
   

 

 

رد بولتن سیاستی تعاون  دا در نظر 

تا موضوعات مهم و جذاب حووه  تووواو  
گذارا   کشور را جهت آشنایی بیشتر سیاست

ساها  این حوه ، برجسته نموایو    و تصمیم
“ ها و فساد تواونی” در این شمار  به مورفی 

 پرداخته خواه  ش   

ه ف ما در این شمار ، آشنایی بویوشوتور 
ساها  حوه  تواو  کشور با مفوهوو   تصمیم

المللوی بوا در بستر بین »فساد و آثار آ «
ها است  در گذاری مرور تجربیات و سیاست

به موونوای  ها این میا  امر تواو  و تواونی
توانن  به عنوا  نجواتوی مصادیق عینی می

برای گریختن اه شر شیطا  فساد محسوب 
شون ، اما بای  پیش اه هر اق امی، این حوه  

 را واکاوی کرد  

 های کلیدی: پیام

فساد مفهومی چن  بو ی اسوت کوه   1
توان  اثراتی جامع ابواد اقتوصوادی، می

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشوتوه 
 باش  

هم تواو  به موونوای عوا  و هوم   2
ها به عنوا  مصادیق عینی آ ، تواونی

در مباره  با فساد نقش مهموی ایوفوا 
 کنن   می

توجه به افکار عمومی با ابزار آموهش   3
و ارائه اطالعات موتوقون در کونوار 
اق امات قانونی و تویویون موجواهات 

توان  فسادستیزی را میسور  کیفری می
 کن  

 ها و تجربیات جهانیگذاریو تعاون: سیاست فساد
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 مقدمه
(، Corruptionپس اه فروریختن دیوار برلین، به جز فساد )

عمال مانوی برای گسترش 
های تکثرگرا در جها  دموکراسی

وجود ن ارد  فساد به عنوا  
مشکلی فراگیر و مستمر به درو  

های سیاسی نفوذ  حاکمیت
کن ، رقابت را تحریف نمود ،  می

رش  اقتصادی را کن  کرد  و اعتماد عمومی را به ساختار سیاسی 
 برد    مستقر اه بین می

برانگیز است، اما فساد، در سپهر عمومی جاموه مفهومی مناقشه
ها مفهو  ه یه داد  با فساد چرا که در بسیاری اه فرهنگ

اقتصادی تفاوت چن انی ن ارد  و این برداشت، منجر به 
شود  اما بای  توجه ساهی فساد به عنوا  یک رون  می عادی

من  ش   اجتماعی نیز، باه هم، داشت که حتی در صورت رویه
فساد امری طبیوی نیست  در واقع فساد با کاستن اه اعتماد و 
افول ت ریجی سرمایه اجتماعی منجر به کن  ش   و یا حتی 

شود  در این  توقف رون  توسوه در ابواد اجتماعی و اقتصادی می
توان   شرایط خشونت با اشکال متو د تنبیه و مجاهات می

همکاری را افزایش ده ، اما این تغییر ناپای ار و موقتی است و 
 به بهای اه فرسایش ش ی تر سرمایه اجتماعی تما  خواه  ش   

در دو دهه اخیر، اغلب کشورهای جها  درص د مباره  با فساد، 
ان ، اما های بسترساه آ  را اغلب به درستی شناسایی کرد  همینه

در خصوص شیو  عملکرد و در مرحله اجرا تشتت آراء ج ی 
 وجود دارد  

های جهانی مباره  با فساد، در درجه اول، اهمیت به  در نسخه
های جلوگیری اه سوء استفاد  اه ق رت مطرح  کارگیری مکانیز 

هایی قوی برای  های بیرونی محرک شود  در این بستر، انگیز  می
کنترل رفتار رسمی مقامات و مسئولین محسوب ش   و ب ین 

شود  اما در  ترتیب فساد در بستر یک رص  عمومی کنترل می
های درونی برای کار  این شرایط، در یک جریا  پنها  انگیز 

