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 ۰۲/۰۲/۲۰۱۶       مرزئ محمدآجان داکتر

 اداری فساد ارزیابی گذارش ترتیب طرازالعمل

 

ماه جنوری سال میالدی جاری گذارش در مورد فساد  ۲۷به تاریخ  (Transparency International)سازمان جهاني شفافیت 

کشور شامل گذارش در مقام دوم نشان  ۱۶۸این گذارش در میان  اداری در کشور های جهان را نشر نمود. افغانستان بر مبنای
داده شده است. فاسد ترین و ناشفافترین کشور ها به اساس این لست سومالیا و کوریای شمالي اند که هر دو در جای اول این لست 

وان گفت که در کشور نه تنها اینکه میالدی مقام چهارم را درین لست داشت. بدین ترتیب میت ۲۰۱۴قرار دارند. افغانستان در سال 
 وعده های حکومت وحدت ملی در قسمت رفع فساد اداری عملی نشده اند بلکه فاسد اداری ازدیاد هم یافته است.   

من درین نوشته ام تالش میورزم که طرزالعمل تهیۀ این گذارش را توضیح نموده و بر عواقب اقتصادي و اجتماعی فساد اداری 
میالدی  ۱۹۹۵م. اما قبل از آن میخواهم که سازمان جهانی شفافیت را بصورت مختصر معرفی نمایم که از سال روشنی انداز

بدین سو هر سال در مورد سطح فساد اداری در کشور های جهان یک گذارش را نشر میکند. سازمان جهانی شفافیت یک 
ن بخش افریقای شرقی بانک جهانی پیتر آیگین همراه با میالدی از طرف مدیر پیشی ۱۹۹۳سازمان غیردولتي است که در سال 

تأسیس گردید. دفتر مرکزی این سازمان در برلین پایتخت آلمان سایر اشخاصی که هدف شان بارزه با فساد اداری در جهان است 
» داده شده اند: کشور ادارات محلی دارد. د ویب سایت این سازمان اهداف سازمان به گونۀ ذیل تذکر  ۹۰قرار داشته و در 

بخشیدن به شفافیت، مسؤلیت پذیری و صداقت است. ارتقأ مأموریت ما جلوگیری از فساد اداری در تمام سکتور های اجتماعی و 
. در (۲۰۱۶» )ارزش های بنیادی ما شفافیت، مسؤلیت پذیری، صداقت، همبستگی، جرأت و شجاعت، عدالت و دموکراسی اند.

یجۀ کار این سازمان برخی قوانین جهانی علیه فساد اداری به میان آمده، رهبران فاسد برخی از کشور جریان سالهای گذشته در نت
ها به محاکمه کشانیده شده، دارائی های شان ضبط گردیده و موجودیت فساد اداری در برخې از شرکتهای ملی و بین المللی کشف 

ن از نگاه شکل حقوقی یک شرکت غیرانتفاعی بوده و بودجه اش از این سازما(. ۲۰۱۵ن جهانی شفافیت، )سازماو روشن گردید 
 وسایل مالی ارگانهای دولتی، سازمان های بین المللی، بنیاد ها، سکتور خصوصی، افراد و سایر منابع تمویل میگردد.   

ین سو نشر میکند. سطح بد ۱۹۹۵قسمیکه قبالً تذکر داده شد سازمان جهانی شفافیت لست فساد اداری در کشور ها را از سال 
( سنجش میگردد. به Corruption Perception Index – CPIفساد اداری در کشور ها بر مبنای شاخص احساس فساد اداری )

کلمۀ احساس تأکید مورین دولتی نقش بازی میکند. درینجا باید باالی مأاین ارتباط در قدم اول فساد اداری در میان سیاستمداران و 
ورزید زیراکه سنجش فساد اداری واقعی کار خیلی دشوار است. این شاخص یک شاخص ترکیبی بوده و بر مبنای سوال پرسی 
های بنیاد ها و مؤسسات مختلف مستقل، تحقیقات و محاسبۀ شاخص ها فساد اداری محسوس و موجود در میان سیاستمداران و 

اداره و بنیاد های مختلف، چون بانک جهانی،  ۱۳مال میسازد. در سنجش ها محاسبات و تحقیقات مامورین دولتی کشور ها را بر
واحد استخبارات اقتصادی و غیره ذیدخل اند. این ادارات تحلیل هایشانرا بر مبنای پرسشها از تحلیل گران کشور ها و متصدیان 

   (. ۲۰۱۶انجام میدهند )لیکساس، 

اری از صفر تا به صد است. رقم صد را کشوری دارد که بصورت کامل شفاف و پاک باشد و رقم رقم شاخص در مورد فساد اد
میالدی این رقم برای افغانستان  ۲۰۱۵کامالً غیرشفاف و از نگاه فساد اداری ناپاک باشد. در لست سال صفر را کشوری دارد که 

 ۲۰۱۴نشان داده شده است. این رقم برای افغانستان در سال و پاینترین ترین رقم لست هشت برای سومالیا و کوریای شمالی  ۱۱
بود. بدین معنی که در جریان یکسال گذشته سطح فساد اداری در کشور باالتر رفته است. شفاف ترین و پاکترین  ۱۲میالدی 

 اند.( ۸۹و سویدن )( ۹۰، فنلند )(۹۱کشور هاایکه درین گذارش نشان داده شده اند دنمارک )

