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گاه نویسندگان آن است و لزوماً نمایانگر دیدگاه مطالب مندرج در این گزارش نشانگر دید

 .سازمان بازرسی کل کشور نیست

انتشار  کلیه حقوق مربوط به این گزارش به سازمان بازرسی کل کشور تعلق دارد و هرگونه

 .مطالب آن بدون کسب اجازه از سازمان، غیرمجاز است
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 اشاره
 شدود، نامیدده مدی   0شکاف  جراجیک    گسست میان قانون و عمل که اصطالحاً پدیده

ابدل  یکی از موضوعات ق وهای قانونی و اجرای عملی آن حلدرحقیقت تفاوت میان راه

تواندد بده تیدعیف    است که عدم توجه بده آن مدی   یو سیاس یدر حوزه حقوق مالحظه

   گذار، متروک ماندن قوانین، نارضایتی شهروندی و در نهایت تیدعیف  اعتبار مقام قانون

 .منجر شودحکمرانی عمومی در جامعه های پایه

 تجدارب  ،1جهدانی  سدازمان درسدتکاری   و CIPE 0المللدی  بین خصوصی تجارت مرکز

بررسی پدیده شکاف اجرایی میان قانون و عمل و تأثیرگدذاری آن بدر    درباره را موفقی

 بازرگدانی،  هدای  اتاق با CIPE سال 11 به نزدیک .انداندوخته کرده حکمرانی عمومی

 منظدور  بده  جهدان،  سراسدر  در خصوصی بخش هایسازمان سایر و تجاری های انجمن

جهدانی   درسدتکاری  سازماناست و  کرده کار ادیاقتص و دموکراتیک حکمرانی ارتقای

 ساالنه هایگزارش ازطریق جهان سراسر در فساد و حکمرانی روندهای پیگیری در نیز

های این دو گزارش حاضر ماحصل تالش کهتجربه چشمگیری دارد  جهانی درستکاری

 .باشدنهاد فعال در حوزه حکمرانی می

                                                           
1 . Implementation Gap 

2 . The Center for International Private Enterprise 
3 . Global Integrity 
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فدراهم   را مؤسسدات برای  0خوب حکمرانید ایجا برای ضروری یراهنمای گزارش،این 

 . پرداخته است جهان کشورهای در ضدفساد سازوکارهایمعرفی  خوبی بهآورده و به

وظدایف و  از آنجایی که موضوع شکاف اجرایی میان قانون و عمل، ارتباط مستقیمی با 

و پایش نحوه اجدرای صدحیق قدوانین     داشتههای سازمان بازرسی کل کشور مأموریت

این گزارش  ،در این زمینه را کم خواهد کرد اجراییشکاف ، احتمال بروز سط سازمانتو

 آنتدأثیر  بروز شکاف اجرایی و تواند ضمن معطوف نمودن توجه بازرسان به مسئله می

های غلبه نفعان کلیدی و راه، درخصوص منابع شکاف اجرایی، ذیعمومی بر حکمرانی

 . همکاران و فعاالن حوزه مبارزه با فساد قرار دهدبر آن اطالعات مفیدی را دراختیار 

 

 های سالمت اداری و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش

  

                                                           
1 . Good Governance 
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  مقدمه

 کشورها تمامی در اقتصادی توسعه و دموکراتیک حکمرانی کلیدی مبنای استوار قوانین

 نیمده . دهدد معما را تشدکیل مدی   از نیمی تنها قوانینی تدوین چنین وجود، با این. هستند

 درستی وارد مرحلده  به حقوقی چارچوب که است این برای تیمینی دیگر، برانگیز چالش

 .باشد شده اجرا

 هددف  یدک  عندوان  به خود خودی به حقوقی، چارچوب یک تصویب عمل موارد، اغلب در

 .شوند می ارائه خدمات و اجرا قوانین، که است فرض بر این زیرا شود می گرفته درنظر

 قدوانین،  تصدویب  خدود  از بدیش  حکمرانی که دارد وجود قت در اغلب موارد نیزحقی این

 مددنی  جامعده  و وکدار  کسدب  صاحبان شهروندان، بیشتر اوقات، و شود می گرفته نادیده

 بده  عمدل  در کده  هسدتند  قدانونی  شدده  بیان های حل راه دل در آرمانی تفکر بیان شاهد

 .است نشده همسو ها آن با اجرا، های یزهدلیل که انگ آن هم به این  انجامد، می شکست

 اسناد در که هایی حل راه میان تفاوت شود، می یاد اجرایی شکاف  به آن از پدیده که این

[ اجرایدی  شدکاف ] پدیدده  ایدن . اسدت  عمل در ها آن واقعی اجرای و اتخاذ شده قانونی

 تأثیر تحت را دولت سطوح تمام در گذشته قوانین اِعمال و زمین کره سراسر کشورهای

 نداراحتی  بدا  را اجرایدی  شدکاف  تأثیرات اغلب شهروندان محلی، سطق در. دهدمی قرار

 کده  زمدانی . بدرد  مدی  میدان  از را ها آن معیشت مستقیماً زیرا کنند، می احساس بیشتری

 مقدررات  کده  زمدانی  و شدود  نمدی  اجدرا  هدا،  کتاب صفحات الی البه در موجود مقررات

 شود،می سایش دستخوش محلی مقامات اعتبار ماند،می اقیب اجرانشده مهم اقتصادی

 کدارآفرینی  و کوچدک  وکارهای کسب برای مساعد فیای و یابد می افزایش فساد خطر

 .ماند می باقی آمیز ابهام

                                                           
 :باشدای از کتاب زیر میاین گزارش ترجمه و خالصه.  0

"Improving Public Governance; Closing the Implementation Gap Between 
Law and Practice" 
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 بندای  بدا  آن وقدوع  از پیشدگیری  اجرایدی،  هدای  چاره برای حدل شدکاف    راه آخر، دست

 فایده -هزینه تحلیل برای سازوکارهایی شامل که است تنظیمی و حقوقی های چارچوب

. گرددمی اجرا به کمک برای مختلف قوانین سازیهماهنگ خالل از پیشنهادی، قوانین

 ایجداد  بدرای  حکمرانی در درستکاری کلیدی هایستون تقویت در همچنین حلراه این

 نبدازیگرا  دیگدر  و دولتدی  مقامدات  بدرای  مشدوق  ساختار کههم در جایی آن نظام، یک

 ظرفیت سیاسی، اراده و اند شده ساخته  ابتدا از قوانین گویی که است ای گونه به اجتماعی

   حدل اثربخشدی محسدوب    دارد، راه وجدود  هدا آن اجدرای  برای عمومی حمایت و دولتی

 .شودمی

از  و بدود  خواهد متفاوت هایحلارائه راه نیازمند کشوری، هر در اجرایی شکاف پرکردن

. شدود  گرفتده  نظر در مؤثر بودن برای کشور آن خاص موقعیت زمست تاال این رهگذر،

. آیدد وجدود مدی  بده  اجرایدی  شکاف که چرا است این موضوع ارایه حاضر، گزارش هدف

 همچندین  و احتمدالی  هایرهیافت و هازمینه پیشنهاد و سناریوها برخی همچنین عرضه

 بخدش  هدا، دولت یعنی مشکل این حل برای موردنیاز و اصلی نفعسه ذی توصیف برای

 .گیردمورد توجه قرار می گزارشمدنی در این  جامعه و خصوصی

 

 اجرایی شکاف گیری اندازه و تعریف

  جراجی  شاف  معنفی

 اجدرای  چگونگی و هاکتاب در موجود قوانین میان تفاوت ساده، زبانی به اجرایی شکاف

 زنددگی،  مختلف هایحوزه در تمقررا و قوانین تواندمی موضوع این. است عمل در آن

 ضدعف  درنهایت، که هرچند. دهد قرار تأثیر تحت را وکار کسب فیای تا خدمات ارائه از

 های حوزه در ماندگار اجرایی های بروز شکاف به موارد اغلب در مقررات و قوانین اجرای

. شدود مدی  منجر شهروندی نظارت و شفافیت دولت، پاسخگویی مانند حکمرانی کلیدی

 کده  کندد می تولید را مفیدی های فراشاخص ها، حوزه این در اجرایی هایشکاف ررسیب
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 دیگدر  هدای  حوزه در اجرایی های شکاف پتانسیل درباره را زیادی اطالعات به نوبه خود،

