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 سخن مترجم
    یکی از ابتکارات سازمان ملل  رر مالارزب بلا د لار ملاری ااراولان رظرلت  ر لارت بل  امل ا  ظ 

اله است ظ رامش ظع ث ظت  هیت ج قاب یغارگاری ادزایش رظرتی ظ ج م های مقامات ظ م ئ رینرارایی

ت ین ابزارها ب ای مقابله بلا د لار ملاری ااراولان رظرلت اسلت  ت ین ظ اث بخشر    یکی از مهمبه

او ار ی ن مل  متحد ب ای ماارزب با د لار ملاری  20ظ بود پوجم مارب  02سازمان مل  متحد رر مارب 

های عض  خ استه اسلت تلا تحللی  غی قلار ری ثل ظت یفولی ادلزایش   از رظرت(دااو ار ی ن م ی)

های یک مقام رظرتلی را جل م اییل ی تلقلی رمایولد  او ار لی ن هماولین  ایجلار چشمگی  رارایی

های مؤث  ادشای ماری را رر رابطه با مقامات رظرتی خاص ظ اعما  مجازات مواسب به خاط  عدم ر ام

 تار شدب است رعایت آن را خ اس

ارد با مقل ر رمل رن سی لتم ر لارت بل  امل ا  ظ رارایلی مقاملات ظ ها سفی ا ربب خی از رظرت

مثا  قلار ن عو انم ئ رین رر قار ن اساسی یا اسوار قار ری ریگ  مارع از ب ظز د ار ماری گ ررلد  بله

ای تقویولی ظ اج ایلی هایی اه رر رهارهلش رد ظ آناساسی ت ایه اد اری اه ظارر خدمت عم می می

اولد  هماولین رر سلا  رظرت به خدمت مشغ   ه تود را م ظف به اعالم ظضفیت ملاری خل ر می

را به تل یب رسارد  قار ن مزب ر  مقاملات  «قار ن اخالق رر حک مت»  آم یکات متحدب   ایاال8791

رماید  عالظب رتاه حک متی رر ه  سه ق ب رظرت ددرا  را مکلف به ادشای ظضفیت ماری خ ر میعاری

 های خ ر را اعالم اوود ارد اه ه سا  راراییب  این رر سوگاپ ر ریز ااراوان رظرت مکلف گ ریدب

تهیه گ ریدب است  الزم  1(OECDتلاری ظ ت سفه )های اقهمکاری اتاب حاض   ت سط سازمان

ت ین ظ ث ظتمودت ین اشل رهای جهلان اسلت اله حجلم به ذا  است سازمان مذا ر تشکلی از مهم

ظ آمارهلای ایلن سلازمان  هلاگزارش ارلد باالیی از اقتلار ظ تجارت جهاری را به خ ر اختلاص رارب

سلازمان ملذا ر ای ظ رری  آن ری ظی ار لاری ح دلهباشد ازجمله موابع تحلیلی ظ آماری رر جهان می

ری  از رارشمودان علل م اقتللاری  حقل قی   922ری  اارمود این سازمان   0022از  اهیرح بهاست  

                                                            
1- Organization for Economic Co-operation and Development 
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 باشود سیاسی ظ اجتماعی می

 رر این اتاب تالش گ ریدب است به سؤاالت زی  پاسخ رارب ش ر:

 ی باید رعایت گ رر؟های قار رها چه چارچ بب ای اظهار رارایی  8

های رظرتی یک اش ر یک ان تف یف گ رر ها باید ب ای تمامی رستگابآیا قار ن اظهار رارایی  0

 اه الزم است ب ای ه  سازمان ظ رستگاب  قار ن خاص تل یب گ رر؟ظ یا این

 گ  باشد؟ی قار ن پاسخمقاب  اج ارر  ادام رهار باید  0

 های خ ر راشته باشود؟ای راراییچه اد ار ظ اشخاصی باید ارزام به ادش  4

 رمایود  رر ر   گ دته ش ر؟ی باید ب ای اد اری اه رارایی خ ر را ادشا ظ اظهار رمیمجازاتچه   2

 گی ر؟ ها م رر ارزیابی ق ارچگ ره باید سی تم اظهار رارایی  6

رر  «هلااظهلار رارایی»گ دته رر زمیوله از اقلدامات صل رت ادتهیساختاررر اتاب حاض   تحلیلی 

ی آم یکلارر ارظپلای غ بلی ظ  OECDارظپای ش قی ظ آسیای م ازی ظ ب خی از اشل رهای عضل  

های ایلن ظ یادتله هاشوهاریپریت اری  رظماری  اا این ظ اسپاریا( ارایه گ ریدب است   اش رهای) یشمار

  اشل ر  ت ارد ب ای رهارهای ر ارتی ظ ضد د ار رر سطح اش ر ازجمله سازمان بازرسی ااتاب می

های آن رر زمیوله میید ظاقع گ ریلدب ظ از یادتله ت ین سازمان ماارزب اوودب با د ار ماریعو ان مهمبه

ام ا  م لئ رین ظ  ظ اث بخش اعالم ااراایجار سی تم  ظ گذاریقار نای مواسب ب  یهاشوهاریپارایه 

  رمایدب راری ااراوان رظرتی  رر اش ر به ب

هلای ها ظ تالشاه با پیگی ی های تمامی آراریحمایت قدرراری خ ر را ازمت جم م اتب تشک  ظ 

 رماید خ ر امکان ت جمه ظ رش  این اث  را د اهم آظرررد  اب از می

 غالمحسین همایونی 



 

 مقدمه
د ار یک تهدید الیدی ظ مهم ب ای حکم اری خ ب  د ایودهای رم ا اتیک ظ رقابلت بازرگلاری 

هلای تل ین اظر یتمولیاره است  ماارزب با د ار ظ ارتقای حکم اری خ ب رر بخش عمل می  از مهم

 باشد می 8(OECDهای اقتلاری ظ ت سفه )همکاریسازمان 

های اقتلاری ظ ت سفه  یک رظیکل ر بلین همکاریرر ارتااط با د ار ظ حکم اری خ ب  سازمان 

اتخاذ رم رب است اه ررب رارردب ماارزب با رش ب اارگزاران خارجی بخش عمل می  مالارزب بلا  0بخشی

ای ظ اعتالار های ت سفههای عم می ظ خل صی ظ امکهای ماری  حکم اری بخشد ار رر سیاست

 رراتی است صا

OECD ی اتخلاذ ظ ارتقلای اسلتارداررهای ضلد د لار ظ اصل   یک سازمان پیشل ظ رر زمیوله

باشد  این سازمان از اارایی اقلدامات خل ر ازط یلر ب رسلی ظ مقای له اقلدامات حکم اری خ ب می

 سیاسلتگذاریاش رهای شایه به هم  ر ارت ب  اش رهای عض  ظ هماوین د اهم آظررن ابزارهلای 

 رماید   اطمیوان حاص  میهاشوهاریپظتحلی  ظ ارایه سیله تجزیهظبه

های راخلی ضد د ار ظ حکم اری ازط یر ارتقای تالش عض   یغهماوین  این سازمان به اش رهای 

 اود ای امک میهای موطقهها  ازط یر ب رامهگ ت ش تاار  تج بیات ظ تحلی  ظسیلهخ ب به

های یکی از این ب رامله 0(ACN« )ارظپای ش قی ظ آسیای م ازیی ضدد ار اش رهای شاکه»

ت ین ظسلیله بل ای تالار  تج بیلات بلین مهم ACNباشد  طی رهه گذشته  ای میضد د ار موطقه

های ضدد لار رر ایلن موطقله بل رب اسلت  اشل رهای ظ ارتقلای ب رامله OECDاش رهای عضل  

های اظهلار مف دی ظ ایجار تح   رر سی لتمهای گذشته ر ات به طی سا  ACNاوودب رر ش ات

هلای ها  بلا چارشبل ای اطمیولان از اث بخشلی ایلن سی لتم م تم اًظ رم رب اقدام  خ ر 4هایرارایی

 ارد م ب طه ب خ رر ا رب
                                                            
1- Organization for Economic Co-operation and Development 

2- Multidisciplinary Approach 

3- The Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia 
4- Asset Declarations Systems 
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ظ  OECD( ریلز یکلی از ابتکلارات SIGMA) 8«حمایت از بها ر حکم ارلی ظ ملدی یت»ب رامه 

 گ رر ت سط اتحاریه ارظپا تأمین ماری میاست اه اساساً  0اتحاریه ارظپا

های ظسیفی را رر زمیوله حکم ارلی بخلش   امک«حمایت از بها ر حکم اری ظ مدی یت»ب رامه 

آظرر  این ب رامه ررحا  حاض  بلا عم می ظ مدی یت مشتم  ب  صداقت رر بخش عم می را د اهم می

ی عضل یت رر اتحاریله را رارا بلارق باش رهای راظطلب از اتحاریله ارظپلا  اشل رهایی اله امکلان 

 پ رازر باشود ظ اش رهای ش یک ظ هم ایه ارظپا به همکاری میمی

تهیه گ ریدب است  رر ایلن گلزارش   SIGMAظ  ACNظسیله ص رت مشت ک بهاین گزارش به

رر ارظپلای شل قی ظ آسلیای  «هااظهار رارایی»گ دته رر زمیوه تحلیلی ساختاریادته از اقدامات ص رت

ی شماری ارایه گ ریلدب اسلت  آم یکارر ارظپای غ بی ظ  OECDم ازی ظ ب خی از اش رهای عض  

ارملللی اله رر زمیوله ت سلفه  های بینی این گزارش ب ای رظرتم ران اش رها ظ سلازمانهاشوهاریپ

 باشود  میید خ اهد ب ر میها رر سطح اش ری دفا  های اظهار راراییتح   ظ ارزیابی سی تم

 اهداف مطالعه
های مو  ر پیشگی ی از د ار یا مالارزب بلا آن سی لتمشمار زیاری از اش رهای س اس  جهان به

ارد  ب لیاری بل  ایلن باظررلد اله ممکلن اسلت اعلالم اعالم رارایی م ئ الن رظرتی را به اار گ دته

ها تأثی  این ر ع سی تم حا نیباابزاری قدرتمود باشد؛ ها رر زمیوه پیشگی ی ظ ماارزب با د ار  ارارایی

ت  ی تلل ی ی ظاضلحررستی شواخته شدب ری ت  هلد  ایلن مطارفله ارایلهب  میزان ظاقفی د ار به

هللای م للئ الن رظرتللی رر اشلل رهای های م جلل ر رر زمیولله اعللالم راراییازط یللر تحلیلل  شللی ب

رر ارظپای غ بی  OECDزی ظ ب خی اش رهای عض  س سیاری تی سابرِ ارظپای ش قی ظ آسیای م ا

 ی شماری است آم یکاظ 

ارملللی های بینها رر سط ح ملی ظ سازمانگذاری ب ای رظرتی سیاستهاشوهاریپاین ب رسی از 

                                                            
1- Support for Improvement in Governance and Management 

2- European Union 
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ش ر  تحلیللی اله ها رر سطح اش ری آغاز میررگی  رر زمیوه ت سفه ظ اصالح ظ ارزیابی این سی تم

باشود  رر ایلن ها میماوایی ب ای این ت صیه شدب استپایاری این گزارش ارایه پی ظ مطارفات م رری 

ها را بله تأسلیا ایلن ی تاریخی ظ اهدادی اه رظرتها ظ ریز پیشیوهمطارفه عواص  اصلی این سی تم

هلای قلار ری   رر ایلن تحلیل  هماولین بله ب رسلی چارچ باردشدبیب رساست  راشتهظاها سی تم

ش ر  علالظب ها پ راخته میها ظ هماوین ت تیاات سازماری ب ای مدی یت آناعالم راراییهای سی تم

ی م ئ الن رظرتی ظ اد ار م تاطلی اله مللزم بودرستههایی ازجمله ب  این  رر  تحقیر حاض   مق ره

  اسلت ازیلران دش رد تا رارایی خ ر را اعالم اوود ظ هماوین اطالعات خاصی اه رر این رظرلد بلمی

آزمایی اطالعلات اعلالم های پل رازش ظ راسلتیی ق ار گ دته است  رر این ب رسی به رظیهم ررب رس

ظ علالظب بل  ایلن  رظیک رهلای متفلدر  های اج ایی ب ای رقض مق رات ت جه گ ریدبشدب ظ ضمارت

ماوین ها ریز م رر ب رسی ق ار گ دته است  هرارایی رر اعالمررم رر ادشای عم می اطالعات مودرج 

ها ریز م رر ب رسی ی الی آنها ظ دایدبی هزیوه ص   شدب ب ای اعالم راراییاارآمدم ایلی ازجمله 

ظ اظال این ظ  ی م رری رر رابطه بلا اشل رهای ریتل اری  رظملاری  اسلپاریاگی ر  چهار مطارفهق ار می

 ارایه شدب است  تحقیرهای ب یاری از سای  اش رها ظ م اجع ررم رر اش رها رر این هماوین مثا 

 شناسی پژوهشروش
حلا  بل ای تحلیل  این مطارفه ب  اش رها رر ارظپای ش قی ظ آسیای م ازی متم از است  بااین

هایی اله ازر ل  ارمللی ظ شواسایی رظردها ظ ارایه ت صلیهت  بینتجارب این اش رها رر ب ت  گ ت رب

چه رر باال قیلد شلد( آن مطابر رها ظ مواطر )جهاری مواسب است  اطالعات م ج ر ررم رر سای  اش

ی شماری ریز مل رر ب رسلی قل ار گ دتله آم یکارر ارظپای غ بی ظ  OECDازجمله اش رهای عض  

هلای خاصلی از ی ب رسی گ ت رب است ظ ارجاع به مولاطر خلاص جغ ادیلایی یلا گ ظباست  حیطه

  به موزره حمایت از یک عقیدب سیاسی خاص ری ت عو انچیهبهاش رها 

هلای آظری رارباز موابع اطالعاتی ارجام شدب اسلت: جملع ی عمدباین ب رسی ب  ماوای رظ گ ره

خلل ص  ی پژظهشی م ج ر رر ایناظریه از اش رهای ارظپای ش قی ظ آسیای م ازی ظ م ظر پیشیوه
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ای را ط احلی ظ از پ سشلوامه SIGMAهمل اب  بله ACNهای اش ری  ربیل  آظری راربب ای جمع

ها ب ررد تقاضا ا ررلد تلا م ئ الن رهارهای رظرتی )اش رهای م رر ب رسی( اه م ئ   اعالم رارایی

هلا ظ های اعلالم راراییاین پ سشوامه را تکمی  اوود  این پ سشوامه م ارری ازجمله اهدا  سی لتم

  م ئ الن تحت پ شش  ار اع اطالعاتی اله یاات سازماریاستق ار ت تها ظ هماوین مااری قار ری آن

های هلای صل رت پذی دتله  ضلمارتها  رح ب تأیید اعالم راراییباید اعالم ش رد  رظا  اعالم رارایی

های اعالم شدب ظ ارزیلابی سی لتم اج ایی ب ای رقض مق رات  رست سی عم می به اطالعات رارایی

ست  این پ سشوامه ت سط بی لت اشل ر شلام  اشل رهای آرالاری  ها را پ شش رارب ااعالم رارایی

  ال زظظآذربایجان  بالرظس  ب سوی ظ ه زگ ین  بلغارستان  ا ظاسی  است ری  گ ج تان  قزاق لتان  

  رظملاری  اسلل ظری  رگ ظم رتله(  )مقدظریله سلابر ی گ لالظیجمه ری ق قیزستان  الت یا  ریت اری  

های ها ظ جداظری اه سی تماین تکمی  شد  هد  این ب رب است اه تحلی ظ اظا  اسپاریا  تاجیک تان

پلذی  رال ر اش ر را پ شش رهود اما این ام  رر تمام م ارر امکان 02اوود  ه  متفدری را مقای ه می

های ارایه شدب رر جداظ  های ازر   اام  ب رن ظ رقت به ط ز چشمگی ی متغی  ب ررد  راربزی ا رارب

های م ج ر ها ت سط ر ی ودگان گ رآظری شدب است  عالظب ب  این راربهای پ سشوامهپاسخب اساس 

 های قالی اضاده گ ریدب است ب ای سای  اش رها ظ مواطر ریز ب ای مقای ه به رارب

های ملی ارجام شلدب های سی تمای ظ ارزیابیهای مقای هها  ب رسیی پژظهشی از اتابپیشیوه

هللای ارظپللایی علیلله د للار   شلل رای گلل ظب رظرتOECDظیژب ارمللللی بللهای بللینهت سللط سللازمان

(GRECO)8 ارملللی ظ هماولین ظ بارک جهاری تشکی  شدب است  عالظب ب  این  موابع آرالین بلین

 مت ن حق قی ب خی اش رهای خاص ریز م رر ب رسی ق ار گ دتود 

ر تخلللی زیل  ریلز اسلتیارب شلدب اسلت: رظ سمیوا رر این ب رسی از تاار  ر  های ارجام شدب رر

ظ ریگل ی  0227ااتا   86-82رر بلگ ار  ص ب تان  رر OSCE 2ظ  OECDسمیوار ب گزار شدب ت سط 

د ار له  اشل رها ظ    رر شه  پلاریا رر اشل ر0282مارس  02  ررOECDسمیوار ب گزار شدب ت سط 

                                                            
1- the Council of Europe’s Group of States against Corruption 

2- Organization for Security and Co-operation in Europe  

http://www.google.com/url?url=http://www.osce.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiK9v_R56rPAhXIwBQKHQmhBfkQFggUMAA&sig2=iIAO4JtsCSzhpPYRejkakQ&usg=AFQjCNFqzUyn4Zj6IbBLkjLVHLBcYzOdOA
http://www.google.com/url?url=http://www.osce.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiK9v_R56rPAhXIwBQKHQmhBfkQFggUMAA&sig2=iIAO4JtsCSzhpPYRejkakQ&usg=AFQjCNFqzUyn4Zj6IbBLkjLVHLBcYzOdOA
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رل یا رهلایی ایلن ررمل رر پیش خل ر را  رقطه ر  ات اارشواساری اه رر این پ ظژب ش ات راشتود ریز

ارایه راررد  ب ای هماهوگ ا رن این تحقیر با پژظهشی اله پیشلت    هاررخل ص اعالم رارایی مطارفه

های به غلارت بازگ راردن رارایی»ها ت سط بارک جهاری رر چارچ ب ط ح اظریه رر رابطه با اعالم رارایی

 ای ص رت پذی دته است های ظیژبارجام شدب  تالش 8(StAR) «ردته

اطالعات مودرج رر این ب رسی توها به سطح ملی اشارب رارر مگ  خال  آن بیان ش ر؛ تمهیلدات 

اار گ دته ش ر  رر این گزارش ارجاع ههای متیاظت ریگ ی ریز ممکن است رر سط ح محلی بظ رظش

هلا   رر ضمن تمامی ریوکهای ایوت رتی اام  گ ریدب استبه موابع مختلف ررص رت امکان با ریوک

  ا ررد مگ  خال  آن عو ان شدب باشدعم  می 0227ها تا تاریخ ر اما  رر پاظرقی

                                                            
1- Stolen Assets Recovery 



 



 

 اولبخش 

اعالم  برایهایی توصیه و گذاریسیاست اصول

 دولتی مسئوالن هایدارایی
« رظرتلی م لئ الن یهلااعلالم رارایی بل ایهایی ت صلیه ظ گذاریسیاسلت اصل  »رر بخش 

هلا ارایله های اعلالم راراییگذاری ب ای ط احی  اج ا ظ اصالح سی تمهایی رر زمیوه سیاستت صیه

هلای م جل ر رر هلا ب اسلاس تحلیل  رظشش ر اه رر س اس  رریا قاب  استیارب است  این ت صیهمی

ظ  OECDها رر ارظپای ش قی ظ آسیای م ازی ظ رر ب یاری از اش رهای عضل  زمیوه اعالم رارایی

ها ها ب ای ادزایش اث بخشی اعالم راراییارد  این ت صیهی شماری ارایه شدبآم یکارر ارظپای غ بی ظ 

اوولد  هماولین هایی را پیشلوهار میبخش رظرتی  رظشازط یر ارتقای شیادیت ظ مقابله با د ار رر 

ارمللی اه به ت سفه  اصالح های بینها رر سط ح ملی ظ سازمانها ممکن است ب ای رظرتاین ت صیه

 پ رازرد  میید باشد های اعالم رارایی رر سطح اش ری میظ ارزیابی سی تم



 



 

های حق قی  ش ایط اجتماعی ظ اقتللاری ها ظ سوتاین ب رسی اش رهای مختلیی را از د هوگ

ها رر این اش رها پایه ظ اه تحلی  اعالم راراییرهد  با اینظ ش ایط سیاسی راخلی متو ع پ شش می

ای آظرر املا بل ای تلدظین ت صلیهملی گذاری دل اهماساسی ب ای شواسایی رظردها ظ م ای  سیاست

گلذاری اج ا باشد اادی ری ت  هماوین  این مطارفه  اص   سیاستیکپارچه اه رر الیه اش رها قاب 

های خلاص هلا را ارایله رمل رب ظ جوالههای اعلالم رارایلییی جامع ررخل ص سی تمهاشوهاریپظ 

 ها لتمیسخ اهود  این ه اش رهایی اه میهای مقامات رظرتی را ب ای ت جهای اعالم راراییسی تم

 رر سطح ملی ط احی رمایود  تش یح ا رب است را 

 ها را به کار گرفتاعالم دارایی هایسیستمچرا باید 
ارمللی باید م لای  خاصلی را اله ی بینها( ظ جامفهها ظ ج امع مدری آناش رها )رظرت تکتک

ظدلل  اوولد  هلا را ح های اعلالم رارایلی آنسی لتمه یک از اش رها قلد راررد بلا اسلتیارب از 

هلای م لئ الن اارگی ی یا ایجار تغیی  عمدب رر اعالم راراییشواسایی رمایود  اش رها باید قا  از به

گذاری ب ای این ام   ب گزار اوود تا اهلدادی اله مو  ر سیاستهایی جامع ظ د اگی ی بهرظرتی  بحث

ها ممکن اسلت شلام  مل ارر رد تف یف رمایود  اهدا  اصلی اعالم راراییها را رارقلد رسیدن به آن

 زی  ش ر:

  ادزایش شیادیت ظ اعتمار شه ظردان به مدی یت رظرتی ازط یر ادشای اطالعلات م بل ط بله

چیزی ب ای پوهلان ال رن  هارهد آنهای سیاستمداران ظ ااراوان رظرتی اه رشان میرارایی

 رداررد؛

 میلان ااراولان ظ  8موادع رهای رظرتی رر راستای پیشگی ی از ب ظز تضارامک به رؤسای رها

 مو  ر ادزایش صداقت رر رهارهای خ ر؛ها ررص رت ب ظز بهردع این م قفیت

 هلا از مو  ر بازراشتن آنر ارت ب  تغیی ات ث ظت ه یک از سیاستمداران ظ ااراوان رظرتی به

ی رر زمیوله سلازشیا ها ررب اب  اتهاملات راررسلت ظ املک بله س ء ردتار ظ حیاظت از آن

                                                            
1-conflicts of interest 
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 های غی قار ری با ارایه ش اهد بیشت  اردظزی غی قار ری ظ سای  دفاریتث ظت

پشلتیاان )ملدی ان م لئ    ااراولان رظرتلی  اوشگ انها ازجمله د صت ها ظش طالزم است پیش

آظری ماریات  ثالت امل ا  ظ سلای  های قار ری م ج ر )سی تم جمعهای دفا (  چارچ بصارق ظ رساره

ها )اما ر ظج ب رظرتی  عدم ظج ر ارارب سیاسی رر ردات  ثات رظرتی  اج ای اث بخش قار ن( ظ محدظریت

( مدر   قل ار گی رلد ظ ب ح لب شل ایط قلار ری  ارارب ام ر عم می ار ظ ارضااط پایین رر ماارزب علیه د

 های مقامات رظرتی تفیین ش ر ای ب ای اعالم راراییماری  پ سولی ظ سای  ش ایط  چارچ ب عملی بهیوه

هلا یکلی از ابزارهلای اعلالم رارایی هالا های اعالم  اارای انتظارات معقول از سیستم

هلد   ت ان بله ایلنی است اه ممکن است به جل گی ی از د ار امک اود اما توها با آن رمید اظار

د ار گ لت رب  ظ رر اش رهایی اه رم ا اسی رر آن هو ز تکام  ریادته خل صاًرست یادت  این ام  

رمایلد  های ماریاتی اارایی خ بی رداررد ظ اج ای قار ن ضلفیف اسلت  صلارق ملیباشود  سی تممی

ص رت اامل  عمل  اولد  ی ط احی شدب باشد ظ بهخ ببهحا   سی تم اعالم رارایی خاصی اه اینبا

 عول  مهم ظ تأثی گذاری باشد  8ت اش رسالمممکن است رر سی تم ضدد ار ظ 

ها م لئ الن رظرتلی  الوش های اعالم راراییی یا تق یت بیشت  سی تم یاارگبههوگام رداع از 

هلا ی تملامی م قفیتب ا 0های یک ان دوی از پیش ط احی شدبح از ت ظیج راب بایدارمللی گ ان بین

گذاری ظ ایجلار تقاضلای مللی بل ای اصلالحات  ب ای ت ظیج اهدا  سیاست بایداجتواب ظ رر ع ض 

های ممکن رر ب ت  محلی ظ حمایت از ماردگاری اصالحات  اوش گ ان راخلی را رر ح شواسایی راب

 هود مشارات ر این ام 

 کدام چارچوب قانونی باید انتخاب شود؟
آری ظج ر ردارر  اش رها باید رس م ح  قار ری ظیژب یا ایدبب ای اعالم رارایی م ئ الن رظرتی  راب

اه ادام رظیک ر قار ری احتماالً ی خ ر را مدر   ق ار رهود ظ ب ای تفیین اینی گذشتهقار ری ظ تج به

                                                            
1- overall anti-corruption and integrity system 

2- one-size-fits-all, technical blueprint solution 



 19/ دولتی مسئوالن هایاعالم دارایی برایهایی وصیهت و گذاریسیاست اصولبخش اول: 

گی ر  م لای  جلاری رر بین سیاستمداران  م ئ الن رظرتی ظ عم م م رم بیشت  م رر حمایت ق ار می

  م رر ارزیابی ق ار رهودرا 

رهولد املا ارتخلاب ایلن ی خ ر جلای میاها را رر مق رات پایهبیشت  اش رها اص  اعالم رارایی

رر ب ت  مللی ارجلام شل ر  ممکلن  ق ار رارن م ض عات مط ح مدر  ی قار ری خاص باید با مل به

است اص   ادشای رارایی رر قار ن ریگ ی گوجاردب شدب باشد؛ مث  ]قار ن[ خدمات رظرتلی  قل ارین 

هلا ظجل ر اه ممکن است قار ن خاصی ررم رر اعالم راراییپاررمان ظ غی ب؛ یا ایناعضاء تضار موادع 

ای تلدظین اه اص   اساسی رر مقل رات پایله راشته باشد  با این همه  باید این اطمیوان حاص  ش ر

 ش رد زی ا:

 ای ش ر ممکن است زمیوله را بل ای مولاظ بای موج  میم ی ی اه به تل یب مق رات پایه

 عم می باهد  ایجار اتیاق ر   ظ اطمیوان از پذی ش اجتماعی ارزامات قار ریِ ادشا مهیا اود؛

 ظردان را ]رر رقش[ م لئ الن رظرتلی ای حق ق ح یم خل صی شهممکن است مق رات پایه 

 محدظر اود 

 ت ی مث  قار ن ماریات ظ حقل ق جلزا بایلد بله هوگلام ط احلی های قار ری گ ت ربچارچ ب

 ها مدر   ق ار گی رد های اعالم راراییسی تم

 های متعدد؟بندییک قانون برای تمام مسئوالن یا قوانین متعدد برای دسته
ی ها باید ب ای تمام قل ا ازجملله قل باه آیا یک سی تم اعالم رارایی این م أره جای بحث رارر

ی های م لئ الن از ظزرا گ دتله تلا خدملهی قضاییه یا ب ای تمامی رستهی اج اییه ظ ق بمقووه  ق ب

های مختلف م ئ الن رظرتلی بلا سلط ح رسته مدر   ق ار رارنرظرتی به اج ا ررآید؟ اش رها باید با 

ق ار گ دتن رر م قفیلت تضلار  ظ تیاظتهای آران ب ایها ت ارایی هماوینیت ظ قدرت ظ مختلف م ئ ر

ای را های مختلف م ئ الن رظرتی  مق رات اعلالم رارایلی ظیلژبها ظ شاخهب ای رسته  موادع ظ د ار

 مدر   ق ار رهود 

 اعلالم ای مارولد اعضلای پاررملان بایلد مشلم   های م ئ الن ارتخاب شلدبموادع ظ رارایی
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هلا بایلد ظضلفیت گیل ر؛ آنای ش رد اه رر اختیار عمل م مل رم قل ار میهای جداگارهرارایی

را مدر   ق ار رهود  این م ضل ع  خ رهای اج ایی علیه ارتخابی خ ر ظ قابلیت اج ای ضمارت

ت سلط رل عی امیتله پاررملاری خلاص  به عول ان مثلا ی جمفی خ راوت رازط یر مق رات 

  پذی  استامکان

  هماوین م ئ الن اج ایی ارشد شام  ظزرا ظ سای  ب گزیدگان سیاسی )ظ ریز باالت ین سط ح

ی ظاسلطهها( ممکن است به مق رات خاصی ریاز راشلته باشلود اله بهق ب قضاییه ظ رارستان

 رر اختیار عم م م رم ق ار گی ر  آران اطالعات اعالم ام ا   هاآن

ی ملدی اری مثل  ظزرا ظ ااراولان رهارهلای رظرتلی بله عهلدب پیشگی ی از ب ظز تضار موادع بین

بواب این ممکن است ه  رهار رظرتی ب اساس اص ری مشت ک اه شاید شام  ؛ ها استرؤسای سازمان

ها بش ر یا رش ر  سی تم راخلی مختص خ ر را های میاری ظ پایین به اعالم راراییارزام م ئ الن ررب

های خل ر را اعلالم های میاری یا پایین رظرتی  راراییی اه ااراوان رربراشته باشد  حتی ب ای م اقف

 رومایود باید  سازظاار اوت ری خاصی ظج ر راشته باشد 

 چه نهادی مسئول است؟
های رهار بله ص رت ظیژب ب  ریگ ی ب ت  رار ت  ظیژگیت ان بههیچ راهکار رهاری خاصی را رمی

ارر )چه ب ای تمام م ئ الن رهار ظاحدی رر ر   گ دتله شلدب میزان زیاری به مد  سی تم ب تگی ر

های مختلف م ئ الن رهارهای ظیژب( ظ ممکن است ب اساس مل ارر زیل  متغیل  باشد  چه ب ای رسته

 باشد:

 حلا  ؛ باایناعضای پاررمانب ای امک به خ راوت ری جمفی  8های رایمی پاررماریامی ی ن

هلا آن رهولدگانرأیظ ظاالوش  اعضلای پاررملانظ ررسلتکاری  به صداقت اج ایی شدن آن

 ب تگی خ اهد راشت 

 ی هلای قضلات را ت سلط سلازمان خاصلی ررظن قل بت ان اعالم راراییبه همین ت تیب می

                                                            
1- Parliamentary standing commissions 
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 قضاییه مدی یت ا ر 

 ب ای م تخدمان رظرتی خ ر  ت سط ه یک از رهارهای رظرتی سی تم اعالم ام ا سازی پیارب

ئ ریت مدی  را ب ای پیشگی ی از تضلار مولادع رر رهلار تحلت تللدی خل ر  اه م رح یبه

 موفکا رماید 

 مو  ر ایجار سی تم اعالم ام ا  ااراوان خ ر رستگاهی اه رارای استقال  ظ ت ارمودی اادی  به

 اه مدی ان ب ای خ ر رقشی رر رابطه با پیشگی ی از تضار موادع  قائ  ری تود ظیژب زماریباشد  به

های م تاط  از قا  رر بخش رظرتلی ج یلان گ یی رظرتی ظ سیاستر اش رهایی اه اص  پاسخر

ارد  ه  رهلار رظرتلی گ ی رسیدبیاح دهراررد ظ جایی اه مدی ان رهارهای رظرتی به سطحی اادی از 

رارلش  رری ظیژب بلهآظری ظ ب رسی اود )بههای م ب ط به ااراوان خ ر را جمعت ارد اعالم راراییمی

ی مارولد اجل ای رر امل رهلا ی تخللی خ ر ظ م ئ الن زی رسلت ظ مشل ظعیت آنها رر زمیوهآن

 های اج ایی( ضمارت

های تخلللی )مثالً ت سط امی ی ن اث بخش  ی خ راوت ریب ای ارایه اعضای پاررمانظ دیت 

یلد بلا شلیادیتی حقیقلی رر با 8بواب این خ رپایشی؛ گی ررر پاررمان( اغلب اظقات م رر ت رید ق ار می

 های رم ا اتیک بلودمدت ب ای ارتخابات آزار ظ عارالره هم اب باشد ها ظ ریز رظشاعالم رارایی

های تضار موادع به ر لات جدیلد های م ئ الن رظرتی ظ سیاسترر اش رهایی اه اعالم رارایی

مولد بل  ها به رظشی ر امانباشود  این سازممزیت ظ اظر یت می های تخللی رارایه تود  سازمان

اوولد  هلای رظرتلی املک میش رد ظ به سلای  بخشجدید متم از می آظری خدمات تخللیجمع

ی مج یه ق ار راررد( رر اج ای ارزاملات اعلالم ها )اه اغلب رر ق بحا  ممکن است این سازمانبااین

 د   داقد مش ظعیت باشواعضای پاررمانها ب ای سای  ق ا مث  رارایی

رر مقابل  ها متم از است  رهارهای م ئ   بایلد اعالم رارایی رر اش رهایی اه مدی یت سی تم

هلا ب خ ررار باشود  رر این زمیوه باید بلا آن از حمایت مفق ری 0مداخله سیاسی یا سای  مداخالت رارظا

                                                            
1- self-monitoring 

2- undue interference 
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رارای اارا ر ر لارتی رر اج ا ب ای مؤس ات ماارزب با د ار یا مؤس ات مطابر با استارداررهای قاب 

 بخش رظرتی ب خ رر ش ر 

ارارب ماریات باید جایی مداخله اود اه ر ارت ب  ث ظت ازجملله اهلدا  مشلت ک سی لتم اعلالم 

 های اوت   ماری ظ ردات  ثات رظرتی باشد ها ظ سای  سازمانرارایی

 ها شود؟چه کسی باید مکلف به اعالم دارایی
های اعلالم تح یل  اظهارراملهبله  مکللف بایدی از م ئ الن رظرتی ااه چه مجم عهررم رر این

ها ظ مزایلای ی ظج ر رلدارر  اشل رها بایلد ررمل رر هزیولهد رموحل بههیچ استاردارر  رارایی ش رد

سی تم  تاار  ر   اوولد  هلیچ  ( یا محدظرت  اینت نیسوگت  ظ ظ پ هزیوه)ت  ی پ شش گ ت ربحیطه

ی م ئ الن ماوی ب  این ظج ر ردارر اه ادزایش ه چه بیشت  گ ت رگی مجم عهی ااوودبقارعش اهد 

 ش ر یا خی  رزظماً موج  به پیشگی ی مؤث ت  از د ار می  تحت پ شش

 ص رت جداگارله ظ مطلابر بلا اه قاالً گیته شد باید رر تو یم تکاریف م ئ الن به ط رهمان

 ظ م ئ الن ارشد اعضای پاررمانتکاریف گ چه ای ش ر  ها رقت ظیژبهای آنرتاه ظ م ئ ریت

ظیژب م لئ الن به ر ات سوگین باشد اما ممکن اسلت تفهلدات م لئ الن علاری ظ بله باید

 سط ح مت سط ظ پایین ساک باشد 

 ص رت م تقیم به رتاه ظ مقام م تاط ش ر  بلکه باید با میزان ها رااید بهتکلیف ادشای رارایی

های م بل ط بله تضلار مولادع ظ درت مدی یتی م ئ الن ظ ری کی ظ ق یگمیتلماختیارات 

از قدرت رابطه راشته باشد  این تکلیف باید شام  رهارهای خل صی ظ اد اری را  س ءاستیارب

 ی خدمات عم می بپ رازرد ریز بش ر سپاری به ارایهاه اختیار راررد ازط یر ب ظن

 خ ر را به رام ب تگان  هم   ظ سلای  ادل ار های باید رار ت اه م ئ الن داسد  اغلب رارایی

ب تگان رزریلک اوت   ظ پایش ث ظت مقام رظرتی بلکه ث ظت  توهارهبواب این ؛ اوودپوهان می

ش ر  این اار را باید ازط یر سی تم اعالم رارایلی  امکان پذی ریز باید  ظیخار ارب ظ اعضای 

حلا  پذی  ال ر  بااینم ئ الن رظرتی یا ازط یر سی تم ماریات یا م اجع مج ی قار ن امکان



 12/ دولتی مسئوالن هایاعالم دارایی برایهایی وصیهت و گذاریسیاست اصولبخش اول: 

 احت ام به ح یم خل صی اد ار ض ظری است   خار اربرر رابطه با ب تگان ظ اعضای 

های ی پ شلش سی لتمحیطهشخلی   ی م ب ط به حیاظت از ح یمهای دزایودبرری  رگ اریبه

ظیژب اگل  بله  اله مقلام رظرتلی ری لتود ها رااید موج  به ایجار بار سوگین ب  اد ار زیاری ش ررارایی

 اطالعات اعالم شدب مشم   ادشای عم می باشد 

 چه اطالعاتی باید اعالم شود؟
رارر  اوتل   تضلار مولادع ها ب تگی ی اطالعاتی اه باید اعالم ش ر به هد  اعالم راراییراموه

م تلزم اطالعاتی ررم رر آن رسته از موادع است اه ظ دیت تأثی  گذاشتن ب  عز  از خدمات رسلمی 

بیل ظن از سلازمان ظ سلای   ظاارا لبهلا  اه رزظماً تل ی  جامفی از ررآملدها  راراییرا راررد ره این

توها زملاری ممکلن اسلت اله اطالعلات ها ارایه رهود  از ط   ریگ  ر ارت ررست ب  ث ظت دفاریت

 های اصلی ظ ر سارات آن را موفکا اود ی ررآمدها ظ راراییی الیهررستبهاعالم شدب 

 آوری شوند؟های اعالم دارایی باید جمعچگونه اظهارنامه
ت ان ع ام  ب یاری از این قای  را ملدر   ها میبودی تح ی  اعالم راراییرر تفیین ب رامه زمان 

ی م ئ الن تحت پ شلش ظ تلاریخی اله رر آن ها  موابع م ج ر  حیطهار رار: هد  اعالم راراییق 

ها  باید ادشا گ رر  ررحارت الی باید م اقب بل ر تلا اطمیولان اطالعات م رر ریاز رر د م اعالم رارایی

هلا بل ای تحقلر ش رد تا رارب رظزبههای زماری م رر ریاز حاص  ش ر اه اطالعات اعالم شدب رر بازب

 قاب  استوار باشود   های سی تم اعالم راراییهد  بیان شدب

با ت جه به موابع ظ گ ت ش استیارب از ایوت رت رر ب خلی اشل رهای خلاص  تح یل  ظ پل رازش 

ص رت ارکت ظریکی ارجام ش ر  یکی از مزایای ارجام چولین الاری های اعالم رارایی باید بهاظهاررامه

 های خ راار ب ای پ رازش اطالعات اعالم شدب است از سی تم امکان استیارب

ها رر ا  رسلتگابِ رظرلت گ لت ش هایی اه آگاهی از هد  ظ استیارب از اعالم راراییرر سی تم

های اعلالم آظری متم از ب ای رسیدگی به اظهارراملههای جمعریادته است به احتما  بیشت   سی تم
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های رلامتم از است  سی تم ت مطل بهای ادشا شدب رر استیارب از راربای های ح دهرارایی ظ مهارت

ی ررظرلی شلدب ررستبهبه ش طی اه اوت   راخلی ظ آگاهی از ظظایف مدی یت رر جل گی ی از د ار 

اه شخص اعالم اوولدب امل ا  رر آن  گ رر هایی میم جب ت هی  ر ارت م ئ الن سازمان  باشود

  اشتغا  رارر

 آزمایی شوند؟ها راستیم داراییچگونه اعال
ظیژب اگل  تفلدار بله  گی رلدآزمایی بهل ب میهای اعالم رارایی از ر عی رظا  راستیبیشت  سی تم

اعتمار بله رظرلت پلایین ظ جامفله  حا نیررعم ئ الن تحت پ شش ظ میزان د ار ررک شدب باال ظ 

 مدری ضفیف باشد 

ظیژب ب ای حیظ ار جام ظ یکپارچگی اطالعات رر سی تم )مثالً ب ای جل گی ی از آزمایی بهراستی

( یلا گل ررملی به رتایج راررستی موتهی  ها به ص رت ر ام مودآظری آنجمعآظری اطالعاتی اه جمع

 های عم می رر رابطه بلا سلاک زرلدگی ب خلی م لئ الن رظرتلی  ت صلیهب ای رسیدگی به رگ اری

 ش ر می

گی رد تللاردی  آزمایی ق ار میهای اعالم رارایی خاصی اه م رر راستیاه ارتخاب اظهاررامهاین

ر عی  رر این خل ص ایجاررسد اه ر   میبه  ش رماتوی ب  ری ک یا ب  ماوای رظش ریگ ی ارجام 

للاردی اله پیل ظ ظ رظیکل ر ت  ارهیگسلختبل  ماولای مل ازین  مولدر امآزمایی ت ازن میان راستی

آزمایی تفلدار ب لیار زیلاری از اود  مییلد باشلد  از راسلتیاخطارهای خاص یا سای  عالئم عم  می

اج ای ایلن راسلتی های باالی های اعالم رارایی باید اجتواب ش ر زی ا این اار خط  هزیوهاظهاررامه

 رهد های م تاط اردک را ادزایش میرر ازای یادته  آزمایی

های اعالم رارایی خاصی را به رالی  مفتا  ظ قاب  ت جیهی رها ممکن است اظهاررامهب خی اش 

  جامفه باشدمی اادی خ ریخ ربهی اه ادشای عم می م اررمثالً رر   آزمایی ق ار ردهودم رر راستی

حلا  ینظ ارتخابات عارالرله ظ آزار اسلت  بااباشود می رارای استقال  اادیها ب رب  رسارهمدری ق ی 

ی بخش  یپذتیم ئ رگ یی ظ ممکن است این رظش ب ای ب آظررب سازی تقاضای عم می ب ای پاسخ



 13/ دولتی مسئوالن هایاعالم دارایی برایهایی وصیهت و گذاریسیاست اصولبخش اول: 

 رظرتی  اادی رااشد 

 های اجرایی نیاز است؟های اعالم دارایی به چه ضمانتبرای نظام
های اعالم رارایلی عولل ی ضل ظری ری لتود؛ بله ی سی تمهای اج ایی قار ری ررالیهضمارت

های دفلا  ظ جامفله ملدری ظ جایی اه از ادشای عم می اطمیوان حاص  شل ر ظ رسلارهخل ص رر 

های ضمارت اهیررص رتعالظب  به  ظ م ث ی باشود ها  بقدر ایایت ع ام  ر م رهودبهای آنظااوش

رر ب خی م ارر ممکن اسلت توهلا اعلالم عمل می ضلمارت   اج ایی رر عم  م رر استیارب ق ار گی ر

عو ان اقدامی بازرارردب مدر   ق ار گی ر  اطالعات م ب ط به اعما  این رل ع از اج ایی اعما  شدب به

 ب ای عم م ادشا ش ر الزم است های اج ایی ریز ضمارت

اله ایلن یژب زملاریظهلا بلههای اعلالم رارایلیهای اج ایی ب ای رعایت ارزامات سی تمضمارت

  اوولدابلزار مهملی را دل اهم می  رهولدز م ئ الن رظرتی را پ شش میای اها طیف گ ت ربسی تم

های اعالم رارایی خاصی ها یا اظهاررامههای اج ایی راشی از عدم رعایت ق ارین اعالم راراییضمارت

شل رد  اراری یلا ارضلااطی می  مشم   ب خی اقلدامات اام  ری تودش رد ظ اه ری  تح ی  رارب می

ها رایج ری لتود: ظجل ر تضلار مولادع های اعالم راراییهای اج ایی جزایی رر رابطه با سی تمضمارت

های ص رت ذاتی ج م ری ت اما ممکن است موج  به ب ظز ج ایملی شل ر؛ علالظب بل  آن ضلمارتبه

بله صل رت حا  ت رد  بااینق یهای اج ایی اراری م تلزم ش اهدی اج ایی جزایی ر ات به ضمارت

های اج ایی ررص رت ارایه اطالعات راررست قاب  به اجل ا گلذاررن ه لتود  این ضمارت  یک اص 

آزمایی های اج ایی راشی از ارایه اطالعات راررسلت م لتلزم ظجل ر رل عی سلازظاار راسلتیضمارت

رظیک رهای ملی  طییلی  چ ااه ارر؛مفتا رد اما هیچ استاردارر ظ مفیار مشخلی رر این زمیوه ظج ر رد

 ش رد های اج ایی جزایی را شام  میاز را ر ضمارت اج ایی تا ظج ر ضمارت

ای خاص ظ ح لاس اسلت   م أرهارتخابیهای سیاسی های اج ایی ب ای م ئ الن سمتضمارت

م قفیلت  رری  اصل   قلار ن اساسلی ظهای اج ایی را بهی ظ اغلب سای  ضمارتارضااطزی ا اقدامات 

های اج ایی مؤث  بایلد بل ای حا  ب خی از ضمارتت ان به اج ا گذاشت  باایناین م ئ الن رمی ظیژب
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خ اهد رسید اه این م لئ الن  چ ااه رر غی  این ص رت به ر    باشدمی اج ام ئ الن موتخب قاب 

 قلدرآناعلالم شلدب  ی ادشای عم می اطالعاتحیطه الزم است ارد ظرای رست س قار ن ق ار گ دته

 رهودگان رر تلمیمات ارتخاباتی امک اود گ ت رب باشد اه به رأی

 چه اطالعاتی باید در دسترس عموم مردم و سایر نهادهای دولتی قرار گیرد؟
هلای ااراولان  ص رارایلیاه گ ایش جهاری به سمت ادشای بیشت  اطالعات ررخللبا ظج ری

اما م ض ع ایجار تفار  ررست بین ادشای عم می اطالعات مل تاط بلا امل ا   باشدمی بخش رظرتی

م ئ رین بخش رظرتی ظ حیاظت از ح یم خل صی هماوان م رر بحث است  ب ای ادشلای )حلداق  

  رالیلی ق ی ظج ر اعضای پاررمانم ئ الن سیاسی ر ی   اطالعات م تاط با ام ا ص رت جزیی( به

ها یا جامفه مدری  سیاستمداران باید ب ای ارایه ت ضلیحات جدی رر رساره رارر  ررص رت ب ظز رگ اری

اراری  بایلد  ت پلایین رر سلط حرر رابطه با اطالعات ادشا شدب  آمارب باشود  ررم رر م ئ الن رظرتی 

میلزان د لار الح ات مختلف ازجملله عل   راخللی ظ به م ب اساس اظر یت بودی صحیح ظ با ت جه

  این رسته از م ئ الن تفیین گ رر  ام ا    میزان مواسای از ادشای عم می  اش رهشدب رر ارراک

مو  ر اشلف جل ایم های اعالم شدب بههای اعالم رارایی  راربب ای ادزایش اث ات مثات سی تم

م ای  م ب ط رالی  خاصی رر زمیوه  احتماری باید رر رست س بازرسان ق ار گی ر  اگ چه ممکن است

  ظج ر راشلته باشلدی الیه اطالعات خل صی به م ئ الن ماد ق شخلی ب ای عدم ارایهبه ح یم 

مو  ر ر ارت ب  تضار موادع ادلزایش رهولد ظ رلذا بله ها را بهاما اش رها باید استیارب از اعالم رارایی

اله هلای م ب طله را بدهولد  رر اشل رهایی اجازب رست سی به راربرظرتی های رر رستگاب اد ار ارشد

 ارد  بایلد از رست سلی های مج ی قار ن ب ای اوت   ث ظت یلا تضلار مولادع هماهولگ شلدبسازمان

اه رر سای  رهارهای رظرتلی ی م تاط با ام ا  م ئ رین های راربمج ی قار ن به پایگابهای سازمان

 ش رد  اطمیوان حاص  ش ر رگهداری می



 95/ دولتی مسئوالن هایاعالم دارایی برایهایی وصیهت و گذاریسیاست اصولبخش اول: 

 د؟چگونه باید سیستم اعالم دارایی را ارزیابی کر
های م ئ الن رظرتی رر عم  تا چه اردازب بله الاهش میلزان اه اعالم راراییی ر ی  اینسؤاالت

گ یی صل رت قلاطع قابل  پاسلخی رزریلک بهاود رر آیودبد ار یا ادزایش اعتمار عم می امک می

کل ر یی اه ازر   میلزان مولابع م جل ر مقلدظر اسلت  عملتا جااش رها باید  ظج رنیباارخ اهد ب ر  

ها را مدر   های اادی ب ای ارزیابی اث بخشی آنی شاخص یاارگبهسی تم اعالم رارایی ظ ت سفه ظ 

های اعلالم ها ممکن است میزان تطابر با ارزامات تکمی  ظ تح ی  اظهاررامهق ار رهود  این شاخص

ررم رر اطالعات ارایه  رارایی  ار اع ظ تفدار اقدامات حق قی ر ی  اقدامات ارضااطی یا تحقیقات جوایی

های اعلالم رارایلی های اعالم رارایی  تفدار ررخ است بل ای رست سلی اظهارراملهشدب رر اظهاررامه

 ت سط عم م ظ غی ب را رشان رهود 

  ی خ ر ب تگی راررشدبانیببه اهدا   میزان رستیابیبه  توهارهها اارآمدی سی تم اعالم رارایی

قابل  ت ریلد   اه هزیوه خیلی باال باشلداردازی آن ریز ب تگی رارر )اارایی زماریی راببلکه به هزیوه

موابع )ماری  ار اری( ص   شلدب بل ای  ر ارت م تم ی ب بواب این اش رها باید تا حد ممکن ؛ است(

 راشته باشود  اعالم رارایی اردازی سی تمراب



 



 

 مدوبخش 

 هاموجود اعالم داراییهای روش لیتحل
اعلالم  ولهیهلای م جل ر رر زماز رظش «هلایلیم جل ر اعلالم راراهای رظش  یتحل»رر بخش 

ظ  یغ ب یرر ارظپا OECDعض   یاز اش رها یاریظ ب  یم از یایظ آس یش ق یها رر ارظپارارایی

 یها لتمیس اصلیعواص   یبه ب رس بخش نیارر   ش رارایه می یمودر ام  یتحل  یشمار یآم یکا

های بودیرسلته  ظ ت تیالات سلازماری یقار ر هایچارچ ب  گذاریسیاستاهدا    یر  ییاعالم رارا

هلای رظا  از یلظ رل ع اطالعلات مل رر ر ییاعالم رارا یهااظهاررامهملزم به تح ی   یم ئ الن رظرت

ی پ راخته عم م یرقض مق رات ظ ادشا یب ا ییاج ا یهاآزمایی اطالعات اعالم شدب  ضمارتراستی

اعالم  یها تمیب رن س دیظ میای وهیهزاث بخشی به  نیهماو ی حاض مطارفهبخش از  نی  اش رمی

  پ رازرمی رارایی



 



 

1  

 1 فصل

 یخیتاری پیشینه

 المللینیب یو استانداردها



 



 

های اعالم رارایی م ئ الن رظرتلی بفلد از جولگ جهلاری رظم بله سی تمغی  از چود م رر اظریه  

 متحلدب(  رر ایاالت07  ص  8  شلک  0227ظ همکلاران   8های مدرن تادی  شدرد )ب ررسکی ر خه

های تق یت صداقت رظرتی شلدرد  د ار م جب ایجار ارگیزب ب ای پ ظژبمقابله با  استارداررهای آم یکا

های شخلی ب ای ب خی از م ئ الن های سیاسی م ب ط به اج ای ادشای راراییبیاریهیکی از اظرین 

بلا ت جله بله تملام »اعلالم شلد:  8728ی به اوگ ب 0جمه ر ت ظمنددرا  خاص رر متن پیام رییا

سؤاالتی اه ام ظز ررم رر صداقت ظ ررستی م ئ الن رظرتی مط ح است ازر   من همه ما باید خل ر 

 [1]«رظرتی آمارب اویم  یهاگزارشی اطالعات ظ حقایر م ب ط به ررآمدمان رر هرا ب ای ارای

متفدری مارع استیارب از اعالم رارایی م ئ الن رظرتی رر سطح ددرا  شلد   ع ام  8722رر رهه 

جمه ر ریودظن ب جار  ن ارزامی را مط ح ا ر اه ب  آن اساس  م لئ الن رییا 8762توها رر سا  

مکولزی ظ اوولد )ب ای م اجع رظرتلی ادشلا  شانیخل صهای ددرا  باید اطالعاتی را ررم رر رارایی

قلار ن اخلالق رر رظرلت را رر سلا   آم یکای اه اوگ ب(  قا  از این06-04    صص0220هادکن  

ایلن   رر سلطح جامفله مطل ح بل ر های رس ایی ظات گیت ظ سای  رس اییتل یب اود  پ ظردب 8791

ی رظرلت ای خلاص رر سله قل بمل به اه هو ز هم ررحا  اج ا است  تمامی ااراوان بلاالت  از ررب

 ص رت عم می ادشا اوود تا اطالعات ماری خ ر را با جزئیات بهاود ددرا  ملزم می

ریز محقر شلد  تلا  آم یکارظرتی ااراوان رر سطح   ام ر ماریهای ادشای پ ظژب 8722ی رر رهه

  0کل بزیظ ج ک یاریلا ررلد )آرااش ر ادشای ام ا  ااراوان رظرتلی را ارزاملی  88تفدار  8767سا  

ادلزایش یادلت  8792ادشای ملاری بل ای م لئ الن رظرتلی رر رهله  (  رظاج ارزامات49  ص  8776

ی م لئ الن تحلت پ شلش ظ راموله رظزادلزظن(  شمار 41-49  ص  ص8776 ک بز یظ ج ک یاریآرا)

اه ب  آن اساس  ادشلای  گ ریدبهای متفدری رر رارگاب اطالعاتی مشم   ادشا موج  به ط ح پ ظردب

ها شاهد م جی از این رارخ اهی آم یکامتحدب  است  ایاالتام ا   حر ح یم خل صی را رقض ا رب 

 ی این رعاظی ایجار شواختی الی از اختیار رظرت بل ای اجالار بلهب ر  تااو ن رتیجه 8792ی رر رهه

                                                            
1- Burdescu 

2- Truman 

3- Anechiarico and Jacobs 
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 ( 42-44  صص  8771  8ادشای ام ا  ااراوان بخش رظرتی ب رب است )رظر مو  ر

ها ظ موادع ماری م ئ الن رظرتی به بیشت  اش رهای ارظپای غ بی ازآن  ادشای ررآمد  راراییپا

 8117ریز ظارر شد  ارگل تان م رری استثوائی ب ر؛ یفوی اش ری اه قار ن ماارزب با د ار را رر اظای  

رین ادشلای تل یب ا رب ب ر  ش اهد تاریخی حاای از آن است اه پاررملان تملایلی رداشلت تلا قل ا

به این رتیجه رسلید  مجدراتأسیا شد ریز  8767ی موتخای اه رر سا  سختی را اعما  اود  امیته

اما رر سلا  ؛ ریازی به ثات موادع ری ت اعضای پاررمانی رارشتنیخ رری  اعتمار به ش ادت ظ اه به

رقیقلاً چله مولادفی  این سؤا  اه 8794مجلا ع ام ثات موادع را اج ا ا ر  حتی بفد از سا   8794

ب ای اعالم یا ثات م رر ریاز است تا حدظری بدظن پاسخ ماردب اسلت ظ اعضلای پاررملان بایلد آن را 

 تفیین اوود 

ی قلار ر 8710رر ارظپای غ بی ارتشار یادت  رر سا   8712اعالم رارایی م ئ الن رظرتی رر رهه 

مکلف شدرد اه ام ا  ظ  ایتاریا ضای پاررمانررم رر اعالم رارایی رر اسپاریا تل یب شد  همان سا  اع

قار ری بل ای اوتل   رظرتلی ثل ظت م لئ الن  8710ی خ ر را ادشا اوود  رر سا  ررآمد اضاده شدب

ی دفلی( ادشای امل ا  مقاملات رظرتلی رر تا حدظرهای اظریه )ظ رر پ تغا  تل یب شد  ر ام ارتخابی

زر   پیایدگی  طیف م لئ الن یلا سلازظاارهای اج ایلی ا آم یکامتحدب ارظپای غ بی با ر ام ایاالت

 همخ اری رداشتود 

  رر بیشت  ارظپای م ازی ظ ش قی ظ مواطر ریگل  جهلان  رم ا اسلی 8772ظ  8712اظاخ  رهه 

 مجا ر را ررد ررآمد یا رارایی خل ر را   ب اساس قار ن س سیاری تی  م ئ الن رظرتی عم ماًشد جاریا

ررخلل ص مالارزب جهلاری علیله د لار  مااحلث مط ظحله ت جه ن با رشد قاب زماهماعالم رمایود  

های های اعالم ام ا  ظ یا گ ت ش حیطه ظ میزان سی لتماش رهای جدیدی ر ات به ایجار سی تم

های اعلالم رارایلی ب یاری از اش رهای س سیاری تی سلابر اظهارراملهقدیمی م ج ر اقدام رم ررد  

 مف دی ا ررد  8772ظرتی رر ط   رهه خاصی را ب ای م ئ الن ر

ی اعالم رارایی م ئ الن رظرتلی را رر اشل رهای ارظپلای م الزی ظ  یاارگبه  سا  8-8جدظ  

                                                            
1- Rohr 



 93/ المللینیب یو استانداردها یخیتاری پیشینهصل اول: ف

ارلد  هایی را ب ای این مطارفه تح ی  راربرهد اه پ سشوامهش قی ظ اتحاریه ش رظی سابر رشان می

های سی لتم  اتحاریه ارظپلا ملحلر شلدردبه  0229ظ  0224همه اش رهای این موطقه اه رر سا  

تل ان ایلن م ضل ع را بلا شل ایط تل یب ال رب ب ررلد  اراتله می 0222اعالم رارایی خ ر را تا سا  

راظطلاان جدید عض یت رر  اهیزماریفوی  08ی ارظپا ت جیه ا ر اما این رظرد تا ق ن عض یت اتحاریه

 عض  جماهی  ش رظی سابر  بدظن این خ استه ق اریناز اش رهای ارظپایی ظ اش رهای  اتحاریه ارظپا

 ارامه راشت   خ ر را ت سفه راررد ام ا  ااراوان بخش رظرتی یم تاط با ادشا

  یسا ظ گذار ررحا  یاش رها رر یرظرت م ئ الن ییرارا اعالم ی یاارگبه سا :  8-8 جدظ 
 موتخب یاش رها

 کشور سال معرف 

 ارگل تان 8794

 آم یکا متحدب ایاالت 8791

 اسپاریا  ایتاریا 8710

 اسل ظری 8770

 بالرظس  اا این 8770

 الت یا 8774

 آرااری  است ری 8772

 قزاق تان  رظماری 8776

 گ ج تان  ریت اری 8771

 بلغارستان 0222

 ب سوی ظ ه زگ ین 0228

 مقدظریه 0220

 ا ظاسی 0220

 ا زظظق قیزستان   0224

 ا زظظآذربایجان   0222

 تاجیک تان 0226

های ظاصله ازط یر پ سشوامه  بین سا  تل یب قلار ن ظ اجل ای آن تیلاظت رر پاسخ اهیررص رتتذا : 
 ظج ر راشت  تاریخ تل یب قار ن ررج شد 
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ررحا  گذار بل ر بلکله شلاهد ظهل ر ها رر اش رهای توها شاهد رظاج اعالم راراییره 8772رهه 

ارمللی ب ای این مو  ر ریز ب ر  یکی از اظرین اسواری اه اعلالم رارایلی م لئ الن استارداررهای بین

بل ر اله رر سلا   8ییآم یکلا  او ار ی ن ماارزب با د ار میان اش رهای شدبیویبشیپرظرتی رر آن 

هایی بل ای سی لتم»های عض  را به ایجار  حیظ ظ تق یت تل یب شد  این او ار ی ن رظرت 8766

رر ال ر اله ب اسلاس قلار ن  اارا رهلایی رظرتلی را ها ظ ری ن اد اری مللزم میثات ررآمد  رارایی

ی عمل می ایلن یی اه مواسب ب ر ایشان را مللزم بله ادشلاررجاب  عهدب راشتود ظ  ی خاصهاسمت

هلای ( رظرت0220  او ار ی ن ماارزب با د ار اتحاریه آد یقلا )ملل ب سلا  [2]« ا راطالعات می

های خل ر رر زملان ی م ئ الن یا م ئ الن مفیوی را به اعالم راراییالیه»اود تا عض  را متفهد می

  [3]« دملزم اوو بفدازآنی تلدی ظ های رظرتی  رر ط   رظربتلدی سمت رر سازمان

ی ظزرا به رظ  عضل  ررمل رر امیته Nr.R(2000) 10ی اظرین استاردارر ارظپایی رر ت صیه رامه

بله   این ت صیه رامله 84ی ش ر اه مارب( یادت می0222می 88ی م ئ الن رظرتی )مل ب رامهم ام

ی آن مولادع اسلطهظاود ظ بهمقامی رظرتی اه سمت خاصی را اشغا  می»ها اشارب رارر: اعالم رارایی

گی رد  باید مطابر با قلار ن رر زملان ق ار می اشیرسمشخلی یا خل صی ظی تحت تأثی  ظظایف 

ی این مولادع را اعلالم ماهیت ظ گ ت ب  رهداه تغیی اتی رظی میمق ر ظ رر د اص  مو م ظ ه زمان 

 ای اوت   تضار موادع تأایلد توها ب  هد  اعالم ام ا  ب رامههیت صت جه راشته باشید اه این «  اود

 ش ر اش رها با اهمیت قلمدار میرارر ظ ره ر ارت ب  ث ظت اه م رر رظم ریز رر تفداری از 

ش ایط شام  اش رهایی است اه تمای  راررد به عض یت رر اتحاریه ارظپا رائ  ش رد ظ ررحارلت 

الن رظرتلی ری لت )هلیچ هلای م لئ الی حاظی ارزام ص یحی ب ای ب ق اری سی تم اعلالم رارایی

ها ظج ر ردارر(  رر ررم رر اعالم رارایی acquis communautaireیا م رری رر قار ن اتحاریه ارظپا 

 این ارزام با عااراتی الی ب ای اش رهای عض  بیلان گ ریلدب اسلت: سمت عض یت رر اتحاریه ارظپا

ضلامن رم ا اسلی  حاامیلت  الهاه رراش ر راظطلب  رهارهای با ثااتی باید ظج ر راشلته باشلود »

                                                            
1- Inter-American Convention Against Corruption 
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رظر اله اشل رهای راظطللب  ارزاملات   رر ضلمن ارت لار ملی[4]« باشود قار ن  حق ق بش  ظ غی ب

   رلدیاارگبههای متفدری را ب ای مالارزب بلا د لار ارمللی م ب ط را ب آظررب ظ رظا استارداررهای بین

م رر اج ا ظ تق یلت اقلدامات مل تاط بلا عالظب ب  آن توها اش رهای خاص از ب خی ارزامات عیوی رر

عو ان بخشلی از تقاضلاهای هلای م لئ الن رظرتلی بلهآزمایی راراییاوت   تضلار مولادع ظ راسلتی

 ی ارظپا ب ای اوت   د ار  استقاا  ا ررد اتحاریه

های اعلالم ظ رری  قاطفی ررمل رر اث بخشلی سی لتم آظرارزامبواب این اگ چه هیچ ماوای قار ری 

ص رت استاردارر غی رسمی اتحاریه ارظپا بل ای یی ظج ر ردارر  اما اعالم رارایی م ئ الن رظرتی بهرارا

اش ر ارظپای م ازی ظ ش قی اه رر  82اعضای راظطلب ررآمدب است  چوان اه پیشت  عو ان شد ه  

ا  از ارحاق ظاقفی های امت  ظ یا بیشت  قها را با ااراییاین سی تم  به اتحاریه ارظپا پی ستود 08ق ن 

تحلت ر لارت   های اعالم رارایلی هماولان رر اشل رهای راظطللبارد  اارا ر سی تمبه اار ب ته

  ق ار راررامی ی ن ارظپا 

مالارزب  ام ظزب اعالم رارایی م ئ الن رظرتی بخشی از استاردارری جهاری است اه رر او ار ی ن

( حاظی استاردارری مالیم اسلت 2)بود  1ت  مارب اس ( ق اررارب شدب0220با د ار مل  متحد )مل ب 

مطابر بلا اصل   حقل قی اساسلی راخللی خل ر ظ ررصل رت »اود تا های عض  را ملزم میاه رظرت

هایی تلالش اوولد اله م لئ الن رظرتلی را مللزم مواسب ب رن  ب ای ارجام اقدامات ظ ایجار سی تم

هلا ظ مزایلای   راراییهلایگذارهیسل مااشتغا   های خارجی  اود تا رر ا  ت مقام رظرتی دفاریتمی

 «ش ر را رزر م اجع مواسب اعالم اوود مهمی اه م جب ب ظز تضار موادع می

هلایی بله غلارت راراییبازگشلت »این او ار ی ن به م أره ادشا ام ا  م ئ رین رظرتی  رر پ ت  

هلای راخللی خل ر  ایجلار ر امه  اش ر عض  طار قار ن »اود اه اشارب رارر ظ تل یح می 1«ردته

 را  مؤث  ادشای ماری را رر رابطه با مقامات رظرتی خاص ظ مجازات مواسب به خلاط  علدم رعایلت آن

مدر   ق ار خ اهد رار  ه  اش ر عض  هماوین اتخاذ اقداماتی اله ممکلن اسلت ضل ظری باشلد را 

یلد راشلی از جل ایم احل از شلدب مدر   ق ار خ اهد رار تا چواراه تحقیر  ط ح رع ی ظ اسلت رار ع ا

                                                            
1- Stolen Asset Recovery 
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خ ر امکان رهلد تلا آن اطالعلات را بلا  رارتیب اساس این او ار ی ن ض ظری باشد به م اجع صالح

 ( 2  بود 20ی )مارب« رار رر سای  اش رهای عض  ماارره رمایود م اجع صالحیت

حا  به رقل  از بااین  باشدعو ان شدب رمی تکلیف د ات  از  ارزامات او ار ی ن سازمان مل  متحد

 8گذاری ب ای اج ای او ار لی ن مالارزب بلا د لار سلازمان ملل عاارات ررج شدب رر راهومای قار ن

های ها ملزم ه تود تا اجل ای سی لتم( مشخص است اه رظرت4  ص  80  بود 0226)سازمان مل   

ر لام قلار ری ایشلان تواسلب  ها باسی تماین اعالم رارایی را مدر   ق ار رهود ظ تفیین اوود اه آیا 

  راررد یا خی 

ارایله شلدب اسلت )سلازمان ملل   0های بیشت ی رر راهومای دوی او ار ی ن سازمان مل ت صیه

 :ش ر( ظ شام  م ارر زی  می06-02  صص  0227متحد  

 شل ر )تملام هلای م لئ الن را شلام  میهای م لتم  ظ راراییادشای ام ا   تمامی ار اع ررآمد

 های ایشان( ن یا بخشی از م ئ الن گماشته شدب از ررب یا بخشی خاص به باال ظ خار اربم ئ ال

 اود ی ظضفیت ماری م ئ الن را می   میی ساریارهام ا   مقای ه یهای ادشاد م 

 را های اعالم ام ا   مارع از احتما  پوهان ا رن ام ا  ااراوان رظرتی ازط یلر ریگل انرظیه 

گل رر هایی اه ت سط اد اری رگهلداری میمثا  راراییعو انآظرر  بههم میتا حد ممکن د ا

مثا  ام ا  رر اش رهای ریگ  عو اناه یکی از رظ  عض  امکان رست سی به آن را ردارر )به

  ظ یا ت سط اد ار غی  مقیم رر اش ر(

 مثا  عو انبله (حقیقی ظ حق قی)ی اد ار سی تمی قاب  اتکا ب ای اوت   ررآمد ظ رارایی همه

ی ماریات ظج ر راشته باشد  )تا رر رابطه با اد ار یا اشخاص حقل قی مل تاط بلا ازط یر ارارب

 م ئ الن رظرتی قاب  رست سی باشد( 

 ی سوگیوی راررد م ئ الن ب ای تفیین/اثاات موابع ررآمدی خ ر ظظییه 

 ها د تا رر آیودب رت ارود از آنش رهای غی م ج ر موع میم ئ الن تا حد ممکن از اعالم رارایی

                                                            
1- the Legislative Guide for the Implementation of the UN Convention Against Corruption 

2- Technical Guide to the UN Convention 
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 عو ان ت جیه ث ظتی اه رر غی  آن ص رت قاب  ت جیه ری ت  استیارب اوود به

 های ر ارتی ری ظی ار اری  تخلص  ظ دیت دولی ظ اختیلار قلار ری الادی را بل ای سازمان

 اوت   مؤث  راررد 

 های بازرارردب مواسای ب ای رقض این ارزامات ظج ر رارر ج یمه 
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او ار ی ن ماارزب با د ار سازمان مل  متحد با ص احت به امکان ب ظز تضار – اوت   تضار موادع

اولد  ایلن م ضل ع رشلان ادشا گ رر  اشلارب می بایدعو ان ماوایی ب ای اعالم اطالعاتی اه موادع به

ت ان ت ین هد  استیارب از اعالم رارایی م ئ الن رظرتی است  میرهد اه اوت   تضار موادع رایجمی

پ رازر اه آیا تضار موادع رر م قفیتی خاص گیت اه پیشگی ی از تضار موادع امت  به این م ض ع می

ت ی ررمل رر هلای گ لت ربله اود یا خی   هماوین رگ اریممکن است رر ارجام ظظایف رسمی مداخ

اله اعلم از این هلای مقلام رظرتلیتل  ارزیلابی دفاریتگ یی رظرتی ظج ر رارر اله امکلان الیپاسخ

 رهد را ادزایش می های د ری ظی چی تارگیزب

   تضار موادع8-0اارر 

ی رظرتلی ظ مولادع ظظییلهشام  تفلارض بلین »تضار موادع  OECDهای مطابر با رست رارفم 

 باشلدش ر اه مقام رظرتی رر آن موادع  رارای ظ دیت خل صی خاصلی میخل صی مقام رظرتی می

« های رسلمی ظی تلأثی  رامواسلای راشلته باشلداه ممکن اسلت بل  عملکل ر ظظلایف ظ م لئ ریت

(OECD  0220  04  ص ) 

م رر ر   داسد است بلکه بله ایلن  ص رت ذاتی به موزره این ری ت اه مقامظج ر تضار موادع به

بل  سل  رظراهلی قل ار  اشیخل صاه مقام رظرتی میان ظظییه رسمی خ ر ظ مویفت  باشدمفوی می

شل ات  گی ر ق اررار تداراات عم می را بله شل ات خل ر یلااه ظی تلمیم میگی ر؛ مثالً زماریمی

عمل می را بله مولادع خل صلی  ممکن است باز تلمیم بگی ر موادع  ب تگان رزریک خ ر اعطا اود

ت جیح رهد اما این خط  جدی ظج ر رارر اه د ر م ئ   ب خال  موادع عم می ت لیم ظس سه شل ر  

 عالظب ب  آن اقدام رر ش ایط تضار موادع ممکن است اعتمار عم می به اقدامات رظرتی را تضفیف اود 

رسلد ممکلن ر   میاله رر آن بلهایجار تمایز میان تضار موادع حقیقی ظ تفارض موادع ظاه ی 

است موادع خل صی اارگزار رظرتی  تأثی  راررستی ب  ارجام ظظایف ظی راشته باشد  املا رر حقیقلت 

ظ هماوین ایجار تمایز میان تضار موادع احتماری اه رر آن مقام رظرتی موادع خل صلی  چوین ری ت

ب ب ظز تضلار مولادع ظاقفلی گل رر  خاصی رارر اه ررص رت تغیی  ش ایط رر آیودب ممکن است م ج
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 ام ی ض ظری است 

هلا ( او ار ی ن ماارزب با د ار مل  متحد مطابر با اص   اساسی قار ن راخلی رظرت4)بود 9مارب 

سازی  حیلظ ظ تق یلت رمایولد اله شلیادیت را ادلزایش هایی را پیارباود تا سی تمها را ملزم میآن

های محکلم ظ اسلت ار اوتل   حا  ط احی سیاستاوود  بااینمیرهود ظ از تضار موادع جل گی ی می

 گی ر های ملی ایشان ق ار میی صالحیتتضار موادع  رر حیطه

 از: اردعاارترظیک رهای رایج ر ات به رسیدگی به تضار موادع 

ظ ارت ار از م ئ الن رظرتلی بل ای شواسلایی آن ظ  تف یف تضار موادع رر یک گ ت ب ظسیع-ارف 

