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 ل متحد برای ورود به هزاره جدیدملابتکارات مبارزه با فساد سازمان  :نام گزارش

 911 :شمارگان

 اول: نوبت چاپ

 1931 تیر: خ انتشاریتار

 

مطالب مندرج در این گزارش نشانگر دیدگاه نویسندگان آن است و لزوماً نمایانگر دیدگاه 

 .سازمان بازرسی کل کشور نیست

انتشار  دارد و هرگونهکلیه حقوق مربوط به این گزارش به سازمان بازرسی کل کشور تعلق 

 .مطالب آن بدون کسب اجازه از سازمان، غیرمجاز است

  

 سالمت اداری و مبارزه با فساد یها پژوهشمرکز مطالعات و 
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 پیشگفتار
 دهنکده  لیتشکک  یها مؤلفهدشواری در تعریف و نبود اجماع بر سر مجموعه  رغم بهفساد 

دانست، اما دارای پیامدهایی اسکت ککه    ومانع جامعآن به شکلی که بتوان آن را تعریفی 

 تأمل قابلنماید و مشکالتی حیات فردی و اجتماعی را دستخوش تغییر می ها آنگستره 

 .آوردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در سطوح خرد و کالن به بار میرا در عرصه

 یسکو  بکه المللکی، رو  ها در صکحنه بکین  های جمعی دولتشاید از آن روز که تالش

 یسکخت  بکه هکا،  های غیرجمعی دولتهمکاری برای دستیابی به نتایجی آورد که فعالیت

توانست، حاصلی مشابه را پدید آورد، پکرداختن بکه پدیکده فسکاد و همککاری بکرای       می

 . شناخت، پیشگیری و مقابله با آن در دستور کار جمعی قرار گرفت

بکود ککه    یا انکه یگرا آرمکان هکای  جنگ دوم جهانی، اگرچه نشانه شکسکت کوشکش  

 بکا ای بیشکتر،  الملل اول را نتوانسکت چنکد دهکه   امیدهای به باد رفته با وقوع جنگ بین

مشغولی عمیق در پرداختن بکه ایکن حاد که    نگه دارد اما به یک دل پابرجااندک  یفروغ

آن، رهیافتی باید جای خود را به یک رهیافت دیگکری   براساسای که دغدغه. دامن زد

 .گردیددر نگاه جدید، ا ربخشی آنچه مورد عمل بود، نمایان می دیشاتا  داد

را به این باور عمیق رساند که نبود دستاوردهای  انیگرا آرمانجنگ نخست جهانی، 

 قاعکده  یبک هکای  المللکی، عکاملی بکرای کنشکگری    بکین  آور الزامتقنینی در لباس قوانین 

تجلّی آشکار این کمبود ویرانگر، ذهکن و عمکل    عنوان به، جنگ رو نیازابازیگران بود و 

 .المللی هدایت کرداعتقاد به لزوم وضع قوانین بین یسو بهسیاستمداران را 

گرایی، یکی پس از دیگری در طی چند دهکه پکس از پایکان جنکگ     های آرمانموج

کرد اما خیلی زود روشکن شکد ککه ایکن امکواج در      هایی از امید را زنده مینخست، بارقه

گرایکی بکا   آرمان. ماندشکند و از آن چیزی باقی نمیبرخورد با ساحل واقعیت، درهم می



 زارش پژوهشیگ 8  

های جنگ دوم، بیش از گذشکته، رنکگ   بسته شده بود، با طبل به آنتمام امیدهایی که 

 .باخت

خطکوط   یال البههای ضد جنگ از جنگ دوم جهانی هنوز در جریان بود که اندیشه

این شاخه از تفکر علمی ککه بکیش از همکه، م هکر     . پیمودیحوادث تلخ آن، راه خود را م

را ضکامنی بکرای    "قکوانین خکو    "را بر جبین داشت، صرف دسکتیابی بکه    ییگرا واقع

پنداشت و در کنار آن، از الزامات ساختاری ککه در پایکه،   نمی "عمل خو   "رسیدن به 

 .گفتمیاستوار بود، سخن  "اصل قدرت "گرایی یعنی های واقعبه بنیان

هکای ناشکی از شکسکت    سازمان ملل متحد، فرزند این تفکر بود که بر بستر ناکامی

هکای  این مجموعه با درس گکرفتن از شکسکت طکرح   . به دنیا آمد گرا آرمانجامعه ملل 

ها تکیه داشت تا بر حقیقت قدرت، در پی آن شد تکا عناصکر   آلپیشین که بیشتر بر ایده

های پیشگیرانه از جنگ را با تمهیداتی مختلف، از میان بکردارد یکا   کامیابی زدا در تالش

 .سازد رنگ کمرا  ها آنالاقل 

  هکایی دیگکر در سکطوح محلکی،     مجموعکه  جیتکدر  بکه گیری این مجموعکه،  با شکل

 جیتکدر  بکه آمد تا زنجیره این قوانین و مقررات فراملکی   وجودبهای و حتی جهانی منطقه

 .زدایی هر چه بیشتر در روابط میان کشورها فراهم آیدتقویت شود و امکان تنش

در این میان، اگرچه نباید از این واقعیت غافل مانکد ککه قدرتمنکدان سکازمان ملکل      

بکه یکک الیگارشکی     جیتدر بهمتحد که آفرینندگان اصلی آن نیز بودند، با گذشت زمان، 

هکای  د، حقوق دولکت زورمدار با برخی حقوق انحصاری تبدیل شدند که در بسیاری موار

شد و یا بکه داعیکه   به فراموشی سپرده می ها آن یها یریگ میتصمتر در کشاکش ضعیف

با ایکن همکه،   . گردیدبود، پایمال می اش کننده نییتعمصالح عامه که همان گروه اندک، 

منازعکه قکرن اخیکر     نیتکر  بزرگهای سازمان ملل متحد از زمان تشکیل در واپسین گاه

این پدیده، البته بکه معنکای آن   . تاکنون، شاهد جنگی دیگر در سطح جهانی نبوده است

اسکت   بربستهنیست که منازعات از اندیشه و عمل انسانی در روابط میان ک دولتی رخت  
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، تحقق شهیپ عدالتگر و به معنای آن نیز نیست که این مجموعه، همچون یک قضاوت

متوسط  یها قدرتبزرگ تا  هاینی را بر عهده دارد و همگان از قدرتهای جهاخواسته

تکوان از ایکن   درس مکی  عنکوان  بکه اما آنچه را که . نگردو کوچک را به چشمی واحد می

گکی ایکن ن کم الیگارشکیک و     ای آموخت، چگونگی قوام یافتکه حرکت قریب هفت دهه

 . است در زمینه قوانین و مقررات ژهیو بهآن  مقدماتفراهم آوردن 

تمهیکدات تقنینکی در سکطح     درخصکوص  مطولنوشته حاضر، بخشی از یک نوشته 

آن در چارچو  یکک گکزارش    یبند قالبسازمان ملل متحد است که  ازسویالمللی بین

 : نمایدپژوهشی، دو هدف را دنبال می

نگر که زمینه رسیدن بکه تغییکرات   نخست آشنایی با نحوه اندیشیدن و تأمالت پیش

 .آوردفراهم می جیتدر به، تر شیپاز چند دهه آتی را 

پیش از ورود در هکزاره جدیکد، ایکن چکرخش زمکانی را       ها سالسازمان ملل متحد، 

های مختلف خود، از قرار داده بود و در فعالیت مدن ریک نقطه عطف تاریخی،  عنوان به

گرفته تا مسایل حوزه جرم و فساد، آن را به مبنایی زمکانی   چندجانبههای دو و همکاری

، تبدیل ککرده  شده نییتعبرای فراهم آوردن تمهیدات قانونی در رسیدن به نقاط از پیش 

ای از آنچه بر بسکتر زمکان   نوشته حاضر، با نگاهی به این تحوالت تقنینی، خالصه. بود

 .دهدجریان یافته را در اختیار مخاطبان قرار می

در  ژهیک و بهدوم، نوشته حاضر که مخاطبان عمده آن را فعاالن عرصه مبارزه با فساد 

را در اختیار خواننده فهکیم   تأمل قابلدهند، درسی سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می

ای از برای رسیدن به مجموعکه  ،زمانی گذاریِپس از هدف نکهیادهد و آن خود قرار می

الزامات تلقکی   نیتر مهمروی، از ت الزم در بازه زمانی پیشمقاصد، فراهم آوردن تمهیدا

 . گرددمی

هکای کشکور در   گذاریمبنایی زمانی برای هدف عنوان بهرا  1212در اینجا اگر سال 

مقابله با فساد در ن ر آوریم، این مهکم نیازمنکد تغییراتکی در     ازجملههای مختلف عرصه
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، چیزی جکز صکورت   ها آنتغییراتی که بدون . استها و بازیگران قوانین، ساختارها، رویه

در  ژهیو بهاهمیت نوشته حاضر برای فعاالن حوزه مقابله با فساد . امور تغییر نخواهد کرد

سازمان بازرسی کل کشور این است که در یک نگکاه کلکی، تمهیکداتی از قبیکل آنچکه      

ز آن دارد که کشد و حکایت ایک سازمان جهانی به تصویر می درخصوصبرشمردیم را 

چنین نهادی، پیش از ورود در هزاره جدید، چگونه با حرکتی تدریجی به سکمت اهکداف   

اینک فعاالن مقابله با فساد نیازمند آن . حرکت کرد ها آنگر دستیابی به تسهیل ،تقنینی

طراحی و اصالح قوانین،  کار به دست، 1212تا سال  مانده یباقهستند تا در فرصت اندک 

نوشته پیش رو، تصویری خالصه اما واقعی از آنچکه  . ها و بازیگران شوندساختارها، رویه

 عنکوان  بکه المللی اتفاق افتاده را در سطح بین و در اوایل آن پیش از ورود در هزاره جدید

 .ای عملی در اختیار خوانندگان، قرار خواهد دادنمونه

 

 داری و مبارزه با فسادهای سالمت ا مرکز مطالعات و پژوهش
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  با فساد سازمان ملل متحد برای ورود به هزاره جدید مبارزهابتکارات 
 

واسطه  به آسیباین . درسان امتناسب، به فقرا آسیب مین یا گونه فساد به»

منحرف ساختن بودجه مختص توسعه، تضعیف توانایی دولت در ارائه خدمات 

ها و  عدالتی، و ایجاد مانع بر سر راه کمک اساسی، افزایش نابرابری و بی

 1«.است های خارجی گذاری سرمایه

 مقدمه

مباحث سکازمان ملکل متحکد     فساد، موضوعی است که برای بیش از دو دهه، در کانون

های پنج ساالنه سازمان ملل  به این موضوع، برای اولین بار، در کنگره. قرار داشته است

ها، سکازمان   درخصوص پیشگیری از جرایم و برخورد با خاطیان، پرداخته شد که طی آن

ملل، بحث تدوین یک قانون اجرایی برای مأموران اجرای قانون کشورهای عضو خکود،  

ها، ابزارها، تحقیقکات،   از آن زمان تاکنون، سازمان ملل شماری از قطعنامه. غاز نمودرا آ

ویکژه   طور من م بکه  های مرتبط با فساد و موضوعات مربوطه را به ها و فعالیت گردهمایی

اش  و واحکدهای تابعکه  ( ECOSOC) "شککورای اقتصککادی و اجتماعککی   "تحت لوای 

برنامه توسکعه سکازمان   "و  "عدالت جزائی سازمان مللبرنامه پیشگیری جرم و " ن یکر

در ادامه به برخی از این اقدامات سکازمان ملکل اشکاره    . تدوین و اجرا نموده است "ملل

 .شود می

  

                                                           
سازمان مشکاوره حقکوقی   ازسوی است که « یک تحلیل حقوقی ؛مبارزه با فساد»این گزارش برگرفته از کتا   - 1

هایی از آن توسط محققان مرکز مطالعات سازمان بازرسکی ککل کشکور ترجمکه     منتشر و بخش آفریقایی -آسیایی
 .شده است

مبارزه با فسکاد سکازمان ملکل     معاهدهتصویب  درخصوص اش یانیهبسازمان ملل، در اسبق  دبیرکلعنان کوفی -1
 .توسط مجمع عمومی
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 191 قانون اجرایی مختص مأموران اجرای قانون، 

در ژنکو   1171در پنجمین کنگره پیشگیری از جرایم و برخورد با خاطیان ککه در سکال   

زار شد، سازمان ملل گروهی کاری از کارشناسان پلیس را از مناطق مختلکف جهکان   برگ

المللی اصول اخالقی برای پلیس و نهادهای دیگر  نویس قانون بین تا به پیش 1فراخواند

گروه کاری فوق بعد از بررسی متدهای مورداستفاده در وضکع   1.اجرای قانون کمک کند

ای از  قانون در نقاط مختلف جهان و مطالعه گسکتره  استانداردهایی برای مقامات اجرای

. المللی اصول اخالقی پلیس را تهیه و به کنگره ارائه نمود نویس قانون بین ها، پیش مدل

ای از متخصصکان جهکت بررسکی     بر این اساس، پنجمین کنگره، پیشنهاد ایجاد کمیتکه 

مجمکع عمکومی   . داد المللی اصول اخالقی پلیس را به مجمع عمومی موضوع قانون بین

پیشگیککککری و کنتککککرل جککرایم   یتککککه، از کم1(XXX) 1211واسککطه قطعنامککه  بککه

حاصکل آمکده از    هکای  گیکری  یجکه شده و نت درخکواست کرد که بر مبنکای پیشنهاد ارائه

درخصوص پیشگیری از جرایم و برخکورد بکا خاطیکان،     پنجمین کنککگره سازمککان ملل

قکانون اجرایکی بکرای مکأموران اجکرای قکانون و ارائکه         نویس یک اقدام به تدوین پیش

 .نویس به مجمع عمومی، نماید پیش

نکویس یکک قکانون     تدوین پیش 2پیشگیری و کنترل جرایم، یتهچهارمین جلسه کم

اجرایی برای ارائه به مجمع را صورت بخشید؛ بعدازآن مجمع عمومی طکی مکذاکراتش،   

ای جهت حصول اجماع ن کر   ی درون جلسهاقدام به ایجاد یک گروه کار 1177در سال 

                                                           
 .آمریکا، برگزار شد متحده یاالتجلسات گروه کاری فوق، در دارنتون ایالت ویرجینیای ا -1
، متمرککز نمکود و توجکه    المللی ینپنجمین کنگره سازمان ملل، توجهش را بر جرایم تجاری در سطوح ملی و ب -1

گزارشی ککه دبیرخانکه سکازمان ملکل بکرای      . ، جرایم اداری و فساد، مبذول داشتیافته خاصی را به جرایم سازمان
بکرای بسکیاری از کشکورهای جهکان،     ( فساد یژهو به)ناشی از جرایم اقتصادی  یندهکنگره فراهم نمود، به تهدید فزا

سازمان ملل، پنجمین کنگره پیشگیری از جرم و برخورد بکا خاطیکان، تغییکرات در اشککال و ابعکاد      "اشاره داشت، 
 .A / CONF. 56 / 3، گزارش دبیرخانه، "و ملی یبزهکاری فرامل

 1171دسامبر  1می سازمان ملل، مجمع عمو( XXX) 3453قطعنامه  -1

 1171جوالی  1ژوئن تا  11نیویورک،  -2
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در طی نهایی سازی تصویب این قانون، توجه بسیاری . جهانی درخصوص متن آن نمود

قانون فوق در ارتباط با . پذیری پلیس گردید ای و مسئولیت معطوف مسئله مهارت حرفه

 :کند مسئله فساد مأموران پلیس، چنین عنوان می

تحمکل اسکت و    امی مراحکل زنکدگی، غیرقابکل   با توجه به اینکه فسکاد، در تمک  "

توانند توقع اجکرای قکانون مکابین شهروندانشکان را      ها، نمی حکومت که ییازآنجا

مکأموران و نهادهکای    ر بیندداشته باشند اگر خود نتوانند و یا نخواهند قانون را 

خودشان، اعمال کنند، ضروری است ککه مکأموران اجکرای قکانون، نسکبت بکه       

 ".شدت برخورد و پیگیری کنند رسد، به که به ن رشان میهرگونه فسادی 

قانون اجرایی مختص مأموران اجرای قانون، در سکی و چهکارمین اجکالس مجمکع     

مجمع تصمیم گرفت که این قکانون   1.، تصویب شد1171عمومی سازمان ملل در سال 

از آن در چارچو  ای به استفاده  ها ارائه کند که باید توجه ویژه را با این توصیه به دولت

 7ماده . عنوان جزئی از اصول الزامی مأموران اجرای قانون، مبذول شود قوانین داخلی به

از قانون فوق مأموران اجرای قانون را به خودداری از ارتکا  هرگونه عمکل مفسکدانه و   

 .سازد پیگیری و برخورد شدید با چنین اعمالی ملزم می

 

هاای   المللی سال قراردادهای تجاری بینخواری در  بر روی مبحث رشوه کار

 111 تا  191 

هرککدام طرحکی را درخصکوص فسکاد      1و لیبکی  1، ایکران متحکده  یاالت، ا1171در سال 

های فوق،  حال، بعدها طرح بااین. خارجی، به مجمع عمومی سازمان ملل، پیشنهاد دادند

                                                           
 1171دسامبر  17مجمع عمومی سازمان ملل،  111/12 قطعنامه -1

سکازمان ملکل    دبیرککل ، از ککرد  یمعلیه فساد، دعوت  یرانهگ سخترا به اعمال معیارهای  ها دولتطرح ایران،  -1
، صکورت دهکد، و   (وضع یک قکانون اجرایکی   ازجمله)مبارزه با فساد  یها روش درخصوصکه تحقیقی  خواست یم

مراجعکه شکود بکه سکالنامه سکازمان ملکل،       . خواند یفرامرا به همیاری با این اقدامات،  یردولتیغنهادهای دولتی و 
 217و  211، صفحات 1171
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یس طرح چهارم که نو ای را بر مبنای پیش اما مجمع عمومی، قطعنامه. پس گرفته شدند

شکده بکود،    ارائکه  1توسعه و کشورهای اروپای مرکزی توسط گروهی از کشورهای درحال

خکواری را دربرمکی    که تمامی اشکال فساد ازجمله رشوه 1 1111قطعنامه . تصویب نمود

ایکن قطعنامکه، بازتکابگر گفتمکان و اهکداف      . ، تصویب شکد 1171دسامبر  11گرفت، در 

هکا   قطعنامه فوق، بر حقوق دولکت . بود( NIEO) "الملل  د بینن م جدید اقتصا"جنبش 

های فراملی، تأکید داشکت و   شان علیه کمپانی در اتخاذ اقدامات مناسب در حوزه قضایی

خکواری، ترغیکب    کشورها را به همکاری با کشورهای میزبان جهت پیشکگیری از رشکوه  

را بکه  ( ECOSOC) "شکورای اقتصکادی و اجتمکاعی   "این قطعنامه همچنین . نمود می

جهکت گنجانکدن مقککوالت     "هکای فراملکی   کمیسیکککون مرتبط با کمپانککی"هکدایت 

 2.خواند اش، فرامی های نامشروع خارجی به درون برنامه کاری پرداخت

های فراملی، اکثر کارهکای مکرتبط    و کمیسیون کمپانی ECOSOC، 1171در سال 

، گکروه  ECOSOC، 1171در آگوسکت  . با فساد را در سازمان ملل، صکورت بخشکیدند  

های فساد، تشکیل داد و وظیفه تدوین یک  ای را درخصوص شیوه کاری بین دولتی ویژه

هکای نامشکروع در قراردادهکای     المللی جهت پیشگیری و حکذف پرداخکت   توافقنامه بین

 1.المللی را بر عهده آن قرارداد بین

                                                                                                                           
ها  ی و امنیت مردم و دولتاشاره داشت که ایمن یتیچندمل های یکمپان یراخالقیغ های یتطرح لیبی، به فعال -1

رشوه دهنده را  های یکمپان یهعل( المللی ینب های یمازجمله تحر)لیبی، درخواست مجازات . کردند یرا تهدید م
 .217و  211، صفحات 1171مراجعه شود به سالنامه سازمان ملل، . داشت

الجزایر، آرژانتین، بنین، بولیوی، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، یمن، اکوادور، مصر، گابون، گویان، ایران، عراق، لیبی،  -1
. سالویماداگاسکار، نیجریه، پاکستان، پرو، رومانی، سومالی، سوریه، توگو، تانزانیا، ولتای شمالی، ونزوئال، و یوگ

