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زنجیرهای فساد را بشکنید!
روز جهانی مبارزه با فساد اداری
قطعنامه
 ۹دسمبر ۱۰۲۵
از سال  ۱۰۰۲میالدی بدینسو سازمان بین المللی شفافیت ،افغانستان را در لست پنج کشور بسیار مفسد
جهان شامل ساخته  ،و این در حالی است ،که حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری از تالش
جدی کار نگرفته است .فساد اداری منحیث یک تهدید بزرگ مانع پیشرفت اقتصادی و کاهش سرمایه گزاری
های بیرونی در کشور شده است.
موسسه همکاری برای صلح و ترقی ( )CPDاز چندین سال بدینسو از طریق ابتکار "افغانستان عاری از فساد"
به مبارزه با فساد اداری مبادرت ورزیده است .امسال نیز به همکاری خود با  UNDPتداوم بخشیده و در
کمپاین تبلیغاتی "زنجیرهای فساد را بشکنید"  UNDP/UNODCسهم گرفته تا خط مبارزه با فساد را بصورت
فعال و مثبت تحکیم بخشد.
ما کمپاین خویش را مانند سال قبل روی فساد موجود در سکتور معارف کشور متمرکز ساخته ایم ،که دالیل
آن قرار ذیل است:


وزارت معارف بعد از وزارت دفاع و وزارت داخله دارای بزرگترین بودیجه تخصیص یافته میباشد.



سروی که در سال  ۱۰۲۲از جانب دیده بان شفافیت افغانستان ( )IWAاجرا شده بود ،فساد در وزارت
معارف را رو به ازدیاد خوانده است .پس اگر از ضیاع منابع از سطح وزارت معارف الی مکاتب
جلوگیری به عمل آید ،میتوان پول بیشتری را در امور تعلیم و تربیه بصورت موثر مصرف نمود.
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 ۵۵درصد نفوس کشور را جوانان  ۱۲ساله و یا کمتر از آن تشکیل میدهد .به عباره دیگر ،تعلیم و
تربیه در راستای مبارزه هدفمند با فساد اداری و آوردن اصالحات نقش مهمی را ایفا میکند.

همان طوریکه در جریان کمپاین سال  ۱۰۲۲موضوع را در میان گذاشته بودیم ،از دید ما مشکالت ذیل ریشه
های فساد در سکتور معارف کشور محسوب میگردند:


بیروکراسی گسترده ،که زمینه فساد سیستماتیک را مساعد ساخته است؛



ضعف در تفتیش فعالیت های معارف ،که باعث سؤاستفاده از صالحیت ها و ضیاع منابع گردیده
است؛



شامل ساختن معلمین خیالی در لست معاشات (معلم وجود نداشته و امتیازش را زورمندان صاحب
میشوند) و غیابت معلمین؛



دسترسی ناکافی استادان ،شاگردان و والدین شان به معلومات ،حسابدهی اجتماعی و میکانیزم های
رسیدگی به شکایات؛



مرکزی بودن پروسه ترتیب بودیجه و ضعف در مدیریت مالی در سطح والیت و ولسوالی ،که باعث
تخصیص غیرمعقول بودیجوی شده است؛



سیاسی شدن دوایر دولتی؛



ضعف در میکانیزم های داخلی تفتیش و نظارت برای ارزیابی کیفیت عرضه خدمات؛



عدم موجودیت پالیسی های مناسب تحفظ اجتماعی ،که باعث سلب روحیه کارمندان دولتی گردیده
است.

سفارش های ما قرار ذیل است:


ما خواهان اصالحاتی چون کمپیوتری شدن سیستم ها و حکومتداری الکترونیکی هستیم ،تا به
بیروکراسی موجود در دوایر دولتی پایان بخشیده شود.
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با وجود دست آوردهای  ۲۲سال اخیر ،تعداد زیاد اطفال و جوانان افغان هنوز هم به تعلیمات ابتدایی،
متوسطه و حرفوی دسترسی نداشته و کیفیت معارف نیز سوال برانگیز است .لست های غیرحقیقی
معاشات ،غیابت معلمین ،کمبود معلمین مسلکی ،کمبود مواد ممد درسی ،مشکالت زیر بنایی و
غیره باعث نارسایی ها در کیفیت معارف شده است .از همین رو ما بصورت جدی از حکومت
افغانستان میخواهیم ،تا با دوباره فعال نمودن مکاتب بسته شده و در صورت نیاز ایجاد مکاتب
جدید در مناطق ناامن فرصت های تعلیمی را برای افغان ها فراهم سازد .همچنان حکومت باید با
ایجاد اصالحات و میکانیزم های مؤثر تفتیش در دوایر والیتی معارف و بودیجه سازی و مصرف مؤثر
منابع مالی در سطح والیتی برای بهبود کیفیت معارف تدابیر الزمه را روی دست گیرد .محدود بودن
امکانات آموزش به زبان مادری نیز باعث پایین آوردن کیفیت معارف شده است .ما از حکومت
میخواهیم ،تا این فرصت مهم آموزش به زبان مادری را برای هر افغان مساعد سازد .مشارکت جامعه
برای کامیابی پروسه شرط حتمی دانسته شده و همه با هم راه را برای ایجاد یک کشور با ثبات و
مترقی هموار میسازد.



