خالظۀ گزارش
پيج وزارختاهو درآمدزای افغاوس تان در سال  6102كبل از برگزاری کيفراوس بروکسل پریامون افغاوس تان از جاهب رئیس مجيور افغاوس تان ىدایت داده
صدهد ات پالن ىای مبارزه ػلیو فساد اداری صاىرا بو منظور تأمنی صفافیت معلیات ىا و فؼالیت ىا تدوین منایيد .چارچوب خوداتاکیی برای حسابدىی
متلابل هزی مضن اهؼاکس این موضوع از وزارختاهو ىای درآمدزا خواست ات پالن ىای مبارزه ػلیو فساد اداری صان را ارائو کييد و پیرشفت در تطبیق آن را
بو مردم گزارش دىيد .متؼاكب ًا ،دیگر وزارختاهو ىای غریدرآمدزا ،بو مشول وزارت اکر و امور اجامتغی ،هزی ملزم بو پریوی از ىدایت رئیس مجيور صدهد.
مکیتو  MECپالن مبارزه ػلیو فساد اداری متام وزارختاهو ىا را ابزدید می کيد و در این گزارش هزی بو برریس پالن وزارت اکر و امور اجامتغی می پردازد.

ایفتو ىای معومی
وزارت اکر و امور اجامتغی ىرچند کو پالن مبارزه ػلیو فساد خویش را اخری ًا تدوین منوده است ،ابتاکرات امیدوارکييده ای را برای مبارزه اب فساد اداری
اجنام داده است .اب این حال ،ابید اکرىای بیضرتی برای اکىش مؤثر خطر فساد در این وزارختاهو اجنام صود.
 پالن مبارزه ػلیو فساد ای  ACPحاوی  01اكدام در پيج زمیيو دارای اولویت می ابصد 00 .مورد از این اكدامات بو صلک كسمی اجنام صده
اهد.
 پالن  ACPبو اولویت بيدی اىداف پيج گاهو برای اکىش آسیب پذیری در برابر فساد در وزارت اکر و امور اجامتغی می پردازد .اب این حال،
مکیتو  MECمؼتلد است کو بس یاری از فؼالیت ىای پیض ييادی بس یار لکی ىستند .در واكع این فؼالیت ىا منی تواهيد آزمون  SMARTرا
پضت رس بگذارهد؛ رویکردی کو  MECبرای مطمنئ صدن از "مضخط بودن ،كابل اهدازه گریی بودن ،كابل دستیایب بودن ،هتیجو حمور بودن
و زمان مند بودن" اىداف ( و ای فؼالیت ىای) خویش باکر می برد.
 پالن  ACPبر س يجش مؼیاری خطرات فساد اس توار هیست ،بلکو یک مکیتو ویژه در وزارت فيرس یت از آسیب پذیری ىای موجود را بر
مبيای صاکایت مردمی و توظیو ىای منابع بریوین ترتیب داده است .اجرای س يجش مؼیاری خطرات فساد برای اس تحاکم پالن صدیداً از
سوی مکیتو  MECتوظیو می صود.
 وزارت اکر و امور اجامتغی پروسو امیدوار کييد ای را برای "ثبت انم جمدد" اکرمندان دولیت متلاػد صده ،اصخاص دچار مؼلولیت و خاهواده
ىای صيداء را آغاز منوده است .ىدف اظیل این ابتاکر ،تؼینی "افراد خیا"ی" و صفافیت در پروسو ىای توزیع می ابصد.
 رایست هظارت و ارزاییب وزارت ملکف است ات از تدوین بودجو وزارت هظارت بؼمل آورد .اب این حال ،این رایست ىیچ هوع طرزالؼمل
هظاریت مدوین در اختیار هدارد.
 ػاید رایست ظدور جواز اکر اتباع خاریج بؼد از ساده سازی روهد ظدور جواز اکر اتباع خاریج ات  01فیعد در سال  6101افزایش ایفتو
است.

