


  

  

  

  

  

  خالصه کتاب

  فسادبامبارزهنهادهايظرفیتارزیابی

  مسئوالنبرايراهنمایی

  
  مللسازمانتوسعهبرنامهدفتر

  
  
  

  

  باقريآیت: ترجمهتلخیص و 

  

  

  هاي پژوهشومطالعاتمرکز

  فسادبامبارزهواداريسالمت

  

  1394زمستان 

  

  

  

  

  مطالب مندرج در این گزارش نشانگر دیدگاه نویسنده

.باشد آن بوده و لزوماً نمایانگر دیدگاه سازمان بازرسی کل کشور نمی





  فهرست مطالب

5مقدمه

7شگفتاریپ

9کتابهدف

9کتابازاستفادهينحوه

110بخش

10فسادبامبارزهينهادهاتیظرفتوسعه

219بخش

19فسادبامبارزهينهادهاتیظرفیابیارزیشناس روش

128پودمان

28مهمموضوعات

246پودمان

46فسادبامبارزهاستیسياجراونیتدو

352پودمان

52آنيهايریپذ بیآسوفسادرامونیپمطالعه

458پودمان

58يگذار قانوننهیزمدراصالحات

560پودمان

60فسادبامبارزهدریمدنجامعهمشارکت

663پودمان

63يادارالمتسيارتقا

766پودمان

66فسادازيریشگیپخاصيها میرژتیریمد

871پودمان

71یالملل نیبيهمکار

976پودمان

76اتیشکابهیدگیرس

1083پودمان

83کشف



  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمه

به موازات افزایش آگاهی جهانی از ابعاد مخرب فساد در فرایند توسعه 

 ابلـه بـا آن،  قدر م هـا  دولـت و مقابله با فقر و نیز با روشـن شـدن نـاتوانی    

مبارزه با این معضل را در دستور کـار خـود    ،و نهادهاي بسیاري ها سازمان

  .سازمان ملل متحد قرار دارد ها آنرأسکه در  قراردادند

تولیـد  از درصـد  2حـدود   هرسالهدهد  حقیقات سازمان ملل نشان میت

ـ   ناخالص داخلی جهان، به روش دا هاي گوناگون به مسیرهاي فسـاد راه پی

هاي مستقیم فسـاد را شـامل    این رقم، تنها هزینه. رود کند و از بین می می

شـده لحـاظ    اتـالف هاي وري ها و بهره شود و در این محاسبه، نوآوري می

مبـارزه بـا فسـاد و     يملل متحد در زمینـه  سازمان هاي برنامه.نشده است

مردم معطوف به تقویت ظرفیت نهادهاي دولتی، مشارکت  ،خوبمرانی حک

  .نهادهاي دولتی است درشفافیتدر مبارزه با فساد و 

 هـاي  دسـتگاه بـه شـکایات علیـه     کننده رسیدگینهادهاي ،بین دراین

شناخته  آمبودزمانعمومی  با نامدولتی و مقابله با فساد که در دنیاي امروز 

الزم  هاي زمینهداراي کارکردهاي مهم و اساسی در فراهم آوردن  شوند می

اداري و اجرایـی و   هـاي  نظـام سطح سالمت  ارتقايابله با فساد و براي مق

کنوانسـیون   رو ایـن از  .حقـوق شـهروندي هسـتند    تـأمین براي  اي پشتوانه

را ملزم نمـوده تـا    عضوکشورهاي  ،سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد

را متناسب با وضعیت و امکانات موجود در کشور خود ،ی تخصصیینهادها

  .نمایند تأسیسمبارزه با فساد  رمنظو به

ارزیـابی ظرفیـت نهادهـاي مبـارزه بـا      «کتاب  خالصهمطالب حاضر،

 باهـدف (UNDP)مللبرنامه توسعه سازمان دفتر است که توسط  »فساد

ارتقاي کارایی و اثربخشی نهادهاي متنوع مسـئول   برايهاکمک به کشور

از اقـدامات   ايعـه و مجمو استشده طراحیمبارزه با فساد در سطوح ملی 
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ظرفیت این نهادها  يکه نیازهاي توسعه گیرد دربر مییکپارچه و متوالی را 

  .شود میرا شامل 

در راستاي هماهنگی با کنوانسیون سازمان ملل براي مقابله با فسـاد، 

را  یهـای  ظرفیـت ،"ارزیابی ظرفیت نهادهاي مبارزه با فساد"مطالب کتاب 

براي ایفـاي وظـایف پیشـگیري و هـم      که هم دهد میتحت پوشش قرار 

 شده هیارابه همین خاطر راهکارهاي .براي وظایف اجراي قانون الزم است

قبیـل کمیسـیون مسـتقل     براي انواع مختلف نهادهاي مبارزه بـا فسـاد از  

واحد مبارزه با فساد یف پیشگیري و اجراي قانون،امبارزه با فساد داراي وظ

یف تحقیقی و یا حتی اوظ حسابرسی داراي یف پیشگیري و ادارهاوظداراي

  .یف اعمال قانون قابلیت اجرایی داردااداره دادستانی داراي وظ

امیـد اســت انتشــار ایــن دسـت مطالــب از ســوي مرکــز مطالعــات و   

زمینه مناسبی بـراي آشـنایی    و مبارزه با فساد، سالمت اداري هاي پژوهش

بازرسـی بـراي بهبـود    سـازمان   ویـژه  بـه مسئوالن نهادهاي نظارتی کشور 

که براي  موجود نهادهاي فوق را فراهم آورد هاي ظرفیتعملکرد و توسعه 

و راهبردهاي مبارزه با فساد حیـاتی محسـوب    ها برنامهمهار فساد و اجراي 

  .شود می

  

  سالمت اداري و مبارزه با فساد هاي پژوهشمرکز مطالعات و 
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  پیشگفتار

. کس پوشیده نیسـت نسانی پایدار بر هیچا امروزه تأثیر سوء فساد بر توسعه

 شکلیبهویژه بهو  کندنیل به کاهش فقر و اهداف توسعه را تضعیف میفساد،

  .گذارد نامتناسب تأثیر منفی بر فقر بر جا می

ـا     يفزاینده بر توسعه طور بههاست که کشورها  سال ـاي مقابلـه ب راهبرده

علیـه   متحـد  یون سـازمان ملـل  کنوانسدر سطح جهانی،. اند شدهمتمرکزفساد 

 ،آنشـود کـه کشـورهاي عضـو     محسوب می روپیش و المللی بینابزاري فساد،

 المللـی  بـین متعهد به همکاري باهم براي مقابلـه بـا فسـاد در سـطوح ملـی و      

  .هستند

ـاد   داخلی، ازنظر ـا فس عنصـر اصـلی    عنـوان  بـه تأسیس نهادهاي مبارزه ب

تأسـیس   کـه  درحـالی ،وجـود ایـن  با. ها مطرح شدند روي دولتاصالحات پیش

بسیار همراه بـود امـا تجربـه نشـان داده کـارایی       بینی خوشچنین نهادهایی با 

ـاوت اسـت    ينهادهاي مبارزه با فساد تاحد . زیاد از کشوري به کشور دیگـر متف

که نهادهاي توانمند مبارزه بـا فسـاد،   حکایت از آن دارندشده آموختههاي  درس

ســالمت و تعهــد بــاالیی  يرهبــري قدرتمنــد و از درجــهاز امکانــات خــوب،

ـا فسـاد، از اراده    تـر   ضـعیف این درحالی است که نهادهاي . برخوردارند مبـارزه ب

  .برند امکانات و ظرفیت محدود کارکنان خود رنج میسیاسی ضعیف،

ـازمان ملـل    يمتعهـد بـه حمایـت از توسـعه     ،)UNDP(برنامه توسعه س

بخشی از کمک بـه ارتقـاي نهادهـاي     عنوان بها فساد ظرفیت نهادهاي مبارزه ب

ـا از تعهـدات    همچنین این تالش. باشد گو میهاي پاسخ کراتیک و سیستمودم ه

ـا فسـاد    ملی در کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد که صریحاً نهادهاي مبارزه ب

شناسـایی نمـوده    فسـاد  عامل اصلی هرگونه ساختار ملی مبـارزه بـا   عنوان بهرا 

  .کند تیبانی میپش

تقویت ظرفیت نهادهاي مبارزه بـا فسـاد جهـت     منظور بهدر سطح عملی،

موجود  هاياز ظرفیت اي اولیهضروري است تا ارزیابی ایفاي مؤثر وظایف خود،
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ـا      ،این اساسبر. داشته باشیم ـئوالن مبـارزه ب نوشته حاضر براي کمک بـه مس

ـازمان ملـل و دیگـر شـرکاي     يفساد و کشورهاي داراي دفاتر برنامه توسعه س

ـا  . اسـت  شـده  تهیهارزیابی ظرفیت نهادهاي مبارزه با فساد، با هدفاي توسعه ب

شرایط قانونی و اداري که ایـن نهادهـا در آن فعالیـت    آگاهی از تنوع فرهنگی،

ـئوالن راهنمای"کنند کتاب  می ـاف بـا رعایـت نـوعی    "ی براي مس پـذیري  انعط

و  1هــاپودمــانطیفــی از جموعـه، بخــش دوم ایــن م. اســت شــده طراحـی 

توانـد بـا شـرایط محلـی خـاص و مـدل        است که می اي نمونههاي نظرسنجی

مبنـایی را  ،شده تعدیلنتایج حاصل از چنین ارزیابیِ ظرفیت . نهادي تعدیل شود

ـا   درنتیجههاي جامع توسعه ظرفیت و  توسعه و اجراي طرح براي پیوند تحلیل ب

  .سازد عمل را فراهم می

. اسـت هاي مختلف جامعـه   فساد مستلزم دخالت فعال بخش بازه مبار

 خـوبی  بـه اراده سیاسی قوي در سطح عالی باید با شبکه نهادهـاي دولتـی   

مـدنی تکمیـل    هـا و جامعـه   هماهنگ شده و نیز با مشارکت پررنگ رسانه

در ایـن شـبکه نهادهـاي     اي برجسـته نهادهاي مبارزه با فساد نقش . گردد

 یمنبعـ  "راهنمایی براي مسـئوالن "رود که کتاب  ید میو امگو دارند پاسخ

 وسـیله  بـدین و  کـرده ارایـه نهادها براي توسعه و تقویت ظرفیت را عملی

مـؤثر   ینظارت اطمینان بیشتري به ترویج شفافیت وسازد تا باها را قادر آن

  .بپردازندهاي مردم  گو در مقابل خواستو پاسخ

  

  

  

  

  

                                                          
1-modules

  م. شود یماطالق  مشخص آموزشی يها دورهو  واحدهاها،بسته به: پودمان
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  "اي مسئوالنراهنمایی بر "هدف کتاب

این مجموعه براي استفاده مسئوالن ارشد شاغل در نهادهاي مبـارزه  

سازمان ملـل دایـر    يدفاتر برنامه توسعه ها آنبا فساد و کشورهایی که در 

ساده به کاربران براي  يابزار ارایهکتاب،هدف . است شده طراحیباشد می

در نظر داشـتن ایـن    موجود نهادهاي مبارزه با فساد با هاي ظرفیتارزیابی 

. باشد میبراي ایفاي وظایف نهادها ضروري  کارنکته اساسی است که این 

مستلزم ارزیابی دقیق همـه   ،نهادهاي مبارزه با فساد هاي ظرفیتيتوسعه

  .است ها آنبه ایفاي وظایف  کننده کمکعوامل 

  "راهنمایی براي مسئوالن "ي استفاده از کتابنحوه

اطالعاتی از پیشینه موضوع شامل مـوارد زیـر را    ،این مجموعه اولبخش 

  :دهد می ارایه

چارچوب هنجاري مبارزه با فساد؛

ملی متنوع و انواع مختلفی از نهادهـاي مبـارزه بـا     هاي رهیافت

فساد؛

سـازمان ملـل بـراي توسـعه ظرفیـت       اي توسعهرهیافت برنامه

براي ارزیابی ظرفیت؛ و گام به گامفرایند  ازجمله

روي نهادهـاي مبـارزه بـا    پـیش  هاي چالشات اصلی و موضوع

.قرار گیرد مدنظردر طی فرایند ارزیابی ظرفیت  بایدکهفساد 

شـرایط   بهاست که با توجه  شده ارایهها پودمانشماري از  دوم،در بخش 

ــاد از      ــا فس ــارزه ب ــاي مب ــوع نهاده ــایف متن ــف و وظ ــورهاي مختل کش

  .برخوردار است پذیري انعطاف
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  1بخش 

  ظرفیت نهادهاي مبارزه با فساد يتوسعه

  پیشینه

هـاي  دسـتگاه و  ها سسهؤمنهادها، تأسیسمتمادي، هايسالدر طی

که براي ابتکارات ملی  ترین مهمیکی از عنوان بهتخصصی مبارزه با فساد 

بـا مـدل    عمـدتاً این باور . شدمحسوب می،مقابله با فساد ضرورت داشت

در سال  شده تأسیس(سنگاپورفاسد  اقداماتقیقات تحيادارهآمیز موفقیت

در  شـده  تأسـیس (کنـگ  هنگمستقل مبارزه با فسادکمیسیونو ) 1952

بودند عمومیت  مؤثرکه هر دو در کاهش فساد در کشورشان ) 1974سال 

نهادهـاي مبـارزه بـا فسـاد در      2000و  1990هاي دههدر. بیشتري یافت

تعدادي از کشورها درصدد ادغام  حال ندرعی. شدند تأسیسکشورهابیشتر 

وظایف نهادهاي مبارزه با فسـاد هماننـد آمبودزمـان و ادارات حسابرسـی     

  .برآمدند

عدم  دلیل بههانهاد اینرواج فزاینده نهادهاي مبارزه با فساد، رغم به

 که درحالی. روبرو بودند انتقادهاییبا فساد با  مقابلههاي وعدهتحقق 

کنندگان کمکاز سوي  ها سالي مبارزه با فساد در طول بسیاري از نهادها

بخشی از دستور کار حکمرانی خوب  عنوان به،چندجانبهدوجانبه و 

 تأثیراز  نهادهااکثر این  دهد میشواهد تجربی نشان  ،شدند میپشتیبانی 

کاهش وقوع  مربوط به ناامیدي در تحقق اهداف. اندکی برخوردار هستند

این  اعتبار،اي توسعهنهادهايبسیاري از مردم و تا فساد باعث شده

  .ببرند سؤالنهادها را زیر 

  نهادهاي مبارزه با فساد

بـیش از پنجـاه سـال از عمـر نهادهـاي مبـارزه بـا فسـاد          که درحالی

کراسـی در اروپـاي   وهمراه بـا گسـترش دم   1990دهه  اوایلاز،گذرد می

 هـاي  چرخهرانی خوب در دنبال اهمیت فزاینده دستور کار حکمبه و شرقی
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کنوانسـیون مبـارزه بـا فسـاد      ظهـور با . عمومیت یافتند نهادهاتوسعه این 

بخشـی از   عنـوان  بـه در سـطح جهـانی    سـازمان این  اکنونسازمان ملل،

ملی مبارزه با فساد در امر پیشگیري و مبارزه بـا   ساختارهايعناصر حیاتی 

عضـو را بـه    رهايکشـو کنوانسـیون،  36و  6مـاده  . شودمحسوب میآن 

  .کند میمجاب مبارزه و اعمال قانون علیه فساد  هاي دستگاهایجاد 

اصـول   برخـی کنوانسـیون سـازمان ملـل،    الـذکر  فوقمواد  که درحالی

هنـوز هـیچ    ،کننـد  میمبنایی در ارتباط با نهادهاي مبارزه با فساد را بیان 

رهیافـت  و هـیچ   نشـده  اسـتخراج نهادهـا براي ایـن   المللی بینهنجاري 

برخـی   کـه درحـالی . اتخـاذ نگردیـده اسـت   ) مناسب براي همه(همگونی

کنوانسـیون را   36و  6مواد وظایف مندرج در  يکشورها ممکن است همه

دیگر ممکن است  کشورهايدر درون یک نهاد تخصصی واحد قرار دهند،

به بافـت   ،انتخاب هر کشور. این وظایف را بین چندین نهاد تقسیم نمایند

  .اداري و وضعیت منابع آن بستگی خواهد داشت محیطسی،سیا
  

مواد کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل : 1جعبه شماره 

  درخصوص تشکیل نهادهاي تخصصی مبارزه با فساد

  پیشگیري از فساد مسئولـ نهاد یا نهادهاي  6ماده
ساسـی نظـام حقـوقی یـا درصـورت      اصول ا براساسهر کشور عضو، -1

هـاي زیـر   وسـیله روش بـه این مـوارد را نهاد یا نهادهایی به کمک،اقتضا

  :تضمین خواهد کرد

این کنوانسیون ) 5(موضوع ماده  هاي سیاستاجرايـ الف

  ها سیاستآن  اجرايبراي نظارت و هماهنگی  ،اقتضا درصورتو

   پیشگیري از فساد يب ـ افزایش و نشر آگاهی درباره  

طبق اصول اساسی نظام حقـوقی خـود، بـه نهـاد یـا      عضو،  کشورهر-2

این ماده استقالل الزم را اعطا خواهـد نمـود تـا    ) 1(نهادهاي موضوع بند 

این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظایف خود را فارغ از نفوذ غیرضروري بـه  

مـؤثر انجـام دهنـد و منـابع مـادي الزم و کارکنـان متخصـص و         ينحو

نی ممکن است نیاز داشته باشند تا وظایف خود را آموزشی که چنین کارکنا
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  .انجام دهند، تأمین خواهد نمود

3 .عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را که ممکن است در  کشورهر

جلـوگیري از فسـاد، سـایر کشـورهاي      براياقدامات ویژه  اجرايتوسعه و 

  .دادسازمان ملل متحد اطالع خواهد  کلدبیرعضو را یاري دهند، به 

  و اقدامات پیشگیري از فساد ها سیاستـ  5ماده
 هـاي  سیاسـت هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خـود،   -1

و اصـول   دهـد  میرا که مشارکت جامعه را ارتقا  ضدفسادمؤثر و هماهنگ 

حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یکپـارچگی،  

خواهـد   اجـرا ، توسعه داده و کند میا منعکس ر پذیري مسئولیتشفافیت و 

  .ادامه خواهد داد ها آنکرد یا به 

ـ هر کشور عضو، تالش خواهد نمـود تـا اقـدامات مـؤثري را بـا هـدف       2

  .آورد عملیشگیري از فساد به پ

اسناد قـانونی   ،متناوب صورت بههر کشور عضو، تالش خواهد نمود تا  -3

بـراي پیشـگیري  ها آنتعـیین کـفایت  رنظازمربوط و اقـدامات اداري را 

  .و مـبارزه با فـساد ارزیابی نماید

کشورهاي عضو، به نحو مقتضی و طبق اصول اساسـی نظـام حقـوقی    ـ4

 راسـتاي مربوط در  المللی بینو  اي منطقههاي سازمانبا خود با یکدیگر و 

ـ . اقدامات موضوع ایـن مـاده همکـاري خواهنـد نمـود      ارتقا و توسعه ن ای

با هدف  المللی بینهاي برنامهو  ها پروژههمکاري ممکن است مشارکت در 

  .برگیردپیشگیري از فساد را در

  ـ مراجع تخصصی 36ماده 
کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها  هر

قـانون را تضـمین    اجـراي طریـق ازیا افراد متخصص در مبارزه با فسـاد  

چنـین نهـاد یـا     اعضـاي به  ،طبق اصول اساسی نظام کشور .خواهد نمود

نحـو مـؤثر و بـدون    بهالزم اعطا خواهد شد تا بتوانند ، استقاللیینهادها

افراد یا کارکنان چنـین نهـاد یـا    . نفوذ نامعقول، وظایف خود را انجام دهند

باشند تا بتوانند وظـایف   برخوردارمناسبنهادهایی باید از آموزش و منابع 

  .خود را انجام دهند
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یملی متنـوع  هاي رهیافتاذعان دارد که  "مسئوالنراهنماي "کتاب 

کتـاب   ،اسـاس  اینبر. نهادهاي مبارزه با فساد وجود داردبا توجه به انواع 

براي تمامی انـواع ایـن نهادهـا کـاربرد     که شده طراحیاي گونه بهحاضر،

مفیـد خواهنـد    هـا  آنبراي  نهادهایی که کاربرد این مجموعه. داشته باشد

  :بود به شرح زیر هستند
  

نهاد تخصصی پیشگیري از فساد-1

 سـاختارهاي طیف وسیعی از نهادهاي مبـارزه بـا فسـاد بـا      ،این گروه

آنچـه  . دهـد  مـی و سطوح اسـتقالل را پوشـش    سازمانی موقعیتمتفاوت،

نه  فقط وظایف پیشگیري نهادهااین  که این،این گروه اهمیت دارد درباره

مسـئوالن هـاي  کمیسـیون . دهند میرا انجام وظایف تحقیقی یا محاکمه 

تمرکز بر تعریف  ها آناز این طیف هستند که وظیفه  هایی نمونه،رتبه عالی

فسـاد   علیـه اقدام دولـت   سازي هماهنگراهبردي و  هاي اولویتاهداف و 

لجزایـر  ملـی ا  نهـاد براي مثال شوراي مبارزه با فساد ارمنستان،. باشد می

براي پیشگیري و مبارزه با فساد و کمیسیون مبارزه با فساد آذربایجـان در  

در درون وزارت دولتـی   واحدياز کشورها، برخیدر . این طیف قرار دارند

ممکن است وظایف هماهنگی مبارزه بـا   چندجانبهنهاد یک یا گروه کاري 

نهادهـاي  بعضـی  . را بـر عهـده داشـته باشـد     بندي اولویتو وظیفه فساد

ایـن  . هسـتند و مجهز به دبیرخانـه   تر اساسیداراي نقش  ،کننده پیشگیري

عملیـاتی مـرتبط بـا آمـوزش و اجـراي       هـاي  فعالیتمسئول  عموماًطیف 

براي مثال کمیسیون پیشگیري از . استقوانین و مقررات در ادارات دولتی 

ابتکـار   يادارهدولتی پیشگیري از فساد مقدونیه، کمیسیونفساد اسلونی،

مرکزي پیشگیري از فسـاد فرانسـه در    يو اداره نگرو مونتهمبارزه با فساد 

آمبودزمـان   ازجملـه ها آمبودزمانهمچنین برخی . گیرند میاین طیف قرار 

  .دارند عهده چنین وظایفی را برنو گینهواناتو و پاپوآ 
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  نهادهاي تخصصی اجراي قانون-2

