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  اشاره

یکی از وظایف  مثابه بهمور جامعه ایرانی، ارتباطات جهانی و ترسیم سیماي واقعی جریان ا

سعی در  ،دشمناناست، شرایطی که در آن ، در شرایط دشوار فعلی ربطيذيها دستگاهاساسی 

يهـا  تـالش توانـد یمکه  ییاین ابزارهایکی از در این حال،.نددار کشور را انزواي دیپلماتیک

ـ را عه ایرانـی فساد از جامدر ق غرهولناكه سیماي یبراي ارا دشمنان نمایانـدن ،سـازد  اثـر یب

در راستاي مبارزه با فساد، از راه ایجاد ارتباطـات جهـانیِ    امانیبيها تالشجاريِ يها تیواقع

  .کارآ، پایا و مانا است

کالن نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران، در      نگاهاین  براساسسازمان بازرسی کل کشور 

ــد در نقــش تکاپوســت  ــا بتوان        سیماگســترِ ســالمت، پاکدســتی و  ،"اداريســفیر ســالمت "ت

،مـرتبط بـا وظـایفش    در مجامع جهـانیِ  حضورو با  بودهکرداري کارکنان و مدیران نظام نیک

  .باشدنظام براي مبارزه با فساد  جانبه همهيها تالششمایی حقیقی از  دهندهنمایش

المللی مسـئوالن   نهاي موجود، تریبون انجمن بیتریبون نیتر مهماز این رهگذر، یکی از 

از پـنج قـاره   کشـور   هـا  دهساي نهادهاي مبارزه با فسـاد از  ؤرمبارزه با فساد است که با حضور 

ایـن انجمـن و    بنـاي پیشـگام   ازآنجاکه.شودیم، برگزار متحد جهان و با حمایت سازمان ملل

ایفـاي  بـراي   فضایی قابل توجهلذا است،جمهوري خلق چین  ،آن اعضايکارسازترینیکی از 

  .شودمحسوب میجمهوري اسالمی ایران  تراثربخشنقش 

در  خود، با اشراف بر این مهم، حضور سازمان بازرسی کل کشور جمهوري اسالمی ایران

ی و دیدار بـا  با حضور، سخنران هرسالهمشی خود قرار داده و  ،این اجالس را در باالترین سطح

ـ گردانندگان نهادهـاي   ـ  نیب هـا و  بـراي شناسـاندن مواضـع، اندیشـه     رازیـادي تـالش  یالملل

 در نهمین"، شرح مختصري است از آنچه دیآیمپی  ازآنچه  .مصروف داشته است راهکارهایی

سـفیر سـالمت اداري جمهـوري اسـالمی ایـران      بـر   سـاد فاجالس ساالنه مسئولین مبارزه با 

  ."گذشت
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  :بخش اول

  نگاهی به نهمین اجالس ساالنه

  مسئوالن مبارزه با فساد المللی بینو مجمع عمومی انجمن 
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، سادفالمللی مسئولین مبارزه با  اجالس ساالنه و مجمع عمومی انجمن بین نهمین

جمهـوري   1در شهر تیانجین) 2016می  13تا11(1395اردیبهشت  24تا22خیتاردر 

، »تجارب آموخته شده و ترسـیم راه پـیش رو  : افق فراروي انجمن«عنوان اخلق چین ب

هـاي  المللـی، رؤسـاي دسـتگاه   هاي بـین در این اجالس، نمایندگان سازمان. برگزار شد

هـا و وزراي  هـا، دادسـتان  ي مبارزه با فسـاد، آمبودزمـان  ها ونیسیکمنظارت و بازرسی، 

 رتبـه یعـال ت هیـأ . ي جهان حضور داشتندقارهدادگستري قریب به هشتاد کشور از پنج 

به ریاست قاضـی ناصـر سـراج بـه نماینـدگی از جمهـوري        بازرسی کل کشور سازمان

 هیـأت نوشتار پیش رو شرح اقـدامات و عملکـرد   . اسالمی ایران در اجالس شرکت کرد

  .اعزامی سازمان به این اجالس است

  

  

  

                                                          
نفـر   14722000معیـت آن بـا حومـه    ج .کشور چین قرار گرفته استشرق که درتیانجین شهري ساحلی است  .1

منطقـه شـهري تیـانجین در     .آیـد  شهر بزرگ چین به حسـاب مـی  سومین کالنپکنو شانگهاياست که پس از 

 يوهوا آبداراي  این شهر .شودیمدروازه پکن به دریا محسوب  عنوان بهقرار دارد و امتداد رودخانه چینگ هاي او 

روز بـدون   220و میلیمتـر   590گراد، بارش درجه سانتی 12درجه حرارت ساالنه توسط نیمه مرطوب و معتدل با م

مراکـز   نیتـر  بزرگیکی از  عنوان بهچین  .استاین منطقه غنی از نفت، گاز طبیعی و نمک دریا . یخ در سال است

الکترونیکـی، نسـاجی،   ، لـوازم آالت نیماشـ صنعتی با  جانبه همهیک سیستم  عنوان به، شهر تیانجین را دنیاصنعتی 

ــالوژي    ــیمیایی، مت ــواد ش ــذایی   وم ــواد غ ــهم ــوان ب ــی از  عن ــرهیک ــا مه ــلی  يه ــاص ــدیم ــع(شناس :منب

https://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin.(
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  سادفالمللی مسئولین مبارزه با  انجمن بین

کنفرانسی که با حضـور مقامـات   در1مبارزه با فسادالمللی مسئولین من بیننجا

در دسـامبر  2با فسـاد  مقابلهبراي امضاء کنوانسیون سازمان ملل متحد براي  رتبهیعال

ایده تشکیل انجمن زمانی تقویت . ، تشکیل شدگردیددر مریدا مکزیک برگزار  2003

هاي  ه با فساد کشورها و همچنین سازمانهاي مبارز شد که از طرف مسئولین دستگاه

، طـرح  3المللی و حتی دفتر سازمان ملل متحد براي مقابله با مـواد مخـدر و جـرم    بین

المللـی مسـئولین    ماهیـت انجمـن بـین   . قـرار گرفـت   تیـ حماتشکیل انجمن مـورد 

طـور مسـتقل فعالیـت     بوده و به یاسیرسیضد فسادي و غ ،هاي مبارزه با فساد دستگاه

.دکن می

 این انجمن مسئولیت تشکیل عنوان یکی از بانیان اصلی جمهوري خلق چین به

 1000اجالس مذکور با دعـوت از بـیش از   . برگزاري اولین اجالس را بر عهده داشت

مبارزه بـا فسـاد    يهدرزمینالمللی فعال  سازمان بین 12کشور جهان و  137نماینده از 

لل متحد و برنامه ملل متحد براي مبـارزه بـا   ازجمله دفتر پیشگیري از جرم سازمان م

و مجمـع عمـومی   دومـین اجـالس سـالیانه    . در پکن برگزار شد 2006فساد در اکتبر 

هـا و   کنفرانس. این کشور برگزار شد» جزیره بالی«نیز به میزبانی اندونزي در انجمن 

، پاناما و ، قطر، مراکش، مالزيماکائو ،هاي بعدي انجمن به ترتیب در اوکراین اجالس

  .برگزار گردیده است روسیه

تاکنون شـش   2006از سال . دینمایماین انجمن سمینارهاي علمی نیز برگزار 

 يهـا  هیـأت رؤسـاي   .اسـت  برگزارشـده ی از شهرهاي مهم کشور چین کیدرسمینار 

                                                          
1. International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
2. United Nations Convention against Corruption (UNCAC)
3. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
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هـاي   رؤسا و معاونین دسـتگاه رؤساي نظارت و بازرسی، ح وکشورهاي مختلف در سط

ي ها کل، وزراي دادگستري و سازمان هايدادستان، مبارزه با فساد يدرزمینهمسئول 

سازمان بازرسـی کـل کشـور     .کننددر این کنفرانس شرکت میالمللی  اي و بین منطقه

ي سـالیانه و مجـامع   هـا  اجـالس کلیـه  عنوان نماینده جمهوري اسـالمی ایـران در    به

ي مـرتبط بـا   هـا یسـخنران و  هـا  گزارشارایهعمومی انجمن حضور فعالی داشته و با 

بـه همکـاري    منـد  عالقـه و روز جهان با اعضاء انجمـن و کشـورهاي پیشـرو    مسائل

  .تعامالت رو به رشدي داشته است

  :اند ازعبارت مبارزه با فسادالمللی مسئولین اهداف انجمن بین

؛اجراي مؤثر کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد يارتقا-1

؛المللی ضد فساد هاي بین هکمک به دستگا-2

و فـراهم نمـودن مـدارك     يآور المللی در جمـع  هاي بین همکاري يارتقا-3

  ؛براي ردگیري، توقیف و ضبط عواید ناشی از فساد

؛سازوکارهاي جلوگیري از فساد در دو بخش عمومی و خصوصی يارتقا-4

؛المللی ضد فساد هاي بین ها میان نهاد تعامالت و همکاري يارتقا-5

؛ل تبادالت در دو زمینه تخصص و تجربهتسهی-6

؛اي صورت مقایسه هاي پیشگیرانه به بررسی روش يارتقا-7

المللی براي پیشـبرد   هاي قضایی و بین همکاري انجمن با سازمان يارتقا-8

.اهداف

عبـارت   المللـی  بینسازمان بازرسی جمهوري اسالمی ایران در این اجالس  هايفعالیت

  :بودند از

مبـارزه   يزمینـه ملیاتی سازمان بازرسی کـل کشـور در  ع هايپیشنهاد ارایه-1

مضاعف به مفسدان و مجرمان فراري؛ با مقوله اعطاي تابعیت مؤثر
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تعیـین جزییـات محورهـاي     باهـدف با وزیر نظارت چـین   وگو گفتدیدار و -2

ه میان سـازمان و وزارت نظـارت   همکاري مذکور در یادداشت تفاهم دوجانب

چین؛

ریاسـت   عنـوان بـه با دادستان عالی جمهوري خلق چـین   وگو گفتدیدار و -3

همکـاري   هـاي  زمینـه بررسـی   باهـدف مبارزه بـا فسـاد   المللی بینانجمن 

سازمان با اعضا و دبیرخانه انجمن؛چندجانبه 

ارتباطی موجود در ایـن   هاي زمینهبا استفاده از  المللی بیناستمرار تعامالت -4

.براي تحقق اهداف سازمان ها اجالس

  :کل برگزاري اجالسش

هـاي عمـومی مـورد بحـث و بررسـی      محورهاي این اجالس با برگزاري اجالس

 2هاي حاضر، طـی مـدت   مسئوالن و نمایندگان نهادها و سازمان. مخاطبان قرار گرفت

هاي خود را در رابطـه بـا موضـوعات مـرتبط بـا اهـداف       و دیدگاه نقاط نظرروز آخرین 

کمیتـه اجرایـی و   . و بحث و بررسی به اشـتراك نهادنـد  سخنرانی  ارایهانجمن در قالب 

سـمینار آموزشـی بـا موضـوعات بازرسـی و تعقیـب،        4اجـالس برگـزاري    يزیر برنامه

ریاسـت سـازمان   . کرده بـود  بینی پیشرا  المللی بینهاي و همکاري آموزش،پیشگیري

سـخنرانان   یکـی از  عنـوان  بهبازرسی کل کشور در این دوره از اجالس مانند دوره قبل 

