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گزارش سازمان ملل متحد  -  را افزایش میدهد  پاسخگویی و   ت یشفافصداقت، : در افغانستان  فساد با مبارزه   

مداوم    یتالش ها   ش ی افزابه نشر رسید نشان میدهد که  که امروز  متحد  گزارش سازمان ملل  یافته های    -  ۲۰۲۱اگست    ۴کابل،  

 است.  یات ی فساد در افغانستان همچنان ح مقابله با  یبرا

و    ، امانت داریتی شفافمبارزه افغانستان علیه فساد:    "  تحت عنوانبارزه با فساد اداری  در مورد ممین گزارش ساالنه یوناما  پنج

قوی    یهاو نهاد  یقانون   یچارچوب ها  جاد ی اعرصه    در  یمثبت   ی دهد که افغانستان گام ها  ینشان م  "   را افزایش میدهد  پاسخگویی

  و امانت داری    ،تی شفافدر قسمت  بیشتر      شی افزا  لهاز جمهم موجود است    هنوز  یادی ز  یها  یفساد برداشته است، اما کاست   علیه

 . مسئولیت پذیری 

در  اصالحات  حمایت خویش از  دولت به    ۲۰۲۱الی ماه می سال    ۲۰۲۰از ماه جنوری سال  گزارش  این  تحت پوشش  در مدت  

خشونت ها پس از اعالم    ش ی صلح و افزا  ی جارمذاکرات ،  ۱۹د  کوی   منفیگر چه تاثیرات  افساد ادامه داده است.  عرصه مبارزه با 

 کاسته است.  اصالحات این سرعت از   ی الملل نی ب  یروهای خروج ن 

سازمان ملل    ونی کنوانس  در مطابقت با  ۲۰۲۰سال  فساد در نوامبر    علیهمبارزه    ونی سی کم  ایجادمانند    یگزارش تحوالت مثبت   نی ا

  نکه ی ببرد، مشروط بر ا  شی فساد را پ در مبارزه علیه  اصالحات  توانایی آنرا دارد که    نهاد  نی کند. چن   یم  دیی تأ  را   فساد   در برابر متحد  

 .  دهد نجام خود را ا فی شود و بتواند به طور کامل وظا نی استقالل آن تضم

، که در  کرده استگزارش اشاره  این  افشاگران در طول دوره  در مورد حفاظت از    دی جد  نی قوان   بی به تصو  نی همچن گزارش  این  

 تقویت میابد.  مبارزه با فساد آن موثر  ی صورت اجرا

مبارزه  عدلی و قضایی    مبارزه با فساد )مرکز  محکمه خاص توسط  دوسیه های را تائید میکند که  تعداد    شی افزا  همچنینگزارش    نی ا

مربوط به    اتی کند که جنا  ی متائید    ییپاسخگو  شی در افزامهم ستره محکمه را  قش  است و همینگونه ن شده    یدگی رسبه آن با فساد(  

و  را کشف نموه  فساد  در عرصه    اتی جنارا توصیه میکند تا  انفاذ قانون  ی روی ن   ت ی ظرف ش ی افزاگزارش   نی هد. امیدفساد را کاهش  

 آنرا بدون در نظرداشت مقام آنها دستگیر نمایند.   ینعامل

رفاه و ثبات    دولت،  تی مشروع  شی افزا  با   ثر با فسادومبارزه م  دیبرا الینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: " 

 " . همگام است

  عرصهمداوم در  ی تالش ها  دی با  اخصحال انجام است به طور  ها در و نهاد  ی قانون   یچارچوب ها   ت ی تقو  نهی زم  در  شرفتی که پ زمانی  

از    تی مصون عدم  ، صداقت و  تی شفاف  شی ؛ افزاعواید  تی ری و مد  یبودجه عمومتسهیل  ؛  ارزیابینظارت و    یها  مزی مکان   تی تقو

  ی با چالش هاتا    نماید  تی حمافساد    در مبارزه علیه   اصالحات   شبردی پ را درعرصه  افغانستان  است    ه آماد  ونامای .  بیشتر گردد   مجازات 

 .  صورت گیردرسیدگی  مانده یباق

  ی واقع ی ده و تالش هانمو  ی فساد را بررس در مبارزه علیه   اصالحات   ری تأث   که   ده ی رسفرا  کند که زمان آن    ی متوصیه  گزارش    نی ا

   . می ده شی مانده افزا ی باق یها  خالرفع موثر   ی براارزیابی نظارت و  یها مزی مکان  تی از جمله با تقوو مستمر را 
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نهاد های  کند که    یم  هی گزارش توص  نی فساد، ا  یو افشا  تی شفاف   تی و رسانه ها در تقو  یجامعه مدن   یات ی نقش ح  در نظر داشت  با

  ق ی دولت را تشو  نی همچن این گزارش  و رسانه ها ادامه دهند.    یاز جامعه مدن   ت ی فساد به مشارکت و حما  ذیدخل در امر مبارزه با 

 نگاران، از رسانه ها محافظت کند. علیه خبرحمالت  ش ی کند تا با توجه به افزا یم

که به خلوص نیت از طریق تالش های فراگیر در امر مبارزه با فساد اداری  در اخیر تمام افغان ها را تشویق مینماید  گزارش نی ا

 یش درین عرصه ادامه دهد.  خو ت ی آماده است تا به حما ونامای کن سازی عوامل اصلی فساد بپردازند. متعهد شوند و به ریشه 

ملل متحد به پشتیبانی از افغانستان در جهت تطبیق مکلفیت هایش در مطابقت با کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری که افغانستان  

زه با فساد  کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری یگانه وسیله الزامی برای مبار آن را پذیرفت، متعهد باقی می ماند.  ۲۰۰۸در سال  

  در جهان است. روش جامع این کنوانسیون و مشخصه های الزامی بیشتر ماده های آن، این سند را وسیله ای منحصر به فرد برای 

 اکثریت کشور های عضو ملل متحد عضویت این کنوانسیون را دارند.    انکشاف یک پاسخ جامع به معضل جهانی مبدل ساخته است. 

   : انید را دینجا بخوگزارش مکمل 

https://unama.unmissions.org/corruption 

 

  * * * 

منحیث  ین سازمان هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( از مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات حمایت می کند. بر مبنای ماموریت ا

نطقوی  یک ماموریت سیاسی، یوناما از حل و فصل منازعات و جلوگیری از آن، افزایش سهم گیری و انسجام اجتماعی و همچنان از تحکیم همکاری های م

حقوق بشر ایجاد شده اند،    این ماموریت از حکومتداری موثر، ترویج مالکیت امور توسط افغان ها و ادارات پاسخگو که بر مبنای احترام به پشتیبانی می نماید.

و سایر خدمات کلیدی به شمول اقدام های دیپلماتیک با توسل به اصل استقاللیت، بی طرفی و یکپارچگی این سازمان را   ’مساعی جمیله‘حمایت می کند. یوناما 

المللی در راستای پیشرفت افغان ها و اولویت ها در زمینه  برای جلوگیری از بروز، افزایش و گسترش منازعات فراهم می نماید. این ماموریت حمایت بین  

 امور بشری را هماهنگ می کند. 
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