ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
د فساد ضد تګالرې
او اېجنسۍ

شمېره 3

د صداقت او رښتینولۍ مرکز په دفاعي سکتور کې
د صداقت او رښتینولۍ مرکز په دفاعي سکتور کې ( )CIDSصداقت او رښتینويل ،د فساد پر وړاندې تدابیر او
په دفاعي سکتور کې ښه حکومتويل ترویجوي .د ناروې او نړیوالو ملګرو رسه په یوځای کارکولو کې ،دا مرکز په
دې هڅه کې دی چې وړتیا جوړه کړي ،د باخربۍ کچه لوړه کړي او د فساد د احتاميل ګواښونو د کمولو لپاره
عميل ابزار برابر کړي CIDS .د ناروې د دفاع د وزارت لخوا په  2012کال کې تأسیس شو.
په دغه کتابګي کې هغه نظریې چې څرګندې شوې دي ،د هغه د لیکونکي دي او حتمي نده چې د ناروې د
دفاع د وزارت نظر څرګند کړي ،او نه هم باید هغه د ناروې د دفاع وزارت ته منسوبې کړای يش.

د لیکونکي په هکله
فرانسیسکو کاردونه په  CIDSکې یو اړوند نړیوال
کارپوه دی .کاردونه یو نامتو کارپوه دی چې د ملکي
خدمتونو او عامه ادارې د اصالحاتو  ،اداري قانون
او عدالت ،د فساد ضد تګالرو او د بنسټ جوړونې
په طرح او ارزونه باندې مترکز لري .د ده ازمېښت د
ده د ټاټويب هسپانیې څخه ،چیرې چې ده په عامه
خدمتونو کې خپلې کاري سابقې ته پرمختګ ورکړ،
بیا تر نړیوالو سازمانونو لکه د اقتصادي همکارۍ او
ودې لپاره سازمان  ، OECDد  SIGMAتر پروګرام
پورې غزېږي ،چیرې چې کاردونه د تګالرې د یوه مرش
تحلیل او تجزیه کوونکي په توګه په ملکي خدمتونو
کې په عامه حکومتولۍ کې  15کاله تېر کړل .په
 SIGMAکې هغه  25مخ په پرمختګ او د انتقال په
بهیر کې هېوادونو ته په رشقي اروپا ،افریقا ،التینې
امریکې او د کارابیین په سیمه کې مشوره ورکړله.
ده د یوه قانون پوه په توګه زده کړه تر السه کړې
(په والینسیا پوهنتون کي  )1976 ،او په عامه اداري
کارونو کې یو زیات شمېر ماسرتۍ لري.

ﴎیځه

ښې حکومتولۍ ته الرښودنې

د کوچنیو کتابګیو یوه ټولګه ده چې هر یو یې په
خاصه توګه په دفاعي سکتور کې د ښه حکومتولۍ د
موضوګانو د اهمیت په اړه بحث کوي .کتابګي داسې
طرح شوي چې لوستل یې اسانه دي پرته له دې چې
هغه مسئلې چې په خپل ماهیت کې څو اړخیزې او
کله ناکله تخنیکي دي ،تر حده ډېر ساده کړای يش .دا
الرښودنې د غیر مسلکي کسانو لپاره لیکلې شوې دي او
په هرې کومې یوې خاصې رشتې کې پخوانۍ مسلکي
سابقې ته اړتیا نلري .دوی کېدای يش چې د هغو کسانو
لخوا ولوستلې يش چې یا په یوې موضوع کې لېوالتیا
لري او یا خو هم په یو زیات شمېر موضوع ګانو کې
چې په دفاعي سکتور کې د ښې حکومتولۍ په اړه دي ،
یوه لېوالتیا ولري – او یا په عامه سکتور کې په عمومي
توګه – او دوی همدارنګه کېدای يش د تعلیمي موخو
لپاره وکارول يش.

د ښه حکومتولۍ د دې الرښود په هکله مالحظاتو او
ځوابونو ته تل ښه راغالست ویل کېږي (cids@ifs.
 .)mil.noد  CIDSپه اړه نور معلومات کېدای يش په
 www.cids.noترالسه يش.

د صداقت او رښتینولۍ مرکز په دفاعي سکتور کې
( )CIDSد ناروې د دفاع د وزارت تر مرشۍ الندې د
وړتیا یو مرکز دی چې د ناټو د صداقت او رښتینولۍ د
پروګرام په جوړولو کې یو فعال نقش لوبوي .د هغه په
قیمومیت کې د پروژو ،کورسونو او د وړتیا او ظرفیت
جوړونې په ګډون ،هم ميل او هم نړیوال کار نغښتی
دی .په یوه منظم ډول د صداقت او رښتینولۍ د
ترویجولو اصيل المل د فساد د احتاميل ګواښونو او نورو
غیراخالقي چلندونو کمول دي ،په داسې حال کې چې

بارډ بریدرپ نودسﻦ )(Bård Bredrup Knudsen
رﺋیﺲ

شفافیت او حسابورکونې ته هم ښه والی وربخښي .له
همدې کبله ،د یوې ښې حکومتولۍ لپاره په ډیموکراسۍ
او د قانون د حاکمیت په چوکاټ کې رشایط برقرار يش.
د دغه هوډ په موخه ،ملکي مامورین د پرسونل رسه او
همدارنګه مسلکي صداقت او رښتینويل او لوړ اخالقي
معیارونه قاطع او فیصله کوونکي دي.
د فساد ضد تګالرې او اېجنسۍ الرښود د فرانسیسکو
کاردونه په مټ لیکل شوی او د انګریډ باستیرود Ingrid
 Busterudلخوا تصحیح شوی دی .زه غواړم چې د دوی
د هیله بخښونکي کار لپاره له دوی څخه مننه وکړم.

«Gento ommolut velentium untis qui intiorent
facipid ut as nones dolora di vel illaudiorpos voluptios nullace aquatat laccum sit ommossundel
»magnit, sedit eseceaque prepe natur
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مقدمه
فساد په یوې ټولنې کې د یوې ژورې ناروغۍ او ‘ د
حکومتولۍ د ناحل کړای شویو ستونزو نښانه ده چې
د یوه اغېزناک او حساب ورکوونکي دولت د جوړېدلو
د بهیر د نه بشپړېدو له کبله رامینځته شوې 1.هغه
د حکومتولۍ پر کمزورو بنسټونو ،د سیايس نخبه
ګانو لخوا د دولت د منابعو په مدیریت کولو کې پر
پاتې راتللو داللت کوي او که چیرې فساد بدين وي،
هغه همدارنګه کېدای يش چې د هېواد امنیت ته د
یوه سرت ګواښ په توګه راڅرګند يش .همدغه بنسټیزه
کمزوري چې فساد یې تولیدوي همدارنګه کوالی يش
پر ميل او نړیوال امنیت باندې منفي اغېز واچوي.
فساد عامه خزانې ته یولوړ اقتصادي لګښت وراړوي
او د اقتصادي ودې لپاره یو سرت خنډ ګرځي .هغه پر
ټولنیز جوړښت یو ویجاړوونکی اغېز لري .فساد پر
عامه بنسټونو او حکومتولۍ د عامه ویسا د تباه کولو
المل ګرځي.

دغه پاڼې د تخصيص هیأتونو یا اېجنسیو له الرې
د فساد ضد تګالرو بنسټیزه کولو ته رسېدنه کوي.
هغوی پدې وروستیو کلونو کې په ډېرو هېوادونو
کې خپرې شوي  ،په تېره بیا د نړیوالو سازمانونو او
نړیوالو تړونونو تر اغېز الندې د یوه ابزار په توګه
چې د فساد مخنیوی او پر وړاندې یې مبارزه وکړي.
پدې وروستیو کې یوې څېړنیزې شمېرې د فساد
ضد اېجنیسو ( )ACAsشمېر په نړۍ کې د سلو په
شا او خوا کې وښود .د نړۍ تر ټولو نفوذ لرونکی
کنوانسیون د  ACAsپه هکله د فساد پر وړاندې د
ملګرو ملتونو کنوانسیون ( )UNCACشمېرل کېږي
چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د 2003
کال د اکتوبر پر  31نېټه ومنل شو.

1 OECD, 2007; “Policy Paper and Principles on Anti-Corruption:
Setting an Agenda for Collective Action”. Paris: OECD-DAC Publishing.
At: http://www.oecd.org/dac/governance-peace/governance/
docs/39618679.pdf
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د فساد ضد ایجنيس څه ده؟
د فساد ضد د یوې اېجنسۍ ( )ACAتعریف کېدای
يش داسې ويش چې هغه یو بنسټ دی ،چې د یوه
مټ په اندازه د حکومتي اجرایوي بنسټونو څخه
لیرې دی ،د کوم یوه اصيل وظیفه دا ده چې ټول
هغه فعالیتونه همغاړي کړي چې د هېواد د فساد
ضد تګالرې د تطبیقولو په لور یې خوځوي او چې د
سرتاتیژۍ د بیا طرح کولو او ودې لپاره نتیجه ګیري
او مالحظې وړاندې کوي .دا چې  ACAد حکومت په
ټول جوړښت کې په څه ډول طرح شوې او پرته ده
ډېره اړینه ده ،هم چې د هغې مسلکي خودمختاري
او خپلواکي وساتله يش او هم د هغې د ځوابو
ورکوونې او د اېجنسۍ د ارزښت موندنې څخه د
وخت په اوږدو کې ډاډ تر السه يش.

دا تعریف د ډېرو تعریفونو له جملې څخه یو تعریف
دی ،خو دوه عمده عنرصونه ،وظیفې (وړتیاوې)
او موقعیت (او له همدې کبله د حساب ورکوونې
کرښې) ،هغه دوه بدلون مننونکي دي کوم چې د
 ACAبېالبېل تعریفونه او ډول ډول ميل ماډلونه په
نښه کوي .څرنګه چې به یې موږ ووینو ،په بېالبېلو
هېوادونو کې د هغوۍ د وظیفو  ،صالحیتونو او
تعیین شویو حساب ورکوونو اړوند د  ACAیو زیات
2
شمېر ماډلونه شته.

2 OECD, 2013; “Specialised Anti-corruption Institutions: Review of
Models”. Paris: OECD Publishing. At: http://www.oecd.org/corruption/
acn/specialisedanti-corruptioninstitutions-reviewofmodels.htm
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وظیفې ،واک او مسئولیتونه
د فساد ضد اېجنسیو ته اړوندې اصيل او تر ټولو
معمويل وظیفې په الندې ډول دي:

ضد تګالرو او کړنو په اړه د نړیوالې همکارۍ او د
ازمېښتونو د تبادلې یو کانوين/مهم مرکز دی.

