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  اشاره

المللـی،  شدن و افـزایش ارتباطـات در سـطح بـین     موازات جهانیبه 

خود گرفتـه و  المللی به پدیده فساد و راهکارهاي مبارزه با آن ابعاد بین

توانمندي کشورها براي مقابله با این معضـل بـدون همکـاري بـا دیگـر      

در این زمینه را بـا چـالش جـدي مواجـه     هاي فعال کشورها و سازمان

گرایش جهـانی بـه   فساد، يها درباره به دنبال رشد نگرانی. نموده است

چنین گرایشـی  یافته است  مبارزه با آن در سطوح ملی و جهانی افزایش

هاي فعال از آثار سوء فسـاد   ها و سازمان محصول درك صحیح دولت

  .و رشوه در عرصه جهانی است

ــرورت  ــین ض ــاد،    هم ــارزه بــا فس ــاي مب ــکل ه ــث ش ــري  باع گی

المللـی   اي و بـین  منطقـه دولتـی، هاي خصوصی، ها، سازمان کنوانسیون

و  هگردیدمختلف جهت هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در مقابله با فساد 

کشورهاي مختلف را وادار به عضویت و همکاري مؤثر با این نهادهاي 

هاي مهم  فراملی نموده است در این نوشتار به معرفی برخی از سازمان

ذکـر اسـت شناسـایی و    شـایان .پـردازیم  و تأثیرگذار در این زمینه مـی 

مرکـز  عنـوان یـک موضـوع پژوهشـی در      معرفی کامل ایـن نهادهـا بـه   

در دست اقدام  سالمت اداري و مبارزه با فساد هاي پژوهشو مطالعات 

  .نتایج آن در آینده نزدیک منتشر خواهد شدو است

هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش



  اشاره

، نظارت از جهاننظارت بر عملکرد دولت درشده شناختهاز انواع  یکی

اللفظی آمبودزمان حکم و تمعناي تح. باشدیمق آمبودزمان یطر

نظارت  يدوبندهایقيدارا ین نظارت، نهاد نظارتیدر ا .باشد میانجی می

 موردنظر، شکایتشود تالش می و لذا در این نظارت ستین رسمی

آمبودزمان عموماً  رییس. شود وفصل حلدولتی  رسمیخارج از نظام 

نهاد د وشو نتخاب میانفوذ و موجه  از بین معتمدان یا افراد ذي

ضمانت اجراي با طرفانهیبو مستقلی نظارت دار عهدهآمبودزمان 

براي حل اختالفات بین افراد حقیقی با دولت یا نهادهاي دولتی  اجتماعی

  .باشدیم

تمدنی  مؤسساتاز  گونه نیاتا خواننده را با  کوشدیمنوشته حاضر 

و تطبیق،  ضد فساد از آغاز تاکنون آشنا سازد و از دل این مقایسه

مقابله با فساد در سطح  يها تیفعاليساز نهیبهپیشنهادهایی را براي 

.نماید ارایهکالن 

هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش



  مبارزه با فساد؛

  المللیهاي بیندستور کاري براي سازمان

  1آیت باقري

  مقدمه

میـان کشـورهاي مختلـف     افزایش سطح مبادالت اقتصادي و اجتماعی

هـاي شـگرف در عرصـه ارتباطـات و فنـاوري       در پرتو تحوالت و پیشرفت

المللـی و   هاي چندملیتی در عرصه تجارت بـین  آفرینی شرکت نقشاطالعات،

شدن این امکان را فراهم ساخته کـه معضـل فسـاد     پدیده موسوم به جهانی

ن کرده و ابعاد فراملـی  مکا اي به نقطه دیگر جهان نقل نیز به سهولت از نقطه

فساد موجود در یـک کشـور ممکـن اسـت بـر      . اي پیدا کند و حتی فرامنطقه

همچنین دیگـر کشـورهایی کـه بـا آن روابـط مهـم        منطقهکشورهاي همان 

گـرایش فسـاد،  . سیاسی و مهاجرتی دارند تأثیر بگذارداجتماعی،اقتصادي،

این سمت اسـت کـه از    یافته و مشکالت مرتبط با آن نیز به جنایات سازمان

اند از طریق مجاري اقتصـادي و غیـره    ها فراگیر شده کشورهایی که در آن

  .به کشورهایی که چنین نیستند نفوذ کنند

هاي ملی از مقابله بـا   با روشن شدن ابعاد پیچیده فساد و ناتوانی دولت

موضوع فساد و نحوه مبـارزه بـا آن تـدریجاً وارد     1990از اوایل دهه آن،

المللـی شـد و نهادهـا و کنوانسـیون      هـا و نهادهـاي بـین    تور کار دولـت دس

هـا   رساندن به دولـت  زیادي در سطح جهانی باهدف مبارزه با فساد و یاري

هـاي   با توجه بااهمیت این موضوع که موردتوجه سازمان.تأسیس گردیدند

 باشـد  الملـل نیـز مـی    المللی ازجمله بانک جهانی و سازمان شفافیت بـین  بین

                                                
و مبارزه با فسادسالمت اداري  يها پژوهشکارشناس مرکز مطالعات و  -1



  8  گزارش پژوهشی       

هـا و نحـوه    ریشـه اي براي شناخت علـل،  هاي کاربردي و گسترده پژوهش

مبارزه با فساد را تنهـا  ها، مبارزه با فساد انجام گرفت و بیشتر این پژوهش

اي ممکن دانسته و بـر اتخـاذ رویکـرد منسـجم و یکپارچـه       در سطح برنامه

ه تصـویب  بـ اند و کشورها را تشـویق  براي مبارزه با این پدیده تأکید نموده

شان در دیگـر   کنند و عناصري از این برنامه را که کارایی ها می اجراي آنو

هـاي فراگیـر    هدف از این تـالش . دهند کشورها به اثبات رسیده پیشنهاد می

آن است که هر یک از کشورها اقدامات کافی براي مبارزه بـا فسـاد داشـته    

ین شـود کـه ایـن    هـاي ملـی تضـم    باشند و تاحدي با در نظر گرفتن تفـاوت 

. اقدامات به کاهش محسوس فساد در آن کشور کمک زیادي خواهـد نمـود  

آور نیسـتند لـیکن افـزایش     این ابزارها و قوانین گرچه به لحاظ حقوقی الزام

المللـی   اراده سیاسی و تقویت اقدامات مبارزه با فساد در سطح ملـی و بـین  

گونـه راهبـرد و    هـیچ کـه  اما مسئله اساسـی ایـن اسـت     .سازد را نمایان می

برنامه مشخص و ملموسی در این زمینه وجـود نـدارد تـا بتـوان آن را بـه      

همه کشورها تجویز کرد استفاده از تجربیات سایر کشـورها بایـد همـواره    

بینی و همراه با در نظر گـرفتن شـرایط و اسـتفاده از سـازوکارها و      با واقع

  .ورت پذیردصتدابیر بومی 

هاي بانک جهانی و سازمان شـفافیت   شبیشتر کشورهایی که در گزار

ها و راهبردهاي منسـجم   هاي باالیی برخوردارند، از برنامه از رتبهالملل بین

کلیهدررو،همیناز.و مشخصی در امر مبارزه با فساد برخوردار هستند

المللـی   المللی بر ضرورت وجـود یـک سـازوکار بـین     اي و بین منطقهسطوح

ها تأکید شده و تـالش بـر ایـن     راي تعهدات دولتبراي نظارت و پیگیري اج

هاي خـود را بشناسـند    ها از این رهگذر نقاط ضعف سیاست است که دولت

  .ها اقدام نمایند و بر رفع کاستی
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الملل سازمان شفافیت بین
1

مـدیر ابتکار پیتر ایگن،  هب 1993ال الملل در س سازمان شفافیت بین

شـامل   مؤسـس هیأتاعضاي .دش تأسیسسابق بانک جهانی  اي منطقه

 میشـائل هـیمن،   فریتـز گیسـنگو،   جـو جـورج الشورسـت،    هـانس ایگن، 

 جـري اسـتوارت،   مؤديجورجاسپول، .ل دالرسحسین،  کمالهرشمن، 

پاپ و ووگل ایگن به عنوان رییس و پاپ به عنوان مـدیر   جرمیپارفیت، 

.کل بودند

فسـاد  ادراكشاخصسازمان شفافیت،  1995در سال 
2

وسـعه  را ت 

فسـاد در هـر کشـور را براســاس     رواجمیـزان شـاخص،   ایـن . بخشـید 

فسـاد   ادراكمتعاقبـاً شـاخص   . کنـد  مـی بنـدي  رتبـه پیمایش افراد تاجر 

بـا   ناعادالنـه و رفتار  شناسی روشساالنه منتشر شد و به دلیل ضعف 

 خـاطر بـه کـه  درحـالی واقـع شـد    مـورد نقـد  توسعه درحالکشورهاي 

  .با تحسین مواجه گردید ها دولتشرمساريبرجسته نمودن فساد و 

الملل شروع به انتشار شاخص  شفافیت بینسازمان  1999در سال 

پرداخت رشوه
3

ها را بر اساس رواج میزان پیشنهاد رشوه  نمود که ملت

  .نمود بندي می هاي چندملیتی در آن کشور رتبه از سوي شرکت

  وظایف

یـک دبیرخانـه در   داراي صـد نماینـدگی ملـی و    سازمان شـفافیت، 

عنـوان سـازمان    بـه  1993در بدو تأسیس در می . باشد برلین آلمان می

                                                
1 -Transparency International

2 -Corruption Perceptions Index（CPI）

3 - Bribe Payers' Index（BPI）
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المللـی   غیرانتفاعی تشکیل شد اما اکنون به یک سـازمان غیردولتـی بـین   

کند که به سمت یک ساختار سـازمانی دموکراتیـک    بدل شده و ادعا می

  :گوید سازمان شفافیت می. کند کامل حرکت می

سازمان جامعه مدنی جهانی است که مبارزه بـا  سازمان شفافیت،"

کند و مردمان سراسر جهان را در قالب یک ائـتالف   فساد را رهبري می

منظور پایان دادن به تأثیر مخرب فسـاد بـر مـردان، زنـان و      قدرتمند به

سـوي   ایجاد تغییر بـه رسالت سازمان،. آورد گرد هم میکودکان جهان،

  ".جهان عاري از فساد است

  تارساخ

شـبکه  : باشـد  هاي سازمان شفافیت شـامل ارکـان زیـر مـی     فعالیت

مـدیره، مشـاوران    المللی، هیأت هاي ملی، دبیرخانه بین سراسر نمایندگی

  .ارشد و دیگر داوطلبان

  مدیره نقش هیأت

باشـد کـه در    هیـأت حاکمـه آن مـی   مدیره سـازمان شـفافیت،   هیأت

هاي ملی و اعضـاي   یانتخاب و از سوي نمایندگنشست ساالنه اعضاء،

  .شود فردي تأیید می

داراي تحصـیالت دکتـرا،  هوگـوت لبـل،  مـدیره،  رییس فعلـی هیـأت  

ریـیس هیـأت سـازمان شـفافیت و عضـو هیـأت       رییس دانشگاه اتـاوا، 

  .معاهده جهانی سازمان ملل است

  هاي ملی نمایندگی

هایی بومی هستند که فعاالنه، فسـاد در   سازمانهاي ملی، نمایندگی

شـان و نیـز    هـاي ملـی   رهاي خاص را مـدنظر قـرار داده و برنامـه   کشو

همچنـین  .کننـد  شـده را اجـرا مـی    اي پذیرفته راهبردهاي جهانی و منطقه
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هاي سازمان  گیري راهبردها و خطمشی هاي سازمان در شکل نمایندگی

اي بـا یکـدیگر    هـاي منطقـه   و اغلـب در زمینـه اولویـت   دارند نقش مؤثر 

  .همکاري دارند

بینی مجوز رسمی نمایندگی به تضمین کیفیت و سالمت سیستم باز

هـاي ملـی و    نماینـدگی . کنـد  عملکرد سازمان در سراسر جهان کمک می

  .المللی براي فایق آمدن بر فساد با یکدیگر تعامل دارند دبیرخانه بین

  المللی دبیرخانه بین

.حمایـت دوسـویه اسـت   هـا،  المللی با نماینـدگی  رابطه دبیرخانه بین

اي علیـه فسـاد تمرکـز دارد و بـه      خانه بر مبارزه جهـانی و منطقـه  دبیر

هـاي مبـارزه بـا فسادشـان یـاري       هاي ملی در ارتقاي مهارت نمایندگی

اي هماهنگ ساخته  چارچوب منطقهابتکارات را دردبیرخانه،.رساند می

هـاي مبـارزه بـا فسـاد را      شناسـی از ابزارهـا و تکنیـک    و حمایت روش

  .کند فراهم می

عنوان نیـروي پـیش برنـده موضـوعات      مچنین دبیرخانه برلین بهه

هـاي مبـارزه بـا فسـاد و دیگـر ابتکـارات        المللی، همانند کنوانسـیون  بین

دبیرخانه بـا ایفـاي نقـش مرکـز مـدیریت      .کند فرامرزي ایفاي وظیفه می

هاي نوین مبارزه  ها و توسعه رهیافت اخذ و اشاعه بهترین شیوهدانش،

  .ل فعالیت استبا فساد مشغو

  اداره سازمان شفافیت ينحوه

بخـش  . شـود  هـایش اداره مـی   وسیله نماینـدگی  سازمان شفافیت به

ها و اعضـاي   نشست سالیانه اعضا است که نمایندگیگیر نهایی،تصمیم

کننـده   مـدیره و بخـش اداره   و هیـأت فردي رسمی را دورهم جمع کـرده 

  .کند اصلی سازمان را انتخاب می
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نمایندگی ملی و انتصاب اعضاي فردي، رویه طاي مجوزي اعنحوه

بـه  هـاي ملـی،   هـاي نماینـدگی   عضویت را تنظـیم کـرده و دسـتورالعمل   

  .کند ها کمک می هاي نمایندگی گیري و پیگیري فعالیت شکل

هـاي ملـی و اجـراي دسـتور کـار       المللـی از نماینـدگی   دبیرخانه بین

ی متشـکل از اعضـاي   یـک شـوراي مشـورت   . کنـد  المللی حمایت مـی  بین

  .کنند المللی، سازمان را رهبري می برجسته بین

  دستاوردها

اتکـا   سازمان شفافیت در پی ارایه ابزارهـاي تشـخیص کمـی قابـل     

  .باشد راجع به سطوح شفافیت و فساد در دو سطح جهانی و ملی می

 فســاد راادارهشــاخص گــزارش ســالیانه  1995ســازمان از ســال 

توســعه  درصــددســازمان ي اخیــر،هــا ســالدر . منتشــر کــرده اســت

.شاخص ادراك فسـاد بـوده اسـت    ابزارهاي سنجش فساد براي تکمیل

در عرضـه فسـاد  شاخص پرداخت رشوه،
1
را  آنرا ارزیـابی نمـوده و    

 بـارومتر  .کنـد  یمـ ي بنـد  رتبـه منابع کشورها و بخش صـنعت   برحسب

جهانی فساد
2

مـوم  پیمایش افکار عمـومی اسـت کـه ادراك و تجـارب ع     

  .دهد یمی قرار بررسموردکشور دنیا  60مردم از فساد را در بیش از 

  فساد ادراكشاخص 

ــاخص  ــاد  ادراكش فس

 1995که اولین بار در سال 

ابــزارمنتشــر شــد بهتــرین 

. سازمان است شده شناخته

باعـث پذیرفتـه شـدن سـازمان شـفافیت و       اي گسـترده طـور  بهاین امر 

                                                
1 - Supply-side

2 -The Global Corruption Barometer（GCB）
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شـاخص  . گردید المللی بینهاي مشیوخط کاردستورموضوع فساد در 

