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مرکز مطالعات وبرانمه ریزی بیان سعی دارد منبع مستقل مهمی برای حتلیل مسائل عراق به مشار 
آید واجنمن مناسىب براى اجياد فضاى گفتگو پریامون رخدادهای عراق ومنطقه ابشد. عالوه بر آن مرکز 
بیان سعی دارد در تبلور اندیشه راهربدی کارآمد نزد تصمیم گریندگان سیاسی عراق )از متامی احزاب 
وجرایهنا( نقشی فعال ایفا کند وتالش می کند تواانیی سایر هنادها دولتی وغری دولتی ومراکز آموزشی 
وپژوهشی وسازماهنای مردم هناد در جامعه مدنی را هببود خبشد ات در نتیجه آن کارشناسان زبده ای در 

عرصه مدیریت واقتصاد وجامعه شناسی واداره امور سیاسی در کشور به میدان بیایند.

مرکز بیان رسالت خود را از طریق ارائه مقاالت علمی واجرای مطالعات میدانی وپشتیبانی مالی از 
پژوهشگران وبرگزاری کنفرانس ونشست وکارگاه های علمی ودوره های آموزشی برای هنادهای دولتی 

ودانشگاه ها به اجنام می رساند.
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چشم  انداز
گسرتش پدیده  ی فساد و ریشه دواندن آن در هنادهای دولتی و نیز در رفتار شهروندان؛ 
مشروعیت نظام دموکراتیک و موجودیت آن در عراق را هتدید می  کند. این فساد و تبعات آن 
حاصل و نتیجه  ی مریاث رژمی دیکتاتوری سابق؛ از جنگ و حماصره  ی اقتصادی گرفته ات از بنی 
رفنت و فقدان عدالت اجتماعی از یک سو، و بی  ثباتی امنیتی و سیاسی پس از سال 2003، 
و آن  چه که از عدم شفافیت و گسرتش وابستگی  ها و سهمیه  بندی فرقه  ای از سوی دیگر است. 
چه  بسا آخرین خطِر وجودی که عراق را مورد هتدید قرار داد، در تروریسم داعش منود پیدا کرد 
که توانسته بود از مسئله  ی فساد سوء استفاده کرده و در بسیاری از هنادهای دولتی نفوذ کند 
و هواداران خود را به   خدمت بگرید. بنابراین، ضرورت دارد جلوِی برخی از جنبه  های فساد را 
گرفت چرا که زندگی روزمره  ی شهروندان را خمتل کرده و به زیرساخت  های دولت عراق آسیب 

می  رسانند.
موفقیت تالش  های مبارزه اب فساد، در بسیاری از کشورهایی که دچار مهان جنبه  های فسادی 
بودند که امروزه کشور عراق گرفتار آن است و هم چننی برخی از عمل کردهای موفقیت آمیز، 
که عراق بعد از سال 2003، شاهد آن بوده است، هم  چون تسهیل در مراحل صدور گذرانمه، 
شفافیت در سیستم اعطای بورس حتصیلی از سوی کمیته  ی عالی توسعه  ی آموزش در عراق و 
جلوگریی از هدر رفنت بیت املال و اموال عمومی از طریق صدور قبوض هزینه  های برق مصرفی؛ 
امکان جلوگریی از گسرتش فساد و کاسنت آن را نوید می  دهد. این امر به نوبه  ی خود منجر 
به دست ایبی به اهداف راهربدی زیر خواهد شد: حفظ امنیت ملی کشور، پیشرفت در روند 
هنادهای  به  شهروندان  اعتماد  ابزگرداندن  و  عمومی،  خدمات  واقعیت  های  و  عراق  ابزسازی 

دولتی.
مقابله اب فساد می  تواند به ارتقای سطح امنیتی نیز منجر شود. خامن سارا جایس؛ متخصص 
در زمینه  ی دموکراسی و حاکمیت قانون در مؤسسه  ی کارنگی، بر وجود یک ارتباط علیتی بنی 

به  سوِی یک راهبرد ملی به  منظور مبارزه با فساد در عراق
لخفاجی* یلع املولوی – هاشم الراكیب– حیدر ا
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فساد و تروریسم اتکید می  کند. 
فساد کرامت انسان را حتقری می  کند و سبب می  شود به افراط  گرایی روی بیاورد. افزون بر 
این؛ عدم وجود ابزار به  منظور ابزگرداندن حقوق، گسرتدگی شبکه  های فساد و پیچیده بودن آهنا، 
و حجم دارایی  هایی که در نتیجه  ی فساد به هدر می  روند؛ مهگی به گسرتش تروریسم کمک 
در  ایفته  اداری گسرتش  فساد  می  دهد که  نشان  پژوهش  ها  و  مطالعات  از  بسیاری  می  کنند. 
هنادهای نریوهای مسلح در آن زمان، که در مواردی مانند سرابزان خیالی و وابستگی  های حزبی 

و فرقه  ای منود ایفته بود، به مسئله  ی اشغال عراق توسط داعش کمک کرد.
تروریسم داعش و روش  های وحشیانه  ی به کار برده شده توسط آن، در کل به زاین  های بزرگی 
در زیرساخت  های عراق و اقتصاد آن منجر شده است. تعداد خانه  هایی که به  دست داعش 
تبدیل به ویرانه شدند، نزدیک به 147 هزار خانه برآورد می  شوند؛ به  عالوه زاین  های امنیتی، 
که در حدود 14 میلیارد دالر ختمنی زده شده است و هم چننی زاین  های غری مستقیم انشی از 
آسیب رسیدن به اقتصاد عراق و حمرومیت آن از رشد مورد انتظار برای چندین سال متوالی. 
وزارت برانمه  ریزی؛ هزینه  های ابزسازی را در حدود 88 میلیارد دالر برآورد کرده است، و هبرتین 
راهکار در این خصوص، جذب سرمایه  گذاری است. از این رو الزم است که از گسرتش فساد 
جلوگریی شود ات بتوان یک حمیط سرمایه  گذاری جذاب را اجياد منود، ات عراق را قادر سازد که 

روند ارائه ی خدمات و ابزسازی را ارتقا دهد.
سرنگونی رژمی دیکتاتوری و استقرار یک نظام دموکراتیک در سال 2003، زندگی آبرومندانه 
اقتصادی به مردم عراق نوید داد؛ اما استمرار  و مرفهی را پس از سال  ها جنگ و حماصره  ی 
محالت تروریستی، کندی فرایند ارائه خدمات و گسرتش فساد، سبب شد که مردم امیدشان را از 
دست بدهند. این امر در عدم متایل آهنا برای شرکت در انتخاابت به منایش درآمد. انتخاابتی که 
به تدریج و اب هر دوره ی انتخاابتی به مست تناقض پیش می  رود. مهان  طور که در منودار مشاره ی 

)1( نشان داده شده است.
جلوگریی از فساد اداری در عراق به هببود وضع امنیتی و خدماتی کمک خواهد کرد؛ این امر 

اعتماد شهروندان را به نظام دموکراتیک، هنادها و سازوکارهای آن ابز  می  گرداند. 
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منودار مشاره )1( نسبت مشارکت انتخاابتی در انتخاابت اپرملانی عراق

چارچوب رویکرد      شناسی
مجله  از  اختاذ کرده  اند،  فساد  اب  مبارزه  برای  را  روی کردهای گوانگونی  املللی؛  بنی  جتارب 
روی کردهای سیاسی و ساختاری، هنادی و ای قسمی از آن که بر سرکوب و اپسخ گویی قانونی 
مترکز دارند، و برخی دیگر نیز بر ابزدارندگی و کاهش فرصت  های فساد مترکز می  کنند. مقوله  ی 
فساد در برخی از مطالعات، به  عنوان گزینه  ای برای افراد به  حساب می  آید که مبتنی بر حماسبات 
سود و زاین است، در حالی که مطالعات دیگر آن را خبشی از نظام سیاسی قلمداد می  کنند.

فساد در عراق، خبشی از نظام سیاسی است و برخی از هنادهای سیاسی برای سیطره بر 
مرتبط اب خود  فرقه  ای  و  وابستگی های   حزبی  راه؛ شبکه  ی  این  از  ات  می  کوشند  دولتی  منابع 
در  به کار  مشغول  برای کادرهای  شخصی،  به عنوان گزینه  ای  فساد  هم چننی  حفظ کنند.  را 
خبش  های دولتی و خصوصی به  حساب می  آید ات جایی  که منافع انشی از رفتارها و کنش  های 
فاسد، به مراتب بیشرت از خطرهای ابلقوه است. بنابراین سرکوب اعمال فساد، به  دلیل ضعیف 
بودن هنادهای مبارزه اب فساد و هم چننی ضعف اقدامات الزم جهت کنرتل و مقابله اب این پدیده، 

بسیار دشوار است.
جتربه ی گرجستان؛ امهیت اختاذ سیاست عدم تساهل و تسامح )فوری( در برابر فساد را نشان 
داده است و این مسئله اب آشکار شدن نتایج سریع و روشن برای اجياد اعتبار، و ابز ماندن 
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دریچه  ی آن برای مدت زمان کافی به  منظور دست ایبی به اهداف بلند مدت مهراه بود. خنست 
وزیر سابق این کشور )الدو گورگنیدزه( بر ضرورت اعمال اصالحات سریع، دو جانبه، آسان، 
عملی و بنیادی برای هببود زندگی اقشار کثریی از شهروندان أتکید کرد. مقامات بلند اپیه و 
رهربان گرجستان، در راستای توسعه ی یک »چرخه  ی اب   فضیلت« که شامل اراده  ی قوی سیاسی 
و چشم  انداز روشن و حتت محایت و پشتیبانی یک اسرتاتژی انعطاف  پذیر، پراگماتیک و اجرای 
سریع است، مهان  طور که در شکل )2( نشان داده شده است. این راهکار از طریق اپینی آوردن 
میزان فرصت  های فساد و تقویت اراده ی سیاسی برای مقابله اب آن به نتایج سریع و ملموس 

منجر شده است.
شكل مشاره )2( چرخه  ی اب  فضيلت مبارزه اب فساد در گرجستان

متولیان امِر تصمیم  گریی در  گرجستان، راهکار جامعی را اختاذ کردند، به  طوری  که اصالح  طلبان 
متوجه شدند، مبارزه اب فساد در چندین جبهه و به  طور هم  زمان هبرتین راه برای مبارزه اب آن خواهد 
بود. اصالحات جزئی، کارساز خنواهند بود و منافع شخصی می  تواند آن را متوقف کند. الزم 
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بود ات رویکرد جنگ برق  آسا اختاذ شود و تعادل قوا در میان گروه  های اپوزیسیون خمتل گردد ات از 
خمالفت آهنا اب روند اصالحات جلوگریی شود.

