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Abstract
Humanitarian assistance such as food, water, sanitation products, medicine, grants,
etc.., should be distributed among the affected population, after the gathering
process by the damaged State, and in some cases, with the support of other
governments, international and non-governmental organizations. At this stage,
created opportunities and numerous resources will provide the ground for corruption
of individuals and groups and slow down the process of relief and reconstruction.
Consequently, preventive measures by governments to fight corruption are
important before and after disasters. Despite the importance of this issue, the
international community has so far only tried to address this fundamental problem
on a case by case basis and it suffers from the lack of an independent body to fight
corruption, especially in times of relief. For this reason, in this article, while
describing the actions of governments, governmental and non-governmental
organizations, in particular, Transparency International to fight corruption,
international treaties and conventions and their solutions to prevent and combat
corruption during natural disasters will be examined.
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برقعی2

چکیده
کمکهای بشردوستانه مانند غذا ،آب ،مواد بهداشتی ،دارو ،کمکهای ماایی و ،...پا ا رايناد
جمعآوری توسط دویت آسیبديده و در برخی موارد با حمايت دویتهاای ديرار ،ساا ما های
بینایمللی و غیردویتی ،میبايست در میا جمعیات آسایبديده تو ياع شاود .در ايان مرحلاه
رصتهای بهوجودآمده و منابع متعدد ،ممکن است مینه را برای سادِ ا اراد و گروههاا اراه
کرده و روند امدادرسانی و با سا ی را کُند سا د .ا اينرو ،اقدامات پیشریرانۀ دویتها در مباار ه
با ساد ،در پیش و پ ا وقوع جايع بسیار مه است .با وجود اهمیات ايان موضاوع ،جامعاۀ
بینایمللی تاکنو تنها بهصورت موردی سعی در پاسخرويی به اين مشکل اساسای داشاته و ا
نبود کنوانسیو و نهادی مستقل برای مبار ه باا سااد بهخصاو در ماا امدادرساانی رنا
میبرد .به همین دییل ،در مقایۀ پیش رو ،ضمن اشاره به وظايف دویت آسیبديده در جلوگیری
ا ساد در کمکهای بشردوستانه ،به اقدامات سا ما های دویتی و غیردویتی ،باهويژه ساا ما
شفا یت بینایملل و بررسای معاهادات و کنوانسایو های بینایمللای و راهکارهاای آنهاا بارای
جلوگیری و مبار ه با ساد هنرام وقوع جايع طبیعی پرداخته خواهد شد.
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مقدمه
امرو ه در دنیا شاهد ا زايش حوادث طبیعی و آثار ناشی ا آ و همچنین خسارات بهبارآمده بار
مردم و دویتها هستی  .حوادث طبیعی مانند سیل ،تو ا و یزیه میلیو ها انسا را آواره کرده
و خساارات متعااددی را باهبار آورده اساات .در سااال  1397جاايع طبیعاای  306میلیااارد د ر
خسارات اقتصادی در جها بهبار آوردهاند که اين رق نسبت به سال  ،1396رشد  63درصادی
را نشا میدهد .تنها در ايرا بهطور میانرین ساییانه  110میلیارد توما صرف جبرا خسارات
ناشی ا رويدادهای طبیعی میشود .ا میاا  ۴3مخااطرة طبیعای در جهاا  32 ،ماورد آ در
کشور ما تاکنو روی داده است .در دیماه  ،1382یزیاهای مهیاب شاهر با را یر اناد کاه در
نتیجۀ آ  ،حدود  30هازار نفار کشاته شادند .یزیاۀ با الووهبار تلفاات انساانی بسایار يااد،
بزرگترين اجعۀ طبیعی تاريخ ايرا بود و بنابر آمارهای بانک جهانی ،ايان یزیاه  1/3میلیاارد
د ر خسارت برجای گذاشت (اسکندری .)3 :138۴ ،در سال  1396یزیۀ  7/3ريشاتری اساتا
کرمانشاه ،حادثۀ ديرری را در ايرا رق د .خوشبختانه تلفات انسانی اين یزیه بسایار کمتار ا
یزیۀ ب و  569نفر بود .معاو المرانی استانداری کرمانشاه کل خسارات اقتصادی ناشی ا ايان
یزیه را  2600میلیارد توما االوم کرد (نیککردار1.)1396 ،همچنین سیل اخیار کاه ا نیماۀ
اسفندماه  1397شروع شد و تا روردينمااه  1398باهدییل بارنادگیهای شاديد اداماه يا ات،
خساراتی بایغ بر 30تا  35هزار میلیارد توما بهبار آورد2.
براساس گزارش سا ما جهانی صلیب سرخ در 10سال گذشته دو میلیارد انسا مساتقیماً
گر تار بويای طبیعی بودهاند .اين سا ما االوم کرد که  3750ماورد بوياای طبیعای در ساال
 2018رخ داده است .براساس آمارها ،در اصلۀ سالهای  2008تا  2017بیش ا 700هزار نفار
در جايع طبیعی جا خود را ا دست دادهاند ).)Yaghmaei, 2019: 2
خسارات ناشی ا جايع طبیعی سا نه در جها حدود  50تا  100میلیارد د ر برآورد شده
و در بعضی سالها نیز میزا خسارات ناشی ا بويای طبیعی در جهاا بایش ا  350میلیاارد
د ر بوده است .در نمودار ير میزا خساراتِ ناشی ا جايع طبیعی به تفکیک سالهاای وقاوع
آنها نشا داده شده است.
با ا زايش خساراتِ ناشی ا جايع طبیعی در سالهای اخیر و بهخصو خسااراتِ یزیاه و
سیل اخیر به کشور الزيزما (هما گونهکه اشاره شد) ،بودجاههای اختصاا يا ته در جهاا و
ايرا  ،به کمکهای بشردوستانه و با سا ی محلهای آسیبديده نیز ا زايش يا ته اسات .بارای
نمونه سا ما همکاری و توسعۀ اقتصادی ) (OECDو د تر هماهنری امور انسا دوستانۀ سا ما
 .1برای اطوع بیشتر ر.ک:
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) ،(UNOCHAاالوم کردند که  27/3میلیارد د ر کمکهای بشردوستانه در سال  2017توسط
کشورها و سا ما های دویتی و غیردویتی االطا شده است ).(Tuchel, Urquhart, 2018: 26

ا زايش بودجۀ کمکهای امادادی ،باه ا ازايش تعاداد نهادهاای بینایمللای و ساا ما های
مردمنهاد که مستقیماً در الملیات بشردوستانه نقش دارند ،منجر شده است و الملکرد مثبت اين
نهادها به مانند دراسیو صلیب سرخ و هولاحمر جهانی ،در کناار گساترش دامناه و بودجاۀ
کمکهای بشردوستانه برای مقابله با خطرهای ناشی ا جايع ،سبب شد تا اقدامات پیشاریرانه
نیز به اندا ة الملیاات امدادرساانی بااار ش و دارای اهمیات محساوب شاود .يکای ا اقادامات
پیشریرانه و با دارنده ،که میتواند ا هدرر ت منابع جلوگیری کند ،مبار ه با سااد در پایش و
پ ا وقوع جايع است.
دراسیو صلیب سرخ و جمعیات هولاحمار سااد در کمکهاای بشردوساتانه را شاامل
استفادة نادرست ا یوا م و تجهیزات امدادی ،سرقت ا کارت االتباری يا استفادة نادرست ا مهر
دراسیو بینایمللی ،استفاده ا منابع مایی و پاویی بارای عاییتهاا و برناماههای غیرمارتبط،
ادالای کذب يا نامتعارف برای دريا ت هزينه يا کمکهزينه برای آسیبديدگا  ،پرداخت حقاوق
يا دستمزد به کارمند ساختری ،االطای سابقۀ کار و بیمۀ غیرواقعای ،پرداختهاای غیرمجاا ياا
معامله با اشخا صوری ،پذيرش رشوه برای يک ر تار خا ياا قباول پیشانهاد رشاوهدهنده،
پرداخت هزينۀ کار انجامنرر ته ،تغییر مقادار و جز یاات در اساناد ،تباانی در مناقصاه ،اروش
اطوالات ،اکتورسا ی ،ثبت نکرد کمکهای مایی و بشردوستانه باهطور کامال ياا جز ای ،باه
تعويق انداختن خاتمۀ کار ،پرداخت نکرد حقوق و دستمزد و  ...بیا کرده است.
