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Abstract
These days it has been recognized that NGOs have a significant role in international
law, from decision-making to rule implementation. This article analyzed the
influence and role of NGOs in fighting corruption. NGOs have repeatedly
demonstrated their ability to make a valuable contribution to the fight against
corruption. The phenomenon of corruption is a very big problem in many countries
of the world, which can include any governmental and non-governmental sector.
Corruption distorts resource allocation and State's performance. Consequently,
States have to take measures to enable and strengthen NGOs participation. Today,
the role of international NGOs such as International Transparency, Freedom House,
World Economic Forum, and International Chamber of Commerce is significant as
global non-governmental pioneers against corruption.

Keywords
National Anti-Corruption Programs, Decision-Making, International Law, NGOs,
Monitoring.

1. Associate Prof., Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science,
University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran (Corresponding Author).
Email: pouria.askary@gmail.com
2. MA.
in
International
Law,
University
of
Tarbiat
Modares,
Tehran,
Iran.
Email: bahmansaedilaw@gmail.com
Received: August 13, 2019 - Accepted: October 20, 2019

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt
the material for any purpose.

فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،3پاییز 1048-1023 :1400
DOI: 10.22059/jplsq.2019.287235.2125

مشارکت سمنها در تصمیمسازیها و نظارت بر اجرای
برنامههای ملی ضدفساد
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
پوریا عسکری  ، *1بهمن ساعدی

2

چکیده
همگام با افزایش اهمیت رو به رشد سمم ها در تصمیمسمای و ظامارد در صه مهها ملم و
بی الملل  ،شاهد حضور و ظقشآفهین اظکارظاپذیه ای ظهادها در مباریه با فساد هسمییم پدیمد
فساد بسیار پیچیده و فهاگیمه اسمت و م تواظمد همه ب مش دولیم و ویهدولیم را در بهگیمهد
یافیهها ای پژوهش ظشان م دهد سم ها در جلوگیه ای فساد و مباریه با ای معضل ظقمش
مهم را ایفا م کنند؛ بهرس رویة دولتها و اقداماد سم ها مل و بی الملل حماک ای آن
است که سم ها بهدلیل پشیواظة مهدم و هدایت افکمار صمموم بما ورود در تصمیمسمای ها
ظهادها مل و بی الملل  ،در ات اذ سیاستها مل ضدفساد و وضع قواظی کارامد مشمارکت
فعال دارظد ظقشآفهین سم های همچون شمفافیت بی الململ ،ااظمة آیاد  ،معممع جهماظ
اقیصاد و اتاق بایرگاظ بی الملل بهصنوان پیشگامان جهاظ جنبشها ویهدولی صلیمه فسماد
شایان توجه است همچنی  ،سم ها م تواظند در فهایند اجها و ظاارد به اقداماد مل ضدفساد
بهصنوان ظهاد ظاارت اارج ای دولت ،حضور فعال و بسیار مؤثه داشیه باشند

کلیدواژگان
بهظامهها مل ضدفساد ،تصمیمسای  ،حقوق بی الملل ،سم ها ،ظاارد
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مقدمه
فهایند آگاه بشه ظسبت به سدهها قبل روظد عود داشمیه اسمت؛ جهماظ شمدن ،اشماصة
ایدهها دموکهاتیک ،بهبود ارتباطاد و گسیهش شبکهها اجیمماص ای جملمه صواممل ارتقما
آگاه بشهظد بنابهای افهاد سهاسه جهان ای توسعهها سیاس و اجیماص در سایه ظقما دظیما
آگاه م شوظد ( )Edwards, 2000: 10آگاه افهاد ای معضمالد پیهاممون امود سمبه شمده در
جا جا دظیا ظهادهای داوطلباظه با مشارکت مهدم بنیان ظهماده شموظد تما پاسم بمه توفیم
ظیافی دولتها در حل معضمالد –داالم یما بی المللم  -باشمند در دهمهها اایمه ،تعمداد
سم هاو21بهطور چشمگیه افزایش یافیه است ای ظهادها ضم بهبود کمارای  ،حموی فعالیمت
اود را ظیز به سمایه کشمورها توسمعه دادهاظمد ( )Rossi, 2010: 21اممهویه سمم ها ظقشهما
م یلف را در سیاست و حکمهاظ جهاظ ایفا م کنند؛ شبکهها گوظاگوظ را ایعاد کهده و بما
جمعآور و تحلیل اطالصاد در بسیار موارد دولتها و سایمانها بی الملل را بها رسیدن
به اهداف اود تحت فشار قهار م دهند ای ظهادها با هدایت افکار صموم به مالحااد سیاس
اثه م گذارظد و موضوصاد مدظاه اود را در دسیور کار مل یا بی الملل قهار م دهند ،ایای رو
در فهایند تصمیمسای و ایعاد هنعارها و قواصد جدید مشارکت م کنند همچنی سم ها بمه
اجها ای قواصد و ظحو حلوفصل اایالفاد ظاش ای آظها ظامارد م کننمد (صسمکه :1388 ،
 )347در حقیقت تهدیداد جهاظ همچون ت هیه محیط ییست ،فساد ،تهوریسم بی المللم و
سایه ظگهاظ ها جهاظ وجود راهحل ورا دولتها ملم را ایعما کمهده و در واقمع شمکل
جدید ای همکار بی الملل را الزام م کند امهویه دیگمه تنهما دولتهما ظیسمیند کمه در همه
حویها ای مسائل جامعة بی الملل با ابینا به اظدیشمة حاکمیمتمحور اقمدام م کننمد ،بلکمه بما
وامضته شدن ظیایها جامعة بشمه ای سموی و اظسماظ شمدن حقموق بی الململ ای دگهسمو،
سم ها در حویهها گوظاگون مشارکت فعال دارظمد در صه مة داالم ظیمز حضمور و فعالیمت
 1صبارد «سایمان مهدمظهاد» با م فف «سم » توسط «فههنگسیان یبان و اد فارس » ،در سال  1386بهجا
( »)Non-governmental organizationبهکار رفت
« »NGOیا همان «سایمان ویهدولی
(.)http://persianacademy.ir /fa/word . Last visited: 01 June 2019
 2بهاساس منشور سایمان ملل میحد (ماد  ،)71اکوسوک (شورا اقیصاد و اجیماص ) در ایعاد تهتیبات
مشورت با سم ها مل و بی الملل معای است در حال حاضه  4189سم ای وضعیت مشورت دراکوسوک
بهاوردارظد ( )http://csonet.org/?menu=100. Last visited: 01 June 2019که ای امه آظها را قادر م ساید تا
به اسناد مهبوطه دسیهس داشیه و همچنی در کنفهاظسها بی الملل حضور پهرظگ داشیه باشند
( .)Bernstorff, 2007: 13اگهچه شناسای موجودیت سم ها توسط منشور ملل میحد بهصنوان معادل
ش صیت حقوق درظاه گهفیه ظم شود (.)Martens, 2003: 15
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سم ها در یمینهها گوظاگون موجه شده است تا قاظوظگذاران بیش ای پیش به آظها توجه کهده
و ای ظهفیت ای گهوه ای باییگهان ویهدولی اسیفاده کننمد (رمضماظ قوامآبماد )542 :1394 ،
حکمهاظ دیگه مسئلة هف دولیم تلقم ظم شمود ،بلکمه موضموص میمان هممة بماییگهان -
ارگانها بی الدول  ،داظشمگاهها ،رسماظهها جمعم  ،سمم ها ،سمایمانها جامعمة ممدظ 1و
بنگاهها اصو و  -است با ظقشآفهین بهجسیة سم ها در سال  2015سهان دولتها با
تصویه دسیور کار  2030به تعیی مسیه بهسو توسعة پایدار تواف کهدظد ای سند حماو
 17آرمان توسعة پایدار است که باید تا سمال  2030تحقم یابنمد تضممی تحقم حکمهاظم
مطلو  ،صنصه کلید و ضهور بها رفاه مهدم و بالیبع تضمی توسعة پایمدار اسمت سمم ها
م تواظند کارکهدها مینوص را در اجهای شدن ای سند ایفا کنند ،آشکار است که چگوظگ و
کیفیت اجها کلیت آرمانها ،بهاصوص آرمانهای همچون «محو فقه در تممام اشمکال آن در
همه جا» و «محو گهسنگ  ،دسییاب به امنیت وذای و بهبود تغذیه و تهویج کشاوری پایدار»
و «تهویج رشد اقیصاد پایدار و فهاگیه ،اشیغال کامل و بهههور و مناسه بها همه» بما سمط
فساد2در کشورها مهتبط است سم ها م تواظند بما مشمارکت و ظامارد پیوسمیة امود ،ضمم
)1. Civil Society Organisations (CSOs

 در بسیار موارد سم ها و سایمانها جامعة مدظ دو مفهوم یکسان تلق م شوظد ،ول میان ایم دو اظمدکتفاود وجود دارد؛ سایمانها جامعة مدظ سایمانها ویهدولی و ویهاظیفاص و داوطلباظه در اقسام گوظاگون
هسیند که توسط مهدم تأسیس شده و ممک است ظزد مقاماد الحییدار کشور به ثبت رسمیده یما مهفاً
جنبش اجیماص باشند که به موضوص اا میمهکزظد ،ماظند جنبشهما کمارگه  ،گهوههما محلم یما
بنیادها ظوعدوسیاظه و مؤسساد تحقیقات در مقابل اگهچه سم ها ظیز یک سایمان ویهدولی  ،ویهاظیفاص و
داوطلباظهاظد ،اما بهاالف بسیار ای سایمانها جامعة مدظ  ،سم ها در اکثه موارد به ثبت رسمیدهاظد و ظیمز
دارا ساایار و چارد سایماظ اظد (صسکه )345 :1388 ،
2. Corruption

