سفیان برای مبارزه با فساد
اعالمیهی گروه ر
رپیامون حکومتداری خوب ،مبارزه علیه فساد و حاکمیت قانون
سفیان برای مبارزه با فساد* از بیط شدن تالش ها برای مبارزه با فساد در افغانستان همانگونه که در گزارش
گروه ر
ً
ر
اخی یوناما در مورد مبارزه با فساد تذکر یافته است ،عمیقا نگران یم باشد .مبارزه با فساد گسیده برای صلح و
ساالنهی ر
ر
.
ثبات دوامدار در افغانستان ضوری یم باشد گفتگو های جاری در مورد صلح از تمایم طرف ها یم خواهد تا بجای وارد
ی
پاسخگوئ و حاکمیت قانون از طریق اقدامات
نمود اتهام عملکرد فساد علیه یکدیگر ،تعهد شان در قبال امانتداری،
قابل مالحظه تبارز دهند
ر
ر
ژ
.
اتییک و ساختاری مبارزه با فساد ییک از نگرائ های عمده یم باشد عدم تحقیق
تاخی دوامدار در ایجاد چهارچوب اسی ر
ر
مظنونی بلند پایه ر ر
نی مایه نگر رائ بوده و ما خواهان تحقیق جامع اتهامات متعدد ر
رر
مبن بر سوء
و تعقیب موثر به ویژه
استفاده از وجوه عامه یم باشیم .رسیدگ به این خال ها نهایت رضوری است تا اعتماد و اطمینان الزم نزد شهروندان
افغانستان ایجاد گردد .این مسئله برای آمادگ هائ کنفرانس همکاری ها که قرار است در ژنیو برگزار گردد ،ر ر
نی حایز
اهمیت یم باشد.
ما از اطمینان جاللتمئاب رئیس جمهور ر
غن استقبال یم کنیم که مبارزه با فساد در اولویت آجندای سیایس قرار خواهد
داشت .ما حکومت را ترغیب یم کنیم که با نیل اهداف قابل پیمایش مانند تقویت اداره عایل تفتیش و ایجاد فوری
رر
ساخی فوری خال ها ،یط
کمیسیون مبارزه با فساد ،این تعهدات را عمیل نماید .دولت با اتکاء به سند موقت برای پر
گسیده ر
اتیی دراز مدت مبارزه با فساد را با در نظرداشت ارزیائ ر
یک سال ر
اسی ر ژ
اسی ر ژ
اگی نظر
اتیی قبیل از طریق روند فر ر
ی
خوایه ،طرح نماید.
همچنان ،ما توقع داریم که ژ
پیشفت هائ قابل مالحظه را در تعقیب عدیل و تطبیق فیصله ها و قرار های محاکم به ویژه
ر
ژ
اتیی
در قضایای مقامات بلند رتبه و همچنان در تقویت ظرفیت جهت تطبیق موثر ،بیطرفانه و شفاف پالییس ها و اسی ر
گید .یافته های تحقیقات توسط نهاد های بازریس باید ر
علن باشند .نهاد ها باید توانمند ،مستقل و شفاف
صورت ر
باشد و تعیینات در حکومت جدید و نهاد های ذیربط و همچنان پالییس های نهاد ها در آینده باید بر مبنای اصول
ی
پاسخگوئ استوار باشد.
حکومتداری خوب ،حاکمیت قانون و
ژشکای ر ر
چشمگی را در حمایت از مبارزهی حکومت در برابر فساد بسیج کرده اند و نیاز است تا به تمویل
بی الملیل منابع
ر
کنندگان اطمینان داده شود که مساعدت های مایل به گونه موثر و برای بهبود وضعیت استفاده یم شوند .کمرنگ شدن
بی الملیل ژ
یا ناکایم در اصالحات به ر
معن از دست دادن این شمایه گذاری خواهد بود .از این جهت ،ژشکای ر ر
پیشفت
پیگیی خواهند کرد .در حال ر
حاض ،به ارادهی قوی و مثبت نیاز است.
های کسب شده را با دقت ر
ر
جهائ در امر مبارزه با فساد در قلب آجندای اصالحات برای حکومت جدید ،در کنار دولت و مردم افغانستان
جامعهی
ً
ر
تاثیات شدید کووید –  ۱۹کار یم کنیم و به سوی آغاز گفتگو های ربیر
قرار دارد چنانچه ما مشیکا در راستای رسیدگ به ر
ر
االفغائ در حرکت هستیم.
سفیان برای مبارزه با فساد متشکل از روسای هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان ،سفارت های دنمارک،
* گروه ر
ی
آلمان ،جاپان ،ایاالمت متحده امریکا ،ر
جهان ،نماینده ارشد ملیک ناتو ،فرماندیه
آسیالیا ،کانادا ،ایتالیا ،ناروی ،بانک
ر
ر
مشیک این گروه را اتحادیه اروپا
مشیک انتقال امنیت برای افغانستان ،انگلستان و اتحادیه اروپا یم باشد .ریاست
و انگلستان به عهده داشته و هر دو ماه تدویر جلسه یم دهند.

