 .۱خالصۀ گزارش
رشيای
از ناى نیزان سال  ۱۹۳۱بدینسَ ،کهیتۀ نستقل نشترک نظارت ٍ ارزیابی نبارزى علیٌ فساد ،نظارت يهٌ جانبٌ از چگَنگی تطبیق سفا 
نندرج گزارش ٍیژى آسیب شناسی فساد اداری در ادارۀ نحترم لَی څارنَالی را آغاز نهَدى است .این نظارت در يهکاری نزدیک با ادارات ذیربط
بَیژى سترى نحکهٌٍ ،زارت عدلیٌٍ ،زارت انَر داخلٌٍ ،زارت تحصیالت عالی ،انجهن نستقل ٍکالی ندافع افغانستان ٍ نرکز نلی آنَزش يای
حقَقی صَرت گرفتٌ است .اشخاص نسٍَل در ادارۀ لَی څارنَالی ٍ سایر نًاديا بٌ ننظَر يهکاری يهٌ جانبٌ با این کهیتٌ تَظیف گردیدى اند.
دٍ جلسٌ کاری گرٍيی بٌ اشتراک نسٍَلین نَظف تهانی ادارات ذیربط در ناى يای عقرب ٍ جدی سال  ۱۹۳۱تدٍیر گردیدى است .این در
حالیست کٌ کهیتۀ نظارت ٍ ارزیابی با تَجٌ بٌ زنان نشر گزارش نذکَر (سرطان ٍ ،)۱۹۳۱ضعیت نَجَد را در ارتباط بٌ تطبیق ير یک از سفارش
يا بررسی نهَدى تا بدین ٍسیلٌ چگَنگی اجراآت ٍ پیشرفت يا ٍ در نًایت تغییرات ایجاد شدى در دٍرىيای نختلف ٍ تا پایان پرٍژى را اندازى
گیری ٍ سنجش نهاید .عالٍى بر آن ،شاخص يایی برای ير سفارش تًیٌ گردیدى است تا اقدانات عهلی نقتضی کٌ از سَی نًاديای تطبیق کنندى
سفارشيا رٍی دست گرفتٌ نیشَد ،تعیین ٍ نشخص گردند.

جًت تطبیق نَثر

نقطٌ قابل تَجٌ بعد از نشر گزارش ٍیژۀ این کهیتٌ پیرانَن آسیب شناسی فساد اداری در ادارۀ لَی څارنَالی ،يهانا تعًد قَی ريبری نحترم
نیباشد .جاللتهآب لَی څارنَال ج.ا.ا با تَجٌ
ادارۀ لَی څارنَالی ٍ سایر جَانب ذیدخل در ارتباط بٌ تطبیق سفارشات نندرج گزارش يذا 
سفارشيا نظارت

خاص در زنینٌ ،بٌ نحترم نَر حبیب جالل ،نرستیال لَی څارنَال در انَر تحقیق نسؤٍلیت سپرد تا از چگَنگی تطبیق نَثر
بٌ عهل آرند.

سفارشيای نًو از يهین اکنَن يَیداست؛ نانند :تدٍین برنانٌ جانع آنَزشی بشهَل ایجاد ریاست

پیشرفتيای قابل نالحظٌ پیرانَن تطبیق

آنَزش يای نسلکی ،اقدانات در خصَص جلَگیری از ایجاد تضاد ننافع نیان څارنَاالن ،بازپرداخت نصارف سفريای رسهی څارنَاالن ،استفادى
از سیستو بایَنتریک در بخش حاضری ،رسیدگی بٌ نَضَع ٍاجد شرایط بَدن (شایستگی ٍ لیاقت) څارنَاالن ،الیحۀ ٍظایف برای څارنَاالن ٍ
سفارشيا

نتناسب سازی آنَزشيای حقَقی با نیاز يای نَجَد .انا در ارتباط بٌ چندین ساحۀ دیگر باید گفت کٌ يیچ اقدانی در زنینۀ تطبیق
رٍی دست گرفتٌ نشدى ٍ نعلَم يو نیست کٌ اقدانی در زنینٌ آغاز شدى است یا خیر .بر اساس اظًارات نسٍَلین ادارۀ لَی څارنَالی در جریان
جلسۀ نؤرخ  ۶۱جدی سال  ،۱۹۳۱کهیتٌ ای جًت تحقیق ٍ پیگیری قضایای فساد اداری ٍزرا فعلی ٍ اسبق ایجاد شدى است ،يرچند در زنینٌ
ٍزارتيا ٍ نًاديا نشان نیديد کٌ

جزئیات بیشتری در دست نیست .سفارش دیگری نربَط بٌ قضایای راجع شدى بٌ ادارۀ لَی څارنَالی از جانب
درین زنینٌ نیز پیشرفتی صَرت نگرفتٌ است ٍلی بر اساس گفتٌيای ادارۀ لَی څارنَالی ،این ادارى بٌ قضایای راجع شدۀ سایر ادارات رسیدگی
نهَدى است.
سفارشيا عهلی نبَدى ٍ یا از نَثریت چندانی برخَردار نهی

برخی نظریات بدست آندى از جَانب ذیدخل بیانگر آنست کٌ تعداد نحدٍدی از
باشند .این در حالیست کٌ کهیتٌ نظارت ٍ ارزیابی بر اصالح چنین سفارشات نتعًد نیباشد .سایر ٍزارتيا ٍ ادارات ذیدخل بشهَل سترى
نحکهٌٍ ،زارت عدلیٌٍ ،زارت تحصیالت عالیٍ ،زارت انَر داخلٌ ،انجهن نستقل ٍکالی ندافع افغانستان ٍ نرکز نلی آنَزش يای حقَقی جًت
ٌ نندی نهَدىاند .گفتنی است کٌ ٍزارتيا ٍ ادارات ذیدخل گزارشاتی را در ارتباط
تطبیق نَثر سفارشات نربَط شان اظًار آنادگی ٍ ابراز عالق 
بٌ چگَنگی تطبیق سفارشات نربَطٌ خَیش با این کهیتٌ در نیان گذاشتٌ اند.

سفارشيا در یک نگاى

 .۶چگَنگی تطبیق
از جهلٌ  ۱۱سفارش:


 2سفارش( )%4بشکل کانل تطبیق گردیدى است؛



ً
قسها پیشرفت داشتٌ است؛
 6سفارش()%۱2



 22سفارش( )%۱7بشکل نحدٍد پیشرفت داشتٌ است (تا )۶۱%؛



 44سفارش( )%27يیچ پیشرفتی نداشتٌ است.