 خاص  هایواب از اقدام رر م قفیتاجت

تف ییی طییی از ش ایط خاص اه با ارجام ظظایف رسلمی دل ر راسلازگار اسلت )ملثالً مولع  -ب

هلا ت ارلد ررمل رر آناستخدام اد ار خارج از سازمان یا تف یف طییی از اد ار اله مقلامی رظرتلی رمی

  ی اود( یگمیتلم

بخش رظرتی را مجا ر  اه ر ارت رظرتی  م ئ الناین ادشای تضار موادع ب ای عم م ظ ارت ار -ج

اساس موادع عم می اقدام اوود )رظیکل ری اله اغللب  ب   شانیخل صخ اهد ا ر تا با ظج ر موادع 

شل ر(  گ چله ب خلی سیاسلی اتخلاذ می موللاانصاحبظ سلای   اعضای پاررملانم ارر رر رابطه با 

اوود اما ب یاری از اش رها ریلز عواصل ی از تکیه میرظیک رها اش رهای خاص بیشت  ب  یکی ازاین

 گی رد ها را به اار میه یک از آن

گ یی رظرتلی  : رر اوار پیشگی ی از تضار مولادع  از شلیادیت  پاسلخگ یی رظرتیشیادیت ظ پاسخ

های اعلالم رارایلی یلار های مهملی رر شلمار اهلدا  سی لتمعو ان رگ اریریز به اعتمار ظ صداقت

سیاسلی مل تاط بلا ه یلک از  هلا تأایلداتمتولاقض ری لتود؛ آن عو انچیهبله ر  این اهدا  شمی

ت ی اوود  ازر   تاریخی حر رارخ است از رظرت  به حر گ ت ربهای حک متی را موفکا میسی تم

محتل ای  الهیهوگلام  ه اسلتیادتل   گ لت شب ای بلاخا  شلدن از اطالعلات م جل ر رلزر رظرلت

گیل ر  ایلن ابلزار بله شلکلی های اعالم رارایی م ئ الن رظرتی رر رست س عم م قل ار میاظهاررامه

های خل صی م لئ الن طار اطالق متداظ  آزاری اطالعات( را به رارب)اساسی به حر با خا شدن 



 15/ اعالم دارایی یهاستمیاهداف سفصل دوم: 

 رهد رظرتی ت  ی می

حد بیشلت ی مل رر تأایلد قل ار  پیشگی ی از تضار موادع احتماالً رر اش رهایی مث  ارگل تان تا

هلای شخللی ظ خلار ارگی ظ تمایلی ب ای ادشای ررآملد ظ رارایی»ای اه رر آن گ رهگ دته است به

ها ظجل ر ها ظج ر ردارر  رر ارگل تان ارزاماتی الی ب ای اعالم ررآمد ظ راراییارتشار این اعالم رارایی

حی رر این ارزامات است  رظیک ر ب یتاریا ماتوی ردارر ظ رری  آن جل گی ی از رقض ح یم شخلی تل ی

رظرتی باید آن رسته از موادع ملاری ظ غی ملاری خل ر را  مولاانصاحبب  این ایدب است اه ه یک از 

اه ممکن است به شکلی مفق   ازر   ریگ ان ب  اعما  ظی تأثی  بگلذارر اعلالم اوولد  شلیادیت ظ 

 ( 81  ص  0222  8تایمود-)ظیل ریا«م ارگل تان استگ یی شخلی  یک م ض ع الیدی رر ر اپاسخ

گ یی ظ صداقت الی تأاید بیشت ی ظج ر رارر  رر ارظپای احتماالً ب  پاسخ آم یکامتحدب رر ایاالت

رسد اه تقاضا ب ای شیادیت بیشت  خ ر عام  مح ای )عالظب بل  شل ایط ر   میم ازی ظ ش قی به

 های اعالم رارایی م ئ الن رظرتی باشد ی سی تماتحاریه ارظپا( ب ای اشاعه

                                                            
1- Villoria-Mendieta 
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رظیک ری – آم یکامتحدب های ادشای ام ا  ااراوان رظرتی رر ایاالت  رظش0- 0اارر
 ایچودالیه

بله الار گ دتله شلد ظ بلا  8762ابتدا رر سا   آم یکامتحدب رر ایاالت ادشا ام ا  ااراوان رظرتی

سلا   رر 0  قلار ن اخلالق رر رظرلت8796رر سلا   8« رظرت رر پ ت  ر ر خ رشید»ی اج ای مل به

 ص رت ر عی سی تم ررآمد به 8717رر سا   0ظ قار ن اصالحات اخالقی 8791

ب اساس مدی یت  متم از ب رب ظ شدتهای بهیکی از سی تم آم یکامتحدب سی تم ادشای ایاالت

اطمیولان از شلیادیت ظ  ی گ ریدب است اه هد  اظریه آن حلل  ط اح 4اخالقیات ماتوی ب  شکایات

شل ر اله رر آن تق یت می پیشگی ی از تضار موادع است  این هد  با ب ق اری این سی تم به رح ی

آزمایی ظ اشف جل م ها ظ شواسایی تضار موادع  از اارا رهای راستیاارا رهای تطابر اعالم رارایی

 ش رد تیکیک می

رظر ظ رر مطارفات ظ مقاالت گ ی جارای به شمار میها اررر ب یاری از زمیوه آم یکامتحدب ایاالت

د ر تم الز شلدب اسلت: ب یاری م رر ب رسی ق ار گ دته است  رر این ق مت ب  رظ ظیژگی موحل به

هلای یی ظ اث  رست سی عم می به اطالعات مولدرج رر اعلالم راراییآم یکارظیک ر چودالیه سی تم 

 م ج ر رر سی تم 

 

                                                            
در ایاالت متحده  5324، در سپتامبر (Government Sunshine Act« )دولت در پرتو نور خورشید»قانون  - 5

های ملیی و سیایر نهادهیای های دولت فدرال، کنگره، کمیسیوناجرایی گشت که دربرگیرنده فعالیت آمریکا

بیوده کیه هیدف « ادی اطالعاتآز»باشد. این قانون، یکی از قوانین مرتبط با قانون دولتی در سطح فدرال می

 .(آن ایجاد شفافیت بیشتر در دولت است. )م

2 - Ethics in Government Act in 1978 

3 - Ethics Reform Act in 1989 

4 - Compliance-based Ethics Management 

معنی شیده اسیت. منبیع: « اعتماد به دولت»عنوان  با، OECDسازمان  1999این اصطالح در انتشارات سال 

 .OECDگیری اخالقیات در کشورهای اندازه
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 رویکرد چندالیه:
طییی از سلطح دلدرا  تلا سلطح  اه سی تمی متشک  از ارزامات ادشای اطالعات ماری شخلی

های ادشا رارایی مختص خ ر را راررد( ظ م ئ الن راخللی ایارت سی تم 0ها غی  از ایارتی )تمام ایارت

های ش ر  عالظب بل  آن بل ای قل ای مختللف رظرتلی  سی لتم)مثالً رر ری ی رک سیتی( را شام  می

مل رر اسلتیارب قل ار   ارلدای با تم از ب  اشخاصی اه مواصب سلطح بلاالیی را اشلغا  ا ربداگارهج

ردتاری مختللف  یهارامهظ آم زشی رر م ام یامثا  رر ق ب مج یه  خدمات مشاظربعو انبهگی رد  می

های سلازمانهای اخالقی رر ی ظ بخشظسیله ارارب اخالقیات رظرتهای قار ری مختلف بهظ محدظریت

 د اهم گ ریدب است  ارتلابی 

ی مقووه م ب ط است این م ای  ت سط امیته استارداررهای اخلالق رسلمی به ق ب اهییآرجاتا  

ی قضلاییه ش ر  رر قل بب رسی می آم یکاظ امیته موتخب اخالقیات سوای  آم یکامجلا رمایودگان 

 اود رعایت استارداررهای اخالقی ر ارت می ب  8 «امیته ق ارین اخالقی اوی ارا قضایی»

 هااثر دسترسی عمومی به اطالعات درج شده در اعالم دارایی
اود  رر سطح ددرا  های علوی ظ مح ماره ر ارت میب  اعالم رارایی آم یکامتحدب سی تم ایاالت

گلزارش ادشلا ملاری ه لتود تلا  ظ م ئ الن سطح باال مللزم 2ظ م ئ الن ارتخابیراظطلاان مواصب 

تح ی  رهود  ارزامات مشلابهی بل ای گلزارش   رر اختیار عم م ق ار گی ر باید اشخاص خاصی را اه

بل ای  شل ر  رر قل ب مج یلهی مقووه ظ هماوین قضات ددرا  ریز اعما  میرر ق ب های اد اررارایی

ای ام ادشای ماری مح مارهاوود ریز ارزی دفاریت می یگمیتلمت ی اه رر مقام م ئ الن سطح پایین

ی مج یله ظ چولدین هلزار گزارش عم می ت سط م لئ الن قل ب 02222ظج ر رارر  ساالره بیش از 

گزارش با ماهیت  012222ش رد  عالظب ب  آن حدظر ی مقووه تکمی  میگزارش ت سط م ئ الن ق ب

                                                            
(، یک نهاد The Judicial Conference of the United States) آمریکافرانس قضایی ایاالت متحده کن -5

 )م.( باشد.های فدرال در این کشور میگذاری ملی برای دادگاهتسیاس

باشند که در یک جریان انتخاباتی و از طریق آراء عمومی و یا مسئولین انتخابی، مسئولینی میمنظور از  - 1

 (.باشند. )مگردند. نقطه مقابل این دسته از مسئولین، مسئولین انتصابی میپارلمان به سمت خود انتخاب می



 های مقامات دولتی، ابزاری برای پیشگیری از فساداظهار دارایی/ 14

 ( OECD,2000مح ماره ظج ر رارر )

رمایلد  به شیادیت الی سی لتم املک می توهارهها رست سی عم می به اطالعات ادشای رارایی

 اله 8اود  ملثالً م الز سلالمت رظرتلیی ب ای اصالح سی تم عم  میارهودبشتابی مثابهبهبلکه 

ت ظ تحت اوت   ق ار رارب اس 8777ارزامات ادشا رر ق ارین رظرتی را از سا    سازماری غی رظرتی است

ی خ ر را ب اساس پیمایشی اه اساس آن  میزان رست سی عم م به اطالعلات م بل ط بودرربسی تم 

هلا ظ سلای  های شخلی  بله رسلت آظررن رارایی  راراییهایگذارهیس مابه استخدام رر ق ب مقووه  

خاصی  تاه بودیرسی تم   باشد  ق ار رارب است ظ رر این راستای میمقووهی های خارج از ق بدفاریت

  د مارلدار ایلارتیر یزیارا ت سط این م از بله  ایارت ی ب یار پایینرا ب ای خ ر ایجار ا رب است  رتاه

  ب لته اصلالحات اخالقلی 0221بابی جیودا   ارگیزب رار تا بالداصله پا از تلدی مقام رر ژار یله 

خل ص امضلاء ال ر ظ قل ارین رر اینی را االیحه 0221مارس  0د اگی ی را به اج ا ررآظرر: ظی رر 

اولد تلا مولادع ملاری گذاران را ملزم میبه اج ا ررآمدرد  این ق ارین الیه قار ن 0227جدید رر ژار یه 

شلد  رر هلا رر ر یزیارلا ارزاملی میبی ظری خ ر را گزارش رهود  این اظرین باری ب ر اه ادشای رارایی

 های ایارلت  بله بلاالی ررب بولدی 22با ا ب رتاه باال رر بین ی جیودا   ایارت ر یزیارا رتیجه پ ظژب

 رست یادت  « م از سالمت رظرتی»سازمان غی رظرتی 

هد  ریگ ی است اه اغلب بله شلک  صل یح یلا حلداق    آزمایی مش ظعیت ررآمد ظ ث ظتراستی

ها را ارمللی  اعالم راراییش ر  استارداررهای بینتایین میاعالم ام ا  های رر سی تم ص رت تل یحیبه

اوولد  پیشلگی ی از های م ئ الن رظرتی مل تاط رمیص رت ص یح با ض ظرت اوت   ظ پایش راراییبه

رراا  اوت   ررآمد ظ ثل ظت الیله سلااوان ها بهرظرتاود اه می اقتضاء گ یی رظرتیتضار موادع ظ پاسخ

اری از اش رها این ایدب پذی دته شدب است اه اعلالم رر ب ی ظج رنیباا  هاآنره ب خی از  باشودس زمین 

ای ب ای پایش ث ظت عم  رماید  رری  موطقی ایلن ص رت ابزار ظیژبهای م ئ الن رظرتی باید بهرارایی

  ی جمفیت  تحت ب رسی بیشت ی ق ار گی رداین است اه م ئ الن رظرتی باید ر ات به بقیه ام 

ادشای ماری ب ای ر ارت ب  ث ظت م لئ الن اسلتیارب ال ر  اوگ اظرین اش ری ب ر اه از هوگ

                                                            
1 - Center for Public Integrity 
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هلا تأایلد خیلی متداظ  ری ت اما اش رهای ریگ ی ریلز بل  پلایش ظ اوتل   رارایی اگ چه این ام 

  تکلاریف ملاری ادل ار موتخلب ظ 8هلاظ ممیلزی رارایی اعلالم»اوود  مثالً رر آرااری هد  قلار ن می

هلا  مشل ظعیت مولابع ایجلار دی ب ای اظهار ظ ممیلزی راراییتفیین ق اع»  «م ئ الن رظرتی خاص

هلا هلا ظ ادل ار مل تاط بلا آنهلای آنها  تفهدات ماری ادل ار موتخلب  ااراولان رظرتلی  خار اربآن

 [1]« باشدمی

هلا ظ ررآملد از رسد اه پایش مواسب مشل ظعیت راراییر   میسازی ظ اج ا بهپیارب ر  رقطهاز  

از اوت   تضار موادع است  از ط دی ریگل  اوتل   ملؤث  تضلار  زت یب ارگچارشرحاظ دوی ظ قار ری  

ظ  حاام ب  ااراوان بخلش رظرتلی راشلته موادع ب تگی زیاری به ررک ررست این م أره ظ د هوگ

  ی قار ری تق یااً غی ممکن است ارهیگسختزط یر اقدامات اج ای آن ا

گذاری؛ حجم ر اتاً زیاری از تحقیقلات ررخل ص مالح ات سیاسی ظ عدم ظج ر اهدا  سیاست

های اعالم رارایی )مارود ب یاری از ریگ  ی سی تماارگی ی ظ ت سفهارزشمود  رشان رارب است اه به

ی رسیدن به موادع سیاسی  تق یت اعتمار به رظرت آیودب  به رسلت ق ارین اخالقی عم می(  اغلب ب ا

ارد یلا خشلو ر آظررن د صت رر ارتخابات مجدر ب ای گ ظب سیاسی خاصی اه متحم  رسل ایی شلدب

گی ر  مثالً به تیلی  بحث شدب است اله چگ رله رؤسلای ارمللی ص رت میا رن اهدااوودگان بین

ارد تا با ط ح ق اعد جدید ظ اغلب سوگین  ب ت ی اخالقلی ش ا ربص رت مک ر تالبه آم یکاارتخابی 

رلدرت مل رر اما آثلار مل رر ارت لار ایلن تغییل ات  به؛ های قالی ب ج ته اوودخ ر را ر ات به رظرت

 ق ار گ دته است   یظتحلهیتجز

م جلب  رر ارظپای م ازی ظ ش قی ارگیزب ق ی ب یاری از اش رها ب ای پی ستن به اتحاریه ارظپا

هلا راب هلا بل ای رظرتاارگی ی اعلالم راراییتل یب ق ارین متفدر ماارزب با د ار شد  اراته شاید بله

ی د لار را رشلان رهولد  ظظییله اشل رهای ی خ ر ب ای ح  م أرهآساری باشد تا ازط یر آن ارارب

یوی از اث بخشلی ش اهدی ع ه گز 0ارظپا ش ر اه امی ی ن ت آسانشاید با این حقیقت   راظطلب هم

                                                            
1 - Law on the Declaration and Audit of Assets 

2 - European Commission 
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رر این اش رها به الار گ دتله  های م ئ الن رظرتیخل صی اه ررم رر اعالم راراییراهکارهای به

های اعلالم شدب  به رست ریاظررب است  رر رتیجه ه گ ره تالش اش رها رر رابطه با تق یت سی لتم

عو ان امی لی ن ارظپلا بلهص رت عمدب ص ری باشد(  ازر   اه به اثاات ب سد )حتی اگ  به هارارایی

  ش رپیش دت رر ر   گ دته می

 ارملللیهلای بینامک اهدااوولدگانارملللی ظ های بینرر سای  رقاط جهان ریز دشار سازمان

ظ بارک جهلاری(  8ارمللیب ای ت سفه بین آم یکامتحدب )مثالً از س ی ش رای ارظپا  آژارا ایاالت

های م ئ الن رظرتی ظ اقدامات مالارزب بلا د لار موجل  شلدب راراییاعالم  هایبه ایجار سی تم

رر  ارملللی مفمل الًهلای بینارمللی یا ارزامات اهدااوودگان امکاست  رعایت استارداررهای بین

ی مهلم یلا قلاطفی ش ر  اما ممکن است ارگیلزبهای اعالم رارایی ذا  رمیمیان اهدا  سی تم

  ها باشدب ای تل یب آن

های به اار گ دته شدب به این رالیل  ظ سلای  ب عو ان شدب به این مفوی ری تود اه سی تممطار

رالی  سیاسی مشابه رزظماً غی مؤث  ظ غی مییدرد  ررظاقع اقدامات ماارزب با د ار مهم ه تود حتی اگ  

گذاری ظاقفی استحا  تأاید ب  مفوی رمارین این اقدام ظ را ر اهدا  سیها رمارین باشد  بااینتأثی  آن

ها ظ اث ات جارای مویلی ظ ریلز ب قل اری سی لتم ی به هزیوهت جهیباز مو   اج ایی  اغلب موج  به 

های اعالم رارایی را رر ی اج ای سی تمش ر  ب یاری از اش رها شواسایی هزیوهسازی مؤث  میپیارب

ها به شکلی اارگی ی این سی تمهب از های پابیوود ظ ب یاری  حداق  رر اظرین سا عم  رش ار می

  ش ردبا عدم تطابر اطالعات اعالم شدب ت سط م ئ الن رظرتی م اجه می  گ ت رب

های گذاری  رر زمان مف دی ظ تغیی  سی تمی م ارر باال ب  اهمیت تاار  ر  های سیاسترر همه

عو ان ع امل  ممکلن اسلت بلهارمللی گ ان بیناه اوشاین باظج رها تأاید شدب است  اعالم رارایی

گذاری مواسلب بلا شل اای به تغیی  رقش مهمی اییا اوود  اما باید رر مذاا ات سیاست رهودبس عت

  مشارات راشته باشودها رهار ظ رسارههای م رمراخلی ازجمله سیاستمداران  م ااز رظرتی  سازمان

                                                            
1 - U.S Agency for International development (USAID) 
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 ها:نکته
ها  ارزامات ملاری ادل ار موتخلب ظ مقاملات رظرتلی ( از قار ن اظهار ظ ح اب سی رارایی8  بود )8

خاص آرااری  ت جه راشته باشید اه اوت   تفارض موادع ریز یک هد  مهم از سی تم اشل ر آرالاری 

  باشدرر ا  می
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 مبنای قانونی -3-1

تل ان هلای م لئ الن رظرتلی ملیعو ان ماوای قار ری اعالم راراییار اع ب یاری از مق رات را به

اه هلد   راموله ظ ها ررظن قار ن ظیژب یا بخشی از قار ن ریگ ی استیارب ا ر  مفم الً اعالم رارایی

هلا بخلش اله اعلالم راراییش ر  این مل ارر ب لته بله ایناود تو یم میط احی سی تم را بیان می

ای از قار ن ماارزب با د ار باشود یا توها یکی از چود رظش اج ایی رر چارچ ب قلار ری خلدمات عمدب

ص رت ابزاری الی ب ای ارتقلای بهها اه اعالم راراییرظرتی  متغی  خ اهد ب ر  هماوین  ب ته به این

ت  رر مالارزب بلا د لار ش رد یا ابلزاری جلامعرر ر   گ دته می خاص گ یی رظرتی گ ظب سیاسیپاسخ

  های رظرتی  ر ع ماوای قار ری آن ریز متیاظت خ اهد ب ررستگاب

یم رری  رقلض حل ها اعتل اض شل ر )بل ای مثلا  بلهاه ر ات به ارزام ادشای راراییررص رتی

ملدی یتی(  اتیا رست ر )مثالً رر سطح قار ن اساسی  ق ارین عاری ظ م ج ر خل صی(  سطح مق رات

های م ئ الن رظرتلی اهمیت پیدا اود  رحاظ ا رن م ارر اعالم رارایی   رر این زمیوهریز ممکن است

مق رات   ع ازر ت ین شک  ررج اینرر ق ارین اساسی متداظ  ری ت اگ چه ازر   قار ری این اار ق ی

متحدب ظ ره رر اش رهای ارظپلایی ظ آسلیای م الزی  بولدهایی رر قلار ن است  ررظاقع ره رر ایاالت

های م ئ الن رظرتی ظج ر ردارر اگ چه ب یاری از م ارر م ب ط به تضلار اساسی ررم رر اعالم رارایی

اساسلی آن ااراولان رظرلت  ی رارری است اه رر قلار نش ر  المایا رم رهیادت میریز رر آن  موادع

قا  از تلدی سمت  رر زمان بازرش تگی یا رر زمان ررخ است ت ک آن سمت ت سط  گ رردملزم می

 [1]  صالح  مجم ع اجواس ظ ررآمدهای خ ر را اعالم اوودمقامی ذی

ی ارد  هملههای اش ری شواسلایی شلدبشکلی گذرا تش یح ظ رم ره های اصلی بهرر ارامه گزیوه

ش رد: مق رات الی ماتوی ب  قلار ن ملدی یت رظرتلی  ت  تق یم میی بزرگها به سه رستهگزیوه این

ه یلک از م بل ط بله ظ مقل رات جداگارله  ها  تضار موادع یا ماارزب با د لارقار ن ظیژب اعالم رارایی

 د ری ظ یا رهاری رر سط ح  قدرت هایشاخه
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 :مقررات کلی
  راررسی اراری: قار ن خدمات رظرتی ظ آیلین راررسلی اراری رظ ق ارین خدمات رظرتی ظ آیین

های محل ری خاصلی از چلارچ ب رهود اما ه  رظ بخشی متمایز قار ن را پ شش میزمیوه

هلا ت سلط یکلی از ایلن اعلالم رارایی رر این حلا  ؛ رهودقار ری اصلی رظرت را تشکی  می

ی ظسلیلهشل ر رله بلهارلزام می  ظرتلیهای قار ری اصلی حاام ب  ق ارین مدی یت رچارچ ب

مل تاط بلا  ای ظیژب ب ای ماارزب با د ار  بات جه به اش ر م رر ر    ممکن است ق ارینپ ظژب

خدمات رظرتی  توها م ئ الری از رظرت را پ شش رهد اه رر رظرت متلدی مواصب  مدی یت

ت  م لئ الن ت گ ت ربص رش رد( یا بهی رظرت رامیدب میه تود )اه اغلب خدمهغی سیاسی

 قضایی یا سیاسی را ریز شام  گ رر ( ارتخاب شدب )موتلب شدب

 هلا ی اعالم مو م راراییش ر  یک ر ع ظظییهرر این رسته رظ ر ع اصلی از مق رات یادت می

مثالً رر بالرظس ظ اال این  رل ع ریگل  ظظییله ؛ است اه رر ق ارین مذا ر تدظین شدباست 

د ق ررم رر اشتغا  رر بی ظن از سازمان ظ موادع خل صی است اما ره رزظماً ی به مارساراطالع

های م ج ر رر این زمیوه میار قار ن م ئ الن ددرا  رر آرمان به شک  اعالم قار رمود  رم ره

 ظ آیین راررسی اراری رر آرمان  ر ظژ ظ س ئد است 

  ری مضلاعیی ررخلل ص اظ   قار ن خدمات رظرتی ممکن است شلام  مل ار قلار رم رهرر 

ای عو ان بخش عمدبرظم اظهار ظ یا اعالم ام ا  به رم رهق ارین ضد د ار باشد  ررخل ص 

هلای اصللی ظ متلداظ  از رظش یعو ان یکلگ رر  بلکه بههای ضدد ار قلمدار رمیاز تالش

 گی ر  اارب ر رارر حیاظتی اه رر خدمات رظرتی م رر استیارب ق ار می

 هلا یلا ی تح یل  اعلالم رارایی: ممکلن اسلت ظظییله8های اخالقلی رارفم ق ارین ظ رسلت

رساری به ماد ق ررم رر موادع خل صلی مل تاط یلا اسلتخدام بیل ظن ]از سلازمان[ رر اطالع

ای خاصی تو یم شدب باشود اله داقلد اثل  حقل قی های مشاظربق ارین اخالق ظ رست رارفم 

ی جداگاره رر قل اررار الاری مقلام رظرتلی ذال  ص رت بخشممکن است به ظج رنیباااست  

                                                            
1 - Codes of ethics and guidelines 
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ای؛ ملثالً ص رت اب از تمایل  ح دلهگ ررد  رر ب یاری از اش رها ممکن است این ت تیاات به

هلای اج ایلی خلاص ریلدب شل رد  تمای  ااراوان رظرت ب ای پی ظی از اسلتارداررها ظ رظش

از اص   اخالقلی خلدمت رظرتلی رر رل ظژ ظ رسلت رارفم   اردعاارتهایی رر این زمیوه رم ره

 است  برر رارمارک تل یب شد 0229ح ن اخالق رر بخش رظرتی اه رر سا  

 :مقررات ویژه
 عو ان بخشی از ق ارین ماارزب با د ار ظ اوت   تضار موادع: رر این رظیک ر بله ها بهاعالم رارایی

جل گی ی از تضار موادع ظ د ار تأاید شلدب اسلت  ایلن ها ب ای رظشوی ب  اهمیت اعالم رارایی

 [2] ارد ق ارین بیشت  رر اش رهایی رایج است اه رر گذار از ق ارین س سیاری تی ق ار گ دته

 ها: این ق ارین مل بات خاصی ه تود اه موحل اً یا اساساً بله اعلالم ق ارین ظیژب اعالم رارایی

عو ان ی پیشلین  ایلن قل ارین بلهاوود  همارود رسلتههای م ئ الن رظرتی رسیدگی میرارایی

ش رد  ررص رت پیایلدب بل رن سی لتم اعلالم بخشی از قار ن ماارزب با د ار رر ر   گ دته می

ب  م ارری گ ت رب ظ میل   راشتن یک قار ن جداگاره ممکن است  ها ظ متکی ب رن آنرارایی

 [3]  ظیژب رر ارظپای غ بی رظاج امت ی راررد ازر   دو ن قار ری گزیوه مواسای باشد  ق ارین

 :مقررات جداگانه برای هریک از قوا و نهادها
 ی مقووله ظ رر ی قل ارین راخللی رر قل بها ب  پایهها: اعالم راراییها ظ اابیوهق ارین پاررمان

گ ظب ها ب ای متداظ  است  رر این م ارر  مف دی تفهد ادشای رارایی ب خی اش رها رر اابیوه

رر قل ارین ها  اابیوه( است  اغلب این قل ارین یلا رظیله)ی مقووه ی ق بحاام  ظظییه سیاسی

اما ممکن است رر اسوار ریگ ی ریز ظاه  ش رد  مثالً رر آرمان  م ارر ش رد  پاررمان یادت می

های رامهر ام ها ررآمدب است  رر اسپاریا اعالم رارایی 8ب ردستاگق ارین  8م تاط رر ضمیمه 

ت  است ظ بل  شلمار ی رر آرجا جامعحا  سی تم الاوگ ب تل یح شدب است  بااین رمایودگان

                                                            
 (.باشد. )ماری در سطح فدرال در آلمان میذگنهاد قانون (Bundestag) بوندستاگ -5
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  از ق ارین متکی است زیاری

 ها: مفم الً رر این شل ایط سی لتم خاصلی ها /سازمانهای خاص م اجع/بخشق ارین بخش

رظرتی دفا  رر بخش های م ئ الن رظرتی یا م ئ الن های ب خی از گ ظبب ای اعالم رارایی

هلا ش ر  مثالً ممکن اسلت قضلات سی لتم اعلالم راراییاار ب رب میهای ظیژب بهیا رستگاب

رظش رر ددراسلی ن رظسلیه ای ازایلنمجزایی از سای  م ئ الن رظرتی راشته باشود اه رم ره

اصلالح شلدب  0221ش ر )قار ن موزرت قضات رر ددراسی ن رظسیه اه رر رسلاما  یادت می

  است(

 ها  ب  مق رات راخلی م ااز اج ایی متلداظ  مق رات راخلی: ماتوی ا رن تکلیف اعالم رارایی

عو ان بخشی از اقدامات اوت ری راخللی حا  گاهی اظقات ق ارین م ااز خاص بهری ت  بااین

 ممکلن اسلت هایی اهش رد )مثالً رر ارارب ماریات ظ گم ک ا زظظ(  یکی از مزیتتدظین می

ها با احتما  بیشت ی ت سط مدی یت ارشد  ب ای اه اعالم راراییها رارا باشود اینسی تم این

  گی ردم رر استیارب ق ار می اوت   ااراوان

 ها رر ا زظظهای راخلی اعالم رارایی  سی تم8-0اارر 

 ر ظ شلایجار شدب است اه ت سط قار ن تو لیم می هااعالم راراییرر ا زظظ سی تمی ملی ب ای 

ی ماریلات ظ گمل ک ب اسلاس اج ا اسلت  علالظب بل  آن  اراربررحارت الی ب ای بخش رظرتی قابل 

ارارب ماریات ) باشود  ررم رر رظمها راخلی خ ر را رارا میهای اعالم راراییمق رات راخلی خ ر سی تم

د لار ری لک  ت ی از م ئ الن اه ب ای ارتکلاب بله  ر ات به سی تم ملی راموه گ ت رب(ظ گم ک

 ش ر را شام  می باالت ی راررد

اولد تلا ( رر ارارب ماریات  الیله ااراولان م الز را مللزم میPSU) 8ایظاحد استارداررهای ح ده

ها ظ موادع خ ر ظ ب تگارشان را اعالم اوود  اگ چه این اار رش اری است املا محتل ی ی راراییالیه

ش ر  مشک  ایلن اسلت اله آزمایی میها راستیظ اطالعات آنها ثات رر پایگاب رارب هااعالم رارایی

                                                            
1 - The Professional Standards Unit 
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رهد موشأ ام ا  ظ رارایی را م رر ب رسی ق ار ( اجازب رمیPSUای )قار ن به ظاحد استارداررهای ح ده

اه ها است )این م ض ع امکان اینرهد  مشک  ریگ   اطالعات رااادی ررم رر شه ظردان ظ ام ا  آن

اولد(  ظاحلد هلا را پوهلان اوولد ت لهی  میامل ا  بله رلام سلای  ادل ار آن م ئ الن رظرتی با ثات

پلل رازر ظ رر ملل ارر خللاص ( هماوللین بلله ب رسللی تضللار موللادع میPSUای )اسللتارداررهای ح دلله

  تمیس شدن شغلی ریگ  ت سط اارمودی خاص  مجاز است یا خی   رارعهدباود اه ی می یگمیتلم

 اود اره عم  میص رت راظطلاارارب ماریات به

  رر ب خی اش رها ب خی مق رات خاص  ریگیب رمهای باال الیه تغیی ات ممکن را رر بودیرسته

ی ش ر  رر سای  اشل رها ممکلن اسلت گمل ک رر رحل بهای ارتلابی شام  راظطلاان ب خی سمت

  ها رقشی اییا اوداارا ر سی تم اعالم رارایی

 ترتیبات سازمانی -3-2
های آظری ظ پ رازش اظهاررامههای سازماری ب ای جمعارمللی ب خی گزیوهتجارب بیناز بازرگ ی 

تل ان رر رظ رسلته ررظن سلازماری ها را میش رد  این گزیولهاعالم رارایی م ئ الن رظرتی آشکار می

ب تل ان بل ای گل ظمتم از( ق ار رار  م رر رظم را میهای سی تمظ ت تیاات خارجی ) )ت تیاات راخلی(

  خاصی از م اجع یا ا  سی تم رظرتی ط احی ا ر

 :ط رالی  رظ ر ع متداظ  از ت تیاات راخلی ظج ر رارربه

 ت ین ت تیالات  رظشلی   یکی از متداظ هاآنها/م ئ الن مجاز از س ی رؤسای رهارها/ماد ق

 یتخلللها خ ر را به ماد ق خ ر یا ظاحلدهای است اه ت سط آن م ئ الن م ب طه  رارایی

آزمایی اعالم رمایود  )ظاحدهای( ماد ق ممکن است ب ای راستیاعالم می ی م ب طرر رهارها

 الهیهوگلامص رت م تق   اختیارات الزم را راشته یا رداشته باشلود  ایلن رظش ها بهرارایی

ها اوت   تضار موادع است بیشت ین الارایی ظ دایلدب را رارر چل ن ملدی  هد  اعالم رارایی

رارد اه چه م قع ممکلن اسلت اطالعات ااملی ررم رر ظظایف مقام رظرتی رارر ظ میماد ق  

حا  بااین [4] ها مداخله اود ظ چه م قع امکان این م ض ع ظج ر ردارر مویفت شخلی رر آن
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ارجام ام ر رر ارارب رظرتی ررظری  رظزم بهایی اه پیشگی ی از تضار موادع رر شی ب رر سی تم

ها ادل ار ملاد ق ظظلایف تأثی  امت ی رارر زی ا رر ایلن سی لتم  شی ب عم رشدب است  این 

  رهودص رت ررست ارجام رمیمدی یتی خ ر را به

 هلا ی مقووه ظ اابیوه: این ت تیاات زماری متداظ  است اه اعالم راراییت تیاات راخلی رر ق ب

  ری  ب ردستاگز باشد مثالً رر ااراوان پاررماری( ریاظ  )ای ب ای اعضای پاررمان شک  ظیژببه

ظ سیوار  اوگ ب اسپاریایی  مجلا ع ام ظ مجلا اعیان ارگل تان  این ر ع ت تیالات  8ای رودی

ص رت م لتق  ارجلام خ اهلد رار ظ ی مقووه اار خ ر را بهه تود اه ق ب ب  این اص  متکی

های ارلدای مثل  ررص رت رزظم( مجازات اعضلای خل ر را رارر  رر اشل رظ امکان اوت   )

راشته  ها ارسا  شدب ت سط ظزراها ت تیااتی مشابه رر اابیوه ب ای اعالم راراییرارمارک رظرت

 ای راررد ردات  ثات جداگاره ظ ب ای این ام 

 :ب ای ت تیاات بی ظری اعالم ام ا  ااراوان رظرتی  ار اع بیشت ی ظج ر رارر

 رهارهای تخللی ماارزب با د لار )اوتل   تضلار مولادع( بل ای ملدی یت اعلالم هارستگاب/

 های تخللی ماارزب با د ار رر مواطر مختلفر رظزادزظن رستگابهای م ئ الن: تفدرارایی

های م ئ الن رظرتی است  ب یاری از ی مواسای ب ای رسیدگی به اعالم راراییگزیوه  جهان

ها متغی  است  اختیارات ش رد اگ چه میزان ظاقفی استقال  رر آناین رهارها م تق  اعالم می

ی اتاب حاضل  اسلت  ظ قدرت این رهارها با یکدیگ  تیاظت رارر اما این م أره خارج از ح زب

شل ر ظ عو ان ابزار اصلی ماارزب با د ار رر ر  گ دتله میها بهها اعالم راراییرر این سی تم

باشود؛ مث  ا زظظ  م رتوگ ظ  ص ب تان ظ رایی شه ظردان جدا میاغلب از سی تم ر ارت ب  را

ای است اه توها به رسیدگی ظ ح اب سی اعلالم ای راررت   ظج ر رهار جداگارهاسل اری  گزیوه

  پ رازردها مثالً آرااری ظ رظماری میهای م ئ الن رظرتی ظ ظضفیت ث ظت آنرارایی

 های م ئ الن رظرتلی ظری ظ رسیدگی به اعالم راراییآم ئ الن ماریاتی: سپ رن ظظییه جمع

                                                            
5-Dáil Éireann  جمهور ایرلند، اعضای ایرلند، رییس گذاریقانونباشد که مشتمل بر قوه مجمع ایرلند می

 (.باشد. )ممی bicameralاری ایرلند، سیستم دو مجلسی یا ذگمجلس سنا و مجلس عوام است. سیستم قانون
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اه حداق  یکی از اهدا  آن ر ارت ب  ث ظت است  ااری متداظ  است  رریل  ایلن امل  ریلز 

صل رت ررآملدهای م لئ الن رظرتلی( به توهارله)ظ  ی ررآملدهاظاضح است: ر ارت ب  الیله

اش رهایی مث  ارمو لتان  ش ر  ررعم می یکی از ظظایف اصلی م اجع ماریاتی مح  ب می

های اله اظهاررامله باشلودمی یهای اد ارظ قزاق تان اه م ئ الن رظرتی توها یکی از گ ظب

  رهود  طایفی است اه رستگاب اج ایی ارارب ماریات باشدماریاتی خ ر را تح ی  می

 ای خلدمات ملدری های ظیلژبهلا سلازمانهای خدماتی رظرتی اش رهایی اله رر آنسازمان

هلای م لئ الن رظرتلی بله سازی سی تم اعلالم راراییرهود  اج ا ظ پیارب)رظرتی( را ارایه می

ی مج یله اسلت  سلای  ها رر اختیار ق بها است  ارزام اج ایی ب یاری از آنعهدب آن سازمان

ی مقووله ظ ش ر ق بها حداق  تا جایی اه به مدی یت سی تم اعالم رارایی م ب ط میسازمان

  رهود؛ مث  گ ج تان ظ ق قیزستانه را ریز پ شش میقضایی

های تح یل  رارب توها اعالم راراییرهارهای پاررماری: م ارری ظج ر رارر اه رهارهای پاررماری ره

اوود  بلکه این اار را آزمایی میآظری ظ راستیظ ااراوان پاررماری را جمع اعضای پاررمانشدب ت سط 

هلا خل ر را بله رارایی هیلبلودپارهود  مثالً رر است ری  م ئ الن یز ارجام میب ای م ئ الن سای  ق ا ر

رمایود  ممکن است رالی  متفدری موج  به ارتخاب این ت تیالات ی پاررماری م ب طه اعالم میامیته

های ی مقووه  میزان پدیداری ظ د صتاین د ضیه ظج ر رارر اه حدااث  رزریکی به ق ب ظاه بهش ر  

ی غی قلار ری ظ سلای  ش ر تا ری ک مداخللهرتی را ت سط اپ زسی ن به هم اب رارر اه م جب میر ا

ش رد ظ بولاب این مداخالت به حداق  ب سد  عالظب ب آن اعضای پاررمان مشم   ارتخابات عم می می

مقابل   رر ر گیل م رر ر لارت قل ار میت سط رهارهای اراری  ها ام  اعالم رارایی اهر ات به زماری

  باشودمی گ پاسخ م رم

 ها مارولد اشل ر ها ظجل ر رارر  رر ب خلی سی لتمسلازمان نیازاهای قضایی: رظ ر ع سازمان

رهولد اله رر قل ب های موتخای ارایه میهای خ ر را به سازمانرارمارک قضات اعالم رارایی

ی احت ام به استقال  قضلایی باشلد رهودبرشاناوود  این اار ممکن است قضاییه دفاریت می

هلای را از م لئ الن سلای  های قضایی اعلالم راراییها  رستگاباما رر تفدار امی از سی تم
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اوود؛ رارگاب قار ن اساسی رر پ تغا  یک رم رله از ایلن مل ارر آظری میق ای رظرتی ریز جمع

تلا حلد قابل  قال ری ازر ل  رظر اله جا از م ئ الن قضایی ارت ار میاست  ازآرجااه رر همه

ی ط   ظ م تق  باشود  این ریلز راب ریگل ی بل ای پیشلگی ی از خطل  مداخللهسیاسی بی

ش ر اله رر آن رظش رر د ار ه یادت میازاین رامش ظع سیاسی ظ سای  مداخالت است  ر عی

  از م ئ الن قضایی تشکی  شدب است 8سیاسی امیته شیادیت ماری حیات

 بلغارستان ظ است ری سلابر ) 0ها ممکن است سازمان عاری ح اب سیسازمان سای  رهارها: این

رهارهلای خلدمات عمل می ملدری   ازیغبلهب ای ب خی از م ئ الن رظرتی(  م االز اج ایلی 

  )رظرتی( ظ ماریاتی ظ غی ب باشود

ظ ریتل اری رر است ری  به عو ان مثا ؛ اوودشماری از اش رها چود م رر از ت تیاات باال را اج ا می

 الهیررحلاراوود  های متم از اعالم میهای خ ر را به سازمانرارایی های خاصی از م ئ الن گ ظب

ی این شلواخت رهودبرشانرهود  این م ض ع رر بیشت  م ارر ها را به ماد ق خ ر ارایه میسای ین آن

طمیولان از پل رازش های م ئ الن رظرتی رر سط ح مختلف  م جلب حلل   ااست اه اعالم رارایی

  ش رها رر سط ح سازماری متواظ  میآن

                                                            
1- Commission for Financial Transparency of Political Life 

2-The supreme audit bodies 
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 یرظرت م ئ الن یهاییرارا اعالم  تمیس یسازاربیپ م ئ   یرهارها ار اع:  8-0 جدظ 

 عنوان نوع نهاا کشور

 آلبان 
ها ظ رستگاب تخللی اعالم رارایی

 تمام ق ا(ح اب سی )ب ای 
 هابازرس ارشد اعالم ظ ح اب سی رارایی

 آذربایجان

 رستگاب متخلص ماارزب با د ار

 اعضای پاررمانرهار مجاز ب ای 

م اجع ارتخاب شدب ت سط رؤسای 

 رهارها

 امی ی ن ماارزب با د ار

ی اختیار ت سط پاررمان اعضای پاررمارب ای 

  ش رشواسایی می

شدب ت سط رؤسای  م اجع ماری )ح ابداری( تفیین

 م اجع رظرتی

 بمروس
م اجع ماریاتی ظ م ئ الن/ظاحدهای 

 تخللی رر رهارهای رظرتی

 ظزی  ماریات ظ ررآمد

 های رظرتیسازمان ااراوانی ارارب

 های ماد قرؤسای سازمان

بوسن  و 

 هرزگوین
 امیته م ازی ارتخابات امیته ارتخابات )ب ای تمام ق ا(

 ارارب ثات رظرتی رر ردت  ح اب سی ملی ح اب سی ملی )ب ای تمام ق ا(ردت   بلغارستان

 کرواس 

رستگاب اوت   تضار موادع ریمه 

 پاررماری

ت تیاات ظیژب ب ای ظاال ظ قضات 

 رظرتی

امی ی ن جل گی ی از تضار موادع )ب ای م ئ الن 

 رظرتی(

ردت  ظزی  رظرت ظ ظزارت رارگ ت ی ب ای ظزرای 

 رظرت

 استون 

رستگاب پاررماری )ب ای تمام ق ا( ظ 

م ئ الن /ظاحدهای مختص 

 رهارهای رظرتی

 امیته پاررماری

ها ت سط رییا یک سازمان یا م از اعالم رارایی

ش ر )مثالً رستگاب رظرتی رستگاب مجاز تفیین می

 راخلی(

 گرجستان
سازمان خدمات رظرتی )ب ای تمام 

 ق ا(
 ارارب خدمات رظرتی

 امیته ماریاتی ظزارت رارایی م اجع ماریاتی )ب ای تمام ق ا( قزاقستان
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 عنوان نوع نهاا کشور

 کوزوو
سازمان ماارزب با د ار تخللی 

 )ب ای تمام ق ا(
 م از ماارزب با د ار

 قزاقستان
سازمان خدمات رظرتی )ب ای تمام 

 ق ا(
 م از ام ر خدمات رظرتی

 التویا
م اجع ماریاتی ظ سازمان ماارزب با 

 د ار )ب ای تمام ق ا(

 ارارب خدمات رارایی رظرتی

 ارارب ماارزب ظ پیشگی ی از د ار

 لیتوان 

م اجع ماریاتی  مؤس ه تخللی 

اخالقیات )ب ای تمام ق ا( ظ 

م ئ الن /ظاحدهای اختلاصی رر 

 رهارهای رظرتی

 بازرسی ماریاتی رظرتی

 ی ارشد اخالق م ئ النامیته

 م ئ الن رظرتی متخلص رر ه  رستگاب رظرتی

 مقدونیه
سازمان ماارزب با د ار ظ م اجع 

 ماریاتی )ب ای تمام ق ا(

 امیته رظرتی پیشگی ی از د ار

 ردت  ررآمد رظرتی

 مونته نگرو
سازمان اوت   تضار موادع )ب ای 

 تمام ق ا(

 امیته رظرتی پیشگی ی از د ار

 ردت  ررآمد رظرتی

 رومان 
سازمان ماارزب با د ار )ب ای تمام 

 ق ا(
 تسالمسازمان ملی 

 اسلوان 
سازمان ماارزب با د ار )ب ای تمام 

 ق ا(
 امیته پیشگی ی از د ار

 تاجیکستان

سازمان خدمات رظرتی ظ م اجع 

 ماریاتی )ب ای تمام ق ا(

م ئ الن /ظاحدها رر رهارهای 

 رظرتی

ظاحدی رر هیأت خدمات رظرتی تحت ر   ریاست 

 جمه ری

 ظاحدی رر امیته ماریاتی

 ام ر پ سولی رهارهای رظرتی ارارب

 اوکراین
م ئ الن /ظاحدها رر رهارهای 

 رظرتی
 ارارب ام ر پ سولی رهارهای رظرتی
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 مختلف کشورهای جدا برای قوای های یکپارچه دربرابر سیستمسیستم -3-3
مشت ای را ب ای م ئ الن هل  سله  های جدیدت  تمای  راررد سی تممشه ر است اه رم ا اسی

اه قضات ریز مارولد م لئ الن ها این م أرهمج یه ظ قضاییه( ایجار اوود  رر این سی تم )مقووه  ق ب

ش رد )ظ اغلب ت سط م اجع اج ایی اوت   ها میهای یک اری ب ای اعالم راراییاج ایی مشم   رظا 

 ش ر عو ان مشک  قلمدار میردرت بهش رد( بهمی

ت  رر ط   زمان ت تیاات اختلاصی ب ای ه یلک یهای قدیماز ط دی ریگ   اغلب رر رم ا اسی

ش ر اما ای شام  م ئ الن مقووه ظ مج یه میاز ق ا شک  گ دته است  مثالً رر پ تغا  سی تم پیایدب

ی مقووه ظ م ئ الن رظرتلی های جداگاره ب ای اعضای ق ب  رر اسپاریا سی تم ریگیب رمقضات را رر 

ت   ب خی از قل ای خلاص رر خلال  های قدیمین گیت رر رم ا اسیش رد  شاید بت ااار ب رب میهب

 ارد تکاملی ط الری  ق ارین خاص خ ر را ایجار ا ربم ی 

های جدیلد ت  ظ جدیدت  یکو اخت ری ت؛ ب یاری از رم ا اسیهای قدیمیتمایز میان رم ا اسی

ها( ظ سلای  سلتانهایی تخلللی راررلد  ص ب لتان بل ای م لئ الن قضلایی )قضلات ظ رارسی تم

اسلت اله شلام  م لئ الن  ای رارر  مجارستان رارای میار قار ری خاصلیم ئ الن  ق ارین جداگاره

ی اخلالق رر رظرلت ش ر  از ط دی ریگ  مل بههای باالت  اعضای پاررمان ظ قضات میرظرتی از رتاه

  جامفی را رر بین سه ق ب مهیا ا رب است  تمیس 8آم یکا

 ق ا نیب رر مشت ک ظ جداگاره یها تمیس: 0-0 جدظ 

 قضاییه مجریه مقننه کشور

    ب سوی ظ ه زگ ین

    رارمارک

 هارا ر سی تم اعالم رارایی   د ار ه

 هارا ر سی تم اعالم رارایی هارا ر سی تم اعالم رارایی  آرمان

    مجارستان

                                                            
1- the US Ethics in Government Act 
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 قضاییه مجریه مقننه کشور

 را ر اطالعات   ای رود

 را ر اطالعات   ر ظژ

 را ر اطالعات   پ تغا 

    ددراسی ن رظسیه

    ص ب تان

 هارا ر سی تم اعالم رارایی   اسپاریا

 را ر اطالعات   س ئد

 را ر اطالعات   8ارگل تان

تیکیک اوود اص  های تخللی را ارتخاب میت  سی تمهای اهوهیکی از رالیلی اه رم ا اسی

این ام  اه یک ق ب  قلدرت مداخلله رر رهارهلای اراری قل ب   رر این ر ع از رم ا اسی ها ق ا است 

 گ رر ریگ  را راشته باشد  ام ی رامواسب تلقی می

یابد؛ مثالً م ئ الن اج ایلی مفمل الً ها تخییف میعالظب ب  آن رر م ارر یار شدب اج ای مجازات 

سلازمان اله یی خاصی ر ی  عز  را ب  اعضای پاررمان اعما  اود  چولانهای اج ات ارود ضمارترمی

OECD ا رب است رهارهای اوت ری م ازی اه م لئ    ذا  0های ماارزب با د اررر ب رسی سازمان

ظ اطالعات م ب ط به تمام م ئ الن موتخب ظ سطح باال  اردموادعظ جل گی ی از تضار  هااعالم رارایی

اوود  رر رظرت م لتق  آظری ظ بازرسی میها را جمعرت  پاررمان  قضات ظ رارستانازجمله اعضای رظ

  ش ر زی ا این اار ممکن است م جب رقض تیکیک ق ا گ رررمی

                                                            
باشد که در انگلستان، اعضای که در ستون قوه مجریه ادامه پیداکرده است به این دلیل می ترتیرهقسمت  -5

ای به لحاظ قانونی برای وزرا و کارکنان باشند؛ اما ترتیبات جداگانهمی کابینه، براساس قانون عضو پارلمان نیز

 گرفته شده است.دولت در نظر 

انجام گرفته است که در این گزارش  OECDتحقیقی در رابطه با نهادهای تخصصی مبارزه با فساد توسط  -1

مطالعیه بیشیتر بیه لینیک زییر مراجعیه نماینید. )متیرجم(  منظیوربهمندان عالقه به آن اشاره گردیده است.

93325321/.pdf    http://www.oecd.org/corruption/acn 



 29/ و ترتیبات سازمانی یقانون یمبنافصل سوم: 

 های چندگانههای واحد در مقابل اعالم داراییاعالم دارایی -3-4
م لئ الن رظرتلی اجل ا های بودیب یاری از اش رها یک ر ع اعالم رارایی را ب ای تملام رسلته

هلایی اله تح یل  رارب ی اعلالم راراییهلای اظهارراملهها  میان د ماوود )رر ب یاری از سی تممی

هایی اه ش رد ظ د مهایی اه اظرین بار تح ی  رارب میهایی ظج ر رارر؛ مثالً میان د مش رد تیاظتمی

حا  چهار ر ع اصلی اعالم رارایلی ظجل ر ااینب [5] ش رد( تح ی  رارب می بفدازآنص رت ساریاره ظ به

  های مجزایی ریز ظج ر راررد(رارر )گاهی ب ای این اار رظا 

 اگ چه این رظش خیلی رایج ری لت املا ماهیلت  -هاهای جداگاره ب ای موادع ظ راراییاظهاررامه

ا  متلدیان رماید  مثالً رر پ تغمتیاظت اهدا  پایش ث ظت ظ اوت   تضار موادع را مشخص می

هلا ظ هلم اعلالم مولادع را های م ئ الن رظرتی  هم اعالم راراییسیاسی ظ ب خی ریگ  از گ ظب

  گی رها  م رر اوت   ق ار میرهوداه رر آن اعالم موادع ازر   ظج ر مغای تتح ی  می

 های ماریاتی ظ اعالم موادع: این سی تم ریز یکی از ار اع سی تم باال است ظ رظشلی اظهاررامه

هلای خاصلی از سلااوین مللزم بله تح یل  اعلالم ظیژب رر اش رهایی است اله توهلا گ ظب

ی اد اری های خاصی از م ئ الن رظرتی به ص احت رر زم بها گ ظبارد  رر این سی تمرارایی

ها ظ/یا رآرمد خ ر را به م اجع ماریاتی تح یل  رهولد  اعالم رارایی اردمکلفداه گی رق ار می

ایلن الار  عالظب ب  آن م ئ الن ظظییه راررد اعالم موادع را جداگاره ارایه رمایود  رری  اصلی

ها ظ ررآمد م ئ الن رظرتی به رظش ظ رر سی تمی شایه به سلای  ب  رارایی بایداین است اه 

ر ارت ش ر  مثالً رر ریت اری م ئ الن رظرتلی امل ا  ظ ررآملد خل ر را مطلابر بلا  اد ار مقیم

تفدی  موادع رظرتی »اعالم ظ موادع شخلی را مطابر با قار ن  8«قار ن اعالم ررآمد ظ ام ا »

  اووداعالم می 0«ظ خل صی رر خدمات رظرتی

 هایی اله رر الیه سی تم–های متیاظت م ئ الن رظرتیهای متیاظت ب ای گ ظباعالم رارایی

ای ظج ر رارر  رر این گ ظب قل ار های جداگارهآن ب ای م ئ الن رظرتی رر ق ای مختلف رظا 

                                                            
1- law on Declaration of Income and Property 

2- law on the Adjustment of Public and Private Interests in the Public Service 
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حا  رر ب یاری از اش رها  این تمایز بین ق ا ظج ر رلدارر بلکله بلین سلط ح گی رد  بااینمی

شل ر  ریدب می ی( این تمایزاح ده اصطالحبهبین سط ح سیاسی ظ سط ح )مختلف م ئ الن 

ی ت  ارهیگسلخترری  این م أره این است اه م ئ الن سط ح باالت  باید مشم   ارزاملات 

 6ها متشلک  از اظا این ظج ر رارر اه رر آن د م اعالم رارایی رظش ررای ازاینش رد  رم ره

 ن اوود اه رر آن ررآمد ظ ریرا تکمی  می 0اری  8های بخش  بخش است  تمامی م ئ الن

اوولد را تکمیل  می 6ارلی  4های های باالت  م ئ الن بخشش رد  توها گ ظبماری اعالم می

هلای متیلاظت بل ای ها مل رر ریلاز اسلت  اعلالم راراییهای م ب ط به راراییاه رر آن رارب

ها گی ر  رر ب یاری از سی لتمهای مختلف م ئ الن رر ای رود ریز م رر استیارب ق ار میگ ظب

ش ر  های رسمی استیارب میای ب ای راظطلاان سمتهای ظیژببالرظس ظ گ ج تان د ممث  

ها جداگاره از م ئ الن ای یا محلی متواظ ( به اعالم راراییهای موطقهبخش)ب خی اش رها 

های ت  اشارب شد رر این مطارفه توها به سی تماه پیشای یا محلی ریاز راررد اما چوانموطقه

  ش رپ راخته میسطح ملی 

 ایلن گزیوله رر ها مختلف ب ای م ئ الن رظرتی ظ اشلخاص مل تاط بلا ایشلاناعالم رارایی :

هلای خل ر مللزم توها م لئ الن رظرتلی  رر اعلالم راراییاه رله رظریمهایی به اار سی تم

هلا اعالم اوولد بلکله اعلالم رارایی ش رد تا اطالعاتی را ررم رر هم  ان ظ سای  ب تگانمی

اه بل  ش ر  ررصل رتیخ استه می( ررم رر هم   ظ سای  ب تگان)ی ریز از این اد ار اجداگاره

امل ا  ایلن  ب تگان رزریک یک م ئ   رظرتی  ظظییه اعالم ام ا  تکلیف شل ر  اظهاررامله

 می متیاظت  مفم الً ض ظری ی متفار  م ریان ماریاتی را رب ظ راشتن داد ار مارود اظهاررامه

اوولد رظرتلی ادشلا می چله رهارهلایاوود اه با آنهای را اعالم میاست زی ا این اد ار رارب

ها ت سط ظاب تگان رزریک یلک م لئ   رظرتلی  ممکلن متیاظت است  تکلیف اعالم رارایی

)ملثالً ای را ررم رر حیظ ح یم خل صی ظ اطالعات مح ماره ایجلار اولد است م ای  ظیژب

  جزییات ق اررارهای مح ماره(
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ها دربرابر اعمال نفوذ های اعالم داراییحفاظت از نهاد مسئول سیستم -3-5

 ناروا

ی ب رهارهلا 8های حک متی  تدابی  حیاظتی خاصی ب ای جل گی ی از ریل ذ رلارظاب خی از سی تم

ی هلابخشی از سیاست  ظرتیم ئ الن ر ام ا  سازی سی تم اظهارپیارب اگ  آظررد د اهم می رظرتی را

 های ضدد لار پیشلگی ارهعو ان سلازمانت ان بهماارزب با د ار رر ر   گ دته ش ر  این رهارها را می

شل ر: این مارب بیان می 0او ار ی ن ماارزب با د ار مل  متحد رر ر   گ دت  رر بود  6مطابر با مارب 

( این ملارب 8ه رهار یا رهارهای م ض ع بود )ه اش ر عض   طار اص   اساسی ر ام حق قی خ ر  ب»

استقال  الزم را اعطا خ اهد رم ر تا این رهار یا رهارها را قلارر سلازر ظظلایف خل ر را دلارن از ریل ذ 

اه  را یهایغی ض ظری به رح  مؤث ی ارجام رهود ظ موابع ماری الزم ظ ااراوان متخلص ظ آم زش

 «شود تا ظظایف خ ر را ارجام رهود  تأمین خ اهد رم ر چوین ااراواری ممکن است ریاز راشته با

ی قضلاییه یلا ص رت طایفلی بله قل باضح است اه رهارهای ماارزب با د ار از استقالری اه بهظ

ش ر  ب خل ررار ری لتود  ب خلی پارامت هلای پلیا ماارزب با د ار یا ظاحدهای تفقیب قار ری اعطا می

 :باشود اره به ق ار زی  میمطل ب ب ای استقال  رهارهای پیشگی

 احکام  ظظایف  ح زب قضایی ظ اختیارات  رابطله بلا سلای  رهارهلا  سلازظاارهای  شیادیت رر

  گ یی ظ غی بپاسخ

  ( یا استق ار ررظن رهارهای ت بزرگاستق ار رهاری مجزا )بجای ق ار گ دتن ررظن رهار اج ایی

 ؛0ی عاری ح اب سی(خ رمختار )مثالً  ارارب

 احتیاط ظ ادزایش اهمیت صداقت  رظرازبههای ت تیاات سازماری ظیژب ب ای محدظر ا رن ردتار

 ظ شای تگی رر ارتلاب ظ تفلیر/عز  رییا رهار ظ بقیه ااراوان:

  ی پایداربودب رجهحل   اطمیوان از  

 [6]  گ یی مؤث سازظاارهای پاسخ 

                                                            
1- undue influence 

2 -The supreme audit office 
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رلارظای الیله رهارهلای ملذا ر اله  هد  این ب رسی ارزیابی تمهیلدات حیاظلت ررب ابل  ریل ذ

هلای تج بلی حلا  ب خلی از ظیژگیاوولد ری لت  بااینسازی میها را پیاربهای اعالم راراییسی تم

  م تاط مشخص خ اهد شد

ها به رظش متم از مدی یت ش رد این ظظایف اه اعالم راراییررص رتی -ارتلاب/عز  س پ ست

 مثا عو انشل ر  بلهت سط پاررمان مول ب می م تقیماًآن  ش ر اه رییااغلب به رهاری ظاگذار می

صلارق اسلت   [8]ری   ریتل اری ظ اسلل ظ[7] ایلالت   ال زظظ  نیه زگل آرااری  ب سوی ظ  این م رر رر

 باشدمی ت ان چوین استدال  ا ر اه ارتلاب ت سط پاررمان م جب پدیداری ظ امکان ب رسی علویمی

ممکلن  رهد  مااحث عو ان شلدبری ک ری ذ ب خی موادع سیاسی را ااهش می این ام  به رح ی اه

  گ یی رظرتی رر آن ظج ر رارراست رر عم  صدق رکود  اما حداق  عول  پاسخ

ایجلار رقابلت هلای رظش   ازرر بخش رظرتی رر ب خی از اش رها ب ای تق یت گزیوش ظ ارتلاب

عضای امیته جل گی ی از د ار رر مقدظریه  ریاسلت رهلار ش ر )مثالً ب ای ااستیارب می بین راظطلاان

  رر رظماری( سالمت پیشگی ی ظ ماارزب با د ار رر الت یا ظ ریاست م از ملی

راظطلب شدن ظابزاری ریگ  ب ای ارحلارزرایی از ارتلاب رر بخش رظرتی  ظاگذاری حر ارتخاب 

ررم رر رهارهلای رظرتلی  ارتللاب رر  اه ی استررحاربه اد ار/رهارهای خارج از پاررمان است ظ این 

عضل  از امی لی ن علاری اخلالق م لئ الن ت سلط  2بولاب این رر ریتل اری  باشد ها اختیاری میآن

ظزی   رییا ری ان عاری ظ ریلیا ارجملن م اجلع راخللی   رخ ت8جمه ر  سخوگ ی سیماسرییا

ش رای ررستکاری مللی پیشلوهار ش رد  رر رظماری رییا سازمان ررستکاری ملی ت سط پیشوهار می

ری گیل ر(  رر اسلل ظاردیلداها صل رت میی پیشوهار ب ای ارتخاب  رقابتی بین اش ر )قا  از ارایهمی

سلمت ریاسلت  بله راظطللب شلدن بله مولدعالقهاحزاب  جمه ر باید ب ای رریادت پیشوهار ازرییا

                                                            
دولت لیتیوانی  گذاریقانون( یک سیستم تک پارلمانی در لیتوانی است. سیماس، نهاد Seimasسیماس ) -5

وزیر و دولت و کنترل باشد که وظیفه آن ارتقای قانون، اصالح قانون اساسی، تصویب بودجه، تأیید نخستمی

 (.باشد. )مهای آن میفعالیت
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 [9]امی ی ن پیشگی ی از د ار  د اخ ان عم می صارر اود  

 ای ط احی ا ر اه هیچ مویفتی رت ارد ب گ رهت ان بهت ایب رهار اعالم ام ا  م ئ رین رظرتی را می

ای رر این زمیوه د ار ه است اه رر آن امی لی ن شلیادیت ملاری این رهار تأثی  رامواسب بگذارر  رم ره

  ارد(ی قضاییها رهارهایمتشک  از م ئ الن رهارهای متفدری است )اه غارب آن 8حیات سیاسی

تل ان هایی باشد اه رر آن رییا رهار را میممکن است ق ارین شام  ده ست جامفی از م قفیت

تلدی تضمیوی پ لت  رر مقاب    عقیدب ب  این است اه ب شم رن رالی  عیوی عز  [10]عز  ا ر 

  ش رباعث محدظر شدن ب خ رر مللحتی ظ جل گی ی از عز  رراخ اهی می

ت سط پاررملان تفیلین شل ر مفمل الً   اه رییا رهار م ئ   اعالم ام ا ررص رتی –گ یی پاسخ

ایجار جمه ر ظ رظرت( ی مقووه )ظ هماوین گاهی اظقات به رییارهی به ق بسازظااری ب ای گزارش

ری امی ی ن مجمع ملی م ئ   ر ارت ب  امی ی ن پیشگی ی از د لار   مثالً رر اسل ظخ اهد گ رید

ای رر مقاب  پاررمان ظجل ر رارر  ملثالً گ یی ظیژبها حتی سازظاارهای پاسخخی از سی تماست  رر ب 

هلا  مولادع رر آرااری بازرس ا  ظ بازرسان ارشد سلازمان علاری بازرسلی اعلالم ظ ح اب سلی رارایی

اود  هماوین بلازرس ال  ها را ح اب سی میرمایود ظ مجمع آنشخلی خ ر را به مجمع اعالم می

باشلد  است از مجمع ررخ است اود تا پی ام ن ب خی م ای  اه ازر ل  ظی حلائز اهمیلت می ممکن

 ب گزار ش ر  اییجل ه

های م ئ الن رظرتی ب یاری از اش رها ب ای ر ارت ب  رهارهای ماارزب با د ار اه اعالم رارایی

  رسلتنیازاهایی م رلهاوولد  رای را تأسلیا میرهود  ش راهای ظیلژبرا ریز م رر رسیدگی ق ار می

سلازمان »رلاظ  بل   «شل رای ررسلتکاری مللی»ظ  «ش رای ر ارت ب  رهار ماارزب با د ار ال زظظ»

قار ن سلازمان ررسلتکاری مللی رر رظملاری  سلازمان را  عالظببهرر رظماری است  « ررستکاری ملی 

مل رر ارزیلابی قل ار  ص رت ساریاره ت سط ح اب س م تق اود تا ایییت مدی یت آن را بهمکلف می

اوود  همیشه ها ر ارت میها یا ش راهایی اه ب  آنرهد  رظابط بین رهارهای ماارزب با د ار ظ پاررمان

گ یی رهلد اله ت ایلب ضل ظری خ رمختلاری ظ پاسلخبدظن مشک  ری ت ظ این م ض ع رشان می

                                                            
1- Commission for Financial Transparency of Political Life 
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  است ار ص  صفبم تلزم ایجار تفارری رقیر ظ 

ارد رهارهای م ب طه را بیشت  به سمت پاررملان بکشلارود  ا تلمیم گ دتهی رارر  اش رهرر م ارر

رهولد ر میهلا را مل رر رسلیدگی قل اهایی اله اعلالم راراییمثالً رر است ری ظ ا ظاسی  امی لی ن

مقووه راررد  رر ا ظاسی امی ی ن پیشگی ی از تضار موادع ریاست خ ر را از  ظاب تگی رزریکی به ق ب

گزیود اه حر عض یت رر هیچ حزب سیاسی خاصی را رداررد )اما ای ب  میمی ب ج تهبین اد ار عم 

(  رر اسلت ری س پ سلت امیتله پاررملاری  باشلودمی پاررمانرمایودگان   عض  امی ی ن 9عض  از  4

  ی اعضای پاررمان استرتاهی عاریرظرتهای م ئ الن م ئ   اعالم رارایی

ها رر ه  رهلاری اله دل ر های غی متم از راررد )اعالم راراییسی تم  رر اش رهایی اه مفم الً

ریل ذ رلارظا  هیلعلر( هیچ حیاظلت خاصلی ش آظری ظ رسیدگی میاود جمعمی م ئ   رر آن دفاریت

هلای ظج ر ردارر  این م أره ررم رر اشل رهایی اله رر آن ارارب ماریلات رر رابطله بلا اعلالم رارایی

اود )مثالً رر قزاق تان  بالرظس  الت یا  مقدظریه حیت است ریز صدق میم ئ الن رظرتی رارای صال

  یا تاجیک تان(

 ی اداره مالیات در نظارت بر ثروتمداخله -3-6
م ئ الن رظرتی  جلدای از ارارب ماریلات دفاریلت  های اعالم راراییرر ب یاری از اش رها سی تم

های م ئ الن رظرتی ر لارت بل  اعالم رارایی باید رر ر   راشت ه چه هد  از حا نیررعاوود  می

ی ارارب ماریات همپ شاری رارر  ررظاقلع ارارب به همان میزان با ظظییه این سی تم ث ظت باشد  ظظییه

یی از مولابع غی قلار ری ظ ررآملدزارهار ب ای ر ارت ب  ررآملد ظ پیشلگی ی از  نیت ماریات باید صارح

های اصللی رحل ب ارتالاط خت رشدب است  رر ارامه  ده ستی از ملد موابفی باشد اه ماریات آن پ را

های ملدی یت ظ هلای م لئ الن رظرتلی بلا سی لتمط احی  رظا  تح یل  ظ پل رازش اعلالم رارایی

  ی ماریات آظررب شدب استاظهاررامه

 های رارری اه ررباشود: رر سی تمهای ماریاتی میم ئ الن رظرتی ملزم به تح ی  اظهاررامه 

های خاصی از اشخاص اسلت توها محدظر به گ ظب یهای ماریاتی تح ی  اظهاررامهآن ظظییه
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ی ب ای اعالم ررآمد ب ای مقاصلد ماریلاتی ظجل ر رلدارر(  م لئ الن شم رجهانهیچ ظظییه )

گی ر را تح یل  ی ماریاتی اه رر اش ر م رر استیارب ق ار میارد ه  ر ع اظهاررامهرظرتی ملزم

اص  این امکان ظج ر رارر اه با این رظش ب  ث ظت ر ارت ش ر ظ م رر اوت   ق ار  رهود  رر

به اث بخشی الی ارارب ماریات ب لتگی خ اهلد راشلت  ایلن   رر این ام  گی ر اگ چه م دقیت

  اودرظش بودرت ریاز به اوت   تضار موادع را ب آظررب می

 باشلود: ایلن رظیکل ر یکلی از ارل اع میی ماریاتی م ئ الن رظرتی مشم   ادشا هااظهاررامه

ی ر خ گ یی م ئ الن به عم م م رم ازط یر ارزامات م ب ط به ارایهرظیک ر باال است: پاسخ

یابد ظ رر غی  از ارارب ماریات( ت  ی میریگ  )بهاوودب اوت  ی ماریاتی به یک رهار اظهاررامه

ی  رد  ملثالً رر ای رولد طالر ملل بهشمشم   ادشای عم می می  هاب خی م ارر اظهاررامه

های پ راخت ماریات را تلا رله ملاب بفلد از ظ هم مج یان باید گ اهی گذارانقار ناخالق  هم 

  تخابات یا ااردیدات ری ارایه رمایودتاریخ ار

 هلای م لئ الن رظرتلی آمدب از اظراق ماریاتی اه ب ای تکمی  اعلالم راراییرستهای بهرارب

ه لتود تلا اظراق  گی رد: رر ب خی از اش رها اه م ئ الن رظرتی مللزمم رر استیارب ق ار می

ماریات تح ی  رهود  اطالعات ماریاتی خل ر به ی پایاود اوودبپ راختعو ان ماریاتی خ ر را به

هلا بلین رهود  ایلن الار م جلب یکول اختی راربق ار می خ ری اعالم ام ا  ا رر اظهاررامهر

این اار  بلار مقلام  عالظببهش ر  ی م ئ الن رظرتی ظ ماریاتی میهاییراراهای اعالم سی تم

رهد زی ا ظی مجا ر ری ت همان اطالعات را رر رظ قارب متیلاظت یکلی رظرتی را ااهش می

ای است اود  است ری رم ره ارائههای م ئ الن ماریات ظ ریگ ی ب ای اعالم راراییب ای ارارب 

بل  های م ئ الن رظرتی ارتااط ص یحی با بازگشلت ماریلات اه رر آن محت ای اعالم رارایی

 هل  باید ب اساس بازگشت ماریلات بل  ررآملد س ر سهامظ ررآمد  ب  ررآمدرارر )ماریات  ررآمد

 [11]  اه سا  گذشته به هیأت ماریاتی ارسا  شدب است( شه ظردی اعالم ش ر

 ی اعلالم مولادع بله ی ررآمد/ماریات بل ای ارارب ماریلات  اظهارراملهرظ اظهاررامه )اظهاررامه

ها م ئ الن رظرتی ملزم ه تود تا رظ اظهاررامله ارسلا  اوولد سازماری ریگ (: رر این سی تم
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ی اعالم مولادع بله سلازماری ریگل (  ماریات  اظهاررامهی ررآمد/ماریات ب ای ارارب )اظهاررامه

 اوولدگانپ راختهای ماریلات سلای  ها ممکن است مارود اظهاررامهی ررآمد/راراییاظهاررامه

اه ب ای م ئ الن رظرتی ریز ط احی ش ر  موطر این سی تم جداسازی ر لارت  ماریات باشد

  ب  ث ظت ظ تضار موادع است

   رر ب خلی از مل ارر حتلی –های م لئ الن آظری ظ پ رازش اظهاررامهجمع رهار ماریاتی م ئ

ماریاتی متداظ   انیمؤرها )مث  ادشای موادفی اه از ای ب ای اعالم راراییاه ارزامات ظیژبزماری

هلا بله م اجلع ب رب شدب است  بلاز هلم اعلالم رارایی اارهبش ر( م ئ الن رظرتی خ استه رمی

  ش رها پ رازش میش ر ظ ت سط آنماریاتی )اغلب با استیارب از رظاری ظیژب( تح ی  رارب می

  های م ئ الن ممکن است رررهایت با ح اب سی های اعالم راراییرظا  –ح اب سی ماریاتی

مت ن حق قی م بل ط بله اوتل   ظ پلایش  ها همیشه بهماریاتی تکمی  ش رد  این ح اب سی

های م ئ الن رظرتی ث ظت پایاود ری تود یفوی ممکن است رر عم   بازرگ ی ررآمد ظ رارایی

هلای قار ن حر ب رسلی رارب ابزار اوت ری ص یحی ب ای این م ئ الن رااشد  مثالً رر ریت اری

اعطا ا رب است  رر الت یلا  8« رتسازمان بازرسی ماریات رظ»ها را به ارایه شدب رر اظهاررامه

های ماریلاتی م لئ الن رظرتلی را اغللب ح اب سلی 0 «سازمان خدمات ررآمد رظرتی»  ]12[

  درهد ار ارجام می ی پیشگی ی ظ ماارزب باهای رای بب اساس ررخ است

های م ئ الن رظرتی ظ ارتااطی بین اعالم رارایی گ رههیچرر ق ارین حق قی ب خی از اش رها به 

اولد  حا  این م ضل ع هملاهوگی بلین ایلن رظ را رر رمیاین با ش ر های ماریاتی اشارب رمیسی تم

هلای م لئ الن رظرتلی آزمایی اعلالم راراییهلای ارارب ماریلات را بل ای راسلتیت ان راربظیژب میبه

اث بخشی زیاری رر ر ارت ب  ث ظت م ئ الن رظرتلی ب خل ررار  ها ازررخ است ا ر  ب خی از سی تم

اه ارارب ماریات آزمایی از ارارب ماریات به میزان زیاری جدا ادتارب است  یا اینری تود زی ا د ایود راستی

  خیلی ضفیف است

                                                            
1- the State Tax Inspectorate 

2- the State Revenue Service 
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 های جدیدتغییر و ثبات در سیستم -3-7
اه ارت لار ایلن ظیژب ررص رتیاست  به ایها اار پیایدببه اار گ دتن سی تم جدید اعالم رارایی

آاولدب از اله خل ر های اعلالم رارایلی سلازی سی لتمی پیارببه اهدا  اظرین رظرب سی تم باشد اه

این م ض ع ررم رر اش رهایی صارق است اله ظ دیلت   رست یابد  باشدها ظ مشکالت میرش اری

  شک  م اجه استها با مها ضفیف ظ عملک ر حاامیت قار ن رر آناراری آن

ظ  مارودمی های اعالم رارایی اغلب از رستیابی به اهدا  تایین شدب بازی سی تمهای اظریهر خه

سی تم  م ارری ر ی  عدم ایایلت  صیرقامثالً ررم رر ؛ ش ردشواسایی می س عتبهمتفدری  صیرقا

ارهلای مجل ی ضلفیف  ارد(  رهاطالعاتی اه به شک  راررست ررخ است شدب) اطالعات اظهار شدب

ها ظ غیل ب های رش ار ب ای مجازات مغای ت  رظشها تیمغاهای اج ایی رااادی ب ای اشف ضمارت

بواب این جای شگیتی ری ت اه یکلی از ظیژگلی مفمل   رر اشل رهای ررحلا   [13] را شام  ش ر 

ارد  شمار به اار گ دته بفدازآن ظ 8772ای را رر رهه های پیایدبهای اعالم راراییگذاری اه سی تم

  باشدها رر این سی تم ی )ظ اغلب گ ت رب(ررپیپباالی اصالحات 

ی ادشای موادع ملاری م لئ الن ارشلد رظرتلی آید توها چود رم ره است  مل بهآراه رر ارامه می

صل رت سلاالره اصلالح به 0221ظ  0220های بین تل یب شد ظ رر سا  0222سا   رر 8بلغارستان

به اار گ دته شد ظ از آن زمان به بفد این ق اعد  8771ها رر سا  ر ریت اری سی تم اعالم راراییشد  ر

 [14]  اصالح شدرد 0221ظ  0222  0222رر سا  

اضلاده ال ر   0222هلای خل ر را رر قلار ن مالارزب بلا د لار سلا  ا زظظ سی تم اعالم رارایی

 ایرل شیپآظری شد ظ همان سا  تلدظین جمع 0229های اعالم رارایی اظرین بار رر سا  اظهاررامه

های م ئ الن ارشد آغاز گ رید  رالی  ذا  شدب ب ای ریاز به قار ری مجزا ب ای اعالم ظ اوت   رارایی

گ ت ش راموه قار ن با ادزایش تفدار م ئ الری است اه مکلف بله اعلالم »از  اردعاارتقار ن جدید 

ها  رارن د صت به م از ماارزب رارایی ظ اعالمرر م اح  تو یم    دریتجدش رد  های خ ر میرارایی

ها ظ هماولین تف یلف ی تکمیل  اظهارراملهتوها اوت   رح بها ظ رهبا د ار ب ای اوت   موشأ رارایی

                                                            
1- The Bulgarian Public Disclosure of Senior Public Officials Financial Interests Act 
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های اج ایی رظشن ظ ظاضح ب ای م ارری اه اعالم ام ا  ت سط م ئ   رظرتی م ب طه  ارجام ضمارت

 [15]  «ش ررمی

قلار ن  ایر شیپظ  ( ررحا  تغیی  ب ر0227ی تم است ری رر زمان رگارش این اتاب )سپتاما  س

ی ت زیع شدب میان اشل رها  اعالم ام ا  م ئ رین رظرتی رر پاررمان است ری مط ح ب ر  رر پ سشوامه

هلای ا ررلد  راربهای خ ر را اعالم میی م ئ الری اه راراییعدم اث بخشی سی تم )راموه گ ت رب

ایلن م ضل ع تاحلدی  عو ان رری  اصلی تغیی ات بیان شدب ب ر اوت   رسمی ظ غی ب( به [16]رسمی 

ب لیار  هایسلازی  از جوالههای ط احی شدب رر زمان آغلاز پیاربی این است اه سی تمرهودبرشان

  اردب رب رااارآمد زیاری

 م ررمطارفه: است ری -ها  اصالح رر سازمان حاام ب  رح ب اعالم رارایی0-0 اارر

هلای ب لیاری بله زب با د ار از جوالهگذاری ررستکاری ظ مااراست ری رر رابطه با م ای  سیاست

های به اار گ دته شدب رر ط احلی ظ اصلالح ای تادی  شدب است  این م ض ع به رظیک راش ر رم ره

خل ر هایی از ارزیلابی ت ان این رظیک رهلا را رم رلهها ریز قاب  ت  ی است؛ میسی تم اعالم رارایی

 رار ت  ی ظ تالش ب ای بها ر ب  پایه این ارزیابیارتقار

تغییل ات  تلااو نب قل ار شلد از تلاریخ ایجلار  8772ها است ری اه رر سا  سی تم اعالم رارایی

ی ماارزب با د لار اسلت ری ظ قلار ن م تم ی راشته است  چارچ ب قار ری این سی تم ت سط مل به

ریلیا   8ی ماارزب بلا د لار  اعضلای ریجیک گل خدمات رظرتی است ری تف یف شد  مطابر با مل به

های جمه ر  رییا بارک است ری ظ ح اب س ا  ه یلک اظهاررامله  رییا یظزرخ ترارگاب عاری  

هلای رهولد )گ ظبار تح یل  میهای ماارزب با د اعالم موادع اقتلاری خ ر را به امیته ظیژب دفاریت

گی رلد اله ی ر ام حق قی ریگ ی ق ار میم ئ الن مودرج رر قار ن ماارزب با د ار رر حیطه ریگ  از

ش ر(  آظری میها ت سط مقام یا رهاری اه به این مو  ر مول ب شدب است  جمعرر آن اعالم رارایی

ها است  هماولین ایلن امیتله م لئ   ر لارت بل  این امیته م ئ   ب رسی صحت این اظهاررامه

                                                            
-5 Riigikogu - (.باشد. )مپارلمان استونی می 
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خلارج  )رر هاهای اعما  شدب ب  اشتغا  آنظیژب رر رابطه با محدظریتبه اعضای پاررمانهای ریتدفا

 باشد میاز پاررمان( 

ی ماارزب بلا د لار  بله پاررملان سازی مل بهت سط امیته ررم رر پیارب شدبیآظرجمعاطالعات 

ی مالارزب بلا ظری ب  اج ای مل بهگی ر  اظرین گزارش )م ظ رر اختیار عم م م رم ق ار می بارجاع شد

ی اطالعات علدری ظ یلارآظری تهیه ظ ارایه شد  این سود عالظب ب  ارایه 0222( رر اظای  سا  8د ار

ض ظرت اج ای اقدامات پیشگی اره ظ رر اظر یت ق ار رارن آن  ب  م ایلی اه رر اجل ای قلار ن پلیش 

 0222ی م ئ رین رظرتی  اظرین بار رر تاب تان سلا  ا ر  اعالم موادع اقتلارآمدب ب ررد ریز تأاید می

ب ای این سازظاار تلا حلدظری  اج ایی ظ ت سط ارارب ح اب سی رظرتی ارزیابی شد  ارزیابی ارجام شدب

  رمایدرمی ی عم ررستبهها اه سی تم اوت   اعالم رارایی این رتیجه حاص  گ ریدحیاتی ب ر ظ 

 م لتقیماًها ب ای است ری ارجام شد یکی از ت صیه 0220رر سا   اه GRECO0رر ارزیابی رظم 

سی لتم اعلالم »گ ریلدب بل ر اله  تأایدشد ظ رر آن ب  این ام  ها م ب ط میبه م أره اعالم رارایی

هلای ضل ظری بل ای اوتل   ایلن ظیژب ررم رر رست سی به راربها ظ موادع م ئ الن رظرتی بهرارایی

پژظهشی ب ای سلوجش میلزان  0222(  رر سا  24بود « )ارایی  بازرگ ی ش رهای اعالم راظهاررامه

ها ص رت گ دت  ایلن ب رسلی رقلایص خلاص م جل ر رر سی لتم را اث بخشی سی تم اعالم رارایی

های اعالم رارایی خل ر را اه اظهاررامه مشخص رم ر اه عاارت ب ررد از: تفدار باالی ااراوان رظرت

                                                            
1 - An Overview of the Application of the Anti-Corruption Act 

هیای نمونیهترین یکیی از فعیال  ،(Group of State against Corruption ه با فساد گروه دولت برای مبارز- 1

نامه و آییین باشد که توسط شورای اروپا تشکیل شیده اسیت. مطیابق اسیاسدرگیر در امر مبارزه با فساد می

هیای این سازمان در قالب ییک فراینید نظیارت و ارزییابی پیوسیته بیا اسیتفاده از هییأت، GRECOرسیدگی

به گونیه مسیتند و  دهد تاها به کشورهای عضو امکان میچندجانبه دولتدار و همکاری کارشناسی صالحیت

منید شیوند، نقیاط کامالً علمی از مزیت یک ارزیابی مستقل از سیاست جنایی خود برای مبارزه با فسیاد بهره

خود دریافیت  رقوت و ضعف آن را بشناسند و پیشنهادهای عملی و مفیدی را با توجه به وضعیت خاص کشو

گراییی گروهیی بیه اصیالح نقیاط ضیعف کوشد اعضا را از رهگذر اعمال فشار ناشی از هممی GRECOکنند. 