 .نماید می ارائه

 سدازی برجسدته  منظدور  بده  جهدانی  درستکاری سازمان که است چیزی همان دقیقاً این

 اجرایی شکاف کاهش برای عمل و قانون در قانونی هایچارچوب کیفیت بهبود اهمیت

 .کند می گیری اندازه

 بخدش  چنددین  در که رفتمیشمار به اصطالحی اغلب اجرایی، شکاف اواخر، همین تا

 در مدردم  بده  بهداشدتی  هدای  مراقبت در ها نوآوری ناقص انتقال در مثال عنوان به خاص

   از کلیددی  جنبده  یدک  اجدرا،  هرحدال  بده . شدد یمد  کداربرده  بده  توسعه درحال کشورهای

 شدفاف  ایایده دولت اگر .است آشکار مستقیم، طوربه آن اهمیت و است گذاریسیاست

 ظرفیدت  و اراده قدانون،  اجرای مسئول سازمان اما دارد، را شود انجام است نیاز آنچه از

 دولدت  انگیزه میان حوزه دو فاصله. پذیرفت نخواهد صورت زیادی کار ندارد، را کار این

 اثدر  شدود، مدی  تبددیل  واقعیدت  به قصد این چگونه اینکه و قانون یک تصویب پس در

سیاست  نتیجه و سیاست تصویب بین دیوانی نوعاً شکافِ این. 0کندمی تعیین را سیاست

 بداقی  روی کاغدذ  تنهدا  سیاسدت  آنکده  و حاصدل،  شودمی اجرایی شکاف یک منجر به

 درسدتکاری  سدازمان  گدزارش  معرفی زمان از. دگردمی اجرا فضعی صورت به یا ماند می

 هدای شداخص  منظدر  از عمدل  و قدانون  میان اختالف تشریق برای مفهوم این ،0جهانی

                                                           
1.Kevin B. Smith and Christopher W. Larimer,“How Does It Work? Policy 
Implementation,” The Public Policy Theory Primer, Philadelphia, PA: Westview 
Press, 2009, pp. 155-156. 

نگاران و دانشدگاهیان بدا اسدتفاده از فرایندد     گزارش سازمان درستکاری جهانی توسط محققان محلی، روزنامه . 0
کننده محلی در آماده کردن این گدزارش از سدال   بیش از هزار شرکت. ای فراهم شده استبررسی دقیق دو مرحله

هدای هدر   ای از گزارشهای دادهدیدگاه نزدیک به یک میلیون کلمه از متن و ده هزار نکته. مشارکت دارند 0112
تواند به ارتقای دولت بداز و پاسدخگو کمدک کندد     صالحات سیاستی مبتنی بر شواهد که میسال، به شکل دادن ا
  :برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به. صورت گرفته است

http://www.globalintegrity.org/report  

http://www.globalintegrity.org/report
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 جهدان  سراسدر  کشورهای در پاسخگویی و ضدفساد سازوکارهای کیفیت ارزیابی فراوان

 .است بوده همورداستفاد گوناگون های بخش در عالوه به محلی و ملی سطق دو هر در

 اجرایدی  شدکاف  هایارزیابی انتشار به شروع جهانی درستکاری سازمان ،0117 سال در

 قدوانین  جهدانی  درسدتکاری  سدازمان  گزارش. نمود تمام کشورهای مورد بررسی، برای

 ها آن عملی اجرای و سازی پیاده همچنین و ضدفساد قوانین و خوب حکمرانی به مربوط

 آیدا  کده  دارد مسدئله  ایدن  بده  تدری  دقیدق  نگداه  همچنین. دهد می قرار ارزیابی مورد را

 از و پیدداکرده  دسترسی ضدفساد هایحمایت به شکلی اثربخش  به توانند می شهروندان

 حقدوقی  چدارچوب  میدان  تفداوت  بده  اجرایدی  شدکاف  زمینه، این در. نمایند استفاده آن

 همدان  واقعدی  یاجدرا  و سدازی  پیداده  و ضدفسداد  و خدوب  حکمرانی در زمینه کشورها

 اساسدی درسدتکاری   های ستون وضعیت ای لحظه ثبت این .دارد اشاره حقوقی چارچوب

چدرا   اینکده  درمدورد  را ارزشمند نگرشی خود نوبه به موردبررسی، منطقه یا کشور هر در

 ارائده  دارد، وجدود  تنظیمدی  و گدذار  قانون های حوزه دیگر در ماندگار اجرایی های شکاف

 نیداز  کده  کشدورهایی  در .هسدتند  یکسان آوری شگفت صورت به عموماً ها یافته .کند می

 نیسدت  حقدوقی  چدارچوب  حوزه در اغلب مشکل است، ساختاری اصالحات هاآن واقعی

 در کده  دارندد  حقوقی هایی چارچوب کشورها از بسیاری. است اجرای قانون مشکل بلکه

 عملکرد و برسانند تصویب به گسترده اجتماعی اصالحات انجام برای را هاآن باید اصل

 شدکاف  از کشدورها  بیشدتر  هرحدال  بده . سدازند  سودمند شهروندان برای را دولت روزانه

 بیهدوده  کاری مواجه شود با شکست اجرا در که زمانی گذاری، قانون. برندمی رنج اجرایی

 مردمی زندگی در را خود واقعی تأثیر تواند نمی مناسب، اجرای چنین قانونی بدون. است

 .باشد داشته شوند، مند بهره خاص قوانین از باید هک

 رخ دولدت  سطوح همه در و کشورها همه در اجرایی های شکاف دهد می نشان مطالعات

 سدطق  در مدورد  ایدن  حکایت از آن دارد که جهانی درستکاری سازمان گزارش. دهد می

 صدورت  بده  که کنیا شهریِ درستکاریِ پروژه .شوددیده می کشورها بیشتر در دولت ملی

 درسدتکاری  سدازمان  و CIPE المللدی  بدین  خصوصدی  تجدارت  مرکز وسیله به مشترک
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 سدازمان  از پدروژه  یدک ) 0100 سدال  در دولتی درستکاری شد و مطالعه هدایت جهانی

 11تمدامی  در المللدی بین عمومی رادیوی و عمومی درستکاری مرکز جهانی، درستکاری

 همدان . دارد وجدود  محلدی  سدطق  در مشابه تیمشکال که دهدمی نشان( 0آمریکا ایالت

 سدطق  در جهدانی  درستکاری سازمان وسیله به شده انجام مطالعات درمورد تواند می نتایج

 .شود ترسیم وپرورش آموزش و سالمت حوزه در نمونه برای بخش،

 در ویدهه بده  آن منفدی  اثدرات  امدا  است، جهانی پدیده یک اجرایی شکاف که باوجودی

 هسدتند  ضدعیف  قدوانین  اجدرای  و ضدعیف  حکمرانی دارای که توسعه لدرحا کشورهای

صدورت  بده  شهروندان، روزمره زندگی بر آن فراوان تأثیر و است دردناک و مشاهده قابل

    و داخلدی  اصدالحات  هدای مربدوط بده   درگذشدته فعالیدت  . شدود امری عادی ظاهر مدی 

 هدا  آن اجدرای  بده  توجده  بددون  خداص  قوانین تصویب بر اغلب خارجی، کنندگانکمک

 .بود متمرکز

 ظرفیدت  و مردمی تقاضای سیاسی، اراده که هستند معنادار زمانی تنها قوانین هرحال، به

 جدای  بده  جدید، قانون هر صورت غیراین در. باشد داشته وجود هاآن اجرای برای محلی

 .کند می کمک رشد به رو اجرایی شکاف به شد، اشاره که حل مشکالتی

 

 شود؟ می گیری اندازه چگونه اجرایی شکاف
 اسدت  ضدروری  اجرایدی،  های شکاف وجود از ناشی مشکالت مؤثر دادن نشان منظور به

 گیدری انددازه  .اسدت  مقددار  چه ها آن اندازه و هستند چه ها شکاف روشن کنیم این ابتدا

                                                           
سابقه و مبتنی بر داده از قوانین و اقدامات هر کشوری اسدت کده از   یمرکز دولتی بررسی درستکاری تحلیلی ب.  0

ایدالتی   یا روزنامه نگاران با تجربه به هر دولت. پردازدکند و به ترویج پاسخگویی و بازبودن میفساد جلوگیری می
  11یدک تدا    هدا را از این تحقیدق همده ایالدت   . مقیاس خاص نمره دادند 111که در خطر فساد است با استفاده از 

هدا، قدوانین   دسته شدامل دارایدی کمندین    02های حرفی در هر ایالتی یک کارت گزارش با درجه. بندی کردندرتبه
 :اطالعات بیشتر در. شودهای بازنشستگی دولتی میگری و مدیریت صندوقاخالقی، مقررات البی

 http://www.stateintegrity.org. 
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 کلیددی  هدای  ستون بر متمرکز که جهانی درستکاری سازمان رهیافت در اجرایی شکاف

 .است مهم عنصر چند مبنای بر است، ضدفساد و خوب حکمرانی

 

 درستافری جمتیفزی کفرت

 مفهدوم  سده  که است درستکاری امتیاز کارت جهانی درستکاری ارزیابی نخستین مؤلفه

 :کند می بررسی را زیر

 کدده نهادهددایی و قددوانین شددامل عمددومی درسددتکاری سددازوکارهای وجددود 

 کنند؛ می دمحدو را فساد و ترویج را عمومی پاسخگویی

 سازوکارها؛ این اثربخشی 

 سازوکارها این به شهروندان دسترسی. 

