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  اشاره

به خـود  شده کـه بخشـی از سیاسـت غیررسـمی کشـورها را  اي پدیدهامروزه، فساد تبدیل به 

و میزان آن با توجه بـه نـوع سـاختارهاي موجـود و نحـوه برخـورد کشورها  دهد میاختصاص

مـوارد  که باوجود این.باشد می گواه این مطلب خوبی بهنمونه آلمان . با این پدیده متفاوت است

امـا آلمان توانسـته بـا وضـع شود،  میدر این کشور گزارش  نسبتاً زیادي از فساد مالی و اداري

و بهبــود  کارآمــديـه فرهنـــگ صـــداقت و شــفافیت، افــزایش یــ، اراگیرانــه ســختقـــوانین 

  . دکشورهاي جهان معرفی کن ترین پاكخـود را در زمـره ... و  رسانی خدمات

جهـانی هـم  مشـکل یکعنوان بهاي داخلی عالوه بر مسأله، فساد1990دههاواسطاز

المللی بینهاي طرحوها نامه موافقتازاي فزایندهشماردهه اخیر،دوطیدراست وشده مطرح

ایـن درمختلفنفع ذيهاي گروه. استشده تقویتفسادبامبارزهرویکردورسیدهتصویببه

مباحـث ازثـابتی بخـش بـه فسـاد بـا مبـارزه کاردستورحاضردرحالاند و شدهدرگیرفرایند

  .استگردیده تبدیلسیاستوتوسعهالمللی درمورد بین

فرایند مبارزه بـا فسـاد و   در همین راستا، آلمان در کنار اقداماتی که در حوزه داخلی براي 

اي نیـز بـه    ، توجـه ویـژه  بـه انجـام رسـانده    هرچـه بـیشتـر عملکردهـاي مربوطــه  کارآمدي

حاضر کـه ازجملـه انتشـارات وزارت    نوشتار . زمینه داشته است المللی در این هاي بین همکاري

در مبارزه با  این کشورگیري استراتژیک  دهنده جهت نشان تعاون و توسعه اقتصادي آلمان است

  .باشد پیمانش می خصوص با کشورهاي هم المللی خود به هاي بین فساد در همکاري

سـالمت وفسادبامبارزهدرپیشرفتبهدستیابیمنظور سازمان بازرسی کل کشور نیز به

برنامـه و راهبـرد دیگـر    بـر مبتنیابزارها، آگاهی از رویکردهايدیگرازاستفادهکناردراداري

دانـد و در  براي مبارزه با فساد هستند را الزم و ضروري میخاصیاهرمکننده کشورها که ارایه

هاي سالمت اداري و مبارزه با فسـاد بـه    مرکز مطالعات و پژوهش راستاي تحقق چنین هدفی،

  .پردازد خصوص کشورهاي موفق در این زمینه می ارایه تجارب کشورهاي دیگر به

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش
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  چکیده

کـه فسـاد رواج پیـدا کنـد، منـابع بـه       جایی. موانع توسعه است ترین بزرگازجملهفساد 

بالاسـتفاده توسـعه   هـاي  ظرفیـت . گیرنـد  نمـی قرار  مورداستفادهدرستی بهو یا  هدررفته

توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی    . آیـد  مـی موانعی به وجود  گذاري سرمایهو براي  مانند می

توسعه لدرحاو  یافته توسعهدر کشورهاي . یابد میپیشرفتی نخواهد داشت و فقر افزایش 

  .رود، به هدر مینتیجه فساد در میلیارد دالر ساالنه 40الی  20در حدود 

 اي توسـعه هـاي  همکاريکنترل و پیشگیري از فساد یک نگرانی مهم در بنابراین 

آلمـان توسـعه اقتصـادي   تعـاون و  اسـتراتژي حاضـر وزارت   . شـود  میرسمی محسوب 

)BMZ(      فسـاد و اقـدامات الزم بـراي    از چارچوبی را بـراي کنتـرل و پیشـگیري مـؤثر

  .دهد میارایهآلمان  اي توسعههمکاري 

که شامل سه سطح مداخله  باشد می3×3=9بر پایه فرمول  ضدفساداستراتژي این 

ضدفسـاد اصل راهنما براي یک سیاست مؤثر 9براساسو سه مجموعه بازیگر است و 

  :است بناشده

. گویی و درستکاري اسـت مشارکت، پاسخمبارزه با فساد به معنی افزایش شفافیت، .1

  .حکمرانی خوب است مسیر حرکت به سمتبنابراین مبارزه با فساد در 

  .مبارزه با فساد شامل آگاهی، پیشگیري و تعقیب قانونی است.2

درپیمـان و هم شریککشورهايازحمایت: استسطحسهشاملفسادبامبارزه.3

ازجملـه توسـعه مـالی منـابع ریسـک مـدیریت فساد،بامبارزهدراصالحاتزمینه

  المللی بینتوافقاتازحمایتوانطباقمدیریتوداخلیاداريسالمت

بخـش عمـومی، بخـش : اسـت بـازیگران ازگـروه سـه هرشاملفسادبامبارزه.4

  .جامعه مدنیوخصوصی
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هـاي  برنامـه نخسـت،  : استدوگانهرویکردیکدنبالبهآلماناي توسعهسیاست.5

بـا ضدفسـاد هاي فعالیتسازيجریاندوم،،داري حکومتواداريضدفسادمستقل

  .دار اولویتهاي حوزهدراقداماتی

  . باشدکشورمحیطبامتناسببایدضدفسادهاي فعالیت.6

وکنـد مـی تقویـت راآن. استمتمرکزخودهمکارکشورهاياصالحاتبرآلمان.7

تـرویج وطلـب  اصالحعناصرتقویتتوسعه،ظرفیتازايتوسعههمکاريطریقاز

  .کند میحمایتها آنازنوآورانهرهبري

کنـد  میتضمینخوداي توسعهسیاستازطریقواستآگاهفسادخطراتازآلمان.8

رویکردیکهدفاینبهرسیدنبراي. شود میمدیریتمسئوالنه،خطراتاینکه

  .شود میپیگیريسیستماتیکریسکبرمبتنی

درگیـر، متعـدد نفعـان ذيوموضـوع پیچیـدگی گرفتندرنظربا: سیاستیانسجام.9

  .باشدمنسجمسیاسیمدیریتومواضعدارايبایدآلماندولت
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  مقدمه

  استراتژي سندهدف. 1

تأکیـد آلمـان اي توسـعه هـاي  سیاسـت درفسادبامبارزهمحورينقشبرحاضرنوشته

درتـر  است کـه پـیش   آلماناقتصاديتوسعهتعاون و وزارتموضعجایگزینوکند می

2002سـال در"آلمـان اي توسـعه هـاي  همکـاري درفسادبامبارزه"عنوانبااي مقاله

  .انتشار یافته بود

فـدرال اقتصاديتعاون و توسعهوزارتاي توسعهسیاستدستورالعملنوشته،این

اسـتراتژي ایـن .استاي توسعههاي سیاستزمینهدررسمیهاي همکارياجرايبراي

بـازیگران توسـط بایـد کـه مراحلـی وپرداختهفسادبامبارزهبرايچارچوبیتعریفبه

وشـفافیت کـرده، شناسـایی راشـود طـی آلمـان اي توسـعه هـاي  همکاريدررسمی

اصـل عنـوان  بـه بشـر حقـوق بـه ودادهارتقاراآلمان همکارکشورهايدردرستکاري

  .نمایدمیتوجهآلماناي توسعههاي سیاستراهنماي

اي مقالهدرفدرالاقتصاديتعاون و توسعهوزارتاستراتژيمکمل،استراتژياین

اهمیـت بـر کـه اسـت "آلمانیتوسعهسیاستدرخوبداري حکومتيارتقا"عنوانبا

درآننقـش وآلمـانی اي توسـعه هـاي  همکاريدرفسادازپیشگیريوکنترلاساسی

نشـریه درمنـدرج استراتژي شامل اصولاین .ورزد میتأکیدخوبداري حکومتترویج

همچنـین و"هـا  فرصتبهبود-تغییربرايتفکراتی"عنوانباوزارت مزبوراختصاصی

  . بشر استحقوقدرمورداستراتژیک آن مقاالت

اجـراي درگیـري  تصـمیم کـه اسـت آور الزامهایی دستورالعملشاملحاضرمقاله

بـر خـود نوبـه  بـه هـا  دسـتورالعمل ایـن . شود میشاملراآلماناي توسعههاي سیاست

وکشـوري هـاي  اسـتراتژي ،اي منطقههاي استراتژيسازي آمادهبرايهایی دستورالعمل

  .استاستوار دوجانبههاي همکاريتوسعهبرايداراولویتهاي استراتژي
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در کشورهاي درحـال توسـعه و اقتصـادهاي نوظهـور،     

عنوان نتیجه فسـاد از  میلیارد دالر به 40تا  20ساالنه حدود 

.روددست می

مــذاکراتدرآلمــاناي توســعهسیاســتموقعیــتبــرهمچنــیناســتراتژيایــن

اروپـا توسـعه مربـوط بـه   هاي همکاريوچندجانبههاي سازمانباهمکاري،المللی بین

ارزیـابی، شناسایی،برايگیري تصمیمابزاریکعنوان بهراآن،عالوهبه. گذارد میتأثیر

نظـر دربایداي توسعههاي برنامهوها پروژهارزیابیومدیریت،سازي پیاده،ریزي برنامه

ســایروآلمــانفــدرالمجلــسبــاهمکــاريبــرايمبنــاییایــن اســتراتژي،. گرفــت

  .باشد میآلمان فدرالهاي وزارتخانه

  

  اي توسعهسیاستوفسادبامبارزه: اصولوتعاریف. 2

 تـرین  بزرگفساد یکی از 

. موانـــع توســـعه اســـت

که فسـاد رواج پیـدا   جایی

و  هدررفتـه کند، منابع به 

 مورداسـتفاده درستی بهیا 

موانعی بـه   گذاري سرمایهو براي  مانند میبالاستفادهتوسعه  هاي ظرفیت. گیرند نمیقرار 

باعـث وکنـد مـی تضـعیف راکشـور یـک دموکراتیـک فرآیندهايفساد.آید میوجود 

بسـیار جهـانی، پدیدهیکعنوان بهفساد،پیامدهايوها هزینه.شود میقانونیثباتی بی

2004سـال دردالرمیلیـارد یـک راخـواري  رشـوه هاي هزینهجهانیبانک. استزیاد

تا20حدودساالنهنوظهور،اقتصادهايوتوسعه درحالکشورهايدر. استکردهبرآورد

  .رود میدستازفسادنتیجهعنوان بهدالرمیلیارد40

ویـژه  بـه انداخته وخطربهراتوسعه درحالکشورهايدرفقرفرآیند کاهشفساد،

خـود منابعازراکشور،فساد. استدادهقرارتأثیرتحتشدت بهراجامعهمحرومبخش

ونباشـند دسـترس درتوسعهبرايدیگر،منابعاینتاشودمیموجبوکندمیمحروم

ازاي نشـانه فسـاد ،همهازباالتر.شودمیهزارهتوسعهاهدافبهدستیابیمانعبنابراین
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جـزء ضدفسـاد اقـدامات بنـابراین اسـت، فقیـر یـا ضـعیف داري حکومـت هاي سیستم

