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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
راراییهای مقامات ظ م ئ رین رظرتی ظ ج مارگاری ادزایش غی قاب ت جیه ظ رامش ظع ث ظت است اله
بهر

یکی از مهمت ین ظ اث بخشت ین ابزارها ب ای مقابله بلا د لار ملاری ااراولان رظرلت اسلت

سازمان مل متحد رر مارب  02ظ بود پوجم مارب  20او ار ی ن مل متحد ب ای ماارزب با د لار ملاری
(او ار ی ن م یدا) از رظرتهای عض خ استه اسلت تلا تحللی غی قلار ری ثل ظت یفولی ادلزایش
چشمگی راراییهای یک مقام رظرتلی را جل م اییل ی تلقلی رمایولد او ار لی ن هماولین ایجلار
ر امهای مؤث ادشای ماری را رر رابطه با مقامات رظرتی خاص ظ اعما مجازات مواسب به خاط عدم
رعایت آن را خ استار شدب است
ب خی از رظرتها سفی ا ربارد با مقل ر رمل رن سی لتم ر لارت بل امل ا ظ رارایلی مقاملات ظ
م ئ رین رر قار ن اساسی یا اسوار قار ری ریگ مارع از ب ظز د ار ماری گ ررلد بلهعو انمثا قلار ن
اساسی ت ایه اد اری اه ظارر خدمت عم می میش رد ظ آنهایی اه رر رهارهلای تقویولی ظ اج ایلی
رظرت به خدمت مشغ

ه تود را م ظف به اعالم ظضفیت ملاری خل ر میاولد هماولین رر سلا

 8791ایاالت متحدب آم یکا «قار ن اخالق رر حک مت» را به تل یب رسارد قار ن مزب ر مقاملات
عاریرتاه حک متی رر ه سه ق ب رظرت ددرا را مکلف به ادشای ظضفیت ماری خ ر میرماید عالظب
ب این رر سوگاپ ر ریز ااراوان رظرت مکلف گ ریدبارد اه ه سا راراییهای خ ر را اعالم اوود
اتاب حاض ت سط سازمان همکاریهای اقتلاری ظ ت سفه ( 1)OECDتهیه گ ریدب است الزم
به ذا است سازمان مذا ر تشکلی از مهمت ین ظ ث ظتمودت ین اشل رهای جهلان اسلت اله حجلم
باالیی از اقتلار ظ تجارت جهاری را به خ ر اختلاص راربارلد گزارشهلا ظ آمارهلای ایلن سلازمان
ازجمله موابع تحلیلی ظ آماری رر جهان میباشد ظ رری آن ری ظی ار لاری ح دلهای سلازمان ملذا ر
است بهرح یاه از  0022ری اارمود این سازمان  922ری از رارشمودان علل م اقتللاری حقل قی
1- Organization for Economic Co-operation and Development
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سیاسی ظ اجتماعی میباشود
رر این اتاب تالش گ ریدب است به سؤاالت زی پاسخ رارب ش ر:
 8ب ای اظهار راراییها چه چارچ بهای قار ری باید رعایت گ رر؟
 0آیا قار ن اظهار راراییها باید ب ای تمامی رستگابهای رظرتی یک اش ر یک ان تف یف گ رر
ظ یا ایناه الزم است ب ای ه سازمان ظ رستگاب قار ن خاص تل یب گ رر؟
 0ادام رهار باید رر مقاب اج ای قار ن پاسخگ باشد؟
 4چه اد ار ظ اشخاصی باید ارزام به ادشای راراییهای خ ر راشته باشود؟
 2چه مجازاتی باید ب ای اد اری اه رارایی خ ر را ادشا ظ اظهار رمیرمایود رر ر

گ دته ش ر؟

 6چگ ره باید سی تم اظهار راراییها م رر ارزیابی ق ار گی ر؟
رر اتاب حاض تحلیلی ساختاریادته از اقلدامات صل رتگ دته رر زمیوله «اظهلار راراییهلا» رر
ارظپای ش قی ظ آسیای م ازی ظ ب خی از اشل رهای عضل  OECDرر ارظپلای غ بلی ظ آم یکلای
شماری (اش رهای ریت اری رظماری اا این ظ اسپاریا) ارایه گ ریدب است پیشوهارها ظ یادتلههای ایلن
اتاب میت ارد ب ای رهارهای ر ارتی ظ ضد د ار رر سطح اش ر ازجمله سازمان بازرسی ا اشل ر
بهعو ان مهمت ین سازمان ماارزب اوودب با د ار ماری میید ظاقع گ ریلدب ظ از یادتلههای آن رر زمیوله
ارایه پیشوهارهای مواسب ب ای قار نگذاری ظ ایجار سی تم اارا ظ اث بخش اعالم ام ا م لئ رین ظ
ااراوان رظرتی رر اش ر به بب راری رماید
مت جم م اتب تشک ظ قدرراری خ ر را از حمایتهای تمامی آراری اه با پیگی یها ظ تالشهلای
خ ر امکان ت جمه ظ رش این اث را د اهم آظرررد اب از میرماید
غالمحسین همایونی

مقدمه
د ار یک تهدید الیدی ظ مهم ب ای حکم اری خ ب د ایودهای رم ا اتیک ظ رقابلت بازرگلاری
مولیاره است ماارزب با د ار ظ ارتقای حکم اری خ ب رر بخش عمل می از مهمتل ین اظر یتهلای
سازمان همکاریهای اقتلاری ظ ت سفه ( 8)OECDمیباشد
رر ارتااط با د ار ظ حکم اری خ ب سازمان همکاریهای اقتلاری ظ ت سفه یک رظیکل ر بلین
بخشی 0اتخاذ رم رب است اه ررب رارردب ماارزب با رش ب اارگزاران خارجی بخش عمل می مالارزب بلا
د ار رر سیاستهای ماری حکم اری بخشهای عم می ظ خل صی ظ امکهای ت سفهای ظ اعتالار
صارراتی است
 OECDیک سازمان پیشل ظ رر زمیولهی اتخلاذ ظ ارتقلای اسلتارداررهای ضلد د لار ظ اصل
حکم اری خ ب میباشد این سازمان از اارایی اقلدامات خل ر ازط یلر ب رسلی ظ مقای له اقلدامات
اش رهای شایه به هم ر ارت ب اش رهای عض ظ هماوین د اهم آظررن ابزارهلای سیاسلتگذاری
بهظسیله تجزیهظتحلی ظ ارایه پیشوهارها اطمیوان حاص میرماید
هماوین این سازمان به اش رهای غی عض ازط یر ارتقای تالشهای راخلی ضد د ار ظ حکم اری
خ ب بهظسیله گ ت ش تاار تج بیات ظ تحلی ها ازط یر ب رامههای موطقهای امک میاود
«شاکهی ضدد ار اش رهای ارظپای ش قی ظ آسیای م ازی» ( 0)ACNیکی از این ب راملههای
ضد د ار موطقهای میباشد طی رهه گذشته  ACNمهمت ین ظسلیله بل ای تالار تج بیلات بلین
اش رهای عضل  OECDظ ارتقلای ب راملههای ضدد لار رر ایلن موطقله بل رب اسلت اشل رهای
ش اتاوودب رر  ACNطی سا های گذشته ر ات به مف دی ظ ایجار تح

رر سی لتمهای اظهلار

راراییهای 4خ ر اقدام رم رب ظ م تم اً بل ای اطمیولان از اث بخشلی ایلن سی لتمها بلا چارشهلای
م ب طه ب خ رر ا ربارد
1- Organization for Economic Co-operation and Development
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ب رامه «حمایت از بها ر حکم ارلی ظ ملدی یت» )SIGMA( 8ریلز یکلی از ابتکلارات  OECDظ
اتحاریه ارظپا 0است اه اساساً ت سط اتحاریه ارظپا تأمین ماری میگ رر
ب رامه «حمایت از بها ر حکم اری ظ مدی یت» امکهای ظسیفی را رر زمیوله حکم ارلی بخلش
عم می ظ مدی یت مشتم ب صداقت رر بخش عم می را د اهم میآظرر این ب رامه ررحا حاض بلا
اش رهای راظطلب از اتحاریله ارظپلا اشل رهایی اله امکلان بلارق بی عضل یت رر اتحاریله را رارا
میباشود ظ اش رهای ش یک ظ هم ایه ارظپا به همکاری میپ رازر
این گزارش بهص رت مشت ک بهظسیله  ACNظ  SIGMAتهیه گ ریدب است رر ایلن گلزارش
تحلیلی ساختاریادته از اقدامات ص رتگ دته رر زمیوه «اظهار راراییها» رر ارظپلای شل قی ظ آسلیای
م ازی ظ ب خی از اش رهای عض  OECDرر ارظپای غ بی ظ آم یکای شماری ارایه گ ریلدب اسلت
پیشوهارهای این گزارش ب ای رظرتم ران اش رها ظ سلازمانهای بینارملللی اله رر زمیوله ت سلفه
تح

ظ ارزیابی سی تمهای اظهار راراییها رر سطح اش ری دفا میباشود میید خ اهد ب ر

اهداف مطالعه
شمار زیاری از اش رهای س اس جهان بهمو ر پیشگی ی از د ار یا مالارزب بلا آن سی لتمهای
اعالم رارایی م ئ الن رظرتی را به اار گ دتهارد ب لیاری بل ایلن باظررلد اله ممکلن اسلت اعلالم
راراییها رر زمیوه پیشگی ی ظ ماارزب با د ار ابزاری قدرتمود باشد؛ بااینحا تأثی این ر ع سی تمها
ب میزان ظاقفی د ار بهررستی شواخته شدب ری ت هلد ایلن مطارفله ارایلهی تلل ی ی ظاضلحت
ازط یللر تحلیل شللی بهای م جل ر رر زمیولله اعللالم راراییهللای م للئ الن رظرتللی رر اشل رهای
س سیاری تی سابرِ ارظپای ش قی ظ آسیای م ازی ظ ب خی اش رهای عض  OECDرر ارظپای غ بی
ظ آم یکای شماری است
این ب رسی از پیشوهارهای سیاستگذاری ب ای رظرتها رر سط ح ملی ظ سازمانهای بینارملللی

1- Support for Improvement in Governance and Management
2- European Union
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ررگی رر زمیوه ت سفه ظ اصالح ظ ارزیابی این سی تمها رر سطح اش ری آغاز میش ر تحلیللی اله
پی ظ مطارفات م رری پایاری این گزارش ارایه شدب است ماوایی ب ای این ت صیهها میباشود رر ایلن
مطارفه عواص اصلی این سی تمها ظ ریز پیشیوهی تاریخی ظ اهدادی اه رظرتها را بله تأسلیا ایلن
سی تمها ظاراشته است ب رسیشدبارد رر ایلن تحلیل هماولین بله ب رسلی چارچ بهلای قلار ری
سی تمهای اعالم راراییها ظ هماوین ت تیاات سازماری ب ای مدی یت آنها پ راخته میش ر علالظب
ب این رر تحقیر حاض مق رههایی ازجمله رستهبودی م ئ الن رظرتی ظ اد ار م تاطلی اله مللزم
میش رد تا رارایی خ ر را اعالم اوود ظ هماوین اطالعات خاصی اه رر این رظرلد بلدان ریلاز اسلت
م ررب رسی ق ار گ دته است رر این ب رسی به رظیههای پل رازش ظ راسلتیآزمایی اطالعلات اعلالم
شدب ظ ضمارتهای اج ایی ب ای رقض مق رات ت جه گ ریدب ظ علالظب بل ایلن رظیک رهلای متفلدر
ررم رر ادشای عم می اطالعات مودرج رر اعالم راراییها ریز م رر ب رسی ق ار گ دته است هماوین
م ایلی ازجمله اارآمدی هزیوه ص

شدب ب ای اعالم راراییها ظ دایدبی الی آنها ریز م رر ب رسی

ق ار میگی ر چهار مطارفهی م رری رر رابطه بلا اشل رهای ریتل اری رظملاری اسلپاریا ظ اظال این ظ
هماوین مثا های ب یاری از سای اش رها ظ م اجع ررم رر اش رها رر این تحقیر ارایه شدب است
روششناسی پژوهش
این مطارفه ب اش رها رر ارظپای ش قی ظ آسیای م ازی متم از است بااینحلا بل ای تحلیل
تجارب این اش رها رر ب ت گ ت ربت بینارمللی ظ شواسایی رظردها ظ ارایه ت صلیههایی اله ازر ل
جهاری مواسب است اطالعات م ج ر ررم رر سای اش رها ظ مواطر (مطابر آنچه رر باال قیلد شلد)
ازجمله اش رهای عض  OECDرر ارظپای غ بی ظ آم یکای شماری ریز مل رر ب رسلی قل ار گ دتله
است حیطهی ب رسی گ ت رب است ظ ارجاع به مولاطر خلاص جغ ادیلایی یلا گ ظبهلای خاصلی از
اش رها بههیچعو ان به موزره حمایت از یک عقیدب سیاسی خاص ری ت
این ب رسی ب ماوای رظ گ رهی عمدب از موابع اطالعاتی ارجام شدب اسلت :جملعآظری راربهلای
اظریه از اش رهای ارظپای ش قی ظ آسیای م ازی ظ م ظر پیشیوهی پژظهشی م ج ر رر اینخلل ص
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ب ای جمعآظری راربهای اش ری ربیل  ACNبله همل اب  SIGMAپ سشلوامهای را ط احلی ظ از
م ئ الن رهارهای رظرتی (اش رهای م رر ب رسی) اه م ئ

اعالم راراییها ب ررد تقاضا ا ررلد تلا

این پ سشوامه را تکمی اوود این پ سشوامه م ارری ازجمله اهدا سی لتمهای اعلالم راراییهلا ظ
مااری قار ری آنها ظ هماوین استق ار ت تیاات سازماری م ئ الن تحت پ شش ار اع اطالعاتی اله
باید اعالم ش رد رظا اعالم راراییها رح ب تأیید اعالم راراییهلای صل رت پذی دتله ضلمارتهای
اج ایی ب ای رقض مق رات رست سی عم می به اطالعات راراییهای اعالم شدب ظ ارزیلابی سی لتم
اعالم راراییها را پ شش رارب است این پ سشوامه ت سط بی لت اشل ر شلام اشل رهای آرالاری
آذربایجان بالرظس ب سوی ظ ه زگ ین بلغارستان ا ظاسی است ری گ ج تان قزاق لتان ال زظظ
ق قیزستان الت یا ریت اری جمه ری ی گ لالظی (مقدظریله سلابر) م رتلهرگ ظ رظملاری اسلل ظری
اسپاریا تاجیک تان ظ اظا این تکمی شد هد این ب رب است اه تحلی ها ظ جداظری اه سی تمهای
متفدری را مقای ه میاوود ه  02اش ر را پ شش رهود اما این ام رر تمام م ارر امکانپلذی رال ر
زی ا راربهای ازر

اام ب رن ظ رقت به ط ز چشمگی ی متغی ب ررد راربهای ارایه شدب رر جداظ

ب اساس پاسخهای پ سشوامهها ت سط ر ی ودگان گ رآظری شدب است عالظب ب این راربهای م ج ر
ب ای سای اش رها ظ مواطر ریز ب ای مقای ه به راربهای قالی اضاده گ ریدب است
پیشیوهی پژظهشی از اتابها ب رسیهای مقای های ظ ارزیابیهای سی تمهای ملی ارجام شلدب
ت سللط سللازمانهای بللینارمللللی بللهظیژب  OECDشل رای گل ظب رظرتهللای ارظپللایی علیلله د للار
( 8)GRECOظ بارک جهاری تشکی شدب است عالظب ب این موابع آرالین بلینارملللی ظ هماولین
مت ن حق قی ب خی اش رهای خاص ریز م رر ب رسی ق ار گ دتود
رر این ب رسی از تاار ر های ارجام شدب رر رظ سمیوار تخلللی زیل ریلز اسلتیارب شلدب اسلت:
سمیوار ب گزار شدب ت سط  OECDظ 2 OSCEرر بلگ ار ص ب تان رر  86-82ااتا  0227ظ ریگل ی
سمیوار ب گزار شدب ت سط  OECDرر 02مارس  0282رر شه پلاریا رر اشل ر د ار له اشل رها ظ

1- the Council of Europe’s Group of States against Corruption
2- Organization for Security and Co-operation in Europe
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اارشواساری اه رر این پ ظژب ش ات راشتود ریز رقطه ر ات خل ر را ررمل رر پیشرل یا رهلایی ایلن
مطارفه ررخل ص اعالم راراییها ارایه راررد ب ای هماهوگ ا رن این تحقیر با پژظهشی اله پیشلت
رر رابطه با اعالم راراییها ت سط بارک جهاری رر چارچ ب ط ح اظریه «بازگ راردن راراییهای به غلارت
ردته» ( 8)StARارجام شدب تالشهای ظیژبای ص رت پذی دته است
اطالعات مودرج رر این ب رسی توها به سطح ملی اشارب رارر مگ خال آن بیان ش ر؛ تمهیلدات
ظ رظشهای متیاظت ریگ ی ریز ممکن است رر سط ح محلی بهاار گ دته ش ر رر این گزارش ارجاع
به موابع مختلف ررص رت امکان با ریوکهای ایوت رتی اام گ ریدب است رر ضمن تمامی ریوکهلا
رر پاظرقیها تا تاریخ ر اما  0227عم میا ررد مگ خال آن عو ان شدب باشد

1- Stolen Assets Recovery

بخش اول
اصول سیاستگذاری و توصیههایی برای اعالم
داراییهای مسئوالن دولتی
رر بخش «اصل

سیاسلتگذاری ظ ت صلیههایی بل ای اعلالم راراییهلای م لئ الن رظرتلی»

ت صیههایی رر زمیوه سیاستگذاری ب ای ط احی اج ا ظ اصالح سی تمهای اعلالم راراییهلا ارایله
میش ر اه رر س اس رریا قاب استیارب است این ت صیههلا ب اسلاس تحلیل رظشهلای م جل ر رر
زمیوه اعالم راراییها رر ارظپای ش قی ظ آسیای م ازی ظ رر ب یاری از اش رهای عضل  OECDظ
رر ارظپای غ بی ظ آم یکای شماری ارایه شدبارد این ت صیهها ب ای ادزایش اث بخشی اعالم راراییها
ازط یر ارتقای شیادیت ظ مقابله با د ار رر بخش رظرتی رظشهایی را پیشلوهار میاوولد هماولین
این ت صیهها ممکن است ب ای رظرتها رر سط ح ملی ظ سازمانهای بینارمللی اه به ت سفه اصالح
ظ ارزیابی سی تمهای اعالم رارایی رر سطح اش ری میپ رازرد میید باشد

این ب رسی اش رهای مختلیی را از د هوگها ظ سوتهای حق قی ش ایط اجتماعی ظ اقتللاری
ظ ش ایط سیاسی راخلی متو ع پ شش میرهد با ایناه تحلی اعالم راراییها رر این اش رها پایه ظ
اساسی ب ای شواسایی رظردها ظ م ای سیاستگذاری دل اهم ملیآظرر املا بل ای تلدظین ت صلیهای
یکپارچه اه رر الیه اش رها قاب اج ا باشد اادی ری ت هماوین این مطارفه اص

سیاستگلذاری

ظ پیشوهارهایی جامع ررخل ص سی تمهای اعلالم رارایلیهلا را ارایله رمل رب ظ جوالههای خلاص
سی تمهای اعالم راراییهای مقامات رظرتی را ب ای ت جه اش رهایی اه میخ اهود این سی لتمها
را رر سطح ملی ط احی رمایود تش یح ا رب است
چرا باید سیستمهای اعالم داراییها را به کار گرفت
تکتک اش رها (رظرتها ظ ج امع مدری آنها) ظ جامفهی بینارمللی باید م لای خاصلی را اله
ه یک از اش رها قلد راررد بلا اسلتیارب از سی لتمهای اعلالم رارایلی آنهلا را ح ظدلل اوولد
شواسایی رمایود اش رها باید قا از بهاارگی ی یا ایجار تغیی عمدب رر اعالم راراییهلای م لئ الن
رظرتی بحثهایی جامع ظ د اگی ی بهمو ر سیاستگذاری ب ای این ام ب گزار اوود تا اهلدادی اله
قلد رسیدن به آنها را راررد تف یف رمایود اهدا اصلی اعالم راراییها ممکن اسلت شلام مل ارر
زی ش ر:
 ادزایش شیادیت ظ اعتمار شه ظردان به مدی یت رظرتی ازط یر ادشای اطالعلات م بل ط بله
راراییهای سیاستمداران ظ ااراوان رظرتی اه رشان میرهد آنها چیزی ب ای پوهلان ال رن
رداررد؛
 امک به رؤسای رهارهای رظرتی رر راستای پیشگی ی از ب ظز تضار موادع 8میلان ااراولان ظ
ردع این م قفیتها ررص رت ب ظز بهمو ر ادزایش صداقت رر رهارهای خ ر؛
 ر ارت ب تغیی ات ث ظت ه یک از سیاستمداران ظ ااراوان رظرتی بهمو ر بازراشتن آنهلا از
س ء ردتار ظ حیاظت از آنها ررب اب اتهاملات راررسلت ظ املک بله شیا سلازی رر زمیوله
1-conflicts of interest
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ث ظتاردظزی غی قار ری ظ سای دفاریتهای غی قار ری با ارایه ش اهد بیشت
الزم است پیشش طها ظ د صتها ازجمله اوشگ ان پشلتیاان (ملدی ان م لئ

ااراولان رظرتلی

صارق ظ رسارههای دفا ) چارچ بهای قار ری م ج ر (سی تم جمعآظری ماریات ثالت امل ا ظ سلای
ردات ثات رظرتی اج ای اث بخش قار ن) ظ محدظریتها (اما ر ظج ب رظرتی عدم ظج ر ارارب سیاسی رر
ماارزب علیه د ار ظ ارضااط پایین رر ارارب ام ر عم می) مدر

قل ار گی رلد ظ ب ح لب شل ایط قلار ری

ماری پ سولی ظ سای ش ایط چارچ ب عملی بهیوهای ب ای اعالم راراییهای مقامات رظرتی تفیین ش ر
انتظارات معقول از سیستمهای اعالم اارای هالا اعلالم راراییهلا یکلی از ابزارهلای
د اظاری است اه ممکن است به جل گی ی از د ار امک اود اما توها با آن رمیت ان بله ایلن هلد
رست یادت این ام خل صاً رر اش رهایی اه رم ا اسی رر آن هو ز تکام ریادته ظ د ار گ لت رب
میباشود سی تمهای ماریاتی اارایی خ بی رداررد ظ اج ای قار ن ضلفیف اسلت صلارق ملیرمایلد
بااینحا سی تم اعالم رارایی خاصی اه بهخ بی ط احی شدب باشد ظ بهص رت اامل عمل اولد
ممکن است رر سی تم ضدد ار ظ سالمت اش ر 8عول مهم ظ تأثی گذاری باشد
هوگام رداع از بهاارگی ی یا تق یت بیشت سی تمهای اعالم راراییها م لئ الن رظرتلی الوش
گ ان بینارمللی باید از ت ظیج رابح های یک ان دوی از پیش ط احی شدب 0ب ای تملامی م قفیتهلا
اجتواب ظ رر ع ض باید ب ای ت ظیج اهدا سیاستگذاری ظ ایجلار تقاضلای مللی بل ای اصلالحات
شواسایی رابح های ممکن رر ب ت محلی ظ حمایت از ماردگاری اصالحات اوش گ ان راخلی را رر
این ام مشارات رهود
کدام چارچوب قانونی باید انتخاب شود؟
ب ای اعالم رارایی م ئ الن رظرتی رابح قار ری ظیژب یا ایدبآری ظج ر ردارر اش رها باید رس م
قار ری ظ تج بهی گذشتهی خ ر را مدر

ق ار رهود ظ ب ای تفیین ایناه ادام رظیک ر قار ری احتماالً

1- overall anti-corruption and integrity system
2- one-size-fits-all, technical blueprint solution
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رر بین سیاستمداران م ئ الن رظرتی ظ عم م م رم بیشت م رر حمایت ق ار میگی ر م لای جلاری
را م رر ارزیابی ق ار رهود
بیشت اش رها اص اعالم راراییها را رر مق رات پایهای خ ر جلای میرهولد املا ارتخلاب ایلن
مل بهی قار ری خاص باید با مدر
است اص

ق ار رارن م ض عات مط ح رر ب ت مللی ارجلام شل ر ممکلن

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

تضار موادع اعضاء پاررمان ظ غی ب؛ یا ایناه ممکن است قار ن خاصی ررم رر اعالم راراییهلا ظجل ر
راشته باشد با این همه باید این اطمیوان حاص ش ر اه اص

اساسی رر مقل رات پایلهای تلدظین

ش رد زی ا:
 م ی ی اه به تل یب مق رات پایهای موج میش ر ممکن است زمیوله را بل ای مولاظ بای
عم می باهد ایجار اتیاق ر

ظ اطمیوان از پذی ش اجتماعی ارزامات قار ریِ ادشا مهیا اود؛

 ممکن است مق رات پایهای حق ق ح یم خل صی شه ظردان را [رر رقش] م لئ الن رظرتلی
محدظر اود
 چارچ بهای قار ری گ ت ربت ی مث قار ن ماریات ظ حقل ق جلزا بایلد بله هوگلام ط احلی
سی تمهای اعالم راراییها مدر

ق ار گی رد

یک قانون برای تمام مسئوالن یا قوانین متعدد برای دستهبندیهای متعدد؟
این م أره جای بحث رارر اه آیا یک سی تم اعالم راراییها باید ب ای تمام قل ا ازجملله قل بی
مقووه ق بی اج اییه ظ ق بی قضاییه یا ب ای تمامی رستههای م لئ الن از ظزرا گ دتله تلا خدملهی
رظرتی به اج ا ررآید؟ اش رها باید با مدر

ق ار رارن رستههای مختلف م ئ الن رظرتلی بلا سلط ح

مختلف م ئ ریت ظ قدرت ظ هماوین ت اراییها ظ تیاظتهای آران ب ای ق ار گ دتن رر م قفیلت تضلار
موادع ظ د ار ب ای رستهها ظ شاخههای مختلف م ئ الن رظرتی مق رات اعلالم رارایلی ظیلژبای را
مدر

ق ار رهود
 موادع ظ راراییهای م ئ الن ارتخاب شلدبای مارولد اعضلای پاررملان بایلد مشلم

اعلالم
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راراییهای جداگارهای ش رد اه رر اختیار عمل م مل رم قل ار میگیل ر؛ آنهلا بایلد ظضلفیت
ارتخابی خ ر ظ قابلیت اج ای ضمارتهای اج ایی علیه خ ر را مدر

ق ار رهود این م ضل ع

ازط یر مق رات خ راوت ری جمفی به عول ان مثلا ت سلط رل عی امیتله پاررملاری خلاص
امکانپذی است
 هماوین م ئ الن اج ایی ارشد شام ظزرا ظ سای ب گزیدگان سیاسی (ظ ریز باالت ین سط ح
ق ب قضاییه ظ رارستانها) ممکن است به مق رات خاصی ریاز راشلته باشلود اله بهظاسلطهی
آنها اطالعات اعالم ام ا آران رر اختیار عم م م رم ق ار گی ر
پیشگی ی از ب ظز تضار موادع بین ااراولان رهارهلای رظرتلی بله عهلدبی ملدی اری مثل ظزرا ظ
رؤسای سازمانها است؛ بواب این ممکن است ه رهار رظرتی ب اساس اص ری مشت ک اه شاید شام
ارزام م ئ الن رربهای میاری ظ پایین به اعالم راراییها بش ر یا رش ر سی تم راخلی مختص خ ر را
راشته باشد حتی ب ای م اقفی اه ااراوان رربهای میاری یا پایین رظرتی راراییهای خل ر را اعلالم
رومایود باید سازظاار اوت ری خاصی ظج ر راشته باشد
چه نهادی مسئول است؟
هیچ راهکار رهاری خاصی را رمیت ان بهص رت ظیژب ب ریگ ی ب ت رار ت ظیژگیهای رهار بله
میزان زیاری به مد سی تم ب تگی رارر (چه ب ای تمام م ئ الن رهار ظاحدی رر ر

گ دتله شلدب

باشد چه ب ای رستههای مختلف م ئ الن رهارهای ظیژب) ظ ممکن است ب اساس مل ارر زیل متغیل
باشد:
 امی ی نهای رایمی پاررماری 8ب ای امک به خ راوت ری جمفی اعضای پاررمان؛ بااینحلا
اج ایی شدن آن به صداقت ظ ررسلتکاری اعضلای پاررملان ظ ظاالوش رأیرهولدگان آنهلا
ب تگی خ اهد راشت
 به همین ت تیب میت ان اعالم راراییهلای قضلات را ت سلط سلازمان خاصلی ررظن قل بی
1- Parliamentary standing commissions
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قضاییه مدی یت ا ر
 پیاربسازی سی تم اعالم ام ا ت سط ه یک از رهارهای رظرتی ب ای م تخدمان رظرتی خ ر
بهرح یاه م ئ ریت مدی را ب ای پیشگی ی از تضلار مولادع رر رهلار تحلت تللدی خل ر
موفکا رماید
 رستگاهی اه رارای استقال ظ ت ارمودی اادی بهمو ر ایجار سی تم اعالم ام ا ااراوان خ ر
باشد بهظیژب زماریاه مدی ان ب ای خ ر رقشی رر رابطه با پیشگی ی از تضار موادع قائ ری تود
رر اش رهایی اه اص پاسخگ یی رظرتی ظ سیاستهای م تاط از قا رر بخش رظرتلی ج یلان
راررد ظ جایی اه مدی ان رهارهای رظرتی به سطحی اادی از ح دهایگ ی رسیدبارد ه رهلار رظرتلی
میت ارد اعالم راراییهای م ب ط به ااراوان خ ر را جمعآظری ظ ب رسی اود (بهظیژب بلهرری رارلش
آنها رر زمیوهی تخللی خ ر ظ م ئ الن زی رسلت ظ مشل ظعیت آنهلا رر امل ری مارولد اجل ای
ضمارتهای اج ایی)
ظ دیت اعضای پاررمان ب ای ارایهی خ راوت ری اث بخش (مثالً ت سط امی ی نهای تخلللی
رر پاررمان) اغلب اظقات م رر ت رید ق ار میگی ر؛ بواب این خ رپایشی 8بایلد بلا شلیادیتی حقیقلی رر
اعالم راراییها ظ ریز رظشهای رم ا اتیک بلودمدت ب ای ارتخابات آزار ظ عارالره هم اب باشد
رر اش رهایی اه اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی ظ سیاستهای تضار موادع به ر لات جدیلد
ه تود سازمانهای تخللی رارای مزیت ظ اظر یت میباشود این سازمانها به رظشی ر اممولد بل
جمعآظری خدمات تخللی جدید متم از میش رد ظ به سلای بخشهلای رظرتلی املک میاوولد
بااینحا ممکن است این سازمانها (اه اغلب رر ق بی مج یه ق ار راررد) رر اج ای ارزاملات اعلالم
راراییها ب ای سای ق ا مث اعضای پاررمان داقد مش ظعیت باشود
رر اش رهایی اه مدی یت سی تم اعالم راراییها متم از است رهارهای م ئ

بایلد رر مقابل

مداخله سیاسی یا سای مداخالت رارظا 0از حمایت مفق ری ب خ ررار باشود رر این زمیوه باید بلا آنهلا
1- self-monitoring
2- undue interference
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مطابر با استارداررهای قاب اج ا ب ای مؤس ات ماارزب با د ار یا مؤس ات رارای اارا ر ر لارتی رر
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
راراییها ظ سای سازمانهای اوت

ماری ظ ردات ثات رظرتی باشد

چه کسی باید مکلف به اعالم داراییها شود؟

ررم رر ایناه چه مجم عهای از م ئ الن رظرتی باید مکللف بله تح یل اظهارراملههای اعلالم
رارایی ش رد هیچ استاردارر موحل بهد ری ظج ر رلدارر اشل رها بایلد ررمل رر هزیولهها ظ مزایلای
اوولد هلیچ

حیطهی پ شش گ ت ربت (ظ پ هزیوهت ظ سوگینت ) یا محدظرت این سی تم تاار ر

ش اهد قارعاوودبای ماوی ب این ظج ر ردارر اه ادزایش ه چه بیشت گ ت رگی مجم عهی م ئ الن
تحت پ شش رزظماً موج به پیشگی ی مؤث ت از د ار میش ر یا خی
 همانط ر اه قاالً گیته شد باید رر تو یم تکاریف م ئ الن بهص رت جداگارله ظ مطلابر بلا

رتاه ظ م ئ ریتهای آنها رقت ظیژبای ش ر گ چه تکاریف اعضای پاررمان ظ م ئ الن ارشد
باید به ر ات سوگین باشد اما ممکن اسلت تفهلدات م لئ الن علاری ظ بلهظیژب م لئ الن
سط ح مت سط ظ پایین ساک باشد
 تکلیف ادشای راراییها رااید بهص رت م تقیم به رتاه ظ مقام م تاط ش ر بلکه باید با میزان
اختیارات تلمیمگی ی ظ قدرت مدی یتی م ئ الن ظ ری کهای م بل ط بله تضلار مولادع ظ
س ءاستیارب از قدرت رابطه راشته باشد این تکلیف باید شام رهارهای خل صی ظ اد اری را
اه اختیار راررد ازط یر ب ظنسپاری به ارایهی خدمات عم می بپ رازرد ریز بش ر
 باید رار ت اه م ئ الن داسد اغلب راراییهای خ ر را به رام ب تگان هم
پوهان میاوود؛ بواب این رهتوها اوت

ظ سلای ادل ار

ظ پایش ث ظت مقام رظرتی بلکه ث ظت ب تگان رزریلک

ظ اعضای خار ارب ظی ریز باید امکان پذی ش ر این اار را باید ازط یر سی تم اعالم رارایلی
م ئ الن رظرتی یا ازط یر سی تم ماریات یا م اجع مج ی قار ن امکانپذی ال ر بااینحلا
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رر رابطه با ب تگان ظ اعضای خار ارب احت ام به ح یم خل صی اد ار ض ظری است

بهرری رگ اریهای دزایودبی م ب ط به حیاظت از ح یم شخلی حیطهی پ شلش سی لتمهای
راراییها رااید موج به ایجار بار سوگین ب اد ار زیاری ش ر اله مقلام رظرتلی ری لتود بلهظیژب اگل
اطالعات اعالم شدب مشم

ادشای عم می باشد

چه اطالعاتی باید اعالم شود؟
راموهی اطالعاتی اه باید اعالم ش ر به هد اعالم راراییها ب تگی رارر اوتل

تضلار مولادع

م تلزم اطالعاتی ررم رر آن رسته از موادع است اه ظ دیت تأثی گذاشتن ب عز از خدمات رسلمی
را راررد ره ایناه رزظماً تل ی جامفی از ررآملدها راراییهلا ا لبظاار بیل ظن از سلازمان ظ سلای
دفاریتها ارایه رهود از ط

ریگ ر ارت ررست ب ث ظت توها زملاری ممکلن اسلت اله اطالعلات

اعالم شدب بهررستی الیهی ررآمدها ظ راراییهای اصلی ظ ر سارات آن را موفکا اود
چگونه اظهارنامههای اعالم دارایی باید جمعآوری شوند؟
رر تفیین ب رامه زمانبودی تح ی اعالم راراییها میت ان ع ام ب یاری از این قای را ملدر
ق ار رار :هد اعالم راراییها موابع م ج ر حیطهی م ئ الن تحت پ شلش ظ تلاریخی اله رر آن
اطالعات م رر ریاز رر د م اعالم راراییها باید ادشا گ رر ررحارت الی باید م اقب بل ر تلا اطمیولان
حاص ش ر اه اطالعات اعالم شدب رر بازبهای زماری م رر ریاز بهرظز ش رد تا راربهلا بل ای تحقلر
هد بیان شدبی سی تم اعالم راراییها قاب استوار باشود
با ت جه به موابع ظ گ ت ش استیارب از ایوت رت رر ب خلی اشل رهای خلاص تح یل ظ پل رازش
اظهاررامههای اعالم رارایی باید بهص رت ارکت ظریکی ارجام ش ر یکی از مزایای ارجام چولین الاری
امکان استیارب از سی تمهای خ راار ب ای پ رازش اطالعات اعالم شدب است
رر سی تمهایی اه آگاهی از هد ظ استیارب از اعالم راراییها رر ا رسلتگابِ رظرلت گ لت ش
ریادته است به احتما بیشت سی تمهای جمعآظری متم از ب ای رسیدگی به اظهارراملههای اعلالم
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رارایی ظ مهارتهای ح دهای رر استیارب از راربهای ادشا شدب مطل بت است سی تمهای رلامتم از
به ش طی اه اوت

راخلی ظ آگاهی از ظظایف مدی یت رر جل گی ی از د ار بهررستی ررظرلی شلدب

باشود م جب ت هی ر ارت م ئ الن سازمانهایی میگ رر اه شخص اعالم اوولدب امل ا رر آن
اشتغا رارر
چگونه اعالم داراییها راستیآزمایی شوند؟
بیشت سی تمهای اعالم رارایی از ر عی رظا راستیآزمایی بهل ب میگی رلد بلهظیژب اگل تفلدار
م ئ الن تحت پ شش ظ میزان د ار ررک شدب باال ظ ررعینحا اعتمار بله رظرلت پلایین ظ جامفله
مدری ضفیف باشد
راستیآزمایی بهظیژب ب ای حیظ ار جام ظ یکپارچگی اطالعات رر سی تم (مثالً ب ای جل گی ی از
جمعآظری اطالعاتی اه جمعآظری آنها به ص رت ر ام مود به رتایج راررستی موتهی ملیگل رر) یلا
ب ای رسیدگی به رگ اریهای عم می رر رابطه بلا سلاک زرلدگی ب خلی م لئ الن رظرتلی ت صلیه
میش ر
ایناه ارتخاب اظهاررامههای اعالم رارایی خاصی اه م رر راستیآزمایی ق ار میگی رد تللاردی
ماتوی ب ری ک یا ب ماوای رظش ریگ ی ارجام ش ر بهر

میرسد اه رر این خل ص ایجار ر عی

ت ازن میان راستیآزمایی ر اممولد بل ماولای مل ازین سلختگی اره ظ رظیکل ر تللاردی اله پیل ظ
اخطارهای خاص یا سای عالئم عم میاود مییلد باشلد از راسلتیآزمایی تفلدار ب لیار زیلاری از
اظهاررامههای اعالم رارایی باید اجتواب ش ر زی ا این اار خط هزیوههای باالی اج ای ایلن راسلتی
آزمایی رر ازای یادتههای م تاط اردک را ادزایش میرهد
ب خی اش رها ممکن است اظهاررامههای اعالم رارایی خاصی را به رالی مفتا ظ قاب ت جیهی
م رر راستیآزمایی ق ار ردهود مثالً رر م ارری اه ادشای عم می بهخ ریخ ر اادی میباشد جامفه
مدری ق ی ب رب رسارهها رارای استقال اادی میباشود ظ ارتخابات عارالرله ظ آزار اسلت بااینحلا
ممکن است این رظش ب ای ب آظررب سازی تقاضای عم می ب ای پاسخگ یی ظ م ئ ریتپذی ی بخش
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رظرتی اادی رااشد
برای نظامهای اعالم دارایی به چه ضمانتهای اجرایی نیاز است؟
ضمارتهای اج ایی قار ری ررالیهی سی تمهای اعالم رارایلی عولل ی ضل ظری ری لتود؛ بله
خل ص رر جایی اه از ادشای عم می اطمیوان حاص شل ر ظ رسلارههای دفلا ظ جامفله ملدری ظ
ظااوشهای آنها بقدر ایایت ع ام ر م رهودب ظ م ث ی باشود بهعالظب ررص رتیاه ضمارتهای
اج ایی رر عم م رر استیارب ق ار گی ر رر ب خی م ارر ممکن اسلت توهلا اعلالم عمل می ضلمارت
اج ایی اعما شدب بهعو ان اقدامی بازرارردب مدر

ق ار گی ر اطالعات م ب ط به اعما این رل ع از

ضمارتهای اج ایی ریز الزم است ب ای عم م ادشا ش ر
ضمارتهای اج ایی ب ای رعایت ارزامات سی تمهای اعلالم رارایلیهلا بلهظیژب زملاریاله ایلن
سی تمها طیف گ ت ربای از م ئ الن رظرتی را پ شش میرهولد ابلزار مهملی را دل اهم میاوولد
ضمارتهای اج ایی راشی از عدم رعایت ق ارین اعالم راراییها یا اظهاررامههای اعالم رارایی خاصی
اه ری تح ی رارب میش رد ظ اام ری تود مشم

ب خی اقلدامات اراری یلا ارضلااطی میشل رد

ضمارتهای اج ایی جزایی رر رابطه با سی تمهای اعالم راراییها رایج ری لتود :ظجل ر تضلار مولادع
بهص رت ذاتی ج م ری ت اما ممکن است موج به ب ظز ج ایملی شل ر؛ علالظب بل آن ضلمارتهای
اج ایی جزایی ر ات به ضمارتهای اج ایی اراری م تلزم ش اهدی ق یت رد بااینحا بله صل رت
یک اص این ضمارتهای اج ایی ررص رت ارایه اطالعات راررست قاب به اجل ا گلذاررن ه لتود
ضمارتهای اج ایی راشی از ارایه اطالعات راررسلت م لتلزم ظجل ر رل عی سلازظاار راسلتیآزمایی
مفتا رد اما هیچ استاردارر ظ مفیار مشخلی رر این زمیوه ظج ر ردارر؛ چ ااه رظیک رهای ملی طییلی
از را ر ضمارت اج ایی تا ظج ر ضمارتهای اج ایی جزایی را شام میش رد
ضمارتهای اج ایی ب ای م ئ الن سمتهای سیاسی ارتخابی م أرهای خاص ظ ح لاس اسلت
زی ا اقدامات ارضااطی ظ اغلب سای ضمارتهای اج ایی را بهرری اصل

قلار ن اساسلی ظ م قفیلت

ظیژب این م ئ الن رمیت ان به اج ا گذاشت بااینحا ب خی از ضمارتهای اج ایی مؤث بایلد بل ای
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م ئ الن موتخب قاب اج ا میباشد چ ااه رر غی این ص رت به ر

خ اهد رسید اه این م لئ الن

ظرای رست س قار ن ق ار گ دتهارد الزم است حیطهی ادشای عم می اطالعات اعلالم شلدب آنقلدر
گ ت رب باشد اه به رأیرهودگان رر تلمیمات ارتخاباتی امک اود
چه اطالعاتی باید در دسترس عموم مردم و سایر نهادهای دولتی قرار گیرد؟
با ظج ریاه گ ایش جهاری به سمت ادشای بیشت اطالعات ررخلل ص رارایلیهلای ااراولان
بخش رظرتی میباشد اما م ض ع ایجار تفار ررست بین ادشای عم می اطالعات مل تاط بلا امل ا
م ئ رین بخش رظرتی ظ حیاظت از ح یم خل صی هماوان م رر بحث است ب ای ادشلای (حلداق
بهص رت جزیی) اطالعات م تاط با ام ا م ئ الن سیاسی ر ی اعضای پاررمان رالیلی ق ی ظج ر
رارر ررص رت ب ظز رگ اری جدی رر رسارهها یا جامفه مدری سیاستمداران باید ب ای ارایه ت ضلیحات
رر رابطه با اطالعات ادشا شدب آمارب باشود ررم رر م ئ الن رظرتی رر سلط ح پلایینت اراری بایلد
ب اساس اظر یت بودی صحیح ظ با ت جه به مالح ات مختلف ازجملله عل

راخللی ظ میلزان د لار

ارراکشدب رر ه اش ر میزان مواسای از ادشای عم می ام ا این رسته از م ئ الن تفیین گ رر
ب ای ادزایش اث ات مثات سی تمهای اعالم رارایی راربهای اعالم شدب بهمو ر اشلف جل ایم
احتماری باید رر رست س بازرسان ق ار گی ر اگ چه ممکن است رالی خاصی رر زمیوه م ای م ب ط
به ح یم شخلی ب ای عدم ارایهی الیه اطالعات خل صی به م ئ الن ماد ق ظج ر راشلته باشلد
اما اش رها باید استیارب از اعالم راراییها را بهمو ر ر ارت ب تضار موادع ادلزایش رهولد ظ رلذا بله
اد ار ارشد رر رستگابهای رظرتی اجازب رست سی به راربهلای م ب طله را بدهولد رر اشل رهایی اله
سازمانهای مج ی قار ن ب ای اوت

ث ظت یلا تضلار مولادع هماهولگ شلدبارد بایلد از رست سلی

سازمانهای مج ی قار ن به پایگابهای راربی م تاط با ام ا م ئ رین اه رر سای رهارهای رظرتلی
رگهداری میش رد اطمیوان حاص ش ر
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چگونه باید سیستم اعالم دارایی را ارزیابی کرد؟
سؤاالتی ر ی ایناه اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی رر عم تا چه اردازب بله الاهش میلزان
د ار یا ادزایش اعتمار عم می امک میاود رر آیودبی رزریلک بهصل رت قلاطع قابل پاسلخگ یی
رخ اهد ب ر بااینظج ر اش رها باید تا جایی اه ازر

میلزان مولابع م جل ر مقلدظر اسلت عملکل ر

سی تم اعالم رارایی ظ ت سفه ظ بهاارگی ی شاخصهای اادی ب ای ارزیابی اث بخشی آنها را مدر
ق ار رهود این شاخصها ممکن است میزان تطابر با ارزامات تکمی ظ تح ی اظهاررامههای اعلالم
رارایی ار اع ظ تفدار اقدامات حق قی ر ی اقدامات ارضااطی یا تحقیقات جوایی ررم رر اطالعات ارایه
شدب رر اظهاررامههای اعالم رارایی تفدار ررخ است بل ای رست سلی اظهارراملههای اعلالم رارایلی
ت سط عم م ظ غی ب را رشان رهود
اارآمدی سی تم اعالم راراییها رهتوها به میزان رستیابی به اهدا بیانشدبی خ ر ب تگی رارر
بلکه به هزیوهی راباردازی آن ریز ب تگی رارر (اارایی زماریاه هزیوه خیلی باال باشلد قابل ت ریلد
است)؛ بواب این اش رها باید تا حد ممکن ر ارت م تم ی ب موابع (ماری ار اری) ص
راباردازی سی تم اعالم رارایی راشته باشود

شلدب بل ای

بخش دوم
تحلیل روشهای موجود اعالم داراییها
رر بخش «تحلی رظشهای م جل ر اعلالم رارایلیهلا» از رظشهلای م جل ر رر زمیوله اعلالم
راراییها رر ارظپای ش قی ظ آسیای م ازی ظ ب یاری از اش رهای عض  OECDرر ارظپای غ بی ظ
آم یکای شماری تحلی ر اممودی ارایه میش ر رر این بخش به ب رسی عواص اصلی سی لتمهای
اعالم رارایی ر ی اهدا سیاستگذاری چارچ بهای قار ری ظ ت تیالات سلازماری رسلتهبودیهای
م ئ الن رظرتی ملزم به تح ی اظهاررامههای اعالم رارایی ظ رل ع اطالعلات مل رر ریلاز رظا هلای
راستیآزمایی اطالعات اعالم شدب ضمارتهای اج ایی ب ای رقض مق رات ظ ادشای عم می پ راخته
میش ر این بخش از مطارفهی حاض هماوین به اث بخشی هزیوهای ظ میید ب رن سی تمهای اعالم
رارایی میپ رازر

1

فصل 1
پیشینهی تاریخی
و استانداردهای بینالمللی

غی از چود م رر اظریه سی تمهای اعالم رارایی م ئ الن رظرتلی بفلد از جولگ جهلاری رظم بله
ر خههای مدرن تادی شدرد (ب ررسکی  8ظ همکلاران  0227شلک  8ص  )07رر ایاالتمتحلدب
آم یکا استارداررهای مقابله با د ار م جب ایجار ارگیزب ب ای پ ظژبهای تق یت صداقت رظرتی شلدرد
یکی از اظرین بیاریههای سیاسی م ب ط به اج ای ادشای راراییهای شخلی ب ای ب خی از م ئ الن
ددرا خاص رر متن پیام رییاجمه ر ت ظمن 0به اوگ بی  8728اعلالم شلد« :بلا ت جله بله تملام
سؤاالتی اه ام ظز ررم رر صداقت ظ ررستی م ئ الن رظرتی مط ح است ازر

من همه ما باید خل ر

را ب ای ارایهی اطالعات ظ حقایر م ب ط به ررآمدمان رر گزارشهای رظرتی آمارب اویم »][1

رر رهه  8722ع ام متفدری مارع استیارب از اعالم رارایی م ئ الن رظرتی رر سطح ددرا شلد
توها رر سا  8762رییاجمه ر ریودظن ب جار ن ارزامی را مط ح ا ر اه ب آن اساس م لئ الن
ددرا باید اطالعاتی را ررم رر راراییهای خل صیشان ب ای م اجع رظرتلی ادشلا اوولد (مکولزی ظ
هادکن  0220صص  )06-04قا از ایناه اوگ بی آم یکا قلار ن اخلالق رر رظرلت را رر سلا
 8791تل یب اود پ ظردبی رس ایی ظات گیت ظ سای رس اییها رر سلطح جامفله مطل ح بل ر ایلن
مل به اه هو ز هم ررحا اج ا است تمامی ااراوان بلاالت از رربای خلاص رر سله قل بی رظرلت
ددرا ملزم میاود تا اطالعات ماری خ ر را با جزئیات بهص رت عم می ادشا اوود
رر رههی  8722پ ظژبهای ادشای ام ر ماری رر سطح ااراوان رظرتی آم یکا ریز محقر شلد تلا
سا  8767تفدار  88اش ر ادشای ام ا ااراوان رظرتلی را ارزاملی ا ررلد (آرایلاریک ظ جیکل

بز0

 8776ص  )49رظاج ارزامات ادشای ملاری بل ای م لئ الن رظرتلی رر رهله  8792ادلزایش یادلت
(آرایاریک ظ جیک بز  8776صص  )41-49شمار رظزادلزظن م لئ الن تحلت پ شلش ظ رامولهی
اطالعاتی مشم

ادشا موج به ط ح پ ظردبهای متفدری رر رارگاب گ ریدب اه ب آن اساس ادشلای

ام ا حر ح یم خل صی را رقض ا رب است ایاالت متحدب آم یکا شاهد م جی از این رارخ اهیها
رر رههی  8792ب ر تااو ن رتیجهی این رعاظی ایجار شواختی الی از اختیار رظرت بل ای اجالار بله
1- Burdescu
2- Truman
3- Anechiarico and Jacobs
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مو ر ادشای ام ا ااراوان بخش رظرتی ب رب است (رظر 8771 8صص )42-44
پاازآن ادشای ررآمد راراییها ظ موادع ماری م ئ الن رظرتی به بیشت اش رهای ارظپای غ بی
ریز ظارر شد ارگل تان م رری استثوائی ب ر؛ یفوی اش ری اه قار ن ماارزب با د ار را رر اظای 8117
تل یب ا رب ب ر ش اهد تاریخی حاای از آن است اه پاررملان تملایلی رداشلت تلا قل ارین ادشلای
سختی را اعما اود امیتهی موتخای اه رر سا  8767تأسیا شد ریز مجدرا به این رتیجه رسلید
اه بهرری اعتمار به ش ادت ظ خ یشتنراری اعضای پاررمان ریازی به ثات موادع ری ت؛ اما رر سلا
 8794مجلا ع ام ثات موادع را اج ا ا ر حتی بفد از سا  8794این سؤا اه رقیقلاً چله مولادفی
ب ای اعالم یا ثات م رر ریاز است تا حدظری بدظن پاسخ ماردب اسلت ظ اعضلای پاررملان بایلد آن را
تفیین اوود
اعالم رارایی م ئ الن رظرتی رر رهه  8712رر ارظپای غ بی ارتشار یادت رر سا  8710قلار ری
ررم رر اعالم رارایی رر اسپاریا تل یب شد همان سا اعضای پاررمان ایتاریا مکلف شدرد اه ام ا ظ
ررآمد اضاده شدبی خ ر را ادشا اوود رر سا  8710قار ری بل ای اوتل

رظرتلی ثل ظت م لئ الن

ارتخابی رر پ تغا تل یب شد ر امهای اظریه (ظ تا حدظری دفلی) ادشای امل ا مقاملات رظرتلی رر
ارظپای غ بی با ر ام ایاالتمتحدب آم یکا ازر

پیایدگی طیف م لئ الن یلا سلازظاارهای اج ایلی

همخ اری رداشتود
اظاخ رهه  8712ظ  8772رر بیشت ارظپای م ازی ظ ش قی ظ مواطر ریگل جهلان رم ا اسلی
ایجار شد ب اساس قار ن س سیاری تی م ئ الن رظرتی عم ماً مجا ر را ررد ررآمد یا رارایی خل ر را
اعالم رمایود همزمان با رشد قاب ت جه مااحلث مط ظحله ررخلل ص مالارزب جهلاری علیله د لار
اش رهای جدیدی ر ات به ایجار سی تمهای اعالم ام ا ظ یا گ ت ش حیطه ظ میزان سی لتمهای
قدیمی م ج ر اقدام رم ررد ب یاری از اش رهای س سیاری تی سلابر اظهارراملههای اعلالم رارایلی
خاصی را ب ای م ئ الن رظرتی رر ط

رهه  8772مف دی ا ررد

جدظ  8-8سا بهاارگی ی اعالم رارایی م ئ الن رظرتلی را رر اشل رهای ارظپلای م الزی ظ
1- Rohr
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ش قی ظ اتحاریه ش رظی سابر رشان میرهد اه پ سشوامههایی را ب ای این مطارفه تح ی راربارلد
همه اش رهای این موطقه اه رر سا  0224ظ  0229به اتحاریه ارظپلا ملحلر شلدرد سی لتمهای
اعالم رارایی خ ر را تا سا  0222تل یب ال رب ب ررلد اراتله میتل ان ایلن م ضل ع را بلا شل ایط
عض یت اتحاریهی ارظپا ت جیه ا ر اما این رظرد تا ق ن  08یفوی زماریاه راظطلاان جدید عض یت رر
اتحاریه ارظپا از اش رهای ارظپایی ظ اش رهای عض جماهی ش رظی سابر بدظن این خ استه ق ارین
م تاط با ادشای ام ا ااراوان بخش رظرتی خ ر را ت سفه راررد ارامه راشت

جدظ  : 8-8سا بهاارگی ی اعالم رارایی م ئ الن رظرتی رر اش رهای ررحا گذار ظ سای
اش رهای موتخب
سال معرف

کشور

8794

ارگل تان

8791

ایاالت متحدب آم یکا

8710

اسپاریا ایتاریا

8770

اسل ظری

8770

بالرظس اا این

8774

الت یا

8772

آرااری است ری

8776

قزاق تان رظماری

8771

گ ج تان ریت اری

0222

بلغارستان

0228

ب سوی ظ ه زگ ین

0220

مقدظریه

0220

ا ظاسی

0224

ق قیزستان ا زظظ

0222

آذربایجان ا زظظ

0226

تاجیک تان

تذا  :ررص رتیاه رر پاسخهای ظاصله ازط یر پ سشوامه بین سا تل یب قلار ن ظ اجل ای آن تیلاظت
ظج ر راشت تاریخ تل یب قار ن ررج شد
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رهه  8772رهتوها شاهد رظاج اعالم راراییها رر اش رهای ررحا گذار بل ر بلکله شلاهد ظهل ر
استارداررهای بینارمللی ب ای این مو ر ریز ب ر یکی از اظرین اسواری اه اعلالم رارایلی م لئ الن
رظرتی رر آن پیشبیویشدب او ار ی ن ماارزب با د ار میان اش رهای آم یکلایی 8بل ر اله رر سلا
 8766تل یب شد این او ار ی ن رظرتهای عض را به ایجار حیظ ظ تق یت «سی لتمهایی بل ای
ثات ررآمد راراییها ظ ری ن اد اری مللزم میال ر اله ب اسلاس قلار ن اارا رهلایی رظرتلی را رر
سمتهای خاص ب عهدب راشتود ظ ررجایی اه مواسب ب ر ایشان را مللزم بله ادشلای عمل می ایلن
اطالعات میا ر» ] [2او ار ی ن ماارزب با د ار اتحاریه آد یقلا (ملل ب سلا  )0220رظرتهلای
عض را متفهد میاود تا «الیهی م ئ الن یا م ئ الن مفیوی را به اعالم راراییهای خل ر رر زملان
تلدی سمت رر سازمانهای رظرتی رر ط

رظربی تلدی ظ بفدازآن ملزم اوود» ][3

اظرین استاردارر ارظپایی رر ت صیه رامهی  Nr.R(2000) 10امیتهی ظزرا به رظ عضل ررمل رر
م امرامهی م ئ الن رظرتی (مل ب  88می )0222یادت میش ر اه ماربی  84این ت صیه رامله بله
اعالم راراییها اشارب رارر« :مقامی رظرتی اه سمت خاصی را اشغا میاود ظ بهظاسلطهی آن مولادع
شخلی یا خل صی ظی تحت تأثی ظظایف رسمیاش ق ار میگی رد باید مطابر با قلار ن رر زملان
مق ر ظ رر د اص مو م ظ ه زمان اه تغیی اتی رظی میرهد ماهیت ظ گ ت بی این مولادع را اعلالم
اود» ت جه راشته باشید اه این ت صیهرامه توها ب هد اعالم ام ا ب ای اوت

تضار موادع تأایلد

رارر ظ ره ر ارت ب ث ظت اه م رر رظم ریز رر تفداری از اش رها با اهمیت قلمدار میش ر
ش ایط شام اش رهایی است اه تمای راررد به عض یت رر اتحاریه ارظپا رائ ش رد ظ ررحارلت
الی حاظی ارزام ص یحی ب ای ب ق اری سی تم اعلالم راراییهلای م لئ الن رظرتلی ری لت (هلیچ
م رری رر قار ن اتحاریه ارظپا یا  acquis communautaireررم رر اعالم راراییها ظج ر ردارر) رر
سمت عض یت رر اتحاریه ارظپا این ارزام با عااراتی الی ب ای اش رهای عض بیلان گ ریلدب اسلت:
«اه رراش ر راظطلب رهارهای با ثااتی باید ظج ر راشلته باشلود اله ضلامن رم ا اسلی حاامیلت

1- Inter-American Convention Against Corruption

فصل اول :پیشینهی تاریخی و استانداردهای بینالمللی 45/

قار ن حق ق بش ظ غی ب باشود» ] [4رر ضلمن ارت لار ملیرظر اله اشل رهای راظطللب ارزاملات
استارداررهای بینارمللی م ب ط را ب آظررب ظ رظا های متفدری را ب ای مالارزب بلا د لار بهاارگی رلد
عالظب ب آن توها اش رهای خاص از ب خی ارزامات عیوی ررم رر اج ا ظ تق یلت اقلدامات مل تاط بلا
اوت

تضلار مولادع ظ راسلتیآزمایی راراییهلای م لئ الن رظرتلی بلهعو ان بخشلی از تقاضلاهای

اتحاریهی ارظپا ب ای اوت

د ار استقاا ا ررد

بواب این اگ چه هیچ ماوای قار ری ارزامآظر ظ رری قاطفی ررمل رر اث بخشلی سی لتمهای اعلالم
رارایی ظج ر ردارر اما اعالم رارایی م ئ الن رظرتی بهص رت استاردارر غی رسمی اتحاریه ارظپا بل ای
اعضای راظطلب ررآمدب است چوان اه پیشت عو ان شد ه  82اش ر ارظپای م ازی ظ ش قی اه رر
ق ن  08به اتحاریه ارظپا پی ستود این سی تمها را با ااراییهای امت ظ یا بیشت قا از ارحاق ظاقفی
به اار ب تهارد اارا ر سی تمهای اعالم رارایلی هماولان رر اشل رهای راظطللب تحلت ر لارت
امی ی ن ارظپا ق ار رارر
ام ظزب اعالم رارایی م ئ الن رظرتی بخشی از استاردارری جهاری است اه رر او ار ی ن مالارزب
با د ار مل متحد (مل ب  )0220ق اررارب شدب است مارب ( 1بود  )2حاظی استاردارری مالیم اسلت
اه رظرتهای عض را ملزم میاود تا «مطابر بلا اصل

حقل قی اساسلی راخللی خل ر ظ ررصل رت

مواسب ب رن ب ای ارجام اقدامات ظ ایجار سی تمهایی تلالش اوولد اله م لئ الن رظرتلی را مللزم
میاود تا رر ا ت مقام رظرتی دفاریتهای خارجی اشتغا سل مایهگذاریهلا راراییهلا ظ مزایلای
مهمی اه م جب ب ظز تضار موادع میش ر را رزر م اجع مواسب اعالم اوود »
این او ار ی ن به م أره ادشا ام ا م ئ رین رظرتی رر پ ت «بازگشلت راراییهلایی بله غلارت
ردته» 1اشارب رارر ظ تل یح میاود اه «ه اش ر عض طار قار ن راخللی خل ر ایجلار ر امهلای
مؤث ادشای ماری را رر رابطه با مقامات رظرتی خاص ظ مجازات مواسب به خلاط علدم رعایلت آن را
مدر

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

مدر

ق ار خ اهد رار تا چواراه تحقیر ط ح رع ی ظ اسلت رار ع ایلد راشلی از جل ایم احل از شلدب
1- Stolen Asset Recovery

 /41اظهار داراییهای مقامات دولتی ،ابزاری برای پیشگیری از فساد

ب اساس این او ار ی ن ض ظری باشد به م اجع صالحیترار خ ر امکان رهلد تلا آن اطالعلات را بلا
م اجع صالحیترار رر سای اش رهای عض ماارره رمایود » (ماربی  20بود )2
ارزامات او ار ی ن سازمان مل متحد د ات از تکلیف عو ان شدب رمیباشد بااینحا به رقل از
عاارات ررج شدب رر راهومای قار نگذاری ب ای اج ای او ار لی ن مالارزب بلا د لار سلازمان ملل

8

(سازمان مل  0226بود  80ص  )4مشخص است اه رظرتها ملزم ه تود تا اجل ای سی لتمهای
اعالم رارایی را مدر

ق ار رهود ظ تفیین اوود اه آیا این سی تمها با ر لام قلار ری ایشلان تواسلب

راررد یا خی
ت صیههای بیشت ی رر راهومای دوی او ار ی ن سازمان مل  0ارایله شلدب اسلت (سلازمان ملل
متحد  0227صص  )06-02ظ شام م ارر زی میش ر:
 ادشای ام ا تمامی ار اع ررآمدهای م لتم ظ راراییهلای م لئ الن را شلام میشل ر (تملام
م ئ الن یا بخشی از م ئ الن گماشته شدب از ررب یا بخشی خاص به باال ظ خار اربهای ایشان)
 د مهای ادشای ام ا مقای هی ساریارهی ظضفیت ماری م ئ الن را می

میاود

 رظیههای اعالم ام ا مارع از احتما پوهان ا رن ام ا ااراوان رظرتی ازط یلر ریگل ان را
تا حد ممکن د اهم میآظرر بهعو انمثا راراییهایی اه ت سط اد اری رگهلداری میگل رر
اه یکی از رظ عض امکان رست سی به آن را ردارر (بهعو انمثا ام ا رر اش رهای ریگ
ظ یا ت سط اد ار غی مقیم رر اش ر)
 سی تمی قاب اتکا ب ای اوت

ررآمد ظ رارایی همهی اد ار (حقیقی ظ حق قی) بلهعو انمثا

ازط یر اراربی ماریات ظج ر راشته باشد (تا رر رابطه با اد ار یا اشخاص حقل قی مل تاط بلا
م ئ الن رظرتی قاب رست سی باشد)
 م ئ الن ب ای تفیین/اثاات موابع ررآمدی خ ر ظظییهی سوگیوی راررد
 م ئ الن تا حد ممکن از اعالم راراییهای غی م ج ر موع میش رد تا رر آیودب رت ارود از آنها

1- the Legislative Guide for the Implementation of the UN Convention Against Corruption
2- Technical Guide to the UN Convention
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بهعو ان ت جیه ث ظتی اه رر غی آن ص رت قاب ت جیه ری ت استیارب اوود
 سازمانهای ر ارتی ری ظی ار اری تخلص ظ دیت دولی ظ اختیلار قلار ری الادی را بل ای
اوت

مؤث راررد

 ج یمههای بازرارردب مواسای ب ای رقض این ارزامات ظج ر رارر

 ابزاری برای پیشگیری از فساد، اظهار داراییهای مقامات دولتی/44

:نکتهها
1. President Harry S. Truman’s Message to Congress, 27
September 1951. Here quoted from G.C. Mackenzie and M.
Hafken (2002), Scandal Proof: Do Ethics Laws Make
Government Ethical?Brookings Institution Press, p. 19.
2. Article III, Paragraph 4 of the Inter-American Convention
against Corruption, www.oas.org/juridico/english/Treaties/b58.html.
3. Paragraph 1, Article 7 of the African Union Convention on
Preventing and Combating Corruption,www. a f r i caunion.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20P
rotocols/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf.
4. This was part of the so-called Copenhagen criteria; see
Presidency Conclusions, Copenhagen European Council, 21-22
June 1993, www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_en.
pdf.
فهرست کتابها
1. Anechiarico, F. and J.B. Jacobs (1996), The Pursuit of Absolute
Integrity: How Corruption Control MakesGovernment Ineffective,
University of Chicago Press.