ای خود درجهت انطباق با معیارها و مقررات مبارزه با فساد کیه رعاییت آن در سیطح شیورای تقنینی و رویه

شر، حاکمیت قانون و های حقوق باروپا الزم است متقاعد سازد و از این رهگذر به سهم خود به دفاع از ارزش

 (.شورای اروپا یاری رساند. )م های اصلیساالری به منزله هدفمردم
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ی اعلالم رارایلی بلا هاب گهی رر رقتیبی ه با ظ دیت ر ارتی م ج ر سی تم  ا ررد رر مقاارسا  می

ها ظ ررآمدهای را گزارش رارب ب ررد اه رر مارکیت شخلی اه ااراوان رظرت توها راراییت جه به این

هایی اله ت سلط ایشلان مل رر شدرد ظ ره راراییص رت م تقیم به ایشان م ب ط میها ب ررد ظ بهآن

 اسلتیارب از یجابلههای چلاپی گ دتولد  سی لتم رشل ار تشلکی  پ ظرلدب رر ر لخهق ار می استیارب

هلا های اعالم راراییرظی بیشت  سی تمها پیشهای دواظری اطالعات ظ غی ب  تمام این چارشراهکار

  اصلالحات سی لتم GRECOجهان ق ار راررد  ب اساس رتایج این ب رسلی ظ رر پاسلخ بله ت صلیه 

ر یا جدیدی از قار ن ت سط ظزی  رارگ ت ی است ری تهیه شد؛ رر سا  ظ پیش اج ایی گ ریدم ج ر 

 ر یا هو ز رر پاررمان رر ارت ار تأیید ب ر این پیش 0227

عاارتود از: محدظر  اهارد اه ب خی از آناین مق رات جدید با هد  بها ر ب خی م ای  مط ح شدب

رارایلی بله تفلداری قابل  ملدی یت ظ اوتل   بل ای ر لارت   یاوولدباعالما رن تفدار م لئ الن 

اوولد رر هلا اسلتیارب میهایی اه م ئ الن رظرتی رر عمل  از آنی ب ای ق ار رارن راراییسازشیا 

هلایی اله از قال  اارگی ی پایگلاب رارب ارکت ظریکلی بلا د مها ظ تفهلدات ایشلان  بلهی راراییزم ب

 رر اشل رهای  های گزارش رهلی ماریلاتبه اار گ دته شدب رر سی تم های)مارود د م اردشدب یتکم

ی سارگبهگی رد ظ اارمود رظرت ق ار می م رراستیاربموابع متفدر  ها ظارمارک ظ س ئد( اه رر آن راربر

ی بل ای ت  ارهیگسلختاود  مف دی استارداررهای اطالعات را تأیید ظ اطالعات رام ج ر را اضاده می

های م ب ط به امیتله ظ رؤسلای م االز مل تاط اله ت ی ب ای ب رسیظ ابزارهای گ ت رب گ ییپاسخ

 گی رد ظ غی ب می رشأتها از آن اعالم رارایی
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 :هانکته
 (8778المایا )از قار ن اساسی  800بود   8

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/colombia_const2.pdf. 

قار ن ضد د لار ظ یلک قلار ن )ش ر رر: آذربایجان ق ارین یادت می نیچونیاهایی از مثا   0

  قزاق لتان (قلار ن ضلد د لار)  اسلت ریا (باشلدمیقار ن مذا ر م اح  اج ایی  اوودبانیبخاص اه 

  (ارارات رظرتلی هایدفاریتقار ن پیشگی ی از تفارض موادع رر )  الت یا (ی ضد د ارهاتالشقار ن )

قلار ن جلل گی ی از ) رگل ظ  موته (قار ن همخ اری موادع رظرتی ظ خل صی با خدمات رظرتی)ریت اریا 

مقاملات قار ن عدم تطابر اعضای رظرلت ظ )  اسپاریا  ص ب تان  (تفارض موادع رر اج ای ام ر رظرتی

  (قار ن ضد د ار)  تاجیک تان (رتاه اراری رظرتیعاری

هلا  قلار ن اظهلار ظ ح اب سلی رارایی)ش ر رر: آرالاری یی از این ر ع ق ارین یادت میهامثا   0

  (ررآملدها ظ هلاییراراقار ن اظهار )  ارمو تان (ارزامات ماری اد ار موتخب رظرتی ظ مقامات رظرتی خاص

ظ پ تقلا  ( باشلوداشخاصی اه مقامات بلاالی رظرتلی را رارا می ادشای عم می راراییقار ن )بلغارستان 

  (ب  رظی ث ظت مقامات رظرتی ارتخابی اوت   رظرتقار ن )

ها اعالم ام ا  را با ر ارت ریلیا رهلار اراری رر ریت اری  ااراوان ارارات رظرتی اظهاررامه  4

ظ یا با ر ارت ساختار خاصی اه  باشدمشغ   به اار میم ازی ظ یا محلی اه رر آن اارمود م ب طه  

ی ااراوان رظرتی اه بلا ر لارت ریلیا امی لی ن استثوابه)رمایود  رر آن رستگاب ظج ر رارر  پ  می

  ازیغبله  رر اسلت ری بل ای ااراولان رظرتلی (رمایولداقلدام می اظهاررامهاخالق  ر ات به پ  ا رن 

ایجلار گ ریلدب اسلت  های اعالم امل ا رگهداری اظهاررامه ی جهتاز  م بلودم تاهااراوان ارارات 

ظ یا یلک رهلاری  (ررستکاری)ظسیله ریاست آژارا یک مقام رظرتی مول ب به ظم ئ ریت این ام  با

رر ب خی از م ارر عول ان شلدب رر قلار ن  )باشد  است اه رر این زمیوه از اختیارات الزم ب خ ررار می

ددراسلی ن رظسلیه   رر  (باشلداین ام  می رارعهدبیات ر ارتی مول ب خاص  یک امیته ظ یا یک ه

قلار ن دلدرا  )رمایولد   ام ا  خ ر را به اارد ملای خل ر اظهلار مید ضشیپ ط ربهااراوان رظرت 

  (ررخل ص ااراوان رظرتی رر ددراسی ن رظسیه
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گیل ر: قال  از شل ظع بله قل ار می م رراسلتیاربااری چهار ر ع اظهار ام ا  رمثا   رر آعو انبه  2

 ظ ح ب ررخ است: مواع: پ سشوامه ارایه شدب ت سط آرااری  ای  بفد از ت ک اشتغا اشتغا   ساریاره / رظرب

ی آن  هاملد  ب این ارقام ب اساس ق متی از اتاب: رهارهای تخللی ضد د ار: م ظری   6

 گ ریدب است   هیارا 87-81ب ای ارظپای ش قی ظ آسیای م ازی  صص  OECDشاکه ضدد ار 

www.oecd.org/dataoecd/7/4/39971975.pdf. 

متلداظ   تی یملد اوودب تفارض مولادع مللداق رارر این ام  ص داً ررخل ص رهار اوت    9

 باشد ارارب خدمات ررآمدهای رظرتی می ی از ظظایفی ام ا   یکهاسی تم اظهاررامه

ها به رهارهایی سپ رب شلدب اسلت های حک متی  مدی یت اظهار راراییرر ب خی از سی تم  1

شل ر  مارولد گ ج لتان  رهلار ملذا ر  رر جمهل ر اشل ر ارجلام میظسلیله رییااه هلدایت آن به

 رهد جمه ر گزارش میخل ص به رییااین

ارد  اقلدام جمه ر سپا ر ات به ارتخاب ااردیداها از اشخاصی اله پیشلوهارگ ریدبرییا  7

رماید  مجمع مللی بل ای ارتخلاب ریلیا  اقلدام بله ا رب ظ آن را به مجمع ملی ب ای تأیید ارایه می

 رماید ی می یگیرأ

از سلمت ت ارلد رر مل ارر زیل    ریاست رهار ضد د ار میا زظظمثا  ظ ررخل ص عو انبه  82

 خ ر اوار گذاشته ش ر:

 ارف( بوا به ررخ است خ رش؛

 مج ماره؛ عم  رری  ارتکاب به یکب( ررص رت زرداری شدن به

اه ظی رت ارد عملک ر مواسای رر اار خ ر راشته باشد ظ یا اعماری از ظی س  بزرلد ج( ررص رتی

  عو ان ریاست رهار ضد د ار  مطابقت رداشته باشداه با مقام ظی به

 ت ارایی ااری؛رری  از رست رارن رایمی ر( به

 ظی مااررت به رقض قار ن رر عملک ر خ ر رماید  مواع: پ سشوامه ارایه شدب ت سط ا زظظ  اگ ب( 

  7 ظ 1  بخش 8تال ب  ظ 7قار ن ضد د ار  بخش   88

  7ی رر خدمات رظرتی  تال ب خل صقار ن تطابر موادع بخش رظرتی ظ   80

http://www.oecd.org/dataoecd/7/4/39971975.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/7/4/39971975.pdf
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 م اجفه رمایید  7.0خل ص به بخش رر اینب ای ت ضیح بیشت    80

 مواع: پ سشوامه ارایه شدب ت سط ریت اری   84

 پ سشوامه ارایه شدب ت سط ا زظظ   82

ت ارلد ارزاملات رسلمی را به این مفولی اسلت اله می جانیا رر (Formal)«رسمی»المه   86

 رات ان است  یب آظررب سازر ظری رر تحقر هد  اصل
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 تحت پوشش انواع مقامات دولتی -4-1
قل ار رارن   تحلت پ شلش سی لتم اظهلار امل ا  8اش رهای مختلف ازر   ار اع مقامات رظرتی

ی مقامات رظرتی ظ هماوین پ شش رارن ادل ار خلاص خلارج از های مختلف رر زم بااراوان بخش

 های زیاری راررد ی مقامات رظرتی  با یکدیگ  تیاظتمحدظرب

ارملللی ی پ شلش بینت ین حل زبا چلک -عضلای رظرلت اعضای مجارا  اعضای پاررمان ظ ا

هلا  ایلن ارتخلاب رالیل  عاارت است از شم   اعضای مجلا )پاررمان( رر سی لتم اعلالم رارایلی

ی آگاهارله ظ اسلتحکام رهلیرأت ان به ریلاز رایلج بله گ لت ش ها میی آنمختلیی رارر اه ازجمله

مشخلات ب خی اشل رهای ارظپلای غ بلی ایلن  گ یی سیاسی اشارب ا ر  یکی ازبخشیدن به ج اب

اوود )رر ب خی م ارر به هم اب را توها به این رسته از مقامات محدظر میام ا  است اه پ شش اعالم 

ارلد از آرملان )بل ای اعضلای اعضای هیلأت رظرلت(  ب خلی از اشل رهای رارای ایلن رظیله عاارت

ی اسکاردیواظی ازجمله رارمارک  س ئد ظ  زبظ اش رهای ح (یا همان مجلا ددرا  آرمان 0ب ردستاگ

ی مقامات رسمی زی  پ شلش را تلا ایلن حلد از اش رهای س سیاری تی سابر  حیطه ادامچیهر ظژ  

 ساختود محدظر رمی

ت ین رظیکل ر رر ایلن زمیوله  تف یلف به احتملا  دل اظان ظسلیع-مقامات رسمی ارشد ظ سیاسی 

اه اعضای پاررمان  ظزی ان ظ هماوین ار اع خاصلی از مقاملات  ای از مقامات رظرتی ارشد استرای ب

گ رله را رر ب  بگی ر  ت جیه این رظیه تا حدی بدین رسمی رارای قدرت سیاسی ظ جایگاب اج ایی ارشد

هلای ارشلد شل رد  رربی ارتخابلات ب گزیلدب میظاسلطهبل  مقاملات سیاسلی اله بهاست اه عالظب

اشل رها اییلا  هایای رر ت سلفه سیاسلتاوولدبها رقلش تفیینزمانها ظ س ان ب خلی سلاظزارتخاره

ی ارلدازببههای خلاص( سلازمان رظسلایها ظ های ارشلد ظزارتخارلهی رظم )ررباوود  اراته رستهمی

باشود  اما رالیل  مشل ظعی گ  رمیارد  پاسخص رت ارتخابی مول ب گ ریدبمقامات ارشد خ ر اه به

                                                            
1-public officials 

2- Bundestag 
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ها م ارری هما ن ارتااطات ماری این رسته از ادل ار بلا اشلخاص سل م  ی آنظج ر رارر اه ب  ماوا

های اضادی آران ظ غی ب باید آشکار ش رد  این ر ام چودین مزیت رارر  یکی از ایلن ررآمدها ظ عایدی

گل رر  گ یی میها گ ت ش شیادیت اسلت اله هملین ظیژگلی باعلث ادلزایش اصل   پاسلخمزیت

مارد ظ رر رتیجه راررد  محدظر باقی میمقاماتی اه م ئ ریت اعالم ام ا  را ب  عهدب  رای ب حا نیررع

 مارد بار اج ایی سی تم اعالم ام ا   هم اب با د آیود اعالم ریز محدظر می

های پیشین  یکی از رظ مد  اصلی رایلج رر اشل رهای ارظپلای غ بلی این رظیک ر رر اوار شی ب

گلذاری ظ ید اصلی هم ارب ب  ارزام مقامات سیاسلی )اعضلای هیلأت قار نها تأااست  رر این سی تم

ظج ر  موطر اصللی رر ایوجلا توهلا بله تم الز رظی هایشان است  بااینظزی ( به اعالم راراییرخ ت

ش ر بلکه ا اری را اه رر شک  رارن بله گی رد  محدظر رمیمقامات رسمی اه تلمیمات سیاسی می

 گی ر اوودب راررد را هم رر ب میقش تفیینهای محقر شدب رسیاست

 اعالم امل ا  اد ار رارای قدرت سیاسی ظ اج ایی باال ت صیف خ بی ب ای اد ار زی پ شش سی تم

ی اعلالم پ تغا  ظ اسپاریا ری ت  ب ای رم ره رر اش ر پ تغلا  رر سلطح مللی  ظظییله اش رهای رر

ظزی   جمهل ر  ریلیا مجللا  رخ لتم  رییاای از مقامات شلای طیف گ ت ربب  عهدب ]ام ا [

اعضای رظرت  اعضای مجلا  رمایودگان ر احی  اعضای پاررمان ارظپا  اعضای رارگاب قار ن اساسی  

ای  امی لی ن مللی مولاان قار ن اساسی ظ مقامات رظرتلی م لتق  )ملدی ان رسلارهی صاحبهمه

علالظب بل  ایلن  طاقلات خاصلی از مقاملات ها ظ ریگ ان( است  ارتخابات  امی ی ن حیاظت از رارب

ی اج ایی اش ر ظ مؤس ات عم می ریز زی  پ شش سی تم اعالم امل ا  قل ار راررلد باالی ح زبررب

ها ی مؤس ات عم می یا اد اری اه ت سلط رهارهلای رظرتلی رر ایلن شل ات)اعضای هیأت مدی ب

ی مؤس ات عم می(  ضای هیأت مدی بی مدی ان ا   اعهامقامقائمگی رد  مدی ان ا  ظ مولای می

ظ مقاملات ( ازط یر آراء عمل می)رر د ار ه مدری مشابه ظج ر رارر اه رر آن بیشت  مقامات موتخب 

ی اه به رحاظ پ شش گ ت رگی بیشت ی ارم ره(  0221گی رد )راد ر  اش ری  تحت پ شش ق ار می

باشد  رر می 0228ظ  8772مل ب   8عم می اخالق رر بخش ظ قار ن این اش ر رر زمیوه رارر  ای رود

                                                            
1- Ethics in Public Office Acts 
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ی مقامات رسمی زی  پ شش رر خدمات اش ری ر اتاً گ ت رب است  ررظاقع ای رود را این اش ر رای ب

ی م زی رر بین این مد  ظ مد  بفدی رر ر   گ دت اه رر آن بیشت  مقامات رظرتلی باید یک رم ره

 گی رد زی  پ شش ق ار می

از اشل رهای س سیار لتی سلابر   کیلچیهل الهیررحلاراشلارب ال ریم  تل پیشط ر اه همان

اوود  توها اردای از این های خ ر را به اعضای پاررمان ظ ظزی ان محدظر رمیهای اعالم راراییسی تم

ی از مقاملات ارشلد رظرتلی را اشلدبی تف یلف اوود اه محلدظربهایی استیارب میها از سی تماش ر

تل ان بله ارمو لتان  ب رلد میه اش رهایی اله از چولین رظیکل ری بهل ب میرهد  ازجملپ شش می

 بلغارستان ظ ا زظظ اشارب ا ر 

ی مقاملات رر ب خی اش رها تفهدات مذا ر شام  بیشت  یلا همله-بیشت  یا همه مقامات رظرتی 

مقام رظرتی حا  تف یف ش ر  بااینازجمله مقامات قضایی( می)ی مقامات اج ایی ظ حتی بیشت  یا همه

ت ارد باعث گ ت رگی این رای ب تلا ت ارد متیاظت باشد  چود رری  مختلف میرر اش رهای مختلف می

هایی اه رر سطح سیاسی یا رزریلک بله آن دقطرهی سط ح )به این حد ش ر  مقامات رظرتی رر همه

تحلت تلأثی  شلان را ی اهدا  شخلی خ ر م ئ ریت شغلیظاسطهاین سطح ه تود( ممکن است به

توها عم م  بلکله ت ارود موشأ ارتشار اطالعاتی باشود اه رهمی ی ام ا هاب این اعالمق ار رهود  عالظب

هم ارب اج ای بیش از حد مود گ ررد  از س ی ریگ  اارشواسان ها به بی سط ح از آنمدی ان رر همه

خ اهی رر بیشت  م ارر  زیارب»ب راررد اه رگ رد ظ عقیدی شک میها را با ریدبی اعالم راراییگ ت رب

  ص 0227  8)م یک «ش ررستی آشکار میپایین ااراوانگذاران ب ای تفدار ب یار زیاری از سیاست

ها  ب ای اارآمد ب رن ریاز (  پیامد مویی مفم   چوین رظیک ری این است اه  سی تم اعالم رارایی88

ی اج ایی زیاری رارر ظ اگ  موابع ماری اادی ب ای آن صل   رشل ر تأثی گلذاری خل ر را از به هزیوه

های پایین رر رلارظا رار لتن ظرظر بله حل یم شخللی خل ر رست خ اهد رار  رر حقیقت مقامات ررب

  باشودمی ت محرظ  راشتهی ت یق استدال  

ااراولان بخلش رظرتلی  رزظماً به مفولای همله یلا بیشلت  «شت  مقامات رظرتیهمه یا بی»ی ظاژب

                                                            
1- Messick 
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باشد  تفلاریف مطل ح شلدب رر ایلن زمیوله رر اشل رهای مختللف بلاهم دل ق راررلد  یکلی از رمی

های رظرتلی رر چلارچ ب یلک ی ده سلتی از سلمترظیک رهایی مط ح رر ق ارین تضار موادع  تهیه

هلای مو  ر پیشلگی ی از تضلار مولادع رر دفاریتبه» 8ر قار ن رت ریباشد  رتف یف رامحدظر ظ باز می

ا اری اه ب ای ارجام ظظایف شغلی م بل ط بله »تف ییی بدین ش ح ارایه شدب است: « بخش رظرتی

های اج ایی صارر اوود ظ هماوین های م ب طه حر راررد د مانمحلی  ب اساس مل بهام ر رظرت یا 

ی  ر لارتهلا ری لتود  اقلدامات تحت اوت   م تقیم یلا غی م لتقیم آن حر راررد ررم رر ا اری اه

های رظرتی یلا تحلت مارکیلت حاامیلت محللی اوت ری  رسیدگی یا توایهی ارجام رهود  یا به رارایی

مقاملات  »تفلاریف ارائله شلدب رر خلل ص « گ رر )رظرتی( رسیدگی اوود  مقامات محلی اتالق می

 باشود بخش بزرگی از ااراوان بخش عم می می به  شش رارنررجهت پبه ط ر الی   «رظرتی

ی گ ررلد  رم رلهیک ان تلقلی رمی 0با ااراوان رظرتی 0ظج ر رر اغلب م ارر  مقامات رظرتیبااین

بلا قلدرت  ت رتالهیعلاراست  رر این اش ر مقام رسمی به مفوای مولب  این م رر رر اش ر است ری

اوولد اله ریگل ان را مقیلد این مقاملات  تللمیماتی را اتخلاذ می گ یرعاارت؛ بهی است یگمیتلم

سلازی شل ات خل صی ی م ب ط بههای یگمیتلماوود  رر های قار ری را اج ا میسازر  د مانمی

  از سل ی ریگل  ]1[اوولدرا به ریگ ان موتقل  یلا اعطلا می 4اوود ظ حر استیارب از ام ا  شه یمی

اوود )تف یف آن رر قار ن خدمات ه تود اه رر رهارهای عم می اار میمقامات اش ر ررظاقع ا اری 

شل رد )عملدتاً خ ر مقلام رظرتلی مح ل ب رمیخ ریی ااراوان اش ر بلهعم می آمدب است(  همه

 ش رد( راررد  مقام رظرتی مح  ب میارذا  را ب  عهدباه ظظایف د قا اری

ای از مقامات ها  چوین تفاریف گ ت ربالم راراییهای اعی پ شش سی تمردته  رر زمیوههمرظی

رسمی مفم الً رر اش رهای ارظپای ش قی ظ ارظپای م ازی ظج ر رارر  پژظهشی اه ررخل ص شش 

اش ر قدیمی )د ار ه  آرمان  ایتاریا  پ تغا   اسپاریا ظ ارگل تان( ظ سه اش ر جدید )مجارستان  رتل ری 

                                                            
1- Latvian law 

2- public officials 

3- civil servants 

4- municipal property 
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ی یک از شش اش ر قدیمی عضل  اتحاریلهدت  رشان رار رر هیچظ ره تان( اتحاریه ارظپا ص رت گ 

این اد ار م ظف   اما رر سه اش ر جدید؛ های خ ر ری تودارظپا ااراوان اش ر م ظف به اعالم رارایی

به این ام  م ظف گ ریلدب  رر مجارستان توها مدی ان ارشداراته ) اردهای خ ر گ ریدببه اعالم رارایی

(  مثا  حدااث ی رر این زمیوه اش ر بلالرظس اسلت  رر ایلن اشل ر 70  ص 0221  8( )مودیه تا ارد

های اشلاظرزی غی رظرتلی  سلازمان رظسلایطیف ظسیفی از ا اری اه مقام رظرتی رداررلد از قایل  

 های خ ر ه تود ص یحاً مشم   قار ن اعالم ررآمد ظ رارایی

 های اعالم راراییر ام ی: رظیک ر اش رهای ارظپای شماری رر زمیوه8-4 اارر

ازجمله ای لود  یکی از  0گ دته  اش رهای اسکاردیواظیهای ص رتبا ت جه به شماری از پژظهش

سلطح  0ت ین سط ح د ار مشاهدب ظ گزارش شلدب را رر میلان اشل رهای جهلان رارا ه لتود پایین

خلدمات اشل ری( ظ ملدی یت اجتملاعی رر ایلن )شیادیت ظ اطمیوان عم می به خلدمات اجتملاعی 

هلای رایلج رر ایلن هلا ظ د هوگها ب  ماوای ارزشهای اعالم رارایی آناش رها باال ب رب ظ سی تم

اود  رر اش رهای این موطقه  رهارهای خدمات اجتماعی ظ مقامات ارتخلاب شلدب بلا ج امع عم  می

 بایلدب اساس این اص   مقاملات اشل ر  4 ی ه تودادشاسازآرای عم می م ظف به شک  خاصی از 

های خ ر را ی خدمات اجتماعی ظ هوگام تغیی  م قفیت خ ر  اظهاررامه راراییهوگام پی ستن به ح زب

ت لیم اوود  اص  مح ری رر این رظیک ر  این است اه مقامات ارتخاب شدب ازط یر آرای عمل می ظ 

هلایی اسلت اله اخیل اً رگ اری یرهودببازتابی خ ببهگ  باشود  این اص  مقامات ارتلابی باید پاسخ

ی اسکاردیواظی به ظج ر آمدب است  رر ایلن میلان  سل ئد پی ام ن اخالق سیاسی رر اش رهای ح زب

                                                            
1- Mendieta 

2- Scandinavian Countries 

( در سیال Corruption Perception Indexیکی از این کشورها از زمان آغاز تعیین شاخص ادراک فساد ) - 9

سیال گذشیته  51ی اسیکاندیناوی در ای کمتر از چهاردهم بوده است. کشورهای حیوزه، همواره رتبه5331

 اند.کرده ی نخست را از آن خودتقریباً به شکل انحصاری سه رده

هیا را بیرای وزییران و در بین کشورهای اسکاندیناوی، ایسلند آخیرین کشیوری بیود کیه افشیای داراییی -4

 .(OECD, 2009a)انجام گرفت  1993نمایندگان پارلمان خود مصوب کرد. این کار در بهار سال 
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ت  از ق اریوی است یک استثوا است  ق ارین ظضع شدب ب ای مقامات ارشد اج ایی رر س ئد ب یار ص یح

یف شدب است  هماوین س ئد ازر   ظضع ق ارین ارزام ادشای ملاری ی مقووه تف اه ب ای مقامات ق ب

 (OECD, 2009b) رر میان اش رهای ارظپای غ بی ب ج ته است  ی قضاییهب ای ق ب

 8ی اسلکاردیواظیهای ادشای موادع ملاری شخللی رر هل  چهلار اشل ر حل زبمحت ای ص رت

ها  موابع ظ سط ح ررآمدی ها  ظامظ بدهی های راراییامابیش یک ان است ظ رر آن اطالعاتی رربارب

ای لود  ر ظژ ظ سل ئد( مل ارر ریگل ی را بله ایلن ده سلت اضلاده )ش ر؛ اراته ب خی اش رها ذا  می

ادزایولد  اطالعلات ادشلای ی اشلتغا  را ریلز بله آن میاوود ظ اشتغا  اضادی  هدایا ظ تاریخالهمی

رای عمل می ظ ااراولان ارشلد اشل ری غارالاً های مقامات رسلمی ارتخلاب شلدب ازط یلر آرارایی

آظری شلدب ازط یلر رظیکل ر ش ر  اطالعات جملعی ایوت رت رر رست س عم م ق ار رارب میظسیلهبه

 هلای م لتفدت  ر لات بله شلی ععو ان رهارهایی است اه بهادشای ماری مفم الً م ب ط به سازمان

گی ر ظ رر مف ض عمل م لی م رر استیارب ق ار میص رت راخارد؛ این اطالعات بهد ار  شواسایی شدب

 ش ر ق ار رارب رمی

آزمایی ثل ظت مقاملات های ماریاتی ا  به هم اب ب خی ابزارهای اضادی خاص  ام  راسلتیر ام 

د  علالظب بل  ایلن ولاورظرتی  ادشای ام ا  مدی ان رظرتی ظ م ئ الن خدمات اش ری را تضمین می

هلای رارای ری لک د لار مارولد ملدی یت )ازجمله ای للود( بله بخش اش رهای ح زب اسکاردیواظی

ای راررد  این اش رها بازرسی ظ ماریات  گم ک  ام ر ماری ظ تأمین ااالهای بخش عم می ت جه ظیژب

های مذا ر ادزایش رارب ظ هماوین رسلت رات ظ رهوم رهلای تکمیللی را بله ح اب سی را رر بخش

رهولد  رر ب خلی ها میزان اوتل   خل ر را ادلزایش میه امک این شی باوود ظ بها ابالن میسازمان

 ر لارت م جع از ت انمی رم ره عو انبه م ارر  مؤس ات مختلف ق ارین ادشای ام ا  متیاظتی راررد؛

های شخلی ظ ریگل  اطالعلات رر آن ااراوان امکان رست سی به ح اب اه رام ب ر 0رارمارک ماری

ردلات  ماریلات ظ ارارب تلأمین ااالهلای عمل می اوود؛ ظ مختلف را د اهم می م ب ط به تفهدات ماری

                                                            
 سوئد، نروژ، فنالند، دانمارک )مترجم( - 5

2- Danish Financial Supervisory Authority 
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 ارد ام ا  ظ موادع ماری خ ر را ادشا سازرد اه ااراوان آن م ظف 8ر ظژ

ی اسکاردیواظی  به رحاظ قار ری تضار موادع باید شواسایی شدب ظ به هل  رر ه  چهار اش ر ح زب

قار ن  ظ 0قار ن ارارب ام ر عم می رارمارکزارش رارب ش ر  شک  ممکن به مدی ان ررظن ه  آژارا گ

 ) اه رارای تضلار مولادع گی ی ه  د رسلب صالحیت از د آیود تلمیم ی ب ایماوای 0حک مت محلی

ی ظی بل ای گلزارش دل ری ظجل ر چولین تضلاری بله ظ ظظییله ی ام ر عم میرر اراربباشد ( می

ماولای تق یالاً یک لاری را بل ای  2ی ام ر عم می ر ظژقار ن ارارب 4 ب اردس پ ست خ ر را ایجار رم ر

 9سل ئد ایجار ا رب است ظ رر سل ئد ریلز آیلین راررسلی) از این قای  از ااراوان (  6سلب صالحیت

ی امل ر الار ظزارت اش ر ظ اراربارزامات مشابهی را ظضع ا رب است  رر ب خی م ارر رهارهایی مارود 

اوود  رر رارملارک ی سط ح  رقش مکم  را اییا میاری ب ای مدی یت رر همهرر راستای همک 1ر ظژ

 ش ر های صویی د اهم میاین امک از س ی رمایودگان اتحاریه

شل ر  املا ایلن هایی ارجلام میهای اظهار موادع ملاری  بازرسلیمو  ر ب رسی صحت اعالمیهبه

ب ای تخطلی از اصل   م بل ط بله  اهیرررحاپذی ر  هماوین ها به شک  مو م ص رت رمیبازرسی

هلای ارضلااطی مختلیلی ظجل ر رارر  ایلن تح یم رسلماًتضار موادع  عدم صالحیت ظ ادشای ام ا   

  ش رد ظ اجتواب از چوین شل ایطی بل ای ه یلک از م لئ رین اشل ریردرت اج ایی میها بهتح یم

 ش ر ر عی م ئ ریت شخلی تلقی می

                                                            
1- Norwegian Tax and Public Procurement offices 

2- Danish Public Administration Act 

3- Local Government Act 

ی، کپنهاگ، ، وزارت دادگستر5321دسامبر  53مربوط به  125قانون اداره امور عمومی دانمارک، مصوبه  - 4

ها و مراجع این اصول تحت قیوانین حاکمییت محلیی در عدم صالحیت –( 9-4های /فصل دوم )بخش5322

در جوالی  GRECOدر دانمارک، اخذ شده توسط ( First Evaluation Roundنخستین دور ارزیابی )گزارش 

 .1991سال 

1- Norwegian Public Administration Act 

د مربوط به اداره امور عمومی که متعاقباً با درمورد رویکرد الزم در مواجه با موار 5342فوریه  59مصوبه  - 4

 اصالح شد. 24# 1999آگوست  5ی مصوبه
7- Administrative Procedure Act of Sweden 

8- Ministry of Government and Labor Administration of Norway 
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ارد از یک ر لام ملدی یت ی اسکاردیواظی رر این زمیوه اتخاذ ا ربرظیک ری اه اش رهای ح زب

ی جابلهخ اهاره ریشه گ دته است  مح ر اصلی این ر ام اخالقی  تشل یر ردتلار ریلک اخالقی ریک

اعما  آن ازط یر اوت   سخت ظ اقدامات جزایی ظ توایهی است  رظیک رهلایی مارولد ایلن  توهلا رر 

ی رست سی آزاراره بله اطالعلات ظ سلط ح گ ایاره  پیشیوهد هوگ راستیاش رهایی م در است اه 

 باالیی از اعتمار ظ اطمیوان به خدمات اجتماعی راشته باشود 

ظ رر ب خی مل ارر  0ه تود اه قضات 8م ئ الن قضایی  گ ظب خاصی از مقامات رظرتی–قضات 

ی قضلاییه را تشلکی  شلی از قل ببخ  رر این رسته جای راررد  ایلن رسلته از م لئ رین هارارستان

ای از مقاملات را پ شلش ها طیف گ ت ربرهود  رر ب یاری از اش رهایی اه سی تم اعالم راراییمی

هلای خلاص حلا  ظیژگیریگ ان تحت پ شش این سی تم ه لتود  بااین مارودبهرهد  قضات ریز می

ست اه قضلات حتلی رر سلطح ریل ان ی ااگ رهبهب خی از اش رهای ارظپایی )عمدتاً ارظپای غ بی( 

ها مفا  ه تود  با ت جه به پژظهشی اه اخی اً به ارجام رسلیدب ی اعالم راراییظظییه   از0عاری اش ر

اشل ر  88اش ر عض  اتحاریه ارظپا اه رر این تحقیر م رر ب رسی قل ار گ دتولد   08است  از میان 

  د ار له  آرملان  ای رولد  [3] رارملارک   جمهل ری چلک [2]ب  ات یش  بلژیک  بلغارسلتان مشتم 

اوولد )رملک ظ های علاری خل ر را ثالت رمیموادع ماری قضات رارگاب ر ازاما رگ  پ تغا  ظ اسپاریا

 4( 92  ص 0229ریگ ان  

ها  د ر م ئ    ظظییه راشلته باشلد ررص رت ثات رشدن ده ست رارایی ممکن است حتی رکته:

ی قضلات رر اولار ایلن ررستبه ام ظیژب ب ای استقال  قضایی ظ اعتمار ام ا  خ ر را اعالم رماید  احت

شل رد  ازجملله رالیللی م أره اه قضات رر اش رهای ارظپایی ت سط ارتخابات عم می ب گزیلدب رمی

 رهود های اعالم ام ا  هم ارب قضات را تحت پ شش ق ار رمیرهود چ ا سی تمه تود اه رشان می

های خاصی از اد ار ه تود اله رله جا رارر اشارب اویم  رسته -ایگر طبقات خاص مقامات 

                                                            
1- judicial officers 

2- judges 

3- supreme court 

4- Demmke et al. 2007, p. 75 
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 8مشلاظران ت ان به می اوود  ب ای رم رهسمت رایج سیاسی راررد ظ ره رر جایگاب اش ری خدمت می

  ایلن اشلارب رمل ر  شل ردمقامات سیاسی ظ ریگ  اد اری اه شخلاً ت سط مقام سیاسی  مول ب می

ظ رتل ری   ]4[ 0مشلاظر ظیلژب از اد ار رر اش رهایی مارود ب سوی ظ ه زگ ین  ای رولد بلا عول انرسته 

ظزی ی  جمه ر  ریگ  مشاظران  مشاظران ظ مفاظران ظ هماوین رؤسلای ردلات  رخ لتمشاظران رییا

رمان ش رد  پاررامیدب می [5]ظزی   ظزی ان  ظزی ان رارای م ئ ریت خاص ظ ظزی  اش رمفاظرین رخ ت

مخل ص ه یلک  ااراوان های پاررمان  رستیاران تحقیقاتی ظ هماوینارگل تان  موادع ماری موشی

 اود پاررمان را ثات می یاز اعضا

های سهامی عام رارای مقام ظ ی ریگ ی از اد ار رر این م رر  ا اری ه تود اه رر ش اترسته

هلا را یف تیللیلی ظ رقیقلی رارر ظ ایلن گ ظبسمت ه تود  قار ن اش ر رت ری ررم رر این اد ار تفار

 رهد:پ شش می

 باشد ها  بخشی از موادع رظرتی م تت  های بزرگ اه رر س مایه آناعضای ش راهای ش ات  8

های بزرگلی اله سلهم رظرلت یلا های اج ایلی شل اتهای محلی ظ اعضای هیأتحک مت

 باشد  %22ته بیش از ص رت مجزا یا ارااشها بهحک مت محلی از رارایی خارص آن

 های بزرگ متفلر به رظرت یا حک مت محلی های اج ایی ش اتاعضای ش راها یا هیأت  0

ها رمایودگان سهام رظرت یا حک مت محلی از س مایه ا  ش ات ظ اشخاصی اه از ط   آن  0

  [6]ارداختیار ا ب رم رب

رظرتلی یلا ا لاری اله ت سلط های ب این  اعضای هیات ملدی ب شل اترر اش ر پ تغا   عالظب

ارد  ریز تحت پ شش اعلالم امل ا  ظ مولادع ها به مقامی مول ب شدبرهارهای رظرتی رر این ش ات

 ی مشابهی از اد ار تحت پ شش ق ار راررد گی رد  رر اش ر ریت اری هم رستهق ار می

 اراری اله هایآزاری عم  رر تغیی  حیطه رسلتگاب ر عی رر ارگ ی د ق -ی صمحدیداایره

هایی اسلت اله رر ظج ر رارر  این تغیی ات رر سی تم  ام ا  خ ر را اظهار رمایود  هام ئ رین آن باید

                                                            
1- Advisors 

2- Special Advisor 
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ی رقیلر شل ر رایل باجلازب رارب می باشلد ها به یک د ر ظ یا رهار خاص اه رارای صلالحیت میآن

ب اسلاس ایلن ظیژگلی  ملدی ان های خ ر را ت لیم اوود را تفیین رماید  اد اری اه باید اعالم رارایی

یک از مقامات رر مف ض ری ک ق ار های رظرتی اامالً صالحیت راررد تا تشخیص رهود ادامآژارا

های خ ر را اعالم رمایود  بدین ت تیب رر اش رهایی مارود آرااری ظ است ری علالظب راررد ظ باید رارایی

د به ب خی از م ئ الن رست ر رهود تلا ده سلت ت اروها میب  ده ست ثابتی از مقامات  س ان سازمان

رارایی خ ر را ارایه رمایود  رر ای رود هم ش ایط تق یااً مشلابه اسلت  رر ایلن اشل ر علالظب بل  یلک 

های راملهارلد از: ا لاری اله مطلابر بلا آیینده ست از پیش تفیین شدب  اد ار تحت پ شش عاارت

ارد ظ هماوین های مشخلی راررد یا راشتهرظرت سمتی مل ب ت سط ظزی  ب ای ام ر ماری رر بدره

های ریگ  اه )ب ای ام ر ماری( ت سط ظزی  مشخص شدب مشلغ   ها یا م ئ ریتا اری اه رر سمت

 ارد به اار ه تود یا ب رب

 های خ ر شل رد  بلاها م تفد خط  است  باید ملزم به اعالم راراییاص الً مقاماتی اه مواصب آن

 ی مقامات تحت پ شش سی تم اعالم امل ا  ه رر آن رای بت ان اش ری را پیدا ا ر ایظج ر رماین

حا  ب خی اش رها )ازجمله آرملان( د  ررعینوتفیین شدب باش میزان تحت خط  ب رن ص احتاً با مفیار 

های م لتفد خطل   از های هشدار رر ردتلار مقاملات رظرتلی ظ تشلخیص سلمتمو  ر رصد رشارهبه

رسلد اله رتلایج حاصل  از ایلن رصلد ر   رمیاوود  بهای مواسب رر این زمیوه استیارب میهسی تم

گی رد را تفیین اود  بلا ایلن ها ق ار میی مقاماتی اه تحت پ شش سی تم اعالم راراییرای ب  ا رن

ن هلا ظ شلواختی اعلالم رارایلیی مقامات مللزم بله ارایلهت ان گیت اش رها ازر   راموهتیاسی  می

ای بلا یکلدیگ  راررلد  بلا های گ ت ربعو ان مقامات رظرتی تیاظتااراوان بخش عم می )رظرتی( به

ی جمفیت ظ شمار مقامات رظرتی  تفلدار مطللر ادل اری اله تحلت ت جه به تیاظت اش رها رر اردازب

د  رر رهلهای مختلف رشلان رمی ابتی را رر سی تمگی رد هیچ ظیژگی قاب  ت جه ظ قق ار میپ شش 

ررصلد از مقاملات رر  4تلا  0اویم اه میزان مقاملات تحلت پ شلش از ایوجا به این گیته ب ودب می

ی ااراولان امل ر رظرتلی رر اشل رهایی ررصد از همه 12اش رهایی ر ی  ا زظظ ظ آرااری تا بیش از 

 مارود رظماری ظ احتماالً رت ری با هم متیاظت است 
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 افراد دیگر -4-2
هلا را ریلز ها عالظب ب  مقامات رظرتی ب خی اد ار مل تاط بلا آنعالم راراییهای اب خی از سی تم

رهود  مفم الً این اد ار م تاط ظظییه رداررد شخلاً دای  اعالم ام ا  خل ر را ارایله اوولد  پ شش می

ی ایلن ارایله رهولد  رایل ب ایلن قایل  ادل اری اطالعات مشخلی را رربارب بایدبلکه مقامات رظرتی 

غارااً محدظرت  از اطالعات خ ر مقامات است  یکی از رالی    رر خل ص این رسته از اد اراطالعات 

های خ ر را تحت عول ان ریگل  ادل ار ها ظ راراییچوین ررخ استی این است اه مقامات رسمی ررآمد

وادع شخلی اد اری اه به رحل ی بلا پوهان رکوود  رری  ریگ  ب ای چوین ررخ استی این است اه م

صل رت مولادع ی موادع همگاری اه بههیتأرمقامات رظرتی رر ارتااط ه تود  این قابلیت را رارر اه با 

 است  تداخ  راشته باشود  شخلی م تقیماً رر اختیار مقامات رظرتی م ب طه

های مقامات رظرتی اعالمها رر ت ین اشخاصی اه اطالعات آنآید ده ست رایجرر آراه از پی می

هلا صلدق ی آنای است اه ررم رر همهش ر  شم   این اد ار  رارای قاعدبش ر  ریدب میآشکار می

ت ین حلقله را رر زرلدگی شخللی اود ظ آن عاارت است از: پ شش اطالعات اد اری اه رزریلکمی

 رهود یک مقام رسمی تشکی  می

 [7]های زردگی یا ش یک هم  ان 

 [8]ظ خ یشاظردان  ن  ریگ  اعضای خار اربد زردا 

  ش ر اله از رحلاظ خلار ار بلا مقلام رظرتلی این مفیار توها شام  ا اری می –اعضای خار ار

 باشود مشت ک ه تود اما رزظماً خ یشاظردان یا هم  ان مقامات رمی

ردان مقاملات توها اطالعات هم   ظ خ یشاظرر چود اش ر ازجمله بالرظس  آرااری ظ قزاق تان  ره

های خ یش رارایی رسمی باید رر اعالم ام ا  ذا  ش ر بلکه خ ر این اشخاص ریز باید اظهاریه اعالم

 را ت لیم رمایود 
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 -گالرااها اظهار م های آنارخواست، اارای  بنا به وابستگان و افراا مرتبط که

ش ر  ش ر یا تیحلی آغاز مییاه اخطاری ماوی ب  احتما  تخلف رریادت مها هوگامیرر ب خی ر ام

ی اطالعلات ارایله گ رر  رر اسل ظری  اگ  مقای لهاطالعات اد ار م تاط با م ض ع ریز  ررخ است می

ها بت ان د ضیه ارتقا  امل ا  یلا ی آنظاسطهشدب با ش ایط ظاقفی رالی  موطقی را آشکار اود اه به

ز از ر ارت را مط ح رماید  امی ی ن مجللا ررآمد شخص م رر ر   به اعضای خار ارب به قلد گ ی

را ارایله رمایلد  رر  ]9[اش رارر تا اطالعات م ب ط به اعضای خلار اربد ر م رر ر   را ملزم می 8ملی

 های ارجام شدب مشخص ش ر اه ب خی از اد ار م تاط با مقام م رر ر ل آرااری اگ  با ت جه به ب رسی

خ اسلت ( حقل قی حقیقی ظ یا)ت ان از آن اشخاص های خ ر ه تود  میی اعالم راراییملزم به ارایه

  [10]های خ ر را اعالم رمایداه رارایی

های خل ر باشلود ادتد اه اد اری جز مقامات رظرتی ملزم به ت لیم اعالم راراییاتیاق می ردرتبه

را رر ایلن زمیوله شواسلایی  های زیل ش ر(  این تحقیر رم رهاعالم ماریاتی اه م تااً ارجام می جز)به

 ا رب است:

   [11]ها رر ریتل اریعض  احزاب سیاسی )رؤسای احزاب سیاسی ظ مفاظرین آنمقامات رسم  

 احزاب سیاسی رر پ تغا (  ای )خ رمختار( ظهای اج ایی ملی ظ موطقهاعضای رهار

 ت ارلد این قاعدب می .(صورت انتخاب  و یا انتصاب به)های اولت  ااوطلبان پست

ای ظ ی موطقلهشلدبارتخابهای راظطلاان ریاست رظرت )ب ای رم ره پ تغا (  پاررمان  هیأت

راظطلاان که هایی   ب خی سی تم ریب گهای ارتخابی ظ یا ارتلابی را رر محلی ظ ریگ  سمت

د می را ت لیم اوود اه با د م ت للیم شلدب ت سلط ریگل   بایدرهود  راظطلاان را پ شش می

مقامات رسمی تیاظت رارر  رر میان اش رهای س سیاری تی سابر اه از پ سشلوامه اسلتیارب 

اوود  اش رهای بالرظس  ب سلوی ظ ه زگل ین  گ ج لتان  قزاق لتان  رتل ری  ریتل اری  می

را مللزم ( ارتخلابی ظ ارتللابی)تی های رظررظماری ظ تاجیک تان  راظطلاان ب ای تلدی پ ت

                                                            
1- the Commission of the National Assembly 
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ای است اله رر رر غ ب ارظپا اش ر پ تغا  رم ره. های خ ر را اعالم رمایودراررد تا راراییمی

 های خ ر را ارایه رهود ارد  ده ست راراییآن راظطلاان ریاست جمه ری م ظف

 خا رگلاری  رار)رر مجلا ع ام ارگل تان  صاحاان اارت شواسایی عکلانگاران روزنامه

ی خا رگاران رر پاررمان را راررد ظ یا مجاز به پ شش راریل یی ی ظرظر به مح  ظیژباه اجازب

  ([12]باشودپاررمان ه تود  ملزم به ثات موادع مشخلی می گ دته ررهای ص رتظگ یگیت

   ای را شواسایی رک رب اله رراین تحقیر هیچ رم ره –های غی رظرتی سازمانمقامات رسم 

  ریتل اری 0228 حلا  رر سلا ی این مقامات تحت پ شش ق ار رارب شدب باشلود  بااینهمه آن

( اله از سل ی رظرلت هلا NGOهای غی رظرتی )آن ارجمن م جببهقار ری را تل یب ا ر اه 

ی شدرد  به هم اب ا اری اله رر حل زبی حاامیت محلی تأمین ماری میریت اری یا از راب ب رجه

هلای خل ر ی ده ست راراییها اختیاراتی رارب شدب ب ر  ملزم به ارایه ر عم می به آنی امارارب

ی ده سلت رر ش ایط خاص ممکن اسلت مللزم بله ارایلهها NGOب ررد  رر رت ری رمایودگان 

های ظاگلذار شلدب از ها مأم ریتمثا  رر م ارری اه این سازمانعو انهای خ ر ش رد؛ بهرارایی

رر رتل ری ط حلی  0282ظ  0227های رهود  رر سا حک مت محلی را ارجام میس ی رظرت یا 

ی ی ب رجلهی رسیدگی به س مایهاه ظظییههایی NGOبه بحث گذاشته شد اه به م جب آن 

 های خ ر ه تود ی ده ست راراییش ر  ملزم به ارایهها ظاگذار میعم می به آن

 عو ان متخلص ه تود یا به خ ید ااالهای رظرتیهای ت ان از ا اری اه عض  امی ی نمی

هلای های مشخللی از راراییتلا صل رت ررخ است رم ر اوود خ ید ااالهای رظرتی اار می

 خ ر را ارایه رهود ظ این ررص رتی است اه این اد ار مقام رسمی ظ رظرتی رااشود 

 تمایز میان مقامات سیاسی و تخصصی -4-3
تل  اله پیشای اسلت  چولانظ تخللی ریازمود ت جله ظیلژب تمایز میان ظظایف مقامات سیاسی

های مقاملات رسلمی ی ده ست راراییی ارایهظیژب رر ارظپای غ بی( ظظییهریدیم  چودین اش ر )به

هلا را مقاملات سیاسلی رامیلد تل ان آنسازرد اله میی مشخلی از اد ار میخ ر را محدظر به رای ب
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ان سیاسی یفوی مقاماتی اه ب اسلاس تللمیمات سیاسلی بله مولا)اعضای مجلا ظ اابیوه  صاحب

اه م ز میان مقامات سیاسلی ظ تخلللی همل ارب ظاضلح ری لت ظ رر ارد(  با اینمولب خ ر رسیدب

ت ان گیت اه این اش رها  ااراوان رظرتی مفم ری خ ر را مللزم های مختلف تیاظت رارر  میسی تم

  رارودها رمیی ده ست راراییبه ارایه

های ررمل رر مقاملات رسلمی سیاسلی اسلتدال ها رر زمیوه ام ا  ظ رارایی ط دداری از آشکارسازی

ها ررم رر رمایودگان مجللا ت سلط رارگلاب قلار ن ب خی از این استدال  0229مشخلی رارر  رر سا  

را  آرمان( ب راه شماری از اعضای ب ردستاگ )مجلا دد اساسی ددرا  آرمان مط ح شد  رری  آن ریز این

 های جارای خ ر را به چارش اشیدب ب ررد:ی ادشای عم می اطالعات م ب ط به ررآمد دفاریتظظییه

توها به آزاری ظ علدم تحمیل  ظ دشلار رلارظا ریازمولد اسلت بلکله عم  رأی رارن رر ارتخابات ره

آران اهمیت راشته  گی یت ارد رر تلمیمبه اطالعاتی رست سی راشته باشود اه می بایدرهودگان رأی

ی اطمیوان م رم است  اعتمار بدظن شیادیت اه به اد ار امکلان رم ا اسی پاررماری ب  پایه ]   [باشد 

رهودب باید بدارد چله ا لی را ارتخلاب رأی ]   [های سیاسی را رراا  اوود  عملی ری ت رهد رظیدار

 ]   [اود می

 ت جلهجاربهای اقتلاری اعضای پاررمان  به رظشوی ب ای عم م جامفله ارتااط موادع ظ ظاب تگی

ظ  است  بلکله بله پاررملان آرملان  گذاریتأثرهودب رأی گی یتوها ب  رح ب تلمیماست  این آگاهی ره

عو ان مان را بهاز تأثی  پوهان رسیدن به موادع  م رم آر ر  ص  رهد تا اعضای آن این ت ارایی را می

ی  یگشلک موجل  بله  تیلرررهایک الیت رمایودگی اوود  اطمیولان شله ظردان بله ایلن ت ارلایی 

 «]   [رم ا اسی پاررماری خ اهد شد 

ی اعضلاسلای  )هلا اعضای پاررمان ریز تمای  مش ظعی به رار تن این ام  راررد اه همکلاران آن

هایشلان رر ت ارود ارزیابی اوود اه استدال این م أره می چه موادفی راررد  اعضا با آگاهی از (پاررمان

ها میان مقامات حا  ب یاری از سی تم  ررعین[13]اجا ریازمود محک زرن ظ ب رسی ه شیاراره است

هلا را م ظلف بله ش رد ظ همگلی آنت  تمایزی قای  رمیسیاسی ظ تخللی ظ مقامات باالت  ظ پایین
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  رر تملامی 8های ررحا  گذارت  ریدیم ب یاری از اش راه پیشود  چوانرارهای خ ر میاعالم رارایی

اوولد ظ همله یلا اج ا می ها ظ موادعای را ب ای اعالم راراییم ااز قدرت رظرتی خ ر سی تم یکپارچه

ای حا  رظیکل ر میارلهرهود  ررعینبیشت  سط ح مقامات رسمی خ ر را به شک  یکپارچه پ شش می

شل ر  رر ایلن رظیکل ر از رظ رلدرت ریلدب میاه حدداص  این رظ مد  است ظ اراته به ریز ظج ر رارر

ت ی رارر( م ب ط به مقامات ی گ ت ربش ر  اظری )اه استیاربها استیارب میاعالم مختلف ب ای رارایی

ت  اسلت( بل ای مقاملات تخلللی ظ مولاان سیاسی ب رب ظ رظمی )اه مفم الً سلاربارشد ظ صاحب

  [14]ش رت  استیارب میپایینسطح 

بله مقاملات ارشلد ظ  بایلدها یک سی لتم اعلالم امل ا  چودین رری  ظج ر رارر اه ب  ماوای آن

سیاسی محدظر ش ر ظ یا ررم رر این رسلته از م لئ الن اطالعلات بیشلت ی را اخلذ رمایلد ظ سلطح 

 ز:ارد اباالت ی از ادشای عم می را به ارجام رسارد  این رالی  عاارت

  های خ ر بیشلت  تمایل  احزاب خل صی تأثی گذار  رر دفاریت –خطر باالتر تضاا منافع

های میاره ظ پایین؛ بولاب این راررد با مقامات سیاسی ظ م ئ الن ارشد اار اوود تا مقامات ررب

 ( 821  ص 0226  0احتما  تضار موادع ب ای این گ ظب بیشت  است )گاگل 

 رر راستای م رر پیشین  مقامات سیاسلی ظ م لئ رین ارشلد مفمل الً  – خطر باالتر فساا

ی ب ای رسلتیابی بله سل رهای رامشل ظع ظ غی قلار ری راررلد  ت بزرگهای بیشت  ظ د صت

 بواب این ری ک د ار رر آران باالت  است 

 ماهیلت تللمیمات سیاسلی بلا تللمیمات ظ  - ااوطلبان سیاس  ارزیاب  تصمیمات

ت ی ی ب یار گ ت ربیاظت است  از این مو   تلمیمات سیاسی غارااً راموهاعما  مدی یتی مت

ی سیاسی گی ردباز موادع احتماری را رر خ ر راررد  بدین ت تیب اگ  تمامی موادع مهم تلمیم

ب این  ررمل رر مواصلای ررستی ارزیابی رم ر  عالظبت ان بهشواخته ش ر  این تلمیمات را می

ت ین رهولدگان گ لت ربعم می ه لتود  ایلن رکتله اهمیلت رارر اله رأیاه تابع ارتخابات 

                                                            
1- transition countries 

2- Gaugler 
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 ی ااردیداها راشته باشود اطالعات ممکن را رربارب

   شل ر اله رر مقای له بلا اغللب گیتله می -اهمیت کمتر حفاظت از حریم خصوص

های میاره ظ پایین  ارزش موادع عم می بیشت  از حر ح یم خل صی م ئ الن م ئ الن ررب

 باال ظ مقامات سیاسی است ررب

  ی اد اری اه تحت پ شش مقامات سیاسی ق ار راررد  محدظر ساختن رای ب –اقتصاا منابع

رهد زی ا تفدار چوین مقاماتی ر ات به اعالم ام ا  را ااهش می ی سی تمبار مدی یتی ارارب

 های اد ار امت  است مجم عه

ها مط ح است  احتما  یک سی تم د اگی  اعالم راراییهایی ریز ب ای راشتن حا  استدال ررعین

م اتب ریلز ظجل ر رارر  هماولین اگل  های پایین سل لهآسیب ریدن تضار موادع ظ خط  د ار رر ررب

م اتب قل ار اود م ئ رین رر اجای سل لههد  سی تم اطمیوان از ر ارت ب  ث ظت است  د قی رمی

اه مدی یت یک سی لتم بلا یلک رل ع اظهاریله  م رر ریگ  این اوود ای اار میراررد ظ رر چه ح زب

  گ رر سازیها بهیوهرهد هزیوهیک ان را رر پی راشته ظ اجازب می 8ج یی راشی از مقیاسص ده

ت  رسد موطر محدظر ا رن اعالم ام ا  به مقامات سیاسلی توهلا رر اشل رهایی قل یر   میبه

ام به رحاظ اصل ری راررد  رست  ارت مؤث ی ب  ث ظت ظج ررهودگان ری ماریاتاست اه ب ای همه

ی مل رم را اوود اه رظرت باید ت ارایی ر ارت بل  ررآملدهای هملههای ماریاتی د ض میبیشت  ر ام

 راشته باشد 

هلای میلاری ظ پلاییوی م لئ الن اشل ری ظ ررم رر اوت   تضار موادع  حتی رر م ارری اه ررب

اوود  ر عی سازظاار ر ارتی باید ظج ر راشته های ماری یک اری را ارایه رمیمقامات سیاسی اظهاررامه

ارلد باشد اه رر آن م ئ رین اش ری م ظف 0ت ارد ر عی سی تم ابالن ظ اختیارباشد  این سازظاار می

هلا ی آنظظییلهبه شک  خاص  س پ ست خ ر را از تضار موادع حقیقی ظ احتماری اه رر رظرلد ارجام

های خارجی یا راشتن پ راختی اج ای ظظایف رسمی ظیژب یا رگهرر  آگاب سازرد  سپا اجازبظج ر را

                                                            
1- economies of scale 

2- notification and authorisation 
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 های راظطلااره به تشخیص مقام رسمی ماد ق ب تگی خ اهد راشت سمت

های متیاظتی از این ارگ  رر اش رهایی مارود آرمان  رارمارک  ر ظژ ظ سل ئد ظجل ر رارر  رر رم ره

ی این ب راشت د اهم ش ر اله ممکلن رر جایی زمیوه اگ  8ن راررسی اراریآرمان ب اساس قار ن آیی

ی را رعایت رکود  یا یکی از ط دین چولین ط دیبتضار موادع   ظاسطهبهاست یکی از مقامات م ئ   

را از  ریگل ( اریاختصلاحبدل ر ) ارعایی راشته باشد  آرگاب آن مقام م ئ   م ظف است ماد ق خل ر

از استثواهای  ر  ص    ررم رر م ای  غی   [15]ظ از ظرظر به م أره خ رراری رماید ش ایط آگاب ا رب

خاص  اد ار تحت اختیار قار ری رؤسای خ ر ق ار راررد  مقاملات رسلمی رر راسلتای دل اهم سلاختن 

 هی م لأرظیژب ررم رر ح زبگی ی را د اهم آظررد ظ بهارزامات قار ری  باید اطالعات الزم ب ای تلمیم

اطالعلات الزم را رر اختیلار م لئ الن م ب طله قل ار   ظ موادع رارای ارزش پل ری ارزحمهحر  حارثه

  [16]رهود

ی چه گیته شد  ب اساس قار ن آیلین راررسلی اراری  رخ لتین ظظییلهرر اش ر س ئد مشابه آن

صل رت غارالاً بهم ئ الن اش ری این است اه تضار موادع خ ر را شواسایی ظ ادشا رمایود  این ادشلا 

ش ر ظ مقام رسمی رااید خل ر بله م ضل ع رسلیدگی اولد  اگل  رر گزارش ب ای س پ ست ارجام می

ی تضار موادع ت ریدی ایجار ش ر ظ هیچ مقام رسمی ریگ  به م ض ع رسیدگی رکولد  سلازمان زمیوه

  [17]ش ایط را ب رسی خ اهد ا ر

 یلک اارمولد است  رر ر ظژ ت موفطفمیوه قدری رسد رظیک ر ر ظژ ظ رارمارک رر این زر   میبه

گی ر اه آیا صالحیت الزم را رارر یا خی   اگ  یکی از ط دین یک مل رر اراری خ ر تلمیم می  رظرت

 پذی  باشد  یا اگ  اارمولد رظرتلی م ب طله ی ارجامت جهقاب تقاضا رماید ظ این اار بدظن اتال  ظقت 

ت ین مقام ارشد خل ر رر   م ض ع را ب ای رظشن شدن با رزریکی چوین ام ی ش رخ ر مت جه زمیوه

ی اشتغا  اضادی  قلار ن رهوم رهلای الزم را رر راسلتای ایجلار   رر زمیوه[18]میان خ اهد گذاشت

را بیلان  به اجل ای خلدمات رظرتلی مل تاط باشلد اه اشتغا  اضادی اارمود رظرتشیادیت  ررص رتی

ررخل ص اشتغا  به اار اضادی ااراوان  رر  اارد ما باید اطالعات الزمرارر  اراته رر بفضی از م امی

                                                            
1- Administrative Procedure Law 
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آیلا اشلتغا   الهرظرت را بدظن ررخ است ارایه رماید  اراته م ارری ظج ر رارر اه رر آن ر ات به این

اضادی اارمود رظرت با موادع مش ظع ظی سازگاری رارر یا خی   شاهه ظج ر رارر  رریک ق اررار ااری 

اشلتغا  اضلادی  ن است ارزام ب ای اارد ما ررخل ص ارایله اطالعلات الزم رر زمیولهشخلی ممک

  [19]باشد  رر ر   گ دته شدب باشدد ری اه اارمود رظرت می

بله ایلن امل  اشلارب رارر اله ااراولان  8رر بخش رظرتلی سل کح ن رر رارمارک رست رارفم  

راررد س پ سلت خل ر را آگلاب اوولد  هماولین ررص رت م اجهه با م ارر ملم س تضار موادع ظظییه 

ش رد  باید به س پ ست خ ر اطلالع اه ااراوان ررم رر ظج ر تضار موادع خ ر رچار شک میهوگامی

  [20]رهود تا شک آران ب ط   ش ر

  مشل ظط (از ظج ر تفارضات موادع ااراوان رظرت)سازی سی تم اراری رسد اج ای آگابر   میبه

های غی متم از اله گ ره سی تمباشد  اینمی زی موطقی اخالقیات رر بخش رظرتیبه یک ررظری سا

گ یی مدی ان رهارهای رظرتی تکیه راررلد  رر ظ پاسخ شکلی ق ی ب  د هوگ اخالقی ااراوان رظرتبه

های اراری گذار مفم   ری تود  زی ا اش رهای ررحلا  گلذار  بله ایجلار سی لتم ررحا اقتلارهای 

هایی مثالً با رلام ب م ازی ب  رهارهای رظرتی تکیه راررد اه این ام  اغلب با ایجار سازماناووداوت  

 گ رر   اج ایی می0ررستکاری جزی ب

                                                            
1- Good Conduct in the Public Sector 

2- islands of integrity 
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 هایادداشت

 0  مارب 0 قار ن ضد د ار  بخش  8

با این ظصف ب اساس قار ن ادشای عم می موادع ماری مقامات رظرتی ارشد بلغارستان  اد ار   0

ها شام  رییا ظ قضات از م ز ظ خارجها  ررآمدها ظ مخارج خ ر رر راخ  اش ر ملزم به اعالم رارایی

 ( 2  مارب 0باشود )بخش رارگاب عاری د جام ظ ری ان عاری اراری می

رر یکم  ه سارهارد اشتغا  خارج از شغ  خ ر را رر رارمارک  قضات م ظف ض حا ررحا   0

 د ریه گزارش رهود 

 یاخالق رر ح زب از قار ن 87( 8رارای مفوی خاصی است اه رر بخش )« مشاظر ظیژب»   4

 عم می به آن رارب شدب است ظ به مفوای د ری است اه:

  (1) 7شغلی را رارر یا راشته اه ب اساس بخش e  از قار ن مدی یت خدمات عم می

ص رت رقابتی به این ت سط یک مقام رسمی شخلاً ظ ره به 0224)استخدام ظ ارتلابات( مل ب 

مقام مول ب شدب باشد یا تحت یک ق اررار ب ای خدمات ت سط یک مقام رسمی استخدام شدب باشد 

 ق اررار ارتخاب شدب باشد  ی رقابتی ت سط یک مقام رسمی ب ای اعطای اینظ شخلاً ظ ره به شی ب

  ای باشد ب ای مقام رسمی ت صیه  گ رهظ د ری اه اارا ر یا اص   اارا ری ظی به

 ها را د اهم آظرر یا آظررب باشد مش رت یا ریگ  م اعدت

 : تفاریف1رست رارفم  خدمات اجتماعی )ظی ایش هیتم(  بخش 

 2  اص  8  بود 4  بخش «ات رظرتیهای مقامجل گی ی از تضار موادع رر دفاریت »قار ن   2

  اص   8  بود 4  بخش «های مقامات رظرتیجل گی ی از تضار موادع رر دفاریت »قار ن   6

81  87  02 

های ی هم  ان ظ زظجارد اطالعاتی را ررباربب ای رم ره ظزرای رظرت رر رارمارک م ظف  9

  راخلی خ ر د اهم رمایود 

(See: Ministrenes personlige økonomiske interesser mv, 

www.stm.dk/Index mainstart.asp/_a_1628.html./ 
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شل ر مقاملات رظرتلی مللزم بله ارایله اه رر اش رهای ارظپای غ بی امت  ریلدب میبا این  1

های ماری های زردگی ظ خ یشاظردان خ ر رر اظهاررامهی هم  ان قار ری ظ یا ش یکاطالعاتی رربارب

اطالعلات مشخللی  بایلدز این ارگ  شواسایی شدب است  ب ای رم رله رر ای رولد  هایی اش رد  رم ره

ارایه ش ر اه رر آن هل  پ سشلی « اد ار م تاط»هم  ان ظ ان ی هم  ان  د زردان ظ یا د زردرربارب

شل ر رر راستای این م ض ع اه آیا یک د ر با د ر ریگ  م تاط است یا خی  ت سط م ار زی  تفیین می

یک د ر با د ر ریگ  م تاط است هماوین بدین مفواست اله دل ر ریگل   اهنیب  اای ماوی ب)ه  مار

 باشد(:ریز به د ر رخ ت م تاط می

 یک د ر به شخص م تاط است اگ  آن د ر خ یشاظرد شخص باشد  

  عو ان مت ری یک اعتمار  رر رابطه با یک د ر  ه یک از ی ظ دیت خ ر بهاردازببهیک شخص

 ریع اعتمار ه تود  م تاط است آن د ر یا ا اری اه ذی د زردان

 باشدیک شخص با ه  د ری اه با ظی رارای ش اات است  م تاط می  

  یک ش ات با یک شخص م تاط است اگ  آن شخص اوت   ش ات را رر اختیار راشته باشد

  باشودیا آن شخص ظ اشخاص م تاط با آن با هم اوت   آن ش ات را رر اختیار راشته 

  گ ره اوود همانیک ش ات اار میب  ر ارت ام ارجام رظ یا چود شخلی اه با هم ب ای  ه

ش ات اار ب  ها ب ای ارجام ر ارت اه با یکدیگ  ظ با ه  شخلی اه رر م ی  یکی از آن

  اود م تاط ه تود  باید م تاط با آن ش ات رر ر   گ دته ش ردمی

 ی اسل ظریمواع: پ سشوامه  7

 ی آرااری: پ سشوامهمواع  82

 8  بود 4  مارب «تو یم موابع خل صی ظ عم می رر خدمات اجتماعی»قار ن   88

 مود  مجلا ع ام ارگلیا رگاران عالقهثات رام از رظزرامه  80

www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmjournl/ 
journl/memi01.htm. 

