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پسمنظر
افغانستان مقدار هنگفت از عواید خویش را از سبب کنترول غیرموثر در گمرکات از دست میدهد
موجودیت فساد اداری در گمرکات برای عواید ،آینده و معیشت متداوم افغانستان یک موضوع مهم وحیاتی است


براساس گزارشها ،افغانستان مبلغ هنگفت از عواید خویش را در اثر موجودیت فساد اداری از دست میدهد .یکی از
حوزه های مهم جمع آوری عواید افغانستان ،عبارت از حقوق گمرکی از اجناس و کاالهای وارداتی و صادراتی
میباشد.



تقریبا ً بیشتر از نصف عواید افغانستان در اثر قاچاق در سرحدات و  %52دیگر عواید در اثر نفوذ مقامات و افراد
بلند رتبه باالی مأمورین گمرکات به هدر می رود.

عدم تشریک معلومات مربوط واردات و صادرات میان ریاست های گمرکاتی منتج به عدم شناسایی اجناس گردیده و در نتیجه
اجناس بطور درست ثبت و راجستر نمیگردند


در حال حاضر ،ریاست گمرکات افغانستان کدام میکانیزم جهت تشریک معلومات گمرکی با کشورهای همسایه مانند
پاکستان و یاهم ایران ندارد.



همچنان نفوذ مقامات بلند رتبه حکومتی روند ثبت و راجستر اجناس را در گمرکات تضعیف نموده است.

نظارت از تشریح و بررسی از اجناس در تأسیسات گمرکی غیرموثر و ناکافی است


هرچند ،الزامات و طرزالعملهای قانونی جهت تشریح و بررسی اجناس وجود دارند مگر باز هم اجناس بطور درست
ثبت ،تشریح و بررسی نمی گردند .



کمیشنکاران اطالعات نادرست را شامل سیستم می سازند تا اینکه سیستم را گمراه ساخته و نماینده گان دلخواه شانرا
جهت تشریح و بررسی اموال در گمرکات تعیین نمایند.

کارمندان متقلب و کمیشنکاران از ثبت اطالعات در سیستم سوء استفاده نموده و عواید دولت را منحرف می نمایند


ریاست گمرکات افغانستان جوازنامه های را برای کمیشنکاران صادر می نماید و همچنان برای آنها جهت ثبت
اطالعات در سیستم های کمپیوتری در تسهیالت گمرکی یک حساب کاربر (اکاونت) را ایجاد می نماید.



روند صدور جواز نامه برای کمیشنکاران براساس شایستگی صورت نمی گیرد و نفوذ مقامات بلند رتبه درین روند
به مشاهده می رسد.



گزارشها نیز نشان میدهد که یکتعداد از کمیشنکاران مقامات گمرکی را تحت نفوذ خود قرار داده اند و یکجا باهم از
سیستم سوء استفاده می کنند.
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جهت حل این مشکالت در گمرکات افغانستان ،کمیته نظارت و ارزیابی یک تعداد سفارشات را صادر نموده است:
 وزارت تجارت و صنایع و ریاست گمرکات افغانستان باید یک میکانیزم جهت بررسی و ارزیابی فرامرزی اجناس
را در سرحد پاکستان ایجاد نماید.


ریاست گمرکات افغانستان باید یک میکانیزم تکنالوژیکی ( سکنر بارکود ،اکسری وغیره) جهت حصول اطمینان از
ثبت اطالعات در سیستم توسط کمیشنکاران گمرک و از بررسی دقیق آن توسط مقامات گمرک ایجاد نماید.



ریاست گمرکات افغانستان باید فعالیتهای کمیشنکاران را مجدداً بررسی و ارزیابی نموده ،سوء استفاده کننده گان را
تشخیص و آنهای را که از سیستم سوء استفاده می کنند باید شامل لیست سیاه گرداند.

کمیتۀ نظارت و ارزیابی به منظور نظارت و ازریابی از تالشهای ملی و بین المللی در امر مبارزه علیه فساد اداری
درافغانستان ایجاد گردیده است.






کمیتۀ نظارت و ارزیابی سفارشات و بنچمارکهای مربوط به مبارزه علیه فساد اداری را طرح و
جهت حصول اطمینان از تطبیق مؤثر آن را مورد تعقیب قرار میدهد.
کمیتۀ نظارت و ارزیابی تالشهای ملی و بین المللی در امرمبارزه علیه فساد اداری را مورد نظارت
و ارزیابی قرارمی دهد.
کمیتۀ نظارت و ارزیابی متشکل از سه متخصص ارشد ملی و سه متخصص ارشد بین المللی
مبارزه علیه فساد اداری میباشد.
کمیتۀ نظارت و ارزیابی طی هر شش ماه به مردم ،پارلمان ،رئیس جمهوروجامعۀ بین المللی
گزارش میدهد.

برای معلومات مزید با کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری به تماس شوید.
+93 (0) 798 750 527 contact@mec.af www.mec.af
تصاویر کمیته از سایت ذیل قابل دریافت است:
www.flicker.com/photos/mec123/
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