) (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Fraud and
corruption prevention, 2018

حتی نمونههايی ا وجود سااد در کمکهاای بشردوساتانه ،در کشاور الزيزماا ايارا در
سالهای اخیر مشاهده شده است .برای مثال میتوا پیش ا وقاوع بوياای طبیعای ،باه الادم
اجرای قوانین ساختوسا و تأيید نادرست مهندساا نااظر ،کیفیات ناامطلوب يرسااختهای
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شهری و روستايی و منطقهبندی غیرکارشناسی و تراک بیشا حد اشاره کرد .همچناین پا ا
وقوع بويای طبیعی ،در ايرا موضوالاتی مانند تو ياع ناالاد ناۀ کمکهاای بشردوساتانه ،الادم
تخصیص منابع به آسیبديدگا (در ماواردی کمکهاای امادادی بهخصاو ماواد غاذايی در
روشراهها به روش میرسد) و تعصبات قومی و سیاسی و بیتوجهی به مناطق محاروم ،گااهی
به آسیبهای جبرا ناپذير منجر شده است ) .(Schultz & Søreide 2006: 8جمهوری اساومی
ايرا نیز در راستای مبار ه با ساد (باهطور کلای) در ساال  1382باهالنوا يکای ا نخساتین
کشورها به کنوانسیو مباار ه باا سااد ساا ما ملال (مريادا) پیوسات ).)http://rc.majlis.ir
همچنین پ ا تصويب کنوانسیو مبار ه با ساد در مجل شاورای اساومی ايارا در ساال
1385و تأيید مجمع تشخیص مصلحت نظاام در ساال  ،1387سارانجام در روردينمااه 1388
رسماً به الضويت کنوانسیو مذکور درآمد ) .(http://rc.majlis.irبا توجه باه ماهیات رابخشای
کنوانسیو و بهمنظور تضمین حسن اجرای تعهدات و بهرهگیری ا ظر یتهای آ  ،در مقابله با
ساد در کشور ،هیأت و يرا در اسفندماه  1388و ارت دادگستری را بهالنوا مرجع ملی ايان
کنوانسیو تعیین کرد و برای هماهنری میا دستراههای اجرايای و قضاايی ،شاورايی باه ناام
کارگروه تخصصی مرجع ملی کنوانسیو مبار ه با ساد در و ارت دادگستری تشکیل داد که در
آ نمايندگا تعداد يادی ا سا ما های ذیربط (ا جمله سا ما با رسی کل کشاور ،دياوا
محاساابات ،نیااروی انتظااامی ،سااتاد مبااار ه بااا مفاسااد اقتصااادی و  )...حضااور دارنااد
( .)www.justice.irجمهوری اسومی ايرا متأثر ا نظام جهانی در مبار ه اللیه سااد اقادام باه
تصويب کنوانسیو ماذکور و ورود آ باه قاوانین داخلای کارد .باا ايان حاال صارف تصاويب
کنوانسیو توسط جمع يادی ا کشورها و ا جمله ايرا بهتنهايی در مبار ه با ساد بهخصو
در مواقع اضطراری و هنرام وقوع جايع طبیعی کا ی نیست .در حقیقت تمامی قوانین مبار ه با
ساد در ايرا براساس کنوانسیو مريدا و تحت تأثیر آ تدوين شده و به تصويب رسیده است،
ییکن برای مبار ه با ساد بههنرام وقوع جايع طبیعی م است الووهبر تصويب قاوانین ماورد
نیا  ،راهکارهای مقابله با ساد و ضامانت اجارای قاوانین ماذکور در ارادة مقاماات و مسائو
کشورها پديد آيد .ا اينرو در مقایۀ حاضر ضمن تأکید بار اهمیات توجاه باه بوياای طبیعای و
تأثیرات چشمریر آ بر ندگی مردم ،اثبات خواهد شد که آثاار ايان حاوادث تنهاا باا تعاداد و
میزا وقوع آنها سنجیده نمیشود و متغیرهای اقتصادی (درآماد) و نهاادی ( سااد) در میازا
آسیبهای وارده به شهروندا نقش مهمی دارند .در اين بین ،نقش حقاوق بینایملال باهالنوا
ابزاری برای ترغیب دویتها در مبار ه با ساد در کمکهاای بشردوساتانه بسایار حاا ز اهمیات
است .نرارنده بر ايان بااور اسات کاه هرچناد ياک اجعاۀ طبیعای میتواناد بسایار مخارب و
آسیب ننده به دارايیهای يک کشور باشد ،ییکن ساد در میا مقامات ،صاحبا ِ قدرت و منابع
امدادی ،هنرام برو جايع ،خود الاملی بارای هادرر ت مناابع و در نهايات شاار باه جمعیات
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آسیبديده خواهد شد .در واقع میا مرگومیر و کیفیت نهادهای دویتی و امدادرسا رابطاهای
قوی وجود دارد؛ به اين نحو که هرچه ساد در میا امدادرسا ها و مقامات بیشتر باشد ،تعاداد
مرگومیاار نیااز ا اازايش خواهااد يا اات .اياان ساااد در شاارايط اضااطراری شااامل بااا يررا و
امدادرسا های ملی و خارجی است .هنرام شیوع ساد ،تو ياع مناابع و کمکهاای بینایمللای
بهجای تقسی میا نیا مندا  ،صرف موارد غیرضروری و منا ع شخصی خواهد شد .همچنین با
ا زايش میزا ساد ،احتمال آسیب و تلفات ناشی ا بويای طبیعی ا زايش میيابد.
در واقع میا وسعت اجعه و میزا کمکهاای امادادی و احتماال ا ازايش سااد ،ارتباا
مستقی وجود دارد ).(Guttry,Gestri,Venturini 2012: 657-659
بهمنظور مشخص کرد شرايط و سا وکارهايی که به ساد در کمکهای بشردوستانه منجر
میشود و شناسايی راهکارهای مقابله با آ  ،میبايست ضمن شناخت پديدة سااد ،باه مقاررات
موجود در حقوق بینایملل توجه کرد .تکلیفِ کشورِ آسیبديده به اجارای تعهادات خاويش در
قبال شهروندا  ،در چارچوب کنوانسیو های مبار ه با ساد ،شفا یت در تو يع مناابع امادادی،
تدوين و اجرای صحیح قوانین ،مجا ات مجرما  ،ارا ۀ گزارشهای دورهای در مبار ه با ساد باه
جامع ۀ جهانی و ، ...همری ا موضوالاتی است که حقوق بینایملل به آ توجه کرده ،ییکن های
کنوانسیو يا سند بینایمللی تا به اين یحظه به پیشریری ا سااد در کمکهاای بشردوساتانه
بهطور اختصاصی توجه نکرده است .هدف اصلی نرارنده ا تهیۀ اين نوشتار ،توجه جامعۀ جهانی
به موضوع پیشریری ا ساد در کمکهای بشردوستانه و تدوين مقررات م در ايان خصاو
است .برای دستیابی باه ايان امار ،شناساايی سااد و الوامال تشاکیلدهندة آ در کمکهاای
بشردوستانه بسیار حا ز اهمیت است.
با مروری اجمایی بر ادبیات مبار ه با ساد در نظام بینایملل ،معاهدات منطقهای و اقادامات
سا ما های دویتی و غیردویتی پی خواهی برد که هرچند اللت بارو و گساترش سااد هنراام
برو شرايط اضطراری در کشورهای مختلف و بسته به شرايط سیاسای ،اجتمااالی ،اقتصاادی و
رهنری آ و نیز سطح توسعه و ر اه المومی متفاوت است ،اما نبود کنوانسایو بینایمللای در
اين خصو و مشاکوت کشاورها در اجارای قاوانین و ناکارامادی نظاام قضاايی و بیتاوجهی
رهنری شهروندا  ،به ا زايش ساد در سیست امدادرسانی منجر خواهد شد.