تقویــتوخـوب داري حکومــتتـرویج بـراي منســجماسـتراتژي یــکناپـذیر  جـدایی 

اصـطالح  .اسـت اي توسـعه هـاي  همکاريبرايآلمانپیمانهمکشورهايهاي سیستم

هـاي نهاددربرگرفتنبرايقرارگرفتهاستفادهمورداینجادرکه"کشوريهايسیستم"

  .استآناداريوقانونیهاي روشچنینهمومورد نظرکشور

  

  گیري استراتژیک جدید براي مبارزه با فسادجهتیک. 3

بـا مبـارزه درراخـود موقعیتتابوددوجانبههاي همکاريحامیاناولینازیکیآلمان

عنوانبـا اينوشـته انتشاربااین کشور. نمایدممستحکاي توسعهسیاستازطریقفساد

مبارزهمنابعمرکزمؤسسعضو،)2002("آلمانايتوسعههمکاريدرفسادبامبارزه"

مبـارزه کـار درانتظارموردهايخواستهوتوقعاتزمانآناز. شدنروژدرU4فسادبا

بررسـی بهاستالزمکهکردهتغییرآلماناي توسعههاي همکاريچارچوبدرفسادبا

  :بپردازیمهاآن

آوري فـن وجهـانی اقتصـاد درپویـا تغییـرات : فسـاد المللـی  بـین هاي دستورالعمل

آورد رهکـه اقتصـادي رشـد درحـال متقابلارتباطگذشته،دههدرارتباطاتاطالعات و

فزاینـده طـور  بـه ،سرمایهومالیبازارهايآزادسازيو همچنین استالمللی بینتجارت

کشـورهاي وظهـور درحـال اقتصـادهاي درغیرقانونیمالیهايجریانپویاییموجب

، درOECDاقتصـادي  هاي همکاريسازمان توسعه و دلیلهمینبه. استشدههمکار

رافسـاد افـزایش درالمللـی بـین عواملرشدبهرواهمیتخود،المللیبیندستورالعمل

  .استکردهخاطرنشان

کـه داردوجـود عـواملی بـر بیشـتر تمرکزبرمبنیهاییتوصیهاستراتژيایندر

از نظر عواملاین . شوند میشناختهفسادبامبارزهفعالیتدرکلیديهاي حوزهعنوان به
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فصـل  . هسـتند  غیرقـانونی طـور  بـه هاداراییانتقالوپولشوییرشوه،شاملالمللی بین

  .اختصاص داردلیمسااینبابرخورددرآلمانسهمبه ،استراتژياینازچهارم

ظهـور وتوسـعه بـر فسـاد اثـرات درمـورد جهـانی آگاهیافزایش:تقاضاافزایش

لــزومگــذار،نیروهــايعنــوان بــهاجتمــاعیهــايرســانهومــدنیقــويهــاي جنــبش

شـرکاي باوگو گفتواي توسعههاي همکاريدرفسادبامبارزهمند نظامسازي یکپارچه

صـورتی  بـه آلمـان چگونـه کـه حاکی از آن اسـت فصل دوم. کندنشان میرا خاطرما

مـورد خود  پیمانهمکشورهايبااي توسعههاي همکاريرا در فسادمبارزه با سیستمی

  .دهد میقرار  استفاده

هـاي همکـاري کـه شـود دادهپاسـخ مهـم پرسـش ایـن بهباید:مسئوالنهاقدام

وشـفافیت درالمللـی  بـین مـؤثر عامـل یـک تواند میتا چه حد خود خودي بهاي توسعه

استفادهبهعالقهافزایشآلماندر. باشدپیمانهمکشورهايسیاسیاقتصاددرصداقت

. دهـد مـی نشـان راايتوسعهبودجهمدیریتلزومشهروندانمیاندرعمومیبودجهاز

اقـدامات بنـدي  فرمـول وریسـک مدیریتوانطباقبرايچندالیهاقداماتسومفصل

  .کند میخاطرنشانرابیشتر

ودولتـی بـازیگران شـامل وجهـی چندرویکردیکل،یمساپیچیدگیبهتوجهبا

سـطح دراي توسـعه هـاي  همکاريزمینهدراستسنتیرویکردهايازفراترغیردولتی

اقتصـادي توسـعه تعـاون و  وزارتفسادبامبارزهجدیداستراتژي. استمورد نیاز کشور

  .گیردشکل می3x3=9فرمولبراساسفدرال 

ومـدنی جامعهدولت،: باشداستواربازیگرانازمجموعهسهبربایداستراتژياین

 ایـن . کننـد فعالیـت فسـاد بامبارزهدرزمانهماین سه مجموعه باید.خصوصیبخش

ایـن سـه سـطح    .کننـد را دنبـال ضدفسادسطحیسهجامعرویکردیکبازیگران باید

  :اند ازعبارت
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  پیمانهم کشورهاي در ضدفساد اصالحات از حمایت

  ریسک مدیریت و انطباق

  المللی بین تعهدات 

  
  .هستند اساسی ،فساد با مبارزه مؤثر سیاست یک اجراي براي فوق راهنماي

  

  المللی بین فزایندهتوافق یک : فساد

 دو طـی  در. اسـت  شـده  مطـرح  جهانی مشکل یک عنوان به ، فساد1990

 و رسـیده  تصـویب  بـه  المللـی  بـین  هـاي  طرح و ها نامه موافقت از اي فزاینده

 درگیـر  فرایند این در مختلف نفعذي هاي گروه. است شده  تقویت فساد 

 المللـی  بـین  مباحـث  از ثـابتی  بخش به فساد با مبارزه دستورکار حاضر 

  .است شده تبدیل سیاست

                                                                                             

حمایت.1

انطباق.2

 اجراي.3

  

راهنماي اصل 9

فساد با مبارزه. 4

1990 دهه اواسط از

فزاینده شمار دهه،

 با مبارزه رویکرد

 درحال و اند شده

سیاست و توسعه درمورد
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سـال درخـارجی دولتیمقاماتخواري رشوهبامبارزهدرموردOECDکنوانسیون

ایـن  .بـود مفسـدان مالیـاتی هـاي  معافیـت لغـو آننتایجازیکیکهشداجرایی1999

باراولینبرايOECD،2000سالدرهمچنین. درآمداجرابهنیزآلماندرکنوانسیون

ازبخشـی عنوان بهوفسادازپیشگیريوکنترلبرايرااقداماتازجامعفهرستیک

را عضـو کشورهايدستورالعملاین.کردمعرفیچندملیتیهاي شرکتراهنماياصول

همچنـین فسادبامبارزه. آورندوجودبهفسادمواردبرايراسازوکارهاییکند تا ملزم می

  .استمللسازمانجهانیپیماناصل10ازیکی

بـه 2003سـال درکـه  )UNCAC(فسـاد علیـه متحـد مللسازمانکنوانسیون

شاملواستامروزبهتافسادبامبارزهبرايقانونیچارچوبترین جامع،رسیدتصویب

درهمکاريبرايها دولتبرايالزاماتیوآنکنترلوفسادازپیشگیريبرايمقرراتی

زمینـه همچنینکنوانسیوناین.استها داراییاستردادوالمللی بینکیفريهاي پرونده

. کنـد مـی فـراهم امضـاکننده کشورهايمیانمتقابلفنیومالیهايهمکاريبرايرا

1996سالدرکهاست فسادبامبارزهآمریکاییکنوانسیونشاملاي منطقهکنوانسیون

وجلـوگیري درآفریقـا اتحادیـه کنوانسـیون ، 2003سالازهمچنین .رسیدتصویببه

  .استرسیدهتصویببهنیزفسادبامبارزه

سالنوامبردرسئولنشستدر. هستندفسادبامبارزهبهمتعهد20جیکشورهاي

برايورساندندتصویببهرافسادبامبارزهبراي20جیاقدامطرحکشورهااین2010

  .کردندایجادکاريگروهیکآناجراي

عضـو کشـورهاي توسـعه، وريبهرهرويبرفسادمخرباثراتگرفتننظردربا

هماهنـگ رویکـرد یـک اتخـاذ بهنسبت) OECD-DAC(اي توسعههاي کمککمیته

اقـدامات بـه کمکبرايرااصولی2006سالدروگرفتندتصمیمفسادبامبارزهبراي

  .کردندتصویبفسادبامبارزه
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دسـتورالعمل ،2005سـال پـاریس اعالمیـه (المللـی  بـین توسـعه اثربخشیبحث

Accraپوسـان ،مـؤثر همکـاري توسعهبرايجهانیمشارکت،2008سالاقدامبراي

بـه زیادياهمیت) 2002(توسعهبرايسرمایهتأمیندربارهمونتريتوافقنامهو) 2011

گـویی پاسـخ بـراي اي فزاینـده طـور  بـه دولتـی بازیگران. اند دادهگوییپاسخوشفافیت

محلـی هاي دولت،ها رسانهمدنی،جامعهفعاالناز که است  درحالیاین ،اند دیده آموزش

خواسـتار ) 2011(پوسـان عـالی انجمـن . شـود  مـی پشـتیبانی ، حسابرسیدرپارلمانو

برايمشتركاستانداردیکو) تحمل صفر ( فسادهاي شیوههمهتحملعدم فرهنگ

  .استاي توسعههاي همکاريازطریقاطالعاتانتشار

همکـاري توسـعه صـندوق ازحفاظـت بـراي مهمیشرط پیششفافیت،بنابراین

پیمـان هـم کشورهايدرمالیمنابعاینازاستفادهدرگوییپاسخترویجوفساددربرابر

توسـعه  تعـاون و  وزارت،چندجانبـه ودوجانبـه کننـده  کمکسازمان18باهمراه. است

اعضـاي ازیکـی نیـز آندرکه) IATI(المللی بینشفافیتابتکاردرفعالطوربهآلمان

توسـعه بودجـه دررااطالعـات بـه دسترسـی امريچنین. استفعال،بودهنیزسسمؤ

هـا  رسـانه ومـدنی جامعـه مـردم، برايها آنازاستفادهشود میباعثودهد میبهبود

  .باشداثبات قابلوشفاف
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  پیمانهمکشورهايدرضدفساداصالحات: فصل اول

  رویکردهاواقدام برايچارچوبی. 1

.استآلماناي توسعههاي همکارياصلیوظیفهآلمان پیمانهمکشورهايباهمکاري

ها آناجرايبرايسیاسیارادهآندرکهمفیديهاي زمینهدرویژه بهضدفساداقدامات

.شـود  مـی توصـیه ،کـرده درخواسـت راهـا  آنصراحت بهپیمانهمکشوروداردوجود

بـراي آلمانعملیاتی در سراسرهاي برنامهاجرايوسازي آمادهبهتمایل،مثال عنوان به

توانـد  مـی قطعـاً سیاسـی اراده. ازجمله این مـوارد اسـت   فسادبامبارزهوداري حکومت