ایـن  . کننـد  مـی مبـارزه   فسـاد بابعضی نهادها از طریق اجراي قانون 

نهادها داراي اختیار دادستانی هستند و داراي سـاختار و وظـایف تحقیقـی    

بخش پیشگیري از فسـاد و   داراينهادهاهمچنین برخی از این . باشند می

 هـاي  فعالیـت همکاري با دیگر نهادهاي مبارزه با فسـاد بـراي حمایـت از    

گـذاري  قـانون آمـاري و   وتحلیـل تجزیهپیشگیرانه همانند انجام مطالعات،

از اداره ملـی مبـارزه بـا فسـاد      عبارتند،این مدل ذیلنهادهاي . باشند می

 کمیسـیون کرواسـی،  یافتـه  سـازمان جرایمسرکوب فساد و  ادارهرومانی،

مرکـزي   ادارهتحقیقات ویـژه آفریقـاي جنـوبی،    واحدمبارزه با فساد کنیا،

ویـژه در درون   يواحـد ز کشورها،در بعضی ا...سرکوب فساد در بلژیک و 

پالئودر . بخش دادستانی عمومی ممکن است این وظیفه را بر عهده گیرد

ویـژه مخـتص    دادسـتانی ،مجلـس ،)در اقیـانوس آرام  اي جزیرهکشوري (

  .ه استنمود تأسیسفساد را  هاي پروندهپیگرد 

  با وظیفه پیشگیري و اجرانهادهاي مبارزه با فساد - 3

مدل از نهادهاي مبارزه با فسـاد کـه از کمیسـیون     نایشایع  ينمونه

و اداره تحقیقات اقدامات فساد سنگاپور  کنگ هنگمستقل مبارزه با فساد 

توسـعه   مسـئولیت ،وظایف ترکیبی پیشـگیري و اجـرا   داراي،گرفتهالهام 

عمـومی و   دسترسیو کمک فنی در پیشگیري، وتحلیل تجزیه،هاسیاست

در بیشـتر مـوارد،   که اینذکر قابلنکته . استقات انتشار اطالعات و تحقی

مثـال زیـر   . شـود  مـی این نهادها محسـوب   ایفوظ ، از دیگرقانونی پیگرد

نهادهاي مبـارزه بـا فسـاد تلقـی      کنگی هنگاصطالح بهاز مدل  اينمونه

مبارزه با فساد  کمیسیونمرجع مستقل مبارزه با فساد مغولستان،: شوند می

تحقیقـات ویـژه    سـرویس بارزه با فساد تیمور شـرقی، م کمیسیونمالدیو،

مبـارزه بـا    کمیسـیون پیشگیري و مبارزه با فسـاد لتـونی،   يادارهلیتوانی،

 ادارهمبـارزه بـا فسـاد اردن،    کمیسیونولز جنوبی جدید در استرالیا،فساد
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 يکمیسـیون امحـا  . بوتسوانا و بازرسی کل دولت اوگانـدا  جرایممبارزه با 

برخـی  . و آموزش را برعهده دارد تحقیقپیشگیري، هزي وظیففساد اندون

 انـد  کردهو سنگاپور را اقتباس  کنگ هنگهاي مدلاز  عناصرينهادها،از 

آرژانتـین و  توان بـه  می ازجملهکه جدیت به خرج ندادند  ها آناما همانند 

  .اشاره کرد اکوادور

  چندمنظورهگوي نهادهاي پاسخ- 4

کشورهایی که بـا محـدودیت منـابع روبـرو     ویژه بهدر بعضی کشورها 

   اختصاصـی، ممکـن اسـت نهادهـاي      نهـاد  یـک تأسـیس جاي به،هستند

اغلـب ترکیبـی از وظـایف    نهادهـا این . ایجاد شود چندمنظورهگوي پاسخ

در بعضـی  . کننـد  مـی با فساد یا آمبودزمـانی را ایفـا    مبارزهحقوق بشري،

پیشـگیري از فسـاد و    هکـه وظیفـ  ،کشورها، نهادهـاي حسابرسـی عـالی   

اغلـب نهادهـاي مبـارزه بـا فسـاد محســوب      ،دارنـد  عهـده تحقیقـات را بر 

کلیـدي   هـاي  فعالیـت چارچوب تکـالیف خـود،   در،با این وجود.شوند نمی

 ویـژه  بـه چندمنظورهچنین نهادهایی . رسانند میمبارزه با فساد را به انجام 

یـا اقیـانوس آرام    بکارائیـ کوچک همانند مناطق  اي جزیرههاي دولتدر 

تصمیم گرفت از ادغام  اخیراًجنوبی  کرهکه اینتوجه قابلنکته  .رواج دارند

. نمایـد  تأسـیس مبارزه با فساد و حقوق مدنی کـره را   کمیسیونسه نهاد،

مبارزه با فساد  وظیفهحقوق بشر و عدالت اداري غنا، کمیسیونهمچنین،

ارجـاع   هـا  آنایاتی کـه بـه   نوع شـک  براساساین نهاد . دهد میرا پوشش 

 خـدمات حمایـت از حقـوق بشـر،    ازجملـه مختلفـی  هـاي  نقـش شود می

  .کند میرا ایفا مبارزه با فساد هاي فعالیتآمبودزمانی یا 

  کمیسیون تحقیق- 5

طیفی از موضوعات  درموردبراي تحقیق  توان میکمیسیون تحقیق را 

در زمان گـذار   معموالًتحقیقی  کمیسیونچنین . کرد تأسیسفساد  ازجمله

مردمی یا انتخابات منجر به گـذار   هاي قیام،کودتاهادنبال  بهدموکراتیک،
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بـراي مـدت محـدودي     معمـوالً این نوع نهادها،. شود میایجاد  آمیز صلح

پرونـده   يکه رسیدگی به همهیک دوره گذار معین یا تا زمانی براي،مثالً

داراي معمـوالً هایی کمیسیونچنین . شوند میتأسیسرا به پایان برسانند

ارتکـابی در   جـرایم تنها نگاهشـان بـه    و وظایف عطف به ماسبق هستند

داراي اختیـارات اجـراي   ها آن. رژیم گذشته است و نظري به آینده ندارند

 هـاي  سیاسـت يتوسعه ازجملهپیشگیري  يقانون هستند و گاهی وظیفه

کمیسـیون تحقیقـات در    ،یـر اخ هـاي  سـال در . ،نیز دارندرا مبارزه با فساد

ملـی   يکمیتـه ،تـونس ،2011در سـال  . است شده تشکیلچندین کشور 

مالـدیو   ،2009کـرد؛ در سـال    تأسیسرا در باب ارتشا و فساد  یاب حقیقت

 1996و در سـال   نمـود کمیسیون ریاست جمهوري علیه فسـاد را ایجـاد   

  .ریاست جمهوري علیه فساد را تشکیل داد کمیسیونتانزانیا،

  ظرفیت برنامه توسعه سازمان ملل يرهیافت توسعه

ملل متحد کنوانسیون سازمان فساد،از شکل نهاد مبارزه با  نظر صرف

بـراي   "اي رشـته رهیافت جامع و چند "خواهان یک براي مبارزه با فساد،

ــارزه  ــؤثرترپیشــگیري و مب ــا فســاد وم ــین ب ــت و"همچن ــت ظرفی تقوی

. اسـت فسـاد   يماهیـت پیچیـده   دهنـده نشان این امر . است "نهادسازي

فنـی و قـانونی نگـاه     هـاي  جنبـه همچنین ضروري است به فساد فقط از 

دارد فهـم زمینـه و بافـت اقـدامات      تـري  افـزون نکنیم بلکه آنچه اهمیت 

و سیستمی داخل  اجتماعیموضوعات سیاسی، تأثیرفاسدي است که تحت

 يو دگردیسـی در شـیوه  خواهـان تغییـر    ،این رهیافت. قرار دارندکشورها

انفعال  جامعه ازو افراد  ها سازمان،است که در آن اي گونه بهمبارزه با فساد 

فعال در پیشگیري و مبـارزه بـا    گانکنند مشارکتاقدامات فاسد به  دربرابر

  .فساد بدل شوند
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  :2جعبه شماره

بـراي   اجتماعـات هـا و   سـازمان عبارت است از توانایی افراد، ظرفیت

پایـدار،  حل مشکالت و تعیین و نیل به اهداف به شـیوه وظایف،ایفاي 

 ،فراینـدي اسـت کـه از طریـق آن    ،ظرفیـت  يتوسـعه که درحالی

  .شوند و حفظ می منطبقتقویت،ها در طول زمان تحصیل، ظرفیت

  

در  تـر  پـیش ،سازمان ملـل  يظرفیت برنامه توسعه يرهیافت توسعه

کـه   کنـد  میاین رهیافت تصدیق . استکار برده شده همتعدد ب هاي محیط

است که نباید عجوالنـه   پیچیده يسیاسی و فرایند ذاتاً،ظرفیت يتوسعه

و  شده کنترلنباید انتظار داشت نتایج را با یک مدل  و عمل کرداش درباره

است  الزم استخراج نمود بلکه یک فرایند درونی و نیازمند زمان بعدي تک

ظرفیـت   ارزیـابی ،)تصویر زیر 1گام (نفعانذيمشارکت  تکرارتا ازطریق 

،)3گـام  (ظرفیـت طـرح توسـعه    گیري شکل،)2گام (فسادنهاد مبارزه با 

بـه  ) 5گـام (ارزیـابی و نظـارت و  ) 4گـام (ظرفیـت طرح توسـعه   اجراي

 هـاي  چـارچوب تا بهبود  توان میرا  تکرارشوندهاین فرایند . سرانجام برسد

و رفتـار فـردي    مهارتدانش، سازوکارهايو  ها سیستمقانونی و تنظیمی،

  :دهد ظرفیت را نشان می شکل زیر فرایند توسعه.ادامه داد
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  چیست؟ 1ارزیابی ظرفیت

فعلـی   هـاي  ظرفیـت وتحلیـل  تجزیهعبارت است از "ارزیابی ظرفیت

آمـدن   وجـود بـه ارزیـابی باعـث    این؛"آیندهمطلوب هاي ظرفیتدربرابر

خـود منجـر بـه     نوبـه  بـه کـه   شـود  میو نیازها  هاداراییدرکی از ظرفیت 

در ارتبـاط بـا نهادهـاي    . خواهد شدراهبردهاي مبارزه با فساد  گیري شکل

  :دارد مدنظررا  ها ظرفیتدو نوع خاص از  ،ظرفیت ارزیابیمبارزه با فساد،

هایی کـه   یعنی ظرفیتهاي اصلی، هاي کارکردي یا ظرفیت ظرفیت-1

ــراي اداره ــا يب ــه  نهادهــاي مب ــا فســاد ضــروري هســتند و ب رزه ب

.شوند هاي این نهادها مربوط می موضوعات اساسی و چالش

یا دانش  اي حرفههاي خاص تخصص  که به حوزههاي فنی، ظرفیت-2

. گیرنـد  برمـی شوند و عمدتاً وظایف خاص این نهـاد را در   مربوط می

هـاي   شـیوه قـانونی، /تخصـص حقـوقی  هاي پزشکی قانونی، مهارت

از ایـن  هـا  پـذیري  آسـیب هاي مالی و  هتر و دانش سیستممراقبتی ب

.باشند موارد می

  

                                                          
  م. است "ي مبارزه با فسادنهادهاارزیابی ظرفیت  "دقت شود که عنوان کتاب حاضر-1
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  2بخش

  ارزیابی ظرفیت نهادهاي مبارزه با فساد شناسی روش

  فسادباارزیابی ظرفیت در نهادهاي مبارزه  شناسی روشکارگیري به

١محیط مساعد

تنهـایی  بـه است که هیچ نهاد مبـارزه بـا فسـادي     بدیهیامر  یک این

به  وابسته،نهادهامیزان موفقیت این  .در مبارزه با فساد برنده شود تواندنمی

 هاي سیاستو سیاسی، اقتصادياجتماعی، يزمینه ازجملهشرایط محیطی

گویی اسـت پاسخ سازوکارهايقانونی و  هاي چارچوبنهادي، ترتیباتملی،

ساسـی، وظـایف ا  ارزیابی ظرفیـت بایـد گسـتره   . کنند میفعالیت  آندرکه 

نظـارت و اختیـارات نهادهـا در ارتبـاط بـا دیگـر        يدامنـه استقالل، سطح

  .دهد مورد توجه قرار را نهادهاي دولتی 

و سیاسی اقتصاديشرایط اجتماعی،

تمامی نهادهاي مبارزه با فساد در شرایط متفاوت از کشوري به کشور 

ی و سیاسـ  اقتصـادي تحلیـل شـرایط اجتمـاعی،   . کننـد  مـی دیگر فعالیـت  

 انـدازه  بـه "غیررسـمی قواعـد بـازي   ". استفهم محیط مساعد  زمینه پیش

. قانونی حامی نهادها، اهمیـت دارنـد   هاي چارچوبترتیبات قانونی رسمی و 

اقتصـاد سیاسـی دقیـق هماننـد شناسـایی عوامـل        وتحلیل تجزیه،رو ازاین

د تـاریخی ایجـا   ياز نهادهاي مبارزه با فساد و زمینـه  کننده حمایتسیاسی 

شـرایط  . چنین نهادهایی به ارزیابی ظرفیت این نهادها کمک خواهـد کـرد  

مهمـی   مؤلفـه سیاسی دولت براي مبارزه با فساد، ارادهخصوص،هسیاسی ب

  .باشد میبراي مشخص نمودن کارایی این نهادها 

کننده هماهنگسازوکارهايترتیبات نهادي و 

مواد . بارزه با فساد استم نهاد یکمبارزه با فساد مستلزم وجود بیش از 

متعدد کنوانسیون سـازمان ملـل بـراي مبـارزه بـا فسـاد در بـاب اقـدامات         

                                                          
1 - Enabling environment
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 وضـوح  بـه هـا  داراییو استرداد  المللی بینهمکاريانگاري،جرمپیشگیري،

که مقابله با فساد نیازمنـد پشـتیبانی و مشـارکت بسـیاري از      دهد مینشان 

ملـی   نظـام ادغـام در درون   زمنـد نیانهادهاي مبارزه بـا فسـاد،  . نهادهاست

از قبیـل   هـایی  چـالش این نهادها ممکـن اسـت بـا    . سالمت اداري هستند

وظایف  پوشانیهماقتدار، فقدانموقعیت نامناسب در درون سیستم نهادي،

نهـادي و ضـعف    هـاي  رقابـت روبرو باشند که همـه ایـن مـوارد ریشـه در     

تازه  ینهادهایارزه با فساد،مب نهادهايدر برخی از کشورها،. هماهنگی دارد

 بـا نهاد، یک تأسیسذاتی مربوط به  مسایلعالوه بر  لذاهستند و  تأسیس

  .موجود مواجه هستند انداز چشمچالش تثبیت جایگاه خود در درون 

چارچوب قانونی

ـ    کلیـدي   یچارچوب قانونی مربوط به نهادهاي مبارزه بـا فسـاد اهمیت

. هسـتند وظایف قانونی شفاف براي فعالیت این نهادها نیازمند داشتن . دارد

یـا فقـط مسـئول     داشته ممکن است وظیفه پیشگیري نهادهابرخی از این 

برخی فقـط داراي وظـایف موقـت     .اجراي قانون یا ترکیبی از این دو باشند

آنچه براي این نهـاد اهمیـت دارد شـفاف     ،وظایف هرچه که باشند. هستند

باید اجتناب  هابا دیگر نهاد کاري دوبارهنه از هرگو لذا .بودن وظایفشان است

  .کرد

تنهـا   ،هسـتند  اجراي قـانون که داراي وظیفهمبارزه با فساد  نهادهاي

علیه مجرمان فساد انجام دهنـد کـه قـانون،    مؤثراقدامات  توانند میزمانی

فصل سوم کنوانسیون . انگاري کرده باشدمرتبط با فساد را جرم جرایمهمه

-فساد را تهیه نموده که نیازمند جرم جرایمجامعی از  هرستفسازمان ملل،

قـانونی   هـاي  چـارچوب ل دیگري که ذیل یمسا. انگاري توسط قانون است

قانونی و مصـونیت   هاي محدودیت،شویی پولمبارزه با شامل گیرد میقرار 

از پیگرد است که ممکن است در ایفاي وظایف نهادهـاي مبـارزه بـا فسـاد     

  .یندخلل ایجاد نما
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استقالل

میـزان اسـتقالل   قانونی بایـد توجـه بیشـتري     هاي چارچوبارزیابی 

 6مـاده  . داشـته باشـد  براي انجام وظایف نهادي مبارزه بـا فسـاد    ضروري

عضو، طبق اصول اساسی  کشورهر"دارد میکنوانسیون سازمان ملل اظهار 

سـتقالل  ایـن مـاده ا  ) 1(بنـد  موضوعنظام حقوقی خود، به نهاد یا نهادهاي 

الزم را اعطا خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظـایف خـود را   

موضوع پیچیده  ایندر عمل،. "مؤثر انجام دهند يبه نحو ناروافارغ از نفوذ 

  .است تنیده درهمشدیداًاستقالل یک مفهوم  چراکهاست 

خواهـد  مفیـد ،ایجاد تمایز بین اشکال متنوع از استقاللدر این حال، 

سـازمان  بـه سـه نـوع اسـتقالل کـه توسـط        آید میدر آنچه از پی  لذا .بود

  :شود میاشاره  ،شده ارایهنهادهاي حسابرسی عالی

که به کمترین میزان مشـارکت دولـت در    استقالل سازمانی

این نهادهـا   هاي گیري تصمیموظایف و  اجرايانتصاب مقامات،

.اشاره دارد

وظایفشـان ان نهادها در انجـام  که به تو استقالل عملکردي 

دخالت نامشروع از طرف شخص ثالـث یـا قـوه     گونه هیچبدون 

.مجریه اشاره دارد

 محـدودیت به معناي عدم ایجاد ممانعت و استقالل مالی که 

ها از طریق کاهش بودجه توسـط  این نهاد هاي فعالیتدر انجام

.باشدمیهادولت

  گوییپاسخ

ستقالل براي نهادهاي مبارزه با فساد بسیار اقتدار کافی و ا که درحالی

گرچه ایـن  ا. گویی نیز ضرورت داردوجود سطح مناسبی از پاسخ ،مهم است

گویی الزام به پاسخ امادر کنوانسیون سازمان ملل ذکر نشده، صراحت بهامر 

 ازجملـه (عمـومی پارلمـان یـا یـک شـوراي      مانندنهادهاي نظارتی  دربرابر
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) وکـال و انجمن  اي حرفههاي انجمن،دانشگاهیاننی،نمایندگان جامعه مد

 بااقتـدار نظـارتی   هاي دستگاهوجود .خواهد بود ها آنمؤثرترباعث عملکرد 

کافی براي نظارت بر عملکرد نهادهاي مبارزه با فساد باعث ارتقـاي اعتبـار   

از افکـار عمـومی مخـالف     هـا  آنداشـتن  نگـه عمومی این نهادها و مصون 

مالی و منابع ایـن   نیازهاينظارتی با بررسی  هاي دستگاهنین همچ. شود می

افـزون بـر   . دهنـد  میارایهبه دولت  ها آنرفع  برايرا  پیشنهادهایینهادها،

و  هاو کنفرانس ها نشستبا سازماندهی  توانند مینظارتی  هاي دستگاهاین،

ن مختلف به پیشـرفت ایـن نهادهـا و تعیـی     هاي دیدگاهنظرات و  آوري جمع

منجـر   ،مؤثرگویی پاسخ سازوکاریک وجود . رسانند یاري  ها آنهاي اولویت

  .خواهد شد تري قويبه اعتبار و پشتیبانی عمومی 

سطح سازمانی

و  هــا روش،هــا سیاســتدربرگیرنــده ســطح ســازمانی هــاي ظرفیــت

ایـن  . اسـت  نهادهااین  مؤثربراي عملکرد  ي ضروريها فعالیتفرایندهاي 

 درایـن نهادهـا   سـازي  توانمندضروري براي  هاي یرساختزشامل  ظرفیت

ترتیبـات نهـادي   (اساسـی   مسـایل برخـی از  . باشد مینیز وظایفشانایفاي 

الزم براي انجام وظایف و  هاي مهارتو  دانشرهبري، هاي ظرفیتداخلی،

  .قرار گیرد مدنظرباید در این چارچوب  )گویی داخلینظام پاسخ

  ها یتو مأمور اندازها چشم-1

منظـور  بـه اسـت   ضـروري براساس وظایف نهادهاي مبارزه با فسـاد، 

ــادي،ایجــاد  ــت نه ــزشهوی ــایت  انگی ــاس رض ــاد احس ــان و ایج ،کارکن

عمـومی در   طـور  بهاین مطالب باید . دنتدوین شو ها و مأموریت اندازها چشم

باشـد و   شـده  شـناخته کارکنـان   برايبوده، دسترسی قابلاین نهادها  وبگاه

الزم است همچنین . ، نهادینه شودسازمانی درونبخشی از فرهنگ  انعنو به

) سـال 2-3ساالنه یا هر (اي دورهطور بهها مأموریتو  اندازها چشمبیانیه تا 
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-هبعد از جاب سازمانی هویتحصول اطمینان از ارتباط مداوم و تقویت  براي

