خالصۀ اجرائیوی
دس عال ُ ۵۹۳۱ـدشی ،قثل اص تشگضاسی کٌفشاًظ تشّکغل پیشاهْى افغاًغتاى ،سئیظ خوِْسی اعالهی افغاًغاى
تَ توام ّصاستخاًَ ُای عایذاتی افغاًغتاى ُذایت عپشد تا خِت تأهیي ؽفافیت دس اخشاات ّ فعالیت ُا ّ ،اص ُوَ
هِوتش غشك افضایؼ عطر خوع آّسی عْایذ ،پالى ُای هؾخـ هثاسصٍ علیَ فغاد اداسی ؽاى سا تِیَ ّ تذّیي
ًوایٌذّ .صاست تشاًغپْست یکی اص پٌح ّصاستخاًۀ عایذاتی هی تاؽذ کَ ایي پالى سا تِیَ ًوْدٍ اعت.
کویتۀ ًظاست ّ اسصیاتی هثاسصٍ علیَ فغاد اداسی ( )MECپالى ُای هثاسصٍ علیَ فغاد اداسی توام ّصاستخاًَ ُا سا
هشّس ّ تشسعی هی ًوایذ ّ ،تذیي ّعیلَ تشسعی ًظاست اص چگًْگی پیؾشفت پالى هثاسصٍ علیَ فغاد اداسی
ّصاست تشاًغپْست سا تَ ًؾش هی عپاسد.
پالى ایکَ تَ کویتۀ ًظاست ّ اسصیاتی هثاسصٍ علیَ فغاد اداسی اسایَ گشدیذ هتؾکل اص  ۵۱اقذام پیشاهْى  ۹عازۀ
داسای اّلْیت ،هی تاؽذ .غشك اسصیاتی پالى هثاسصٍ علیَ فغاد اداسی ّ چگًْگی پیؾشفت ُای آى ،کویتۀ ًظاست
ّ اسصیاتی  ۵۱هقازثَ ّ تسث گشُّی تا هْاسدی اص تسلیل ّ اسصیاتی اعٌاد هشتثط ،اًدام دادٍ اعت.

یافته های عمومی
ّصاست تشاًغپْست دس اهش هثاسصٍ علیَ فغاد اداسی پیؾشفت قاتل هالزظَ ًٌوْدٍ اعت .فغاد اداسی زکن فشها
تْدٍ ّ ّ ضعیت تِثْد ًوی یاتذ.
پالى هثاسصٍ علیَ فغاد اداسی ایي ّصاست اص خذیت الصم تشخْسداس ًثْدٍ ّ عٌافش پالى هتزکشٍ فعاالًَ تعقیة ّ
پیگشی ًگشدیذٍ اعت .اص ایٌشّ تَ یک پالى خذیذ ّ قْی ًیاص اعت.
تا ّخْد یافتَ ُای هٌفی ،کویتۀ ًظاست ّ اسصیاتی دس خشیاى تِیۀ ایي تشسعی ؽاُذ ُوکاسی خْب اص عْی
کاسهٌذاى ّصاست تشاًغپْست تْدٍ اعت .اکثش اؽخاؿ خْؽثیي تَ تِثْد دس اخشاآت ّصسات تشاًغپْست تْدًذ.
سُثشی خذیذ ّصاست تشاًغپْست ّعذٍ عپشدٍ اعت کَ اهش هثاسصٍ علیَ فغاد اداسی سا دس فذس اّلْیت ُای
کاسی خْد قشاسد دادٍ ّ پالى هثاسصٍ علیَ فغاد اداسی سا تَ طْس کاهل تطثیق ّ اخشا هی ًوایذ.

یافته های مشخص
یافتَ ُای هؾخـ کویتۀ ًظاست ّ اسصیاتی پیشاهْى تطثیق پالى هثاسصٍ علیَ فغاد اداسی ّصاست تشاًغپْست قشاس
ریل اًذ:
.1

به یک پالن جدید مبارزه با فساد اداری نیاز است
معلوم می شود که پالن فعلی به نفع کمیته مستقل نظارت و ارزیابی تهیه گردیده است و داری اجزای جزی می
باشد.

 .2ساده سازی اجراات و استفاده از سیستم های مبتنی بر تکناوژی

یک هٌثع تضسگ عایذاتی ّصاست تشاًغپْست "ّعایط تشاًغپْستی" دس تٌادس صهیٌی اعت .زق العثْس ّعایط
تاستشی تش اعاط ّصى تاس آًِا هساعثَ هی گشدد 1.هؾکل دس ایٌداعت کَ سًّذ خوع آّسی پْلی کَ اص عْی
کاسهٌذاى ّصاست تشاًغپْست اص ساًٌذگاى اص تاتت اًتقال اهْال ؽاى اص یک هسل تَ هسل دیگش دسیافت هی گشدد،
ؽفاف ًیغت .هاهْسیي ّصاست تشاًغپْست تعاسفَ ُا سا خعل هیکٌٌذ ّ هقذاس پْل غیش ّاقعی ّ کاُؼ یافتَ سا
دسج ّ ثثت کتاب ساخغتش (الگ تْک) هی ًوایٌذ 2.ایي کتاب یک عٌذ خیلی ضعیف تْدٍ ّ تقشیثآ تشای فغاد
اداسی طشذ گشدیذٍ اعت .اص ایٌشّ ،توام سًّذ خوع آّسی عْایذ دس تٌادس آعیة پزیش ّ هعشّك تَ فغاد اداسی هی
ِ
تاؽذ.
 .3ظرفیت سازی منابع بشری