 

 درستافری هفی شفخص

 وجدود به درستکاری اصطالح به هایشاخص تعدادی براساس درستکاری امتیاز هرکارت

 ضرورت اثربخشی، وجود، ها،آن ازطریق که هستند سؤاالتی ها،شاخص این. است آمده

 بده  مطالعده  یدک  از هاشاخص محتوای و عدد. شودمی ررسیب درستکاری سازوکارهای

 وسدیله  بده  درسدتکاری  شاخص هر. است متفاوت آن خاص تمرکز به بسته دیگر مطالعه

 و( غیرمیددانی ) ایکتابخانده  تحقیقدات  براسداس  مربدوط،  ارجاعدات  بدا  میدانی محققان

 .دشو دقیق می بررسی متعاقباً و محلی( متخصصان) کارشناسان با مصاحبه

 در»شداخص  و 0«قدانون  در» شداخص : دارد وجدود  درستکاری شاخص نوع دو در اینجا،

برخدی  وجدود  یا عدم  وجود درمورد عینی ارزیابی یک «قانون در»های شاخص. 0«عمل

 بده ایدن  . آورد مدی  فدراهم  را مقدررات  و دولتی نهادهای بنیادین، حقوق حقوقی، قوانین

                                                           
1."in law" 
2."in practice" 
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 بدا  و 011 نمدره  بلده  با که شود می داده نمره ساده خیر و بله یک با قانونی های شاخص

 .آید می دست صفر به نمره خیر

 را شدهروندان  دسترسدی  و سازیپیاده اثربخشی، بالفعل، اجرای «عمل در» هایشاخص

    ارزیدابی  نیازمندد  «عمدل  در» هدای  شداخص  معمدوالً  اینکده  بده  توجه با. دهد می نشان

 ،11 ،01 صدفر،  احتمدالی  نمرات با 011 صفر تا مقیاس روی بر نمرات است، تریدقیق

 و بلده  بدا  نمراتدی  «عمل در» ایهشاخص مورد، چند در تنها. گیرندمی قرار 011 و 71

 .کنند می دریافت خیر
 

 اجرایی شکاف ارزیابی

 حقوقی چارچوب نمره یک ترتیب به «عمل در» و «قانون در» هایشاخص شدن جمع

 و مختلدف  هدای بخش شهر، ایالت، ،کشور) مطالعه معین موضوع برای اجرا نمره یک و

. دهدد  می را اجرایی شکاف گیری اندازه امکان دو، این مقایسه. کندمی ایجاد( موارد سایر

 .شود می اجرایی کم شکاف محاسبه برای قانونی نمره از ای است کهنمره اجرا نمره
 

 اجرایی شکاف منابع
 یدک  عندوان  بده  جهدان  ایکشدوره  در واحد شکلی به را خود اجرایی شکاف کهدرحالی

 دهدد،  می نشان آن اجرای زمان در هم و فرایند طراحی زمان در هم قوانین میان تفاوت

 اجرایدی  شدکاف  بدرای  نهایی دلیل. است متفاوت افتد می اتفاقی چنین چرا اینکه دالیل

 فرهنگدی  و اجتماعی و اقتصادی سیاسی، سنهر در عمومی اساسی مؤلفه چندین تجمیع

 .است
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 سیفس  هفی مؤلفه( فجل

 دولت  سفالریدیوجن

 گدره  عمدومی  اداره و دولتدی  سداختارهای  به اغلب ، دلیلی است کهمناسب اجرای فقدان

 ازحدد  بدیش  محلی و ملی سطق دو هر در ساالریدیوان کشورها از بسیاری در. خوردمی

 افقدی  صدورت  دو هدر  در همنوشدان  و غیرشدفاف  امتیدازات  با غالباً و است شده بزرگ

کارکنان دولت . باشد همراه می( محلی دربرابر ملی) عمودی و( متفاوت موازی نهادهای)

 بدا  دولتدی،  نهادهدای  میدان  در پاسدخگویی  و مسئولیت از روشن طرح یک وجود بدون

 آن یا شوند می خود رها سلیقه و خواست براساس قانون اجرای در ازاندازه بیش اختیارات

 اداری هدای  نظدام  در محلدی  سدطق  در خصدوص  بده  مسدئله  این. کنندنمی اجرا اصالً را

    نظدر  بده  اسدت  ممکدن  و شدود مدی  تحمیدل  مرکدز  از سیاست زیرا دارد، وجود متمرکز

 غیرشدفاف،  ناعادالنده،  هسدتند  هدا آن اجدرای  بده  موظدف  که مقدم خط ساالراندیوان

 ستا دولتی حکمرانی ساختارهای پیچیدگی و سرشت ،دیگر عبارت به 0.باشد غیرعملیاتی

 .دهد می توضیق را اجرایی شکاف غالباً که
 

  قوجنین مشاوعیت

. هسدتند  کشدور  یدک  گدذاری قدانون  نظدام  محصول محلی یا ملی سطق در چه قوانین

 در نفعدان  ذی معندادار  ورود اجدازه  کده  زمانی و پاسخگوست و شفاف نظام این که زمانی

 قدوانینی  که ضدمن آن  آیددست میبه فرصتی دهد، می را قانون به دهی شکل چگونگی

   نشدان  منطقدی  بدا ابعدادی   را شدهروندان  هدای  نگرانی و نیازها شد، خواهند تصویب که

 عمدومی  مشورت بدون و بسته درهای پشت در تصمیمات وقتی دیگر، ازسوی. دهدمی

 منفعدت  هدا  خدودی  کوچک گروه یک برای قوانین فقط احتماالً شود، می اتخاذ گسترده

                                                           
1 . Michael Lipsky, Street-Level Bureaucracy, New York: Russell Sage 
Foundation, 1980. 
2 . Legitimacy of the laws 
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 رسداندن  یداری  برای غیرشایسته لذا و غیرمشروع را ها آن مردم عموم ترتیب بدین. دارد

 .دید خواهند

 اسدت  ممکدن  اسدتقراریافته،  دموکراسدی  در حتدی  و نیسدت  کامل ایسیاسی نظام هیچ

 نداشدته  را پاسدخگو  و شدفاف  سدازی تصمیم استانداردهای که برسد تصویب به قوانینی

 آن وجدود  احتمدال  تعادل، و نظارت یدموکراتیک دارا نظام یک باوجود حال بااین. باشد

 .باشد می اقتدارگرا های رژیم از کمتر توجهی قابل طور به

 

 قوجنین کیفیت

 هسدتند،  مهدم  انطبداق  بدرای  کده  قدانون  یک نمایندگی و ویهگی مشروعیت از گذشته

 آن مقدررات  کهمانیز خوب قانون یک حتی. است مسئله یک اغلب قانون، یک کیفیت

 ببیند آسیب اجرایی شکاف از است ممکن باشد غیرشفاف یا متناقض پیچیده، ازحد بیش

 اگر. کنند می نقش ایفای که گذارانی قانون ظرفیت: اول: افتد می اتفاق دلیل دو به این و

 مفداهیم  درک بده  کمدک  برای آگاه کارکنانی اگر و نباشند آشنا با موضوع گذارانقانون

 خواهدد  آسدیب  قدانون  کیفیت به باشند، نداشته آن ساز مسئله نکات به اشاره قانونی و یا