  .و اصالح قرار گیرد يجایی کارکنان مورد بازنگر

  رهبري -2

،هـا  مهـارت مبـارزه بـا فسـاد مسـتلزم دانـش،      هـاي  سـازمان هبري ر

همـراه بـا    بعضـاً و  پرمشغلهو متعهد به دنبال کردن شغل  پویایی،شجاعت

بـراي اجـراي    مـؤثر رهبري . استمخاطراتی براي امنیت شغلی و شخصی 

برد -برد آمیز موفقیتسازمان از طریق ترویج روابط  هاي مأموریتوظایف و 

 هـاي  پیـام ارایهو ) هم در درون سازمان و هم در بیرون سازمان(دیگرانبا 

. شـود  مـی مثبت و مصمم براي ایجاد انگیزش در مردم بسـیار مهـم تلقـی    

آن  مـدیرکل مبارزه با فساد در وهله اول در رئـیس یـا    هاي سازمانرهبري 

مبـارزه بـا    هـاي  سـازمان یا مدیران کل  روسا،طورمعمول به. شود میمتبلور 

باید آشکارا با معیارهاي مشخص و طی یـک رونـد شـفاف منصـوب     فساد 

بـراي رؤسـاي    ویـژه  بـه رهبري  هاي الیههمین روند باید براي بقیه . دنشو

باید بـر اسـاس    رتبه عالیاین افراد . و اعضاي ارشد اتخاذ شود هاکمیسیون

منصوب شوند و توانایی مـدیریت و رهبـري مقامـات     ساالري شایستهاصل 

  .مبارزه با فساد را داشته باشند هاي سازمانتر پایین

بسیار و  شایستگیدرستکاري، باید نمادنهاد،  رئیسآل،در حالت ایده

الگـوي   عنـوان  بـه بـوده و   مـورداحترام بایـد در جامعـه    رییس. باشددانایی 

همچنین تیم مدیریت باید از تجربه و مهارت کـافی  . دیگران نگریسته شود

ن را در مسـیر درسـت   د سازماشد بتوانر غیاب مدیران اربرخوردار باشند تا د

  .دآن هدایت نمای

  راهبردي ریزي برنامه-3

 طور بهکه  شود میمحقق  زمانیفسادمبارزه با  هاي سازماناثربخشی 

 ظرفیـت .دنمنظم راهبردهایی را براي رسیدن به اهداف سازمان طراحی کن
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راهبردي یاري  ریزي برنامهد در درون یا بیرون از سازمان به فراین 1شپژوه

عمده مبـارزه   هاي چالشمبارزه با فساد نیاز به آگاهی از  نهاد یک. رساند می

الزم اسـت   ،و مخاطرات فساد دارد تأثیربا فساد در کشور یعنی انواع فساد،

مهـم را   هاي سیاستراهبردي، آموزش کارکنان در خصوص  ریزي برنامهتا 

  .در برگیرد

  نیساختار سازما -4

روشن بـوده   کار تقسیمیک باید داراي کارآمدو  مؤثرساختار سازمانی 

 نهادهـاي بسـیاري از  . دهی را لحـاظ نمایـد  و مجاري مختلف براي گزارش

نقشه سـاختار سـازمانی بـه    . کنند میمبارزه با فساد وظایف متعددي را ایفا 

 انجام دهد و به چه کسی کارهایی چهتشخیص دهد  کند میکمک  هرکسی

بیشـتر باشـد بـه     کننـد  میهرچه وظایفی که این نهادها ایفا . گزارش نماید

 برخـی ،عالوه به. خواهد بود تر مهمشان سازمانیهمان میزان نقشه ساختار 

در سطح ملی فعـال فعالیـت دارنـد بلکـه داراي دفـاتر       تنها نهاز این نهادها 

 هـا  آندر نقشـه سـاختار سـازمانی   اسـت  کـه الزم   باشـند  میفرعی -ملی

  .منعکس شود

  مدیریت منابع انسانی -5

نهادهاي مبارزه با فساد براي انجام وظـایف خـود، نیازمنـد کارکنـان     

رو متفـاوت  وظایف پـیش  برحسبتعداد و تخصص کارکنان . هستندمتعهد 

از تـا  کنـد  مـی در برخی موارد، انجام وظایف تخصصی ایجـاب  . خواهد بود

کارکنـان بایـد در رفتـار و    . تفاده شـود موقت اسـ  طور بهکارشناسان بیرونی 

صورت مردم بـراي گـزارش   و نقص باشند در غیر این عیب بیعملکردشان 

سـازمان را در انجـام رسـالت خـود      درنتیجهبوده و  اعتماد بیها آنفساد به 

تـا حـد ممکـن     سـازد  مـی را مجـاب   نهادهـا این امـر، . یاري نخواهند کرد

مداوم کارکنان و  هاي آموزشبهگزار کنند،را بر اي منصفانهاستخدام آزاد و 

                                                          
1 -Research Capacity
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اهمیـت بدهنـد و فراینـدهایی را در پـیش گیرنـد کـه در آن        سازي ظرفیت

عملکرد، پایبندي به ضوابط انضباطی شدید  ارزیابیسالمت اداري کارکنان،

  .باشد شده فراهمنیز سیستم شکایات داخلی و

 مـؤثر ري از مـوارد  در بسـیا  مأموراستفاده از نیروي  ،تجربه نشان داده

است به شرطی که شرایط و تدابیر مشـابه کـه در قبـال نیروهـاي دائمـی      

بیـانگر مزیـت    مـأمور نیروهاي . نیز اعمال گردد ها آنبراي  ،شود میاعمال 

است و باعث تسهیل تبادل دانش و تجارب گوناگون بـا   نهاد پذیري انعطاف

  .شود میپدیده فساد  هاي پیچیدگیعنایت به 

  زش و نظارتآمو -6

 هـاي  دورهگذراندنتخصصی نیروي خود را وادار به  هاي سازمانهمه 

در نهادهاي مبارزه بـا فسـاد    ویژه بهمسألهاین . کنند میآموزشی تخصصی 

 وارد تـازه مقـدماتی بـراي تمـامی افـراد      هاي آموزش. مصداق بیشتري دارد

 هماننـد  هـا  آنتخصصی متناسـب بـا وظـایف فنـی      هاي آموزشهمچنین 

 هايفعالیتو تشکیل  ها داراییهاي اظهارنامهمدیریتتحقیق درباره فساد،

  .مبارزه با فساد مفید هستند

  مالیامور تدارکات و  -7

نهادهاي مبارزه با فساد در مدیریت منابع عمومی نقش ناظر را  ازآنجاکه

،دستی در نزد عموم برخـوردار باشـند  و پاك نامی خوشباید از  ،کنند بازي می

ها تمـام خواهـد    به بهاي از دست دادن اعتبار آن همه چیز صورتدر غیر این

سـوء مـدیریت و    خـاطر بهاین نهادها تمایل دارند افراد و دیگر نهادها را . شد

مهـم اسـت کـه ایـن      نهایت بیمسأله،لذا این  ،فساد نکوهش و تقبیح نمایند

کاتی و مـالی خـود   ترین استانداردها را درخصوص اقـدامات تـدار   نهادها عالی

ارکات و معـامالت مـالی بایـد    هاي کافی براي تد قواعد و رویه. رعایت نمایند

ک بررسی مستقل از سوي نهاد حسابرسی ی براي مثال. دنو نظارت شواعمال 

  .عالی براي اعتبار اسناد و عملکردهاي این نهادها مناسب خواهد بود
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  مدیریت دانش و اطالعات -8

مدیریت دانـش برخـوردار باشـند     ظرفیتازباید همچنین  نهادهااین 

بخش تحقیقات براي تعیـین راهبردهـا در بخـش     هاي یافتهبتوانند از  مثالً

عملیـاتی   هـاي  خـش ب کـه  هنگـامی . پیشگیري و برعکس اسـتفاده نماینـد  

این نهادهـا   ،دیگر را تقویت نمایندیکمتقابل  طور بهنهادهاي مبارزه با فساد 

داخلـی و   ارتباطـات افزون بـر آن، . خود خواهند بودوضعیتدر مقتدرترین 

  .اطالعات ضروري است گذاري اشتراكخارجی براي ایجاد یک فرهنگ به 

  ارتباطات -9

مهم اما نادیده انگاشـته شـده    هاي ظرفیتاز  اي مجموعه،این بخش

،نفعـان  ذيمبارزه با فساد است که به همکاري و هماهنگی با  هاي سازمان

خصوصـی و شـهروندان    بخـش مـدنی،  جامعـه دولتـی،  هايبخشویژه به

و انجـام وظـایف و   امـور  بـراي اداره   نفعـان  ذيحمایـت  . شـود  مـی مربوط 

جامعـه مـدنی و    بسیج،عالوه به.است پوشی چشم غیرقابل،انتظارات متعدد

مشارکت شهروندان در کارکرد نهادها براي تثبیت مشروعیت خود و تـرویج  

  .اعتماد عمومی مهم است

سازوکارهاي مشارکت جامعه مدنی در عملکـرد نهادهـاي مبـارزه بـا     

و  شـود مینادیده انگاشته بوده و فساد یا اغلب با سازماندهی ضعیفی همراه

عملکرد مناسب همه عوامـل  . گیرد میاتفاقی صورت  صورت بهیا همکاري 

ـ مرتبط با مشارکت جامعه مدنی با  امکـان د مـورد بـازبینی قـرار گیـرد تـا      ی

و  ریـزي  برنامـه کلیـدي هماننـد فراینـدهاي     هاي فعالیتدر  ها آنارکت مش

  .حمایتی فراهم گردد

  فرایندهاي نظارت و ارزیابی -10

 هـاي  ظرفیـت نظارت و ارزیابی عملکرد داخلی سازمانی یکی دیگر از 

نهادهـا و ارتقـاي نقـش و     عملکردهـاي این فرایند براي بهبود . استمهم 

نهادهـاي مبـارزه بـا    . شـود  میا فساد اساسی تلقی در مبارزه ب ها آنرهبري 
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نظـارتی و عمـوم    هاي دستگاهگزارش عملکرد به  ارایهمتعهد به  نوعاًفساد 

ایـن فراینـد   . گـویی هسـتند  نهاد پاسخیک بخشی از عناصر  عنوان بهمردم 

و  گیـرد  مـی نشـأت عملکرد بوده کـه از اهـداف سـازمانی     معیارهايشامل 

و  خروجیهاي شاخص،وروديهاي شاخصز قبیل اهایی شاخصوسیله به

  .شود میو کارایی ارزیابی  وري بهرههاي شاخص

  حساسیت جنسیتی-11

دلیل بهنیز زنان فقیر را  ،که فساد کند میشواهد درحال ظهور تصدیق 

و  دهـد  مـی قـرار   تـأثیر تحـت   ها آناقتصادي و سیاسی  تقدر سطح پایین

ان برخورداري از خدماتی استحقاقی را از توانایی تغییر وضعیت موجود و امک

نیازمنـد   ،جنسیتی فساد تأثیردادن به این دلیل، کاهش. کند میسلب  ها آن

  .درك عمیق رابطه بین فساد و جنسیت است

قرار دهد این اسـت   مدنظربین موضوعاتی که ارزیابی ظرفیت باید در

 احـدهاي وراهبـردي بـراي برابـري جنسـیتی در وظـایف       ،که آیا سـازمان 

  ؟خیربودجه و مدیریت منابع انسانی دارد یا  برنامهمختلف،

سطح فردي

و دانش نهفته در افراد اشاره دارد کـه در   تجربه،ها مهارتسطح فردي به  

بسـیار مهـم    ،یادشدههاي ویژگی. شود میکارکنان نهادها نمایان  حال شرح

عارف خود نیازمنـد  براي ایفاي وظایف مت نهادهابسیاري از این  زیراهستند 

توسعه ظرفیت در سطح فردي  هاي تالش. هستندسطح باالیی از تخصص 

. دهـد مـورد ارزیـابی قـرار    را براي مبارزه با فساد  ضروريهاي ظرفیتباید

سازمان همراه  هاي نیازمنديبراساسآموزشی  هايتمامی برنامهالزم است

تهیـه و اجـرا    هـا مهـارت مناسب براي کاربست این دانش و  هاي مشوقبا 

  .گردد
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  1پودمان 

  موضوعات مهم

این بخش شامل طیفی از موضوعات مهم اسـت کـه بایـد در ارزیـابی     

ایــن موضـوعات مهــم بــر  . کلیـه نهادهــاي مبـارزه بــا فســاد لحـاظ شــود   

هـاي  فعالیـت که تمامی نهادها براي انجـام   ندمبنایی متمرکز هایی ظرفیت

کاملی از اطالعات  رهیافتاین بخش، .به آن نیازمند هستند کارآمدو  مؤثر

ارایـه زیـر   مسـایل درباره این موضـوعات مهـم را در قالـب     شده آوري جمع

  :کند می

انجام مطالعات اولیه

 اولیه نفعان ذينظرسنجی از

 ارشد نهادهاي مبارزه با فساد مدیرانمصاحبه با رؤسا و

مصاحبه با کارکنان نهادهاي مبارزه با فساد

 نهادي نفعان ذيمصاحبه با

  

مطالعات اولیه

انجام مطالعات اولیه راجع به موضوعات مهم

ها ظرفیت سؤاالتنمونه

محیط مساعد

  ؟قدرت را در دست داردچه نوع حکومتی -

شـده   نهاد مبارزه با فسـاد چـه زمـانی تشـکیل    -

  است؟

  تعداد جمعیت چقدر است؟-

نواحی در(کنند بیشتر مردم در کجا زندگی می-

  ؟)شهري/ ییروستا

  جغرافیاي کشور چگونه است؟-

اقتصــاد اصــلی کشــور و منبــع درآمــد دولــت -

چیست؟

زمینه اجتماعی، -1

اقتصادي و سیاسی
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ــا - ــا   آی ــز ی ــیوه متمرک ــه ش ــی ب ــدمات دولت خ

  شود؟ غیرمتمرکز ارایه می

  آیا قدرتمندان سنتی در کشور وجود دارند؟-

 نهادهاي مبارزه با فساد ملزم به ارایه گـزارش -

  به چه کسانی هستند؟

آیا نهادهاي مبارزه با فساد از اختیار درخواست -

اطالعات از نهادهاي دیگـر برخـوردار هسـتند؟    

ــه    ــات چ ــه اطالع ــتنکاف از ارای ــورت اس درص

مجازاتی وجود دارد؟

ترتیبات نهادي و  -2

سازوکارهاي همکاري

قوانین حـاکم بـر نهادهـاي مبـارزه بـا فسـاد       -

  کدامند؟

ــ- ــانون نهادهــاي مب ــا فســاد از طریــق ق ارزه ب

  اند یا فرمان؟ ایجادشده

بودجه ساالنه نهادهاي مبارزه با فسـاد  قوانین،-

  کنند؟ را تضمین می

  صالحیت این نهادها چیست؟-

خارج از صالحیت این آیا گروه خاصی از مردم،-

  نهادها قرار دارند؟

آیا تمامی جرایم مندرج در کنوانسیون سازمان -

-ه فساد، ذیل قوانین ملـی، جـرم  ملل متحد علی

  انگاري شده است؟

آیا پولشویی و ثروتمند شدن غیرقـانونی طبـق   -

  شود؟ قانون، جرم محسوب می

  آیا قوانین محدودکننده جرایم فساد وجود دارد؟-

منصبان  هایی براي برخی از صاحب آیا مصونیت-

  وجود دارد؟

 توقیـف آیا نهاد مبارزه با فساد از اختیار انسداد،-

  باشد؟ و ضبط اموال برخوردار می

آیا نهاد مبارزه با فساد از اختیار پیگـرد قـانونی   -

  برخوردار است؟

قوانین حمایت از افشاکنندگان وجود دارد؟ آیـا  -

  هاي قانونی چارچوب -3
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ــاد از   ــزارش فس ــه گ شــهروندان درصــورت ارای

  حمایت قانون برخوردار خواهند بود؟

  آیا قانون آزادي اطالعات وجود دارد؟-

کم بر تحقیقات، اختیـارات زیـر را   آیا قوانین حا-

  :کنند فراهم می

دسترسی به شهود

دریافت اطالعات از خارج

مجازات کارشکنی و ارعاب

 مجازات استنکاف از دستور رسمی نهادهاي

مبارزه با فساد

    ــتی ــناد درخواس ــه اس ــدم ارای ــازات ع مج

نهادهاي مبارزه با فساد

 خبرینمحمایت از

دستگیري

ز محاکمهتوافق پیش ا

مراقبت

رهگیري ارتباطات الکترونیکی

هاي شخصی پتاپدسترسی به رایانه و ل

گیري از شاهدان و مظنونین نمونه

ورود و جستجوي محل

دسترسی به سوابق مالی

نهادهاي مبارزه با فساد به کدام نهادها گزارش -

  کند؟ می

یکــی از  آیـا نهـاد مبــارزه بـا فسـاد زیــر نظـر     -

  باشد؟ ي مجریه است یا مستقل مینهادهاي قوه

ملـزم بـه   طور منظم، آیا نهاد مبارزه با فساد به-

  ارایه گزارش است یا نه؟

هـاي الکترونیکـی    آیا این نهادها داراي درگاه -

هستند؟

  گوییپاسخ -4
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سطح سازمانی

هـاي   انداز و مأموریت نهاد مبارزه با فساد چشم-

  کند؟ تعریف می خود را چگونه

ها در دسترس همگان  انداز و مأموریت چشمآیا-

  قرار دارد؟

  وظیفه نهاد مبارزه با فساد چیست؟-

عملکردهاي عمده نهاد مبارزه با فساد چیست؟-

  ها اهداف و مأموریت -1

  

آیا نهاد مبارزه با فسـاد بـا رهبـري یـک نفـر،     -

یک هیأت اجرایی هیأتی از اعضاي کمیسیون یا

  شود؟ ره میادا

 بـراي چـه  کند، ها را منصوب می چه کسی آن-

  وقت؟ وقت یا پاره تماممدت،

  مالك عمده انتصاب چیست؟-

  شوند؟ آیا در مقابل اخراج حمایت می-

  شان چیست؟ هاي اصلی مسئولیت-

  
  رهبري-2

  آیا نهاد مبارزه با فساد برنامه راهبردي دارد؟ -

  ؟د کدامنها  خروجی و شاخصاهداف اصلی،-

را  ايهـاي زمینـه   واقعیـت  ،آیا طرح راهبـردي -

مدنظر دارد؟

  ریزي راهبردي برنامه-3

ساختار سازمانی نهادهاي مبارزه با فساد چگونه -

  است؟

سـازمانی   سـاختار آیا نهادهاي مبارزه با فسـاد  -

  دارند؟

  وجود دارد؟ ییواحدهاو  ها قسمتها،  بخشچه -

  وظایف هر بخش چیست؟-

کنان براي هر بخش ازجمله براي چه تعداد کار-

  وظایف اداري وجود دارد؟

اي وجود دارد؟ آیا ادارات منطقه-

  ساختار سازمانی-4
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هـاي منـابع انسـانی ازجملـه در      نقش سیاست-

دهنده سازمان چیست؟ قوانین و مقررات تشکیل
  مدیریت منابع انسانی-5

هـاي   آیا نهاد مبارزه با فساد بخشـی از شـبکه  -

تخصصین و کارشناسان مبارزه با فسـاد  جهانی م

باشد؟ می

مدیریت دانش و -6

اطالعات

صورت آنالیـن   نهاد مبارزه با فساد به وبگاهآیا -

  دسترسی است؟ قابل

اي از نهاد مبارزه با فساد  هاي ساالنه آیا گزارش-

  دسترسی است؟ صورت آنالین قابل به

صورت آنالین  آیا هرگونه مطالب منتشرشده به-

دسترسی است؟ بلقا

  ارتباطات -7

آیا هرگونه ارزیابی از عملکرد نهـاد مبـارزه بـا    -

فساد وجود دارد؟
  ارزیابی و نظارت -8

هاي آموزشـی در داخـل و خـارج از     چه برنامه-

هـاي   براساس گـزارش (نهادهاي مبارزه با فساد 

شود؟ اجرا می) ساالنه این نهادها

  آموزش و مشاوره -9

  

ه نهادهاي مبارزه بـا فسـاد چقـدر    بودجه ساالن-

  است؟

آیا این امر در گزارش ساالنه نهادهاي مبارزه با -

شود؟ فساد گنجانده می

  تدارکات و مالی -10

  

سطح فردي

دسترس درخصوص پروفایـل   هاي قابل آیا داده-

کارکنان مبارزه با فساد وجود دارد؟
  پروفایل کارکنان -1

بـارزه بـا فسـاد    براساس گزارش ساالنه نهاد م-

 ریزي شدهبرنامههایی براي کارکنان  چه آموزش

المللـی   هاي بـین  یک از آموزش ها در کدام و آن

کنند؟ شرکت می

  هاي فنی ظرفیت -2
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درخصوص همکاري نهادي نفعان ذينظرسنجی از 

شناسایی نهادهـاي ملـی مطـابق بـا وظـایف       درصدداین نظرسنجی 

ارزیابی  هاي مصاحبهدر  بایدکه است با فساد  مبارزه المللی بینهاي سازمان

این لیسـت بایـد از کشـوري بـه کشـور دیگـر       . باشد شده مشخصظرفیت 

  .انطباق داده شود

لطفاً پنج نهاد را 

مشخص کنید که 

نهاد مبارزه با فساد 

ها ارتباط کاري  با آن

.بسیار نزدیکی دارد

لطفاً پنج نهاد را 

مشخص کنید که نهاد 

فساد ارتباط مبارزه با 

کاري محدود یا هیچ 

ارتباطی ندارد اما بهبود 

.روابط مفید خواهد بود

دادستانی کل

اداره حسابرسی کل

مرجع مرکزي همکاري 

حقوقی متقابل

اتاق بازرگانی

کمیسیون خدمات 

عمومی

سسه آموزش ؤم

خدمات عمومی

اداره گمرك

انجمن کارفرمایان

عات مالیواحد اطال

وزارت امور اقتصادي

وزارت آموزش

وزارت امور مالی

وزارت امور خارجه

وزارت بهداشت

وزارت کشور

پارلمان

آکادمی پلیس
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لطفاً پنج نهاد را 

مشخص کنید که 

نهاد مبارزه با فساد 

ها ارتباط کاري  با آن

.بسیار نزدیکی دارد

لطفاً پنج نهاد را 

مشخص کنید که نهاد 

فساد ارتباط مبارزه با 

کاري محدود یا هیچ 

ارتباطی ندارد اما بهبود 

.روابط مفید خواهد بود

بخش پلیس

جمهور رئیسدفتر 

وزیر نخستدفتر 

نهاد تدارکات

اداره دادستانی کل

دادگاه عالی

تاداره مالیا

لطفاً موارد دیگر را 

.اضافه نمایید

موارد باال شامل 

نهادهاي مربوط 

.باشند نمی
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راهنماي مصاحبه با رؤساي نهادهاي مبارزه با فساد و مقامات 

