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 ملتونو راپور روګمل - پاتې شي توبړیلومیو  ېپه افغانستان ک دیبا اصالحات ېد مبارز ېاندړد فساد پرو

ر د اداري فساد پ ېپه افغانستان کو ښیي چې نن خپور ش ېراپور چ ینویو ملتونو  روګملد  -مه ۱۸جون  کال د ۲۰۲۰کابل د 

 . دي ېراتلونکي لپاره خورا مهمد  وادید ه څېهاغیزناکې دوامداره او  ېمبارزه ک ېاندړو

شاوخوا  ګاو پرمخت ېد سول هګتو يګړانځپه  ”افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې دیبرا الینز وویل: 

 توبونهړیلوم مهم مشرتابه لپارهدد افغانستان  دیاصالحات با روڼتیا او د څېه ېاندړد فساد پروپه کتو سره، او فرصتونو ته  ونوګنن

او حساب  روڼتیا لوک تهځنیافغانستان رام سالماو  هوساسوکاله،  وهیاو د  نهدیبحران ته رس۱۹ یډکوو د ”:زیاته کړه نوموړې“ .وي

  “ بنسټیز اساسات جوړوي.راتلونکي لپاره  د ملتچې د هر  –لري  ایتړته ا ېورکون

راپور د  یکلن لورمڅ ونامای دالندې  سرلیکتر  ‘ه ده نړیلپاره ا ۍاو سوکال ېد سوله:  د افغانستان مبارز ېاندړاداري فساد پرود ’

 سپارښتنېاو شننې همدارنګه ارزونه کوي او ونوګد اصالحاتو د پرمختد مبارزې په برخه کې  ېاندړافغانستان د اداري فساد پرو

وروبخښي ښه والی ته  ژوند او د افغانانو يوش ړد افغانستان د ادارو مالت ېمبارزه ک ېاندړپرو ادد اداري فس تر څوکوي  ېاندړو

 دي.  الس ګریوانې سره زچې هره ورځ له دې ستون

کلونو په پرتله  روید تاو همدارنګه  شوي، ټکني ېکال ک  ۲۰۱۹الحات په اص ېاندړد فساد پرورنګه څ ېکوي چ حیتشر راپور

له اداري فساد سره د  هګرنڅ ېکوي چ وتهګپور په دي. دغه را ترسره شوي تونهښنو کیژیاو ستراتجوړونې  قانوند ډیر لږ 

، راپور ېپرد رهی. سربدیته ورس پایپرته بدیل سند و، له کوم  ۍسیپال مهالهډد لن ې، چژيیستراتکال  ۲۰۱۷دافغانستان د  ېمبارز

د اداري فساد پر  پرتې وې له امله ګپرمختیدلي ډنځد  ېک دویاو پلي ک ۍژیسترات ،وړپه دوا ېچ ېکوي، هغه اداري تش ادونهی

 کولو چې تمه یې کیدله، ډکې نشوې.  تهځنیرامپه   ونیسید خپلواک کم، ېاندړو

 روډیالهم د  څېه ۍپخوان ېاندړد اداري فساد پرو ېچ دلیپوهباندې  ېکوي، پدسپارښتنې یو شمیر د افغانستان حکومت ته  راپور

چې تر سره  رهیسرب فورمونویر ۍسیقانوني او پال ورډید  ېچ یدلیته رس ېلیپا ې، او دړېکنه ده  زهیاغه افغانانو په ژوند مثبت

 . ید ېپاتخنډ هم م وی ولوټتر یو  الهمفساد  ېاندړپه و ۍاو سوکال ېمهاله سول دږاود تاند افغانسشوي، 

مرکز چې خپلې وړتیاوې د عدلي او قضایي  ېاندړ، لکه د اداري فساد پرودويییتا ټکي  ګپرمخت د یولړ پام وړهمدارنګه  راپور

 په برخه کې پورته کړې دي.  ویقضفساد د اداري  ېکچ ړېد لویې 

له فساد سره د مبارزې لپاره په ټولو برخو کې نور پرمختګونه مهم دي، په داسې  "اغلې الینز چې د یوناما مشره هم ده وویل: 

تمه  " ې وویل:" هغحال کې چې نړیواله ټولنه له سترو اقتصادي ننګونو سره مخامخ ده، چې له کبله یې افغانستان ته پام کمیږي.