 
13. BVerfG, 2 be 1/06 vom 4.7.2007, Absatz-Nr. 271, 274, 278, 

www.bundesverfassungsgericht.de/ 
entscheidungen/es20070704_2bve000106.html. 
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14. Яременко, C. “Декларирование доходов публичными 
служащими в Украине” 

ها ب ای مقامات رظرتی به موزره یک ابزار ب ای مقابله با اظهار رارایی»ارائه شدب رر سمیوار 
  0227ااتا   86-82  بلغارستان  بلگ ار « د ار
   08(   بخش Verwaltungsverfahrensgesetzقار ن آیین راررسی اراری )  82

 8بود
 80  بود  88(  بخش Förvaltningslagقار ن اراری رظرت ددرا  )  86

  80  بود88(  بخش Verwaltungsverfahrensgesetzقار ن آیین راررسی اراری )  89
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssakerقار ن آیین راررسی اراری )  81

forvaltningsloven 6(  بخش 
 Etiske retningslinjer forراهومای اخالقی ب ای خدمات رظرتی )  87

statstjenesten  ) 0/4بخش  
www.sph.dep.no/ 
templates/PersonalMelding.aspx?id=989. 

    04(  صحیه God adfærd in det offentligردتار صحیح رر بخش رظرتی )  02
http://cms.ku.dk//upload/ 
application/pdf/355e7e20/God_adfaerd.pdf. 
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های گیل ر  اظهارراملهاله اغللب مل رر اسلتیارب می« هلااعالم رارایی»ب خال  عاارت مختل  

های مقامات رسمی ظ رظرتی مفم الً م تلزم ار اع ریگ ی از اطالعات است ظ ررظاقع ب یاری از رارایی

 رمایود های م ب ط به ام ا  را ررخ است رمیان  ص داً راربعو هیچها بهسی تم

 درآمد -5-1
های ماری مقامات رظرتی ررآمد است  موطلر های ارزامی رر اظهاررامهت ین ار اع راربیکی از رایج

اه اطالعات م بل ط بله ررآملد مقاملات رظرتلی  ام رارای رظ ظجه است: رخ ت ایناین ارزام  رست

 –سازر )بواب این مواع ظ ر ع ررآمد آشکار می های ثارث مشخص رر ارتااط با ط   موادع این اد ار را

ریلز مشلخص  شدت این موادع راعالظب ب  این  ش ر( ظآشکار می 8اضاده ارزش س مایهمثالً حق ق یا 

آمد اه آگاهی از سهم ر ای ررگ رر(  رظم این)بواب این رر بیشت  م ارر میزان ررآمد مفین می رمایدمی

اود اه آیا سلمت رسلمی ی این ام  را د اهم میرسمی رر مقاب  ررآمد جارای  امکان قضاظت رربارب

یا خی   این م أره مفمل الً بلا مقاملاتی اله ازط یلر  د ر  اظر یتی ب ای ررخ است اعالم ام ا  است

اه ظظایف رسلمی ان عو ان رم ره رمایودگان پاررمش رد ارتااط بیشت ی رارر؛ بهارتخابات ب گزیدب می

ش ر  از س ی ریگ   رر ها ت سط ق ارین قضایی تیلیلی بلکه ت سط اص   قار ن اساسی تفیین میآن

های م ب ط به ررآمد  ض ظری است تا بتل ان ح اب سی یا تحقیقات احتماری  امکان رست سی به رارب

ی رظم ظج ر جواه  بااینمشخص ا ر آیا ث ظت شخص ازط یر موابع مش ظع قاب  ت جیه است یا خی 

)مفمل الً رر راسلتای اهلدا  ماریلاتی( تحلت  های مش ظع مقاماتها ررآمدهایی اه رر آنرر سی تم

 گی ر  ت جیه چوداری ردارر های رقیر ق ار میبازرسی

ت ین ظ اایلدت ین راب  ت ان ررآمد را اعالم ا ر  ص یحها میچودین راب ظج ر رارر اه ازط یر آن

  س رهای سهام  ع اید حاص  از دل ظش یلا هابه ب  هاارزحمهحر  حق قها )مجم ع تمام ررآمدبیان 

ها  هدایای رقدی ظ غی ب(   ارثیههایاشق عههای بیمه  ع اید ب ردب شدن رر ها  غ امتی راراییاجارب

 سیاری لتی سلابر ها است  این شی ب  استاردارر رایج ب یاری از اشل رهای سظ تفیین موابع م ثر آن

                                                            
1- Capital Gain 
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های مختلیی ازجمله: تفیین یک سقف اه ررآمدهای بلاالت  از ت ان با رظشاست  چوین ارزامی را می

ی جابهاز پیش تفیین شدب  هایبودی  ارزام به تفیین میزان ررآمد رر رسته8ش ردآن مشم   اعالم می

های مل رر از مقدار آن تفدی  رم ر  رم رله ر  ص    ظ یا ارزام به اعالم مواع ررآمداعالم رقیر مواع 

اد ار باید میزان یلا ارزش پل ری ه یلک از مولادع یلا »ش ر اه رر آن اخی  رر سی تم ای رود ریدب می

ی حاص  از ه  مفامله  ح ده  شغ  ظ ه  اشتغا  ریگ ی را اه رر اظهاررامه ذال  شلدب هاارزحمهحر

 ادع ر رها رر ارگل تان است ی ریگ   ثات مورم ره 0« است  مشخص اوود

هوگلامی  بایلدب ای اعضای ب ردستاگ آرمان  میزان ررآمد راشی از یک اشتغا  جارای یا قل اررار 

یل رظ رر سلا  د اتل   82222ی رظ رر ملاب یلا  8222از یک اشتغا  از  0ذا  ش ر اه عایدی راخارص

پ راختی ه  شخص را ذا  اوود  مگ  باید مقدار رقیر    رر ارگل تان  اعضای مجلا ع ام [1]رظرمی

 4رهدعض  پاررمان خدماتی را ارایه  عو ان یکی صالحیت ااری خ ر بهرر م ارری اه د ر رر حیطه

از حقل ق  %82تل  از اه بیشرسلت آملدب باشلد )ررصل رتیازط یر زمین ظ رارایی به اه یا ررآمدی

 2پاررماری رمایودب باشد  باید اعالم ش ر( 

از سل ی  ها خ استار اطالعات رظشلوی از سل رهای رارب شلدب بله مقاملات رظرتلیب خی سی تم

باشلد  رر ایلن زمیوله امتیلازات هم ارب مفار  ررآملد رمیهای ثارث ه تود اه میه م رقیر آنط  

ی ش ر  ملثالً پ راخلت هزیولههای ثارث اعطا میخاصی ظج ر رارر اه رر ب خی م ارر از س ی ط  

اولد ایلن هزیوله را اه خ ر مقام رظرتی یا سلازماری اله ظی رر آن الار میی اینجابهسی  مقامات )

گ ررلد اله م ارر اغللب توهلا زملاری دلاش می گ رهاینظ غی ب   هاهمانبپ رازرد(  ار اع پذی ایی از م

                                                            
 مثال برای اعضای بوندستاگ آلمانعنوانبه -5

 (Public Office Commissionاستانداردهای کمیسیون منصب دولتی ) -1
3 - Gross Revenue 

( GBP 5 001 – 10 000و یا،  GBP 5000)تا میزان   GBP 5000های الزحمه سالیانه باید در دستهحق -4

 ارایه گردد.

 *GBP  یاGreat Britain Pound )همان پوند یعنی واحد پول بریتانیا است. )مترجم 

 1993دولت انگلستان،  -1
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ها را رر ارتااط بلا مقلام رسلمی خل ر رریادلت اولد )چولین شل ایطی رر باشود ظ شخص آن رارارامه

هایی مختلف ظج ر رارر ظ رر اش رهای مختلف مارود بلغارستان ظ ارگل تان متغیل  اسلت(  رر سی تم

 گی ر این زمیوه  رر اغلب م ارر  یک سقف قیمتی مشخص  م رر استیارب ق ار می

 اموال -5-2
رمایولد  رآمد خ ر  ام ارشان را ریز اعالم عالظب ب  ر م ظیود رر ب یاری از اش رها  مقامات رظرتی

های ملاری ذال  ال ر؛ ازجملله: املالک  ارل اع مختللف ت ارد رر اظهارراملهار اع مختلف ام ا  را می

  مللارح 8ظ آثلار هول ی  حی ارلات بلاارزش هلایقهیعت  موق  خ ررظها  ظسای  موق   )های رارایی

های های بارکی ظ سپ رباردازظ پا رارمدتهای بهارار  ظام اظراقها ظ ریگ  ظ غی ب(  سهم 0ساختماری

رقدی  اطالعات م ب ط به ام ا  همارود اطالعات م ب ط به ررآمد مقامات رظرتی  ب خی از موادع ایلن 

ی پاررمان رر مکان خاصلی صلاحب اه یک رمایودباوود  ب ای رم ره آگاهی از ایناد ار را آشکار می

یگلاب آن مکلان قضلاظت اولیم  بله ی جای ظی رربارب یگم ضعی اود ررباربملک است  امک می

رهلد ی پاررملان بله ملا امکلان میی اظراق بهارار متفلر به یک رمایودبهمین ص رت آگاهی رربارب

ارجام رهیم  با ایلن تیاسلی   ررم رر اقدامات ظی رر ارتااط با دالن بخش اقتلاری یک ارزیابی جامع

های ارتلزام بله اعلالم امل ا     ظ ت جیهها  یکی از رالیام رر بفضی سی تمت ان گیت اه رستمی

تل ان ررآملدها می های م ب ط به امل ا  ظی رارببا مقای ه ت ریرقباشد  به بیان ر ارت ب  ث ظت می

باشلد یلا ب رسی ا ر اه آیا تغیی ات ث ظت یک مقام رظرتی از م ی  ررآمدهای مش ظع اعالم شدب می

ارااشلته  م ظرزمانبلهها اله ی اشکا  راراییهمه  هاامهخی   رر چوین م ارری  مهم است اه اظهارر

 پ شش رهود  ارد راشدب

هلای اصل ری های مختلیی اعالم رم ر  یکی از رظشت ان از رابها را ریز میهمارود ررآمد  رارایی

ی ر لارت بل  ثل ظت از ها رر حل زبرر این زمیوه تفیین ارزش ام ا  اعالم شدب است  )ارزش رارایی

                                                            
 مثالً در کرواسی -5

 مثالً در بالروس -1
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ها  اعالم ار اع ی ارزش رارایی  یکی از متغی های د عی رر زمیوه[2]یت بیشت ی ب خ ررار است( اهم

باشد  یکی از مل ارر ریگل ی مشخلی از ام ا  ررص رت د ات  ردتن از سقف ارزشی تف یف شدب می

ملداظم  یاه باید رر این زمیوه به آن ت جه راشت  ام ا  تحت تملک رر مقاب  ام ا  رارای اسلتیارب

ت ان ظیالیی را مثلا  زر اله از ی مداظم میباشد  ب ای ام ا  رارای استیارب)اجارب  ظریفه ظ غی ب( می

ی امل ا  س ی ط   ثارث ب ای اقامت رایم یک مقام رظرتی تهیه شدب است  )اوت   تخللف رربلارب

ریازمولد ر لارت  (ظریفلهمارود اجلارب ظ یلا )ت  است ظ رر مقاب   ام ا  استیارب شدب تحت تملک سارب

ای اسلت اله رر آن مقاملات رسلمی ی تضار موادع ه تود(  رت ری رم رهی رر رابطه با م أرهت جامع

اوود را گزارش استیارب می آنص رت رایم از یا به ظ ها استارد ه گ ره رارایی اه متفلر به آنم ظف

ش ر ارزام به ذا  آن رسلته از مولابع ملاری هایی اه امت  استیارب میرهود  رر این میان یکی از شی ب

ارد  ب ای رم ره قار ن آرااری ت  استیارب شدبهای بزرگعو ان ابزار رر راستای ا ب راراییاست اه به

  [3]از س ی اد ار اعالم ش ر  باید« هاموشأ ایجار آن»اود اه ام ا  ظ تل یح می

باشلود  ایلن ی از امل ا  میمحلدظری ار اع ها ررباربی راربهای توها خ استار ارایهب خی سی تم

اه ب ای رستیابی به اهدا  ر ارت ب  ث ظت د اگی   اطالعلات راالادی را گل رآظری شی ب  رر عین آن

ی مشخلی از تضار موادع استیارب شل ر  بلا وابع بارق بعو ان رظشی ب ای اوت   مت ارد بهاود  میمی

های تجاری را اعالم اوود  این تیاسی   اعضای مجلا ب ردستاگ آرمان  توها باید مشارات رر ش ات

  [4]ت جله تلأثی  ظ ریل ذ تجلاری ایشلان گل رر اه این مشارات باعث ادزایش قاب هم ررص رتیآن

رظ ه لتود اله ارل اع ب لیار بیشلت ی از ان با این ارزام رظبلهحا  اعضای مجلا ع ام ارگل تررعین

 ارد از:ها عاارتهای خ ر را اعالم رمایود  این راراییرارایی

  اله بل ای سلک رت شخللی ت جهی راشته باشلد )مگل  اینه  زمین یا ماری اه ارزش قاب

ت جهی ملد قابل ش یک زردگی ظی استیارب ش ر( یا از آن ررآ ی مجلا یا هم   ظ یارمایودب

 ا ب ش ر 

 ص رت شخللی ظ چله ازط یلر ها ه تود ظ این سهام چه بهموادفی اه به شک  سهام ش ات

ت ارلد بیشلت  از ی مجلا باشد  این سهام میهم   یا ش یک زردگی یا د زرد متفلر به رمایودب
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 %28ش ات خل صی ظ یا عم می باشد ظ یلا امتل  از  کی 8از مجم ع بهای اسمی سهام 82%

 (0227رظرت ارگل تان  )ت  از حق ق رمایودگی مجلا شخص باشد  باشد ظری ارزش آن بیش

راررد تا ام ا  خ ر را ی ارظپا م ئ الن اش ری خ ر را ملزم میشمار اردای از اش رهای اتحاریه

 اتحاریله ارظپلاقالدیم  اعالم اوود  ب اساس پژظهشی اه اخی اً به ارجام رسیدب است  رر اش رهای 

مارود د ار ه  آرمان  ایتاریا  پ تغا   اسپاریا ظ ارگل تان  م ئ الن اش ری مجا ر ری تود ام ا  خ ر را 

این اتحاریه مارود مجارستان  رتل ری ظ دوالرلد  م لئ الن اشل ری  جدیداعالم اوود اما رر اعضای 

مللزم بله ایلن الار  م ظف به ارجام این اار ه تود )م ئ الن اج ایی ارشد توها رر اش ر مجارستان

ردته  رر ب یاری از اش رهای خارج از اتحاریله ارظپلا  هم(  رظی70  ص 0221  0باشود( )مودیه تامی

 ام ا   اقالم رایجی رر میان ار اع اقالم مشم   اعالم از س ی مقامات ه تود 

 هدایا -5-3
شلام  ماهیلت هلای هلدایا اغللب شل رد  ظیژگیهدایا ررظاقع ر ع خاصی از ررآمد مح ل ب می

ی ها است  م أرهغی رسمی )زی بوای ق ارراری رداررد ظ اغلب مشم   ماریات ری تود( ظ غی مفم   آن

شل ر رله بله ر لارت بل  اعالم هدایا تق یااً همیشه به اوت   تضارهای احتماری رر موادع م بل ط می

شل ر  هلدایا ب میراری مح ل ظج ر رر ب خی مواطر اه رسم رارن هدیه سلوت ریشلهث ظت  بااین

ارد  مق رات م ج ر گ ره اه تحقیقات پیشین رشان راربت جهی باشود  همانت ارود موشأ ث ظت قاب می

ی اعالم هدایا رر اش رهای ارظپایی مختلف با یکدیگ  تیاظت راررد  رر رتل ری اعلالم هلدایا رر زمیوه

ازط یلر آرای عمل می ظ اعضلای ب ای تمامی مقامات رظرتی )ازجمله مقامات رسمی ارتخلاب شلدب 

سیاسی موتلب ظ مقاماتی است اله  پاررمان( اجااری است  رر ره تان این قار ن توها شام  مقامات

ارد  رر مجارسلتان توهلا اعضلای پاررملان مشلم   ایلن قلار ن ازط یر ارتخابات محلی ارتخاب شدب

ی موتللب ظ رظرلت مشلم   آن باشود ظ رر اش رهای آرمان  اسپاریا ظ ارگل لتان مقاملات سیاسلمی

                                                            
1-Issued Share Capital 

2-Mendieta 
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هلا بلیش از یلک ررصلد از تمامی هلدایایی اله ارزش آن بایده تود  رر ارگل تان  اعضای مجلا 

 2222اه ارزش هدیه بیش از ارد هوگامیرا اعالم اوود  اعضای مجلا آرمان م ظف حق قشان است

ر   از ارزش آن را صل   ی رظ است آن را داش رمایود  رر د ار ه  اعضای مجلا باید ه گ ره هدیه

 ( 70  ص 0221اعالم اوود )مودیه تا  

شل رد اله رر ارتالاط م لتقیم یلا ق ارین پذی ش هدایا مفم الً )ره همیشه( شلام  هلدایایی می

هایی ه تود ش رد؛ این هدایا غارااً آنغی م تقیم با اج ای ظظایف ت سط مقام رسمی رارب ظ گ دته می

ی شخلی ها  آن رسته از هدایایی اه رر رای بحا  رر ب خی سی تمود  بااینباشاه ریازمود اعالم می

باشود )ب ای رم رله مقاملات رسلمی سازی میی داشش رد ریز مشم   قاعدبمقام رظرتی پذی دته می

ای را از رزریکلان ی رقدی را اعالم رمایود ظ مقامات رسمی ریت اری اگ  هدیلهه گ ره هدیه بایدرت ری 

یا حداق  اسلتاردارر زرلدگی  [ 8ی اجتماعی ض ظریظاحد هزیوه 22ریادت رمایود ظ ارزش آن از خ ر ر

ای را از ریگ  اد ار رریادت اوود تجاظز اود باید آن را اعالم اود ظ اگ  هدیه ]ی رظ است 01اه تق یااً 

علالم رمایولد(  ی اجتماعی ض ظری بیشت  باشلد  بلاز هلم بایلد آن را اهزیوه ظاحد 2اه ارزش آن از 

هلا رل عی هدایا مفم الً )ره رزظماً( از ارزش رقدی پاییوی ب خ ررار ه تود  ب ای اعالم آن اهییازآرجا

ی رااارآملدی سی لتم باشلد(  ت ارلد رشلارهبیوی شدب است )ررظاقع را ر چوین سلقیی میسقف پیش

ار ه گ رله ارلزام رر اعلالم اولد  رر ایجلازآرجااه رسم رارن هدیه رر مواطر مختلف با هم د ق می

یی اه رر آن رارن هدایای ا چک ررجاهای د هوگی را باید رحاظ ا ر؛ ب ای رم ره هدایا  خل صیت

رر هوگام ب تن ق اررار با م ئ الن اش ری م س م است  ر ام اعالم باید هدایای غی مفمل   مارولد 

 سی های تی یحی یا خ ررظ را ریز پ شش رهد 

 مخارج -5-4
ی اسلت اله ررحارهای ماری آران ری ت ظ این ات رظرتی مفم الً جزء اقالم اظهاررامهمخارج مقام

 ,OECD, 2008) ی ر ارت ب  ث ظت قاب  استیارب اسلت های م ب ط به مخارج رر زمیوهاص الً رارب

                                                            
1-basic social expenses 
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p.67هایی اه موج  بله ت ارد با ص   مخارج رر رابام به رحاظ تئ ریک  یک مقام رظرتی می( رست

ایلن ررآملد رر   بولاب این؛ مشل ظع خل ر اسلتیارب اولد ررآمدش رد  از ت جه ام ارش رمیش قاب ادزای

 ی اعالم مخارج ذا  ا ر ت ان آن را رر اظهاررامهگ رر  اما میی اعالم ام ا  ه یدا رمیاظهاررامه

 شلانیهاپ راختشیپت جهی راررد ظ ر ارت ب  مخارج رر م ارری اه مقامات رظرتی تفهدات قاب 

های اوود  رر سی تم رت ری ظ ریت اری رم رهها تواسای ردارر  اهمیت زیاری پیدا میبا ررآمد رسمی آن

ی ارتزام به بیلان مفلامالت ظاسطهاز مخارج مقام رسمی به خ رر اه رر آن ب خیامت ی به چشم می

ب ای اوتل   تضلار مولادع  عمدب ط ربهاطالعات م ب ط به ررآمد  رظرتی اعالم ش ر  حداق  رر رت ری

اه مقامات رظرتی ازآرجام رارن ظظایف اراری خ ر اه به رح ی بلا شل اای رح یگ رر بهاستیارب می

 ارد اود  موع شدبتجاری ایشان ارتااط پیدا می

 منافع نقدی و غیر نقدی -5-5
دله  ی موادع رقدی جدا از مولب رسمی عاارت است از مزر اشلتغا   ح های عمدبیکی از شک 

ظ غی ب )رر مدت زمان تلدی رر سمت رسمی ظ گاهی پلیش یلا حتلی  اشتغا  رر سمت هیات مدی ب

ها را اعلالم اوولد  ررآمدهای خ ر ظ موابع آن بایدهایی اه مقامات رظرتی ازآن(  رر بیشت  سی تمپا

عو ان م رری رر بهرا  گ رر  گاهی اشتغا  خارج از اار رظرتی ریز باید اعالم اشتغا  خارج از اار رظرتی

های اعلالم از س ی مقامات رظرتی اعالم ش ر )بل ای رم رله سی لتم بایدگی رد اه رسماً میر   می

ب ای قضات رر رارمارک ظ ر ظژ(  موادع رقدی جدا از ررآمد ظاقفلی  امل ا  ظ اشلتغا  بی ظرلی شلام  

رهولد  ی را ظعلدب میاله ررآملدهای آتل 0  مفاهلدات غی رسلمی0ی تفهلد شلدبرامه  ضمارت8ری ن

باشود  اگ  این موادع رارای ارزش ماری ظ غی ب می 2بگی ی های م تم ی  ب رامه4ایق اررارهای بیمه

 د ار  خط  باالیی را به هم اب خ اهود راشت  ی تضار موادع ظ یا حتیت جهی باشود  رر زمیوهقاب 

                                                            
1-debts 

2- assumed guarantees 

3- formal and informal agreements 

4- insurance arrangements 

5- pension schemes 
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ها ظ ام ا  مشلخص خل ر اعالم ررآمدر مقامات رظرتی  توها هوگامی ملزم به رهماوین امکان را

ت ارود ب  رح ب ارجام ظظایف مقام رسلمی ش رد اه این ررآمدها ظ ام ا  رر حکم موادفی باشود اه می

« ب ح ب اهمیلت خل ر»تأثی  بگذاررد )ب ای رم ره ام ا  ظ ررآمدها حاظی موادع مشخلی باشود اه 

ظج ر  ایلن (  بلااین0282رظرلت ارگل لتان  ) ( باید رر ردت  ثات موادع ر رهای ارگل تان ثالت شل رد

جای تضار مولادع خل ر را بله  آید اه مقامات رظرتی م ظف باشودظضفیت  مفم الً زماری به ظج ر می

 های رایج رر قارب مشخص  م رر به م رر اعالم رمایود اظهاررامه

رسلمی یلا رزریکلان  اه بل ای مقاملات ارد از موادفی ه تودموادع غی رقدی طار تف یف  عاارت

های بلدظن هلا یلا سلمتی ماری به هم اب رداررد  موادع رایج رر این رسته شام  عض یتها  به بآن

ها  بویارها ظ احزاب سیاسی  ریگ  سازمان پ راخت اج ت ه تود؛ ب ای رم ره عض یت رر هیات مدی ب

م ام ری بله ریابلت از ادل ار خلاص  ارجا ص رت اار راظطلااره یات ارد بهغی ب  این م ارر هماوین می

 بدظن اج ت باشد 

ارلد تملام اه ب  ماوای آن مقامات رظرتلی م ظف باشودها رارای مق راتی د اگی  میب خی سی تم

هلا تلأثی  بگلذارر  ادشلا ظظایف رسلمی آن موادع شخلی خ ر را اه ممکن است به رح ی ب  ارجام

ش ایط ریگ ی را اه ممکن است باعث ب ظز »ارد رتی م ظفرمایود  ب ای رم ره رر ریت اری  مقامات رظ

اه آیا یک مویفت خاص ب  ظظایف یلک ی اینآشکار رمایود  هوگام قضاظت رربارب« تضار موادع ش ر

هایی بله گذارر یا خی   ممکن است س ءتفای  به ظج ر آید  رررهایلت  چولین پ سلشم ئ   تأثی  می

ها گ رله پ سلشظدلل  ه لتود  رر مقابل  اینرقیر قاب  ح  های تیلیلی ظسختی با رست رارفم 

هایی از جارب مدی یت ارشد ب رب ظ باید د هوگ حیات سیاسی حاام بل  هل  ریازمود ارایه رست رارفم 

 اش ر خاص را ررم رر آن رحاظ رم ر 

 شناسایی همسران، خویشاوندان و دیگر افراد مرتبط -5-6
هلای اوود تا اطالعات م بل ط بله ررآملد ظ راراییزم رمیها مقامات رظرتی را ملب خی از سی تم

ظج ر این رسته از اد ار ریز باید هم  ان  خ یشاظردان ظ ریگ  اد ار م تاط با خ ر را ادشا رمایود؛ بااین
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به رحاظ میزان ام ا  م رر شواسایی ق ار گی رد  موطر اظریه این ارزامات این است اه مقامات ارشد ظ 

مقامات رظرتی اه ممکن است  اشخاص رر مقاب  اقدامات ارتی را ر ات به تضار موادعیا رهارهای ر 

 ر ات به آران موادفی راشته باشود  آگاب سازرد 

ارد ظ با مقلام رظرتلی ای از اد ار ظج ر رارر اه به رحاظ رسمی تف یف رشدبرر عم   هم ارب رای ب

ظج ر آظرر  م تاط ه تود  ظاه اً به همین رری  اسلت ی تضار موادع را بهت ارد زمیوهم رر ر   اه می

د ر رزریک یا ریگ  اد ار آشوایی را اه ممکن اسلت باعلث »ارد ه  اه مقامات رسمی ریت اری م ظف

 را مشخص رمایود  «ب ظز تضار موادع ش رد
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 6 فصل

 هایپردازش اظهارنامه

 هااعالم دارایی



 



 

مط ح های م ئ الن رظرتی های اعالم راراییبا مدی یت اظهاررامه زیاری رر ارتااط ظظایف ب یار

 ده ست زی   ده ستی جامع از این ظظایف ری ت: ش رد  به همین رری می

 ها ب ای م ئ الن رظرتی؛الم راراییهای اعی تکمی  د متدظین رست رارفم  رح ب 

 ها؛آظری اعالم راراییجمع 

 ها؛اوت   تح ی  اعالم رارایی 

 ها؛اعالم رارایی ا رن اسوار ذخی ب 

 ها؛حل   اطمیوان از رست سی عم می به اعالم رارایی 

 ها؛آزمایی محت ای اعالم راراییراستی 

  ی های مج ماره ب  پایهموادع یا دفاریتتضار  به عو ان مثا ب رسی م و رین تخطی از قار ن

 ها؛ش اهد م ج ر رر اعالم رارایی

  مجازاتاج ای  

های محدظرت ی تق یم ا ر ظ اارا رهای بیشت ی را شواسایی ت ان به رستهاین اارا رها را می

های ررج شدب رر ده ست بلاال ط احلی ها ب ای حل   اطمیوان از رقشا ر  رر ضمن  تمام سی تم

شل ر یلا محتل ا مل رر ها از رست سی عم می اطمیولان حاصل  رمیش رد؛ مثالً رر ب خی سی تمرمی

 ش ر( ص رت دفا  این اار ارجام رمیگی رد )حداق  بهآزمایی ق ار رمیراستی

 شوند؟ها تحویل داده میچه زمانی فرم -6-1
رار شدن ظظایف )بلا ن عهدبها رر زماهای اعالم راراییت ین زمان ب ای تح ی  اظهاررامهمتداظ 

ص رت به ازآنپارام راظطلاان( ظ ها هوگام ثاتامی داصله قا  یا بفد از آن ظ رر ب یاری از سی تم

آظرر اله مولادع ساریاره ظ رررهایت  رر زمان ت ک خدمت است  این ب رامه  این امکان را به ظج ر می

العات رر د اص  مو م مشاهدب شل ر  هماولین مقام رظرتی از زماری تلدی رراا  ظ تغیی ات این اط

 ها است ت ین ب رامه ب ای ثات تغیی ات راراییرری  ر ارت ب  ث ظت  این ب رامه زماری مواسببه

چله ارد  آنهایی از این ب رامه زماری را متواسب با ش ایط خ ر تغیی  راربب یاری از اش رها ر خه
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 متحدب است:ایاالترر ارامه آمدب مثا  رایج از 

    رظز از ارتقلا  دل ر  2رظز بفد از به عهدب گ دتن سمت یا ظل    02اظرین اعالم رارایی ظ

 جمه ر؛رامزر به مجلا سوا ت سط رییا

 مه سا  آیودب یا قا  از آن؛ 82ی ساریاره رر رظز تکمی  پ ظردب 

  [1] رظز سیزرهم خاتمه اشتغا  یا قا  از آن 

شل ر  ها رر زمان خاصی پا از ت ک خدمت رسمی خ اسلته میاعالم رارایی  هارر ب خی از سی تم

 اوود عو ان ابزاری ب ای اوت   رعایت ق ارینِ بفد از اشتغا  عم  میها بهرر این م ارر اعالم رارایی

ها رر ط   تلدی شغ  رر ر   گ دته ش ر  ممکن است زمان ریگ ی ب ای تح ی  اعالم رارایی

رهلد یلا سای  اطالعات اعلالم شلدب رر گذشلته( رظی می)ها ای رر راراییه تغیی  عمدبایفوی زماری

آید )مثالً رر مجلا ع ام ارگل لتان ظ مجللا اعیلان ا ظاسلی  موادع شخلی جدیدی به ظج ر می

است ری  ریت اری ظ مقدظریه(  رری  موطقی این م أره  این اسلت اله تغییل ات ایجلار شلدب رر مولادع 

ه  د ر  ممکن است رر ارتااط با جل گی ی از تفارض موادع باشد ظ تلأخی  رر ادشلا آن  خل صی مهم

 قا   ب رب ظ باید به د ریت اعالم گ رر ام ی غی قاب 

حلا  بل ای مثلا  ها رر زمان تغیی ات خاص  رشل ار اسلت بااینارجام ارزام تح ی  اعالم رارایی

ی مولادفی اله بایلد ظشن ظ ثابت ری ت  اگ  گ ت بهایی مث  م تغالت اغلب رادزایش ارزش رارایی

توهلا مولادفی اله ممکلن اسلت بل  )اعالم ش رد  رر رابطه بلا ظظلایف سلمتی خلاص تفیلین شل ر 

ت ان اعلالم می  اه مقام رظرتی سمت خ ر را تغیی  رهدای خاص تأثی  بگذاررد( ررص رتیظظییهارجام

 جدیدی را ررخ است ا ر  رارایی

ارذا   الاری غی مفمل   اسلت  م رتله رگل ظ های د قها رر تمامی زمانرارایی ررخ است اعالم

هلای ( راراییهلاگزارشش رد تا اعلالم )استثوائی ب یار رارر است اه رر آن م ئ الن رظرتی ملزم می

 های زی  تح ی  رهود:خ ر را رر زمان

    رظز از تلدی سمت رظرتی؛ 82ظ 

  ی سمت رظرتی تلدرر ط   رظرب 
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 رر سا ؛ بارکی 

 های م ج ر رر گلزارش ب ح لب ادلزایش امل ا  بلیش از ررص رت ب ظز ه  تغیی ی رر رارب

 تغیی ؛ ه گ رهرظز از تاریخ  82ی رظ  ظ    2222

    رظز از خاتمه اشتغا  رظرتی؛ 82رر زمان ارقضای رظرب تلدی ظ 

 [2]ی تلدی  ی رظربیک سا  بفد از خاتمه 

اوود  بل ای مثلا  رر ها را ارزامی میت ی تح ی  اعالم رارایی الریها رر د اص  طسای  سی تم

ها را رر زمان به عهدب گ دتن سلمت ظ د ار ه اعضای پاررمان  ظزرا ظ م تخدمین رظرت اعالم رارایی

ها را اه ازر ل  ایشلان تغیی  رر رارایی ه گ رهازآن اجازب راررد تا رهود ظ پات ک خدمت تح ی  می

 ( 0282رر را به اطالع ب سارود )بارک جهاری  م ض عیت را

گیل ی یلا سلای  امل ر رسلمی ها ریاز است تا ه  ر ع موادفی اه رر زمان رأیرر ب خی از سی تم

–م ض عیت رارر  اعالم ش رد  رر ق اعد مجلا ع ام ارگل تان رظ رظش رر ر   گ دتله شلدب اسلت 

ی تکمی  ظ تح ی  د م است اه راموه خاصی ظییهثات موادع ماری اعضا ظ اعالم موادع اعضا  ثات  ظ

رهد  این اار باید ظ   مدت یک ماب از ارتخاب دل ر بل ای مجللا از موادع قاب  ثات را پ شش می

هیتله از  4ی اعضا این است اه تغیی ات موادع قاب  ثات خ ر را ظل   پا ظظییهارجام ش ر ظ ازآن

تملام  بایلدها ارزامی است اه به م جب آن هل  عضل  راراییب ظز تغیی  به اطالع ب سارود  این اعالم 

س ر با ه  ماهیتی را اه ممکن است رر خال  مواظ ات  جل ات  مفلامالت یلا  ه گ رهموادع پ ری یا 

رظر اله رر آیولدب حاصل  شل ر  ارتااطات ب ای ظی رر گذشته یا حا  حاص  شدب است یا ارت ار می

ص رت اتای ظ شیاهی بوا به ش ایط ظ زمان ها بهاین اعالم رارایی ( 0227ادشا اود )رظرت ارگل تان  

ی مولادفی اله بایلد اعلالم شل ر ش رد  رایل بمذاا ات یا سای  ام ری اه م رر بحث است  ارایه می

 ش ر ی موادفی است اه رر ردت  ثات موادع ماری اعضا ظارر میت  از رای بگ ت رب

ظظییه راررد موادع ملاری خل ر را رر شل ح ملذاا ات مجللا   اعضای مجلا عاری ع ام ای رود ریز

موللاان ظ های ساریاره موادع قابل  ثالت ادشلا اوولد  ارلزام مشلابهی بل ای صاحبعالظب ب  اظهاررامه

ی مولادع ملاری را رر رسلتگاب محل  ارلد اظهارراملهم تخدمین رظرتی ریز ظج ر رارر یفوی ایشان ملزم
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(  ایلن رظا  بل ای اوتل   0282  0220اررهای امی ی ن ارارات رظرتلی  خدمت خ ر تهیه اوود )استارد

از  دت ارلرمیم ئ   رظرتی م ب طه بله هلیچ ظجله اه ظیژب بدان خاط تضار موادع  اساس ررستی رارر به

گیل ر ظ ایلن قل ار می ظی م قفیتی اه رر آن ظظییه یا اارا ری جدیدی تحت تأثی  مویفتلی شخللی

  ر   رمایدگی ر  ص  های ق ار رمیمبودی متداظری از موادع رر د   رر هیچ رستهم ض ع رر زمان تح ی

 ی رظرتلیها مؤس لات ظ رهارهلای آنظاسطهها ق اعدی راررد اه بهرررهایت  ب یاری از سی تم

ظج  ظ یلا تحقیلر اه هلد  ج لتت ارود ررص رت رزظم ررخ است اعالم رارایی اوود؛ مثالً زماریمی

 باشد  این تمهیدات رر آرااری ظج ر راررد   أره خاصیررم رر م

 هافرم -6-2
هلایی ارکت ظریکلی را ود تا د موارا ملزم می خ ر ه  رظز ب  تفدار اش رهایی اه م ئ الن رظرتی

ها م رر اسلتیارب های ااغذی هو ز رر ب یاری از سی تمهمه د مش ر؛ با اینتکمی  اوود  ادزظرب می

ررسلتی ط احلی شل ر ی تح ی  ارکت ظریکی این است اه اگل  سی لتم بهگی ر  مزیت عمدبق ار می

ص رت م تقیم ارجام رش ر اگ  این اار به)ص رت م تقیم ظارر پایگاب رارب ا ر ت ان اطالعات را بهمی

هلا را ص رت خ راار ت سط اد اری اه د مت ان بههای ارسا  شدب را میز د مآمدب ارستاطالعات به

رر ب خی اش رها  تح ی  ارکت ظریکی ااری  حا بااین اوود به این پایگاب رارب ارتقا  رار( پ رازش می

ری ت اه رر آن امکان ارتقلا  م لتقیم  8گ ت رب صیحهظ یا  (Wordجز ارسا  دای  رر د مت ظرر )

ی ارکت ظریکلی  رال ر یلا های ارسا  شدبی به پایگاب رارب ظج ر ردارر  ازجمله م ارع مف دی د ممحت 

 عدم رسمیت حق قی امضای ارکت ظریکی است 

اله م لئ الن بایلد آمدب از اش رها  الیلاتی ررمل رر اینرستهای بهرر جدظ  زی  از پ سشوامه

یک از ایلن ی ارسا  اوود  ارایه گ ریدب است  رر هیچص رت ااغذی یا ارکت ظریکها را بهاعالم رارایی

اش رها ارسا  ارکت ظریکی  توها راهکار م ج ر ری ت  ت جه راشته باشید اه رر ب لیاری از اشل رها 

هایی به شک  ارکت ظریکی م ج ررد اما باید ب  رظی ااغذ چاپ ظ بایگلاری شل رد  رر ایلن جلدظ  د م

                                                            
 )م.(. (Excelمانند برنامه اکسل ) -5
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ها به پایگاب رارب ظ هم ارسا  هم امکان ظرظر م تقیم رارب« ریکیص رت ارکت ظارسا  د م به»ست ن 

 گی ر های عو ان شدب را رر ب میی ر عی دای  به د متسارب

 یکیارکت ظر ظ یااغذ ص رتبه ام ا  اعالم یهاد م هیارا: 8-6 شک 

 کشور
صورت ارایه فر  به

 کاغذی

صورت ارایه فر  به

 الکترونیک 

صورت فر  به

الکترونیک  ار استرس 

 باشدم 

    آلبان 

    آذربایجان

    بمروس

بوسن  و 

 هرزگوین
   

    بلغارستان

    کروتیا

    استون 

    گرجستان

    قزاقستان

    کوزوو

    قرقیزستان

    التویا

    لیتوان 

    مقدونیه

    مونته نگرو

    رومان 

    اسلون 

    تاجیکستان

    اکراین
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ت جهی بل  هلای اطالعلاتی  تلأثی  قابل ها  اسلتیارب از دواظریگذشته از تو ع باالی این سی تم

ادشای اطالعلات های اارگی ی د مای است اه رر آن بهها رارر  آرژارتین رم رهپ رازش اعالم رارایی

 ( 0-6گذاشته است )جدظ   جابهگی ی اث ات چشم  ص رت ارکت ظریکیماری رظرتی به

 (: آرژارتینFDF) یمارهای های ادشا راراییدواظری جدید ب  رظش  یتأث

0222 9111  

 سطح د ار 69% 71%

 آم یکارالر  92 آم یکارالر  1
های اعالم تخمیوی ب اساس تفدار ص رت میزان

 ام ا  ااراوان رظرتی

100 66 
تفدار ا  اعالمات ام ا  تقاضا شدب رر 

 های رظرتیب رسی

 م رر ااغذی 060

 م رر ایوت رتی 262
66 

ص رت اعالمات ام ا  ررخ است شدب به تفدار

 ااغذی ظ یا ازط یر ایوت رت

 م رر مطا عات 060

 م رر شه ظردان 262
 م رر مطا عات 66

اوودگان از اطالعات: مطا عات ظ یا استیارب

 شه ظردان

008 42 
آزمایی تفدار اعالمات ام اری اه ب ای راستی

 م رر ب رسی ق ار گ دته است 

رر ر ل   حل رابعو ان یلک ت ارلد بلههای جدید میآیا تکو ر ژی»(  0220مواع: رایگ رظرسکی )

از گزارشلی  ی دل قآمارهلا  رر این تحقیر)  «OECDگ دته ش ر؟ م ارر تفارض موادع رر آرژارتین  

ظ تج بیلات اشل رها   OECD مدی یت تفارض مولادع رر خلدمات رظرتلی: راهوملای»تحت عو ان 

OECD  0220 گ ریدب است  استخ اج 17  صیحه) 

 آوریجمع -6-3
های اعالم جهت اهمیت رارر اه اارا ر ررست سی تمازآنهای اعالم ام ا  اظهاررامه آظریجمع

های اعلالم ی اظهارراملهظ محقر ا رن اهدادشان به آن ب تگی رارر  تدابی  متیاظتی ب ای مجم عه
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آظری راررد ی اص ری جمعها ب ای مقامات رظرتی عاری یک شی بام ا  ظج ر رارر  ب یاری از سی تم

ارلد اله آظری خاصلی را تلدارک ریدبخاص مقامات رسمی تدابی  جملعهای ظ رر اوار آن ب ای گ ظب

آظری ظ تأییلد هایی اه م ئ   جملعت ان به س ان سازمانهای خاص مقامات رسمی میازجمله گ ظب

ها ه تود  مقامات س ظیا امویتی ظ غی ب اشارب رم ر  رر ارامه این ر شته  تم از اصلی خ ر اظهاررامه

مقاملات  Xگذاریم  اگ  د ض اولیم رر اشل ر ش ر میرامیدب می 8رهای د ضیرظیک چه را رظی آن

اوود  باید این احتما  های اعالم ماری خ ر را به سازمان م ازی ضد د ار ت لیم میرظرتی اظهاررامه

ها را هم رر ر   بگی یم اه شاید ب ای س ان این سازمان یک رظیک ر ظیژب ظج ر راشته باشد  مثالً آن

 ی پاررماری ت لیم اوود ی خ ر را به امیتهاظهاررامه

ظ  0هلا بلا عول ان رظش متم الزتل ان از آنری  رظ سی تم اص ری ظج ر رارر اه میآظب ای جمع

اوولد ظ رظش ها از ت ایالی از ایلن رظ شلی ب اسلتیارب میرام ب ر  ب خی از سی تم 0رظش غی متم از

های جداگارله قل ار های مختلف از مقامات رسمی تحت سی لتمد آیود به این ص رت است اه گ ظب

شلل ر ظ یللا آظری میهای یک للاری جمللعزمللان اظهاررامللهصلل رت همرر رظ رقطلله بهیللا  ؛گی رللدمی

ت م الزی د سلتارب أ)به املک یلک ظاسلطه( بله هیل ظ آظریهای رقاط غی متم از جمعاظهاررامه

های م لئ الن چولدین سلازمان یلا ت ظج ر رارر اه اظهاررامهأی متم از  یک هیش رد  رر شی بمی

اولد  رر سی لتم غی متم الز  آظری میی م ئ الن تحلت پ شلش را جملعهای همههمه اظهاررامه

ت للیم م ب طه  تأبه هی  اشتغا  رارردرر محلی اه   راهای اعالم ماری خ ر مقامات رسمی اظهاررامه

 رمایود ارایه میها( آظری اظهاررامهد یا آن را م تقیماً به هیأت ارشد ) م ب ط به جمعاوومی

ت ان با قطفیت گیت اه ادام سی تم چه  ب مخاریان ظ م ادقاری ظج ر رارر  رمیررم رر ه  رظ شی

رسلد اله ر   میها را ب رسی ا ر  بلهی آنت ان تأثی ات بارق برتایجی را رر پی خ اهد راشت اما می

های سی لتمها تمایل  رارر ظ احتملاالً سی تم به سمت ایجار رسیدگی یکپارچه بله تملام اظهاررامله

  ت سلط مقاملات ارشلد هامو  ر ارجام بازرسلیهای داش شدب بهی استیارب از راربرر زمیوهاز  متم 

                                                            
1- Default Procedures 

2- Centralized Approach 

3- Decentralised Approach 
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هایی اه آگلاهی از هلد  ظ ت ارد رر سی تمت ی را ایجار خ اهد ا ر  این ام  میایهای ح دهمهارت

الیی ب خل ررار های رظرتی ظج ر ردارر  از اهمیلت بلاهای ماری رر س اس  رستگاباستیارب از اظهاررامه

های ملاری رر راسلتای بازرسلی ت سلط مقاملات ظ های غی متم از استیارب از اظهاررامهباشد  سی تم

هایی اه بازرسی راخلی ظ آگلاهی از ظظلایف حا  رر سی تماوود  بااینهای ارشد را ت هی  میهیأت

 ات ممکن است به هدر رظر ی متم از رشدب  این تأثی  مثخ ببهمو  ر پیشگی ی از د ار مدی یتی به

ص رت بارق ب رر راستای ر لارت بل  تضلار های غی متم از بهت ان گیت اه سی تمبا احتیاط می

اله م لئ الن ظ این سای  از ظظایفه  م ئ   رظرتی   موادع اارآمدت  ه تود زی ا س پ ستان م تقیم

آگاهی راررد  از طل   ریگل    بهت   موادع شخلی چگ ره ممکن است با این ظظایف تداخ  پیدا اود

زی ا رر این زمیوله بازرسلی ؛ ت ارود رر راستای ر ارت ب  ث ظت اارآمدت  باشودهای متم از میسی تم

 ت ارد رر همان ب ههاود  میمیر   از سازماری اه م ئ   م رر ر   رر آن اار ش ایط یک د ر ص  

ای اسلت ( ظظییههاسای  رظشبازرسی ظ از ط یر )  ر ارت ب  ث ظت نیب  ااج ایی ش ر  عالظب  زماری

 باشد های خاص باالیی میاه ریازمود مهارت

 آزمایی:راستی
 هلایآزمایی میزان جامفیلت ظ رقلت اعلالم رارایلییراست ظظییه مهم ریگ  اه باید ارجام ش ر 

آظری تم جملعری ه رستیابی به هد  اصلی سی اظریه ب ای این عم   دی  یرر ص رت پذی دته است 

اه اوت   تفارض موادع  بیشت  از ر ارت ب  ث ظت ملدر   ظیژب اینبه)باشد اعالم ام ا  اشخاص رمی

ها است  اگل  ااراولان اعالم رارایی  تمیرر سبلکه هد  پایداری اص  صداقت ظ ررستکاری   (باشد

آزمایی ظقت راستی یااً هیچها  تقاطالعات عو ان شدب رر سی تم اعالم رارایی بخش رظرتی بدارود اه

اه رر سی تم حجم زیاری از اطالعات غی ض ظری اه ارتااط امی بلا  ظج ر راررش ر  این خط  رمی

 ظاقفیت رارر  ارااشته ش ر 

هلای م لئ الن رظرتلی ادل ار های اعالم راراییبیشت  سی تم آزمای  انتخاب برای راست 

؛ شل رها  هلددی غی ظاقفلی میآزمایی تمامی اظهاررامهیراست اهیط ربهرهود  زیاری را پ شش می
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ص رت گزیوشی ص رت گیل ر  ضل ابط آزمایی ارجام ش ر این اار باید بهبواب این اگ  ق ار باشد راستی

 مختلیی ب ای این گزیوش ظج ر رارر:

  های آزمایی تملامی اظهارراملهیفوی راستی ی تصدی شغل واسطهآزمای  بهراست

ارلد  اغللب ایلن ی خاصی را اشغا  ا ربهای تف یف شدبت سط م ئ الری اه سمت ارسا  شدب

ها به ر ات ام است  مزیت مشخص این شی ب  باال ه تود ظ تفدار آنرسته اد ار  م ئ الری ررب

 اگ چه این رظش ممکن است ری ک از قللم ادتلارن  تم از خاص ب  بیشت  م ئ الن ارشد است

ت ان مشاغلی می لهیظسنیبدرا شام  گ رر  اما  ت ردرسمی رر سطح پایینص رت اه به م ئ الری

آزمایی ا ر  اش رهایی اه اسلتیارب از ایلن راستی اه بیشت  رر مف ض ری ک د ار ق ار راررد را 

ظ ه زگل ین  ا ظاسلی  اسلت ری  ال زظظ     ب سلوی[3]از آرااری اردعاارتارد گزیوه را گزارش رارب

 [4] رگ ظ ظ اسل ری  ریت اری  م رته

  مفم الً ررصد از پلیش تف یلف شلدب یلا  ی انتخاب تصااف  آزمای  بر پایهراست

آزمایی یک لان را ش ر  این رظیک ر احتما  راستیآزمایی میها راستیتفدار مفیوی از اعالم رارایی

مگل    اشلداود ظ رر اص  ممکن است اث  بازرارردب راشته ببین م ئ الن تحت پ شش ت زیع می

آزمایی خیلی پایین باشلد  ظاضلح اسلت اله رر رظیکل ر اه شارا ارتخاب شدن ب ای راستیاین

شل ر  اشل رهایی اله های م ب ط به ب خی م ئ الن خاص رر ر   گ دتله رمیری ک تلاردی 

 [5]  ارد از آرااری  بالرظس  است ری  رت ری ظ اسل ریارد عاارتاستیارب از این گزیوه را گزارش رارب

  ظ رر آن اعلالم  ایلن حارلت  گزیوشلی اسلت آزمای  بر پایه ارزیاب  خطالر راست

ی تللدی سلمت تفیلین ظاسلطهازط یر تحلی  خط  ظ رله به  آزماییهای مشم   راستیرارایی

آزمایی ق ار گی رد ممکلن اسلت بلا شل ایط هایی اه باید م رر راستیش ر  تفدار اعالم راراییمی

ص رت ر اتی از پیش تف یف شدب یا تفداری مفین رر ر   گ دته ش ر  اگ  ارزیابی  تغیی  اود یا به

ش ر اگ چه باید ت جه راشت اله ارزیلابی خ بی ارجام میگذاری سی تم بهخط  اادی باشد  هد 

 ت جهی رر پی رارر  شاید به همین رری  است اه این رظش متداظ  ری ت بار اراری قاب   مواسب
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  رر  های شناسای  شده ار اطمعات افشالا شالده آزمای  بر پایه خطرراست

های اعلالم شلدب ظ های عمدب میان راراییادزایش عمدب رر ث ظت  تیاظتهای از رشاره باید ایوجا

سلخن   م ئ   رظرتلیهای خارج از سازمان ی م تاط با دفاریتموابع قار ری ررآمد یا موادع عمدب

این رظش مشابه رظش قالی اسلت بلا ایلن تیلاظت اله خط هلا توهلا از محتل ای   به میان آظرر

آزمایی ش رد  ممکن است این رظیک ر رظشی ب ای اج ای سی لتم راسلتیها استوتاج میاظهاررامه

از تمام خط   ی ارزیابیظاسطهم ام ا   بهآزمایی اعالماتوی ب  خط  باشد اه رر آن سی تم راستی

ش ر  اش رهایی اله اسلتیارب از ایلن گزیوله را گلزارش بار رمیحم  اضادههای رسمی  متسمت

ارد از: آرالاری  بلالرظس  قزاق لتان  ال زظظ  رتل ری  ریتل اری  مقدظریله  اسلل ری ظ ارد عاارترارب

 [6]تاجیک تان  

  ثروت افزایش  ایو شدن به تخط  از مقررات  مظنونآزمای  بر پایه راست

ها رر این ررخ است رهار رظرتی مجاز اشارب ا ر  اعالم رارایی ایظ  د به ابالنرر ایوجا بای ناموجه 

ی ر یل   متفلاردیغاوود اه رر آن اارهای م رر  رقش ش اهد اشف رشدب را رر ش ایطی اییا می

ت ارلد ساک زردگی اس ا  گ ایاره از ط ق ریگ  شواسایی شدب اسلت  اسلتیارب از ایلن مفیلار می

آزمایی رشل رد ایلن خطل  ها به رظش ریگ ی راستیر اما اگ  این اعالم راراییخ بی ت جیه ش به

آظری شل رد  م لئ الن ها با اطالعاتی غی قاب  اسلتیارب جملعظج ر رارر اه ارا هی از اظهاررامه

های اه به اتهام تخلف ریگ ی گ دتار رشل رد  تکمیل  اظهارراملهاوود تا زماریممکن است دک  

ی ظاصلله  هاگ ره م ئ ریت به هم اب رخ اهد راشت  رر پ سشلوامه ای ایشان هیچاعالم رارایی ب

رظش را عو ان ا ررد: آرااری  بالرظس  ال زظظ  ق قیزسلتان  رتل ری  اش رهای زی   استیارب ازاین

م رته رگ ظ ظ تاجیک تان  اش رهای ب سوی  ه زگل ین  اسلت ری  قزاق لتان  مقدظریله  ریتل اری  

های ب اسلاس شلاخص هلاآن آزماییگی رد اله راسلتیای ق ار می ری ریز رر رستهرظماری ظ اسل

گی ر؛ این اشل رها هماولین رر پاسلخ بله ماتوی ب  م و ن شدن به تخطی از قار ن ص رت می

ری ا ر رر تح ی  یلا علدم رر ص رت   آزماییراستی اج ای ای پ سشوامه  بهسئ االت چود گزیوه

 [7]ها ریز اشارب ا ررد  تح ی  اعالم رارایی
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  این رظش مشلابه رظش  ی اریافت شکایت از شهروندان آزمای  بر پایهراست

آزمایی ب اساس شکایات ظ اعالمات ظاصلله های راستیا ها رظهایی اه رر آنقالی است  سی تم

رقلض میلزان است ب اساس میزان ررسلتی شلکایت  ش ر  ممکن رر ر   گ دته می از شه ظردان

رر شکایت ظ ار اعی از رقلض مقل رات اله م لتلزم اقلدام اسلت  بلا  ظمق رات اشارب شدب ق ارین

بایلد شل اهد ظ   راشته باشود  مثالً رر رظماری شلکایات ظاصلله رر ایلن خلل صیکدیگ  تیاظت 

ی اله رر چلارچ ب آن چولین ها ماتولی اسلت ظ هماولین مولابفب  آن شکایتاطالعاتی را اه 

تلاریخ ظ امضلاء راشلته باشلود  بایدشکایات عالظب ب  این   را شام  گ رر   گ ررشکایتی ارائه می

شل رد(  اوولد  رر میاه ارزاملات ملذا ر را بل آظررب رمی شکایاتباشود ) رامیبیفوی ظاه اً رااید 

ارد از: ب سوی  ه زگل ین  ا ظاسلی  تارد عااراش رهایی اه استیارب از این گزیوه را گزارش رارب

رگل ظ  رظملاری  اسلل ری  تاجیک لتان ظ است ری  قزاق تان  ا زظظ  رت ری  ریت اری  مقدظریه  م رته

 [8]اا این  

 ها ممکن است گ لت ب آزمایی اعالم راراییهای راستیرظش آزمای  های راست روش

اولد الدام یلک از مل ارر م جل ر رر اعلالم ظ عمر متیاظتی راشته باشود  این گ ت ب تفیلین می

 آزمایی است آزمایی ش رد  عمر آن م ب ط به سطح راستیها باید راستیرارایی

   ررسلتی هلا بهاعلالم رارایی هلایدل م اود اه آیااین ب رسی تفیین می بررس  مقدمات

اشتااهات داحش ظج ر رداشته باشد؛ یفولی  ارجام ب رسی رر این خل ص اهارد یا خی  )تکمی  شدب

  (رر تکمی  د م اظهاررامه یا از قلم ادتارن اطالعات های اعالم ام ا اظهاررامه های راررستظرظری

  شل ر ظ موطقلی رامیلدب میاه گاهی اظقلات ب رسلی محاسلااتی  آزمای  سااه راست

ش ر  ممکن اسلت بل  ایلن م لأره ها محدظر میمحت ای خ ر اعالم راراییآزمایی مفم الً به راستی

ارد های اعالم شدب  ت سط موابع اعالم شدب ظ قار ری ررآمد م رر اشارب ق ار گ دتهتأاید ش ر اه رارایی

تل ان ز تضار موادع ظج ر رارر یا خی   هماوین میهای اعالم شدب  رشاری ااه رر راربیا خی ؛ ظ یا این

 ارد یا خی  ها )ررص رت اعالم( به میزان مواسای اعالم شدبب رسی ا ر اه ارزش رارایی
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   هایی آزماییگی ر ظ ب ای راستیاین ظاژب رر مفوای عام م رر استیارب ق ار می حسابرس

رر اظهاررامه ریامدب است  این اار رر ابتدا  هایی است اهبه رارب م اجفهاود اه م تلزم صدق می

شل ر  هلا را شلام  میهای اعالم شدب با سای  موابع ر ی  ردات  ثات رظرتی ظ بارکی راربمقای ه

ح اب سی هماوین ممکن است شام  مقای ه اطالعات اظهار شدب با ش ایط حقیقی د ر م ئ  ؛ 

ت ارد ت ضیحاتی را از مقاملات ح اب س می مثالً مح  سک رت ظاقفی  ساک زردگی ظ غی ب ش ر 

رظرتی  ررخل ص صحت اطالعات عو ان شلدب رر اظهاریله امل ا   ررخ اسلت اولد ظ شل اهد 

ها ممکن است ح اب س از دل ر م لئ   آظری رماید  رر ج یان ب رسیشیاهی از سای  اد ار جمع

  رمایدآظری عهایی شیاهی جمت ضیحاتی ررخ است اود ظ از سای  اد ار ریز شهارت

 ارد آزمایی به رظشوی مشخص شدبای است اه رر آن م اح  راستیآرااری رم ره

 *ها رر آرااری  ب رسی ار اع ممکن ح اب سی اعالم رارایی8-6جفاه 

 پ رازش اظریه 

 اشتااهات اساسی 

 تکمی  راررست 

 های اشتاابپاسخ 

 ب رسی محاسااتی ظ موطقی 

 شدبهای اعالم صحت ارزیابی رارایی 

 صحت موابع ماری اعالم شدب 

 ها با موابع اعالم شدبایایت پ شش رارایی 

 ظج ر تضار موادع 

  ح اب سی اام 

 هاهای رحاظ شدب رر د م اعالم راراییآزمایی صحت راربراستی 

 ایجار آن موشأهای اعالم شدب ازط یر ت جیه رارایی 

 شواسایی ظ ح  م ارر تضار موادع 

 باشد های اش ر آرااری میاعالم ظ ح اب سی رارایی *مواع: رق  از بازرس ا 
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هلا رر آزمایی اعلالم راراییهلای راسلتیت ین رابرسد اله رر عمل   یکلی از متلداظ ر   میبه

های ارایه شدب با اطالعاتی است اه رر ردات  ثات متفدر ظ اش رهای س سیاری تی سابر  مقای ه رارب

های آشکار ظ حل   اطمیولان از ها ب ای شواسایی مغای تمقای ه سای  م ااز رظرتی ظج ر راررد  این

رر ایلن زمیوله  علدم  هلا مییلد اسلت  محلدظریت عملدبهمخ اری بین موابع رسمی ظ اعالم رارایی

هلای ثالت شلدب اوود از ار لجام رارباث بخشی آن رر مقابله با م ئ الن داسدی است اه تالش می

ها با موابع تلف رظرتی  اطمیوان حاص  رمایود  اهمیت مقای ه راربرسمی م ب ط به خ ر رر م اجع مخ

از اش ر بلغارسلتان رر  ظاصلهی پ سشوامهص رت ظاضح رر ت ضیحات ارایه شدب رر رسمی مختلف به

 ارامه رشان رارب شدب است:

ی ادشای عم می موادع ملاری م لئ الن ارشلد مل به» 9های ارجام شدب ب اساس بخش ب رسی

ای ارکت ظریکی رست سی م تقیم به پایگاب رارب ظ 0«آزمایی ازط یر ردات  ثاتیراستی» ت سط 8«رظرتی

ظزارت اش ر  ظزارت اشاظرزی ظ م ار غذایی  ظزارت راب ظ ت اب ی  ردلات  ثالت املالک  ردلات  ثالت 

ازظاار ب رسلی ش رد  سی مدارک شواسایی  تأیید میتجاری  ردت  ثات اراضی ظ امالک ظ پایگاب رارب

های م ئ الن ارشد رظرتلی  شلام  مقای له اطالعلات ارسلا  شلدب بلا اعالم ام ا   ررآمد ظ هزیوه

اطالعاتی است اه رر حض ر رهارهای اش ری ظ محلی  م اجع قضایی ظ سای  رهارها اعالم  ادشا یلا 

رسلتان  پلیش از آزمایی رییا ردت  سازمان ح اب سی مللی بلغاش رد  ب ای ارجام راستیتلدیر می

ها را از رهارهلای رظرتلی ظ راخللی  م اجلع ش رد  آناه اطالعات مشم   ررج  اعالم یا تلدیر این

ملاب از  0ظل    ارلدمکلفها اولد  رهارهلا ظ سلازمانقضایی ظ سای  رهارها اطالعاتی ررخ است می

ها پذی ش ررخ است  اطالعات م رر ریاز را به سازمان ح اب سی ملی بلغارستان ارایه رهولد  ب رسلی

اه هیچ مغلای تی رر ش ر  ررص رتیبا تطایر اطالعات اعالم شدب با اطالعات رریادت شدب ارجام می

رر سای  م ارر این ب رسی بله ش ر  ها به ارزیابی ارطااق موج  میاطالعات مشاهدب رش ر این ب رسی

 گ رر ارزیابی عدم ارطااق موج  می

                                                            
1 - Senior Public Officials’ Financial Interests Act 

2 - Register Verification 
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ها ظ ده ستی از رهارها ظ مؤس اتی اه تفهلد ی ح اب سی ملی بلغارستان ارزیابی]   [ رییا ارارب

اود  رر م ارر علدم تکمیل  ی ح اب سی موتش  میرهود را رر سایت ایوت رتی اراربخ ر را ارجام رمی

شلدب  اعلالم عدم ارطالاق رتیجه ارزیابی   از س ی اشخاص ظ هماوین رر م اقفی اهها اعالم رارایی

به مدی  اج ایی ردت  ررآمدهای ملی ظ رییا    م اتب رای ح اب سی ملی بلغارستانرییا ارارب  است

رظز از ارجلام  84ی ررآمدهای ملی ظ   رهد  مدی  اج ایی اراربسازمان امویت ملی اش ر اطالع می

اولد  ریلیا ردتل  ی ح اب سی ملی بلغارستان ارسلا  میرتایج را به رییا ارارب  یا بازرسی ب رسی

های ص رت گ دتله زمان رریادت رتایج حاصله از ب رسیرظز از  هیتح اب سی ملی بلغارستان ظ   

  رمایدمیی ح اب سی موتش  رر سایت ایوت رتی ارارب این م ارر را  سازمان ررآمدهای ملی ت سط

رهود تلا اطالعلات ها اجازب میاعالم راراییهای اظهاررامهرهودگان ها به تح ی ب خی از سی تم

را اصالح اوود  این اصالح ممکن است رر م عد قار ری ارجام ش ر  های مذا راظهاررامهررج شدب رر 

رظز اسلت   82 ملاب ظ رر ااتار ریلا یلکیا ارجام رش ر؛ مثالً ب ای رقایص رسمی رر اسپاریا این ملدت 

اوودگان ظ های اعالم رارایی ب ای اعالمها راهی ب ای اارب پ ودت  ا رن سی تمد صت اصالح رارب

حا  رظیک رهای بلیش از ریز اجتواب از اعما  مجازات راشی از خطاها یا اشتااهات جزیی است  بااین

زی ا ممکن است م ئ الن ؛ دازردها را به خط  بیار  ممکن است اث بخشی اعالم راراییگی ارهحد سه 

ا ملل ریت  اصلالحاتی را ت ارولد بلهم ارب می س ءظناه ررص رت ب ظز رظرتی متقلب با آگاهی ازاین

اطالعات راررست را ارایه رهود  این م أره رر رت ری م رر ت جه ق ار گ دتله اسلت اله   اضاده رمایود

اله ررمل رر ظجل ر ایلن الم ا ررلد  زماریای را اعلارلدازهای رقلدی عملدبتفداری از م ئ الن پا

مو  ر ایجلار اه شاید این اطالعلات بله گ رید هایی عو انهایی مط ح ظ رگ اریاردازها س ءظنپا

ی آتی اعالم شدب باشلود  م لئ الن رظرتلی اصلالحاتی را شدبا بی هاررآمدت جیهی جفلی ب ای 

ظ رهار اج ایی  امت  گ رید  هااردازهای موت ب به آناماارغ پ ها میزانی آنظاسطهبه ارد ظارایه رارب

 بیشت  این اصالحات را پذی دت   )م از خدمات ررآمدی رظرت(م ب طه 
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   سی تم ادشای موادع خل صی آرااری0-6 اارر
ای م لتق  اسلت اله  ( مؤس لهHIDAA) 8هلاسازمان عاری بازرسی اعالم ظ ح اب سلی رارایی

زی ر   پاررمان  م ئ   اج ای قار ن پیشگی ی از تضار موادع رر ارجام ظظایف رظرتلی آرالاری اسلت  

HIDAA   اعالم موادع خل صلی را از م لئ الن  4022عملیاتی شد ظ ه  ساره حدظر  0220رر سا

از تفلدار ال  ادل ار  ٪4حلدظر  اود )این تفدار ب ابل  بلاارتخابی ظ م ئ الن رظرتی خاص رریادت می

 HIDAAهای سلاریاره  بلازرس ال  استخدام شدب رر بخش رظرتی است(  جدای از این اعالم رارایی

ممکن است ررص رت ریاز رر ج یان تحقیر ظ ب رسی از ه  شخص حقیقی یا حق قی ررخ است اولد 

هماولین قال  از آغلاز ظ بفلد از ها های خ ر را بوا به ررخ است  تح ی  رهد  اعالم راراییرارایی تا

 ش رد پایان حکم استخدامی د ر شاغ  رر بخش رظرتی  ارسا  می

HIDAA  ًآزمایی م ئ   راستی 0میلی ن رک آرااری 70اارمود شاغ  ظ ب رجه ساریاره  42با تق یاا

ی اللی  ارهها ظ اقدامات پیشلگیمو  ر تکمی  ررست اعالم راراییی مشاظرب بهها  ارایهاعالم رارایی

 صل رت آرالیلن قابل  رسلت سهلا بهی تکمی  اعالم راراییهای م ب ط به رح باست  رست رارفم 

  شل ردص رت عاری ارسا  میها بهاه اعالم راراییهای ژار یه ظ مارس یفوی زماریه تود ظ بین ماب

 یابد    ادزایش میاوودگان ام اهای الزم به اعالمرر ارایه راهومایی HIDAAای رقش مشاظرب

اوولد: های م ئ   زیل  ریلز اعلالم مولادع شخللی خل ر را ارسلا  میعالظب ب  ریگ ان  گ ظب

هلا  م لتخدمین هلای آنظزی  ظ مفاظن ظی  ظزرا ظ قائم مقلامجمه ر  اعضای پاررمان  رخ ترییا

ولین ملأم ران ها  قضلات ظ ضلابطین اج ایلی ظ همارظرت رر سطح باال ظ میاری مدی یتی  رارستان

هم ل    هاپ رازرد  این اعالم راراییآظری ررآمدها میص رت م تقیم به جمعماریاتی ظ گم ای اه به

آزمایی ممکن است از د زرلدان رهود  رر ج یان راستییا ش یک زردگی مقام رظرتی را ریز پ شش می

سته ش ر اعالم مولادع شخللی اوود  ریز خ امقام رظرتی رر یک خار ار زردگی می بابارغی اه هم اب 

                                                            
1 - The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets 
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ها شام  م ارر زی  است: ام ا  غی موق    ام ا  موق   ثات شدب خ ر را تح ی  رهود  این اظهاررامه

باشلد  ارزش سلهام  می آم یکلارالر  2222ها بیش از هایی اه ارزش آنرر ردات  ثات رظرتی  رارایی

های رر گل رش  دیوگی  مالغ ظجه رقد  ح ابای  ارزش رقهای س مایهاظراق بهارار ظ سای  مشارات

های خزاره به ظجه رایج ملی یا ارزی  بدهی به اشخاص حقیقی ظ حق قی ها  اظراق ق ضه ظ ظامسپ رب

به ظجه رایج ملی یا ارزی  ررآملد سلاریاره شخللی از حقل ق یلا مشلارات رر هیلأت ملدی ب  حلر 

از مج زها ظ حر ثات ظ ه گ ره موادع خل صلی ها یا ه گ ره دفاریت ریگ   ررآمدها راشی امی ی ن

ها به استثوای رظ صیحه آخ  اه حاظی اطالعاتی مح ماره است ظ توها ت سط ریگ   این اعالم رارایی

HIDAA گی ر  اگ چه آرالین ری ت ش ر رر رست س عم م ق ار میاستیارب می 

 تحقیر ظ ب رسی ممکن است رر م اقع زی  آغاز ش ر:

 دت شکایت؛رر زمان رریا  8

 ص رت تلاردی؛به  0

 های اعالم شدب ظ موابع قار ری ررآمد؛های مهم بین راراییرری  تیاظتبه  0

 ها ظ زردگی ظاقفی )ساک زردگی(؛رری  تیاظت بین اعالم راراییبه  4

شل ر  های رظرتی خاص ارجلام میای ب ای سمتص رت رظربرری  ح اب سی ااملی اه بهبه  2

HIDAA ها به م ارر زی  رست سی رارر:ب ای ارجام این ب رسی 

 ردات  ثات ماریات؛ 

 ردات  ثات ارضی؛ 

 های راربپایگاب( ی ظاحد اطالعات ماریFIU)8 

 ردات  ثات ظسای  رقلیه م ت ری؛ 

 ردات  ثات امالک؛ 
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باشد. در ایران این واحید در های بانکی و مالی میفساد در سیستم مبارزه با پولشویی و ردیابی عواید ناشی از

 (.باشد. )مصادی و دارایی مستقر میوزارت امور اقت
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 ردات  ثات بارکی؛ 

 ظاار؛ردت  ثات م از ملی ثات ا ب 

  ثات ردت  ثات م از ملی مج زها ظ حر 

 گی رد:م رر استیارب ق ار می HIDAAها ت سط آزمایی اظهاررامهاارهای زی  ب ای راستی ظ ساز

ها شواسایی های راررست ظ تکمی  راررست اظهاررامهپ رازش اظریه: اشتااهات احتماری  پاسخ  8

 ش رد می

 آزمایی:ب رسی محاسااتی ظ موطقی با هد  راستی  0

 ؛م شدبهای اعالصحت ارزیابی رارایی 

 صحت موابع ماری اعالم شدب؛ 

 اوود ها را ت جیه میی ا ب راراییمیزاری اه موابع ررآمدی اعالم شدب  رح ب 

  ظج ر تضار موادع 

 ح اب سی اام  با اهدا  زی :  0

 ها؛های ررج شدب رر اعالم راراییآزمایی صحت تمامی راربراستی 

 ارد آمدبرست ری بههای قارها تا چه حد از راباه راراییب رسی این 

  شواسایی ظ ح  تضار موادع 

 اوود:موفکا می 0221را رر سا   HIDAAهای زی  دفاریت رارب

  اعالم رارایی تح ی  رارب شدب است  4022حدظر 

 88 ارد تن از م ئ الن اعالم رارایی خ ر را تح ی  ردارب 

 88    ری  بله  0رر تح ی  ظ تن به خاط  تأخی   92تن از م ئ الن به خاط  عدم تح ی

م رر تضار مولادع ظ رقلض  66ها راررست مجازات شدرد  رر خاط  تح ی  اعالم رارایی

 قار ن شواسایی شد 

اوودب است  حقل ق آزمایی د ق مش ظط ب  اختیارات اادی سازمان اوت  های راستیاج ای رظش

  :باشودمی مذا رهای سازمانزی  ازجمله اختیارات 
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 ی سای  م اجع رظرتی: مارود؛ ماریات  زملین ظ املالک  ظسلای  هاگزارشسوار ظ رست سی به ا

( ظ FIUی ظاحللد اطالعللات مللاری )هللای راربی م تلل ری ظ سللای  ردللات  ثاللت  پایگابرقلیلله

حا  راموله رست سلی از اشل ری بله اشل ر ریگل  ی شخلی ظ غی ب  بااینهای راربپایگاب

اوولدب )امی لی ن پیشلگی ی از اه رر آن رهلار اوت  ای است ری رم رهظمتیاظت است  اسل 

ی ا  ماریلات ظزارت د ار(  حتی با سای  رهارهای رظرتی به ت ادقاتی رسیدب است )مثالً ارارب

رارایی اه مطابر با آن اطالعات م ب ط به م ئ الن رظرتی بایلد بله سل عت بله امی لی ن 

عات ردات  ثالت متفلدر رظرتلی بل ای رست سی س یع به اطال ارسا  ش ر(  اگ چه عدم امکان

ص رت مک ر م رر اشارب ای ری ت اه بههای اعالم رارایی  م أرههای مج ی سی تمسازمان

های همکاری بین رستگاب بهت ان عو ان یک مشک  حار مط ح باشد  اما میق ار گی ر ظ یا به

هلا مواسلب اشلارب ای از رظشعو ان رم رههای رظرتی  بهماارزب اوودب با د ار ظ سای  سازمان

 [9]ا ر  

 ط ر اله رر جلدظ هملان ( ظ سای  م ااز تجاری 0-6ها )جدظ  های بارکرست سی به رارب 

اوولدب بله رر ب خی اش رهای س سیاری تی سلابر  رهارهلای اوت    ش رمشاهدب می بفدی

ی هااز سی تم راررد اما ب یاری به م ئ الن رظرتی رست سی م تقیم اطالعات بارکی م ب ط

  رمایولداوود یا آن را توها با رست ر رارگلاب ارایله مید اهم رمی این رست سی را  اعالم ام ا 

هلای های بارکی م ئ الن رظرتی  ر لات بله راربماری رر ح اب م ائ های م ب ط به رارب

 باشود ی اهمیت یک اری میراراآمدب از ردات  ثات ماریاتی رستبه

  یا سای  اشخاص ِ؛ ظها ام ا  ظ رارایی اوودبت ضیح از مقام رظرتی اعالمررخ است 

 آزمایی ت سط سای  رهارها مثالً ارارب ماریات ریز ص رت گی ر  اه راستیررخ استی ماوی ب این

  (باال ررخل ص اش ر بلغارستان عو ان گ رید رر ااررچه )م اجفه ش ر به آن

  [10] ررخ است ر   اارشواسی 
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 (موتخب یاش رها) یبارک اطالعات به یرست س: 8-6  جدظ

 کشورها
براساس ارخواست 

 مستقیم

براساس استور 

 اااگاه
 عد  استرس 

    آلبان 

    بمروس

    بلغارستان

    استون 

    گرجستان

    قزاقستان

    التیویا

    لیتوان 

    مقدونیه

    رومان 

    اکراین

 بایگانی -6-4
شل رد  های تح ی  رارب شدب  تا مدت خاصی رگهداری میها  اعالم راراییتق یااً رر تمام سی تم

  [11]ی اعالم رارایی باید رگهداری ش ر  اار متلداظری اسلتهایی اه ه  اظهاررامهتف یف تفدار سا 

رر بین اش رهایی اه رر این گزارش ب رسی شدرد  ررخل ص رظرب بایگاری اش رهای ب رسی شلدب 

سلا  بل ای  77سا  رر ب سوی ظ ه زگ ین تلا  4از رارر )ای ظج ر های گ ت ربرر این مطارفه تیاظت

  رهارر ب خلی از اشل سلاره ریلز 82یلا  82هلای رظربعالظب ب  ایلن  ها رر ریت اری ظب خی اظهاررامه

ی زماری ب ای بایگاری  به مالح اتی ر ی  قار ن مل ظر زملان ها رظرب(  رر ب خی از سی تماردمتداظ 

ش رد اه ی میراررگهسا   2ها به مدت ب ای ج ایم خاص ب تگی رارر )مثالً رر قزاق تان  اظهاررامه

است(  رظیک ر ریگ   تف یف رظرب  شدبیویبشیپمطابر با قار ن م ظر زماری است اه رر قار ن ماریات 

گی ی از ی تلدی مقام رظرتی است؛ مثالً ب ای ملدتی پلا از اولاربرگهداری س ابر ر ات به رظرب
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تل ک خلدمت  د لخ  ملاب بفلد از 0های شخلی م ئ الن ارشلد رارب ااتار ریامقام )ب ای مثا   رر 

 شد؛ مث  ا ظاسی ش ر(  هماوین ممکن است مدت رگهداری هو ز تفیین رشدب بامی

هلا  از رارایی های ارجام شدب م تاط باپایان رظرب ذخی ب ممکن است به این مفوی باشد اه اعالم

ای اسلت اله رر رظرد یا ممکن است از مح  رگهداری به بایگاری موتق  ش رد  است ری رم رهبین می

های م ئ الن سیاسلی هاررامهاود  اظهای م ئ الن رظرتی تغیی  میآن رظش بایگاری مطابر با گ ظب

های سلای  شل رد  اظهارراملهازآن بایگاری میسا  رگهداری ظ پا 2به مدت  ظ م ئ رین ارشد رظرتی

 ازآن ممکن است بایگاری یا امحاء ش رد ش رد اما پاسا  رگهداری می 2م ئ الن ریز به مدت 
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 ها:نکته
 .101(b)(1), 101(d), 101(e) ,(a)101اخالقیات رر ق ارین رظرتی  بخش   8

  87  تال ب 0221رر ارجام اقدامات رظرتی   موادعقار ن پیشگی ی از تضار   0

پاسخ به پ سشوامه: راب ریگ  ب ای ارجام ح اب سی اام   ب اساس عملک ر د ر رر ر لام اراری   0

ی ایلهیظظباشد  این ام  بدین مفوی است اه همه مقامات رظرتی  ب ته به عملک رشان ظ یا می

  ملزم به طی م اح  ح اب سلی امل ا  ب اسلاس بلازب زملاری رظ  سله ظ یلا رهودیماه ارجام 

مثا  اعضاء پاررمان باید ح اب سی ام ا  خ ر را رر یک بازب زماری عو انباشود  بهمی چهارساره

 ارجام رهود  سارهسهص رت ها بهقضات ظ رارستان ساره ظ 4

های اظهلار همه بیاریله)ص رت زی  ب ر: مقام سابر ی بهاوهیچودگزهای م ب ط به ارتخاب پاسخ  4

  (آزمایی گ ررتیهایی از آن باید راسام ا  ظ یا بخش

 ص رت تلاردی ای ریگ  این ب ر: بهپاسخ م تاط چودگزیوه  2

 ای ریگ  به ش ح زی  ب ر:پاسخ م تاط چودگزیوه  6

 ب اساس میزان ررجه اختال  بین ام ا  اعالم شدب ظ موابع قار ری ررآمد  ارف(

 های تجاری رر بخش خل صی ب اساس ع ام  ری ک مارود ث ظت ظ دفاریت ب(

 ی ریگ  این ب ر:اوهیچودگزپاسخ   9

 (ساک زردگی)ظج ر رارر  تیظاقف رر آراه ظب اساس اختالدات بین بیاریه اظهار ام ا   (ارف

 اعالم ام ا  ظ یا عدم ارایه اظهاررامه ام ا   اظهاررامهب ( ب اساس ری ا ر رر ارایه 

 ای م تاط: به محض رریادت شکایت چودگزیوه پاسخ  1

ری اه رر سی ظ هشتمین جل ه کمیلی ارایه شدب ررخل ص اش ر اسل ظضمیمه به گزارش ت  7

GRECO  رر است اسا رگ تل یب گ ریدب است 

(Strasbourg, 9-13 June 2008), p. 6, www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evalua

tions/round2/ 

GrecoRC2(2006)1_Add_Slovenia_EN.pdf. 

