
  اقيانوسيه -گزارش توسعه انساني آسيا 
  
 مردم  مقابله با فساد، تحول زندگي  

   تسريع توسعه انساني در آسيا و اقيانوسيه  
 
 

  شوند هايي آه اغلب مطرح مي پرسش
   

  اقيانوسيه منتشر آرده است؟ -برنامه عمران ملل متحد گزارشي درباره فساد درمنطقه آسيا چرا 
  

و تـر   فقر را عميق ،شود منابع منجر مياز فساد به توزيع ناعادالنه درآمدها و استفاده ناآارآمد . فقر و فساد با يكديگر ارتباط نزديك دارند
هـاي سياسـي حـاآم اسـت، بـه نيازهـاي شـهروندان         نظـامي آـه در آن تعهدپـذيري، شـفافيت و آزادي    . دهـد  نابرابري را گسترش مي

 –در منطقه آسيا . ابزاري براي يافتن ارتباط ميان توسعه انساني و فساد است ،اي توسعه انساني گزارش منطقه. پاسخگو خواهد بود
. گيـرد  و مخالفت قرار مـي چالش مورد همواره  آن، و به دليل مخرب و غيرقابل پذيرش بودن داشتهقرار  فساد در آانون توجه ،اقيانوسيه

اقيانوسيه ، به منظـور   -به همان ترتيب آه اآثر آشورها در منطقه آسيا . اآنون زمان آن فرا رسيده است آه از فرصت استفاده نماييم
هـاي توسـعه هـزاره     هاي هدفمند براي ريشه آنـي فقـر و دسـتيابي بـه آرمـان      برنامهها و  سياست ،بهبود شرايط فقيرترين جوامع خود

  . هاي خاص براي مقابله با فساد نيز تدوين آنند توانند برنامه آنند، مي طراحي مي
  

  بين فساد و توسعه انساني چه ارتباطي وجود دارد؟
    

باعـث   ،گذاري با ايجاد عوامل بازدارنده سرمايه حيط زيست را تخريب وآند، م حقوق بشر را پايمال مي  سازد، تر مي فقر را عميق ،فساد
  . دشواز مسير خود خارج ) شامل توسعه بخش خصوصي(توسعه  می شود

  
آشـورهاي منطقـه آـه از    آن دسـته از شاخص آنترل فساد، سطح فساد مشـاهده شـده در    ر اساس گيري صورت گرفته ب طبق اندازه

فسـاد بـراي   . بـين فسـاد و توسـعه انسـاني رابطـه دو طرفـه وجـود دارد       . خوردار هستند، پـايين اسـت  سطوح باالي توسعه انساني بر
انـداز توسـعه    دهـد و چشـم   فساد، منابع آمياب را به هدر مـي . آورد سال ميلياردها دالر هزينه به بار مي هر ،آشورهاي درحال توسعه

سـالمت، آمـوزش، آب آشـاميدني سـالم،     (براي ارايه خدمات عمـومي  درآمدهاي محدود دولت مشكالت جدي . برد آشور را از بين مي
فسـاد رابطـه   ا توانـد بـ   شـوند آـه مـي    اشتغال، نابرابري و تامين خدمات عمومي به توسعه انساني مربـوط مـي  . آورد به وجود مي) برق

  . مستقيم و مستقل داشته باشد
  موضوع گزارش چگونه انتخاب شد؟

    
تـرين عامـل نگرانـي درمنطقـه اعـالم آردنـد و ايـن         فساد را به عنوان مهـم  ،اقيانوسيه –ورهاي آسيا اشخاص ذينفع و آارشناسان آش

  . موضوع از سوي هيئت مديره تصويب گرديد
  

  انواع فساد آدامند؟
    

هنگفـت   بـا دريافـت مبلـغ    ،به طـور مثـال   ،هستند آه ای ، عوامل عمومًا سياستمداران يا مقامات عالي رتبهو چشمگير فساد بزرگ در
  . آنند ها تباني مي با شرآت ،رشوه از پيمانكاران

  
تر ولـي معمـوًال بـه طـور      شامل مبادالتي است آه آوچك -شود  نيز ناميده مي »خرده فروشي«يا  »خياباني«آه فساد  - آوچكفساد 

راي صدور مجوز، يا تامين دسترسي به ب ،به طور مثال ،گيرد آه اين نوع فساد عوامل يا عوامل فرعي را در برمي. گيرند مكرر صورت مي
  . آنند مطالبه يا دريافت مي »حق تسريع«مدرسه، بيمارستان يا آبرساني 

