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کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی
مبارزه با فساد اداری

Independent Joint Anti-Corruption
Monitoring and Evaluation Committee

اعالهیِ هطبَعاتی
استقبال کمیته نظارت و ارزیابی از
معرفی  ۰۵۴مقام حکومتی متهم به فساد به سیستم عدلی

کابل ،شنبه  ۲۱سرطان سال  -- ۲۹۳۵کویتِ هستقل هطتزک ًظارت ٍ ارسیابی هبارسُ علیِ فساد اداری اس اقذام
اخیز حکَهت ٍحذت هلی هبٌی بز هعزفی  ۰۵۴هقام حکَهتی هتْن بِ فساد اداری بِ دستگاُ عذلی کطَر استقبال
هیٌوایذ .قابل یادآٍریست کِ هبارسُ جذی ٍ هَثز با فساد اداری یک بخص عوذُ اس تعْذات حکَهت ٍحذت هلی بِ
هزدم افغاًستاى ٍجاهعِ بیي الوللی هیباضذ .کویتِ ًظارت ٍ ارسیابی باٍردارد کِ در صَرت پیگیزی ضفاف ٍعادالًِ
ایي قضایا ،حکَهت یک گام جذی را در هبارسُ علیِ فساد اداری بزداضتِ ٍ هزدم ٍ ضزکای بیي الوللی را در رسیذى
بِ یک افغاًستاى کِ با فساد ساسگار ًیست ،اهیذٍار هیساسد.
اگزچِ ایجاد هزکش عذلی ٍ قضایی هبارسُ با فساد اداری یک پذیذُ جذیذ درافغاًستاى ضوزدُ هیطَد اها چٌذیي
کطَر جْاى تَاًستِ اًذ کِ اس ایي رٍش بِ حیث یک ٍسیلِ هَثز ضذ فساد استفادُ ًوایٌذ .بزای هَفقیت هزکش عذلی
ٍ قضایی در افغاًستاى السم است تا حکَهت بِ استقاللیت ایي هزکش احتزام گذاضتِ ،در کار آى هذاخلِ سیاسی
ًکزدُ ،ظزفیت ّای تخٌیکی ٍ اداری السم را بزای آى فزاّن ساسد .حکَهت بایذ استخذام قضات ٍ سارًَاالى آى را بِ
اساس ضایستِ ساالری ،ضفافیت ٍ تعْذ در بزابزهبارسُ با فساد اًجام دادُ ٍ باالی ایجاد هذیزیت سالن ،ضفاف ٍ
هعیاری در عزصِ ّای هٌابع بطزی ،هالی ٍ طی هزاحل پزًٍذُ ّا تاکیذ ًوایذ.
کویتِ ًظارت ٍ ارسیابی تَقع دارد کِ حکَهت گام ّای استَارتزی را در هبارسُ علیِ فساد اداری بزداضتِ ،هبارسُ
علیِ فساد اداری را اس ضعار بِ عول ٍ اس حالت ًوادیي ٍ هقطعی بِ یک آجٌذای ثابت ٍ پایذار هبذل ًوایذً .قص
هزدم در ّوکاری با ایي هزکش ًیش بسیار هْن است کِ بعذ اس ایي هزدم افغاًستاى بایذ سکَت را ضکستِ بِ فساد
اداری "ًِ" گفتِ ٍ بیطتز اسیي فساد را در سًذگی رٍسهزُ خَد تحول ًکٌٌذ.

برای معلومات بیشتر با ما تماس بگیرید:
تیلیفون۱۷۸۷۷۰۷۹۷۰ :
ایمیلcontact@mec.af :
ویبسایتwww.mec.af :
فیسبوکwww.facebook.com/mec.afghanistan :