  .گیردقرارتأثیرتحتخارجیعواملتوسطمثبتیصورت به

آلمـان  پیمانهمکشور کهاشاره کرد المللی بینتوان به تعهدات عنوان مثال میبه

اجـراي بـه تعهـد شاملهمچنین.داردپشتیبانیبهنیازآناجرايبرايوشدهآن  وارد

ازپشـتیبانی کـه برنامـه بـر مبتنیهايروشازشرطیکعنوانبهضدفساداصالحات

  .شودمیرا شامل بودجهسبدیابخشییاعمومیبودجه

بـاال خطرمنزله بهواستگیر همهفسادکهجاییدر،امااست،مهمفسادبامبارزه

هـا  آنبـا مـرتبط توسـعه هـاي  همکـاري هـاي  فعالیتواصالحاتاهدافاجرايبراي

،فسـاد کـه جـایی درمثال عنوان بهمورداین.تر استاین مبارزه مهم ،شود میمحسوب

منابعتخصیصسربراختالفاتیاوکندمیتضعیفرادولتیهايسازمانخدماتارایه

تقـدم توسـعه اهـداف بـر خصوصـی منـافع آندرونماید میتشدیدرادیگرلیمساو

. کنـد پیـدا مصداقتواند می،داردوجودبودجهازاستفادهبهمربوطخطراتیاویابند می

وخـاص هـاي  زمینـه دراي توسـعه هـاي  همکارياقداماتبابایدآلمانشرایطایندر

  . دهدنشانواکنشتدریجیریسکمدیریت

لیمسـا وفسـاد بـه یافتـه  نظـام صورتیبهآلمانايتوسعههايسیاستآینده،در

ساالنهارزیابیباکاراین. کردخواهدرسیدگیپیمان خودهمکشورهايادارهبهمربوط
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چـارچوب براسـاس آلمـان پیمـان همهايدولتتوسعهگیريجهتوحکومتعملکرد

داخلـی ابـزار مـدیریت وریـزي  برنامهیکشاملشد و خواهدآغازآلمانکشورارزیابی

ازیکیعنوان بهفسادفهرستایندر. بودتوسعه اقتصادي آلمان خواهدتعاون و وزارت 

محسـوب پیمـان همکشورهايتوسعهگیريجهتوحکومتعملکردارزیابیمعیارپنج

هـا آنبـودن مناسـب ارزیـابی برايموجودتحلیلیابزارهاياین،برعالوه. شدخواهد

  .شدخواهدبررسیفسادخطراتدرمورددار معنیاطالعاتارایهبراي

توسـط کـه اسـت اقتصـادي وسیاسیهايوتحلیل تجزیهشاملتحلیلیابزاراین

توسـط هـم اجتمـاعی واقتصـادي تحلیـل در کنـار آن، وشـده  انجاممستقلمشاوران

. شـود  مـی انجامآلمان اقتصاديتوسعه تعاون و وزارت درخواستبهبنامجريسازمان

تـأثیر ودادخواهـد پوششنیز رافسادالمللی بینهاي دستورالعمل،تحلیلاینآیندهدر

منـابع ازبیرونیارزیابیاین. کردخواهدتحلیلپیمانهمکشوردرفسادسطحبرراآن

. بـود خواهـد دسترسدرکشورازخارجبهآنحرکتیاداراییکردنپنهانیاوثروت

تـأثیر تحتراآلمان پیمانهمکشورهايدرفسادسطحاست ممکنکهدیگريعوامل

،اي منطقهیاوجهانیهاي درگیريکشور،ازخارجگذاري سرمایه:عبارتست ازدهدقرار

همچنـین تحلیـل این. خارجیعواملوملینخبگانبرفشارایجادیاوها تحریموجود

تکمیـل چندجانبـه یـا دوجانبـه کنندگان کمکتحلیلوحکومتهاي تحلیلباتواند می

  .شود

پـایین سـطح وضـعیف حکومـت سـاختار فساد،بااليخطردارايکشورهايدر

درشفافیتوصداقتفساد،بامبارزهبهمربوطلمسایدرموردبحثتوسعه،گیريجهت

وکشـور هـاي  اسـتراتژي ،حـال ایـن در. اسـت الزمامـري  مشـاوره ودولتمذاکرات

همـراه بـا   ،پیمـان هـم کشـور درفسـاد بـا مبارزهبایداي منطقهاستراتژيبندي اولویت

  .باشدمناسبهاي روشسازي پیادهوشناسایی
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فسـاد خطروتوسعهزمینهدررسمیپیمانیک همازجدیدياقداماتکههنگامی

مبـارزه بـراي موجوداقداماتآیاکهشودمیگرفتهتصمیموشودمیواقعارزیابیمورد

تصـمیمی چنـین اعمالشود،انجامبایدبیشترياقداماتیااستکافیتقلبوفسادبا

بـاز  قـانون حاکمیتودولتینهادهايدرخصوص ضعفدولتشکنندگیهاي زمینهبه

رااختالفیکپیگیريیاوقدرتحفظدرکلیديینقشاغلبفسادآندرکهگرددمی

زیـادي مقـادیر کشورهااینبهاغلبخاص،طور بهجنگازپسشرایطدر.کندمیایفا

ابـتال خطرکهشود میاهدامختلفهاي سازمانوسیله بهمدت کوتاهدورهیکدربودجه

فسادازپیشگیرياقداماتادغاملزومامراین. دهد میافزایشراها آنازسوءاستفادهبه

  .دهد مینشانابتداهمانازمشاورهخدماتوخارجیهاي کمکارایهباهمراهرا

سیاسـت ازابزارهـا دیگرازاستفادهکناراقتصادي آلمان در تعاون و توسعهوزارت 

وفسـاد بـا مبـارزه درپیشـرفت بـه دسـتیابی منظـور  بهخودپیمانهمدولباگووگفت

مثـال  عنـوان  بـه (برنامـه  بـر مبتنـی رویکردهـاي . کـرد خواهـد استفادهاداريسالمت

ماننـد مـالی تـأمین ترتیبـات وبرنامهبرمبتنیهايپروژهبخشی،گستردهرویکردهاي

وشـفافیت ودرسـتکاري برايخاصیاهرمکننده ارایه) بودجهسبدوبودجهازپشتیبانی

  . بودقوي خواهدمدنیجامعهیکومستقلنظارتینهادهاييارتقا

  :اقدامات

ارایـه ازطریـق . پیمـان هـم کشـورهاي درحکومـت وفسـاد بهمندنظامتوجه

  فسادخطراتدرمورددار معنیاطالعات

اسـتراتژیک ابزارهـاي ازاستفادهبااداريسالمتطرح اجرايوفسادبامبارزه

  آلماناقتصاديتعاون و توسعهوزارت

حکـومتی سـاختار باهمراهفسادبااليخطردارايکهپیمانیهمکشورهايدر

تعـاون و توسـعه   وزارت،هسـتند توسـعه گیـري  جهـت پـایین سـطح وضعیف
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درفسـاد بـا مبـارزه کـار بـراي فرصـت ،منـد  نظـام صورتیبهآلماناقتصادي

. بخشـید خواهـد ارتقامذاکراتومشاورهارایهرا ازطریقدوجانبههاي همکاري

حـداقل بـه رسـیدن بـراي برنامـه بـر مبتنـی هاي روشباسیاسیيوگو گفت

  .استخوردهگرهموردتوافقاصالحاتواستانداردها

  اثربخش ساختن مبارزه با فساد1-1

ازیکـی . استپذیر امکانمختلفیهاي روش،ضدفسادهاي فعالیتطراحیهنگام

بـر مبتنـی هـاي  روشفقـر، کاهشمانندهایی استراتژي،ضدفساداقداماتشروعنقاط

حمایتبراياقداماتاین. استپیمانهمکشوردرمحوراصالحهاي برنامهیاوبرنامه

  . هستندمفیدنیزUNCACمانندالمللی بینفسادبامبارزهکنوانسیوناجراياز

محلـی بافـت درآلمـان اي توسـعه هاي همکاريابزارهايازترکیبیدر این حال، 

ومالیاقداماتشاملمسألهاین . استالزمضدفساداصالحاتازحمایتبرايمناسب

بنیادهـاي توسـط شـده  انجـام غیردولتیايتوسعههاي همکاريیاوفنیهاي همکاري

  .باشدمیمدنیجامعههاي سازمانومذهبینهادهايسیاسی،

وجـود  توانـد  میتجربهانتقالبرايمختلفیهاي حالت،موردنظرزمینهبهتوجهبا

کشـور نهادهـاي ازحمایتنهادي،توسعهآموزشی،اقداماتکه از آن جمله  باشدداشته 

ازحمایـت بـراي وامومالیهاي کمکیاومدیریتواجرا،ریزي برنامهبرايپیمانهم

  .هستنداشاره  قابل مالیبخشومولدهاي بخشاقتصادي،واجتماعیهاي زیرساخت

خصـوص  بهراآنکهاستاي ویژهقوتنقاطدارايآلماناي توسعههاي همکاري

گـویی پاسـخ ازاند عبارتخدماتاین. استساختهمناسبومؤثرفسادبامبارزهکاردر

کـه غیردولتـی ودولتیبازیگرانبااعتمادبرمبتنیروابطوپیمانهمدولتنیازهايبه

فراینـدها کنـیم، عمـل نفـع ذيهـاي  گـروه بینواسطهعنوان بهتادهد میاجازهمابه

سفارت،(کنندهشرکتبازیگرانتمامبینتعاملبرايفضاهاییدرنتیجهوشوندتسهیل

  .آیدوجودبه) مدنیجامعهوهمکارمؤسسات،وکار کسبجامعه
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  :اقدامات

هـاي شـیوه ،هاابزاربازیگران،کهشوندطراحیصورتیبهضدفسادهايفعالیت

  .باشدشدهمنطبقمحلیخاصزمینهبامداخلهوسعتوعمقوتجاربانتقال

ــت ــعهسیاس ــان،ايتوس ــاآلم ــاريب ــورهايهمک ــمکش ــانه ــروپیم دیگ

ازبعـد وپـذیر  آسیبکشورهايدرضدفسادمؤثراقداماتنحوه،کنندگانکمک

  .نمایدارزیابیراجنگ

  

  مبارزه با فساد مند نظامجریان 2-1

هاي پروژهازبخشیعنوان بهیامستقلیهای پروژهدرتنها نهضدفسادهاي فعالیت

عنـوان  بـه وشـده  ادغامنیزدیگرهاي بخشباتوانند میبلکههستند،اجرا قابلحکومتی

  .شوندگرفتهکار بهفسادبامبارزهدردوگانهرویکردیک

سـهم قابـل تـوجهی بـراي خـود      فقـر بـا مبـارزه دولتیهاي پروژهحاضردرحال

منـاطق درآلمـان و توسعه اقتصادي تعاونوزارتهاي پروژهشاملاند واختصاص داده

بـه کهشود مینیز"دولتیهاي دستگاهومدنیجامعهدموکراسی،"عنوانبادار اولویت

ادارياصـالحات وقـانون حاکمیـت منـابع، بـر نظـارت خـوب، مـالی مـدیریت ترویج

ومشـارکت سـطح کـه یاد کـرد نیزتمرکززداییهاي پروژهباید ازهمچنین. پردازد می

رااداريضدفسـاد هـاي  فعالیـت . کنـد  مـی تقویـت رامحلیسطوحدرپذیري مسئولیت

  .شودمنجرپایدارفسادازپیشگیريبهتاکردادغامهااین پروژهدرتوان میراحتی به

هاي ضدفسـاد  کارگیري فعالیتعالوه بر این، با نگاهی به اهداف توسعه هزاره، به

فسـاد نـه تنهـا مشـروعیت و     . یابـد آموزش اهمیت مـی هایی نظیر بهداشت و در بخش

برد، بلکه باعـث ضـعیف شـدن احتـرام و حفـظ      توانایی ساختارهاي دولتی را از بین می
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برد بلکـه باعـث   ساختارهاي دولتی را از بین میفساد نه تنها مشروعیت و توانایی 