اسالمی ایـران بـه ایـراد سـخنرانی      يجمهورازاصلی در اجالس عمومی به نمایندگی 

  .1پرداختند

                                                          
گفتنی است در مراسم افتتاحیه و نخستین جلسه عمـومی نهمـین اجـالس سـالیانه و مجمـع عمـومی انجمـن        . 1

زي حزب کمونیست جمهوري خلق چین، دادسـتان کـل   المللی مسئولین مبارزه با فساد، مقام عالی کمیته مرک بین

جمهوري خلق چین و رییس انجمن، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس امور معاهدات دفتر مقابله با مواد 

ها، دادستان کل دولت قطـر و ریـیس آتـی انجمـن، ریـیس       المللی دادستان مخدر و جرم، مشاور عالی انجمن بین

ور جمهوري اسالمی ایران، وزیر دادگستري آذربایجان، رییس کمیسیون مبـارزه بـا فسـاد    سازمان بازرسی کل کش
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 المللی بینپایانی نهمین اجالس سالیانه و مجمع عمومی انجمن  يبیانیه

  مسئولین مبارزه با فساد

  
  

که اي خود خاطرنشان کردند ماده 23در جریان این اجالس، نمایندگان در بیانیه 

کشورها باید کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد را اجـرا کـرده و ضـمن    

هـا و   تقویت روابط دوستانه و مناسـبات مشـارکتی بـا سـازمان     تقویت همکاري متقابل، 

در بیانیه از . تري داشته باشنددر پیشبرد این هدف همکاري نزدیک المللی بینمؤسسات

سیون مبارزه با فسـاد را اجرایـی نکـرده و چنـین مقرراتـی را      کشورهایی که هنوز کنوان

.این کار را در اولویت امور کشـور خـود قـرار دهنـد     شد تا، خواسته اندننمودهاالجرا الزم

هاي شایانی در مبارزه  اند که پیشرفت در این اجالس یادآور شده کننده شرکتنمایندگان 

هـاي متقابـل و سـاختارهاي موجـود      کـاري که مـدیون هم  آمده دست بهبا فساد در دنیا 

هاي فنـی و سـازمانی    مبارزه با فساد است با این وصف باید همچنان حمایت المللی بین

در کشورها اجرا شود تا مفسـدان   طورجدي بهدر اختیار آنان قرار گیرد و حاکمیت قانون 

                                                                                                                          
کنگ، دادستان کل فرانسه و عضو کمیته اجرایی انجمن؛ رییس کمیسیون مبارزه با فسـاد مـالزي، دادسـتان     هنگ

.سخنرانی پرداختندکل جمهوري بالروس و شهردار تیانجین به ایراد



15/...هاي نهمین اجالس ساالنه و چکیده سخنرانی

ا عالوه بـر  در بیانیه تصریح شده است که کشوره.فضاي الزم براي فساد نداشته باشند

 ربط ذيها و معاهدات  در مبارزه با فساد، به کنوانسیون المللی بیناجراي مقررات موجود 

هـاي موجـود در مبـارزه بـا فسـاد و       پایبندي نشان داده و با شناسـایی موانـع و چـالش   

 المللـی  بـین همکاري .کردن فساد را تحقق بخشند کن ریشهمتقابل؛ هدف  رسانی اطالع

ري از فساد در عرصه اجتماعی، توسعه پایدار نیروي انسـانی، حراسـت و   بیشتر در جلوگی

حفاظت از منابع و حقوق بشر، تقویت حاکمیـت قـانون، اجـراي برنامـه توسـعه هـزاره       

مقابله با پولشـویی، ضـبط و توقیـف     دقیق و پایبندي به اهداف آن،  طور بهسازمان ملل 

آن به چرخه سرمایه جهـانی و بـاال   اموال سرقت شده و تالش براي بازگرداندن درست 

اهـم مفـاد بیانیـه صـادره ایـن       ازجملـه مبارزه با فسـاد   يهدرزمینبردن آگاهی عمومی 

  .اجالس در چین است

در قلمرو  ازجملهاي  باید از فساد در هر عرصه: کهدر بخش دیگري از بیانیه آمده 

نماینـدگان  . بلـه کـرد  با آن مقا درستی بهورزش و در هر رشته ورزشی جلوگیري کرده و 

آموزش مبارزه با فساد باید شـکل  . هاي الزم را در این زمینه ببینند ها باید آموزش دولت

سـازمان   زیرمجموعـه هـاي   هاي سازمان همگانی و تخصصی به خود بگیرد و از فعالیت

  .ملل در مبارزه با این پدیده پشتیبانی شود

هاي علمـی   تربیتی، توسعه فعالیتهاي دورهآموزشی، برگزاري  هاي برنامهاجراي 

هاي علوم اجتماعی در همـین راسـتا،    در ارتباط با مبارزه با فساد، همکاري میان آکادمی

بـر اصـول اساسـی مبـارزه بـا فسـاد        تأکیـد رسـانی و تبـادل تجربـه،     تسهیل در اطالع

 هاي مستقل مبـارزه  اجتماعی و دولتی، تقویت و حمایت از سازمان ربط ذيهاي  سازمان

، هـا  آنباال بردن کارایی  باهدفهاي مبارزه با فساد  با فساد، انجام اصالحات در سازمان

سـازي   پذیري دولت و مردم در قبال یکدیگر و شـفاف  رسانی، مسئولیت آزادسازي اطالع

در بیانیه تیـانجین قیـد   .هاي دیگر این بیانیه است بخش ازجملهامور اداري براي مردم 
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هـاي   ها و سـازمان  اي بازرسی و مبارزه با فساد کشورها با دولته شده است که سازمان

هاي بیشتري در مبارزه با فساد خواهند  حقوقی و قضایی کشورهاي متبوع خود همکاري

در بیانیـه از همـه اعضـا    .داشت و به اجراي قوانین در این زمینه کمـک خواهنـد کـرد   

مبارزه با فساد تـدوین کـرده و   خواسته شده است اصول ابتکاري و قوانین جدیدي را در 

  .دنبال اصالحات روزمره براي تقویت روند مبارزه با فساد باشندبه

این بیانیه که بین نمایندگان کشورها و مناطق حاضر در اجالس توزیع شده، قرار 

  .است در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز قرار گیرد

  
  حاشیه اجالسریاست سازمان در  يدیدارهاي دوجانبه

  :جمهوري خلق چینوزیر نظارت» هوانگ شو شیان«با آقاي  وگو گفتدیدار و 

قبل از عزیمـت  ) 2016یم9(1395اردیبهشت  20روز دوشنبهدر» ناصر سراج«

ترین مقام نظارتی جمهـوري خلـق    با عالی-شهر محل برگزاري اجالس –به تیانجین 

هـا بـه    مباحـث مختلـف همکـاري    وصدرخصـ دیدار کـرد و بـا وي    در شهر پکن چین

نامـه امضـا    سازمان بازرسی کل کشور در این دیدار به تفـاهم  رییس. وگو پرداخت گفت

شده میان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نظارت جمهوري خلـق چـین در جریـان    

چـین بـه تهـران اشـاره کـرد و       يجمهـور  ریـیس » شی جین پینگ«سفر سال گذشته 

وي اظهار داشت که یکی از دالیل سفرش به چین عـالوه  .آن شدخواستار اجراي مفاد 
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بر شرکت در اجالس مزبور، پیگیري اجراي مفاد یادداشت همکاري امضاءشده میـان دو  

که حاکمیـت قـانون یکـی از    سازمان بازرسی کل کشور با بیان این رییس.کشور است

ظـر، تبـادل اطالعـات،    ن شود، همکاري، تبـادل  موارد مهم در اداره کشورها محسوب می

هاي مختلـف   هاي تخصصی میان دو کشور و تبادل کارشناس در حوزه برگزاري اجالس

ویژه نظارت و بازرسی در امور مربوط به نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت، معـدن، ورزش   به

.هاي موردنظر طرفین مؤثر دانست را در اجراي بهتر اهداف و برنامه... و جوانان و

تـر بـا افـراد     برخورد جدي يدرزمینهخواستار همکاري دو کشور همچنین  ایشان

و همچنین اموال به یغما رفته توسط آنان شـد و ابـراز    ها آنفاسد و فراري، بازگرداندن 

امیدواري کرد که همه کشورهاي درگیر با این مسـائل بتواننـد بـا همکـاري مسـتمر و      

  .نقاط دنیا ایجاد کنندتر محیط ناامنی را براي چنین افرادي در اقصی  جدي

سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگري از سـخنان خـود بـه فرمـان      رییس

مبـارزه   درخصوصاي رهبر معظم انقالب اسالمی  اهللا خامنه اي حضرت آیت هشت ماده

خوشـبختانه  : اشـاره کـرد و گفـت   )1380ماه سال  فرمان مربوط به اردیبهشت(با فساد 

.هاي مشترك فراوانی دارنـد  و دیدگاه نقاط نظرزه با فساد مبار درخصوصایران و چین 

و » شی جین پینـگ «ماه سال گذشته  کرد که این موضوع حتی در دیدار بهمن تأکیداو 
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قرار گرفت و آنان  تأکیدرؤساي جمهوري دو کشور در تهران نیز مورد » حسن روحانی«

دارند و آن برخـورد شـدید و   مبارزه با فساد یک موضع واحد  يدرزمینهاعالم کردند که 

سراج همچنین بـه تشـکیل   قاضی. قاطعانه با مفسدان اقتصادي در تمامی سطوح است

طلبی اشاره کرد کـه بـا    هاي ویژه در ایران جهت رسیدگی به پرونده افراد فرصت دادگاه

درازي کـرده و آن را   المال دسـت  ها، به اموال بیت سوءاستفاده از دوران ناعادالنه تحریم

کرد که با اتخاذ تدابیر ویژه خوشبختانه فرار افراد فاسد و خروج  تأکیدوي .به یغما بردند

دهد که جمهوري اسـالمی   اموال از کشور تقریباً به صفر رسیده و این موضوع نشان می

سراج همچنـین  .ایران عزم خود را در مبارزه جدي با پدیده شوم فساد، جزم کرده است

شـفافیت  «بنـدي سـازمان    رتبـه  براسـاس یران در دو سال اخیـر و  اي ا پله 14به صعود 

هاي اعالمی از سوي سـازمان مزبـور مـورد     هرچند رتبه: اشاره کرد و گفت» المللی بین

المللی براي اعالم واقعی فـارغ   انتقاد ایران است اما تعامالت این سازمان با شفافیت بین

سازمان بازرسی کل کشور  رییس.یافتاي نزدیک تحقق خواهد  داري، در آینده از جانب

: توجهی برخی کشورهاي غربی به اجراي قوانین نیز اشاره داشت و اظهـار داشـت   به بی

چگـونگی مبـارزه بـا     درخصـوص المللـی   برخی کشورهاي غربی آنچه را که قوانین بین

  .دهند گیرند و در این زمینه فقط شعار می پولشویی مشخص کرده، نادیده می

نظارت و بازرسـی جمهـوري خلـق چـین همچنـین یادداشـت تفـاهم         مقام عالی

عنوان نقشه راهـی   امضاشده میان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نظارت چین را به

وي یکی از وظـایف  .هاي دوجانبه را در آینده ترسیم خواهد کرد تعبیر کرد که همکاري

برخـورد بـا افـراد خـاطی      مهم وزارت متبوع خود را حفظ روند جدي مبارزه بـا فسـاد و  

مقررات حزب کمونیست چین دانسـت تـا از ایـن طریـق کشـور چـین بتوانـد         براساس

خواري، اختالس و سـایر آثـار ایـن پدیـده شـوم را       سوء اداري و مالی، رشوه هايجریان

