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دربارۀ مرکز

مركز مطالعات وبرانمه ريزى بيان مركزى مستقل وغري انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد 
است. هدف اساسى اين مركز ارائه ديدگاه هايی صادقانه و واقع بينانه پريامون مسائل ورخدادهای 
سياسی خارجی مرتبط به خاورميانه و به ويژه مسائل مرتبط به عراق می ابشد. اين مرکز مطالعاتی 

سعی دارد در عرصه های سياسی وآکادميک حتليالتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه منايد.

امهيت اقليمی وبنی املللی عراق ورخدادهای پياپی آن در مقارنه اب اکثر حتليالت سياسی وديدگاه 
هايی که سعی در دنبال کردن مسائل سياسى اين منطقه دارد نيازمند جوانب فکری روشن بوده وفاقد 
تواانيی انديشيدن خارج چهارچوب معمول که تصوير ذهنی منطقه ای وجهانی عراق را طی دهه های 
اخري متبلور ساخته می ابشد. بدين جهت اين مرکز مطالعاتی تالش می کند ديدگاه های نوينی که بی 
طرفی علمی وشفافيت وخالقيت را رعايت می کند ارائه دهد. مطالعات مرکز بيان شامل بررسی وحتليل 
حبراهنای عراق وخاورميانه می ابشد ودر نظر دارد راهکارها وديدگاهای مناسب وکارآمدی را در کواته 

مدت وبلند مدت در اختيار تصميم گريندگان سياسی قرار دهد.

http://www.bayancenter.org/fa/about-us/
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روند ابزسازی عراق اب چالش  های متعددی مواجه است. اگر دولت جديد خبواهد ثبات 
اقتصاد کالن و نظم مالی را حفظ کند؛ در عنی تالش برای برآوردن نيازهای فوری شهروندان 
از طريق هبينه  سازی فرآيند ارائه ی خدمات، اجیاد فرصت  های شغلی و حفاظت از دستاوردهای 
ارائه ی خدمات  برای  دولت  نيست که  نتيجه؛ شکی  در  بردارد.  احتياط گام  اب  ابيد  امنيتی، 
اساسی، استخدام نريو در خبش عمومی به  منظور کاهش نرخ بيکاری، و ادامه  ی سرمايه  گذاری 
در خبش امنيت، جهت اطمينان از آمادگی نريوهای امنيتی عراق برای مقابله اب هتديدهای رو به 

رشد تروريستی، جمبور خواهد شد هزينه  های عمومی را افزايش دهد.
اين ضرورت  ها به  وضوح در بودجه  ی فدرال سال 2019، ابزاتب ایفته است. پيش  نويس 
اوليه  ی بودجه  ی ارائه شده به هيأت وزيران، از افزايش 23درصدی در کل هزينه  ها، در مقايسه اب 
سال 2018، حکايت دارد. در حالی  که انتظار می  رود کل درآمدهای دولت اب نسبتی برابر اب 
16درصد به حدود 90 ميليارد دالر افزايش ایبد و تعداد کارکنان خبش دولتی که در بودجه آمده 
است، به 46000 نفر افزايش خواهد ایفت. هم چننی اب توجه به قيمت ابال و فراتر از برآورد 

نفت، به نظر می  رسد اقدام های جزئی برای کاسنت از سياست   رایضتی اختاذ شود.
احتماال؛ عراق سال جاری را اب به وجود آمدن مازاد در بودجه به اپاین برساند. به  طوری  که 
درآمد حاصل از عايدات نفت در حال حاضر، در مقايسه اب ماه دسامرب 2016، اب بيش از 2 
ميليارد دالر افزايش، به حدود 8 ميليارد دالر در ماه رسيده است. اب توجه به داده  های وزارت 
دارايی، ميزان مازاد در بودجه، در اپاین ماه ژوئيه سال جاری ابلغ بر 12.6، ميليارد دالر بوده 
است و اگر شرايط کنونی ادامه ایبد؛ احتمال دارد که مازاد ات اپاین سال به بيش از 24 ميليارد 

دالر برسد.1
 https//:goo.gl/NQBavJ ،2018 1 . وزارت دارايی، گزارش  های مالی عمومی، جوالی

