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اعالمیۀ مطبوعاتی
کابل ،مورخ  ۶۱ثور ۶۹۳۱
امروز کمیتۀ نظارت و ارزیابی  3گزارش خویش را بدست نشر میسپارد:
 .1مرور و بررسی کمیتۀ نظارت و ارزیابی( ) MECاز پالن مبارزه علیه فساد اداری وزارت تجارت و صنایع
 .2مرور و بررسی کمیتۀ نظارت و ارزیابی( ) MECاز پالن مبارزه علیه فساد اداری وزارت مالیه
 .3سومین گزارش تعقیبی کمیتۀ نظارت و ارزیابی( )MECپیرامون تطبیق سفارشات در وزارت صحت عامه

 .1پالن مبارزي علیً فساد اداری وزارت تجارت وصىایع
در سال  2116میالدی ،وزارت تجارت و صنایع پالن مبارزه علیه فساد اداری خویش را تدوین و تعهدش
ر ا مبنی بر تطبیق آن اعالم نمود .پالن مبارزه علیه فساد اداری وزارت تجارت و صنایع متشکل از 23
اقدام پیرامون  5ساحۀ دارای اولویت ،میباشد .یافته های کمیتۀ نظارت و ارزیابی( )MECمتمرکز بر در دو
ساحۀ وسیع و گسترده پالن مذکور بود که عبارتند از )1( :ماهیت پالن مبارزه علیه فساد اداری و ()2
چگونگی پیشرفت اقدامات مسجل در پالن مزبور ،که به شرح ذیل بیان میگردد:

یافتً ٌای عومی
پالن مبارزه علیه فساد اداری وزارت تجارت و صنایع بشدت ناقص بوده و ساحات متعدد و مشهود فساد اداری را
نادیده گرفته است.

یافتً ٌای مطخص
 oوزارت تجارت و صنایع جواز های تجارتی را در مقایسه به سال های گذشته سریعتر صادر مینماید .اما این امر
سبب بروز اشکال جدید فساد اداری میگردد .جواز های تجارتی از سوی ریاست ثبت مرکزی صادر و تمدید میگرددو
ریاست متذکره یکی از منابع عمدۀ عواید وزارت تجارت و صنایع محسوب میگردد اما ،مقدار هنگفت پول بدلیل فرار
از پرداخت مالیات از طریق رشوه ستانی ،ضایع و از دست میرود.
 oغرض تقویت سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان ،از وزارت تجارت و صنایع توقع میرفت تا اتشه های
تجارتی جدید را از طریق یک پروسۀ شفاف استخدام نمایند .اما باوجود خلوص نیت جهت انجام شفاف پروسه ،به
نظر میرسد که روند استخدام به سبب نفوذ سیاسی و مداخالت ،خدشه دار گردیده است.
 oریاست صنایع وزارت تجارت برنامه ریزی نموده بود تا در چارچوب فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری اش،
امالک غصب شده را تشخیص و شناسائی نماید .ریاست صنایع وزارت تجارت بطور موفقانه  2,265جریب ملکیت
های غصب شده را تشخیص و  696جریب آن را دوباره حصول نموده است.
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چگووگی بً اتمام رسیذن پالن 33 -درصذی

از جملۀ  23اقدام 8 ،اقدام کامالً تکمیل گردیده است .کمیتۀ نظارت و ارزیابی در ارتباط به  9اقدام شاهد هیچ همکاری ای
نبوده است ،از اینرو نمی توان در مورد چگونگی پیشرفت آن اظهار نظر نمود.

جزئیات کامل را میتوان در گزارش از طریق لنک آتی بدست آورد:
http://www.mec.af/files/2017_05_09_moci_ac_review_report_dari.pdf

 .2پالن مبارزي علیً فساد اداری وزارت مالیً
کمیتۀ نظارت و ارزیابی( )MECپالن مبارزه علیه فساد اداری وزارت مالیه و پیشرفت تطبیق آن را در وزارت مزبور
مرور و بررسی نموده است .برای تهیه این گزارش ،کمیتۀ نظارت و ارزیابی با  31مقام وزارت مالیه مصاحبه های
مستقیم و رو در رو انجام داده است و با سایر ذینفعان و جوانب ذیدخل مانند تجار و رانندگان عراده جات باربری مالقات
نموده است .به دنبال ارزیابی ساحوی ،اسناد جمع آوری شده مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گرفت تا صحت و سقم
تشریحات و استدالل های مطرح شده از سوی اشتراک کنندگان مصاحبه ها و بحث های گروهی ،معلوم گردد.