فسـاد کـه از    ادراكسطوح  برحسبکشور را 105فساد بیش از  ادراك

شـود   یمـ طریق ارزیابی کارشناسان و پیمایش افکـار عمـومی حاصـل    

  .کند یمي بند رتبه

ین موفقیت سازمان شفافیت قرار دادن موضـوع فسـاد در   تر بزرگ

المللـی هماننـد بانـک     ینبـ ي نهادهااکنون . جهانی بوده است دستور کار

را یکـی از موانـع عمـده توسـعه      فساد المللی پول، ینبجهانی و صندوق 

گسـترده   طـور  بـه  ایـن امـر،   1990که قبل از دهه  یدرحالنمایند  یمتلقی 

مهمی  نقششفافیت  سازمان افزون بر آن،. موضوع بحث و گفتگو نبود

و کنوانسـیون  در معرفی کنوانسـیون مبـارزه بـا فسـاد سـازمان ملـل       

  .ایفا نمود )OECD(توسعه مبارزه با فساد سازمان همکاري و 

  شاخص پرداخت رشوه

عرضـه و احتمـال پرداخـت رشـوه توسـط      این شاخص، فسـاد در 

ي کشورهاي صـنعتی جهـان در خـارج از کشـور را ارزیـابی      ها شرکت

  .کند یم

  بارومتر جهانی فساد

ــاد   ــانی فسـ ــارومتر جهـ بـ

یله ســازمان شــفافیت تنهــا وســ

پیمــایش افکــار عمــومی جهــانی 

ها و تجـارب   یدگاهد درخصوص

ــاد   ــه فس ــوط ب ــمرب ــد یم . باش

عموم عنوان یک نظرسنجی از به

مــورد چگــونگی تلقــی در ،مــردم
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فساد در سطح ملی و میزان موفقیت اقدامات مبارزه با فسـاد در جهـان   

تجربـه  مقیاسـی از  همچنـین  . دهـد  یمـ از منظر مردم، مقیاسی به دست 

هفتمـین  ، 2010بـارومتر  . کنـد  میاز فساد در سال گذشته را تهیه مردم 

 تـرین  بـزرگ کشور را منعکس کرده و  86نفر در  91781پاسخ، شماره

  .نماید میپوشش کشوري تا به امروز را ارایه 

گزارش جهانی فساد
1

  

گزارش جهانی فساد اولین انتشـار جـامع در نـوع خـود اسـت کـه       

با تغییرات آب و هوایی را مورد کنکـاش   خطرات فساد مربوط به مقابله

گرفتـه تـا    المللـی  بینیاستگذاري سجهانی فساد از  گزارش .دهد یمقرار 

 از، داري جنگـل بـا تمرکـز بـر بخـش      ،راهبردهاي ملی انطباق و کـاهش 

و متخصص در حوزه مبارزه بـا فسـاد    کارشناس 50تخصص بیش از 

  .برد یمو تغییرات آب و هوایی بهره 

  المللی ینبن فساد در دستور کار قرار داد

سازمان شفافیت در عمر کوتاه خود تابوي صحبت آزادانه دربـاره  

یمـن  بـه .   فساد را شکسته و توجه جهـان را متوجـه آن سـاخته اسـت    

موضـوع فسـاد در دسـتور کـار      اکنـون  هاي سازمان شفافیت، یتموفق

ســادف1996ســال قبــل از . اســت قرارگرفتــهي و ملــی ا منطقــه جهــانی،

امروزه بانک جهانی فسـاد را  . موضوع بحث بانک جهانی نبود صراحتاً

سـازمان  . کنـد یمـ تنها مانع بزرگ توسعه اقتصادي و اجتماعی قلمـداد  

عناصر کلیدي کـاهش   عنوان بهملل بر حکمرانی خوب و مبارزه با فساد 

یر منفـی فسـاد بـر    تـأث المللی پـول،   ینباکنون صندوق . کند یمید تأکفقر 

نامزدهـاي سیاسـی در   . دهـد  یمـ قـرار   موردتوجـه ایی اقتصادي را کار

                                                
1  - The Global Corruption Report（GCR）
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ي حکمرانـی  هـا  برنامهسراسر جهان در زمینه مبارزه با فساد و اجراي 

  .کنند یمرقابت  باهمخوب 

  هاي مبارزه با فساد یونکنوانسایفاي نقش مهم در 

ي جامعـه مـدنی فعـال در    هـا  سازمانمعدود  ءسازمان شفافیت جز

المللی بـود کـه باعـث افـزایش      ینبعمده  نامه موافقتنویس دو یشپتهیه 

 .شـد  المللـی   ینبـ در زمینه مبارزه با فساد در عرصه  ها حکومتتوانایی 

همانند کنوانسیون سازمان ملل در زمینه مبارزه با فساد و کنوانسـیون  

همچنین سازمان، مشـارکت  . پیشگیري و مبارزه با فساد اتحادیه آفریقا

آمدن کنوانسیون مبارزه با ارتشاء سازمان همکـاري و   نزدیکی در پدید

  .توسعه اقتصادي داشت

  ي زندگی عمومیاستانداردهاارتقاي 

 ،ي جدید در زنـدگی عمـومی  استانداردها با تالش سازمان شفافیت،

اعمال فسادآمیز تعریف نموده است، نظیر  عنوان بهرفتارهاي خاصی را 

فسـاد نگریسـته    عنـوان  بـه قـبالً  مورد هدایا و تعارض منافع که  یبقبول 

این استانداردهاي رفتار عـالی، تلقـی عمـوم مـردم از فسـاد را      . شد ینم

چنین رفتارهـاي مخـرب زنـدگی را     برابریف نموده و تساهل در بازتعر

  .به حداقل رسانده است
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)گرکو(گروه کشورهاي مبارزه با فساد
1

  

  تاریخچه

شوراي اروپاهاي عضو ي قاطع سیاسی در میان دولتوجود اراده

درپیوسـته دهـه، یـک ازمدت بیشدرتاداشتهبر آنسازمان رااین

بـه اقـدام ایـن  .اندیشـی بپـردازد   و چارهفعالیتبهفسادمعضلمورد

بامبارزهبرايالزمضوابطومعیارهاحاوي ،جامعسندچندتصویب

گرکووانعنبانیرومندنظارتییک مرجعگیري شکلوسو یکفساد از

  .ستا شدهمنتهیدیگري سواز

زیـر رحشـ  بـه تـوان  هـا را مـی   اقداماینعطفنقاط،1991از سال 

  :کردخالصه

کـه کـرد توصـیه اروپـا شـوراي وزیـران کمیتـه ،1991در سـال  

ازجملـه  (اقتصـادي جـرایم بـراي مبـارزه بـا   هـایی  اقـدام مجموعـه 

1994سـال در. قـرار گیـرد  کاردستوردر )گیري رشوهودهی رشوه

به این توافق رسیدند اروپاشورايعضوهاي دولتدادگستريوزیران

که معضل فساد باید در سطح اروپایی موردتوجه قرار گیـرد زیـرا ایـن    

                                                
1  -Group of States against Corruption(GRECO)
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. رود پدیده تهدیدي عمده علیه ثبات نهادهاي دموکراتیـک بـه شـمار مـی    

ع از ترین نهـاد اروپـایی کـه مسـئولیت دفـا      منزله اصلی شوراي اروپا به

موظـف   ،حاکمیت قانون و حقوق بشر را بر عهده داشـت ساالري، مردم

وزیران مزبور اعتقاد داشتند که . شد تا به این تهدید پاسخ مناسب بدهد

مبارزه مؤثر با فساد باید دامنه وسیعی داشته باشد و بنابراین توصـیه  

شـده،  اي براي موضـوع فسـاد تشـکیل    یک کارگروه چندرشتهکردند که

کـرده و امکـان تنظـیم     برنامه کاري جامع براي مبارزه با فساد تهیهیک 

  .اسناد حقوقی در این زمینه را بررسی کند

پس از مالحظه نظرهاي دریـافتی   یادشدهکارگروه  1998در مارس 

مشکالت مربوط به جـرم و کمیتـه اروپـایی همکـاري      ،از کمیته اروپایی

 هـاي  دولتگروه  تأسیسه مربوط ب نامه موافقتنویس پیشمتنحقوقی، 

هفـده کشـور    1999سرانجام در یکم مـی  . کرد تأییدمبارزه با فساد را 

، فرانسـه ، فنالنـد ، استونی، قبرس، بلغارستانعنی بلژیک، یکننده تأسیس

، اسـلواکی ، رومـانی ، لوکزامبـورگ ، لتـونی ، ایرلند، ایسلند، یونان، آلمان

از آن زمـان  . کردنـد  ريگـذا  پایـه و را کـ و سـوئد، گر  اسـپانیا ، اسلوونی

تعـداد   کـه طـوري بـه ،دیگري به ایـن گـروه پیوسـتند    هاي دولتتاکنون 

  .کشور رسیده است 46بهاکنون  ي آناعضا

  وظایف

هدف این نهـاد عبـارت اسـت از    اساسنامه گرکو، 1اساس ماده بر

هاي اعضا در مبارزه با پدیده فساد از طریق  ها و توانایی ارتقاي ظرفیت

ها از معیارهاي مبارزه با فسـاد شـوراي    چگونگی پیروي آننظارت بر 

اروپا به کمک یک فرایند پویاي ارزیابی مشترك و اعمال فشار ناشی از 

دهـد تـا    و به اعضاي خودیاري مـی کگر. باشد گرایی گروه اعضاء می هم
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هاي ملی خود جهت مقابلـه بـا فسـاد را     نقاط ضعف موجود در سیاست

کند تا اصالحات الزم را چه در  ویق و ترغیب میها را تش بشناسند و آن

هاي عملی به انجام  هاي ساختاري و رویه عرصه تقنینی و نیز در زمینه

هــاي اعضــاء  همچنــین گرکــو فضــایی را بــراي تبــادل تجربــه. رســانند

  .آورد هاي پیشگیري و کشف فساد به وجود می درمورد بهترین شیوه

اي اروپــا محــدود هــاي عضــو شــور و بــه دولــتکــعضــویت در گر

نامـه چندجانبـه دربـاره     هر دولتی کـه در تهیـه مـتن موافقـت    . شود نمی

تواند با اعالم مراتب به دبیر کل  تأسیس گرکو مشارکت داشته باشد می

هر دولتی که بـه یکـی   افزون بر آن،. شوراي اروپا به این گروه بپیوندد

ا در هـاي حقـوق کیفـري یـا حقـوق مـدنی شـوراي اروپـ         از کنوانسیون

محض عضـویت در ایـن کنوانسـیون بـه      خصوص فساد ملحق شود به

آیـد و بایـد فراینـد ارزیـابی آن در مـورد عملکـرد        و درمیکعضویت گر

  .خود را بپذیرد

  ساختار

فعالیت گرکو مطابق اساسنامه و نیز مجموعه قواعد آیین دادرسـی  

هر دولت عضو حـداکثر تـا دو نماینـده را بـا حـق      . گیرد آن صورت می

همچنـین  . کنـد  هاي عمومی گرکو تعیین می رأي براي شرکت در نشست

فهرسـتی از کارشناسـان را کـه بتواننـد بـراي انجـام       هر دولت عضـو، 

سـایر  . کنـد  هاي نظارتی گرکو همکاري کنند به گروه معرفی مـی  فعالیت

نهادهاي شوراي اروپا براي نمونه مجمع پارلمـانی شـوراي اروپـا نیـز     

گرکـو توانسـته اسـت در    . نی را در گرکـو بگمارنـد  ممکن است نمایندگا

سازمان توسعه و همکاري اقتصادي و دفتر مبـارزه بـا مـواد مخـدر و     
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در سازمان ملل متحـد موقعیـت عضـو نـاظر را بـه      جرم سازمان ملل،

  .دست آورد

معاون ریـیس و اعضـاي دفتـر خـود     گرکو اقدام به انتخاب رییس،

رکـو و سـازماندهی فراینـدهاي    کنـد کـه در تنظـیم برنامـه کـاري گ      می

  .کند ارزیابی اعضاء نقش مهمی ایفاء می

رود که با شـرکت   کمیته تقنینی رکن دیگر گروه مزبور به شمار می

هاي عضو گرکو کـه در کمیتـه وزیـران شـوراي اروپـا       نمایندگان دولت

ها عضو گرکـو تشـکیل    حضور دارند و نیز نمایندگان ویژه سایر دولت

کمیتـه همچنـین   . بودجه گرکو بر عهده این کمیته اسـت تصویب . یابد می

ــدام  مــی ــه اق ــد در مــواردي ک را در اجــراي هــاي یکــی از اعضــاء  توان

خصـوص بـراي اطـالع    اي در ایـن  هاي گرکو ناکافی ببیند، بیانیه توصیه

بینی کرده  اساسنامه، یک آیین رسیدگی کلی را پیش. عموم منتشر نماید

نظارت بر کیفیت رعایت مقررات هر یک از  که قابلیت انعطاف الزم براي

  .اسناد حقوقی مورد رسیدگی را دارد

کـه   بـوده و دبیرخانـه آن  فرانسـه  استراسبورگ شهر مقر گرکو در 

مسئول امور اداري گروه است زیر نظر دبیـر کـل اروپـا و بـه ریاسـت      

  .کند دبیر اجرایی گرکو فعالیت می

  ي فعالیتنحوه

ارزیـابی مشـترك و فشـار ناشـی از      از رهگذر یـک فراینـد پویـاي   

هـا و عملکردهـاي یکایـک     گرکو بر سیاسـت ،یهمگرایی و نظارت گروه

اي  گونـه  ایـن سـازوکار بـه   . اعضاي خود در شرایط برابر نظـارت دارد 

شده که متضمن رعایت دقیق اصل برابري حقوق و تکالیف اعضـا   تنظیم

رسـی میـزان   تک اعضا هـم در فراینـد ارزیـابی مشـترك و بر     تک. باشد
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جوینـد و هـم بـه سـهم      رعایت معیارها توسط سایر اعضا مشارکت می

خود براي انجام همین نظارت و ارزیابی درمـورد کشـور متبـوع خـود     

  .کنند هیچ قید و شرطی همکاري می بی

شـده   رونـد نظـارتی دقیقـاً تعریـف     یـک پس از انجام ارزیابی اولیه،

ارشناسی براي ارزیابی یک هیأت کشود که در چارچوب آن، شروع می

. شـود  نحوه عملکرد یک دولت عضو معـین توسـط گرکـو گماشـته مـی     

گیـرد کـه بـا     هایی صورت مـی  تحلیل وضعیت هر کشور بر اساس یافته

نامه و اطالعـات   هاي مکتوب دولت مربوط به یک پرسش توجه به پاسخ

شده در خالل دیدار اعضاي هیأت از کشور مزبور و مالقـات   آوري جمع

پـس از  . آیـد  مقامات عمومی و نمایندگان جامعه مدنی بـه دسـت مـی    با

صـورت مقـدماتی    گزارشی بـه دیدار اعضاي هیأت از کشور موردنظر،

اي از آن بـراي اظهـارنظر در اختیـار کشـور      کـه نسـخه   شـود مـی تهیه 

هـاي آن   گیرد و این گزارش بعد از دریافت دیدگاه موردبررسی قرار می

شـده و مـتن آن بـه تصـویب      گرکـو مطـرح   کشور سـرانجام در جلسـه  

مشـخص   اسـت کـه   هـایی  گیري چنین گزارش در قسمت نتیجه. رسد می

شود آیا وضعیت موجود در آن کشور ازلحاظ قانونی و رویه عملی  می

با معیارها و ضوابط موردنظر شوراي اروپا هماهنگی و انطباق دارد یا 

شود که از دولت  نده میپیشنهادهایی نیز گنجاگیري، در این نتیجه. خیر

خواهد که طی مدت هیجده ماه اصالحات مشخصـی را اجـرا    مربوط می

رود  شـود کـه انتظـار مـی     هایی نیز مطرح می مالحظهعالوه بر این،. کند

  .ها توجه کند دولت مزبور به آن

یکی از نقاط قوت گرکو وجود فراینـد نظـارت بـر رعایـت مقـررات      

هـاي منـدرج در    اجرایـی شـدن توصـیه    است که براي اطمینان یافتن از
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ي کار بـه ایـن صـورت    نحوه. شده است بینی گزارش ارزیابی اولیه پیش