طراحی رویکردی جدید به  منظور اصالح مدیریت مالی
 دولتی در عراق

ونشتۀیلع املولوی*

*   پژوهشگر  مرکز مطالعات و برنامه  ریزی بیان.
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اصالح مدیریت مالی عمومی
برای جلوگريی از رخیت  و اپش  ها و هزينه  های غري ضروری، دولت ابيد ختصيص منابع 
مالی خود را به شيوه  ای راهربدی و بر اساس يک رويکرد اولويتی تضمنی کند. احتاديه  ی ارواپ 
در ماه گذشته، قراردادی را اب ابنک جهانی امضا کرد ات برانمه  ی سه ساله  ای را أتمنی مالی کند 
که هدف آن کمک به دولت عراق به  منظور تقويت سيستم مديريت مالی عمومی است. ابنک 
جهانی بر اين برانمه و بودجه  ی آن که ابلغ بر 15/6  ميليون يورو است، نظارت خواهد کرد. 
هم چننی کمک  های فنی را به منظور ارتقای ظرفيت  ها و توامنندی  های کارمندان اين خبش، تقدمی 

خواهد کرد.2 
اين برانمه؛ مکمل طرح 41/5 ميليون دالری ابنک جهانی است که در سال 2017، 
کليد خورده است و هدف از آن، مدرنيزه کردن سيستم  های مديريت مالی عمومی در عراق از 
طريق تقويت و ارتقای شفافيت، مديريت پول، سرمايه گذاری عمومی و سيستم  های خريد و 

تدارکات است3.
برای جامعه  ی  هم  اصلی،  اولويت  های  از  يکی  به عنوان  مالی عمومی  مديريت  اصالح 
کمک  کنندگان بنی املللی و هم برای دولت عراق منود ایفته است. از آن  جهت که به مسئله  ای 
اساسی در ارتباط اب اعتماد و حکومت داری مطلوب می  پردازد. چالش های ابزسازی روستاها 
و شهرهای ويران شده در اثنای جنگ عليه داعش نيازمند ختصيص موثر و کارآمد منابع مالی 
حمدود است. برآورد می  شود که کشور برای فعاليت  های مرتبط اب ابزسازی به مبلغی در حدود 
88 ميليارد دالر نياز دارد. جامعه ی بنی املللی تعهد کرده است که مبلغ 30 ميليارد دالر را در 
قالب وام و کمک  های مالی در کنفرانس ابزسازی عراق که در ماه فوريه امسال در کويت برگزار 
شد، به عراق اعطا کند4 . ضرورت دارد که در جهت اجیاد، و هبينه سازی اعتماد متقابل بنی 
مقامات دولتی )حملی و فدرال( و جامعه ی کمک  کنندگان بنی املللی ، کار شود. بدون وجود 

2 . ابنک جهانی، اطالعيه  ی مطبوعاتی، 16 سپتامرب 2018
http://www.worldbank.org/en

3 . ابنک جهانی، پروژه مدرنيزه کردن سيستم مديريت مالی عمومی، دسامرب 2016
http://projects.worldbank.org

4 . رويرتز، متحدان عراق متعهد به پرداخت 30 ميليارد دالر برای ابزسازی اين کشور شدند، اما اين مبلغ کمرت از انتظارات 
https://www.reuters.com ،2018 بغداد است، 14 فوريه
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تضمنی برای رسيدن مبالغ مالی به مقصد مورد نظر؛ وام  دهندگان و سرمايه  گذاران بنی املللی، 
متايلی به پيگريی اجنام تعهدات خود پيدا خنواهند کرد.
درک و شناخت اجزای مدیریت مالی عمومی

مترکز سياست عمومی بر مديريت مالی عمومی، در کنار گسرتش هزينه  های عمومی در 
کشورهای صنعتی از اواسط قرن بيستم، رشد ایفته است. مديريت مالی عمومی به »قواننی، 
موسسه ها، سيستم  ها و رويه های موجود برای دولت هايی که مايل به أتمنی و استفاده  ی کارآمد، 
موثر و شفاف از منابع دارند، امهيت می  دهد«5 هم چننی مديريت مالی عمومی به  طور عمده، بر 
مديريت هزينه  ها مترکز دارد و تالش می  کند آن را از طريق تنظيم بودجه  های عمومی، تقويت کند.

برانمه  ی جديد احتاديه  ی ارواپ و ابنک جهانی بر اپيه ی سه رکن و نُه خبش فرعی است که 
می  کوشد مهاهنگی ميان عوامل کارآمد خمتلف برای اصالح مديريت مالی دولتی را تقويت کند.