خل ص ررخ اسلت شل ر اله آیلا ت ارد رر اینمثا  رر رظماری  ر   یک متخلص میعو انبه  82
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ارزش عو ان شدب ررخل ص یک رارایی ظاقفی است یلا خیل   گ چله رر ایلن م اقلع رضلایت 

 گی ر گی ر  ریز م رر ر   ق ار میآزمایی ق ار میمقامی رظرتی اه اظهاریه ظی م رر راستی

  «های اج ایلی آنآزمایی اعالم امل ا  ظ ضلمارتراستی»(  0227 می )مواع: رهار صداقت عم

عو ان یک ظسلیله بل ای جلل گی ی از اظهار ام ا  ب ای بخش رظرتی به»ارایه شدب رر سمیوار 

 ااتا   86-82  رر بلگ ار  ص ب تان  «د ار

  رر ب اساس پ سشوامه  س ابر به مدت چهار سا  رر ب سوی ظ ه زگ ین  بله ملدت پلوج سلا  88

 82رر آرااری  بلغارستان  مقدظریه ظ م رتله رگل ظ   سا  82قزاق تان  شش سا  رر ق قیزستان  

سا  رر بالرظس ظ گ ج لتان ظ بلا ت جله بله  92رر الت یا   سا  22ری  اسا  رر ا زظظ ظ اسل 

رگهلداری  سا  رر ریتل اری 77یا  82اود  آظری میهای ام ا  را جمعادام رهار اظهاریه اهاین

 ش ر می
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 مسئولیت و مجازات



 



 

 تخلفات تعریف شده -7-1
 عملدب ی ها ممکن است رر یکی از این رظ رسلتهعدم م دقیت رر ظظایف م ب ط به اعالم رارایی

ها است ظ ریگل ی م بل ط بله اطالعلاتی ی تح ی  اعالم راراییق ار گی ر: یک رسته ررم رر ظظییه

 ش رد ها ارایه میاست اه رر اعالم رارایی

 هاتح ی  اعالم راراییی تخلیات م ب ط به ظظییه: 

o ؛هاعدم ارسا  اعالم رارایی 

o ؛هاتأخی  رر ارسا  اعالم رارایی 

 :تخلیات م ب ط به اطالعات ارایه شدب 

o ؛اظهار رااام  اطالعات خ استه شدب 

o ص رت غی عمدی؛اطالعات اشتااب به اعالم 

o ص رت عمدی؛الم اطالعات اشتااب بهاع 

های اج ایی قلار ری اه ت سط ضمارت م رارایی پیش دتههای اعالبیشت  اش رهای رارای سی تم

اوولد اله ج ایم را به رحل ی تف یلف می  ری تود( ط رنیاها ش رد )ررظاقع تمام سی تمپشتیااری می

ی مالارزب بلا مل ار رهد  ب اساس پژظهشی اه ت سط بارلک جهلاری ظ اراربالیه م ارر باال را پ شش 

اش ر رم ره  شکلی از مجلازات را  94ررصد از  72تا  62م شدب است  ارجا 8مخدر ظ ج ایم مل  متحد

ررصلد  12ارلد  رر بلیش از به تشکی  پ ظردب اعالم ام ا   تفیلین ا رب م ب طب ای تخلف از ض ابط 

  ر عی مجازات م ب ط به عدم تشکی  پ ظردب ظجل ر رارر اش رهایی رارای سازظاارهای اعالم رارایی

ی ب ای اظهار راررست امل ا  مجازاتهای اعالم ام ا   ررصد از سی تم 92تا  62رر حدظر  اهیررحار

 (01  ص 0227ب ررسکی  ظ ریگ ان  )رر ر   گ دته شدب است  

اش ر م رر ب رسی رر این گزارش اعالم رم ررد اه ب ای همله تخلیلات اعلم از  02اش ر از  88

ارد  ایلن بیوی ا ربی پیشمجازاترات راررست  عدم تح ی   تأخی  رر تح ی   اظهارات رااام  ظ اظها

                                                            
1- the United Nations Office of Drugs and Crime 
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اش رها آرااری  آذربایجان  بالرظس  ا ظاسی  است ری  گ ج تان  قزاق تان  رتل ری  مقدظریله  م رتله 

 رگ ظ ظ اظا این ب ررد 

ص رت جداگاره تف یف شل رد ظ ش ر اه ج ایم باال بهآرجا راشی می تیاظت اش رها با یکدیگ  از 

مثالً   ها با یکدیگ  ارغام ش رداه ب خی از آنها م تاط باشود یا اینای به اعالم راراییص رت ظیژببه

های راررسلت ها یا اظهارراملهها ممکن است بین اعالم راقص ظ راررست راراییرر ب یاری از سی تم

 باشد گ رر  هیچ تمایزی ظج ر رداشته عمدی ظ غی عمدی اه اغلب ب ای م ئ رین رظرتی اج ایی می

هلا شمار اردای از اش رها مث  بلغارستان ب ای عدم تح ی  یلا تلأخی  رر تح یل  اعلالم رارایی

اه تحلت این اش ر زی ا رر سی تم  ؛اوود  ب سوی ظ ه زگ ین م رر رارری استی را اعما  میمجازات

حاامیت قار ن تضار موادع رر رهارهای رظرتی ق ار رارر  تمهیداتی ب ای اعما  مجازات مو  ر رشلدب 

است )سی تم ریگ ی ظج ر رارر اه تحت حاامیت قار ن ارتخابات است ظ مشم   م ئ الن ارتخاب 

ره است مارود اعضای ها راظطلااها ارسا  اعالم راراییهایی اه رر آنش ر(  ب ای سای  سی تمشدب می

 (0282بارک جهاری  )پاررمان ظ ظزرای رظرتی رر ر ظژ  ریز مجازاتی رر ر   گ دته رشدب است  

هلای هلا رلارر اسلت  بیشلت  اشل رها ادشلای غی مجلاز راربتفاریف تخطی از اج ای اعالم رارایی

تملام یلا بخشلی از  هایی صارق اسلت الهاوود  این ررم رر سی تممح ماره را ر عی تخلف تف یف می

ها مح ماره است  از ط   ریگ  عدم ادشلای اطالعلاتی اله عمل م اطالعات ارایه شدب رر اعالم رارایی

حلا  ایلن عو ان تخللف رر ر ل  گ دتله شل ر  بااینم رم حر رست سی به آن را راررد  ممکن است بله

 ش ر ن رظرتی م ب ط میظ ره اقدامات م ئ ال بخش رظرتی اطالعاترح ب مدی یت ا رن تخلیات به 

 مشخصات مجازات -7-2
های قار ری متیاظت  ممکن است ارل اع مختلیلی از مجلازات را تفیلین رمایولد؛ بولاب این  سی تم

  گیل ر را ی ظ مدری( اه رر این دل  مل رر اسلتیارب قل ار ملیط  اراری  ارضااایی یبودی زی  )رسته

مثلا  ممکلن  عو انبه  زم م رر ب رسی ق ار رارص رت الی توها ررص رت اح از ش ایط الت ان بهمی

 است رر ب خی از اش رها هیچ تمایز آشکاری بین م ئ ریت حق قی ظ اج ایی ظج ر رداشته باشد 
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اد ار  مااررتهای ظیژۀ مقامات رظرتی  غارااً ابزاری ب ای جل گی ی از اظهاررامه –ی ایی مجازات 

اله چل ا ش ر  شاید این رریلی باشد ب ای اینقار ری تلقی مییا به عاارت ریگ  دفاریت غی ظ د ار  به

 ی تود رخ ر تحت قار ن جزایی  قاب  ایی  خ ریغارااً ج ایم م ب ط به تکمی  ظ ت لیم اظهاررامه  به

ط ر ص یح ج یمه حلاا ظ از این رحاظ اه قار ن به ؛استثواست از این ر    تق یاا الت متحدباای

رم رب است اه بیشت  از یک سا  ری ت یا ب ای شخلی اه آگاهارله ظ تفملداً رر بیوی زردان را پیش

 نیهمل 8قلار ن اخلالق رظرتلیرماید ریز طالر ظ تح یف  یااررست  اه باید گزارش اود یاطالعات

ش ر اه آگاهاره ظ تفمداً رر ثات بیوی می)ج یمه دقط ب ای ا ی پیشبیوی گ ریدب است پیشج یمه 

 [1]  ره اطالعات ا تاهی اود(یا گزارش ه گ 

ظج ر  طار یک مطارفه اظریه  رر تفداری از اش رهای ارظپایی ریلز بل ای تخلیلات م بل ط بله بااین

ی تفیین شدب است  رر اشل ر ایتاریلا اعضلای رظرلت ایی م ئ ریت   های ظیژب مقامات رسمیاظهاررامه

رارایی ظ ذا  اطالعات راررست ه لتود  رر  های ظیژۀم ئ   عدم ت لیم اظهاررامه  مطابر قار ن جزایی

 [2]اج است    قاب رر این خل ص ی ب ای ب خی از مقامات رظرتیایی ره تان ظ ب یتاریا ریز مجازات 

 ای ارظپای م الزی ظ شل قی ظ اتحلاررسد اه اش رهر   میهای این پژظهش  بهب اساس یادته

های ظیژۀ مقامات رظرتلی را ظ ت لیم اظهاررامه ج ایم م ب ط به ظظییه تکمی   ش رظی سابر جماهی 

ارد اله بل ای ظج ر  تفداری از اش رها مارود گ ج تان بیان راشتهاوود  بااینغی قار ری مح  ب رمی

ی ظج ر رارر  ب خی ریگ  از اش رها ارایه عمدی ه  ایی م ئ ریت   های راقص یا راررستاظهاررامه

چولین ج ملی   م ر را غی قار ری رار ته ظ مطابر با اصل   دولیر ع اطالعات راررست به م ئ الن ا

اه آیا چولین مق راتلی بل  رهد  آگاهی از اینت لیم اظهاررامه ظیژۀ یک مقام رظرتی را ریز پ شش می

  ریازمولد یا خی  ش راار گ دته میهرهود بهای راررستی را ارایه میعلیه مقامات رسمی اه اظهاررامه

 است ت ی ب رسی رقیر

 ممکن اسلت ت ین ر ع مجازات است  مجازاتاین ر ع از مجازات احتماالً شایع – راریمجازات ا

 اراریت ان جل ایم عو ان راهی ریگ   مییا بههای ام ا  را ریز شام  گ رر ق ارین حاام ب  اظهاررامه

                                                            
1- Ethics in Government Act 
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 باشد ن میج یمه رم ر اراریت ین مجازات را رر بخشی ظاحد از قار ن تدظین رم ر  متداظ 

ی ب ای مقامات رظرتی اه رر ارارات رظرتی )مفم الً مقاملات طمجازات ارضاا –ی طمجازات ارضاا

غارالاً رر یلک  یمفم   اسلت  تخلیلات ارضلااط  اوودش ر( خدمت میموتخب/سیاسی را شام  رمی

اسلت ایلن  ش رد  اراتله ممکلنتدظین می « رظرتی ن خدماتقار »مثا  عو انبه مل به قار ری ظاحد

ت ارلد ها را پ شش رهد یا پ شش ردهلد  مجلازات م جل ر ملیتخلیات م ب ط به اظهاررامه  مجازات

اه یلک سلازمان متم الز  شام  ت بیخ رسمی  ااهش رر پ راخت  ب اواری ظ غی ب باشد  ررصل رتی

سلط ملاد ق  ها را اوت   اود پیشوهار اعما  مجازات ارضااطی ب ای مقام رظرتی م و ن ت اظهاررامه

 جایز است 

اه تخللف  قلل ر رر ت للیم اظهاررامله یلا قیلد اطالعلات  ییررجا –( حق قی)مدری م ئ ریت 

اه یک مقام رظرتی رر باشد  رر ااث  م ارر  زماریمفم   رمی  (ی)حق قمدری راررست است م ئ ریت 

ص ری ت اه چوین مشخ  ظظییه خ ر ررخل ص تکمی  ظ یا ت لیم اظهاررامه قل ر ا رب استارجام

 گ رر خ ارتی به موادع عم می ظارر شدب باشد تا مشم   تضمین جا ان خ ارت 

ها سازگاری رداشلته آنی رسم تیبا م قف یرظرتهای مقامآمدب ت سط رستبهاگ  ررآمد  یرر رت ر

رقلض   رر این م اررحا  ش ر  بااینظارر عم  می ایجار شدبخ ارات  یب ا یمدر یراررس نییآ باشد 

 ش ر مح  ب رمیعول  ج م ها اعالم راراییارزامات 

را جفل   یاطالعلات یاه آگاهاره ظ عمد یشخل هیمتحدب ممکن است رارستان ا  علایاالت رر

ی مل به» 820بخش  اه طار یپ ظردب ظ گزارش ه گ ره اطالعات جاریرر ا یآگاهاره ظ عمد ایاود 

بله اجل ا گلذارر   را 8یملدر اقدام اود  یم ظف به گزارش ا رن آن است ا تاه «اخالق رر حک مت

رالر  222 22ی مدری خاصی تلا سلقف ج یمه ش ری اه این رع ی ط ح میرگاهرارر ممکن است 

 علیه چوین د ری ظضع ش ر  آم یکا

اله  شل ردمیی مل ارر م ب ط بلهها مهیرسته از ج  نای –  بیااهش رستمزر ظ غ ر ی/تفلاخ اج

ی میم لتقی جهیرت عو انبه بلکه دقط  راشی از راررسی ایی ی یا ارت امی ری ت ی ِیا ر عی  مهیج 

                                                            
1- Civil Action 
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 اسلتهایی شکویت ین قار نعیشا ها ازجملهی اعالم راراییگ رر  عدم ارایهرقض قار ن اعما  می از

ی هلاییرارا ماعالی ص رت عدم ارایهررمثا  رر د ار ه عو انبه  رراا  رارررا به پیامدهایی چویناه 

رهلد ظ از رسلت می سلا  کیل بله ملدترا  فیارجام ظظا یالزم ب ا طیش ا یمقام ارتخاب ی شخل

اخل اج  نی  هماول(0221  8رادل رشل ر )عو ان اارمود رظرت از ررجه اعتاار سلاقط میبه ظی ارتلاب

 [3]ظج ر رارر   هیسرظ  نیددراس است اه رر هاییمجازاتازجمله 

رظ  ص رت اللی  بهز رر زمیوه اعالم ام ا متم ا یاوودبظج ر مقام ظ یا سازمان اوت   ررص رت

ی ط ر خ رالار مقلام رسلمبلهمقام ظ یا سلازمان   نیا ممکن است  پذی  استیی امکاناج ای وهیگز

ن زمان تمدیلد ای اخطار صدظرمشخص )مفم الً بفد از  یرر زمارها اعالم راراییاه رر ارایه  خاصی را

مقام ظ یا سلازمان   اغلب م ارر رحا  ر  باایناوداخ اج  ایمفلر از اار  را ا رب است ی( ا تاهش رمی

اود اله شلخص ملتهم را می شوهاریپ ایحکم  د ر م رر ر  ماد ق مقام ظ یا سازمان اوودب به اوت  

علدم  اار  بله جل ماز  ریتفل این اش ر : رر ای از سازظاار اخی  استرم ره ی  آرااراوداخ اج  ای ریتفل

 رظرتی رر آن متلدی سمتی خاص اسلت اه مقام ش ر ارجام می یت سط رهار رعایت ارزامات قار ری

 ولدیرهلد  د آمی شوهاریرا پ تمهیدات نیا 0«یظ ح اب سها اعالم رارایی یبازرس یعار سازمان»توها 

اوولدب ظ یا سازمان اوت   مقام اختیاراه  رتیررص است یهی  بدمشاهدب شدب استرر ا زظظ  یمشابه

های یرااارآملد رر مفل ض شلت یب یسلازظاار نیچولباشلد   فیقلار ن ضلف حاامیت ام رر ت رید ی

  گی رق ار می ی تمیس

  ال ر یرا ب رسل هااشل ر تمامیم ج ر رر  هاتیتوا غی ممکن است بت ان رر ایوجا ار اع مختلف

به عو ان ظج ر راررد   زیرارر ر تمهیدات یب خ ها  تمیس تمهیدات قار ری متداظ  رر این ر ع عالظب ب 

مولادع  میتو ل»را رر رابطله بلا میلار قلار ن  یاه ج م یمقامات رسم ی آن رسته ازت اریرر ر  رم ره

حلر   ارتکاب ج م زمان سا  از کیارد به مدت م تکب شدب «رظرتی ترر خدما یظ خل ص یعم م

  بله را تل ک ال رب باشلود یاار رظرت این اد ار باالت  را رداررد  اگ  تیارتقا به م قف ایپاراش  ادتیرر

                                                            
1- Dufour 

2- The High Inspectorate of Declaration and Audit 
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 ی  ا زظظ ظ اسل ظررداررد رر سی تم رظرتی را استخدام رظبارب امکانسه سا  از زمان اشف ج م  مدت

 سلتمزرر (یظ ارت ام یاز مجازات ارار یییط ظ ره رر قاربقار ن ) تخطی از میم تقی جهیعو ان رتبه

 رهود را ااهش می

 یحقل ق املدیظ پ یمجازات قلار ر چیه هااش ر ب خیرر  -ساک (های ) مجازات تمهیدات سای 

ارطالاق  یب ا خیییی تمهیداتجای آن ظج ر ردارر بلکه بهاز قار ن اعالم ام ا    تخلف یب ا یدیشد

 ازایلن یهوگلام اغلبی  اسیسهای گابیمقامات موتخب رر جا   رر رابطه باظضع شدب است با مق رات

  باشلدغیل ممکن  هلا مجلازات ارل اع سلای استیارب از  طار قار ن اساسیاه ش ر استیارب میش رظ

های سلازمان ایل هلارسلاره مثل ثارث  یشخل ت سط اعالم ام ا  یبازرسط ر اه گاهی رقش همان

از تخلف  آگاهی رر قاا  یظااوش عم م را ریز ب ته به میزانت مجازا ت انمیش ر  اییا می غی رظرتی

هایی از جارب متخلف رم رله یعذرخ اه ایتخلف   ملاریرارتشار   ی  اخطار  اعالم عم ما رمحدظر 

  ش ردمح  ب میمجازات  رستنیازا

  ال رب باشلد یثالت ا تلاه یپاررمان رر ارایه اطالعلات بل ا ی ازرر س ئد اگ  عض  مثا عو انبه

رر مجلا ع ام ارگل لتان  [4]ش ر  ( مط ح میkammarsammanträde) یعم م یرر جل ه م ض ع

 یمجلا عذرخ اه از یارامهنییبا استیارب از تذا  آمحقر رش ر الزم است تا  ییاعالم رارا ییهیاگ  ظظ

ممکن اود   یتخط رامهم اممجلا ددرا  آرمان از  ی ازاه عض (  ررص رتی02278رظرت ب یتاریا  ) ش ر

(  ارتشلار یلیرارا ماعلال م عد گذشتنمثا   یب ا  یارگاری جزئسه  ای)ررص رت تخلف  است با اخطار

ا زظظ  م رته رگ ظ ظ   ی  رر بلغارستان  ا ظاس[5] ش رمی م اجه خاصی مهیج  ایررم رر تخلف   یاارهیب

 م رر اشارب ق ار گ دته است ای ممکن عو ان گزیوهمجازات خییف به یت اریر

 ی کاربردشیوه -7-3
علدم به میزان زیاری با  یمقامات رظرت یام ا  ب ا ماعال یمف دی هیم اح  اظر رراز اش رها  یب خ

صل رت شل رد اله بههایی م اجه ملیاز د م یاریز تفداری اعالم ام ا  ظ ظ ارایه  یتکم رر ظظییهارجام

                                                            
1- United Kingdom Government, 2009 
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 ح لاببه رستنیازاه تود اما توها م ارر  بارز رر این زمیوهی ظ ا زظظ رظ رم ره یرت ر ارد راقص پ  شدب

 یرتل ر یمقاملات رظرتل یلیاظهاررامله اعلالم رارا ب ای اظرلین بلار 8779سا   رر اههوگامی  رظردرمی

 ایل اتیهای خل ر حلذدعض  مجلا رر اظهاررامه 822ری  از  87اه  مشخص شد آزمایی گ رید راستی

های خ ر را اعالم ییا زظظ رارا یِب ر اه مقامات ارشد رظرت یسار نیاظر  0229سا    [6] راررد یاهاتاشتا

 یررصد از مقامات ارشد رظرتل 69.29اه توها این یب ا آغاز شد  یبا مشکالت ییاعالم رارا یا ررد  اج ا

ررصلد از  74.4شلد اله رر آن  نییتف یگ یازآن مهلت رارایه ا ررد  پا یها را رر مهلت مق ر قار رآن

ررصلد  47 دپ  رشلدب ب ررل حیاه صح ییهار ات د م 0229را ارایه ا ررد  رر سا   اظهار رامهمقامات 

  ادتیررصد ااهش  09.4رقم به  نیا 0221؛ رر سا  [7] ب ر

 نیاه رر ا یی  از اش رهاادتودیاز ارطااق رست  یاش رها به ر خ قاب  قا ر شت یگذشت زمان ب با

 ایلررصد  82 ادامچیهص رت الی  اعالم ام ا  بهی ق ار گ دتود ر خ عدم ارایه یگزارش م رر ب رس

 تل انمی نی؛ بولاب ا[8] امت  بل ر یت جهص رت قاب ر خ بهاین اش رها  این  شت یبرر ظ  را ر شت یب

 ای م بل ط بلهپدیلدبرا   یلیاعلالم رارای ارایلهی ظظییلهرر  ارگاریعدم ت جه ظ سه  باالیحجم 

 رار ت  ییاعالم رارا  تمیس یاج ا های آغازینسا 

ی ارایله یب ا شدببه مهلت مق ر تا چه میزان  یاست اه مقامات رظرت نیا یبفد یرگ ار ازآنپا

اله  ی  ر لات مقاملات رسلماستاردازب چهبه اطالعات ارایه شدب  تظ رقرد اودیپااعالم رارایی خ ر 

شلاخص  نیا  وانیاطم ی  ب ای ب ای این اار استدیشاخص می  اردشدبقار ری های مشم   مجازات

 یرهارهلا تیلدفار زانیبلکه م  تیارایه شدب ر اعالم راراییرهودب سطح ارطااق ظ رقت توها ارفکاس

 مفدظریاه مجازات  تیظاقف نیا  نی؛ بواب ارهدرشان می زیررا مجازات رر قار ن  ظج راوودب ظ اوت  

 به شک  اامل را  نیق ار یرظرت تاه مقاما  تیر نیا یش ر رزظماً به مفواعما  می خاصی ررر اش 

 باشد  قار ن فیضف یای از اج ارشارهشاید اوود بلکه می تیرعا

 ی مجلازاتگ لت رب اعما با  یمقامات رظرت ییهای اعالم رارا تمیس عملک راش رها  یب خ رر

ب ج ته  وهیزم نیرر ا یارد است رق ار گ دته یگزارش م رر ب رس نیاه رر ا ییهم اب است  از اش رها

ارایله ا ررلد  رر  یلیی اعلالم رارااظهاررامه یری  از مقامات رظرت 02042 تفدار 0229است  رر سا  
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سلای   ازتخلف  یری  ب ا 8200تأخی  رر ارایه ظ  یری  ب ا 8027عدم ارایه   یری  ب ا 424همان رظرب 

 مجازات شدرد  ییراراارزامات اعالم 

 (0221 سا ) مجازات به هاییرارا اعالم  تمیس یظاب تگ زانیم: 8-9 جدظ 

 اش ر

چود ری  باید 

اعالم رارایی 

را تکمی  

 اوود؟

شدب  ج یمه

ب ای عدم 

 ارایه

ج یمه شدب 

ب ای تأخی  

 رر ارایه

 شدب ج یمه

ب ای 

 اظهارات

 راررست

 شدب ج یمه

ب ای سای  

 تخلیات

ررصد 

 هاشدبمهیج 

 ر ات به ا 

 2/0 66 0 92 88 4022تق یااً  آرااری

ب سوی ظ 

 ه زگ ظین
 79/2    00 80022تق یااً 

 1/2    22 9290 بلغارستان

 یاست ر

(0229) 

تق یااً 

02222 
424 8027 

عدم ظج ر 

 رارب
8200 2/7 

گ ج تان 

(0229) 
0222 808 0    2/6 

 قزاق تان
تق یااً 

492222 
072    26/2 

 92/8    840 122 (0227ا زظظ )

 7/2    4 80 8422تق یااً  ق قیزستان

 07/2 08 00 004  92122 رت ری

 8/8    00 0222تق یااً  مقدظریه

 است  قار ن ارتخابات حاامیتسی تم مقامات ارتخابی اه تحت  رر چارچ بتوها  -8

 ها رالرت رارر ظ ره ب  تفدار مجازات اعما  شدب ی اعالم راراییاین عدر توها ب  تفدار عدم ارایه -0

 ها رالرت رارر ظ ره ب  تفدار مجازات اعما  شدب ی اعالم راراییاین عدر توها ب  تفدار عدم ارایه -0

 ظ هیچ مجازاتی اعما  رشدب است ها رالرت رارر ی اعالم راراییاین عدر توها ب  تفدار عدم ارایه -4

  لتمیس نیلا یرهد اه اج ارشان می می م تقیص رت غبه یمجازات مقامات رظرت یباال ر ات

رر رابطله بلا تفلدار  م جل راطالعات  باالجدظ  رر راشته باشد   ییباال یلیهای خوهیهز است ممکن
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اله  صل رت خالصله آظررب شلدب اسلتبه  ارداز تخلف مجلازات شلدب یر ع خاص رری اه به یاد ار

  بیلان ا ررلدمی  یلرا تکم ییاعالم رارا بایداه  یمقامات رظرت دری ات ظ ررص مطلر ص رت تفداربه

رر این ب ررد  یظ ااد  هیمقاهای قاب رارب یاه رارا ییتوها اش رها الزم به ذا  است) گ ریدب است

رر های اعالم ام ا  به اعما  مجلازات  گی سی تم تظابمیزان (  ظاضح است اه اردجدظ  ق ار گ دته

 های زیاری با یکدیگ  راررد ی مختلف تیاظتها تمیس
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 هایادداشت
 (2) (a) 824اخالق رر حک مت  بخش قار ن   8

 یها زرلدارییاعالم راررست رارا به ج مت ان تا سه سا  را می یمحل یرظرترر ره تان مقامات »  0

  رولدیپاررمان اسکاتلود  مجللا ظرلز ظ مجللا ا یاعضا یموادع ب ا یعدم ادشا ب یتاریاا ر  رر 

ت سلط  یمولادع ملار یعدم ادشلا یب ا مجازات نیبه هم اب رارر  اعما  ا ییمجازات جزا یشمار

 یمحل های رظرتیهای اراربگی یتلمیماز  گی یاواربرر  یظ ا تاه یمحل ارارات رظرتی یاعضا

ها ظ مشللیخط»(  0221) 8ام  ظی  موللدیتا « هماوللان قابلل  اعمللا  اسللت ی ریللزرر رظرب ارتقللار

ارتشارات  یش را  ید ار ظ رم ا اس «ارظپا هیقار ن تضار موادع رر ره اش ر عض  اتحارهای شی ب

  77-71  صارظپا  ص

 Федеральный закон О противодействии) «د للار بللامقابللله »قللار ن دللدرا    0

коррупции 1  بود 1(  بخش  

 Lag (1996:810) om registrering] «پاررمان یاعضا یثات تفهدات ظ موادع اقتلار»قار ن   4

av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen ] 

 Verhaltensregeln für Mitglieder desدرا  آرمللان )مجلللا دلل یاعضللای رامللهم ام  2

Deutchen Bundestages 1(  مارب  

ظزارت حیاظت از حقل ق رظرلت ظ  یرارستان عم م  0ای  ای اری کیز -ا  یردت  رارستان عم م  6

رظرب مجللا  نیششلم یاعضا هایآزمایی ررم رر مطابقت دفاریتراستی جیاشخاص: گزارش رتا

 .LR Ģenerālprokuratūra  )«از د للار ی یشللگیپ»ارزامللات قللار ن  بللا یرتلل ر یجمهلل ر

Ivanovskis, A. Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta 

prokurors. Pārskats par pārbaudes rezultātiem par LR 6. Saeimas deputātu 

rīcības atbilstību Korupcijas novērðanas likuma prasībām)  

  86-82  ص 0229رساما   08 -هیژار  8گزارش ساالره آژارا ماارزب با د ار ا زظظ    9

                                                            
1- M.V. Mendieta 

2- A. Ivanovskis 
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اله اطالعلات رر رسلت س شل ر اطلالق می یمل ارر اتاب به نیا رر «یعم م یادشا»اصطالح 

اه اطالعات توهلا ش ر اطالق می یم ارر به ییتوهابه «ادشا» اهیررحار  ریگق ار می شه ظردان عاری

شلدت مل رر مواقشله به یعمل م یادشا 8تیمقا ری   م أره ریگق ار می صالحیرر رست س مقامات ذ

رارر   یبله رشلد ظرظرلد ر  ص رت عم میی بهمقامات رظرت ماری اطالعات شت یب یحا  ادشااست  بااین

 یلیررآملد ظ رارام بل ط قل ار رارن اطالعلات  م ب ط بله یتمام م ای  حق ق یب رس وجایهد  ما رر ا

ظ  یغ بل یارظپا یاش رها انیرر م اه است اشارب اویم ی  ااد تیرست س عم م ر رر مف ضشخص 

 م أره ظج ر رارر  نیا ر ات به یمختلی اریهای ب رظیک ر  سابر ی تیاریس س یاش رها

بله  رر ارگل لتان ی الهاریلظزن ز با ط ح مثاری خلاص بله 0ی سیگماگذشته مقاالت رر یکی از

 –رقل  شلد قلاالًاله به ش حی  – رر آن اه شدب استرارب شدب است اشارب  یخل ص میم ای  ح 

میللی هلا بیییاعلالم رارا نیلشخص ظ خار ارب ظ ارتشلار ا یاطالعات ررآمد ادشای ر ات به رزظم»

 رقلضاز  زیلآن پ ه  یلظ رر است ییاعالم ررآمد ظ رارا یب ا یال یارزامات داقد انارگل ت ظج ر رارر 

  OECD/SIGMA« ) گیل راست اه ت سط این ر ع ارزامات م رر تهلاجم قل ار می یخل ص میح 

  ری تارگل تان  مختص ظجهچیهعدم تمای  به ادشای عم می  به  نی( چو0229

 ؛ مارودی اطالعات ظج ر راررگ ت رب یعم م یادشا ازهایی رم ره میان اش رها رر گ یط   ر از

اوولد  رر ایوت رلت ی تمام اد اری اه ماریلات پ راخلت میعم م ییررآمد ظ رارا اه رر آن میزانر ظژ 

  [1]ظج  است ظ این م ض ع مختص مقامات رظرتی ری ت م ج ر ظ قاب  ج ت

 افشا اسیمق -8-1
ی م شکاد یب ا ییاست اه تمام اطالعات م ج ر رر اعالم رارا یمفو نیبه ا اام  یعم م یادشا

هلایی یی ظ یا ثات راراییاعالم رارا بیشت  م ب ط بهی ژگیظ نی  ا ریعم م رر رست س ق ار گی آزاراره

را  یرظرتلی رتالهعاریاز مقامات  یمحدظرت ی حلقهظ  محدظر یاطالعاتی به ر ات  حیطهاست اه 

                                                            
1- admissibility 

2- SIGMA 
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ای از ایلن رم ره رارمارک  ظزرایپاررمان ظ  یاعضا یظ اقتلار ثات موادع استخدامی  ش ردشام  می

 ییرر اشل رهای مقامات ارتخاب م ب ط بهاطالعات اام  رسد اه ر   میبه نی  هماو[2]رست است 

رر  نیشل رد  هماولادشا میی عم مص رت به یظ رظمار [4] رگ ظهم رت  [3] نییظ ه زگ  یب سو  یر 

مشلاظرین ظ  یارارااراولان موادع  ظ ریزاعضاء ) یموادع اقتلاری اطالعات ثات شدب ب یتاریاپاررمان 

 مولادع اارمولدانِ ظ ریلز) انیلمجللا اع یموادع اعضای اطالعات ثات شدب( ظ پاررمان اعضاعلمی 

 ( رر رست س عم م ق ار رارر انیمجلا اع

بل  حلر چه تلأثی ی  ییررآمد ظ رارا یادشا اهاز اش رها رربارب این تفداری رر –محدظر یادشا

 یتفلارر ادتنیلم لأره   مل ارر شلت یشدب است  رر ب یاریهای زبحث گذارر اد ار می یخل ص میح 

مواقشله ت سلط رارگلاب  نی؛ رر آرمان ااست یخل ص میظ حیاظت از ح  یعم م یادشا نیمواسب ب

 یاه رر آن تفهلد خاصی ظج ر ردارر یاستاردارر جهار چیه بواب این   ادتی انیددرا  پا یاسقار ن اس

ه گلز  دیظ شلا باشلد راشلتهظجل ر  یلیاطالعات اعلالم رارا یعم م یاز ادشا وانیاطم ی حل  ب ا

 زیاامل  تجل  یتفارر یخل ص میاطالعات ظ ح  یادشا نیاه ب ی تدظین رش رشم راستاردارر جهان

 عو ان علاملی  بلهاستیس نیت مواسب تفیینه  اش ر رر  یظ د هوگ یهای قار رسوت نیاود؛ بواب ا

 ی باقی خ اهود مارد اساس

 یفوی باشد؛میمفم الً محدظر  یعم م یادشا  است ازیر یاهای گ ت ربرارببه اه  ییاش رها رر

هلا بلدظن اه رارب یظ است ر یمثا  ررم رر رت ر یود  ب اه ت ها از ادشا مفا از رارب یویمفهای رسته

ارتشلار  یظ ر لا یساا کیرزر شاظردانیم ب ط به خ  اطالعات ایآررس   یی د ریشواسا اده گ ره 

ظ  یب سلو  یرر آرالار یهای مشابهتی  محدظرچوین حارتی ظج ر رارر (دیویها را با)پ سشوامه ابودیمی

از  یاریش ر  رر ب اعما  می هیظ مقدظر یت اریر زستان یگ ج تان  ق ق  یبلغارستان  ا ظاس ن یه زگ 

 اود را مشخص می یعم م یادشا حدظر  یاز اطالعات شخل تیم ارر قار ن حما نیا

 ت سلطمثا  اطالعات ارایله شلدب  یش ر  ب امی ادتی زیر یغ ب یر ع رر ارظپااین های از رم ره

هلای رر د م)ش ر ارسا  میسارب  یررآمدشان توها رر د م زانیمجلا ددرا  آرمان رربارب م یاعضا

 شیاز پلررآملدی سلطح سه از  یکی   دقطررآمد ریرق  یمقار ی تفیینبجام ب ط به ادشای ررآمدها 
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آزار راررد اما ممکلن  یرست سها ییبه اعالم رارا م رم عم م  ا غرر پ ت(  ش ر  تفیین میشدب فیتف 

ظ مولادع  یحقل قبه عو ان مثا  رعاظی راررد ) خاصیهای زبیاه ارگ یا ار ی ب ایرست س نیاست ا

  [5] ش رمحدظر می گی ی رارگابتا زمان تلمیمشخص ثارث( 

 یاز مقاملات رظرتل یهای خاصرسته تفیین یعم م یمحدظر ا رن ادشاهای یکی ریگ  از رظش

های ایمقاملات سل ظ یرم ره بل ا یب ا  ر یرر رست س عم م ق ار گ راایدها آن اه اطالعات است

 هایی از مقاملاترسته زیمتحدب ر  رر ایاالتچوین است هیظ اارمودان رظرت رر مقدظر یرر رت ر یتیامو

 بل ای ارتشلاررا  یاز مقامات رظرت یویهای مفستهت ان رهماوین می  [6]ه تود از ادشامفا   رظرتی 

 نیظ اظال ا یرتل ر  یرر اسلت ر رتاه؛ این حارت ب ای ب خی از مقامات عاریمشخص ا ر ییاعالم رارا

  قاب  ارتشار است «اخالق  نیام ریاست » میمطابر تلم یمقامات رت رسای    اطالعات ظج ر رارر

 یاطالعلات شخلل یعمل م یادشلا  شدب رر ایلن گلزارشی ب رسی رر اش رهارسد اه ر   میبه

 [7] است  ازیردرت م رر ر( به بیظ غ خ یشاظردان) رظرتیمقامات  ب تگان

 آزمایی ظ یا ممیزیراستی جیرتا یِعم م یادشا رر رابطه با جزئیات -ید شدبتأی جیبه رتا یرست س

رسلد اله اگل  اعلالم ر   میبله  رر رگاب اظ  ام صحات شدب است  یررآمد ظ ث ظت مقامات عم م

قا  از ( آزمایی ق ار خ اهد گ دتم رر راستی بفداًظ ) اطالعاتی است چوین یحاظها اه ییی راراهیاظر

اسلت   یموطقلص رت عم می ها بهارایه رارب شدب باشد  ادشای رتایج ب رسی یعم م یم شکاد یب ا

 یلیاطالعات ررآمد ظ رارا ادشای   گ چه تیگ ره ررهد اه رزظماً اینرشان می یظج ر مثا  رت ربااین

مطلابر رسلت رارفم    دیت ر ظج ر ررص رت  آزاراره رر رست س است نیآرالص رت به یمقامات رظرت

ایلن اطالعلات ت ان ر ات به ممیلزی می ( مفم ری رهودگاناتی)مار یقیاد ار حق رر خل ص مدظن

اطالعلات  ازتل ان عمل م را ها مح ماره است ظ مییبازرس نیا جیرتا اتی  مطابر قار ن ماراقدام ا ر

 ایلاله آ  لتیرر رسلت ر اطالعاتی چی  هآگاب رک رمقامات  ییراقص م ج ر رر اظهاررامه اعالم رارا

هوگلام    این م ض عی است الهحا   بااینیا خی  راررظج ر  زیر گ یر یرر اش رها تیمشکال چوین

  ق ار گی ر یب رس م رر باید یمقامات رظرت ییرارااعالم  های تمیس تیشیاد یابیارز

 بل ایمثلا   بله عول ان  رلداودیاش رها هو ز به اص  مح ماره ب رن پا یب خ -محدظر اطالعات
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محلدظر اعملا   یرست سل حارلترر بلالرظس  قزاق لتان ظ ال زظظ ها ی راراییاعالم شدباطالعات 

 یملار تیر ارت ب  ظضف نیآمدب رر حرستاطالعات بهاه شدب اعالم  ی ریزش ر  رر قار ن اسل ظرمی

 مح مارله  دیلآبه رست می 8«با د ار مقابله  نی یام»اه ت سط  یاطالعاتسای  اارگزاران رظرت ظ 

ر ات به ادشای اطالعات م تاط با ام ا   محدظر رظیک ر هایی ازرم ره زیر یغ ب یرر ارظپاباشود  می

ص رت مجلا ظ ااراوان رظرت به یظزرا  اعضا ییش ر  رر د ار ه اعالم رارامی ادتی مقامات رظرتی

 ( 0282  ی)بارک جهار گ ررادشا رمی یعم م

 افشا طیشرا -8-2
از م ارر اه اطالعات اظهار شلدب رر رسلت س عمل م قل ار گ دتله  یاریرر ب  -0بالرررگ ارتشار

 وت رلتیارر  -ایبه شک  دزایولدب- ای  یرسم یب رتو مث  ارد ی ب ربرر قارب ااغذ ای   اطالعاتاست

 یش ر )م ظر الاطالعات اعما  رمی نیبه ا یرست س یب ا یش ط چیاساس ه نیش ر  ب  اموتش  می

 آظررب شدب است(  8-1ها رر جدظ  ب اساس پ سشوامه ادشاهای قارب

 یعم م یادشا قارب: 8-1 جدظ 

 انتشار الکترونیک  انتشار کاغذی 
ها استرس  مورای به فایل

 برحسب ارخواست

 X   آلبان 

  عدم ادشای عم می  آذربایجان

 بمروس
ب ای  جزبهعدم ادشای عم می ) 

 رامزرهای ارتخابات(

 

بوسن  و 

 هرزگویین

*X  *X 

  X  بلغارستان

  باشداطالعات رر رست س رمی  کرواس 

                                                            
1- Commission for the Prevention of Corruption 

2- Proactive 
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 انتشار الکترونیک  انتشار کاغذی 
ها استرس  مورای به فایل

 برحسب ارخواست

  ()مقامات اراری ارشد خاص X  استون 

  X  گرجستان

X    

 قزاقستان

عدم ادشای عم می )اطالعات  

م ب ط به مقامات ارشد ظ 

ت ان رامزرهای ارتخابات را می

ص رت تحت ش ایط مفیوی به

 عم می ادشا ا ر(

 

  عدم ادشای عم می  کوزوو

  X  قرقیزستان

  X  لتون 

 لیتوان 
X  مقامات ارشد ظ(

 سیاستمداران مفین(

X )مقامات ارشد ظ سیاستمداران مفین(  

  جز ااراوان رظرتی()به X  مقدونیه

  X  نگرومونته

 X X  رومان 

  عدم ادشای عم می  اسلوان 

  عدم ادشای عم می  تاجیکستان

 اوکراین
X  مقامات ارشد(

 مفین(

  

 یاولد اله ه الدام رارااجل ا می یلی رااظهاررامله اعلالم رارا  لتمیرظ س نیظ ه زگ  ی* ب سو

 یاز اشل رها یرر تفلدار زیلر وت رتیا رر یعم م ی  ادشااست یعم م یاز ادشا یمتیاظتهای شک 

 ش ر استیارب می - بغی ظ ارگل تان آرمان  رارمارک  – یغ ب یارظپا

گ ره اطالعلات دقلط بفلد از از اش رها این ب خی رر –ها رسارهظ یا  ررخ است شه ظردان یپ رر

 طیبا ش ا ایمش ظط  یب ح ب ررخ است ممکن است غ ی  رست س ریگررخ است رر رست س ق ار می

ارلزام مثلا   ید  بل اورا اوت   او یرست س ودید آ طیش ااش رها از  یخاص باشد  ممکن است ب خ
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اسلت اطالعلات را بله رسلت آظرر ظ   یلما یاه چه ا  ش ررظشن  ؛ تااوودبررخ است تیه  اح از

 هلد  سلای  اشل رها  گیل ررا ب  عهلدب می یهای اراروهیپ شش هزب ای  مالغیپ راخت ی ظظییه

آمدب توهلا رسلتمثا  ارلزام ارتشلار اطالعلات به یب ا است؛از اطالعات  یت ب  استیاربمحدظر اعما 

مثا  رر عو انبله) یتجلار مقاصلد یبل اره  عو ان رم به  العاتموع استیارب از اط ایص رت اام  به

 طیرل ع شل ا نیلا شلت ی(  بیمدرک رر رارگلاب )آرالارعو ان بهمو  ر ارایه به ای( آم یکا متحدبایاالت

رر تملام رسد ر   میحا  بهش ر  باایناظهاراوودب اعما  می ررجهت حیاظت از موادع مش ظع خاصِ

  ایلن اردشلدب جلاریا یمقاملات رسلم یلیارااظهاررامه اعالم ر یعم م یادشا یهایی اه ب ا تمیس

  ش ر یخ ررار ط اه از اعما  ش ظج ر رارر گ ایش

 طیشل اظ  نیها( با قل ار)گزارش یمقامات رظرت ییبه اعالم رارا یعم م یمتحدب رست سایاالت رر

 ش ر:محدظر می زی 

 ر شت از گزارش ررخ اسلتی ظ ح ب ررخ است ه  د ر  یک رظها مجاز است گزارش ب رسی

 ؛گ ررارایه می

 هلای گزارش های بازت ریلدولهیپ شلش هز مو ل ربلهمفقل    یباشد مالغل ازیممکن است ر

 پ ت پ راخت ش ر؛ ای ررخ استی

  جهلت رریادلت رظر شلت ی ررخ اسلت اله  ریلرر رست س د ر ق ار گ توها ررص رتیگزارش

 باشد: زی اطالعات  یت سط د ر پ  ش ر اه حاظ  گزارش

  ؛رشاریرام  شغ  ظ 

  ارایله  ایل دل ر بله رمایولدگی از آن تقاضلای ب رسلیاه  یگ یسازمان ر اید ر  رشاریرام ظ

 را رم رب است؛ رظر شت گزارش

 استیارب از گزارش آگاب است  ای رست سی ظهای تیشخص از ممو ع اهذا  این 

 اضلاهای ظاصلله بل ای گیل ر  تملامی تقای اه گزارش رر رست س عم م قل ار میطی رظرب

  [8]ریز رر رست س عم م ق ار خ اهود گ دت  هاگزارشرست سی به 

به این مفوی اه رااید از ایلن اطالعلات   ش راعما  میریگ ی  طیش اها استیارب از گزارش یب ا
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 یهای ارتالاطاخالار ظ رسلاره غی از استیارب رری استیارب ش ر؛ بهاهدا  تجاری   قار ریاهدا  غ ب ای

 بلهغی م لتقیم  ایل میاستیارب م تق یب ا ایاد ار  8ماری بودی اعتاارظ رتاه نییتفی  ارتشار عم م یب ا

 [9] سای  م ارر ظ  هی یخ  یاسیاهدا  س یررخ است پ   ب ا مو  ر

ررخلل ص  به اطالعلات اظهلار شلدب یهای جمفرساره یرست س مش ظط ک ریاز رظ گ یر یمثار

ت ارولد اطالعلات می هیرظسل یهای جمفلرساره ی  تمامظج ر رارر هیرظس  نیرر ددراسام ا  قضات  

شل ر اله می ارایله یررصل رتتوهلا گ رله اطالعلات قضات را ررخ اسلت اوولد  این ییررآمد ظ رارا

بله ارتشلار اطالعلات  خل ر تفهد به نیها را مشخص اود ظ هماوآناوودب هد  از ارتشار ررخ است

عالظب   بلهرمایداذعان  امت  از هیت رظز(ای داصله)رر  هیرش مت اری ای هص رت اام  ظ رر ر خهبه

 یبل  قاضل ای مشلخصبا پ ظردبرر رابطه  این امکان را رارر اه مذا ر هیاگ  مشخص ش ر اه رش 

اطالعات امل ا  قاضلی  ش ر  ررخ است یقاض  رر استقال اختال م جب اه این ای اوددشار اعما  

 [10] رر ش ر  باید م ب طه

 قالب افشای عمومی -8-3
ت ان اعالم ام ا  های متیاظتی ص رت گی ر  میادشای عم می اعالم ام ا  ممکن است به شک 

های ااغذی امتل  ظ امتل  مل رر اسلتیارب قل ار را رر قارب ارکت ظریکی ارجام رار )از ق ار مفل م قارب

ص رت بل خط موتشل  مقامات ارشد به ای ازظیژب گی رد(  رر ب خی اش رها توها اعالم ام ا  رستهمی

هلای حقیقلی اعلالم امل ا   اعلم از ارکت ظریکلی ظ ت ان رست سی به دای ش ر  عالظب ب  این میمی

ادشلای های اش ری ای از سی تمااغذی را د اهم آظرر  ب  ماوای رتایج حاص  از پ سشوامه خالصه

 رر ارامه ارایه شدب است ام ا  

 های دولتیایر مقامات و سازمانی اطالعات به سارایه -8-4
هلای اع لم ص رت اام  یا بخشص رت عم می )بههایی اه اطالعات اعالم شدب بهرر سی تم

                                                            
1- credit rating 
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ت جهی ی قاب های رظرتی به این اطالعات م أرهش رد  مفم الً رست سی سای  سازمانها( ادشا میآن

ی اطالعات بل ای های ادشا رشدبشحا  شاید رر این م ارر رست سی به بخش ر  بااینمح  ب رمی

 های ثار ی  حائز اهمیت باشد این رست سازمان

ی رست سلی بله اطالعلاتِ های رست سی به اطالعات ممکن اسلت اجلازببا ت جه به محدظریت

مجل ی  رهارهلایها ممکلن اسلت ت  یا محدظرت ی از مقامات صارر ش ر  این سلازمانی ظسیعحلقه

آید اه این رست سلی ردرت پیش میها  مقامات ماریاتی ظ غی ب باشود  ب یار بهرارگاب  رارس ا  8قار ن

 ظزی  ریت اری ریز د اهم شدب باشد رتاه مثالً رخ تب ای م ئ رین سیاسی عاری

 -رست سی به اطالعات اعالم ام ا  ممکن است بله شل ایط ریگل ی ریلز ب لتگی راشلته باشلد

 -صلارر شل رهلایی مو  ر ب رسی تخلیلات ماریلاتی چولین مج زبه مثا  ممکن است ص داًعو انبه

هلایی مج ز هلا چولینهای مجل ی قلار ن ظ رارگابط ر اه رر قزاق تان طار تقاضای سازمانهمان

ی ایی ی خاصی باز شلدب باشلد ریلز ممکلن اسلت ایلن   رر ش ایطی اه پ ظردب[11]ش ر صارر می

ا ش رد )مارود قزاق تان(  رر غی  این ص رت ممکلن اسلت های مج ی قار ن اعطمج زها به سازمان

 متقاضیان ملزم ش رد تا ب ای تقاضای خ ر رالیلی ظاقفی ارایه رهود )ب ای مثا  رر رت ری( 

هلا مح مارله باشلد  مفمل الً مقاملات ارشلد اه اعالم ام ا  یا بخشی از اعالم رارایلیررص رتی

اسلتثوای گی رلد )بهقل ار رمی  سی به اطالعلات را راررلدم ئ رین رظرتی جزء اد اری اه امکان رست 

اوولد(  گ چله ایلن آظری ظ رگهداری میهای را جمعها خ ر مقامات ارشد راربآنهایی اه رر سی تم

های خ ر را اار بدظن شک راهی ب ای محدظر ا رن رقض ح یم خل صی م ئ ریوی است اه رارایی

ی اعالم ام ا  ب ای ر لارت بل  تضلار مولادع از رسلت ی از دایدباوود  اما با این اار بخشاعالم می

ی اطالعات م ج ر رر اعلالم تمامبه اوودبیدگیرسرظر  رر غی  این ص رت هوگام رست سی م اجع می

 رسد اه م ارع ظاقفی اردای رر س  راب ایشان ظج ر راشته باشد ر   میام ا  مقامات رظرتی  به

                                                            
1- law enforcement agencies 
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 به مقامات دولتیحفاظت از اطالعات مربوط  -8-5
 رسد رظرد عم می م جل ر رر جهلان ررجهلت ادلزایش ادشلای عمل می اعلالم ر   میگ چه به

از  آنی ظاسطهارد اه بههای م ئ رین رظرتی است اما ب خی از اش رها تمهیداتی را حیظ ا ربرارایی

اله ش ر  این مطارفه بله بحلث ررمل رر اینح یم خل صی ظ یا امویت م ئ رین رظرتی محاد ت می

رر مقای ه با حر عم م ب ای رست سی به اطالعلات  بایدمالح ات م ب ط به ح یم خل صی چگ ره 

ی حل یم خل صلی ظ امویلت م بل ط بله ادشلای حا  م أرهش ر  بااینها ق ار گی ر  ظارر رمیراییرا

ها بیارگ  رظ استدال  عمدب رر مخاریت با ادشای عمل می اسلت  آن هایاطالعات م ئ رین یا رارایی

ی از بل ای ب خل  ارلدحتی ب خی از اش رهایی اه امکان ادشلای عمل می را بله ظجل ر آظررب رظنیازا

ی های اعملا  شلدب بل  حیطلهر   از محدظریتش رد  ص  هایی قائ  میهای م ئ رین حمایتررب

گی رد )اه رر باال ت ضیح رارب شلد(  رظ رل ع اصللی حیاظلت از اطالعاتی اه رر مف ض ادشا ق ار می

 ت ان یادت:را می اطالعات م ب ط به مقامات رظرتی

  ص رت این م ض ع حداق  به -گی ررر ب رسی ق ار میرضایت م ئ   رظرتی اه ام ا  ظی م

ی م لئ   رظرتلی ت ان ب خال  خ استهتش ییاتی  یک الیه حیاظت قدرتمود است زی ا رمی

حا  رر ب خی اش رها اگ چله ادشلای م ب طه  اطالعات ظی را ب ای عم م موتش  ا ر  بااین

رضلایت دل ر م لئ   ممکلن  عم می اطالعات م ب ط به ام ا  راظطلااره است ظ ررصل رت

اه ادشای اطالعات  ش ر  اما ممکن است د هوگ آزاری اطالعات به حدی قدرتمود باشدمی

ررص رت علدم ادشلای  اهیرح به رر عم  به ام ی اجااری تادی  رماید م ب ط به ام ا  را

ص  رر   رر است ری این ا[12]اطالعات ام ا   م ئ   م رر ر   با خشم اجتماعی م اجه ش ر 

محت ی اعالم   ر  قار ری گوجاردب شدب است اه رر آن م ئ رین اجازب راررد ررص رت تمای 

شل ر اله ص رت عم می ادشا اوود )این م ض ع توها به م ئ ریوی م ب ط میام ا  خ ر را به

 ص رت عم می ادشا رشدب باشد( به رظرتی  ی تلدی سمتظاسطهها بهآناعالم ام ا  

  ریلز بله آن  0-1ت  رر بخش اه پیش ی حیاظتیهد  این الیه -ه یت متقاضیرزظم اح از

آظری اطالعات ررم رر د ر )اد ار( متقاضی اطالعلات اسلت )بل ای مثلا  رر اشارب شد  جمع
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آمدب از ایلن رسلتاز اطالعلات به ی ادل ارس ءاسلتیاربمتحدب(  رر اص  با این الار از ایاالت

 ش ر ط یر جل گی ی می

 های م قلت ررخلل ص م لای  ارجام رارن اقدامات م ب ط به ارزیابی -8های م قتبیارزیا

 باشد امویتی م تاط با مقامات رظرتی خاص  ام ی مفم   رمی

اه اویل ارا مثاری از ایلن رسلت اسلت اله ررصل رتی« متحدباخالق رر رظرت ایاالت»قار ن 

به این رتیجه ب سود اله اگل  اطالعلات  0متحدببا مش رت سی تم خدمات مارشا  رر ایاالت 0قضایی

گی رلد  ی آن د ر رر مف ض خطل  قل ار میشخلی یا ح اسی موتش  ش ر د ر یا عض ی از خار ارب

اولد ی بدظن قید ظ شل ط ظ بالداصلله مللزم رمیهاگزارشی ااراوان یا م ئ رین قضایی را به تهیه

م ایلن ارزیلابی  چولین تمهیلداتی رر ب خلی از رری  پیایدگی ظ ابهام احتماری ارجا  به ظاه   به[13]

خل ص رر ددراسلی ن مشابهی رر رابطه با قضات ریز رر این شیظبامش رد  قار ن اش رها یادت می

 ( 0-1ش ر )رج ع ش ر به بخش رظسیه یادت می

                                                            
1- Ad hoc assessment 

2- Judicial Conference 

9 US Marshals Service- سیستم خدمات مارشال ایاالت متحیده، ییک دسیتگاه اجراییی قیانون در سیطح :

است  آمریکاترین دستگاه اجرایی قانون در باشد. این سیستم، قدیمیمی آمریکافدرال در بخش قضایی دولت 

بیوده و مسیئول  آمریکیا، ایجاد گردیده و بازوی اجراییی دادگیاه فیدرال در 5223وسیله قانون مصوب که به

باشد. عالوه بر ایین دسیتگاه ها و اثربخشی اقدامات قضایی میجایی زندانیان، حافظت از کارکنان دادگاهبهجا

 (.باشد. )مدار مینیز عهده را حفاظت از شهود و مطلعین یتمذکور مسئول
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 هایادداشت
 (  0221  8)اسکتلی ت  0221های ماریاتی سا  ری ت  8

http://skattelister.aftenposten.no/skattelister/start.htm  

 Regler om« )0ی مالاررت ظ مولادع اقتللاری اعضلای دلکتلینثالت راظطلاارله»مق رات   0

frivillig registrering af folketingsmedlemmernes hverv og øko-nomiske 

interesser  ) 

www.ft.dk/Folketinget/Medlemmer/findMedlem/6Hverv.aspx 

 ارتخابات اعالم ام ا  تحت حاامیت قار ن   0

  08ی   مارب«رظرتی فیظظااجتواب از تفارض موادع رر ارجام »قار ن   4

هلای مقاملات رظرتلی اعلالم رارایی»ی رر سمیوارِ   ارایه«ها رر پ تغا ظج ب اصلی اعالم رارایی»  2

ا  غ  رقت اوید اه رر پ ت0227ااتا   86اری  82رر ص ب تان  بلگ ار  « عو ان ابزاری علیه د اربه

 ش ر اعالم موادع ریز ظج ر رارر اه ب ای آن ق ارین متیاظتی اعما  می

 ( a)822قار ن اخالق رر رظرت  بخش   6

ای اله ت سلط بارلک رسد اه رر مقیاس جهاری م قفیت متیاظت باشد  طار مطارفهر   میبه  9

 94( ارجام شلد ظ رر آن UNODCمل  )م ار مخدر سازمان  جهاری ظ مفاظرت ماارزب با ج م ظ

ررصلد اشل رهای رارای  42اش ر موتخب از میان ااث  رقلاط جهلان ب رسلی شلدب بل ر  رر 

چارچ ب اعالم رارایی  اعالم ام ا  هم ل ان ظ د زرلدان رر رسلت س عمل م قل ار رارر؛ ایلن 

ررصلد از  28ررصلد از ایلن اشل رها  اعضلای پاررملان رر  28م ض ع ب ای ااراوان رظرتی 

ال ر  ررصد از اش رها صدق می 60ز اش رها ظ رؤسای رظرت رر ررصد ا 26اش رها  ظزرا رر 

  40  ص 0227ظ همکاران   0رج ع ش ر به ب ظرسک 

 ( b)822قار ن اخالق رر رظرت  بخش   1

 ( c)822قار ن اخالق رر رظرت  بخش   7

                                                            
1- Skattelister 

2- Folketing 

3- Burdescu 

http://skattelister.aftenposten.no/skattelister/start.htm
http://skattelister.aftenposten.no/skattelister/start.htm
http://www.ft.dk/Folketinget/Medlemmer/findMedlem/6Hverv.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/Medlemmer/findMedlem/6Hverv.aspx
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اصالح ب خی مل بات خاص قار ری ددراسی ن رظسیه ح ب تطلابر بلا قلار ن »قار ن ددرا    82

 Федеральный закон “О внесении изменений в«« )ا د لارمقابلله بل»دلدرا  

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона ‘О противодействии коррупции’  )02 

  80  بود 8  بخش 0221رساما  

 های زی  مقدظر است:با ررخ است سازمانها توها پاسخ قزاق تان به پ سشوامه: اعالم رارایی   88

ها رر رابطه با تحقر تکاریف ماریاتی ی صالحیت آنهای مج ی قار ن رر محدظربسازمان -8

 ارد ظ ب رسی اعما  ایشان؛اد اری اه م تکب تخلیات ظ ج ایم م ب ط به ماریات شدب

ی اوولدب راختی ماریلاتی پهایی ررم رر تفیین ظظییلهها هوگام ب رسی پ ظردبرارگاب -0

 ماریات یا ری ن تخلیات ظ ج ایم م ب ط به ماریات 

هوگلام اعملا  دل امین  شانیقار ری صالحیت مدظن رر محدظرب 8هاضابطین رارگاب -0

ی با تأیید رارگاب ظ د امین اج ایی صارر شدب ب  ماوای تلمیمات توییذ شلدب 0اج ایی

 بدظن تأیید رارگاب؛-رارگاب

 مجاز به ر ارت ماری؛های رظرتی سازمان -4

ارمللی مطلابر بلا های بینهای مج ی قار ن یا ماریات سای  اش رها  سازمانسازمان -2

های ارمللی ررم رر همکلاری رظجاراله میلان سلازمانهای( بینرامهمفاهدات )م ادقت

یی اه هارامهم ادقتها ش یک است ظ ریز رر آن مج ی قار ن ظ ماریاتی اه قزاق تان

 است  ارمللی موفقد گ ریدبهای بینجمه ری قزاق تان ظ سازمانمیان 

ها را اخی اً رر مقدظریه قار ن به امی ی ن ماارزب با د ار رظرتی اجازب رارب است تا اعالم رارایی  80

ی چولین الاری را بدهلد  ای از ط   د ر م رر ر   اه به امی لی ن اجلازببدظن ظج ر رامه

جمهل ری سلابر ی گ سلالظی  0221گلزارش پیشل دت سلا  »موتش  اود  رج ع اوید بله: 

ی های عملدبراها ر ت سفه ظ چارش»هم اب با مکاتاات امی ی ن با پاررمان ارظپا ظ « مقدظریه

 « 02270تا  0221ش را از 

                                                            
1- court bailiffs 

2- executive orders 

3- Council Enlargement Strategy and Main Challenges 
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{COM (20 08)67 4}, http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.-

do?uri=SEC:2008:2695:FIN:EN:PDF  

 ( 3( )A) (b) 822خش ب  80
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 هزینه -9-1
هایی ها م جب تحمی  بلار ملدی یتی شل ر ظ هزیولهی سی تم اعالم راراییاه ارارب بدیهی است

رظرد ها ازجمله رقاط ضفف سی تم به شمار میص رت مفم   این هزیوهرراا  راشته باشد  گ چه بهبه

های سی تم به چله ارلدازب اسلت  اطالعلات ش ر اه هزیوهردرت بیان می( به9  ص  027  8)م یک

سلازی ی پیاربرهولد اله اشل رهای ارلدای از میلزان هزیولهها رشلان میآمدب از پ سشوامهرستبه

هایی اله های اعالم ام ا  یا هزیولهی اظهاررامههای تکمی  ظ ارایههای اعالم رارایی  هزیوهسی تم

خل ص ب ای حلاالتی صلارق ش رد  آگاهی راررد  این م ض ع بهت سط رهارهای اوت ری تحمی  می

تل  مثل  ارارب ماریلات ها ظاحد مج ی سی تم اعالم ام ا   بخشلی از سلازماری بزرگاست اه رر آن

ظرتی های م ئ رین رگذارر اه اعالم راراییرسد اه این م قفیت ب  این باظر صحه میر   میاست  به

 مویفت بوا رشدب است  -ظ ب  مالح ات هزیوه  ب رباغلب ظااوشی به ب خی مالح ات سیاسی 

 ی گلذارر اله ب خلی اشل رها رربلاربهایی به رمایش میجدظ  زی  اطالعاتی را ررم رر رارب

ص رت اختلاصی یا عمدب موابع قاب  استیارب ت سط ظاحدها ظ یا رهارهایی اه عملک رشان به

