خالصه
دس هاُ خَالی سال  ، 6106داکتش اسذاهلل حٌیف تلخیٍ ،صیش هؼاسف ،اص کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی تشای اًدام یک اسصیااتی سسایة یازیشی
دس تشاتش فساد اداسی ٍصاست هؼاسف دسخَاست ًوَد .ایي اسصیاتی سسایة یازیشی دس تشاتاش فسااد اداسی تاِ سا

ٍصاست یاا )MVCA

ػثاست اص ًخستیي اسصیاتی خاهغ سسیة یزیشی ّا دس تشاتش فساد اداسی دس سشتاسش توام ٍصاست هی تاشذ.
کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی سسیة یزیشی ّا دس تشاتش فساد اداسی دس ٍصاست هؼااسف سا تاا خضییاات هاَسد تشسسای ااشاس دادُ اسات .کویتاِ
ًظاست ٍ اسصیاتی تا هؼلویي ،سشهؼلویي ،هذیشاى هکاتاة ،اػااای شاَسای هکاتاة ،سهَصنااساى هؼلوایي ،هٌساَتیي ٍصاست هؼااسف دس
س َح هشکضیٍ ،الیتی ٍ ٍلسَالی ،توَیل کٌٌذُ ناى ٍ سایش دست اًذسکاساى ٍ ،تا شواسی صیادی اص ٍالذیي ٍ شانشداى طحثت ًوَدُ
است .کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی دس هدوَع  542هظاحثِ فشدی ٍ  061هظاحثِ نشٍیی اًداام دادُ اسات کاِ شااهل ٍالیات کاتال ٍ 9
ٍالیت دیگش هاًٌذ تذخشاى ،تلخ ،فاسیاب ،غضًیّ ،شات ،خَست ،تاهیاى ،یٌدشیش ٍ ًٌگشّاس هی نشدًذ .ااتل یااد سٍسیسات کاِ اسصیااتی
هتزکشُ تِ تؼذاد  038تاب هکتة سا ًیض تحت یَشش اشاس دادُ است.
سًچِ سا کِ اػاای خاهؼِ دس سات ِ تِ تدشتِ فساد اداسی دس هؼاسف دس خشیاى هظاحثِ ّای خاَیش تاا کویتاِ ًظااست ٍ اسصیاتیاذسهیاى
نزاشتِ اًذ ،خیلی ّا ًگشاى کٌٌذُ هیثاشٌذ .ایي هسالِ خیلی ّا حایض اّویت هیثاشذ تا دیذناُ ّای هتازکشُ دس

نشدًاذ ٍ ییاهاذ ّاای

ًانَاس فساد اداسی دس کشَس شٌاسایی نشدًذ .تا استفادُ اص ایي تحلیل کِ هثتٌی تاِ تدااسب صًاذُ هساتفیذیي خاذهات هیثاشاٌذ ،یالیسای
ساصاى/ااًًَگزاساى اادس خَاٌّذ نشدیذ ،تا دس ساستای تغییشات هثثت ،هَثش ٍ یایذاس نام ّای تا هفَْهی سا تشداسًذ.

یبفته هبی اسبسی:
کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی توام هظاحثِ ّا سا تا تَخِ تِ سسیة یزیشی ّای هشخض فسااد اداسی شٌاساایی شاذُ ،تحلیال ًواَدُ اًاذ .ایاي
سسیة یزیشی ّا اص هشکالتی کِ دس س
هشکالتی کِ دس س

هکاتة ٍخَد داشتِ اًذ هاًٌذ استشاء ٍ فسااد دس ػشطاِ تؼاذیل شاْادتٌاهِ ّاای هکاتاة ،تاا

ٍصاست ٍخَد داشتِ اًذ هاًٌذ فساد دس اػواس هکاتة ٍ تَصیغ کتة دسسی ،سا تحت یَشش اشاس هیذٌّذ .یکی اس

جدی تزین آسیب پذیزی هب در بزابز فسبد اداری عبابر

اس ترازر لمیناین باز اسابذ ا  ،پزداخا

رضا

یپ تیشم ،ه بز لبنبی ضبیستگی لیببضند که در سزتبسز کط ر گستزش یبفته اس  .به ط ر خالصه لیت ان گ ا
رو د ترزر لمینین وسیمآ آل د بب فسبد لیببضد .این پدید  ،به عن ان یکای اس بشرگتازین لطاکال
ضبگزدان در کط ر پنداضته لیط د.

