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  آند فساد شديدترين ضربه را به فقرا وارد مي
    

 اقيانوسيه -گزارش توسعه انساني

  مردم  مقابله با فساد، تحول زندگي
 تسريع توسعه انساني در آسيا و اقيانوسيه  

  آند  هاي اولويت دار مقابله با فساد در آسيا را بررسي مي برنامه عمران ملل متحد حوزه گزارش
  

هـاي   د، پاآسازي بخـش شطبق گزارش جديد برنامه عمران ملل متحد آه امروز منتشر  - ٢٠٠٨جاآارتا، دوازدهم ژوئن 
اقيانوسـيه باشـد تـا از ميـزان      -هاي سياسي منطقـه آسـيا    اولويت رش و محيط زيست بايد درصدپليس، سالمت، آموز

  . زندگي فقرا آاسته شود بر  خفقان و فشار ناشي از فساد
  

" آوچـك و جزيـي  "دهد چگونه فسـاد   به وضوح نشان مي،  مردم مقابله با فساد، تحول زندگياين گزارش، تحت عنوان 
 بهبرد و دسترسي آنان به آموزش را محدود ساخته و  پذيرترين مردم را از بين مي هاي آسيب صتفراگير اين منطقه، فر

آند آه  هاي ابتكاري و نوآوري اشاره مي همچنين، اين گزارش به راه. زند خدمات ابتدايي سالمت و بهداشت لطمه مي
  .آنند با فساد مبارزه آنند تالش مياندونزي،  ها در مناطقی مانند ا جوامع محلي و دولته با استفاده از آن

  
دســتيار مــدير برنامــه عمــران ملــل متحــد و مــدير دفتــر تــدوين     ،)Olav Kjorvan( الو آجــورانوايــن گــزارش در حضــور ا

 Antasari(ريزي توسعه، و آقـاي آنتاسـاري اظهـر     وزير برنامه )Paskah Suzetta( ها، جناب آقاي پاسكا سوزترا سياست
Azhar (اي منتشر شد منطقه صورتبه  ،يون مقابله با فساد اندونزيرئيس آميس .  

  
 را بـه ایـن شـرح    ،ایراد نمـود  فاصله پس از انتخاب،که بال) Yudhoyono( ويونوهودیرئيس جمهوري  سخناناين گزارش، 

ساختاري و  ما بايد فساد را از نظر. ريشه آن آردن فساد در پنج سال آينده اولويت آاري من خواهد بود«: آند مي نقل
بايد يك شوك وارد شود تا . اگر روند رشد فساد را متوقف نكنيم، اين آشور نابود خواهد شد... فرهنگي ريشه آن آنيم

  ».مردم بدانند اين دولت با فساد به طور جدي برخورد خواهد آرد
  

، رئـيس  )Teten Masduki(يکسدوماتن تاند آه شامل  اي داشته نقش ويژه مختلفهاي  شخصيت ،در تهيه اين گزارش
   Aceh، رئيس آژانـس بازسـازي و بـازپروري    )Kuntoro Mangkusubroto(وتورتورو مانگكاسابنديده بان فساد اندونزي و آا

آـاري   هـا را روغـن   فسـاد چـرخ   « :گويـد  مـي  انتورو مانگكاسـابروتو کدر اين متن . است )Nias  )Aceh and Nias (BRR) و
  .»ر آار استابزا یکی ازبلكه   آند، نمي

  
مـاهي  «نمايـان سـاختن    هاي مقابله با فساد در بسياري از مـوارد بـر   آند ضمن اين آه تالش تاآيد ميمقابله با فساد 

آه وجـود خـارجي    » آموزگارانشبح «  ماهانه از حقوق (است  »هاي آوچك ماهي«اين فساد   متمرآز هستند، »بزرگ
شود، تا پزشكان آه از زنان باردار فقير بـراي وضـع حمـل پـول      سد سرازير ميبه جيب مقامات فا که  و عوائد آنانندارند 

توانند به هدف منطقه براي دسـتيابي   آورند و مي هاي روزمره به وجود مي آه مشكالت و مصيبت )آنند نقد مطالبه مي
 - ٢٠١۵قبـل از سـال   المللي براي بـه نصـف رسـاندن ميـزان فقـر تـا        اهداف هشتگانه بين -هاي توسعه هزاره  به آرمان

  . برسانندشديدًا آسيب 
  
: گويـد  ميرئيس واحد گزارش منطقه ای توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد  )Anuradha Rajivan( راجيوان راداوآن
هـايي آـه در جهـت     ممكن است آشاندن افراد مرفه و قدرتمند به دادگاه در رأس اخبار قرار بگيرد، ولي فقرا از تالش «