ضعیف شدن احترام و حفظ حقوق بشر ازجمله دسترسـی برابـر بـه خـدمات     

.شودهاي بهداشتی یا آموزشی نیز میاجتماعی اساسی همچون مراقبت

هـاي  دسترسی برابر به خدمات اجتماعی اساسـی همچـون مراقبـت    جملهازحقوق بشر 

  .شودبهداشتی یا آموزش نیز می

  

  

  

     

  

  

هـاي خاصـی از فسـاد همچـون سوءاسـتفاده      زنان و دختران هم درمعرض شکل

کـارگیري و  ریـزي، بـه  ترکیبی از اقـدامات ضدفسـاد در برنامـه   بنابراین . جنسی هستند

ها یک گام مهم نه تنها براي بهبود عملکرد در بخش مربوطـه، بلکـه   ارزیابی این پروژه

  . باشددر تقویت احترام به حقوق بشر نیز می

هـاي ضدفسـاد در شـمار زیـادي از     اي آلمان، شامل فعالیـت هاي توسعههمکاري

آموزش، بهداشت، جنگل، تغییرات آب و هـوایی، حمـل و نقـل، آب و    ها همچون زمینه

  .باشدماهیگیري می

  :اقدامات

سـازمان   اي توسـعه هـاي  کمکاصول کمیته ،اي توسعهسیاستازطریقآلمان

کار بهپیمانهمکشورهايدراداريفسادبامبارزهدراقتصادي را هاي همکاري

  . گیرد می

وبیشترتوسعهبرايچندجانبههايسازمانباالمللیبینسطحدرفعاالنهآلمان

.کند میهمکاريفسادبامبارزهدرهماهنگی
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  کنندگان همکاري با دیگر کمک 3-1

رویکـرد   ،صـورت امکـان و در هـر فرصـت مناسـبی     اي آلمـان در سیاست توسعه

مشترك در هاي ریزيبرنامه .کنندگان پیگیري خواهد کردمشترك خود را با دیگر کمک

رسانی مشترك چندجانبـه یـا دو جانبـه یـا     هاي کمکشامل استراتژي( سطح کشوري 

  .اي از این موارد هستندنمونه)ریزي مشترك با اتحادیه اروپا برنامه

وجـود یـک صـداي واحـد در تعـامالت میـان کشـورهاي         ،درمورد مبارزه با فساد

کنندگان در زمینه هاي کمکهمکاري. پیمان ضروري استهمکننده و کشورهاي کمک

مبارزه با فساد شامل رویکرد هماهنگ و مشترکی براي برخورد با موارد فسـاد و پاسـخ   

هماهنگ و مشترك به هرگونه زوال در عملکرد حاکمیتی یا اراده اصالح درکشـورهاي  

  . پیمان استهم

خواهنـد محـدودي نتـایج بهزنند احتماالً میاقدامبهدستتنهایی بهکههاییآن

بـه . باشـد داشتهپیمانانهمباروابطبرمنفیاثراتیاستممکناقداماتیچنینورسید

هـاي اقتصـادي   اي سـازمان همکـاري   هـاي توسـعه   اصـول کمیتـه کمـک   دلیلهمین

)OECD-DAC (کننـدگان  کمـک وسـیله  بـه راشـده هماهنـگ مشتركرویکردیک

  .کند میپیشنهاد

  :اقدامات

 اي هـاي توسـعه  اي خـود، اصـول کمیتـه کمـک    سیاست توسعهآلمان ازطریق

را بـراي اقـدامات کمکـی     )OECD-DAC(هـاي اقتصـادي   همکاري سازمان

پیمان در زمینه مبارزه بـا  ی که پارامترهاي حکمرانی کشور همویژه در شرایطبه

  . گیردکار میفساد ضعیف شده باشد به

در زمینه مبارزه هاي چندجانبه سازمانالمللی با در سطح بین توان آلمان با تمام

.  نمایدهمکاري میبا فساد 
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یک مدیریت اجرایـی توانمنـد، یـک پارلمـان     

گرا و یک قوه قضاییه مستقل، کلیدهاي عمل

.پیشگیري و کنترل فساد هستند

حکومت قـانون و وجـود یـک قـوه قضـاییه      

اثربخش و پاك، نقش مهمی را در مبارزه با فساد 

.کندبازي می

  

  فساددربرابربازیگراناصلیمجموعهسه. 2

  نهادهاي دولتی. 1-2

مسـتقل، قضـاییه قـوه یـک وگرا عملپارلمانیکتوانمند،اجرایییتمدیریک

شـامل ضدفسـاد اقداماتبامرتبطبازیگران.هستندفسادکنترلوپیشگیريهايکلید

ومـالی اموروزارتدادگستري،وزارت،هادادگاهپلیس،نیروهاي،ضدفسادهايسازمان

  .هستندریزي برنامه

وتوسعهدرپیمانهمکشورهايازحمایتازاند عبارتدر این زمینه مهماقدامات

وافشـاگر هاي سیستمسازي پیادهدرمثالًفساد،بامبارزههاي استراتژيکردنعملیاتی

ایـن  . آمـوزش وآگـاهی افـزایش ودولتـی، نهادهـاي ظرفیـت توسعهافشاگر،حفاظت

ومحلـی مقـررات انطباق کنوانسیون مبارزه با فساد بابررسیدرمشاورهاقدامات شامل

  .باشد مینیز آناجراي

ــه ــینتجرب ــیب ــانالملل نش

وفسـاد ازپیشـگیري کـه دهدمی

یکــدیگرکنــاردربایــدآنکنتــرل

فرآینـد اینازپشتیبانی. کنندعمل

تشـخیص، تـا گرفتهپیشگیرياز

قـانونی پیگـرد وتحقیـق ازطریق

سیسـتم کارکردازتاکندمیعمل

کامــلاطمینــاندولتــیضدفســاد

وکارآمـد کیفريتعقیبنظامیکصحیح،قانونیمبانیشاملمسألهاین. شودحاصل

ارتبـاط درخصوصبهدیگر،کشورهايباودولتینهادهايبینهمکارييارتقاومؤثر

  .استها داراییاستردادوحقوقیهاي کمکبا
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بامبارزهدرمهمینقش،پاكواثربخشهییقضاقوهوجود یک وقانون،حکومت

قطعیـت عـدم ایجـاد بـه قـانونی بازیگرانازبخشیدریصداقتبی.کندمیبازيفساد

قضـایی سالمتترویجبهآلمانکهاستدلیلاینبه.انجامدمیفسادبامبارزهقانونی

ازطریـق همو)قضاییگروهسالمتازحمایتبامثال عنوان به(المللی بینسطحدرهم

  .دهد میاهمیتملیقضاییوحقوقیهاي پروژه

محاسبات،دیوانعمومی،مالیمدیریتمانندنظارتیهاي سازوکارودولتکنترل

بهراآلمانتجاريشرکايکههستندکلیدهاییعمومیتدارکاتوممیزيهاي سیستم

دیگريموضوع. سازد میقادرخودضدفسادهاي سیاستوتوسعهفرایندمدیریتاعمال 

درشـفافیت وگـویی پاسـخ صـداقت، ترویجدارد،فسادازپیشگیريدرمهمیسهمکه

به ایجـاد تواند میچراکهاست،پارلمانیوسیاسیمشارکتهمچنینوعمومیمدیریت

اصـالحات ایـن . شـود منجـر فسـاد بـا مبـارزه واصالحاتبرايمؤثريهاي چارچوب

  .کندمیتقویتراکشورهاي مختلفنظامهمچنین

  :اقدامات

کنتـرل وپیشـگیري وآگـاهی سـطح يارتقاازآلماناي توسعههاي همکاري

تشـخیص، تـا گرفتـه پیشگیريازرانظارتیزنجیرهوکندمیپشتیبانیفساد،

  .نمایدمیتقویتکیفريتعقیبوتحقیق

کشـورهاي درقضـایی وحقـوقی اصـالحات ازآلمـان ايتوسعههاي همکاري

  .کند میحمایتقضاییسالمتترویجدرویژهتمرکزباپیمانهم

منظـور  بـه هـا  ظرفیـت توسـعه ماننـد اقـداماتی ازطریـق کشوريهاي سیستم

تقویتهاپروژهاجرايوخودمنابعبهترمدیریتبرايپیمانانهمتوانمندسازي

  .شدخواهند
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  ها رسانهو  جامعه مدنی، مشارکت اجتماعی2-2

تقاضـا ایجاد،فسادبامبارزهدرهارسانهومدنیجامعههايسازمانکلیديوظیفه

موضوعاین.استخودنمایندگانودولتینهادهايداشتن نگهگوپاسخوشفافیت،براي

ومـدنی جامعـه . آیـد مـی دسـت بـه عمومیرسانی اطالعهاي کمپینوحمایتازطریق

. هسـتند شـریک اداراتودولتـی نهادهـاي بـا ضدفسـاد اقـدامات اجرايدر،هارسانه

،فسـاد گزارشوافشادررا مهمینقشجدید،اجتماعیهاي رسانهومستقلهاي رسانه

  .کنند میبازي

وکننـد عمـل مسـتقل بـان  دیـده  یـک عنوان بهتوانند میمدنیجامعهوها رسانه

درمهـم عناصر.نمایندمحاسبهراخودضدفساداقداماتاجرايتأثیرتوانند میها دولت

جامعـه وهـا  رسانهمیانسازي شبکه،ها رسانهيارتقامدنی،جامعهوها رسانهازحمایت

  .استاطالعاتوها رسانهبهشهرونداندسترسیبهبودومدنی

نشانهاي گذشته هاي انقالبی در کشورهاي عربی در سالحرکتازحاصلنتایج

نقشتوانندمینیزرسمیسازماندهیازپایینیسطحباهاي مردمیخواستهکهدهد می

محـل درمـدارس، درفسادبامبارزهآموزش. کنندبازيهاحکومتاصالحدررامهمی

ایـن . شـود مـی آگـاهی تولیدموجبمذهبینهادهايازطریقاجتماعیمراکزدروکار

فراینـد بـه وباشـند فسـاد بامبارزهدرمهمیابزارهاآموزشکهشودمیباعثموضوع

  .شودمنجربلندمدتتغییرات

وتقویـت دررامحـوري ینقشالمللی بینغیردولتیهاي سازمانجهانی،سطحدر

بـا المللـی بـین شـفافیت همکـاري که. کنندمیبازيفسادبامبارزهکاردستورپیشبرد

هـاي  همکـاري ازطریـق آلمان. از آن جمله است آلماناقتصاديتوسعهتعاون ووزارت

اختصـاص ازجملـه ،المللـی  بـین شـفافیت ملـی مختلـف فصـول تـرویج به،اي توسعه

جامعههاي سازوکارازهمچنینبرنامهاین. پردازد میمنتخباداريسالمتکارشناسان

  .کند میاستفادهمحلیسطحدرویژه بهعمومی،مالیمدیریتبرنظارتدرمدنی
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شود و لذا با بسیاري از اي دیده میعنوان یک موضوع میان رشتهمبارزه با فساد، اغلب به