 .1د فساد ضد تګالرو وړاندیزونه؛

د فساد مخنیوی یو کلیدي مسئولیت دی چې معموالً
 ACAsته منسوب وي .د فساد مخنیوی یو پېچلی
مجاهدت دی .دا په معموله توګه د ډېرو تدبیرونو او
یا خو هم د همزمانه یا پرله پسې کړنو د لړۍ څخه
جوړ دی کوم چې پکار ده په دقت رسه هامهنګ
کړای يش تر څو د سازګارۍ او اغېزمنتیا ډاډ یې تر
السه يش .په دغه ډول تدبیرونو کې کېدای يش د
چارواکو د صداقت او رېښتینولۍ ارتقاء او محافظت
شامل وي ،د قضا او د هغو کسانو په ګډون چې د
سیايس ګوندونو په متویلولو کې ښکېل دي .د صداقت
او رښتینولۍ په ساتنه کې کېدای يش د ګټو د تضاد
د رژیم د مدیریت په ګډون ،په تېره بیا د شتمنیو
د ښودلو او د هغوی ثبتولو ته غاړه ايښودل او د
عامه چارواکو د ګټو افشاکول ،د انتخاب شویو په
ګډون شامل وي .په مخنیوونکو تګالرو کې همدارنګه
کېدای يش د ځانګړو سکتورونو ژوره ارزونه یا داسې
فعالیتونه لکه عامه تدارکات ،اداري پروسیجرونه ،د
عامه ګټو معلوماتو ته الرسيس او په خصويص سکتور
کې د فساد د احتاميل ګواښونو ارزښت موندنه شامل
وي.

 .2د فساد په اړه د څېړنو له الرې د هامهنګۍ،
نظارت او پوهې جوړونه؛
 .3د فساد څخه مخنیوی؛
 .4د فساد ضد باخربۍ د کچې لوړول او روزنه؛
 .5د فساد د فريض مواردو په هکله تحقیقات کول؛
 .6د فساد قانوين تعقیب.
دا وظیفې کېدای يش په بېالبېلو هېوادونو کې
په بېالبېله توګه ترکیب کړای يش .یو لړ  ACAsپر
مخنیوونکو وظیفو ټینګار کوي ،د تحقیق او قانوين
تعقیب پر ځای .نور یې د دې طرحې معکوس کار
کوي .معموالً ،د  ACAوظیفې د فساد ضد سرتاتیژیو
پراختیا او هامهنګۍ او د کړنې د پالنونه څخه
جوړې دي ،کوم چې د فساد ضد تدبیرونو نظارت او
هامهنګي تطبیقوي او د هغوي د کارايۍ او اغېزمنتیا
ارزونه تر رسه کوي .د فساد په هکله څېړنې کوالی
يش موږ ته دا خربه ووایي چې په کومه کچه فساد
په هېواد کې پراخ دی او کوم سکتورونه یې تر ټولو
زیات په معرض کې واقع شوي دي ACAs .د فساد

د فساد ضد باخربۍ د کچې په لوړولو او روزنه کې
په اسايس توګه د صداقت او رښتینولۍ اړوند وکالت،
روزنېز او تعلیمي فعالیتونه شامل دي چې ځانګړې
ټولنیزې ډلې او سکتورونه په نښه کوي .دا همدارنګه
5

کېدای يش د مدين ټولنې سازمانونو رسه د مشارکت په د فساد ضد قانوين تعقیب هم ستونځمن دی که
چیرې هغه  ACAته وروسپارل يش ،ځکه چې په
تاسیسولو کې ښکېلتیا ولري.
اصولو کې د عامه ګټو دفاع په یوه جنايي پروسیجر
«Gento
qui
يش د ACA
intiorentکېدای
د فساد ضد تحقیقات
قربانیان
ommolutد جنایت
velentiumڅارنوال مسئولیت دی.
untisلپاره تر کې د عامه
جنايي
چې
ځکه
وي،
فعالیت
ډېره یو ستونځمن
همدارنګه کوالی يش د قضا د پیل کولو حق ولري ،او
facipid
ut as
nones
تحقیقايت di
vel illaudiorpos
voتحقیقات په نورماله توګه د پولیسو،
پیل
قضايي پروسیجر د
چې آیا د
doloraواضحه نده
قاضیانو دا خربه
عامه
د
کېږي.
رسه
تر
لخوا
خدمتونو
د
څارنوالۍ
یا د
کولو حق یوې  ACAته په یوه جنايي پروسیجر کې
luptios
nullace
aquatat
laccum
sit
ommossundel
مدیرانو د پرېکړو تحقیقات او ارزونه او د دوی لخوا ورکول به کوم ارزښت ولري .له بله پلوه ،دا به ډېره
د عامه وجهي صندوقونو چارو اداره کول معموالً ګټوره وي چې یوه  ACAراښکېله کړو تر څو د یوه
magnit,
»natur
مفتشونو پر غاړه
د دننني حسابدارانو او دباندیني
هغو
seditتعقیب کړو په
eseceaqueړاندې تور
 prepeاحتامالً فاسد کس په و
واک
تحقیقايت
شوی
ايښودل کېږي .د  ACAیو اعامل
قضیو کې ،چیرې چې څارنوال پرېکړه کړې ده چې
کېدای يش د دغو هیأتانو رسه د رول او مسئولیت په قضیه د نابسیا /ناکايف تحقیق له وجې مرخصه کړي.
هیڅ کله نه ختمېدونکو منازعو کې د ټکر رسه مخامخ
يش .داسې کوم توافق نشته چې آیا باید یو ACA
دې داسې واک ولري چې د پولیسو حوزو ،د قانوين
تعقیب چارواکو یا مايل مفتشینو حوزو ته و رننوځي.
خو رسه له دې ،یو لړ  ACAتحقیقايت واک په بعضو
ځانګرو ساحو کې (لکه چیرې چې دوی په مقدمايت
توګه د اتباعو د شکایاتو او د عامه چارو د بنسټونو د
پرسونل لخوا د افشاګریو قضیې پر غاړه اخيل تر څو
چې دا خربه معلومه کړي چې آیا کوم جنايي مورد
شته مخکې له دې چې دا قضیه څارنواالنو ته راجع
کړي) اعاملوي.
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د بریا عاملونه
د  ACAsلپاره معیارونه د نړیوالو کنوانسیونونو په
واسطه تعیین شوي ،په ځانګړې توګه د
( 6ماده) او د فساد په اړه د اروپا د شورا د جنايي
کنوانسیون ( 20ماده) ،په الندې ډول دي:
▪ خپلواکي
▪ تخصص
▪ ازمېښت/تجربې
▪ د رسچینو او پرسونل مناسبه اندازه
خپلواکي درجې لري .یوه  ACAکېدای يش د خپلواکۍ
د یوې ډېرې لوړې کچې څخه ګټه واخيل او یا ورته
ټیټه درجه ورکړله يش ،د هغو وظیفو له مخې چې
دغې اېجنسۍ ته سپارلې شوې دي .خپلواکي یعني
یو قابلیت دی چې هغه وکوالی يش په ناپېیلې توګه
عمل وکړي او پرته له دباندیني نفوذ ،په تېره بیا کله
چې خربه د تحقیقايت فعالیتونو په اړه وي .دا د نور
خربو له جملې څخه ،د سیايس مداخيل او د هر ډول
نارضوري فشار په معنا ده .خپلواکي له همدې کبله
هغه ارزښت دی چې که چیرې د فساد رسه د مبارزې
سیايس لېوالتیا یا کمزورې ده او یا هم هیڅ نشته .که
چیرې د  ACAمسئولیت دا دی چې تعلیم ورکړي ،د
باخربۍ کچه لوړه کړي یا د مخنیوونکو مسئولیتونو
یوه محدوده شمېره پر ځای کړي ،د ملکي خدمتونو
د عمومي مسلکي خودمختارۍ د اړتیا وړ خپلواکۍ

درجه به تر یوې اندازې ټیټه وي .دا خربه د تګالرې د
تحلیل او تجزیې او د تګالرې د سپارښتنو د وظیفو په
اړه هم پرځای ده .هر څومره چې وظیفې د تحقیقاتو
د قانون د تنفیذ په لور تکیه کوي ،هغومره ډېرې
خپلواکۍ ته اړتیا ده.
تخصص په دې معنا دی چې قانون د اېجسنۍ لپاره
یو متمرکز شوی ځانګړی قیمومیت ټاکلی او دا چې
پرسونل په مسلکي توګه متخصص دی .په ټوله کې
پرسونل باید د ټولو اړوندو مهارتونو لرونکي وي ،کوم
چې د  ACAلپاره پکار دي چې خپل قیمومیت او یا
ماموریت پرځای کړي .تخصص ته تر ټولو لومړی د
 CoEد فساد په اړه د جنايي کنوانسیون ( 20ماده)
په اساس اړتیا شته؛ د بېلګې په توګه ،د قانونن د
انفاذ تشکلونه لکه د فساد ضد څارنواالن .په پرمخ
تللو هېوادونو کې ،تخصص ډېر کله شته پرسونل یا
واحدونو ته د قانون د انفاذ په موجوده تشکلونو کې
د فساد ضد وظایفو ورسپارلو ال الرې تر السه کېږي.
د ودې په حال او د انتقال په پړاو کې هېوادونو کې،
کله چې فساد جدي دی او د دونارانو ښکېلتیا ډېره
پراخه ده ،لېوالتیا پدې کې شوې ده چې د تخصص د
ال ښه ضامنت لپاره د فساد ضد بېل تشکلونه تاسیس
کړای يش.
که په عمومي ډول ووایو ،د دې لپاره چې دوی یو
لړ بریا ولري ،د فساد ضد تخصيص هیأتونه/تشکلونه
د فساد رسه د فعالې مبارزې په مقصد جوړې شوې،
په تېره بیا د فساد ضد څارنوالۍ لږ تر لږه په الندې
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ظرفیتونو کې :لومړی ،دوی ته پکار ده چې پر جدي
جنايي کړنو ټینګار وکړي او تخصص پکې تر السه
کړي ،او جزيئ ناچیزه فساد دې د څارنوالۍ معمويل
دفرتونو ته ورپرېږدي .دوهم ACA ،باید د پولیسو
د په لوړه کچه متخصصو واحدونو رسه په پېچلو
اقتصادي او جنايي جرمونو کې په نژدې همکاري رسه
کار وکړي او ډول ډول اړوندو تجاربو ته دې الرسيس
ولري ،په ځانګړې توګه مفتشین او د مالیې د وزارت
او یا تفتیيش بنسټونو ته ،او همدارنګه کمپیوتري
متخصصیونو ته .درېیم ،قاضیانو ته پکار ده چې د
څارنواالنو معادل تخصيص درجه ولري .څلورم ،د
 ACAاو همدارنګه د متخصصو قاضیانو صالحیت
باید په ميل کچه وي او پرته له محدودیتونو ټولې
ساحې وپوښي .پینځم ،د فساد اړوند جنايي فعالیتونو
توضیح باید د جزا په قانون کې واضحه او نامبهمه
وي (الندې یې ووینئ) او د جنايي قانوين اقداماتو
مقررات باید په منطقي توګه مرتبط وي .شپږم ،د
فساد ضد متخصصو څارنواالنو د حساب ورکوونې
تسلسل ،د ټیټې کچې څخه بیا تر لوی څارنوال پورې
باید په عمل کې واضح او اغېزناک وي .د څارنواالنو
مسلکي خپلواکي باید همدارنګه د مقرراتو په مټ په
کايف توګه محافظت شوې وي .په پای کې ،تحقیقايت
ظرفیتونه او د شواهدو اغېزناکې وسیلې د پټو
تحقیقاتو له الرې ،د ږغ ثبتولو د وسایلو په مټ د
محرمو مکاملاتو ضبطول ،بانکي حسابونو ته الرسيس
او د شاهدانو د محافظت سامل تدابیر الزم االجرا دي.
که څه هم چې دا نړیوال معیارونه دي چې د ACAs
بریالیتوب پرې تکیه کوي ،د دغو بنسټونو د پایښت
وړتیا هیڅ کله تضمین شوي نده .ډېری هېوادونه د
سیايس پلوه او نورو الملونه له کبله د نړیوالو معیارونو
په پرځای کولو کې جدی ستونزې لري .د فساد مخنیونه
او کنټرول په لوړه کچه پر حکومتي او غیر حکومتي
تګالرې بهیرونو پر وړتیا والړ دي او هدف یې د فساد
د وقایعو او ابعادو محدودول دی .هغو بهیرونو ته پکار
ده چې د الرښودونکو اصولو او ابزارو د یوه ترکیب
څخه کار واخيل او پرې تکیه وکړي .هغه هڅې چې د
فساد کنټرول ډېر اغېزمن کړي د ځپونکو او مخنیوونکو
ټولیزو ګډو شېوو ته اړتیا لري ،نوښتونو او مهارولو ته ،د
صداقت او رښتینولۍ دننني او دباندیني تحمیل شویو
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معیارونو ته  ،پروسیجري ،بنسټیز ،جوړښتي او روزنیزو
تدابیرو ته ،یو له بل رسه اړوند د کنټرول میکانیزمونو
ته ،او همدارنګه انفاذي قوانینو ته ،اخالقي اصولو او
اخالقي الرښودنو ته اړتیا لري.
د نړیوالو عامه او خصويص معیارونو د تعیینولو
سازمانونو ډېره هڅه کړې ده چې دا اصول او ابزار
تسهیل کړي او همغاړي یې کړي تر څو وکوالی يش
د اروپا او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ګډې مساعۍ
همږغي جوړه کړي .خو بیا هم رسه لدې  ،د ټولو
لوړ ذکر شویو عنارصو په شتون کې د صداقت او
رښتینولۍ د یوه سامل سیستم رسه رسه ،یوه ميل سیايس
لېوالتیا او حکومتي هوډ/ژمنتیا اړینه ده .د تل په
شان ،په رأس کي یوه ښه او هوډمنه رهربي حیايت ده.
د  ACAتر شا اصيل منطق کېدای يش راتلونکې بریا
وټاکي .ډېر الملونه شته چې ولې حکومت پرېکړه
کوي چې یوه  ACAجوړه کړي .د هېوادونو یو د
پام وړ شمېره  ،معموالً د  OECDد غړیتوب بهر ،تر
نړیوال او دننني مرکب فشار الندې  ACAsجوړې
 6ماده تطبیق کړي.
کړې دي چې د

