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 1مقدمه 1

وری و انحراف توسعه باعث تضعیف نهادها، محرومیت شهروندان از خدمات ضر ی شخصی مقامات از مناصب حکومتیاستفاده

تواند از )قدرت( آن مقام در گیرد که بجایگاهی قرار  ی دولتی درمقام دهد کهمنافع هنگامی رخ می اقتصادی خواهد شد. تعارض

به  -دهدکه ضرورتاً روی نمی-کند. این حالت به یک رفتار نامناسب بالقوه  گیریبهرهجهت منافع شخصی خود یا دیگر احزاب 

( به منظور کاهش )خطر( هانظارتی از قوانین، رهنمودها و اجرای )آن اشاره دارد. به همین دلیل، سازوکاری« تعارض منافع»نام 

 :گیرندبرمیهای ذیل را در زمینه این سازوکارهامورد نیاز است. یراخالقی و غیرقانونی رفتارهای غ

 .برای مردم سازیشفاف منظوربه هاداراییدرآمدها و  یالزام افشا .1

که اطمینان از این و حصول هاو راهکارهایی برای شناسایی و مدیریت آنتعارض منافع  مدیریت قوانینی برای .2

 ولتی تحت تأثیر منافع شخصی نیست.مقامات د هایها و تصمیمسیاست

تی و های دولجایی افراد بین بخشکردن تضاد منافع برخاسته از جابه کنریشه منظوربه های چرخانقوانین درب .3

 .خصوصی

تحت  جلوگیری از منظوربه قوانین مربوط به هدیه دادن یا لطف کردن)بذل و بخشش( به مقامات دولتی .4

 .خاص منافعی جهت در و دستورات هاسیاست گرفتن قرارتأثیر 

ها دولت کهدرحالیاز قدرت باشد.  سوءاستفادهتقویت صداقت دولت و جلوگیری از  جهت درتواند یک ابزار نیرومند اعالم عمومی می

د، که شواعالم عمومی تکمیل می وسیلهبهاما این کار اغلب  کنند،های مطلقی را بر برخی از رفتارهای خاص اعمال میمحدودیت

 کند.تعارض منافع و شناسایی و جلوگیری از کسب منافع غیرقانونی را ارائه می وفصلحلابزاری برای نظارت و 

وجود دارد. این ها و تضاد منافع، قوانین اعالم عمومی دارایی یوسیلهبهمتعددی برای افزایش صداقت مقامات دولتی  هایراه

ی قوانینی ایجاد استانداردهایی برای رفتار مقبول در مقامات دولتی و با ارائه یوسیلهبهقوانین، فرهنگ صداقت و درستکاری را 

 برابر در ی نیرومندیکنند. شفافیت بیشتر در افشاگری، عامل بازدارندهرفتاری اخالقی، نهادینه می سویبهها واضح و هدایت آن

گیرد. عالوه یادآوری اینکه رفتار مقامات دولتی تحت بررسی دقیقی قرار دارد، صورت می یوسیلهبهر غیراخالقی است. این کار رفتا

دهند. و فسادها، در دسترس عموم قرار می هاسوءاستفادهقوانین منابع ارزشمندی از اطالعات را برای شناسایی  گونهاینبر این، 

 سازیپیادهی رویکردها، برای طراحی رژیم مقتضی، وجود ندارد. غالباً، (. هیچ الگوی واحدی، متناسب با همه2013)بانک جهانی،

ها و فیتظرهایی که سیستم افشاگری است، بخصوص در زمینه سازیپیادهتر از ها بسیار آسانهای مطلق، برای دولتمحدودیت

وند، شبکار گرفته می ایفزاینده طوربهها ، )قوانین( افشاگری درآمدها و داراییوجودبااینیا منابع دولت کم و محدود هستند. 