  
اين نوعي از فساد است آه . يعني وضعيتي آه در آن برخي وظايف دولت به طور موثر تحت اختيار منافع خصوصي است تصرف دولتي

هـاي بخـش معـدن     اصول بنيـادين سياسـت   در آن تواند موردي باشد آه يك نمونه مي. دآنن ها آن را آمتر درك مي عموم مردم يا رسانه
   .آند تعيين ميالمللي معدني  يك شرآت بينآشور را 

  
  :هاي معمول فساد به شرح زير هستند طبق شرح موجود در جعبه ابزار مبارزه با فساد سازمان ملل، شكل

 خواري رشوه -
  - اختالس، سرقت و آالهبرداري

 و مقام استفاده از اختيار ءسو  -
رفتـاري   ،اساس سليقه و دسـتور اربـاب رجـوع     و اقدام بر  )هاي مهم انتصاب خويشاوندان در پست(جانبداري، تبارگماري ،عيض تب -

 آند برداري يا آن را ايجاد مي آه از منافع متناقض بهره
  سياسي درستهاي نا مشارآت -
  

  خصوصيات مشترك فساد آدامند؟
    
  بـراي درك بهتـر ايـن پديـده ،    . خواهـد بـود  بسـيار دشـوار   کـاری  تالش براي ارايه تعريـف آامـل آن    وپيچيده است  بسياراي  فساد پديده

هـا بـه    مورد از ايـن خصوصـيات يـا پـيش شـرط       ۶. هاي اصلي يك عمل فاسد را ارايه دهيم اي از خصوصيات يا پيش شرط توانيم پاره مي
  :شرح زير است

  

 



  هي و فردي يا بين منافع بلندمدت و آوتاه مدت بين منافع گرو افکش •
 تواند عليه خود دست به اقدام فاسد بزند زيرا يك حزب نمي دو يا چند حزب •
صريح يا ضمني، از روي تبـاني، زور، از  که اعم از اين   آه درك مشترك دارند، با يكديگر رفتار متقابل دارند، افراد عاقل و بالغ •

 . گر باشد تسهيل طريق فقدان گزينه، منفي يا
 . منافع حزب سياسي باشدبر اساس خصوص، بخشي يا این که  ، اعم از تحقق و پيشبرد منافع •
محول آرد يا بـه هرحـال موجـود اسـت؛ رشـوه دهنـدگان        یتوان آن را به چنگ آورد، غضب آرد، به ديگر آه مي وجود قدرت •

 در دست اشخاص عمومي، خصوصـي يـا هـر   این که عم از ا .ممكن است قدرت داشته باشند؛ قدرت بايد وجود داشته باشد
 . دو باشد

  . آند هاي اعالمي يا موردنظر، فاصله ايجاد مي اغلب بين پستبرای کسب غيرمنتظره، از قدرت آه استفاده  ءسو •
  

  آيا جهاني شدن، خطر فساد را افزايش داده است؟
    

 ،تـرين گـام در مهـار فسـاد     مهـم . هاي مهار آن نيـز افـزوده اسـت    فرصتد تعدا جهاني شدن خطر فساد را افزايش داده و در عين حال بر
 ٣۵آشـور از مجمـوع    ١٩اقيانوسـيه،   -، در منطقه آسـيا  ٢٠٠٧در پايان سال . آنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با فساد بوده است

يكـي از اهـداف   . انـد  ور اخيرًا به آن ملحق شدهآشور آن را تصويب و سه آش ٧اند،  اين آنوانسيون را امضا آرده ،آشور در حال توسعه
بـا   قـرار دارنـد،   یتـر  در آشورهاي توسعه يافته آه تحـت نظـارت دقيـق    که، است هاي فرا مليتي آنترل شرآتهاي فرامرزي،  همكاري

انـد،   تهيـه آـرده   اي خـود را  اصول رفتار حرفه هاي فرامليتي آنترل شرآتضمن اين آه  .آنند مسئوليت و تعهدپذيري بيشتري عمل مي
از مشـكالت عمـده   . دوین نمـوده انـد  هـا تـ   بـراي آن  نيز يیها هاي جامعه مدني دستورالعمل المللي و سازمان هاي بين تعدادي از آژانس