 رود   خوب و همکاری در یک کل منسجم اه بین می

المللی ارائه ش   برای مباره  با فساد، اه های بیندر برنامه
پیشنهاد ساهما  ملل متح  تا کشورهای عضو اتحادیه آفریقا، 

  مشارکت جامع دولت، 1هموار  بر دو اصل تاکی  ش   است: 
  ضرورت همسنگ 2های مرد  نهاد بخش خصوصی و ساهما 

رسانی با اق امات قضایی و بخشی عمومی و اطالع آگاهی
 گرانه  سرکوب

المللی  بر بکارگیری  گذاری بین مباره  با فساد در اسناد سیاست
و (  Repression)، سرکوب (Prevention)عامل پیشگیری  3

 Awareness Raising)افزایش آگاهی و مشارکت عمومی 

and Public Participation)  کنن   به طور همزما  تاکی  می
بنابراین، جها  در  مواجهه با فساد و مباره  با آ ، بیش اه آنکه 
به فکر ایجاد نهادها و تصویب قوانین ج ی  باش ، بیشتر به کار 
موثر و هماهنگ میا  عوامل اثرگزار موجود و اصالح قوانین 

کنن   فولی توجه می

CoopTT@iran.ir 

www.CoopTT.com  

 »کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد«

(United Nations Convention against Corruption)  

به  2003المللی چن جانبه علیه فساد در اکتبر تنها پیما  بین
اجرایی  2002تصویب رسی  و اه دسامبر 

های عضو ش   به موجب این سن ، دولت
المللی به ویژ  در متوه  به همکاری بین

امور جنایی، اداری، م نی و دادرسی ملز  
های هستن   همچنین اه مرد  و ساهما 

مرد  نهاد نیز تقاضای مشارکت دارد تا 
پیرو مطالبه جموی آنها، شفافیت تب یل به رون ی برای افزایش 
پاسخگویی ش   و به ت ریج اطالعات بیشتر و مفی تری در اختیار 

 شهرون ا  قرار بگیرد   

 ترین اهداف این سند عبارتند از:مهم

  ترویج و تقویت اق امات اله  برای پیشگیری موثرتر و مقابلوه
 بیشتر  

  مباره  با پولشویی و اختالس در بخش خصوصی 

 های فنی المللی و کمکهای بینتسهیل و حمایت اه همکاری
 هادر همینه پیشگیری و مباره  با فساد و استرداد دارایی

 پذیری و م یریت صحیح مربوو  تقویت یکپارچگی، مسئولیت
 به امور و اموال عمومی
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 ها فساد و تعاونی

کار ”ها بر مبنای  طور که در توریف آم  ، تواونی هما  
گیرن   ممکن شکل می“  جموی

است در نگا  اول این طور به 
نظر بیای  که آنها به دلیل شیو  
ادار  بروکراتیک و تشریک 
سودهای حاصله کمتر در 
مورض فساد قرار ن ارن   حال 
آنکه بای  توجه داشت که اه 

المللی است و هزینه آ  نیز به ای بینسویی، فساد مسآله
ها نیز به  باش   در این دایر ، تواونیوسوت جها  می

عنوا  نهادهایی موتم  که محل کار گروهی برای ح ود 
 درص  مرد  دنیا هستن ، آسیب خواهن  دی    12

های ساهما  شفافیوت  اه سوی دیگر، با ارجاع به گزارش
ها با حضور در صنوت و مشاغلی چوو :  الملل، تواونی بین

کاری، امالک و مستغالت و خ مات شوهوری در  مو  
ها فوالیت دارن   ایون  بخش پرفسادترینترین و  خطرناک

درص  اشتغال جها  با جمویتی  10در شرایطی است که 
میلیو  نفر ، در نظا  تواونی مشغول به کوار  280ح ود 

 هستن   

ها، در  البته بای  توجه داشت که وجه دیگر اهمیت تواونی
ها بوه عونووا  مباره  با فساد است  در این مونا، تواونی

توانن  به شر  آمووهش  کارهای کوچک می مول ا  کسب
رسانی در مباره  با فساد، مشخصا در موواردی  و اطالع