وزیر نظـارت چـین همچنـین از حمایـت کشـورش       .کن سازد متوقف و در نهایت ریشه

من آمبودزمانی در ایران خبر داد و گفت که در چارچوب تأسیس آکادمی انج درخصوص
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انجمن آمبودزمانی آسیایی دستگاه نظارتی دو کشور همواره از یکدیگر حمایـت کـرده و   

وي در خاتمـه از مواضـع مثبـت و سـازنده     . ها همچنان تداوم خواهد یافـت  این حمایت

  .کشور متبوعش قدردانی کرد درخصوصکشورمان 

دادسـتان کـل دادسـتانی عـالی      »کائو جیان مینگ«با آقاي پروفسور  وگو گفتدیدار و 

  :جمهوري خلق چین

» پروفسور کائو جیان مینگ«سازمان بازرسی کل کشور در جریان دیدار با  رییس

بر عزم مشترك و جـدي دو کشـور ایـران و     تأکیددادستان کل جمهوري خلق چین، با 

از آمادگی سازمان بازرسی کل کشور براي چین براي مبارزه با فساد در سطوح مختلف، 

المللی مسئولین مبارزه با فساد بـه   برگزاري اجالس سالیانه و مجمع عمومی انجمن بین

  :میزبانی جمهوري اسالمی ایران گفت
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بـا دادسـتان کـل    ) 2016می  10(1395بهشتیارد21شنبهسهسراج عصر روز 

سـازمان بازرسـی کـل     رییس. کرد وگو جمهوري خلق چین و معاونین وي دیدار و گفت

المللـی مسـئولین    کشور در این دیدار با اشاره به دهمین سـالگرد تأسـیس انجمـن بـین    

ویـژه دادسـتانی    هاي ارزنده مقامات کشور چین، بـه  ها و فعالیت مبارزه با فساد؛ از تالش

بـوده اسـت؛ تشـکر و     دار عهـده کل که ریاست انجمن مزبور را نیز طی مـدت گذشـته   

 يزمینـه درسازمان بازرسی کـل کشـور همکـاري ایـران و چـین       رییس. دانی کردقدر

تر با افراد فاسد و فراري، بازگرداندن اموال مسروقه ناشی از فساد را بسیار  برخورد جدي

از  جانبـه  همـه هـاي   حائز اهمیت دانست و تحقق این امر را در گروه همکاري و حمایت

شـی جـین   «مـاه سـال گذشـته     ریخی و ارزنده بهمنوي با اشاره به سفر تا. هم دانست

حزب کمونیست جمهوري خلق چین را به ایران و دیدار و  رییسو  جمهور رییس» پینگ

کشورمان را فرصت تـاریخی بـراي گسـترش و     جمهور رییسگو به دکتر روحانی وگفت

مربوط در سطوح سیاسی و اقتصادي، بلکه در امور  تنها نههاي دوجانبه؛  تعمیق همکاري

  .هاي آمبودزمانی، نظارت و بازرسی و مبارزه با فساد دانست به فعالیت

در این دیدار پروفسور کائو جیان مینگ، دادستان کل جمهوري خلق چین، ضمن 

ابراز خشنودي از سفر سراج و هیأت همراه بـه تیـانجین و شـرکت در نهمـین اجـالس      

هـاي   دریغ دو کشور در عرصه هاي بی سالیانه انجمن مسئولین مبارزه با فساد؛ از حمایت

وي . هـا تشـکر کـرد    هاي مختلف و نیـز سـایر عرصـه    المللی در مجامع و کنفرانس بین

میزبانی کشورمان از مقامات ضدفساد دنیا کـه در انجمـن مزبـور عضـویت      درخصوص

ریاست انجمـن   که نیاو با توجه به  کند میدارند، اظهار داشت؛ از این ایده حتماً حمایت 

مزبور پس از ده سال، به دادستانی دولت قطر سپرده شده است؛ از اعالم میزبانی ایـران  

  .هاي الزم را خواهد کرد براي اجالس آتی حتماً حمایت
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ـارت و بازرسـی،      ؤبا ردیدار ریاست سازمان بازرسی کل کشور ـا و نماینـدگان نهادهـاي نظ س

  :شامل موارد زیر بود ننده در اجالسک هاي برخی از کشورهاي شرکتدادستانی و آمبودزمان

گو با آقاي والسیس نماینده دبیرکل سـازمان ملـل متحـد و    ودیدار و گفت-1

امور معاهدات دفتر سازمان ملل متحد براي مقابله با مـواد مخـدر و    رییس

؛1جرم

) آقاي دکتر علی بن فتـایس المـاري  (قطرگو با دادستان کل ودیدار و گفت-2

ی مسئولین مبارزه با فساد انتخاب الملل نیبد انجمن جدی رییسعنوان بهکه 

شدند و عرض تبریک به ایشان به مناسبت این انتخاب؛

ی مبارزه بـا  الملل نیبآکادمی  رییسگو با آقاي مارتین کروتنر؛ ودیدار و گفت-3

  ؛2فساد

آقـاي فکـرت   (جـان یآذرباگو با وزیر دادگسـتري جمهـوري   ودیدار و گفت-4

ی مسئولین مبارزه الملل نیبانجمن  رییسبینازمان که ایشان هم) محمداف

                                                          
ی مسئولین مبارزه بـا  الملل نیبي متبوع خود با انجمن ها سازمانبر هماهنگی بیشتر میان  دو طرفاین دیدار در.1

همچنـین سـراج در ایـن جلسـه موضـوع میزبـانی جمهـوري        . کردند دیتأکي مشترك ها برنامهبراي اجراي فساد

با فساد را مطرح  ی مسئوالن مبارزهالملل نیبجهت برگزاري اجالس سالیانه و مجمع عمومی انجمن اسالمی ایران

 طـرف  بـه نمودند که آقاي والسیس ضمن استقبال از این پیشنهاد قول طرح موضوع در کمیته اجرایـی انجمـن را   

.ایرانی داد

ریاسـت  . آکادمی آمبودزمان آسیایی توسط سازمان بازرسی کل کشور مطـرح شـد   سیتأسدر این دیدار موضوع . 2

راي حضور در جلسه افتتاح این مرکز آموزشـی از ایشـان درخواسـت    دعوت از آقاي کروتنر بمحترم سازمان ضمن

. را در اختیار سـازمان قـرار دهـد   این مرکز سیتأسی مبارزه با فساد براي الملل نیبنمود تا نظرات مشورتی آکادمی 

مرکـز مـذکور گفـت آکـادمی آمبودزمـان      سراج براي حضور در مراسـم افتتـاح   قاضیقبول دعوت آقاي کروتنر با

کل کشور جمهوري اسالمی ایـران از هـیچ تالشـی    ي مشورتی به سازمان بازرسیها هیتوصی جهت ارایه الملل نیب

  .دریغ نخواهد کرد
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ـ گو با ایشان و آقاي کـامران  وو گفت باشندیمبا فساد نیز  معـاون  (افیعل

فساد این کشور؛کمیسیون مبارزه با رییسو ) دادستان کل

مشـاور کـل انجمـن    ؛دالوانگو با آقـاي دکتـر راسـموس    ودیدار و گفت-5

؛1ها دادستانی الملل نیب

یی بـا نماینـدگان کشـور    وگو گفتین ریاست محترم سازمان دیدار و همچن-6

اوکراین، بالروس، روسیه، ژاپـن، کـره جنـوبی، ماکـائو، انـدونزي، مـالزي،       

.پاکستان، تاجیکستان و آرژانتین داشتند

  

در نهمـین  کـل کشـور   بازرسـی  سـازمان  حضـور  دستاوردهايترین مهم

  مسئولین مبارزه با فساد لمللیا بیناجالس سالیانه و مجمع عمومی انجمن 

ترین مقامات نظارت و بازرسی، مسـئولین مبـارزه بـا    با عالی وگو گفتدیدار و -1

قضایی جمهوري خلق چین؛فساد و مقامات

توافق بر اجراي یادداشت تفاهم مشترك میان سازمان بازرسی کـل کشـور و   -2

وزارت نظارت چین؛

 يجلوگیري از اعطا -مثلث فسادگیري شکلمقابله با «بحث با موضوع  ارایه-3

در جلسه عمـومی اجـالس توسـط     »تابعیت مضاعف به مقامات فاسد فراري

ریاست سازمان؛

  

    

                                                          
ـ  نیبدیدار آقاي راسموس وان دال پیشنهاد عضویت دادستانی جمهوري اسالمی ایران در انجمن  نیادر. 1 ی الملل

سراج با مطلوب خواندن زمینه این عضویت از سـوي جمهـوري   قاضی. را به ریاست سازمان ارایه نمود ها دادستان

منوط به موافقت و اعالم نظـر دادسـتانی جمهـوري اسـالمی     ی اعالم نتیجه راالملل نیباسالمی ایران در این نهاد 

.ایران دانستند
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  :بخش دوم

  سخنرانی ریاست محترم

  سازمان بازرسی کل کشور در اجالس
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  ریاست محترم انجمن؛ دبیرکل محترم و همکاران گرامی؛

در جمع مسئوالن مبارزه با فسـاد،   گریدباره مایه مباهات است ک جانب اینبراي 

و نکاتی درخصوص اقدامات عملی براي مبارزه با فسـاد و سـوء جریانـات     ام شدهحاضر 

فرصـت را مغتـنم دانسـته و دهمـین سالگشـت تأسـیس       . کنم میرا بیان اداري و مالی

مسـئوالن  از . دارم مـی را گرامـی  ) IAACA(فسادالمللی مسئولین مبارزه با  انجمن بین

دادستان کـل و دبیرخانـه انجمـن کـه زمینـه       ژهیو بهمحترم کشور جمهوري خلق چین 

  .کنماند؛ تشکر میاین اجالس را فراهم آورده تر مناسبهرچهبرگزاري 

  ها و آقایان؛خانم

در هشتمین اجالس ساالنه و مجمع عمومی انجمن که سال گذشته در  جانب این

پیشگیري از اعطـاي   درخصوصگ برگزار شد، بحثی را کشور روسیه و در سنت پترزبور

که این امر از تدابیر معتقدم. مقامات فاسد مالی مطرح نمودمتابعیت مضاعف به افراد و

در اجالس حاضـر، بحـث قبلـی را    . در مقابله فراملی با پدیده فساد است کارآمدو  مؤثر

  .زمپردا دو جنبه نظري و کاربردي میتکمیل و به تشریح آن از

یکی از قضات دستگاه قضایی ایران با بـیش از   عنوان بهاینجانبدر اولین بخش، 

همکاران محترم از سایر کشورها که در این نشسـت   همچنینخدمت و سابقه سال  37
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، شناسـی  جامعه، شناسی جرمهمچون  هایی حوزهحضور دارند و همچنین، دانشگاهیان در 

و  تـر  نـه یهز کـم وقـوع جـرم بـه مراتـب،      حقوق و سیاست معتقـدیم کـه پیشـگیري از   

هاي به همین دلیل، در بررسی روش. بعد از وقوع آن است يهاییجو چارهاز  تر اثربخش

هاي مـرتبط بـا پیشـگیري از جایگـاه بـاالتري      مقابله با فساد در سطوح مختلف، بحث

یـت  آنچه در اجالس پیشـین بـا عنـوان مقابلــه بـا اعطـــاي تابع      . شوندمیبرخوردار 