 .217، صفحه 1171سازمان ملل،  مراجعه شود به سالنامه
 1171مجمع عمومی،  1112 قطعنامه -1
و آلمان، تأکید داشتند که به فساد باید از هر دو وجه ارائه و درخواست آن پرداخته شود،  متحده یاالتا -2
مبارزه با  "، "آلخاندرو پوساداس  "مراجعه شود به . ، قطعنامه فوق، تنها بر وجه عرضه آن تأکید داشتحال ینباا

 .1111، 1، شماره 11، جلد "دوک  المللی ینمجله قوانین تطبیقی و ب "، " المللی ینت قوانین بفساد تح

 " LXI (" E.S.C (1121قطعنامه  -1
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کاری نسبت به کارهکای صکورت    رهویژه با ادعای دوبا یتهحال، عملکرد این کم بااین

 یکژه و یتکه کم 1.های فراملی، موردانتقاد قرار گرفکت  گرفته بر روی قانون اجرایی کمپانی

بکه اتمکام رسکاند و گکزارش خکود را ککه شکامل مکتن          1171فوق، ککارش را در سکال   

های نامشکروع   المللی جهت پیشگیری و حذف پرداخت نامه بین نویس یک موافقت پیش

قبل  1111در سال . ، ارائه نمود"ECOSOC"المللی بود، به  در قراردادهای تجاری بین

درخصکوص تصکویب    77ز طرف گروه ، دو قطعنامه، یکی توسط هنکد اECOSOC از 

ای  نامکه  جهت تصکویب موافقکت   متحده یاالتو دیگری توسط ا TNCقانککون اجرایکی 

هککردوی ایککن  ECOSOC 1.پیشککنهاد گردیککد هککای نامشککککروع، درخصککوص پرداخککت

. ککدام جامکه عمکل نپوشکید     پیشنهادها را به مجمع عمکومی، تحویکل نمکود ککه هکی      

هکای   نامه پرداخت ت بلوک کمونیست، تصویب موافقتتوسعه، با حمای کشورهای درحال

بکدین  . هکای فراملکی رد کردنکد    نامشروع را حین تکمیل قانون اجرایی مختص کمپکانی 

 ECODOCگونه مذاکره جدی درخصوص مسائل فکوق در   ، هی 1111ترتیب، تا سال 

 .صورت نگرفت

ن ملککل و حککال، بککا تغییککری کککه در اقتصککاد جهککانی رت داد، فعالیککت سککازما بککااین

ECOSOC     اروگوئکه   ردو. نیز در این زمینه، تحکت تکأ یر قکرار گرفکت" GATT "  و

های گسترده آزادسازی و درونی سازی اقتصادی که توسط شماری از کشکورهای   برنامه

توسعه، دنبال شدند، نگرش جدیدی را به این موضوعات قکدیمی، ایجکاد نمودنکد     درحال

                                                           
 هکای  یکمیسیون مرتبط بکا کمپکان   "اذعان نمود که تدوین یک قانون اجرایی توسط  ECOSOC، حال ینباا -1

، المللکی  یننامشکروع بک   یهکا  ویکژه درخصکوص پرداخکت    یتکه کم گیری یجه، بیشترین اولویت را دارد و نت" یفرامل
مراجعه شکود  . (LXI) 1121قطعنامه . یندازدنباید به اولویت مذکور خدشه وارد کرده یا آن را به تأخیر ب وجه ی ه به
، "دوک  المللکی  ین، مجله قوانین تطبیقکی و بک  "المللی ین، مبارزه با فساد تحت قوانین ب"آلخاندرو پوساداس  "به 
 .117، صفحه 1111، 1شماره  11جلد 

 ECOSOCاقکدامی توسکط    گونکه  ی ، بکار اول هک  داد یطرح فوق را برای دومین بار پیشنهاد م متحده یاالتا  -1

 .صورت نگرفت
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ECOSOC  المللکی جهکت مبکارزه بکا      ص همکاری بینخود درخصو 1111در قطعنامه

 :یافته، دغدغه خود را چنین عنوان داشت جرایم سازمان

یافتکه و   شدت در بسیاری از نقکاط جهکان، افکزایش    یافته به جرایم سازمان" 

ویکژه منجکر بکه گسکترش      تری به خود گرفتکه اسکت ککه بکه     المللی ماهیت بین

اد، تجارت غیرقانونی مکواد  های ناپسندی همچون خشونت، تروریسم، فس پدیده

مخدر، و در کل، تضعیف فرآیند توسعه، پایین آوردن کیفیکت زنکدگی، و تهدیکد    

 1 "... های اولیه شده است حقوق بشر و آزادی

 

 111 کتابچه راهنمایی درخصوص معیارهای عملی مبارزه با فساد، 
المللی  بینای درخصوص همکاری  نویس قطعنامه سازمان ملل در هشتمین کنگره، پیش

ای از  برای پیشگیری جرم و عدالت کیفری از من ر توسعه را مدن ر قرارداد که مجموعه

داشت که  عنوان می ، چنیکککن1 یککهتوص. آن بود یمکهدر این خصکوص، ضم ها یهتوص

یی بالقوه اتواند باعث نابودی کار های فسادآمیز مقامات دولتی، می ی که فعالیتیاز آنجا"

هکا را   های دولتی شده، روند توسعه را به تأخیر انداخته و افراد و گروه ع برنامهتمامی انوا

 :قربانی کند، ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که تمامی کشورها باید

واککنش نسکبت    برایشان را  خود ازجمله آیین دادرسی کیفریکفایت قوانین  .1

مکک یکا تسکهیل    اشکال فساد و اقدامات صکورت گیرنکده جهکت ک    یتمام به

اعمال مجازاتی بیاندیشند  برایحلی  های فسادآمیز، بررسی نموده و راه فعالیت

 .که حالت بازدارندگی مکفی را تضمین کند

اجرایی و ن ارتی مناسبی برای پیشگیری از اقدامات فسکادآمیز و یکا    سازوکار .1

 .سوءاستفاده از قدرت، ابداع نماید

                                                           
 " E.S.C " 1111/  71 قطعنامه  -1
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سازی مقامات فاسکد، بکه اجکرا     و محکوم هایی را برای شناسایی، بررسی رویه .1

 .درآورند

هکای ناشکی از اقکدامات     بندهای قانونی برای غرامت گرفتن امکوال و دارایکی   .2

 .بینی کنند فسادآمیز، پیش

 ".های درگیر در فساد، اتخاذ نمایند مجازات اقتصادی برای شرکت .1

عالوه بر این، قطعنامه فوق، از شعبه پیشگیری جرم و عدالت کیفری خواست تکا در  

کمک به کشورها در طی اقدامات مذکور، ازجمله تکدوین   برایگردهم آوردن اطالعاتی 

هکا،   یک کتابچه راهنما جهت مبارزه با فساد، مشارکت ککرده و بکه قضکات و دادسکتان    

هکای فنکی فسکاد، را     پرداختن بکه جنبکه   برایآموزش تخصصی دهد تا صالحیت کافی 

 1. داشته باشند

نویس کتابچه راهنمای مبارزه با فساد که توسط شعبه پیشگیری جکرم و   اولین پیش

ایکن کتابچکه راهنمکا    . تهیه شده بود، به هشکتمین کنگکره ارائکه گردیکد     کیفریعدالت 

تکرین مسکائل    درخصوص معیارهای عملکککی مبکارزه بکا فسکاد، بکه بررسکککی متکداول       

گکذاران و متخصصکان در تکالش بکرای پکرداختن بکه مقولکه فسکاد،          سیاست روی یشپ

هکای   اربسکت و رویکه  توان بکه ک  پذیری که می کتابچه فوق، معیارهای امکان. پردازد می

شمارد این کتابچه ضمن پیشنهاد راهکارهای  های ضدفساد را برمی مرتبط با ابداع برنامه

شان بر مبنکای سیسکتم    پذیر، به موضوعات حقوقی که در درجه تناسب و دشواری امکان

بعد از آن کنگره، دفترچه راهنمکای فکوق، در   . پردازد حقوقی هر کشور، نوسان دارند، می

دریکافتی، درون کتابچکه    هکای  یهکارشناسان سرتاسر جهان قکرار گرفکت و توصک    اختیار

                                                           
، فصکل  (E/1111/ 11)-11، متهم شماره 1111مراجعه شود به دفتر  بت رسمی شورای اقتصادی و اجتماعی،  -1

 .11 /112، رأی Cیک، بخش 
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بررسکی  "عنوان مطلبی ویکژه، در   ای حاصل آمد که به شده گنجانده شد و نسخه اصالح

 1.، به چاپ رسید"جناییگذاری  المللی سیاست بین

 

 111 سازمان ملل، اصول اولیه مرتبط با نقش وکال، 

نگره سازمان ملل درخصوص پیشگیری جکرم و برخکورد   اصول فوق، توسط هشتمین ک

 111/21با خاطیان، تصویب و مورد استقبال مجمع عمومی سکازمان ملکل در قطعنامکه    

ها را به مدن ر قرار دادن اصول  سازمان ملل، دولت. قرار گرفت 1111دسامبر  12تاریخ 

هکا،   ی آنمذکور در تدوین قوانین مربوطه و دسکتورات سیاسکی، و تکالش جهکت اجکرا     

 .مطابق با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ حقوقی و سیاسی هر کشور، دعوت نمود

بکه  "هکا را   ، دولکت 1111دسکامبر   11تکاریخ   111/21واسطه قطعنامه  مجمع عمومی به

، "شان ها در چارچو  قوانین و مقررات داخلی احترام به این اصول و مدن ر قراردادن آن

 .فراخواند

 

 111 المللی مختص مقامات دولتی،  ی بینقانون اجرای

خود درخصوص  7هشتمین کنگره در قطعنامه  1111الزم به یادآوری است که در سال 

المللکی در   نویس یک قانون اجرایی بین از دبیرکل خواسته است که پیش "فساد دولتی"

بر همکین اسکاس،    1.ارائه به نهمین کنگره فراهککم آورد برایارتباط با مقامات دولتی را 

 بکرای المللی در ارتبکاط بکا مقامکات دولتکی تهیکه، و       نویس یک قانون اجرایی بین پیش

                                                           
 شکماره انتشارات سازمان ملل متحد، ) 1111، 21و  21 یها شماره، " جنایی گذاری یاستس المللی ینبررسی ب" -1

E.93.IV.4) 
های سکازوکار از  یا گسترهکه کشورهای عضو، باید  کند یمتوصیه  "فساد در حکومت  "درخصوص 7 قطعنامه -1

این قطعنامه، کشورهای عضو را بکه بررسکی   . اجرایی و ن ارتی را برای پیشگیری از اقدامات فسادآمیز، ابداع نمایند
اشکال فسکاد و اقکدامات    یتمام بهتا از این طریق  کنند یمدعوت ( مقررات اداری ازجمله)شان کیفریکفایت قوانین 

 .آمیز، واکنش نشان دهندفساد های یتفعالبرای مساعدت یا تسهیل  شده یطراح
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در چهکارمین   1کیفکری ، به کمیسیون پیشگیری جرم و عکدالت  دیدگاهبررسی و دریافت 

 .ارائه گردید 1اجالسش،

نکویس قکانون مکذکور درصکورت نهکایی       کمیسیون فوق، بر این عقیده بود که پیش

برنامکه پیشکگیری جکرم و    "هکای عملیکاتی    توانست ابزاری مهم برای فعالیت میشدن، 

و همچنین برای کشورهایی که مایل به گنجاندن قکوانین   "عدالت کیفری سازمان ملل

 .مشابهی در معیارهای پیشگیری و کنترل فساد بودند، باشد

ECOSOC  یهخود درخصوص اقدام علیه فساد، که بکا توصک   12/1111در قطعنامه 

از . اش، به تصویب رسکید  در چهارمین جلسه کیفریکمیسیون پیشگیری جرم و عدالت 

 ازسویدریافت شده  های یدگاهنویس قانون فوق را بر مبنای د دبیرکل خواست که پیش

هکا را بکه ایجکاد و اجکرای      این شکورا در همکان قطعنامکه، دولکت    . ها، نهایی سازد دولت

هایشان در پیشگیری و کنترل مناسب اقدامات  یتمعیارهای ضدفساد جهت افزایش قابل

بر همین اسکاس،   1.المللی در این زمینه، دعوت نمود فسادآمیز، و به تقویت همکاری بین

را  2المللی مرتبط بکا مقامکات دولتکی    ، قانون اجرایی بین1111مجمع عمومی در دسامبر 

تشکان علیکه فسکاد، بکه     عنوان ابزاری جهت هکدایت اقداما  تصویب و استفاده از آن را به

 .کشورهای عضو، توصیه نمود

 در راسکتای  یفکه وظ  طبق این قانون، یک منصب دولتی، جایگاهی متضکمن انجکام  

درنتیجه، غایت وفاداری مقامات دولتی، منافع عمکومی کشورشکان   . منافع عمومی است

ولتکی  قانون مذکور همچنین بر موضوعات مختلف مرتبط با رفتار مقامکات د . خواهد بود

                                                           
تصمیم اجالس وزرا مبنی بر بازسازی برنامه مبارزه با جرایم بود  یجه، نتکیفریکمیته پیشگیری جرم و عدالت  -1

 .به تصویب مجمع عمومی رسید 1111که در سال 

 .برگزار شد در وین 1111ژوئن  1مه تا  11 -1

شورا همچنین از دبیرکل، در کنار چیزهای دیگر، خواست تا به بررسکی و بسکط کتابچکه راهنمکای مکرتبط بکا        -1
 .معیارهای عملی مبارزه با فساد، بپردازد

 1111دسامبر  11، 11/11فساد، قطعنامه  یهمجمع عمومی، قطعنامه مرتبط با اقدام عل -2
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پکذیرش  ( 1)ها؛  افشای دارایی( 1)تعارض نفع و عدم صالحیت؛ ( 1: )تمرکز دارد، ازجمله

در ارتباط با تعکارض  . فعالیت سیاسی( 1)اطالعات محرمانه؛ ( 2)هدایا و یا الطاف دیگر؛ 

 :دارد نفع و عدم صالحیت، قانون فوق چنین عنوان می

یشبرد ناصحیح منافع مالی یا مقامات دولتی نباید از منصب دولتی خود برای پ .1

ای درگیکر   ها نباید در هر معامله آن. شان، استفاده کنند شخصی خود یا خانواده

دست آورند و یا درجکایی ککه مطکابق بکا منصکب،       شوند، جایگاه یا منصبی به

ها، نباشد هرگونه نفع مالی یکا تجکاری یکا     تعهدات یا وظایفشان و یا ادای آن

 .ه باشنددست داشت منافعی ازاین

مقامات دولتی باید مطکابق بکا قکوانین یکا مقکررات اجرایکی، منکافع تجکاری،          .1

نفع مالی خکود را   راستایهای صورت گیرنده در  اقتصادی و مالی و یا فعالیت

که ممکن است موجب یک تعارض منفعتکی احتمکالی در آینکده شکود، افشکا      

 .نمایند

ها، خکدمات   وجوهات، داراییگاه به شکلی نادرست از  مقامات دولتی نباید هی  .1

دسکت   وظایفشکان بکه   یجکه و یا اطالعات دولتی که در حین انجکام و یکا درنت  

 شان، استفاده کنند های غیر مرتبط با کار دولتی آید، در ارتباط با فعالیت می

شککده توسککط قککانون و یککا توسککط  مقامککات دولتککی بایککد از معیارهککای وضککع .2

شکان، اسکتفاده    از ترک مناصب دولتی های اجرایی مبتنی بر اینکه بعد سیاست

 .شان نکنند، پیروی نمایند ناصحیح از مزیت منصب قبلی

 

 111 المللی،  خواری در قراردادهای تجاری بین بیانیه مبارزه با فساد و رشوه

هکای   ، بااطالع از کارهای صورت گرفته توسط سکازمان 1111مجمع عمومی، در مارس 

، شکورای اروپکا و اتحادیکه اروپکایی، در مبکارزه بکا       OASالمللکی ن یکر    ای و بین منطقه

مبکارزه بکا فسکاد و     یانیکه خکود، ب  111/11واسکطه قطعنامکه    المللی، بکه  خواری بین رشوه
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قطعنامکه   یمهالمللکی سکازمان ملکل را ککه ضکم      خواری در قراردادهای تجاری بین رشوه

ری اجتمکاعی و  پکذی  فکوق، اهمیکت تقویکت مسکئولیت     یانیکه ب. مذکور بود، تصویب نمود

هکای   فقط در بخش دولتی، بلکه همچنین در کمپکانی  استانداردهای اخالقی مرتبط را نه

المللی،  های چندملیتی و افراد درگیر در قراردادهای تجاری بین خصوصی ازجمله کمپانی

زنند و  ها دست به تجارت می ازطریق رعایت قوانین و مقررات کشورهایی که درون آن)

هکا بکر توسکعه اقتصکادی و اجتمکاعی و حفاظکت از        ادن تأ یر این فعالیکت مدن ر قرار د

 .شناسد ، به رسمیت می(، در کنار چیزهای دیگرزیست یطمح

امکور زیکر    راسکتای فکوق همچنکین کشکورهای عضکو را بکه اقکدامات عینکی در         یانیهب

 :خواند فرامی

، در خواری و اعمال نامشروع مرتبط مبارزه با تمامی اشکال فساد، رشوه  .1

 المللی؛ قراردادهای تجاری بین

خواری مقامات دولتی خارجی بکه روشکی کارآمکد و     تعقیب کیفری رشوه .1

 هماهنگ؛

هککای حسابرسککی کککه شککفافیت  ایجککاد یککا حفککظ اسککتانداردها و شککیوه .1

 المللی را تقویت کنند؛ قراردادهای تجاری بین

 هکای  وضع یا ترغیب به وضع متناسکب قکوانین، اسکتانداردها یکا شکیوه      .2

خواری و اعمکال نامشکروع مکرتبط در     صحیح تجاری که از فساد، رشوه

 المللی، جلوگیری کنند؛ قراردادهای بین

بررسی محکومیت قکرار دادن دارا شکدن نامشکروع مقامکات دولتکی یکا        .1

 نمایندگان انتخابی؛

همکاری و ارائه باالترین سطح مساعدت در ارتباط با تحقیقات کیفکری   .1

خکواری در قراردادهکای    مرتبط با فساد و رشوه های حقوقی و دیگر رویه

 المللی؛ تجاری بین
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های مکرتبط   تقویت همکاری جهت تسهیل دسترسی به اسناد و بایگانی .7

خکواری در قراردادهکای    با قراردادها و هویت اشخاص درگیکر در رشکوه  

 المللی؛ بین

تضمین اینکه مقررات رازداری بانکی، باعث تضعیف یا توقف تحقیقکات   .1

خواری و یا دیگر  های حقوقی مرتبط با فساد، رشوه ی یا دیگر رویهکیفر

المللکی، نشکوند و    اعمال نامشروع مرتبط در قراردادهای تجکاری و بکین  

دنبال اطالعات مرتبط با چنکین قراردادهکایی    هایی که به اینکه با دولت

 .هستند، همکاری کامل شود

ویکژه کمیسکیون    اش بکه  هکای تابعکه   و هیکأت  ECOSOCمجمع عمومی همچنین از 

 :، درخواست نمود کهکیفریپیشگیری جرم و عدالت 

 یانیکه های مناسب جهت تحقق اجرای کامکل قطعنامکه و ب   به بررسی شیوه 

گونکه منکع،    المللی، بکدون ایجکاد هکی     ازجمله ترکیب ابزارهای بین)فوق، 

بپردازند تا از ( و یا ملی ای، المللی، منطقه اختالس و یا تأ یر در اقدامات بین

خکواری در قراردادهکای تجکاری     این طریق پیگرد قکانونی فسکاد و رشکوه   

 المللی، تقویت شود؛ بین

 طکور   را بکه  المللکی  ینبک  تجاریی در قراردادهای خوار موضوع فساد و رشوه

 تحت ن ر بگیرند؛ من م،

 به اجرای مؤ ر این قطعنامه کمک کنند. 