هـاي ماليـاتي خـارج و داخـل      هـاي فراسـاحلي و بهشـت    اين است آه عوايد حاصل از فساد از طريـق بانـك   ،آشورهاي در حال توسعه
، و به منظـور آمـك بـه آشـورهاي در حـال توسـعه بـراي احيـاي         معضلدر پاسخ به اين . شوند اقيانوسيه شستشو مي -منطقه آسيا 

. نـد هـاي مسـروقه را آغـاز آرد    برنامـه احيـاي دارايـي    ٢٠٠٧و بانك جهاني در سال  UNODCاموال سرقت شده از سوي رهبران فاسد، 
و در عين حال آگاهي دربـاره   ،ها، ميزان آگاهي عموم مردم درباره فساد رسانهافزايش ميزان دسترسي به اطالعات و نفوذ رو به رشد 

  . عواقب آن را نيز افزايش داده است
  

  شود؟ آيا فساد مشكلي است آه فقط در جهان درحال توسعه ديده مي
    
  رئـيس جمهورهـا،  . د شـوند احزاب حاآم فاسد ممكن است خلع يـ . گذارد تمامي آشورهاي جهان تاثير مي اي است آه بر فساد پديده

فسـاد و رشـوه    هاي فاسد در آشورهاي توسـعه يافتـه و در حـال توسـعه بـه دليـل       نخست وزيران، نمايندگان مجلس، روساي شرآت
  . اند خود را از دست داده شغل خواری،

  
  آيا فساد اصوًال معضلي است آه موجب نگراني ملي باشد؟

    
تباني رهبران سياسي يا مقامات عالي رتبه دولت با  ،بسياري از موارد چشمگير فساد. آند يتواند و از مرزهاي ملي عبور م فساد مي
سرشـار در   هایسـود  ،هـا  شـرآت  و بـراي  ،دهند آه براي مسئولين منافع گيرد آه معامالتي انجام مي لي را در برميمهاي فرا شرآت
  . پي دارند

  
  ا آنند؟توانند ايف ها در مقابله با فساد چه نقشي مي رسانه

    
نه تنهـا افشـاي فسـاد بلكـه حفـظ جريـان آزاد و شـفاف اطالعـات و پـرورش           که توانند آارهاي بسيار مهمي انجام دهند، ها مي رسانه

تواند براي مقابله بـا زورگـويي و ارعـاب     تبليغات مي. را در بر می گيرد آند مينفساد را تحمل   محيطي از نظرات و آرا آه به طور فزاينده
نوع ديگر فسادي آه مطبوعات . ویژه ای داشته باشد زيرا قربانيان آن ممكن است مايل باشند مراتب را به مطبوعات گزارش دهند تاثير
ها يا مشتريان آنان مشوق الزم بـراي افشـاي  تخلفـات ندارنـد، ولـي بـه دليـل خلقيـات و          بوروآرات.  توانند افشا آنند، تباني است مي

  عالوه بر افشاي موارد خـاص، .  اری، يا احتمال تهيه داستاني خوب، خبرنگاران انگيزه و مشوق الزم را دارندهاي حرفه ی خبرنگ ويژگي
منـد جـدي را بـرمال و مباحثـات و تبـادل نظـر و گفتگـوي         هاي نظام نقض -تر منجر شود  تواند به اصالحات عميق مي خبرنگاري تحقيقاتي
  . عمومي را تسريع آند

  
د بود آه فـارغ از نفـوذ دولـت يـا بخـش خصوصـي       نولي فقط در صورتي موثر خواه هستندمجاري مهم افشاي فساد يكي از  ها رسانه
از اهميـت خاصـی   شهروندان و حاآميت قانون نيز  .دند به تنهايي با فساد مبارزه آننتوان نمي ها رسانه ،حتي در اين صورت نيز. دنباش

  . برخوردارند
  

  با فساد است؟ آيا فناوري روشي براي مبارزه
    

  . ولي گلوله سحرآميز نيست ،فناوري اطالعات ابزاري مفيد براي افزايش شفافيت، تعهدپذيري و آارآمد بودن خدمات دولت است
  

را در تعـدادي از آشـورها نشـان     اهميت ویژه خودهاي ثبت اراضي،  ها و سيستم طالعات با سرعت بخشيدن به فرآيند دادگاهافناوري 
ايجاد آنند آـه در آن تمـامي عناصـر     »اي هاي يك مرحله فروشگاه«دهد  ه طور مثال، به خدمات رفاهي عمومي امكان ميب. داده است