د هایی باشنتوانند مورد توجه دولتشوند که میاز اصول محوری و اصلی می ایمجموعهعملکردهایی رو به رشد، منجر به ایجاد 

 رای اتخاذ اقدامات قوی و مؤثر افشاگری هستند.ب تالش درکه 

 اقدامات قابل انجام 2

 اقدامات اولیه .2-1

                                                      
1 http://www.opengovguide.com/topics/assets-disclosureconflicts-of-interest/  
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 2کند.ها توسط مقامات دولتی را الزامی میوضع قانونی که افشای عمومی درآمدها و دارایی .2-1-1

 توضیحات

 ادهسوءاستفاختالس، تبانی و  مقابل دریک عامل بازدارنده  عنوانبهها و منابع کسب درآمد، ها و بدهیاعالم عمومی ارزش دارایی

دهد تا در شناسایی نقض ی مدنی اجازه میها و درآمدها به جامعهکند. افشای عمومی داراییاز قدرت در بخش دولتی عمل می

تری برای تکمیل نقش نهادهای نظارتی بر مقامات، حاصل الزامات افشای مالی مشارکت داشته باشند و همچنین بررسی دقیق

سازوکارهای اعالم کشورها  78توسط بانک جهانی انجام شد مشخص گردید که % 2012. در یک نظرسنجی که در سال شود

 کنند.ها این اطالعات را اعالم عمومی میآن 43کنند، اما تنها %اعمال می تدوین و را عمومی

مقامات موظف به  هاآن طبق برکند که هایی مییاست، کشورها را ملزم به تدوین س3کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد

 شوند.میبه مقامات باالتر  ها، هدایا و مزایای خود، داراییگذاریسرمایهتغال، ، اشغیردولتیهای فعالیت اعالم

 یهاناسب و با حمایتها ابزار قدرتمندی برای مبارزه با فساد است، اما اگر در چارچوب ماگرچه اعالم عمومی میزان درآمدها و دارایی

اختاری سوپاگیری که ظرفیت های دستتواند با مقاومت سیاسی مواجه شده و به شکست بینجامد. سیستمکافی اعمال نشود، می

ا ب های منطبق با اهداف قابل کنترلمرا ندارند، بیش از سیست هاداراییو  کردن به پذیرش اعالم عمومی درآمدها کافی برای وادار

ای)شرایط محلی( سیاسی، نهادی، اجتماعی و شوند. در طراحی یک سیستم افشاگری، باید به بافت منطقهواجه میشکست م

 اقتصادی، توجه نمود.

سی برای اصالحات به ایجاد اراده و ظرفیت سیا ازآنپسها آغاز کنند و ترین حوزهشود کشورها افشاگری را از مهمتوصیه می

های اراییو د ی درآمدهاشده گذاریهدفی اولیه و ها. شاید برخی کشورها تمایل داشته باشند با افشاگریبپردارند تربلندپروازانه

توانند ی کارمندان ارشد دولتی و قضات برسند. کشورها همچنین میمقامات پرمخاطره یا خبرساز شروع کنند و به افشاگری درباره

ردازند دولتی بپ های پس از اشتغال به مناصبفعالیتهای تجاری و به افشای فعالیت ها فراتر رفته واز افشای درآمدها و دارایی

 (.2012)بانک جهانی،

 هاتوصیه

 : وسعه دامنه و پوشش سازوکارهای اعالم عمومیبرای ت ایجاد یک نقشه راه دقیق .1

ار مهم تواند تأمین کند، بسیآنچه سیستم در عمل می مورد درتدریجی و مدیریت وضعیت افکار عمومی  آفرینی ظرفیت

 تدریجبهتواند یابد، سیستم میها بهبود میو دارایی ظرفیت منجر به اعالم عمومی درآمدها که زمانهماست. 

های بازبینی و ، رویهمورد( افراد بیشتری اعمال شود و تقویت شود تا )سازوکار اعالم عمومی در یافتهگسترش

 رسیدگی)نظارت عمومی( تقویت شود و در نهایت دسترسی عمومی به اطالعات کامل شود.