  ارشد اجرایی

محیط مساعد

زمینه -1

اجتماعی،

اقتصادي و 

سیاسی

  است؟ شده تشکیلچرا نهاد مبارزه با فساد -

در مبارزه با فساد چگونـه ارزیـابی    اراده سیاسی را-

  کنید؟ می

خصـوص فسـاد در   آیا نظرسنجی یـا مطالعـاتی در  -

  است؟ شده انجامکشور 

ایـد چـه بـوده اسـت     نوع فسادي که تجربه کـرده -

  ؟)نمونه و روندهابخش،حجم،(

  دالیل اصلی فساد چیست؟-

آیا اقدامات سنتی و غیررسمی منجر به فساد وجود -

  دارد؟

مات فرهنگی باعث ممانعت از شناسـایی، کدام اقدا-

  شود؟ پیگرد و پیشگیري از فساد میتحقیق،

  نقش احزاب سیاسی در فساد چیست؟-

چه نوع فسادي عمدتاً زندگی مردم را تحت تـأثیر   -

  دهد؟ قرار می

  نماید؟ چه چیز کمک بیشتري به کاهش فساد می-

تـرین تغییـرات    بـزرگ  ،سـال گذشـته   5نسبت به -

هاي فسـاد چـه بـوده     در انواع و نمونه گرفتهصورت

است؟

ترتیبات -2

نهادي و 

سازوکارهاي 

هماهنگی

کدام نهادها همکاري رسمی و غیررسمی بـا نهـاد   -

  مبارزه با فساد دارند؟

مسـئول تحقیـق دربـاره     ي کـه آیا نهادهاي دیگر-

  وجود دارد؟ باشد، فساد

کدام نهادها ملزم به گـزارش اطالعـات بـه نهـاد     -

  با فساد هستند؟مبارزه 

یادداشـت   هااز نهاد یک کدامنهاد مبارزه با فساد با -

  تفاهم رسمی امضا نموده است؟

هاي  آیا نهاد مبارزه با فساد بخشی از هرگونه کمیته-
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  راهبري هست یا نه؟

از نهادها بیش از همه، از نهاد مبارزه بـا   یک کدام-

  کنند؟ فساد گزارش دریافت می

بیش از همه، به نهاد مبارزه بـا   از نهادها یک کدام-

  کنند؟ میارایهفساد گزارش 

نهاد مبارزه با فساد مایل به بهبود روابط کـاري بـا   -

  باشد؟ از نهادها می یک کدام

از نهادها تشـریک   یک کدامنهاد مبارزه با فساد با  -

  اطالعات دارد؟

  تداخلی با دیگر نهادها وجود دارد؟وظیفه، ازنظرآیا -

ف بالقوه بـین نهادهـا وجـود دارد چگونـه     آیا اختال-

  کرد؟ وفصل حلتوان آن را  می

توان همکاري نهاد مبارزه با فسـاد را در   چگونه می-

نج نهاد عمـده دیگـر در   سالمت اداري با پ چارچوب

  داد؟ کشور ارتقا

آیا پیشنهادهاي سـازمان از بـار حقـوقی برخـوردار     -

ستور دهـد؟ تواند د آیا نهاد مبارزه با فساد میهست؟

آیا مجازاتی براي عدم اطاعت از این دستورها وجود 

دارد؟

هاي  چارچوب -3

قانونی

هـاي قـانونی را بـراي     تـوان چـارچوب   چگونه مـی -

  تسهیل مبارزه با فساد بهبود بخشید؟

آیا اصالحات قـانونی نیازمنـد همکـاري بـا دیگـر      -

نهادهاست؟

گوییپاسخ -4

هرچند وقت و به چـه  نهاد مبارزه با فساد در عمل،-

  دهد؟ کسی گزارش می

شـفاهی  : گزارش نهاد مبارزه با فساد چگونه اسـت -

  یا کتبی؟

هـا   آیا جلساتی در پارلمان براي گـزارش پیشـرفت  -

  شود؟ برگزار می

  ها چگونه است؟ عمق بازبینی فعالیت-

  آیا شوراي عمومی وجود دارد؟-
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  هاي نظارتی چقدر است؟ اختیارات دستگاه-

نهادهاي ناظر بر عملکـرد نهـاد مبـارزه بـا     کارآیی -

  چگونه است؟ فساد

 رسـانی روزبـه  نهاد مبارزه با فسـاد مرتبـاً   وبگاهآیا -

شود؟می

سطح سازمانی

و  ها مأموریت-1

اندازها چشم

اندازهاي خود را و چشم اهدافنهاد مبارزه با فساد، -

چگونه تعریف کرده است؟

رهبري -2

  ا چیست؟اصلی شم هاي مسئولیت-

  ؟کند میچه کسی مدیران ارشد را منصوب -

  مالك اصلی براي انتصاب چیست؟-

  ؟شود میحمایت  ها آنبرکناري از  درصورتآیا -

آیا اعضاي نهاد مبارزه با فساد هنگام ایفاي وظایف -

؟شوند میاصلی حمایت 

 ریزي برنامه-3

راهبردي

و تخصیص بودجه نهاد مبارزه  گیري تصمیمساختار -

  ا فساد چگونه است؟ب

 ریـزي  برنامـه وقت رؤسا براي بحث درباره  هرچند-

  ؟کنند میمالقات  باهمراهبردي 

  موافقت با راهبرد ساالنه چگونه است؟-

اقدام دربـاره   هاي طرحآیا بازبینی ساالنه راهبرد و -

  عملکرد وجود دارد؟

  بودجه نهاد مبارزه با فساد چگونه است؟-

مـالی   تـأمین فسـاد را  چه کسـی نهـاد مبـارزه بـا     -

  ؟کند می

  مالی وجود دارد؟ تأمینآیا حمایت قانونی از سطح -

  بودجه نسبت به پنج سال گذشته متفاوت است؟ تأمین- 

  ؟شود میپرداخت  موقع بهآیا بودجه -

  بودجه چگونه است؟ تأمینفرایند برآورد -

  هزینه کلی کارکنان چقدر است؟-

بودجه  يینهباعث هز هایی فعالیتبیش از همه چه -

  ؟شود می
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  عواقب ناکامی در نیل به اهداف چیست؟-

طــرح  براســاسعملکــرد ســاالنه  هــاي طــرحآیــا -

؟باشد میراهبردي سازمانی 

ساختار  -4

سازمانی

آیا از ساختار سازمانی موجود راضی هستید یا فکـر  -

برخی اصالحات ضرورت دارد؟ کنید می

مدیریت  -5

منابع انسانی

  انسانی وجود دارد؟ آیا بخش منابع-

  فرایندهاي استخدامی کارکنان جدید چگونه است؟-

ایـن   آیـا فرایندهاي ارتقاي کارکنان چگونه است، -

  ؟اند شدهمنتشرفرایندها 

ــان چیســ   - ــدهاي انضــباطی کارکن آیــا  ؟تفراین

  ؟اند منتشرشده

  آیا ضوابط رفتاري وجود دارد؟-

چـه   ؟ بـه کنند میآیا کارکنان دارایی خود را اعالم -

  ؟شود میمعلوم  ها آنصحت  چگونهکسی؟ 

  فرایند ارزیابی ساالنه وجود دارد؟-

  ؟شوند میجدید آگهی  هاي سمتآیا همه -

  آیا راهبرد آموزشی نهاد مبارزه با فساد وجود دارد؟-

  ؟دهد میچه کسی کارکنان جدید را آموزش -

بـا   هـا  آنآیـا آموزشی چیسـت؟   هاي برنامهرئوس -

  اقدام پیوند دارند؟ يها طرحراهبرد یا 

مختص نهاد مبارزه با فساد وجـود   هاي پرداختآیا -

  دارد؟

از کارکنـان دیگـر    توانـد  میآیا نهاد مبارزه با فساد -

نهادها براي ایفاي وظایف درخواست نماید؟

مدیریت  -6

دانش و اطالعات

فسـاد از   منـد  نظامتشخیص الگوهاي  درصورتآیا -

پیشـگیري، چنـین   تحقیـق یـا تـیم     هـاي  تیمسوي 

؟شود میین دو تیم به اشتراك گذاشته بهایی یافته

ارتباطات -7

داخلی نهاد مبـارزه بـا فسـاد     رسانی اطالعينحوه-

  چگونه است؟

  چگونه است؟ ها رسانهتعامل با  ينحوه-

  چگونه است؟ نهادهاارتباط با دیگر -
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  ؟کند میچگونه با مردم ارتباط برقرار  -

مـدیریت نهـاد مبـارزه بـا فسـاد       آیا شهروندان در-

  ؟دارندمشارکت 

مـدیریت در ارتبـاط بـا آمـوزش،      هـاي  کمیتـه آیا -

و آگاهی بخشـی بـه شـهروندان     تحقیق، پیشگیري

وجود دارد؟

نظارت و  -8

ارزیابی

آیا نهاد مبارزه با فساد از استاندارد رویه عملیـاتی -

SOPs راهنما براي وظایف اصلی  هاي دفترچهیا

  ؟باشد میبرخوردار

بازبینی پیشرفت کـاري و حجـم کـاري     هاي رویه-

  چگونه است؟

هـاي  نقـش آیا همه کارکنـان از شـرح وظـایف و    -

  برخوردارند؟ مشخص

محلـی،   يآیا نهاد مبارزه با فساد از طریـق شـبکه  -

و دیگــر  وتحلیــل تجزیــهافــزار نــرم، هــا دادهمرکــز

  ؟کند میفعالیت  افزارها نرم

ارزه با فسـاد چگونـه ارزیـابی    نهاد مب هاي فعالیت-

؟شود می

آموزش و  -9

مشاوره

آمـوزش   هاي فعالیتنهاد مبارزه با فساد از چه نوع -

؟کند میپشتیبانی  اي مشاورهو 

تدارکات و  -10

مالی

  یس امور مالی یا بخش مالی وجود دارد؟یآیا ر-

آیا نهاد مبارزه با فساد ظرفیـت سیسـتم مـدیریت    -

  اطالعات مالی دارد؟

حـوزه   یـا  هر بخـش  برايمدیریت بودجه  ينحوه-

  چگونه است؟

ــه  - ــبت بودج ــأمیننس ــده ت ــوي  ش ــال از س در س

طی پنج سـال گذشـته چگونـه بـوده     ، اهداکنندگان

  است؟

مبـارزه بـا    هـاي به نهاداهداکنندگان کمک مالی  -

  ؟چه کسانی هستندفساد 
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سطح فردي

پروفایل  -1

کارکنان

حال حاضر با نهاد مبارزه با چه تعداد از کارکنان در -

فساد همکاري دارند؟

هاي  ظرفیت -2

فنی

 در میــانهــاي فنــی  درحــال حاضــر چــه ظرفیــت-

کارکنان وجود ندارد؟

  راهنماي مصاحبه با کارکنان نهادهاي مبارزه با فساد

نمونه سؤاالتپروفایل کارکنان

نوع وظایف -1

  عنوان سمت شما چیست؟-

  هستید؟ برخوردار (TORs)تآیا از حیطه اختیارا- 

مـنعکس   شـما وظایف روزانه ،آیا در حیطه اختیارات- 

  ؟است شده

ي اصلی شما در درون نهاد مبـارزه بـا   ها تیمسئول-

فساد چیست؟

سابقه -2

  چه سالی به سازمان ملحق شدید؟-

کجـا کـار   قبل از همکاري با نهاد مبارزه با فسـاد، -

  )در ده سال گذشته(کردید؟ می

  ت دانشگاهی شما چیست؟تحصیال-

شما تاکنون در نهاد مبارزه با فساد  اي حرفهتجربه -

  چه بوده است؟

آیــا راجــع بــه موقعیــت خــود در ســازمان از شــما -

مصاحبه شد؟

آموزش -3
قبل یـا در طـی تصـدي ایـن      یآیا هرگونه آموزش-

اید؟ سمت در نهاد مبارزه با فساد گذرانده

ها و  انگیزه-4

دالیل جابجایی 

کارکنان

خواهید با نهاد مبـارزه بـا فسـاد همکـاري      چرا می-

  دالیل اصلی شما چیست؟؟نمایید

در نهـاد   ادامه همکاريسه دلیل اصلی شما براي -

  فساد چیست؟بامبارزه

که در خودتان براي ترك نهـاد   اي عمدهسه دلیل -

  مبارزه با فساد سراغ دارید چیست؟
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 کـاري  چهانجام  در همکاري با نهاد مبارزه با فساد-

  را بیشتر دوست دارید؟

 کاري چهدر همکاري با نهاد مبارزه با فساد انجام  -

  را کمتر دوست دارید؟

را بیشـتر   کـاري  چهانجام  ،در ارتباط با وظیفه خود-

  دوست دارید؟

را کمتـر   کـاري  چهانجام  ،در ارتباط با وظیفه خود-

دوست دارید؟

توسعه شغلی -5

د بـا نهـاد مبـارزه بـا فسـاد      چه مدت مایل هسـتی -

  همکاري نمایید؟

  آیا از معیارهاي ارتقا آگاهی دارید؟-

آیا از فرایند و نتـایج  اید؟ آیا شما مشمول ارتقا بوده-

  آن راضی هستید؟

ی براي انتقال یا همکـاري بـا دیگـر    یها آیا فرصت-

اید؟ هاي نهاد مبارزه با فساد داشته بخش

هاي فنی ظرفیت

 کارکنان -الف

تحقیق

  از فساد سروکار دارید؟ اي عمدهبا چه نوع  -

  کنید؟ ساالنه چند پرونده را بررسی می-

هـا رسـیدگی    هایی که بـه آن  مقدار متوسط پرونده-

  کنید چیست؟ می

اسـتاندارد  هـاي   رویـه از ،خصوص تحقیقـات آیا در-

  ؟کنیدپیروي میعملیاتی 

 جـواب  که درصورتیآیا با مفاهیم زیر آشنا هستید؟-

هاي خاص  شما بله است آیا با این مفاهیم در پرونده

  اید؟ سروکار داشته

فساد در بخش عمومی  

فساد در بخش خصوصی

تبانی

هاي مرتبط با مقامات عمومی خارجی پرونده

سوءاستفاده/اختالس

استفاده نادرست از اموال عمومی
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تخلف در اداره عمومی

بازي پارتی

مدارك کاري دست

 وییپولشمبارزه با

ها استرداد دارایی

هاي معاضدت قانونی دوجانبه درخواست

که  یدرصورتباشید؟ هاي زیر را دارا می آیا مهارت-

هاي خاصی در ایـن   جواب شما بله است آیا آموزش

اید؟ زمینه گذرانده

نکاتی از حقوق جزا براي اثبات استناد به  

ها براي دادستان فایل پرونده سازي آماده

مصاحبه

برداري شتیاددا

هامدیریت فایل

درخواست اسناد از دیگر نهادها

 اطالعات آوري جمعافتتاح منبع

اطالعات آوري جمع

 مالی هاي حساب صورتخواندن

 هاداراییبرمحدودیت اعمال

پولشوییهاي  مواجهه با پرونده

تفتیش و مصادره اموال

دسترسی و تفتیش ابزارهاي الکترونیکی

مراقبت

 خبردهندگاناستفاده از

مشارکت در عملیات مشترك با پلیس

حراست از صحت شواهد

نگارش گزارش تحقیق

دانـش و تجربـه،  هاي اصـلی،  از مهارت یک کدام-

  باشد؟ درحال حاضر در تیم تحقیق موجود نمی
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کارکنان - ب

 نهادهاي

از  پیشگیري

فساد

  هاي زیر دارید؟ در هر یک از حوزه اي تجربهآیا -

هاي ملی مبارزه با فسادتوسعه راهبرد  

هاي اقدام مبارزه با فساد توسعه طرح

هاي مبارزه با فساد نظارت بر اجراي سیاست

سنجش فساد

هاي مبارزه با فساد ارزیابی اثربخشی سیاست

هاي سالمت اداري ارزیابی/مخاطرات فساد

،ها مقررات و رویهبازبینی قوانین

،ـ   مقررات و رویهپیشنهاد قوانین د یـا  هـاي جدی

شده بازبینی

 عمده المللی بیناستانداردهاي

آموزش عمومی

انتشار دانش درخصوص فساد و مبارزه با فساد

ارتباطات

دانش گذاريبه اشتراك

هاي تعارض منافع رژیم

دادنهاي مربوط به هدیه سیاست

ها دارایی اظهارنامه

خصـوص  در المللـی  بـین يمشارکت در عرصه

انسیون سازمان ملل بـراي  بازبینی سازوکارهاي کنو

مقابله با فساد

معاضدت قانونی دوجانبه

ــد؟  - ــارت داری ــر مه ــوارد زی ــک از م ــا در هــر ی آی

هـاي   که جواب شما بله است آیـا آمـوزش  درصورتی

اید؟ خاصی را سپري کرده

آموزش مردم  

مشاوره و راهنمایی

نگارش مواد آموزش عمومی

صحبت براي عموم

توسعه ضوابط رفتاري
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 قوانین نویس پیشتهیه

توسعه و انجام نظرسنجی ادراك عمومی

طراحی راهبردهاي ارتباطی

نویسی گزارش

 ها دارایی هاي اظهارنامهمرور

دانـش و تجربـه   هـاي اصـلی،   از مهارت یک کدام-

باشد؟ درحال حاضر در تیم پیشگیري موجود نمی

سطح سازمانی

و  انداز چشم-1

ها مأموریت

هـاي نهـاد مبـارزه بـا فسـاد       یتو مأمور انداز چشم-

  چیست؟

هاي نهاد مبارزه بـا فسـاد    و مأموریت انداز چشمآیا -

  براي شما روشن است؟

توانـد   به نظر شما نهاد مبارزه با فساد چگونـه مـی  -

  بهتر عمل نماید؟

ها نهاد مبـارزه بـا    از حوزه یک کدامبه نظر شما در -

تواند عملکرد خود را بهبود بخشد؟ فساد می

رهبري -2

-رهبري نهاد مبارزه با فساد را چگونه ارزیابی مـی -

بـد و   چنـدان  نـه متوسـط، خـوب، خیلیعالی،(کنید

؟)ضعیف

 ریزي برنامه-3

راهبردي

راهبـردي مشـارکت    ریـزي  برنامـه آیا در عملیـات  -

دارید؟

مدیریت  -4

منابع انسانی

درباره بهداشت، ایمنی،  منتشرشدههاي  آیا سیاست-

  رگویی و غیره وجود دارد؟تبعیض، زو

دربــاره تعطــیالت، منتشرشــدههــاي  آیــا سیاســت-

،کـاري  اضافهها، میزان پرداخت،مرخصی استعالجی

  هاي شکایت وجود دارد؟ و رویه ارتقا

آیا ضوابط رفتاري و آموزش درباره رفتار اخالقـی، -

  سیاست تعارض منافع وجود دارد؟ها، افشاي دارایی

تخصـص   دهنده نشانشما کنید حقوق احساس می-

  و تجربه شماست؟

هاي اضافی راضی هستید؟ از پرداخت-
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مدیریت  -5

دانش و اطالعات

ـات ودانـش   گـذاري بـه اشـتراك  آیا -  ـا شـما    اطالع ب

کـافی صـورت    انـدازه  بـه ایمیل و دیگر ابزارها  وسیله به

گیرد؟ می

نظارت و  -6

ارزیابی

  ؟دهیدمیمورد نظارت و ارزیابی قرار آیا کارتان را-

  ؟چگونه-

  شوید؟ آیا ساالنه ارزیابی می-

  دربر داشته است؟ اي نتیجهها  آیا این ارزیابی-

  شود؟ آیا کار شما از دیدگاه عملکردي ارزیابی می-

  کافی بودند؟ شده استفادهعملکرديهاي  آیا مالك-

کنیــد نهــاد مبــارزه بــا فســاد از  آیــا احســاس مــی-

هاي شما بهترین استفاده را کرده است؟ مهارت

آموزش و  -7

مشاوره

براي تصـدي سـمت شـما،   فساد آیا نهاد مبارزه با -

نموده است؟ ارایهآموزش کافی 

محیط مساعد

زمینه  -1

اجتماعی، 

و  اقتصادي

سیاسی

ارزه با فساد اراده سیاسی در کشورتان را براي مب-

متوسط،خیلی خوب،عالی،(کنیدچگونه ارزیابی می

؟)بد یا ضعیف چندان نه

ترتیبات -2

نهادي و 

 سازوکارهاي

هماهنگی

آیـا بـا نهادهـاي خـارج از نهـاد مبـارزه بـا فســاد        -

  همکاري دارید؟

عالی،(کنید مشارکت خودتان را چگونه ارزیابی می-

؟)ضعیفبد یا  چندان نهمتوسط،خیلی خوب،

 هاي چارچوب-3

قانونی

 وظیفـه  انجـام آیا مقررات قانونی که باعث تسهیل -

  شود وجود دارد؟ شما می

ــا مقــررات قــانونی کــه باعــث ممانعــت شــما از   آی

شود وجود دارد؟ می وظیفه انجام

گوییپاسخ-4
؟کنید تصویر عمومی سازمان را چگونه ارزیابی می-

)ضعیفمتوسط یا عالی،(

کل طور به
ترین ارجحیت نهاد مبارزه با فساد  به نظر شما عالی-

وظایفش چیست؟ مؤثرترایفاي  منظور به
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2پودمان 

