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ترجمه وتألیف: بهنام یوسفیان1
چكیده 

گ��روه دولت ها برای مبارزه با فس��اد )گركو( یكی از فعال ترین س��ازمان های بین المللی درگیر 
در مبارزه با معضل فس��اد مالی  � اداری است كه توسط شورای اروپا تشكیل شده است. مطابق 
اساس نامه و آیین رسیدگی گركو، این سازمان در قالب یك فرایند نظارت و ارزیابی پیوسته با 
استفاده از هیأت های كارشناسی صالحیت دار و هم كاری چندجانبة دولت ها به كشورهای عضو 
امكان می دهد تا به گونه مستند و كاماًل علمی از مزیت یك ارزیابی مستقل از سیاست جنایی 
خود برای مبارزه با فس��اد بهره مند ش��وند، نقاط قوت و ضعف آن را بشناس��ند و پیشنهادهای 
عملی و مفیدی را با توجه به وضعیت خاص كشور خود دریافت كنند. گركو می كوشد اعضا را 
از رهگذِر اعمال فش��ار ناشی از هم گرایی گروهی به اصالح نقاط ضعف تقنینی و رویه ای خود 
در جهت انطباق با معیارها و مقررات مبارزه با فساد كه رعایت آنها در سطح شورای اروپا الزم 
اس��ت متقاعد سازد و از این رهگذر به س��هم خود به دفاع از ارزش های حقوق بشر، حاكمیت 

قانون و مردم ساالری به منزلة هدف های اصلی شورای اروپا یاری رساند.
هرچند عضویت جمهوری اس��المی ایران در این گروه دس��ت كم در كوتاه مدت با موانعی 
روبه روس��ت، آشنایی با مزیت های این گونه سازوكارهای نظارتی بین المللی فوائد بسیاری دارد 
و اهمیت مش��اركت بیش تر كش��ور در این قبیل فعالیت ها و به ویژه عضویت در كنوانس��یون 
ملل متحد برای مبارزه با فس��اد و كنفرانس دولت های عضو این كنوانس��یون را به خوبی نشان 
می دهد. به عالوه، گزارش های تهیه شدة گركو، حاوی ارزنده ترین تجربه های ملی و دیدگاه های 

كارشناسی در زمینه پیش گیری و مبارزه با فساد است.
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درآمد

با توجه به اینكه فساد مالی  � اداری یكی از عمده ترین مشكالت اجتماعی جهان 
امروز محس��وب می شود، آشنایی با تجربة س��ایر كشورها و اقدام های بین المللی 
انجام ش��ده برای مب��ارزه با این پدیدة ش��وم، می تواند آموزه ه��ای مفیدی برای 
پژوهش��گران و سیاس��ت گذاران ایرانی دربرداشته باش��د. این نوشتار با هدف به 
دست دادن شناختی هرچند اجمالی از ساختار و فعالیت های گركو )گروه دولت ها 
 2

2( كه از س��ازمان های وابسته به شورای اروپا می باشد، ترجمه3

در مبارزه با فس��اد1
و تألیف ش��ده است. مالحظه خواهیم كرد كه چگونه هم كاری فشردة بین المللی 
ب��رای مقابله با فس��اد مالی � اداری، از طریق نظارت متقابل و فش��ار ناش��ی از 
ارزیابی های پیوس��ته و ش��فاف، به 46 كش��ور جهان در راه رویارویی قاطعانه با 
این معضل كمك كرده اس��ت. اما، قبل از ورود به بحث اصلی، بررس��ی مختصر 
تاریخچة فعالیت ها و اقدام های ش��ورای اروپا، به منزلة یكی از پیش��گامان نبرد با 
فس��اد مالی � اداری، ضرورت دارد تا چگونگی تشكیل گركو به عنوان نهادی كه 

به شورای مزبور وابسته است و زیر نظر آن فعالیت می كند روشن شود.

الف. مقابله با فساد مالی- اداری به مثابه اولویت كاری شورای اروپا

از عهد باستان تا امروز، فساد مالی � اداری همیشه یكی از شایع ترین و زیان بارترین 
آفت های اجتماعی به ش��مار می رفته است. آنگاه كه این آفت دامن گیر مقام های 
عمومی  یا نمایندگان برگزیدة مردم می شود، جریان طبیعی امور اداری، اجرایی، 
قضائ��ی و تقنینی را مختل می س��ازد. همچنین، از اواخر ق��رن نوزدهم، به اثرات 
نامطلوب و خطرناك این پدیده در بخش خصوصی نیز توجه ش��ده اس��ت. زیرا، 

1. le Groupe d′Etats contre la corruption (Greco)
2. قس��مت عمدة این مقاله از س��ایت رسمی گركو ترجمه شده اس��ت، ولی برای غنای بیش تر مطلب با استفاده 
از مناب��ع دیگ��ری به توضیح و تكمیل بحث پرداخته و توضیحاتی نیز در مورد موقعیت ایران در هم كاری های 

چندجانبه در مقابله با فساد داده شده است. 
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گس��ترش فساد در این بخش ناگزیر سبب می شود كه فضای روشن و روح بخش 
اعتماد و وظیفه شناس��ی _ كه حفظ آن برای تعادل و توازن در روابط اقتصادی و 

اجتماعی جنبه حیاتی دارد _ تیره و تار شود.
افزایش س��طح مب��ادالت اقتص��ادی و اجتماعی میان كش��ورهای مختلف در 
پرتو تحوالت و پیش��رفت های ش��گرف در عرصة ارتباطات و فناوری اطالعات، 
میدان داری ش��ركت های چندملیتی در عرصة تجارت بین المللی، و پدیدة موسوم 
به »جهانی ش��دن« این امكان را فراهم س��اخته كه آفت فس��اد نیز به سهولت از 
نقطه ای به نقطه دیگر جهان صادر ش��ده و جوامع نس��بتًا سالم را هم به بیماری 
هولناك بی اعتمادی و بی نظمی مبتال سازد. برای نمونه، تخمین زده می شود كه 

هر سال صدها میلیارد دالر به منزلة عنوان رشوه پرداخت می شود.
هدف از تأسیس شورای اروپا پشتیبانی و پیش برد مردم ساالری تكثرگرا، حقوق 
بش��ر و حاكمیت قانون بوده اس��ت. بنا بر این، از آنجا كه فس��اد مالی- اداری به 
اس��اس این ارزش ها آسیب می زند، ش��ورای اروپا در مبارزه با این پدیده پیشقدم 
ش��ده است. همان گونه كه در دیباچة كنوانس��یون حقوق كیفری شورای اروپا در 
1 مورد تأكید قرار گرفته، فساد پدیده ای است كه حاكمیت قانون، 