 تعهیف مش ص ای فساد وجود ظدارد ،بهطور که کشورها صضو مذاکههکنند کنواظسیون ضدفساد در موردچگوظگ تعهیف فساد به اجماع ظهسیدهاظد معمولتهی و سادهتهی تعهیف ای فساد ،تعهیف آن به سوءاسیفاده ای
قدرد صموم بها ظفع ش ص است با ای حال ظباید به ای ظییعه رسید که فساد در فعالیتها ب شها
اصو وجود ظدارد بهاصوص در تعداد ای مؤسساد بزرگ اصو ای پدیده آشکارا به چشم م اورد؛
بها ظموظه در ارائة ادماد یا حی در اسی دام فساد در فعالیتها اصو که توسط دولت ایعاد شدهاظد ظیز
وجود دارد در موارد میعدد ای فساد ،سوءاسیفاده ای قدرد صموم  ،الزاماً ظفع ش ص مدظاه ظیست ،بلکه
م تواظد به ظفع یک حز –وارد کهدن صواید ظاش ای فساد به دارای حز  ،-طبقه ،طایفه ،دوسیان ،ااظواده و
ماظند آن باشد ( )Tanzi, 1998: 8-9همچنی همة اصمال فساد در ظییعة پهداات رشوه ظیست ،بها مثال یک
کارمند دولی که ادصا م کند بیمار است ،درحال که به تعطیالد رفیه یا رئیسجمهور کشور که در یادگاه
کوچک اود فهودگاه -بدون اینکه ضهورت بها احداث فهودگاه وجود داشیه باشد -ساایه باشد ،اگهچه رشوه
پهداات ظکهده ،ول مهتکه صمل فساد شده است ( )Tanzi, 1998: 9در حقیقت ،فساد پدید پیچیده و دارا
اشکال ،صوامل و کارکهدهای مینوع در یمینهها م یلف است؛ فساد ای یک صمل کوچک االف قاظون گهفیه تا
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سهصت ب شیدن به روظد اجها ای آرمانها ،دولتها را بها صممل بمه ایم تعهمداد پاسم گو
سایظد ()Dattler, 2016: 20
1
پدید فساد بهصنوان ماظع بها بنیان ظهمادن حکمهاظم مطلمو ،مایمة ظگهاظم بی المللم
است؛ فساد همبسیگ اجیماص و مشارکت گسیهده در یظدگ اقیصاد و سیاس را بهواسمطة
ااالل در مسیه بودجة ت صیصیافیه و ارائة ادماد صموم تضعیف کهده و بهطور مش ص بمه
فقها آسیه بیشیه وارد م کند همچنی معضل فساد بمه دورظمما رشمد اقیصماد بمهدلیل
کاهش سهمایهگذار اارج آسیه م یظد ( )USAID, 2005: 1در سمال  ،2011فسماد صلمت
اصیهاضاد گسیهده و اظقال ها در سهاسه جهان بود؛ بهار صهب در کشورها توظس ،مصه و لیب
ظموظها ای تهدیداد جد فساد است ()Mendes, 2014: 177
همچنی توجه به ای ظکیه ضهور است که ظباید سم ها را ای دچار شدن به معضل فسماد
مبها داظست؛ فساد پدید فهاگیه است که در هه ظهماد کمه شمفافیت ،پاسم گوی و ظامارد
دقی وجود ظداشیه باشد ،رشد م کنمد ایایم رو ظوشمیار حاضمه بما تبیمی  ،ارییماب و تحلیمل
ظقشآفهین بهجسیة سم ها در مقابله با معضل فسماد ،امکمان بمهوی فسماد در سمم ها را ظیمز
مطالعه م کند ای مقاله بهدظبال پاسخ به ای پهسشهاست که سمم ها در بهظاممههما ملم
ضدفسار چه کارکهدهای دارظد؟ و رویکهد جامعة بی الملل ظسبت به مشمارکت سمم ها در اممه
مباریه با فساد چگوظه است؟
بهطور کل  ،توجه به قواظی و تو یهها وضعشده بها مبماریه بما فسماد ای طمهف جامعمة
بی الملل و همچنی مهور رویة دولتها ای حقیقت را روش م سماید کمه سمم ها م تواظنمد
همگام با تکامل تدریع اود در ظاام بی الملل ،ظقش بسیار مهم در مقابلة دولتها بما فسماد
دارظد
صملکهد ظادرست یک ظاام سیاس و اقیصاد در سط مل را شامل م شود (آجه آیسک)400 :1393 ،
1. Good Governance

 مشارکت افهاد در ادار جامعه در دههها اایه بسیار مورد توجه قهار گهفیه و حکمهاظ مطلو به شعار وراهنما بها جامعة بی الملل تبدیل شده است پهواض است که فساد اریشها مش ص را که دربهگیهظد
مفهوم حکمهاظ مطلو اظد ،تضعیف م کند؛ شفافیت ،پاس گوی و حاکمیت قاظون ای جملة ای اریشهاست
( )62-63 Wouters, 2013:اسناد بی الملل ضدفساد ،اوله به اریشها حکمهاظ مطلو اشاره م کنند
( UNCAC, 2003, 10 of preamble; OECD Convention, 1997: 1 of preamble; AU Convention, , 3 of
 )preamble and articles: 2(5), 3حکمهاظ بد ،بایارها را م یل و جوامع را ب ثباد م کند ،همچنی فقه و
ب صدالی اجیماص را تداوم م ب شد بنابهای  ،دولتها ،بنگاهها اقیصاد و شههوظدان باید در سهاسه جهان
به تالشها بها مباریه با معضل مشیهک فساد ای طهی تهویج و ارتقا دموکهاتیکتهی حکومتها ملح
شوند ( Labelle, Huguette, The role of civil society in the fight against corruption, Transparency
_International, 2012, p: 8. Available at: http://www. transparency.org/news/speech/the_role_of
.)civil_society_in_the_fight_against_ corruption. Last visited: 01 June 2019
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بنابهای پژوهش حاضه در مبحث ظ ست با تفکیک ظقشآفهین سم ها در بهظامهها ملم
ضدفساد در دو ب ش تصمیمسای و ظاارد ،اشکال مشارکت ایم ظهادهما را بهرسم م کنمد
بحث پایاظ ای مقاله به مطالعة فساد در اود سم ها اایصاص دارد

سمنها بهمثابة پیشتازان مبارزه با فساد
سممم ها بممهصنوان پیشممیایان صممدالت اجیممماص و بهابممه  ،ظقممش مهم م در تناممیم و اجممها
مأموریتها توسعه و ضدفسماد در سهاسمه جهمان دارظمد ظقمش حیمات سمم ها در تصمویه
کنواظسیون ضدفساد سایمان ملل میحد شایان توجه است؛ معموصه تالشها سم ها –بمهطور
مشم ص مشمارکت فعاةظمة سمایمان شمفافیت بی الململ -در کنمار دولتهما بمه تصمویه ایم
کنواظسیون بی الملل مهم منعه شد 1در صی حال ،ای کنواظسیون بمهصنوان ظ سمیی و تنهما
کنواظسیون جهاظ الزامآور در یمینة معضل فساد در مماد  13بمه مشمارکت فعمال سمم ها در
مقابله با فساد تأکید دارد ،با وجود ایم  ،کنواظسمیون در ممورد جزئیماد ایفما ظقمش سمم ها
روشنگه مبسوط ظکهده است؛ اینکه ای ظهادها به چه مورت و در چمه سمطح م تواظنمد
مشارکت کنند بهظاه م رسد دلیل ای اوددار یکپارچه ظبودن ای ظهادها باشمد؛ در گسمیه
فعالیت ،جغهافیا ،سط ت صص و موضوصات ای ای قبیمل ،سمم ها وضمعیت یکسماظ ظدارظمد
همچنی دامنة فعالیت ای ظهادها م تواظد ای کشور به کشور دیگه با توجه به مقهراد کشورها
و فقدان منابع ،میفاود باشد ()Carr & Outhwaite, 2011: 7
اتکا به سم ها در امه مباریه با فساد بهدلیل موفقیت آظها در حویهها کلید دیگمه همچمون
حمایت ای محیط ییست ،بهداشت و درمان و حقوق بشه با اسیفاده ای راهبهدها گوظاگون ای جمله
پشیواظة مهدم  ،حمایت قو و ةب گه فعال قابمل درک اسمت ()Carr & Outhwaite, 2011: 3
سم ها ،اوله داظش صمیقم در یمینمة چالشهما موجمود در حموی فعالیمت امود-بهاصموص
ب شهای که مسیعد فسادظد -دارظد بها مثال ،سالها ییاد اسمت کمه سمم ها فعمال در
حوی حقوق بشه و محیط ییست به رصایت اسیاظداردها بی الملل ظاارد دارظمد همچنمی ایم
ظهادها ،اطالصاد دقیق در اصوص اجها هنعارها ،ظقض یا سوءاسیفاده ای آظها فهاهم م آورظمد و
ادلة بهدستآمده را در جهت فشار آوردن به حکومتها بها اصمال تغییهاد در سیاسمتها و رویمة
اود ،بهکار م گیهظمد ( )Holloway, 2008: 12-13ب تهدیمد چنمی اقمدامات م تواظمد بمهصنوان
الگوی مناسه و کارامد در یمینة مباریه با فساد بهکار رود
در ادامه بهمناور تبیی دقی ظقشآفهین سم ها در مباریه با فساد ،اشکال مشارکت ایم
ظهادها را بهرس م کنیم:
/9/#

See:http://www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_on_transparency_international
achievements. Last visited: 01 June 2019.
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 .1مشارکت سمنها در تصمیمسازیهای ضدفساد
در تمام کشورها و ظهادها بی الملل قواظی بسیار بمهمناور کنیمهل ،کماهش و ریشمهک
کهدن فساد وجود دارد با ای حال ،ظیایج حا ل ای وضع ای قواظی رضایتب ش ظبموده اسمت،
چهاکه فساد با تغییه شهایط به سهصت تغییه شکل م دهد (فهجپور )409 :1383 ،ایای رو بها
مقابله با چنی پدید شوم ظیای است تا در وضع قواظی ذکاود و ظکیهبین دقی ورد گیهد
در چنی شهایط مشارکت سم ها در وضع قواظی مؤثه و کارامد بسیار م تواظد مفیمد باشمد؛
اقداماد ت صص و کارشناس وردگهفیه در یمینة مبایره با فساد و ارائمة ظامه مشمورت بمه
دسیگاه قاظوظگذار در جهت ا الح و وضع قواظی کارامد ای جمله موارد مشمارکت سمم ها در
سط مل است بنابهای  ،در راسیا کمک به حضور مؤثه سم ها در امه مباریه با فساد ،توجمه
به ایعاد و تقویت تشکلها نف مهدم در ب شها و حویهها م یلف که پیگیه مسمائل و
مشکالد مهبو به نف اود هسیند ،ضمهور اسمت همچنمی المزام ارگانهما دولیم بمه
ظاهاواه ای ای ب شها در تصمیمسای و پاسخ به مسمائل مطهوحمه ای سمو آظهما ،مبماری
همهجاظبه و فهاگیه با فساد را تسهیل م کند (همدم اطبهسها )246 :1387 ،یکم ای مموارد
ضهور که باید در وضع قواظی ضدفساد مورد توجه قهار گیهد ،شهایط ااص هه کشمور اسمت؛
اصمال ا الحاد ضدفساد و وضع قواظی باید با شهایط ااص هه کشور سن یت داشیه باشد در
ای اصوص ظیز سم ها شهیک مهم و حیات بمها ا مالحاد ضدفسمادظد؛ سمم ها محلم
ظقش مهم در یمینة ارائة اطالصاد به ظهادها بی الملل بهمناور تدوی قواظی ضدفساد ایفما
م کنند ،ییها داظش صمیق ای صهفها ،آدا و سن  ،هنعارها اجیماص و اریشهای دارظد که
ممک است روظد ا الحاد ضدفساد را تسهیل کنند یما مماظع ا مالحاد مموردظاه شموظد ( TI,
 )2008: 2بها ارییاب دقی حضور سم ها در تصمیمسای هما ضدفسماد ،ضمهورد دارد دو
سط مل و بی الملل مطالعه شود