2. Burdescu, R. G.J. Reid, S. Gilman and S. Trapnell (2009), Stolen
Asset Recovery – Income and Asset Declarations: Tools and
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Press.
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www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCA
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فصل 2
اهداف سیستمهای
اعالم دارایی

اوت

تضار موادع –او ار ی ن ماارزب با د ار سازمان مل متحد با ص احت به امکان ب ظز تضار

موادع بهعو ان ماوایی ب ای اعالم اطالعاتی اه باید ادشا گ رر اشلارب میاولد ایلن م ضل ع رشلان
میرهد اه اوت

تضار موادع رایجت ین هد استیارب از اعالم رارایی م ئ الن رظرتی است میت ان

گیت اه پیشگی ی از تضار موادع امت به این م ض ع میپ رازر اه آیا تضار موادع رر م قفیتی خاص
ممکن است رر ارجام ظظایف رسمی مداخله اود یا خی هماوین رگ اریهلای گ لت ربت ی ررمل رر
پاسخگ یی رظرتی ظج ر رارر اله امکلان الیتل ارزیلابی دفاریتهلای مقلام رظرتلی اعلم از ایناله
ارگیزبهای د ری ظی چی ت را ادزایش میرهد

اارر  8-0تضار موادع
مطابر با رست رارفم های  OECDتضار موادع «شام تفلارض بلین ظظییلهی رظرتلی ظ مولادع
خل صی مقام رظرتی میش ر اه مقام رظرتی رر آن موادع رارای ظ دیت خل صی خاصلی میباشلد
اه ممکن اسلت بل عملکل ر ظظلایف ظ م لئ ریتهای رسلمی ظی تلأثی رامواسلای راشلته باشلد»
( 0220 OECDص )04
ظج ر تضار موادع بهص رت ذاتی به موزره این ری ت اه مقام م رر ر

داسد است بلکه بله ایلن

مفوی میباشد اه مقام رظرتی میان ظظییه رسمی خ ر ظ مویفت خل صیاش بل سل رظراهلی قل ار
میگی ر؛ مثالً زماریاه ظی تلمیم میگی ر ق اررار تداراات عم می را بله شل ات خل ر یلا شل ات
ب تگان رزریک خ ر اعطا اود ممکن است باز تلمیم بگی ر موادع عمل می را بله مولادع خل صلی
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
ایجار تمایز میان تضار موادع حقیقی ظ تفارض موادع ظاه ی اله رر آن بلهر

میرسلد ممکلن

است موادع خل صی اارگزار رظرتی تأثی راررستی ب ارجام ظظایف ظی راشته باشد املا رر حقیقلت
چوین ری ت ظ هماوین ایجار تمایز میان تضار موادع احتماری اه رر آن مقام رظرتی موادع خل صلی
خاصی رارر اه ررص رت تغیی ش ایط رر آیودب ممکن است م جب ب ظز تضلار مولادع ظاقفلی گل رر
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ام ی ض ظری است
مارب (9بود  )4او ار ی ن ماارزب با د ار مل متحد مطابر با اص

اساسی قار ن راخلی رظرتهلا

آنها را ملزم میاود تا سی تمهایی را پیاربسازی حیلظ ظ تق یلت رمایولد اله شلیادیت را ادلزایش
میرهود ظ از تضار موادع جل گی ی میاوود بااینحا ط احی سیاستهای محکلم ظ اسلت ار اوتل
تضار موادع رر حیطهی صالحیتهای ملی ایشان ق ار میگی ر
رظیک رهای رایج ر ات به رسیدگی به تضار موادع عاارتارد از:
ارف-تف یف تضار موادع رر یک گ ت ب ظسیع ظ ارت ار از م ئ الن رظرتلی بل ای شواسلایی آن ظ
اجتواب از اقدام رر م قفیتهای خاص
ب -تف ییی طییی از ش ایط خاص اه با ارجام ظظایف رسلمی دل ر راسلازگار اسلت (ملثالً مولع
استخدام اد ار خارج از سازمان یا تف یف طییی از اد ار اله مقلامی رظرتلی رمیت ارلد ررمل رر آنهلا
تلمیمگی ی اود)
ج -ادشای تضار موادع ب ای عم م ظ ارت ار ایناه ر ارت رظرتی م ئ الن بخش رظرتی را مجا ر
خ اهد ا ر تا با ظج ر موادع خل صیشان ب اساس موادع عم می اقدام اوود (رظیکل ری اله اغللب
م ارر رر رابطه با اعضای پاررملان ظ سلای صاحبموللاان سیاسلی اتخلاذ میشل ر) گ چله ب خلی
اش رهای خاص بیشت ب یکی ازاینرظیک رها تکیه میاوود اما ب یاری از اش رها ریلز عواصل ی از
ه یک از آنها را به اار میگی رد
شیادیت ظ پاسخگ یی رظرتی :رر اوار پیشگی ی از تضار مولادع از شلیادیت پاسلخگ یی رظرتلی
اعتمار ظ صداقت ریز بهعو ان رگ اریهای مهملی رر شلمار اهلدا سی لتمهای اعلالم رارایلی یلار
میش ر این اهدا بلههیچعو ان متولاقض ری لتود؛ آنهلا تأایلدات سیاسلی مل تاط بلا ه یلک از
سی تمهای حک متی را موفکا میاوود ازر

تاریخی حر رارخ است از رظرت به حر گ ت ربت ی

ب ای بلاخا شلدن از اطالعلات م جل ر رلزر رظرلت گ لت ش یادتله اسلت هوگلامیاله محتل ای
اظهاررامههای اعالم رارایی م ئ الن رظرتی رر رست س عم م قل ار میگیل ر ایلن ابلزار بله شلکلی
اساسی به حر با خا شدن (طار اطالق متداظ آزاری اطالعات) را به راربهای خل صی م لئ الن
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رظرتی ت ی میرهد
پیشگی ی از تضار موادع احتماالً رر اش رهایی مث ارگل تان تا حد بیشلت ی مل رر تأایلد قل ار
گ دته است بهگ رهای اه رر آن «تمایلی ب ای ادشای ررآملد ظ راراییهلای شخللی ظ خلار ارگی ظ
ارتشار این اعالم راراییها ظج ر ردارر رر ارگل تان ارزاماتی الی ب ای اعالم ررآمد ظ راراییها ظجل ر
ردارر ظ رری آن جل گی ی از رقض ح یم شخلی تل یحی رر این ارزامات است رظیک ر ب یتاریا ماتوی
ب این ایدب است اه ه یک از صاحبمولاان رظرتی باید آن رسته از موادع ملاری ظ غی ملاری خل ر را
اه ممکن است به شکلی مفق

ازر

ریگ ان ب اعما ظی تأثی بگلذارر اعلالم اوولد شلیادیت ظ

پاسخگ یی شخلی یک م ض ع الیدی رر ر ام ارگل تان است»(ظیل ریا-مودیتا 0222 8ص )81
رر ایاالتمتحدب آم یکا احتماالً ب پاسخگ یی ظ صداقت الی تأاید بیشت ی ظج ر رارر رر ارظپای
م ازی ظ ش قی بهر

میرسد اه تقاضا ب ای شیادیت بیشت خ ر عام مح ای (عالظب بل شل ایط

اتحاریه ارظپا) ب ای اشاعهی سی تمهای اعالم رارایی م ئ الن رظرتی باشد

1- Villoria-Mendieta
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اارر 0- 0رظشهای ادشای ام ا ااراوان رظرتی رر ایاالتمتحدب آم یکا –رظیک ری
چودالیهای
ادشا ام ا ااراوان رظرتی رر ایاالتمتحدب آم یکا ابتدا رر سا  8762بله الار گ دتله شلد ظ بلا
اج ای مل بهی «رظرت رر پ ت ر ر خ رشید » 8رر سلا  8796قلار ن اخلالق رر رظرلت 0رر سلا
 8791ظ قار ن اصالحات اخالقی 0رر سا  8717بهص رت ر عی سی تم ررآمد
سی تم ادشای ایاالتمتحدب آم یکا یکی از سی تمهای بهشدت متم از ب رب ظ ب اساس مدی یت
اخالقیات ماتوی ب شکایات 4ط احی گ ریدب است اه هد اظریه آن حلل

اطمیولان از شلیادیت ظ

پیشگی ی از تضار موادع است این هد با ب ق اری این سی تم به رح ی تق یت میشل ر اله رر آن
اارا رهای تطابر اعالم راراییها ظ شواسایی تضار موادع از اارا رهای راستیآزمایی ظ اشف جل م
تیکیک میش رد
ایاالتمتحدب آم یکا رر ب یاری از زمیوهها ارگ ی جارای به شمار میرظر ظ رر مطارفات ظ مقاالت
ب یاری م رر ب رسی ق ار گ دته است رر این ق مت ب رظ ظیژگی موحل بهد ر تم الز شلدب اسلت:
رظیک ر چودالیه سی تم آم یکایی ظ اث رست سی عم می به اطالعات مولدرج رر اعلالم راراییهلای
م ج ر رر سی تم

 - 5قانون «دولت در پرتو نور خورشید» ( ،)Government Sunshine Actدر سپتامبر  5324در ایاالت متحده
آمریکا اجرایی گشت که دربرگیرنده فعالیتهای دولت فدرال ،کنگره ،کمیسیونهای ملیی و سیایر نهادهیای
دولتی در سطح فدرال میباشد .این قانون ،یکی از قوانین مرتبط با قانون «آزادی اطالعات» بیوده کیه هیدف
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

این اصطالح در انتشارات سال  1999سازمان  ،OECDبا عنوان «اعتماد به دولت» معنی شیده اسیت .منبیع:
اندازهگیری اخالقیات در کشورهای .OECD
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رویکرد چندالیه:
سی تمی متشک از ارزامات ادشای اطالعات ماری شخلی اه طییی از سلطح دلدرا تلا سلطح
ایارتی (تمام ایارتها غی از  0ایارت سی تمهای ادشا رارایی مختص خ ر را راررد) ظ م ئ الن راخللی
(مثالً رر ری ی رک سیتی) را شام میش ر عالظب بل آن بل ای قل ای مختللف رظرتلی سی لتمهای
جداگارهای با تم از ب اشخاصی اه مواصب سلطح بلاالیی را اشلغا ا ربارلد مل رر اسلتیارب قل ار
میگی رد بهعو انمثا رر ق ب مج یه خدمات مشاظربای ظ آم زشی رر م امرامههای ردتاری مختللف
ظ محدظریتهای قار ری مختلف بهظسیله ارارب اخالقیات رظرتی ظ بخشهای اخالقی رر سلازمانهای
ارتلابی د اهم گ ریدب است
تا آرجاییاه به ق بی مقووه م ب ط است این م ای ت سط امیته استارداررهای اخلالق رسلمی
مجلا رمایودگان آم یکا ظ امیته موتخب اخالقیات سوای آم یکا ب رسی میش ر رر قل بی قضلاییه
«امیته ق ارین اخالقی اوی ارا قضایی»  8ب رعایت استارداررهای اخالقی ر ارت میاود
اثر دسترسی عمومی به اطالعات درج شده در اعالم داراییها
سی تم ایاالتمتحدب آم یکا ب اعالم راراییهای علوی ظ مح ماره ر ارت میاود رر سطح ددرا
راظطلاان مواصب ظ م ئ الن ارتخابی 2ظ م ئ الن سطح باال مللزم ه لتود تلا گلزارش ادشلا ملاری
اشخاص خاصی را اه باید رر اختیار عم م ق ار گی ر تح ی رهود ارزامات مشلابهی بل ای گلزارش
راراییهای اد ار رر ق بی مقووه ظ هماوین قضات ددرا ریز اعما میشل ر رر قل ب مج یله بل ای
م ئ الن سطح پایینت ی اه رر مقام تلمیمگی ی دفاریت میاوود ریز ارزام ادشای ماری مح مارهای
ظج ر رارر ساالره بیش از  02222گزارش عم می ت سط م لئ الن قل بی مج یله ظ چولدین هلزار
گزارش ت سط م ئ الن ق بی مقووه تکمی میش رد عالظب ب آن حدظر  012222گزارش با ماهیت
 -5کنفرانس قضایی ایاالت متحده آمریکا ( ،)The Judicial Conference of the United Statesیک نهاد
سیاستگذاری ملی برای دادگاههای فدرال در این کشور میباشد( .م).
 - 1منظور از مسئولین انتخابی ،مسئولینی میباشند که در یک جریان انتخاباتی و از طریق آراء عمومی و یا
پارلمان به سمت خود انتخاب میگردند .نقطه مقابل این دسته از مسئولین ،مسئولین انتصابی میباشند( .م).
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مح ماره ظج ر رارر ()OECD,2000
رست سی عم می به اطالعات ادشای راراییها رهتوها به شیادیت الی سی لتم املک میرمایلد
بلکه بهمثابهی شتابرهودبای ب ای اصالح سی تم عم میاود ملثالً م الز سلالمت رظرتلی 8اله
سازماری غی رظرتی است ارزامات ادشا رر ق ارین رظرتی را از سا  8777تحت اوت

ق ار رارب است ظ

سی تم ررببودی خ ر را ب اساس پیمایشی اه اساس آن میزان رست سی عم م به اطالعلات م بل ط
به استخدام رر ق ب مقووه س مایهگذاریها راراییهای شخلی بله رسلت آظررن راراییهلا ظ سلای
دفاریتهای خارج از ق بی مقووهی میباشد ق ار رارب است ظ رر این راستا سی تم رتاه بودی خاصی
را ب ای خ ر ایجار ا رب است رتاهی ب یار پایین ایارت ر یزیارا ت سط این م از بله د مارلدار ایلارتی
بابی جیودا ارگیزب رار تا بالداصله پا از تلدی مقام رر ژار یله  0221ب لته اصلالحات اخالقلی
د اگی ی را به اج ا ررآظرر :ظی رر  0مارس  0221الیحهای را رر اینخل ص امضلاء ال ر ظ قل ارین
جدید رر ژار یه  0227به اج ا ررآمدرد این ق ارین الیه قار نگذاران را ملزم میاولد تلا مولادع ملاری
بی ظری خ ر را گزارش رهود این اظرین باری ب ر اه ادشای راراییهلا رر ر یزیارلا ارزاملی میشلد رر
رتیجه پ ظژبی جیودا ایارت ر یزیارا با ا ب رتاه باال رر بین  22ایارلت بله بلاالی ررب بولدیهای
سازمان غی رظرتی «م از سالمت رظرتی » رست یادت
راستیآزمایی مش ظعیت ررآمد ظ ث ظت هد ریگ ی است اه اغلب بله شلک صل یح یلا حلداق
بهص رت تل یحی رر سی تمهای اعالم ام ا تایین میش ر استارداررهای بینارمللی اعالم راراییها را
بهص رت ص یح با ض ظرت اوت

ظ پایش راراییهای م ئ الن رظرتی مل تاط رمیاوولد پیشلگی ی از

تضار موادع ظ پاسخگ یی رظرتی اقتضاء میاود اه رظرتها بهرراا اوت

ررآمد ظ ثل ظت الیله سلااوان

س زمین باشود ره ب خی از آنها بااینظج ر رر ب یاری از اش رها این ایدب پذی دته شدب است اه اعلالم
راراییهای م ئ الن رظرتی باید بهص رت ابزار ظیژبای ب ای پایش ث ظت عم رماید رری موطقی ایلن
ام این است اه م ئ الن رظرتی باید ر ات به بقیهی جمفیت تحت ب رسی بیشت ی ق ار گی رد
هوگاوگ اظرین اش ری ب ر اه از ادشای ماری ب ای ر ارت ب ث ظت م لئ الن اسلتیارب ال ر
1 -Center for Public Integrity
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اگ چه این ام خیلی متداظ ری ت اما اش رهای ریگ ی ریلز بل پلایش ظ اوتل

راراییهلا تأایلد

میاوود مثالً رر آرااری هد قلار ن «اعلالم ظ ممیلزی راراییهلا 8تکلاریف ملاری ادل ار موتخلب ظ
م ئ الن رظرتی خاص» «تفیین ق اعدی ب ای اظهار ظ ممیلزی راراییهلا مشل ظعیت مولابع ایجلار
آنها تفهدات ماری ادل ار موتخلب ااراولان رظرتلی خار اربهلای آنهلا ظ ادل ار مل تاط بلا آنهلا
میباشد» ][1

از رقطهر

پیاربسازی ظ اج ا بهر

میرسد اه پایش مواسب مشل ظعیت راراییهلا ظ ررآملد از

رحاظ دوی ظ قار ری چارشب ارگیزت از اوت

تضار موادع است از ط دی ریگل اوتل

ملؤث تضلار

موادع ب تگی زیاری به ررک ررست این م أره ظ د هوگ حاام ب ااراوان بخلش رظرتلی راشلته ظ
اج ای آن ازط یر اقدامات سختگی ارهی قار ری تق یااً غی ممکن است
ررخل ص مالح ات سیاسی ظ عدم ظج ر اهدا سیاستگذاری؛ حجم ر اتاً زیاری از تحقیقلات
ارزشمود رشان رارب است اه بهاارگی ی ظ ت سفهی سی تمهای اعالم رارایی (مارود ب یاری از ریگ
ق ارین اخالقی عم می) اغلب ب ای رسیدن به موادع سیاسی تق یت اعتمار به رظرت آیودب به رسلت
آظررن د صت رر ارتخابات مجدر ب ای گ ظب سیاسی خاصی اه متحم رسل ایی شلدبارد یلا خشلو ر
ا رن اهدااوودگان بینارمللی ص رت میگی ر مثالً به تیلی بحث شدب است اله چگ رله رؤسلای
ارتخابی آم یکا بهص رت مک ر تالش ا ربارد تا با ط ح ق اعد جدید ظ اغلب سوگین ب ت ی اخالقلی
خ ر را ر ات به رظرتهای قالی ب ج ته اوود؛ اما آثلار مل رر ارت لار ایلن تغییل ات بهرلدرت مل رر
تجزیهظتحلی ق ار گ دته است
رر ارظپای م ازی ظ ش قی ارگیزب ق ی ب یاری از اش رها ب ای پی ستن به اتحاریه ارظپا م جلب
تل یب ق ارین متفدر ماارزب با د ار شد اراته شاید بلهاارگی ی اعلالم راراییهلا بل ای رظرتهلا راب
آساری باشد تا ازط یر آن اراربی خ ر ب ای ح م أرهی د لار را رشلان رهولد ظظییله اشل رهای
راظطلب هم شاید با این حقیقت آسانت ش ر اه امی ی ن ارظپا 0ه گز ش اهدی عیوی از اث بخشلی

1 -Law on the Declaration and Audit of Assets
2 -European Commission

 /14اظهار داراییهای مقامات دولتی ،ابزاری برای پیشگیری از فساد

راهکارهای بهخل صی اه ررم رر اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی رر این اش رها به الار گ دتله
شدب به رست ریاظررب است رر رتیجه ه گ ره تالش اش رها رر رابطه با تق یت سی لتمهای اعلالم
راراییها اه به اثاات ب سد (حتی اگ بهص رت عمدب ص ری باشد) ازر
پیش دت رر ر

امی لی ن ارظپلا بلهعو ان

گ دته میش ر

رر سای رقاط جهان ریز دشار سازمانهای بینارملللی ظ اهدااوولدگان امک هلای بین ارملللی
(مثالً از س ی ش رای ارظپا آژارا ایاالت متحدب آم یکا ب ای ت سفه بین ارمللی 8ظ بارک جهلاری)
به ایجار سی تم های اعالم رارایی های م ئ الن رظرتی ظ اقدامات مالارزب بلا د لار موجل شلدب
است رعایت استارداررهای بین ارمللی یا ارزامات اهدااوودگان امک هلای بین ارملللی مفمل الً رر
میان اهدا سی تم های اعالم رارایی ذا رمی ش ر اما ممکن است ارگیلزب ی مهلم یلا قلاطفی
ب ای تل یب آن ها باشد
مطارب عو ان شدب به این مفوی ری تود اه سی تمهای به اار گ دته شدب به این رالیل ظ سلای
رالی سیاسی مشابه رزظماً غی مؤث ظ غی مییدرد ررظاقع اقدامات ماارزب با د ار مهم ه تود حتی اگ
تأثی آنها رمارین باشد بااینحا تأاید ب مفوی رمارین این اقدام ظ را ر اهدا سیاستگذاری ظاقفی
از مو

اج ایی اغلب موج به بیت جهی به هزیوهها ظ اث ات جارای مویلی ظ ریلز ب قل اری سی لتم

پیاربسازی مؤث میش ر ب یاری از اش رها شواسایی هزیوهی اج ای سی تمهای اعالم رارایی را رر
عم رش ار میبیوود ظ ب یاری حداق رر اظرین سا های پا از بهاارگی ی این سی تمها به شکلی
گ ت رب با عدم تطابر اطالعات اعالم شدب ت سط م ئ الن رظرتی م اجه میش رد
رر همهی م ارر باال ب اهمیت تاار ر های سیاستگذاری رر زمان مف دی ظ تغیی سی تمهای
اعالم راراییها تأاید شدب است باظج ر ایناه اوشگ ان بینارمللی ممکلن اسلت بلهعو ان ع امل
س عترهودب به تغیی رقش مهمی اییا اوود اما باید رر مذاا ات سیاستگذاری مواسلب بلا شل اای
راخلی ازجمله سیاستمداران م ااز رظرتی سازمانهای م رمرهار ظ رسارهها مشارات راشته باشود

)1 -U.S Agency for International development (USAID
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:نکتهها
) از قار ن اظهار ظ ح اب سی راراییها ارزامات ملاری ادل ار موتخلب ظ مقاملات رظرتلی8(  بود8
تفارض موادع ریز یک هد مهم از سی تم اشل ر آرالاری
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فصل 3
مبنای قانونی
و ترتیبات سازمانی

 -1-3مبنای قانونی
ار اع ب یاری از مق رات را بهعو ان ماوای قار ری اعالم راراییهلای م لئ الن رظرتلی ملیتل ان
استیارب ا ر مفم الً اعالم راراییها ررظن قار ن ظیژب یا بخشی از قار ن ریگ ی اه هلد

راموله ظ

ط احی سی تم را بیان میاود تو یم میش ر این مل ارر ب لته بله ایناله اعلالم راراییهلا بخلش
عمدبای از قار ن ماارزب با د ار باشود یا توها یکی از چود رظش اج ایی رر چارچ ب قلار ری خلدمات
رظرتی متغی خ اهد ب ر هماوین ب ته به ایناه اعالم راراییها بهص رت ابزاری الی ب ای ارتقلای
پاسخگ یی رظرتی گ ظب سیاسی خاص رر ر

گ دته میش رد یا ابلزاری جلامعت رر مالارزب بلا د لار

رستگابهای رظرتی ر ع ماوای قار ری آن ریز متیاظت خ اهد ب ر
ررص رتیاه ر ات به ارزام ادشای راراییها اعتل اض شل ر (بل ای مثلا بلهرری رقلض حل یم
خل صی) سطح مق رات م ج ر (مثالً رر سطح قار ن اساسی ق ارین عاری ظ یا رست رات ملدی یتی)
ریز ممکن است رر این زمیوه اهمیت پیدا اود رحاظ ا رن م ارر اعالم راراییهای م ئ الن رظرتلی
رر ق ارین اساسی متداظ ری ت اگ چه ازر

قار ری این اار ق یت ین شک ررج این ر ع از مق رات

است ررظاقع ره رر ایاالتمتحدب ظ ره رر اش رهای ارظپلایی ظ آسلیای م الزی بولدهایی رر قلار ن
اساسی ررم رر اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی ظج ر ردارر اگ چه ب یاری از م ارر م ب ط به تضلار
موادع ریز رر آن یادت میش ر المایا رم رهی رارری است اه رر قلار ن اساسلی آن ااراولان رظرلت
ملزم میگ ررد قا از تلدی سمت رر زمان بازرش تگی یا رر زمان ررخ است ت ک آن سمت ت سط
مقامی ذیصالح مجم ع اجواس ظ ررآمدهای خ ر را اعالم اوود ][1

رر ارامه گزیوههای اصلی به شکلی گذرا تش یح ظ رم رههای اش ری شواسلایی شلدبارد هملهی
این گزیوهها به سه رستهی بزرگت تق یم میش رد :مق رات الی ماتوی ب قلار ن ملدی یت رظرتلی
قار ن ظیژب اعالم راراییها تضار موادع یا ماارزب با د لار ظ مقل رات جداگارله م بل ط بله ه یلک از
شاخههای قدرت رر سط ح د ری ظ یا رهاری
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مقررات کلی:
 ق ارین خدمات رظرتی ظ آیین راررسی اراری :قار ن خدمات رظرتی ظ آیلین راررسلی اراری رظ
زمیوهی متمایز قار ن را پ شش میرهود اما ه رظ بخشهای محل ری خاصلی از چلارچ ب
قار ری اصلی رظرت را تشکی میرهود؛ رر این حلا اعلالم راراییهلا ت سلط یکلی از ایلن
چارچ بهای قار ری اصلی حاام ب ق ارین مدی یت رظرتلی ارلزام میشل ر رله بلهظسلیلهی
پ ظژبای ظیژب ب ای ماارزب با د ار بات جه به اش ر م رر ر

ممکن است ق ارین مل تاط بلا

مدی یت خدمات رظرتی توها م ئ الری از رظرت را پ شش رهد اه رر رظرت متلدی مواصب
غی سیاسیه تود (اه اغلب خدمهی رظرت رامیدب میش رد) یا بهص رت گ ت ربت م لئ الن
ارتخاب شدب (موتلب شدب) قضایی یا سیاسی را ریز شام گ رر
 رر این رسته رظ ر ع اصلی از مق رات یادت میش ر یک ر ع ظظییهی اعالم مو م راراییهلا
است اه رر ق ارین مذا ر تدظین شدب است؛ مثالً رر بالرظس ظ اال این رل ع ریگل ظظییله
اطالعرساری به ماد ق ررم رر اشتغا رر بی ظن از سازمان ظ موادع خل صی است اما ره رزظماً
به شک اعالم قار رمود رم رههای م ج ر رر این زمیوه میار قار ن م ئ الن ددرا رر آرمان
ظ آیین راررسی اراری رر آرمان ر ظژ ظ س ئد است
 رر رم ره اظ قار ن خدمات رظرتی ممکن است شلام مل ار قلار ری مضلاعیی ررخلل ص
ق ارین ضد د ار باشد ررخل ص رم ره رظم اظهار ظ یا اعالم ام ا بهعو ان بخش عمدبای
از تالشهای ضدد ار قلمدار رمیگ رر بلکه بهعو ان یکلی از رظشهلای اصللی ظ متلداظ
حیاظتی اه رر خدمات رظرتی م رر استیارب ق ار میگی ر اارب ر رارر
 ق ارین ظ رسلت رارفم های اخالقلی :8ممکلن اسلت ظظییلهی تح یل اعلالم راراییهلا یلا
اطالعرساری به ماد ق ررم رر موادع خل صلی مل تاط یلا اسلتخدام بیل ظن [از سلازمان] رر
ق ارین اخالق ظ رست رارفم های مشاظربای خاصی تو یم شدب باشود اله داقلد اثل حقل قی
است بااینظج ر ممکن است بهص رت بخشی جداگاره رر قل اررار الاری مقلام رظرتلی ذال
1 -Codes of ethics and guidelines
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گ ررد رر ب یاری از اش رها ممکن است این ت تیاات بهص رت اب از تمایل ح دلهای؛ ملثالً
تمای ااراوان رظرت ب ای پی ظی از اسلتارداررها ظ رظشهلای اج ایلی خلاص ریلدب شل رد
رم رههایی رر این زمیوه عاارتارد از اص

اخالقلی خلدمت رظرتلی رر رل ظژ ظ رسلت رارفم

ح ن اخالق رر بخش رظرتی اه رر سا  0229رر رارمارک تل یب شدب است
مقررات ویژه:
 اعالم راراییها بهعو ان بخشی از ق ارین ماارزب با د ار ظ اوت

تضار موادع :رر این رظیک ر بله

رظشوی ب اهمیت اعالم راراییها ب ای جل گی ی از تضار موادع ظ د ار تأاید شلدب اسلت ایلن
ق ارین بیشت رر اش رهایی رایج است اه رر گذار از ق ارین س سیاری تی ق ار گ دتهارد ][2

 ق ارین ظیژب اعالم راراییها :این ق ارین مل بات خاصی ه تود اه موحل اً یا اساساً بله اعلالم
راراییهای م ئ الن رظرتی رسیدگی میاوود همارود رسلتهی پیشلین ایلن قل ارین بلهعو ان
بخشی از قار ن ماارزب با د ار رر ر

گ دته میش رد ررص رت پیایلدب بل رن سی لتم اعلالم

راراییها ظ متکی ب رن آن ب م ارری گ ت رب ظ میل راشتن یک قار ن جداگاره ممکن است
ازر

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

مقررات جداگانه برای هریک از قوا و نهادها:
 ق ارین پاررمانها ظ اابیوهها :اعالم راراییها ب پایهی قل ارین راخللی رر قل بی مقووله ظ رر
ب خی اش رها رر اابیوه متداظ است رر این م ارر مف دی تفهد ادشای راراییها ب ای گ ظب
سیاسی حاام ظظییهی ق بی مقووه (اابیوه) است اغلب این قل ارین یلا رظیلهها رر قل ارین
پاررمان یادت میش رد اما ممکن است رر اسوار ریگ ی ریز ظاه ش رد مثالً رر آرمان م ارر
م تاط رر ضمیمه  8ق ارین ب ردستاگ 8آمدب است رر اسپاریا اعالم راراییها رر ر امرامههای
رمایودگان اوگ ب تل یح شدب است بااینحا سی تم الی رر آرجا جامعت است ظ بل شلمار
 -5بوندستاگ ( )Bundestagنهاد قانونگذاری در سطح فدرال در آلمان میباشد( .م).
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زیاری از ق ارین متکی است
 ق ارین بخشهای خاص م اجع/بخشها /سازمانها :مفم الً رر این شل ایط سی لتم خاصلی
ب ای اعالم راراییهای ب خی از گ ظبهای م ئ الن رظرتی یا م ئ الن رظرتی دفا رر بخش
یا رستگابهای ظیژب بهاار ب رب میش ر مثالً ممکن اسلت قضلات سی لتم اعلالم راراییهلا
مجزایی از سای م ئ الن رظرتی راشته باشود اه رم رهای ازایلنرظش رر ددراسلی ن رظسلیه
یادت میش ر (قار ن موزرت قضات رر ددراسی ن رظسیه اه رر رسلاما  0221اصلالح شلدب
است)
 مق رات راخلی :ماتوی ا رن تکلیف اعالم راراییها ب مق رات راخلی م ااز اج ایی متلداظ
ری ت بااینحا گاهی اظقات ق ارین م ااز خاص بهعو ان بخشی از اقدامات اوت ری راخللی
تدظین میش رد (مثالً رر ارارب ماریات ظ گم ک ا زظظ) یکی از مزیتهایی اه ممکلن اسلت
این سی تمها رارا باشود ایناه اعالم راراییها با احتما بیشت ی ت سط مدی یت ارشد ب ای
اوت

ااراوان م رر استیارب ق ار میگی رد

اارر  8-0سی تمهای راخلی اعالم راراییها رر ا زظظ
رر ا زظظ سی تمی ملی ب ای اعالم راراییها ایجار شدب است اه ت سط قار ن تو لیم میشل ر ظ
ررحارت الی ب ای بخش رظرتی قابل اج ا اسلت علالظب بل آن اراربی ماریلات ظ گمل ک ب اسلاس
مق رات راخلی خ ر سی تمهای اعالم راراییها راخلی خ ر را رارا میباشود ررم رر رظم (ارارب ماریات
ظ گم ک) ر ات به سی تم ملی راموه گ ت ربت ی از م ئ الن اه ب ای ارتکلاب بله د لار ری لک
باالت ی راررد را شام میش ر
ظاحد استارداررهای ح دهای )PSU( 8رر ارارب ماریات الیله ااراولان م الز را مللزم میاولد تلا
الیهی راراییها ظ موادع خ ر ظ ب تگارشان را اعالم اوود اگ چه این اار رش اری است املا محتل ی
اعالم راراییها رر پایگاب راربها ثات ظ اطالعات آنها راستیآزمایی میش ر مشک ایلن اسلت اله
1 -The Professional Standards Unit
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قار ن به ظاحد استارداررهای ح دهای ( )PSUاجازب رمیرهد موشأ ام ا ظ رارایی را م رر ب رسی ق ار
رهد مشک ریگ اطالعات رااادی ررم رر شه ظردان ظ ام ا آنها است (این م ض ع امکان ایناه
م ئ الن رظرتی با ثات امل ا بله رلام سلای ادل ار آنهلا را پوهلان اوولد ت لهی میاولد) ظاحلد
اسللتارداررهای ح دللهای ( )PSUهماوللین بلله ب رسللی تضللار موللادع میپل رازر ظ رر مل ارر خللاص
تلمیمگی ی میاود اه عهدبرار شدن شغلی ریگ ت سط اارمودی خاص مجاز است یا خی سی تم
ارارب ماریات بهص رت راظطلااره عم میاود
رستهبودیهای باال الیه تغیی ات ممکن را رر ب رمیگی ر رر ب خی اش رها ب خی مق رات خاص
شام راظطلاان ب خی سمتهای ارتلابی ش ر رر سای اشل رها ممکلن اسلت گمل ک رر رحل بی
اارا ر سی تم اعالم راراییها رقشی اییا اود
 -2-3ترتیبات سازمانی
از بازرگ ی تجارب بینارمللی ب خی گزیوههای سازماری ب ای جمعآظری ظ پ رازش اظهاررامههای
اعالم رارایی م ئ الن رظرتی آشکار میش رد این گزیولهها را میتل ان رر رظ رسلته ررظن سلازماری
(ت تیاات راخلی) ظ ت تیاات خارجی (سی تمهای متم از) ق ار رار م رر رظم را میتل ان بل ای گل ظب
خاصی از م اجع یا ا سی تم رظرتی ط احی ا ر
بهط رالی رظ ر ع متداظ از ت تیاات راخلی ظج ر رارر:
 رؤسای رهارها/ماد قها/م ئ الن مجاز از س ی آنها یکی از متداظ ت ین ت تیالات رظشلی
است اه ت سط آن م ئ الن م ب طه راراییها خ ر را به ماد ق خ ر یا ظاحلدهای تخلللی
رر رهارهای م ب ط اعالم میرمایود (ظاحدهای) ماد ق ممکن است ب ای راستیآزمایی اعالم
راراییها بهص رت م تق اختیارات الزم را راشته یا رداشته باشلود ایلن رظش هوگلامیاله
هد اعالم راراییها اوت

تضار موادع است بیشت ین الارایی ظ دایلدب را رارر چل ن ملدی

ماد ق اطالعات ااملی ررم رر ظظایف مقام رظرتی رارر ظ میرارد اه چه م قع ممکلن اسلت
مویفت شخلی رر آنها مداخله اود ظ چه م قع امکان این م ض ع ظج ر ردارر ] [4بااینحا
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رر سی تمهایی اه پیشگی ی از تضار موادع رر شی ب رظزم ب ارجام ام ر رر ارارب رظرتی ررظری
رشدب است این شی ب عم تأثی امت ی رارر زی ا رر ایلن سی لتمها ادل ار ملاد ق ظظلایف
مدی یتی خ ر را بهص رت ررست ارجام رمیرهود
 ت تیاات راخلی رر ق بی مقووه ظ اابیوه :این ت تیاات زماری متداظ است اه اعالم راراییهلا
بهشک ظیژبای ب ای اعضای پاررمان ( ظ ااراوان پاررماری) ریاز باشد مثالً رر ب ردستاگ ری
ای رودی 8ظ سیوار اوگ ب اسپاریایی مجلا ع ام ظ مجلا اعیان ارگل تان این ر ع ت تیالات
ب این اص متکی ه تود اه ق بی مقووه اار خ ر را بهص رت م لتق ارجلام خ اهلد رار ظ
امکان اوت

(ظ ررص رت رزظم) مجازات اعضلای خل ر را رارر رر اشل رهای ارلدای مثل

رارمارک رظرتها ت تیااتی مشابه رر اابیوه ب ای اعالم راراییها ارسا شدب ت سط ظزرا راشته
ظ ب ای این ام ردات ثات جداگارهای راررد
ب ای ت تیاات بی ظری اعالم ام ا ااراوان رظرتی ار اع بیشت ی ظج ر رارر:
 رستگابها/رهارهای تخللی ماارزب با د لار (اوتل

تضلار مولادع) بل ای ملدی یت اعلالم

راراییهای م ئ الن :تفدر رظزادزظن رستگابهای تخللی ماارزب با د ار رر مواطر مختلف
جهان گزیوهی مواسای ب ای رسیدگی به اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی است ب یاری از
این رهارها م تق اعالم میش رد اگ چه میزان ظاقفی استقال رر آنها متغی است اختیارات
ظ قدرت این رهارها با یکدیگ تیاظت رارر اما این م أره خارج از ح زبی اتاب حاضل اسلت
رر این سی تمها اعالم راراییها بهعو ان ابزار اصلی ماارزب با د ار رر ر گ دتله میشل ر ظ
اغلب از سی تم ر ارت ب رارایی شه ظردان جدا میباشود؛ مث ا زظظ م رتوگ ظ ص ب تان ظ
اسل اری گزیوهای راررت ظج ر رهار جداگارهای است اه توها به رسیدگی ظ ح اب سی اعلالم
راراییهای م ئ الن رظرتی ظ ظضفیت ث ظت آنها مثالً آرااری ظ رظماری میپ رازرد
 م ئ الن ماریاتی :سپ رن ظظییه جمعآظری ظ رسیدگی به اعالم راراییهای م ئ الن رظرتلی
 Dáil Éireann -5مجمع ایرلند میباشد که مشتمل بر قوه قانونگذاری ایرلند ،رییسجمهور ایرلند ،اعضای
مجلس سنا و مجلس عوام است .سیستم قانونگذاری ایرلند ،سیستم دو مجلسی یا  bicameralمیباشد( .م).
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اه حداق یکی از اهدا آن ر ارت ب ث ظت است ااری متداظ است رریل ایلن امل ریلز
ظاضح است :ر ارت ب الیلهی ررآملدها (ظ رلهتوها ررآملدهای م لئ الن رظرتلی) بهصل رت
عم می یکی از ظظایف اصلی م اجع ماریاتی مح ب میش ر رر اش رهایی مث ارمو لتان
ظ قزاق تان اه م ئ الن رظرتی توها یکی از گ ظبهای اد اری میباشلود اله اظهارراملههای
ماریاتی خ ر را تح ی میرهود طایفی است اه رستگاب اج ایی ارارب ماریات باشد
 سازمانهای خدماتی رظرتی اش رهایی اله رر آنهلا سلازمانهای ظیلژبای خلدمات ملدری
(رظرتی) را ارایه میرهود اج ا ظ پیاربسازی سی تم اعلالم راراییهلای م لئ الن رظرتلی بله
عهدب آن سازمانها است ارزام اج ایی ب یاری از آنها رر اختیار ق بی مج یله اسلت سلای
سازمانها حداق تا جایی اه به مدی یت سی تم اعالم رارایی م ب ط میش ر ق بی مقووله ظ
قضاییه را ریز پ شش میرهود؛ مث گ ج تان ظ ق قیزستان
رهارهای پاررماری :م ارری ظج ر رارر اه رهارهای پاررماری رهتوها اعالم راراییهای تح یل رارب
شدب ت سط اعضای پاررمان ظ ااراوان پاررماری را جمعآظری ظ راستیآزمایی میاوود بلکه این اار را
ب ای م ئ الن سای ق ا ریز ارجام میرهود مثالً رر است ری م ئ الن بلودپایله راراییهلا خل ر را بله
امیتهی پاررماری م ب طه اعالم میرمایود ممکن است رالی متفدری موج به ارتخاب این ت تیالات
ش ر بهظاه این د ضیه ظج ر رارر اه حدااث رزریکی به ق بی مقووه میزان پدیداری ظ د صتهای
ر ارتی را ت سط اپ زسی ن به هم اب رارر اه م جب میش ر تا ری ک مداخللهی غی قلار ری ظ سلای
مداخالت به حداق ب سد عالظب ب آن اعضای پاررمان مشم

ارتخابات عم می میش رد ظ بولاب این

ر ات به زماریاه ام اعالم راراییها ت سط رهارهای اراری م رر ر لارت قل ار میگیل ر رر مقابل
م رم پاسخگ میباشود
 سازمانهای قضایی :رظ ر ع ازاین سلازمانها ظجل ر رارر رر ب خلی سی لتمها مارولد اشل ر
رارمارک قضات اعالم راراییهای خ ر را به سازمانهای موتخای ارایه میرهولد اله رر قل ب
قضاییه دفاریت میاوود این اار ممکن است رشانرهودبی احت ام به استقال قضلایی باشلد
اما رر تفدار امی از سی تمها رستگابهای قضایی اعلالم راراییهلای را از م لئ الن سلای
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ق ای رظرتی ریز جمعآظری میاوود؛ رارگاب قار ن اساسی رر پ تغا یک رم رله از ایلن مل ارر
است ازآرجااه رر همهجا از م ئ الن قضایی ارت ار میرظر اله تلا حلد قابل قال ری ازر ل
سیاسی بیط

ظ م تق باشود این ریلز راب ریگل ی بل ای پیشلگی ی از خطل مداخللهی

رامش ظع سیاسی ظ سای مداخالت است ر عی ازاینرظش رر د ار ه یادت میش ر اله رر آن
امیته شیادیت ماری حیات سیاسی 8از م ئ الن قضایی تشکی شدب است
 سای رهارها :این سازمانها ممکن است سازمان عاری ح اب سی( 0بلغارستان ظ است ری سلابر
ب ای ب خی از م ئ الن رظرتی) م االز اج ایلی بلهغی از رهارهلای خلدمات عمل می ملدری
(رظرتی) ظ ماریاتی ظ غی ب باشود
شماری از اش رها چود م رر از ت تیاات باال را اج ا میاوود؛ به عو ان مثا رر است ری ظ ریتل اری
گ ظبهای خاصی از م ئ الن راراییهای خ ر را به سازمانهای متم از اعالم میاوود ررحلاریاله
سای ین آنها را به ماد ق خ ر ارایه میرهود این م ض ع رر بیشت م ارر رشانرهودبی این شلواخت
است اه اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی رر سط ح مختلف م جلب حلل

اطمیولان از پل رازش

آنها رر سط ح سازماری متواظ میش ر

1- Commission for Financial Transparency of Political Life
2-The supreme audit bodies
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جدظ  : 8-0ار اع رهارهای م ئ
کشور
آلبان

پیاربسازی سی تم اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی

نوع نهاا
رستگاب تخللی اعالم راراییها ظ
ح اب سی (ب ای تمام ق ا)
رستگاب متخلص ماارزب با د ار

آذربایجان

رهار مجاز ب ای اعضای پاررمان
م اجع ارتخاب شدب ت سط رؤسای
رهارها

بمروس
بوسن و
هرزگوین
بلغارستان

تخللی رر رهارهای رظرتی

قزاقستان

ب ای اعضای پاررماری اختیار ت سط پاررمان
شواسایی میش ر
م اجع ماری (ح ابداری) تفیین شدب ت سط رؤسای
ظزی ماریات ظ ررآمد
اراربی ااراوان سازمانهای رظرتی
رؤسای سازمانهای ماد ق

امیته ارتخابات (ب ای تمام ق ا)
ردت ح اب سی ملی (ب ای تمام ق ا)

ارارب ثات رظرتی رر ردت ح اب سی ملی

تضار موادع ریمه

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

پاررماری

رظرتی)

ت تیاات ظیژب ب ای ظاال ظ قضات

ردت ظزی رظرت ظ ظزارت رارگ ت ی ب ای ظزرای

رظرتی

رظرت

م ئ الن /ظاحدهای مختص
رهارهای رظرتی

گرجستان

امی ی ن ماارزب با د ار

امیته م ازی ارتخابات

رستگاب پاررماری (ب ای تمام ق ا) ظ
استون

بازرس ارشد اعالم ظ ح اب سی راراییها

م اجع رظرتی

م اجع ماریاتی ظ م ئ الن/ظاحدهای

رستگاب اوت
کرواس

عنوان

سازمان خدمات رظرتی (ب ای تمام
ق ا)
م اجع ماریاتی (ب ای تمام ق ا)

امیته پاررماری
م از اعالم راراییها ت سط رییا یک سازمان یا
رستگاب مجاز تفیین میش ر (مثالً رستگاب رظرتی
راخلی)
ارارب خدمات رظرتی
امیته ماریاتی ظزارت رارایی

 /29اظهار داراییهای مقامات دولتی ،ابزاری برای پیشگیری از فساد

کشور
کوزوو
قزاقستان
التویا

نوع نهاا
سازمان ماارزب با د ار تخللی
(ب ای تمام ق ا)
سازمان خدمات رظرتی (ب ای تمام
ق ا)

مونته نگرو
رومان
اسلوان

تاجیکستان

اوکراین

م از ام ر خدمات رظرتی

م اجع ماریاتی ظ سازمان ماارزب با
د ار (ب ای تمام ق ا)

ارارب ماارزب ظ پیشگی ی از د ار

اخالقیات (ب ای تمام ق ا) ظ
م ئ الن /ظاحدهای اختلاصی رر
رهارهای رظرتی

مقدونیه

م از ماارزب با د ار

ارارب خدمات رارایی رظرتی

م اجع ماریاتی مؤس ه تخللی
لیتوان

عنوان

بازرسی ماریاتی رظرتی
امیتهی ارشد اخالق م ئ الن
م ئ الن رظرتی متخلص رر ه رستگاب رظرتی

سازمان ماارزب با د ار ظ م اجع

امیته رظرتی پیشگی ی از د ار

ماریاتی (ب ای تمام ق ا)

ردت ررآمد رظرتی

سازمان اوت

تضار موادع (ب ای

تمام ق ا)
سازمان ماارزب با د ار (ب ای تمام
ق ا)
سازمان ماارزب با د ار (ب ای تمام
ق ا)

امیته رظرتی پیشگی ی از د ار
ردت ررآمد رظرتی
سازمان ملی سالمت
امیته پیشگی ی از د ار

سازمان خدمات رظرتی ظ م اجع

ظاحدی رر هیأت خدمات رظرتی تحت ر

ماریاتی (ب ای تمام ق ا)

جمه ری

م ئ الن /ظاحدها رر رهارهای

ظاحدی رر امیته ماریاتی

رظرتی

ارارب ام ر پ سولی رهارهای رظرتی

م ئ الن /ظاحدها رر رهارهای
رظرتی

ارارب ام ر پ سولی رهارهای رظرتی

ریاست
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 -3-3سیستمهای یکپارچه دربرابر سیستمهای جدا برای قوای مختلف کشور
مشه ر است اه رم ا اسیهای جدیدت تمای راررد سی تم مشت ای را ب ای م ئ الن هل سله
ق ب (مقووه مج یه ظ قضاییه) ایجار اوود رر این سی تمها این م أرهاه قضات ریز مارولد م لئ الن
اج ایی مشم

رظا های یک اری ب ای اعالم راراییها میش رد (ظ اغلب ت سط م اجع اج ایی اوت

میش رد) بهردرت بهعو ان مشک قلمدار میش ر
از ط دی ریگ اغلب رر رم ا اسیهای قدیمیت رر ط

زمان ت تیاات اختلاصی ب ای ه یلک

از ق ا شک گ دته است مثالً رر پ تغا سی تم پیایدبای شام م ئ الن مقووه ظ مج یه میش ر اما
قضات را رر ب رمیگی ر رر اسپاریا سی تمهای جداگاره ب ای اعضای ق بی مقووه ظ م ئ الن رظرتلی
بهاار ب رب میش رد شاید بت ان گیت رر رم ا اسیهای قدیمیت ب خی از قل ای خلاص رر خلال
م ی تکاملی ط الری ق ارین خاص خ ر را ایجار ا ربارد
تمایز میان رم ا اسیهای قدیمیت ظ جدیدت یکو اخت ری ت؛ ب یاری از رم ا اسیهای جدیلد
سی تمهایی تخلللی راررلد ص ب لتان بل ای م لئ الن قضلایی (قضلات ظ رارسلتانها) ظ سلای
م ئ الن ق ارین جداگارهای رارر مجارستان رارای میار قار ری خاصلی اسلت اله شلام م لئ الن
رظرتی از رتاههای باالت اعضای پاررمان ظ قضات میش ر از ط دی ریگ مل بهی اخلالق رر رظرلت
آم یکا 8سی تم جامفی را رر بین سه ق ب مهیا ا رب است

جدظ  :0-0سی تمهای جداگاره ظ مشت ک رر بین ق ا
کشور

مقننه

قضاییه

مجریه

ب سوی ظ ه زگ ین
رارمارک
د ار ه
آرمان

را ر سی تم اعالم راراییها
را ر سی تم اعالم راراییها

را ر سی تم اعالم راراییها

مجارستان
1- the US Ethics in Government Act
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کشور

مقننه

مجریه

قضاییه

ای رود

را ر اطالعات

ر ظژ

را ر اطالعات

پ تغا

را ر اطالعات

ددراسی ن رظسیه
ص ب تان
اسپاریا

را ر سی تم اعالم راراییها

س ئد

را ر اطالعات

ارگل

تان8

را ر اطالعات

یکی از رالیلی اه رم ا اسیهای اهوهت سی تمهای تخللی را ارتخاب میاوود اص تیکیک
ق ا است رر این ر ع از رم ا اسی ها این ام اه یک ق ب قلدرت مداخلله رر رهارهلای اراری قل ب
ریگ را راشته باشد ام ی رامواسب تلقی میگ رر
عالظب ب آن رر م ارر یار شدب اج ای مجازاتها تخییف مییابد؛ مثالً م ئ الن اج ایلی مفمل الً
رمیت ارود ضمارتهای اج ایی خاصی ر ی عز را ب اعضای پاررمان اعما اود چولاناله سلازمان
 OECDرر ب رسی سازمانهای ماارزب با د ار 0ذا ا رب است رهارهای اوت ری م ازی اه م لئ
اعالم راراییها ظ جل گی ی از تضار موادعارد ظ اطالعات م ب ط به تمام م ئ الن موتخب ظ سطح باال
ازجمله اعضای رظرت پاررمان قضات ظ رارستانها را جمعآظری ظ بازرسی میاوود رر رظرت م لتق
رمیش ر زی ا این اار ممکن است م جب رقض تیکیک ق ا گ رر

 -5قسمت تیرهتر که در ستون قوه مجریه ادامه پیداکرده است به این دلیل میباشد که در انگلستان ،اعضای
کابینه ،براساس قانون عضو پارلمان نیز میباشند؛ اما ترتیبات جداگانهای به لحاظ قانونی برای وزرا و کارکنان
دولت در نظر گرفته شده است.
 -1تحقیقی در رابطه با نهادهای تخصصی مبارزه با فساد توسط  OECDانجام گرفته است که در این گزارش
به آن اشاره گردیده است .عالقهمندان بهمنظیور مطالعیه بیشیتر بیه لینیک زییر مراجعیه نماینید( .متیرجم)
http://www.oecd.org/corruption/acn /.pdf93325321
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 -4-3اعالم داراییهای واحد در مقابل اعالم داراییهای چندگانه
ب یاری از اش رها یک ر ع اعالم رارایی را ب ای تملام رسلتهبودیهای م لئ الن رظرتلی اجل ا
میاوود (رر ب یاری از سی تمها میان د مهلای اظهارراملهی اعلالم راراییهلایی اله تح یل رارب
میش رد تیاظتهایی ظج ر رارر؛ مثالً میان د مهایی اه اظرین بار تح ی رارب میش رد ظ د مهایی اه
بهص رت ساریاره ظ بفدازآن تح ی رارب میش رد) ] [5بااینحا چهار ر ع اصلی اعالم رارایلی ظجل ر
رارر (گاهی ب ای این اار رظا های مجزایی ریز ظج ر راررد)
 اظهاررامههای جداگاره ب ای موادع ظ راراییها -اگ چه این رظش خیلی رایج ری لت املا ماهیلت
متیاظت اهدا پایش ث ظت ظ اوت

تضار موادع را مشخص میرماید مثالً رر پ تغا متلدیان

سیاسی ظ ب خی ریگ از گ ظبهای م ئ الن رظرتی هم اعالم راراییهلا ظ هلم اعلالم مولادع را
تح ی میرهوداه رر آن اعالم موادع ازر

ظج ر مغای تها م رر اوت

ق ار میگی ر

 اظهاررامههای ماریاتی ظ اعالم موادع :این سی تم ریز یکی از ار اع سی تم باال است ظ رظشلی
ظیژب رر اش رهایی است اله توهلا گ ظبهلای خاصلی از سلااوین مللزم بله تح یل اعلالم
راراییارد رر این سی تمها گ ظبهای خاصی از م ئ الن رظرتی به ص احت رر زم بی اد اری
ق ار میگی رداه مکلفارد اعالم راراییها ظ/یا رآرمد خ ر را به م اجع ماریاتی تح یل رهولد
عالظب ب آن م ئ الن ظظییه راررد اعالم موادع را جداگاره ارایه رمایود رری اصلی ایلن الار
این است اه باید ب راراییها ظ ررآمد م ئ الن رظرتی به رظش ظ رر سی تمی شایه به سلای
اد ار مقیم ر ارت ش ر مثالً رر ریت اری م ئ الن رظرتلی امل ا ظ ررآملد خل ر را مطلابر بلا
«قار ن اعالم ررآمد ظ ام ا » 8اعالم ظ موادع شخلی را مطابر با قار ن «تفدی موادع رظرتی
ظ خل صی رر خدمات رظرتی» 0اعالم میاوود
 اعالم راراییهای متیاظت ب ای گ ظبهای متیاظت م ئ الن رظرتی–الیه سی تمهایی اله رر
آن ب ای م ئ الن رظرتی رر ق ای مختلف رظا های جداگارهای ظج ر رارر رر این گ ظب قل ار

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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میگی رد بااینحا رر ب یاری از اش رها این تمایز بین ق ا ظج ر رلدارر بلکله بلین سلط ح
مختلف م ئ الن (بین سط ح سیاسی ظ سط ح بهاصطالح ح دهای) این تمایز ریدب میشل ر
رری این م أره این است اه م ئ الن سط ح باالت باید مشم

ارزاملات سلختگی ارهت ی

ش رد رم رهای ازاینرظش رر اظا این ظج ر رارر اه رر آن د م اعالم راراییها متشلک از 6
بخش است تمامی م ئ الن بخشهای  8اری  0را تکمی میاوود اه رر آن ررآمد ظ ری ن
ماری اعالم میش رد توها گ ظبهای باالت م ئ الن بخشهای  4ارلی  6را تکمیل میاوولد
اه رر آن راربهای م ب ط به راراییها مل رر ریلاز اسلت اعلالم راراییهلای متیلاظت بل ای
گ ظبهای مختلف م ئ الن رر ای رود ریز م رر استیارب ق ار میگی ر رر ب یاری از سی لتمها
مث بالرظس ظ گ ج تان د مهای ظیژبای ب ای راظطلاان سمتهای رسمی استیارب میش ر
ب خی اش رها (بخشهای موطقهای یا محلی متواظ ) به اعالم راراییها جداگاره از م ئ الن
موطقهای یا محلی ریاز راررد اما چواناه پیشت اشارب شد رر این مطارفه توها به سی تمهای
سطح ملی پ راخته میش ر
 اعالم راراییها مختلف ب ای م ئ الن رظرتی ظ اشلخاص مل تاط بلا ایشلان :ایلن گزیوله رر
سی تمهایی به اار میرظر اه رلهتوها م لئ الن رظرتلی رر اعلالم راراییهلای خل ر مللزم
میش رد تا اطالعاتی را ررم رر هم ان ظ سای ب تگان اعالم اوولد بلکله اعلالم راراییهلا
جداگارهای ریز از این اد ار (ررم رر هم
ب تگان رزریک یک م ئ

ظ سای ب تگان) خ استه میش ر ررصل رتیاه بل

رظرتی ظظییه اعالم ام ا تکلیف شل ر اظهاررامله امل ا ایلن

اد ار مارود اظهاررامهی متفار م ریان ماریاتی را رب ظ راشتن د می متیاظت مفم الً ض ظری
است زی ا این اد ار راربهای را اعالم میاوود اه با آنچله رهارهلای رظرتلی ادشلا میاوولد
متیاظت است تکلیف اعالم راراییها ت سط ظاب تگان رزریک یلک م لئ

رظرتلی ممکلن

است م ای ظیژبای را ررم رر حیظ ح یم خل صی ظ اطالعات مح ماره ایجلار اولد (ملثالً
جزییات ق اررارهای مح ماره)
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 -5-3حفاظت از نهاد مسئول سیستمهای اعالم داراییها دربرابر اعمال نفوذ
ناروا
ب خی از سی تمهای حک متی تدابی حیاظتی خاصی ب ای جل گی ی از ریل ذ رلارظا 8ب رهارهلای
رظرتی را د اهم میآظررد اگ پیاربسازی سی تم اظهار ام ا م ئ الن رظرتی بخشی از سیاستهلای
ماارزب با د ار رر ر

گ دته ش ر این رهارها را میت ان بهعو ان سلازمانهای ضدد لار پیشلگی اره

مطابر با مارب  6او ار ی ن ماارزب با د ار مل متحد رر ر
«ه اش ر عض طار اص

گ دت رر بود  0این مارب بیان میشل ر:

اساسی ر ام حق قی خ ر به رهار یا رهارهای م ض ع بود ( )8این ملارب

استقال الزم را اعطا خ اهد رم ر تا این رهار یا رهارها را قلارر سلازر ظظلایف خل ر را دلارن از ریل ذ
غی ض ظری به رح مؤث ی ارجام رهود ظ موابع ماری الزم ظ ااراوان متخلص ظ آم زشهایی را اه
چوین ااراواری ممکن است ریاز راشته باشود تا ظظایف خ ر را ارجام رهود تأمین خ اهد رم ر »
ظاضح است اه رهارهای ماارزب با د ار از استقالری اه بهص رت طایفلی بله قل بی قضلاییه یلا
پلیا ماارزب با د ار یا ظاحدهای تفقیب قار ری اعطا میش ر ب خل ررار ری لتود ب خلی پارامت هلای
مطل ب ب ای استقال رهارهای پیشگی اره به ق ار زی میباشود:
 شیادیت رر احکام ظظایف ح زب قضایی ظ اختیارات رابطله بلا سلای رهارهلا سلازظاارهای
پاسخگ یی ظ غی ب
 استق ار رهاری مجزا (بجای ق ار گ دتن ررظن رهار اج ایی بزرگت ) یا استق ار ررظن رهارهای
خ رمختار (مثالً اراربی عاری ح اب سی)0؛
 ت تیاات سازماری ظیژب ب ای محدظر ا رن ردتارهای بهرظراز احتیاط ظ ادزایش اهمیت صداقت
ظ شای تگی رر ارتلاب ظ تفلیر/عز رییا رهار ظ بقیه ااراوان:
 حل

اطمیوان از ب رجهبودی پایدار

 سازظاارهای پاسخگ یی مؤث ][6

1- undue influence
2 -The supreme audit office
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هد این ب رسی ارزیابی تمهیلدات حیاظلت ررب ابل ریل ذ رلارظای الیله رهارهلای ملذا ر اله
سی تمهای اعالم راراییها را پیاربسازی میاوولد ری لت بااینحلا ب خلی از ظیژگیهلای تج بلی
م تاط مشخص خ اهد شد
ارتلاب/عز س پ ست -ررص رتیاه اعالم راراییها به رظش متم از مدی یت ش رد این ظظایف
اغلب به رهاری ظاگذار میش ر اه رییا آن م تقیماً ت سط پاررمان مول ب میشل ر بلهعو انمثا
این م رر رر آرااری ب سوی ظ ه زگل ین ال زظظ الت یلا ] [7ریتل اری ظ اسلل ظری ] [8صلارق اسلت
میت ان چوین استدال ا ر اه ارتلاب ت سط پاررمان م جب پدیداری ظ امکان ب رسی علوی میباشد
به رح ی اه این ام ری ک ری ذ ب خی موادع سیاسی را ااهش میرهد مااحث عو ان شلدب ممکلن
است رر عم صدق رکود اما حداق عول پاسخگ یی رظرتی رر آن ظج ر رارر
رر ب خی از اش رها ب ای تق یت گزیوش ظ ارتلاب رر بخش رظرتی از رظشهلای ایجلار رقابلت
بین راظطلاان استیارب میش ر (مثالً ب ای اعضای امیته جل گی ی از د ار رر مقدظریه ریاسلت رهلار
پیشگی ی ظ ماارزب با د ار رر الت یا ظ ریاست م از ملی سالمت رر رظماری)
ابزاری ریگ ب ای ارحلارزرایی از ارتلاب رر بخش رظرتی ظاگذاری حر ارتخاب ظراظطلب شدن
به اد ار/رهارهای خارج از پاررمان است ظ این ررحاری است اه ررم رر رهارهلای رظرتلی ارتللاب رر
آنها اختیاری میباشد بولاب این رر ریتل اری  2عضل از امی لی ن علاری اخلالق م لئ الن ت سلط
رییاجمه ر سخوگ ی سیماس 8رخ تظزی رییا ری ان عاری ظ ریلیا ارجملن م اجلع راخللی
پیشوهار میش رد رر رظماری رییا سازمان ررستکاری ملی ت سط ش رای ررستکاری مللی پیشلوهار
میش ر (قا از ارایهی پیشوهار ب ای ارتخاب رقابتی بین ااردیلداها صل رت میگیل ر) رر اسلل ظری
رییاجمه ر باید ب ای رریادت پیشوهار از احزاب عالقهمولد بله راظطللب شلدن بله سلمت ریاسلت

 -5سیماس ( )Seimasیک سیستم تک پارلمانی در لیتوانی است .سیماس ،نهاد قانونگذاری دولت لیتیوانی
میباشد که وظیفه آن ارتقای قانون ،اصالح قانون اساسی ،تصویب بودجه ،تأیید نخستوزیر و دولت و کنترل
فعالیتهای آن میباشد( .م).
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امی ی ن پیشگی ی از د ار د اخ ان عم می صارر اود ][9

ت ایب رهار اعالم ام ا م ئ رین رظرتی را میت ان بهگ رهای ط احی ا ر اه هیچ مویفتی رت ارد ب
این رهار تأثی رامواسب بگذارر رم رهای رر این زمیوه د ار ه است اه رر آن امی لی ن شلیادیت ملاری
حیات سیاسی 8متشک از م ئ الن رهارهای متفدری است (اه غارب آنها رهارهایی قضاییارد)
ممکن است ق ارین شام ده ست جامفی از م قفیتهایی باشد اه رر آن رییا رهار را میتل ان
عز ا ر ] [10عقیدب ب این است اه ب شم رن رالی عیوی عز رر مقاب تلدی تضمیوی پ لت
باعث محدظر شدن ب خ رر مللحتی ظ جل گی ی از عز رراخ اهی میش ر
پاسخگ یی – ررص رتیاه رییا رهار م ئ

اعالم ام ا ت سط پاررملان تفیلین شل ر مفمل الً

سازظااری ب ای گزارشرهی به ق بی مقووه (ظ هماوین گاهی اظقات به رییاجمه ر ظ رظرت) ایجار
خ اهد گ رید مثالً رر اسل ظری امی ی ن مجمع ملی م ئ

ر ارت ب امی ی ن پیشگی ی از د لار

است رر ب خی از سی تمها حتی سازظاارهای پاسخگ یی ظیژبای رر مقاب پاررمان ظجل ر رارر ملثالً
رر آرااری بازرس ا ظ بازرسان ارشد سلازمان علاری بازرسلی اعلالم ظ ح اب سلی راراییهلا مولادع
شخلی خ ر را به مجمع اعالم میرمایود ظ مجمع آنها را ح اب سی میاود هماوین بلازرس ال
ممکن است از مجمع ررخ است اود تا پی ام ن ب خی م ای اه ازر ل ظی حلائز اهمیلت میباشلد
جل هایی ب گزار ش ر
ب یاری از اش رها ب ای ر ارت ب رهارهای ماارزب با د ار اه اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی
را ریز م رر رسیدگی ق ار میرهود ش راهای ظیلژبای را تأسلیا میاوولد رم رلههایی ازاینرسلت
«ش رای ر ارت ب رهار ماارزب با د ار ال زظظ» ظ «شل رای ررسلتکاری مللی» رلاظ بل «سلازمان
ررستکاری ملی » رر رظماری است بهعالظب قار ن سلازمان ررسلتکاری مللی رر رظملاری سلازمان را
مکلف میاود تا ایییت مدی یت آن را بهص رت ساریاره ت سط ح اب س م تق مل رر ارزیلابی قل ار
رهد رظابط بین رهارهای ماارزب با د ار ظ پاررمانها یا ش راهایی اه ب آنها ر ارت میاوود همیشه
بدظن مشک ری ت ظ این م ض ع رشان میرهلد اله ت ایلب ضل ظری خ رمختلاری ظ پاسلخگ یی
1- Commission for Financial Transparency of Political Life
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م تلزم ایجار تفارری رقیر ظ صفبار ص

است

رر م ارری رارر اش رها تلمیم گ دتهارد رهارهای م ب طه را بیشت به سمت پاررملان بکشلارود
مثالً رر است ری ظ ا ظاسی امی لی نهایی اله اعلالم راراییهلا را مل رر رسلیدگی قل ار میرهولد
ظاب تگی رزریکی به ق ب مقووه راررد رر ا ظاسی امی ی ن پیشگی ی از تضار موادع ریاست خ ر را از
بین اد ار عم می ب ج تهای ب میگزیود اه حر عض یت رر هیچ حزب سیاسی خاصی را رداررد (اما
 4عض از  9عض امی ی ن رمایودگان پاررمان میباشلود) رر اسلت ری س پ سلت امیتله پاررملاری
م ئ

اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی عاریرتاهی اعضای پاررمان است
مفم الً رر اش رهایی اه سی تمهای غی متم از راررد (اعالم راراییها رر ه رهلاری اله دل ر

م ئ

رر آن دفاریت میاود جمعآظری ظ رسیدگی میش ر) هیچ حیاظلت خاصلی علیله ریل ذ رلارظا

ظج ر ردارر این م أره ررم رر اشل رهایی اله رر آن ارارب ماریلات رر رابطله بلا اعلالم راراییهلای
م ئ الن رظرتی رارای صالحیت است ریز صدق میاود (مثالً رر قزاق تان بالرظس الت یا مقدظریه
یا تاجیک تان)
 -6-3مداخلهی اداره مالیات در نظارت بر ثروت
رر ب یاری از اش رها سی تمهای اعالم رارایی م ئ الن رظرتی جلدای از ارارب ماریلات دفاریلت
میاوود ررعینحا باید رر ر

راشت ه چه هد از اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی ر لارت بل

ث ظت باشد ظظییه این سی تم به همان میزان با ظظییهی ارارب ماریات همپ شاری رارر ررظاقلع ارارب
ماریات باید صارحت ین رهار ب ای ر ارت ب ررآملد ظ پیشلگی ی از ررآملدزایی از مولابع غی قلار ری ظ
موابفی باشد اه ماریات آن پ راخت رشدب است رر ارامه ده ستی از ملد های اصللی رحل ب ارتالاط
ط احی رظا تح یل ظ پل رازش اعلالم راراییهلای م لئ الن رظرتلی بلا سی لتمهای ملدی یت ظ
اظهاررامهی ماریات آظررب شدب است
 م ئ الن رظرتی ملزم به تح ی اظهاررامههای ماریاتی میباشود :رر سی تمهای رارری اه رر
آن ظظییهی تح ی اظهاررامههای ماریاتی توها محدظر به گ ظبهای خاصی از اشخاص اسلت
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(هیچ ظظییه جهانشم ری ب ای اعالم ررآمد ب ای مقاصلد ماریلاتی ظجل ر رلدارر) م لئ الن
رظرتی ملزمارد ه ر ع اظهاررامهی ماریاتی اه رر اش ر م رر استیارب ق ار میگی ر را تح یل
رهود رر اص این امکان ظج ر رارر اه با این رظش ب ث ظت ر ارت ش ر ظ م رر اوت

ق ار

گی ر اگ چه م دقیت رر این ام به اث بخشی الی ارارب ماریات ب لتگی خ اهلد راشلت ایلن
رظش بودرت ریاز به اوت

تضار موادع را ب آظررب میاود

 اظهاررامههای ماریاتی م ئ الن رظرتی مشم

ادشا میباشلود :ایلن رظیکل ر یکلی از ارل اع

رظیک ر باال است :پاسخگ یی م ئ الن به عم م م رم ازط یر ارزامات م ب ط به ارایهی ر خ
اظهاررامهی ماریاتی به یک رهار اوت اوودب ریگ (بهغی از ارارب ماریات) ت ی مییابد ظ رر
ب خی م ارر اظهاررامهها مشم

ادشای عم می میش رد ملثالً رر ای رولد طالر ملل بهی

اخالق هم قار نگذاران ظ هم مج یان باید گ اهیهای پ راخت ماریات را تلا رله ملاب بفلد از
تاریخ ارتخابات یا ااردیدات ری ارایه رمایود
 راربهای بهرستآمدب از اظراق ماریاتی اه ب ای تکمی اعلالم راراییهلای م لئ الن رظرتلی
م رر استیارب ق ار میگی رد :رر ب خی از اش رها اه م ئ الن رظرتی مللزم ه لتود تلا اظراق
ماریاتی خ ر را بهعو ان پ راختاوودبی پایاود به ماریات تح ی رهود اطالعات ماریاتی خل ر
را رر اظهاررامهی اعالم ام ا خ ر ق ار میرهود ایلن الار م جلب یکول اختی راربهلا بلین
سی تمهای اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی ظ ماریاتی میش ر بهعالظب این اار بلار مقلام
رظرتی را ااهش میرهد زی ا ظی مجا ر ری ت همان اطالعات را رر رظ قارب متیلاظت یکلی
ب ای ارارب ماریات ظ ریگ ی ب ای اعالم راراییهای م ئ الن ارائه اود است ری رم رهای است
اه رر آن محت ای اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی ارتااط ص یحی با بازگشلت ماریلات بل
ررآمد رارر (ماریات ب ررآمد ظ ررآمد س ر سهام باید ب اساس بازگشت ماریلات بل ررآملد هل
شه ظردی اعالم ش ر اه سا گذشته به هیأت ماریاتی ارسا شدب است) ][11

 رظ اظهاررامه (اظهاررامهی ررآمد/ماریات بل ای ارارب ماریلات اظهارراملهی اعلالم مولادع بله
سازماری ریگ ) :رر این سی تمها م ئ الن رظرتی ملزم ه تود تا رظ اظهاررامله ارسلا اوولد
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(اظهاررامهی ررآمد/ماریات ب ای ارارب ماریات اظهاررامهی اعالم مولادع بله سلازماری ریگل )
اظهاررامهی ررآمد/راراییها ممکن است مارود اظهاررامههای ماریلات سلای پ راختاوولدگان
ماریات باشد اه ب ای م ئ الن رظرتی ریز ط احی ش ر موطر این سی تم جداسازی ر لارت
ب ث ظت ظ تضار موادع است
 رهار ماریاتی م ئ

جمعآظری ظ پ رازش اظهاررامههای م لئ الن –رر ب خلی از مل ارر حتلی

زماریاه ارزامات ظیژبای ب ای اعالم راراییها (مث ادشای موادفی اه از مؤریان ماریاتی متداظ
خ استه رمیش ر) م ئ الن رظرتی بهاار ب رب شدب است بلاز هلم اعلالم راراییهلا بله م اجلع
ماریاتی (اغلب با استیارب از رظاری ظیژب) تح ی رارب میش ر ظ ت سط آنها پ رازش میش ر
 ح اب سی ماریاتی – رظا های اعالم راراییهای م ئ الن ممکن است رررهایت با ح اب سی
ماریاتی تکمی ش رد این ح اب سیها همیشه به مت ن حق قی م بل ط بله اوتل

ظ پلایش

ث ظت پایاود ری تود یفوی ممکن است رر عم بازرگ ی ررآمد ظ راراییهای م ئ الن رظرتی
ابزار اوت ری ص یحی ب ای این م ئ الن رااشد مثالً رر ریت اری قار ن حر ب رسلی راربهلای
ارایه شدب رر اظهاررامهها را به «سازمان بازرسی ماریات رظرت » 8اعطا ا رب است رر الت یلا
]« [12سازمان خدمات ررآمد رظرتی»  0ح اب سلیهای ماریلاتی م لئ الن رظرتلی را اغللب
ب اساس ررخ استهای رای بی پیشگی ی ظ ماارزب با د ار ارجام میرهد
رر ق ارین حق قی ب خی از اش رها به هیچگ ره ارتااطی بین اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی ظ
سی تمهای ماریاتی اشارب رمیش ر با اینحا این م ضل ع هملاهوگی بلین ایلن رظ را رر رمیاولد
بهظیژب میت ان راربهلای ارارب ماریلات را بل ای راسلتیآزمایی اعلالم راراییهلای م لئ الن رظرتلی
ررخ است ا ر ب خی از سی تمها از اث بخشی زیاری رر ر ارت ب ث ظت م ئ الن رظرتلی ب خل ررار
ری تود زی ا د ایود راستیآزمایی از ارارب ماریات به میزان زیاری جدا ادتارب است یا ایناه ارارب ماریات
خیلی ضفیف است

1- the State Tax Inspectorate
2- the State Revenue Service
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 -7-3تغییر و ثبات در سیستمهای جدید
به اار گ دتن سی تم جدید اعالم راراییها اار پیایدبای است بهظیژب ررص رتیاه ارت لار ایلن
باشد اه سی تم به اهدا اظرین رظربی پیاربسلازی سی لتمهای اعلالم رارایلی اله خل ر آاولدب از
رش اریها ظ مشکالت میباشد رست یابد این م ض ع ررم رر اش رهایی صارق است اله ظ دیلت
اراری آنها ضفیف ظ عملک ر حاامیت قار ن رر آنها با مشک م اجه است
ر خههای اظریهی سی تمهای اعالم رارایی اغلب از رستیابی به اهدا تایین شدب باز میمارود ظ
رقایص متفدری بهس عت شواسایی میش رد؛ مثالً ررم رر رقایص سی تم م ارری ر ی عدم ایایلت
اطالعات اظهار شدب (اطالعاتی اه به شک راررست ررخ است شدبارد) رهارهلای مجل ی ضلفیف
ضمارتهای اج ایی رااادی ب ای اشف مغای تها رظشهای رش ار ب ای مجازات مغای تها ظ غیل ب
را شام ش ر ] [13بواب این جای شگیتی ری ت اه یکلی از ظیژگلی مفمل

رر اشل رهای ررحلا

گذاری اه سی تمهای اعالم راراییهای پیایدبای را رر رهه  8772ظ بفدازآن به اار گ دتهارد شمار
باالی اصالحات پیررپی (ظ اغلب گ ت رب) رر این سی تمها باشد
آراه رر ارامه میآید توها چود رم ره است مل بهی ادشای موادع ملاری م لئ الن ارشلد رظرتلی
بلغارستان 8رر سا  0222تل یب شد ظ رر سا های بین  0220ظ  0221بهصل رت سلاالره اصلالح
شد رر ریت اری سی تم اعالم راراییها رر سا  8771به اار گ دته شد ظ از آن زمان به بفد این ق اعد
رر سا  0222 0222ظ  0221اصالح شدرد ][14

ا زظظ سی تم اعالم راراییهلای خل ر را رر قلار ن مالارزب بلا د لار سلا  0222اضلاده ال ر
اظهاررامههای اعالم رارایی اظرین بار رر سا  0229جمعآظری شد ظ همان سا تلدظین پیشرل یا
قار ری مجزا ب ای اعالم ظ اوت

راراییهای م ئ الن ارشد آغاز گ رید رالی ذا شدب ب ای ریاز به

قار ن جدید عاارتارد از «گ ت ش راموه قار ن با ادزایش تفدار م ئ الری است اه مکلف بله اعلالم
راراییهای خ ر میش رد تجدیدر
با د ار ب ای اوت

رر م اح تو یم ظ اعالم راراییها رارن د صت به م از ماارزب

موشأ راراییها ظ رهتوها اوت

رح بی تکمیل اظهارراملهها ظ هماولین تف یلف

1- The Bulgarian Public Disclosure of Senior Public Officials Financial Interests Act
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ضمارتهای اج ایی رظشن ظ ظاضح ب ای م ارری اه اعالم ام ا ت سط م ئ

رظرتی م ب طه ارجام

رمیش ر» ][15

سی تم است ری رر زمان رگارش این اتاب (سپتاما  )0227ررحا تغیی ب ر ظ پیشر یا قلار ن
اعالم ام ا م ئ رین رظرتی رر پاررمان است ری مط ح ب ر رر پ سشوامهی ت زیع شدب میان اشل رها
عدم اث بخشی سی تم (راموه گ ت ربی م ئ الری اه راراییهای خ ر را اعالم میا ررلد راربهلای
رسمی ] [16اوت

رسمی ظ غی ب) بهعو ان رری اصلی تغیی ات بیان شدب ب ر ایلن م ضل ع تاحلدی

رشانرهودبی این است اه سی تمهای ط احی شدب رر زمان آغلاز پیاربسلازی از جوالههای ب لیار
زیاری رااارآمد ب ربارد

اارر  0-0اصالح رر سازمان حاام ب رح ب اعالم راراییها -م ررمطارفه :است ری
است ری رر رابطه با م ای سیاستگذاری ررستکاری ظ ماارزب با د ار از جوالههلای ب لیاری بله
اش ر رم رهای تادی شدب است این م ض ع به رظیک رهای به اار گ دته شدب رر ط احلی ظ اصلالح
سی تم اعالم راراییها ریز قاب ت ی است؛ میت ان این رظیک رهلا را رم رلههایی از ارزیلابی خل ر
ارتقاری ظ تالش ب ای بها ر ب پایه این ارزیابی رار ت
سی تم اعالم راراییها است ری اه رر سا  8772ب قل ار شلد از تلاریخ ایجلار تلااو ن تغییل ات
م تم ی راشته است چارچ ب قار ری این سی تم ت سط مل بهی ماارزب با د لار اسلت ری ظ قلار ن
خدمات رظرتی است ری تف یف شد مطابر با مل بهی ماارزب بلا د لار اعضلای ریجیک گل

8

ریلیا

رارگاب عاری رخ تظزی رییاجمه ر رییا بارک است ری ظ ح اب س ا ه یلک اظهارراملههای
اعالم موادع اقتلاری خ ر را به امیته ظیژب دفاریتهای ماارزب با د ار تح یل میرهولد (گ ظبهلای
ریگ از م ئ الن مودرج رر قار ن ماارزب با د ار رر حیطهی ر ام حق قی ریگ ی ق ار میگی رلد اله
رر آن اعالم راراییها ت سط مقام یا رهاری اه به این مو ر مول ب شدب است جمعآظری میش ر)
این امیته م ئ

ب رسی صحت این اظهاررامهها است هماولین ایلن امیتله م لئ

 - Riigikogu -5پارلمان استونی میباشد( .م).