 :هاالزامات اعالم عمومی اموال و دارایی بودن لزوم فراگیر .2

ه( ی)مجریه، مقننه و قضای گانهسهها باید شامل سران قوای یک قانون کلی، الزامات اعالم عمومی اموال و دارایی عنوانبه

 شود. هاکارمندان ارشد تمام بخش طورهمینو 

                                                      
2 http://www.opengovguide.com/commitments/asset-disclosure/  
3 https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/  
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 :هاو دارایی اعالم عمومی درآمد تأثیرگذاریبیشترین  .3

و منظم  های زمانی مشخصی مسئولین، باید در بازههاحداکثری اعالم عمومی درآمد و دارایی تأثیرول برای حص

 اعالم عمومی شوند: گیرندبرمیکه موارد زیر را در  هاییداده مجموعه

 مالی )مانند اوراق مربوط  هایگذاریسرمایهها، مزارع، انواع ساختمان ها، امالک و مستغالت،ها، زمین)خانه هادارایی

، هااندازمشترک، معامالت سلف، وجوه قرضی، پس ها، وجوهها، اختیارات و معامالت، حوالهبه سهام، تراست

د )مانن ونقلحملنقد و هر سند سودآور، وسایل های بانکی، وجه حسابهای بازنشستگی(، و حساب هانامهبیمه

و  های منقول )مانند جواهرات، اثرهای هنری، مبلمان و احشام(( و دیگر داراییو ... ، هواپیماکشتی ،اتومبیل

 غیرمنقول دیگر.

 مشترک(ها و موارد امضای تعهدات ها، وثیقههای اعتباری، انواع وامها، تعهدات، کارتها )تمامی بدهیبدهی 

 ها، حقوق بازنشستگی و مزایا(مالی )مانند سودها، سود سهام، مقرری هایگذاریسرمایهمد و منابع درآ 

 امتیازات انحصاری(،ایاجاره، شراکت، مزارع، امالک ی خصوصی و مشارکتیهاهای تجاری )مانند شرکتدارایی ، 

 ر عضویت د، (از هر بخشیها یا دیگر عایدی ی یا بخش خدماتی )مانند مشاورهدر بخش خصوص یا دخالت اشتغال

 ای ممکن.هدیگر اشتغال های مدیره و مدیریت عاملی وهیئت

  کند.(دریافت می از هر شخص یا سازمانی دلیلی هرکه شخص به  فراوانیهدایا )هرگونه هدایا و مزایای 

 و مدیریت عامل که  مدیرهیئتههای ممکن برای تعارض منافع )حقوق مربوط به قراردادها و خدمات و احتمال

های کارگری، وضعیت شغلی فرد بعد از و اتحادیه غیرانتفاعیهای ها، سازماناند، عضویت در انجمنتأدیه نشده

 (حاکمیتیاتمام دوران مسئولیت 

 :های اعالم عمومیسازوکار کارایی .4

ها( بسیار مهم آن کردن پرها و نحوه در عین کامل و جامع بودن فرآیندهای اعالم عمومی)مثل فرم بودن روانساده و 

 یی خود را حفظ کنند.ام دریافت شوند تا سازوکارها کاراابه دورازبهباید دقیق و  شدهخواستهاست. اطالعات 

 :نهاد مسئول اعالم عمومی تعیین .5

ها که دارای اختیار، مهارت، ظرفیت و منابع و دارایی درآمدهااعالم عمومی  و آوریمسئول جمع عنوانبهنهادی تعیین 

کافی برای بررسی و درخواست اطالعات از مقامات دولتی یا دیگر نهادهای دولتی یا خصوصی و همچنین بررسی 

 شکایات مردم است.