توانن  نقش قابل توجهوی داشوتوه خواری می  چو  رشو 
 باشن   

 کشورهای در حال توسعه 

پذیری در کشورهای در حال توسوه، فساد به دلیل آسیب
باری ها در جریا  دستیابی به توسوه، اثرات فاجوهدولت

دارد  این در حالی است که اغلب این کشورها در 
درآم  یا متوسط قرار گرفته و عمال قادر به های کم گرو 

یافته به آور فسادهای ساهما های سرسا پرداخت هزینه
ویژ  دولتی نیستن   در ادامه، پیرو گسترش فساد در 

ثبات خواه  اه بین رفته و  قانو  هم بی جاموه، رقابت
ش   این کشورها عالو  بر اثرپذیری اه فساد جهانی، در 
ساختار داخلی خود نیز هموار  مستو  فسادآفرینی 

های غیر پاسخگو و هستن   چرا که به دلیل وجود دولت
ع   شفافیت در عمل و جاموه م نی ضویف و  ناآگا  در 
مورض فساد در طبقه حاکمه قرار دارن   این در حالی 
است که اغلب این کشورها اه منابع طبیوی کافی نیز 

برای توسوه برخوردار هستن ، اما فساد نهادینه ش  ، 
همینه را برای بکارگیری این پتانسیل در جهت 

کن   بنابراین جها ِ در حال فسادآفرینی بیشتر آماد  می
المللی گرفتار ای اه فساد داخلی و بینتوسوه، در تله

 شود   می

ای بورای  های منطوقوه در جها  در حال توسوه، تالش
کنترل فساد، راهی برای م یریت این بحرا  اسوت  در 
منطقه آسیا و اقیانوسیه، با وجود رش  سریع و تووسوووه 
شتابا ، غلبه الگوهای حاکمیتی ضویف، مول  نابرابری و 

 000فساد بود  است  تاجاییکه در این منطقوه، حو ود 
میلیو  نفر در فقر هن گی کرد  و حتی هنوه هوم بو و  

 گذرانن    برق روهگار می

کشور در منطقه آسیا اقیانوسویوه 11در این شرایط ح ود 
گرد هم آم   و یک استراتژی ض  فساد را تحت ه ایوت 
کنوانسیو  ساهما  ملل متح  علیوه فسواد بوا هو ف 

هوایوی  ترین یافته ان   مهم پیشگیری تهیه و عرضه نمود 
توا  اه تجربه کشورهای این منطقه در مباره  بوا  که می

 فساد دریافت، عبارتن  اه:

هایی را برای  تحوالت سیاسی هم فرصت و هم چالش -
 کن   های پای اری فراهم می استراتژی

های سنجش فساد در  ارهش نهایی و اثرگزاری روش -
های ملی مباره  با فساد، به میزا  اجرایی  برابر استراتژی

 گزارا  بستگی دارد  ش   آ  توسط سیاست

ها یک بخش اساسی در ت وین، نظارت  آوری داد  جمع -
 و ارهیابی استراتژی ض  فساد است 

عوامل مباره  با فساد فقط در صورت پشتیبانی سیاسی  -
 ها خواهن  بود  قادر به هماهنگی اجرای استراتژی

های ض  فساد همچنا   نظارت و ارهیابی استراتژی -
 ترین بخش هستن    ضویف

 کشورهای توسعه یافته

تحمل مرد   1111-1181تحوالت سیاسی دهه در دهه 
را نسبت به قصور، سوء رفتار و هر نوع کج رفتاری را 
کاهش داد  شهرون ا  در بسیاری اه کشورها به عنوا  
بخشی اه حرکت عمومی به سوی م یریت بهتر و 

گری اه جمله در همینه تر شروع به مطالبهحکمرانی قوی
تواه   1180مباره  با فساد کردن   بنابراین در اواخر دهه 

ق رت در بسیاری اه کشورها به نفع ساختارهای 
 تر و مشارکتی تغییر کرد حاکمیتی باهتر، شفاف

المللی متو دی در ارتبا  با نهادهای بین در این بستر
فساد فوال ش   و یا برای بررسی آ  مستقال تشکیل 

