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 مقدمه

توان ادعا كرد اين پديده در فساد يك پديده چند بعدي بوده و مبارزه با آن نيازمند توجه ابعاد مختلف آنست. تقريبا مي
ها در كشورهاي مختلف همواره يكي از اهداف كليدي دولت هاي متفاوت وجود دارد و تمامتمام كشورهاي دنيا با غلظت

ريزي دقيق كنند. گستردگي ابعاد فساد موجب شده است مبارزه با اين پديده نياز به برنامهخود را مبارزه با فساد تعريف مي
برد. د اقتصادي رنج ميداشته باشد. اقتصاد ايران نيز همانند بيشتر كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، از پديده فسا

اند، اما همچنان عنوان يك اصل براي تمام مقامات كشور تبيين كردههر چند مقام معظم رهبري، مبارزه با اين پديده را به
كند. با توجه به عنوان مانعي بزرگ در برابر رشد و توسعه اقتصادي كشور، عمل ميگير اقتصاد ملي بوده و بهفساد گريبان
موضوع، در اين كتاب، راهبردهاي مبارزه با پديده فساد در تجارب كشورهاي مختلف مورد بحث قرار گرفته اهميت اين 

  شود. هاي اين كتاب در خصوص مبارزه با فساد اشاره ميترين بحثدر ادامه به برخي از مهماست. 

  پيامدهاي فساد 

ترين از جمله مهم دي، سياسي و اجتماعي بزرگي دارد.تر از آن است كه تصور شود و پيامدهاي اقتصافساد اغلب پيچيده
  توان به موارد زير اشاره كرد. پيامدهاي فساد مي

دهد. برخي مطالعات رو، كارآيي اقتصادي را كاهش ميشود و ازاينفساد باعث از كار افتادن رقابت برابر در بازار مي -1
))، اثرات مثبت فساد را بر توسعه اقتصادي مورد اشاره قرار 1968) و هانتينگتون (1967)، ني (1964اوليه (مانند لف (

شدن موانع بوروكراتيك و تقسيمات بين نخبگان حاكم  رنگدادند؛ با اين استدالل كه ممكن است فساد باعث كممي
ليان هاي تجربي در ساموانع و تقسيمات يادشده، تضاد مخربي باشد. پژوهش شود و در نبود آن، امكان دارد نتيجه

گذاري و رشد اقتصادي، استدالل يادشده را رد تر سرمايهدادن ارتباط سطوح باالي فساد با سطوح پاييناخير با نشان 
)). فساد باعث 2004) و ژين و رودل (2002تينوال و جكمن ()، مون1999آكرمن (-)، روز1995اند (مانند مائورو (كرده

آورد. سطح باالتر وجود ميقطعيت بهبرد و عدم گذاران را باال ميرمايههاي سشود، زيرا هزينهمي FDIكاهش سطح 
فساد با مداخله بيشتر دولت در اقتصاد نيز رابطه دارد. در مقابل، كشورهاي داراي سطوح نسبتاً پايين فساد نسبت به 

گذاري بيشتري را سرمايهطور قابل توجهي كشورهايي كه استعداد بيشتري براي فساد يا فعاليت نامشروع دارند، به
  ).1997كنند (كامپوس و پرادان، جذب مي

هاي مفسدانه، قوانين و شود. اقدامهاي امنيتي شديد ميفساد باعث كاهش كيفيت زندگي شهروندان و حتي دغدغه -2
محيطي، هاي زيستوساز، كنترلمقررات در خدمت اهداف اجتماعي و مراقب منافع عمومي مانند ضوابط ساخت

هاي بزرگ زيرساختي ويژه در پروژه). فساد، به2000كند (مينت، انين ترافيكي و مقررات احتياطي بانكي را نقض ميقو
سازان مجبورند براي توازن آورد، زيرا انبوههايي جدي به بار ميها و ساختمان مدارس نگرانيها، آزادراهمانند سدها، پل

هاي ها را كاهش دهند؛ براي مثال، شبكه مفسدانه بزرگي از مقامهزينه هاي مفسدانه،هاي خود در اقدامپرداختي
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السير در چين لطمه وارد كردند كه آهن سريعطور اساسي به كيفيت ساخت چندين پروژه عظيم خطرتبه چيني بهعالي
نفر جان باختند.  40كم منجر شد و در آن دست 2011اي از تصادفات، از جمله سانحه مرگبار ونژو در سال به سلسله

آهن در هوبي متالشي شد (براي مشاهده جزييات به فصل تازگي يكي از اين خطوط همچنين در موردي ديگر، به
تواند مسير پرداخت منابع عمومي براي كاالهاي عمومي مانند امنيت، چهارم رجوع كنيد). عالوه بر آن، فساد مي

لينس، د مناسب براي معلمان و خدمتگزاران را منحرف كند (كاركها و همچنين دستمزخدمات اجتماعي، زيرساخت
فساد عمومي، تهديدي اساسي براي امنيت ملي و سبك زندگي ماست. «آمريكا  FBI). براساس اعالم سايت 2002

شده دهد؛ از نحوه حفاظت از مرزها و مراقبت از همسايگانمان... تا احكام صادر فساد همه چيز را تحت تأثير قرار مي
گذارد اي روي دست ما ميالعادههاي فوقها، مدارس و ساير خدمات دولتي ما و هزينهها... و تا كيفيت جادهدر دادگاه

  ).FBI ،2014» (شودها ميو ساليانه باعث اتالف چند ميليارد دالر از ماليات
اعتمادي باعث بروز آورد. بيهمراه مياعتمادي به دولت را به سان بيكند و بدينعدالتي ايجاد ميفساد عمومي بي -3

- نوبهشود كه آن هم بهشود؛ فساد به ناكارآمدي بخش عمومي منجر ميتعارضات بيشتري بين شهروندان و دولت مي

اعتمادي، كند. بنابراين، فساد و بيدار ميدهد و اعتماد عمومي را بيش از پيش خدشهخود، سطوح فساد را افزايش مي
  كنند.يه و دور باطلي ايجاد مييكديگر را تغذ

هايي ندرت بازيهاي مفسدانه بهعالوه، امكان دارد فساد آسيب بلندمدتي را به نظام فرهنگي يك جامعه وارد كند. اقدامبه
هايي گويي، كالهبرداري و فساد ديگران هستند. چنين فعاليتهاي ديگري مانند دروغهستند و نوعاً شامل اقدام 1»مستقل«

رو، آيند. ازاينشده درميوسعت و عمق زيادي به هر گوشه جامعه نفوذ خواهند كرد و در نهايت، به صورت نهادينه با 
تر، تسليم وسوسه و صادق هاي صادقهاي فساد، فرهنگي از فساد را خلق خواهد كرد كه در آن، انسانفراگيري اقدام

  شوند.شده به ايشان سوءاستفاده از اعتماد و قدرت محول 

  راهبردهاي مبارزه با فساد دولت

هاي نهادي، طور مشخص شامل تقويت پاسخگويي سياسي، تنظيم محدوديتبه -اي بانك جهاني راهبردهاي چندجانبه
را براي نبرد با فساد در كشورهاي  -توانمندسازي جامعه مدني، افزايش رقابت اقتصادي و ارتقاي مديريت بخش عمومي 

  دهد. مكانيسم اثرگذاري هر يك از راهبردها به شرح زير است: پيشنهاد ميگذار درحال
هاي عمومي ها، تصميمات و منافع خصوصي مقامپاسخگويي سياسي تا حد زيادي به ظرفيت نهادها براي نظارت بر اقدام - 1

تواند احتمال أكيد دارد كه ميو همچنين اثربخشي تنبيهات بستگي دارد. بانك جهاني بر رقابت سياسي در فرآيند انتخاباتي ت
به عملكرد ضعيفشان تالش احزاب و نامزدهاي رقيب را براي افشاي فساد در دولت و به پاسخ كشيدن سياستمداران راجع 

بر در زمينه فساد افزايش دهد. رقابت سياسي هنگامي در مؤثرترين حالت خود قرار خواهد داشت كه احزاب سياسي مبتني
  جمعي خود را به رهبران سياسي اعالم كنند.هاي دستهنفع، درخواستهاي ذيهتوده عوام و گرو

                                                 

1- Self-contained 
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هاي نهادي به قوه قضاييه مستقل و مؤثر، نظارت قوه مقننه، پيگرد قانوني مستقل و اجرا (ي قانون و محدوديت -2
دانند. بانك جهاني ترين محدوديت ميطرف را غالباً مهمقراردادها) اشاره دارد. وجود يك دادگستري مستقل و بي

بايد شامل تنظيم و نظارت بر رفتار اخالقي دهد كه اصالحات با هدف افزايش پاسخگويي قضايي )، نشان مي2000(
و استانداردهاي عملكرد قضايي باشد تا شفافيت بيشتري را در روابط بين قضات و طرفين دعوي برقرار سازد، اسناد 

  هاي شفافي براي واگذاري پرونده تدوين شود.و روش دادگاه و تصميمات قضايي انتشار يابد
هاي هاي صنفي، اتاقهاي كارگري، اتحاديهها، اتحاديهNGOهاي شهروندي، شامل شهروندان و گروه -جامعه مدني  -3

)، اين بحث را مطرح 2000توانند نقشي مهم در محدودسازي فساد ايفا كنند. مينت (مي -هاي مذهبي فكر و سازمان
آميز يك اول زيادي از فساد هستند، بنابراين، براي اجراي موفقيتد كه شهروندان عادي داراي تجارب دستكنمي

مند شد. اگر مردم متقاعد شوند كه تالشي صادقانه و هاي ايشان بهرهجانبه مبارزه با فساد، بايد از كمككوشش همه
خود با دولت در رفع اين مشكل، مضايقه نخواهند كرد.  واقعي براي نبرد عليه فساد در جريان است، از همكاري كامل

برخورد كند،  -و نه دشمن  -هاي جامعه مدني را فراهم آورد و با ايشان به عنوان متحد اگر دولت مجال رشد سازمان
ها در بعضي كشورها NGOجامعه مدني در نظارت بر فساد و مراقبت از منافع عمومي، تأثيرگذار خواهد بود. 

روند (مانند چين). دولت به شمار مي عنوان ضميمهها همچنان بهانند جلوي فساد را بگيرند، زيرا اين سازمانتونمي
توانند در رفع معضل ها ميپرنفوذ و جامعه مدني مبارزه با فساد در سطح جهاني نيز وجود دارند كه دولت NGOچند 

هاي عملي، مشاركت فصل اول اين كتاب با تمركز بر سبكفساد در كشورهاي خود با آنها همكاري كنند. كرامر در 
پردازد كه از هايي ميها، به معرفي چنين سازمانها و شركتهاي مبارزه با فساد و همكاري با ساير سازماندر تالش

نشنال، تيري ، تريس اينترU4)، مركز منابع مبارزه با فساد فسادمبارزه با ت اابتكار پيمان ثب( SPAIتوان جمله آنها مي
  هاي بانك جهاني را  نام برد.الملل و دپارتمانويژه شفافيت بينالمللي مراجع مبارزه با فساد و بهدر بريتانيا، مجمع بين

گذار، ضروري است، زيرا متمركز شدن كنترل بوروكراتيك روي اقتصاد، افزايش رقابت اقتصادي در كشورهاي درحال  -4
شود، بلكه قدرتي دلبخواهي را در اختيار و مانع از نيل به رقابت برابر و كارآيي اقتصادي ميتنها باعث ناتواني بازار نه

شود. با توجه به بانك جهاني دهد كه به ميزان بااليي دستخوش سوءاستفاده ميسياستمداران و مديران اداري قرار مي
ارايه رقابت بيشتر،  -2است اقتصادي، آزادسازي سي -1توان از طريق: هاي ارتكاب فساد را مي)، فرصت2000(
سازي ساختارهاي وسيله كاهش موانع ورود، التزام به بازسازي رقابتي و روشنهاي متمركز بهخصوص در بخشبه

 -5تر براي حكمراني شركتي، تر و شفافيك چهارچوب قوي -4اصالحات تنظيمي در همه سطوح،  -3مالكيت، 
هاي فراملي، محدود همكاري -6نفع و هاي ذيهاي كارگري و طرفاي صنفي، اتحاديههدادن حق اظهارنظر به اتحاديه

ساالري تواند به كاهش فساد كمك كند. بانك جهاني القاي شايستهكرد. در نهايت، اصالح مديريت بخش عمومي نيز مي
ت و پاسخگويي در مديريت سازي ساختارهاي حكمراني، ارتقاي شفافيو پرداختي كافي در اداره امور دولتي، روشن

  دهد.مالي و انجام اصالحات سياستي را در ارايه خدمات عمومي پيشنهاد مي
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  شود. هاي مبارزه با فساد در تجارب كشورها پرداخته ميدر ادامه به استراتژي

  هاي ضد فساد در هنداقدام

هاي گوناگوني در ارتباط با فساد نشان داده، با وجود آنكه هند پيشرفت اقتصادي [مناسبي] داشته، اما فساد عامل بررسي
در سال  1گزارش جهاني درستكاريمهمي در پايين بودن رتبه اين كشور از نظر درستكاري بوده است؛ براي مثال، هند در 

با وجود چهارچوب «گونه بيان شده است كه ه ضعيفي است) و دليل آن، اينكسب كرده (كه نمر 100را از  70، نمره 2011
هايي با اقدام 2011هاي بزرگ مربوط به فساد كه در سال قدرتمند قانوني، آژانس مبارزه با فساد، ناكارآ بوده است. رسوايي