هم چننی تصمیم  گریندگان سیاسی متوجه شدند که بسیاری از اصالحات اب یک دیگر مرتبط 
مثال؛  به  عنوان  است.  دیگر  زمینه  ای  در  موفقیت  نیازمند  آهنا  از  یکی  در  موفقیت  و  هستند 
دست ایبی به موفقیت در اصالحات مبارزه اب فساد در خبش برق، دولت را بر آن داشت ات 
در جهت هبینه  سازی فرایند فراهم ساخنت انرژی و اجياد حس اعتماد و اطمینان از وجود آن، 
گام بردارد. مسئله  ای که نیاز به سرمایه  گذاری مستقیم در تولید، انتقال و توزیع برق را به  دنبال 
داشت، اما منابع عمومی کم ایب بود؛ بنابراین هبینه  سازِی فرایند مجع  آوری هزینه  های مصرفی، از 

طریق صدور قبوض اب هدف اتمنی مالی چننی سرمایه  گذاری  هایی، ضرورت پیدا کرد.
زمانی  که مهه چیز به اصالح نیاز پیدا می  کند؛ از این  جاست که سوال زیر به ذهن متبادر 
بودند که خنستنی گام  ها در ابزگرداندن  رهربان گرجستان معتقد  از کجا شروع کنیم؟  می  شود: 
حاکمیت قانون و هبینه  سازی فرایند اخذ مالیات هنفته است. اعمال اصالحات دیگر؛ اب متایل 
و رغبت در هبره  مند شدن تعداد کثریی از شهروندان از این اصالحات در کواته  ترین زمان ممکن، 
ارتباط دارد. بنابرین؛ عجیب نیست که ابزسازی شبکه  ی توزیع نریوی برق در سال 2004، نیز 
هم  چون آزادسازی و سازمان دهی جمدد خبش کسب و کار و شرکت  ها، و رها ساخنت آموزش 
عالی از شر فساد، از اولویت برخوردار شود. کما این  که برخی از اصالحات، خطراتی احتمالی 
را به  مهراه داشتند و الزم بود که شهروندان جهت اعمال تغیریات در کار و حرفه  ی خود، برخی 

از دشواری  ها را اب یکدیگر قسمت می  کردند.
به  عنوان مثال؛ احیای شبکه  ی توزیع نریوی برق موجب وضع تعرفه  های ابالتر برای انرژی، 
و سخت  گریی و قاطعیت بیشرت در فرایند مجع  آوری وجوه مربوط به هزینه  های برق مصرفی از 
طریق صدور قبوض شد. بر اساس اظهارات )زوراب نوگایدیلی( –خنست وزیر سابق گرجستان-، 
مقامات دولتی این کشور بر سر اتمنی برق در طول ساعات شبانه روز شرط می  بستند. این تغیری 
واضح، و مورد استقبال قرار گرفته بود و می  توانست بر نگرانی  های انشی از وضع تعرفه  های 

ابالتر فائق آید.
سازمان  های خدمات دولتی، مدت  زمان بیشرتی را برای توسعه و سازگاری اب نیازهای جامعه 
صرف کردند؛ اما مدیریت کارآمد و موثر دولت به تشکیل بسیاری از مؤسسه های ارائه دهنده  ی 
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شورای  -دبری  بوکرای(  )گیگا  اظهارات  اساس  بر  است.  جدید کمک کرده  عمومی  خدمات 
امنیت ملی گرجستان- چالش  های پیِش رو؛ شامل تقویت هنادها و منابع انسانی به  منظور اجياد 
بوروکراسی حرفه  ای اب درجه ی ابالیی از شایستگی و کارایی است. اظهارات و اقدامات اخری 
دولت نشان می  دهد که چننی حتوالتی هنوز هم ادامه دارد و نقش اجرایی قوی، تنها نریوی حمرکه 
و بزرگ تغیریات است. در واقع؛ بیشرت موفقیت  های اصالحات مبارزه اب فساد اب تالش  های 
کمیته  ی اجرایی کوچک موجود در دولت گرجستان ارتباط دارد که توان خود را از رئیس مجهور 
این کشور می  گرفت، و مهه روزه، کار نظارت و اشراف بر عمل کرد دولت را بر عهده داشت.

بنابراین؛ رویکرد پیشنهادی جهت جلوگریی از فساد در عراق مبتنی بر یک اسرتاتژی جامع 
به  منظور مبارزه اب فساد است، به  مهراه اولویت دادن به خبش  هایی که برای به حداکثر رساندن 
منابع اقتصادی کشور و ارتقای واقعیت علمی و خدماتی آن حائز امهیت هستند. این کار ابید از 
طریق هبره  گریی از ابزارهای متنوعی صورت بگرید که جتربه  های بنی املللی مبارزه اب فساد، کارآیی 
آهنا را به اثبات رسانده  اند. افزون بر این؛ امهیت تشکیل یک کارگروه دولتی برای اجرای اقدامات 

پیشنهادی را نباید از اید برد.
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ابزارهای مبارزه اب فساد
ابزارهای متعددی برای مبارزه اب فساد وجود دارد که اثبت کرده  اند تواانیی آن را دارند ات از 

گسرتش این پدیده جلوگریی کنند و مهم  ترین آهنا به  شرح زیر است:
)E-Governance( خنست: حاکميت الکرتونيکی

حاکمیت الکرتونیکی به  عنوان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در هنادهای دولتی 
و خصوصی تعریف شده است ات کارکردها و وظایف خود را به  طور موثر اجنام دهند و امکان 
داشته  نیز وجود  اطالعات  انتشار  و  نظارت، شفافیت  از کنرتل و  اطمینان  ارزایبی خدمات، 

ابشد. بنابراین؛ تقسیم اطالعات و اجرای تعامالت بنی 
و  دولت  بنی  و   ،)G2B( دولت و خبش خصوصی بنی  و   ،)G2G( دولتی موسسات 
شهروندان )G2C( را پوشش می  دهد. جتربه  های بنی املللی امهیت حاکمیت الکرتونیکی را در 
جلوگریی از فساد از طریق کاهش تعامل اب  کارکنان، سرعت خبشیدن به کار رسیدگی به پرونده  ها 
و کاهش خطاهای انسانی نشان داده است. هم چننی کاهش نقش برآورد شخصی کارکنان 
در خصوص روند اقدامات و ای دست کشیدن از آن را می  توان انم برد. بنابراین یک رابطه  ی 

معکوس میان حاکمیت الکرتونیکی و فساد وجود دارد.
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به  کارگریی فناوری – جتربه  ی گرجستان

گرجستان در زمینه ی به  کارگریی بسیاری از تکنیک  های فناوری  ها، برای تسهیل 
اقدامات و ارائه ی خدمات عمومی و آسان  تر کردن آهنا جهت کنرتل و نظارت، سرمایه  گذاری 
به  گونه  ای که  بود.  پرونده  ی شهروندان مهراه  به  تسهیل رسیدگی  اب  امر  این  است.  کرده 
بسیاری از ارتباطات مستقیم بنی مقامات دولتی و شهروندان از میان برداشته شد. این امر 
به نوبه  ی خود به کاهش فرصت  های رشوه گرفنت منجر شد، و هبرتین دلیل برای این موضوع، 
مسئله  ی صدور گذرانمه است. فرایند اخذ گذرانمه، زمان بسیار زایدی را می  برد و مستلزم 
پرداخت رشوه بود، اما امروزه شهروندان تنها مدارک الزم را ارائه می  دهند و هزینه  های مربوط 
را پرداخت می  کنند )که اب توجه به موارد خمتلف، ات حدی متفاوت است، به عبارتی دیگر؛ 
خواه صدور گذرانمه به صورت معمول و خواه به صورت فوری اجنام بگرید(. سپس شهروند 
پیامی را در تلفن مهراه خود درایفت می  کند مبنی بر اینکه گذرانمه  اش آماده  ی درایفت است. 
فرایند  و  ده روز طول می  کشد،  تنها  معمولی،  به  صورت  برای صدور گذرانمه  پروسه  این 
صدور گذرانمه به  صورت فوری تنها 24 ساعت طول می  کشد. برای شهروندان گرجستانی 
که خارج از گرجستان زندگی می  کنند، این امکان فراهم شد ات گذرانمه  ی خود را به  صورت 
آنالین و از طریق اینرتنت درخواست دهند. هم چننی می  توانند مدارک شناسایی خود را از 
ارائه دهند.  از طریق وب  سایت خدمات اسکایپ  تلفنی اب کارکنان ثبت کل  طریق متاس 
منونه  های بسیاری از استفاده از تکنولوژی در این زمینه  ها وجود دارد که از دفاتر خدمات 
الکرتونیک مستقر در ادارات پلیس شروع می  شوند ات ابنک اطالعاتی مربوط به ثبت اسناد 
زمنی  ها و پیشرفت اخری در ثبت الکرتونیکی مالیات بر درآمد که حدود هشتاددرصد از 

درآمدها را در سال 2010، به خود اختصاص داده بود.

)One-Stop-Shop( دوم: پنجره  ی دولتی واحد
این پنجره؛ مهه  ی خدمات را در یک مکان به ارابب رجوع ارائه می  دهد و از طریق گرد هم 
آوردن جمموعه  ای از منایندگان ادارات دولتی مرتبط اب امر خدمات  رسانی، زیر یک سقف، در 
جهت تضمنی سهولت و سرعت ارائه  ی خدمات، عمل می  کند. نتیجه  ی این کار، اپینی آمدن 

هزینه  ها و کاهش نیاز به تطبیق اطالعات است.
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جتربه  ی پنجره  ی دولتی واحد در مجهوری آذرابجیان 

مجهوری آذرابجيان؛ مراکز خدماتی جدیدی را احداث کرد که شامل متام خدمات دولتی و 
مدنی است. هم چننی واحدهای خدمات  رسانی سیار را برای مناطق دور افتاده، راه  اندازی 
کرد. ات جایی  که تعداد خدمات ارائه شده توسط این مراکز در سراسر مجهوری آذرابجيان 
به 232 مورد رسید که از مجله؛ نُه مورد خدمات ضروری دولتی مانند اتمنی آب و برق را 
می  توان انم برد. لذا طرح پنجره  ی دولتی واحد، خیلی زود از سوی شهروندان مورد حتسنی 
قرار گرفت، به  طوری  که 99-98درصد  آهنا از روند ارائه ی خدمات از سوی دولت، اعالم 

رضایت مندی کردند. 

)Civil Society Participation( سوم: مشارکت سازمان  های جامعه  ی مدنی
جتربه  های بنی املللی به امهیت مشارکت سازمان  های جامعه ی مدنی در اجرای اسرتاتژی  های 
مبارزه اب فساد اشاره دارد؛ آن  هم به  خاطر امهیت آن در گزارش فساد، نظارت بر عمل کرد و 
گسرتش آگاهی در مورد امهیت شفافیت و اپسخ گویی قانونی است. هم چننی به  دلیل مشارکت 
در پیاده  سازی طرح  های شفافیت بنی املللی، منطقه  ای و حملی از طریق تشکیل ائتالف  هایی برای 

پشتیبانی از ابزدارندگی فساد اداری، حایز امهیت است.