.گرددهاي مطالعاتی دیگر نیز ادغام میپروژه

وهـا  سـازمان ،هـا  پارلمانبافسادبامرتبطلایمسدرموردآلمانسیاسیبنیادهاي

توان بـه مطالعـات مشـترك در    و از آن جمله می دندارهمکاريغیردولتیهاي دانشگاه

وانتخابـات قـانون اصـالح .شـاره نمـود  امـالزي  در  زمینه فساد در تأمین مالی احـزاب 

ازبسیاريدرطریقاینازکهبودهموضوعاتیدیگرازنیزفسادمرتبط با وجود اتهامات

یـک عنـوان  بـه اغلبفسادبامبارزه. استقرارگرفتهمطالعهموردازجمله هند کشورها

نیـز دیگـر مطالعـاتی هـاي  پروژهازبسیاريبالذاوشود میدیدهاي رشته میانموضوع

  .گرددمیادغام

مـدنی جامعـه هـاي  سـازمان بـا راخـود ايتوسـعه هاي همکاريآلمانآینده،در

ازدفـاع بـه قـادر بایدپیمان همکشورهايدرمدنیجامعهفعاالن. دادخواهدگسترش

درشـرکت بـه مجـاز وداشته باشـند دسترسیباید به اطالعات ها آن.باشندخودمنافع

مـوارد  ایـن .باشـند دهـد  میقرارتأثیرتحتراها آنکهاقتصاديوسیاسیفرآیندهاي

عـالوه .استسیاسیوحقوقیمناسبهايچارچوبومراحلوفرآیندهاوجودمستلزم

فـراهم شاملکهشودتقویتها ظرفیتيارتقاازطریقبایدمدنیجامعهکاراییاین،بر

کـه اسـت نحـوي بـه ها سازمانسازي شبکههاي قابلیتبهبودوسازمانی توسعهآوردن

جامعههاي سازمانازآنجاکه. کنندهمکاريیکدیگربابتوانندمشابهاهدافباها سازمان

فسـاد دربرابـر راخـود هـا  آنکهاستمهم، نیستندفسادازمصوننیزها رسانهومدنی

مدیریت يارتقا. کنندعملشفافوگوپاسخخودوظایفانجامدربرابروکنندمحافظت

جامعـه ازحمایـت ناپـذیر  جداییبخشبایدمدنیجامعههاي سازماندراداريسالمت
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هـاي  توصـیه بـه توان میاداريسالمتمدیریتدرموردخوبهاي مثالاز.باشدمدنی

و) 2008(بشردوسـتانه هـاي  کمکدرفسادازجلوگیريدرالمللی بینشفافیتسازمان

هـاي  سـازمان توسـعه چترسـازمانی ازطریـق ) آلمـان درفقـط (منتشرشدهدستورالعمل

) 2011(نظـارت وسـازمانی حکومـت شفافیت،عنوانبا) VENRO(آلماندرغیردولتی

  .اشاره کرد

مخبـران و  امنیـت موجب تضـمین افرادومدنیجامعههاي گروهنظارتیعملکرد

کشـورهاي بـه مشـاوره شـامل بایـد ضدفسـاد هاي فعالیتبنابراین. شودمیافشاگران

بـا هماهنگیدرکهافشاگرانازحفاظتبرايقانونیهاي چارچوبطراحیدرپیمانهم

وآزاردربرابـر افشـاگران ازمحافظـت منظـور  بـه سـئول اجالس20جی هاي قطعنامه

  .باشدنیزاستتبعیضیاوقانونیهاي اذیت

  :اقدامات

اجـراي وریـزي  برنامـه درمـدنی جامعـه بـا  آلمـان اي توسـعه هـاي  همکاري

  .دادخواهدمشورتپیمانهمکشورهايدرضدفسادهاي پروژه

فسـاد ازپیشگیريدرراها رسانهومدنیجامعه،آلمانايتوسعههاي همکاري

نیـز افشـاگران ازحمایـت شـامل همچنـین کهکنندمیپشتیبانیآنکنترلو

  .باشد می

کارکنـان، فرديظرفیتتقویتشاملمدنیجامعههايسازمانظرفیتتوسعه

مـدیریت درازجملـه (نهاديتوسعهازحمایتوها سازمانسازي شبکهظرفیت

). داخلیاداريسالمت

همکـاري چگـونگی زمینهدردولتینهادهايبهآلمانايتوسعههايهمکاري

.دادخواهدمشورتغیردولتیبازیگرانبامؤثر
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  بخش خصوصی. 3-2

نخسـت، . گیـرد قـرار فسـاد تأثیرتحتروشدوبهاستممکنخصوصیبخش

      دوم، و گیرنـدگان  تصـمیم دیگـر یـا ووکـار  کسـب شـرکاي مقامـات، بهرشوهازطریق

فعـال المللـی بینهاي شرکتهمموارداین. فاسدهاي نظاموجود یاواخاذيواسطههب

نسـبت آگاهی. دهدمیقرارتأثیرتحتراملیهايشرکتهموپیمانهمکشورهايدر

 المللـی  بینهاي دستورالعملوابتکارات،گذاري قانونتقویتبهتواند میروشدواینبه

  .شودمنجرخصوصیبخشتوسطخودتنظیمیبرايهایی طرحهمچنینو

مـثالً  المللـی  بـین وکـار  کسـب ومعامالتدرها شرکتعملکردبراياستانداردها

درخـارجی دولتـی مقامـات خـواري  رشـوه بـا مبـارزه بـراي )OECD(فراخوانشامل

ــامالت ــینمع ــی ب ــتورالعملو) 1999(الملل ــاي دس ــعه و  ه ــازمان توس ــیون س کنوانس

بـراي بعـدي فراخـوان و) 2000(چنـدملیتی هـاي  شرکتبراياقتصادي هاي همکاري

مسـئولیت اسـتانداردهاي همچنـین ها دستورالعمل.استاخاذيوخواري رشوهبامبارزه

  .اندکردهتنظیمرافسادبهمربوطهاي حوزهدرشرکت

،خصوصـی بخـش ازطریقفساد،بامبارزهبراي،ايتوسعههاي همکاريدرآلمان 

ترغیبکارتوسعهبرايها شرکتپذیري مسئولیتتمرینبهراوکار کسببخشفعاالن

سـطح درمعمـوالً -خـودتنظیمی هـاي  طـرح برايکهابتکاراتیاززمانهمو،کند می

کشـورهاي درمتوسـط وکوچـک هاي شرکتازهمچنینوشود میانجام-المللی بین

  .کند میحمایت،انطباقیهاي سیستمتوسعهدرپیمانهم

.استشده تبدیلضدفساداقداماتاجرايدرفعالشریکیکبهخصوصیبخش

بـراي ابتکـاراتی وخصوصـی بخشبامشارکتتوسعهموجبزیاديمیزانبهامراین

حــداقلبــهوکــار کسـب بعــد،مرحلــهدر. اســتشـده خصوصــیبخــشخـودتنظیمی 

در توجـه  قابلهاي نمونه. یافتخواهددستفسادازپیشگیريبرايالزماستانداردهاي
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بازرگـانی اتـاق ،وکـار  کسـب زمینهدرالمللی بینشفافیتاصول: ازاند عبارتاین زمینه 

واقتصـاد جهـانی مجمعفساد،بامبارزهوشرکتمسئولیتکمیسیون) ICC(المللیبین

راوکـار  کسـب آندرکـه متحدمللسازمانابتکار). PACI(فسادعلیههمکاريابتکار

ایـن . باشـد مـی ذکر قابلموارد دیگر از استکردهفساداشکالهمهبامبارزهبهمتعهد

بـراي کـه ابتکـاراتی . گرفـت قـرار اسـتقبال مـورد ابتـدا همـان ازآلمانتوسطابتکار

  .هستندکشوريسطحدرویژه بهبزرگیداراي ظرفیتشود میانجامخودتنظیمی

حـوزه  بـا همکـاري ترتیبـات ازطریقهدفاینبهدستیابیبرايمناسبراه یک

بازرگـانی اتـاق ملـی کمیتـه ازطریقپیمانهمکشورهايدرکهاستآلماندرتجارت

هـاي  انجمـن بازرگـانی، هـاي  اتـاق محلـی، وکـار  کسـب هاي انجمن،)ICC(المللی بین

مؤسسـات سـایر واي حرفـه مـدارس . شـود  مـی انجامکارگريهاي اتحادیهواي حرفه

يارتقابرايآلماناي توسعههاي همکاريبراياحتمالیشرکاينیزتخصصیآموزشی

  .هستندخصوصیبخشدرفسادبامبارزهتقویتبرايالزماقداماتاجراي

ودولـت خصوصـی، بخـش کـه بخشـی یابتکارات، آلماناي توسعههاي همکاري

ترغیـب وتـرویج ،آورد مـی گـردهم دارووآبطبیعـی، منابعبخشدررامدنیجامعه

داوطلبانـه اسـتانداردهاي بـراي زیـادي اهمیـت آلمـان اي توسعههاي سیاست. کند می

رویکــردیــکبــرمبتنــیمــوارد زیــرا ایــناســت،قائــلمحیطــی زیســتواجتمــاعی

  .ندساختارسازبالقوهطور بهوهستندمحورمشارکت

مـدیریت دروري بهـره شـفافیت و صداقت،ترویجبهکهداري حکومتهاي پروژه

.کننـد مـی کمـک خصوصـی بخـش بارابطهدرفسادکاهشبهنیزپردازند میعمومی

بـا خـود مکـرر تمـاس دلیل بهکهحکومتازهایی بخشبراغلب،نوعاینازاقداماتی

اززیـادي حجـم کـه واقعیـت ایندلیل بهیاوهستندحساسفسادبهخصوصیبخش

امـر ایـن . هسـتند متمرکـز اسـت، جریـان دردولتیوخصوصیبخشبینمالیمنابع

فضـاي .داردمصـداق دولـت گمرکیومالیاتیاموروعمومیخریدبرايمثال عنوانبه
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ها هزینهکاهشمنظور بهفرآیندهاومقرراتقوانین،اصالحباتوان میراگذاري سرمایه