است که مقامات کشور موردنظر در مدت هجده ماه از تـاریخ تصـویب   

گزارشی حاوي شرح اقدامات خود براي عمل بـه  گزارش ارزیابی اولیه،

کنند و گرکو بـا   یه میهاي مزبور به همراه مدارك اثباتی کافی ته توصیه

هـا   کنـد کـه آیـا بـه توصـیه      در نظر گرفتن چنین گزارشی مشخص مـی 

تـوجهی شـده    هـا بـی   شده یـا بـه آن   طورکلی یا جزئی ترتیب اثر داده  به

انـد،  طـور کامـل رعایـت نشـده     ها بـه  چنانچه معلوم شود، توصیه. است

گیرد که پـس از گذشـت مـدت هیجـده مـاه، وضـعیت        گرکو تصمیم می

. مانده بررسـی کنـد   هاي باقی ور موردنظر را ازلحاظ عمل به توصیهکش

هـا   هـاي آن  هاي مربوط به نظارت بر رعایت مقررات و پیوسـت  گزارش

گیـري روشـن در مـورد     رسد نیز حاوي نتیجـه  که به تصویب گرکو می

هاي قبلی است تا بتوان تصمیم گرفت کـه آیـا نیـازي بـه      یکایک توصیه

کـه  بـر عملکـرد دولـت مربـوط وجـود دارد یـا ایـن        ادامه فرایند نظارتی

سرانجام آیـین رسـیدگی گرکـو بـراي     . توان به این فرایند خاتمه داد می

هـاي گرکـو    هـا نسـبت بـه توصـیه     هاي آن برخورد با اعضایی که پاسخ

بینـی کـرده کـه     اي را پـیش  طور مطلق تأییدناپذیر باشـد فراینـد ویـژه    به

  .تدریجی استوار است براساس یک رویکرد تشدیدشونده و
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4مرکز منابع مبارزه با فساد یو
1

  

  تاریخچه

 )4یو(مبارزه با فساد منابعمرکز 

)اجـالس (به دنبـال و  2002در سال 

ــه ــطالح ب ــتین "اص ــارکت اوس 2"مش

هلنـد،  ر کشـو  4از  الملل بینوزیران توسعه  1999در سال .تأسیس شد

مالقات نموده  باهمروژ ن اوستین ابیدر شهر  و انگلستان نروژ، آلمان

و بیانیه مشترك اوستین راجع بـه مبـارزه بـا فسـاد و رسـمی نمـودن       

ایـن   رأس در. همکاري در زمینه برخی از موضوعات را صادر نمودنـد 

یژه فقدان اطالعات راجـع  و بهیر آن بر توسعه و تأثو  فساد موضوعات،

ه ویژگـی گـرو  . به این معضل و چگـونگی مواجهـه بـا آن قـرار داشـت     

یر بـا  پـذ  انعطـاف اسـت، ائـتالف    "ضـربت "یشـتر یـک گـروه    ب اوستین،

بنـابراین ترکیـب سـطح کـاري گـروه      . موضوعات و کشورهاي خـاص 

ــاوت      ــر متف ــعیت دیگ ــه وض ــعیت ب ــک وض ــتین از ی ــاوس ــد یم . باش

ي کـه متعهـد   ا کننده کمکي کشورها یک حوزه فعالیت، در ،مثال عنوان به

نقشه قبلـی بخشـی از گـروه     به آرمان خاصی هستند ممکن است بدون

یا دیگر موضوعات ها  حوزهکه همزمان در دیگر  یدرحالاوستین باشند 

  .بخشی از آن نباشند

جهت مواجهـه   اهداکنندهمرکز منابع مبارزه با فساد به متخصصین

. رسـاند  یمي یاري ا توسعهي فساد از طریق حمایت ها چالشبا  مؤثرتر

                                                
1 - U4 Anti-Corruption Resource Centre

2  -'Utstein-partnership'
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با ارایـه منـابع و خـدمات ایفـاي      از طریق هشت کارگزاري توسعه 4یو 

  : نماید یموظیفه 

Norad)ــروژ ــتان(DFID،)ن ــادا(CIDA،)انگلس ــان(GTZ،)کان ،)آلم

MinBuZa)هلند(،Sida)سوئد(،BTC) بلژیـک(،AusAID) در ). اسـترالیا

پیوسـتند و از آن   4بـه یـو   ) کانـادا (CIDAو ) سـوئد (2005Sidaسال

 "همکاري اوسـتین  "یه سطح سیاسی اول 4زمان به بعد مرکز ابتکار یو 

ارایه اطالعات و خـدمات دقیـق و مناسـب بـه      و بهشته ارا پشت سر گذ

ــايکــــارگزار ــار ادامــــه هــ و ) بلژیــــک(BTC. دهــــدیمــــي همکــ

AusAID)بـه ترتیـب در    4شـرکاي یـو   مـالی   کننـدگان  نیتأم) استرالیا

  .بودند 2009و  2008يها سال

  وظایف

نابع مبتنی بر وب است که مرکز م،4مرکز منابع مبارزه با فساد یو

منظـور تقویـت مشارکتشـان بـراي توسـعه       وسیله گروه اوسـتین بـه   به

ایجاد یک ابزار داخلی بـراي همـاهنگی   هدف آن،. المللی ایجاد گردید بین

اي  هـاي توسـعه   و آموزش اعضاي گروه اوستین و کارکنان کـارگزاري 

ین در زمینـه  هـاي گـروه اوسـت    المللی خاص بود تا تفکرات و فعالیت بین

ها و تجارب مشترك را با جهان خارج در میـان   مبارزه با فساد و درس

  .بگذارد

کاربران را به منـابع   4یو از طریق این مرکز، منابع گسترده آنالین،

مطالعات کاربرديکند ازجمله این منابع، ضد فساد مناسب راهنمایی می

خدمات میـز کمـک  ،)موضوعات(
1
کشـوري،  هـاي درون  و نیـز آمـوزش   

                                                
1 - Helpdesk service
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هـاي همکـار و    اقدامات و راهبردهاي مبارزه با فسـاد بـراي کـارگزاري   

  .باشد ها می همتایان آن

  

  :داراي چهار هدف عمده زیر است 4یو 

ویژه کنوانسیون  بهالمللی مبارزه با فساد، تقویت چارچوب بین.1

خواري سازمان توسعه و همکاري اقتصادي و  مبارز با رشوه

م مالی مبارزه با پولشوییاقدا دولتیبینگروه 
1

توسـعه متعهـد بـه     ارایه کمک هماهنگ براي کشورهاي درحال.2

  مبارزه با فساد

اي شــرکاي اوسـتین بــراي   هـاي توسـعه   بهبـود ظرفیـت کمــک  .3

هــاي مبــارزه بــا فســاد کشــورهاي  رســاندن بــه تــالش یــاري

اي در  رسان توسـعه  توسعه و حراست از همکاري یاري درحال

  مقابل فساد

ــري.4 ــتاي     فراگی ــابع در راس ــعه من ــران و توس ــارب دیگ از تج

  هاي مبارزه با فساد فعالیت

  ساختار

میشلسـن . از طریق انستیتوي چر 4مرکز منابع یو 
2
واقـع در شـهر    

بنیـاد خصوصـی مطالعـات علـوم اجتمـاعی کـه بـرروي         -برگن نروژ 

سـرور  . شـود  اداره مـی -کنـد  موضوعات توسعه و حقوق بشر کار مـی 

میشلسـن متکـی   .بـه مؤسسـه چـر    4پشت سـر یـو   شبکه و تیم اصلی 

  .باشد می

                                                
1 -Financial Action Task Force（FATF）

2 -the Chr.Michelsen Institute（CMI）
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.اسـت  4دبیرخانه سازمان شفافیت در برلین مسئول میز کمک یـو  

بـر عملکـرد    4هاي شـرکاي یـو    کننده متشکل از کارگزاري کمیته هدایت

هـاي مطالعـاتی و آموزشـی ناشـی از تقاضـاهاي       مرکز منابع و فعالیت

خـانم لیـز هـارت    .کند نظارت می4کنندگان و پیشنهادهاي خود یو  کمک

المللـی   ایشـان از آژانـس توسـعه بـین    . شـد  4مدیر یو  2010در آوریل 

سـال   6در آنجـا بـراي مـدت    . آمـد  4به یو （USAID）متحده ایاالت

هاي آژانـس را بـراي تـدارك     مشاور ارشد مبارزه با فساد بود و تالش

وي . دکـر  ریـزي مبـارزه بـا فسـاد رهبـري مـی       رهنمودهاي فنی برنامه

ــتمن در مــی ســال    ــوم سیاســی را از دانشــگاه وای ،1987لیســانس عل

و  1990لیسانس علـوم سیاسـی را از دانشـگاه پرینسـتون در مـی       فوق

دریافـت   1996دکتراي علوم سیاسی را از دانشگاه پرینستون در ژوئن 

  .نمود

  دستاوردها

با در نظر گرفتن طیف وسـیعی از موضـوعاتی کـه تحـت پوشـش      

بـر شـبکه    4قـرار دارد تـیم یـو     4انتشاراتی و آموزشی یو  هاي فعالیت

اي از کارشناسان مبـارزه بـا فسـاد متکـی اسـت کـه اطالعـات         گسترده

اي و متخصصان فـراهم   گذاري توسعه مناسب عملیاتی را براي سیاست

به تولیدات پژوهشی دسترسـی   تواندیمهرکس  4یو در سایت . کنند می

ــا (داشــته باشــد  ــو شــرح مختصــر درب ــدت، موضــوعات 4ره ی  ،بلندم

ــب ــا نشی ــی و ه ــخي تمرین ــا پاس ــیه ــان  ). ي کارشناس ــین کارکن همچن

  .ي همکار به آموزش و خدمات میز کمک دسترسی دارندهايکارگزار
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  4میز خدمت یو 

که از طریق دبیرخانه سـازمان شـفافیت در بـرلین     4میز خدمت یو 

یرسـان  خـدمات 4همکـار یـو    يهـا يکارگزاربه کارکنان  شودیماداره 

مبارزه با فسـاد  /فساد دربارهپرسشی  نوعهرتوانندیمها آنو  کندیم

روز کاري و در  10کارشناسی را ظرف  و را مطرح کرده و پاسخ دقیق

  .ساعت دریافت کنند 48ظرف  ياضطرارموارد 

بـا سـازمان شـفافیت، اطالعـات و منـابع فراوانـی را        4همکاري یو 

 شـبکه گروه مطالعاتی آگـاه سـازمان شـفافیت،     براي میز کمک در قالب

در مبـارزه بـا    شـده  نـه ینهادوسیع  تجربهمنبع مردمی مبارزه با فساد، 

نتیجـه  . دینمایمفساد و حمایت از اصالحات ضد فساد در جهان فراهم 

آنالیـن   صـورت  بـه ) مـورد رسـیده   200که اخیراً به (یکارشناسپاسخ 

  .است منتشرشده

 طـور  بـه آنالین، متخصصان سراسر جهـان   آموزشی يها دورهدر 

 1100بــیش از  4یــو  2003شــرکت کننــد از ســال  تواننــدیمــهمزمــان 

کاري، اطالعـات   گروهمتخصص را از طریق مباحث کارشناسی محور، 

  .آموزش داده است ها تیمأمورو 

  ي درون کشوريها کارگاه

ت کمیته هدای لهیوس به4ي درون کشوري یو ها کارگاهمکان تشکیل 

کشـور تـاکنون    30در قریـب بـه    4و همکـاران یـو    شودیمتعیین  4یو 

 ي آموزشـی، هـا  کارگـاه . بودنـد  روزه سـه ي یـک تـا   هـا  کارگـاه میزبان 

ي نیـز در میـان مربیـان    ا منطقـه /محور بوده و کارشناسان محلیکشور

  .قرار دارند
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بانک جهانی
1

  

  تاریخچه

بانک جهانی یکـی از پـنج   

س نهادي بـود کـه در کنفـران   

 1944در ســال بــرتن وودز

صــــندوق . ایجــــاد گردیــــد

نمایندگان کشورهاي زیادي در . ی پول دومین نهاد مرتبط استالملل نیب

ــرتن وودز ــرانس ب ــه يکشــورها. شــرکت داشــتندکنف ــدتري ک قدرتمن

. آمریکـا و انگلسـتان بودنـد    کـرد یمـ حضورشان بر مذاکرات سـنگینی  

سـنتی   طـور  بـه دارنـد امـا   قرار  .سی .گرچه هردو نهاد در واشنگتن دي

 کـه یدرحـال شـود یمـ مریکـایی رهبـري   آ بانک جهانی توسط یـک نفـر  

  .دارند عهدهی را اروپائیان بر الملل نیبرهبري صندوق 

بانک جهانی از گروه بانک جهانی متفاوت است، بانک جهـانی تنهـا   

مؤسسـه   وی تـرمیم توسـعه   المللـ  نیبـ صـندوق  : شامل دو نهـاد اسـت  

 اضـافه  بـه گروه بانک جهانی شامل این دو  کهیدرحاله، ی توسعالملل نیب

چندجانبـه و  گـذاري  آژانـس تضـمین سـرمایه   ی،الملل نیبمؤسسه مالی 

  .باشد گذاري می وفصل منازعات سرمایه المللی حل مرکز بین

هاي مبارزه با فساد را بیش از یک دهـه رهبـري    بانک جهانی تالش

کشـوري را در صـورت وجـود    هـاي   ها و تمامی برنامـه  کرده و پروژه

حکمرانـی خـوب و مبـارزه بـا فسـاد      .شواهد فساد تعطیل کـرده اسـت  

بخــش هــاي کشــوري، محــور اصــلی رســالت بانــک جهــانی در برنامــه

                                                
1 - World Bank
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هـاي   سیسـتم بانـک، . هاسـت  سازي پروژه ها و طراحی و پیاده استخدام

اهداف موردنظر تعبیه کـرده  اي را براي هزینه پول در راستاي چندگانه

عملیــاتی و جهــانی بــر روي ایــن موضــوعات در ســطوح کشــوري، و 

  .متمرکز نموده است

بخش سالمت اداري گروه بانک جهانی
1

به وجـود   2001در آوریل  

کوشـد تـا اطمینـان     میبانک جهانی در پیگیري رسالت کاهش فقر،. آمد

حاصل شود بودجه بانک و بودجـه محـول بـه آن در راسـتاي اهـداف      

منظـور بـه حـداقل رسـاندن      براي این هدف و بـه . موردنظر هزینه شود

تقلب و فسادي که بر عملکرد سازمان تأثیر داشت و نیز واکنش سـریع  

طبـق  . و مؤثر به وقوع تقلب و فساد، بخش سالمت اداري تأسـیس شـد  

پیشنهادهاي پنل ولکر
2

مدیره بـه معاونـت    بخش سالمت اداري از هیأت 

عنـوان   به 2008می  5ک کارتی در ریاست ارتقاء یافت و آقاي لئونارد م

بخـش  گرچـه . منصـوب شـد  اولین معاون رییس بخـش سـالمت اداري  

باشد، اما از زمـانی کـه    سالمت اداري بازوي تحقیقاتی بانک جهانی می

مدیره گزارش  معاون رییس برخالف معاونان رییس پیشین که به هیأت

ه حسابرسـی  مستقیماً به رییس بانک و غیرمسـتقیم بـه کمیتـ   کردند، می

  .شود دهد مستقل محسوب می گزارش می

  وظایف

ــین  ــالی ب ــاد م ــانی نه ــک جه ــه کشــورهاي   بان ــی اســت کــه ب الملل

. کنـد  اي، وام تـأمین مـی   هاي سـرمایه  توسعه براي اجراي برنامه درحال

هـاي بانـک جهـانی    فعالیـت . هدف رسمی بانک جهانی کاهش فقر اسـت 

                                                
1 -Department of Integrity（INT）

2 -Volcker Panel
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) ی توسـعه المللـ  نیبو مؤسسه ی ترمیم و توسعه الملل نیبصندوق  یعنی(