(سازمان » عمومي حكمفرما شد ها افشا شد، بر مجامعدر راستاي تحقق قانون حق دسترسي به اطالعات و بررسي رسانه
(قوي) را كسب كرده، در  80). بنابراين، با وجود آنكه هند از لحاظ چهارچوب قانوني، نمره 2011جهاني درستكاري، 

كه توسط سازمان  2دست آورده است. براساس شاخص ادراك فساد(بسيار ضعيف) را به 55سازي واقعي آن، تنها نمره پياده
دست كشور مورد بررسي به 176را بين  94، رتبه 6/3با كسب نمره  2012شود، هند در سال نتشر ميالملل مشفافيت بين

 1/3و  3/3، 4/3، 4/3، 5/3به ترتيب برابر با  2011و  2010، 2009، 2008، 2007هاي آورده است. نمره اين كشور در سال
دهد (گزارش سازمان شفافيت را نشان مي 2011تا  2007هاي بوده است كه كاهش پيوسته اين شاخص در فاصله سال

طور عمده ناشي از فساد است. پذيري دارد و اين مسأله به). اين كشور جايگاه ضعيف و آسيب2011الملل براي هند، بين
، تحصيل در مدرسه (تا مدرك 3با بررسي فهرستي از خدمات عمومي شامل سيستم توزيع دولتيمطالعه فساد در هند مركز 
 718/4خانوارهاي روستايي،  2009دهم)، خدمات تأمين آب و خدمات بيمارستاني، تخمين زده است كه كه طي سال دواز

). با توجه به 2011اي، اند (مركز مطالعات رسانهعنوان رشوه براي [دريافت] اين خدمات عمومي پرداختهميليارد روپيه به
كن است هند فساد را به ساير كشورها صادر كند، زيرا دريافت ، باور برخي بر اين بوده كه مم4شاخص پرداخت رشوه

اي قرار دارد. در شاخص مورد اشاره براي سنجش ميزان رشوه [از اشخاص داخلي و خارجي] در هند در سطح گسترده
ين دست آورده است. در اكشور مورد بررسي به 28، رتبه نوزدهم را بين 10از  5/7پرداخت رشوه، هند با كسب نمره 

هاي] خارجي گاه به [افراد يا شركتهاي موجود در كشور مورد نظر هيچبه معناي آن است كه شركت 10شاخص، نمره 
  ).2011الملل، دهند (سازمان شفافيت بيندهند و نمره صفر به معناي آن است كه هميشه رشوه ميرشوه نمي

دهد كه اين اد باشند؟ دورنماي تاريخي نشان ميچنين مستعد فسها اينچه چيزي باعث شده است كه هند و هندي
. و هم اخاذي، قابل قبول هستند بخششمسأله در ذات فرهنگ هندي نهفته است، زيرا در آن هم پرداخت اختياري در قالب 

عنوان يك هنجار پسنديده اجتماعي باعث شد فضاي قابل تحملي ايجاد شود كه دامنه اين عادت سنتي در پرداخت رشوه به
آن تنها با گذشت زمان رشد كرد. هديه دادن و هديه گرفتن به صورت پول نقد در قرون وسطي، موضوعي معمول بود. 

                                                 

1- Global Integrity Index 
2- Corruption Perception Index (CPI) 
3- Public Distribution System (PDS) 
4- Bribe Payers’ Index 
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ناپذير در بوروكراسي هند مراتبي انعطافران، ساختارهاي سلسلهاندركاعوامل ديگري مانند پرداخت حقوق پايين به دست
اندركاران فاسد، نرخ باالي فساد سياسي هاي كيفري عليه دستكه نوآوري و رهبري را به حاشيه رانده بود، نرخ پايين اقدام

سطوح فضاي دولتي منجر شد اندركاران فاسد نيز به نهادينه شدن فساد در تمام و تباني متوالي بين سياستمداران و دست
  ). 2011(چاكرابورتي، 

ماهيت انحصاري بسياري از خدمات دولتي (براي نمونه، تأمين آب، بهداشت، الكتريسيته، روشنايي معابر و تعمير و 
ا براي ههاي فاسد از فرصتشود. مقامكند به فساد منجر ميطور اساسي تنها دولت آنها را تأمين ميها) كه بهنگهداري جاده

كنند يا به دنبال افرادي هستند كه به اين خدمات ضروري نياز دارند؛ هرچند در سطح فردي ممكن كسب ثروت استفاده مي
تازگي يك كند؛ براي نمونه، بههاي دولتي تحميل ميهاي اقتصادي كالني را بر خزانهاست ناچيز به نظر برسد، اما زيان
هاي سهميه شامل تحويل گندم از طريق سيستم توزيع دولتي فاش كرد كه تعداد كارت بررسي در مورد برنامه امنيت غذايي

). 2013رامانيام، شود) بيشتر از تعداد واقعي خانوارها بود (بالسوب(كه با ارايه آن، گندم خوراكي با يارانه بسيار باال داده مي
دهنده سطح ه به دولت منجر شد كه اين ميزان از زيان، نشانميليارد روپي 58/14اين مسأله، به زيان اقتصادي معادل ماهانه 

هاي خصوصي وارد هايي كه شركتهاي صوري يادشده، است. با وجود اين، در بخشفساد موجود براي ايجاد كارت
ي كنندگان يك انتخاب ديگر، يعني عدم استفاده از خدمات آن شركت خصوصاند، مانند مخابرات و الكتريسيته، مصرفشده

  را دارند و در نتيجه، فساد كاهش يافته است.

  هاي دولت اقدام

اند از: قوانين مبارزه، توقف و اقدام عليه فساد، هاي مختلفي كه دولت هند براي مبارزه با فساد انجام داده است، عبارتاقدام
، مصوب 1در هند، قانون مجازات هندترين قوانين فساد ). يكي از ابتدايي2006هاي نظارتي (كامسواري، نهادسازي و آژانس

) يا به صورت غيرقانوني 161اند (بخش خواري شدهاست كه براي مجازات مسؤوالن دولتي كه مرتكب رشوه 1860سال 
) تهيه شده است. مسؤول دولتي ِمجرم به زنداني شدن تا دو سال يا 169اند (بخش به خريد يا فروش دارايي اقدام كرده

  هر دو مجازات خواهد شد. اگر دارايي مورد نظر به فروش رسيده باشد، بايد مصادره شود. پرداخت جريمه يا 
، نخستين قانون مهمي بود كه براي كنترل فساد پس از استقالل هند تصويب شد و در همان 2قانون پيشگيري از فساد

شدند تا امكان هر وزارتخانه منصوب ميهاي نظارتي در ايجاد شد. مقام 1955در سال  3اداره نظارت اجراييزمان بود كه 
، قانون 1988). در سال 2000هاي آن وزارتخانه را بررسي كنند (ساندي، ارتكاب فساد توسط هر يك از كاركنانِ بخش

 4اي اصالح شد كه با قوانين پيشين، شامل قانون مجازات هند، حكم ضميمه قوانين مجرمانهگونهپيشگيري از فساد به
يكپارچه و باعث مؤثرتر شدن قانون در مقابل فساد شود  1944و قانون پيشگيري از فساد مصوب سال  1944مصوب سال 

                                                 

1- Indian Penal Code (IPC) 
2- Prevention of Corruption Act (PCA) 
3- Administrative Vigilance Division 
4- Criminal Law Amendment Ordinance 
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هاي مقام ، اخاذي، رشوههاي رشوه، فساد به شكل1988). بنابراين، در قانون پيشگيري از فساد مصوب سال 2010(هومفريز، 
در بخش خصوصي و چه بخش دولتي در حوزه قانون مجازات هند قرار  شويي چهخارجي، سوءاستفاده از مقام و پول

دهنده شود و بنابراين، گير و رشوه). با وجود اين، اين قانون مهم نتوانست مانع تباني بين رشوه2009گيرند (چِن، مي
  العاده دشوار باشد.تواند فوقمشخص كرد كه شناسايي فساد و محكوم كردن فرد فاسد مي

بود. معامله  1نام ديگرانگري كه براي مبارزه با فساد تصويب شد، قانون (ممنوعيت) معامالت با استفاده از قانون دي
نام ديگران، اشاره به خريد و فروش دارايي به اسم شخص ديگري دارد بدون آنكه آن شخص چيزي در مقابل آن  با

استثناي زماني كه فرد يك دارايي ديگران ممنوع است، به نامدارايي بپردازد. براساس اين قانون هر گونه معامالت به 
را به نام همسر يا دختر خود (كه ازدواج نكرده باشد) بخرد. فردي كه مرتكب معامله با نام غير شود به زنداني شدن 

عامله هايي را كه با نام غير متواند تمام داراييتا سه سال يا جريمه شدن مجازات خواهد شد. يك نهاد مشخص مي
» درآمد حاصل از اقدام مجرمانه«، در ارتباط با 2002مصوب سال  2شوييقانون پيشگيري از پولاند، ضبط كند. شده

دست شكني مشخص، يك دارايي را بهمربوط به يك قانون بوده و بدان معناست كه فرد در نتيجه يك فعاليت مجرمانه
ه شخصي نسبت داد كه فرد مورد نظر متهم به ارتكاب يك جرمِ شويي را بتوان اتهام پولآورد. تنها زماني مي

شويي شديد بوده و از سه تا هفت سال زنداني و جريمه تا پانصد هزار روپيه ريزي شده باشد. مجازات پولبرنامه
اي بايد اطالعات تمام معامالت با محتوا و ارزش مشخص و همچنين است. هر شركت بانكي، نهاد مالي و واسطه

العات مربوط به تمام مشتريان خود را بررسي و حفظ كند و اين اطالعات را در اختيار نهادهاي مشخص قرارد اط
  ).PRSدهد (سازمان تحقيقات قانوني 

ترين دستاوردهاي اين كشور در مبارزه با دهنده يكي از مهم، نشان2005مصوب سال  3قانون حق دسترسي به اطالعات
تواند از يك نهاد دولتي درخواست اطالعات كند كه هاي اخير است. براساس مفاد اين قانون، هر شهروند ميفساد در سال

كند كه هر نهاد دولتي را ملزم مي روز بدان پاسخ داده شود. اين قانون همچنين 30بايد در همان زمان يا ظرف مدت 
اطالعات خود را براي انتشار در سطح گسترده، وارد رايانه كند و پيش از آنكه افراد درخواست كنند، اطالعات مشخصي 

). اين قانون با مجبور كردن نهادهاي رسمي به ارايه گزارش منظم 2009را براي دسترسي آسان شهروندان منتشر كند (چِن، 
توسط خودشان و همچنين ارايه اطالعات مشخص در صورت درخواست شهروندان در يك مدت زماني معين، اطالعات 

به صورت مؤثري قانون اسرار رسمي را معكوس كرد. با وجود اين، هرچند اين قانون به تضمين شفافيت در حكمراني 
ران ندارد. اين موضوع به قتل بسياري از كمك كرد، اما هند هنوز هم چهارچوب قانوني الزم را براي محافظت از افشاگ

ترين اند. يكي از مهماندركاران را داشتههاي سياسي يا دستكردن فساد مقامافشاگراني منجر شده است كه شجاعت عمومي 

                                                 

1- Benami Transactions (Prohibition) Act 
2- Prevention of Money Laundering Act 
3- Right to Information (RTI) Act 
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 2هاگراهنهاد ملي بزرسازي تحت نظر گرفته را در جادههاي مالي زياد صورتشكنيبود كه قانون 1ساتيندرا دوبيها، قتل قتل
منتشر كرد كه براساس آن،  اطالعيه افشاي منابع عمومياي را با نام ). دولت در نهايت، اطالعيه2009برمال ساخت (چِن، 

هاي مكتوبِ مربوط به هر گونه ادعاي فساد يا سوءاستفاده ها يا افشاگريكميسيون نظارت مركزي موظف شده بود شكايت
). در اينجا بايد يادآوري كرد، قوانين 2011ولت مركزي را دريافت كند (راج كومار، از مقام توسط هر يك از كاركنان د

اند و از جمله آنها دهند هنوز معطل و بالتكليف ماندهبسياري كه مدارك قانوني مهمي براي مبارزه با فساد را تشكيل مي
اكنون در پارلمان در حال بررسي پال اليحه لوكاشاره كرد كه  4پاللوكو اليحه  3مسؤوالن فاسد دولتيتوان به: اليحه مي

هاي جديدي براي شفاف كردنِ حكمراني داشته است تا از فساد پيشگيري كند دولت نيز در سطوح مختلف، تالش است
هاي هند توسط برخي ايالت 5قانون حق دسترسي به خدمات عمومي توان به اجرايها ميو آن را كاهش دهد. از اين تالش

كرد كه به موجب آن، خدمات عمومي بايد در محدوده زماني [مشخصي] تحويل داده شود و سازوكارهايي براي  اشاره
  بيني شده است. اند، پيشمجازات مسؤوالني كه در تأمين خدمات قيد شده در اساسنامه كوتاهي كرده

شفافيت و پاسخگويي دولتي ايجاد  هاي دولتي و افزايشمنظور كاهش فساد بين مقامقانون حق دسترسي به خدمات به
تصويب كرد و  2010آگوست  18نخستين ايالتي بود كه قانون حق دسترسي به خدمات را در  6ماديا پرادششده است. 
به تصويب رساند. چندين ايالت ديگر نيز قانون  2012جوالي  25دومين ايالتي بود كه اين قانون را در  7بيهارپس از آن، 

كننده خدمات اند. اين قانون از اين جهت قابل توجه است كه مسؤوليت ارايه خدمات را به تأمينمشابهي را تصويب كرده
  ). 2012دهد (ماتور، يواگذار كرده و مجازاتي براي تأخير در تأمين خدمات قرار م