، اقکدام  کیفری، قسمت پیشگیری جرم و عدالت 111/11و  11/11های  متعاقب قطعنامه

یافته و فساد در سطح وزرای منطقکه آفریقکا،    دهی کارگاه علیه جرایم سازمان به سازمان

در داککار سکنگال،    1117جکوالی   11تکا   11نمود که به دعوت دولت سنگال از تکاریخ  

هکای ککاری    صکورت برنامکه   های سیاسی بکه  کارگاه داکار، در برگردان بیانیه. برگزار شد

تحقیقکات و   ینکه درزم)ای  عمل پوشاندن بکه همککاری مکؤ ر منطقکه     عملی برای جامه
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کارگاه . ضروری بود( های مجرمانه مساعدت حقوقی، استرداد مجرمان و مصادره دارایی

طور یکپارچه بیانیه داکار را تصویب نمکود ککه در آن وزرا و    اش، به پایانی فوق در جلسه

یافتکه   های آفریقایی، تعهدشان بکه مبکارزه بکا فسکاد و جکرایم سکازمان       ن دولتنمایندگا

 :واسطه اقدامات زیر را بیان داشتند به

 های عدالت  ویژه سیستم بازبینی و استحکام بخشیدن به نهادهای فعلی، به

مناسب جهت همکاهنگی اقکدامات در سکطح     یو ایجاد سازوکارها کیفری

 ملی؛

 های  سازی قوانین اساسی و اجرایی و رژیم هماهنگ روزرسانی و بازبینی، به

شکان نسکبت بکه     پکذیری  ن ارتی جهت تضمین تناسب، کار آیی و انعطکاف 

ازجملکه از من کر قراردادهکای تجکاری     )اشکال مختلف اقدامات فسادآمیز 

 یافته و انواع جدید جرایم سازمان( المللی بین

  سازگاری با چالش ناشکی از   برایتدوین و تصویب قوانین و مقررات جدید

 یافته و فساد؛ پیچیدگی جرایم سازمان

 های کارکنان اجرای قانون و نهادهای قضایی، افزایش دانش  ترفیع مهارت

تقویت توانکایی   برایشان  ای های حرفه و تخصص ایشان و افزایش قابلیت

یافتکه   در اجرای کارآمد قوانین و مقررات پیشگیری و کنترل جرایم سازمان

 و فساد؛

 

 111 بیانیه مرتبط با جرم و امنیت عمومی، 

خکواری   از بیانیه فوق، کشورهای عضو، بر سر مبارزه و منکع فسکاد و رشکوه    11در ماده 

هکا   دولت. هایی، توافق نمودند واسطه اعمال قوانین کاربردی داخلی علیه چنین فعالیت به

المللی جهت مهکار   همچنین موافقت نمودند تا ایجاد معیارهای عملی برای همکاری بین

افزایش مهارت فنی جهت پیشگیری و کنتکرل فسکاد را مکدن ر    اقدامات فسادآمیز و نیز 
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مواد دیگر این بیانیه، اساساً به جرایم فراملی ن یر پولشکویی وجکوه ناشکی از    . قرار دهند

 1.پردازند جرایم بزرگ، می

 

خواری در  المللی علیه فساد و رشوه قطعنامه مرتبط با همکاری بین

 119 المللی،  قراردادهای تجاری بین

، به مجمکع  1 1117اش در  یسیون پیشگیری جرم و عدالت کیفری در ششمین جلسهکم

همککاری  "هکا،   نویس قطعنامه را توصیه نمود که یکی از آن عمومی، تصویب پنج پیش

در ایکن  . بکود  "المللکی  خواری در قراردادهای تجکاری بکین   المللی علیه فساد و رشوه بین

ت نمود ککه تمکامی کشکورها بایکد تمکامی      قطعنامه، مجمع عمومی سازمان ملل، موافق

خکواری در   سازمان ملکل علیکه فسکاد و رشکوه     یانیهاجرای بهتر ب برایمعیارهای ممکن 

المللی مکرتبط بکا مقامکات دولتکی را      المللی، و قانون اجرایی بین قراردادهای تجاری بین

ی از افکراد و  قطعنامه فوق، بر تهدید ناشی از رشوه گکرفتن مقامکات دولتک    1.کار ببندند به

 .المللی، تأکید داشت های تجاری در قراردادهای تجاری بین شرکت

خکواری مقامکات    قطعنامه فوق همچنین کشورهای عضو را به پیگرد قضکایی رشکوه  

ای مؤ ر و هماهنکگ   المللی، به شیوه دولتی کشورهای دیگر، در قراردادهای تجاری بین

منکع،   بکرای شکده   ریکزی  های برنامه فعالیت ها را به مشارکت مناسب در فراخوانده، و آن

 .نماید خواری و فساد، ترغیب می پیشگیری و مبارزه با رشوه

خواهد که کشورهای عضو را به ارائه گزارش  مجمع عمومی همچنین از دبیرکل می

مذکور دعوت نمایکد تکا از    یانیهدرخصوص اقدامات صورت گرفته در مسیر اجرای مفاد ب

                                                           
 1111دسامبر  unga ،11 11/11قطعنامه  -1

 1117مه  1آوریل تا  11 وین، -1

در قراردادهای تجاری  یخوار فساد و رشوه یهعل المللی ینسازمان ملل درخصوص همکاری ب 17/11قطعنامه  -1
 1117دسامبر  11الملل،  بین
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آتی موردنیاز برای اجرای کامل مفاد بیانیه، در اختیکار کمیسکیون    های من ر بررسی گام

 .، قرار گیردکیفریپیشگیری جرم و عدالت 

 

 119 گزارش نشست گروه کارشناسی درخصوص فساد، 

در  1117مکارس   11تکا   17گزارش نشست گروه کارشناسی درخصکوص فسکاد ککه از    

 هکای گکروه کارشناسکککککی    توصکیه هکا و   گیکری  بوینس آیرس برگزار شد، حاوی نتیجه

. متمرککز اسکت   UNGA 111/11و  11/11هکای   باشد و بر اجرای قطعنامه مذکور می

 یکنکد ککه وجودشکان در هکر برنامکه      گزارش فوق، اقدام به شناسکایی نهادهکایی مکی   

معیار متفاوت ازجمله تدوین یک معاهکده   21پیشگیری و کنترل فساد، ضروری است و 

 .کند خواری را توصیه می فساد و رشوهالمللی علیه  بین

 

اقدام علیه : گزارش دبیرکل درخصوص تقویت و حفظ حاکمیت قانون

 111 خواری،  فساد و رشوه

فکراهم گردیکد، حکاوی تحلیلکی از      UNGA 71/11گزارش فوق که متعاقب قطعنامه 

اطالعات فراهم آمده توسط کشورهای عضو درخصوص اقدامات صکورت گرفتکه علیکه    

خکواری   هکای ضدفسکاد و رشکوه    خواری است و مروری اجمالی بکر فعالیکت   و رشوهفساد 

هکای میکان دولتکی و     المللی پیشگیری از جرم و سازمان صورت گرفته توسط کانون بین

کمیسکیون   ازسکوی خکاص   هایی یهگزارش مذکور همچنین شامل توص. غیردولتی، دارد

اقدام علیه فسکاد   ینهزم در ارتباط با کارهای ضروری در کیفریپیشگیری جرم و عدالت 

 .باشد در آینده می
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المللی در  الگوی قانونی مرتبط با پولشویی، مصادره، و همکاری بین

 111 ارتباط با عواید حاصل از جرایم، 

"الگوی قانونی حقوق عرفی مرتبط با پولشکویی و عوایکد جکرایم   "
الگکوی قکانونی   "و  1

المللی در ارتباط با عواید حاصل  حقوق مدنی مرتبط با پولشویی، مصادره و همکاری بین

سکازمان ملکل هسکتند تکا توسکط       ازسویالگوهای قانونی ارائه شده  "(1111)از جرایم 

الگوهای قانونی فکوق،  . عنوان ابزاری عملی مورد استفاده قرار گیرند کشورهای عضو، به

معاهده مبارزه با جرایم "روزرسانی هستند تا اطالعات جدید ن یر مفاد  درحال بهمستمراً 

 به ایناین قوانین، . را در خود جای دهند "1111یافته فراملی سازمان ملل سال  سازمان

هکای اداری   هکای حقکوقی و فرهنکگ    هکای سیسکتم   اند که با ویژگی من ور طراحی شده

 .داخلی کشورهای مختلف، سازگار شوند

ها را به تبدیل الزامات معاهده بکه مقکررات    این الگوهای قانونی سازمان ملل، دولت

های عملیاتی ضروری برای جامه عمل پوشاندن به اهداف موردن ر  مشخص و چارچو 

المللی مکواد مخکدر اجکازه دهنکد، ممککن اسکت        معاهدات بین که ییتا جا. سازد قادر می

اصالحاتی در مکتن قکوانین مکذکور داشکته باشکند تکا       هرکدام از کشورها، نیاز به ایجاد 

داشکته   یخکوان  شکان هکم   های حقوقی و قوانین اساسکی  تر، با اصول مبنایی سیستم دقیق

 1.باشند

 

                                                           
 نشکانی موجود در ( در کنار تفسیر آن)الگوی قانونی حقوق عرفی درخصوص پولشویی و عواید حاصل از جرایم  -1

 http://www.imolin.org/imolin/en/m199eng.htmlاینترنتی 

الگکوی اسکترداد مجرمکان سکازمان      معاهده: از اند عبارتالگوهای قانونی فراهم آمده توسط سازمان ملل  دیگر -1
، 1117جرمککان سکککازمان ملکککل  در موضکککوعات م المللکککی ینبکک همککککاری ؛ A/RES/45/116، 1111ملککل،  

A/RES/52/88 (الگوی استرداد مجرمان  بر معاهده ای یهاصالح(A/RES/45/116) الگوی همکاری  معاهده؛
 المللکی  ینبک ؛ مساعدت متقابل و همکاری A/RES/45/117، 1111متقابل در موضوعات مجرمان سازمان ملل، 

 .A/RES/53/112، 1111در موضوعات مجرمان سازمان ملل 

http://www.imolin.org/imolin/en/m199eng.html
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 2112طرح عملیاتی برای اجرای بیانیه وین درخصوص جرایم و عدالت، 

و هکای قکرن بیسکت     مواجهه با چکالش : کیفریبیانیه وین درخصوص جرایم و عدالت "

جرم و برخورد با خاطیان سازمان ملکل ککه از    از ، توسط دهمین کنگره پیشگیری"یکم

در وین برگزار شد، تصویب، و توسط مجمع عمومی در قطعنامه  1111آوریل  17تا  11

، "بیانیکه ویکن درخصکوص جکرایم و عکدالت      " 1.، تأیید گردیکد 1111دسامبر  2 11/11

. المللی، حائز اهمیکت بکود   ک توسط جامعه بینویژه از من ر تأکیدش بر اقدامات مشتر به

طور که آقای پینو آرالچی، مدیر اجرایی اداره کنترل مکواد مخکدر و پیشکگیری از     همان

جرم و برخورد با از که دبیرکل دهمین کنگره پیشگیری ( ODCCP)جرم سازمان ملل 

نی، تمایکل جهکت اقکدام هماهنکگ جهکا     ": دارد خاطیان سازمان ملل نیز بود، عنوان می

ما به قاچکاق اسکلحه، فسکاد، پولشکویی و قاچکاق انسکان        که یزمان. کامالً مشهود است

حکل   تنهایی قادر بکه یکافتن راه   شویم که هی  کشوری به راحتی متوجه می نگریم، به می

اند، ما نیکز   های مجرم، اقداماتشان را جهانی کرده دقیقاً به همان منوالی که گروه. نیست

 "چنین باید بکنیم

، به گستره کاملی از مسائل عمده مجرمان "بیانیه وین درخصوص جرایم و عدالت"

از بیانیه وین، تقویت اقکدامات   11پاراگراف . پرداخت کنگره، ازجمله فساد، می روی یشپ

خواری  مبارزه با فساد و رشوه یانیهالمللی مبارزه با فساد را بر مبنای قانون اجرایی و ب بین

 11/11مجمع عمکومی سکازمان ملکل در قطعنامکه     . ی، خواهان استا و ابزارهای منطقه

خواهد که با مشورت کشورهای عضو، اقکدام بکه    خود از دبیرکل می 1111چهار دسامبر 

ازجمله معیارهکایی خکاص بکرای لحکاو نمکودن و      )های عملیاتی  نویس طرح تهیه پیش

را در دهمکین اجکالس   ، جهت بررسی و اجک (شده در بیانیه وین ارائه های یدگاهپیگیری د

 .کمیسیون پیشگیری جرم و عدالت کیفری، نماید

                                                           
 1111آوریل  17تا  11ن ملل، وین، جرم و برخورد با خاطیان سازمااز پیشگیری  کنگرهدهمین  -1
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ویکن درخصکوص جکرایم و     یانیهب"های عملیاتی برای جامه عمل پوشاندن به  طرح

توسکط   1111آوریکل   11، در تکاریخ  "های قرن بیست و یککم  مواجهه با چالش: عدالت

المللی،  ت ملی و بینطرح عملیاتی فوق، به دو دسته اقداما 1.مجمع عمومی، تصویب شد

عالوه بر طرح عملیاتی علیه فساد، متن فراهم آمده توسکط کمیسکیون   . شود تقسیم می

المللکی و پولشکویی نیکز     یافته بکین  های عملیاتی علیه جرایم سازمان مذکور، شامل طرح

ای از  اولی، خواهان تصویب و اجکرای معاهکده سکازمان ملکل شکامل مجموعکه      . شد می

ای از اقدامات ملی ازجملکه   دومی، مجموعه. شود مبارزه علیه فساد می بندهای مرتبط با

قوانین ملی برای پیگرد قضایی پولشویی در تمامی ابعاد آن، اجکرای بنکدهای ن کارتی،    

المللکی در ایکن حکوزه، را     های بکین  اجرایی و تحقیقاتی کارآمد، و حمایت ازطریق مشوق

های کشکف شکده در کشکورهای     دن داراییطرح فوق، به مسئله بازگردان. شود شامل می

، زیکر  1پردازد، اما این مسئله در ارتباط با فسکاد، در پکاراگراف    دیگر به کشور مبدأ، نمی

 .گیرد ، از طرح عملیاتی علیه فساد، مورد بحث قرار میf1پاراگراف 

 

 2111فراملی سازمان ملل،  یافته مبارزه با جرایم سازمان

عنوان  که از این به بعدازآن به)یافته فراملی سازمان ملل  معاهده مبارزه با جرایم سازمان

، در پنجکاه و پنجمکین اجکالس مجمکع     1111نوامبر  11، در (شود یاد می TOCمعاهده 

اروپایی در پالرموی ایتالیکا   یهکشور و اتحاد 111عمومی سازمان ملل، تصویب و توسط 

ای علیککه جککرایم  تککدارک معاهککده یککدها 1.، امضککا گردیککد1111دسککامبر  11تککا  11از 

فراملی در سکطح وزرا   یافته یافته فراملی، ابتدا در کنفرانس جهانی جرایم سازمان سازمان

عنوان یک اقدام عملی، مجمع  به. در نپال برگزار شد، مطرح گردید 1112نوامبر  11که 

                                                           
 1111آوریل  11مجمع عمومی سازمان ملل،  111/11 قطعنامه یمهضم -1
، این AALCOکشور عضو  وشش یستب. 1111نوامبر  11مجمع عمومی سازمان ملل،  11/11 قطعنامه -1

 .اند نمودهمعاهده را امضا 
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من ور تدوین معاهده  امحدود، بهمیان دولتی ن یژهو یتهعمومی، تصمیم به ایجاد یک کم

المللکی اضکافی،    یافته فراملی و سه پروتکل حقکوقی بکین   المللی علیه جرایم سازمان بین

 1.گرفت

ای،  هکای اقتصکادی منطقکه    امضای معاهده فوق، برای تمکامی کشکورها و اتحادیکه   

 کم یکی از کشورهای عضو چنین نهادهایی معاهده مکذکور را از  مشروط به اینکه دست

در پالرموی ایتالیا و بعدازآن در دفتر مرککزی سکازمان ملکل در     1111دسامبر  11تا  11

ایکن معاهکده، در نهمکین روز     1.امضا کرده باشند، آزاد بود 1111دسامبر  11نیویورک تا 

بعد از تاریخ حصول چهلمین تصویب، پذیرش، موافقکت یکا عضکویت پنهکانی، اجرایکی      

 2. ، اجرایی گردید1111سپتامبر  11اریخ معاهده فوق، در ت 1. خواهد شد

 نکات برجسته معاهده

یافته فراملی است و به اذعان  سوی مبارزه علیه جرایم سازمان این معاهده، گامی مهم به

کشورهای عضو سازمان ملل بر این امر داللت دارد که مسئله فوق، مشکلی جدی و رو 

ایکن  . المللی، برطرف گکردد  نزدیک بینتواند ازطریق همکاری  به رشد است که تنها می

المللی به نیاز برای یک نگکرش حقیقتکاً جهکانی بکه جکرایم       معاهده، واکنش جامعه بین

 .باشد المللی می یافته بین سازمان

هککدف از آن، تقویککت همکککاری جهککت پیشککگیری و مبککارزه کارآمککد علیککه جککرایم 

دنبال افزایش تعداد کشورهایی است  معاهده مذکور، به 1.باشد المللی می یافته بین سازمان

کنند، و در پی اسکتحکام بخشکیدن و    که معیارهایی کارآمد علیه جرایم فراملی اتخاذ می

                                                           
ویژه بازی را برای تمامی کشورها، ایجاد  یتهکم، مجمع عمومی، 1111نهم دسامبر  111/11 قطعنامه واسطه به -1

 .برگزار شد 1111ژانویه  11تا  11فوق، در وین اتریش از  یژهو یتهکم جلسهاولین . نمود
 TOC معاهده 11 ماده -1

 TOC معاهده 11 ماده -1
 .اند شدهرا تصویب نموده یا عضو پیمانی آن  TOC معاهدهکشور  111 تاکنون -2
 TOC معاهده 1 ماده -1
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ویژه بکر اتهامکاتی تمرککز     معاهده به. باشد کنندگان می تقویت ارتباطات فرامرزی کنترل

 .باشند ییافته، م های جرایم سازمان های سودآور گروه دارد که باعث تسهیل فعالیت

هکای   یافتکه و برخکی از فعالیکت    معاهده فوق، در کل به مبارزه علیه جرایم سکازمان 

ازجمله )ها هستند  المللی درگیر آن یافته بین های جرایم سازمان ای که معموالً گروه عمده

و  1مکواد  . پکردازد  ، می(سازی برای تحقیقات یا پیگردهای قضاییپولشویی، فساد و مانع

اتخکاذ معیارهکای حقکوقی، اجرایکی و      "کنندگان در معاهده را بکه   مشارکتمعاهده،  12

معیارهای دیگر مؤ ر در تقویت انسجام، و پیشگیری، شناسایی و مجازات فساد مقامکات  

اتخاذ معیارهکای ضکروری ازجملکه معیارهکای حقکوقی و      "و اجبار هر کشور به  "دولتی

 .دساز ، ملزم می"اجرایی جهت تضمین اجرای مفاد آن

 دامنه اجرا

دامنه اجرای معاهده فوق، به پیشگیری، تحقیق و پیگرد کیفکری اتهامکات مطروحکه در    

 :اند از باشد که عبارت این معاهده محدود می 11، 1، 1، 1مواد 

 یافته؛ مشارکت در یک گروه مجرمانه سازمان 

 پولشویی؛ و 

 فساد؛ و 

 ایجاد مانع بر سر راه عدالت. 