یانسـان یی هماننـد توسـعه   هـا  نـه یزمو در  توسعه درحالبر کشورهاي 

ماننـد  (توسـعه روسـتایی   ي و کشـاورز  ،)بهداشت براي مثال آموزش،(

ماننــد کــاهش (محیطــیزیســتحمایــت ، )روســتاییخــدماتآبیــاري و 

 ،هــا جــادهماننــد (هــا رســاختیز ،)و اجــراي مقــررات وضــع آلــودگی،

 توسـعه  بـا فسـاد،   ماننـد مبـارزه  (یحکمرانـ و )برق ي شهري،سازباز

  .متمرکز است) نهادهاي قانونی

معاونت سالمت اداري بانک جهانی از ادعاهاي مربـوط بـه تقلـب و    

هاي مالی گروه بانـک جهـانی یـا مداخلـه کارکنـان آن       فساد در عملیات

ر پیشـگیري،  با تلفیق تحقیقات و ارتقاي تمرکز ب. آورد تحقیق به عمل می

بخش سالمت اداري رهیافت جامعی را بـراي مبـارزه بـا فسـاد تـرویج      

این بخش، از مأموران تحقیق بسـیار متخصـص و حسـابداران    . کند می

دیـده بـراي تحقیـق پیرامـون ادعاهـاي تقلـب و فسـاد،        قانونی آمـوزش 

.برد میپیشگیري از تکرار و حمایت از صالحیت مقامات ملی بهره

مسـتقیماً بـه اجـراي    سـالمت اداري ایـن اسـت کـه     وظیفه معاونت

کمـک   2015و تحقق اهداف توسعه هزاره در رسالت گروه بانک جهانی

هـاي بانـک جهـانی بـه تضـمین       کاهش تقلـب و فسـاد در پـروژه   . نماید

به کاهش فقر و کرد منابع مالی بانک در راستاي اهداف موردنظر،هزینه

از طریـق  . کنـد  یرنـده کمـک مـی   گ افزایش رفـاه و ثبـات کشـورهاي وام   

هـدف معاونـت سـالمت    المللـی،  اي بین همکاري با دیگر نهادهاي توسعه

واسـطه   بـه اي کـه  هـاي مـالی توسـعه    کاهش مشهود میزان کمک ،اداري

زمـان افـزایش کیفیـت و    و هـم فساد و سوءاستفاده به هدر رفتـه تقلب،

  . اي است هاي توسعه ثمرات تالش
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شود بـه شـرح زیـر     سالمت اداري انجام میاقداماتی که توسط تیم 

:است

اي مســئول تحقیقــات از  تــیم تحقیــق منطقــه: تحقیقــات خــارجی-

هاي موردحمایت گروه بـانکی   هاي قابل مجازات در فعالیت رویه

.هستند

تحقیقات از کارکنان گروه بانکی و فروشندگان: تحقیقات داخلی-

قــش شــود در تقلــب و فســادهاي مهــم ن گروهــی کــه ادعــا مــی

.اند داشته

هاي اقدامات بازدارنده و ارجاعات  تهیه اطالعیه: دادخواهی ویژه-

جنایی جهت ارایه به کشورهاي عضو

ــل - ــه و تحلی ــد مطالع ــابی،   : واح ــاص و ارزی ــورد خ ــذیرش م پ

وتحلیل خطرات مؤثر کاوي و تجزیه داده

تیم جدیدي متشـکل از کارشناسـان عملیـاتی   :خدمات پیشگیري-

مسـئولیت تـیم،   .گانه تشکیل شـد  اطق ششمنمختص هر یک از

شده بخش سـالمت   هاي آموخته تمرکز بر یکپارچه نمودن درس

آمـوزش و  هاي بانـک از طریـق مبـارزه فعـال،     اداري با فعالیت

باشد تـا مخـاطرات سـالمت اداري بـا تمرکـز       واحد مشاوره می

پذیر و ظرفیت حکمرانـی ضـعیف کـاهش     هاي آسیب روي بخش

.یابد

بخش سالمت اداري، ظرفیت حسابرسی داخلـی  : ونیخدمات قان-

وقت را توسعه بخشیده تا از اقدامات تحقیقـی و پیشـگیري    تمام

.عمل آورداي حمایت به برگرفته از تجارب جهانی و منطقه
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اقـدامات ضـد فسـاد   عملکرد معاونت مبارزه با فساد تنها بخشی از

برنامه مشورتی  حکمرانی و مبارزه با فساد. استگسترده بانک جهانی

از طریـق آمـوزش    -واقع در شبکه توسعه اجتمـاعی بانـک  -زیرساخت

عـالوه ابتکـارات    بـه . نمایـد  ها حمایت می و انتشار دانش از فعالیتعملی

کننـده،  هـاي کمـک   حکمرانی جدید در سطح جهانی بـا همکـاري آژانـس   

 مندي از نتـایج توسـعه   ها براي بهره مدنی و حکومت يهاي جامعه گروه

شـوند هماننـد ابتکـار شـفافیت صـنایع اسـتخراجی و ابتکـار         پدیدار می

ابتکـار اسـترداد   اقـدام جهـانی مهـم بانـک،    . شفافیت بخـش سـاختمانی  

هاي به غارت رفته بود که با همکاري دفتر مبارزه با مواد مخـدر   دارایی

.اندازي شد و جرایم سازمان ملل راه

  ساختار

تأسیس  1988و  1957که در سال اي  همراه با چهار آژانس وابسته

دفتـر  . بانک توسعه و ترمیم، بخشی از گروه بانک جهـانی اسـت  شدند،

ایـن گـروه یـک سـازمان     . مرکزي آن در شهر واشنگتن دي سی اسـت 

بانـک  بـه لحـاظ تکنیکـی،   . باشد المللی متعلق به کشورهاي عضو می بین

آن  جهــانی بخشــی از سیســتم ســازمان ملــل بــوده امــا ســاختار اداره

هر نهاد در گروه بانک جهانی متعلق به کشورهاي عضـو  : متفاوت است

گیـري   باشد که در سرمایه مشـترك اولیـه سـهیم بـوده و رأي     خود می

طـور   عضـویت حـق رأي معینـی را بـه    . گیرد متناسب با سهام انجام می

کند اما آراي اضافه بستگی به  مساوي به همه کشورهاي عضو اعطا می

ــک ــ  کم ــالی ب ــاي م ــازمان دارده ــرف  . ه س ــانی از ط ــک جه ــیس بان ری

جمهور آمریکا نامزد شـده و توسـط هیـأت حکـام بانـک انتخـاب        رییس
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بـه مـدت پـنج سـال و دوره قابـل      نامزد با تأیید هیأت حکـام، .شود می

.کند تمدید ایفاي وظیفه می

اجبـار، فسـاد، معاونت سـالمت اداري، در مـورد ادعاهـاي تقلـب،    

هـاي مـالی گـروه بانـک      رشکنی مربوط بـه پـروژه  هاي کا تبانی و شیوه

افزون بر آن، به ادعاهاي مربوط به تخلفات جدي . کند جهانی تحقیق می

همچنین معاونت سـالمت اداري بـا ابزارهـاي    . کند کارکنان رسیدگی می

هاي بانک جهـانی و پیشـگیري    گوناگونی به بهبود تبعیت از خط و مشی

منظـور کشـف و    ش کارکنـان بـه  کنـد ازجملـه آمـوز    از فساد کمـک مـی  

ــروژه   ــاد در پ ــب و فس ــوگیري از تقل ــود   جل ــانی و بهب ــک جه ــاي بان ه

هاي معاونـت   براي تضمین استقالل فعالیت. و انطباقهاي کنترل سیستم

سالمت اداري، رییس آن مستقیماً به رییس گروه بانک جهـانی گـزارش   

  .دهد می

ر حقـوقی و  لئوتارد مک کـارتی اهـل آفریقـاي جنـوبی باسـابقه کـا      

دادستانی، ریـیس معاونـت سـالمت اداري و نیـز معـاون ریـیس بانـک        

در آفریقاي جنوبی  ١وي قبالً رییس مدیریت عملیات ویژه. جهانی است

  .بود

  دستاوردها

اي در قرار دادن فسـاد در رأس دسـتور   بانک جهانی نقش برجسته

تـرویج رشـد   تـرین موانـع   عنـوان یکـی از مهـم    کار توسـعه جهـانی بـه   

بانک جهـانی از بـیش    1996از سال . اقتصادي پایدار و کاهش فقر دارد

شـده توسـط    برنامه مبارزه با فساد و ابتکارات حکمرانی مطـرح  600از 

  .کشورهاي عضو حمایت نموده است

                                                
1 -Directorate of Special Operations（DSO）
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  ي قدرتمند مبارزه با فسادتأسیس اداره

کننده بـه تقلـب و    تعداد کارکنان رسیدگیواحد سالمت اداري بانک،

مانع فعالیـت  هاي گروه بانکی را دو برابر کرده و بانک ر فعالیتفساد د

  .شرکت و افراد متخلف شده است 400بیش از 

تـا   2009ژوییه1بین (2010معاونت سالمت اداري در سال مالی 

هاي تحقیقی و پیشگیرانه براي کاهش مخـاطرات   تالش) 2010ژوئن  30

لفان در برابـر اتـالف منـابع    تقلب و فساد را افزایش داده هرچند که متخ

عملکرد اخیر معاونت سالمت اداري شامل . داند مالی توسعه مسئول می

محرومیـت  مـورد 2010،45تحقیق در سال مالی 117: موارد زیر است

همچنین معاونـت سـالمت   . ها به دلیل مشارکت در تخلف افراد و شرکت

تــیم باشــد کــه بــه  اداري میزبــان متخصصــان پیشــگیري از خطــر مــی

ها در تشخیص زودهنگـام پـرچم قرمـز و تقویـت سـازوکارهاي       پروژه

  .دهند کنترل مشاوره می

  المللی توسعه گذاري مؤسسه بین حمایت از سرمایه

هاي داخلـی بانـک جهـانی     ارزیاب بانک جهانی مشخص کرد کنترل

اند، با برخی نقایص در برخـورد بـا خطـر تقلـب و      شده خوبی طراحی به

ارزیـاب بانـک،   2010در سـال  بـه طـرح اقـدام بانـک،     در واکنش. فساد

هـا   سنجش طرز اجراي کار را بهبود بخشید و اعالم داشت همـه حـوزه  

هـاي تحـت بهسـازي،     نیازمند اقدام بازبینی است و در برخـی از حـوزه  

.المللی توسعه وجود نداشت مخاطراتی براي منابع مؤسسه بین

  هیأت مشورتی مستقل

تأسـیس شـد بـه گـروه بانـک جهـانی        2008این هیأت که در سال 

اقدامات مبارزه بـا فسـاد و اجـراي    درخصوص موضوعات حکمرانی و
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المللـی متعلـق بـه معاونـت      شده توسـط بـازبینی بـین    پیشنهادهاي ارایه

همچنـین بـه ریـیس    . دهـد  سالمت اداري سابق بانک جهانی مشاوره می

د عملکـرد  بانک جهانی و کمیته حسابرسی گـروه بانـک جهـانی درمـور    

هیأت مشورتی مستقل از سوي . دهد معاونت سالمت اداري مشاوره می

و خدمات کشوري سیاست عملیاتیدبیرخانه 
1
  .شود حمایت می 

  گروه موضوعی حکمرانی و مبارزه با فساد

هـاي   فعالیـت بانـک در در سراسـر این گروه افراد مشغول بـه کـار  

ربـوط بـه اصـالح    دهی را حول محور موضـوعات م  وامو غیردهی وام

متخصـص    600بـیش از  . آورد گرد هم مـی مبارزه با فساد و حکمرانی

روي این عناوین در مناطق مختلف و واحـدهاي کـاهش فقـر و توسـعه     

گـروه مطالعـات توسـعه و مؤسسـه بانـک جهـانی مشـغول        اقتصادي،

  .شود وسیله هیأت بخش عمومی رصد می ها به اند و عملکرد آن فعالیت

  انی و فسادراهبرد حکمر

راهبرد حکمرانی و فساد به موضوعات حکمرانی و مبارزه با فساد 

ازجمله ارایه بهتـر  . عنوان اصل محوري بهبود نتایج توسعه نظر دارد به

مـدیریت بهتـر   بـرق، آب،سازي، راهآموزش،،سالمتخدمات در بخش 

.باشـد  سـاختارها مـی  گذاري کارآمـدتر در زیـر   منابع طبیعی و سرمایه

حکمرانـی و   ،منـد نظامصورت  ها به نین فعالیت بانکی در همه بخشهمچ

سازد تا مـدیریت فسـاد    مبارزه با فساد را با طراحی پروژه یکپارچه می

شود و صـرف منـابع مـالی توسـعه در راسـتاي      و خطرات اعتماد بهتر

  .اهداف موردنظر را تضمین نماید

  

                                                
1  - Operations Policy and Country Services(OPCS)
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سازمان تیري
1

  

  تاریخچه

سـالمت اداري   هاي فعالیت

دهـه   اوایلو مبارزه با فساد از 

ــایز را    1990 ــه متم ــه مرحل س

مرحلـه اول  . تجربه کرده اسـت 

ــاهی و   ــزایش آگ ــامل اف ــه ش ک

 هـا  کنوانسـیون گزینـی و ایجـاد   منجر بـه مرحلـه مـالك    ،بود تابوشکنی

مبارزه با فسـاد سـازمان ملـل در     کنوانسیوناین امر با امضاي . گردید

 ترین مشکلمرحله سوم که . د رسیدبا اوج خو 2003مکزیک در دسامبر 

ــهو  ــب ب ــرین چــالشمرات ــه اســت اجــرا و   برانگیزت ــادهمرحل  ســازي پی

تیري براي این سومین و آخرین مرحلـه طراحـی   . باشد میاستانداردها 

ــد ــی در    . ش ــش مهم ــر دو نق ــه ه ــاپ، ک ــی پ ــگ و جرم ــک گاتون      فردری

بـر سـال   بخشی مبارزه بـا فسـاد و مـالك گزینـی داشـتند در اکت     آگاهی

سـالم کار –تیري . نمودند تأسیستیري را  2003
واژه مـائوري  –2

3
کـه   

 هـا  ممنوعیـت به معناي حفاظت از جامعه از طریق حـذف تابوهـا و لغـو    

ــداز چشــم. اســت ــري،  ان ــانیتی ــر کــه در آن   جه ــه و براب اســت عادالن

 پرنشـاط و سـالمت، اصـل بنیـادي جامعـه      اختیارند صاحبشهروندان 

                                                
1  -Tiri

2 - Making Integrity Work（Tiri）

.هاي رسمی این کشور است دو یکی از زباننمائوري یا ته رئو مائوري زبان مردم بومی نیوزیل - 3
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کمک به توسعه برابر و پایـدار از طریـق حمایـت از    رسالت تیري . است

  .باشد میبانیان سالمت در سراسر جهان 

، انـد  سـهیم تیري با تشویق و حمایت از دیگرانـی کـه در ایـن بـاور     

این شناخت شد که زمـان افـزایش آگـاهی و حمایـت      گیري شکلموجب 

عمــومی از ضــرورت اصــالح در کنتــرل و کــاهش محســوس فســاد بــا 

  .استفرارسیدهها مهارتدانش عملی و  کارگیري به

در دو  زمان براي ترویج جنبش فراگیر و جهـانی مبـارزه بـا فسـاد    

گرایـی   اي حرفـه بود با درجه باالیی از  فرارسیدهبخش تجارت و دولتی

  .داشت اجراي اصالحات ضرورت هاي چالشکه براي مواجهه با 

در  تـی غیردولبه سمت یـک سـازمان    2003تیري از سال  سازمان

اسـت کـه بـراي قـرار دادن سـالمت اداري در       یافتـه  توسـعه حال رشـد  

بـازیگر   عنوان بهبود و اکنون جایگاهش  مؤثردستور کار اصالح نهادي 

تیـري   هـاي  شـبکه . است شده تثبیترو به رشد  هاي زمینهاصلی در این 

گـذار فعـال   و در حـال  توسـعه  درحالعمدتاًکشور  70اخیراً در بیش از 

 منظـور  بـه کـاربردي عملـی    هـاي  رهیافـت بـر روي   ها شبکهاین  .هستند

هـا  حـوزه حصول اصالحات در راسـتاي سـالمت اداري در تعـدادي از    

انتخاباتی  فرایندهايو تنظیمات بعد از جنگ،  بازسازيآموزش،  ازجمله

آنالین رایگان  منابعهمچنین تیري، . قضایی متمرکز هستند فرایندهايو 

اصـالحات در سـطح جهـانی را توسـعه      هـاي  شـبکه را جهت حمایت از 

مـی در امـان،   ی، و بـا کارکنـان دا  لنـدن دفاتر تیري در جاکارتـا،  . دهد می

  .و ایروان مستقر هستند نایروبی، بیشکک
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  وظایف