هاي مختلف دولت در سطح ايالتي و مركزي نيز سرعت ارايه خدمات دولتي معرفي حكمراني الكترونيك در اداره
برنامه حكمراني الكترونيك ، يك 2006گيري را كاهش داده است. در سال هاي رشوهزمان فرصترا افزايش و هم

مل خدمات مختلف تأمين شده توسط دولت در سطوح مختلف، پروژه شا 27ريزي شد تا با اجراي طرحملي 
 8جاهايي مانند مراكز خدمات الكترونيك يكدهد كه الگوحكمراني الكترونيك را ترويج دهد. مطالعات نشان مي

)). به هر حال، با وجود تأمين 2012) و مركز روابط عمومي (2012دهد (باسل (فرصت تقاضاي رشوه را كاهش مي
ها، پيشرفت هاي صورت گرفته توسط دولت و دسترسي به وجوه الزم براي افزايش اين اقدامعات، اقداماين اطال

به سمت نهادينه كردن اصالح خدمات (با تقويت فناوري براي كاهش فساد در ارايه خدمات) كامالً كُند انجام 
  ). 2013شود (باتناگار، مي

  

                                                 

1- Satyendra Dubey 
2- National Highway Authority 
3- Corrupt Public Servants Bill 
4- Lok Pal Bill 
5- Right to Public Services (RTPS) 
6- Madhya Pradesh 
7- Bihar 
8- One-stop Computerized Service Centers 
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  ابزارهاي جامعه مدني براي مقابله با فساد

كنند، به سه نوع ابزار مبارزه با فساد كه فعاالن جامعه مدني در هند براي نظارت و درخواست پاسخ بهتر، از آنها استفاده مي
  كرد: اصلي تقسيم

كنندگانِ يك ويژگي كليدي اين روش، اجتماع مصرف :ها)ي مردميها (شنيدههاي اجتماعي يا گزارشحسابرسي -1

هاي مدني)، پيش از زمان مورد نظر، دهندگان (گروهيك برنامه يا خدمت مشخص در يك محل است. سازمان
هاي كنند. پيش از همايش، گروهمندان را به شركت در همايش تشويق ميهاي مردمي را اعالم و تمام عالقهگزارش

كنند. در روز مربوط به فساد در تخصيص و مصرف وجوه و كيفيت ارايه خدمات را گردآوري ميمدني تمام شواهد 
كوشند مطمئن شوند كه تمام ابعاد مشكل دهندگان ميشود و سازمانگزارش، اين اطالعات به صورت عمومي اعالم مي

شود تا نسبت به نها خواسته ميكنندگان خدمات در جلسه حاضر باشند، از آدر همايش پوشش داده شود. اگر تأمين
كنندگان با رضايت از اينكه صداي آنها شنيده و آل، شركتوجود آمده واكنش نشان دهند. در حالت ايدهمشكالت به

توان گردند. ويژگي مثبت ديگر، اين است كه ميهاي خود بازميشود، به خانههاي اصالحي انجام مياقدام
اي مختصر و كمترين استفاده از وجوه و مخارج سازماندهي كرد. وع را با اطالعيههاي اجتماعي از اين نحسابرسي

رو، در ارتباط با اينكه يك برنامه يا خدمت چگونه عمل توان اين فرآيند را در مناطق مختلف تكرار كرد و ازاينمي
هاي اجتماعي آنهايي ز حسابرسيها اترين و بهترين نمونهشود. برخي از ابتداييهاي مفيدي حاصل ميكند، بينشمي

شوند و نمونه نيز ناميده مي 1جانسونواياند كه انجام شده مازدور كيسان شاكتي سانگتانهستند كه توسط سازمان 
برنامه ملي ماهاتما گاندي براي منظور اشتغال روستايي بوده است كه ديگر، در ارتباط با اجراي يك برنامه ملي به

تواند سيستمي مفيد در هاي اجتماعي ميبنابراين، حسابرسي شود.ناميده مي راجستاندر  2يتضمين اشتغال روستاي
زنند، بررسي كنند سرعت مشكالتي را كه به يك برنامه آسيب ميدهندگان باشد تا به كمك آن بتوانند بهدست سازمان

 مربوط، آنها را وادار به ايجاد اصالحات كنند.  هايو آنها را به اطالع عموم برسانند تا با اعمال فشار عمومي بر آژانس

هاي ساختارمند، ديدگاه جامع هاي ميداني قدرتمند، پرسشنامهدر اين روش، به بررسي :3شهروندي گزارش هايكارت -2
هاي فني براي و مهارت 4ها، فرآيندهاي كنترل كيفيت براي استخراج داده بدون ايجاد تورشدر مورد خدمات يا برنامه

شده، نياز است. روش ساختارمند موجود  آوريهاي جمعتشخيص و شناخت موارد قوت و ضعف از طريق تحليل داده
ها نماينده كند كه اين دادهآوري داده در سطوح مطلوب را تسهيل و تضمين ميجمع هاي گزارش شهروندي،كارتدر 

 خوبي از جامعه هستند.

                                                 

1- Jansunwai 
2- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) 
3- Citizen Report Cards (CRC) 
4- Bias  
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هدف اصلي اين ابزار، بررسي آن است كه آيا وجوه تخصيص داده شده براي رسيدن  ولتي و تحليل بودجه:بررسي مخارج د - 3
اند يا خير. براي اين اقدام نياز است شده در يك بودجه دولتي در همان جهت مورد استفاده قرار گرفتهبه اهداف مشخص 

است.  چنين موضوعي در هند، فرآيندي سنگين و پيچيدهاي و مخارج دسترسي وجود داشته باشد و كه به اطالعات بودجه
اي غيردولتي متعددي در هند، بودجه منتشر شده هاي حرفهبنابراين، استفاده از اين ابزار در هند همچنان محدود است. گروه

توان شود كه مياي درك مياند. با وجود آنكه اين مسأله به صورت فزايندهدر سطوح محلي، ايالتي و ملي را تحليل كرده
هاي جامعه مدني كه در گيري مناسب تخصيص منابع و مخارج تشخيص داد و كنترل كرد، اما تعداد گروهفساد را با پي

 ).2013است (تامپي،  كنند، افزايش اندكي داشتهگيري و تحليل بودجه شركت ميپي

  چين هاي مبارزه با فساد در استراتژي

از صنايع پررونق در چين است، اما به همان اندازه فساد در آن بيشتر است. در گزارش وساز يكي اگرچه بخش ساخت
سوم آنها در صنعت خواري، يكهاي رشوه، فاش شد كه در بين تمام پرونده2002در سال  1كنگره ملي خلق چينارسالي به 

توسط  2010تا  1986هاي هاي استاني كه در بين سالنفري از مقام 120در يك نمونه . )2003وساز رخ داده (ژينوآ، ساخت
وساز دخيل بودند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در فساد مرتبط با ساخت %40آوري شد، حدود جمع 2كايجينگمجله 

ين مورد بررسي قرار گرفت وساز در سرتاسر چپرونده فساد در صنعت ساخت 15600، 2010). در سال 2010(چِن و ژو، 
  ).2012، 3وساز محكوم شدند (نشريه پيپلز ديلينفر به دليل فساد در بخش ساخت 9349و 

توان در سه حوزه طور كلي فساد در اين صنعت را ميشود. بهساز چين ظاهر ميوفساد در ابعاد مختلف صنعت ساخت
  هاي متعددي مطرح شده كه در كتاب آورده شده است. پروندههاي يادشده به شرح زير خالصه كرد. در هر يك از حوزه

  يتملك اراض زمانفساد در  -الف
  فساد در زمان تخريب مسكن -ب
 هاي ساختمانيفساد در زمان عقد قرارداد پروژه -ج

  چينساز واقدامات مقابله با فساد در صنعت ساخت

  دهيم:  در برخي از شهرهاي چين ارايه ميهاي جديد انجام شده در اينجا، سه الگو براساس اقدام
براي كاهش فساد  4جينتيانشانگهاي و چند شهر ديگر مانند  -سازي يك سيستم مناقصه بازتجربه شانگهاي: پياده

هاي واسط بايد در يك گذاران، پيمانكاران و سازماناند. سرمايهوساز بر ايجاد يك سيستم مناقصه باز تمركز كردهساخت
باز و يكپارچه با يكديگر معامله داشته باشند تا شفافيت در قراردادهاي پروژه باال برود. يك عنصر كليدي در اين بازار بازار 

                                                 

1- National People’s Congress 
2- Caijing Magazine 
3- People’s Daily 
4- Tianjin 
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توانند علمي بودن و ارزيابي عادالنه فهرست پيشنهادها را وساز است كه ميباز، يك پايگاه داده از متخصصان ساخت
هاي باكيفيتي براي ارزيابي شوند تا تيمصادفي از پايگاه داده انتخاب ميطور تتضمين كنند. متخصصان در هر منطقه به

ها را بررسي كنند. براي جلوگيري از مداخله افراد داراي قدرت سياسي دهندهتشكيل دهند و صالحيت و توانايي پيشنهاد
بر فرآيند ارزيابي نظارت  شود كهيا روابط خويشاوندي، بعضي اوقات از شوراي قانوني و بخش بازپرسي نيز دعوت مي

شدت وساز بههاي ساختكنندگان شركتشود. دعوت از ارزيابيشدت نظارت ميكنندگان پايگاه داده نيز بهكنند. بر ارزيابي
توان طرف هستند. براي جلوگيري از فساد ميمحدود شده است تا تضمين شود كه متخصصان پايگاه داده، افرادي بي

  اند، به صورت دايم سلب صالحيت كرد.شكني كردها كه قانونكنندگاني رارزيابي
كند كه تجربه منطقه وشي ثابت مي: وساز به اين عرصههاي ساختگيري در  ورود شركت: سخت1تجربه منطقه وشي

گرفت. در وساز، جلوي فساد را هاي ساختتوان با محدود كردن شركتعالوه بر ايجاد يك بازار مناقصه باز و شفاف، مي
منظور جلوگيري از فساد، دهد. بهشده، يك پرونده تشكيل ميوسازِ رسماً ثبتهاي ساختوشي، دولت براي همه شركت

شوند. با اين شيوه، در هايي كه سابقه بدي از جمله سابقه رشوه دارند به مدت مشخصي از بازار كنار گذاشته ميشركت
تنها دهد كه نهوساز براي ورود به اين عرصه قرار ميهاي ساختبا ابعاد شركت واقع، دولت موانع مختلفي را در ارتباط

گيرد. اين اقدام شود، بلكه درستكاري و تبعيت از قوانين و مقررات را نيز دربر ميهاي شركت ميشامل اندازه و قابليت
  وساز بسيار مناسب است.براي تنظيم بازار ساخت

 5و وزارت منابع آبي 4ونقل، وزارت حمل3وساز، وزارت ساخت2، دادستاني عالي خلق2004طور مشابه، در اوايل سال به
وساز شهري هاي ساختخواري در بخشاي صادر كردند. هدف اين اطالعيه ايجاد يك فايل رشوهطور مشترك اطالعيهبه

وساز كه رشوه داده يا گرفته ساختهاي بود. شركت 9گوانگسيو  سيچوان ،8چونگين ،7ژيجيانگ، 6جيانگشوهاي در استان
  طور كلي قانون را نقض كرده بودند، براساس شدت جرم تنزل رتبه يافتند يا پروانه فعاليت آنها لغو شد.بودند يا به

به دنبال فساد اخير در  -بر عامالن و كارگزارانوساز مبتنيهاي ساختپروژه: دانگو گوانگ 10دائوينگچتجربه 

وساز هاي ساختدانگ سيستم جديدي از پروژهدائو و استان گوانگينگچهاي بندر زيرساختي دولتي، دولتهاي پروژه
بر وساز مبتنيهاي ساختدانگ نخستين اداره پروژه، استان گوانگ2006بر كارگزاران را ترويج كردند. در سال مبتني

  كارگزاران را در كشور ايجاد كرد.