 6ماده :د فساد مخنیوونکی تشکل او
د
یا مخنیوونکي تشکلونه/هیأتونه
 .1هر دولتی اړخ باید د قانوين سیستم د بنسټیزو
اصولو مطابق ،د تشکل یا تشکلونو د موجودیت
څخه ډاډ حاصل کړي ،او څرنګه چې یې مناسب
بلالی يش ،د دغو ابزارو په کارولو رسه دي د فساد
مخنیوی وکړي:
()aد دې کنوانسیون په  6ماده کې د ذکر شویو
تګالرو پيل کول او ،چیرې چې مناسب ګنل
کېږي ،د دغو تګالرو نظارت او پيل کول.
( )bد فساد د مخنیوي په اړه د پوهاوي ډېرول او
خپرول.
 .2هر دولتي اړخ باید د دې مادې په  1پاراګراف کې

ذکر شویو تشکل او تشکلونو ته الزمه خپلواکي
ورکړي ،د خپل قانوين سیستم د بنسټیزو اصولو
مطابق ،تر څو دوي په دې وتوانوي چې خپلې
وظیفې په اغېزناکه توګه او د هر ډول نفوذ څخه
په ازاده توګه اجرا کړي.
د اړتیا وړ مادي رسچینې او تخصيص پرسونل ،او
همدارنګه هغه روزنه چې دغه پرسونل کېدای يش
ورته اړتیا ولري تر څو خپلې دندې تر رسه کړي،
باید برابر کړای يش.
 .3هر دولتي اړخ باید د ملګرو ملتونو عمومي
منيش ته د هغو مقامونو او یا مقاماتو نوم او پته
ورکړي ،کوم چې کېدای يش د فساد د مخنیوي
لپاره د نورو دولتي مراجعو رسه د ځانګړو تدابیرو
په انکشاف کې مرسته وکړي.
د  UNCACد لوړ ذکر شویو موادو پيل کېدل کېدای
يش ډول ډول انګېزې ولري لکه د حکومت اړتیا چې
د فساد اړوند رسواییو ته ځواب ورکړي ،پر عامه
بنسټونو د ویسا بحران ته ،او یا پر سیايس طبقې د
عامه اعتامد کمېدلو ته.
هر مورد چې وي ،دا مهمه ده چې د فساد ضد
هڅو ته د حکومتولۍ په یوه پراخ مفهوم کې وکتل
يش – د حکومتولۍ د اصالح په ګډون—او هم دا
چې مسئولیت د هغه چا پر غاړه وي چې د پرېکړې
کوونې قانوين مرشوعیت او ظرفیت ولري تر څو
وکوالی يش د عامه صداقت او رښتینولۍ د چوکاټ
د غښتيل کولو بهیر مدیریت کړای يش .دا ډول
مرشوعیت یوازې د ممکنه سرتاتیژیو او اصالحاتو له
الرې تر السه کېدالی يش ،په داسې حال کې چې د
هېوادونو د حکومتونو لپاره ،ستونزه په دې که ده
چې د غښتلو سیمه ییزو کاروباري خلکو ،سیاستوالو،
یا د هغو جنايي شبکو چې د فساد اصلی او تر ټولو
غښتلې حوزې جوړوي او د شته حالت په ساتلو کې
خپلې موجوده ګټې وینې ،د بېګانه کولو احتاملی
ګواښ شته.

په داسې حال کې چې په پایله کې حکومت د فساد
ضد تګالرو مسئول ګڼل کېږي  ،د فساد ضد سیستمي
اصالح د قانون جوړونې او پيل کولو هر اړخیزه او
ټول شموله حامیت کوي .د ګڼ شمېر سهم لرونکو
عميل سالمشورې د یوې موخې رسه چې د مقرراتو
د مسودو په جوړولو کې مرسته وکړي ،د بریالیتوب
لپاره اړین دي .مفهوم مهم دی ،دا پدې معنا چې
بېالبېل هېوادونه د تګالرو بېالبېل مخلوط او د هېواد
سفاريش قانوين بنسټیز ترکیب ته اړتیا لري .اصالحات
باید پدې پوه يش چې د عامه حکومتولۍ په ساحه کې
د اندېښنې وړ بېالبېلې مسئلې – د ظرفیت او وړتیا
انکشاف ،د هامهنګۍ ستونزې ،د پایلو د استقامت
ټاکل ،د عامه خلکو ګډون ،بنسټیزه ویسا اوداسې نور
– همدارنګه د فساد ضد هڅو یوه برخه ده او پکار
ده چې په یوه سیستامتیکه توګه ورته رسېدنه ويش.
بریا همدارنګه په هغو انتظاراتو پورې اړه لري چې
له پیل څخه له  ACAڅخه غوښتل کېږي .په زیاته
ځانګرې توګه ،یوه  ACAنيش کوالی چې د ناشایسته
او فاسد حکومت ځایناستې واويس او نه هم د هغه
د ناکامیو درملنه کوالی يش .یوه  ACAپه تنهایۍ رسه
نيش کوالی چې د نورو بنسټونو د اعتبار د نشتون
جربان وکړي ،په ځانګړې توګه د حکومت ،د عامه
چارو ادارې او د قضا .څرنګه چې  Unsworthیې
په ګوته کوي ،فساد په مخ پر زیاتېدونکې توګه د
کمزورې حکومتولۍ نتیجه ده او له هغې رسه مبارزه
کول په ناپایه ډول پر بنسټیزو ماډلونو ټینګار کوي،
3
د دې پر ځای چې پر سیايس بهیرونه یې وکړي.
د  ACAڅخه د تر حد زیاتو انتظاراتو لرل پرته د
اصالحاتو د پيل کولو چې د هېواد حکومتويل په ټوله
کې ښه کړای يش ،په تېره بیا د ټولنې سیايس بهیرونه ،
نامناسب دي او کېدای يش زیان راوړوونکي وي.

3 Unsworth, Sue. 2007; “Rethinking Governance to Fight Corruption”.
U4 Brief 2007:7. Available at: http://www.u4.no/publications/rethinkinggovernance-to-fight-corruption/
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په هغه طریقه چې یوه  ACAپر خپل سیايس
چاپېریال باندې متقابالً اغېز اچوي همدارنګه د بریا
یو عامل ده .په دې اړه ،د پرتګال د  ACAقضیه
( )Alta Autoridade Contra a Corrupçãoتوضیح
کوونکې ده .د  de Sousaله قوله ،د پرتګايل ACA
مړینه /زوال د هغې د عیني کړنې رسه په تړاو کې
نه وه ،کوم چې د ښه شهرت خاونده وه ،بلکې د
هغه تاوتریخوايل له کبله وه چې د دې اېجنسۍ او د
سیايس طبقې تر مینځ وو 4.د اېجنسۍ کار ډېر کله د
سیاستوالو د ګټو لخوا د ننګونو رسه مخامخ شوی وو.
د پرتګال اېجنيس شاید د  ACAلومړنۍ اېجنيس وه
چې په لوېدیځې نړۍ کې راپیداشوله .دا اېجنيس په
 1983کال کې د حکومت په یوه فرمان رسه د سیايس
فشار د یوې برخې په توګه د عامه خلکو نارضایتي د
حامیت ډکو سیايس ګوندونو پر وړاندې تاسیس شوله.
د هغې دا وظیفه نه وه چې په سیايس ګوندونو
کې د فساد په هکله څېرړنې وکړي .په  1986کال
کې هغې ته تحقیقايت واک ورکړای شو او د سیايس
حاکمې دستګاه د ګټو په تهدیدولو یې پیل وکړ .هغه
په  1992کال کې د پارملان د یوه فرمان له مخې پرته
له هیڅ ډول بحث د هغې د فعالیت په اړه فسخه
شوله ،فقط کله چې نورو لوېدیځو هېوادونو د فساد
ضد اېجنسیو د جوړلو په فکر کې ول.