ودولتـی بخـش میـان وگـو  گفتازحمایت. بخشیدبهبودوکار کسبفعالیتخطراتو

فسـاد ازجلـوگیري هاي روشزمینهدرتوافقواصالحاتبندي اولویتبرايخصوصی

سازمانتوسطپیشرفتهاداريسالمتهاي پیمان. کردخواهدکمکاعتمادایجادبهنیز

ایناثربخشی ازاطمینانبهکمکبراي. از این موارد استاي نمونه المللی بینشفافیت

توصـیه ،اجـرا وریـزي  برنامـه خصوصـی در بخـش بازیگرانبامشورتاغلباقدامات

  .شود می

نیزخودموجود در فسادبامبارزهبهبازیگریکعنوان بهخصوصیبخشزمان هم

چنـدملیتی بـزرگ هـاي  شـرکت درحاضردرحالاداريسالمتهاي سیستم. پردازد می

پیمـان هـم کشـورهاي درمتوسـط وکوچکهاي شرکتهرچند.شوند میگرفتهکار به

هاي پشـتیبانی از  دلیل وجود ظرفیتبه رابطهایندر.هستندمسیراینطیدرحالهنوز

اسـتانداردهاي تـرویج بـه کـه آلمانیهايشرکتمشارکتازاستممکنآلمان،سوي

  .شوداستفادههستندمتعهدخودمحلیخدماتزنجیرهدراداريسالمت

شـامل وشـده تـر  گسـترده توانـد  میخصوصیبخشباآلماناي توسعهمشارکت

درخصوصیبخشتوسطاداريسالمتهايطرحازطریقمثالًاداري،سالمتلیمسا

خصوصـی هـاي  شـرکت بهآموزشارایهدر این زمینه، دیگرمهمنقش. شودنیزآلمان

  .است

  :اقدامات

 کنوانسـیون اسـتانداردهاي اجـراي ازاقتصـادي آلمـان  تعاون و توسـعه  وزارت

OECDــارزهدر ــامب معــامالتدرخــارجیدولتــیمقامــاتخــواري رشــوهب

  .کردخواهدحمایتالمللی بینوکار کسب
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 ،بـراي خودهاي روشازبخشیعنوان بهوزارت تعاون و توسعه اقتصادي آلمان

  تشـویق بـراي و پیمـان هـم کشـورهاي درخصوصـی بخـش توسـعه ارتقـاي 

اقـداماتی OECDهـاي دسـتورالعمل استانداردهايباخودانطباقبههاشرکت

خواسـته کننـده کمـک جوامـع والمللـی بینهايسازمانازودادخواهدانجام

نظـارت وکننـد حمایـت ضـوابط واسـتانداردها اینازمداومطور بهتاشود می

  .پذیردانجامالمللی بینتعهداتاینرعایتباالمللی بین

کـه آلمـانی هـاي  شـرکت همکـاري ازطریـق آلمـان اي توسـعه هاي همکاري

متوسـط وکوچـک هـاي شـرکت توانـد مـی کنندمیعملالمللی بینصورت به

قرارموردحمایتانطباقیهاي سیستمایجاددرراپیمانهمکشورهايدرمحلی

  .دهد

وخـودتنظیمی تـرویج بـراي کهرویکردهاییازآلماناي توسعههاي همکاري

.کند میحمایت،داردوجودچندجانبهابتکاراتدراداريسالمتاستانداردهاي

  چندجانبهابتکارات 4-2

نفعانذيسويازنظارتی-خودزمینهدرمختلفیابتکارهاي،گذشتهسالچنددر

گـردهم رامـدنی جامعـه فعاالنوخصوصیبخشدولت،کهپیداکردهظهورگوناگون

درخصوصـی گـذاري سرمایهوعمومیبودجهمنابع،مسئوالنهمدیریتبرواستآورده

عنـوان  بـه صـریح صـورت  بـه معموالًابتکارات.استپیداکردهتمرکزخاصهاي بخش

دنبـال ابتکـارات ایـن  کـه روشـی ،حال بااین. شوند نمیمطرحفسادبامبارزههاي طرح

زمینهدراصالحاتبرايرااي پایهاغلب،،اهدافبهرسیدنبرايها آننتایجوکنند می

المللـی  بـین ابتکـارات ازآلمـان اي توسـعه هـاي  سیاسـت .کند میفراهمفسادبامبارزه

بهداشـت ماننـد ،شود میمربوطتوسعهبهویژه بهکههایی بخشدرچندجانبهنفعانذي

آب،شـبکه سـالمت (آب/ غـذایی مـواد ،)WHO،داروهاطرحبرايخوبحکمرانی(

WIN (طبیعیمنابعو)استخراجی،صنایعشفافیتابتکارEITI (کند میحمایت.  
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یشـرو در ایجـاد   پطـرح  یـک   عنـوان  بـه )EITI(اسـتخراجی  صنایعشفافیتطرح

 شـده  انجـام هـاي  پرداخـت طرح است کهاین  وسیله به. شود میدیده چندجانبهابتکارات 

یـک گـروه از   . شـود  مـی آشکار و شفاف  ها دولتصنایع استخراجی و  هاي شرکتمیان 

شامل نمایندگان دولت، بخش خصوصی و جامعه مـدنی بـر تمـامی     چندجانبهنفعان ذي

جامعـه   شـده  نهادینـه مشارکت . کنند مینظر تبادلآن  درمورداین فرآیند نظارت دارند و 

برخی کشـورها مشـارکت جامعـه    . است طرحیتاوردهاي خاص چنین یکی از دسمدنی 

حمایت و محافظـت  . اند کردهدر قوانین خود تقویت EITIطرحکردن آور الزاممدنی را با 

ياز دسـتاورد  یکـدیگر عنـوان  بـه تعقیب سیاسـی نیـز    دربرابراز بازیگران جامعه مدنی 

  .شود میاین ابتکار محسوب  شده شناخته
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آلمان درحال اجراي توافـق تـرویج فرهنـگ    

.در برابر فساد است» تحمل صفر«

  مدیریت انطباق و ریسک: دومفصل 

به تعامل  آلمان اي توسعهمشارکت 

بـــا آن دســـته از کشـــورها نیـــز 

 هـاي  حکومتکه داراي  پردازدمی

 گیـري  جهـت ضعیف هستند و یـا  

کـه اخـذ    هـایی  مالیـات درمـورد گـو بـودن   پاسخ .در سطح پایینی است ها آنتوسعه در 

ایـن  . لویـت قـرار دارد  وفساد در باالترین ا دربرابرو محافظت از این منابع مالی  شود می

و  ییآکـار آلمان و هم براي  اي توسعهاساساً هم براي پذیرش و اعتبار سیاست  ،موضوع

صـول  سالمت و شفافیت استفاده از منابع مالی جـزو ا . شودتلقی میتأثیر همکاري مهم 

مـورد   هاپیمانهمواضح از همان ابتداي همکاري با  کامالًصورت بههستند که  اي اولیه

دراسـتفاده از منـابع مـالی را    وءفسـاد یـا س   وجـه  هـیچ  بـه آلمـان  . گیرد میموافقت قرار 

محافظـت از منـابع مـالی و سـالمت      .کنـد  نمـی خـود تحمـل    اي توسعههاي همکاري

 شـده  دادهکـه قـبالً تعهـد     هایی هزینهلویت را دارند و بر پرداخت وکارمندان باالترین ا

 دربرابـر "تحمـل صـفر  "حال اجراي توافق ترویج فرهنگ آلمان در. است مقدم هستند

  .باشدمی2011که از نتایج نشست سران در بوسان در سال  است فساد

 اي وسعهتهاي همکاريدر اي  صورت گسترده بهآلمان مدیریت انطباق و ریسک را 

این موضوع شامل مدیریت سـالمت اداري داخلـی و فـراهم آوردن    . کند میخود دنبال 

  .باشد میپیمانهممقدمات براي اطمینان از سالمت در اجراي آن در کشورهاي 

  

  محوررویکرد سیستمی ریسک: چارچوب اقدام. 1

مدیریت مبـارزه بـا   براي اطمینان از مؤثر بودن داشتن نگاهی متفاوت به خطرات فساد 

ايتوسعههاي همکاريآینده،در. ضروري استايتوسعههنگام اجراي اقدامات فساد به
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خطر فساد در کشور آلمان تاچه حد باالست؟

کننـده  دریافـت ومجـري کـه کشـورهایی درفسادخطراتبامندنظامصورتیبهآلمان

رابـالقوه خطرعنوانبهذکرشدهاقداماتوشدخواهدمرتبط،هستندابزارهاومؤسسات

خطـر بـر کـه استعاملپنجشاملمحورریسکسیستمیرویکرد. کردخواهدتعدیل

اي توسـعه هاي گیري جهتوحکومتکلیسطح) 1(:گذاردمیتأثیراقدامیکبرفساد

) 3(اي توسـعه هـاي  همکـاري بـراي انتخـابی حالـت یاوابزار) 2(؛پیمانهمکشوردر

کنتـرل ازاي درجـه یاواقداماتبردرخواستموردکنترلازاي درجه) 4(اقدامطراحی

هـاي  شـیوه ) 5(اسـت کـرده توافـق آندرمـورد پیمـان همکشوریاوسازمانیککه

  .وکار کسبشرکايیاوسازماناداريسالمتمدیریت

جلوگیريبرايتواندمیبرنامهاینچگونهکهاینازمندنظامتحلیلیکآینده،در

  .شودمیارزیابیبرنامهطولدروشده طراحیشود،کاربرده بهفساداز

  

  کند؟ چه کسی بودجه را خرج می

هـاي مجـري، شـرکاي    سازمان

هـاي کشـور   و کار یا سیستمکسب

پیمانهم

تاچه حد مدیریت سالمت اداري در 

هـاي مجـري، شـرکاي    سازمان

هـاي کشـور   سیسـتم وکار یا کسب

پیمان قابل اتکاست؟هم

چگونه طراحـی یـک اقـدام بـه     

  کند؟جلوگیري از فساد کمک می

نظــارت توســعه جامعــه مــدنی، 

شفافیت بودجه و اهداف

حالت تحویل چگونه مستعد / ابزار

  ابتال به فساد است؟

کدام منابع خطـر نیـاز بـه توجـه     

تحلیل خطر تجزیه و . خاص دارد

حالت تحویل/ عمومی از ابزار
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:اقدامات

