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 درآمد
تنوع ها و اشکال مها، اختاللی بسیاری از ناکارآمدیهای تجربی، ریشهتعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش

 ود. شاعتمادی در جامعه میفساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی
توسعه و ترویج ادبیات نظری و تجارب عملی مدیریت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی، در راستای 

واند تای از تجارب جهانی در این زمینه را گردآوری و ترجمه کرده است. تامل در این مجموعه میتعارض منافع، مجموعه
ع تعارض مناف هایهای اجرایی برای مقابله با موقعیتراهکارهای عملیاتی پیش روی سیاستگذاران و مسئوالن دستگاه

 وزارت مسکن یعموم یاداره بازرسشده توسط راهکارهای ارائههای حاکمیتی قرار دهد. گزارش پیش رو به در مجموعه
برای مدیریت ( U.S. Department of Housing and Urban Development) متحدهاالتیا یو توسعه شهر 

 پرداخته است.  سکنمتعارض منافع در بخش 
 

  

https://www.hudoig.gov/sites/default/files/2019-04/Conflicts%2520of%2520Interest%2520Integrity%2520Bulletin%5B3%5D.pdf
https://www.hudoig.gov/sites/default/files/2019-04/Conflicts%2520of%2520Interest%2520Integrity%2520Bulletin%5B3%5D.pdf
https://www.hudoig.gov/sites/default/files/2019-04/Conflicts%2520of%2520Interest%2520Integrity%2520Bulletin%5B3%5D.pdf
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 برای مدیریت تعارض منافع در بخش مسکناهکارهایی ر 
 

که مدیران یا کارمندان در جایگاهی قرار بگیرند که  از اعطای بودجه یا عقد قرارداد  شودیمتعارض منافع هنگامی ایجاد 

 خودشان یا غیرمستقیم از طریق شرکای تجاری یا خویشاوندان –از محِل وجوه دولتی
ً
ز  سود ببرند.  ل  -خواه مستقیما

که تعارض منافع ( از تعارض منافِع احتمالی خودداری کنند. هنگامیgranteesاین وجوه[ )] کنندگانافتیدراست که 

را شناسایی، افشا و مدیریت کنند.  هاآنباید مطابق با قوانین و ضوابط اجرایی،  کنندگانافتیدر، دهدیمرخ 

رکاران، اند، این امر مشکالتی را برای دستشودیمیا  پنهان  شودیمکه مسئله تعارض منافع نادیده گرفته هنگامی

. این اطالعیه در مورد انواع آوردیموجود  به  کارانمانیپیا  1(subrecipientکنندگان فرعی)، وصولکنندگانافتیدر

قوه و  پیامدهای بال دهدیمرا پیشنهاد  هاآنبرای اجتناب یا مدیریت  هاروش، بهترین کندیممنافع رایج بحث تعارض 

 .کندیمطور مناسبی بیان را  به هاآنرسیدگی به  عد 

 

ی پوشرا از طریق حذف، کاهش یا  چشم هاآنهمه تعارضات منافع آشکار و واقعی را  شناسایی و افشا کنید و 

 مدیریت کنید.

 شناخت مقررات-1

اشند، داشته ب یپوشانهمکه منافع شخصی و وظایف عمومی یک فرد  شودیمطورکلی، تعارض منافع هنگامی ایجاد به

 د از:انعبارت ییهاتیموقعچنین  نیترمتداول. شودیمشده واقعی یا ادراکطرفیکه منجر به فقدان استقالل و بی

 شان کارمند آن هستند یا بدهند که یکی از اعضای خانواده ییهاسازمانبودجه به  نمایندگان رأی به اعطای

 مدیره آن سازمان هستند.آن نمایندگان عضو هیئت

 هایی قرارداد منعقد کنند که از طریق اشتغال یا مالکیت خود یا کنندگان فرعی با شرکتمدیران اجرایِی وصول

 .اندمرتبطخویشاوندانشان با آن 

                                                           

 شده توسطازای انجا  بخشی از کار، بخشی از بودجۀ فدرالی دریافت ای است که بهکنندۀ فرعی شخص حقوقیوصول.  1

 کند. آِن خود می کنندۀ اصلی را ازدریافت
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 یهاتیفعالو یا کارمندانی که خویشاوند کسانی هستند که ممکن است از   2ندان مسئول واگذاریکارم 

