
 مقابله با فساد، دگرگون ساختن زندگي مردم
 

 نگاهي اجمالي
 
  

هـا واآـنش بـه ايـن معضـل را آغـاز        سـازد و دولـت   اقيانوسيه را نگران مـي  -آسيا  طقهاي مردم من به طور فزاينده  فساد،
هـايي آـه در    تـالش ، ولي فقرا از بگيرد اخبار قرارس أممكن است آشاندن افراد مرفه و قدرتمند به دادگاه در ر. اند آرده

با فساد بايد از باال بـه پـايين   . آه بالي جان ايشان شده است، بهره بيشتري خواهند برد ،جهت ريشه آن آردن فساد
براي مقابله بـا فسـاد فرامـرزي    . هاي جامعه مدني، برخورد شود ها و سازمان از پايين به باال و با حمايت جدي رسانه و

  . المللي نياز است رود، به پاسخ و واآنش بين اي رو به جهاني شدن مي ندهدر جهان فعلي، آه به طرز فزاي
  

ها به  ي عدالتي فاحش در دادگاهب نهادهاي ملي تضعيف شده، خدمات مدني نابرابر، و. فساد آثار مخرب متعددي دارد
فسـاد،  . ار هسـتند از جملـه ایـن آثـ    همراه ناآارآمدي گسترده اقتصادي و بهره برداري لجام گسـيخته زيسـت محيطـي   

ي و محـيط زيسـت طبيعـي شـديدًا وابسـته      ومزيـرا آنـان اغلـب بـه خـدمات عمـ      وارد می کند را به فقرا  ضربهبيشترين 
هـا بايـد حـق ايشـان باشـد،       منـد شـدن از آن   براي پرداخت رشوه در قبال خـدمات ضـروري آـه بهـره     همچنين،. هستند

  . آمترين توانايي مالي را دارا هستند
  

اآنون، بسياري از افراد مايلند در مبارزه با فسـاد همكـاري   . اند واآنش به اين معضل را آغاز آرده ،ران منطقهسياستمدا
هاي منتخب گاهي حتي با حمايت عمـوم مـردم، مـورد     واقع، نياز به مبارزه با فساد براي توجيه براندازي دولت در. آنند

و همچنـين بخـش    -هـاي عمـومي    براي پاسخگو آـردن سـازمان   هاي جامعه مدني نيز گروه. استفاده قرار گرفته است
ها نيز اين موضوع را در آانون توجه خود قـرار داده و در پـي يـافتن     دهند و رسانه به خرج مي یتالش بيشتر -خصوصي 

  . آن هستند اطالع رسانی در بارهو  ءهاي جديد جهت افشا راه
  

آشـور آنوانسـيون    ١۴٠، ٢٠٠٧تا قبل از پايان سال . شود ديده مي المللي نيز تعهد بيشتري در عين حال، درسطح بين
ايـن آنوانسـيون از   . امضـا آردنـد   اسـت،  اولين سند جهـاني مبـارزه بـا فسـاد     که را ، سازمان ملل براي مقابله با فساد

  . نمايند اعمالاصالحات وسيع  می خواهداند  آرده ءآشورهايي آه به آن ملحق شده و آن را امضا
  

آشورهاي در حال توسعه مايل نيستند مسير آهسته تاريخي آشورهاي  -موضوعي مهم است  ر توسعه، فساداز نظ
هـاي آگاهانـه و    ها سياست به همان ترتيبي آه آن. فساد را بهتر آنترل نمايد بتوانند توسعه يافته فعلي را طي آنند تا

  . مبارزه با فساد را نيز سرعت بخشندآنند، مايل هستند فرآيند  خردمندانه براي آاهش فقر ايجاد مي
  

  معضلي تاريخي
  

، يعني زمـاني آـه مـردم خـود را بـراي زنـدگي گروهـي سـازماندهي         هاي سازمان يافته حكومت دايش شكلاز زمان پي
تا قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، بسياري از آشورهاي توسـعه يافتـه   . نمودند، معضل فساد جهان را فرا گرفته است

 -هـاي منطقـه آسـيا     دولـت . آـاهش يابـد  در آن ها ملو از فساد بودند و چندين دهه طول آشيد تا سطح فساد فعلي م
انـد فسـاد را    آنـگ، موفـق شـده    مثال، سـنگاپور و هنـگ   ربرخي آشورها، به طو. اند اقيانوسيه نيز دچار اين معضل بوده

 ،انـد  تـري داشـته   يانوسيه عمومـًا پيشـرفت آهسـته   اق -تر آاهش دهند، ولي اآثر آشورها در منطقه آسيا  بسيار سريع
  . ها از قاطعيت آمتر برخوردار بودند تر و حاآميت آن ها گسترده سرزمين آنزیرا 

  
بـودن آن   »بـزرگ «و  »آوچـك «ترين تفـاوت آن در   ولي معمول. شود هاي گوناگون ديده مي فساد در اين منطقه به شكل

گيـرد   هـا را در برمـي   از پيمانكاران يا سـاير شـرآت    تًا بزرگنسب خواری  رشوه معموًال و قابل مالحظه، فساد بزرگ. است
ولـي تعـداد   اسـت  فساد آوچك شـامل مبـالغ آمتـر    . شود آه معموًال به سياستمداران يا مقامات عالي رتبه مربوط مي

بـه  يا براي دسترسي آامـل   براي صدور مجوز ، ون پايهعمومي دمثال، مقامات  ربه طو -گيرد  بيشتر مبادالت را در برمي
 زندگي روزمره تعداد قابـل مالحظـه   فساد بر. آنند مطالبه مي »حق تسريع«ها يا امكانات عمومي،  مدارس، بيمارستان

  . است ء برای آني مسمابنامي واقعًا اشتباه و »آوچك«گذارد و  مردم، و تعداد بيشتري از فقرا، تاثير مي ای از
  

بسـياري  . سنجش آن دشوار است ،ترده است ولي عمدتًا ماهيت پنهان دارد و در نتيجهبا اين آه فساد موضوعي گس
هـايي   يكـي از شـاخص  . سـنجد  مي را فساداز مردم  برداشتبه طور غيرمستقيم  ، به جاي مبادالت واقعي،ها از تالش

شـفافيت  ردولتـي  اسـت آـه از سـوي سـازمان غي      (CCI) »شـاخص تعبيـر فسـاد   « رود آه بيشتر از سايرين به آار مـي 
ايـن  . آـرده اسـت   تعيـين اسـت آـه بانـك جهـاني      »شـاخص آنتـرل فسـاد   «شاخص ديگر . تهيه شده است المللي بين

 در عـين حـال، شـاخص هـای مـذکور     .  انـد  دهند و آشورها را به پاسـخگويي واداشـته   ها اطالعاتي را ارايه مي شاخص
اسـتفاده   شاخص تعبيـر فسـاد  در اين گزارش از  ر،به اين منظو -اي نيز مفيد باشند  توانند براي مقايسه بين منطقه مي

ها عمومًا در جهـت   سنجش. دار هستند، الزامًا نادرست هستندم-ها نظر با اين حال، از آنجا آه اين سنجه. شده است
  . دهند فقرا تالش زيادي به خرج نمي فساد بر اتآسب و آارها هستند و براي بيان اثر

  
  ي آثار سياسي و اقتصاد

    
پـذيرتر   آسـيب  شکل ها ساير در مقایسه باها  ولي برخي از آن .پذير هستند هاي حكومت به فساد آسيب تمامي شكل

هـاي پارلمـاني و    هـاي اسـتبدادي و در نظـام    ميزان فسـاد آمتـر از نظـام    ،هاي مردم ساالر در مجموع، در نظام. هستند
همــواره ايــن خطــر وجــود دارد آــه  نيــز هــاي مــردم ســاالر يــمبــا ايــن آــه در رژ. هــا اســت جمهــوري آمتــر از ســاير رژيــم

 



  
س نهـادي  پلي  اقيانوسيه، -در منطقه آسيا . هاي حكومت، برخي نهادها عمومًا بدتر از سايرين هستند در تمامي شكل

خـدمات  . قوه قضاييه و ادارات ماليات قرار دارنـد  آن، به ترتيب، است آه از آمترين ميزان اعتماد برخوردار است و پس از
، ادارات ثبت يـا  برخوردارندهايي آه از آمترين ميزان فساد  در حالي آه بخش ،عدي هستندبآموزشي و درماني در رده 

  . فساد در سطح بااليي قرار دارد  ر اين سطوح نيز،با اين آه حتي د -صدور مجوز هستند 
  

 ،فسـاد  »هاي روغن زدن چرخ«شود آه  گاهي گفته مي. اقتصاد و جامعه تاثيرگذار است فساد، به طور اجتناب ناپذير بر
چنانچـه   ،دگاه آلـي، شـواهد نـاچيزي وجـود دارنـد؛ در حقيقـت      یـ ولي براي اين موضوع از د. شود باعث تسريع امور مي