بـا اصـالحات تقویتمراحلضعیف،حکومتیساختارهايدارايکشورهايدر

درپیشـرفت چگونهدهدنشانتاگرفتخواهدقرارموردتوافقپیمانهمکشور

  .شودمحققتواند میاداريسالمتوفسادبامبارزه

بـه مـنظم طـور  بهاجراییهاي سازمانوآلماناقتصاديتوسعهتعاون و وزارت

درصـورت ومحـور ریسـک سیستمیرویکرددرموجودخطرعاملپنجبررسی

هـا آن. پردازد میانطباقیهايسیستموهاآنداخلیاداريسالمتتنظیملزوم

  .پرداختخواهندمورداستفادههاي شیوهوابزارخطروتحلیل تجزیهبه

خواهـد دنبالرااي توسعههاي همکاريبامرتبطفسادهايگزارشهمهآلمان

آلمـان کـه مـالی منـابع ازحفاظت. نمودخواهدبررسیراآنپیامدهايوکرد

لویـت وابـاالترین درکارکناناداريسالمتواستگرفتهدرنظرتوسعهبراي

.استشدهمتعهدقبالًکهوجوهیمصرفبرمقدمهمچنینوداردقرار

اقدامات در زمینه سالمت اداري داخلی. 2

وتنظـیم راآلماناي توسعههاي همکاريکارکنانرفتار،داخلیاداريسالمتمدیریت

ایـن . سازد میآمادهفاسدمحیطدرحتیخودروزانهکاردرسالمتحفظبرايراها آن

دولـت درفسـاد ازپیشـگیري درمـورد فدرالدولتبازرسیسويازاصلیدستورالعمل

  .است) 2004(فدرال

. آورد مـی وجـود بهراالزامیشفافیتودوگانهکنترلموسوم به اصل،موضوعاین

اقداماتوشوندداراي حساسیتوببینند  آموزش،کارکنانکهاستآنمستلزمامراین

. آیـد وجـود بـه فسـاد بـه حساسمناطقدرویژه بهفسادازداخلیپیشگیريبرايویژه

نظـر درمـالی هـاي کمـک وقراردادهـا اعطـاي بـراي هاییدستورالعملاینبرعالوه
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نقـاطی کهاستکارکنانبرايرفتارينامه آیینیکشاملمسأله این. استشده گرفته

  .کند میایجادفسادازپیشگیريبرايراکانونی

راخـود رسمیايتوسعههايهمکاري،دستورالعملایناجرايدرآلماننهادهاي

نهادهـا ایـن . دادخواهنـد انجـام انطباقواداريسالمتمدیریتسیستمازاستفادهبا

سـالمت بهمرتبطامورمشاوران،رفتار،زمینهدرخودبهمخصوصهاي نامه آیینداراي

بـه منظمطور بههمچنینها آن. هستندافشاگرانازگیري گزارشهاي سازوکارواداري

  . پردازند میداخلیوخارجیریسکوتحلیل تجزیهوحسابرسی

و شـامل   یافـت د نـ خواه ، گسـترش منـد  نظامشکلیاقدامات آموزشی به ،در آینده

  .نیز خواهد شد ها پروژهو  ها برنامهکارمندان حوزه ملی شاغل در 

  :اقدامات

تحـوالت مسـیر درمنظمطور بهانطباقواداريسالمتمدیریتهاي سیستم

  .کردخواهدتقویتراخودهاي ظرفیتوشدخواهدروزرسانی به،جاري

اجرایـی هاي سازمانوآلماناقتصاديتوسعهتعاون و وزارتپرسنلتمامبراي

درشـاغل کارکنـان بـراي هـا  آموزشاینوشدخواهدارایهالزمهاي آموزش

هـاي انتصـاب برايکهکسانیوهستندحساسفسادبهویژه بهکهیهای حوزه

  .بودخواهدضروري،شوند میآمادهجدید

پرداخـت   )معناي رشوه براي سرعت بخشیدن به انجام کار به( هیچ تسهیالتی

  .نخواهد شد

شودمیتضمین  و مخبران حمایت و حفاظت از افشاگران.

  



41  /پیمانسیاست مبارزه با فساد درآلمان و کشورهاي هم                                                                                             

هـاي  هاي مـالی، موافقتنامـه  هاي مالی و فنی و قراردادهاي وام، موافقتنامههمکاري

.قراردادها، شامل بندهاي مبارزه با فساد هستندتدارکاتی و 

  ارتباط با شرکاي اجرایی. 3

تعـاون  وزارتتوسطمستقیمطور بهآلماناي توسعههاي همکاريازتوجهی قابلبخش

بـازیگران ازطریقبلکه،شود نمیانجاماجراییهاي سازمانیاآلماناقتصاديتوسعهو 

بودجهازپشتیبانیدرصورتمثال عنوان به(پیمانهمهاي دولتاستممکنکهخارجی

مؤسســاتوغیردولتــیمحلــیهــاي ســازمان،)اي بودجــهســبدکــردنفــراهمیــاو

کننـده اقـدام اي مشـاوره هـاي  شرکت،)محلیمالیهاي کمکدرصورتمثال عنوان به(

 جهـانی هاي صندوقیاوسازمانالمللی بینغیردولتیهاي سازمانپیمانکاران،عنوان به

  .، اجرا شده استباشند

جلـوگیري وتوسعهبرايمالیمنابعازاستفادهدراداريسالمتتضمیندرآلمان

بـه ،اي توسـعه هـاي  همکـاري دراجرایـی شرکايوسیله بهاحتمالینامناسباستفادهاز

ضدفسـاد قانونیبندهايودرستکارياصول. استمتکیپیشگیرانهاقداماتازشماري

  .استقرارداديتوافقاتازناپذیر جداییياجزامثال عنوان به

  

توافقاتحاويپیمان،همکشورهايباآلمانمذاکراتتمامیبعدبه1997سالاز

مـالی هاي همکاري. استآور الزامدولتیاجراییهاي سازمانبرايکهاستضدفسادي

شـامل قراردادهاوتدارکاتیهاي نامه موافقتمالی،نامه موافقتوام،قراردادهايفنی،و

رعایـت ودرستکارياصول رعایتبهموظفپیمانکاران. هستندفسادبامبارزهبندهاي

  .هستندخاصقراردادهايازطریقهمچنینوعمومیشرایطوسیله بهاستانداردها
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. اسـت شـده  گنجانـده آلمـان تـدارکات هاي روشدر فسادبامبارزهمهماقدامات

،عملکـرد معیارهايبراساسکهکندمیحمایتشفافقراردادیکازتدارکات،مقررات

عنـوان  بـه کـه ،چندجانبـه هايسازمانباهمچنینامراین. استقرارگرفتهتوافقمورد

توسـعه تعـاون و  وزارت. شـود  مـی اجرانیزکنند میعملکنندگان کمکازايمجموعه

قراردادعقدازجلوگیريبرايهایی سازوکارآلماناجراییهاي سازمانوآلماناقتصادي

شـرکت، یـک بـودن اطمینـان  قابـل ارزیابیهنگام. دارنداعتماد غیرقابلهاي شرکتبا

شرکتآیاکهباشدموضوعاینکننده تعیینکارفرماکهاستآننیازمندتدارکاتقانون

در. خیـر یـا انـد  شـده  محکـوم قـانونی دادگـاه یکدرجرایمیدلیل بهتاکنونموردنظر

ازاسـتفاده درهـا   سـازمان ایـن  ،شود میاجراشریکهاي سازمانتوسطکههاي پروژه

نقـش درهمچنـین هـا آن. شوند میپشتیبانیتدارکاتفرایندطولدريسازوکارچنین

  .گیرندقرار میحمایتمورد پروژهکلسراسردرکارفرما

ازریسـک مـدیریت مـالی، همکـاري درداخلی،اداريسالمتمدیریتبرعالوه

همکاريبنابراین.استبرخوردارپیمانکشور هماجراشدههاي پروژهدراي ویژهاهمیت

درکـه نظارتیهاي سازوکاروها روشواستخطاوسعیفرآیندهايدارايآلمانمالی

ودقیـق نظـارت .اسـت شده تجربه فسادازجلوگیريبرايشود میاستفادهپروژهتمام

پـروژه، سـازي  پیادههموطراحیطولدرهمصحنه،درکننده عملشرکايازحمایت

شـده  انجامپروژه ریزيبرنامهمرحلهطیدرسازمانیتحلیل.شودتلقی مینیاز پیشیک

هـاي سیسـتم ماننـد ،مـدیریت وسـازمان دیگـر موضوعاتازجدايارزیابیاین.است

انـداز  چشـم واقتصـادي شـرایط مشـتریان، وهدفهاي گروهباروابطداخلی،تشویقی

  .استمنتخبپیمانهمکشوراجراییسازمان

همکـاري هـاي پـروژه درمـالی قراردادهـاي عقـد بـه محلیشرکايکه هنگامی

نظـارت تحتاجراییسازمانتوسطتدارکاتفرآیندمراحلازهریک،ورزندمیمبادرت

وشـود  مـی آغـاز ، شـده  ارایهگرانمناقصهخدماتازکهتعریفیباامراین.گیرد میقرار
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هـاي  قیمـت ارزیـابی تارفتهگگرانمناقصهبودنمناسببررسیاز،مراحلتمامشامل

اجراکنندهسازمانکهشوندمیمالیتأمینخدماتازمجموعهآنفقط.استپیشنهادي

. باشـد داشـته شـفاف صورتیبهراقراردادموضوعاجرايوتصمیمتواناییبتواندپروژه

پـروژه پیشرفت.شودمیانجامپروژهپیشرفتازمداركارایهازپسبعديهايپرداخت

بررسـی مـنظم فواصلدردسترسدرمالیمنابعازدرستاستفادهواجراییصحنهدر

اعطـاي بـراي جـامع خطـر وتحلیـل  تجزیهسیستمیکدارايهمچنینآلمان. شود می

،همکـار مؤسسـات کـه شـود حاصلاطمینانکهمنظوراینبه.استايبودجهحمایت

  .گیرند میکار بهخودشده تعیینهدفبرايرابودجه

اسـتانداردهاي منـد  نظـام اجـراي بـه نیـز آلمـان اقتصاديتوسعهتعاون و وزارت

هـاي  صندوقبهکمکباهمچنینوالمللیبینهاي سازماندرانطباقواداريسالمت

اجـراي والمللـی  بینهاي کمکاثربخشیبحثزمینهدر.استمتعهدچندجانبهجهانی

اسـت خودهاي سیستمتقویتبه متعهدآلمان،)2008(اقدامبرايAccraدستورالعمل

مـالی مـدیریت شـامل هـا  سیستماین.باشد مینیزشریکمالکیتتقویتمعنايبهکه

نیـاز آلمـان  ،زمان هم. استارزیابیونظارتهاي سیستمهمچنینوتدارکاتوعمومی

راحفاظـت حـداکثر نیـز پیمـان همکشورهايروشکهداردموضوعاینازاطمینانبه

ازیکـی بنـابراین .دهـد میانجامتوسعهصندوقبرايهموخودشکشوربودجهبراي

جاهـایی درشـریک هـاي  سیستمازبیشتراستفادهآلماناي توسعههاي سیاستاهداف

نباشـد ممکنچیزيچنینکهجایی. دهد میراآناجازهها سیستماینکیفیتکهاست

کافیاندازه بهها سیستمکیفیتکهدرصورتی.باشد میمربوطههاي سیستمتقویتهدف

هـا  سیسـتم ایـن چگونـه کـه شود میبررسیپیمانبا کشور هم موضوعایننباشد،باال

تعیـین بایدهمچنینآلمان.گیرند قراراستفادهمورددرازمدتدریابند و بهبودتوانند می

. قرار دادبرداري بهرهموردحاضردرحالتوان میراها سیستماینازهایی بخشچهدکن
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نیـز ملـی بودجهوتوسعههايهزینهدرموردگوییپاسخمدیریتيارتقابهرویکرداین