به عنوا  یک “  مباره  با فساد”ش ن   ب ین ترتیب 
-مطالبه جهانی در ساختارهای فراملی در ارتبا  با دولت

 ها پیگیری ش   

گذاری مباره  علویوه فسواد بوا  در این نهادها، فرآین  سیاست

کنوانسیو  ساهما  ملل متح  عولویوه فسواد، مصوباتی چو : 

ناموه قطع، کنوانسیو  شورای حقوق م نی اروپا در مورد فساد 

م ل ک  رفتاری ، اصل مباره  با فساد 20در خصوص  21( 10) 

کنوانسیو  اتحادیه اروپا دربار  حمایوت ،برای مسئولین دولتی 

اه منافع مالی جوامع اروپایی، کنوانسیو  اتحادیه آفوریوقوا در 

در   SADCکنوانسویوو  و  همینه جلوگیری و مباره  با فساد 

 مورد پیشگیری و مباره  با فساد  و غیر  تصویب گردی  

 تجربه ترکیه: 

ترکیه با ه ف پیوستن به اتحادیه اروپا، در تالش است توا 
بتوان  شرو  این الحاق به ویژ  
مباره  با فساد را محقق نمایو    
بر اسواس اعوال  سواهموا  

الملل بور حسوب  شفافیت بین
در  11، ترکیه در رتبه 2011شاخص ادراک فساد، در سال 

 المللی خود قرار دارد  همتای بین 180میا  

موبواره  بوا «یکی اه اق امات این کشور تصویب قانوو  

ناظر بر تویین مجاهات برای طویوف وسویوووی اه  »فساد
تخلفات شامل: ارتشاء فوال و غیرفوال، اق ا  بوه فسواد، 
اخاذی، رشو  داد  به یک مقا  خارجوی، پوولشوویوی و 

 سوءاستفاد  اه منصب است 

استراتژی مبواره  بوا «نویس  ، پیش2001در اواسط سال  

گرانوه  گرو  اه اق امات پیشگیرانه، سرکوب 3شامل  »فساد
بخشی عمومی ت وین گردی   در ایون توجوربوه،  و آگاهی

فرهنگ و اخالق دو جنبه مهم مباره  با فساد هستنو   در 
هوای این رویکرد، باور بر آ  است که اثربخشی سیواسوت

مباره  با فساد، الزاما با فراهم نمود  یک بستر اخالقی در 
شود  در واقع یک محیط اخالقی مثبت بوا جاموه میسر می

ایجاد آگاهی عمومی نسبت به رفتارهای قابل قبول / غیور 
قابل قبول و عملکردهای قانونی / غیور قوانوونوی بورای 
مسئولین الگوی رفتار بود  و برای افکار عومووموی نویوز 

 روشنگر خواه  بود  

در این شرایط، با مردمی مواجهیم که وظوایوف خوود را 
کنن  و جایگا  هور  دانن  و مسئولینی که شفاف عمل می می

-کس به تبع سهمی که در فسادهدایی دارد، مشخص موی
شود  به طوریکه در یک حرکت منسجم و هومواهونوگ، 
عملکرد همگا  برای همه قابل رص  باش   ترکیه که بوه 

های ض  فساد درآم  ، در سوال  عضویت اغلب کنوانسیو 
، برنامه عملیاتی اق ا  علیه فساد را نیز به تصوویوب 2010
 رسان   

به هعم منابع آگا ، عملکرد ترکیه در مباره  با فساد موفوق 
شود، چرا که در وهله اول، نهاد مسوتوقول و  ارهیابی نمی

هوای ضو فسواد  مشخصی برای طراحی و  ارهیابی طورح
بینی نش   است  دیگر آنکه، در طراحی و تصوویوب  پیش

با دیوگور  2010برخی قوانین به ویژ  برنامه عملیاتی سال 
ذینفوا  به ویژ  بخش خصوصی رایزنی انجا  نش   و در 
آخر، این کشور همچنا  نیاهمن  استقرار یک نظا  تآمویون 