گکروه مجرمانکه   "داشکته باشکند و یکک     "مکاهیتی فراملکی  "نیز اگر  1جرایم وخیم 

"یافته سازمان
اینککه  . گیرنکد  ها دخیل باشد، تحت شمول معاهده فوق قکرار مکی   در آن 1

                                                           
، به معنای ارتکا  اعمالی هستند که قابلیت مجازات حداکثر چهار سال "جرایم وخیم": TOC معاهده 1ماده  -1

 .تر را در پی داشته باشند حبس یا مجازاتی جدی
، به معنای گروهی ساختارمندانه از یافته سازمانگروه مجرمانه : این معاهده ازن ر ": TOC معاهده، (a)1 ماده -1

ارتکا  یک یا چند جرم وخیم  باهدفاز زمان، وجود داشته و با هماهنگی،  یا دورهسه یا چند شخص که برای 
ه فعالیت ، مشغول بیرمستقیمغمستقیم یا  طور بهکسب یک منفعت مالی یا مادی  برای( طبق تعریف این معاهده)

 ".بوده باشد
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، بر مبنای زمان و مکان، متغیر است، امکا در ارتبکاط بکا من کور      یست، چ"وخیم"جرایم 

سکال   2ککه مجکازاتی بکیش از     گکردد  معاهده فوق، جرایم مذکور به جرایمی اطالق می

 :یک جرم، جرمی فراملی است، اگر. حبس را در پی داشته باشند

 در بیش از یک کشور رت دهد؛ .1

ریکزی   در یک کشور رت دهد، اما بخشی اساسی از تدارک، برنامکه  .1

 هدایت یا کنترل آن در کشورهای دیگر صورت گیرد؛

فته ککه در  یا در یک کشور رت دهد، اما یک گروه مجرمانه سازمان .1

های مجرمانه در بیش از یک کشکور، دخیکل اسکت، در آن     فعالیت

 مشارکت داشته باشد؛ و یا

در یک کشور رت دهد، اما تأ یراتی اساسی در کشور دیگری داشته  .2

 1.باشد

 پولشویی عواید حاصل از جرم

ی پولشویی، یک فعالیت حیکات . سودبری، و سودآور هستند یزهیافته، به انگ جرایم سازمان

باشکد،   مکی ( ن ر از اینکه ملی باشند یکا فراملکی   صرف)یافته،  های مجرمانه سازمان گروه

هکا را   های نامشروع و منابع غیرقکانونی آن  و یا تبدیل سرمایه/ داشتن و  زیرا، مخفی نگه

سازمان، فکراهم آوردن سکرمایه عملیکاتی،     یهتغذ راستایپولشویی، در  1.سازد ممکن می

یافتکه   تالش جکرایم سکازمان  . باشد ذاری و تقویت قدرت و نفوذ میگ میسرسازی سرمایه

                                                           
 TOC، معاهده (1) 1ماده  -1
شرکت ناشران ملی، اردسلی نیویورک، )، جرایم 1، چاپ دوم، جلد المللی ینبباسیونی، قانون کیفری  چریف. ام -1

 الوقوع یبقرتهدیدی : یفرامل یافته سازمانجرایم  "همچنین مراجعه شود به لوئیس شلی، . 111 صفحه، (1111
 .1111، 21کلمبیا، جلد  المللی ینبمجله رویدادهای  "برای دولت؟ 
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های مختلف اقتصادهای ملی ازطریق پولشکویی عوایکد نامشکروع     کنترل بر بخش برای

 1.کند المللی را تهدید می سیستم مالی ملی و جامعه بین

داشتن یا کتمکان منشکأ نامشکروع عوایکد      عنوان مخفی نگه پولشویی، از ن ر فنی، به

 بکرای المللکی   هکای ملکی و بکین    ککه تکالش   ازآنجکایی  1.شود حاصل از جرم، تعریف می

هکای   سازی مجرمان از عواید نامشروعشکان درحکال تشکدید بکوده اسکت، گکروه       محروم

هکای   دنبال تبدیل چنین عوایدی بکه دارایکی   ای به طور فزاینده یافته، به مجرمانه سازمان

واسطه قرار دادن عوایدشان در سیسکتم مکالی،    ر را بهها این کا اند آن ظاهراً مشروع، بوده

واسکطه   درگیری در معامالت مختلف جهت مبهم ساختن منشأ و رد پول موردن ر، و بکه 

صکورت   تلفیق وجه فوق در اقتصاد قانونکی ازطریق قککراردادهای ظاهکککراً قانونککککی، 

ضکروری اسکت ککه    . لبکد ط المللی را مکی  حلی بین وضوح راه مسئله پولشویی به. دهند می

شان را  های حقوقی ها، استانداردها و سیستم کشورها و مناطق مختلف، بکوشند تا دیدگاه

المللی عواید  با این جرم، هماهنگ سازند تا قادر باشند با یکدیگر در کنترل پولشویی بین

 1.مجرمانه، همکاری کنند

ای حقکوقی و معیارهکای   دارد که هر کشکور، معیارهک   معاهده فوق، الزامی می 1ماده 

دیگری را که ممکن است جهت ایراد اتهامکات مجرمانکه، درصکورت ارتککا  آگاهانکه      

 :اقدامات زیر، ضروری باشند، اتخاذ نماید

                                                           
 پولشویی، المللی ینببازار سرمایه  ازطریقمیلیارد دالر وجوه نامشروع،  111تا  111که ساالنه  شود یمبرآورد  -1
 .شوند یم
، مارس UNODCملل، سازمان  یفرامل یافته سازمانمبارزه با جرایم  معاهدهراهنمای حقوقی برای اجرای  " -1

1111 
مبارزه با  معاهده. باشد یماز من ر قاچاق مواد مخدر  پولشوییدیگری که مستلزم پیگرد کیفری  المللی ینبابزار  -1

. برای امضا، گشوده بود 1111دسامبر  11که ( "وین  معاهده ")سازمان ملل  زا توهممخدر و مواد  موادقاچاق 
 (.1111)جلوگیری از تأمین مالی تروریسم  درخصوص المللی ینب معاهدههمچنین مراجعه شود به 
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  ؛1 "عواید حاصل از جرایم"تبدیل یا انتقال 

 داشتن ماهیت، منبع، مکان، واریکز، انتقکال یکا مالکیکت      کتمان یا مخفی نگه

 1."جرایمعواید حاصل از "

 شان، اقدامات زیر را  های داخلی ها باید بر مبنای مفاهیم مبنایی سیستم دولت

 نیز تحت پیگرد قرار دهند؛

 عواید حاصل از جرایم  "کسب، در اختیارگیری یا استفاده از"
 ؛1

    مشارکت در، همکاری با، و یا تبانی جهت ارتکا ، تالش جهکت ارتککا ، و

در ارتککا  هرگونکه اقکدام ذکرشکده در     کمک، همدستی، تسهیل و مشاوره 

 2.باال

ازجملکه   "تکرین طیکف جکرایم معمکول     وسکیع "بکه   هرستفمعاهده فوق، بسط این 

هکای   ای وسیع از اتهامات مرتبط بکا گکروه   ای، اتهامات پروتکلی، گستره اتهامات معاهده

 1.شود یافته، و تمامی جرایم وخیم را خواستار می مجرمانه سازمان

اجبکاری   یهعنوان معیارهای پیشگیرانه طی مبارزه با پولشویی، شامل دو توصک  به، 7ماده 

 :است

جهکت جلکوگیری از    "یک رژیکم ن کارتی و بازرسکی داخلکی فراگیکر     "ایجاد  .1

 و 1پولشویی

                                                           
دارایی ناشی  هرگونه " عنوان بهرا  "عواید حاصل از جرایم "فوق،  معاهده. TOC معاهده( a( )i( )1) 1 ماده -1

 ((.e) 1 ماده) کند یمتعریف  "ارتکا  یک جرم ازطریق آمده دست بهاز و یا 
 TOC معاهده( a( )ii( )1) 1 ماده -1
 TOC معاهده( b( )i( )1) 1 ماده -1
 TOC معاهده( b( )ii( )1) 1 ماده -2
 TOC معاهده، (b)و ( a( )1) 1 ماده -1
 TOC معاهده، (a( )1) 7 ماده -1
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تضمین اینکه نهادهای درگیر در مبارزه با پولشویی، توانایی همکاری و تبادل  .1

 1.را هستندالمللی را دا اطالعات در سطوح ملی و بین

جلککوگیری از چنککین  راسککتایمعاهککده فککوق همچنککین معیارهککای دیگککری را در  

هایی و حصول مساعدت نهادهکای مکالی و دیگکر نهادهکا در پیشکگیری از ورود       فعالیت

وجوه مجرمانه به درون سیستم مالی، در شناسکایی قراردادهکایی در سیسکتم مکالی ککه      

تسهیل ردگیکری وجکوه درگیکر در چنکین      ممکن است منشأ مجرمانه داشته باشند و در

هکای نهادهکای مکالی در     کشورها باید معیارهایی ن یر رویکه . دهد قراردادهایی، ارائه می

شناخت مشتریانشان،  بت آمار قراردادهکا و گکزارش قراردادهکای م نکون بکه مقامکات       

 .دولتی، را تصویب و به درون ساختارهای مالی خود وارد کنند

هکای مناسکب بکرای نهادهکای      از مشکوق "خواهد تکا   کشورهای عضو میمعاهده از 

عنکوان یکک راهککار     ای و چندجانبه درروند مبارزه با پولشویی به ای، درون منطقه منطقه

 ."استفاده کنند

 پیگرد کیفری و معیارهای مبارزه با فساد

عمکل ککرده    یافتکه،  عنوان یکی از ابزار عملیاتی مطلو  جرایم سکازمان  فساد همواره، به

دنبال دارا شکدن نامشکروع و عوایکد مکادی      یافته که به های مجرمانه سازمان گروه. است

های نفکوذ در دولکت و    عنوان یکی از شیوه طور روزمره از ابزار فساد به باشند، به دیگر می

این واقعیت که مقامکات دولتکی مصکالحه     1.کنند های اجرای قانون، استفاده می سیاست

                                                           
 TOC معاهده، (b( )1) 7 ماده -1
در شانزده کشکور   یافته سازمانمجرمان  یها گروهیک تحقیق آزمایشی بر روی چهل گروه منتخب از  یجهدرنت -1

مواد مخدر و جرایم سازمان ملل صورت گرفت، چنین استنباط شد که فساد، عنصری کلیدی بکرای   ادارهکه توسط 
یکا مکن م از فسکاد     گکاه  بکه  گاه طور بهفوق،  یها گروهاز  چهارم سهاست و  یافته سازمانمجرمان  های یتفعالانجام 

مبارزه  های یاستراتژزمان با برای مبارزه با فساد، هم هایی یاستراتژد فوق، بر ضرورت ایجا یافته. کنند یماستفاده 
 برنامکه . اند مرتبط باهم نفسه یف، زیرا این دو کند یم، توسط کارشناسان قضای کیفری، تأکید یافته سازمانبا جرایم 

 یافتکه  سکازمان رمکان  نتایج یک تحقیق آزمایش بر چهکل گکروه مج   "، یفرامل یافته سازمانجهانی مبارزه با جرایم 
 11صفحه ( 1111، سپتامبر UNODC) "منتخب در شانزده کشور 
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فسکاد را  . کنکد  دنبال تقویت آن باشند، رفتکار مکی   ه منافع عمومی که باید بهنموده و علی

مقامات فاسد ممکن است که مانع اجرای عکدالت  . نماید تبدیل به جرمی بسیار وخیم می

، شاهدان یا قربانیان را مرعو  سکازند، و یکا بکر سکر راه فرآینکدهای همککاری       1شوند 

ازجمله امتناع از استرداد مجرمان )، 1هاست ویت آندنبال تق المللی که معاهده فوق به بین

فسکاد، تقاضکا بکرای بازارهکای غیرقکانونی ن یکر       . مانع ایجکاد کننکد   1(خطرناک فراملی

 .کند مهاجرت غیرقانونی، و قاچاق انسان و اسلحه را تغذیه می

 یافتکه، هکم در فسککککاد ارگکانی و هکم در فسککککاد       های مجکککرمان سازمان گروه

فساد ارگانی، به فساد افراد دارای مناصب ارگانی و کسانی که . شوند درگیر می عملیاتی،

هکدف اصکلی   . شکود  نفوذ در فرآیندها و اقدامات ارگانی هستند، اطالق می قادر به اعمال

فساد ارگانی، مقامات اجرای قانون، اعضکای محکاکم قضکایی، اعضکای شکاخه اجرایکی       

 2.باشد شونده توسط مردم، میها و افراد عضو نهادهای انتخا   دولت

 :سازد معاهده فوق، سه نوع اتهام را مطرح می

  1فساد فعاالنه؛
 

  1فساد منفعالنه؛
 

 7. عنوان همدستی در هرکدام از موارد باال مشارکت در فساد به 

سازد  ها را ملزم می عالوه بر سه اتهام اجباری ذکرشده در باال، معاهده مذکور، دولت

المللکی، و   هکای بکین   تا وضع اتهامات دیگر مرتبط با مقامات خارجی یا مقامات سکازمان 

                                                           
 TOC معاهده 11 ماده -1
 TOC معاهده 12 – 11ماده  -1
 TOC معاهده 11 ماده -1
، اردسکلی  یفراملک شکرکت ناشکران   )، جکرایم  1، چکاپ دوم، جلکد   المللی ینب/ چریف باسیونی، قانون کیفری. ام -2

 111صفحه ، (1111نیویورک، 
 TOC معاهده 1 ماده -1
 TOC معاهده 1 ماده -1
 TOC معاهده 1 ماده -7
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حال، معاهده فکوق موضکوعات مکرتبط بکا      بااین 1.دیگر اشکال فساد را مدن ر قرار دهند

 .دهد میفساد بخش خصوصی را پوشش ن

پیشکگیری از   بکرای معاهده همچنین، ابکداع معیارهکای حقکوقی و معیارهکای دیگکر را      

 :شود، ازجمله ، خواهان میییگو اقدامات مفسدانه و تقویت تشخیص و پاسخ

 تقویت انسجام 

 تضمین اقدام مؤ ر توسط مقامات پیشگیری، و مجازات فساد مقامات دولتی 

  حقوقی  امنتناسب و سازگاری با. 

ها بکه اتخکاذ معیارهکایی     ، دولت1عالوه بر معیارهای حقوقی و معیارهای دیگر ماده 

جهت تقویت انسجام و پیشگیری، شناسکایی و مجکازات فسکاد مقامکات دولتکی، ملکزم       

هکا، معیارهکای حقکوقی،     سکازد ککه دولکت    ، الزام می(1) 1در این جهت، ماده . شوند می

شان متناسب و سکازگار   ای که با سیستم حقوقی زهرا تااندا اجرایی و دیگر معیارهای مؤ ر

توانند کیفری،  ها می با توجه به اشخاص حقوقی، اتهامات و مسئولیت. کار ببندند باشد، به

عالوه بر این، معاهده فوق کشورها را به اتخاذ معیارهایی جهت   1.مدنی یا اجرایی باشند

ایی، و مجکازات فسکاد مقامکات    تضمین اقدام مؤ ر مسئوالن داخلی در پیشگیری، شناس

دولتی، ازجمله ارائه استقالل کافی به چنین مسئوالنی در اتخاذ تصمیم، فارغ از اعمکال  

 1.سازد نفوذهای نامناسب، ملزم می

 چارچوب استراتژیک برای اقدام

یافتکه   های دولتی مرتبط با معاهده مبارزه با جرایم سکازمان  به درخواست کنفرانس هیأت

. ، یک برنامه ککاری چندسکاله را فکراهم آورد   UNODC یرخانهسازمان ملل، دبفراملی 

هکایش بکه    یک چنین برنامه کاری، کنفرانس مکذکور را قکادر بکه سکاختاربندی فعالیکت     

                                                           
 TOC معاهده( 1) 1 ماده -1
 TOC معاهده( 1) 11 ماده -1
 TOC معاهده( 1) 1 ماده -1
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تکر و   صکورت مبسکوط   ای نمود که امکان تقویت و بازبینی اجرای این معاهکده بکه   شیوه

ین کشورهای عضکو را قکادر بکه تمرککز     ای همچن چنین برنامه. آورد تر را فراهم می ژرف

 .سازد تر بر مفاد معاهده، حین اجرای آن، می دقیق

مبنای مالح ات باال، دبیرخانه، طکرح ککاری زیکر را بکرای مالح که کنفکرانس        بر

 :مذکور، ارائه نمود

پیگرد قضکایی  ) 1: ، مدن ر قرار دادن اجرای مواد زیر(1111)اجالس دوم ( الف)

پیگرد قضایی پولشویی عواید ) 1، (یافته مجرمان سازمانمشارکت در یک گروه 

مسکئولیت اشکخاص   ) 11، (معیارهای مبکارزه علیکه فسکاد   ) 7، (حاصل از جرایم

 11، (مصکادره و توقیکف  ) 11، (ضاوت و مجکازات قپیگرد کیفری، ) 11، (حقوقی

 12، و (پیگرد قضایی ایجاد مانع بر سکر راه عکدالت  ) 11، (ایجاد بایگانی جرایم)

 (.اجرای معاهده)

 :مدن ر قرار دادن اجرای مواد زیر(. 1111)اجالس سوم (  )

مسککاعدت حقککوقی ) 11، (انتقککال محکومککان) 17، (اسککترداد مجرمککان) 11

هکای   انهکدام دارایکی  ) 12، (المللی در موارد مصکادره  همکاری بین) 11، (متقابل

 یکژه های و تکنیک) 11، (تحقیقات مشترک) 11، (مصادره شده حاصل از جرایم

همککاری در زمینکه اجکرای    ) 17، (های کیفری انتقال دادخواهی) 11، (تجسس

 (.قضاوت) 11و ( قانون

 :مدن ر قرار دادن اجرای مواد زیر( 1111)اجالس چهارم ( ج)

 11و ( هکا  کمک به شاهدان و حفاظکت از آن ) 11، (حفاظت از شاهدان) 12

 (.ونمعیارهای تقویت همکاری با مسئوالن اجرای قان)

عالوه بر موارد ذکرشده در باال، کنفکرانس مکذکور، در هرککدام از جلسکات     

زیرا مواد فوق با کل معاهده )خود، اجرای مواد زیر را نیز مدن ر قرار خواهد داد 

 (:ارتباط دارند
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آوری، تبککادل و تحلیککل اطالعککات مککرتبط بککا ماهیککت جککرایم    جمککع) 11

اجرای معاهد : معیارهای دیگر) 11، (آموزش و مساعدت فنی) 11، (یافته سازمان

 (.پیشگیری) 11، و (ازطریق توسعه اقتصادی و مساعدت فنی

 ای اجرای معاهده پذیر برای بررسی دوره امکان سازوکارهای

طرح کاری چندساله پیشنهادی فوق، کنفرانس مذکور را قادر به پرداختن به موضکوعات  

 :زیر خواهد نمود

هکا،   های دولتی موظف به فکراهم نمکودن آن   هیأت اطالعات موردنیازی که( الف)

این ارتباط، کنفکرانس   در. باشند معاهده، می 11ماده  1و  2 یها براساس پاراگراف

 :ا مدن ر قرار دهدرها  زیر و یا ترکیبی از آن ینهتواند دو گز مذکور می

ای اسککتاندارد کککه  درخواسککت از دبیرخانککه جهککت تککدوین پرسشککنامه .1

گردآوری اطالعات موردنیکاز   راستایانند از آن در کشورهای عضو بتو

 برای کنفرانس استفاده کنند؛

ای اسککتاندارد از  تککدوین مجموعککه  بککرایدرخواسککت از دبیرخانککه   .1

های کارشناسی ملی بتوانند درصورت  که تیم یده راهکارهای گزارش

هکا،   تدارک این گزارش لزوم از آن در کمک به کشورهای عضو جهت

 د؛استفاده نماین

 عضکو بکه   پردازش، تحلیل و ارائه اطالعات دریافکت شکده از کشکورهای    یوهش(  )

 :های زیر را مدن ر قرار دهد تواند گزینه در این زمینه کنفرانس می. کنفرانس

سازی اطالعکات توسکط دبیرخانکه ککه متعاقبکاً بکه        پردازش و خالصه .1

 .کنفرانس گزارش شود

کنفرانس، اقکدام بکه تشککیل یکک گکروه ککاری دائمکی متشککل از          .1

نماید ککه اطالعکات را   ( با توزیع جغرافیایی منصفانه)کشورهای عضو 
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ها را فراهم آورد تا با کمک  ای از آن دریافت و تحلیل نموده و خالصه

 .ها را به کنفرانس ارائه دهد دبیرخانه، نتایج برگرفته از آن

فوق بخواهد به بررسی این امر بپردازد که آیکا دبیرخانکه    ممکن است کنفرانس( ج)

واسکطه کمکک گروهکی از متخصصکان ککه از طکرف        فکوق را بکه   یفکه تواند وظ می

های کوچکی را بر مبنای مهکارت و تجربکه    آیند و تیم کشورهای عضو، گرد هم می

 .دهند، صورت بخشد یا خیر شان، تشکیل می قبلی

ن کر   ل درخصوص موضوعات باال بحث و تبکادل طور کام کنفرانس، به که یزمان

. هکای پکیش رو، خواهکد بکود     تأمین مالی فعالیکت  یوهنمود، قادر به تعیین سطح و ش

ممکن است کنفرانس فوق، اقدام به ایجاد یک گروه ککاری بکاز غیررسکمی جهکت     

 .هایی به کنفرانس، نماید ذکرشده در باال و ارائه توصیه یشنهادهایبررسی پ

 

 2112ارزه با فساد سازمان ملل معاهده مب

 مذاکرات یخچهتار

خکود، اذعکان نمکود ککه یکک ابکزار        1 11/11واسطه قطعنامه  مجمع عمومی سازمان به

یافتکه   معاهده مبارزه با جرایم سکازمان  "المللی کارآمد علیه فساد، مستقل از  حقوقی بین