  تدوین و اجراي سیاست مبارزه با فساد

  هاي ملی مبارزه با فساد پشتیبانی از توسعه راهبردها و سیاست

 هاي سیاستدر توسعه  گذاران سیاستاز غالبامبارزه با فساد  نهادهاي

فنـی   هاي مشاورههاي مبتنی بر شواهد و رزه با فساد از طریق تهیه دادهمبا

توسـعه راهبردهـاي    يدر زمینه مؤثرترهاي مشاورهارایه. کنند میپشتیبانی 

برخورداري از دانش و تخصص الزم در طیـف   مستلزم،فساد باملی مبارزه 

ت مالی مدیری ازجملهگذاري سیاستوسیعی از موضوعات ملی و فرایندهاي 

خـدمات   ارایههاي نظامخدمات شهري، مدیریتعمومی، تدارکاتعمومی،

یا ملـی   سازي خصوصیدولتی، فرایندهاي  مؤسساتمختلف، هاي بخشدر 

چنین طیفـی از تجربیـات در   . باشد میمنابع طبیعی و غیره  مدیریتکردن،

مسـتلزم   راهبردهاي ملی، توسعه،رو ازاین.شود نمیپیدا  به تنهایینهاد یک

از نهادهاي ملی و دیگر بـازیگران   اي مجموعههماهنگی وسیع با  مشورت،

از  هـا  آنو نیـز جلـب حمایـت     هـا  آناز تجربیـات   بـرداري  بهـره منظـور  به

.است پیشنهادشدهاصالحات 

  هاي اقدام مبارزه با فساد توسعه طرح

در ارتباط بـا   مخصوصاًقدم اساسی در تدوین سیاست مبارزه با فساد،

اقدام  هاي طرحجزئیات اجراي  تشریحراهبردهاي جامع ملی مبارزه با فساد،

ثانویه راهبردهاي مبارزه با فساد بوده و حاوي تـدابیر   اسناد،ها این؛ باشد می

بـراي  بخش از برنامـه،  این. باشد مییا نهادها  ها بخشاصالح  برايخاص 

ــتر، ــارایی بیش ــک ــه  دبای ــک مجموع ــادارداراي ی ــد معن ــاص از اق امات خ

. باشـد  معیارهـا /ها شاخصو  ها مسئولیتخاص، االجل ضرببا  پیشنهادشده

.وجود داشته باشد اط آشکار بین راهبرد و طرح اقدامدر اینجا باید یک ارتب

در توسـعه  تواننـد  مـی مختلفـی   هايشیوهنهادهاي مبارزه با فساد به 

 وتحلیـل  تجزیهو  يآور جمع: اقدام مبارزه با فساد مساعدت نمایند هاي طرح
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در زمینـه   هـا  فعالیـت سـازي  هماهنگاطالعات از نهادهاي دولتی مختلف،

و نظارت بر  معیارگذاريهاي نظاميمشورت در توسعه ارایه،ها طرحتوسعه 

  .مختلف هاي فعالیت

  هاي مبارزه با فساد هماهنگی و نظارت بر اجراي سیاست

 کننـده  هماهنـگ ي نقش نهادهاي مبارزه با فساد اغلب موظف به ایفا

در بخـش قبلـی    ذکرشـده اقـدام   هاي طرحبراي اطمینان از اجراي صحیح 

نهادها باید ارتبـاط و همکـاري مـابین نهادهـاي      ایندر این زمینه،. هستند

بـین نهـاد    مثـاالً . مرتبط را فراهم نماینـد  فرایندهايمختلف مسئول براي 

شکایات  کننده دریافتمسئول براي تعریف سیاست تدارکات عمومی و نهاد 

شـکایات و نهـادي کـه     کننده دریافتدرخصوص نقض مقررات یا بین نهاد 

.، ارتباط برقرار سازندرا برعهده دارد ها مجازاتمسئولیت اعمال 

بـراي   متحـد  کنوانسیون سازمان ملـل  خودارزیابیحمایت از 

مبارزه با فسـاد و اجـراي مالحظـات سـازوکار بـازبینی ایـن       

  کنوانسیون

کشورهاي عضو کنوانسـیون سـازمان    کنفرانس،2009نوامبر سال  در

براي مبارزه با فساد، سازوکار بازبینی اجـراي کنوانسـیون را بـه     متحد ملل

لیســت چــکموظفنــدهاکشــور ،ایــن ســازوکار براســاس. تصــویب رســاند

را بـه   خودارزیـابی هـاي  گـزارش کنوانسیون را تکمیل کـرده و  خودارزیابی

 نهـاد  یـک موظفنـد کشـورهاي عضـو   . دنـ سیون ارسـال نمای دبیرخانه کنوان

هـاي  فعالیـت مرکـزي   هـاي  کـانون عنـوان  بـه تـا   کـرده مـأمور عمومی را 

مبارزه با فساد ممکن است خودشان  نهادهاي. کنندایفاي نقش  خودارزیابی

 کننـده  هماهنگاین وظیفه را برعهده گیرند یا ممکن است نقش اساسی و 

.بی داشته باشندخودارزیا هاي فعالیتدر 
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  ها ظرفیترهنمودهایی براي ارزیابی 
  

موضوعات اصلی و نمونه سؤاالتها ظرفیت

محیط مساعد

ترتیبات نهادي و 

 سازوکارهاي

مشارکت : همکاري

دیگر نهادهاي 

دولتی در تبادل 

اطالعات و همکاري

بین خود و نهاد (

مبارزه با فساد در 

اطالعات  آوري جمع

یا اجراي 

اي طرح ه فعالیت

اقدام یا در ارتباط 

 خودارزیابیبا 

کنوانسیون سازمان 

ملل براي مقابله با 

)فساد

بیان شفاف و پـذیرش عمـومی مأموریـت نهـاد     -

هــا و  مبــارزه بــا فســاد بــراي همــاهنگی فعالیــت

درخواست اطالعات در ارتباط با سیاست مبارزه بـا  

 خودارزیـابی نظارت بر اجراي طرح اقدام یـا  فساد،

  ؛یون سازمان ملل براي مقابله با فسادکنوانس

پذیرش عمومی و آگاهی از چـارچوب همکـاري   -

که تبادل اطالعات مابین نهادهاي مبارزه با فساد 

  سازد؛ را ممکن می

هاي  مرکزي در نهادهاي دولتهاي  وجود کانون-

هـاي مـرتبط بـا     براي همـاهنگی فعالیـت  مربوط 

  فساد و طرح اقدام؛ بامبارزهراهبرد 

واضح براي  اي رویهیا چارچوب  نامه تفاهمود وج-

 نفعان ذياطالعات با  گذاري اشتراكهمکاري و به

  ؛ها کارکرد عملی چنین چارچوبمختلف؛

بین نهاد مبارزه با فساد و دیگر  غیررسمیروابط -

  نهادها؛

 که هنگامیویژه بهو به موقع  وجود ارتباط منظم -

یافت گزارش نهادهاي مبارزه با فساد موظف به در

محول شده به دیگر  تدابیرمنظم از اجراي  اي دوره

  ؛باشندمی نهادها

  و کیفیت تعامل بین نهادها؛ تعدد-

  :نمونه سؤاالت

ــا فســاد  - ــارزه ب آیــا وظیفــه همــاهنگی نهــاد مب

قوانین و دیگر تصمیمات دولتی  وسیله بهروشنی به

دقیـق بـه اطـالع     صـورت  بهآیا است، شده تعریف

  مختلف رسیده است؟نفعان ذي

آیا نقش هماهنگی نهاد مبارزه با فساد بـا انتقـاد   -
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آن مقاومـت   دربرابـر مواجه شده یا دیگـر نهادهـا   

  اند؟ کرده

بین نهـاد  ) شده تثبیتهاي  یا رویه(نامه تفاهمآیا -

مبارزه با فساد و وزارت دادگسـتري بـراي تبـادل    

د اطالعات مرتبط با ابتکارات مبارزه با فساد دو نها

  وجود دارد؟

آیا نهـاد مبـارزه بـا فسـاد از اختیـار درخواسـت       -

اطالعات بیشتر برخوردار است؟

: نفعان ذيمشارکت 

مشارکت 

هاي جامعه  سازمان

هاي  سازمانمدنی،

و جامعه  غیردولتی

در به وجود  تجاري

آمدن راهبردها و 

نظارت بر 

هاي مبارزه  فعالیت

با فساد

کارهاي عملـی  چارچوب هماهنگی یا دیگر سازو-

 نفعـان  ذيرا بـین که مشاوره و تبـادل اطالعـات   

دانشـگاهیان  جامعه مدنی،دولت، ازجمله(مختلف

  سازد؛ ممکن می) و غیره

وجود سازوکار نهادي براي مشـاوره و مشـارکت   -

در توسعه و نظارت بر راهبـرد   غیردولتیبازیگران 

  مبارزه با فساد؛

  :نمونه سؤاالت

ــارکت و  - ــومی مش ــاي عم ــین  فض ــاري ب همک

چگونه  غیردولتینهادهاي دولتی و دیگر بازیگران 

  است؟

گوي وطرف گفت عنوان بهآیا نهاد مبارزه با فساد -

معتبري از سوي جامعـه مـدنی و بخـش تجـاري     

 عنوان بهآیا نهاد مبارزه با فساد شود؟ نگریسته می

براي جامعه مدنی نسبت  دسترس قابلنهاد بازتر و 

  شود؟ دولتی تلقی میبه دیگر نهادهاي 

امکان مشارکت بازیگران آیا نهاد مبارزه با فساد،-

توســعه (را  گــذاري سیاســتدر فراینــد  غیردولتــی

) راهبرد مبارزه بـا فسـاد و نظـارت بـر اجـراي آن     

  کند؟ تسهیل می
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سطح سازمانی

اطالعات  آوري جمع

ظرفیت : و پردازش

اطالعات  آوري جمع

،نفعان ذياز طیف 

 پردازش

هاي دریافت  ورودي

شده از منابع 

گوناگون و انجام 

و  وتحلیل تجزیه

گزارش ارایه

ــادي، ــات نهـ ــاختار،ترتیبـ ــیم داخلـــی سـ تقسـ

وظایف نهادي که انجام این وظایف را /ها مسئولیت

  :شمارد مجاز می

تعـداد کارکنـان کـافی بـراي     واحد اختصاصـی، -

  ها؛ داده آوري جمعپردازش اطالعات و 

هاي مـابین کارکنـان واحـد،    نقشتقسیم داخلی -

و  کننـدگان  نظـارت دهی بین گزارشسازوکارهاي

  نظارت شوندگان؛

وجود تخصص بخشی در درون نهـاد مبـارزه بـا    -

ــتم  ــاد و سیس ــه چنــین     فس ــادگیري ک ــاي ی ه

  کند؛ ی اقتضا مییها سیستم

  : سؤاالتنمونه 

هـاي   آیا طرح کاري ساالنه داخلی براي فعالیـت -

باشد؟ یا حاوي اهداف خاص میآواحد وجود دارد؟

ــه اهــداف را مــورد ارزیــابی قــرار   چگونــه نیــل ب

  دهید؟ می

کـافی بـراي پـردازش همـه      قـدر  بهآیا کارکنان -

  وجود دارد؟ شده آوري جمعهاي  داده

سـرورها و دیگـر ابزارهـاي فنـاوري     /ها آیا رایانه-

از عملکرد واحد پشتیبانی  مؤثرياطالعات به نحو 

تخصصـی  /اختصاصـی  افزارهـاي  نرمآیا کنند؟ می

براي حمایت از وظایف نهادهاي مبارزه با فساد در 

این حوزه وجود دارد؟

ارتباطات : ارتباطات

و همکاري مؤثر با 

نهادهاي دیگر

کثرت و کیفیت تعامل  کننده تضمینسیستم داخلی 

  .با نهادهاي دیگر

  :نمونه سؤاالت

تخصص آیا کارکنان نهاد مبارزه با فساد از زمان،-

هـا و   کیفیت گزارش نترلک کافی براي کار و ابزار

  اطالعات دریافتی از دیگر نهادها برخوردار هستند؟

آیا نهاد مبارزه با فساد استانداردها و رهنمودهاي -
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نظارت بر  منظور به(دهی براي دیگر نهاد راگزارش

  فراهم آورده است؟)ها اجراي سیاست

تعامل بـا دیگـر   ،مند نظامطور بهآیا سیستمی که -

کند وجود دارد؟ را حفظ می هانهاد

ارتباط : ارتباطات

مؤثر با مردم،

ارتقاي شفافیت 

سیستم کلی مبارزه 

با فساد

همراه با  سایتوب: از ابزارهاي ارتباطی گیري بهره

از اجـراي طـرح اقـدام مبـارزه بـا       روز بهاطالعات 

هاي سـنتی و ابزارهـاي    از رسانه مندي بهرهفساد؛

  .رسانه اجتماعی

  :نمونه سؤاالت

نهـاد   مورداستفادهاي رسانهاز ابزارهاي  یک کدام-

کـه  مبارزه با فساد جهت حصول اطمینـان از ایـن  

از وضـعیت   اي گسـترده و  روز بـه اطالعـات  مردم،

اجـراي طـرح اقــدام مبـارزه بــا فسـاد را دریافــت     

کنند مناسب است؟ می

سطح فردي

  :ظرفیت فنی

هـاي مطالعـاتی    توسـعه طـرح   ازجملـه مطالعات تشخیصی، انجام و مدیریت

  هاي خاص قرار دارد؛ هدفمند که در پیوند با اهداف سیاست

و تبـدیل  ) کمی و کیفـی  صورت به(ها و اطالعات داده وتحلیل تجزیهتوانایی 

؛اجرا قابلها به پیشنهادهاي سیاسی  یافته

لیسـی مفیـد خواهـد    برخورداري از دانش مطلوب از زبـان انگ (نویسی گزارش

؛)بود

مبارزه با فساد؛ المللی بینابزارهاي حقوقی  بهوقوف 

که بـا زمینـه خـاص     المللی بینهاي مطلوب  از استانداردها و شیوه مندي بهره

ملی انطباق یافته؛

ها؛ نظارت و ارزیابی مهارت

روابط عمومی و ارتباطات؛

.حی شبکهاینترنت و طرارایانه،هاي فناوري اطالعات، مهارت
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  3ن پودما

  آن هاي پذیري آسیبمطالعه پیرامون فساد و 

بـدون ارزیـابی دقیـق     تـوان  نمـی فسـاد را   يدرباره مؤثرهاي واکنش

 هـاي  شـکاف نهادهـا،  ناکارآمـدي دهنـده  نشانمشکل طراحی نمود؛ فساد 

دقیـق نیازمنـد    1تحقیقـات تشخیصـی  . هاسـت  نارسـایی سیستمی یا 

یـک سـازمان یـا    (سیسـتم رکز فساد در درون شناسایی و فهم گستره و تم

و  هـا  سیسـتم هـاي  آسـیب خـاص آن و   اشـکال ،)هـا  سـازمان سیستمی از 

فساد  هاي آسیبفساد و  يمطالعه درباره. باشد میفرایندهاي منجر به فساد 

مبارزه با فساد  هاي سیاستمبتنی بر شواهد براي  هاي دادهآوري جمعبراي 

  .ضروري است

قـانونی؛  وتحلیـل  تجزیـه شـامل شناسـانه، آسـیب هـاي  شناسی روش

عمــلدر  هــا آنفعالیــت  يخــاص و نحــوه هــاي سیســتموتحلیــل تجزیــه

وتحلیـل  تجزیـه ؛هـا  پیمـایش از  اسـتفاده ؛)تدارکات عمـومی  مثال عنوان به(

فسـاد؛ ارزیـابی خطـر     يآماري براي تهیه اطالعات کمی دربـاره  هاي داده

  .باشد میادي یا قانونی نه وکار کسبفساد در فرایندهاي 

کـه   دنشـو  مـی هنگـامی مهـم تلقـی     ویـژه  بهشناسانه مطالعات آسیب

ارزیـابی  . دنـ ده مـی مبـارزه بـا فسـاد را مـورد ارزیـابی قـرار        هـاي  سیاست

است کـه   مسألهعمیق این  وتحلیل تجزیه، عمل پیچیده و شامل ها سیاست

. انـد بهبودیافتـه هـا  سیاسـت اجراي  واسطه بهچگونه سیستم مبارزه با فساد 

ــه ــ  هــاي یافت ــاتی بای ــت مطالع ــراي  دحاصــل از فعالی ــایی ب در ایجــاد مبن

-آسـیب  هـاي  فعالیتقرار گیرد و همان  مورداستفادهآینده  هاي گیري اندازه

آوردن نتـایج   دسـت بهباید تحت شرایط مشابه براي  ها پیمایششناسانه و 

دلیـل  بـه اقعیـت  در و. شـود  تکـرار ،هـا  سیاسـت قابل قیاس بعد از اجـراي  

                                                          
1- diagnostic research
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نـدرت  بـه وتحلیـل  تجزیـه نـوع از   ایـن سیاسی و ظرفیتی، هاي محدودیت

  .شود میاجرا  طورجدي به

نهادهاي مبارزه بـا فسـاد بایـد قـادر بـه      ها، براي انجام ارزیابی سیاست

آماري مربوط به  وتحلیل تجزیه(و پردازش اطالعات از منابع متعدد آوري جمع

تـدابیر   ياطالعاتی دربـاره مانند اداره دادستانی،هاي نهادهاي خاص ه فعالیت

عالوه بـر  در این حال، . باشند)هاي ادراکی و تجربی پیمایش،اتخاذشدهجدید 

ـ نهادها و فرایندهاي مربوط، دربارهدانش عمومی نیاز به  کـارگیري همهارت ب

ـایش روشاستفاده از) استنباط/ یا فهم( ـاد   هاي ارزیابی خاص و پیم هـاي فس

  .رت داردضرو

  ها ظرفیتبراي ارزیابی  رهنمودهایی

موضوعات مهم و نمونه سؤاالتها ظرفیت

محیط مساعد

: طرفی بیاعتبار و 

ظرفیت انجام 

هاي  ارزیابی

طرفانه بی

منبع معتبـري از   عنوان بهباید  فسادبانهاد مبارزه 

مـورد اعتمـاد    طرفانـه  بیهاي  تخصص و ارزیابی

ــد ــرا . باش ــین ش ــدان چن ــابی را یطی،در فق ارزی

ــی ــتقل     م ــر و مس ــل معتب ــک عام ــه ی ــوان ب ت

  .نمود سپاري برون

  :نمونه سؤاالت

هاي نهاد مبارزه بـا فسـاد    آیا مطالعات و ارزیابی-

خــوبی بــهاســت و  دســترس قابــلبــراي عمــوم 

 درمـورد آیـا سـازوکار بـازخورد    است؟ منتشرشده

نظـر در   ارایـه براي مثـال امکـان   (ها کیفیت آن

  وجود دارد؟) مبارزه با فساددرگاه نهاد 

نهـاد   وسـیله  بـه هاي صورت گرفتـه   آیا ارزیابی-

آیا شود؟ تلقی می طرف بیمعتبر و مبارزه با فساد،

  است؟ شده واقعموردنقد

هاي صورت گرفته توسط  آیا مطالعات و ارزیابی-

 شـده  شـناخته گسترده  طور بهنهاد مبارزه با فساد 

  ذاشته است؟ها تأثیر گ آیا بر سیاستاست؟
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که  "مخالف"جایگزین یا /هاي رقیب آیا ارزیابی-

هاي ارزیابی نهاد مبارزه با فساد را با چالش  یافته

مواجه کند وجود دارد؟

  :نفعان ذيمشارکت 

مشارکت دیگر 

نهادهاي دولتی و 

 غیردولتیبازیگران 

در تبادل اطالعات و 

در  ازجمله(همکاري

 سپاري برون

)مطالعات

ــا- ــارچوبوجـــود و کـ ــاي  رکرد عملـــی چـ هـ

 مسـاعی  تشـریک بـراي تسـهیل    اي رویه/قانونی

براي مثال  ؛مطالعاتی بین نهادهاي دولتی مربوط

همکاري و تشریک اطالعات بین نهاد  نامه تفاهم

نهادهاي مسئول  ویژه بهمبارزه با فساد و دیگران 

ــدهاي    ــز واح ــی و نی ــالمت اداري و حسابرس س

ن از دسترسـی  اطمینـا (اجراي قانون و تحقیقـی  

 شـده  بنـدي  طبقهنهاد مبارزه با فساد به اطالعات 

  ؛)براي اهداف تحقیقی و تحلیلی

سازوکارهاي عملیاتی براي مشاوره و مشـارکت  -

سالمت /هاي فساد در ارزیابی غیردولتیبازیگران 

ارزیـابی راهبـرد ملـی    (ها اداري و ارزیابی سیاست

  ؛)مبارزه با فساد

  :نمونه سؤاالت

ال براي همکاري نهاد مبارزه با فساد بهترین مث-

هـم نهادهـاي دولتـی و هـم     (با دیگر بـازیگران 

هـا و برآوردهـا    در انجـام ارزیـابی  ) جامعه مـدنی 

  چیست؟

اي رویـــههـــاي  ابزارهـــاي قـــانونی و شـــیوه-

  در چنین همکاري چیست؟ مورداستفاده

هـاي نهـاد مبـارزه بـا فسـاد توسـط        آیا ارزیابی-

هـا   عه مدنی یـا سـازمان  براي مثال جام(دیگران

  شود؟ تکرار می) المللی بین

  

  

  

  

مقررات قانونی و سازوکارهاي عملیاتی در ارتباط 

با تکلیف نهادهاي مبـارزه بـا فسـاد درخصـوص     

ساد باید موجود باشـد؛ وجـود   هاي خطر ف ارزیابی

مقتضیات قانونی براي نهادهاي عمومی در انجام 

  .باشد کننده کمکتواند  می یهای چنین ارزیابی
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  :چارچوب قانونی

منشاء چارچوب 

در  ویژه به(قانونی

ارتباط با ارزیابی 

هاي فساد در  آسیب

)دیگر نهادها

آل براي امکان اسـتفاده از اطالعـات   ایده طور به

واحـدهاي تحقیقـی یـا     وسـیله  بهشده آوري جمع

نهادها و براي تسهیل همکـاري مطالعـاتی بـین    

وجــود مقــررات الزم ه،نهادهــاي دولتــی مربوطــ

  .است

  :نمونه سؤاالت

مبـارزه بـا فسـاد داراي چـارچوب     ملی آیا راهبرد - 

وظف مفساد آیا نهاد مبارزه با مبارزه با فساد است؟

  باشد؟ ها می به انجام ارزیابی

آیا مقتضیات قـانونی بـراي نهادهـاي عمـومی     -

هاي خطر فساد و براي اجراي  براي انجام ارزیابی

آیــا وجــود دارد؟ شــده حاصــلپیشــنهادهاي 

بـراي  (هایی در ارتباط با چارچوب قانونی نارسایی

  وجود دارد؟) مثال فقدان سازوکار اعمال قانون

آیا نهاد مبارزه با فساد از اهرم کـافی بـر دیگـر    -

ــود     ــش خ ــاي نق ــراي ایف ــومی ب ــاي عم نهاده

  ؟است برخوردار

هاي هداد يتواند به همه نهاد مبارزه با فساد می-

در ) دادهـاي واحـدهاي تحقیقـی    ازجمله(بوط مر

و مطالعاتش دسترسی داشته باشد؟ وتحلیل تجزیه

هاي عملی وجود دارد؟ آیا نمونه

سطح سازمانی

  