 کنندگان فرعی منتفع شود ؛ ووصول یزیربرنامه

 متحده امریکا در مورد تعارض منافع یا درخواست قصور در اطالع دادن به وزارت مسکن و توسعه شهری ایالت

 ثنائات.ناقص یا دیرهنگا  در مورِد است

 به این معنی نیست که هر فردی نادرست یا غیرقانونی عمل 
ً
ست ، اما به این معنی اکندیموجود تعارض منافع ضرورتا

قوانین فدرال را نقض کند. بنابراین همۀ موارد  تواندیمدرستی رسیدگی و بررسی نشود، درنهایت فرد که اگر به

 مورد استثناء، شناسایی و رفع شوند. چنینی باید با رفع تعارض یا مجوز کتبی این

ارکاتِی غیرتد یهاتیفعالتدارکاتی و دیگری برای  یهاتیفعالیکی برای  -دو دسته قوانین تعارض منافع وجود دارد

 .یزیربرنامهو  یزیربودجهمرتبط با 

  الف: استانداردهای مربوط به تدارکات:
نهادهای غیرفدرالی را ملز  به رعایت استانداردهای اجرایی مکتوب  ،مقررات مربوط به دستورالعمل قوانین فدرال

 3.کندیم

 تدارکات مثال تعارض منافع در

کننده فرعی پول داد. این خانه به یک وصول 82برای بازسازی  «برنامه بازسازی محله»یکی از گیرندگان گرنت 

از منعقد وسدر اعال  موقعیت تعارض منافع کوتاهی کرد. این شرکت دو  قرارداد با یک شرکت ساختکنندۀ فرعی وصول

رد کنندۀ فرعی اظهار ککنندۀ فرعی بود. اگرچه وصولدرصد آن شرکت متعلق به مدیر اجرایی شرکت وصول 05کرد که 

است، آن گیرنده مقررات تعارض منافع وزارت مسکن که تما  روابط خود را با گیرندۀ گرنت در فرایند پروپوزال اعال  کرده 

و توسعه شهری و الزامات موجود در این توافقنامه را نادیده گرفته است. زیرا آن گیرنده پروپوزال را تصویب و قرارداد را 

د ارزیابِی نکنندۀ فرعی معتقد بود هیچ مصداق تعارض منافعی وجود ندارد. گیرنده  باید در فرایواگذار کرده است، وصول

وساز مدیر اجرایی را منع و استفاده از شرکت ساخت کردیمفرعی موقعیت تعارض منافع را اعال  کنندۀمخاطرۀ وصول

 .کردیم

 های غیرتدارکاتیداردهای فعالیتاستان ب:
 تعارض یهااستیسکه  کندیموزارت مسکن و توسعه شهری را ملز   ،مقررات مربوط به دستورالعمل قوانین فدرال

 وزارت مسکن و یهااستیسغیرفدرالی را ملز  کند طبق  یهاشرکتمنافع برای بودجه فدرالی وضع کند و 

                                                           

2 .Grantee officials 

دستورالعمل  855بند  به انتقال" کنید ، مراجعه 8500 فوریه 82 مورخ ، SD-2015-01 ویژه بخش به ، بیشتر جزئیات . برای 3

 . بودجه فدرال، دستورالعمل نهایی برای حسابرسی ماتالزا و هزینه اصول ، اداری یکسان مقررات "8قوانین فدرال

http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=15-01sdn.pdf
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طور به  through entity) -(pass4شهری، هرگونه تعارض منافع احتمالی را به این وزارتخانه یا یک نهاد تأمین مالیتوسعه

وجود  حال نهایی کردن سیاست تعارض منافع خود است، اما بااین. وزارت مسکن و توسعه شهری در کتبی اعال  کنند

 یزیربرنامه یهاانجمن"های را بکار گیرند که تحت عنوان ضوابط مخصوص برنامه ییهااستیسنهادها  رودیمانتظار 

 یهاتیفعال "هو توسع یزیربرنامه یهاانجمن"  یزیربرنامهطورکلی، همه مقررات مختص اند. بهشدهتدوین "و توسعه

کار  مالی یا نهاد تأمین کنندهافتیدرکه برای یک باشد کسانی  خویشانرا منع کرده است که به  نفع  یایمالمشارکت 

