


 

 
  



  
  1389، تير 20شماره سال سوم، 

  
  

  ريزي و مديريت منابعمعاونت برنامه
  ريزيمركز پژوهش و برنامه
  معاونت پژوهشي

  61362032: تلفن
------------------------------------------  

مندرج در اين گزارش پژوهشي نشانگر ديدگاه نويسندگان آن بوده و لزوما نمايانگر ديدگاه سـازمان   مطالب
  . باشدبازرسي كل كشور نمي

كليه حقوق مربوط به سند حاضر متعلق به سازمان بازرسي كل كشـور بـوده و هرگونـه انتشـار مطالـب آن      
   .بدون كسب اجازه از اين سازمان،  غير مجاز مي باشد

حقوقي مبارزه با فساد در  قواعدو ساختارها بررسي 
ر آسيائيكشوچند   

دكتر  پرويز  دليرپور: پژوهشگر  
  يحيي كمالي:تخليص

كشور كل سازمان بازرسي: صاحب امتياز  
حسن صفرخاني: مدير مسئول  

دكتر نوروز هاشم زهي: دبير تحريريه  
حسين قلجي: مدير اجرايي  

مجيد مقصودي:صفحه آرايي



 

  
  
  

  فهرست مطالب
  

  1  ........................................................................  شگفتاريپ
  4  ............................................................................  مقدمه

  8  ..................................  فساد  برخوردهاي جهاني با مسئله.1
  12  ...................................  ايمبارزه با فساد در آس تيوضع.2
  23  ..............  كنگ نهادها و قوانين مبارزه با فساد در هنگ.3
  28  ..............................  نهادها و قوانين ضد فساد سنگاپور.4
  40  ..................................  نهادهاي مبارزه با فساد در چين.5
        كارهاي حقوقي مبارزه با فساد در  بررسي قوانين و راه.6

  48  ....................................................................  آذربايجان
  55  ...................................................................  گيري نتيجه

  



 

 

 



 

   20گزارش پژوهشی شماره   
  

1

  پيشگفتار
  

دهد كه  نشان مي الملل بين شفافيت هاي سازمان  بررسي شاخص
تا  گرفته ها ترين دولت از اقتدارگرايانه در همه جوامع پديده فساد
ترين آنها و از فقيرترين كشورها تا ثروتمندترين آنها  دموكراتيك

هاي اقتصادي از اقتصاد دولتي  و باالخره در همه انواع سيستم
دهد كه  ها نشان مي سياين برر. شود ديده مي ارگرفته تا اقتصاد باز

از  ،ترين قوانين و مقررات هاي اقتصادي و شفاف بهترين سياست
كن كردن پديده فساد عاجز است و لذا حضور يك دستگاه  ريشه

  .قضائي كارآمد براي مقابله با فساد ضروري است
اند  رواج يافته 1990  م دههود  تحقيقات دانشگاهي كه در نيمه

 براين تحقيقات . اندداشتهاي فساد ههريش به كشفبيشتري  توجه
عدم وجود شفافيت و پاسخگويي، عملكرد سوء بازارها، 

گير  پا و اقتدارطلبي، سوء عملكرد دموكراسي، مقررات دست
  بينانه، به عنوان علل عمده هاي حقوقي غير واقع اداري و  چارچوب

  . تاكيد دارندفساد 
هاي مختلف با با توجه به گستردگي پديده فساد در كشور

نظام هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي گوناگون، تحليل پديده 
فساد و راهكارهاي مبارزه با آن در كشورهاي مختلف ضروري 
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  . مي نمايد
المللي  اقدامات و تجربيات بين رپژوهش حاضر  بدر اين راستا 

به بررسي قوانين و  منظردر مبارزه با فساد متمركز است و از اين 
كشورهاي مختلف در اين زمينه مي پردازد و سعي دارد  نهادهاي
هاي حقوقي مبارزه  اي با هدف بررسي استراتژي اي مقايسه مطالعه

نتايج به دست آمده در پايان پژوهش مورد . با فساد، انجام دهد
هايي براي مبارزه با فساد  بررسي قرار گرفته و بر اساس آن توصيه

  .ارايه شده است
جربيات و اقدامات ساير كشورها طالعه تبديهي است كه م

تواند شناختي مناسب از وضعيت فساد، ويژگيهاي ساختار و مي
روشهاي مبارزه با اين پديده  كننده با فساد وسازمان هاي مبارزه

از اين رو . در كشورهاي مختلف را پيش روي ما قرار دهد
كارهاي حقوقي  بررسي مباني نظري و راه "طرحي با عنوان

توسط آقاي دكتر  "ارزه با فساد در كشورهاي منتخب جهانمب
در  پرويز دلير پور و زير نظر جناب آقاي دكتر صالح رضايي 

و در تاريخ  ريزي انجام شدهمركز پژوهش و برنامه
اي  اي مقايسه اين پژوهش مطالعه. است پايان يافته 12/11/1388

زه با هاي مبار با هدف كشف ساختارهاي حقوقي و استراتژي
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فساد در كشورهاي منتخب است كه خالصه آن در قالب 
شود، اميد است اين گزارش مورد گزارش پژوهشي منتشر مي

  .استفاده پژوهشگران، كارشناسان و بازرسان محترم واقع گردد
  
  

  حسن صفر خاني
  

  ريزيرئيس مركز پژوهش و برنامه
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  مقدمه
  

تـر فسـاد    اشـكال سـنتي  . شـود  ظاهر مـي  مختلفيفساد در اشكال 
اسـت كـه بـه    ) پروري حامي(پيرو ـ  عبارت از پيدايش روابط حامي

معني انجام خدمتي توسط فرد يا افراد قدرتمند يا ثروتمند با توقـع  
حمايت شخص يا اشخاص پيرو در حال يا آينده از او يا آنها است 

ايـن نـوع فسـاد تحـرك     . انجامـد  قـدرت مـي    كه بـه ايجـاد شـبكه   
آفرينـي بـه    دانيم كه كـار  دهد و مي ي را تحت تاثير قرار مياجتماع

نشــان داده اســت كــه ) 1990(تئوبالــد . شــدت مبتنــي بــر آن اســت
  كـه بـا پيـدايش جامعـه     اي پدرساالر اسـت  هپيشامدرن جامع  جامعه

روند و  هاي پدرساالرانه در دستگاه اداري از بين مي صنعتي، روش
ــي  ــاالري عقالنــــــ ــايگ -ديوانســــــ ــانوني جــــــ زين آن قــــــ

يعنـي   –اشكال مـدرن فسـاد   ). Theobald,1990, 23(شود مي
يافتـه مشـاهده    آنهايي كه در اقتصـادهاي درحـال توسـعه و توسـعه    

هـاي پـولي يـا     تـري دارنـد و پرداخـت    ماهيت اقتصادي –شوند  مي
شوند زيرا فرد فاسد بيش از آن كه بـه دنبـال    امثال آن را شامل مي

سـازي درآمـد    شد به دنبال بيشـينه جلب اطاعت اجتماعي از خود با
ايــن رشــوه بــا هزينــه فعاليــت يــك كــارآفرين در . خــويش اســت

فسـاد در  . ي اقتصادي در چنين جـوامعي برابـر خواهـد بـود     عرصه
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. گيـرد  هاي مختلف حكومتي دست كـم سـه اليـه را در برمـي     اليه
ــود      ــدم وج ــه ع ــي اســت ك ــام سياس ــاد در درون نظ ــت، فس نخس

پـروري در   حـامي   استفاده گسترده از روشهاي انتخاباتي،  سياست
ــه      ــوم ب ــترده از روش موس ــتفاده گس ــز اس ــي و ني ــابات سياس انتص

دوم، فســاد در بخــش . گيــرد را در برمــي»  مصــوبات ســودجويانه«
: گيـرد  برمـي  عمـده را در   خود سه مسـئله  عمومي است كه معموالً

عملكرد نامناسب سازوكارهاي تعيين و نصب كاركنان درگيـر در  
ــا حــق  ف ــانوني، پرداخــت معــوض ي العمــل  ســاد و رفتارهــاي غيرق

ســوم  فســاد در درون . نامشــروع، و فســاد در تــداركات حكــومتي
ماننـد رد و بـدل شـدن    (هاي خاص است كه فساد گسترده  سازمان

ــه ــالغ هنگفــت در اتحادي ــا ســنديكاها مب ماننــد (فســاد خــرد ) هــا ي
را ) ا خـدمات پرداخت مبالغ كمتر پول مـثال بـراي تحويـل كـاال يـ     

  .گيرد دربرمي
فساد و ارزيابي ماهيت و وسـعت آن بـراي    شناسائيبه هر روي، 

فهم چگونگي تدوين، اجـرا و ارزيـابي اسـتراتژي مبـارزه بـا فسـاد       
شـناخت فسـاد در نظـر    يكي از نقاط آغازين مهم در . اهميت دارد

  :استهاي اساسي زير گرفتن پرسش
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 يا كشورها از همه  چه انواعي از فساد در كدام نهادها
 تر اند؟ مخرب

 د و دولت چگونه روابطي بين فساد و فقر وجود دار چه
 تواند فساد را كاهش دهد؟ مي

در اين دو سوال بنيادين، سه سطح ارزيابي مهم نيـز مطـرح   
  شوند،  مي

  براي نمونه، فساد تا چه اندازه تحت  –علل و آثار فساد
ي و فرهنگي است و تا چه تاثير عوامل جغرافيايي، سياسي، اقتصاد

هـاي سياسـي و اداري و نيـز روابـط بخـش       حد تحت تـاثير فراينـد  
 .گيرد عمومي و خصوصي قرار مي

      بـراي   –محيط سياسـي، اقتصـادي، نهـادي و اجتمـاعي
نمونـه، آيـا فســاد خـاص كشـور يــا نهـاد معينـي اســت و آيـا نــوع        

هــاي گونــاگون بــه  تشــكيالت سياســي، اداري و اقتصــادي كشــور
شوند و اثرات متفاوتي روي  ح يا انواع مختلف فساد منجر ميسطو
 آورند؟هاي مختلف جامعه به بار مي  گروه

 بـرداري، جـرايم    اد، كـاله بين اقتصاد جهاني و فس پيوند
ــان  ــه و جري ــازمان يافت ــرمايه   س ــاي س ــطح   ه ــانوني در س ــر ق اي غي

 ).Doig, 1998(المللي بين
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فساد ارائـه    "شناخته شدهاشكال "جرالد كايدن فهرست جامعي از 
  :گيرد را در بر مي "ابعاد آسيب پذير حيات عمومي"كرده كه 

  شويي اخاذي و پول(ارتشا و پارتي بازي( 

 هاي عمومي  دزدي و اختصاصي سازي سرمايه( 1دزدساالري( 

  هـاي    جعـل، اخـتالس، سـوء اسـتفاده از سـرمايه     (سوء استفاده
 )عمومي

  عدم انجام وظيفه 

  داللي و برخورد منافع خصوصي و عمومي(اعمال نفوذ( 

 روند كار سريعت"پول ( مشروعهاي نا  پذيرفتن هديه"( 

  مخفي كاري و نقض عهد(سوء اداره( 

  تهديد و شكنجه(سوء استفاده از قدرت( 

  بازي داري و رفيق جانب(دستكاري كردن مقررات( 

  راي و باندبازي انتخاباتيخريد (سوء رفتار انتخاباتي( 

 ويي ج رانت 

  را در ازاي   سياسـتمداراني كـه منـافع مـادي    ( 2پـروري  حامي
 )كنند حمايت شهروندان ارائه ميجلب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  - KLEPTOCRACY 

 كالينتاليسم - 2
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 هــــــــا و  تحــــــــت تــــــــاثير قــــــــرار دادن سياســــــــت
 )Caiden,2001,17(مقررات

