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مطبوعاتي اعالمیو
لو اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکو ګډه کمیټو د ملګرو ملتونو لو اداري فساد سره د
مبارزې د کنوانسیون پر بنسټ د افغانستان د حکومت(د خپلې ارزونې)موخې د ښو والي لپاره نوې
سپارښتنې وړاندې کوي
(  ۱۰۲۵کال د فثرورې  :)۲۵د څارًې او ارزوًې کوېټې ًي لَ ژورو ارزوًو وروستَ د ځاى ارزوًې پَ
اړٍ چي د څارًې لوېې ادارې د هلګرو هلتو د اداري فساد پرضذ د هثارزې لَ کٌواًسیوى سرٍ د افغاًستاى د
ُوغږۍ پَ اړٍ تر سرٍ کړې وي ،دوٍ سپارښتٌې خپرې کړې .افغاًستاى د هلګرو هلتو د اداري فساد پرضذ
هثارزې کٌواًسیوى پَ  ۱۰۰۲کال کې السلیک کړ او پَ  ۱۰۰۲کال کې یې غړیتوب تصویة شوً ،و د
کٌواًسیوى د یوٍ غړي پَ توګَ د افغاًستاى حکوهت اړ دی چې د دغَ کٌواًسیوى د هقررو پر اساش عول
وکړي او د ُغوی د پلي کیذو پَ اړٍ یو دوٍ هرحلَ یی ارزوًَ ترسرٍ کړې .تیر حکوهت دغَ دًذٍ د څارًې
لویې ادارې تَ سپارلې وٍ .لَ تذٍ هرغَ ،د څارًې لویې ادارې ارزوًَ د هلګرو هلتوًو اداري فساد پر وړاًذې
د هثارزې لَ کٌواًسیوى سرٍ د افغاًستاى تطاتق پَ اړٍ لَ تیالتیلو اړخوًو ًیوګړې دٍ.
د تیلګې پَ توګَ :لَ کٌواًسیوى سرٍ د افغاًستاى د شتَ قاًوًوًو د اړیکې د ارزوًې پر ځای یې پَ تیځایَ
تیګاروًو چی ثاتت کړي افغاًستاى لَ کٌواًسیوى سرٍ تطاتق لري تسٌَ کړې .سر تیرٍ تردې ،د څارًې لویَ
ادارٍ پَ دې کې پاتې راغلې چی ُغَ پښتٌو تَ ځواب ورکړي چي آیا د افغاًستاى قاًوًوًَ او عذلي سیستن د
اداري فساد جرهوًو عذلي تعقیة وړتیا لري کَ ًَ .پَ ډیری هثالوًوکې د څارًې لویې ادارې پَ ډاګَ کړې
چې یو ځاًګړی قاًوى یا هقررٍ (چي پَ ډیری ځایوًو کې ُیڅ اړوًذوالی ًلري) شتوى یې د هلګرو هلتوًو د
اداری فساد پروړاًذې د هثارزې کٌواًسیوى اړتیاوتو کافي ګڼلی دی.
لَ ُوذې اهلَ ،د څارًې لویې ادارې د ځاى ارزوًې رپوټ ښکارٍ ًیوګړتیاو د اوارې لپارٍ ،د څارًې او
ارزوًَ کویټَ الًذًۍ سپارښتٌې کوي چي ًوی حکوهت دې:
( )1پَ ښَ توګَ د خپلو ًیوګړتیا و د ارزولو لپارٍ د ځاى ارزوًې د لوهړي پړاوو تشپړٍ ارزوًَ تر سرٍ
کړې.
( )2د ځاى ارزوًې دوُن پړاو ًظارت لپارٍ چې ټاکل شوې دٍ سږ کال تر سرٍ شې یوٍ الډیرٍ هعتثرٍ
ادارٍ وټاکې.
پَ اوسٌي شکل کې ،ځاى ارزوًَ د افغاًستاى اداري فساد هثارزې رژین اغیسهٌتیا تَ ډیرٍ کوَ کتٌَ کوي .د
څارًې لوېې ادارې سطحېً ،یوګړې او ډیری ترخو کې تې الرې کوًکی رپوټ ،د افغاًستاى څخَ د خپل
عذلې سیستن او اداري فساد د هثارزي ادارې چوکاټ ارزوًې ،یوٍ فرصت ورکولو(اخیستلو) ښکارًذوی دی.
د څارًې او ارزوًې کویټې د دوٍ ًویو سپارښتٌو پَ هٌلو سرٍ ،حکوهت کوالی شي د یاد شوي کٌواًسیوى د
ارزوًې د پلې کولو لپارٍ چې د ُغې هوخې لپارٍ چې جوړٍ شوې  ،یو هثثت ګام واخلې او پالیسي جوووًکو
راتلوًکې لپارٍ یو اغیسهي سثة پرځای پریږدي.
د څارًې او ارزوًې کویټَ تَ پَ خپل راتلوًکي شپږهیاشتٌې رپوټ کې چې پَ راتلوًکې هیاشت کې خپریږې،
د دغو سپارښتٌو ًوی وضعیت خپور کړي.
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الډیرو هعلوهاتو لپارٍ ،خپل پښتٌې  contact@mec.afتَ ولیږدوې .د څارًې او ارزوًې کویټې پَ اړٍ ال
ډیرو هعلوهاتو لپارٍ ،زهوًږ ویة پاًَ ) (www.mec.afیا فیسثوک پاًَ ) (mec.afghanistanوګوړې.