ر لارت بل

فصل سوم :مبنای قانونی و ترتیبات سازمانی 29/

دفاریتهای اعضای پاررمان بهظیژب رر رابطه با محدظریتهای اعما شدب ب اشتغا آنها (رر خلارج
از پاررمان) میباشد
اطالعات جمعآظریشدب ت سط امیته ررم رر پیاربسازی مل بهی ماارزب بلا د لار بله پاررملان
ارجاع شدب ظ رر اختیار عم م م رم ق ار میگی ر اظرین گزارش (م ظری ب اج ای مل بهی مالارزب بلا
د ار )8رر اظای سا  0222تهیه ظ ارایه شد این سود عالظب ب ارایهی اطالعات علدری ظ یلارآظری
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
آمدب ب ررد ریز تأاید میا ر اعالم موادع اقتلاری م ئ رین رظرتی اظرین بار رر تاب تان سلا 0222
اج ایی ظ ت سط ارارب ح اب سی رظرتی ارزیابی شد ارزیابی ارجام شدب ب ای این سازظاار تلا حلدظری
حیاتی ب ر ظ این رتیجه حاص گ رید اه سی تم اوت

اعالم راراییها بهررستی عم رمیرماید

رر ارزیابی رظم  0GRECOاه رر سا  0220ارجام شد یکی از ت صیهها ب ای است ری م لتقیماً
به م أره اعالم راراییها م ب ط میشد ظ رر آن ب این ام تأاید گ ریلدب بل ر اله «سی لتم اعلالم
راراییها ظ موادع م ئ الن رظرتی بهظیژب ررم رر رست سی به راربهلای ضل ظری بل ای اوتل

ایلن

اظهاررامههای اعالم رارایی بازرگ ی ش ر» (بود  )24رر سا  0222پژظهشی ب ای سلوجش میلزان
اث بخشی سی تم اعالم راراییها ص رت گ دت ایلن ب رسلی رقلایص خلاص م جل ر رر سی لتم را
مشخص رم ر اه عاارت ب ررد از :تفدار باالی ااراوان رظرت اه اظهاررامههای اعالم رارایی خل ر را
1 -An Overview of the Application of the Anti-Corruption Act
) ،Group of State against Corruptionیکیی از فعیالترین نمونیههیای

- 1گروه دولت برای مبارزه با فساد
درگیر در امر مبارزه با فساد میباشد که توسط شورای اروپا تشکیل شیده اسیت .مطیابق اسیاسنامه و آییین
رسیدگی ،GRECOاین سازمان در قالب ییک فراینید نظیارت و ارزییابی پیوسیته بیا اسیتفاده از هییأتهیای
کارشناسی صالحیتدار و همکاری چندجانبه دولتها به کشورهای عضو امکان میدهد تا به گونیه مسیتند و
کامالً علمی از مزیت یک ارزیابی مستقل از سیاست جنایی خود برای مبارزه با فسیاد بهرهمنید شیوند ،نقیاط
قوت و ضعف آن را بشناسند و پیشنهادهای عملی و مفیدی را با توجه به وضعیت خاص کشور خود دریافیت
کنند GRECO .میکوشد اعضا را از رهگذر اعمال فشار ناشی از همگراییی گروهیی بیه اصیالح نقیاط ضیعف
تقنینی و رویهای خود درجهت انطباق با معیارها و مقررات مبارزه با فساد کیه رعاییت آن در سیطح شیورای
اروپا الزم است متقاعد سازد و از این رهگذر به سهم خود به دفاع از ارزشهای حقوق بشر ،حاکمیت قانون و
مردمساالری به منزله هدفهای اصلی شورای اروپا یاری رساند( .م).
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ارسا میا ررد رر مقای ه با ظ دیت ر ارتی م ج ر سی تم بیرقتی رر ب گههای اعلالم رارایلی بلا
ت جه به ایناه ااراوان رظرت توها راراییها ظ ررآمدهای را گزارش رارب ب ررد اه رر مارکیت شخلی
آنها ب ررد ظ بهص رت م تقیم به ایشان م ب ط میشدرد ظ ره راراییهایی اله ت سلط ایشلان مل رر
استیارب ق ار میگ دتولد سی لتم رشل ار تشلکی پ ظرلدب رر ر لخههای چلاپی بلهجای اسلتیارب از
راهکارهای دواظری اطالعات ظ غی ب تمام این چارشها پیشرظی بیشت سی تمهای اعالم راراییهلا
جهان ق ار راررد ب اساس رتایج این ب رسلی ظ رر پاسلخ بله ت صلیه  GRECOاصلالحات سی لتم
م ج ر اج ایی گ رید ظ پیشر یا جدیدی از قار ن ت سط ظزی رارگ ت ی است ری تهیه شد؛ رر سا
 0227این پیشر یا هو ز رر پاررمان رر ارت ار تأیید ب ر
این مق رات جدید با هد بها ر ب خی م ای مط ح شدبارد اه ب خی از آنها عاارتود از :محدظر
ا رن تفدار م لئ الن اعالماوولدبی رارایلی بله تفلداری قابل ملدی یت ظ اوتل

بل ای ر لارت

شیا سازی ب ای ق ار رارن راراییهایی اه م ئ الن رظرتی رر عمل از آنهلا اسلتیارب میاوولد رر
زم بی راراییها ظ تفهلدات ایشلان بلهاارگی ی پایگلاب رارب ارکت ظریکلی بلا د مهلایی اله از قال
تکمی شدبارد (مارود د مهای به اار گ دته شدب رر سی تمهای گزارش رهلی ماریلات رر اشل رهای
رارمارک ظ س ئد) اه رر آن راربها ظ موابع متفدر م رراستیارب ق ار میگی رد ظ اارمود رظرت بهسارگی
اطالعات را تأیید ظ اطالعات رام ج ر را اضاده میاود مف دی استارداررهای سلختگی ارهت ی بل ای
پاسخگ یی ظ ابزارهای گ ت ربت ی ب ای ب رسیهای م ب ط به امیتله ظ رؤسلای م االز مل تاط اله
اعالم راراییها از آن رشأت میگی رد ظ غی ب
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نکتهها:
 8بود  800از قار ن اساسی المایا ()8778
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/colombia_const2.pdf.
 0مثا هایی از اینچوین ق ارین یادت میش ر رر :آذربایجان (قار ن ضد د لار ظ یلک قلار ن
خاص اه بیاناوودب م اح اج ایی قار ن مذا ر میباشلد) اسلت ریا (قلار ن ضلد د لار) قزاق لتان
(قار ن تالشهای ضد د ار) الت یا (قار ن پیشگی ی از تفارض موادع رر دفاریتهای ارارات رظرتلی)
ریت اریا (قار ن همخ اری موادع رظرتی ظ خل صی با خدمات رظرتی) موته رگل ظ (قلار ن جلل گی ی از
تفارض موادع رر اج ای ام ر رظرتی) ص ب تان اسپاریا (قار ن عدم تطابر اعضای رظرلت ظ مقاملات
عاریرتاه اراری رظرتی) تاجیک تان (قار ن ضد د ار)
 0مثا هایی از این ر ع ق ارین یادت میش ر رر :آرالاری (قلار ن اظهلار ظ ح اب سلی راراییهلا
ارزامات ماری اد ار موتخب رظرتی ظ مقامات رظرتی خاص) ارمو تان (قار ن اظهار راراییهلا ظ ررآملدها)
بلغارستان (قار ن ادشای عم می رارایی اشخاصی اه مقامات بلاالی رظرتلی را رارا میباشلود) ظ پ تقلا
(قار ن اوت

رظرت ب رظی ث ظت مقامات رظرتی ارتخابی)

 4رر ریت اری ااراوان ارارات رظرتی اظهاررامهها اعالم ام ا را با ر ارت ریلیا رهلار اراری
م ازی ظ یا محلی اه رر آن اارمود م ب طه مشغ

به اار میباشد ظ یا با ر ارت ساختار خاصی اه

رر آن رستگاب ظج ر رارر پ میرمایود (بهاستثوای ااراوان رظرتی اه بلا ر لارت ریلیا امی لی ن
اخالق ر ات به پ ا رن اظهاررامه اقلدام میرمایولد) رر اسلت ری بل ای ااراولان رظرتلی بلهغی از
ااراوان ارارات بلودم تاه م ازی جهت رگهداری اظهاررامههای اعالم امل ا ایجلار گ ریلدب اسلت
ظم ئ ریت این ام با یک مقام رظرتی مول ب بهظسیله ریاست آژارا (ررستکاری) ظ یا یلک رهلاری
است اه رر این زمیوه از اختیارات الزم ب خ ررار میباشد (رر ب خی از م ارر عول ان شلدب رر قلار ن
یک امیته ظ یا یک هیات ر ارتی مول ب خاص عهدبرار این ام میباشلد) رر ددراسلی ن رظسلیه
ااراوان رظرت بهط ر پیشد ض ام ا خ ر را به اارد ملای خل ر اظهلار میرمایولد (قلار ن دلدرا
ررخل ص ااراوان رظرتی رر ددراسی ن رظسیه)
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 2بهعو انمثا رر آرااری چهار ر ع اظهار ام ا م رراسلتیارب قل ار میگیل ر :قال از شل ظع بله
اشتغا ساریاره  /رظربای بفد از ت ک اشتغا ظ ح ب ررخ است :مواع :پ سشوامه ارایه شدب ت سط آرااری
 6این ارقام ب اساس ق متی از اتاب :رهارهای تخللی ضد د ار :م ظری ب ملد های آن
شاکه ضدد ار  OECDب ای ارظپای ش قی ظ آسیای م ازی صص  87-81ارایه گ ریدب است
.www.oecd.org/dataoecd/7/4/39971975.pdf
 9این ام ص داً ررخل ص رهار اوت اوودب تفارض مولادع مللداق رارر ملدی یت متلداظ
سی تم اظهاررامههای ام ا یکی از ظظایف ارارب خدمات ررآمدهای رظرتی میباشد
 1رر ب خی از سی تمهای حک متی مدی یت اظهار راراییها به رهارهایی سپ رب شلدب اسلت
اه هلدایت آن بهظسلیله رییاجمهل ر اشل ر ارجلام میشل ر مارولد گ ج لتان رهلار ملذا ر رر
اینخل ص به رییاجمه ر گزارش میرهد
 7رییاجمه ر سپا ر ات به ارتخاب ااردیداها از اشخاصی اله پیشلوهارگ ریدبارد اقلدام
ا رب ظ آن را به مجمع ملی ب ای تأیید ارایه میرماید مجمع مللی بل ای ارتخلاب ریلیا اقلدام بله
رأیگی ی میرماید
 82بهعو انمثا ظ ررخل ص ا زظظ ریاست رهار ضد د ار میت ارلد رر مل ارر زیل از سلمت
خ ر اوار گذاشته ش ر:
ارف) بوا به ررخ است خ رش؛
ب) ررص رت زرداری شدن بهرری ارتکاب به یک عم مج ماره؛
ج) ررص رتیاه ظی رت ارد عملک ر مواسای رر اار خ ر راشته باشد ظ یا اعماری از ظی س بزرلد
اه با مقام ظی بهعو ان ریاست رهار ضد د ار مطابقت رداشته باشد
ر) بهرری از رست رارن رایمی ت ارایی ااری؛
ب) اگ ظی مااررت به رقض قار ن رر عملک ر خ ر رماید مواع :پ سشوامه ارایه شدب ت سط ا زظظ
 88قار ن ضد د ار بخش  7ظ تال ب  8بخش  1ظ 7
 80قار ن تطابر موادع بخش رظرتی ظ خل صی رر خدمات رظرتی تال ب 7
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 م اجفه رمایید7.0  ب ای ت ضیح بیشت رر اینخل ص به بخش80
 پ سشوامه ارایه شدب ت سط ریت اری: مواع84
 پ سشوامه ارایه شدب ت سط ا زظظ82
) رر اینجا به این مفولی اسلت اله میت ارلد ارزاملات رسلمی راFormal(» المه «رسمی86
ب آظررب سازر ظری رر تحقر هد اصلی رات ان است
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فصل 4
مشموالن سیستمهای
اعالم داراییها

 -1-4انواع مقامات دولتی تحت پوشش
اش رهای مختلف ازر

ار اع مقامات رظرتی 8تحلت پ شلش سی لتم اظهلار امل ا قل ار رارن

ااراوان بخشهای مختلف رر زم بی مقامات رظرتی ظ هماوین پ شش رارن ادل ار خلاص خلارج از
محدظربی مقامات رظرتی با یکدیگ تیاظتهای زیاری راررد
اعضای مجارا اعضای پاررمان ظ اعضلای رظرلت  -ا چلکت ین حل زبی پ شلش بینارملللی
عاارت است از شم

اعضای مجلا (پاررمان) رر سی لتم اعلالم رارایلیهلا ایلن ارتخلاب رالیل

مختلیی رارر اه ازجملهی آنها میت ان به ریلاز رایلج بله گ لت ش رأیرهلی آگاهارله ظ اسلتحکام
بخشیدن به ج ابگ یی سیاسی اشارب ا ر یکی از مشخلات ب خی اشل رهای ارظپلای غ بلی ایلن
است اه پ شش اعالم ام ا را توها به این رسته از مقامات محدظر میاوود (رر ب خی م ارر به هم اب
اعضای هیلأت رظرلت) ب خلی از اشل رهای رارای ایلن رظیله عاارتارلد از آرملان (بل ای اعضلای
ب ردستاگ 0یا همان مجلا ددرا آرمان) ظ اش رهای ح زبی اسکاردیواظی ازجمله رارمارک س ئد ظ
ر ظژ هیچادام از اش رهای س سیاری تی سابر حیطهی مقامات رسمی زی پ شلش را تلا ایلن حلد
محدظر رمیساختود
مقامات رسمی ارشد ظ سیاسی -به احتملا دل اظان ظسلیعت ین رظیکل ر رر ایلن زمیوله تف یلف
رای بای از مقامات رظرتی ارشد است اه اعضای پاررمان ظزی ان ظ هماوین ار اع خاصلی از مقاملات
رسمی رارای قدرت سیاسی ظ جایگاب اج ایی ارشد را رر ب بگی ر ت جیه این رظیه تا حدی بدینگ رله
است اه عالظببل مقاملات سیاسلی اله بهظاسلطهی ارتخابلات ب گزیلدب میشل رد رربهلای ارشلد
ظزارتخارهها ظ س ان ب خلی سلازمانها رقلش تفییناوولدبای رر ت سلفه سیاسلتهای اشل رها اییلا
میاوود اراته رستهی رظم (رربهای ارشلد ظزارتخارلهها ظ رظسلای سلازمانهای خلاص) بهارلدازبی
مقامات ارشد خ ر اه بهص رت ارتخابی مول ب گ ریدبارد پاسخگ رمیباشود اما رالیل مشل ظعی

1-public officials
2- Bundestag
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ظج ر رارر اه ب ماوای آنها م ارری هما ن ارتااطات ماری این رسته از ادل ار بلا اشلخاص سل م
ررآمدها ظ عایدیهای اضادی آران ظ غی ب باید آشکار ش رد این ر ام چودین مزیت رارر یکی از ایلن
مزیتها گ ت ش شیادیت اسلت اله هملین ظیژگلی باعلث ادلزایش اصل

پاسلخگ یی میگل رر

ررعینحا رای ب مقاماتی اه م ئ ریت اعالم ام ا را ب عهدبراررد محدظر باقی میمارد ظ رر رتیجه
بار اج ایی سی تم اعالم ام ا هم اب با د آیود اعالم ریز محدظر میمارد
این رظیک ر رر اوار شی بهای پیشین یکی از رظ مد اصلی رایلج رر اشل رهای ارظپلای غ بلی
است رر این سی تمها تأاید اصلی هم ارب ب ارزام مقامات سیاسلی (اعضلای هیلأت قار نگلذاری ظ
رخ تظزی ) به اعالم راراییهایشان است بااینظج ر موطر اصللی رر ایوجلا توهلا بله تم الز رظی
مقامات رسمی اه تلمیمات سیاسی میگی رد محدظر رمیش ر بلکه ا اری را اه رر شک رارن بله
سیاستهای محقر شدب رقش تفییناوودب راررد را هم رر ب میگی ر
اد ار رارای قدرت سیاسی ظ اج ایی باال ت صیف خ بی ب ای اد ار زی پ شش سی تم اعالم امل ا
رر اش رهای پ تغا ظ اسپاریا ری ت ب ای رم ره رر اش ر پ تغلا رر سلطح مللی ظظییلهی اعلالم
]ام ا [ ب عهدبی طیف گ ت ربای از مقامات شلام رییاجمهل ر ریلیا مجللا رخ لتظزی
اعضای رظرت اعضای مجلا رمایودگان ر احی اعضای پاررمان ارظپا اعضای رارگاب قار ن اساسی
همهی صاحبمولاان قار ن اساسی ظ مقامات رظرتلی م لتق (ملدی ان رسلارهای امی لی ن مللی
ارتخابات امی ی ن حیاظت از راربها ظ ریگ ان) است علالظب بل ایلن طاقلات خاصلی از مقاملات
رربباالی ح زبی اج ایی اش ر ظ مؤس ات عم می ریز زی پ شش سی تم اعالم امل ا قل ار راررلد
(اعضای هیأت مدی بی مؤس ات عم می یا اد اری اه ت سلط رهارهلای رظرتلی رر ایلن شل اتها
مولای میگی رد مدی ان ا ظ قائممقامهای مدی ان ا اعضای هیأت مدی بی مؤس ات عم می)
رر د ار ه مدری مشابه ظج ر رارر اه رر آن بیشت مقامات موتخب (ازط یر آراء عمل می) ظ مقاملات
اش ری تحت پ شش ق ار میگی رد (راد ر  )0221رم رهای اه به رحاظ پ شش گ ت رگی بیشت ی
رارر ای رود ظ قار ن این اش ر رر زمیوه اخالق رر بخش عم می 8مل ب  8772ظ  0228میباشد رر
1- Ethics in Public Office Acts
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این اش ر رای بی مقامات رسمی زی پ شش رر خدمات اش ری ر اتاً گ ت رب است ررظاقع ای رود را
باید یک رم رهی م زی رر بین این مد ظ مد بفدی رر ر

گ دت اه رر آن بیشت مقامات رظرتلی

زی پ شش ق ار میگی رد
همانط ر اه پیشتل اشلارب ال ریم ررحلاریاله هلیچیلک از اشل رهای س سیار لتی سلابر
سی تمهای اعالم راراییهای خ ر را به اعضای پاررمان ظ ظزی ان محدظر رمیاوود توها اردای از این
اش رها از سی تمهایی استیارب میاوود اه محلدظربی تف یلف شلدبای از مقاملات ارشلد رظرتلی را
پ شش میرهد ازجمله اش رهایی اله از چولین رظیکل ری بهل ب میب رلد میتل ان بله ارمو لتان
بلغارستان ظ ا زظظ اشارب ا ر
بیشت یا همه مقامات رظرتی -رر ب خی اش رها تفهدات مذا ر شام بیشت یلا هملهی مقاملات
اج ایی ظ حتی بیشت یا همهی مقامات (ازجمله مقامات قضایی) میش ر بااینحا تف یف مقام رظرتی
رر اش رهای مختلف میت ارد متیاظت باشد چود رری مختلف میت ارد باعث گ ت رگی این رای ب تلا
به این حد ش ر مقامات رظرتی رر همهی سط ح (رهدقط آنهایی اه رر سطح سیاسی یا رزریلک بله
این سطح ه تود) ممکن است بهظاسطهی اهدا شخلی خ ر م ئ ریت شغلیشلان را تحلت تلأثی
ق ار رهود عالظبب این اعالمهای ام ا میت ارود موشأ ارتشار اطالعاتی باشود اه رهتوها عم م بلکله
مدی ان رر همهی سط ح از آنها به بمود گ ررد از س ی ریگ اارشواسان هم ارب اج ای بیش از حد
گ ت ربی اعالم راراییها را با ریدبی شک میرگ رد ظ عقیدب راررد اه «رر بیشت م ارر زیاربخ اهی
سیاستگذاران ب ای تفدار ب یار زیاری از ااراوان پایینرستی آشکار میش ر» (م یک 0227 8ص
 )88پیامد مویی مفم

چوین رظیک ری این است اه سی تم اعالم راراییها ب ای اارآمد ب رن ریاز

به هزیوهی اج ایی زیاری رارر ظ اگ موابع ماری اادی ب ای آن صل

رشل ر تأثی گلذاری خل ر را از

رست خ اهد رار رر حقیقت مقامات رربهای پایین رر رلارظا رار لتن ظرظر بله حل یم شخللی خل ر
استدال ق یت ی راشته ظ محرت میباشود
ظاژبی «همه یا بیشت مقامات رظرتی» رزظماً به مفولای همله یلا بیشلت ااراولان بخلش رظرتلی
1- Messick
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رمیباشد تفلاریف مطل ح شلدب رر ایلن زمیوله رر اشل رهای مختللف بلاهم دل ق راررلد یکلی از
رظیک رهایی مط ح رر ق ارین تضار موادع تهیهی ده سلتی از سلمتهای رظرتلی رر چلارچ ب یلک
تف یف رامحدظر ظ باز میباشد رر قار ن رت ری« 8بهمو ر پیشلگی ی از تضلار مولادع رر دفاریتهلای
بخش رظرتی» تف ییی بدین ش ح ارایه شدب است« :ا اری اه ب ای ارجام ظظایف شغلی م بل ط بله
رظرت یا ام ر محلی ب اساس مل بههای م ب طه حر راررد د مانهای اج ایی صارر اوود ظ هماوین
حر راررد ررم رر ا اری اه تحت اوت

م تقیم یلا غی م لتقیم آنهلا ری لتود اقلدامات ر لارتی

اوت ری رسیدگی یا توایهی ارجام رهود یا به راراییهای رظرتی یلا تحلت مارکیلت حاامیلت محللی
(رظرتی) رسیدگی اوود مقامات محلی اتالق میگ رر » تفلاریف ارائله شلدب رر خلل ص « مقاملات
رظرتی» به ط ر الی ررجهت پ شش رارن به بخش بزرگی از ااراوان بخش عم می میباشود
بااینظج ر رر اغلب م ارر مقامات رظرتی 0با ااراوان رظرتی 0یک ان تلقلی رمیگ ررلد رم رلهی
این م رر رر اش ر است ری است رر این اش ر مقام رسمی به مفوای مولب علاریرتالهت بلا قلدرت
تلمیمگی ی است؛ بهعاارتریگ این مقاملات تللمیماتی را اتخلاذ میاوولد اله ریگل ان را مقیلد
میسازر د مانهای قار ری را اج ا میاوود رر تلمیمگی یهای م ب ط به خل صیسلازی شل ات
میاوود ظ حر استیارب از ام ا شه ی 4را به ریگ ان موتقل یلا اعطلا میاوولد] [1از سل ی ریگل
مقامات اش ر ررظاقع ا اری ه تود اه رر رهارهای عم می اار میاوود (تف یف آن رر قار ن خدمات
عم می آمدب است) همهی ااراوان اش ر بلهخ ریخ ر مقلام رظرتلی مح ل ب رمیشل رد (عملدتاً
ا اریاه ظظایف د قارذا را ب عهدبراررد مقام رظرتی مح ب میش رد)
رظیهمردته رر زمیوهی پ شش سی تمهای اعالم راراییها چوین تفاریف گ ت ربای از مقامات
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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ظ ره تان) اتحاریه ارظپا ص رت گ دت رشان رار رر هیچیک از شش اش ر قدیمی عضل اتحاریلهی
ارظپا ااراوان اش ر م ظف به اعالم راراییهای خ ر ری تود؛ اما رر سه اش ر جدید این اد ار م ظف
به اعالم راراییهای خ ر گ ریدبارد (اراته رر مجارستان توها مدی ان ارشد به این ام م ظف گ ریلدب
ارد ) (مودیه تا 0221 8ص  )70مثا حدااث ی رر این زمیوه اش ر بلالرظس اسلت رر ایلن اشل ر
طیف ظسیفی از ا اری اه مقام رظرتی رداررلد از قایل رظسلای سلازمانهای اشلاظرزی غی رظرتلی
ص یحاً مشم

قار ن اعالم ررآمد ظ راراییهای خ ر ه تود

اارر  :8-4رظیک ر اش رهای ارظپای شماری رر زمیوهی ر امهای اعالم رارایی
با ت جه به شماری از پژظهشهای ص رتگ دته اش رهای اسکاردیواظی 0ازجمله ای لود یکی از
پایینت ین سط ح د ار مشاهدب ظ گزارش شلدب را رر میلان اشل رهای جهلان رارا ه لتود  0سلطح
شیادیت ظ اطمیوان عم می به خلدمات اجتملاعی (خلدمات اشل ری) ظ ملدی یت اجتملاعی رر ایلن
اش رها باال ب رب ظ سی تمهای اعالم رارایی آنها ب ماوای ارزشهلا ظ د هوگهلای رایلج رر ایلن
ج امع عم میاود رر اش رهای این موطقه رهارهای خدمات اجتماعی ظ مقامات ارتخلاب شلدب بلا
آرای عم می م ظف به شک خاصی از ادشاسازی ه تود  4ب اساس این اص مقاملات اشل ر بایلد
هوگام پی ستن به ح زبی خدمات اجتماعی ظ هوگام تغیی م قفیت خ ر اظهاررامه راراییهای خ ر را
ت لیم اوود اص مح ری رر این رظیک ر این است اه مقامات ارتخاب شدب ازط یر آرای عمل می ظ
مقامات ارتلابی باید پاسخگ باشود این اص بهخ بی بازتابرهودبی رگ اریهلایی اسلت اله اخیل اً
پی ام ن اخالق سیاسی رر اش رهای ح زبی اسکاردیواظی به ظج ر آمدب است رر ایلن میلان سل ئد
1- Mendieta
2- Scandinavian Countries
فساد ( )Corruption Perception Indexدر سیال

 - 9یکی از این کشورها از زمان آغاز تعیین شاخص ادراک
 ،5331همواره رتبهای کمتر از چهاردهم بوده است .کشورهای حیوزهی اسیکاندیناوی در  51سیال گذشیته
تقریباً به شکل انحصاری سه ردهی نخست را از آن خود کردهاند.
 -4در بین کشورهای اسکاندیناوی ،ایسلند آخیرین کشیوری بیود کیه افشیای دارایییهیا را بیرای وزییران و
نمایندگان پارلمان خود مصوب کرد .این کار در بهار سال  1993انجام گرفت ).(OECD, 2009a
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یک استثوا است ق ارین ظضع شدب ب ای مقامات ارشد اج ایی رر س ئد ب یار ص یحت از ق اریوی است
اه ب ای مقامات ق بی مقووه تف یف شدب است هماوین س ئد ازر

ظضع ق ارین ارزام ادشای ملاری

ب ای ق بی قضاییه رر میان اش رهای ارظپای غ بی ب ج ته است )(OECD, 2009b

محت ای ص رتهای ادشای موادع ملاری شخللی رر هل چهلار اشل ر حل زبی

اسلکاردیواظی8

امابیش یک ان است ظ رر آن اطالعاتی ررباربی راراییها ظ بدهیها ظامها موابع ظ سط ح ررآمدی
ذا میش ر؛ اراته ب خی اش رها (ای لود ر ظژ ظ سل ئد) مل ارر ریگل ی را بله ایلن ده سلت اضلاده
میاوود ظ اشتغا اضادی هدایا ظ تاریخالهی اشلتغا را ریلز بله آن میادزایولد اطالعلات ادشلای
راراییهای مقامات رسلمی ارتخلاب شلدب ازط یلر آرای عمل می ظ ااراولان ارشلد اشل ری غارالاً
بهظسیلهی ایوت رت رر رست س عم م ق ار رارب میش ر اطالعات جملعآظری شلدب ازط یلر رظیکل ر
ادشای ماری مفم الً م ب ط به سازمانهایی است اه بهعو ان رهارهلای م لتفدت ر لات بله شلی ع
د ار شواسایی شدبارد؛ این اطالعات بهص رت راخلی م رر استیارب ق ار میگی ر ظ رر مف ض عمل م
ق ار رارب رمیش ر
ر امهای ماریاتی ا به هم اب ب خی ابزارهای اضادی خاص ام راسلتیآزمایی ثل ظت مقاملات
رظرتی ادشای ام ا مدی ان رظرتی ظ م ئ الن خدمات اش ری را تضمین میاوولد علالظب بل ایلن
اش رهای ح زب اسکاردیواظی (ازجمله ای للود) بله بخشهلای رارای ری لک د لار مارولد ملدی یت
ماریات گم ک ام ر ماری ظ تأمین ااالهای بخش عم می ت جه ظیژبای راررد این اش رها بازرسی ظ
ح اب سی را رر بخشهای مذا ر ادزایش رارب ظ هماوین رسلت رات ظ رهوم رهلای تکمیللی را بله
سازمانها ابالن میاوود ظ به امک این شی بها میزان اوتل

خل ر را ادلزایش میرهولد رر ب خلی

م ارر مؤس ات مختلف ق ارین ادشای ام ا متیاظتی راررد؛ بهعو ان رم ره میت ان از م جع ر لارت
ماری رارمارک 0رام ب ر اه رر آن ااراوان امکان رست سی به ح ابهای شخلی ظ ریگل اطالعلات

م ب ط به تفهدات ماری مختلف را د اهم میاوود؛ ظ ردلات ماریلات ظ ارارب تلأمین ااالهلای عمل می
 - 5سوئد ،نروژ ،فنالند ،دانمارک (مترجم)
2- Danish Financial Supervisory Authority
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ر ظژ 8اه ااراوان آن م ظفارد ام ا ظ موادع ماری خ ر را ادشا سازرد
رر ه چهار اش ر ح زبی اسکاردیواظی به رحاظ قار ری تضار موادع باید شواسایی شدب ظ به هل

شک ممکن به مدی ان ررظن ه آژارا گزارش رارب ش ر قار ن ارارب ام ر عم می رارمارک 0ظ قار ن
حک مت محلی 0ماوایی ب ای سلب صالحیت از د آیود تلمیمگی ی ه د ر ( اه رارای تضلار مولادع
میباشد ) رر اراربی ام ر عم می ظ ظظییلهی ظی بل ای گلزارش دل ری ظجل ر چولین تضلاری بله
س پ ست خ ر را ایجار رم رب ارد  4قار ن اراربی ام ر عم می ر ظژ 2ماولای تق یالاً یک لاری را بل ای

سلب صالحیت ( 6از این قای از ااراوان ) ایجار ا رب است ظ رر سل ئد ریلز آیلین راررسلی سل

ئد9

ارزامات مشابهی را ظضع ا رب است رر ب خی م ارر رهارهایی مارود ظزارت اش ر ظ اراربی امل ر الار
ر ظژ 1رر راستای همکاری ب ای مدی یت رر همهی سط ح رقش مکم را اییا میاوود رر رارملارک
این امک از س ی رمایودگان اتحاریههای صویی د اهم میش ر
بهمو ر ب رسی صحت اعالمیههای اظهار موادع ملاری بازرسلیهایی ارجلام میشل ر املا ایلن
بازرسیها به شک مو م ص رت رمیپذی ر هماوین ررحاریاه ب ای تخطلی از اصل

م بل ط بله

تضار موادع عدم صالحیت ظ ادشای ام ا رسلماً تح یمهلای ارضلااطی مختلیلی ظجل ر رارر ایلن
تح یمها بهردرت اج ایی میش رد ظ اجتواب از چوین شل ایطی بل ای ه یلک از م لئ رین اشل ری
ر عی م ئ ریت شخلی تلقی میش ر
1- Norwegian Tax and Public Procurement offices
2- Danish Public Administration Act
3- Local Government Act

 - 4قانون اداره امور عمومی دانمارک ،مصوبه  125مربوط به  53دسامبر  ،5321وزارت دادگستری ،کپنهاگ،
/5322فصل دوم (بخشهای  – )9-4عدم صالحیتها و مراجع این اصول تحت قیوانین حاکمییت محلیی در
گزارش نخستین دور ارزیابی ( )First Evaluation Roundدر دانمارک ،اخذ شده توسط  GRECOدر جوالی
سال .1991
1- Norwegian Public Administration Act
 - 4مصوبه  59فوریه  5342درمورد رویکرد الزم در مواجه با موارد مربوط به اداره امور عمومی که متعاقباً با
مصوبهی  5آگوست  24# 1999اصالح شد.
7- Administrative Procedure Act of Sweden
8- Ministry of Government and Labor Administration of Norway
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رظیک ری اه اش رهای ح زبی اسکاردیواظی رر این زمیوه اتخاذ ا ربارد از یک ر لام ملدی یت
اخالقی ریکخ اهاره ریشه گ دته است مح ر اصلی این ر ام اخالقی تشل یر ردتلار ریلک بلهجای
اعما آن ازط یر اوت

سخت ظ اقدامات جزایی ظ توایهی است رظیک رهلایی مارولد ایلن توهلا رر

اش رهایی م در است اه د هوگ راستیگ ایاره پیشیوهی رست سی آزاراره بله اطالعلات ظ سلط ح
باالیی از اعتمار ظ اطمیوان به خدمات اجتماعی راشته باشود
قضات –گ ظب خاصی از مقامات رظرتی م ئ الن قضایی 8ه تود اه قضات 0ظ رر ب خی مل ارر
رارستانها رر این رسته جای راررد ایلن رسلته از م لئ رین بخشلی از قل بی قضلاییه را تشلکی
میرهود رر ب یاری از اش رهایی اه سی تم اعالم راراییها طیف گ ت ربای از مقاملات را پ شلش
میرهد قضات ریز بهمارود ریگ ان تحت پ شش این سی تم ه لتود بااینحلا ظیژگیهلای خلاص
ب خی از اش رهای ارظپایی (عمدتاً ارظپای غ بی) بهگ رهای است اه قضلات حتلی رر سلطح ریل ان
عاری اش ر 0از ظظییهی اعالم راراییها مفا ه تود با ت جه به پژظهشی اه اخی اً به ارجام رسلیدب
است از میان  08اش ر عض اتحاریه ارظپا اه رر این تحقیر م رر ب رسی قل ار گ دتولد  88اشل ر
مشتم ب ات یش بلژیک بلغارسلتان] [2جمهل ری چلک رارملارک ] [3د ار له آرملان ای رولد
ر ازاما رگ پ تغا ظ اسپاریا موادع ماری قضات رارگابهای علاری خل ر را ثالت رمیاوولد (رملک ظ
ریگ ان  0229ص

4 )92

رکته :ممکن است حتی ررص رت ثات رشدن ده ست راراییها د ر م ئ

ظظییه راشلته باشلد

ام ا خ ر را اعالم رماید احت ام ظیژب ب ای استقال قضایی ظ اعتمار بهررستی قضلات رر اولار ایلن
م أره اه قضات رر اش رهای ارظپایی ت سط ارتخابات عم می ب گزیلدب رمیشل رد ازجملله رالیللی
ه تود اه رشان میرهود چ ا سی تمهای اعالم ام ا هم ارب قضات را تحت پ شش ق ار رمیرهود
ایگر طبقات خاص مقامات  -جا رارر اشارب اویم رستههای خاصی از اد ار ه تود اله رله
1- judicial officers
2- judges
3- supreme court
4- Demmke et al. 2007, p. 75
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سمت رایج سیاسی راررد ظ ره رر جایگاب اش ری خدمت میاوود ب ای رم ره میت ان به

مشلاظران8

مقامات سیاسی ظ ریگ اد اری اه شخلاً ت سط مقام سیاسی مول ب میشل رد اشلارب رمل ر ایلن
رسته از اد ار رر اش رهایی مارود ب سوی ظ ه زگ ین ای رولد بلا عول ان مشلاظر ظیلژب [4] 0ظ رتل ری
مشاظران رییاجمه ر ریگ مشاظران مشاظران ظ مفاظران ظ هماوین رؤسلای ردلات رخ لتظزی ی
مفاظرین رخ تظزی ظزی ان ظزی ان رارای م ئ ریت خاص ظ ظزی اش ر] [5رامیدب میش رد پاررمان
ارگل تان موادع ماری موشیهای پاررمان رستیاران تحقیقاتی ظ هماوین ااراوان مخل ص ه یلک
از اعضای پاررمان را ثات میاود
رستهی ریگ ی از اد ار رر این م رر ا اری ه تود اه رر ش اتهای سهامی عام رارای مقام ظ
سمت ه تود قار ن اش ر رت ری ررم رر این اد ار تفاریف تیللیلی ظ رقیقلی رارر ظ ایلن گ ظبهلا را
پ شش میرهد:
 8اعضای ش راهای ش اتهای بزرگ اه رر س مایه آنها بخشی از موادع رظرتی م تت باشد
حک متهای محلی ظ اعضای هیأتهای اج ایلی شل اتهای بزرگلی اله سلهم رظرلت یلا
حک مت محلی از رارایی خارص آنها بهص رت مجزا یا ارااشته بیش از  %22باشد
 0اعضای ش راها یا هیأتهای اج ایی ش اتهای بزرگ متفلر به رظرت یا حک مت محلی
 0رمایودگان سهام رظرت یا حک مت محلی از س مایه ا ش ات ظ اشخاصی اه از ط

آنها

اختیار ا ب رم ربارد][6

رر اش ر پ تغا عالظبب این اعضای هیات ملدی ب شل اتهای رظرتلی یلا ا لاری اله ت سلط
رهارهای رظرتی رر این ش اتها به مقامی مول ب شدبارد ریز تحت پ شش اعلالم امل ا ظ مولادع
ق ار میگی رد رر اش ر ریت اری هم رستهی مشابهی از اد ار تحت پ شش ق ار راررد
اایرهی صمحدید -رر ارگ ی د ق ر عی آزاری عم رر تغیی حیطه رسلتگابهای اراری اله
باید م ئ رین آنها ام ا خ ر را اظهار رمایود ظج ر رارر این تغیی ات رر سی تمهایی اسلت اله رر
1- Advisors
2- Special Advisor
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آنها به یک د ر ظ یا رهار خاص اه رارای صلالحیت میباشلد اجلازب رارب میشل ر رایل بی رقیلر
اد اری اه باید اعالم راراییهای خ ر را ت لیم اوود را تفیین رماید ب اسلاس ایلن ظیژگلی ملدی ان
آژاراهای رظرتی اامالً صالحیت راررد تا تشخیص رهود ادامیک از مقامات رر مف ض ری ک ق ار
راررد ظ باید راراییهای خ ر را اعالم رمایود بدین ت تیب رر اش رهایی مارود آرااری ظ است ری علالظب
ب ده ست ثابتی از مقامات س ان سازمانها میت ارود به ب خی از م ئ الن رست ر رهود تلا ده سلت
رارایی خ ر را ارایه رمایود رر ای رود هم ش ایط تق یااً مشلابه اسلت رر ایلن اشل ر علالظب بل یلک
ده ست از پیش تفیین شدب اد ار تحت پ شش عاارتارلد از :ا لاری اله مطلابر بلا آیینراملههای
مل ب ت سط ظزی ب ای ام ر ماری رر بدرهی رظرت سمتهای مشخلی راررد یا راشتهارد ظ هماوین
ا اری اه رر سمتها یا م ئ ریتهای ریگ اه (ب ای ام ر ماری) ت سط ظزی مشخص شدب مشلغ
به اار ه تود یا ب ربارد
اص الً مقاماتی اه مواصب آنها م تفد خط است باید ملزم به اعالم راراییهای خ ر شل رد بلا
اینظج ر رمیت ان اش ری را پیدا ا ر اه رر آن رای بی مقامات تحت پ شش سی تم اعالم امل ا
ص احتاً با مفیار میزان تحت خط ب رن تفیین شدب باشود ررعینحا ب خی اش رها (ازجمله آرملان)
بهمو ر رصد رشارههای هشدار رر ردتلار مقاملات رظرتلی ظ تشلخیص سلمتهای م لتفد خطل از
سی تمهای مواسب رر این زمیوه استیارب میاوود بهر

رمیرسلد اله رتلایج حاصل از ایلن رصلد

ا رن رای بی مقاماتی اه تحت پ شش سی تم اعالم راراییها ق ار میگی رد را تفیین اود بلا ایلن
تیاسی میت ان گیت اش رها ازر

راموهی مقامات مللزم بله ارایلهی اعلالم رارایلیهلا ظ شلواختن

ااراوان بخش عم می (رظرتی) بهعو ان مقامات رظرتی تیاظتهای گ ت ربای بلا یکلدیگ راررلد بلا
ت جه به تیاظت اش رها رر اردازبی جمفیت ظ شمار مقامات رظرتی تفلدار مطللر ادل اری اله تحلت
پ شش ق ار میگی رد هیچ ظیژگی قاب ت جه ظ ق ابتی را رر سی تمهای مختلف رشلان رمیرهلد رر
ایوجا به این گیته ب ودب میاویم اه میزان مقاملات تحلت پ شلش از  0تلا  4ررصلد از مقاملات رر
اش رهایی ر ی ا زظظ ظ آرااری تا بیش از  12ررصد از همهی ااراولان امل ر رظرتلی رر اشل رهایی
مارود رظماری ظ احتماالً رت ری با هم متیاظت است
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 -2-4افراد دیگر
ب خی از سی تمهای اعالم راراییها عالظب ب مقامات رظرتی ب خی اد ار مل تاط بلا آنهلا را ریلز
پ شش میرهود مفم الً این اد ار م تاط ظظییه رداررد شخلاً دای اعالم ام ا خل ر را ارایله اوولد
بلکه مقامات رظرتی باید اطالعات مشخلی را ررباربی ایلن قایل ادل ار ارایله رهولد رایل بی ایلن
اطالعات رر خل ص این رسته از اد ار غارااً محدظرت از اطالعات خ ر مقامات است یکی از رالی
چوین ررخ استی این است اه مقامات رسمی ررآمدها ظ راراییهای خ ر را تحت عول ان ریگل ادل ار
پوهان رکوود رری ریگ ب ای چوین ررخ استی این است اه موادع شخلی اد اری اه به رحل ی بلا
مقامات رظرتی رر ارتااط ه تود این قابلیت را رارر اه با تأریهی موادع همگاری اه بهصل رت مولادع
شخلی م تقیماً رر اختیار مقامات رظرتی م ب طه است تداخ راشته باشود
رر آراه از پی میآید ده ست رایجت ین اشخاصی اه اطالعات آنها رر اعالمهای مقامات رظرتی
آشکار میش ر ریدب میش ر شم

این اد ار رارای قاعدبای است اه ررم رر همهی آنهلا صلدق

میاود ظ آن عاارت است از :پ شش اطالعات اد اری اه رزریلکت ین حلقله را رر زرلدگی شخللی
یک مقام رسمی تشکی میرهود
 هم

ان یا ش یکهای زردگی ][7

 د زردان ریگ اعضای خار ارب ظ خ یشاظردان ][8

 اعضای خار ار – این مفیار توها شام ا اری میش ر اله از رحلاظ خلار ار بلا مقلام رظرتلی
مشت ک ه تود اما رزظماً خ یشاظردان یا هم ان مقامات رمیباشود
رر چود اش ر ازجمله بالرظس آرااری ظ قزاق تان رهتوها اطالعات هم

ظ خ یشاظردان مقاملات

رسمی باید رر اعالم ام ا ذا ش ر بلکه خ ر این اشخاص ریز باید اظهاریه اعالم راراییهای خ یش
را ت لیم رمایود
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وابستگان و افراا مرتبط که بنا به ارخواست ،اارای های آنها اظهار م گالراا-
رر ب خی ر امها هوگامیاه اخطاری ماوی ب احتما تخلف رریادت میش ر یا تیحلی آغاز میش ر
اطالعات اد ار م تاط با م ض ع ریز ررخ است میگ رر رر اسل ظری اگ مقای لهی اطالعلات ارایله
شدب با ش ایط ظاقفی رالی موطقی را آشکار اود اه بهظاسطهی آنها بت ان د ضیه ارتقا امل ا یلا
ررآمد شخص م رر ر
ملی 8د ر م رر ر

به اعضای خار ارب به قلد گ یز از ر ارت را مط ح رماید امی ی ن مجللا

را ملزم میرارر تا اطالعات م ب ط به اعضای خلار ارباش ] [9را ارایله رمایلد رر

آرااری اگ با ت جه به ب رسیهای ارجام شدب مشخص ش ر اه ب خی از اد ار م تاط با مقام م رر ر ل
ملزم به ارایهی اعالم راراییهای خ ر ه تود میت ان از آن اشخاص (حقیقی ظ یا حقل قی) خ اسلت
اه راراییهای خ ر را اعالم رماید][10

بهردرت اتیاق میادتد اه اد اری جز مقامات رظرتی ملزم به ت لیم اعالم راراییهای خل ر باشلود
(بهجز اعالم ماریاتی اه م تااً ارجام میش ر) این تحقیر رم رههای زیل را رر ایلن زمیوله شواسلایی
ا رب است:
 مقامات رسم

عض احزاب سیاسی (رؤسای احزاب سیاسی ظ مفاظرین آنها رر ریتل اری][11

اعضای رهارهای اج ایی ملی ظ موطقهای (خ رمختار) ظ احزاب سیاسی رر پ تغا )
 ااوطلبان پستهای اولت (بهصورت انتخاب و یا انتصاب ) .این قاعدب میت ارلد
راظطلاان ریاست رظرت (ب ای رم ره پ تغا ) پاررمان هیأتهای ارتخابشلدبی موطقلهای ظ
محلی ظ ریگ سمتهای ارتخابی ظ یا ارتلابی را رر ب گی ر ب خی سی تمهایی که راظطلاان
را پ شش میرهود راظطلاان باید د می را ت لیم اوود اه با د م ت للیم شلدب ت سلط ریگل
مقامات رسمی تیاظت رارر رر میان اش رهای س سیاری تی سابر اه از پ سشلوامه اسلتیارب
میاوود اش رهای بالرظس ب سلوی ظ ه زگل ین گ ج لتان قزاق لتان رتل ری ریتل اری
رظماری ظ تاجیک تان راظطلاان ب ای تلدی پ تهای رظرتی (ارتخلابی ظ ارتللابی) را مللزم

1- the Commission of the National Assembly
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میراررد تا راراییهای خ ر را اعالم رمایود .رر غ ب ارظپا اش ر پ تغا رم رهای است اله رر
آن راظطلاان ریاست جمه ری م ظفارد ده ست راراییهای خ ر را ارایه رهود
 روزنامهنگاران (رر مجلا ع ام ارگل تان صاحاان اارت شواسایی عکلارار خا رگلاری
اه اجازبی ظرظر به مح ظیژبی خا رگاران رر پاررمان را راررد ظ یا مجاز به پ شش راریل یی
گیتظگ یهای ص رتگ دته رر پاررمان ه تود ملزم به ثات موادع مشخلی میباشود])[12
 مقامات رسم سازمانهای غی رظرتی – این تحقیر هیچ رم رهای را شواسایی رک رب اله رر
آن همهی این مقامات تحت پ شش ق ار رارب شدب باشلود بااینحلا رر سلا  0228ریتل اری
قار ری را تل یب ا ر اه بهم جب آن ارجمنهای غی رظرتی ( NGOهلا) اله از سل ی رظرلت
ریت اری یا از راب ب رجهی حاامیت محلی تأمین ماری میشدرد به هم اب ا اری اله رر حل زبی
اراربی ام ر عم می به آنها اختیاراتی رارب شدب ب ر ملزم به ارایهی ده ست راراییهلای خل ر
ب ررد رر رت ری رمایودگان NGOها رر ش ایط خاص ممکن اسلت مللزم بله ارایلهی ده سلت
راراییهای خ ر ش رد؛ بهعو انمثا رر م ارری اه این سازمانها مأم ریتهای ظاگلذار شلدب از
س ی رظرت یا حک مت محلی را ارجام میرهود رر سا های  0227ظ  0282رر رتل ری ط حلی
به بحث گذاشته شد اه به م جب آن NGOهایی اه ظظییهی رسیدگی به س مایهی ب رجلهی
عم می به آنها ظاگذار میش ر ملزم به ارایهی ده ست راراییهای خ ر ه تود
 میت ان از ا اری اه عض امی ی نهای خ ید ااالهای رظرتی ه تود یا بهعو ان متخلص
خ ید ااالهای رظرتی اار میاوود ررخ است رم ر تلا صل رتهای مشخللی از راراییهلای
خ ر را ارایه رهود ظ این ررص رتی است اه این اد ار مقام رسمی ظ رظرتی رااشود
 -3-4تمایز میان مقامات سیاسی و تخصصی
تمایز میان ظظایف مقامات سیاسی ظ تخللی ریازمود ت جله ظیلژبای اسلت چولاناله پیشتل
ریدیم چودین اش ر (بهظیژب رر ارظپای غ بی) ظظییهی ارایهی ده ست راراییهای مقاملات رسلمی
خ ر را محدظر به رای بی مشخلی از اد ار میسازرد اله میتل ان آنهلا را مقاملات سیاسلی رامیلد
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(اعضای مجلا ظ اابیوه صاحبمولاان سیاسی یفوی مقاماتی اه ب اسلاس تللمیمات سیاسلی بله
مولب خ ر رسیدبارد) با ایناه م ز میان مقامات سیاسلی ظ تخلللی همل ارب ظاضلح ری لت ظ رر
سی تمهای مختلف تیاظت رارر میت ان گیت اه این اش رها ااراوان رظرتی مفم ری خ ر را مللزم
به ارایهی ده ست راراییها رمیرارود
ط دداری از آشکارسازی رر زمیوه ام ا ظ راراییها ررمل رر مقاملات رسلمی سیاسلی اسلتدال های
مشخلی رارر رر سا  0229ب خی از این استدال ها ررم رر رمایودگان مجللا ت سلط رارگلاب قلار ن
اساسی ددرا آرمان مط ح شد رری آن ریز این ب راه شماری از اعضای ب ردستاگ (مجلا ددرا آرمان)
ظظییهی ادشای عم می اطالعات م ب ط به ررآمد دفاریتهای جارای خ ر را به چارش اشیدب ب ررد:

عم رأی رارن رر ارتخابات رهتوها به آزاری ظ علدم تحمیل ظ دشلار رلارظا ریازمولد اسلت بلکله
رأیرهودگان باید به اطالعاتی رست سی راشته باشود اه میت ارد رر تلمیمگی ی آران اهمیت راشته
باشد ] [ رم ا اسی پاررماری ب پایهی اطمیوان م رم است اعتمار بدظن شیادیت اه به اد ار امکلان
رهد رظیدارهای سیاسی را رراا اوود عملی ری ت ] [ رأیرهودب باید بدارد چله ا لی را ارتخلاب
میاود ] [

ارتااط موادع ظ ظاب تگیهای اقتلاری اعضای پاررمان به رظشوی ب ای عم م جامفله جاربت جله
است این آگاهی رهتوها ب رح ب تلمیمگی ی رأیرهودب تأثی گذار است بلکله بله پاررملان آرملان ظ
اعضای آن این ت ارایی را میرهد تا ص ر

از تأثی پوهان رسیدن به موادع م رم آرمان را بهعو ان

یک الیت رمایودگی اوود اطمیولان شله ظردان بله ایلن ت ارلایی رررهایلت موجل بله شلک گی ی
رم ا اسی پاررماری خ اهد شد ] [»
اعضای پاررمان ریز تمای مش ظعی به رار تن این ام راررد اه همکلاران آنهلا (سلای اعضلای
پاررمان) چه موادفی راررد اعضا با آگاهی از این م أره میت ارود ارزیابی اوود اه استدال هایشلان رر
اجا ریازمود محک زرن ظ ب رسی ه شیاراره است] [13ررعینحا ب یاری از سی تمها میان مقامات
سیاسی ظ تخللی ظ مقامات باالت ظ پایینت تمایزی قای رمیش رد ظ همگلی آنهلا را م ظلف بله
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اعالم راراییهای خ ر میرارود چواناه پیشت ریدیم ب یاری از اش رهای ررحا گذار 8رر تملامی
م ااز قدرت رظرتی خ ر سی تم یکپارچهای را ب ای اعالم راراییها ظ موادع اج ا میاوولد ظ همله یلا
بیشت سط ح مقامات رسمی خ ر را به شک یکپارچه پ شش میرهود ررعینحا رظیکل ر میارلهای
ریز ظج ر رارر اه حدداص این رظ مد است ظ اراته بهرلدرت ریلدب میشل ر رر ایلن رظیکل ر از رظ
اعالم مختلف ب ای راراییها استیارب میش ر اظری (اه استیاربی گ ت ربت ی رارر) م ب ط به مقامات
ارشد ظ صاحبمولاان سیاسی ب رب ظ رظمی (اه مفم الً سلاربت اسلت) بل ای مقاملات تخلللی ظ
سطح پایینت استیارب میش ر][14

چودین رری ظج ر رارر اه ب ماوای آنها یک سی لتم اعلالم امل ا بایلد بله مقاملات ارشلد ظ
سیاسی محدظر ش ر ظ یا ررم رر این رسلته از م لئ الن اطالعلات بیشلت ی را اخلذ رمایلد ظ سلطح
باالت ی از ادشای عم می را به ارجام رسارد این رالی عاارتارد از:
 خطر باالتر تضاا منافع – احزاب خل صی تأثی گذار رر دفاریتهای خ ر بیشلت تمایل
راررد با مقامات سیاسی ظ م ئ الن ارشد اار اوود تا مقامات رربهای میاره ظ پایین؛ بولاب این
احتما تضار موادع ب ای این گ ظب بیشت است (گاگل

0

 0226ص )821

 خطر باالتر فساا – رر راستای م رر پیشین مقامات سیاسلی ظ م لئ رین ارشلد مفمل الً
د صتهای بیشت ظ بزرگت ی ب ای رسلتیابی بله سل رهای رامشل ظع ظ غی قلار ری راررلد
بواب این ری ک د ار رر آران باالت است
 ارزیاب تصمیمات ااوطلبان سیاس  -ماهیلت تللمیمات سیاسلی بلا تللمیمات ظ
اعما مدی یتی متیاظت است از این مو

تلمیمات سیاسی غارااً راموهی ب یار گ ت ربت ی

از موادع احتماری را رر خ ر راررد بدین ت تیب اگ تمامی موادع مهم تلمیمگی ردبی سیاسی
شواخته ش ر این تلمیمات را میت ان بهررستی ارزیابی رم ر عالظبب این ررمل رر مواصلای
اه تابع ارتخابات عم می ه لتود ایلن رکتله اهمیلت رارر اله رأیرهولدگان گ لت ربت ین
1- transition countries
2- Gaugler
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اطالعات ممکن را ررباربی ااردیداها راشته باشود
 اهمیت کمتر حفاظت از حریم خصوص  -اغللب گیتله میشل ر اله رر مقای له بلا
م ئ الن رربهای میاره ظ پایین ارزش موادع عم می بیشت از حر ح یم خل صی م ئ الن
رربباال ظ مقامات سیاسی است
 اقتصاا منابع – محدظر ساختن رای بی اد اری اه تحت پ شش مقامات سیاسی ق ار راررد
بار مدی یتی اراربی سی تم اعالم ام ا را ااهش میرهد زی ا تفدار چوین مقاماتی ر ات به
مجم عههای اد ار امت است
ررعینحا استدال هایی ریز ب ای راشتن یک سی تم د اگی اعالم راراییها مط ح است احتما
آسیب ریدن تضار موادع ظ خط د ار رر رربهای پایین سل لهم اتب ریلز ظجل ر رارر هماولین اگل
هد سی تم اطمیوان از ر ارت ب ث ظت است د قی رمیاود م ئ رین رر اجای سل لهم اتب قل ار
راررد ظ رر چه ح زبای اار میاوود م رر ریگ ایناه مدی یت یک سی لتم بلا یلک رل ع اظهاریله
ص دهج یی راشی از مقیاس 8یک ان را رر پی راشته ظ اجازب میرهد هزیوهها بهیوهسازی گ رر
بهر

میرسد موطر محدظر ا رن اعالم ام ا به مقامات سیاسلی توهلا رر اشل رهایی قل یت

است اه ب ای همهی ماریاترهودگان ر ارت مؤث ی ب ث ظت ظج ر راررد رستام به رحاظ اصل ری
بیشت ر امهای ماریاتی د ض میاوود اه رظرت باید ت ارایی ر ارت بل ررآملدهای هملهی مل رم را
راشته باشد
ررم رر اوت

تضار موادع حتی رر م ارری اه رربهلای میلاری ظ پلاییوی م لئ الن اشل ری ظ

مقامات سیاسی اظهاررامههای ماری یک اری را ارایه رمیاوود ر عی سازظاار ر ارتی باید ظج ر راشته
باشد این سازظاار میت ارد ر عی سی تم ابالن ظ اختیار 0باشد اه رر آن م ئ رین اش ری م ظفارلد
به شک خاص س پ ست خ ر را از تضار موادع حقیقی ظ احتماری اه رر رظرلد ارجامظظییلهی آنهلا
ظج ر رارر آگاب سازرد سپا اجازبی اج ای ظظایف رسمی ظیژب یا رگهراشتن پ راختهای خارجی یا
1- economies of scale
2- notification and authorisation
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سمتهای راظطلااره به تشخیص مقام رسمی ماد ق ب تگی خ اهد راشت
رم رههای متیاظتی از این ارگ رر اش رهایی مارود آرمان رارمارک ر ظژ ظ سل ئد ظجل ر رارر رر
آرمان ب اساس قار ن آیین راررسی اراری 8اگ رر جایی زمیوهی این ب راشت د اهم ش ر اله ممکلن
است یکی از مقامات م ئ

بهظاسطه تضار موادع بیط دی را رعایت رکود یا یکی از ط دین چولین

ارعایی راشته باشد آرگاب آن مقام م ئ

م ظف است ماد ق خل ر (دل ر صلاحباختیار ریگل ) را از

ش ایط آگاب ا رب ظ از ظرظر به م أره خ رراری رماید] [15ررم رر م ای غی ص ر

از استثواهای

خاص اد ار تحت اختیار قار ری رؤسای خ ر ق ار راررد مقاملات رسلمی رر راسلتای دل اهم سلاختن
ارزامات قار ری باید اطالعات الزم ب ای تلمیمگی ی را د اهم آظررد ظ بهظیژب ررم رر ح زبی م لأره
حارثه حرارزحمه ظ موادع رارای ارزش پل ری اطالعلات الزم را رر اختیلار م لئ الن م ب طله قل ار
رهود][16

رر اش ر س ئد مشابه آنچه گیته شد ب اساس قار ن آیلین راررسلی اراری رخ لتین ظظییلهی
م ئ الن اش ری این است اه تضار موادع خ ر را شواسایی ظ ادشا رمایود این ادشلا غارالاً بهصل رت
گزارش ب ای س پ ست ارجام میش ر ظ مقام رسمی رااید خل ر بله م ضل ع رسلیدگی اولد اگل رر
زمیوهی تضار موادع ت ریدی ایجار ش ر ظ هیچ مقام رسمی ریگ به م ض ع رسیدگی رکولد سلازمان
ش ایط را ب رسی خ اهد ا ر][17

بهر

میرسد رظیک ر ر ظژ ظ رارمارک رر این زمیوه قدری موفطفت است رر ر ظژ یلک اارمولد

رظرت خ ر تلمیم میگی ر اه آیا صالحیت الزم را رارر یا خی اگ یکی از ط دین یک مل رر اراری
تقاضا رماید ظ این اار بدظن اتال ظقت قاب ت جهی ارجامپذی باشد یا اگ اارمولد رظرتلی م ب طله
خ ر مت جه زمیوهی چوین ام ی ش ر م ض ع را ب ای رظشن شدن با رزریکت ین مقام ارشد خل ر رر
میان خ اهد گذاشت] [18رر زمیوهی اشتغا اضادی قلار ن رهوم رهلای الزم را رر راسلتای ایجلار
شیادیت ررص رتیاه اشتغا اضادی اارمود رظرت به اجل ای خلدمات رظرتلی مل تاط باشلد را بیلان
میرارر اراته رر بفضی از م ارر اارد ما باید اطالعات الزم ررخل ص اشتغا به اار اضادی ااراوان
1- Administrative Procedure Law
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رظرت را بدظن ررخ است ارایه رماید اراته م ارری ظج ر رارر اه رر آن ر ات به ایناله آیلا اشلتغا
اضادی اارمود رظرت با موادع مش ظع ظی سازگاری رارر یا خی شاهه ظج ر رارر رریک ق اررار ااری
شخلی ممکن است ارزام ب ای اارد ما ررخل ص ارایله اطالعلات الزم رر زمیوله اشلتغا اضلادی
د ری اه اارمود رظرت میباشد رر ر

گ دته شدب باشد][19

رر رارمارک رست رارفم ح ن سل ک رر بخش رظرتلی 8بله ایلن امل اشلارب رارر اله ااراولان
ررص رت م اجهه با م ارر ملم س تضار موادع ظظییه راررد س پ سلت خل ر را آگلاب اوولد هماولین
هوگامیاه ااراوان ررم رر ظج ر تضار موادع خ ر رچار شک میش رد باید به س پ ست خ ر اطلالع
رهود تا شک آران ب ط
بهر

ش ر][20

میرسد اج ای آگابسازی سی تم اراری (از ظج ر تفارضات موادع ااراوان رظرت) مشل ظط

به یک ررظری سازی موطقی اخالقیات رر بخش رظرتی میباشد اینگ ره سی تمهای غی متم از اله
بهشکلی ق ی ب د هوگ اخالقی ااراوان رظرت ظ پاسخگ یی مدی ان رهارهای رظرتی تکیه راررلد رر
اقتلارهای ررحا گذار مفم

ری تود زی ا اش رهای ررحلا گلذار بله ایجلار سی لتمهای اراری

اوت اوودب م ازی ب رهارهای رظرتی تکیه راررد اه این ام اغلب با ایجار سازمانهایی مثالً با رلام
جزی ب ررستکاری 0اج ایی میگ رر