و  آوري جمع

: ها پردازش داده

اطالعات  آوري جمع

،نفعان ذياز طیف 

پردازش 

هاي ناشی  ورودي

از منابع متعدد، 

داخلـــی تقســـیمســـاختار،نهـــادي،تترتیبـــا

وظایف نهادي که انجام این وظـایف  /ها مسئولیت

  :شمارد را مجاز می

تعـداد کارکنـان کـافی بـراي     واحد اختصاصی،-

  ها؛ داده آوري جمعپردازش اطالعات و 

هاي مابین کارکنـان واحـد،   تقسیم داخلی نقش-

و  کننـدگان  نظارتدهی بین سازوکارهاي گزارش

  ان؛نظارت شوندگ

  



ارزیابی ظرفیت نهادهاي مبارزه با فساد/ 56

و  وتحلیل تجزیه

دهیگزارش

وجود تخصص بخشی در درون نهاد مبـارزه بـا   -

ــتم  ــاد و سیس ــاي  فس ــین   ه ــه چن ــادگیري ک ی

  کند؛ می هایی اقتضا سیستم

  :نمونه سؤاالت

هـاي   آیا طرح کاري ساالنه داخلی براي فعالیـت 

  واحد وجود دارد؟

کافی بـراي پـردازش    اندازهبهکارکنان تعداد آیا -

  وجود دارد؟ شده آوري جمعهاي  همه داده

دیگـر ابزارهـاي فنـاوري    سرورها و /ها آیا رایانه-

از عملکرد واحد پشتیبانی  مؤثرينحو اطالعات به

تخصصـی  /اختصاصـی  افزارهاي نرمآیا کنند؟می

براي حمایت از وظایف نهادهاي مبارزه بـا فسـاد   

در این حوزه وجود دارد؟

ارتباطات و 

مشارکت :مساعدت

مؤثر مردم و انتشار 

ی هاي ناش خروجی

از مطالعات 

ها ارزیابی

)assessments)
ها گذاري ارزشو 

)evaluations)

درگـاه داراي  :از ابزارهـاي ارتبـاطی   منـدي  بهره

هـا؛  ارزیابیشده درباره مطالعات، روز بهاطالعات 

هــاي ســنتی و ابزارهــاي  از رســانه منــدي بهــره

  هاي عمومی رسانه

  :نمونه سؤاالت

نهاد  استفادهمورداز ابزارهاي ارتباطی  یک کدام-

مبارزه با فساد براي اطمینان از دسترسی مردم به 

و مناســب از وضــعیت فســاد و  روز بــهاطالعــات 

 مورداسـتفاده هاي مبارزه با فسـاد   کارایی سیاست

  گیرد؟ قرار می

آیا نهاد مبارزه با فساد از فنـون دوسـویه بـراي    -

کند؟ هاي مطالعات استفاده می تأیید یافته

سطح فردي

  :هاي فنی ظرفیت

  :ها سیاست گذاري ارزششناسانه و براي مطالعات آسیب

ها و اقدامات عملی  تعریف هدف مطالعه که در پیوند با اهداف سیاست

باشد؛ می
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ـی و کیفـی   (تفسیر و تحلیل دادهاپیشـنهادهاي   ارایـه و ) تحلیـل کم

عملی؛

،ها و  ارزیابی(بازبینی و ارزیابی کیفیت منابع اطالعاتی موجودشناسایی

،اهداکننــدگانو  غیردولتــیهــاي  سـازمان هــاي دانشــگاهی، گـزارش 

؛)هاي اداري و غیره داده

 شناسانه موجود؛آسیب هاي شناسی روشآگاهی از

 سطوح باالیی (علوم اجتماعی هاي شناسی روشتوانایی در آمار و دیگر

شناسـانه در درون سـازمان   مطالعـات آسـیب   که درصورتیاز تخصص 

؛)گیرد جام میان

هاي خاصی کـه توسـط    هاي مبارزه با فساد و بخش آگاهی از سیاست

شود؛ ها پوشش داده می این سیاست

؛)کنترل کیفیت(دریافت شده/ارزیابی کیفیت مطالعات صورت گرفته

؛)دانش خوب از زبان انگلیسی مطلوب خواهد بود(نویسی گزارش

هاي فناوري اطالعات مهارت.

:هاي زیر استمستلزم داشتن مهارت سادارزیابی خطر ف

هاي سرخ فساد؛ پرچم/ها دانش عمیق از مفاهیم شاخص

هاي مدیریتی مناسب؛ ظرفیت شناسایی مخاطرات و توصیه واکنش

هاي حسابرسی سالمت اداري؛ آگاهی از اصول و شیوه

،هـاي   پویـایی سـازمانی،  شناسـی  رواندرك مفاهیم مرتبط با مدیریت

سازمانی؛

ش دیگران براي انجام ارزیابی؛آموز

هاي مدیریت پروژه مهارت.
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  4ان پودم

  گذاري قانوناصالحات در زمینه 

مبـارزه بـا    هاي سیاستاغلب براي اجراي  ،قوانین جدید یا تنقیح شده

 هـا  سیاستبراي تغییر  را چارچوب حقوقی ،د؛ این قوانیننفساد ضرورت دار

) مشـارکت (فساد موظف به ایفاي نقش  مبارزه با نهادهاي. آورند میفراهم 

مبـارزه بـا    هـاي  باسیاسـت مرتبط  هاي حوزهقانونی در  نویس پیشتهیه  در

از  اطمینانقانونی، نویس پیشکلیدي در زمینه تهیه  مشخصه. فساد هستند

بـه  . این است که هیچ تعارضی بین دیگر قوانین فعلی وجود نداشـته باشـد  

قـانونی بایـد بـه کارکنـان خبـره وزارت       سنوی پیشفنی  ابعادهمین دلیل،

يدر زمینـه  همـاهنگی کـافی،  هـاي  بررسـی دادگستري محول شود تا بـا  

نهاد مبارزه بـا فسـاد،    نقشدر بهترین حالت،. شود تأمینملی  گذاري قانون

نیل به این  يو نحوه موردنظرهاي سیاستنظارت بر تدوین روشن اهداف 

  .باشد میالمللی بینبا تعهدات  هاسیاستاهداف همچنین تطبیق این 

  :ایفاي این وظیفه مستلزم موارد زیر است

  قانونی؛ نویس پیشگذاري در زمینه تهیه باسیاستظرفیت مرتبط -

  و تهیه متون حقوقی؛ وتحلیل تجزیهظرفیت -

.مبارزه با فساد و حقوق تطبیقی در این زمینه المللی بینآگاهی عمیق از ابزارهاي - 

موضوعات مهم و نمونه سؤاالتها ظرفیت

محیط مساعد

ترتیبات حقوقی و 

: سازوکارهاي هماهنگی

همکاري مؤثر با وزارت 

دادگستري و دیگر 

نهادهاي دولتی و قوه 

مقننه

می که از طریـق آن نهـاد   یبرقراري رویه دا

 نـویس  پـیش مبارزه با فساد در فرایند تهیـه  

  .قانونی مشارکت نماید

  :نمونه سؤاالت

 نهـاد  یـک عنـوان  بهنهاد مبارزه با فساد آیا -

کمـک   کننده ارایهوداراي تخصص حقوقی 

 شـده  شـناخته گـذاري  قـانون مؤثر در زمینه 

است؟
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  سطح سازمانی

انجام :تخصص حقوقی

حقوقی و  وتحلیل تجزیه

قانونی نویس پیشتهیه 

وجـــــود واحـــــد تخصصـــــی تهیـــــه 

بررسی قانونی و منابع و پرسـنل  /نویس پیش

  کافی؛

یت اسـتفاده از کارشناسـان خـارجی در    ظرف

هاي تخصصـی کـه در سـازمان     کارشناسی

  باشد؛ موجود نمی

ــرکاي   ــا ش ــاري ب ــینهمک ــی ب ــراي  الملل ب

هـاي   و شـیوه  المللـی  بینتبحردسترسی به 

  .مطلوب گذاري قانون

  :نمونه سؤاالت

 وتحلیـل  تجزیهپروفایل کارکنان دخیل در -

قی حقوتبحر ها  آیا آنحقوقی چگونه است؟

  اند؟ و مبارزه با فساد را تلفیق کرده

ــازخورد- ــتري و  (ب ــرف وزارت دادگس از ط

درخصـوص کیفیـت   ) دیگر نهادهاي دولتـی 

هاي نهاد مبارزه با فساد  پیشنهادها و مشاوره

چیست؟

سطح فردي

  :هاي فنی ظرفیت

 هاي مطلوب؛ و شیوه المللی بینآگاهی از استاندارهاي  

 ؛گذاري قانونهاي حل راهبرخورداري از دانش تطبیقی

؛قانونی نویس پیشهاي تخصصی تهیه  مهارت
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  5پودمان 

مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با فساد

نهادهاي مبارزه با فساد اغلب موظف به تسهیل مشارکت جامعه مدنی 

مبارزه با فساد و حتی  هاي برنامهبر اجراي  نظارت،گذاري سیاستدر فرایند 

  .یق پیرامون فساد هستنددر شناسایی و تحق

اولـین  . اسـت  پـذیر  امکانسه عنصر جداگانه قالب فهم این وظیفه در 

کـه بـه ارتقـاي     شـود  میمربوط  ییها سیاستو  ها سیستمعنصر به توسعه 

ــخ ــفافیت و پاس ــهروندان در   ش ــارکت ش ــومی و مش ــش عم ــویی در بخ گ

یري بخـش پیشـگ   نوعـاً این اهـداف  . اشاره دارد گذاري سیاستفرایندهاي 

بسـیار مناسـب    رو ازایـن و  دهنـد  میمبارزه با فساد را تشکیل  هاي سیاست

  .تلقی نماییم ها سیاستبخشی از وظیفه توسعه  عنوان بهرا  ها آناست که 

مدنی در ایفاي وظایف پیشـگیري   جامعه واردکردنشامل  معنصر دو

،شناسـی  آسـیب مطالعـات از فساد همانند تدوین سیاست مبارزه بـا فسـاد،  

مبارزه با فساد و اشـاعه دانـش پیشـگیري از     هاي سیاستبر اجراي  نظارت

  .باشد، میقبلی به آن پرداخته شد هاي بخشفساد که در 

فسـاد   عنصر سوم به دریافت و بررسـی شـکایات شـهروندان دربـاره    

براي شهروندان است  اطمینان قابلاین امر ایجاد یک سازوکار . مربوط است

ایـن وظیفـه در   . د مقابلـه نمـوده و آن را گـزارش نماینـد    تا فعاالنه با فسـا 

کـه از اعتمـاد   ) براي مثال پلیس(قانونشرایطی که نهادهاي سنتی اعمال 

 ،رسند میبه نظر  تهدیدکنندهو  زا مشکلموجود  هاي رویهیا  اند بهره بیمردم 

  .شود میبه نهادهاي مبارزه با فساد تفویض 

افشـاکنندگان بـراي حمایـت از    ؤثرمـ حمایتی  سازوکارهاي،عالوه به

  .محافظت نماید جویانه تالفیاقدامات  دربرابررا  ها آناست تا  ضروري
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موضوعات مهم و نمونه سؤاالتها ظرفیت

محیط مساعد

:چارچوب حقوقی

چارچوب حقوقی و 

مساعد که  اي رویه

گزارش شهروندان را 

.کند تسهیل می

ــاکنندگان و   ــت از افشــ ــت حمایــ سیاســ

  وکارهاي مؤثر جاري؛ساز

نهاد مبارزه با فساد باید  ؛استقالل عملکردي

 .نهاد مبارزه با فساد معتبر تلقی شود عنوان به

ــا برخــورداري از ســالمت اداري و   همــراه ب

عاري از نفوذهاي ناروا تا بتواند به نحو مؤثر 

  شکایات شهروندان را پیگیري نماید؛

 آوري جمـع سازوکارهاي عملیاتی مؤثر براي 

  هاي شهروندان؛ گزارش

ــا واحــدها و نهادهــاي  همکــاري مطلــوب ب

  ).دادستانی و پلیس جمله از (اعمال قانون

  :نمونه سؤاالت

آیا نهاد مبارزه با فسـاد از اعتبـار عمـومی    -

  باالیی برخوردار است؟

شـکایت  /نهاد مبارزه با فساد چه مقدار گزارش- 

رونــد آناز شــهروندان دریافــت کــرده اســت؟

  چگونه بوده؟) کاهشیی،افزایش(

- گـزارش  اطمینان قابلساده و آیا مجاري مؤثر،- 

آنالیـن، هـاي گـزارش  فرمهمانند ایمیل،(دهی

وجود دارد؟) چهره به چهرهخطوط تلفن،

سطح سازمانی

: ها و پردازش داده آوري جمع

ها و  مدیریت مؤثر گزارش

یشکایات مردم

منـابع  نیازمنـد مدیریت شـکایات، بـالقوه  -

واحـد   منـدي  بهـره رو ایـن از.زیادي اسـت 

هـاي   مسئول از کارکنان کافی و زیرسـاخت 

  فنی ضرورت دارد؛

هــــاي  کتابچــــه/هــــا وجــــود رویــــه-

  هاي استاندارد عملیاتی؛ دستورالعمل/دستی

به  هافعالیت ارایه گزارشحداکثر شفافیت و 

هـا بـراي ارتقـا و     مردم درخصوص فعالیـت 
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د مبارزه با فساد اعتبار عمومی نهاپاسداري از 

برخی از نهادهـاي مبـارزه بـا    . ضروري است

هیـأت  فساد بـراي ارتقـاي اعتبـار سـازمان،    

  اند؛ نظارت شهروندان را ایجاد کرده

 دسـترس  قابـل هـاي سـاده و    وجود سیستم- 

ــاوري    ــتفاده از فن ــاد؛ اس ــزارش فس ــراي گ ب

توانـد   اطالعات بسیار ارزشمند است اما نمـی 

مشـــتريخـــدمات  هـــايروشجــایگزین  

مسـئوالنه و  مؤدبانـه، انتقـال (بشود1مطلوب

حقـوق و تعهـدات   هـا،  رویـه شفاف قـوانین، 

  ؛)مربوط

وجود فرایند قدرتمند مدیریت دادها بـراي  -

 وتحلیـل  تجزیههاي حساس، مراقبت از داده

 سـازي  یکپارچـه اطالعات دریافـت شـده و   

  .ترین انواع فساد رایج درمورداطالعات 

  :نمونه سؤاالت

  یت معمولی شکایات فساد چگونه است؟مدیر- 

آیا نهـاد مبـارزه بـا فسـاد بـازخوردي بـه       -

ها  پیگیري گزارش آن يدرباره افشاکنندگان

  دهند؟ می ارایه

هـایی از   آیا نهاد مبارزه با فساد پایگاه داده-

همه شـکایات دریافـت شـده تشـکیل داده     

آیا داراي سیسـتم مـدیریت مـوردي    است؟

لـزوم   درصـورت ي و براي نظارت بر پیگیـر 

باشد؟ می هاارتباط با دیگر نهاد

سطح فردي

  :هاي فنی ظرفیت

هاي روابط عمومی و ارتباطی؛ مهارت  

هاي خدمات مشتري؛ مهارت

ها وتحلیل داده مدیریت و تجزیه.

                                                          
1-good customer service
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  6پودمان 

  ارتقاي سالمت اداري

ارتقاي سالمت اداري براي ایفاي وظیفه پیشگیري از فساد نهادهـاي  

کنوانسـیون سـازمان    6به همین دلیل مـاده  . با فساد ضروري استمبارزه 

دانـش پیشـگیري از    ياشاعه "بر صریحاً،براي مبارزه با فساد متحد ملل

نهادهـاي  . کلیدي پیشگیري از فساد تصریح دارد يوظیفه عنوان به"فساد

گسـترش و اشـاعه   . این مسئولیت را بر دوش دارند معموالًمبارزه با فساد 

  :دو وظیفه مجزا تلقی شود عنوان بهممکن است  دانش

ـیر شـود کـه       عنوان بهممکن است  گسترش دانش تولیـد دانـش تفس

ـاد و  : مسلماً در قالب دیگر وظایف همانند تدوین و اجراي سیاست مبارزه با فس

  .شده است پوشش داده ،هاي آن مطالعه درخصوص فساد و آسیب

صـورت گرفتـه بـراي    يهـا  تالشبه دانش  اشاعه،از طرف دیگر

 که نحوي به،هاي مختلف جامعههترویج دانش فنی و تخصصی مابین گرو

  .اشاره داردرساند میبه ارتقاي سالمت اداري یاري 

برخـی از   وجـود  مختلف ارتقاي سـالمت اداري مسـتلزم   هاي رهیافت

شـکال  مشـکل بـه اَ   بعضـاً مانند ظرفیت تبدیل مفـاهیم فنـی    ،اه ظرفیت

 رسـانی  اطـالع هـاي  قابلیت/ عمومی روابط،ها مهارتموزشآ،تر فهم قابل

 هـاي  سـازمان رسالتی است که طی همکاري با  ایندرعمل،. است جمعی

  .شود میجامعه مدنی محقق 
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براي ارزیابی ظرفیت هایی دستورالعمل

  :ایفاي این وظیفه مستلزم موارد زیر است

  ؛مخاطبان گستردهمفاهیم قابل فهم براي ظرفیت تبدیل مفاهیم فنی به -

  مؤثر؛ رسانی اطالعظرفیت -

  ها؛ آموزش مهارت-

بخشـی عمـومی در   آگـاهی هـاي  فعالیـت ویـژه  به(مؤثر سپاري برونظرفیت -

).مقیاس گسترده

موضوعات اساسی و نمونه سؤاالتها ظرفیت

محیط مساعد

  :نفعان ذيمشارکت 

همکاري مؤثر با نهادهاي 

آموزش خدمات اجتماعی،

ها، دانشگاهمدارس،

هاي دولتی  خانهوزارت

مختلف براي تسهیل 

هاي  فعالیت سازي فراهم

آموزشی

با نهادهاي آمـوزش   شده نهادینههمکاري 

هـا،  دانشـگاه مـدارس، خدمات اجتماعی،

ــه ــراي   وزارتخان ــف ب ــی مختل ــاي دولت ه

  .هاي آموزشی فعالیت سازي فراهمتسهیل 

  :نمونه سؤاالت

مبـارزه بـا    هاي آموزشی نهاد آیا فعالیت-

 پیداکردهتوسعه  غیررسمیصورت بهفساد 

هاي آموزشـی اصـلی ارتبـاط     یا با سیستم

  تري دارد؟ محکم

هاي مبـارزه بـا    شواهد همکاري سازمان-

در امـر ارتقـاي    نفعـان  ذيفساد با دیگـر  

سالمت اداري چیست؟

  :نفعان ذيمشارکت 

همکاري با جامعه مدنی و 

کنندگان کمک

ــافع   ــیج من ــت بس ــدگان و ظرفی اهداکنن

ــه  ــا جامع ــؤثر ب ــدنی در  يمشــارکت م م

  .بخشی عمومیآگاهی هايفعالیت

  :نمونه سؤاالت

آیا نهاد مبارزه با فساد توانـایی افـزایش   -

و  خیـرین دار بـا  معنـی منابع و مشـارکت  

-فعالیـت امـر   درجامعه مدنی براي مثال 

  بخشی عمومی را دارد؟آگاهی هاي

ه با فسـاد  نهاد مبارزدر چنین همکاري،-
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يدر تعریـف راهبردهـا   اي برجسـته نقش 

و مخاطبان مورد هدف بازي  رسانی اطالع

کند؟ می

سطح سازمانی

  :ارتباطات

تدوین و اشاعه مؤثر 

هاي ارتقاي سالمت  پیام

اداري

وجــــود ارتباطـــــات و راهبردهـــــاي  

  .رسانی اطالع

وجود واحد اختصاصی براي روابط عمومی 

هـاي  ز مهـارت داراي کارکنان برخوردار ا

هم در زمینه ارتباطات و هـم در  (ضروري

  )زمینه ارتقاي سالمت اداري

فناوري اطالعات و  هاي زیرساختداشتن 

ارتباطات کافی و کارکنان آشنا به توسـعه  

ــؤثر  ــی مـ ــات اینترنتـ ــه(ارتباطـ  ازجملـ

  ).هاي اجتماعی شبکه

  :نمونه سؤاالت

آیا نهاد مبـارزه بـا فسـاد داراي راهبـرد     -

 آیا مرتب مورد بازبینیباشد؟ ی میارتباطات

  شود؟ می روزرسانی بهو  قرار گرفته

ــا واحــد روابــط عمــومی از کارکنــان - آی

  برد؟ شایسته بهره می

چگونه نهاد مبارزه با فساد از اینترنـت و  -

هاي جمعـی بـراي اشـاعه دانـش،     رسانه

افزایش آگاهی و ارتقـاي سـالمت اداري   

کند؟ استفاده می

سطح فردي                       

  :هاي فنی ظرفیت

شناسی؛ هاي آموزشی و روش مهارت  

مهارت سخنرانی براي عموم مردم؛
هاي روابط عمومی؛ مهارت
مهارت استفاده از:

هاي عمومی رسانه- 
).هاي جمعی هاي رسانه ازجمله برنامه(هاي دیجیتال اینترنت و دیگر رسانه-
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  7پودمان 