مشارکت سازمان  های جامعه  ی مدنی در آماده  سازی و اجرای بودجه

سازمان  های جامعه ی مدنی می توانند در آماده  سازی و اجرای بودجه ی دولتی نقش مثبتی 
ایفا کنند؛ به  طوری  که می  توان از روابط آهنا اب شهروندان، و هم چننی خبش  های خمتلف برای 
شناخت نیازها و اولویت  ها هبره برد. این امر می  تواند در جهت جلوگریی از هدر رفنت اموال 
عمومی کمک کند، و در اختاذ سیاست اب قاطعیت بیشرت و نیز نظارت بر اجرای بودجه، 

از طریق کنرتل و پی گریی عمل کرد هنادهای مربوط، مفید واقع شود. 

 )Random Inspections( چهارم: ابزرسی  های انگهانی
فساد کمک  به ابزدارندگی  احتمال کشف ختلفات،  افزایش  از طریق  ابزرسی  های انگهانی 
می  کند. به  ویژه اگر امکاانت ابزدارندگی ضعیف، و فرصت  های فساد، ابال ابشد. ابزرسی  های 
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انگهانی و بدون اعالم قبلی در اایالت متحده ی آمریکا، به  طور گسرتده  ای توسط مقامات فدرال 
و مقامات حملی اجنام می  گریند. اب این حال، کارایی این اقدام به منابع موجود، چارچوب حقوقی 

و قوانینی بستگی دارد که آن را تدوین و سازماندهی می کند.

جتربيات عملی 
از  قواننی فدرال و حملی در اایالت متحده، بر ضرورت تکرار دفعات ابزرسی  های انگهانی 
خانه  های ساملندان اتکید دارند. به  دلیل فشار  های صاحبان امر؛ منابع انسانی و مادی کافی 
جهت ابزرسی از مؤسسه های هبداشتی دولت فدرال اختصاص داده می  شود. به  طوری  که مراحل 
ابزرسی به  طور مرتب و برای چندین ابر در سال اجنام می  شود  ؛ آن  هم به دلیل ابال بودن احتمال 
کشف ختلفات و اجرای جمازات انعطاف  پذیر و متناسب اب میزان جرم، به  عنوان مثال؛ متوقف 
از پذیرفنت مرخصی استعالجی و فعال کردن مسئولیت  امتناع  بیماران جدید،  کردن پذیرش 
کیفری. بنابراین ابزدارندگی در مؤسسه های هبداشتی و درمانی آمریکا واقعی و ضمنی است.

جتربه گرجستان در مبارزه اب فساد در خبش پلیس، بر امهیت ابزرسی  های انگهانی اتکید دارد. ات 
جایی  که بعضی از افسران خمفی، مکلف شدند ات بر کار نریوهای پلیس نظارت کنند و از پریوی 
آانن از قواننی و مقررات اطمینان حاصل کنند. کما   این  که ممکن است یک افسر عادی اب یکی از 
افسران خمفی هم کاری کند بدون آن  که او را بشناسد؛ مگر آن  که خودش قانون را زیر اپ بگذارد. 
اجنام ابزرسی  های انگهانی برای دست ایبی به اطمینان از این مسئله است که نریوهای پلیس از 
پروتکل پریوی می  کنند. یک مامور خمفی شکایتی را در خصوص خشونت خانگی، به یکی از 
مراکز پلیس تقدمی کرد ات ببیند آای این شکایت  ها به  صورت قانونی دنبال می  شوند ای خری. یک 
مامور خمفی دیگر، شب  هنگام سوار خودرو شد و رانندگی کرد در حالی که یکی از چراغ  های آن 
دارای نقص فنی بود و در هنگام متوقف شدن توسط پلیس راهنمایی گفت که قصد داشته ماشنی 
را برای تعمری بربد و مبلغی معادل بیست الری )واحد پول گرجستان( به  عنوان رشوه تقدمی کرد؛ و 
افسری که رشوه را درایفت کرد، ابزداشت و از کار برکنار شد. این کار به  مثابه  ی یک پیام قدرمتند 
برای کارکنان جدید بود که وزارت خانه در خصوص پریوی از آینی  انمه ی رفتار اخالقی و اعمال 

قواننی و مقررات آن در تعامل اب ماموران پلیس، بسیار جدی و قاطع عمل می  کند.
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  )Whistleblowing( پنجم: گزارش  ها
گزارش  ها در تشخیص فساد، ختلف  ها و سوء مدیریت بسیار مهم هستند. افشای زود هنگام 
ماهیت خمفیانه  ی  داشت.  پی خواهد  در  را  قانون  اجرای  و  بشر  از حقوق  ختلف  ها؛ محایت 
فساد، کشف آن را دشوار می  سازد و تنها می  توان آن را از طریق کسانی که اب آن در متاس 
مستقیم هستند، کشف کرد. بنابراین؛ بسیاری از کشورها قوانینی را برای حمافظت و تشویق افراد 
ذی نفع از افشای فساد، وضع می  کنند. چننی قوانینی معموال هر دو  خبش   دولتی و خصوصی، 
و هم چننی رسیدگی به  گسرته  ی وسیعی از جرامی را شامل می  شوند و تضمنی  های قانونی برای 
ارائه می  دهند. در برخی موارد هم شامل اجياد یک آژانس  حمرمانه بودن گزارش  ها و حتقیقات 
ارتباطات ویژه در خصوص درایفت گزارش  ها می  شود که هدف از آن تضمنی رسیدگی سریع، 

بی  طرفانه و عادالنه است.
چارچوب قانونی و هنادی

موفقیت تالش  های مبارزه اب فساد به اراده  ی سیاسی قوی، تالش در جهت تقویت هنادهای 
مبارزه اب فساد و کاسنت از فرصت  های آن بستگی دارد1 . اگر فرض کنیم که اراده  ی سیاسی قوی 
فراهم شده است؛ مطالعات علمی اتیید می  کنند که اغلب مؤسسه های مبارزه اب فساد، معموال 
ضعیف هستند و منی  توانند جلوی فساد را بگریند. اب این حال؛ سازمان مبارزه اب فساد در اندونزی 
توانست مراحل مهمی را در مدت زمان معنی در خصوص مبارزه اب فساد، طی کند. این امر از 
 گسرتدگی عرصه  ی اختیارات این سازمان، و تنوع ابزارها و پشتیبانی سیاسی و مردمی انشی می  شود2

. ات زمانی که کمیسیون درست کاری مسئولیت پرونده  ی مبارزه اب فساد در عراق را بر عهده 
دارد؛ ضروری است که به بررسی عمل کرد و هبینه  سازی آن پرداخته شود. این امر؛ آن را قادر 
می  سازد ات وظایف خود را به حنو شایسته اجنام دهد، کما این  که این نظارت ابید قوه ی قضاییه، 

دیوان نظارت مالی و دفاتر ابزرسان کل را شامل بشود.
اما در خصوص چارچوب قانونی؛ اولنی کمپنی بزرگ علیه فساد در عراق پس از تصویب 
کنوانسیون مبارزه اب فساد سازمان ملل متحد در سال  های 2007 و 2008، راه  اندازی شد. 
مبارزه اب فساد در عراق ، مركز مطالعات و  به  سوی چارچوبی نظری جهت  الركابی،  https://bit.ly/2Izcfmv -1 هاشم 

برانمه  ریزی البیان
2- “An Exception to the Rule? Why Indonesia’s Anti-Corruption Commission Succeeds Where 
Others Don’t.” U4. https://bit.ly/2x8ka4x
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 )2014-2010 NACS( به  گونه  ای  که عراق اولنی اسرتاتژی جامع ملی برای مبارزه اب فساد
را تصویب کرد و آن را در پیش گرفت. این اسرتاتژی، متام وزارختانه  ها و مؤسسه های مستقل را از 
طریق محایت و پشتیبانی از سوی برانمه  ی توسعه  ی سازمان ملل متحد )UNDP(، شامل شد 
و به دنبال آن جمموعه  ای از اصالحات شکل گرفت که از مجله می  توان به موارد زیر اشاره کرد:

لغو ماده ی 136 )ب( از قانون جزا در مدت اخری؛ این ماده به وزیران اجازه می  داد ات  ♦
کارکنان خود را از پی گرد قانونی در خصوص جرامی فساد، مصون نگه دارند و این ماده 

ابرها و ابرها جهت پناه دادن به جمرمان، استفاده شده بود.
مشارکت عراق در جمموعه  ای از طرح  های بنی املللی؛ هم  چون ابتکار   شفافیت در صنایع  ♦

استخراجی، که پیوسنت عراق به  عنوان عضو دارای مناینده در آن، در دسامرب 2012، اعالم 
شد. هم چننی شرکت در برانمه  های خمتلف سازمان مهکاری  های اقتصادی و توسعه، مانند 
ابتکار خاورمیانه و مشال آفریقای وابسته به سازمان مهکاری  های اقتصادی و توسعه، پریامون 

حکومت داری و سرمایه گذاری اب هدف توسعه را شامل می شود.
مقامات عراقی به جمموعه  ای از اقدامات دست زدند که اب هدف ابزگرداندن دارایی  ها جهت  ♦

کسب درآمد از پول  های به اختالس  رفته در زمان رژمی بعث بود )طرح ابزگرداندن دارایی  های 
سرقت شده سال 2013(. مقامات عراقی به طرح شکایت کیفری علیه شرکت  های بزرگ 
از مردم عراق در  ادعا می  کنند در فریب و کاله برداری  اقدام کردند که  نفتِی چند ملیتی 

چارچوب برانمه  ی نفت در برابر غذای سازمان ملل متحد، دخالت داشته  اند.
)قانون  ♦ دولتی  در خبش  رشوه  خواری  مجله؛  از  فساد  خمتلف  اشکال  عراق  اساسی  قانون   

)مفاد  اختالس  و   ،)2004 سال   93 مشاره  ی  )قانون  پول  شویی   ،)1969 سال   111
315، 316 و 320 از قانون جزا( را جرم به  حساب آورده است. افزون بر این؛ قانون 
مشاره  ی 30 سال 2011، شامل اقدامات مربوط به اعالم اجباری دارایی  ها برای مقامات 
بلنداپیه  ی دولتی است. قانون اساسی عراق؛ ممانعت از اجرای عدالت را جرم تلقی منوده و 
بر پرداخت اپداش به افشاگرانی که در خصوص موارد فساد اطالع رسانی کنند، اتکید کرده 
است. اب این وجود؛ کاستی  هایی نیز وجود دارد که در نبود قانون رسیدگی به رشوه  خواری 
در خبش خصوصی، و ای پرداخت رشوه به مسئولنی خارجی و سوء استفاده از نفوذ، منود 
پیدا می  کند. هم چننی عدم محایت و پشتیبانی کافی از شاهدان و افشاگران موارد فساد، در 

ردیف این کاستی  ها قرار می  گرید. 
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کميسيون درست کاری
کمیسیون درست کاری عراق در اوایل سال 2004، و از سوی تشکیالت موقت ائتالف 
)CPA( و از طریق فرمان مشاره ی )55(، این تشکیالت اتسیس شد. این فرمان أتکید دارد 
کمیسیون درست کاری، به  عنوان کمیسیون اصلی مرتبط اب مبارزه اب فساد در عراق است. آخرین 
اصالح شد.  در سال 2011،   )30( فدرال مشاره ی  قانون  در خصوص  این کمیسیون  سند 
حیطه  ی وظایف و کارکردهای این کمیسیون، حتقیق در مورد پرونده  های فساد ات توسعه  ی فرهنگ 
درست کاری، شفافیت، اپسخ گویی و مسئولیت  پذیری در خبش  های دولتی و خصوصی را در بر 
می  گرید. هم چننی این کمیسیون مسئولیت هتیه  ی پیش  نویس قواننی جلوگریی از فساد و مبارزه اب 
آن، صدور قواننی و استانداردهای رفتار اخالقی، نظارت بر افشای دارایی  های مقامات دولتی 