1- Good Conduct in the Public Sector
2- islands of integrity
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یادداشتها
 8قار ن ضد د ار بخش  0مارب 0
 0با این ظصف ب اساس قار ن ادشای عم می موادع ماری مقامات رظرتی ارشد بلغارستان اد ار
ملزم به اعالم راراییها ررآمدها ظ مخارج خ ر رر راخ اش ر ظ خارج از م زها شام رییا ظ قضات
رارگاب عاری د جام ظ ری ان عاری اراری میباشود (بخش  0مارب )2
 0ررحا حاض رر رارمارک قضات م ظفارد اشتغا خارج از شغ خ ر را ه ساره رر یکم
د ریه گزارش رهود
« 4مشاظر ظیژب» رارای مفوی خاصی است اه رر بخش ( 87 )8از قار ن اخالق رر ح زبی
عم می به آن رارب شدب است ظ به مفوای د ری است اه:
 شغلی را رارر یا راشته اه ب اساس بخش  7 (1) eاز قار ن مدی یت خدمات عم می
(استخدام ظ ارتلابات) مل ب  0224ت سط یک مقام رسمی شخلاً ظ ره بهص رت رقابتی به این
مقام مول ب شدب باشد یا تحت یک ق اررار ب ای خدمات ت سط یک مقام رسمی استخدام شدب باشد
ظ شخلاً ظ ره به شی بی رقابتی ت سط یک مقام رسمی ب ای اعطای این ق اررار ارتخاب شدب باشد
 ظ د ری اه اارا ر یا اص

اارا ری ظی بهگ رهای باشد ب ای مقام رسمی ت صیه

مش رت یا ریگ م اعدتها را د اهم آظرر یا آظررب باشد
رست رارفم خدمات اجتماعی (ظی ایش هیتم) بخش  :1تفاریف
 2قار ن « جل گی ی از تضار موادع رر دفاریتهای مقامات رظرتی» بخش  4بود  8اص 2
 6قار ن « جل گی ی از تضار موادع رر دفاریتهای مقامات رظرتی» بخش  4بود  8اص
02 87 81
 9ب ای رم ره ظزرای رظرت رر رارمارک م ظفارد اطالعاتی را ررباربی هم ان ظ زظجهای
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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 1با ایناه رر اش رهای ارظپای غ بی امت ریلدب میشل ر مقاملات رظرتلی مللزم بله ارایله
اطالعاتی ررباربی هم ان قار ری ظ یا ش یکهای زردگی ظ خ یشاظردان خ ر رر اظهاررامههای ماری
ش رد رم رههایی از این ارگ شواسایی شدب است ب ای رم رله رر ای رولد بایلد اطالعلات مشخللی
ررباربی هم ان د زردان ظ یا د زردان هم ان ظ «اد ار م تاط» ارایه ش ر اه رر آن هل پ سشلی
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 میشل ر
(ه ماربای ماوی ب ایناه یک د ر با د ر ریگ م تاط است هماوین بدین مفواست اله دل ر ریگل
ریز به د ر رخ ت م تاط میباشد):


یک د ر به شخص م تاط است اگ آن د ر خ یشاظرد شخص باشد



یک شخص بهاردازبی ظ دیت خ ر بهعو ان مت ری یک اعتمار رر رابطه با یک د ر ه یک از
د زردان آن د ر یا ا اری اه ذیریع اعتمار ه تود م تاط است




یک شخص با ه د ری اه با ظی رارای ش اات است م تاط میباشد
یک ش ات با یک شخص م تاط است اگ آن شخص اوت
یا آن شخص ظ اشخاص م تاط با آن با هم اوت



ش ات را رر اختیار راشته باشد

آن ش ات را رر اختیار راشته باشود

ه رظ یا چود شخلی اه با هم ب ای ارجام ام ر ارت ب یک ش ات اار میاوود همانگ ره
اه با یکدیگ ظ با ه شخلی اه رر م ی یکی از آنها ب ای ارجام ر ارت ب ش ات اار
میاود م تاط ه تود باید م تاط با آن ش ات رر ر

گ دته ش رد

 7مواع :پ سشوامهی اسل ظری
 82مواع :پ سشوامهی آرااری
 88قار ن «تو یم موابع خل صی ظ عم می رر خدمات اجتماعی» مارب  4بود 8
 80ثات رام از رظزرامهرگاران عالقهمود مجلا ع ام ارگلیا
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”

ارائه شدب رر سمیوار «اظهار راراییها ب ای مقامات رظرتی به موزره یک ابزار ب ای مقابله با
0227  ااتا86-82 د ار» بلگ ار بلغارستان
08 ) بخشVerwaltungsverfahrensgesetz(  قار ن آیین راررسی اراری82
8بود
80  بود88 ) بخشFörvaltningslag(  قار ن اراری رظرت ددرا86
80 بود88 ) بخشVerwaltungsverfahrensgesetz(  قار ن آیین راررسی اراری89
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (  قار ن آیین راررسی اراری81
6 ) بخشforvaltningsloven
Etiske retningslinjer for (  راهومای اخالقی ب ای خدمات رظرتی87
4/0 ) بخشstatstjenesten
www.sph.dep.no/
templates/PersonalMelding.aspx?id=989.
04 ) صحیهGod adfærd in det offentlig(  ردتار صحیح رر بخش رظرتی02
http://cms.ku.dk//upload/
application/pdf/355e7e20/God_adfaerd.pdf.
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فصل 5
دایره شمول و
محتوای اعالم داراییها

ب خال عاارت مختل «اعالم راراییهلا» اله اغللب مل رر اسلتیارب میگیل ر اظهارراملههای
راراییهای مقامات رسمی ظ رظرتی مفم الً م تلزم ار اع ریگ ی از اطالعات است ظ ررظاقع ب یاری از
سی تمها بههیچعو ان ص داً راربهای م ب ط به ام ا را ررخ است رمیرمایود
 -1-5درآمد
یکی از رایجت ین ار اع راربهای ارزامی رر اظهاررامههای ماری مقامات رظرتی ررآمد است موطلر
این ارزام رستام رارای رظ ظجه است :رخ ت ایناه اطالعات م بل ط بله ررآملد مقاملات رظرتلی
موادع این اد ار را رر ارتااط با ط های ثارث مشخص آشکار میسازر (بواب این مواع ظ ر ع ررآمد –
مثالً حق ق یا اضاده ارزش س مایه 8آشکار میش ر) ظ عالظب ب این شدت این موادع را ریلز مشلخص
میرماید (بواب این رر بیشت م ارر میزان ررآمد مفین میگ رر) رظم ایناه آگاهی از سهم ر ای ررآمد
رسمی رر مقاب ررآمد جارای امکان قضاظت ررباربی این ام را د اهم میاود اه آیا سلمت رسلمی
د ر اظر یتی ب ای ررخ است اعالم ام ا است یا خی این م أره مفمل الً بلا مقاملاتی اله ازط یلر
ارتخابات ب گزیدب میش رد ارتااط بیشت ی رارر؛ بهعو ان رم ره رمایودگان پاررمان اه ظظایف رسلمی
آنها ت سط ق ارین قضایی تیلیلی بلکه ت سط اص

قار ن اساسی تفیین میش ر از س ی ریگ رر

ح اب سی یا تحقیقات احتماری امکان رست سی به راربهای م ب ط به ررآمد ض ظری است تا بتل ان
مشخص ا ر آیا ث ظت شخص ازط یر موابع مش ظع قاب ت جیه است یا خی بااینظج ر جواهی رظم
رر سی تمهایی اه رر آنها ررآمدهای مش ظع مقامات (مفمل الً رر راسلتای اهلدا ماریلاتی) تحلت
بازرسیهای رقیر ق ار میگی ر ت جیه چوداری ردارر
چودین راب ظج ر رارر اه ازط یر آنها میت ان ررآمد را اعالم ا ر ص یحت ین ظ اایلدت ین راب
بیان مجم ع تمام ررآمدها (حق ق حرارزحمهها به بها س رهای سهام ع اید حاص از دل ظش یلا
اجاربی راراییها غ امتهای بیمه ع اید ب ردب شدن رر ق عهاشیها ارثیهها هدایای رقدی ظ غی ب)
ظ تفیین موابع م ثر آنها است این شی ب استاردارر رایج ب یاری از اشل رهای س سیاری لتی سلابر
1- Capital Gain
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است چوین ارزامی را میت ان با رظشهای مختلیی ازجمله :تفیین یک سقف اه ررآمدهای بلاالت از
آن مشم

اعالم میش رد 8ارزام به تفیین میزان ررآمد رر رستهبودیهای از پیش تفیین شدب بهجای

اعالم رقیر مواع ظ یا ارزام به اعالم مواع ررآمد ص ر

از مقدار آن تفدی رم ر رم رلههای مل رر

اخی رر سی تم ای رود ریدب میش ر اه رر آن «اد ار باید میزان یلا ارزش پل ری ه یلک از مولادع یلا
حرارزحمههای حاص از ه مفامله ح ده شغ ظ ه اشتغا ریگ ی را اه رر اظهاررامه ذال شلدب
است مشخص اوود»  0رم رهی ریگ ثات موادع ر رها رر ارگل تان است
ب ای اعضای ب ردستاگ آرمان میزان ررآمد راشی از یک اشتغا جارای یا قل اررار بایلد هوگلامی
ذا ش ر اه عایدی راخارص 0از یک اشتغا از  8222ی رظ رر ملاب یلا  82222یل رظ رر سلا د اتل
میرظر] [1رر ارگل تان اعضای مجلا ع ام باید مقدار رقیر پ راختی ه شخص را ذا اوود مگ
رر م ارری اه د ر رر حیطهی صالحیت ااری خ ر بهعو ان یک عض پاررمان خدماتی را ارایه

رهد4

یا ررآمدی اه ازط یر زمین ظ رارایی بهرسلت آملدب باشلد (ررصل رتیاه بیشتل از  %82از حقل ق
پاررماری رمایودب باشد باید اعالم ش

ر) 2

ب خی سی تمها خ استار اطالعات رظشلوی از سل رهای رارب شلدب بله مقاملات رظرتلی از سل ی
ط

های ثارث ه تود اه میه م رقیر آنهم ارب مفار ررآملد رمیباشلد رر ایلن زمیوله امتیلازات

خاصی ظج ر رارر اه رر ب خی م ارر از س ی ط های ثارث اعطا میش ر ملثالً پ راخلت هزیولهی
سی مقامات (بهجای ایناه خ ر مقام رظرتی یا سلازماری اله ظی رر آن الار میاولد ایلن هزیوله را
بپ رازرد) ار اع پذی ایی از مهمانها ظ غی ب اینگ ره م ارر اغللب توهلا زملاری دلاش میگ ررلد اله

 -5بهعنوانمثال برای اعضای بوندستاگ آلمان
 -1استانداردهای کمیسیون منصب دولتی ()Public Office Commission
3 -Gross Revenue
یا)GBP 5 001 – 10 000،

 -4حقالزحمه سالیانه باید در دستههای ( GBP 5000تا میزان  GBP 5000و
ارایه گردد.
*  GBPیا  Great Britain Poundهمان پوند یعنی واحد پول بریتانیا است( .مترجم)
 -1دولت انگلستان1993 ،
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ارامهرار باشود ظ شخص آنها را رر ارتااط بلا مقلام رسلمی خل ر رریادلت اولد (چولین شل ایطی رر
سی تمهایی مختلف ظج ر رارر ظ رر اش رهای مختلف مارود بلغارستان ظ ارگل تان متغیل اسلت) رر
این زمیوه رر اغلب م ارر یک سقف قیمتی مشخص م رر استیارب ق ار میگی ر
 -2-5اموال
رر ب یاری از اش رها مقامات رظرتی م ظیود عالظب ب ررآمد خ ر ام ارشان را ریز اعالم رمایولد
ار اع مختلف ام ا را میت ارد رر اظهارراملههای ملاری ذال ال ر؛ ازجملله :املالک ارل اع مختللف
راراییهای موق

(خ ررظها ظسای موق

عتیقههلای بلاارزش ظ آثلار هول ی حی ارلات 8مللارح

ساختماری 0ظ غی ب) سهمها ظ ریگ اظراق بهارار ظامهای مدترار ظ پااردازهای بارکی ظ سپ ربهای
رقدی اطالعات م ب ط به ام ا همارود اطالعات م ب ط به ررآمد مقامات رظرتی ب خی از موادع ایلن
اد ار را آشکار میاوود ب ای رم ره آگاهی از ایناه یک رمایودبی پاررمان رر مکان خاصلی صلاحب
ملک است امک میاود ررباربی م ضعگی ی ظی ررباربی جایگلاب آن مکلان قضلاظت اولیم بله
همین ص رت آگاهی ررباربی اظراق بهارار متفلر به یک رمایودبی پاررملان بله ملا امکلان میرهلد
ررم رر اقدامات ظی رر ارتااط با دالن بخش اقتلاری یک ارزیابی جامع ارجام رهیم با ایلن تیاسلی
میت ان گیت اه رستام رر بفضی سی تمها یکی از رالی ظ ت جیههای ارتلزام بله اعلالم امل ا
ر ارت ب ث ظت میباشد به بیان رقیرت با مقای هی راربهای م ب ط به امل ا ظ ررآملدها میتل ان
ب رسی ا ر اه آیا تغیی ات ث ظت یک مقام رظرتی از م ی ررآمدهای مش ظع اعالم شدب میباشلد یلا
خی رر چوین م ارری مهم است اه اظهاررامهها همهی اشکا راراییها اله بلهم ظرزمان ارااشلته
شدبارد را پ شش رهود
همارود ررآمد راراییها را ریز میت ان از رابهای مختلیی اعالم رم ر یکی از رظشهلای اصل ری
رر این زمیوه تفیین ارزش ام ا اعالم شدب است (ارزش راراییها رر حل زبی ر لارت بل ثل ظت از
 -5مثالً در کرواسی
 -1مثالً در بالروس
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اهمیت بیشت ی ب خ ررار است) ] [2یکی از متغی های د عی رر زمیوهی ارزش راراییها اعالم ار اع
مشخلی از ام ا ررص رت د ات ردتن از سقف ارزشی تف یف شدب میباشد یکی از مل ارر ریگل ی
اه باید رر این زمیوه به آن ت جه راشت ام ا تحت تملک رر مقاب ام ا رارای اسلتیاربی ملداظم
(اجارب ظریفه ظ غی ب) میباشد ب ای ام ا رارای استیاربی مداظم میت ان ظیالیی را مثلا زر اله از
ثارث ب ای اقامت رایم یک مقام رظرتی تهیه شدب است (اوت

س یط

تخللف رربلاربی امل ا

تحت تملک ساربت است ظ رر مقاب ام ا استیارب شدب (مارود اجلارب ظ یلا ظریفله) ریازمولد ر لارت
جامعت ی رر رابطه با م أرهی تضار موادع ه تود) رت ری رم رهای اسلت اله رر آن مقاملات رسلمی
م ظفارد ه گ ره رارایی اه متفلر به آنها است ظ یا بهص رت رایم از آن استیارب میاوود را گزارش
رهود رر این میان یکی از شی بهایی اه امت استیارب میش ر ارزام به ذا آن رسلته از مولابع ملاری
است اه بهعو ان ابزار رر راستای ا ب راراییهای بزرگت استیارب شدبارد ب ای رم ره قار ن آرااری
تل یح میاود اه ام ا ظ «موشأ ایجار آنها» باید از س ی اد ار اعالم ش ر ][3

ب خی سی تمهای توها خ استار ارایهی راربها ررباربی ار اع محلدظری از امل ا میباشلود ایلن
شی ب رر عین آناه ب ای رستیابی به اهدا ر ارت ب ث ظت د اگی اطالعلات راالادی را گل رآظری
میاود میت ارد بهعو ان رظشی ب ای اوت

موابع بارق بی مشخلی از تضار موادع استیارب شل ر بلا

این تیاسی اعضای مجلا ب ردستاگ آرمان توها باید مشارات رر ش اتهای تجاری را اعالم اوود
آنهم ررص رتیاه این مشارات باعث ادزایش قاب ت جله تلأثی ظ ریل ذ تجلاری ایشلان گل رر ][4

ررعینحا اعضای مجلا ع ام ارگل تان با این ارزام رظبلهرظ ه لتود اله ارل اع ب لیار بیشلت ی از
راراییهای خ ر را اعالم رمایود این راراییها عاارتارد از:
 ه زمین یا ماری اه ارزش قاب ت جهی راشته باشلد (مگل ایناله بل ای سلک رت شخللی
رمایودبی مجلا یا هم

ظ یا ش یک زردگی ظی استیارب ش ر) یا از آن ررآملد قابل ت جهی

ا بش ر
 موادفی اه به شک سهام ش اتها ه تود ظ این سهام چه بهص رت شخللی ظ چله ازط یلر
هم

یا ش یک زردگی یا د زرد متفلر به رمایودبی مجلا باشد این سهام میت ارلد بیشلت از
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 %82از مجم ع بهای اسمی سهام 8یک ش ات خل صی ظ یا عم می باشد ظ یلا امتل از %82
باشد ظری ارزش آن بیشت از حق ق رمایودگی مجلا شخص باشد (رظرت ارگل تان )0227
شمار اردای از اش رهای اتحاریهی ارظپا م ئ الن اش ری خ ر را ملزم میراررد تا ام ا خ ر را
اعالم اوود ب اساس پژظهشی اه اخی اً به ارجام رسیدب است رر اش رهای قالدیم اتحاریله ارظپلا
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
اعالم اوود اما رر اعضای جدید این اتحاریه مارود مجارستان رتل ری ظ دوالرلد م لئ الن اشل ری
م ظف به ارجام این اار ه تود (م ئ الن اج ایی ارشد توها رر اش ر مجارستان مللزم بله ایلن الار
میباشود) (مودیه تا 0221 0ص  )70رظیهمردته رر ب یاری از اش رهای خارج از اتحاریله ارظپلا
ام ا اقالم رایجی رر میان ار اع اقالم مشم

اعالم از س ی مقامات ه تود

 -3-5هدایا
هدایا ررظاقع ر ع خاصی از ررآمد مح ل ب میشل رد ظیژگیهلای هلدایا اغللب شلام ماهیلت
غی رسمی (زی بوای ق ارراری رداررد ظ اغلب مشم
اعالم هدایا تق یااً همیشه به اوت

ماریات ری تود) ظ غی مفم

آنها است م أرهی

تضارهای احتماری رر موادع م بل ط میشل ر رله بله ر لارت بل

ث ظت بااینظج ر رر ب خی مواطر اه رسم رارن هدیه سلوت ریشلهراری مح ل ب میشل ر هلدایا
میت ارود موشأ ث ظت قاب ت جهی باشود همانگ ره اه تحقیقات پیشین رشان راربارد مق رات م ج ر
رر زمیوهی اعالم هدایا رر اش رهای ارظپایی مختلف با یکدیگ تیاظت راررد رر رتل ری اعلالم هلدایا
ب ای تمامی مقامات رظرتی (ازجمله مقامات رسمی ارتخلاب شلدب ازط یلر آرای عمل می ظ اعضلای
پاررمان) اجااری است رر ره تان این قار ن توها شام مقامات سیاسی موتلب ظ مقاماتی است اله
ازط یر ارتخابات محلی ارتخاب شدبارد رر مجارسلتان توهلا اعضلای پاررملان مشلم

ایلن قلار ن

میباشود ظ رر اش رهای آرمان اسپاریا ظ ارگل لتان مقاملات سیاسلی موتللب ظ رظرلت مشلم

آن

1-Issued Share Capital
2-Mendieta
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ه تود رر ارگل تان اعضای مجلا باید تمامی هلدایایی اله ارزش آنهلا بلیش از یلک ررصلد از
حق قشان است را اعالم اوود اعضای مجلا آرمان م ظفارد هوگامیاه ارزش هدیه بیش از 2222
ی رظ است آن را داش رمایود رر د ار ه اعضای مجلا باید ه گ ره هدیه را صل

ر

از ارزش آن

اعالم اوود (مودیه تا  0221ص )70
ق ارین پذی ش هدایا مفم الً (ره همیشه) شلام هلدایایی میشل رد اله رر ارتالاط م لتقیم یلا
غی م تقیم با اج ای ظظایف ت سط مقام رسمی رارب ظ گ دته میش رد؛ این هدایا غارااً آنهایی ه تود
اه ریازمود اعالم میباشود بااینحا رر ب خی سی تمها آن رسته از هدایایی اه رر رای بی شخلی
مقام رظرتی پذی دته میش رد ریز مشم

قاعدبی داشسازی میباشود (ب ای رم رله مقاملات رسلمی

رت ری باید ه گ ره هدیهی رقدی را اعالم رمایود ظ مقامات رسمی ریت اری اگ هدیلهای را از رزریکلان
خ ر رریادت رمایود ظ ارزش آن از  22ظاحد هزیوهی اجتماعی ض ظری ] 8یا حداق اسلتاردارر زرلدگی
اه تق یااً  01ی رظ است[ تجاظز اود باید آن را اعالم اود ظ اگ هدیهای را از ریگ اد ار رریادت اوود
اه ارزش آن از  2ظاحد هزیوهی اجتماعی ض ظری بیشت باشلد بلاز هلم بایلد آن را اعلالم رمایولد)
ازآرجاییاه هدایا مفم الً (ره رزظماً) از ارزش رقدی پاییوی ب خ ررار ه تود ب ای اعالم آنهلا رل عی
سقف پیشبیوی شدب است (ررظاقع را ر چوین سلقیی میت ارلد رشلارهی رااارآملدی سی لتم باشلد)
ازآرجااه رسم رارن هدیه رر مواطر مختلف با هم د ق میاولد رر ایجلار ه گ رله ارلزام رر اعلالم
هدایا خل صیتهای د هوگی را باید رحاظ ا ر؛ ب ای رم ره ررجایی اه رر آن رارن هدایای ا چک
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
 -4-5مخارج
مخارج مقامات رظرتی مفم الً جزء اقالم اظهاررامههای ماری آران ری ت ظ این ررحاری اسلت اله
اص الً راربهای م ب ط به مخارج رر زمیوهی ر ارت ب ث ظت قاب استیارب اسلت ( OECD, 2008,
1-basic social expenses
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 )p.67رستام به رحاظ تئ ریک یک مقام رظرتی میت ارد با ص

مخارج رر رابهایی اه موج بله

ادزایش قاب ت جه ام ارش رمیش رد از ررآمد مشل ظع خل ر اسلتیارب اولد؛ بولاب این ایلن ررآملد رر
اظهاررامهی اعالم ام ا ه یدا رمیگ رر اما میت ان آن را رر اظهاررامهی اعالم مخارج ذا ا ر
ر ارت ب مخارج رر م ارری اه مقامات رظرتی تفهدات قاب ت جهی راررد ظ پیشپ راختهایشلان
با ررآمد رسمی آنها تواسای ردارر اهمیت زیاری پیدا میاوود رر سی تم رت ری ظ ریت اری رم رههای
امت ی به چشم میخ رر اه رر آن ب خی از مخارج مقام رسمی بهظاسطهی ارتزام به بیلان مفلامالت
رظرتی اعالم ش ر حداق رر رت ری اطالعات م ب ط به ررآمد بهط ر عمدب ب ای اوتل

تضلار مولادع

استیارب میگ رر بهرح یاه مقامات رظرتی ازآرجام رارن ظظایف اراری خ ر اه به رح ی بلا شل اای
تجاری ایشان ارتااط پیدا میاود موع شدبارد
 -5-5منافع نقدی و غیر نقدی
یکی از شک های عمدبی موادع رقدی جدا از مولب رسمی عاارت است از مزر اشلتغا ح دله
اشتغا رر سمت هیات مدی ب ظ غی ب (رر مدت زمان تلدی رر سمت رسمی ظ گاهی پلیش یلا حتلی
پاازآن) رر بیشت سی تمهایی اه مقامات رظرتی باید ررآمدهای خ ر ظ موابع آنها را اعلالم اوولد
اشتغا خارج از اار رظرتی ریز باید اعالم گ رر گاهی اشتغا خارج از اار رظرتی را بهعو ان م رری رر
ر

میگی رد اه رسماً میباید از س ی مقامات رظرتی اعالم ش ر (بل ای رم رله سی لتمهای اعلالم

ب ای قضات رر رارمارک ظ ر ظژ) موادع رقدی جدا از ررآمد ظاقفلی امل ا ظ اشلتغا بی ظرلی شلام
ری ن 8ضمارترامهی تفهلد شلدب 0مفاهلدات غی رسلمی 0اله ررآملدهای آتلی را ظعلدب میرهولد
ق اررارهای بیمهای 4ب رامههای م تم ی بگی ی 2ظ غی ب میباشود اگ این موادع رارای ارزش ماری
قاب ت جهی باشود رر زمیوهی تضار موادع ظ یا حتی د ار خط باالیی را به هم اب خ اهود راشت
1-debts
2- assumed guarantees
3- formal and informal agreements
4- insurance arrangements
5- pension schemes

 /511اظهار داراییهای مقامات دولتی ،ابزاری برای پیشگیری از فساد

هماوین امکان رارر مقامات رظرتی توها هوگامی ملزم به اعالم ررآمدها ظ ام ا مشلخص خل ر
ش رد اه این ررآمدها ظ ام ا رر حکم موادفی باشود اه میت ارود ب رح ب ارجام ظظایف مقام رسلمی
تأثی بگذاررد (ب ای رم ره ام ا ظ ررآمدها حاظی موادع مشخلی باشود اه «ب ح ب اهمیلت خل ر»
باید رر ردت ثات موادع ر رهای ارگل تان ثالت شل رد) (رظرلت ارگل لتان  )0282بلااینظج ر ایلن
ظضفیت مفم الً زماری به ظج ر میآید اه مقامات رظرتی م ظف باشود تضار مولادع خل ر را بلهجای
اظهاررامههای رایج رر قارب مشخص م رر به م رر اعالم رمایود
موادع غی رقدی طار تف یف عاارتارد از موادفی ه تود اه بل ای مقاملات رسلمی یلا رزریکلان
آنها به بی ماری به هم اب رداررد موادع رایج رر این رسته شام عض یتهلا یلا سلمتهای بلدظن
پ راخت اج ت ه تود؛ ب ای رم ره عض یت رر هیات مدی ب احزاب سیاسی ریگ سازمانها بویارها ظ
غی ب این م ارر هماوین میت ارد بهص رت اار راظطلااره یا ارجام ام ری بله ریابلت از ادل ار خلاص
بدظن اج ت باشد
ب خی سی تمها رارای مق راتی د اگی میباشود اه ب ماوای آن مقامات رظرتلی م ظفارلد تملام
موادع شخلی خ ر را اه ممکن است به رح ی ب ارجام ظظایف رسلمی آنهلا تلأثی بگلذارر ادشلا
رمایود ب ای رم ره رر ریت اری مقامات رظرتی م ظفارد «ش ایط ریگ ی را اه ممکن است باعث ب ظز
تضار موادع ش ر» آشکار رمایود هوگام قضاظت ررباربی ایناه آیا یک مویفت خاص ب ظظایف یلک
م ئ

تأثی میگذارر یا خی ممکن است س ءتفای به ظج ر آید رررهایلت چولین پ سلشهایی بله

سختی با رست رارفم های تیلیلی ظ رقیر قاب ح ظدلل ه لتود رر مقابل اینگ رله پ سلشها
ریازمود ارایه رست رارفم هایی از جارب مدی یت ارشد ب رب ظ باید د هوگ حیات سیاسی حاام بل هل
اش ر خاص را ررم رر آن رحاظ رم ر
 -6-5شناسایی همسران ،خویشاوندان و دیگر افراد مرتبط
ب خی از سی تمها مقامات رظرتی را ملزم رمیاوود تا اطالعات م بل ط بله ررآملد ظ راراییهلای
هم ان خ یشاظردان ظ ریگ اد ار م تاط با خ ر را ادشا رمایود؛ بااینظج ر این رسته از اد ار ریز باید
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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
یا رهارهای ر ارتی را ر ات به تضار موادع اشخاص رر مقاب اقدامات مقامات رظرتی اه ممکن است
ر ات به آران موادفی راشته باشود آگاب سازرد
رر عم هم ارب رای بای از اد ار ظج ر رارر اه به رحاظ رسمی تف یف رشدبارد ظ با مقلام رظرتلی
م رر ر

اه میت ارد زمیوهی تضار موادع را بهظج ر آظرر م تاط ه تود ظاه اً به همین رری اسلت

اه مقامات رسمی ریت اری م ظفارد ه «د ر رزریک یا ریگ اد ار آشوایی را اه ممکن اسلت باعلث
ب ظز تضار موادع ش رد» را مشخص رمایود
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فصل 6
پردازش اظهارنامههای
اعالم داراییها

ظظایف ب یار زیاری رر ارتااط با مدی یت اظهاررامههای اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی مط ح
میش رد به همین رری ده ست زی ده ستی جامع از این ظظایف ری ت:
 تدظین رست رارفم رح بی تکمی د مهای اعالم راراییها ب ای م ئ الن رظرتی؛
 جمعآظری اعالم راراییها؛
 اوت

تح ی اعالم راراییها؛

 ذخی ب ا رن اسوار اعالم راراییها؛
 حل

اطمیوان از رست سی عم می به اعالم راراییها؛

 راستیآزمایی محت ای اعالم راراییها؛
 ب رسی م و رین تخطی از قار ن به عو ان مثا تضار موادع یا دفاریتهای مج ماره ب پایهی
ش اهد م ج ر رر اعالم راراییها؛
 اج ای مجازات
این اارا رها را میت ان به رستههای محدظرت ی تق یم ا ر ظ اارا رهای بیشت ی را شواسایی
ا ر رر ضمن تمام سی تمها ب ای حل

اطمیوان از رقشهای ررج شدب رر ده ست بلاال ط احلی

رمیش رد؛ مثالً رر ب خی سی تمها از رست سی عم می اطمیولان حاصل رمیشل ر یلا محتل ا مل رر
راستیآزمایی ق ار رمیگی رد (حداق بهص رت دفا این اار ارجام رمیش ر)
 -1-6چه زمانی فرمها تحویل داده میشوند؟
متداظ ت ین زمان ب ای تح ی اظهاررامههای اعالم راراییها رر زمان عهدبرار شدن ظظایف (بلا
امی داصله قا یا بفد از آن ظ رر ب یاری از سی تمها هوگام ثاترام راظطلاان) ظ پاازآن بهص رت
ساریاره ظ رررهایت رر زمان ت ک خدمت است این ب رامه این امکان را به ظج ر میآظرر اله مولادع
مقام رظرتی از زماری تلدی رراا ظ تغیی ات این اطالعات رر د اص مو م مشاهدب شل ر هماولین
بهرری ر ارت ب ث ظت این ب رامه زماری مواسبت ین ب رامه ب ای ثات تغیی ات راراییها است
ب یاری از اش رها ر خههایی از این ب رامه زماری را متواسب با ش ایط خ ر تغیی راربارد آنچله
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رر ارامه آمدب مثا رایج از ایاالتمتحدب است:
 اظرین اعالم رارایی ظ

 02رظز بفد از به عهدب گ دتن سمت یا ظل

 2رظز از ارتقلا دل ر

رامزر به مجلا سوا ت سط رییاجمه ر؛
 تکمی پ ظردبی ساریاره رر رظز  82مه سا آیودب یا قا از آن؛
 رظز سیزرهم خاتمه اشتغا یا قا از آن ][1

رر ب خی از سی تمها اعالم راراییها رر زمان خاصی پا از ت ک خدمت رسمی خ اسلته میشل ر
رر این م ارر اعالم راراییها بهعو ان ابزاری ب ای اوت

رعایت ق ارینِ بفد از اشتغا عم میاوود

ممکن است زمان ریگ ی ب ای تح ی اعالم راراییها رر ط

تلدی شغ رر ر

گ دته ش ر

یفوی زماریاه تغیی عمدبای رر راراییها (سای اطالعات اعلالم شلدب رر گذشلته) رظی میرهلد یلا
موادع شخلی جدیدی به ظج ر میآید (مثالً رر مجلا ع ام ارگل لتان ظ مجللا اعیلان ا ظاسلی
است ری ریت اری ظ مقدظریه) رری موطقی این م أره این اسلت اله تغییل ات ایجلار شلدب رر مولادع
خل صی مهم ه د ر ممکن است رر ارتااط با جل گی ی از تفارض موادع باشد ظ تلأخی رر ادشلا آن
ام ی غی قاب قا

ب رب ظ باید به د ریت اعالم گ رر

ارجام ارزام تح ی اعالم راراییها رر زمان تغیی ات خاص رشل ار اسلت بااینحلا بل ای مثلا
ادزایش ارزش راراییهایی مث م تغالت اغلب رظشن ظ ثابت ری ت اگ گ ت بی مولادفی اله بایلد
اعالم ش رد رر رابطه بلا ظظلایف سلمتی خلاص تفیلین شل ر (توهلا مولادفی اله ممکلن اسلت بل
ارجامظظییهای خاص تأثی بگذاررد) ررص رتیاه مقام رظرتی سمت خ ر را تغیی رهد میت ان اعلالم
رارایی جدیدی را ررخ است ا ر
ررخ است اعالم راراییها رر تمامی زمانهای د قارذا الاری غی مفمل

اسلت م رتله رگل ظ

استثوائی ب یار رارر است اه رر آن م ئ الن رظرتی ملزم میش رد تا اعلالم (گزارشهلا) راراییهلای
خ ر را رر زمانهای زی تح ی رهود:
 ظ
 رر ط

 82رظز از تلدی سمت رظرتی؛
رظرب تلدی سمت رظرتی
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 یکبار رر سا ؛
 ررص رت ب ظز ه تغیی ی رر راربهای م ج ر رر گلزارش ب ح لب ادلزایش امل ا بلیش از
 2222ی رظ ظ

 82رظز از تاریخ ه گ ره تغیی ؛

 رر زمان ارقضای رظرب تلدی ظ

 82رظز از خاتمه اشتغا رظرتی؛

 یک سا بفد از خاتمهی رظربی تلدی ][2

سای سی تمها رر د اص ط الریت ی تح ی اعالم راراییها را ارزامی میاوود بل ای مثلا رر
د ار ه اعضای پاررمان ظزرا ظ م تخدمین رظرت اعالم راراییها را رر زمان به عهدب گ دتن سلمت ظ
ت ک خدمت تح ی میرهود ظ پاازآن اجازب راررد تا ه گ ره تغیی رر راراییها را اه ازر ل ایشلان
م ض عیت رارر را به اطالع ب سارود (بارک جهاری )0282
رر ب خی از سی تمها ریاز است تا ه ر ع موادفی اه رر زمان رأیگیل ی یلا سلای امل ر رسلمی
م ض عیت رارر اعالم ش رد رر ق اعد مجلا ع ام ارگل تان رظ رظش رر ر

گ دتله شلدب اسلت –

ثات موادع ماری اعضا ظ اعالم موادع اعضا ثات ظظییهی تکمی ظ تح ی د م است اه راموه خاصی
از موادع قاب ثات را پ شش میرهد این اار باید ظ

مدت یک ماب از ارتخاب دل ر بل ای مجللا

ارجام ش ر ظ ازآنپا ظظییهی اعضا این است اه تغیی ات موادع قاب ثات خ ر را ظل

 4هیتله از

ب ظز تغیی به اطالع ب سارود این اعالم راراییها ارزامی است اه به م جب آن هل عضل بایلد تملام
موادع پ ری یا ه گ ره س ر با ه ماهیتی را اه ممکن است رر خال مواظ ات جل ات مفلامالت یلا
ارتااطات ب ای ظی رر گذشته یا حا حاص شدب است یا ارت ار میرظر اله رر آیولدب حاصل شل ر
ادشا اود (رظرت ارگل تان  )0227این اعالم راراییها بهص رت اتای ظ شیاهی بوا به ش ایط ظ زمان
مذاا ات یا سای ام ری اه م رر بحث است ارایه میش رد رایل بی مولادفی اله بایلد اعلالم شل ر
گ ت ربت از رای بی موادفی است اه رر ردت ثات موادع ماری اعضا ظارر میش ر
اعضای مجلا عاری ع ام ای رود ریز ظظییه راررد موادع ملاری خل ر را رر شل ح ملذاا ات مجللا
عالظب ب اظهاررامههای ساریاره موادع قابل ثالت ادشلا اوولد ارلزام مشلابهی بل ای صاحبموللاان ظ
م تخدمین رظرتی ریز ظج ر رارر یفوی ایشان ملزمارلد اظهارراملهی مولادع ملاری را رر رسلتگاب محل
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خدمت خ ر تهیه اوود (استارداررهای امی ی ن ارارات رظرتلی  )0282 0220ایلن رظا بل ای اوتل
تضار موادع اساس ررستی رارر بهظیژب بدان خاط اه م ئ

رظرتی م ب طه بله هلیچ ظجله رمیت ارلد از

م قفیتی اه رر آن ظظییه یا اارا ری جدیدی تحت تأثی مویفتلی شخللی ظی قل ار میگیل ر ظ ایلن
م ض ع رر زمان تح ی رر هیچ رستهبودی متداظری از موادع رر د مهای ق ار رمیگی ر ص ر

رماید

رررهایت ب یاری از سی تمها ق اعدی راررد اه بهظاسطهی آنها مؤس لات ظ رهارهلای رظرتلی
میت ارود ررص رت رزظم ررخ است اعالم رارایی اوود؛ مثالً زماریاه هلد ج لتظج ظ یلا تحقیلر
ررم رر م أره خاصی باشد این تمهیدات رر آرااری ظج ر راررد
 -2-6فرمها
ه رظز ب تفدار اش رهایی اه م ئ الن رظرتی خ ر را ملزم میاوود تا د مهلایی ارکت ظریکلی را
تکمی اوود ادزظرب میش ر؛ با اینهمه د مهای ااغذی هو ز رر ب یاری از سی تمها م رر اسلتیارب
ق ار میگی ر مزیت عمدبی تح ی ارکت ظریکی این است اه اگل سی لتم بهررسلتی ط احلی شل ر
میت ان اطالعات را بهص رت م تقیم ظارر پایگاب رارب ا ر (اگ این اار بهص رت م تقیم ارجام رش ر
اطالعات بهرستآمدب از د مهای ارسا شدب را میت ان بهص رت خ راار ت سط اد اری اه د مهلا را
پ رازش میاوود به این پایگاب رارب ارتقا رار) بااینحا رر ب خی اش رها تح ی ارکت ظریکی ااری
جز ارسا دای رر د مت ظرر ( )Wordظ یا صیحه گ ت رب 8ری ت اه رر آن امکان ارتقلا م لتقیم
محت ی به پایگاب رارب ظج ر ردارر ازجمله م ارع مف دی د مهای ارسا شدبی ارکت ظریکلی رال ر یلا
عدم رسمیت حق قی امضای ارکت ظریکی است
رر جدظ زی از پ سشوامههای بهرستآمدب از اش رها الیلاتی ررمل رر ایناله م لئ الن بایلد
اعالم راراییها را بهص رت ااغذی یا ارکت ظریکی ارسا اوود ارایه گ ریدب است رر هیچیک از ایلن
اش رها ارسا ارکت ظریکی توها راهکار م ج ر ری ت ت جه راشته باشید اه رر ب لیاری از اشل رها
د مهایی به شک ارکت ظریکی م ج ررد اما باید ب رظی ااغذ چاپ ظ بایگلاری شل رد رر ایلن جلدظ
 -5مانند برنامه اکسل (( .)Excelم).
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ست ن «ارسا د م بهص رت ارکت ظریکی» هم امکان ظرظر م تقیم راربها به پایگاب رارب ظ هم ارسا
ساربی ر عی دای به د متهای عو ان شدب را رر ب میگی ر

شک  :8-6ارایه د مهای اعالم ام ا بهص رت ااغذی ظ ارکت ظریکی
کشور
آلبان

ارایه فر بهصورت
کاغذی

الکترونیک



آذربایجان



بمروس



بوسن و

ارایه فر بهصورت

فر بهصورت
الکترونیک ار استرس
م باشد









بلغارستان







کروتیا



استون



هرزگوین

گرجستان



قزاقستان



کوزوو



قرقیزستان














التویا







لیتوان







مقدونیه



مونته نگرو



رومان



اسلون
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گذشته از تو ع باالی این سی تمها اسلتیارب از دواظریهلای اطالعلاتی تلأثی قابل ت جهی بل
پ رازش اعالم راراییها رارر آرژارتین رم رهای است اه رر آن بهاارگی ی د مهای ادشای اطالعلات
ماری رظرتی بهص رت ارکت ظریکی اث ات چشمگی ی بهجا گذاشته است (جدظ )0-6

تأثی دواظری جدید ب رظشهای ادشا راراییهای ماری ( :)FDFآرژارتین
سطح د ار
میزان تخمیوی ب اساس تفدار ص رتهای اعالم
ام ا ااراوان رظرتی
تفدار ا اعالمات ام ا تقاضا شدب رر
ب رسیهای رظرتی
تفدار اعالمات ام ا ررخ است شدب بهص رت

شه ظردان

%69

%71

 92رالر آم یکا

 1رالر آم یکا

66

100

66

ااغذی ظ یا ازط یر ایوت رت
استیارباوودگان از اطالعات :مطا عات ظ یا

9111

0222

 66م رر مطا عات

تفدار اعالمات ام اری اه ب ای راستیآزمایی
م رر ب رسی ق ار گ دته است

42

 060م رر ااغذی
 262م رر ایوت رتی
 060م رر مطا عات
 262م رر شه ظردان
008

مواع :رایگ رظرسکی (« )0220آیا تکو ر ژیهای جدید میت ارلد بلهعو ان یلک رابحل رر ر ل
گ دته ش ر؟ م ارر تفارض موادع رر آرژارتین ( »OECDرر این تحقیر آمارهلای دل ق از گزارشلی
تحت عو ان «مدی یت تفارض مولادع رر خلدمات رظرتلی :راهوملای  OECDظ تج بیلات اشل رها
 0220 OECDصیحه  17استخ اج گ ریدب است )
 -3-6جمعآوری
جمعآظری اظهاررامههای اعالم ام ا ازآنجهت اهمیت رارر اه اارا ر ررست سی تمهای اعالم
ظ محقر ا رن اهدادشان به آن ب تگی رارر تدابی متیاظتی ب ای مجم عهی اظهارراملههای اعلالم
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ام ا ظج ر رارر ب یاری از سی تمها ب ای مقامات رظرتی عاری یک شی بی اص ری جمعآظری راررد
ظ رر اوار آن ب ای گ ظبهای خاص مقامات رسمی تدابی جملعآظری خاصلی را تلدارک ریدبارلد اله
ازجمله گ ظبهای خاص مقامات رسمی میت ان به س ان سازمانهایی اه م ئ

جملعآظری ظ تأییلد

اظهاررامهها ه تود مقامات س ظیا امویتی ظ غی ب اشارب رم ر رر ارامه این ر شته تم از اصلی خ ر
را رظی آنچه رظیک رهای د ضی 8رامیدب میش ر میگذاریم اگ د ض اولیم رر اشل ر  Xمقاملات
رظرتی اظهاررامههای اعالم ماری خ ر را به سازمان م ازی ضد د ار ت لیم میاوود باید این احتما
را هم رر ر

بگی یم اه شاید ب ای س ان این سازمان یک رظیک ر ظیژب ظج ر راشته باشد مثالً آنها

اظهاررامهی خ ر را به امیتهی پاررماری ت لیم اوود
ب ای جمعآظری رظ سی تم اص ری ظج ر رارر اه میتل ان از آنهلا بلا عول ان رظش متم الز 0ظ
رظش غی متم از 0رام ب ر ب خی از سی تمها از ت ایالی از ایلن رظ شلی ب اسلتیارب میاوولد ظ رظش
د آیود به این ص رت است اه گ ظبهای مختلف از مقامات رسمی تحت سی لتمهای جداگارله قل ار
میگی رللد؛ یللا رر رظ رقطلله بهص ل رت همزمللان اظهاررامللههای یک للاری جمللعآظری میش ل ر ظ یللا
اظهاررامههای رقاط غی متم از جمعآظری ظ (به املک یلک ظاسلطه) بله هیلأت م الزی د سلتارب
میش رد رر شی بی متم از یک هیأت ظج ر رارر اه اظهاررامههای م لئ الن چولدین سلازمان یلا
همه اظهاررامههای همهی م ئ الن تحلت پ شلش را جملعآظری میاولد رر سی لتم غی متم الز
مقامات رسمی اظهاررامههای اعالم ماری خ ر را رر محلی اه اشتغا راررد به هیأت م ب طه ت للیم
میاوود یا آن را م تقیماً به هیأت ارشد ( م ب ط به جمعآظری اظهاررامهها) ارایه میرمایود
ررم رر ه رظ شی ب مخاریان ظ م ادقاری ظج ر رارر رمیت ان با قطفیت گیت اه ادام سی تم چه
رتایجی را رر پی خ اهد راشت اما میت ان تأثی ات بارق بی آنها را ب رسی ا ر بلهر

میرسلد اله

سی تم به سمت ایجار رسیدگی یکپارچه بله تملام اظهارراملهها تمایل رارر ظ احتملاالً سی لتمهای
متم از رر زمیوهی استیارب از راربهای داش شدب بهمو ر ارجام بازرسلیها ت سلط مقاملات ارشلد
1- Default Procedures
2- Centralized Approach
3- Decentralised Approach
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مهارتهای ح دهایت ی را ایجار خ اهد ا ر این ام میت ارد رر سی تمهایی اه آگلاهی از هلد ظ
استیارب از اظهاررامههای ماری رر س اس رستگابهای رظرتی ظج ر ردارر از اهمیلت بلاالیی ب خل ررار
باشد سی تمهای غی متم از استیارب از اظهاررامههای ملاری رر راسلتای بازرسلی ت سلط مقاملات ظ
هیأتهای ارشد را ت هی میاوود بااینحا رر سی تمهایی اه بازرسی راخلی ظ آگلاهی از ظظلایف
مدی یتی بهمو ر پیشگی ی از د ار بهخ بی متم از رشدب این تأثی مثات ممکن است به هدر رظر
با احتیاط میت ان گیت اه سی تمهای غی متم از بهص رت بارق ب رر راستای ر لارت بل تضلار
موادع اارآمدت ه تود زی ا س پ ستان م تقیم ه م ئ

رظرتی از ظظایف سای م لئ الن ظ ایناله

موادع شخلی چگ ره ممکن است با این ظظایف تداخ پیدا اود بهت آگاهی راررد از طل

ریگل

سی تمهای متم از میت ارود رر راستای ر ارت ب ث ظت اارآمدت باشود؛ زی ا رر این زمیوله بازرسلی
ش ایط یک د ر ص

ر

از سازماری اه م ئ

م رر ر

رر آن اار میاود میت ارد رر همان ب هه

زماری اج ایی ش ر عالظب ب این ر ارت ب ث ظت (از ط یر بازرسی ظ سای رظشها) ظظییهای اسلت
اه ریازمود مهارتهای خاص باالیی میباشد
راستیآزمایی:
ظظییه مهم ریگ اه باید ارجام ش ر راستیآزمایی میزان جامفیلت ظ رقلت اعلالم رارایلیهلای
ص رت پذی دته است رری اظریه ب ای این عم دیری ه رستیابی به هد اصلی سی تم جملعآظری
اعالم ام ا اشخاص رمیباشد (بهظیژب ایناه اوت

تفارض موادع بیشت از ر ارت ب ث ظت ملدر

باشد) بلکه هد پایداری اص صداقت ظ ررستکاری رر سی تم اعالم راراییها است اگل ااراولان
بخش رظرتی بدارود اه اطالعات عو ان شدب رر سی تم اعالم راراییها تق یااً هیچظقت راستیآزمایی
رمیش ر این خط ظج ر رارر اه رر سی تم حجم زیاری از اطالعات غی ض ظری اه ارتااط امی بلا
ظاقفیت رارر ارااشته ش ر
انتخاب برای راست آزمای

بیشت سی تمهای اعالم راراییهلای م لئ الن رظرتلی ادل ار

زیاری را پ شش میرهود بهط ریاه راستیآزمایی تمامی اظهاررامهها هلددی غی ظاقفلی میشل ر؛
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بواب این اگ ق ار باشد راستیآزمایی ارجام ش ر این اار باید بهص رت گزیوشی ص رت گیل ر ضل ابط
مختلیی ب ای این گزیوش ظج ر رارر:
 راست آزمای بهواسطهی تصدی شغل یفوی راستیآزمایی تملامی اظهارراملههای
ارسا شدب ت سط م ئ الری اه سمتهای تف یف شدبی خاصی را اشغا ا ربارلد اغللب ایلن
رسته اد ار م ئ الری رربباال ه تود ظ تفدار آنها به ر ات ام است مزیت مشخص این شی ب
تم از خاص ب بیشت م ئ الن ارشد است اگ چه این رظش ممکن است ری ک از قللم ادتلارن
م ئ الری اه بهص رت رسمی رر سطح پایینت رد را شام گ رر اما بدینظسیله میت ان مشاغلی
اه بیشت رر مف ض ری ک د ار ق ار راررد را راستیآزمایی ا ر اش رهایی اه اسلتیارب از ایلن
گزیوه را گزارش راربارد عاارتارد از آرااری] [3ب سلوی ظ ه زگل ین ا ظاسلی اسلت ری ال زظظ
ریت اری م رته رگ ظ ظ اسل ری ][4

 راست آزمای بر پایهی انتخاب تصااف

مفم الً ررصد از پلیش تف یلف شلدب یلا

تفدار مفیوی از اعالم راراییها راستیآزمایی میش ر این رظیک ر احتما راستیآزمایی یک لان را
بین م ئ الن تحت پ شش ت زیع میاود ظ رر اص ممکن است اث بازرارردب راشته باشلد مگل
ایناه شارا ارتخاب شدن ب ای راستیآزمایی خیلی پایین باشلد ظاضلح اسلت اله رر رظیکل ر
تلاردی ری کهای م ب ط به ب خی م ئ الن خاص رر ر

گ دتله رمیشل ر اشل رهایی اله

استیارب از این گزیوه را گزارش راربارد عاارتارد از آرااری بالرظس است ری رت ری ظ اسل ری ][5

 راست آزمای بر پایه ارزیاب خطالر ایلن حارلت گزیوشلی اسلت ظ رر آن اعلالم
راراییهای مشم

راستیآزمایی ازط یر تحلی خط ظ رله بهظاسلطهی تللدی سلمت تفیلین

میش ر تفدار اعالم راراییهایی اه باید م رر راستیآزمایی ق ار گی رد ممکلن اسلت بلا شل ایط
تغیی اود یا بهص رت ر اتی از پیش تف یف شدب یا تفداری مفین رر ر

گ دته ش ر اگ ارزیابی

خط اادی باشد هد گذاری سی تم بهخ بی ارجام میش ر اگ چه باید ت جه راشت اله ارزیلابی
مواسب بار اراری قاب ت جهی رر پی رارر شاید به همین رری است اه این رظش متداظ ری ت
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 راست آزمای بر پایه خطرهای شناسای شده ار اطمعات افشالا شالده رر
ایوجا باید از رشارههای ادزایش عمدب رر ث ظت تیاظتهای عمدب میان راراییهای اعلالم شلدب ظ
موابع قار ری ررآمد یا موادع عمدبی م تاط با دفاریتهای خارج از سازمان م ئ

رظرتلی سلخن

به میان آظرر این رظش مشابه رظش قالی اسلت بلا ایلن تیلاظت اله خط هلا توهلا از محتل ای
اظهاررامهها استوتاج میش رد ممکن است این رظیک ر رظشی ب ای اج ای سی لتم راسلتیآزمایی
ماتوی ب خط باشد اه رر آن سی تم راستیآزمایی اعالم ام ا بهظاسطهی ارزیابی خط از تمام
سمتهای رسمی متحم اضادهبار رمیش ر اش رهایی اله اسلتیارب از ایلن گزیوله را گلزارش
راربارد عاارتارد از :آرالاری بلالرظس قزاق لتان ال زظظ رتل ری ریتل اری مقدظریله اسلل ری ظ
تاجیک تان ][6

 راست آزمای بر پایه مظنون شدن به تخط از مقررات و یا افزایش ثروت
ناموجه رر ایوجا باید به ابالن ظ یا ررخ است رهار رظرتی مجاز اشارب ا ر اعالم راراییها رر این
م رر رقش ش اهد اشف رشدب را رر ش ایطی اییا میاوود اه رر آن اارهای غی متفلاردی ر یل
ساک زردگی اس ا گ ایاره از ط ق ریگ شواسایی شدب اسلت اسلتیارب از ایلن مفیلار میت ارلد
بهخ بی ت جیه ش ر اما اگ این اعالم راراییها به رظش ریگ ی راستیآزمایی رشل رد ایلن خطل
ظج ر رارر اه ارا هی از اظهاررامهها با اطالعاتی غی قاب اسلتیارب جملعآظری شل رد م لئ الن
ممکن است دک اوود تا زماریاه به اتهام تخلف ریگ ی گ دتار رشل رد تکمیل اظهارراملههای
اعالم رارایی ب ای ایشان هیچگ ره م ئ ریت به هم اب رخ اهد راشت رر پ سشلوامههای ظاصلله
اش رهای زی استیارب ازاینرظش را عو ان ا ررد :آرااری بالرظس ال زظظ ق قیزسلتان رتل ری
م رته رگ ظ ظ تاجیک تان اش رهای ب سوی ه زگل ین اسلت ری قزاق لتان مقدظریله ریتل اری
رظماری ظ اسل ری ریز رر رستهای ق ار میگی رد اله راسلتیآزمایی آنهلا ب اسلاس شلاخصهای
ماتوی ب م و ن شدن به تخطی از قار ن ص رت میگی ر؛ این اشل رها هماولین رر پاسلخ بله
سئ االت چود گزیوهای پ سشوامه به اج ای راستیآزمایی رر ص رت ری ا ر رر تح ی یلا علدم
تح ی اعالم راراییها ریز اشارب ا ررد ][7
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 راست آزمای بر پایهی اریافت شکایت از شهروندان این رظش مشلابه رظش
قالی است سی تمهایی اه رر آنها رظا های راستیآزمایی ب اساس شکایات ظ اعالمات ظاصلله
از شه ظردان رر ر

گ دته میش ر ممکن است ب اساس میزان ررسلتی شلکایت میلزان رقلض

ق ارین ظمق رات اشارب شدب رر شکایت ظ ار اعی از رقلض مقل رات اله م لتلزم اقلدام اسلت بلا
یکدیگ تیاظت راشته باشود مثالً رر رظماری شلکایات ظاصلله رر ایلن خلل ص بایلد شل اهد ظ
اطالعاتی را اه شکایت ب آنها ماتولی اسلت ظ هماولین مولابفی اله رر چلارچ ب آن چولین
شکایتی ارائه میگ رر را شام گ رر عالظب ب این شکایات باید تلاریخ ظ امضلاء راشلته باشلود
یفوی ظاه اً رااید بیرام باشود (شکایات اه ارزاملات ملذا ر را بل آظررب رمیاوولد رر میشل رد)
اش رهایی اه استیارب از این گزیوه را گزارش راربارد عاارتارد از :ب سوی ه زگل ین ا ظاسلی
است ری قزاق تان ا زظظ رت ری ریت اری مقدظریه م رتهرگل ظ رظملاری اسلل ری تاجیک لتان ظ
اا این ][8

 روشهای راست آزمای

رظشهای راستیآزمایی اعالم راراییها ممکن است گ لت ب

ظ عمر متیاظتی راشته باشود این گ ت ب تفیلین میاولد الدام یلک از مل ارر م جل ر رر اعلالم
راراییها باید راستیآزمایی ش رد عمر آن م ب ط به سطح راستیآزمایی است
 بررس مقدمات

این ب رسی تفیین میاود اه آیا دل مهلای اعلالم راراییهلا بهررسلتی

تکمی شدبارد یا خی (ارجام ب رسی رر این خل ص اه اشتااهات داحش ظج ر رداشته باشد؛ یفولی
ظرظریهای راررست اظهاررامههای اعالم ام ا یا از قلم ادتارن اطالعات رر تکمی د م اظهاررامه)
 راست آزمای سااه اه گاهی اظقلات ب رسلی محاسلااتی ظ موطقلی رامیلدب میشل ر
راستیآزمایی مفم الً به محت ای خ ر اعالم راراییها محدظر میش ر ممکن اسلت بل ایلن م لأره
تأاید ش ر اه راراییهای اعالم شدب ت سط موابع اعالم شدب ظ قار ری ررآمد م رر اشارب ق ار گ دتهارد
یا خی ؛ ظ یا ایناه رر راربهای اعالم شدب رشاری از تضار موادع ظج ر رارر یا خی هماوین میتل ان
ب رسی ا ر اه ارزش راراییها (ررص رت اعالم) به میزان مواسای اعالم شدبارد یا خی
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 حسابرس

این ظاژب رر مفوای عام م رر استیارب ق ار میگی ر ظ ب ای راستیآزماییهایی

صدق میاود اه م تلزم م اجفه به راربهایی است اه رر اظهاررامه ریامدب است این اار رر ابتدا
مقای هی راربهای اعالم شدب با سای موابع ر ی ردات ثات رظرتی ظ بارکهلا را شلام میشل ر
ح اب سی هماوین ممکن است شام مقای ه اطالعات اظهار شدب با ش ایط حقیقی د ر م ئ ؛
مثالً مح سک رت ظاقفی ساک زردگی ظ غی ب ش ر ح اب س میت ارد ت ضیحاتی را از مقاملات
رظرتی ررخل ص صحت اطالعات عو ان شلدب رر اظهاریله امل ا ررخ اسلت اولد ظ شل اهد
شیاهی از سای اد ار جمعآظری رماید رر ج یان ب رسیها ممکن است ح اب س از دل ر م لئ
ت ضیحاتی ررخ است اود ظ از سای اد ار ریز شهارتهایی شیاهی جمعآظری رماید
آرااری رم رهای است اه رر آن م اح راستیآزمایی به رظشوی مشخص شدبارد

جفاه  8-6ب رسی ار اع ممکن ح اب سی اعالم راراییها رر آرااری*
 پ رازش اظریه
 اشتااهات اساسی
 تکمی راررست
 پاسخهای اشتااب
 ب رسی محاسااتی ظ موطقی
 صحت ارزیابی راراییهای اعالم شدب
 صحت موابع ماری اعالم شدب
 ایایت پ شش راراییها با موابع اعالم شدب
 ظج ر تضار موادع
 ح اب سی اام
 راستیآزمایی صحت راربهای رحاظ شدب رر د م اعالم راراییها
 ت جیه راراییهای اعالم شدب ازط یر موشأ ایجار آن
 شواسایی ظ ح م ارر تضار موادع

*مواع :رق از بازرس ا اعالم ظ ح اب سی راراییهای اش ر آرااری میباشد
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بهر

میرسد اله رر عمل یکلی از متلداظ ت ین رابهلای راسلتیآزمایی اعلالم راراییهلا رر

اش رهای س سیاری تی سابر مقای ه راربهای ارایه شدب با اطالعاتی است اه رر ردات ثات متفدر ظ
سای م ااز رظرتی ظج ر راررد این مقای هها ب ای شواسایی مغای تهای آشکار ظ حل

اطمیولان از

همخ اری بین موابع رسمی ظ اعالم راراییهلا مییلد اسلت محلدظریت عملدب رر ایلن زمیوله علدم
اث بخشی آن رر مقابله با م ئ الن داسدی است اه تالش میاوود از ار لجام راربهلای ثالت شلدب
رسمی م ب ط به خ ر رر م اجع مختلف رظرتی اطمیوان حاص رمایود اهمیت مقای ه راربها با موابع
رسمی مختلف بهص رت ظاضح رر ت ضیحات ارایه شدب رر پ سشوامهی ظاصله از اش ر بلغارسلتان رر
ارامه رشان رارب شدب است:
ب رسیهای ارجام شدب ب اساس بخش « 9مل بهی ادشای عم می موادع ملاری م لئ الن ارشلد
رظرتی» 8ت سط «راستیآزمایی ازط یر ردات ثاتی» 0ظ رست سی م تقیم به پایگاب راربای ارکت ظریکی
ظزارت اش ر ظزارت اشاظرزی ظ م ار غذایی ظزارت راب ظ ت اب ی ردلات ثالت املالک ردلات ثالت
تجاری ردت ثات اراضی ظ امالک ظ پایگاب راربی مدارک شواسایی تأیید میش رد سازظاار ب رسلی
اعالم ام ا ررآمد ظ هزیوههای م ئ الن ارشد رظرتلی شلام مقای له اطالعلات ارسلا شلدب بلا
اطالعاتی است اه رر حض ر رهارهای اش ری ظ محلی م اجع قضایی ظ سای رهارها اعالم ادشا یلا
تلدیر میش رد ب ای ارجام راستیآزمایی رییا ردت سازمان ح اب سی مللی بلغارسلتان پلیش از
ایناه اطالعات مشم

ررج اعالم یا تلدیر ش رد آنها را از رهارهلای رظرتلی ظ راخللی م اجلع

قضایی ظ سای رهارها اطالعاتی ررخ است میاولد رهارهلا ظ سلازمانها مکلفارلد ظل

 0ملاب از

پذی ش ررخ است اطالعات م رر ریاز را به سازمان ح اب سی ملی بلغارستان ارایه رهولد ب رسلیها
با تطایر اطالعات اعالم شدب با اطالعات رریادت شدب ارجام میش ر ررص رتیاه هیچ مغلای تی رر
اطالعات مشاهدب رش ر این ب رسیها به ارزیابی ارطااق موج میش ر رر سای م ارر این ب رسی بله
ارزیابی عدم ارطااق موج میگ رر

1 -Senior Public Officials’ Financial Interests Act
2 -Register Verification
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[ ] رییا اراربی ح اب سی ملی بلغارستان ارزیابیها ظ ده ستی از رهارها ظ مؤس اتی اه تفهلد
خ ر را ارجام رمیرهود را رر سایت ایوت رتی اراربی ح اب سی موتش میاود رر م ارر علدم تکمیل
اعالم راراییها از س ی اشخاص ظ هماوین رر م اقفی اه رتیجه ارزیابی عدم ارطالاق اعلالم شلدب
است رییا اراربی ح اب سی ملی بلغارستان م اتب را به مدی اج ایی ردت ررآمدهای ملی ظ رییا
سازمان امویت ملی اش ر اطالع میرهد مدی اج ایی اراربی ررآمدهای ملی ظ

 84رظز از ارجلام

ب رسی یا بازرسی رتایج را به رییا اراربی ح اب سی ملی بلغارستان ارسلا میاولد ریلیا ردتل
ح اب سی ملی بلغارستان ظ

هیت رظز از زمان رریادت رتایج حاصله از ب رسیهای ص رت گ دتله

ت سط سازمان ررآمدهای ملی این م ارر را رر سایت ایوت رتی اراربی ح اب سی موتش میرماید
ب خی از سی تمها به تح ی رهودگان اظهاررامههای اعالم راراییها اجازب میرهود تلا اطالعلات
ررج شدب رر اظهاررامههای مذا ر را اصالح اوود این اصالح ممکن است رر م عد قار ری ارجام ش ر
یا ارجام رش ر؛ مثالً ب ای رقایص رسمی رر اسپاریا این ملدت یلک ملاب ظ رر ااتار ریلا  82رظز اسلت
د صت اصالح راربها راهی ب ای اارب پ ودت ا رن سی تمهای اعالم رارایی ب ای اعالماوودگان ظ
ریز اجتواب از اعما مجازات راشی از خطاها یا اشتااهات جزیی است بااینحا رظیک رهای بلیش از
حد سه گی اره ممکن است اث بخشی اعالم راراییها را به خط بیاردازرد؛ زی ا ممکن است م ئ الن
رظرتی متقلب با آگاهی ازایناه ررص رت ب ظز س ءظن هم ارب میت ارولد بلا ملل ریت اصلالحاتی را
اضاده رمایود اطالعات راررست را ارایه رهود این م أره رر رت ری م رر ت جه ق ار گ دتله اسلت اله
تفداری از م ئ الن پاارلدازهای رقلدی عملدبای را اعلالم ا ررلد زماریاله ررمل رر ظجل ر ایلن
پااردازها س ءظنهایی مط ح ظ رگ اریهایی عو ان گ رید اه شاید این اطالعلات بلهمو ر ایجلار
ت جیهی جفلی ب ای ررآمدهای ا بشدبی آتی اعالم شدب باشلود م لئ الن رظرتلی اصلالحاتی را
ارایه راربارد ظ بهظاسطهی آنها میزان ماارغ پااردازهای موت ب به آنها امت گ رید ظ رهار اج ایی
م ب طه (م از خدمات ررآمدی رظرت) بیشت این اصالحات را پذی دت
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اارر  0-6سی تم ادشای موادع خل صی آرااری
سازمان عاری بازرسی اعالم ظ ح اب سلی راراییهلا )HIDAA( 8مؤس لهای م لتق اسلت اله
زی ر

پاررمان م ئ

اج ای قار ن پیشگی ی از تضار موادع رر ارجام ظظایف رظرتلی آرالاری اسلت

 HIDAAرر سا  0220عملیاتی شد ظ ه ساره حدظر  4022اعالم موادع خل صلی را از م لئ الن
ارتخابی ظ م ئ الن رظرتی خاص رریادت میاود (این تفدار ب ابل بلا حلدظر  ٪4از تفلدار ال ادل ار
استخدام شدب رر بخش رظرتی است) جدای از این اعالم راراییهای سلاریاره بلازرس ال

HIDAA

ممکن است ررص رت ریاز رر ج یان تحقیر ظ ب رسی از ه شخص حقیقی یا حق قی ررخ است اولد
تا راراییهای خ ر را بوا به ررخ است تح ی رهد اعالم راراییها هماولین قال از آغلاز ظ بفلد از
پایان حکم استخدامی د ر شاغ رر بخش رظرتی ارسا میش رد
 HIDAAبا تق یااً  42اارمود شاغ ظ ب رجه ساریاره  70میلی ن رک آرااری 0م ئ

راستیآزمایی

اعالم راراییها ارایهی مشاظرب بهمو ر تکمی ررست اعالم راراییها ظ اقدامات پیشلگی ارهی اللی
است رست رارفم های م ب ط به رح بی تکمی اعالم راراییهلا بهصل رت آرالیلن قابل رسلت س
ه تود ظ بین مابهای ژار یه ظ مارس یفوی زماریاه اعالم راراییها بهص رت عاری ارسا میشل رد
رقش مشاظربای  HIDAAرر ارایه راهوماییهای الزم به اعالماوودگان ام ا ادزایش مییابد
عالظب ب ریگ ان گ ظبهای م ئ

زیل ریلز اعلالم مولادع شخللی خل ر را ارسلا میاوولد:

رییاجمه ر اعضای پاررمان رخ تظزی ظ مفاظن ظی ظزرا ظ قائم مقلامهلای آنهلا م لتخدمین
رظرت رر سطح باال ظ میاری مدی یتی رارستانها قضلات ظ ضلابطین اج ایلی ظ هماولین ملأم ران
ماریاتی ظ گم ای اه بهص رت م تقیم به جمعآظری ررآمدها میپ رازرد این اعالم راراییها هم ل
یا ش یک زردگی مقام رظرتی را ریز پ شش میرهود رر ج یان راستیآزمایی ممکن است از د زرلدان
بارغی اه هم اب با مقام رظرتی رر یک خار ار زردگی میاوود ریز خ استه ش ر اعالم مولادع شخللی

1 -The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets
( )Albanian lekبه زبان بومی )Leku Shqiptar :با کد ایزوی  ،ALLواحد پول

 -1لک آلبانی (به انگلیسی:
رایج و ارز رسمی در کشور آلبانی است .مسئولیت کنترل این واحد پولی بر عهده بانک آلبانی قرار دارد( .م).
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خ ر را تح ی رهود این اظهاررامهها شام م ارر زی است :ام ا غی موق

ام ا موق

ثات شدب

رر ردات ثات رظرتی راراییهایی اه ارزش آنها بیش از  2222رالر آم یکلا میباشلد ارزش سلهام
اظراق بهارار ظ سای مشاراتهای س مایهای ارزش رقدیوگی مالغ ظجه رقد ح ابهای رر گل رش
سپ ربها اظراق ق ضه ظ ظامهای خزاره به ظجه رایج ملی یا ارزی بدهی به اشخاص حقیقی ظ حق قی
به ظجه رایج ملی یا ارزی ررآملد سلاریاره شخللی از حقل ق یلا مشلارات رر هیلأت ملدی ب حلر
امی ی نها یا ه گ ره دفاریت ریگ ررآمدها راشی از مج زها ظ حر ثات ظ ه گ ره موادع خل صلی
ریگ این اعالم راراییها به استثوای رظ صیحه آخ اه حاظی اطالعاتی مح ماره است ظ توها ت سط
 HIDAAاستیارب میش ر رر رست س عم م ق ار میگی ر اگ چه آرالین ری ت
تحقیر ظ ب رسی ممکن است رر م اقع زی آغاز ش ر:
 8رر زمان رریادت شکایت؛
 0بهص رت تلاردی؛
 0بهرری تیاظتهای مهم بین راراییهای اعالم شدب ظ موابع قار ری ررآمد؛
 4بهرری تیاظت بین اعالم راراییها ظ زردگی ظاقفی (ساک زردگی)؛
 2بهرری ح اب سی ااملی اه بهص رت رظربای ب ای سمتهای رظرتی خاص ارجلام میشل ر
 HIDAAب ای ارجام این ب رسیها به م ارر زی رست سی رارر:


ردات ثات ماریات؛



ردات ثات ارضی؛



پایگابهای راربی ظاحد اطالعات ماری



ردات ثات ظسای رقلیه م ت ری؛



ردات ثات امالک؛

(8)FIU

 -5واحد اطالعات مالی ( ،)Financial Intelligence Uniteسازمانی کیه در سیاختار اداری کشیورها ،مسیئول
مبارزه با پولشویی و ردیابی عواید ناشی از فساد در سیستمهای بانکی و مالی میباشد .در ایران این واحید در
وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر میباشد( .م).
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ردات ثات بارکی؛



ردت ثات م از ملی ثات ا بظاار؛



ردت ثات م از ملی مج زها ظ حر ثات

ساز ظ اارهای زی ب ای راستیآزمایی اظهاررامهها ت سط  HIDAAم رر استیارب ق ار میگی رد:
 8پ رازش اظریه :اشتااهات احتماری پاسخهای راررست ظ تکمی راررست اظهاررامهها شواسایی
میش رد
 0ب رسی محاسااتی ظ موطقی با هد راستیآزمایی:


صحت ارزیابی راراییهای اعالم شدب؛



صحت موابع ماری اعالم شدب؛



میزاری اه موابع ررآمدی اعالم شدب رح بی ا ب راراییها را ت جیه میاوود



ظج ر تضار موادع

 0ح اب سی اام با اهدا زی :


راستیآزمایی صحت تمامی راربهای ررج شدب رر اعالم راراییها؛



ب رسی ایناه راراییها تا چه حد از رابهای قار ری بهرستآمدبارد



شواسایی ظ ح تضار موادع

راربهای زی دفاریت  HIDAAرا رر سا  0221موفکا میاوود:


حدظر  4022اعالم رارایی تح ی رارب شدب است



 88تن از م ئ الن اعالم رارایی خ ر را تح ی رداربارد

 88 تن از م ئ الن به خاط عدم تح ی  92تن به خاط تأخی رر تح ی ظ  0ری بله
خاط تح ی اعالم راراییها راررست مجازات شدرد رر  66م رر تضار مولادع ظ رقلض
قار ن شواسایی شد
اج ای رظشهای راستیآزمایی د ق مش ظط ب اختیارات اادی سازمان اوت اوودب است حقل ق
زی ازجمله اختیارات سازمانهای مذا ر میباشود:
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 رست سی به اسوار ظ گزارشهای سای م اجع رظرتی :مارود؛ ماریات زملین ظ املالک ظسلای
رقلیللهی م تل ری ظ سللای ردللات ثاللت پایگابهللای راربی ظاحللد اطالعللات مللاری ( )FIUظ
پایگابهای راربی شخلی ظ غی ب بااینحا راموله رست سلی از اشل ری بله اشل ر ریگل
متیاظت است اسل ظری رم رهای است اه رر آن رهلار اوت اوولدب (امی لی ن پیشلگی ی از
د ار) حتی با سای رهارهای رظرتی به ت ادقاتی رسیدب است (مثالً اراربی ا ماریلات ظزارت
رارایی اه مطابر با آن اطالعات م ب ط به م ئ الن رظرتی بایلد بله سل عت بله امی لی ن
ارسا ش ر) اگ چه عدم امکان رست سی س یع به اطالعات ردات ثالت متفلدر رظرتلی بل ای
سازمانهای مج ی سی تمهای اعالم رارایی م أرهای ری ت اه بهص رت مک ر م رر اشارب
ق ار گی ر ظ یا بهعو ان یک مشک حار مط ح باشد اما میت ان به همکاری بین رستگابهای
ماارزب اوودب با د ار ظ سای سازمانهای رظرتی بهعو ان رم رهای از رظشهلا مواسلب اشلارب
ا ر ][9

 رست سی به راربهای بارکها (جدظ  )0-6ظ سای م ااز تجاری هملانط ر اله رر جلدظ
بفدی مشاهدب میش ر رر ب خی اش رهای س سیاری تی سلابر رهارهلای اوت اوولدب بله
اطالعات بارکی م ب ط به م ئ الن رظرتی رست سی م تقیم راررد اما ب یاری از سی تمهای
اعالم ام ا این رست سی را د اهم رمیاوود یا آن را توها با رست ر رارگلاب ارایله میرمایولد
راربهای م ب ط به م ائ ماری رر ح ابهای بارکی م ئ الن رظرتی ر لات بله راربهلای
بهرستآمدب از ردات ثات ماریاتی رارای اهمیت یک اری میباشود
 ررخ است ت ضیح از مقام رظرتی اعالماوودب ام ا ظ راراییها ظ یا سای اشخاص ِ؛
 ررخ استی ماوی ب ایناه راستیآزمایی ت سط سای رهارها مثالً ارارب ماریات ریز ص رت گی ر
(م اجفه ش ر به آنچه رر اارر باال ررخل ص اش ر بلغارستان عو ان گ رید)
 ررخ است ر

اارشواسی ][10
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جدظ  :8-6رست سی به اطالعات بارکی (اش رهای موتخب)
کشورها
آلبان

براساس ارخواست

براساس استور

مستقیم

اااگاه




بمروس
بلغارستان

عد استرس






استون
گرجستان



قزاقستان



التیویا



لیتوان



مقدونیه



رومان



اکراین





 -4-6بایگانی
تق یااً رر تمام سی تمها اعالم راراییهای تح ی رارب شدب تا مدت خاصی رگهداری میشل رد
تف یف تفدار سا هایی اه ه اظهاررامهی اعالم رارایی باید رگهداری ش ر اار متلداظری اسلت][11

رر بین اش رهایی اه رر این گزارش ب رسی شدرد ررخل ص رظرب بایگاری اش رهای ب رسی شلدب
رر این مطارفه تیاظتهای گ ت ربای ظج ر رارر (از  4سا رر ب سوی ظ ه زگ ین تلا  77سلا بل ای
ب خی اظهاررامهها رر ریت اری ظ عالظب ب ایلن رظربهلای  82یلا  82سلاره ریلز رر ب خلی از اشل رها
متداظ ارد) رر ب خی از سی تمها رظربی زماری ب ای بایگاری به مالح اتی ر ی قار ن مل ظر زملان
ب ای ج ایم خاص ب تگی رارر (مثالً رر قزاق تان اظهاررامهها به مدت  2سا رگهراری میش رد اه
مطابر با قار ن م ظر زماری است اه رر قار ن ماریات پیشبیویشدب است) رظیک ر ریگ تف یف رظرب
رگهداری س ابر ر ات به رظربی تلدی مقام رظرتی است؛ مثالً ب ای ملدتی پلا از اولاربگی ی از
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مقام (ب ای مثا رر ااتار ریا راربهای شخلی م ئ الن ارشلد  0ملاب بفلد از تل ک خلدمت د لخ
میش ر) هماوین ممکن است مدت رگهداری هو ز تفیین رشدب باشد؛ مث ا ظاسی
پایان رظرب ذخی ب ممکن است به این مفوی باشد اه اعالمهای ارجام شدب م تاط با راراییهلا از
بین میرظرد یا ممکن است از مح رگهداری به بایگاری موتق ش رد است ری رم رهای اسلت اله رر
آن رظش بایگاری مطابر با گ ظبهای م ئ الن رظرتی تغیی میاود اظهاررامههای م ئ الن سیاسلی
ظ م ئ رین ارشد رظرتی به مدت  2سا رگهداری ظ پاازآن بایگاری میشل رد اظهارراملههای سلای
م ئ الن ریز به مدت  2سا رگهداری میش رد اما پاازآن ممکن است بایگاری یا امحاء ش رد
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نکتهها:
8

اخالقیات رر ق ارین رظرتی بخش 101(a), 101(b)(1), 101(d), 101(e).

