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 21/05/2019          آرش یعل

 به صلح است دنیرس یفساد، مانع اساس

گزارش آمده  نیفساد در افغانستان نشر کرد. در ا هیارزه علگزارشش را در مورد مب نیسازمان ملل متحد، سوم

بر سر  یمانع اساس ثیحفساد هنوز هم من ،یسیو پال یحقوق یها از اصالحات در عرصه یاریکه با وجود بس

 .در افغانستان است یمیبه صلح و رفاه دا دنیراه رس

 ام یبه روز دوشنبه، س« صلح و رفاه یبرا یمبارزه افغانستان در برابر فساد: کار اساس»گزارش با عنوان  نیا

 یگزند یدولت در خصوص مبارزه با فساد، رو یجار یها گزارش گفته شده که تالش نیشد. در افی معرثور 

 .بوده است ریتاث یها ب از افغان یادیشمار ز

 یشده، اما گفته شده که برا شیدولت افغانستان در امر مبارزه با فساد ستا یها که از تالشگزارش با آن نیا در

 یها مبارزه با فساد در افغانستان صورت گرفته، به تمرکز و تالش یاستراتژ قیکه در تطب ییها فترشیتداوم پ

 .دار ضرورت استدوام

به دست آمده  یآوردهابه دست یدرازمدت مبتن یتراتژاس کی دیافغانستان با»است که  نیعمده گزارش ا شنهادیپ

 «.مبارزه با فساد استفاده کند یبرا یاهرم ثیحمن یو از اراده مل هیاصالحات را ته شاز رو

در افغانستان را به صورت مداوم متاثر  یگزند یها فساد چگونه تمام عرصه»که  دهدیم حیگزارش توض نیا

صلح و رفاه  نیتام یها برا را کاهش داده و چگونه مانع تالش یدولت یها چگونه اعتماد مردم به نهاد سازد،یم

 «.گرددیدر کشور م داریپا

 نهیزم و فیقانون را ضع تیفساد حاکم»افغانستان، گفته است:  یخاص ملل متحد برا ۀندینما اماموتو،ی یچیم تدا

از  تیکه فرهنگ معاف دهیگرد ثهیحلقه خب جادیامر منتج به ا نیکه ا سازد یمساعد م ترشیب اتیجنا یرا برا

در  هد،دیصلح را در معرض خطر قرار م انداز فساد حتا چشم کهنیتر ا. از همه مهمکندیم تیمجازات را تقو

 «.بر اساس صداقت و عدالت باشد دیافغانستان با ندهیآ یبه مذاکرات برا یکه راه حل مبتن یحال

مبارزه در برابر »کرده است:  حیبه عهده دارد، در ادامه تصر زیرا ن ونامای استیخاص ملل متحد که ر ۀندینما

خصوص  نیافغانستان در ا یهارفتشیملل متحد از پ گردد،یمحسوب م یاساس ازیفساد در افغانستان هنوز هم ن

 شیافزا یدر راستا شیخو یها به تالش دیجامعه با ارافغان در کنار همه اقش یها اما تمام نهاد د،ینمایاستقبال م

. میینما یم قیتشو ترشیمربوط را به اصالحات ب یها ادامه دهند و ما نهاد تیو شفاف یدهاصول تعهد، حساب

 «.باشدیحاصله م یها تجربه قیتطب یبرا یآزمون ندهیانتخابات آ

 ،ییو قضا یگرفته شده است: دستگاه عدل یدولت در امر مبارزه با فساد به بررس یگزارش سه بخش اساس نیا در

 .و قوه مقنن افغانستان ییبخش اجرا
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مستلزم  زین ییو قضا یاصالحات در سکتور عدل»گفته است که  ییو قضا یگزارش در مورد دستگاه عدل نیا

نظر و  دیتجد جابیهنوز ا یدر محاکم و سارنوال یدهحساب ریو تداب تیمستمر است. استقالل، شفاف یها تالش

 «.شودیسوابق ضرورت احساس م ییایارزو  عیترف ،یلیتبد یجمله به قواعد واضح برا. منکندیرا م ترشیب تیتقو

ه چاز آن تر یقانون کماکان بط ذیو تنف یعدل یاصالحات در سکتورها»آمده است:  نیمورد چن نیادامه در ا در

مقامات محاکم،  یو بررس ییگو. اقدامات در مورد استخدام، پاسخرودیم شیشده بود، به پ ینیب شیکه پ

 «.ستا تیبهبود و تقو ازمندیتا هنوز ن سیو پول هیوزارت عدل ها،یسارنوال

خدمات تدارکات، بخش استخدام کارکنان  شرو یساز حکومت در جهت شفاف یها از تالش ییبخش اجرا در

افغانستان »نان آمده است که چگزارش هم نیشده است. در ا شیستا یدولت یها مقام یینان ثبت داراچو هم یملک

 ۀنیدر زم مشکالتبا آن هم  یول ست،قابل توجه داشته ا رفتشیپ یدولت یمال تیریمد ستمیس کی جادیا نهیدر زم

 تیدر مورد عدم شفاف ها ینان باعث بروز نگرانچو محاسبه مصارف هم دیعوا یآوربودجه، جمع یزیر برنامه

 «.باشدیفساد م یها برا و وجود فرصت

 یدهو حساب تیکه شفاف ییها ستمیمجدد س تیتقو یعامه برا یگزارش گفته شده که اصالحات در اداره مال نیا در

 .است یاتیح دهد،یم شیرا افزا

 یکنون یآموخته شده از استراتژ یهااند که با توجه به درس کرده شنهادیگزارش به حکومت پ نیگان اکنند هیته

 .کند جادیمدت را ا دراز یاستراتژ کی ،یمبارزه با فساد ادار

ابراز  نیشده و در ادامه در بخش قوه مقنن چن ادی ییکویبه ن یمل یشورا یاعضا ییگزارش از ثبت دارا نیا در

ضد فساد در  ریتداب تیو رعا یمل یکرد شورادر دست دارد تا عمل یفرصت دیجد جرگهیولس» نظر شده است:

راه را  دیبار شا نیاول یبرا ییاو قض یمرکز عدل یعضو پارلمان از سو کی تیآن ر ا بهبود بخشد. محکوم

 «.هموار سازد یترشیب یپاسخگو یبرا

از رتبه  تیشفاف یالمللنیآلوده به فساد سازمان ب یافغانستان در فهرست کشورها هگایگزارش آمده که جا نیا در

بهبود  یاندک ۀدهند که نشان افتیکشور ارتقا  1۸0 انیاز م  201۸در سال  1۷2، به رتبه  201۷در سال  1۷۷

 .باشدیراستا م نیدر ا

در مطابقت با  شیها تیمکلف قیستان در جهت تطباز افغان یبان یدفتر ملل متحد در کابل گفته است که به پشت

 .اندمیم یمتعهد باق -رفتیآن را پذ 200۸افغانستان در سال  – یفساد ادار هیملل متحد عل ونیکنوانس

 نیمبارزه با فساد در جهان است. روش جامع ا یبرا یالزام لهیوس گانهی یفساد ادار هیملل متحد عل ونیکنوانس

به  یگدیرس یمنحصر به فرد برا یا لهیوس سند را به نیآن، ا یهاماده ترشیب یالزام یها و مشخصه ونیکنوانس

 .را دارند ونیکنوانس نیا تیعضو حد،عضو سازمان ملل مت یکشورها تی. اکثرسازدیمعضل بدل م نیا

 

 

 

 

 