ا نظر نويسنده سیاستهای نادرسات توساعهای ،ساو مديريت ،ضاعف نهاادی و ساا مانی،
ناکارامدی نظام نظارت و کنترل ،ضعف جامعۀ مدنی ،الدم تعامال باا نظاام بینایملال و ا هماه
مه تر الدم پاسخرويی و شفاف نبود  ،ا جمله مه تارين میناههای شاکلگیری و گساترش
ساد در امدادرسانی محسوب میشوند .ا اينرو برای تبیاین موضاوالات ماذکور در ابتادا ساعی
خواهد شد تا به تعريف ساد و توجه معاهدات منطقهای و بینایمللی به اين پدياده براردا ي و
در نهايت با ترسی وظايف دویت آسیبديده و نقاش سااير دویتهاا در پیشاریری ا سااد در
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کمکهای بشردوستانه ،توجه جامعۀ جهانی را به ضرورت وجود يک کنوانسیو بینایمللای کاه
به ارا ۀ راهکارهای مورد نیا در مبار ه با ساد در امدادرسانی میپردا د ،جلب خواهی کرد.

فساد

1

ساد معمو ً بهالنوا «سو استفاده ا قدرت سرردهشده برای ساود شخصای» تعرياف میشاود
) .(Transparency International, 2007: xxiدر کنار سااد در قضایهای ،اخاتوس ،جانباداری
نابحق ،خويشاوندمداری ،خريد رأی و نظر ،تقلب ،اخاذی يا ناکارامدی و اتاوف مناابع ،اغلاب در
روابط مديرا بخش دویتای باه معناای متارادف و سو اساتفاده ا موقعیات معناا شاده اسات
).(Kreidler, 2006:30
مفهوم سو استفاده ا موقعیت و مقام که به ساد در داخل يک سیست منجار میشاود ،در
رهنگهای مختلف ،متفاوت است .بهطور مثال در بحث کمکهای بشردوساتانه باهدییل نباود
چارچوب قانونی و ضمانت اجرا ،برخی االمال ممکن است در وضعیتی مبه رخ دهد و تعادادی
ا با يررا میتوانند ا وجود چنین «مناطق خاکستری» استفاده کنند و ارتباا باا الاواملی را
که در رايند تصمی گیری در تو يع و تخصیص امداد بشردوستانه دخیلاند ،به نفع خود تغییار
دهند ) .(della Porta & Vannucci 2012: 6بهمنظور اجتناب (يا حداقل کاهش) ابهامات قانونی
در موضوالات مذکور ،پیشنهاد میشود که اجزای اساسی ساد با اتخاذ يک طرح اساسی ،اصالی
و الملیاتی توسط کشورها شناسايی شوند و در خصو تعريف آ به نتیجۀ مطلوب برسند.
بهطور کلی ،ساد را میتوا بهالنوا «نقض تعهد قانونی و در نتیجه مخفیانه بارای سو اساتفاده
ا قدرتِ در اختیار ،دانسات» ) .(Uslaner, 2008: 6هار الااملی کاه توساط ساا ما های دویتای ياا
خصوصی با در اختیار داشتنِ قدرتِ مديريتِ منابع در روند امدادرسانی خلل وارد کند ،به ساد منجار
میشود .به همین دییل در االطای قدرت و مسئوییت به امدادرسا ها ،قواالد و روشهاايی باياد باهکار
گر ته شود تاا ساا وکارهای سو اساتفاده ا موقعیات ،محادود شاود .در تعادادی ا کنوانسایو ها و
مقررات بینایمللی بحث ساد به شیوههای مختلف در دستور کار قارار گر تاه اسات ،ویای متأسافانه
هی يک به مسئلۀ ساد در کمکهای بشردوستانه آ طور کاه م اسات ،نررداختهاناد .در ذيال باه
بار ترين معاهدات و کنوانسیو های بینایمللی در مینۀ مبار ه با ساد اشاره خواهد شد.
 .1ساد در یغت به معنای تباهی ،خرابی ،آشوب ،بدهکاری و ظل آمده است (معین .)520:138۴ ،راغب اصفهانی
آ را خروج شی ا االتدال معنی میکند ،خواه ک باشد و يا بیشتر (نواده توپچی .)223 :1389 ،در الل
حقوق ساد در مقابل صحت قرار گر ته و آ صفتی است که به االتبار آ صفت ،آ المل نمیتواند دارای
آثار قانونی باشد (محمدنبی .)38 :1380،در رهنگ انرلیسی آکسفورد ساد به معنی ر تار متقلبانه و غی
قانونی ا راد و بهطور خا مأمورا دویتی است ).)Zimerman, 2015: 336
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معاهدات بینالمللی در مبارزه با فساد
در هجده سال گذشته ،مسئلۀ ساد توسط چندين سا ما بینایمللی مطرح شده و باهدنبال آ
کنوانسیو مبار ه با رشوهخواری مقامات دویتی خارجی در معاموت تجاری بینایمللای توساط
کشورهای الضو سا ما توسعه و همکاری اقتصاادی1در ساال  1997باه امضاا رساید .ساا ما
توسعه و همکاری اقتصاادی ( )OECDدر ساال  ،1989گاروه کااری وياژهای را بارای بررسای
تطبیقی قوانین ملی در مورد رشوة مقامات دویتی خارجی ايجاد کارد .در ساال  ،199۴شاورای
و يرا اين نهاد ،پیشنهاد کارگروه اخذ رشوه در معااموت تجااری بینایمللای را پاذير ت .ايان
کنوانسیو در  17دسامبر  1997امضا شاد و در  15ورياۀ  1999باه اجارا درآماد و در ساال
 2009اصوح شد.
اين کنوانسیو که در حال حاضار توساط  ۴3کشاور الضاو ( ،)OECDا جملاه آرژانتاین،
بر يل ،بلغارستا و آ ريقای جنوبی و ...تصويب شده است ،يک کنوانسیو مباار ه باا سااد باا
هدف کاهش ساد سیاسی و جرا کشورهای در حال توساعه اسات .در واقاع هادف آ ايجااد
محیطی امن و واقعی برای کسبوکار بینایمللی است
اين کنوانسیو به پیشنهاد و پرداخت رشوه ا سوی ا راد اسد به مقامات دویتی میپاردا د
و به درخواست يا دريا ت رشوه نمیپاردا د .مطایعاات ساال  2017نشاا داد کاه شارکتهای
چندملیتی که قوانین و مقررات اين کنوانسیو را به مرحلۀ اجارا گذاشاتند ،کمتار در معار
پیشنهاد رشوه قرار گر تند .شايد بتوا با مطایعۀ چارچوب کلی اين کنوانسایو باه طرحای در
خصو ساد در امدادرسانی رسید .هما طورکه در مادة  )1( 1اين کنوانسیو آمده است:
«هر گونه پیشنهاد والده يا االطای امتیا ی مادی ياا غیار آ  ،باهطور مساتقی ياا ا طرياق
واسطهها ،به يک مقام رسمی دویتی (المومی) يا رد ثایث به قصد واداشتن آ مقام به انجام و يا
خودداری ا آنجا الملی خا برخوف وظايف رسامیاش ،باهمنظور کساب ياا حفا امتیاا ات
تجاری يا سااير امتیاا ات نامشاروع در عاییات تجااری بینایمللای ،رشاوه محساوب میشاود»
(.)www.oecd.org/corruption/officialtext and commentaries of the 1997
با اين تعريف ،کشورهای الضو ،تنها میتوانند با تفسیر و تعمای خاويش ،ماواد کنوانسایو ِ
مذکور را به الملیات امداد سوق دهند و با مأمورا و امدادرسا هايی کاه مباادرت باه دريا ات
رشوه و اقدامات غیرقاانونی میکنناد ،برخاورد کنناد .هرچناد کلینراری ايان کنوانسایو در
خصو ساد اجا ه نخواهد داد تا ا مواد حاضر بهالنوا معاهدهای بینایمللی و تخصصی بارای
مبار ه با ساد ،بهخصو در مواقع امدادرسانی استفاده شود .بهطور خا  ،مه ترين ويژگای و
خوقیت اين کنوانسیو  ،ايان اسات کاه رشاوهخواری کارمنادا خاارجی کشاورهای ثایاث را
(1. )Organisation for Economic Co-operation and Development
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جرمانراری کرده است .اين کنوانسیو توش خود را برای مبار ه با ساد در چهار حاو ة ديرار
متمرکز میکند:
(ایف) درآمدهای حاصل ا ساد بینایمللی را بهالنوا جرم پولشويی طبقهبندی میکند (مادة )7؛
(ب) تمام کشورها موظفاند سا ما های خود را به منع روشهای حسابداری که باه ايجااد
بستر برای رشوه داد به مقامات دویتی خارجی منجر میشود و پاسخرويی ساا ما ها در ايان
خصو اجبار کنند .به اين ترتیب ،ايجااد حساابهايی کاه حسابرسای نمیشاود و شایوههای
مشابه آ  ،توسط کشورهای امضاکننده ممنوع است (مادة )8؛
(ج) ا آنجا که دريا ت رشوه توسط مقامات خارجی الووهبر تعدد با يررا  ،باا کانالهاای متعادد
مایی بینایمللی روبهرو میشوند ،هر کشور رويۀ خاصی برای مقابله با آ دارد ،ايان کنوانسایو بارای
تبادل اطوالات و شفافسا ی هرچه بیشاتر ،دسات باه ايجااد روياۀ واحاد و ارا اۀ ایراوی همکااری
بینایمللی با حمايتهای حقوقی متقابل ده است .حتی اساترداد مقاماات دویتای باياد در رابطاه باا
جرا می که تحت اين کنوانسیو انجام میشود ،سادهتر شود و شایوههای توقیاف و مصاادرة درآماد
حاصل ا ساد مورد توجه قرار گیرد (مواد  9و)10؛
(د) کشورهای امضاکننده موظفاند تا برای نظارت بر اجرای کامال کنوانسایو باا يکاديرر
همکاری کنند .کنوانسیو مبار ه با رشوهخواری مقامات دویتای خاارجی در معااموت تجااری
بینایمللی پایش ا ايان تحات تاأثیر معاهادات پذير تهشاده در ساا ما های آمريکاايی باود.