و
کاه

در بزاباز تمیای

اص ایٌشٍ هیتَاى نفت کِ الة هشکالت فساد اداسی دس ٍصاست هؼاسف ػوذتآ هسایلی چاَى فسااد دس سًٍاذ تاذاسکات ٍ یاا هَخَدیات
هؼلویي خیالی ًویثاشٌذ ،تلکِ ایي اطفال ،خاًَادُ ّا ،هؼلویي ٍ سایش اػاای خاهؼِ هیثاشٌذ کِ چیض ّای صیادی سا تٌاتش هَخَدیات یاک
سیستن سهَصشی غیشهَثش اص دست دادُ اًذ ،کِ تِ طَس هستقین سًؼذُ ّوَطٌاى هاى سا تِ چالش هی کشااًٌذ کاِ اسادُ سهاَص

دس هحال

ػشضِ خذهات داسًذ .دس ًتیدِ سى ،خَاهغ تِ طَس نستشدُ اػتواد خَیش سا تاالی سیستن هتزکشُ اص دست هیذٌّذ.

"یک حولِ اًتحاسی تشای ها چیض خ شًا

ًیست ،صیشا اص اثش سى تؼذاد کوی اص هشدم صًذُ نی خَیش سا اص دست

خَاٌّذ داد .هادساى افغاى فشصًذاى دیگشی تِ دًیا خَاٌّذ سٍسد .اها ایي هؼلویي غیشهسلکی ٍ تذٍى داًش اًذ ،کِ
تشای ها خ شًاکتش اص سى اًذ ،صیشا سًْا سیٌذُ افغاًستاى سا اص تیي هیثشًذ".
رل ق ل یکی اس والدین ضزک

کنند در لصبحبه گزوپی

سبیز یبفته هبی عند :



ٍصاست تا ساختاس تضسگ ٍ ایٌگًَِ ییچیذُ نیّ ،ویشِ دس تشاتش س
ػٌَاى تضسنتشیي هشخغ استخذام کاسهٌذاى هلکی دس س

تلٌذ فساد اداسی سسیة یزیش خَاّذ تاَدٍ .صاست هتازکشُ تاِ

کشَس یٌذاشتِ هیشَد ،کِ حااٍی ًضدیاک تاِ  262,000تاي کاسهٌاذ

تَدُ ٍ تِ ػثاست دیگش  68دسطذ کاسهٌذاى دٍلت سا استخذام ًوَدُ است .اص ایٌشٍٍ ،صاست تِ ػٌَاى ًخستیي ّاذف تاشای سًؼاذُ
کساًی شوشدُ هیشًَ ذ کِ دس یی دسیافت تست ّای دٍلتی تشای دٍساتاى ،ااااسبّ ،وکااساى ٍ فشصًاذاى ّوکااساى خاَیش اًاذٍ .
ٍصاست هؼاسف ،اص هذت ّا تذیٌسَ اادس تِ هقاٍهت دس تشاتش ایٌگًَِ فشاس ّا ًثَدُ اًذ.