  

  فساد  برخوردهاي جهاني با مسئله .1
اي و جهـاني   هـاي منطقـه   هاي  فراواني از سـوي سـازمان   واكنش

بــه فســاد ) آن و غيــره افريقــا، آســه  تحاديــهاروپــا، ا  ماننــد اتحاديــه(
ســازمان هــاي  المللــي ابــراز شــده اســت ولــي تــالش داخلــي و بــين

را در عمـومي   يشفافيت بـين الملـل و بانـك جهـاني تـاثير بيشـتر      
فسـاد بـه     به طوري كه امروزه مسـئله  است   كردن بحث فساد داشته

ني فسـاد  بانك جها. است  اي بسيار جدي و عام مطرح مسئلهعنوان 
چـرا  اقتصادي و اجتمـاعي شـناخته     مانعي بزرگ در برابر توسعه را
با به انحراف بردن حكومت قانون و تضعيف اسـاس نهادهـايي    كه

  .سازدها متكي است، توسعه را نابود مي كه رشد اقتصادي بدان
ــاخص  ــادادراك ش ــك    )CPI(فس ــاد بان ــاخص فس ــار ش در كن

كشـورها  درگيري فساد  ازهجهاني، پركاربردترين شاخص براي اند
ايـن شـاخص، از     بـراي تهيـه   الملل سازمان شفافيت بين. بوده است
گران در داخل و  كند كه تاجران و تحليل هايي استفاده مي پيمايش

  . اندآوري كرده خارج كشورها جمع
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) بسـيار فاسـد  ( 0تا ) بسيار پاك( 10كشورها از در اين گزارشها 
فسـاد تهيـه شـد و     ادراك، شاخص 2002در سال . بندي شدند رتبه
شـفافيت   سـازمان  بـر اسـاس بررسـي   . بندي شـدند  كشور رتبه 102
هـاي داراي   كشـور   الملل، فنالند، دانمارك، و نيوزلند در زمره بين
ــرين فســاد و كشــور  كــم ــره  ت ــنگالدش در زم ــه و ب ــاي نيجري ي  ه

هـاي دانمـارك،    كشـور  2007در سـال  . ها قرار گرفتنـد  فاسدترين
د و نيوزلند جايگاه خود را حفظ كردند ولي برمه، بنگالدش، فنالن

 البتـه . بنـدي شـدند   عراق و افغانستان جزو فاسدترين كشورها طبقه
نجـف  : نـك (دارد اين شاخص ها وجود  نسبت بهزيادي  انتقادات

  )1389پور و قلجي، 
ــي اســتراتژي   ــاد الزم اســت نســبت بــه     مبــارزه بــا در طراح فس

وجـود  كـافي  ماهيـت خـود فسـاد شـناخت      هاي بنيادين و  مشخصه
بلــه بــا فســاد هــاي مختلفــي كــه در صــدد مقا كشــور. داشــته باشــد

هـاي مبـارزه بـا     يا تركيبـي از رهيافـت    رهيافتاند هر كدام  برآمده
  . اند هقرار داداستفاده  را مورد فساد

كـاهش و جلـوگيري از فسـاد    مهم در مورد رهيافت دست كم سه 
، بــر اســاس ايــن نظريــه 1مداخلــه بــاوري اول، نظريــه :دوجــود دار

مانند و سپس براي  مقامات مربوطه منتظر روي دادن اقدام فاسد مي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 - interventionism 
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ايـن مكتـب توجـه خـود را     . كنند دستگيري و تنبيه مجرم اقدام مي
معطوف به مجـازات، تجديـد حيثيـت نظـام اداري و بازدارنـدگي      

  :زاند ا كه عبارت ها نقايصي دارنداين رهيافتكند ولي  مي
  در چنــين حــالتي صــدمه وارد آمــده و جبــران پــذير

 .نيست

 هرگــز گــزارش  و مخفــي مانــده  زيــادي  جــرايم
 .شوند نمي

 منابع زياد ضروري است صرف. 

 مانـد و اكثـر جـرايم     مجرم ناشـناخته بـاقي مـي     چهره
  .شوند هرگز كشف و گزارش نمي

تـوان بـا ايجـاد     ، كه بر اسـاس آن مـي  1دوم، مديريت باوريرهيافت 
ي كـه در صـدد   هـاي  هايي افراد يا سازمان پروتكل ها و ها، رويه ستمسي

در . انجام رفتار فاسد هستند را مايوس كرد يا از عمل فاسد بازداشت
هـايي   فرصـت  هواقع، مديريت بـاوري از كـاهش يـا زدودن آن دسـت    

منـد   هـا بهـره   كنـد كـه افـراد بـا انجـام عمـل فاسـد از آن        حمايت مي
روسـت كـه    هـايي روبـه   ري نيز با محدوديتاين مكتب فك. شوند مي
بـر اسـاس اصـول از پـيش      ها اين است كـه افـراد الزامـاً    ترين آن مهم

 گونـاگوني هـا افـراد    در سـازمان . كنند مديريتي رفتار نمي  تعيين شده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 - Managerialism 
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هاي مختلـف بـه اعمـال نفوذهـا واكـنش       كنند كه به صورت كار مي
  :فراد زير نام بردتوان از دسته ا دهند، از آن جمله مي نشان مي
 خواهند كار درست را انجـام دهنـد و    افرادي كه مي

 .ي انجام آن به رهنمود نياز دارند براي نحوه

    افرادي كه بسيار ترسو هستند و ريسك انجـام فعاليـت
 .خارج از قواعد گذاشته شده را نمي پذيرند

  افرادي كه فاسد هستند و كامال خارج از قواعد رسمي
 .كنند فعاليت مي

مديريت باوري در تالش است مجموعه قواعدي تهيـه كنـد كـه    
  . هاي مختلف را بگيرد  جلوي افراد با انگيزه

، كه بـر اسـاس آن بـر    1اري سازمانيكدرست  سوم، نظريهرهيافت 
هـاي كنتـرل    هاي عملياتي سـازمان، راهبـرد    اري كل سيستمكدرست

اد هنجـار  شود و هدف ايج هاي اخالقي تاكيد مي فساد و استاندارد
 ،پيش فرض اين مكتب فكري آن است كه انحراف. اخالقي است

دهي است نه افرادي كه در سازمان مشغول بـه   ناشي از نوع سازمان
فسـاد اداري ناشــي از تــراوش   ونقــض اخــالق  يعنـي . كـار هســتند 

هـدف   از اين رو. گناه درون آن است هاي سازمان به افراد بي بدي
فساد از هدف گرفتن محيط سازماني كـه   مبارزه باگرفتن افراد در 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - organizational integrity 
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. شــتكمتــري خواهــد دا كننــد موفقيــت افــراد در آن فعاليــت مــي
ــال شــكل    ــه احتم ــد آورد ك ــاختاري پدي ــد س ــازمان باي ــري  س گي

به طور خالصه، توانـائي فـرد بـراي    . هاي فاسد را از ميان ببرد  رويه
گيري در مورد اعمال يـا عـدم اعمـال يـك      تفسير قواعد يا تصميم

يسـتمي محـدود شـود كـه غيـر قابـل       روتكل معين بايـد توسـط س  پ
 ).Larmour & Wolanin, 2001(اري است كدست

  1وضعيت مبارزه با فساد در آسيا .2
بانك توسعه ي آسيا و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي، 
حمايت از برنامه اجرايي مبارزه با فساد در آسيا و منطقه اقيانوسيه را 

، برعهده گرفته 2001شور عضو آن در نوامبر پس از تأييد بيست ك
هدف از برنامه اجرايي بانك توسعه آسيا و سازمان توسعه و  .دان

اي در اين طرح در هاي منطقههمكاري اقتصادي حمايت از فعاليت
، هاي خدمات عمومي مؤثر و شفافتوسعه سيستم)1:سه ستون است

هاي سجام در فعاليتان يتقويت اقدامات مبارزه با ارتشاء و ارتقا)2
اين دو  .از حضور فعال مردمي در اين برنامهحمايت )3تجاري و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
چالش فساد در آسيا، تاليف ويناي بارگاوا و اميل بلونگيتـا    اين بخش برگرفته از كتاب . 1

زمان بازرسي كل كشـور منتشـر   ترجمه حسين عظيم بيگ مي باشد كه به زودي توسط سا
  .خواهد شد
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سازمان رهبري بسيج نيروها در كشورهايي كه اين طرح در آنها اجرا 
تعهد به حمايت از اين كشورها باعث . اندشود را بر عهده گرفتهمي

فساد  مي شود تا آنها در حفظ منابع خود در ابتكارعمل در مبارزه با
ها احساس امنيت كنند و هدف اين دو سازمان ايجاد انگيزه دردولت

براي اجراي اين برنامه است، با اين وجود حضور هجده كشور از سي 
در توكيو  2001و سه عضو آن در امضاي اين برنامه اجرايي در نوامبر 

اين طرح در حقيقت الزام آور . گواهي بر مشكل بزرگ فساد است
ا آنجا كه ممكن بوده به شكلي طراحي شده كه از همه نيست، اما ت

  . مطلوب باشد ابعاد
كند تا از در شرايطي مشابه سازمان تجارت جهاني تالش مي

حمايت كند كه در آن 1زمينه انجام خدمات دولتي اي درنامهموافقت
ا آميز و شفاف رنامه روشهايي غيرتبعيضنندگان اين موافقتكامضاء

تنها كشورهايي  ،كنون در آسياتا. اتخاذ كنند در انجام خدمات
و سنگاپور اين موافقت نامه را جنوبي ، كرههمچون هنگ كنگ، ژاپن

ديگر اقتصادهاي واقع در منطقه، به استثناي تايوان، به . نده اامضاء كرد
نامه و يا انتخاب داليل متعدد مذاكرات در مورد الحاق به اين موافقت

ايجاد گروهي از متخصصين  . وز آغاز نكرده اندرا نيز هن2شرايط ناظر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   government procurement: انجام خدمات دولتي 1
  observer status: شرايط ناظر  2
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هاي اقتصادي آسيا و -انجام خدمات دولتي در سازمان همكاري
اقيانوسيه، كشورهاي اين منطقه را درنزديكترين وضع به استانداردهاي 

اصول و مباني غير  1999سازمان تجارت جهاني قرارداده كه در سال 
  .ت دولتي تصويب كردنه ي انجام خدماالزام آوري را در زمي

- دهي سريع به برنامهالمللي متعددي به دنبال شكلهاي بينسازمان

به عنوان مثال بانك جهاني تعدادي از  .هاي مبارزه با فساد هستند
ريزي بارزه با فساد در كشورها را پايهابتكارات در زمينه نظارت و م

ومي و كرده است كه در بين آنها پروژه ايجاد ظرفيت در بخش عم
، برنامه حمايت موقتي در تيمورشرقي )2002(اقتصادي در كلمبيا 

و مشاركت در اصالح اداره و نظارت در كشور اندونزي ) 2002(
هايي هستند كه توسط بانك جهاني مورد همگي پروژه) 2002(

هاي بين المللي به طور برخي از اين سازمان. حمايت قرار گرفته اند
اند، علي بارزه با فساد فعال بودهات خاص مويژه در موضوع

اخيراً . الخصوص مواردي كه در آنها پول شويي نيز وجود داشته است
گروه ضربت اقدام مالي اندونزي و فيليپين را در ليست سياه 

پس از تعويق . كنند قرار دادكشورهايي كه با آنها همكاري نمي
گروه ضربت مجلس فيليپين در تصويب اليحه ي مبارزه با پولشويي، 

