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 اقيانوسيه -گزارش توسعه انساني

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

  شوند درباره آمار مطرح مياغلب هايي آه  پرسش
  

  هايي است؟ اين گزارش حاوي چه نوع داده
   

ها  شاخص. اين گزارش حاوي آمار مربوط به فساد و توسعه انساني در تمامي آشورها و مناطق آسيا و اقيانوسيه است
شرايط اقتصادي و سياسي آه به فساد قابل  -٢فساد،  مرسومهاي  مقياس -١  :گروه عمده تقسيم آرد ٣توان در  را مي

هـاي مربـوط بـه    شـاخص  گروه اخيـر شـامل شـاخص توسـعه انسـاني و     . اقتصادي -عوامل سياسي  -٣اتصال هستند و 
  . هاي توسعه هزاره است آرمان

  
  اند؟ هاي گزارش از آجا تهيه شده داده

    
ايـن منـابع عبـارت    . انـد  ها در آمارها قيد شده و شرح آامل آنها در پايان گزارش در جدولي به طور خالصه ذآر   منابع داده

، بانك جهاني، گزارش جهاني توسعه انساني برنامـه عمـران ملـل متحـد، دانشـگاه       UNSTAT برخط بندي هستند از رتبه
المللــي آشــورها از ســوي گــروه خــدمات خطــرات  المللــي، و راهنمــاي خطرپــذيري بــين مريلنــد، ســازمان شــفافيت بــين

ها ممكن تغيير آننـد و بـه همـين دليـل تـاريخ دسترسـي بـه وب         URLاز منابع برخط استفاده شده است ولي . يسياس
  . اند سايت براي تمامي منابع برخط ذآر شده

  
هايي توليـد   اين آشورها از داده .ها ها است و نه توليدآننده آن اي توسعه انساني يك آاربر داده هاي منطقه واحد گزارش

  . آند ها استفاده مي آوري آن المللي و منابع جمع وي موسسات بيناز س  شده
  

  آند؟ اين گزارش از چه مقياس فساد به طور عمده استفاده مي
    
هـاي گـزارش    در جدول اقيانوسيه، –ها در منطقه آسيا  ، به ويژه از نظر پوشش تجربي آنفساد »مقياس«  ٣ترين  محبوب

  :اند،  قيد شده
هـا   اساس منابع متعدد داده انك جهاني آه فساد در تعداد زيادي از آشورها را ضبط و برشاخص آنترل فساد ب •

 .آند گيري مي نتيجه
 .المللي از سوي گروه خـدمات خطـرات سياسـي    بندي خطرات فساد دستورالعمل آشوري خطرپذيري بين رتبه •

 . آند تر را محدود مي تحليل گستردهآاربرد آن براي و پردازد  اين شاخص به منافع آسب و آاري مي ،با اين حال
آنـد چـون بـه     ايـن گـزارش از ايـن شـاخص زيـاد اسـتفاده نمـي       . المللـي  شاخص فساد سـازمان شـفافيت بـين    •

 . هاي مختلف شديدًا متكي است برداشت
  

  ها و انتشار گزارش فاصله زماني زيادي هست؟ چرا بين تاريخ مرجع اآثر داده
    
و مباني آماري شفاف بـراي ارزيـابي    درج کردهاند را  هنگام تهيه گزارش موجود بودهکه ها  ايم روزآمدترين داده سعي آرده

آوري، تدوين و انتشـار   المللي براي جمع هاي بين به دليل زماني آه آژانس. شرايط توسعه انساني درآشورها ارايه دهيم
تـرين اطالعـات موجـود در     ش شـده اسـت از تـازه   تـال . هاي مربوط نياز دارند، وجود فاصله زماني اجتناب ناپـذير اسـت   داده

  . استفاده شود ٢٠٠٧سپتامبر 
  

  بندي نكرده است؟ چرا اين گزارش آشورها را رتبه
    

هـاي   هـا و محـيط   همانگونه آه تعريف آردن فسـاد در فرهنـگ  . گيري فساد بستگي دارد بندي آشورها به نحوه اندازه رتبه
تـوان ارزش پـولي آـه هـدر      به طور مثـال، مـي  . حدود آن نيز امري دشوار استگيري  ، اندازهآسان نيستسياسي، آاري 

اگـر فقـط ارزش پـول و تعـداد افـراد      . دنولي ممكن است افراد مشمول اين پديده ناديده گرفته شـو  گرفترود را در نظر مي
. يده گرفتـه خواهنـد شـد   ها و ضررهاي اجتماعي ناد شود، آسيبچشم پوشی نهادها  از نظر گرفته شود، ولي دخيل در

بنـابراين، اآثـر   . غيرقانوني و پنهان است، ردگيري مسـتقيم آن دشـوار اسـت   پدیده ای به عالوه، از آنجا آه فساد عمومًا 
خـواري   بـه جـاي مبـادالت واقعـي فسـاد و رشـوه       را هـاي مـردم   زيرا مشاهدات و برداشـت  -اند  ها غيرمستقيم بوده تالش
توجـه بـه عوامـل قابـل سـنجش و قابـل مشـاهده،         پذيري يك آشور نسبت بـه فسـاد را بـا    يبد يا آسنآن گيري مي اندازه
بنـدي آشـورها اجتنـاب     سـنجد، ايـن گـزارش از رتبـه     مقيـاس واحـد آـه فسـاد واقعـي را مـي       به دليل فقدان .دنسنج مي
  . آند مي

 

 



 

 
 

* * * * *  
 

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

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

* * * * *  
 -د تـا بـه آشـورهاي آسـيا     در آلمبـو تاسـيس شـ    ٢٠٠۵اي برنامه عمران ملل متحـد در ژانويـه    مرآز منطقه

اي بـراي دانـش و تخصـص اسـت و در امـور       اين دفتر، مرآـزي منطقـه  . اقيانوسيه خدمات الزم را ارايه دهد
و توسـعه، و نيـز برابـري جنسـيتي بـه عنـوان        HIVگذاري و توسعه ظرفيـت هـا در آـاهش فقـر و      سياست

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

* * * * *  
 

ايــن . انــد اقيانوســيه بــه صــورت مــنظم ارايــه شــده -هــاي توســعه انســاني آســيا  ، گــزارش ٢٠٠۶از ســال 
ــاتي توســعه   ــه  اي در ســطح منطقــه گزارشــات، تجزيــه و تحليــل مســتمر مســايل حي اي و آشــوري را اراي

فتگـو و  اقيانوسـيه فرصـتي مناسـب بـراي توسـعه گ      -مجموعه گزارشات توسعه انساني آسـيا  . دهند مي
  . دهد بحث و تبادل نظر براي پشتيباني از دستورآار حامي فقرا در اختيار اين منطقه قرار مي

  
* * * * *  

 
  :براي آسب اطالعات بيشتر لطفًا با اشخاص زير تماس حاصل فرماييد

 
Nina Doyle, Jakarta, email: nina.doyle@undp.org;  

mobile: +62 (0)812 105 2796 
 

Regi Wahono, Jakarta, email: regi.wahono@undp.org; 
 mobile: +62 (0)817 9900712 

 
Cherie Hart, Bangkok; email: cherie.hart@undp.org;  

telephone: (66 2) 288-2133; mobile: (66 81) 918 1564 
 

Surekha Subarwal, New Delhi; email: surekha.subarwal@undp.org;  
telephone (91 11) 2462 8877 ext. 346; mobile: (91 98) 1015 3924  

 
Rohini Kohli, Colombo; email:rohini.kohli@undp.org;  
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