ري از فسادهاي خاص پیشگی مدیریت رژیم

از  يیا اعمـال عناصـر  /نهادهاي مبارزه با فساد اغلب موظف به اجرا و

 ییهـا  رژیمدر این پودمان از . پیشگیري از فساد هستند هاي رژیمها و روش

. ذیل تکالیف نهادهاي مبارزه با فسـاد قـرار دارنـد    عمدتاًکه  کنیم میبحث 

و مقـررات   هـا  رژیـم ،این پودمان از این نظر که نهادهاي مبـارزه بـا فسـاد   

  .جامع نیست گذارند میبه مرحله اجرا هم دیگري را 

  هدایامسأله منافع و  تعارضاخالق عمومی،

ترویج اخالق عمومی اغلب تکلیف عمومی نهادهاي مبارزه با فسـاد  

مسـأله  این وظیفه نیازمند اجراي قواعدي هماننـد تعـارض منـافع و     .است

تعـارض  . باشـد  مـی ی نمودن ضوابط رفتاري یهدایا و نیز تهیه و ترویج اجرا

 منصـبان  صـاحب منافع شامل تعارض بین وظیفه عمومی و منافع خصوصی 

نادرسـت بـر    صورت بهعمومی است که در آن منافع خصوصی ممکن است 

 رو ازایـن . داشـته باشـد   تـأثیر هـا  آنرسـمی   هاي مسئولیتایفاي وظایف و 

روند . کند میناسبی را طلب حقوقی م چارچوبتعارض منافع، مؤثرمدیریت 

 رتبـه زندگی خصوصی مقامات عالی شود میتالشرایج در بیشتر کشورها،

.شود سازي شفافدر باالترین درجه 

با یکی از موضوعات اخالقیات و تعارض منـافع   کامالًموضوع هدایا 

کردن هدایا بین نهادهاي خصوصی و عمـومی یـا    ردوبدلدر ارتباط است؛ 

اداري و  هاي زمینهخدمات عمومی براساس  دهندگان ارایهو بین شهروندان 

گرچـه در بیشـتر مـوارد     ،شـود  مـی متفـاوت   هـاي  برداشتباعثفرهنگی،

. گـردد  میآلوده به فساد یا به نحوي منجر به فساد تلقی  هاياقدام عنوان به

توسـط قـوانین    گیرانـه  سـخت يبـه نحـو   معموالًپذیرش و مدیریت هدایا 

بـراي تعیـین    لیست چکتعدادي . شود میط اخالقی تنظیم مربوطه و ضواب

اسـت کـه علنـی و شـفاف بـودن و میـزان        شـده  تهیهصادقانه بودن هدایا 
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. شـود  مـی هدایا در نظر گرفته  کننده دریافتاستقالل عمل فرد  تأثیرپذیري

در دفتر ثبت نهاد مسـئول   بایددریافت شده توسط مقامات عمومی  يهدایا

  .ثبت شود

  :هاد مبارزه با فساد در ارتباط با هدایا شامل موارد زیر استوظیفه ن

  اقدام به ثبت هدایا براي اطمینان از شفافیت؛-

که آیـا هدیـه صـادقانه بـوده یـا      انجام تحقیقات اداري براي فهم این-

رشوه بوده است؛ قصد به

ارجــاع مــوارد بــه نهادهــاي اعمــال قــانون بــراي تحقیقــات بیشــتر  -

.هدایا محرز باشد و قواعد مربوط به اصولنقض  که هنگامی

ها داراییاعالم 

یکی از موضوعات مهـم و جهـانی مبـارزه بـا      درآمدهااعالم دارایی و 

  . است شده گنجاندهکه در کنوانسیون سازمان ملل نیز طوري، بهفساد است

اطالعـات زیـر    آوري جمـع نیازمنـد  عمومـاً ،درآمـدها و  ها داراییثبت 

خـانواده و همسرشـان    معمـوالً و  و منافع مقام مربوط ها داراییدرخصوص 

  :باشد می

؛)و مزرعه زمینبراي مثال خانه،(ملکیدارایی /اموال -

 هـاي  شـرکت براي مثال درآمد،(وکار کسبمنافع استخدامی و  -

؛)اي حرفههاي شرکتصنعتی و تجاري،

 هـاي  حسـاب همانند سهام و (بهاداراوراق  و بانکی هاي حساب-

؛)سپرده

؛)اي سرمایههاي دارایینقلیه و  وسایلهمانند (ها داراییدیگر-

). ها وامهمانند اموال در رهن و (دیون-

بـراي   درآمـدها و  هـا  دارایـی براي اجرا و نظارت بر  مؤثرسازوکارهاي 

.افشاي دارایی، ضرورت حیاتی دارد هاي رژیمصحیح  سازي پیاده
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  حمایت مالی از احزاب سیاسی

ممکـن اسـت مکلـف بـه اجـراي مقرراتـی        فسـاد  بارزه بانهادهاي م

: شـامل  معمـول طـور  بـه ایـن قواعـد   . درخصوص احـزاب سیاسـی باشـند   

از نهادهاي خصوصی  توانند میکه احزاب سیاسی  هایی کمکمحدودیت در 

خصوصی نفوذ ناروا بر سیسـتم   کننده کمککه هیچ براي این ،دریافت کنند

که هم مبلغ و هم نـوع هزینـه    ها هزینهدر محدودیتسیاسی نداشته باشد؛ 

اطالعات که امکان دسترسی و  ي؛ و قواعد مربوط به افشاکند میرا تعدیل 

.کند میمالی احزاب را فراهم  هاي فعالیتنظارت مردم به 

انواع مختلفی از کارکردها در ارتباط  توانندمی نهادهاي مبارزه با فساد

کننــد کــه از مشــارکت در تهیــه  ایفــا را مــالی احــزاب سیاســی تــأمینبــا 

مالی موجود تا کنترل قانونی بـودن   تأمینپیشنهادهایی براي بهبود سیستم 

هزینـه قبـل از    هـاي  محـدودیت ادعـاي   نقضدریافتی احزاب، هاي کمک

نهادهـاي  . شـود  مـی مالی ساالنه را شـامل   هاي اطالعیهانتشارانتخابات و

 هـاي  مجـازات قـات و اعمـال   مبارزه با فساد ممکن است مبادرت بـه تحقی 

به تعـدد وظـایف ایـن     نظرافزون بر این،. اداري براي نقض مقررات نمایند

 کیفـري هـاي  مسـئولیت مالی احزاب را در زمره  تأمینکهدرصورتینهادها،

  .مبادرت ورزند کیفريبه تحقیقات  توانند می،تلقی نمایند
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  ها ظرفیتبراي ارزیابی  هایی دستورالعمل

هـایی بـراي    یفاي وظایف مندرج در این بخش بـه تهیـه دسـتورالعمل   توانایی ا

شود که  و اعمال کنترل بر مقامات عمومی مربوط می ذکرشدههاي  اجراي رژیم

بـا همکـاري نهادهـاي    (کیفريممکن است به تنبیهات اداري و حتی تحقیق 

.منجر شود) اعمال قانون

موضوعات اصلی و نمونه سؤاالتها ظرفیت

ساعدمحیط م

  :چارچوب قانونی

چارچوب قانونی 

منسجم در 

خصوص 

هاي  رژیم

پیشگیري از 

پیرامون (فساد

تعارض منافع،

اعالم هدایا،

تأمین ،ها دارایی

)مالی احزاب

هاي مربوطه  توضیح شفاف رژیمصحیح،گذاريقانون

  ها؛ ذیل هر یک از آنفساد و نقش نهاد مبارزه با 

هاد مبارزه با فسـاد  پذیرش شفاف و گسترده تکلیف ن

  هایی؛ براي فعالیت در چنین عرصه

آموزشی خدمات عمومی حمایتی براي اطمینان  نظام

از کفایــت اخالقــی در تمــامی خــدمات اجتمــاعی و  

اعالم هدایا،آگاهی کارکنان عمومی از تعارض منافع،

  .ها در ارتباط با وظایفشان دارایی

  :نمونه سؤاالت

را پوشش داده و همچنـین  تعارض منافع آیا قوانین،-

خصـوص را  هاي نهاد مبارزه با فساد در این صالحیت

  تعریف نموده است؟

به تهیه برنامه آموزشی براي  با فساد آیا نهاد مبارزه-

هـدایا  مسـأله  مقامات درخصـوص تعـارض منـافع و    

  پرداخته است؟

هـا و   دسـتورالعمل (آیا نهاد مبارزه با فساد مواد اولیه-

  ها را در اختیار دارد؟ اي این آموزشبر) ها کتابچه

دست آوردن که نهاد مبارزه با فساد براي به اي رویه-

هـا   اطالعات تکمیلی درخصوص فرم افشـاي دارایـی  

آیا این نهاد قدرت اعمال آن را کند چیست؟ دنبال می

  دارد؟

آیا قوانین مـرتبط بـا تـأمین مـالی احـزاب و دیگـر       -

ه بـا فسـاد را در ایـن    وظیفه نهاد مبارزقوانین جاري،

زمینه با جزئیات اعالم داشته است؟
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چارچوب قانونی و 

  :اي رویه

انجام تحقیقات 

اداري

سیاسی کافی که به نهاد مبارزه بـا فسـاد    يوجود اراده

  کند؛ امکان مبادرت به تحقیقات را فراهم می

شفاف که نهـاد مبـارزه بـا فسـاد را قـادر       گذاريقانون

هـاي خـاص پیشـگیري از فسـاد      سازد تا بـه رژیـم   می

و این نهادها باید از اختیارات کافی بـراي  . نظارت نماید

برخوردار باشند؛ منصبان صاحبگویی الزام به پاسخ
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  8پودمان 

  المللی بینهمکاري 

 گـذاري  قانوندر زمینه  ازجملهملی مبارزه با فساد  هاي سیاستتوسعه 

از ابعـاد مهـم    ییکـ  ،المللی بینمطلوب  هاي رویهو  استانداردهامتناسب با 

بـازیگران ملـی در    نوعـاً مبارزه با فساد  نهادهاي. است المللی بینهمکاري 

 اسـتانداردهایی آزمایی انطبـاق بـا چنـین    ابتکارات مربوط به ارتقا و راستی

براي مثال با کنوانسیون سازمان ملل براي مبارزه با فساد یـا دیگـر اسـناد    

و مـدیریت   همچنـین نقطـه ثقـل ارتقـا     هـا  نآ. مربـوط هسـتند   اي منطقه

مبـارزه بـا فسـاد بـوده و کشورشـان را در       يدر زمینه المللی بینهمکاري 

کنوانسـیون مبـارزه بـا    . کنند مینمایندگی  المللی بینمجامع مبارزه با فساد 

مبارزه با فساد توجه  المللی بینپیمان  ترین جامععنوان بهفساد سازمان ملل 

خود جلب نمـوده و از سـوي اکثریـت وسـیعی از کشـورهاي       را به اي ویژه

تعداد کشـورهاي عضـو    2011تا سال (استشده واقعجهان مورد تصویب 

طریـق  ایـن کنوانسـیون از  ). رسـید  مـی کشـور   150بیش از به کنوانسیون 

60، مـاده )پیشـگیري از فسـاد   يدربـاره (5-4مـاده   ازجملـه چندین ماده 

مربـوط بـه همکـاري     عمدتاً(ی فصل چهار تمام) آموزش و مساعدت فنی(

حقوقی متقابـل،  معاضدتاعمال قانون همانند استرداد، يدرباره المللی بین

مـاده  . را فراهم کرده است المللی بینهمکاري  يزمینه) مشترك تحقیقات

این کنوانسیون کشورهاي عضو را مجاب به طراحی یا ایجاد سازمان  3-6

مبارزه بـا   هاي فعالیتو  ها سیاستو هماهنگی  مسئول اجرا هاي سازمانیا 

؛ در بیشتر کشـورها ایـن   نماید میدر این حوزه  المللی بینفساد و همکاري 

  .نقش به نهادهاي مبارزه با فساد محول شده است

را  سـازوکاري ،عضو کنوانسیون هاي دولتکنفرانس،2009در نوامبر 

 براسـاس . اتخـاذ نمـود   متحد براي بررسی اجراي کنوانسیون سازمان ملل

جامع  لیست چک،از کشورهاي تحت بررسی درخواست گردید سازوکاراین 
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را بـه   خودارزیـابی هـاي  گـزارش کنوانسیون را کامـل کـرده و    خودارزیابی

  .دبیرخانه کنوانسیون ارسال کنند

ــوع ــن،درمجم ــث    ممک ــاد در مباح ــا فس ــارزه ب ــاي مب ــت نهاده اس

در  1"اتاق تهاتر"عنوان بهدوجانبه  دگانکنن کمکو  المللی بینهاي سازمان

مبـارزه بـا فسـاد     هـاي  فعالیـت مساعدت فنی خاص در حمایت از  يزمینه

نقـش مهمـی در تشـکیل     معمـوالً ها آن،اینوجودبا.ایفاي وظیفه نمایند

همکاري مربوط به اعمال قانون همانند معاضدت دوجانبـه در   هاي پروتکل

سـترداد یــا نماینـدگی کشـور خــود در    ا هـاي  میثــاقموضـوعات جنـایی و   

  .ندارندنهادهاي حسابرسی عالی خاص همانند انجمن  المللی بینهاي رژیم

متنـوع   هـاي  شـبکه نهادهاي مبارزه با فساد تصویر کلـی از   حال بااین

مربوط به مبارزه با فساد هستند که در آن کشـورها و نهادهـاي    المللی بین

  .اختصاصی مشارکت دارند

                                                          
1 -clearing house
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  ها ظرفیتارزیابی  هاي ملدستورالع

  :باشد ایفاي این وظیفه مستلزم موارد زیر می

  هاي همکاري؛ و چارچوب المللی بیندانش عمیق از اسناد حقوقی -

  ؛المللی بینظرفیت ارتباطات -

  ).المللی بیندخیل در همکاري (ارتباطات و هماهنگی با نهادهاي ملی مرتبط-

  التموضوعات اصلی و نمونه سؤا  ها ظرفیت

  محیط مساعد

  :چارچوب قانونی

اقتدار نهاد مبارزه با 

فساد به نمایندگی 

کشورش در مجامع 

المللی یا ایفاي  بین

نقش اتاق تهاتر در 

هاي  همکاري

  المللی بین

  

  

تصریح شفاف نقش نهادهاي مبارزه با فسـاد در  

ویژه در اجتنـاب   این امر به. المللی همکاري بین

ي در کشـور اهمیـت   کـار از سردرگمی و موازي

هماننــد  ،دارد چراکــه نهــادي دیگــر در کشــور

اي اسـت   وزارت دادگستري داراي نقش برجسته

کننـده در   عنوان نهاد هماهنگ و ممکن است به

المللـی ازجملـه کنوانسـیون    هاي بین کنوانسیون

  .سازمان ملل متحد عمل نماید

  :نمونه سؤاالت

 درمورد نقـش  یهاي قانونی روشن آیا چارچوب-

المللی مبارزه با فسـاد وجـود دارد؟   نهادهاي بین

فهـم بـوده و در عمـل     خوبی قابل آیا این امر به

  ؟شودمی اجرا

آیا نهادهاي مبارزه با فساد در مجـامع مبـارزه   -

کشـور خـود را نماینـدگی    المللـی،  با فساد بـین 

هاي تخصصـی کـه    درصورت نشستکنند؟ می

آیـا  ،ممکن است نهاد دیگري مشارکت نماینـد 

هـا   نهاد مبارزه با فسـاد در کنـار نماینـدگان آن   

  مشارکت دارد؟

طور آشـکار مطـابق    آیا نهاد مبارزه با فساد به-

شـده   کنوانسیون سازمان ملل طراحی 6با ماده 

آیا این نهـاد مسـئولیت بررسـی فراینـد     است؟

ــل در کشــور   ــازمان مل اجــراي کنوانســیون س

  دارند؟را برعهده) ویژه عمل خودارزیابی به(
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ترتیبات نهادي و 

 سازوکارهاي

  :هماهنگی

ارتباط و هماهنگی 

مؤثر با دیگر نهادهاي 

عمومی دخیل در 

 المللی بینهمکاري 

  مبارزه با فساد

  

در  شـده  اثبـات همـاهنگی   سـازوکارهاي وجود 

  عمل

  :نمونه سؤاالت

تســهیل  درصــددآیــا نهــاد مبــارزه بــا فســاد -

ر کـدام  د؟استالمللی بینها و همکاري  تماس

  هاي تخصصی؟ حوزه

از نهادهـاي   یـک  کـدام نهاد مبارزه با فساد با -

راجع به موضـوعات   تري نزدیکملی همکاري 

  دارد؟ المللی بینمرتبط با همکاري 

تأمین مالی : منابع

مشارکت در مجامع 

  المللی بین

هـاي نماینـدگی    وجود اعتبار براي تأمین هزینه

و  المللی بینبا فساد در مجامع  مبارزهنهادهاي 

  .هادیگر انواع تبادالت و همکاري

  :نمونه سؤاالت

ــا فســاد  - ــارزه ب ــاد مب ــا نه در  مشــارکتازآی

ها فعالیتدیگرمربوط یا  المللی بینرویدادهاي 

  فقدان بودجه خودداري نموده است؟ دلیل به

  سطح سازمانی

  

  

  

  

  :نمایندگی

نمایندگی مؤثر کشور 

  المللی بیندر مجامع 

ــراي همکــاري    وجــود وا حــد اختصاصــی ب

کارکنان شایسـته بـراي حمایـت از    ،المللی بین

  .المللی بیننمایندگی سازمان در مجامع 

نمایندگی از  بهمقامات ارشد  ،در بهترین حالت

-مشارکت مـی  المللی بینهمکاري در کشور و 

برخی نهادهـاي مبـارزه بـا فسـاد داراي     (کنند

؛ )ندهسـت  المللـی  بینمعاونت مسئول همکاري 

نمایندگی مکرر کشور از سوي پرسنل دیپلمات 

 اي نشانهدر مجامع مبارزه با فساد ممکن است 

هاي ضعیف نهادهاي مبارزه با فسـاد   از ظرفیت

  .تلقی شود
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  :نمونه سؤاالت

هـاي   چه کسی کشور را در کنفـرانس دولـت  -

عضو کنوانسیون سازمان ملل و گـروه بررسـی   

  کند؟ اجراي آن نمایندگی می

  طح فرديس

  :هاي فنی ظرفیت

هاي زبان خارجی؛ مهارت

هاي مبارزه با فساد؛ آشنایی با طیف سیاست

هاي سخنرانی عمومی و معرفی؛ مهارت

 هـاي   اقدامات مطلوب و رهیافتمبارزه با فساد، المللی بینآشنایی با اسناد

.المللی بینمبارزه با فساد در سطح 
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  9پودمان 

  شکایات رسیدگی به

. باشـند  میمسئول رسیدگی به شکایات  عمدتاًمبارزه با فساد  دهاينها

 هـاي  رسـانه مبـارزه بـا فسـاد بایـد از طریـق       نهادشکایات، ارایهمنظور به

دسترسی بـه   ابزارهايو  ها شیوهگروهی متعدد معرفی شود تا شهروندان با 

 ربـاره شـفافی د  هاي راهنماییباید  نهادهااین  وبگاه. این نهادها آشنا شوند

کـه   اطالعـاتی براي نهاد مبارزه با فسـاد،  پذیرش قابلاتهامات و شکایات 

،فکـس ،تلفـن ،پیامکاز طریق ایمیل،(دسترسی  ابزارهايشود، ارایهباید 

در دسـترس   را و محرمانه بودن یـا نبـودن اتهامـات   ) و غیره شخصاً،نامه

ا شــماره کارکنــان بایــد شــکایات و اتهامــات را بــ. متقاضــیان قــرار دهــد

اي رایانــهمکتــوب یــا سیســتم  صــورت بــهثبــت کــرده و  فــرد منحصــربه

نهادهاي مبارزه با فسـاد   تأییداطالعات واصله نیازمند . نمایند مستندسازي

پرونده براي بررسی  ،که اطالعات کافی وجود نداشته باشدزمانیتاواست 

  .نهادهاي دیگر ارسال نخواهد شد

. آیـد مـی بعـدي الزم   هاي گامدر  تأییدمتعدد  هاي الیهضرورت وجود 

مـورد  که درصورتییا  باشد هر موردي ممکن است نیازمند اطالعات بیشتر

که هیچ اقـدامی  به یک نهاد دیگر ارسال شود و یا اینرسیدگی قرار گیرد،

برگه ارزیابی اولیه هر شکایت . هر تصمیمی باید موجه باشد. صورت نگیرد

  .ر این فرایند مفید خواهد بودعینی د معیارهايهمراه با 
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  ها ظرفیتبراي ارزیابی  هایی دستورالعمل

  :انجام این وظیفه مستلزم موارد زیر است

ها با شرکاي نهادي و  اشتراك آنبررسی شکایات،ظرفیت دریافت شکایات،-

  مسئول این شکایات؛و گزارش به نهادي ناظر 

  .کافی نتایج به مردم رسانی عاطالت شکایات توأم با حساسیت و یبررسی و مدیر- 

  موضوعات اساسی و نمونه سؤاالت  ها ظرفیت

  محیط مساعد

  

  

اقتصادي زمینه اجتماعی،

  :و سیاسی

  ظرفیت دریافت شکایات

  

  

  

مـردم   ،در جوامع داراي بافت سنتی و بسته-

گزارش فسـاد بـه نهـاد     ارایهممکن است از 

  مبارزه با فساد اکراه داشته باشند؛

در دسترس بودن نهاد مبارزه بـا فسـاد بـر    -

دوري . اسـت  تأثیرگذارتعداد شکایات واصله 

هـاي   نهادهاي مبـارزه بـا فسـاد از جمعیـت    

هـا   روستایی ممکن است باعث دلسـردي آن 

  .گزارش فساد شود ارایهبه 

بیـان   جـاي  بـه برخی شکایات ممکن است -
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هـاي آلـوده بـه فسـاد و موضـوعات       فعالیت

