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اعالمیه مطبوعاتی :کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در رابطه با آسیب پذیری های معروض به فساد اداری در اداره
تذکره الکترونیکی

کابل ،افغانستان 29 ،میزان  -1394امروز کمیته نظارت وارزیابی مبارزه علیه فساد اداری اعالمیه
مطبوعاتی را پیرامون نقاط معروض به فساد اداره تذکره الکترونیکی ارائه میکند .گسترده شدن دامنه فساد
اداری در روند استخدام منابع بشری پروژه باعث نگرانی اعضای پارلمان ،رهبران احزاب سیاسی ،جامعه
مدنی و رهبری حکومت وحدت ملی شده است .به همین دلیل مقام ریاست جمهوری برای بررسی همه جانبه
روند ا ستخدام منابع بشری و قراردادهای بزرگ این پروژه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی را
موظف به بررسی فساد اداری به وقوع پیوسته در این پروژه نمود .این اولین ارزیابی آسیب شناسی است که
به اساس هدایت مستقیم رئیس جمهور کشور انجام شده است .هیئت ارزیابی عمالً به مقام وزارت امور داخله
و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  ،سازمان مهاجرت بین المللی وسایر نهاد های ذیربط مالقات نموده و
زمینه راه اندازی ارزیابی آسیب پذیری های معروض به فساد اداری و شناسائی موارد مشخص فساد در
پروسه استخدام منابع بشری و قرارداد های این پروژه حاصل نموده اند.
ارزیابی آسیب پذیری های معروض به فساد اداری بخشی از چالشهای مربوط به چارچوب حقوقی ،اداری،
روند استخدام کارمندان اداره تذکره الکترونیکی ،قراردادهای عمده ،طرزالعمل ها و میکانیزم های عملی
اداره تذکره الکترونیکی را مورد بررسی قرار میدهد .نبود طرزالعمل مدون  ،نادیده گرفتن قانون کارکنان
خدمات ملکی در پروسه استخدام وهمچنان معافیت مداخله گران قدرتمند دولتی ،اعضا پارلمان وسایر
اشخاص متنفذ؛ ازچالشهای عمده پروسه محسوب می شود .عالوه برآن عدم توجه به تطبیق قانون تدارکات،
قواعد وطرزالعمل ها ،پروژه را درقبال فساد اداری آسیب پذیر ساخته است  .سه یافته عمده کمیته نظارت
وارزیابی عبارت از استخدام  %70افراد بصورت غیر قانونی  ،خال ها در مشروعیت پروسه قرار دادهای
انجام شده با موسسه (نارنج گروپ)و کمپنی  GTRبمالحظه رسیده است .باوجودیکه بنظر میرسد که اداره
مذکور طرزالعمل های کارا را بمنظور توزیع تذکره الکترونیک ایجاد کرده است اما تا هنوز درعمل به
اثبات نرسیده است.
چالش های سیاسی وقومی در روند تطبیق پروژه فوق العاده اثر منفی گذاشته و باعث تعلل و تأخیر در عملی
ش دن آن گردیده اند .رهبری حکومت افغانستان از سه سال به این سو به مردم افغانستان تعهد نموده است که
عنقریب روند توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز میکند و برای آغاز آن دو مرتبه احکام مقام ریاست
جمهوری و فیصله های شورای وزیران صادر و دوباره به حکم شفاهی رئیس جمهور روند توزیع متوقف
شده است.
با توجه به آسیب پذیری های جدی پروسه در مقابل فساد اداری و فساد سازمان یافته دراین اداره کمیته برای
متوقف ساختن فساد و مهار سازی آسیب پذیری های پروسه پیشنهاداتی را سفارش میکند .ساختار ومنابع
بشری اداره تذکره الکترونیک بطور شفاف دریک نظام رقابتی استخدام و اصالح شود .قرارداد که با
کمپنی  GTRدرمقابل  101میلیون دالرمنعقد شده است ،توسط موسسه مسلکی و ثالث مورد ارزیابی

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی
مبارزه با فساد اداری

د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی
خپلواکه او ګډه کمیټه

Independent Joint Anti-Corruption
Monitoring & Evaluation Committee

وبررسی قرار گیرد .ایجاد فرآیند استخدام مناسب برای اشخاص واجد شرایط وحصول اطمینان از آن که
پشتیبانی مردم افغانستان را کسب کرده باشند،درپروسه ضروری پنداشته میشود.

برای معلومات بیشتر به شماره تماس  +93 (0) 797 515 871و ایمیل آدرس  contact@mec.afبه تماس شوید .همچنین میتوانید از
ویبسایت ما در  www.mec.afو صفحه فیسبوک در mec.afghanistanدیدن نمایید.