 .1 .1مشارکت در تصمیمسازیهای ملی ضدفساد
با افزایش روظد توسعة دموکهاتیک ،پارلمانها ملم بمهطور چشممگیه ظسمبت بمه مشمارکت
سم ها رویة مثبی را ات اذ کهدهاظد؛ همچنی تعمداد کشمورهای کمه در آظهما قمو معهیمه ای
مشاور اولیه و گسیهده با سم ها اسیفاده م کنند ،افزایش یافیه است ( )TI, 2015: 29شهکت
ظهادها مدظ در فعالیتها دولی  ،به په کهدن شکاف میان حاکمیت و جامعه کمک بسیار
م کند و راه بهسو پیشگیه ای فساد اواهد بود (احمد )383 :1393 ،
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 .1 .1 .1مشارکت در اصالح قوانین و تصویب قوانین ضدفساد
مشارکت و حضور مؤثه سم ها در امه ا الح و تصویه مقهراد ضدفساد ،مکمل راهبهد مبماریه
با فساد است و به حکمهاظ مطلو منعه م شود (معدظچیان )108 :1382 ،سایمان شمفافیت
بی الملل در گزارش سال  ،2015رویة مطلو دولتهما در تسمهیل مشمارکت سمم ها در اممه
ا الح و تصویه قواظی ضدفساد را مورد توجه قهار داده است؛ بها ظموظه در بمنگالدش و هنمد
سم ها و جامعة مدظ در تصویه «قماظون حم دسیهسم بمه اطالصماد»« ،قماظون حفاظمت ای
افشاکنندگان فساد» و «قاظون کمیسیون ضدفساد» ظقش پیشگام و پهرظگ را ایفما کهدهاظمد 1در
بهییاظیا ،سم ها و جامعة مدظ  ،دولت را بها اصمال کنواظسیون ضدارتشما سمایمان توسمعه و
همکار اقیصاد در قاظوظگذار داال تحت فشار قهار دادظد همچنی ای یمان تصویه قماظون
ارتشا در سال  ،2010ظهادها ویهدولی به اقمداماد امود بمها تمهویج اجمها ایم قماظون و
مقاومت در بهابه تالشها بها تعدیل و تضعیف آن ای طهی اصمال ا الحاد اداممه دادهاظمد 2در
گهجسیان ،سایمانها جامعمة ممدظ  ،در فهاینمد طوةظ ممدد ای ایعماد سیسمیم تأییمد در
اصوص اصالن دارای مقاماد صموم حمایت کهدظد و سهاظعام در ظییعة ایم تالشهما ،دولمت
ا الحاد تقنین مهبو را در اواسط سال  2015به پارلمان ارائه داد ظموظة دیگه ایاةد میحد
آمهیکاست که در سطوح فدرال و ایالی  ،فعاةن جامعة مدظ ای کنیهل قو ته فساد ،بهاصموص
حمایت قو ته ای افشاکنندگان فساد و اجها قماظون ارتشما امارج حمایمت کهدهاظمد ( TI,
 )2015, para:36همچنی  ،سم ها و باییگهان جامعة مدظ به ا الحاد قاظوظگمذار ضدفسماد
در کشورهای ماظند اظدوظز  ،ژاپ و کهه کمک شایاظ کهدهاظد؛ قاظون دسیهس به اطالصاد در
ای کشورها ظییعة تالش فهاوان جامعة ممدظ بموده اسمت (یارصم و بهاتم  )325 :1393 ،در
اقدام شایان توجه ،پارلمان ظیویلند ،شعبة شفافیت بی الملل در ظیویلند را بمها اظهمارظاه در
اصوص ةیحة قاظون جهائم سایمانیافیه و ضدفساد ای کشور دصود کهد 3در کویوو ،ائیالفم ای
 10سایمان جامعة ممدظ در سمال  2011بما حمایمت ای بمایرس ،مقمهراد مهبمو بمه مزایما
ظمایندگ معلس در دادگاه قاظون اساس ای کشمور را بمه چمالش کشمیدظد و در ظییعمة ایم
اقداماد ،دادگاه قاظون اساس ای مقهراد را االف قاظون اساس داظست ()TI, 2015, para:37
ظقشآفهین بهجسیة سایمانها جامعة مدظ در ا الح چنی قمواظین سمبه شمد در آوریمل
 1سایمان شفافیت بی الملل بنگالش و سایمان شفافیت بی الملل هند ظموظها ای سم ها پیشگام و دارا
ت صص و فهم صمی ای مسائل ضدفساد هسیند که بهتهتیه در سالها  1996و  1997تأسیس شدهاظد
( See: http://www.transparencyindia.org/page.php?pid =17. Last visited: 28 June 2019.
.)https://www.ti-bangladesh.org/beta3/ index.php/en/about-us. Last visisted: 28 June 2019
2.

See:
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/anti-corruption-campaigners
furious-asgovernment-considers-softening-bribery-act-10425362.html. Last visited: 28 June 2019.
3. See: https://www.transparency.org.nz/category/organised-crimes-bill/. Last visited: 28 June 2019.
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 2014پارلمان کویوو ،مشارکت بیشیه سم ها در قاظوظگذار  ،به تشهیک مسماص و حمایمت ای
جامعة مدظ تأکید کند ()Declaration, 2014: 1-2
1
در ایهان با وجود بها حمایتها هنعار مهم امکان مشمارکت سمم ها و سمایمانها
جامعة مدظ در مباریه با معضل فساد ،مشارکت و حضور سم ها و سمایمانها جامعمة ممدظ
بهصنوان ظهادها تصمیمسای و ظاظه به امه مباریه با فساد هنوی مسئلها اساس است و تماکنون
اقدام جد و اجهای بها مشارکت ای ظهاد ات اذ ظشده است 2مطاب مماد  10قماظون ارتقما
سالمت ظاام ادار و مقابله با فساد مصو « 1390ویارد کشور موظف است تمهیمداد ةیم را
دربار توسعه و تقویت سایمانها مهدمظهاد در یمینة پیشگیه و مباریه بما فسماد و سمنعش
شااصها فساد با رصایت مصال ظاام و در چارچو قواظی و مقمهراد مهبمو فمهاهم آورد و
گزارش ساةظة آن را به معلس شورا اسالم ارائه ظماید» ایهان به کنواظسمیون سمایمان ململ
میحد بها مباریه با فساد ظیز ملح شده و در ماد  13ای کنواظسیون به اسمیفاده ای سمم ها
تأکید شده است بنابهای  ،به لحاظ هنعار سم ها و سایمانها جامعة ممدظ م تواظنمد بما
اسیناد به قواظی مذکور در امه مباریه با فساد مشارکت داشیه باشند با ای حال ظقش مسمیقیم
سم ها در فهایند تصمیمسای و شکلگیه مقهراد داال ضدفساد بهطور آشکار مورد توجمه
قاظوظگذار ظبوده است در حقیقت ،ایهان ظموظها ای کشورهای است کمه در آن بهظاممة ضدفسماد
ظااممند وجود ظدارد؛ بهاورد و مقابله با فساد در ایهان بهاسماس گزارشهما ای جملمه گمزارش
سایمان شفافیت بی الملل (ظمودار ذیمل) وضمعیت مطلموب ظمدارد بمهظاه م رسمد در چنمی
شهایط بسیج افکار صموم  ،رایزظ و همفکه با مقاماد تصمیمسمای ای شمیوههای اسمت کمه
بهطور ویهمسیقیم م تواظد موجباد مشارکت سم ها در ا الح و وضع مقهراد ممؤثه در ظامام
حقوق ایهان را فهاهم آورد (رمضاظ قوامآباد )558-559 :1394 ،
 1حمایت ای مشارکت مهدم در امه مباریه با معضالد اجیماص ای جمله معضل فساد ،اواه به ورد اظفهاد یا
جمع م تواظد ای ا ل  8قاظون اساس اسینبا شود؛ مطاب ای ا ل «در جمهور اسالم ایهان دصود به
ایه ،امه به معهوف و ظه ای منکه وظیفها است همگاظ و میقابل به صهد مهدم ظسبت به یکدیگه ،دولت
ظسبت به مهدم و مهدم ظسبت به دولت شهایط و حدود و کیفیت آن را قاظون معی م کند "والمؤمنون و
المؤمناد بعضهم اولیاء بعض یأمهون بالمعهوف و ینهون ص المنکه"» بنابهای مهدم چه به ورد ش ص و
چه به ورد میشکل م تواظند دولیمهدان فاسد و اش اص حقیق یا حقوق فاسد را بهاساس حق که قاظون
اساس مقهر ظموده است ای اظعام فساد ظه کنند (یارص و بهات )335 :1393 ،
 2در کنار وضعیت مبهم امکان مشارکت سم ها در تصمیمسای ها در ظاام حقوق ایهان ،م توان به ابهام در
تعداد سم ها ظیز اشاره کهد که اساساً اطالصاد دقیق در اصوص تعداد سم ها در دسیهس ظیست در ای
یمینه تنها م توان به مصاحبة مورخ 1395/11/17مشاور وییه کشور و معاون امور سایمانها مهدمظهاد مهکز
امور اجیماص ویارد کشور با ابهگزار جمهور اسالم ایهان (ایهظا) اشاره کهد که تعداد سایمانها
مهدمظهاد در کشور را  12هزار و  500تشکل اصالم م کند
- See: http://www.irna.ir/fa/News/82417493. Last visited: 18 July 2019.
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 .2 .1 .1مشارکت در توسعة «استراتژیهای ملی ضدفساد»

