د اداری فساد پروړاندی د څارنې او ارزونې
خپلواکه او ګډه کمیټه

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی
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Monitoring & Evaluation Committee

اعالمیه مطبوعاتی
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی ( )MECتقویت هرچه بیشتر اداره عالی تفتیش را یک
ضرورت مبرم میپندراد .
کابل ،افغانستان 11 ،جوزا  - 1131کمیته() MECطرزالعمل ها وفعالیت هاا ااار ااالت تیتایا را مروروارزیاا ت
کرا وچنین رااشت نموا است کاه اراراات ااار ار ا اال ت باش نشایان اهااافا ار راات ایرااا یاس ماایریت ساال
اولتت اراانل ونظارت اایش سیارت نانه ها ار سرتاسر راان م رأ ازچالشاا نمی اشا.
ااار االت تیتیا االیترین ارگانیست که فعالیت ها مالت و ساا ت ناااا هاا اولتات را ار افتانساتان مساتبتنه تیتایا
مینمایا .اانون رایا تیتیا که انیرا ً ه تصویب رسایا اسات چاارچوب ااانونت ناو ت را ار ماورا اراراات ااار ااالت
تیتیا ایراا نموا  ،ولت ار مورا آنعا از نااا ها که سیارشات ااار االت تیتیا را تط یش نکرا و ات موراب رو
اضاوت ها سط ت ار اررا آن واعت اایل نمیشونا ضوا ط مایریتت نااشته وتعزیراتت را وضع نکرا است که ناا ً
اکثر نگرانت ها ایراا شا ت رواب اات مانا است .
اتوتا ً کمیته( )MECار ضمن ارزیا ت هایا ازفعالیتاا ااار االت تیتیا چنین استن اط نماوا کاه سایارت ناناه هاا
ار هاار جاانل سااال یک ااار مااورا تیتاایا ارارمیگیرنااا .اینگونااه ررساات هااا عاازگتشاات زمااان طااو نت موثریاات نااشااته
وزمینه ساز فساا ارسیارتنانه ها (ناصتا ً سیارتنانه ها جرمصرف ) میگراا نا ً ناطر نظارت یشاتر واایاش ایرااب
مینمایا تا سیا رتنانه ها وانسولگر ها نیز ار فاصله ها کوتا زمانت مورا تیتایا ارارگیرناا .اهمیات و مییاایت ایان
نوع تیتیا ها ا تر از آن است که مصارف سیر هئیات را مورا انایشه ارار اهنا.
ارار معلو ارگاناا االت واضا نیز ازتصامی وتصاویب شان جیرامون اضایا که ااار االت تیتایا اا آنااا ا الاه
مینمایا معلومات ه مواع استرس اارار نمیاهناا کاه ساوال رانگیاز گرایاا اسات .ااانون صاری ا ً کا میکناا تاا ااار
االت تیتیا از نتایل فیصله ها و ارار ها ه رریان ارار ااا شونا.
م تر اثمانت رئیس کمیته مستبل مشترک نظارت وارزیا ت ه اظاار نموا:
تا ار را ر انعا نااا ها که ا کا اانون را ناایا گرفته ازهمکار ها ز و اه موااع ات تیااوت میمانناا
تعزیرات اانونت وضع و ا مؤثر ساانتن فعالیات هاا تیتایا ،م اارز الیاه فسااا ااار را مییاا وماوثر ساانته
اشنا .
کمیتهء نظارت و ارزیا ت ( )MECه انوان صاا مستبل نظارت ر تتا ها ملت و ین المللت م اارز الیاه فسااا
ااار ار افتانسااتان ارااراات مااوثر سیارشااات را نظااارت مینمایااا تااا از انط اااش آن ااا ازرساات هااا ااار اااالت تیتاایا
سا اهت همه ران ه همه نااا ها شمول سیارتنانه ها و کنسولگر ها ،اطمینان اصل نمایا.
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 .