هیضاى نستشدُ ای ًفَر خاًثذاسیً/یپَتیضم تِ س

ٍصاست هتزکشُ ٍخَد داسد .تاا صهاًیکاِ ایٌگًَاِ هذاخالت تاِ ّاذف اساتخذام

اَی) هتَاف ًگشدًذ ٍ یا ّن تگًَِ چشوگیشی هحذٍد ًگشدًذ ،دشَاس خَاّذ تَد تا کذام تْثَد ااتل هالحظِ ای دس سًٍذ سسیة
یزیشی دس تشاتش فساد اداسی دس ساستای تقشس هؼلویي تِ چشن سیذ. .


ًظاب تؼلیوی هکاتة تسیاس ٍسیغ هیثاشذ کِ هٌدش تِ سسیة یزیشی دس تشاتش فساد نشدیذُ اسات ،صیاشا هؼلوایي تاال

هیَسصًاذ تاا

شانشداى سا تگًَِ ًادسست تشای سپشی ًوَدى اهتحاى کاًکَس سهادُ ًوایٌذ.


طَسی تِ ًظش هیشسذ کِ تؼذاد هقاهات اطالح طلة کِ خَاّاى سٍیذست نشفتي اطالحات دس ٍصاست هؼاسف تاشٌذ ٍ یا ّن اادس تِ اًداام سى
تاشٌذ ،اًگشت شواس اًذ. .



ػذم استثاط ٍ ّواٌّگی هیاى فاسؽ التحظیالى خذیذ ٍ هشاکض تؼلیوی تِ احتوال صیاد اص ػَاهل نستشدُ فساد اداسی یٌذاشتِ هیشًَذ .حذٍد 75
دسطذ فاسؽ التحظیالى اًستیتَیت ّای تشتیِ هؼلن ،اادس تِ دسیافت کاس تِ ػٌَاى هؼلنً ،ویثاشٌذ.



سیستن ّای تاصسسی ،تفتیشً ،ظاست یا غیشهَثش اًذ ٍ یا ّیچ ٍخَد ًذاسًذ.



دس هَسد هشکالت دس سیستن هذیشیت هؼلَهات هؼاسف ،کویتۀ ًظاست ٍ اسصیاتی تا استفادُ اص هکاتثی کِ اص سى دیذاس تِ ػول سٍسدُ اسات ،تاِ
هقایسِ هؼلَهات ثثت ًام ٍ حاضشی هکاتة یشداخت .هؼلَهات سیستن هذیشیت هؼلَهات هؼاسف تا هؼلَهات ثثت ًام تشای سال ّاای ٍ 0396
 0395خیلی ًضدیکی تا ّوذیگش داشت ،الی ًضدیک تِ دٍ دس طذ .اها ٍاتی هؼلَهات ٍااؼی تاا هؼلَهاات سیساتن هاذیشیت هؼلَهاات هؼااسف
هقایسِ نشدیذ ،هؼلَهات سیستن هذیشیت هؼلَهات هؼاسف ًسثت تِ هؼلَهات ٍااؼی دس هَسد حاضشی شانشداى تِ شکل اٍسط تخوایي  63دس
طذ تاال صدُ تَد .دس حالی کِ ایي سان تذلیل کَچک تَدى ًوًَِ ااتل تؼوین ًیست ،ایي تفاٍت ًشاى دٌّاذُ سًسات کاِ اسااام تاا حاذ صیاادی
هؼشٍف تِ فساد است.

گبم بمدی:
کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی ییشٌْاد هیٌوایذ تا دس کشَس ،تِ س

کاتیٌاِ ،دس سا

سّثاشی هؼااسف ٍ ،دس ٍالیااتٍ ،لساَالی ّاا ٍ اّاالی

هکاتة ،نفتواى ّای ساُ اًذاصی نشدًذ تا اص یافتِ ّای کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی حوایت نستشدُ تؼول سیذ ٍ تِ تغییاشات تضسنای کاِ اص
خاًة کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی ییشٌْاد نشدیذُ اًذ ،خضییات تیشتش ػالٍُ نشدًذ.