مراحـل اداري و   ،رسد ديوان سـاالرها را تشـويق خواهنـد آـرد     مي رب و آارها به آساني رشوه پرداخت آنند به نظآس
  . آاغذبازي بيشتري اعمال آنند

  
به طـور   .مانع رشد شود ،به ويژه در بلندمدت ،تواند فساد مي از طریق آن هاهاي بسياري وجود دارند آه  از طرفي، راه

حتـي  . ديوان سـاالر فاسـد روي آورنـد   یک داد تشويق شوند به جاي آارآفرين بودن به زندگي آسان مثال، افراد با استع
هـاي بيشـتر از    بـا درخواسـت   شـدن  و مواجـه  فعاليـت هـای خـود    افرادي آه آسب و آاري دارند نيز به جاي گسـترش 

توانـد زيرسـاختارها را    همچنين، فسـاد مـي  . مقامات فاسد، ممكن است ترجيح دهند در بخش غيررسمي باقي بمانند
هاي نامناسب حمل  گذاري را آاهش و سامانه سازد، بلكه آيفيت سرمايه نه تنها منابع را تهي مي ،فساد .تضعيف آند

  . می آوردو نقل، نيرو يا ارتباطات به وجود 
  

هاي  ها نرخ اه دولتهرگ. آند گذاري عمومي را از طريق نظام مالياتي تحريف مي اقتصاد ملي و همچنين سرمايه  فساد،
شـوند آـه حقـوق     مـي و اجـرا   از سوي مقاماتي تعبيراین قوانين  و آنند و قوانين پيچيده به آار گيرند وضع  اتباالي مالي

اگـر خطـر    ،بـه ويـژه   -از دسـت دهنـد    یبايد انتظـار داشـته باشـند درآمـدهاي ماليـاتي چشـمگير        آنند، آم دريافت مي
 ظرفيت دولت براي ارايه خدمات عمومي آيفـي را   تواند مياين آار به نوبه خود، . شدآم با ،دستگيري يا مجازات شدن

  . آاهش دهد
  

با اين آه اين همبستگي در آسيا   - فساد گسترده با سطوح پايين رشد همراه است نشان می دهندبرخي مطالعات 
آورد شـايد بـه ايـن     ت آمتري به بـار مـي  تر خسارا عمومًا اين موضوع در آشورهاي بزرگ. تر است از ساير مناطق ضعيف

مايل خواهند بـود محـيط    ،گذاران بتوانند خسارات خود را در بازارهاي مصرفي بزرگ جبران آنند دليل آه چنانچه سرمايه
بينـي باشـد،    چنانچـه فسـاد قابـل پـيش      :عامل ديگر، نحـوه سـازماندهي فسـاد اسـت     .آاري دشوارتري را تحمل آنند

بـراي خـود و ملتـزمين خـويش از      ،حاآم قدرتمنـد ولـي فاسـد    ، هنگامی کهبه طور مثال. رساند آسيب کمتری خواهد 
براي رشـوه دهنـدگان منـافعي    حداقل ، کندمطالبه پورسانت خاصي ها و آارهاي عمده با افق بلندمدت  تمامي فعاليت

  . به وجود خواهد آورد
  

  فساد و توسعه انساني
  

به طور مثال، امكان  .اين امر ممكن است از طرق مختلف روي دهد. آند تضعيف ميفساد، توسعه انساني را به تدريج 
گـذاري در سـالمت و    بـدين ترتيـب ادارات فاسـد بـه سـرمايه      وهاي خدمات عمومي را دچـار فرسـايش آنـد     آل دارد ايده

د، متوجه خواهند شد داشته باشننيز حتي اگر آنان چنين تمايلي . آموزش عالقمندي آمتري از خود نشان خواهند داد
هـاي   و باعـث شـده اسـت بـراي برنامـه      نمودههاي ايشان مانع رشد اقتصادي شده و دريافت ماليات را تضعيف  فعاليت

  . آنند هزينه خدمات عمومي آمتر
  

هـاي در مقيـاس    مقامات و مسئولين فاسد به پـروژه . گذارد گذاري عمومي نيز تاثير مي فساد برآيفيت و ترآيب سرمايه
هـاي بـزرگ زيرسـاختاري را تـرجيح      شـوند و پـروژه   آمتـر جـذب مـي    ،گيرنـد  فعـاالن را در برمـي   ی ازچك آه تعداد زيـاد آو
هاي عمومي را تحريف آـرده و آن را   اين امر الگوي هزينه. آنند خواري ايجاد مي هاي بهتر براي رانت دهند آه فرصت مي

يـا    ها، فرودگاه جادهساخت به سوي و زيست و آموزش دور  از آاالهاي عمومي مانند سالمت عموم، حفاظت از محيط
  . دهد افزار نظامي سوق مي سخت

  
 ،همچنين،  با هدايت آاالها و خدماتي آه به قصد استفاده فقرا هستند به سوي خانوارهاي مرفه و داراي روابط قـوي 

شوند را نيز تضعيف  آاهش فقر انجام ميهايي آه با هدف  تواند تالش ، فساد ميتوانند به مقامات رشوه بدهند آه مي
 بـا وجـود نـاچيز بـودن،      آـه  پرداخت کنندتوانند مبالغي جزيي  توانند رشوه بپردازند زيرا فقط مي به عالوه، فقرا نمي. آند

  . دهد نسبت قابل توجهي از درآمد آنان را تشكيل مي
  

ا بــه گــوش تواننــد صــداي خــود ر اه آــه مــيهروندان آگــآمــوزش فراگيــر، شــ -در عــوض، شــرايط بهتــر توســعه انســاني 
  . توانند به مبارزه با فساد آمك آنند مي -گيران در دولت و آسب و آارها برسانند  تصميم

  
  عدالت براي فروش

    
عدالت را به  و این امر دیده می شودترين وضع آن دمجريان قانون در بميان اقيانوسيه، فساد اغلب در  -در منطقه آسيا 
 تولـي سـايرين وضـعي    .هاي صادق و وظيفه شناس هسـتند  انسان ،بسياري از افسران پليس. آند ميشدت تضعيف 

مردم  ارعابمزاحمت و اد جایع اب، منمردم به جاي خدمت به عنوان تضمين آنندگان حقوق و حمايت زیرا دارند یمتفاوت

 



  
سـتگير کـردن   دتوانـد، پـس از    پلـيس مـي   .زيرا اغلب با خشـونت همـراه اسـت    استفساد پليس به ويژه مضر و زيانبار 

و  دهـد مـورد تجـاوز قـرار     به جاي اين آـار آنـان را آتـك بزنـد،     بلكه ،نكندبازداشت مظنون، تصميم بگيرد آنان را اشخاص 
گنـاه هسـتند را توقيـف آنـد،      داند بي مي که تواند افرادي پليس مي. براي آزاد شدن، پول پرداخت آنندکند مجبورشان 

ه اقيانوسـيه انجـام شـد    -آه در منطقـه آسـيا    نظر سنجی. زاد شدن پول مطالبه آندآنان را تهديد به بازداشت و براي آ
  . پليس رشوه پرداخت آرده بودند، به درصد پاسخگويان  ١٨در سال قبل،  نشان می دهد ،است

  
رادي آـه  در شـهرها، افـ   .زيرا فاقد منابع و نفوذ الزم براي دفاع از خود هسـتند در معرض خطر بيشتری قرار دارند ، فقرا 

اين صـورت شـاهد    هستند آه بايد پول بپردازند يا در غير یممكن است مورد مزاحمت و آزار قرار بگيرند، دست فروشان
از طرفي، چنانچه فقرا مايل باشند شكايتي مطرح آنند، احتمال اين آه به آنـان  . شان باشند مصادره يا انهدام آاالهاي

  . است از سایرین آمتر  توجه شود،
  

مقابله با فساد پليس، تضمين اين است آه به شـكايات مطـرح شـده عليـه پلـيس از سـوي        های از مهمترين گام يكي
و پاسـخگوتر   آمـدتر شامل تغيير ساختار و عمليـات پلـيس اسـت تـا آار     ،ها حل ساير راه. نهادي مستقل رسيدگي شود

ن وظـايف بـه سـاير افـراد، تغييـر و اصـالح       ل آـرد وتـر اسـتخدامي، محـ    گيرانـه  به آارگيري ضـوابط سـخت   یعنی، .  شوند
بايـد ايجـاد نيروهـاي     ،هـدف آلـي  . هاي اخالقي اشخاصي آه بايد ارتقاي درجـه يابنـد   الگوهاي انتقال، و انجام ارزيابي

  . افتخار آنندبيشتر  را قادر خواهد ساخت نسبت به آار خود آنانيك از  باشد آه هر یتر اي حرفه
  