اداره از يـك اداره بـه    نخواهنـد بـود  مجبـور  و مردم   ،یک مکان قرار دارنددر  ،براي راحتي مردم ،الزم براي دستيابي به انشعاب جديد نيرو
  . متعدد پرداخت آنند هاي شوهرو  ،ديگر مراجعهای 

  
تواننـد از   ها و تامين آنندگان خدمات مي دولت. يت و حق آسب اطالعات را ميسر سازدتوانند شفاف فناوري اطالعات و ارتباطات نيز مي

يت ، از وب سـا آميسـيون مرآـزي ديـده بـاني      به طور مثـال، در هنـد،  . استفاده آنند ئی بيشترفناوري نوين براي تعهدپذيري و پاسخگو

 



  
مقامـات  . مال آنترل بيشتر شهروندان خويش استفاده آنندها از فناوري جديد براي اع ممكن است دولت. ولي خطراتي نيز وجود دارند

هـاي ملـي دولـت     هـا، تهيـه طـرح    بسـياري از دولـت  . خوار نيز ممكن است از اين سيستم به نفع خود بهره بـرداری آننـد   فاسد و رشوه
وضوعات فساد آشـنايي زيـاد نداشـته    از آنجا آه ممكن است اين افراد با م. اند الكترونيك را به آارآنان فناوري اطالعات خود محول آرده

  . باشند، بايد با آارشناسان حقوقي و مقابله با فساد همكاري آنند
  

  آنند؟ دسترسي به اطالعات چگونه به مبارزه با فساد آمك مي
    

 تواننـد از  به راحتی مـی  از نهادهاي عمومي اطالعات درخواست آنند، باشند شهروندان قادر چنانچه .اطالع رساني توانمندساز است
. نماینـد مقصران را مجـازات  ایشان بخواهند  از  فشار وارد و ،نمایند و بر افرادي آه در مسند قدرت قرار دارند درخواستخسارت  آن ها 

اين قانون، . آنند اقيانوسيه، شامل چين و هندوستان اآنون قانون حق برخورداري از اطالعات را تصويب و اجرا مي -هشت آشور آسيا 
هاي مهم اطالعات، آه تمامي نهادهاي عمومي بايد منتشر آننـد را تعريـف و حـق شـهروندان بـراي دريافـت اطالعـات خـاص، در          هگرو

تـرين سـطوح دولـت نيـز بايـد از قـانون حمايـت آننـد و          عـالي . با اين حال، قانون فقط گام اول اسـت . آند صورت درخواست را، مقرر مي
بنابراين، الزم اسـت مقامـات از بـدو آـار در موضـوع      . رگير و به طور کامل به تعهدات خود عمل آنندمقامات عمومي بايد به طور مثبت د

يكي از موضوعات جدید آه بايـد شـفافيت و حـق    . ها را نيز درك آنند هاي خود، بلكه منافع حاصل از آن درگير باشند و نه تنها مسئوليت
  .عات و ارتباطات و گسترش دولت الكترونيك استدريافت اطالعات به وجود آورد، معرفي فناوري اطال

  
  توانند انجام دهند؟ ها چه آار مي هاي مبارزه با موادمخدر دولت ساختن آژانس کارآمدبراي 

    
نخسـت وزيـري   دفتـر   زیـر نظـر   ،بـه طـور مثـال    ،اين آژانـس بايـد   اگرعامل مهم، محل قرار گرفتن آژانس مقابله با فساد در دولت است؛ 

با  .بهتر است اين آژانس يك نهاد آامًال مستقل باشد. از آن به عنوان ابزاري عليه مخالفان سياسي استفاده شود است ممکنباشد، 
مقابله با فسـاد   نهادخودمختاري  توان تضمين اين آه انتخاب و انتصاب مديران این نهاد، با نظر مشترك نهادهاي متعدد انجام شود، مي

وآارهاي همچنين مراقبـت مسـتمر از طريـق سـاز    طرفانه به آنترل مناسب و  مقابله با فساد به صورت بي ادنهتوانايي . را  تقويت نمود
اعم از اين آه يك آشـور رويكـردي واحـد    . ها بينش واضح و مشخص دارند نهادترين  در عين حال، موفق. نظارتي بستگي خواهد داشت

بـه منظـور تضـمين    . به همكاري بـا سـاير عناصـر دولـت بسـتگي دارد     زيادي  حدا تمبارزه با فساد دريا چند آژانسي اتخاذ آند، موفقيت 
  . هاي الزم بايد برداشته شوند مقابله با فساد در ميان مردم، گام نهاداعتبار 