خصوص فس��اد4
مردم ساالری و حقوق بشر را تهدید می كند، با حكمرانی شایسته، انصاف و عدالت 
اجتماعی منافات دارد، رقابت س��الم را ناممكن می سازد، روند توسعه اقتصادی را 
متوق��ف می كند و ثب��ات نهادهای دمكراتیك و بنیان ه��ای اخالقی جامعه را به 

مخاطره می افكند.
در راس��تای مبارزة همه جانبه با فس��اد مالی- اداری، ش��ورای اروپ��ا همواره از 
روی كردی چندمحوری پیروی كرده كه از س��ه مؤلف��ة مرتبط با یكدیگر تركیب 
می یابد: وضع قواعد و معیارهای اروپایی، نظارت بر رعایت این معیارها و سرانجام 
ایجاد ظرفیت های الزم برای یكایك كش��ورها و نواحی تحت پوش��ش از رهگذر 

1. Conseil de l′Europe- STE no. 173- Convention pénale sur la corruption

آشنایی با ساختار و فعالیت های گروه دولت ها برای مبارزه با فساد
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برنامه های همكاری فنی. شورای اروپا به تدوین شماری از اسناد حقوقی با جنبه های 
متنوع مبادرت ورزیده كه مس��ائلی مانند جرم انگاری فساد در بخش های عمومی 
و خصوصی، مس��ؤولیت و پرداخت غرامت در قبال خس��ارت های ناش��ی از فساد، 
چگونگی عمل كرد مقام های عمومی و تأمین منابع مالی برای حزب های سیاسی 
در این اس��ناد مورد حكم قرار گرفته  اند. این اس��ناد عبارت اند از: )1( كنوانسیون 
5؛ 

حقوق كیفری در خصوص فساد؛ )2( كنوانسیون حقوق مدنی در خصوص فساد1
6؛ )4( اصول 

)3( پروتكل الحاقی به كنوانس��یون حقوق كیفری در خصوص فس��اد2
راهنمای بیس��ت گانه برای مبارزه با فس��اد37؛ )5( توصیه نامه در خصوص قانونگان 
رفت��اری برای مقام های عمومی48؛ )6( توصیه نامه در خصوص قواعد مش��ترك در 

 .9

مورد تأمین منابع مالی برای حزب های سیاسی و فعالیت های انتخاباتی5
تهی��ه و تصویب این اس��ناد با هدف ارتقای توانای��ی و ظرفیت دولت ها در امر 
مبارزه با فساد _ چه در عرصة داخلی و چه در سطح بین المللی_ صورت پذیرفته 
است. وظیفة نظارت بر رعایت معیارها و ضوابط مندرج در این اسناد نیز بر عهدة 

گركو یا گروه دولت ها برای مبارزه با فساد نهاده شده است.

ب. تاریخچۀ تأسیس گركو

وجود ارادة قاطع سیاسی در میان دولت های عضو شورای اروپا این سازمان را بر 
آن داشته تا در مدت بیش از یك دهه، پیوسته در مورد معضل فساد به فعالیت و 
چاره اندیش��ی بپردازد. چنان كه گفته شد، این اقدام ها به تصویب چند سند جامع 
حاوی معیارها و ضوابط الزم برای مبارزه با فس��اد از یك سو و شكل گیری یك 
1. civil Law Convention on Corruption (ETS 174)
2. Additional Protocol to the Criminal Law Convention o Corruption (ETS 191)
3. Twenty Guiding Principles against Corruption (Resolution (97) 24
4 .The recommendation on Codes of Conduct for Public (Recommendation No. R
    (2000) 10
5.Recommendation on Common Rules against Corruption in the Funding of
   Political Parties and Electoral Campaigns (Recommendation Rec (2003) 4
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مرجع نظارتی نیرومند با عنوان گركو از سوی دیگر منتهی شده است.
از سال 1991، نقاط عطف این اقدام ها را می توان به شرح زیر خالصه كرد. در 
سال 1991، كمیته وزیران شورای اروپا توصیه كرد كه مجموعه اقدام هایی برای 
مبارزه با  جرم های اقتصادی )از جمله رشوه دهی و رشوه گیری( در دستور كار قرار 
گیرد. در سال 1994، وزیران دادگستری دولت های عضو شورای اروپا )كنفرانس 
10 به توافق رس��یدند كه معضل فس��اد باید در س��طح اروپایی مورد 

نوزدهم، ولتا(1
توجه قرار گیرد؛ زیرا، ای��ن پدیده تهدیدی عمده علیه ثبات نهادهای دمكراتیك 
به ش��مار می رود. ش��ورای اروپا _ به منزلة اصلی ترین نهاد اروپایی كه مسؤولیت 
دفاع از مردم س��االری، حاكمیت قانون و حقوق بش��ر را عهده دار است _ موظف 
ش��د تا به این تهدید پاسخ مناس��ب بدهد. وزیران مزبور اعتقاد داشتند كه مبارزة 
مؤثر با فس��اد باید دامنة وسیعی داشته باش��د و بنا بر این، توصیه كردند كه یك 
11 تشكیل ش��ده، یك برنامة كاری 

گروه كاری چندرش��ته ای برای موضوع فس��اد2
جامع برای مبارزه با فس��اد تهیه كرده و امكان تنظیم اسناد حقوقی در این زمینه 
را نیز بررسی كند. به ویژه، اهمیت پیش بینی یك سازوكار پی گیری و نظارت كه 
بتواند اجرای تعهدات مندرج در اسناد حقوقی مورد نظر را تضمین كند مورد تأكید 

وزیران شركت كننده در كنفرانس قرار گرفت.
پس از تش��كیل »گروه كاری چندرش��ته ای برای موضوع فس��اد« در سپتامبر 
3 و كمیتة اروپایی 

1994، با مس��ؤولیت كمیتة اروپایی مشکالت مربوط به جرم12
هم كاری های حقوقی4، مبارزه با فس��اد به طور جدی یكی از اولویت های شورای 