0

قار ن پیشگی ی از تضار موادع رر ارجام اقدامات رظرتی  0221تال ب 87

0

پاسخ به پ سشوامه :راب ریگ ب ای ارجام ح اب سی اام ب اساس عملک ر د ر رر ر لام اراری
میباشد این ام بدین مفوی است اه همه مقامات رظرتی ب ته به عملک رشان ظ یا ظظییلهای
اه ارجام میرهود ملزم به طی م اح ح اب سلی امل ا ب اسلاس بلازب زملاری رظ سله ظ یلا
چهارساره میباشود بهعو انمثا اعضاء پاررمان باید ح اب سی ام ا خ ر را رر یک بازب زماری
 4ساره ظ قضات ظ رارستانها بهص رت سهساره ارجام رهود

4

پاسخهای م ب ط به ارتخاب چودگزیوهای بهص رت زی ب ر :مقام سابر (همه بیاریلههای اظهلار
ام ا ظ یا بخشهایی از آن باید راستیآزمایی گ رر)

2

پاسخ م تاط چودگزیوهای ریگ این ب ر :بهص رت تلاردی

6

پاسخ م تاط چودگزیوهای ریگ به ش ح زی ب ر:

ارف) ب اساس میزان ررجه اختال بین ام ا اعالم شدب ظ موابع قار ری ررآمد
ب) ب اساس ع ام ری ک مارود ث ظت ظ دفاریتهای تجاری رر بخش خل صی
9

پاسخ چودگزیوهای ریگ این ب ر:

ارف) ب اساس اختالدات بین بیاریه اظهار ام ا ظ آراه رر ظاقفیت ظج ر رارر (ساک زردگی)
ب ) ب اساس ری ا ر رر ارایه اظهاررامه اعالم ام ا ظ یا عدم ارایه اظهاررامه ام ا
1

پاسخ چودگزیوهای م تاط :به محض رریادت شکایت

7

ضمیمه به گزارش تکمیلی ارایه شدب ررخل ص اش ر اسل ظری اه رر سی ظ هشتمین جل ه
 GRECOرر 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.

 82بهعو انمثا رر رظماری ر

یک متخلص میت ارد رر اینخل ص ررخ اسلت شل ر اله آیلا
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ارزش عو ان شدب ررخل ص یک رارایی ظاقفی است یلا خیل گ چله رر ایلن م اقلع رضلایت
مقامی رظرتی اه اظهاریه ظی م رر راستیآزمایی ق ار میگی ر ریز م رر ر

ق ار میگی ر

مواع :رهار صداقت عم می (« )0227راستیآزمایی اعالم امل ا ظ ضلمارتهای اج ایلی آن»
ارایه شدب رر سمیوار «اظهار ام ا ب ای بخش رظرتی بهعو ان یک ظسلیله بل ای جلل گی ی از
د ار» رر بلگ ار ص ب تان  86-82ااتا
 88ب اساس پ سشوامه س ابر به مدت چهار سا رر ب سوی ظ ه زگ ین بله ملدت پلوج سلا رر
قزاق تان شش سا رر ق قیزستان  82سا رر آرااری بلغارستان مقدظریه ظ م رتله رگل ظ 82
سا رر ا زظظ ظ اسل اری  22سا رر الت یا  92سا رر بالرظس ظ گ ج لتان ظ بلا ت جله بله
ایناه ادام رهار اظهاریههای ام ا را جمعآظری میاود  82یا  77سا رر ریتل اری رگهلداری
میش ر
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فصل 7
مسئولیت و مجازات

 -1-7تخلفات تعریف شده
عدم م دقیت رر ظظایف م ب ط به اعالم راراییها ممکن است رر یکی از این رظ رسلتهی عملدب
ق ار گی ر :یک رسته ررم رر ظظییهی تح ی اعالم راراییها است ظ ریگل ی م بل ط بله اطالعلاتی
است اه رر اعالم راراییها ارایه میش رد
 تخلیات م ب ط به ظظییهی تح ی اعالم راراییها:
 oعدم ارسا اعالم راراییها؛
 oتأخی رر ارسا اعالم راراییها؛
 تخلیات م ب ط به اطالعات ارایه شدب:
 oاظهار رااام اطالعات خ استه شدب؛
 oاعالم اطالعات اشتااب بهص رت غی عمدی؛
 oاعالم اطالعات اشتااب بهص رت عمدی؛
بیشت اش رهای رارای سی تمهای اعالم رارایی پیش دته اه ت سط ضمارتهای اج ایی قلار ری
پشتیااری میش رد (ررظاقع تمام سی تمها اینط ر ری تود) ج ایم را به رحل ی تف یلف میاوولد اله
الیه م ارر باال را پ شش رهد ب اساس پژظهشی اه ت سط بارلک جهلاری ظ اراربی مالارزب بلا مل ار
مخدر ظ ج ایم مل متحد 8ارجام شدب است  62تا  72ررصد از  94اش ر رم ره شکلی از مجلازات را
ب ای تخلف از ض ابط م ب ط به تشکی پ ظردب اعالم ام ا تفیلین ا ربارلد رر بلیش از  12ررصلد
اش رهایی رارای سازظاارهای اعالم رارایی ر عی مجازات م ب ط به عدم تشکی پ ظردب ظجل ر رارر
ررحاریاه رر حدظر  62تا  92ررصد از سی تمهای اعالم ام ا مجازاتی ب ای اظهار راررست امل ا
رر ر

گ دته شدب است (ب ررسکی ظ ریگ ان  0227ص )01
 88اش ر از  02اش ر م رر ب رسی رر این گزارش اعالم رم ررد اه ب ای همله تخلیلات اعلم از

عدم تح ی تأخی رر تح ی اظهارات رااام ظ اظهارات راررست مجازاتی پیشبیوی ا ربارد ایلن
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
تیاظت اش رها با یکدیگ از آرجا راشی میش ر اه ج ایم باال بهص رت جداگاره تف یف شل رد ظ
بهص رت ظیژبای به اعالم راراییها م تاط باشود یا ایناه ب خی از آنها با یکدیگ ارغام ش رد مثالً
رر ب یاری از سی تمها ممکن است بین اعالم راقص ظ راررست راراییها یا اظهارراملههای راررسلت
عمدی ظ غی عمدی اه اغلب ب ای م ئ رین رظرتی اج ایی میگ رر هیچ تمایزی ظج ر رداشته باشد
شمار اردای از اش رها مث بلغارستان ب ای عدم تح ی یلا تلأخی رر تح یل اعلالم راراییهلا
مجازاتی را اعما میاوود ب سوی ظ ه زگ ین م رر رارری است؛ زی ا رر سی تم این اش ر اه تحلت
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

شدب میش ر) ب ای سای سی تمهایی اه رر آنها ارسا اعالم راراییها راظطلااره است مارود اعضای
پاررمان ظ ظزرای رظرتی رر ر ظژ ریز مجازاتی رر ر

گ دته رشدب است (بارک جهاری )0282

تفاریف تخطی از اج ای اعالم راراییهلا رلارر اسلت بیشلت اشل رها ادشلای غی مجلاز راربهلای
مح ماره را ر عی تخلف تف یف میاوود این ررم رر سی تمهایی صارق اسلت اله تملام یلا بخشلی از
اطالعات ارایه شدب رر اعالم راراییها مح ماره است از ط

ریگ عدم ادشلای اطالعلاتی اله عمل م

م رم حر رست سی به آن را راررد ممکن است بلهعو ان تخللف رر ر ل گ دتله شل ر بااینحلا ایلن
تخلیات به رح ب مدی یت ا رن اطالعات بخش رظرتی ظ ره اقدامات م ئ الن رظرتی م ب ط میش ر
 -2-7مشخصات مجازات
سی تمهای قار ری متیاظت ممکن است ارل اع مختلیلی از مجلازات را تفیلین رمایولد؛ بولاب این
رستهبودی زی (ایی ی اراری ارضااطی ظ مدری) اه رر این دل مل رر اسلتیارب قل ار ملیگیل ر را
میت ان بهص رت الی توها ررص رت اح از ش ایط الزم م رر ب رسی ق ار رار بهعو ان مثلا ممکلن
است رر ب خی از اش رها هیچ تمایز آشکاری بین م ئ ریت حق قی ظ اج ایی ظج ر رداشته باشد

فصل هفتم :مسئولیت و مجازات 512/

مجازات ایی ی – اظهاررامههای ظیژۀ مقامات رظرتی غارااً ابزاری ب ای جل گی ی از مااررت اد ار
به د ار ظ یا به عاارت ریگ دفاریت غی قار ری تلقی میش ر شاید این رریلی باشد ب ای ایناله چل ا
غارااً ج ایم م ب ط به تکمی ظ ت لیم اظهاررامه بهخ ریخ ر تحت قار ن جزایی قاب ایی ری تود
ایاالت متحدب از این ر

تق یاا استثواست؛ از این رحاظ اه قار ن بهط ر ص یح ج یمه حلاا ظ

زردان را پیشبیوی رم رب است اه بیشت از یک سا ری ت یا ب ای شخلی اه آگاهارله ظ تفملداً رر
اطالعاتی اه باید گزارش اود رستااری ظ تح یف رماید ریز طالر قلار ن اخلالق رظرتلی 8هملین
ج یمه پیشبیوی گ ریدب است (ج یمه دقط ب ای ا ی پیشبیوی میش ر اه آگاهاره ظ تفمداً رر ثات
یا گزارش ه گ ره اطالعات ا تاهی اود) ][1

بااینظج ر طار یک مطارفه اظریه رر تفداری از اش رهای ارظپایی ریلز بل ای تخلیلات م بل ط بله
اظهاررامههای ظیژب مقامات رسمی م ئ ریت ایی ی تفیین شدب است رر اشل ر ایتاریلا اعضلای رظرلت
مطابر قار ن جزایی م ئ

عدم ت لیم اظهاررامههای ظیژۀ رارایی ظ ذا اطالعات راررست ه لتود رر

ره تان ظ ب یتاریا ریز مجازات ایی ی ب ای ب خی از مقامات رظرتی رر این خل ص قاب اج است ][2

ب اساس یادتههای این پژظهش بهر

میرسد اه اش رهای ارظپای م الزی ظ شل قی ظ اتحلار

جماهی ش رظی سابر ج ایم م ب ط به ظظییه تکمی ظ ت لیم اظهاررامههای ظیژۀ مقامات رظرتلی را
غی قار ری مح ب رمیاوود بااینظج ر تفداری از اش رها مارود گ ج تان بیان راشتهارد اله بل ای
اظهاررامههای راقص یا راررست م ئ ریت ایی ی ظج ر رارر ب خی ریگ از اش رها ارایه عمدی ه
ر ع اطالعات راررست به م ئ الن ام ر را غی قار ری رار ته ظ مطابر با اصل

دولی چولین ج ملی

ت لیم اظهاررامه ظیژۀ یک مقام رظرتی را ریز پ شش میرهد آگاهی از ایناه آیا چولین مق راتلی بل
علیه مقامات رسمی اه اظهاررامههای راررستی را ارایه میرهود بهاار گ دته میش ر یا خی ریازمولد
ب رسی رقیرت ی است
مجازات اراری – این ر ع از مجازات احتماالً شایعت ین ر ع مجازات است مجازات ممکن اسلت
ق ارین حاام ب اظهاررامههای ام ا را ریز شام گ رر یا بهعو ان راهی ریگ میت ان جل ایم اراری
1- Ethics in Government Act
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را رر بخشی ظاحد از قار ن تدظین رم ر متداظ ت ین مجازات اراری ج یمه رم رن میباشد
مجازات ارضااطی – مجازات ارضااطی ب ای مقامات رظرتی اه رر ارارات رظرتی (مفم الً مقاملات
موتخب/سیاسی را شام رمیش ر) خدمت میاوود مفم

اسلت تخلیلات ارضلااطی غارالاً رر یلک

مل به قار ری ظاحد بهعو انمثا «قار ن خدمات رظرتی » تدظین میش رد اراتله ممکلن اسلت ایلن
مجازات تخلیات م ب ط به اظهاررامهها را پ شش رهد یا پ شش ردهلد مجلازات م جل ر ملیت ارلد
شام ت بیخ رسمی ااهش رر پ راخت ب اواری ظ غی ب باشد ررصل رتیاه یلک سلازمان متم الز
اظهاررامهها را اوت

اود پیشوهار اعما مجازات ارضااطی ب ای مقام رظرتی م و ن ت سلط ملاد ق

جایز است
م ئ ریت مدری (حق قی) – ررجایی اه تخللف قلل ر رر ت للیم اظهاررامله یلا قیلد اطالعلات
راررست است م ئ ریت مدری (حق قی) مفم

رمیباشد رر ااث م ارر زماریاه یک مقام رظرتی رر

ارجامظظییه خ ر ررخل ص تکمی ظ یا ت لیم اظهاررامه قل ر ا رب است مشخص ری ت اه چوین
خ ارتی به موادع عم می ظارر شدب باشد تا مشم

تضمین جا ان خ ارت گ رر

رر رت ری اگ ررآمد بهرستآمدب ت سط مقامهای رظرتی با م قفیت رسمی آنها سازگاری رداشلته
باشد آیین راررسی مدری ب ای خ ارات ایجار شدب ظارر عم میش ر بااینحا رر این م ارر رقلض
ارزامات اعالم راراییها عول ج م مح ب رمیش ر
رر ایاالتمتحدب ممکن است رارستان ا علیه شخلی اه آگاهاره ظ عمدی اطالعلاتی را جفل
اود یا آگاهاره ظ عمدی رر ایجار پ ظردب ظ گزارش ه گ ره اطالعاتی اه طار بخش « 820مل بهی
اخالق رر حک مت» م ظف به گزارش ا رن آن است ا تاهی اود اقدام ملدری 8را بله اجل ا گلذارر
ممکن است رر رارگاهی اه این رع ی ط ح میش ر ج یمهی مدری خاصی تلا سلقف  22 222رالر
آم یکا علیه چوین د ری ظضع ش ر
اخ اج/تفلیر ااهش رستمزر ظ غی ب – این رسته از ج یمهها م ب ط بله مل ارری میشل رد اله
ج یمه ر عی ایی ِ راشی از راررسی ایی ی یا ارت امی ری ت بلکه دقط بهعو ان رتیجهی م لتقیمی
1- Civil Action

فصل هفتم :مسئولیت و مجازات 513/

از رقض قار ن اعما میگ رر عدم ارایهی اعالم راراییها ازجمله شایعت ین قار نشکویهایی اسلت
اه چوین پیامدهایی را بهرراا رارر بهعو انمثا رر د ار ه ررص رت عدم ارایهی اعالم راراییهلای
شخلی مقام ارتخابی ش ایط الزم ب ای ارجام ظظایف را بله ملدت یلک سلا از رسلت میرهلد ظ
ارتلاب ظی بهعو ان اارمود رظرت از ررجه اعتاار سلاقط میشل ر (رادل ر )0221 8هماولین اخل اج
ازجمله مجازاتهایی است اه رر ددراسی ن رظسیه ظج ر رارر ][3

ررص رت ظج ر مقام ظ یا سازمان اوت اوودبی متم از رر زمیوه اعالم ام ا بهص رت اللی رظ
گزیوهی اج ایی امکانپذی است ممکن است این مقام ظ یا سلازمان بلهط ر خ رالار مقلام رسلمی
خاصی را اه رر ارایه اعالم راراییها رر زماری مشخص (مفم الً بفد از صدظر اخطار این زمان تمدیلد
میش ر) ا تاهی ا رب است را از اار مفلر یا اخ اج اود بااینحا رر اغلب م ارر مقام ظ یا سلازمان
اوت اوودب به مقام ظ یا سازمان ماد ق د ر م رر ر

حکم یا پیشوهار میاود اله شلخص ملتهم را

تفلیر یا اخ اج اود آرااری رم رهای از سازظاار اخی است :رر این اش ر تفلیر از اار بله جل م علدم
رعایت ارزامات قار ری ت سط رهاری ارجام میش ر اه مقام رظرتی رر آن متلدی سمتی خاص اسلت
توها «سازمان عاری بازرسی اعالم راراییها ظ ح اب سی» 0این تمهیدات را پیشوهار میرهلد د آیولد
مشابهی رر ا زظظ مشاهدب شدب است بدیهی است ررص رتیاه اختیار مقام ظ یا سازمان اوت اوولدب
م رر ت رید یا حاامیت قلار ن ضلفیف باشلد چولین سلازظااری بیشلت رر مفل ض رااارآملدیهای
سی تمی ق ار میگی ر
غی ممکن است بت ان رر ایوجا ار اع مختلف توایهات م ج ر رر تمامی اشل رها را ب رسلی ال ر
عالظب ب تمهیدات قار ری متداظ رر این ر ع سی تمها ب خی تمهیدات رارر ریز ظج ر راررد به عو ان
رم ره رر ریت اری آن رسته از مقامات رسمی اه ج می را رر رابطله بلا میلار قلار ن «تو لیم مولادع
عم می ظ خل صی رر خدمات رظرتی» م تکب شدبارد به مدت یک سا از زمان ارتکاب ج م حلر
رریادت پاراش یا ارتقا به م قفیت باالت را رداررد اگ این اد ار اار رظرتی را تل ک ال رب باشلود بله

1- Dufour
2- The High Inspectorate of Declaration and Audit
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مدت سه سا از زمان اشف ج م امکان استخدام رظبارب رر سی تم رظرتی را رداررد ا زظظ ظ اسل ظری
بهعو ان رتیجهی م تقیم تخطی از قار ن (ظ ره رر قارب طییی از مجازات اراری ظ ارت امی) رسلتمزر
را ااهش میرهود
سای تمهیدات ( مجازاتهای ) ساک -رر ب خی اش رها هیچ مجازات قلار ری ظ پیاملد حقل قی
شدیدی ب ای تخلف از قار ن اعالم ام ا ظج ر ردارر بلکه بهجای آن تمهیدات خیییی ب ای ارطالاق
با مق رات ظضع شدب است رر رابطه با مقامات موتخب رر جایگابهای سیاسی اغلب هوگلامی ازایلن
رظش استیارب میش ر اه طار قار ن اساسی استیارب از سلای ارل اع مجلازاتهلا غیل ممکن باشلد
همانط ر اه گاهی رقش بازرسی اعالم ام ا ت سط شخلی ثارث مثل رسلارههلا یلا سلازمانهای
غی رظرتی اییا میش ر میت ان مجازات را ریز ب ته به میزان ظااوش عم می رر قاا آگاهی از تخلف
محدظر ا ر اخطار اعالم عم می ارتشار ملاریر تخلف یا عذرخ اهی از جارب متخلف رم رلههایی
ازاینرست مجازات مح ب میش رد
بهعو انمثا رر س ئد اگ عض ی از پاررمان رر ارایه اطالعلات بل ای ثالت ا تلاهی ال رب باشلد
م ض ع رر جل هی عم می ( )kammarsammanträdeمط ح میش ر ] [4رر مجلا ع ام ارگل لتان
اگ ظظییهی اعالم رارایی محقر رش ر الزم است تا با استیارب از تذا آیینرامهای از مجلا عذرخ اهی
ش ر (رظرت ب یتاریا  )80227ررص رتیاه عض ی از مجلا ددرا آرمان از م امرامه تخطی اود ممکن
است با اخطار (ررص رت تخلف یا سه ارگاری جزئی ب ای مثا گذشتن م عد اعلالم رارایلی) ارتشلار
بیارهای ررم رر تخلف یا ج یمه خاصی م اجه میش ر ] [5رر بلغارستان ا ظاسی ا زظظ م رته رگ ظ ظ
ریت اری مجازات خییف بهعو ان گزیوهای ممکن م رر اشارب ق ار گ دته است
 -3-7شیوهی کاربرد
ب خی از اش رها رر م اح اظریهی مف دی اعالم ام ا ب ای مقامات رظرتی به میزان زیاری با علدم
ارجامظظییه رر تکمی ظ ارایهی اعالم ام ا ظ تفدار زیاری از د مهایی م اجه ملیشل رد اله بهصل رت
1- United Kingdom Government, 2009
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راقص پ شدبارد رت ری ظ ا زظظ رظ رم رهی بارز رر این زمیوه ه تود اما توها م ارر ازاینرست بهح لاب
رمیرظرد هوگامیاه رر سا  8779ب ای اظرلین بلار اظهاررامله اعلالم رارایلی مقاملات رظرتلی رتل ری
راستیآزمایی گ رید مشخص شد اه  87ری از  822عض مجلا رر اظهاررامههای خل ر حلذدیات یلا
اشتااهاتی راررد ] [6سا  0229اظرین ساری ب ر اه مقامات ارشد رظرتیِ ا زظظ راراییهای خ ر را اعالم
ا ررد اج ای اعالم رارایی با مشکالتی آغاز شد ب ای ایناه توها  69.29ررصد از مقامات ارشد رظرتلی
آنها را رر مهلت مق ر قار ری ارایه ا ررد پاازآن مهلت ریگ ی تفیین شلد اله رر آن  74.4ررصلد از
مقامات اظهار رامه را ارایه ا ررد رر سا  0229ر ات د مهایی اه صحیح پ رشلدب ب ررلد  47ررصلد
ب ر ][7؛ رر سا  0221این رقم به  09.4ررصد ااهش یادت
با گذشت زمان بیشت اش رها به ر خ قاب قا ری از ارطااق رست یادتود از اش رهایی اه رر این
گزارش م رر ب رسی ق ار گ دتود ر خ عدم ارایهی اعالم ام ا بهص رت الی هیچادام  82ررصد یلا
بیشت را ر ظ رر بیشت این اش رها این ر خ بهص رت قاب ت جهی امت بل ر ][8؛ بولاب این میتل ان
حجم باالی عدم ت جه ظ سه ارگاری رر ظظییلهی ارایلهی اعلالم رارایلی را پدیلدبای م بل ط بله
سا های آغازین اج ای سی تم اعالم رارایی رار ت
پاازآن رگ اری بفدی این است اه مقامات رظرتی تا چه میزان به مهلت مق ر شدب ب ای ارایلهی
اعالم رارایی خ ر پایاودرد ظ رقت اطالعات ارایه شدب به چهاردازب است ر لات مقاملات رسلمی اله
مشم

مجازاتهای قار ری شدبارد شاخص مییدی ب ای این اار است ب ای اطمیوان این شلاخص

توها ارفکاسرهودب سطح ارطااق ظ رقت اعالم رارایی ارایه شدب ری ت بلکه میزان دفاریلت رهارهلای
اوت اوودب ظ ظج ر مجازات رر قار ن را ریز رشان میرهد؛ بواب این این ظاقفیت اه مجازات مفدظری
رر اش ر خاصی اعما میش ر رزظماً به مفوی این ری ت اه مقامات رظرتی ق ارین را به شک اامل
رعایت میاوود بلکه شاید رشارهای از اج ای ضفیف قار ن باشد
رر ب خی اش رها عملک ر سی تمهای اعالم رارایی مقامات رظرتی با اعما گ لت ربی مجلازات
هم اب است از اش رهایی اه رر این گزارش م رر ب رسی ق ار گ دتهارد است ری رر این زمیوه ب ج ته
است رر سا  0229تفدار  02042ری از مقامات رظرتی اظهاررامهی اعلالم رارایلی ارایله ا ررلد رر
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همان رظرب  424ری ب ای عدم ارایه  8027ری ب ای تأخی رر ارایه ظ  8200ری ب ای تخلف از سلای
ارزامات اعالم رارایی مجازات شدرد

جدظ  :8-9میزان ظاب تگی سی تم اعالم راراییها به مجازات (سا )0221
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 -8توها رر چارچ ب سی تم مقامات ارتخابی اه تحت حاامیت قار ن ارتخابات است
 -0این عدر توها ب تفدار عدم ارایهی اعالم راراییها رالرت رارر ظ ره ب تفدار مجازات اعما شدب
 -0این عدر توها ب تفدار عدم ارایهی اعالم راراییها رالرت رارر ظ ره ب تفدار مجازات اعما شدب
 -4این عدر توها ب تفدار عدم ارایهی اعالم راراییها رالرت رارر ظ هیچ مجازاتی اعما رشدب است

ر ات باالی مجازات مقامات رظرتی بهص رت غی م تقیم رشان میرهد اه اج ای ایلن سی لتم
ممکن است هزیوههای خیلی باالیی راشته باشد رر جدظ باال اطالعات م جل ر رر رابطله بلا تفلدار
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اد اری اه بهرری ر ع خاصی از تخلف مجلازات شلدبارد بهصل رت خالصله آظررب شلدب اسلت اله
بهص رت تفدار مطلر ری ات ظ ررصد مقامات رظرتی اه باید اعالم رارایی را تکمیل میا ررلد بیلان
گ ریدب است (الزم به ذا است توها اش رهایی اه رارای راربهای قاب مقای ه ظ اادی ب ررد رر این
جدظ ق ار گ دتهارد) ظاضح است اه میزان ظاب تگی سی تمهای اعالم ام ا به اعما مجلازات رر
سی تمهای مختلف تیاظتهای زیاری با یکدیگ راررد
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یادداشتها
 8قار ن اخالق رر حک مت بخش )a) (2( 824
« 0رر ره تان مقامات رظرتی محلی را میت ان تا سه سا به ج م اعالم راررست راراییها زرلداری
ا ر رر ب یتاریا عدم ادشای موادع ب ای اعضای پاررمان اسکاتلود مجللا ظرلز ظ مجللا ای رولد
شماری مجازات جزایی به هم اب رارر اعما این مجازات ب ای عدم ادشلای مولادع ملاری ت سلط
اعضای ارارات رظرتی محلی ظ ا تاهی رر اواربگی ی از تلمیمگی یهای اراربهای رظرتی محلی
رر رظرب ارتقللاری ریللز هماوللان قابل اعمللا اسللت » ام ظی موللدیتا« )0221( 8خطمشللیها ظ
شی بهای قار ن تضار موادع رر ره اش ر عض اتحاریه ارظپا» د ار ظ رم ا اسی ش رای ارتشارات
ارظپا ص ص 77-71
 0قللار ن دللدرا «مقابللله بللا د للار» ( Федеральный закон О противодействии

 )коррупцииبخش  1بود 1
 4قار ن «ثات تفهدات ظ موادع اقتلاری اعضای پاررمان» [Lag (1996:810) om registrering

]av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
 2م امرامللهی اعضللای مجلللا د لدرا آرمللان ( Verhaltensregeln für Mitglieder des

 )Deutchen Bundestagesمارب 1
 6ردت رارستان عم می ا  -ای ای اری کیز 0رارستان عم می ظزارت حیاظت از حقل ق رظرلت ظ
اشخاص :گزارش رتایج راستیآزمایی ررم رر مطابقت دفاریتهای اعضای ششلمین رظرب مجللا
جمه ل ری رت ل ری بللا ارزامللات قللار ن «پیشللگی ی از د للار» ( LR Ģenerālprokuratūra.
Ivanovskis, A. Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta
prokurors. Pārskats par pārbaudes rezultātiem par LR 6. Saeimas deputātu

) rīcības atbilstību Korupcijas novērðanas likuma prasībām
 9گزارش ساالره آژارا ماارزب با د ار ا زظظ  8ژار یه 08 -رساما  0229ص 86-82
1- M.V. Mendieta
2- A. Ivanovskis
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فصل 8
افشای عمومی

اصطالح «ادشای عم می» رر این اتاب به مل ارری اطلالق میشل ر اله اطالعلات رر رسلت س
شه ظردان عاری ق ار میگی ر ررحاریاه «ادشا» بهتوهایی به م ارری اطالق میش ر اه اطالعات توهلا
رر رست س مقامات ذیصالح ق ار میگی ر م أرهی مقا ریت 8ادشای عمل می بهشلدت مل رر مواقشله
است بااینحا ادشای بیشت اطالعات ماری مقامات رظرتی بهص رت عم می رظرلد رظ بله رشلدی رارر
هد ما رر ایوجا ب رسی تمام م ای حق قی م ب ط بله قل ار رارن اطالعلات م بل ط ررآملد ظ رارایلی
شخص رر مف ض رست س عم م ری ت اادی است اشارب اویم اه رر میان اش رهای ارظپای غ بلی ظ
اش رهای س سیاری تی سابر رظیک رهای ب یار مختلیی ر ات به این م أره ظج ر رارر
رر یکی از مقاالت گذشتهی سیگما 0با ط ح مثاری خلاص بله ظزن زیلاری اله رر ارگل لتان بله
م ای ح یم خل صی رارب شدب است اشارب شدب است اه رر آن – به ش حی اله قلاالً رقل شلد–
«ر ات به رزظم ادشای اطالعات ررآمدی شخص ظ خار ارب ظ ارتشلار ایلن اعلالم راراییهلا بیمیللی
ظج ر رارر ارگل تان داقد ارزاماتی الی ب ای اعالم ررآمد ظ رارایی است ظ رریل آن پ هیلز از رقلض
ح یم خل صی است اه ت سط این ر ع ارزامات م رر تهلاجم قل ار میگیل ر » (OECD/SIGMA

 )0229چوین عدم تمای به ادشای عم می به هیچظجه مختص ارگل تان ری ت
از ط

ریگ رر میان اش رها رم رههایی از ادشای عم می گ ت ربی اطالعات ظج ر رارر؛ مارود

ر ظژ اه رر آن میزان ررآمد ظ رارایی عم می تمام اد اری اه ماریلات پ راخلت میاوولد رر ایوت رلت
م ج ر ظ قاب ج تظج است ظ این م ض ع مختص مقامات رظرتی ری ت ][1

 -1-8مقیاس افشا
ادشای عم می اام به این مفوی است اه تمام اطالعات م ج ر رر اعالم رارایی ب ای م شکادی
آزارارهی عم م رر رست س ق ار گی ر این ظیژگی بیشت م ب ط به اعالم رارایی ظ یا ثات راراییهلایی
است اه به ر ات حیطهی اطالعاتی محدظر ظ حلقهی محدظرت ی از مقامات عاریرتالهی رظرتلی را

1- admissibility
2- SIGMA
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شام میش رد ثات موادع استخدامی ظ اقتلاری اعضای پاررمان ظ ظزرای رارمارک رم رهای از ایلن
رست است ] [2هماوین بهر

میرسد اه اطالعات اام م ب ط به مقامات ارتخابی رر اشل رهایی

ر ی ب سوی ظ ه زگ یین ] [3م رتهرگ ظ ] [4ظ رظماری بهص رت عم می ادشا میشل رد هماولین رر
پاررمان ب یتاریا اطالعات ثات شدبی موادع اقتلاری اعضاء (ظ ریز موادع ااراولان اراری ظ مشلاظرین
علمی اعضا پاررمان) ظ اطالعات ثات شدبی موادع اعضای مجللا اعیلان (ظ ریلز مولادع اارمولدانِ
مجلا اعیان) رر رست س عم م ق ار رارر
ادشای محدظر– رر تفداری از اش رها رربارب ایناه ادشای ررآمد ظ رارایی چه تلأثی ی بل حلر
ح یم خل صی اد ار میگذارر بحثهای زیاری شدب است رر بیشلت مل ارر م لأره یلادتن تفلارری
مواسب بین ادشای عم می ظ حیاظت از ح یم خل صی است؛ رر آرمان این مواقشله ت سلط رارگلاب
قار ن اساسی ددرا پایان یادت بواب این هیچ استاردارر جهاری خاصی ظج ر ردارر اه رر آن تفهلدی
ب ای حل

اطمیوان از ادشای عم می اطالعات اعلالم رارایلی ظجل ر راشلته باشلد ظ شلاید ه گلز

استاردارر جهانشم ری تدظین رش ر اه بین ادشای اطالعات ظ ح یم خل صی تفارری اامل تجل یز
اود؛ بواب این سوتهای قار ری ظ د هوگی ه اش ر رر تفیین مواسبت ین سیاست بلهعو ان علاملی
اساسی باقی خ اهود مارد
رر اش رهایی اه به راربهای گ ت ربای ریاز است ادشای عم می مفم الً محدظر میباشد؛ یفوی
رستههای مفیوی از راربها از ادشا مفا ه تود ب ای مثا ررم رر رت ری ظ است ری اه راربهلا بلدظن
ه گ ره اد شواسایی د ری آررس یا اطالعات م ب ط به خ یشاظردان رزریک ساای ظ ر لای ارتشلار
مییابود (پ سشوامهها را بایوید) چوین حارتی ظج ر رارر محدظریتهای مشابهی رر آرالاری ب سلوی ظ
ه زگ ین بلغارستان ا ظاسی گ ج تان ق قیزستان ریت اری ظ مقدظریه اعما میش ر رر ب یاری از
این م ارر قار ن حمایت از اطالعات شخلی حدظر ادشای عم می را مشخص میاود
رم رههای از این ر ع رر ارظپای غ بی ریز یادت میش ر ب ای مثا اطالعات ارایله شلدب ت سلط
اعضای مجلا ددرا آرمان رربارب میزان ررآمدشان توها رر د می سارب ارسا میش ر (رر د مهلای
م ب ط به ادشای ررآمدها بجای تفیین مقاری رقیر ررآمد دقط یکی از سه سلطح ررآملدی از پلیش
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تف یف شدب تفیین میش ر) رر پ تغا عم م م رم به اعالم راراییها رست سی آزار راررد اما ممکلن
است این رست سی ب ای ا اری اه ارگیزبهای خاصی راررد (به عو ان مثا رعاظی حقل قی ظ مولادع
شخص ثارث) تا زمان تلمیمگی ی رارگاب محدظر میش ر ][5

یکی ریگ از رظشهای محدظر ا رن ادشای عم می تفیین رستههای خاصی از مقاملات رظرتلی
است اه اطالعات آنها رااید رر رست س عم م ق ار گی ر ب ای رم ره بل ای مقاملات سل ظیاهای
امویتی رر رت ری ظ اارمودان رظرت رر مقدظریه چوین است رر ایاالتمتحدب ریز رستههایی از مقاملات
رظرتی مفا از ادشا ه تود] [6هماوین میت ان رستههای مفیوی از مقامات رظرتی را بل ای ارتشلار
اعالم رارایی مشخص ا ر؛ این حارت ب ای ب خی از مقامات عاریرتاه رر اسلت ری رتل ری ظ اظال این
ظج ر رارر اطالعات سای مقامات رت ری مطابر تلمیم «ریاست ام ی ن اخالق» قاب ارتشار است
بهر

میرسد اه رر اش رهای ب رسی شدب رر ایلن گلزارش ادشلای عمل می اطالعلات شخللی

ب تگان مقامات رظرتی (خ یشاظردان ظ غی ب) بهردرت م رر ریاز است ][7

رست سی به رتایج تأیید شدب -رر رابطه با جزئیات ادشای عم میِ رتایج راستیآزمایی ظ یا ممیزی
ررآمد ظ ث ظت مقامات عم می ام صحات شدب است رر رگاب اظ بلهر

میرسلد اله اگل اعلالم

اظریهی راراییها اه حاظی چوین اطالعاتی است (ظ بفداً م رر راستیآزمایی ق ار خ اهد گ دت) از قا
ب ای م شکادی عم می ارایه رارب شدب باشد ادشای رتایج ب رسیها بهص رت عم می موطقلی اسلت
بااینظج ر مثا رت ری رشان میرهد اه رزظماً اینگ ره ری ت گ چه ادشای اطالعات ررآمد ظ رارایلی
مقامات رظرتی بهص رت آرالین آزاراره رر رست س است ررص رت ظج ر ت رید مطلابر رسلت رارفم
مدظن رر خل ص اد ار حقیقی (ماریاترهودگان مفم ری) میت ان ر ات به ممیلزی ایلن اطالعلات
اقدام ا ر مطابر قار ن ماریات رتایج این بازرسیها مح ماره است ظ میتل ان عمل م را از اطالعلات
راقص م ج ر رر اظهاررامه اعالم رارایی مقامات آگاب رک ر هیچ اطالعاتی رر رسلت ری لت اله آیلا
چوین مشکالتی رر اش رهای ریگ ریز ظج ر رارر یا خی بااینحا این م ض عی است اله هوگلام
ارزیابی شیادیت سی تمهای اعالم رارایی مقامات رظرتی باید م رر ب رسی ق ار گی ر
اطالعات محدظر -ب خی اش رها هو ز به اص مح ماره ب رن پایاودرلد بله عول ان مثلا بل ای
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اطالعات اعالم شدبی راراییها رر بلالرظس قزاق لتان ظ ال زظظ حارلت رست سلی محلدظر اعملا
میش ر رر قار ن اسل ظری ریز اعالم شدب اه اطالعات بهرستآمدب رر حین ر ارت ب ظضفیت ملاری
اارگزاران رظرت ظ سای اطالعاتی اه ت سط «امی ی ن مقابله با د ار» 8به رست میآیلد مح مارله
میباشود رر ارظپای غ بی ریز رم رههایی از رظیک ر محدظر ر ات به ادشای اطالعات م تاط با ام ا
مقامات رظرتی یادت میش ر رر د ار ه اعالم رارایی ظزرا اعضای مجلا ظ ااراوان رظرت بهص رت
عم می ادشا رمیگ رر (بارک جهاری )0282
 -2-8شرایط افشا
ارتشار بالرررگ -0رر ب یاری از م ارر اه اطالعات اظهار شلدب رر رسلت س عمل م قل ار گ دتله
است اطالعات یا رر قارب ااغذی ب ربارد مث ب رتوی رسمی یا -به شک دزایولدبای -رر ایوت رلت
موتش میش ر ب این اساس هیچ ش طی ب ای رست سی به این اطالعات اعما رمیش ر (م ظر الی
قاربهای ادشا ب اساس پ سشوامهها رر جدظ  8-1آظررب شدب است)

جدظ  :8-1قارب ادشای عم می
انتشار کاغذی

انتشار الکترونیک

برحسب ارخواست

X

آلبان

عدم ادشای عم می

آذربایجان

عدم ادشای عم می (بهجز ب ای

بمروس
بوسن و

استرس مورای به فایلها

رامزرهای ارتخابات)
*X

*X

هرزگویین
بلغارستان
کرواس

X
اطالعات رر رست س رمیباشد

1- Commission for the Prevention of Corruption
2- Proactive
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انتشار کاغذی

انتشار الکترونیک

استرس مورای به فایلها
برحسب ارخواست

( Xمقامات اراری ارشد خاص)

استون

X

گرجستان

X
عدم ادشای عم می (اطالعات
م ب ط به مقامات ارشد ظ
رامزرهای ارتخابات را میت ان

قزاقستان

تحت ش ایط مفیوی بهص رت
عم می ادشا ا ر)
کوزوو

عدم ادشای عم می

قرقیزستان

X
X

لتون
لیتوان

( Xمقامات ارشد ظ

( Xمقامات ارشد ظ سیاستمداران مفین)

سیاستمداران مفین)

مقدونیه

( Xبهجز ااراوان رظرتی)

مونتهنگرو

X

رومان

X

اسلوان

عدم ادشای عم می
عدم ادشای عم می

تاجیکستان
اوکراین

X

( Xمقامات ارشد
مفین)

* ب سوی ظ ه زگ ین رظ سی لتم اظهاررامله اعلالم رارایلی را اجل ا میاولد اله ه الدام رارای
شک های متیاظتی از ادشای عم می است ادشای عم می رر ایوت رت ریلز رر تفلداری از اشل رهای
ارظپای غ بی – رارمارک آرمان ارگل تان ظ غی ب -استیارب میش ر
رر پی ررخ است شه ظردان ظ یا رسارهها – رر ب خی از اش رها اینگ ره اطالعلات دقلط بفلد از
ررخ است رر رست س ق ار میگی ر رست سی ب ح ب ررخ است ممکن است غی مش ظط یا با ش ایط
خاص باشد ممکن است ب خی از اش رها ش ایط د آیود رست سی را اوت

اوود بل ای مثلا ارلزام
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اح از ه یت ررخ استاوودب؛ تا رظشن ش ر اه چه ا ی مایل اسلت اطالعلات را بله رسلت آظرر ظ
ظظییهی پ راخت مالغی ب ای پ شش هزیوههای اراری را ب عهلدب میگیل ر هلد سلای اشل رها
اعما محدظریت ب استیارب از اطالعات است؛ ب ای مثا ارلزام ارتشلار اطالعلات بهرسلتآمدب توهلا
بهص رت اام یا موع استیارب از اطالعات بهعو ان رم ره بل ای مقاصلد تجلاری (بلهعو انمثا رر
ایاالتمتحدب آم یکا) یا بهمو ر ارایه بهعو ان مدرک رر رارگلاب (آرالاری) بیشلت ایلن رل ع شل ایط
ررجهت حیاظت از موادع مش ظع خاصِ اظهاراوودب اعما میش ر بااینحا بهر

میرسد رر تملام

سی تمهایی اه ب ای ادشای عم می اظهاررامه اعالم رارایلی مقاملات رسلمی ایجلار شلدبارد ایلن
گ ایش ظج ر رارر اه از اعما ش ط خ رراری ش ر
رر ایاالتمتحدب رست سی عم می به اعالم رارایی مقامات رظرتی (گزارشها) با قل ارین ظ شل ایط
زی محدظر میش ر:
 ب رسی گزارشها مجاز است ظ ح ب ررخ است ه د ر یک رظر شت از گزارش ررخ اسلتی
ارایه میگ رر؛
 ممکن است ریاز باشد مالغلی مفقل

بلهمو ل ر پ شلش هزیولههای بازت ریلد گزارشهلای

ررخ استی یا پ ت پ راخت ش ر؛
 گزارش توها ررص رتی رر رست س د ر ق ار گیل ر اله ررخ اسلتی جهلت رریادلت رظر شلت
گزارش ت سط د ر پ ش ر اه حاظی اطالعات زی باشد:
 رام شغ ظ رشاری؛
 رام ظ رشاری د ر یا سازمان ریگ ی اه دل ر بله رمایولدگی از آن تقاضلای ب رسلی یلا ارایله
رظر شت گزارش را رم رب است؛
 ذا ایناه شخص از ممو عیتهای رست سی ظ یا استیارب از گزارش آگاب است
 طی رظربای اه گزارش رر رست س عم م قل ار میگیل ر تملامی تقاضلاهای ظاصلله بل ای
رست سی به گزارشها ریز رر رست س عم م ق ار خ اهود گ دت ][8

ب ای استیارب از گزارشها ش ایط ریگ ی اعما میش ر به این مفوی اه رااید از ایلن اطالعلات
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ب ای اهدا غی قار ری اهدا تجاری استیارب ش ر؛ بهغی از استیارب رر اخالار ظ رسلارههای ارتالاطی
ب ای ارتشار عم می تفیین ظ رتاهبودی اعتاار ماری 8اد ار یا ب ای استیارب م تقیم یلا غی م لتقیم بله
مو ر ررخ است پ

ب ای اهدا

سیاسی خی یه ظ سای م ارر ][9

مثاری ریگ از رظیک ر مش ظط رست سی رسارههای جمفی به اطالعلات اظهلار شلدب ررخلل ص
ام ا قضات رر ددراسی ن رظسیه ظج ر رارر تمامی رسارههای جمفلی رظسلیه میت ارولد اطالعلات
ررآمد ظ رارایی قضات را ررخ اسلت اوولد اینگ رله اطالعلات توهلا ررصل رتی ارایله میشل ر اله
ررخ استاوودب هد از ارتشار آنها را مشخص اود ظ هماوین به تفهد خل ر بله ارتشلار اطالعلات
بهص رت اام ظ رر ر خههای مت اری رش یه (رر داصلهای امت از هیت رظز) اذعان رماید بلهعالظب
اگ مشخص ش ر اه رش یه مذا ر این امکان را رارر اه رر رابطه با پ ظردبای مشلخص بل قاضلی
اعما دشار اود یا ایناه م جب اختال رر استقال قاضی ش ر ررخ است اطالعات امل ا قاضلی
م ب طه باید رر ش ر ][10

 -3-8قالب افشای عمومی
ادشای عم می اعالم ام ا ممکن است به شک های متیاظتی ص رت گی ر میت ان اعالم ام ا
را رر قارب ارکت ظریکی ارجام رار (از ق ار مفل م قاربهای ااغذی امتل ظ امتل مل رر اسلتیارب قل ار
میگی رد) رر ب خی اش رها توها اعالم ام ا رسته ظیژبای از مقامات ارشد بهص رت بل خط موتشل
میش ر عالظب ب این میت ان رست سی به دای هلای حقیقلی اعلالم امل ا اعلم از ارکت ظریکلی ظ
ااغذی را د اهم آظرر ب ماوای رتایج حاص از پ سشوامه خالصهای از سی تمهای اش ری ادشلای
ام ا رر ارامه ارایه شدب است
 -4-8ارایهی اطالعات به سایر مقامات و سازمانهای دولتی
رر سی تمهایی اه اطالعات اعالم شدب بهص رت عم می (بهص رت اام یا بخشهلای اع لم
1- credit rating
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آنها) ادشا میش رد مفم الً رست سی سای سازمانهای رظرتی به این اطالعات م أرهی قاب ت جهی
مح ب رمیش ر بااینحا شاید رر این م ارر رست سی به بخشهای ادشا رشدبی اطالعات بل ای
این رست سازمانهای ثار ی حائز اهمیت باشد
با ت جه به محدظریتهای رست سی به اطالعات ممکن اسلت اجلازبی رست سلی بله اطالعلاتِ
حلقهی ظسیعت یا محدظرت ی از مقامات صارر ش ر این سلازمانها ممکلن اسلت رهارهلای مجل ی
قار ن 8رارس ا رارگابها مقامات ماریاتی ظ غی ب باشود ب یار بهردرت پیش میآید اه این رست سلی
ب ای م ئ رین سیاسی عاریرتاه مثالً رخ تظزی ریت اری ریز د اهم شدب باشد
رست سی به اطالعات اعالم ام ا ممکن است بله شل ایط ریگل ی ریلز ب لتگی راشلته باشلد-
بهعو انمثا ممکن است ص داً بهمو ر ب رسی تخلیلات ماریلاتی چولین مج زهلایی صلارر شل ر-
همانط ر اه رر قزاق تان طار تقاضای سازمانهای مجل ی قلار ن ظ رارگابهلا چولین مج زهلایی
صارر میش ر ] [11رر ش ایطی اه پ ظردبی ایی ی خاصی باز شلدب باشلد ریلز ممکلن اسلت ایلن
مج زها به سازمانهای مج ی قار ن اعطا ش رد (مارود قزاق تان) رر غی این ص رت ممکلن اسلت
متقاضیان ملزم ش رد تا ب ای تقاضای خ ر رالیلی ظاقفی ارایه رهود (ب ای مثا رر رت ری)
ررص رتیاه اعالم ام ا یا بخشی از اعالم رارایلیهلا مح مارله باشلد مفمل الً مقاملات ارشلد
م ئ رین رظرتی جزء اد اری اه امکان رست سی به اطالعلات را راررلد قل ار رمیگی رلد (بهاسلتثوای
سی تمهایی اه رر آنها خ ر مقامات ارشد راربهای را جمعآظری ظ رگهداری میاوولد) گ چله ایلن
اار بدظن شک راهی ب ای محدظر ا رن رقض ح یم خل صی م ئ ریوی است اه راراییهای خ ر را
اعالم میاوود اما با این اار بخشی از دایدبی اعالم ام ا ب ای ر لارت بل تضلار مولادع از رسلت
میرظر رر غی این ص رت هوگام رست سی م اجع رسیدگیاوودب بهتمامی اطالعات م ج ر رر اعلالم
ام ا مقامات رظرتی بهر

میرسد اه م ارع ظاقفی اردای رر س راب ایشان ظج ر راشته باشد

1- law enforcement agencies

فصل هشتم :افشای عمومی 522/

 -5-8حفاظت از اطالعات مربوط به مقامات دولتی
گ چه بهر

میرسد رظرد عم می م جل ر رر جهلان ررجهلت ادلزایش ادشلای عمل می اعلالم

راراییهای م ئ رین رظرتی است اما ب خی از اش رها تمهیداتی را حیظ ا ربارد اه بهظاسطهی آن از
ح یم خل صی ظ یا امویت م ئ رین رظرتی محاد ت میش ر این مطارفه بله بحلث ررمل رر ایناله
مالح ات م ب ط به ح یم خل صی چگ ره باید رر مقای ه با حر عم م ب ای رست سی به اطالعلات
راراییها ق ار گی ر ظارر رمیش ر بااینحا م أرهی حل یم خل صلی ظ امویلت م بل ط بله ادشلای
اطالعات م ئ رین یا راراییهای آنها بیارگ رظ استدال عمدب رر مخاریت با ادشای عمل می اسلت
ازاینرظ حتی ب خی از اش رهایی اه امکان ادشلای عمل می را بله ظجل ر آظرربارلد بل ای ب خلی از
رربهای م ئ رین حمایتهایی قائ میش رد ص ر

از محدظریتهای اعملا شلدب بل حیطلهی

اطالعاتی اه رر مف ض ادشا ق ار میگی رد (اه رر باال ت ضیح رارب شلد) رظ رل ع اصللی حیاظلت از
اطالعات م ب ط به مقامات رظرتی را میت ان یادت:

 رضایت م ئ

رظرتی اه ام ا ظی م رر ب رسی ق ار میگی ر -این م ض ع حداق بهص رت

تش ییاتی یک الیه حیاظت قدرتمود است زی ا رمیت ان ب خال خ استهی م لئ

رظرتلی

م ب طه اطالعات ظی را ب ای عم م موتش ا ر بااینحا رر ب خی اش رها اگ چله ادشلای
عم می اطالعات م ب ط به ام ا راظطلااره است ظ ررصل رت رضلایت دل ر م لئ

ممکلن

میش ر اما ممکن است د هوگ آزاری اطالعات به حدی قدرتمود باشد اه ادشای اطالعات
م ب ط به ام ا را رر عم به ام ی اجااری تادی رماید بهرح یاه ررص رت علدم ادشلای
اطالعات ام ا م ئ

م رر ر

با خشم اجتماعی م اجه ش ر ] [12رر است ری این اص رر

ر قار ری گوجاردب شدب است اه رر آن م ئ رین اجازب راررد ررص رت تمای محت ی اعالم
ام ا خ ر را بهص رت عم می ادشا اوود (این م ض ع توها به م ئ ریوی م ب ط میشل ر اله
اعالم ام ا آنها بهظاسطهی تلدی سمت رظرتی بهص رت عم می ادشا رشدب باشد)
 رزظم اح از ه یت متقاضی -هد این الیهی حیاظتی اه پیشت رر بخش  0-1ریلز بله آن
اشارب شد جمعآظری اطالعات ررم رر د ر (اد ار) متقاضی اطالعلات اسلت (بل ای مثلا رر
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ایاالتمتحدب) رر اص با این الار از س ءاسلتیاربی ادل ار از اطالعلات بهرسلتآمدب از ایلن
ط یر جل گی ی میش ر
 ارزیابیهای م قت -8ارجام رارن اقدامات م ب ط به ارزیابیهای م قلت ررخلل ص م لای
امویتی م تاط با مقامات رظرتی خاص ام ی مفم

رمیباشد

قار ن «اخالق رر رظرت ایاالتمتحدب» مثاری از ایلن رسلت اسلت اله ررصل رتیاه اویل ارا
قضایی 0با مش رت سی تم خدمات مارشا رر ایاالتمتحدب 0به این رتیجه ب سود اله اگل اطالعلات
شخلی یا ح اسی موتش ش ر د ر یا عض ی از خار اربی آن د ر رر مف ض خطل قل ار میگی رلد
ااراوان یا م ئ رین قضایی را به تهیهی گزارشهای بدظن قید ظ شل ط ظ بالداصلله مللزم رمیاولد
] [13به ظاه بهرری پیایدگی ظ ابهام احتماری ارجام ایلن ارزیلابی چولین تمهیلداتی رر ب خلی از
اش رها یادت میش رد قار ن امظبیش مشابهی رر رابطه با قضات ریز رر اینخل ص رر ددراسلی ن
رظسیه یادت میش ر (رج ع ش ر به بخش )0-1

1- Ad hoc assessment
2- Judicial Conference

 :US Marshals Service- 9سیستم خدمات مارشال ایاالت متحیده ،ییک دسیتگاه اجراییی قیانون در سیطح
فدرال در بخش قضایی دولت آمریکا میباشد .این سیستم ،قدیمیترین دستگاه اجرایی قانون در آمریکا است
که بهوسیله قانون مصوب  ،5223ایجاد گردیده و بازوی اجراییی دادگیاه فیدرال در آمریکیا بیوده و مسیئول
جابهجایی زندانیان ،حافظت از کارکنان دادگاهها و اثربخشی اقدامات قضایی میباشد .عالوه بر ایین دسیتگاه
مذکور مسئولیت حفاظت از شهود و مطلعین را نیز عهدهدار میباشد( .م).
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یادداشتها
 8ری تهای ماریاتی سا ( 0221اسکتلی ت

8

)0221

http://skattelister.aftenposten.no/skattelister/start.htm

0

مق رات «ثالت راظطلاارلهی مالاررت ظ مولادع اقتللاری اعضلای دلکتلینRegler om ( »0
frivillig registrering af folketingsmedlemmernes hverv og øko-nomiske

)interesser
www.ft.dk/Folketinget/Medlemmer/findMedlem/6Hverv.aspx

 0اعالم ام ا تحت حاامیت قار ن ارتخابات
 4قار ن «اجتواب از تفارض موادع رر ارجام ظظایف رظرتی» ماربی 08
« 2ظج ب اصلی اعالم راراییها رر پ تغا » ارایهی رر سمیوارِ «اعلالم راراییهلای مقاملات رظرتلی
بهعو ان ابزاری علیه د ار» رر ص ب تان بلگ ار  82اری  86ااتا  0227رقت اوید اه رر پ تغا
اعالم موادع ریز ظج ر رارر اه ب ای آن ق ارین متیاظتی اعما میش ر
 6قار ن اخالق رر رظرت بخش )a(822
 9بهر

میرسد اه رر مقیاس جهاری م قفیت متیاظت باشد طار مطارفهای اله ت سلط بارلک

جهاری ظ مفاظرت ماارزب با ج م ظ م ار مخدر سازمان مل ( )UNODCارجام شلد ظ رر آن 94
اش ر موتخب از میان ااث رقلاط جهلان ب رسلی شلدب بل ر رر  42ررصلد اشل رهای رارای
چارچ ب اعالم رارایی اعالم ام ا هم ل ان ظ د زرلدان رر رسلت س عمل م قل ار رارر؛ ایلن
م ض ع ب ای ااراوان رظرتی  28ررصلد از ایلن اشل رها اعضلای پاررملان رر  28ررصلد از
اش رها ظزرا رر  26ررصد از اش رها ظ رؤسای رظرت رر  60ررصد از اش رها صدق میال ر
رج ع ش ر به ب ظرسک  0ظ همکاران  0227ص 40
 1قار ن اخالق رر رظرت بخش )b(822
 7قار ن اخالق رر رظرت بخش )c(822
1- Skattelister
2- Folketing
3- Burdescu
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 82قار ن ددرا «اصالح ب خی مل بات خاص قار ری ددراسی ن رظسیه ح ب تطلابر بلا قلار ن
دلدرا «مقابلله بلا د لار»» ( Федеральный закон “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

’02 )принятием Федерального закона ‘О противодействии коррупции
رساما  0221بخش  8بود 80
 88پاسخ قزاق تان به پ سشوامه :اعالم راراییها توها با ررخ است سازمانهای زی مقدظر است:
 -8سازمانهای مج ی قار ن رر محدظربی صالحیت آنها رر رابطه با تحقر تکاریف ماریاتی
اد اری اه م تکب تخلیات ظ ج ایم م ب ط به ماریات شدبارد ظ ب رسی اعما ایشان؛
 -0رارگابها هوگام ب رسی پ ظردبهایی ررم رر تفیین ظظییلهی ماریلاتی پ راختاوولدبی
ماریات یا ری ن تخلیات ظ ج ایم م ب ط به ماریات
 -0ضابطین رارگابها 8رر محدظربی صالحیت مدظن قار ریشان هوگلام اعملا دل امین
اج ایی 0با تأیید رارگاب ظ د امین اج ایی صارر شدب ب ماوای تلمیمات توییذ شلدبی
رارگاب-بدظن تأیید رارگاب؛
 -4سازمانهای رظرتی مجاز به ر ارت ماری؛
 -2سازمانهای مج ی قار ن یا ماریات سای اش رها سازمانهای بینارمللی مطلابر بلا
مفاهدات (م ادقترامههای) بینارمللی ررم رر همکلاری رظجاراله میلان سلازمانهای
مج ی قار ن ظ ماریاتی اه قزاق تان رر آنها ش یک است ظ ریز م ادقترامههایی اه
میان جمه ری قزاق تان ظ سازمانهای بینارمللی موفقد گ ریدب است
 80اخی اً رر مقدظریه قار ن به امی ی ن ماارزب با د ار رظرتی اجازب رارب است تا اعالم راراییها را
بدظن ظج ر رامهای از ط

د ر م رر ر

اه به امی لی ن اجلازبی چولین الاری را بدهلد

موتش اود رج ع اوید بله« :گلزارش پیشل دت سلا  0221جمهل ری سلابر ی گ سلالظی
مقدظریه» هم اب با مکاتاات امی ی ن با پاررمان ارظپا ظ «راها ر ت سفه ظ چارشهای عملدبی
ش را از  0221تا » 00227
1- court bailiffs
2- executive orders
3- Council Enlargement Strategy and Main Challenges

525/  افشای عمومی:فصل هشتم
{COM (20 08)67 4}, http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2695:FIN:EN:PDF

)A( )3( )b( 822  بخش80
فهرست کتابها
1. Burdescu, R. G.J. Reid, S. Gilman and S. Trapnell (2009), Stolen
Asset Recovery – Income and Asset
2. Declarations: Tools and Trade-offs, The World Bank, the United
Nations Office of Drugs and Crime.
3. OECD/SIGMA (2007), “Conflict-of-Interest Policies and Practices in
Nine EU Member States: A Comparative Review”, Sigma Paper No.
36, 18 June, p. 18, www.olis.oecd.org/olis/2006doc.nsf/linkto/ govsigma(2006)1-rev1.
4. The World Bank (2010), “Public Accountability Mechanisms:
France”, https://www.agidata.org/pam/ Profile.aspx?c=69&cc=1.
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فصل 9
ارزیابی سیستم
اعالم دارایی

 -1-9هزینه
بدیهی است اه اراربی سی تم اعالم راراییها م جب تحمی بلار ملدی یتی شل ر ظ هزیولههایی
بهرراا راشته باشد گ چه بهص رت مفم

این هزیوهها ازجمله رقاط ضفف سی تم به شمار میرظرد

(م یک 027 8ص  )9بهردرت بیان میش ر اه هزیوههای سی تم به چله ارلدازب اسلت اطالعلات
بهرستآمدب از پ سشوامهها رشلان میرهولد اله اشل رهای ارلدای از میلزان هزیولهی پیاربسلازی
سی تمهای اعالم رارایی هزیوههای تکمی ظ ارایهی اظهاررامههای اعالم ام ا یا هزیولههایی اله
ت سط رهارهای اوت ری تحمی میش رد آگاهی راررد این م ض ع بهخل ص ب ای حلاالتی صلارق
است اه رر آنها ظاحد مج ی سی تم اعالم ام ا بخشلی از سلازماری بزرگتل مثل ارارب ماریلات
است بهر

میرسد اه این م قفیت ب این باظر صحه میگذارر اه اعالم راراییهای م ئ رین رظرتی

اغلب ظااوشی به ب خی مالح ات سیاسی ب رب ظ ب مالح ات هزیوه  -مویفت بوا رشدب است
 جدظ زی اطالعاتی را ررم رر راربهایی به رمایش میگلذارر اله ب خلی اشل رها رربلاربی
موابع قاب استیارب ت سط ظاحدها ظ یا رهارهایی اه عملک رشان بهص رت اختلاصی یا عمدب
ب مدی یت سی تم اعالم راراییها متم از شلدب اسلت بیلان رم ربارلد مقای لهی م لتقیم
هزیوهها بهرری متغی های جمفیتی گ ت رگی بخش رظرتی ظ رای بی م ئ رین تحت پ شش
سی تم اعالم ام ا ظ ریز تیاظت رر میلزان ت سلفهی اقتللاری اشل رها شل اهدی ظرتلایج
خاصی را به ما رشان رمیرهد ازاینرظ راربهای ماری بهعو ان بخشلی از ب رجلهی ملل دی
الی ارایه میش رد این راربها تخمیوی میباشود چ ااه رر ب یاری از اش رها مولابع عول ان
شدب ت سط رهارهای م تاط ب ای سای عملک رهایشان ریز م رر استیارب ق ار میگی ر