 4حاکمیتمقامات در بخش خصوصی پس از خدمت در  کارگیریبهوضع مقرراتی برای مدیریت  .2-1-2

 توضیحات

ر بخش ی اشتغال دگذاران مستقل از یکدیگر عمل کنند. وعدهگذاران و قانونگذاری عمومی، سیاستالزم است در فرآیند سیاست

بالقوه  رتصوبهتوانند می پیشنهادی یا دیگر منابع درآمدی مدیرههیئتخصوصی پس از فراغت از بخش عمومی مثل عضویت در 

اشی از که از تعارض منافع ن اندشدهتدوینبدین منظور « های چرخاندرب»شوند. قوانین  حاکمیتی بر تصمیم مقامات تأثیرباعث 

                                                      
4 http://www.opengovguide.com/commitments/establish-regulations-governing-post-government-private-

sector-employment/  
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وآمد مقامات دولتی به بخش خصوصی و بالعکس جلوگیری کنند. این دسته از قوانین ابزارهای بسیار مهمی برای حفظ رفت

 (.2011،المللبینتند. )شفافیت ها هسدرستکاری و صداقت و اعتماد عمومی در دولت

دولت با استفاده از ایجاد حائل  حین و بعد از خدمت در قبل،لوگیری از تعارض منافع مقامات های چرخان، جهدف قوانین درب

( است. کندهای کارمندان بین دو بخش خصوصی و دولتی را تنظیم و مدیریت میجاییبه)یک دوره زمانی مشخص که جا یزمان

ی ندهین قوانین عامل بازدار. اکندهای کارمندان بین دو بخش خصوصی و دولتی را تنظیم و مدیریت میجاییبهجا که زمانچیزی 

ری تهستند و همچنین صداقت و درستکاری نهادها و مقامات را در سطح وسیع تالش برای خرید مقامات دولتی برابر درمهمی 

 کنند.حفظ می

 هاتوصیه

اشتغال در بخش خصوصی بعد از خدمت در دولت، باید تمامی کارمندان دولت در تمامی  یندهمحدودکنمقررات  .1

 .بربگیردهای آن را در بخش

 ندف کتعری صراحتبهشوند را های شغلی بعد از خدمت در دولت که منجر به تعارض منافع میمقررات باید انواع فرصت .2

هایی که مقامات دولتی پس از اتمام تا امکان کنترل مزایا توسط مقررات و سازوکارها فراهم شود. بدیهی است جایگاه

ها ندارد، نباید مشمول این قوانین و تعارض منافی با جایگاه قبلی آن گونههیچگیرند ولی مدت خدمت بر عهده می

 سازوکارها باشد.

فاصله انداختن( و مناسب باشند تا کارمندان بخش دولتی نتوانند  منظوربه) شدهتعریفهای وقفه مقررات باید حاوی دوره .3

 کنند و یا بر همکاران دولتی سابق خود تأثیر بگذارند. گریالبیبرای بخش خصوصی 

 باشد.و مقام کارکنان بخش دولتی متغیر  ارشد بودنطول مدت این وقفه باید بر اساس  .4

های ارزشمند و دانش موجب انتقالهایی که مأموریت برای ،ازحدبیشو نه  های معقولتوجه به تدوین محدودیت .5

 شوند.میهای دیگر به بخش دولتی ها از بخشمهارت

های کارمندان بخش خصوصی در نهادهای دولتی که یا دیگر فعالیت هامأموریتهای معقول بر حاظ کردن محدودیتل .6

 ذارد.گها میای را برای توسعه منافع سازمان خصوصی متبوعشان در اختیار آنهای ناعادالنهعات محرمانه و یا مزیتاطال

تا با کارآیی الزم عمل بازدارندگی را  ذکر شوندثانویه  هم در قوانین در قوانین اولیه وهم باید  های چرخاندرب مقررات .7

 انجام دهند.

  یت حدودممستقیم موجب  طوربه ی درستکاری و یا قوانین عمومی خدمات مدنییژهقوانین وقوانین اولیه مثل

 شوند.در اشتغال به کارهای خاصی بعد از خدمت در دولت می

 یابند. عدم ورود افراد به قراردادهای دولتی، و رسمیت می شدهتعریفلیه قوانین ثانویه در چارچوب قوانین او

 پس از فراغت از مسئولیت، مثالی از قوانین ثانویه است.

