کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی

د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی

مبارزه با فساد اداری

خپلواکه او ګډه کمیټه
Independent Joint Anti-Corruption
هطثْعاتی& Monitoring
Evaluation Committee
اعالهیَ

کمیتو مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری ،ارزیابی خویش را پیرامون
پروگرام ىای کمک ىای خارجی نشر می کند.
 61عقرب  :6931اهسّش ،کویتَ هعتقل هؽتسک ًػازت ّ ازشیااتی هثاازشٍ تاا دعااا اااز ،
ازش یاتی خْیػ زا پیسا هْى پسّ گسام ُا اًت خاب ؼدٍ ک وک ُا خازجی از ادغاً عتاى زا
هٌؽتس ظاخت .از ایي گصازغ ،کویتَ ًػازت ّ ازشیاتی  41پسّژٍ یی زا کَ تْظط اًّسُاا
هخت لف از ظکتْزُا هخت لف توْ یل گسا یدٍ ا ًد کَ اش ظسک ظاش گسد تَ تا ا صالح ه حاتط،
خدهات صحی ّ کوک ُا تؽساّظتاًَ زا ؼاهل هی ؼًْد ،تسزظی کساٍ اظت .تا ایي گصازغ،
کوی تَ ً ػازت ّ ازش یاتی اه یدّاز ا ظت کَ ًوْ ًَ ُایی اش تِ تسیي ّ ُوچ ٌاى تد تسیي
تجازب هدیسیت کوک ُا زا تَ توْیل کٌٌدٍ گاى ّ اّلت ادغاًعتاى تقدین ًوْاٍ ّ تدیي
تستیة از هثاحثات گعتساٍ پیساهْى پسّگسام ُا کوک ُا خازجی کوک ًواید.
جاهعۀ جِاًی ،تعد اش ظقْط زژین طالثاى حدّا  441هلیازا االس زا تَ عٌاْاى کواک تاَ
ادغاً عتاى تع ِد ًوْا ًد .چ ِازاٍ ظال پط اش آى ،اکثس یت جوع یت ک ؽْز ُ ٌْش ّات عتَ تَ
کوک ُا تؽساّظتاًَ تْاٍ کَ اکثسا تْظط کؽْزُا خازجی توْیل هی گساا .ایي ّاتعتگی
تَ ال یل ضعف ًِاا ُا ح کْهتی ّ ه صازف عا هَ ت عِیل گسا یدٍ ا ظت .از حالی کَ ،ا گس ک وک
ُا خازجی هیاى حکْهت ادغاًعتاى ّ جاهعَ تیي الوللی تَ ؼکل تِتس آى پالى ،تطثیق ّ
ُواٌُگی هی ؼد ،تَ ؼکل اظاظی ظثة تِثْا هعیؽت هحلی از ادغاًعتاى ،هی گساید .کویتَ
ًػازت ّ ازشیاتی از ًتیجَ ایي تحقیق ،ازیادتَ اظت کَ کوک ُا اکثسا تْظط اّلْیت ُا
جاهعَ تیي الوللی تطثیق ؼدٍ ،تا ایٌکَ اّلْیت ُا ،ؼسایط ّ ضسّزت ُا جاًة ادغاًی
آى از ًػس گسدتَ ؼدٍ تاؼٌد.
کویتَ ًػازت ّ ازشیاتی ،داکتْزُا ذیل زا تَ عٌْاى عودٍ تسیي هْاًع تس ظس اظتفااٍ
هْثس اش کوک ُا خازجی ،ؼٌاختَ اظت:
ً ثْا ؼاخص ُا ّاحد هْثسیت کوک ُا؛
 پسّظَ ُا پیچیدٍ ّ هغلق تحْیل اُی؛
 هصازف تاال پیؽثسا پسّژٍ ّ هصازف غیس هعتقین؛
 عدم غسد یت از ّشازت خا ًَ ُا حکْ هت ادغاً عتاى ّ تغی یس ّ ت ثدیل کازه ٌداى از
آى ّشازت خاًَ ُا؛
 دعاا اااز گعتساٍ ّ
 ؼسایط تی ثثات اهٌیتی.
کازهٌداى هْغف کویتَ ًػازت ّ ازشیاتی ،تسا اًجام ایي تحقیق ،هصاحثَ ُا ،تحقیق زّ
ه یص ،تحل یل ا ظٌاا ّ ُوچ ٌاى تاشا یدُا ظاحْ زا ً یص اً جام اااٍ ا ًد .تین هْ غف ،تا
هقاهات اّلتی کَ اش ّ 41شازت ًوایٌدگی هی ًوْاًاد ،تاا ًوایٌادگاى ًِااُاا جاهعاَ
هدًی ،تا ؼِسًّداى عاا ادغاًعتاى ّ ُوچٌاى تا اضادَ اش ً 53فاس هستاْط تاَ توْیال
کٌٌدگاى ّ ُوکازاى تطثیق کٌٌدٍ آًِا ،هصاحثَ ًوْاًد.
ای جاا یک تْاشى تیي ا دصایػ کٌ تسّل ادغاً ِا زّ پسّ گسام ُا کو کی ّ هی کاًیصم ُا
ًػازتی هْجْا کٌتسّل تْظط اًّسُا جِت حفع پْل هالیَ اٌُدگاى از تسا تس دعاا اااز
ی کی اش چالػ ُا اظا ظی پی ؽسّ هی تا ؼد .تدیي هل حْظ ،کویتَ ً ػازت ّ ازش یاتی ه ثازشٍ
تا دعاا اااز  ،جِت تِثْا هْثسیت کوک ُا از ادغاًعتاى ،چٌیي پیؽٌِاا هی ًواید:
 تِثْا از زُثس ّ هدیسیت پالیعی ّ اظتساتژ اًکؽادی؛
 تِثْا از ُوعْئی پسّگسام ُا کوکی تا اّلْیت ُا هلی ّ اشایاا ُواٌُگی هیاى
توْیل کٌٌدگاى ّ اّلت؛
 کاُػ آظیة پریس ُا دعاا اااز از پسّظَ هدیسیت کوک ُا؛
 تِثْا از ُوعْئی کوک ُا خازجی تا ًیاشُا هحلی؛
 تِثْا از تستیثات ًػازت ّ ازشیاتی اّلت ّ توْیل کٌٌدکاى ّ
 اشایاا از کوک ُا ااخل تْاجَ

تسا هعلْهات تیؽتس تا کویتَ هعتقل هؽتسک ًػازت ّ ازشیاتی هثازشٍ تا دعاا اااز
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