، مفید فایده خواهد بود و تصمیم به تدوین چنین ابزاری گرفت و " 1فراملی سازمان ملل

المللکی مربکوط و    از دبیرکل، خواست تا گزارش تحلیلی پیرامون تمکامی ابزارهکای بکین   

های مرتبط با فساد را فراهم نموده و بکه کمیسکیون پیشکگیری جکرم و عکدالت       توصیه

یشکگیری جکرم و عکدالت    مجمع عمکومی همچنکین از کمیسکیون پ   . کیفری، ارائه دهد

کیفری درخواست نمود تا به بررسی و ارزیابی گزارش دبیرکل پرداخته و بر مبنکای آن،  

                                                           
 1111دسامبر  UNGA ،2 11/11 قطعنامه -1
 UNGA 11/11 قطعنامه -1
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ها و رهنمودهایی را برای اقدامات آتی درخصوص ایجاد یک ابزار حقکوقی علیکه    توصیه

 .فساد، ارائه دهد

 خود از دبیرکل درخواست کرد تکا یکک   1 111/11واسطه قطعنامه  مجمع عمومی به

اصول  ای ازجموعهمنویس  گروه کارشناسی باز میان دولتی را جهت بررسی و ارائه پیش

مذاکرات درخصوص ابزار حقوقی آتی مبارزه فساد، تشکیل دهد و  ینهعنوان زم اساسی به

وجوه و بازگردانکدن چنکین    گروه کارشناسی فوق را به بررسی موضوع انتقال غیرقانونی

ه بر این، مجمع عمکومی تصکمیم بکه ایجکاد یکک      عالو. وجوهی به کشور مبدأ، بگمارد

، شکورای  1111در سکال  . ویژه برای مذاکره درخصکوص چنکین ابکزاری، گرفکت     یتهکم

، از گکروه  1111بیست و چهکارم جکوالی    11/1111اقتصادی و اجتماعی طی قطعنامه 

مجمع عمومی خواست تکا در حکین    11/11کارشناسی باز میان دولتی موردن ر قطعنامه 

 :وظایف خود، موضوعات زیر را مدن ر قرار دهدانجام 

المللی در پیشگیری و مبکارزه بکا انتقکال     استحکام بخشیدن به همکاری بین( الف)

وجوه حاصل از اقکدامات نامشکروع، ازجملکه پولشکویی وجکوه حاصکل از اقکدامات        

 ها و ابزار میسرسازی بازگشت چنین وجوهی؛ مفسدانه، و تقویت روش

های  معیارهای ضروری جهت تضمین اینکه افراد مشغول کار در سیستمایجاد (  )

بانکی و نهادهای مالی دیگر، در پیشکگیری از انتقکال وجکوه نامشکروع حاصکل از      

ای شکفاف، و تسکهیل    واسطه  بکت قراردادهکا بکه شکیوه     اقدامات مفسدانه، مثالً به

 بازگشت وجوه مذکور، مشارکت نمایند؛

عنوان عواید ناشی از جرم، و تأکیکد   اقدامات مفسدانه به تعریف وجوه حاصل از( ج)

تواند در ارتباط بکا پولشکویی، یکک جکرم معمکول       بر اینکه یک عمل فسادآمیز، می

 باشد؛ و

                                                           
 1111دسامبر  UNGA ،11 111/11 قطعنامه -1
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 هکا بازگردانکده شکوند و    تعیین کشورهایی که وجوه مذکور در باال، بایکد بکه آن  ( د)

 .ناسب برای چنین بازگشتیمهای  رویه

در ویکن برگکزار شکد و     1111آگوسکت   1جوالی تا  11سی، از جلسات گروه کارشنا

شککورای اقتصککادی و "و  "کمیسککیون پیشککگیری جککرم و عککدالت کیفککری  "ازطریککق 

نکویس قطعنامکه درخصکوص اصکول      ، به مجمع عمومی، تصویب یک پکیش "اجتماعی

المللکی علیکه فسکاد را بکه مجمکع       اساسی مورد بحث جهت ایجاد یک ابزار حقوقی بین

مجمکع   111/11عنکوان قطعنامکه    نویس قطعنامکه فکوق، بکه    پیش. وصیه نمودعمومی ت

 .، تصویب شد1111ژانویه  11عمومی، در تاریخ 

تشککیل   یکژه و یتکه خود، تصمیم گرفت ککه کم  111/11مجمع عمومی در قطعنامه 

، باید درخصوص یک معاهده وسیع و کارآمد موسکوم بکه   11/11شده بر مبنای قطعنامه 

مجمکع عمکومی در ایکن    . ن کر بپکردازد   ، به تبادل"با فساد سازمان ملل معاهده مبارزه"

نکویس معاهکده    مذکور خواست تا در حین تدوین پیش یژهو یتهقطعنامه، همچنین از کم

مذکور، یک دیدگاه فراگیر و چند ن امه را اتخاذ نموده و عناصر شاخص زیکر را مکدن ر   

اکمیکت، معیارهکای بازدارنکده، پیگکرد     تعاریف، دامنه اجرا، حفاظکت از حکق ح  : قرار دهد

ها، مصادره و توقیف، قضکاوت، مسکئولیت اشکخاص حقکوقی،      حل قضایی، مجازات و راه

المللکی، پیشکگیری و    حفاظت از شاهدان و قربانیان، تقویت و اسکتحکام همککاری بکین   

 مبارزه با انتقال وجوه نامشروع حاصل از اقدامات مفسدانه ازجمله پولشویی وجوه فوق و

ن کارت   سازوکارهایآوری، تبادل و تحلیل اطالعات،  ها، مساعدت فنی، جمع بازیابی آن

 .بر روال اجرا

المللکی فعلکی علیکه     ویژه خواست تا ابزارهای حقکوقی بکین   یتهمجمع عمومی، از کم

فراملکی سکازمان ملکل را     یافته فساد، و در موارد مرتبط، معاهده مبارزه با جرایم سازمان

در  1111و  1111های  ویژه باید در سال یتهمدن ر قرار دهد، و بر این عقیده بود که کم

ای در هرسال باشد،  جلسه دوهفته 1وین تشکیل جلسه دهد و جلسات آن نباید کمتر از 
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 1.به پایان برسکاند  1111مذکور درخواست نمود تا کار خود را تا انتهای سال  یتهو از کم

ویکژه بکرای مکذاکره     یتکه معاهده مبارزه با فساد سازمان ملل، در طی هفکت جلسکه کم  

برگزار  1111تا یک اکتبر  1111 یهژانو 11درخصوص معاهده مبارزه با فساد، که مابین 

اکتبکر   11ویکژه، در   یتهمعاهده مورد تأیید کم. گردیدند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت

 .ع عمومی، تصویب گردیدمجم 2/11در قطعنامه  1111

 مباحث مطروحه در جلسات کمیته ویژه

ویژه مذاکره درخصوص معاهده مبارزه با فساد، طبق ن ر مجمع عمکومی، هفکت    یتهکم

تکاپو را برگزار نمود و ظرف دو سال، متن معاهده فراگیکر مبکارزه بکا     اجالس مذاکره پر

ش، اصکالحات متعکددی ازجملکه    ویژه در طی فرآیند مذاکرات یتهکم. فساد را نهایی نمود

گنجاندن اختالس اموال در بخش خصوصی، حکذف تکأمین بودجکه احکزا  سیاسکی و      

انگیککز، را در طککی مرحلککه بحککث  ن ککارت بحککث سککازوکاراسککتانداردهای حسابرسککی، و 

برخی از این اصالحات مهم، در زیر مکورد  . درخصوص معاهده موردن ر، صورت بخشید

 .بحث قرارگرفته است

در وین برگکزار شکد، چنکدین     1111ژانویه تا یک فوریه  11ن اجالس که از در اولی

نکویس   دهی کار پرداخته شد و اولین قرائت پکیش  نوبت به موضوعات مربوط به سازمان

نکویس   ، اولکین قرائکت پکیش   خکود  کمیته ویژه در دومین اجالس. معاهده صورت گرفت

کمیته، مذاکرات خود را بکر مکتن    1.ندمعاهده مبارزه با فساد را ادامه داده و به پایان رسا

کشکورها، متمرککز    هکای  یکدگاه و د یشکنهادها شده توسط دبیر خواند و بر پ مشترک تهیه

                                                           
در آن قطعنامه  شده مشخص، طبق وظایف 11/11 قطعنامهفوق، توسط گروه کارشناسی مورد ذکر در  قطعنامه -1
دهمین اجالس کمیسیون پیشگیری جکرم   قطعنامهگروه کارشناسی فوق، همچنین . ، تهیه شد111/11 قطعنامهو 
بازگشکت وجکوه مکذکور    را که به اصول اساسی مرتبط با انتقال وجوه نامشروع حاصل از فسکاد و   عدالت کیفریو 

اسکتحکام   "، بکا عنکوان؛   II قطعنامکه  نکویس  یشپک ، E/11/1111مراجعه شکود بکه   . قرارداداشاره داشت، مد ن ر 
 پولشکویی  ازجملکه در پیشگیری و مبارزه با انتقال وجوه نامشروع حاصل از اقکدامات مفسکدانه،    المللی ینبهمکاری 

 " ها آنوجوه فوق، و بازگرداندن 
 .بودنشست  11در وین برگزار نمود که شامل  1111ژوئن  11تا  17ویژه، دومین اجالس خود را از  یتهکم -1
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من ور فکراهم آوردن   روزه درخصوص بازیابی دارایی نیز به یک کارگاه فنی یک 1.ساخت

مرتبط با موضوع بازیابی  یچیدهاطالعات فنی و دانش تخصصی درخصوص موضوعات پ

 .رایی، برگزار گردیددا

هکای   زیکر پکاراگراف  ) 1و  1، دومین قرائت مواد خود کمیته ویژه در سومین اجالس

[a] ،[f] ،[n ] و[o )] نکویس معاهکده را بکه     از پکیش  11و  1 – 11، 11نیمکه   – 2نیمه

تعکاریف  ) 1نویس مواد  کمیته ویژه در طی چهارمین اجالس خود، بر پیش 1.پایان رساند

ککه در پنجمکین    درحکالی  1تمرکز نمود، 21 – 11و  11 – 11، 11، 11، 2، 1، (باقیمانده

را مکدن ر   71 – 77، و 11تکا   11 یمکه ، ن1 – 1، 11 – 11نکویس مکواد    اجالس، پیش

صورت بند به بند با شکماری از مکواد،    ویژه در اجالس فوق، همچنین به یتهکم 2.قرارداد

ازجمله )ای  ویککژه، موفقیت عمککککده یتککهکم 1در ششمین اجالس، 1.موافقت نمککککود

ای  نامککه هککای حاصککل از فسککاد و موافقککت دارایککی ای درخصککوص کشککف نامککه موافقککت

ششکمین اجکالس، یکک    . را حاصل نمود( درخصوص دامنه گسترده معیارهای بازدارنده
                                                           

 سازمان ملل( 2تا  1 یها قسمت) A/AC.261/3سند شماره  -1
نشست را برپا  11در وین برگزار نمود که طی آن،  1111اکتبر  11سپتامبر تا  11ویژه، سومین اجالس خود را از  یتهکم -1

 Corr.1و  A/AC.261/3/Rev.1معاهده که در سند  نویس یشکمیته، مباحث خود را بر متن مشترک پ .داشت
 .کشورها، متمرکز نمود ها یدگاهو د یشنهادهاشده و بر پ عنوان

تمرکز کمیته در این . نشست، برگزار نمود 11، مبتنی بر 1111ژانویه  12تا  11کمیته ویژه، چهارمین اجالس خود را از  -1
، و A/AC.261/3/Rev.2و  A/AC.261/3/Rev.1/Add.1اجالس بر موادی از متن مشترک ذکرشده در اسناد 

ن یر مصر،  AALCOمذکور، ازسوی کشورهای عضو  هادهایشنبرخی از پ. کشورها، متمرکز نمود ها یدگاهو د یشنهادهابر پ
 .A/AC.261/L.153. هند، لبنان، لیبی، پاکستان، جمهوری کره، تایلند، ترکیه و یمن، ارائه شدند

نشست  11نشست اصلی و  11برگزار نمود که طی آن  1111مارس  11تا  11ویژه پنجمین اجالس خود را از  یتهکم -2
و بر  a/AC.261/3/Rev3شده در سند  اجالس فوق، تمرکز خود را بر متن مشترک عنوان. یدموازی مشورتی برپا گرد

 . شده توسط کشورها، معطوف ساخت ارائه ها یدگاهو د یشنهادهاپ
 :طور بند به بند، با مواد زیر موافقت نمود ویژه، به یتهکم -1

( 1شده در ماده  مرتبط با تعریف مقام دولتی عنوان) 11؛ ماده (k)و ( v)، (h)، (t) یها پاراگراف. 1؛ ماده (a)، پاراگراف 1ماده 
؛ ماده 21؛ ماده 21باز مکرر؛ ماده  11مکرر؛ ماده  11؛ ماده 11؛ ماده ((a) 1جز پاراگراف  به) 11؛ ماده 11؛ ماده (a)پاراگراف 

؛ 11؛ ماده 11؛ ماده 12؛ ماده (1و ( k)و ( j) 1 یها جز پاراگراف به) 11؛ ماده 11؛ ماده 11؛ ماده 21مکرر؛ ماده  21؛ ماده 21
 .71؛ و ماده 72؛ ماده 71؛ ماده 11ماده 
در وین  1111آگوست  11جوالی تا  11کمیته ویژه مذاکرات درخصوص معاهده مبارزه با فساد، ششمین اجالس خود را از  -1

 .برگزار نمود
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هکای حاصکل از    مالً جدید را ککه کشکورهای عضکو را بکه بازگردانکدن دارایکی      فصل کا

مسئله فکوق، یکک   . ساخت، تصویب کرد خواری و اختالس به کشور مبدأ، ملزم می رشوه

المللی بود، در مورد دیگر اشکال فسکاد، بازگردانکدن    اصل اساسی جدید در معاهدات بین

بر مالکیت حقوقی و وجود آسیب، خواهد بود  کننده مبنی ها، بر مبنای مدارک قانع دارایی

 .و تقاضاهای مبنی بر کشف وجوه، در حد مطلوبی مدن ر قرار خواهند گرفت

ویککژه در طککی هفتمککین اجککالس خککود، مککابقی بنککدها را مککدن ر قککرارداد و  یتککهکم

صکد و چهکل و یکمکین     ویژه نهایتکاً در یکک   یتهکم 1.نویس معاهده را نهایی نمود پیش

نویس معاهده مبارزه با فساد سازمان ملل را مورد  ، پیش1111نشست خود در اول اکتبر 

مجمع عمکومی تصکمیم بکه ارائکه آن بکه       111/11موافقت قرارداد و مطابق با قطعنامه 

، خکود  مجمع جهت مدن ر قرارگیری و انجام اقدامات الزم در پنجاه و هشتمین اجالس

شده توسط رئیس جلسکه   نویس قطعنامه ارائه ویژه در همین نشست، پیش یتهگرفت، کم

"معاهده سازمان ملل علیه فساد،"با عنوان 
قطعنامه فوق نیز که . را نیز مدن ر قرارداد 1

صورت شفاهی اصکالح گردیکد، مکورد موافقکت قکرار گرفکت و مقکرر شکد ککه مکتن            به

ای مالح که و انجکام اقکدامات الزم، بکه پنجکاه و      نویس قطعنامه، نهایی شده و بر پیش

 .هشتمین اجالس مجمع عمومی، ارائه شود

ویژه به این نکته جلکب   یتهنویس معاهده، توجه کم در طی مذاکرات مربوط به پیش

یافته فراملی سکازمان ملکل، حکاوی بنکدهایی      گردید که معاهده مبارزه با جرایم سازمان

ن به اجماع ن کککر در طککی مذاککککره درخصوص متن تواننکد در رسیکککد است که می

بدین ترتیب، احسکاس شکد ککه تکا انکدازه       1.دست دهند های مناسبی را به حل فعلی، راه

                                                           
در وین برگزار شد، شش نشست  1111اکتبر  1سپتامبر تا  11ویژه در هفتمین اجالس خود که از  یتهکم -1

 A/AC.261/3/Rev5. اصلی را برپا داشت
2- A/AC.261/L.233 

 از مکواد سازمان ملل را ککه برخکی    یفرامل یافته سازمانمبارزه با جرایم  معاهده، مجمع عمومی، 1111در سال  -1
، تصکویب نمکود،   انکد  اجرانشکده کامکل   طکور  بکه که هنکوز   پردازد یم پولشوییآن به فساد و موضوعات مرتبط ن یر 
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ممکن، معاهده جدید باید جهت تسهیل و تسریع فرآینکد مکذاکرات، از بنکدهای مکذکور     

کننده اتخکاذ   کرهدر این زمینه، دو نگرش عمده توسط کشورهای مذا. استفاده کامل کند

عنکوان آخکرین حکد     را به TOCهای حاصله تحت معاهده  نامه نگرش اول، موافقت. شد

اعالی پیشرفت و بنابراین نقطه ارجاعی برای تمامی بندهای معاهده بعکدی مبکارزه بکا    

 .داد فساد، مدن ر قرار می

ده گرفت ککه معاهک   عنوان نقطه عزیمتی در ن ر می را به TOCنگرش دوم، معاهده 

درنهایت، نگکرش  . حال، فراتر از آن رود آتی باید بر مبنای آن ساخته شود، لیکن درعین

ویکژه در ارتبکاط بکا     اکثکر نماینکدگان، بکه    یکت اول بر اجالس غلبه داشت، زیرا موردحما

 .المللی قضایی، قرار داشت بندهای مربوط به قضاوت، مجازات، حکمیت و همکاری بین

عاهده مبارزه با فساد سازمان ملل، در مباحث بعدی، سکؤال  نویس م بعد از ارائه پیش

ای که مطرح شد این بود که آیا باید تعریف مشترکی از فساد وجود داشته باشکد و   عمده

. شان، گذاشکته شکود   یا اینکه مسئله فوق باید به عمده کشورها، بر مبنای قوانین کیفری

مفهوم فوق تا چکه  : صاص داشتاخت "مقام دولتی"مسئله اساسی دیگر، به تعریف یک 

از آن ارائکه   "تعریفی یکپارچکه "اندازه باید وسیع یا محدود باشد، بدین معنی که آیا باید 

هکا قکرار داده    شود و یا تعریف آن بر مبنای قوانین ملی، باید بر عهده هرککدام از دولکت  

یکک   عنکوان  یک نگرش ترکیبی، مبنی بر اینکه تعریفی کلکی بکه   ینههمچنین گز. شود

استاندارد ارائه شود و گزینش جزئیات بعدی به عهده کشورها قرار گیرد، موردبحث قرار 

مطرح شد، این  "فساد"عالوه بر آن، دغکدغکه عمده دیگری که درمورد تعریف . گرفت

پیشنهادی دیگر، عدم تعریف فساد و نگرش  ینهگز. باید باشد بود که دامنه آن تا چه حد

تعریکف  )ه فهرسکتی از اقکدامات فسکادآمیز قابکل پیگکرد، بکود       واسکط  به این مسئله بکه 

یک باید فهرست شود، تعریف فساد یا اقدامات قابل  ، ابتدا کدامارتباط یندرا(. غیرمستقیم

                                                                                                                           
ککه فسکاد    رود یمک  ککار  بکه ابزار فوق در کاربردش برای مبارزه با فساد، این است که تنها زمکانی   عمدهمحدودیت 

 .1و  1مراجعه شود به مواد . ، وجود داشته باشدهیافت سازمانیک گروه مجرمان  های یتفعال، در المللی ینبماهیتاً 
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متمرککز بکر بنکدهای    )المللکی   پیگرد؟ آیا معاهده مدن ر، اساساً یک ابزار همککاری بکین  

 ؟(نه ضرورتاً قانون کیفری)ارد بود یا یک ابزار وضع استاند( المللی همکار بین

تعریکف  این بود که آیا باشند، شامل  تر می ژرف یموضوعات دیگری که نیازمند بحث

توان تحت معاهده فوق، پوشکش داد یکا خیکر و درصکورت      فساد بخش خصوصی را می

مثبت بودن پاسخ، تا چه میزان؟ نکته دیگر این بود که برخی از کشورها، واژه مذکور را 

ککه دیگکران ن کری غیکرازاین      دانسکتند، درحکالی   می نیز مکی دهنده کارکنان ن ا پوشش