نـامی نادرسـت   » کوچـک «کلمـه  . آن آردن فساد، آه بالي جان ايشان شده است، بهره بيشتري خواهنـد بـرد  ريشه 
مبالغی که پرداخت می شوند ممکن است نسبتًا ناچيز باشـند ولـی درخواسـت هـا پيوسـته ادامـه       . برای فساد است

صـل از محـل پرداخـت رشـوه از سـوی      حاشمگير و سهم درآمدهای چدارند، تعداد افرادی که تحت تاثير قرار می گيرند 
  .فقرا باال است

  
نسـبت بـه    هايي مانند آب و برق، سالمت و آمـوزش،  ، به ويژه در بخشاآنون مبارزه با فساد کندي م اين گزارش تاآيد

نيـز  بخشد، بلكه رضايت شهروندان را  نه تنها به دولت اعتبار مي«، زيرا اين آار  گذشته ماهيت سياسي بيشتري دارد
  . آند ها را به رهبران سياسي منطقه پيشنهاد مي اي از گزينه اين اساس، اين گزارش مجموعه بر. »دهد زايش مياف
  

  عدالت براي فروش
هـا، پلـيس و سـپس     شـوند و پـس از آن   اقيانوسيه، سياستمداران فاسدترين گروه در دولت تلقي مي -در منطقه آسيا 

مدعي اقيانوسيه  -تقريبًا يك نفر از هر پنج نفر در منطقه آسيا . سوم قرار دارندهاي دوم و  قوه قضائيه به ترتيب در رتبه
تنهـا يـك    ، مقابله با فساد، تحول زنـدگي مـردم  طبق گزارش . اند در سال گذشته به پليس رشوه پرداخت آردههستند 

از قربانيـان پرسـيده    اقيانوسـيه، هنگـامي آـه    -در آشـورهاي مختلـف آسـيا    . شـوند  چهارم جرايم در آسيا گزارش مـي 
اند، بين يك سوم تا سه چهارم از آنان، عدم اعتماد به پلـيس را دليـل ايـن     شود چرا جرمي را به پليس اعالم نكرده مي

آسـيا   يـت دو سـوم جمع  ،ايـن گـزارش   تهيه کننـدگان عدالت نيز قيمت خود را داراست، و به گفته . می نمایندآار اعالم 
  . تندها فاسد هس دادگاه ،معتقدند

  
  خدمات اجتماعي طمع در مقايسه با نياز در

 



هاي واآسيناسـيون دور آـرده و بـه     از برنامه هاي فاسد مراقبت سالمت، منابع مالي را نياز در نظام آردن طمع بر غلبه
اسـهال و امـراض ناشـي از آب آثيـف و بهداشـت       ابتال بـه   سال به علت آودآي آه در اين منطقه هر ها تعداد ميليون

  . افزايد مي ،دهند يف محيط جان خود را از دست ميضع
  

خواهنـد نـوزاد تـازه متولـد شـده       يا حتي مادراني آه وضع حمل آرده و مي -پرداختن رشوه براي پذيرش در بيمارستان 
تحقيقـي آـه در   «گويـد،   ايـن گـزارش مـي   . در جنوب آسيا، امري معمول اسـت  -خود را در بخش نوزادان مشاهده آنند 

النكا انجام شد به اين نتيجـه رسـيد آـه دسـت انـدرآاران سـالمت اغلـب بـراي          ش، هند، نپال، پاآستان و سريبنگالد
  . آنند اي، رشوه مطالبه مي داروهاي يارانه ارائهپذيرش در بيمارستان، ارايه تخت، يا 

  
تـاريخ گذشـته يـا     اسـت  شـوند ممكـن   در عين حال، تا دو سوم داروهايي آه در برخي از آشورهاي جهـان عرضـه مـي   

بارسـنگين خريـداري   هسـتند  دچار آمبود مواد الزم هسـتند، فقـرا مجبـور     ها تقلبي باشند و در مواردي آه بيمارستان
  . بانداژ يا سرنگ را متحمل شوند

  
دهند در آشورهايي آه فساد در سطحي باال قرار دارد،  برخي مطالعات فراملي نشان مي«  اين گزارش آمده است، در

اي جهـاني، بـا افـزايش دو     طبـق مطالعـه   ».دروندادهاي سالمت مانند واآسيناسيون در سطحي پايين هسـتند برخي 
  . درصدي آنترل شاخص فساد بانك جهاني، ميزان مرگ و مير آودآان به نصف خواهد رسيد

  
رود و  مـي دهد، سطوح بـاالي فسـاد بـا تعـداد آمتـر آودآـاني آـه بـه مدرسـه           اين گزارش نشان مي ،در بخش آموزش

