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اعالمیو مطبوعاتی
نشز گشارش ویژه کمیتو نظارت و ارسیابی پیزامون ارسیابی آسیبب پذیزی ىای پزوسو تورید مواد نفتی و گاس مایع
در بزابز فساد اداری
کابل ۱۷ ،سنبلو  —۱۹۳۱اهزّس کویتَ ًظبرت ّارسیبثی هجبرسٍ ثب فسبد اداری گشارش ّیژٍ خْد را پیزاهْى ًمبغ آسیت پذیز
ثَ فسبد در رًّذ تْریذ هْاد ًفتی ّ گبس هبیع ثَ ًطز هیسپبرد .ایي گشارش چبلطِبی چبرچْة حمْلی ،هذیزیت ّ اجزاآت عولی
پزّسَ تْریذ هْاد ًفتی ّ گبس هبیع در افغبًستبى را ثزرسی ًوْد .آسیت پذیزی ُبی هْجْد در ایي پزّسَ سجت ضذٍ است تب دٍ ُب
هیلیْى دالز هحصْالت گوزکی ظبیع گزدیذٍ ّ فزصت ثزای لبًْى ضکٌی ،لبچبق هْاد ًفتی ّ گبس هبیعًْ ،سبًبت غیز هعوْل در
لیوت ًفت ّ گبس ّ ضکل گیزی ضجکَ ُبی هبفیبی هْاد ًفتی فزاُن ضْد.
ًجْد پبلیسی حوبیت اس سزهبیَ گذاراى در ثخص هْاد ًفتی ّ گبس هبیع ّ صذّر هصْثبت اس سْی ضْرای ّسیزاى ثب ًبدیذٍ گزفتي
لْاًیي ّ همزرات ثسیبر ًگزاى کٌٌذٍ هیجبضذ .لْاًیي ًبفذٍ کطْر در تْریذ هْاد ًفتی ّ گبس هبیع تطجیك ًویگزدد .دٍ ُب هیلیْى دالز
سزهبیَ در پبالیطگبٍ ُبی هْاد ًفتی ثَ رکْد هْاجَ ضذٍ ّ صذُب کبرگز ایي تبسیسبت ّظبیف خْد را اس دست دادٍ اًذ.
یک ثخص ثشرگ هْاد ًفتی ثصْرت لبچبق ّارد کطْرهیگزدد .ثزخی تجِیشات ثٌذری ثَ ضوْل سکٌزُب ،تزاسّ ُب
ّالثزاتْارُبی کٌتزّل کیفیت هْاد در ثٌبدر کطْر تْسػ ثعط کبرهٌذاى ثَ دلیل ظعف هذیزیتی ّعذم تطجیك پبلیسی ُب عوذا
تخزیت گزدیذٍ است .عالٍّ ثزُشیٌَ ًبضی اس تزهین ّ فعبل سبسی هجذد آًِب ،تخزیت تجِیشات ثٌذری فزصت را ثزای لبچبق
هْاد ،رضٍْ ستبًی ّ گزیش اس پزداخت هحصْالت گوزکی هسبعذ ًوْدٍ است .عذم رُجزی ّ هذیزیت درست پزّسَ ،ظزفیت پبییي
ّ ًجْد تجِیشات السم در ایجبد هطکالت فْق ًمص کلیذی دارد .ثطْر هثبل ثَ رغن اًتفبعی ثْدى ریبست تصذی هْاد ًفتی ّ گبس
هبیع ایي ًِبد تب اخز سبل  ۴۹۳۱حذّد  ۱هیلیبرد افغبًی همزّض استُ .وچٌبى ارلبم ثذست آهذٍ اس ایي ًِبد ًطبى هیذُذ کَ تٌِب در
سبل  ۴۹۳۱حذّد  ۴۹.۳۱هیلیْى دالز اس درک عزظَ خذهبت اس جوع آّری ثبس هبًذٍ است .اداهَ ایي ّظعیت ثزای هزدم
افغبًستبى لبثل تحول ًیست ّ کویتَ ًظبرت ّ ارسیبثی اس حکْهت افغبًستبى هیخْاُذ تب ثب ایجبد یک کویسیْى ّیژٍ رًّذ را
ثزرسی ُوَ جبًجَ ًوْدٍ عبهالى لعیَ ضٌبسبئی ًوْدٍ ثَ هزکش عذلی لْی سبرًْالی غزض تعمیت عذلی هعزفی ًوبیٌذ ّ هیکبًیشم
درستی را در گوزکبت ایجبد ًوبیٌذ کَ رًّذ استفبدٍ جْی ُب را هتْلف سبختَ اس جوع آّری کبهل عْایذ گوزکبت حصْل اغوٌبى
ًوبیٌذ.