4 De Sousa, Luís. 2009; “Does Performance Matter to Institutional
Survival? The Method and Politics of Performance Measurement
for Anti-corruption Agencies”. EUI Working Paper RSCAS 2009/9.
Available at: http://ancorage-net.org/content/documents/does%20
performance%20matter%20to%20institutional%20survival.pdf
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 .Johnsøn et alد بریالیتوب پر عواملو شته ادبیات
په الندې پینځو برخو وېيش:
 .1په قراینو پورې اړوند عوامل :د  ACAsد
بریالیتوب درجه باید په یوه مفهوم کې وکتله يش.
سازماين فرهنګ ،د ميل ودې کچې ،او سیايس ټیکاو
د دغو تشکلونو لپاره شاتني سیمې ټاکې .د دې
خربې انتظار به په سختۍ رسه ويش چې  ACAبه
یوه داسې هېواد کې په مناسبه توګه فعالیت وکړي
چیرې چې حکومتويل جدي ستونزې ولري.
 .2قانوين چوکاټ او د تګالرې عوامل ACAs :د ډول
ډول محدودیتونو رسه په خپل قیمومیت کې د
تګالرو د غوراوي په پایله کې د قانون جوړونې
په بهیر کې مخامخ کېږي ،کوم چې د هغوی
حقوقي موقف ،بنسټیز موقعیت ،ځانګری واک،
د وړتیاوو او معلوماتو رشیکول ،مايل خپلواکي ،د
راپور ورکولو پروسیجرونه او داسې نور  ،ټاکي .د
دوی له قانون رسه سم ،ټولې  ACAsپه یوه معنا
خپلواکې دي .په عمل کې ،خو بیا هم ،د عملیايت
خپلواکۍ درجه په د پام وړ اندازه له یوې څخه
تر بلې اېجنسۍ پورې بېله ده .په ډېرو مواردو
کې  ACAs ،د عملیايت او مايل پلوه تش په نامه
خپلواکې دي.
 .3سازماين عوامل :د اجرااتو ټیټه کچه همدارنګه د
ناکايف ګومارنې او حسابورکوونې د پروسیجرونو او
ناکايف او یا خو د مدیریت د بند و بس د نشتون
څخه راپیداکېږي ،کوم چې د دې سازمان ظرفیت
تعیینوي چې فعالیت وکړي او د خپل صالحیت
رسه سم خپل اجراات تر رسه کړي .د ACA
تخنیکي ظرفیت کېدای يش همدارنګه د نورو
مقاماتو رسه د نااغېزمنو همکاریو په وجه د خنډ
رسه مخ يش .د فاسدو کړنو او یا د احتاملی ګواښ
د ساحو د معلوماتو په هکله د نورو تشکالتو او یا
اېجنسیو او هم نورو د عامه چارو بنسټونو څخه
د شواهدو په السته راوړلو کې ستونزې د ACAs
اغېزمنتیا کموي ACAs .همدارنګه ډېر کله داسې
صالحیت نلري چې ډاډ تر السه کړي چې د دوی
سپارښتنې د نورو عامه چارو بنسټونو لخوا پيل

کېږي .په ډېریو مواردو کې ،د بنسټیزو خپلمینځي
همکاریو قانوين چوکاټ له پیل څخه په سمه توګه
نه وي تیار شوی .رسبېره پر دې ACAs ،ډېر کله د
زښت زیات پراخ قیمومیت په تررسه کولو کې خپل
ځان ډېر پراخ غځولی بويل .له هغوۍ څخه چې د
ګڼ شمېر موخو اېجنيس ګانې دي ډېر کله انتظار
کېږي چې د فساد رسه چال چلند وکړي ( د وېرې
پر بنسټ والړه وظیفه) ،په داسې حال کې چې د
یوه مشوريت هیأت په توګه د مخنیوي په برخه کې
کار کوي ( د اعتامد پر بنسټ والړه وظیفه).
 .4مايل عوامل :د کايف مايل رسچینو نشتون هر
سازمان ته یو دوامداره ګواښ دی .په داسې
حال کې دا الزمي نده چې ډېرې لویې بودجې
د اغېزمنتیا لویه کچه تولیدوي ،دا مهمه ده چې
پوه شو چې یو لړ  ACAsتر مقیدو مايل رشایطو
الندې کار کوي کوم چې کوالی يش په جدي توګه
د دوی موخو ته رسېدل له ګواښ رسه مخامخ
کړي.
 .5د رهربۍ او ازمېښت عوامل :د  ACAsد پرسونل
انفرادي مهارتونه ،تجربې ،او پوهه د هغوی د
بریالیتوب لپاره بنسټیز دي .د ظرفیت مسئلې
هم د  ACAsتخنیکي ظرفیتونه او هم د هغوی
ټولټال وظیفه یي ظرفیتونو رسه تړاو لري (لکه
رهربي ،د برشي رسچینو مدیریت ،پالن جوړونه،
او سازماين زده کړه) .د  ACAsد برتریو څخه
یوه دا ده چې دوی د قانون د دودیزو نافذینو
په پرتله لوړ ظرفیت لري چې پر پوهي والړ یوه
شېوه خپله کړي چې د احتاميل ګواښونو او نورو
تخصيص مطالعاتو له الرې د فساد پر وړاندې
مبارزه وکړي .په اصولو کې ،دغو تشکلونو /
هیأتونو ته باید د کارپوهانو یوه ډله ورکړله
يش ،په داسې حال کې چې په عین وخت کې
دوی کوالی يش د نورو نظاريت او د قانوين تنظیم
واحدونو د پوهې او تجربو څخه ګټه واخيل
او خپلې هغې په تبادله کولو رسه رشیکې کړي.
په عمل کې  ،خو بیا هم ،یو لږ شمېر  ACAsد
بنسټونو دننه او د پوهي تولیدوونکو ظرفیتونو

ته الرسيس لري.
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د بریالیتوب د عواملو د یوه زیايت هغه به د ACAs
همکاري د فساد ضد سهم لرونکو رسه وي ،هم
په دننه کې او هم په نړیواله کچه ،د رسنیو ،سرتو
 NGOsان جي او ګانو ،پوهنتونونو او د نړۍ په
ګوټ ګوټ کې د نورو  ACAsپه ګډون .دغه ډول
یوه همکاري ګټوره ده چې معلومات راټول کړای يش،
پوهې ته وده ورکړای يش ،تخنیکي او سیايس مالتړ تر
السه کړای يش او چې د فساد په اړه په دننه او بهر
کې د ځانګړو تحقیقاتو په اړه د مساعي د ترشیک
واک تر السه يش .د دې لپاره چې دا ‘ښې کړنې’ د
نړیوالو او دننني شبکو له الرې خپرې کړای يش ،د
 ACAsرول او موقف ته یو غښتلی تایید /مننه تر
السه کېدالی يش.
د حساب ورکوونې کايف میکانیزمونه مرسته کوي
چې د یوې  ACAد مرشوعیت او اعتبار څخه ډاډ
تر السه يش ،او له همدې کبله د هغې د بریالیتوب
شونتیا زیاته يش .په واقعیت رسه ،خو بیا هم کېدای
يش چې یوه  ACAد کاغذ پر مخ خودمختاره او
خپلواکه وي ،هغه باید د هېواد د تفتیش او انډول په
سیستم کې مدغمه کړای يش .څرنګه چې مو مخکې
وویل ،خپلواکي درجې لري .د  ACAsپه هکله نړیوال
معیارونه ،په ځانګړې توګه د  UNCACاو د CoE
کنوانسیون د جنايي قانون په هکله ،د خپلواکۍ د
ورتې کچې تقاضا نه کوي ،څرنګه چې یې د قاضیانو
څخه کوي .د  OECDله قوله ،د حساب ورکوونې
شکلونه باید د  ACAد تخصص  ،بنسټیز موقعیت،
قیمومیت ،وظیفې او واک د نورو بنسټونو او افرادو
6
په وړاندې سفاريش کرای يش.
په ټول کې په حساب ورکونه کې باید عامه خلکو ته
د حسابوورکوونې بعد شامل وي تر څو د اېجنسۍ په
وړاندې د سیايس انګېزو لرونکو بریدونو په حالت
کې د اولس مالتړ تر السه کړای يش ACA .باید د
شکایاتو داسې میکانیزمونو ته وده ورکړي چې له
5 Johnsøn, Jesper et al. 2011; “How to monitor and evaluate anticorruption agencies: Guidelines for agencies, donors, and evaluators”. U4
Issue 2011:8. Available at: http://www.cmi.no/publications/file/4171how-to-monitor-and-evaluate-anti-corruption.pdf
6 OECD. 2013.
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الرې یې اتباع وکوالی يش د ورک نومۍ د قانون تر
محافظت الندې د فساد پر وړاندې د مبارزې په لړ
کې رپوټونه ورکړي .دا په اثبات رسېدلې چې ډېره
یوه ښه الره ده چې اتباع د فساد د مخنیوي په هڅو
کې ښکېل کړای يش .د فساد ورک نومي رپوټونه د
حد اقل مقدمايت تحقیقاتو ته اړتیا لري چې د ACA
په مټ تر رسه يش تر څو تر السه شوي معلومات د
مدارکو رسه ثابت کړای يش او تایید کړای يش ،مخکې
له دې چې هغه قضیه څارنوال یا پولیسو ته راجع يش،
د هغه په غیر صورت کې ،د ناثابت شويو په توګه
دې لیرې کړای يش.

څرنګه چې د ټولو عامه تشکلونو رسه پېښېږي ،د
یوې  ACAبریا او ناکامۍ معلومول یو اسانه کار
ندی 7.داسې وسوسه شته چې یوازې دې د مدیریت
شاخصونه وکارول يش چې اجراات اندازه کړای يش .دا
کېدای يش مرسته وکړي خو د فساد ضد هڅو سیايس
ابعاد د مدیریت د چوکاټ له الرې اندازه کېدای نيش.
رس بېره پر دې ،څرنګه چې مو مخکې ولیدل ،د یوې
 ACAد پایښت وړتیا نه په الزمي توګه او نه هم په
عمومي توګه د هغې په اجرااتو پورې اړه لري .د دې
لپاره چې اسايس پایلې تر السه يش ،دا باید د فساد ضد
پراخو سیايس هڅو کې مدغمه کړای يش.