اروپا شناخته شد.
14 را كه گروه 

در نوامبر 1996، كمیته وزیران برنامة كاری برای مبارزه با فسـاد5

1. 19th Conference of European Ministers of Justice Valetta 1994
2. Mulitidisciplinary Group on Corruption
3. European Committee on Crime Problems (CDPC)
4. European Committee on Legal Co-operation (CDCJ)
5. Programme of Action againt Corruption
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كاری یادش��ده تهیه كرده بود به تصویب رس��انده و 31 دس��امبر 2000 را مهلت 
اجرای آن تعیین كرد. كمیته وزیران به ویژه از طرح ارائه شده برای تهیه یك یا چند 
كنوانسیون بین المللی برای مبارزه با فساد و پیشنهاد ایجاد یك سازوكار نظارت و 

پی گیری برای اجرایی شدن الزامات مندرج در این كنوانسیون ها استقبال كرد.
در ژوئن 1997، وزیران دادگس��تری دولت های عضو ش��ورای اروپا )كنفرانس 
1 نگرانی خود را از نمودهای جدید مجرمیت در جهان امروز 

بیست و یكم، پراگ(15
و به ویژه ویژگی پیچیده، س��ازمان یافته و فراملی برخی فعالیت های مجرمانه ابراز 
داشتند. نبرد با مجرمیت سازمان یافته ناگزیر متضمن برخورد با معضل فساد بود. 
زیرا، روابط متقابل این دو به خوبی ش��ناخته ش��ده است. به عالوه، كمیتة وزیران 
ای��ن واقعیت را كه فس��اد می تواند ثبات نهادهای دمكراتی��ك را با تزلزل روبه رو 
سازد بار دیگر خاطرنشان كرد. در نتیجه، وزیران شركت كننده پیشنهاد كردند كه 
ب��رای جرم انگارِی هماهنگ رفتارهای مربوط به فس��اد و ارتقای هم كاری ها در 
پی گرد این جرم ها، تالش ها برای تهیه و تصویب یك كنوانسیون حقوق كیفری 
در خصوص فس��اد تشدید شود. آنان همچنین به كمیته وزیران توصیه كردند كه 
س��ازوكار مؤثری برای پی گیری كه ش��ركت در آن به نحو برابر برای دولت های 
عضو و غیرعضو ش��ورای اروپا آزاد باشد پیش بینی شود. در اكتبر همان سال، در 
2 كه در استراسبورگ تشكیل شد، رئیسان كشور یا دولت های 

دومین اجالس سران16
عضو شورای اروپا تصمیم گرفتند كه پاسخ های مشتركی به چالش های ناشی از 
گس��ترش فساد و جرم س��ازمان یافته ضرورت دارد. آنان به كمیتة وزیران دستور 
دادن��د كه مجموعه ای از اصول راهنما را ك��ه بتواند در قانون گذاری و اقدام های 
عملی برای مبارزه با فساد سرلوحة كار قرار گیرد تدوین و تصویب كرده، تكمیل 
س��ریع اسناد حقوقِی الزم را بر اساس برنامة كاری برای مبارزه با فساد تضمین 
كند و س��ر انجام، بدون فوت وقت سازوكار مناسب و كارامدی را برای نظارت بر 
1. 21 st Conference of European Ministers of Justice Prague, 1997
2. 2 nd Summit of Heads of State Strasbourg. 1997
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اجرای این اصول راهنما و اس��ناد حقوقی مربوط به وجود آورد. در نوامبر 1997، 
كمیتة وزیران )نشست یكصد و یكم، استراسبورگ( قطع نامة شمارة  97 )24( را 
كه ش��امل اصول راهنمای بیس��ت گانه برای مبارزه با فساد بود به تصویب رساند 
و به گروه كاری چندرشته ای برای موضوع فساد دستور داد تا بدون تأخیر یك 
متن پیش نویس را كه حاوی پیشنهاد تأسیس یك سازوكار مناسب و كارامد برای 
نظارت بر رعایت اس��ناد شورای اروپا دربارة معیارهای مبارزه با فساد باشد تقدیم 

كمیتة مزبور كند.
در م��ارس 1998، گروه كاری یادش��ده پس از مالحظة نظره��ای دریافتی از 
كمیتة اروپایی مشکالت مربوط به جرم و كمیتة اروپایی هم كاری های حقوقیْ 
مت��ن پیش نویس موافقت نامه مربوط به تأسـیس گروه دولت ها برای مبارزه با 
فساد )گركو( را تأیید كرد. در ماه می 1998، كمیتة وزیران )نشست یكصدودوم، 
استراس��بورگ( مجوز تأس��یس گروه دولت ها برای مبارزه با فس��اد )گركو( را در 
1 صادر كرد218.  

قالب موافقت نام های چندجانبه قابل تس��ری به دولت های غیرعضو17
سرانجام، در یكم می1999، هفده كشور تأسیس كننده _ یعنی بلژیك، بلغارستان، 
قبرس، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لتونی، لوكزامبورگ، 
رمانی، اس��لواكی، اسلوونی، اس��پانیا و سوئد _ گركو را پایه گذاری كردند319.  از آن 
زمان تاكنون، دولت های بسیار دیگری به این گروه پیوستند؛ به طوری كه، تعداد 
4 رس��یده است. جالب اس��ت بدانیم كه جمهوری های 

اعضا اكنون به 46 كش��ور20
تركیه، ارمنستان و آذربایجان كه در همسایگی ایران قرار دارند و در حال توسعه 
1. RESOLUTION (98) 7 AUTHORISING THE PARTIAL AND ENLARGED 
    AGREEMENT ESTABLISHING THE ″GROUP OF STATES AGAINST 
    CORRUPTION- GRECO″ Adopted by the committee of Ministers on 5 May 
    1998, at its 102nd Session)
2. See: the Statutory Resolution (93) 28 on partial and enlarged agreements 
    (Adopted by the Committee of Ministers 14 May 1993 at its 92 and  Session).
3. RESOLUTION (99) 5, ESTABLISHING THE GROUP OF STATES 
    AGAINST CORRUPTION (GRECO), Adopted on 1 st May 1999 
4. GRECO: Members and Observers Situation at: 09/10/07

آشنایی با ساختار و فعالیت های گروه دولت ها برای مبارزه با فساد
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محس��وب می ش��وند نیز در كنار كش��ورهای صنعتی مانند ایاالت متحد امریكا، 
جمهوری فدراتیو روسیه و انگلستان به جرگة این گروه در آمده  اند.

پ. چگونگی عضویت در گركو، و ماهیت و ساختار گروه

1 گركو، هدف ای��ن نهاد عبارت اس��ت از ارتقای 
ب��ر اس��اس مادة 1 اس��اس نامة21

ظرفیت ه��ا و توانایی ه��ای اعضا در مبارزه با پدیدة فس��اد از رهگ��ذر نظارت بر 
چگونگی پیروی آنها از معیارهای ضد فس��اد ش��ورای اروپا به كمك یك فرایند 
پویای ارزیابی مش��ترك و اِعمال فشار ناشی از هم گرایی گروهی اعضا. گركو به 
اعضای خود یاری می دهد تا نقاط ضعف موجود در سیاس��ت های ملی خود برای 
مقابله با فس��اد را بشناسند و آنها را تشویق و ترغیب می كند تا اصالحات الزم را 
چ��ه در عرصة تقنینی و نیز در زمینه های س��اختاری و رویه های عملی به انجام 
رس��انند. همچنین، گركو فضایی را برای تبادل تجربه های اعضا در مورد بهترین 

شیوه ها برای پیش گیری و كشف فساد به وجود می آورد.
عضویت در گركو به دولت های عضو شورای اروپا محدود نمی شود. هر دولتی 
ك��ه در تهی��ة متن موافقت نامة چندجانبه دربارة تأس��یس گركو مش��اركت كرده 
باش��د می توان��د با اعالم مراتب به دبیر كل ش��ورای اروپا به ای��ن گروه بپیوندد. 
از این گذش��ته، هر دولتی كه به یكی از كنوانسیون های حقوق كیفری یا حقوق 
مدنی ش��ورای اروپا در خصوص فس��اد ملحق ش��ود، به محض عضویت در این 
كنوانس��یون ها به عضویت گركو نیز درمی آید و باید فرایندهای ارزیابی آن را در 

مورد عمل كرد خود بپذیرد.
2  آن 

فعالی��ت گركو مطابق اس��اس نامه و نیز مجموعه قواعد آیین رسـیدگی22
صورت می گیرد. هر دولت عضو حداكثر تا دو نفر نماینده را با داش��تن حق رأی 

1. STAUTE OF THE GROUP OF STATES AGAINST CORRUPTION
    (GRECO) Appendix to Resolution (99) 5
2. GRECO Rules of Procedure, http://WWW. Coe. Int/t/dg1/Greco/ documents/ 
    2005/Greco (2005) 6-EN. Pdf.
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برای ش��ركت در نشس��ت های عمومی گركو تعیین می كند. همچنین، هر دولت 
عضو فهرس��تی از كارشناسان را كه بتوانند برای انجام فعالیت های نظارتی گركو 
همكاری كنند به گروه معرفی می كند. س��ایر نهادهای شورای اروپا )برای نمونه، 
مجمع پارلمانی ش��ورای اروپا( نیز ممكن اس��ت نمایندگانی را در گركو بگمارند. 
1 و از رهگذر دفتر 

گركو توانسته است در سـازمان توسعه و هم كاری اقتصادی23
24 در س��ازمان ملل متحد موقعیت 

جرم و مواد اعتیاد آور غیرقانونی سـازمان ملل2
عضو ناظر را به دست آورد.

گرك��و اقدام به انتخاب رئیس، معاون رئیس و اعضای دفتر خود می كند كه در 
تنظی��م برنامة كاری گركو و س��ازمان دهی فرایندهای ارزیابی اعضا نقش مهمی 

ایفاء می  كند.
3 گركو ركن دیگر گروه مزبور به ش��مار می رود كه با ش��ركت 

  كمیتة تقنینی25
نمایندگان دولت های عضو گركو كه در كمیته وزیران ش��ورای اروپا حضور دارند 
و نیز نمایندگان ویژه سایر دولت های عضو گركو تشكیل می یابد. تصویب بودجة 
گركو بر عهدة این كمیته است. كمیته همچنین می تواند در مواردی كه اقدام های 
یكی از اعضا را در اجرای توصیه های گركو ناكافی ببیند بیانیه ای در این خصوص 

برای اطالع عموم منتشر كند.
اساس نامة گركو یك آیین رسیدگی كلی را پیش بینی كرده كه قابلیت انعطاف 
الزم را ب��رای نظارت ب��ر كیفیت رعایت مقررات هر یك از اس��ناد حقوقی مورد 

رسیدگی دارد.
مقرگركو در استراسبورگ است و دبیرخانة آن _ كه مسؤول امور اداری گروه است 

_ زیر نظر دبیر كل شورای اروپا و به ریاست دبیر اجرایی گركو فعالیت می كند.

1. The Organisantion for Economic Cooperation and Develoment (OECD)
2. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
3. GRECO’s Statutory Committee

آشنایی با ساختار و فعالیت های گروه دولت ها برای مبارزه با فساد

بهنام یوسفیان



دوره جدید  شامره 61  
زمستان 1386

174

ت. نحوۀ فعالیت گركو

از رهگذر یك فرایند پویای ارزیابی مش��ترك و فشار ناشی از هم گرایی و نظارت 
گروْه گركو بر سیاست ها و عمل كرد یكایك اعضای خود در شرایط برابر نظارت 
دارد. سازوكار گركو به گونه ای تنظیم شده كه متضمن رعایت دقیق اصل برابری 
حقوق و تكالیف اعضا باش��د. تك تك اعضا هم در فرایندهای ارزیابی مشترك و 
بررسی میزان رعایت معیارها توسط سایر اعضا مشاركت می جویند و هم به سهم 
خود برای انجام همین نظارت و ارزیابی در مورد كش��ورهای متبوع خود بی  هیچ 

قیدوشرطی هم كاری می كنند.
نظارت گركو ش��امل مرحله های زیر است. در مرحلة نخست، یك فرایند افقی 
نظارت و ارزیابی در مورد یكایك اعضا در خصوص یك یا چند موضوع مربوط به 
 26