شـكل افراطـي   . آنند، ارتبـاط دارنـد   هاي مهم نجات از فقر را مسدود مي سوادي آه راه هاي باالتر ترك تحصيل و بي نرخ
شود ولي هرگـز در آـالس    شود آه نام آنان در ليست حقوق ديده مي ديده مي »آموزگاران شبح « فساد آموزشي در 

  . دارند نيز وجود »مدارس شبح «  حتي : شوند حاضر نمي
  

گـذاري گسـترده در    اسـت و بـه سـرمايه    پرهزینه و گـران  گسترش ميزان پوشش آب، بهداشت و برق نيز  ،در عين حال
از طريـق تقلـب در مناقصـات و     ایـن سـرمایه گـذاری   درصـد   ۴٠طبق اين گزارش، تا ، با اين حال  .زيرساختارها نياز دارد 

. چـاره ديگـري ندارنـد    »حـق تسـريع  «براي دريافت آبونمان، فقرا غير از پرداخت . رود فساد به هدر مي های ساير شكل
انـد يـا از عامـل     درصد خانوارهاي شهري يا پول پرداخـت آـرده   ۶٠دهد  اي آه در بنگالدش انجام شد، نشان مي مطالعه

  . اند تا بتوانند آب دريافت آنند نفوذ استفاده آرده
  

  شوند تصاحب مي منابع طبيعي
بسـياري  در هاي وسيع استوايي، ذخاير گسترده معدني و اراضي حاضلخيز زراعي  ، جنگلمقابله با فسادطبق گزارش 

هـا از   ولـي نيـروي بـالقوه آن    .اقيانوسيه بايد مبناي مستحكم توسـعه اقتصـادي و انسـاني باشـند     -از آشورهاي آسيا 
اصل از نگهداري غيرقانوني يا مشـكوك منـابع طبيعـي بـه ايـن معنـي       حجم خالص سود ح. رود طريق فساد به هدر مي

هـاي خصوصـي بـه مقامـات دولتـي پـول        زيـرا شـرآت   ،نيز است »تصرف دولتي«است آه فساد در اين حوزه به معني 
  . ها شكل دهند ها را به نفع آن پردازند تا قوانين، مقررات و سياست مي

  
در  .قـانوني اسـت   ،شـود  ميليارد دالر بـرآورد مـي   ۶/۶ت قطع درختان جنگل، آه در اندونزي آمتر از يك چهارم آل عمليا

مربوط به اين آار بيش از يك ميليـارد دالر در سـال تخمـين زده    پرداختی هاي  هاي غيررسمي و رشوه حالي آه پرداخت
  . شده است

  
مديريت منابع طبيعي، به جوامع  فاسد هاي ها، مانند ساير فعاليت درختان جنگل یقطع غيرقانونافزاید،  اين گزارش مي

بـرداري غيرقـانوني از    بـه طـور مثـال، آشـاورزان آوچـك و مـردم بـومي در نتيجـه بهـره         . آند اي وارد مي ويژه  فقير آسيب
هـاي سـمي    شوند و در پي آن جوامع محلي از آثار زبالـه  اراضي و تخليه و تخريب منابع طبيعي به سوي فقر رانده مي

  . آسيب می بينندشود،  هاي مجاور ريخته مي ر غيرقانوني به رودخانهمعادن آه به طو
  

  صادق نگاه داشتن آنان
در برخـي  . دهنـد  جوامع محلي نوآور، طبق اين گزارش، اآنون با فساد در حال مبارزه هستند و سطح آن را آاهش مـي 

تصـميم گيـری مـی     منـابع و پـايش آن  مدارس اندونزي، با دخالت انجمن اولياي دانش آموزان آه درخصوص اسـتفاده از  
. فساد در مـديريت مـدارس بـه حـداقل رسـيده اسـت       شود منابع مذکور برای مقصود اصلی به کار روند،تضمين  کنند تا

در ابتـداي سـال تحصـيلي مالقـات      ءبراي توافق درخصوص برنامه سـاالنه، مقامـات مدرسـه بـا نماينـدگان انجمـن اوليـا       
  . شود تسليم مي اءهاي انجام شده به اولي ييات حساب هزينهدر طي سال نيز، جز. آنند مي

  
درصـد فراتـر رفتـه     ۴٠در بخش روستايي، مدارس منطقه راجستان هند آه فقط يك معلم دارند، و نرخ غيبت معلمان از 

مجهـز   هاي ، يك سازمان غيردولتي محلي به راه حل جديد دست يافت و از آموزگاران خواست با استفاده از دوربينبود
ثبت تاريخ و زمان برروي عكس، در ابتدا و انتهاي هرروز به همراه دانش آموزان عكس بگيرند تا بتواننـد حـداآثر    لوازمبه 