سرانجام اقدام به تصويب اين اليحه را به ) FATF(اقدام مالي 
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تصميم گرفت تا  FATFبااين وجود .(مجلس فيليپين گوشزد كرد
فيليپين را به دليل اينكه قانون تصويب شده داراي نواقصي مهم بود، 

 FATFاندونزي نيز به ليست سياه )همچنان در ليست سياه قرار دهد
پيوست و بايد قانون مشابهي را در مبارزه با پول شويي  2001در ژوئن 

در ) FATF(اي از كار گروه ضربت اقدام مالي شاخه. تصويب كند
شكل گرفت تا اتخاذ و اجرايي  1997زمينه ي پولشويي در سال 

  .كردن چهل پيشنهاد اين گروه را تسهيل كند
 المللي ديگر همچنان در تالش براي شركت درسازمانهاي بين

ها در زمينه ي فساد از طريق پايه مباحث مربوط به برنامه دولت
هاي متعدد هستند كه در بين اين تالشها پيمان نهايي گذاري پيمان

ابتكارات متنوع سازمان  ، بانك در بازِل براي توافقات بين المللي
و انجمن هاي بين المللي بخش خصوصي  توسعه و همكاري اقتصادي

. وجود دارند )PBEC(اقيانوسيه  حوزهدي همچون شوراي اقتصا
اي از رهبران ارشد تجاري اقيانوسيه مجموعه حوزهشوراي اقتصادي 

در منطقه آسيا و اقيانوسيه است كه منشوري را در زمينه ي 
استانداردها براي معامالت مابين بخش تجارت و دولت تصويب كرده 

  .داء مي بخشو حضور بخش تجارت در مهار فساد در منطقه را ارتق
دربين كشورهايي كه به اجراي برنامه ي مبارزه با فساد در منطقه 
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كنند، تعدادكمي از آنها خود به طور مستقيم در اجراي اين كمك مي
بين المللي در استراليا  به ويژه اداره توسعه. رنامه دخيل هستندب
)AusAID (، المللي در كانادا اداره توسعه بين)CIDA  ( و اداره
اداراتي هستند كه در ادامه  ،)USAID(وسعه بين المللي در آمريكات

د مبارزه ساالري و نظارت در كشورهاي متعدد داراي ابعابرنامه مردم
  .با فساد در منطقه فعالند

ا خالصه آنكه تا حدودي به دليل افزايش فشارهاي عمومي در آسي
 زمينههاي متعدد در كه كمابيش بحران مالي شرق آسيا، رسوايي

فساد، حمايت از سازمان هاي چند جانبه، اصالح طلبان در دولت و 
هاي جامعه مدني به آن دامن زند، چالش فساد به يكي از اولويت

به دليل منابع اقتصادي . ها بدل گشته استاساسي در بسياري از دولت
و دسترسي ديپلماتيك نقش آفرينان خارجي،آنها همچنان بر 

اين  .گيري براي مبارزه با فساد تأثير گذارندلدستوركار در حال شك
فشارها گاهي اوقات يك جانبه بوده و در پاره اي از مواقع به شكل 

هاي بين المللي به همچون زماني كه سازمان تركيبي و تلفيقي است،
از . پيوندند تا نقاط فشار را بزرگتر كنند-گروه هاي داخلي مي

فساد گواه اين ا براي مبارزه با بسياري از جهات جهاني سازي تالشه
-تواند در بين نقش آفرينان و روشهاي قوي ميمطلب است كه پيوند
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اين پيوند حاكي از . هاي آنها در سطح ملي و بين المللي توسعه يابد
اي از اين نيروها كه از وضع برهم زدن توازن بين نيروهاست، دسته

فاظت كرده و اغلب برند و طبيعتاً از منافع خود حموجود سود مي
براي اين كار مجهز نيز هستند و دسته ديگر نيروهاي ناهمگون و 

  .داراي سازماندهي كمتر براي ايجاد اصالح قرار دارند
تعداد شهرونداني كه در چند كشور آسيايي همانند ديگر كشورها 

سازي و حت تأثير نيروهاي خارجي در جهانيبه طور روزافزوني ت
گيرند، همواره در حال ي آزادي بيان قرار ميي داخلي برافشارها

افزايش بوده كه اين مطلب باعث افزايش آگاهي آنها درباره تأثيرات 
هاي جديدي در مورد رفتار  بهتر رهبران و زندگي خواسته. فساد است

هياهوي ايجاد شده  .رسدر از سوي اين شهروندان به گوش ميبهت
المللي را در زمينه افزايش بين ههاي جامعتوسط اين شهروندان نگراني

به دليل . آگاهي ها درباره هزينه ها و عواقب فساد تشديد مي كند
ها و منابعي كه نقش آفرينان در سطح بين المللي در اختيار شبكه

دارند، آنها نفوذ بسيار زيادي در مطالبه كردن نظارتي بهتر در عوض 
غيير در اداره كشور به دنبال ايجاد اصالح و ت. شان دارندحمايت

بازيگران و كساني كه در مبارزه با فساد در سطح ملي و بين المللي 
خواستار دانش، اطالعات و شناخت بيشتر در زمينه فساد  .اندسهيم
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  . هستند
براي اجابت اين خواسته ها، تعدادي از اين سازمان ها كارهايي را 

اي از براي گزيده در زمينه غلبه بر مشكالت درتهيه و تحليل اطالعات
بي ترديد جمع آوري  اطالعات مرتبط با . دنياي فساد انجام دادند

ميزان فساد در اين كشورها دشوار است و با وجود اين محدوديت ها 
تعدادي از اين سازمان ها به طور منظم در حال ارزيابي نسبي فساد 

  .هستند
ل كه در با توجه به شاخص ادراك فساد سازمان شفافيت بين المل

به طور فهرست وار بيان شده است، نشان مي دهد كه در  1جدول
نمرات شاخص ادراك فساد  ،كشورهاي در حال توسعه در آسيا

قرار دارند، بنابراين اين كشورها راهي  4تر و يا در محدوده نمره پايين
طوالني را در رسيدن به دولتي كه فساد را مهار كرده است در پيش 

  .دارند
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ديدگاه ما موضوع مهم آن است كه مشكل فساد را به عنوان از 

خوب و بخشي از چالش همه جانبه در مقابل حكمراني و اداره 
شاخص هاي بانك جهاني، در فاصله سال  2جدول. مناسب قرار دهيم

براي چهار كشور اندونزي، كُره، فيليپين و تايلند  2002تا  1996هاي 
دهد، ار گرفته شده بودند را نشان ميكه در اين مطالعات موردي به ك
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براي هر يك از اين  همچنين اين جدول رتبه صدك هر كشور
  .كندها را در سال هاي اخير مشخص ميشاخص

  
  

ها به درصد كشورهايي در سراسر هر يك از اعداد اين شاخص
كه در (جهان تعلق دارد كه پايين تر از اين كشورها بشمار مي آيند

بنابراين اين تصوير كلي و چند بعدي  ).قرار دارند معرض فضاي خطا
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از حكمراني در هر كشور، شرايط حكمراني در هر يك كه فساد در 
اين تصوير همچنين مبين آن است  .آنها فعال است را برجسته مي كند

كه چالش مبارزه با فساد نياز به ايجاد تفكيك از طريق آگاهي نسبت 
به ضعف هاي نظارتي خاص ها و همچنين محاسبه برخي قوت
  .احساس مي شود

ها و اثرات فساد و وجود ها درباره هزينهبه دليل افزايش آگاهي
-المللي و همچنين گروههاي بينپررنگ فساد در دستور كار سازمان

بسياري از دولت ها در زمينه عملي كردن و يا بخشيدن  هاي داخلي،
رزه با فساد تحت فشار اي مباجان تازه اي به برنامه ها و سياست ه

اي به ندرت مي توان كشوري را يافت كه در آنها اداره .اندگرفتهقرار
در زمينه  مبارزه با فساد وجود نداشته و يا ابزار الزمه آن فراهم نباشد، 
با اين حال شواهد متعددي وجود دارند كه نشان مي دهد در اغلب 

وظايف خود را به  ها و ابزارهاي مبارزه با فسادكشورها سازمان
يا سياست هاي مبارزه با فساد كارايي الزم را  و دهنددرستي انجام نمي

  .سازمان هاي مبارزه با فساد خود از همه فاسد ترندحتي گاه  ندارند و
ضرورت احساس شده در بين دولت ها، بخش خصوصي و جامعه 

وني، هاي اقتصادي و پيامدهاي درمدني براي مهار فساد ناشي از زيان
د داخلي و فراملي باعث متعدد آن است كه تغيير پنهاني در فسا منفي و
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همزمان با آن آگاهي روزافزون در بين  .گذاري آن مي شودادامه اثر
اين بخش ها در اين زمينه كه مزاياي بسياري را از طريق ايجاد ائتالف 

 وجود فساد كمتر .در مهار فساد به شكلي مؤثر مي توان به دست آورد
گذاري خارجي، درآمد آسيا به معني رشد بيشتر، افزايش سرمايهدر 

رعايت سوادي، ،كاهش بي، كاهش مرگ و مير كودكانباالتر سرانه
، افزايش رشد تجاري و بسياري مزاياي حقوق مالكيتبيشتر 

  .چگونگي رسيدن به جايگاه فوق است مسئله اساسيالبته  .ديگراست
كه به سرعت در حال ينه فساد به كمك مجموعه تحقيقات در زم

، ما ساختاري تحليلي را پيشنهاد كرده و مورد بحث قرار رشد است
بندي و بهبود ساختاري كه مي تواند براي ارزيابي، اولويت .دهيممي

هاي پيشنهادي موجود در مبارزه با فساد مورد ها و برنامهسياست
به مختلف فرض اساسي اين است كه كشورهاي  .استفاده قرارگيرد

به  ،اقتصادي، سياسي و تاريخي هاي اجتماعي،دليل تفاوت
  .هاي متفاوت نياز دارند سياست
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  كنگ  نهادها و قوانين مبارزه با فساد در هنگ .3
  

كنگ از جمله كشورهاي موفق در مبـارزه بـا فسـاد     كشور هنگ
ايـن كشــور در آمـار سـازمان شــفافيت     معمـوالً . شــودمـي شـناخته  

در مرتبـه دهـم    9تا  8هاي بين  با نمره) 2009تا  2005 از(الملل  بين
شايد ايننهادهاي موفقيت مـديون يـك   . گرفته است قرارتا پانزدهم 

كميسـيون مسـتقل ضـد فسـاد      نهاد تخصصي مبازه بـا فسـاد بـه نـام    
اين . گذاري شد پايه 1974است كه در سال ) ايكاك(كنگ  هنگ

د كمـك شـاياني   كميسيون به موفقيت اين كشور در كـاهش فسـا  
با الهام از همـين موفقيـت بـوده اسـت كـه بسـياري از       . كرده است

ي، تصــميم بــه شــرقكشــورهاي دنيــا از جملــه كشــورهاي اروپــاي 
. براي مبارزه بـا فسـاد گرفتنـد    مشابه هاي تخصصي تاسيس دستگاه

هايي تنها راه كاهش فساد گسترده محسـوب   تاسيس چنين دستگاه
ير تخصصـي بـراي انجـام ايـن وظيفـه      شوند چرا كه نهادهاي غ مي

  .اند بسيار ضعيف ارزيابي شده
  سالمت اداريهاي مسئول حفظ  نهاد -1-3
 سازمان قضايي  
 كنگ   مركز ترويج اخالق هنگ)HKEDC( 
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  كميسيون مستقل مبارزه با فساد)ICAC( 

 دفتر آمبودزمان 

از اين دسته، كميسيون مستقل مبـارزه بـا فسـاد هنـگ تحـت عنـوان       
  .باشد تر مي ايكاك از همه مهم اختصاري