 هدا  آن طراحدی . هسدتند  غیرسیاسدی  و عقالندی  هایی ساخت ندرت به قوانین: دوم. رسید

 گریزگداهی  وجدود  دلیدل  به است ممکن که است خاصی نفع ذی های گروه نفوذ موضوع

 دهدد،  را مدی  قدانون  گذاشدتن  کندار  و تفسیر سسدت  که امکان مبهم عبارات یا عمومی

 .شارآور باشدف

 

 متنوع سیفس  موضوعفت

 نفدع ذی هدای گدروه  ازسوی آن به توجه عدم یا توجه شود،می تصویب قانونی کهزمانی

 ایدن  چگونده  کده  است کلیدی ای کننده تعیین وسیع، سطق در شهروندان و مدنی جامعه

 هدای  گدروه  که است معنای آن به اغلب مسئله این محلی سطق در. شود می اجرا قانون
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 از متفداوتی  مندافع  هدا و  اولویدت  است ممکن شود می اجرا قانون که در جایی نفوذ دارای

 محلدی  سیاسدی  نیروهای کهزمانی. دارند نفوذ قانون طراحی در که باشند داشته کسانی

 خواهد باقی کاغذ روی تنها قانون این بینند،نمی معین قانون یک اجرای برای ایانگیزه

 اسدت  ممکن این قوانین اند، شده  ساخته ناقص هاییشیوه به که یقوانین درمورد یا ماند

 دیگدران  و نده  برخدی  سود به  که دارانه جانب و گزینشی این اجرا با شیوه اما شوند، اجرا

 . شود می در فرایند فساد به منجر و پذیرداست صورت می

 

 جقتصفدی هفی مؤلفه( ب

 قوجنین جراجی در منفبع

 مندابع  فقددان  انباشدت  به گردن اوقات گاهی توسعه درحال یکشورها در اجرایی شکاف

 آورندد مدی  بهانه اغلب اداری مقامات و است گران قانون اجرای هزینه. شودمی گذاشته

 تواندایی  منابع کل که افتد می اتفاق ندرت به وجود، بااین. ندارد را آن اجرای ابزارهای که

 حقیقدت  در .کندد  تعیدین  اندد، شدده   عوض خوب که قوانینی اجرای و طراحی در را دولت

 از و -وندزوئال  تا نیجریه از -هستند، غنی طبیعی منابع دارای که کشورهایی از بسیاری

 کده  اسدت  آن دلیل به برند، می رنج کندمی تشدید را اجرایی شکاف که حکمرانی ضعف

 بده  هکد  است شده تبدیل استخراجی بخش به وابسته ازاندازه بیش اقتصاد به اقتصادشان

 .شود می منجر دولت سطوح تمامی در فساد و جوییرانت

 اوقدات  اغلدب . اسدت  سداز موضوعی مسئله، خود نیز اثربخش منابع تخصیص در ناکامی

 مقامدات  وسیله به درنهایت، تخصیص دهد مردم عموم برای دارد قصد قانون که منافعی

بدر   نخبگدان  تأثیر .شود می داده اختصاص هاوابسته به آن نخبگان و خودشان به دولتی

 شدکل  بده  جوییرانت وسوسه .است اساسی تأثیری اغلب محلی، سطق در ویهه دولت به

 فراینددهای  در نفوذ وسیله به غیرمستقیم شکل به منابع کردن منحرف وسیله به مستقیم

 قدوانین  نقدض  بدرای  کدافی  هایبازدارنده یا نظارت فقدان با شدن همراه سازی،تصمیم
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 درحدال  احتمداالً  اجرایدی  شدکاف  یدک  که معنای این حرف آن است. ردپذی می صورت

 .است بزرگ شدن

 عمدومی  هایخواسته سمت به متمایل و گرا عوام است ممکن قانون یک دیگر، ازسوی

 باشدد،  است شده ارائه گسترده طور به که معین اقتصادی منافع توزیع درخواست ازطریق

 بنددی یدا   مالیات افزایش ازطریق یا اجرا برای عتبارا تأمین واقعی، منابع شناسایی در اما

 .بخورد شکست عمومی کردهزینه هایاولویت از دیگر ای حوزه کردن خارج
 

 جقتصفدی فعفلیت موجنع

 ای شدیوه  اجرایی، شکاف مشکل اقتصادی اصلی هسته توسعه، درحال کشورهای اکثر در

 کده  کنند می محدود ای گونه به را اقتصادی فعالیت مقررات، و قوانین آن ضمن که است

 قدانونی  الزامدات . شدوند  مدی  گذاشدته  بیرون رسمی اقتصاد از عمومی بزرگ های بخش

 اقتصدادی  فاقد معنای هاآن با تطبیق و است سخت عادی شهروندان برای ازاندازه بیش

 در مشدکل  ایدن  داد نشدان  دموکراسدی  و آزادی مؤسسده  رئیس دوسوتو، هرناندو .است

 کشدیدن  بده آزمدون   وسدیله  بده  دیگدر  کشدورهای  از بسیاری و پرو یعنیخودش  کشور

 تدا  نیدافتنی  دسدت  مالکیدت  قوانین از هستند روروبه آن با کارانپیمان که منابع بسیاری

 0.شود می شروع کارآمد عدالت نظام فقدان

 کدار  جهان سراسر در خصوصی بخش با که المللی بین خصوصی تجارت مرکز تجربه در

 مشکل این اصلی هاینمونه تجاری، عملیات و ثبت به مربوط مقررات و وانینق کند، می

 هدر  در توانندد  می ها بنگاه از اندکی شمار باشند، گران و پیچیده ها رویه که زمانی. هستند

 فعالیدت  انجدام  بده  مجبدور  درنتیجده،  و کنند همکاری یکدیگر با زمان و پول زمینه دو

 .بود خواهند قانون ازسوی حمایت بدون غیررسمی، بخش در مشروع اقتصادی

                                                           
1 . Hernando de Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West 
and Fails Everywhere Else, New York: Basic Books, 2000 
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 بزرگدی  بیفتندد،  غیررسدمی  بخدش  دام در کشدور  جمعیت از توجهی قابل سهم که زمانی

 نیسدتند،  رسمی اقتصاد از بخشی مردم این ازآنجاکه. است مشهود کامالً اجرایی شکاف

 تدا . شدود  نمدی  اعمدال  اسدت،  مفیدد  هدا  آن برای وضعیت، این غیر در که قوانینی بیشتر

 وپداگیر،  دسدت  مقدررات  از گریدز  برای کم، حقوق با کارمند به یک دادن رشوه که زمانی

 انتخداب  تنهدا  عندوان  بده  بودن غیررسمی است، قانونی الزامات به نسبت کاراتر ای شیوه

 مجداری  بده  توانسدت مدی  ابتکارشدان  و نیدرو  که توانایی کارآفرینان از بسیاری عقالنی

 .داشت خواهد ادامه شود، هدایت سودآورتری

 

 جعطفشده منففع

 بده  اسدت  ممکن آید، می وجودبه اجرایی شکاف چرا اینکه درمورد اقتصادی دالیل سایر

 قانون اگر نمونه برای. بازگردد شود می روروبه آن با قانون یک که هایی مخالفت مسئله

 تعجدب  جدای  بکشد، چالش به را خاص اقتصادی های گروه به اعطاشده منافع نوعی، به

 منافع توسط قانون اجرای کهزمانی تا. کنند مقاومت اجرا مقابل در اه گروه آن که نیست

 حتدی  ببینندد،  تهدید مورد را اقتصادیشان منافع هاآن و بماند باقی معطل افرادی خاص

 کده  اسدت  ایدن  چدالش  اینجا در. مانند می باقی ها کتاب الی البه در هم قوانین بهترین

 قدانون  اجدرای  از که هاییگروه دیگر با هماهنگ عمل ازطریق ،مقاومت این بر چگونه

 .کنیم غلبه کنند،می حمایت فرضی

 

 فاهنگ  و جرتمفع  هفی مؤلفه( ج

  محل  تأثیا نخبگفن

 رخ فرهنگدی  و اجتماعی شرایط از گوناگونی مجموعه واسطه به همچنین اجرایی شکاف

 اراده فقددان  از ناشدی  نوعداً  محلدی  قسط در مناسب اجرای فقدان. ماندمی باقی و ادهد