                                                 

1- Wuxi 
2- Supreme People’s Procuratorate 
3- the Ministry of Construction 
4- the Ministry of Transportation 
5- Ministry of Water Resources 
6- Jiangsu 
7- Zhejiang 
8- Chongqing 
9- Guangxi 
10- Qingdao 
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هاي ساختماني غيرتجاري است كه وساز براي پروژهكردن كارگزاران و عامالن ساختاين اداره مخصوص هماهنگ 
كند منافع كند. اين اداره نسبتاً از ساير دفاتر دولتي، مستقل است كه كمك ميدولت استاني گوانگدونگ آن را تأمين مالي مي

هستند، جدا شود. بنابراين، از درگير شدن مسؤوالن وساز و پيمانكاران هاي دولتي كه به دنبال كارگزاران ساختآن از آژانس
كند هاي آزاد برگزار ميها مناقصهكند. اين اداره، براي پروژهها جلوگيري ميدولتي در مبادالت فاسد، هنگام مديريت پروژه

وساز به اين ختهاي ساعنوان سپرده براي پروژهگذاري خود را بهدرصد كل سرمايه 10هاي پيروز بايد و پيشنهاددهنده
وساز، قرارداد كنند. اگر عامل ساختاداره بپردازند تا تضمين شود كه آنها بيشتر از قرارداد اوليه از دولت تقاضاي پول نمي

گذاري بيشتر بخواهد (كه قبل از ايجاد اين سيستم جديد بسيار رايج بود)، دولت اصلي را نقض كند و از دولت سرمايه
شوند وساز ناچار ميكند. با اين شيوه، عامالن ساختدرصد سپرده را ضبط مي 10، بلكه اين اداره، مبلغ تنها تقاضا را ردنه

  به قراردادهاي اصليِ امضا شده پايبند باشند.
خواري تجاري با كارگزاران اي عليه رشوهبر عامالن و كارگزاران، توافقنامهوساز مبتنيهاي ساختاداره پروژه

كنند هيچ شركتي، چه به صورت صريح و چه ضمني به آنها پيشنهاد رشوه نكند يا هيچ ندد كه تعهد ميبوساز ميساخت
دهند تا به صورت شفاف كار كنند. وساز قول ميكارمندي مبلغي از كارگزاران ساخت دريافت نكند. كارگزاران ساخت

هاي كند. با اين سيستم جديد، استاديومنظارت ميهاي عمومي نيز با دقت بر ساخت پروژه دانگگوانگدادستاني استان 
شود، به نماد مديريت صادقانه آنها و كيفيت برگزار مي ژوگوانگورزشي بزرگ تازه ساخته شده براي المپيك آسيايي كه در 

  اند. خوب تبديل شده

  در نپال ا فسادبمبارزه هاي استراتژي

 در. اندفساد داشته كنترل در اندكي ها تأثيرهاياين رژيم اما داشته است،هاي حاكم رژيم اين كشور تغييرات زيادي در
دولتي كامالً جديد اختصاص  يك سيستم به معرفي بود قرار آنچه. يافته است افزايش فساد مشكل، هر رژيم تغيير با عوض،
 در اليگارشي منجر شد. باالتري سطوح كه به بروز فساد در بازيگران سابق به صحنه بود از واقع، بازگشت بسياري يابد، در

 در دموكراسي و را به تاراج بردند كشور نخبگان، حكومت سلطنتي، در را چپاول كرد. اشراف، كشور تنها حكومت رانا،
 طول حكومت در نسبي سياسي ثبات اگر). 2008 گلنر،( را غارت كردند كشور افراد نيزترين معمولي حتي پارلماني،
 شد. فساد هايتشويق و تقويت فعاليت حزبي، باعثچند رژيم سياسي ثباتيبي نپال تسهيل كرد، در فساد را سلطنتي،

. است اين كشور بوده در  سياسي تغييرات همراه به قوانين وضع اين كه دهدمي نشان نپال در فساد ضد قوانين بررسي
 جديد قانوني تصويب با قانون اين سال، پنج طي. رسيد تصويب به 1951 سال در آغاز دموكراسي از پس  قانون نخستين

 طول در. كرد تصويب 1960 سال در را قوانين از ديگري مجموعه منتخب، دولت طور مشابه،به. شد ملغي  1957سال در
 سال در تنها جديد قانون نشد. معرفي اين كشور در جديدي قانون هيچ ،)1990-1960( فعال سلطنتي حكومت سال 30

 زمان بازگشت جديدترين اين قانون در حال، اين با. گرفت چندحزبي قرار نظام تحت دوباره قانون  اين. شد وضع 2002
 نپال فساد ضد قوانين در توانمي ديگر را باارزش تغييرات برخي). 2005-2001(اجرايي شد  فعال سلطنتي حكومت
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 هايدر گروه فساد مختلف هايشكل براي كنترل قانون اختيارات افزايش -1 از: اندعبارت تغييرات اين. كرد مشاهده
 قانوني، تعقيب تحقيق، جداسازي -3 و اجباري زندان شرايط با ها،مجازات شدت افزايش -2دولتي،  هايمختلف مقام

  سازماني مختلف ترتيبات طريق از استيناف هايقضاوت و روش
 فساد با مبارزه هايآژانس هايمسؤوليت و هانقش توجه در قابل تجربه و تحول، تغيير يك گذشته، دهه پنج طول در
 رصد تبديل يمركز مل به سپس، و اداره پليس ويژه به فساد از پيشگيري اداره قوه مجريه، در. است آمده وجودبه نپال در
 بررسي كميسيون هقدرت، ب استفاده ازسوء پيشگيري استفاده از قانون، كميسيونهاي مبارزه با سوءدر حوزه آژانس. شد
 شكل در تواندمي اكنون ايجاد شد، 1957 سال ويژه كه در قاضي نقش قضاييه، قوه در. شد قدرت تبديل استفاده ازسوء
اداره پليس ( اجرايي قلمروي از فساد با مبارزه هايطرح از تغيير يك همچنين. شود ديده ويژه عنوان دادگاهبه آن جديد
) قدرت استفاده ازسوء بررسي قدرت و كميسيون استفاده ازسوء پيشگيري كميسيون( غيراجراييبه ) رصد يمركز مل ويژه و
 در ماند،باقي مي قوه مجريه در فساد از جلوگيري وظيفه كنار آمده است كه ايده اين دولت با رسدمي نظر به دارد. وجود
 براي همچنين. پذير استامكان اين قوه از خارج در مستقل نهاد يك با فساد به مربوط جرايم تعقيب و تحقيق كه حالي
 از: اندعبارت خدمات اين. هايي برداشته شده استگام فساد از خاصي انواع با مقابله منظوربه تخصصي هايآژانس ايجاد
  .شوييكشور و پول از خارج در اشتغال نقدينگي، نشت عمومي، خريدهاي به مربوط فساد هايپرونده

  هاي ضد فساد در كره جنوبياستراتـژي

هاي مختلف مورد بررسي قرار داد. در ادامه اين موضوع بررسي توان در دورههاي مبارزه با در كره جنوبي را مياستراتژي
  شود. مي

  )1987-1961راهبرد مقابله با فساد پيش از دوران ايجاد دموكراسي (
هاي رويكرد برگزاري كمپين«به بهترين شكل در قالب اتخاذ نوعي  1987تا  1961هاي سياست مقابله با فساد در خالل سال

اندازي هاي استبدادي براي جبران كمبودشان در ارتباط با مشروعيت دموكراتيك، به راهقابل توصيف است. حكومت» سياسي
درصد) به  6/4اي دولتي (هنفر از مقام 21919، 1975هايي براي مقابله با فساد اقدام كردند؛ براي نمونه، در سال كمپين

هاي ، تعداد مقام1977نفر از بخش خدمات مدني اخراج شدند. در سال  4178هاي خود مجازات و كاريدليل خالف
، 1981). در سال 1977هايشان اخراج شدند (اوه، نفر از آنها از شغل 8194نفر افزايش يافت و  51468مجازات شده به 

هاي ضد فساد به شكلي سازي جامعه مجازات شدند. هرچند تمام اين كمپينبه نام پاك هاي دولتينفر از مقام 35767
طور معمول پشتيباني عمومي را به خود جلب شدند، اما بهغيرمنصفانه و تنها از سوي قدرت انحصاري حكومتي برگزار مي

دهندگان بر درصد از پاسخ 4/79د كه نفر) حاكي از آن بو 2000 (از 1977كردند. يك نظرسنجي انجام گرفته در سال مي
هاي سياسي، فساد در مقايسه با چهار تا پنج سال گذشته در كره كاهش اين باور بودند كه در نتيجه برگزاري اين كمپين

  يافته است. 
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ار اندازي شدند كه حكومت، قدرت سياسي قوي و متمركزي را در اختيها تنها زماني راهقابل توجه است كه اين كمپين
اي هاي مجازات شده به جرم فساد تا حد قابل مالحظه)، تعداد مقام1987-1980( چونداشت. در طول دوران زمامداري 
گيري تحت پيگرد قانوني قرار گرفتند، در حالي مقام دولتي به جرم رشوه 96، تنها 1987كاهش يافت؛ براي مثال، در سال 

هاي دموكراتيك، مقام رسمي بود. جنبش 336ه آماري وزارت دادگستري، برابر اساس سالنام، بر1981كه اين تعداد در سال 
هاي فراگير ضد فساد غيرممكن ساختند. پس از آخرين هاي سياسي قدرتمند را براي برگزاري كمپينامكان بسيج قدرت

پذير هايي ديگر امكانمپينسام، برگزاري چنين ك -كمپين فراگير سياسي ضد فساد برگزار شده در دوره زمامداري كيم يونگ
  هاي مقابل شوند. توانستند موجب تحريك اعتراضات سياسي از جانب گروهنبود، زيرا مي

هاي سبك براي سياستمداران و ، تعيين مجازات1هاي ضد فساد در دوران پيشادموكراتيكديگر ويژگي قابل توجه اين كمپين
سه و، هفتاد1981كالن شده بودند. پس از برگزاري انتخابات عمومي در سال اي بود كه مرتكب فسادهاي رتبههاي عاليمقام

مراتب كمتر از ). اين تعداد به1992مورد تخلف انتخاباتي گزارش شد و تنها عده معدودي از آنها به زندان محكوم شدند (لي، 
هاي اوقات و تنها در شرايطي، مقامهاي استبدادي گاهي بود. حكومت 2008مورد گزارش شده پس از انتخابات سال  1786
هاي كردند كه انجام اين كار موجب تحليل قدرت سياسي خودشان نشود يا در شرايطي كه چنين كمپينرتبه را مجازات ميعالي

  برداري قرار گيرند. ضد فسادي بتوانند در جهت سركوب سياستمداران حزب مخالف مورد بهره
  )1997-1993ي (دموكراس جاديادوران راهبرد مقابله با فساد در طول 

اندازي پس از پيروزي در انتخابات آزاد، به راه 1993جمهوري تازه انتخاب شده در سال عنوان رييسسام به -كيم يونگ
كمپيني فراگير براي مقابله با فساد اقدام كرد، اما برخالف پيشينيان خود بر رويكردي قانوني و نهادي تكيه كرد و نه بر 

اساس قانون اساسي به پنج سال محدود شده بود، ديگر برگزاري گري وي برتاتوري. از آنجا كه نخستين دوره تصديديك
نفع، جامعه مدني هاي ذيها، گروهاي معتبر نبود. وي بايد منافع بوروكراتكمپيني ضد فساد برمبناي قدرت استبدادي گزينه

هاي مقابله با فساد به سازي قانوني سياستداد و براساس اين، نهادينهمي هاي سياسي رقيب را مد نظر قرارو ساير گروه
  اي جدي براي دستگاه دولتي كيم براي كنترل مؤثر فساد تبديل شد. مالحظه

ي، قدرت و اختيار بيشتري يافتند. دموكراس جادياواسطه جمهوري، شهروندان بهدر مقابلِ ضعيف شدن قدرت رياست
جمهوري كيم به پيگرد قانوني و محاكمه رؤساي جمهوري پيشين، جدي خواستار آن بودند كه رييسشهروندان به شكلي 

وو به جرم فساد، اقدام كنند. اگرچه اين مطالبه به لحاظ سياسي بار سنگيني بر دوش كيم  -هوآن و روه تائه -يعني چون دو
الوه بر آن، پسر كيم نيز پيش از به پايان رسيدن دوره جمهوري به زندان محكوم شدند. عبود، اما در نهايت، اين دو رييس

هايي نمادين از اين موضوع هستند كه جمهوري وي به جرم ارتشا مورد محاكمه قرار گرفت. اين رويدادها مثالرياست
  گذاري ضد فساد در كره تبديل شد.فساد سياسي به هدفي مستقيم براي سياست

                                                 

1- Predemocratic Era 
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هاي مياني و پايين بود. باور بر آن بود كه فساد اداري به هاي ردهفساد بوروكراتدر اين دوره زماني، تمركز اصلي بر 
قابل هاي دولتي موضوعي غيركاري شديد مقامدليل رقم پايين دستمزدها، تأثير قدرتمند فرهنگ كنفوسيوسي و محافظه

هاي تداركات نظامي و تراكنش ها و خريدهايهاي ساختماني، بودجهاجتناب است. رسوايي فسادهاي مرتبط با پروژه
شد و در نتيجه، كيم از طريق دايره مميزي هاي جمعي گزارش ميها و بازرگانان از سوي رسانهغيرقانوني در بين بوروكرات

  و بازرسي و دفتر دادستاني به تقويت نظارت بر فسادهاي بوروكراتيك اقدام كرد. 
اي خواستار سطح باالتري از انضباط و درستكاري از وندان كرهي، شهردموكراس جاديادر اين دوران ابتدايي از 

ها بودند. در واكنش به اين شرايط، قوانين بسياري براي ممانعت از بروز فسادهاي سياسي سياستمداران و بوروكرات
ي فساد كنتصويب شدند، اما به دليل فقدان شرايط نهادي فراگير، سياست ضد فساد نتوانست به شكل مؤثري به ريشه

اندازه جمهوري كه حاال ديگر بهجمهوري قرار داشت؛ آن هم رييسبپردازد و همچنان تحت تأثير و نفوذ اراده سياسي رييس
  رؤساي جمهورِي دوران رژيم استبدادي داراي قدرت نبود. 

  يدموكراس جادياراهبرد مقابله با فساد پس از دوران 
سازي و حكمراني ايجاد دموكراسي در اين كشور شامل دو راهبرد كليدي نهادينهراهبردهاي مقابله با فساد پس از دوران 

  خوب است. 

