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پسمنظر
کمیتهء نظارت و ارزیابی ) (MECتقویت هرچه بیشتر مکانیزم های اجرائی اداره عالی تفتیش را
یک ضرورت مبرم میپندارد
اداره عالی تفتیش ،مسئول تفتیش و بررسی مستقالنه امور حسابی و مالی همه نهادهای دولتی درافغانستان می
باشد.


اداره عالی تفتیش از مدت ها به اینطرف ایجاد گردیده است تا اجراات ومصارف تمام نهادهایی را که از
منابع عامه وجه بدست می آورند مورد بررسی و تفتیش قراردهد .این اداره درسال  1831ازاسقاللیت
قانونی برخوردار گردیده است.



اداره عالی تفتیش ساالنه یکبار تمام ادارات دولتی را مورد تفتیش و بررسی قرار میدهد و خالصه گزارش
تفتیش را در رابطه به اجراات اداره والزامات قانونی آن ،منعکس میسازند .نواقص و کمبودی های نهاد
تفتیش شده در آن تشخیص گردیده ،سفارشات به نهاد تفتیش شده صادر میشود تا آن خالها و نوافص را در
مدت دو ماه رفع نمایند.



قانون جدید تفتیش درسال  1831به تصویب رسید تا اداره عالی تفتیش را همتراز بهترین شیوه های تفتیش و
بررسی بین المللی سازد .این قانون پروسه های تفتیش را معیاری ساخته و اداره عالی تفتیش را از اسقاللیت
بیشتر در راستای راه اندازی تفتیش تمام نهادها دولتی و سازمانهای که ازمنابع عامه وجه بدست می آورند،
برخوردار گرداند.

بهرحال ،قانون جدید تفتیش فاقد میکانیسم های تنفیذی جهت تطبیق سفارشات اداره عالی تفتیش به نهاد های تفتیش
شده می باشد.


قانون تفتیش در مورد پاسخدهی و یا تعزیرات علیه نهادهایی که بدون توجیه منطقی از تطبیق سفارشات
اداره عالی تفتیش امتناع می ورزند ،هیچ طرزالعملی را پیش بینی نکرده است که این امر باعث میشود تا
نواقص شناسائی شده در گزارش تفتیش الینحل باقی بماند.



گزارشدهی و تعریزات برای نهاد ها الزامی پنداشته میشود تا نهاد را بیشتر پاسخگو ساخته وخدمات عامه
را بهبود بخشد.

سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان هر پنج سال مورد تفتیش قرار می گیرند که برای نظارت همه جانبهء
فعالیت های آنها کافی نمی باشند.



سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان در هر پنج سال مورد تفتیش قرار می گیرند ،که این یک دوره
طوالنی بوده و فرصت کمی را برای نظارت و پاسخگویی میسر می سازند.
عالوه براین ،فاصله زمانی بین تفتیش ها باعث چالش های در امر دسترسی و ارزیابی اسناد ،گزارش ها و
هزینه ها پس از یک دوره پنج ساله میگردد.
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برای رسیدگی به این مسائل مهم در طرزالعمل های تفتیش ،کمیتهء نظارت و ارزیابی) (MECتعدادی از
سفارشات را صادرنموده است:




اداره عالی تفتیش با همکاری وزارت عدلیه باید اصالحاتی را در قانون جدید تفتیش وارد نمایند که سیستم
گزارشدهی و تعزیرات را علیه نهاد های تفتیش شده ئی که بدون توجیه منطقی سفارشات اداره عالی تفتیش
را تطبیق نمی کنند بمیان آرد.
اداره عالی تفتیش باید دفعات اجرای تفتیش را در سفارتخانه ها و کنسلگری های افغانستان در سراسر جهان
از هر پنج سال به هر دو سال تغییر دهد.

کمیتۀ نظارت و ارزیابی ( )MECبه هدف نظارت مستقل از تالشهای ملی و بین المللی در راستای مبارزه علیه فساد
اداری تاسیس شده است.





کمیتۀ نظارت و ارزیابی سفارشات و بنچمارک هایی را در راستای مبارزه علیه فساد اداری طرح نموده و
آنرا نظارت می کند تا اطمینان حاصل گردد که سفارشات بگونه مؤثر تطبیق می گردد.
کمیتۀ نظارت و ارزیابی ( )MECتالشهای ملی و بین المللی در امر مبارزه علیه فساد اداری را مورد
نظارت و ارزیابی قرار میدهد.
کمیتۀ نظارت و ارزیابی ( )MECمتشکل از سه متخصص ارشد ملی و سه متخصص ارشد بین المللی
مبارزه علیه فساد اداری میباشد.
کمیتۀ نظارت و ارزیابی ( )MECطی هر شش ماه به مردم ،پارلمان ،رئیس جمهور و جامعۀ 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 استwww.flicker.com/photos/mec123/:

