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Abstract 
Humanitarian assistance such as food, water, sanitation products, medicine, grants, 

etc.., should be distributed among the affected population, after the gathering 

process by the damaged State, and in some cases, with the support of other 

governments, international and non-governmental organizations. At this stage, 

created opportunities and numerous resources will provide the ground for corruption 

of individuals and groups and slow down the process of relief and reconstruction. 

Consequently, preventive measures by governments to fight corruption are 

important before and after disasters. Despite the importance of this issue, the 

international community has so far only tried to address this fundamental problem 

on a case by case basis and it suffers from the lack of an independent body to fight 

corruption, especially in times of relief. For this reason, in this article, while 

describing the actions of governments, governmental and non-governmental 

organizations, in particular, Transparency International to fight corruption, 

international treaties and conventions and their solutions to prevent and combat 

corruption during natural disasters will be examined.  

 

Keywords 
International Law, Corruption, Natural Disasters, Humanitarian Assistance. 

 

                                                           
1. Associate Prof, Department of Law, Faculty of Law, University of Mofid, Qom, Iran (Corresponding 

Author). Email: mhabibiim@gmail.com 
2. Ph.D. in International Law, Faculty of Law, University of Mofid, Qom , Iran. 

Email: borgheimahdi@gmail.com 

Received: June 16, 2019 - Accepted: November 18, 2019 
 

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

the material for any purpose. 

mailto:borgheimahdi@gmail.com


 1457-1437: 1400 زمستان، 4، شمارۀ 51فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 
DOI: 10.22059/jplsq.2019.283631.2046 

 

 المللیبین بشردوستانههای پیشگیری از فساد در کمک

 

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 
 

 2، سید مهدی برقعی*1محمد حبیبی مجنده
 

 چکیده
يناد ارپا  ا   ...، و های مااییدارو، کمک، یهداشتبمواد آب،  غذا،دوستانه مانند های بشرکمک
 هایساا ما هاای ديرار، دویت حمايتديده و در برخی موارد با دویت آسیب توسط آوریجمع
شاود. در ايان مرحلاه  تو ياع دهيدبیآسات در میا  جمعیا بايستایمللی و غیردویتی، میبین

هاا  اراه  و گروه وجودآمده و منابع متعدد، ممکن است  مینه را برای  سادِ ا ارادهای به رصت
ها در مباار ه ۀ دویتاقدامات پیشریران، رونيا اند سا د. کرده و روند امدادرسانی و با سا ی را کُ
 ۀ، جامعاموضاوعاهمیات ايان  وجود بسیار مه  است. بابا  ساد، در پیش و پ  ا  وقوع  جايع 

داشاته و ا  ساسای ااين مشکل به  رويیپاسخسعی در  موردیصورت بهتنها  تاکنو  ایمللیبین
نا  ی ردر  ماا  امدادرساان خصاو بهمبار ه باا  سااد  یمستقل برا ینهاد نبود کنوانسیو  و

ری در جلوگی دهيدبیآس برد. به همین دییل، در مقایۀ پیش رو، ضمن اشاره به وظايف دویتمی
ساا ما   ژهيوباه، غیردویتی دویتی و هایسا ما  های بشردوستانه، به اقداماتا   ساد در کمک

بارای  راهکارهاای آنهاا و ایمللایبین هایو کنوانسایو  معاهادات ایملل و بررسایشفا یت بین
 هنرام وقوع  جايع طبیعی پرداخته خواهد شد.  سادو مبار ه با  جلوگیری
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 مقدمه

بارآمده بار امرو ه در دنیا شاهد ا زايش حوادث طبیعی و آثار ناشی ا  آ  و همچنین خسارات به
ها انسا  را آواره کرده ها هستی . حوادث طبیعی مانند سیل، تو ا  و  یزیه میلیو ویتمردم و د

میلیااارد د ر  306 جاايع طبیعاای  1397در سااال  بار آورده اساات.و خساارات متعااددی را باه
درصادی  63، رشد 1396نسبت به سال اين رق  اند که بار آوردهبهدر جها  خسارات اقتصادی 

صرف جبرا  خسارات  توما میلیارد  110طور میانرین ساییانه در ايرا  به تنها .دهدرا نشا  می
ماورد آ  در  32 در جهاا ، طبیعای ةمخااطر ۴3شود. ا  میاا  ناشی ا  رويدادهای طبیعی می

 با  را یر اناد کاه در شاهر ای مهیاب،  یزیاه1382ماه دیدر داده است.  رویتاکنو  کشور ما 
بار تلفاات انساانی بسایار  يااد، با  الووه ۀر نفار کشاته شادند.  یزیاهازا 30حدود  ،آ  ۀنتیج
میلیاارد  3/1ايان  یزیاه  ،آمارهای بانک جهانی رطبیعی تاريخ ايرا  بود و بناب ۀترين  اجعبزرگ

ريشاتری اساتا   3/7 ۀ یزی 1396در سال  .(3: 138۴ ی،)اسکندر د ر خسارت برجای گذاشت
اين  یزیه بسایار کمتار ا   انسانی تلفات هخوشبختان را  رق   د.حادثۀ ديرری را در ايکرمانشاه، 

نفر بود. معاو  المرانی استانداری کرمانشاه کل خسارات اقتصادی ناشی ا  ايان  569ب  و  ۀ یزی
همچنین سیل اخیار کاه ا  نیماۀ  1(.1396کردار، )نیک میلیارد توما  االوم کرد 2600 یزیه را 
های شاديد اداماه يا ات، دییل بارنادگیباه 1398 مااه روردين شروع شد و تا 1397اسفندماه 
  2.بار آوردبههزار میلیارد توما   35تا  30بایغ بری خسارات

 اًسال گذشته دو میلیارد انسا  مساتقیم10در  صلیب سرخسا ما  جهانی براساس گزارش 
در ساال بیعای طياای ماورد بو 3750االوم کرد که  اين سا ما اند. بوده طبیعی گر تار بويای

هزار نفار 700بیش ا   2017تا  2008های لسا ۀبراساس آمارها، در  اصلداده است.  رخ 2018
  .((Yaghmaei, 2019: 2 اندداده دست جا  خود را ا  جايع طبیعی  در

ورد شده میلیارد د ر برآ 100تا  50سا نه در جها  حدود ناشی ا   جايع طبیعی خسارات 
میلیاارد  350ها نیز میزا  خسارات ناشی ا  بويای طبیعی در جهاا  بایش ا  سال و در بعضی

هاای وقاوع . در نمودار  ير میزا  خساراتِ ناشی ا   جايع طبیعی به تفکیک سالد ر بوده است
 شده است.آنها نشا  داده 

یزیاه و خصو  خسااراتِ  و به های اخیردر سالبا ا زايش خساراتِ ناشی ا   جايع طبیعی 
در جهاا  و  ا تهياختصاا  هایبودجاهشد(،  اشارهکه گونهسیل اخیر به کشور الزيزما  )هما 

. بارای اساتيا ته نیز ا زايش  ديدههای آسیبمحلبا سا ی بشردوستانه و های کمک ايرا ، به
 سا ما ۀ دوستانانسا  و د تر هماهنری امور (OECD) قتصادیۀ اتوسعو سا ما  همکاری  نمونه

                                                           
 https://www.isna.ir/print/96082414346 . برای اطوع بیشتر ر.ک:1

 http://www.iribnews.ir/fa/news/ 2400625 :ر.کبرای کسب اطوع بیشتر  .2
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(UNOCHA)،  توسط  2017های بشردوستانه در سال میلیارد د ر کمک 3/27االوم کردند که
  (Tuchel, Urquhart, 2018: 26).تهای دویتی و غیردویتی االطا شده اسکشورها و سا ما 

 

 
 

های ایمللای و ساا ما بین نهادهاایتعاداد باه ا ازايش  های امادادی،ا زايش بودجۀ کمک
، منجر شده است و الملکرد مثبت اين نقش دارند بشردوستانه اتیالملدر  که مستقیماً نهادمردم

احمر جهانی، در کناار گساترش دامناه و بودجاۀ دراسیو  صلیب سرخ و هولمانند  نهادها به 
اقدامات پیشاریرانه های بشردوستانه برای مقابله با خطرهای ناشی ا   جايع، سبب شد تا کمک
شاود. يکای ا  اقادامات امدادرساانی بااار ش و دارای اهمیات محساوب  اتیاالملاندا ة به نیز 

تواند ا  هدرر ت منابع جلوگیری کند، مبار ه با  سااد در پایش و یپیشریرانه و با دارنده، که م
 پ  ا  وقوع  جايع است. 

هاای بشردوساتانه را شاامل احمار  سااد در کمک دراسیو  صلیب سرخ و جمعیات هول
نادرست ا  مهر  ةاستفادی يا کارت االتبار سرقت ا  امدادی، زاتییوا م و تجهنادرست ا   ةاستفاد
، مارتبطریهای غبرناماهو  هااتی عای یبارامنابع مایی و پاویی استفاده ا   ،ایمللیبین و ی دراس
پرداخت حقاوق  ديدگا ،برای آسیب نهيهزکمک اي نهيهزدريا ت  یبرانامتعارف  ايکذب  یادالا
 ايا رمجاا یغ یهااپرداخت غیرواقعای، و بیمۀکار  ۀسابقاالطای  ی،کارمند ساختر بهدستمزد  اي

 دهنده،رشاوه شانهادیپ خا  ياا قباولر تار  کي یرشوه برا رشيپذ صوری، با اشخا  همعامل
 اروش  ،مناقصاهدر  یتباان ،در اساناد اتیامقادار و جز  رییتغ ،هرر تنکار انجام ۀنيپرداخت هز
باه  ی،جز ا اياطور کامال باه ی و بشردوستانههای مایثبت نکرد  کمک  اکتورسا ی، ،اطوالات

  و ... بیا  کرده است. حقوق و دستمزدنکرد   داخت، پرکار ۀانداختن خاتم قيتعو

(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Fraud and ) 
corruption prevention, 2018 

هاای بشردوساتانه، در کشاور الزيزماا  ايارا  در هايی ا  وجود  سااد در کمکحتی نمونه
 توا  پیش ا  وقاوع بوياای طبیعای، باه الادممثال می ست. برایشده اهای اخیر مشاهده سال
ی هارسااختي  ناامطلوب تیافیک ،وسا  و تأيید نادرست مهندساا  نااظرساخت نیقوان یاجرا

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&q=global+humanitarian+assistance+report+2018+luminita+tuchel&stick=H4sIAAAAAAAAACXKsQoCMQwA0Elw0cHZITi61J6L9mckLaWp12tKmnLc7_ilIo4P3v54OphkrKUpvRttevkzbXdPvT2v5zk445lns0pWjfW1sswOhxLLZ-dSYY8FaCxYs6JkrIC9565YQwSJjUVhutkHlLHk3wEdgWL5AgZ4ckR7AAAA&ved=2ahUKEwjX4KWzsKDiAhVKwosBHfr0DyMQmxMoATAXegQIDRAb&biw=1366&bih=654
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&biw=1366&bih=654&q=Angus+Urquhart&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwwSs8qyKgsUYJxM5LMDYpLtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHyOeallxYrhBYVlmYkFpUAAP8_fTxPAAAA&ved=2ahUKEwjX4KWzsKDiAhVKwosBHfr0DyMQmxMoAjAXegQIDRAc
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ا حد اشاره کرد. همچناین پا  ا  ی غیرکارشناسی و تراک  بیشبندمنطقه و شهری و روستايی
هاای بشردوساتانه، الادم د تو ياع ناالاد ناۀ کمکی، در ايرا  موضوالاتی ماننعیطب یايبووقوع 

خصاو  ماواد غاذايی در هاای امادادی بهديدگا  )در ماواردی کمکتخصیص منابع به آسیب
توجهی به مناطق محاروم، گااهی رسد( و تعصبات قومی و سیاسی و بیها به  روش می روشراه
جمهوری اساومی . (Schultz & Søreide 2006: 8)ناپذير منجر شده است های جبرا به آسیب
نخساتین  يکای ا  النوا باه 1382در ساال طور کلای( در راستای مبار ه با  ساد )باهايرا  نیز 
. ((http://rc.majlis.ir پیوسات مباار ه باا  سااد ساا ما  ملال )مريادا( به کنوانسیو  کشورها

را  در ساال کنوانسیو  مبار ه با  ساد در مجل  شاورای اساومی ايا همچنین پ  ا  تصويب
 1388 مااهسارانجام در  روردين ،1387ید مجمع تشخیص مصلحت نظاام در ساال أيو ت1385

 یبا توجه باه ماهیات  رابخشا .(http://rc.majlis.ir) رسماً به الضويت کنوانسیو  مذکور درآمد
 در مقابله با ،های آ گیری ا  ظر یتمنظور تضمین حسن اجرای تعهدات و بهرهکنوانسیو  و به

ايان النوا  مرجع ملی و ارت دادگستری را به 1388ت و يرا  در اسفندماه أ ساد در کشور، هی
شاورايی باه ناام ، های اجرايای و قضاايیمیا  دستراه هماهنریکنوانسیو  تعیین کرد و برای 

که در  دادکارگروه تخصصی مرجع ملی کنوانسیو  مبار ه با  ساد در و ارت دادگستری تشکیل 
جمله سا ما  با رسی کل کشاور، دياوا   ربط )ا های ذیا  سا ما   يادیگا  تعداد نمايندآ  

 ...( حضااور دارنااد محاساابات، نیااروی انتظااامی، سااتاد مبااار ه بااا مفاسااد اقتصااادی و
(www.justice.ir.)  سااد اقادام باه  متأثر ا  نظام جهانی در مبار ه اللیه جمهوری اسومی ايرا 

حاال صارف تصاويب و ورود آ  باه قاوانین داخلای کارد. باا ايان  تصويب کنوانسیو  ماذکور
خصو  تنهايی در مبار ه با  ساد بهکنوانسیو  توسط جمع  يادی ا  کشورها و ا  جمله ايرا  به
ر ه با در حقیقت تمامی قوانین مبا در مواقع اضطراری و هنرام وقوع  جايع طبیعی کا ی نیست.

، است و به تصويب رسیدهشده براساس کنوانسیو  مريدا و تحت تأثیر آ  تدوين  ساد در ايرا  
بر تصويب قاوانین ماورد هنرام وقوع  جايع طبیعی   م است الووهییکن برای مبار ه با  ساد به

ئو   نیا ، راهکارهای مقابله با  ساد و ضامانت اجارای قاوانین ماذکور در ارادة مقاماات و مسا
و  بوياای طبیعای توجاه باه اهمیاترو در مقایۀ حاضر ضمن تأکید بار ا اينکشورها پديد آيد. 

و  تعادادايان حاوادث تنهاا باا  اثبات خواهد شد که آثاار، مردمتأثیرات چشمریر آ  بر  ندگی 
 میازا متغیرهای اقتصادی )درآماد( و نهاادی ) سااد( در  شود وسنجیده نمیمیزا  وقوع آنها 

النوا  ایملال باهبین، نقش حقاوق بین. در اين نقش مهمی دارندهای وارده به شهروندا  آسیب
هاای بشردوساتانه بسایار حاا ز اهمیات ها در مبار ه با  ساد در کمکابزاری برای ترغیب دویت

تواناد بسایار مخارب و می  اجعاۀ طبیعای کهرچناد يا است. نرارنده بر ايان بااور اسات کاه
های يک کشور باشد، ییکن  ساد در میا  مقامات، صاحبا ِ قدرت و منابع يی ننده به داراآسیب

امدادی، هنرام برو   جايع، خود الاملی بارای هادرر ت مناابع و در نهايات  شاار باه جمعیات 

http://www.justice.ir/
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ای میر و کیفیت نهادهای دویتی و امدادرسا  رابطاهوديده خواهد شد. در واقع میا  مرگآسیب
ها و مقامات بیشتر باشد، تعاداد حو که هرچه  ساد در میا  امدادرسا قوی وجود دارد؛ به اين ن

و  ررا يبااا  شااامل یاضااطرار طيشاارا در  سااادمیاار نیااز ا اازايش خواهااد يا اات. اياان ومرگ
 ایمللایهاای بینهنرام شیوع  ساد، تو ياع مناابع و کمک است. یخارج و یملهای امدادرسا 

همچنین با  رد غیرضروری و منا ع شخصی خواهد شد.جای تقسی  میا  نیا مندا ، صرف موابه
 يابد.میاحتمال آسیب و تلفات ناشی ا  بويای طبیعی ا زايش  ، ساد ا زايش میزا 

هاای امادادی و احتماال ا ازايش  سااد، ارتباا  در واقع میا  وسعت  اجعه و میزا  کمک
 .(Guttry,Gestri,Venturini 2012: 657-659)مستقی  وجود دارد 

های بشردوستانه منجر کمک در  ساد به که يیسا وکارها و طيشرا کرد  مشخص منظورهب
بايست ضمن شناخت پديدة  سااد، باه مقاررات و شناسايی راهکارهای مقابله با آ ، می شودمی

ديده به اجارای تعهادات خاويش در توجه کرد. تکلیفِ کشورِ آسیب ایمللنیب حقوقموجود در 
های مبار ه با  ساد، شفا یت در تو يع مناابع امادادی، چارچوب کنوانسیو  قبال شهروندا ، در

 باهای در مبار ه با  ساد های دورهتدوين و اجرای صحیح قوانین، مجا ات مجرما ، ارا ۀ گزارش
ایملل به آ  توجه کرده، ییکن های  ۀ جهانی و... ، همری ا  موضوالاتی است که حقوق بینجامع

دوساتانه هاای بشرایمللی تا به اين یحظه به پیشریری ا   سااد در کمکبینکنوانسیو  يا سند 
اختصاصی توجه نکرده است. هدف اصلی نرارنده ا  تهیۀ اين نوشتار، توجه جامعۀ جهانی  طوربه

های بشردوستانه و تدوين مقررات   م در ايان خصاو  به موضوع پیشریری ا   ساد در کمک
هاای دهندة آ  در کمکامار، شناساايی  سااد و الوامال تشاکیل است. برای دستیابی باه ايان

  .استبشردوستانه بسیار حا ز اهمیت 
ای و اقادامات ایملل، معاهدات منطقهبا مروری اجمایی بر ادبیات مبار ه با  ساد در نظام بین

هنراام  اللت بارو  و گساترش  ساادهای دویتی و غیردویتی پی خواهی  برد که هرچند سا ما 
کشورهای مختلف و بسته به شرايط سیاسای، اجتمااالی، اقتصاادی و    شرايط اضطراری دربرو

ایمللای در ، اما نبود کنوانسایو  بین رهنری آ  و نیز سطح توسعه و ر اه المومی متفاوت است
تاوجهی اين خصو  و مشاکوت کشاورها در اجارای قاوانین و ناکارامادی نظاام قضاايی و بی

 زايش  ساد در سیست  امدادرسانی منجر خواهد شد.  رهنری شهروندا ، به ا 
نهاادی و ساا مانی،  مديريت، ضاعفای، ساو های نادرسات توساعهسیاستا  نظر نويسنده 

ا  هماه و  ایملالتعامال باا نظاام بینمدنی، الدم  ۀکنترل، ضعف جامع نظارت و مدی نظاماناکار
گیری و گساترش های شاکلمیناهتارين  جمله مه  ا  نبود ، الدم پاسخرويی و شفاف ترمه 
رو برای تبیاین موضاوالات ماذکور در ابتادا ساعی ا اينشوند. محسوب می در امدادرسانی  ساد

ایمللی به اين پدياده براردا ي  و ای و بینخواهد شد تا به تعريف  ساد و توجه معاهدات منطقه
یشاریری ا   سااد در هاا در پديده و نقاش سااير دویتدر نهايت با ترسی  وظايف دویت آسیب
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ایمللای کاه وجود يک کنوانسیو  بین به ضرورتهای بشردوستانه، توجه جامعۀ جهانی را کمک
 پردا د، جلب خواهی  کرد.به ارا ۀ راهکارهای مورد نیا  در مبار ه با  ساد در امدادرسانی می

 

 1فساد
 شاودمی فياعرت «یخصاش ساود یبرا شدهسررده قدرت ا  سو استفاده» النوا به معمو ً  ساد

(Transparency International, 2007: xxi). جانباداری  اخاتوس، ،ایهیقضا در  سااد کنار در
در  اغلاب ناابع،م اتاوف وی مداناکار اي یاخاذ تقلب، ،ی و نظررأ ديخر ،خويشاوندمداری ،بحقنا

ده اسات و سو اساتفاده ا  موقعیات معناا شا متارادف یمعناا باه بخش دویتای را يمد روابط
(Kreidler, 2006:30) . 

 در شاود،يک سیست  منجار می داخل در  ساد ا  موقعیت و مقام که به سو استفاده مفهوم
دییل نباود های بشردوساتانه باهطور مثال در بحث کمک. بهاست متفاوت مختلف، های رهنگ

دی تعادا و رخ دهد مبه  یتیوضع در است ممکن برخی االمال ،چارچوب قانونی و ضمانت اجرا
 را یواملالا باا ارتباا  کنند و استفاده «یخاکستر مناطق» نیچن وجود ا  توانندیم ررا يبا ا  
د تغییار ند، به نفع خوادخیل بشردوستانه امدادی در تو يع و تخصیص ریگ یتصم  رايند در که

قانونی  تماابها( کاهش حداقل اي) اجتناب منظور. به(della Porta & Vannucci 2012: 6)دهند 
ی اصالساسی، ا طرح کي اتخاذ با  ساد یاساس یاجزاشود که پیشنهاد می ،در موضوالات مذکور

 و الملیاتی توسط کشورها شناسايی شوند و در خصو  تعريف آ  به نتیجۀ مطلوب برسند.
 سو اساتفاده یبارایانه مخف نتیجه در و یتعهد قانون نقض» النوا به توا می را  ساد کلی، طوربه

 ايا یدویتا هایساا ما  توساط کاه یالاامل هار (Uslaner, 2008: 6).« دانسات ار،یاختدر  قدرتِ ا 
، به  ساد منجار امدادرسانی خلل وارد کند روند در منابع تِيريمد قدرتِدر اختیار داشتنِ  با یخصوص

کار باياد باه هاايیوشر و قواالد ،هاامدادرسا  به تیمسئوی و قدرت یاالطا در لیدی نیهم بهشود. می
ها و یو شاود. در تعادادی ا  کنوانسا محادودا  موقعیات، سو اساتفاده  یهاگر ته شود تاا ساا وکار

های مختلف در دستور کار قارار گر تاه اسات، ویای متأسافانه ایمللی بحث  ساد به شیوهمقررات بین
اناد. در ذيال باه طور کاه   م اسات، نررداخته آهای بشردوستانه يک به مسئلۀ  ساد در کمکهی 

 ایمللی در  مینۀ مبار ه با  ساد اشاره خواهد شد. های بینبار ترين معاهدات و کنوانسیو 

                                                           
 اصفهانی راغب (.520:138۴آمده است )معین،  ظل  و بدهکاری آشوب، خرابی، تباهی، معنای به یغت در  ساد. 1

 الل  (. در223: 1389بیشتر )نواده توپچی،  يا و باشد ک  خواه کند،می معنی االتدال ا  شی  خروج را آ 

 دارای تواندنمی المل آ  صفت، آ  االتبار به که است آ  صفتی و گر ته قرار صحت مقابل در  ساد حقوق

 غی و قلبانهتم ر تار معنی به  ساد آکسفورد انرلیسی  رهنگ در (.38: 1380باشد )محمدنبی، قانونی آثار

 .((Zimerman, 2015: 336دویتی است  مأمورا  طور خا به و ا راد قانونی
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  فساد در مبارزه با المللیبین معاهدات
 آ  دنبالباه شده و مطرح ایمللیبین سا ما  چندين توسط  ساد ۀمسئل گذشته، سالهجده  در

توساط  ایمللایدویتی خارجی در معاموت تجاری بین تاخواری مقامکنوانسیو  مبار ه با رشوه
ساا ما   باه امضاا رساید. 1997ساال در  1یاقتصااد یهمکارتوسعه و  سا ما  کشورهای الضو

 یبررسا یبارا را ایوياژه یکاار گاروه ،1989 ساال در( OECD) توسعه و همکاری اقتصاادی
 یشاورا ،199۴ ساال در. ردکا جاديا یخارج یدویت مقامات ةرشو مورد در یمل نیقوان یقیتطب
 نياا. ر تيپاذ را ایمللایبین یتجاار معااموت در کارگروه اخذ رشوه شنهادیپ اين نهاد، را يو 

 ساال در و درآماد اجارا باه 1999 ياۀ ور 15 در و شاد امضا 1997 دسامبر 17 در و یکنوانس
 شد.اصوح  2009

 ن،یآرژانتا ا  جملاه ،(OECD) الضاو کشاور ۴3 توساط حاضار حال در که و یکنوانساين 
باا  سااد  باا مباار ه و یکنوانس کي است، شده تصويب ی و...جنوب یقايآ ر و بلغارستا  ل،يبر 

 جااديا آ  هادف در واقاع .اسات توساعه حال در یکشورها جرا   و یاسیس  ساد کاهش هدف
 است ایمللیبین وکارکسب برای یواقع امن و یطیمح
پاردا د یما  سوی ا راد  اسد به مقامات دویتی  رشوهاخت و پرد شنهادیپ به و یکنوانس نيا
 هایشارکت کاه داد نشاا  2017 ات ساالمطایعاپاردا د. نمی رشوه ا تيدر اي درخواست بهو 

 عار م در کمتار ،را به مرحلۀ اجارا گذاشاتند و یکنوانس قوانین و مقررات اين که چندملیتی
رحای در طاين کنوانسایو  باه  یکل چارچوبۀ عمطای با. شايد بتوا  گر تند قرار رشوهپیشنهاد 

 :استمده اين کنوانسیو  آ( 1) 1 مادة در طورکههما رسید.  امدادرسانی درخصو   ساد 
 طرياق  ا ياا مساتقی  طورباه غیار آ ، ياا مادی امتیا ی االطای يا والده پیشنهاد هر گونه»

 و يا انجام هب مقام آ  واداشتن قصد به ثایث  رد يا )المومی( دویتی رسمی مقام يک به ها،واسطه

 یاا اتامت ياا حفا  کساب منظورباه اش،رسامی وظايف برخوف خا  الملی آنجا ا  خودداری

 «شاودایمللای، رشاوه محساوب میبین تجااری  عاییات در نامشاروع امتیاا ات سااير يا تجاری
(www.oecd.org/corruption/officialtext and commentaries of the 1997.) 

با تفسیر و تعمای  خاويش، ماواد کنوانسایو ِ توانند یماين تعريف، کشورهای الضو، تنها  با
درت باه دريا ات باام هايی کاهامدادرسا  و مأمورا  با الملیات امداد سوق دهند و مذکور را به

در  و یکنوانسا نياانراری هرچناد کلی کنناد، برخاورد کنناد.ی میرقاانونرشوه و اقدامات غی
 یبارا و تخصصی ایمللیبین ایمعاهدهالنوا  ه نخواهد داد تا ا  مواد حاضر بهخصو   ساد اجا 

ترين ويژگای و مه  خا ، طوربه. خصو  در مواقع امدادرسانی استفاده شودبه ، ساد با مبار ه
 را ثایاث یکشاورها یخاارج کارمنادا  خواریرشاوه کاه اسات نيااخوقیت اين کنوانسیو ، 

                                                           
1. )Organisation for Economic Co-operation and Development( 
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 راريد ةحاو  چهار در  ساد با مبار ه یبرا را خود توش و یکنوانس نياانراری کرده است. جرم
 :کندمی متمرکز
 ؛(7 مادة) کندمی بندیطبقه شويیپول جرم النوا بهرا  ایمللیبین  ساد ا  های حاصلدرآمد( ایف)
ايجااد  باه ی کهحسابدار یهاروش منع بههای خود را سا ما  اندموظف کشورها تمام( ب)

ها در ايان ساا ما  يیپاسخرو شود وی منجر میخارج یدویت مقاماتبه  داد  رشوه بستر برای
 هایشایوه وشاود نمی یحسابرساکاه  هايیحسااب جااديا ب،یترت نيا به خصو  اجبار کنند.

 ؛(8 مادة) است ممنوع امضاکننده یکشورها توسط ،آ  مشابه
 متعادد هاایکانال، باا ررا يبا تعدد  برتوسط مقامات خارجی الووه رشوهدريا ت  که آنجا ا ( ج)
شوند، هر کشور رويۀ خاصی برای مقابله با آ  دارد، ايان کنوانسایو  بارای رو میروبه ایمللیبین یمای

 یهمکاار یایراوسا ی هرچه بیشاتر، دسات باه ايجااد روياۀ واحاد و ارا اۀ و شفاف اطوالات تبادل
 باا رابطاه در ديابا مقاماات دویتای اساترداد یحت  ده است. متقابل یحقوق هایحمايت با ایمللیبین

 درآماد ةمصاادر و توقیاف هایشایوه و شود ترساده شود،می انجام و یکنوانساين  تحت که جرا می
 ؛(10و 9واد م) ردیگ قرار توجه مورد  ساد ا  حاصل
باا يکاديرر  و یکنوانسا کامال اجرای بر نظارت یبرااند تا موظف امضاکننده یکشورها( د)

دویتای خاارجی در معااموت تجااری  تخواری مقاماکنوانسیو  مبار ه با رشوه مکاری کنند.ه
. باود يیکاايآمر هایساا ما شاده در تاأثیر معاهادات پذير ته تحات ايان ا  پایش ایمللیبین
 شد بيتصو 1996 سال در که( IACAC)  ساد هیالل يیکايآمر ایمللیبین و یکنوانس خصو به
 ا  کمتاار کنوانساایو  آمريکااايی تعهاادات ا  یبرخاایاایکن  درآمااد، اجاارا بااه 1997 سااال در و

 ایمللایبین . در کنوانسایو باود ایمنطقاهتنهاا در ساطح  و خاواریکنوانسیو  مبار ه با رشوه
 یبرا اماممنوالیت دريا ت رشوه توسط مقامات دویتی خارجی آمده است،  ، ساد هیالل يیکايآمر

مطاابق ايان  ندهاد، اجاا ه آ  نیقوان کهی مان  درنیامده تا دویتی که به الضويت اين کنوانسیو
 (.7 مادة) را  راه  آورد یهمکار و کمککنوانسیو  شرايط 

 باه مرباو  تعهدات رر،يد فيوظا ا  یاریبس ا یم در ،(IACAC)3 مادةمطابق  ن،يا برالووه
 و هاادارايی ،هامددرآ ثبت یبرا ست یسيک  جاديا( ایف: )مثالرای ب شده است؛ یمعر هر الضو 
 کا هاا ديخر یبرا مداکار و برابر ،شفاف هایسیست  تأسی ( ب) ؛یدویت مقامات هایمسئوییت

تاوش   سااد ضد نیقوان یبرا ی کهشرکت اي شخص هر یبرا یاتیمای امکانات یغو( ج) خدمات؛ و
 (.www.business-anti-corruption.com)کند می

 نادگا ينما و هاشارکت باهدویتی خارجی  تخواری مقامامبار ه با رشوه 1997 و یکنوانس
 تیوضع نيااالطا کرد.  یرقانونیغ یها عاییتجلوگیری ا   در یرقابت تيمز ،الضو ریغ یکشورها
 توا اق در پای دویتای خاارجی تخواری مقاماامبار ه با رشوه و یکنوانس یاالضا که شدسبب 

 اروپاا، ساطح در .باشاند OECD ریاغ و OECD هایشرکت نیب شکاف کرد  پر یبرا گسترده
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 ياۀاتحاد الضاو یکشورها مقامات در میا  یادار  ساد با مبار ه و یکنوانس»تصويب  قدم، نیاوی
 به محدود اين کنوانسیو  شد، بيتصو 1997 سال در اروپا يۀاتحاد یشورا توسط که بود «اروپا

 (.eur-lex.europa.eu:1997ست )اروپا يۀاتحاددر محدودة  دویت کارمندا 
 ير را برای مبار ه با  سااد  رريد مه  اقدامات میودی 2000پ  ا  سال  اروپااتحاديۀ  یشورا
 و یکنوانسا  ،1(درآمد اجرا به 2002 سال در که) ی برای مبار ه با  سادفریک و یکنوانسانجام داد: 

  سااد ماورددر  ایحااقی پروتکال و 2(شاد گذاشته اجرا به 2003 سال در که)  ساد ی مبار ه بامدن
 شاش اروپاا واتحادياۀ  یشورا الضو 7۴ ا  بیترت نيا به .3(شد گذاشته اجرا به 2005 سال در که)

 را سند نینخست کشور ۴8 ،(کايآمر ةمتحد ايا ت و کيمکز ژاپن، کانادا، بوروس،) الضو ریغ کشور
 اند.ب رسااندهکشاور پروتکال ایحااقی را باه تصاوي ۴5 و کشور دومین ساند 35 اند،کرده بيتصو

مبار ه باا  1997 و یکنوانس منا ع  یمستق طوربه اروپا یشورا و یکنوانس کشورهای الضو تعهدات
شااده در مطرح  ساااد .کناادمی ماانعک  را (OECD) دویتاای خااارجی تخااواری مقامااارشااوه

 یایمللابین هایساا ما  مقامااتو  االضاا  ، شااملمسئو  برهای اروپايی مذکور الووهکنوانسیو 
  .شودمی گر ته درنظر شويیپول النوا  جرمبه  ساد ا  حاصل درآمدشود و می

 گاروه 1999 ساال در یادار  سااد ضاد یاساتانداردها تيارالا بر نظارت یبرا اروپا یشورا
 هایکنوانسایو  بار نظارتتأسی  کرد که يکی ا  وظايف آ  ( GRECO)  ساد ضد یکشورها
 نیهمچنا ایمنطقه هایسا ما  ريسا(www.coe.int)  ستاو اختصاصی   یمستق طوربه مذکور
  سااد هیالل اقدام ۀبرنام ،2001 سال در .اندکرده بيتصو  ساد برای مبار ه با ایمللیبین مقررات

 )ADB( آسایا ۀابتکار المل مشترک میا  بانک توسع النوا به  ۴پاسیفیک-آسیا ۀدر منطق یادار

مقااررات ایرااوی  نيااا بااه تصااويب رسااید.(OECD)  اقتصااادی ۀو سااا ما  همکاااری و توسااع
 یمادن و یخصوص ،یالموم هایبخش خصو  دریه انوسیاق-ایآس یکشورها یبرا آوریایزامریغ
  سااد نکاهيا شناختن با. اندکرده تصويب کنو تا را طرح نيا کشور وهشتبیست. کندمی جاديا

 ۀبرنام است، یاقتصاد رشد و یاسیس ثبات ،یاجتماال ر اه بر  يانبار تتأثیرا با خطرناک یمشکل
 .است اصوحات یاجرا ةنحو فیتوص و کنندهشرکت یکشورها اهداف ةدهندنشا  اقدام
 مباار ه کنوانسایو »( SADC) قاايآ ر جناوب ۀتوساع ۀجامع ا  کشور 13 ،2001 سال در
به اجارا درآماد. در ايان  الضاا دوسوم بيتصو ا  پ  ،2005 یۀژو  درو  کردند بيتصو را 5« ساد

 شده است. بینیيی مبار ه با  ساد پیشاجرا و رانهیشریپ رويکرد دو هر کنوانسیو 
 در یهمکاار ا ازايش ی،ملا ساطح در  ساادمبار ه باا  یسا وکارها  يترو ،اين کنوانسیو  هدف
 منطقاه در  ساد با مبار ه یمل نیقوانسا ی ی و يکسا هماهنر ،الضو کشورهای توسط  ساد با مبار ه

                                                           
1. (Council of Europe are the ‘‘Criminal Law Convention’’,2002:NO.173) 
2. (Civil Law Convention on Corruption,2003:NO.174) 
3. (Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption,2005:NO191) 
4. ) Anti-Corruption Action Plan,2001) 
5. (Protocol against Corruption,2001) 

http://www.coe.int/
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 ماادة)اجرايای آ   سا یمکان و رانهیشاریپ اقدامات ،هاکنوانسیو  ريسا مانند به ،کنوانسیو  نيا است.
 النوا باه  سااد ا  حاصال درآماد ةمصادر ؛(6 مادة) یخارج مقاماتتوسط  رشوهدريا ت  مجا ات ؛(۴

 یبارا یقاانون راهکاار کيا تواندمیکنوانسیو   نيا (.8 مادة) انراری کرده استرا جرم پویشويی جرم
 (.9 مادة)مجرما  میا  کشورهايی که دارای معاضدت قضايی نیستند، تلقی گردد  استرداد
 یکشاورها یاقتصااد انجمان ،يیقاايآ ر راريد ایمنطقه سا ما  کي ،2001 سال ا يپا در

 را الضاو یکشاورها پروتکل نيا .کرد بيتصو را 2« ساد با مبار ه پروتکل» 1یجنوب یقايآ ر یغرب
مخادوش  هایحساب ،ناشی ا   ساد غرامت جبرا  یبرا یضرور یقانون اقدامات اتخاذ به مجبور

 نياا .کنادمی ديده ا  ماوارد ماذکورآسایب ا یاقربان در برابر  ساد سود حاصل ا  با پرداخت و
 ،کندتشويق می  ساد ضد نیقواندر  یهماهنربه  را امضاکننده یکشورهااينکه  برالووه پروتکل
کاراماد را  و متناساب هاایتحري  االماال و  سااد برای مبار ه با مؤثر ۀرانیشریپ اقدامات اتخاذ

 و یدویتا هایبخش در مستقی  و غیرمستقی  مقامات خواریرشوه پروتکل نيا نمايد.توصیه می
 .کندنمی اشاره یخارج مقامات  ساد به  یمستق طوربه اما ،کندمی انراریرا جرم یخصوص
 نشسات در دویات سارا  توساط 3« ساد با مبار ه و یریجلوگ و یکنوانس» ،2003 سال در
 اجارا باه 2006 اوت 5 در و شاد برگازار( کیامو امب) مااپوتو در یجو  11 در قايآ ر يۀاتحاد
 ریخوارشوه برای مبار ه با  ساد ا  جمله جرم کامل یچارچوب آ ريقا يۀاتحاد و یکنوانس .درآمد

و  نفاوذ االماال باا تجاارت دویت، کارمندا  توسط يیدارا تحصیل نامشروع ،(یخارج اي یداخل)
 در خصاو  مقاررات نياا انراری کارده اسات.جرم اموال را سا یپنها  و پویشويی ،اختیارات
 نياا. اسات يای و اماوالدارا اساترداد و یحقاوق اقدامات متقابل ای،منطقه یهمکار پیشریری،
 نيا شود.دريا ت رشوه را شامل می و الرضه و نیز یخصوص و یدویت هایبخش ساد  کنوانسیو 

ساا ی بارای اشاخا  خصوصای و شفاف یاجباار مقاررات یحااو که کنوانسیونی است نیاوی
 تیمصاون تيمحادود و یکنوانسا در ايان توجاهشاايا   نکتاۀ درآمدهای مقامات دویتی است.

 سا یمکان در خصاو  موضاوالات ماذکور اسات. الااتاطو به هاآ اد رسانه یدسترسمقامات و 
گاروه  نياا .اسات( 22 ماادة) قاايآ ر ياۀاتحاد درخاارجی  تیأه کي شاملنظارتی و مشورتی 

 هاایگزارش و هادویت به مشاوره اطوالات، آوریجمع و قیتحق شامل موضوالات ا  ایمجمواله
 و یکنوانس یاجراتضمین  برای امضاکننده یکشورها شر تیپ مورد در يیاجرا یشورا به منظ 

 الهده دارد.الضو را به یکشورها ۀسا ن هایگزارشآوری و بررسی جمع و
 مقاررات ا  یتعاداد شااملآ ريقايی مباار ه باا  سااد  و یکنوانس شد، ذکر که یمقررات ا  غیربه
 کنادیم  ردمنحصربه ایمنطقه  ساد ضد هایکنوانسیو  نیب در را آ  و قاستيآ ر موضوع به مربو 

 در ايان کنوانسایو  خا  طوربه .شودنمی ا تي متحد ملل سا ما  و یکنوانس در یحت آنها شتریب و

                                                           
1. (ECOWAS) 
2. (Protocol on the fight against corruption) 
3. )Convention on Preventing and Combating Corruption( 
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 ماادة) یخصوصا بخش مشارکت یبرا را هايیسا وکار تا شوندمی قيتشو امضاکننده الضو یکشورها
 یرند.درنظر بر اتمناقصاالطای  هایپروسه در ناالاد نه هایرقابت ساد و  با مبار ه در( 11

 در اينکاه ا  بعاد 1یادار  سااد برای مبار ه با متحد ملل سا ما  و یکنوانس ،2005 سال در
 ا یام در  ردمنحصاربه هاایابزار دارای و ین کنوانسيا. درآمد اجرا به شد، بيتصو 2003 سال
 تعهادات الماق و محادوده در بلکه يی،ایجغرا  تیموقع به یحاظ تنهانه .هاستکنوانسیو  ريسا
 نياو در ملل سا ما  د تر در سایهدو ةدور کي یط در و یکنوانس نيا. یار حا ز اهمیت استبس

اين کنوانسیو  و مسئول  ۀرخانیدب .گر ت قرار بحث مورد کشور 100 ا  شیب ندگا ينما توسط
 هایساا ما  نادگا ينما. باود 2متحاد ملال ساا ما  ماواد مخادر باا مباار ه د تر ،مذاکرات آ 
 رکتاشام ۀ اين کنوانسیو توسعتدوين و  در زین ایمللیسا ما  شفا یت بین جمله ا  ،غیردویتی
 UNد )شا ارا اه 2003 اکتبار 31 در یالموم مجمع در بيتصو یبرا و یکنوانس متن داشتند.

General Assembly, 2003, resolution 58/4 .) کنفاران  باه  آ  یامضاا یبارا کشورها سر
 کشاور 111 توساط ابتادااين کنوانسیو   ند.شد دالوت 2003 دسامبر 9-10 خيتار ک دريمکز
 با مبار ه برای متحد ملل سا ما  ا جرا شد. کنوانسیو   م 2005 سرتامبر 15 خيتار درو  امضا

 مبار ه خصو  در مشترک  با يک   ساد با مبار ه ترين معاهدةجامع و نخستین النوا به  ساد

 گسترة کنندةمنعک  معاهده کنندگا و تصويب مضاکنندگا ا  ياد تعداد کند.می ترسی   ساد با

 میا  در بلکه ها،دویت بین در تنهانه اجماع اين ،استاين کنوانسیو   خصو  در جهانی اجماع

 حاضار در حاال  ساد با مبار ه دارد. کنوانسیو  وجود مدنی و جامعۀ ایمللیبین خصوصی بخش

 (. (www.unodc.orgدارد  الضو 178
سری قوانین ضد سااد و تصويب و اجرای يک در خصو توا ق  اصلی اين کنوانسیو  هدف

. در هاساتایمللای در ايان  مینهبین ۀجانباهای همهروندهای مبار ه با  ساد و همکاری ۀتوسع
ر ا  مر هاای با الباوتوانند کاهش انواع  ساد است که می (UNCAC) مقصود اصلی انکاکواقع، 

ایمللای در هاای بینهنری و همکاریايک کشور رخ دهند و برای ايان منظاور ا  ابزارهاای هما
 .بردیسی و تحقیقاتی سود میهای مایی، قضايی، پل مینهتمامی 

و  ، شناسايی جارا  کنندههای پیشریریاقدام :در پن   مینه  عاییت دارد (UNCAC) انکاک
ادل اطوالات کاه وری و تباهمکاری  ن ،ضبط اموال غیرقانونی ،ایمللیبین همکاری ،االمال قانو 

 .شودشامل مواد و بندهای اجباری و اختیاری می
تعرياف   ساد را اينکه بدو  «قانو  اجرای و انراریجرم»النوا   با سوم بخش در کنوانسیو 

شوند می درنظر گر ته  ساد يقمصاد النوا به که را یاالمای ا   هرستی برشمرد، را آ  انواع يا کند
 هایو ساا ما  خاارجی داخلای، دویتای هاایمقام ارتشاای ا : انادالبارت کاه اسات کرده بیا 

                                                           
1. The United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2005. 
2. (UNODC) 

http://www.unodc.org)/
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 در نفوذ االمال دویتی، هایتوسط مقام اموال ا  غیرمجا  استفادة اختوس، ومیل،حیف ایمللی،بین
 بخاش در اخاتوس و ارتشاا حاق، رشاا ، غیار مان شاد  دارا وظايف، ا  سو استفاده معاموت،

الادایت  اجارای ا  ممانعات و جارا   ناشی ا  اموال اختفای جرم، ا  ناشی الوايد تطهیر خصوصی،
(www.unodc.org/unodc:37 ). 
 

 بشردوستانه هایکمک در فساد در مبارزه با غیردولتی هایسازمان عملکرد

 اقاادامات ار ه باا  ساااد درمباا در یمهما نقااش زیان غیردویتاای هایساا ما  هااا،دویت بارالووه
 و یکنوانسمانند  ایمللیبین معاهدات یبرخ نوي پیشتهیۀ  ۀمرحل در .اندکرده فايا بشردوستانه

AU و UNCAC  ها و کشاورها به نماينادگا  ساا ما  کارشناس النوا به غیردویتی هایسا ما
  سااد با مبار ه یبرا یردویتیغ هایسا ما  اقدامات تنها نيا اما.   م را ارا ه دادند هایمشورت

 الماده طورباه و است یردویتیغ یسا مان که ایملل،بینیت شفا  سا ما  ،2005 سال در .ستین
 ريساا باا مشاترک یقااتیتحق ،شاده اسات ی تشکیلادار ضد ساد هایسیاست ا  تيحما یبرا

هاای خطر ساا ما  ترسای  نقشاۀ راه بارای کااهش نيا هدف آغا  کرد. یردویتیغ هایسا ما 
 della Porta) بود هنرام امدادرسانی  ساد ا  یریجلوگ یبرا هايیحلراه شنهادیپ و امداد اتیالمل

and Vannucci 2012:264) . در رسااانیکمک در جريااا   ساااد ا  هايینمونااه ا  اياانپاایش 
 اصالی ترسای  نقشاۀ راه بارای ةدياا باود، یایکن شده گزارش یسومای و یبیی الراق، ا غانستا ،

 زا یام کاهی مان آماد، وجودباه ایآسا هایساونامی امدادرساانی در جلوگیری ا   ساد، هنراام
دییل وجود منابع الظای ، به  ساد های رصتاين امر را به ذهن متبادر کرد که  منابع آوریجمع

 اول ۀمرحلا ایملالساا ما  شافا یت بین ،2005 ساال در ،ینررانا نياا به پاسخ در  ياد است.
آغاا  کارد و  بشردوساتانه اقاداماتدر خصو    ساد هایخطر صیتشخ یبرا را خودات قیتحق

های مناسب را برای جلوگیری ا   ساد هنرام برو  سوانح طبیعای ارا اه داد. ای ا  روشمجمواله
 اقادامات در  سااد هاایخطر بردارینقشاه» گازارش انتشاار باا 2006 ساال در مرحلاه نیاوی

-2008 یهاساال طاول در دوم ۀمرحلا .(Ewins et al., 2006: 26) آمد دستبه «بشردوستانه
ۀ بشردوستان اقدامات استیس گروه تفت، دانشراه ایمللیبین مرکز ا  یمشترک گروه توسط 2007

 هایساا ما  یبرخا با یهمکار در ایمللسا ما  شفا یت بین و( HPG)ی خارج ۀتوسع ۀسسؤم
هاای مراقبت اماداد، خدمات ،یامداد هایکمک)ند مان بشردوستانهدر امور  غیردویتیایملل بین
، ساا ما  بصایرت جهاانی، مراقبات ا  ا اراد خاا  جهاا  سراسار در یاسوم امداد ایملل،بین
 دست آمد.های مذکور بهخصو  کودکا ( ا  طريق مصاحبه با مديرا  و کارکنا  سا ما به

 راهنماا کتابچاۀ کشامل ي« دوستانهانسا  هایکمک در  ساد ا  یریجلوگ»با النوا   گزارشاين 
 بشردوساتانه اتیاالمل در  سااد يیشناساا و یریشاریپ ی الایی برایابزارها و ی مناسبهاشنهادیپو 

 (.Hees et al, 2007, p: Aid Trade Rev, IAT03-18/2است ) هنرام وقوع سوانح طبیعی
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هاای برگزارشاده سهای ماذکور و سااير اجوامی کنوانسیو که اشاره شد، در تمگونههما 
کشور اروپاايی  17در ترکیه که با حضور  2016های بشردوستانه در سال مانند کنفران  کمک

 62ایملاال برگاازار شااد. همچنااین در گاازارش های بینهااا و سااا ما و جمااع کثیااری ا  آژان 
های بشردوستانه متأسفانه ا   ساد صحبتی باه ای دبیرکل سا ما  ملل در خصو  کمکصفحه

هنرام سا ی بهشده است تا به تعهداتشا  در شفافها خواسته   نیامده و تنها دو بار ا  دویتمیا
 امدادرسانی، پايبند باشند.

، ساتا شادهآگاه  امدادرسانی گرچه جها  ا  تأثیر مخرب  ساد درشايا  يادآوری است که ا
ی س جهان. اجوستیها  نهنو  در دستور کار رهبرا  ج  ساد رسد که مبار ه باینظر مبه ییکن
 ایمللیهای بینکشورها و سا ما  چه میزا نشا  داد که  2016سال  در بشردوستانه هایکمک
 دارند! مقابله با  سادبه  ليتما

 

ات نظارت و کنترر  برر عملیردر دیده دولت آسیبوظایف و تعهدات 
 از فساد امدادی و جلوگیری 

هاا، دویات ایملال باا اساتناد باه حاکمیات دویتننوي  طرح کمیسیو  حقاوق بیپیش 10مادة 
داده در ديده را مکلف به تضمین حمايت ا  ا راد و تهیه و تدارک امدادرساانی در  جاايع رخآسیب

داند. بر اين اساس حاکمیت هر دویات، محاور و مبناای اصالی تعهاد و تکلیاف آ  سر مینش می
داده در سار مینش اسات. صاو   جاايع رخدویت برای تهیه و تدارک امکانات امدادرسانی، در خ

هدايت، کنترل، همااهنری و نظاارت »نوي  طرح کمیسیو  پیش 10همچنین پاراگراف دوم مادة
 ,2016ILC, Draft :) 1«دانادديده میبر الملیات امدادرسانی را نقش اساسی و اوییۀ دویات آسایب

اصالی امدادرساانی، هادايت و  ایملل وظیفۀکه موحظه شد کمیسیو  حقوق بینگونه(. هما 114
 اتديده نتواناد تعهاددویت آسایب اما اگر ديده قرار داده است،کنترل و ... را بر الهدة دویت آسیب

بار ايان  .های خارجی باشدکمک در پیانجام دهد، بايد  شرايط اضطراریمردم در  در قبال را خود
طبیعای کاه ا    جاايعمواقع برو  نوي  مواد در خصو  حمايت ا  ا راد در پیش 11اساس، مادة 

 ديده را در صاورت نااتوانی درشاده اسات، دویات آسایب ایملل تهیاهسوی کمیسیو  حقوق بین
  داند.های خارجی میجوی کمکوديدگا ، متعهد به جستامدادرسانی به آسیب

                                                           
1. Article 10  

Role of the affected State  

A. The affected State has the duty to ensure the protection of persons and provision of disaster relief 

assistance in its territory, or in territory under its jurisdiction or control. 

B. The affected State has the primary role in the direction, control, coordination and supervision of 

such relief assistance 
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 رسد در مسئلۀ پیشریری ا   ساد هنرام وقوع  جايع طبیعی موضوع به همین نحونظر میبه
ديده اسات و در صاورت نااتوانی، باشد، يعنی وظیفۀ اصلی مبار ه با  ساد بر الهدة دویت آسایب

ديده موظف است تا ا  ساير کشورها درخواست مشاوره و کمک کناد.  لسافۀ ايان دویت آسیب
و امدادرساانی، تاوا   باین ا  شهروندا  حمايت در بحث  گیرد کهموضوع نیز ا  آنجا نشأت می

ديده بنااابراين دویات آساایب بايسات حفاا  شاود.می ،حقاوق بشااررالاياات و  حاکمیات دویات
های ديرار و آيد، وظیفه دارد ا  دویتبرنمی و پیشریری ا   ساد امدادرسانی ةکه ا  الهدهنرامی
باا امار  اين تعلل ور د و خصو که در اين و درصورتی کندایمللی طلب کمک های بینسا ما 

 ۀمنزیاديده منجار شاود، بهایملل به نقض حقوق بشر ا راد آسیبتوجه به معیارهای حقوق بین
 ,A/CN.4/643) برای آ  دویت خواهد بود ایمللیدارای مسئوییت بینو ارتکاب الملی غیرقانونی 

2011: 16, para. 22, 50.) در پیشریری ا   ساد و جلاوگیری کمک  درخواستدویت به  ۀوظیف
ديده به امدادرساانی و مبتنای سئوییت ابتدايی دویت آسیب، ناشی ا  ما  هدرر ت منابع امدادی

 .(A/CN.4/590, 2007: 45, para. 57, 43 ) ایملل الر ی استاد حقوق بشر و حقوق بیننبر اس
هاا تواند به بهانۀ جلوگیری ا   ساد يا باه د يال واهای ا  قباول کمکا  طر ی يک دویت نمی

جوی ودویات باه جسات ۀشاده اسات کاه وظیفا گوناه توجیاهايان قاالاده بدين خودداری کناد.
نیست، مبتنای  ديدهآسیبه خود قادر به امدادرسانی به ا راد ایمللی در مواقعی کهای بینهمکاری

جو وديدة ناتوا  به جساتدویت آسیب ۀایبته وظیف .است يشبر مسئوییت دویت در برابر مردم خو
هاای کمک ۀشده است. قطعنام ایمللی نیز گنجاندهآور بینایمللی، در اسناد غیرایزامبرای کمک بین

مقارر  3، بند 3، در مادة 2003ایملل در سال حقوق بین ۀشده ا  سوی مؤسسپذير ته ۀبشردوستان
هاای بشردوساتانه نباشاد، باياد بارای مکککا ی  ۀديده قادر به ارا گاه دویت آسیب هر»دارد: می

ایمللای های بینکنترل الملای آ  هساتند، ا  ساا ما  ياصوحیت  ةکمک به قربانیانی که در حو 
باه هماین ترتیاب، دساتورایعمل واکانش باه «. های ثایث طلب امداد کنادا ا  دویتيصوح و ذی

اگر دویت »: کنداحمر مقرر می لایمللی صلیب سرخ و جوامع هونایمللی  دراسیو  بیحوادث بین
جوی وباياد باه جسات ننادهیا  تاوا  خاود خاارج ب اديده امدادرسانی به قربانیا  حوادث رآسیب
 (. IFRC Guidelines, annex, Para. 3(1)  «ای باشدهایمللی با منطقهای بینکمک

های بشردوستانه ا  ساوی سااير کشاورها باه در شرايط وقوع حوادث طبیعی، االطای کمک
حق داد کاه نیز ديده آسیبحال، بايد به دویت  الین . اما دردارد ديده اهمیت  يادیمردم حادثه

 و نظارت بار ماأمورا  کا  تو يع ماننددر مواردی  ،پوشی ا  برخی مقررات داخلیدر کنار چش 
ديده حق دارد تا برای جلوگیری ا   ساد های   م به خرج دهد. کشور آسیبحساسیت ،امدادی

رت کناد و باياد در ی نظااحداقل استانداردهای سومتی و بهداشات های بشردوستانه بردر کمک
(. A/66/10, 2011: 265, para. 10تو يع آ  و انتخاب مسئو   امر بیشترين نقش را ايفا کناد )

دویات و  1«ونیتااري»  جايع طبیعای در الملیات امداد و چارچوبا  قواالد  2 مادة 2بند  براساس

                                                           
1. UNITAR. 
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ر يابی نیا های مردم های   م را برای اديده مشورتدویت آسیب ههای امدادرسا  بايد بسا ما 
تواند نسبت به ار يابی نیا های خاود، یديده مترتیب، دویت آسیبو بدين ارا ه دهندديده آسیب

و  کارده ایمللای امدادرساا  اقادامهای بینها و سا ما طور مشترک با همکاری دویترأساً يا به
یاات و شناساايی ماوارد کند. اين وضعیت در خصو  نظارت بر الملترين آنها را انتخاب مناسب

ديده وظیفه دارد تاا تماام تاوش خاود را بارای  ساد به همین صورت است، يعنی دویت آسیب
کار گیارد و در صاورت نااتوانی ا  کماک و های امدادی باهجلوگیری و مبار ه با  ساد در کمک

 ,A/CN.4/590, 2007: 59-60)ایمللی استفاده کناد های بینها و يا سا ما مشورت ساير دویت

para. 80.) ديده حق داشته باشاد ا  ورود کا هاايی کاه ا  طر ی، منطقی است که دویت آسیب
های ،  يارا ساا ما کناد، جلاوگیری شاوداست يا منجر به  سااد می برای امدادرسانی ضروری

وم جانتیجه، ه های محلی و ساختار قدرت را ناديده بریرند و درامدادرسا  ممکن است ظر یت
. در ايان ماورد، اساناد نجامدیهای ملی بهای بشردوستانه ممکن است به تضعیف ظر یتکمک

هاای کاه کمک اسات مها  ۀمتضامن ايان نکتا اغلبایمللی امدادرسانی مرتبط با الملیات بین
 (.A/CN.4/590, 2007: 194) رسا  باشندامدادی بايد مفید و نه بایقوه آسیب

های ديده بدو  نیا  به کمکاست که اگر دویت آسیبمفهوم مخایف تمامی مواد مذکور اين 
تنهايی و براسااس بشردوستانۀ خارجی بتواند موضاوع امدادرساانی و جلاوگیری ا   سااد را باه

ها تابعی ا  خواست آ  دویات خواهاد باود و باه ظر یت خويش انجام دهد، ديرر دريا ت کمک
شاود، های بیشتر منجر میبه  ساد و آسیبای که های بشردوستانهتواند ا  کمکاویی میطريق 

های بشردوساتانه بايست برای اخذ کمکتنها میجلوگیری کند. ییکن اگر دویتی ناتوا  باشد، نه
طلب ياری کند، بلکه حق نخواهد داشت موضوع  ساد در امدادرسانی را دساتاويزی بارای الادم 

 های بشردوستانه قرار دهد. دريا ت کمک
 

 های بشردوستانهد در کمکجلوگیری از فسا
شاده در امار پذير ته ولاصا های بشردوستانه وامدادرسا ، کمک میا  ابطۀر فيتحر ما  ساد، نظر در

،  اجعاه ا  پا  یدویتا ادارات و اهداکننادگا  ،یردویتایغ هایسا ما  مثال،رای بامدادرسانی است. 
با محدودسا ی و شافا یت ايان اماور  دهند.های خود را ارا ه میها و نوع کمکها، میزا  کمکبرنامه

تاوا  میازا   سااد را کااهش داد. ها میديده و آمو ش اين نکات به امدادرساا برای جمعیت آسیب
 اقادامات ا  مرحلاه  یهااست.   ساد برای مبار ه با ایمللیبین ةویش نيبهتر روش نيا معمول، طوربه

خطرهای احتمایی  ساد مواجاه اسات،  مختلف انواع باو هر مرحله  ستین  ساد ا  مصو  بشردوستانه
 اسااسِ کاه اسات هايیگیریتصمی  و هاروش و يا تهاختصا  منابع ةدیچیپ ساختار دییلاين امر به

 . (Ewins et al., 2006: 56) دهندمی لیتشک را بشردوستانه هایکمک
بندی اسات. ايان دساتههای گونااگو  قابال به شیوه  ساد های ناشی ا خطر  ال  نرارندهبه
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هااای ایمللاای جااامع در پیشااریری ا   ساااد در کمکبندی بااه تاادوين کنوانساایو  بیندسااته
واکانش  مختلاف مراحل دقت در های شناخت  ساد،بشردوستانه، کمک خواهد کرد. يکی ا  راه

تاوا  پیشاریری ا   سااد و تادوين قاوانین را در مراحال به  جايع طبیعی است. برای مثال می
حتای نظاارت ا  ها  تفکیاک کارد.  و عياتو امادادی،  مناابع آوریجماع ، خريد،هیتهتلفِ مخ

 جاايع در در قباال شاهروندا  ها تعهدات دویتتوا  براساس همچنین برای مبار ه با  ساد، می
، دسات باه تادوين پ  ا  بحارا  .3و  حین بحرا  .2 ،پیش ا  بحرا . 1در سه مرحله  طبیعی

بندی به شناسايی  ساد در مراحل مختلف منجر خواهد شاد و ت اين تقسی قوانین  د. در حقیق
مثاال اگار  سااد  شود. برایانراری میها جرمبراساس اهمیت و میزا  حساسیت دویت کدام هر

تعهاد باه هاا در ايان  ماا ، وظیفاۀ دویت کاهپیش ا  وقوع  اجعۀ طبیعی محقق شود، ا  آنجا 
انرااری  سااد نیاز بار هماین دارناد، جرم ی ن و کمک مشاورهو  ینیبشیپ به تعهد، پیشریری

الاجال،  اقادام، رسانیاطوعها وظیفۀ همچنین هنرام وقوع بويا دویتاساس تدوين خواهد شد. 
دارند. حال اگار  سااد در ايان مرحلاه ظااهر   جايع را به الهده مهار ی و کنترل ومناسب و  ور

گذار حاق خواهاد داشات تاا مجاا ات ی بیشتر، قانو دییل ورود آسیب و ايجاد خطرهاشود، به
سه ديدگاه برای جلاوگیری ا   سااد در شديدتری را برای مرتکبا  درنظر گیرد. به یحاظ نظری 

 های بشردوستانه وجود دارد:کمک
هاای های مختلاف، هنجارهاای اجتمااالی و ار شایف( نظريۀ  رهنری که بر تفاوت در سانت

های اخوقی، تمرکاز دارد. ا اراد متعلاق باه ظر جايراه اجتماالی و  ضیلتداخلی ا راد جامعه ا  من
های داخلی موجود در کشورشا  و  شاارهای اجتمااالی، باه سامت جوامع مختلف ا  طريق ار ش

آمده، های پیششوند. هرچه اصول اخوقی آنها در جايراه با تری باشد، ا  موقعیت ساد کشیده می
کنند. نمونۀ جامعۀ مو ق در الرصۀ  رهنری در مبار ه با  ساد، کشور می استفادة غیرقانونی کمتری

های خود برای پیشریری ا  وقوع خطرهای ناشی (. ژاپن در برنامهPizzorno, 1992: 46)ژاپن است 
 خواهد کرد. هزينه هزار نفر ۴0آمو ش  منظوربه میلیارد يورو 8/3ا   جايع طبیعی 

هاای مفسادا ِ های اقتصادی بر  عاییتتی انریزه و موقعیتنظريۀ اقتصادی بر نقش حیاب( 
شود و شایوع آ  تحات تاأثیر سااختار کند.  ساد نتیجۀ انتخاب القونی  رد تلقی میتأکید می

گر ته به اوست. تصمیمات  ردی در نظرياۀ اقتصاادی های تعلقهای مورد انتظار و پاداشهزينه
شادت  حتماایی ا شاا شاد  و مجاا ات کشاید ،برای شرکت در امور مفسدا ، به خطرهاای ا

های هاای ماوردنظر  ارد در مقايساه باا گزيناهمجا ات احتمایی و ا  دست داد  شغل و پاداش
توا  برخی ا  کشورهای اروپايی مانند موجود بستری دارد. نمونۀ مو ق در نظريۀ اقتصادی را می

 .(Lambsdorff, 2007: 74)سو ی ، آیما ، هلند، بلژيک و ... دانست 
تنها متغیرهاای خاارجی، ا  ج( سومین نظريۀ رويکرد سا مانی مبار ه با  ساد اسات کاه ناه

های داخلای گیارد، بلکاه مؤیفاههای اقتصادی را نیاز در برمیهای اخوقی و انریزهجمله ار ش
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 که يک با ت سا مانی مشاخص وهای  ساد را نیز درنظر دارد. براساس اين نظريه تا  مانیشبکه
های غیررسامی و سااختارهای کناد، دساتورایعملسوی  سااد، رشاد می رهنگِ سا گارشده به

سا د. همااهنری های اجرايی را برای معاموت غیرقانونی مهیا میدویتی، ثبات داخلی و سا وکار
پاذيرد، مانناد تخرياب های مختلفی انجاام میهای  رهنری، به راههای اقتصادی و ار شانریزه

ماناده اسات و ا  های بعدی نیاز کماکاا  بااقی جامانده ا   سادهای قبلی که در دورههمیراث ب
های سود ا، جلوگیری ا  اند، ا  بین برد  موقعیتوجود آمدهسا ی موانع اخوقی بهطريق خنثی

های حفااظتی در برابار نفوذهاای خاارجی هنجارهای غیررسمی، سدهای ساا مانی و ساا وکار
 . (Della Porta and Vannucci, 2012: 219-222)لی توسط مقامات داخ

 و هاسیاسات لیآشا پاشانهبايد درنظر داشت که وجود  ساد هنرام وقوع  جاايع طبیعای، 
دور  دهیحسااب و صداقت ت،یشفا  ا  را یسا مان طیمح تواندیم که شودمحسوب می  رايندها
کناد و ی و سا مانی را تهدياد میتدوی گزارا خدمت امدادرسانی، طول در  ساد هایخطر سا د.

ی ماایهاای دريا ت و تأمین ةری نج تيريمد اقدام بشردوستانه يعنی هر یاصل ۀهست طور ويژهبه
و  عياتو  تاا ا هااین یابيار  ا  ،امدادرسانی مختلف مراحل در ن،يا برالووه دهد.را هدف قرار می

للای جاامع در پیشاریری ا   سااد در ایمبا سا ی و در نهايت برای تدوين يک کنوانسایو  بین
 :ردیگ قرار توجه مورد ديبا یدیکل النصر سههای بشردوستانۀ کمک
 .رانهیشریپ اقدامات( ج) ووجود دارد  که یطيشرا( ب) ، ساد هایخطر( ایف) 
ایمللی در مبار ه باا سه النصر اصلی و درک اهمیتِ تدوين يک کنوانسیو  بین نيا به نراه با

 توا یمکه متناسب با ظر یت يک کشور است،  های نرارش قوانینيکی ا  شیوه  ساد و انتخاب
 غیردویتای هایساا ما  اقدامات رر،يد یسو ا به جلوگیری ا   ساد در امدادرسانی امیدوار بود. 

  سااد،ناشی ا   هایخطر وتحلیلتجزيهبوده است.  تأکید موارد مذکور، همواره مورد کنار درنیز 
، ياادآوری ماوارد   م در مواقاع هماهناگ اقدام و ایمللیهمکاری بین اطوالات، گذاریاشتراک

 در راستای ی مناسبراهکارهای غیردویتی، سا ی امور توسط سا ما ضروری و در نهايت شفاف
  است. بشردوستانه اقدامات کاهش خطرهای  ساد در یهااستیس یاجرا
 

 گیرینتیجه
 ا  یاديا  شامار بار و اسات شيا زا به رو ی طبیعیها اجعه ر،یاخ یهاسال در آمارها، براساس
 طورباه بشردوساتانه یاضاطرار هاایکمک و یبا ساا  یبارا بودجاه شته است.گذا تأثیر مردم
 غیردویتای هایساا ما  و ایمللیبین هایآژان  تعداد نیهمچن است، يا ته ا زايش یریچشمر

 در کاه شاواهدی کنند، رو به ا زايش است.کت میمشار دوستانهانسا  اتیالمل در ماًیمستق که
واکنش سريع و مطلوب باه  به نسبت ایمللنظام بین رشد به رو آگاهی مقایه آمد، اين اول بخش
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 ارساال، تو ياع و تخصایص در ایملالبین ۀجامعدهد و ا  نررانی اين  جايع طبیعی را نشا  می
بایش   ساادهای بشردوستانه، الوامل کمک يشدارد، اما با ا زابشردوستانه پرده برمی هایکمک

ایملال باه ايان پدياده تاوجهی نظاام بینشود و نررانی نويسنده ا  نظر بیا  گذشته پديدار می
 شامار حاضر، حال درهای بشردوستانه، به نرارش اين مقایه منجر شد. هرچند ) ساد( در کمک

ها و کنوانسایو  وجاود دارد، یایکن د ساا برای جلوگیری ا  یقانونحقوقی و  یابزارها ا   يادی
دییل الدم ارادة اند و به( به موضوع  ساد توجه کردهکلی طوربهتنها ) ی موجودایمللنیب معاهدات

ایملل تاکنو  مو اق ایمللی، نظام بینهای بشردوستانۀ بینجهانی به پیشریری ا   ساد در کمک
ها به رو در مقایۀ حاضر سعی شد دویت اينبه تدوين يک کنوانسیو  در اين  مینه نشده است. ا

 تدوين کنوانسیونی جامع ترغیب شوند.  
 نقاش ويژهباه یردویتایغ  ساا ما نيچناددر بخش ديرر اين مقایه ضامن برشامرد  نقاش 

 ،قادم نیاویا النوا باه، توش شد تا  ساد هایخطر یابيار  در ایمللۀ سا ما  شفا یت بینبرجست
 داوطلباناه هاایابزار گیریشکلخصو  هنرام وقوع  جايع طبیعی و به اد،راهکارهای مبار ه با  س

تا ايان روياه باا  ردیگ قرار کشورها دستور کار در ی،اجتماال مشارکت و نظارت بهبود یبرا و شفاف
ا جارا و ماورد پاذيرش بارای گذشت  ما  منجر به ايجاد الرف و در نهايت تبديل باه قاانو    م

بارای حمايات ا   2016در ساال  ایملالنیبقاانو  را کمیسایو  حقاوق  همرا  شود. مشابه اين
بارای تصاويب باه  اکناو ه آ ،   ينوشیپآورد و اشخا  در حوادث طبیعی به رشتۀ تحرير در

مجمع المومی سا ما  ملل متحد ارسال شده است. کنوانسیو  جامعی برای جلوگیری ا   ساد در 
ريفی روشن و دقیق ا   ساد و مفاهی  مرتبط باا آ ، باه بايست ضمن تعهای بشردوستانه میکمک

یزوماً بايد حااوی  شدهارا هی هاحلراهارا ۀ راهکارهای حقوقی نوين برای مبار ه با  ساد دست يابد. 
اطوالاات  دهنادگا ارا ههاای قاانونی ا  های تشويقی در کناار تنبیاه متخلفاا  و حمايتسیاست

های دویتی و غیردویتای باه سانجش میازا   سااد در ها، سا ما یتمرتبط با  ساد باشد. ایزام دو
تواند مفیاد واقاع شاود. همچناین وجاود ای ا  الملکرد خويش میامدادرسانی و ارا ۀ گزارش دوره

های   م باه هاای بشردوساتانه و ارا اۀ مشاورتسا مانی خاا  بارای مقابلاه باا  سااد در کمک
 . شودیمکشورهای ناتوا  در اين  مینه توصیه 
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