و انتشار آمار مربوط به فساد و رشوه  خواری را بر عهده دارد. 
کمیسیون درست کاری در راستای مشارکت در پیش گریی از فساد و مبارزه اب آن، به  کارگریی 
شفافیت در امور مربوط به حکومت  داری در متام سطوح، بر اساس قانون مشاره ی )30( مصوب 
سال 2011، عمل می  کند. این کمیسیون؛ ارگانی است که دامنه  ی قانونی گسرتده  تری را در 
خصوص مبارزه اب فساد دارد و توانسته در سه سال گذشته 29 هزار پرونده را به دادگاه  های 
حتقیق، ارجاع دهد. دادگاه  های حتقیق در خصوص نزدیک به هفت هزار مورد متقاعد شده و 
آهنا را به دادگاه  های رسیدگی به ختلفات و جناایت ارجاع داده اند. مجع کل دارایی  ها و پول  های 
حمافظت شده ای ابزپس داده شده، به بیش از پنج تریلیون و دویست و پنجاه میلیارد دینار عراقی 
رسیده است. اب این حال؛ فساد هنوز هم در بسیاری از خبش  های دولتی، شایع است و چه  بسا 
این امر از برخی از مشکالت ساختاری که این کمیسیون به آهنا دچار است، انشی می  شود 

که عبارتند از:
خنست: حیطه  ی قانونی: کمیسیون درست کاری حق دارد اب استناد به قانون مشاره ی )30( 
مصوب سال 2011، به پرونده  های فساد خمتص دو قوه  ی جمریه و مقننه رسیدگی کند. اما در 
خصوص قوه  ی قضائیه ابید گفت؛ کمیسیون نظارت قضائی است که خمتص ارزایبی عمل کرد 
قاضی  ها و درایفت شکایت  ها و رسیدگی به آهناست. اب این حال؛ الزم است که حیطه  ی قانونی 
کمیسیون درست کاری گسرتش ایبد ات شامل قضات نیز بشود. مطالعات نشان داده  اند که هبرت 
است سازمان ابزرسی خارج از هناد مربوطه ابشد ات بی  طرفانه بودن حتقیقات، تضمنی شود. عالوه 
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بر این؛ برخی از جنبه  های فساد، پیچیده و دارای جنبه  های اجرایی، قانونی و قضایی هستند. 
بنابراین؛ حمدود کردن ارگان ابزرسی در یک سازمان معنی اب اصل ختصص هم  سویی دارد. چه  بسا 
این رویکرد در اندونزی مورد استفاده قرار گرفته ابشد؛ هر چند فلسفه  ی سیستم رایست مجهوری 

در این کشور بر مبنای جدایی بنی قوا و استقالل آهناست.
دوم: مهاهنگی: متام حتقیقات کمیسیون درست کاری حتت نظارت قاضی حتقیق اجنام    
شنود  مانند  حتقیقاتی  اقدامات  برخی  به  منی  توانند  درست کاری  ابزپرسان کمیسیون  می شود. 
مکاملات، ای برخی اقدامات ابزدارنده در طول حتقیق مانند بلوکه کردن پول و دارایی  ها متوسل 
شوند مگر آن  که این کار اب موافقت و اجازه  ی قاضی حتقیق اجنام گرید. این طور که معلوم است؛ 
عدم مهاهنگی بنی حمققان و قاضی حتقیق، آشکار به نظر می  رسد. به  طوری  که تنها برای 7009 
دادگسرتی  به  توسط کمیسیون درست کاری  پرونده  ای که  هزار  از جمموع 29  فساد  پرونده  ی 
ارجاع شده -اب ارجاع آهنا به دادگاه  های رسیدگی به جرامی و ختلفات- رای صادره پریامون آهنا به 
نفع کمیسیون درست کاری بوده است. به  منظور اطمینان از تکمیل سریع حتقیق و حمرمانه بودن 
آن و هم چننی برای اطمینان از کفایت شواهد موجود، الزم است؛ نزدیکی مکانی حمققان و 
قضات، فراهم شود. در مدل مورد استفاده در اندونزی، ابزپرسان و قضات در ساختمانی واحد 

در کنار یک دیگر کار می  کنند و این امر فرآیند مهاهنگی و ارائه  ی مشاوره را آسان می  سازد.
 482 تنها  درست کاری  در کمیسیون  شاغل  ابزرسان  آمار  انسانی:  منابع  سوم: کمبود 
خواهد  منعکس  این کمیسیون  عمل کرد  روی  بر  منفی  به  شکل  نریوها  این  است؛ کمبود  نفر 
به  به  عنوان مثال؛ میزان رسیدگی به گزارش  هایی که به دست کمیسیون می  رسد، ساالنه  شد، 
73/24درصد برآورد می  شود. به  طوری  که از 2900 گزارش درایفت شده طی سه سال گذشته، 
را  ابزرسی  دفعات  در  حمدودیت  وجود  این؛  بر  افزون  است.  شده  رسیدگی  مورد   6593 به 
 نباید از اید برد؛ به  طوری  که تنها 87 فقره ابزدید نظارتی در سال 2017، اجنام گرفته است3
؛ در حالی که تعداد خبش  های دولتی در حدود 41 خبش و نزدیک به 5000 درجه ی خاص 
است. بنابراین الزم است که تعداد بیشرتی از ابزرسان در اختیار  کمیسیون درست کاری قرار 
گریند. اب تو جه به مشکالت مالی موجود در کشور، می  توان مدل اجرا شده در اندونزی را پیاده 
کرد که بر اساس مکلف ساخنت ابزرسان شاغل در خبش دولتی استوار است؛ آن  هم پس از 

3- ات 2017/12/31 کمیسیون درست کاری عراق، ”دستاوردهای کمیسیون درست کاری از 2015/1/1 
http://nazaha.iq/pdf_up/4592/.
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آن  که سوابق آهنا بررسی و از آانن مصاحبه به عمل آید و افراد شایسته و دارای صالحیت را 
برای مدت زمان اثبتی که پنج ات هفت سال است، گزینش شوند. 

چهارم: رایست کمیسیون: رایست کمیسیون از یک رییس اب رتبه  ی وزیر تشکیل می  شود 
اکثریت مطلق  قانون مشاره ی )30( مصوب سال 2011  الزم است که اب  به  استناد  که اب 
منایندگان اپرملان انتخاب شود. اب این حال جتارب گذشته اثبت کرد که داشنت یک هیئت رئیسه 
برای کاسنت از خطرهای رایست کمیسیون، و سوء استفاده از امکاانت کمیسیون برای تصفیه 
حساب اب رقیبان، هبرت است. هم چننی برای تقسیم کار، خلق ابزارهای اجياد توازن و نظارت 
داخلی، مفید خواهد بود و احتماال این چیزی است که در اندونزی و هنگ کنگ به آن عمل 

می  شود.
دیوان نظارت مالی

به  مشار  ریشه  دارترین مؤسسه ها در مجهوری عراق  و  قدمیی  ترین  از  یکی  مالی  نظارت  دیوان 
می  رود. منت قانونی که دیوان در طول اتریخ و سابقه  ی خود به آن استناد داشته است، تغیری کرد 
و آخرین ابر در سال های 1990 و 2011 اصالح شد )که مهان قانون فدرال مشاره  ی )31( 
است. دیوان نظارت مالی، یک موسسه مالی و اداری مستقل است که گزارش  های خود را به 
جملس تقدمی می  کند. این دیوان اب وجود حمدودیت  هایی که اب آن مواجه است، نظری انتوانی در 
اجنام ممیزی  ها و بررسی  های مربوط به حساب  های خود، یک هناد قانونی قوی است. از میان 
دیگر مسئولیت  هایی که به دیوان سپرده می  شود، می  توان به موارد زیر اشاره کرد: حفاظت از 
اموال عمومی، اطمینان از استفاده موثر و کارآمد از این اموال، افزایش میزان کارایی مؤسسه ها، 
مستمر  هبینه  سازی  و  خمتلف،  دولتی  خبش  های  حساب داری  اسناد  از  ابزرسی  فرآیند  اجرای 
استانداردهای ابزرسی، حساب رسی و مدیریت. به طوری که اب استانداردهای بنی املللی تطابق 
پیدا کنند و هم چننی به توسعه  ی شغل حساب داری، حساب رسی، و سیستم  های حساب داری 
بپردازد و ختلفات و نقض  های احتمالی را به ابزرسی کل و ای کمیسیون درست کاری، ارجاع 

دهد.
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ابزرسان کل
دفاتر ابزرسان کل در سال 2004، و بر اساس دستورالعمل مشاره ی )57( صادره از دولت 
موقت ائتالف، تشکیل شد. این امر، عامل مدرنی را در چارچوب هنادی عراق به  وجود آورد. 
استخدام ابزرسان کل، هم  چون مدل آمریکایی در درون هر یک از وزارختانه  های عراقی اجنام 
می  گرید ات امکان نظارتی داخلی و مستقل فراهم شود. ابزرسان کل؛ ابزدیدهایی را در ارتباط اب 
فرآیندهای بررسی حساب  ها و فرآیندهای بررسی عمل کرد به  منظور افزایش سطح اپسخ گویی، 
درست کاری و جلوگریی از موارد اختالس، کالهربداری، حیف و میل اموال عمومی و دیگر 
ختلفات، اجنام می  دهند. این امر به نوبه  ی خود نقش مهمی را در مبارزه اب فساد ایفا می  کند. 
ابزرسان کل می  توانند پرونده  های خمتلف را به  منظور اجنام حتقیقات بیشرت و پی گرد قانونی، در 
اختیار مقامات انتظامی قرار دهند. ایده  ی حضور ابزرسان کل، به آسانی از سوی وزارختانه  های 
عراق پذیرفته نشد. وزارختانه  ها اب بسیاری از مسائل مربوط به اتمنی مالی، منابع و آموزش مواجه 
بوده اند که به کارآیی آهنا آسیب وارد کرده است. اخریا، از برخی از حترکات جلوگریی شد که در 
سال 2012، اب هدف منحل کردن دفاتر ابزرسان کل صورت گرفت، اب این حال؛ این حترکات 

بعدها تنها برای احنالل دفاتر برخی از آانن کوشید.
کمیته  ی عالی مبارزه اب فساد 

کمیته  ی عالی مبارزه اب فساد در سال 2008، تشکیل شد. این کمیته در زمینه  ی مهاهنگ 
ساخنت چارچوب مبارزه اب فساد، تبادل اطالعات و نظارت بر اسرتاتژی ملی مبارزه اب فساد 
منایندگان  از  آن  اعضای  و  است  وزیران  شورای  دبریکل  اب  کمیته  این  رایست  می  کند.  عمل 
مالی و ابزرسان کل هستند. کمیته اپرملانی  کمیسیون درست کاری، شورای عالی حسابرسی 
مسئول رسیدگی به مسئله های فساد، ابزار رصد و نظارت را برای کمیته  های خمتلف مبارزه اب 