 .داشتند

ای درخصوص تأمین مالی احزا  سیاسی نیکز در معاهکده    نویس ماده همچنین پیش

ای بکر ایکن    عنوان ضکمیمه  یک قانون اجرایی نیز برای مقامات دولتی، به. شود دیده می

اجرایکی سکازمان ملکل در    حکال، ارجکاع مسکتقیم بکه قکانون       بااین. معاهده، پیشنهاد شد

نویس بندهای مربوطه، و بنکابراین گنجانکدن آن بکه درون مکتن مکوردن ر، مکورد        پیش

، خبرچین و شاهد نیکز چالشکی   خبرمعالوه، تعریف مفاهیم  به. موافقت قرار نگرفته است

 1.ویژه است یتهبر سر راه کم

هکای   مانمقامکات سکاز  "عالوه بر این همچنین این مسکئله مطکرح اسکت ککه آیکا      

امتیازات "در ن ر گرفته شوند یا خیر و دامنه  "مقامات دولتی"عنوان  باید به "المللی بین

 تا کجاست؟ "هایشان و مصونیت

از این گذشته، اینکه فساد بخش خصوصی تا چه حد باید در این معاهکده گنجانکده   

ورها مایل بسیاری از کش. ویژه قرار داشت یتهکم روی یششود، موضوع دیگری بود که پ

به پوشش فساد درون بخش خصوصی بودند، لیکن برخی از کشورها هنوز متقاعد نشده 

                                                           
فساد، دیمیتری والسکیس، منشکی کمیتکه ویکژه مکذاکرات       یهعلیک معاهده  روی یشپبر مذاکرات  یا خالصه -1

 1111جکوالی   1تکا   1سازمان ملل،  ضدفسادمبارزه با فساد، گزارش به دومین نشست همکاری هماهنگ  معاهده
ODCCPوین ، 



 47 ابتکارات مبارزه با فساد سازمان ملل متحد

نویس متن معاهده فوق، بخکش طکوالنی را بکه پیشکگیری اختصکاص داده       پیش. بودند

 .عالوه بر این مسئله مرتبط با آستانه اعمال قوانین کیفری، نیاز به بررسی دارد. است

ابعاد مذاکرات فوق، فصول مربوط به دارایی و ن کارت بکر   برانگیزترین  بازیابی بحث

ای  های ویژه تا جایی که به بازیابی دارایی مرتبط بود، تالش. اجرای معاهده آتی هستند

های فنی،  دهی کارگاه جهت ایجاد درکی مشترک از موضوعات مختلف مرتبط با سازمان

 هکای وشرات مورداستفاده؛ اصطالح: اند از چنین موضوعاتی عبارت. صورت گرفته است

ها باید به چه کسی برگردانده شکوند؛ چکه کسکی     ؛ اینکه دارایی(مدنی/ کیفری )بازیابی 

   قربکانی  "باید درخصوص غرامت قربانیان نهایی تصکمیم بگیکرد؛ و اینککه چکه کسکی      

نفع حقوقی وجکوه یکا   درخصوص مسئله شناسایی ذی. شود در ن ر گرفته می "(دیدهبزه)

هکا، اکثکر نماینکدگان ایکن احسکاس را       عنوان این وجوه و داراییهای نامشروع و  دارایی

 .داشتند که باید به موضوعات فوق، پرداخته شود

شورای اقتصکادی و اجتمکاعی، حکین پکرداختن بکه موضکوعات        11/1111قطعنامه 

ها و ابزارهای امککان بازگردانکدن    المللی و تقویت شیوه بخشی به همکاری بین استحکام

ین وجوه حاصل از اقدامات فسادآمیز و عواید و جرایم و همچنین ایجکاد  تعی 1وجوه فوق،

هکا برگردانکده شکوند و     معیارهایی برای تعیین کشورهایی که وجوه مکذکور بایکد بکه آن   

های مناسب چنین بازگشتی، به ن ر مبنایی کارآمد برای مذاکرات در این خصوص  رویه

 .آمد می

 

 

                                                           
وجوه ناشی از اقدامات فسادآمیز و ایجاد معیارهای ضروری برای  پولشوییهمچنین به  ECOSOC قطعنامه -1

 بت قراردادها به روشی  واسطه بهمثالً )بانکی و دیگر نهادهای مالی  های یستمستضمین اینکه افراد شاغل در 
اقدامات فسادآمیز،  در پیشگیری از انتقال وجوه نامشروع حاصل از( شفاف و تسهیل بازگشت وجوه مذکور

 پولشویییک جرم معمول در ارتباط با  تواند یم فسادآمیزو بر این نکته که هر عمل  پرداخت یممشارکت کنند، 
 .باشد، تأکید داشت
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 گروه هماهنگی

که گروه هماهنگی در طی مذاکرات مرتبط با معاهده مبکارزه بکا   ای  از من ر نقش عمده

مخکتص   یکژه و یتکه هایش ایفا نموده بود، کم یافته سازمان ملل و پروتکل جرایم سازمان

مذاکرات مرتبط با معاهده مبارزه با فساد نیز تصمیم به تشکیل یکک گکروه همکاهنگی    

هکای   الس، آغاز نمود و گکروه گروه هماهنگی فوق، فعالیت خود را از پنجمین اج. گرفت

نشسکت را   11گروه هماهنگی، مجموعکاً  . ای مختلف، در آن دارای نماینده بودند منطقه

در طی پنجمین، ششمین و هفتمین اجالس کمیتکه ویکژه برگکزار نمکود و بنکدهایی از      

گکروه  . نویس معاهده را که مورد موافقت کمیته ویژه قرارگرفته بود، بکازبینی نمکود   پیش

های شفاهی مدیرش در پنجمین و ششمین اجکالس، پهلکو    واسطه گزارش نگی، بههماه

ویژه، فعالیت نمود و در هفتمین اجکالس، نتکایج ککار خکود را در کنکار       یتهبه پهلوی کم

ویژه  یتهنویس معاهده، به محضر کم در پیش یازدرخصوص اصالحات موردن هایی یهتوص

 .گروه هماهنگی، موافقت نمود های یهویژه، با تمامی توص یتهکم 1.رساند

 

 کنفرانس امضای سیاسی سطح باالی مریدا

تا  1من ور امضای معاهده مبارزه با فساد سازمان ملل، از  کنفرانس سیاسی سطح باال به

 1111دسکامبر   1کنفرانس فوق، در  1.در مریدای مکزیک، برگزار شد 1111دسامبر  11

مکزیک و سکخنرانی معکاون دبیرککل سکازمان ملکل در امکور        جمهور یسبا سخنرانی رئ

کنفکرانس،  . حقوقی که پیامی را از طرف دبیرکل سازمان ملل قرائکت نمکود، آغکاز شکد    

کنفکرانس  . عنوان رئیس کنفکرانس، انتخکا  نمکککککود    لوئیس ارنستو در بز باتیستا را به

                                                           
1- A/AC.261/24 و   Corr.1 

عالوه بر کشورها، ناظران واحدهای دبیرخانه سازمان ملکل و نهادهکا و   . کشور در کنفرانس حضور داشتند 111 -1
نیز در کنفرانس حضور بکه هکم    یردولتیغمیان دولتی یا  یها سازمانتخصصی سیستم سازمان ملل و  یها آژانس
 .رساندند
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ویکژه،   یتکه قبلکی کم ستایش یاد و خاطره رئیس  فکوق، منصب رئیس افتخکککاری را در

عنوان قدردانی از نقش وی در فرآیند مکذاکرات، بکه    و به( از کلمبیا)هکتور چاری سمپر 

کنفرانس مذکور، همچنین تصمیم بر این گرفت ککه مقکررات   . کلمبیا اعطا نمود یندهنما

فرمکا   کاری این کنفرانس، حکم یهالزم، بر رو یلوتعد روال کاری مجمع عمومی، با جرح

 .شود
کننکده در کنفکرانس و    اولین تا ششمین نشست، نماینکدگان کشکورهای شکرکت    در

جهکت  . هکای خکود را قرائکت نمودنکد     ، بیانیکه AALCOهای میان دولتی ن یر  سازمان

و انجکام مکذاکرات سکطح بکاال درخصکوص       111/17پیروی کامل از الزامات قطعنامکه  

ورهای عضکو و بکا   موضوعات مرتبط با معاهده مدن ر، دولت مکزیک بکا مشکورت کشک   

همکاری اداره مواد مخدر و جرایم سکازمان ملکل، چهکار جلسکه جکانبی را نیکز در طکی        

های اضافی برای بیکان   جلسات جانبی فوق، جهت حصول فرصت. کنفرانس، برپا داشت

هکای میکان دولتکی، بخکش خصوصکی، جامعکه مکدنی و         نمایندگان سازمان های یدگاهد

ویکژه از من کر اجکرای     فساد، بکه  یهاقدامات آتی عل ن ر درخصوص ها، جهت تبادل رسانه

 1.بودند شده یمعاهده، طراح

رتبه دیگر ککه از اختیکار کامکل بکرای امضکا       وزیر، دادستان کل یا مقامات عالی 11

 1.برخوردار بودند، معاهده مبارزه با فساد سازمان ملل را امضا کردند

                                                           
1- A/CONF.205/2 

، باربادوس، بلژیکک، بنکین،   یشاترالجزایر، آنگوال، آرژانتین، استرالیا، : امضاکنندگان، به شرح زیر است هرستف -1
بولیوی، برزیل، بلغارستان، بورکینافاسو، کامرون، کیپ ورد، چین، کلمبیا، کاستاریکا، کوت دیویر، کرواسی، قبکرس،  

ر، اتیوپی، فنالند، فرانسه، گکابون، آلمکان، یونکان، گواتمکاال،     دانمارک، جمهوری دومینیکن، اکوادور، مصر، السالوادو
هائیتی، مجارستان، ایرلند، جمهکوری اسکالمی ایکران، ایتالیکا، ژاپکن، اردن، کنیکا، کویکت، قرقیزسکتان، جمهکوری          
دموکراتیک خلق الئوس، لیخکتن اشکتاین، لیتکوانی، لوکزامبکورگ، کومکور، ماداگاسککار، مکالزی، مکالی، مکوریس،          

گوئکه، پکرو، فیلیپکین،    راا، مراکش، نامیبیا، نپال، هلند، نیوزیلند، نیکاراگوئه، نیجریه، نروژ، پاکستان، پانامکا، پ مکزیک
لهستان، جمهوری کره، رومانی، روسیه، سنگال، سیرالئون، اسلواکی، آفریقای جنکوبی، سکوئد، سکوئیس، جمهکوری     

آمریککا،   متحکده  یکاالت ابریتانیا، جمهکوری متحکد تانزانیکا،    عربی سوریه، تایلند، تیمور شرقی، توگو، ترکیه، اوگاندا، 
 .اروگوئه، ونزوئال، ویتنام
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کشکور   11از میکان  . امضکا نمکود   المللی نیز معاهکده فکوق را   یک سازمان اقتصادی بین

یککی از کشکورهای عضکو    )کنیکا  . بودند AALCOکشور عضو  11امضاکننده معاهده، 

AALCO)درواقع برای اولین بار بکود  . ، اولین کشوری بود که سند تنفیذ را تودیع نمود

 ای را امضا و در اولین روز کنفکرانس امضکای آن، سکند تنفیکذ را     که یک کشور معاهده

 1.دارد یمانیعضو پ 12امضاکننده و  111حاضر  معاهده فوق درحال. است نموده تودیع

کشکورهای   عضو ازاند، نه  از میان کشورهای عضوی که معاهده فوق را تنفیذ نموده

جمهوری عربی مصر، اردن، کنیا، : اند از کشورهای فوق عبارت. هستند AALCOعضو 

آفریقای جنوبی . ریالنکا، تانزانیا و اوگانداموریس، نیجریه، سیرالئون، آفریقای جنوبی، س

تا زمکان تصکمیم دولکت جمهکوری آفریقکای      ... "حین تنفیذ معاهده فوق، قید نمود که 

المللی، دولت آفریقای جنوبی، خود  جنوبی درخصوص قضاوت اجباری دادگاه قضایی بین

المللکی را   ی بکین از معاهده که قضاوت اجباری دادگاه قضای( 1) 11را ملزم به مفاد ماده 

. دانکد  شناسکد، نمکی   در اختالفات ناشی از تفسیر یا اعمال معاهده فوق، به رسکمیت مکی  

آفریقای جنوبی، بر این موضوع باقی خواهد ماند که برای ارائه یک مناقشکه خکاص بکه    

وفصل آن، رضکایت تمکامی طکرفین مناقشکه، در هرککدام از       برای حل المللی یندادگاه ب

 .معاهده فوق نیاز به هشت تنفیذ دیگر دارد تا اجرایی شود. "می استها، الزا پرونده

 نکات برجسته معاهده

کشور به بحث گذاشکته شکد و    111معاهده مبارزه با فساد سازمان ملل، در میان تقریباً 

المللکی دربکاره اقکداماتی     معاهده فوق، نشانگر اجماع ن ر بکین . مورد موافقت قرار گرفت

پیشکگیری و پیگکرد کیفکری فسکاد، همککاری       یهکا  د در حکوزه است که کشکورها بایک  

این معاهکده، بر فراگیری و پیچیدگی مشککل  . المللی، و بازیابی دارایی صورت دهند بین

 یزهکای فسکادآم   فوق در میان تمکامی کشکورها و مسکئولیت مشکترک درمکورد فعالیکت      

                                                           
الجزایر، بالروس، بنین، کرواسی، جیبوتی، السالوادور، مصکر، هنکدوراس، مجارسکتان، اردن، کنیکا، ماداگاسککار،       -1

 ، ترکمنستان، تانزانیا و اوگانداموریس، مکزیک، نامیبیا، نیجریه، پرو، رومانی، سیرالئون، آفریقای جنوبی، سریالنکا
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. شکود  بنکدی مکی   ماده تقسکیم  71معاهده فوق، به هشت فصل و . فرامرزی، اذعان دارد

 :اند از فصول مذکور عبارت

 بندهای کلی .1

 معیارهای بازدارنده .1

 پیگرد قضایی و اجرای قانون .1

 المللی همکاری بین .2

 بازیابی دارایی .1

 مساعدت فنی و تبادل اطالعات .1

 اجرا و سازوکارهای .7

 بندهای پایانی .1

المللی جهکانی اسکت ککه     نامه بین معاهده مبارزه با فساد سازمان ملل، اولین موافقت

معاهکده فکوق، اسکتانداردهای    . تمامی ابعاد فساد را در برگرفته و ککاربردی جهکانی دارد  

تفصیل به کشکف دارایکی بکر یکک      ای است که به مشترکی را وضع کرده و تنها معاهده

هده، فساد را هکم در بخکش دولتکی و هکم خصوصکی،      این معا. پردازد مبنای جهانی می

با بخش خصوصی، پوشکش داده و بکر پیگکرد قکانونی      –ازجمله فساد بخش خصوصی 

 .وخارجی، اختالس، تجارت تحت نفوذ، پولشویی، تأکید دارد خواری داخلی رشوه

المللی کارآمکد را بکرای همککاری مکابین کشکورهای       این معاهده، یک چارچو  بین

استرداد مجرمان و انجام تحقیقات،  ینهویژه درزم ت ملی، و مساعدت فنی بهعضو، مقاما

ویژه، اقدام به تهیه نکات تفسیری درخصکوص بایگکانی و    یتهاگرچه کم. آورد فراهم می

استفاده در این   بت رسمی نیز نموده بود تا درکی مشترک از برخی بندها و شروط مورد

مع عمکومی درخصکوص سکند فکوق، صکورت      معاهده را تسهیل کند، اقدامی توسط مج

 .نگرفت
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 (فهرست واژگان)تعاریف ( الف

تکر ککردن تفسکیر     معاهده مبارزه با فساد سازمان ملل، فهرست واژگانی را بکرای راحکت  

فهرست واژگان فوق، که در . بندهای معاهده توسط کشورهای عضو، فراهم نموده است

سازمان  یتدولتی، مقام دولتی خارجی، مأمورمقام : شده، عبارت است از معاهده گنجانده

المللی دولتی، دارایی، عواید حاصل از جرم، انسداد یا مصادره، توقیف، اتهام محمول،  بین

عالوه بر ایکن، معاهکده فکوق، ککاربرد واژگکانی ن یکر دارا شکدن        . و تحویل کنترل شد

 .ه استنامشروع، سوءاستفاده از وظایف، اختالس و غیره را نیز توضیح داد

کننکده در   ن ر مابین کشورهای مذاکره فقدان اجماع ن ر و اختالف یلدل حال، به بااین

، "دولتکی  یفکه وظ"ویژه، تصمیم گرفت تا معانی واژگانی ن یکر   یتهجریان مذاکرات، کم

شکخص  "، و "المللی سازمان بین"، "های نامشروع دارایی"، "المللی دولتی سازمان بین"

هکای ناشکی از    انتقکال دارایکی   "، "عمکل فسکادآمیز  "، "معیارهای بازدارنده"، "حقوقی

دارا شدن "، "ها کشف دارایی"، "قرارداد مشکوک"، "تاوان وجوه"، "اقدامات فسادآمیز

کشکور مکورد    "، "همدست تأ یرگذار": "مقام خصوصی"، "فعتتعارض من"، "نامشروع

، "فسکاد "درمکورد تعریکف   . 1را در آن نگنجانکد  "کننده کشور درخواست"و  "درخواست

                                                           
، با حقوق یا بدون حقوق انجام شکونده  یدائمفعالیت موقت یا  هرگونه عنوان بهرا  "وظیفه دولتی"، (b) 1 ماده -1

یکا   هکا  هیکأت , ، مؤسسکات هکا  آژانکس توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی به نام دولت و یا در خکدمت دولکت یکا    
یک سازمان میان دولتی تعریکف   عنوان بهرا  "دولتی المللی ینبسازمان "، (e) 1 ماده  ؛ کند یم، تعریف یشنهادها

فکوق،   واژه، ضکروری نبکود، زیکرا    "دولتکی  المللکی  ینبسازمان "اعضا احساس کردند که شمول تعریفی از . کند یم
شامل بر اقکداماتی ککه در ایکن    " عنوان به، را "فساد" واژه( 1) 1 ماده؛ شود یمدرک  المللی ینبدر قوانین  یخوب به

، چکه بکه یکک مقکام دولتکی و چکه       گیرنکد  یمک ، تحت پیگرد کیفری قکرار  1و متعاقب فصل  اند شده عنوانمعاهده، 
قکوانین   براسکاس اقکدامات فسکادآمیز    عنکوان  بکه دولکت   هیأتاقدام دیگری که  هرگونهخصوصی مرتبط باشند، و 

جکرم بشناسککککد    عنوان بهیا احتماالً در آینده  یفکککهوظجرم شناخته و یا تعریف کرده باشد و،  عنوان به، اش یداخل
، با حقوق یدائمهرگونه فعالیت موقت یا  عنوان بهدولتی را  یفهوظ( n) 1 ماده؛ کند یمریف ، تع"و یا تعریف کنکککد

دولت و یکا نهادهکایش،    در خدمتیا افتخاری انجام گیرند، توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی به نام دولت و یا 
یک سازمان دولتکی، میکان دولتکی، خصوصکی یکل       عنوان بهرا  " المللی ینبسازمان  "، (o) 1 ماده. کند یمتعریف 

فعالیتش دو کشور یا بیشتر را در بر گیرد و در یکی از کشکورهای عضکو ایکن معاهکده،      حوزهکه وجود و  یردولتیغ
یکا اشکخاص معنکوی     هکا  سکازمان ، ها شرکترا به  "شخص حقوقی  "، (q) 1 ماده؛ کند یمباشد، تعریف  شده واقع

باشند، اطکالق   شدهوصی که طبق قوانین کشورهای عضو معاهده، به این نام تعریف حاضر در بخش دولتی یا خص
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بر مبنکای  )یک گزینه . کنندگان در مذاکرات، وجود داشت شرکت هایی در دیدگاه تفاوت

. نمود ، اتخاذ می"فساد"، نگرشی کلی را به تعریف (شده توسط اکراین ارائه یشنهادهایپ

، ماهیتاً (بوتسوانا و پاکستان بود یشنهادهایکه بر مبنای پ)در طرف دیگر، دومین گزینه 

 .محدودکننده بود

کنندگان در مذاکرات این بود که تصمیم گرفته شکد   ن ر اصلی مابین شرکت اختالف

 1.، ارائه نگردد"فساد  "که تعریفی از واژه 

 معیارهای بازدارنده( ب

براساس فلسفه فوق، معاهده مبارزه با فساد سکازمان  . "است رماندپیشگیری، بهتر از "