  
  : هاي مبارزه با فساد را موثرتر سازند توانند آژانس اي وجود دارند آه مي هاي مشترك براي دستور آار هفت ماده تعدادي گزينه

  
ملحـق   آنوانسيون سازمان ملـل بـراي مقابلـه بـا فسـاد     تمام آشورهاي منطقه بايد به  - المللي هاي بين ملحق شدن به تالش •

  . شوند
ایـن معيارهـای سـپس ممکـن     . المللي می توانند مبنای قضاوت در باره موفقيـت باشـند   معيارهاي بين – تعيين معيارهاي آيفي •

 .شوند تهيهيم خاص هر کشور با چارچوب ها و مفاه متناسب است
هـا بايـد قـادر شـوند اسـتخدام و       ها را افـزايش دهنـد، ولـي همـه آن     توانند حقوق ها مي برخي دولت - تقويت نظام اداري دولتي •

هـا و اهـدا آننـدگان بايـد در      دولـت . ارتقاي مقام براساس شايستگي فردی به همراه نظام بسيار دقيق آنترل را تضـمين نماينـد  
 . گذاري بيشتری انجام دهند محلي سرمايه هاي دولت

بخش خصوصی باید نقش خود در مبـارزه بـا فسـاد را ایفـا نمایـد و در       – ای در بخش خصوصي تشويق ضوابط و اصول رفتار حرفه •
ارزه بـا  وحله اول، باید تصميم و اراده خود برای پيروی از قانون را نشان دهـد و بـا اسـتفاده از تجـارب و مهـارت هـای خـود، در مبـ        

  .فساد مشارکت کند
و مقامـات   -تمام آشورهاي منطقه  می توانند قوانين مربوط به حق دريافت اطالعات وضع آننـد   - برقراري حق دريافت اطالعات •

 . برداري آند ها و سازمان جامعه مدني را تشويق آنند تا از اين حق بهره دولتي رسانه
هـاي جديـد بـراي شكسـتن انحصـار مقامـات فاسـد و         العـات و دولـت الكترونيـك فرصـت    فنـاوري اط  - برداري از فناوري جديد بهره •

 .دهند خوار ارايه مي رشوه
هــاي محلــي بايــد دربــاره قراردادهــا اطالعــات ابتــدايي منتشــر آننــد تــا نظــارت از ســوي  دولــت - پشــتيباني از اقــدام شــهروندان •

توانند انجام دهند و می توانند خود را آگاه  ه ،آارهاي بسياري ميشهروندان تسهيل گردد؛ افراد به عنوان شهروند و مصرف آنند
 .و مرتبط با يكديگر نگاه دارند

  
تـوان از آن   ولي، از آنجايي آه مي. تواند يك دارايي محسوب شود چنانچه آژانس رسمي مبارزه با فساد در دست دولت پاك باشد، مي

هـا نبايـد    آه در باره راهبرد مبارزه با فساد اجماع وجود نداشـته باشـد، ايـن آژانـس     به عنوان يك ابزار سياسي استفاده نمود، تا زماني
  . تشكيل شوند

  
  توان آن را سنجيد؟ اگر فساد پنهان باشد، چگونه مي

    
د شاي. گيري فساد براساس درك مردم و نظري هستند هاي اندازه اآثر شاخص. گيري آرد توان فساد را اندازه خاص نمي مقياسبا هيچ 

و  المللـی  رك فساد سازمان شفافيت بـين روند، شاخص د و بيشتر از سايرين به آار مي بوده، تر شناخته شدهاز سايرين آه  مقياسدو 
با اين حال، فراتـر از ايـن   . هستندانعكاس سطح فساد در يك آشور به طور آل  مقياسهردو . باشندشاخص آنترل فساد بانك جهاني 

گـذاري بـراي    سـرمايه  شـرائط حـاکم بـر   آننـد   هـا آسـب و آـار مـدار هسـتند و تـالش مـي        ایـن مقيـاس   ه تـوان ديـد آـ    ها، مي شاخص 
افـرادي آـه در خـارج از مرآـز      یـا آمشـخص نيسـت   . گيـري آننـد   اندازه ،منتخب  »آارشناسان« نظربراساس  را المللي هاي بين سرمايه

  . شوند يا خير قرا نيز در نظر گرفته ميشوند و آيا نظرات ف آنند در مطالعه گنجانده مي آشور زندگي مي

 



 