س برضب

:

کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی تِ تؼذاد  66هَسد سا سفاس
 .0لسئ لی

هبی لحیی :سفاس

ُ ًوَدُ ٍ سًْا سا تِ  01هَسد ریل دستِ تٌذی ًوَدُ است:

اطلی ایي است کِ اّالی هکاتة هشدم هحل) ًِ ،سیاست ّاای هؼااسف ،تایاذ هساتَلیت اطالی

نضیٌش هؼلویي خَیش سا تش ػْذُ تگیشًذ.
 .6اصالحب

سبسلب ی :سفاسشات اطلی دس سات ِ تِ اختظاس تشکیالت نستشدُ ٍصاست هؼاسف هیثاشذ ،تاا ًحاَُ هاذیشیت ٍ سسایذُ

نی ًْادّای هتزکشُ تْثَد یاتذ ٍ دس ًتیدِ دس تشاتش فساد اداسی کوتش سسیة یزیش تاای تواًذ؛ سهَص

ّای تخٌیکی ٍ فٌی حشفَی

تِ ػٌَاى یک ًْاد هستقل خاسج اص ٍصاست هؼاسف ػشع اًذام ًوایذ ٍ دس هیکاًیضم نضیٌش هؼلویي اطالحات الصم ٍاسد نشدًذ ٍ
تاالخشُ حدن ًظاب تؼلیوی کاّش یاتذ.
 .3تغییز ل فرب ه سبختبر وسار

لمبرف :کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی یک سٍیکشد دٍتؼذی سا ییشٌْاد هیٌوایذ :دس س

هحلی ،تساشیغ

تخشیذى فؼالیت ّا دس ساستای هشاسکت شَساّای هحلی دس تقشس هؼلویي ٍ حوایات نساتشدُ اص شاثکِ ّاای کاِ اطاالحات سا تاِ
اسهغاى هیآٍسًذ .دس س

هشکضی ،تا تغییش ٍ ایداد یک ساختاس سسوی  ،تَام تا ًیشٍی کاسی توام ٍات ،تا حوایت ًیشٍهٌذ اص خاًة

کاتیٌِ ٍ ایداد یک هیکاًیضم ٍاض کِ تش هثٌای سى تتَاى تْثَد ٍ هَفقیت دس ػشطِ تقشس شفاف هؼلویي سا اًذاصُ نیشی ًواَد .تاِ
ّویي تشتیة کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی سفاس

هیٌوایذ ،تا تقشس اص طشیق استقاء ظشفیت تش هثٌای ًتاایح یاا  )CBRنساتش

یاتاذ ٍ

حوایت اص هؼلویي ،طَسیکِ دس استشاتیژیک یالًولی هؼاسف یا  )NESP IIIتاصتاب یافتِ است ،تَسؼِ یاتذ.
 .4تغییزا

قب ی :کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی سفاس

هی ًوایذ تا سّثشی ٍصاست هؼاسف ،یک یالیسی خذیذی سا تشای هثاسصُ تا فسااد

اداسی ،ایداد ٍ ت ثیق ًوایذ.
 .5طب ه هبی تغییزا

ف ری :کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی تِ ایاي تااٍس اسات کاِ دٍ ًاَع اااذاهات ریال :ایدااد یاک هیکااًیضم تاشای

یاسخگَیی هحلی دس ػشطِ تقشس هؼلویي ٍ ایداد یک هشخاغ هساتقل سسایذُ نای تاِ شاکایات دس هاَسد فسااد اداسی دس ٍصاست
هؼاسف ،هی تَاًٌذ تِ ػٌَاى ًشاًِ ّای ًیشٍهٌذ تغییشات هثثت دس ًْاد هتزکشُ ػٌَاى نشدًذ .تِ ّویي تشتیة کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی
سفاس

هی ًوایذ ،تا ٍصاست هؼاسف تِ هشدم اطویٌاى دّذ کِ اص طشیق یک استشاتیژی خذیذ هثاسصُ تا فساد اداسی ٍ ،تاال