پیش گیری یا مقابله با فس��اد صورت می پذیرد كه از آن به یك »دورة نظارتی«1
تعبی��ر می ش��ود. در طول دوره نظارتی، پس از ارزیابی هر كش��ور، یك سلس��له 
پیش��نهاد مشخص برای پیش برد اصالحات قانونی، ساختاری و رویه ای در كشوِر 
مورد ارزیابی ارائه می  ش��ود . پس از این مرحله، فرایند نظارت بر چگونگی پیروی 
عضو از توصیه های گركو شروع می شود. گركو به صورت چرخشی عمل می كند. 
در ه��ر دورة نظارت��ی، كارنامة یكای��ك اعضا به نوبت در خص��وص یك یا چند 
موضوع مش��خص ارزیابی و پیشنهادهای الزم به آنها داده می شود. برای نمونه، 
دورة نظارتی نخس��ت گركو )2002-2000( موضوع استقالل، تخصص گرایی و 
امكانات فراهم شده برای نهادهای ملِی درگیر در امر پیش گیری و نبرد با فساد را 
م��ورد توجه قرار داد. در ای��ن دوره، به موضوع میزان و قلمرو مصونیت مقام های 
عمومی كشورها در قبال دستگیری، پی گرد و ... نیز پرداخته شد. سپس، در دورة 
نظارتی دوم )2006-2003( به بحث شناس��ایی، ضبط و مصادرة عواید ناش��ی از 
فساد و نیز پیش گیری و كشف فساد در اداره های دولتی و سر انجام به پیش گیری 

1. evaluation round
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از س��وء استفاده از اش��خاص حقوقی )اعم از شركت های تجاری و غیره( به مثابة 
گریزگاهی برای ارتكاب و در امان ماندن از مس��ؤولیت ناش��ی از فساد توجه شد. 
در نهایت، دورة نظارتی س��وم كه از ژانویة 2007 آغاز ش��ده است به دو موضوع  
جرم انگاری ه��ای مندرج در كنوانس��یون حقوق كیفری در خصوص فس��اد و نیز 

شفافیت نحوة تأمین منابع مالی حزب ها اختصاص خواهد یافت127. 
پس از انجام ارزیابی اولیه، یك روند نظارتی دقیقًا تعریف ش��ده شروع می شود 
كه در چهارچوب آن، یك هیأت كارشناس��ی ب��رای ارزیابی نحوة عمل كرد یك 
دولت عضو معین توس��ط گركو گماش��ته می ش��ود. تحلیل وضعیت هر كشور بر 
اساس یافته هایی صورت می گیرد كه با توجه به پاسخ های مكتوب دولت مربوط 
به یك پرس��ش نامه و اطالعات جمع آوری ش��ده در خالل دیدار اعضای هیأت از 
كش��ور مزبور و مالقات با مقام های عمومی و نمایندگان جامعة مدنی به دس��ت 
می آید. پس از دیدار اعضای هیأت از كشور مورد نظر، هیأت گزارشی را به صورت 
مقدماتی تهیه می كند كه نس��خه ای از آن برای اظهار نظر در اختیار كشور مورد 
بررسی قرار می گیرد و این گزارش بعد از دریافت دیدگاه های آن كشور سرانجام 
در جلسة گركو مطرح شده و متن آن به تصویب می رسد. در قسمت نتیجه گیری 
چنین گزارش هایی مشخص می  شود كه آیا وضعیت موجود در آن كشور از لحاظ 
قانون��ی و رویة عملی ب��ا معیارها و ضوابط مورد نظر ش��ورای اروپا هماهنگی و 
انطباق دارد یا خیر. در این نتیجه گیری، پیش��نهادهایی نیز گنجانده می ش��ود كه 
از دول��ت مربوط می خواهد كه طی مدت هجده ماه اصالحات مش��خصی را اجرا 
كن��د. عالوه بر این، مالحظه هایی نیز مطرح می ش��ود كه انتظ��ار می رود دولت 
مزبور به آنها توجه كند؛ هرچند ارائة گزارش در مورد چگونگی اقدام در مورد این 
28كه پس از آن ش��روع می ش��ود 

مالحظه ها در فرایند نظارت بر رعایت مقررات2
الزامی نخواهد بود.

1. http:www.coe. int/t/dgl/Greco/evaluations-en
2 . compliance procedure
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یك��ی از نقاط ق��وت گركو وجود فراین��د نظارت بر رعایت مقررات اس��ت كه 
برای اطمینان یافتن از اجرایی ش��دن توصیه های مندرج در گزارش ارزیابی اولیه 
پیش بینی شده است. نحوة كار به این صورت است كه مقام های كشور مورد نظر 
در مدت هجده ماه از تاریخ تصویب گزارش ارزیابی اولیه گزارش��ی حاوی ش��رح 
اقدام های خود برای عمل به توصیه های مزبور به همراه مدارك اثباتی كافی تهیه 
می كنند و آنگاه، گركو با در نظر گرفتن چنین گزارشی مشخص می كند كه آیا به 
توصیه ها به طور جزئی یا كلی ترتیب اثر داده شده یا به آنها بی توجهی شده است. 
چنانچه معلوم ش��ود ك��ه توصیه ها به طور كامل رعایت نش��ده  اند، گركو تصمیم 
می گیرد كه پس از گذش��ت مدت هجده ماِه دیگر وضعیت كش��ور مورد نظر را از 
لحاظ عمل به توصیه های باقی مانده بررس��ی كند. گزارش های مربوط به نظارت 
ب��ر رعایت مقررات و پیوس��ت های آنها كه به تصویب گركو می رس��د نیز حاوی 
نتیجه گیری های روش��ن در مورد یكایك توصیه های قبلی است تا بتوان تصمیم 
گرف��ت كه آیا نیازی به ادامة فرایند نظارتی بر عمل كرد دولت مربوط وجود دارد 
یا اینكه می توان به این فرایند خاتمه داد. س��ر انجام، آیین رس��یدگی گركو برای 
برخورد با اعضایی كه پاس��خ های آنها نس��بت به توصیه های گركو به طور مطلق 
تأیید ناپذیر باش��د، فرایند ویژه ای را پیش بینی كرده كه بر اس��اس یك روی كرد 

تشدیدشونده و تدریجی استوار است.

ث. قلمرو كار گركو و محتوای معیارها و ضوابط

از آنجا كه مأموریت گركو _ به طوری كه توضیح داده ش��د_ نظارت پیوس��ته بر 
چگونگی پیروی دولت های عضو از معیارها و ضوابط ضد فس��اد معتبر در س��طح 
ش��ورای اروپا س��ت، درك صحیح محتوای فعالیت این گروه یا س��ازمان فرعی 
بین المللی بدون آش��نایی_ هرچند مختصر_ با این معیارها و ضوابط امكان پذیر 
نخواهد بود. به همین دلیل، در ادامة این نوش��تار به معرفی فش��ردة چند س��ند 
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حقوقی كه اساس كار نظارتی گركو را تشكیل می دهند می پردازیم.