هم چننی تالش می  کند اپسخ گويی، مسئوليت  پذيری و نظارت بر مديريت منابع عمومی 
را تقويت کند و از طريق اصالح قواننی و مقررات به  حنوی که شفافيت را ارتقا خبشد، اب فساد 
مبارزه کند. اين اهداف جمموعه  ای از مسائل بنيادی را معنی ساخته است که از مجله می  توان به 

موارد زير اشاره کرد6: 
متام 	  اجرای  از  اطمينان  اب کمک  کنندگان جهت  مهاهنگی  به  منظور  اجیاد کميته  ای 

تالش  های مرتبط اب اصالح مديريت مالی عمومی، و حتت نظارت دولت مرکزی.
گسرتش دامنه  ی اطالعات حقوق و دست مزد به  طوری که مهه  ی کارکنان را پوشش 	 

دهد، و نيز اطمينان از صدور مشاره ی شناسايی متمايز برای مهه ی کارکنان دولت، 
به  منظور مقابله اب پديده  ی انم  های تکراری و انم  های موهوم و جعلی، اب هدف واريز 

الکرتونيکی حقوق و دست مزد مهه  ی کارکنان ات اپاین سال 2020.
استفاده از ابزارهای تکنولوژيکی به  منظور توسعه  ی سيستم الکرتونيکی خريد اب هدف 	 

غلبه و اپاین دادن به رخیت و اپش  ها و سوء مديريت.

 Palgrave Macmillan.  ،5 . النی، ريچارد و ديگران، کتابچه  ی راهنمای بنی املللی مديريت مالی عمومی
6 . ابنک جهانی، تقويت هنادهای نظارت و حسابرسی از مديريت مالی عمومی در عراق، 2017.
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هبينه  سازی شفافيت بودجه از طريق انتشار گزارش  های تعاملی عمومی در خصوص 	 
بودجه  ی فدرال.

برای 	  فدرال  مالی  نظارت  ديوان  در  مسئوالن حسابرسی  ظرفيت  و  توان  بردن  ابال 
هبينه  سازی نظارت بر هزينه  ها.

تقويت مکانيسم  های مبارزه اب فساد اداری از طريق ارائه  ی يک معيار ملی برای فساد، 	 
جهت کمک به شناسايی اولويت  های مبارزه اب فساد.

عربت آموزی از جتربه  های گذشته
ضروری است به اين نکته توجه شود که تعامل و برخورد اب مديريت امور مالی عمومی 
در عراق؛ تالش و کوشش جديدی نيست، به  طوری  که ابنک جهانی، پروژه  ی مشاهبی را در 
سال 2009، تصويب کرد و حدود 18 ميليون دالر »به محايت از تالش  های دولت عراق برای 
توسعه  ی يک سيستم مديريت مالی عمومی مؤثر، اپسخ گو و شفاف، اختصاص داد«. اما اب 
به اپاین رسيدن پروژه در سال 2013، واضح و مشخص بود که بسياری از اهداف مورد نظر 
حمقق نشده است. يک گزارش مستقل از ابنک جهانی به  طور خالصه   می  گويد که نتيجه  ی اين 
پروژه ات اندازه  ای رضايت  خبش نبوده است. اين گزارش اضافه می  کند که پذيرش مسئوليت در 
اصالحات برای هر گونه پيشرفت در اجرای هر برانمه  ای در ارتباط اب اصالحات مالی دولتی و 
نظارت بر آن، يک پيش   شرط اساسی است. اگر اصالح طلبان فعالی در دولت حضور نداشته 
ابشند ات از دستور کار اصالحات در طول فرآيند پياده  سازی آن محايت کنند، قطعا خطر عدم 
آغاز فرآيند اصالحات در مديريت امور مالی دولتی و حمقق ساخنت آهنا در کمنی خواهد بود7. 
در اين راستا، مهم است که به شناخت و درک برخی از درس  های اساسی از آن جتربه بپردازمی، 

که الزم است مورد توجه قرار گريند:
سال  پروژه  ی  اهداف  بيشرت  ابشند.  دست ایفتنی  و  بينانه  واقع  ابيد  پروژه  اهداف   .1
2009، بسيار بلندپروازانه بودند و جداول زمان  بندی غري واقعی برای تکميل آهنا تنظيم شد. 
برای اجتناب از اين شکست، و مقابله اب موانعی که ممکن است در آينده به  وجود آيند، ضرورت 

7 . گروه مستقل ارزایبی، بررسی ICR: بررسی مديريت مالی عمومی عراق، فوريه 2015

http://documents.worldbank.org/curated/en
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دارد در طول مرحله  ی برانمه  ريزی اوليه، برای جتزيه و حتليل جامع از ظرفيت  ها و توامنندی  های 
اقدام گردد. در مورد پروژه  ی فعلی، شاخص  های  سازمانی، در جهت سرمايه  گذاری درآمدها 
عمل کرد به مست و سوی مراحل هنايی و از طريق يک روش مدرن به  منظور پوشش برخی از 