 .کنندیم

 تیاز تعارض منافع غیرتدارکا یانمونه

واحدی بودجه تک یهاخانهدلر برای ساخت و فروش  800،510یک شهرداری به یک سازمان توسعه مسکن اجتماعی  

، دختر یکی از مدیران شهرداری رئیس آن سازمان بود. آن مدیر شدیمزمانی که بودجه تخصیص داده  .اختصاص داد

که با مدیر اجرایی داشت، از اساس از رأی دادن خودداری کرد. اما درهرصورت آن شهرداری  یارابطهشهرداری به دلیل 

وزارت مسکن و توسعه شهری اعال  کند و چنین کاری نکرده بود. شهرداری موظف بود این رابطه خویشاوندی را به 

  –های مکتوب از پیروی از قوانین تعارِض منافع وزارت مسکن و توسعه شهری بایستی با تهیه و اجرای دستورالعمل

 کرد.کسب اطمینان می –احتمالی تعارض منافع  یهاتیموقعجمله در مورد افشای من

 ندانآموزش کارم -2

شا باشند؛ تعارض منافع احتمالی کو ابمرتبط کنندگان فرعی بایستی در ایجاد فرهنگ سازمانِی گیرندگان گرنت و وصول

که این اقدا  بتواند از بروز تعارض منافع جلوگیری کند و یا از آن بکاهد. برای همه کارمندان شامل مقامات طوریبه

آموزش تعارض منافع ارائه دهید. سازمان برای  یهادوره هاسازمانحکومتی و سازمانی، مدیران سازمان و وکالی 

طور سالنه داشته باشد، و مشاور ثری بایستی یک سیاست مکتوب آموزش الزامی تعارض منافع بهحداکاثرگذارِی 

)و اعضای  را با کارمندان هااستیسصورت سالنه این حقوقی یا فرد واجد صالحیت دیگری، باید حداقل به

آموزش  مرور و بازبینی کنند.  کنندۀ فرعی و کارمندان نهاد تأمین مالیمدیره، وصول(، اعضای هیئتمدیرههیئت

 مستندسازی بهترین روش است. سازمان باید:

 آموزشی برگزار کند؛ یهادوره 

 داوطلبانه،  یهاشغلوکار بیرون از سازمان، استخدا  خارج از سازمان و از کارمندان بخواهد در رابطه با کسب

 ارائه دهند؛ ییهایگواهسالنه 

 را بایگانی کند؛ وهای آموزشی گواهی شرکت در دوره 

 .جلسات مرور سالنه برگزار کند 

 از مقررات  یرویپ یمستندساز یبرا ییهاهیرو جادیا -3

                                                           

 .کندیمکنندۀ فرعی فراهم بودجه لز  برای انجا  بخشی از یک برنامه فدرالی را برای وصول.  یک نهاد غیرفدرالی است که  4
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تعارض  ایتعارض  کهیکنند. هنگام فیآن را توص تیریمد یچگونگ دیها باتعارض منافع و دستورالعمل یهایمشخط 

اعال  کند و  رهیمدئتیصورت مکتوب به هبه دیروست باکه با تعارض روبه یوجود دارد، شخص یمنافع احتمال

 دارا یخوداظهار یها. نامهدیایرفع تعارض ب یدر مورد چگونگ ییهادستورالعمل
ً
 ریموارد ز یتعارض منافع معمول

 است:

 نا ، شغل، شماره تلفن و آدرس فرد؛ 

 (؛یواقع ایشده، آشکار تعارض منافع) مشاهده تیماه اتیجزئ 

 اعال ؛ خیتار 

 (رهیبه تعارض منافع) امتناع، درخواست استثناء و غ یدگیرس یبرا یدرخواست اقدام 

 

ت روش ثب نیثبت شود. بهتر رهیمدئتیه ای رانیجلسه مددر صورت دیمتعاقب آن با یهاو اقدا  یخوداظهار یهانامه

 :ِی ل مستندسازسوابق شام

 تعارض منافع  یهایخوداظهار 

 مطرح شدن آن یموضوع و  چگونگ یابیارز 

  و  مات؛یتصم ایشده اقدامات انجا 

 آزاردهنده.  ای تیاهمیب یادعاها 

   موارد افشا نشده 

 (یاز مرد  عاد یکی ای) همکاران گرانیافشا توسط د 

 وجود تعارض یدر مورد ادعا قیو تحق یبررس 

 نیقوان یاجرا -4

  قیتشو ،یآگاه شیافزا دیاز اهداف با یکیبا منافع سازمان تعارض دارد.  شانیهاتیکه فعال ستندیافراد آگاه ن اغلب

 «تیفرهنگ صداقت و شفاف»به  یدائم قیتعارض منافع، و تشو یبه افشا و بحث و گفتگو در مورد موضوعات احتمال

 باشد.