1- Messick
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جدظ  :8-7موابع ماری ب ای ارجامظظییه اعالم ام ا ت سط ظاحد ظ یا رهار مج ی (اش رهای
موتخب)
اش ر (تفدار تخمیوی
م ئ ریوی اه اظهاررامههای
[اعال م ام ا ] را تکمی

موابع ظاحد/رهار مج ی

ب رجهی مل دی

موابع بهعو ان بخشی

(تخمینهای سا

از ب رجهی مل دی

)0221

()%

میاوود)
آلبان
()0022
استون

 70میلی ن رک آرااری

 4 892میلی ن

(حدظر  8 826 260رالر آم یکا)

رالر آم یکا

 48 720ی رظ

9

(حدظر  68 091رالر آم یکا توها ب ای

()332

م ئ رین بلودپایه)

 7 411میلی ن
رالر آم یکا

گرجستان

 027 222الری ()0221

 2 042میلی ن

()0222

(حدظر  044 089رالر آم یکا)

رالر آم یکا

LVL8 468 490

 80 482میلی ن

(حدظر  8 064 767رالر آم یکا)

رالر آم یکا

لتون
()02،،22

2/201

2/2226

2/224
2/28

 8 077 222ریتاس
(ب رجهی ا امی ی ن اخالق مقامات
عاری حدظر  628 674رالر آم یکا است؛
امی ی ن به اعالم راراییهای

لیتوان
0

(حدوا )99،222

مجم عههای موتخای از مقامات رسمی

 86 662میلی ن
رالر آم یکا

2/224

م ب ط میش ر ظ هماهوگی مجم عهای
از  822 222اظهاررامه اعالم ام ا
ریگ را ریز ب عهدبرارر
رومان
()322،222

 0 622 222ی رظ (ب رجهی الی
سازمان ملی راستیآزمایی0 121 429 0
رالر آم یکا است)

 94 772میلی ن
رالر آم یکا

2/222

 -5واحد پول لتونی که در سال  ،1954به یورو تبدیل گردیده است( .م).
2- National Integrity Agency
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اش ر (تفدار تخمیوی
م ئ ریوی اه اظهاررامههای
[اعال م ام ا ] را تکمی

موابع ظاحد/رهار مج ی

ب رجهی مل دی

موابع بهعو ان بخشی

(تخمینهای سا

از ب رجهی مل دی

)0221

()%

میاوود)

-8توها مقامات عاری
- 0توها آنهایی اه اعالم راراییهای خ ر را به امیتهی اخالق مقامات عاری تح ی میرهود
مواع :ب ای ب رجهی مل دی :اتاب حقایر سازمان سیا ر خ ارز از اتاب حقایر سازمان سیا ب ای سا  :0221رک
آرااری به ازای ه رالر -97 246ی رظ به ازای ه رالر  -2.6109الری به ازای ه رالر  LVL-8.49به ازای ه
رالر  -2.4928ریتاس به ازای ه رالر 0.0028

عجیب ری ت اه میان هزیوهها تیاظت ب یاری ظج ر راشته باشلد ب رجلهی سلاالرهی سلازمان
عاری بازرسیِ اظهلار ظ ممیلزی راراییهلا 8رر آرالاری حلدظر  70میلیل ن رلک آرالاری اسلت (حلدظر
 8 826 260رالر آم یکا رر سا  )0221اه به ظاه ر ات به ص

ب رجلهی اللی  4.892میلیلارر

رالری این اش ر رر سا  0221یکی از پ هزیوهت ین سی تمها است ] [1ازاینرظ ب رجهی سلازمان
بازرسی 2/201ررصد از ا ب رجه ص

شدب را تشکی میرهد این هزیوه رر رت ری ریز ر لاتاً بلاال

است (حدظر 2/28ررصد از ا ب رجهی ص

شدب) اه این م ض ع تا حدظری با ت جه بله حیطلهی

ااری ظسیع سی تم اعالم ام ا رر اش ر رت ری ازر

تفدار مقامات م رر ب رسی قاب ت جیه است

مالک ریگ ی اه شمایی از بار تحمی شدب ت سط سی تم اعالم راراییها ارایله میاولد تفلدار
ااراوان به اار گماشته شدب ب ای ظظایف م تاط با این اار است باز هم بهرری تیلاظت رر ارلدازبی
اش رها ظ تفدار م ئ رین تحت ب رسی مقای هی م لتقیم ااراولان بله الار گماشلته شلدب ازر ل
مطارفاتی رارای دایدباردای میباشد رر جدظ زی اطالعات حاص از پ سشوامه رر رابطله بلا تفلدار
م ئ رین رظرتی خاصی اه باید پ ظردبی اظهاررامهها را ایجار اوولد ظ تفلدار ادل اری اله م لئ ریت
راستیآزمایی اعالم راراییها را ب عهدب راررد ارایه شدب است تمامی اش رها به شک رظشوی تفدار
اد ار م ئ

را مشخص رک ررد ازاینرظ باید با ررک ایناه ممکن است تمامی ااراوان بله شلکلی

اختلاصی با اعالم راراییها ررگی رااشود ظ رر ب خی سی تمها از ااراوان سای رهارها ریلز اسلتیارب
1- High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets
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گ رر این اعدار را باید با احتیاط ب رسی ا ر ب ای ایناه مقای هی مفولیرار میلان اشل رها ممکلن
ش ر اطالعات بهص رت ر اتی از تفدار ااراوان م ئ

بله ازای  8222مقلام اراری اله اظهاررامله

ام ا آنها م رر ب رسی ق ار میگی ر خالصه شدب است

جدظ  :0-7تفدار م ئ رین م رر ب رسی ظ ااراوان م ئ
موتخب)
تفدار م ئ رین رظرتی خاصی
اش ر

اه باید پ ظردبی اعالم
رارایی را تکمی اوود

ب ای راستیآزمایی(اش رهای

تفدار اد اری اه ب ای راستیآزمایی
اعالم راراییها م ئ ریت راررد

تفدار ااراوان م ئ
به ازای  8222م ئ
م رر ب رسی

حدظر 4 022

02

0/4

بوسن و هرزگوین

حدظر 6 222

0

2/2

قزاقستان

9 290

7

8/0

کروات

8 122

آلبان

حدظر ( 002توها م ئ رین

( 2الیهی ااراوان امی ی ن
پیشگی ی از تضار موادع)

0/9

( 0توها ب ای م ئ رین عاریرتاه)

6

گرجستان

0 222

0

8/2

قرقیزستان

8 017

4

0/7

92 122

66

8/29

استون

لتون

عاریرتاه)

مقدونیه

تق یااً 0 222

مونته نگرو

0 992

( 0مختص ردت ررآمدهای
رظرتی)

2/9

( 82تفدار ا ااراواری اه رر
امی ی ن پیشگی ی از تضار

0/6

موادع)
رومان

تق یااً 022 222

اسلوون

2 064

( 29بازرسان راستیآزمایی
سازمان ملی راستیآزمایی)
0

2/87
2/4
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رر سی تمهایی اه تفدار م ئ الن م رر ب رسلی الم اسلت احتملا رارر تفلدار ادل ار م لئ
بیشت ی به ازای ه هزار م ئ

تحت ب رسی ظج ر راشته باشد این م ض ع رر م ارری ر ی ا زظظ

ظ است ری مشخصت است (رر است ری تفدار ا م ئ رین تحت ب رسی به ر لات بلاال اسلت املا رر
ایوجا توها بخشی از سی تم رر ر

گ دته شدب است اه با م ئ الن عاریرتاه سل ظاار رارر) اله بله

سارگی با عدم ص دهج یی راشی از مقیاس ت جیه میش ر
سی تمهایی اه تفدار بیشت ی از م ئ الن رظرتی را پ شش میرهود ازر

موابع ار اری تخللیص

رارب شدب به مدی یت اظهاررامههای اعالم رارایی با یکدیگ تیاظت داحشی راررد ق قیزستان ظ آرااری بله
ت تیب با تخلیص  0/7ظ  0/4ری به ازای ه هزار م لئ
باالی ق ار میگی رد ب ای ا ظاسی ریز اینگ ره بهر

تحلت ب رسلی بله ر لات رر جایگابهلای

میرسد اما مشخص ری ت اه چه سهمی از ا

حجم ااری امی ی ن پیشگی ی از تضار موادع را دفاریتهای م بل ط بله اظهارراملههای اعلالم امل ا
تشکی میرهد ب خی اش رها ر ی ب سوی ظ ه زگ ین ظ اسل ظری موابع ار لاری قابل ت جهی را بل ای
راستیآزمایی اعالم ام ا تخلیص رمیرهود (این ر خ ب ای مقدظریه ب یار اردک است اما ارارات ررآمد
رظرتی 8ریز رر این ام رخی ارد اه اطالعاتی از آنها رر رست ری ت)
راربهای این مطارفه ر ات به ظج ر هما تگی احتماری بین ادزایش تفدار م ئ رین رخی رر ام
ب سی اظهاررامههای اعالم ام ا ظ ادزایش اث بخشلی سی لتم ریلدگاب خاصلی را ارایله رمیرمایلد
م أرهی هزیوههای سی تم اه بهراستی تو ع زیاری ریز رارر سزاظار ب رسی بیشلت اسلت اطالعلات
م ب ط به این هزیوهها به بحثهای پی ام ن تفیین مواسبت ین مقیاس ظ رح ب ط احی سی لتمهای
اعالم رارایی م ئ الن رظرتی امک بهسزایی میاود
 -2-9اثربخشی
اعتاار -ب رسی راستی اعالم رارایی اهمیتی اساسی رارر گ چله اهمیلت اصللی آن از جهلت حیلظ
سالمت سی تم ظ بهعاارتریگ اجتواب از ارااشت ت ربای از راربهای راررست ظ غی قاب استیارب است
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
اارآمد به شمار میرظر رر ب یاری از اش رها این ر ع اظهاررامهها مواع متداظ یا حتی مواع اظریلهی
اطالعات ررم رر تضار موادع م ئ الن رظرتی ارگاشته میشل رد رر اث بخشلی اوتل

تضلار مولابع

اختال زیاری از یک اش ر به اش ر ریگ ظج ر رارر ظری به سختی میت ان رر میید ب رن ب خلی از
ار اع سی تمهای اعالم راراییهای رظرتی رر زمیوهی اوت

تضار موادع شک رم ر

رر اغلب سی تمها این بحث باقی است اه اطالعات ادشا شدب تا چه میزان رمایش صلحیحی از
ث ظت ظ ررآمد م ئ الن رظرتی است رر پ سشوامهای اه ب ای ایلن مطارفله جملعآظری شلد ب خلی
اش رها تا حدظری از این بابت به اطمیوان رسیدبارد؛ ب ای مثا ارزیابی ارسا شدب ت سط بلغارسلتان
بیان میرارر اه« :با اج ای قار ن ادشای عم می موادع ماری م ئ الن ارشد رظرتی 8از آگاهی عم می
ر ات به راراییهای ایشان اطمیوان حاص میش ر» رر سای اش رها اارایی اعالم رارایی م ئ الن
رظرتی ب ای تشخیص ررآمدهایی اه ماریات آنها پ راخت رشدب است بهعو ان ابزاری میید به اثاات
رسیدب است (حتی اگ این م ض ع رر میان اهدا اظریهی سی تم رااشد) مثلاری ریگل از ایلن رل ع
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
ررحا حاض مفم الً مشک این است اه م ئ الن راراییهلای خل ر را بله رلام ادل ار ریگل ی
(مفم الً خ یشاظردان) ثات میاوود ب خی اش رها با گ ت ش حیطهی اعالم راراییهلا بله ب لتگان
د ر تالش میاوود به این م أره رسیدگی اوود بااینحا اغلب اظقات ب رسی حلقهی گ لت ربای از
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
ررآمد ب ای ا جمفیت رر ب خی اش رهایی اه اص الً داقد چوین سی تمهایی ملیباشلود بلهعو ان
خ است عم می مط ح گ ریدب است
رگ اری ریگ رر این رابطه این است اه عالظب ب تلدیر صلحت راربهلای م جل ر رر سی لتم
اعالم راراییها تفیین ش ر اه ث ظت م ئ الن به شکلی مفق

از موابع قلار ریِ ررآملد بهرسلتآمدب

1- the Public Disclosure of Senior Public Official’s Financial Interests Act.

فصل نهم :ارزیابی سیستم اعالم دارایی 535/

باشد ب یاری از سی تمها (بهخل ص اش رهای ررحا گذار) با مشک ارعاهایی رظب ظ ه لتود اله
غی قاب راسلتیآزمایی میباشلود؛ یفولی ظضلفیتی اله رر آن م لئ الن ارعلا میاوولد ام ارشلان از
شی بهای ب یار قدیمی ظ از موابع غی م تود ا ب شدب است؛ مث د ظش محل الت اشاظرزی یلا
گ رر بازار ارثیههای غی قاب راستیآزمایی هدایا یا ررآمد حاص از ا بظاارها رر اش رهایی اه
رر آنها (اغلب بهرری بح ان اقتلاری) سابقهی ررآمد قاب ب رسی ری ت رر مقاب این پیشیوه این
ام اامالً قاب دهم است اه چ ا بهعو انمثا اش ر بالرظس رر پ سشوامه عو ان رم رب ب ر اه به-
رری ضفف رر ظج ر رالی قار ری امکان ارایه ت ضیحات الزم ررخل ص موابع ررآمدی قاب قال
ظج ر ردارر
رر این حا تالش شدب است تا با تف یف ا ب ث ظت غی قار ری ظ غی م جه بهعو ان جل م ایلن
مشک م تیع ش ر بااینهمه تحلی حاض ابفار گ راگ ن رظیک ر ذا شدب را پ شش رمیرهلد رلذا
میت ان گیت سی تمها ازر

میزان مقا ریت ت جیهات ارایه شدب ت سط م ئ رین رظرتی با یکلدیگ

تیاظت راررد ][2

ب اساس اطالعات ارایه شدب از س ی اش رهایی اه رر این مطارفه ب رسی شدبارد ش اهد اردای
ظج ر رارر اه راربهای بهرستآمدب از اعالم ام ا به اشلف جل م املک ال رب اسلت ب لیاری از
اش رها ارزامات قار ری خاصی راررد اه به اطالعات م ج ر رر رهارهلای مجل ی قلار ن اله شلام
ش اهدی از یک ج م ظ یا اشارب به آن میباشد بازمیگ رر ظ ح ب ررخ است از رهار مج ی قلار ن
این ش اهد قاب ارایه میباشود عالظب ب این اغلب ب ای استیارب از اعالم راراییها بلهعو ان ملدرک
رر رارگاب مارع قار ری خاصی ظج ر ردارر بااینحا بهردرت پیش میآید اه اعالم رارایی با م دقیلت
بهعو ان مدرک ج ایم ایی ی بهاار رظر استثواهای م ج ر ریز به سی تمهایی م ب ط میش ر اله رر
آنها طی ب ردتن از ارجامظظییه رر اعالم راراییها ظ ارایهی اطالعات راررست هم رر قار ن ظ هلم رر
ع

ج م مح ب میش ر ب ای مثا رت ری (اه رر آن راررسی جزایی ب علیه  80م لئ

رظرتلی

آغاز شدب است) ظ رظماری (اه از آظری سا  0221تفدار  77پ ظردب ب ای اعالم راررست راراییها بله
ردت رارستان عم می ارجاع رارب شدب است) رم رههایی از این رست میباشود
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سی تمهای اعالم رارایی م ئ الن رظرتی چولدان مل رر ارزیلابی همهجاراله قل ار رگ دتهارلد رر
سوجش میزان د ار ظ ریز ب ظز تضار موادع با محدظریتها متفدری از بابلت رظایلی ظ پایلایی م اجله
میش یم ظ حتی رر م قفیتهایی اه میت ان تغیی ات را بلا ررجلهای از اطمیولان ارلدازبگی ی ال ر
جداسازی ظ ارزیابی سهم عام اعالم رارایی م لئ الن رظرتلی الاری رشل ار اسلت (بهخلل ص رر
ش ایطی اه رظرت ب ای جل گی ی از د ار ظ اوت

تضار مولادع ابزارهلای زیلاری بلهالار میبولدر)

بااینحا ریدگاب غارب این است اه ارزام م ئ الن رظرتی به ادشای ث ظتشان م جب ااهش د ار یا
حداق ااهش ب خی ار اع آن میش ر
یکی از پژظهشهای به ر ات رارر رر رابطه با این م ض ع تحلی تطایقی رارجارا م ا جی ظ اُم
گ ا ک س 8است رر این تحلی محققان به این رتیجه رسیدرد اله اشل رهایی اله قل ارین اعلالم
راراییهای مقامات رظرتی رر آنها سابقهی ط الریت ی رارر ر ات به اش رهایی اه این قل ارین رر
آنها جدیدت رد د ار امت ی راررد د ار ارراکشدب رر اش رهایی اه ق ارین اعلالم راراییهایشلان
به رظرت یا سازمان جل گی ی از د ار اجازب میرار تا م ئ الن مج م را تحت تفقیب ق ار رهد امتل
ب ر عالظب ب این رر اش رهایی اه صحت اعلالم رارایلی م لئ الن را ب رسلی میاوولد ر لات بله
اش رهایی اه محت ای اعالم راراییها را راستیآزمایی رمیاوود میزان د ار بله شلک مفولیراری
امت ب ر رررهایت اش رهایی اه به عمل م اجلازبی رست سلی بله اعلالم راراییهلای م لئ الن را
میراررد میزان د ار به شک مفویراری امت ب ر عالظب بل ایلن ت ایلب راسلتیآزمایی محتل ی ظ
رست سی عم م به اعالم راراییها هما تگی مفک س بیشت ی با میزان د ار راشت (م ا جی ظ اُمل
گ ا ک س  0226صص  )009 – 006رر سای پژظهشها ریز ب اهمیت اث بخشی ر ارت ظ اعما
مجازات ب تخلیات تأاید شدب است (رمکه 0ظ همکاران  0229ص )61
از رید عملیت بهر

میرسد ب ای ایناه اعالم راراییها به رتایج مطل بی بیارجامود الزماست تا

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

فصل نهم :ارزیابی سیستم اعالم دارایی 539/

اعالم راراییها ص داً بهعو ان ابزاری ب ای اارب ر اصلی آنها رگ ی ته ش ر طالر ت صلیف ریالارر
م یک 8ررم رر یکی از مزیتهای اعالم راراییها «اگل ادشلای رظربای اطالعلات ملاری حلاای از
ادزایش رامتفار راراییها یا هزیوههای غی مفم

باشد میت ان از اارمود ت ضیح خ است عالظب ب

این هوگامیاه مدی ان بدارود اارمودشان صاحب چه راراییهایی است (موادع رر بوگابهلا املالک ظ
غی ب) میت ارود تفیین اوود اه رر چه زماری مشارات اارمود رر تلمیمات ممکن است ررگ ظ بل ی
موادع شخلی بگی ر ظ رر چه زماری باید از د ایود تلمیم سازی اوار گذاشته ش ر» (م لیک 0227
ص  )9استیارب از این مزیت م تلزم ظج ر مدی ی است اه مای «به ررخ است ت ضیح» باشلد رلذا
میت ان رتیجه گ دت اه ص

ر

از حارتی اه بخش گ ت ربت ی از عمل م مل رم محتل ی اعلالم

راراییها را ب رسی میاوود اث بخشی این ابزار اامالً به سالمت ر ای مدی یت م ج ر ب تگی رارر
این م ض ع ب این باظر رایج صحه میگذارر اه آنچه از اعلالم رارایلی م لئ الن رظرتلی عایلد
میش ر (اغلب ب یار) محدظر است (ریاارر م یک  0227ص  )9حیطهی آثار احتماری ادشای ماری
را چوین ت سیم ا رب است« :با آن رمیت ان مارع از اد اری شد اه ارارب ا ربارد رش ب رریادت اوولد
ق اررارهای رظرتی را به خ ر اعطا اوود یا به ه رح ریگ ی ث ظت عم می را به تاراج با رد آنچه از
اعالم راراییها ب میآید جل گی ی از اد اری است اه بل ای ارتکلاب بله د لار اراربی ضلفیفت ی
راررد؛ اد اری اه به س قت از عم م م رم ظس سه شدبارد اما میت سود ماارا اعما خالدشان رر آیودب
 :Richard Messick -5ریچارد ای .مسیک ،مشاور سازمانهای بینالمللی ،آژانسهای توسیعه و سیازمانهای
غیردولتی درخصوص توسعه حقوقی و موضوعات مرتبط با مبارزه با فساد میباشید .بیهعنوان ییک وکییل در
ایاالتمتحده آمریکا ،وی مشاورههایی را به جناحهای سیاسیی ،رسسیای سیازمانها ،شیرکتها و کمیتیههای
سیاسی درخصوص موضوعات مالی و اخالقی ارایه نموده است و نمایندگی اشخاص و یا شرکتها را در سطح
ایالتی و فدرال درخصوص موضوعات مرتبط با کالهبرداری و فساد بر عهده داشته است .بعید از ایین کیه وی
مدتی را بهعنوان مشاور ارشد در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برعهده داشت ،به بانک جهانی پیوست و
تا زمان بازنشستگی در آنجا به فعالیت مشغول بود و درخصیوص موضیوعات میرتبط بیا تحیول در نظامهیای
قضایی و پروژههای ضدفساد بهکار مشغول بیود .نوشیتههای وی در قالیب تحقیقیات دانشیگاهی و انتشیارات
مشهور ازجملیه مجلیه میروری بیر سیاسیتهای آمریکیا ،تحقیقیات بانیک جهیانی و والاسیتریت ژورنیال و
واشنگتنپست به چاپ رسیده است( .م).
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ادشا ش ر هماوین این اار با یارآظری به اارمودان صارق ظ مدی ان ایشان ررم رر زماریاله بایلد از
مشارات رر تلمیمات امتواع اوود به آنها امک میاود؛ زی ا این اار ممکن است ب مولادع ایشلان
اث بگذارر رررهایت با این اار میت ان به شه ظردان اطمیواری رظبارب رار اه تضار موادع تحت اوت
است ظ م ای ماری ااراوان رظرت به رقت ب رسی میش ر ظ رر رتیجه میت ان اعتملار ایشلان را بله
رظرت تق یت ا ر»
رتیجهگی یهای ریاارر م یک ت سط پاسخهای ارایه شدب رر پ سشوامههایی بهرستآمدب از این
مطارفه تق یت شدبارد با بازگشت به م أرهی اشف ج م اه پیشت م رر اشارب ق ار گ دلت از میلان
این  84اش ر توها رظ م رر تلدیر ا ررد اه اعالم راراییها بهعو ان مدرک تخلیات اییل ی قابل
استیارب است (حداق میت ان از آنها بهعو ان زمیوهای ب ای ایجار پ ظرلدبی اعلالن جل م اسلتیارب
ا ر) ب یاری از پژظهشگ ان اشارب ا ربارد اه اطالعلاتی رر ایلن زمیوله رر رسلت ری لت املا ایلن
م ض ع رشانرهودبی عدم قطفیت ررم رر قابلیت استیارب از اعالم راراییها بهمو ر اشف ج م ریلز
ه ت اعالم راراییها ب ای اشف تضلار مولادع مواسلبت اسلت ظ بازتلاب ایلن م ضل ع رر رتلایج
پ سشوامه ریز مشاهدب میش ر اش رهای ب یار بیشت ی عو ان ا ررد اه اعلالم راراییهلا بلهعو ان
مدرک تضار موادع قاب استیارب است
ررحا حاض یادتن ر ات ارتقاری شدید ررم رر سی تمهای اعالم رارایی ب یار متلداظ اسلت؛
همانگ ره اه رر رق ق

زی ررم رر سی تم مجارستان اشارب شدب است« :بااینحا مشلک قلدرت

ظاقفی ر ارت ظ بازپ سی رر رابطه با اعالم راراییها رر عم ح رشدب ظ رمایلان بلاقی مارلدب اسلت
ررظاقع چوین ارگاشته میش ر اه این سی تم به حدی رااارآملد اسلت اله تق یالاً رر ال قلارر بله
پیشگی ی از د ار ری ت» ] [3یکی از اش رها رر پاسخ به سئ االت پ سشوامهی این مطارفه سی تم
م ج ر خ ر را رااارآمد ت صیف ظ از عااراتی ر ی طیف ظسیع م ئ الن ارسا اوودبی اظهارراملههای
اعالم رارایی راربهای تش ییاتی (رر ایوجا «تش ییاتی» مفلار «صل ری» اسلت یفولی مطلابر بلا
مق راتی اه ارزش ذاتی اردای راررد) اوت
م ارع اج ا -ص

ر

تش ییاتی ظ غی ب استیارب ا رب ب ر

از مالح ات الی ررباربی اث بخشی اعالم راراییهلای م لئ الن رظرتلی
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شواسایی ب خی از م ارع عیوی ظ اج ای سی تمهای اعالم ام ا ااری ممکلن اسلت ایلن م ارلع رر
شش گ ظب رستهبودی میش رد:


مفایب م ج ر رر چارچ ب قار ری -مفایای اه ممکن است رر ق ارین ظ مقل رات ثار یله یلا

حتی رر ب خی تش ییات رسمی د عی ظج ر راشته باشود پارامت های مفی ب مختلیی اله رر ط احلی
رسمی اعالم راراییها ظج ر رارر ممکن است موج به شک ت رر رستیابی به اهدا م رر ر
حیطهی اطالعاتی اه باید اعالم ش ر ممکن است راربهای ض ظری بل ای اوتل

شر

تضلار مولادع یلا

رستیابی به سای اهدا را پ شش ردهد شک راربها ممکن است با آنچه رر سای ردات ثات رظرتی
استیارب میش ر تیاظت راشته باشد ظ این م ض ع ب رسی ایناله آیلا مولابع مختللف مؤیلد یکلدیگ
ه تود یا خی را رش ار یا حتی راممکن میاود حتی میت ان اقالم م ج ر رر د مهای اعلالم رارایلی
را تا حدی ماهم تف یف ا ر تا م ئ الن مختلف آنها را به شی بهای مختلیی تی ی اوود
 رر مطارفهی ارجام شدب ت سط بارک جهاری ظ اراربی م ار مخدر ظ ج ایم سازمان مل  8اشارب
شدب است اه «گ چه رزریک به  62ررصد اش رها (از بین  94اش ر) سازماری را با ظظییهی
راستیآزمایی یا بازرگ ی اعالم راراییها مشخص ا ربارد اما حدااث  02ررصلد از اشل رها
رر مق رات خ ر ب ای این م ئ ریت ض ابط ص یحی تفیین ا ربارد» (ب ررسکی ظ همکلاران
 0227ص  )48میت ان ده ست مفایب احتماری رر سی تمهای اعالم راراییها را هماوان
ارامه رار اما ررمجم ع میت ان گیت اه بهخل ص رر م اح اظریهی تدظین سی تم اعلالم
راراییها این م ارر ازجمله م ارع جل گی ی از ایجار سی تم اث بخش میباشد
 عالظب ب این حارتی اه مجم عهی م ئ الن تحت پ شلش بلیش از حلد گ لت رب باشلد (ظ
متواظ با آن ظ دیت پیاربسازی رااادی باشد) ریز گه گاب بهعو ان مفضل مل رر اشلارب قل ار
گ دته است ب ای مثا گ ت رگی طیف م ئ الری اه اعالم رارایی خ ر را ارسلا میاوولد
بهعو ان یکی از رالی عدم اث بخشی سی تم رر پ سشوامهی ارسلا شلدب ت سلط اسلت ری
عو ان شدب ب ر
1- the United Nations Office for Drugs and Crime
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 س ارجام تا جایی اه به چارچ ب قار ری م ب ط میش ر را ر تمهیدات الادی بل ای اعملا
مجازات محدظریت بزرگی است ب ای مثا رر ب سوی ظ ه زگ ین رگ ارلی « GRECOرال ر
مجازات رر مق رات م ج ر ب ای پ ظردبهای گزارش راررست ظ یا اشتااب اطالعات ام ا است
چ ااه تق یااً با اطمیوان باالیی میت ان گیت اه این م ضل ع رر عمل ملارع از بازراررلدگی
اث بخش سی تم میش ر بهخل ص چ ن ب رسی م ارر مهلم 8اظهارراملههای ملاری اعلالم
ام ا ارسا شدب (ازجمله ب رسیهای متقاب اطالعلات میلان امی لی ن ارتخابلات ظ سلای
مقامات) بهص رت ر اممود ارجام رمیش ر» ][4


سازمانهای مج ی مفیل ب -گلاب پلیش میآیلد اله سلازمانهای مجل ی رر ارتالاط بلا

جمعآظری ظ راستیآزمایی اعالم راراییها قدرت اادی ب ای ارجام ظظایف خ ر را رداشته باشود ب ای
مثا رر سا  0221امی ی ن ارظپا اعالم ا ر اه رر ص ب تان «هیأت ح تضار مولادع [ ] قلدرت
الزم ب ای ارزیابی اعتاار اطالعات ارایه شدب رر اعالم راراییها را ردارر» ] [5ارزیابی مشلابهی بل ای
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
توها محدظر به حل

اطمیوان از تحلی مواسب اعالم راراییها است ]( [6قار ن پیشگی ی از تضلار

موادع رر اج ای اارا رهای رظرتی رر رساما سا  0221به اج ا گذاشته شد اما امی ی ن ارظپلا بلاز
اعالم ا ر اه «م ئ الن ر لارتی م لتق ظ قدرتمولدی بل ای ارزیلابی اعلالم راراییهلا را اعملا
رمیرمایود» ] )[7غی مجاز ب رن ارجام ب رسیهای تلاردی رر مجارستان بهعو ان رل عی محلدظریت
م رر اشارب ق ار گ دته است (شیادیت بینارمل مجارستان 0229 0ص )41
 موابع رااادی سازمانهای مج ی یکی ریگ از م ارع رست ظ پاگی مفم

است مولابع ملاری

محدظر توها یک م أره است هماوین سی تمهایی اه تفدار اعالم امل ا ارسلا شلدب رر
آنها رر طی زمان ادزایش زیاری مییابد اما تفدار ااراوان م ج ر ب ای پ رازش آنها ثابلت
یا ادزایش آنها رااادی است بهظد ر مشاهدب میش رد بل ای مثلا رر گلزارش سلا 0221

1- material check
2-Transparency International Hungary
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امی ی ن ارظپا تل یح شد اه رر بلغارستان بهرری را ر پ سو اادی «ارجام ممیزی اساسلی
اعالم ام ا تق یااً غی ممکن است» ] [8رر سا  0221امی ی ن ارظپا اعالم ا ر اله رال ر
ااراوان اادی مارفی ب ای استیاربی اث بخش از اعالم راراییها رر ص ب تان است
 را ر استقال عم مقتضی رر سازمانهای مج ی ممکن است آنها را رر مقابل دشلارهای
رامش ظع آسیبپذی اود بهخل ص رر م قفیتی اه راستیآزمایی اعالم راراییها ممکن است
آسیبهای بارق بای ب ای م ئ الن رظرتی رربباال رر پی راشته باشد گ چه اش رها بهرلدرت
را ر استقال عم اادی را بهعو ان مارفی رر م ی پیاربسازی اث بخش سی لتمهای اعلالم
رارایی گزارش میاوود اما این ام به عو ان مشک اصلی اه باعث گ ریلد رظرلت اسلل ظری
مؤس هی مج ی اعالم ام ا را رر رظربی بلین سلا های  0224تلا  0221موحل رمایلد
گزارش گ ریدب است


راستیآزمایی مفی ب -رر ب یاری از اش رها عدم ایایلت راسلتیآزمایی اعلالم راراییهلا

م جب ب ظز رگ اریهایی شدب است این م ض ع بهخل ص ررم رر سی تمهایی صلدق میاولد اله
سازمان رظرتی تفیینشدبای ب ای ر ارت ب تحقر مواسب اعالم راراییها بهجای استیارب از ر عی به
اصطالح ط

اج ایی س م (رساره جامفهی مدری) این اار را ازط یر م ئ الری مل تاط بلا هملان

اد اری اه راراییهای خ ر را اعلالم رم ربارلد ارجلام میرهلد رر سلا  0221امی لی ن ارظپلا رر
پیاربسازی سی تمهای اعالم راراییِ تفداری از اش رهای تحت ر ارت خل ر ااسلتیهایی را اعلالم
ا ر -بهعو انمثا رر ا ظاسی («رر رابطه با پیاربسازی اعالم راراییها ر ارت ظ اوت

اادی ظجل ر

ردارر» ] )[9رر مقدظریه م رتهرگ ظ ظ ص ب تان گ چه ممکن است ر اقص مختلیی ظج ر راشته باشلد
اما عی ب م ب ط به راستیآزمایی اغلب اهمیتی اساسی راررد
 ب یاری از اش رهای ارظپلای شل قی ظ م الزی سی لتم اعلالم راراییهلای خل ر را بلدظن
سازظاارهای پیاربسازی اادی به اج ا گذاشتود گ چه تا رههی  8772تج بهی بینارمللی به
ر ات پ باری از قا ارااشته شدب بل ر املا بلاز اشل رها ظارر د ایولدهای آزمل ن ظ خطلایی
ط الری شدرد رظماری مطلای را عو ان ا رب است اه مثاری از این ر ع رظردها است« :ابتدای
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اار (از  )8776هم اب با ت رید ب ر زی ا سازظاارهای راسلتیآزمایی بلا رااارآملدی پیاربسلازی
شدب ب ررد اوت

م ارر تضار موادع احتماری تا آن زمان به شک همهجاراهای ص رت رگ دته

ب ر ظ اعالم راراییهای ارسا شدب تا سا  0220اه این مشک ب ط

شد بل ای اسلتیارب

رر رست س عم م ق ار رگ دته ب ر»
 ظخیمت ین م ارر ممکن است موج به حارتی ش ر اه رر آن هیچاا – اعم از سلازمانهای
رظرتی ظ عم م م رم – اعتوایی به اعالم راراییها رکولد رر یکلی از گزارشهلای گذشلتهی
 OECDاین مشک رر رابطه با اقتللارهای ررحلا گلذار بله اختللار چولین عول ان شلد:
«ررحاریاه سی تمهای رسمی اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی استق ار یادتهارلد املا ایلن
سی تمها به مفایب متفدری ماتالیود مشک اصلی عدم اوت

ب اطالعات ارایه شدب است:

اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی (حتی بهص رت تلاردی) ت سط هیچ رهلار رظرتلی خاصلی
راستیآزمایی رمیش رد ظ اطالعات بهمو ر ب رسی به شک اامل رر رست سلی آزار عمل م
ق ار رمیگی ر» ( 0221 OECDص )66
 ب ت رهاری ت سفه ریادته -رر ب خی اش رها سازمانهای جل گی ی از د لار بله مالارزاری
توها ظ بدظن پشتیاان تادی میش رد ظ حتی ممکلن اسلت از جارلب سلازمانهای ریگل ریلز بلا
خل مت گ ت ربای رظب ظ ش رد هوگامیاه چوین رهاری رر رأس اار اعالم راراییها ق ار گی ر
ممکن است این م قفیت به تفام رااادی میان سازمانهای رظرتی ظ رر رتیجه اث بخشلی ارلدک
سی تم موج ش ر
 حتی ررحارتی اه هیچ راب مقابلهای ظج ر ردارر ممکن است رست سی محدظر بله پایگابهلای
متفدر راربهای رظرتی خ ر مارفی باشد گ چه رر اغللب مل ارر م لئ الری اله رر رأس الار
راستیآزمایی اعالم راراییها ق ار راررد میت ارود به ردات ثات رظرتی (ماریات ثات اسوار ظ )
رست سی راشته باشلود املا رر ب خلی مل ارر م ارلع قلار ری یلا اج ایلی خاصلی ظجل ر رارر
(ر مادزارهای راسازگار ظ دیت محدظر پایگابهلای رارب) گلاهی علدم امکانپلذی ی اتللا
پایگابهای رارب به یکدیگ م ارفی جدی ب س راب دفاریتهای راستیآزمایی ایجار میاود
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 س ارجام رر اش رهایی اه سی لتم ماریلاتی اث بخشلی رداررلد ظ ادل ار حقیقلی بله سلارگی
میت ارود ررآمد خ ر را از رید سازمان ام ر ماریاتی پوهان اوود حل

اطمیوان از ر ارت بل

ث ظت م ئ الن رظرتی رش ار است راراییها اغلب رر پا اسامی اد ار حقیقی پوهان میش رد
ظ موابع آنها قاب راستیآزمایی ری ت ب خی اش رها (بهعو ان رم ره رتل ری ظ بلالرظس) رر
پ سشوامهها پذی دتهارد اه م ئ الن ث ظت خ ر را با اشارب به مولابع غی قابل راسلتیآزمایی
ت جیه میاوود ظ مفض اساسی این است اه رظشن ری ت اه به چه شک میت ان ت جیهات
غی مفق

را رر ا ر رر پ سشوامهی رت ری از را ر اعالم ررآمد ب ای ال جمفیلت بلهعو ان

یکی از ظج ب اساسی سی تم یار میش ر اه ریازمود اصالح است
 را ر حمایت ظ یلا آگلاهی رر میلان م لئ الن -بهخلل ص رر م احل اظریله پیاربسلازی
سی تمهای اعالم رارایی مشک اصلی ایجار آگاهی رر م ئ الن رظرتی ر ات به ارزامات جدیلد
] [10ظ رستیابی به ت جهی شای ته ب ای ریاز به ب آظررب سازی مواسب این ارزامات اسلت ممکلن
است بخشی از این مشک را ر آم زش ظ راهومایی یا آم زش ظ راهومایی رااادی باشد
 رهتوها ممکن است این مشک ب یار جدی ش ر بلکه رر سی تمهای رامتم از اه م لئ ریت
اوت

اعالم راراییها میان سازمانهای مختلف مدی یت رظرتی ت زیع شلدب اسلت ریلز ایلن

مشک تشدید میش ر رر م ارری اه رقش اوت اوودگی توها به رهارهای متم الز ظاگلذار
رشدب است بلکه رهارهایی اه م ئ الری اه راراییهای خ ر را اعلالم رم ربارلد رر آن الار
میاوود یا رر زی مجم عهی آنها ق ار میگی رد ریز رر این اار رخی ارد یا این رقش توها بله
آنها ظاگذار شدب است اج ای ررست سی تم اعالم ام ا ممکن اسلت رچلار آسلیب شل ر
چ ااه به این ظظییه اظر یت اادی رارب رمیش ر یا اارا ر اوت

تضار موادع به ا ررک یا

مهم ارگاشته رمیش ر ب ای مثا رر پ سشوامهی بالرظس این ظاقفیلت اله ظاحلدهای امل ر
پ سولی سازمانهای رظرتی به شلک مواسلای اعلالم راراییهلا را راسلتیآزمایی رمیاوولد
بهعو ان رقطه ضفف اشارب شدب ب ر
 عدم عالقه ظ/یا حمایت عم م م رم :اگ عم م م رم ر ات به اطالعات ادشا شدب ررمل رر
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ررآمدها راراییها ظ موادع م ئ الن رظرتی عالقهای رداشته باشود از ظ دیت اعالم راراییها ب ای
بها ر پاسخگ یی م ئ الن استیاربای رمیش ر
 یکی از مطارفات ارجام شدب رر ایاالتمتحدب رشان رار اه «ظااوش قاطع عمل م بله ادشلای
اطالعات ماری م ئ الن ارشد ددرا بیتیاظتی ع یمی ب ر ااث د مهلای ادشلای عمل می
(حدظر  77/0ررصد) رر [سا های  ]8772 -0222ت سط هیچاا ررخ است رشد این د مها
به مدت شش سا تا س رسید تاریخ امحا رست رخ ررب رر قی هها باقی میماردرد» (مکوزی
ظ هادکن 0220 8ص  )78ر ی ودگان این مقاره ط ددار ارحلال اللی اعلالم راراییهلای
م ئ الن را ررد اما ر ات به دایدبی ادشای عم می آنها بهشدت ت ریلد راشلتود (همارولد
ب خی مؤریههای ریگ رر سی تم جاری ایاالتمتحدب)
 -3-9روندهای اصالحی
همانط ر اه رر باال اشارب شد تق یااً بهردرت ارزیابی تطایقی جامفی از سی تمهای اعالم رارایی
م ئ الن رظرتی به عم میآید ازاینرظ گ چله سی لتمهای اعلالم رارایلی رر ب لیاری از اشل رها
هماوان ررحا تغیی رد اما تشخیص ایناه رظردهای مشاهدب شدب رتیجلهی ارتخابهلای سیاسلت
راها ری است یلا اصلالحاتی تللاردی ظ تلدریجی اغللب الار رشل اری اسلت رظرتهلا بهرلدرت
ارزیابیهایی ر ی آنچه ت سط اراربی اخلالق رظرتلی ایاالتمتحلدب ارجلام گ ریلدب اسلت را ت ریلد
میاوود؛ اه رر آن پیشوهار شدب ب ر ب ای راربهایی اه باید اعالم ش رد سقف آستارهای تفیین شل ر
شی بی تفیین ارزشها ت هی ش ر از جزئیات ت صییی ارزامی ااسته ش ر ظ غی ب ][11

رر مجم ع حتی رر چوین حارتی ریز میزان رستیابی سی تم به اهدا ارزیابی رشدب است
رر سا  0227به ظض ح اش رهای بیشت ی سی تمهای اعالم رارایی را مف دی ظ ر ات به سا
 0222ادشای حیطهی گ ت ربت ی از اطالعات را ارزامی ا ررد ][12؛ بواب این رر ق ن بی ت ظ یکلم
اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی ررا رشلد م لتم ی راشلته ظ بلدظن شلک بله ابلزار ضدد لار
1- Mackenzie and Hafken
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د اگی ی تادی شدب است هماوین اتحاریهی ارظپا رر اولار سلای اقلدامات خل ر بل عملیلات ایلن
سی تمها رر اش رهای ااردیدا تم از ا رب است ازاینرظ گ چه اعالم راراییهلا بخشلی از acquis

 8communautaireری ت اما رر ش ظط م ب ط به اوت

د ار به مؤریهای رایمی تادی شدب است

سی تمهایی اه اخی اً ایجار شدبارد اغلب امید راررد به مقاصد پیایدبای رست یابولد اله هلد
آنها اوت

تضار موادع ظ ریز ر ارت ب ث ظت م ئ الن است بهر

ررستی رارر زی ا ه رظی این اهدا
میت ان رظیک ر چودهددیِ صِ

چوین پیشل دتی پایله ظ اسلاس

مش ظع ظ با م ض ع اصللی مل تاط میباشلود رر ایلن حارلت

را بهعو ان رشارهی ارزیابی عم گ ایارهی ضفییی از ت ارمولدیها ظ

رات اریهای سی تم اعالم ام ا تلقی ا ر رر اینجا ریز مارود گذشته اقلدامات پیشلین بل ای ایجلار
سی تم اعالم ام ا ااراوان رظرتی بهجای یک ض ظرت تکویکی بهعو ان یک ام رملارین رر ر ل
گ دته میش ر
ررحا حاض رتایج حاصله از تفدار زیاری از موابع پژظهشی ر ات به اث بخشی استیارب از اعلالم
راراییهای م ئ الن بهمو ر ر ارت ب ث ظت ایشان ت رید راررد گ چه اسلوار ظ ملل بات قلار ری ظ
سیاستهای رظرتها ب ای جل گی ی از د ار اغلب از چوین استثواهایی چشمپ شی میاوود اما رتایج
خ رموداره حاص از اقلدامات اج ایلی ب خلی از بخشهلای رظرتلی رتلایج بهرسلتآمدب از ب خلی از
پژظهشها ررخل ص عدم اث بخشی سی تم اعالم ام ا را تأیید میاود
مطارب عو ان شدب ب خی از اش رهای ارظپای ش قی ظ م ازی ظ ریلز اتحلار جملاهی شل رظی
سابر را ت غیب ا رب تا مف دی ظظییهای د اگی (جهان شم ) 0را مدر

ق ار رهود اله بهظاسلطهی

آن ا جمفیت اش ر ررآمدها ظ راراییهای خ ر را اعالم اوود ررظاقع اقدامات ص رت پذی دته این
 -5به این اصطالح  the EU acquisنیز گفته میشود و اغلب به اختصار به آن  acquisاطالق میگردد که بیه
معنای قانونگذاری ،اقدامات حقوقی و تصمیمات دادگاه براساس قانون اتحادیه اروپیا میباشید .لغیت

acquis

در زبان فرانسه به معنای «به دسیت آوردن و دسیتیابی» و لغیت  communautaireبیه معنیای «اجتمیاعی»
میباشد .درمجموع به شروطی اطالق میگردد که کشورهای داوطلب برای پیوستن به اتحادیه اروپا بایید آن

را ایجاد و رعایت نمایند( .م).
2 -universal duty
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شواخت را ارقا میاود اه مق رات ظ مدی یت ماریاتی ررظاقع مواسبت ین سی تم ب ای ر ارت ب ث ظت
است گ چه ب یاری از اش رها هو ز رر د ایود احداث سی لتمهای ملدی یت ماریلاتی میباشلود املا
ارت ار میرظر اه اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی رظش مواسای ب ای ر ارت ب ث ظت حداق ایلن
بخش از جامفه را رر را ر رظشهای مواسب ریگ جا ان اود

اارر  :8-7پیاربسازی سی تم ادشای راراییها رر آسیای م ازی
اش رهای ررحا گذار با تغیی اتی س یع رر محیطهای سیاسی اجتماعی ظ اقتلاری م اجهارلد ظ
میه م خدمات رظرتی همگام باارزشهای اجتملاعی تغییل میاولد ایلن م ضل ع راشلتن رهارهلا ظ
چارچ بهای قار نگذار با ثاات را رش ار میاود ظ اغلب به ادزایش میزان عدم قطفیت ظ بیاعتماری
عم م ر ات به رهارهای م ج ر موج میش ر موزرت پایین خدمات رظرتی ظ ررآملدهای الم بخلش
رظرتی به چارشهای م ج ر رر ایجار ررستکاری رر مدی یت رظرتی رامن میزرد اش رهای ب یاری با
این رست مشکالت م اجهارد اما این مشکالت بهخل ص ب اقتلارهای ررحا گذار ازجمله آسلیای
م ازی دشار میآظرر
سی للتمهای ادشللای رارایللیهللای آسللیای م اللزی رر ایللن سلله اش ر(ق قیزسللتان ق اق للتان
تاجیک تان) ااو ن ررحا طی م احل پیاربسلازی ظ گلذار میباشلود سی لتم ق قیزسلتان املی از
سای ین جل ت است (اظرین رظر از جملعآظری ظ بلازرگ ی اعلالم امل ا رر سلا  0222ارجلام شلد)
بارفکا هم قزاق تان ظ هم تاجیک تان هو ز سازظاارهای بازرگ ی اعالم رارایی خل ر را بله شلک
اام پیاربسازی رک

ربارد*

رر قار ن این سه اش ر ب ارزامات ادشای راراییها تأاید شدب است بهخلل ص قلار ن خلدمات
رظرتی قزاق تان (ماربی  )80قار ن خدمات رظرتی جمه ری ق قیزستان (دلل  )2ظ قلار ن اساسلی
رظرت تاجیک تان (ماربی  )88قار ن خدمات رظرتی تاجیک تان (م ار  81ظ  )08همگلی بل ارزاملات
اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی تأاید ا ربارد بهعالظب این ارزامات ت سط ابزارهای ظیژبای تق یت

میش رد -قار ن اعالم ررآمد ظ راراییها ری ن ظ امالک مت ریلان سیاسلی ظ سلای مت ریلان ظیلژبی
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رظرتی ظ ب تگان ررجهی یک ایشان رر جمه ری ق قیزستان ظ قلار ن دفاریتهلای مالارزب بلا د لار
قزاق تان (ماربی  )7چارچ ب قار ری جمه ری ق قیزستان گ ت ربت ین حیطه را رارر ظ م ئ الن ه
سه ق بی رر اش ر را یک ان پ شش میرهد ررحاریاله قزاق لتان مطلابر بلا ب راملهی خدملهی
عم می رظرت توها ااردیداهای پاررمان را ملزم میاود تا ررآملدها خل ر را بله امی لی ن ارتخابلات
م ازی ظ اعضای ق بی قضاییه اعالم اوولد (قلار ن ارتخابلات قزاق لتان دلل  )80تاجیک لتان
رمایودگان ق ای مقووه ظ قضاییه را ملزم به اعالم راراییها ظ ررآمدها رمیاود رر این سه رظرت اعالم
راراییها باید رر بدظ ظرظر به خدمات رظرتی ارسا ظ بهص رت ماهاره بهرظزآظری ش رد عالظب ب ایلن
رر مق رات ق قیزستان ارسا اعالم راراییها ب ای تکمی خدمت رظرتی ظ رر ب خلی مل ارر بلا اتملام
مدتزماری مشخص پا از خ ظج از خدمت رظرت ارزامی است ررم رر قل ارین متولاظ رر رظ اشل ر
ریگ اطالعاتی م ج ر را ر
اعالم راراییها رر ق قیزستان از س ی «سازمان م ای خلدمات رظرتلی جمهل ری ق قیزسلتان»
مدی یت ظ بازرگ ی میش ر اراته این سازمان به شک م تقیم محت ی اعلالم راراییهلا را پیگیل ی
رمیاود ظ م ارر مغای ت را به سازمانهای مج ی قار ن ارجاع میرهد اارا رهلای رسلمی ب رسلی
محت ی ماری هم رر قزاق تان ظ هم رر تاجیک تان به سازمان ماریات ظاگذار شدب اسلت ررحلاریاله
خ ر اعالم راراییها بهص رت غی متم از ررظن ه یک از سلازمانهای ارایله اوولدب خلدمات رظرتلی
رگهداری میش رد گ چه بهر

میرسلد پل رازش اعلالم راراییهلا رر اشل رهای آسلیای م الزی

ظضفیت رهاری متیاظتی راشته باشود اما رر ه سه اش ر اعالم راراییها توهلا بلازرگ ی میشل رد ظ
م رر ممیزی ظ ب رسی ماری اام ق ار رمیگی رد چ ااه رظشی ب ای ارجام این ب رسیها ظج ر رلدارر؛
اقدامات رر این زمیوه محدظر به ح زبی راررسی ایی ی است
رر قزاق تان ظ تاجیک تان محت ی اعالم راراییها مح مارله بلاقی میمارلد املا رر تاجیک لتان
حداق بهص رت ر ی امکان رست سی به این اطالعات ب ای اعضای رظرت بهظاسطهی«اساسوامهی
آزاری اطالعات » ظج ر رارر رر ق قیزستان اطالعات م ب ط به اعالم راراییهای م ئ الن بلودپایله
بهص رت آرالین قاب رست س است ظ از مج اهای تفیین شدبی رسلارههای ارتالاط جمفلی موتشل
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میش ر؛ ررحاریاه اطالعلات م بل ط بله سلای مجم علههای خدملهی رظرتلی را میتل ان پلا از
ررخ است به رست آظرر ظ این اطالعات با محلدظریتهای مفیولی رر رابطله بلا اطالعلات شخللی
(آررس شماربی تلین ظ غی ب) ارایه میش رد
رر تاجیک تان ظ قزاق تان مجازاتهای مختلیی از توایله ارضلااطی تلا اخل اج اعملا میشل رد
شی بهای جایگزین مجازات رر ق قیزستان عاارتارد از :ارتشلار اسلامی ادل اری اله ارزاملات اعلالم
راراییها را رقض ا ربارد ازط یر رسارههای ارتااط جمفی رر اوار ثات اخطار عدم اعالم راراییها به
رییاجمه ر رخ تظزی ظ رییا پاررمان ظ رییا رارگابهای قار ن اساسی ظ عاری
ررمجم ع این ط ر بهر

میرسد اه رر ه سه سی تم هول ز مؤریلههای ب لیاری پیاربسلازی

رشدبارد؛ زمان رشان خ اهد رار اه ب ای ایناه سی تمهای اعالم ام ا رر این اش رها به ابزارهایی
اارآمد تادی ش رد به چه تغیی ات ظ اصالحاتی ریاز است رظشن اسلت اله بل ای تالدی ابزارهلای
قار ری به ابزارهایی اه رر اج ا ریز اارا ر راشته باشود ظ رررهایت به صداقت سیاسی رر این اش رها
امک اوود باید گامهای عملیت ی ب راشت
* طار «گزارش ررستکاری جهاری» 8رر تاجیک تان تا سلا  0229هلیچ بلازرگ ی یلا ب رسلی
قاعدبمودی از اعالم راراییها ارجام رشدب است همینط ر طار بیاریلهی رخ لتظزی قزاق لتان رر
سا  0227ب رامهریزی شدب است تا ر ات به جمعآظری ظ ب رسی اعالم راراییهای خدمهی رظرتلی
ظ ااراوان ش اتهایی اه مارکیت رظرتی راررد رر سا  0288رظیک ر جلامفی اتخلاذ شل ر (آزارلا
خا ی «ایوت دااا-قزاق تان»  00ژار یهی )0282
از زمان ایجار اظرین سی تمهای اعالم رارایی بهرری مالح ات د قارذا ررم رر ح یم خل صی
ظ یا امویت م ئ الن رظرتی به مواساتهای مختلف بلا اصل ادشلای عمل می اطالعلات راراییهلا
مخاریت شدب است ااو ن بهر

میرسد اه ب ای ع ضهی اعالم راراییها بهمو ر ب رسلی عمل م

رظرد بینارمللی دزایودبای به ظج ر آمدب باشد جدا بل سل ایلن م ضل ع هول ز ارامله رارر ب خلی
اش رها اطالعات م ج ر رر اعالم راراییها را به رر رست س عم م مل رم قل ار رمیرهولد ظ ح الت
1 -Global Integrity Report
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سی تمهای اعالم رارایی هم ارب به سمت شیادیت بیشت ری ت بلهعو انمثا هولد شلاهد سلا ها
بحث ظ مواظ ب عم می ررخل ص این م ض ع ب رب است اه آیا اطالعات م ب ط به رارایی قضات را
باید بهص رت عم می ادشا ا ر یا خی رر سلا  0227رظرلت هولد الیحلهای را پیشلوهار ال ر اله
بهظاسطهی آن از ماهیت مح مارهی راراییهای قضات رارگابهای عاری 8ظ ری انهای عاری 2اطمیوان
حاص میش ر
از ریگ پیش دتها رر این زمیوه اتکای باال ظ رظ به ادزایش به سازظاارهای ریل اری شلدب بل ای
پ رازش اعالم راراییها است از ری باز بهر

میرسید دل یهی رست سی عم می به اعالم ررآملدها

راراییها ظ موادع به میزان زیاری به ر ارت ظ ررص رت رزظم رسل ایی ت سلط اشلخاص ثارلث ر یل
رسارهها ظ ج امع مدری متکی است ررحاریاه ادشای عم می گ ت ربت رظردی بینارمللی است املا
رر پژظهشهای تحلیلی ظ ریز سی تمهای اعالم رارایی پیشوهار شدب است اه بل اوتل

ماتولی بل

ری ار االری تکیه ش ر

1 -High Court
2 - Supreme Court

یادداشتها
 8مواع :اتاب حقایر سازمان سیا
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/al.html

 0ب ای مثا رر اسپاریا م ئ الن ارشد باید تیاظتهای اعالم راراییهلایی را اله ارسلا ا ربارلد
شل ح رهولد ظ بل ای آن رالیل الزم ارایله رمایولد رجل ع شل ر بله Oficina antifrau de

« )0227( Catalunyaاعالم راراییها :بخشی از ماارزب علیه د لار ظ ملدی یت تضلار مولادع»
ارایه رر سمیوار «اعالم رارایی م ئ الن رظرتی بهعو ان ابزاری علیه د ار» رر بلگ ار ص ب تان
 86-82ااتا
 0رر رق ق

به یکی از ب رسیهای مطا عاتی  Péterfalvi Attilaاشارب شدب است اله از ایلن

مواللع ب راشللت شللدب اسللت :شللیادیت بینارمل ل مجارسللتان (« )0229ری للکهای د للار رر
مجارستان بخش اظ  :مطارفهی اش ری سی تم صداقت ملی» ص 02
www.transparency.hu/files/p/en/489/5603216722.pdf

 4گزارش تطابر ب سوی ظ ه زگ ین اقتالاس از  GRECOرر چهل ظ یکملین رش لت عمل می
اعضا (است اسا رگ  87-86د ریهی  )0227ص 1
www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC2(2008)7_B
osnia-Herzegovina_EN.pdf

 2گزارش مطا عاتی  0221ص ب تان به هم اب مکاتاات امی ی ن با پاررمان ارظپا ظ راها ر ت سفه
ظ چارشهای عمدبی ش را  }COM (2008)674{ 0227-0221ص 80
_http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/reports
nov_2008/serbia_progress_report_en.pdf

 6گزارش مطا عاتی  0221م رته رگ ظ به هم اب مکاتاات امی ی ن با پاررمان ارظپا ظ ش را
 }COM (2008)674{ 0227-0221ص 80
_http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/ press_corner/key-documents/reports
nov_2008/montenegro_progress_report_en.pdf
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 9گزارش مطا عاتی  0227م رته رگ ظ به همل اب مکاتالات امی لی ن بلا پاررملان ارظپلا ظ شل را
 }COM (2009)553{ 0227-0221ص 80
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/mn_rapport_2009_en.pdf

 1م تودات پشتیاان هم اب با گزارش امی ی ن به پاررمان ارظپا ظ ش رای پیشل دت رر بلغارسلتان
تحت سازظاارهای تفام ظ راستیآزمایی ب ظا

 00ج الی  0221ص 86

http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/news/230708-sec_2350.pdf

 7گزارش پیش دت سا  0221ا ظاسی هم اب با مکاتالات امی لی ن بلا پاررملان ارظپلا ظ ت سلفهی
راها ر ظ چارشهای عمدبی ش را [رر سا های]  }COM(2008)674{ 0227-0221ص 24
_http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/reports
nov_2008/croatia_progress_report_en.pdf

 82طار آنچه رر پ سشوامهی ا ظاسی بیان شدب است :مشک اصلی آشواسازی م ئ الن رظرتی با
تفهدات اساسی این قار ن بهخل ص تکمی مواسب اظهاررامههای اعالم ام ا ب ر
 88مثاری از این ارزیابی عالارت اسلت از :اراربی اخلالق رظرلت ایاالتمتحلدب (« )0222گلزارش
ارزیابی د ایود ادشای [اطالعات] ماری ااراوان ق ب مج یله ظ پیشلوهار بهال ر آن بله اوگل ب»
ظاشوگتن ری سی
www.usoge.gov/ethics_docs/publications/reports_plans/rpogc_fin_dis_03_05.html

 80ب ای ب رسی ظضفیت اش رهای  OECDرج ع شل ر بله بخلش خلدمات عمل می ارزشهلا ظ
صداقت از رظرت رر یک رگاب ارتشارات  OECDگ ظ متخللان تضلار مولادع 2 8ملی0227
 OECDپاریا
فهرست کتابها
1. Burdescu, R. G.J. Reid, S. Gilman and S. Trapnell (2009), Stolen
Asset Recovery – Income and Asset
1 -Expert Group on Conflict of Interest
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2. Declarations: Tools and Trade-offs, The World Bank, United Nations
Office of Drugs and Crime.
3. Demmke, C. M. Bovens, T. Henökl, K. van Lierop, T. Moilanen, G.
Pikker and A. Salminen (2007), “Regulating Conflicts of Interest for
Holders of Public Office in the European Union: A Comparative
Study of the Rules and Standards of Professional Ethics for the
Holders of Public Office in the EU-27 and EU Institutions”, European
Institute of Public Administration in co-operation with the Utrecht
School of Governance, the University of Helsinki and the University
of Vaasa.
4. Mackenzie, G.C. and M. Hafken (2002), Scandal Proof: Do Ethics
Laws Make Government Ethical? Brookings Institution Press.
5. Messick, R. (2009), “Income and Assets Declarations: Issues to
Consider in Developing a Disclosure Regime”, U4, Issue 2009:6.
6. Mukherjee, R. and O. Gokcekus (2006), “Officials’ Asset Declaration
Laws: Do They Prevent Corruption?”, Global Corruption Report, pp.
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7. OECD (2008), The Istanbul Anti-Corruption Action Plan: Progress and
Challenges, OECD, Paris, www.oecd.org/dataoecd/24/42/42740427.pdf.
8. Sharma, N. and C. Chauhan (2009), “India to Enact Law to Protect
Assets of Judges”, OneWorld South Asia, 3 August,
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9. Transparency International Hungary (2007), “Corruption risks in
Hungary. Part One: National Integrity System Country Study”, www.transparency.hu/files/p/en/489/5603216722.pdf.