1

بدیه است که بدون ات اذ اسیهاتژ ها ضدفسماد میناسمه بما همه کشمور  ،مبماری ممؤثه و
ظییعهب ش با معضل فساد با مشکل مواجه م شود مطالعة رویمة دولتهما ظشمان م دهمد کمه
بها دولتها در وضع اسیهاتژ ضدفساد تمهکز اود را به مشارکت سمم ها و جامعمة ممدظ
معطوف کهدهاظد همانگوظهکه اشاره شد ،اگهچه فساد معضل جهاظ است ،ای پدیده بیشیه در
جوامع در حال توسعه یا کمیه توسعهیافیه شکل وایمته دارد ای همی رو در ایم مبحمث
موارد ای رویهها مطلو دولتها در چنی جوامع ممورد توجمه قمهار م گیمهد؛ 2در یامبیما،
«کمیسیون ضدفساد یامبیا» یک تیم مشاور مل ای افمهاد و جامعمة ممدظ بهجسمیه همچمون
افهاد ای بنیاد پاکدسی  ،سایمان شفافیت بی الملل یامبیا و اسمیاداظ ای داظشمگاهها یامبیما
ایعاد کهد؛ تیم مذکور ،یک پیشظویس اسیهاتژ و سیاست ضدفساد مل تهیمه کمهد و سمپس
پیشظویس مذکور بهمناور رایزظ و مشمورد بمه تعمداد گسمیهدها ای ذ ظفعماظ ای سمم ها،
جامعة مدظ  ،کسهوکار ،سایمانها صموم و معلس صوام بهصنوان مقاماد سنی محل ارائمه
شد در همی یمینه کارگاهها آمویش در  9اسیان ای کشور بهگزار شد و در گام پایاظ  ،ای
1. National anti-corruption strategies (NACS).

 2ای ظموظهها مطلو مشارکت سم ها در ات اذ اسیهاتژ ضدفساد در کشورهای با وضعیت توسعة مطلو ته
م توان به بلغارسیان اشاره کهد ای کشور ای ظموظهها اولیة مشارکت فهاگیه سم ها و سایمانها جامعة
مدظ در امه مباریه با فساد است در ای کشور ائیالف ای سایمانها جامعة مدظ «بهظامة اقدام ضدفساد» را
پیشظویس کهدظد که توسط یک معمع سیاس با بیش ای  150ظفه ای مقامها دولی  ،رهبهان تعار ،
سم ها و سایمانها بی الملل در ظوامبه  1998تأیید شد در ظهایت ،اسیهاتژ مل مباریه با فساد ای
کشور بهطور گسیهده بهاساس بهظامة اقدام پیشظویس سم ها ،تصویه شد ( )TI, 2015, para:38در آفهیقا
جنوب  ،ای سال « ،2001معمع مل ضدفساد آفهیقا جنوب » دارا  10صضو ای جامعة مدظ  ،کسهوکار و
حکومت است ای ظهاد بهمناور کمک به اسیهاتژ ها ضدفساد محل یکپارچه ایعاد شده است همچنی
ای ظهاد به دولت در اصوص فساد مل مشاوره م دهد ،رویة مطلو ضدفساد را به اشیهاک م گذارد و به
ب شها م یلف در یمینة اسیهاتژ ها ضدفساد مشاوره م دهد ()TI, 2015, para:39

 1032فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،3پاییز 1400

مشارکتها یکپارچه شده و در قاله یک کارگاه آمویش ظهای بها تعداد ییاد ای ذ ظفعمان
مذکور ارائه شد و سپس بها تأیید رسم به هیأد دولت ارائمه شمد (1.)TI, 2015, para: 38ای
آظعا که در ای کشور ،سایمانها صموم و دولی ضدفساد ای ظهفیت کمیه بها تحقی در
یمینة فساد بهاوردارظد ،اطالصاد سایمانیافیه در یمینة فساد بهطور صمده ای طهی سایمانها
جامعة مدظ و مؤسساد تحقیقات  ،ای جمله داظشگاه یامبیا -بهواسطة ظاهسمنع ها و مطالعماد
میداظ و کارها تحلیل ای ظهادها -تهیه م شود ()TI, 2015, para: 39
در بها کشورها ،سم ها ،بهظامهها ضدفساد مل را پایهگذار و طهاح کهدهاظمد؛ بمها
ظموظممه در آذربایعممان ،در مممارس « ،2011مهکممز توسممعة اقیصمماد و اجیممماص » پیشظممویس
اسیهاتژ مل ضدفساد را به پارلمان ای کشور ارائه کمهد ( )TI, 2015, para: 38همچنمی  ،در
بها کشورها سم ها و سایمانها جامعة مدظ  ،شمهکا ا مل ظهادهما ملم ضدفسماد –
سایمانها ت صص  ،کمییهها مل ضدفسماد حکمومی یما سمایمانها اجهایم ش صم -
بودهاظد؛ بها مثال ،در گهجسیان ،سم ها صضو شورا هماهنگ ضدفساد ای کشورظد کمه در
سال  2009توسط ویارد دادگسیه ایعاد شده است ( )TI, 2015, para: 39همچنی در ایم
کشور« ،سایمان شفافیت بی الملل گهجسیان» ای ظزدیک در طهاح اسمیهاتژ ضدفسماد سمال
 2015مشارکت داشیه است (.)TI, 2015, para: 39

 .2 .1مشارکت در تصمیمسازی بینالمللی ضدفساد
تغییهاد گسیهدها که ظاام بی الملل را در سالها اایه میأثه سماایه ،دولتهما و سمایمانها
بی الملل را به سمت مشارکت دادن سایمانها جامعة مدظ سوق داده و باییگهان ویهدولی را در
جایگاه قهار داده است که ظقش مهمته را ایفا کننمد (دوپموی و ویهوچم  )77 :1392 ،اممهویه
سم ها ظقش تعیی کنندها در دسیور کار جلساد بی الملل ایفا م کننمد؛ در تصمیمسمای ها
بی الملل تأثیه م گذارظد ،همچنی به اجها هنعارها بی الملل کمک م کنند بنمابهای  ،آظهما
شهکا مهم و حیات در اجها پیوسیة اسیاظداردها و بهظامهها بی الملل اظد ()Rebasti, 2002: 1
اهمیت رو به رشد سم ها در فهایند تصمیمسای در صه ة بی الملل بهسمبه ظقمش و پشمییباظ
افکار صموم جهان است اوله ای سایمانها اریشها و منافع مشیهک بشهیت را دظبال م کننمد و
بالیبع ،اگهچه دولتها قدرد ا ل تصمیمسای باق ماظدهاظد ،آظها باید اواسیة جنبشها م یلف
دموکهاتیک را ظیمز ممورد توجمه قمهار دهنمد ( )Meron, 2006: 408مشمارکت سمم ها در گسمیه
بی الملل در قاله تهیه و ارائة گزارش ای وضعیت فساد در کشورها م یلف و ظیز وضع مقمهراد و
ابیکاراد ضدفساد در فعالیتها اقیصاد ظهادها کسهوکار ظمایان م شود
1. www.cmi.no/publications/file/2914-anti-corruption-policy-making-in-practice.pdf. Last visited: 26
May 2019.
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 .1 .2 .1تهیه و ارائة گزارشهای بینالمللی ضدفساد
امهویه ظقش سم ها بی الملل در آگاه ب ش در یمینة وضعیت فساد در کشورها م یلف
و ارییاب دةیل و صوامل گسیهش فساد بهجسیهته شمده اسمت بمها ظموظمه سمایمان شمفافیت
بی الملل ،اسیهاتژ ها میعدد را بها قهار دادن فساد در دسیور کار ظهادها محل  ،ملم و
بی الملل تبیی کهده است؛ مهمتهی ابزار ضدفساد ای سم « ،شمااص ادراک فسماد»1اسمت؛
ای شااص ،سط فساد در کشورها را بهاساس ظاهسمنع ای افمهاد و کارشناسمان فعالیتهما
تعار بی الملل کشورها مهبو رتبهبند م کند( )Thompson, 2005: 122همچنمی ایم
سم « ،پیممایش پهداامت رشموه ،»3و «بمارومیه فسماد جهماظ »4را منیشمه م کنمد؛ پیممایش
پهداات رشوه حاو رتبهبند ای کشورها ادرکنند بزرگ ،با توجمه بمه احیممال پهداامت
رشوه ای طهف شهکتهایشمان بمه دولتهما و افمهاد امارج اسمت چنمی پیمایشم بهاسماس
ظاهسنع ای هزاران ظفه ای مدیهان تعار در کشمورها توسمعهیافیه و در حمال توسمعه تهیمه
م شود 5بارومیه فساد جهاظ بهاساس ظگهش صمموم ممهدم ظسمبت بمه فسماد منیشمه م شمود
بارومیه فساد جهاظ سال  ،2017بزرگتهی ظاهسنع ضدفساد جهاظ است که در بای یماظ
مارس  2014تا ژاظویة  2017ای  162,136ظفمه ای شمههوظدان  119کشمور اظعمام گهفیمه اسمت
یافیهها کلید بارومیه فساد جهاظ  2017بدی قهار است:

1. Corruptions Perception Index (CPI).

 2بها مطالعه در یمینة سایوکار رتبهبند کشورها در شااصها فساد ر ک:

- Urra F., “Assessing corruption – An analytical review of corruption measurement and its problems:
Perception, error and utility,” Working Paper, 2007, Georgetown University. Available at:
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN028792. pdf
3. Bribe Payers Index (BPI).
4. Global Corruption Barometer (GCB).
5. https://www.transparency.org/research/bpi/overview. Last visited: 14 July 2019.
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یافیهها ارائهشده در گزارش مذکور منعکسکنند افکار صموم جهاظ در مورد فساد و
تعهبة ارتشاست 1رتبهبند منف تالش دولتها بها جلوگیه ای فساد ظشان م دهد که بها
کاهش سوءاسیفاده در ب ش صموم و پاکسای ظهادها سیاس ای فساد باید بیشیه تالش شود
تا ای ظهادها ظه به منافع اود ،بلکه به منافع شههوظدان صمل کنند ( )TI, 2017: 10تهیه و ارائة
چنی گزارشهای ضم هدایت افکار صموم صلیه فساد ،دولتها را ظسبت به ات اذ
اسیهاتژ ها مؤثه ضدفساد و ظیز وضع قواظی کارامد ،تحت فشار قهار م دهد
در میان شااصها مذکور ،شااص ادراک فساد ،بمهدلیل فهاگیمه بمودن آن و ظیمز بایتما
رساظها آن ،ای اهمیمت بیشمیه بهاموردار اسمت همچنمی م تموان بمه مدور تو میهها
قاظوظگذار شفافیت بی الملل به دولتها اشاره کهد؛ بمها ظموظمه در سمال  2018در اصموص
دسیورالعمل پیشنهاد کمیسیون اتحادیة اروپما در اصموص حمایمت ای افشماکنندگان فسماد،
شفافیت بی الملل بهمناور وضع باةتهی حمایت و تضمی تحق مؤثهتهی رویمة قاظوظگمذار
حمایت ای افشاکنندگان فساد مطاب اسیاظداردها بی الملل  ،تو یههای را بهمناور ا مالح و
تقویت ای دسیورالعمل ارائه کهد ()TI, 2018: 1
2
ای موارد دیگه تالشها ضدفساد سم ها در صه ة جهاظ م توان به اقمداماد «ااظمة آیاد »
اشاره کهد ای سم در سال  2014با همکار سمایمان شمفافیت بی الململ گمزارش «مبماریه بما
ب کیفه  :صدالت اظیقال و مقابله با فساد» را منیشه کهد در ای گزارش ای پیوظدها میان فسماد و
 1در آاهی شااص ادراک فساد ،جمهور اسالم ایهان با ظمه  25ای  ،100در میان  180کشور ،در رتبمة 149
قهار گهفت ()TI, 2020, CPI
2. Freedom house.
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ظقض گسیهد حقوق بشه حبت م شود؛ ب کیفه ظسبت به جهائم اقیصاد  ،ب کیفه ظسبت به
ظقضها حقوق بشه را در پ دارد حاکماظ که قدرد سیاسم ای دسیشمان امارج م شمود ولم
دارای ا که ای طهق ویهقاظوظ بهدست آوردهاظد در دسیشان باق م ماظد ،به کمک ایم دارایم ای
پاس گوی سهبای م یظند بها ظموظه «آگوسیو پینوشه» در شیل « ،فهدیناظد مارکوس» در فیلیپی
و «محمد سوهارتو» در اظدوظز با اتکا به اموال که ای طهی جهائم اقیصاد بهدست آورده بودظد ،ای
پاس گوی بها ظقض حقوق بشه شاظه اال کهدظد در حقیقت ،دارای ظامشهوع بمه آظهما در جهمت
اجینا ای اسیهداد ،تأایه در محاکمه و ارصا شهود کمک کهد ()Freedom House, 2014: 2
 .2 .2 .1هنجارسازی بینالمللی ضدفساد
با اینکه به رسمیت شناای مشارکت سم ها در هنعارسای بی المللم ضدفسماد ای وضموح و
شفافیت دقیق بهاوردار ظیست ،بها سم ها بهگوظها چشمگیه در وضع قواصمد و ابیکماراد
ضدفساد در ظهادها کسهوکار مشارکت داشمیهاظد بمها ظموظمه «اتماق بایرگماظ بی المللم »
ظ سیی ظهاد است که معموصه قواصد مباریه با فساد را تصمویه کمهد قواصمد اتماق بایرگماظ
بی الملل بهصنوان قواصد «اودتنایم » 1بها شهکتها محسمو م شمود و در تارظمما ایم
ظهاد بهصنوان «رویهها بایرگاظ مطلو در مباریه با فساد» تو یف شمده اسمت ( Wouters et
 )al., 2012: 33اتاق بایرگاظ بی الملل در هنعارسمای بی المللم ضدفسماد بمها ظهادهما
کسهوکار شش طهی مباریه با فساد را وضع کهده اسمت2:المف) شمه مبماریه بما فسماد اتماق
بایرگاظ بی الملل  ) 3،ا ول و ضوابط ااالقم اتماق بایرگماظ بی المللم و پیمهو ای کیما
راهنما آمویش 4،ج) قواصد اتاق بایرگاظ بی المللم در یمینمة مبماریه بما فسماد 5،د) راهنمما
ضدفساد اتاق بایرگاظ بی الملل بها بنگاههما کوچمک و میوسمط در یمینمة راسمی آیمای
ش ص ثالث 6،ه) دسیورالعملها اتاق بایرگاظ بی المللم در یمینمة همدایا و مهممانظوای  7،و)
8
دسیورالعملها اتاق بایرگاظ بی الملل در اصوص افشاگه در مورد ش ص ثالث
ظموظة دیگه ای فعالیتها هنعارسای بی المللم سمم ها ابیکمار ضدفسماد «معممع جهماظ
اقیصاد»9یعن «ابیکار مشارکت صلیه فساد» است که در سال  2004توسط مدیهان ارشمد اجهایم
1. Self-regulatory.
2. See: http://iccwbo.org/News/Articles/2015/Six-ways-ICC-helps-businesses-fight-corruption/. Last
visited: 18 July 2019.
3. See: https://iccwbo.org/publication/icc-anti-corruption-clause/. Last visited: 18 July 2018.
4. See: http://store.iccwbo.org/icc-ethics-and-compliance-training-handbook. Last visited: 18 July 2019.
5. See: https://iccwbo.org/publication/icc-rules-on-combating-corruption/. Last visited: 18 July 2019.
6. See: https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-releases-new-anti-corruption-guide-for-smes/.
Last visited: 18 July 2019.
7. See: https://iccwbo.org/publication/icc-guidelines-on-gifts-and-hospitality/. Last visited: 18 July 2019.
8. See: https://iccwbo.org/publication/icc-guidelines-on-whistleblowing/. Last visited: 18 July 2019.
9. World Economic Forum.
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بنگاهها اقیصاد فعال در یمینة مهندس  ،سااتوسای ،اظهژ  ،فلزاد و منایع و معمادن ایعماد
شد ( )Cleveland et al., 2009: 209امضاکنندگان «ابیکار مشارکت صلیه فسماد» بایمد بمه مموارد
ذیل پایبند باشند :الف) ایعاد «جو ااالق سط باة سمایمان»1ای طهیم تعهمد آشمکار و فعمال
مدیهان ظسبت به [سیاست] شدد صمل2ضدفساد در همة اشمکال آن ) ،ایعماد فههنمر دروظم
داقت که اقداماد ااالق را تشوی و شناسای کند ،همچنمی پشمییباظ مثبیم بمها اظعمام
چنی اقدامات فهاهم آورد ،ج) تهویج شفافیت در معموصة سمایمان و در تعاممل بما ذ ظفعمان ،د)
رصایت قواظی و آیی ظامهها قابل اصمال در حوی الحیی که امضاکنندگان فعالیتها تعمار
اود را در آن حویه اظعام م دهند ،ه) تشوی شهکا تعمار بمه تقویمت و وضمع اسمیاظداردها
ااالق مشابه که مدظاه «ابیکار مشارکت صلیه فساد» اسمت ،و) ورود بمه «ابیکمار مشمارکت صلیمه
فساد» یا دیگه ابیکاراد جمع بهمناور فهاهم آوردن پاسخ هماهنر ظسبت به چالش فساد ،امواه
در جغهافیا مش ص یا در ب شها نعی ()PACI, Signatory Code of Conduct

 .2مشارکت در نظارت بر اجرای برنامههای ملی ضدفساد
اجها بهظامة مؤثه در مباریه با فساد بدون حضور فعال آحاد مهدم بمه موفقیمت دسمت ظم یابمد بما
مشارکت صین و صمل سم ها و جامعة مدظ امکمان شناسمای و کشمف مواظمع سمایماظ فمهاهم
م شود (بارگاوا و بولوظگییما )152 :1389 ،بنمابهای  ،در کنمار مشمارکت سمم ها در تصمیمسمای
ضدفساد ،ای ظهادها در مهحلة اجها آن ظیز ظقشآفهین م کنند ( )Bernstorff, 2007: 31امهویه
سم ها ب ش ای اجها پیوسیة معاهداد بی الملل اظد و در سالها اایه داالمت ایم ظهادهما در
اجممها و ظاممارد بممه معاهممداد بی الملل م ای جملممه در اصمموص رصایممت حقمموق بشممه و معاهممداد
ییستمحیط به تمایل و حضور همیشگ و پایدار تبدیل شده است ()Rossi, 2010: 172
در تعهیف ظاارد در چارچو ظاامها حقوق بشه چنی آمده است« :ظاارد بمه معنم
مشاهد دقی یک وضعیت یا قضیة اا است که بها ات اذ اقداماد آت اظعام م گیهد
صنا ه ذیل ماهیت ظاارد را تشکیل م دهند :الف) ظاارد در ممدد یممان ظسمبیاً طموةظ
اظعام م گیهد؛ ) ظاارد جمعآور و دریافمت حعمم ییماد ای دادههما را در بهم گیمهد؛ ج)
مشاهد دقی وضعیت موردظاه ای طهی بهرس مسیمه یا دورها و یا تحقیم و مسیندسمای
رویدادها اظعام م گیهد؛ د) اسیاظداردها و هنعارها بهصنوان مهجع در ارییاب صین وضمعیت یما
قضیة مورد بحث ،بهاصوص در تش یص ای امه که چه مسئلها وجود دارد ،بهکار م روظد؛ ه)
ابزارها یا سایوکارها بها تعیی ای امه که وضعیت موردظاه با هنعارها و اسیاظداردها معمی
1. Tone at the top.
2. Zero tolerance policy.
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چه ظسبی دارد ،بهکار م روظد؛ و) بهطور معمول ظییعة ظاارد ،ارائة گزارش در ممورد وضمعیت
مورد بحث است؛ ی) گزارش موردظاه میضم ارییاب وضعیت است که بنیاظ بها اقداماد آت
فهاهم م آورد» ()HURIDOCS, 2001: 7
ای مناه سم ها «ظاارد ،مفهوم گسیهدها است که در یمینهها گوظاگون بهکار مم رود؛

ای ا طالح مهاحل م یلف جمعآور  ،تأیید و تعزیهوتحلیل اطالصاد توسط سم ها در یمینة
موضوصاد صامالمنفعه ای جمله حقوق مدظ  ،سیاس  ،اجیماص و اقیصاد را تو میف م کنمد»
(.)Holloway, 2008: 25