فساد فراهم می  کند.
دادگسرتی

بعضی مشکالت است  برخی أتخریهای عمدی در حل و فصل  دادگسرتی عراق؛ درگری 
معامله  ای  و  مسائل  این  اب  مرتبط  افراد  از  ابج  خواهی  امر  این  دلیل  می  برد؛  رنج  آن  از  و 
بنابراین  است.  زندان  از  آزادسازی  شان  ای  و  آانن  پرونده  های  خمتومه کردن  سر  بر  آهنا  اب 
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صادره  احکام  مهه  ی  ابیگانی  آهنا،  پیگریی  و  حقوقی  دعاوی  ثبت  جهت  است  الزم 
احتماال  آید.  به  عمل  استفاده  مدرن  تکنیک  های  از  مردم،  دسرتس  در  آهنا  دادن  قرار  و 
می  توان  به  طوری  که  شده  اند،  راه  اندازی  فدرال  خواهی  فرجام  دادگاه  در  سابق  اقدام  دو  این 
استعالم کرد4 الکرتونیکی  به  صورت  را  فدرال  خواهی  فرجام  دادگاه  سوی  از  صادره   احکام 
. هم چننی ضرورت دارد رویه  ها و مسری قانونی هر نوع مسئله  ی حقوقی و مدت زمان رسیدگی به 
آن اعالم شود. جتربیات بنی املللی به امهیت تشکیل یک شورای نظارت داوطلبانه در هر دادگاه 
اشاره دارد که متشکل از وکال، شخصیت  های برجسته، و دانشگاهیان است و هدف آن تقویت 

خبش نظارت از طریق تقدمی گزارش  ها از روند عمل کرد دادگاه مربوطه است. 

 metsyS  tnemeganaM esaC ygrenyS دادگاه  ها مدیریت  سيستم 
)SMC(

این سیستم به  طور خاص جهت اپسخ گویی به الزامات دادگاه طراحی شده است؛ به  طوری  که 
دولت را قادر می  سازد ات از طریق اقدامات مربوط به دادگاه  ها، دادگسرتی را ارتقا خبشد. 
هم چننی نظارت بر مسائل و محایت از تصمیم  گریندگان از طریق جتزیه و حتلیل داده  ها نیز از 

فواید این سیستم است و برخی از مزاایی این سیستم به شرح زیر است:

1- ارائه و ثبت دعاوی به صورت الکرتونیکی.

2- تعینی مسری و روند رسیدگی دادگاه  ها و پرونده  های خمتلف اب توجه به ماهیت آهنا.

3- تعینی موعد تشکیل جلسه  ی دادگاه، این کار اب توجه به میانگنی زمان ارائه دادخواست 
و حل و فصل پرونده اجنام می  گرید. 

4- پی گریی روند رسیدگی به پرونده  ها؛ این کار ابعث افزایش جنبه  ی نظارت و اطمینان 
در موسسات قضایی می  شود.

5- ارجاع پرونده  ها به  صورت تصادفی به قضات، و بر اساس تعداد و حجم پرونده  هایی که 
هر یک از قضات روی آهنا کار می  کنند. 

4- اطالعات مربوط به دادگاه فرجام خواهی را می توان در لینک زیر ایفت: http://www.iraqcas.iq/ هم چننی آرشیو احکام مربوط به 
http://iraqja.iq/qanoun/index.php :دادگاه فرجام خواهی را می توان در لینک زیر ایفت
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خبش  هایی که در ارتباط اب مبارزه اب فساد در اولویت قرار دارند
قرارداد های دولتی

دولت عراق از چیزی که می  توان آن را به اصطالح هرج و مرج قراردادی انمید، رنج می  برد. 
ات جایی  که هر وزارختانه و ارگان مستقل از هر وزارختانه  ای، اختیار عقد قرارداد، ارجاع پروژه  ها 
و پی گریی اجرای آهنا را دارد و وزارت برانمه  ریزی تنها نظارتی سطحی و غری   مستقیم را در این 
میان داراست. این وضعیت به نیمه  کاره ماندن بسیاری از پروژه  ها منجر شده است. می توان به 
چند مورد احداث پروژه  های بی  فایده اشاره کرد، به  عنوان مثال؛ 265 پروژه  ی احداث مدرسه و 
49 پروژه  ی آب  رسانی نیمه  کاره وجود دارد. پرونده  ی برخی از این پروژه  ها به دادگسرتی ارجاع 
شده است. بنابراین؛ برای جلوگریی از فساد در عقد قراردادهای دولتی، می  توان از طریق اجياد 
یک مرجع واحد و جامع برای عقد و اجرای قراردادهای دولتی و پی گریی آهنا اقدام کرد که 
حتت نظارت هیئت مدیره  ای اداره شود که به  طور مستقیم اب شورای وزیران مرتبط است. تعدد 
طرف  های قراردادها به مشکالت عدیده  ای منجر شد که از مجله می  توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تقسیم بودجه  ی دولت به بودجه  های کوچک و توزیع آهنا برای تعداد زایدی از ادارات 
توسط  آهنا  اجرای  و  پروژه  هایی کوچک  به  بزرگ  پروژه  های  شدن  تبدیل  نتیجه؛  در  و  دولتی 
پیمان کاران کوچک حملی دارای مشخصات و رتبه  ی ضعیف،   مهراه اب هیمنه  ی مدیران اجرائی 

ادارات بر این نوع قراردادها.
2. از دست رفنت جتربه  ی قراردادی کارکنان قراردادهای دولتی، ات جایی  که تعداد بسیار زایدی 
از خبش  های قراردادهای دولتی اب تغیری دامیی کارکنان مواجه هستند؛ این امر ای به علت مشکالت 
قانونی انشی از کار خبش  های ادارات قراردادهای دولتی است ای به علت تغیری مقام دولتی انظر 
بر این نوع از خبش  ها مانند وزیر و ای استاندار، و ای رییس ارگان غری مرتبط اب یکی از وزارت خانه  ها 
و ای غریه است. این مسئله، از بنی رفنت ظرفیت دانش و مهارت کارکنان متخصص در رویه  های 
قراردادهای دولتی را به دنبال خواهد داشت، به  ویژه آن  که، دستورالعمل  های اجرای قراردادهای 
دولتی بیش از یک ابر اصالح شده و دستورالعمل  هایی دیگر صادر شده است. این امر منجر 
به اجياد پیچیدگی در رویه  های عقد قراردادها، پی گریی  های مربوط به اجرا و افزایش اشتباهات 

اداری در رویه  های عقد و اجرای قراردادها شده است.
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3. دولت، قادر به نظارت بر عمل کرد مهه  ی کارکنان دولتی شاغل و متخصص در در خبش 
قراردادهای دولتی نیست، زیرا آهنا صدها نفر-اگر هزاران نفر نباشند- هستند که در کل هنادهای 
دولت عراق فعالیت می  کنند. این امر؛ دست کاری رویه  ها و به  وجود آمدن فساد مالی و اداری 

در فرآیند عقد قراردادها را تسهیل می  کند.
وزارختانه  ها،  از  درخواست  درایفت  در  قراردادها،  برای  یک اپرچه  مرجع  این  مکانیسم کار 
خصوص  در  دولتی  مؤسسه های  سایر  و  دانشگاه ها  وزارختانه  ها،  به  وابسته  غری  مؤسسه های 
پروژه  هایی که ابید تکمیل شوند، منود می  ایبد. هم چننی هتیه و تدوین یک طرح جامع و یک اپرچه 
در زمینه  ی عقد و اجرای قراردادها برای کل دولت عراق، و در یک سقف زمانی مشخص )یک 
سال و بیشرت( اب ادغام قراردادهای متقارن در یک قرارداد واحد در سطح ملی، از دیگر وظایف 
این مرجع است. افزون بر این؛ متامی مراحل و اقدامات؛ مانند تعینی مشخصات، اعالم، عقد 
به  بر اجرای آهنا، ات حتویل گرفنت پروژه  ی تکمیل شده و حتویل دادن آن  قراردادها و نظارت 

طرف  های مربوط را بر عهده بگرید. این روش می  تواند مزاایی متعددی داشته ابشد، از مجله:
یک اپرچه ساخنت مرجع متخصص در زمینه  ی قراردادها؛ این اقدام فرآیند نظارت، ارزایبی . 1

عمل کرد و شناسایی و کشف فساد را تسهیل می  کند و آسان  تر از نظارت بر عمل کرد 
صدها اداره ی کل خواهد بود که در حال حاضر از صالحیت و اختیارات الزم برای 

عقد قرارداد برخوردار هستند.
انباشت جتربه در این مؤسسه  در طول زمان و افزایش کارایی فرآیند عقد قراردادها.. 2
یک اپرچه  سازی– بودجه  ی مشورتی- برای متام ادارات دولتی، و ادغام آن در بودجه  ی . 3

این هناد متخصص در امر قراردادها؛ چننی اقدامی، این هناد را قادر می  سازد ات به  جای 
عقد قرارداد اب پیمانکاران حملی، به شرکت  های بزرگ و بنی املللی روی بیاورد. 

مترکز وزارختانه  های مربوطه بر کارهای فنی خود مانند: آموزش، پرورش، هبداشت و دور . 4
نگه داشنت آهنا از مشغولیت اب رویه  های پیچیده و روتینی عقد قراردادها و جداول مقادیر 

و غریه. 
ریشه  کن کردن فتنه  ها و سوء ظن نسبت به کارمندان وزارت خانه  ها از طریق دور نگه . 5

داشنت مسائل مربوط به عقد قراردادها از آهنا و مترکز آهنا بر اجنام وظایف ختصصی   خود 
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و نیز درایفت حقوق و دست مزد خود بدون آن  که ارتباطی اب کسی داشته ابشند. 
جتربه های بنی املللی؛ موفقیت روی  آوری به فناوری  های مدرن را در عقد قراردادهای دولتی 
به اثبات رسانده است. به  طوری  که مزایده  های الکرتونیکی در شهر »شاال« در جنوب غربی 
اسلواکی مورد استفاده قرار گرفته است و از مجله؛ در زمینه  های خمتلف زیر گسرتش ایفت: کاالها 
زابله، مچن  زنی،  )دفع  خدمات  و  لباس کار(،  دستگاه کپی، کامپیوتر،  )کاغذ،  و حمصوالت 
سرویس  های امنیتی(، هم چننی کار ساخت وساز )جاده  ها، ابزسازی کتاخبانه  ها، و سطح مچن 
مصنوعی در ورزشگاه  های فوتبال(. موفقیت این جتربه روشن بود، به  عنوان مثال؛ دفع زابله ات سال 
2008، هزینه  ای ابلغ بر هنصد هزار یورو در سال را برای این شهرستان در بر داشته است، اما 
پس از مزایده  ی الکرتونیکی، مبلغ این هزینه ات ششصد هزار یورو کاهش ایفت. این اقدام موجب 
اهلام خبشیدن به دولت ملی اسلواکی شد و به دنبال آن اب مزایده  های الکرتونیکی الزامی در کل 