Johnsøn, Jesper et al. 2011.
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7

د فساد ضد اېجنسیو د ماډلونو ډولبندي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د فساد ضد بنسټونو د ګڼ
شمېروايل او د دوی د ډول ډول وظیفو او اجرااتو
په نظر کې نیولو رسه دا ډېره پېچلې ده چې ټول
عمده وظیفه يي او جوړښتي شکلونه یې تشخیص
کړو .د  OECDله قوله ،هر نوی بنسټ باید چې
د ميل ځانګړي مفهوم رسه عیار کړای يش ،د ډول
ډول فرهنګي ،حقوقي او اداري رشایطو په پام کې
نیولو رسه 8.د ‘ښې حکومتولۍ’ او د کار وړ ماډلونو
تشخیصول د فساد ضد بنسټونو په تاسیسولو کې
شوين دي .خو بیا هم ،داسې قطعي شواهد نشته
چې وښيي چې کوم ماډل د فساد په مخنیوي او
وررسه په چال چلند کې تر ټولو اغېزناک دی.
د فساد پر وړاندې د مبارزې د تخصيص بېالبېلو
بنسټونو یوه پرتله ییزه بیاکتنه کېدای يش د هغوی
د اصيل وظایفو له مخه په الندې ډول خالصه کړای
9
يش:
▪ د فساد ضد ګڼ موخيزه اېجنيس
▪ د فساد ضد قانون د انفاذ تخصيص بنسټونه
▪ د فساد ضد تګالرو او مخنیوي په اړه اېجنسۍ

OECD, 2013.
Ibid.
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 .1د فساد ضد ګڼ موخيزه اېجنيس
دا ماډل د یوې انفرادي اېجنسۍ د شېوې د تر ټولو
مخکښو بېلګو د یوه ماډل استازیتوب کوي چې
پر درېوو کلیدي پایو والړ دي )a( :تحقیقات)b( ،
مخنیوی او ( )cعامه خلکو ته رسېدنه او تعلیم
او تربیه .خو بیا هم ،په ډېریو مواردو کې قانوين
تعقیب یوه بېله وظیفه پاتېږي تر څو چې یې پوره
خپلواکي وساتله يش ،چې هغه په سیستم کې دننه
تفتیش او بیالنس /انډول دي .ګڼ موخیزه اېجنسۍ،
له همدې کبله ،باید پراخ واک اداره کړي او هم په
قانوين او هم عميل لحاظ خپلواکې واويس.
دغه ډول یو ماډل د هانګ کانګ د فساد پر وړاندې
د خپلواک کمیسیون او د سینګاپور د فاسدو کړنو د
تحقیق بیورو پر بېلګو په معموله توګه ښودل شوی
دی .هغه د ورته اېجنسیو په جوړولو په ټولو وچو
کې خلکو ته الهام ورکړ ،د اسرتالیا په نوي شاميل
ویلز کې د فساد پر وړاندې د خپلواک کمیسیون؛ په
بوتسوانا کې د د فساد او اقتصادي جرمونو ریاست؛
په لیتوانیا کې د ځانګړو تحقیقاتو خدمتونه؛ په
التویا کې د فساد د مخنیوي او وررسه د مبارزې
بیورو؛ په پولنډ کې د فساد ضد مرکزي بیورو ؛ او
په اوګندا کې د حکومت د عمومي تفتیش رئیس په
ګډون .یو شمېر نورې اېجنسۍ ،د بېلګې په توګه
په کوریا کې  ،تایلند کې ،ارجنتاین او اکوادور کې،
د هانګ کانګ او سینګاپور عنارص خپل کړل ،په
داسې حال کې چې دا دوه ماډله یې په لږ سختۍ
13

رسه تعقیبول.

 .3مخنیوونکي بنسټونه

 .2د قانون د نافذولو منونوي بنسټونه

د مخنیوونکي بنسټ ماډل هغه شېوه ده چې د
 ACAsډېری یې پر بنسټ جوړې دي .دا ماډل په
خپل ځان کې یو خورا نامتجانس جوړښت رانغاړي.
تقریباً ،درې کتګورۍ کېدای يش ترې راوباسو:

د قانون د نافذولو د فساد ضد تخصص کېدای يش
په کشف ،تحقیق یا قانوين تعقیب هیأتونو کې پيل
يش .کله نا کله ،د قانون د نافذولو په ماډل کې
د مخنیوي ،هامهنګۍ او څېړنې وظیفې هم ګډې
وي .دا ماډل همدارنګه کېدای يش د فساد د کشف،
تحقیق او قانوين تعقیب د ترکیبولو څخه د قانون
انفاذ د نفوذ په یوه یکړي واحد د بدلېدلو په پایله
کې السته رايش .دا شاید تر ټولو معمول ماډل د
 OECDپه هېوادونو کې وي .دا هغه ماډل دی د
کوم یوه پر بنسټ چې د ناروې د ميل مقاماتو د
اقتصادي او چاپېریال اړوندو جرایمو تحقیقات او
قانوين تعقیب ( )Økokrimوالړ دي ،همدارنګه په
بلجیم کې د فساد د ځپلو مرکزي دفرت؛ په هسپانیې
کې د قاضی القضات ځانګړی دفرت د هغو اقتصادي
دفرتونو د ځپلو لپاره چې د فساد رسه اړیکه
لري؛ په کرویشیا کې د فساد او سازمان میندونکو
جرایمو د مخنیوي دفرت؛ د رومانیا د فساد ضد ميل
ریاست؛ او په هنګري کې د عامه قانوين تعقیب د
مرکزي تحقیقاتو دفرت .دا ماډل همدارنګه کېدالی
يش د دننني تحقیقاتو د تشکلونو لپاره د محدود
صالحیت رسه چې فساد کشف او تحقیقات یې د
قانون د انفاذ په تشکلونو کې وکارول يش .د دغه
راز هیأتونو /تشکلونو بېلګې په جرمني کې د داخيل
تحقیقاتو ریاست؛ په برتانیې کې د پولیسو/فساد
ضد قومانداين او په البانیا کې د ميل پولیسو د
داخيل کنټرول خدمتونه دي.
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 )aد فساد ضد هامهنګ کوونکي شورا ګانې :دغه
ډول تشکلونه معموالً جوړېږي چې په یوه
هېواد کې د فساد ضد هڅو مرشي پر غاړه
واخيل ،په ځانګړې توګه د فساد ضد سرتاتیژۍ
وده ،پيل کول او نظارت .د فساد ضد شوراګانې
(کمیسیونونه او کمیټې) د حکومت د مسئولو
اېجنیسو او وزارتونو ،د اجرایوي ارګان استازو،
د قدرت د مقننه او قضائیه څانګو څخه جوړې
دي ،او همدارنګه کېدای يش د مدين ټولنې لوبګر
هم پکې ښکېل وي .د فساد ضد شوراګانې
معموالً تلپاتې/دایمي بنسټونه ندي خو د منظمو
غونډو له الرې فعالیت کوي .دوی کېدای يش د
دایمي داراالنشا ګانو لخوا مالتړ يش .د بېلګې
په توګه کوالی شو په ګرجستان کې د فساد
ضد تګالرې د هامهنګۍ شورا راواخلو کومه
چې د عدلیې په وزارت کې د داراالنشاء لخوا
یې حامیت کېږي؛ په آذربایجان کې د فساد
رسه د مبارزې کمیسیون؛ په البانیا کې د فساد
پر وړاندې د وزارت په دننه کې کمیسیون د
هغه د داراالنشاء رسه د وزیرانو په شورا کې .د
لوړې کچې د فساد ضد شوراګانې همدارنګه په
تاجکستان ،اوکراین او روسیې کې شتون لري.

 )bد فساد مخنیوونکي تشکلونه  :دا بنسټونه
همدارنګه د فساد د مخنیوي د ښکاره موخو
لپاره جوړ شوي ،خو دوی تلپايت /دایمي دي
او پراخ قیمومیت/اختیارات لري .مخنیوونکي
تشکلونه همدارنګه د فساد ضد سرتاتیژیو
هامهنګي پر غاړه لري خو نورې دندې
هم لري  ،لکه د عامه چارو په بنسټونو او
سکتورونو کې د فساد د احتاميل ګواښونو او
د صداقت او رښتینولۍ د پالنونو ارزونه؛ د
فساد ضد باخربۍ د کچې لوړول او تعلیم
او تربیه؛ د ګټو د تضاد مخنیوی؛ د شتمنیو
اعالنول؛ د سیايس ګوندونو متویلول ،اليب کول/
د نفوذ اعاملول؛ د حقوقي قوانینو د فساد
ضد ارزونه .د دغه ماډل مثالونه د فساد د
مخنیوي کمیسیون(سلوانیا)؛ د فساد ضد
نوښتونو ریاست (مونتینګرو)؛ د فساد ضد
اېجنيس (رسبیا)؛ د فساد د مخنیوي لپاره
مرکزي رسویس(فرانسه)؛ د فساد د مخنیوي
لپاره مرکزي رسویس ( ICPCمراکو)؛ او تر
یوه بریده همدرانګه د فساد پر وړاندې د
مبارزې کمیسیون (اذربایجان).

	)cهغه عامه بنسټونه چې د فساد په مخنیوي
کې مرسته کوي او په روښانه توګه ورته ‘د
فساد ضد بنسټونه’ نه ویل کېږي :یو لړ
هېوادونو فساد ته نژدې اړوند وقف شوي
هیأتونه جوړ کړي دي ،لکه د ګټو د تضاد
مخنیوی ،اخالق ،صداقت او رښتینويل او
شتمنیو د اعالنولو کنټرول په عامه ادارې
او یا پارملان کې .په بېلګو کې یې په رومانیا
کې د ميل صداقت او ارښتینولۍ اېجنيس؛
په هالنډ کې د ميل صداقت او رښتینولۍ
دفرت؛ په متحده ایاالتو کې د حکومتي اخالقو
دفرت؛ په لیتوانیا کې د رسمي اخالقو مرش
کمیسیون؛ په برتانیې کې په اوليس جرګې کې
د معیارونو لپاره پارملاين کمیشرن؛ په البانیا کې
د شتمنیو د اعالنولو او تفتیش عايل ریاست؛
او په ایتالیا کې د ارزښت موندنې ،شفافیت
او صداقت او رښتینولۍ خپلواک کمیسیون په
عامه اداره کې ،او یو لږ شمېر نور شامل دي.

