سیاست مبارزه با فساد
فساد اداری در افغانستان بسیار شایع است و عمیقا به تالش ها به منظور تامین صلح در کشور صدمه میزند .فساد در درون حکومت
ضعیف افغانستان وجود داشته و عمیقا باعث بی ثباتی ،عدم تطبیق قانون و اعتماد شهروندان به دولت میگردد.
در عدم موجودیت یک سیستم مؤثر قضایی در افغانستان که بتواند به طور موثر از فساد جلوگیری و آنرا تحت تعقیب قرار دهد ،ما،
شهروندان افغان و همکاران خود را تشویق می کنیم تا علنا ٌ و یا به طور ناشناس گام های شجاعانه برای افشای موارد فساد از طریق رسانه
های افغانی و بین المللی بردارند.
در  ،CW4WAfghanما می خواهیم شاهد افغانستانی باشیم که در آن وضعیت حقوق بشر از جمله حق شهروندان برای حساب گیری از
دولت و یا پاسخگویی دولت به شهروندان ،کسب و کار و جامعه مدنی پیشرفت نموده باشد .به همین دلیل ،تحمل فساد در دفتر ما در درجه
صفر است .سیاست عمومی دفتر در رابطه به فساد اداری در موارد ذیل خالصه شده است:
 Iقبول یا پرداخت رشوه به هر شخص (اشخاص) و یا سازمانی به شکل نقدی یا غیر نقدی؛ قابل قبول برای ما نخواهد بود.
 .IIهر گونه شواهد اعمال فساد توسط کارکنان  CW4WAfghanیا داوطلبان به دقت مستند  ،ثبت و در دوسیه نگهداری خواهد شد.
IIIدر صورت شناسایی یک واقعه فساد ،الزم است تا کارمندان و داوطلبان ما آنرا به هیات مدیره راپور دهند تا آنها در صورت موجودیت
شواهد معتبر و اثبات واقعه فساد ،در زمینه اینکه کدام اقدامات صورت گیرد ،تصمیم بگیرند .این اقدامات ممکن است شامل تعقیب مدنی یا
جنایی و یا افشای علنی شخص (اشخاص) در رسانه ها باشد.
 .IVما کسانی را که در برنامه های ما اشتراک نمی نمایند ،شامل مستفید شوندگان پروگرام نمیدانیم .بطور مثال کسانی که با وجود عدم
اشتراک در ورکشاپ ها تقاضای سفریه می نمایند.
 Vما هیچ نوع خدمات را در جاهایی که شواهد معتبری از فساد در حوزهء قدرت شان وجود دارد ،و همچنان برای آنعده افراد و
سازمانهای که در اعمال فساد سهم دارند ،فراهم نمیکنیم.
 .VIهر کارمند  CW4WAfghanکه در فساد گرفتار و جرم وی ثبوت گردد  ،از سمت خود برکنار خواهد شد و ممکن است اقدام
قانونی در برابر آنها صورت گیرد.
VIIما با موسساتی که ثابت شده باشد به فساد مبادرت ورزیده باشند همکار نخواهیم شد و در صورت موجودیت همکاری با این موسسات،
خواه در داخل محدوده پروژه  CW4WAfghanو یا خارج از آن ،همکاری خویش را قطع خواهیم کرد .همچنان این موسسات به مقامات
دیگر از قبیل همکاران و موسسات تمویل کننده ،معرفی خواهند شد.
 .VIIIما همکاران خویش را تشویق مینماییم تا تجارب شان را در زمینه مقابله با فساد در جریان تطبیق پروژه تمویل شده از طرف
 CW4WAfghanبا دفتر کابل و دفتر ملی در کانادا  ،شریک سازند .مانند درخواست رشوه از طرف مقامات دولتی ،تعمق عمدی برای
به تعویق انداختن از طرف مقامات دولتی برای دریافت رشوه ،درخواست تقرر افراد و یا انجام قرارداد ها به اساس حمایت نه به اساس
شایستگی ،و یا هر شکل دیگر فساد .تمام منابع راپورها به شکل محرمانه نگهداری شده و  CW4WAfghanهیچ فرد یا نهاد راپور دهنده
را با افشای ادعا بدون اجازهء قبلی ،در معرض خطر آسیب پذیری قرار نخواهد داد .راپورها به آدرس  info@cw4wafghan.caقابل
توجه دایرکتر پروژه ها فرستاده شود.
 ixما تمام همکاران خویش را تشویق مینماییم تا پروسه بازرسی ( )Auditبیرونی را توسط یک شرکت معتبر بازرسی تطبیق نمایند.
بازرسی یک وسیله موثر جهت حسابدهی به نهاد تمویل کننده فعلی و یا بالقوه میباشد.
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