المللـی اسـت کـه در     تیري یـک سـازمان مسـتقل و غیردولتـی بـین     

زمان بـر  این سـا . عنوان مؤسسه خیریه به ثبت رسیده است انگلستان به

فردي  منحصربهفرصتاساس این اعتقاد تأسیس شد که سالمت اداري 

ــود توســعهرا جهــت ــهبهب ــدار و عادالن ــانپای ــراهم در سراســر جه ف

  .سازد می

رسالت تیري توانمندسازي شهروندان براي ایفـاي نقـش و مطالبـه    

مشارکت فعاالنه در تأسیس نهادهایی است کـه از دولـت آزاد،  سالمت،

شـان حمایـت    پذیر و پاسخگو براي نیازها و انتظارات اساسـی مسئولیت

  .کند می

و بسـتر رشـد    )دهنـده شـتاب (عنـوان کاتـالیزور   سازمان تیري بـه 

ایـن سـازمان بـا    . کنـد  هـاي مهـم، ایفـاي وظیفـه مـی      ها و شبکه نوآوري

ــت ــاري دول ــا، همک ــدنی و  بخــش تجــاري،ه ــه م ــگاهی، جامع ــا دانش ب

بینش به توسعه دانـش عملـی   تخصص وباالیی از سطحگذاري اشتراك

هاي موردنیاز براي مبارزه با فسـاد و ارتقـاي سـالمت اداري     و مهارت

  .پردازد می

ها تمرکز  ریزي کرده که هر یک از آن هاي مهمی را پایه تیري برنامه

حال مکمل دستور کار  دهنده متفاوت و درعین اساسی بر عناصر تشکیل

  :سالمت اداري دارد یعنی

 ؛)برنامه آموزشی(فردي

هــاي  بازســازي بعــد از جنــگ و حمایــت از برنامــه(اجتمــاعی

؛)سالمت اداري ضعیف
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،هـاي محـل    برنامـه (خصوصی و ثالث نهادهاي بخش عمومی

؛ و)کار

هـاي کلیـدي   جنبـه عنـوان   هاي انتخاباتی و قضـایی بـه   سامانه

).برنامه حکمرانی دموکراتیک(چارچوب قانون اساسی 

  ساختار

 "کـارنی انـدرو "توسـط  ناي تیري متشـکل از هفـت معتمـد    ام هیأت

عنوان مدیر سازمان تحت قـانون انگلسـتان    معتمدین به. شود رهبري می

اندرو کارنی مدیر موست شرکت سهامی عـام تلگـراف   . مسئولیت دارند

ــدن ــرکت   لن ــدادي از ش ــیس تع ــتقل و ری ــدیر مس ــز م ــاي داراي  و نی ه

  .انگلستان بود هاي عالی مستقر در آمریکا و آوري فن

  نفعانشوراي ذي

عنوان سازمانی که به باالترین سطح سالمت متعهـد اسـت    تیري به

نفعـان  خـود در قبـال شـرکا و ذي   پـذیري  در پی بهبود مداوم مسئولیت

نفعان، گروه غیررسـمی از کارشناسـان اسـت کـه     شوراي ذي. باشد می

مقام ارشد اجرایی
1

ربـوط  گـاهی راجـع بـه موضـوعات راهبـردي م     گه 

امنـا همـراه بـا     شـوراي ذینفعـان مسـتقیماً بـه هیـأت     . دهـد  مشاوره می

  .دهد مشاوره در امور مرتبط گزارش می

گـر  شـده کـه نمایـان    نفعان حداقل از بیست نفـر تشـکیل  شوراي ذي

امنـاي تیـري، همـه     هیـأت . نفعـان اسـت  تعادل ترکیبی و جغرافیـایی ذي 

توانـد   عضاي شورا میا. کند اعضاي شوراي سهامداران را منصوب می

اعضـاي شـورا   . امنا معرفی کنند بررسی به هیأتاعضاي جدید را جهت

  .شوند داران به مدت دو سال منصوب می سهام

                                                
1  - Chief Executive Officer
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  دستاوردها

هـاي دانـش مربوطـه     پایگـاه المللـی،  تجارب بینتیري از چند رشته،

هـاي   اي مشارکت گروهی بـا سـازمان   برد که از شبکه گسترده بهره می

حوزه فعالیـت  . شود میرهبران فکري در سراسر جهان حاصل معتبر و 

تیري براي ایجاد سالمت اداري پایدار جهـانی اسـت امـا     هاي نوآوريو 

، کنیـا ، عـاج  سـاحل ازجمله(آفریقادر غرب و شرق  ویژه بهاین سازمان 

 ازجملـه (؛ خاورمیانـه  )و اوگاندا تانزانیا، سیرالئون، نیجریه، مالی، لیبریا

 ازجملـه (؛ اروپـاي مرکـزي و شـرقی و آسـیاي مرکـزي      )انلبنو مصر

؛ و )و اوکـراین  تاجیکسـتان ، روسـیه ، قرقیزستان، بلغارستانارمنستان، 

و  پاکستان، اندونزي، هندوستان، چینمانند افغانستان، (بخشی از آسیا 

  .فعال است) تیمور شرقی

بـــه ) 2003در ســال  آغازشــده (حکومــت دموکراتیــک،  برنامــه 

ایـن برنامـه   . دهـد  مـی را  شـان  انسـانی مکان مطالبه حقـوق  شهروندان ا

شـهروند محـور    پـذیري  مسـئولیت بـا   باال ردهبراساس تلفیق نفوذ افراد 

. تقویت سالمت اداري در فرایندهاي انتخاباتی و قضایی اسـت  منظور به

را با عنوان اصول عدالت انتخاباتی در  اي پروژه2010سازمان در سال 

بــراي عــدالت  المللــی بــینمعیارهــايبــراي ایجــاد  )پایتخــت غنــا(آکــرا

ــروه   ــت گ ــت حمای ــاتی تح ــتهانتخاب ــدانان، از اي برجس ــدیرانحقوق  م

  .غیردولتی آغاز کرد هاي سازمانسیاسی و  رهبرانانتخاباتی، 

آمـوزش سـالمت اداري بـراي     هـاي  دوره) 2004(برنامه آمـوزش، 

ات از طریـق  و به ضـعف ظرفیـت اصـالح    دهد میارایه  التحصیالن فارغ

 مـدارس ، هـا  دانشگاهرشد  توسعه درحالکمک به پیشرفت شبکه جهانی 

تجاري و نهادي آموزشـی خـدمات مـدنی عنایـت دارد تـا زمینـه ارایـه        
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تیري با . آموزشی سالمت اداري مبتنی بر شواهد فراهم گردد هاي دوره

هـزار   هـا  دهبـه   هرسـال و  کنـد  مـی کشور همکاري  60دانشگاه در  200

مدرسه تابستانی سالمت اداري سـالیانه  . کند میدسترسی پیدا  دانشجو

نفـر از   500شد بیش از  اندازي راه2004تیري در بوداپست که در سال 

  .حامیان سالمت اداري را آموزش داده است

مواجهه بر  منظور بهو  2005سال  بعد از جنگ در برنامه بازسازي

بعد  هاي فرصتاز  یريگ بهرهخاص سالمت اداري و فساد و  هاي چالش

این برنامه مجهز به مردمان محلی بـراي نظـارت بـر    . وجود آمدجنگ به

  .باشد میمحور اجتماعنظارتی  هاي پروژه

پی استفاده از ظرفیـت متخصصـین در    در) 2006(برنامه محل کار

 مـؤثر شناسـایی و اجـراي    بـراي و مدنی  خصوصیعمومی،  هاي بخش

، نهادهـا در بسـتر قـوانین مربـوط،     شـان های سـازمان معیارهاي اخالقی 

  .و هنجارهاي محل کار است ها ارزش

عبارت است از یـک  ) 2008(ضعیفپروژه حمایت از سالمت اداري 

مبتکرانـه   هـاي  شـیوه براي شناسایی  ساله پنجاقدام  -همکاري آموزشی

سـالمت اداري   هـاي  پیشرفتاستاي ارتقاي رتقویت مشارکت جامعه در 

عمـومی و خـدمات    بهداشـت ، آب، آمـوزش ه بهداشـت،  ارایـ  يدر زمینه

  .باشد میکشور  6حمایت اجتماعی در 

را منتشـر  ) 2009("کنیـد  مـی گـذاري  سـرمایه که شما  آنچه"تیري،

  .که عبارت از یک کمپین جهانی براي کمک به شفافیت است کند می
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الملل یس بینرِسازمان ت
١

  تاریخچه

تریس، انجمن اعضاي غیرانتفاعی 

ست کـه منـابع را در راسـتاي ارایـه     ا

ــل راه ــاي حــ ــاقهــ ــی وانطبــ عملــ

صــرفه مبــارزه بــا ارتشــاء بــه مقــرون

ــراي شــرکت ــین ب ــی و واســطه هــاي ب عوامــل فــروش و(هایشــان الملل

  .کند بسیج می )کننده تأمینکنندگان،  ، مشاوران، توزیعنمایندگان

)c()6(501سازمان تریس براساس کد 
2

عی انجمن اعضاي غیرانتفا 

تریس به . ایجاد شد 2001توسط متخصصین بخش خصوصی در سال 

تـریس  . پـذیرد  هـا را نمـی   هیچ دولتـی وابسـته نبـوده و کمـک مـالی آن     

شده و بـه دلیـل اینکـه سـازمانی      برمبناي پرداخت حق عضویت تأسیس

هاي خـود از منـابع    معاف از مالیات است قادر به تأمین برخی از هزینه

ــ  ــه هم ــه اســت ک ــی داوطلبان ــث م ــر باع ــازمان   ین ام شــود اعضــاي س

  .المقدور حق عضویت کمتري پرداخت نمایند حتی

  عملکرد

المللی است که بررسی اولیـه   طرف بین سازمان مستقل و بیتریس،

نامزدهـا قبـل از   . مشاوران و پیمانکاران فرعی را بر عهـده دارد عوامل،

ه عضویت در تریس در معرض بررسی موشـکافانه ازجملـه پرسشـنام   

 راي قـرا  منبـع مـالی و تحقیـق رسـانه    گانـه،  طوالنی، منبـع تجـاري سـه   

                                                
1  - TRACE International

ـا و مؤسسـات غیرانتفـاعی و معـاف      این کد طبق قانون درآمدهاي داخلی آمریکا شامل شرکت - 2 از ه

  م. باشد مالیات می
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نامزدها همچنین ملزم به داشتن یا اتخاذ ضـوابط رفتـاري در   . گیرند می

اخـذ پورسـانت و تعـارض منـافع بـوده و بایـد از       مواجهه بـا ارتشـاء،  

وسیله تریس یا وکالي مورد تأیید در  هاي اخالقی سالیانه که به آموزش

  .شود تبعیت نمایند شور تهیه میداخل ک

کنـد   سازمان تریس چندین خدمات و دستاورد اصلی را فـراهم مـی  

هـاي   هاي تجـاري؛ مـدل   خـط و مشـی     گزارش دقیق از واسطه: ازجمله

هاي از قوانین محلـی خـارجی،    انطباق؛ یک مرکز منابع آنالین با خالصه

ــان   ــدایا و مهم ــوص ه ــایی درخص ــه رهنموده ــو ازجمل ــوازي؛ آم زش ن

هـاي   شخصی و آنالین مبارزه با فساد؛ و مطالعه بر روي بهترین شیوه

  .جمعی

هـاي چنـدملیتی در مقابـل انطبـاق جمعـی کـه        بـراي شـرکت  تریس

ــه ــده  ب ــور فزاین ــان  ط ــه و زم ــی و    اي پرهزین ــایگزین عمل ــت ج ــر اس ب

هـاي تجـاري از طریـق     براي واسـطه . دهد تري ارایه میصرفه به مقرون

المللـی مشـغول    هـایی کـه در سـطح بـین     ا و شـرکت هـ  ایجاد پل بـین آن 

  .کند اند مزیت بازاریابی فراهم می تجارت

  ساختار

الکساندرا راگ 
1
پیش از تأسـیس تـریس، خـانم    . رییس تریس است 

بود که مسـئولیت   نورس راپ گرومانالمللی در شرکت  راگ مشاور بین

 لـه ازجمرا بـر عهـده داشـت     شـرکت  (FCPA)مدیریت و بهبود برنامه

.رهیمد هیأتو جلسات توجیهی  نظارت ،آموزش ،هایمشبازبینی خط و 

  

  

                                                
1  - Alexandra Wrage
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  دستاوردها

براي نیل به اقتصاد مقیاس تریس
1
و تدوین اسـتانداردهاي فراگیـر    

بازبینی : شد سیتأسبراي دو عنصر مشترك انطباق در مبارزه با فساد 

 ي تجـاري و هـا  واسـطه ي مبارزه با فساد براي ها آموزشموشکافانه و 

  .ي فعال در عرصه جهانیها شرکتکارکنان 

  مرکز منابع سازمان تریس

داراي مرکز منابع آنالین بـراي اعضـاي خـود شـامل انـواع       تریس

ــی،  ــانونی محل ــابع ق ــات من ــاق   مطالع ــاي انطب ــارگزینی و رهنموده معی

  .باشدیم

  سالیانه "يها وهیشبهترین  "مجمع  -تریسمجمع سازمان 

مبارزه با فساد را براي "يها وهیشبهترین "، کارگاه سالیانه تریس

 داخلـی،  مشـاوران  ،تـریس مجمـع  . کنـد یمـ برگـزار   عضـو ي هـا  شرکت

 سازدیم ی را قادرالملل نیبمسئوالن انطباق و مدیران بازاریابی  مقامات

ــا تجــارب مشترکشــان در مــورد   و  شــده گرفتــهکــار ي بــههــا وهیشــت

شـیوه را در میـان    ي برخـی ریکـارگ  بـه ي خود در مورد عـدم  ها دغدغه

  .بگذارند

  ي سازمان تریسها کارگاه

ي عملی و آموزنده مبـارزه بـا   ها آموزشي ها کارگاهمیزبان  تریس

آشـنا   هـا  کارگـاه ایـن   هـدف  .باشـد یمـ فساد در برخی از مناطق جهان 

ي معـامالت تجـاري   هـا  چـالش نمودن تجار محلی و خارجی و وکال بـا  

اعضـاي جامعـه تجـاري قـرار      دتوجهمورها کارگاه .باشدیمی الملل نیب

                                                
1 - Economies of scale
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 دسـترس  قابـل یی یـا در سـطوح محلـی    ها آموزشچنین  چراکهردیگیم

ي هـا  واسـطه کارکنـان و  . باشـد یمـ که بسـیار پرهزینـه   نیستند و یا این

شـرکت   هـا  کارگاهنیدر ابدون پرداخت هزینه تریسي عضو ها شرکت

  .کنندیم

  ي سازمان تریسها آموزش

ي مـورد  هـا  مکـان ی و مناسب در سازمان دروني ها آموزشتریس

بـا هزینـه    هـا  آمـوزش نیـ ا .دهـد یمي عضو ارایه ها شرکتدرخواست 

برگـزاري بـا دیگـر     خیتـار  ،شـود یمـ اندکی و در هرجاي ممکـن انجـام   

مشـترك   هـا  آندر میـان  ي عضو هماهنگ شده و هزینه سـفر ها شرکت

  .است

  نقش مشورتی سازمان تریس

 افسـاد  اع خدمات مشورتی مبـارزه بـا  براي اعضاي خود انو تریس

در ارزیابی پروفایـل مخـاطرات   ها شرکتو به  دهدیمارایه 
1

مبـارزه بـا   

 سـودآور ي مدیریت ایـن مخـاطرات بـه شـیوه     ها حل راهفساد و توسعه 

  .کندیمکمک 

                                                
1  - Risk profile
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هاي مبارزه با فساد دستگاه مسئوالنالمللی  نجمن بینا
1