سازمان جهانی شفافیت در مورد فساد اداری در کشورها هیچ یک از کشورها رقم صد را ندارد. در پاکترین  ۲۰۱۵در لست  
کشورها درین لست دنمارک، فنلند و سویدن، که اعضای جامعۀ اروپا اند نیز تا حدی فساد اداری موجود است. به اساس یک 

میالدی به کشورهای عضو این جامعه از جهت فساد اداری هر سال در  ۲۰۱۴گذارش جریدۀ آلمانی دی ویلت در آغاز سال 
برخی از ارزیابی ها نشان میدهند که ضرر واردۀ ساالنه ازین جهت به (. ۲۰۱۴)میلیارد یورو ضرر وارد مي آید  ۱۲۰حدود 

ردیده در سال در کشور های در بیلیون دالر میباشد. ارقام سازمان جهانی شفافیت مقدار رشوت اخذ گ ۲،۶اقتصاد جهان در حدود
به اساس یک گذارش سازمان ملل متحد فساد اداری در افغانستان  (.۲۰۱۶)د. روندی، میلیارد دالر قلمداد میکند  ۴۰حال رشد را 

در سد  ۱۹این رقم در همین سال  (.۲۰۱۳)سازمان ملل متحد،  میلیارد دالر بالغ میگردید ۳،۹میالدی به  ۲۰۱۲در سال 
  ناخالص ملی کشور را تشکیل میداد. محصوالت
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و سایر بنیاد های اقتصادی نشان میدهند که فساد  (OECD)تحلیل های انجام یافته از جانب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 

اداری به کشور ها زیان های جدی اقتصادی و اجتماعی را وارد می آورند. فساد اقتصادی باعث ازدیاد مصارف فعالیت های 
تصادی شده و متصدیان در حاالت زیاد یا مجبور به کاهش سطح تولید شان میگردند و یا هم این مصارف را از طریق قیم به اق

مستهلک آخری منتقل می نماید. این مطلب به نوبۀ خود سبب کاهش تقاضا در اقتصاد ملی میگردد. فساد اداری همچنان باعث 
درین حالت سیاستمداران و مامورین دولتی کار پروژه های پروژه های زیربنائی ضایع شدن وسیل هنگفت مالی دولت میگردد. 

دولت را به تصدی هائی میسپارد که یا توان اجرای اینچنین پروژه ها را ندارند و یا اینکه این پروژه ها را بصورت ناقص عملی 
در کشور های عقب مانده باعث بلند رفتن سطح نمدوه و بدین ترتیب دارائی های دولت به هدر میروند. فساد اداری به خصوص 

فقر میگردد. فساد اداری همچنان اجرای قوانین و قانونیت را متضرر نموده، باعث کاهش اعتماد مردم بر حکومت و از بین بردن 
 حقانیت آن میگردد. 

  

 منابع:

 ،  ۲۰۱۶، چشم انداز و ارزش ها، مأموریتسازمان جهانی شفافیت،  -۱

(Transparancy International: Mission, vision and values) 

 درینجا ببینید: ٬)در خط( 

https://www.transparency.org/whoweare/organisation/mission_vision_and_values/0/ 

 (۲۰۱۶/۱/۳۰)تاریخ دسترسی: 

 

 (Transparancy International: 20 Years)،  ۲۰۱۵سال ،  ۲۰سازمان جهانی شفافیت،  -۲

 http://www.transparency.org/20years       درینجا ببینید: ٬)در خط(

 (۲۰۱۶/۱/۳۰)تاریخ دسترسی: 

 

 (LEXAS: CPI)،  ۲۰۱۵کساس، شاخص احساس فساد اداری ، لی -۳

  http://www.laenderdaten.de/indizes/cpi.aspx     درینجا ببینید: ٬)در خط( 

 (۲۰۱۶/۱/۳۰)تاریخ دسترسی:  

 

 ،۲۰۱۵میلیارد یورو ضرر میرساند ،  ۱۲۰در سال  جریدۀ دی ویلت ، فساد اداری به جامعۀ اروپا -۴

 (Die Welt: Korruption kostet Europa 120 Milliarden pro Jahr) 

 درینجا ببینید: ٬)در خط( 

Jahr.html-pro-Milliarden-120-Europa-kostet-www.welt.de/wirtschaft/article124487738/Korruptionhttp:// 

 (۲۰۱۶/۱/۳۰)تاریخ دسترسی:  
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 ،۲۰۱۶دانییل روندی، فوربیس، وقت آن فرارسیده است که به فاسد اداری در جهان توجۀ جدی صورت بگیرد،  -۵

 (FORBES: It's Time To Get Serious About Global Corruption ) 

 درینجا ببینید: ٬)در خط( 

corruption/#5dff179d4fae-global-serious-get-to-http://www.forbes.com/sites/danielrunde/2015/01/22/time 

 (۲۰۱۶/۱/۳۰)تاریخ دسترسی:  

 

 ،۲۰۱۳دفتر مطبوعاتی سازمان ملل متحد، مبلع فساد اداری در افغانستان به تقریباً چهار میلیارد دالر میرسد،  -۶

 (UN News Centre: Cost of corruption in Afghanistan nearly $4 billion ) 

 درینجا ببینید: ٬)در خط(

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44091#.Vq1WwWsl8Xw 

 (۲۰۱۶/۱/۳۰)تاریخ دسترسی:  
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