چې ډیره اړتیا ورته نړیوال مالتړ تر ډیره بریده ستان سره ، له افغانکېناسته ي راتلونکپه  پرمختیا د همغږۍده چې په جنیوا کې د 

 "بیا را ژوندۍ شي، خو دغه هیواد له فساد سره د مبارزې په برخه کې د الډیرڅه ترسره کولو ته اړتیا لري.ده، 

ستراتیژي رامنځ ته کړي، چې پر تیرو السته راوړنو  بناالرښوونه کوي، چې حکومت دې یوه اوږدمهاله په واقیعت  اپوردغه ر

والړه وي او له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون دې ژر ترژره جوړ شي، چې د فساد اړوندو پلټنو او نیونو په برخه کې دقانون 

ې د خپلواکۍ په چټکوالي د حاکمیت وړتیا لوړه او پر بنسټ یې د عامه منابعو دڅارنې مدیریت پیاوړی شي او د عدلي قضایي برخ

 لومړیتوب ورکړل شي.  سره دې د عدلي او قضایي سکټور اصالحاتو ته

کوي چې قضایي سکټوردې د خپل کار او حساب ورکولو شفافیت ښه کړي او په خپلواکه توګه دې د  سپارښتنههمدارنګه  راپور

ییه قوې سره د فساد پر وړاندې د اصالحاتو په برخه فساد قضیو په اړه پریکړه وکړي. په داسې حال کې چې ملي شورا له اجرا

کې همکاري کوي، نړیواله ټولنه او مدني ټولنې د داخلي حساب ورکولو د پیاوړتیا په برخه کې له فساد سره د مبارزې د اصالحاتو 

 مالتړ کوي. 

 روګد ملسره د مبارزې په برخه کې به له افغانستان سره خپل مالتړ ته دوام ورکوي چې فساد ژمن دي چې له ملتونه  ريګمل

 کال کې تصویب کړی دی.   ۲۰۰۸خپل مسؤلیتونه ال ښه پلي کړي، چې دې هیواد په  ېک ټملتونو د کنوانسیون په چوکا
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 قانونينړیواله اړ ویستونکې  ۍنیوازیخه کې له دغې پدیدې سره د مبارزې په برملتونو کنوانسیون  روګد مل ېاندړو رد فساد پ

دحل لپاره ستونزو  والوړید نمحتویاتو الزامیت له دې کنوانسیون څخه  ورډید  هاو د هغ الرهګتهر اړخیزه  ونید کنوانسوسیله ده. 

 ي.غړیتوب لرکنوانسیون  دې د يړغ تیملتونو اکثر روګ. د ملويړجویوه ځانګړې وسیله 

 د یوناما په ویبسایټ کې د السرسي وړ دی: اپوربشپر ر

https://unama.unmissions.org/corruption. 

* * * 

خپل ماموریت سره سم، یوناما د شخړې له د سیاسي ماموریت په توګه سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره مالتړ کوي.  یوناما د افغانستان له خلکو او حکومت څخه

حکومتدارۍ ې پیاوړتیا مالتړ کوي. دا ماموریت د اغیزمند او ټولنیز یووالي او همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو ونډې اخیستنې د زیاتیدو  مخنیوی او حل، د

یوناما د استقاللیت، بې پرې والي  ته د درناوي پر بنسټ جوړ شوي، مالتړ کوي.چې بشري حقونو و ته بنسټونو لي مالکیت او حساب ورکوونکتړ کوي، ممال

او نور کلیدي خدمتونه  ’د ښه نیت چارې ‘ مخنیوي په موخهد دو او پراخیدواو یوالي د اصل په پام کې نیولو سره د ډیپلماتیکو اقداماتو په ګډون د شخړو د زیاتی

 برابروي. دا ماموریت د افغانانو پرمختګ او بشري لومړیتوبونو لپاره نړیوالې مرستې همغږې کوي.
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