29

1. اصول راهنمای بیست گانه برای مبارزه با فساد1
این س��ند كه در قالب قطع نامة شمارة 24 )97( كمیتة وزیران شورای اروپا صادر 
شده است اصول یك راه برد كامل و همه جانبه را برای مبارزه با پدیدة فساد مالی-

اداری به دست می دهد. شرح این اصول كه در حقیقت از رهگذر كنوانسیون ملل 
متحد برای مبارزه با فس��اد امروزه تا حد زیادی جنبه جهان ش��مول پیدا كرده  اند 
خارج از موضوع بحث ما خواهد بود. با وجود این، چون اساسی ترین جنبة فعالیت گركو 

نظارت بر رعایت همین اصول است، متن آنها در زیر نقل می شود.
1. اتخاذ تدابیر مؤثر برای پیش گیری از فساد و برای رسیدن به این غایت، افزایش 

آگاهی های عمومی و ارتقای رفتارهای منطبق با اصول رفتار حرفه ای؛
2. تضمین جرم انگاری هماهنگ فساد، اعم از اینكه جنبة ملی یا بین المللی داشته 

باشد؛
3. اطمینان یافتن از اینكه اش��خاص مس��ؤول در امر پیش گیری، تحقیق، پی گرد 
و رس��یدگی قضائی به جرم های مربوط به فس��اد از استقالل و آزادی عمل متناسب 
با وظایف خود بهره مند بوده، از اعمال نفوذ ناشایس��ت مصون مانده و وسایل كارامد 
برای جمع آوری دالیل، محافظت از اش��خاصی كه به مقام ها در مبارزه با فساد یاری 

می رسانند، و نیز حفظ جنبة محرمانة تحقیقات در اختیار داشته باشند؛
4. پیش بینی اقدام های مناسب برای ضبط و باز ستانی عواید ناشی از فساد؛

5. اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از سوء اس��تفاده از اش��خاص حقوقی به منزلة 
وسیله ای برای پوشش دادن و پنهان كردن جرم های مربوط به فساد؛

6. محدود س��اختن مصونیت از تحقیق، پی گرد یا رس��یدگی قضائی به جرم های 
مربوط به فساد و اكتفا ورزیدن به قدر ضرورت در یك جامعة دمكراتیك؛

1. http://www.coe.int/t/dgl/greco/documents/Resolution (97) 24-EN. Pdf
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7. ارتقای تخصص گرایی اش��خاص و مراجع دست اندركار كه در مبارزه با فساد و 
تأمین آموزش و امكانات كافی برای آنان به منظور انجام صحیح وظایف خود؛

8. اطمینان یافتن از اینكه قوانین مالی و مقام های مسؤول اجرای آنها به نحو مؤثر 
و هماهنگی به مبارزه با فس��اد كمك می كنند؛ به ویژه س��لب امكان قانونی یا عملی 
احتساب رشوه ها یا س��ایر هزینه های مربوط به فساد به منزلة هزینه های قابل قبول 

مالیاتی؛
9. تضمین اینكه تش��كیالت س��ازمانی، فعالیت ها و فرایندهای تصمیم گیری در 
دس��تگاه ها و اداره های دولتی با توجه به ضرورت مبارزه با فس��اد سامان دهی شوند؛ 
به ویژه تأمین حد اكثر شفافیت ممكن تا جایی كه با حسن جریان امور منافات نداشته 

باشد؛
10. اطمینان یافتن از اینكه مقررات مربوط به حقوق و وظایف مقام های عمومی با 
الزامات مبارزه با فساد سازگار بوده و اقدام های انضباطی مناسب و مؤثری را پیش بینی 
كرده باش��ند؛ و بیان هرچه دقیق تر رفتار م��ورد انتظار از مقام های عمومی از رهگذر 

شیوه های مناسب مانند قانونگان رفتاری؛
11. اطمینان یافتن از اینكه فرایندهای مناس��ب حساب رسی در مورد فعالیت های 

بخش عمومی و دستگاه ها و اداره های دولتی اِعمال می شوند؛
12. پشتیبانی از نقشی كه حساب رسی در خارج از اداره های دولتی عمومی می تواند 

در پیش گیری و كشف فساد داشته باشد؛
13. تضمین اینكه سامانة مسؤولیت و پاسخ گویی در نهادهای عمومی به پیامدهای 

ناشی از رفتار فساد آلود مقام های عمومی توجه الزم را داشته باشد؛
14. وضع مقررات و آیین های به قدر كافی شفاف برای انجام معامالت در بخش 
عمومی به گونه ای كه به گسترش رقابت منصفانه و بازدارندگی برای مرتكبان فساد 

بینجامد؛
15. تشویق نمایندگان برگزیده به وضع قانونگان رفتاری و گسترش مقررات مربوط 
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به تأمین منابع مالی حزب های سیاسی و فعالیت های انتخاباتی كه موجب بازدارندگی 
از فساد شود؛

16. اطمینان یافتن از اینكه مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی برای دریافت و انتشار 
اطالعات مربوط به موارد فس��اد آزادی داش��ته باشند، مگر به موجب محدودیت ها و 

ضوابطی كه در یك جامعة دمكراتیك ضرورت دارد؛
17. اقدام الزم برای آنكه حقوق مدنی به ضرورت مبارزه با فس��اد توجه داش��ته و 
به ویژه حاوی وسایل جبران مؤثر برای اشخاصی باشد كه به حقوق و منافع آنان بر اثر 

فساد لطمه وارد شده است؛
18. تشویق فعالیت های پژوهشی در زمینة فساد؛

19. اطمینان یافتن از اینكه در تمامی جنبه های مبارزه با فساد، ارتباط احتمالی آن 
با جرم های سازمان یافته و پول شویی در نظر گرفته شود؛

20. توس��عة هرچه بیش تر هم كاری های بین المللی در كلیة زمینه های مربوط به 
مبارزه با فساد.