 اعتبار و حسابرسی دقیق ملی است 
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 بسته پیشنهادی سیاستی:

 برای مبارزه با فساد عبارتند از:  گذاری جامع المللی، دو اقدام مهم در سیاست با ارجاع به تجربیات بین

 گرایانه های جمع لحاظ نمودن وجه اخالقی با تاکید بر آموزش و ترویج ارزشالف( 

 های جموی و کار گروهی در مه های کودک و مراکز پیش دبستانی ت وین محتوای آموهشی با تاکی  بر باهی  1

   باهخوانی و تج ی  نظر در مفاد آموهش متوسطه با محوریت تواو  در م ارس2

   باهخوانی و تج ی  نظر در مفاد آموهش عالی در قالب ت وین واح  درسی با موضوع تواو 3

 ها ها با موضوع شفافیت و فسادستیزی توسط شهرداری   انجا  تبلیغات در سطح شهرها توسط شهرداری1

ساهی و     با موضوع شفافیت و فسادستیزی  هایی چو : نقاشی، عکاسی، فیلم های هنری عمومی در همینه   برگزاری طرح5

 ها برای شهرون ا  توسط شهرداری

 ب( بازخوانی و اصالح قوانین موجود در مبارزه با فساد به ویژه در بخش اداری

 منابع:
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 فساد: چرا؟ و چگونه؟ فنالند، کشوری کم

الملل، فونوالنو  در سوال بر اساس اعال  ساهما  شفافیت بین
کشور در جها  را بوه خوود  180، رتبه سو  را در میا  2011

اختصاص داد  است   البته فنالن  کشوری عاری اه فساد نیسوت، 
 ده   ها هم به خود اختصاص میاما رتبه باالیی را  در نظرسنجی

تووا  گوفوت در در پاسخ به چرایی این کسب این جایگا ، می
فنالن ، عواملی چو : دولوت، تواریوخ، 
فرهنگ و جمویت این کشور در یوک 
رون  تاریخی تواملی مستمر و سواهنو   

ده  جواموووه ان   این نشا  میداشته
فنالن ی در طول حیات خود، هومووار  
پادههرهایی را علیه فساد تولی  کورد  

 است  اما چگونه؟

برخی موتق ن  که ان ک بود  مصادیق فساد در فنالن  حواصول 
رون  توسوه مطلوبی است که نزدیک بوه دو قور  بوه طوول 
انجامی   است  فرآین ی که فنالن  را اه کشوری کم سواد، فقیور، 

های اقتصادی خارجی،  بوه صرفا کشاورهی و وابسته به ق رت
حاکمیتی دموکراتیک، م ر ، صنوتی و با تحصیالت باال تب یول 

 کرد  

در این رون  تاریوخوی، هومووار  

حوفون نوظوم «تمرکز فنالن  بر 

با تاکی  بر عووامولوی  »اجتماعی
چو  رعایت توادل، کنترل خود و 
خیر جموی بود  است  حاصل این 
آموهش، پرورش نسلی است کوه 

اه نظر اخالقی و قانونی هر گونه تمرکز خودم ارانه را در ق رت و 
شمارد و دستیابی به منافع جموی را در اهوم ثروت مذمو  می

 ده  های خود قرار می اولویت

عملکرد مستقل قو  قضاییه، اعطاء حقوق جامع شهرون ی، نهواد 
گیوری، اخوتوالف حسابرسی شفاف ملی، حضور هنا  در تصمیم

های درآم ی و استقرار نظا  ارهشوی درآم ی نسبتا کم در دهک
 گرا اه دیگر عوامل موفقیت فنالن  در فسادگریزی است  جمع

ای اه الگوی توسوه ت ریجی است که در گوذار اه فنالن ، نمونه
ای به مرحله بو ، دستاوردهای انباشتی را بوا رویوکوردی مرحله

ها در همگرایانه حفن کرد  و ب ا  افزود  است  این توسوه درو 
گرا همینه را برای فسادگریزی یک بستر فرهنگی منسجم و جمع

 پیش اه فسادستیزی فراهم کرد  است 