شـوند آـه    در دادگـاه نيـز متوجـه    ممکـن اسـت   ولـي  . ها تعامل آمتري داشته باشند دادگاهمردم مايل هستند با نظام 
 ،دهند دو سوم يـا بيشـتر جمعيـت    اند نشان مي تعدادي از مطالعاتي آه در آسيا انجام شده. عدالت قيمت خود را دارد
پرداخـت رشـوه را آـاري عاقالنـه     گنـاه،   ، گناهكـار يـا بـي   زپذيرند خودشان نيـ  و مي محسوبد سنظام عادي دادگاه را فا

بينند زيرا در معرض  آسيب مي ،دهد آه حمايت ناچيز در اختيار آنان قرار مي ،فقرا از نظام حقوقي فاسد. آنند تلقي مي
شود زمين، خانه يا وسايل امرار معـاش خـود را از    گيرند آه باعث مي قرار ميجانبدارانه و از روی سليقه شخصی آراي 

  . دست بدهند
  

منصـوب   يیدر بسياري از آشورها، قضات از سوي نهادها. داردعد ديگر دولتي است آه عملكرد ضعيف فساد قضايي ُب
و حتي قضاتي آه مايل هستند به اصول اخـالق آـاري     هستند هاي سياسي داراي انگيزهيابند که  مي يا ارتقاي مقام

حقـوق باعـث   سـطح پـايين   . گيرند ديد سياسي قرار ميتحت فشارهاي ش ،هاي مهم پرونده برای خود پايبند باشد نيز
به طور مثال، برخي ممكن است حمايت از بستگان يا . شود قضات ضعيف در مقابل ساير فشارها نيز تسليم شوند مي

جويانـه نيـز واهمـه داشـته      ممكن اسـت از اقـدامات تالفـي    یا تر تلقي آنند را به جاي اعمال قانون، امري مهم انهمكار
   .باشند

  
هـا   انجمن آه به صورت انفرادي يا از طريق  ستا ءوآال  بخش اعظم مسئوليت آاهش فساد قضايي به عهده قضات و

بـه طـور مثـال،    . توانند فساد قضايي را آاهش دهنـد  ها نيز مي در عين حال، دولت. آنند يا نهادهاي تخصصي عمل مي
منصـوب شـوند، بـه مـدت ثابـت خـدمت آننـد، حقـوقي          توانند تضمين آنند قضات از سوي نهادهـاي مسـتقل   ها مي آن

. هـاي الزم برخـوردار باشـند    دريافت آنند آه با تجربه و سوابق آاري ايشان همخواني داشته باشد و از تمامي حمايت
نظام قضايي بايد از قضات بخواهد داليل و مستندات آراي خود را به طور آتبي قيـد آننـد و بـراي دسترسـي آسـان بـه       

  . دگاه، از فناوري اطالعات بيشتر استفاده آننداسناد دا
  
 

  در ادارات دولتیحفظ صداقت 
    
آـه آب و بـرق   عمـومی    رفـاهی امكانـات  بخـش  سالمت و آموزش و همچنين در  بخش مانند،   ادارات دولتی فساد در
زيـرا توانـايي    ،آنند راه پيدا نميها  در نتيجه، افراد فقير به مدارس يا بيمارستان. معمول و رايج استنيز  آنند تامين مي

هـا حـق ايشـان اسـت نيـز از آنـان پـول مطالبـه          مالي الزم را ندارند يا براي دسترسـي بـه خـدماتي آـه اسـتفاده از آن     
  . شود مي

  
  سالمتخدمات 

    
از فساد بزرگ و چشمگير هنگامي آه منابع مالي  -فساد ممكن است در تمامي سطوح خدمات درماني نيز روي دهد 

گرفته تا فساد آوچك و ناچيز يعني زماني آـه   ،را به جيب رشوه خواران می ریزدمراآز درماني  وها  اخت بيمارستانس
توانـد در ميـان    فسـاد مـي  . آنند رشوه مطالبه مي ،دست اندرآاران امور درماني يا مديران براي انجام وظايف عادي خود

خريـد  بـه صـورت   تواند بـه طـور مثـال،     اين فساد مي. ته باشدهاي مختلف داش آارآنان بخش خدمات درماني نيز شكل
 ۴٠تـا   ٣۵نرخ آارگريزي گـزارش شـده در منطقـه حـدود     . سمت و مقام هنگام استخدام، يا آارگريزي بيش از حد باشد

 وو در تمامي مراحل تهيه و تامين دار آند فساد از طريق آسب و آار داروسازي نيز به اين بخش رخنه مي. درصد است
هـاي توليـد آننـده دارو، تضـمين ايـن اسـت آـه         ي شـرآت هـا   تـرين اولويـت   يكـي از مهـم  . تواند وجود داشته باشـد  مي

 



  
ي نشـان  اي از مطالعـات فـرا ملّـ    پـاره . دهاي ضـعيف منجـر شـود   توانـد بـه اسـتاندار    ار داشت آه فساد ميظتوان انت مي
بـاال   در آن هـا  پـايين و ميـزان مـرگ و ميـر آودآـان     واکسيناسـون  آشورهايي آه نرخ فساد باال است، نرخ دراند آه  داده
  . است

  
ن، آـاربران  از پـايي . آاهش فساد در بخش سالمت و درمان و ساير خدمات دولتي مستلزم اقـدام از پـايين و بـاال اسـت    

هـاي متشـكل از افـراد     در هنـد، تـيم  . نشـان دهنـد   مقاومـت مطالبـه رشـوه از خـود     در مقابل و همكاري کرده توانند مي
آننـد، پزشـكاني آـه در مرآـز سـالمت جامعـه محلـي         آه به عنوان گزارشگران آماتور عمل مي ،روستايي نيمه باسواد

هـا بايـد    از بـاال، دولـت  . انـد  بـه مـردم معرفـي آـرده     را آننـد  دريافت مـي  براي زايمان نوزادان به طور غيرقانوني پول ،خود
مقامـات نظـارتي     (Mekong)بـه طـور مثـال، در زيرمنطقـه مكونـگ      . با مـديريت بهتـر را تضـمين آننـد    و تر  خدمات شفاف

به يكـديگر اطـالع    را گردش داروهاي تقلبي توانسته اند ،بخشند و در نتيجه هاي مرزي را بهبود مي ارتباطات و همكاري
  . آوري آنند تر از بازار جمع ها را سريع داده و آن

  
  آموزش

  
تواند از تهيه و خريداري مـواد و مصـالح و نيـروي آـار بـراي سـاخت        اين امر  مي. است رایجفساد در نظام آموزشي نيز 

ايـن   .دهنـد   ود قـرار مـي  يعني زماني آه مسئولين فاسد، منابع مالي ساخت مدرسه را در جيب خ .مدرسه آغاز شود
در خريد آتب درسي، ميز تحرير، تخته سياه، و ساير  تواند فساد مي .دده تا هشت برابر افزايش مي ها را دو آار هزينه

در بســياري از آشــورها، در . ملزومــات و همچنــين قراردادهــاي خــدمات نظافــت و تــامين غــذا نيــز وجــود داشــته باشــد 
يـا   »آموزگـاران  شـبح «شود آه در بدترين شكل خـود، بـه اسـتخدام     هايي ديده مي فها و خال استخدام آموزگاران نقص

به  ،مربوط به آن ها ها  شوند و حقوق و مزاياي اختصاص يافته و ساير هزينه منجر مي » موسساتشبح  «حتي ايجاد 
يمارسـتان مجبـور شـوند    ها ممكن است براي استفاده از ب به همان ترتيب آه خانواده. شود مي سرازیرجيب مسئولين 
  . ممكن است مجبور شوند براي پذيرش فرزندان خود در مدارس نيز پول اضافه پرداخت آنند  رشوه بپردازند،

  
ادامـه   را هـاي آتـي   بـه انتقـال فرهنـگ فسـاد بـه نسـل       کماکـان  ها به اين مشكالت رسيدگي نكنند، مـدارس  اگر دولت

هاي  شود از طريق انجمن دهت اول باشد و به ويژه به جوامع محلي اجازه دانظارت نزديك و دقيق بايد اولوي. خواهند داد
مثـال، در فيليپـين، طيفـي از     ر به طو. مدارس اعمال آنند بر یهاي محلي، آنترل بيشتر اوليا و مربيان و ساير سازمان

هـم   پسـران، گـرد   هـاي پيشـاهنگي دختـران و    هاي غيردولتي، آليساها، گـروه  هاي جامعه مدني شامل سازمان گروه
براي ثبت حضور آموزگـاران    در هند، يك سازمان غيردولتي از دوربين. هاي مدارس را پايش نمايند اند تا تحويل آتاب آمده

  . آند الي زمان و تاريخ حضور آنان را ثبت ميتهاي ديجي عكسبا گرفتن آند و  در مدارس استفاده مي
  