هکای دولتکی و    کامل را به پیشکگیری بکا معیارهکای مکرتبط بکا بخکش       فصل یکملل، 

معیارهای بازدارنده مذکور، هر کشور عضو را به ایجاد و حفکظ  . خصوصی، اختصاص داد

کننکده   جامعه مدنی را تقویت کنند و بازتا  های بازدارنده ضدفساد که مشارکت سیاست

های دولتکی، انسکجام، شکفافیت و     اصول حاکمیت قانون، مدیریت صحیح امور و دارایی

های بازدارنده ضدفساد با اسکتقالل الزم باشکند، ملکزم     و هیأت یا هیأت پذیری یتمسئول

 .سازند می

بکه حفکظ و تحککیم    معیارهای بازدارنده مرتبط با بخش دولتی، کشورهای عضکو را  

جذ  نیرو، استخدام، ابقکا، تقویکت و بازنشسکتگی کارکنکان دولتکی، ملکزم        یها دستگاه

برای این من ور، کشور عضو باید قانون اجرایی برای مقامات دولتی، سیستم . نمایند می

                                                                                                                           
، گنجانده نشکد؛  پردازد یمفصلی جداگانه به این موضوع  که یآنجائاز  "معیارهای بازدارنده  "، (r) 1؛ ماده کند یم

تکاوان   "( v) 1؛ مکاده  " آمیزفسادحاصل از اعمال  های ییداراانتقال  "( t) 1؛ ماده " فسادآمیزعمل  "( s) 1ماده 
را به معنای یک کشور عضو معاهده که درخواسکت مسکاعدت در    "کشور مورد درخواست  "، (x) 1؛ ماده "وجوه 

 "، (y) 1 مکاده ؛ و کنکد  یمک نامشروع از آن صورت گرفته، تعریف  های ییداراشناسایی، انسداد، مصادره و یا کشف 
دیگکر   معاهکده را به یک کشور عضو معاهده که درخواست مساعدت از یک کشور عضکو   " کننده درخواستکشور 

 .کند یمنامشروع نموده است، اطالق  های ییداراجهت شناسایی، انسداد، مصادره و یا کشف 

ن ، و در ششکمی (v)و ( b( )e( )l) 1، در پنجمین اجالس، و مواد (y)و ( x) 1و ( u)و ( q) 1و ( o)تا ( m) 1مواد  
 .اجالس، حذف شد

1 - A/AC.261/3/Rev3  
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مناسب برای تدارک و مدیریت منابع مکالی دولتکی، شکفافیت در سیسکتم اداری دولتکی      

. ، معیارهای مرتبط با خدمات قضایی و دادرسی، را مدن ر قرار دهد(دولتی یده گزارش)

بخش خصوصی، کشورهای عضو باید معیارهایی را جهت پیشکگیری از فسکاد،    ینهدرزم

واسطه تقویت استانداردهای حسابداری و حسابرسی در بخش خصوصی، اتخاذ نمکوده   به

، متناسب و قابل قبولی را بکرای  و در مواقع الزم، جرایم مدنی، اجرایی یا کیفری کارآمد

معیارهککای بازدارنککده بخککش . تخطککی از اطاعککت از چنککین معیارهککایی، در ن ککر بگیککرد

 .خصوصی، همچنین باید شامل پیشگیری از پولشویی، و مشارکت جامعه مدنی، باشند

پیشگیری از فساد دولتی عالوه بر موارد مذکور، نیازمند تالش تمامی اعضای جامعه نیز 

بر دالیل فوق، معاهده کشورها را به تقویت فعاالنه مشارکت دادن نهادهای  بنا. شدبا می

غیردولتی و اجتماعی، و عناصر دیگر جامعه مدنی، و افزایش آگاهی عمومی درخصوص 

 .خواند یهای حل این مشکل، فرام فساد و روش

از فساد، بکه  پیشگیری  راستایاز معاهده، از ایجاد و تقویت اقدامات مؤ ر در  1ماده 

 .کند نیکی یاد می

 پیگرد کیفری یایجاد سازوکارها( ج

معاهده فوق کشورها را به وضع قوانین جزائکی و مکدنی خکاص جهکت پوشکش طیفکی       

سازد  چنین قوانینی وضع نشده باشند، ملزم می تر یشگسترده از اقدامات فسادآمیز، اگر پ

انکد؛ در   در برخی از موارد، کشورها به لحاو حقوق به وضع قکوانین مکذکور، ملکزم شکده    

هکا بکه    های موجود در قوانین داخلی کشکورهای مختلکف، آن   موارد دیگر از من ر تفاوت

 .مدن ر قرار دادن این موضوع حین وضع قوانین مذکور، ملزم هستند

تنهکا   شده در این موضکوع، فراتکر رفتکه و نکه     اهده، از سطح ابزارهای قبلی مطرحمع

شمارد، بلکه  خواری و اختالس وجود دولتی را تخلف می اشکال اساسی فساد ن یر رشوه

عوایکد حاصکل از فسکاد را نیکز پوشکش       "پولشویی"و  یکار تجارت تحت نفوذ و پنهان

ت از فساد ن یر پولشویی، و ایجاد مکانع بکر   به اتهامات صورت گیرنده در حمای. دهد می
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ساز  های مشکل اتهامات مدن ر این معاهده، به حوزه. شود سر راه عدالت نیز پرداخته می

 .فساد بخش خصوصی نیز توجه دارند

 :اند از اقدامات فسادآمیز تحت پوشش این معاهده عبارت

 (11ماده )خواری مقامات دولتی ملی  رشوه -

هکای   ت دولتکی خکارجی و مقامکات سکازمان    خکواری مقامکا   رشوه -

 (11ماده )المللی عمومی  بین

 (17ماده )ها  ومیل و یا انحرافات دیگر دارایی اختالس، حیف -

 (11ماده )تجارت تحت نفوذ  -

 (11ماده )سوءاستفاده از وظایف  -

 (11ماده )دارا شدن نامشروع  -

 (11ماده )خواری در بخش خصوصی  رشوه -

 (11ماده )ها  اختالس دارایی -

 (11ماده )پولشویی عواید حاصل از جرم  -

 (12ماده )کتمان  -

 (11ماده )ایجاد مانع بر سر راه عدالت  -

 (17ماده )همدستی و تالش برای ارتکا  جرم  -

 (11ماده )آمیز عنوان عنصر جرم آگاهی، من ور و هدف به -

 المللی همکاری بین( د

المللکی بکرای    همککاری بکین  فصل چهار از معاهده، به تقویت و استحکام بخشیدن بکه  

کنند تا با یکدیگر  ، کشورها موافقت می21براساس ماده . اجرای کارآمد قانون اشاره دارد

قضکایی   دازجملکه پیشکگیری، تحقیکق، و پیگکر    )ای از مبکارزه علیکه فسکاد     در هر جنبه

کشورها براساس این معاهده ملزم به ارائه اشککالی خکاص از   . ، همکاری کنند(متخلفان

آوری و انتقکال مکدارک بکرای اسکتفاده در دادگکاه، و       عدت حقوقی متقابل در جمکع مسا
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طبق معاهده، کشکورها بایکد معیارهکایی را اتخکاذ      ینهمچن. گردند استرداد مجرمان، می

تقویت ردگیری، انسداد، توصیف و مصادره عوایکد حاصکل از فسکاد     راستایکنند که در 

 1.باشند

کند که این ماده بایکد بکرای اتهامکات     عنوان می 22درمورد استرداد مجرمان، ماده 

باشکد   که شخصی موضوع تقاضای استرداد می ییشده مطابق با معاهده فوق، درجا وضع

کار گرفته شود، مشروط بکر اینککه    در قلمروی کشور عضو مورد درخواست قرار دارد، به

کننده  ر درخواستاتهامی که استرداد مذکور بر مبنای آن است، تحت قوانین هر دو کشو

 1.و درخواست شده، قابل مجازات باشد

تواننکد   دارد که کشورهای عضکو مکی   عنوان می 21درمورد انتقال فرد محکوم، ماده 

ها یا توافقات دوجانبه یا چندجانبه درخصوص انتقال افکراد محککوم    نامه ورود به موافقت

ا مکدن ر قکرار دهنکد، تکا     یا دیگر اشکال محرومیت از آزادی بکه قلمروشکان، ر   بسحبه 

درخصوص مساعدت حقکوقی   1.محکومان بتوانند در آنجا محکومیت خود را کامل کنند

میکککزان مساعکککدت  ینباالتر یددارد که کشورهای عضو با عنوان می 21متقابل، ماده 

به یککدیگر   ییههای قضا کیفری و رویه حقوقکککی دوجانبه را طکی تحقیقات، پیگردهای

گذشته، فصل فوق، به همکاری مابین کشکورهای عضکو در انتقکال     ها یناز ا. دارائه دهن

 .های کیفری، اجرای قانون و تحقیق، پرداخته است پرونده

 بازیابی دارایی( و

عنکوان   وضکوح از آن بکه   در نقطه عطفی بزرگ کشورها درخصوص بازیابی دارایی که به

مبحکث فکوق، موضکوعی    . فق رسکیدند ، به توادشو یاد می "... اصلی اساسی از معاهده"

که فساد سطح ککالن  یی بسیار مهم برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه است، جا

                                                           
 معاهده سازمان ملل 11تا  22 ماده -1
 .ویژه تصویب شد یتهکمدر پنجمین اجالس  11 ماده -1
 .ویژه تصویب شد یتهکم جلسهدر پنجمین  11 ماده -1
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جدیکد   یهکا   روت ملی را کاهش داده و برای بازسازی و مرمت جوامع دارای حکومکت 

 هکای  یزن رسیدن به توافق درخصوص فصل فوق، چانه. شدت به منابع مالی نیاز است به

هکای   دارایکی  کننده یبهای کشورهای تعق ربرداشت، زیرا باید مابین خواستهشدیدی را د

ها درخواست  ها، با مقررات حقوقی و قانونی کشورهایی که از آن غیرقانونی متعلق به آن

 .کند شود، تعادلی ایجاد می کمک می

ویکژه درمکورد    اند به بندهای مختلفی به چگونگی ارائه همکاری و مساعدت، پرداخته

کننکده آن برگردانکده    تالس وجوه دولتی، دارایی مصادره شکده بکه کشکور درخواسکت    اخ

خواهد شد؛ درمورد عواید حاصل از هرگونه تخلف دیگکر تحکت پوشکش ایکن معاهکده،      

دارایی مذکور، مشروط به ارائه مدارک دال بر مالکیت و یا ا بات زیان واردشده به کشور 

ر تمکامی مکوارد دیگکر، اولویکت اتخکاذ شکونده       کننده بازگردانده خواهد شد؛ د درخواست

کننکده، بازگشکت    عبارت خواهد بود از بازگشت دارایی مصادره شده به کشور درخواسکت 

 .چنین دارایی به مالکان قانونی قبلی و یا جبران خسارت قربانیان

های کشورها در پوشکاندن ا کرات    بندهای کارآمد مربوط به بازیابی دارایی، از تالش

شی از فساد، و ارسال پیامی به مقامات فاسد مبنی بر اینکه جایی بکرای پنهکان   وخیم نا

، 11بکر همکین اسکاس، مکاده     . کنکد  نامشروعشان وجود ندارد، حمایکت مکی   های ییدارا

. خوانکد  عنوان اصلی اساسی از این معاهده می ها به کشورهای مبدأ را به بازگشت دارایی

کشورهای عضو را به ارائه بیشترین همکاری به یککدیگر در تحقیکق و پیگکرد     21ماده 

از من ر بازیابی دارایکی، مکاده فکوق    . زدسا کیفری اتهامات ذکرشده در معاهده ملزم می

 ککه  یالمللی، تکا زمکان   درخصوص موضوعات مرتبط با همکاری بین": کند که عنوان می

ککورد  رن کر از اینککه قکوانین کشکور      مجرمیت در هر دو کشور یک الزام است، صکرف 

کننکده وارد   خاص کشور درخواسکت  یبند درخواست، اتهام مدن ر خود را مطابق با دسته

ازد و یا با واژگان مشابهی آن را اعالم کند یا نه، اگر عمل اصلی که اتهام بر آن وارد س

 ."شمار بیاید، انجام این ماده، الزامی استهشود تحت قوانین هر دو کشور جرم ب می
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 اجرا سازوکارهای( ه

و  شکده  یشود تا روند اجرایی معاهکده بررسک   کنفرانس مابین کشورهای عضو برگزار می

دارد که باید  عنوان می 11ماده . برای اجرای معاهده تسهیل گردند یازهای موردن یتفعال

یک کنفرانس مابین کشورهای عضو معاهده برگزار شود تا میکزان همککاری و قابلیکت    

و مراحکل اجکرای آن، تسکهیل و     شکده  یکت کشورها در اصول اهداف مدن ر معاهده تقو

سال از تاریخ اجرایی شدن معاهکده،   یکت کنفرانس مذکور باید ظرف مد. بررسی گردد

کنفرانس فوق باید قوانین اجرایی ازجملکه قکوانین مکرتبط بکا پکذیرش و      . تشکیل گردد

 .مشارکت ناظران را تصویب کند

 بندهای پایانی( ی

و یا شدیدتری را نسبت  تر یرانهگ من ور اجرا، معیارهای سخت تواند به هر کشور عضو می

 1.در این معاهده برای پیشگیری و مبارزه با فساد اتخکاذ نمایکد   به معیارهای مطرح شده

وفصکل خواهنکد    تمامی مناقشات مرتبط با تفسیر و اجرای معاهده، ازطریق مذاکره حکل 

وفصکل نمکود، بکه حکمیکت      ای که نتوان آن را ازطریق مذاکره حل هرگونه مناقشه. شد

سکر ساختکککار حکمیکت بکه      اگر کشورهای طرف مناقشه نتوانند بر. گذاشته خواهد شد

 1.المللی، ارجاع دهد تواند این مناقشه را به دادگاه بین ها می توافق برسند هککر یک از آن

ای  های اقتصکادی منطقکه   امضای معاهده فوق برای تمامی کشورها، و همچنین اتحادیه

امضکا  تواند معاهده فوق را  ای در صورتی می یک اتحادیه اقتصادی منطقه. باشد آزاد می

معاهده  1.کم یکی از کشورهای عضو آن، چنین عملی را صورت داده باشد کند که دست

عضوگیری، تصویب، موافقت یکا پکذیرش، اجرایکی     امین یدر نهمین روز بعد از تاریخ س

                                                           
 معاهده سازمان ملل 11 ماده -1
هرکدام از کشورهای عضو در زمان امضا یا عضویت یا پذیرش یا  حال ینبااسازمان ملل،  معاهده 11 ماده -1

 .دانند از این معاهده نمی 1عنوان کنند که خود را پایبند به پاراگراف  توانند یمموافقت آن 
 معاهده سازمان ملل 17 ماده -1
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هرگونه اصالحی در این معاهده، باید بعد از گذشکت پکنج سکال از اجرایکی      1.خواهد شد

ح شدن بحث اصکالح، اگکر اجمکاع ن کر عمکومی      درصورت مطر. شدن آن صورت گیرد

. خواهکد بکود   دهنکده  یوجود نداشکت، نیکاز بکه رأی دوسکوم از کشکورهای حاضکر و رأ      

ای، از حکق رأی خکود درخصکوص موضکوعات مکرتبط       هکای اقتصکادی منطقکه    اتحادیه

، برابکر بکا تعکداد    هکا  یکه هکای ایکن اتحاد   تعداد رأی. ، استفاده خواهند نمودیتشانباصالح

 1. ها و هم عضو معاهده فوق هستند ی کشورهایی خواهد بود که هم عضو آنها رأی

 

 (GPAC)برنامه جهانی مبارزه با فساد 

، برای اولین بار توسط مرکز پیشگیری از جکرایم  (GPAC)برنامه جهانی مبارزه با فساد 

نکام  که بعدها به اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملکل تغییکر   )المللی سازمان ملل  بین

در واکنش به توسعه جهانی و نیاز فزاینده به حمایت از کشکورها در   1111، در سال (داد

کمک به کشورهای عضکو جهکت    GPACهدف . شد یانداز اقداماتشان بر ضدفساد راه

عمکدتاً در چهکار    GPAC، 1112تا آوریکل   1111از سال . بود فساد پیشگیری و کنترل

 :زیر، فعال بود ینهزم

ی سکاز  مساعدت فنکی بکه کشکورهای عضکو در مسکتحکم      فراهم آوردن .1

 شان در مبارزه با فساد؛ چارچو  حقوقی و ارگانی

هکا   المللکی قضکات دادگکاه    هکای بکین   بکه گکروه   یرسکان  حمایت و خدمات .1

 درخصوص تقویت انسجام قضایی؛

 ها و ابزار ضدفساد؛ توسعه و ترویج سیاست .1

 .فساد یههای یکپارچه عل تقویت همکاری .2

                                                           
 معاهده سازمان ملل 11 ماده -1
 معاهده سازمان ملل 11ماده  -1
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 GPAC  المللیی را اطررییو و ی      و شفافیت بین پذیری یتالمللی، مسئول بیندر سطح

آوری ارالعات برای تدوین معاهده مبارطه بیا فسیاد سیاطما      نظارتی جم  ساطوکاریک 

المللی در مبارطه با فساد اطرریو  های هماهنگ توسط جامعه بین ملل؛ و اتخاذ استراتژی

 .نماید یبه اشتراک گذاشتن مهارت و ارالعات، تقویت م

GPAC واسطه اقدامات طییر کمیک    در سطح ملی، به تحکیم معیارهای  دفساد به

ها، معیارها و ابزار فعلیی مبیارطه بیا فسیاد؛      ، سیاستها یارطیابی نهادها، استراتژ: کند می

نویس و اصالح مقررات مناسب و تحکیم حاکمیت قانو ؛ ارائیه مایاوره    کمک به پیش

نظییر  )هیای  دفسیاد؛ توسیعه معیارهیای باطدارنیده       تدرخصوص ایجاد و تحکیم هیی  

؛ تقوییت انسیجاد در   (های تبلیغاتی افیزایش آگیاهی عمیومی و قیوانین اجراییی      برنامه

های دولتی و خصوصی اطرریو تدارک مساعدت فنی در اصالحات مدنی، توسیعه   بخش

وجیوه؛   ط فسیاد و انتقیاغ ریرقیانونی   ابرای پیایییری   ساطی یتو اجرای قوانین، و ظرف

های ریردولتی در مبارطه علیه فساد؛ و فیراهم نمیود     حمایت اط جوام  مدنی و ساطما 

 .های سهامدارا  آموطش درخصوص معیارهای جدید مبارطه با فساد برای تمامی گروه

، به لبنا ، مجارستا ، آفریقای جنوبی، کلمبییا، رومیانی،   GPACتاکنو ،  9111اط ساغ 

های  ایرا ، موطامبیک و نیجریه، مساعدت فنی داده و پروژه اندونزی، جمهوری اسالمی

های تکمیلی را در رومانی، آفریقای جنیوبی   جدیدی را در کنیا، عراق، افغانستا  و پروژه

های فوق عمدتاً بیر تحکییم انسیجاد و ظرفییت      پروژه. و نیجریه صورت بخایده است

اییرانه موردنظر معاهیده،  بخش قضایی کیفری و همچنین سه حوطه دییر معیارهای پی

 :اند اط اند که عبارت متمرکز بوده

 ؛دملی  دفسا یها و ساطوکارها سیاست .9

 های دولتی و خصوصی، و تقویت انسجاد در بخش .2

 .های ناماروع ررد عواید حاصل اط فساد و تسهیل باطیابی دارایی .3
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المللی  توسعه بینالملل و اداره  با همکاری نهاد شفافیت بین GPAC 1111در سال 

، در شناسایی و اعمال بهترین اقدامات در تحککیم انسکجام و ظرفیکت    (DFID)بریتانیا 

اقکدام فکوق، منجکر بکه     . های کشورهای مختلف، حمایت نمود قضایی، از رؤسای دادگاه

هکای عملکی    ای از شکاخص  تدوین اهکدافی کلیکدی بکرای اصکالح قضکایی، مجموعکه      

نویس  زیابی فراگیر برای انسجام و ظرفیت قضایی، و پیش، یک روش اریریگ اندازه قابل

 .، گردید"بیانیه جهانی رفتار قضایی"

نیز توسط ( IGCA) "فساد یهالمللی برای همکاری عل گروه بین"عالوه بر این، یک 

UNODC   در چارچوGPAC  فسکاد و   یکه المللکی عل  تشکیل گردید تا همکاری بکین

هکای   از نهادهکایی ن یکر سکازمان    " IGCA ". ل نمایداستفاده کارآمد از منابع را تسهی