خبش دولتی در سال 2011، موافقت کرد.
ضرورت دارد که شفافیت قراردادها را از طریق نشر آهنا در شبکه  ی اینرتنت تضمنی کرد، 
به  عنوان مثال؛ دولت اسلواکی در سال 2010، اصالحیه  ای احلاقی را در خصوص قانون آزادی 
اینرتنت  از طریق  آن  درآمدهای  و  قراردادها  انتشار خودکار  بر روی  اطالعات صادر کرد که 
در  این  که  مگر  ایفت  خنواهد  اجرایی  ضمانت  دولتی  قرارداد  هیچ  طوری که  به  بود،  متمرکز 
شبکه  ی اینرتنت منتشر گردد. این قانون اتکید می  کند؛ در صورتی  که چننی قراردادی سه ماه 
پس از امضای آن منتشر نشود، فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین؛ تشکیل یک مرجع یک اپرچه 
در زمینه  ی قراردادها، استفاده از فناوری  های مدرن، انتشار قراردادها و جزییات آهنا در اینرتنت، 
اطمینان از شفافیت فرآیند عقد قراردادها و سرعت خبشیدن به روند تکمیل پروژه  ها را به دنبال 

خواهد داشت.
آموزش عالی

اگر چه دولت  هایی که بعد از سال 2003 ، بر سر کار آمدند، توجه شااینی به واقعیت  های 
آموزشی داشتند و این توجه و اهتمام در احداث تعداد زایدی از دانشگاه  های دولتی منود ایفت، 
اب این حال؛ این گسرتش افقی نتوانست از پدیده  های فساد موجود در جامعه از مجله؛ تقلب، لو 
رفنت سواالت امتحانی، اپرتی  ابزی و خویشاوندساالری در مواقع گزینش و استخدام، جلوگریی 

کند.
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موارد تقلب، لو دادن سواالت امتحانی و عدم اپیبندی به رعایت کپی رایت در اجنام حتقیقات 
نوشتاری، دلیل مهمی برای کاهش سطح علمی و افت حتصیلی در عراق است. پدیده  های ذکر 
شده را می  توان از طریق به  کارگریی فناوری  های مدرن از بنی برد. در مجهوری آذرابجيان از مراکز 
برگزاری امتحاانت جمازی به  منظور جلوگریی از تقلب و لو رفنت سواالت امتحانی استفاده شد. 
الزم است به انگیزه  هایی که سبب می  شود دانش آموزان به استفاده از این روش  های غریقانونی 

متوسل شوند، از طریق اختاذ تدابری زیر، رسیدگی کرد:
خنست: استناد به سطح حتصیلی در استخدام  های دولتی. کاهش امهیت سطح حتصیلی در 
استخدام  های دولتی- ای فقدان آن- سبب می  شود که دانش آموزان، تالش  های خود را بر امر 
قانون مشاره ی 67 مصوب سال 2017، در خصوص  مثال؛  به  عنوان  نکنند،  حتصیل متمرکز 
استخدام دانشجواین ممتاز، به  دلیل عدم صدور دستور العمل مربوط به اجرای آن، هم چنان معلق 

مانده است.
دوم: اختصاص اپداش ماهانه به کسانی که درآمد حمدود دارند. این اقدام در راستای ضرورت 
حمافظت از اصل رایگان بودن آموزش، و فراهم کردن آن برای مهه  ی اقشار و طبقات جامعه اجنام 
گرید. این اقدام؛ دانشجواین را قادر می  سازد ات بدون اشتغال به کار جهت اتمنی نیازهای دوران 

دانشجویی، وقت کافی به درس خواندن و مطالعه اختصاص دهند.
سوم: مکلف منودن گروه  هایی از دانشجواین ممتاز در هر ماده  ی درسی، به  منظور توضیح 
اعطای  آهنا اب مشکل مواجه هستند، و  برای مهکالسی  های خود که در درک  واژگان علمی 

تقدیرانمه و اپداش  های مسبلیک به آانن.
به  کارگریی  خصوص  در  آهنا  تشویق  و  دانشگاهی،  اساتید  علمی  سطح  ارتقای  چهارم: 

روش  های مدرن تدریس، بدون اکتفا به شرح درس و پرداخنت به آموزش واژگان مواد علمی.
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جتربه  ی گرجستان- اطمينان از یک نظام امتحانی امن و شفاف

پشتیبانی جدید،  و  بسیج محایت  اعتماد عمومی، و  اجياد  و  فساد  بردن  بنی  از  به  منظور 
اصالح  طلبان ابالترین مراتب اولویت را به وضع امنیتی دادند؛ به  طوری  که آزمون ورودی در 
انتشارات دانشگاه کمربیج در انگلستان چاپ شد، سپس اپکت  های این آزمون مهر و موم 
شده اب حفاظت توسط ماشنی  های پلیس، به خزانه  ی ابنک ملی گرجستان فرستاده شد. 
این سواالت امتحانی ات زمان برگزاری آزمون در خزانه ذخریه شد. نزدیک به )007( نفر 
از انظران حملی به مهراه )27( انظر گرجستانی و )02( انظر خارجی، مکلف شدند ات بر 
روی برگزاری این امتحاانت نظارت کنند. هم چننی سازمان  های بنی املللی هم  چون سازمان 
شفافیت بنی امللل، متام این پروسه را حتت نظارت قرار داد. افزون بر این، 074 افسر پلیس 
و 43 پزشک در حالت آماده  ابش قرار گرفتند ات از اتمنی حمافظت و سالمتی دانشجواین، 
اطمینان حاصل شود. انظران برای نظارت بر امتحاانت و رصد فوری افراد متقلب، آموزش 
دیدند. اوراق امتحانی اب )مناد- ابرکد( مشخص شدند و نوشنت انم و انم خانوادگی دانشجو 
ممنوع  شد ات از مسئله  ی جانبداری در تصحیح اوراق امتحانی و منره  گذاری جلوگریی شود. 
دوربنی های مدار بسته در متام سالن  های امتحانی نصب شدند، ات این امکان برای متولیان 
پروسه ابشند. هم چننی  نظاره  گر  از سالن  ها  بریون  انتظار  ااتق  های  از  فراهم شود که  امر 
بردن  به منظور ابال  ات  آمد  به  عمل   )gninnacS( اسکن تکمیل شده  از اپسخ انمه های 
شفافیت فرآیند امتحان، بر روی وب  سایت  ها قرار داده شوند، و سایتی برای درخواست 

جتدید   نظر و اعرتاض در حمل آزمون اختصاص داده شد.

استخدام  ها در خبش آموزش، اتبع رابطه  ها، وابستگی  های حزبی و قومی و اپرتی ابزی است، 
بنابراین الزم است از رویه  هایی پریوی کرد که شفافیت را تضمنی می  کنند. از مجله؛ نظارت 
سازمان  های جامعه  ی مدنی بر مصاحبه  ها، ضبط و ابیگانی آهنا برای مدت یک سال، و نیز 
استمرار درج آگهی استخدام در مشاغل دانشگاهی و اداری در وب  سایت. سیستم مشاهبی 
در مجهوری آذرابجيان به کار گرفته شد که هدف آن طبقه  بندی مشاغل سطح اپینی )4-7( 

است؛ اما طبقه  بندی مشاغل سطح ابال )3-1( به ارزایبی مسئولنی رده ابال واگذار شد.
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فساد بوروکراتيک
می  برند،  رنج  خدماتی  مؤسسه های  در  دولتی  رویه  های  پیچیدگی  از  به  شدت  شهروندان، 
شیوه ها  این  است که  الزم  بنابراین؛  شهرداری.  و  مستغالت  و  امالک  خبش  های  به  خصوص 
پنجره  ی دولتی واحد  ایده  ی  از تکنولوژی  های مدرن استفاده شود، و هم چننی  آسان  تر گردد، 
فناوری  های مدرن در سهولت  از  استفاده  اجرا گذاشته شود.  به   )One–Stop–Shop(
در  عراق  دولت  شدن  عهده  دار  علی رغم  و  می  شود  منعکس  خدمات  سرعت  و  دسرتسی 
اپسخ گویی به درخواست  های الکرتونیکی درایفت وام  ها و سایر خدمات؛ اب این حال استفاده 
از تکنولوژی  های مدرن، در مهنی حد متوقف می  شود و شهروندان جمبور می  شوند به رویه  های 
پیچیده  ی بوروکراتیک متوسل شوند و در معرض اخاذی شبکه  های فساد قرار بگریند. بنابراین؛ 
مفهوم اختاذ فناوری  های مدرن نباید حمدود به تقدمی درخواست  های الکرتونیکی ابشد اما ابید متام 
مراحل و ات رسیدن به سرویس مورد نظر را شامل شود. هبرتین مثال برای این موضوع؛ خبش ابنکی 
در کشورهای توسعه ایفته است؛ به  طوری  که مشرتی می  تواند موجودی سپرده بگرید، حواله  های 

داخلی و خارجی ارسال کند و سایر خدمات ابنکی الکرتونیکی را اجنام دهد.
ساختارهای بوروکراتیک دولت، پیچیده و گاهی اوقات هم متناقض است، به عنوان مثال؛ 
از آهنا منی  تواند  اما هر یک  یک شهروند می تواند قطعه زمینی را اب یک شریک دیگر خبرد، 
به  صورت جداگانه پروانه  ی ساختمان درایفت کند؛ چرا که این موضوع آهنا را جمبور به پرداخت 
جرمیه می  کند، و نیز حمرومیت یکی از آهنا، از فرصت درایفت وام  های ابنکی مسکن را به مهراه 
دارد. بنابراین الزم است که رویه  های بوروکراتیک مورد ابزنگری قرار گرید، جراین  های صحیح 
رویه  ها تضمنی شود و از طریق اجرای ایده  ی پنجره  ی یک دولت واحد  ، نزدیکی مکانی حتقق 
ایبد. شیوه  ی عمل این پنجره بر مبنای أتمنی کلیه  ی خدمات برای ارابب رجوع در یک مکان 
واحد استوار است. این امر اب گرد هم آوردن منایندگان از اداره  ای خاص ای ادارات دولتی مرتبط 
اطمینان  آهنا و حصول  برای  امکاانت  آوردن  فراهم  به  زیر یک سقف؛  امر خدمت  رسانی  اب 
و  هزینه  ها  از  هدف کاسنت  اب  هم  هنایت  در  و  عمل،  سرعت  و  خدمات  ارائه  سهولت  از 
پنجره ی واحد،  پروژه  ی  اجرای  اطالعات عمل می  کند. الزم است در  تطبیق  به  نیاز  کاهش 
یک رویکرد مشخص که شامل ساختار سازمانی پیشنهادی بشود، آماده  سازی گردد. هم چننی 
ماتریس اختیارات جدید، منودار روند فرآیندهای پیشنهادی و رویه  های تقسیم کار، هتیه و تدوین 
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شود و مکانیسم  های هم کاری بنی خبش  های مشرتک در یک پنجره ی واحد، مشخص گردد.
در امارات متحده ی عربی-برای مثال- مالحظه می  کنیم که وزارت توسعه  ی خبش عمومی، 
رویکرد مشخصی را برای اجرای پروژه  ی پنجره ی واحد، تدوین و آماده کرده است. به  طوری که 
اختاذ تصمیم برای اعمال اصل پنجره  ی واحد ابید بر اساس افزایش تعداد شکاایت در اداره  های 
مربوطه ابشد، از مجله؛ دشواری رویه  های دسرتسی به یک سرویس و ای خدمت معنی، خدمات 
پرُ تقاضا، خدمات اتثری گذار در جذب سرمایه  گذاری. حال ابید خدماتی را که قرار است در 
برای  زمان الزم  مدت  و  ذی نفع  افراد  تعداد  تعداد خبش  های شرکت  کننده،  ارائه شود،  پنجره 
درایفت خدمات، امهیت خدمات و مشارکت آن در اقتصاد، مشخص شوند. پس از آن نیز 
هتیه  ی منودار روند فرآیند  ها، ماتریس اختیارات و سایر مراحل بعدی که در شکل مشاره  ی )3( 