  عمومي خدمات
    

 زيـر سـاختارها  مربـوط بـه   هـاي   براي پروژه درصد کل ارزش قرارداد  به عنوان کميسيون ١٠ باغل براي تامين آب و برق،
ولـي  . آننـد  مقامات به طور منظم براي پذيرش پيشنهادها يا تاييد تكميل آار، رشوه درخواست مـي . پرداخت می شود
يـا سـاير پيشـنهاد دهنـدگان      بـا مقامـات   و خـود   گيرنـد   ست مـي د بها هاي ساختماني ابتكار عمل ر گاهي نيز شرآت

  . آنند تباني مي
  

آبرسـاني،   خدمات از آن جايي آه. يابد هاي الزم برقرار شوند، فساد در عمليات روزمره ادامه مي به محض اين آه نظام
توانند از اين واقعيت  ، مقامات ميانجام می شودبهداشت محيط و تامين برق معموًال از سوي تامين آنندگان انحصاري 

بـه طـور مثـال، آارمنـدان     . آننـد مـی   استفاده به نفع خود منبع ديگري مراجعه آنند، به  توانند ه مصرف آنندگان نميآ
هـاي اضـافه،    در مقابـل پرداخـت   دستگاه ها تعميراز قبيل  »غيررسمي«ممكن است با مشتريان تباني آنند تا خدمات 
توانـد   سارات ناشي از اين آار ميخضررها و  .تيارشان قرار دهند، در اخدستكاري آنتورها، يا ايجاد ارتباطات غيرقانوني

جويي  درصد منابع صرفه ٧٠تا  ٢٠آن شود،  برآورد شده است، چنانچه فساد در آبرساني ريشه: بسيار چشمگير باشد
  . خواهد شد

  
اين  انمحققاز  یه به يكيك مصرف آنند. گذارد زندگي فقرا برجاي مي بررا بيشترين تاثير مخرب  قيمت های باال، ولي 

دانيـد آـه    شـما مـي  . بـرق آـاري بسـيار سـخت اسـت     آب و  یبراي يك آارگر روزمزد پرداخت هزينه باال«: گزارش گفت
بنابراين، بودجه مـا محـدود اسـت و    . توان بدون پرداخت رشوه يا پول اضافه، به آب و برق دسترسي داشته باشيد نمي
مصـرف کننـدگان نيـز     سـاير   ».انـداز آنـيم   توانيم براي آينده پـولي پـس   ما نمي. نيمتوانيم نيازهاي خود را برطرف آ نمي

شـان از   انـد و فرزنـدان   گفتند آه از مواد غذايي ابتدايي و امكانات درماني محروم هستند، در آسب و آار خود ضرر آرده
   .زيرا مجبور بودند پول آن را صرف پرداخت رشوه آنند .اند ادامه تحصيل بازمانده

  
آه مردم را شود تا آمبودهايي  گذاري بيشتر در خدمات را شامل مي بسياري از راهبردهاي ريشه آني فساد، سرمايه

نيز بايد اسـتانداردهاي مـديريت را بهبـود     دولتیهاي  شرآت. رسانندبآند رشوه پرداخت آنند به حداقل  را تشويق مي
 یتواننـد بـه طـور مسـتقيم اقـدام آننـد تـا خـدمات بهتـر          يز مـي مصرف آنندگان ن. تر عمل آنند بخشند و به طور شفاف

پـس از مـذاآره   و  ،شـهري از سـوي مصـرف آننـدگان     بـرق  هـاي  به طور مثال، در بنگالدش، هيئت تعاوني. دريافت آنند
 از آوري، و هزينه تامين براي هرآيلـومتر  شوند آه به ضررهاي سيستم، آارآمدي جمع اي انتخاب مي نامه درباره موافقت

و  بایـد  خاتمه کارپس از که آنند  اساس قرارداد ثابت استخدام مي هايي را بر آنان همچنين آنتورخوان. پردازد مي ، خط

 



  
 

 هاي مالي و مادي توقف رخنه در آمك
  

هـاي ويـژه    وضـعيت «  -ياي طبيعي، يا تغييرات ناگهاني در ترآيـب و سـاختار سياسـي    هايي مانند مناقشات، بال بحران
هـاي بـه وجـود     اين حال، افـرادي هسـتند آـه از فرصـت     با. دهد ها را نشان مي اغلب چهره واقعي انسان - »اي توسعه

و آـاال بايـد بـه سـرعت      آنند آـه مقـادير قابـل توجـه پـول نقـد       هايي استفاده مي خود در زمان ثروتمند شدنآمده براي 
  . شود می ها انجام برآن یضعيفآه آنترل اداري  یعنی زمانی  ،منتقل شود

  
برد و همچنين  فساد ديوار اعتماد بين حاآميت و مردم را از بين مي. تواند به بحران نيز منجر شود تا حدودي، فساد مي

اگـر بـه    فسـاد،  .خشن سقوط آند، بذر مخالفـت بكـارد  توانند به ورطه مناقشات ويرانگر و  در جوامعي آه ميمی تواند 
تواند آثار و  مي رويه و بدون آنترل منجر شود و اقدامات بازرسي ساخت و ساز را به مخاطره اندازد، سازي بي ساختمان

يجـه  آـه نت  ،ارتباط ميان فسـاد و باليـاي طبيعـي در رانـش زمـين     . تر سازد لرزه را وخيم عواقب بالياي طبيعي مانند زمين
  . شود ديده مي  واضح ، به صورتقطع درختان به طور غيرقانوني است

  
هـا   تـرين پـروژه   مهم ،رسان تحت فشار قرار دارند تا به سرعت هزينه آنند هاي آمك هنگام پاسخگويي به بحران، آژانس

هكـار و انتظـارات جامعـه    ايـن آـار از لحـاظ را    .تـوجهی نکننـد  تشريفات عـادي  به را در محيطي ناآشنا اجرا نمايند و بايد 
  . محلي ممكن است خساراتي به بار آورد

  
در ايـن صـورت، بـه    . آينـد  بسياري از اين موضوعات در فرآيندهاي بلندمدت در وضعيت پس از مناقشه نيـز بـه وجـود مـي    

. برقرار شود تا صلح به طور موقت استفاده کنند به وجود آمده شود از خرابي و ويرانيمی هاي مخالف اجازه داده  گروه
اي برقرار آننـد آـه    هاي غارتگرانه دهد در سياست وارد و برنامه اين آاري خطرناك است زيرا به نخبگان فاسد اجازه مي

  . ها بسيار دشوار خواهد بود متعاقبًا حذف آن
  

 دقيـق و پـايش  اي بايد از طريق شفافيت بيشتر در حكومت  هاي ويژه توسعه ها، به فساد در وضعيت همانند ساير حوزه
تـر تعيـين    هـاي منطقـي   مهلـت  هـا   ها اين است آه آژانـس  يكي از آن. ولي، تدابير خاصي نيز وجود دارند. پرداخته شود

؛ و بـه جـاي تـالش بـراي رسـيدن بـه اسـتانداردهاي        بکاهنـد امـان   بـی  سريع وکردن هزينه برای فشار کنند و از ميزان 
پردازند تحـت شـرايط موجـود     اي آه مي هاي آنان و هزينه تضمين شود فعاليت بينانه و نامعقول، بايد سعي آنند غيرواقع

المللـي قراردادهـاي    تواننـد بـا پيمانكـاران عمـده بـين      هنگام پاسخگويي بـه باليـاي طبيعـي، آنـان مـي     . باشد »معقول«
هـاي مزبـور را ايجـاد     بلندمدت منعقد آنند و پيمانكاران مزبور بايد از ظرفيت آسب و آارهاي محلـي اسـتفاده و ظرفيـت   

هـاي غيردولتـي محلـي از نزديـك همكـاري آننـد و        رسان نيز بايد با سـازمان  هاي آمك ها و آژانس به عالوه، دولت. آنند
  . هاي موثر براي رسيدگي به شكايات برقرار نمايند نظام

  
  هاي شبكه تامين اجتماعي برنامه

    
ولـي، در عـين حـال، در     .محسـوب مـی شـوند   ي مبارزه با فقـر  ها هاي شبكه تامين اجتماعي بخش مهم برنامه برنامه

تواننـد، بـه طـور مثـال، بـراي ثبـت نـام         آننـد مـي   ها را تنظيم مـي  افرادي آه برنامه. پذير هستند مقابل فساد نيز آسيب
تعـداد   ،ندا حتي ممكن است نام آارگراني را ثبت آنند آه وجود خارجي ندارینند ک پول مطالبه از آنان دريافت آنندگان 

در  ،از آنچه آـه مسـتحق دريافـت هسـتند    غذا يا موادآمتر بپردازند يا  یبه آارگران مزد آمتر ،ساعات آار را تغيير دهند
هـاي گـزاف در بـازار     را به قيمـت  اغلب به فقرا بفروشند، آن را اي پيمانكاراني آه بايد غالت يارانه. اختيارشان قرار دهند
  . رسانند آزاد به فروش مي