دس ایي ّصاست هذیشیت اًذک هٌاتع تؾشی ّخْد داسد.
 .4تأمین شافیت در امر تطبیق قراداد ها

دس ایي عشفَ ّصاست تشاًغپْست یک هقذاس پیؾشفت زافل ًوْدٍ اعت ّ .صاست تشاًغپْست تقوین گشفتَ
اعت تا قشاداد ُایی تَ اسصػ تالغ تش  ۱۵۵،۵۵۵افغاًی سا دس دعتشط عوْم قشاس دادٍ ّ دس ّیة عایت اػ هٌتؾش
ًوایذّ .صاست هتزکشٍ ُوچٌاى دس پالى هثاسصٍ علیَ فغاد اداسی اػ خاطش ًؾاى ًوْدٍ اعت کَ یک هقذاس اعٌاد
هلکیت ُای اخاسٍ ؽذٍ ّ گضاسؽات ستعْاسػ سا خِت دعتشعی هشدم تَ هعلْهات دس ّیة عایت تذعت ًؾش
عپشدٍ اعت.

سفارشات
شماره
۱

پالن جدید مبارزه علیه فساد اداری :وزارت ترانسپورت باید یک پالن جدید و کامل را الی تاریخ  ۱۱جدی
سال  ۱۳۹۶تدوین نماید.

۲

وزارت ترانسپورت باید چگونگی پیشرفت تطبیق پالن جدید را هر سه ماه از شروع ماه حوت سال ۱۳۹۶
مورد بررسی قرارد داده ،نتایج آن را در ویب سایت منتشر نماید .برای اعتبار بخشی هر چه بیشتر به این
روند ،وزارت ترانسپورت میتواند جهت انجام ارزیابی سه ماهه از ریاست تفتیش داخلی خویش کمک بگیرد و
یا هم گروهی خارج از وزارت را به انجام این امر توظیف نماید.

۳

وزارت ترانسپورت باید در مورد عوایدی که از بنادر زمینی بدست می آید – در صورتی که فساد اداری
موجود نباشد -تحلیلی انجام دهد ،و این عاید تخمینی را به عنوان هدفی که از طریق تطبیق سیستم جدید
الکترونیکی ( )e-Systemباید بدست بیاید ،مورد استفاده قرار دهد.

۴

1

سفارشات

رهبری جدید وزارت ترانسپورت باید موارد تاخیر و تعلل در روند تطبیق سیستم الکترونیکی را بررسی نماید،
پالن اصالح شدۀ تطبیقیی را در هر بندر تهیه و تدوین نماید و پیشرفت های تطبیق پالن را هر سه ماه بدست
نشر بسپارد.

 مصاحبه با کارمندان وزارت ترانسپورت ۳۳ ،حمل سال .۱۳۹۶2
 -مصاحبه با رانندگان وسایط باربری ۷ ،می سال .۲۳۱۷
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کیفیت ریاست تفتیش داخلی باید تشخیص گردد و این ریاست باید از پیشرفت پالن مبارزه با فساد اداری
نظارت نماید.
 .جهت تشخیص راه های تقویت مسلک گرایی ،ریاست جدید تفتیش داخلی وزارت ترانسپورت باید با وزارت
مالیه هماهنگی داشته باشد.
وزارت ترانسپورت باید اصالحات را در ریاست منابع بشری وارد سازد ،مهارت های همه کارمندان را
بازنگری نموده و تشکیل را تنظیم نماید تا افراد اصالح گرا و صادق را تشویق نماید.
وزارت ترانسپورت باید طرز العمل کتبی جهت دریافت و رسیدگی به شکایات به ویژه شکایات مرتبط به فساد
اداری را طرح و تدوین نماید.
وزارت ترانسپورت و کمیسون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی باید آپریتر هایی را غرض پاسخگویی
به تماس های  ،۱۳۵بطور  ۲۴ساعته استخدام نماید.
وزارت ترانسپورت دوره های آموزشی را در مورد بکار گیری سیستم الکترونیکی که در بندر زمینی شرق
کابل نصب شده است ،برای کارمندان مرز های زمینی کابل تسهیل نماید.
وزارت ترانسپورت باید برای حاضری روزمرۀ کارمندان از ماشین های تشخیص اثر انگشت و یا کارت های
الکترونیکی حاضری استفاده نماید.
ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت باید در هماهنگی با کمیسون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی
و برنامه سی بی آر ،استراتیژی اصالحات برنامۀ سی بی آر ( )CBRرا غرض تامین شفافیت در روند استخدام
 ،تطبیق نماید .ادارات متذکره باید روند استخدام و اشغال بست هایی که از سوی سرپرستان اداره می گردند را
تکمیل نماید.
ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت باید پالن جامع و منسجم ظرفیت سازی را برای کارمندانش تدوین و
تطبیق نماید .این پروسه باید جدا از ارزیابی ساالنه عملکرد ،که در قانون خدمات ملکی افغانستان شرح گردیده
است ،صورت گیرد.
رهبری وزارت ترانسپورت باید تیم مشخصی را جهت نظارت و ارزیابی دوره یی عملکرد مامورین جمع
آوری عواید در بنادر ،ایجاد نماید.
دفاتر مرکزی وزارت ترانسپورت باید گزارشات ماهوار تمام واحد های جمع آوری عواید والیتی اش را
دریافت و نشر نماید.
وزارت ترانسپورت دسترسی به انترنت را به تمام واحد های والیتی اش تسهیل نماید.

