ھﻤﮑﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
+++ﻧﺸﺮات ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ+++

ورﮐﺸﺎپ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در اﻧﺪوﻧﯿﺰﯾﺎ  »:اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ«
ﮐﺎﺑﻞ ۲۷ ،ﺣﻮت  – ۱۳۹۷روز ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ھﯿﺌﺖ اﻓﻐﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از 14ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از آژاﻧﺲھﺎی ﻣﻄﺮح ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وارد
ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺪﻧﺪ .آنھﺎ از ﯾﮏ ورﮐﺸﺎپ ﭘﻨﺞ روزۀ ﺿﺪ ﻓﺴﺎد اداری در ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ اﻧﺪوﻧﯿﺰﯾﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .در آنﺟﺎ ،ﺣﺪود  40ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد
ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺿﺪ ﻓﺴﺎد ﺑﮫ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﻣﻮرد راهھﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﻣﻮرد دﺳﺘﺎوردھﺎ،
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﮑﺎری آﻟﻤﺎن-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ ورﮐﺸﺎپ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺴﺎد ) (APCCآﻟﻤﺎن-
اﻧﺪوﻧﯿﺰﯾﺎ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ  U4و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺤﻮ ﻓﺴﺎد اداری اﻧﺪوﻧﯿﺰﯾﺎ ) (KPKﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﯿﺌﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺪﻟﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ،ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری )(MEC
و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﻮد .در اﯾﻦ روﯾﺪاد ،آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ اﺣﻤﺪی ،ﻣﻌﺎون ﻟﻮی ﺳﺎرﻧﻮاﻟﯽ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد »:ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺣﻖ
ﻣﺮدم اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ظﺮﻓﯿﺖھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﻮی اﺳﺖ .آژاﻧﺲھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﺘﺎق و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ آﻣﻮﺧﺘﻦ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی اﻧﺪوﻧﯿﺰﯾﺎ و ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎتﺷﺎن در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ھﺴﺘﻨﺪ«.

اﺷﺘﺮاکﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،آنھﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺻﻔﺤﺎت وب
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در آن اﻓﺸﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ،اطﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺧﻮد را اراﺋﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،آنھﺎ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻻزم ﺑﺮای آﮔﺎهﺳﺎزی
ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺮدم از طﺮﯾﻖ اﯾﺴﺘﮕﺎه رادﯾﻮﯾﯽ ﺧﻮد را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ از ﻗﻀﯿﮫھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻗﻀﯿﮫھﺎ ﺑﺎ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺮﺑﻮطﮫ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺣﺎﺋﺰاھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﮫ ،ھﯿﺌﺖ اﻓﻐﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
در آﯾﻨﺪه ،ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻗﺎی ﻣﯿﻮﻧﺪ روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ  MECﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد»:ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای  MECﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی دوﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﺎ  ،KPKﯾﮑﯽ از
ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ آژاﻧﺲھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دوﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﮫ اﺳﺖ .و اﯾﻦ در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮭﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﺎ در ھﺮ دو ﻧﮭﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ MEC .و  KPKاز ﺳﺎل  2017ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﮭﺎر ﺑﺎر ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺻﻨﺪوق وﺟﮭﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻣﺸﻮرﺗﯽ آزاد ) (OPAFﺗﻮﺳﻂ Deutsche Gesellschaft für Internationale
) Zusammenarbeit (GIZاز ﺟﺎﻧﺐ وزارت ﻓﺪرال ھﻤﮑﺎریھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﮑﺸﺎف آﻟﻤﺎن ) (BMZﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﺎل
 ،2009اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻧﮭﺎدھﺎی اﻓﻐﺎن ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﮫ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ و آﻣﻮزش ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ ﺗﺎ ظﺮﻓﯿﺖ

اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎت را ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖداری ﺧﻮب ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎﮐﻨﻮن
دورهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﻠﮑﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وظﯿﻔﮫ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮرسھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﻗﺎم و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺴﺎد اداری را ﺑﺮای  140ﺗﻦ از
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارات دوﻟﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد
اداری ) (MECرا در ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺪوﯾﻦ ھﺸﺖ راﭘﻮر در ﻣﻮرد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺴﺎد اداری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