  
ها ممكن اسـت هنگـام    ولي اين برنامه .هاي هدفمند، آاهش دهند اند اين موارد را با اجراي برنامه ها سعي آرده دولت

خـود  «هاي جايگزين، تشـويق   يكي از شكل. مند شوند، در معرض فساد قرار بگيرند ها بهره افرادي آه بايد از آنانتخاب 
به همين ترتيب، براي توزيع غذا، . اي آه فقط فقرا خواهند پذيرفت الزحمه است؛ به طور مثال، ارايه آار يا حق »انتخابي

توانند محصـوالت مغـذي    هاي شبكه تامين مي به جاي توزيع غالت گران قيمت، مانند برنج يا گندم فراوري شده، برنامه
  . اي توزيع آنند تر مانند ذرت خوشه ارزان

  
ها را با تضمين آنترل بيشتر جامعه محلي و حسابرسي اجتماعي، ارتقا  هتعدادي از آشورها، ميزان آارآمدي اين برنام

، به منظور اين آه رويكردهاي مبتني بر جوامع محلي پايـدار باشـند، بايـد از پشـتوانه چـارچوب      حال  با اين. اند بخشيده
  . هاي اداري مناسب برخوردار باشند قدرتمند قانوني و حمايت

  
  پاآسازي منابع طبيعي

    
اقيانوسيه غنـي از منـابع طبيعـي هسـتند، ولـي در عـين حـال،         -ري از آشورهاي درحال توسعه در منطقه آسيا بسيا

هـا ممكـن اسـت بـه      بـه طـور مثـال، شـرآت    . فساد باعث شده است بخش چشـمگير ايـن ثـروت طبيعـي از بـين بـرود      
از مجـازات تعيـين   آنند يا ممكن اسـت   ها را دريافت مسئولين مربوط رشوه بپردازند و در مقابل مجوز قطع درختان جنگل

 



  
 تصـرف «توانـد در مقيـاس گسـترده وجـود داشـته و گـاهي بـه         باتوجه به حجم عظيم درآمدهاي بـالقوه آن، فسـاد مـي   

قــوانين، مقــررات و  آننــد تــا  هــاي خصوصــي بــه مقامــات دولتــي پــول پرداخــت مــي زيــرا شــرآت ،نيــز بيانجامــد »دولــت
دولت ممكـن اسـت از طريـق مسـيرهاي قـانوني نيـز محقـق        تصرف . ان تنظيم و تصويب آنندها را به نفع ايش سياست

  . هاي سياسي، يا با اهداي پول به احزاب سياسي يببه طور مثال، از طريق اعمال نفوذ و ال. شود
  

ري غيرقـانوني از  بـردا  در نتيجه بهره. فساد در مديريت منابع طبيعي، به ويژه براي جوامع فقير عواقب مخرب در پي دارد
اند يا از دسترسي به آب بـراي آبيـاري مـزارع خـود محـروم       اراضي، بسياري از آشاورزان به سوي فقر سوق داده شده

هـا و   بسـياري از منـابع طبيعـي، بـه ويـژه جنگـل       تهـی شـدن  تمامي جوامع محلي، به ويژه افـراد بـومي، از   . گشته اند
  . برند هاي ماهيگيري ساحلي رنج مي زمين

  
ها، تضمين ايـن اسـت    يكي از آن. هاي مختلف پرداختن به اين مشكالت است تجارب موجود در اين منطقه حاآي از راه

. نظـر مـردم در بـاره آن هـا مشـخص شـود      ارزيابي و سـپس   از نظر آثار زيست محيطي و اجتماعيهاي جديد  آه پروژه
محلي اجازه داده شود از منابع بـه طـور پايـدار اسـتفاده     روش ديگر، تمرآززدايي مديريت منابع طبيعي است تا به افراد 

در عـين حـال، از آنجـا آـه     . هـاي بهتـري بـراي آنتـرل و حفاظـت از ايـن منـابع در اختيـار آنـان قـرار بگيـرد            آنند و مشوق
اننـد بـا   تو المللـي مـي   هاي بين ها و سازمان دهد، دولت برداري از منابع طبيعي اغلب در مناطق دور افتاده روي مي بهره

  . ها پشتيباني آنند از اين فعاليت ،اي هاي پايش ماهواره استفاده از فناوري
  

. المللــي در ايــن خصــوص بســيار ضــروري اســت بــين هــای باتوجــه بــه ماهيــت شــديدًا فرامــرزي ايــن معضــل، همكــاري
فشـارهاي   بـه  آـه  گيرنـد  هـاي بـزرگ چنـد مليتـي را در برمـي      ر هستند و اغلـب شـرآت  َب فرآيندهاي استخراج، سرمايه

هـا زيرنظـر مسـتقيم عمـوم مـردم قـرار        ر باشند مبادالت مالي آنها مّص به ويژه اگر دولت - حساس هستندالمللي  بين
هاي چنـد مليتـي خطاآـار در آشـورهاي آسـيايي هسـتند آـه نسـبت بـه           متاسفانه، بسياري از شرآت .شته باشددا

  . اند نشان دادهاز خود مي ها از خارج عالقمندي آ شرآت هاي پليس بر مراقبت
  

دولـت اهميـت زيـادي     رفيت هایشود، تقويت آلي ظ از آنجا آه فساد منابع طبيعي عمدتًا از ضعف حكومت ناشي مي
هاي خـاص، ماننـد جداسـازي وظـايف مـديريت توليـد از وظـايف         بط با منابع طبيعي گزينههاي مرت ولي براي آژانس. دارد

  . دنيز وجود دارن پايش و محافظت،
  

با اين حال، اين آار ممكن اسـت قـدرت را   . سازي است خصوصي  ترين راه حل محدودسازي آثار فساد عمومي، افراطي
به جاي اين آار، هدف بايـد برقـراري چـارچوب واضـح و شـفاف نظـارتي       . خوار ديگر منتقل آند خوار به رشوه يك رشوهاز 

  . خصوصي يا دولتي باشند مالکيتدر نابع که این مبراي حقوق منابع طبيعي باشد، اعم از اين 
    

هاي فاسد، بـدون بازارهـاي آمـاده بـراي      بخش اعظم فعاليت. المللي باشد اين آار بايد ترآيبي از اقدامات داخلي و بين
بنـابراين، پـايش و آنتـرل مـوثرتر از     . برخـوردار خواهنـد بـود    یهاي آشاورزي، از سود بسيار آمتر نفت، فلزات يا فرآورده

المللـي سـازگار باشـند آـه آاالهـاي توليـد شـده از سـوي افـراد و            هاي بين وي دولت و جوامع محلي بايد با فعاليتس
  . آنندمی هاي فاسد يا استثمارگر را مردود  شرآت

  
  سرآوب فساد از باال 

    
ر بخـش خصوصـي   و همچنـين د  یاگر آشورها بايد با فساد مقابله آنند، بايد به اين مسئله در تمامي سـطوح حكـومت  

هاي  آاهش داده و در عين حال نظام را خواري  هاي فساد و رشوه بپردازند و نهادها و فرآيندها را اصالح نمايند تا فرصت
  . موثر براي آشف تخلفات و مجازات مرتكبين برقرار آنند

  
خـواری بـه عنـوان بخشـي از     فساد و رشوه  ترين اقدامات مبارزه با فساد، تضمين اين موضوع است آه  يكي از ابتدايي

  .غيرقـانوني اعـالم شـوند   هـاي خـاص فسـاد،     قوانين عمومي يا به صورت بخشی از قوانين مربوط بـه مبـارزه بـا شـكل    
اي خريـد و   ، ضـوابط اخالقـي و حرفـه   عـين حـال  در  .قوانين ممكن است موضوعاتي مانند پولشويي را نيز پوشش دهند

  . نيز حمايت قانوني الزم برقرار شود »افشاگران«در عين حال بايد براي  .تدارآات عمومي نيز بايد برقرار شوند
  

  هاي مبارزه با فساد آژانس
    

 ،اآثر آشـورهاي منطقـه  . در نهادهاي مختلف مجري قانون تقسيم آنندرا مبارزه با فساد   توانند مسئوليت ها مي دولت
تقريبـًا تمـامي ايـن    . ها بسيار ضعيف هسـتند  اين آژانس متاسفانه،. اند دهتشکيل داهاي رسمي مبارزه با فساد  آژانس
ديگر عامل مهم، محل قـرار  . مواجه هستند ای هاي شديد بودجه و با محدوديت ها، به منابع مالي دولت وابسته آژانس
ممکـن  به طور مثال، اگر بايد بـه دفتـر نخسـت وزيـري پاسـخگو باشـند،         :هاي رسمي در دولت است اين آژانس گرفتن
اقيانوسيه، تجارب مختلفي ديـده   -در منطقه آسيا  .استفاده شود ها به عنوان ابزاري عليه مخالفان از اين آژانس است
 ، انـد  سنگاپور و هنگ آنگ، در مقابل تشويق به مداخله در اين امر مقاومت آردهدولت ها، مانند  برخي دولت. شوند مي
غير اين صورت، يـك نيـروي پلـيس    زیرا در  ، استقالل از پليس استديگر موضوع مهم. اند سايرين چنين عمل نكرده ولی