                                                           
1 . Influence of local elites 
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وجدود   بددون . برند می سود موجود وضع حفظ از نخبگان که است حقیقت این سیاسی و

 محلدی  هدای دولدت کده   رود مدی  اندکی احتمال محلی، در اجتماع بیشتر فشار و نظارت

 انحاء از نحوی به اما باشد مردم عموم سود به است ممکن که کنند دنبال را اصالحاتی

 درگیدر  مسدتقیم  صدورت بده  خدود  نخبگدان  اگر حتی. رساندمی آسیب نخبگان نافعم به

 فرایندد  ایدن  درگیدر  کده  کسدانی  غیرمستقیم نفوذ بر است ممکن نباشند، قانون اجرای

 .تأثیر بگذارند هستند

. اسدت  سدالمت  های مراقبت بخش در گذاری سرمایه تخصیص موضوع، این از اینمونه

 خددمات  درخصدوص  کمیداب  مندابع  کدرد هزینده  به تمایل نوعی کشورها از بسیاری در

 قبالً محلی دلیل این مسئله این است که نخبگان. دارد وجود سالمت مراقبت ترپیچیده

 تیدمین  دنبدال  بده  اند و کرده تأمین خودشان برای را سالمت [اولیه]کیفی  هایمراقبت

 بده  سدالمت  اولیده  یهدا مراقبت گستره در مردم نیازهای. هستند بیشتری هایمراقبت

 بدرای  قدوانین  نظدری،  لحاظ به اگرچه. شودمی تبدیل نخبگان منافع در ثانویه نیازهای

 شده تعیین قبالً سالمت سطوح تمامی در سالمت مراقبت بخش در گذاریسرمایه بهبود

 مندافع  و موجود نیازهای میان که دلیل این به. است متفاوت چیزی واقعیت در اما است،

 .دارد وجود اختالف مده،آ وجودبه
 

 جرتمفع  سفختفرهفی

 غیررسدمی  سداختارهای . گذارندد مدی  تأثیر نیز قوانین اجرای بر اجتماعی هایپیچیدگی

. دارندد  تداری   فرهنگ و در ریشه اغلب مدنی اشتغاالت روندهای و قومی وفاداری مانند

 در صدوص خ بده  قددرت،  غیررسدمی  ساختارهای توسعه، درحال کشورهای از بسیاری در

 برای را فیا و شوندمی رسمی ساختارهای جانشین حتی یا و مکمل اغلب محلی، سطق

   بداز  هسدتند،  قددرت  فاقدد  کده  هاییآن ضرر به و قدرت به سود صاحبان منافع پیشبرد

 در قدوانین  کنندد،  مدی  عبدور  غیررسمی قدرت های شبکه از این افراد که زمانی. کنندمی

 .ورندخ می شکست اهدافشان و طرح
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     ازطریدق  توانندد کده مدی   شدوند  مدی  تدأثیراتی  بده  مندد  عالقه بیشتر شهروندان درنتیجه

 تفاوتیبی این. بدانند پاسخگو را محلی دولت اینکه تا داشته باشند غیررسمی هایشبکه

 نیازهدای  بده  نسدبت  نکدردن  عمل وسیله به و دارد هاآن تاریخی تجارب در ریشه اغلب

 محلدی،  دولت وجود رغم به جامعه اهمیت کم اعیای ترتیب این به. شود می تقویت محلی

 خدود  نوبده  بده  مسئله این. دهند می ادامه خود کار به آن، حمایت و کمک بر تکیه جای به

  تقویدت  پاسدخگویی  از بدودن  معداف  بدا  را خودشان منافع به قدرت صاحب افراد تمایل

 .شود می اجرایی شکاف تر شدنگسترده موجب و کندمی

 

 فاهنگ  میاجث

 در کده  هدایی  فعالیدت  یدا  فرهنگی های کلیشه وسیله به تواند می همچنین اجرایی شکاف

 مربدوط  زنان حقوق به بیان، قابل مثال یک. شود تقویت است، داشته ادامه ها نسل طول

 زندان  و مدردان  بدا  مسداوی  برخدوردی  اجرای قانون، فاقد کشورها بسیاری در. شود می

 برابر قانون حمایت تحت ،اصل در جنس دو هر که کشورهایی در حتی حال با این .است

 .شوند نمی مساوی برخورد زنان اما با هستند،

و  مدردان  برای برابر مالکیت حقوق اساسی قانون کشورها، اکثر در اگرچه مثال عنوان به

 مسدتغالت  دیگر و زمین بر که هستند مردان این عمل، در اما ند،کمی تیمین را زنان

در . هسدتند  محروم ارث در این زمینه ازطریق شایع طوربه زنان همچنین. دارند ظارتن

. رسد می او فامیل از بعدی مرد به مرگ از پس بیوه، زن یک مستغالتبرخی کشورها، 

 کندد،  مدی  صددق  نیدز  اقتصدادی  هدای  مشدارکت  در زنان درخصوص حقوق مسئله این

 و شدروع  از اغلدب  زنان اما کند، بیان را برابر هایفرصت است ممکن قانون که درحالی

 .شوند می منع محدودکننده، اجتماعی هنجارهای واسطه به وکار کسب اندازی راه
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 هستند هف، مهم جنگیزه و نهفدهف

 هدای بافدت  در اجرایدی  هدای شدکاف  پایدداری  و وجدود  پدس  در چندگانده  دالیل همه

 متفداوت  توضدیحات  ایدن  یانم در فراگیر موضوع یک به وضوح به گوناگون، کشورهای

  وجدود  بده  اجرایدی  شدکاف  یدک  کده  زمانی. هستند مهم ها انگیزه :دارد و آن اینکه اشاره

 و اجتمداعی  یدا  اقتصدادی  سیاسی، چه ها انگیزه که است آن، این ای ریشه دلیل آید،می

 اسدت  ضدروری  بندابراین . هستند ضدمولد حتی یا نامناسب هاییانگیزه باشند، فرهنگی

 ندرت به ها سیاست چرا. شوند می داده تشخیص چگونه و هستند چه ها انگیزه این یمبدان

 بده  اثدربخش  صدورتی به این مسئله،. شوند می اجرا اند، شده ریزی برنامه کهصورتی آن به

 .دارد اشاره اجرایی شکاف خاص ظهور

 وجدود بده  را هاآن که نهادین محیطی باید نخست، وهله در مهم، هایانگیزه تحلیل در

 بیدان  در اقتصدادی،  نوبدل  جدایزه  برندده  ندورس،  داکالس. کنیم طراحی را است آورده

 مسدئله  ایدن  شناخت نیازمند نهادین، اصالحات کلیدی چالش که است گفته مشهوری

 همچندین  و غیررسدمی  و رسدمی  نهادهدای  0.کنندمی کار گونهاین چرا هاآن که است

 عمدومی،  مقامدات  سدازان، تصمیم رفتار بر که زهحو این در مربوط اجرایی سازوکارهای

 چده  گذارندد،  مدی  تأثیر معمولی شهروندان و مدنی جامعه نهادهای وکار، کسب صاحبان

بده   شروع توانیممی هستند، چه نهادین هایانگیزه شویم متوجه کهزمانی تنها هستند؟

 .کند کمک اجرایی شکاف پرکردن به که  ای نماییمبه گونه ها آن شکل دادن

 کیفدی  ارتقدای  بدر  متمرکدز  هم که است دوگانه رهیافتی نیازمند اجرایی شکاف بر غلبه

 مدردم  واقعدی  هدای دغدغه و نیازها به هاآن که بدهد را اطمینان این هم و باشد قوانین

 کده  شدود مدی  برچیدده  ریشه از اجرایی شکاف زمانی اقتصادی، زبانی از. هستند مربوط

 کندار  در هاآن اجرای برای حوزه این در مربوط تقاضای با دقیق و درست قوانین عرضه

 .گیرند قرار یکدیگر

                                                           
1 . Douglass C. North, Institutions, Instructional Change, and Economic 
Performance, New York: Cambridge University Press, 1990. 
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 اجرایی شکاف بر غلبه