 1
2. كنوانسیون حقوق كیفری در خصوص فساد30

این كنوانسیون كه در تاریخ 27 ژانویة 1999 در استراسبورگ به امضاء رسیده یكی از 
مهم ترین اسنادی است كه بر اساس برنامة كاری مبارزه با فساد تنظیم شده و از تاریخ 
یكم ژوئیه 2002 قدرت اجرایی یافته است. تاكنون 36 كشور اقدام به تصویب یا الحاق 
به این كنوانسیون كرده  اند231.  الزم به ذكر است كه عضویت در كنوانسیون در شرایط 

خاصی برای برخی دولت های غیرعضو شورای اروپا نیز امكان پذیر خواهد بود.
هدف كنوانسیون پیش از هر چیز جرم انگاری هماهنگ برخی رفتارهای مربوط به 

1.  http://conventions. Coe.int/Treaty/en/Treatis/Word/ 173.doc
2. Chart of signatures and ratifications (Status as of :13/10/2007).
    http:?//www.conventions,coe.int/treaty/commun/cherchesig.asp?    
    NT=173&CM=8&DF=&CL=ENG.
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فساد و تسهیل پی گرد و تحقیق در جرم های مربوط از رهگذر هم كاری های بین المللی 
میان اعضا س��ت. مواد 2 تا 14 كنوانسیون به پیش بینی الزامات دولت های عضو در 
خصوص جرم انگاری هماهنگ رفتارهای زیر اختصاص یافته اس��ت: رش��وه دهی و 
رشوه گیری در مورد مقام های عمومی داخلی )ماده های 2 و 3(، رشوه دهی و رشوه گیری 
ارتكابی در مورد اعضای پارلمان ها یا شوراهای عمومی داخلی )مادة 4(، رشوه دهی و 
رش��وه گیری در مورد مقام های عمومی خارجی )مادة 5(، رشوه دهی و رشوه گیری در 
مورد اعضای پارلمان ها یا ش��وراهای عمومی خارجی )مادة 6(، رشوه دهی در بخش 
خصوصی )مادة 7(، رشوه گیری در بخش خصوصی )مادة 8(، رشوه دهی و رشوه گیری 
در مورد مقام های سازمان های بین المللی )مادة 9(، رشوه دهی و رشوه گیری در مورد 
اعض��ای مجامع پارلمانی بین المللی )مادة 10(، رش��وه دهی و رش��وه گیری در مورد 
دادرسان و مقام های دادگاه های بین المللی )مادة 11(، اعمال نفوذ )مادة 12(، پول شویی 
درآمدهای ناش��ی از جرم های مربوط به فساد )مادة 13( و سر انجام، برخی جرم های 

مربوط به حساب داری برای پوشاندن یا پنهان سازی فساد )مادة 14(. 
از نكات بسیار مهم در این كنوانسیون تأكید بر مسؤولیت كیفری اشخاص حقوقی 
و ذكر ضوابط مربوط در مادة 18 اس��ت. مادة 19 نیز بر ضرورت پیش بینی كیفرها و 
ضمانت اجراهای مناسب، مؤثر و بازدارنده برای مرتكبان این جرم ها در مواد 2 تا 14 
اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تصریح دارد. در بند 3 همین ماده، به موضوع ضبط 
و مصادره ابزار و وس��ایل جرم و نیز عواید ناش��ی از ارتكاب آن توجه ویژه شده است. 
همچنی��ن، در مادة 20 مقرراتی در مورد اش��خاص متخصص و نهادهای تخصصی 
مبارزه با فس��اد پیش بینی شده كه به ویژه بر اس��تقالل آنان تأكید دارد. به عالوه، در 
ماده های 21 تا 23، برای تس��هیل و تس��ریع پی گرد این جرم ها، اتخاذ تدابیر خاصی 
از جمله محافظت از گواهان و اشخاصی كه با اعالم جرم یا به گونة دیگر با سامانة 

قضائی هم كاری می كنند بر عهدة دولت ها نهاده شده است. 
فصل چهارم كنوانسیون )ماده های 25 تا 31( به بیان اصول و مقررات هم كاری های 
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بین المللی در زمینة كیفری اعم از تعاون قضائی و استرداد و ... اختصاص یافته است؛ 
از جمله، مقرر شده كه در صورت رد درخواست استرداد به استناد تابعیت متهم، دولت 
طرف درخواست مكلف است كه پروندة امر را برای تحقیق و پی گرد در مراجع قضائی 

خود مطرح و به آن رسیدگی كند.
ب��ر اس��اس بندهای 3 و 4 م��ادة 32 و بند 2 م��ادة 33، عضویت در كنوانس��یون 
به خودی خود موجب عضویت در گركو می شود. بر اساس مادة 24، نظارت بر اجرای 
مقررات كنوانس��یون بر عهدة گركو ست. همچنین، بند 3 مادة 38 مقرر می دارد كه 
»در مواردی كه یكی از اعضا اقدام به صدور اعالمیه یا استفاده از حق شرط مقرر در 
ماده های 36 و 37 كند، مكلف است كه پیش از تجدید اعالمیه یا حق شرط خود یا 
در هر موقع كه درخواست شود، توضیحات الزم را دربارة جهات و دالیل موجهی كه 

موجب ابقای اعالمیه یا حق شرط شده به گركو ارائه كند«.
3. سایر اسناد حقوقی

32  در تاریخ 15 

پروتـکل الحاقی به كنوانسـیون حقـوق كیفری درخصوص فسـاد1
می2003 به امضاء رس��یده اس��ت. مقررات پروتكل در واقع برای گس��ترش قلمرو 
جرم انگاری رشوه دهی و رشوه گیری نسبت به موارد مربوط به داوران و اعضای هیأت 
منصفه اعم از داخلی و خارجی وضع شده  اند و در روابط میان اعضای پروتكل، چنین 
جرم هایی در حكم جرم های پیش بینی شده در خود كنوانسیون تلقی می شوند. مادة 7 

پروتكل وظیفه نظارت بر رعایت مقررات آن را نیز به گركو واگذار كرده است.
2 در تاری��خ 4 نوامب��ر 1999 در 

كنوانسـیون حقـوق مدنـی درخصـوص فسـاد33
استراس��بورگ امضاء و در یكم نوامبر 2003 الزم االجرا شده است. اكنون، 28 كشور 

عضو كنوانسیون  اند334. 
1. http://conventions.co.int/Treaty/en/Teraties/Word/191.doc
2. http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word.174.doc
3. Chart of signatures and ratifications (status as of: 13/10/2007),
    http//www.conventions.coe.int/treaty/commun/ChercheSig.

asp?NT=174&CM=&DF=&CL=ENG.
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 مقررات كنوانسیون مسائلی مانند جبران خسارت ناشی از فساد، بطالن قراردادهای 
مربوط، مرور زمان دعواها، حساب رس��ی و بازرسی شركت های تجارتی و مسؤولیت 
مدنی دولت را دربرمی گیرد. همچنین، مقرراتی برای تشویق و تقویت تعاون قضائی در 
امور مدنی مربوط به فساد در كنوانسیون گنجانده شده است. نظارت بر رعایت مقررات 

این كنوانسیون نیز بر اساس مادة 14 با گركو ست.