بهخصو کنوانسیو بینایمللی آمريکايی اللیه ساد ( )IACACکه در سال  1996تصويب شد
و در سااال  1997بااه اجاارا درآمااد ،یاایکن برخ ای ا تعهاادات کنوانساایو آمريکااايی کمتاار ا
کنوانسیو مبار ه با رشوهخاواری و تنهاا در ساطح منطقاهای باود .در کنوانسایو بینایمللای
آمريکايی اللیه ساد ،ممنوالیت دريا ت رشوه توسط مقامات دویتی خارجی آمده است ،اما برای
دویتی که به الضويت اين کنوانسیو درنیامده تا مانیکه قوانین آ اجاا ه ندهاد ،مطاابق ايان
کنوانسیو شرايط کمک و همکاری را راه آورد (مادة .)7
الووهبر اين ،مطابق مادة  ،)IACAC(3در میا بسیاری ا وظايف ديرر ،تعهدات مرباو باه
هر الضو معر ی شده است؛ برای مثال( :ایف) ايجاد يک سیست برای ثبت درآمدها ،دارايیهاا و
مسئوییتهای مقامات دویتی؛ (ب) تأسی سیست های شفاف ،برابر و کارامد برای خريد کا هاا
و خدمات؛ (ج) یغو امکانات ماییاتی برای هر شخص يا شرکتی که برای قوانین ضد سااد تاوش
میکند (.)www.business-anti-corruption.com
کنوانسیو  1997مبار ه با رشوهخواری مقامات دویتی خارجی باه شارکتها و نماينادگا
کشورهای غیر الضو ،مزيت رقابتی در جلوگیری ا عاییتهای غیرقانونی االطا کرد .اين وضعیت
سبب شد که االضای کنوانسیو مبار ه با رشوهخواری مقاماات دویتای خاارجی در پای توا اق
گسترده برای پر کرد شکاف بین شرکتهای  OECDو غیار  OECDباشاند .در ساطح اروپاا،
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اویین قدم ،تصويب «کنوانسیو مبار ه با ساد اداری در میا مقامات کشورهای الضاو اتحادياۀ
اروپا» بود که توسط شورای اتحاديۀ اروپا در سال  1997تصويب شد ،اين کنوانسیو محدود به
کارمندا دویت در محدودة اتحاديۀ اروپاست (.)eur-lex.europa.eu:1997
شورای اتحاديۀ اروپا پ ا سال  2000میودی اقدامات مه ديرر ير را برای مبار ه با سااد
انجام داد :کنوانسیو کیفری برای مبار ه با ساد (که در سال  2002به اجرا درآمد) 1،کنوانسایو
مدنی مبار ه با ساد (که در سال  2003به اجرا گذاشته شاد)2و پروتکال ایحااقی در ماورد سااد
(که در سال  2005به اجرا گذاشته شد) 3.به اين ترتیب ا  ۴7الضو شورای اتحادياۀ اروپاا و شاش
کشور غیر الضو (بوروس ،کانادا ،ژاپن ،مکزيک و ايا ت متحدة آمريکا) ۴8 ،کشور نخستین سند را
تصويب کردهاند 35 ،کشور دومین ساند و  ۴5کشاور پروتکال ایحااقی را باه تصاويب رسااندهاند.
تعهدات کشورهای الضو کنوانسیو شورای اروپا بهطور مستقی منا ع کنوانسیو  1997مبار ه باا
رشااوهخااواری مقامااات دویتاای خااارجی ( )OECDرا ماانعک میکنااد .ساااد مطرحشااده در
کنوانسیو های اروپايی مذکور الووهبر مسئو  ،شاامل االضاا و مقاماات ساا ما های بینایمللای
میشود و درآمد حاصل ا ساد بهالنوا جرم پولشويی درنظر گر ته میشود.
شورای اروپا برای نظارت بر رالايات اساتانداردهای ضاد سااد اداری در ساال  1999گاروه
کشورهای ضد ساد ( )GRECOتأسی کرد که يکی ا وظايف آ نظارت بار کنوانسایو های
مذکور بهطور مستقی و اختصاصی است ) (www.coe.intساير سا ما های منطقهای همچناین
مقررات بینایمللی برای مبار ه با ساد تصويب کردهاند .در سال  ،2001برنامۀ اقدام اللیه سااد
اداری در منطقۀ آسیا-پاسیفیک ۴بهالنوا ابتکار المل مشترک میا بانک توسعۀ آسایا )(ADB
و سااا ما همکاااری و توسااعۀ اقتصااادی ) (OECDبااه تصااويب رسااید .ايان مقااررات ایرااوی
غیرایزامآوری برای کشورهای آسیا-اقیانوسیه در خصو بخشهای المومی ،خصوصی و مادنی
ايجاد میکند .بیستوهشت کشور اين طرح را تاکنو تصويب کردهاند .با شناختن اينکاه سااد
مشکلی خطرناک با تأثیرات يانبار بر ر اه اجتماالی ،ثبات سیاسی و رشد اقتصادی است ،برنامۀ
اقدام نشا دهندة اهداف کشورهای شرکتکننده و توصیف نحوة اجرای اصوحات است.
در سال  13 ،2001کشور ا جامعۀ توساعۀ جناوب آ ريقاا (« )SADCکنوانسایو مباار ه
ساد»5را تصويب کردند و در ژو یۀ  ،2005پ ا تصويب دوسوم االضا به اجارا درآماد .در ايان
کنوانسیو هر دو رويکرد پیشریرانه و اجرايی مبار ه با ساد پیشبینی شده است.
هدف اين کنوانسیو  ،تروي سا وکارهای مبار ه باا سااد در ساطح ملای ،ا ازايش همکااری در
مبار ه با ساد توسط کشورهای الضو ،هماهنری و يکسا سا ی قوانین ملی مبار ه با ساد در منطقاه
)1. (Council of Europe are the ‘‘Criminal Law Convention’’,2002:NO.173
)2. (Civil Law Convention on Corruption,2003:NO.174
)3. (Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption,2005:NO191
)4. ) Anti-Corruption Action Plan,2001
)5. (Protocol against Corruption,2001
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است .اين کنوانسیو  ،به مانند ساير کنوانسیو ها ،اقدامات پیشاریرانه و مکانیسا اجرايای آ (ماادة
)۴؛ مجا ات دريا ت رشوه توسط مقامات خارجی (مادة )6؛ مصادرة درآماد حاصال ا سااد باهالنوا
جرم پویشويی را جرمانراری کرده است (مادة  .)8اين کنوانسیو میتواند ياک راهکاار قاانونی بارای
استرداد مجرما میا کشورهايی که دارای معاضدت قضايی نیستند ،تلقی گردد (مادة .)9
در پايا سال  ،2001يک سا ما منطقهای ديرار آ ريقاايی ،انجمان اقتصاادی کشاورهای
غربی آ ريقای جنوبی«1پروتکل مبار ه با ساد»2را تصويب کرد .اين پروتکل کشاورهای الضاو را
مجبور به اتخاذ اقدامات قانونی ضروری برای جبرا غرامت ناشی ا ساد ،حسابهای مخادوش
و با پرداخت سود حاصل ا ساد در برابر قربانیاا آسایبديده ا ماوارد ماذکور میکناد .ايان
پروتکل الووهبر اينکه کشورهای امضاکننده را به هماهنری در قوانین ضد ساد تشويق میکند،
اتخاذ اقدامات پیشریرانۀ مؤثر برای مبار ه با سااد و االماال تحري هاای متناساب و کاراماد را
توصیه مینمايد .اين پروتکل رشوهخواری مستقی و غیرمستقی مقامات در بخشهای دویتای و
خصوصی را جرمانراری میکند ،اما بهطور مستقی به ساد مقامات خارجی اشاره نمیکند.
