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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٨/١١/٢٠٠٩                                  افغان جرمن آنالين
  از مطبوعات بين المللی

   

  فساد رونق گرفته است
  پولهای جالب از بسته های فساد در جهان

  
در بحران اقتصادی مبارزه )  TI١Transparency Internationa (به اساس مؤسسۀ غير دولتی  شفافيت بين المللی 

از همه بيشتر در بسته های مالی که برای رفع بحران اقتصادی پيشبينی شده اند، . تر می گردددر برابر فساد مشکل
  . ظرفيت يا پوتنشيال فساد موجود است

  
  برلين

 است که در معرفی تازه ترين TIاين نظر نمايندگان . مبارزه دربرابر فساد در اثر بحران اقتصادی مشکلتر شده است
ميرمن شنک آمر مؤسسه در آلمان می گويد، از همه بيشتر بسته های .  اظهار شده استارقام شناخت فساد در برلين

. مالی که به سويۀ جهانی برای بازيابی رونق اقتصادی روی دست گرفته شده اند، خالی از خطرهای فساد نيستند
رشد فساد نيز مساعد می زمينۀ ) مثالً  برای پروژه های زيربنا( هميشه وقتی دارائی عامه بسرعت توزيع می گردد 

چون بازيابی رونق اقتصادی در اکثر جاه ها بسيار وسيع در نظر گرفته می شوند، ريسک فساد دربين . گردد
  .مامورين و سياستمداران نيز ازدياد می يايد

  

  رشوه ستانی گسترده
خصصين و اقتصاد دانان از معياريکه مت.  برای بار هفدهم ِاندکس توسعۀ جهانی فساد را ترتيب داده استTIمؤسسۀ 

توسعۀ فساد درک می کنند، نشان دهندۀ آن است که در جهان رشوه خواری و رشوه ستانی بيش از حد در جريان 
 نشان دهندۀ پروبلم جدی ٥ کشوری که مطالعه گرديده اند با نرخ اندکس کمتر از ١٨٠ مجموع ٣بر٢بيش از . است

  .فساد تلقی می گردد
  

 ٢٠٠٩های انتخاب شده درسال درک فساد در کشور 
 

  نرخ اندکس    کشور    درجه
  
  ٩،٤                            نيوزالند١
   ٩،٣    دنمارک    ٢
   ٩،٢    سنگاپور     ٣
   ٩،٢    سويدن    ٣
   ٩،٠    سويس     ٥
   ٨،٩    فنلند     ٦
   ٨،٩    هالند      ٦
   ٨،٠    آلمان      ١٤
   ٧،٩    اطريش      ١٦
   ٧،٧    جاپان      ١٧
   ٧،٥    امريکا      ١٩
   ٦،٩    فرانسه      ٢٤
   ٦،١    اسپانيه     ٣٢
   ٤،٣    ايتاليا     ٦٣
   ٢،٢    روسيه     ١٤٦
   ١،٤    برما     ١٧٨
  ١،٣  افغانستان      ١٧٩
   ١،١    سوماليا     ١٨٠

  
   ١٠،٠بلند ترين معيار اندکس فساد 
   ٠،٠پايانترين معيار اندکس فساد  

                                            
.اليت داردمؤسسۀ غير دولتی جهانی ومرکزش در برلين که در مبارزه بافساد فع ١  
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 در اسپانيه وضع خرابتر شده است
کشور های قرار دارند که از سبب جنگ و بحران های هميشه گی مانند افغانستان در درجه های غير مطلوب 

  .وسوماليا يا عراق به بی ثباتی دچار اند
به اساس بيان ميرمن شنک در اروپا به   ). جدول ديده شود(فساد در کشور های اتحاديۀ اروپا نيز سراغ می گردد 

ر اثرکوشش های دوامدار در مبارزه بافساد به صورت نسبی در تازه گی بهبود به عمل آمده است که بطور مثال د
 اسپانيه توسط فساد عميق –يونان و اسپانيه در درجه بندی بين المللی پسمان گرديده اند . پولند مؤفقيت دست داده است

  .سويس بدون تغيير دردرجه های بهتر مانده است. در اقتصاد ساختمان
  

  مؤفقيت های دراز مدت
 نا گفته نمی گذارد که با وجود ناکامی ها باز هم به سويۀ جهانی با مبارزه در برابر فساد بهبودی های ميرمن شنک

 که برای اولين مرتبه درج اندکس به عمل آمد، امروز بصورت مؤثر در ١٩٩٣در مقايسه با سال . حاصل آمده است
  .برابر فساد مبارزه صورت می گيرد
 کالنترين قضيۀ رشوه ٢٠٠٦ کانسرن صنعتی  آلمانی، زيمنس نام برد که در سال به حيث مثال برجسته می توان از

شنک می گويد، تاديه های رشوه از طرف زيمنس که با آن، کانسرن درکوشش بود از خارج . خواری رسواگرديد
ز نظر  هنوز عمل خالف قانون بين المللی و آلمان پنداشته نمی شد و ا١٩٩٠فرمايشات بدست بيارد ، در سال 

امروز در برابر چنين تاديات درچوکات حقوق بين المللی کانسرن های . پرداخت ماليه به منفعت تمام می گرديد
  .بزرگ در ممانعت از فساد کوشش های همه جانبه را بعمل می آرند

  
 پايان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