ج. امكان عضویت و هم كاری ایران با گركو یا سازمان های بین املللی مشابه

در واقع، در ساختار گركو امكان دخالت كشورهای ثالث به  مثابة عضو ناظر پیش بینی 
نش��ده  است. با وجود این، با توجه به بندهای 2 تا 4 مادة 4 اساس نامة گركو،  الحاق 

كشورهای غیرعضو شورای اروپا به گركو به یكی از سه شیوة زیر ممكن است:
1. عالوه بر دولت های عضو ش��ورای اروپا، دولت های ب��الروس، كانادا، واتیكان، 
ژاپن، مكزیك و ایاالت متحد امریكا و تا حدی بوسنی و هرزگوین در تهیة پیش نویس 
موافقت نامة تأس��یس گركو مشاركت داش��ته  اند. این دولت ها همیشه با اطالع دادن 
تصمیم خود به دبیر كل ش��ورای اروپا می توانند به عضویت گركو در آیند، مشروط بر 
اینكه به پیوس��ت اطالع نامة مورد نظر اعالمیه ای مبنی بر تعهد به پیروی از اصول 
راهنمای بیس��ت گانة مبارزه با فساد كه در 6 نوامبر 1997 به تصویب كمیته وزیران 

شورای اروپا رسیده ارائه كنند؛
2. همان گونه كه پیش تر اش��اره ش��د، الحاق به هر یك از كنوانسیون های حقوق 
كیفری و حقوق مدنی شورای اروپا برای دولت های غیرعضو شورای اروپا در شرایطی 
ممكن است. در این صورت، دولت عضو كنوانسیون از تاریخ عضویت به منزلة عضو 

گركو نیز شناخته می شود؛
3. س��ر انجام، كمیتة وزیران شورای اروپا ممكن است از یك دولت غیرعضو شورا 
دعوت كند كه به گركو بپیوندد )در كمیتة وزیران، فقط دولت های عضو گركو برای این 
دعوت رأی می دهند و با سایر دولت های عضو گركو كه از اعضای شورای اروپا نیستند 
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نیز پیش تر مشورت می شود(. پس از دریافت چنین دعوتی، دولت غیرعضو می تواند 
تصمیم خود را مبنی بر الحاق به گركو همراه با اعالمیة یادشده در بند 1 پیش گفته به 

دبیر كل شورای اروپا اطالع دهد.
به لحاظ نظری، ایران می تواند از دو شیوة اخیر برای عضویت در گركو استفاده كند 
و از مزیت های نظارت تخصصی و مستقل نسبت به سیاست جنایی خود برای مبارزه 
با فساد بهره مند شود. ولی، با توجه به برخی مشكالت سیاسی و حقوقی، امكان چنین 

امری در عمل بعید و دور از دست رس به نظر می رسد.
با وجود این، عضویت در گركو، یگانه گزینة ممكن نیست و بهترین و معقول ترین 
شیوه آن است كه ایران بكوشد در راه تأسیس یك سازوكار نظارتی منطقه ای با برخی 
كش��ورهای همس��ایه ضمن الهام گرفتن از الگوی موفق گركو پیشقدم شود و نیز با 
الحاق به كنوانس��یون ملل متحد برای مبارزه با  فس��اد و مشاركت در سازوكارهای 
نظارتی مربوط به این كنوانس��یون، بخش��ی از نقیصة ناش��ی از فقدان یك سازمان 

منطقه ای مشابه را جبران كند135.

نتیجه گیری

سیاست جنایِی مقابله با فساد مالی- اداری فقط زمانی امكان توفیق دارد كه در یك 
فرایند نقد و ارزیابِی پیوسته اصالح و با استفاده از تجربه های ملی و خارجی تكمیل 
شود تا بتواند به چنین بیماری مرموز و خطرناكی پاسخ پیش گیرانه و درمانی مناسب 
بدهد. از همین رو، در كلیة س��طوح منطقه ای و بین المللی، بر ضرورت وجود یك 
س��ازوكار بین المللی برای نظارت و پی گیری اجرای تعهدات دولت ها تأكید شده و 
تالش بر این است كه دولت ها از این رهگذر، نقاط ضعف سیاست جنایی ملی خود 
را بشناسند و در رفع كاستی ها اقدام كنند. به عالوه، از آنجا كه سازوكارهای نظارتی 
بین الملل��ی وظیفة نظارت و ارزیابی خود را بر اس��اس داده های عینی و یافته های 

1. Supra note 18
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علمی و قابل اعتماد، و به ش��كل بی طرفانه تری انجام می دهند و معمواًل از ش��ائبة 
سیاسی بودن بركنار اند، دولت ها با هر گرایش و مسلك سیاسْی وادار به پی گیری 
اصالحات ضروری در امر مبارزه با فس��اد می شوند و از شعارزدگی یا اقدام های تند 

ولی مقطعی كه حتی ممكن است تأثیرهای معكوس به بار آورد پرهیز می شود.
گروه دولت ها برای مبارزه با فس��اد در واقع نمونة عالی چنین سازوكار بین المللی 
مفید به شمار می رود. جای تأسف است كه در منطقة آسیا و اقیانوسیه و به ویژه خاور 
میانه نهاد نظارتی مشابهی تشكیل نشده است تا بتوان پیشنهاد كرد كه دولت ایران 
به عضویت آن درآید. در ش��رایط موجود، پیوس��تن ایران به كنوانسیون ملل متحد 
1 _ كه مطابق ماده 63 كنوانس��یون سازوكار نظارتی خاص 

برای مبارزه با فسـاد36
آن با تصویب و زیر نظر كنفرانس دولت های عضو معین می ش��ود _  یك ضرورت 

حیاتی برای اصالح سیاست جنایی ایران در این زمینه به شمار می رود.

1. United Nations Convention against Corruption, available @:http://www.unodc.
    org/pdf/crime/convention-corruption/signing/convention-e.pdf.