كنـگ  در   تاكنون، كميسيون مستقل مبارزه بـا فسـاد هنـگ    1974از 
 ,ICAC)هاي چشمگيري دست يافته است  مبارزه با فساد به موفقيت

ــدائي   . (2003 ايكــاك پــس از آن تاســيس شــد كــه تحقيقــات ابت
ه، پيرامون فساد در پليس دولت مستعمره به فرار فرماندار اين مستعمر

 ،كوتـاهي پـس از آن   مدت. رگ، از تعقيب قضائي انجاميدپيتر گادب
فرماندار سر موره مكلهوس كميسيوني تحت سرپرستي قاضي آلسـتر  

كلر به اين نتيجه رسيد كه فسـاد  -كميسيون بلر. كلر تاسيس كرد-بلر
چنـين افسـران پلـيس     در هنگ سيستماتيك بوده و مقامات ارشد هـم 

كميسـيون  . انـد  همه به رشوه خـواري مشـغول  هاي پايين   حتي در رده
كلر در واكنش به اين مسئله پيشنهاد تاسيس سازماني ويژه بـراي  -بلر

بررســي وجــود فســاد، جلــوگيري از ارتشــا در بخــش خصوصــي و   
هــاي   دولــت، و آمــوزش شــهروندان پيرامــون فســاد از طريــق برنامــه

عمليـات   ، ايكـاك 1974در سـال  به اين ترتيب . گسترده را ارائه داد
  .خود را آغاز كرد
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  قوانين مبارزه با فساد -2-3
بخش اساسي ايـن اسـتراتژي بايـد    "مقامات سياسي دريافتند كه 

چارچوب حقوقي باشد كه ايكـاك در درون آن بتوانـد   يك   تهيه
در قـانون آن   ".به شكل سازماني قوي، شفاف و مـوثر عمـل كنـد   
جاد سـازماني ضـد   زمان بازنگري شد و قوانين جديدي به منظور اي

شـكايت وجـود     فساد برخوردار از حق تحقيق در مـورد هـر گونـه   
فرمـان  . تصـويب شـد   فساد و ارسال شـواهد نـزد مقامـات مسـئول     

جلوگيري از ارتشا، پرداخت رشوه به كارمندان كشوري را ممنوع 
تصـويب شـده بـود بـار      1948اين فرمان، كه در اصل در . كرد مي

گري قرار گرفـت و بـه منظـور گسـترش     مورد بازن 1971ديگر در 
، كميسـيون  1973در اكتبـر  . اختيارات مقامات مسئول اصالح شـد 

تشـكيل   فسـاد  مبارزه بـا   دفتريك ) ايكاك(مستقل مبارزه با فساد 
ســرانجام اينكــه، فرمــان . اد كــه از پلــيس مســتعمره مســتقل بــود د

ــه ــل در       روي ــه در اص ــانوني ك ــر ق ــد و غي ــاي فاس ــراي  1955ه ب
مندسازي انتخابات صادر شده بود، بار ديگـر مـورد بـازنگري    قانون

كنـگ    قرار گرفت تا تعريـف مفهـوم رفتـار غيـر قـانوني در هنـگ      
ن فقرات اصالحات اين كشور بـراي  اين قوانين ستو .تر گردد دقيق

دهد و موفقيت ايكاك گواهي بـر اثـر    مبارزه با فساد را تشكيل مي
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   (Speville, 1999).تها اس بخشي آن
تـوان بـه   و اثربخش در حوزه مبارزه با فسـاد مـي   قوانين مهماز ديگر 

  :موارد زير اشاره كرد
  122فصل (فرمان حسابرسي( 

  فصـل  (فرمان فساد يا انجام عمل غير قانوني در انتخابات
554( 

      فصـل  (فرمان تشكيل كميسيون مسـتقل مبـارزه بـا فسـاد
204( 

  201فصل (فرمان جلوگيري از ارتشا( 

 93فصل (ميسيون خدمات عمومي فرمان ك( 

 فرمان آمبودزمان 

  
كنگ از مدل نهادهـاي چنـدمنظوره سـود     هنگ كه توان گفت مي
ي مجـازات   بر اساس اين مدل يك نهاد تخصصي با وظيفه. بردمي

آيـد و بـه كـار سياسـتگذاري،       و جلوگيري از فساد بـه وجـود مـي   
و  تحليل و كمك فني در جلوگيري، اطالعـات عمـومي، نظـارت   

اي جداگانـه محسـوب    گـرد وظيفـه   تعقيب يا پي. پردازد تحقيق مي
البتـه ايـن   . قضائي آن كشور محول شده اسـت   قوه  شده و به عهده
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ــده انگاشــت كــه رهيافــت ايجــاد نهادهــاي    واقعيــت را نبايــد نادي
ــاريخي،    ــا شــرايط سياســي، فرهنگــي، اجتمــاعي، ت ــدمنظوره ب چن

ايـن  . منطبـق بـوده اسـت   اقتصادي، و حقوقي اين كشور به خـوبي  
كنگ يا سـنگاپور   در كشورهاي كوچكي مانند هنگ مدل معموالً

ساز بوده ولـي   رو بوده است كه فساد در آنها مسئله با موفقيت روبه
خاصـي از فراينـد     شده است و به مرحلـه  ير تلقي نمياي فراگ مسئله

 پيدايش دموكراسي، يا همان فرايند گذار و ادغام در بازار جهاني،
بنابراين براي الگوبرداري از چنين مدلي بايد . شده است مربوط مي

ســـطح فســـاد در كشـــور؛ : مـــوارد زيـــر در نظـــر گرفتـــه شـــوند
كاري، صالحيت و قابليت نهادهاي موجود غير تخصصـي؛   درست

كه در مورد ايجـاد نهـاد مسـتقل ضـد فسـاد،      (اصول قانون اساسي 
ادرسـي كيفـري   ؛ چارچوب حقوقي و نظام د)صراحت داشته باشد

پيگـرد، وظـايف بازپرسـان،      از جمله وظايف پليس، نحـوه (كشور 
ها، نهادهاي نظارتي پارلمان و مراحل پـيش از محاكمـه در    دادگاه
زيرا نهادهـاي تخصصـي بـراي ايـن     (؛ و منابع مالي موجود )كشور

  ).مقصود بسيار پرهزينه هستند
اي  هماهنگي داليل موفقيت اين كشور را بايد در چنين ،بنابراين

  .  جستجو كرد
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اين روش در كشور سنگاپور نيز به همين ترتيب به اجرا درآمده 
  . است كه در گفتار آينده بدان خواهيم پرداخت

  سنگاپورنهادها و قوانين ضد فساد  .4
كــه ســنگاپور بــه خودمختــاري رســيد از بريتانيــا  1959در ســال 

ن بـه شـمار   ويژگي خاص آدستگاه دولتي را به ارث برد كه فساد 
فسـاد سـازمان يافتـه و رشـوه خـواري در ميـان مـاموران        . رفتمي

اقدام عملي عليه فساد بـه  . بخش عمومي در قبال خدمات شايع بود
  :داليلي دشوار بود، از جمله به دليل

ضعف قوانين؛ جرم تعريف نشـده بـود و اختيـارات اعطـا      -الف
بـراي   )CPIB( "دفتر بازرسـي اقـدامات فاسـد    كاركنان"شده به 

  .موثر كافي نبود  ها به انجام وظيفه انا ساختن آنتو
جمع آوري شواهد و مدارك به دليل قـانون ضـعيف ضـد     -ب

ه بـود از جـرم   فساد دشوار بود و اين به مقامات فاسد كمـك كـرد  
  .خود شانه خالي كنند

افراد در كـل كـم سـواد بودنـد و از حقـوق خـود آگـاهي         -پ
بـا مقامـات عمـومي تسـليم بودنـد و بـه       ها در برخورد  آن. نداشتند

  .ها خو كرده بودند فانه از سوي آنرفتار نامنص
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مقامـات عمـومي در مقايسـه بـا شـاغالن بخـش خصوصـي         -ت
هــا بــه خــاطر  بســياري از آن. كردنــد حقــوق كــافي دريافــت نمــي

كاري در بخـش عمـومي    درست. مشكالت زندگي بدهكار بودند
هاي خود به فساد  راي رفع نيازكم بود و برخي از مقامات عمومي ب

  .شدندمتوسل مي
در مــدت زمــاني كوتــاه از نيــروي پلــيس   CPIBمقامــات -ث

ها تعهد كامل به مبارزه با فساد بويژه  آن. سنگاپور برگزيده ميشدند
به عـالوه، ايـن   . نداشتند ،كه پاي افسران همكار در ميان بود زماني

از مـدتي منتظـر كسـب    ها توقف نداشتند و بعـد  نيروها در سازمان
  .در ديوانساالري بودندپست سازماني  يك

كـه بـه افسـران     شـد اي اصـالح  پس از استقالل قوانين بـه گونـه   
CPIB براي كسب اعتماد و اطمينان . اختيارات بيشتري داده شود
 اصلحات اساسي در كاركرد نهاد فـوق بوجـود آمـد كـه     عمومي،

  :به قرار زير بودند آنهابرخي از 
خود را از هرگونه آلودگي به روابط مالي CPIB افسران .الف 

  يا بازرگاني دور ساختند؛
  .كردند ارائه مي هائي منظم، دقيق و شفافگزارش. ب
شـد تـا    انجـام ي هم از سوي رهبران سياسـي  ئها قانونگذاران .ج
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هـاي   اطمينان داده شود قـوانين ضـد فسـاد كـافي بـوده و مجـازات      
  .خواهد بودمناسب در انتظار متخلفان 

قــانون مــورد بــازبيني قــرار گرفــت تــا اختيــارات بيشــتري بــه  .د
قـوانين  . و مجـازات فسـاد افـزايش يابـد    داده شود  CPIBمقامات 

شـوند تـا اطمينـان حاصـل شـود كـه متخلفـان از         مرتبا بـازبيني مـي  
ايـن  . همـراه نـدارد  ه مجازات قانوني نميگريزند و فسـاد پاداشـي بـ   

ي  هــا بــه مطالبــه ل ملــزم ســاختن دادگــاهبــازبيني هــا از جملــه شــام
بازپرداخت معادل پول رشوه گرفته شده از كساني است كه مـتهم  

  .به جرائم فساد هستند
ــا    CPIBافســران   ــرتبط ب ــارات م ــر داشــتن تمــامي اختي عــالوه ب

بـا بـه اجـرا     .ي ديگـري نيـز دارنـد    تحقيقات پليسي اختيارات ويژه
اختيـار بـه    مـراه بـا اعطـاي   هگذاشته شدن قانون مبـارزه بـا فسـاد،    

ــراي مصــادره و توقيــف امــوال و دارايــي  CPIBمقامــات  هــاي  ب
فساد نبايد پاداش بهمراه داشته «بدست آمده توسط متخلفان، شعار 

  .ه استشد در عمل اجرا» باشد
الملـل   هاي سازمان شفافيت بـين  رفته سنگاپور در بررسي هم روي

ــته    ــال گذش ــد س ــال(در چن ــاي  س ــا  2005ه ــف ) 2008ت در ردي
قـرار  ) 6تـا   4هـاي بـين    رتبـه 5/9و  4/9ي  با نمره(كشورهاي پاك 
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بنابراين بررسي ساختار نهادهاي ضد فساد اين كشـور  . داشته است
  .تواند از اهميت خاصي برخوردار باشد مي

  
  دفتر بازرسي اقدامات فاسد -1-4

دستگاهي مستقل است ) CPIB(دفتر بازرسي اقدامات فاسد 
هاي عمومي و  بخشجلوگيري از فساد در كه هدف آن 

تاسيس شد و  1952اين دفتر در سال . مي باشدخصوصي سنگاپور 
 "جلوگيري از فسادسند " به استنادخود را  تحقيقاتهاي  مجوز