در نتيجه، تعداد روزهاي هرماه آه به دانش آمـوزان واقعـًا تـدريس شـد، يـك سـوم افـزايش         . حقوق خود را دريافت آنند
  . يافت

  
نوم پن، تصميم گرفت شفاف عمل آند و حقوق آارمندان خـود را  پقام مسئول آبرساني اين گزارش، در آامبوج، م طبق

درصـد بـه    ٢۵، دسترسی به آب دچار تحـول شـد و از   ٢٠٠۶و  ١٩٩٩هاي  بين سال .براساس عملكردشان پرداخت آند
  . رسيدمورد  ١٣،٠٠٠به  ١٠٠رسيد و در عين حال، تعداد انشعابات خانگی برای فقيرترین افراد در شهر از  ٩٠
  

 



 

بـه طـور مثـال، در چـين     . نيز به موفقيت دست يافته است -و اجراي آن  -در سطح ملي، تصويب قانون مبارزه با فساد 
ها در صورت مطالبـه رشـوه يـا دريافـت      موجب آن آارآنان مدارس و بيمارستانبه تصويب شد آه  ٢٠٠۶قانوني در سال 

آميسيونر سابق اداره غذا و داروي آشور به اتهام پذيرش بـيش  . واهد شدهاي آيفري رو به رو خ آميسيون با مجازات
  . شد مجازاتدالر رشوه محاآمه و  ٨۵٠.٠٠٠از 
  

  فراخوان دستورآار اقدام 
وجـود دارنـد آـه در اآثـر آشـورهاي منطقـه مشـترك         هـایی  د وجود ندارد ولي گزينهحگويد يك پاسخ وا اين گزارش مي

   :هستند
ن، معلمان و ساير آارآنان دولت تا مجبور نباشند براي ادامه زندگي بـه دريافـت رشـوه    افزايش حقوق پزشكا •

انتصاب مقامات دولتـي براسـاس شايسـته سـاالري، و تقويـت سـاز و آارهـاي نظـارتي از سـوي          . روي آورند
  )اصالح ديوان ساالري(ها  دولت

 للي منطبق باشندالم اي آسب و آار آه با استانداردهاي بين تشويق اصول اخالق حرفه •
 تصويب و اجراي قوانين حق برخورداري از اطالعات  •
 استفاده از فناوري اطالعات و دولت الكترونيك تا دولت شفافيت بيشتري داشته باشد •
هـاي محلـي بـه انتشـار اطالعـات       پشتيباني از اقدامات شهروندان براي مبارزه با فساد با مكلف آردن دولـت  •

 .به منظور تسهيل نظارت شهروندان هاابتدايي درباره قرارداد
  

* * * * * 
  

اي سـازمان ملـل اسـت آـه از تغييـر جانبـداري و        شبكه جهاني توسـعه  (UNDP)برنامه عمران ملل متحد 
. سازد تا به مردم آمـك آنـد زنـدگي بهتـري داشـته باشـند       آشورها را با دانش، تجارب و منابع متصل مي

  . اقيانوسيه فعال است -يا آشور آس ٣٧برنامه عمران ملل متحد در 
  

* * * * * 
 -در آلمبو تاسـيس شـد تـا بـه آشـورهاي آسـيا        ٢٠٠۵اي برنامه عمران ملل متحد در ژانويه  مرآز منطقه

اي بـراي دانـش و تخصـص اسـت و در امـور       اين دفتر، مرآزي منطقه. اقيانوسيه خدمات الزم را ارايه دهد
و نيـز برابـري جنسـيتي بـه عنـوان       ،و توسـعه  HIVقـر و  در آاهش ف ها گذاري و توسعه ظرفيت سياست

  . دهد اي الزم را ارايه مي موضوعي فراگير، خدمات مشاوره
  

* * * * * 
  

ايـن  . انـد  اقيانوسـيه بـه صـورت مـنظم ارايـه شـده       -هـاي توسـعه انسـاني آسـيا      ، گـزارش  ٢٠٠۶از سال 
اي و آشــوري را ارايــه  منطقــهاي در ســطح  گزارشــات، تجزيــه و تحليــل مســتمر مســايل حيــاتي توســعه

اقيانوسيه فرصتي مناسـب بـراي توسـعه گفتگـو و      -مجموعه گزارشات توسعه انساني آسيا . دهند مي
  . دهد بحث و تبادل نظر براي پشتيباني از دستورآار حامي فقرا در اختيار اين منطقه قرار مي

  
* * * * * 
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