کمبودها، تدوين شد.
2. الزم است در رويکرد سنتی ظرفيت  سازی جتديد نظر شود8؛ زيرا به طور مداوم مشخص 
افزايش ظرفيت کلی هنادی  شد که کارگاه  های آموزشی غري فنی دارای اهداف مبهم، قادر به 
نيستند. اين امر ات اندازه  ای به علت عيب و نقص  هايی است که در طراحی و تنظيم جلسات 
آموزشی و هم چننی عدم پيگريی و تداوم آن برای کارآموزان است. در بسياری از موارد، وجود 
مانع زابن بنی حاميان و شرکت  کنندگان، منجر به آموزش سست و ضعيف می  شود. مربيان نيز 
اغلب فاقد درک مفهومی و عميق از چالش  ها هستند. هم چننی اتکای بيش از حد بر مشاوران 
خارجی؛ آن  طور که در گزارش بررسی مستقل بيان شده است، ابعث افزايش هزينه  های امنيتی و 
محل و نقل در بودجه می  شود. اما يک مشکل اساسی هم وجود دارد که به دور از نقاط ضعف 
در جلسات آموزشی، و مربوط به فرهنگ سازمانی ادارات دولتی و بدون غفلت از تواانيی  های 
کارکنان فردی است. درک و شناخت اقتصاد سياسی به  منظور اعمال اصالحات در مديريت 

امور مالی عمومی، برای طراحی يک اسرتاتژی موثر در اين زمينه، ضروری است.
3. کمک  کنندگان ابيد يک الگو ابشند، زيرا رويه  های فاسد و غري اخالقی تنها به هنادهای 
حتت مديريت دولت حمدود منی  شوند. به  گونه  ای که استخدام  های مشکوک و سوال برانگيز در 
سازمان  های کمک  کننده رواج دارد و حساب رسی اغلب حمدود به عدم موفقيت پروژه  ها است. 
به  عنوان مثال: يکی از مولفه  های کليدی پروژه  ی ابنک جهانی، توسعه  ی مدلی از يک سيستم 
يکپارچه برای مديريت اطالعات مديريت مالی )IFMIS( و آزمودن آن است. اب اين حال، 
مذاکره در خصوص قرارداد به شکلی پنهانی اب يک شرکت به  خصوص )در هنايت ورشکسته 
شد( به  جای آن  که طبق عرف، اب چند شرکت خمتلف در اين ابره مذاکره شود. جالب اين  جاست 

که هدف از اين کار، هبينه  سازی سيستم خريد در عراق بوده است.

8 . مرکز توسعه  ی جهانی، ایدداشتی به جهان کمک  رسانی: ظرفيت  سازی، 24 مارس 2014

https://www.cgdev.org/blog/memo-aid-world-drop-capacity-building
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4. شيوه  های نظارت و ارزایبی ضعيف؛ به  طوری  که هر گونه فرآيند اصالحات نياز به يک 
ارزایبی به موقع از روند پيشرفت کار در مسري درست دارد. اين جزء در اغلب موارد وجود ندارد 
و از پروژه  های شکست  خورده، درس عربت گرفته منی  شود و اين امر منجر به تکرار اشتباهات 

مشابه در تالش  های آينده خواهد شد. 
هر تالش موفقيت  آميزی برای ادامه روند اصالحات، نيازمند به يک اراده  ی سياسی و 
رهربی مسئوليت  پذير بومی است. الزم است قهرماانن فرايند اصالحات از طريق روش  های قانونی 
تشکيل گروه های  بدون  است که  شااین ذکر  بگريند.  قرار  تشويق  و  تقدير  مورد  و  شناسايی 
املللی از کشور  ،  عالقه مند به پذيرش مسئوليت حفظ دستاوردها، پس از خروج مشاوران بنی 

منی  توان اصالحات را حتميل کرد.
به  سوِی یک رویکرد جدید

دانشگاهی حتت  جمامع  بنی  در  معموال  آن  چه که  اختاذ  در  )جديد(،  رويکرد جايگزين 
عنوان »سازگاری تکراری مبتنی بر حل مسئله« )PDIA( شناخته شده است، منود می  ایبد که 

کارشناسان دانشگاه هاروارد آن را به روش زير توصيف می  کنند:
رويکرد سازگاری تکراری مبتنی بر حل مسئله می  گويد؛ ما برای فروش راه  حل به کارشناسان 
بيشرتی نياز ندارمی، »اين هبرتين شيوه برای اجنام کارها، کارايی و استفاده از استانداردهای بنی 
املللی است. بلکه به  جای اين؛ نياز به سازمان  هايی دارمی که راهکارهای متناسب اب هر زمينه را 
ابداع کنند، آهنا را آزمايش و هببود ببخشند ات بتوانند مشکالت حملی را حل و اولويت  های خود 
را مرتب سازند. ما به سيستم  هايی نياز دارمی که اب شکست به  عنوان هبای الزم برای موفقيت 