ی م لتقیم ارلد  مقای لهها متم از شلدب اسلت  بیلان رم ربسی تم اعالم رارایی ب  مدی یت

تحت پ شش  ی م ئ رینبخش رظرتی ظ رای ب گ ت رگی  یجمفیت هایرری  متغی ها بههزیوه

شل اهدی ظرتلایج   اشل رها ی اقتللاریظ ریز تیاظت رر میلزان ت سلفهسی تم اعالم ام ا  

ی ملل دی عو ان بخشلی از ب رجلههای ماری بهرظ راربزاین  ارهدرمی خاصی را به ما رشان

باشود چ ااه رر ب یاری از اش رها  مولابع عول ان ها تخمیوی میش رد  این راربالی ارایه می

 گی ر شدب ت سط رهارهای م تاط ب ای سای  عملک رهایشان ریز م رر استیارب ق ار می

                                                            
1- Messick 
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 یاش رها) یمج  رهار ای ظ ظاحد ت سط ام ا  اعالم یهیظظارجام یب ا یمار موابع: 8-7 جدظ 
 (موتخب

تفدار تخمیوی اش ر )

های م ئ ریوی اه اظهاررامه

]اعال م ام ا [ را تکمی  

 اوود(می

 موابع ظاحد/رهار مج ی

 ی مل دیب رجه

های سا  )تخمین

0221) 

عو ان بخشی موابع به

ی مل دی ب رجهاز 

)%( 

 آلبان 

(0022) 

 میلی ن رک آرااری 70

 (آم یکارالر  260 826 8)حدظر 

میلی ن  892 4

 آم یکارالر 
201/2 

 9استون  

(332) 

 ی رظ 720 48

توها ب ای  آم یکارالر  091 68)حدظر 

 (هیبلودپام ئ رین 

میلی ن  411 7

 آم یکارالر 
2226/2 

 گرجستان

(0222) 

 (0221)الری  222 027

 (آم یکارالر  089 044)حدظر 

میلی ن  042 2

 آم یکارالر 
224/2 

 لتون 

(02،،22) 

468 490 8LVL 

 (آم یکارالر  767 064 8)حدظر 

میلی ن  482 80

 آم یکارالر 
28/2 

 لیتوان 

 0(99،222)حدوا 

 ریتاس 222 077 8

ی ا  امی ی ن اخالق مقامات )ب رجه

است؛  آم یکارالر  674 628عاری حدظر 

های امی ی ن به اعالم رارایی

های موتخای از مقامات رسمی مجم عه

ای ش ر ظ هماهوگی مجم عهم ب ط می

اظهاررامه اعالم ام ا   222 822از 

 راررریگ  را ریز ب  عهدب

میلی ن  662 86

 آم یکارالر 
224/2 

 رومان 

(322،222) 

ی الی ی رظ )ب رجه 222 622 0

 429 121 0 0آزماییراستیسازمان ملی 

 است( آم یکارالر 

میلی ن  772 94

 آم یکارالر 
222/2 

                                                            
 (.، به یورو تبدیل گردیده است. )م1954واحد پول لتونی که در سال  5-

2- National Integrity Agency 
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تفدار تخمیوی اش ر )

های م ئ ریوی اه اظهاررامه

]اعال م ام ا [ را تکمی  

 اوود(می

 موابع ظاحد/رهار مج ی

 ی مل دیب رجه

های سا  )تخمین

0221) 

عو ان بخشی موابع به

ی مل دی ب رجهاز 

)%( 

 توها مقامات عاری -8

 رهود ی اخالق مقامات عاری تح ی  میهای خ ر را به امیتههایی اه اعالم راراییتوها آن- 0

: رک 0221سازمان سیا ب ای سا  ی مل دی: اتاب حقایر سازمان سیا  ر خ ارز از اتاب حقایر مواع: ب ای ب رجه

به ازای ه   LVL-8.49الری به ازای ه  رالر   -2.6109ی رظ به ازای ه  رالر  -246 97آرااری به ازای ه  رالر  

 0.0028ریتاس به ازای ه  رالر   -2.4928رالر  

 نسلازما یسلاالرهی ها تیاظت ب یاری ظج ر راشته باشلد  ب رجلهعجیب ری ت اه میان هزیوه

میلیل ن رلک آرالاری اسلت )حلدظر  70حلدظر   رر آرالاری 8هلاعاری بازرسیِ اظهلار ظ ممیلزی رارایی

میلیلارر  4.892ی اللی ب رجله( اه به ظاه  ر ات به ص   0221رر سا   آم یکارالر  260 826 8

سلازمان ی رظ ب رجه  ازاین[1]ها است ت ین سی تمیکی از پ هزیوه 0221رالری این اش ر رر سا  

رهد  این هزیوه رر رت ری ریز ر لاتاً بلاال ررصد از ا  ب رجه ص   شدب را تشکی  می201/2بازرسی 

ی حیطلهاه این م ض ع تا حدظری با ت جه بله  (ی ص   شدبررصد از ا  ب رجه28/2است )حدظر 

 ت جیه است   ازر   تفدار مقامات م رر ب رسی قاب  ااری ظسیع سی تم اعالم ام ا  رر اش ر رت ری

اولد  تفلدار ها ارایله میمالک ریگ ی اه شمایی از بار تحمی  شدب ت سط سی تم اعالم رارایی

ی رری  تیلاظت رر ارلدازبااراوان به اار گماشته شدب ب ای ظظایف م تاط با این اار است  باز هم به

ته شلدب  ازر ل  ی م لتقیم ااراولان بله الار گماشلمقای ه  اش رها ظ تفدار م ئ رین تحت ب رسی

باشد  رر جدظ  زی  اطالعات حاص  از پ سشوامه رر رابطله بلا تفلدار اردای میمطارفاتی رارای دایدب

ها را ایجار اوولد ظ تفلدار ادل اری اله م لئ ریت ی اظهاررامهپ ظردب بایدم ئ رین رظرتی خاصی اه 

تمامی اش رها به شک  رظشوی تفدار  راررد  ارایه شدب است  ها را ب  عهدباعالم رارایی آزماییراستی

اه ممکن است تمامی ااراوان بله شلکلی با ررک این بایدرظ اد ار م ئ   را مشخص رک ررد  ازاین

ها  از ااراوان سای  رهارها ریلز اسلتیارب ها ررگی  رااشود ظ رر ب خی سی تماختلاصی با اعالم رارایی

                                                            
1- High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets 
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رار میلان اشل رها ممکلن ی مفولیاه مقای هر  ب ای اینگ رر این اعدار را باید با احتیاط ب رسی ا 

مقلام اراری اله اظهاررامله  8222ص رت ر اتی از تفدار ااراوان م ئ   بله ازای ش ر  اطالعات به

 گی ر  خالصه شدب است ها م رر ب رسی ق ار میام ا  آن

 یاش رها)ییآزمایراست یب ا م ئ   ااراوان ظ یب رس م رر نیم ئ ر تفدار: 0-7 جدظ 
 (موتخب

 اش ر

تفدار م ئ رین رظرتی خاصی 

ی اعالم اه باید پ ظردب

 رارایی را تکمی  اوود 

آزمایی تفدار اد اری اه ب ای راستی

 ها م ئ ریت راررداعالم رارایی

تفدار ااراوان م ئ   

م ئ    8222به ازای 

 م رر ب رسی

 4/0 02 022 4حدظر  آلبان 

 2/2 0 222 6حدظر  بوسن  و هرزگوین

 0/8 7 290 9 قزاقستان

 122 8 کروات
ی ااراوان امی ی ن )الیه 2

 پیشگی ی از تضار موادع(
9/0 

 استون 
)توها م ئ رین  002حدظر 

 رتاه(عاری
 6 رتاه()توها ب ای م ئ رین عاری 0

 2/8 0 222 0 گرجستان

 7/0 4 017 8 قرقیزستان

 29/8 66 122 92  لتون

 222 0تق یااً   هیمقدون
)مختص ردت  ررآمدهای  0

 رظرتی(
9/2 

 992 0 نگرو مونته

)تفدار ا  ااراواری اه رر  82

امی ی ن پیشگی ی از تضار 

 موادع(

6/0 

 222 022  تق یااً  رومان
آزمایی )بازرسان راستی 29

 آزمایی(سازمان ملی راستی
87/2 

 4/2 0 064 2  اسلوون
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هایی اه تفدار م ئ الن م رر ب رسلی الم اسلت  احتملا  رارر تفلدار ادل ار م لئ   رر سی تم

م ئ   تحت ب رسی ظج ر راشته باشد  این م ض ع رر م ارری ر ی  ا زظظ  هزاربیشت ی به ازای ه  

ت  است )رر است ری تفدار ا  م ئ رین تحت ب رسی به ر لات بلاال اسلت املا رر ظ است ری مشخص

رتاه سل ظاار رارر( اله بله ایوجا توها بخشی از سی تم رر ر   گ دته شدب است اه با م ئ الن عاری

 ش ر  یی راشی از مقیاس ت جیه میجسارگی با عدم ص ده

رهود  ازر   موابع ار اری تخللیص هایی اه تفدار بیشت ی از م ئ الن رظرتی را پ شش میسی تم

های اعالم رارایی با یکدیگ  تیاظت داحشی راررد  ق قیزستان ظ آرااری بله رارب شدب به مدی یت اظهاررامه

هلای بله ر لات رر جایگاب  م لئ   تحلت ب رسلی زارهری  به ازای ه   4/0ظ  7/0ت تیب با تخلیص 

رسد  اما مشخص ری ت اه چه سهمی از ا  ر   میگ ره بهگی رد  ب ای ا ظاسی ریز اینباالی ق ار می

های اعلالم امل ا  های م بل ط بله اظهارراملهحجم ااری امی ی ن پیشگی ی از تضار موادع را دفاریت

ت جهی را بل ای ی موابع ار لاری قابل ظ اسل ظر نیظ ه زگ  یسوب رهد  ب خی اش رها ر ی  تشکی  می

ررآمد  رهود )این ر خ ب ای مقدظریه ب یار اردک است اما اراراتآزمایی اعالم ام ا  تخلیص رمیراستی

 ها رر رست ری ت( اه اطالعاتی از آن ارد یرخریز رر این ام   8رظرتی

ام   رر  یرخاحتماری بین ادزایش تفدار م ئ رین  های این مطارفه ر ات به ظج ر هما تگیرارب

رمایلد  های اعالم ام ا  ظ ادزایش اث بخشلی سی لتم  ریلدگاب خاصلی را ارایله رمیب سی اظهاررامه

ی تو ع زیاری ریز رارر  سزاظار ب رسی بیشلت  اسلت  اطالعلات راستبهاه  های سی تمی هزیوهم أره

های ت ین مقیاس ظ رح ب ط احی سی لتمهای پی ام ن تفیین مواسبها  به بحثم ب ط به این هزیوه

 اود سزایی مییی م ئ الن رظرتی  امک بهرارااعالم 

 اثربخشی -9-2
اهمیلت اصللی آن از جهلت حیلظ  ب رسی راستی اعالم رارایی اهمیتی اساسی رارر  گ چله -اعتاار

 های راررست ظ غی قاب  استیارب است ای از رارباجتواب از ارااشت ت رب گ یرعاارتبهسالمت سی تم ظ 

                                                            
1- the Public Revenue Office 
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اعالم رارایی مفم الً ب ای تشخیص عدم ارطااق عملک ر مقام رظرتی با ق ارین م ضل عه  ابلزاری 

ی ها مواع متداظ  یا حتی مواع اظریلهع اظهاررامهرظر  رر ب یاری از اش رها این ر اارآمد به شمار می

شل رد  رر اث بخشلی اوتل   تضلار مولابع  اطالعات ررم رر تضار موادع م ئ الن رظرتی ارگاشته می

ت ان رر میید ب رن ب خلی از اختال  زیاری از یک اش ر به اش ر ریگ  ظج ر رارر ظری به سختی می

 ی اوت   تضار موادع  شک رم ر رتی رر زمیوههای رظاعالم رارایی هایار اع سی تم

ها این بحث باقی است اه اطالعات ادشا شدب تا چه میزان رمایش صلحیحی از رر اغلب سی تم

آظری شلد ب خلی ای اه ب ای ایلن مطارفله جملعث ظت ظ ررآمد م ئ الن رظرتی است  رر پ سشوامه

ب ای مثا  ارزیابی ارسا  شدب ت سط بلغارسلتان ارد؛ اش رها تا حدظری از این بابت به اطمیوان رسیدب

از آگاهی عم می  8قار ن ادشای عم می موادع ماری م ئ الن ارشد رظرتیبا اج ای »رارر اه: بیان می

رر سای  اش رها اارایی اعالم رارایی م ئ الن «  ش رهای ایشان اطمیوان حاص  میر ات به رارایی

عو ان ابزاری میید به اثاات ها پ راخت رشدب است  بهاریات آنرظرتی  ب ای تشخیص ررآمدهایی اه م

ی سی تم رااشد(  مثلاری ریگل  از ایلن رل ع رسیدب است )حتی اگ  این م ض ع رر میان اهدا  اظریه

رت ری است اه رر آن سی تم اعالم ام ا  م ئ الن رظرتی به اشف م ارر متفدری از علدم پ راخلت 

 ماریات امک ا رب است 

هلای خل ر را بله رلام ادل ار ریگل ی   حاض  مفم الً مشک  این است اه م ئ الن  راراییررحا

هلا بله ب لتگان ی اعالم راراییاوود  ب خی اش رها با گ ت ش حیطه)مفم الً خ یشاظردان( ثات می

ای از ی گ لت ربحا  اغلب اظقات ب رسی حلقهاوود  به این م أره رسیدگی اوود  باایند ر تالش می

اد ار  بدظن رقت اادی ب ای از بین ب رن این احتما  غی ممکن است  د اخ ان مف دی اعالم ث ظت ظ 

عو ان بله باشلود هایی ملیاه اص الً داقد چوین سی تم ییررآمد ب ای ا  جمفیت رر ب خی اش رها

 خ است عم می مط ح گ ریدب است 

هلای م جل ر رر سی لتم رگ اری ریگ  رر این رابطه این است اه عالظب ب  تلدیر صلحت رارب

آمدب رسلتها  تفیین ش ر اه ث ظت م ئ الن به شکلی مفق   از موابع قلار ریِ ررآملد بهاعالم رارایی

                                                            
1- the Public Disclosure of Senior Public Official’s Financial Interests Act. 
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 خل ص اش رهای ررحا  گذار( با مشک  ارعاهایی رظب ظ ه لتود الهها )بهباشد  ب یاری از سی تم

اوولد ام ارشلان از باشلود؛ یفولی ظضلفیتی اله رر آن م لئ الن ارعلا میآزمایی میغی قاب  راسلتی

های ب یار قدیمی ظ از موابع غی  م تود ا ب شدب است؛ مث  د ظش محل الت اشاظرزی یلا شی ب

ایی اه رر اش ره ظاارهایا یا ررآمد حاص  از ا بآزمایی  هداهای غی قاب  راستیگ  رر بازار  ارثیه

ی ررآمد قاب  ب رسی ری ت  رر مقاب  این پیشیوه  این رری  بح ان اقتلاری( سابقهها )اغلب بهرر آن

-اش ر بالرظس رر پ سشوامه  عو ان رم رب ب ر اه به مثا عو انام  اامالً قاب  دهم است اه چ ا به

موابع ررآمدی قاب  قال   ارایه ت ضیحات الزم ررخل ص  رری  ضفف رر ظج ر رالی  قار ری  امکان

 ظج ر ردارر 

عو ان جل م ایلن رر این حا  تالش شدب است تا با تف یف ا ب ث ظت غی قار ری ظ غی م جه به

رهلد  رلذا همه  تحلی  حاض  ابفار گ راگ ن رظیک ر ذا  شدب را پ شش رمیمشک  م تیع ش ر  بااین

ایه شدب ت سط م ئ رین رظرتی  با یکلدیگ  ت جیهات ار ها ازر   میزان مقا ریتت ان گیت سی تممی

  [2]تیاظت راررد 

ارد  ش اهد اردای ب اساس اطالعات ارایه شدب از س ی اش رهایی اه رر این مطارفه ب رسی شدب

ب لیاری از  آمدب از اعالم ام ا  به اشلف جل م املک ال رب اسلت رستهای بهظج ر رارر اه رارب

اله شلام   م ج ر رر رهارهلای مجل ی قلار ن اه به اطالعات قار ری خاصی راررد ارزاماتاش رها 

ظ ح ب ررخ است از رهار مج ی قلار ن   گ رریبازمباشد  ظ یا اشارب به آن می ش اهدی از یک ج م

عو ان ملدرک ها بلهباشود  عالظب ب  این  اغلب ب ای استیارب از اعالم راراییاین ش اهد قاب  ارایه می

آید اه اعالم رارایی با م دقیلت ردرت پیش میحا  بهی خاصی ظج ر ردارر  بااینرر رارگاب  مارع قار ر

ش ر اله رر هایی م ب ط میاار رظر  استثواهای م ج ر ریز به سی تمبه ایی یعو ان مدرک ج ایم به

رر  ی اطالعات راررست هم رر قار ن ظ هلمها ظ ارایهرر اعالم رارایی یهیظظاز ارجامها طی ب ردتن آن

م لئ   رظرتلی  80ش ر  ب ای مثا  رت ری )اه رر آن راررسی جزایی ب  علیه ع   ج م مح  ب می

ها بله پ ظردب ب ای اعالم راررست رارایی 77تفدار  0221آغاز شدب است( ظ رظماری )اه از آظری  سا  

 باشود هایی از این رست میردت  رارستان عم می ارجاع رارب شدب است( رم ره
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ارلد  رر قل ار رگ دته جارالههای اعالم رارایی م ئ الن رظرتی چولدان مل رر ارزیلابی همهسی تم

ها متفدری از بابلت رظایلی ظ پایلایی م اجله سوجش میزان د ار ظ ریز ب ظز تضار موادع با محدظریت

  ی ی ال رگای از اطمیولان ارلدازبت ان تغیی ات را بلا ررجلههایی اه میظ حتی رر م قفیت ش یممی

خلل ص رر جداسازی ظ ارزیابی سهم عام  اعالم رارایی م لئ الن رظرتلی الاری رشل ار اسلت )به

بولدر(  الار میش ایطی اه رظرت ب ای جل گی ی از د ار ظ اوت   تضار مولادع ابزارهلای زیلاری بله

ش د ار یا حا  ریدگاب غارب این است اه ارزام م ئ الن رظرتی به ادشای ث ظتشان  م جب ااهبااین

 ش ر حداق  ااهش ب خی ار اع آن می

رارر رر رابطه با این م ض ع  تحلی  تطایقی رارجارا م ا جی ظ اُم   های به ر اتیکی از پژظهش

است  رر این تحلی  محققان به این رتیجه رسیدرد اله اشل رهایی اله قل ارین اعلالم  8گ ا ک س

ت ی رارر ر ات به اش رهایی اه این قل ارین رر الریی ط ها سابقههای مقامات رظرتی رر آنرارایی

هایشلان شدب رر اش رهایی اه ق ارین اعلالم رارایید ار ارراک ها جدیدت رد  د ار امت ی راررد نآ

را تحت تفقیب ق ار رهد  امتل  رار تا م ئ الن مج م به رظرت یا سازمان جل گی ی از د ار اجازب می

اوولد ر لات بله یی اه صحت اعلالم رارایلی م لئ الن را ب رسلی میاش رهاب ر  عالظب ب این رر 

راری د ار بله شلک  مفولی اوود  میزانآزمایی رمیها را راستیی اعالم راراییااش رهایی اه محت 

هلای م لئ الن را ی رست سلی بله اعلالم راراییرررهایت اش رهایی اه به عمل م اجلازب امت  ب ر 

آزمایی محتل ی ظ راری امت  ب ر  عالظب بل  ایلن ت ایلب راسلتیمفویراررد میزان د ار به شک  می

ها  هما تگی مفک س بیشت ی با میزان د ار راشت )م ا جی ظ اُمل  رست سی عم م به اعالم رارایی

ها ریز ب  اهمیت اث بخشی ر ارت ظ اعما  (  رر سای  پژظهش009 – 006  صص  0226گ ا ک س  

 ( 61  ص 0229ظ همکاران   0است )رمکه مجازات ب  تخلیات تأاید شدب

است تا الزم ها به رتایج مطل بی بیارجامود اه اعالم راراییرسد ب ای اینر   میت  بهاز رید عملی

ش ایط بیشت ی ب آظررب ش رد  یکی از این ش ایط  ظج ر مدی ان با ارگیزب است زی ا ممکلن اسلت بله 

                                                            
1- Ranjana Mukherjee and Omer Gokcekus 

2- Demmke 
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ها رگ ی ته ش ر  طالر ت صلیف ریالارر ی ب ای اارب ر اصلی آنعو ان ابزارها ص داً بهاعالم رارایی

ملاری حلاای از  اطالعلات یارظرباگل  ادشلای »ها های اعالم راراییررم رر یکی از مزیت 8م یک

ت ان از اارمود ت ضیح خ است  عالظب ب  های غی مفم   باشد  میها یا هزیوهادزایش رامتفار  رارایی

هلا  املالک ظ هایی است )موادع رر بوگابچه راراییصاحب دارود اارمودشان اه مدی ان باین هوگامی

ت ارود تفیین اوود اه رر چه زماری مشارات اارمود رر تلمیمات ممکن است ررگ ظ بل ی غی ب( می

  0227)م لیک  « موادع شخلی بگی ر ظ رر چه زماری باید از د ایود تلمیم سازی اوار گذاشته ش ر

باشلد  رلذا « به ررخ است ت ضیح»ز این مزیت م تلزم ظج ر مدی ی است اه مای  (  استیارب ا9ص 

ت ی از عمل م مل رم محتل ی اعلالم ر   از حارتی اه بخش گ ت ربت ان رتیجه گ دت اه ص  می

 اوود  اث بخشی این ابزار اامالً به سالمت ر ای مدی یت م ج ر ب تگی رارر را ب رسی می هاییرارا

چه از اعلالم رارایلی م لئ الن رظرتلی عایلد گذارر اه آناین باظر رایج صحه می این م ض ع ب 

ی آثار احتماری ادشای ماری ( حیطه9  ص 0227ریاارر م یک  )ش ر )اغلب ب یار( محدظر است  می

ارد رش ب رریادت اوولد  ت ان مارع از اد اری شد اه ارارب ا رببا آن رمی»را چوین ت سیم ا رب است: 

چه از اعطا اوود یا به ه  رح  ریگ ی ث ظت عم می را به تاراج با رد  آن خ رررارهای رظرتی را به ق ا

ت ی ی ضلفیفد لار  ارارب آید جل گی ی از اد اری است اه بل ای ارتکلاب بلهها ب  میاعالم رارایی

  خالدشان رر آیودب ت سود ماارا اعماارد اما میراررد؛ اد اری اه به س قت از عم م م رم ظس سه شدب

                                                            
-5 Richard Messick: های های توسیعه و سیازمانالمللی، آژانسهای بینریچارد ای. مسیک، مشاور سازمان

عنوان ییک وکییل در اشید. بیهباد میغیردولتی درخصوص توسعه حقوقی و موضوعات مرتبط با مبارزه با فس

های ها و کمیتیهها، شیرکتهای سیاسیی، رسسیای سیازمانهایی را به جناح، وی مشاورهآمریکامتحده ایاالت

ها را در سطح سیاسی درخصوص موضوعات مالی و اخالقی ارایه نموده است و نمایندگی اشخاص و یا شرکت

کیه وی  کالهبرداری و فساد بر عهده داشته است. بعید از ایین ایالتی و فدرال درخصوص موضوعات مرتبط با

برعهده داشت، به بانک جهانی پیوست و  آمریکاعنوان مشاور ارشد در کمیته روابط خارجی سنای مدتی را به

هیای تا زمان بازنشستگی در آنجا به فعالیت مشغول بود و درخصیوص موضیوعات میرتبط بیا تحیول در نظام

های وی در قالیب تحقیقیات دانشیگاهی و انتشیارات کار مشغول بیود. نوشیتهی ضدفساد بههاقضایی و پروژه

اسیتریت ژورنیال و ، تحقیقیات بانیک جهیانی و والآمریکیاهای مشهور ازجملیه مجلیه میروری بیر سیاسیت

 (.پست به چاپ رسیده است. )مواشنگتن
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از  بایلداله ادشا ش ر  هماوین این اار با یارآظری به اارمودان صارق ظ مدی ان ایشان ررم رر زماری

زی ا این اار ممکن است ب  مولادع ایشلان  اود؛ها امک میامتواع اوود به آنمشارات رر تلمیمات 

ری رظبارب رار اه تضار موادع تحت اوت   ت ان به شه ظردان اطمیوااث  بگذارر  رررهایت با این اار می

ت ان اعتملار ایشلان را بله ش ر ظ رر رتیجه میاست ظ م ای  ماری ااراوان رظرت به رقت ب رسی می

 « رظرت تق یت ا ر

آمدب از این رستهایی بههای ارایه شدب رر پ سشوامهی ریاارر م یک ت سط پاسخهای یگجهیرت

ت  م رر اشارب ق ار گ دلت از میلان ی اشف ج م اه پیشازگشت به م أرهارد  با بمطارفه تق یت شدب

عو ان مدرک تخلیات اییل ی قابل  ها بهاش ر  توها رظ م رر تلدیر ا ررد اه اعالم رارایی 84این 

ی اعلالن جل م اسلتیارب ای ب ای ایجار پ ظرلدبعو ان زمیوهها بهت ان از آنحداق  می)استیارب است 

ارد اه اطالعلاتی رر ایلن زمیوله رر رسلت ری لت املا ایلن ی از پژظهشگ ان اشارب ا ربا ر(  ب یار

مو  ر اشف ج م ریلز ها بهی عدم قطفیت ررم رر قابلیت استیارب از اعالم راراییرهودبم ض ع رشان

ت  اسلت ظ بازتلاب ایلن م ضل ع رر رتلایج ها ب ای اشف تضلار مولادع مواسلبه ت  اعالم رارایی

عو ان هلا بلهش ر  اش رهای ب یار بیشت ی عو ان ا ررد اه اعلالم راراییریز مشاهدب می پ سشوامه

 مدرک تضار موادع قاب  استیارب است 

های اعالم رارایی ب یار متلداظ  اسلت؛ ررحا  حاض  یادتن ر  ات ارتقاری شدید ررم رر سی تم

حا  مشلک  قلدرت بااین»شدب است: مجارستان اشارب  زی  ررم رر سی تم ق  رق گ ره اه رر همان

رر عم  ح  رشدب ظ رمایلان بلاقی مارلدب اسلت   هاظاقفی ر ارت ظ بازپ سی رر رابطه با اعالم رارایی

ش ر اه این سی تم به حدی رااارآملد اسلت اله تق یالاً رر ال  قلارر بله ررظاقع چوین ارگاشته می

سی تم   ی این مطارفهسئ االت پ سشوامه   یکی از اش رها رر پاسخ به[3]« پیشگی ی از د ار ری ت

های ی اظهارراملهاوودبم ج ر خ ر را رااارآمد ت صیف ظ از عااراتی ر ی  طیف ظسیع م ئ الن ارسا 

اسلت  یفولی مطلابر بلا « صل ری»مفلار  « تش ییاتی»های تش ییاتی )رر ایوجا اعالم رارایی  رارب

 ش ییاتی ظ غی ب استیارب ا رب ب ر مق راتی اه ارزش ذاتی اردای راررد(  اوت   ت

هلای م لئ الن رظرتلی  ی اث بخشی اعالم راراییر   از مالح ات الی ررباربص   -م ارع اج ا
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های اعالم ام ا  ااری ممکلن اسلت  ایلن م ارلع رر شواسایی ب خی از م ارع عیوی ظ اج ای سی تم

 ش رد:بودی میشش گ ظب رسته

 مفایای اه ممکن است رر ق ارین ظ مقل رات ثار یله یلا  -یمفایب م ج ر رر چارچ ب قار ر

حتی رر ب خی تش ییات رسمی د عی ظج ر راشته باشود  پارامت های مفی ب مختلیی اله رر ط احلی 

ها ظج ر رارر  ممکن است موج  به شک ت رر رستیابی به اهدا  م رر ر   ش ر  رسمی اعالم رارایی

های ض ظری بل ای اوتل   تضلار مولادع یلا ممکن است  رارب اعالم ش ر بایدی اطالعاتی اه حیطه

چه رر سای  ردات  ثات رظرتی ها ممکن است با آنرستیابی به سای  اهدا  را پ شش ردهد  شک  رارب

اله آیلا مولابع مختللف مؤیلد یکلدیگ  ش ر  تیاظت راشته باشد ظ این م ض ع ب رسی ایناستیارب می

های اعلالم رارایلی ت ان اقالم م ج ر رر د ماود  حتی میراممکن میه تود یا خی  را رش ار یا حتی 

 های مختلیی تی ی  اوود ها را به شی برا تا حدی ماهم تف یف ا ر تا م ئ الن مختلف آن

 اشارب  8ی م ار مخدر ظ ج ایم سازمان مل ی ارجام شدب ت سط بارک جهاری ظ اراربرر مطارفه

ی اش ر( سازماری را با ظظییه 94ررصد اش رها )از بین  62گ چه رزریک به »شدب است اه 

ررصلد از اشل رها  02ارد  اما حدااث  ها مشخص ا ربآزمایی یا بازرگ ی اعالم راراییراستی

)ب ررسکی  ظ همکلاران  « اردرر مق رات خ ر ب ای این م ئ ریت ض ابط ص یحی تفیین ا رب

ها را هماوان های اعالم راراییت ان ده ست مفایب احتماری رر سی تم(  می48ص    0227

ی تدظین سی تم اعلالم خل ص رر م اح  اظریهت ان گیت اه بهاما ررمجم ع می  ارامه رار

 باشد از ایجار سی تم اث بخش می ها  این م ارر ازجمله م ارع جل گی یرارایی

  ی م ئ الن تحت پ شلش بلیش از حلد گ لت رب باشلد )ظ عهعالظب ب  این حارتی اه مجم

عو ان مفضل  مل رر اشلارب قل ار گاب به سازی رااادی باشد( ریز گهمتواظ  با آن ظ دیت پیارب

اوولد  گ دته است  ب ای مثا  گ ت رگی طیف م ئ الری اه اعالم رارایی خ ر را ارسلا  می

ی ارسلا  شلدب ت سلط اسلت ری سشوامهعو ان یکی از رالی  عدم اث بخشی سی تم رر پ به

 عو ان شدب ب ر 

                                                            
1- the United Nations Office for Drugs and Crime 
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 ش ر  را ر تمهیدات الادی بل ای اعملا  س ارجام  تا جایی اه به چارچ ب قار ری م ب ط می

رال ر » GRECOمجازات محدظریت بزرگی است  ب ای مثا  رر ب سوی ظ ه زگ ین رگ ارلی 

اشتااب اطالعات ام ا  است  های گزارش راررست ظ یامجازات رر مق رات م ج ر ب ای پ ظردب

ت ان گیت اه این م ضل ع رر عمل  ملارع از بازراررلدگی چ ااه تق یااً با اطمیوان باالیی می

های ملاری اعلالم اظهاررامله 8خل ص چ ن ب رسی م ارر مهلمش ر  بهاث بخش سی تم می

سلای   های متقاب  اطالعلات میلان امی لی ن ارتخابلات ظام ا  ارسا  شدب )ازجمله ب رسی

  [4]« ش رمود ارجام رمیص رت ر اممقامات( به

 های مجل ی رر ارتالاط بلا آیلد اله سلازمانگلاب پلیش می -های مج ی مفیل بسازمان

قدرت اادی ب ای ارجام ظظایف خ ر را رداشته باشود  ب ای   هاآزمایی اعالم راراییآظری ظ راستیجمع

هیأت ح  تضار مولادع ]   [ قلدرت »اه رر ص ب تان امی ی ن ارظپا اعالم ا ر  0221مثا  رر سا  

  ارزیابی مشلابهی بل ای [5]« ها را رداررالزم ب ای ارزیابی اعتاار اطالعات ارایه شدب رر اعالم رارایی

م رتوگ ظ ریز ارجام شد اه رر آن چوین ب راشت شدب ب ر اه قدرت امی ی ن رر رابطه با تضار مولادع 

پیشگی ی از تضلار )قار ن  [6]ها است ان از تحلی  مواسب اعالم راراییتوها محدظر به حل   اطمیو

به اج ا گذاشته شد اما امی ی ن ارظپلا بلاز  0221رر رساما  سا  موادع رر اج ای اارا رهای رظرتی 

را اعملا  هلا ر لارتی م لتق  ظ قدرتمولدی بل ای ارزیلابی اعلالم رارایی  م ئ الن»اعالم ا ر اه 

عو ان رل عی محلدظریت های تلاردی رر مجارستان بهب رن ارجام ب رسی  مجازیغ(  [7]« رمایودرمی

 ( 41  ص  0229  0مجارستان ارمل نیبشیادیت )م رر اشارب ق ار گ دته است 

 های مج ی یکی ریگ  از م ارع رست ظ پاگی  مفم   است  مولابع ملاری موابع رااادی سازمان

هایی اه تفدار اعالم امل ا  ارسلا  شلدب رر سی تممحدظر  توها یک م أره است  هماوین 

ها ثابلت یابد اما تفدار ااراوان م ج ر ب ای پ رازش آنها رر طی زمان ادزایش زیاری میآن

 0221ش رد  بل ای مثلا  رر گلزارش سلا  مشاهدب می ظد ربهها رااادی است یا ادزایش آن

                                                            
1- material check 

2-Transparency International Hungary 
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ارجام ممیزی اساسلی »را ر پ سو  اادی رری  امی ی ن ارظپا تل یح شد اه رر بلغارستان به

امی ی ن ارظپا اعالم ا ر اله رال ر  0221  رر سا  [8]« اعالم ام ا  تق یااً غی ممکن است

 ها رر ص ب تان است ی اث بخش از اعالم راراییمارفی ب ای استیارب  ااراوان اادی

 مقابل  دشلارهای  ها را ررهای مج ی ممکن است آنرا ر استقال  عم  مقتضی رر سازمان

ها ممکن است آزمایی اعالم راراییخل ص رر م قفیتی اه راستیاود  به  یپذبیآسرامش ظع 

رلدرت باال رر پی راشته باشد  گ چه اش رها بهای ب ای م ئ الن رظرتی رربهای بارق بآسیب

ای اعلالم هسازی اث بخش سی لتمعو ان مارفی رر م ی  پیاربرا ر استقال  عم  اادی را به

رظرلت اسلل ظری  این ام  به عو ان مشک  اصلی اه باعث گ ریلد اوود  امارارایی گزارش می

  موحل  رمایلد  0221تلا  0224های ی بلین سلا رر رظرب ی مج ی اعالم ام ا  رامؤس ه

  گزارش گ ریدب است

 هلا آزمایی اعلالم راراییرر ب یاری از اش رها عدم ایایلت راسلتی -آزمایی مفی براستی

اولد اله هایی صلدق میخل ص ررم رر سی تمهایی شدب است  این م ض ع بهم جب ب ظز رگ اری

جای استیارب از ر عی به ها بهای ب ای ر ارت ب  تحقر مواسب اعالم راراییشدبسازمان رظرتی تفیین

ی مدری(  این اار را ازط یر م ئ الری مل تاط بلا هملان )رساره  جامفهاصطالح ط   اج ایی س م 

امی لی ن ارظپلا رر  0221رهلد  رر سلا  ارلد  ارجلام میهای خ ر را اعلالم رم رباد اری اه رارایی

هایی را اعلالم های اعالم راراییِ تفداری از اش رهای تحت ر ارت خل ر ااسلتیسازی سی تمپیارب

ظ اوت   اادی ظجل ر  ها ر ارتسازی اعالم راراییرر رابطه با پیارب)»  رر ا ظاسی مثاعو انبه -ا ر

گ چه ممکن است ر اقص مختلیی ظج ر راشته باشلد رگ ظ ظ ص ب تان ر مقدظریه  م رتهر ([9]« ردارر

 آزمایی اغلب اهمیتی اساسی راررد اما عی ب م ب ط به راستی

 هلای خل ر را بلدظن اعلالم رارایی زی سی لتمب یاری از اش رهای ارظپلای شل قی ظ م ال

ارمللی به ی بینتج به 8772ی به اج ا گذاشتود  گ چه تا رهه  سازی اادیسازظاارهای پیارب

ر ات پ باری از قا  ارااشته شدب بل ر  املا بلاز اشل رها ظارر د ایولدهای آزمل ن ظ خطلایی 

ابتدای »ی از این ر ع رظردها است: ط الری شدرد  رظماری مطلای را عو ان ا رب است اه مثار
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سلازی رااارآملدی پیارب آزمایی بلاهم اب با ت رید ب ر زی ا سازظاارهای راسلتی( 8776اار )از 

ای ص رت رگ دته جاراهاوت   م ارر تضار موادع احتماری تا آن زمان به شک  همه  شدب ب ررد

مشک  ب ط   شد  بل ای اسلتیارب اه این  0220تا سا   های ارسا  شدبب ر ظ اعالم رارایی

 « رر رست س عم م ق ار رگ دته ب ر

 های اعم از سلازمان – ااچیهت ین م ارر ممکن است موج  به حارتی ش ر اه رر آن ظخیم

ی هلای گذشلتهها رکولد  رر یکلی از گزارشاعتوایی به اعالم رارایی –رظرتی ظ عم م م رم 

OECD  ررحلا  گلذار بله اختللار چولین عول ان شلد: این مشک  رر رابطه با اقتللارهای

ارلد  املا ایلن های م ئ الن رظرتی استق ار یادتههای رسمی اعالم راراییاه سی تمررحاری»

ها به مفایب متفدری ماتالیود  مشک  اصلی عدم اوت   ب  اطالعات ارایه شدب است: سی تم

ط هیچ رهلار رظرتلی خاصلی ص رت تلاردی( ت سهای م ئ الن رظرتی )حتی بهاعالم رارایی

مو  ر ب رسی به شک  اامل  رر رست سلی آزار عمل م ش رد ظ اطالعات بهآزمایی رمیراستی

 (66  ص  OECD  0221« )گی رق ار رمی

 های جل گی ی از د لار بله مالارزاری رر ب خی اش رها سازمان -ب ت  رهاری ت سفه ریادته

های ریگل  ریلز بلا مکلن اسلت از جارلب سلازمانش رد ظ حتی متوها ظ بدظن پشتیاان تادی  می

ها ق ار گی ر  اه چوین رهاری رر رأس اار اعالم راراییای رظب ظ ش رد  هوگامیخل مت گ ت رب

های رظرتی ظ رر رتیجه اث بخشلی ارلدک ممکن است این م قفیت به تفام  رااادی میان سازمان

 سی تم موج  ش ر 

 هلای ظج ر ردارر ممکن است رست سی محدظر بله پایگاب ایحتی ررحارتی اه هیچ راب مقابله

های رظرتی خ ر مارفی باشد  گ چه رر اغللب مل ارر م لئ الری اله رر رأس الار متفدر رارب

  (  ت ارود به ردات  ثات رظرتی )ماریات  ثات اسوار ظها ق ار راررد  میآزمایی اعالم راراییراستی

ارر م ارلع قلار ری یلا اج ایلی خاصلی ظجل ر رارر رست سی راشته باشلود  املا رر ب خلی مل 

پلذی ی اتللا  هلای رارب(  گلاهی علدم امکانی راسازگار  ظ دیت محدظر پایگابادزارهار م)

 اود آزمایی ایجار میهای راستیهای رارب به یکدیگ  م ارفی جدی ب  س  راب دفاریتپایگاب
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 داررلد ظ ادل ار حقیقلی بله سلارگی هایی اه سی لتم ماریلاتی اث بخشلی رس ارجام  رر اش ر

ت ارود ررآمد خ ر را از رید سازمان ام ر ماریاتی پوهان اوود  حل   اطمیوان از ر ارت بل  می

ش رد ها اغلب رر پا اسامی اد ار حقیقی پوهان میث ظت م ئ الن رظرتی رش ار است  رارایی

رتل ری ظ بلالرظس( رر  ان رم رهعو آزمایی ری ت  ب خی اش رها )بهها قاب  راستیظ موابع آن

آزمایی ارد اه م ئ الن  ث ظت خ ر را با اشارب به مولابع غی قابل  راسلتیها پذی دتهپ سشوامه

ت ان ت جیهات اوود ظ مفض  اساسی این است اه رظشن ری ت اه به چه شک  میت جیه می

عو ان ال  جمفیلت بله ی رت ری از را ر اعالم ررآمد ب ایغی مفق   را رر ا ر  رر پ سشوامه

 ش ر اه ریازمود اصالح است یکی از ظج ب اساسی سی تم یار می

 سلازی خلل ص رر م احل  اظریله پیارببه -را ر حمایت ظ یلا آگلاهی رر میلان م لئ الن

مشک  اصلی ایجار آگاهی رر م ئ الن رظرتی ر ات به ارزامات جدیلد   های اعالم راراییسی تم

ب آظررب سازی مواسب این ارزامات اسلت  ممکلن  ظ رستیابی به ت جهی شای ته ب ای ریاز به [10]

 است بخشی از این مشک   را ر آم زش ظ راهومایی یا آم زش ظ راهومایی رااادی باشد 

 های رامتم از اه م لئ ریت توها ممکن است این مشک  ب یار جدی ش ر بلکه رر سی تمره

های مختلف مدی یت رظرتی ت زیع شلدب اسلت  ریلز ایلن ا میان سازمانهاوت   اعالم رارایی

ی توها به رهارهای متم الز ظاگلذار اوودگاوت  ش ر  رر م ارری اه رقش مشک  تشدید می

  رر آن الار ارلدرم ربهای خ ر را اعلالم هایی اه م ئ الری اه راراییرشدب است  بلکه رهار

یا این رقش توها بله  ارد یرخگی رد ریز رر این اار ق ار میها ی آن مجم عهیزاوود یا رر می

ها ظاگذار شدب است  اج ای ررست سی تم اعالم ام ا   ممکن اسلت رچلار آسلیب شل ر آن

یا اارا ر اوت   تضار موادع به ا  ررک یا   ش رظظییه اظر یت اادی رارب رمی چ ااه به این

ی بالرظس این ظاقفیلت اله ظاحلدهای امل ر امهش ر  ب ای مثا  رر پ سشومهم ارگاشته رمی

  اوولدآزمایی رمیهلا را راسلتیهای رظرتی به شلک  مواسلای اعلالم راراییپ سولی سازمان

 عو ان رقطه ضفف اشارب شدب ب ر به

 :اگ  عم م م رم ر ات به اطالعات ادشا شدب ررمل رر  عدم عالقه ظ/یا حمایت عم م م رم
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ها ب ای ای رداشته باشود از ظ دیت اعالم راراییع م ئ الن رظرتی عالقهها ظ موادررآمدها  رارایی

 ش ر ای رمیگ یی م ئ الن استیارببها ر پاسخ

 ظااوش قاطع عمل م بله ادشلای »متحدب رشان رار اه یکی از مطارفات ارجام شدب رر ایاالت

ی ادشلای عمل می هلاتیاظتی ع یمی ب ر  ااث  د مبی  اطالعات ماری م ئ الن ارشد ددرا 

ها ررخ است رشد  این د م ااچیه[ ت سط 8772 -0222های ررصد( رر ]سا  0/77)حدظر 

)مکوزی « ماردردها باقی میبه مدت شش سا  تا س رسید تاریخ امحا رست رخ ررب رر قی ه

هلای (  ر ی ودگان این مقاره ط ددار ارحلال  اللی اعلالم رارایی78  ص  0220  8ظ هادکن

شدت ت ریلد راشلتود )همارولد ها بهی ادشای عم می آناما ر ات به دایدب  ن را رردم ئ ال

 متحدب( های ریگ  رر سی تم جاری ایاالتب خی مؤریه

 روندهای اصالحی -9-3
های اعالم رارایی ردرت ارزیابی تطایقی جامفی از سی تمط ر اه رر باال اشارب شد  تق یااً بههمان

های اعلالم رارایلی رر ب لیاری از اشل رها رظ گ چله سی لتمآید  ازاینم ئ الن رظرتی به عم  می

هلای سیاسلت ی ارتخابهای مشاهدب شدب رتیجلهاه رظرداما تشخیص این  هماوان ررحا  تغیی رد

رلدرت هلا بهراها ری است یلا اصلالحاتی تللاردی ظ تلدریجی  اغللب الار رشل اری اسلت  رظرت

را ت ریلد  گ ریلدب اسلتمتحلدب ارجلام ی اخلالق رظرتلی ایاالتچه ت سط اراربهایی ر ی  آنارزیابی

ای تفیین شل ر  اعالم ش رد سقف آستاره بایدی اه یهاب ب ر ب ای راربآن پیشوهار شد اه رر؛ اوودمی

  [11]ها ت هی  ش ر  از جزئیات ت صییی ارزامی ااسته ش ر ظ غی ب ی تفیین ارزششی ب

 مجم ع  حتی رر چوین حارتی ریز میزان رستیابی سی تم به اهدا  ارزیابی رشدب است  رر

های اعالم رارایی را مف دی ظ ر ات به سا  ی سی تمبه ظض ح اش رهای بیشت  0227رر سا  

بواب این رر ق ن بی ت ظ یکلم ؛ [12]ت ی از اطالعات را ارزامی ا ررد ی گ ت ربادشای حیطه 0222

م لتم ی راشلته ظ بلدظن شلک بله ابلزار ضدد لار ررا  رشلد   های م ئ الن رظرتیاعالم رارایی

                                                            
1- Mackenzie and Hafken 
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ارظپا رر اولار سلای  اقلدامات خل ر بل  عملیلات ایلن  ید اگی ی تادی  شدب است  هماوین اتحاریه

 acquisهلا بخشلی از رظ گ چه اعالم راراییها رر اش رهای ااردیدا تم از ا رب است  ازاینسی تم

communautaire8 ای رایمی تادی  شدب است ری ت اما رر ش ظط م ب ط به اوت   د ار به مؤریه 

ای رست یابولد اله هلد  غلب امید راررد به مقاصد پیایدبارد اهایی اه اخی اً ایجار شدبسی تم

ر   چوین پیشل دتی پایله ظ اسلاس ها اوت   تضار موادع ظ ریز ر ارت ب  ث ظت م ئ الن است  بهآن

باشلود  رر ایلن حارلت  ررستی رارر زی ا ه  رظی این اهدا   مش ظع ظ با م ض ع اصللی مل تاط می

ها ظ ی ضفییی از ت ارمولدیگ ایارهی ارزیابی عم عو ان رشارهبهت ان رظیک ر چودهددیِ صِ   را می

جا ریز مارود گذشته  اقلدامات پیشلین بل ای ایجلار اعالم ام ا  تلقی ا ر  رر این های سی تمرات اری

عو ان یک ام  رملارین رر ر ل  جای یک ض ظرت تکویکی  بهسی تم اعالم ام ا  ااراوان رظرتی  به

  ش رمی گ دته

رحا  حاض  رتایج حاصله از تفدار زیاری از موابع پژظهشی  ر ات به اث بخشی استیارب از اعلالم ر

 مو  ر ر ارت ب  ث ظت ایشان ت رید راررد  گ چه اسلوار ظ ملل بات قلار ری ظهای م ئ الن بهرارایی

اوود  اما رتایج ی میپ شچشمجل گی ی از د ار  اغلب از چوین استثواهایی  ها ب ایهای رظرتسیاست

از ب خلی از  آمدبرسلتهلای رظرتلی  رتلایج بهحاص  از اقلدامات اج ایلی ب خلی از بخش خ رموداره

 اود ها ررخل ص عدم اث بخشی سی تم اعالم ام ا  را تأیید میپژظهش

مطارب عو ان شدب  ب خی از اش رهای ارظپای ش قی ظ م ازی ظ ریلز اتحلار جملاهی  شل رظی  

ی ظاسلطهرا مدر   ق ار رهود اله به 0(جهان شم  )  ید اگای ت غیب ا رب تا مف دی ظظییهسابر را 

های خ ر را اعالم اوود  ررظاقع اقدامات ص رت پذی دته  این آن  ا  جمفیت اش ر  ررآمدها ظ رارایی

                                                            
گردد که بیه اطالق می acquisاختصار به آن  شود و اغلب بهنیز گفته می the EU acquisبه این اصطالح  -5

 acquisباشید. لغیت اری، اقدامات حقوقی و تصمیمات دادگاه براساس قانون اتحادیه اروپیا میذگمعنای قانون

« اجتمیاعی»بیه معنیای  communautaireو لغیت « به دسیت آوردن و دسیتیابی»در زبان فرانسه به معنای 

آن  باییدا گردد که کشورهای داوطلب برای پیوستن به اتحادیه اروپباشد. درمجموع به شروطی اطالق میمی

 (.را ایجاد و رعایت نمایند. )م

2 - universal duty 
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ب  ث ظت  ت ین سی تم ب ای ر ارتاود اه مق رات ظ مدی یت ماریاتی ررظاقع مواسبشواخت را ارقا می

باشلود  املا می های ملدی یت ماریلاتیاست  گ چه ب یاری از اش رها هو ز رر د ایود احداث سی لتم

حداق  ایلن  های م ئ الن رظرتی  رظش مواسای ب ای ر ارت ب  ث ظترظر اه اعالم راراییارت ار می

 های مواسب ریگ  جا ان اود  بخش از جامفه را  رر را ر رظش

 ها رر آسیای م ازیسازی سی تم ادشای رارایی: پیارب8-7 اارر
ارلد ظ های سیاسی  اجتماعی ظ اقتلاری م اجهاش رهای ررحا  گذار با تغیی اتی س یع رر محیط

اولد  ایلن م ضل ع راشلتن رهارهلا ظ های اجتملاعی تغییل  میمیه م خدمات رظرتی همگام باارزش

ی اعتماریباود ظ اغلب به ادزایش میزان عدم قطفیت ظ  ار میگذار با ثاات را رشهای قار نچارچ ب

ش ر  موزرت پایین خدمات رظرتی ظ ررآملدهای الم بخلش عم م ر ات به رهارهای م ج ر موج  می

زرد  اش رهای ب یاری با های م ج ر رر ایجار ررستکاری رر مدی یت رظرتی رامن میرظرتی به چارش

های ررحا  گذار ازجمله آسلیای خل ص ب  اقتلاراین مشکالت به ارد امااین رست مشکالت م اجه

 آظرر م ازی دشار می

)ق قیزسللتان  ق اق للتان  ی آسللیای م اللزی رر ایللن سلله اش رهللایللیراراهای ادشللای سی للتم

باشلود  سی لتم ق قیزسلتان املی از سلازی ظ گلذار میااو ن ررحا  طی م احل  پیارب تاجیک تان(

ارجلام شلد(   0222آظری ظ بلازرگ ی اعلالم امل ا  رر سلا  رین رظر از جملعسای ین جل ت  است )اظ

بارفکا هم قزاق تان ظ هم تاجیک تان هو ز سازظاارهای بازرگ ی اعالم رارایی خل ر را بله شلک  

  *اردسازی رک رباام  پیارب

دمات خلل ص قلار ن خلها تأاید شدب است  بهرر قار ن این سه اش ر ب  ارزامات ادشای رارایی

( ظ قلار ن اساسلی 2(  قار ن خدمات رظرتی جمه ری ق قیزستان )دلل  80ی رظرتی قزاق تان )مارب

( همگلی بل  ارزاملات 08ظ  81(  قار ن خدمات رظرتی تاجیک تان )م ار 88ی رظرت تاجیک تان )مارب

ای تق یت های ظیژب  این ارزامات ت سط ابزارعالظببهارد  های م ئ الن رظرتی تأاید ا رباعالم رارایی

ی ها  ری ن ظ امالک مت ریلان سیاسلی ظ سلای  مت ریلان ظیلژبقار ن اعالم ررآمد ظ رارایی -ش ردمی
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هلای مالارزب بلا د لار قلار ن دفاریتظ  ی یک ایشان رر جمه ری ق قیزستانرظرتی ظ ب تگان ررجه

حیطه را رارر ظ م ئ الن ه  ت ین (  چارچ ب قار ری جمه ری ق قیزستان گ ت رب7ی مارب) قزاق تان

ی ی خدملهقزاق لتان مطلابر بلا ب رامله الهیررحار  رهدی رر اش ر را یک ان پ شش میسه ق ب

اود تا ررآملدها خل ر را بله امی لی ن ارتخابلات عم می رظرت  توها ااردیداهای پاررمان را ملزم می

(  تاجیک لتان 80  دلل  قزاق لتانقلار ن ارتخابلات اعالم اوولد )ی قضاییه م ازی ظ اعضای ق ب

اود  رر این سه رظرت اعالم ها ظ ررآمدها رمیرمایودگان ق ای مقووه ظ قضاییه را ملزم به اعالم رارایی

ی ش رد  عالظب ب  ایلن رظزآظربهص رت ماهاره ها باید رر بدظ ظرظر به خدمات رظرتی ارسا  ظ بهرارایی

ها ب ای تکمی  خدمت رظرتی ظ رر ب خلی مل ارر بلا اتملام اییرر مق رات ق قیزستان ارسا  اعالم رار

ی مشخص پا از خ ظج از خدمت رظرت ارزامی است  ررم رر قل ارین متولاظ  رر رظ اشل ر زمارمدت

 ریگ   اطالعاتی م ج ر را ر 

 «سازمان م ای  خلدمات رظرتلی جمهل ری ق قیزسلتان»ها رر ق قیزستان از س ی اعالم رارایی

هلا را پیگیل ی ش ر  اراته این سازمان به شک  م تقیم محت ی اعلالم راراییرگ ی میمدی یت ظ باز

رهد  اارا رهلای رسلمی ب رسلی های مج ی قار ن ارجاع میاود ظ م ارر مغای ت را به سازمانرمی

 الهیررحلارمحت ی ماری هم رر قزاق تان ظ هم رر تاجیک تان به سازمان ماریات ظاگذار شدب اسلت  

های ارایله اوولدب خلدمات رظرتلی ص رت غی متم از ررظن ه یک از سلازمانها بهم راراییخ ر اعال

هلا رر اشل رهای آسلیای م الزی رسلد پل رازش اعلالم راراییر   میش رد  گ چه بهرگهداری می

شل رد ظ ها توهلا بلازرگ ی میظضفیت رهاری متیاظتی راشته باشود  اما رر ه  سه اش ر اعالم رارایی

ها ظج ر رلدارر؛ گی رد چ ااه رظشی ب ای ارجام این ب رسیممیزی ظ ب رسی ماری اام  ق ار رمیم رر 

 ی راررسی ایی ی است اقدامات رر این زمیوه محدظر به ح زب

مارلد املا رر تاجیک لتان  ها مح مارله بلاقی میرر قزاق تان ظ تاجیک تان محت ی اعالم رارایی

ی اساسوامه»یظاسطهی به این اطالعات ب ای اعضای رظرت بهص رت ر  ی امکان رست سحداق  به

 هیلبلودپاهای م ئ الن ظج ر رارر  رر ق قیزستان اطالعات م ب ط به اعالم رارایی « آزاری اطالعات

های ارتالاط جمفلی موتشل  ی رسلارهص رت آرالین قاب  رست س است ظ از مج اهای تفیین شدببه
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تل ان پلا از ی رظرتلی را میهای خدمله بل ط بله سلای  مجم علهاطالعلات م اهیررحار؛ ش رمی

های مفیولی رر رابطله بلا اطالعلات شخللی ررخ است به رست آظرر ظ این اطالعات با محلدظریت

 ش رد ی تلین ظ غی ب( ارایه می)آررس  شمارب

رد  شل های مختلیی از توایله ارضلااطی تلا اخل اج اعملا  میرر تاجیک تان ظ قزاق تان مجازات

ارد از: ارتشلار اسلامی ادل اری اله ارزاملات اعلالم های جایگزین مجازات رر ق قیزستان عاارتشی ب

ها به های ارتااط جمفی رر اوار ثات اخطار عدم اعالم راراییارد ازط یر رسارهها را رقض ا ربرارایی

 عاری  های قار ن اساسی ظظزی  ظ رییا پاررمان ظ رییا رارگابجمه ر  رخ ترییا

سلازی های ب لیاری پیاربرسد اه رر ه  سه سی تم  هول ز مؤریلهر   میررمجم ع  این ط ر به

های اعالم ام ا  رر این اش رها  به ابزارهایی سی تم اهارد؛ زمان رشان خ اهد رار اه ب ای اینرشدب

الدی  ابزارهلای اارآمد تادی  ش رد به چه تغیی ات ظ اصالحاتی ریاز است  رظشن اسلت اله بل ای ت

به صداقت سیاسی رر این اش رها  اج ا ریز اارا ر راشته باشود ظ رررهایتقار ری به ابزارهایی اه رر 

 ت ی ب راشت های عملیگام بایدامک اوود  

هلیچ بلازرگ ی یلا ب رسلی  0229رر تاجیک تان تا سلا    8«ررستکاری جهاریگزارش »طار  *

ظزی  قزاق لتان رر ی رخ لتطار بیاریله ط رنیهم  ها ارجام رشدب استاعالم رارایی ی ازمودقاعدب

ی رظرتلی های خدمهآظری ظ ب رسی اعالم راراییریزی شدب است تا ر ات به جمع  ب رامه0227سا  

رظیک ر جلامفی اتخلاذ شل ر )آزارلا  0288هایی اه مارکیت رظرتی راررد رر سا  ظ ااراوان ش ات

 ( 0282ی ژار یه 00  «قزاق تان-یوت داااا»خا ی 

ارذا  ررم رر ح یم خل صی رری  مالح ات د قهای اعالم رارایی بهاز زمان ایجار اظرین سی تم

 هلاهای مختلف  بلا اصل  ادشلای عمل می اطالعلات راراییظ یا امویت م ئ الن رظرتی به مواسات

مو  ر ب رسلی عمل م  ها بهی اعالم راراییضهرسد اه ب ای ع ر   میمخاریت شدب است  ااو ن به

ای به ظج ر آمدب باشد  جدا  بل  سل  ایلن م ضل ع هول ز ارامله رارر  ب خلی ارمللی دزایودبرظرد بین

رهولد ظ ح الت ها را به رر رست س عم م مل رم قل ار رمیاش رها اطالعات م ج ر رر اعالم رارایی

                                                            
1 - Global Integrity Report 
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ها مثا  هولد شلاهد سلا عو انیادیت بیشت  ری ت  بلههای اعالم رارایی  هم ارب به سمت شسی تم

م ض ع ب رب است اه آیا اطالعات م ب ط به رارایی قضات را  بحث ظ مواظ ب عم می ررخل ص این

ای را پیشلوهار ال ر اله رظرلت هولد الیحله 0227ص رت عم می ادشا ا ر یا خی   رر سلا  باید به

اطمیوان 2های عاری ظ ری ان 8های عاریهای قضات رارگابی راراییی آن از ماهیت مح مارهظاسطهبه

 ش ر حاص  می

های ریل اری شلدب بل ای ها رر این زمیوه  اتکای باال ظ رظ به ادزایش به سازظااراز ریگ  پیش دت

ی رست سی عم می به اعالم ررآملدها  رسید دل یهر   میها است  از ری باز بهپ رازش اعالم رارایی

ارلث ر یل  ها ظ موادع به میزان زیاری به ر ارت ظ ررص رت رزظم رسل ایی ت سلط اشلخاص ثرارایی

ارمللی است املا ت   رظردی بیناه ادشای عم می گ ت ربها ظ ج امع مدری متکی است  ررحاریرساره

ماتولی بل  های اعالم رارایی پیشوهار شدب است اه بل  اوتل   های تحلیلی ظ ریز سی تمرر پژظهش

 تکیه ش ر  ری ار االری

                                                            
1 - High Court 

2 - Supreme Court 



 

 هایادداشت
 مواع: اتاب حقایر سازمان سیا  8

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/al.html  

ارلد هلایی را اله ارسلا  ا ربهای اعالم راراییتیاظت بایدب ای مثا  رر اسپاریا م ئ الن ارشد   0

 Oficina antifrau deبل ای آن رالیل  الزم ارایله رمایولد  رجل ع شل ر بله  شل ح رهولد ظ

Catalunya (0227  )«ها: بخشی از ماارزب علیه د لار ظ ملدی یت تضلار مولادعاعالم رارایی»  

رر بلگ ار  ص ب تان  « عو ان ابزاری علیه د اراعالم رارایی م ئ الن رظرتی به»سمیوار ارایه رر 

 ااتا   82-86

اشارب شدب است اله از ایلن  Péterfalvi Attilaهای مطا عاتی رر رق  ق   به یکی از ب رسی  0

های د للار رر ری للک»(  0229ارمللل  مجارسللتان )مواللع ب راشللت شللدب اسللت: شللیادیت بین

  02ص  «  ی اش ری سی تم صداقت ملیان  بخش اظ : مطارفهمجارست

www.transparency.hu/files/p/en/489/5603216722.pdf  

رر چهل  ظ یکملین رش لت عمل می  GRECOگزارش تطابر ب سوی ظ ه زگ ین  اقتالاس از   4

  1(  ص  0227ی د ریه 87-86ت اسا رگ  اعضا )اس

www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC2(2008)7_B

Herzegovina_EN.pdf-osnia  

راها ر ت سفه ص ب تان به هم اب مکاتاات امی ی ن با پاررمان ارظپا ظ  0221گزارش مطا عاتی   2

  80{  ص  COM (2008)674} 0227-0221ی ش را عمدب یهاظ چارش

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/reports_

nov_2008/serbia_progress_report_en.pdf 

م رته رگ ظ به هم اب مکاتاات امی ی ن با پاررمان ارظپا ظ ش را  0221گزارش مطا عاتی   6

0221-0227 {COM (2008)674  ص  }80  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/ press_corner/key-documents/reports_

nov_2008/montenegro_progress_report_en.pdf 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/al.html
http://www.transparency.hu/files/p/en/489/5603216722.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC2(2008)7_Bosnia-Herzegovina_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC2(2008)7_Bosnia-Herzegovina_EN.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/reports_nov_2008/serbia_progress_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/reports_nov_2008/serbia_progress_report_en.pdf
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م رته رگ ظ به همل اب مکاتالات امی لی ن بلا پاررملان ارظپلا ظ شل را  0227گزارش مطا عاتی   9

0221-0227 {COM (2009)553  ص  }80   

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/mn_rapport_2009_en.pdf 

پاررمان ارظپا ظ ش رای پیشل دت رر بلغارسلتان هم اب با گزارش امی ی ن به م تودات پشتیاان   1

   86  ص  0221ج الی  00ب ظا     آزمایی سازظاارهای تفام  ظ راستیحت ت

http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/news/230708-sec_2350.pdf  

ی ت امی لی ن بلا پاررملان ارظپلا ظ ت سلفها ظاسی هم اب با مکاتالا 0221گزارش پیش دت سا    7

  24{  ص  COM(2008)674} 0227-0221های[ ی ش را ]رر سا های عمدبراها ر ظ چارش

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/reports_

nov_2008/croatia_progress_report_en.pdf  

ی ا ظاسی بیان شدب است: مشک  اصلی آشواسازی م ئ الن رظرتی با چه رر پ سشوامهطار آن  82

  ب ر های اعالم ام ا خل ص تکمی  مواسب اظهاررامهتفهدات اساسی این قار ن به

گلزارش »(  0222متحلدب )ی اخلالق رظرلت ایاالتمثاری از این ارزیابی عالارت اسلت از: ارارب  88

  «ظ پیشلوهار بهال ر آن بله اوگل ب ق ب مج یلهارزیابی د ایود ادشای ]اطالعات[ ماری ااراوان 

 ظاشوگتن ری سی 

www.usoge.gov/ethics_docs/publications/reports_plans/rpogc_fin_dis_03_05.html  

هلا ظ ارزش  خلدمات عمل میرج ع شل ر بله بخلش  OECDب ای ب رسی ظضفیت اش رهای   80

  0227ملی 2  8  گ ظ متخللان تضلار مولادعOECDارتشارات رظرت رر یک رگاب  از صداقت 

OECD   پاریا 
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 ومسبخش 

 هامطالعات موردیِ اعالم دارایی
 ایاسپار  یرظمار  یت اریری م رری است اه شام  چهار مطارفه «هامطارفات م رریِ اعالم رارایی»

رظم  پ شلش  های ب یاری از سای  اش رها ظ م اجع اشارب شلدب رر بخلشرا رر اوار رم ره نیظ اظا ا

بله شلک   مطارفات م رری بل  ماولای چلارچ ب تحلیللی تلدظین شلدب رر بخلش رظمرهد  این می

رهلد ظ بله م لایلی ر یل  اهلدا  ها را رر ایلن چهلار اشل ر شل ح میاعالم رارایی  ایساختاریادته

هلای قلار ری ظ ت تیالات رهلاری  های اعالم رارایی  چارچ بگذاری سی تمگذاری ب ای پایهسیاست

ارلد ظ ارل اع اطالعلات مل رر ریلاز  ی اعالم رارایی الن رظرتی اه ملزم به ارایههایی از م ئمجم عه

پ رازرلد  هماولین آزمایی اطالعات اعالم شدب  مجازات تخلف ظ ادشای عم می میهای راستیرظا 

های ارجلام شلدب هزیوله ب ای ارزیابی اث بخشلی گ دتهارجامرر این مطارفات م رری ررم رر اقدامات 

 ش ر ها بحث میظ اارآمدی این سی تم ج ای سی تم اعالم ام ا ب ای ا
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 هااعالم دارایی

 در لیتوانی



 



 

 بستر مطالعه
های اعالم رارایی را از ر   هد  رارر  این سی لتم از م لای  ت ین سی تمریت اری یکی از ظسیع

تا ماارزب علیه د ار  ر ارت ب  ثل ظت ظ ا لب  رر ب گ دتهم ب ط به شیادیت ررا  سی تم اراری را 

ش ر  این اش ر ب ای حل   اطمیولان از ث ظت غی قار ری ظ ریز پیشگی ی از تضار موادع را شام  می

 صداقت ظ شیادیت مدی ان رظرتی خ ر سازظااری رظگاره را به اار ب ته است:

 ها ظ ررآمدهای اد ار؛اعالم رارایی 

  اعالم موادع شخلی 

صل رت ارکت ظریکلی به 0224مف دی ظ رر سا   8770ها رر سا  ها ظ ررآمداعالم رارایی سی تم

این سی تم به  0229های متفدری ارجام شدب است  رر سا  بازرگ ی تااو نارامه یادت  از آن تاریخ 

هلای ی اطالعاتی ب ر اه از رهارها از پیش تکمی  شدب ظ حاظی الیهاه بخشی از آن یهایاظهاررامه

های بازرش لتگی  های بیمله  صلودظقها  مؤس ات اعتااری  شل اتر ی  بارک)صالح مختلیی ذی

تغییل    آمدب ب ررلدرستها ظ ررآمدها ه  د ر بهمؤس ات علمی ظ آم زشی ظ غی ب( رر رابطه با رارایی

ا پ  اولد  های م ب طه رهای خاری د میادت  د ر م ظف است تا اطالعات م ج ر را ب رسی ظ ق مت

 هد  از این ابزار  پشتیااری از اوت   ماری ظ ر ارت ب  ث ظت م ئ الن رظرتی است 

از س ی ریگ  اعالم موادع شخلی ب ای اجتواب از ب ظز تفارض میان موادع عم می ظ خل صلی 

اه موادع عم می ش ر ظ حل   اطمیوان از اینها سپ رب میاد اری است اه اارا رهای رظرتی به آن

های خل صی ایجار ابلزاری ش رد  هد  اظریه ظ اصلی اعالم راراییم ارب جایگزین موادع د ری میه

گلذاری تلا اول ن اج ا شد  این سی تم از زمان پایه 8776مؤث  ب ای ماارزب علیه د ار ب ر ظ رر سا  

  0222  8771های تغیی ات زیاری راشته است؛ این تغیی ات متواظ  با ق ارین تل یب شلدب رر سلا 

 0221ارد اه میزان تغیی ات اعما  شدب رر سلا  ب رب 0221ظ رررهایت  0222  0224  0220  0228

چهار  0221ظ  0222های ها ظ ریز ق ارین اعالم رارایی بین سا های اعالم راراییزیار ب رب است  د م

 ارد بار بازرگ ی شدب
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 مبانی قانونی و تمهیدات نهادی
ها ظ تضار موادع ریت اری از این مل بات قار ری تشکی  شدب است: م اعالم راراییمااری قار ری سی ت

  قلار ن 8هلا ظ ررآملد ادل ار مقلیمق ارین اصلی رر رابطه با ایجار ظ ماهیت سی تم )قار ن اعلالم رارایی

( VTEK) 0  قار ن امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد0تفدی  موادع خل صی ظ عم می رر خدمات رظرتی

وتخای از تمهیدات م ج ر رر ق ارین عم می د اگی  یا ق ارین ظیژب ر ی  قار ن خدمات رظرتی  قلار ن ظ م

(  قار ن ارتخابات پاررملان ارظپلا  قلار ن ارتخابلات Seimas  قار ن ارتخابات پاررمان ریت اری )4یگ یالب

هلای شخللی ظ موشلأ ی  قار ن پیشگی ی از د ار  قار ن ب رسی تملک قار ری رارایلیجمه رریاست 

 اوود ررآمد ظ سای  ق ارین اه ه یک از عواص  سی تم یا اص   اارا ری آن را تو یم می

رلامتم از اسلت ظ بل  ت زیلع م لئ ریت میلان  ∙چارچ ب رهاری م جع این رظ ر ع اعالم رارایلی

ی اعلالم آظری اظریلههای مختلف متکی است  ه  رهار رظرتی بله شلک  خلاص رر قالا  جملعرهار

رتاله( ظ ریلز ب رسلی  های موتخلب م لئ الن عاریها از ااراوان خل ر )غیل  از ب خلی رسلتهرارایی

آظری شلدب م لئ ریت راررلد  ایلن شخلی جمعها ظ موادع ی اعالم راراییبودی ظ بایگاری اظریهرسته

ص رت ظیژب به ایلن ادل ار گی ر یا بهها ق ار میهای رؤسای این سازمانی م ئ ریتظظایف رر حیطه

 ش ر تی یض می

ی ظزارت رارایی م ئ ریت رسیدگی بله اعلالم ررآملد ظ سازمان بازرسی ماریاتی رظرت ررمجم عه

رظر ظ ال  خلدمات تل  ملی ئ ریت از اارا ر اشارب شلدب رر بلاال  د ارارر )این مها را ب  عهدبرارایی

رهد(  از س ی ریگ  امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد رظرتلی  م لئ   رسلیدگی رظرتی را پ شش می

های موتخب م ئ الن اسلت )ایلن بیشت  به اعالم موادع ظ پ رازش الی اعالم ام ا  م ب ط به رسته

ش ر(  عالظب ب  این امی ی ن اخلالق م لئ الن بودی ظ بایگاری میهآظری  رستم ئ ریت شام  جمع

ارشد رظرتی  م ئ   تدظین پیشوهارهای بها ر ظ اج ای ارزامات قار ری م بل ط بله اخلالق رسلمی ظ 

                                                            
1 - Law on Declaration of the Property and Income of Residents. 

2 - Law on the Adjustment of the Public and Private Interests in the Public Service. 

3 - Law on the Chief Official Ethics Commission. 