اسکت و توسکط یکک     شده یلهای توسعه تشک ای و بانک های منطقه غیردولتی، سازمان

گکروه  . نماید آن را ایفا می یرخانهنقش دب UNODCو  شده یریتدهی، مد سازمان یتهکم

هکای   رین شکیوه فوق همچنین مناظراتی را برای ابراز ن رات، اطالعات، تجربیات و بهت

ازجمله اجرای معاهده مبکارزه  )من ور تقویت تأ یرشان  های ضدفساد، به مرتبط با فعالیت

 .دهند ، صورت می(با فساد سازمان ملل

 

اجررای معاهرده مبرارزه برا فسراد       ینهدرزم UNODC / GPACعملکرد 

 سازمان ملل

، تضمین این امر (UNODC)مسئول مواد مخدر و جرایم سازمان ملل  یهتمرکز اول

به موازات این عمکل، تکالش جهکت گسکترش برنامکه      . است که معاهده، به اجرا درآید

هکای تمرککز    شده توسط مفاد معاهده مکذکور در حکوزه   مساعدت فنی در مسیر مشخص

یککی از  . گیکرد  خاص، و در کشورهایی که نیاز به بیشترین اقدامات را دارند، صورت می

یشگیری است یعنی فراهم آوردن چارچو  ن ارتی و ارگکانی  اصول اصلی معاهده فوق پ

تضمین اینکه این چکارچو  پیشکگیرانه   . جهت کاهش احتمال بروز فساد در مرحله اول



 زارش پژوهشیگ 62  

هکای   شدت تحت تأ یر فساد هستند، زیربنایی را برای تمامی مساعدت در جوامعی که به

بکود ککه بکا سکطوح      مساعدت فوق برای کشورهایی خواهکد . نماید فنی دیگر، ایجاد می

اند و یا با وجود اینکه مسئوالنشان تعهدی خالصانه بکه حکل    بسیار باالیی از فساد مواجه

پذیری خاصی نسکبت   دهند، آسیب این مشکل به طریقی جدی و جامع از خود نشان می

 .به اقدامات فسادآمیز دارند

و  UNDP ،DECDالمللی مختلف دیگکری ن یکر بانکک جهکانی،      های بین سازمان

اکنون در کمک به کشورها جهت مبارزه با فساد، فعال  های توسعه متقابل نیز هم آژانس

است، یک نگرش یکپارچه و چند ن امه بر مبنای منکابع و   یازچیزی که موردن. باشند می

عنکوان   بکه  UNODC. باشکد  های درگیر در مبارزه با فساد می های تمامی آژانس مهارت

ها  های اساسی، در اقدامات آن و تأمین مهارت گذاری یاستواسطه س متصدی معاهده، به

که بکه  ( IGAC) "فساد  یهالمللی مرتبط با همکاری عل گروه بین ". نقش خواهد داشت

هکای   تشکیل گردید، در تقویکت مشکارکت و تضکمین توسکعه پکروژه      UNODCابتکار 

را تضکمین  تقویت واکنش جهانی، ایکن امکر   . مشترک مناسب، ایفای نقش خواهد نمود

هکای   پرهیز شکود، حکوزه   یکار خواهد نمود که منابع، به حداکثر امکان برسند، از دوباره

متناسب مهارتی توسعه یابند و بیشترین تعداد سهامداران مکرتبط بکا ایکن موضکوع، بکه      

 .هایی منسجم، خالقانه و سازنده، بسیج گردند شیوه

 / UNODC، 1111ر سکال  پس از امضای معاهده مبارزه با فساد سکازمان ملکل د  

GPAC ارائه مساعدت فنکی بکه   : بر معیارهای پیشگیری از فساد متمرکز است، ازجمله

کنتکرل؛ تقویکت    یهکای ملکی ضدفسکاد و سکازوکارها     کشورها جهت تحککیم سیاسکت  

واسککطه تحککیم انسکجام و ظرفیککت قضکایی؛ تقویکت انسککجام در      حاکمیکت قکانون بکه   

هکا بکر همکین اسکاس، درحکال حاضکر،        دارایکی های خصوصی و دولتی؛ و بازیابی  بخش

ها، بکرای   های آزمایشی پیشگیری از فساد و کشف دارایی مساعدت مقدماتی برای پروژه

 .نیجریه و کنیا، درحال ارائه است
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عالوه بر این، برنامه فوق، اقکدام بکه ارائکه مسکاعدت فنکی بکه کشکورهای لبنکان،         

هکای جدیکدی را در    نیجریه نموده، پکروژه مجارستان، آفریقای جنوبی، کلمبیا، رومانی و 

 یهکا  دنبال ارائکه مشکوق   اندونزی، موزامبیک و جمهوری اسالمی ایران، آغاز کرده، و به

ارزیکابی مسکتقل   . باشکد  مکی ( غکزه )مساعدت فنی بکرای افغانسکتان و کرانکه بکاختری     

ازطریکق   UNODCاین هم داللت بر این دارد که . های فوق، مثبت بوده است فعالیت

معاهکده   ککه  یتا زمکان . تواند نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا کند مهارت فنی خود می

ای برای امضا و اولویکت   فوق به مرحله اجرا درآید، اداره مذکور، ازطریق خدمات مشاوره

ای که  های همکاری فنی متمرکز بر معیارهای بازدارنده در این معاهده، و ازطریق پروژه

ها الزم نیست، به کشورهای عضکو، کمکک فنکی     المللی برای آن ینهی  اجبار حقوقی ب

عملکرد دوم ذکرشده در باال ضرورتاً چهار حوزه را پوشش خواهد داد که اگکر  . نماید می

برای اصول جوامع فاقد فساد را فراهم خواهند  یاز، زیربنای موردنیرندپذ صورت یدرست به

 :اند از چهار حوزه فوق عبارت. آورد

 ملی ضدفساد؛ یها و سازوکارها سیاست .1

 تحکیم انسجام و قابلیت غذایی؛ .1

 های خصوصی و دولتی تقویت انسجام در بخش .1

 های نامشروع طرد عواید حاصل از فساد و تسهیل بازیابی دارایی .2

 

 (GPML)برنامه جهانی مبارزه با پولشویی 

الکزام معاهکده   در پاسکخ بکه    1117در سال ( GPML)برنامه جهانی مبارزه با پولشویی 

معاهده فوق، کشکورهای عضکو   . زا، شکل گرفت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد توهم

را به ایجاد سازوکارهای کیفری برای اتهام پولشکویی، و وضکع یکک چکارچو  حقکوقی      

 یانیکه ب. خوانکد  فراگیر جهت برخورد مکفی با موضوعات مرتبط بکا ایکن فعالیکت، فرامکی    

مجمع عمکومی در سکال    یژهبارزه با پولشویی که در نشست وسیاسی و طرح عملیاتی م
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فکوق، مکاورای معاهکده     یانیکه ب. تصویب شد نیز الزام برنامه فوق را تحکیم نمکود  1111

فعالیت  ینهویژه درزم حرکت نمود و امضاکنندگان را به اتخاذ معیارهای خاصی، به 1111

 .نهادهای مالی، ملزم نمود

هکا در مبکارزه بکا     توانکایی کشکورها و سکازمان   ، تحککیم  UNODCهدف گسکترده  

واسطه کمک به مقامات حقکوقی، مکالی و اجکرای قکانون      هدف فوق، به. پولشویی است

، یکاز من کور ایجکاد و توسکعه زیرسکاخت موردن     ازطریق اشکال مختلف مساعدت فنی، به

را  تحقیق و بازرسی، موضوعات مرتبط با پولشکویی  ینهابتکار عمل درزم. شود تقویت می

 .کند به کشورها، کمک می UNODCقرار داده و به مساعدت فنی  یموردبررس

 

یازدهمین کنگره سازمان ملل درخصوص پیشگیری جرم و عدالت کیفری، 

2111 

 بار یککنگره سازمان ملل درخصوص پیشگیری جرم و عدالت کیفری که هر پنج سال 

عنوان یک هیأت مشکورتی بکرای برنامکه پیشکگیری جکرم و عکدالت        شود، به برگزار می

و  ها یشای را برای شناسایی گرا نماید که جلسات مناظره کیفری سازمان ملل، عمل می

خکود   های یهموضوعات نوظهور در پیشگیری جرم و عدالت کیفری، فراهم نموده و توص

ارائکه   UNODCدر برنامکه ککاری، بکه     یریرگککا  را درمورد موضوعات مناسب برای به

ازطریکق اقکدامات زیکر     یعالوه بر این، کنگره فوق، مبنایی را برای هنجارساز. دهد می

 :آورد فراهم می
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هکای   ایجاد استانداردهایی برای بهبود اقدامات ملی، و ارائه ابزارهایی برای همکاری

جکرایم، و   ینکه زم جهکانی در المللکی؛ مطالعکات عملیکاتی ازجملکه تحقیقکاتی       مؤ ر بکین 

 1.های ضد جرم؛ و انواع مختلف مساعدت فنی هایی از استراتژی تحلیل

تا  11یازدهمین کنگره سازمان ملل درخصوص پیشگیری جرم و عدالت کیفری، از 

هکا؛   ها و واککنش  همیاری"موضوع این کنگره، . در بانکوک برگزار شد 1111آوریل  11

بود که توسکط مجمکع عمکومی،     "جرم و عدالت کیفری اتحاد استراتژیک در پیشگیری

المللکی در پیشکگیری از جکرم و تقویکت سیسکتم قضکای        من ور تقویت همکاری بین به

 1.دهی گردید کیفری، سازمان

های عملی در  یازدهمین کنگره، فرصتی جهت ترغیب کشورهای عضو به اتخاذ گام

از میکان پکنج   . م و فسککککاد بککود  یافته فراملی، تروریسک  پیشگیکککری از جرایم سازمان

اساسی مورد تمرککز کنگکره عبکارت     نوانعموردبحث توسط کنفرانس فوق، دو  1نوانع

جکرایم اقتصکادی و   "، و "در قرن بیسکت و یککم   ها یشتهدیدها و گرا: فساد": بودند از

                                                           
پیشگیری جرم و برخورد با خاطیان برگزار گردیده و موضوعات  درخصوصمان ملل ساز کنگرهتاکنون یازده  -1

در ژنو؛ جرایم ناشی از تغییرات اجتماعی متأ ر از رشد سریع  1111زندانیان و بزهکاران نوجوان، : از اند عبارتآن 
، عدالت کیفریو پیشگیری جرم  ینهزمدر لندن؛ مساعدت فنی در  1111بزهکاری نوجوانان،  ازجملهاقتصادی، 

؛ در ژنو 1171، آخر قرنچالش ربع  –در کیوتو؛ پیشگیری و کنترل جرم  1171در استکهلم؛ جرم و توسعه،  1111
 1111در کاراکاس؛ پیشگیری از جرم برای آزادی، عدالت، صلح و توسعه،  1111پیشگیری جرم و کیفیت زندگی، 

مواد مخدر  المللی ینب؛ تجارت ها یانوساقای باستانی؛ ریختن فاضال  خطرناک در آ  هدر میالن؛ سرقت گنجینه
و جرایم  یفراملمبارزه با سندیکاهای جرایم  یها طرحدر هاوانا؛  1111اعتیاد و ایدز،  ینمابو پیوند مهلک 

قرن بیست و  یها لشچامواجهه با : در قاهره؛ جرم و عدالت 1111، المللی ینبتحکیم همکاری  ازطریقاقتصادی 
 .در وین 1111یکم، 

 1111دسامبر  11تاریخ  171/17قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در  -1
 یافته سازمانمعیارهای کارآمد جهت مبارزه با جرایم : کنگره عبارت بودند از جلسهاساسی دستور  نوانعپنج  -1
دیگر از من ر  مجرمانه های یتفعالتروریسم و  ینمابتروریسم و پیوندهای  یهعل المللی ینب؛ همکاری المللی ینب

در قرن بیست و یکم؛ جرایم  ها یشگراتهدیدات و : ؛ فساد(UNODC)مواد مخدر و جرم سازمان ملل  ادارهکار 
در  یاستانداردسازپنجاه سال : استانداردها یکارآمدسازپایدار؛ و  توسعه روی یشپ یها چالش: اقتصادی و مالی
 .عدالت کیفریپیشگیری جرم و 
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معیارهکای  "هکا،   عالوه بر این، شش کارگاه فنی نیز برگزار شد ککه یککی از آن  . "مالی

 1.بود "با جرایم اقتصادی ازجمله پولشویی مبارزه

ها، بکر نیکاز بکه     ها و کارگاه های اصلی، کمیته در طی مباحث مطرح شده در نشست 

من ور مبارزه با اشکال جدید جرایم فراملی و تروریسم و نیکاز بکه    المللی به همکاری بین

تروریسم و فسکاد   المللی در زمینه پیشگیری جرم، اجرای معاهدات فعلی و ابزارهای بین

 .تأکید فراوان شد

های  یافته و پروتکل یکی از موضوعات کلیدی، اجرای کارآمد معاهده جرایم سازمان

کشورهای عضو ایکن معاهکده، در اجکالس دوم خکود، طرحکی       1112کنفرانس . آن بود

سازگارسازی مبنایی قوانین ملی مطابق : های زیر، تصویب نمود عملی را بر مبنای زمینه

 روی یشپ های یوضع سازوکار پیگرد کیفری و دشوار: های آن معاهده فوق و پروتکل با

المللی و مساعدت فنکی جهکت غلبکه بکر مشککالت       اجرای ابزارهای فوق؛ همکاری بین

 .یشها اجرای معاهده و پروتکل روی یشپ

یافتکه در آن و   های کلیدی قاچکاق و نقکش جکرایم سکازمان     کنگره همچنین حوزه 

پروتککل قاچکاق   )قاچکاق انسکان   : ها، را تحت پوشش قرارداد ازجمله متقابل آناقدامات 

سه فرآیند در سکازمان ملکل   )؛ قاچاق سالح (پروتکل مهاجران)؛ قاچاق مهاجران (انسان

المللکی جهکت شناسکایی و ردگیکری      ابکزاری بکین  : پروتککل سکالح  : درحال اجرا اسکت 

من کور کنتکرل داللکی در     اری بکه های سبک؛ و ابز کوچک غیرمجاز و اسلحه یها سالح

؛ استفاده و قاچاق مواد منفجره؛ قاچاق (های سبک کوچک و اسلحه یها معامالت سالح

                                                           
اجکرای   ینکه درزم المللکی  ینبک تقویکت همککاری   . 1: موضوعات زیر بودند درخصوصشش کارگاه فنی مذکور،  -1

. 1عکدالت اسکتردادی؛    ازجملکه ، کیفکری تقویکت اصکالح قکوانین    . 1معیارهکای اسکترداد مجرمکان؛     ازجملهقانون، 
. 2در ارتباط با جرایم شهری و جوانکان در معکرض خطکر؛     یژهو بهم، پیشگیری جر های یوهشو بهترین  ها یاستراتژ

معیارهای مبکارزه بکا جکرایم    . 1؛ مربوط المللی ینب یها پروتکلمعیارهای مبارزه با تروریسم با ارجاع به معاهدات و 
، 1111مکارس   12سکازمان ملکل،    یهنشکر . ای یانکه رامعیارهای مبکارزه بکا جکرایم    . 1؛ و پولشویی ازجملهاقتصادی 

UNIS/CP/509. 
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اصول راهنما درخصوص پیوند اعضکای انسکان؛ پروتککل اختیکاری     )اعضای بدن انسان 

 (.الحاقی به معاهده حقوق کودک و پروتکل قاچاق انسان

اکثکر  . قت هویت نیز موردبحث قرار گرفتنکد موضوعات مرتبط با کالهبرداری و سر 

ای جدی بوده و تکأ یر آن از من کر    مباحث داللت بر آن داشتند که کالهبرداری، دغدغه

سکرعت   ، بکه شان یاییهای صورت گیرنده و تنوع و دامنه تأ یر جغراف گستره کالهبرداری

ت سکرقت  های ناشکی از موضکوعا   حال اکثر مباحث، به دغدغه درعین. درحال رشد است

بسیاری از . نیز اشاره داشتند( خواندند که برخی آن را کالهبرداری هویت نیز می)هویت 

توان به طیفی وسیع از اتهامات دیگر،  نمودند که سرقت هویت را می کشورها عنوان می

 ترین یکحال، نزد بااین. عنوان یک مرحله مقدماتی و یا بخشی از خود جرم، پیوند داد به

توان با کالهبرداری در ن ر گرفت، زیرا در اکثر موارد سرقت هویکت، در   می پیوند آن را

کالهبرداری نقش داشته و به متخلفان در فریکب قربانیکان، فکرار از پیگکرد قضکایی، و      

همچنکین بکه اهمیکت و    . کنکد  انتقال، کتمان و تطهیر عواید حاصل از جرم، کمک مکی 

عنوان مبنایی  یافته فراملی سازمان ملل، به نقابلیت اعمال معاهده مبارزه با جرایم سازما

 .شد های جدی کالهبرداری فراملی نیز اشاره می برای همکاری در اکثر پرونده

بر نیاز به مساعدت فنی به کشکورهایی ککه جهکت اجکرای معاهکدات، نیازمنکد آن        

توسکعه، خواسکتار یکک     همچنین بسیاری از کشورهای درحال. ای شد هستند، تأکید ویژه

یافته، با این ایده  حال اکثر کشورهای توسعه بااین. عاهده مبارزه با پولشویی جدید بودندم

 .مخالف بودند

را تصویب کردند که  "بیانیه بانکوک"یازدهمین کنگره در آخرین روز، به یکپارچه  

به موضوعاتی ن یر قاچاق انسان، پولشویی، فساد، جرایم مجازی، عکدالت اسکتردادی، و   

هکا و   همیکاری "مطکابق بکا ایکن بیانیکه، ککه عنکوان آن،       . پرداخت جرایم می علل ریشه

بود، کشورهای عضکو،   "اتحاد استراتژیک در پیشگیری جرم و عدالت کیفری: ها واکنش

المللکی در مبکارزه بکا جکرایم و      های بهبود همکاری بین در جستجوی راه شان یبر آمادگ
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هکایی از قبیکل اسکترداد     انبکه، در زمینکه  ای و دوج تروریسم در سطوح چندجانبه، منطقکه 

 .مجرمان و مساعدت حقوقی متقابل، تأکید مجدد کردند

یافتکه   کنگره همچنین از تمامی کشورهایی که هنوز معاهده مبارزه با جرایم سازمان

اند، خواسکت   فراملی و معاهده مبارزه با فساد سازمان ملل را امضا، تصویب یا اجرا نکرده

کننده و نهادهای مالی خواست تا به  نگره همچنین از کشورهای کمکک. که چنین کنند

توسکعه و   ایفای نقش داوطلبانکه در تکدارک مسکاعدت فنکی بکرای کشکورهای درحکال       

ها  کشورهایی که اقتصادهایشان در مرحله گذار قرار دارد، ادامه دهند تا از این طریق آن

، اتخاذ اسکتانداردها و هنجارهکای   را در ایجاد ظرفیت جهت پیشگیری و مبارزه با جرایم

سازمان ملکل در پیشکگیری از جکرم و عکدالت کیفکری، و اجکرای معاهکدات مکذکور و         

 .المللی مواد مخدر کمک نمایند معاهدات کنترل بین

تمام کشکورهایی را ککه هنکوز بکه عضکویت       اش یانیهدر ارتباط با فساد، کنگره در ب

از من کر  . ککار فراخوانکد   یکن ، به انجکام ا اند مدهیامعاهده مبارزه با فساد سازمان ملل درن

در بخکش   پکذیری  یتکنترل فساد، کنگره بر نیاز به تقویت فرهنکگ انسکجام و مسکئول   

یازدهمین کنگره همچنین بر نیاز به اتخکاذ معیارهکایی   . دولتی و خصوصی، اذعان نمود

. د نمکود جهت تسهیل کشف و بازگرداندن دارایی، مطابق با اصول معاهکده فکوق، تأکیک   

منتشرشده، بر اهمیت اساسی اجرای ابزارهکای فعلکی و ایجکاد معیارهکای ملکی و       یانیهب

ن یکر جکرایم مجکازی، پولشکویی، قاچکاق      )المللی در موضوعات مجرمانه،  همکاری بین

، استرداد مجرمکان، مسکاعدت حقکوقی متقابکل، و مصکادره، بازیکابی و       (فرهنگی یاشیا

 .مجدداً صحه گذاشت بازگرداندن عواید حاصل از جرم،

 

 

 