در مقابل  رئيس اين دفتر مستقيماً). سند 241فصل(كند دريافت مي
  .ستا نخست وزير پاسخگو

در بخش عمومي و  ت اداريسالمدفتر، مسئول حفاظت از اين 
چنين  هم. تشويق معامالت بدون فساد در بخش خصوصي است

مقامات بخش عمومي و  تخلفاتاين دفتر مسئوليت نظارت بر 
هاي   گزارش اين گونه موارد به ادارات دولتي مربوطه و دستگاه

 اصلي  چنين وظيفه هم. مات انضباطي استعمومي براي انجام اقدا
سند عنوان مجري در رابطه با فساد تحت اين دفتر تحقيق 

تحقيق در رابطه با  اختيارات جلوگيري از فساد است، اين سند 
، ريان تحقيق و تفحصجدهد تا در يك را مي هرگونه تخلف 
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  .شود درستي آن روشن 
 CPIB  با تاكيد بر ماموريت اعالم شده براي مبارزه با فساد از

با هدف رسيدن به خود و انه طريق اقدام سريع و مطمئن اما منصف
سازمان «تبديل شدن به به هدف عالي  سازمان بازرسييك شان 

كه ، خودهاي بنيادين   و تحقق ارزش 2010تا سال » بازرسي نمونه
داشتن رويكرد معطوف به كسب نتيجه،  ،كار گروهياند از  عبارت

طرفي و ابتكار و پايبندي به هدف،  تعهد به وظيفه و شهامت، بي
  :كند خود را به قرار زير اعالم ميايف وظ

 هاي مربوط به اقدامات  پذيرفتن و پيگيري كردن شكايت
 .فاسد

 بخش  هاي ماموران  تحقيق پيرامون سوء رفتارها و سوء رويه
  .دهد عمومي كه بوي فساد مي

 ها و اقدامات انجام گرفته  جلوگيري از فساد با بررسي رويه
هاي   داقل رساندن فرصتدر بخش خدمات عمومي براي به ح

  .فاسد اتانجام اقدام
، رهبران سياسي جديد عزم 1956پس از استقالل كشور در سال 

هاي مناسب پيش روي ماموران عمومي  ي الگو خود را براي ارائه
قانون ضد فساد به از اين رو  .ها جزم كردند براي پيروي از آن
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ن حاصل شود گيرد تا اطمينا صورت مرتب مورد بازنگري قرار مي
مانند و فساد پاداش در پي متخلفان از مجازات قانوني مصون نمي

  .ندارد
امروزه، سنگاپور كشوري است كه فساد سازمان يافته در آن كمياب 
 .است و فساد در بخش عمومي به لحاظ ماهوي ناچيز مي باشد

سياسي رهبراني كه متعهد   اراده توان را مي اصلي اين موفقيت عوامل
ضد فساد و مجازات  كارآمد قوانينو نيز  به مبارزه با فساد هستند

سازمان عهده دار همچنين . دانستي از فساد ركافي براي جلوگي
براي اقدام عليه افراد فاسد قطع نظر از شان اجتماعي آنها،  ،بازرسي

امالً آزاد و كوابستگي سياسي، رنگ پوست يا آيين و عقيده شان 
  .است قوي

  تدابير اجرايي -2-4
در كنار تدابير قانوني، تدابير اجرائي نيز براي كاهش فرصت 
وارد شدن مقامات عمومي به فساد و اشتباه كاري و موثرتر كردن 

اين تدابير از جمله تدابير زير . كار گرفته شد به CPIBسازمان 
  :بودند

 بازرسها  نكه شغل دوم آ يجايگزين كردن افسران .1
  ؛و متخصص بود با بازرسان تمام وقت
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بدون  متخلف عليه هر فرد CPIBدادن آزادي عمل به  .2
توجه به شان و منزلت اجتماعي، وابستگي سياسي، 

 رنگ يا آيين وي؛

ه فساد در بزدن هاي دست   از ميان بردن فرصت .3
  هاي كاري دولتي؛  رويه

  ؛ريو ديوانساالهاي اداري   از ميان بردن پيچ و خم .4
هائي براي فساد پديد مي  كاهش كاغذ بازي كه فرصت .5

  آورد؛
بازبيني منظم حقوق مقامات عمومي براي كسب  .6

ها و قابل قياس بودن  اطمينان از كافي بودن حقوق آن
 آن با درآمد بخش خصوصي؛

هنگام امضاي  خصوصيه پيمانكاران بيادآوري  .7
 دولتيرشوه به مقامات  مبني بر اينكهقراردادها 

ي در يها تبصر. ها بيانجامد قرارداد آن  تواند به خاتمه مي
اين مورد به عنوان بخشي از قرارداد در فرم مربوطه 

  شود؛ گنجانده مي
دهد براي مدت پنج سال از  پيمانكاري كه رشوه مي .8

شود مگر آنكه به  هرگونه قرارداد عمومي محروم مي
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  .همكاري نمايد بازرسانطور كامل با 
  ي پيشگيرانهها رهنمود -3-4

هاي تعليماتي   هاي دقيقي به شكل آموزش در دفترچه رهنمود
شوند تا مقامات عمومي از وارد شدن به اعمال  دولتي گنجانده مي

برخي از اين آموزشها به قرار زير . فساد آميز خودداري نمايند
  :هستند
تواند پولي قرض بگيرد يا به هر شكلي  مقام عمومي نمي. الف

حاظ مالي مكلف به شخصي نمايد كه به هر شكل خود را به ل
تحت مسئوليت رسمي وي قرار دارد يا معامالت رسمي با وي 

  ؛دارد
تواند از اطالعات رسمي براي افزايش  مقام عمومي نمي. ب

  منافع خصوصي خود استفاده كند؛
هاي خود را هنگام اولين   مقام عمومي ملزم است دارايي. پ

  اليانه اعالم كند؛انتصاب و سپس به صورت س
تواند به تجارت يا كسب و كار بپردازد يا  مقام عمومي نمي. ت

هر گونه شغل نيمه وقت بدون تصويب مقامات باال به عهده 
  بگيرد؛
هاي عمومي مردم   تواند در ميهماني مقام عمومي نمي. ث
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  شركت كند؛
گونه سهمي را از جانب شركتي  تواند هيچ مقام عمومي نمي -ج

كند از طريق كار خصوصي بدون تصويب  او پيشنهاد ميكه به 
  .بپذيرد) مالي خدمات عمومي(دبيرخانه دائمي 

  مسئولين فاسداقدام عليه  -4-4
بسته به وجود شواهد و مدارك، با مقام فاسد عمومي به  

  :شود كي از دو شيوه زير برخورد ميصورت ي
ي وي در دادگاه در صورت وجود مدارك كاف  محاكمه. الف

  براي تعقيب كيفري؛
محاكمه او در دادگاه اداري در صورت كمبود مدارك . ب

  كافي براي تعقيب كيفري؛
  مجازات قانوني فساد. الف

ي رشوه مقصر شمرده  در سنگاپور، هم دهنده هم پذيرنده
هر كس كه متهم به . شوند و مستحق مجازات يكساني هستند مي

يون دالر جريمه شود جرم فساد شود ممكن است تا مبلغ يك ميل
يا به زندان تا پنج سال و يا هر دو جريمه مالي و زندان محكوم 

اگر جرم به قراردادي دولتي مربوط باشد يا عضوي از . شود
مجلس يا عضوي از يك دستگاه عمومي در كار باشد مجازات 
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عالوه بر جريمه و زندان . تواند تا هفت سال افزايش يابد حبس مي
كه وي به شكل  ه ساد به بازگردانيدن مبلغ رشوف شخص محكوم به
عالوه بر مجازاتي كه ممكن  .استملزم  كرده پاداش دريافت

است دادگاه به شخص محكوم تحميل كند دادگاه اختيار دارد به 
  .ي اموال بدست آمده از راه فساد راي دهد مصادره
  مجازات اداري براي فساد  . ب

از دست خواهد داد و  به فساد شغل خود را محكوممقام عمومي 
اگر شايسته بازنشستگي باشد، بازنشستگي و ديگر مزاياي خود را 

در  پست دولتياو از هر گونه انتصاب به . دهد نيز از كف مي
  .آينده منع خواهد شد

ممكن است بسته به شدت  ،مقام عمومي محكوم به جرم اداري
 :هاي زير را تحمل كند اي از مجازاتجرم يك يا مجموعه

جريمه يا  ،توقف يا تاخير در ارتقا ،تنزل مقام ،انفصال از خدمت
  بازنشستگي به نفع عموم، توبيخ رسمي

  در مبارزه با فساد CPIB هاي موفقيت -5-4
اعتماد و پشتيباني عمومي را در مبارزه عليه فساد  ،دفتراين 

اين دفتر در مجموع به عنوان سازماني موثر . بدست آورده است
تزويري خود شهره است  ت و به خاطر استواري و بيپرآوازه اس
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كه موجب شده سنگاپور به يكي از پاكترين و كم فسادترين 
كشور و در  11سنگاپور در بين . هاي دنيا تبديل شود كشور

 1998گيري خطرات سياسي و اقتصادي سال  شاخص اندازه
توان به  را مي CPIBموفقيت . ي نخست را بدست آورد رتبه

  :زير نسبت دادموارد 
  مامورانCPIB  در دسترس عموم مردم براي دادن

  اطالعات يا شكايت از فساد هستند؛
 و اطالعات پذيرفته شده به سرعت مورد  اتشكاي

رسيدگي قرار گرفته و وضعيت متخلفان در دفترهاي 
  شود؛ مربوطه نوشته مي

  ي استفاده شده است؛قانون ضد فساد موثراز  
 د و هوشمند وجود دارد كه اي بسيار باسوا جامعه

گزار مقامات قدرتمند نيست و آماده است رفتار  گردن
  فاسد را بدون ترس از تالفي گزارش دهد؛

 فرهنگ قوي ضد فساد پديد مي آورد ،جو ضد فساد.  
 CPIBي  مسئوليت مبارزه با فساد تنها به عهده شايان ذكر است

ر عهده اين دفتر اگرچه مسئوليت تحقيق در باره موارد فساد ب. نيست
هاي  ي سازمان است ولي مسئوليت اوليه جلوگيري از فساد بر عهده
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هر وزارتخانه مسئول تضمين اين امر است كه هر  وزير. مربوطه است
سازمان تحت سرپرستي وي تعهد دارد تدابير ضد فساد را بررسي 

اطمينان دهد كه تدابير منطقي و كافي براي جلوگيري از  بايدكند و 
   :شوند اتخاذ مي ، از جمله موارد زيرهاي فاسد  هروي

  اه  ها و رويه شيوه اصالح  
 هائي كه موجب گسترش فساد هستند براي  رويه كنترل

  ؛فسادجلوگيري از وقوع 
  طراحي نظام كنترلي براي اطمينان يافتن از اين كه

گيري خود سوء  ماموران بلندپايه از اختيار تصميم
  استفاده نخواهند كرد؛

 ابير ضد ضمين اين كه ناظران و كاركنان اداري تدت
  ؛گيرند فساد را جدي مي

 اي ماموران؛ه جابجائي دور  
 هاي عادي،   تضمين اين كه عالوه بر نظارت

هاي سرزده به صورت سيستماتيك و منظم  نظارت
  گيرد؛ انجام مي

 تدابير ضد فساد ، به روز كردن و اصالحبررسي.  
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  ر چيننهادهاي مبارزه با فساد د .5
الملل چين در سال  د سازمان شفافيت بينادراك  بر اساس شاخص