در سال « ،2003کنوانسیو جلوگیری و مبار ه با ساد»3توساط سارا دویات در نشسات
اتحاديۀ آ ريقا در  11جو ی در مااپوتو (مو امبیاک) برگازار شاد و در  5اوت  2006باه اجارا
درآمد .کنوانسیو اتحاديۀ آ ريقا چارچوبی کامل برای مبار ه با ساد ا جمله جرم رشوهخواری
(داخلی يا خارجی) ،تحصیل نامشروع دارايی توسط کارمندا دویت ،تجاارت باا االماال نفاوذ و
اختیارات ،پویشويی و پنها سا ی اموال را جرمانراری کارده اسات .ايان مقاررات در خصاو
پیشریری ،همکاری منطقهای ،اقدامات متقابل حقاوقی و اساترداد دارايای و اماوال اسات .ايان
کنوانسیو ساد بخشهای دویتی و خصوصی و نیز الرضه و دريا ت رشوه را شامل میشود .اين
اویین کنوانسیونی است که حااوی مقاررات اجبااری بارای اشاخا خصوصای و شفافساا ی
درآمدهای مقامات دویتی است .نکتاۀ شاايا توجاه در ايان کنوانسایو محادوديت مصاونیت
مقامات و دسترسی آ اد رسانهها به اطوالاات در خصاو موضاوالات ماذکور اسات .مکانیسا
نظارتی و مشورتی شامل يک هیأت خاارجی در اتحادياۀ آ ريقاا (ماادة  )22اسات .ايان گاروه
مجموالهای ا موضوالات شامل تحقیق و جمعآوری اطوالات ،مشاوره به دویتها و گزارشهاای
منظ به شورای اجرايی در مورد پیشر ت کشورهای امضاکننده برای تضمین اجرای کنوانسیو
و جمعآوری و بررسی گزارشهای سا نۀ کشورهای الضو را بهالهده دارد.
بهغیر ا مقرراتی که ذکر شد ،کنوانسیو آ ريقايی مباار ه باا سااد شاامل تعادادی ا مقاررات
مربو به موضوع آ ريقاست و آ را در بین کنوانسیو های ضد ساد منطقهای منحصربه رد میکناد
و بیشتر آنها حتی در کنوانسیو سا ما ملل متحد يا ت نمیشود .بهطور خا در ايان کنوانسایو
)1. (ECOWAS
)2. (Protocol on the fight against corruption
(3. )Convention on Preventing and Combating Corruption
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کشورهای الضو امضاکننده تشويق میشوند تا سا وکارهايی را برای مشارکت بخش خصوصای (ماادة
 )11در مبار ه با ساد و رقابتهای ناالاد نه در پروسههای االطای مناقصات درنظر بریرند.
در سال  ،2005کنوانسیو سا ما ملل متحد برای مبار ه با سااد اداری1بعاد ا اينکاه در
سال  2003تصويب شد ،به اجرا درآمد .اين کنوانسیو دارای ابزارهاای منحصاربه رد در میاا
ساير کنوانسیو هاست .نهتنها به یحاظ موقعیت جغرا یايی ،بلکه در محادوده و الماق تعهادات
بسیار حا ز اهمیت است .اين کنوانسیو در طی يک دورة دوسایه در د تر سا ما ملل در ويان
توسط نمايندگا بیش ا  100کشور مورد بحث قرار گر ت .دبیرخانۀ اين کنوانسیو و مسئول
مذاکرات آ  ،د تر مباار ه باا ماواد مخادر ساا ما ملال متحاد2باود .نماينادگا ساا ما های
غیردویتی ،ا جمله سا ما شفا یت بینایمللی نیز در تدوين و توسعۀ اين کنوانسیو مشاارکت
داشتند .متن کنوانسیو برای تصويب در مجمع المومی در  31اکتبار  2003ارا اه شاد ( UN
 .)General Assembly, 2003, resolution 58/4سر کشورها بارای امضاای آ باه کنفاران
مکزيک در تاريخ  9-10دسامبر  2003دالوت شدند .اين کنوانسیو ابتادا توساط  111کشاور
امضا و در تاريخ  15سرتامبر  2005ما جرا شد .کنوانسیو سا ما ملل متحد برای مبار ه با
ساد بهالنوا نخستین و جامعترين معاهدة مبار ه با ساد يک با مشترک در خصو مبار ه
با ساد ترسی میکند .تعداد ياد امضاکنندگا و تصويبکنندگا معاهده منعک کنندة گسترة
اجماع جهانی در خصو اين کنوانسیو است ،اين اجماع نهتنها در بین دویتها ،بلکه در میا
بخش خصوصی بینایمللی و جامعۀ مدنی وجود دارد .کنوانسیو مبار ه با ساد در حاال حاضار
 178الضو دارد ).)www.unodc.org
هدف اصلی اين کنوانسیو توا ق در خصو تصويب و اجرای يکسری قوانین ضد سااد و
توسعۀ روندهای مبار ه با ساد و همکاریهای همهجانباۀ بینایمللای در ايان مینههاسات .در
واقع ،مقصود اصلی انکاک ( )UNCACکاهش انواع ساد است که میتوانند با الباور ا مر هاای
يک کشور رخ دهند و برای ايان منظاور ا ابزارهاای همااهنری و همکاریهاای بینایمللای در
تمامی مینههای مایی ،قضايی ،پلیسی و تحقیقاتی سود میبرد.
انکاک ( )UNCACدر پن مینه عاییت دارد :اقدامهای پیشریریکننده ،شناسايی جارا و
االمال قانو  ،همکاری بینایمللی ،ضبط اموال غیرقانونی ،همکاری ناوری و تبادل اطوالات کاه
شامل مواد و بندهای اجباری و اختیاری میشود.
کنوانسیو در بخش سوم با النوا «جرمانراری و اجرای قانو » بدو اينکه ساد را تعرياف
کند يا انواع آ را برشمرد ،هرستی ا االمایی را که بهالنوا مصاديق ساد درنظر گر ته میشوند
بیا کرده اسات کاه البارتاناد ا  :ارتشاای مقامهاای دویتای داخلای ،خاارجی و ساا ما های