  برای ایجاد و تقویت هنجارهایی ابزاری  عنوانبهاخالقی و رفتاری  هایچارچوبهمچنین الزم است به

 پیرامون مشاغل بعد از فراغت از مناصب دولتی توجه شود.

 د.نمنافع، همسو باشو مدیریت تعارض  گریالبیر قوانین باید با دیگ های چرخاندرب قوانین .8

 برای افشای سوابق کارکنان بخش دولتی، قبل و بعد از خدمت در دولت باشند. یآورمقررات باید حاوی مفاد الزام .9

 د.نزم را دارد اجرایی شومقررات باید با عاملیت و نظارت نهاد اخالقی مستقلی که تعهد، اختیار و اقتدار ال .10
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های چرخان، ها و الزامات اجرای مقررات دربالزم است در راستای آگاهی تمامی کارمندان بخش دولتی از چارچوب .11

 ریزی و اجرا شود.های آموزشی و ترویجی هدفمندی برنامهفعالیت

 5هدایای پیشنهادی به مقاماتتدوین قوانین اعالم عمومی  .2-1-3

 اتتوضیح

ارائه اقالم  یوسیلهبه، مانعی مهم در برابر نفوذ در سیاست برای تحصیل منافعی خاص به مقامات شدهارائهدایای بر هقوانین حاکم 

اعالم عمومی درآمدها و  سازوکارهایهای قانونی و است. الزامات اخالقی، دستورالعمل یا خدمات ارزشمند به مقامات و کارمندان

ستند هستند و چه موقع نی پذیرشقابلچه چیزهایی هدیه هستند و چه چیزهایی رشوه، چه موقع  کهاینی تشخیص ها زمینهدارایی

شود اعتماد عمومی به حکومت افزایش پیدا کند و کنند. این فرآیند موجب میو همچنین چگونگی افشای آن را مشخص می

 کند.و بهبود پیدا می شدهحفظهم  ، صداقت و درستکاری مقاماتحالدرعین

 هاتوصیه

 مربوط به اعالم عمومی هدایا مؤثر واقع شوند، باید:و سازوکارهای برای اینکه قوانین 

 گانه را شامل شوند.تمامی مقامات حکومتی در هریک از قوای سه .1

جایی برای تفسیرهای مختلف و متعدد باقی نگذارند. « رفتار مناسب هر موقعیت»و « هدیه»با تعریف دقیق و روشن  .2

و شمول کافی را داشته باشد. برای مثال خدمات ارزشمندی هم که به مقامات دولتی پیشنهاد  دقت هدیه بایدتعریف 

 شوند نیز در حکم هدیه هستند.می

به کارمندان دولت  پیشنهادشدهو خدمات ارزشمند  کاالهابرای اعالم عمومی تمامی  ایشدهتعریفحدومرز دقیق و  .3

 مشخص کرده باشد.

 ی خاص مثل هدایایشوند را به حداقل برسانند. هدیهقاط ضعفی که مانع افشای برخی هدایای خاص میاستثناها و ن .4

مهمی در منافع های ، ممکن است موجب ایجاد تعارضپندارندارزش میها را بیکه آن تصور عموم برخالففرهنگی که 

 شوند. پیرامونی شخص

 الزم را اعمال کند. مجازاتدر موقع لزوم قوانین توسط یک نهاد اخالقی مستقل اجرا شود و  .5

 

بان در پایان این بخش باید این نکته را متذکر شد که الزم است فرآیندهای قبل از تشخیص هدایا و پیشنهادها، توسط یک دیده

 مستقل حاکمیتی مثل دفتر بازرسی داخلی یا دفتر دادخواهی انجام شود.

                                                      
5 http://www.opengovguide.com/commitments/establish-regulations-governing-gifts-offered-to-public-sector-

officials/  
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