  . تواند آزادانه اعضاي خود را مورد تحقيق قرار دهد فاسد مي

 



  
. هـاي دولـت بسـتگي دارد    در مواردي آه يك آشور، يك يا چند آژانس دارد، موفقيت در مبارزه با فساد بـه سـاير بخـش   

هـا در تـامين اطالعـات و     ها به طور مكرر از ناتواني آن كاري هستند و آژانسها به ندرت آماده هم متاسفانه، ساير بخش
تواند يك دارايي  چنانچه آژانس رسمي مبارزه با فساد در دست دولت پاك باشد، مي. شوند پيگيري قضايي دلسرد مي

باره راهبرد  زماني آه درتوان از آن به عنوان يك ابزار سياسي استفاده نمود، تا  ولي، از آنجايي آه مي .محسوب شود
  . ها نبايد تشكيل شوند ، اين آژانسشته باشدمبارزه با فساد اجماع وجود ندا

  
  اصالح نظام اداري دولتي

    
هاي رفتار فاسـد در   ها و فرصت تالش براي آاهش فساد در دولت مستلزم اصالح نظام اداري دولتي است  آه مشوق

بـه ايـن    .دهـد  دسـتگيري و مجـازات را در آنـان افـزايش مـي     بابت حال، نگراني ميان آارمندان دولت را آاهش و در عين 
پايـه شايسـتگي افـراد قـرار      هاي پرسنلي بـه طـور آامـل بـر     ها بايد اين باشد آه سياست منظور، يكي از اولين اولويت

ت را حفـظ  ايـن سـن   ،ولـي . هاي مبتني برشايسته ساالري داشـتند  برخي آشورها در آسيا در گذشته سياست. گيرد
گزينـه ديگـر، افـزايش حقـوق، و آـاهش      . گيـرد  اساس سليقه افراد صورت مي ند و بسياري از انتصابات اآنون بره انكرد

 تواند فساد چشمگير و بزرگ را آه بيشـتر از  با اين آه اين آار نمي. بين آارمندان دولت و بخش خصوصي است شکاف
نيـاز را   فسـاد مبتنـي بـر   و  فساد آوچك و جزيي از ميزان تواند  ميولی آاهش دهد،  ،آيد تا طمع روي نياز به وجود مي

  . كاهدب
  

هـاي سـخنگيرانه پـايش و     اسـاس شايسـتگي، نظـام    ها بايد در آنار افزايش حقوق و ارتقاي مقام بـر  با اين حال، دولت
اين موضوع بايد تفكر و ديـدگاه  . تواند فساد را به سرعت آشف و آن را شديدًا مجازات آند به آارگيرند آه مينيز آنترل 

بلكـه جـزو     نيسـت،  »آـم خطـر و پردرآمـد   «خـواري و فسـاد فعـاليتي     آارمندان دولت را تغيير دهد تا درك آنند آه رشوه
  . است »پرخطر و آم درآمد«اقدامات 

    
سـازد   جبور ميموضوع بعدي، آاغذبازي و تشريفات اداري است آه سرعت تشريفات انجام آار را آاهش و آاربران را م

به طور مثال، اآثر موارد فساد مربـوط بـه   . ها تنها با پرداخت رشوه ميسر است هايي ملحق شوند آه گريز از آن به صف
شود آه مستلزم تعامالت مكرر بين ماليات دهندگان و مقامات دريافت ماليـات   شكوفا مي افراطیي بازماليات، در آاغذ

با ايجاد  ،و در عين حال ،آند ليات دهندگان بالقوه را تشويق به پرداخت ماليات ميهاي معتدل آه ما با حفظ  نرخ. است
اين آار ادارات ماليات را قادر خواهـد آـرد از فنـاوري    . توان با اين معضل برخورد آرد مي، نظام منسجم، ساده و منطقي

الت را آـاهش و بـه افـزايش ميـزان     هـاي مبـاد   اطالعات آه امتيـازات مقامـات ماليـاتي را محـدود و در عـين حـال هزينـه       
  . آند، نهايت استفاده را ببرند شفافيت و اعتمادسازي آمك مي

  
تعقيب آيفري و مجازات . است »ماهي بزرگ« صيددر نهايت، سنگ محك راهبرد مبارزه با فساد، تصميم و عزم راسخ 

ث شده است سايرين، به ويـژه آارآنـان جديـد    و باع نموده افراد مرفه و مشهور، اعتبار و ميزان پذيرش راهبرد را تقويت
  .دولت، از مبادرت به اخذ رشوه و فساد دوري جويند

  
  خصوصي سازي

    
از دولـت بـراي برخـي از ايـن      خـارج سازي يا اسـتفاده از منـابع    ها از خصوصي اصالح نظام ادارات دولتي، دولت عالوه بر

لذا، . ا حل نخواهد آرد زيرا فساد در بخش خصوصي نيز رايج استاين آار الزامًا مشكل ر. آنندمی ادارات نيز استفاده 
را نيـز   هـا  سـازي آن  بلكه نحوه خصوصـي  ،اين موضوع نگران باشند آه خدمات خصوصي شوند از بايد نه تنها  ها دولت

. بودسازي نيز ضعيف خواهند  سازي ضعيف باشند، پس از خصوصي ها قبل از خصوصي اگر سياست .بايد در نظر بگيرند
 و اند ها نتايج مختلف در پي داشته تاآنون، اين نوع مشارآت. عمومي است -ايجاد مشارآت خصوصي  ،گزينه جايگزين
  . تر آارايي بهتري داشته باشند رسد در مقياس آوچك به نظر مي

  
  حق دريافت اطالعات و دولت الكترونيك 

    
، واکنش به این موضوعدر  .دهد آند و چه آاري انجام مي ر ميحق دارند بدانند دولت چگونه آا که اآنون مردم معتقدند
اقيانوسيه، شامل چين و هندوستان اآنـون قـانون حـق برخـورداري از اطالعـات را تصـويب و اجـرا         -هشت آشور آسيا 

ان آه تمامي نهادهاي عمومي بايد منتشر آنند را تعريف و حق شـهروند  ،هاي مهم اطالعات گروه ،اين قانون. آنند مي
تـرين   عـالي . اين حال، قانون فقـط گـام اول اسـت    با. آند براي دريافت اطالعات خاص، در صورت درخواست را، مقرر مي

تعهـدات خـود   به طـور کامـل بـه    سطوح دولت نيز بايد از قانون حمايت آنند و مقامات عمومي بايد به طور مثبت درگير و 
هـاي خـود، بلكـه منـافع      ر در موضوع درگير باشند و نـه تنهـا مسـئوليت   بنابراين، الزم است مقامات از بدو آا. عمل آنند
  . ها را نيز درك آنند حاصل از آن

  
آه بايد شفافيت و حق دريافت اطالعات به وجـود آورد، معرفـي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و       موضوعات جدیديكي از 

تواننــد از فنــاوري جديــد بــراي متعهدپــذير و  هــا و تــامين آننــدگان خــدمات مــي دولــت. گســترش دولــت الكترونيــك اســت
ار شـ ، از وب سـايت خـود بـراي انت   آميسيون مرآـزي ديـده بـاني     به طور مثال، در هند،. شدن استفاده آنند ترپاسخگو

هايي براي ايشـان در نظـر    اسامي مقاماتي آه درباره آنان دستور انجام تحقيقات مربوط به فساد صادر شده يا مجازات
  . آند استفاده مي ،ستگرفته شده ا

  

 



هـا از فنـاوري جديـد بـراي اعمـال آنتـرل بيشـتر شـهروندان خـويش           ممكـن اسـت دولـت    .وجود دارنـد  نيز ولي خطراتي
بسـياري از  . آننـد  بهـره بـرداری  خوار نيز ممكن است از اين سيستم به نفع خـود   شوهرمقامات فاسد و . استفاده آنند

از آنجا آه ممكن است . اند رونيك را به آارآنان فناوري اطالعات خود محول آردههاي ملي دولت الكت ها، تهيه طرح دولت
  . اين افراد با موضوعات فساد آشنايي زياد نداشته باشند، بايد با آارشناسان حقوقي و مقابله با فساد همكاري آنند

  
  هاي فرامرزي همكاري
    

بنـابراين،  . سـاد بـه موضـوعي فرامـرزي تبـديل شـده اسـت       شـود، ف  در اقتصادي آه به طور فزاينده يكپارچه و متحد مي
تـرين گـام در ايـن     مهـم . المللي نيـاز دارد  هاي بين المللي و شرآت هاي بين ها، آژانس مقابله با فساد به همكاري دولت