1. The United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2005.
)2. (UNODC
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بینایمللی ،حیفومیل ،اختوس ،استفادة غیرمجا ا اموال توسط مقامهای دویتی ،االمال نفوذ در
معاموت ،سو استفاده ا وظايف ،دارا شاد مان غیار حاق ،رشاا  ،ارتشاا و اخاتوس در بخاش
خصوصی ،تطهیر الوايد ناشی ا جرم ،اختفای اموال ناشی ا جارا و ممانعات ا اجارای الادایت
(.) www.unodc.org/unodc:37

عملکرد سازمانهای غیردولتی در مبارزه با فساد در کمکهای بشردوستانه
الووهبار دویتهااا ،ساا ما های غیردویتاای نیاز نقااش مهمای در مباار ه باا ساااد در اقاادامات
بشردوستانه ايفا کردهاند .در مرحلۀ تهیۀ پیشنوي برخی معاهدات بینایمللی مانند کنوانسیو
 AUو  UNCACسا ما های غیردویتی بهالنوا کارشناس به نماينادگا ساا ما ها و کشاورها
مشورتهای م را ارا ه دادند .اما اين تنها اقدامات سا ما های غیردویتی برای مبار ه با سااد
نیست .در سال  ،2005سا ما شفا یت بینایملل ،که سا مانی غیردویتی است و باهطور الماده
برای حمايت ا سیاستهای ضد ساد اداری تشکیل شاده اسات ،تحقیقااتی مشاترک باا سااير
سا ما های غیردویتی آغا کرد .هدف اين ساا ما ترسای نقشاۀ راه بارای کااهش خطرهاای
الملیات امداد و پیشنهاد راهحلهايی برای جلوگیری ا ساد هنرام امدادرسانی بود (della Porta
) .and Vannucci 2012:264پاایش ا اياان نمونااههايی ا ساااد در جريااا کمکرسااانی در
ا غانستا  ،الراق ،ییبی و سومایی گزارش شده باود ،یایکن ايادة اصالی ترسای نقشاۀ راه بارای
جلوگیری ا ساد ،هنراام امدادرساانی در ساونامیهای آسایا باهوجود آماد ،مانیکاه میازا
جمعآوری منابع اين امر را به ذهن متبادر کرد که رصتهای ساد بهدییل وجود منابع الظای ،
ياد است .در پاسخ به ايان نررانای ،در ساال  ،2005ساا ما شافا یت بینایملال مرحلاۀ اول
تحقیقات خود را برای تشخیص خطرهای ساد در خصو اقادامات بشردوساتانه آغاا کارد و
مجموالهای ا روش های مناسب را برای جلوگیری ا ساد هنرام برو سوانح طبیعای ارا اه داد.
اویین مرحلاه در ساال  2006باا انتشاار گازارش «نقشاهبرداری خطرهاای سااد در اقادامات
بشردوستانه» بهدست آمد ) .(Ewins et al., 2006: 26مرحلاۀ دوم در طاول ساالهای -2008
 2007توسط گروه مشترکی ا مرکز بینایمللی دانشراه تفت ،گروه سیاست اقدامات بشردوستانۀ
مؤسسۀ توسعۀ خارجی ( )HPGو سا ما شفا یت بینایملل در همکاری با برخای ساا ما های
بینایملل غیردویتی در امور بشردوستانه مانند (کمکهای امدادی ،خدمات اماداد ،مراقبتهاای
بینایملل ،امداد اسومی در سراسار جهاا  ،ساا ما بصایرت جهاانی ،مراقبات ا ا اراد خاا
بهخصو کودکا ) ا طريق مصاحبه با مديرا و کارکنا سا ما های مذکور بهدست آمد.
اين گزارش با النوا «جلوگیری ا ساد در کمکهای انسا دوستانه» شامل يک کتابچاۀ راهنماا
و پیشنهادهای مناسب و ابزارهای الایی برای پیشاریری و شناساايی سااد در الملیاات بشردوساتانه
هنرام وقوع سوانح طبیعی است (.)Hees et al, 2007, p: Aid Trade Rev, IAT03-18/2
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هما گونهکه اشاره شد ،در تمامی کنوانسیو های ماذکور و سااير اجوسهاای برگزارشاده
مانند کنفران کمکهای بشردوستانه در سال  2016در ترکیه که با حضور  17کشور اروپاايی
و جمااع کثیااری ا آژان هااا و سااا ما های بینایملاال برگاازار شااد .همچنااین در گاازارش 62
صفحهای دبیرکل سا ما ملل در خصو کمکهای بشردوستانه متأسفانه ا ساد صحبتی باه
میا نیامده و تنها دو بار ا دویتها خواسته شده است تا به تعهداتشا در شفافسا ی بههنرام
امدادرسانی ،پايبند باشند.
شايا يادآوری است که اگرچه جها ا تأثیر مخرب ساد در امدادرسانی آگاه شاده اسات،
ییکن بهنظر میرسد که مبار ه با ساد هنو در دستور کار رهبرا جها نیست .اجوس جهانی
کمکهای بشردوستانه در سال  2016نشا داد که چه میزا کشورها و سا ما های بینایمللی
تمايل به مقابله با ساد دارند!

وظایف و تعهدات دولت آسیبدیده در نظارت و کنترر برر عملیرات
امدادی و جلوگیری از فساد
مادة  10پیشنوي طرح کمیسیو حقاوق بینایملال باا اساتناد باه حاکمیات دویتهاا ،دویات
آسیبديده را مکلف به تضمین حمايت ا ا راد و تهیه و تدارک امدادرساانی در جاايع رخداده در
سر مینش میداند .بر اين اساس حاکمیت هر دویات ،محاور و مبناای اصالی تعهاد و تکلیاف آ
دویت برای تهیه و تدارک امکانات امدادرسانی ،در خصاو جاايع رخداده در سار مینش اسات.
همچنین پاراگراف دوم مادة 10پیشنوي طرح کمیسیو «هدايت ،کنترل ،همااهنری و نظاارت
بر الملیات امدادرسانی را نقش اساسی و اوییۀ دویات آسایبديده میداناد»ILC, Draft, 2016: (1
 .)114هما گونهکه موحظه شد کمیسیو حقوق بینایملل وظیفۀ اصالی امدادرساانی ،هادايت و
کنترل و  ...را بر الهدة دویت آسیبديده قرار داده است ،اما اگر دویت آسایبديده نتواناد تعهادات
خود را در قبال مردم در شرايط اضطراری انجام دهد ،بايد در پی کمکهای خارجی باشد .بار ايان
اساس ،مادة  11پیشنوي مواد در خصو حمايت ا ا راد در مواقع برو جاايع طبیعای کاه ا
سوی کمیسیو حقوق بینایملل تهیاه شاده اسات ،دویات آسایبديده را در صاورت نااتوانی در
امدادرسانی به آسیبديدگا  ،متعهد به جستوجوی کمکهای خارجی میداند.

1. Article 10
Role of the affected State
A. The affected State has the duty to ensure the protection of persons and provision of disaster relief
assistance in its territory, or in territory under its jurisdiction or control.
B. The affected State has the primary role in the direction, control, coordination and supervision of
such relief assistance
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بهنظر می رسد در مسئلۀ پیشریری ا ساد هنرام وقوع جايع طبیعی موضوع به همین نحو
باشد ،يعنی وظیفۀ اصلی مبار ه با ساد بر الهدة دویت آسایبديده اسات و در صاورت نااتوانی،
دویت آسیب ديده موظف است تا ا ساير کشورها درخواست مشاوره و کمک کناد .لسافۀ ايان
موضوع نیز ا آنجا نشأت میگیرد که در بحث حمايت ا شهروندا و امدادرساانی ،تاوا باین
حاکمیات دویات و رالاياات حقاوق بشاار ،میبايسات حفا شاود .بنااابراين دویات آساایبديده
هنرامیکه ا الهدة امدادرسانی و پیشریری ا ساد برنمیآيد ،وظیفه دارد ا دویتهای ديرار و
سا ما های بینایمللی طلب کمک کند و درصورتیکه در اين خصو تعلل ور د و اين امار باا
توجه به معیارهای حقوق بینایملل به نقض حقوق بشر ا راد آسیبديده منجار شاود ،بهمنزیاۀ
ارتکاب الملی غیرقانونی و دارای مسئوییت بینایمللی برای آ دویت خواهد بود ( A/CN.4/643,
 .)2011: 16, para. 22, 50وظیفۀ دویت به درخواست کمک در پیشریری ا ساد و جلاوگیری
ا هدرر ت منابع امدادی ،ناشی ا مسئوییت ابتدايی دویت آسیبديده به امدادرساانی و مبتنای
بر اسناد حقوق بشر و حقوق بینایملل الر ی است (.) A/CN.4/590, 2007: 45, para. 57, 43
ا طر ی يک دویت نمیتواند به بهانۀ جلوگیری ا ساد يا باه د يال واهای ا قباول کمکهاا
خودداری کناد .ايان قاالاده بدينگوناه توجیاه شاده اسات کاه وظیفاۀ دویات باه جساتوجوی
همکاریهای بینایمللی در مواقعی که خود قادر به امدادرسانی به ا راد آسیبديده نیست ،مبتنای
بر مسئوییت دویت در برابر مردم خويش است .ایبته وظیفۀ دویت آسیبديدة ناتوا به جساتوجو
برای کمک بینایمللی ،در اسناد غیرایزامآور بینایمللی نیز گنجانده شده است .قطعنامۀ کمکهاای
بشردوستانۀ پذير تهشده ا سوی مؤسسۀ حقوق بینایملل در سال  ،2003در مادة  ،3بند  3مقارر
میدارد« :هر گاه دویت آسیبديده قادر به ارا ۀ کا ی کمکهاای بشردوساتانه نباشاد ،باياد بارای
کمک به قربانیانی که در حو ة صوحیت يا کنترل الملای آ هساتند ،ا ساا ما های بینایمللای
ذیصوح و يا ا دویتهای ثایث طلب امداد کناد» .باه هماین ترتیاب ،دساتورایعمل واکانش باه
حوادث بینایمللی دراسیو بینایمللی صلیب سرخ و جوامع هول احمر مقرر میکند« :اگر دویت
آسیبديده امدادرسانی به قربانیا حوادث را ا تاوا خاود خاارج بینناده باياد باه جساتوجوی
کمکهای بینایمللی با منطقهای باشد» ).)IFRC Guidelines, annex, Para. 3(1
در شرايط وقوع حوادث طبیعی ،االطای کمکهای بشردوستانه ا ساوی سااير کشاورها باه
مردم حادثهديده اهمیت يادی دارد .اما در الین حال ،بايد به دویت آسیبديده نیز حق داد کاه
در کنار چش پوشی ا برخی مقررات داخلی ،در مواردی مانند تو يع کا و نظارت بار ماأمورا
امدادی ،حساسیتهای م به خرج دهد .کشور آسیبديده حق دارد تا برای جلوگیری ا ساد
در کمکهای بشردوستانه بر حداقل استانداردهای سومتی و بهداشاتی نظاارت کناد و باياد در
تو يع آ و انتخاب مسئو امر بیشترين نقش را ايفا کناد (.)A/66/10, 2011: 265, para. 10
براساس بند  2مادة  2ا قواالد و چارچوب الملیات امداد در جايع طبیعای «يونیتاار»1دویات و