 هف آن هفی نقش و کلیدی نفعفن ذی

بخدش   دولدت،  همچدون  بدازیگرانی  بدرای  عمده موضوعات کننده ارایه اجرایی شکاف

 اگدر  .دهسدتن  سدهم  دارای مسئله این به پرداختن در که است خصوصی و جامعه مدنی

 موفدق  مناسدب  قدوانین  اجدرای  در دولت که شودنمی ارائه دلیل این به عمومی خدمات

 رعایدت  کده  کنندد مدی  فعالیت غیررسمی اقتصاد در دلیل این به هاشرکت اگر یا نیست

 مبارزه دست آوردن موفقیتبه برای توانند می جوامع آنگاه است، پرهزینه کاری مقررات،

 از یکدی  متوجده  فقط که نیست مسئولیتی اصلی، مشکل دقیق ینتعی وجود، با این. کنند

 و اجرایدی  شدکاف  بده  پدرداختن  در بایدد  اجتماعی بازیگران تمامی بلکه باشد نفعانذی

 .باشند داشته مشارکت آن پرکردن

 بخدش  هدا،  دولدت  کده  اسدت  هدایی  چدالش  تدرین  مهم از برخی کننده ارائه حاضر بخش

 مواجده  آن بدا  اجرایی شکاف با ارتباط برقراری در است ممکن مدنی جامعه و خصوصی

 خود است ممکن نفعان ذی که شمارد برمی را هاموقعیت از ایمجموعه فصل این. شوند

 بدرای  تدالش  در اسدت  ممکن که کندموانعی را بیان می یا و بیابند ها موقعیت آن در را

 روروبده  هدا  آن بده  اختنپرد در احتمالی های توصیه ارائه یا و ها چالش این به دهی پاس 

 .شوند
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 دولت(  

 و شدوند  مدی  محسدوب  مدردم  نمایندده  سدطوح،  تمام در هادولت دموکراتیک، جوامع در

 عمدل،  وادی در حدال  بااین. شود می گذاشته ها آن عهده به موکالنشان نفع به کارکردن

 کشدورهای  بده  برسدد  چده  نددارد،  جدایی  ضدعیف  هدای دموکراسی در اغلب مسئله این

 .دموکراتیکغیر

 

 جحتمفل  سنفریوهفی

 کند نم  جراج رج هف آن جمف پذیاد م  رج قوجنین دولت

 چندین  اغلدب  هدا  دولدت  و شود می محسوب کالسیک اجرایی شکاف یک موقعیت، این

 امدا  شدود  مدی  تمدام  ها آن کار رسید، تصویب به مقننه قوه در قانون وقتی که پندارندمی

 .هستند معنی بی چیزهایی ند،ا اجرا نشده که زمانی تا قوانین

 هر مشارکت نیازمند کشورها از بسیاری در و است پیچیده فرایندی معموالً قوانین ایجاد

حقدوق   پایده  بدر  هانآ  قیایی نظام که کشورهایی در. باشدمی مجریه و مقننه قوای دو

 قوه که درحالی کند، می ایجاد را قوانین فعاالنه گاهی قیائیه قوه است، العرفی یا کامن

 و اجدرا  باید آن اصلی هدف که کند، می شروع را نویس قوانین پیش فرایند اغلب مجریه

 .باشد مجلس در قانون تصویب صرفاً نه

 بدرای  مناسدب  هایزمینه و شود اجتماعی ثباتیبی به منجر است ممکن اجرایی شکاف

 عرصده  ایدن  در .آورد جدود وبه سیاسی را  با انگیزه خشونت حتی و سیاسی طلبی فرصت

 هدای  تدالش  اجرای از میزان چه اینکه بینی پیش در بودن بین واقع کشورها تمامی برای

 خاص اصالحات شود می توصیه اوقات گاهی از. شود می تلقی مهم است، شدنی تقنینی،

 متعددد،  تقنیندی  اصدالحات  صدورت این غیر در گیرد، انجام شوند، دارریشه آنکه از قبل

 دولدت  یک سیاسی اراده نسبت به جمعی اعتمادی بی به تواند می سب،منا پیگیری بدون

 .شود منجر گفته، پیش خطرناک پیامدهای به سناریو، بدترین در یا
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 کند م  جراج رج هف آن و پذیاد م  رج قوجنین دولت

 خدود  تدالش  در گونداگونی  موانع با دولتی هر. است آلایده سناریوی یک روشنی به این

 غلبده  روی باید اولیه تمرکز اما( در ادامه خواهد آمد) شود می رو روبه انیناجرای قو برای

 هم قوانین که است مهم دیگر، بار. باشد مقررات کامل اجرای تیمین و هااین بر کردن

 بهتدری  انتخاب تراثربخش و کمتر قوانین. باشند بینانهواقع ،تعداد هم و فراگیری نظر از

 بداقی  کاغدذ  روی بدر  توخدالی  هدایی واژه تنها که هستند هشد تصویب قوانین بسیاری از

 .مانند می
 

 

 شوند روروبه آن بف جست ممان هف دولت که موجنع 

 سیفس  جرجده نبود

 محسدوب  ضدروری  امدری  مقدررات  و قدوانین  اجرای و تصویب فرایند در سیاسی اراده

 .است هجامع کلی پیشرفت برای ضروری شرط پیش و شروع نقطه یک این  .شود می

 فرایندد  خدالل  از کده  اسدت  عمدومی  هدای خواست محصول آرمانی ازنظر سیاسی اراده

 اجرای برای دولت اراده سیاسی، اراده منظور از گزارش این در. شود می بیان دموکراسی

 کده در جدایی  وجدود  با این. رسد می جامعه تمام به آن فایده که است سیاسی هایحلراه

 شدکاف  و باشدد  سداز مشکل است ممکن قوانین تصویب حتی ندارد، وجود سیاسی اراده

 .شود تبدیل استثناء نه قاعده یک به اجرایی

 تنهدا  کنندد،  اجدرا  را آن محلی هایدولت رودمی انتظار که قوانینی اگر محلی، سطق در

 رسدد، موضدوع   تصدویب  بده  محلی دولت طرف از ورودی بدون و مرکزی دولت ازسوی

 بیفتدد،  اتفداق  ایدن  کده زمدانی . بدود  خواهدد  پیچیدده  و یبدی ترک موضوعی سیاسی اراده

 بده  نسبت بنابراین و هستند قوانینی چنین مالک که کنندنمی احساس محلی های دولت

 .باشندمیل می بی آن اجرای
 



 11 در عرصه حکمرانی عمومی گسست میان قانون و عمل  

 

 جنسفن  منفبع به مابوط مشاالت

 اسدت  قدرار  اگدر . هسدتند  تدوجهی  قابل انسانی منابع نیازمند سیاسی اصالحات از برخی

 هدای  بخدش  در یدا  و( محلدی  ای، منطقده  ملدی، ) دولدت  گونداگون  سطوح در صالحاتا

 بدودن  واقعدی  به نیاز مسئله، این. باشد بیشتر حتی تواندمی نیاز این شود، اجرا گوناگون

 را هدا آن اجدرای  بدرای  دولتدی  کارمنددان  از مناسبی شمار بر تکیه و سیاسی اصالحات

 .کندمی تقویت

 داشدته  وجود قوانین اجرای برای مورد نظر اداره یک در کافی افراد اگر حتی حال، با این

 مدانعی  تدالش،  ایدن  در تواندد  مدی  ای حرفده  هدای  مهارت و مناسب آموزش نبود باشند،

 اراده اگدر  حتی دولتی مقامات میان در تجربه و دانش فقدان. نماید ارائه را حل قابلغیر

بده   تواندد می باشد، داشته وجود جدید نقوانی اجرای و تصویب مورد دو هر برای سیاسی

 .گردد اجرایی منجر شکاف بروز
 

 

 مفدی جبزجرهفی نبود

 توسدعه  درحدال  کشدورهای  در ویدهه  بده  قوانین، اجرای برای مانعی تواند می منابع فقدان

 مخصوصدا   است، صادق محلی های دولت برای مسئله این گفته شد، قبالً که چنان. باشد

 هنوز که کنند دریافت مرکزی دولت ازسوی خاص قوانین ارائه رایب دستوری هاآن اگر

 تمدامی  در تواندد مدی  مسدئله  ایدن  که کرد تصور بتوان مشکل. است نشده اعتبار تأمین

 بدین  از کامدل  طدور  به کنندمی فعالیت خاصی مالی های محدودیت تحت که کشورهایی

 خدود مدانع   خدودی  بده  کده  تمندابع نیسد   کمبدود  این موارد، بسیاری در حال بااین. برود