وسـيه  اقيان -آسـيا   منطقـه  آشـور  ١٩تا اين تاريخ، با ايـن آـه   . آار، آنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با فساد است
  . اند آشور آن را تصويب يا به آن ملحق شده ١٠اند، ولي فقط  اين پيمان را امضا آرده

  
هاي فراملي است آه عمومًا در آشورهاي توسعه يافته آه تحـت   شرکت هاي فرامزي، آنترل  يكي از اهداف همكاري

هـاي فراملـي،    شـرکت  ه بسياري از آنتـرل  آ با این. آنند پذيري بيشتر آار مي تري قرار دارند، با مسئوليت نظارت دقيق
هايي نيـز منتشـر    هاي جامعه مدني دستورالعمل المللي و سازمان هاي بين ضوابط آاري خود را دارند، تعدادي از آژانس

  . اند آرده
  

هـاي خـارجي و    يكي از مشكالت عمده آشورهاي در حال توسعه، اين است آه عوايد حاصـل از فسـاد از طريـق بانـك    
در واآنش به اين معضل، و به منظور آمك . شوند اقيانوسيه شستشو مي -هاي مالياتي در داخل و خارج آسيا  هپناهگا

و بانـك   UNODCانـد،   خـوار بـه سـرقت بـرده     رهبران فاسد و رشـوه  که اموالی احياي  رایبه آشورهاي درحال توسعه ب
  . آردند را آغاز »هاي مسروقه احياي دارايي«برنامه  ٢٠٠٧جهاني در سال 

  
  شهروندان مراقب

    
ا یـ هـا و   دولـت  های اسـتاندارد در بـاره  با پايش و گـزارش   ،جامعه مدني نيز. ها نيست مقابله با فساد تنها وظيفه دولت

هـاي جامعـه مـدني و     افـراد، سـازمان  . ، بايـد نقـش خـود را ايفـا آنـد     خـوار  عدم پذيرش رشوه يا تباني با مقامـات رشـوه  
  . ترين موازين اخالقي را درخواست و هرگاه فساد نمايان گرديد، آن را مردود نمايند باشند و عاليها بايد هشيار  رسانه

  
  ها قدرست رسانه

    
 .آننـد  آـه فسـاد را پـايش و افشـا مـي      ،هاي اصلي بايـد باشـند   بان يكي از ديده -مطبوعات، راديو و تلويزيون -ها  رسانه

اطالعـات حيـاتي در دسـت دارنـد       بـاره فسـاد   زدل باشند، افرادي آه درسو و برهاي مرسوم بيش از حد ت هرگاه رسانه
ايـن وظـايف نـه تنهـا افشـاي      . توانند وظايف مهم بسياري انجام دهنـد  ها مي رسانه. توانند از اينترنت استفاده آنند مي

فسـاد را    ور فزاينـده گيرد آه به طـ  فساد، بلكه حفظ جريان آزاد و شفاف اطالعات و پرورش محيطي از نظرها را در برمي
  . آند تحمل مي
    

زيرا قربانيان آن ممكـن اسـت مايـل باشـند      تاثير ویژه ای داشته باشد تواند براي مقابله با زورگويي و ارعاب تبليغات مي
هـا يـا    بوروآرات . توانند افشا آنند، تباني است نوع ديگر فسادي آه مطبوعات مي. مراتب را به مطبوعات گزارش دهند

يـا   ی خبرنگـاری،  هـاي حرفـه   ندارند، ولي بـه دليـل خلقيـات و ويژگـي     تخلفات يان آنان مشوق الزم براي افشاي مشتر
خبرنگــاري   افشــاي مــوارد خــاص، عــالوه بــر . را دارنــد الزم ، خبرنگــاران انگيــزه و مشــوقداســتاني خــوبتهيــه احتمــال 
منـد جـدي را بـرمال و مباحثـات و تبـادل نظـر و        امهـاي نظـ   نقـض  -تـر منجـر شـود     تواند به اصالحات عميق مي تحقيقاتي

  . گفتگوي عمومي را تسريع آند
  

، تنها در صورتي قادر خواهند بود فساد را گزارش آنند آـه بـراي ايـن آـار آزادي     ها با اين حال، مطبوعات و ساير رسانه
شـي از سانسـور دولتـي اسـت؛     اولـين محـدوديت نا  : ها با دو محدوديت عمده مواجه هستند آن .الزم را داشته باشند

خـود  آننـد آـه    هاي مرفه عمل مـي  هاي خصوصي اغلب به نفع افراد يا شرآت دومين به دليل مالكين است زيرا رسانه
هـاي   زيرا خبرنگاران اغلـب فاقـد مهـارت    ،ها نيز محدود باشند به عالوه، ممكن است ظرفيت. ممكن است فاسد باشند

  .مند هستند نظام الزم براي ارايه گزارشات عميق  و
  

برخـوردار   ای هریـ هـاي جديـد از اسـتقالل تحري    توانند حكومت مطلوب ارتقـا دهنـد آـه سـازمان     در صورتي مي ها رسانه
واضـح اسـت،   . اي پيروي آنند و بدانند آـه حقـوق ايشـان تضـمين خواهـد شـد       باشند، از موازين عالي اخالقي و حرفه
يشـينه طـوالني   پحتي در آشورهايي رايج است آـه آزادي مطبوعـات از    فساد. مطبوعات آزاد به تنهايي آافي نيست

نيز نيـاز دارنـد آـه اتهامـاتي آـه بـه طـور گسـترده          دادگستریهاي واضح و آارآمد  اين آشورها به نظام. برخوردار است
  .آنند شوند را پيگيري مي گزارش مي

  
در نپـال، بـه   . ي يا مـردم مـدار در منطقـه وجـود دارد    هاي مل هاي بسياري از اقدامات صورت گرفته از سوي رسانه نمونه

هـاي جامعـه مـدني بـراي      هاي شنوندگان راديـو و سـاير سـازمان    طور مثال، پروژه مقابله با فساد جامعه مدني از آلوپ
المللـي، آميسـيون    پـاپوآ، سـازمان شـفافيت بـين     در گينـه نـو  . آننـد  هاي مقابله با فساد اسـتفاده مـي   تشويق فعاليت

تواننـد   دارند آـه از طريـق آن عمـوم مـردم مـي     ) هات الين(ها، خط داغ  ن رسيدگي به شكايات و شوراي رسانهمسئوال
  .ها گزارش آنند موارد مشكوك را به طور مستقيم به رسانه

  

 



نقـش حيـاتي ايفـا    ، توانند از طريـق وظـايف عـادي خـود     دهند نيز مي ها تحقيقات انجام نمي حتي در مواردي آه رسانه
هـا موقعيـت خـود را     هاي نهادهاي عمومي مقابله بـا فسـاد، رسـانه    هاي منظم در ارتباط با فعاليت با ارايه گزارش. آنند

دموآراتيـك آمـك     از طريق دنبال آردن مداوم مقامات عمومي، مطبوعات سرزنده و فعال به حفظ نظـام . آنند تقويت مي
  . دنساز شوند را دلسرد مي خيلسد دهاي فا اند در فعاليت د و افرادي آه تحريك شدهنآن مي

  
  هاي جامعه مدني سازمان

    
بخشـي از ايـن    .ها را آماده آنند، دولت پاسخگو بايد از سوي شهروندان حفظ شـود  توانند زمينه ها مي با اين آه رسانه
جامعـه   هـاي  سـازمان . گيـرد  هاي جامعـه مـدني صـورت مـي     هاي آرا و بخش ديگر از طريق سازمان دوقنآار از طريق ص

؟ پاسخ اين پرسش تا حـدودي  یمستمر يا همكاررابطه : هاي محلي داشته باشند اي با رژيم چه نوع رابطهباید مدني 
هـاي جامعـه مـدني     سـازمان . هاي مدني و حكومت قانون بسـتگي دارد  هاي سياستي موجود، وضعيت آزادي به گزينه
رژيــم باشــند و  بــا بايــد در پــي همكــاري ،در صــورت امكــان ،ولــي .ي پــرده باشــندو بــبــاره مبــارزه بــا فســاد رك  بايــد در
هاي الزم براي مقابله با فساد را در اختيار مقامات دولتي قرار دهند و به آن آمك آنند ابزار الزم براي اين آـار را   مشوق

 زیـرا ا فساد اجتناب آننـد  ها بايد از تبديل شدن به نهادهاي تحقيق آننده يا مراقبان مبارزه ب با اين حال، آن. نمایندتهيه 
رهبـران، احـزاب،     فعاليـت  بـر  »مهـر تاييـد  «هـا نبايـد    همچنـين، آن . مورد استقبال رهبران سياسي قـرار نخواهـد گرفـت   

  . ها يا منافع خصوصي بزنند آژانس
  

ا ديـدگاه  هـ  برخـي از آن  .هاي مختلفي دارد آه در زمينه مبارزه با فساد فعال هسـتند  اقيانوسيه سازمان -منطقه آسيا 
ها، به طور مثال در فيليپين و هند، اغلـب در پـايش    ترين موفقيت آن بزرگ .اي دارند مباني منطقه ینجهاني دارند، ساير