نشان داده شده است.
شکل مشاره  ی )3( رویکرد اجرای اصل پنجره  ی واحد
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ماليات
مالیات در بسیاری از کشورهای جهان از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است؛ از آن جهت 
که یکی از منابع درآمدی است که دولت برای تدوین سیاست مالی خود به آن استناد می  کند. 
موفقیت نظام مالیاتی در میزان تواانیی آن در کسب ابالترین درآمد مالیاتی ارزایبی می  شود که 
دولت را قادر سازد ات به حمقق ساخنت اهداف توسعه  ای خود دست ایبد. اب این حال؛ فساد در 
عراق، بر خالف این روند است و اغلب در فرار از پرداخت مالیات و ای اخذ رشوه توسط ماموران 
مالیاتی، منود می  ایبد و سبب کاهش درآمدهای مالیاتی می  شود. بنابراین الزم است از طریق مبارزه 
اب فساد و فرار مالیاتی، در چارچوب یک سیستم یک اپرچه اب مدیریت موثر و مدرن فرآیند اخذ 
مالیات؛ در جهت اصالح نظام مالیاتی در عراق اقدام کرد، و این اصالح به شرح زیر اجنام گرید:

 1- جتدید نظر در نرخ مالیات بر درآمد ذکر شده در ماده ی )13( بند )1( قانون مالیات بر 
درآمد، به مشاره  ی )113( مصوب سال 1982، و اصالح شده در سال 2004؛ از آن جهت 
که یکی از انگیزه  های اصلی فرار از پرداخت مالیات، و کاهش نرخ مالیات به میزان قابل توجه 

برای افراد اب درآمد ابال، به  حساب می  آید.
 2- تغیری برخی از مقررات مربوط به جمازات؛ هم  چون مفاد )56 و57 و58( بند )1( قانون 
مالیات بر درآمد، به مشاره  ی )113( مصوب سال 1982، اصالحی سال 2004، که بی  اثر 
بودن آن در جلوگریی از پدیده  ی فرار از پرداخت مالیات، به  رغم در نظر گرفنت جمازات شدید 

زندان و جرمیه  های مالی، به اثبات رسیده است.
 3- دست ایبی آسان و وضوح در قواننی مالیاتی؛ به گونه  ای که در متام جنبه  های آن و حتی 
برای مالیات دهندگان نیز قابل درک ابشد. هم چننی مهه  ی مقررات روشن و واضح ابشند و افراد 
مالیات  دهنده را قادر سازند ات مالیات خود را حماسبه کنند و از توان ماموران مالیاتی در استناد 

به برداشت شخصی خود در اجرای این مقررات بکاهد.
 4- ضرورت گسرتش آگاهی مالیاتی؛ از آن جهت که یکی از ابزارهای ضروری برای موفقیت 
سیاست مالیاتی در مبارزه اب فساد است، به  گونه ای که شهروندان احساس کنند مشارکت آهنا در 

پرداخت مالیات؛ به توسعه، رفاه و شکوفایی در جامعه کمک می  کند. 
5- جتدید  نظر در حقوق و دست مزد  کارمندان ادارات مالیاتی عراق؛ در غری این  صورت، 
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شغل آانن در معرض فساد قرار خواهد گرفت. هم چننی بر اساس نظام مشوق  ها و اپداش  ها اب 
آهنا تعامل شود، به  شرط آن  که مطابق اب معیارهای درست کاری ابشد.

6- عمل به بند )دوم( ماده )28( قانون اساسی عراق که بر معافیت مالیاتی افراد اب درآمد 
کم اتکید دارد، ات جایی  که حداقل سطح زندگی آهنا به خطر نیفتد و تعادل و برابری در میان 

اقشار خمتلف جامعه حتقق ایبد.
اموال  امهیت  مالیاتی، که  ماموران  و  مالیات  دهندگان  برای  آموزشی  دوره  های  برگزاری   - 7
عمومی، مالیات، پرداخت و درایفت آهنا را نشان دهد و أتثری وضعیت مالی کشور بر ثبات 

اقتصادی را تبینی کند.

تغيری انگيزه  های کارکنان – جتربه  ی گرجستان 

به  منظور جلوگریی از فساد در خبش مالیات گرجستان، اقداماتی ابزدارنده و تنبیهی در نظر گرفته 
شد، ات جایی  که دستگریی  ها و حمکومیت  های شدید علیه ماموران درایفت مالیات و ابزرسان 
برای  مالیاتی  ادارات  در  دوربنی  هایی که  هم چننی  است.  داده  را کاهش  فساد  مالیاتی، سطح 
جلوگریی از فساد نصب شد و جتهیز یکی از ااتق  های ساختمان وزارت اب مانیتورهایی که روی 
دیوار نصب شده  اند و متام دفاتر مالیاتی کشور را نشان می  دهند، از دیگر اقدامات به  عمل آمده 
در این زمینه است. چننی نظارت و رصد دقیقی می  تواند احتمال اقدام کارکنان مالیاتی برای اجنام 
معامالت جانبی اب مالیات  دهندگان را کاهش دهد. حجم هدف از مجع  آوری مالیات مشخص 
گردید و اب دقت حتت نظارت قرار گرفت. مهچننی اب عدم موفقیت در دست ایبی به اهداف 
مورد نظر به آسانی برخورد نشد. هر قدر که میزان درآمدها ابالتر رفت، حقوق و دست مزد هم 
بیشرت شد؛ این امر بعدها انگیزه  ی رشوه  خواری را کاهش داد. سپس به تدریج، و طی دو سال، 
کارکنان جدیدی، اب گذراندن دوره  های آموزشی بیشرت و  فساد کمرت استخدام شدند. در هنایت 
نیز کارکنان نظام اداری سابق تغیری ایفتند، و در راستای این روش 08درصد از کارکنان گمرک از 
کار برکنار شدند و اب کارکنانی جوان جایگزین شدند که فاقد جتربه  ی شغلی بودند، در نتیجه؛ 
کارکنان جدید در یک دوره  ی آموزشی شش ماهه فشرده شرکت داده شدند. در اپاین دوره، 
آزمونی از کارکنان گرفته شد و افراد ممتاز از میان آانن برای کار در ایستگاه  های ابزرسی گمرکی، 
گزینش شدند. پس از افزایش حقوق ماموران گمرکی از 03 الری به 008 الری گرجستان در هر 
ماه طی سال  های 3002-5002، استخدام افراد خنبه و ممتاز از میان کارکنان نیز آسان  تر شد.
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اصالح مدیریت مالياتی- جتربه  ی گرجستان 

دولت گرجستان، افزون بر تسهیل قانون مالیات؛ در جهت تسهیل در پرداخت مالیات و ارائه ی 
آن اب هدف هببود حمیط کسب و کار و کاهش فساد، کوشیده است. تسلیم اظهارانمه  ی مالیاتی 
از طریق تغیری اتریخ تسلیم اظهارانمه  ی ماهانه به روز اپنزدهم هر ماه، آسان  تر شد. قانون جدید؛ 
الزام ارائه  ی صورت  حساب ساالنه  ی ابنکی را لغو کرد. این قانون هم چننی افراد بدهکار را که در 
طول سال گذشته سودی کسب نکرده  اند از پرداخت مالیات معاف کرد. عالوه بر این؛ مالیات 
بر درآمد و مالیات  های اجتماعی ادغام شد، فرایند پرداخت مالیات بر دارایی نیز تسهیل شد، 
مالیات نقل و انتقال امالک )2درصد( که پرداخت آن قبال بر خریداران حتمیل شده بود، لغو 

شد. 

دولت هم چننی مدیریت ریسک را برای حساب رسی مالیاتی به  کار گرفت. مسئولنی مالیاتی در 
چارچوب این رویکرد، و به  جای برخورد سخت گریانه اب افراد و شرکت  ها، هنادها را بر اساس 
به  طوری  که نسبت حسابرسی  های بدون ریسک  قرار دادند.  استانداردهایی حمدود مورد هدف 
به 53درصد در سال 0102، کاهش ایفت سپس در سال  از 07درصد در سال 9002، 
1102، به صفر رسید. آن ها به این نتیجه رسیدند که فاقد ظرفیت حساب رسی کافی در درون 
سازمان هستند. دولت در سال 1102، تصمیم گرفت به شرکت  ها اجازه دهد ات از حساب رسان 

خصوصی برای اجنام حساب رسی مالیاتی استفاده کنند. 