 مندابع  بهتر تخصیص از که است حکمرانی شده پنهان مشکالت بلکه شود می تخصیص

 کمیداب  مندابع  هددردادن  سدمت  به بیشتر فاسد و ناکارآمد هایدولت. کندمی جلوگیری

 .هستند متمایل موردنیاز های گذاری قانون برای ها آن از استفاده جای به
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 فسفد

 فیدایی  در. اسدت  مقدررات  و قوانین اجرای برای اصلی موانع از یکی فساد شک بدون

 نخسدت،  گام در که است دشوار بسیار( نشان دهد را خودش که شکلی هر در) فسادآلود

. باشدد  می نیز غیرممکن ها آن اجرای عمالً آن، دنبال و به شوند تصویب موردنیاز قوانین

 طدور  بده  یکسدان،  طور به جامعه و دولت آن در که کند می ایجاد موازی سیستمی فساد،

 را قدانون  حاکمیت ماهیت مسئله این. کنندمی عمل موجود قوانین علیه حتی یا مستقل

 امدر  ایدن . کندد مدی  ایجداد  را اجتمداعی  و اقتصدادی  تربزرگ اطمینان عدم یک و نابود

 .سازد فقیرتر حتی را فقیر جوامع تواند می
 

 پذیاش عدم

 و بلندپروازانده  ازحدد  بیش چیزی کشور، یک در کنونی قعیتمو به توجه با اصالحات اگر

 عمدومی  آمدادگی  فقددان  یدا  پذیرش عدم چالش با است ممکن جامعه باشد، غیرواقعی

 قوانین برای عموم که است این حرف به معنای آن. شود مواجه اصالحات پذیرش برای

 یدا  بترسدند،  شده پیشنهاد اصالحات وسعت از است ممکن مردم زیرا نیستند آماده جدید

 مسدئله  ایدن . نددارد  حمایدت  ارزش لدذا  و بود خواهد ناکارآمد اصالحات کنند فکر اینکه

 درسدت  صورت به فرضی موضوع یک درمورد موجود قوانین که دهد می رخ زمانی اغلب

 عددم  بدر  غلبده  بدرای  بایدد  دولدت . است نیاورده بار به را انتظار مورد نتایج و اجرا نشده

 .کند توجه ها نگرانی این به پذیرش،

 تغییدرات  از عمدومی  تدرس  کردن آرام برای است ممکن اصالحات تر تدریجی پیشرفت

 ضدروری  نیز بودند شده  وضع قبالً که قوانین از کمال و تمام اجرایی و باشد الزم شدید

 جلدب  را جدیدد  قدوانین  آمیدز  موفقیت اجرای برای دولت توانایی به مردم اعتماد تا است

 .مایدن
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 عموم  فلفتمخ

 دسدتورکارهای  برخدی  است با ممکن جامعه بزرگ و کوچک های بخش کشوری، هر در

 نخواهدد  منتهی اجرایی شکاف به لزوماً مسئله این با این وجود،. کنند مخالفت اصالحی

 اگدر  امدا . باشدند  اکثریدت  در اصالحی دستورکارهای حامی نیروهای که شرطی به شد،

 است ممکن اجرایی شکاف باشد، اصالحات مخالف کشور، داخل نفوذ با و اکثریت گروه

 .بیفتد اتفاق

 یدک  در اجرایدی  شدکاف  بدر  توجهی قابل تأثیر تواند می که مشکل این از دیگری شکل

 عموم به شانسیاستی پیام انتقال در( سطحی هر در) هادولت ناتوانی باشد، داشته کشور

 بده  نیداز  از کدافی  اندازه به یا و نکند پیدا انتقال روشن طور به ها پیام این اگر. است مردم

 .دهد می رخ بیشتری احتمال به اجرایی شکاف نگوید، سخن فرضی قانون یک اجرای

 

 جست شده مسدود جرتبفط  هفی کفنفل

 فاقدد  ،اقتددار  روابط و مالی ترتیبات اساسی، قانون خاص ساختار براساس هادولت گاهی

 این. آورد فراهم را مرکزی و محلی دولت میان شفاف روابط که هستند اداری ساختاری

 یعندی . کندد  آشدکار  باال به پایین و پایین به باال حالت دو هر در را خود تواندمی مشکل

 بدرعکس،  یدا  دهدد  انتقدال  محلدی  هدای دولدت  به را خود اراده تواندنمی مرکزی دولت

 .یابند دست ملی اراده آن به توانندنمی محلی های دولت
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 جراجی  شاف  به پادجختن در دولت باجی ممان هفیرجه

 سیفس  جرجده

 اجرای در( مؤلفه ترینمهم هرچند) مهم های مؤلفه از یکی سیاسی اراده که است واضق

 بعیدد  دارد، وجود اصالحات دیدن برای دولتی رهبران سیاسی اراده کهجایی. است قانون

 .دهد رخ اجرایی شکاف است

 بده  نسدبت  اعتمداد  ایجاد یعنی بهتر، ارتباط ازطریق تواند می سیاسی اراده مثال، عنوان به

 درک را قدانونی  فواید دهندگانش رأی اینکه و دارد برعهده را اجرا مسئولیت دولت اینکه

 . رود  پیش کنند، می

 .گدردد مدی  عملدی  نددرت  بده  شود، واگذار دولت عهده به صرفاً اجرا اگر زمان همین در

 و انجدام کدنش   بماندد و خواهدان   درگیر باید مدنی جامعه ت کهمعنای این حرف آن اس

 . پیشرفت باشد رصدکننده

 اجدرای  بدر  بایدد  کنندد،  مدی  نماینددگی  را جامعه در مختلف های بخش که هایی سازمان

 .شوند متمرکز دسترس در مجاری ازطریق هاآن از فعاالنه حمایت و قوانین

 

 جنسفن  منفبع

 طدرح  یدک . هستند قانون موفق اجرای پشتیبان شرایط، دواج و کردهتحصیل کارمندان

 تمدامی  در دولتدی  اداره در مدردم  از خاصدی  شدمار  شامل باید لزوماً بینانهواقع اصالحی

 آموزشی همچنین سوابق. بود خواهد موردنیاز قوانین موفق اجرای برای که باشد سطوح

 . هستند مهم بسیار قانون اجرای برای ایحرفه تجارب و

 از بیشدتر  بسدیار  تواندد  مدی  اند،نشده آماده کافی به میزان که کارمندانی داشتن ینههزی

 سدازی آمداده  کدار  و قوانین تصویب از قبل دلیل، همین به. باشد قوانین نکردن تصویب

 .گیرد قرار موردتوجه دقت به باید انسانی منابع مقررات، و قوانین
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 مفدی جبزجرهفی

 ممکدن  منابع کمبود اگرچه توسعه درحال کشورهای در ویهه به ها، دولت از بسیاری برای

 اصدالحی  دسدتورکارهای  تعیین اجرایی، شکاف از اجتناب کلید اما باشد، مانع یک است

 .گراست واقع

 اجرای برای که است منابعی بندی بودجه و واقعی ریزیبرنامه شامل دستورکار این البته

 موضدوعات  کارشناسدان  از بایدد  ندین دولدت  همچ. بود خواهد موردنیاز خاص اصالحات

 استفاده فعال و اثربخش برنامه یک تهیه برای مربوط، نفعانذی و شرایط واجد مختلف

 کده  اصدالحی  های جنبه تمامی از باید دولت ریزی، برنامه از ابزاری چنین درنتیجه. کند

 .نماید اجتناب شود، اجرا مسئوالنه و باشد بینانه واقع تواند نمی

 اطمیندان  عددم  ایجداد  یدا  اصدالحات  مطلدوب  های مؤلفه از ملت اراده کار، این انجام با

 .شود نمی منحرف باشند، می اجرا نیازمند که یقوانین در عمومی
 

 فسفد بف مبفرزه

 سراسدر  هدای دولت برای وظایف ترین مهم و ها چالش ترین بزرگ از یکی فساد با مبارزه

 احتماالً فساد باشند، آمیز موفقیت قانون اجرای و تاصالحا است قرار اگر. باشد می جهان

 محددود  دولت سطوح تمام در باید قوانین مناسب اجرای برای مانع ترین بزرگ عنوان به

 . شود

 شدفاف  معرفدی  بهتدر،  حکمراندی  گونداگون  هدای مقیداس  ازطریدق  تواندمی مسئله این