هاي غيردولتـي پشـتيباني عمـوم بـراي      در تعدادي از آشورها، مانند آامبوج، سازمان. هاي عمومي بوده است فعاليت
  . اند هاي مبارزه با فساد را بسيج آرده تالش

  
سياستمداران و ادارات دولتي حفظ آنند و از آنـان   توانند فشار را بر هاي جامعه مدني مي ها و همچنين سازمان رسانه

توانند تعهد دولت خود را  ها از مزاياي محيط پشتيبان سياسي برخوردار باشند، مي چنانچه آن. بخواهند پاسخگو باشند
  . تقويت آنند

  
  ها  غنيمت شمردن فرصت

    
ريشه آن آردن فساد هستند و بدين منظور از باال بـه پـايين و    برای هاي جديد ها و جامعه مدني درحال يافتن راه دولت

هـاي   شـرآت . آننـد  المللي نيز الزامات ملي سياسي را تقويت مي  فشارهاي اقتصادي بين. آنند از پايين به باال آار مي
ر نتيجه بايد استانداردهاي جهاني را نه تنها درخصوص آيفيـت آاالهـا و   بزرگ آسيايي اآنون فعاالن جهاني هستند و د

خواري، به ويژه در اسـتخراج منـابع    اين آار شامل نفوذ فساد و رشوه. خدمات خود، بلكه در نحوه توليد آن، رعايت آنند 
صــوالت مح و دنباشــ »پــاك«در پــي محصــوالتي هســتند آــه از نظــر زيســت محيطــي  گانمصــرف آننــد. طبيعــي اســت

  . آنند هاي فاسد آار مي آه در دست دولتنباشند درختان يا استخراج مواد معدني بی رویه هاي قطع آننده  شرآت
  

آشـورهاي منطقـه   . آننـد  هاي جديد در آسيا و اقيانوسـيه ايجـاد مـي    المللي فرصت اين ترآيب فشارهاي داخلي و بين
. ده آنند؟ براي اين آار يك مسير خاص يا پاسخ جداگانه وجود نداردبه بهترين نحو استفا  فرصت این توانند از چگونه مي

هـا و آسـب و آارهـاي     هـاي جامعـه مـدني، رسـانه     ها، سازمان دولتسوی از   - ها بايد از تمامي جهات باشند فعاليت
  . آنند هم آار مي خصوصي آه با

  
هـاي مبـارزه بـا     بـا ايـن حـال، بـه فعاليـت     . ی گيردرا در بر م عدالت و اقدامات تالفي جويانه  اجرایبخش اعظم اين آار 

بـه طـور مثـال،    . شـوند  مزايـاي اقتصـادي و سياسـي چشـمگير نيـز ارايـه مـي       . تـر نگـاه آـرد    توان با ديد مثبت فساد مي
تواننـد    هايي مانند آب و برق، سالمت و آموزش باشند و مي توانند مدعي ريشه آني فساد از بخش سياستمداران مي

 با اسـتانداردهاي عـالي  خود را آسب و آارهايي آه . را به دست آورند خرسندمشروعيت از راي دهندگان  منابع جديد
توانند انرژي خود را به تقويت مشـروع رشـد و منـافع خـود اختصـاص دهنـد و        سازند، مي ها همسو مي شرآت مدیریت

  . شود مات فاسد سرازير فايده به جيب مقا ثمر و بي به طور بي آن هاگذاري  سرمايه اجازه ندهند
  

  ها تعيين اولويت
    

  . هاي خاص متمرآز شد بنابراين، در ابتدا بهتر است بر برخي حوزه. تواند موضوعي هولناك باشد برخورد با فساد مي
    

پلـيس، نظـام ادارات دولتـي  و     که عبـارت از  اين گزارش سه حوزه آه بايد در نظر گرفته شوند را شناسايي آرده است
از ديـدگاه توسـعه   . هـاي خـاص بـه شـرايط ملـي بسـتگي خواهـد داشـت         بديهي است، اولويت. هستند ع طبيعيمناب

هاي گوناگون فسـاد   هاي آاهش شكل ها بايد در پي يافتن راه دولت. ها واضح و مشخص است انساني، يكي از اولويت
اولويـت ديگـر، بايـد     . وارد مـی کننـد  فقـرا  بـه   به طور مثال، در خدمات درماني و آموزشـي،  باشند آه بيشترين ضربه را

توانـد راه پـرداختن بـه فسـاد در سـاير       ريشه آن آردن فساد درون نيروهاي پليس و نظام عدالت باشد زيرا اين آار مـي 
المللـي   بـين مورد تاييـد  به طور فزاينده  ،تخريب محيط زيست و تغييرات اقليمياین که توجه به  با. ها را هموار آند حوزه
هـايي آـه    به ويژه در مكان  دير شود،که قبل از اين . گيرد، فرصت آمي براي حفظ منابع طبيعي در دست داريم ر ميقرا

  . استنياز  خاصبه توجه  اين موضوع رآن اصلي امرار معاش فقرا است،
  

  دستور آار اقدام 

 



 

    
ي دارد، ولي تعدادي گزينه مشترك نيـز  اين آه تدابير مناسب براي مقابله با فساد به شرايط و مقتضيات ملي بستگ با

  :وجود دارند
  
آنوانسيون سـازمان ملـل بـراي مقابلـه بـا      تمام آشورهاي منطقه بايد به  - المللي هاي بين ملحق شدن به تالش -١

  . ، ملحق شوندهاي مسروقه بازيابي داراييو برنامه  فساد
هاي مقابلـه بـا فسـاد و     ه طور مثال، براي آژانسبباره موفقيت خود،  به منظور قضاوت در - تعيين معيارهاي آيفي -٢

 .المللي استفاده آنند توانند از معيارهاي بين ها مي دولتبراي رسانه ملي، 
هـا بايـد قـادر شـوند      ها را افزايش دهند، ولي همـه آن  توانند حقوق ها مي برخي دولت - تقويت نظام اداري دولتي -٣

هـا   دولـت . به همراه نظام بسيار دقيق آنترل را تضمين نمايند یاستخدام و ارتقاي مقام براساس شايستگي فرد
 . بيشتری انجام دهندگذاري  هاي محلي سرمايه و اهدا آنندگان بايد در دولت

تـرين اصـول و    هـاي مختلـف، مهـم    تخصصو ها  در حرفه – در بخش خصوصي یا تشويق ضوابط و اصول رفتار حرفه -۴
 . تو حسابداران مربوط اس ءضوابط به وآال

حـق دريافـت اطالعـات وضـع      می توانند قوانين مربـوط بـه   تمام آشورهاي منطقه  - برقراري حق دريافت اطالعات -۵
 . برداري آند ها و سازمان جامعه مدني را تشويق آنند تا از اين حق بهره و مقامات دولتي رسانه -آنند 

 هاي جديد براي شكسـتن انحصـار مقامـات    فرصت فناوري اطالعات و دولت الكترونيك - برداري از فناوري جديد بهره -۶
 .دهند خوار ارايه مي فاسد و رشوه

از  نظـارت هاي محلي بايد درباره قراردادها اطالعات ابتدايي منتشـر آننـد تـا     دولت - پشتيباني از اقدام شهروندان -٧
و  دنـ انند انجـام ده تو آارهاي بسياري مي،سوي شهروندان تسهيل گردد؛ افراد به عنوان شهروند و مصرف آننده 

 .رندخود را آگاه و مرتبط با يكديگر نگاه دا می توانند
  

  تر  انتخاب مسير عالي
    

هــاي فاســد بســياري را بــه عنــوان محصــول فرعــي  تواننــد فعاليــت  آشــورهاي در حــال توســعه آســيا و اقيانوســيه مــي
همان طـور آـه اآثـر    . در مسير خود قرار بگيرد ولي الزم نيست و نبايد منتظر بمانند تا توسعه. رنيزاسيون برمال آننددم

هاي توسعه هزاره  آني فقر و دستيابي به آرمان هاي هدفمند براي ريشه ها و برنامه آشورها در حال طراحي سياست
آارآمـد  ميـزان   نـه تنهـا  ريشه آـن آـردن فسـاد    . هاي مختص مقابله با فساد تدوين آنند توانند برنامه ها مي هستند، آن
ايـن   در. بلكه به آاهش فقر و ارتقاي توسعه انساني آمـك خواهـد آـرد    ،ومت و اقتصاد را بهبود نواهد بخشيدبودن حك

. گيرند در برمينيز د بلكه ايجاد جوامع برابر را نشو راستا، تدابير مقابله با فساد فقط به پيشگيري و مجازات محدود نمي
   .تاريخ فساد نبايد به سرنوشت اين منطقه تبديل شود

  
  
  
  
 
 