جتدید  نظر  درخواست  های  به  رسیدگی  برای  مرحله  ای  دو  اختالف  حل  مکانیسم  دولت؛ 
نفر در سال  از دو هزار  بیش  به  تعداد آانن در حال حاضر  داد که  ارائه  را  مالیات  دهندگان 
می  رسد. تقریبا به 03درصد از موارد جتدیدنظر در مرحله  ی اول رسیدگی شد. بررسی داخلی این 
موضوع توسط هیأت حل اختالف در خبش خدمات حقوقی ستاد مدیریت درآمدها اجنام شد. 
اختالفاتی را که در این مرحله حل منی  شوند، می  توان به شورای حل و فصل منازعات به رایست 
وزیر دارایی و ای به دادگاه ارجاع داد. مالیات  دهندگان نباید ات قبل از صدور حکم، مالیات مورد 

اختالف را پرداخت کنند.
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پشتيبانی از سيستم  های حاکميت الکرتونيکی
فناوری  از  به  شکلی  که  است.  فساد  اب  مبارزه  پیشرفته  ی  ابزارهای  از  الکرتونیک  دولت 
ارتباطات- مانند اینرتنت- به منظور توسعه  ی روند عمل کرد دولت و توامنند ساخنت بیشرتین 
تعداد از شهروندان، در جهت به  دست آوردن اطالعات استفاده می  کند. این تکنولوژی کمک 
می  کند ات نسبت به حرکت در جهت شفافیت بیشرت و فساد اداری کمرت، گام برداشته شود؛ 
اجياد می  کنند،  را  فساد  اختیاری که  اجنام کارهای  برای  آمده  فراهم  برخی فرصت  های  از  زیرا 
جلوگریی می  کند. هم چننی این تکنولوژی فرصتی برای شناسایی و کشف موارد فساد از طریق 
این  مسئول  به طرف  های  و  می  آورد  فراهم  مالی،  معامالت  مورد  در  دقیق  اطالعات  ابیگانی 
تواانیی را می  دهد ات به تعقیب و پیگرد قانونی فاسدان و اخالل  گران بپردازد و اقدامات و کارهای 
خالف  شان را به آهنا ربط بدهد. افزون بر این؛ شهروندان را قادر می  سازد ات فساد را تشخیص 
پروژه  ها و غریه اعرتاض کنند، ات روند  اقتصادی ضعیف در مدیریت  به سیاست  های  دهند و 

دست ایبی به اهداف توسعه  ای مورد نظر، از این طریق اصالح گردد.
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حاکميت مالياتی- جتربه  ی گرجستان 

ثبت الکرتونیک؛ اولنی سیستم الکرتونیکی بود که به جامعه  ی کسب و کار ارائه شد. اما ثبت 
دستی )اب نسخه ی کاغذی(، قبال برای ثبت مالیات در دفاتر مالیاتی خمتلف و به  منظور افزایش 
فرصت  های دست ایبی به رشوه استفاده می  شد. دولت اب هدف جلوگریی از چننی فرصت  هایی، 
سیستم ثبت الکرتونیکی را در سال 7002، به اجرا گذاشت که منجر به کاهش تعامل مستقیم 

بنی مالیات  دهندگان و ماموران مالیاتی شد.

انتقال به سیستم الکرتونیکی اب مقاومت شرکت  هایی که هم چنان از حساب داری دوگانه استفاده 
می کردند؛ حسابدارانی که برای از دست دادن شغل خود نگران بودند، و دیگران که در برابر 
خروج از وضعیت معمول و نیاز به ایدگریی چیزهای جدید مقاومت می  کنند، مواجه شد. اما 
دولت به آهنا اعتنا نکرد، و به تالش  های خود در این زمینه ادامه داد. وزارت خانه در نوامرب 9002، 
به  شکلی غری رمسی و حبث  برانگیز از پذیرش نسخه  های کاغذی اظهارانمه  های مالیاتی امتناع کرد. 
در نتیجه؛ تعداد وبالگ  نویسان در سال 0102، به  سرعت و در حدود )08درصد( افزایش ایفت، 
و آمار مالیات  دهندگان سازگار اب قواننی جدید نیز ابال رفت. بدین ترتیب؛ دولت در عرض چند 

ماه، برانمه  های کاربردی ثبت انم و ارائه  ی اظهارانمه را در شبکه  ی اینرتنت، معرفی کرد.

نیاز فرآیند پرداخت  الکرتونیکی مالیاتی آسان را به  مهراه مدارک مورد  دولت یک سیستم ثبت 
پرداخت  امکان  فراهم کردن  اب  هم چننی  پیش گرفت.  در   ،)TAV( افزوده ارزش  بر  مالیات 
مالیات از طریق ابنک در جهت تسهیل این کار و اطمینان از انتقال پول نقد در اسرع وقت 
دادن  اجازه  و  درآمدها،  اداره  ی  داده  ی  اپیگاه  در  دقیق  ثبت  از  اطمینان  دولت؛  خزانه  ی  به 
به مالیات  دهندگان ثبت  شده به  صورت الکرتونیکی جهت دست رسی به حساب  های خود در 
اینرتنت، گام برداشت. دولت توانست به پیش رفت چشمگریی در اصالح الزامات و مقتضیات 

حساب داری شرکت  ها دست ایبد.
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اصالح نظام گمرکی
مدیریت گمرکات یکی از عناصر کلیدی به مشار می رود که به روند توسعه كمك می کند؛ زیرا 
به طور مستقیم اب جتارت خارجی در ارتباط است، بنابراین؛ دولت عراق ابید ىر جهت اصالح 
هنادهای گمرکی تالش كند ات فساد را کاهش دهد که از یک سو سبب کاهش عوارض گمرکی 

و از سوی دیگر موجب قاچاق کاال می شود.
فساد اداری این هناد مهم اقتصادی را به دالیل خمتلف مورد هجوم قرار داده است، كه مهم ترین 
آهنا؛ عدم تواانیی دولت در کنرتل مناطق ملتهب است. لذا ابندهای سازمان ایفته از این ضعف، 
به ویژه در منطقه ی غربی و به طور خاص در مرز سوریه و اردن، سوء استفاده كردند. و این 
مراکز حیاتی را حتت کنرتل خود درآوردند، در حالی که کنرتل اداره کل گمرکات به  اجرای نوعی 
تشریفاتی تبدیل شد، و اجازه داد کاالها بدون توجه به کنرتل ها و مقررات وارد کشور و ای از آن 
خارج  شوند در معرض دست کاری وزن و اندازه قرار بگریند. یکی از ابزارهای اصالح این هناد 

حیاتی برای جلوگریی از فساد به شرح زیر است:
 الف- جتدید نظر در برخی از مفاد ضعیف در قانون مشاره ی )23( گمرکات مصوب سال 
قانون  نیز  و  در سال 2003،  ائتالف  تصمیمات مشاره ی )38(  به  اصالح شده  و   1984
مشاره ی )54( برای سال 2004، به ویژه بندهایی به کارکنان حق قضاوت انموجهی می دهند که 

به اقتصاد ملی ضرر می رساند.
ب- نیاز به یک مدیریت گمرکی وجود دارد که ابعث شود ابزرگاانن، عوامل ترخیص    
کاال و شهروندان احساس کنند؛ رویه های گمرکی در پرتو شفافیت و مشارکت اجنام می گرید. 
ات برای جلوگریی از موارد فساد، دانش گسرتده ای را در ارتباط اب آن چه که از آن ها مورد انتظار 

است، و نیز مراحل تکمیل معامله، ببخشد.
ج- استفاده ی اداره ی گمرکات از سیستم مدیریت ریسک، که به مثابه ی مکانیسمی    
است که اداره ی گمرک را قادر می سازد ات سیستم اولیه و شبکه ا ی دفاعی را برای حمافظت از 

اقتصاد و ابزار در برابر خطرات جناایت خمتلف اقتصادی اجياد کند.
د- مهاهنگی کار گمرکات اب مؤسسه های دولتی که از آهنا محایت می کنند ؛ هم چون    
نریوهای مرزابنی و گارد ساحلی اب هدف جلوگریی از گسرتش فساد، مهراه اب اجياد مهاهنگی،  
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به  سوِی یک راهربد ملی به  منظور مبارزه با فساد در عراق

خصوصا اب وزارت هبداشت در رابطه اب استاندارد سازی و کنرتل کیفیت، به دلیل امهیت آن در 
آسیب  به سالمت شهروندان  دیگر که  غذایی  مواد  و  داروها  مانند  آلوده  تشخیص کاالهای 

می رسانند.
هـ- فعال سازی نقش دادگاه گمرک در مبارزه اب قاچاق کاال، و فراهم کردن جتهیزات مدرن 

برای تشخیص تقلب و دست کاری در کاالهایی که از مرزهای بنی املللی عبور می کند.
نتيجه گریی

گسرتش فساد به طور افقی و عمودی در هنادهای دولتی و خبش خصوصی و حتی در سازمان 
های بنی املللی که در عراق کار می کنند؛ نیازمند تالش های گسرتده و جامع برای مبارزه اب آن 
است. جتربیات بنی املللی؛ امهیت سه عامل کلیدی جهت کسب موفقیت در مبارزه اب فساد را 
نشان داده است که عبارتند از: اراده ی قوی سیاسی، محایت از هنادهای مبارزه اب فساد و کاهش 

فرصت های فساد.
این مقاله بر بررسی چارچوب قانونی و هنادی و مکانیسم های پشتیبانی از آن و نیز چگونگی 
می کند  امر کمک  این  دارد.  مترکز  حیاتی  خبش های  از  برخی  در  فساد  فرصت های  کاهش 
هنادها و  و  دموکراتیک  نظام  به  اعتماد شهروندان  و  ایبد  هببود  امنیت  و  واقعیت خدمات  ات 

مکانیسم های آن تقویت شود، و این مهم ابید از طریق موارد زیر حاصل شود:
خنست: ابزنگری مکانیسم های قراردادهای دولتی، و کاسنت از فرصت های فساد از طریق 
اجياد یک مرجع قانونی یک اپرچه، به کارگریی فناوری های جدید )مزایده های الکرتونیکی(، و نیز 

انتشار قراردادها و درآمد ها در شبکه ی اینرتنت.
ایده ی  فناوری های مدرن، اجرای  از  از طریق استفاده  از فساد بوروکراتیک  دوم: جلوگریی 
پنجره ی واحد دولتی، پس از بررسی کامل ساختارهای اداری؛ به طوری که به دسرتسی آسان و 

سریع به خدمات بینجامد.
سوم: هببود سطح علمی از راه فائق آمدن بر پدیده ی تقلب، لو دادن سواالت امتحانی و 
اپرتی ابزی و خویشاوندساالری در استخدام ها، اب استفاده از فناوری های مدرن )مراکز امتحانی 
جمازی(، و شرکت دادن سازمان های جامعه ی مدنی در فرایندهای استخدام دولتی. این امر به 
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مرکز مطالعات و برنامه ریزی بیان

اتمنی نیاز ابزار كار اب کارکنان کارآمد و درست کار کمک می کند.
چهارم: ابزنگری در قواننی مالیاتی و تضمنی عادالنه بودن آهنا، و نیز شفافیت اجرا از طریق 
تشویق و آموزش کارکنان و ابزجویی از افرادی که در رابطه اب فساد اداری مورد سوء ظن قرار 

گرفته اند، و به کارگریی تکنیک های مدرن جهت حساب داری مالیاتی.
پنجم: اصالح نظام گمرکی، از طریق استناد به معیارهای روشن و بدون اتکا به برداشت های 
کارکنان، شفافیت و وضوح رویه ها، مهاهنگی اب مؤسسه های دولتی و ذی نفعان )ابزرگاانن و 

سازمان های جامعه ی مدنی(، فعال سازی نقش دادگاه گمرک در مبارزه اب قاچاق کاال.
اختاذ روش های ذکر شده ، بدون تقویت هنادهای مبارزه اب فساد و عدم ابال بردن سطح 
از اتخری  برای جلوگریی  است  بنابراین الزم  داشت.  أتثری حمدودی خواهد  آهنا،  بنی  مهاهنگی 
عمدی در حل و فصل مسائل و پرونده های قضایی، به بررسی کار دادگاه ها پرداخته شود، و 
کمیسیون درست کاری را به واسطه ی گسرتش حیطه ی قانونی آن و حمقق ساخنت نزدیکی مکانی 
میان قضات و حمققان، و اختصاص منابع انسانی به آن و هم چننی اداره ی آن توسط هیأت 

رئیسه، تقویت منود.