  مرتبه در جايگاه هفتادم قرار داشته و هم 3/3  با نمره 2006
مصر  و هندوستان قرار گرفته ، كشورهاي برزيل، عربستان سعودي

  . است
توسعه اقتصادي را با رشد  ، چين1978ات سال از هنگام اصالح

متوالي سال  20درصد براي بيش از  9االنه توليد ناخالص ملي س
 ,China Statistics Yearbook). يش گذاشته است

همراه با شيوع گسترده  اقتصادي شتابان اين رشد اما،  (2006
بوده است و اين تهديدي براي اقتصاد چين و مانع اصلي فساد 

چندين . توسعه سياسي و اقتصادي بلندمدت اين كشور شده است
مختلف مردم چين هاي   تماعي جديد در مورد گروهپيمايش اج
ش شكاف غني و د كه فساد همراه با بيكاري و افزايده نشان مي

 ,Yong Guo).جامعه استشكالت ترين م يكي از مهمفقير، 

هاي اقتصادي بزرگي برجاي گذاشته  خسارت ،فساد  (2 ,2008
و چالشي جدي بر سر راه مشروعيت دولت به طور كلي نيز به 

  . حساب مي آمده است
 اين كشورگذاري جمهوري خلق چين،  بنيان يههاي اول در سال
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هاي  هاي اخالقي قوي، مجازات  گسترش فساد را با محدوديت
به شدت  اوليههاي ضد فساد  ها و سازمان جدي و ايجاد سيستم

كه  1978اما پس از اصالحات انجام شده در سال . كاهش داد
. شدريزي شده به سوي اقتصاد بازار آغاز  گذار از اقتصاد برنامه 

در  هاي اقتصادي جديدي سر بر آوردند و  موجوديتها و فعاليت
هاي زيادي براي رشد و گسترش فساد   فرصت، جريان اين تغيير

هاي در  دهد كه كشور المللي نشان مي ي بين تجربه. بوجود آمد
آزادسازي  .رو هستند با مسائل فساد جدي روبه گذار معموالً حال

زدايي، خصوصي سازي و جهاني شدن اقتصاد  اقتصادي، تمركز
  .كنندكمك ميفساد گسترش همه به در صورت عدم كنترل 

  
  سي چينروزارت باز -1-5

وزارت بازرسي داراي يك وزير و چهار معاون مي باشد، در 
آقاي وي  ،يس جمهور با تصويب كنگره ملي خلقئر 1987ژوئن 

  . نوان نخستين وزير بازرسي برگزيدجيان شينگ را به ع
طبق كارمند است و  1040بخش و  22وزارت بازرسي داراي 

ها و  شعبه در ديگر وزارتخانه 50قانون، وزارت بازرسي 
  .شوراي دولتي تاسيس كرده است  هاي تابعه  كمسيون
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ها  در سازمان وظيفه حفظ سالمت اداريبه منظور اجراي كامل 
ها،  از اساتيد دانشگاه خانها اين وزارتدولتي و كارمندان آنه

هاي غير حزبي دعوت  كارشناسان، اعضاي احزاب، و شخصيت
  .با اين وزارتخانه همكاري نمايندبه صورت نيمه وقت  تاكرده 

وزارت بازرسي چين تحت نظر شوراي دولتي اين كشور مي 
باشد و به منظور ارتقاي مديريت دولت و افزايش اعتماد و تالش 

ها در اجراي  هاي اداري دولت و كارمندان آن يان سازماندر م
. وظايف و پيروي از قوانين و مقررات موجود تشكيل شده است

وزارت بازرسي باالترين سازمان اداري بازرسي در كل كشور 
اين وزارتخانه . كند است و زير نظر نخست وزير انجام وظيفه مي

اساس قوانين و  مديريت و قدرت خود را به صورت مستقل و بر
كند و تحت نفوذ و  هاي دولتي اعمال مي  مقررات و سياست

 .هاي دولتي قرار ندارد دخالت هيچ دستگاه اداري، افراد يا سازمان
وزير بازرسي عضو شوراي دولتي است كه توسط نخست وزير 
پيشنهاد و توسط رييس جمهوري چين و با تاييد كنگره ملي خلق 

  .شود برگزيده مي
شوراي   هاي تابعه بخش  بازرسي مسئوليت بازرسي كليه وزرات

هاي محلي، مقامات  دولتي و كارمندان آنها، روساي حكومت
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هاي  زير نظر حكومت هاي دولتي و نهادهائي كه مستقيماً شركت
شوند را  ها دولتي انتخاب مي محلي قرار دارند و توسط سازمان

مواردي را كه تواند  وزارت بازرسي در صورت لزوم مي. دارد
تر نيز قرار دارد،  هاي بازرسي پايين  اختيارات دستگاه  جزو حوزه
  .سي قرار دهدرمورد باز

، نظارت و بررسي ئوليت اصلي وزارت بازرسي كل كشورمس
ي اقتصادي و  هاي توسعه  اجراي سياستها، قوانين، مقررات، برنامه

  كليه اجتماعي، و ديگر قوانين و تصميمات شوراي دولتي توسط
ها و كارمندان تابعه شوراي دولتي، استانداران و معاونين  سازمان

 .باشدمي ها در سراسر كشور آنها، شهرداران و معاونين آن

بازرسي و رسيدگي به موارد نقض قوانين وظيفه ديگر اين نهاد 
هاي دولتي و   دولتي، احكام و دستورات انضباطي توسط دستگاه

ه و مجازات هاي محلي و تنبي ن حكومتها و رهبرا كارمندان آن
هاي  رسيدگي به فرجام م ارتكابي ونامبردگان بر اساس جراي

كه است هاي اداري، دولتي و ساير افرادي   كارمندان دستگاه
ها اقدامات  هاي دولتي بر عليه آن ها و سازمان توسط دستگاه

 .انضباطي و تنبيهي صورت گرفته است

ها و قوانين اداري بازرسي و  تتبليغ و اجراي اصول، سياس
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هاي  هاي اداري دولتي و شركت  آموزش افرادي كه در دستگاه
وابسته به دولت مشغول كار هستند در اطاعت از قوانين و مقررات 

از  و انجام وظايف به صورت شرافتمندانه و داراي كارائي باال
هاي كاهش فساد است كه بر عهده اين وزارتخانه ديگر سياست

 .باشدمي

ها و مقرراتي  مطالعه و بررسي سياستافزون اينكه، اين نهاد وظيفه 
هاي  ي شوراي دولتي و حكومت هاي تابعه  دستگاه  كه توسط كليه

هاي الزم در مورد الحاق، تغيير و   و توصيه ارائه  محلي وضع شده
ي ها حذف مقررات و تصميمات نامناسبي كه توسط سازمان

 .را به عهده دارداتخاذ شده  سطوح  بازرسي در كليه

حسن انجام امور مديريت بازرسي پرسنل به صورت مشترك با 
هاي مركزي و محلي براي بررسي و  هاي حكومت ديگر سازمان

هاي   هاي پيشنهادي براي رياست دستگاه تصويب انتصاب نامزد
ها  بازرسي استاني، انتصاب و عزل روساي ادارات ساير وزارتخانه

هايي كه مورد موافقت وزارت بازرسي قرار گرفته، سيونيو كم
هاي بازرسي از   وزش كارمندان دستگاهسازماندهي و هدايت آم

 .هاي اين سازمان بازرسي در چين استديگر ويژگي

بر حسب قانون، از ديگر ويژگي هاي ممتاز اين نهاد اين است كه 
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هاي  اختيار و قدرت بازرسي، تحقيق توصيه و تحميل مجازات
 .اداري را به طور مستقيم دارد

 :نمايدوزارت بازرسي وظايف خود را به طرق زير اجرا مي

نظارت بر اجراي قوانين، سياستها، تصميمات و دستورات  .1
مستمر يا ها به صورت  هاي اجرائي و كارمندان آن  توسط دستگاه

 ؛غير مستمر

خاص و معين بر  در موضوعات هاي ويژه   انجام بازرسي .2
 ؛يم شوراي دولتيحسب تصم

تحقيق و بازرسي در مورد نقض قوانين و تخلفات  .3
 .انضباطي

المللي  هاي بين فساد چين در محافل سياسي اين كشور و عرصه
اي برخوردار بوده است و توجه زيادي را به خود  از اهميت فزاينده
ي فساد سازمان  چين بر اساس شاخص مشاهده. جلب كرده است

چندان بااليي برخوردار نبوده است از   رتبه المللي شفافيت از بين
ترين مقصدهاي  اين رو گرچه چين هنوز هم يكي از جذاب

آمده است ولي  گذاري مستقيم خارجي به حساب مي سرمايه
  اند كه فساد از معضالت اقتصادي عمده رهبران چين اعتراف كرده

را اي  اين كشور است و بنابراين اكنون مبارزات ضد فساد گسترده
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عضو حزب كمونيست و  97260براي نمونه، . اند به اجرا گذاشته
به دليل اختالس، دريافت رشوه و  2006كارمند دولتي در سال 

سوء استفاده از وجوه دولتي يا عدم انجام وظيفه مورد محاكمه 
 ,World Bank/IFC Enterprise Survey)قرار گرفتند 

2006) 
براي وقوع فساد شناسايي  توان دست كم سه منبع را در چين مي

رشد اقتصادي باال ناشي از اصالحات ) 1(اند از  كرد كه عبارت
رفتن به سوي ايجاد  اقتصاد باز و  اقتصادي گسترده كه براي پيش

ماهيت غير كامل و كاربست غير جامع ) 2(گيرد؛  آزاد انجام مي
ها و هنجارهاي فرهنگي  هايي از سنت جنبه) 3(اين اصالحات و 

  . كه ريشه در آيين كنفوسيوس دارد چين
چين به وضع مداوم قوانين و مقررات جديد و بازبيني مقررات 

اصالحات و چارچوب قانوني ناكامل . موجود دست زده است
اقتصادي فضاي مناسبي براي تفسير نامناسب مقررات فراهم آورده 

هاي تجاري قانوني، و  براي مثال، حقوق مالكيت، رويه. است
. اند ناصر بنيادين اقصاد بازار هنوز به خوبي تعريف نشدهديگر ع

ها در اين كشور از بازيگران قدرتمند  دولت و بوروكرات
هاي مشروع تماس بين  روند ولي كانال اقتصادي به شمار مي

مرز بين  اند و ها و كارآفرينان به خوبي تعريف نشده بوروكرات
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سبي براي ايجاد ست و بنابراين فضاي منااين دو نقش روشن ني
هاي مالياتي  به عالوه، سياست. هاي فساد فراهم شده است شبكه

متغيري كه گاه اجراي نامناسب و ناهماهنگي هم دارند به همراه 
ي اين كشور  يافته شده و غير سازمان سيستم مالي و بانكي سياسي

هاي غير قانوني و  بازي، پرداخت هاي متعددي براي پارتي فرصت
  . هم آورده استاختالس فرا

باالي روابط   هاي سنتي كنفوسيوسي مانند ارزش ارزش
مراتبي بر نوع روابط بين دولت و جامعه در اين كشور تاثير  سلسله

گذاشته و باعث شده جريان اطالعات از ساختار بازار و مقررات 
كه بين آنها ساختار (آن در اين كشور بين دولت و حزب 

رقرار شود در حالي كه عوامل ب) مراتبي وجود دارد سلسله
اقتصادي ديگر دسترسي محدودتري به اطالعات اقتصادي مورد 

  . نياز خود دارند
هاي فرهنگي اين  از سوي ديگر، دادن هديه بر اساس سنت

كرده  اي در انجام تجارت بازي مي كشور از قديم نقش عمده
به  اي از احترام و نه راهي براي رسيدن است زيرا اين عمل نشانه
هاي  ي چنين برداشت نتيجه. شده است منافع غير قانوني تلقي مي