  )1998-2002هاي مقابله با فساد (سازي فراگير سياستنهادينه

رو شد. اين بحران غيرمنتظره بود و مردم تا حد با بحران مالي آسيا روبه 1997كره پس از رشد سريع اقتصادي، در سال 
به ميزاني بيش از دو برابر قبل  1كفايتي نظام بوروكراسي پرداختند. نسبت بدهي به توليد ناخالص مليه انتقاد از بيزيادي ب

درصد رسيده بود. در نتيجه، اعتماد عمومي به دولت به  30درصد به  13افزايش يافته و پس از بروز بحران، از حدود 
)) كه 2000) و تران و هاروي (2009است (كارني ( بحران بيان شده دار شد. داليل بسياري براي اينشكلي جدي خدشه

ها بود. عموم مردم بر اين باور بودند و بوروكرات 2تجاري هاي بزرگترين آنها، ارتباط غيرقانوني در بين گروهيكي از مهم
  نيافته بود. هاي اقتصادي و اداري توسعهكه اين بحران مالي ناشي از فساد و نظام

هاي متعددي از فساد را شروع جونگ كه در ميانه اين بحران وارد شد، تحقيقات درباره پرونده -جمهوري كيم دائهيسري
كرد؛ مواردي مانند قراردادهاي دولتي غيرقانوني در بخش خدمات ارتباطات دوربرد، معافيت پسران سياستمداران از خدمت 

اي گري از طريق ارتشا. آموزه اين تحقيقات، نكتهي در نتيجه واسطههاي خصوصسربازي و امتيازات اعطا شده به شركت
سازي شفاف و بديهي بود: بدون داشتن دولتي پاك، توسعه اقتصادي در كار نخواهد بود. اين كشف منتج به نهادينه

  هاي فراگير ضد فساد از سوي دستگاه دولتي كيم شد. سياست

                                                 

1- Debt-to-GDP Ratio 
2- Chaebol 



خالصه مدیریتى «راهبردهاى مبارزه با فساد دولت ها: چشم اندازى از فرهنگ هاى مختلف»
  

15  

جونگ ارايه شد. پيش از آن زمان، دولت تنها بر قوانين جزايي،  -دائهتوسط دولت كيم  2001قانون ضد فساد سال 
هاي جمهوري براي پيشگيري و مجازات فساد تكيه داشت. فقدان قانوني كه به كنترل گونهقوانين اداري يا احكام رياست

دولت به موضوعي مختلف فسادهاي سياسي و اداري بپردازد، وارد كار كردن يك سياست فراگير ضد فساد را از سوي 
  غيرممكن تبديل ساخته بود. 

، در اصل در پي ايجاد سازماني مستقل براي مقابله با فساد بود، اما به دليل مقاومت قدرتمندانه 2001قانون ضد فساد سال 
م جمهوري جلوگيري از فساد اقدابه تشكيل كميته رياست 2002جاي آن، در سال سياستمداران تصويب نشد. دولت كيم به

تحت  كميسيون مستقل مبارزه با فساد كره تغيير نام داد. 1كميسيون مستقل مبارزه با فساد كرهبه  2005كرد كه در سال 
هاي ضد فساد سازي مجموعه متنوعي از سياستجمهوري قرار داشت و براي مديريت و هماهنگكنترل دفتر رياست

 210درت بود، اما نهاد مزبور به دليل تعداد اندك كاركنان (حدود هاي مختلف، داراي اختيار و قاجرايي توسط وزارتخانه
ها هاي فساد مرتبط با مقامنفر) و نداشتن اختيار و قدرتي مستقل در تحقيق و تفحص، نتوانست به شكلي كامل به پرونده

  رتبه بپردازد. و سياستمداران عالي
فايق آمد و اقتصاد كره دوباره توانست به مسير خود  2002جونگ با موفقيت، بر بحران مالي سال  -دولت كيم دائه

 دهي بيشتر به شهروندان و افزايش شفافيت در زمينهبرگردد. پيشرفت فناوري اطالعات و دولت الكترونيكي موجب قدرت
و گرفت هاي جمعي در معرض ديد عموم قرار ميسرعت از طريق اينترنت و رسانهارايه خدمات عمومي شد. فسادها به

  مراتب باالتري از قبل داشته باشند. اين تحول به شهروندان اجازه داد تا دولتي با كارمندان داراي استانداردهاي اخالقي به

  )2003-2007حكمراني خوب و سياست مقابله با فساد (

مشخصه . دجونگ بود و آن را گسترش دا -)، وارث سياست ضد فساد دولت كيم دائه2003-2007( 2هوآن -دولت روه مو
در ارتباط با چهارچوب حكمراني خوب بود. سياست ضد  3نگراصلي سياست ضد فساد دولت روه، نوعي رويكرد كل

منظور جلوگيري از بروز فساد، هاي دولتي فاسد، تالش كرد تا بهجاي اتكاي صرف بر مجازات مقامبه روهفساد دولت 
  اري بزند. هاي سياسي، اداري و بازدست به اصالحاتي در نظام
شد مربوط مي هاي خصوصيهاي فساد اقتصادي در كره جنوبي به آن دسته از شركتترين پروندهبه لحاظ تاريخي، كالن

هوآن براي پايان دادن به اين چرخه  -پرداختند. دولت روه موكه در ازاي كسب حمايت سياستمداران، وجوه به آنها مي
به بازبيني قانون انتخابات رسمي  2004زينه كره جنوبي پرداخت. اين دولت در سال باطل، به اصالح سيستم انتخاباتي پره

درصد از آرا توسط  15عمومي و قانون مقابله با فساد اقدام و قوه مجريه را مجبور كرد تا در صورت كسب حداقل 
كننده سهمي بيشتر از ه نامزدها دريافتهاي انتخاباتي را به آنها بپردازد. حتي در شرايطي كنامزدهاي انتخاباتي، تمام هزينه

                                                 

1- Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC) 
2- Roh Moo-hyun 
3- Holistic Approach 
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هاي انتخاباتي را به آنها هاي كلي كمپيندرصد از هزينه 50درصد آراي قانوني باشند، دولت،  15درصد، اما كمتر از  10
ازاي مخارج عملياتي خواهد پرداخت. عالوه بر آن، دولت روه به بازبيني قانون بودجه احزاب سياسي اقدام كرد كه به

هاي عملياتي در بين احزاب سياسي هاي عمومي به آنها پرداخت شود. يارانهكنند، يارانهمي كه احزاب سياسي هزينه ميعمو
). همچنين در صورت 3و  1، بندهاي 25شود (ماده به تناسب تعداد آراي آنها در انتخابات پيشين مجلس ملي توزيع مي

هاي انتخاباتي به احزاب اعطا هاي دولتي، يارانهگوناگون براي منصبجمهوري يا انتخابات برگزاري انتخابات رياست
كند كه از هاي انتخاباتي، نامزدها را ملزم مي). دولت در مقابل اين استردادهاي مالي هزينه3و  2، بندهاي 25شود (ماده مي

شدت مورد مجازات از قانون را بهاشان را عمومي سازند و تخلف يك حساب بانكي واحد استفاده كنند و اسناد حسابداري
  دهد.قرار مي

منظور مبارزه با فساد بود. كميسيون هدف ديگر اين دولت، اعمال اصالحاتي در نظام مديريتي قديمي اين كشور به
هاي هاي ضد فساد پرداخت كه به نظارت بر فعاليت سازمانمستقل مبارزه با فساد كره به طراحي مجموعه متنوعي از سياست

)، ارزيابي سطح 4هاي محوري كميسيون مستقل مبارزه با فساد كره (شد. از بين نقشدولتي و مديريت آنها مربوط مي
عنوان بخشي به روههاي دولتي در مقابله با فساد بسيار كارآمد و مؤثر بود. دولت هاي سازماندرستكاري و انضباط و اقدام

- ها و سازمانديريت عملكرد را در سرتاسر دولت معرفي كرد. وزارتخانهاز اصالحات براي حكمراني خوب، يك سيستم م

گيري انضباط و عنوان بخشي از كليت اين سيستم به اندازهبه هاي تحت مالكيت دولتهاي مهم دولتي و همچنين مؤسسه
رد ساختن عامل درستكاري عنوان شاخصي براي عملكرد خود، ملزم شده بودند. وادرستكاري خود و استفاده از اين نتايج به

هاي ضد فساد منظور ايجاد و بسط سياستهاي دولتي بهو انضباط در سيستم مديريت عملكرد، موجب انگيزه يافتن سازمان
هاي زيادي براي ها و اعضاي سازماني، تالشها تنها جنبه نمادين نداشتند. مديرعاملمربوط به خودشان شد. اين تالش

هاي عملكرد براي يرا ارزيابي عملكردشان پس از مدتي علني و براي تخصيص بودجه و پاداشكاهش فساد داشتند، ز
  شد.هاي دولتي استفاده ميسازمان

هاي آميز سازماندهندگان و تشويق جامعه مدني به نظارت بر رفتارهاي فساددر نهايت، دولت از طريق حفاظت از گزارش
كند. به موازات پيشرفت نوعي سيستم دولت الكترونيك، اغلب د ميدولتي و خصوصي، بر نقش بخش خصوصي تأكي

دهي به افشاگران اقدام هايشان و پاداشسايتهاي دولتي به برقراري خط ويژه براي گزارش فسادها روي وبسازمان
  اند.كرده

عنوان بخشي از و به 2008)، سيستم ضد فساد دولت روه را در اختيار گرفت. در سال 2012-2008باك ( -دولت لي ميونگ
رغم اين تحول سازماني، اصالحات دولتي، كميسيون مستقل مبارزه با فساد كره با كميسيون حقوق مدني و مبارزه با فساد ادغام شد. به

يجاد ). ا5هاي كميسيون مستقل مبارزه با فساد كره را ادامه داد (كميسيون حقوق مدني و مبارزه با فساد بيشتر عملكردها و سياست
كميسيون حقوق مدني و مبارزه با فساد انتقادهاي شديدي را به همراه داشت كه موجب تضعيف استقالل اين سازمان ضد فساد 

گذاري در زمينه (يعني كميسيون مستقل مبارزه با كره) شد. از آنجا كه كميسيون حقوق مدني و مبارزه با فساد بايد هم به سياست
  شد.پرداخت، منابع سازماني اتالف ميايل مرتبط با حقوق مدني ميمقابله با فساد و هم به مس
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به تصويب رسيد. در دوره زمامداري  2011دهندگان فساد در سال ، قانون حفاظت از گزارشليدر طول زمامداري دولت 
مبهمي به  قرار داشتند، اما اين قانون به نحو 2001دهندگان تحت حمايت قانون ضد فساد سال دولت پيشين، گزارش

، تعداد 2012اساس گزارش كميسيون حقوق مدني و مبارزه با فساد در سال تعريف شيوه حفاظت از آنها پرداخته بود. بر
 2004-2007مورد در دوره زماني  8026درصد افزايش يافتند و از  4/22هاي دريافت شده مرتبط با فساد به ميزان گزارش

  رسيدند. 2008-2011مورد در بازه زماني  9825به 
كن كردن فساد بخش حوزه جالب توجه ديگري كه كميسيون حقوق مدني و مبارزه با فساد بر آن تمركز كرده، ريشه

هاي كارآفرينان فاسد است. در كره، حتي در شرايطي كه بازرگانان به دليل فساد تحت خصوصي از طريق افزايش مجازات
ويژه براي مديران عامل ها تمايل چنداني به صدور احكام مجازات سنگين، بهپيگرد قانوني و محاكمه قرار گيرند، دادگاه

شوند. هاي تعليقي مشروط محكوم مياشان به دورهرغم كارهاي غيرقانونيهاي بزرگ تجاري ندارند. مديران عامل بهگروه
وجود دارد. در طول زمامداري  حتي در شرايطي كه مديران به زندان نيز محكوم شوند، تمايل به بخشش ويژه براي آنها

گيري براي مديران عامل سازي ارفاق و آساندولت پارك، دادگاه به اعمال محكم و سخت قانون ضد فساد و حداقل
اشان هاي مالي غيرقانوني، به دليل تراكنش3و سي جي 2، هان هوا1هاي اس كاهاي تجاري با نامپرداخت. مديران عامل گروه

هاي لي و پارك، انتظارات رو به رشد شهروندان در ارتباط با هاي دولترغم اين قبيل تالششدند. بهبه زندان محكوم 
سطوح باالتري از درستكاري دولت و كاهش اعتماد به دولت، موجب القاي نوعي حس نارضايتي عمومي در ارتباط با 

  هاي دولت در مقابله با فساد شد. تالش
فساد  هايشكلكنترل تمام  يي قادر بهبه تنها يضد فساد استيس چياست كه ه ، اينشودميگرفته كره ي كه از درس
. مؤثر نيستندصاحبان قدرت  ياسيكنترل فساد س در، ندمؤثر هاي خرددر كاهش فساد ياسيسهاي كمپينكه  ي. در حالنيست

 يمؤثرتر ياسيابزار س بنابراين، به ،دارد يانتخابات هايهمبارز ي درقانونريغ وجوهبا  يكينزد رابطه ياسيفساد س از آنجا كه
بود. در نياز نامزدها  ي بهانتخابات هايههاي مبارزنهيو بازپرداخت هز يمال هايآوري كمكجمع راي افزايش شفافيت درب

آنجا از  تر،هممجازات كند. از همه مشدت به فاسد را استمدارانيس قادر خواهد بود تادولت كره  ،يمال تيحما نيا يازا
 استمدارانِيسي داشته باشند، دسترس استمدارانيسمورد انضباط و درستكاري در  يبه اطالعات دنتوانيم يراحتشهروندان به كه
  .شانس كمتري براي انتخاب شدن دارنددر فساد  ريدرگ

كرده است.  يفساد معرف رييتغ در حال تيماه فايق آمدن بر يبرارا  ياريهاي ضد فساد بساستيس ،دولت كره در طول زمان
 اينكه ليبه دل ن،ياست. عالوه بر ا واقع شده فساد مؤثراز  شده گذاريهدفانواع كاهش  ي انجام شده تا حدودي برايهاتالش