رسبېره پر دې ،ډېر شته دولتي بنسټونه د فساد
په مخنیوي کې د دوی د غوره شویو مسئولیتونو
په توګه مرسته کوي .په دغو کې د دولتی تفتیش
بنسټونه شامل دي (د بېلګې په توګه ،په برازیل کې
د تفتیش د عمومي رئیس دفرت) یا هغه بنسټونه
چې د عامه تدارکاتو دنده پر غاړه لري (د مثال
په توګه ،په ناروې کې د عامه تدارکاتو د شکایتونو
هیأت) .د تفتیش دننني او دباندیني عامه بنسټونه،
د مالیې مقامات او ورته د کنټرول عامه تشکلونه
هم کوالی يش د فساد په مخنیوي او کشفولو کې
یو نقش و لوبوي .په یو لړ هېوادونو کې د ټولټاکنو
مرکزي کمیسیون د مقرراتو په پيل کولو کې د
سیايس ګوندونو او انتخابايت کمپاین په متویلولو کې
نقش لوبوي ،د بېلګې په توګه ،په برتانیې کې د
ټولټاکنو کمیسیون .په یو زیات شمېر هېوادونو کې
د فساد د مخنیوي لپاره چې رشکتونه پکې ښکېل
ول ،د خلګو سوداګریز ږغ اورېدونکی (د خلګو د
شکایاتو اورېدونکی) ارګان تاسیس شوی دی ،د مثال
په توګه په روسیه او ګرجستان کې.
پولیس او د ملکي خدمتونو کمیسیونونه په عامه
چارو خدمتونو کې د فساد په مخنیوي کې یو
کلیدي رول لوبوي .دوی همدارنګه کوالی يش د
عامه خدمتونو کارکوونکو ته د اخالقي معیارونو او/
یا د دوی د شتمنیو اظهانامو ټولولو او تاییدولو کې
سالمشورې او روزنه برابرې کړي .په بېلګې کې یې
په ترکیې کې د اخالقو شورا د عامه خدمتونو لپاره؛
د ایستونیا د مالیې وزارت کې دننه د عامه ادارې
عامه خدمتونو دیپارمتنت؛ او په اتریش کې فدرايل
صدراعضمي شامل دي .او په پای کې ،د صداقت او
رښتینولۍ  /اخالقو دننني واحدونه په وزارتونو او
دولتي تشکلونو کې د دغو تشکلونو دننه چې دوی
یې برخې دي ،د فساد ضد او اخالقي قواعدو انفاذ
ترویجوي.
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د  OECDد لوړ ذکر شوې دسته بندۍ وړاندې،
 Heilbrunnد هغه وخت د فساد ضد پراخوونکي
کمیسیونونه په الندیني څلورو ډولونو وېشيل ول:
▪ پراخ ټولیز ماډل ،د هانګ کانګ د (ICACد
فساد پر وړاندې خپلواک کمیسیون) د بېلګې
پسې؛
▪ تحقیقايت ماډل ،د سینګاپور د ( CPIBد فاسدو
کړنو د تحقیقاتو بیورو) د بېلګې پسې؛
▪ پارملاين ماډل ،د اسرتالیا د نوي جنويب ویلز ICAC
د بېلګې پسې؛
▪ ګڼ-اېجنسیز ماډل ،د متحده ایالتونو د حکومتي
10
اخالقو دفرت ( )OGEد بېلګې پسې.
په لنډه توګه ،د دغو څلورو ماډلونو بنیادي
خصوصیات په الندې ډول دي:
د هانکانګ په پراخ ټولیز ماډل کې کمیسیون د
تحقیقاتو یو ترکیبي جزء لري ،یو بل د مخنیونې ،او
بیا یو بل د ارتباطاتو او باخربۍ د کچې د لوړولو
هغه لري .وروسته تر خپل جوړښت په  1974کال
کې ،د هانګ کانګ  ICACپه بنسټیزه سیمه کې
دننه خپل په تاسیسېدلو کې له ستونزو رسه مخامخ
شو .اتباعو ترې کرکه کوله .نن ورځ ،ډېری کارپوهان
هغه په نړې کې تر ټولو بریالی کمیسیون بويل.

10 Heilbrunn, John R. 2004; Anti-corruption Commissions: Panacea or
Real Medicine to Fight Corruption? Washington: World Bank Institute.
Available at: http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/
wbi37234Heilbrunn.pdf.
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په سینګاپوري تحقیقايت ماډل کې ،د غه بیورو
په  1970کلونو کې خپل بیاجوړونې وروسته پر
تحقیقاتو او د قانون پر پيل کولو مترکز کوي .هڅو
ته یې داسې استقامت ورکړل شوی چې د پانګې
اچونې یوه مناسبه فضا جوړه کړای يش .دغه بیورو
د مراتبو یوه سخت نیوونکې سلسله لري چې د
اولس مرش څخه بیا تر ټیټې کچې ،تر دې ټکي
ريس چې ډېری لیدونکي د شته نیم -واک طلبانه/
مستبدانه سیايس رژیم په سرتګه ورته ګوري.
د اسرتالیا د نوي جنويب ویلس  ICACماډل هم په
عامه او هم په خصويص سکتورنو کې پر مخنیوي
ټینګار کوي ICAC .متقاعد دی چې دا بهرته ده
چې د فساد څخه مخنیوی ويش ،تر دې چې د هغه
د اغېزو درملنه ويش او مرتکبینو ته یې سزا ورکړله
يش ،او په مدیریت کې تر کارایۍ ډېر مهم دی.
 ICACد کمیشرن لخوا اداره کېږي ICAC .د دواړو
جرګو پارملاين کمېټو او د عملیاتو د بیاکتنې کمېټې
ته ځواب ورکوونکی دی /رپوټ ورکوي ICAC .د
پاملاين نظارت د کمېټې رسه په ارتباط کې د فساد
د ادعا شویو پېښو تحقیقات او تحلیل او تجزیې تر
رسه کوي .داسې غور کېږي چې اسرتالیايي ICAC
په اسرتالیا کې د صداقت او رښتینولۍ د یوه غښتيل
فرهنګ په جوړولو کې مرسته کړې ده.

د متحده ایاالتو ماډل د یو ګڼ شمېر د بېالبېلو ګټو
خپلواکو مرتبطو اېجنسیو د همزیستۍ پر اساس ،
په عامه سکتور کې د فساد ضد او د صداقت او
رښتینولۍ چارو تحقیقات کوي ،مخنیوی یې کوي
او تعلیم او تربیه یې تر رسه کوي .د حکومت د
اخالقي چارو دفرت ( )OGEچې په  1978کال کې
تاسیس شو ،د ګڼ اېجنسیزو سیمې یو ترکیبي جزء
دی .هغه پر مخنیوي او تعلیم او تربیې باندې
ټینګار کوي ،په ځانګړې توګه د ګټو د تضاد څخه
ډډه کولو او د اخالقي معیارونو پر ترویجولو ،په
داسې حال کې چې د تحقیقايت اېجنسیو رسه په عین
وخت کې همکاري کوي .د  1989کال راپدېخوا ،دا
یو خودمختاره دفرت دی چې اولس مرش او کانګرس
ته رپوټ وکوي.
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د ځپلو او مخنیوي تر مینځ معام
د دې مقالې په اوږدو کې موږ ولیدل چې د فساد ضد
هڅې په بېالبېلو هېوادونو ،فرهنګونو ،او ماډلونو کې
ډول ډول دي ،همدارنګه د فساد د عمل پر ځپلو د
دې پر ځای چې یې مخنیوي ويش تر مینځ پر ټینګار
او د صداقت او رښتینولۍ پر ترویج تاکید شوی دی.
دا روښانه ده چې ،دواړې طریقې الزمې دي او باید
په همزمانه توګه و کارولې يش .د  OECDپه ډلبندیو
کې چې لوړ ولیدل شول ،د قانون د انفاذ د شېوې
او د مخنیوي د شېوې تر مینځ یو په روښانه توګه د
وېش کرښه لیدله کېږي .دغه ډلبندي په روښانه توګه
د ميل پالیسۍ د غوراویو  /انتخابولو تر مینځ توپیر
راويل.
هغه هېوادونه چې تقریباً په منحرصه توګه د جزا پر
قانون او جنايي عدالت پر ابزارو تکیه کوي تر څو
چې د فساد رسه چال چلند وکړي ،متایل لري چې د
فساد زیاته درک شوې اندازه ولري ،د هغو هېوادونو
په پرتله چې د فساد د مخنیوي پر تګالرو د پام وړ
منابع او هڅې وقفوي.
خو بیاهم ،د جزا قانون ،که څه هم چې الزم االجرا
دی ،په خپل ذات کې ناکايف دی او د فساد پر وړاندې
مبارزه کې نه ګوښه کېدوين محدودیتونه لري .په
لوېدیځ دود او دستور کې ،د بې ګناهۍ فرض – له
نېکه مرغه – د جنايي قانون یو بنسټیز اصل دی ،او
په ډېرو هېوادونو کې دې اصل ته د قانون مطابق
موقف ورکړل شوی دی .هیڅ څوک په یوه جرم
نه محکومېږي ،مګر داچۍ دی او یا دا د هر ډول
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منطقي شک پرته مقرص وبليل يش ،څرنګه چې د هغو
شواهدو لخوا چې څارنوال وړاندې کړې وي ،پرې
قضاوت ويش .دغه شواهد باید روښانه او او متقاعد
کوونکي وي ځکه چې د محکمې جنايي جریان کېدای
يش د بند په یوې مودې پای ته ورسېږي – د ازادۍ
د بنسټیز حق د السه ورکولو – او د متخلف نامه او
ملکیت ته جدي زیان ورسوي .د یوه جنايي محکمې
پایلې د یوه ملکي او یا اداري بهیر په پرتله ډېر
شدیدې دي ،چیرې چې د یوې اندازه پیسو د ورکولو
الزام (یا جریمې) د تخلف لپاره معموله درملنه ده.
د بې ګناهۍ دغه لومړنی فرض په کلکه د عدالت په
پوهاوي کې د انصاف په توګه په دایمي ډول ځای
پر ځای شوی دی ،په ځانګړې توګه د عمل د ډول
انصاف.
د فساد د اجراکولو د عمل ثابتول ناپایه یو ګران کار
دی .د تعریف له مخه ،فساد یو پټ ،مخفي فعالیت
دی .هغه کسان چې په فاسدو چلندونو کې رابند
پاتې دي دا متایل لري چې خپلو غیر قانوين فعالیتونو
ته بله بڼه ورکړي .هر څوک کېدای يش پوه يش چې
یو سیاستوال او یا د عامه چارو چارواکی فاسد دی،
خود عدالت سیستم ته با دا زښت ستونزمنه وي چې
کايف شواهد تر السه کړي تر څو یوې محکمې ته ‘تر
منطقي شک وړندې’ قناعت ورکړي.
هیڅ کوم قايض چې مسلکي صداقت او رښټینويل
ولري یو سیاستوال او یا د عامه چارو چارواکی به
پرته له روښانه او قناعت روکوونکو شواهدو محکوم

نکړي .دا کار د فساد پر ضد مبارزه کې د جزا د قانو
د هڅو پر وړاندې یو لوی خنډ رامینځته کوي.
رسبېره پر دې ،د جزا قانون ته پکار ده چې د یوه په
جنايي توګه د جزا وړ جرم په تعریف کې وضاحت
ولري .مبهمه جمله بندي د یوه ناقانونه چلند په
قانوين توضیح کې د جزا په قانون کې کېدای يش
قايض د مظنون کس د برائت ورکولو پر لور سوق
کړي ،د یوه بل په ژوره توګه په لوېدیځ دود کې په
کلکه ټینګ شوي اصل له کبله :پرته له قانونه هیڅ
ډول جزا نشته ( .)nulla poena sine legeخو هر
قانون کېدای يش دغه مقتضیات پوره ونکړای يش.
هغه  )aباید ال له وړاندې په اسنادو کې ورګډ شوی
وی ()nulla poena sine lege praevia؛  )bپه
اسايس قانون کې د ال له وړاندې ثبت شویو رسمي
طرزالعملونو مطابق وي (nulla poena sine lege
)scripta؛  )cهغه باید واضح او قطعي وي ،کوم چې
د جنايي قانون لخوا د غوښتل شوي حقوقي اطمینان
یو تر ټولو غښتلی وړاندرشط استازیتوب کوي (nulla
)poena sine lege certa؛ او  )dقانون باید سخت
ګیر واويس ( ،)nulla poena sine lege strictaمعنا
دا چې دغه پرتله د جنايي قانون په تعبیر او تطبیق
کې منع ده .په روښنانه توګه ،د فاسد چلند جمله
بندي په قانون کې دېره سخته ده که چیرې هغه دغه
ټول څلور مقتضیات پر ځای کړي .ننګونه پدې کې ده
چې فاسد چلند کېدای يش و نه يش کوالی چې دغه
ټول مقتضیات په عین وخت کې پرځای کړي.