هاي خارجي در چين هميشه  فرهنگي اين بوده است كه شركت
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هاي فرهنگي مبهم از  ي فعاليت در بستر سنت ناگزير باشند نحوه
يك سو و مقررات شفاف اقتصاد آزاد از سوي ديگر را بياموزند 

  . ن كشور بوده استي آن رواج فساد در اي كه نتيجه
  

كارهاي حقوقي مبارزه با فساد  بررسي قوانين و راه .6
  آذربايجاندر 

  قانون ضد فساد  -1-6
، مانند بسياري ديگر از 1994قانون ضد فساد آذربايجان مصوب 

اتحــاد جمــاهير   هــاي تــازه اســتقالل يافتــه قــوانين مشــابه در كشــور
ت كه بـه صـورت   اس) ايسيزده ماده(كوتاه  يشوروي پيشين قانون

بـر خـالف    1.دهـد  اي را پوشـش مـي  ه مختصر مسائل بسيار گسـترد 
قوانين ضد فساد بسياري ديگر از كشورها، اين قانون حاوي بخشي 

تـوان   به عالوه به دشـواري مـي    مقدماتي براي تعريف فساد نيست؛
بـه طـور مختصـر     4-1مـواد  . منطق درونـي ايـن قـانون را دريافـت    

افراد بايد تـابع قـانون باشـند، قـانون     (كنند  ميمقررات كلي را بيان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  :، قابل دسترسي در سايت زير2004ي  ژانويه 13مصوب (قانون ضد فساد آذربايجان  - 1

http://www.antikorrupsiya.gov.az/eng/law_13.html 
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 5مـواد   1).بايد كاربردي باشد و نهادها مسئول اجراي قانون هستند
ــاده مقـــررات اعـــالم دارائـــي را مشـــخص مـــي  6و  ــد، مـ  7  كننـ

تهيـه ليسـت جـرايم مـورد      9  هديه دهي، ماده 8  عزيزپروري، ماده
رخورد با مـوارد فسـاد   بهاي   اي از رويه ده خالصه  نظر قانون و ماده

كنـد هـر شـخص حقيقـي و      يمقرر مـ  11  ماده. سازندرا مطرح مي
حقوقي در موارد مربوط به شركت غير جنايي در فساد بايد جريمه 

هـاي ناشـي از فسـاد را     تمام درآمد  مصادره 12  ماده. پرداخت كند
  مبنائي براي لغو قوانين مصـوب در نتيجـه   13  كند؛ و ماده مقرر مي

به طور خالصه، قانون ضد فساد آذربايجـان  . اد فراهم مي آوردفس
از مفاهيم حقوقي مختلف است كه در يك سند  گوني ناهم ملغمه

  .اند گنجانيده شده
  

  كميسيون ضد فساد -2-6
كميسيون ضد فساد آذربايجان از هيچ نوع اختيار قـانوني واقعـي   

ظـايف  و"بر اساس قانون ضد فسـاد ايـن كشـور    . برخوردار نيست
تخصصي در حوزه جلوگيري از فساد بايد به كميسـيون مبـارزه بـا    
 ".فســاد تحــت مــديريت شــوراي خــدمات عمــومي واگــذار شــود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - id.  
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ــد   ( ــانون ضــد فســاد آذربايجــان، بن ــانون  ) 2.4ق ــر اســاس ق ــا، ب ام
ــات از      ــت اطالع ــار درخواس ــا اختي ــتگاه تنه ــن دس ــيون، اي كميس

ي ضد  قانون كميته. (هاي دولتي و انجام توصيه را داراست سازمان
 هـاي كميسـيون ظـاهراً     اجـراي توصـيه   .)3فساد آذربايجان، بخش 

ه كميسـيون    پـانزده نماينـده   تصويببستگي به  پـنج تـن توسـط     ک
ي  رييس جمهور، پنج تن توسط مجلس ملي و پنج تن توسـط قـوه  

  .، دارددنشو قضائيه منصوب مي
  كل دادستاني  اداره -3-6

سـازمان مبـارزه بـا     ،يـيس جمهـور  ، به موجب فرمـان ر 1994در 
 DCC. كـل دادسـتاني ايجـاد شـد      تحت نظر اداره) DDC(فساد 

سازماني تخصصي است كه وظيفه اش تحقيقات اوليـه در مـورد   "
كـل    هاي ارسالي بـه اداره  فساد مرتبط با تخلفات جنايي و گزارش

ي كل دادسـتاني نـه از دولـت     نه از اداره DCC ".دادستاني است
تحقيقـاتي بـه     بيشـتر وظيفـه   DDCدر حـال حاضـر،  . تمستقل اس

عهده دارد و در موارد وجود فسادهائي كه بيشتر تعقيب جنـايي را  
  ).5، بند DCCقانون (كند به دنبال دارند، تحقيقات مي

ــورد، صــالحيت  ــدين م ــا صــالحيت DDCهــاي  در چن ــاي  ب ه
طالعـات تحليلـي، آمـوزش    م  سيون ضد فسـاد بـويژه در زمينـه   يكم
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ورد در مـ . كنـد  مـي پيـدا  المللي تداخل  هاي بين اريكو هم عمومي
قـانون ايـن سـازمان آمـده اسـت،       5ي  مطالعات تحليلـي، در مـاده  

"DDC     هـاي    كنـد، داده  وضعيت مبارزه عليه فسـاد را مطالعـه مـي
كنـد و بـه تحليـل و     الزم در مورد فساد جنـايي را گـردآوري مـي   

هـائي   پيشـنهادها و توصـيه  پرداخته  ،هاي مربوطه  سازي داده خالصه
 بـا ايـن   ".كنـد  براي افزايش كارآمدي مبارزه عليه فساد آماده مـي 

حال، فصل دوم قانون كميسيون ضد فساد آذربايجان كميسـيون را  
دولـت و كارآمـدي مبـارزه عليـه فسـاد را تحليـل       "كنـد   ملزم مـي 

   ".كند
  مبارزه با فسادهاي   كنوانسيونامضاي  -4-6

انسيون قانون مدني شـوراي اروپـا عليـه فسـاد،     آذربايجان به كنو
كنوانسيون قـانون جنـايي شـوراي اروپـا عليـه فسـاد و كنوانسـيون        

هـا بـا    ون، ايـن كنوانسـيون  اكن. است پيوستهسازمان ملل عليه فساد 
بـراي هـر كنوانسـيون يـك فرمـان وجـود       (يس جمهوري فرمان رئ

ن انــد و لــذا دولــت آذربايجــان بايــد ايــ      تصــويب شــده ) دارد
امــا، تصــويب مــوثر ايــن  . هــا را از تصــويب بگذرانــد كنوانســيون
ها مستلزم اجراي قوانيني خواهد بود كه الزامات اين سه  كنوانسيون

گنجانـدن  اين فرايند ناتمـام از طريـق   . عملياتي كنندرا كنوانسيون 
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آغـاز  ) و ديگر قـوانين (مواد خاصي در قانون ضد فساد آذربايجان 
قانون ضد فسـاد آذربايجـان نـاظر     12  ، مادهبراي نمونه. شده است
 31  ، آشــكارا مــادهامــوال بدســت آمــده در اثــر فســاد  رهبــر مصــاد

گذاري بسيار  اما قانون. مي باشد ليه فساد كنوانسيون سازمان ملل ع
  .بيشتري در اين زمينه الزم است

  مبارزه با فساد ملي راهبرد  تدوين -5-6
يس ئـ رغم آنكه در اصل از فرمان رراهبرد ملي مبارزه با فساد به 

اقتــدار قــانوني بســيار كمــي بــراي  امــا  گيــرد جمهــور نشــات مــي
اعـالم مـبهم     راهبرد ملي  به مثابه. داردقانونگذاري يا قاعده سازي 

مناسـب بـراي اجـرا      عينـي يـا زمانبنـدي     فعاليـت  بيان چند اصول و
 هـاي كلـي سياسـتگذاري بـر اسـاس ايـن        جهـت با اين حال . است

اند از، حكومـت قـانون و احتـرام بـه حقـوق بشـر و        راهبرد عبارت
هــاي شــهروندان، ايجــاد دسترســي بــه اطالعــات،  حقــوق و آزادي

كرد مقامات دولتي، جلوگيري از فساد  عمل  اعمال نظارت بر نحوه
و مسئوليت نقض قوانين، و افزايش آگاهي عمومي و همكاري در 

  .مبارزه عليه فساد
پردازي ذهني و مبهم راهبرد ملي، قانونگذاران  تبا توجه به عبار

ي اقتدار قانون  توانند به اين راهبرد به عنوان سرچشمه به سختي مي
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  . گذاري ارجاع كنند يا قاعده
توان استدالل كرد كـه راهبـرد ملـي بيشـتر سياسـي اسـت تـا         مي

اگــر هــدف از راهبــرد ملــي ايجــاد اســاس قــانوني بــراي . حقــوقي
هاي  است، پس اين راهبرد بايد جهت و رهنمود گيري بهتر تصميم

هاي اجرائي تحت نظر ريـيس   روشني پيش روي پارلمان و سازمان
حتي تصويب راهبرد ملي توسط رييس جمهور . جمهوري بگذارد

برد اين راهبـرد  تواند عملي آگاهانه به قصد پيش ميبه جاي پارلمان 
ممكن . ر رودي سياسي براي رييس جمهور به شما و ايجاد سرمايه

  اراده"اي از وجــود  اشــتباه ايــن راهبــرد را نشــانهبرخــي بــه اســت 
 ,Johnston and Kpundeh)قــوي تلقــي كننــد "سياســي

اسـت كـه راهبـرد     ايـن سياسي   آزمودن ارادهحل  راه اما . (2004
ملي مبارزه با فساد بايد معتبـر، تـامين مـالي شـده، و جـامع و مـانع       

 الزم از اعتبـار  ين رو اين راهبـرد از ا. (Kpundeh, 2004)باشد
و بسـياري از   بـوده هاي مشخص  برخوردار نيست زيرا فاقد تعريف

. گيـرد  در بر مـي هم موضوعات داراي ربط غير مستقيم به فساد را 
گونه مكانيسمي براي تامين مالي مسـتقيم و معتبـر آن    چنين هيچ هم

از جمله . دارد هاي مثبتي همه، اين راهبرد مولفه با اين. وجود ندارد
بسياري از وزيـران و مقامـات دولتـي منـافع زيـادي در       اينكه براي
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كاهش فسـاد در نظـر گرفتـه شـده وزيرانـي كـه كـاهش فسـاد در         
هـائي در نظـر گرفتـه     شـان را اثبـات كننـد، پـاداش     هـاي  وزارتخانه

  . شود مي
خالصه اينكه ضعف نظام نظارت و مبارزه با فسـاد در ايـن كشـور    

اتكاي بيش از حد روي راهبردهاي  مبارزهمحور اين  اين است كه
توانند بـه قاعـده سـازي     هاي عملياتي است كه نمي  حقوقي و برنامه

هاي اجرائي اقتدار كـافي   در سطح سازماني ترجمان شوند، سازمان
ندارند و از قوانين جنايي، مـدني   را سازي در اين زمينه براي قاعده

هـاي    مشـاوره . آيـد  عمـل نمـي   ي بـه مناسب و كـاف   و اداري استفاده
يـا باعـث بـدتر شـدن ايـن مسـائل        OECDها مانند  برخي سازمان

هاي  هاي اصالحي اين جمهوري و ديگر كشور  زيرا برنامه(اند  شده
ها بـه   هاي آن  يا مشاوره) اند داراي مسائل مشابه را موجه جلوه داده