است،  رييسرعت در حال تغبهي ادارو  ياسيس ،ياقتصاد يهامنظار در ييكارمندان دولت همراه با تغاز شهروندان  يانتظارات اخالق
 ليشهروندان تما از آنجا كه. نيست قابل قبول شهروندان توسط گريد پذيرفته شده بود در حال حاضر قبالً هايي كهوهياز ش ياريبس

                                                 

1- Chaebol SK 
2- Hanhwa 
3- CJ 
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دولت كره  از ،كنندانتقاد حاضر حال  حل نكردن مشكالت به سبب از دولت، گذشته يهادولت تيموفق شيجاي ستابهدارند 
  دهد.هدف قرار مورد  ي آنميقد در كنار اشكال را فساد ديجد هايشكل تي،اسيس هايابزار جاديا خواهند بامي

  هاي ضد فساد در سنگاپوراستراتژي

هاي بندي). براساس انواع رتبه2011سنگاپور كشوري استثنايي در مورد فساد سياسي شايع در جنوب شرق آسياست (كواه، 
فساد در آسيا، بلكه جزء كشورهاي داراي حداقل فساد در جهان است. از سال تنها كشوري داراي حداقل المللي، سنگاپور نهبين

بندي كرده است طور مستمر سنگاپور را يكي از كشورهاي برتر با حداقل فساد در جهان رتبهالملل به، سازمان شفافيت بين2003
فساد در طول دوران استعمار بريتانيا و اشغال ). موفقيت سنگاپور در مهار فساد يك معجزه است، زيرا 2013الملل، (شفافيت بين

آمد (موزي و ميلن به استقالل نايل شود، يك راه و روش زندگي به شمار مي 1959ژاپن و پيش از آنكه اين كشور در سال 
  كن كرده است.)). سنگاپور در يك دوره زمانيِ كوتاه، فساد سيستماتيك را ريشه2011) و كواه (2002(

آميز نسبت به مدل مبارزه با فساد سنگاپور وجود دارد؛ يك ديدگاه آن است كه مدل سنگاپور بسيار موفقيت دو ديدگاه كلي
حدود هزار  2011). در سال 2007، 1ويتوسعه مورد اقتباس قرار بگيرد (الحالتواند از سوي كشورهاي دراست و مي

عمل آوردند كه هدف از اين كار، آموختن تجارب سنگاپور نماينده خارجي از اداره بازرسي و تحقيقات فساد بازديد به 
فرد است و به). براساس استدالل ديدگاه ديگر، مدل سنگاپور بسيار منحصر2،2011هاي فاسدبود (هيأت تحقيق از اقدام

ست و هر ). مدل مبارزه با فساد سنگاپور يك معجزه سياسي ا1999شايد انتقال آن به ساير كشورها دشوار باشد (كواه، 
  كند.ديدگاهي تنها بخشي از اين حقيقت را بازگو مي
هاي ساالري، اداره بررسي و تحقيقات رويههاست: اراده قوي سياسي، شايستهمدل مبارزه با فساد سنگاپور شامل اين مؤلفه

خصوص هر يك از  ها (با فاسدان) و اصالحات اداري. در ادامه تجربه اين كشور درفساد، عدم تسامح قوانين و سياست
  شود:ها بحث ميمولفه
  اراده سياسي -الف

ترين ، تعهد قوي در مبارزه با فساد يكي از مهم1959در سنگاپور از زمان ظهور حزب اقدام مردم در عرصه سياسي در سال 
شعار  1959)). در مي 2011) و كواه (2002هاي تفكرات سياسي حاكم در اين كشور بوده است (موزي و ميلن (بخش

، حمايت اكثريت مردم را در انتخابات عمومي »خواريپاك ماندن و حذف رشوه«انتخاباتي حزب حاكم اقدام مردم، يعني 
رهبر حزب حاكم اقدام مردم، تعهد به ايجاد يك دولت  1965). پس از استقالل سنگاپور در سال 2011جلب كرد (كواه، 
وزير وقت عنوان نخستبه 3). لي خوان يو2011ت خود مد نظر قرار داد (كواه، عنوان يكي از اركان دولپاك و كارآمد را به

ما با طمع و فساد و انحطاط بسياري از «گويد: گذاران حزب اقدام مردم در بيان خاطرات خود چنين ميو يكي از بنيان

                                                 

1- Lv 
2- Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) 
3- Lee Kuan Yew 
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و مؤثر بوديم. زماني كه ما در  رهبران آسيايي بيمار شديم ... ما داراي حس عميق مأموريت براي استقرار يك دولت پاك
سوگند ياد كرديم، همگي به نشانه خلوص و صداقت در رفتار شخصي و زندگي عمومي خود، پيراهن و  1959ژوئن 

دقت محيط فرهنگي و نهادي رهبران حزب حاكم اقدام مردم به .)182-184، صص 2000(لي، » شلوار سفيد به تن كرديم
هاي كافي براي فساد، ريسك پايين كشف فساد، مجازات سبك، اراده زدهاي پايين، فرصترا بررسي و عواملي مانند دستم

عنوان داليل فساد شايع در دوران استعمار بريتانيا در سنگاپور شناسايي ضعيف سياسي  و تحمل فرهنگي در برابر فساد را به
زيري استقرار يافته و قدرت قانوني و منابع مالي و، اداره تحقيقات فساد در دفتر نخست1969). از سال 2011كردند (كواه، 

هاي فساد به آن اعطا شده است. سنگاپور همچنين قانون پيشگيري از قابل توجهي براي بررسي و تحقيق درباره پرونده
ا به طور مداوم آن را تغيير داده و متمم و اصالحاتي رتصويب كرده و به مرحله اجرا گذاشته و به 1960فساد را در سال 

منظور آن افزوده است. عالوه بر قانون پيشگيري از فساد، دولت همچنين قوانين ديگري را براي تقويت چهارچوب قانوني به
ويژه لي خوان يو همچنان بر اهميت رهبري اخالقي در مبارزه با مبارزه با فساد تصويب كرد. رهبران حزب اقدام مردم، به

طور كامل آمادگي دارند تا خود را در معرض بازرسي در ارتباط با درستكاري رتبه بهسي عالياند. رهبران سيافساد تأكيد كرده
وزير وقت توسعه ملي سنگاپور براي دريافت رشوه از صاحبان امالك و مستغالت 1986و صداقت قرار دهند. در سال 

خصي با لي خوان يو خودكشي وگوي شبر يك گفتخصوصي مورد بازجويي قرار گرفت. وي پس از رد تقاضايش مبني
ها و از كرد و از خود تنها يك نامه عذرخواهي از رهبران حزب اقدام مردم و مردم سنگاپور برجاي نهاد. در طول سال

هاي دولتي و عموم مردم ارسال شده است كه آنها هرگز هاي رهبران حزب اقدام مردم، پيغامي قوي به مقامطريق سياست
اند. اين اراده قوي سياسي يكي از نظر از موقعيتشان) ترديد نكردهانوني عليه مجرمان فاسد (صرفدر اقدام اجرايي و ق

  )).2010) و كواه (2011ترين عوامل موفقيت سنگاپور بوده است (ابدوالي (مهم
  ها در مقابل فسادعدم تسامح قوانين و سياست -ب

براي دادن اختيار » قاچاق مواد مخدر و ساير جرايم جدي قانون فساد،«، به تصويب 1989پارلمان سنگاپور در سال 
به دادگاه براي مصادره هر گونه منابع مالي حاصل از فساد اقدام كرد. در اين قانون، حتي اگر فرد محكوم فوت كند، 

مبارزه گيرانه عالوه بر قوانين سخت ).221، ص2011هاي وي را صادر خواهد كرد (كواه، دادگاه حكم مصادره دارايي
ها و قواعد رفتاري را براي كارمندان دولت، وزرا و اعضاي پارلمان با فساد، دولت سنگاپور انواعي از قوانين، سياست

اشان را از دريافت هر گونه مزايا، هدايا يا استفاده از منابع عمومي منع كرده است مقرر كرده و آنها و اعضاي خانواده
  ).2009(كوه، 

  هاي فاسدامهيأت تحقيق اقد -ج
منظور هاي دولتي بههاي فاسد در هر دو بخش دولتي و خصوصي، هيأت تحقيق همچنين با سازمانعالوه بر بررسي فعاليت

كند. عالوه بر اين، هاي فاسد همكاري ميهاي فساد و شيوههاي اجرايي براي كاهش فرصتها و شيوهرسيدگي به رويه
هاي دولتي و عمومي سنگاپور، ارتقا و زدها (كانديداها) براي استخدام در ادارههيأت تحقيق مسؤول بررسي پيشينه نام
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هاي نظارتي مستقل از دولت در سنگاپور) هاي قانوني (سازمانهاي دولتي و هيأتهاي رهبري در ادارهانتصاب به موقعيت
مبارزه با فساد كه از سوي كميسيون  گانه اجراي قوانين، پيشگيري و آموزش جامعه براياست. در مقايسه با رويكرد سه

طور اساسي رويكرد متمركزتري را با كنگ در چين اتخاذ شده، هيأت تحقيق در سنگاپور، بهمستقل مبارزه با فساد هنگ
دهم تعداد ). با انجام اين كار، هيأت تحقيق تنها حدود يك2009هدف طرح شكايت از فساد اتخاذ كرده است (كواه، 

كنگ در چين را استخدام كرده، اما به نتايج بسيار چشمگير و قابل توجهي ون مستقل مبارزه با فساد هنگكاركنان كميسي
ساعته 24شكايت را از طريق پست، دورنگار، خطوط ويژه تلفن  757، هيأت تحقيق، 2011دست يافته است. در سال 

نفر در دادگاه  156پرونده رسيدگي شد،  128ها، به سازماني، اينترنت و پست الكترونيكي دريافت كرد. در بين اين شكايت
). اثربخشي و كارآيي 2011هاي فاسد، درصد حاصل شد (هيأت تحقيق اقدام 98اي برابر با محاكمه شدند و نرخ محاكمه

طريق نحوه  شود، بلكه ازتعيين مي» ماهيان بزرگ«واسطه نحوه به دام انداختن تنها بهيك سازمان مستقل مبارزه با فساد نه
، هيأت تحقيق، يك نظرسنجي را در 2005شود. در سال هاي فاسد نيز معين ميدرك مردم از كارآيي هيأت تحقيق اقدام

نه درصد از پاسخگويان با اين مسأله موافق بودند كه فساد مورد درك عمومي از كارآيي اين سازمان به انجام رساند. هشتادو
ست. هشتاد درصد از ساير پاسخگويان سهم هيأت تحقيق را در مهار فساد سنگاپور به در سنگاپور بسيار تحت كنترل ا

  ).228-229، صص 2011رسميت شناختند (كواه، 
  ساالريشايسته -د

)، نئو 1997)، كوه (2009عنوان يكي از اصول اساسي حكمراني نهادينه شده است (بالوس (ساالري در سنگاپور بهشايسته
مثابه يك ايدئولوژي سياسي بر اين تفكر استوار است كه يك ملت بايد ساالري به)). شايسته2008( ) و تن2007و چن (

اي در زمينه برتري هاي دولتي نخبه اداره شود؛ كساني كه باهوش هستند و سابقه و پيشينه اثبات شدهتوسط گروهي از مقام
  علمي و فني دارند.

هزينه تحصيلي معتبر در بخش دولتي، هاي رقابتي و كمكآزمون -1فه است: ساالري در سنگاپور داراي سه مؤلشايسته
حقوق و دستمزد باالي بخش خدمات دولتي (بالوس  -3گيرانه براي انتخاب رهبران سياسي و سازوكار دقيق و سخت -2
ي در بخش آموزش طور قابل توجهمنظور پرورش و شناسايي افراد مستعد به)). دولت سنگاپور به2008) و تن (2009(

شود. سيستم مدارس دولتي هاي دولتي صرف آموزش عمومي ميچهارم هزينهكند. بيش از يكگذاري ميعمومي سرمايه
سنگاپور با سه آزمون سراسري، بسيار گزينشي است: آزمون اتمام دوره ابتدايي، گواهي دولتي كمبريج از سطح معمولي و 

آموز و تا حد زيادي هاي آموزشي آتي براي يك دانشدر اين سه آزمون، فرصت سطح پيشرفته. عملكرد تحصيلي و علمي
دانشگاه  3هاي مشابه در آموزان در گروهدرصد از دانش 30كند. در سنگاپور تنها حدود اي وي را معين ميآينده حرفه

منظور جذب شوند. بهفته ميدولتي (دانشگاه فني نانيانگ، دانشگاه ملي سنگاپور و دانشگاه مديريت سنگاپور) پذير
هاي قانوني و همچنين ها و هيأتهاي دولتي سنگاپور از جمله وزارتخانههاي دولتي، سازمانآموزان مستعد به بخشدانش

التحصيالن دبيرستاني كه نمراتي عالي در سطح پيشرفته هاي تحصيلي را براي فارغهزينههاي دولتي انواع كمكشركت
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جمهوري و بورس هاي تحصيلي در سنگاپور، بورس تحصيلي رييسآورند. معتبرترين بورسفراهم ميكسب كرده باشند، 
طور عمده براي هاي تحصيلي براي دانشجويان در سه دانشگاه برتر، بهتحصيلي كميسيون خدمات دولتي است. اين بورس

شود هاي تحصيلي خواسته ميهزينهكنندگان كمكريافتشود. از دفرستادن آنها به بريتانيا و اياالت متحده آمريكا استفاده مي
التحصيلي و پيوستن به خدمات مدني سنگاپور، براي مدت چهار تا شش سال يك منظور تضمين بازگشت پس از فارغبه