با ابینا به تعاریف مذکور ،ظاارد در حوی مباریه با فسماد ،مسمائل و مشمکالد موجمود را
تش یص م دهد ،وضعیت و کارکهدها واقع سیسیمها را ارییاب م کند و در ظییعه بمهطور
ظااممند م تواظد شیوهها فسادآور را در ط یمان شناسای کند ()Holloway, 2008: 23
«با توجه به ماهیت فهایند ظاارد ،اهمیت ظاارد در مباریه با فساد در ای امه ظهفیمه اسمت

که اوله حقیقت در هه وضعیت فاسد بهصمد مبهم و پنهان است یک ش ص یا ظهماد یمماظ
م تواظد فهایند ظاارد را با موفقیت اصمال کند کمه بما تمالش و کوشمش فمهاوان ایم اایفما
تعمد را آشکار ساید » ( .)Holloway, 2008: 24باید گفت که شاظس کشف فسماد بما ارتقما
شفافیت افمزایش پیمدا اواهمد کمهد ،چنمی روظمد هزینمة ممورد اظیامار کارمنمدان دولمت و
سیاسیمداران را جهت ارتکا فساد افزایش اواهد داد (یارص و بهات )323 :1393 ،
ریچارد هالوو 1در بیان اهداف ظاارت سم ها در امه مباریه با فسماد بمه ایم مموارد اشماره
م کند« :الف) ظاارد به مقاماد صموم یا سایه ظهادها (بها ظموظه احزا سیاس ) در اصوص
رصایت وظایفشان مطاب با قواظی ضدفساد ،بها ظموظمه مقمهراد اصمالن دارایم ؛ ) مشم ص
کهدن سطوح و صلل فساد در یک ظهاد یا حوی مشم ص ،بمهطور قاصدهمنمد و بما همدف فمهاهم
آوردن اطالصاد مفید که م تواظد بها تدوی و ات اذ سیاستها کمک کند ای اممه ممکم
است ای طهی شناسای حویههای که سم ها م تواظند ضهورد اظعام ا الحاد در آن حویه را
ظشان دهند یا ای طهی کمک به دولتها بمها اصممال سیاسمتها ضدفسماد بهواسمطة تأییمد
مسیقل ای امه که چنی سیاستهای بهواقع اجها شده است ،اظعام گیهد؛ ج) افشماگه  :بمها
;1. Richard Holloway

 ریچارد هالوو  ،فعال مورد احیهام در یمینة توسعة جامعة مدظ و مباریه با فساد در  40سال اایه بوده است او بهطورگسیهده در شهق و جنو آفهیقا ،جنو و جنو شهق آسیا ،منطقة اقیاظوس آرام و کارائیه شهق کار کهده است
تعهبة او شامل مشارکت و همکار با تعداد ییاد ای سم ها محل در سهتاسه جهان و سم ها بی الملل
همچون شفافیت بی الملل ،معمع جهاظ اقیصاد ،آکسفام ،ادماد امدادرساظ کاتولیک ،بنیاد آقااان ،سایمانها
بی الملل همچون بهظامة پیشهفت و توسعة ملل میحد ،ویارد توسعة بی الملل  ،ندوق کودکان ملل میحد و باظک
جهاظ م شود See: https://ptfund.org/staff/richard-holloway/. Last visited: 30 May 2019.
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تو یف و جله توجه صموم مهدم به موارد مهم فساد یا پدیدهها ممهتبط کمه بمهمناور ایعماد
فشار صموم بها اصمال سیاستها ااص یا اوددار ای اصممال سیاسمتها معینم اظعمام
م گیهد» ()Holloway, 2008: 26
بنابهای با توجه به اهداف ظاارت مذکور ،ظاارد سم ها م تواظد دامنة گسیهدها ای ظهادهما و
اش اص را شامل شود :الف) دولت :ویارت اظهها ،اداراد ،ظمایندگان رسم و کارکنان حاضمه در ایم
ب شها؛ ) ب ش اصو م  :اظعم هما ب مش اصو م  ،شمهکتها اصو م  ،کارکنمان و
ظمایندگان؛ ج) ظهادها مال  :اش اص مسئول و کارکنان؛ د) احزا سیاس  :تکتک سیاسیمداران
و کارکنان احزا سیاس ؛ ه) پارلمان :در هه دو سطوح مل و محل  ،تکتک اصضا پارلمان و افهاد
مسئول در آن؛ و) قو قضائیه :قضاد ،وکال ،مسی دمان دادگاهها ()Holloway, 2008: 27
ورود سم ها به فهایند ظاارد به معنا ظف چارچو ظامارت ات اذشمده ای طمهف دولمت
ظیست ،بلکه ای دو گوظه ظاارد -ظاارد اصمال ای طهف دولت ای یک سمو و ظامارد اصممال ای
طهف سم ها ای سو دیگه -مکمل یکدیگه در امه مبماریه بما فسماد هسمیند (ممارکوس ویممه،
 )3 :1389در صی حال باید میذکه شد که مشارکت سم ها ،صالوهبه تقویت کارامد دولت در
اجها بهظامة ضدفساد ،با ایعاد صزم مل و تقویت اصیماد مهدم ظسبت به جدیت دولت در مقابله
با فساد ،کارکهد ارگانها ظاارت دولت را ارتقا م دهد و در ظییعمه اجمها بهیمه و کاراممدته
فهایند ظاارد را ممک م ساید حضور سم ها در فهاینمد ظامارت در واقمع سمایوکار ظامارت
فهادولی است؛ جدا ای همکار آظها با دولتها در مقابله با فساد ،اقداماد آظها در معما کمهدن
دولتها به شفافیت و پاس گوی حاک ای جایگاه ویهدولی آظهاست در حقیقمت مشمهوصیت و
اصیبار که ای ظهادها بهواسمطة پشمییباظ مهدمم بهدسمت آوردهاظمد ،بهاموردار ای چنمی
جایگاه را مقدور م ساید بنابهای ای ظهادها م تواظند با ابیکاراد و امکاظاد مهدم گسمیهد
اود ،اقشار گوظاگون را در یمینهها م یلمف آممویش دهنمد و در بماة بمهدن سمط آگماه و
فههنر صموم ضدفساد تأثیهگذار باشند (احمد )382 :1393 ،
با توجه به رویکهد و بهظامة دولتها در مقابله با معضل فساد ،م توان ظقش ظاارت میفماود
بها سم ها تعهیف کهد

 .1 .2نظارت در کشوری که ارادة سیاسی جدی و برنامة ملی ضدفساد وجود دارد
در کشورهای که اراد سیاس قو بها مباریه با فساد و همچنی ظهادهما ظامارت رسمم
مورد اصیماد وجود دارد ،فهایند ظاارت مباریه با فساد به شکل مؤثهته ای طمهف دولمت اظعمام
م گیهد ایای رو ،ظهادها مسیقل دولت ،ماظند مقام صال حسابهسم یما ممأمور رسمیدگ بمه
شکایاد مهدم ای سایمانها دولی یا کمیسیون ویژ ضدفسماد یما دیگمه ظهادهما ظامارت ای
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الحیت ةیم بها ظاارد به فساد و همکار با سم ها بها مقابله با اصمال فاسد بهاوردارظد
حی ظهادها ظاارت قو در سط بی الدول ظیز قابل مشاهده است؛ بمها ظموظمه ،ظهادهما
اتحادیة اروپا و شورا اروپا فهایند ظاارد به فساد را به ظمایندگ ای حوی چندملیی شان اظعمام
م دهند ( )Holloway, 2008: 25بنابهای  ،در چنی کشورهای  ،ظقش ظاارت سم ها میفاود
اواهد بود بهصبارد دیگه ،در ورت که در یک دولت اراد جد و همچنمی بهظاممة مش صم
بها ریشهک کهدن فساد وجود داشیه باشد ،ظقش ظاارت سمم ها بدی مورد اواهمد بمود:
الف) ظاارد به اجها حقیق بهظامة ضدفساد موجود ،همانگوظهکه بهظامهریز شمده اسمت؛ )
تذکه آشکار یا هی به دولت در اصوص کاسی ها در اجمها بهظاممة ضدفسماد و آثمار آن بمه
محدود کهدن فساد ()Holloway, 2008: 26
موارد ای رویة مطلو کشورها وجود دارد که در آظها سمم ها و جامعمة ممدظ در مهحلمة
ظاارد به ظهادها مل ضدفساد ظقشآفهین م کنند؛ بها ظموظه در کمویوو ،درحال کمه ظهماد
ضدفساد بهطور مسیقیم در مقابل پارلمان ای کشور پاس گوسمت ،همچنمی ایم ظهماد تحمت
ظاارد شمورای میشمکل ای ظماینمدگاظ ای معلمس ،مقامماد مهکمز و محلم  ،دیموان صمال ،
دادسیاظ و جامعة مدظ قهار دارد ( )TI, 2015, para: 39در لییمواظ  ،دپارتممان پیشمگیه ای
فساد ای کشمور دارا یمک شمورا مشمورت صمموم میشمکل ای  15سمم اسمت و فهاینمد
کاظدیداتور بها دپارتمان ظیز دربهگیهظد شورای است کمه یکم ای ظماینمدگان آن ای جامعمة
مدظ است ( )TI, 2015, para:39در هنرکنر ،یک «کمییمة مشمورت شمههوظدان راجمع بمه
روابط صامه» مشارکت جامعة مدظ در فعالیمت کمیسمیون مسمیقل ضدفسماد ملم را تضممی
م کند ()TI, 2015, para: 39