  

  

  تاریخچه

ــینا ــی مســئولین دســت نجمــن ب ــا فســاد در   گاهالملل هــاي مبــارزه ب

بـراي امضـاء کنوانسـیون     رتبـه  یکنفرانسی که با حضور مقامـات عـال  

در مریـدا   2003سازمان ملل متحد براي مبـارزه بـا فسـاد در دسـامبر    

دریـغ   یبـ و از آن زمـان از حمایـت    مکزیک برگزار گردید، تشـکیل شـد  

ي ها مشاورهي مبارزه با فساد در اکثر کشور و نیز ها دستگاهمسئولین 

در  دفتر سازمان ملل متحد براي مقابله با مواد مخدر و جـرم  راهگشاي

  .وردار بوده استبرخ (UNODC)وین 

ــیطــی  ــک انجمــن  تأســیسدرخصــوص  غیررســمیهــاي رایزن ی

هاي مبارزه با فساد در دفتـر سـازمان ملـل     المللی مسئولین دستگاه بین

مبـارزه بـا    هـاي  گاهدسـت ، نمایندگان مسـئولین  2003در وین در آوریل 

، کـره ، ژاپـن ، هندوسـتان ، آلمـان ، فرانسهفساد از آرژانتین، آذربایجان، 

 آفریقــاي، ســنگاپور، رومــانی، پاکســتان، هلنــد، نامیبیــا، مــالزي، لتــونی

متحـده آمریکـا و نیـز ریـیس دفتـر      ایـاالت و  انگلسـتان ، اوگانداجنوبی، 

                                                
1  - International Association of Anti-Corruption Authorities（IAACA）
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 نـویس  پـیش بـا  سازمان ملل متحد براي مقابله بـا مـواد مخـدر و جـرم     

  .اساسنامه انجمن موافقت کردند

اکتبـر   22هـاي مبـارزه بـا فسـاد در      دستگاه مسئوالنالمللی  انجمن بین

در پکن چین طی اولـین کنفـرانس سـاالنه و نشسـت عمـومی رسـماً        2006

عضــو  300داراي بــیش از  انجمــندر حــال حاضــر، . کــار نمــودهآغــاز بــ

ــه   ــاًســازمانی اســت ک ــه تقریب ــانون در نهادمســئولین هم و  هــااجــراي ق

 داراي و شـوند  مـی ملی موظف به مبارزه بـا فسـاد را شـامل     هاي مجموعه

ــیش از  ــد    200ب ــردي همانن ــو ف ــتانعض ــا دادس ــأمورین، ه ــق و  م تحقی

مبــارزه بــا فســاد  هــاي شــیوهزمینــه مطالعــات و کارشناســان مجــرب در

  .باشد می

مشـتاق   هـاي مبـارزه بـا فسـاد     دسـتگاه مسئوالنالمللی  انجمن بین

ــاري  ــکهمک ــر نزدی ــانون در نهاد    ت ــراي ق ــات اج ــه مقام ــا هم ــاب و  ه

مبـارزه و   منظـور  بـه ملـی موظـف بـه مبـارزه بـا فسـاد        هـاي  مجموعه

و سـعادتمند را   هماهنـگ پیشگیري از آن است تا ایجاد یک جهان امـن،  

  .تضمین نماید

  عملکرد

باشـد   یمیرسیاسی مبارزه با فساد غیک سازمان مستقل و انجمن،

هـدف  . بـوده اسـت   مـؤثر یس در زمینه مبارزه با فساد تأساز زمان که 

اصلی آن ارتقاء و حمایت از اجراي کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان 

یج همکاري سـازنده مـابین اعضـاي خـود در     ترو ،（UNCAC）لمل

  .المللی است ینبهاي  يهمکارها و  ییدارااسترداد  پیشگیري،

  :از اند عبارتاهداف انجمن 

کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل؛ مؤثرتقاي اجراي ار
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 الملل، و بـراي   ینبي مبارزه با فساد در سطح ها دستگاهکمک به مسئولین

:این منظور

 ضبط ي و ارایه شواهد در ردیابی،آور جمعالمللی در  ینبارتقاي همکاري 

اري؛هاي فسادآلود؛ و پیگرد جانیان فر یتفعالاز  حاصل یدعوا و جریمه

 المللی؛ هاي بین سرعت و کارایی چنین همکاريارتقاي

؛از فساد در دو بخش عمومی و خصوصی اقدامات پیشگیرييارتقا

 ي مبارزه بـا فسـاد   ها دستگاهها مابین مسئولین  یهماهنگارتقاي روابط و

المللی؛ ینبدر سطح 

ها؛ و انتشار تخصص و تجربه در میان آنتسهیل تبادل

 هــا  هــا و قــوانین جنــایی و بهتــرین شــیوه ه تطبیقــی رویــهارتقـاي مطالعــ

هاي مبارزه بـا فسـاد کـه درگیـر      منظور معاضدت به مسئولین دستگاه به

اند؛ هاي اصالحی پروژه

ارتقاي مطالعه تطبیقی اقدامات پیشگیرانه؛

 المللی و حقوقی براي پیشبرد اهداف فوق ینبي ها سازمانهمکاري با.

  ساختار

داراي یـک   هاي مبارزه بـا فسـاد   دستگاهمسئوالنللی الم نجمن بینا

بدنه اجرایی و مدیریتی انجمن  عنوان بهکه باشد  یمکمیته اجرایی انجمن 

 کـه  فعلی انجمن پروفسور کـائو جیانـگ مـین اسـت     رییس .کند یمعمل 

دادستان دفتر دادستانی عالی خلق
1
  .باشد یمجمهوري خلق چین  

ین مسـتقر اسـت و بـا منـابع     در حال حاضر دبیرخانه انجمن در چ

عضـو   یفنـگ دکتـر  . شـود  یمـ انسانی دفتر دادستانی عالی خلق حمایت 

دبیر کل انجمن ایفاي  عنوان بهکمیته دادستانی دفتر دادستانی عالی خلق 

  .کند یموظیفه 

                                                
1  - Supreme People’s Procuratorate
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  دستاوردها

تسهیل اجراي کنوانسیون سـازمان ملـل مبـارزه بـا      باهدف، انجمن

ــدادهاا مجموعــه فســاد، ــا پیشــبرد  ي از روی ــاري همســو ب هــاي  يهمک

ی کـرده اسـت کـه    دهـ  سـازمان المللی مبارزه با فساد را با موفقیـت   ینب

 26تـا   22برگزاري اولین کنفرانس سـاالنه و نشسـت عمـومی از    شامل 

 2007ژوئـن   26تـا   17در پکن، برگزاري اولـین سـمینار از    2006اکتبر 

و نشسـت عمـومی   و چین، برگزاري دومین کنفرانس سـاالنه  جدر گوانگ

در بالی انـدونزي، برگـزاري دومـین سـمینار      2007نوامبر  24تا  21از 

چانگ کـوین چـین، برگـزاري سـومین      در 2008می  19تا  16انجمن از 

ــا  3کنفــرانس ســاالنه و نشســت عمــومی از   در کیــف  2008اکتبــر  6ت

5تـا   2اکراین، برگزاري چهارمین کنفرانس ساالنه و نشست عمومی از 

ــوامب ــین  2010رن ــائوي چ ــیعی از    . در ماک ــف وس ــدادها طی ــن روی ای

در زمینه مبارزه بـا فسـاد    المللی بینهاي همکاريموضوعات مربوط به 

 مـؤثر در خصـوص اجـراي    المللـی  بینهمانند همکاري  شد میرا شامل 

کنوانســیون ســازمان ملــل در مبــارزه بــا فســاد و اقــدامات پیشــگیرانه 

جمهوري )سابق(جمهور رییسو جین تائو، آقاي ه. مبارزه با آن و غیره

ــانو،        ــاد هویـ ــگ یـ ــیلو بامبانـ ــر سوسـ ــاي دکتـ ــین و آقـ ــق چـ خلـ

جمهوري اندونزي بـه ترتیـب در مراسـم افتتاحیـه      )سابق(جمهور رییس

نتایج . دومین کنفرانس ساالنه و نشست عمومی انجمن سخنرانی کردند

ص دو بیانیـه در خصـو   ازجملـه حاصـل شـد    رویـدادها مفیدي در ایـن  

در مبـارزه بـا فسـاد و پیشـگیري از فسـاد و بیـان        المللـی  بینهمکاري 

  .راهبرد ارتقاي انجمن
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سازمان سالمت جهانی 
١

  

  تاریخچه

سالمت جهـانی، سـازمانی مسـتقل و غیرانتفـاعی اسـت کـه پیگیـر        

گیـري از تـیم    در سراسـر جهـان بـا بهـره    روندهاي حکمرانـی و فسـاد  

ــان و ــی روزنامــهمحقق ــاران محل ــه نگ ــر  ب و  ســالمتمنظــور نظــارت ب

  .پذیري است مسئولیت

عنـوان پـروژه    بـه  1999فعالیت سازمان سالمت جهـانی در ژوئـن   

دهنـده  تحقیقـی و گـزارش  سـازمان غیرانتفـاعی،  (مرکز سالمت عمومی 

عنـوان تـالش بـراي یـافتن روش      و نیز به)مستقر در واشنگتن دي سی

هـا   نگی مواجهه حکومـت جدید بررسی و ارزیابی فساد در جهان و چگو

کشـور را   -گـزارش آزمایشـی سـه    2001پـروژه در  . با آن آغـاز شـد  

بنیـاد بشردوسـتانه   (مؤسسـه جامعـه آزاد  2002اوتدر . منتشر نمود

میلیون دالري به مرکز اعطا نمود که منجر به  کمک مالی یک) خصوصی

در تابسـتان  . گردیـد  2004کشـور در آوریـل    25انتشار نتایج مطالعات 

از مرکز منفـک شـد و رسـماً بـا عنـوان      ، سازمان سالمت جهانی2005

دفتـرش را در واشـنگتن دي    2006در مارس . غیرانتفاعی به ثبت رسید

کشـور و در   43مطالعـات مربـوط بـه     2007در ژوئـن  . سی افتتاح کرد

                                                
1  - Global Integrity
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 سـازمان . کشـور را منتشـر نمـود    55مطالعات مربوط به  2008ژانویه 

آشوکا )سازمان(از سوي  2007سالمت جهانی در 
1
به رسمیت شناخته  

شامل شبکه از کارآفرینان اجتمـاعی  آشوکا یا مبتکران براي مردم، : شد

. کنـد  است و به نوع آوري در زمینه مبـارزه بـا فسـاد جـایزه اعطـا مـی      

دلیـل گـزارش موضـوعات    بـه  2008سازمان سالمت جهـانی در سـال   

2"هر انسانی حقوقی دارد "کمپینه برنده جایزسانسور،
  .شد 

  عملکرد

آوري بـراي شـفافیت و   آزمایشـگاه نـوع  سازمان سـالمت جهـانی،  

ــئولیت ــت  مس ــاعی اس ــذیري اجتم ــش   . پ ــاي نق ــان ایف ــازمان، خواه س

پـذیري و شـفافیت از طریـق     کننده در ارتقاي اصالحات مسئولیت تسریع

خصوصـی و  ،هاي عمـومی  توسعه ابزارهایی است که به نیازهاي بخش

  .مدنی به شیوه یکسان توجه دارد

تشریک مزیت نسبی سازمان سالمت جهانی در توسعه، آزمایش و

توانـد   اول نهفته است که می هاي تولید اطالعات دست ها و فناوري شیوه

. رسـانی کنـد   اقدامات اصالحی حکمرانی این سه بخش اطالع يدر زمینه

ازجملــه حکومــت، –حلــی ســهامداران متوانمندســازي ســازمان بــراي

در پـی ارایـه بهتـرین نـوع تحقیـق و       –جامعه مدنی و بخش خصوصی 

 يتــري درخصــوص نحــوه دهــی اســت تــا تصــمیمات آگاهانــهگــزارش

  .سیاسی اتخاذ شودهاي مالی و تخصیص بهتر سرمایه

                                                
1  - Ashoka

2  - Every Human Has Rights campaign
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سازمان همچنین درصدد تشویق دیگران بـه پـذیرش نـوع آوري و    

اجــراي آزمایشــی، پــاالیش و آزمــایش مخصوصــاً تســریع در تکــوین،

  .باشد هاي جدید مبارزه با فساد و شفافیت می آزمایش میدانی رهیافت

  دستاوردها

ی را المللـ  نیبـ عملکرد سازمان سالمت جهانی عوامل تغییر محلی و 

قادر به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه در قبال اقدامات اصالحی حکمرانـی  

،اهداکنندگان کمکاند از عبارتمخاطبان هدف. کندیمو مبارزه با فساد 

  .نگاران است مدنی و روزنامهجامعه حامیانطلب، مقامات دولتی اصالح

ــیش از    ــانی در ب ــالمت جه ــازمان س ــزارش س ــانی   50گ ــه جه روزنام

المللــی  منتشرشــده و توســط بانــک جهــانی، آژانــس توســعه بــین      

هاي هزاره شرکت چالشمتحده، ایاالت
1
نـده  هـاي اهداکن  و دیگـر آژانـس   

شناسـی سـازمان بـه    روش. شود ها استفاده می بندي کمک براي اولویت

هماننـد  (توجهی از معیارهاي کمی موجـود حکمرانـی و فسـاد    نحو قابل

متفـاوت اسـت   ) کنندگان رشوه شاخص ادراك فساد یا شاخص پرداخت

هـاي   جـاي پیمـایش ادراك از کارشناسـان محلـی و منبـع داده      چون بـه 

سـازمان  هـاي خیریـه سـنتی،    برخالف سـازمان .دکن استفاده میشفاف

سالمت جهانی سازمانی است ترکیبی که درصدد استفاده از درآمدهاي 

  .باشد حاصله جهت حمایت از رسالت تأمین منافع عمومی سازمان می

ابــزار،فــرد از منحصــربهاي راهبــرد ســازمان حــول توســعه مجموعــه

عمـومی،  جامعهحوزهفها و مطالعاتی است که نیازهاي مختل آوري فن

فـرد   منحصـربه زیـر حقـایق . سـازد  و مدنی را برآورده مـی خصوصی،

  :دهد بودن سازمان سالمت جهانی را نشان می

                                                
1  - The Millennium Challenge Corporation（MCC）
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مطالعات سازمان از پایین به باال و محلی است.

      اعتبار سازمان مبتنی بر شـفافیت از آغـاز تـا پایـان کـار

.باشد می

گرا و عملی استحل اقدامات سازمان راه.

کنـد نـه    هاي کارشناسی اسـتفاده مـی   سازمان از ارزیابی

.افکار عمومی و پیمایش

شوند نه کل داستان اعداد صرفاً نقطه ورودي حساب می.

    سازمان از بررسی دقیق و شفافیت بـراي محـدود کـردن

.کند تعصبات شخصی استفاده می

شود هر کشوري با استانداردهاي مشابه سنجیده می.