1. UNITAR.
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سا ما های امدادرسا بايد به دویت آسیبديده مشورتهای م را برای ار يابی نیا های مردم
آسیبديده ارا ه دهند و بدينترتیب ،دویت آسیبديده میتواند نسبت به ار يابی نیا های خاود،
رأساً يا بهطور مشترک با همکاری دویتها و سا ما های بینایمللای امدادرساا اقادام کارده و
مناسبترين آنها را انتخاب کند .اين وضعیت در خصو نظارت بر الملیاات و شناساايی ماوارد
ساد به همین صورت است ،يعنی دویت آسیبديده وظیفه دارد تاا تماام تاوش خاود را بارای
جلوگیری و مبار ه با ساد در کمکهای امدادی باهکار گیارد و در صاورت نااتوانی ا کماک و
مشورت ساير دویتها و يا سا ما های بینایمللی استفاده کناد ( A/CN.4/590, 2007: 59-60,
 .)para. 80ا طر ی ،منطقی است که دویت آسیبديده حق داشته باشاد ا ورود کا هاايی کاه
برای امدادرسانی ضروری است يا منجر به سااد میشاود ،جلاوگیری کناد ،يارا ساا ما های
امدادرسا ممکن است ظر یتهای محلی و ساختار قدرت را ناديده بریرند و در نتیجه ،هجاوم
کمکهای بشردوستانه ممکن است به تضعیف ظر یتهای ملی بینجامد .در ايان ماورد ،اساناد
مرتبط با الملیات بینایمللی امدادرسانی اغلب متضامن ايان نکتاۀ مها اسات کاه کمکهاای
امدادی بايد مفید و نه بایقوه آسیبرسا باشند (.)A/CN.4/590, 2007: 194
مفهوم مخایف تمامی مواد مذکور اين است که اگر دویت آسیبديده بدو نیا به کمکهای
بشردوستانۀ خارجی بتواند موضاوع امدادرساانی و جلاوگیری ا سااد را باهتنهايی و براسااس
ظر یت خويش انجام دهد ،ديرر دريا ت کمکها تابعی ا خواست آ دویات خواهاد باود و باه
طريق اویی میتواند ا کمکهای بشردوستانهای که به ساد و آسیبهای بیشتر منجر میشاود،
جلوگیری کند .ییکن اگر دویتی ناتوا باشد ،نهتنها میبايست برای اخذ کمکهای بشردوساتانه
طلب ياری کند ،بلکه حق نخواهد داشت موضوع ساد در امدادرسانی را دساتاويزی بارای الادم
دريا ت کمکهای بشردوستانه قرار دهد.

جلوگیری از فساد در کمکهای بشردوستانه
در نظر ما ساد ،تحريف رابطۀ میا امدادرسا  ،کمکهای بشردوستانه و اصاول پذير تهشاده در امار
امدادرسانی است .برای مثال ،سا ما های غیردویتای ،اهداکننادگا و ادارات دویتای پا ا اجعاه،
برنامهها ،میزا کمکها و نوع کمکهای خود را ارا ه میدهند .با محدودسا ی و شافا یت ايان اماور
برای جمعیت آسیبديده و آمو ش اين نکات به امدادرساا ها میتاوا میازا سااد را کااهش داد.
بهطور معمول ،اين روش بهترين شیوة بینایمللی برای مبار ه با ساد است .های مرحلاه ا اقادامات
بشردوستانه مصو ا ساد نیست و هر مرحله با انواع مختلف خطرهای احتمایی ساد مواجاه اسات،
اين امر بهدییل ساختار پیچیدة منابع اختصا يا ته و روشها و تصمی گیریهايی اسات کاه اسااسِ
کمکهای بشردوستانه را تشکیل میدهند ).(Ewins et al., 2006: 56
به ال نرارنده خطرهای ناشی ا ساد به شیوههای گونااگو قابال دساتهبندی اسات .ايان
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دسااتهبندی بااه تاادوين کنوانساایو بینایمللاای جااامع در پیشااریری ا ساااد در کمکهااای
بشردوستانه ،کمک خواهد کرد .يکی ا راههای شناخت ساد ،دقت در مراحل مختلاف واکانش
به جايع طبیعی است .برای مثال میتاوا پیشاریری ا سااد و تادوين قاوانین را در مراحال
مختلفِ تهیه ،خريد ،جماعآوری مناابع امادادی ،تو ياع و حتای نظاارت ا ها تفکیاک کارد.
همچنین برای مبار ه با ساد ،میتوا براساس تعهدات دویتها در قباال شاهروندا در جاايع
طبیعی در سه مرحله  .1پیش ا بحرا  .2 ،حین بحرا و  .3پ ا بحارا  ،دسات باه تادوين
قوانین د .در حقیقت اين تقسی بندی به شناسايی ساد در مراحل مختلف منجر خواهد شاد و
هر کدام براساس اهمیت و میزا حساسیت دویتها جرمانراری میشود .برای مثاال اگار سااد
پیش ا وقوع اجعۀ طبیعی محقق شود ،ا آنجا کاه دویتهاا در ايان ماا  ،وظیفاۀ تعهاد باه
پیشریری ،تعهد به پیشبینی و مشاوره و کمک نی دارناد ،جرمانرااری سااد نیاز بار هماین
اساس تدوين خواهد شد .همچنین هنرام وقوع بويا دویتها وظیفۀ اطوعرسانی ،اقادام الاجال،
مناسب و وری و کنترل و مهار جايع را به الهده دارند .حال اگار سااد در ايان مرحلاه ظااهر
شود ،بهدییل ورود آسیب و ايجاد خطرهای بیشتر ،قانو گذار حاق خواهاد داشات تاا مجاا ات
شديدتری را برای مرتکبا درنظر گیرد .به یحاظ نظری سه ديدگاه برای جلاوگیری ا سااد در
کمکهای بشردوستانه وجود دارد:
ایف) نظريۀ رهنری که بر تفاوت در سانتهای مختلاف ،هنجارهاای اجتمااالی و ار شهاای
داخلی ا راد جامعه ا منظر جايراه اجتماالی و ضیلتهای اخوقی ،تمرکاز دارد .ا اراد متعلاق باه
جوامع مختلف ا طريق ار شهای داخلی موجود در کشورشا و شاارهای اجتمااالی ،باه سامت
ساد کشیده میشوند .هرچه اصول اخوقی آنها در جايراه با تری باشد ،ا موقعیتهای پیشآمده،
استفادة غیرقانونی کمتری میکنند .نمونۀ جامعۀ مو ق در الرصۀ رهنری در مبار ه با ساد ،کشور
ژاپن است ( .)Pizzorno, 1992: 46ژاپن در برنامههای خود برای پیشریری ا وقوع خطرهای ناشی
ا جايع طبیعی  3/8میلیارد يورو بهمنظور آمو ش  ۴0هزار نفر هزينه خواهد کرد.