 .2 .2نظارت در کشوری که ارادة سیاسی جدی و برنامة ملی ضدفساد وجود ندارد

در بها کشورها –اوله کمیه توسعهیافیه یا در حال توسعه-دةیل قو وجمود دارد کمه ظامارد
دولت و ظهادها بی الملل بهتنهای کاف ظیست و فعالیت گسیهد سمم ها ملم و محلم در
ای کشورها امه ضهور اسمت :الف) دولتهما ذاتماً تمایمل دارظمد ظیمایج ظامارد و فعالیتهما
ضدفسادشان را در ورت که چنی ظاارت به افشا اطالصات منعه شود که اواسمیار افشما آن
ظیسیند ،تحهیف کنند؛ ب) فساد ای صوامل بالقو صمدم موفقیمت در اظی ابماد اسمت ،بنمابهای اگمه
حکومی به هه ظحو ب واهد در قدرد باق بماظد ،باید ظیایج و یافیهها ضدفساد را پنهان کنمد؛
ج) ظاارد ظهادها بی الملل محدود است و سمایمانها بی المللم –بهاصموص سمایمانها
دوجاظبه -1ممک است بنا به دةیل اسمیهاتژیک تممایل ظداشمیه باشمند کمه مشمکالد کشمورها
;1. bilateral organisations
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میحدشان را افشا کنند افزونبه ای  ،سایمانها بی المللم دامنمة فعالیمت محمدودته دارظمد و
دسیهس کامل به سطوح محل ظدارظد و در حقیقمت ،ایم سمایمانها ویمهممک اسمت بیواظنمد
همچون سم ها محل و مل صمیقاً و بهطور دقی به تحقی و بهرسم بپهدایظمد ( Holloway,
 )2008: 25بنابهای در کشورهای که اراد سیاس جد و بهظامة مش ص بها مقابله بما فسماد
وجود ظدارد ،ظقش ظاارت سم ها به ورد ذیل اواهمد بمود :المف) تمذکه و روشمنگه ممؤثه بمه
حکومت و صامة مهدم در یمینة آثار م ه فسماد و ضمهورد وضمع و ات ماذ بهظاممه و فعالیتهما
ضدفساد؛ ) شناسای سیسیمها ا ل یا فهایندها آسیهپذیه و در معهض فسماد و پیشمنهاد
ات اذ اقداماد و ا الحاد بهمناور کاهش فه تها فسادآور؛ ج) تحقی و بهرس و ظامارد بمه
اصمال فاسد و آثار آظها و همچنی ای اصمال و تأثیهاد م ه را در معهض توجه حکومت و صاممه
مهدم قهار دادن؛ د) ایعاد ائیالفها ضدفساد ()Holloway, 2008: 26-27

فساد در سمنها
معموةً فسماد معضمل اسمت کمه حکومتهما ،ب شهما صمموم و ب شهما کسمهوکار را در
بهم گیهد با ای حال ،ب تهدید سم ها ظسبت به حکومتهما و شمهکتها کسمهوکار ای فسماد
بالقوه ،مصون ظیسیند آظچنانکه در ایهان ،در راسیا شفافیت و مقابله بما فسماد و سوءاسمیفاده ای
وضعیت سم ها ،ةیحة شفافیت که در یک تیهماه  1398ای طهف دولت بمه معلمس تقمدیم شمد،
ویارد کشور را مکلف م کند که ضم راهاظدای پایگاه اطالصاد تشکلها مهدمظهاد در اصوص
مسینداد قاظوظ تأسیس سم ها ،مش صاد و مدیهان فعلم  ،موضموع و همدف تشمکل ،میمزان و
مش صاد منابع درآمد و هزینها اقدام ةیم را بهمناور دسیهس صمموم بمه اطالصماد مهبوطمه
ات اذ کند 1بها ظموظه در سال  ،1992ظهاد ظامارت بمنگالدش ای ب ظامم جمد در سمم ها ای
 سایمانها دوجاظبه ،سایمانها دولی یا ویهاظیفاص اظد که در یک کشور تشکیل شدهاظد ای سایمانها بهظیایمندان سایه کشورها –اوله کشورها در حال توسعه -ادمات همچون کمکها پزشک یا جبهان
اساراد ظاش ای بالیا طبیع ارائه م کنند یک ای قدیم تهی و بزرگتهی سایمانها دوجاظبة دولی
«ظمایندگ ایاةد میحده بها توسعة بی الملل » است
- See: https://smallbusiness.chron.com/bilateral-organization-23308.html. Last visited: 05 May 2019.

 1ماد  :24ویارد کشور مکلف است :پ :پایگاه اطالصاد تشکلها مهدم ظهاد را راهاظدای کهده و مش صاد
تمام تشکلهای را که با ااذ معوی ای ویارد کشور ،سایمان بهزیسی کشور و ظیهو اظیاام جمهور
اسالم ایهان ،تحت هه صنوان تشکیل داهاظد مشیمل به مسینداد قاظوظ تأسیس ،مش صاد مؤسسان و
مدیهان فعل  ،موضوع و هدف تشکل ،میزان و مش صاد منابع درآمد و هزینها بهویژه میزان دریافت
کمک ای منابع دولی و صموم  ،شعه یا دفاته اسیاظ  ،گزارش گهدش مالیات  ،میزان اسیفاده ای معافیتها
مالیات  ،وردها مال تأییدشده و گزارش صملکهد ساةظة آظها را در ساماظة مذکور منیشه ظماید و در
دسیهس صموم قهار دهد تمام تشکلها مهدمظهاد مکلفاظد اطالصاد مذکور را مطاب دسیورالعمل که
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جمله فساد در چندی سم بزرگ ای کشور ابه داد که به لغو معموی آظهما منعمه شمد ،اگهچمه
تصمیم دولت چند ساصت پس ای مداالة چندی حام مال بهجسیه لغو شد! (Steffek & Hahn,
 )2010: 163در ای مورد ،همچنی م توان به ظیعهیه اشاره کهد؛ در ب ش مهفهظشی «ةگوس»
یا در ب شها بهسهصت در حال رشد «آبوجا» یما حیم در ایابانهما شملوش شمههها بسمیار
کوچک ماظند «اومواهیا» در ایالت «آبیا» تابلوهای با ظوشیههای همچمون «توقمف ایمدی»« ،اقمدام
صلیه ایدی»« ،جواظان صلیه ایدی»« ،ایهیة مسیح ایدی» و «بنیاد ایدی ظایعا» همه جا جلمه توجمه
م کنند؛ ای تابلوها ،رشد فزایند سم ها در ظیعهیه ،در ط بمیش ای دو دهمة گذشمیه را ظشمان
م دهند احیماةً هیچ مشکل اجیماص به اظدای بیمار ایدی ظیواظسیه در ظیعهیه موجه ایعاد ای
تعداد سم شود ای سال  « ،2002ندوق اضطهار رئیسجمهور آمهیکا بمها درممان بیممار
ایدی» و « ندوق جهاظ بها مباریه با ایمدی ،سمل و ماةریما» در معمموع  2/25میلیمارد دةر بمه
ظیعهیه کمک کهدهاظد که ب ش صمد ای کمکها در ظهایت بمه سمم ها ت صمیص یافیمه اسمت
حامیان مال دیگه ظیز دها میلیون دةر کمک کهدهاظمد ( )Smith, 2012: 475تحقیقماد ظشمان
م دهد که بسیار ای سم ها که ظاههاً بها مقابله با بیمار ایدی ایعاد شدهاظد ،در واقع جعل و
میقلباظهاظد ( )Smith, 2012: 475-476در حقیقت ،کمکها مال ییاد که در ااییمار سمم ها
قهار م گیهد ،یمینه را بها افهاد سمودجو و فه متطله فمهاهم مم آورد کمه در مورد فقمدان
سیسیمها حی پاس گوی و شفافیت در سم ها ،امکمان سوءاسمیفاده بسمیار ییماد اسمت در
ظموظها دیگه ،در سال  2005دولت کنیا شورا سم ها را بهدلیل فساد ممال منحمل کمهد؛ ایم
ادصا مطهح بود که ط چندی سال کمکها مال به قهباظیان ایدی توسط سمم ها ومارد شمده
اسممت 1ای دیگممه ممموارد گسممیهد فسمماد سممم ها م تمموان بممه افغاظسممیان اشمماره کممهد ،جممای کممه
پهدااتها هنگفت مال به سم ها -بدون هیچ ظاارت  ،-فه ت ب ظایه را بها فه تطلبان
فهاهم آورده است تا بهجا ادمترساظ و هف ای کمکها در اهداف ت صمیصیافیه ،بمهدظبال
افزایش ثهود اود باشند ( )Carter, 2013: 11با اینکه تعداد کم آمار قابمل اصیمماد در اصموص
اینکه چه مقدار پول «آیساف» توسط سمم ها هزینمه م شمود ،وجمود دارد ،امما بمهظاه م رسمد
سم ها همة «کمکها رسم توسعه» را که ای طهی بودجة مهکمز دولمت افغاظسمیان هزینمه
ظم شود یا پولهای را که ای طهیم بودجمة «تیمهما بایسمای وةیماد» و «ظماینمدگ ایماةد
میحده بها توسمعة بی المللم » ت صمیص م یابمد ،جمذ م کننمد درحال کمه پهدااتهما
«کمکها رسم توسعه» افزایش م یابد ،بها سمم ها همم کسمه سمود را دظبمال م کننمد؛
بسیار ای سم ها حی بهظامهها توسعها ظدارظد ،بلکه جای بها سود تعار ش ص و تقلمه
توسط وییه کشور ابالش م شود جهت درج در ساماظة یادشده در ااییار ویارد کشور قهار دهند
1. See: Munene, Henry, Rwanda: Why NGO Corruption in Africa is Unsettling, https://allafrica.
com/stories/200508240369.html. Last visited: 18 July 2019.
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معهماظهاظد ( )Carter, 2013: 11در حال حاضه  4338سم محل ثبت شده است و  445سمم
بی الملل در افغاظسیان وجود دارد ظاام سم ها در افغاظسیان سمبه رشمد فزاینمد سمایمانها
سودجو و مافیای شده است با افزایش اظیقادها ای ظحو ظاارد دولت افغاظسیان به کارای سم ها،
ویارد اقیصاد افغاظسیان در سال  2010تحقیقات را در اصوص تقله در سیسیم سمم ها شمهوع
کهد که در ظییعة ای تحقیقاد بیش ای  2000سم بهدلیل فقدان ههگوظه کمارای منحمل شمدظد
( )Carter, 2013: 11البیه فساد سم ها هفاً محدود به جوامع کمیمه توسمعهیافیه ظیسمت؛ بمها
مثال رسوای فساد مال در سم ها شناایهشد آمهیکای ماظند «راه میحمد آمهیکما» « ،منایع
حس ظیت»« ،اظعم سهطان آمهیکا» و « لیه سهخ آمهیکا» گمزارش شمده اسمت ( Kimemia,
 )2013: 36بنابهای شواهد کاف وجود دارد که ظشان م دهد سم ها ظیز ماظند سمایه ب شهما ای
فساد مصمون ظیسمیند و احیممال بمهوی فسماد در هممة سمم ها فمارش ای گهایشهما ممذهب یما
ظوعدوسیاظة آظهما وجمود دارد ( )Kimemia, 2013: 37ایایم رو شمفافیت داوطلباظمه و پاسم گوی
سم ها اهمیت ییاد دارد امهویه بسیار ای کارشناسان به شفافیت و پاس گوی سم ها و ارائمة
گزارشها بیشیه ای فعالیتها آظها تأکید دارظد؛ چنمی شمفافیی م تواظمد در ممورد کارکنمان،
اقداماد ،منابع مال و هزینهها و اهمداف ایم ظهادهما باشمد ( )Charnovitz, 2005: 18-30واضم
است که سم ها -اواه مل یا بی الملل  -باید اقداماد ةیم را بها تضمی پاسم گوی امود در
اصوص کمکها دریافی بها توسعه و اقداماد اظساندوسیاظه ات اذ کنند شمفافیت بیشمیه در
تمام جنبهها کار سم ها به مهدم ای امکان را م دهد کمه در ممورد کمارای سمم ها و اینکمه
کدامیک ای آظها ای منابع ت صصیافیه به ورد منطق اسیفاده م کنمد ،آگماه بیشمیه کسمه
کهده و بالیبع در مورد ههگوظه کمک مال به سمم ها بما دقمت بیشمیه اقمدام کننمد ( Szporluk,
 )2009: 356بها ظموظه در ایهان ،ةیحمة شمفافیت ،سمایوکار شمفافیت و پاسم گوی سمم ها در
اصوص کمکها دریافی را مدظاه قهار داده است 1بنابهای  ،بهاوردار ای سمایوکار پاسم گوی
ای مالحااد اولیة حامیان مال سم هاست؛ چنی سایوکار باید ای طهی ساایار ادار سم ها
ظهادینه شود اسیاظداردهای را که ظشاندهند وجود سمایوکار پاسم گوی و شمفافیت در سمم ها
هسیند ،م توان به ورد ذیل طبقهبند کهد :المف) سماایار ادار روشم  ،بمهطور مشم ص در
رابطه با ظقش ظهادها ادار ا مل  :همچمون کارکهدهما هیمأد ممدیهه و ممدیهصامل ،فههسمت
 1ماد  :23احزا و تشکلها مهدم ظهاد مکلفاظد میزان کمکها و هدایا ظقد و ویهظقد اش اص حقیق یا
حقوق که هفاً در چارچو معای مصهح در قواظی و مقهراد مهبو به آظها ورد م گیهد و همچنی
هویت آن اش اص را در دفاته قاظوظ اود ثبت ظموده و ای طهی پایگاه ها اطالع رساظ اود یا به طهی
مقیض منیشه کهده و در دسیهس صموم قهار دهند
تبصه  :2ااذ ههگوظه کمک ای منابع ظاشناس ای سو احزا و تشکلها مهدمظهاد ،ممنوع است دریافت
ههگوظه کمک مال ای سو آظها باید به ظام ش صیت حقوق حز یا تشکل اظعام گیهد
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اصضا هیأد مدیهه و شههها محل اقامت و هه معموصها که سم تحت کنیهل آن است ،باید
شناسای شود؛ ) تو یف ظهادها ادار  :ااییماراد و مسمئولیتها اساسم  ،وظمایف اصضما
هیأد مدیهه ،حداقل اصضا هیأد مدیهه ،مقهراد صضویت (واجد شهایط بمودن ،تعلیم  ،اامهاج و
اظی ا معدد) ،فهایند اظی ا دموکهاتیک و روش  ،حداقل تعمداد جلسماد هیمأد ممدیهه و روش
بهگزار جلساد (دسیورالعمل در اصوص شهوع جلساد ،چگوظگ تعیی تاریخ ،دسمیورالعمل در
یمینة تعیی دسیور کار و ) ،فهایند تصمیمگیه (حد ظصا مورد ظیمای ،ظحمو رأ دادن و ثبمت
تصمیماد) و وجود مؤلفهها آشکار که تصمیمگیه به ورد جمع اظعام م گیهد ،ضبط ممدد
یمان جلساد هیأد مدیهه ،مقهراد مهبو به تعارض منافع (بها هیأد مدیهه و کلیمت سمایمان)،
مقهراد مهبوطه به ههگوظه دریافت مال هیمأد ممدیهه؛ ج) مالحیتها هیمأد ممدیهه :بهرسم
ساةظة صملکهد ممدیهصامل ،بهرسم صملکمهد ممال ممدیهیت و وردحسما ها ممال سمالیاظه،
مسئولیت اظی ا ممدیهصامل ،مسمئولیت اظی ما حسمابهس ( )Trivunovic, 2011: 5-6دوممی
مالحاة مدظاه حامیان مال سم ها ،وجود مدیهیت حی مال است که بمهظاه م رسمد بمها
تحق مدیهیت حی مال باید شهایط ذیل در هه سمن محق شود :الف) وجود ابزار حسابدار
اولیه :دفماته حسما ها (دفیمه کمل و دفیمه وقمایع رویظاممه و ) ،دفیمه درآممدها ظقمد  ،دفیمه
پهدااتها ظقد  ،سواب حسا ها باظک ؛ ) روشهما حسمابدار صمموم  :اطمشم ها و
رویهها ظوشیهشده که ای ا ول پذیهفیهشد حسابدار و کنیمهل پیمهو م کننمد ،دسمیهبند
کارکهدها میفاود مسئوةن ذ ربط همچون مدیهصامل ،حسمابدار و مندوقدار؛ ج) گزارشهما
مال و ظگهدار سواب  :وردحسا ها مال ساةظة درآمد و هزینهها؛ د) روشها حسابهسم :
حسابهس و بایرس ها ساةظة اصمالشده توسط هیأد مدیهه (حسابهس ظباید با هیچ ش ص در
سایمان رابطها داشیه باشد)؛ ه) روشها پیشگیه ای تقله و اقداماد ضد پولشوی  :حسابهس
مسیمه ظسبت به وجموه دریمافی  ،اسمیفاده ای حسما ها بماظک ثبتشمده جهمت اظیقمال پمول،
دسیورالعمل مش ص بها تأیید هویت ،اصیبار و حس ظیت ذ ظفعان ،حامیان ممال و سمم ها
وابسیه ،ظگهدار امم و محهماظمه ای لیسمت حسما ها بماظک سمم ()Trivunovic, 2011: 6
بنابهای بها مصون ماظدن اود سم ها ای معضل فساد ،وجود ساایارها ادار دموکهاتیمک کمه
در آن شفافیت و پاس گوی تضمی شده باشد ،امه ضهور و مسلم است