  
  آيا مردان از زنان فاسدتر هستند؟

    
ء ، بـه ويـژه وزراي   بسـياري از وزرا . قـرار دارد عقيـده نادرسـت تعـداد انـدآي از مـردم       پایـه  اي محبوب است و بر اين افسانه. ظاهرًا خير

بخشي از آن بـه دليـل تـرس از     . ساي زن رضايت ندارندؤز داشتن را هاي تجاري، آشور و غيره اقتصاد، بازرگاني، امور عمومي، ماليات
رسد تعـداد مـردان    از آنجا آه به نظر مي. تداخل ايجاد آنند  »سرعت جريان منابع«يا  »نرخ طبيعي فساد«آه ممكن است در است آن 

شايد دليل اين باشـد آـه زنـان، نسـبت بـه       .توان به اين نتيجه رسيد آه مردان از زنان فاسدتر هستند فاسد از زنان بيشتر است، نمي
  . شوند هاي آمتر برخوردار مي مردان، از فرصت

  
  آيا فساد همواره غيرقانوني است؟

    
آـه آنچـه قـانوني اسـت     اسـت  فـرض  اين فساد و  در بارهقانون  مبتني بر برداشتناشي از  ،اين تفكر آه فساد امري غيرقانوني است

بـا ايـن آـه بـين آنچـه آـه       . آند، بستگي دارد وع به آنچه آه قوه مقننه به عنوان قانون تصويب ميولي اين موض. است »خوب«همواره 
آيـا يـك عمـل خـاص      .تواننـد از يكـديگر آـامًال جـدا و منفـك باشـند       شود تداخل وجود دارد، اين دو مـي  قانوني و فاسد محسوب مي غير
ولـي اخالقـي باشـد؟ ضـمن ايـن آـه اعمـال فاسـد غيرقـانوني           ،يرقـانوني توانـد غ  آيا يك عمل مـي   ولي فاسد باشد؟ ،تواند قانوني مي

هـاي   پردازد تا قوانين آنتـرل توسـعه سـاختمان    به يك مقام دولتي رشوه مي ،به طور مثال، يك شرآت خصوصي ساختماني(هستند، 
ايـن آـار ممكـن اسـت از طريـق      بـه طـور مثـال،    . ولـي آـامًال قـانوني باشـند     ،ساير اعمال ممكـن اسـت فاسـد     )شهري را نديده بگيرد

   .انجام شود که مصونيت قضائی دارندهاي مالياتي فراساحلي، تامين منابع مالي راي دهندگان يا مديران سياسي  شتبه
 
 
 

* * * * *  
 

اي سازمان ملـل اسـت آـه از تغييـر جانبـداري و آشـورها را بـا         شبكه جهاني توسعه (UNDP)برنامه عمران ملل متحد 
 ٣٧برنامه عمران ملل متحـد در  . سازد تا به مردم آمك آند زندگي بهتري داشته باشند و منابع متصل مي دانش، تجارب

  . اقيانوسيه فعال است -آشور آسيا 
  

* * * * *  
اقيانوسـيه   -در آلمبـو تاسـيس شـد تـا بـه آشـورهاي آسـيا         ٢٠٠۵اي برنامه عمران ملـل متحـد در ژانويـه     مرآز منطقه

گـذاري و توسـعه    اي براي دانش و تخصص است و در امـور سياسـت   اين دفتر، مرآزي منطقه. ه دهدخدمات الزم را اراي
اي الزم  و توسعه، و نيز برابري جنسيتي به عنوان موضوعي فراگيـر، خـدمات مشـاوره    HIVظرفيت ها در آاهش فقر و 

 . دهد را ارايه مي
  

* * * * *  
 

ايـن گزارشـات، تجزيـه و    . انـد  اقيانوسيه به صورت منظم ارايه شـده  -هاي توسعه انساني آسيا  ، گزارش ٢٠٠۶از سال 
مجموعـه گزارشـات توسـعه    . دهنـد  اي و آشوري را ارايه مـي  اي در سطح منطقه تحليل مستمر مسايل حياتي توسعه

مي اقيانوسيه فرصتي مناسب براي توسعه گفتگو و بحث و تبادل نظر براي پشتيباني از دستورآار حـا  -انساني آسيا 
  . دهد 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;  

telephone: (94 11) 452-6400  
 

Manisha Mishra, Colombo; email: manisha.mishra@undp.org;  
telephone: (94 11) 452 6400 ext. 239 

mailto:nina.doyle@undp.org
mailto:regi.wahono@undp.org
mailto:cherie.hart@undp.org
mailto:surekha.subarwal@undp.org

