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گزارش مطبوعاتی
افغانستان نتوانست در رده بندی مبارزه علیه فساد که ازطرف شفافیت بین المللی سالیانه راه اندازی میشود؛ از
خویش پیشرفت نشان دهد .
کابل ،افغانستان 7 ،ماه دلو  -1394امروز شفافیت بین المللی ( )TIیعنی نهاد پیشرو درامرمبارزه علیه فساد شاخص
های برداشت ساالنه ( )CPIرا برای سال  1394صادرکرد .باوجود بهبودی اندکی که در سالهای  1392و
1393رونماشده بود ،اما افغانستان درسال  1394تنزل نموده و بعنوان یکی ازفاسد ترین کشورهای جهان باقی ماند.
طی این سال ،برداشت ساالنه ( )CPIافغانستان را بعنوان  166مین ازمیان  168کشور که توسط شفافیت بین المللی
( )TIارزیابی گردیده اند؛ رده بندی نمود و جلوتر از کوریای شمالی وسومالیا قرارگرفت.
لست برداشت ساالنه ) ( CPIآگاهی از فساد بخش دولتی را از دیدگاه مردم مشغول کسب و کار و کارشناسان با
تجربه کشورارزیابی می نماید .جهت تهیه لست برداشت ساالنه (  ،) CPIشفافیت بین المللی اطالعات را از نهادهای
مستقل و متخصص در حکومتداری و محیط کسب و کار در داخل یک کشور جمع آوری می نماید.
در سال ،1392افغانستان همراه با کشور های کوریای شمالی و سومالی مقام آخری را درجمله  8مین ازمیان 100
احراز نمود .در سال  1392افغانستان در رده دوازدهم از میان  100کشورقرارگرفت .شرح اخیر برداشت ساالنه (
 ) CPIبه افغانستان مقام یازدهم را تعیین نموده است  .دالیل عملکرد ضعیف افغانستان در این سروی بسیار زیاد
ونامحدود میباشد که شامل ظرفیت پایین نهادهای مجری قانون و قضایی؛ دخالت مستمر افراد قدرتمند سیاسی
درامر پرداخت بل های برق آنها؛ خریداری پست ها از جمله پست های نظامی و پلیس؛ تشویق قاچاق درسرحدات
قابل نفوذ بین المللی ؛ غصب زمین؛ پروسه پیچیده برای فعالیت های اقتصادی که تا که شامل آغاز فعالیت های
تجاری ویافروش زمین می شود .و فقدان اراده سیاسی در بخشی از مقامات عالی رتبه درراستای اولویت دهی تالش
های مبارزه با فساد اداری می گردد.
درماه قوس  ،1393گزارش اخیر برداشت ساالنه (  ) CPIمنتشر گردید .کمیته نظارت و ارزیابی ( ) MECبا اداره
جدید رهبران دولت وحدت ملی یعنی ریس جمهور اشرف غنی وریس اجرائیه عبدهللا عبدهللا مالقات نمودکه تمایل
ظاهری آنها را درراستای تمرکزروی بهبود رژیم  ،در امر مبارزه علیه فساد می باشد؛بیان نمود . .در چند ماه نخست
کار دولت وحدت ملی ،قضیه کابل بانک بازگشایی گردیده و رئیس جمهور به تمام نهادهای دولتی دستور داد تا تمام
سفارشات کمیته نظارت و ارزیابی ( ) MECرا مورد اجرا قراردهند  .با این حال ،نگرانی ها و شک و تردید در
مورد توانایی های دولت درامر مبارزه علیه فساد و همچنان عرصه های حیاتی دیگر مانند امنیت و یا بیکاری در حال
افزایش است .یکی ازین نگرانی ها حضور مقامات بلند رتبه دولتی با یکی از دو محکوم اصلی قضیه کابل بانک
درجریان مراسم افتتاح پروژه شهرک هوشمند در ماه قوس سال  1394بود.
کمیته نظارت و ارزیابی ( )MECامید وار است که با وجود چالش های متعدد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی؛
پیشرفت درراستای مبارزه علیه فساد در افغانستان هنوز ممکن است .با این حال ،همزمان با کاهش اعتماد مردم در
سطح بسیار پایین تر از یک سال قبل روی دولت وحدت ملی و افزایش بی امنتیی ،دولت به سرعت در حال از دست
دادن وقت جهت نشان دادن مساعی مشخص و اراده سیاسی الزم جهت بهبود سرنوشت کشورمیباشد.
برای معلومات بیشتر به شماره  +93 (0) 797 515 871ویا www.mec.af/contact@mec.af
تماس حاصل نمایید .همچنان لطفا ً صفحه فیس بوک ما را در  mec.afghanistanوصفحه تویترما را
 @MEC_Afghanistanمالحظه فرمایید.