از سالیان متمادی بدینسو راپورهای تقلب در امتحانات کانکور ارایه شده و خواست ما از مقامات
ذیصالح اینست ،تا بدین م وضوع توجه جدی مبذول داشته ،تا معیار ارزیابی شاگردان تنها و تنها
استعداد ،ظرفیت و دانش آنها باشد .بورس های تحصیلی نیز باید بصورت شفاف و به اساس
استعداد ها بدون کدام تبعیض اختصاص یابند.



ما از حکومت میخواهیم ،تا از نحوه مصرف منابع معارف ،شناسایی و مجازات مقامات آلوده به
فساد و آگاهی عامه در مورد چگونگی مصارف بودیجوی تدابیر جدی اتخاذ نموده و به تمام افغان ها
از استفاده معقول منابع معارف اطمینان دهد.



دسترسی به اطالعات حق اساسی هر افغان بوده ،که اصل مهم برای شفافیت و حکومتداری خوب
پنداشته میشود .ما خواهان ادام ه گفتمان با جامعه مدنی برای غنی سازی هر چه بیشتر قانون
دسترسی به اطالعات هستیم.



اینکه مامورین دولتی برای تضمین معیشت خویش معاش کافی بدست آورند ،اهمیت زیاد داشته و
باید بدان توجه صورت گیرد.

پیام های کلیدی امسال:
 .1تجاوز از حدود صالحیت قانونی ،فساد اداری شمرده می شود( .بند  ،۲فقره  ، ۲ماده  ۲قانون مبارزه
علیه ارتشاء و فساد اداری)
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 .2آیا میدانید ،که فساد اداری باعث افزایش فقر میگردد؟ در کشورهای رو به انکشاف به صورت
تخمینی یکی از هر پنج تن با کمتر از  ۲،۱۵دالر امریکایی امرار معیشت میکند.
 .3مَنٌ غَشَّ فَلَيٌسَ مِنَّا (الحدیث ،مسلم)  /فریب دهنده از گروه ما نیست( .الحدیث ،مسلم)
 .4رویه سوء موظفین خدمات عامه در برابر افراد ،فساد اداری است( .بند  ،۲۲فقره  ، ۲ماده  ۲قانون
مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداری)
 .5فساد اداری قیمت زیربناهای تدارک آب را الی  ۲۰درصد افزایش داده ،که به معنی نیاز به  ۲۱بیلیون
دالر امریکایی بیشتر برای تهیه آب آشامیدنی در سطح جهان میباشد.
 .6فساد اداری ،رشوت و فرار از مالیه در یک سال به کشورهای رو به انکشاف ۲،۱۵ ،تریلیون دالر
امریکایی زیان میرساند .قوه قضائیه و پولیس از جمله ارگان های شدیداً آغشته به فساد محسوب
میشوند.
 .7در جهان امروز یکی از هر نه تن ( ۵۹۵میلیون انسان) با تفریط تغذیه مواجه بوده و فساد اداری مانع
اصلی در راه مبارزه با گرسنگی محسوب میشود.
 .8تعلل بی مورد در اجراات وظیفه محوله فساد اداری است( .بند  ،۲۱فقره  ، ۲ماده  ۲قانون مبارزه
علیه ارتشاء و فساد اداری)
 .9معیشت  ۱،۵میلیارد نفوس جهان متکی به زراعت میباشد .از آنجاییکه فساد اداری ،منابع و مناطق
زیست را متضرر ساخته و ایکو سیستم را از بین میبرد ،پس جامعه و محیط زیست هر دو ازین روند
متاثر میشوند .در روز جهانی مبارزه با فساد اداری ،از طریق مهار نمودن فساد ،به کره خاکی خویش
کمک کنید.

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید:


صفحه فیسبوکی "افغانستان عاری از فساد":

https://www.facebook.com/pages/Corruption-Free-Afghanistan/258432867566167/


صفحه انترنتی www.cpd-af.org :CPD



هشتګ های ( )hash-tagsکمپاین:



ایمیلinfo@cpd-af.org :
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