در قالـب یـک رویکـرد     درواقـع مضاعف به افــراد و مقامات فاسد مـالی مطـرح شـد،    

  .گیردپیشگیرانه جاي می

    مطـرح   گانـه  سـه این بحث پیشگیرانه از نگاهی نظـري در ارتبـاط بـا عناصـري     

از سـوي مفسـدان داراي تابعیـت مضـاعف      »مثلث تکرار فسـاد «شود که من آن را می

از انگیزه بالقوه، سابقه عمـل و   اند عبارتدر سه رأس این مثلث  عناصر موجود. نامممی

شـود،  که یک مقام فاسد، موفق به اخذ تابعیت از کشوري دیگر مـی زمانی. محیط جدید

شود، زیرا در حقیقت، دو رأس این مثلث یعنی انگیزه بـالقوه  مثلث تکرار فساد، فعال می

دو از پـیش وجـود دارنـد و رأس سـوم     براي عمل مفسدانه و سابقه عمل مفسدانه، هر 

مثلث یعنی محیط جدید است که با اعطاي تابعیت، شکل مثلث را کامـل و آن را فعـال   

  .نمایدمی

آنچه در اینجا باید با دقت و وسواس مورد توجه قرار گیـرد، پیشـگیري از شـکل    

فاسـد،   دو رأس این مثلث مربوط به افراد و مقامات کهییازآنجا. گرفتن این مثلث است

براي اعمال مفسـدانه و عمـل بـه آن،     ها انگیزهبا داشتن  ها آناز پیش وجود دارد یعنی 

براي پیشگیري  مانده باقیکه براي ارتکاب جرم، آمادگی دارند، لذا تنها راه  اند دادهنشان 

از تشکیل مثلث تکرار جرم مقابله با دستیابی این افراد به محیط جدید یعنی رأس سـوم  

این پیشگیري نیز ازطریق عدم اعطاي تابعیـت بـه افـراد و مقامـات داراي     . تمثلث اس

  .سوابق مجرمانه تحقق خواهد یافت
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    مثلـث تکـرار فسـاد رخ     گیـري  شـکل ممانعـت از   عنـوان  بهاز سوي دیگر، آنچه 

تعارضـی نـدارد زیـرا اوالً کشـورها در      ها دولتدهد، با حاکمیت ملی کشورها و اراده می

کنند و ثانیاً هیچ دولتـی حاضـر   با یکدیگر به پذیرش این رویکرد اقدام می توافق جمعی

دهد که خـود نیـز از   گیري فسادي قرار اي براي شکلنیست اعمال اراده خود را مقدمه

  .آن متضرر خواهد شد

هاي عملی و کـاربردي رویکـرد مقابلـه بـا     به جنبه جانب اینبخش دوم از بحث 

هـاي عملـی   جنبـه  عنوان بهآنچه در اینجا . اد اختصاص داردگیري مثلث تکرار فسشکل

برگرفته از تجارب طوالنی و متعـدد در سـطوح ملـی و فراملـی      درواقعشود، مطرح می

  :گردند میارایهاست که در قالب موارد زیر 

المللی براي عدم اعطاي تابعیت به افراد و مقامات فاسـد  لزوم وجود اراده واقعی بین.1

  .مالی

از سوي اعضاي جامعـه   ها آنو تصویب و امضاء  آور الزامالمللی تهیه اسناد بین لزوم.2

  .مقابله با اعطاي تابعیت به افراد و مقامات فاسد مالی درخصوصالمللی بین

ــی  .3 ــامانه الکترونیک ــاد س ــزوم ایج ــاك «ل ــت پ ــاي تابعی ــرل تقاض Clean)» کنت

Nationality Demand Control) ملل متحد براي مقابلـه  زیر نظر دفتر سازمان



27/...هاي نهمین اجالس ساالنه و چکیده سخنرانی

که با استفاده از اطالعات افراد متقاضی تابعیـت در  )UNODC(جرمبا مواد مخدر و 

  .ماهیت تقاضاهاي یاد شده اقدام نماید سازي شفافو مقصد، به  مبدأکشورهاي 

  همکاران گرامی؛

هـایی  وقوع جرم و ایجاد محدودیت در محـیط  هاي زمینهگیري شکلسخت کردن 

، در نبود نگهبانانی توانا، به سرعت ظاهر شده و بـدون توقــف در یـک    ها آنر که فساد د

هایی اسـت کـه   رهیافت ترین مهمازجمله، کند میهاي دیگر تسري پیدا عرصه، به عرصه

هـاي ضـد فسـاد    مسـئوالن دسـتگاه   عنوان بهما . تواند در مسیر کنترل فساد عمل کندمی

خود براي ایجاد محـدودیت در مسـیر پویـایی فسـاد      وظیفه داریم از تمام توان و امکانات

ي جدید در هاها در این زمینه، قرار ندادن محیطمحدودیت ترین مهمیکی از . بهره بجوییم

  .هاست آنطریق اعطاي تابعیت به اختیار مقامات فاسد از

دستاوردهاي علمی جدید، کار مقابله با فساد یک کار  براساسالبته بدیهی است که 

مؤثرترین رویکرد در مقابله با فسـاد   عنوان بهبا روشی واحد نیست و آنچه امروز  يدبع تک

و اسـتفاده از   يچندبعـد شود، توجه به ابعاد مختلـف در قالـب یـک رویکـرد     از آن یاد می

، اعتبـار ایـن   همـه  نیبـاا . همکاري بـازیگران مختلـف در سـطوح ملـی و فراملـی اسـت      

شود که دست از اقدام در مواردي خاص که تقویت ی، مانع از آن نمیچندوجهرویکردهاي 

بحث اعطاي تابعیـت مضاعــف    جانب این. قطعی است، برداریم ها آنو گسترش فساد در 

بـر روي آن از سـوي جامعـه     تأکیددانم که به افـراد فاسد مالی را یک موضوع خاص می

یی و گسـترش فسـاد را   هاي اقدام جمعی علیه آن، راه تحرك، پویـا المللی و یافتن راهبین

گمان من این است که همه ما امیدواریم در پایـان ایـن اجـالس بـه     . محدود خواهد نمود

هـاي  تصمیماتی قاطع و نتایجی مفید در این زمینه دست یابیم و شاهد فوایـد آن در سـال  

  .آتی باشیم

  متشکرم
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  با فسادهاي مبارزه  دستگاه نمایندگانسخنان اي از  گزیده: بخش سوم

  در نهمین اجالس ساالنه

  المللی مسئولین مبارزه با فسادو مجمع عمومی انجمن بین
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  لیم ایلسو:  سخنرانی نماینده کره جنوبی

  المللی انداز آینده همکاري بین وضعیت کنونی و چشم:     سخنرانی عنوان

  

  :چکیده

و استرداد مجرمین جانبههاي قضایی دو همکاري

oکشور 71وطرفه کره با معاهدات قضایی د

o کشور 74معاهده استرداد مجرمین با

 المللی اجراي مقررات بین يدرزمینههمکاري

oامضاي کنوانسیون سازمان ملل براي مقابله با فساد

oیافته امضاي کنوانسیون سازمان ملل براي مقابله با جرایم سازمان

o رقـانونی  امضاي کنوانسیون سازمان ملل درباره مقابله با قاچـاق غی

کاال و مواد مخدر

o امور مالی يدرزمینهعضویت در نیروي واکنش سریع سازمان ملل

 هادرخواست وزارت دادگستري براي بازگرداندن دارایی: 1پرونده

هـاي   میلیون دالر به حسـاب  4مالک یکی از مراکز تفریحی در کره در حدود 

حسـاب یـک    به 2002در سال  ها آنکارمندان منتقل کرده و سپس از حساب 

عنـوان یـک شـرکت بـا      بـا شرکت در مغولستان منتقل کرده بود که در آنجا 

  . مسئولیت محدود درحال ساخت یک هتل بوده است

که باقی  درصد سهام شرکت است درحالی 35وي مدعی شده بود فقط مالک 

  . سهام به نام اعضاي خانواده وي بوده است

دفتـر دادسـتان مغولسـتان درخواسـت     دستگیر و از  2009فرد متهم در سال 

دادسـتان مغولسـتان دسـتور     2011شـده در سـال    بازگرداندن دارایی خوانـده 
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حسـاب دولتـی در کـره جنـوبی را      فروش سهام خوانده از هتل و واریز آن به

  .صادر کرد

  

ها چالش

oوجود معاهده درصورتحتی  کشورها عدم تعهد

o انجامدها به طول می سالممکن است زمان که عامل.

oهاي حقوقی متفاوت نظام

oهاي متفاوت ها و فرهنگ مشکل زبان  
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  مارسلو پونتز ویانا :  سخنرانی نماینده برزیل

  تجارب برزیل در مبارزه با فساد:     سخنرانی عنوان

  

  :چکیده

دفتر حسابرسی کـل اسـت کـه در سـال     در برزیل، نهاد متولی نظارت و بازرسی 

  .تأسیس شده است 2003

دفتر حسابرسی کل رکنچهار:

oحسابرسی

oرسیدگی به شکایات

oپیشگیري از فساد

oگروه مراقبت

فرآیند عملیاتی دفتر حسابرسی کل

  دادستانی        پلیس    دفتر حسابرسی

 )اقدامات تأمینی و مجازات(پرچم آبی )تحقیقات جنایی(  )کارت قرمز(پرچم قرمز 

  پرچم سبز

رتال شفافیت برزیلوپ

oمحتواي سایت

 ها آنفهرست ادارات دولتی و اطالعات کلی

 شده ادارات محکومفهرست

 ها آنشده و حکم  مدیران و کارکنان محکومفهرست

 ها شامل دارایی(اطالعات مأموران و کارکنان دولت(

شکایت و اطالعیه

مشاوره آنالین



33/...هاي نهمین اجالس ساالنه و چکیده سخنرانی

 عملیات کارواش(پرونده پترو رایس(

حسـاب احـزاب و بخشـی     عواید آن به در این پرونده کالن پولشویی که بخشی از

نفـر محکـوم    93نفر متهم شـدند کـه    179رفت، هاي خیریه می حساب انجمن به

جمهور اسبق، وزراي  رییسسناتورها، نمایندگان مجلس،  ها آنگردیدند که در میان 

شرکت زیربنایی برزیـل درگیـر بـوده و     8در این بین . اسبق و تجار بسیاري بودند

کشور درخواست استرداد ارسال گردیـد و طـی ایـن     87ها به  اراییبراي بازگشت د

  .میلیارد دالر به خزانه بازگشت 1عملیات 
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  دوکا ماي : سخنرانی نماینده ماکائو

  ها اي بر رژیم حقوقی اعالم دارایی مقدمه: عنوان سخنرانی

  