ت را و صداق نیاز قوان یرویفرهنگ پ دیو رؤسا با رانیاست. مد نیاز قوان یرویپ یهاجنبه نیتراز مهمو فرهنگ  یرهبر

ارضات تع یخوداظهار یکارمندان برا یبرا یپروتکل نیتدو قیامر از طر نیکنند. ا قیرا تشو یکنند و افشاگر جادیا

. در یگیبدون ترس از عواقب آن صورت م ،ییدرخواست راهنما ایرفع موضوعات مشکوک به تعارض منافع،  ،یاحتمال

 نیرحال اهتعارض منافع اختصاص دهد. به نیاز قوان یرویاجرا و پ ِن یرا به تضم یبخش ادار ایفرد  کی یستیبا رانیمد

 به پ دیپروتکل نبا
ً
و  کنندگانافتیدر دهدیکند که اجازه م هیتک ییهابه روش دیداوطلبانه اکتفا کند، بلکه با یرویصرفا

وجود  یحاصل شود که تعارض نانیداشته باشند تا اطم یمستقل یهایگزارش بدهند و بررس یکنندگان فرعوصول

 ندارد.
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که احتمال دارد  ییوکارهاکسب یاصل رانینا  مد یاست که شخص نیروش است و مستلز  ا نیبهتر نظارت
 ایبا کارمندان  یواقع ایکند تعارض منافع آشکار  نییکند تا تع یفروشنده شوند را بررس ای مانکاریپ ،یفرع ۀکنندوصول

ها هرساله از سازمان ی. تعدادریخ ایوجود دارد  یمال نیتأم ینهادها ای« قرارداد یمسئول واگذار ینهادها» ندگانینما
 همراه با آموزش( تا درکنندیم عیرا توز یاپرسشنامه

ً
عارض کارمندان ت ای رانیمد ره،یمدئتیه یاعضا ایآ ابندی) معمول

 یادآوریها و به آن دکه تعارضات موجود را افشا کنن خواهدیها مها از آنطورمعمول، پرسشنامه. بهریخ ایمنافع دارند 
 را افشا کنند. فتدیممکن است اتفاق ب زین ندهیکه هرکدا  که در آ کندیم

 اید و قراردادها دارن یافتیدر وجوه در یتعارض منافع یکنندگان فرعوصول ایکنند که آ نییتع دیبا نیهمچن ناظران
ه ک یمانکارانیها و پسازمان رانیو شغل شرکا و نا  مد کیدرجه ۀتا نا  خانواد خواهندیها ممنظور از آن نیا ی. براریخ

 کنند. افشارا  دهندیانجا  م یها پروژه تجاربا آن
 لی، با دل  یمناسب اریبا مع ماتیحاصل شود که تصم نانیاست که اطم نیتعارض منافع  ا تیریددر م یاصل هدف
 اتخاذ شده است. یانصافیو  ب یریو بدون سوگ ،یقانون

 امدهایاز پ یآگاه -5
 ِی طینامناسب مح غاتیداشته باشد. تبل یعواقب جد تواندیبودجه م یتعارض منافع در مورد واگذار نیقوان نقض

 قاتیو تحق یبزند. حسابرس بیاعتبار اشخاص آس زیو ن یبرنامه به اعتماد عموم نیتعارضات پنهان ممکن است در ا
 گردیتحت پ ایرا بازپرداخت کند،  اخراج شوند  فدرالمجبور شود وجوه  کنندهافتیشود که در نیمنجر به ا تواندیم

 . رندیقرار گ یقانون

 مجرمانه منجر شود یهاتیبه فعال تواندیمنافع م تضاد
عمل  کیلکه ب ست،یتعارض منافع ن کی نیشود. البته ا یقانون گردیمنجر به پ تواندیموارد، تعارض منافع م یبعض در