بخش سوم
مطالعات موردیِ اعالم داراییها
«مطارفات م رریِ اعالم راراییها» شام چهار مطارفهی م رری است اه ریت اری رظماری اسپاریا
ظ اظا این را رر اوار رم رههای ب یاری از سای اش رها ظ م اجع اشارب شلدب رر بخلش رظم پ شلش
میرهد این مطارفات م رری بل ماولای چلارچ ب تحلیللی تلدظین شلدب رر بخلش رظم بله شلک
ساختاریادتهای اعالم راراییها را رر ایلن چهلار اشل ر شل ح میرهلد ظ بله م لایلی ر یل اهلدا
سیاستگذاری ب ای پایهگذاری سی تمهای اعالم رارایی چارچ بهلای قلار ری ظ ت تیالات رهلاری
مجم عههایی از م ئ الن رظرتی اه ملزم به ارایهی اعالم راراییارلد ظ ارل اع اطالعلات مل رر ریلاز
رظا های راستیآزمایی اطالعات اعالم شدب مجازات تخلف ظ ادشای عم می میپ رازرلد هماولین
رر این مطارفات م رری ررم رر اقدامات ارجامگ دته ب ای ارزیابی اث بخشلی هزیولههای ارجلام شلدب
ب ای اج ای سی تم اعالم ام ا ظ اارآمدی این سی تمها بحث میش ر
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فصل 11
اعالم داراییها
در لیتوانی

بستر مطالعه
ریت اری یکی از ظسیعت ین سی تمهای اعالم رارایی را از ر

هد رارر این سی لتم از م لای

م ب ط به شیادیت ررا سی تم اراری را رر ب گ دته تا ماارزب علیه د ار ر ارت ب ثل ظت ظ ا لب
ث ظت غی قار ری ظ ریز پیشگی ی از تضار موادع را شام میش ر این اش ر ب ای حل

اطمیولان از

صداقت ظ شیادیت مدی ان رظرتی خ ر سازظااری رظگاره را به اار ب ته است:
 اعالم راراییها ظ ررآمدهای اد ار؛
 اعالم موادع شخلی
سی تم اعالم راراییها ظ ررآمدها رر سا  8770مف دی ظ رر سا  0224بهصل رت ارکت ظریکلی
ارامه یادت از آن تاریخ تااو ن بازرگ یهای متفدری ارجام شدب است رر سا  0229این سی تم به
اظهاررامههایی اه بخشی از آنها از پیش تکمی شدب ظ حاظی الیهی اطالعاتی ب ر اه از رهارهلای
ذیصالح مختلیی (ر ی بارکها مؤس ات اعتااری شل اتهای بیمله صلودظقهای بازرش لتگی
مؤس ات علمی ظ آم زشی ظ غی ب) رر رابطه با راراییها ظ ررآمدها ه د ر بهرستآمدب ب ررلد تغییل
یادت د ر م ظف است تا اطالعات م ج ر را ب رسی ظ ق متهای خاری د مهای م ب طه را پ اولد
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
اد اری است اه اارا رهای رظرتی به آنها سپ رب میش ر ظ حل

اطمیوان از ایناه موادع عم می

هم ارب جایگزین موادع د ری میش رد هد اظریه ظ اصلی اعالم راراییهای خل صی ایجار ابلزاری
مؤث ب ای ماارزب علیه د ار ب ر ظ رر سا  8776اج ا شد این سی تم از زمان پایهگلذاری تلا اول ن
تغیی ات زیاری راشته است؛ این تغیی ات متواظ با ق ارین تل یب شلدب رر سلا های 0222 8771
 0222 0224 0220 0228ظ رررهایت  0221ب ربارد اه میزان تغیی ات اعما شدب رر سلا 0221
زیار ب رب است د مهای اعالم راراییها ظ ریز ق ارین اعالم رارایی بین سا های  0222ظ  0221چهار
بار بازرگ ی شدبارد
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مبانی قانونی و تمهیدات نهادی
مااری قار ری سی تم اعالم راراییها ظ تضار موادع ریت اری از این مل بات قار ری تشکی شدب است:
ق ارین اصلی رر رابطه با ایجار ظ ماهیت سی تم (قار ن اعلالم راراییهلا ظ ررآملد ادل ار مقلیم 8قلار ن
تفدی موادع خل صی ظ عم می رر خدمات رظرتی 0قار ن امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد)VTEK( 0
ظ موتخای از تمهیدات م ج ر رر ق ارین عم می د اگی یا ق ارین ظیژب ر ی قار ن خدمات رظرتی قلار ن
البیگ ی 4قار ن ارتخابات پاررمان ریت اری ( )Seimasقار ن ارتخابات پاررملان ارظپلا قلار ن ارتخابلات
ریاست جمه ری قار ن پیشگی ی از د ار قار ن ب رسی تملک قار ری رارایلیهلای شخللی ظ موشلأ
ررآمد ظ سای ق ارین اه ه یک از عواص سی تم یا اص

اارا ری آن را تو یم میاوود

چارچ ب رهاری م جع این رظ ر ع اعالم رارایلی∙ رلامتم از اسلت ظ بل ت زیلع م لئ ریت میلان
رهارهای مختلف متکی است ه رهار رظرتی بله شلک خلاص رر قالا جملعآظری اظریلهی اعلالم
راراییها از ااراوان خل ر (غیل از ب خلی رسلتههای موتخلب م لئ الن عاریرتاله) ظ ریلز ب رسلی
رستهبودی ظ بایگاری اظریهی اعالم راراییها ظ موادع شخلی جمعآظری شلدب م لئ ریت راررلد ایلن
ظظایف رر حیطهی م ئ ریتهای رؤسای این سازمانها ق ار میگی ر یا بهص رت ظیژب به ایلن ادل ار
تی یض میش ر
سازمان بازرسی ماریاتی رظرت ررمجم عهی ظزارت رارایی م ئ ریت رسیدگی بله اعلالم ررآملد ظ
راراییها را ب عهدبرارر (این م ئ ریت از اارا ر اشارب شلدب رر بلاال د اتل ملیرظر ظ ال خلدمات
رظرتی را پ شش میرهد) از س ی ریگ امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد رظرتلی م لئ

رسلیدگی

بیشت به اعالم موادع ظ پ رازش الی اعالم ام ا م ب ط به رستههای موتخب م ئ الن اسلت (ایلن
م ئ ریت شام جمعآظری رستهبودی ظ بایگاری میش ر) عالظب ب این امی ی ن اخلالق م لئ الن
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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ردتار اد ار رر خدمات عم می است این امی ی ن رر رابطه با تلمیمگی ی ظ ح ظدل این م لای
صاحباختیار است هماوین م ئ

تدظین خطمشیهای رظششواسی اسلت ظ رررهایلت م لئ ریت

راستیآزمایی محت ی ظ تحقیر ظ ب رسی رر رابطه بلا م ول رین رقلض قلار ن را ریلز بل عهلدبرارر
امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد توها رهار تخللی است اه م ئ ریت اصلی آن اوت
شخلی است؛ رر سای رهارها عم اوت

اعالم موادع

موادع یکلی از اارا رهلای آن بله شلمار ملیرظر ایلن

امی ی ن از پوج عض تشکی شدب است رییاجمه ر سخوگ ی پاررمان ظ رخ لتظزی هل الدام
یک ری را اه شه تی بیرقص ظ بیش از رب سا سابقهی خدمت ح دهای بهعو ان عضل امی لی ن
اخالق م ئ الن ارشد رظرتی را رارر ب ای رظربای پوجسلاره ارتخلاب میاوولد؛ رظ ریل ریگل ت سلط
ریاست رارگاب عاری ظهیأت مدی بی ارجمن حک متهای خ رمختار محلی موتلب میش رد این پوج
ری بیش از رظ رظربی مت اری خدمت رمیاوود پاررمان ریت اری ( )Seimusرییا هیلأت ملدی ب را از
میان اعضای امی ی ن ارتخاب میاود تفدار ا ااراوان امی ی ن ررحا حاض  86ری است
به همین شک امی ی ن م ازی ارتخابات با پ شش ار اع مختلف اطالعات (راراییها ررآملد ظ
موادع د ری) به اعالم راراییهای ارسا شدب ت سط ااردیداهای ردات سیاسی (ا سیهای Seimas

ردت ریاست جمه ری ردات اعضای رظرت رظرتهای خ رمختار محلی ظ ا سیهای پاررملان ارظپلا)
رسیدگی میاود (عالظب ب این ظاحدها یا م ئ الن ظیژبای بل ای رسلیدگی بله اعلالم راراییهلا رر
شاخههای قضایی ظ قار نگذاری سی تم حک متی تخلیص رارب میش رد؛ بلهعو انمثا امی لی ن
اخالق ظ آیین راررسیِ پاررمان ریت اری)
مشمولین سیستمهای اعالم داراییها
یک بار ریگ اشارب میش ر هوگام شواسایی مشم رین سی تمهای اعالم راراییها بل ای ریتل اری
مواسب است اه ررم رر رظ ر ع اظهاررامه ظ بله هملین صل رت ررمل رر رظ رسلته از ادل ار مشلم
رژیمهای اعالم رارایی صحات ش ر
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اعالم منافع شخصی
اد اری اه ملزم به اعالم موادع شخلی میش رد عاارتارلد از سیاسلتمداران م لئ الن رظرتلی
خدمهی رظرت قضات متخللان ر امی اد اری اه ب ای سلازمانهای رظرتلی الار میاوولد ظ رر
مارکیت متلدیان رظرت خ رمختار ق ار راررد اد اری اه رر سازمانهای تخللیص رهولدب ب رجله ظ
رهارهای رظرتی خاصی دفاریت میاوود ظ به ایشان قدرت مدی یتی ظاگذار شدب اسلت ادل ار دفلا رر
ش اتهایی اه از امکهای ماری رظرت یا ب رجههای محلی استیارب میاوود سای اد ار ذیصلالح
رر زمیوهی مدی یت رظرتی ظ رؤسای هیأت مدی بی احزاب سیاسلی ظ مفلاظرین آنهلا ایلن ارزاملات
ررم رر مدی ان ش اتهای سهامی خاصی اه رظرت محلی 8مارک بیش از  22ررصد سهام س مایهای
آن است ظ مفاظرین آنها ظ ریز ب ای ااردیلداهای عضل یت رر مجللا ریتل اری ( )Seimasریاسلت
جمه ری اعضای رظرت خ رمختار محلی ظ م ازی ظ ب ای پاررمان ارظپا ریز صدق میاود
اظهاررامهها باید به مدت یک ماب از تاریخ ارتخابات قا

سمت یا ارتلاب ت سط دل ری اله رر

خدمات رظرتی استخدام شدب است به ریاست سازمان رظرتی یا بخشی از بدرهی رظرت اه دل ر رر آن
مشغ

به اار میش ر یا رمایودبی مجاز چوین رهاری تح یل رارب شل ر ایلن اظهارراملهها ت سلط

م ئ الن رظرتی تحت ب رسی ظ ریز هم ان ایشان تکمی میش رد د ری اه اظهاررامهها را تکمی
میاود باید ررص رتیاه هم اب با هم
م ب ط به هم

خ ر یا بهصل رت یلک خلار ار زرلدگی رمیاولد اطالعلات

را حذ اود

ررص رتیاه رر اطالعات اعالم شدب پا از تکمی اظهاررامه تغیی اتلی رخ رهلد دل ری اله رر
خدمات رظرت محلی یا م ازی خدمت میاود الزماست تا تغیی ات رخ رارب را حدااث تا رظ هیتله از
رظز رخدار تغیی ات اعالم اود اظهاررامهی رظم به اعالم راراییهای ساالره ضمیمه ظ به متمم آنهلا
تادی میش ر

1 -the state of municipality
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اعالم داراییها و درآمدها
این اظهاررامهها ب ای مول بین سمتهای سیاسی رظرتی ظ اعضای خار اربی آنها ااردیلداهای
ارارات سیاسی رظرتی ظ اعضای خار اربی آنها ااراوان رظرتی ظ اعضای خار اربی ایشان ضلابطین
ظ اعضای خار اربی ایشان اعضای ظاحدهای ارایه اوودب خدمات آم زش ر امی ظ اعضای خلار اربی
آنها قضات ظ اعضای خار اربی آنها رارستانها ظ اعضلای خلار اربی آنهلا ظ سلای م لئ الن ظ
اعضای خار اربی آنها ظ ریز اعضای اابیوه اعضای ش راهای رظرت محلی اعضای پاررملان ارظپلا ظ
اعضای خار اربی آنها ارزامی است
مو ر از اعضای خار ارب رر این اظهاررامهها هم ان ظ د زردان (ازجمله د زردخ ارلدبهای) زیل
 81سا است اه هم اب با اشخاص اعالماوودب راراییها زردگی میاوود میباشود ایلن ادل ار توهلا
ررص رتیاه مقیم رایم ریت اری باشود ملزم به اعالم راراییارد
اعالم ام ا ظ ررآمدها باید بهص رت ساالره ظ حدااث تا تاریخ یکم ماب میه سلا تح یل رارب
ش رد تفدار ا م ئ الن رظرتی تحت پ شش سی تم رزریک به  822 222ری است
دایره و محتوای اعالم داراییها
ررحا حاض اعالم موادع شخلی رر قارب ااغذی تح ی رارب میش رد ظ سپا ت سلط امیتله
اخالق م لئ الن ارشلد رظرتلی رر پایگلاب راربی ارکت ظریکلی خاصلی ظارر میشل رد اله ارگ هلا ظ
رظشهای پایگاب ارکت ظریکی یار شدب ررحا بها ر م تم میباشد
اطالعات زی باید رر اعالم راراییها ظج ر راشته باشلود ظ الزم اسلت تلا م لئ
هم

اعالماوولدب ظ

(ش یک خار ار /همخاره) ظی را رر ب گی ر:
 اطالعات شخلی (اسم اام اد شواسایی شمارب بیمه تأمین اجتماعی رظرتی مح اار ظ سمت)؛
 اطالعات م ب ط به اشخاص حق قی (سای سازمانها ظ مؤس ات) اه رر تملک م ئ
هم

ظ یلا

ظی ق ار راررد یا ایشان رر آن سهم راررد یا جزظ مؤس ان آنها ه تود؛

 اطالعات م ب ط به ه یک از دفاریتهای د ر یا هم

(ش یک خلار ار /همخارله) ظی طالر
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تف یف مل بهی ماریات ب ررآمد د ری؛
 عض یتها م ئ ریتها ظ پی ردهای دل ر بله اشلخاص مؤس لات ارجمنهلا صلودظقها ظ
مجامع به استثوای عض یت رر احزاب سیاسی؛
 هدایای رریادتی رر  80ماب گذشته ررص رتیاه قیمت آنها از  822ریتاس 8بیشت باشد؛
 خدمات رریادت شدب بهص رت رایگان یا خدماتی اه هزیوهی آنها ت سط اشخاص حقیقلی ظ
حق قی ریگ ی طی  80ماب گذشته رریادت شدب است ررص رتیاه هزیولهی آنهلا بلیش از
 8 222ریتاس باشد؛
 ت ادقات/ق اررارهایی اه ت سط ط

اعالماوودب یا هم

ظی رر  80ماب گذشته امضا شدبارد؛

 خ یشان رزریک ظ اعضای خار ارب ظ سای اد اری اله دل ر تکمی اوولدبی اعلالم راراییهلا
میشواسد ظ ممکن است باعث ب ظز تضار موادع ش رد
اعالم راراییها ظ ررآمدها ازر

رای ب ظ محت ایِ اظهلارات بلا اعلالم راراییهلا ظ رظا تکمیل ظ

ایجار پ ظردبی تفیین شدب ت سط ارارب ماریات م ازی شک یک اری رارر ازاینرظ تمام ا لاری اله
ملزم به تح ی اعالم 0رارایی ظ ررآمدرد باید اطالعات زی را د اهم اوود:
 ام ا غی موق
 ام ا موق

ازجمله سازبهای ساختماری راتمام؛
ررص رتیاه این ر ع ام ا به ساب مل بات قار ری جمه ری ریت اری مشلم

محدظریتهای قار ری رااشود؛
 موابع پل ری رگهلداری شلدب رر بارکهلا ظ سلای مؤس لات اعتالاری یلا رر محل ریگل ی
 - 5لیتاس نام واحد پول لیتوانی بود و مخفف آن نیز  Ltمیباشد .هر لیتاس معادل  599سنت اسیت .طبیق
برنامههای اقتصادی اتحادیه اروپا قرار بود لیتاس در تاریخ  5ژانویه  1959با یورو جایگزین شود ولی بهدلییل
رکود اقتصادی اتحادیه اروپا این جایگزینی به تأخیر افتاد .سرانجام در تاریخ  5ژانویه  1951لیتوانی نییز بیه
جمع کشورهای محدوده یورو پیوست و واحد پولی لیتاس را کنار گذاشت.
 - 1تنها به استثنای خدمهی دولتی و مسئوالن دولتی که حقوق اشخاصِ مربیوط بیه فعالیتهیای عملییاتی
جمهوری لیتوانی را دارند و فعالیتهای آنها تحت قانون فعالیتهای عملیاتی قرار میگیرد .آنهیا و اعضیای
خانوادهی ایشان اموال خود را مطابق با روالی مجزا و در بازهی زمانی تعیین شده توسط دولت ییا مسسسیات
مجاز اعالم میکنند.
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ررص رتیاه مالغ ا موابع پ ری بیش از  0222ریتاس باشد؛
 موابع پ ری اه استق اض شدب اما بازپ راخت رشدبارد ررص رتیاه ماللغ ال آنهلا بلیش از
 0222ریتاس باشد؛
 موابع پ ری اه ق ض رارب شدبارد ظ بازپاگ دته رشدبارد ررص رتیاه مالغ ا آنها بیش از
 0222ریتاس باشد؛
 آثار هو ی سوگهای قیمتی ج اه ات ظ دلزات گ انبها ررص رتیاه ارزش ه یلک از ایلن
اقالم بیش از  0222ریتاس باشد؛
 اظراق بهارار ررص رتیاه مالغ ا چوین اظراقی از  0222ریتاس بیشت باشد
ام اری اه مشم

اعالم راراییها میش رد باید ررب گی ردبی ام ا رگهداری شدب رر جمهل ری

ریت اری ظ خارج از آن باشود بااینحا ام اری اله طلی همکلاری بلا سلازمانهای مجل ی قلار ن رر
عملیات مخییاره رر اختیار د ر ق ار میگی رد رااید اعالم ش رد
پردازش اعالم داراییها
چواناه پیشت ریز اشارب شد اظهاررامههای موادع شخلی ب لته بله ایناله م لئ الن رر چله
رستهبودی ق ار گی رد ت سط مدی یت سازمانهایی اه م ئ الن رظرتی رر آنها استخدام میش رد یلا
ت سط امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد رگهداری میش رد اوتل

پل رازش ظ راسلتیآزمایی اعلالم

راراییهای تح ی رارب شدب رر پ ظردبهای مجزا ت سط اد ار ظ یا مؤس ات زی ارجام میش ر:
 امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد رظرتی؛
 سازمان بازرسی ماریات رظرتی؛
 رییا یا رمایودبی مجاز ریاست رهارهایی اه مقام رسمی رظرتی م ب طه رر آن استخدام میش ر
 سازمانهای مج ی قار ن؛
رر رتیجهی این اارا ر رؤسا یا رمایودگان مجاز رؤسای مؤس اتی اه م ئ الن رظرتی رر آنهلا
استخدام شدبارد به زی رستان خ ر رر رابطه با اج ای تمهیدات قار ن اعالم راراییهلا پیشلوهارهایی
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ارایه میاوود ظ ررص رتیاه ب اساس اص

موطقی ش اهدی ظج ر راشته باشد اله دل ر از ارزاملات

این قار ن تافیت رمیاود رییا یا رمایودبی مجاز ظی ررم رر دفاریتهای اارمود متهم تحقیقلات ظ
ب رسیهای الزم را ارجام میرهد ایلن تحقیلر ظ ج لتظج ممکلن اسلت بلا پیشقلدمی ظ ایجلار
تمهیدات الزم از ط

ظی یا طار ررخ است امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد ص رت پذی ر

ررص رت ریاز به ب رسی صحت اطالعات ارایه شدب رر اعالم موادع شخلی ب رسی ت سط :ارف)
سازمان بازرسی ماریات طی پیشوهار رییا آن رهار یا امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد رظرتی؛ یلا ب)
ت سط رییا رهار رمایودبی مجاز ظی یا امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد رظرتی ارجام خ اهد شد
رتیجهی این رست راستیآزماییها بله امی لی ن اخلالق م لئ الن ارشلد تح یل رارب میشل ر
امی ی ن مذا ر ممکن است م اح راستیآزمایی را به رح ی ریگ آغاز اود یا ب اساس میزان رضایت
از یادتهها اقدامات ریگ ی را آغاز رماید اگ عواص ج م رر خال رظا راسلتیآزمایی مشلخص شل رد
اطالعات به سازمانهای رارستاری ظ سازمانهای مج ی قار ن م ب طه ارسا میش رد
سی تم پ رازش اعالم راراییها ظ ررآمد م تق از سی تم اعلالم مولادع شخللی بولا میشل ر
اراربهای ماریات صحت راربهای ارایه شدب رر اعالم راراییها ظ ررآمد را ب رسی ظ این اظهاررامهها را

جمعآظری ظ ذخی ب میاوود سازمان مدی یت خدمات رظرتی ب اساس راربهای جمعآظری شدب از ردت
ثات م تخدمین رظرت 8باید تا اظ د ریهی ه سا ده ستی از اسامی اد ار مقیمی را اله بلهعو ان
م تخدم رظرت طی سا قا (موتهی به سا جلاری) رر اسلتخدام رهارهلای رظرتلی ب ربارلد را بله
اراربی ماریات تح ی رهود
ارارات محلی ماریات حر صدظر رست ر الزماالج ایی را راررد اه بهظاسلطهی آنهلا ادل ار مقلیم
ملزم میش رد تا موابع ا ب راراییهای اعالم شدبی خ ر را اثاات اوود رر این م ارر صحت مولابع
اات اب راراییهای اظهار شدب باید ت سط اسواری اه گ اب ارجام مفامله میباشود ظ یلا ریگل اسلوار
قار ری مفتا ظ یا تأییدیه اتای صارر شدب ت سط شخص ثارث اه با قلار ن مطابقلت رارر بله اثالات
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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است بهرستآمدب باشود این رست تمهیدات استیارب از سلازظاارهای ا لب ررآملد رامشل ظع را رر
ر ارت ب ث ظت ممکن ظ اغلب اظقات به م دقیت تحقیر ظ ب رسیهای ضد د ار امک میاوود
مجازاتها
مجازاتهایی ارضااطی ب ای تخلف از ارزامات اعالم موادع شخلی ظضع شدبارد این مجازاتهلا
از «مجازات ساک »8ر ی ت بیخ علوی اعما محدظریت ظ ممو عیت (مارود محدظریت ارتقا ظ تش یر
به مدت یک سا ) تا اخ اج از ارارب ظ یا سمت با ممو عیت حض ر مجدر رر خدمات رظرتلی بله ملدت
سه سا را شام میش رد
اد ار مشم

اعالم رارایی ظ ررآمد اه از تح ی اظهاررامههای خ ر س باز میزرود ظیا بله م قلع

م در به ارسا آن رمیش رد ظ رر ا اظهاررامهای تح ی رمیرهولد یلا اطالعلات راررسلتی ارایله
میاوود مشم

م ئ ریت حق قی ظ اراری میش رد

افشای عمومی
اعالم ساالرهی موادع شخلی بهص رت ساالره ظ به هزیوهی رظرت رر رظزرامله رسلمی ریتل اری:
( valstybes piniosم ) حدااث تا اظ می موتش میش رد ایلن اظهارراملهها شلام اعلالم مولادع
شخلی اد ار زی میگ رر:
« رییاجمه ر اعضای پاررملان ( )Seimasرخ لتظزی ظزرا مفلاظرین ظزرا م لئ رین ردلات
ظزارتخاره رؤسا ظ قضات رارگاب قار ن اساسی رییا رارگاب عاری رارگابهای استیوا ظ رارگابهلای
شه ستانها رؤسا ظ قضات شفب رؤسای رارگابهای اقتلاری ظ رارگلاب محلالت مفلاظرین رؤسلا ظ
قضات رارگابها رارستان ا ظ مفاظن رارستان ا رؤسای بخشهلای اراری ردتل رارسلتان ال
رؤسای ردات رارستان ا شه ظ محالت م ئ الن ارشد ردت ح اب سی ملی اسلتارداران مفلاظرین
استارداران رؤسای سازمانهای رظرتی (ارارات سلازمانها ظاحلدهای خلدمات ظاحلدهای بازرسلی)
1- soft sanctions
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رؤسای ارارات سازمانها ظاحدهای خدمات ظاحدهای بازرسلی اله رر ظزارتخارلهها ایجلار شلدبارد
رؤسای سای مؤس ات مدی یت رظرتی (مدی ان ا مدی ان رؤسلا) مفلاظرین رؤسلا ریلیا هیلأت
مدی بی بارک ریت اری ظ مفاظرین ظی مدی ان عام ارارب گم ک رر ظزارت رارایی ظ ارارات گم الات
محلی مدی ان عام اراربی بازرسی ماریات اش ر رر ظزارت رارایی ظ ارارات ماریات محللی ملدی ان
هیأت تحقیر ظ ب رسی ج ایم اقتلاری رر ظزارت اش ر ظ مدی ان عامل ظاحلدها (زی مجم علههای)
تحقیر ظ ب رسی ج ایم اقتلاری االرت یهای شه ها ظ محالت امی

ا پلیا امی

م لئ

ظ سای امی های ارشد پلیا شه راران مفاظران شه رار ملدی ان رؤسلای اارگ ظبهلای شل رای
شه ظ آما رزمان ریت اری (ظاب ته به پاررمان) »8

جدظ  : 8-82اطالعات م ب ط به تفدار اظهاررامههای موتش شدبی اعالم موادع شخلی
سال
تعداا

0222

0228

0220

0220

0224

0222

0226

0229

0221

0227

8929

0884

0884

8227

0828

0014

0000

0269

0608

88079

افراا
تمام اد ار میت ارود پا از ارایهی م توداتی اه ه یت ایشان را تأیید اود ظ با طلی رظا تفیلین
شدب ت سط امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد به اعالم موادع شخلی ساالره سای اد ار رسلت یابولد
مطابر با تلمیم مثات امی ی ن اخالق م ئ الن ارشد موادع شخلی اعلالم شلدب سلای ادل ار رر
خدمات رظرتی م ازی یا محلی را ریز میت ان علوی ا ر
باید ت جه راشت اه اطالعات م ب ط به ررآمد ظ راراییهای ساالره را رمیت ان علولی ال ر مگل
ب ای ااردیداهای سلمتهای سیاسلی رظرتلی رییاجمهل ر جمهل ری ریتل اری اعضلای Seimas

اعضای پاررمان ارظپا رخ تظزی ظزرا صدراع م مفلاظن صلدراع م متللدی ردتل رخ لتظزی
مشاظر رخ تظزی مفاظرین ظزرا اعضای ش رای شه اعضای هیأت ریی لهی رارگابهلا ظ مفاظرلان
ایشان قضات رارستان ا ظ مفاظران ظی رؤسای ظاحدهای ردت رارستان ا ح اب س ا رظرت
1- Seimas Ombudsmen
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ظ مفاظران ظی ااراوان رظرتلی اراربی ح اب سلی اشل ر م لئ رین رظرتلی ارارب گمل ک رر ظزارت
رارایی م ئ رین رظرتی اراربهای ماریات ظ سلای ااراولان رظرتلی ظ اعضلای خلار اربی ایشلان (بله
استثوای ااراوان رهارهای عملیاتی) اه اعالم راراییها ظ ررآمدهای ایشان بهص رت ساالره ظ تا قا
از رظز اظ ااتا رر شماربی ظیژبی رظزرامهی رظرتی موتش میش ر

جدظ  :0-82اطالعات م ب ط به اظهاررامههای موتش شدبی اعالم راراییها ظ ررآمد
سال

0224

0222

0226

0229

0221

0227

تعداا افراا

42172

40278

48070

47097

40672

44046

ارارب ا ماریات اطالعات م ب ط بله اعلالم راراییهلای ایلن رسلته از م لئ الن را رر ضلمیمه
ظیژبای از رظزرامهی رسمی 8موتش میاود
سای خدمهی رظرتی ظ اعضای خار اربی ایشان ریز اجازب راررلد تلا اطالعلات م بل ط بله اعلالم
راراییهای خ ر را به هزیوهی رظرت رر ضمیمه ظیژبی رظزرامهی رسمی موتش اوود چکیدبی تأییلد
شدبای اه حاظی اطالعات پایهی اعالم راراییهاسلت ظ ریلز رضلایترامهی مکتل ب علولی ال رن
اطالعات ت سط خ ر اد ار به ردت تح ی یهی رظزرامهی رسمی تح ی رارب میش ر
ارزیابی سیستمهای اعالم دارایی
ب اساس پژظهش ارجام گ دتله ت سلط سلازمان شلیادیت بینارملل ریتل اری 0بلا عول ان «پلژظهش
تشخیلی -رقشهی د ار ریت اری» 0رر سا  0221هوگامیاه از پاسخرهودگان پ سیدب شد ادام یلک از
تمهیدات ااهش د ار بیشت ین اث بخشی را راررد «ب رسی پیشیوهی م ئ الن رظرتی ظ ر ارت ب شیادیت
ام ا خار اربی ایشان» رر رربی پوجم ( 08ررصد رر سا  0221رر مقای ه با  07ررصد رر سا )0224
ق ار گ دت؛ هوگامیاه از خ ر م ئ الن رظرتی همان سئ ا پ سیدب شد  08ررصد ادلزایش پاسلخگ یی
م ئ الن رظرتی ظ  00ررصد اج ای اص

الی حاام ب اعالم ررآمد را ارتخاب ا ررد
1- Valstybės žinios
2- Transparency International Lithuania
3- Diagnostic Research – Lithuanian Map of Corruption
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فصل 11
اعالم داراییها
در رومانی

بستر مطالعه
رر اش ر رظماری م ض ع اعالم راراییها ظ موادع بخشی از سیاست ضد د اری بزرگت میباشد
مقامات رظماری رر میان رالی ط احی این ر ام م ارر زی را عو ان ا ررد:
 اج ای سیاست تضار موادع؛
 ادزایش اعتمار ظ پاسخگ یی عم می؛
 تطابر با ارزامات بینارمللی؛
 بهعو ان بخشی از د ایود همکاری با اتحاریه ارظپا؛
 حل

اطمیوان از شیادیت رر اارا ر رستگابهای رظرتی؛

بها ر میزان ماارزب با د ار ازط یر ابزارهای مدی یتی
اعالم راراییها ابتدا رر ااتا  8776مف دی شد ظ پاازآن تاریخ به تدریج بهال ر یادلت رر ابتلدا
اعالم راراییها بهص رت علوی اج ایی رمیشد اما رر سا  0220بهص رت علولی اجل ا گ ریلد ظرلی
محت ای د م م ب ط به اعالم رارایی به میزان چشمگی ی الاهش یادلت رر سلا  0222چلارچ ب
اعالم راراییها بار ریگ اصالح شد تا تمامی اطالعات م تاط را رر ب گی ر رر مق رات سا  0222ریز
به رظشوی بیان شدب است اه این بیاریهها اسواری علویارد رر طی این رظرب ب س م ضل ع ادشلای
راراییها رر اوار تأمین موابع ماری احزاب سیاسی ظ ادشای دفاریتهای س ظیا اطالعاتی 8رر خلال
ر ام ام ری تی رایماً مشاج اتی ص رت میگ دلت زیل ا ایلن م ضل ع ب لیار ح لاس بل ر دشلار
م تم ی اه از جارب اوشگ ان خارجی ر ی ش رای ارظپا ظ اتحاریهی ارظپا اعما میش ر همل اب بلا
تقاضای دزایودبی جامفهی مدری ب ای شیادیت م أرهی ادشای راراییها ظ مولادع را رر رسلت ر الار
مقامات رظماری ق ار رارب است مهمت ین ری ظی پیش ب ردب ب ای پیش دتی چشلمگی رر رظربی بلین
سا های  0222ظ  0229اعما شد این زماری ب ر اه رظماری ب ای ظرظر بله اتحاریلهی ارظپلا آملارب
1- intelligence service

 /112اظهار داراییهای مقامات دولتی ،ابزاری برای پیشگیری از فساد

میشد پا از ایناه مذاا ات رر سا  0224به رتیجه رسید سود م ضع مشت ک ر ات به عدارت ظ
م ای راخلی 8م رر ت ادر ق ار گ دت اه رر آن ح زبهایی اه رظماری ملزم میشلد رر آنهلا بهال ر
یابد مط ح شدب ب ررد اگ چه اتحاریهی ارظپا به ظج ر سی تم اعلالم راراییهلا ظ مولادع (رر شل ایط
عض یت رظماری رر این اتحاریه) اشارب ال رب بل ر املا رر شل ایط عول ان شلدب بل ریلاز بله ایجلار
سازظاارهایی اارآمد ریز تأاید شدب ب ر اه به م جب آن استیارب از مجازات بازرارردب 0ممکن میشلد
عالظب ب این ( GRECOگ ظب رظرتهای مخارف د ار )0رر سا  0222پیشلوهار ال ر «تلا سی لتم
اث بخشی ب ای ر ارت ب اعالم راراییها ظ موادع مف دی ش ر»
پا از تغیی رظرت رر سا  0224ائتال حاام جدید رر سا  0222رر تالش ب ای رشلان رارن
اراربی م ج ر ب ای اج ای ت ادر حاص شدب با اتحاریهی ارظپا شک دفلی اعالم راراییها ظ مولادع
را به تل یب رسارد د ایود تل یب به هیچظجه سارب را ر :مواظ بهلا رر پاررملان بلاال گ دتله بل ر ظ
ب خی اعضای پاررمان تالش میا ررد تا قاربهای پیشوهار شدب ت سط رظرت را بله شلکلی اساسلی
تغیی رهود رررهایت ائتال حاام م در شد تا رمایودگان خل ر رر پاررملان را ب لیج اولد ظ اعلالم
راراییها ظ موادع به شک پیشوهاری به تل یب رسیدرد بالداصله پا از تل یب قاربهلای جدیلد
ایجار سازظاار اث بخش ب ای راستیآزمایی ش ظع شد اه اعالم راراییها اعالم موادع ظ مغای تهلای
احتماری را پ شش میرار رراین د آیود خل صلا ب رسلی م لأرهی ا لب ثل ظت رامشل ظع (ثل ظت
رام جه) مشک آد ین ب ر؛ چ ااه رر قار ن اساسی رظماری پیشد ضلی ظجل ر رارر ماولی بل ایناله
الیهی راراییهای د ر از م ی قار ری بهرستآمدبارد عالظب ب این رر قار ن اساسلی تلل یح شلدب
است اه ملاررب توها ررم رر ج ایم یا تخطی از قل ارین رخ میرهلد ایلن تمهیلدات راسلتیآزمایی
راراییها ظ اعما مجازاتها را ب یار رش ار میا ررد پا از ظرظر رظماری به اتحاریله ارظپلا رر سلا
 0229سازظاار راستیآزمایی ظ همکاری خاصی رر ح زبی اصالحات ق بی قضلاییه ظ مالارزب علیله
د ار به اج ا گذاشته شدرد رر این حا چهار هد تفیین شد اه رظمین هد ررم رر راستیآزمایی
1- Common Position Paper on Justice and Home Affairs
2- deterrent sanctions
3- Group of States against Corruption

فصل یازدهم :اعالم دارایی در رومانی 113/

اعالم راراییها ب ر« :طار پیشبیوی سازمان ررستکاری 8تأسیا ش ر اه م ئ ریت آن راستیآزمایی
راراییها مغای تها ظ تضار موادع احتماری ظ اتخاذ تلمیمات الزماالج ا ررم رر ر ع مجازات بازرارردب
است» رر رتیجه گزارشهای ه یک از اش رهایی اه ت سط امی ی ن ارظپلا بله تلل یب میرسلد
ارزیابی سی تم ادشای راراییها را ریز شام میش ر ط احی سازظاارهای اوت ری ااری رش ار بل ر ظ
پاررمان ق ارین تأسیا سازمان ملی ررستکاری را رر ماب میسا  0229تل یب ا ر
پاربای از ق ارین اه رر این زمیوه بیشت ین م ض عیت را راررد به ق ار زی میباشود:
 قار ن شماربی  8776/882رر رابطه با اعلالم راراییهلا ظ اوتل

ثل ظت م لئ الن رظرتلی

قضات م تخدمین رظرت ظ صاحبمولاان ب ج ته
 قار ن شماربی  0222/91رر رابطه با پیشگی ی اشف ظ مجازات مااررت به د ار
 قار ن شماربی  0220/868رر رابطه با تفداری از تمهیدات ب ای حل

اطمیوان از شلیادیت رر

عملک ر ارارات رظرتی رر رستگابهای رظرتی ظ محیط ا بظاار ظ پیشگی ی ظ مجازات د ار
 حکم حک متی اضط اری شماربی  0222/84ررم رر اصالح قارب اعالم رارایی ظ موادع
 قار ن شماربی  0229/844رر رابطه با تأسیا سازمانرهی ظ عملیات سازمان ملی ررستکاری
 حکم حک متی اضط اری شماربی  0229/47رر رابطه با اصلالح ظ تکمیل قلار ن شلماربی
0229/844
 قار ن شماربی  0221/74بهمو ر تأییلد حکلم حکل متی اضلط اری شلماربی  0229/47ظ
هماوین اصالح ظ تکمی قار ن شماربی 0229/844
نهادسازی
رر ماب میسا  0229قار ن تأسیا سازمان ملی ررستکاری ( )NIA0بله تلل یب رسلید NIA

سازمان مدی یتی م تقلی است اه رر رابطه بلا قل بی قضلاییه ملدی ان ظ قار نگلذاران صلالحیت

1- integrity agency
2- National Integrity Agency
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رامحدظری رارر ظ اعالم راراییها اعالم موادع ظ تطابر با ر ام مغای تها را ب رسی میاولد پاررملان
طار پیشوهار رظرت قدرت  NIAرا ااهش رار اما حتی تل یب این ر لخهی مالیمتل قلار ن ریلز
بحثب ارگیز ب ر ررم رر صالحیت  NIAمواظ بهای گ ت ربای ب گزار شلدرد ظ ب لیاری از اعضلای
پاررمان ب علیه اوت

ث ظتهای رام جهی اه ت سط اعالم راراییها ادشا میگ ریلد بحلث ا ررلد

استدال م ج ر رر پا این م ض ع این ب ر اه ق ارین ایی ی ظ اراری ملاررب امل ا را بل ارایلهی
ش اهدی مش ظط میاوود اه ب اساس آن راراییهای م رر اشارب رر رتیجهی ج م یا تخطی از قار ن
ا ب شدب باشود یا رر رابطه با ج م یا تخطی از قار ن م رر استیارب قل ار گ دتله باشلود ررحاریاله
تمهیدات قار ن  NIAررص رتیاه م ئ

رظرتی خاصی م در به ت جیه ادزایش قاب ت جله ثل ظتش

رر زمان تلدی سمت رش ر ملاررب را مجاز میرارد رر رتیجه قار ن مللارربی ثل ظت رام جله را
مجاز میرارد اما ابزارهایی اه ب ای ارجام راستیآزمایی رر اختیار بازرسان سلازمان مللی ررسلتکاری
( )NIAق ارگ دتهارد قدرتی را اه رر ابتدا مدر

ب ر رداررد مواظ بی ریگ ی (اله پلیش از ارسلا

پیشر یا به پاررمان ت سط رظرت ح ظدل شد) به تف یف تضار موادع م ب ط ب ر پیشر یا اظریه
رر قار ن اراری تف یف ظسیعت ی ارایه ا رب ب ر ظ رر آن عو ان شدب ب ر اه تضار مولادع از پلیش رر
قار ن جزا ریدب شدب است ] [1بااینحا تلمیم رهایی این ب ر اه تف یف تضار مولادع تحلت قلار ن
اراری به ب تگان ررجه یک محدظر ش ر (اه ررظاقع رایل بی ا چلکت ی از تف یلف ارایله شلدب رر
قار ن جزا است) ظ ریز موادع غی ماری را ریز شام ش ر رای بی مغای ت هماوان بلدظن تغییل بلاقی
میمارد ظ به ط ر عمدب رر قار ن  0220/868ظ آیینرامههای مل ب ب ای م ئ الن رظرتلی مختللف
رحاظ میش ر
به همریختهگی ایجار شدب بهظاسطه تل یب این قار ن رر مابهای آتی ارامله یادلت تلا جلایی اله
سازمان ملی ررستکاری ب ای رریادت ب رجههای تخلیص رارب شدب ظ تهیهی دضایی مواسب ب ای مق
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؛
 را ر اراربی سیاسی ب ای تحکیم سازمان؛

فصل یازدهم :اعالم دارایی در رومانی 195/

 ر اقص قار ری؛
 مدت ط الری رظا های خ ید رظرتی؛
 ری ظی ار اری رااادی؛
 رستمزرهای پایین ب ای بازرسان سازمان ملی ررستکاری؛
 ظااوش رظرت به بح ان اقتلاری اه ب استخدام ری ظهای جدید اث ی مویی میگذاشت
 ظظایف عمدبی  NIAعاارتارد از:
 جمعآظری اظهاررامهها؛
 رگهداری اظهاررامهها؛
 حل

اطمیوان از ایناه عم م به اظهاررامهها رست سی راشته باشود؛

 اوت

تح ی اظهاررامهها؛

 تش یح خطمشیها ب ای م ئ الن رظرتی ررم رر رح بی تکمی د مهای اعالم رارایی؛
 ارایهی مشاظرب ررص رت ررخ است م ئ الن رظرتی؛
 راستیآزمایی محت ایِ اظهاررامهها؛
 تح ی پ ظردبها به رارگابها با پیشوهار اعما مجلازات رر مل ارر ظجل ر مغلای ت بلا اصل
ادشای راراییها تضار موادع ظ ر ام مغای ت؛
 تذا به سازمانهای بازرسی ایی ی رر رابطه با خطاهایی اه ممکن است موج بله ارتکلاب
ج م ش رد؛
 تش یح پژظهشها ظ تحلی ها ظ جمعآظری آمار ساریاره
حیطه قدرت سازمان ملی ررستکاری ( )NIAعاارتارد از:
 رست سی به اسوار ظ س ابر م ب ط به مقامات رظرتی؛
 حر ررخ است ت ضیح از م ئ
 حر ررخ است اظهارر
تحت ب رسی میباشد؛

رظرتی اعالماوودبی رارایی یا سای اد ار؛

اارشواسی پا از رریادت رضلایت دل ری اله اعالمیله امل ا ظی
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 حر ج یمه ا رن م ئ

رظرتی متهم

جدظ  :8-88ب رجهی  NIAبه ی رظ
سال

کل

کارکنان

کاالها و خدمات

سرمایهگذاری

0229
0221
0227

172 .222
0 .622 .222
0 .602 .222

212 .222
8 .012 .222
0 .208 .222

886 .222
120 .222
706 .222

874 .222
029 .222
668 .222

سازمان ملی ررستکاری رر ماب میسا  0229تأسیا شد اما اظاخ سا  0229ظ زماری ش ظع به
اارا ر اه قائم مقام سازمان صداقت ملی ارتخاب شدب ب ر (رر رقابت ب ای رسیدن به سمت ریاسلت
سازمان ملی ررستکاری هیچیک از ااردیداها م در رشدرد) پاازآن قائم مقام سازمان بلا پیگیل ی
خ ر مولب ریاست سازمان را از ارزام به اعالم ام ا م تثوی ال ر پلاازآن موللب قلائم مقلامی
سازمان خاری شد ظ تا به ام ظز همانط ر باقی ماردب است ( NIAرت ار لت قلائم مقلامی بل ای ایلن
سازمان ارتخاب رماید ظ رری این ام ریز محدظریتهای ب رجهای ظ عملک ر ضفیف ااردیداهای بل ر
اه ب ای تلدی این مولب با یکدیگ رقابت میرم ررد) رر سا  0227تفدار ااراوان  NIAبه 886
ری ازجمله  29بازرس (اه از اارا رهای عملیاتی اطمیوان حاص میا ررلد) ظ  27پ سلو اراری ظ
پشتیااری رسید
ام ر ارت ب سازمان ملی ررستکاری ت سط ش رای ملی ررستکاری 8اه ررظاقع هیأتی است اله
مجلا سوای رظماری آن را ارتخاب میاود ص رت میپذی ر ] [2مجلا سوای رظماری ممکن اسلت
پی ظ پیشوهار ش رای ملی ررستکاری مدی یت  NIAرا ب اوار اود به محض ایناه ت ایلب شل رای
ملی ررسلتکاری مشلخص گ ریلد اصل ت لاظی رر رمایولدگی (پاسلخگ یی) 0رر تملامی رربهلای
سازمانهای رظرتی اه رر حیطه ر ارتی سازمان ملی ررستکاری ق ار میگی رد مط ح گ ریلد شل را
با اختیارات پاررماری خاصی اه ت سط مجلا سوای رظملاری اعملا میشل ر دفاریلت میرمایلد املا
عملک رهای پاررماری ردارر
مدی ا ظ مفاظن مدی ا  NIAپا از رقابتی علوی اه ت سلط شل را ب گلزار میشل ر ارتخلاب
1- the National Integrity Council
2- The principle of equal representation

فصل یازدهم :اعالم دارایی در رومانی 199/

میش رد این اشخاص ممکن است به یکی از رالی زی ب اوار ش رد:
 استفیا؛
 اشتااهات مدی یتی؛
 محک میت قطفی به اتهام تخلف قضایی؛
 ررص رتیاه اثاات ش ر اه تمهیدات قار ری م ج ر رر رابطه با تضار موادع یا ر ام مغلای ت ظ
یا حکم ملارربی بخشی از راراییها یا ااالی خاصی را رقض ا ربارد؛
 رداشتن ارزامات ظ یا ش ایط خاص ب ای تلدی سمت م ب طه
 NIAعالظب ب اوت

ماری از ط

ری ان محاساات باید ممیزی خارجی زظرهوگامی ریز ارجلام

رهد ممیزی باید شام پیشوهارهایی رر رابطه با مدی یت رهار باشلد ظ ت سلط ملدی عام  NIAبله
ش رای ررستکاری ریز ارایه رارب میش ر یادتههای ممیزی ممکن است بهعو ان ماولای رتیجلهگی ی
شک ت مدی یت رهار رر ارجام مواسب ظظایف مح ره قلمدار ش ر
عالظب ب  NIAه یک از رهارهلای رظرتلی بایلد دل ری را بلهعو ان م لئ

جملعآظری اعلالم

راراییهای ارسا شدب ت سط ااراوان خ ر تفیین ظ رر این زمیوه با  NIAهمکاری اوولد ایلن دل ر
باید بهص رت م تقیم به س پ ست ظاحد رظرتی پاسخ رهد ظ ه رظ رر قاا عملک ر صلحیح سی لتم
م ئ ارد
م ارر زی ازجمله م ئ ریتهای د ر مول ب است:
 رریادت ظ ثات اعالم راراییها ظ اعالم موادع ظ صلدظر بالداصللهی تأییلد رریادلت بله ظاحلد
امارات ظ ارایهی مشاظرب رر رابطه با تکمی د م م ب طه به شک صحیح ظ رر م عد مق ر
 حیظ س ابر اعالم راراییها ظ اعالم موادع رر ردات ثات رظرتی ظیژبای بله رلام «ردتل ثالت
اعالم راراییها» ظ «ردت ثات اعالم موادع» اه رح ب ثات ه یک طی تلمیمی حکل متی ظ
ب اساس پیشوهار  NIAتفیین میش ر
 اطمیوان از ارسا اعالم راراییها ظ اعالم موادع رر ظبسایت رهلار (ررصل رت ظجل ر) یلا رر
تابل ی اعالرات حدااث تلا  02رظز از زملان رریادلت اعلالم راراییهلا ظ اعلالم مولادع بایلد

 /194اظهار داراییهای مقامات دولتی ،ابزاری برای پیشگیری از فساد

بهص رت مداظم ظ حداق تا  2سا از زمان ارتشار رر ظبسایت باقی بمارود ظ پلاازآن طالر
قار ن بایگاری ش رد
 ارسا ر خههای تأیید شدبی اعالم راراییها ظ اعالم موادع بله  NIAحلدااث تلا رب رظز از
زمان رریادت اه ت سط  NIAتا  02رظز از زمان رریادت رر ظبسایتش موتش میشل ر ظ بله
مدت مق ر شدب رر قار ن رر آن باقی میمارد
 ارتشار اسامی ظ سمتهای اد اری اه اعالم راراییها ظ اعالم موادع خ ر را تا حلدااث  82رظز
پا از م عد تح ی قار ری تح ی رداربارلد رر ظبسلایت (ررصل رت ظجل ر) یلا رر تلابل ی
اعالرات این اطالعات به سازمان ارسا خ اهود شد
 ارایهی مشاظرب رر رابطه با محت ا ظ اج ای تمهیدات قلار ری رر رابطله بلا اعلالم راراییهلا ظ
راستیآزمایی تضار موادع ظ مغای تها ازط یر تلحیح ریدگاب ها طار ررخ است اشخاصلی
اه ر ات به تح ی اعالم راراییها تکلیف قار ری راررد
چه کسانی داراییهای خود را اعالم میکنند؟
 رییاجمه ر رظماری ظ ریز مشاظران رییاجمه ر ظ رظرت؛
 اعضای پاررمان؛
 اعضای رظرت ظزی اش ر مفاظران ظزی اش ر ظ ریز سمتهایی شلایه بله آنهلا ظ مشلاظران
رظرتی شاغ رر تشکیالت ااری رخ تظزی ؛
 اعضای ش رای عاری رارس اها؛
 قضات رارستانها رستیاران رؤسای رارگابها سلمتهای شلایه بله آنهلا ظ ریلز رسلتیاران
قضات ظ ااراوان متخلص امکی رر رارگابها ظ ردات رارستاری؛
 قضات رارگابهای قار ن اساسی؛
 اعضای ری ان محاساات ظ ااراوان آن؛
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 مدی ش رای قار نگذاری ظ مدی ان بخشها رییا آما رزمان 8ظ مفاظران ظی مدی ظ مفاظن

سازمان ملی ح اب سی ر ارتی ب ای حیاظت از اطالعات

ااراوان؛0

 اعضای ش رای رقابت رارشکدبی ش رای ملی ب ای ب رسی بایگاریهای سل ظیا مح مارله
ش رای امی ی ن امویت ملی ش رای امی ی ن ر ارت ب بیمه ش رای امی ی ن تمهیلدات
سی تم بازرش تگی خل صی ش رای ملی ماارزب علیه تافیض ش رای ملی سمفی-بلل ی
امیتههای هدایت ظ سیاستگذاری صداظسیمای رظماری؛
 اعضای ش رای ملی ررستکاری ظ مدی ظ مفاظن سازمان ملی ررستکاری؛
 مدی ا ظ اعضای هیأت مدی بی سازمان ملی مطا عات ROMPRESS؛
 مدی س ظیا اطالعاتی رظماری س ظیا اطالعات ب ظنمل زی سل ظیا مخلاب ات ظیلژب ظ
س ظیا ح است ظ رگهااری ظ ریز مفاظران ایشان؛
 ااراوان ریپلماتیک ظ او ری؛
 رمایودگان موتخب محلی؛
 اد ار صاحب سمتهای رها ی ظ اوت ری ظ ریلز م لتخدمین رظرلت ازجملله ادل ار متللدی
سمتهای ظیژب اه رر ا ارارات رظرتلی محللی ظ م الزی یلا رر ب خلی مل ارر رر الیلهی
رهارهای رظرتی دفاریت میاوود؛
 اد اری اه رر سی تم آم زشی رظرتی ظ سی تمهای سلالمت رظرتلی سلمتهای ملدی یتی ظ
اوت ری راررد؛
 ااراوان اابیوهی رجا ظ ریز ااراوان ردت استارداری؛
 اعضای هیأت مدی ب ش راهای رهال ی یلا اارگ ظبهلای ر لارتی (هماولین ادل ار صلاحب
سمتهای رها ی) رر ش اتهای رارای مارکیت رظرتی ظ موادع ملی یا محللی شل اتهای
ملی یا رر ب خی م ارر ش اتهای ارتیاعی خاصی اه رظرت یلا یکلی از سلازمانهای رظرلت

1- ombudsman
2- the National Supervisory Authority for Personal Data Protection
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محلی مارک ااث سهام یا بخش قاب ت جهی از سهام آن است؛
 د ماردار مفاظن اظ د ماردار مفاظران د ماردار اعضای هیأت ملدی ب ظ ملدی ان بارلک مللی
رظماری ظ ریز ااراوان بارکهایی اه رظرت رر آنها سهامدار است؛
 ااراوان مؤس ات رظرتی رخی رر د ایود خل صیسازی؛
 اد اری اه ب ای ا ب مقام ریاست جمهل ری رظملاری رلامزر شلدبارد قلائم مقلام سلوات ر
اعضای پاررمان ارظپا مشاظران شه ستانها مشاظران محلی یا شه رار ظظییه راررد راراییهلا
ظ موادع خ ر را اعالم اوود
به رق از  NIAحدظر  022هزار م لئ

رظرتلی بایلد پ ظرلدبی اظهارراملههای ثل ظت ظ مولادع

ساریارهی خ ر را تکمی اوود یفوی حدظر  12ررصد اشخاص شاغ رر بخش رظرتلی اعلالم ثل ظت
شام م ئ الن رظرتی هم

ظ د زردان تحت تکی ریز میش ر د مت م رر استیارب رر اعالم ام ا

رر اش ر رظماری موحل به خ ر این اش ر ب رب ظ رر پی ستها آظررب شدب است
چه چیزی اعالم شده است و چگونه؟
اعالم راراییها شام ااالهای موق

ظ غی موق

ازجمله پل

رگهلداری شلدب رر ح لابهای

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 )
اعالم راراییها بهص رت ساالره (حدااث تا  82ماب ژظئلن بل ای سلا ملاری قال )؛ رر شل ظع ظ
خاتمهی خدمت (تا  82رظز)؛ ظ هوگام ثاترام ااردیداها ب ای سمتهای ارتخابی (تا  82رظز از رامزری
یا ارتخاب ب ای رستگاب رظرتی یا ش ظع به خدمت) باید ارجام پذی ر
اعالم راراییها بهص رت ااغذی ارجام شدب ظ باید رر د م اصلی ارسلا شل ر ظ حلاظی امضلای
م ئ

رظرتی باشد اظهارات ت سط د ر تفیین شدب رر ه رهار جمعآظری میش رد ظ این د ر ب رسی

اظریهای ارجام میرهد ظ د ر م ئ

را از ظج ر احتماری عدم رعایت ق ارین آگاب میاود ظ بله ایشلان

اجازب میرهد تا اظهاررامهها را مجدراً تکمی ظ تح ی رهد سلپا اظهلارات بله  NIAارجلاع رارب
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میش رد ظ رر ظبسایت رهار م رر ر

موتش میش رد (اطالعات باید تا  2سا بهص رت آرالین باقی

بمارود) اعالم راراییها اامالً علویارد د مها هم بهص رت ااغذی ظ هم بهصل رت ارکت ظریکلی (بلا
بارگذاری از ایوت رت) رر رست س م ئ الن رظرتی ق ار رارر بل ای تکمیل د مهلا رسلت رارفم هایی
ظج ر رارر؛ این رست رارفم ها رر ظبسایت  NIAق ار گ دتهارد هماوین ممکن است  NIAب ح ب
ررخ است امک حق قی ارایه رماید
ب ای ایناه  NIAبت ارد اعالم ث ظت ظ موادع را اوت

ظ موتش اود ساماره ارکت ظریکلی خاصلی

را ب ای مدی یت اسوار رریادتی (به ص رت ااغذی) پیاربسازی ا رب اسلت اظهارراملهها اسلکن ظ رر
ساماره مدی یت راربها ظارر میش رد؛ این ساماره بلا آررس  http://declaratii.integritate.eu/بله
عم م م رم ریز اطالعاتی را ارایه میاود اطالعات رر قارب دای  pdfقاب مشاهدبارد ظ ب اساس این
مفیارها میت ان رر اطالعات آن ج تظج ا ر :رام م ئ

رظرتی رهار رظرتی سمت م ئ

رظرتی

سا تح ی اظهاررامه ظ ر ع اظهاررامه (اعالم ث ظت یا مولادع) علالظب بل اسلتیارب از عمل م مل رم
میت ان از «سامارهی مدی یت راربها» ت سط بازرسین بل ای راسلتیآزمایی اطالعلات رریلادتی ریلز
استیارب ا ر؛ رر د ایود اسکن اظهاررامهها راربها استخ اج ظ ب ای استیارب بلا رست سلی محلدظر بله
پایگاب راربی ریگ ی ارتقا رارب میش رد سامارهی مدی یت راربهای پیش دتهای ررحا ت سفه است
تا راستیآزمایی مؤث را ب ای سازمان ملی ررستکاری ( )NIAممکن اود با ت جله بله تفلدار بلاالی
اظهاررامههای تح ی رارب شدب رر رظماری این ابزار اهمیتلی اساسلی رارر :رر ژار یلهی  0282تفلدار
 220 222اعالم رارایلی ظ مولادع ت سلط  NIAرریادلت شلد ( 812 884علدر بل ای سلا  0229ظ
 089 116عدر ب ای سا  )0221با اج ای این سازظاار تلا اظاسلط سلا  0282حلدظر  8.6میلیل ن
اظهاررامه رریادت شدب ب ررد
راستیآزمایی و مجازاتها
راستیآزمایی اعالم راراییها ظ موادع ظ ریز م ارر مغای ت احتماری ممکن است رر م ارر زی آغاز ش رد:
 طی رریادت شکایت (تااو ن اظهارات  708م ئ

رظرتی پی ظ شکایت ص رت پذی دته مل رر
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راستیآزمایی ق ار گ دتهارد)
 طی تلمیم مدی  NIAب اساس اطالعات بهرسلتآمدب بل ای مثلا از گزارشهلای رسلارهها
(اظهارات  0 669م ئ

تااو ن پی ظ تلمیم مدی  NIAمل رر راسلتیآزمایی قل ار گ دتهارلد)

عدم تح ی یا تح ی ری هوگام اظهارراملهها ریلز م جلب شل ظع خ رالار رظا راسلتیآزمایی
میش ر (رر این حارت تلمیم رسمی ش ظع راستیآزمایی ریز ت سط مدی  NIAاتخاذ میش ر)
همانط ر اه از مطارب د ق مشخص میگ رر تفدار راستیآزماییهایی اه پیل ظ شلکایت آغلاز
شدبارد از تفدار راستیآزماییهای ارجام شدب پی ظ تلمیم ملدی  NIAبله میلزان چشلمگی ی امتل
است رری این تیاظت این است اه طار قار ن شمارب  0229/844رر رابطه با تأسیا  NIAاد اری
اه شکایت میاوود ررص رتیاه مشخص ش ر شکایت آران بی اساس ب رب است ممکن است طالر
قار ن ایی ی محک م ش رد این قار ن اه موافث از قار ن م ج ر رر آیین راررسی اییل ی میباشلد
هوگام تلمیمگی ی ررم رر ارسا یا عدم ارسا شکایت ب اد ار اث بازرارردبی قدرتمودی رارر
بهمو ر راستیآزمایی اعالم راراییها ظ موادع ظ ریز م ارر مغای ت احتماری بازرس بله پایگابهلای
راربی زی رست سی رارر:
 ردات ثات ماریاتی؛
 پایگابهای راربی مشخلات د ری؛
 ردات ثات اراضی؛
 پایگاب راربهای FIU8؛
 ردات ثات ظسای رقلیهی م ت ری؛
 ردات ثات امالک؛
 ردات ثات سای ام ا
- 5واحد اطالعات مالی ( :)Financial intelligence Unitاین واحد مسئول بررسی صحت نقل و انتقاالت پولی
در سیستم بانکی و مالی کشورها میباشد .در ایران ،این واحد در وزارت امور اقتصادی و دارایی (بخش مبارزه
با پولشویی) مستقر میباشد( .م).
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سای رهارهای رظرتی ظ خل صی باید تا رب رظز از تاریخ رریادت ررخ است راربهای م تاط را بله
بازرسان ارایه رهود توها پا از رریادت رضایت قالی از د ر تحت ب رسی میت ان ازر

ادل ار خال ب

به ب ج ت این یکی از تمهیداتی است اه از س ی پاررمان بله عول ان یکلی از ع امل مخییله رر
زمیوه ب رسی اعالم ام ا اد ار رر ر

گ دته شدب است رر پیشرل یا اظریله بازرسلان میت ار لتود

بدظن رریادت رضایت د ر تحت پیگ ر ازر

اد ار خا ب استیارب اوود ظ ب یار بفید است اه د ری بله

چوین ام ی رضایت رهد
ممکن است  NIAمجازاتی ر ی م ارر زی را اعما اود:
 ج یمللهای مفللار  822تللا  222رئل ی رظمللاری بل ای عللدم تح یل یللا تح یل ری هوگللام
اظهاررامهها (رر این حارت رظا راستیآزمایی آغاز میش ر)
 ج یمهای مفار  822تا  222رئ ی رظماری ب ای عدم ارایهی اطالعات ررص رت ررخ است بازرس
 NIAرر سا  0227تفدار  0 221دق ب ج یمه ظ رر سا  0221تفدار  0212دق ب ج یمه اعملا
ا ر رر سا  0227حدظر  022قاضی ظ رارستان ظ ریز رظ ظزی ت سط ج یمه مجازات شدرد
ررص رتیاه بفد از راستیآزمایی تخطی از ق ارین تضار موادع مغای ت یا ادشای راراییهلا بل ای
بازرس مح ز ش ر پ ظردب ب ای صحهگذاری ب یادتهها یا رر آنها به رارگاب تح ی رارب میش ر اگ
رر خال راستیآزماییهای ص رتگ دته ت سط  NIAقار نشلکوی خاصلی مشلاهدب رشل ر پ ظرلدب
ازس ی بازرس مخت مه اعالم میش ر
اگ رارگاب یادتهی  NIAرا ررست تشخیص رهد موج به صدظر حکم بهمو ر تلدیر حقلایر
ظ حکمی ریگ ب ای اعما مجازات میش ر (مثالً ملارربی راراییها) اظرین حکم ممکلن اسلت بلا
د جام خ اهی از رارگاب عاری به چارش اشلیدب شل ر ب اسلاس حکلم رهلایی رارگلاب ممکلن اسلت
مجازاتی ارضااطی ریز ت سط ظاحدهای ارضااطی اعما ش ر (شدیدت ین مجازات ارضلااطی اخل اج از
مح اار است)
تا او ن  701پ ظردب به رارگاب ارسا شدب است ( 927پ ظرلدب رر سلا  0221ظ  087پ ظرلدب رر
سا  )0227ظ ب ای  006پ ظردب حکم رهایی صارر شدب اسلت 817 :مل رر بله پیل ظزی 12/2( NIA
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ررصد) ختم شدب است ررحاریاه  09م رر شک ت خ رربارد ( 87/2ررصد) از میان  817م رر م در:
 رر  9م رر حکم  NIAاامالً تأیید شدب ب ررد؛
 رر  01م رر ج یمهها از  222رئ ی رظماری به  822رئ ااهش یادتهارلد ظ رظا راسلتیآزمایی
بهص رت خ راار آغاز شدب ب ر؛
 رر  824م رر بخشی از حکم  NIAتأیید شدب ب ر ظ رظا راستیآزمایی بهص رت خ راار آغاز
شدب ب ر
 هوگامیاه  NIAش اهد محکمی را ب ظق ع ج م مییابد الزم ت تا سازمانهای تحقیلر
ظ ب رسی جزایی را مطلع اود هوگام ظج ر ش اهدی را بل مغلای ت بلا ارزاملات ملاری ریلز
تکلیف مشابهی ب ای اطالعرساری به سلازمانهای م بل ط بله تحقیلر ظ ب رسلیهای ملاری
رهارهای رظرتی ظج ر رارر تکمی راررست یا راقص اظهاررامهها ریز ممکلن اسلت بلهعو ان
ارتکاب ج م بابت اظهار راررست تلقی ش ر ظ م رر پیگ ر ق ار گی ر  NIAپ ظردبهایی را بله
رهارهای ذیصالح زی د ستارب است:
 oبه رارگابها 6 :پ ظردب رر رابطه با ملاررب ث ظت ظ  6پ ظرلدب رر رابطله بلا تضلار
موادع ارزش پ ری پ ظردبهایی اه  NIAب ای آنها تقاضای ملاررب ا رب اسلت
حدظر  4/0میلی ن ی رظ  002هزار رئ ی رظماری ظ  222هلزار رالر آم یکلا بل رب
است
 oبه ردات رارستاری ذیصالح 822 :پ ظردب (رر رابطه با اظهار راررست)
 oبه امیتههای ارضااطی( 78 :ب ای تمهیداتی رر رابطه با م ارر مغای ت)
هوگامیاه سازمان ملی ررستکاری تازب تأسیا شد رگ اری اصلی این ب ر اله سی لتم ر لارتی
مارع از تحقیر ظ ب رسی  NIAرر رابطه با م ئ الن بلودپایه ش ر بااینحا عالظب ب م ئ الن سطح
پایین ظ سط ح میاری  NIAراستی آزملایی اظهلارات اعضلای پاررملان رؤسلای رهارهلای رظرتلی
شه راران ظ مفاظران شه راران ظاالی محلی ظ شه ستانها ظ اعضای ش رای ملی ررستکاری را آغاز
ا ر اد اری اه م رر تحقیر ظ ب رسی ق ار میگ دتود به دفاریتهای  NIAاتهام ری ذ سیاسی زررد ظ
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ارعا ا ررد اه چیزی جز ق باریان این سی تم ری تود  NIAهوگام ارسا پ ظرلدبها بله رارگابهلا یلا
ردات رارستاری رتایج راستیآزمایی را رر مطا عات موتش میا ر ظ ت ضیح میرار اه چ ا ایلن م لی
مشخص ارتخاب شدب است رر تمامی مطارب موتش شدب ذا شدب ب ر اله یادتلههای  NIAممکلن
است رر رارگاب رر ش رد ظ د ض ب این است اه تملامی ادل اری اله مل رر تحقیلر ظ ب رسلی قل ار
گ دتهارد بیگوابارد مگ رر رارگاب خال آن ثابت ش ر
ب خی از پ ظردبهای ب رسی شدب ت سط  NIAت سط رارستانهایی به  NIAارسا شدب ب ررد اه
رر خال ب رسی رر پ ظردبهای ایی ی ریگ به راراییهایی رر تمللک م لئ الن ب خ رررلد اله رر
ده ست اعالم راراییها بیان رگ ریدب ب ررد یکی از م ارری اه به تفدار زیاری رر پ ظردبها مشلاهدب
گ رید این ب ر اه م ئ الن رر خاره یا مح اار مقاری مفتوابهی ظجله رقلد رگهلداری میا ررلد رر
ب خی از این پ ظردبها اه به رارگاب ارسا شدبارد رر حکم اظریله یادتلههای  NIAتأییلد شلدب بل ر
بااینحا تا رسیدن به حکم رهایی ت سط ق بی قضاییه س ر شت این پ ظردبها رامفل م است
بهرری آیین راررسی ط الری ظ ارجاع مک ر به رارگاب قار ن اساسلی (اله پیشل دت پ ظرلدبها رر
رارگابهای عاری را مف ق میگذارر) هو ز ب ای قضاظت ررمل رر ارزیلابی اارآملدی اللی  NIAزظر
است؛ اما ررص رتیاه ارزیابی به یادتههای رهایی محدظر ش ر تا او ن رتایج حاص شدب تق یااً مثات
ب ربارد (رهتوها رارگابها گزارشهای  NIAرا تأیید ا رب ارد بلکه سازمانهای ارضااطی ریز مجلازات
ارضااطی  -ازجمله اخ اج م ئ الن رظرتی -را اعما میاوود) ب ای ماارزب با ارراک عم می مفادیلت
م ئ الن رظرتی از مجازات اه رر جامفهی رظماری د اگی است بوا ال رن سی لتم اوت رلی مفتال ظ
اث بخش اقدامی اساسی است
آخرین پیشرفتها
پا از گذشت حدظر رظ سا از اج ای قار ن سازمان ملی ررستکاری دل های اصللی ب لیاری از
این قار ن ت سط رارگاب قار ن اساسی رر تاریخ  84آظری سا  0282مغای با قار ن اساسی اعلالم شلد
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این اعت اض از س ی یکی از اعضای سابر ش رای ملی ررستکاری (آریا رراگیای-8ظای ) مط ح شلد
اه مج ز ظی بهرری رخارت رر ارجام راستیآزمایی  NIAرر رابطه با یکی از م الیوش رغ گ ریلدب بل ر
(بهص رت اتیاقی این اعت اض هوگامی مط ح شد اه آن پ ظردب به رارگاب ارایه شدب ب ر) رارگلاب قلار ن
اساسی ارعا ا ر اه  NIAقدرت قضایی رارر ظ بهص رت ق بی قضایی م ازی عم میاود این حکلم
رارای تواقض است زی ا طار همین حکم رارگلاب ت ضلیح میرهلد اله احکلام  NIAرر رارگلاب قابل
اعت اضارد ظ ازاینرظ تحت اوت

قضایی ق ار راررلد هماولین رارگلاب حکلم ال ر اله ارتشلار اعلالم

راراییها رقض حر ح یم خل صی د ر رر مواصب رظرتی است رارگاب ررم رر ایناه ح یم خل صلی
چگ ره با ارتشار اظهاررامهها رقض میش ر یا ایناه این تخطی ب حر است یا خی ت ضیحی ارایه رکل ر
( 0ECHRرر تلمیمگی ی ب س چوین م ارری ه رظ مفیار را به اار میگ دت)
رظرت رر ظااوش به این حکم ظ ر ات رر اپ ارهی رمایودگان امی ی ن ارظپا سیی ان ظ رداهایی
اه از خارج به گ ش میرسیدرد الیحهی جدیدی را تدظین ا رب است ظ رییاجمه ر احزاب را ب ای
مش رت ظ تالش ب ای متقاعدسازی ب ای اج ای س یع ظ اضلط اری م احل تلل یب قلار ن جدیلد
د اخ اردب است پیشر یا تهیه شدب ت سط رظرت بخش م ب ط به اوت

راراییها را شام رمیش ر

ظ ازاینرظ  NIAرا از یکی از مهمت ین ظظایف خ ر مح ظم میاود
پیشر یا قار ن با احیای امی ی نهای اوت

ثل ظت متشلک از رظ قاضلی ظ یلک رارسلتان

هم اب با رارگاب استیوا رر مجلا رمایودگان بها ر یادت  NIAراستیآزماییها را ارجام خ اهد رار ظ
رتایج را به این امی ی نها ارسا خ اهد ا ر ظ پاازآن صالحیت خ اهد راشت تا ررص رت ا لب
ث ظت رام جه رارگاب را مطلع اود رارگابها میت ارود رر پایان محاامه حکم به ملارربی راراییهای
رام جه بدهود
مجلا سوا ااث تمهیدات مهم رر پیشر یا قار ن ازجمله «تأسلیا امی لی ن اوتل

» را از

میان ب راشت ظ د م ظ قارب اظهاررامههای اعالم ام ا ظ پیشر یا قار ن را رر  82می 0282به اج ا
1- Alice Draghici

- 1دادگاه حقوق بشر اروپا )) European Court of Human Rights

فصل یازدهم :اعالم دارایی در رومانی 149/

گذاشت رییاجمه ر حاض به ابالن قار ن رشد ظ آن را با چودین پیشوهار بها ر به پاررمان بازگ رارد:
 ااردیداهای سمتهای ارتخاباتی باید رظبارب رر ده ست ا اری اه باید اعالم رارایی ظ مولادع
خ ر را اعالم اوود ق ار گی رد؛
 حدااث زمان ب ای راستیآزمایی یک سا مق ر شدب ب ر اه ب ای راستیآزمایی اام مهللت
امی بهر

میرسید؛

 امی ی نهای اوت ری باید بار ریگ رر متن قار ن ظارر میشدرد چ ااه رر م ارر ا ب ث ظت
رام جه توها سازظااری ب ررد اه اعما مجازاتها را ممکن میا ررد؛
 مو ر ا رن مجدر اقالم قار ری اه استیاربی از ارجام تحقیر ظ ب رسی جزایی را ررصل رت
اظهار راررست ررم رر اعالم راراییها ظ موادع ممکن میاوود؛
 ظرظر مجدر اقالم اطالعاتی قاب ارایله رر د مهلای اظهلار امل ا ظ مولادع اله رر د مهلا ظ
قاربهای جدید حذ شدب ب ر؛
 اجازبی ارتشار د مهای اعالم رارایی تکمی شدب به استثوای اطالعات د ری؛
 استیارب از بخش جدیدی رر اعالم موادع اه رر آن باید اطالعات م ب ط به ق اررارهایی اه با
پ

رظرت ت سط د ر م ئ

ظ خار اربی ظی موفقد شدبارد اعالم ش رد

مجلا رمایودگان تمامی اصالحات ررخ است شدب ت سط رییاجمه ر را اعما ظ قار ن را به مجلا
سوا ارسا ا ر مجلا سوا تمامی اصالحات را حذ ظ متن پیشین را رظبارب به اج ا گذاشلت پیل ظ ایلن
تلمیم د یار اعت اض جامفهی مدری ظ مجامع بینارمللی ب خاست رییاجمه ر ب ماوای آیین راررسلی
 80ج الی  0282اعت اضی را به رارگاب قار ن اساسی تح ی رار رارگاب قار ن اساسی اعت اض را پذی دت
ظ رر تاریخ  87ج الی همان سا قار ن م رر ر را مغای با قار ن اساسی تفای ا ر
رر گزارش امی ی ن ارظپا اه رر  02ج الی  0282ررم رر سازظاارهای راستیآزمایی ظ همکاری
موتش شد ( با تم از ب دفاریت  NIAظ اوت

راراییها موادع ظ مغای تهای رر ر

گ دته شلدب رر

اهدا آن ) را ر اراربی سیاسی رر این زمیوه ظ تضفیف رهاری اه رر رظماری رقشی مهم اییا میا ر
بهشدت م رر ارتقار ق ار گ دت
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س ارجام قار ن یک بار ریگ به پاررمان بازگشت ظ رر جل های د قارفارب رر ماب اظت به تلل یب
رسید ر خهی به اج ا گذاشته شدب حاظی تمامی رکاتی است اله رییاجمهل ر رر اظرلین تقاضلای
ب رسی مجدر مط ح ا رب ب ر قار ن جدید تحت عو ان «قار ن  »896رر تاریخ اظ سلپتاما 0282
موتش شد اراته قضاظت رر خل ص ایناه قار ن جدید از سد اعت اضلات بفلدی بله رارگلاب قلار ن
اساسی خ اهد گذشت یا خی یا ایناه امی ی ن اوت ری تازب تأسلیا الارایی خ اهلد راشلت یلا رر
مقاب اخطارهای رسیدب از س ی  NIAمارود صادی عم خ اهد ا ر خیلی زظر است

فصل یازدهم :اعالم دارایی در رومانی 141/

یادداشتها
 -8ماربی  0208قار ن جزای رظماری-تضار موادع هوگامی رخ میرهد اه م ئ الن رظرتی رر
بخشی از ظظایف رسمی خ ر رست به اقدامی بزرود یا رر د ایود تلمیمگی ی خاصی مشلارات اوولد
اه رر رتیجهی آن ب ای ایشان هم ارشان خ یشاظردارشان تا ررجهی رظم یا ه دل ر ریگل ی اله
طی پوج سا گذشته با ظی خ یشاظردی ر ای راشتهارد از ظی (رر گذشته ظ حا ) مویفت یلا خلدمتی
رریادت ا ربارد امتیاز ماری به رست آید
 -0ش رای ملی ررستکاری از این اد ار تشکی شدب است :یک عض اه رمایولدبی ه یلک از
گ ظبهای سیاسی مجلا سوای رظماری باشد ظ یک عض از س ی گ ظبهای اقلیلت مللی رر مجللا
رمایودگان یک رمایودب از ظزارت رارگ ت ی یک رمایودب از ظزارت اقتلار ظ رارایی یلک رمایولدب از
ط

اتحاریهی ملی ظاالی شه ستانها؛ یک رمایودب از ارجمن شه راریها یک رمایودب از ارجملن

شه ها؛ یک رمایودب از ارجمن بخشداری ها 8یک رمایولدب از م لتخدمین ررببلاالی رظرتلی ظ یلک
رمایودب از م تخدمین رظرتی موتخب ت سط سازمان ملی م لتخدمین رظرلت یلک رمایولدب موتخلب
ت سط ارجمن قضات یک رمایودب از ط

سازمانهای م رمرهار دفا رر زمیوهی حق ق بش حق ق

اقتلار یا رارایی

1- Association of Communes

پیوست  -11الف1
اعالم داراییها در رومانی
اعالم راراییها
ایوجارللب

متلللدی سللمت

مقیم

رر

بلله شللماربی PIN

با اطالع از تمهیدات قار ری ماربی  070قار ن جلزا رر رابطله بلا

اظهارات راررست اعالم میاوم اه م ارر زی رر مارکیت خ ر ظ خار اربام ق ار رارر:
الف) امالک
زمین
رکته :رطیاً [اطالعات م ب ط به] زمینهایی اه رر سای اش رها رارید را ریز بیان اوید
آررس راحیه

ر

ع8

سا خ ید

راحیه

رر صد
[مارکیت]

ر ع مارکیت

مارک0

 8رستهبودی ار اع امالک عاارتارد از )8 :زملین اشلاظرزی؛  )0جوگ هلا؛  )0زملین رر راخل
محالت؛  )4میزان آب؛  )2سای ار اع زمین خارج از محالت ررص رتیاه رر شلمار چ خلهی
مدری بهح اب آید
 0رطیاً رر ست ن «رارردب» ب ای راراییهایی اه تحت تملک قل ار راررلد رلام مارلک (راررلدب
هم

د زرد) ظ ب ای راراییهای ش ااتی ررصد سهم ظ رام ش اا را ریز ظارر اوید
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زمین
آررس راحیه

رستهبودی8

سا خ ید

راحیه

رر صد
[مارکیت]

ر ع مارکیت

مارک0

 8ار اع رسلتهبودی عاارتارلد از )8 :آپارتملان؛  )0خارله؛  )0الاله خلارج شله ؛  )4مکانهلای
تجاری/ت ریدی
 0رطیاً رر ست ن «رارردب» ب ای راراییهایی اه رر تملک ق ار راررد رام مارک (راررلدب هم ل
د زرد) ظ ب ای راراییهای ش ااتی ررصد سهم ظ رام ش اا را ریز ظارر اوید
*مو ر از خار ارب ش ه /زن (هم ) ظ د زردان تحت تکلف است
ب) داراییهای منقول
 8ظسای رقلیهی م ت ری/خ ررظ ت اات ر ارظات اشاظرزی قایر ظ قایر بارباری
ظ ظسای رقلیه مشم
رع

ثات قار ری
ب رد

تفدار اقالم

سا ساخت

ر ع مارکیت

 0راراییهایی ر ی دلزات گ انبها ج اه آالت آثار هو ی ظ اقالم مذهای مجم عههای هو ی
ظ سکه می اث د هوگی بینارمللی یا ملی ظ غی ب اه ارزشی بیش از  2هزار ی رظ راررد
رکته :رطیاً ص ر

از ایناه اقالم رر زمان اعالم راراییهای رر رظماری باشود یلا خیل الیلهی

راراییهای تحت مارکیت خ ر را بیان اوید
ش ح خالصه

سا تملک

ارزش تخمیوی

پیوست  55الف 143/ 5

ج) داراییهای منقول با ارزش بیش از  3هزار یورو و امالک واگذار شده طی 12
ماه گذشته
ر ع رارایی ظاگذار
شدب

د ری اه رارایی به
ظی ظاگذار شدب

تاریخ ظاگذاری

ر ع ظاگذاری

ارزش

است

د) داراییهای مالی
 8ح للابهای بللارکی ظ سللپ رب هللا صللودظقهای سلل مایهگذاری ارلل اع پاارللدازها ظ
س مایهگذاریهای مفار ررص رتیاه ارزش الی آنها از  2هزار ی رظ بیشت باشد
رکته :رطیاً م ارر م ب ط به بارکها ظ مؤس ات ماری خارج از اش ر را ریز تفیین اوید
رهار ضابط ظ آررس آن

ر

ع*

ظاحد پ

باز شدب رر تاریخ

آخ ین مقدار ت از

* ار اع رستهبودی ح ابهای ماری عاارتارد از )8 :ح اب جاری یا مفار آن (ازجمله اارتهای
بارکی)؛  )0سپ ربهای بارکی یا مفار آنها؛  )0صودظقهای س مایهگذاری یا مفلار آنهلا ازجملله
صودظقهای بازرش تگی خل صی یا سای سی تمهای پاارداز
 0س مایهگذاری با ظاسطه س مایهگذاری م تقیم یا اعطای ظام مش ظط ب ایناه ارزش بازاری
ا آنها بیش از  2هزار ی رظ باشد
رکته :رطیاً س مایهگذاریها ظ مشاراتهای خارج از اش ر را ریز تفیین اوید
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ضامن/ش اتی اه د ر رر آن سهامدار
است/رریادتاوودبی ظام

تفدار اظراق
ر

ع*

بهارار/میزان
مشارات

ارزش الی بهرظز
شدب

*ار اع رستهبودی سهام ظاظراق بهارار عاارتارد از )8 :اظراق بهارار (اظراق بهلارار رظرتلی ب گلهی
سهام اظراق ق ضه)؛  )0سهم رر ش اتهای تجاری؛  )0ظامهای شخلی اعطا شدب به ریگ ان
 0سای راراییهای ررآمدزای خارص اه رر ا بهص رت ساالره بلیش از  2هلزار یل رظ ررآملد
ایجار رمایود.