  :چکیده

  چه افرادي باید دارایی خود را اعالم کنند؟

 هااعالم داراییی یم حقوقژر مشمولافراد

oمدیران دولتی

مدیران عالی

نمایندگان مجلس

ها قضات و دادستان

اعضاي شوراهاي عالی

oکارمندان دولت

شده و منصوب تا زمان معین افراد انتخاب

خرید خدمتهاي قرارداد طرف

مستخدمین نظامی

مستخدمین گمرك

  اعالم کرد؟بایدچه چیزهایی را 

محتواي اعالم دارایی

oیی غیرمنقولدارا

خانه و ملک

شرکت و بنگاه تجاري

سهام

کشتی و هواپیما، کلکسیون، جواهرات



35/...هاي نهمین اجالس ساالنه و چکیده سخنرانی

دالر 5000دارایی مادي باالي  گونههر

oها دریافتیدرآمدها و

oدالر 5000هاي باالي  بدهی

oبـر عـده خواهـد داشـت      مقامشواسطه  بهفرد هایی که  سمت

ن شخصیت عنوابهها مانند عضویت در شوراها یا هیأت مدیره

.اشحقوقی

  شوند؟ ها در کجا نگهداري میصورت دارایی

ها صورت دارایی دسترسی به

o     اعضاي کمیسیون مبارزه با فسـاد و مـدیران عـالی کشـور در

دیوان عالی/ دادگاه عالی 

oسایر مدیران دولتی و کارکنان در کمیسیون مبارزه با فساد

  مجازات عدم اعالم دارایی چیست؟

شده صورت دارایی اعالم نشود منجر به مسدودسـازي   ییناگر تا زمان تع

ماه خواهد شد 6حقوق تا 

نشده تـا   اگر مشخص شود عدم اعالم دارایی تا زمان مقرر عامدانه انجام

ماه جریمه نقديبرابر حقوق یک 3

 الم دارایی شامل مقررات عدم پیروي از دسـتور  از اع استنکافدرصورت

شده و به دادگاه کارکنان دولت ارجاع خواهد شد

 مـاه حـبس و جـرایم     3تـا  مشـمول  اگر اعالم دارایی خالف واقع باشد

.تخلف در اجراي قانون خواهد شد
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  سیمون پیه :کنگنماینده هنگ یسخنران

را به آینده  ها آننهادهاي مبارزه با فساد که هاي اساسی موفقیت براي  مؤلفه: عنوان  سخنرانی

  شود رهنمون می

  

  :چکیده

در  کـه  انـد درصد افراد مورد پرسش اعالم کرده 1فقط  ،کنگ هنگ در تجربه

.اندسال گذشته با فساد مواجه گردیدهیک

  کنـگ   هـاي بنیـادین هنـگ   جایگاه مبارزه با فساد در قانون اساسـی و قـانون

.است جایگاهی خاص

3میلیـارد تومـان کـه     450حـدود  . شـود دجه مناسبی تخصیص داده میبو %

. کنگ استبودجه کل هنگ

هاي سیاسی و اداري ها و انتصاب اولویت سالمت و شفافیت در تمام انتخاب.

 کنوانسیون سازمان ملل، مرزبندي و تفکیک وظایف روشـنی   5براساس ماده

.با فساد وجود دارد میان وزارت دادگستري، دادستان و نهاد مبارزه

90  فساد مربوط به اعالمات و شکایات شـهروندان اسـت   کشفموارددرصد .

.)هاي موردي در سازمانمقایسه شود با آمار پرونده(

70 رغم آزاد بودن ثبت مشخصـات   ـ بهدرصد شکایات و اعالمات با ذکر نام

.ستشود که نشانه اعتماد به سیستم قضایی اهویتی شاکی ـ انجام می

 شده است سازمانی نهادینه عنوان فرهنگ به »مداري همگانی اخالق«رهیافت.

    اي بـا رویکـرد   کنوانسـیون، مطالعـات گسـترده    36و6با توجـه بـه اصـول

.شده است هاي فسادخیز انجام پیشگیري و شناسایی ریسک



37/...هاي نهمین اجالس ساالنه و چکیده سخنرانی

 ایجادشـده   هـا  دسـتگاه کنوانسیون، نهاد بازرسی داخلی در  5با توجه به اصل

اندازي شده، پوشش خبري از نهادهـاي  راه ها دستگاه، شوراي حقوقی در است

هاي مشورتی در نهاد مبـارزه بـا فسـاد    دولتی آزاد و فراگیر شده است، کمیته

.دهداي میهاي مربوط خدمات مشاورهشده که به دستگاه تشکیل

ارایهسفیر جوان ضدفساد، هزارکارگیري  استفاده از تبلیغات اجتماعی مانند به

نهـاد مـدنی    800، همکـاري بـا   هـا  دسـتگاه ساعت نفر مشاوره به  شش هزار

.مرتبط
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  (IACAC)  علیه فساد آمریکاکنوانسیون کشورهاي قاره معرفی  :عنوان سخنرانی

  

  :چکیده

اي ماننـد آنتیگـوا و بـاربودا، باهامـا،      شورهاي کوچک و جزیـره کدر این مجموعه 

گویان، هاییتی، جاماییکا، ترینیدا و توباگو، سـن گیـتس و    بارابادوس، دومنیکن، گرانادا،

بـه ایـن    2004تـا   1990هـاي مختلـف از    این کشـورها در سـال  . سن لوسیا قرار دارند

  .کنوانسیون پیوستند

هدف کنوانسیون

  و تقویت توسعه مقابله با فساد به شکلی اثربخش ـ ارتقا

ـ   ري، مجـازات و  ـ تسهیل همکاري میان اعضا درخصوص پیشـگیري، رهگی

  ازمیان بردن فساد

مشکالت عمده این کشورها در مقابله با فساد

  ـ کمبود نیروي انسانی و منابع مالی

  ـ موارد فراوان براي رسیدگی

  ـ پیچیده بودن قضایاي فساد در کنار حجم زیاد اطالعات

  بندي قضایا ـ نیاز به اولویت

نیازهاي اساسی براي مقابله با فساد

  سیاراده سیاـ

  ـ آگاهی عمومی

  ـ حفاظت از افشاگران و مخبران

  ـ آموزش مردم

  ـ درگیر کردن جوانان

  ـ اقدام عملی



39/...هاي نهمین اجالس ساالنه و چکیده سخنرانی

  بارومپوزاکو آنجله :سخنرانی نماینده هیأت مشاوران اتحادیه آفریقا

  المللی در جنگ علیه فساد همکاري بین:عنوان سخنرانی

  

  :چکیده

 المللی بینتعریف همکاري

یـک عنـوان    يدرزمینـه ، همکاري کشورهاي مختلـف  المللی بینـ همکاري 

  .واحد است

علمـی، سیاسـتگذاري، دیپلماتیـک، نظـامی،      يها حوزهـ این همکاري شامل 

  .شود میپلیسی، اقتصادي و فرهنگی 

 المللی بینهدف همکاري

  چندجانبه/دو هاي همیاريـ تسهیل خدمات متقابل و 

  همکاري فنی يها نامه موافقتـ امضاء 

  تجارتق تبادل ـ تشوی

سازوکارها

المللـی در  هاي جنـگ علیـه فسـاد در سـطح بـین     جنبه ترین مهمبر  تأکیدـ 

  انگاري، استرداد اموالهاي پیشگیري، جرمحوزه

سـازي  اثـربخش  باهـدف ها دستورالعملـ برقراري پیوند میان اصول راهنما و 

  اجرا

  حقوقی چندجانبه/دو هاي همیاريـ 

  چندجانبه/دو  يهايهمکاردر  یررسمیغیگزین و جا يها راهـ توجه به 
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ها چالش

در جنـگ   المللی بینيهايهمکارسیاسی رهبران براي تحقق  يـ نبود اداره

  علیه فساد

  المللی بیناثربخش همکاري میان نهادهاي ملی و  يسازوکارهاـ نبود 

ـ و بـه ـ نبود سازوکارهاي تحرك مـالی بـراي اقـدام عملـی علیـه فسـاد        ژهی

  پولشویی يها شبکهخصوصدر

ها هیتوص

اثـربخش   مجـازات ـ ایجاد تعهد و اراده سیاسی در مبارزه با فساد همـراه بـا   

  براي مفسدان

حفـظ   باهدفملی به کمک تأمین منابع مالی  هاي سازمانـ تقویت نهادها و 

  ها آناستقالل 

  

  



41/...هاي نهمین اجالس ساالنه و چکیده سخنرانی

  دکتر مارتینا گوگر :سخنرانی نماینده اتریش

  کالن و ملی در امر پیشگیري و آموزش يهاافتیره:عنوان سخنرانی
  

  :چکیده

اقدامات پیشگیرانه ملی

  تأسیس شده است 2010اداره فدرال مبارزه با فساد که در سال : ـ نهاد متولی

  قانون فدرال تأسیس و سازماندهی اداره فدرال مبارزه با فساد: ـ ابزارهاي قانونی

یعنـی   باشـد یمـ هیدوسـو بردي راه: تدوین استراتژي ملی مبارزه با فساد ـ1

  قانونی و پیشگیرانه

تعهـد بـه سـالمت اداري ـ ارتقـاي شـفافیت در       : ـ اصول بنیادین  

  هايریگ میتصم

  خصوصی بخش آگاهیـ ارتقاي   

  ـ همکاري دولت و جامعه مدنی  

  ارتقاي آگاهی و سالمت اداري ـ2

  کاهش خطرات فساد و روندهاي اداري فسادزا ـ3

  اجرایی هاي دستگاهبراي  اي همشاورـ خدمات   

  اجرایی يها دستگاهدرـ اجراي نظام جامع مدیریت ریسک   

ملی آموزشی و پژوهشی هاي برنامه

  در نهادهاي نظارتی ـ1

  )مورد 500(ـ سمینار و سخنرانی   

  )مورد 113(آموزشی براي بازرسان  هاي دورهـ برگزاري   

  اجرایی سراسر کشور يها دستگاهدرـ2

  )مورد 70(مشترك  هاي نشستگزاري ـ بر  

  در بخش خصوصی و جامعه مدنی ـ3
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  براي آموزش و پیشگیري از فساد  DCECهايتالش

  مدیریت فساد و جرایم اقتصاديآشنایی با :عنوان سخنرانی

  

  :چکیده
  

آموزش عمومی براي مقابله با تبعات فساد و جلب حمایت عمومی در : اهداف

  مبارزه با فساد

  مردم وکارکنان دولت  ،دانش آموزان و نوجوانان: فجامعه هد

  آموزشی هاي برنامهـ1

oتبلیغات خانه به خانه

oتبلیغات در مراکز تجاري شلوغ

oتابلوهاي خیابانی

o ،سراسري يها شیهمانمایشگاه

oتبلیغات پیامکی

  پیشگیرانه هاي برنامهـ2

o  ـ فعالبررسی و رصد فرآینـد لـت در راسـتاي   مـأمورین دو  يهـا  تی

آمیزناسایی اعمال فسادش

o      مشاوره به نهادهاي دولتی درباره فرآینـدهایی کـه ممکـن اسـت

فسادزا باشند

  



43/...هاي نهمین اجالس ساالنه و چکیده سخنرانی

  حسن پله :سخنرانی نماینده بوسنی و هرزگوین

  دادستانی بوسنی هرزگوین در مقابل فساد:عنوان سخنرانی
  

  :چکیده

ساختار دفتر دادستانی

oگروه ویژه جرایم جنگی

o و فساد افتهیسازمانگروه ویژه جرایم

oگروه جرایم عمومی

مبارزه با فساد يمشکالت گروه ویژه

oهایبازرسبودن  بر زمان

oنداشتن مدارك الزم

oمشکالت مربوط به اغراض

oشرایط شاهدان
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  فیلیمونی داوتا :سخنرانی نماینده فیجی

  یجییند بازرسی و مجازات در کمیسیون مستقل مبارزه با فساد فافر:عنوان سخنرانی
  

  :چکیده
  

کارکردهاي کمیسیون مستقل مبارزه با فساد فیجی

  بازرسی و مجازات: ـ واکنشی

  آموزش:ـ تعاملی

  ـ پیشگیري

فرآیند رسیدگی به شکایات

oمورد 1322بیش از : دریافت شکایات

oپاالیش شکایات توسط تیم تخصصی

o بازرسی قضایی يها گروهارجاع شکایات وارده به

oونر براي بازرسیدستور معاون کمیسی

o اسناد آوري جمعبازرسی و

oنامصاحبه و اخذ توضیح از متهم

oتهیه گزارش حقوقی توسط تیم حقوقی و وکال

o دادرسی حکموتشکیل دادگاه

 احکام جزایی و تبرئه

o16  منجر به تبرئه متهم شده است ها پروندهدرصد.