 یایامز  ای یسود مال ،یشاوندیشود، مانند پنهان کردن عامدانه خو یگریمنجر به اقدامات د تواندیمجرمانه است. اما م
 یرخط نی. باوجود چنشوندیکه جر  محسوب م ،یجعل اسنادتثب س،یتدل ،یجعل یهاحسابصورت قیاز طر یگرید

 تعارض منافع تا چه اندازه مهم است. یکه افشا افتیدر توانیم یراحتاشخاص وجود دارد، به یکه برا

 تعارض منافع کیاز   یمحاکمه ناش کیاز  یانمونه
ردند تا ک یطراح یاها نقشهمحکو  شدند. آن یوست سابقش به فساد فدرالو د یزیربرنامه ونیسیعضو سابق کم کی

 ونیسیعضو سابق کم نیشود. ا ریاو ) دوست سابق( سراز بیدلر به ج ونیلیاز دوم شیوا  و قرارداد ب قیاز طر
شت هزار و قرارداد که با ه نیدوست سابقش منعقد کند. ا یپانبا کم انهیقرارداد را کیبود تا  افتهی تیمأمور یزیربرنامه

روابط  اتیجزئ یزیراسبق برنامه سریکم نی. اافتی شیدلر افزا ونیلیمکیپنج سال به  یدلر شروع شد، ط ستیدو
 ود. اکرده ذکر نشو افتیکه شرکتش در ییدر قراردادها یبا دوست سابقش را فاش نکرد و کمک کرد نا  و اشیشخص

او و دوست سابقش محکو  شدند.  جهیبرد. درنت یکرد و از اقداماتش سود شخص یخفتعارض منافع را م نیآگاهانه ا
 است. یدادگاه در حال بررس یرأ



 

 

 

 

 

 

 2 -ارب جهانی مدیریت تعارض منافع مجموعه تج 7

 موارد استثناء یدرخواست برا – 6

تثناء اس کی طیو برحسب شرا یصورت موردبه دیبا خر رمرتبطیتعارضات منافع غ یبرا یمسکن و توسعه شهر وزارت

 یزیرهانجمن توسعه و برنام یمورد استثناء به دفتر محل کی ینامه درخواست برا کی دیبا کنندهافتی. درشودیقائل م

 یرا برا ریملز  است مستندات ز کنندهافتیدر واست،ارسال کند. هنگا  ارسال درخ یوزارت مسکن و توسعه شهر

 ارائه دهد:  یبررس

 ( وینحوه افشاساز یآن تعارض )شامل چگونگ یعموم یافشا 

 شودیمن یمحل ای یالتیا نیاستثناء موجب نقض قوان نیا نکهیبر ا یمبن کنندهافتیدر لینظر وک ای یرأ. 

با  دادیرو ای تیموقع نیا ایشده است و آ تیرعا ییمقررات ابتدا ایکه آ کندیم نییتع یمسکن و توسعه شهر وزارت

 کیه ارسال ک دیداشته باش ادیمجاز شمرده شده است، متناقض نباشد. به  نیقوان لهیوسکه به یاستثنائات یارهایمع

. کندیمجاز نم دهد،یتعارض را شکل م کیکه  یقرارداد ای یتیانجا  هر فعال یرا برا کنندهافتیدرخواست، در

 اقدا  کند. یاز وزارت مسکن و توسعه شهر یکتب دییتأ افتیپس از در تواندیفقط م کنندهافتیدر

 کمک گرفتن -7

 متفاوت هستند و با مقررات
ً
 متحدهلتایا یشوند. وزارت مسکن و توسعه شهر یمورد به مورد بررس دیتعارض منافع غالبا

 یرا فراهم کرده است. زمان ییهاکمک رند،یگیموردبحث قرار م ای شوندیم جادیتعارض منافع ا طیکه شرا یمواقع یبرا

 .دیریکمک بگ تانیمحل یزیراز دفتر انجمن توسعه و برنامه دیتوانیشما م شودیم جادیا یمسائل نیکه چن

 یانیپا سخن

 ....ستیاست اتهام ن تیمنافع موقع تعارض

 شود. تیریافشا و مد دیبا اما
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