رکته :رطیاً م ارر م ب ط به خارج از اش ر را ریز بیان اوید
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
ه) دیون
ری ن (شام ماریاتهای د قارفارب) ظامهای م کن تضامین صارر شلدب بل ای شلخص ثارلث
راراییهای تهیه شدب ازط یر ریزیوگ ظ مشابه به آنها ررص رتیاه ارزش الی آنها بیش از  2هزار
ی رظ رااشد
رکته :رطیاً ری ن ماری خارج از اش ر را ریز بیان اوید
ظامرهودب

سا عقد ق اررار

تاریخ س رسید

ارزش

پیوست  55الف 115/ 5

و) هدایا خدمات یا امتیازاتی اه بهص رت رایگان یا با اعما م اعدب ر ات به قیمت بلازاری از
اشخاص سازمانها ش اتها ارارات م لتق شل اتهای مللی یلا رهارهلای رظرتلی خلارجی یلا
رظماریایی رریادت شدبارد ازجمله ب رسیهها ظامها تضامین ت زیع هزیوه یا م ارری از این رسلت اله
ارزش ه یک بیش از  022ی رظ

باشد*

چه ا ی ررآمد را ایجار ا رب است

مواع ررآمد :رام

خدمات ارایه شدب/

ررآمد ساریارهی

آررس

اقالم ررآمدزا

رریادت شدب

رارردب

هم

د زرد

*رطیاً هدایا یا اقالم پیشکش مفم
 8-4رارردب

 0-4هم

 -2ررآمد م ب ط به بازرش تگی
 8-2رارردب

 0-2هم

رریادت شدب از ب تگان ررجه یک ظ رظ را بیان رکوید
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 -6ررآمد م ب ط به اشاظرزی
 8-6رارردب

 0-6هم

 -9ررآمد راشی از ج ایز ظ قمار
 8-9رارردب

 0-9هم

 0-9د زرد

 -1ررآمد راشی از سای موابع
 8-1رارردب

 0-1هم

 0-1د زرد

این اظهاررامه سودی رظرتی است ظ مطابر با قار ن ایی ی ایوجارب ر ات به ه گ ره مغای ت یلا
ماهیت راقص اطالعات اشارب شدب رر باال م ئ ریت رارم
تاریخ تکمی

امضا

پیوست  -11الف2
اعالم منافع در رومانی
از

شماربی

متلللدی سللمت

ایوجارللب
مقیم

بلله شللماربی PIN

رر

با اطالع از تمهیدات قار ری ماربی  070قار ن جلزا رر رابطله بلا

اظهارات راررست م ارر زی را اعالم میاوم:
-8مارکیت سهام ش اتهای تجاری ش اتهای ملی ش اتهای اعتااری گ ظبهای اقتلاری ظ ریز عض یت رر
ارجمنها بویارها یا سای سازمانهای غی رظرتی:
رام ظ آررس رهار

سمت

ارزش سهام

تفدار سهام

8-8

-0عض یت رر مدی یت ظاحدهای اراری ظ اوت ری ش اتهای تجاری ش اتهای ظیژبی رارای مارکیت رظرتی
ش اتهای ملی رهارها گ ظبهای اقتلاری ظ ریز عض یت رر ارجمنها بویارها یا سای سازمانهای غی رظرتی:
رام ظ آررس رهار
8-8

-0عض یت رر ارجمنها ظ/یا اتحاریههای ح دهای
8-0

سمت

ارزش موادع
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-4عض یت با رریادت حر ارزحمه یا بدظن آن رر مدی یت ظاحدهای اراری ظ اوت ری احزاب سیاسی سمت ظ رام حزب
سیاسی
8-4

این اظهاررامه سودی رظرتی است ظ مطابر با ق ارین ایی ی اینجارب ر ات به ه گ ره مغلای ت
یا ماهیت راقص اطالعات اشارب شدب رر باال م ئ ریت رارم
-2ق اررارها اعم از امک حق قی مشاظرب ظ ت ادقات مدری اه از ب رجهی رظرتی ب رجههای محلی یا موابع خارجی یا
ازط یر ش اتهای رارای مارکیت رظرتی (چه بهص رت الی ظ چه ش اتهایی اه ق مت اع م سهام آنها رظرتی
است) تأمین ماری میش رد ظ رر زمان تلدی سمت رظرتی موفقد شدبارد
 0-2رهار موفقد

 0-2رظا اعطای

 8-2ذیریع ط

ق اررار:

رام رام خار ارگی رام

اوودبی

پاراش

ش ات آررس

ق اررار:

 4-2ر ع ق اررار

A

رام ظ آررس
رهار
رارردب
هم
خ یشاظردان ررجهی

یک8

ش ات تجاری /د ر
حقیقی مجاز /ر ات
دامیلی /ردت ظای /
 /NGOارجمنها ظ
بویارها0

 8مو ر از خ یشاظردان ررجهی یک ظاردین ظ د زردان میباشود
 0رام رام رهار ظ آررس ذیریع ط ق اررار ظ سمت م ئ رظرتی یا ب تگان ظی
مفوی ست نها به ش ح زی است:
 oتاریخ امضای ق اررار
 oمدت ق اررار
 oا ارزش ق اررار
امضا
تاریخ تکمی

B

C

12

فصل 12
اعالم داراییها
در اسپانیا

اسپانیا-کاتالونیا
بستر مطالعه
اسپاریا به  89بخش خ رمختار ظ رظ شه خ رمختار تق یم شدب است :سئ تا ظ مللیال ررحاریاله
رظرت رر زمیوههایی ر ی ملیت مهاج ت به اسپاریا مهاج ت بله خلارج از اسلپاریا حلر پواهولدگی
رظابط بینارمل رداع ظ ری ظهای م لح ب ق اری عدارت ظ سای م ارر ذا شدب رر بخش  847قلار ن
اساسی صالحیت اام رارر بخشها ممکن است ب خی صالحیتهای خاص را اه رر قار ن اساسی
ازط یر اساسوامهی خ رمختاری ب ایشان رر ر

گ دته شدب است ب ای خ ر ایجار اوود

ق متهایی از مق رات رر سطح ملی رر این رابطه عاارتارد از:
 قار ن اساسی اسپاریا مل ب سا  8791اه اص

ذاتی صاحب مولب رظرتی را ایلن چولین

تفیللین میاوللد :صللداقت ب لیط د لی 8بللی جوللاحی 0شللیادیت رر مللدی یت پاسللخگ یی
م ئ ریتپذی ی ح دهای ظ خدمت به شه ظردان؛
 مل بهی مغای تهای بخش رظرتی از سا 8710؛
 مل بهی مغای تهای مختص اعضای رظرلت مللی ظ م لئ الن اج ایلی (م لئ الن ارشلد)
ریاست رظرت م ازی 0از سا  8710ظ اصالحیهی م ب ط به آن رر سا 8778؛
 مل بهی مغای تهای مختص اعضلای رظرلت مللی ظ م لئ الن اج ایلی رر ریاسلت رظرلت
م ازی از 8772؛
 مل بهی قار ن حکم اری خ ب 4از سا ( 0222م ب ط به م ئ الن ارشد)؛
 مل بهی  0226/2رر رابطه با تضار موادع اعضای رظرت ظ م ئ الن ارشد اراری ظ اج ایی اه
مق رات مل ب رر  0227آن را ت سفه میرهد؛

1- impartiality
2- neutrality
3- general state administration
4- the Good Governance
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م ض عات اساسی م تاط با جایگلاب ااراولان رظرلت مشلتم بل موشل ر ردتلار 8از سلا 0229
(حیطهی آن ر ات به مل بهی سا  8772گ ت ربت است)؛
ق متهایی از مق رات م تاط رر ااتار ریا عاارتارد از:
 اساسوامهی خ رمختاری ااتار ریا از  8797اصالح شدب رر 0226
 مل بهی مغای تهای ااتار ریا از 8719
 مل بهی مق رات مغای تهای م ئ الن ارشد ااتار ریا از 0222
 مل بهی ریاست جمه ری ظ رظرت از 0221
همانط ر اه رر ده ست د ق رشان رارب شلدب دفاریتهلای قار نگلذاری م بل ط بله م لأرهی
ادشای راراییها رر سا  8710ظ  0227ش ظع شدب ظ عام پیش ب ردبی اصلی آن رظرت ظ پاررملان
بهعو ان رستگاب تلمیمگی ردبی رهایی ب رب است ب خال اش رهایی اه ارایهاوودگان امکهلای
بینارمللی 0رر آنها ب ای ری ذ رر تلمیمات رظرتی دفا ب ررد اسپاریا مثا خل بی از اشل ری اسلت
اه رر آن اصالحات از ررظن اش ر ش ظع شد به گیتهی مقامات رظرتی هد قار نگلذاری رر ابتلدا
حل

اطمیوان از استقال ظ بیط دی بخش رظرتی ظ ح ات بهس ی «رقطهی تالقی (احتماری) بین

موادع شخلی ظ رظرتی» ب ر اگ چه بفد از آن ح ات به سمت پیشگی ی از م قفیتهای اه م جلب
ایجار تضار موادع میش ر تغیی پیدا ا ر
اص «یک مولب -یک ررآمد» اه رر آن سفی شدب ب ر تا از تضار موادع پیشگی ی شل ر ابتلدا
رر  8710م رر استیارب ق ار گ دت ررحاریاه ردت ثات موادع اه رر آن بایلد تخطلی از قلار ن ثالت
میشد رر  8778مف دی شد رر سا  0226اراربی تضار موادع رر سطح ملی تأسیا شد
تمهیدات نهادی
ردت تضار موادع ( 0)CIOسازماری تحت اختیار ظزارت مدی یت رظرتی 8است اه رر سا  0226رر
1- the code of conduct
2-donors
3- Conflict of Interest Office
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سطح ملی تأسیا شد تا ر ات به مدی یت ظ اوت

اظهارات ص رت پذی دته ررخل ص دفاریتهلا

ااالها ظ راراییهایی اه ت سط مقامات رظرتی ارایه گ ریدب است اقدام رماید رر رابطه بلا تخللیص
ب رجه ظ ااراوان  CIOاطالعاتی رر رست ری ت ظظایف اصلی این سازمان عاارتارد از:
 جمعآظری اظهاررامهها؛
 رگهداری از آنها مطابر با مل به حیاظت از اطالعات؛
 حل

اطمیوان از رست سی عم می به اعلالم دفاریتهلا (املا رله بله ردتل ثالت اجولاس ظ

راراییها اه رست سی به آنها اختلاصی است)؛
 اوت

تح ی اظهاررامهها ظ راستیآزمایی محت یات (حذدیات خطاها ابهامات) ظ تیاظتهای

آن با اظهاررامههای تح ی رارب شدب رر گذشته
ممکن است راستیآزمایی بدظن شکایت قالی ظ ماوی ب تلمیم  CIOآغاز ش ر ررص رت ظجل ر
خطا یا مغای ت قاب ت جه با آخ ین اظهاررامهی ماریاتی ارایه شدب رر خلال ج یلان راسلتیآزماییها
ممکن است  CIOاز م ئ

رظرتی م رر ر

ررخ است ت ضیح اود مجازاتهلا توهلا ت سلط رظرلت

قاب اعما ارد
رر ااتار ریا بازرسی ا خدمات ااراوان 0اعالم دفاریتها ظ موادع تح یل رارب شلدب بله اراربی
رظرتی را مدی یت ظ راستیآزمایی میاود عالظب بل ایلن رهلار ملذا ر ر لات بله ارارب ردتل ثالت
دفاریتها ظ موادع را اه رر سا  8770تأسیا شدب ریز عهدب رار میباشد
چه کسی داراییهای خود را اعالم میکند؟
ارزامات ادشای موادع ظ دفاریتها رر اسپاریا شام این اد ار میش ر :اعضای رظرت ظزرای رظرلت
مفاظران ظزی رمایودگان رظرت رر رهارهای رظرتی س پ ستان مأم ریتهای ریپلماتیلک ظ س پ سلت
رمایودگان سازمانهای بینارمللی مدی ان ا رظرت م الزی ملدی ال  0RTVEملدی ان ال ظ
)(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':
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مدی ان اج ایی ارتلابی ت سط ش رای ظزی ان رئیا ری ان رداع از رقابلت ظ اعضلای آن ریاسلت ظ
مدی ان ا م س ه رسمی اعتاارات 8ریاست ظ مدی ان اج ایی رر مشلاراتهای عمل می بلزرگ یلا
امااوی اه مدی یت رظرتی رر هیأت مدی بی آنها جایگاب ب ج تهای رارر اعضای اابیولهی ریاسلت
جمه ری ظ مفاظن رییاجمه ر اه ت سط ش رای ظزی ان مول ب میش ر رؤسای جمهل ر ملدی ان
خ ر ظ االن رهارهای رظرتی  0CNMVمدی ان رستگابهای ر ارتی ظ متلدیان جایگابهای الاری
رر رستگاب مدی یت رظرتی اه ت سط ش رای ظزی ان تفیین میش رد
رر ااتار ریا م ئ الن رظرتی اه به ادشای موادع ظ دفاریتهای خ ر مللزم میشل رد عاارتارلد از:
اعضای رظرت ظزرای ظزارت خارهها یا مفاظران ایشان یا سمتهای مشابه؛ مأم ران تفیین شدب ت سط
حک مت 0Generalitat؛ مدی ان ا مدی ان ظاحدهای خدمات رمایودگان ارضی رظرت یا سمتهای
مشابه؛ مدی ا رهارهای مدی یتی تأمین اجتماعی ظ مدی خدمات ررماری ااتار ریا؛ مشاظران ظیلژبی
رییاجمه ر  Generalitatظ اعضای رظرت مدی ا سازمان راریل ظ تل یزیل ن ااتار ریلا؛ رؤسلای
جمه ر مدی ان ا مدی ان اج ایی مدی ان عم می ظ سمتهای مشلابه از سلازمانهای خ رمختلار
 Generalitatبا ماهیت مدی یتی؛ رؤسا مدی ان ا مدی ان اج ایی ملدی ان عمل می ظ سلمتهای
مشابه رر رهارها ظ ش اتهای خ رمختار  Generalitatظ ه م ئ

رظرتی ریگ ی اه ت سط رظرلت

به ه یک از سمتهای د ق مول ب ش ر
اعضای رظرت ظزرای ظزارت خارهها یا مفاظران ایشان باید علالظب بل اعلالم مولادع ظ دفاریتهلا
راراییهای خ ر را ریز اعالم رمایود اه به ردت ثات ظیژبای اله بله هملین مو ل ر رر ارارات رظرتلی
شرکت دولتی که بهصورت غیرمستقیم رادیو-تلویزییون اسیپانیا را میدیریت مینمایید .در سیال  1992ایین
شرکت ،بزرگترین شرکت رادیو و تلویزیونی به زبان اسپانیولی بوده و از سال  1959بهصورت کامل بهوسیله
دولت اسپانیا ،تأمین مالی میگردد( .م).
1- Official Credit Institute
2 -CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores):

سازمان نظارت بر بازار بورس و اوراق بهادار در اسپانیا (م).
 - 9این لغت در زبان اسپانیولی ،به سه قوه حاکم در سیستم حکیومتی اسیپانیا (مجرییه ،قضیاییه و مقننیه)
اشاره مینماید( .م).
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( )Departament de Governacióایجار شدب است تح ی رارب میش ر
 427ری از م ئ الن ارشلد رر سلا  0221بایلد دل م اظهارراملههای  004 046دل ر م لئ
 689 090ری از اد اری اه رر خدمات رظرتی مشغ

ظ

ب ررد را تح ی میراررد اظهارراملهها شلخص

م ئ الن ظ توها بهص رت راظطلااره هم ان ظ خ یشاظردان ایشان را شام میشد
چه چیزی اعالم میشود و چگونه؟
رر ایوجا رظ ر ع اظهاررامه باید تح ی رارب ش رد:
 8اظهاررامهی اعالم دفاریتها اه رر رست س عم م ق ار میگی ر ررخ است رست سی به ردتل
ثات اظهاررامههای اعالم دفاریتها باید این م ارر را شام شل ر :رلام ظ رلام خلار ارگی دل ر
متقاضی یا رمایودبی ظی ظ رح ب ارتااط با د ر (بهص رت ت جیحی ظ ب اسلاس ارتخلاب خل ر
د ر) حقایر رالی ظ ش ح حا رظشوی از ررخ است مکان ظ تاریخ امضا یا تأییدیه اصلارت
سازمان م از یا ظاحد اراری خاصی اه تقاضارامه خطاب به آن صارر شدب است ررص رتیاه
مقامات قضایی آما رزمان( 8سازمان رسیدگی به شکایات م رمی) ظ اراربی مالارزب بلا الالب
ب راری ااتار ریا رر ج یان تحقیر ظ ب رسیهای خ ر بله ایلن اطالعلات ریلاز راشلته باشلود
اظهاررامههای رر اختیار ایشان ق ار خ اهد گ دت
 0اظهاررامهی اعالم اجواس ظ راراییها اه خل صی است از  82ااتال  0227اظهارراملههای
اعالم اجواس ظ راراییها رر رظزرامه رسمی اسپاریا ( )BOEعلوی شدبارد (ظ ااول ن بهصل رت
ب خط ریز قاب رست سارد) عالظب ب این رام م ئ الن ارشد راراییها ظ ری ن ایشان ریلز رر
رظزرامه رسمی به ص رت علوی اعالم میگ رر (ظری رشاری ام ا ظ مقاری آنها ادشا رگ ریدب
است)
اعالم دفاریتها باید این م ارر را شام ش ر :الیهی دفاریتهای ح دهای سازماری ظ شغلی ارجام
شدب تا رظ سا پیش از اظرین ظرظر (د ر م رر ر

به اشتغا رظرتلی) اگل ایلن دفاریتهلا رر بخلش
1- ombudsman
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خل صی ارجام شدب باشود اظهاررامهها باید رام سازمانها ظ اهدا آنها رقلش م لئ الن ارشلد رر
ش ات ق اررارها ظ رام ط

ریگ مفامله ارجام شدب رابطهی ظی با ش اتهای مشابه سمت جدیلد

ظ ه اطالعات م تاط ریگ ی اه ممکن است به تشخیص تضار موادع با دفاریتهای پیشلین املک
اود را شام گ رر اظهاررامه باید ه گ ره دفاریت خل صی ظ رظرتی اه ت سط م ئ الن رظرتلی چله
ت سط خ رشان ظ چه ازط یر د ری جایگزین یا رابط ارجام شدب ظ ه دفاریتی اه ممکن است ررآملد
ایجار اود را شام ش ر حتی اگ حق قی رریادت رش ر
اعالم اجواس ظ راراییها اطالعات م ب ط به اجواس حق ق ظ ری ن م ئ
قاب ارتقا

8

رظرتی ارزش سلهام

ش اتهایی اه بهص رت جزئی یا الی رر تملک ش اتهایی اه د ر م ئ

رر آنهلا

سهم رارر ظ ریز ب رامههای ش اتها را شام میش ر اگ سلهام از  822هلزار یل رظ بیشلت باشلود
م ئ

رظرتی باید بهص رت ق اررار (مدی یت پیمان) آنها را به ش اتی مجاز ظاگذار اود
رر اسپاریا ممکن است این رهارها به ردت ثات اجواس ظ راراییها 0رست سی راشته باشود :پاررمان

ظ مجلا سوا امی ی نهای تحقیر ظ ب رسی پاررمان مقامات قضایی بل ای تحقیلر ظ ب رسلیهای
پاررماری یا گ بگشایی از محاامهای خاص ردت رارستان عم می ب ای ارزیابی محت ی ثات شلدب رر
ردات ثات اطالعات م تاط با اجواس ظ راراییها ب ای ارجام تحقیر ظ ب رسیهای بیشت
رر ااتار ریا ممکن است این رهارها به ردتل ثالت اجولاس ظ راراییهلا رست سلی راشلته باشلود:
پاررمان مقامات قضایی ب ای تحقیر ظ ب رسیهای پاررماری یا گ بگشایی از محاامهای خاص ردتل
رارستان عم می هوگام ارزیابی محت ی ردت ثات اطالعات م رر ریاز ب ای ارجلام تحقیلر ظ ب رسلی
بیشت بازرس ظیژبی اسپاریا ظ ااتار ریا ظ اراربی ردت ماارزب با االب ب راری ااتار ریا
قارب اظهاررامهها طی رست ری مدی تی تأیید شدب ظ بهص رت ارکت ظریک ظ چاپی رر رسلت سارد
ازآرجااه اح از ه یت د ر م ئ

ت سط اارتهای شواسایی ارکت ظریک ممکن شلدب اسلت تح یل

ارکت ظریک اظهاررامهها ریز پذی دته میش ر اقالم م ج ر رر اظهاررامهها اطالعات م ب ط به م ئ
1- negotiable shares

 :Registry of Goods and Assets -1منظور دفاتر ثبت اسناد و امالک میباشد( .م).

فصل دوازدهم :اعالم داراییها در اسپانیا 149/

رظرتی هم

یا ش یک زردگی ظ خ یشاظردان ررجه رظ را پ شش میرهد

رر اسپاریا اظهاررامهها بهص رت م تقیم به اراربی تضلار مولادع ظ رر ااتار ریلا بله اراربی رظرلت
( )Departament de Governacióتح ی رارب میش رد اه ردت ثالت مولادع ظ دفاریتهلا را ریلز
ازط یر سازمان بازرسی ا خدمات ااراوان)Inspecció General de Serveis del Personal( 8
مدی یت میاوود
رر اسپاریا اظهاررامهها به مدت سه سا یا ررص رت ظج ر دفاریتهلای مغلای بله ملدت  2سلا
(رظربای رظساره ب ای بازگشت به ش ایط عاری) بایگلاری میشل رد رر ااتار ریلا اطالعلات شخللی
م ئ الن ارشد  0ماب پا از ت ک سمت ت سط م ئ

رظرتی حذ میش رد

فرایند راستیآزمایی و مجازاتها
راستیآزمایی ممکن است پی ظ یکی از م ارر زی آغاز ش ر:
 پا از رریادت شکایت؛
 بهظاسطهی تلدی سمت؛
 بهرری تح ی ری هوگام یا عدم تح ی اظهاررامه؛
 بهرری تیاظت میان راراییهای اعالم شدب ظ موابع قار ری ررآمد
ارارب رسیدگی به تضار موادع به آخ ین رظر شت ماریاتی تح ی رارب شلدب ت سلط م لئ

ارشلد

رظرتی رست سی رارر (رست سی م تقیمی به ردت ثات ام ر ماریاتی ظج ر ردارر اما رظر شلت تح یل
رارب شدب به ارارب خدمات ررآمد راخلی 0ریز به ردت تضار موادع تح ی رارب میش ر) ردت ثات اسوار
امالک علوی ب رب ظ ازاینرظ رر اختیار اراربی تضار موادع قل ار رارر اطالعلات بلارکی بل ای اراربی
تضار موادع ادشا رمیش ر اما رر اختیار م اجع قضایی ظ ب خی رهارهای تفیین شدب (مث ارارب ماارزب با
د ار ااتار ریا) ق ار میگی ر

1- the General Inspection of the Personnel Service
2- The Internal Revenue Service
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هوگامیاه ش اهد ظ احتماالت مفق ری ظج ر راشته باشد اه ج م به ظقع پی سته است این مل ارر
رر قار ن رج ع اجااری به م اجع قضایی (ارارب رارستاری رظرتی) رحاظ شدب است ردت تضار موادع تلا
زمان پایان آیین راررسی ایی ی رظا ااری خ ر را تفلیر میاود
رر اسپاریا آیین راررسی ت سط ردت تضار موادع ارجام میش ر ظ م ئ

رظرتی م ب طه رر تملامی

م اح آیین راررسی به پ ظردبی خ ر رست سی اامل رارر رر خلال آیلین راررسلی ممکلن اسلت
اقدامات م قتی ارجام ش ر ممکن است آیین راررسی آغاز ش ر ظ اعما مجازاتها به ش ح زی اعما
گ ررد:
 ت سط ش رای ظزی ان ب ای اعضای رظرت ظ ظزرا ب ای تخلیات سوگین؛
 ت سط ظزی ام ر رظرتی ب ای سای م ئ رین زی مجم عه خ ر ب ای تخلیات بزرگ؛
 ت سط مفاظن ظزی ام ر رظرتی ب ای تخلیات خییف
تخلفات سنگین

تخلفات بزرگ

تخلفات خفیف

اعالم اطالعات یا م تودات راررست را ر

اسپانیا

ق اررار با ( CNMVامی ی ن بازار ملی

عدم اعالم دفاریتها یا اجواس ظ

سهام) بهمو ر اوت سهام هوگامیاه

راراییها رر ردات ثات بهرغم

م ئ الن ارشد ب ش اتها ر ارت ظ آنها رریادت اخطار قالی حذ عمدی
را اوت میاوود ظ ررص رتیاه ارزش اطالعات ظ م توداتی اه باید ارایه
سهام بیش از  822هزار ی رظ باشد عدم

ش رد

اعالم دفاریتها یا اجواس ظ
راراییها پا از صدظر اخطار به
م ئ

ارشد رظرتی

تافیت از مق رات م تاط با مغای تهای
ت سیم شدب رر متن قار ن
ارتشار رر رظزرامهی رسمی اسپاریا
( )BOEب اواری از سمت عدم
مجازاتها

پ راخت حق ق تفیین شدب رر قار ن اعالم تخطی از ق ارین رر رظزرامهی
اعالم به ردت رارستان عم می ا
ت سط رظرت عدم ش ات رر
ارتخابات از پوج تا رب سا

رسمی اسپاریا ()BOE

اخطار
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تخلفات سنگین

تخلفات خفیف

تخلفات بزرگ
عدم تافیت از مق رات مغای ت ت سیم
شدب رر متن قار ن حذ اطالعات
ظ م تودات اساسی عدم اعالم تا 82
رظز از رریادت اخطار اتای رظ تخلف

کاتالونیا

بزرگ طی  2سا عدم تافیت از
تکاریف پ هیز از اظهارر

ررم رر

اعالم ری هوگام دفاریتها یا
اجواس ظ راراییها رر ردات ثات
(تا  82رظز)

م ایلی اه ب ای آنها این تکلیف
قار ری ظج ر رارر
ارتشار رر رظزرامهی رسمی ااتار ریا
اخطار اتای

مجازاتها

()DOGC

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
قار ری اه باید اج ایی گ رر را پیشوهار میرماید م ئ

ارشد ب ای ارائه ر ات جدید خ ر رر رابطه

با این الیحه قار ری  82رظز مهلت رارر الیحله قلار ری ملاهیتی اج ایلی رارر ظ میتل ان پلیش از
ب گزاری رارگاب اراری به آن اعت اض ا ر رر رابطه با راررسیهای ارجام شدب رر گذشلته آملاری رر
رست س ری ت ررحاریاه ظزی ام ر رظرتلی رر گلزارش تطلابر  GRECOرر رابطله بلا اسلپاریا (87
سپتاما  )0229اظهار ا ر اه تا آن تاریخ هیچ راررسی ارجام رشدب ب ر
رر ااتار ریا تحقیر ظ ب رسی ظ بازرسی توها ت سط ظزیل ظقلت رظرلت ااتار ریلا ( Conseller de

 )Governacióقاب ارجام است
حوزههای توسعهی آتی
طار اظهارات مقامات میت ان ح زبهای زی را بیشت تق یت ا ر:
 ب رسی راستی آزمایی اعالم راراییها ارایله اسلتارداررهایی بل ای ارزشگلذاری اجولاس رر
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اختیار عم م م رم ق ار رارن ه رظ ردت ثاتی (ثات اجواس ظ راراییها) رظشهلای شلیا ت
اعالم راراییها ابزاری ب ای پیشگی ی ظ ماارزب با د ار است اگ بت ان صلحت اطالعلات را
تأیید ا ر
 شیادیت ردت ثات اجواس ظ راراییها باید ادزایش یابد
 ادزایش اارایی بین بخشهای مختللف رهلار اعلالم امل ا بهظسلیله اشلت اک اطالعلات ظ
راها رهای اوت

اث بخش

 ر ام راستیآزمایی ظ اعما مجازات ب ای تضار موادع
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فصل 13
اعالم داراییها
در اوکراین

بستر مطالعه
ارزامات اعالم راراییهای ااراوان رظرتی اظال این ابتلدا سلا  8770ظ طلی ملاربی  80قلار ن
خدمات رظرتی اظا این به اار گ دته شد بااینحا چه ازط یر قار ن ظ چه ازط یر ه ر ع مل بهی
قار ری سازظااری ب ای اج ای آن ایجار رشدب است ایلن ارزاملات رر ملل بهی اابیولهی ظزیل ان ظ
قار ن ماارزب با د ار سا  [1] 8772ب ط رارب شدرد اما رر سا  8779بل ر اله بله ظجل ب اج ایلی
د ایود اعالم راراییها پ راخته شد رر آن سا ظزی رارایی د مت اعالم راراییهلای خاصلی را امضلا
ا ر اه رقطه ش ظع اج ای اعالم راراییها رر اظال این مح ل ب میشل ر هملان سی لتمی اله رر
اظاسط رههی ر ر ط احی شدب ب ر (با ب خی تغیی ات جزئی) هو ز ریز پاب جاست
سی تم اعالم راراییهای م ئ الن رظرتی اظا این ب پایهی میهل م اوتل

ملاری ظ (بله ظلاه )

ر ارت ب ث ظت است ار است با ت سفهی د ایودهای رم ا اتیلک رر ایلن اشل ر ظ ریلز تحلت دشلار
اقتلاری ظ تح الت اجتماعی ظ بهرری ق ار گ دتن رر مف ض اطالعلات بیشلت ی ررمل رر تج بلهی
سای اش رها رر این زمیوه ررم رر اارب رهلای ایلن ابلزار ریلز ررک بیشلت ی حاصل شلدب اسلت
سازظاارهای اعالم رارایی (چه مؤث ظ چه بیاث ) ابتدا بهعو ان اقدامی رر راستای ماارزب بلا د لار بله
اار گ دته شد ظ ازاینرظ تحت قار ن ماارزب با د ار ظ بخشی تحت عو ان «پیشگی ی از د ار» قل ار
گ دت م ای م ب ط به پاسخگ یی شیادیت ظ صداقت مدی یت رظرتی بلا ادلزایش ریلاز بله احیلای
اعتمار عم می به رهارهای رظرتی رر م اح بفدت مط ح شدرد رر پاسلخ بله ایلن م لای مقل رات
ادشای عم می اطالعات م ب ط به اعالم راراییها ب ای ب خی از گ ظبهای م ئ الن رظرتی بلهعو ان
متمم به قار ن ماارزب با د ار سا  8779اضاده گ رید
ررحا حاض سی تم اعالم راراییهای اظا این با تغیی اتی رر اظر یتها ظ اهدا این ابزار تحت
اصالحات ااملی ق ار گ دته است پیشر یا قار ن اه رر آن تغیی اتی ب ای ط احی سی لتم اعلالم
ام ا ظ اارا ر آن پیشوهار شدب است ررحا حاض رر پاررمان موت

بازرگ ی ظ تل یب است ][2

م ای م ب ط به تضار موادع بهص رت م تقیم رر قل ارین اظال این تلدظین رشلدبارد رر قل ارین
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م ج ر ع های متفدری ظج ر رارر اه میت ان آنها را تحت عو ان مق رات راظ بل اعلالم امل ا
تی ی ا ر ب ای مثا رر ماربی  80قار ن خدمات رظرتی رر میان محلدظریتهای ظرظر بله خلدمات
رظرتی ر ارت م تقیم ب عض خدماتی ظ اعضلای خلار اربی تحلت تکیل ظی ریلز ظجل ر رارر رر
ماربی  2قار ن ماارزب با د ار مجم علهای از محلدظریتهای ظیلژب بل ای ااراولان رظرلت ظ سلای
گ ظبهایی اه عهدبرار اارا رهای رظرتی میباشود رر ر

گ دته شلدب اسلت تلا از د لار احتملاری

جل گی ی ظ از م قفیتهایی اه رر آنها ممکن است موادع خل صی ظ رظرتی دل ر رر تفلارض قل ار
گی رد اجتواب ش ر همینط ر ب ای ظضفیت ادشای ماری م ئ الن رظرتی ریز م أرهی قار رمودسازی

تضار موادع بهتازگی رر رست راار ت سفهی سیاستگذاریها ق ار گ دته اسلت پیشر ی لی از قلار ن
اخالق ح دهای رر مدی یت رظرتی ظ پیشگی ی از تضار موادع 8تدظین ظ رر پاررمان به ثات رسلید ظ رر
ارت ار ب رسی ظ تل یب است
مبانی قانونی و تمهیدات نهادی
ماوای قار ری سی تم اعالم راراییها رر اظا این از تفداری مل بهی قار ری تشکی شلدب اسلت
اه به م ای الی (ر ی قار ن خدمات رظرتی قار ن ماارزب با د ار قلار ن خلدمت رر سلازمانهای
رظرتهای محلی قار ن ارتخابات رمایودگان خلر اظا این) میپ رازرد ظ تفداری از م ض عات اله رر
حیطهی مل بات ر ارتی متفدری ق ار میگی رد]( [3مثل ملل بهی اابیولهی ظزیل ان اظال این بله
شللماربی  648بلل ای اجلل ای مللاربی  80خللدمات رظرتللی اظالل این؛ د مللان شللماربی 0220/90

رییاجمه ر ررم رر اقدامات م ب ط به ارتقای اوت

ب اعالم راراییهای اد ار متلدی رستگابهای

رظرتی ظ رست ر شماربی  21ظزی رارایی رر رابطه با امضای د م اعالم ررآمد م لئ ریتهای ملاری ظ
راراییها ب ای ااراوان رظرتی ظ ااردیداهای سمتهای رظرتی)
اظا این ب ای جمعآظری راستیآزمایی بایگاری یا سای شلک های پل رازش اعلالم راراییهلای

1- Law on Rules of Professional Ethics in the Public Administration and Prevention of the
Conflict of Interests
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م ئ الن رظرتلی داقلد رهلاری تخلللی اسلت ررحاریاله میتل ان اراربی ال خلدمات رظرتلی
( )MCSD8را به شک ص ری بهعو ان رهاری اه رر رابطه با ادشای ماری ااراوان رظرت ظ م ئ الن
رظرتی رر سازمانهای رظرتهای محلی (این سازمان به سلای م لئ الن رظرتلی رمیپل رازر) رقشلی
پیش ظ رارر از مجم عه ا رستگابهای رظرتی مجزا رم ر این سلازمان توهلا ب خلی از اارا رهلای
م ب ط به اوت

ماری رظرت را پ شش میرهد ررظاقع سی تم حاض شام تفداری از رهارهای ررگی

رر این د ایودهاست اه م اح مختلیی از پ رازش اعالم راراییها رسلتههای مختلیلی از م لئ الن
رظرتی را اوت

میاوود

بهص رت تخللیت ه یک از رهارهای رظرتی م ئ ریت جمعآظری اظریلهی اعلالم راراییهلا از
ااراوان خ ر یا ااردیداهای تلدی سلمتهای خلاری رر سلاختار خل ر (رر اغللب مل ارر ظاحلدهای
اارگزیوی ظ یا ظاحد موابع ار اری این اارا رها را عهدبرار میش رد) ظ ریز رستهبودی ظ بایگاری ا رن
اعالم راراییهایی را اه جمعآظری ا ربارد را ب عهدب راررد ظزارت رارایی م ئ

ت سفه ظ بهرظزآظری

قارب ظ اقالم م ج ر رر د مهای اعالم رارایی اسلت؛ ایلن ظزارت هماولین اارا رهلای هلدایتی -
مشاظربای ریز رارر (ارایهی رست رارفم رر رابطه با رح بی اعالم راراییها تدظین سای ار اع خطل ط
راهوما ظ یارراشتهای ت ضیحی به ااراوان رظرت) اراربی ا خدمات رظرتی ( [4] )MCSDررم رر
رظششواسی آم زش ظ پشتیااری اطالعاتی م ب ط بله م لای اعلالم راراییهلا ظ تضلار مولادع بله
ااراوان رظرت ظ م ئ رین رظرتهای محلی راهوماییهلای الزم را ریلز ارایله میرهلد ارارب ماریلات
رظرتی اظا این ظ سازمانهای مج ی قار ن هم اب با  MCSDراستیآزمایی اعالم راراییهلا را ارجلام
میرهود عالظب ب این  MCSDرر قاا جمعآظری راربهای ظ تطابر آنها با ارزاملات ادشلای ملاری
سازمانهای رظرتی رر قارب یک گزارش ریز م ئ

است اه رررهایت به اابیولهی ظزیل ان اظال این

تح ی رارب میش ر

1- Main Civil Service Department
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مشمولین سیستمهای اعالم دارایی
رره ص رت ااراوان رظرتی ظ ااردیداهای متقاضی سمت رر خدمات رظرتی به اعالم راراییهلای
ملزم میش رد اعالم راراییها به شلک مشلابهی ت سلط م لئ الن رظرتلی رر رظرتهلای محللی ظ
ااردیداهای این ر ع سمتها ظ ااراوان مجاز ارارب ماریات رظرتی ظ خدمات گم ک رظرتی اظا این ریز
ارجام میش ر ] [5تفدار ا اد اری اه رر سا  0221اعلالم راراییهلای خل ر را تح یل راربارلد
 069 286ری از ااراوان رظرتی ااراوان ارارب ماریات رظرتی ظ خدمات گم ک رظرتلی اظال این ] [6ظ
 822 210ری از م ئ الن رظرتهای محلی ] [7ب ربارد تفدار  962ری از ا ااراوان رظرتلی م دلر
به تح ی د مهای اعالم رارایی خ ر رشدرد اه این تفدار  2/08ررصد از ا ااراولان رظرلت را اله
مکلف به اعالم رارایی میباشود را تشکی میرهد بهط ر ر ای این ررصد رر سا گذشته تلا حلدی
امت ب رب است؛ این مقدار رر سا  0229به میزان  2/21ررصلد ظ رر سلا  0226بله میلزان 2/22
ررصد ب رب است تخمین میزان ا ااردیداهایی اه متقاضی سمتهای خاری ب رب ظ د مهای اعلالم
رارایی خ ر را تح ی راربارد ظ ریز اعضای خار اربی آنها ممکن ری ت زی ا این اطالعات بهص رت
جداگاره ت سط سازمانهای متفدر ظ شفاههای موطقهای آنها جمعآظری شدب است ظ متم از ری ت
رر اظا این حل

اطمیوان از ایجار تمایز میان م ئ الن سیاسی ظ تخللی ااراولان رظرتلی ظ

ریز میان م ئ الن عاریرتاه ظ سطح پایین ازط یر ایجار تمایز رر حیطهی اعالم راراییها ظ رست سی
عم م به آنها حاص میش ر این ارزامات ظیژب ازر

حیطه ب رستههای ] 0-8 [8ااراولان رظرتلی

(م ئ ریت عاریرتاه) اعما میش ر ظ ارزامات اضادهی م ب ط به ادشلای عمل می اعلالم امل ا بل
رییاجمه ر اظا این سخوگ ی پاررمان ظ مفاظران ظی رؤسا ظ مفاظران رؤسای امی ی نهای رایمی
پاررمان اعضای پاررمان رخ تظزی اعضای اابیوهی ظزرا رؤسای رارگاب قار ن اساسلی ظ اعضلای
آن رییا رارگاب عاری ظ اعضای آن رییا رارگاب عاری تخللی اظا این ظ اعضای آن ظ رارسلتان
ا اظا این ظ مفاظران ظی اعما میش ر
مق رات اظا این تمامی رستههای م ئ الن رظرتی ملذا ر را مللزم میاولد تلا اطالعلات ملاری
اعضای بارغ خار اربی خ ر (ش ه /زن ظاردین ظ د زردان مج ر) ظ ریز ش اای خار ار خل ر را اله بلا
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آنها زردگی میاوود اعالم رمایود
دایره و محتوای اعالم داراییها
همانط ر اه قاالً اشارب شد اش ر اا این ررم رر رای ب ظ محت ای اعالم راراییها مارود ب لیاری
از اش رهای ریگ رر موطقه ظ خارج از آن رظیک ر چودالیهای ظ یا متمایزاوودب را اتخاذ ا رب اسلت
ازاینرظ ه چه رربی م ئ الن رظرتی باالت باشد رای ب ظ محت ای اعالم راراییها ریز گ ت ربت خ اهد
ب ر م ئ الن رظرتی رربباال بهخل ص آن رسته از م ئ الن اه رر رستهی  0-8ق ار میگی رد بایلد
عالظب ب اطالعاتی اه ااراوان ررب پایین رظرتی ررم رر ررآملد ظ ریل ن ملاری شخللی ظ اعضلای
خار اربی خ ر رر اظا این ظ خارج از آن ارایه میاوود باید رر رابطه با املالک ظ راراییهلای موقل
ارزشمود سپ ربهای بارکی ظ اظراق بهارار متفلر به ایشان ظ اعضای خار اربی خ ر ریز اطالعات الزم
را ارایه اوود هماوین ب ای تمامی ااراوان رظرتی اجااری است اه ارارب ماریات رظرتلی را بهصل رت
مکت ب از ادتتاح ح اب رر بارکهای خارجی با ذا شماربی ح اب ظ مح بارک تا ملدت رب رظز از
تاریخ ادتتاح ح اب آگاب اوود
تمامی م ئ الن رظرتی از د م خام مشابهی استیارب میاوود ] [9ظ تیاظت د مهلا رر ق لمتهایی
است اه اد ار مختلف باید تکمی اوود رر عم اار به این ص رت ارجام میشل ر :تملامی ااراولان
رظرت ملزمارد اه بخشهای  0-8را تکمی اوود ررحاریاه بخشهای  6-4توهلا ت سلط م لئ الن
عاریرتاه تکمی میش ر ااردیداهای سمتهای خدمات رظرتی رر رای بی ارزامات م ب ط بله اعلالم
ام ا ظ راراییها رر رستهای ق ار میگی رد اه سمت م رر ر

رر آن ق ار رارر

رر د م اعالم راراییها شش ق مت ظج ر رارر:
 بخش  :8اطالعات عم می (اطالعات شخللی م لئ
تخللی م ئ

رظرتلی ظ خلار اربی ظی اطالعلات

رظرتی)

 بخش  :0اطالعات م ب ط به ررآمد ا ب شدب رر اظا این ظ خارج از آن (ررآمد عم می س ر
سهام حر امتیاز س ر بارکی امک ماری عایدات راشی از حر بیمههای پ راخت شدب س ر
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ا ب شدب از دفاریتهای علمی آم زشی ظ ابتکاری [حرارزحمهها ظ ] ررآمد ا ب شدب از
سای مشاغ س ر ا ب شدب از اظراق بهارار ظ ررآمد اصلی)
 بخش  :0اطالعات م ب ط به ری ن ماری رر اظا این ظ خلارج از آن (ریل ن ملاری م بل ط بله
پ راخللت اق للاط رر ت ادقللات بیمللهای پ راخللت بلله صللودظقهای بازرش للتگی خل صللی
پ راختهای اعتااری پ راختهای ریزیوگ ص رتح ابهای م ب ط به هزیوه آب ب ق گاز
ظ غی ب)
 بخش  :4اطالعات م ب ط به راراییهای ملکی (م احت ملک باید ذا گ رر)
 بخش  :2اطالعات م ب ط به ظسای رقلیه (با ذا ب رد مد ظ اردازبی م ت ر)
 بخش  :6اطالعات م ب ط به سپ ربهای بارکی اظراق بهارار ظ سای راراییهای ملاری (ارزش
الی تمامی اظراق بهارار ظ راراییهلای ملاری خاصلی اله بایلد اعلالم شل رد؛ تملامی سلهم
ارش اهها رر صودظقهای س مایهگذاری ظ رررهایت مالغ الی رر ح لابهای بلارکی رر ایلن
بخش ذا میش رد)
پردازش اعالم داراییها
مق رات اظا این تمامی ااراوان رظرتی را ملزم میاود تا راراییهای خ ر را اعالم اوود؛ رظرد الی
اعالم راراییها به این ص رت است اه باید با ظرظر به خلدمت رظرتلی تح یل رارب شل رد؛ بل خال
ب یاری از اش رهای ریگ د م اعالم راراییهای «پایان خدمت» رر اظا این ظج ر ردارر
هوگامیاه د ر تقاضای تلدی سمتی خاص را رارر ملزم میش ر تا اطالعات ملاری م بل ط بله
ررآمد شخلی ظ ری ن ماری خ ر ظ خار اربی خ ر را اعالم اود اعالم راراییهلا بله شلک مشلابهی
ت سط م ئ الن رظرتهای م تق محلی ظ ااردیداهای متقاضی ایلن سلمتها ریلز ارجلام میشل ر
اعالم راراییهای جمعآظری شدب به این رظش رر پ ظردبهای شخللی ه یلک از م لئ الن رظرتلی
اعالماوودب رگهداری میش رد پا از تح ی اظریهی اظهاررامهها ارلزام اعلالم سلاریارهی راراییهلا
مط ح میش ر؛ راراییها رااید ری ت از  82آظری ه سا اعالم ش رد
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رست رارفم های م تاط با رظش تکمی اظهاررامههای اعلالم رارایلی 8ت سلط ظزارت رارایلی رر
سا  0228به تل یب رسید تا به م جب آن اشتاابها ظ چارشهای متفدری اه پلیش رظی ااراولان
رظرتی ب ر ب ط

ش ر راهوماییهای تکمیلی ظ یارراشتهای مشاظربای خاصی ت سلط  MCSDظ

ریز سای رهارها تدظین شدب است اظهاررامهها رر قارب ااغذی تکمی ظ ت سط ارارات مولابع ار لاری
سازمانها رگهداری میش رد؛ ررحا حاض از هیچ د م اعالم رارایی ارکت ظریکی خاصلی رر اظال این
استیارب رمیش ر
رظ رلل ع راسللتیآزمایی رر اظالل این ارجللام میشلل ر :راسللت آزماییهللای ارزامللی ظ تلللاردی
راستیآزماییهای ارزامی ظیژب ب ای تمامی اظهارراملههای اعلالم رارایلی تح یل رارب شلدب ت سلط
ااردیداهای تلدی سمتهای رظرتی زماری ارجام میشل ر اله ارتللاب یلا تأییلد ارتللاب ت سلط
رییاجمه ر اظا این یا اابیوهی ظزرای اظا این ارجام شدب باشد این راستیآزمایی ت سط اراربی ا
خللدمات رظرتللی ظزارت اش ل ر ظزارت عل ل م ظ آم ل زشظپ ظرش ارارب ماریللات رظرتللی ظ س ل ظیا
مح مارهی اظا این ارجام میگ رر (این اار اقدامی مشت ک است اه طیف گ ت ربای از ب رسی تمام
راربهای ارایه شدب ت سط ااردیداها (عالظب ب این اطالعات م ب ط به ادشای ماری اطالعات م بل ط
به استخدام قالی تحلیالت س ءپیشیوه ظ غی ب را ریلز شلام میگل رر)) راسلتیآزمایی اطالعلات
مودرج رر بخش ادشای ماری ت سط ارارب ماریات رظرتی ارجلام میشل ر رتلایج ایلن راسلتیآزماییها
رشان میرهود اه حدظر  62ررصد اختال ها به اعالم راراییها م ب ط میش رد ][10

راسللتیآزماییهای تلللاردی ر ل عی از راسللتیآزمایی اسللت الله ت سللط ارارب ماریللات رظرتللی ظ
سازمانهای مج ی قار ن بهص رت مشت ک هم اب با اراربی ا خدمات رظرتی ظ بهعو ان بخشی از
بازرسیهای پیایدبی ماارزب با د ار رر سازمانهای خدمات رظرتی ت سط رظرتهای م لتق محللی
ارجام میش ر این ر ع راستیآزماییها ب ماوای گزیوش تلاردی ظ با تم از ب سمتهایی اه بهر
میرسد به رحاظ ارتکاب به د ار ] [11م تفدت ب رب ظ از خط باالت ی ب خل ررار میباشلود ظ طالر

1- Official methodological guidelines on filling out the asset declarations
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رقشهی اقدام راها ری 8اراربی ا خدمات رظرتی اظا این ارجام میش رد ][12

راستیآزمایی اعالم راراییها ممکن است ب ماوای رریادت شکایت (شکایتهای راشواس پذی دته
رمیش رد) یا رر خال تحقیر ظ ب رسیها ظ یا ح ب رزظم ارجام ش ر متأسیاره ررمل رر ایلن رل ع از
راستیآزماییها اطالعات خاصی ب ای استیارب رر این گزارش ارایه رشد
مجازاتها
ب ای تخطی از ارزامات ادشای ماری (ماربی  7قار ن ماارزب با د لار ملاربی  02قلار ن خلدمات
رظرتی اظا این ظ ملاربی  02قلار ن خلدمات رر سلازمانهای رظرتهلای م لتق محللی) مجلازات
ارضااطی ظ اراری رر ر

گ دته شدب است

هوگامیاه د ر م در به تح ی به م قع اعالم راراییها رش ر اخطاری رسمی صارر میش ر اله
رر آن م ض ع (هم اب با ت ضیحات رریادت شدب از د ری اه تمهیدات اوت

ماری را زی پلا گذاشلته

است) تایین خ اهد شد ظ س پ ست ظی باید رر ارتااط با اخ اج این د ر از خدمات رظرتی تلمیمگی ی
اود ررص رت ظج ر زمیوهی اخ اج تذا ی رر سل ابر اسلتخدامی دل ر ثالت میشل ر ] [13چولین
مجازاتی رر سا  0221ب ای یک ری اج ا شد
اطالعات راررست اشتااب یا راقص مودرج رر د مهای تح ی رارب شدب موج به ایجار م لئ ریت
اراری رر قارب ر عی ج یمه میش ر ظ ممکن است ماوای رر ظ یا محدظریت ب ای ارتلاب د ر خاطی
به سمتهای سازمانهای رظرتی ق ار گی ر
افشای عمومی
اطالعات مودرج رر اعالم راراییهای ااراولان رظرتلی مح مارله اسلت ظ رمیتل ان آنهلا را بل ای
استیاربی عم م م رم ادشلا ال ر توهلا اطالعلات م بل ط بله ررآملدها اظراق ق ضله امل ا ملکلی ظ
راراییهای موق

ظ سپ ربهای بارکی متفلر به اد ار ذا شدب رر ماربی  7قار ن خدمات رظرتی ] [14ظ
1- Strategic Action Plan
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اعضای خار اربی ایشان بهص رت ساریاره رر مجاری رسارهای رسمی قابل ارتشلار اسلت متأسلیاره رر
عم توها تفدار اردای از رهارها چوین اطالعاتی را رر اختیار عم م میگذاررد؛ بهرظزآظری این اطالعلات
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
سی تم اعالم راراییهای اظا این با چارشهای گ راگ ری رظب ظست :از خألهای رهاری ظ قلار ری
گ دته تا مشکالت اج ایی اه ب ب یاری از ااراوان رظرتی تأثی میگذارر (ررصل رت قلل ر م لئ
رظرتی رر اعالم ام ا رر زمان مشخص شدب به رالی موطقی هیچ رابحل جا ارلی ارایله رگ ریلدب
است تمهیدات قار ری رر م قفیتهایی اه تفداری از اعضای خلار ارب حاضل بله ارایلهی اطالعلات
رااشللود ارایلله رشللدب اس لت؛ تفارضللات م ج ل ر رر اصللطالحات موللدرج رر د ل م اعللالم راراییهللا ظ
رست رارفم های م تاط بارظش پ ا رن د مهای اعالم ام ا باعث میش رد تلا پ ظتک هلای اراری
م ب ط به تخطی از مق رات به اج ا گذاشته شل رد ظ ایلن توهلا بلهرری تی لی های متیلاظت از ایلن
اصطالحات است ظ ) ر ات به تحقر هد سی تم اعالم راراییهای اظا این ت سط سلازظاارهای
م ج ر ت رید است ظ به سختی میت ان از رست رارفم های جاری اعلالم راراییهلا بلهعو ان ابلزاری
مؤث رر ماارزب علیه د ار به ب ج ت از این ر

تق یااً تمام رهارهای اصلی اله ررحلا حاضل رر

د آیودهای اعالم ام ا رخی میباشود ریازمود اصالحاتی عمیر ه تود
بااینحا مقامات اظا ایوی رر ح زبی تدظین مق رات جدید ب ای م اجهه با ایلن چارشهلا ظاقفلاً
دفا ظ بهص رت علوی موتقد سی تم م ج ر ب ربارد (اه اظرین گام بله سلمت تأسلیا ر لام اعلالم
رارایی اث بخش ظ اارآمد است)
ثات شدب ت سط ظزارت رارگ ت ی اظا این
 08مارس N 104/1908 8779

تل یب شدب به رست ر ظزارت رارایی اظا این از  6مارس 21#8779

اظهارنامه
اعالم ررآمد ری ن ماری ظ راراییهای ااراوان رظرتی ظ د ری متقاضی تلدی سلمت رظرتلی رر
رابطه با خ ر اظ ظ اعضای خار

ارباش8

بخش  -8اطالعات عم می
-8رام رام خار ارگی ظ ر ب پدری)
 -0مح اقامت
(ادپ تی استان موطقه شه خیابان خاره  #آپارتمان)
 -0سمت دفلی ظ رستهی خدمهی رظرتی

 -4سمت ظ رستهی اارمود رظرتی ظ یا سمتی اه د ر متقاضی تلدی آن است

 -2اعضای خار

ارب0

(رام خار ارگی مخیف اسم شغ خار ارگی)

 8بخشهای  0 8ظ  0ت سط الیهی رستههای خدمهی رظرت تکمی میش ر ظ بخشهای  4ظ
 2ت سط م تخدمین رظرتی از رستههای اظ ظ رظم تکمی ش رد
 0رر این اظهاررامه اعضای خار ارب شام هم
میاوود ظ ازرظاج رک ربارد

ظاردین ظ د زرداری میش ر اه با ایشان زردگی
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بخش  -0ررآمد رریادتی (بهرستآمدب) از موابع راخ ظ خارج از اظا این ب ای سا _022
رریف

میزان ررآمد

ده ست ررآمدها

8

0

8

جمع ا ررآمد ا ازجمله:

8.8

س ر سهام س ربارکی حر امتیاز

0.8

امکهای ماری

0.8

بازپ راختهای بیمهای

4.8

ررآمد حاص از دفاریتهای علمی آم زش ابتکار حر امتیاز (حر ار ااره)

2.8

ررآمد حاص از دفاریتهای اارآد یوی ظ دفاریتهای ح دهای م تق

6.8

ررآمد حاص از ظاگذاری اظراق بهارار ظ حق ق ش اتی

9.8

حق ق

(8)UAH

اارمود رظرت

اعضای خار ارب

0

4

بخش  -0ری ن ماری ازجمله ری ن خارج از اش ر ب ای سا _022
اعضای خار ارب

اارمود رظرت
ا پ راخت

بهعالظبی

ا پ راخت

بهعالظبی

رریف

ری ت ری ن م ب ط به پ راختها (اق اط)

()UAH

پ راختیهای

()UAH

پ راختیهای

8

0

0

8
0

ب ظنم زی

ب ظنم زی

()UAH

()UAH

4

2

6

م ب ط به ت ادقات بیمهای راظطلااره
م ب ط به ت ادقات م ب ط به م تم ی
تکمیلی بازرش تگی

0

م ب ط به ت ادقات اعتااری

4

م ب ط به ت ادقات ریزیوگ (اجارب)

2

رگهداری راراییهای بخش  4ظ 2

 -5گْریونا (هْریونا) (به اوکراینی )гривня :واحد پول کشور اوکراین است .گریونا از  1سپتامبر 5334
جایگزین کاربوانت شد( .م).

اظهارنامه 125/
بخش  -4اطالعات م ب ط راراییهای رارای مارکیت خل صی
ری ت ررآمدها
رریف
0

8
8

زمین

0

خاره

0

آپارتمان م ک ری

4

خارهی خارج شه

2

گاراژ

اارمود رظرت

اعضای خار ارب

م احت ا

م احت ا

(مت م بع)

(مت م بع)

0

4

بخش  -2اطالعات م ب ط به ظسای رقلیهی رارای مارکیت خل صی
ده ست اشیا

اارمود رظرت
ب رد/مد

رریف

8
8
0

0
خ ررظهای س اری
اامی ن (ا چک ظ بزرگ) ظسای رقلیه ظ
ات ب سهای ظیژب

0

م ت ر سیکلت

4

اشودب (ت اات ر)

2

ظسای حم ظرق رریایی

0

اعضای خار ارب

اردازبی

ب رد/مد

اردازبی

متر

متر

(سارتیمت

(سارتیمت

مکفب)

مکفب)

4

2

6
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بخش  -6اطالعات م ب ط به سپ ربهای بارکی اظراق بهارار ظ سای راراییها
اعضای خار ارب

اارمود رظرت
مالغ ا

بهعالظبی

مالغ ا

بهعالظبی

رریف

ری ت اقالم

()UAH

ماارغ

()UAH

ماارغ

8

0

0

8

ب ظنم زی

ب ظنم زی

()UAH

()UAH

4

2

6

ارزش اسمی اظراق بهارار خ یداری شدب
سهم (سهام) رر س مایههای مجاز

0

(صودظقهای ش ااتی) ش اتها مؤس ات
ظ سازمانها

0

ماارغ ظجه رقد رر ح ابهای بارکی ظ سای
مؤس ات اعتااری ماری

آگاهی خ ر از م ئ ریت تکمی رااام یا راررست اطالعات م بل ط بله ررآملد ظ ریل ن ملاری را
تلدیر د مایید (ماربی  7قار ن ماارزب با د ار اظا این ظ بود  9از ماربی  02قلار ن خلدمات رظرتلی
اظا این)
امضا

تاریخ

اظهارنامه 129/

یادداشتها
 8مطارفهی م رری حاض ب این اساس تدظین شدب است اه قار ن ماارزب با د ار اظا این هو ز رر
ج یان است گ چه قار ن جدیدی رر رابطه با اص

اساسی پیشگی ی ظ ماارزب با د ار اه بل ای

جایگزیوی قار ن مذا ر تدظین گ ریدب ظ به تل یب رسیدب است رر زملان مطارفله حاضل تلا 8
ژار یهی  0288ررحارت تفلیر ب ر
 0پیشر یا قار ن شماربی  4490با م ض ع اقدامات اوت

ماری رظرتی ب مدی یت رظرتلی از 84

می 0227
 0ررحا حاض بیش از  22دق ب مق رات ظج ر رارر اه رر این مجم عه ق ار میگی رد
 4اراربی بازرگ ی اوت  8یکی از هشت اراربی ررظن ساختار  MCSDاست؛ م ئ ریت اصللی آن
رسیدگی به ام ر ماارزب با د ار ازجمله ام ر م ب ط به اارا رهای ادشای ماری سازمانهای رظرتی
است رییا اراربی بازرگ ی اوت

ت سط ریاست  MCSDمول ب میش ر ظ این ارارب مطلابر

با ب رامههای اقدام 0تأیید شدب ت سط مفاظن رییا  MCSDدفاریت میاود
 2ارزامات اعالم راراییها این اد ار رر ماربی  80قار ن خدمات رظرتی ماربی  6قلار ن مالارزب بلا
د ار ظ ماربی  80قار ن خدمت رر سازمانهای رظرتهای م تق محلی تل یح شدب است
 6اطالعات ارایه شدب رر پ سشوامهی مقامات اظا ایوی
 9اطالعات رسمی بهرستآمدب از امیتهی آمار رظرتی اظا این از  08رساما 0221
 1خدمات رظرتی اظا این هیت رستهی الی اارمود رظرتی رارر این تق یمبودی رر قار ن خلدمات
رظرتی ماربی  02تلل یح شلدب اسلت؛ ارشلدیت از رسلتهی ( 8بلاالت ین رتاله) تلا رسلتهی 9
(پایینت ین رتاه) ااهش مییابد
 7د م خام متحدارشک اعالم راراییها ت سط ظزارت رارایی اظال این رر  6ملارس  8779تلدظین ظ
امضا شد ظ همان سا ب ای اظرین بار م رر استیارب ق ار گ دت
 82بهعو انمثا اطالعات رسمی اراربی ا خدمات رظرتی از سا  0229آظررب شدب است
1- The Control Revision Department
2- action plans
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 88ده ستی از این سمتها هم اب با شواسایی بخشها/رهارها ظ ریز رل ع سلمت ت سلط اراربی ال
خدمات رظرتی گ رآظری میش ر ظ بهص رت آرالین از این آررس قاب مشاهدب است:
www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=66556&cat_id=57862

 80رر رقشللهی اقللدام راهال ری سللا  0282بازرسللیهای پیایللدبای رر ظزارت ت سللفه ظ سللاخت
موطقللهای 8ظزارت رارگ للت ی اللارگ ظب رظرتلیِ موللابع مللاری رظرللت ظ رر سلله رظرللت اسللتاری
(راستیآزمایی تلاردی) رر ر
ریز رر طی یک سا رر ر

گ دته شدب ب ر هماوین حدظر  422راستیآزمایی اجالاری ظیلژب
گ دته شدب ب ر

 80سود استاردارری اه پیشیوهی استخدامی د ر رر اظال این رر آن ررج میگل رر ظ مفمل الً هوگلام
تقاضای سمت ت سط اارمود به اارد ما ارایه میش ر
 84رییاجمه ر اظا این سخوگ ی پاررمان ظ مفاظران ظی رؤسا ظ مفاظران رؤسلای امی لی نهای
رایمی پاررمان اعضای پاررمان رخ تظزی اعضای اابیوهی ظزرا رییا رارگاب قار ن اساسی ظ
اعضای آن رییا رارگاب عاری ظ اعضای آن رییا رارگاب عاری تخللی اظا این ظ اعضای آن
رارستان ا اظا این ظ مفاظران ظی

1- the Ministry of Regional Development and Construction

آشنایی با سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی

9

 OECDسازمان موحل بهد ری است اه رر آن رظرتها با همکاری یکدیگ به ح چارشهلای
اقتلاری اجتماعی ظ محیطی راشی از جهاری شدن میپ رازرد هماوین  OECDخط مقلدم تلالش
ب ای دهم ظ امک به رظرتها رر ظااوش به پیش دتها ظ رگ اریهای جدید ر ی حاامیلت شل اتی
اقتلار اطالعات ظ چارشهای م ب ط به جمفیت رظ به سارمودی است این سازمان ع صهای را د اهم
میاود اه رر آن رظرتها میت ارود تجارب سیاستگذاری خ ر را مقای له ال رب ظ بل ای مشلکالت
مشت ک پاسخ مواسای بیابود شی بهای مواسب را شواسایی اوود ظ ب ای هم انسلازی سیاسلتهای
راخلی ظ بینارمللی همکاری رمایود
اش رهای عض  OECDعاارتارد از :است اریا ات یش بلژیک اارلارا شلیلی جمهل ری چلک
رارمارک است ری دوالرد د ار له آرملان ی رلان مجارسلتان ای للود ای رولد ایتاریلا ژاپلن ال ب
ر ازاما رگ مکزیک هلود ری زیلود ر ظژ ره تان پ تغا جمهل ری اسلل اای اسلل ظری اسلپاریا
س ئد س ئیا ت ایه ارگل تان ظ ایاالتمتحلدب آم یکلا امی لی ن ارظپلا رر دفاریتهلای OECD

همکاری میاود
ارتشارات  OECDرتایج جمعآظری آمار ظ پژظهشهای م بل ط بله امل ر اقتللاری اجتملاعی ظ
زی تمحیطی سازمان ظ ریز پیمانها رست رارفم ها ظ استارداررهایی م رر ت ادر اعضا را رر سلطحی
گ ت رب موتش میاود

1- ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

