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 دملګرو ملتونو رپوټ  -په افغانستان کې د فساد په وړاندې داصالحاتو پرمختیا دوامداره تمرکز غواړي 

رپوټ چې نن خپور شو موندلې چې، د فساد پر وړاندې د مبارزې د  ينو هد ملګرو ملتونو یو - مه۲۰کال د مې  ۲۰۱۹کابل، د 

 د عملي کیدو په برخه کې د پرمختیا رامنځ ته کول پرلپسې هڅو او تمرکز ته اړتیا لري.  ۍستراتیژ

ډول د افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه په ریښتیني " د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، تدامیچي یاماموتو وویل:

د پرمختګ هرکلی کوي، خو ټول افغان د افغانستان په برخه کې فساد سره د مبارزې لپاره یوه اساسي اړتیا ده. ملګري ملتونه له 

 "هڅې وکړي، چې په افغانستان کې ریښتینولي، روڼتیا او حساب ورکول پراخ شي. باید بنسټونه او د ټولنې هره برخه

د فساد په وړاندې د افغانستان مبارزه: د سولې او هوساینې ’بارزې په اړه د یوناما د دریم رپوټ عنوان دی وړاندې د م د فساد پر

لپاره اساس، چې پکې له فساد سره د مبارزې د اصالحاتو په برخه کې د افغاستان پرمختګ ارزول شوی او په دې تړاو د افغان 

ې له دغې ننګونکې مسلې ادارو د مالتړ په موخه د شویو سپارښتنو تحلیل وړاندې کوي، چې د هغو خلکو ژوند ورسره ښه شي، چ

 سره هره ورځ الس ګریوان دي. 

رپوټ کې دا توضیح شوې چې په څه ډول فساد په دوامدار ډول په افغانستان کې د ژوند په ټولو اړخونو اغیز کړیدی، په حکومتي 

 یښ کړیدی.ادارو یې د خلکو باور له منځه وړی او دغه هیواد ته یې د سولې او هوساینې راوړلو په وړاندې خنډ پ

کوي  رامنځته حالت هړناوداسې  وی. ورسره خواکې الر هوارويجرمونو لپاره د الزیاتو کوي او  یکمزور تیفساد د قانون حاکم ”

اسې ، فساد دتر دې مهمه دا چې ”کړه:دی زیاته استازي، چې د یوناما مشرهم  ځانګړي“ .ورسره وده موميکلتور  تید معاف ېچ

خبرو  پرلپاره  ېراتلونکد د افغانستان  ېچپه داسې حال کې ، له خطر سره مخ کويخوځښتونه  ېسول کړۍ رامنځته کوي چې

  “ .وي ټاو عدالت پر بنس روڼواليد  دیبا الره حلوالړه  اترو

تر افغانانو په ژوند  وډیرد  وهڅ ومبارزه کې د حکومت روان د فساد په وړاندچې او ښیي  دا رپوټ ګڼې سپارښتنې وړاندې کوي

اصالحاتو سره سره، فساد اوس هم د افغانستان د پالیسۍ او قانوني د چې، . رپوټ دې پایلې ته رسیدلی یکړ ینه د اغیزاوسه 

  سولې او اوږدمهاله سوکالۍ په الره کې یو اساسي خنډ دی.

 وڅه ویپخواند اصالحاتو د چې، دي  ته کول ځنیرام ۍژیسترات ېمود ېدږد افغانستان لپاره د او تنهښمهمه سپار وهی ېپه راپور ک

 . شي ېپیاوړنکې لیوالتیا مخ پر زیاتیدولپاره د خلکو  ېفساد سره د مبارزله او ومومي ې دوام نړالسته راو

د یو لړ بسنټیزو اصالحي ګامونو د پورته کیدو   لخوا  ملګري ملتونه سږکال او تیرکال د افغان حکومت”تدامیچي یاماموتو وویل: 

د عملي کولو له  تجربو شویومننه کوي. موږ حکومت د ورته نورو اصالحاتو ترسره کولو ته هڅوو. راتلونکې ټاکنې د ترالسه 

 “ اړخه یوه ازموینه ده.

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

  منلی دی. کال کې  ۲۰۰۸پلي کړي، چې دې هیواد په ال ښه خپل مسؤلیتونه  ېک ټملتونو د کنوانسیون په چوکا

 قانونينړیواله اړ ویستونکې  ۍنیوازیسره د مبارزې په برخه کې دغې پدیدې له ملتونو کنوانسیون  روګد مل ېاندړد فساد په و

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 

  .https://unama.unmissions.org/corruptionبشپر رپوټ د یوناما په ویبسایټ کې د السرسي وړ دی: 

* * * 

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

ورو کلیدي او ن ’د ښه نیت چارې ‘ دو او پراخیدو او مخنیوي په موخهاو یوالي د اصل په پام کې نیولو سره د ډیپلماتیکو اقداماتو په ګډون د شخړو د زیاتی

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