دّ ادارٍ هسئْل هذیزیت پزّسَ تْریذ هْاد ًفتی ّ گبس هبیع (هعیٌیت گوزکبت ّ ریبست تصذی هْاد ًفتی ّ گبس هبیع( ًیش ارلبم
ثسیبر هتفبّت را اس همذار تْریذ هْاد ًفتی در سبل ً۴۹۳۱طبى هیذٌُذ .ارلبم هْاد ًفتی تْریذ ضذٍ در سبل گذضتَ اس دّ ًِبد فْق
الذکز ثَ صذُب ُشار تي تفبّت را ًطبى هیذُذ کَ ثَ اسبص تخویي کویتَ ًظبرت ّ ارسیبثی ثبلغ ثز ُفتبد هیلیْى دالز اهزیکبیی در
سبل گذضتَ اس پزداخت هحصْل ثبس هبًذٍ است.
فسبد اداری ّ ًجْد سیستن ُبی هعیبری ثبس دارًذٍ ّ ًب تْاًبئی ادارٍ اًسب در کٌتزّل کیفیت هْاد تْریذی سجت ضذٍ تب فزصت ّرّد
هْاد ًفتی ّ گبس هبیع ثی کیفیت در کطْر هسبعذ گزدد .افشّى ثزآى ،هیکبًیشم فعلی هعبفیت اس هحصْالت گوزکی ثزای ّارد
سبختي اهْال هْرد ًیبس ًیزُّبی ًظبهی ثیي الوللی هجبل سْء استفبدٍ اس ًبم هعبفی را ثزای تْریذ کٌٌذگبى هْاد ًفتی ثَ ّجْد
آّردٍ است .ثَ رغن تفبُن جبًت ًیزُّبی ثیي الوللی ّ ّسارت هبلیَ افغبًستبى در راثطَ ثَ تغیز هیکبًیشم هعبفیت در تْریذ هْاد
ًفتی ثَ ًیزُّبی ًظبهی ثیي الوللی تب اکٌْى ایي تغییز عولی ًگزدیذٍ است .کویتَ ًظبرت ّ ارسیبثی اس غزفیي هیخْاُذ تب ُزچَ
عبجل تفبُن ًبهَ را ثَ اهعبء رسبًیذٍ ضیٍْ هعبفیت ُبی گوزکی هْجْدٍ را هتْلف سبسًذ.
ثب تْجَ ثَ آسیت پذیزی ُبی فْق الذکز ،کویتَ ًظبرت ّ ارسیبثی ثزای ثِجْد رًّذ تْریذ هْاد ًفتی ّ گبس هبیع  ۹۱سفبرش را ثَ
ادارات هطخص حکْهتی ارائَ ًوْدٍ است .ایي سفبرش ُب ضبهل اصالحبت ثٌیبی در لْاًیي ،رفع هْاًع تطجیك یکسبى لبًْى ،ایجبد
رُجزی هْثز ،تمْیت سیستن هذیزیتی پزّسَ ّاردات ،تجِیش ثِتز ادارات گوزکی ،اصالح تطکیالت ّ هٌبثع ثطزی ًِبد ُبی دخیل
در پزّسَ ّ هذیزیت هْثز هعبفیت هحصْالت گوزکی اس هْاد ًفتی هْرد ًیبس ًیزُّبی ًظبهی ثیي الوللی ّ هلی هیجبضٌذ.
ثزای هعلْهبت ثیطتز ثب هب توبص ثگیزیذ:
تیلیفْى۱۹۳۹۷۴۷۹۹۴ :
ایویلcontact@mec.af :
ّیجسبیتwww.mec.af :
فیسجْکwww.facebook.com/mec.afghanistan :