بـراي بیـان   وسـیله  عنـوان  بـه واقعی فسـاد  

  قرار گیرد؛ مورداستفادهها  ناکامی

ناکافی را /مردم ممکن است اطالعات غلط-

  .در شکایاتشان گزارش نمایند

  :نمونه سؤاالت

اقتصــادي یــا فرهنگـی، آیـا دالیــل اجتمــاعی، - 

  سیاسی براي عدم شکایت مردم وجود دارد؟

ـا فسـاد، تعـداد    -  آیا از زمان تأسیس نهاد مبارزه ب

  شکایات واصله به این نهاد درحال افزایش بوده؟

  نام هستند؟ چند درصد از شکایات بی- 

ـیم شـکایات و     -  آیا مردم درمـورد چگـونگی تنظ

تواننــد تنظــیم نماینــد  انــواع شــکایاتی کــه مــی

  اند؟ دیده آموزش

آیا سیستمی براي اعاده شکایاتی که اطالعـات  - 

  ها اشتباه یا ناقص باشد وجود دارد؟ آن

یبات نهادي و ترت

: همکاري سازوکارهاي

ظرفیت تقسیم شکایات 

  بین نهادها

هـاي خـود    کل یافتـه  ،اگر اداره حسابرسی-

درخصوص فساد را با نهاد مبـارزه بـا فسـاد    

اشـتراك   به از انتشار گزارش حسابرسی قبل

مظنونان ممکـن اسـت شـواهد را از    نگذارد،

  .بین ببرند

ت ها ممکـن اسـت شـکایا    برخی وزارتخانه-

ایـن امـر باعـث فشـار     . را قبول نکنند نام بی

  .شود مضاعف بر نهاد مبارزه با فساد می

برخی نهادها همانند پلـیس ممکـن اسـت    -

  .شکایات مربوط به فساد را دریافت نمایند

  :نمونه سؤاالت

ها مجاز به دریافـت شـکایات    خانهوزارتآیا -

  هستند؟ نام بی

 غیررسـمی رسـمی و   صورت بهآیا شکایات -

ین اداره حسابرسی کـل و نهـاد مبـارزه بـا     ب
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  شود؟ می ردوبدلفساد 

آیــا پلــیس بــه شــکایات مــرتبط بــا فســاد -

شـکایات را بـا نهـاد     آیـا کنـد؟   رسیدگی می

  کنند؟ مبارزه با فساد تقسیم می

مبنـی بـر تسـهیل تبـادل      اي نامه تفاهمآیا -

  وجود دارد؟ اشکایات بین نهاده

را پـذیرا  آیا نهادهاي دیگر شـکایات فسـاد   -

  هستند؟

: هاي قانونی چارچوب

ظرفیت رسیدگی به 

  شکایات

اختیــار رســیدگی بــه  ،ممکــن اســت قــانون

  .شکایات را صریحاً فراهم نساخته باشد

  :نمونه سؤاالت

نهـاد مبـارزه بـا فسـاد      ،قانون موجب بهآیا -

  مکلف به رسیدگی به شکایات است؟

ظرفیت : گوییپاسخ

دهی به نهادهاي گزارش

ی درخصوص تعداد نظارت

شکایات دریافت شده و 

  ها رسیدگی به آن ينحوه

نهاد مبارزه با فسـاد ممکـن اسـت بـه نحـو      

  صحیحی شکایات را ثبت و پیگیري ننماید؛

نهاد مبارزه با فساد ممکن است رسیدگی بـه  

ــزارش     ــاالنه گ ــزارش س شــکایات را در گ

  .ننمایند

  :نمونه سؤاالت

موجـود و  تعـداد شـکایات    دربارهآیا آماري -

  ها وجود دارد؟ آن نتایج

آیا نهادهاي مبارزه با فساد همانند پارلمان،-

هـایی درخصـوص    گـزارش شوراي عمـومی، 

  .کنند حجم و نتایج شکایات دریافت می

  :رهبري

رهبري نهاد مبـارزه بـا فسـاد ممکـن اسـت      

دخالت نامناسبی در بررسی برخـی شـکایات   

  .داشته باشد

  :نمونه سؤاالت

رسیدگی به شکایات رزه با فساد،رهبري مبا-

  شود؟ می آنکند یا مانع  را تسهیل می

  



ارزیابی ظرفیت نهادهاي مبارزه با فساد/ 80

ظرفیت : طراحی راهبرد

ع ضروري تمهید مناب

براي دریافت و رسیدگی 

  به شکایات

واحد رسیدگی به شکایات ممکن است فقدان 

منابع کافی براي بررسـی مناسـب شـکایات    

  .باشد

  :نمونه سؤاالت

گی بــه دســتورالعمل راهبــردي بــراي رســید

چگونه شکایات در داخل نهاد مبارزه با فساد 

  ؟است

: ساختار سازمانی

ظرفیت رسیدگی به 

  شکایات ورودي

نهاد مبارزه با فساد نیازمند ظرفیت ستادي و 

ــه  دریافــتهــایی بــراي  رویــه و رســیدگی ب

  شکایات خواهند بود؛

  :نمونه سؤاالت

  شوند؟ ثبت می واردشدهآیا همه شکایات -

  بررسی شکایات چیست؟ برايرویه موجود -

 شـکایات  پیامدهاي احتمالی فرایند بررسی-

 میـان دراحتیاطی،بازجوییتحقیق،(؟چیست

  )کنار گذاشتنگذاشتن با دیگر نهادها،

چه اتفـاقی   شده گذاشتهبراي شکایات کنار -

  شوند؟ ثبت و بایگانی می ها آنآیا افتد؟ می

ــق   - ــراي تحقی ــکایات ب ــاب ش ــار انتخ معی

  چیست؟

ــکایات و   - ــی ش ــئول بررس ــی مس ــه کس چ

  باشد؟ پیگیري پیشنهادها می

تصمیم نهایی براي بررسی شکایات را چـه  -

  کند؟ کسی اتخاذ می

ملـزم بـه    کننـده شـکایات  آیا افراد بررسـی -

تعـارض منـافع پـیش از     اظهارنامـه امضاي 

  ارزیابی شکایات هستند؟

: بع انسانیامدیریت من

ظرفیت ثبت و بررسی 

  شکایات

ــان   نهــاد- ــد کارکن ــا فســاد نیازمن ــارزه ب مب

بـراي رسـیدگی بـه شـکایات      دیـده  آمـوزش 

شـکایات  شکایات حضوري، ازجملهگوناگون 

  باشند؛ تلفنی و شکایات ایمیلی می
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ــان  - ــد کارکن ــا فســاد نیازمن ــارزه ب نهــاد مب

بـراي بررسـی شـکایات واجـد      دیـده  آموزش

  باشند؛ رسیدگی می

ــان - ــیکارکن ــده بررس ــد  کنن ــکایات نبای ش

تعارض منافعی در بررسی شکایات  گونه یچه

  .داشته باشند

  :نمونه سؤاالت

چه تعداد از کارکنان براي ثبـت و بررسـی   -

  است؟ شده دادهشکایات اختصاص 

  هاي اصلی این کارکنان چیست؟ مسئولیت-

آیـا مقرراتــی راجـع بــه تعـارض منــافع در    -

  بررسی شکایات موجود هست؟

مدیرت دانش و 

ظرفیت : اطالعات

ستخراج اطالعات از ا

  شکایات واصله

طـور  بـه نهاد مبارزه بـا فسـاد ممکـن اسـت     

  .ننموده باشد بایگانیشکایات را  مند نظام

  :نمونه سؤاالت

از سیسـتم مـدیریت    فساد آیا نهاد مبارزه با-

  کند؟ استفاده می ها پروندهايرایانه

هـا   آیا همه شکایات رد شده در پایگاه داده-

  شود؟ نگهداري می

ظرفیت : رسانی اطالع

در  اي حرفهرسانی اطالع

خصوص رسیدگی به 

  شکایات

شکایات ممکن است حاوي ادعاهاي کذب -

ضروري است هر شکایتی با حساسیت . باشند

  قرار گیرد؛ موردبررسیو احتیاط 

الزم است مردم درخصوص تعـداد و انـواع   -

شکایات واصله به نهاد مبارزه با فساد آگاهی 

  داشته باشند؛

ضروري اسـت حـق برخـورداري از حـریم     -

خصوصی و فـرض برائـت بـا دسترسـی بـه      

ــت  ــاهی از فعالی ــق آگ ــات و ح ــاي اطالع ه

  .نهادهاي مبارزه با فساد متعادل گردد

  :نمونه سؤاالت

مـنظم طـور  بـه فسـاد  آیا نهـاد مبـارزه بـا   -
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خصوص حجم و نوع شـکایات بـه مـردم    در

  کند؟ می رسانی اطالع

رســـانی العاطـــچـــه ابزارهـــایی بـــراي -

  گیرد؟ قرار می مورداستفاده

آیا نهاد مبـارزه بـا فسـاد از حـریم اطـالع      -

چـه  کنـد؟ حمایت مـی  مظنونیندهندگان و 

  است؟ شده اعمالتدابیري براي این منظور 

: نظارت و ارزیابی

ظرفیت نظارت و ارزیابی 

ماهیت و کیفیت شکایات 

و همچنین رسیدگی به 

  ها آن

ــاد  ــا فس ــارزه ب ــاي مب ــن اســت  نهاده ممک

فرایندهاي رسیدگی به شکایات را از طریـق  

نماینـد و   کارآمـدتر هـا   آن ارزیـابی ونظارت 

  ها را بهبود بخشند؛ رویه تدریج به

  :نمونه سؤاالت

حجم و کیفیت آیا نهاد مبارزه با فساد نوع،-

ــرار   ــابی ق ــارت و ارزی ــورد نظ ــکایات را م ش

  دهد؟ می

  شود؟ ل مییچطور به آن نا-

هاي رسیدگی به شکایات تـا حـاال   آیا رویه-

  است؟ قرارگرفتهمورد ارزیابی 

: آموزش و نظارت

ظرفیت آگاهی از 

هاي مدیرت  رویه

  شکایات

  :نمونه سؤاالت

آیـا کارکنــانی کــه بــه شــکایات رســیدگی  -

هاي انجام چنین کاري  رویه درموردکنند  می

  ؟اند دیده آموزشمناسب  نحوبه

خصـــوص دریافـــت شـــکایات   آیـــا در-

  ؟اند دیده زشآمو

  سطح سازمانی

  :هاي فنی ظرفیت

هاي تحلیلی مطلوب براي ارزیابی شکایات؛ از مهارت مندي بهره

 گذاريبه اشتراكکنار گذاشتن و ،رسیدگینروشدالیل توانایی بیان 
شکایات؛

 فساد؛ جرایمدانش حقوقی راجع به همه
هاي فناوري اطالعات؛ مهارت

ها پرونده ايرایانهت توانایی کار با سیستم مدیری.  
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  10پودمان 

  کشف

1قانونی اثبات قابلاحراز دالیل  

خـاص را   جـرایم قانونی بـراي   اثبات قابلتحقیق باید دالیل  مأموران

اول  :این امر براي حصول اطمینان از دو نکته ضروري است. احراز نمایند

 هـاي  مسئولیتی که در پی اثبات آن هستند ذیل جرایمکه تحقیقات و این

بـراي   جـرایم گونـه  ایـن کـه  دوم ایـن  ،حقوقی نهاد مبارزه با فسـاد باشـد  

، احتمال محکومیت ها دادستانمعیار  براساسبوده و  قبول قابلها دادستان

نباشـند یـا    دیـده  آمـوزش تحقیـق   مـأموران اگر . در آن وجود داشته باشد

بایـد   ها ندادستاصورت در این ،هدایت نشود ها دادستانوسیله بهتحقیقات 

چنـین رهیـافتی بایـد در    . از همان مراحل ابتدایی تحقیق مشارکت نمایند

  .تحقیقات نیز اتفاق افتد يدر مرحله ها پروندهطی بررسی 

اطالعات احتیاطی/ اطالعات  آوري جمع

بر اطالعات متکـی   شدیداًهمه نهادهاي مبارزه با فساد مجري قانون، 

. شده است بندي درجهو  ارزیابی،حلیلوت تجزیههستند یعنی اطالعاتی که 

تخصصـی فنـون اطالعات از طیفی از منابع نظیـر منـابع پیـدا و پنهـان،    

بـه  الکترونیک و غیره هاي داده،آرشیو،اسناد،مردم،)رهگیري و مراقبت(

باشـند   ینهادهاي مبارزه با فساد ممکن است داراي کارکنان. آیند میدست 

 مأمورانوجود که بر و یا این بودهمتمرکز روي این عمل  طور خاصبهکه 

و  ثبت،آوري جمعدر هر دو مورد الزم است اطالعات . تحقیق متکی باشد

  .بودن ذخیره گردد دسترس قابلمحرمانه و  ازجملهساختارمند  يبه شیوه

هستند کـه   ها دادهحمایت از  قوانینداراي  ،اکنون بسیاري از کشورها

نظـارت   هـا  دادهو اسـتفاده از   گذاري اشتراكبه،حفظحصول، يبر نحوه

                                                          
1 - Establishing points to proof by law
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افزارهـاي  نـرم حجم اطالعات اغلب مسـتلزم داشـتن    وتحلیل تجزیه. دارد

  .است 1ها دادهو مقایسه  کاوي داده

ها دادهوتحلیل تجزیه

تحوالت در  ازجمله،آمده در فناوري وجودبههاي پیشرفتبا توجه به 

 مـأموران تـرین ابزارهـاي  مهـم  ازها  تحلیل دادهسایبري، جرایميعرصه

 عنـوان  بهتوان میرا  ها دادهوتحلیل تجزیهخالصه،. باشد میتحقیق فساد 

اسـتخراج نتـایجی    باهـدف خامی تلقی نمـود کـه    هاي دادهفرایند بررسی 

 هـاي  فعالیـت سـوي  بههدایت تحقیقات  منظور به،سرخ هاي پرچمهمانند 

  .گیرد میآمیز یا مخاطرات صورت تقلب

  براي ارزیابی ظرفیت هایی ورالعملدست

  

  :ایفاي این وظیفه مستلزم موارد زیر است

همکـاري نزدیـک بـا دیگـر نهادهـا و      ظرفیت تشریک اطالعات بین نهادها،-

  ها؛ منابع داده وتحلیل تجزیه

  ؛جرم ها و مشخص نمودن دالیلی براي اثبات ظرفیت بررسی داده-

  .یدههاي رهگیري پیچ ظرفیت اقدام به فعالیت-

  موضوعات اصلی و نمونه سؤاالت  ها ظرفیت

  محیط مساعد

هاي اجتماعی، زمینه

  :اقتصادي و سیاسی

  ظرفیت کشف فساد

اراده سیاسی براي اعطاي اختیار به نهاد مبـارزه بـا   

هـاي آلـوده بـه     فساد براي کشف تحمیلی فعالیـت 

  .فساد ضروري است

  :نمونه سؤاالت

ـ  - راي کشـف  آیا حکومت سیاسی از فنون خـاص ب

  کند؟ فساد حمایت می

پیشنهادهایی براي تصویب قـانون   سیاسیآیا احزاب - 

  اند؟ کرده ارایهتسهیل کشف فساد  يجدید در زمینه

                                                          
1 -data mining and data matching software

  



  85/ارزیابی ظرفیت نهادهاي مبارزه با فساد                                                         

ترتیبات نهادي و 

: همکاري سازوکار

ظرفیت همکاري 

نزدیک با اداره 

ظرفیت  –دادستانی 

 گذاريبه اشتراك

اطالعات با دیگر 

  نهادها

  

ــ  ــاي مب ــوالً نهاده ــاد درخصــوص  معم ــا فس ارزه ب

گیـر نهـایی   تصمیمها در دادگاه، پرونده شدن مطرح

  .نیستند

و نهاد مبـارزه  دادستانی يتفاهم مطلوب بین اداره

ــات     ــل اثب ــق و دالی ــوص تحقی ــاد درخص ــا فس ب

  .باشد هاي فساد ضروري می پرونده

 میـان  نزدیـک ها بر همـاهنگی   داده وتحلیل تجزیه

  .تنی استنهادهاي مبارزه با فساد مب

  :نمونه سؤاالت

 شـده امضـا بـا اداره دادسـتانی    اي نامـه  تفاهمآیا -

  است؟

آیا منابع انسانی مشـترکی بـین اداره دادسـتانی و    -

  نهاد مبارزه با فساد وجود دارد؟

بــا دیگــر نهادهــاي    هــایی نامــه تفــاهمآیــا -

  اطالعات وجود دارد؟ کننده آوري جمع

  مشارکت دارند؟ها کاوي دادهدرآیا نهادهاي دیگر -

 آیا تشریک اطالعاتی بین نهادهاي مختلف دخیل-

  وجود دارد؟ ها کاوي دادهیا  آوري جمعدر امر

  :چارچوب قانونی

ظرفیت استخراج  -

دالیل اثبات از متن 

  قانون

 آوري جمعظرفیت -

  اطالعات

هاي کیفـري،  الزم است قوانینی درخصوص پرونده

د داشـته  هـا وجـو   حریم خصوصی و حفاظت از داده

ممکن اسـت ایـن قـوانین    در برخی کشورها،. باشد

باید این قوانین را توسعه  رو ازاینوجود نداشته باشد 

داد تا نهاد مبـارزه بـا فسـاد در چـارچوب حقـوقی      

  .فعالیت نماید مستحکمی

  :نمونه سؤاالت

آیا قانون یا مجموعه قـوانینی کـه دالیـل اثبـات     -

ه باشـند وجـود   تعریف کرد روشنی بهفساد را  جرایم

  دارد؟

 آوري جمـع هـایی بـراي    قواعد و رویـه آیا قوانین،-

و  خبردهـی مراقبت و اطالعات از طریق رهگیري،

  غیره وجود دارد؟

آیا قانونی درخصوص حریم خصوصی وجود دارد؟-
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کشف فساد را تحت تـأثیر قـرار   چگونه این قانون،

  دهد؟ می

جـود  هـا و  حمایـت از داده  يآیا قـانونی در زمینـه  -

  دارد؟

ها وجـود   داده وتحلیل تجزیهيآیا قانونی در زمینه-

  دارد؟

ظرفیت : گوییپاسخ

کشف فساد در 

انطباق کامل با 

  قانون

. باشـد  1اي مداخلـه توانـد فراینـدي    کشف فساد می

رعایـت   منظـور  بـه هـاي ضـروري    نظارت و کنترل

انطباق کامل با قوانین حقـوق بشـري بایـد برقـرار     

  .باشند

  :ؤاالتنمونه س

آیا نهاد نظارتی براي اطمینان از عدم نقض حقوق -

  بشر در فرایند کشف فساد وجود دارد؟

  آیا نهاد حقوق بشري ملی در کشور وجود دارد؟-

نقـض حــریم   درمـورد حــال شـکایاتی  بـه آیـا تـا   -

  خصوصی دریافت شده است؟

  سطح سازمانی

ظرفیت : رهبري

مبادرت به 

هاي کشف  فعالیت

  فساد

موافقـت  ساسـیت ماهیـت کشـف فسـاد،    نظر به ح

  .مقامات ارشد الزم است

  :نمونه سؤاالت

هـاي   از فعالیـت  نهاد مبـارزه بـا فسـاد    آیا رهبري-

  کند؟ کشف فساد حمایت می

 ریزي برنامه

طرفین: راهبردي

براي  ریزي برنامه

استفاده از منابع 

ضروري در راستاي 

  کشف فساد

  .کشف فساد مستلزم صرف منابع است

  :سؤاالت نمونه

هاي کاري براي کشـف   چه طرح راهبردي و طرح-

  فساد وجود دارد؟

براي کشف فساد چقدر  شده دادهبودجه اختصاص -

  است؟

  

  

                                                          
1 -intrusive process
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: ساختار سازمانی

ظرفیت کشف فساد 

  و اطالعات حفاظتی

  

ــد   ــوالً داراي واح ــا فســاد معم ــارزه ب نهادهــاي مب

ــع ــات، آوري جم ــا   اطالع ــاطی ی ــات احتی اطالع

  ها هستند؛ دادهوتحلیل تجزیه

حمایت از داده در نهـاد مبـارزه بـا فسـاد از نشـت      

  .کند اطالعات جلوگیري می

  :نمونه سؤاالت

  بخش مسئول کشف فساد است؟ کدام-

مدیریت منابع 

ظرفیت : انسانی

مبادرت به 

هاي کشف  فعالیت

  فساد

ــان     ــورداري از کارکن ــتلزم برخ ــاد مس ــف فس کش

  .باشد متخصص می

  :نمونه سؤاالت

عداد از کارکنان براي کشف فساد اختصـاص  چه ت-

  است؟ شده داده

  مسئولیت عمده این کارکنان چیست؟-

مدیریت دانش و 

ظرفیت : اطالعات

 گذاريبه اشتراك

اطالعات در 

  سازمان

از طریــق  شــده آوري جمــعاطالعــات  هرگونــه

ــا   فعالیــت هــاي اطالعــاتی، اطالعــات احتیــاطی ی

 شده ذخیرهمناسب طور بهها باید  داده وتحلیل تجزیه

  .و قابل جستجو باشد

  :نمونه سؤاالت

هرگونـه   گذارياشتراك بههایی براي  چه سیستم-

  وجود دارد؟ شده آوري جمعاطالعات 

: ارزیابی و نظارت

ظرفیت ارزیابی و 

نظارت بر سهم 

هاي کشف  فعالیت

  فساد

هـاي خـود    نهاد مبارزه با فساد بر رویه کهدرصورتی

توانـد   مـی  ،ها نظارت داشته باشد بهبود آن منظور به

  .ظرفیت کشف فساد را بهبود بخشد

  :نمونه سؤاالت

آیا نهاد مبارزه با فساد فعالیت کشف فساد خود را -

  دهد؟ مورد نظارت و ارزیابی قرار می

  ؟دنماکدکشف فساد  يها در زمینه نمونه موفقیت-

هاي کشـف فسـاد در عملکـرد     سهم کلی فعالیت-

  فساد چیست؟نهاد مبارزه با 

: آموزش و مشاوره

ظرفیت مبادرت به 

هاي تخصصی براي کارکنان دخیل در امـر   آموزش

  .مبارزه با فساد الزم است



ارزیابی ظرفیت نهادهاي مبارزه با فساد/ 88

کشف فساد منطبق 

  با قانون

  :نمونه سؤاالت

ــاد از   - ــف فس ــل در کش ــان دخی ــه کارکن ــا هم آی

هاي مناسـب درخصـوص فنـون و قـوانین      آموزش

  برخوردار هستند؟ اجرا قابل

 ارایـه کشـف فسـاد    درمورداي مشاورهونه آیا هرگ-

  شود؟ می

  سطح فردي

  :هاي فنی ظرفیت

 احتمالی فساد؛ جرایمهمه  درموردبرخورداري از دانش حقوقی

هاي رهگیري؛ توانایی کار با فناوري

 ها؛ داده وتحلیل تجزیهتوانایی

توانایی انجام اقدامات مراقبتی؛

هاي اطالعاتی؛ توانایی نگارش گزارش

اي رایانهاطالعات در سیستم مدیریت  سازي یکپارچهانایی تو.  

  