سیايس مذاکرو د پای د ټکي استازیتوب کوي .امضا
کوونکو دولتونو ته پکار ده چې هغوی خپلو د جزا
ميل قوانینو ته ولېږدوي ،خو بیاهم .وروسته دا
پوښتنه پیدا کېږي :دقیقاً کومې کړنې باید مجازات
يش؟
د فساد پر وړاندې د سرتو نړیوالو کنوانسیونونو
د مفاداتو په ترکیبولو رسه به دا شونې وي چې
مشخصه یې کړو چې د فاسدو کړنو معنا څه ده.
داسې ویل کېدای يش چې د عامه چارو چارواکو
(یا عامه مقاماتو) د جزا وړ چلند په قصدي عمل
کې نغښتي دی (فعال ،غیرفعال ،په ګومارنې او یا
حذفولو ) کله چې په دنده کې دي ،یا مستقیم او
یا د نورو له الرې ،د دوی د رسمي دندو په نقضولو
رسه (ناپېیلتوب ،عینیت او داسې نور) کوم چې
غیرقانوين او یا غیر رضوري برترۍ او یا ګټې د خپل
ځان لپاره او یا د نورو لپاره ترې السته راوړي .د جزا
وړ په رویو کې باید ناقانونه وعدې شاملې وي،
کومې چې د عامه چارو د کارکوونکو په واسطه
شونې شوي دي (غیر فعال فساد) ،همدارنګه
مشخص چلند د خاصو افرادو لخوا (فعال فساد).

چې یوه بېلګه راوړو :آیا باید د عامه چارو د
چارواکي مشکوکه شتمن کېدل د یوه بالقوه عامه
جرم په توګه په جنايي توګه تر تحقیق الندې رايش
 ،او یا دا د یوه کس شخيص قلمرو پورې اړه لري او
باید په همدې سرتګه ورته په کتلو رسه تر تحقیق
الندې رايش؟ دا ډېره ساده ده چې ووینو چې دا
په عمل کې ،د دې المل په الندې ډول دی :دا واقعاً څومره ګرانه خربه ده چې د جزا د قانون د مناسبو
ناشونې ده چې د یوه فاسد عمل پېچلتوب په یو څو جمله بندیو یوه مسوده تر تیب کړو کومه چې دا
واضحو ،غوڅو او نامبهمو کلمو کې کښېباسو .کړه ټول جزيئ ټکې په ځان کې راکښېبايس  ،خو کومه
وړه او چلند باید په نورو انتزاعي اجزاوو ووېشو چې په عین وخت کې ،وړاند ویني او په سمه توګه
تر څو چې په مناسبه توګه د کلمو په وجه اظهار هر شونی غیر قانوين ،فاسد چلند توضیح کوي.
کړای يش .دغه بېلونه ،که څه هم چې منطقي وي،
کېدای يش په اسانۍ رسه د هغه متایز د السته راوړلو باالخره ،هغه څه ته چې موږ بدين یا سیستمي فساد
په وړاندې خنډ وکړځي ،کوم چې د جزا د قانون د وایو باید د هغه جرم په فکر ورته وکتل يش چې
جمله بندیو رسه سم پکار ده .په اغېزمنه توګه ،که په عمومي توګه د شتمنو او واکمنو لخوا په ټولنه
چیرې موږ د فساد ضد نړیوالو لویو کنوانسیونونو کې تر رسه کېږي .غریب او کوښه شوي کسان لږ
ته ځیر شو ،موږ به ووینو چې دغه جمله بندي په فرصت لري چې د قیمومیت/حامیتي شبکو کې د
عمومي توګه مبهمه ده ځکه چې هغه د معموالً ګډون پرته په کومې فاسدې معاملې کې جوړجاړي
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ته ورسېږي .څه ته چې ډېر کله د واړه او جزيئ
فساد په نامه یادېږي زیاتره په مینځ کې ځای نیيس
(د بېلګې په توګه ،یو پولیس یو څه پیسې غواړي تر
څو چې د ګړندي چلولو په بدل کې ټکټ ورنکړي).
اقتصادی جرایم معموالً د لوړ پوړو چارواکو او
مرشو اجرایوي مامورینو لخوا په لوړه کچه ځایونو
کې تررسه کېږي .ځکه چې جدي فساد د ټولنیزو
او سیايس نخبګانو جرم دی ،دغه ډول فساد یو
جوړښتي جرم دی،داسې یو جرم چې د ټولنې او
دولت پر اساساتو اغېز اچوي .له همدې کبله هغه
ته سیستمي /بدين ویل کېدای يش – د هغې طریقې
یوه برخه ده چې ټولنه فعالیت کوي .د هغه د
مرتکبینو د ټولنیز او سیايس تړاو له وجې ،فساد د
قانون حاکمیت ،بنیادي سیايس او ټولنیزو حقوقو،
د ازاد مارکېټ اقتصاد فعالیت ،او پر حکومتي
بنسټونو د عامو خلکو د ویسا لپاره زیان راوړونکی
دی.د یوې شېوې محدودیتونه چې یوازې او یا هم
په عمومي توګه د جزا د قانون پر ځپونکو اړخونو
والړ وي د ټولو لوړ ذکر شویو عامه حیايت ښې ګڼو
د محافظت لپاره ناکايف دي.
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د صداقت او رښتینولۍ د ترویجولو او محافظت کولو
له الرې مخنیوی ،له همدې کبله ،الزم االجرا دی.
دیموکراتیک سیايس رژیمونه او هېوادونه د غښتلیو
مخنیوونکو تګالرو رسه داسې ګڼل کېږي چې تر هغو
استبدادي رژیمونو چې دغه ډول تګالرې نلري ،کم
فاسد وي .مخنیوونکي تګالرې د قانون عامه اداري
قانوين چوکاټ ته اړتیا لري چې په عامه تشکلونو
کې د فساد په وړاندې د زیامنننو د کمولو توانايي
په یوې متقابالً فعاله توګه ولري ،په داسې حال کې
چې د یوې په ښه توګه فعالیت کوونکو ادارو داسې
ارزښتونه لکه کارايي او اغېزمنتیا حفظ کړي .دا هغه
ډول تګالره ده چې د یو لړ هېوادونو لخوا تعقیبېږي
لکه اسرتالیا ،متحده ایاالت ،جرمني او په ځانګړې توګه
سکاندینویايي هېوادونه .دوی د کلونو په اوږدو کې
دا مجاهدت کړی دی ،د دوی یو لړ ان د لسیزو په
اوږدو کې ،تر څو په عامه ادارې کې د غښتلیو تفتیش
او انډولونو (چیک او بیالنس) ،حساب ورکوونکو
مدیرانو او مسلکي کارکوونکو او له قیمومیت څخه
پاکو د عامه چارو خدمتونو رسه یو ځای شفافیت
ترویج کړي.

د فساد ضد تګالرو په بنسټیزه کولو کې زده شوي
لوستونه
 .1تشخیص مهم دی – خو دا یوازې د فساد په
درملنه کې لومړی ګام دی .فساد داسې یو پېچلې
پدیده ده چې د ساده طریقو په تعقیبولو رسه
یې کېدای يش د ګټې پر ځای زیات زیان ورسول
يش .فساد یوازې د صداقت او رښتینولۍ د
سیستم د اړینو عنارصو په پرله پسې او غوڅه
توګه  ،هم په سیايس او هم په اداري کچو او په
عامه او خصويص سکتورونو دواړو کې کمېدالی
يش .د دې کار د ترالسه کولو لپاره هم مخنیوونکو
او هم ځپونکو تدابیرو ته اړتیا شته .د صداقت
او رښتینولۍ د یوه غښتيل سیستم جوړول سرتو
سیايس او فني هڅو ته اړتیا لري د کومو پایښت
چې باید د وخت رسه و ساتل يش.
 .2د فساد پر وړاندې مبارزه یو څو اړخیزه
مجاهدت دی .ټول عمده نړیوال تړونونه د دې
پديدې څو – ابعادیزه بڼه مني .د  2003کال
 UNCACد هغو اړخونو او ساحو یوه ښه بېلګه
ده ،کومو ته چې باید رسېدنه ويش تر څو چې
د فساد ضد معتربې او هم عميل هڅې وکړای
يش .همدا ډول پېچلتوب په دوو میثاقونو کې
لیدل کېږي – د فساد پر ضد د اروپا د شورا – په
جنايي او مدين کې.یو انفرادي بنسټ د خپل ټول
واک او یا د ډېرې برخې په مترکز ورکولو رسه
ټولو اړخونو ته ،کومو ته چې رسېدنه پکار ده،
ناشونې ده چې په اغېزمنه توګه یې له عهدې
څخه ووځي.