شود میتالش،موردنظرکشورهاي سیستمازهایی بخشازاستفادهبا .شدخواهدمنجر

دربرابـر راهـا  آنویافته توسعهوتقویتها سیستماینسیستماتیکطور بهوتدریج بهتا

  .سازیمتر مقاومفساد

. اسـت اي توسـعه هـاي  همکاريکلیبافتازبخشیضعف،وخطرساختار داراي 

حـذف اي توسـعه هـاي  همکـاري ازتواننمیهرگزرا خطراتکهاستمعنیبداناین

تسـهیل وآگـاهی افـزایش بـه تـا شـود انجـام بایداي پیچیدهاقدامات،حال بااین.کرد

وخطـرات دربـاره آزاديگـوي وگفـت مـا کـه استمهمبسیار.شودکمکهاپیگیري

خـود شـرکاي بـا واي توسـعه هـاي  همکاريسازماندروداخلدرپیشگیرانهاقدامات

رااداريسـالمت مدیریتهايشیوهتادادخواهداجازهمابهموضوعاین.باشیمداشته

دیـده آسیب،اعتمادرابطهکهموارديدر.کنیمتنظیمدهدمیرخکهفسادازموارديبا

یـک کـه آنیـا و) بماندباقیاثربیاصالحیاقداماتآندرتاشود میباعثکه(است

مربـوط پـروژه یـا برنامـه  دارد،وجـود مـالی منابعازسوءاستفادهدرموردجديسوءظن

ودرآیـد تعلیـق حالـت بـه شـود، بررسیکاملطور بهسوءظنکهزمانیتااستممکن

ادامـه دیگـر مربوطـه پـروژه استممکنهمچنین. شودانجاممناسبمتقابلاقدامات

  .نیابد

  :اقدامات

شده ارایهمالیمنابعازخارجیبازیگرانازطریقمحورریسکسیستمیرویکرد

قراروتحلیل تجزیهموردسیستماتیکطوربهخطرهايکانون. کندمیمحافظت

وفسـاد بامبارزهبرايموردنیازاضافیاقداماتباشدالزماگروگرفتخواهند

  .شدخواهدانجامتقلب
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اسـتانداردهاي منـد  نظـام اجرايدرموردآلماناقتصاديتوسعهتعاون و وزارت

کـار جهـانی هـاي صندوقوالمللیبینهايسازماندرانطباقواداريسالمت

  .کردخواهد

یـا وکننـده  دریافـت دیگرهاي سازمانوپیمانکارانمدنی،جامعههاي سازمان

حـداقل بایـد آلمـان اي توسعههاي همکاريرسمیهاي صندوقکنندهمدیریت

  .کنندتضمینراداخلیموردنیازاستانداردهايباانطباق

استفادهکشوريهاي سیستمازآلماناي توسعههاي همکاريامکان،درصورت

  .کند میتقویتنیزراآنلزومدرصورتوکندمی

درشـریک هايسازمانواجراییهايسازمانباضدفساداستانداردهايدرمورد

روشـن پیامیکدر این حال، . شدخواهدحاصلتوافقسازي آمادهمرحلهطول

یــاوشـد خواهـد انجـام اقـداماتی فســاد،درصـورت کـه شـد خواهـد ارسـال 

  .شود میاعمالیهای تحریم

تعـدیل وبـازنگري مـورد هابرنامهوها پروژهاستممکنفساد،بروزدرصورت

  .شودقطعیاودرآیدتعلیقحالتبهیاوگیردقرار

هـاي  درس.داردفسـاد بـا مبـارزه در مهمـی سهم،تدارکاتشفافهاي روش

مناسـب کـه جـا هروشدخواهدوتحلیل تجزیهمندنظامصورتیبهشده آموخته

  .شدخواهدگرفتهکار بهدوجانبههاي همکاريدرباشد
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  المللی بینتعهدات : فصل سوم

صـحنه وداخلـی  صـحنه درزمـان  هـم فسـاد، بـا مبـارزه بـه کمکبرايآلماندولت

ازحمایـت بـا واي توسـعه همکـاري ازطریـق تعهـد ایـن  .استشدهمتعهدالمللی بین

ازباالییاستانداردهايآوردنفراهموفسادکنترلوپیشگیريدرپیمانهمکشورهاي

عوامـل ،حـال  بـااین .شـد خواهدمحققتوسعهمالیمنابعمدیریتدرانطباقوانسجام

کشـورهاي خـود درتنهـا  نـه هـا  آنبـا مقابلهبرايعزیمتنقاطوفسادآورندهوجودبه

یافـت نیـز یافتـه  توسـعه کشورهايدروالمللی بینسطحدربلکهدارد،وجودپیمانهم

  .شود می

فسـاد بـا مبـارزه يارتقـا وبیشـتر توسـعه بـراي آلمـان اي توسـعه هاي همکاري

عوامـل بامبارزهبرايو،OECD،U4ملل،سازمانچارچوبدروالمللی بینصورتیبه

وزارتکـه اسـت این حـرف آن  معنی.کندمیفعالیتآلماندرازجملهفسادالمللیبین

اهـداف اینبهدستیابیبرايمنسجمرویکردیکبرايآلماناقتصاديتوسعهتعاون و 

اي توسعههاي کمککمیتهاصولازمهمیبخشسازي پیادهمنظور بهوآلماندولتدر

OECDکند میتالشفسادبامبارزهدر.  

  

المللی بینهاي نامه موافقت. 1

معـامالت درخـارجی دولتـی مقامـات بهدادنرشوهبامبارزهدرOECDپیمانآلمان

تصـویب راUNCACپیمـان هنـوز امـا ، کـرده امضاوتصویبراوکار کسبالمللی بین

راUNCACاجراکننـده کشـورهاي فعـال طـور بـه آلمـان 2004سـال از. استنکرده

 آلمـان  .نموده استحمایتآگاهی افزایشواصالحهاي پروژهاجرايدرمثالعنوان به

طـور  بـه ،پیمـان هـم کشـورهاي دراي توسـعه هـاي  همکاريزمینهدرفعالیتازطریق

سـاختن قـادر درکلیـدي نقشوکردهکمکمقرراتایناجرايبهنسبتتوجهی قابل
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اسـتانداردهاي بـا خودنهادهايوقوانینانطباقبررسیپیشبردبهپیمانهمکشورهاي

UNCACاستکردهبازي.  

  

  المللی بینتعهد آلمان به مبارزه با فساد . 2

فسـاد المللـی  بـین عوامـل بـر اي فزایندهطور بهفسادبامبارزهدرموردالمللی بینبحث

بـر تمرکـز بـا )OECD 2012("فسـاد المللـی  بـین عوامل"بحث.استشدهمتمرکز

ـ دارابازگردانـدن وآنکنترلبراياقداماتوپولشویی،المللی بینخواري رشوه هـاي  یی

طبیعـی منـابع بخـش ازحاصلدرآمدهايبربیشتريتمرکزهمچنین. استغیرقانونی

  .است

تـداوم پیمانهمکشورهايدررافسادمشکل،المللی بینمعامالتدرخواري رشوه

صـورت ایـن غیـر درکـه کند میمحرومتوجهی قابلهاي بودجهازراها آنوبخشد می

المللـی  بـین وکـار  کسبدرخواري رشوهبامبارزه.بود میدسترس قابلملیتوسعهبراي

معامالتدرخارجیدولتیمقاماتخواري رشوهبامبارزهدرOECDکنوانسیونازطریق

تحـریم مورد30ازبیش1999سالازآلمان،در.شود میپیگیريالمللی بینوکار کسب

یـک بـه آلمانتاشود میباعثامراین.استشده اعمالخارجیمقاماتبهرشوهبراي

درجـدي طـور  بـه آلمـان . شـود تبـدیل ،OECDکنوانسـیون اجـراي درجلودارکشور 

جهـان سراسـر درآنانتشـار وکنوانسیوناجرايترویجبهمشغولاي منطقههاي طرح

آفریقـا صـحراي جنـوب کشـورهاي دروآراماقیـانوس وآسیامنطقهدر،مثال عنوان به

  .است

جـرم، ومخـدر مـواد زمینـه درمتحـد ملـل سـازمان دفتـر برآوردهـاي براساس

دالرتریلیـون 1,6بهبالغ2009سالدر) پولشوییازجمله(غیرقانونیمالیهايجریان

مـالی اقدامویژهگروهدرکههاییآنازجمله،المللیبینهايچارچوب.استشدهبرآورد

)FATF (استشدهاجراآلماندولتسراسردردرواقعشده تعریف،20جیو8جییا.  
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انجـام درحـال پولشویی،بامبارزهبرعالوهآلماناقتصاديتعاون و توسعه وزارت

ازآمده دست بهغیرقانونیهاي ییداراکهاستموضوعاینازاطمینانبرايیهای تالش

وچهـارم فصـل (UNCAC.شودبازگرداندهها آنبهحق به،قربانیانبهمبدأکشورهاي

هـاي  همکاريآینده،در. استممکنهاي حل راهارایهبرايالمللی بینابزاراولین) پنجم

ازطریـق پیمـان هـم کشـورهاي بهها داراییاسترداددرراخودحمایتآلماناي توسعه

  .دهد میافزایشرامشاورهخدماتوآموزشحقوقی،هاي کمک

درآمـد گـاهی وتوسعه درحالکشورهايدرطبیعیمنابعثروتاخیر،هاي سالدر

راالمللـی  بـین هاي بحثتمرکزفزایندهطور بهمعدنیمنابعازتولیدشدهتوجه قابلبسیار

بخـش درشفافیتبرايرازیادياهمیتآلماندولتبنابراین.استکردهجلبخودبه

شـفافیت ابتکـار ماننـد یکپارچـه هاي روشازخودحمایتبهواستلیقاطبیعیمنابع

غنـی کشـورهاي قادرساختنطرحاینهدف.دادخواهدادامه) EITI(استخراجیصنایع

پیچیـدگی . باشـد مـی خـود منـابع ثروتازحاصلدرآمدمسئوالنهمدیریتبهمنابعاز

دولتسراسردرسیاستیانسجاملزومآندردرگیرنفعانذيتنوعوفسادموجدعوامل

  .دهد مینشانرا) دولتیرویکردیک(آلمان

:اقدامات

ــاون و وزارت ــعهتع ــاديتوس ــاناقتص ــتانداردهايآلم ــیناس ــی ب ــهالملل علی

ابتکارهـاي باتعاملازطریقراغیرهواختالسپولشویی،فساد،وخواري رشوه

دیگـر ازشـده فراگرفتـه هاي درسودانشگذاشتناشتراكبهباواي منطقه

  .دادخواهدانتشاراجراییهاي سازمانوکنندگان کمک

همکـاري کـار دسـتور دربـاالتري هـاي  اولویـت در راها داراییاستردادآلمان

اسـترداد زمینـه درکـه پیمانهمکشورهايازودادخواهدقرارخودايتوسعه

  .کند میحمایتکنند میهمکاريغیرقانونیاموال
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  وزارت تعاون و توسعه اقتصادي آلمان براي تحقق بخشیدن به اهداف سیاسـت

ــت آلمــان،   توســعه ــه انســجام سیاســی در سراســر دول ــراي رســیدن ب      اي و ب

المللـی، پولشـویی و اسـترداد    بینخواري ویژه باتوجه به رشوههایش را بهفعالیت

.ها انجام خواهد داددارایی