4 - Law on Lobbying 
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ظدل  این م لای  گی ی ظ ح ردتار اد ار رر خدمات عم می است  این امی ی ن رر رابطه با تلمیم

شواسی اسلت ظ رررهایلت م لئ ریت ی رظشهایمشخطن م ئ   تدظین است  هماوی اریاختصاحب

رارر  بل  عهلدب زیلرآزمایی محت ی ظ تحقیر ظ ب رسی رر رابطه بلا م ول رین رقلض قلار ن را راستی

امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد  توها رهار تخللی است اه م ئ ریت اصلی آن اوت   اعالم موادع 

رظر  ایلن م  اوت   موادع  یکلی از اارا رهلای آن بله شلمار ملیها  عشخلی است؛ رر سای  رهار

ظزی  هل  الدام جمه ر  سخوگ ی پاررمان ظ رخ لتامی ی ن از پوج عض  تشکی  شدب است  رییا

عو ان عضل  امی لی ن ای بهی خدمت ح دهظ بیش از رب سا  سابقه رقصیبیک ری  را اه شه تی 

اوولد؛ رظ ریل  ریگل  ت سلط ارتخلاب می سلارهپوجای ای رظرباخالق م ئ الن ارشد رظرتی را رارر ب 

ش رد  این پوج های خ رمختار محلی موتلب میی ارجمن حک متریاست رارگاب عاری ظهیأت مدی ب

را از  ( رییا هیلأت ملدی بSeimusاوود  پاررمان ریت اری )ی مت اری خدمت رمیری  بیش از رظ رظرب

 ری  است  86اود  تفدار ا  ااراوان امی ی ن ررحا  حاض  یمیان اعضای امی ی ن ارتخاب م

ها  ررآملد ظ به همین شک   امی ی ن م ازی ارتخابات با پ شش ار اع مختلف اطالعات )رارایی

  Seimasهای های ارسا  شدب ت سط ااردیداهای ردات  سیاسی )ا سیموادع د ری( به اعالم رارایی

های پاررملان ارظپلا( های خ رمختار محلی ظ ا سیی رظرت  رظرتردت  ریاست جمه ری  ردات  اعضا

هلا رر رسلیدگی بله اعلالم رارایی ای بل ایها یا م ئ الن ظیژباود  )عالظب ب  این ظاحدرسیدگی می

مثا  امی لی ن عو انش رد؛ بلهگذاری سی تم حک متی تخلیص رارب میهای قضایی ظ قار نشاخه

 ( مان ریت اریپارر اخالق ظ آیین راررسیِ

 هاهای اعالم داراییمشمولین سیستم
ها بل ای ریتل اری های اعالم راراییش ر هوگام شواسایی مشم رین سی تمیک بار ریگ  اشارب می

مواسب است اه ررم رر رظ ر ع اظهاررامه ظ بله هملین صل رت ررمل رر رظ رسلته از ادل ار مشلم   

 های اعالم رارایی صحات ش ر رژیم
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 افع شخصیاعالم من
ارلد از سیاسلتمداران  م لئ الن رظرتلی  ش رد عاارتاد اری اه ملزم به اعالم موادع شخلی می

اوولد ظ رر های رظرتلی الار میی رظرت  قضات  متخللان ر امی  اد اری اه ب ای سلازمانخدمه

جله ظ ب رتخللیص رهولدب های مارکیت متلدیان رظرت خ رمختار ق ار راررد  اد اری اه رر سازمان

اوود ظ به ایشان قدرت مدی یتی ظاگذار شدب اسلت  ادل ار دفلا  رر رهارهای رظرتی خاصی دفاریت می

صلالح اوود  سای  اد ار ذیهای محلی استیارب میهای ماری رظرت یا ب رجههایی اه از امکش ات

یلن ارزاملات هلا  ای احزاب سیاسلی ظ مفلاظرین آنی مدی یت رظرتی ظ رؤسای هیأت مدی برر زمیوه

ای ررصد سهام س مایه 22مارک بیش از  8های سهامی خاصی اه رظرت محلیررم رر مدی ان ش ات

(  ریاسلت Seimasها ظ ریز ب ای ااردیلداهای عضل یت رر مجللا ریتل اری )آن است ظ مفاظرین آن

 اود جمه ری  اعضای رظرت خ رمختار محلی ظ م ازی ظ ب ای پاررمان ارظپا ریز صدق می

به مدت یک ماب از تاریخ ارتخابات  قا   سمت یا ارتلاب ت سط دل ری اله رر  بایدها ظهاررامها

ی رظرت اه دل ر رر آن به ریاست سازمان رظرتی یا بخشی از بدره  خدمات رظرتی استخدام شدب است

سلط ها ت ی مجاز چوین رهاری تح یل  رارب شل ر  ایلن اظهارراملهش ر یا رمایودبمشغ   به اار می

ها را تکمی  ش رد  د ری اه اظهاررامهم ئ الن رظرتی تحت ب رسی ظ ریز هم  ان ایشان تکمی  می

اطالعلات   اولدصل رت یلک خلار ار زرلدگی رمیاه هم اب با هم   خ ر یا بهررص رتی بایداود می

 م ب ط به هم   را حذ  اود 

  دل ری اله رر تغیی اتلی رخ رهلداه رر اطالعات اعالم شدب پا از تکمی  اظهاررامه ررص رتی

است تا تغیی ات رخ رارب را حدااث  تا رظ هیتله از اود  الزممحلی یا م ازی خدمت می خدمات رظرت

هلا های ساالره ضمیمه ظ به متمم آنی رظم به اعالم راراییرظز رخدار تغیی ات اعالم اود  اظهاررامه

 ش ر تادی  می

                                                            
1 - the state of municipality 
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 ها و درآمدهااعالم دارایی
ها  ااردیلداهای ی آنهای سیاسی رظرتی ظ اعضای خار اربها ب ای مول بین سمتاظهاررامهاین 

 نیضلابطی ایشان  ها  ااراوان رظرتی ظ اعضای خار اربی آنارارات سیاسی رظرتی ظ اعضای خار ارب

ی ی ایشان  اعضای ظاحدهای ارایه اوودب خدمات آم زش ر امی ظ اعضای خلار اربظ اعضای خار ارب

هلا ظ سلای  م لئ الن ظ ی آناعضلای خلار ارب ظها ها  رارستانی آنها  قضات ظ اعضای خار اربآن

ها ظ ریز اعضای اابیوه  اعضای ش راهای رظرت محلی  اعضای پاررملان ارظپلا ظ ی آناعضای خار ارب

 ها ارزامی است ی آناعضای خار ارب

های( زیل  ا  هم  ان ظ د زردان )ازجمله د زردخ ارلدبهمو  ر از اعضای خار ارب رر این اظهاررامه

توهلا  ایلن ادل ار باشود   میاوودها  زردگی میاوودب راراییسا  است اه هم اب با اشخاص اعالم 81

 ارد اه مقیم رایم ریت اری باشود  ملزم به اعالم راراییررص رتی

ه  سلا  تح یل  رارب می ا تاریخ یکم مابص رت ساالره ظ حدااث  تبه بایدها اعالم ام ا  ظ ررآمد

 ری  است  222 822ش رد  تفدار ا  م ئ الن رظرتی تحت پ شش سی تم رزریک به 

 هادایره و محتوای اعالم دارایی
ش رد ظ سپا ت سلط امیتله ررحا  حاض  اعالم موادع شخلی رر قارب ااغذی تح ی  رارب می

شل رد اله ارگ هلا ظ می ی ارکت ظریکلی خاصلی ظارررارباخالق م لئ الن ارشلد رظرتلی  رر پایگلاب 

 باشد می های پایگاب ارکت ظریکی یار شدب  ررحا  بها ر م تم رظش

اوولدب ظ اسلت تلا م لئ   اعالم ها ظج ر راشته باشلود ظ الزمباید رر اعالم راراییاطالعات زی  

 : ریب گخاره( ظی را رر هم   )ش یک خار ار/ هم

    سمت(؛  مح  اار ظ یرظرت یاجتماع بیمه تأمینشمارب   ییاد شواسااطالعات شخلی )اسم اام 

 ها ظ مؤس ات( اه رر تملک م ئ   ظ یلا اطالعات م ب ط به اشخاص حق قی )سای  سازمان

 ها ه تود؛هم   ظی ق ار راررد یا ایشان رر آن سهم راررد یا جزظ مؤس ان آن

 خارله( ظی طالر های د ر یا هم   )ش یک خلار ار/ همدفاریت اطالعات م ب ط به ه یک از



 های مقامات دولتی، ابزاری برای پیشگیری از فساداظهار دارایی/ 152

 ی ماریات ب  ررآمد د ری؛تف یف مل به

 ها ظ هلا  صلودظقها ظ پی ردهای دل ر بله اشلخاص  مؤس لات  ارجمنها  م ئ ریتعض یت

 مجامع به استثوای عض یت رر احزاب سیاسی؛

  بیشت  باشد؛ 8ریتاس 822از  هااه قیمت آنماب گذشته ررص رتی 80هدایای رریادتی رر 

 ها ت سط اشخاص حقیقلی ظ ی آنص رت رایگان یا خدماتی اه هزیوهخدمات رریادت شدب به

هلا بلیش از ی آناه هزیولهررص رتی  ماب گذشته رریادت شدب است 80حق قی ریگ ی طی 

 ریتاس باشد؛ 222 8

 ارد؛ماب گذشته امضا شدب 80 اوودب یا هم   ظی ررت ادقات/ق اررارهایی اه ت سط ط   اعالم 

  هلا ی اعلالم راراییاوولدبخ یشان رزریک ظ اعضای خار ارب ظ سای  اد اری اله دل ر تکمی

 شواسد ظ ممکن است باعث ب ظز تضار موادع ش رد می

هلا ظ رظا  تکمیل  ظ ها ظ ررآمدها ازر   رای ب ظ محت ایِ اظهلارات بلا اعلالم راراییاعالم رارایی

رظ تمام ا لاری اله شک  یک اری رارر  ازاین  ی تفیین شدب ت سط ارارب ماریات م ازیبایجار پ ظرد

 رارایی ظ ررآمدرد باید اطالعات زی  را د اهم اوود: 0ملزم به تح ی  اعالم

 های ساختماری راتمام؛ام ا  غی موق   ازجمله سازب 

 مه ری ریت اری مشلم   اه این ر ع ام ا  به ساب مل بات قار ری جام ا  موق   ررص رتی

 های قار ری رااشود؛محدظریت

 هلا ظ سلای  مؤس لات اعتالاری یلا رر محل  ریگل ی موابع پل ری رگهلداری شلدب رر بارک
                                                            

اسیت. طبیق  سنت 599تاس معادل باشد. هر لیمی Ltبود و مخفف آن نیز  لیتوانی واحد پوللیتاس نام  - 5

 دلییلبهجایگزین شود ولی  یوروبا  1959ژانویه  5قرار بود لیتاس در تاریخ  اتحادیه اروپاهای اقتصادی برنامه

لیتوانی نییز بیه  1951ژانویه  5خ این جایگزینی به تأخیر افتاد. سرانجام در تاری رکود اقتصادی اتحادیه اروپا

  جمع کشورهای محدوده یورو پیوست و واحد پولی لیتاس را کنار گذاشت.

هیای عملییاتی ی دولتی و مسئوالن دولتی که حقوق اشخاصِ مربیوط بیه فعالیتبه استثنای خدمه تنها - 1

هیا و اعضیای گیرد. آنقرار میتی های عملیافعالیتها تحت قانون های آنجمهوری لیتوانی را دارند و فعالیت

ی زمانی تعیین شده توسط دولت ییا مسسسیات ی ایشان اموال خود را مطابق با روالی مجزا و در بازهخانواده

 کنند.مجاز اعالم می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1


 153/ فصل دهم: اعالم دارایی در لیتوانی

 ریتاس باشد؛ 0222اه مالغ ا  موابع پ ری بیش از ررص رتی

 هلا بلیش از اه ماللغ ال  آنارد  ررص رتیموابع پ ری اه استق اض شدب اما بازپ راخت رشدب

 ریتاس باشد؛ 0222

 ها بیش از اه مالغ ا  آنارد ررص رتیگ دته رشدبارد ظ بازپاموابع پ ری اه ق ض رارب شدب

 ریتاس باشد؛ 0222

 اه ارزش ه یلک از ایلن بها ررص رتیهای قیمتی  ج اه ات ظ دلزات گ انآثار هو ی  سوگ

 ریتاس باشد؛ 0222اقالم بیش از 

 ریتاس بیشت  باشد  0222غ ا  چوین اظراقی از اه مالاظراق بهارار ررص رتی 

ی ام ا  رگهداری شدب رر جمهل ری ش رد  باید ررب گی ردبها میام اری اه مشم   اعالم رارایی

های مجل ی قلار ن رر حا  ام اری اله طلی همکلاری بلا سلازمانریت اری ظ خارج از آن باشود  بااین

 رد  رااید اعالم ش رد گی عملیات مخییاره رر اختیار د ر ق ار می

 هاپردازش اعالم دارایی
اله م لئ الن رر چله های موادع شخلی ب لته بله اینت  ریز اشارب شد اظهاررامهاه پیشچوان

ش رد یلا ها استخدام میهایی اه م ئ الن رظرتی رر آنبودی ق ار گی رد ت سط مدی یت سازمانرسته

آزمایی اعلالم ش رد  اوتل   پل رازش ظ راسلتیمی ت سط امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد رگهداری

 ش ر:های مجزا ت سط اد ار ظ یا مؤس ات زی  ارجام میهای تح ی  رارب شدب رر پ ظردبرارایی

 ؛می ی ن اخالق م ئ الن ارشد رظرتیا 

 ؛سازمان بازرسی ماریات رظرتی 

 ش ر رر آن استخدام می ی مجاز ریاست رهارهایی اه مقام رسمی رظرتی م ب طه رییا یا رمایودب 

 ؛های مج ی قار نسازمان 

هلا ی این اارا ر  رؤسا یا رمایودگان مجاز رؤسای مؤس اتی اه م ئ الن رظرتی رر آنرر رتیجه 

یی هاشلوهاریپهلا  ارد به زی رستان خ ر رر رابطه با اج ای تمهیدات قار ن اعالم راراییاستخدام شدب
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اساس اص   موطقی  ش اهدی ظج ر راشته باشد اله دل ر از ارزاملات اه ب اوود ظ ررص رتیارایه می

ظ  اتهای اارمود متهم تحقیقلی مجاز ظی ررم رر دفاریتاود  رییا یا رمایودباین قار ن تافیت رمی

ی ظ ایجلار قلدمشیپظج  ممکلن اسلت بلا رهد  ایلن تحقیلر ظ ج لتارجام میالزم را های ب رسی

 طار ررخ است امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد ص رت پذی ر تمهیدات الزم از ط   ظی یا 

ررص رت ریاز به ب رسی صحت اطالعات ارایه شدب رر اعالم موادع شخلی  ب رسی ت سط: ارف( 

؛ یلا ب( رظرتی سازمان بازرسی ماریات طی پیشوهار رییا آن رهار یا امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد

 ارجام خ اهد شد  رظرتی امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد ی مجاز ظی یات سط رییا رهار  رمایودب

شل ر  ها بله امی لی ن اخلالق م لئ الن ارشلد تح یل  رارب میآزماییی این رست راستیرتیجه

آغاز اود یا ب اساس میزان رضایت  را به رح ی ریگ آزمایی راستی م اح امی ی ن مذا ر ممکن است 

  آزمایی مشلخص شل ردها  اقدامات ریگ ی را آغاز رماید  اگ  عواص  ج م رر خال  رظا  راسلتیاز یادته

 ش رد ارسا  می م ب طه های مج ی قار نهای رارستاری ظ سازماناطالعات به سازمان

شل ر  علالم مولادع شخللی بولا میها ظ ررآمد  م تق  از سی تم اسی تم پ رازش اعالم رارایی

ها را ها ظ ررآمد را ب رسی ظ این اظهاررامههای ارایه شدب رر اعالم راراییهای ماریات صحت راربارارب

ردت  آظری شدب از های جمعاوود  سازمان مدی یت خدمات رظرتی ب اساس راربآظری ظ ذخی ب میجمع

عو ان   سا   ده ستی از اسامی اد ار مقیمی را اله بلهه ید ریه باید تا اظ  8ثات م تخدمین رظرت

بله  ارلد رارر اسلتخدام رهارهلای رظرتلی ب رب( موتهی به سا  جلاری)م تخدم رظرت طی سا  قا  

 ماریات تح ی  رهود  یارارب

هلا ادل ار مقلیم ی آنظاسلطهیی را راررد اه بهاالج االزمارارات محلی ماریات  حر صدظر رست ر 

ی خ ر را اثاات اوود  رر این م ارر  صحت مولابع های اعالم شدبش رد تا موابع ا ب راراییملزم می

باشود ظ یلا ریگل  اسلوار های اظهار شدب  باید ت سط اسواری اه گ اب ارجام مفامله میاات اب رارایی

ه اثالات قار ری مفتا  ظ یا تأییدیه اتای صارر شدب ت سط شخص ثارث اه با قلار ن مطابقلت رارر  بل

ب سد  این م تودات باید حاظی اطالعاتی باشد اه پا از اح از ه یلت دل ری اله ظجله را پ راختله 

                                                            
1- Register of Civil Servants 
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  این رست تمهیدات  استیارب از سلازظاارهای ا لب ررآملد رامشل ظع را رر باشود آمدبرستبه  است

 اوود های ضد د ار امک میر ارت ب  ث ظت ممکن ظ اغلب اظقات به م دقیت تحقیر ظ ب رسی

 هامجازات
هلا ارد  این مجازاتهایی ارضااطی ب ای تخلف از ارزامات اعالم موادع شخلی ظضع شدبمجازات

ر ی  ت بیخ علوی  اعما  محدظریت ظ ممو عیت )مارود محدظریت ارتقا ظ تش یر « 8ساکمجازات »از 

مات رظرتلی بله ملدت به مدت یک سا ( تا اخ اج از ارارب ظ یا سمت با ممو عیت حض ر مجدر رر خد

 ش رد سه سا  را شام  می

زرود ظیا بله م قلع های خ ر س باز میاه از تح ی  اظهاررامهد ار مشم   اعالم رارایی ظ ررآمد ا

رهولد یلا اطالعلات راررسلتی ارایله ای تح ی  رمیش رد ظ رر ا  اظهاررامهم در به ارسا  آن رمی

 ش رد میاوود  مشم   م ئ ریت حق قی ظ اراری می

 افشای عمومی
رظزرامله رسلمی ریتل اری: ی رظرت رر ص رت ساالره ظ به هزیوهی موادع شخلی بهاعالم ساالره

valstybes pinios ) ها شلام  اعلالم مولادع ش رد  ایلن اظهارراملهموتش  می می اظ  حدااث  تا )م

 گ رر:می اد ار زی  شخلی

ظزی   ظزرا  مفلاظرین ظزرا  م لئ رین ردلات  رخ لت(  Seimasجمه ر  اعضای پاررملان )رییا »

هلای های استیوا  ظ رارگابظزارتخاره  رؤسا ظ قضات رارگاب قار ن اساسی  رییا رارگاب عاری  رارگاب

های اقتلاری ظ رارگلاب محلالت  مفلاظرین رؤسلا ظ ها  رؤسا ظ قضات شفب  رؤسای رارگابشه ستان

هلای اراری ردتل  رارسلتان ال   ن رارستان ا   رؤسای بخشها  رارستان ا  ظ مفاظقضات رارگاب

رؤسای ردات  رارستان ا  شه  ظ محالت  م ئ الن ارشد ردت  ح اب سی ملی  اسلتارداران  مفلاظرین 

های خلدمات  ظاحلدهای بازرسلی(  ها  ظاحلدهای رظرتی )ارارات  سلازماناستارداران  رؤسای سازمان

                                                            
1- soft sanctions 
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ارد  ها ایجلار شلدبظزارتخارله ررهای خدمات  ظاحدهای بازرسلی اله ها  ظاحدرؤسای ارارات  سازمان

رؤسای سای  مؤس ات مدی یت رظرتی )مدی ان ا   مدی ان  رؤسلا(  مفلاظرین رؤسلا  ریلیا هیلأت 

ارارات گم الات  ی بارک ریت اری ظ مفاظرین ظی  مدی ان عام  ارارب گم ک رر ظزارت رارایی ظمدی ب

 ی بازرسی ماریات اش ر رر ظزارت رارایی ظ ارارات ماریات محللی  ملدی انمحلی  مدی ان عام  ارارب

های( هیأت تحقیر ظ ب رسی ج ایم اقتلاری رر ظزارت اش ر ظ مدی ان عامل  ظاحلدها )زی مجم عله

ی شه ها ظ محالت  امی   ا  پلیا  امی   م لئ   هایاالرت تحقیر ظ ب رسی ج ایم اقتلاری 

هلای شل رای ا  شه راران  مفاظران شه رار  ملدی ان  رؤسلای اارگ ظبظ سای  امی  های ارشد پلی

 «8 (ظاب ته به پاررمان)شه  ظ آما رزمان ریت اری 

 یشخل موادع اعالم یشدب موتش  یهااظهاررامه تفدار به م ب ط اطالعات:  8-82 جدظ 

 0227 0221 0229 0226 0222 0224 0220 0220 0228 0222 سال

تعداا 

 افراا
8929 0884 0884 8227 0828 0014 0000 0269 0608 88079 

ی م توداتی اه ه یت ایشان را تأیید اود ظ با طلی رظا  تفیلین ت ارود پا از ارایهتمام اد ار می

به اعالم موادع شخلی ساالره سای  اد ار رسلت یابولد    شدب ت سط امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد

سلای  ادل ار رر اعلالم شلدب موادع شخلی   امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد مثاتمطابر با تلمیم 

 ت ان علوی ا ر می ریز خدمات رظرتی م ازی یا محلی را

علولی ال ر مگل  ت ان های ساالره را رمیباید ت جه راشت اه اطالعات م ب ط به ررآمد ظ رارایی

  Seimasجمهل ر جمهل ری ریتل اری  اعضلای های سیاسلی رظرتلی  رییاب ای ااردیداهای سلمت

ظزی     مفلاظن صلدراع م  متللدی ردتل  رخ لتصدراع مظزی   ظزرا  اعضای پاررمان ارظپا  رخ ت

اظرلان هلا ظ مفی رارگابظزی   مفاظرین ظزرا  اعضای ش رای شه   اعضای هیأت ریی لهمشاظر رخ ت

ا  ظ مفاظران ظی  رؤسای ظاحدهای ردت  رارستان ا   ح اب س ا  رظرت رارستان ایشان  قضات  

                                                            
1- Seimas Ombudsmen 
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ی ح اب سلی اشل ر  م لئ رین رظرتلی ارارب گمل ک رر ظزارت ظ مفاظران ظی  ااراوان رظرتلی ارارب

ن )بله ی ایشلاهای ماریات ظ سلای  ااراولان رظرتلی ظ اعضلای خلار اربرارایی  م ئ رین رظرتی ارارب

ص رت ساالره ظ تا قا  ها ظ ررآمدهای ایشان بهاستثوای ااراوان رهارهای عملیاتی( اه اعالم رارایی

 ش ر ی رظرتی موتش  میی رظزرامهی ظیژباز رظز اظ  ااتا  رر شمارب

 ررآمد ظ هاییرارا اعالم یموتش شدب یهااظهاررامه به م ب ط اطالعات: 0-82 جدظ 

 0227 0221 0229 0226 0222 0224 سال

 44046 40672 47097 48070 40278 42172 تعداا افراا

هلای ایلن رسلته از م لئ الن را رر ضلمیمه ارارب ا  ماریات اطالعات م ب ط بله اعلالم رارایی

 اود موتش  می 8ی رسمیای از رظزرامهظیژب

ی ایشان ریز اجازب راررلد تلا اطالعلات م بل ط بله اعلالم رظرتی ظ اعضای خار اربی سای  خدمه

ی تأییلد ی رسمی موتش  اوود  چکیدبی رظزرامهی رظرت رر ضمیمه ظیژبهای خ ر را به هزیوهرارایی

ی مکتل ب علولی ال رن رامههاسلت ظ ریلز رضلایتی اعالم راراییای اه حاظی اطالعات پایهشدب

 ش ر ی رسمی تح ی  رارب میی رظزرامهسط خ ر اد ار به ردت  تح ی یهاطالعات ت 

 های اعالم داراییارزیابی سیستم
پلژظهش »بلا عول ان  0ارملل  ریتل اریب اساس پژظهش ارجام گ دتله ت سلط سلازمان شلیادیت بین

ام یلک از پ سیدب شد اد رهودگانپاسخاه از هوگامی  0221رر سا   0«ی د ار ریت اریرقشه -تشخیلی

ی م ئ الن رظرتی ظ ر ارت ب  شیادیت ب رسی پیشیوه»تمهیدات ااهش د ار بیشت ین اث بخشی را راررد 

( 0224ررصد رر سا   07رر مقای ه با  0221ررصد رر سا   08ی پوجم )رر ررب« ی ایشانام ا  خار ارب

گ یی ررصد ادلزایش پاسلخ 08  اه از خ ر م ئ الن رظرتی همان سئ ا  پ سیدب شدق ار گ دت؛ هوگامی

 ررصد اج ای اص   الی حاام ب  اعالم ررآمد را ارتخاب ا ررد  00م ئ الن رظرتی ظ 

                                                            
1- Valstybės žinios 

2- Transparency International Lithuania 

3- Diagnostic Research – Lithuanian Map of Corruption 
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 بستر مطالعه
  باشدمی ت ظ موادع  بخشی از سیاست ضد د اری بزرگ هارر اش ر رظماری  م ض ع اعالم رارایی

 ا ررد:مقامات رظماری رر میان رالی  ط احی این ر ام  م ارر زی  را عو ان 

 اج ای سیاست تضار موادع؛ 

 گ یی عم می؛ادزایش اعتمار ظ پاسخ 

 ارمللی؛تطابر با ارزامات بین 

 عو ان بخشی از د ایود همکاری با اتحاریه ارظپا؛به 

 های رظرتی؛حل   اطمیوان از شیادیت رر اارا ر رستگاب 

 بها ر میزان ماارزب با د ار ازط یر ابزارهای مدی یتی 

 

ازآن تاریخ به تدریج بهال ر یادلت  رر ابتلدا مف دی شد ظ پا 8776ها ابتدا رر ااتا  اعالم رارایی

ص رت علولی اجل ا گ ریلد  ظرلی به 0220شد اما رر سا  ص رت علوی اج ایی رمیها بهاعالم رارایی

چ ب چلار 0222به میزان چشمگی ی الاهش یادلت  رر سلا    م ب ط به اعالم راراییمحت ای د م 

ریز  0222  رر مق رات سا   ریرر ب گها بار ریگ  اصالح شد تا تمامی اطالعات م تاط را اعالم رارایی

ارد  رر طی این رظرب  ب  س  م ضل ع ادشلای ها اسواری علویبه رظشوی بیان شدب است اه این بیاریه

رر خلال   8ظیا اطالعاتیهای س ها رر اوار تأمین موابع ماری احزاب سیاسی ظ ادشای دفاریترارایی

گ دلت  زیل ا ایلن م ضل ع ب لیار ح لاس بل ر  دشلار ر ام ام ری تی  رایماً مشاج اتی ص رت می

ش ر همل اب بلا ی ارظپا اعما  میم تم ی اه از جارب اوشگ ان خارجی ر ی  ش رای ارظپا ظ اتحاریه

ها ظ مولادع را رر رسلت ر الار ی ادشای راراییی مدری ب ای شیادیت  م أرهی جامفهتقاضای دزایودب

ی بلین ت ین ری ظی پیش ب ردب ب ای پیش دتی چشلمگی  رر رظربمقامات رظماری ق ار رارب است  مهم

ی ارظپلا آملارب اعما  شد  این زماری ب ر اه رظماری ب ای ظرظر بله اتحاریله 0229ظ  0222های سا 

                                                            
1- intelligence service 
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سود م ضع مشت ک ر ات به عدارت ظ   دبه رتیجه رسی 0224اه مذاا ات رر سا  شد  پا از اینمی

هلا بهال ر شلد رر آنهایی اه رظماری ملزم میم رر ت ادر ق ار گ دت اه رر آن ح زب 8م ای  راخلی

رر شل ایط )هلا ظ مولادع ی ارظپا به ظج ر سی تم اعلالم رارایییابد  مط ح شدب ب ررد  اگ چه اتحاریه

ایجلار  املا رر شل ایط عول ان شلدب  بل  ریلاز بله اشارب ال رب بل ر (عض یت رظماری رر این اتحاریه

شلد  می ممکن 0سازظاارهایی اارآمد ریز تأاید شدب ب ر اه به م جب آن استیارب از مجازات بازرارردب

تلا سی لتم »پیشلوهار ال ر  0222( رر سا  0های مخارف د ار)گ ظب رظرت GRECOعالظب ب  این 

 « ها ظ موادع مف دی ش رم راراییاث بخشی ب ای ر ارت ب  اعال

رر تالش ب ای رشلان رارن  0222  ائتال  حاام جدید رر سا  0224پا از تغیی  رظرت رر سا  

ها ظ مولادع ی ارظپا  شک  دفلی اعالم راراییی م ج ر ب ای اج ای ت ادر حاص  شدب با اتحاریهارارب

هلا رر پاررملان بلاال گ دتله بل ر ظ ا ر: مواظ بظجه سارب ررا به تل یب رسارد  د ایود تل یب به هیچ

های پیشوهار شدب ت سط رظرت را بله شلکلی اساسلی ا ررد تا قاربب خی اعضای پاررمان تالش می

تغیی  رهود  رررهایت  ائتال  حاام م در شد تا رمایودگان خل ر رر پاررملان را ب لیج اولد ظ اعلالم 

هلای جدیلد  یب رسیدرد  بالداصله پا از تل یب قاربها ظ موادع به شک  پیشوهاری به تل رارایی

هلای ها  اعالم موادع ظ مغای تآزمایی ش ظع شد اه اعالم راراییایجار سازظاار اث بخش ب ای راستی

ثل ظت )ی ا لب ثل ظت رامشل ظع ب رسلی م لأرهرراین د آیود خل صلا رار  احتماری را پ شش می

اله د ضلی ظجل ر رارر ماولی بل  اینن اساسی رظماری پیشب ر؛ چ ااه رر قار  نیآد مشک رام جه( 

ارد  عالظب ب  این رر قار ن اساسلی تلل یح شلدب آمدبرستهای د ر از م ی  قار ری بهی راراییالیه

آزمایی رهلد  ایلن تمهیلدات  راسلتیاست اه ملاررب توها ررم رر ج ایم یا تخطی از قل ارین رخ می

ا ررد  پا از ظرظر رظماری به اتحاریله ارظپلا رر سلا  را ب یار رش ار میها ها ظ اعما  مجازاترارایی

ی قضلاییه ظ مالارزب علیله ی اصالحات ق بآزمایی ظ همکاری خاصی رر ح زب  سازظاار راستی0229

آزمایی د ار به اج ا گذاشته شدرد  رر این حا   چهار هد  تفیین شد اه رظمین هد  ررم رر راستی

                                                            
1- Common Position Paper on Justice and Home Affairs 

2- deterrent sanctions 

3- Group of States against Corruption 
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آزمایی تأسیا ش ر اه م ئ ریت آن راستی 8بیوی سازمان ررستکاریطار پیش»ا ب ر: هاعالم رارایی

ررم رر ر ع مجازات بازرارردب  االج االزمها ظ تضار موادع احتماری ظ اتخاذ تلمیمات ها  مغای ترارایی

رسلد  های ه یک از اش رهایی اه ت سط امی ی ن ارظپلا بله تلل یب میرر رتیجه گزارش«  است

ش ر  ط احی سازظاارهای اوت ری ااری رش ار بل ر ظ ها را ریز شام  میزیابی سی تم ادشای راراییار

 تل یب ا ر  0229سا  پاررمان ق ارین تأسیا سازمان ملی ررستکاری را رر ماب می

 باشود:ای از ق ارین اه رر این زمیوه بیشت ین م ض عیت را راررد  به ق ار زی  میپارب

 هلا ظ اوتل   ثل ظت م لئ الن رظرتلی  رر رابطه با اعلالم رارایی 882/8776ی قار ن شمارب

 ب ج ته  مولاانقضات  م تخدمین رظرت ظ صاحب

 رر رابطه با پیشگی ی  اشف ظ مجازات مااررت به د ار  91/0222ی قار ن شمارب 

 شلیادیت رر رر رابطه با تفداری از تمهیدات ب ای حل   اطمیوان از  868/0220ی قار ن شمارب

 ظاار ظ پیشگی ی ظ مجازات د ار های رظرتی ظ محیط ا بعملک ر ارارات رظرتی رر رستگاب

 ررم رر اصالح قارب اعالم رارایی ظ موادع  84/0222ی حکم حک متی اضط اری شمارب 

 ی ظ عملیات سازمان ملی ررستکاری رهسازمانرر رابطه با تأسیا   844/0229ی قار ن شمارب 

  ی رر رابطه با اصلالح ظ تکمیل  قلار ن شلمارب 47/0229ی متی اضط اری شماربحکم حک

844/0229  

 ظ  47/0229ی مو  ر تأییلد حکلم حکل متی اضلط اری شلمارببه 74/0221ی قار ن شمارب

  844/0229ی اصالح ظ تکمی  قار ن شمارب هماوین

 ینهادساز
 NIA( بله تلل یب رسلید  0NIA) قار ن تأسیا سازمان ملی ررستکاری 0229سا  رر ماب می

گلذاران صلالحیت ی قضلاییه  ملدی ان ظ قار نسازمان مدی یتی م تقلی است اه رر رابطه بلا قل ب

                                                            
1- integrity agency 

2- National Integrity Agency 
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اولد  پاررملان ها را ب رسی میها  اعالم موادع ظ تطابر با ر ام مغای ترامحدظری رارر ظ اعالم رارایی

تل  قلار ن ریلز ی مالیم یب این ر لخهرا ااهش رار اما حتی تل NIAقدرت   طار پیشوهار رظرت

ای ب گزار شلدرد ظ ب لیاری از اعضلای های گ ت ربمواظ ب NIAب ر  ررم رر صالحیت  زیب ارگبحث

گ ریلد  بحلث ا ررلد  ها ادشا میهای رام جهی اه ت سط اعالم راراییپاررمان ب  علیه اوت   ث ظت

ی ایی ی ظ اراری ملاررب امل ا  را بل  ارایله استدال  م ج ر رر پا این م ض ع این ب ر اه ق ارین

ی ج م یا تخطی از قار ن های م رر اشارب رر رتیجه  راراییاوود اه ب اساس آنش اهدی مش ظط می

اله باشود یا رر رابطه با ج م یا تخطی از قار ن م رر استیارب قل ار گ دتله باشلود  ررحاری ا ب شدب

ت جله ثل ظتش    رظرتی خاصی م در به ت جیه ادزایش قاب اه م ئررص رتی NIAتمهیدات قار ن 

ی ثل ظت رام جله را رارد  رر رتیجه  قار ن  مللارربرر زمان تلدی سمت رش ر  ملاررب را مجاز می

آزمایی رر اختیار بازرسان سلازمان مللی ررسلتکاری رارد اما ابزارهایی اه ب ای ارجام راستیمجاز می

(NIA) ی ریگ ی )اله پلیش از ارسلا  ی را اه رر ابتدا مدر   ب ر رداررد  مواظ بقدرت  اردق ارگ دته

 ر یا اظریهظدل  شد( به تف یف تضار موادع م ب ط ب ر  پیشر یا به پاررمان ت سط رظرت ح پیش

ت ی ارایه ا رب ب ر ظ رر آن عو ان شدب ب ر اه تضار مولادع از پلیش رر رر قار ن اراری تف یف ظسیع

حا  تلمیم رهایی این ب ر اه تف یف تضار مولادع تحلت قلار ن   بااین[1]ریدب شدب است  قار ن جزا

ت ی از تف یلف ارایله شلدب رر ی ا چلکاراری به ب تگان ررجه یک محدظر ش ر )اه ررظاقع رایل ب

ی مغای ت هماوان بلدظن تغییل  بلاقی ظ ریز موادع غی ماری را ریز شام  ش ر  رای ب قار ن جزا است(

 های مل ب ب ای م ئ الن رظرتلی مختللفرامهآیین ظ 868/0220مارد ظ به ط ر عمدب رر قار ن می

 ش ر رحاظ می

های آتی ارامله یادلت تلا جلایی اله ظاسطه تل یب این قار ن رر مابشدب به ایجارگی ریختههمبه 

واسب ب ای مق  ی دضایی مهای تخلیص رارب شدب ظ تهیهسازمان ملی ررستکاری ب ای رریادت ب رجه

 م ازی خ ر ریز با مشک  م اجه شد  مشکالت اصلی پیش آمدب رر تأسیا سازمان عاارت ب ررد از:

 را ر دضای اار مواسب؛ 

 ب ای تحکیم سازمان؛ ی سیاسیرا ر ارارب 
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 ر اقص قار ری؛ 

  های خ ید رظرتی؛مدت ط الری رظا 

 ری ظی ار اری رااادی؛ 

  سازمان ملی ررستکاری؛رستمزرهای پایین ب ای بازرسان 

 گذاشت ظااوش رظرت به بح ان اقتلاری اه ب  استخدام ری ظهای جدید اث ی مویی می 

 ی ظظایف عمدبNIA ارد از:عاارت 

 ها؛آظری اظهاررامهجمع 

 ها؛رگهداری اظهاررامه 

 ها رست سی راشته باشود؛اه عم م به اظهاررامهحل   اطمیوان از این 

 ها؛هاوت   تح ی  اظهاررام 

 های اعالم رارایی؛ی تکمی  د مها ب ای م ئ الن رظرتی ررم رر رح بمشیتش یح خط 

 ی مشاظرب ررص رت ررخ است م ئ الن رظرتی؛ارایه 

 ها؛آزمایی محت ایِ اظهاررامهراستی 

 ها با پیشوهار اعما  مجلازات رر مل ارر ظجل ر مغلای ت بلا اصل   ها به رارگابتح ی  پ ظردب

 ها  تضار موادع ظ ر ام مغای ت؛یادشای رارای

 های بازرسی ایی ی رر رابطه با خطاهایی اه ممکن است موج  بله ارتکلاب تذا  به سازمان

 ج م ش رد؛

 آظری آمار ساریاره ها ظ جمعها ظ تحلی تش یح پژظهش 

 ارد از:( عاارتNIAحیطه قدرت سازمان ملی ررستکاری )

 قامات رظرتی؛رست سی به اسوار ظ س ابر م ب ط به م 

 ی رارایی یا سای  اد ار؛اوودبحر ررخ است ت ضیح از م ئ   رظرتی اعالم 

  اارشواسی پا از رریادت رضلایت دل ری اله اعالمیله امل ا  ظی اظهارر  حر ررخ است 

 باشد؛تحت ب رسی می
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  حر ج یمه ا رن م ئ   رظرتی متهم 

  رظی به NIA یب رجه: 8-88 جدظ 

 یگذارهیسرما کاالها و خدمات کارکنان کل سال

0229 222 .172 222 .212 222 .886 222 .874 
0221 222 .622 .0 222 .012 .8 222 .120 222 .029 
0227 222 .602 .0 222 .208 .0 222 .706 222 .668 

ظ زماری ش ظع به  0229تأسیا شد اما اظاخ  سا   0229سا  سازمان ملی ررستکاری رر ماب می

 ارتخاب شدب ب ر )رر رقابت ب ای رسیدن به سمت ریاسلت اه قائم مقام سازمان صداقت ملی اارا ر

یل ی قائم مقام سازمان  بلا پیگ ازآنیک از ااردیداها م در رشدرد(  پاسازمان ملی ررستکاری  هیچ

قلائم مقلامی  ازآن موللبرا از ارزام به اعالم ام ا  م تثوی ال ر  پلا خ ر مولب ریاست سازمان

ایلن رت ار لت قلائم مقلامی بل ای  NIAط ر باقی ماردب است )سازمان خاری شد ظ تا به ام ظز همان

ااردیداهای بل ر ای ظ عملک ر ضفیف های ب رجهسازمان ارتخاب رماید ظ رری  این ام  ریز محدظریت

 886به  NIAتفدار ااراوان  0227  رر سا  (رم ررداه ب ای تلدی این مولب با یکدیگ  رقابت می

پ سلو  اراری ظ  27ا ررلد( ظ بازرس )اه از اارا رهای عملیاتی اطمیوان حاص  می 29ری  ازجمله 

 پشتیااری رسید 

اه ررظاقع هیأتی است اله  8کاریام  ر ارت ب  سازمان ملی ررستکاری ت سط ش رای ملی ررست

  مجلا سوای رظماری ممکن اسلت [2]پذی ر اود  ص رت میمجلا سوای رظماری آن را ارتخاب می

اه ت ایلب شل رای به محض این را ب اوار اود  NIAپی ظ پیشوهار ش رای ملی ررستکاری  مدی یت 

هلای رر تملامی ررب 0(گ ییپاسلخ)ملی ررسلتکاری مشلخص گ ریلد  اصل  ت لاظی رر رمایولدگی 

  شل را گی رد  مط ح گ ریلد های رظرتی اه رر حیطه ر ارتی سازمان ملی ررستکاری ق ار میسازمان

رمایلد  املا دفاریلت می شل ربا اختیارات پاررماری خاصی اه ت سط مجلا سوای رظملاری اعملا  می

 عملک رهای پاررماری ردارر 

شل ر  ارتخلاب علوی اه ت سلط شل را ب گلزار میپا از رقابتی  NIA  ا یمدظ مفاظن   ا یمد

                                                            
1- the National Integrity Council 

2- The principle of equal representation 
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 ش رد  این اشخاص ممکن است به یکی از رالی  زی  ب اوار ش رد:می

 استفیا؛ 

 اشتااهات مدی یتی؛ 

 محک میت قطفی به اتهام تخلف قضایی؛ 

 ظ  اه اثاات ش ر اه تمهیدات قار ری م ج ر رر رابطه با تضار موادع یا ر ام مغلای تررص رتی

 ارد؛ها یا ااالی خاصی را رقض ا ربی بخشی از راراییرربیا حکم ملا

  رداشتن ارزامات ظ یا ش ایط خاص ب ای تلدی سمت م ب طه 

NIA  عالظب ب  اوت   ماری از ط   ری ان محاساات  باید ممیزی خارجی زظرهوگامی ریز ارجلام

بله  NIAیی رر رابطه با مدی یت رهار باشلد ظ ت سلط ملدی عام  هاشوهاریپرهد  ممیزی باید شام  

گی ی عو ان ماولای رتیجلههای ممیزی ممکن است بهش ر  یادتهش رای ررستکاری ریز ارایه رارب می

 شک ت مدی یت رهار رر ارجام مواسب ظظایف مح ره قلمدار ش ر 

آظری اعلالم عو ان م لئ   جملعهلای رظرتلی بایلد دل ری را بلهه یک از رهار NIAعالظب ب  

همکاری اوولد  ایلن دل ر  NIAهای ارسا  شدب ت سط ااراوان خ ر تفیین ظ رر این زمیوه با رارایی

ص رت م تقیم به س پ ست ظاحد رظرتی پاسخ رهد ظ ه  رظ رر قاا  عملک ر صلحیح سی لتم به باید

  اردم ئ  

 های د ر مول ب است:ی  ازجمله م ئ ریتم ارر ز

 ی تأییلد رریادلت بله ظاحلد ها ظ اعالم موادع ظ صلدظر بالداصللهرریادت ظ ثات اعالم رارایی

 به شک  صحیح ظ رر م عد مق ر  ی مشاظرب رر رابطه با تکمی  د م م ب طهامارات ظ ارایه

 ردتل  ثالت »ای بله رلام تی ظیژبها ظ اعالم موادع رر ردات  ثات رظرحیظ س ابر اعالم رارایی

ه یک طی تلمیمی حکل متی ظ  اه رح ب ثات« ردت  ثات اعالم موادع»ظ « هااعالم رارایی

 ش ر تفیین می NIAب اساس پیشوهار 

 رهلار )ررصل رت ظجل ر( یلا رر  سایتظبها ظ اعالم موادع رر اطمیوان از ارسا  اعالم رارایی

هلا ظ اعلالم مولادع بایلد زملان رریادلت  اعلالم رارایی رظز از 02تابل ی اعالرات حدااث  تلا 
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ازآن طالر باقی بمارود ظ پلا سایتظبسا  از زمان ارتشار رر  2ص رت مداظم ظ حداق  تا به

 قار ن بایگاری ش رد 

 ها ظ اعالم موادع بله ی اعالم راراییهای تأیید شدبارسا  ر خهNIA  حلدااث  تلا رب رظز از

شل ر ظ بله سایتش موتش  میرظز از زمان رریادت رر ظب 02تا  NIAزمان رریادت اه ت سط 

 مارد مدت مق ر شدب رر قار ن رر آن باقی می

 رظز  82ها ظ اعالم موادع خ ر را تا حلدااث  های اد اری اه اعالم راراییارتشار اسامی ظ سمت

رر تلابل ی سلایت )ررصل رت ظجل ر( یلا ارلد رر ظبپا از م عد تح ی  قار ری تح ی  ردارب

 اعالرات  این اطالعات به سازمان ارسا  خ اهود شد 

 هلا ظ ی مشاظرب رر رابطه با محت ا ظ اج ای تمهیدات قلار ری رر رابطله بلا اعلالم راراییارایه

طار ررخ است اشخاصلی   ها تلحیح ریدگابها ازط یر آزمایی  تضار موادع ظ مغای تراستی

 ا تکلیف قار ری راررد هاه ر ات به تح ی  اعالم رارایی

 کنند؟های خود را اعالم میچه کسانی دارایی
 جمه ر ظ رظرت؛جمه ر رظماری ظ ریز مشاظران رییارییا 

 اعضای پاررمان؛ 

 هلا ظ مشلاظران هایی شلایه بله آناعضای رظرت  ظزی  اش ر  مفاظران ظزی  اش ر ظ ریز سمت

 ظزی ؛رظرتی شاغ  رر تشکیالت ااری رخ ت

  رای عاری رارس اها؛اعضای ش 

 هلا ظ ریلز رسلتیاران های شلایه بله آنها  سلمتها  رستیاران رؤسای رارگابقضات  رارستان

 ها ظ ردات  رارستاری؛قضات ظ ااراوان متخلص امکی رر رارگاب

 های قار ن اساسی؛قضات رارگاب 

 اعضای ری ان محاساات ظ ااراوان آن؛ 
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 ظ مفاظران ظی  مدی  ظ مفاظن  8ها  رییا آما رزمانبخشگذاری ظ مدی ان مدی  ش رای قار ن

 0سازمان ملی ح اب سی ر ارتی ب ای حیاظت از اطالعات ااراوان؛

 های سل ظیا مح مارله  ی ش رای ملی ب ای ب رسی بایگاریاعضای ش رای رقابت  رارشکدب

تمهیلدات ش رای امی ی ن امویت ملی  ش رای امی ی ن ر ارت ب  بیمه  ش رای امی ی ن 

بلل ی  -سی تم بازرش تگی خل صی  ش رای ملی ماارزب علیه تافیض  ش رای ملی سمفی

 ی رظماری؛مایصداظساری ذهای هدایت ظ سیاستگامیته

 اعضای ش رای ملی ررستکاری ظ مدی  ظ مفاظن سازمان ملی ررستکاری؛ 

 ی سازمان ملی مطا عات مدی ا  ظ اعضای هیأت مدی بROMPRESS؛ 

 مل زی  سل ظیا مخلاب ات ظیلژب ظ اطالعاتی رظماری  س ظیا اطالعات ب ظن مدی  س ظیا

 س ظیا ح است ظ رگهااری ظ ریز مفاظران ایشان؛

 ااراوان ریپلماتیک ظ او  ری؛ 

 رمایودگان موتخب محلی؛ 

 های رها ی ظ اوت ری ظ ریلز م لتخدمین رظرلت ازجملله ادل ار متللدی اد ار صاحب سمت

ی ات رظرتلی محللی ظ م الزی یلا رر ب خلی مل ارر رر الیلههای ظیژب اه رر ا  ارارسمت

 اوود؛های رظرتی دفاریت میرهار

 های ملدی یتی ظ های سلالمت رظرتلی سلمتاد اری اه رر سی تم آم زشی رظرتی ظ سی تم

 اوت ری راررد؛

 ی رجا  ظ ریز ااراوان ردت  استارداری؛ااراوان اابیوه 

 هلای ر لارتی )هماولین ادل ار صلاحب ارگ ظباعضای هیأت مدی ب  ش راهای رهال ی یلا ا

های های رارای مارکیت رظرتی ظ موادع ملی یا محللی  شل اتهای رها ی( رر ش اتسمت

های رظرلت های ارتیاعی خاصی اه رظرت یلا یکلی از سلازمانملی یا رر ب خی م ارر ش ات

                                                            
1- ombudsman 

2- the National Supervisory Authority for Personal Data Protection 
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 ت جهی از سهام آن است؛محلی مارک ااث  سهام یا بخش قاب 

 اظن اظ  د ماردار  مفاظران د ماردار  اعضای هیأت ملدی ب ظ ملدی ان بارلک مللی د ماردار  مف

 ها سهامدار است؛هایی اه رظرت رر آنرظماری ظ ریز ااراوان بارک

  ی؛سازیخل صااراوان مؤس ات رظرتی رخی  رر د ایود 

 ارد  قلائم مقلام  سلوات راد اری اه ب ای ا ب مقام ریاست جمهل ری رظملاری رلامزر شلدب  

هلا ها  مشاظران محلی یا شه رار ظظییه راررد راراییاعضای پاررمان ارظپا  مشاظران شه ستان

 ظ موادع خ ر را اعالم اوود 

های ثل ظت ظ مولادع ی اظهارراملههزار م لئ   رظرتلی بایلد پ ظرلدب 022حدظر  NIAبه رق  از 

بخش رظرتلی  اعلالم ثل ظت  ررصد اشخاص شاغ  رر 12ی خ ر را تکمی  اوود  یفوی حدظر ساریاره

رر اعالم ام ا   م رر استیارب د متش ر  می ن رظرتی  هم   ظ د زردان تحت تکی  ریزشام  م ئ ال

 ها آظررب شدب است ظ رر پی ست خ ر این اش ر ب رب موحل به  رر اش ر رظماری

 چه چیزی اعالم شده است و چگونه؟
های ازجمله پل   رگهلداری شلدب رر ح لاب  موق  یغها شام  ااالهای موق   ظ اعالم رارایی

بارکی ظ ظجه رقد  ری ن ظ ررآمدهاست  )ب ای ریدن ده ست ااملی از م ارر تحت پ شش به پی سلت 

 م اجفه د مایید (

ماب ژظئلن بل ای سلا  ملاری قال (؛ رر شل ظع ظ  82ص رت ساالره )حدااث  تا ها بهاعالم رارایی

رظز از رامزری  82های ارتخابی )تا رام ااردیداها ب ای سمتهوگام ثاترظز(؛ ظ  82ی خدمت )تا خاتمه

 ارجام پذی ر  باید ی رستگاب رظرتی یا ش ظع به خدمت(یا ارتخاب ب ا

رر د م اصلی ارسلا  شل ر ظ حلاظی امضلای  باید ظ ص رت ااغذی ارجام شدبها بهاعالم رارایی

ش رد ظ این د ر ب رسی آظری میرر ه  رهار جمعم ئ   رظرتی باشد  اظهارات ت سط د ر تفیین شدب 

اود ظ بله ایشلان ظج ر احتماری عدم رعایت ق ارین  آگاب می رهد ظ د ر م ئ   را ازای ارجام میاظریه

ارجلاع رارب  NIAد  سلپا اظهلارات بله تکمی  ظ تح ی  ره مجدراًها را رهد تا اظهاررامهاجازب می
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ص رت آرالین باقی سا  به 2تا  بایدش رد )اطالعات ر   موتش  می سایت رهار م ررش رد ظ رر ظبمی

صل رت ارکت ظریکلی )بلا ص رت ااغذی ظ هم بهها هم بهارد  د مها اامالً علویبمارود(  اعالم رارایی

هایی هلا رسلت رارفم بارگذاری از ایوت رت( رر رست س م ئ الن رظرتی ق ار رارر  بل ای تکمیل  د م

ب ح ب  NIAارد  هماوین ممکن است ق ار گ دته NIAسایت ها رر ظباین رست رارفم ظج ر رارر؛ 

  ررخ است  امک حق قی ارایه رماید

بت ارد اعالم ث ظت ظ موادع را اوت   ظ موتش  اود  ساماره ارکت ظریکلی خاصلی  NIAاه ب ای این

ها اسلکن ظ رر سلت  اظهارراملهسازی ا رب اپیارب (ااغذی)به ص رت را ب ای مدی یت اسوار رریادتی 

بله   .integritate.eu/http://declaratiiآررس  بلاش رد؛ این ساماره ها ظارر میساماره مدی یت رارب

ارد ظ ب اساس این قاب  مشاهدب pdf دای  اود  اطالعات رر قاربعم م م رم ریز اطالعاتی را ارایه می

ظج  ا ر: رام م ئ   رظرتی  رهار رظرتی  سمت م ئ   رظرتی  ت ان رر اطالعات آن ج تمفیارها می

سا  تح ی  اظهاررامه ظ ر ع اظهاررامه )اعالم ث ظت یا مولادع(  علالظب بل  اسلتیارب از عمل م مل رم  

ریلز  اطالعلات رریلادتی آزماییین بل ای راسلتیت سط بازرس «های مدی یت راربساماره»ت ان از می

ها استخ اج ظ ب ای استیارب بلا رست سلی محلدظر بله رارب  هااستیارب ا ر؛ رر د ایود اسکن اظهاررامه

ای ررحا  ت سفه است های پیش دتهی مدی یت راربش رد  سامارهی ریگ ی ارتقا  رارب میپایگاب رارب

( ممکن اود  با ت جله بله تفلدار بلاالی NIAازمان ملی ررستکاری )آزمایی مؤث  را ب ای ستا راستی

تفلدار  0282ی های تح ی  رارب شدب رر رظماری این ابزار اهمیتلی اساسلی رارر: رر ژار یلهاظهاررامه

ظ  0229علدر بل ای سلا   884 812رریادلت شلد ) NIAاعالم رارایلی ظ مولادع ت سلط  222 220

میلیل ن  8.6حلدظر  0282تلا اظاسلط سلا    اج ای این سازظاار با(  0221عدر ب ای سا   116 089

 اظهاررامه رریادت شدب ب ررد 

 هاآزمایی و مجازاتراستی
 ها ظ موادع ظ ریز م ارر مغای ت احتماری ممکن است رر م ارر زی  آغاز ش رد:آزمایی اعالم راراییراستی

  مل رر  شکایت ص رت پذی دتهم ئ   رظرتی پی ظ  708طی رریادت شکایت )تااو ن اظهارات

http://declaratii.integritate.eu/
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 ارد( آزمایی ق ار گ دتهراستی

   طی تلمیم مدیNIA ها ی رسلارههلاگزارشآمدب  بل ای مثلا  از رسلتب اساس اطالعات به

ارلد(  گ دتهآزمایی قل ار مل رر راسلتی NIAم ئ   تااو ن پی ظ تلمیم مدی   669 0)اظهارات 

آزمایی ها ریلز م جلب شل ظع خ رالار رظا  راسلتیعدم تح ی  یا تح ی  ری هوگام اظهاررامله

 ش ر( اتخاذ می NIAآزمایی ریز ت سط مدی  ش ر )رر این حارت تلمیم رسمی ش ظع راستیمی

هایی اه پیل ظ شلکایت آغلاز آزماییگ رر  تفدار راستیط ر اه از مطارب د ق مشخص میهمان

بله میلزان چشلمگی ی امتل   NIAهای ارجام شدب پی ظ تلمیم ملدی  آزماییارد از تفدار راستیشدب

  اد اری NIAرر رابطه با تأسیا  844/0229است  رری  این تیاظت این است اه طار قار ن شمارب 

بی اساس ب رب است ممکن است طالر  آران اه مشخص ش ر شکایتررص رتی  اووداه شکایت می

باشلد  قار ن م ج ر رر آیین راررسی اییل ی می قار ن ایی ی محک م ش رد  این قار ن اه موافث از

 ی قدرتمودی رارر گی ی ررم رر ارسا  یا عدم ارسا  شکایت ب  اد ار اث  بازرارردبهوگام تلمیم

هلای ریز م ارر مغای ت احتماری بازرس بله پایگابها ظ موادع ظ آزمایی اعالم راراییمو  ر راستیبه

 ی زی  رست سی رارر:رارب

 ردات  ثات ماریاتی؛ 

 ی مشخلات د ری؛های راربپایگاب 

 ردات  ثات اراضی؛ 

 8های رارب پایگابFIU؛ 

 ی م ت ری؛ردات  ثات ظسای  رقلیه 

 ردات  ثات امالک؛ 

   ردات  ثات سای  ام ا 

                                                            
پولی (: این واحد مسئول بررسی صحت نقل و انتقاالت Financial intelligence Unitواحد اطالعات مالی )- 5

باشد. در ایران، این واحد در وزارت امور اقتصادی و دارایی )بخش مبارزه در سیستم بانکی و مالی کشورها می

 (.باشد. )مبا پولشویی( مستقر می
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های م تاط را بله رریادت ررخ است  راربتاریخ صی باید تا رب رظز از های رظرتی ظ خل سای  رهار

ت ان ازر   ادل ار خال ب بازرسان ارایه رهود  توها پا از رریادت رضایت قالی از د ر تحت ب رسی می

بله عول ان یکلی از ع امل  مخییله رر به ب ج ت  این  یکی از تمهیداتی است اه از س ی پاررمان 

ت ار لتود رل یا اظریله بازرسلان میرر پیش  ام ا  اد ار رر ر   گ دته شدب است زمیوه ب رسی اعالم

د ری بله بدظن رریادت رضایت د ر تحت پیگ ر ازر   اد ار خا ب استیارب اوود ظ ب یار بفید است اه 

  چوین ام ی رضایت رهد

 ی ر ی  م ارر زی  را اعما  اود:مجازات NIAممکن است 

 رئلل ی رظمللاری بلل ای عللدم تح یلل  یللا تح یلل  ری هوگللام  222تللا  822ای مفللار  ج یملله

 ش ر( آزمایی آغاز میها )رر این حارت رظا  راستیاظهاررامه

 ی اطالعات ررص رت ررخ است بازرس رئ ی رظماری ب ای عدم ارایه 222تا  822ای مفار  ج یمه 

NIA   دق ب ج یمه اعملا   0212تفدار  0221سا   رردق ب ج یمه ظ  221 0تفدار  0227رر سا

 قاضی ظ رارستان ظ ریز رظ ظزی  ت سط ج یمه مجازات شدرد  022حدظر  0227ا ر  رر سا  

هلا بل ای آزمایی  تخطی از ق ارین تضار موادع  مغای ت یا ادشای راراییاه بفد از راستیررص رتی

ش ر  اگ  ب تح ی  رارب میها به رارگاها یا رر آنی ب  یادتهگذارصحهبازرس مح ز ش ر  پ ظردب ب ای 

ی خاصلی مشلاهدب رشل ر پ ظرلدب شلکوقار ن NIAگ دته ت سط های ص رتآزماییرر خال  راستی

 ش ر ازس ی بازرس مخت مه اعالم می

مو  ر تلدیر حقلایر را ررست تشخیص رهد  موج  به صدظر حکم به NIAی اگ  رارگاب  یادته

ها(  اظرین حکم ممکلن اسلت بلا ی راراییش ر )مثالً ملارربب ای اعما  مجازات می ریگ  ظ حکمی

از رارگاب عاری به چارش اشلیدب شل ر  ب اسلاس حکلم رهلایی رارگلاب  ممکلن اسلت د جام خ اهی 

های ارضااطی اعما  ش ر )شدیدت ین مجازات ارضلااطی اخل اج از مجازاتی ارضااطی ریز ت سط ظاحد

 مح  اار است( 

پ ظرلدب رر  087ظ  0221پ ظرلدب رر سلا   927است )پ ظردب به رارگاب ارسا  شدب  701تا او ن 

 NIA (2/12مل رر بله پیل ظزی  817پ ظردب حکم رهایی صارر شدب اسلت:  006( ظ ب ای 0227سا  
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 م رر م در: 817ررصد(  از میان  2/87ارد )م رر شک ت خ ررب 09اه ررصد( ختم شدب است ررحاری

  م رر حکم  9ررNIA اامالً تأیید شدب ب ررد؛ 

  آزمایی ارلد ظ رظا  راسلتیرئ  ااهش یادته 822رئ ی رظماری به  222ها از م رر ج یمه 01رر

 ص رت خ راار آغاز شدب ب ر؛به

  م رر بخشی از حکم  824ررNIA ص رت خ راار آغاز آزمایی بهتأیید شدب ب ر ظ رظا  راستی

 شدب ب ر 

 اههوگامی NIA های تحقیلر یابد  الزم ت تا سازمانرا  ب  ظق ع ج م می ش اهد محکمی

ظ ب رسی جزایی را مطلع اود  هوگام ظج ر ش اهدی را  بل  مغلای ت بلا ارزاملات ملاری ریلز 

 ملاریهای تحقیلر ظ ب رسلیم بل ط بله های رساری به سلازمانتکلیف مشابهی ب ای اطالع

عو ان ها ریز ممکلن اسلت بلهاررست یا راقص اظهاررامهظج ر رارر  تکمی  ر رهارهای رظرتی

هایی را بله پ ظردب NIAارتکاب ج م بابت اظهار راررست تلقی ش ر ظ م رر پیگ ر ق ار گی ر  

 صالح زی  د ستارب است:رهارهای ذی

o  پ ظرلدب رر رابطله بلا تضلار  6پ ظردب رر رابطه با ملاررب ث ظت ظ  6: هارارگاببه

ها تقاضای ملاررب ا رب اسلت ب ای آن NIAهایی اه ی پ ظردبموادع  ارزش پ ر

بل رب  آم یکلاهلزار رالر  222هزار رئ ی رظماری ظ  002میلی ن ی رظ   0/4حدظر 

 است 

o پ ظردب )رر رابطه با اظهار راررست(  822صالح: به ردات  رارستاری ذی 

o غای ت( )ب ای تمهیداتی رر رابطه با م ارر م 78های ارضااطی: به امیته 

اه سازمان ملی ررستکاری تازب تأسیا شد  رگ اری اصلی این ب ر اله سی لتم ر لارتی هوگامی

حا  عالظب ب  م ئ الن سطح ش ر  بااین هیبلودپارر رابطه با م ئ الن  NIAمارع از تحقیر ظ ب رسی 

ظرتلی  هلای رآزملایی اظهلارات اعضلای پاررملان  رؤسلای رهارراستی  NIAپایین ظ سط ح میاری  

ها ظ اعضای ش رای ملی ررستکاری را آغاز شه راران ظ مفاظران شه راران  ظاالی محلی ظ شه ستان

اتهام ری ذ سیاسی زررد ظ  NIA هایگ دتود  به دفاریتا ر  اد اری اه م رر تحقیر ظ ب رسی ق ار می
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هلا یلا ها بله رارگاببهوگام ارسا  پ ظرلد NIAچیزی جز ق باریان این سی تم ری تود   ارعا ا ررد اه

رار اه چ ا ایلن م لی  ا ر ظ ت ضیح میآزمایی را رر مطا عات موتش  میردات  رارستاری رتایج راستی

ممکلن  NIAهای مشخص ارتخاب شدب است  رر تمامی مطارب موتش  شدب ذا  شدب ب ر اله یادتله

تحقیلر ظ ب رسلی قل ار است رر رارگاب رر ش رد ظ د ض ب  این است اه تملامی ادل اری اله مل رر 

 مگ  رر رارگاب خال  آن ثابت ش ر  اردگوابیبارد  گ دته

ارسا  شدب ب ررد اه  NIAهایی به ت سط رارستان NIAهای ب رسی شدب ت سط ب خی از پ ظردب

هایی رر تمللک م لئ الن ب خ رررلد اله رر های ایی ی ریگ   به راراییرر خال  ب رسی رر پ ظردب

مشلاهدب ها یکی از م ارری اه به تفدار زیاری رر پ ظردبها بیان رگ ریدب ب ررد  ده ست اعالم رارایی

ا ررلد  رر بهی ظجله رقلد رگهلداری میاه م ئ الن رر خاره یا مح  اار مقاری  مفتوا گ رید این ب ر

  بل رتأییلد شلدب  NIAهای ارد رر حکم اظریله  یادتلهها اه به رارگاب ارسا  شدبب خی از این پ ظردب

 ها رامفل م است ی قضاییه س ر شت این پ ظردبحا  تا رسیدن به حکم رهایی ت سط ق ببااین

ها رر اب قار ن اساسلی )اله پیشل دت پ ظرلدبرری  آیین راررسی ط الری ظ ارجاع مک ر به رارگبه

زظر  NIAهو ز ب ای قضاظت ررمل رر ارزیلابی اارآملدی اللی   گذارر(های عاری را مف ق میرارگاب

رتایج حاص  شدب تق یااً مثات  او نهای رهایی محدظر ش ر تا اه ارزیابی به یادتهاما ررص رتی؛ است

های ارضااطی ریز مجلازات بلکه سازمان ا رب ارد را تأیید  NIAهای ها گزارشتوها رارگابارد )رهب رب

عم می مفادیلت  ارراکاوود(  ب ای ماارزب با را اعما  می -ازجمله اخ اج م ئ الن رظرتی -ارضااطی 

ی رظماری د اگی  است  بوا ال رن سی لتم اوت رلی مفتال  ظ م ئ الن رظرتی از مجازات اه رر جامفه

 است اث بخش اقدامی اساسی 

 هاشرفتیپآخرین 
های اصللی ب لیاری از پا از گذشت حدظر رظ سا  از اج ای قار ن سازمان ملی ررستکاری  دل 

مغای  با قار ن اساسی اعلالم شلد   0282آظری  سا   84این قار ن ت سط رارگاب قار ن اساسی رر تاریخ 
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ظای ( مط ح شلد -8رراگیایاین اعت اض از س ی یکی از اعضای سابر ش رای ملی ررستکاری )آریا 

 گ ریلدب بل ررر رابطه با یکی از م الیوش رغ   NIAآزمایی رری  رخارت رر ارجام راستیاه مج ز ظی به

ص رت اتیاقی این اعت اض هوگامی مط ح شد اه آن پ ظردب به رارگاب ارایه شدب ب ر(  رارگلاب قلار ن )به

اود  این حکلم ی قضایی م ازی عم  میص رت ق بقدرت قضایی رارر ظ به NIAاساسی ارعا ا ر اه 

رر رارگلاب قابل   NIAرهلد اله احکلام رارای تواقض است زی ا طار همین حکم  رارگلاب ت ضلیح می

رظ تحت اوت   قضایی ق ار راررلد  هماولین رارگلاب حکلم ال ر اله ارتشلار اعلالم ارد ظ ازایناعت اض

اه ح یم خل صلی یم خل صی د ر رر مواصب رظرتی است  رارگاب ررم رر اینها  رقض حر ح رارایی

رکل ر اه این تخطی ب  حر است یا خی  ت ضیحی ارایه ش ر یا اینها رقض میبا ارتشار اظهاررامه چگ ره

(ECHR0 گی ی ب  س  چوین م ارری ه  رظ مفیار را به اار میتلمیم رر )گ دت 

ی رمایودگان امی ی ن ارظپا  سیی ان ظ رداهایی ر  ات رر اپ اره رظرت رر ظااوش به این حکم ظ

جمه ر احزاب را ب ای ی جدیدی را تدظین ا رب است ظ رییارسیدرد الیحهاه از خارج به گ ش می

ی ب ای اج ای س یع ظ اضلط اری م احل  تلل یب قلار ن جدیلد متقاعدسازمش رت ظ تالش ب ای 

ش ر ها را شام  رمیدب ت سط رظرت بخش م ب ط به اوت   راراییر یا تهیه شد اخ اردب است  پیش

 اود ت ین ظظایف خ ر مح ظم میرا از یکی از مهم NIAرظ ظ ازاین

های اوت   ثل ظت متشلک  از رظ قاضلی ظ یلک رارسلتان ر یا قار ن با احیای امی ی نپیش

ها را ارجام خ اهد رار ظ آزماییاستیر NIAهم اب با رارگاب استیوا  رر مجلا رمایودگان بها ر یادت  

ازآن صالحیت خ اهد راشت تا ررص رت ا لب پا ظها ارسا  خ اهد ا ر رتایج را به این امی ی ن

های ی راراییت ارود رر پایان محاامه حکم به ملارربها میث ظت رام جه رارگاب را مطلع اود  رارگاب

 رام جه بدهود 

را از  « تأسلیا امی لی ن اوتل  »ر یا قار ن ازجمله رر پیشمجلا سوا ااث  تمهیدات مهم 

به اج ا  0282می 82ر یا قار ن را رر ظ پیش های اعالم ام ا اظهاررامه میان ب راشت ظ د م ظ قارب

                                                            
1- Alice Draghici 

 ( (European Court of Human Rightsدادگاه حقوق بشر اروپا - 1
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 جمه ر حاض  به ابالن قار ن رشد ظ آن را با چودین پیشوهار بها ر به پاررمان بازگ رارد:گذاشت  رییا

 اعالم رارایی ظ مولادع  بایدهای ارتخاباتی باید رظبارب رر ده ست ا اری اه ااردیداهای سمت

 خ ر را اعالم اوود ق ار گی رد؛

 آزمایی اام  مهللت آزمایی یک سا  مق ر شدب ب ر اه ب ای راستیحدااث  زمان ب ای راستی

 رسید؛ر   میامی به

 شدرد  چ ااه رر م ارر ا ب ث ظت ظارر می بار ریگ  رر متن قار ن بایدهای اوت ری امی ی ن

 ا ررد؛ها را ممکن میرام جه توها سازظااری ب ررد اه اعما  مجازات

  ی از ارجام تحقیر ظ ب رسی جزایی را ررصل رت استیارب رن مجدر اقالم قار ری اهمو  ر ا

 اوود؛ها ظ موادع  ممکن میاظهار راررست ررم رر اعالم رارایی

 هلا ظ اله رر د م ظ مولادع هلای اظهلار امل ا تی قاب  ارایله رر د مظرظر مجدر اقالم اطالعا

 حذ  شدب ب ر؛ های جدیدقارب

 های اعالم رارایی تکمی  شدب به استثوای اطالعات د ری؛ی ارتشار د ماجازب 

  اطالعات م ب ط به ق اررارهایی اه با  بایداستیارب از بخش جدیدی رر اعالم موادع اه رر آن

 ارد  اعالم ش رد ی ظی موفقد شدبپ   رظرت ت سط د ر م ئ   ظ خار ارب

جمه ر را اعما  ظ قار ن را به مجلا مجلا رمایودگان تمامی اصالحات ررخ است شدب ت سط رییا

اج ا گذاشلت  پیل ظ ایلن  سوا ارسا  ا ر  مجلا سوا تمامی اصالحات را حذ  ظ متن پیشین را رظبارب به

جمه ر ب  ماوای آیین راررسلی ارمللی ب خاست  رییای مدری ظ مجامع بینتلمیم  د یار اعت اض جامفه

  رارگاب قار ن اساسی اعت اض را پذی دت ارگاب قار ن اساسی تح ی  راراعت اضی را به ر 0282ج الی  80

 غای  با قار ن اساسی تفای  ا ر ج الی همان سا  قار ن م رر ر   را م 87ظ رر تاریخ 

آزمایی ظ همکاری استیررم رر سازظاارهای ر 0282ج الی  02رر گزارش امی ی ن ارظپا اه رر 

های رر ر   گ دته شلدب رر ها  موادع ظ مغای ترارایی ظ اوت   NIAبا تم از ب  دفاریت  موتش  شد )

ا ر  رهاری اه رر رظماری رقشی مهم اییا می ی سیاسی رر این زمیوه ظ تضفیف( را ر ارارباهدا  آن 

 شدت م رر ارتقار ق ار گ دت به
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ارفارب رر ماب اظت به تلل یب ای د قس ارجام قار ن یک بار ریگ  به پاررمان بازگشت ظ رر جل ه

جمهل ر رر اظرلین تقاضلای ی به اج ا گذاشته شدب حاظی تمامی رکاتی است اله رییارسید  ر خه

 0282  رر تاریخ اظ  سلپتاما  «896قار ن » ح ا رب ب ر  قار ن جدید  تحت عو ان ب رسی مجدر مط

اه قار ن جدید از سد اعت اضلات بفلدی بله رارگلاب قلار ن اینقضاظت رر خل ص موتش  شد  اراته 

اه امی ی ن اوت ری تازب تأسلیا الارایی خ اهلد راشلت یلا رر اساسی خ اهد گذشت یا خی  یا این

 مارود صادی عم  خ اهد ا ر  خیلی زظر است  NIAرسیدب از س ی  مقاب  اخطارهای
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 هایادداشت
رهد اه م ئ الن رظرتی رر تضار موادع هوگامی رخ می-قار ن جزای رظماری 0208ی مارب -8

گی ی خاصی مشلارات اوولد یا رر د ایود تلمیم ظظایف رسمی خ ر رست به اقدامی بزرودبخشی از 

ی رظم یا ه  دل ر ریگل ی اله ی آن ب ای ایشان  هم  ارشان  خ یشاظردارشان تا ررجهاه رر رتیجه

ارد از ظی )رر گذشته ظ حا ( مویفت یلا خلدمتی طی پوج سا  گذشته با ظی خ یشاظردی ر ای راشته

 ارد  امتیاز ماری به رست آید  ا ربرریادت 

ی ه یلک از ش رای ملی ررستکاری از این اد ار تشکی  شدب است: یک عض  اه رمایولدب -0

های اقلیلت مللی رر مجللا های سیاسی مجلا سوای رظماری باشد ظ یک عض  از س ی گ ظبگ ظب

یلک رمایولدب از  ر ظ رارایی مایودب از ظزارت اقتلایک ر  یک رمایودب از ظزارت رارگ ت ی  رمایودگان

یک رمایودب از ارجملن   هاها؛ یک رمایودب از ارجمن شه راریی ملی ظاالی شه ستانط   اتحاریه

بلاالی رظرتلی ظ یلک یک رمایولدب از م لتخدمین ررب  8شه ها؛ یک رمایودب از ارجمن بخشداری ها

ک رمایولدب موتخلب یل ظرلت ب ت سط سازمان ملی م لتخدمین ررمایودب از م تخدمین رظرتی موتخ

ی حق ق بش   حق ق  رهار دفا  رر زمیوههای م رمیک رمایودب از ط   سازمان ت سط ارجمن قضات 

 اقتلار یا رارایی 

                                                            
1- Association of Communes 
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 ها در رومانیاعالم دارایی
 هااعالم رارایی

 PINی ایوجارللب                      متلللدی سللمت                          رر                           بلله شللمارب

قار ن جلزا رر رابطله بلا  070ی                   مقیم                               با اطالع از تمهیدات قار ری مارب

 ق ار رارر: امخار اربر زی  رر مارکیت خ ر ظ اوم اه م اراظهارات راررست اعالم می

 الف( امالک
 زمین

 هایی اه رر سای  اش رها رارید را ریز بیان اوید رکته: رطیاً ]اطالعات م ب ط به[ زمین