 .3په یوه انفرادی بنسټ کې د فساد ضد ټولو هڅو
ته مترکز ورکول (په تېره بیا که هغه نوی وي)
کېدای يش د فساد پر وړاندې هڅې له خطر رسه
مخامخې کړي او د فساد ضد مبارزې پخپله د
غیر قانوين قبضه کولو د اسانتیا الره هواره کړي.
د بنسټونو یو ګڼ شمېر چې په بېالبېلو ساحو
(پارملان ،حکومت ،قضا ،عامه اداره او سیمه ییز
حکومتونه) کې فعالیت کوي کېدای يش په اثبات
ورسوي چې د فساد ضد هڅو ته په ټولیزه توګه
بهرته مرسته کوالی يش ،په دې رشط چې دوی په
مناسبه توګه بنسټیز شوي ،اکامل شوي وي او یو
له بل رسه شبکه یي اړیکې ولري.
 .4د نړۍ په شا او خوا کې  ،کله چې یوې انتخابايت
او یا سیايس دندې ته نوماندان پرتله کېږي،
صداقت او رښتینويل د مدیرانو لپاره یو بحراين
غوراوی دی کله چې د عامه چارو خدمتونو
یوې دندې ته ګومارنه تر رسه کوي .صداقت او
رښتینولۍ ته اوس د یو لړ پراخو بېالبېلو وسیلو
له الرې ترویج ورکول کېږي ،د رهربۍ د قوانینو،
د چلند د قوانینو ،د شخيص شتمنیو د اعالنولو ،
پر شخيص شتمنیو د نظارت  ،د روزنې او تعلیم او
تربیې  ،په عامه اداره او سیاست کې د شفافیت ،
او د شخيص حساب ورکوونې له الرې.
 .5دغه پوهه چې بنسټونه یو له بل رسه تړاو
لري او چې اصالحات باید ډېر کله همغاړي
وي ،همدارنګه د ‘بېل/جال’ بنسټونو او د هغو
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بنسټونو له لښتلیک څخه چې په معموله توګه
د فساد ضد سرتایژیو کې شامل دي ،د تصور د
پراختیا المل وګرځېد .په داسې حال کې چې د
ادارې پر کلیدي عنارصو زیات ټینګار کېږي،
د مايل کنټرول د اېجنیسو په ګډون ،د محکمو
سیستم ،د قانوي تعقیب انفاذ او د جنايي عدالت
نورې اېجنسۍ ،همدارنګه هغه هیأتونه چې د
عامه خدمتونو د پرسونل د اکاملولو او کالیو او
خدمتونو تدارکاتو ته رسېدنه کوي ،د دې خربې
اوس پوهاوی شوی چې د حکومت نور بنسټونه
او مدين ټولنو ته همدارنګه پاملرنه پکار ده.
 .6د عامه چارو سکتور هغه کلیدي ډلې چې باید
په دغه شان سیستمي سرتاتیژۍ کې شاملې يش
عبارت له پارملان؛ په ميل ،منطقه ای او سیمه
ییزه کچه د حکومت او عامه چارو ادارې؛ قضايي
او د هغوي حامیتي بنسټونه؛ د کلیدي څارنې
اېجنسۍ ،لکه ارزونه کوونکي او مفتشین؛ د
قانون د پيل کولو اېجنيس او د جنايي سیستم
نور عنارص دي .هر ډول معتربه سرتاتیژي باید په
خپل ځان کې خپل ځاين سیمه ییز حکومتونه او
د سیايس ګوندونو او انتخابايت کمپاینونو متویلول
شامل کړي.
 .7د نړې په شا او خوا کې نړیواله تجربه ښيي
چې د متمرکز شویو څارنو اېجنسیو یو لړ
بریالیتوبونه یوازې په هغو هېوادونو کې تر
السه کړي چې حکومتويل پکې په عمومي توګه
ښه ده .د  OECDهېوادونو په ډېریو کې،
خو بیا هم ،د فساد ضد هڅه او د صداقت او
رښتینولۍ پلوې تګالرې د یوه انفرادي بنسټ او
یا اېجنسۍ لخوا انحصاري شوي ندي .د بنسټونو
او میکانیزمونو ګڼ شمېرتوب شته ،هر یو یې د
بېالبېلو مسئولیتونو او نقشونو رسه او معموالً د
هغه ظرفیت لرونکي دي چې پر یو بل باندې
پام وسايت ،په داسې حال کې چې ،یو د بل رسه
شبکه ییز تړاو هم ولري .د کمزوې حکومتولۍ
په چاپیریال کې ،د فساد ضد اېجنسۍ جوړې
شوې دي ،معموالً د دباندیني فشار له وجې خو
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دوی ډېر کله د اعتار څخه ګټمنې ندي او کېدای
يش د خپل ځان لپاره په ګواښ رسه ګټې راپورته
کړي .ډېر کله دوی د ورکړل شویو ګټو په واسطه
اسیرې شوې دي – یا قانوين یا غیر قانوين او یا خو
هم دواړه .په ټول کې  ،دوی ثابته کړې ده چې
اغېزمنې ندي.
 .8په یوه پراخ سیايس او اداري بنسټیز وضعیت کې
په کمزورۍ رسه ځای پر ځای شوي د فساد ضد
تشکلونه احتامل لري چې د ناکامۍ یو بل سرت او
ټول اړخیز المل وي .هغه مهم لوست چې باید د
دغه ډول ناکامیو څخه واخیستل يش دا دی چې
لومړیتوب باید د اصالحاتو پر هڅو مترکز کولو ته
ورکړل يش کومې چې په هېواد کې د حکومتولۍ
ډول ډول دیموکراتیک سیستمونه غښتيل کوي.
د حکومتولۍ پر کلیدي عنارصو د دغه اسايس
کار پرته ،احتامل لري چې هر تخصيص بنسټ د
ناکامۍ رسه مخامخ يش.
 .9سیايس لېوالتیا د حکومت نقش ته د فساد پر
وړاندې د مبارزې او د هغې د مخنیوي بڼې ته
بدلون ورکوي ،په ځانګړي توګه یو په دیموکراتیکه
توګه ټاکل شوی اولس مرش یا د وزیرانو کابینه.
رسبېره پر دې سیايس لېوالتیا د شته قانون د
اغېزمنو تطبیقولو او بیا کتنې او د کمیو او تشو د
ډکولو د اصالحاتو د وړاندیر لپاره ټاکونکې ده.
.10نړیواله همکاري ارزښتمنه ده ،پدې رشط چې
نړیوال سازمانونه او یا دوه اړخیزه همکاري
کومې مشخصې بنیادي او یا سازماين حل الره
نه تحمیلوي/تپي .د تګالرې ډیالوګ باید اصوالً
د حکومتولۍ پر اصولو مترکز وکړي چې ترویج
کړای يش او تضمین يې وکړای يش ،او پایلې یې
السته رايش ،د دې پر ځای چې پر طریقو او ابزارو
چې یې تر السه کړو .دا خربه اسايس ده چې د
بهرنیو تحمیل شویو ماډلونو د فرهنګي ډډه
کولو څخه مخنیوی ويش ،کوم چې ډېر کله داسې
وړاندې شوي چې ګواکې هر اړخیزه کارونه لري
 ،حال دا چې دوی د مشخصو تاریخي او سیايس

رشایطو څخه راشنه شوي .سیمه ییز مفهوم حیايت
دی او سیمه ییز مالکیت تر ټولو اسايس دی.
اصول او معیارونه ،خو بیا هم ،هر اړخیز دي.
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نتیجه اخیستنې
 .1مسلکي توب په عامه خدمتونو کې د برشي
رسچینو په مدیریت کې د شایسته ساالرۍ د اصل
مضبوطو تطبیقولو ته اړتیا لري .پلوي ،واسطه
بازي ،قیمومیت یا رسپرستي او حامي ګرایي د بې
طرفۍ /ناپېيلتوب دښمنان دي او په پایله کې د
عامه چارو د مسلکي خدمتونو په وړاندې خنډ
ګرځي.
 .2مسلکي توب ټیکاو ته اړتیا لري .اړینه عميل
پوهه /کارپوهي نيش کوالی پرته له ثابتو عامه
خدمتونو راڅرګنده يش او استحکام ومومي.
سیايس کول ټیکاو ته مرض دي ،ځکه چې هغه
په عمومي توګه د ډېرو عامه چارو کارکوونکو د
ځایناستۍ المل ګرځي ،هرکله چې حکومت بدل
يش.
 .3مسلکي توب د سیاست او ادارې بېلېدنې او د
دوی تر مینځ د فاصلې کرښې چڼلو ته اړتیا لري.
د عامه چارو خدمتونو خپلواکي باید په قانوين او
مدیریتي توګه محافظت کړای يش .د خپلواکۍ دغه
ارزښت باید د په سیايس ډول ټاکل شویو چارواکو
او د شایسته ساالرۍ پر بنسټ تعیین شویو اداري
چارواکو تر مینځ په اړیکو کې ورونغښتي يش ،که
څه هم چې دا خربه تصدیق شوې چې د عامه
چارو خپلواک خدمتونه او یوه ښه عامه اداره په
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دایمي توګه یو مجاهدت او یوه موخه ده چې التر
اوسه یې په ډېرو ميل قضايي حوزو کې د پوره
السته راوړلو هڅې کېږي .د اداري پرېکړې کوونې
لېږد کېدای يش مسلکي توب ترویج کړي.
 .4مسلکي توب د عامه چارو خدمتونو د چارواکو
څخه ټینګ او مقاوم صداقت او رښتینويل غواړي،
هم د ټاکل شویو څخه او هم د غوره شویو
څخه .قانون او منجمنت باید د عامه خدمتونو
کارکوونکو صداقت او رښتینويل او حسابورکوونه و
سايت او ترویج یې کړي .روزنه او دسپلیني بند او
بسونه د مدیریت الزم االجرا ابزارونه دي .د کړنې
قوانین او د صداقت او رښتینولۍ پالنونه کوالی
يش د عامه چارو خدمتونو د مامورینو د چلند په
اړه د مرستندویه الرښودنو وړاندیز وکړي.
 .5د پوځي او د امنیتي سکتور بنسټونه به په دې ونه
توانېږي چې خپل پرسونل په د پایښت وړ یوې
طریقې مسلکي کاندي ،که چیرې د عامه چارو
اداره په یوه هېواد کې د فساد ،د قیمومیت په
شبکو او سیايس کېدلو ځپل شوې وي .مسلکي
توب او صداقت او رښتینويل په انزوا کې په یوه
عامه بنسټ کې په وقعیت کې ناشوين دي او
رضور به لنډ ژوند ولري.

د ښه حکومتولۍ د لړۍ الرښودونه

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
مسلکي توب او صداقت او
رښتینويل په عامه خدمتونو
کې

شمېره 1

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
په عامه سکتور کې
د ګټو د تضاد رسه
چال چلند کول

شمېره 2

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې

شمېره 3

د فساد ضد تګالرې
او اېجنسۍ
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دغه الرښود د تخصيص هیأتونو یا اېجنسیو له الرې د فساد ضد تګالرو
بنسټیزه کولو ته رسېدنه کوي .هغوی پدې وروستیو کلونو کې په ډېرو
هېوادونو کې خپرې شوي  ،په تېره بیا د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو تړونونو
تر اغېز الندې د یوه ابزار په توګه چې د فساد مخنیوی او پر وړاندې یې
مبارزه وکړي .پدې وروستیو کې یوې څېړنیزې شمېرې د فساد ضد اېجنیسو
( )ACAsشمېر په نړۍ کې د سلو په شا او خوا کې وښود .د نړۍ تر ټولو
نفوذ لرونکی کنوانسیون د  ACAsپه هکله د فساد پر وړاندې د ملګرو
ملتونو کنوانسیون ( )UNCACشمېرل کېږي چې د ملګرو ملتونو په عمومي
اسامبلې کې د  2003کال د اکتوبر پر  31نېټه ومنل شو.
ښې حکومتولۍ ته الرښودنې د کوچنیو کتابګیو یوه ټولګه ده چې هر یو یې
په خاصه توګه په دفاعي سکتور کې د ښه حکومتولۍ د موضوګانو د اهمیت
په اړه بحث کوي .دوی کېدای يش چې د هغو کسانو لخوا ولوستلې يش چې
یا په یوې موضوع کې لېوالتیا لري او یا خو هم په یو زیات شمېر موضوع
ګانو کې چې په دفاعي سکتور کې د ښې حکومتولۍ په اړه دي  ،یوه لېوالتیا
ولري – او یا په عامه سکتور کې په عمومي توګه – او دوی همدارنګه کېدای
يش د تعلیمي موخو لپاره وکارول يش.

ژباړونکی :د صداقت او رښتینولۍ مرکز په دفاعي سکتور کې
ډیزاینwww.melkeveien.no :
چاپ :د ناروې حکومت امنیتي او خدماتي سازمان
د  2015کال د دسمبر میاشت

www.cids.no

پښتو ژبې ته د اصيل انګرېزي منت
ژباړه د ناټو په مټ تررسه شوې

