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اعالمیه مطبوعاتی
افغانستان مقدار هنگفت از عواید خویش را از سبب کنترول غیرموثر در گمرکات از دست میدهد
کابل ،افغانستان 20 ،جوزا -۳۱۳۱ ،کمیته نظارت و ارزیابی( -)MECبعنوان مرجع مستقل نظارت از تالشهای ملی
و بین المللی در امر مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان ،دریافت نموده است که قسمت زیادی از اجناس که وارد
افغانستان میگردند ،بطور درست و مناسب ثبت نمی گردند که در نتیجه روی عواید گمرکاتی افغانستان تاثیر منفی
میگذارد .در پاسخ  ،کمیته نظارت و ارزیابی جهت کاهش دادن فرصتها برای فساد در بنادر افغانستان ،یک سلسله
سفارشات را صادر می نماید.
محترم آقای محمد یاسین عثمانی ،رئیس فعلی کمیته نظارت و ارزیابی اظهار نمود:
افغانستان مقدار هنگفت عواید خویش را در اثر فساد اداری و قاچاق در سرحدات از دست میدهد .سفارشات که از
طرف کمیته نظارت وارزیابی صادر میگردد در کاهش فساد اداری و افزایش عواید دولتی کمک خواهد کرد.
اطالعات که در دسترس است  ،نشان میدهد که تقریبا ً به ارزش  5.1میلیارد دالر اجناس که وارد افغانستان گردیده در
مقابل مبلغ واقعی که ثبت گمرکات افغانستان در سال  2152گردیده است ،در مغایرت قرار دارد .افراد و گروه های با
نفوذ و همچنان مقامات ریاست گمرکات افغانستان با مبادرت به فساد اداری  ،قاچاق و سایر فعالیتهای غیرقانونی در
مرزها ی افغانستان به مشکل اجناس ثبت ناشده افزوده اند.
هرچند ،مقررات و طرزالعملهای قانونی جهت تشریح و بررسی اجناس وجود دارند مگر بازهم گزارشها نشان میدهند
که اجناس بطور موثر توسط مقامات گمرکی ثبت ،تشریح و بررسی نمیگردد .عدم تشریک معلومات در مورد
واردات و صادرات میان ریاست های گمرکاتی کشورهای همسایه سبب ایجاد مشکالت در راستای ثبت و راجستر
اجناس شده و همچنان یک تعداد از کمیشنکاران اطالعات نادرست را شامل سیستم می سازند تا اینکه سیستم را گمراه
سازد و نماینده گان مشخص را جهت بررسی و ا رزیابی گمرکات انتخاب وتعیین نماید.
کیمته نظارت و ارزیابی جهت پرکردن خالهای موجوده در سیستم  ،کاهش دادن فرصتها برای فساد اداری و افزایش
عواید گمرکی ،تطبیق واجرای بررسی های معلومات گمرکی را که با پاکستان هم مرز اند ،سفارش می نماید.
برعالوه ،ریاست گمرکات افغانستان  ،جهت حصول اطمینان از شامل ساختن اطالعات درسیستم توسط کمیشنکاران
گم رک و بررسی دقیق آنها توسط مقامات گمرکی ،باید یک مکانیزم تکنالوژیکی را ایجاد نماید؛ تا فعالیتهای
کمیشنکاران را مجدداً ارزیابی نموده و آنعده کسانی را که از سیستم سوء استفاده میکنند باید شامل لیست سیاه نماید.
کمیته نظارت و ارزیابی از تطبیق موثر سفارشات خویش ،جهت کاهش دادن فرصتها برای فساد اداری و افزایش دادن
عواید دولتی ،نظارت می کند.
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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