  ت مربوط به حکمرانیولویت اصالحاا

اصالحات مربوط بـه حکمرانـی و شـفافیت هرگـز آسـان نیسـتند؛       

تغییـر   ،سـازمان . کشد ها طول می سال) ها اگر نگوییم نسل(ها  اجراي آن

کند تا به آنانی که درحـال حاضـر بـه سـمت      ها را تسریع می ومشیخط

بـه حـداکثر رسـاندن    هـا،  بندي چـالش  اصالحات حکمرانی براي اولویت

  .کنند یاري رساند مدت حرکت می مدت و میان نابع مالی و سیاسی در کوتاهم

اندیشـکده  (به گفته آقاي سورینا ایوناتا از جامعه آکادمیک رومانی 

هـاي سـازمان سـالمت نقـش مهمـی در      داده) مستقل واقع در بخارست

  .کند ها ایفا می ها و توسعه راهبردي سازمان آن پروژه

لوسکی
1
نهـاد تربیتـی و آموزشـی در آمـوزش      دمیک سازمان مر،

کارمندان دولتی بلغارستان در سطح وزرا و ناظرین مبارزه با فساد، از 

                                                
1  - LEVSKI
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سازي مسایل کلیدي  هاي سازمان سالمت جهانی جهت برجسته گزارش

  .کند اجرا براي ارزیابی مخاطرات فساد داخلی بلغارستان استفاده می قابل

  تر مربوط به حکمرانی هاي دقیق کمک

گیري فراینـد خـط    هاي کشوري سازمان، نقش مهمی در شکل ارزیابی -

هـاي نهـادي   و مشی کشـوري و ارزیـابی  
1

. کنـد  بانـک جهـانی ایفـا مـی     

ــابی    ــوري و ارزی ــی کش ــط و مش ــاي خ ــوذ   برآورده ــادي، نف ــاي نه ه

المللی اي بر اعطاي وام انجمن توسعه بین برجسته
2

  .بانک جهانی دارد

کـه   –متحـده آمریکـا    ولتـی ایـاالت  شـرکت د  –شرکت چـالش هـزاره    -

هاي کـاهش فقـر و میـزان     کشورها را براساس رشد اقتصادي و برنامه

هـاي   شدت بـر ارزیـابی   کند، به تعهداتشان به حکمرانی خوب انتخاب می

هـاي   سازمان سـالمت جهـانی مبتنـی بـوده و درحـال حاضـر بـه داده       

کشـورهاي   عنوان منبع رسمی اطالعات مکمل بـراي انتخـاب   سازمان به

  .هاي مالی شرکت متکی است واجد شرایط دریافت کمک

  گزارش سازمان سالمت جهانی

سازمان سالمت جهانی مستقر در شهر واشنگتن دي سـی آمریکـا   

اطالعات تجربی موردحمایت جهت تحلیل رونـدهاي حکمرانـی و فسـاد    

کند و در کنار کارهاي دیگر گزارش سالمت جهـانی را منتشـر    ارایه می

اي بـراي فهـم سـازوکارهاي حکمرانـی و      این گزارش وسـیله . ازدس می

هـا   هاي اصلی این گزارش ویژگی. باشد مبارزه با فساد در سطح ملی می

شـود عبـارت    نگاران محلـی نوشـته مـی    وسیله محققان و روزنامه که به

                                                
2- Country Policy and Institutional Assessments（CPIA）
2  - International Development Association（IDA）
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است از روش مطالعاتی مبتکرانه و برنده شدن جـایزه؛ فراینـد بـازبینی    

  .باشد یت از آغاز تا پایان کار میوسخت؛ و شفاف سفت

گزارش سازمان راهنماي ضروري بـراي نهادهـا و سـازوکارهاي    

ــن هــدف کــه بــراي     ــا ای ــا فســاد در سراســر جهــان اســت ب مبــارزه ب

حامیان، و شهروندان یک مجموعه از حقایق مشترك را گذاران، سیاست

نی هاي قانو ها هم چارچوب این گزارش. جهت بحث و بررسی فراهم کند

هـا را  اجـرا و اعمـال عملـی آن چـارچوب     يمبارزه با فساد و هم نحوه

متشـکل از دو  ارزیابی هر کشور در گـزارش سـازمان   .کنند ارزیابی می

 هاي شاخصامتیاز  تکتابچه گزارش کیفی و کار ،باشد میعنصر اصلی 

 مـؤثر کارت امتیاز شاخص سالمت دسترسـی موجـود و   . سالمت کمی

وکارهاي کلیدي حکمرانـی و مبـارزه بـا فسـاد را بـا      شهروندان به ساز

  .دهد میشاخص عملی مورد ارزیابی قرار  300بیش از 

  شاخص سالمت جهانی

در طیــف متنــوعی از کشــورهاســاالنه،شــاخص ســالمت جهــانی

شهروندان  مؤثردسترسی موجود و درخصوص ملی را  -سطوح محلی

ایـن امـر نقطـه    . کند میارزیابی  را به سازوکارهاي مهم مبارزه با فساد

شروعی براي پـی بـردن بـه نقـاط قـوت و ضـعف سـازوکارهاي مهـم         

و نـه   سـالمت ایـن شـاخص،   . باشد میمبارزه با فساد در کلیه کشورها 

فساد را و نیز اقدامات صورت گرفتـه بـراي مبـارزه بـا آن را ارزیـابی      

 اهـ از ده اي خالصـه نمرات شاخص زیر . نه دامنه خود مشکل را کند می

سالمت  هاي شاخصهزار شاخص بومی و دقیقی است که کارت امتیاز 

  .دهد میکشورها را تشکیل 
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شاخص سالمت کـه   300شاخص سالمت جهانی از ترکیب بیش از 

 وجودبهشده آوري جمعسیستماتیک از کشورهاي تحت پوشش  طور به

 100شامل بیش از  2009براي مثال شاخص سالمت جهانی . آمده است

کشـوري  و جواب دقیقی بود که توسـط کارشناسـان درون   السؤهزار 

  .ه استشد امتیازبندي
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  سازمان همکاري اقتصادي 

و توسعه
1

  

  تاریخچه

سازمان همکاري اقتصـادي  

ــایی اروپ
2
ــراي  1947در ســال   ب

متحـده   مدیریت کمک مالی ایاالت

ــال   ــرح مارشـ ــه طـ ــوم بـ موسـ

بـا اذعـان   . یس شدزده تأس هاي اروپاي جنگ منظور بازسازي ویرانی به

ایـن سـازمان راه را بـراي    ها به وابستگی متقابل اقتصادهایشـان،  دولت

. چهره اروپـا را تغییـر داد  ها در اروپا هموار کرد و عصر جدید همکاري

توفیقات سازمان و دورنمـاي ایفـاي وظـایف خـود در عرصـه جهـانی،       

سیون متحده در سازمان و امضاي کنوان مشوق عضویت کانادا و ایاالت

در رسـماً سازمان . گردید 1960در چهارده دسامبر （OECD）جدید

  .زمان اجراي کنوانسیون ایجاد شد یعنی 1961سپتامبر  30

کشـورهاي دیگـري بـه سـازمان      1964با آغاز عضـویت ژاپـن در   

عضـو از سراسـر    34داراي （OECD）امروزه سازمان.ملحق شدند

بحـث و بررسـی و   ت،جهان بوده و اعضا مرتباً جهت شناسایی مشکال

  .گیرند ها از همدیگر کمک می هاي حل آن تحلیل و نحوه ارتقاي سیاست

هــاي عمــومی و خصوصــی  ازنظــر ســازمان، اتصــال بــین حــوزه 

رو شروع بـه همکـاري بـا     ازاین. ساز مخاطرات خاص فساد است زمینه

هـایی   هاي سـالمت در حـوزه   ها براي تعریف استانداردها و شیوه دولت

                                                
1  - Economic Co-operation and Development（OECD）

2  - Organisation for European Economic Cooperation（OEEC）
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برخورد منافع نمود، گري، و پیشگیري از ارکات عمومی و البیهمانند تد

که عضو خدمات  دهد که یک مقامی درحالی برخورد منافع زمانی رخ می

عمومی است یا بعد از ترك چنـین پسـتی بـا بخـش خصوصـی ارتبـاط       

  .داشته باشد

سازمان همکاري اقتصادي و توسـعه کنوانسیون مبارزه با ارتشاء 

نوانسیون مبارزه با ارتشاء مقامات عمومی خـارجی  ک با عنوان رسمی(

) سـازمان همکـاري اقتصـادي و توسـعه    المللی  در معامالت تجاري بین

توسـعه از   کنوانسیونی است باهدف کاهش فقـر در کشـورهاي درحـال   

المللی که باید از سوي  طریق تشویق به مجازات در معامالت تجاري بین

هـدف  . وانسـیون اجـرا شـود   هاي مستقر در کشورهاي عضو کن شرکت

المللـی   کنوانسیون ایجاد بستر کـامالً همـوار بـراي محـیط تجـاري بـین      

  .کنونی است

ــامبر  17کنوانســیون در  ــاء و در  1997دس ــه  15امض  1999فوری

کشورهاي امضاء کننده کنوانسیون ملزم بـه وضـع قـانون    . اجرایی شد

رجی براي جرم انگاري عمـل پرداخـت رشـوه بـه مقامـات عمـومی خـا       

  .بودند

وهشت کشور، عضـو کنوانسـیون مبـارزه بـا ارتشـاء بـوده و        سی

. انـد  راجع به مبارزه با ارتشاء را به تصویب رسـانده  2009هاي  توصیه

کنوانسیون براي عضویت همه کشورهاي عضو سازمان یا کشورهایی 

که مشارکت کاملی در کارگروه مربوط به ارتشاء در معـامالت تجـاري   

تبعیـت از کنوانسـیون مسـتلزم حمایـت     . باشـد  رند بـاز مـی  المللی دا بین

نظارت بـر کشـورها و   . دریغ از سازمان و کارگروه ارتشاء آن است بی
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پیروزي این کشورها در زمینـه مبـارزه بـا فسـاد را     جانبه، پیگیري همه

  .کند تضمین می

  عملکرد

بـه بهبـود رفـاه    هـایی اسـت کـه    ارتقاي سیاسـت رسالت سازمان،

برخـی اوقـات   . انجامـد  اجتماعی مردم در سراسر جهان می اقتصادي و

شود که در آن  هاي سازمان، تبدیل به مذاکراتی می مباحث درونی کمیته

المللــی حمایــت  کشــورهاي عضــو از قواعــد بــازي بــراي همکــاري بــین

هاي رسمی بین کشورها بـراي مثـال    این قواعد در موفقت نامه. کنند می

  .رسد خود میمبارزه با ارتشاء به اوج

از مبـارزه بـا ارتشـاء،    سازمان همکاري اقتصادي و توسـعه هدف 

شـالوده  . کـاهش فقـر و تـرویج اعتمـاد در بازارهاسـت     تقویت توسـعه، 

هـاي   هاي سـازمان در کنوانسـیون مبـارزه بـا ارتشـاء و توصـیه       تالش

  .با فساد متبلور است مبارزهدرکنوانسیون 2009

اي کنوانسیون برخوردار نبـوده در سازمان از هیچ اقتداري در اجر

کشورها مسئول . عوض با مشارکت کشورها بر اجراي آن نظارت دارد

اجراي قوانین و مقرراتی هسـتند کـه بـا کنوانسـیون مطابقـت داشـته و       

سازمان وظیفه نظـارتی خـود در   . درنتیجه زمینه اعمال آن را فراهم کند

  :کند عمال میگیرانه ا سه مرحله فرآیند آزمایشی دقیق و سخت

     ــراي ــراي اج ــور ب ــوانین کش ــت ق ــابی کفای ــه اول ارزی مرحل

کنوانسیون

مرحله دوم ارزیابی اجراي مؤثر این قوانین

هـاي مبـارزه    مرحله سوم تمرکز بر اعمال کنوانسیون، توصیه

.هاي مهم مرحله دوم است و توصیه 2009با فساد 
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  ساختار

هـاي ویـژه    مجموعـه ها و  از بخش سازمان همکاري اقتصادي و توسعه

  :شده زیر تشکیل

دفتر دبیر کل؛

دبیرخانه کل؛

وکار؛ مدیریت مالی و امور کسب: شامل: ها بخش

هاي ویژه؛ مجموعه

هـا بـراي بهبـود     بـه دولـت   وکـار  بخش مدیریت مالی و امور کسب 

هاي داخلی و جهانی که تجارت و بازارهـا را تحـت تـأثیر قـرار      سیاست

هـاي   هـا و شـیوه   بخش به شناسـایی سیاسـت   این. کند دهد کمک می می

رقابتی و پایدار بودن بازارها الزم استپردازد که براي آزاد، بهتري می

حــال بــا سوءاســتفاده از بــازار و جــرائم اقتصــادي از طریــق  و درعـین 

مـدیریت مـالی و امـور    . پـردازد  المللی بـه مبـارزه مـی    هاي بین همکاري

قـوانین و  هـا،  نظـارت بـر شـرکت   د،در زمینه مبارزه با فسـا  وکار کسب

بازنشسـتگی  بیمـه، بازارهاي مالی،گذاري، سرمایههاي رقابت، سیاست

  .خصوصی و توسعه بخش خصوصی مشغول فعالیت است

  :وکار شامل موارد زیر است مدیریت مالی و امور کسب

هاي رقابت؛ قوانین و سیاست  

ها؛ امور شرکت  

  فســاد،ون مبــارزه بـا کنوانسـی : الملــل ارتشـاء در تجــارت بـین

  اي؛ ابتکارات منطقه

،بیمه و بازنشستگی؛بازارهاي مالی  

المللی؛ گذاري بین سرمایه  

توسعه بخش خصوصی؛  
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  کارگروه سازمان درخصوص ارتشاء

کمیتـه و کـارگروه حمایـت     6وکـار از   مدیریت مالی و امـور کسـب  

ــی ــد م ــت؛: کن ــالی؛رقاب ــاي م ــه و بازنشســتگی خصوصــی؛ بازاره بیم

المللـی؛ و نظـارت بـر     ارتشـاء در معـامالت تجـاري بـین    گذاري؛ هسرمای

  .ها شرکت

مسـئول   المللـی  ارتشاء در معامالت تجاري بـین کارگروه مربوط به

همکـاري اقتصـادي    اجرا و اعمال کنوانسیون مبارزه با ارتشاء سازمان

در خصوص مبارزه مضـاعف بـا ارتشـاء     2009هاي توصیهو توسعه، 

و ) 2009مبـارزه بـا ارتشـاء     هاي توصیه(المللی بیندر معامالت تجاري

این سیستم نظارتی دقیق در سه مرحله انجام . باشد میمرتبط  ابزارهاي

 اسـتانداردهاي "و توسط سـازمان شـفافیت جهـت انطبـاق بـا       شود می

  .شود مینظارت وارسی  "طالیی

هرسـال چهـار نوبـت در    کشور عضـو کنوانسـیون،   38نمایندگان 

هاي نظـارتی کشـور    اریس با هم مالقات کرده و تمام گزارشکارگروه پ

  .سازند صورت آنالین منتشر می خود را به

  دستاوردها

  گزارش ساالنه ارتشاء

هـاي پـایش و نظـارت حمایــت     اجـراي کنوانسـیون از طریـق رویـه    

کـه متشـکل از همـه     کارگروه مربوط به فساد شود این رویه توسط می

ها بر کفایـت   ارزیابی. شود را گذاشته میباشد به اج کشورهاي عضو می

مؤثر بودن کاربرد قـوانین ،)مرحله اول(قوانین براي اجراي کنوانسیون

. بر روي سـایت متمرکـز اسـت    مندنظامو نیز بازدیدهاي ،)مرحله دوم(

) نامـه  پاسخ کشورها به پرسش(سیستم ارزیابی شامل هم خودارزیابی
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نوبه خود توسط گروه کاري با  به هر کشوري(و ارزیابی دوجانبه است 

