د راپور لنډیز
پو  ۵۹۳۱اکل کې د افغاوس تان پو ىلکو هل بروکسل کنفراوس څخو خمکې د افغاوس تان د اساليم مجيوريت ولسمرش د ىیواد پنځو عايدايت وزارتوهو تو
ىدايت ورکړ چې د چارو او اجرااتو د روڼوايل پو موخو خپل هل اداري فساد رسه د مبارزې پالهوهو تديون کړي .پو ورتو وخت کې د متقابلې
حسابورکوهې د اکري چواکټ هل الرې پو ځان بساينې س ند ( )SMAFمه د ىیواد پو پنځو عايدايت وزارتوهو غږ وکړ چې هل اداري فساد رسه د مبارزې
پالهوهو مچتو او د پيل کیدو لړۍ هل پرخمتګ څخو يېې خلکو تو راپور ورکړي .وروس تو د اکر ،ټولنزیو چارو ،صيیداهو او معلولیوهو وزارت پو ګډون هور غری
عايدايت وزارتوهو مه ملکف صول چې دا لړۍ تعقیب کړي.
د اداري فساد پو وړاهدې د مبارزې د څارهې او ارزوهې خپلواکو ګډه مکیټو ( )MECد ىیواد د ټولو وزارتوهو د اداري فساد پو وړاهدې د مبارزې پالهوهو
ارزوي او اوس د اکر ،ټولنزیو چارو ،صيیداهو او معلولیوهو وزارت د اداري فساد پر وړاهدې د مبارزې د پالن د پرخمتګ پو اړه څارهزی راپور خپروي.

معويم موهدهې
کو څو مه د اکر او ټولنزیو چارو وزارت خپل هل اداري فساد رسه د مبارزې پالن پو دې وروستیو کې تدوین کړی دی او د اداري فساد رسه د مبارزې پو
برخو کې پو پام وړ هوښ توهو او اقداموهو الس پورې کړی دی خو پو اید وزارت کې پو اغزیمو توګو د اداري فساد د خطر او زایمنننو د کچې د مکولو پو
موخو اوس مه ډیر څو پاتې دي چې ابيد تررسه يش.
 oاید پالن د  ۱لومړيتوبوهو تر عنوان الهدې  ۵۸فعالیتوهو لري .هل  ۵۸فعالیتوهو څخو ۵۵ ،فعالیتو پو قسمي توګو پيل صوي دي.
 oهل اداري فساد رسه د مبارزې پالن د اکر او ټولنزیو چارو پو وزارت کې د اداري فساد پو وړاهدې د زایمنننو د مکولو لااره پنهو موخو تو لومړيتو
ورکوي .خو د څارهې او وارزوهې مکیټو دیری وړاهدیز صوي فعالیتوهو خورا معويم ګڼېي .د بیلګې پو توګو ،اید فعالیتوهو د "  " SMARTمعیاروهو
پر بنسټ چې د څارهې او ارزوهې مکیټې هل خوا د دې لااره اکرول کیږي چې ډاډ ترالسو يش چې موخې (ای فعالیتوهو) مضخصې ،د اهدازې وړ،
د الس تو راوړلو وړ ،هتیجو حموره او هل وخت رسه مسې ټالک صوې دي ،هو دي تدوین صوي.
 oهل اداري فساد رسه د مبارزې پالن د خطر د يوې معیارې ارزوهې پر بنسټ هو دی مچتو صوی ،بلکې د اکر او ټولنزیو چارو پو وزارت کې يوې
لنډ هماهل مکیټې ،د خلکو د صاکيتوهو او هبرهیو رسچینو د س اارښتنو پر بنسټ د زایمنننو يو هوم لړ مچتو کړی دی .د څارهې او ارزوهې مکیټو پو لککو
س اارښتنو کوي چې د اید پالن د پیاوړتیا او کره وايل پو موخو دې ،د خطر يوه رمسي ارزوهو تررسه يش.
 oد اکر او ټولنزیو چارو وزارت د متقاعدينو ،معلولینو او د صيیداهو د وارثینو د معاصوهو او حقوهو د ورکړې لااره د ثبت او راجسرت يوه اغزیمنو
الکرتوهیيک پروسو پو الره اچولې ده .د دې هوښت اصيل موخو دا ده چې "خیايل" کسان پو ګوتو يش او د معاصوهو د ویش د پرويس کره وايل او
روڼتیا ښو وایل ومويم.
 oټالک صوې ده چې د اکر او ټولنزیو چارو وزارت د څارهې او ارزوهې رایست د اید وزارت د پراختیايي بودجې څخو څارهو وکړي .خو اید رایست
پو دې برخو کې کومو لیلکې څارهزیه کړهالره هو لري.
 oوروس تو هل دې هو چې د هبرهیو وګړو د اکر جواز د ویش پروسو پو برایلۍ توګو ساده صوه ،د اید رایست عوايد پو  ۷۱۵۲اکل کې  ۵۱سلنو ډیر
صوه.

