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مبارزه با فساد در افغانستان :صداقت ،شفافیت و پاسخگویی را افزایش میدهد  -گزارش سازمان ملل متحد
کابل ۴ ،اگست  - ۲۰۲۱یافته های گزارش سازمان ملل متحد که امروز به نشر رسید نشان میدهد که افزایش تالش های مداوم
برای مقابله با فساد در افغانستان همچنان حیاتی است.
پنجمین گزارش ساالنه یوناما در مورد مبارزه با فساد اداری تحت عنوان " مبارزه افغانستان علیه فساد :شفافیت ،امانت داری و
پاسخگویی را افزایش میدهد " نشان می دهد که افغانستان گام های مثبتی در عرصه ایجاد چارچوب های قانونی و نهادهای قوی
علیه فساد برداشته است ،اما کاستی های زیادی هنوز هم موجود است از جمله افزایش بیشتر در قسمت شفافیت ،امانت داری و
مسئولیت پذیری.
در مدت تحت پوشش این گزارش از ماه جنوری سال  ۲۰۲۰الی ماه می سال  ۲۰۲۱دولت به حمایت خویش از اصالحات در
عرصه مبارزه با فساد ادامه داده است .اگر چه تاثیرات منفی کوید  ،۱۹مذاکرات جاری صلح و افزایش خشونت ها پس از اعالم
خروج نیروهای بین المللی از سرعت این اصالحات کاسته است.
این گزارش تحوالت مثبتی مانند ایجاد کمیسیون مبارزه علیه فساد در نوامبر سال  ۲۰۲۰در مطابقت با کنوانسیون سازمان ملل
متحد در برابر فساد را تأیید می کند .چنین نهاد توانایی آنرا دارد که اصالحات در مبارزه علیه فساد را پیش ببرد ،مشروط بر اینکه
استقالل آن تضمین شود و بتواند به طور کامل وظایف خود را انجام دهد.
این گزارش همچنین به تصویب قوانین جدید در مورد حفاظت از افشاگران در طول دوره این گزارش اشاره کرده است ،که در
صورت اجرای موثر آن مبارزه با فساد تقویت میابد.
این گزارش همچنین افزایش تعداد دوسیه های را تائید میکند که توسط محکمه خاص مبارزه با فساد (مرکز عدلی و قضایی مبارزه
با فساد) به آن رسیدگی شده است و همینگونه نقش مهم ستره محکمه را در افزایش پاسخگویی تائید می کند که جنایات مربوط به
فساد را کاهش میدهد .این گزارش افزایش ظرفیت نیروی انفاذ قانون را توصیه میکند تا جنایات در عرصه فساد را کشف نموه و
عاملین آنرا بدون در نظرداشت مقام آنها دستگیر نمایند.
دیبرا الینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت " :مبارزه موثر با فساد با افزایش مشروعیت دولت ،رفاه و ثبات
همگام است".
زمانی که پیشرفت در زمینه تقویت چارچوب های قانونی و نهادها درحال انجام است به طور اخص باید تالش های مداوم درعرصه
تقویت مکانیزم های نظارت و ارزیابی؛ تسهیل بودجه عمومی و مدیریت عواید؛ افزایش شفافیت ،صداقت و عدم مصونیت از
مجازات بیشتر گردد .یوناما آماده است افغانستان را درعرصه پیشبرد اصالحات در مبارزه علیه فساد حمایت نماید تا با چالش های
باقی مانده رسیدگی صورت گیرد.
این گزارش توصیه می کند که زمان آن فرا رسیده که تأثیر اصالحات در مبارزه علیه فساد را بررسی نموده و تالش های واقعی
و مستمر را از جمله با تقویت مکانیزم های نظارت و ارزیابی برای رفع موثر خال های باقی مانده افزایش دهیم.
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با در نظر داشت نقش حیاتی جامعه مدنی و رسانه ها در تقویت شفافیت و افشای فساد ،این گزارش توصیه می کند که نهاد های
ذیدخل در امر مبارزه با فساد به مشارکت و حمایت از جامعه مدنی و رسانه ها ادامه دهند .این گزارش همچنین دولت را تشویق
می کند تا با توجه به افزایش حمالت علیه خبرنگاران ،از رسانه ها محافظت کند.
این گزارش در اخیر تمام افغان ها را تشویق مینماید که به خلوص نیت از طریق تالش های فراگیر در امر مبارزه با فساد اداری
متعهد شوند و به ریشه کن سازی عوامل اصلی فساد بپردازند .یوناما آماده است تا به حمایت خویش درین عرصه ادامه دهد.
ملل متحد به پشتیبانی از افغانستان در جهت تطبیق مکلفیت هایش در مطابقت با کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری که افغانستان
در سال  ۲۰۰۸آن را پذیرفت ،متعهد باقی می ماند .کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری یگانه وسیله الزامی برای مبارزه با فساد
در جهان است .روش جامع این کنوانسیون و مشخصه های الزامی بیشتر ماده های آن ،این سند را وسیله ای منحصر به فرد برای
انکشاف یک پاسخ جامع به معضل جهانی مبدل ساخته است .اکثریت کشور های عضو ملل متحد عضویت این کنوانسیون را دارند.
گزارش مکمل را دینجا بخوانید :
https://unama.unmissions.org/corruption

***
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات حمایت می کند .بر مبنای ماموریت این سازمان منحیث
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 منطقوی
پشتیبانی می نماید .این ماموریت از حکومتداری موثر ،ترویج مالکیت امور توسط افغان ها و ادارات پاسخگو که بر مبنای احترام به حقوق بشر ایجاد شده اند،
حمایت می کند .یوناما ‘مساعی جمیله’ و سایر خدمات کلیدی به شمول اقدام های دیپلماتیک با توسل به اصل استقاللیت ،بی طرفی و یکپارچگی این سازمان را
برای جلوگیری از بروز ،افزایش و گسترش منازعات فراهم می نماید .این ماموریت حمایت بین المللی در راستای پیشرفت افغان ها و اولویت ها در زمینه
امور بشری را هماهنگ می کند.
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