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اعالهیِ هطثَعاتی
کمیته نظارت و ارسیابی گشارش آسیب پذیزی های پزوسه
جمع آوری عواید شاروالی ها در بزابز فساد اداری را نشز کزد

کابل ،افغانستان ،مورخ  ۱۲سزطان  -- ۲۹۳۱اهزٍس کویتِ ًظارت ٍارسیاتی هثارسُ علیِ فساد اداری گشارش آسیة پذیزی
ّای پزٍسِ جوع آٍری عَایذ ضارٍالی ّا در تزاتز فساد اداری را ًطز کزد .ایي گشارش ًکات آسیة پذیز پزٍسِ جوع آٍری
عَایذ ضارٍالی ّا را اس سٍایای هختلفی هاًٌذ چارچَب حقَقی ،ساختار تطکیالتی ،هٌاتع تطزی ٍ سیستن اداری هَرد تزرسی
قزار هیذّذ .عذم هطاتقت قَاًیي ًافذُ تا ظزٍرت ضْزّا ٍ تٌاقط ایي قَاًیي تا هَاد قاًَى اساسی یکی اس آسیة پذیزی ّای
جذی هعزٍض تِ فساد در پزٍسِ جوع آٍری عَایذ ضٌاسایی ضذُ است.
هادُ  ۱۴۱قاًَى اساسی دٍلت را هکلف تِ اًتخاب ضارٍاالى اس طزیق اًتخاتات تِ اساس هعیارّای دیوَکزاتیک ًوَدُ است .اها
حکَهت طی چْاردُ سال گذضتِ ًِ ،تٌْا قادر تِ راُ اًذاسی اًتخاتات ضارٍالی ّا ًطذُ ،تلکِ ضارٍالی ّا را قزتاًی سْویِ
تٌذی ّای سیاسی کزدُ است .حکَهت افزاد ٍاتستِ تِ احشاب ٍ هتٌفذیي هحلی را تصفت ضاٍرال هعزفی ًوَدُ کِ در ًتیجِ،
 ۲۶در صذ ضارٍاالى تذٍى در ًظز داضت ضزایط پست ّا استخذام گزدیذُ اًذ.
ظعف ضارٍاالى ًِ تٌْا رًٍذ جوع آٍری عَایذ ضارٍالی ّا ٍ عزظِ خذهات ضْزی را تِ گًَِ جذی آسیة رساًذُ تلکِ تا هٌفعل
ًگْذاضتي ضارٍالی ّا تستز هٌاسثی تزای فساد اداری در جوع آٍری ٍ هصزف عَایذ فزاّن ساختِ است .ایي گشارش ًطاى
هیذّذ کِ گستزدُ ضذى داهٌِ فساد اداری در رًٍذ جوع آٍری عَایذ سثة ظایع ضذى تخص عوذُ عَایذ ضارٍالی ّا ضذُ
است.
اس سَی دیگز تذاخل ٍظیفَی هیاى ضارٍالی کاتل ٍ ٍسارت ضْزساسی ،ظعف ّوآٌّگی ٍ ّوکاری هیاى ارگاًْای ّوکار تا
ضارٍالی ّا ٍ هذاخالت گستزدُ سیاسی در اهَر ضارٍالی ّا تاعث ضذُ تا یک تخطی اس ضْزًٍذاى ،سکتَر خصَصی ٍ ارگاًْای
دٍلتی تِ ضوَل قَُ قعائیِ ،ضَراّای ٍالیتی ٍ ًْادّای اجزائی اس پزداخت هحصَالت ضارٍالی ّا در هزکش ٍ ٍالیات سزپیچی
ًوایٌذ.
کویتِ ًظارت ٍ ارسیاتی سفارش هیکٌذ تا حکَهت اصالحات تٌیادی را در ضارٍالی ّا عولی ًوایذ کِ ضاهل طزح ٍ تطثیق
چارچَب حقَقی جاهع ٍ پاسخگَ ،ساختارّای تطکیالتی هتٌاسة تا حجن کار ،هعزفی هٌاتع تطزی تا هْارتْای اداری هعاصز،
ٍ فزاّن ًوَدى تجْیشات تخٌیکی ٍ تکٌالَصی هعلَهاتی تزای دفاتز ضارٍالی ّا هیطَد.

تزای هعلَهات تیطتز تا ها تواس تگیزیذ:
تیلیفَى۱۷۸۷۷۱۷۹۷۱ :
ایویلcontact@mec.af :
ٍیثسایتwww.mec.af :

فیسثَکwww.facebook.com/mec.afghanistan :