یافتً ٌا
گسترۀ پالن متذکره به ذات خود بسیار محدود است و متناسب به وسعت بزرگ وزارت مزبور تهیه نگردیده است .مکمن
فعالیت های کوچگ یک مزیت باشد بخاطریکه میتوان به کمک آن روی موارد بیشتر متمرکز بود و با کمک منابع
مناسب ،نتایج برنامه ریزی شده و متوقع را بدست آورد و روی فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری در وزارت تأثیر
گذار بود .از طرف دیگر ،مسائل بیشماری مرتبط به فساد اداری در وزارت متذکره مطرح گردیده است.
وزارت مالیه یک وزارتخانۀ بزرگ و بیشتر معروض به فساد اداری میباشد .یک پالن متشکل از  15اقدام نمی تواند تمام
فعالیت های این وزارت را تحت پوشش قرار دهد .به گونۀ مثال ،گسترۀ کاری ریاست عمومی عواید که یکی از منابع
بزرگ عایداتی داخلی است ،به دو هدف و پنج فعالیت محدود گردیده است .معینیت اداری با داشتن  3ریاست عمومی و
 13ریاست فقط یک فعالیت در پالن دارد .در ریاست عمومی گمرکات ،هفت فعالیت از سوی وزارت مالیه تشخیص
گردیده است و ریاست تفتیش داخلی حتی شامل پالن مزبور نگردیده است.
بخش بزرگی از اقدامات قبل از آغاز روند تدوین پالن تکمیل گردیده اند
پالن مبارزه علیه فساد اداری وزارت مالیه برای سال های  2116و  2117طرح ریزی گردیده بود .کمیتۀ نظارت
وارزیابی( )MECشواهد و مدارک مستندی بدست آورده که نشان میدهد از جمله  17شاخص کامالً تطبیق شده 4 ،آن تا حد
زیاد قبل از سال  2116تطبیق گردیده اند .بر عالوه ،مصاحبه ها با مقامات وزارت مالیه و کارکنان اسبق این وزارت
نشان میدهد که فعالیت های مرتبط به ریاست گمرکات و ریاست عواید( دو سوم تمام فعالیت ها) تا حدی زیاد قبل از سال
 2116انجام یافته بودند.
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طبق سىجص ضاخص ٌا ،پیطرفت در حذ  34%قرار دارد
 15فعالیت به  51شاخص تقسیم گردیده است ،هر یکی از آن پیشرفتی را در فعالیت مشخص نشان میدهد .از جمله 51
شاخص 17 ،آن بطور کامل تطبیق گردیده(سبز) 3 ،شاخص بکُلی تطبیق نگردیده( سرخ) 11 ،شاخص از  51الی 71
درصد تکمیل گردیده ( زرد) 8 ،شاخص از  25الی  51درصد تکمیل گردیده است( زرد خفیف) و در ارتباط به 12
فعالیت  ،کمیتۀ نظارت و ارزیابی هیچ شواهد و مدارکی دریافت نکرده است .از اینرو ،چگونگی پیشرفت آن را نمی توان
بطور مستقل تائید نمود.
جزئیات کامل را میتوان در گزارش از طریق لنک آتی بدست آورد:
http://www.mec.af/files/2017_05_09_mof_ac_review_report_dari.pdf

 .3وزارت صحت عامً -سومیه گسارش ربعوار وظارتی ،اپریل سال 2112
کمیته نظارت و ارزیابی) (MECگزارش تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری های معروض به فساد در وزارت صحت عامه را
که متشکل از  115سفارش بود؛ بتاریخ  4جون سال  2116منتشر نمود.
این سومین گزارش تعقیبی کمیته نظارت و ارزیابی ) (MECمیباشد .در دورۀ کنونی گزارش دهی شواهد و مدارک نشان
میدهد که روند پیشرفت ها ادامه دارد و در ساحات جدید پیشرفت ها و اقدامات آغاز گردیده است.
در پنج ساحه پیشرفت ها موثق و قابل توجه محسوب میگردد:


بار دیگر پیشرفت قابل توجهی در ادارۀ ملی تنظیم امور دوایی و محصوالت طبی )(NMHRAکه جایگزین
ریاست امورفارمسی گردید  ،به مشاهده رسیده است .ادارۀ ملی تنظیم امور دوایی و محصوالت طبی
) (NMHRAیک رویکرد چند جانبه را دنبال می نماید تا فساد را طور قابل توجه کاهش دهد .این امر شامل
مجموعه ای از اصالحات قانونی ،تغییر پالیسی ها و تغییرات تخنیکی؛ اقدامات روی تولید و واردات ادویه و
محصوالت طبی؛ گسترش تفتیش فزاینده و رسیده گی منظم به شکایات داخلی و خدمات مشتریان ،میگردد.



وزارت صحت عامه الیحۀ وظایف جدید را برای شورا های صحی پیشنهاد نموده است که پاسخگویی وزارت
صحت عامه را به جامعه و موسسات مجری مجموعۀ خدمات صحی اساسی و مجموعۀ خدمات شفاخانه یی در
مراکزصحی ،تقویت خواهد کرد .وزارت صحت عامه درصدد جلب کمک بانک جهانی درراستای عملکرد
گسترده شورا های صحی در مجموع  112ولسوالی می باشد.



سومین انکشاف قابل توجه پیرامون ارتقای سیستم اعتباردهی رسمی برای بخش صحت می باشد که بدین ترتیب
از سفارش  3حمایت بعمل آمده است" ،تاسیس یک نهاد مستقل اعتباردهی جهت احیای اعتماد ،دقت ،و شفافیت
در سکتور صحت".
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چهارمین عرصۀ تحرک قابل توجه پیرامون پروسۀ رسیده گی به شکایات و در خصوص سفارشات  13و 19
بمالحظه رسید که با مساعی گسترده درجهت تشویق بیشتر اعتماد عمومی روی صداقت ،پاسخگویی و مسئولیت
پذیری وزارت صحت عامه همراه بوده است.



پنجمین دستاورد قابل مالحظه در ترجمه تمام پالیسی های وزارت صحت عامه به زبان های محلی و توزیع آن
در سراسر وزارت صحت عامه و مجموعه خدمات صحی اساسی و مجموعه خدمات شفاخانه یی همانطوریکه
در سفارش  5.2کمیته نظارت و ارزیابی ) (MECذکر گردیده؛ بمشاهده رسیده است.

جزئیات کامل گزارش از طریق لینک آتی قابل دسترس است:
http://www.mec.af/files/2017_05_09_moph_3nd__followup_dari.pdf
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