نتیجهگیری
فساد ،ماظع جد بها توسعة سیاس و اقیصماد کشورهاسمت؛ ایم پدیمده ضمم افمزایش
هزینهها اقیصاد  ،با تضعیف دموکهاس به مشهوصیت حکومتها آسیه م یظمد و دولتهما را
در وضعیی قهار م دهد که به احیمال ییاد بما اطههما اقیصماد  ،سیاسم و حیم امنییم
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مواجه م شوظد آظچنانکه فساد صامل صمد بهار صهب در سمال  2011و گسمیهش ظاآرام هما،
شورشها و درگیه ها داال در کشورها وه آسیا و شمال آفهیقا بود
حمایت ای حقوق بشه ،حکمهاظ مطلو  ،تحق آرمانها توسعة پایدار و تالشها صلیه فسماد
صمیقاً با هم مهتبطاظد فساد در حکومتها ،آشکارا دولتها را در اجمها تعهمداد بنیمادی حقموق
مدظ  ،سیاس و اقیصاد ظاتوان م ساید در همی یمینه م توان به حقوق منمدرج در مماد 21
اصالمیة جهاظ حقوق بشه اشاره کهد که وف آن ،مشارکت در ادار امور کشور ،دسیهس بهابمه بمه
ادماد صموم و اینکه اساس و منشأ قدرد حکومت اراد مهدم باشد ،ح های هسیند که هممة
مهدم اواه به ورد اظفهاد یا میشمکل بایمد ای آظهما بهاموردار باشمند بما بمهوی فسماد و کماهش
پاس گوی دولت به شههوظدان ،بهاوردار ای ادماد صموم ظه بهصنوان یک ح  ،بلکه در مقابمل
ارتشا به مهدم ارائه اواهد شد همچنی فساد با تضعیف اریشهای همچون شفافیت ،پاسم گوی
و حاکمیت قاظون ،به دموکهاس و حکمهاظ مطلو آسیه م یظد و در ظییعه ماظع صمدها بمها
تحق حقوق مندرج در ماد مذکور اواهمد شمد همچنمی تحقم آرمانهما توسمعة پایمدار در
کشورها منو به ریشهکن فساد است؛ فساد ماظع جد بها ریشهکن فقه ،گهسنگ و ظمابهابه
اقیصاد است مهور رویة دولتها در یمینة فساد و همچنی مطالعة اقداماد ضدفسماد سمم ها
مل و بی الملل ظشان م دهند که موفقیت هه ابیکار و اقدام در یمینة مباریه با معضل فساد ،به
اراد قو سیاس و مشارکت گسیهد سم ها و سایمانها جامعة مدظ وابسمیگ حیمات دارد
سم ها ظقش کلید در مباریه با فساد ایفا م کنند؛ ای تصمیمسای ها مل ضدفساد گهفیه تما
ظاارد به اجها مقهراد ضدفساد ،همدایت افکمار صمموم صلیمه ارتشما و در ظهایمت جلموگیه ای
اقداماد ،فعالیتها و یمینمهها فسمادیا در جامعمه اممهویه داالمت و مشمارکت سمم ها ،ب مش
جدای ظاپممذیه ههگوظممه ائممیالف موفم ضدفسمماد را تشممکیل م دهممد در حقیقممت بممها موفقیممت
بهظامهها ضدفساد ،سم ها در کنار دولتها ،به صنوان یک ای سیونها ا ل ائیالف صلیه فسماد
باید ظقش مؤثه و پایدار داشیه باشمند ظهادینمه کمهدن مشمارکت مهدمم و ظامارد سمم ها در
پیشگیه و مباریه با فساد ،صامل صمدها بها ایعاد شفافیت و پاس گوی در ظهادهما دولیم و
در ظییعه تضعیف موقعیتها فسادیاست مفید واقع شدن چنی مشارکی در تعهبمة کشمورها و
ظاامها حقوق که ای ابیکار مشارکت سم ها –اواه مل یا بی الملل  -اسیفاده کهدظد ،به اثبماد
رسیده است الگو قهار دادن و اسمیفاده ای تعهبیماد چنمی کشمورهای در بهظاممهریز ها و ات ماذ
اسیهاتژ ها ضدفساد ،م تواظد بسیار مفید واقع شود
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