 راحیه سا  خ ید 8ر ع آررس راحیه
رر صد 

 ]مارکیت[
 0مارک ر ع مارکیت

       

       

( زملین رر راخل  0هلا؛ ( جوگ 0( زملین اشلاظرزی؛ 8ارد از: عاارت ار اع امالکبودی رسته  8

ی اه رر شلمار چ خله( سای  ار اع زمین خارج از محالت ررص رتی2آب؛  میزان( 4محالت؛ 

 آید  ح اببهمدری 

رلام مارلک )راررلدب    تملک قل ار راررلد تحت هایی اهب ای رارایی« رارردب»رطیاً رر ست ن   0

 های ش ااتی ررصد سهم ظ رام ش اا را ریز ظارر اوید ای راراییهم    د زرد( ظ ب 
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 زمین

 راحیه سا  خ ید 8بودیرسته آررس راحیه
رر صد 

 ]مارکیت[
 0مارک ر ع مارکیت

       

       

هلای ( مکان4( الاله خلارج شله ؛ 0( خارله؛ 0( آپارتملان؛ 8ارلد از: بودی عاارتار اع رسلته  8

 تجاری/ت ریدی 

رام مارک )راررلدب  هم ل    تملک ق ار راررد رر هایی اهب ای رارایی« رارردب»ست ن رطیاً رر   0

 ررصد سهم ظ رام ش اا را ریز ظارر اوید   های ش ااتید زرد( ظ ب ای رارایی

 مو  ر از خار ارب ش ه /زن )هم  ( ظ د زردان تحت تکلف است *

 های منقولب( دارایی
 ت اات ر  ارظات اشاظرزی  قایر ظ قایر بارباریی م ت ری/خ ررظ  ظسای  رقلیه  8

 مشم   ثات قار ری هیرقلظ ظسای  

 ر ع مارکیت سا  ساخت تفدار اقالم ب رد ر ع

     

     

های هو ی   آثار هو ی ظ اقالم مذهای  مجم عهج اه آالتبها  دلزات گ ان هایی ر ی رارایی  0

 هزار ی رظ راررد  2بیش از  یغی ب اه ارزشارمللی یا ملی ظ ظ سکه  می اث د هوگی بین

ی های رر رظماری باشود یلا خیل  الیلهاه اقالم رر زمان اعالم راراییر   از اینرطیاً ص   رکته:

 های تحت مارکیت خ ر را بیان اوید رارایی
 

 ارزش تخمیوی سا  تملک خالصه ش ح
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 12و امالک واگذار شده طی  هزار یورو 3های منقول با ارزش بیش از ج( دارایی

 ماه گذشته

ر ع رارایی ظاگذار 

 شدب
 تاریخ ظاگذاری

د ری اه رارایی به 

ظی ظاگذار شدب 

 است

 ارزش ر ع ظاگذاری

     

     

 های مالید( دارایی
ظ  ارللدازهاپای  ارلل اع گذارهیسلل ماهای های بللارکی ظ سللپ رب هللا  صللودظقح للاب  8

 هزار ی رظ بیشت  باشد  2ها از اه ارزش الی آنررص رتیی مفار  هایگذارهیس ما

 ها ظ مؤس ات ماری خارج از اش ر را ریز تفیین اوید رطیاً م ارر م ب ط به بارک رکته:

 آخ ین مقدار ت از باز شدب رر تاریخ ظاحد پ   *ر ع رهار ضابط ظ آررس آن

     

     

های ( ح اب جاری یا مفار  آن )ازجمله اارت8ارد از: عاارت ماریهای ح اببودی رستهار اع  *

هلا ازجملله گذاری یا مفلار  آنهای س مایه( صودظق0ها؛ های بارکی یا مفار  آن( سپ رب0(؛ بارکی

 ارداز های پاهای بازرش تگی خل صی یا سای  سی تمصودظق

اه ارزش بازاری م مش ظط ب  اینگذاری م تقیم یا اعطای ظاگذاری با ظاسطه  س مایهس مایه  0

 ی رظ باشد هزار 2بیش از   هاا  آن

 های خارج از اش ر را ریز تفیین اوید ها ظ مشاراتگذاریرطیاً س مایه رکته:
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ضامن/ش اتی اه د ر رر آن سهامدار 

 ی ظاماوودبادتیرراست/
 *ر ع

تفدار اظراق 

بهارار/میزان 

 مشارات

 رظزبهارزش الی 

 شدب

    

    

ی بهلارار رظرتلی  ب گله اظراق( اظراق بهارار )8ارد از: عاارت سهام ظاظراق بهارار بودیار اع رسته*

 های شخلی اعطا شدب به ریگ ان ( ظام0های تجاری؛ ( سهم رر ش ات0سهام  اظراق ق ضه(؛ 

ررآملد هلزار یل رظ  2ص رت ساالره بلیش از های ررآمدزای خارص اه رر ا  بهسای  رارایی  0

 .رمایودایجار 

 رطیاً م ارر م ب ط به خارج از اش ر را ریز بیان اوید  رکته:

…………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………….………… 

 ه( دیون
تضامین صارر شلدب بل ای شلخص ثارلث  های م کن  ارفارب(  ظامهای د قری ن )شام  ماریات

هزار  2ها بیش از اه ارزش الی آنها ررص رتیهای تهیه شدب ازط یر ریزیوگ ظ مشابه به آنرارایی

 ی رظ رااشد 

 رطیاً ری ن ماری خارج از اش ر را ریز بیان اوید  رکته:
 

 ارزش دیس رستاریخ  سا  عقد ق اررار رهودبظام
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ص رت رایگان یا با اعما  م اعدب ر ات به قیمت بلازاری از هدایا  خدمات یا امتیازاتی اه به (و

هلای رظرتلی خلارجی یلا های مللی یلا رهار  ارارات م لتق   شل اتهاش اتها  اشخاص  سازمان

رسلت اله ها  تضامین  ت زیع هزیوه یا م ارری از این   ظامهاهیب رسارد ازجمله رظماریایی رریادت شدب

 *باشدی رظ  022ارزش ه یک بیش از 

 چه ا ی ررآمد را ایجار ا رب است
مواع ررآمد: رام  

 آررس

خدمات ارایه شدب/ 

 اقالم ررآمدزا

ی ررآمد ساریاره

 رریادت شدب

    رارردب

         

    هم  

         

    د زرد

         

 از ب تگان ررجه یک ظ رظ را بیان رکوید رطیاً هدایا یا اقالم پیشکش مفم   رریادت شدب *

    رارردب 4-8

         

    هم   4-0

         

 ررآمد م ب ط به بازرش تگی -2

    رارردب 2-8

         

    هم   2-0
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 ررآمد م ب ط به اشاظرزی -6

    رارردب 6-8

         

    هم   6-0

         

 ج ایز ظ قمارررآمد راشی از  -9

    رارردب 9-8

         

    هم   9-0

         

    د زرد 9-0

         

 ررآمد راشی از سای  موابع -1

    رارردب 1-8

         

    هم   1-0

         

    د زرد 1-0

         

مغای ت یلا  ه گ رهر ات به  وجاربیا ایی یاین اظهاررامه سودی رظرتی است ظ مطابر با قار ن 

 ماهیت راقص اطالعات اشارب شدب رر باال م ئ ریت رارم 

 امضا     تاریخ تکمی 



 

 2الف -11پیوست 

 اعالم منافع در رومانی
 ی         از         شمارب

 PINی ایوجارللب                      متلللدی سللمت                          رر                           بلله شللمارب

قار ن جلزا رر رابطله بلا  070ی                   مقیم                               با اطالع از تمهیدات قار ری مارب

 اوم:یاظهارات راررست م ارر زی  را اعالم م

های اقتلاری ظ ریز عض یت رر های اعتااری  گ ظبهای ملی  ش اتهای تجاری  ش اتمارکیت سهام ش ات-8

 های غی رظرتی:ها  بویارها یا سای  سازمانارجمن

 ارزش سهام تفدار سهام سمت رام ظ آررس رهار

8-8    

    

    

ی رارای مارکیت رظرتی  های ظیژبهای تجاری  ش اتهای اراری ظ اوت ری ش اتعض یت رر مدی یت  ظاحد-0

 های غی رظرتی:ها  بویارها یا سای  سازمانارجمن ررهای اقتلاری ظ ریز عض یت های ملی  رهارها  گ ظبش ات

 ارزش موادع سمت رام ظ آررس رهار

8-8   

   

   

 ایهای ح دهها ظ/یا اتحاریهارجمنعض یت رر -0

0-8 
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های اراری ظ اوت ری احزاب سیاسی  سمت ظ رام حزب عض یت با رریادت حر ارزحمه یا بدظن آن رر مدی یت  ظاحد-4

 سیاسی

4-8 

مغلای ت  ه گ رهجارب ر ات به این اظهاررامه سودی رظرتی است ظ مطابر با ق ارین ایی ی  این

 یا ماهیت راقص اطالعات اشارب شدب رر باال م ئ ریت رارم 

های محلی یا موابع خارجی یا ی رظرتی  ب رجهق اررارها اعم از امک حق قی  مشاظرب ظ ت ادقات مدری اه از ب رجه-2

ا رظرتی هق مت اع م سهام آن هایی اهص رت الی ظ چه ش اتهای رارای مارکیت رظرتی )چه بهازط یر ش ات

 ارد ش رد ظ رر زمان تلدی سمت رظرتی موفقد شدباست( تأمین ماری می

 ط   ق اررار: ریعیذ 2-8

رام  رام خار ارگی  رام 

 ش ات  آررس

رهار موفقد  2-0

ی اوودب

 ق اررار:

رام ظ آررس 

 رهار

رظا  اعطای  2-0

 پاراش

 A B C ر ع ق اررار 2-4

       رارردب

       هم  

       8ی یکخ یشاظردان ررجه

ش ات تجاری/ د ر 

حقیقی مجاز/ ر ات 

دامیلی/ ردت  ظای / 

NGOها ظ / ارجمن

 0بویارها

      

 باشود ی یک ظاردین ظ د زردان میمو  ر از خ یشاظردان ررجه  8

 ط   ق اررار ظ سمت م ئ   رظرتی یا ب تگان ظی  ریعیذرام  رام رهار ظ آررس   0

 به ش ح زی  است:ها مفوی ست ن
o تاریخ امضای ق اررار 
o مدت ق اررار 

o ا  ارزش ق اررار 

 امضا    تاریخ تکمی 



 

12  

 12فصل 

 هااعالم دارایی

 در اسپانیا



 



 

 کاتالونیا-اسپانیا

 مطالعهبستر 
اله بخش خ رمختار ظ رظ شه  خ رمختار تق یم شدب است: سئ تا ظ مللیال  ررحاری 89اسپاریا به 

هایی ر ی  ملیت  مهاج ت به اسپاریا  مهاج ت بله خلارج از اسلپاریا  حلر پواهولدگی  رظرت رر زمیوه

قلار ن  847بخش  ظ سای  م ارر ذا  شدب رر ارمل   رداع ظ ری ظهای م لح  ب ق اری عدارترظابط بین

های خاص را اه رر قار ن اساسی ها ممکن است ب خی صالحیتاساسی صالحیت اام  رارر  بخش

 ی خ رمختاری ب ایشان رر ر   گ دته شدب است  ب ای خ ر ایجار اوود ازط یر اساسوامه

 ارد از:هایی از مق رات رر سطح ملی رر این رابطه عاارتق مت

  ایلن چولین رظرتی را  صاحب مولباه اص   ذاتی  8791ب سا  قار ن اساسی اسپاریا مل

گ یی    شللیادیت رر مللدی یت  پاسللخ0  بللی جوللاحی8یط دللیبللاوللد: صللداقت  تفیللین می

 ای ظ خدمت به شه ظردان؛ی ح ده یپذتیم ئ ر

 ؛8710های بخش رظرتی از سا  ی مغای تمل به 

 اج ایلی )م لئ الن ارشلد( های مختص اعضای رظرلت مللی ظ م لئ الن ی مغای تمل به

 ؛8778ی م ب ط به آن رر سا  ظ اصالحیه 8710از سا   0ریاست رظرت م ازی

 های مختص اعضلای رظرلت مللی ظ م لئ الن اج ایلی رر ریاسلت رظرلت ی مغای تمل به

 ؛8772م ازی از 

 م ب ط به م ئ الن ارشد(؛ 0222از سا   4ی قار ن حکم اری خ بمل به( 

 رابطه با تضار موادع اعضای رظرت ظ م ئ الن ارشد اراری ظ اج ایی اه رر  2/0226ی مل به

 رهد؛را ت سفه میآن  0227مق رات مل ب رر 

                                                            
1- impartiality 

2- neutrality 

3- general state administration 

4- the Good Governance 
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 0229از سلا   8موشل ر ردتلار م ض عات اساسی م تاط با جایگلاب ااراولان رظرلت مشلتم  بل 

 ت  است(؛گ ت رب 8772ی سا  ی آن ر ات به مل به)حیطه

 ارد از:اط رر ااتار ریا عاارتهایی از مق رات م تق مت

 0226  اصالح شدب رر 8797ی خ رمختاری ااتار ریا از اساسوامه  

 8719های ااتار ریا از ی مغای تمل به  

 0222های م ئ الن ارشد ااتار ریا از ی مق رات مغای تمل به  

 0221ی ریاست جمه ری ظ رظرت از مل به  

ی گلذاری م بل ط بله م لأرههلای قار نشلدب  دفاریت ط ر اه رر ده ست د ق رشان راربهمان

ی اصلی آن رظرت ظ پاررملان ش ظع شدب ظ عام  پیش ب ردب 0227ظ  8710ها رر سا  ادشای رارایی

هلای اوودگان امکی رهایی ب رب است  ب خال  اش رهایی اه ارایهگی ردبعو ان رستگاب تلمیمبه

میمات رظرتی دفا  ب ررد  اسپاریا مثا  خل بی از اشل ری اسلت ها ب ای ری ذ رر تلرر آن 0ارمللیبین

گلذاری رر ابتلدا ی مقامات رظرتی  هد  قار ناه رر آن اصالحات از ررظن اش ر ش ظع شد  به گیته

ی تالقی )احتماری( بین رقطه»ی س بهی بخش رظرتی ظ ح ات ط دیبحل   اطمیوان از استقال  ظ 

های اه م جلب  چه بفد از آن ح ات به سمت پیشگی ی از م قفیتب ر  اگ« موادع شخلی ظ رظرتی

 ش ر  تغیی  پیدا ا ر ایجار تضار موادع می

ابتلدا   اه رر آن سفی شدب ب ر تا از تضار موادع پیشگی ی شل ر« یک ررآمد -یک مولب»اص  

تخطلی از قلار ن ثالت  بایلداه رر آن ردت  ثات موادع اه م رر استیارب ق ار گ دت ررحاری 8710 رر

 ی تضار موادع رر سطح ملی تأسیا شد ارارب 0226مف دی شد  رر سا   8778شد رر می

 تمهیدات نهادی
رر  0226 اه رر سا  است 8سازماری تحت اختیار ظزارت مدی یت رظرتی 0(CIOردت  تضار موادع )

                                                            
1- the code of conduct 

2-donors 

3- Conflict of Interest Office 
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  هلاتیدفار ررخل ص سطح ملی تأسیا شد تا ر ات به مدی یت ظ اوت   اظهارات ص رت پذی دته

هایی اه ت سط مقامات رظرتی ارایه گ ریدب است  اقدام رماید  رر رابطه بلا تخللیص ااالها ظ رارایی

 ارد از:اطالعاتی رر رست ری ت  ظظایف اصلی این سازمان عاارت CIOب رجه ظ ااراوان 

 ها؛آظری اظهاررامهجمع 

 عات؛ها مطابر با مل به حیاظت از اطالرگهداری از آن 

 ظ  هلا )املا رله بله ردتل  ثالت اجولاسحل   اطمیوان از رست سی عم می به اعلالم دفاریت

 ها اختلاصی است(؛ها اه رست سی به آنرارایی

 های آزمایی محت یات )حذدیات  خطاها  ابهامات( ظ تیاظتها ظ راستیاوت   تح ی  اظهاررامه

 های تح ی  رارب شدب رر گذشته آن با اظهاررامه

آغاز ش ر  ررص رت ظجل ر  CIOآزمایی بدظن شکایت قالی ظ ماوی ب  تلمیم ممکن است راستی

ها  آزماییی ماریاتی ارایه شدب رر خلال  ج یلان راسلتیت جه با آخ ین اظهاررامهخطا یا مغای ت قاب 

هلا توهلا ت سلط رظرلت از م ئ   رظرتی م رر ر   ررخ است ت ضیح اود  مجازات CIOممکن است 

  ارداعما اب  ق

ی ها ظ موادع تح یل  رارب شلدب بله ارارب  اعالم دفاریت0رر ااتار ریا بازرسی ا  خدمات ااراوان

ردتل  ثالت  رهلار ملذا ر  ر لات بله ارارب بل  ایلن عالظب اود آزمایی میرظرتی را مدی یت ظ راستی

 د باشمی عهدب رارتأسیا شدب ریز  8770ها ظ موادع را اه رر سا  دفاریت

 کند؟اعالم می های خود راچه کسی دارایی
  رظرلت ش ر: اعضای رظرت  ظزرایها رر اسپاریا شام  این اد ار میارزامات ادشای موادع ظ دفاریت

 س پ سلتظ  کیلپلماتیهای رمأم ریت س پ ستان  رظرتی یرظرت رر رهارها ودگانیرما  مفاظران ظزی 

ال  ظ   انی  ملدRTVE0ال    یملد  رظرت م الزیا    انیمد  ارمللیهای بینسازمان ودگانیرما

                                                                                                                                                  
(www.mpt.es/ministerio/organigrama/secretaria_estado_admon_publica/oficina_conflictos.html.) 

1- the Ministry of Public Administration 

2- the General Inspection of Personal Services 

3- The Corporación de Radio y Televisión Española, S.A ('Spanish Radio and Television 

Corporation': 

http://www.mpt.es/ministerio/organigrama/secretaria_estado_admon_publica/oficina_conflictos.html
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ظ  ریاسلت  اعضلای آنرداع از رقابلت ظ  ری انرئیا    انیظز یش را یی ارتلابی ت سطاج ا  انیمد

 بلزرگ یلا یهای عمل ممشلاراترر  ییاج ا  انیظ مد ریاست  8اعتاارات رسمیم س ه  ا   انیمد

 اسلتیری هولیااب یاعضا  ای راررها جایگاب ب ج تهآنی  بیرر هیأت مدمدی یت رظرتی  امااوی اه

  انیجمهل ر  ملد یرؤسا  ش رمول ب می  انیظز یش را اه ت سطجمه ر ظ مفاظن رییا یجمه ر

 یالارهای متلدیان جایگابظ  یر ارتهای رستگاب  انی  مدCNMV0  های رظرتیخ ر ظ االن رهار

  ش ردمی نییتف  انیظز یت سط ش را ی اهرظرترستگاب مدی یت رر 

ارلد از: شل رد عاارتهای خ ر مللزم میرر ااتار ریا م ئ الن رظرتی اه به ادشای موادع ظ دفاریت

های مشابه؛ مأم ران تفیین شدب ت سط ها یا مفاظران ایشان یا سمتاعضای رظرت  ظزرای ظزارت خاره

های ودگان ارضی رظرت یا سمتهای خدمات  رمای؛ مدی ان ا   مدی ان ظاحدGeneralitat0 حک مت

ی های مدی یتی تأمین اجتماعی ظ مدی  خدمات ررماری ااتار ریا؛ مشاظران ظیلژبمشابه؛ مدی  ا  رهار

ظ اعضای رظرت  مدی  ا  سازمان راریل  ظ تل یزیل ن ااتار ریلا؛ رؤسلای  Generalitatجمه ر رییا

های خ رمختلار های مشلابه از سلازمانظ سمت جمه ر  مدی ان ا   مدی ان اج ایی  مدی ان عم می

Generalitat های با ماهیت مدی یتی؛ رؤسا  مدی ان ا   مدی ان اج ایی  ملدی ان عمل می ظ سلمت

ظ ه  م ئ   رظرتی ریگ ی اه ت سط رظرلت  Generalitatهای خ رمختار مشابه رر رهارها ظ ش ات

 های د ق مول ب ش ر به ه یک از سمت

هلا  ها یا مفاظران ایشان باید علالظب بل  اعلالم مولادع ظ دفاریتزارت خارهاعضای رظرت  ظزرای ظ

ای اله بله هملین مو ل ر رر ارارات رظرتلی های خ ر را ریز اعالم رمایود اه به ردت  ثات ظیژبرارایی

                                                                                                                                                  
ایین  1992نمایید. در سیال اسیپانیا را میدیریت می تلویزییون-رادیوصورت غیرمستقیم شرکت دولتی که به

وسیله صورت کامل بهبه 1959ترین شرکت رادیو و تلویزیونی به زبان اسپانیولی بوده و از سال شرکت، بزرگ

 (.گردد. )مدولت اسپانیا، تأمین مالی می

1- Official Credit Institute 

2 - CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores): 

 (سازمان نظارت بر بازار بورس و اوراق بهادار در اسپانیا )م.

این لغت در زبان اسپانیولی، به سه قوه حاکم در سیستم حکیومتی اسیپانیا )مجرییه، قضیاییه و مقننیه(  - 9

 (.نماید. )ماشاره می
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(Departament de Governacióایجار شدب است  تح ی  رارب می ) ش ر 

دل ر م لئ   ظ  046 004های دل م اظهاررامله بایلد 0221ری  از م ئ الن ارشلد رر سلا   427

ها شلخص راررد  اظهارراملهری  از اد اری اه رر خدمات رظرتی مشغ   ب ررد را تح ی  می 090 689

 شد می ص رت راظطلااره  هم  ان ظ خ یشاظردان ایشان را شام م ئ الن ظ توها به

 شود و چگونه؟چه چیزی اعالم می
 باید تح ی  رارب ش رد:هاررامه رر ایوجا رظ ر ع اظ

گی ر  ررخ است رست سی به ردتل  ها اه رر رست س عم م ق ار میی اعالم دفاریتاظهاررامه  8

این م ارر را شام  شل ر: رلام ظ رلام خلار ارگی دل ر  بایدها های اعالم دفاریتثات اظهاررامه

ی ظ ب اسلاس ارتخلاب خل ر ص رت ت جیحبه)ی ظی ظ رح ب ارتااط با د ر متقاضی یا رمایودب

   حقایر  رالی  ظ ش ح حا  رظشوی از ررخ است  مکان ظ تاریخ  امضا یا تأییدیه اصلارت(د ر

 اهررص رتی خطاب به آن صارر شدب است  رامهسازمان  م از یا ظاحد اراری خاصی اه تقاضا

رزب بلا الالب ی مالاظ ارارب (سازمان رسیدگی به شکایات م رمی) 8مقامات قضایی  آما رزمان

 های خ ر بله ایلن اطالعلات ریلاز راشلته باشلود ب راری ااتار ریا رر ج یان تحقیر ظ ب رسی

 های رر اختیار ایشان ق ار خ اهد گ دت اظهاررامه

های اظهاررامله 0227ااتال   82ها اه خل صی است  از ی اعالم اجواس ظ راراییاظهاررامه  0

صل رت ارد )ظ ااول ن به( علوی شدبBOEرسمی اسپاریا )ها رر رظزرامه اعالم اجواس ظ رارایی

رر  ریلز ها ظ ری ن ایشانرام م ئ الن ارشد  راراییعالظب ب  این ارد(  ب خط ریز قاب  رست س

ها ادشا رگ ریدب ظری رشاری ام ا  ظ مقاری  آن)گ رر می به ص رت علوی اعالمرظزرامه رسمی 

 است( 

ای  سازماری ظ شغلی ارجام های ح دهی دفاریتر را شام  ش ر: الیهاین م ار بایدها اعالم دفاریت

هلا رر بخلش   اگل  ایلن دفاریت(د ر م رر ر   به اشتغا  رظرتلیظرظر )شدب تا رظ سا  پیش از اظرین 

                                                            
1- ombudsman 
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ها  رقلش م لئ الن ارشلد رر ها ظ اهدا  آنها باید رام سازمانخل صی ارجام شدب باشود اظهاررامه

های مشابه سمت جدیلد ی ظی با ش اتظ رام ط   ریگ  مفامله ارجام شدب  رابطه ش ات  ق اررارها

های پیشلین املک ظ ه  اطالعات م تاط ریگ ی اه ممکن است به تشخیص تضار موادع با دفاریت

دفاریت خل صی ظ رظرتی اه ت سط م ئ الن رظرتلی چله  ه گ رهگ رر  اظهاررامه باید  را شام اود  

ازط یر د ری جایگزین یا رابط ارجام شدب ظ ه  دفاریتی اه ممکن است ررآملد  ت سط خ رشان ظ چه

 حتی اگ  حق قی رریادت رش ر   ایجار اود را شام  ش ر

ها  اطالعات م ب ط به اجواس  حق ق ظ ری ن م ئ   رظرتی  ارزش سلهام اعالم اجواس ظ رارایی

هلا رر آنهایی اه د ر م ئ   لک ش اتص رت جزئی یا الی رر تمهایی اه به  ش ات8قاب  ارتقا 

هلزار یل رظ بیشلت  باشلود   822ش ر  اگ  سلهام از ها را شام  میش اتهای سهم رارر ظ ریز ب رامه

 ها را به ش اتی مجاز ظاگذار اود   آن(مدی یت پیمان)ص رت ق اررار به بایدم ئ   رظرتی 

ی راشته باشود: پاررمان رست س 0هااس ظ راراییها به ردت  ثات اجورر اسپاریا ممکن است این رهار

های های تحقیر ظ ب رسی پاررمان  مقامات قضایی بل ای تحقیلر ظ ب رسلیظ مجلا سوا  امی ی ن

ای خاص  ردت  رارستان عم می ب ای ارزیابی محت ی ثات شلدب رر یی از محاامهگشاگ بپاررماری یا 

 های بیشت  ها ب ای ارجام تحقیر ظ ب رسییردات  ثات اطالعات م تاط با اجواس ظ رارای

هلا رست سلی راشلته باشلود: ها به ردتل  ثالت اجولاس ظ راراییرر ااتار ریا ممکن است این رهار

ای خاص  ردتل  یی از محاامهگشاگ بهای پاررماری یا پاررمان  مقامات قضایی ب ای تحقیر ظ ب رسی

ب ای ارجلام تحقیلر ظ ب رسلی  ازیرت اطالعات م رر رارستان عم می هوگام ارزیابی محت ی ردت  ثا

 ی ردت  ماارزب با االب ب راری ااتار ریا ی اسپاریا ظ ااتار ریا ظ ارارببیشت   بازرس ظیژب

ارد  ص رت ارکت ظریک ظ چاپی رر رسلت سظ به ها طی رست ری مدی تی تأیید شدبقارب اظهاررامه

های شواسایی ارکت ظریک ممکن شلدب اسلت  تح یل  ارتازآرجااه اح از ه یت د ر م ئ   ت سط ا

ها  اطالعات م ب ط به م ئ   ش ر  اقالم م ج ر رر اظهاررامهها ریز پذی دته میارکت ظریک اظهاررامه

                                                            
1- negotiable shares 

-1 Registry of Goods and Assets :(.باشد. )ممنظور دفاتر ثبت اسناد و امالک می 
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 رهد رظرتی  هم   یا ش یک زردگی ظ خ یشاظردان ررجه رظ را پ شش می

ی رظرلت ار مولادع ظ رر ااتار ریلا بله اراربی تضلص رت م تقیم به اراربها بهرر اسپاریا اظهاررامه

(Departament de Governacióتح ی  رارب می )هلا را ریلز ش رد اه ردت  ثالت مولادع ظ دفاریت

( Inspecció General de Serveis del Personal) 8ازط یر سازمان بازرسی ا  خدمات ااراوان

 اوود مدی یت می

سلا   2هلای مغلای  بله ملدت سا  یا ررص رت ظج ر دفاریت ها به مدت سهرر اسپاریا اظهاررامه

شل رد  رر ااتار ریلا اطالعلات شخللی ب ای بازگشت به ش ایط عاری( بایگلاری می رظسارهای )رظرب

 ش رد حذ  می  ت سط م ئ   رظرتی ماب پا از ت ک سمت 0م ئ الن ارشد 

 هاآزمایی و مجازاتفرایند راستی
 پی ظ یکی از م ارر زی  آغاز ش ر:آزمایی ممکن است راستی

 پا از رریادت شکایت؛ 

 ی تلدی سمت؛ظاسطهبه 

 رری  تح ی  ری هوگام یا عدم تح ی  اظهاررامه؛به 

 های اعالم شدب ظ موابع قار ری ررآمد رری  تیاظت میان راراییبه 

تضار موادع به آخ ین رظر شت ماریاتی تح ی  رارب شلدب ت سلط م لئ   ارشلد  ارارب رسیدگی به

رظرتی رست سی رارر )رست سی م تقیمی به ردت  ثات ام ر ماریاتی ظج ر ردارر  اما رظر شلت تح یل  

ش ر(  ردت  ثات اسوار ریز به ردت  تضار موادع تح ی  رارب می 0خدمات ررآمد راخلیارارب  رارب شدب به

ی ی تضار موادع قل ار رارر  اطالعلات بلارکی بل ای اراربرظ رر اختیار اراربظ ازاین علوی ب رب  امالک

های تفیین شدب )مث  ارارب ماارزب با ب خی رهار ش ر اما رر اختیار م اجع قضایی ظتضار موادع ادشا رمی

 گی ر د ار ااتار ریا( ق ار می

                                                            
1- the General Inspection of the Personnel Service 

2- The Internal Revenue Service 
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این مل ارر   اشته باشد اه ج م به ظقع پی سته استاه ش اهد ظ احتماالت مفق ری ظج ر رهوگامی

رحاظ شدب است  ردت  تضار موادع تلا  (ارارب رارستاری رظرتی) ییقضارر قار ن رج ع اجااری به م اجع 

 اود زمان پایان آیین راررسی ایی ی  رظا  ااری خ ر را تفلیر می

رر تملامی   رظرتی م ب طه م ئ   ش ر ظرر اسپاریا آیین راررسی ت سط ردت تضار موادع ارجام می

ی خ ر رست سی اامل  رارر  رر خلال  آیلین راررسلی ممکلن اسلت م اح  آیین راررسی به پ ظردب

ها به ش ح زی  اعما  اقدامات م قتی ارجام ش ر  ممکن است آیین راررسی آغاز ش ر ظ اعما  مجازات

 گ ررد:

 لیات سوگین؛ب ای تخ  ان ب ای اعضای رظرت ظ ظزرات سط ش رای ظزی 

 ب ای تخلیات بزرگ؛ م ئ رین زی  مجم عه خ رب ای سای   ت سط ظزی  ام ر رظرتی 

 ب ای تخلیات خییف  ت سط مفاظن ظزی  ام ر رظرتی 

 تخلفات خفیف تخلفات بزرگ تخلفات سنگین 

 اسپانیا

اعالم اطالعات یا م تودات راررست  را ر 

)امی ی ن بازار ملی  CNMVق اررار با 

اه مو  ر اوت   سهام هوگامیسهام( به

ها ها ر ارت ظ آنم ئ الن ارشد ب  ش ات

اه ارزش اوود ظ ررص رتیرا اوت   می

هزار ی رظ باشد  عدم  822سهام بیش از 

 هایتافیت از مق رات م تاط با مغای ت

 ت سیم شدب رر متن قار ن 

ها یا اجواس ظ عدم اعالم دفاریت

 رغمها رر ردات  ثات بهرارایی

رریادت اخطار قالی  حذ  عمدی 

ارایه  بایداطالعات ظ م توداتی اه 

 ش رد 

 

ها یا اجواس ظ اعالم دفاریت

ها پا از صدظر اخطار به رارایی

 م ئ   ارشد رظرتی 

 هامجازات

ی اسپاریا رسمی ارتشار رر رظزرامه

(BOE ب اواری از سمت  عدم  )

تفیین شدب رر قار ن  پ راخت حق ق 

اعالم به ردت  رارستان عم می ا  

ت سط رظرت  عدم ش ات رر 

 ارتخابات از پوج تا رب سا  

ی اعالم تخطی از ق ارین رر رظزرامه

 (BOEرسمی اسپاریا )
 اخطار
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 تخلفات خفیف تخلفات بزرگ تخلفات سنگین 

  کاتالونیا

عدم تافیت از مق رات مغای ت ت سیم 

شدب رر متن قار ن  حذ  اطالعات 

 82ظ م تودات اساسی  عدم اعالم تا 

رظز از رریادت اخطار اتای  رظ تخلف 

سا   عدم تافیت از  2بزرگ طی 

ررم رر  اظهارر  تکاریف پ هیز از 

ها این تکلیف م ایلی اه ب ای آن

 قار ری ظج ر رارر 

ها یا اریتاعالم ری هوگام دف

ها رر ردات  ثات اجواس ظ رارایی

 رظز( 82)تا 

  هامجازات

ی رسمی ااتار ریا ارتشار رر رظزرامه

(DOGC ) 

 

 اخطار اتای

م ئ   ارشد ب ای تح ی  پاسخ خ ر به اتهامات ظاررب  ش اهد یا ه  سود ریگل ی رب رظز مهللت 

رارر  ارارب تضار موادع ارایه الیحه قار ری ررخل ص ارعاهای ظاررب  ارعاهای اثاات شلدب ظ ارزاملات 

خ ر رر رابطه  ر  ات جدید ارائهرماید  م ئ   ارشد ب ای پیشوهار میرا قار ری اه باید اج ایی گ رر  

تل ان پلیش از رظز مهلت رارر  الیحله قلار ری  ملاهیتی اج ایلی رارر ظ می 82با این الیحه قار ری  

گذشلته  آملاری رر  های ارجام شدب ررب گزاری رارگاب اراری به آن اعت اض ا ر  رر رابطه با راررسی

 87ابطله بلا اسلپاریا )رر ر GRECOرر گلزارش تطلابر  اه ظزی  ام ر رظرتلیرست س ری ت ررحاری

 ( اظهار ا ر اه تا آن تاریخ هیچ راررسی ارجام رشدب ب ر 0229سپتاما  

 Conseller deرر ااتار ریا تحقیر ظ ب رسی ظ بازرسی توها ت سط ظزیل  ظقلت رظرلت ااتار ریلا )

Governació قاب  ارجام است ) 

 ی آتیهای توسعهحوزه
 ا ر: تیتق  شت یبزی  را های ت ان ح زبطار اظهارات مقامات  می

 ی اجولاس  رر گلذارارزشهایی بل ای ها  ارایله اسلتاردارراعالم رارایی آزمایی ب رسی راستی
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 ت هلای شلیا رظش  (هاثات اجواس ظ رارایی)ه  رظ ردت  ثاتی  اختیار عم م م رم ق ار رارن

بت ان صلحت اطالعلات را ی ظ ماارزب با د ار است اگ   یگشیپها ابزاری ب ای اعالم رارایی

 تأیید ا ر 

 ها باید ادزایش یابد شیادیت ردت  ثات اجواس ظ رارایی 

 اشلت اک اطالعلات ظ  ظسلیلهبه های مختللف رهلار اعلالم امل ا ادزایش اارایی بین بخش

 راها رهای اوت   اث بخش 

 آزمایی ظ اعما  مجازات ب ای تضار موادع ر ام راستی 



 

11  

 13فصل 

 هااعالم دارایی

 در اوکراین



 



 

 بستر مطالعه
قلار ن  80ی ظ طلی ملارب 8770ابتلدا سلا  های ااراوان رظرتی اظال این ارزامات اعالم رارایی

ی چه ازط یر قار ن ظ چه ازط یر ه  ر ع مل به حا بااین خدمات رظرتی اظا این به اار گ دته شد 

ی ظزیل ان ظ ی اابیولهقار ری  سازظااری ب ای اج ای آن ایجار رشدب است  ایلن ارزاملات رر ملل به

بل ر اله بله ظجل ب اج ایلی  8779شدرد  اما رر سا   ب ط رارب [1] 8772قار ن ماارزب با د ار سا  

هلای خاصلی را امضلا ها پ راخته شد  رر آن سا  ظزی  رارایی د مت اعالم رارایید ایود اعالم رارایی

شل ر  هملان سی لتمی اله رر می مح ل بها رر اظال این ا ر اه رقطه ش ظع اج ای اعالم رارایی

 ی تغیی ات جزئی( هو ز ریز پاب جاست ی ر ر ط احی شدب ب ر )با ب خاظاسط رهه

ی میهل م اوتل   ملاری ظ )بله ظلاه ( های م ئ الن رظرتی اظا این ب  پایهسی تم اعالم رارایی

های رم ا اتیلک رر ایلن اشل ر ظ ریلز تحلت دشلار ی د ایودر ارت ب  ث ظت است ار است  با ت سفه

ی ض اطالعلات بیشلت ی ررمل رر تج بلهرری  ق ار گ دتن رر مف اقتلاری ظ تح الت اجتماعی ظ به

سای  اش رها رر این زمیوه  ررم رر اارب رهلای ایلن ابلزار ریلز ررک بیشلت ی حاصل  شلدب اسلت  

عو ان اقدامی رر راستای ماارزب بلا د لار بله ( ابتدا بهاث یبسازظاارهای اعالم رارایی )چه مؤث  ظ چه 

قل ار « پیشگی ی از د ار»ار ظ بخشی تحت عو ان رظ تحت قار ن ماارزب با د اار گ دته شد ظ ازاین

گ یی  شیادیت ظ صداقت مدی یت رظرتی بلا ادلزایش ریلاز بله احیلای گ دت  م ای  م ب ط به پاسخ

های رظرتی رر م اح  بفدت  مط ح شدرد  رر پاسلخ بله ایلن م لای   مقل رات اعتمار عم می به رهار

عو ان های م ئ الن رظرتی بلها ب ای ب خی از گ ظبهادشای عم می اطالعات م ب ط به اعالم رارایی

 اضاده گ رید  8779متمم به قار ن ماارزب با د ار سا  

ها ظ اهدا  این ابزار  تحت های اظا این با تغیی اتی رر اظر یتررحا  حاض  سی تم اعالم رارایی

ط احی سی لتم اعلالم ر یا قار ن اه رر آن تغیی اتی ب ای اصالحات ااملی ق ار گ دته است  پیش

  [2]ظ اارا ر آن پیشوهار شدب است  ررحا  حاض  رر پاررمان موت   بازرگ ی ظ تل یب است  ام ا 

ارد  رر قل ارین ص رت م تقیم رر قل ارین اظال این تلدظین رشلدبم ای  م ب ط به تضار موادع به
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 ات راظ  بل  اعلالم امل ا ها را تحت عو ان مق رت ان آنهای متفدری ظج ر رارر اه میم ج ر ع  

های ظرظر بله خلدمات قار ن خدمات رظرتی رر میان محلدظریت 80ی تی ی  ا ر  ب ای مثا  رر مارب

ظی ریلز ظجل ر رارر  رر  ی تحلت تکیل دماتی ظ اعضلای خلار اربرظرتی  ر ارت م تقیم ب  عض  خ

ااراولان رظرلت ظ سلای  های ظیلژب بل ای ای از محلدظریتقار ن ماارزب با د ار مجم عله 2ی مارب

باشود  رر ر   گ دته شلدب اسلت تلا از د لار احتملاری می رار اارا رهای رظرتیهایی اه عهدبگ ظب

ها ممکن است موادع خل صی ظ رظرتی دل ر رر تفلارض قل ار هایی اه رر آنجل گی ی ظ از م قفیت

ی قار رمودسازی ریز م أره ب ای ظضفیت ادشای ماری م ئ الن رظرتی ط رنیهمگی رد  اجتواب ش ر  

قلار ن ی از  لیر شیپها ق ار گ دته اسلت  گذاریی سیاستی رر رست راار ت سفهتازگبهتضار موادع 

تدظین ظ رر پاررمان به ثات رسلید ظ رر  8ای رر مدی یت رظرتی ظ پیشگی ی از تضار موادعاخالق ح ده

 ارت ار ب رسی ظ تل یب است 

 نهادیمبانی قانونی و تمهیدات 
ی قار ری تشکی  شلدب اسلت ها رر اظا این از تفداری مل بهماوای قار ری سی تم اعالم رارایی

های اه به م ای  الی )ر ی  قار ن خدمات رظرتی  قار ن ماارزب با د ار  قلار ن خلدمت رر سلازمان

 ض عات اله رر پ رازرد ظ تفداری از مهای محلی  قار ن ارتخابات رمایودگان خلر اظا این( میرظرت

بله ی ظزیل ان اظال این ی اابیوله)مثل  ملل به [3]گی ردی مل بات ر ارتی متفدری ق ار میحیطه

 90/0220ی خللدمات رظرتللی اظالل این؛ د مللان شللمارب 80ی بلل ای اجلل ای مللارب 648ی شللمارب

های تگابهای اد ار متلدی رساقدامات م ب ط به ارتقای اوت   ب  اعالم راراییجمه ر ررم رر رییا

ی ملاری ظ هاتیم لئ رامضای د م اعالم ررآمد  ظزی  رارایی رر رابطه با  21ی ظ رست ر شماربرظرتی 

 های رظرتی( ها ب ای ااراوان رظرتی ظ ااردیداهای سمترارایی

هلای های پل رازش اعلالم راراییآزمایی  بایگاری یا سای  شلک آظری  راستیاظا این ب ای جمع

                                                            
1- Law on Rules of Professional Ethics in the Public Administration and Prevention of the 

Conflict of Interests 
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ی ال  خلدمات رظرتلی تل ان ارارباله میداقلد رهلاری تخلللی اسلت  ررحاری م ئ الن رظرتلی

(8MCSDرا به شک  ص ری به ) عو ان رهاری اه رر رابطه با ادشای ماری ااراوان رظرت ظ م ئ الن

پل رازر( رقشلی های محلی )این سازمان به سلای  م لئ الن رظرتلی رمیهای رظرترظرتی رر سازمان

این سلازمان توهلا ب خلی از اارا رهلای   رم رمجزا رظرتی های ه ا  رستگاباز مجم عپیش ظ رارر  

ررگی   رهد  ررظاقع سی تم حاض  شام  تفداری از رهارهایم ب ط به اوت   ماری رظرت را پ شش می

های مختلیلی از م لئ الن ها رسلتهرر این د ایودهاست اه م اح  مختلیی از پ رازش اعالم رارایی

 اوود می رظرتی را اوت  

هلا از ی اعلالم راراییآظری اظریلههای رظرتی م ئ ریت جمع  ه یک از رهارت یتخللص رت به

های های خلاری رر سلاختار خل ر )رر اغللب مل ارر ظاحلدسلمت تلدی ااراوان خ ر یا ااردیداهای

دی ظ بایگاری ا رن بوش رد( ظ ریز رستهرار میاارگزیوی ظ یا ظاحد موابع ار اری این اارا رها را عهدب

ی رظزآظربهراررد  ظزارت رارایی م ئ   ت سفه ظ  ب عهدب را اردآظری ا ربهایی را اه جمعاعالم رارایی

 -های اعالم رارایی اسلت؛ ایلن ظزارت هماولین اارا رهلای هلدایتی د م قارب ظ اقالم م ج ر رر

ها  تدظین سای  ار اع خطل ط ی اعالم راراییی رست رارفم  رر رابطه با رح بارایه)ای ریز رارر مشاظرب

ررم رر  [4]( MCSDی ا  خدمات رظرتی )های ت ضیحی به ااراوان رظرت(  اراربراهوما ظ یارراشت

هلا ظ تضلار مولادع بله شواسی  آم زش ظ پشتیااری اطالعاتی م ب ط بله م لای  اعلالم راراییرظش

رهلد  ارارب ماریلات الزم را ریلز ارایله می هلایییهای محلی  راهومارظرت ظ م ئ رین رظرت ااراوان

هلا را ارجلام آزمایی اعالم راراییراستی MCSDبا  هم ابهای مج ی قار ن رظرتی اظا این ظ سازمان

ها با ارزاملات ادشلای ملاری تطابر آن های ظآظری راربرر قاا  جمع MCSDرهود  عالظب ب  این می

ی ظزیل ان اظال این رش ریز م ئ   است اه رررهایت به اابیولههای رظرتی رر قارب یک گزاسازمان

 ش ر تح ی  رارب می

                                                            
1- Main Civil Service Department 
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 های اعالم داراییمشمولین سیستم
هلای ااراوان رظرتی ظ ااردیداهای متقاضی سمت رر خدمات رظرتی به اعالم رارایی رره ص رت

هلای محللی ظ تها به شلک  مشلابهی ت سلط م لئ الن رظرتلی رر رظرش رد  اعالم راراییملزم می

ها ظ ااراوان مجاز ارارب ماریات رظرتی ظ خدمات گم ک رظرتی اظا این ریز ااردیداهای این ر ع سمت

ارلد هلای خل ر را تح یل  رارباعلالم رارایی 0221  تفدار ا  اد اری اه رر سا  [5]ش ر ارجام می

ظ  [6]گم ک رظرتلی اظال این  ری  از ااراوان رظرتی  ااراوان ارارب ماریات رظرتی ظ خدمات 286 069

ااراوان رظرتلی م دلر  ا  ری  از 962ارد  تفدار ب رب [7]های محلی ری  از م ئ الن رظرت 210 822

ررصد از ا  ااراولان رظرلت را اله  08/2های اعالم رارایی خ ر رشدرد اه این تفدار به تح ی  د م

ر ای این ررصد رر سا  گذشته تلا حلدی   رطبهرهد  تشکی  می باشود رامی مکلف به اعالم رارایی

 22/2بله میلزان  0226ررصلد ظ رر سلا   21/2به میزان  0229امت  ب رب است؛ این مقدار رر سا  

های اعلالم ظ د م های خاری ب ربررصد ب رب است  تخمین میزان ا  ااردیداهایی اه متقاضی سمت

ص رت ها  ممکن ری ت زی ا این اطالعات بهی آنارد ظ ریز اعضای خار اربرارایی خ ر را تح ی  رارب

 آظری شدب است ظ متم از ری ت ها جمعای آنهای موطقههای متفدر ظ شفاهجداگاره ت سط سازمان

رر اظا این حل   اطمیوان از ایجار تمایز میان م ئ الن سیاسی ظ تخللی ااراولان رظرتلی ظ 

ها ظ رست سی ی اعالم راراییرتاه ظ سطح پایین ازط یر ایجار تمایز رر حیطهریز میان م ئ الن عاری

ن رظرتلی ااراولا 0-8 [8]های ش ر  این ارزامات ظیژب ازر   حیطه ب  رستهها حاص  میعم م به آن

بل   امل ا ی م ب ط به ادشلای عمل می اعلالم ش ر ظ ارزامات اضادهرتاه( اعما  می)م ئ ریت عاری

های رایمی جمه ر اظا این  سخوگ ی پاررمان ظ مفاظران ظی  رؤسا ظ مفاظران رؤسای امی ی نرییا

ن اساسلی ظ اعضلای ی ظزرا  رؤسای رارگاب قار ظزی   اعضای اابیوهپاررمان  اعضای پاررمان  رخ ت

آن  رییا رارگاب عاری ظ اعضای آن  رییا رارگاب عاری تخللی اظا این ظ اعضای آن ظ رارسلتان 

 ش ر ا  اظا این ظ مفاظران ظی اعما  می

اولد تلا اطالعلات ملاری ملذا ر را مللزم می های م ئ الن رظرتیمق رات اظا این تمامی رسته

اردین ظ د زردان مج ر( ظ ریز ش اای خار ار خل ر را اله بلا ی خ ر )ش ه /زن  ظاعضای بارغ خار ارب
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 اوود  اعالم رمایود زردگی می هاآن

 هادایره و محتوای اعالم دارایی
ها مارود ب لیاری ظ محت ای اعالم رارایی ط ر اه قاالً اشارب شد اش ر اا این  ررم رر رای بهمان

را اتخاذ ا رب اسلت   ی ظ یا متمایزاوودباهیچودال از اش رهای ریگ  رر موطقه ظ خارج از آن  رظیک ر

ت  خ اهد ها ریز گ ت ربی م ئ الن رظرتی باالت  باشد رای ب ظ محت ای اعالم راراییرظ ه چه رربازاین

 بایلدگی رد ق ار می 0-8ی اه رر رسته خل ص آن رسته از م ئ النباال بهب ر  م ئ الن رظرتی ررب

اه ااراوان ررب پایین رظرتی  ررم رر ررآملد ظ ریل ن ملاری شخللی ظ اعضلای عالظب ب  اطالعاتی 

هلای موقل   اوود  باید رر رابطه با املالک ظ راراییی خ ر رر اظا این ظ خارج از آن ارایه میخار ارب

خ ر ریز اطالعات الزم  یهای بارکی ظ اظراق بهارار متفلر به ایشان ظ اعضای خار اربارزشمود  سپ رب

صل رت ارایه اوود  هماوین ب ای تمامی ااراوان رظرتی اجااری است اه ارارب ماریات رظرتلی را به ار

ی ح اب ظ مح  بارک تا ملدت رب رظز از های خارجی با ذا  شماربمکت ب از ادتتاح ح اب رر بارک

 تاریخ ادتتاح ح اب آگاب اوود 

هایی هلا رر ق لمتظ تیاظت د م [9]وود اتمامی م ئ الن رظرتی از د م خام مشابهی استیارب می

شل ر: تملامی ااراولان تکمی  اوود  رر عم  اار به این ص رت ارجام می بایداد ار مختلف  است اه

توهلا ت سلط م لئ الن  6-4های اه بخشرا تکمی  اوود ررحاری 0-8های ارد اه بخشرظرت ملزم

ی ارزامات م ب ط بله اعلالم ظرتی رر رای بهای خدمات رش ر  ااردیداهای سمترتاه تکمی  میعاری

 گی رد اه سمت م رر ر   رر آن ق ار رارر ای ق ار میرسته ها  ررام ا  ظ رارایی

 ها شش ق مت ظج ر رارر:رر د م اعالم رارایی

  ی ظی  اطالعلات : اطالعات عم می )اطالعات شخللی م لئ   رظرتلی ظ خلار ارب8بخش

  (تخللی م ئ   رظرتی

  اطالعات م ب ط به ررآمد ا ب شدب رر اظا این ظ خارج از آن )ررآمد عم می  س ر : 0بخش

های پ راخت شدب  س ر سهام  حر امتیاز  س ر بارکی  امک ماری  عایدات راشی از حر بیمه
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ظ    [  ررآمد ا ب شدب از  هاارزحمهحرهای علمی  آم زشی ظ ابتکاری ]ا ب شدب از دفاریت

 ب شدب از اظراق بهارار ظ ررآمد اصلی( سای  مشاغ   س ر ا 

  اطالعات م ب ط به ری ن ماری رر اظا این ظ خلارج از آن )ریل ن ملاری م بل ط بله 0بخش :

های بازرش للتگی خل صللی  ای  پ راخللت بلله صللودظقپ راخللت اق للاط رر ت ادقللات بیملله

ب ق  گاز  ی م ب ط به هزیوه آب هاح ابص رتهای ریزیوگ  های اعتااری  پ راختپ راخت

  (ظ غی ب

  ذا  گ رر(  بایدهای ملکی )م احت ملک : اطالعات م ب ط به رارایی4بخش 

  ی م ت ر( : اطالعات م ب ط به ظسای  رقلیه )با ذا  ب رد  مد  ظ اردازب2بخش 

  های ملاری )ارزش های بارکی  اظراق بهارار ظ سای  رارایی: اطالعات م ب ط به سپ رب6بخش

اعلالم شل رد؛ تملامی سلهم  بایلدهلای ملاری خاصلی اله ق بهارار ظ راراییالی تمامی اظرا

های بلارکی رر ایلن گذاری ظ رررهایت مالغ الی رر ح لابهای س مایهها رر صودظقارش اه

 ش رد( بخش ذا  می

 هاپردازش اعالم دارایی
های خ ر را اعالم اوود؛ رظرد الی اود تا راراییمق رات اظا این تمامی ااراوان رظرتی را ملزم می

با ظرظر به خلدمت رظرتلی تح یل  رارب شل رد؛ بل خال   بایدها به این ص رت است اه اعالم رارایی

  رر اظا این ظج ر ردارر« پایان خدمت»های ب یاری از اش رهای ریگ  د م اعالم رارایی

ش ر تا اطالعات ملاری م بل ط بله اه د ر تقاضای تلدی سمتی خاص را رارر  ملزم میهوگامی

هلا بله شلک  مشلابهی ی خ ر را اعالم اود  اعالم راراییررآمد شخلی ظ ری ن ماری خ ر ظ خار ارب

شل ر  ها ریلز ارجلام میهای م تق  محلی ظ ااردیداهای متقاضی ایلن سلمتت سط م ئ الن رظرت

های شخللی ه یلک از م لئ الن رظرتلی آظری شدب به این رظش رر پ ظردبهای جمعم راراییاعال

هلا ی راراییها ارلزام اعلالم سلاریارهی اظهاررامهش رد  پا از تح ی  اظریهاوودب  رگهداری میاعالم

 آظری  ه  سا  اعالم ش رد  82ها رااید ری ت  از ش ر؛ راراییمط ح می
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ت سلط ظزارت رارایلی رر   8های اعلالم رارایلیتکمی  اظهاررامه تاط با رظشم های رست رارفم 

های متفدری اه پلیش رظی ااراولان ها ظ چارشبه تل یب رسید تا به م جب آن اشتااب 0228سا  

ظ  MCSDای خاصی ت سلط های مشاظربهای تکمیلی ظ یارراشترظرتی ب ر  ب ط   ش ر  راهومایی

مولابع ار لاری  ها رر قارب ااغذی تکمی  ظ ت سط اراراتشدب است  اظهاررامه ها تدظینریز سای  رهار

ش رد؛ ررحا  حاض  از هیچ د م اعالم رارایی ارکت ظریکی خاصلی رر اظال این رگهداری میها سازمان

 ش ر استیارب رمی

هللای ارزامللی ظ تلللاردی  شلل ر: راسللت آزماییارجللام می آزمایی رر اظالل اینرظ رلل ع راسللتی

های اعلالم رارایلی تح یل  رارب شلدب ت سلط های ارزامی ظیژب ب ای تمامی اظهارراملهآزماییستیرا

شل ر اله ارتللاب یلا تأییلد ارتللاب ت سلط های رظرتی  زماری ارجام میااردیداهای تلدی سمت

ا   یآزمایی ت سط اراربی ظزرای اظا این ارجام شدب باشد  این راستیجمه ر اظا این یا اابیوهرییا

ظپ ظرش  ارارب ماریللات رظرتللی ظ سلل ظیا خللدمات رظرتللی  ظزارت اشلل ر  ظزارت عللل م ظ آملل زش

ای از ب رسی تمام گ رر )این اار اقدامی مشت ک است اه طیف گ ت ربی اظا این ارجام میمح ماره

م بل ط  های ارایه شدب ت سط ااردیداها )عالظب ب  این اطالعات م ب ط به ادشای ماری  اطالعاترارب

آزمایی اطالعلات گل رر((  راسلتیظ غی ب را ریلز شلام  می وهیشیس ءپبه استخدام قالی  تحلیالت  

ها آزماییشل ر  رتلایج ایلن راسلتیمودرج رر بخش ادشای ماری  ت سط ارارب ماریات رظرتی ارجلام می

  [10]ش رد ها م ب ط میها به اعالم راراییاختال ررصد  62رهود اه حدظر رشان می

آزمایی اسللت الله ت سللط ارارب ماریللات رظرتللی ظ های تلللاردی  رلل عی از راسللتیآزماییراسللتی

عو ان بخشی از ی ا  خدمات رظرتی ظ بهص رت مشت ک هم اب با اراربهای مج ی قار ن  بهسازمان

ی های م لتق  محللهای خدمات رظرتی ت سط رظرتی ماارزب با د ار رر سازمانهای پیایدببازرسی

ر   هایی اه بهها ب  ماوای گزیوش تلاردی ظ با تم از ب  سمتآزماییش ر  این ر ع راستیارجام می

ظ طالر  باشلودب رب ظ از خط  باالت ی ب خل ررار می م تفدت  [11]د ار  رسد به رحاظ ارتکاب بهمی

                                                            
1- Official methodological guidelines on filling out the asset declarations 
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  ]12[ش رد ی ا  خدمات رظرتی اظا این ارجام میارارب 8ی اقدام راها ریرقشه

های راشواس پذی دته ها ممکن است ب  ماوای رریادت شکایت )شکایتآزمایی اعالم راراییراستی

ها ظ یا ح ب رزظم ارجام ش ر  متأسیاره ررمل رر ایلن رل ع از ش رد( یا رر خال  تحقیر ظ ب رسیرمی

 ها  اطالعات خاصی ب ای استیارب رر این گزارش ارایه رشد آزماییراستی

 هامجازات
قلار ن خلدمات  02ی قار ن ماارزب با د لار  ملارب 7ی ای تخطی از ارزامات ادشای ماری )ماربب 

هلای م لتق  محللی( مجلازات های رظرتقلار ن خلدمات رر سلازمان 02ی رظرتی اظا این ظ ملارب

 ارضااطی ظ اراری رر ر   گ دته شدب است 

ش ر اله ها رش ر  اخطاری رسمی صارر میاه د ر م در به تح ی  به م قع اعالم راراییهوگامی

رر آن م ض ع )هم اب با ت ضیحات رریادت شدب از د ری اه تمهیدات اوت   ماری را زی  پلا گذاشلته 

گی ی مرر ارتااط با اخ اج این د ر از خدمات رظرتی تلمی بایداست( تایین خ اهد شد ظ س پ ست ظی 

  چولین [13]شل ر ی اخ اج  تذا ی رر سل ابر اسلتخدامی دل ر ثالت میاود  ررص رت ظج ر زمیوه

 ب ای یک ری  اج ا شد  0221مجازاتی رر سا  

های تح ی  رارب شدب موج  به ایجار م لئ ریت اطالعات راررست  اشتااب یا راقص مودرج رر د م

ت ماوای رر ظ یا محدظریت ب ای ارتلاب د ر خاطی ش ر ظ ممکن اساراری رر قارب ر عی ج یمه می

 های رظرتی ق ار گی ر های سازمانبه سمت

 افشای عمومی
هلا را بل ای تل ان آنی ااراولان رظرتلی مح مارله اسلت ظ رمیهااطالعات مودرج رر اعالم رارایی

مل ا  ملکلی ظ   اظراق ق ضله  اررآملدهای عم م م رم ادشلا ال ر  توهلا اطالعلات م بل ط بله استیارب

ظ  [14]قار ن خدمات رظرتی  7ی ذا  شدب رر مارب های بارکی متفلر به اد ارسپ رب های موق   ظرارایی

                                                            
1- Strategic Action Plan 



 122/ ها در اوکرایناعالم داراییفصل سیزدهم: 

ای رسمی  قابل  ارتشلار اسلت  متأسلیاره رر ص رت ساریاره رر مجاری رسارهی ایشان بهاعضای خار ارب

ی این اطالعلات رظزآظربهگذاررد؛ عم م می ها چوین اطالعاتی را رر اختیارعم  توها تفدار اردای از رهار

 ریز مو م ری ت ظ به خ است اد ار تحت ب رسی ر ات به ارتشار این اطالعات ب تگی رارر 

 ارزیابی سیستم اعالم دارایی
ی رهاری ظ قلار ری خألهاهای گ راگ ری رظب ظست: از های اظا این با چارشسی تم اعالم رارایی

ررصل رت قلل ر م لئ   )گذارر ااراوان رظرتی تأثی  می اه ب  ب یاری ازگ دته تا مشکالت اج ایی 

جا ارلی ارایله رگ ریلدب  حل رابرظرتی رر اعالم ام ا  رر زمان مشخص شدب به رالی  موطقی  هیچ 

ی اطالعلات هایی اه تفداری از اعضای خلار ارب حاضل  بله ارایلهتمهیدات قار ری رر م قفیت  است

هللا ظ ت؛ تفارضللات م جلل ر رر اصللطالحات موللدرج رر دلل م اعللالم راراییرشللدب اسلل رااشللود ارایلله

ی اراری هلاپ ظتک ش رد تلا باعث می  اعالم ام ا های م تاط بارظش پ ا رن د مهای رست رارفم 

رری  تی لی های متیلاظت از ایلن م ب ط به تخطی از مق رات به اج ا گذاشته شل رد ظ ایلن توهلا بله

ی اظا این ت سط سلازظاارهای هار ات به تحقر هد  سی تم اعالم راراییاصطالحات است ظ    (  

عو ان ابلزاری هلا بلههای جاری اعلالم راراییت ان از رست رارفم م ج ر ت رید است ظ به سختی می

 های اصلی اله ررحلا  حاضل  ررر    تق یااً تمام رهار مؤث  رر ماارزب علیه د ار به ب ج ت  از این

 باشود  ریازمود اصالحاتی عمیر ه تود رخی  می عالم ام ا د آیودهای ا

هلا ظاقفلاً ی تدظین مق رات جدید ب ای م اجهه با ایلن چارشحا  مقامات اظا ایوی رر ح زببااین

ارد )اه اظرین گام بله سلمت تأسلیا ر لام اعلالم ص رت علوی موتقد سی تم م ج ر ب ربدفا  ظ به

 رارایی اث بخش ظ اارآمد است( 

 ثات شدب ت سط ظزارت رارگ ت ی اظا این

 N 104/1908  8779مارس  08

 21#8779مارس  6تل یب شدب به رست ر ظزارت رارایی اظا این از 



 



 

 اظهارنامه
ی ااراوان رظرتی ظ د ری متقاضی تلدی سلمت رظرتلی رر هاییرارااعالم ررآمد  ری ن ماری ظ 

 8اشرابطه با خ ر اظ ظ اعضای خار ارب

 اطالعات عم می -8بخش 

 رام  رام خار ارگی ظ ر ب پدری(-8

 مح  اقامت -0

 

 آپارتمان( #)ادپ تی  استان  موطقه  شه   خیابان  خاره 

 ی رظرتیی خدمهسمت دفلی ظ رسته -0

 

 

 ی اارمود رظرتی ظ یا سمتی اه د ر متقاضی تلدی آن استسمت ظ رسته -4

 

 

 0اعضای خار ارب -2

 

 )رام خار ارگی  مخیف اسم  شغ  خار ارگی(

 ظ 4های ش ر ظ بخشی رظرت تکمی  میهای خدمهی رستهت سط الیه 0ظ  0  8های بخش  8

 های اظ  ظ رظم تکمی  ش رد رظرتی از رستهت سط م تخدمین  2

ش ر اه با ایشان زردگی رر این اظهاررامه اعضای خار ارب شام  هم    ظاردین ظ د زرداری می  0

 ارد اوود ظ ازرظاج رک ربمی
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 022_آمدب( از موابع راخ  ظ خارج از اظا این ب ای سا  رستررآمد رریادتی )به -0بخش 

 ده ست ررآمدها رریف
 8(UAHمیزان ررآمد )

 اعضای خار ارب اارمود رظرت

8 0 0 4 

   :جمع ا  ررآمد ا   ازجمله  8

   ازی  حر امتس ربارکیس ر سهام    8.8

   یهای مارامک  0.8

   ایبیمههای بازپ راخت  0.8

   (ار ااره )حر ازیحر امت  ابتکارآم زش    یعلمهای دفاریت حاص  از ررآمد  4.8

   م تق ای های ح دهدفاریتظ  یویهای اارآد حاص  از دفاریت ررآمد  2.8

   یاظراق بهارار ظ حق ق ش ات ظاگذاریحاص  از  ررآمد  6.8

   حق ق  9.8
 

 022_ری ن ماری ازجمله ری ن خارج از اش ر ب ای سا   -0بخش 

 ها )اق اط(ری ت ری ن م ب ط به پ راخت رریف

 اعضای خار ارب اارمود رظرت

 ا  پ راخت

(UAH) 

ی عالظببه

های پ راختی

 یم زب ظن

(UAH) 

 ا  پ راخت

(UAH) 

ی عالظببه

های پ راختی

 یم زب ظن

(UAH) 

8 0 0 4 2 6 

     ارهراظطلاای مهیب ت ادقات م ب ط به 8

0 
 م ب ط به م تم ی ت ادقات م ب ط به

 یبازرش تگ یلیتکم

  
  

     یاعتاار ت ادقات م ب ط به 0

     )اجارب( ریزیوگ ت ادقات م ب ط به 4

     2ظ  4های بخش رگهداری رارایی 2
 

                                                            
 5334سپتامبر  1است. گریونا از  اوکراینکشور  پول( واحد гривня: اوکراینیونا )هْریونا( )به یگْر 5-

 (.شد. )م کاربوانتجایگزین 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 های رارای مارکیت خل صیاطالعات م ب ط رارایی -4بخش 

 رریف

 اعضای خار ارب اارمود رظرت ررآمدهاری ت 

 م احت ا 

 )مت م بع(

 م احت ا 

 )مت م بع(

8 0 0 4 

   نیزم 8

   خاره 0

   یم ک ر آپارتمان 0

   خارج شه ی خاره 4

   گاراژ 2

 

 ی رارای مارکیت خل صیاطالعات م ب ط به ظسای  رقلیه -2بخش 

 رریف

 اعضای خار ارب اارمود رظرت ده ست اشیا

ی اردازب ب رد/مد 

م ت ر 

)سارتیمت  

 مکفب(

ی اردازب ب رد/مد 

م ت ر 

)سارتیمت  

 مکفب(

8 0 0 4 2 6 

     یس ار یخ ررظها 8

0 
ظ  هیرقل  یظسا  ن )ا چک ظ بزرگ( یاام

 ظیژبهای ات ب س

  
  

     کلتیس م ت ر 0

     )ت اات ر( اشودب 4

     رریایی ظرق حم  ظسای  2
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 هاهای بارکی  اظراق بهارار ظ سای  راراییاطالعات م ب ط به سپ رب -6بخش 

 ری ت اقالم رریف

 اعضای خار ارب رظرتاارمود 

 مالغ ا 

(UAH) 

ی عالظببه

ماارغ 

 م زیب ظن

(UAH) 

 مالغ ا 

(UAH) 

ی عالظببه

ماارغ 

 م زیب ظن

(UAH) 

8 0 0 4 2 6 

     شدب یداریاظراق بهارار خ  یارزش اسم 8

0 

مجاز های س مایه)سهام( رر  سهم

 س اتؤها  م( ش اتهای ش ااتی)صودظق

 هاسازمان ظ

  

  

0 
  یظ سا یهای بارکرر ح اب ظجه رقد ماارغ

 یمار یمؤس ات اعتاار

  
  

آگاهی خ ر از م ئ ریت تکمی  رااام  یا راررست اطالعات م بل ط بله ررآملد ظ ریل ن ملاری را 

قلار ن خلدمات رظرتلی  02ی از مارب 9قار ن ماارزب با د ار اظا این ظ بود  7ی تلدیر د مایید )مارب

 اظا این(

تاریخ      امضا
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 هایادداشت
ی م رری حاض  ب  این اساس تدظین شدب است اه قار ن ماارزب با د ار اظا این هو ز رر مطارفه  8

د ار اه بل ای ج یان است  گ چه قار ن جدیدی رر رابطه با اص   اساسی پیشگی ی ظ ماارزب با 

 8تلا  به تل یب رسیدب است  رر زملان مطارفله حاضل  ظ جایگزیوی قار ن مذا ر تدظین گ ریدب

 ررحارت تفلیر ب ر  0288ی ژار یه

 84مدی یت رظرتلی از  با م ض ع اقدامات اوت   ماری رظرتی ب  4490ی ر یا قار ن شماربپیش  0

  0227 می

 گی رد ظج ر رارر اه رر این مجم عه ق ار میدق ب مق رات  22ررحا  حاض  بیش از   0

است؛ م ئ ریت اصللی آن  MCSDی ررظن ساختار هشت ارارب یکی از 8ی بازرگ ی اوت  ارارب  4

های رظرتی رسیدگی به ام ر ماارزب با د ار ازجمله ام ر م ب ط به اارا رهای ادشای ماری سازمان

ش ر ظ این ارارب مطلابر مول ب می MCSDی بازرگ ی اوت   ت سط ریاست است  رییا ارارب

 اود دفاریت می MCSDشدب ت سط مفاظن رییا  تأیید 0های اقدامبا ب رامه

قلار ن مالارزب بلا  6ی قار ن خدمات رظرتی  مارب 80ی ها این اد ار رر ماربارزامات اعالم رارایی  2

  یح شدب است های م تق  محلی تلهای رظرتقار ن خدمت رر سازمان 80ی د ار ظ مارب

 ی مقامات اظا ایوی اطالعات ارایه شدب رر پ سشوامه  6

  0221رساما   08ی آمار رظرتی اظا این از آمدب از امیتهرستاطالعات رسمی به  9

ی رر قار ن خلدمات بودمیتق ی الی اارمود رظرتی رارر  این خدمات رظرتی اظا این هیت رسته  1

 9ی )بلاالت ین رتاله( تلا رسلته 8ی یت از رسلتهتلل یح شلدب اسلت؛ ارشلد 02ی رظرتی  مارب

 یابد ت ین رتاه( ااهش می)پایین

تلدظین ظ  8779ملارس  6ها ت سط ظزارت رارایی اظال این رر د م خام متحدارشک  اعالم رارایی  7

 امضا شد ظ همان سا  ب ای اظرین بار م رر استیارب ق ار گ دت 

 آظررب شدب است  0229دمات رظرتی از سا  ی ا  خمثا   اطالعات رسمی اراربعو انبه  82

                                                            
1- The Control Revision Department 

2- action plans 
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ی ال  /رهارها ظ ریز رل ع سلمت ت سلط اراربهابخشها هم اب با شواسایی ده ستی از این سمت  88

 است: مشاهدبقاب ص رت آرالین از این آررس ش ر ظ بهخدمات رظرتی گ رآظری می

www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=66556&cat_id=57862 

ای رر ظزارت ت سللفه ظ سللاخت های پیایللدب  بازرسللی0282ی اقللدام راهالل ری سللا  رر رقشلله  80

  ظزارت رارگ للت ی  اللارگ ظب رظرتللیِ موللابع مللاری رظرللت ظ رر سلله رظرللت اسللتاری 8ایموطقلله

آزمایی اجالاری ظیلژب راستی 422آزمایی تلاردی( رر ر   گ دته شدب ب ر  هماوین حدظر )راستی

 ریز رر طی یک سا  رر ر   گ دته شدب ب ر 

ظ مفمل الً هوگلام  گل رری استخدامی د ر رر اظال این رر آن ررج میسود استاردارری اه پیشیوه  80

  ش رتقاضای سمت ت سط اارمود  به اارد ما ارایه می

های جمه ر اظا این  سخوگ ی پاررمان ظ مفاظران ظی  رؤسا ظ مفاظران رؤسلای امی لی نرییا  84

ی ظزرا  رییا رارگاب قار ن اساسی ظ ظزی   اعضای اابیوهرایمی پاررمان  اعضای پاررمان  رخ ت

اعضای آن  رییا رارگاب عاری ظ اعضای آن  رییا رارگاب عاری تخللی اظا این ظ اعضای آن  

 رستان ا  اظا این ظ مفاظران ظی را

                                                            
1- the Ministry of Regional Development and Construction 

http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=66556&cat_id=57862
http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=66556&cat_id=57862


 

 9اقتصادی یهمکاری و توسعهسازمان آشنایی با 
OECD هلای چارشح  ها با همکاری یکدیگ  به د ری است اه رر آن رظرتموحل به سازمان

خط مقلدم تلالش  OECDپ رازرد  هماوین جهاری شدن می اقتلاری  اجتماعی ظ محیطی راشی از

های جدید ر ی  حاامیلت شل اتی  ها ظ رگ اریها رر ظااوش به پیش دتب ای دهم ظ امک به رظرت

ای را د اهم است  این سازمان ع صه های م ب ط به جمفیت رظ به سارمودیاقتلار اطالعات ظ چارش

ب ظ بل ای مشلکالت گذاری خ ر را مقای له ال رت ارود تجارب سیاستها میاود اه رر آن رظرتمی

های ی سیاسلتسلازهم انهای مواسب را شواسایی اوود ظ ب ای مشت ک پاسخ مواسای بیابود  شی ب

 رمایود ارمللی همکاری راخلی ظ بین

چلک   یجمهل ر  یلیشل  اارلارا  کیبلژ ش یات  ا یاست ارارد از: عاارت OECDاش رهای عض  

  ال ب  ژاپلن ا یلتاریا   رولدیا  للود یمجارسلتان  ا  رلان یدوالرد  د ار له  آرملان    یرارمارک  است ر

 ا یاسلپار  یاسلل ظر  یاسلل اا یر ظژ  ره تان  پ تغا   جمهل ر لود ی زیهلود  ر ک یر ازاما رگ  مکز

 OECDهلای امی لی ن ارظپلا رر دفاریت  آم یکلا متحلدبارگل تان ظ ایاالت ه یت ا ا یس ئد  س ئ

 اود همکاری می

های م بل ط بله امل ر اقتللاری  اجتملاعی ظ آظری آمار ظ پژظهش  رتایج جمعOECDارتشارات 

ها ظ استارداررهایی م رر ت ادر اعضا را رر سلطحی ها  رست رارفم ی سازمان ظ ریز پیمانطیمح تیز

 اود گ ت رب موتش  می

                                                            
1- ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 



 

 