  



45/...هاي نهمین اجالس ساالنه و چکیده سخنرانی

  سورینو گانا:نماینده فیلیپین یسخنران

  گذشته و ترسیم راه آینده يها درس: نهادهاي مبارزه با فساد يهآیند:عنوان سخنرانی
  

  :چکیده

 الزم بـراي   هـاي  زمینـه سـازمان ملـل ضدفسـاد فاقـد      المللی بینکنوانسیون

است المللی بینيهايهمکار

 ـ کـار  هدیوان عالی فیلیپین قوانین مخصوصی براي بازگرداندن اموال ابداع و ب

.گرفته است

ها تیفعالناظر اجرا و رصد انطباق  جمهور رییسی زیر نظر بین وزارت يکمیته 

.فیلیپین با کنوانسیون است هاي برنامهو 
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  آیرن ناستاس دکتر:سخنرانی نماینده مولداوي

  مبارزه   براي پیشگیري و اصالحات قانونی و نهادي در جمهوري مولداوي:عنوان سخنرانی

  فسادبا 
  

  :چکیده

رزه با فسادساختارهاي مبا

جـرایم  پیشـگیري و مبـارزه بـا   : ـ مرکز مبارزه با جـرایم اقتصـادي و فسـاد   

  مبارزه با پولشویی/ مبارزه با فساد و تبارگماري / اقتصادي و مالیاتی 

مبارزه بـا  / پیشگیري، شناسایی و بازرسی مفاسد : ـ مرکز ملی مبارزه با فساد

تحلیل / بی ریسک اقتصادي فساد ارزیابی قوانین و مطالعه و ارزیا/ پولشویی 

  ها گردنهو ارزیابی راهبردي و عملیاتی از 

درآمـدها و   ارایـه مـدیریت و نظـارت بـر    : ـ کمیسـیون ملـی سـالمت اداري   

/ مدیران در طـی زمـان مـدیریت     يهاییدارابرنظارت / مدیران  يهاییدارا

ممکـن   شناسایی مواردي که احتمال تقابل منافع مـدیران در اجـراي قـوانین   

  .است حادث کند

اصالحات قانونی

اسـتقرار  / اسـتقالل عملکـردي   : ـ تقویت نقش و جایگاه دادسـتان 

دادرسی با ترکیب متفاوت تمرکز و نگـرش تخصصـی بـر     يها میت

  ها درشت دانه/ فسادهاي بزرگ 

ـ تأسیس نهاد ملی سـالمت اداري بـراي کنتـرل سـطح سـالمت      

  ها دستگاه

  سالمت اداري يا هحرفـ تصویب قانونی آزمون 

  



47/...هاي نهمین اجالس ساالنه و چکیده سخنرانی

  شیراجوال اسالم:سخنرانی نماینده بنگالدش

  فساد در بنگالدش و استراتژي مبارزه با آن:عنوان سخنرانی
  

  :چکیده

وضعیت فساد در بنگالدش  

اند کـه میـانگین آن بـراي هـر      مردم رشوه پرداخت کرده درصد72در سال قبل 

ي فساد خرد در این کشور بـالغ بـر   مبلغ هزینه شده برا. دالر بوده است 40خانوار حدود 

-فساد باعـث شـکل  . درصد بودجه ساالنه است 4/8درصد تولید ناخالص داخلی و  4/1

امـوال   لیـ وم فیـ حپیرو شده که در تخصیص منابع، منجر بـه  -هاي حامیگیري شبکه

  .توجهی در کند کردن توسعه کشور دارند شود و نقش قابلدولتی می

ه با فساداقدامات بنگالدش در مبارز  

  .الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد

مبنی بر تشدید مجازات اداري براي رشوه  2012تصویب قانون پولشویی در سال 

  .در معامالت تجاري

شده تا با تصاحب غیرقانونی اموال در  نیز اصالح 2004قانون مبارزه با فساد سال 

  .اختیار منابع خاص برخورد شود

آن مردم  براساسدش قانون حق دسترسی به اطالعات را تصویب کرده که بنگال

  .توانند اسناد و اطالعات موردنیاز خود را از دولت دریافت نمایندمی

شـده   هـاي نهادهـاي دولتـی داده   به دفتر حسابرسی کل، اختیار نظارت بر هزینـه 

  .است

ـ  کمیسیون ضد ه لحـاظ قـانونی   فساد، نهاد اصلی مبارزه با فساد است؛ هرچنـد ب

    درمـورد نفـوذ اسـت زیـرا     زیـر طـرف باشـد امـا در عمـل     کمیسیون باید مستقل و بی

  .هاي خود وابسته به دولت استهزینه
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هاي غیردولتی در مبارزه با فساد ها و سازماننقش جامعه مدنی، رسانه  

-2006کمیسیون مبارزه با فساد بنگالدش از زمان روي کار آمدن دولت در سال 

هاي مختلفی را براي جلـب  این کمیسیون برنامه. اي فعال شده استطور فزاینده 2007

هاي غیردولتی در مبـارزه  ها و سازمان هاي جامعه مدنی، رسانهمشارکت مردم و سازمان

  .کرده است ارایهبا فساد 

اجـازه ندهـد    تاوضوح دولت را ملزم نموده  به 20قانون اساسی بنگالدش در ماده 

این اصـل قـانون    براساسباید جنبشی قوي . از درآمد نامشروع برخوردار شودکس  هیچ

منظور ایجـاد چنـین جنبشـی     به. هاي مردمی در تمام سطوح آغاز شوداساسی و خواسته

  :علیه فساد اقدامات زیر باید انجام شود

آگاهی الزم درباره تأثیرات مخرب فساد در سطوح محلی و ملی ایجاد شود.  

ناپـذیر بـه نفـرت و    سرنوشت اجتناب عنوان بهدر پذیرش فساد  برداشت مردم
  .آن تبدیل شود دربرابرمقاومت 

    افکار عمومی جهت اعمال فشار قوي به مقامـات سیاسـی و اداري در سـطح
  .محلی شکل بگیرد

  مشارکت مردم در بودجه در سطح محلی و ملی تضمین و نظارت مناسب بـر
  .اجراي آن اعمال شود

نفعـان  هاي توسعه با مشـارکت ذي  ی براي اجراي شفاف پروژهکنترل اجتماع
  .مختلف اعمال شود

هاي دولتی براي افشاي عمومی اطالعات در موضوعات مهم فشار به سازمان
  .وارد شود

رهبري عاقالنه کسـانی   رزه با فساد شامل مدیران سالم و بایک چتر ملی مبا
  .جنبش ضدفساد هستند ایجاد شود پیشگامکه 



49/...هاي نهمین اجالس ساالنه و چکیده سخنرانی

  گبوردان.ك:رانی نماینده موریتانیسخن

  المللی در مبارزه با فسادهاي بینموریتانی در همکاري ي تجربه:عنوان سخنرانی
  

  :چکیده

اقدامات موریتانی در مبارزه با فساد  

شویی اتخاذ کرده  موریتانی یک رویکرد راهبردي و جامع در مبارزه با فساد و پول

  .است

شویی در کشور بـا   ده تا بین مبارزه با فساد و پولش قوانینی در این کشور تصویب

المللـی   المللی سازگاري ایجاد کند و تعهداتی را که موریتانی در عرصه بینروندهاي بین

  .پذیرفته برآورده سازد

و قـانون کمـک    ییشو پولضدقانون پیشگیري از فساد، قانون اطالعات مالی و 

  .لی در این زمینه هستندمتقابل و موضوعات مرتبط کیفري قوانین اص

  :اند از حمایت کرده عبارت ها آنسه موضوع مهمی که دولت موریتانی از 

o   هـاي سـایر    کـه در دادگـاه   جـرایم داشتن اطالعاتی از مظنونـان و مرتکبـان

  .کشورها داراي پرونده هستند

oاي فساد در سطوح منطقـه هاي ضد المللی با سازمانموریتانی از همکاري بین

  .مللی استقبال کرده استالو بین

oوپا گیر و کند هستند و باید اصالح شوند مجاري کمک متقابل حقوقی دست.  

ما باید در ایجاد مراکزي که منابع و اطالعات را آزادانه در اختیار متقاضـیان قـرار   

هـاي موریتـانی آراي    در این زمینه کمیسیون مبارزه با فساد و دادگـاه . دهد فعال باشیم

  .اینترنتی در اختیار مخاطبان قرار داده است صورت بهوضوعات فساد را مرتبط با م

هـا در   المللی این اسـت کـه آراء دادگـاه   یکی از اقدامات موردنیاز در همکاري بین

  .باشد میکشورهاي مختلف قابل دسترسی عمو
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 کنـد  مـی فصلی منتشر  صورت بهاي را خبرنامهکمیسیون مبارزه با فساد موریتانی 

. شـود هایی که در مبارزه با فساد با آن مواجـه شـده توضـیح داده مـی    ن چالشکه در آ

طریق اینترنـت منتشـر   اي را ازفساد چنین خبرنامهکنم تمامی نهادهاي ضدپیشنهاد می

  .نمایند

ها براي المللی یکی از موضوعات مهم چگونگی بهبود زیرساختدر همکاري بین

  .أ استحضور شهود خارجی در دادگاه کشور مبد

در ایـن طراحـی،   . شـود هـاي مناسـب شـروع مـی     مبارزه با فساد با طراحی نظام

گـویی  انحصارات باید کاهش پیدا کند، اختیارات مقامات شفاف شود، سازوکارهاي پاسخ

  .کند مییکپارچگی نقش مهمی در فساد ایفاء . تقویت و شفافیت ارتقا یابد

بایـد  ه نمایندگان مجـالس ملـی   نامه رفتاري براي مقامات سیاسی ازجملآیین

  :را به همراه دارد زیراین کار فواید  .تدوین شود

گیريگیران و فرآیندهاي تصمیمافزایش استانداردهاي اخالقی تصمیم  

اعتماد عمومی به مجالس ملی  

  پـذیري  ایجاد فرهنگ سیاسی جدید داراي یکپارچگی، کارآمـدي و مسـئولیت

  ملی

د و سایر سوء عملکردهاسازوکاري براي برخورد با فسا  

ها و مجالس ملیثبات حکومت  

 که چیزي براي مخفی کردن ندارند سالممحیط سیاسی داراي سیاستمداران.  