کننـده موردبررسـی واقـع     تشکیل تیمـی از کشـورهاي مختلـف شـرکت    

گروه کاري مبادرت بـه انتشـار   شده، براي هر کشور بررسی). شود می

کنـد کـه دربرگیرنـده ارزیـابی عملکـرد آن کشـور        گزارشی ساالنه مـی 

ونـه  دهـد چگ  هـا نمـایی کلـی اسـت کـه نشـان مـی        این گزارش. باشد می

  .کارگروه ارتشاء در مبارزه جهانی علیه فساد مشارکت دارد

  اي ابتکارات منطقه

همکـاري اقتصـادي و    اي مبارزه بـا فسـاد سـازمان    اقدامات منطقه

بر کشـورها تمرکـز اسـت نـه اعضـاي کنوانسـیون مبـارزه بـا          توسعه

 المللی را اي ابزارهاي مبارزه با فساد بین اقدامات منطقه. ارتشاء سازمان

آسـیا و اقیانوسـیه،  منظور تقویت ظرفیت مبارزه با فسـاد در آفریقـا،   به

  .بخشد آسیاي مرکزي و آمریکاي التین ارتقاء میاروپاي شرقی،

  مبارزه با فساد در بخش عمومی

در همکاري اقتصادي و توسـعه انداز اشاعه سالمت سازمان  چشم

ه شـود کـ   هـاي سـالمت نمایـان مـی     بخش عمـومی از طریـق چـارچوب   

ساختارها و شـرایط بـراي اجـرا و توسـعه     فرایندها،ابزارهاي سالمت،

سازمان به کشـورها  . کند هاي عمومی را باهم ترکیب می پویاي سازمان

کنـد   جهت ممانعت از برخورد منافع و فساد در خدمات عمومی کمک می

مـدیریت قـرارداد،  پذیر همانند تـدارکات عمـومی،   هاي آسیب و بر حوزه

براساس بررسـی . شود اداري متمرکز می –و ارتباط سیاسی گري  البی

اي از  ســازمان مجموعــهکشــور موفــق،هــاي شــیوهوتحلیــل و تجزیــه

رهنمودهاي اجرایی و ابزارهاي عملی را بـراي کمـک   ابزارهاي سیاسی،
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در اندرکاران ارتقاي و ترویج مبارزه با فساد گذاران و دست به سیاست

  .ه استبخش عمومی را توسعه بخشید

مالیـات بـراي مبـارزه بـا ارتشـاء مقامـات       راجع به اقداماتتوصیه

  المللی عمومی خارجی در معامالت تجاري بین

مالیـات بـراي   جدیدي راجع به اقـدامات  هاي توصیه2009در سال 

 المللی بینمقامات عمومی خارجی در معامالت تجاري  ارتشاءمبارزه با 

اتی در مبارزه علیـه ارتشـاء را در   جهت تقویت بیشتر نقش مقامات مالی

سـازمان ارتشـاء،  مؤثرتشخیصهمچنین براي اطمینان از. پیش گرفت

در  کـه را براي بازرسین مالیاتی منتشـر نمـود    ارتشاء ی ازکتابچه آگاه

ایـن   .اسـت  دسترسـی  قابـل به هیجده زبان  اکنون همو  هبروز شد 2009

احتمـال  بههاي مشکوكدر تشخیص پرداختکتابچه به مقامات مالیاتی

محرومیـت از منجـر بـه   توانـد  که مـی نماید طوري وقوع رشوه کمک می

کشف پرداخت رشوه و گزارش آن به مقامـات اجـراي   معافیت مالیاتی،

همچنین این کتابچه راهنماي کشورهایی است که مایـل بـه   . قانون شود

  .تندبخشی ارتشاء هسهاي داخلی در راستاي آگاهی توسعه دستورالعمل

  1هاي اعتبارات گروه بررسی اعتبارات صادراتی و ضمانت

اعضاي این گروه درحال ایفاي نقش خود در مبارزه علیـه ارتشـاء   

سـازمان   2006هـاي   توصـیه . باشـند  المللی مـی  در معامالت تجاري بین

ــمی      ــت رس ــادراتی موردحمای ــارات ص ــاء و اعتب ــوص ارتش درخص
2
 

دهـد تـا    س و هماهنگ گسترش میتعهدشان را براي اتخاذ اقدامات ملمو

  .ها جلوگیري نمایند از ارتشاء در معامالت صادراتی موردحمایت آن

                                                
1  - Working Party on Export Credits and Credit Guarantees（ECG）

2  - Officially Supported Export Credits
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المللی مبارزه با فساد آکادمی بین
١

  

  

  تاریخچه

کـه  اسـت  المللی بینمبارزه با فساد، یک سازمان  المللی بینآکادمی 

ــارس  8در  ــود   2011م ــت نم ــه فعالی ــروع ب ــزي آن در  . ش ــر مرک دفت

آکـادمی  . اتریش قرار دارد در وین شهر کیلومتري جنوب 15گ، الکزنبر

و جـرم سـازمان ملـل متحـد،     دفتر مقابله با مواد مخـدر در ابتدا توسط 

اروپا بلقتاداره مبارزه با
2

  .شد نفعان تأسیسذي اتریش و دیگر جمهوري، 

نامـه   المللی موافقـت  دولت عضو سازمان ملل و یک سازمان بین 35

المللـی را طـی کنفـرانس     عنـوان یـک سـازمان بـین     بـه تأسیس آکـادمی  

تـا   2که در هافبورگ وین در  "از رؤیا تا واقعیت  "افتتاحیه موسوم به 

کنفرانس با شرکت بـیش از  . برگزار شد امضاء نمودند 2010سپتامبر  3

دولت عضو سـازمان ملـل و بـیش از     120کننده از بیش از  شرکت هزار

صوصی و تجـاري و نیـز جامعـه مـدنی،    سازمان و نهاد از بخش خ 25

دبیـر کـل   اي برگـزار شـد و آقـاي بـان کـی مـون،       دانشگاهی و رسـانه 

  .سازمان ملل سخنران افتتاحیه بود

                                                
1  - The International Anti-Corruption Academy（IACA）

2 - European Anti-Fraud Office（OLAF）
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عضو دیگر سـازمان ملـل و بـیش از     16از زمان کنفرانس افتتاحیه،

نامــه آکــادمی را از امضــاء کــرده و  المللــی موافقــت یــک ســازمان بــین

پـنج  ،2011مـی  11همچنـان کـه در   . داردعضو مؤسـس   53درمجموع 

نامـه را   المللـی موافقـت   دولـت عضـو سـازمان ملـل و دو سـازمان بـین      

. انـد  تصویب نموده و دو دولت عضو سازمان ملـل بـه آن ملحـق شـده    

 المللـی  بـین آکـادمی  امضاء نقطه عطفی بود که  53رسیدن به حد نساب 

المللـی کـه تـاکنون     ت بینترین ابتکارا را به یکی از موفق مبارزه با فساد

  .شده بدل نموده است تشکیل

هـاي   بـر اسـاس چـارچوب   ویـژه  آکادمی مبادرت به ارایه آموزش به

هـدف کلـی آکـادمی    . کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل خواهد کرد

ها و نهادهاي همیار  کنندگان خود و سازمان بهبود دانش و مهارت شرکت

  .باشد هایشان می سیاست و رویهپذیري،مسئولیتشفافیت، ارتقايدر 

  عملکرد

عنـوان   نامه تأسیس از آکادمی بـه  طور که صراحتاً در موافقت همان

شدن به مرکز تعالی،  هدف آکادمی تبدیلالمللی یادشده، یک سازمان بین

آکـادمی  . تربیت، همکاري و مطالعـات آکادمیـک در حـوزه فسـاد اسـت     

بارزه با فساد سازمان ملل و دیگر درصدد کمک به اجراي کنوانسیون م

باشد نظیر کنوانسیون مبـارزه   المللی مرتبط می اي و بین ابزارهاي منطقه

با ارتشاء سازمان همکـاري اقتصـادي و توسـعه، کنوانسـیون اتحادیـه      

آفریقا براي پیشگیري و مبـارزه بـا فسـاد، کنوانسـیون بـین آمریکـایی       

با فساد  هاي مبارزه مبارزه با فساد و گروه دولت
1
.  

  :شامل موارد زیر استطور خاص،  بهوظایف اصلی آکادمی 

                                                
1  - Group of States Against Corruption（GRECO）
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جـامع و اسـتفاده   نگر، مواجهه با موضوع فساد با رویکرد کلی

هاي گوناگون از روش

 1"مبارزان علیه فساد  "تهیه خط و مشی براي شبکه جهانی

خصوصی مربوط به بازیگران اصلی  -ارتقاي رویکرد عمومی

مبارزه با فساد

یین معیارهاي ممتـاز و اسـتانداردهاي عـالی جهـت تـدارك      تع

تحقیـق، محاکمـه و قضـاوت در    هاي مؤثر پیشـگیري،  آموزش

مورد فاسد

عنوان نهادي براي پلیس، به –مند از اعتبار عناصر کلیدي  بهره

همراه با  -گذاران و بخش خصوصی قانونها، قضات، دادستان

طرازان و متخصصین وسیله هم آموزش به

ــ ــ ت ــانی متخصص ــر شــبکه جه ن و اســتقبال از اأثیرات ژرف ب

هاي فرهنگی متنوع سنت

صـورت رایگـان از سـوي   بهمندي از امکانات پیشرفته که  بهره  

شــود و ارایــه آمــوزش جهــت مواجهــه بــا  اتــریش تــأمین مــی

هاي واقعی وضعیت

  ساختار

ارشــدمشـورتی المللـی  هیـأت بـین  
2
المللــی  و هیـأت مشـورتی بـین    

آکادمیک
3

رهنمودهاي کلی ارایه  مبارزه با فساد المللی بینآکادمی  رايب 

نهایی عمل کـرده و  گیرنده عنوان بدنه تصمیم مجمع اعضاء به. نمایند می

هــاي مربــوط بــه  هــا و دســتورالعمل سیاســتهیــأت حکّــام، راهبردهــا،

رییس و مدیرکل، مسئولیت مدیریت روزمـره  . کند کارکردها را تعیین می

آکـادمی در طـی دوران    2011مارس  8قبل از . دارند عهدهآکادمی را بر 

                                                
1  -Anti-corruption busters

2  - International Senior Advisory Board（ISAB）

3  - International Academic Advisory Board（IAAB）
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ــین  کمیتــه . شــد المللــی هــدایت مــی گــذار توســط کمیتــه ســازماندهی ب

هاي آکـادمی را تعیـین نمـوده و مـدیریت، برنامـه       سیاستسازماندهی،

ایـن کمیتـه پیشـرفت    . کاري موقت و بودجه آن را سروسـامان بخشـید  

شدن آکادمی به یک  تا زمان تبدیلهاي آکادمی را بررسی کرد و  فعالیت

مسیر راهبردي انجام کارهاي مقـدماتی را  عیار، المللی تمام سازمان بین

المللی تیم موقت بینبه 
1

اب اعضاء به صعالوه، کمیته با انت به. ارایه نمود 

المللی مشـورتی   ارشد و هیأت بینمشورتیالمللی هیأت بینعضویت در 

  .آکادمیک موافقت کرد

زمینه افتتاح آکادمی با انجام کارهاي مقدماتی، المللی قت بینتیم مو

را فراهم کـد و بعـداً تـا زمـان تأسـیس سـازمان        2010آن در سپتامبر 

این تیم یـک  . هاي خود ادامه داد المللی به تالش عنوان یک سازمان بین به

وقـت   وقـت و پـاره   المللی تمام گروه در حال گسترش از متخصصان بین

مقابله با مـواد مخـدر   هاي همکار یعنی دفتر بسته به سازمانوااست که

 اروپـا  بلقتمبارزه با ادارهاتریش،  جمهوريو جرم سازمان ملل متحد، 

  .باشند می

ارشد، پانزده کارشناس برجسته مبـارزه  مشورتیالمللی هیأت بین

وظیفـه ایـن هیـأت    . با فساد از کلیه مناطق جهان را گرد هم آورده است

هاي آکادمی و ارایه توصیه درباره نحوه حصـول آکـادمی    فعالیتتدبیر 

.باشـد  به استاندارهاي برتر براي تبدیل شدن آن به یک مرکز تعالی مـی 

آکـادمی   "سفراي "عنوان  ارشد که بهمشورتیالمللی همچنین هیأت بین

و بـه تسـهیل در زمینــه  کنـد وسـعت دیــد آن را افـزایش داده    عمـل مـی  

  .کند نفعان آن کمک میذي سازي مابین شبکه

                                                
1  -International Transition Team
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به آکادمی شامل موارد  ارشدمشورتیالمللی هاي هیأت بین توصیه

  :زیر است

هاي مبارزه با فساد  توجه به تحوالت جدید در عرصه سیاست

  و اجرایی نمود آن؛

و فراتـر  مبارزه با فسـاد در اجتماعنفعان عمدهذيهمکاري با

و غیردولتــی هـاي  سـازمان ، ازجملـه بخـش خصوصــی  از آن،

  جامعه مدنی؛

،اي و جنسـیتی در تمـامی    منطقـه رعایت تعادل و تنوع فرهنگی

  هاي آکادمی؛ فعالیت

   افـزایش آگـاهی نسـبت بـه     اتخاذ راهبردهـاي ارتبـاطی جهـت

  هاي آن؛ آکادمی و معاضدت

 عنـوان مرکـز تعـالی در حـوزه      المللـی آکـادمی بـه    معرفی بـین

  .آموزش و مطالعه مبارزه با فساد

  المللی آکادمیک ت مشورتی بینهیأ

امورو متخصص درمشهوردانشگاهیاین هیأت متشکل از نه نفر

  .مبارزه با فساد است

  :هاي هیأت به آکادمی شامل موارد زیر است توصیه

هاي آموزشی؛ توسعه برنامه

هاي  داشتن راهبرد و چارچوب سیاست جامع براي کلیه برنامه

آموزشی و تربیتی؛

بندي و سطوح مشارکت دانش آموزان؛ هتوجه به دست

هاي کنفرانس در طول سال اول؛ ارایه برنامه و دوره

      توجه با ساختار علمـی آکـادمی و سیسـتم واحـدهاي درسـی

مناسب براي مدارج کارشناسی و کارشناسی ارشد؛



  68  گزارش پژوهشی       

و رابطـه کـاري بـا    ها و دیگر نهادهاي علمی شناسایی دانشگاه

هاي آکادمی؛منظور معرفی برنامه ها به آن

علمی براي آکادمی ازجمله تعیین اهـداف  تهیه برنامه مطالعات

.و مقاصد چنین مطالعاتی

علمـی،   افزون بر آن، هیأت در زمینه انتخاب و ابقاي اعضـاي هیـأت  

  .کند آکادمی را راهنمایی می

  دستاوردها

آکــادمی شــروع بــه ارایــه اســتانداردها، ســمینارها و  ،2010از پــاییز 

مقابلـه بـا    هـا هماننـد دفتـر    مناسب با همکاري برخی مجموعه هاي آموزش

، برنامـه توسـعه سـازمان ملـل،     و جـرم سـازمان ملـل متحـد    مـواد مخـدر  

مؤسسه بازل در خصوص حکمرانی، برنامه جهـانی غـذا، سـازمان غـذا و     

هـاي مطالعـاتی و    همچنـین فعالیـت  . کشاورزي سازمان ملـل نمـوده اسـت   

ند تـا نیازهـاي خـاص آموزشـی ذینفعـان      یاب آموزشی بیشتري توسعه می

  .برآورده شود

آکـادمی همکـاري نزدیکـی بـا     فسـاد، تقویت مبارزه بـا در تالش براي

. هــاي دولتــی و غیردولتــی و نیــز بخــش خصــوص داشــته اســت ســازمان

همچنین داراي ترتیبات همکاري با بیشتر نهادها ازجملـه سـازمان امنیـت و    

  .باشد هاي آمریکایی می ان دولتهمکاري اروپا، بانک جهانی و سازم
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  و مآخذ منابعفهرست 

گـروه  هـاي  فعالیـت وسـاختار بـا آشـنایی .1386یوسـفیان بهنـام   -

  61شمارهفساد، مجله حقوقی دادگستري،بامبارزهبرايها دولت

  

- http://www.transparency.org
- http://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_Internat

ional
- http://www.iaca-info.org/
- http://en.wikipedia.org/wiki/International_Anti-

Corruption_Academy
- http://web.worldbank.org/
- http://web.worldbank.org/
- http://en.wikipedia.org/wiki/World_bank
- http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank_Group
- http://www.u4.no/about/main.cfm
- http://www.cmi.no/staff/?liz-hart
- http://www.tiri.org/
- http://en.wikipedia.org/wiki/Tiri
- https: //secure.traceinternational.org/Default.asp
- http://www.iaaca.org/
- http://www.globalintegrity.org/
- http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Integrity
- http://en.wikipedia.org/wiki/OECD_Anti-

Bribery_Convention
- http://www.oecd.org/dataoecd/63/52/47747755.pdf
- http://www.gf6.pp.gov.qa/overview.htm
- http://www.state.gov/p/inl/rls/rm/131695.htm

  






