 .1پس منظر و خالصه گزارش
جاللتوآب لْی څازًْال ج.ا.ا اش کویتَ هستقل هطتسک ًظازت ّ ازشیاتی هثازٍ ػلیَ فساد ادازی دػْت تَ ػول آّزد تا ایي کویتَ
ازشیاتی آسیة ضٌاسی فساد ادازی زا دز ادازٍ لْی څازًْالی اًجام دُد کَ کاز ػولی آى دز هاٍ ػقسب سال  ۵۹۳۱آغاش گسدیدُ .دف اش
ازشیاتی هرکْز ایي تْد تا تطکل سیستواتیک ػْاهل آسیة پریسی ادازۀ لْی څازًْالی دز تساتس فساد ادازی ضٌاسایی ّ اقداهات ػولی
سفازش گسدد تا هیصاى فساد دزیي ادازٍ کاُص یاتد .دز هاٍ سسطاى سال  ۵۹۳۱کویتۀ ًظازت ّ ازشیاتی هثازشٍ ػلیَ فساد ادازی،
گصازش جاهؼی زا پیساهْى ازشیاتی آسیة ضٌاسی فساد ادازی دز ادازۀ لْی څازًْالی ج.ا.ا ًطس کسد .گصازش هترکسٍ حاّی ۱۵
یکٌد تا تطکل فؼال دز ُوکازی تا ادازۀ لْی
سفازش تَ هٌظْز تِثْد هیصاى ضفافیت دزیي ادازٍ هیثاضد .کویتۀ ًظازت ّ ازشیاتی تالش ه 
څازًْالی ّ سایس ادازات ذیستظ اش چگًْگی تطثیق سفازش ُای ازائَ ضدٍ طی هدت  ۴۲هاٍ آیٌدٍ ًظازت تَ ػول آزد .گصازش زتؼْاز
اش چگًْگی تطثیق سفازضات هرکْز هٌظواً هٌتطس خْاُد ضد کَ گصازش ُرا دّهیي گصازش دز شهیٌَ هیثاضد.
ًقطَ قاتل تْجَ تؼد اش ًطس گصازش ّیژۀ ایي کویتَ پیساهْى آسیة ضٌاسی فساد ادازی دز ادازۀ لْی څازًْالیُ ،واًا تؼِد قْی زُثسی
هیتاضد.
هحتسم ادازۀ لْی څازًْالی ّ سایس جْاًة ذیدخل دز ازتثاط تَ تطثیق سفازضات هٌدزج گصازش ُرا 
سفازشُا هیثاضد .چٌاًچَ تا کٌْى اش جولَ

پیطسفتُای قاتل هالحظَ پیساهْى تطثیق

یافتَ ُای تین کازی ایي کویتَ طی ایي زتغ تیاًگس
 15سفازش 51 ،سفازش کاهالً تطثیق ضدٍ 32 ،سفازش قسواً تطثیق ضدٍ 11 ،سفازش پیطسفت هحدّد داضتَ ّ صسفاً یک سفازش تطثیق
ًطدٍ است.
پیطسفت ُای قاتل هالحظَ دز تطثیق سفازضات ایي کویتَ کَ تیاًگس اصالحات گستسدٍ دز ادازۀ لْی څازًْالی هیثاضد زا هیتْاى چٌیي
تس ضوسد:
تدّیي تسًاهَ جاهغ آهْشضی تطوْل ایجاد زیاست آهْشش ُای هسلکی ،اقداهات دز خصْظ جلْگیسی اش ایجاد تضاد هٌافغ
څازًْاالى ،تِیَ ّ تستیة الیحۀ ّظایف تسای تواهی څازًْاالى ،اصالحات تطکیالتی ،تْضیح ضویوَ ضوازٍ دّم قاًْى اجساآت جصایی
پیساهْى تطثیق تدیل ُا حثس ّ حجص ،تْسؼَ فؼالیت ُای زیاست ًظازت تس هحالت سلة آشادی تَ هٌظْز جلْگیسی اش ًظازت ّ تْقیف
ُای غیس ضسّزی ّ غیس قاًًْی ،اهضاء تفاُن ًاهَ هطتسک هیاى زیاست ػوْهی اهٌیت هلیّ ،شازت اهْز داخلَّ ،شازت دفاع هلی ّ
ادازٍ لْی څازًْالی تَ هٌظْز هثازشٍ هْثس ػلیَ جساین فساد ادازی دز سکتْز دفاػی ّ اهٌیتی کطْز ،ایحاد هسکص پریسش ّ هؼلْهات،
سِین ًوْدى څازًْالی ُای استیٌاف ّالیات دز پسّسَ پالى گرازی ّ تْدجَ ساشی ،تقْیت ًظازت الشم تس کازکسدُای څازًْاالى ،
تدّیي ّ تطثیق هیکاًیصم جاهغ سوغ ضکایات ،تقْیت ُواٌُگی هیاى لْی څازًْالی ّ توْیل کٌٌدگاى ،ػقد قسازداد تَ هٌظْزاػواز تؼویس
تسای څازًْالی ُای ّالیت ُای کاپیسا ،لغواى ،دایکٌدی ّ خْست کَ کاز اػواز آى جسیاى دازد ّ پالى اػواز دفاتس تسای ّالیات
کٌدُاز ،لْگس ،ازشگاىّ ،لسْالی آقچَ ّالیت جْشجاى ّ ّلسْالی استالف ّالیت کاتل تسای سال .5931
ّشازتُا ّ ادازات ذیدخل تطوْل ستسٍ هحکوَّ ،شازت ػدلیَّ ،شازت تحصیالت ػالیّ ،شازت اهْز داخلَ ،اًجوي هستقل

سایس
ّکالی هدافغ افغاًستاى ّ هسکص هلی آهْشش ُای حقْقی جِت تطثیق هْثس سفازضات هستْط ضاى اظِاز آهادگی ّ اتساش ػالق َ هٌدی
ًوْدٍاًد .گفتٌی است کَ ّشازتُا ّ ادازات ذیدخل گصازضاتی زا دز ازتثاط تَ چگًْگی تطثیق سفازضات هستْطَ خْیص تا ایي کویتَ
دز هیاى گراضتَ اًد.