  



51/...هاي نهمین اجالس ساالنه و چکیده سخنرانی

  سخنرانی نماینده الئوس

  دفتر بازرسی دولتی و مبارزه با فساد الئوس رییسگزارش :عنوان سخنرانی

  

  :چکیده

و اصالح  ارایهتالش زیادي در منظور پیشگیري و مبارزه با فساد  دولت الئوس به

قوانین و مقررات، بهبود ساختار نهادي سطوح مرکزي و محلی، تـدابیر اصـالحی و نیـز    

  .هماهنگی سازوکارها انجام داده است

مرحله اول برنامه راهبردي مبارزه با فساد با عنـوان   2002دولت الئوس در سال 

ها، موضـوعات مربـوط   گیريجهتها، این راهبرد نگرش. را طراحی نمود 2020يسو به

به مبارزه با فساد که شامل آموزش، اصالح و طراحـی قـوانین جدیـد، بهبـود مـدیریت      

  .گیرددولتی و ساختار منابع انسانی و سازمانی و مبارزه با فساد است را در بر می

اقدام علیه ناقضان راهبرد مذکور شامل چهار دسـته تـدابیر آموزشـی، انضـباطی،     

هاي نهادهـاي  وضوح مسئولیت فساد بهعالوه بر این، راهبرد ضد. دنی استکیفري و م

  .کند میبازرسی را تعریف 

مجلس ملی الئوس، قانون اصالح شده مبارزه با فساد را تصـویب   2012در سال 

اقدامی کـه باعـث    12آن11این قانون اصول مبارزه با فساد و در ماده  5مادهدر . کرد

عالوه بر این قانون، برخی مقررات مربـوط بـه مبـارزه بـا     . گردیدشود، تعریف فساد می

قانون بازرسی دولتی، قانون حسابرسی، قـانون اسـترداد مجـرمین، قـانون      ازجملهفساد 

  .انددادخواست اصالح یا تصویب شده ارایهضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم، قانون 

کـه   ئـوس اضـافه شـده اسـت    چهار دپارتمان جدید به سازمان مبارزه با فسـاد ال 

الملـل، بخـش تحقیقـات فسـاد و     بخش نیروي انسانی، بخش روابط بـین : اند ازعبارت

  .بخش نظارت بر اجراي بازرسی
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سازمان مبارزه با فسـاد الئـوس بـا بازرسـی کـل ویتنـام، وزارت نظـارت چـین،         

مبادلـه  ت نماینـدگی فنـی   أفساد تایلند و واحد مبارزه با فساد کامبوج هیکمیسیون ضد

  .نموده است

  :مبارزه با مشکالت پیش روي مبارزه با فساد باید منظور به

هایشان را بـراي تبـادل   هاي مبارزه با فساد در سراسر جهان همکاري سازمان

.پیشگیري و مبارزه با فساد ارتقا دهند يدرزمینهاطالعات و تجارب 

آموزشـی بـراي   هاي مبارزه با فساد تبدیل به مرکـزي   اجالس سران دستگاه

.فساد عضو این اجالس شودهاي ضد کارکنان شاغل در دستگاه

هـاي مبـارزه بـا فسـاد در      کشورهاي موفق در مبارزه با فساد باید به سازمان

.نمایند ارایههاي فنی کشورهاي ضعیف کمک

هاي مبارزه با فساد امکان اجراي کنوانسیون مبـارزه بـا    اجالس سران دستگاه

ل متحد را تقویت نماید و موانع پیش روي این کار را از میان فساد سازمان مل

  .بردارد
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  روستسکی. اي:سخنرانی نماینده روسیه

  اقدامات مبارزه با فساد در روسیه ترین مهم:عنوان سخنرانی
  

  :چکیده

، فسـاد یکـی از تهدیـدهاي اصـلی     2020در استراتژي امنیت ملی روسیه تا سال 

  .یکی از الزامات امنیت ملی در نظر گرفته شده است عنوان بهن تعیین شده و مبارزه با آ

سو با اسـتراتژي امنیـت ملـی اسـت،     ریاست جمهوري که هم 460شمارهفرمان 

هـاي ملـی مبـارزه بـا فسـاد       کرده و طـرح  ارایهاستراتژي ملی مبارزه با فساد را  درواقع

  .شوندآن تصویب می براساس

لزامات رفتاري از سوي کارمندان دولتی ابزار رعایت ا درمورددهی عمومی گزارش

  .مهم پیشگیري از فساد است

اثربخشـی   يارتقـا  منظـور  بـه اقداماتی را  2016-2017طرح ملی مبارزه با فساد 

 ارایهاقدامات ضد فساد در تدارکات کاال، آثار و خدمات براي نیازهاي دولت و شهرداري 

  .نمود

تدارك کاالهـا و خـدمات و نیـز شـفافیت     افزایش اثربخشی و کارآمدي  منظور به

تدارکات، یک سیستم قراردادي در حوزه خرید کاالها و خدمات براي نیازهاي دولتـی و  

ریـزي و تعیـین   طور کامل همه مراحل تأمین کاال، از برنامه شهري طراحی گردید که به

  .کند میمتقاضی تا کنترل بر اجراي آن را تعریف 

حمایت اطالعاتی از تدارکات دولتی نظـام اطالعـاتی   منظور تضمین شفافیت و  به

  شده که جزئیات خریـدها را در دسـترس مقامـات دولتـی قـرار       فردي تأسیس منحصربه

.دهدمی

هـاي  دفتر دادستان کل فدراسیون روسیه همـراه بـا متخصصـان دیگـر سـازمان     

ـ    دولتی، کارشناسان جنایی و سازمان رکـن  «د هاي دولتی مربوط بـه امـور تجـاري مانن



    گزارش پژوهشی/ 54  

هاي گسترده از موارد رشوه به مقامات دولتـی بـا   تحلیل »وکار روسی کسب«و  »روسیه

  .دهندها توسط مجریان خود انجام می آمده از سفارش دست استفاده از بخشی از وجوه به

نهادهاي پیگرد قانونی بیشترین تحقیقات تخصصی قوانین و مقـررات مـرتبط بـا    

دادستان حق دارد تقاضاي اصالح قوانین را بدهد و اگر . دهندمبارزه با فساد را انجام می

  .را به دادگاه فراخواند ربط ذيالزامات مدنظر وي رعایت نشود، مقامات 

     هـا، نهادهـاي جامعـه مـدنی و شـهروندان نیـز      هـا و سـازمان   غیر از وزارتخانهبه

ت قانونی و نظارتی و توانند مطابق با رویه مستقر، بررسی تخصصی مستقلی از اقدامامی

  .نمایند ارایههاي خود را به مقامات دولتی  انجام دهند و یافته ها آننویس پیش

شامل تکالیفی براي گسـترش اسـتفاده از    2016-2017فسادطرح ملی مبارزه با 

هـاي  المللی در شناسـایی، تعقیـب و بازگردانـدن دارایـی    هاي بینسازوکارهاي همکاري

  .د از مقامات قضایی خارجی استآمده از فسا دست به

تصمیم ضدفساد دیگري که داراي ماهیـت پیشـگیرانه اسـت ممنوعیـت داشـتن      

  .حساب، سپرده و سایر مسائل مالی در کشورهاي خارجی براي کارمندان دولت است

المللـی  نظارت بر اجراي قوانین مذکور و برخورد با ناقضان مستلزم همکاري بـین 

با همکـاري برزیـل و روسـیه در     6/4این همکاري، قطعنامه نظر به اهمیت . نیز هست

هاي عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سـازمان ملـل متحـد     اجالس ششم اجالس دولت

هاي اداري و مدنی در مبارزه بـا  هدف این قطعنامه افزایش استفاده از رویه. تصویب شد

  .شده استالمللی در کنوانسیون قید فساد است که در موضوع همکاري بین

هـاي روسـی از   دهد میزان پذیرش رشوه در شرکتنتایج تحقیقی معتبر نشان می

5کاهش یافتـه کـه ایـن میـزان      2016درصد در سال  34به  2015در سال  درصد48

  .کمتر از میانگین جهانی است درصد
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  عبدالسالم عبودرار:سخنرانی نماینده مراکش

  یشگیري از فساد مراکشنهاد مرکزي پ رییسگزارش :عنوان سخنرانی
  

  :چکیده

منظور رعایت مقررات کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملـل متحـد، نهـادي     به

نماینـدگان ایـن   . مرکزي براي پیشگیري از فسـاد در مـراکش تشـکیل گردیـده اسـت     

  .سازمان از بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی هستند

  :از اند عبارتهاي نهاد مذکور محدودیت

شخصیت حقوقی و استقالل مالی کامل فقدان  

 قوانین طبق قانون کیفري درموردمحدودیت حوزه مداخله  

نفعـان بـه   آور یا سازوکارهاي اجباري براي وادار کـردن ذي فقدان قدرت الزام

.هاي این نهاداجراي توصیه

قانون تأسیس نهاد ملی بررسی، پیشگیري و مبارزه با فساد  2015در ژانویه سال 

  .شد تصویب

  :از اند عبارتهاي این نهاد ویژگی

امکان مداخله بیشتر؛  

؛استقالل مالی کامل  

؛امکان دریافت و رسیدگی به شکایات  

 ؛هاي فسادمنظور بررسی پرونده بهتوان مداخله فوري  

آگـاهی و   يطریـق ارتقـا  کمـک بـه افـزایش اخـالق در دولـت از      مأموریت   

  د؛هاي حساس نمودن کارکنان به فساهبرنام

کل، چهار عضو منصوب از سوي پادشاه، دو عضو از ، دبیررییساعضاي این نهاد 

  .مجلس نمایندگان و دو عضو از مجلس شورا خواهند بود



    گزارش پژوهشی/ 56  

  افکامران علی:سخنرانی نماینده آذربایجان

  تجربه آذربایجان: آورفساد جرایمتحقیق و تعقیب :عنوان سخنرانی
  

  :چکیده

 مرتبط با فساد در آذربایجان  جرایمدرخصوصدست آمدهبهبررسی اطالعات

  :شوددر سه مرحله انجام می

oتحقیق مقدماتی  

oتحقیقات پیش از محاکمه  

oتعقیب عمومی

  :شودفساد به دو شکل انجام می جرایمتحقیق مقدماتی 

oطریق اجراي اقدامات بازدارندهاز  

oعملیاتی-اجراي اقدامات تحقیقاتی  

ــا   ــارزه ب ــر از اداره مب ــق مقــدماتی اطالعــات  واحــدهاي زی ــه تحقی فســاد وظیف

  :آمده را دارند دست به

  :کند میرا بررسی  زیردپارتمان تحقیق و اقدامات بازدارنده که اطالعات -1

oطریق مرکز تماس ویژه؛هاي مستقیم ازدرخواست  

o فساد؛ جرایمدرمورددرخواست تجدیدنظر شهروندان  

o شده توسط مؤسسات مالی تخصصی؛ ارایهاطالعات  

oصوصی؛بخش خ  

oهاي گروهی؛رسانه  

oهاي دولتیواحدهاي امنیتی داخلی سازمان

  :کند میرا بررسی  زیردپارتمان عملیاتی که اطالعات -2

oمرکز تماس ویژه ازطریقهاي مستقیم درخواست  
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oدرخواست تجدیدنظر شهروندان  

oهاي مخفیشده از روش اطالعات کسب  

oهاي گروهیرسانه

  :کند میرا بررسی زیربخش امنیت داخلی که اطالعات -3

oهاي مستقیم بـه مرکـز تمـاس    درخواست ازطریقشده اطالعات دریافت

ویژه

oهاي شهرونداندرخواست

oاطالعات مربوط به کارکنان ادارات اجراي قانون

oهاي گروهیرسانه

تحقیقات پیش از محاکمه  

 جـرایم درموردبازرسان بخش مبارزه با فساد، پیش از محاکمه تحقیقاتی را 

عالوه بر این، گروه تحقیقاتی مشـترك متشـکل از   . دهندبا فساد انجام میمرتبط 

  .تواند تشکیل شودبازرسان، کارآگاهان و متخصصان بخش می

تعقیب عمومی  

اي هاي فساد به شیوهطرفی، کارآمدي و بررسی پروندهمنظور تضمین بی به

خصص دارنـد،  موردنظر ت يدرزمینهها توسط قضاتی که تخصصی، این نوع پرونده

  .شودرسیدگی می

همکـاري قـوي بـا     کنـد  مـی دادستان عمومی که در مرحله محاکمه شرکت 

  .دهند، دارندبازرسانی که تحقیقات پیش از محاکمه را انجام می

خالل تحقیقات اولیه و محاکمـه، نکـات   منظور تضمین انصاف و عدالت در به

:در نظر گرفته شده است زیر
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oتتوزیع متوازن اختیارا  

oنظارت سازمانی قوي  

o دادسـتان کـل    نظـر ریزعمومی که مستقیماً  يها دادستاناستقالل دفتر

  کنندفعالیت می

o هـاي بـدوي،    دادگـاه (سـه رکـن نظـام قضـایی      ازطریـق نظارت قضایی

  )تجدیدنظر و عالی

oهاي گروهیورود قوي جامعه مدنی و رسانه  
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  پانها اورن:سخنرانی نماینده کامبوج