در سرعت در مسير ارتقاي آينده قرارداد را با دولت به امضا برسانند. اين دانشجويان پس از پيوستن به خدمات مدني به
دهند كه از آنها كارمندان ارشد گيرند. آنها ائتالف نامزدها (كانديداهايي) را شكل ميسمت نخبگان اداري و وزارتي قرار مي

  شوند.هاي سياسي آينده انتخاب ميدولتي و مقام
سياسي از جوي استعدادهاي وطور مداوم در جستهاي سياسي و تجديد آنها، دولت سنگاپور بهبراي انتخاب جانشين

براي  Hبوده كه  HAIRهاي دولتي و خصوصي، پس از هر انتخابات است. معيارهاي انتخاب با حروف اختصاري بخش
براي فهم واقعيت است.  Rبراي خالقيت و  Iهاي تحليلي، براي مهارت Aانداز وسيع در مورد مسايل كليدي، يك چشم

هاي گزينشي گوناگون و با رهبري هاي متعددي متشكل از كميتهباشند، به مصاحبه HAIRنامزدهايي كه داراي شاخص 
) 2006شوند (بار  (شوند. بدين ترتيب نخبگان اجتماعي در اين حزب استخدام و جذب سيستم ميحزب اقدام دعوت مي

به مجلس آورده و براي  ، نخبگان منتخب1)). پس از آن، با بهره جستن از نهاد گزينش نمايندگي گروهي2008و تن (
رسد كه شوند. بعد از اين فرآيند سخت گزينش، دولت حزب اقدام به اين اطمينان ميمناصب اجرايي در آينده نامزد مي
ها هستند و تنها دولت به رهبري شوند از نظر هوش رياضي و هوش اجتماعي جزء بهترينوزرايي كه در نهايت انتخاب مي

  تشكيل يك تيم براي دولت است. حزب اقدام مردم قادر به
هاي وزارت بوده و اعتقاد بر اين هاي باال به سمتساالري در سنگاپور پرداخت حقوقيكي از اركان اصلي نظام شايسته

ويژه لي خوان يو، است كه اين مؤلفه براي سياست مبارزه با فساد سنگاپور ضروري است. رهبران حزب اقدام مردم، به
دانند. اي پايين كارمندان دولت را از داليل اصلي شيوع فساد سياسي در دوران استعماري بريتانيا ميدرآمد و دستمزده

هاي سود و هزينه در مورد فساد، دستمزد باال هاي خصوصي و براي تغيير تحليلبنابراين، براي جذب استعداد از بخش
اسي قابل قبول نباشد. دولت به رهبري حزب موضوعي ضروري است، حتي اگر اين سيستم پرداخت حقوق به لحاظ سي

هاي هاي باال در سطح سمتكننده سياست پرداخت حقوقساالري توجيهاقدم مردم بر اين باور است كه نظام دقيق شايسته
دولت  2011تا سال  1994كند. از سال ترين دولت در جهان كمك ميوزارتي است و به [تشكيل] كارآمدترين و پاك

رتبه اي، فرمول معيار خود را براي افزايش ميزان پرداختي به رهبران سياسي و كارمندان عاليصورت دوره سنگاپور به
حقوق و دستمزد وزرا و كارمندان ارشد دولتي در سطحي برابر با مشاغل برتر  2011كرد. پيش از انتخابات سال تعديل مي

وسوم از حقوق هشت نفر از بهترين افراد شاغل در شش طور متوسط، دبخش خصوصي تثبيت شده بود. به وزيران، به
شود. حقوق هاي محلي پرداخت ميهاي چندمليتي و كارخانهگروه شامل حسابداري، حقوق، بانكداري، مهندسي، شركت

                                                 

1- Group Representation Constituency (GRC) 
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، ميليون دالر افزايش يافت (موزي و ميلن 53/2وزير تا ميليون دالر سنگاپور و حقوق نخست 26/1پايه براي وزيران تا 
دهندگان، دولت يك كميته را براي و در مواجهه با فشار سياسي از جانب رأي 2011). پس از انتخابات عمومي سال 2002

وزير جمهوري، رؤساي مجلس، وزرا و نخستبازبيني اين فرمول مقرر كرد. اگرچه حقوق رهبران سياسي از جمله رييس
كننده به رهبران سياسي داخت بخش خصوصي و ارايه حقوق وسوسهدر پايان كاهش يافت، اما فلسفه هدف قرار دادن پر

  ).2012همچنان دست نخورده باقي مانده است (سينگ، 
  اصالحات اداري -ر

سنگاپور كميته  دولتسازي، زدايي، بازارسازي و خصوصيالمللي آزادسازي، مقررات، پس از روند بين1980 در اواخر دهه
هايي براي بهبود رشد از طريق رقابت حلجوي راهومنظور جستبه، 1987ي را در سال بخش عمومگذاري سرمايهكاهش 

ايده مديريت عمومي جديد را كامالً پذيرفت و شروع  1990سازي بازار تشكيل داد. دولت سنگاپور در دهه و خصوصي
امور مالي، مخابرات و تسهيالت  هاي مختلف مانندخدمات و آزاد كردن بخش پيمانكاريزدايي قوانين اداري، به مقررات

- هاي ديوانفرصت ،اقتصادي را رواج داد و در عين حال توجهي توسعه طور قابلبه ،هاي اصالحياين اقدام عمومي كرد.

  براي سودجويي غيرمتعارف كاهش داد. را ساالرانه 
را با هدف اتخاذ اصالحات اداري  1يكموجامعه در قرن بيستخدمت به  ، دواير دولتي در سنگاپور برنامه1995در سال 
برنامه براساس  هاي كارمندان دولت و بهبود كارآيي و كارآمدي خدمت به جامعه آغاز كردند.منظور تغيير نگرشگوناگون به
  :وجود دارندساالرانه پاگير ديوانوكاهش مقررات دست با هدفيكم، چهار طرح عمده وجامعه در قرن بيستخدمت به 

مردم از عموم  هاكار براي دريافت و درخواست پيشنهادوكار: يك گروه طرفدار كسبوجنبش گروه طرفدار كسب -1
  . يابد كار در سنگاپور اطمينانوكسب شد تا از پشتيباني قوانين و مقررات دولت از يك محيط موافقده بنا نها

ها در خدماتي است كه مردم عادي ناچار هستند براي : هدف اين اقدام نوآورانه، كاهش ناكارآمدي2حذف فرآيندها -2
  هاي متعدد دولتي به داليل مختلف مجوز دريافت كنند. آنها از اداره

اين طرح با از بين بردن قوانين منسوخ بخش  :پاگيروكارمندان دولت در تالش براي از بين بردن مقررات دست -3
  ساالرانه است.دنبال كاهش ناكارآمدي ديوان ، بهعمومي

منظور افزايش به(پاگير درون دولت وپاگير: كارمندان دولت به كاهش مقررات دستوجنبش كاهش مقررات دست -4
  ).2008(كواه و ما،  شوندتشويق مي) هاي اداري زايدشفافيت و كاهش هزينه

را عرضه كرد كه از فناوري اطالعات و اينترنت براي مؤثرتر  الكترونيكهاي دولت برنامه 2000ولت سنگاپور در سال د
هاي سودجويي غيرمتعارف احتمالي بهره هاي اداري و فرصتپاگير، هزينهوفرآيندهاي اداري و كاهش مقررات دستكردن 

سرويس جوازدهي  .داردبه خدمات عمومي از منزل را گيرد. درگاه شهروند الكترونيك قصد تسهيل دسترسي شهروندان مي
وكار الكترونيكي كند؛ سيستم كسبكار ميوها براي انجام كسبترين محلسنگاپور را يكي از آسان ها،كاروكسب به الينآن

                                                 

1- Public Service in the 21st Century (PS21) Plan 
2- The Zero-In-Process (ZIP) 
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بخشد را بهبود مي خريد دولتيتوجهي شفافيت و رقابت فرآيند  طور قابلدر اينترنت، به خريد دولتييك درگاه و  دولت
  ).2000ما، براي فساد كاهش دهد (را ها تا فرصت

  اد در حوزه اروپاي مركزي و شرقيضد فس هاياستراتژي

 اين سه عامل عبارت كه دستور كار ضد فساد خود را تحت تأثير سه عامل اصلي توسعه دادند منطقههمه كشورهاي اين 
تعهد كشورهاي حوزه اروپاي مركزي و شرقي كه به دنبال ورود به اتحاديه اروپا  مربوط بهفشار خارجي  -1ند از: بود

طور عمده محدود) يا جامعه مدني (بهبه ميزان هاي سياسي (سيستمدر داخل طلبان اصالح مربوط بهفشار  -2بودند، 
(استفان و همكاران  هاي قاطعاقداماز اراده سياسي براي پشتيباني  -3 نهاد پشتيباني شده از خارج كشور) وهاي مردمناسازم

   ).9، ص 2012
حداقل روي كاغذ تضمين  به اطالعات دسترسيواسطه وجود قوانين مربوط، ، بهدر كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي

جداگانه  واسطه وجود مقرراتدهد كه به دليل ضعف قوانين بوده و بههنگام اجراي اين قوانين مشكالتي رخ ميشده است. 
. اين شودهاي دسترسي به اطالعات با مشكالت بيشتري مواجه مي، اجراي سياستشده بندياطالعات طبقه در ارتباط با

د تا به هر چيزي برچسب ندهمي هاي دولتي بهانهبه مقامهستند، ها هزار استثنا و حتي بيشتر شامل ده غالباًكه  مقررات
  بزنند. بودن رسمي يا محرمانه

 1989جديد بعد از تغييرات سال  هايمهم نظامهاي اولويت جزءرفت كه در اروپاي مركزي و شرقي، شفافيت انتظار مي
توجه نسبتاً  اما ،ها و اسناد پليس مخفي وجود داشتفشار زيادي براي گشودن بايگاني در اين كشورها . گرچهقرار گيرد

بنابراين، حدود سال ). 2000ن، ااطالعات شد (براون و همكارانواع مختلف  عمومي در ارتباط با به تصويب قوانين كمي
بلغارستان و اسلواكي در سال  ،1999تصويب شد: جمهوري چك در سال  بود كه قانون شفافيت در اين كشورها 2000
ال نگرو در سمونته و 2004صربستان در سال  ،2003كرواسي و اسلووني در سال  ،2001در سال لهستان روماني و  ،2000
ين كشور اروپاي مركزي و شرقي بود كه بالفاصله نخستمجارستان  ، زيرااستثنا است ن يكمجارستادر اين زمينه . 2005

بخش  ديگر، حق دسترسي به اطالعات سويتصويب كرد. از را  1، قوانين آزادي اطالعات1992بعد از تغيير رژيم در سال 
انون اساسي حتي كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي يافت. در برخي موارد، ق قوانين اساسياز توان در بسياري را مي دولتي

و روماني) و در مواردي ديگر، اين قوانين لهستان در  ،مثالبراي (قبل از تصويب قوانين تخصصي در اين زمينه تغيير كرد 
 در قالبرد نظر براي شفافيت رسميت شناختن باالترين سطح موه ب ات اصالح شدند، مانندبعد از وضع قانون آزادي اطالع

  ). (كرواسي حق يا آزادي سياسي
، 2012وجود دارد (استفان و همكاران،  استراتژيدو موج  ،براي مبارزه با فساد در كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي

فساد » سنتي«كند تا اَشكال چهارچوب قانوني جامع تمركز مي ايجاد يكين موج اصالحات بر نخست). 5-6 صص

                                                 

1- Freedom of Information Acts (FOIA) 
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شده را  مورد نياز براي اعمال اين قوانين وضع سوءاستفاده در اداره) و سازوكارهاي نهادي و خواري، اعمال نفوذ(رشوه
ها، افسران انپوشش دهد. ساختارهاي ايجاد شده در سرتاسر كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي همگي دربردارنده دادست

هاي دولتي است. نامه ثروت مقاماظهار ارايه. موج دوم اصالحات شامل استمتخصص براي بررسي فساد  كاركنانپليس و 
استقرار حاكميت قانون در حوزه اروپاي مركزي و شرقي و را براي ها ترين چالشمنافع يكي از مهمو ناسازگاري  تضاد

  ).4(استفان و همكاران، ص  دهدمي تشكيلتوسعه حالديگر كشورهاي در
مقايسه كنيم،  آمريكا و غربي اروپاي كشورهاي با فساد ضد هاياقدام نظر از را اروپاي مركزي و شرقي كشورهاي اگر

 نامهاظهار منافع، شدت مقرراتي مانند تضادهاي بهحوزه در تريكامل كارهاي هاي جديدتر،دموكراسي خواهيم ديد كه
 قانوني هايچهارچوب آنها تمركز خود را تنها بر تصويب حال، اين با. اندداده انجام خريد دولتي در شفافيت و دارايي

مبارزه با فساد  فرآيند »مفقوده حلقه«اين عدم اجراي قوانين به  كه انداجراي اين قوانين غفلت كرده اند و ازروزآمد گذاشته
محلي  سطح در اداري ظرفيت توسعه بايد با مؤثر [اين قوانين] سازييد پياده). شا2006(دان و همكاران،  است شده تبديل

 و ديده آموزش انساني منابع فقدان محلي كه با ضعف فرهنگ همكاري، هايدولت پراكندگي بر شروع شود تا [بتوان]
  ).2007مواجه هستند، غلبه كرد (دراگوس و نيمتو،  1ارتباطاتي هايفناوري به اطالعات و محدود دسترسي