ّاای

هستوش دس ساستای تؼقیة ػذلی هقاهات سلَدُ تا فساد اداسی دس ٍصاست هتزکشُ ،هثااسصُ تاا فسااد اداسی سا دس طاذس اٍلَیات ّاای
خَیش اشاس دادُ است.
 .6اقدالب

جبلمه بین النییی :کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی سفاس

هیٌوایذ تا توَیل کٌٌذُ ناى تِ سشػت حوایت خاَیش سا اص اااذام

خذیذ ٍصاست هؼاسف کِ ّواًا توشکض سٍی هثاسصُ تا فساد اداسی ٍ ًظاست هستقل هیثاشذ ،تِ ػٌَاى یک تستش هٌاساة تاشای استقااء
کیفیت هؼاسف ٍ نستش

تشًاهِ ّای هَفقیت سهیض ،هاًٌذفؼالیت ّای استقاء ظشفیت یا  ،)CBAسا اػالم تذاسًذ.

 .7بهب د سیست هب و رو د ظبر

لسترل :کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی سفاس

هی ًوایاذ تاا سیساتن هاذیشیت هؼلَهاات سهاَص

یاا

 ٍ )EMISسیستن هذیشیت هٌاتغ تششی شاهل دس سى ،تقَیت یاتذ .تِ ّویي تشتیة کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی تْثاَد خااهغ هیکااًیضم
ّای ًظاستی سا ًیض سفاس

هیذاسد :الف) تقَیت خذی تخش ّای تفتیش داخلی ٍصاست هؼاسف ،ب) ایداد یاک هشخاغ ًظااستی

هستقل تشای کیفیت ٍ اخشاات هؼاسف ،ج) ایداد یک هشخغ هستقل تشای ًظاست اص شفافیت دس تقشس هؼلویي.
 .8افشایص ض بفی

:کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی سفاس

هیٌوایذ تا ٍصاست هؼاسف یک اتتکاس ػوذُ سا سٍیذست نیشد تاا فؼالیات ّاای

سى تیشتش شفاف نشدًذ ،تگًَِ ایکِ تتَاًذ طی سِ سال سیٌذُ تِ ػٌَاى شفاف تشیي ٍصاست دس چْاسچَب دٍلت ػشع اًذام ًوایذ.
 .9اعنبل قب ن بگ ه گستزد تز :کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی سفاس

هیٌوایذ تا لَی څاسًاَالی سسایذُ نای تاِ یشًٍاذُ ّاای فسااد

اداسی دس ٍصاست هؼاسف سا ت َس فؼال اًدام دّذ.
 .01بدیل هبی لبتنی بز ببسار :کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی تشای خشیذ کتة دسسی تَسط شانشداى ٍ ٍالذیي یاک ساُ حال هثتٌای تاش
تاصاس سسیذ هالی) سا سفاس

هیٌوایذ.

ابزاس قدردا ی:
کویتِ ًظاست ٍ اسصیاتی اص سًؼذُ افشادی کِ هظاحثِ اًدام دادُ است ،هٌدولِ هقاهاتٍ ،الذیي ،هؼلویي ٍ شانشداى کِ ٍات خاَیش سا
سصاداًِ اختظاص دادًذ ٍ شذیذس ػالاوٌذ تِ ایي تَدُ اًذ تا کویتِ سا دس ساستای اًدام ایي ه الؼِ ّوکاسی ًوایٌذ ،اذسداًی هی ًوایاذ.

ّوِ ایشاى تِ طشاحت خاطش ًشاى ساختِ اًذ کِ تؼلین تشای سیٌذُ خاًَادُ ّا ٍ کشَس ایشاى اص اّویت خاطی تشخَسداس تَدُ ٍ اص ایٌاشٍ
یک اٍلَیت هْن تشای هلت یٌذاشتِ هیشَد.