  واحد مبارزه با فساد پادشاهی کامبوج رییسگزارش :عنوان سخنرانی
  

  :چکیده

فساد در کامبوج توسط دو نهاد مستقل شامل شوراي ملی مبارزه با فساد مبارزه با

  .شودفساد انجام میو واحد ضد

رویکرد اول و دوم . جانبه علیه فساد اتخاذ کرده است کامبوج یک رویکرد سه

تمامی اقشار و ارکان جامعـه اسـت کـه    که آموزش و پیشگیري است وظیفه 

. کننـد آموزش و پیشگیري از فسـاد کـار مـی    يبراي ارتقا صورت مشتركبه

  .شودفساد پیگیري میرویکرد سوم که مبارزه با فساد است توسط نهاد ضد

شده و  ارایهشکایات  براساسهاي مرتبط با فساد و رشوه را فساد پروندهنهاد ضد

  .کند میتوسط خود نهاد دریافت  جو شدهواطالعات جست

هـاي  هاي حقوقی متقابل، واحد مبارزه با فساد کامبوج کمـک در حوزه کمک

  :کند میارایهزیر را 

 ارایـه فسـاد بـه   درخواست رسمی کمک متقابل، نهـاد ضـد   ارایهقبل از 

  .کند میاطالعات تحقیق کمک 

کند میآوري اطالعات و نظارت بر مظنونان کمک  در جمع.  

کمـک متقابـل، بـه تسـهیل     درخواسـت رسـمی بـراي    ارایـه ورتدرص

  .کند میدرخواست رسمی کمک 

 نهـاد ضـد فسـاد    از اطالعـات   ارایهکمک به  درخصوصاگر درخواستی

   فسـاد ارجـاع   وجود داشته باشد، آن درخواست مسـتقیماً بـه نهـاد ضـد    

  .شودمی
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  آرمینسیا:سخنرانی نماینده اندونزي

  المللیی آینده فساد در اندونزي و همکاري بینبینپیش:عنوان سخنرانی
  

  :چکیده

اقدامات اندونزي در مبارزه با فساد  

  کنی فساد اندازي کمیسیون ریشهراه

هـاي   هدف از تأسیس این مرکـز انجـام فعالیـت   : هاتأسیس مرکز استرداد دارایی

و نیـز شـروع   مربوط به استرداد دارایی تحت اختیار دادستانی مطابق با قانون و مقررات 

  .ها استاسترداد دارایی درموردالمللی  همکاري ملی و بین

المللی در مبارزه با فساداهمیت همکاري بین  

حمایـت از دادسـتان عمـومی     درالمللـی نقـش بسـیار مهمـی      هاي بینهمکاري

توانـد  دادسـتان عمـومی مـی   . اندونزي جهت قرار دادن مجرمان در پیشگاه عدالت دارد

شـده از   به دست آوردن شواهد در دادگاه را توضیح دهد و شـواهد کسـب   مراحل قانونی

  .خارج کشور نیز براي دادگاه قابل قبول است

هاي همکاري دفتر دادستان کل انـدونزي و همتـاي آن در سـایر کشـورها     حوزه

  :شامل موارد زیر است

 موضوعات مورد عالقه مشترك، درموردو بهترین اقدامات  تجاربتبادل  

قانون فعلی، درموردها  اطالعات و داده تبادل  

هادادستان توانمندي دفترمنظور افزایش  آموزش مشترك به،  

هاي آموزشی منظور شرکت در برنامه تبادل کارکنان به  

از کشورهاي  هریکتواند درك و اعتماد بین خدمات دادستان ها میاین همکاري

بـا   کیفريهاي  قیق و تعقیب در پروندهروند تح کهاي گونهبهدهد  مربوطه را افزایش می

  .موفقیت اجرا و موجب تحقق عدالت شود
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  ایو شارپنل :المللی ضد فساد سخنرانی نماینده انجمن بین

  رزیابی فرانسه از ده سال فعالیت در راستاي کنوانسیون مریداا:عنوان سخنرانی
  

  :چکیده

اولـین طـرح    2006سال  کنوانسیون ضد فساد را پذیرفت و در 2005ـ فرانسه در سال 

هـاي  برقـراري همکـاري   باهـدف اي براي مقابله با فسـاد را  استراتژیک میان وزارتخانه

  .المللی، ارایه نمودبین

فشاگران در بخش خصوصی تصویب شد اما ناکـافی  اقانون حمایت از  2007ـ در سال 

  .شودشناخته می

ـ    را ، طرحی جهانی2013ـ فرانسه در سال  ا فسـاد کـه الهـام گرفتـه از     بـراي مقابلـه ب

  .تمهیدات مریدا بود، پیشنهاد کرد

ها از سوي منتخبان مردم و مقامات هزار مورد اعالم دارایی 20بیش از  2014ـ در سال 

  .هزار مورد آن انتشار عمومی یافت 2سیاسی واصل شد که 

اي بـراي دریافـت فهرسـت اعـالم     در شهر پـاریس، کمیسـیون ویـژه    2015ـ در سال 

  .آمد وجودبههاي مسئوالن ارایید

  .تر شدهاي مسئوالن دولتی، سخت، مقررات مربوط به اعالم دارائی2016ـ در سال 

یک کشور نمونه معرفی شـود و   عنوان بهـ هدف فرانسه این است که در مبارزه با فساد 

هـاي  سـنجش  براسـاس به همین دلیل جایگاه بیست و ششم در بارومتر جهـانی فسـاد   

  .الملل، جایگاه مناسبی براي این کشور نیستت بینشفافی

المثـل کـه در   باید از دو ضرب میخواهیمـ ما براي دستیابی به آنچه در مبارزه با فساد 

  :قرن پیش بیان شده، بهره بجوییم 25

براي شناخت یک چیز، باید ریشه آن را شناخت.

خوشبختی در آزادي و آزادي در شجاعت نهفته است.
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  اندریا میفیدي ژان لویی:ی نماینده ماداگاسکارسخنران

  ماداگاسکار و مقابله با فساد:عنوان سخنرانی
  

  :چکیده

دنبال یک سال مشورت با تمام بازیگران استراتژیک در و به 2015ـ ماداگاسکار از سال 

تمام سطوح در کشور، اقدام به طراحی یک استراتژي جدید براي مبارزه با فسـاد نمـود   

  .هیأت وزیران قرار گرفت دییتأد که مور

هاي استراتژي پیشین که ده سال مبارزه با فساد ـ استراتژي جدید تالش دارد تا کاستی

  .را بر عهده داشت، از میان ببرد

، ماداگاسـکار را یـک   2025طراحی شـده بـراي افـق     انداز چشمـ در این حرکت جدید، 

  .داندو محیط زیستی میدولت قانونمند داراي توسعه اقتصادي، اجتماعی 

ها و تهیـه  ـ بازیگران اصلی مبارزه با فساد در کشور موظف به بازنگري و اصالح برنامه

هاي الزم براي اسناد باالدستی و تهیه اسناد جدید براي تضمین مبارزه اثربخش با متمم

  .فساد هستند

و جمعـی در مبـارزه   ـ موفقیت ما در مبارزه با فساد، جز به بهاي درگیر شدن داوطلبانـه  

هاي مختلف مبارزه تهیه برنامه ازطریقنخواهد آمد و این مسأله  دستبهعملی با فساد 

  .است ریپذ امکانبا فساد در هر بخش هدف 

بود که هم بخش دولتی و هـم   2015ـ زمان شروع استراتژي ملی مبارزه با فساد، سال 

  .گیردبخش خصوصی را در بر می

. شـود ییه ماداگاسکار، اصل اساسی در مبارزه با فساد محسوب میقضا يـ استقالل قوه

. ایـم استان ماداگاسـکار کـرده   6هاي قضایی در در همین راستا، ما اقدام به ایجاد قطب

  .ها داراي استقالل عملیاتی و مالی در کار خود هستنداین قطب

ب فسـاد حملـه   ـ از این رهگذر، بحث حفظ امنیت قضات داوطلب و با شهامت که به قل

  .کنند، از اهمیت زیادي برخوردار استمی
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  فرانسوا بادي:انجمن بین المللی ضدفسادسخنرانی نماینده 

  هاي اخیر در مبارزه با فساد در فرانسهپیشرفت:عنوان سخنرانی
  

  :چکیده

مفسـدان،  . گیـرد مفسدانه براساس نوعی محاسـبه صـورت مـی    يها تیفعالانجام -

هـا،  زیادتر بودن فایده درصورتکنند و را با یکدیگر مقایسه میها ها و فایدههزینه

  .زننددست به اعمال مفسدانه می

ها باید تمام تالش خود را براي به هم ریختن این محاسبه و دولت ،به دلیل باالبنا -

  .هاي عمل مفسدانه بکار گیرندها در مقابله فایدهزیاد کردن هزینه

ر با مفاسد اقتصادي، اقدام به ایجاد سمت دادستان مالی مقابله بهت منظور بهفرانسه -

این دادستان در رأس یـک  . نمود 2013جمهوري فرانسه با صالحیت ملی در سال 

بـه مفاسـد مـالی شـامل      درمجمـوع هـا قـرار دارد و   نفـري از دادسـتان   20گروه 

یـا   المللــی هاي پیچیـده مالی یا بـین ها نهـادهاي عمومی و پرونـدهکالهبرداري

  .کنندرسیدگی می یافته سازمان

- در فسادهاي کالهبرداري و همچنین حقـوق  ویژه بهمسأله حفاظت از افشا کنندگان - 

  .، تقویت شده است2013قانون سال  لهیوس بههاي عمومی و خصوصی هاي بخش

رهگیـري، ردیـابی،    ازجمله(تخصصی تحقیق  يها وهیشاستفاده از  2013قانون سال - 

  .سر ساخته استیدر فسادهاي مالی را م )لتر کردن و مانند آناستراق سمع، فی

مربوط به مفاسـد مـالی را هـم بـراي اشـخاص       مجازاتمیزان  2013قانون سال -

.تر کرده استحقیقی و هم حقوقی سخت
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روش اثربخش در کاهش خطـر فسـاد در نظـر گرفتـه      عنوان بهپیشگیري از فساد -

ه بدون وجود یـک سیاسـت جهـانی بـراي     در اینجا باید توجه داشت ک. شده است

  .شودمقابله با فساد، میزان اثربخشی سیاست کشورها، دستخوش تغییر می

، الیحه مربوط به شفافیت، مبارزه با فساد و مـدرن سـازي زنـدگی    2016در سال -

ایجـاد   بینـی  پـیش در این الیحه، . اقتصادي در هیأت وزیران فرانسه مطرح گردید

  .خوردابی فساد، به چشم میآژانس پیشگیري و ردی

-

  

  

  