  فساد در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس ضدهاي استراتژي

فساد ضمني (جزيي) در قطر، امارات  -1در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس دو نوع فساد مهم وجود دارد: 
هاي سعودي، عمان و كويت. پارلمان كويت بارها از طرف رسانه فساد سيستماتيك در عربستان -2متحده عربي و بحرين و 

رتبه هاي عاليدهد و شامل مقامطور عمده به صورت عمومي رخ ميهاي فسادي كه بهالمللي به دليل پروندهداخلي و بين
طور مستقيم دولتي به هايشود، مورد انتقاد قرار گرفته است. در كويت، عربستان سعودي و عمان، نهادها و ادارهدولت مي
  طور عمده افراد عامالن اصلي ايجاد فساد هستند.اند. در بحرين، قطر و امارات بهفسادهاي بزرگ دخيل بوده در پرونده

ها و تواند خطر فساد را در مؤسسهطور بالقوه ميكويت تنها كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس است كه به
هاي فساد و ناكامي ت دولت نهادينه كند. اعتماد اندك مردم به دولت، تكثر و شدت پروندهكل تشكيالهاي خود در اداره

ناپذير هاي قوي از آن است كه فساد، جزء جداييپارلمان در اجراي حكمراني مناسب و شفاف در بين اعضاي خود، نشانه
كافي و مناسب ضد فساد در كويت اجرايي  ). اگر اراده سياسي قوي و راهكارهاي2014، 2دولت شده است (بنياد برتلزمن

  خود تبديل شود.» سيستميك«تواند در اين كشور به نوع نشود، فساد مي
هاي پيش يك تابو نيست، بلكه اين روزها فساد در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس ديگر مانند سال

هاي يافته است و مقامهاي فساد اختصاص روندههاي ملي شش كشور عضو شوراي همكاري به پسرخط خبر بيشتر روزنامه

                                                 

1- Information and Communication Technologies 
2- Bertelsmann Foundation  
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). 2012، 1شوند (گلف نيوزها احضار ميمديريت بودجه عمومي به دادگاهارشد دولت براي بازخواست و پاسخگويي به سوء
نامه اند. اين پيمانرا امضا كرده 2تمام كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس پيمان ضد فساد سازمان ملل

كند كه انضباط، درستكاري و مقابله با فساد را در نهادهاي بخش عمومي خود ترويج دهند. ندگان خود را ملزم ميامضاكن
هاي عمومي در اين پيمان انديشه قوي اين كشورها را براي جلوگيري از فساد، پيگرد قانوني متخلفان و افزايش آگاهي

  كند.رفاه اجتماعي منعكس مي منظور رشد و تقويت اقتصاد ومورد پيامدهاي فساد به
ها و نهادهاي ايجاد شده در زمينه مهار فساد در بين كشورهاي عضو شورا هم به لحاظ كمي و هم از جنبه استراتژي

هاي خدماتي و مالي مانند منظور رقابت با ساير قطبهستند. قطر و امارات متحده عربي به اثرگذاري با يكديگر متفاوت
اند تا فساد را از نهادهاي بخش عمومي خود بزدايند؛ در هاي خود را تشديد كردهتازگي تالشر، بهكنگ و سنگاپوهنگ

بندي جهاني بين كشورهاي ناحيه خاورميانه و شمال آفريقا از جنبه كارآيي دولت و سطح حال حاضر اين دو كشور در رتبه
وقفه هاي بيرغم تالشد عربستان سعودي، عمان و كويت بهپايين فساد در جايگاه بااليي قرار دارند. ساير كشورها، مانن

در ادامه  اند.وكار مواجهخود براي كنترل فساد، هنوز هم با تأثيرهاي [مخرب] فساد بر درآمدهاي دولت و محيط كسب
  شود. راهبردهاي مقابله با فساد در هر يك از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، بحث مي

  بحرين د فساد در راهبردهاي ض
هاي ضد فساد ها و سازوكارترين سازمان مسؤول استراتژي، اصلي3اداره كل مبارزه با فساد و امنيت اقتصادي و الكترونيكي

كند و موارد فساد را به دفتر دادستان عمومي گزارش در بحرين است. اين سازمان در چهارچوب وزارت كشور فعاليت مي
چندين بار توسط وليعهد بحرين به نشانه تعهد رهبري سياسي در مبارزه با فساد مورد بازديد قرار دهد. اين سازمان مي

هاي فساد از طرف شهروندان بدون بيان گزارش پرونده منظورگرفته است. عالوه بر آن، يك خط تلفن شهري مستقيم به
هاي متعدد فساد را ه، تعهد كرده است كه پروندهاندازي شد. اين سيستم كه تحت نظارت سازمان يادشده اجرا شدنام راه

  گيرنده و امنيت او كشف كند.هاي عمومي بدون به خطر انداختن هويت تماسدر بخش
  كويتراهبردهاي ضد فساد در 

گذاري و اجراي آن گذاشته بود تا ايجاد سال، كويت براي مهار فساد، تمركز خود را بيشتر بر قانون 40به مدت بيش از 
نهاد مستقل مبارزه با فساد يا ، كويت هرگز حتي يك 1970/31نهادهاي مستقل. پس از تصويب قانون كيفرخواست شماره 

كردند، دادگاه محلي كنترل مسايل مرتبط با آن را تأسيس نكرد. سه نهادي كه در كويت مسايل مرتبط با فساد را بررسي مي
يك از آنها بودند. [با وجود اين] هيچ 6و جامعه اقتصادي كويت 5يت، اداره حسابرسي دولت كو4جامعه شفافيت كويت

هاي فساد دولتي تمركز نكرده بودند. اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه امير كويت شاهد طور كامل بر بررسي پروندهبه
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، 2011خود در سال  نتايج فقدان يك سازمان اختصاصي براي مبارزه با فساد در دولت بود و در اين راستا در سخنراني
طور مستقيم مسؤول ايجاد اين نهاد و دستور ايجاد يك اداره دولتي مبارزه با فساد را صادر كرد. شوراي وزيران كويت به

  اطمينان يافتن از بهبود درستكاري و شفافيت در بخش عمومي بود.
  عمان راهبردهاي ضد فساد در 

هاي اين نامه را امضا كرد و اين مسأله توانمنديبود كه اين پيمان عمان آخرين كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس
المللي كشور را در ايجاد قوانين اساسي براي مبارزه با فساد در بخش عمومي تضعيف كرد. گزارشي از طرف سازمان بين

، بلكه از سستي دولت عمان را در عمان مورد انتقاد قرار داد» حكمراني ضعيف و نهادهاي ناكارآمد«تنها )، نه2011( 1كار
  در اجراي يك استراتژي قوي براي كنترل فساد نيز انتقاد كرد. 

نهاد عمان در مقايسه با ديگر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، كمترين نهاد مبارزه با فساد را داراست. 
تأسيس شد، تنها سازماني است كه در راستاي كنترل فساد در بخش  1970كه در سال  2حسابرسي اداري و مالي دولت

  پذيري و عدالت بيشتر در دستگاه دولتي عمان بود.  كند. وظيفه اين سازمان، ايجاد شفافيت، مسؤوليتعمومي فعاليت مي
  قطرراهبردهاي ضد فساد در 

آن را در مجلس خود تصويب  2007زمان ملل را امضا و در ژوئن ، پيمان مبارزه با فساد سا2005اين كشور در دسامبر 
منظور بهبود كارآيي دولت قطر در راستاي مهار فساد، چهارچوب قانوني و سازماني جامعي را تأمين نامه بهكرد. اين پيمان

پيشگيري  -1كند: اي جامع است كه سه هدف را دنبال مي) برنامه2008-2012( 3كند. نهاد ملي درستكاري و شفافيتمي
ايجاد فرآيندهاي تشخيص و پيگرد فساد (مشخصات  -3هاي ضد فساد و آموزش و افزايش آگاهي از اقدام -2از فساد، 

  ). 2014كشور قطر، 
تأسيس  4كميته ملي درستكاري و شفافيت، 2007مبارزه با فساد سازمان ملل در سال  بالفاصله پس از تصويب پيمان

هاي عملي براي بهبود كيفيت دولت نامه كمك كند، راهكارها و توصيهت به اجراي تمام بندهاي پيمانشد تا در وهله نخس
مركز حاكميت قانون و هاي اجباري و آموزشي با انواع مختلف فساد مبارزه كند.  ايجاد ارايه دهد و از طريق سازوكار

هاي مستمر قطر در مسير مبارزه با فساد بود. براساس اطالعات روزنامه ، نقطه عطفي در تالش2011در سال  5مبارزه با فساد
تنها براي بخش عمومي قطر، بلكه براي هاي آموزشي، نهمنظور ارايه تحقيقات و حمايت)، اين مركز به2011( 6قطر تريبون

  استفاده ساير كشورهاي عرب همسايه ايجاد شد. 
هاي مقابله با فساد بسيار تأثيرگذار بوده است. اين موفقيت به اين سياسي رهبران ارشد قطر در موفقيت كمپينحمايت 

هاي مختلف كنترل فساد اندازي نهادها و سازمانهاي الزم براي راهدليل بوده كه حمايت مزبور باعث شده است بودجه
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كن كردن فساد توانمند شوند. بدون وجود چنين حمايت حياتي، ههاي خود براي ريشتأمين شود و اين نهادها در فعاليت
  هاي سازماني و قانوني مبارزه با فساد مؤثر نخواهند بود.دستگاه

  عربستان سعوديراهبردهاي ضد فساد در 
استراتژي ملي حفظ هاي عمومي، منظور بهبود شفافيت و درستكاري در بخشعربستان سعودي براي اثبات تعهد خود به

عنوان چهارچوبي بود، ايجاد كرد. اين استراتژي به 2007را كه مصوبه شوراي وزيران در سال  1رستكاري و مبارزه با فسادد
هاي توانستند براي مبارزه با فساد و بهبود درستكاري در بخشهاي مختلف دولت ميكرد كه در سايه آن طرحعمل مي

  عمومي با يكديگر هماهنگ شوند.
ترين نهاد كنند. شايد قديميي در عربستان سعودي وجود دارند كه در حوزه مبارزه با فساد فعاليت مينهادهاي مختلف

و  1952باشد كه در سال  2شوييكميته مبارزه با پولدهد) ، نشان مي6-10گونه كه جدول شماره فعال در اين زمينه (همان
سابرسي اين كميته با هدف كشف سوءاستفاده كارمندان هاي حتأسيس شد. فعاليت 3آژانس پولي عربستان سعوديدرون 

 1971كه در سال  4ديوان حسابرسي عموميطور مشابه، دولت از منابع عمومي براي مصارف شخصي تنظيم شده است. به
هاي حسابرسي دهد، مسؤوليت كنترل مالي و فعاليتطور مستقيم به پادشاه عربستان سعودي گزارش ميتأسيس شد و به

شده نشان داده  المللي حسابرسي دولتمجله بينسايت گونه كه در وبر كل دستگاه حكومتي برعهده گرفت. همانرا د
» پذيري و همچنين حفظ درستكاري و مبارزه با فسادتقويت اصول شفافيت، افشا و مسؤوليت«است، اين ديوان مسؤوليت 

منظور مبارزه با بهكميسيون ملي مبارزه با فساد يك فرمان حكومتي، به دنبال  2011دارد. همچنين در ماه مه  را نيز برعهده
  هاي فساد در بخش عمومي تأسيس شد. اين كميسيون از استقالل اداري و مالي قابل توجهي برخوردار است. تمام شكل

  امارات متحده عربي راهبردهاي ضد فساد در 
دارند. نهاد حسابرسي  هاي محلي و فدرال امارات برعهدهدولتنهادهاي دولتي متعددي مسؤوليت مبارزه با فساد را در 

نهاد فدرال كليدي براي شناسايي و مبارزه با فساد در امارات متحده عربي تأسيس شده است،  1976كه در سال  5دولت
مراني حفاظت از وجوه عمومي و كمك به دولت فدرال در بهبود حك«طور مشخص اين نهاد با هدف شود و بهتلقي مي

تأسيس شده است (نهاد » اي اماراتهاي حرفهبخش عمومي و تقويت استانداردهاي عملكرد و همچنين رشد قابليت
طور هاي خود را به). نهاد حسابرسي دولت از نظر مالي و سازماني كامالً مستقل است و گزارش2014حسابرسي دولت، 

هاي كارمندان دولتي نهاد در حفاظت از بودجه عمومي از سوءاستفادهدهد. نقش اين مستقيم به شوراي ملي فدرال ارايه مي
هاي سازمان ملل را براي مبارزه با فساد اتخاذ كرد و بهترين راهكارهاي ، اين نهاد توصيه2011بسيار چشمگير است. در سال 
 ت دفاع امارات نيز يك واحد ضدهاي قبلي خود را در راستاي مبارزه با فساد توسعه داد. وزارعملي براي تقويت استراتژي
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واحد كند. عالوه بر آن، هاي عمومي فعاليت ميهاي فساد در بخشعنوان يك ارگان براي شناسايي پروندهفساد دارد كه به
شويي در اين هاي پولتحت نظارت بانك مركزي امارات در رسيدگي به پرونده هاي مشكوكشويي و پروندهمبارزه با پول
شكنان در امارات اثرگذار بودند، زيرا قانون 2007ها در دوران بحران مالي سال اثرگذار بوده است. اين سازمانكشور بسيار 

گانه اين هاي هفتهاي پليسِ موجود در امارتمتحده عربي را شناسايي كردند و آنها را به دادگاه كشاندند. هر يك از اداره
هاي عمومي و خصوصي هاي فساد را در بخشليت رسيدگي به پروندههايي هستند كه صرفاً مسؤوكشور داراي بخش

  برعهده دارند.
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