مدارا کنند«.9
ندارد،  زاید  برانمه  ريزی  به  نيازی  تدارکاتی،  و  جلستيکی  ماهيت  دارای  مشکالت  حل 
به  عنوان مثال: رساندن سالح و مهمات به نريوهای امنيتی عراق از سوی نريوهای ائتالف بنی 
املللی در طول جنگ عليه داعش، به اپسخ گويی برای يک نياز فوری که به برانمه  ريزی بيش 
از حد نياز نداشته ابشد، کمک کرد. مثال ديگر؛ تالش  های بشر دوستانه  ای بود که نيازهای 

9 . اندروز، مات و ديگران، ظرفيت  سازی از طريق ارائه نتايج: تدوين مبانی رويکرد سازگاری تکراری مبتنی بر حل مسئله 
PDIA،  OECD  در عمل،  2015.
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طراحی رویکردی جدید به  منظور اصالح مدیریت مایل دولیت در عراق

ميليون  ها آواره  ی عراقی را برآورده ساخت. در حالی  که سازگاری خمتص روند  ها هم چنان مهم 
است، اما مداخالت آماده می تواند نتايج مهمی را رقم بزند. مشکل در حل مسايل دشوار و غري 
فنی هنفته است که نيازمند کار اجرايی گسرتده هستند10. اين  ها انواع مشكالت بومی هستند كه 
هنادهای عراق طی دهه  ها به آن دچار بوده اند؛ و از مجله؛ می  توان فساد اداری و سوء مديريت 

منابع و درآمدها را انم برد.
منتقدان رويکردهای توسعه  ی سنتی بر اين ابورند که درک و فهم زمينه )از مجله اقتصاد 
سياسی( تنها به درک مشکل حمدود منی  شود، بلکه راه حل در رويکرد مبتنی بر مشکل هنفته 
منتهی  از ایدگريی هنادی و سازگاری  اجیاد دوره  ای  به  حل مسئله  فرايند  به  گونه  ای که  است، 

می  شود.
رويکرد سازگاری تکراری مبتنی بر حل مسئله، مبتنی بر چهار اصل است که عبارتند از:
ديگر،  رويکردهای کشورهای  ترويج  جهت  تالش  به  جای  بومی  مشکالت  خنست: 
زمينه ی  در  ات  می  کند  تشويق  را  عراقی  ذی نفعان  امر؛  اين  دارند.  نياز  بومی  راه  حل  هايی  به 

اولويت  بندی مشکالت و ایفنت راه حل  ها، گام بردارند. 
دوم: اجیاد حميطی که مردم را به جتربه  ی شيوه  های جديد و بدون ترس از عواقب شکست 

تشويق کند.
از  ایدگريی  اصل  اساس  بر  سازگاری  برای  سازمان  ها  ظرفيت  و  تواانيی  تضمنی  سوم: 

جتربيات. 
چهارم: مشارکت جمموعه  ای از افراد توامنند که اب خبش  ها و ادارات در ارتباط ابشند؛ برای 
اين رو مهم است اعرتاف کنيم،  از  پيدا کنند.  قابليت اجرايی  اين  که اصالحات،  از  اطمينان 
منی  توان اصالحات را تنها توسط يک فرد به پيش برد؛ اما الزم است مسئولنی ارشد و ميانی را 
توامنند ساخت ات از تواانيی کافی برای اختاذ تصميم  های الزم برای اجیاد تغيري واقعی، برخوردار 

شوند.

10 . مهان منبع سابق.
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مرکز مطالعات و برنامه ریزی بیان

فردی کارکنان  تواانيی  های  از  جمموعه  ای  از  فراتر  دولتی  هنادهای  توامنندی  و  ظرفيت 
آهناست. ما نيازمند آنيم ات موانعی را که در راه اصالحات وجود دارد، درک کنيم و راه  حل  های 
واقعی را برای رفع اين موانع ابداع کنيم. مديريت مالی عمومی به  عنوان يک دستاورد اساسی 
جهت مبارزه اب فساد و شناسايی خمفيگاه  های انکارآمد در سيستم هزينه  های عمومی به  حساب 
می  آيد. اب اين حال اب توجه به جتربيات دهه  ی گذشته، اگر دولت جديد خبواهد در غلبه بر 

مشکالت موجود بنی هنادهای خود موفق شود؛ نيازمند اختاذ روش  های جسورانه خواهيم بود.