ب) نظريۀ اقتصادی بر نقش حیاتی انریزه و موقعیتهای اقتصادی بر عاییتهاای مفسادا ِ
تأکید میکند .ساد نتیجۀ انتخاب القونی رد تلقی میشود و شایوع آ تحات تاأثیر سااختار
هزينههای مورد انتظار و پاداشهای تعلقگر ته به اوست .تصمیمات ردی در نظرياۀ اقتصاادی
برای شرکت در امور مفسدا  ،به خطرهاای احتماایی ا شاا شاد و مجاا ات کشاید  ،شادت
مجا ات احتمایی و ا دست داد شغل و پاداشهاای ماوردنظر ارد در مقايساه باا گزيناههای
موجود بستری دارد .نمونۀ مو ق در نظريۀ اقتصادی را میتوا برخی ا کشورهای اروپايی مانند
سو ی  ،آیما  ،هلند ،بلژيک و  ...دانست ).(Lambsdorff, 2007: 74
ج) سومین نظريۀ رويکرد سا مانی مبار ه با ساد اسات کاه ناهتنها متغیرهاای خاارجی ،ا
جمله ار شهای اخوقی و انریزههای اقتصادی را نیاز در برمیگیارد ،بلکاه مؤیفاههای داخلای
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شبکههای ساد را نیز درنظر دارد .براساس اين نظريه تا مانیکه يک با ت سا مانی مشاخص و
رهنگِ سا گارشده بهسوی سااد ،رشاد میکناد ،دساتورایعملهای غیررسامی و سااختارهای
دویتی ،ثبات داخلی و سا وکارهای اجرايی را برای معاموت غیرقانونی مهیا میسا د .همااهنری
انریزههای اقتصادی و ار شهای رهنری ،به راههای مختلفی انجاام میپاذيرد ،مانناد تخرياب
میراث بهجامانده ا سادهای قبلی که در دورههای بعدی نیاز کماکاا بااقی ماناده اسات و ا
طريق خنثیسا ی موانع اخوقی بهوجود آمدهاند ،ا بین برد موقعیتهای سود ا ،جلوگیری ا
هنجارهای غیررسمی ،سدهای ساا مانی و ساا وکارهای حفااظتی در برابار نفوذهاای خاارجی
توسط مقامات داخلی ).(Della Porta and Vannucci, 2012: 219-222
بايد درنظر داشت که وجود ساد هنرام وقوع جاايع طبیعای ،پاشانه آشایل سیاساتها و
رايندها محسوب میشود که میتواند محیط سا مانی را ا شفا یت ،صداقت و حساابدهی دور
سا د .خطرهای ساد در طول امدادرسانی ،خدمتگزارا دویتی و سا مانی را تهدياد میکناد و
بهطور ويژه هستۀ اصلی هر اقدام بشردوستانه يعنی مديريت نجیرة تأمین و دريا تهاای ماایی
را هدف قرار میدهد .الووهبر اين ،در مراحل مختلف امدادرسانی ،ا ار يابی نیا هاا تاا تو ياع و
با سا ی و در نهايت برای تدوين يک کنوانسایو بینایمللای جاامع در پیشاریری ا سااد در
کمکهای بشردوستانۀ سه النصر کلیدی بايد مورد توجه قرار گیرد:
(ایف) خطرهای ساد( ،ب) شرايطی که وجود دارد و (ج) اقدامات پیشریرانه.
با نراه به اين سه النصر اصلی و درک اهمیتِ تدوين يک کنوانسیو بینایمللی در مبار ه باا
ساد و انتخاب يکی ا شیوههای نرارش قوانین که متناسب با ظر یت يک کشور است ،میتوا
به جلوگیری ا ساد در امدادرسانی امیدوار بود .ا سوی ديرر ،اقدامات ساا ما های غیردویتای
نیز در کنار موارد مذکور ،همواره مورد تأکید بوده است .تجزيهوتحلیل خطرهای ناشی ا سااد،
اشتراکگذاری اطوالات ،همکاری بینایمللی و اقدام هماهناگ ،ياادآوری ماوارد م در مواقاع
ضروری و در نهايت شفافسا ی امور توسط سا ما های غیردویتی ،راهکاری مناسب در راستای
اجرای سیاستهای کاهش خطرهای ساد در اقدامات بشردوستانه است.

نتیجهگیری
براساس آمارها ،در سالهای اخیر ،اجعههای طبیعی رو به ا زايش اسات و بار شامار ياادی ا
مردم تأثیر گذاشته است .بودجاه بارای با ساا ی و کمکهاای اضاطراری بشردوساتانه باهطور
چشمریری ا زايش يا ته است ،همچنین تعداد آژان های بینایمللی و ساا ما های غیردویتای
که مستقیماً در الملیات انسا دوستانه مشارکت میکنند ،رو به ا زايش است .شاواهدی کاه در
بخش اول اين مقایه آمد ،آگاهی رو به رشد نظام بینایملل نسبت به واکنش سريع و مطلوب باه
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اين جايع طبیعی را نشا میدهد و ا نررانی جامعۀ بینایملال در ارساال ،تو ياع و تخصایص
کمکهای بشردوستانه پرده برمیدارد ،اما با ا زايش کمکهای بشردوستانه ،الوامل سااد بایش
ا گذشته پديدار میشود و نررانی نويسنده ا نظر بیتاوجهی نظاام بینایملال باه ايان پدياده
( ساد) در کمکهای بشردوستانه ،به نرارش اين مقایه منجر شد .هرچند در حال حاضر ،شامار
يادی ا ابزارهای حقوقی و قانونی برای جلوگیری ا سااد وجاود دارد ،یایکن کنوانسایو ها و
معاهدات بینایمللی موجود تنها (بهطور کلی) به موضوع ساد توجه کردهاند و بهدییل الدم ارادة
جهانی به پیشریری ا ساد در کمکهای بشردوستانۀ بینایمللی ،نظام بینایملل تاکنو مو اق
به تدوين يک کنوانسیو در اين مینه نشده است .ا اينرو در مقایۀ حاضر سعی شد دویتها به
تدوين کنوانسیونی جامع ترغیب شوند.
در بخش ديرر اين مقایه ضامن برشامرد نقاش چنادين ساا ما غیردویتای باهويژه نقاش
برجستۀ سا ما شفا یت بینایملل در ار يابی خطرهای ساد ،توش شد تا باهالنوا اویاین قادم،
راهکارهای مبار ه با ساد ،بهخصو هنرام وقوع جايع طبیعی و شکلگیری ابزارهاای داوطلباناه
و شفاف برای بهبود نظارت و مشارکت اجتماالی ،در دستور کار کشورها قرار گیرد تا ايان روياه باا
ما جارا و ماورد پاذيرش بارای
گذشت ما منجر به ايجاد الرف و در نهايت تبديل باه قاانو
همرا شود .مشابه اين قاانو را کمیسایو حقاوق بینایملال در ساال  2016بارای حمايات ا
اشخا در حوادث طبیعی به رشتۀ تحرير درآورد و پیشنوي آ  ،ه اکناو بارای تصاويب باه
مجمع المومی سا ما ملل متحد ارسال شده است .کنوانسیو جامعی برای جلوگیری ا ساد در
کمکهای بشردوستانه میبايست ضمن تعريفی روشن و دقیق ا ساد و مفاهی مرتبط باا آ  ،باه
ارا ۀ راهکارهای حقوقی نوين برای مبار ه با ساد دست يابد .راهحلهای ارا هشده یزوماً بايد حااوی
سیاستهای تشويقی در کناار تنبیاه متخلفاا و حمايتهاای قاانونی ا ارا هدهنادگا اطوالاات
مرتبط با ساد باشد .ایزام دویتها ،سا ما های دویتی و غیردویتای باه سانجش میازا سااد در
امدادرسانی و ارا ۀ گزارش دورهای ا الملکرد خويش میتواند مفیاد واقاع شاود .همچناین وجاود
سا مانی خاا بارای مقابلاه باا سااد در کمکهاای بشردوساتانه و ارا اۀ مشاورتهای م باه
کشورهای ناتوا در اين مینه توصیه میشود.
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