انـد   وانسـته قدري ذهني و غير عيني بوده است كه مقامات دولتي نت
  .ها را عملياتي كنند آن
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  گيري نتيجه
بررسي ما نشان داد كه موفقيت هر گونه ابتكار حقوقي منوط بـه  

از تجربيـات نظامـات   . سياسي و اجتماعي قـوي اسـت    وجود اراده
تـوان چيزهـاي بسـياري     حقوقي كشورهاي موفق در اين زمينه مـي 

ان بـا ابزارهـاي   فساد را نمـي تـو  واقعيت آن است كه اما . آموخت
  . حقوقي صرف محدود كرد

هاي زيـر بـراي    توان از روش از ديدگاه پژوهشگران مختلف مي 
كــاهش فســاد اســتفاده كــرد، در برخــي از كشــورها نيــز از همــين 

  :ها براي كاهش فساد سود برده شده است روش
  اصالح ساختار نظام اداري و اقتصادي  -1
  مقررات زدايي و خصوصي سازي  -2
  ياي اخالقاح  -3
نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگي كارمندان دولت   -4

  هاي اداري و اقتصادي در بخش
  جلوگيري از فساد استخدامي  -5
ايجاد نهادهاي مستقل و دايمي براي مبارزه با فساد اداري و   -6

  اقتصادي
  زدايي نظام اداري و اقتصادي سياست  -7
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طالعات و تشويق كارمندان و شهروندان به ارسال ا  -8
  افشاگري

ه گزارش و افشاگري ئآزادي و مصونيت مطبوعات در ارا -9
  فساد اداري و اقتصادي

  آموزش مديران دولتي درمورد فساد اداري و مالي -10
كشي و پاسخگويي در بخش عمومي بخصوص  حساب -11

  هاي وابسته به دولت شركت
  افزايش حقوق و مزاياي كارمندان دولت -12
  
ــه  . رســيم هــاي تحقيــق حاضــر مــي  تــرين يافتــه مهــم در پايــان ب

هاي ما هستند كه به صـورت چكيـده    ترين يافته محورهاي زير مهم
  .پردازيم ها مي به بررسي آن

  تـرين مسـائل در اغلـب كشـورها      فساد رسمي يكي از شـايع
رانـي خـوب، محـدود شـدن رشـد      ماست كه باعـث تضـعيف حك  
ساد رسـمي فسـاد در   مقصود از ف. شود اقتصادي، و سلب امنيت مي

. راني نامناسـب دارد مبخش عمومي است كه رابطه نزديكي با حك
المللي بـه مقولـه فسـاد در سـطح جهـان گسـترش        امروزه توجه بين

 . يافته است
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 اي را  اي سيستماتيك است كه توجه همه جانبـه  فساد پديده
پـذيري و   به كارگيري سازوكارهاي موثر براي مسـئوليت . طلبد مي

افيت به ويـژه در بخـش عمـومي و در چـارچوب دولـت      ايجاد شف
سـازوكارهايي كـه   . اسـت   امري براي مقابله با فسـاد امـري بايسـته   

اي موثر و مسئوالنه را در زمينه تامين تداركات عمومي  بتواند رويه
تامين كند و از قـدرت اعمـال نظـر شخصـي مـاموران ايـن بخـش        

ــود   ــد ب ــوثر خواه ــد، م ــه ن . بكاه ــران ب ــورد اي ــي در م ــر م ــد  ظ رس
بخشـي وجـود دارنـد، هرچنـد ايـن       هاي حقوقي رضايت چارچوب

قوانين كامل نيستند و نياز به اصالح و گسترش دارند ولـي بـه نظـر    
 . رسد مشكل اصلي در اجراي قوانين است مي

 هاي قانوني كنترل فساد  گاهي در برخي كشورها چارچوب
سـاد در  رسند ولـي كـاهش ف   كافي و حتي قابل مديريت به نظر مي

هـا بايـد از    دولـت . يك كشور به اجـراي قـوانين بسـتگي تـام دارد    
. هاي عملي براي به اجـرا گذاشـتن قـوانين برخـوردار باشـند      برنامه

هسـتند كـه    تاريخ نشان مي دهد كه موفق ترين اقدامات، آن هايي
از پشتوانه اراده سياسي براي مقابله با فسـاد و نيـز منـابع الزم بـراي     

  .مبارزه برخوردار بوده اند شروع و ادامه
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  تـوان فسـاد را كـاهش داد كـه رهبـران       تنها در صورتي مـي
طرفانه قوانين براي اجراي راهبردهـاي   سياسي مايل به كاربست بي

تعدادي از اين راهبردها عبارتنـد از افـزايش   . موثر ضد فساد باشند
هـاي   هاي فساد در سازمان حقوق كاركنان عمومي، كاهش فرصت

كاهش كاغذبازي و حذف مقررات دست و پـاگير، بهبـود    ،هآلود
هـاي   يا افزايش نظارت بر كاركنان بخش عمومي كه داراي پسـت 

افــزايش احتمــال بازرســي و  و هســتند) آمــاده فســاد(پــذير  آســيب
 .مجازات افراد فاسد

 ايـن راهبـرد   . بايد به ايجاد نهادهاي كنترلي متعدد دست زد
وده بـ شـورهاي داراي فسـاد پـايين    يكي از داليل عمده موفقيت ك

كنترل فساد . اند است كه در اين زمينه به تمركز زدايي روي آورده
در ساختار اداري اين كشورها متمركز نيست و مبارزه بـا فسـاد بـه    

در اين كشورها در هـر  . قرار داده شده است هاييعهده چنين نهاد
 . داردسازمان عمومي، يگاني براي نظارت و كنترل فساد وجود 

      در بسياري از كشورها، مـديريت حكـومتي و توزيـع منـابع
گيـرد ولـي بـراي نظـارت و      مالي به صورت غير متمركز انجام مـي 

هاي محلي و تقويت شـفافيت   هاي دولت و حكومت كنترل فعاليت
ايـن وضـعيت در   . كـار بـود   كاري نيز بايـد بـه دنبـال راه    و  درست
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ي اســت ولــي در  فــدرال امــري طبيعــ   نظــامكشــورهاي داراي 
كـار مـورد    كشورهاي داراي ساختار اداري ساده نيـز بايـد ايـن راه   

 . توجه قرار گيرد

 گـو   هـا و احـزاب، در پاسـخ    مدني، مانند رسـانه   نقش جامعه
هـاي اهميـت اساسـي دارد ولـي در بسـياري       داشـتن حكومـت   نگه

مدني در انجام ايـن نقـش چنـدان كـارايي نداشـته        كشورها جامعه
 :توان به داليل زير اشاره كرد ميز جمله داليل آن كه ا ،است

 دسترسي ناكافي به اطالعات دولتي .1

 ها نبود تخصص فني در نظارت و تحليل داده .2

 مراقبتي  هاي مشاركتي، در فرايند كمبود مكانيسم .3

 مدني در فرايند مبارزه بـا    بنابراين، براي تقويت نقش جامعه
 برد،توان از سازوكارهاي زير سود  فساد مي

هـا،   گيـري، و هزينـه   سازي عملكردهـاي دولتـي، تصـميم    شفاف .1
دسترسي به اطالعات از جملـه دسترسـي نامحـدود بـه اينترنـت،      

هـاي مشـاركت و اظهـار     سـازي فرصـت   سازي و روزمره نهادينه
 .نظر

ــازمان     .2 ــه س ــدني از جمل ــه م ــه جامع ــراي آن ك ــدني،   ب ــاي م ه
عـات بـه صـورت    ها بتواننـد از اطال  اي و رسانه هاي حرفه انجمن
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 .موثر استفاده كنند آموزش الزم است

سـازي   راني خوب، شفافمبرد حك آموزش براي تشويق و پيش .3
 . هاي مدني نيز الزم است و مسئوليت پذيري در درون سازمان

داري سياسي، براي تقويت جامعه مـدني   منابع مالي، بدون جانب .4
آموزش آوري اطالعات،  هاي خود مانند جمع در انجام كارويژه

عمومي، ايجـاد ائـتالف، و رسـيدن بـه سـطح كارشناسـي بـراي        
ــي، و    ــاتي، بودجــه مل ــدهاي مالي ــد درآم ــل اطالعــات مانن تحلي

 .تداركات عمومي ضروري است

هـاي قـانوني    بايـد فـارغ از محـدوديت    نـاظر هاي مـدني   سازمان .5
هـاي خـود از    محدودكننده توانايي عمل آنها و يـا تـامين هزينـه   

واننـد بـه سـازماندهي خـود پرداختـه و آزادانـه       منابع مشـروع، بت 
كوشندگان جامعه مـدني كـه بـه نظـارت اقـدام      .اظهار نظر كنند

زنـي، تهديـد بـه     ها، بايد در مقابل برچسـب  كنند، مانند رسانه مي
 .خشونت، و دستگيري از ايمني برخوردار شوند

  شـده باشـند   منابع مالي احزاب سياسي بايد شفاف و كنتـرل .
ورهاي داراي فســـاد انـــدك، نقـــش اطالعـــات و در كليـــه كشـــ

ها اساسـي   گريزي ها و قانون هاي مردمي در گزارش خالف كمك
ايـن نقـش در بسـتر تقويـت جامعـه مـدني و گسـترش        . بوده است
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 . شود تر مي هاي غير دولتي برجسته سازمان

 هاي ضد فساد بايد به صورت سيستماتيك يا به شـيوه   تالش
ــد و صــر   ــام گيرن ــي انج ــد م فاًعقالن ــه  نباي ــيدگي ب ــه رس  حــدود ب

هـا   در نتيجه، در بسياري مواقع، دولت. دهاي رخ داده باشن رسوايي
دادهـا بـه مسـائل     براي پرهيز از صدمات سياسي ناشي از ايـن روي 

 .كنند آورنده فساد توجه چنداني نمي ساختاري پديد

     برخورد منافع خصوصي و عمـومي در بسـياري كشـورهاي
تشديد اعمال نفـوذ در سـطوح   . ابل مالحظه استداراي فساد باال ق
 .انجامد هاي فساد مي هاي محلي به ايجاد باند ملي و حكومت

 ها و فرهنگ سازماني از اهميـت بـااليي    تمركز روي سيستم
باال بردن فرهنگ سازماني مبارزه بـا فسـاد بخـش    . برخوردار است

 . داده است ناپذير اين مبارزه را تشكيل مي جدايي

 ــ ــفافيت و    در اس ــد ش ــومي باي ــدان بخــش عم تخدام كارمن
ساالري وجود داشـته باشـد در غيـر ايـن صـورت راه بـراي        شايسته

تـوان از   فرهنـگ سـازماني را نمـي   . شـود  ها گشوده مي اعمال نفوذ
خارج كنترل كرد در مقابل ارتقاي فرهنگ سازماني بايد با اعمـال  

بايـد دانسـت   در عين حـال  . نوعي مديريت سازماني به انجام برسد
كه باال رفتن حجم دولت، تورم پرسنلي و افزايش دخالـت دولـت   
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از عواملي هستند كه تاثير ناگوار آنها در افزايش فساد ثابـت شـده   
 .است

 هــا بايــد از  جــويي معــامالت و فعاليــت بــراي نظــارت و پــي
هاي دولتي با كيفيت، بهره برد كـه معمـوال انـدك و كميـاب      داده

گيري كرد كنترل آن نيز  ساد را ارزيابي و اندازهاگر نتوان ف. هستند
 .دشوار خواهد بود

     زم مقامات مجري قانون بايـد از منـابع فنـي و كارشناسـي ال
. رد مـوارد فسـاد برخـوردار باشـند    براي نظارت موثر، تحقيق و پيگ

هاي دولت الكترونيك در ايـن ميـان    به كارگيري سامانه براي مثال
 .  كنندتوانند نقش مهمي بازي  مي
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