 مجازات و افشاگران از حفاظت اخالقی، اصول فراوان آموزش مناسب، رفتار راهنماهای

 .رسد انجام به عمومی مقامات میان در فاسد رفتار برای سخت

 تنها تواندنمی فساد با مبارزه که است حیاتی بسیار مسئله این تشخیص زمان،هم ضمناً

 . شود گذاشته دولت عهده به
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 و شدوند  درگیدر  دولدت  هدای کنش رصد در فعاالنه باید مدنی جامعه و خصوصی بخش

 پاسدخگویی  و شفافیت فقدان ازطریق فساد مشکل به خودشان هاآن که باشند مطمئن

 .کنند نمی کمک خود های سازمان در

 

 عموم  پذیاش

 جددی  قوانین از پیروی و اصالحات جذب برای عموم ظرفیت مسئله به کهزمانی دولت

 . باشد گرا واقع است الزم رسد، می

 ایدن  بدر  تواندد مدی  سیاسدی  نظدام  سرشت یا فرهنگ تاری ، شامل گوناگونی متغیرهای

 تصدمیم  اش سیاسدی  دسدتورکار  درمورد دولت هک زمانی موارد این و بگذارد تأثیر توانایی

 . شوند آورده حساب به باید گیرد، می

 همدواره  حال درعین و کوچک هایگام گوناگون، تقنینی ابتکارات درخصوص است بهتر

 وجود عقب و جلو به برگشتی و رفت هاییحرکت اینکه نه شود، برداشته مثبت درجهت

 بدرای . چیسدت  شدود  اجرا است قرار که قانونی اهداف ندانند که هم مردم و باشد داشته

 هدا ازسدوی   ورودی رویبده  را خدود  درهدای  بایدد  دولت عمومی، پذیرش میزان ارتقای

 . گذارد باز قانون تصویب از قبل گوناگون نفعان ذی

 منظدور بده  آن ندویس پدیش  قالدب  در قانون انتشار پیش  به نسبت باید دولت مثال برای

 آن براسداس  تواندد مدی  یادشدده  قدوانین  بندابراین . نمایدد  اقددام  عمومی تفسیر دریافت

 . شوند تنظیم ،تصویب از قبل و ها ورودی

 کلیددی  اصدالحات  درمدورد  شفاف عمومی همفکری و منظم عمل باید همچنین دولت

 .کند ایجاد را آتی
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 معمو بف کفر

 بازکنیم وسیع اصالحات درمورد ویهه به را عموم با وگوگفت باب است کافی اوقات اغلب

 کشدور،  یک در. شود حاصل اطمینان قوانین اجرای از و اجتناب اجتماعی های تنش از تا

 مندافع  نماینددگان  و گونداگون  جوامع با مذاکره و نماید انزوا احساس نباید گروهی هیچ

 .است ضروری قانون موفق اجرای برای متفاوت اجتماعی

 سیاسدتمداران  کده  است چیزی اصالحی، هایتالش برخی به نسبت عمومی تأیید عدم

 تحلیلدی  کده  اسدت  مهدم  زمینده  ایدن  در. کنند قبول را آن و کرده حساب آن روی باید

 ارائده  کنندد، نمدی  کار درست کجا و کنندمی کار درست کجا اصالحات اینکه از موقع به

 و اصدالحات  مندافع  و اهداف درمورد مردم عموم با دولت که است مهم نینهمچ. دهیم

 .نماید کمک مخالفان بر غلبه به اینکه تا کند وگوگفت آن اجرای پیشرفت همچنین

 

 دولت فاج جرتبفطفت

 و محلدی  بده  ملدی  هدای دولدت  ازسدوی  هدا برنامده  و هاایده میان روشن ارتباطی وجود

 بدرای  شدکل  بهتدرین . اسدت  مهم بسیار مقررات و ینقوان موفق اجرای برای برعکس،

 در دولدت  اداری سداختارهای  و اساسدی  قانون ساختارهای به ویهه به ارتباط، این ارتقای

 .دارد بستگی مورد نظر کشور یک

 هر در تا مقامات است نیاز محلی، و ملی دولت میان ارتباط دقیق سرشت به توجه بدون

 از قبدل  مربدوط  کارمنددان  بدرای  ارتباطی مجاری این که کنند حاصل اطمینان سطحی

 .است دسترس در راحتی به و باز خاص، قانونی اجرای تعهد
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 خصوصی بخش (2

 از یکدی  همچندین  و دارد آزاد و موفدق  جوامع ساختار در حیاتی نقشی خصوصی بخش

 محدیط  یدک  ویدهه  بده . شود می محسوب اجرایی شکاف به پرداختن در اصلی نفعان ذی

 نظدام  شدود،  مدی  محافظدت  آن در خصوصی مالکیت که است نظامی خوب، وکار کسب

 اسدت،  کارآمدد  دولتدی  اداره نظدام  یدک  کند،می ایجاد را رقابتی بازار اقتصاد که حقوقی

 هدای شدکاف  حدداقل  بده  بسدتگی  همگدی  که است کافی حمایتی زیرساخت یعنی یک

 اندد  عبارت ها ستون این. گذارد می تأثیر درستکاری کلیدی های ستون بر که دارد اجرایی

 جهدانی  درسدتکاری  سدازمان  در گدزارش  که ضدفساد سازوکارهای و خوب حکمرانی از

تیاد  درخصوص دولت های حفاظت اطالعات، به دسترسی: است قرارگرفته آزمون مورد

 .تجاری مقررات و عمومی اداره بودجه، و مالی مدیریت کردن، تنظیم و بررسی منافع،

مدواردی هسدتند کده     مسدئله،  حدل  تواندایی  و انسدانی  سرمایه وکار، کسب منابع داشتن

 کشدور  هدر  در تجاری جامعه کهدر جایی. کنند همکاری قوانین بهتر اجرای در توانند می

    اهمیدت   مسدئله  ایدن  تشدخیص  شدود،  مدی  توصدیف  یکنارچه نهاد یک عنوان به فرضی

 و متفداوت  هدای گدی ویه بدا  گدروه  چندین از مرکب درواقع خصوصی بخش اما. یابدمی

 دولدت  به وابسته هایشرکت یا کوچک و متوسط هایگذاریسرمایه ازجمله واگرا منافع

 .باشد می
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 شدکاف  پرکدردن  بده  کمدک  بدرای  شدان  توانایی و تمایالت آن، دنبال و به ها آن منافع

 جامعده  خداص  بخدش  کددام  که بستگی به این دارد تفاوت این و است متفاوت اجرایی

 درنتیجده . باشدد  چده  شدبیه  فرضدی  کشدور  نهادی کلی محیط و باشد نظرمورد تجاری

 .کند می پیدا ارتباط متفاوتی های شیوه به اجرایی های شکاف با وکار کسب

 

 جحتمفل  سنفریوهفی

 همچندین  و پایده -بنگداه  هدای  پاسد   از ای گسدتره  پیددایش  موجب اجرایی های شکاف

 تجاری، فعالیت یا فعالیت عدم موارد، برخی در. شود می گسترده تجاری گروه های پاس 

 مهمی نقش همچنین تواندمی خصوصی بخش هرچند سازد،می دائمی را اجرایی شکاف

 .نماید ایفا هاآن به رسیدگی به کمک در
 

 پذیاد م  رج جراجی  هفی شاف  منفعالنه خصوص  بخش

 یدن ا و اسدت  منفعدل  شددت  بده  خصوصدی  بخدش  که افتد می اتفاق زمانی وضعیت این

 اجرا اصالً باشند، سودمند بالقوه ایگونه به اگر حتی خاص قوانین که پذیردمی را واقعیت

 نباشد وضعیت این تغییر به قادر مختلف دالیل به است ممکن تجاری جامعه. شوندنمی



 زارش پژوهشیگ 91  

 

 اینکده  نخست آنچه در تشریق این وضعیت بایدد گفدت  . باشد نداشته تمایلی آن به یا و

 نداشدته  را قدوانین  بهتدر  اجدرای  درخواسدت  برای کافی ظرفیت است ممکن وکار کسب

 یدا  وکدار  کسدب  مسدتقل  هدای  انجمدن  مانندد  ای نماینده تجاری سازمان هیچ اگر. باشد

 بسدیار  انفدرادی  وکارهدای  کسدب  بدرای  باشد، نداشته وجود داوطلبانه بازرگانی های اتاق

 هدایی سدازمان  چندین  اگدر  ترتیب، همین به .دست به ایجاد تغییر بزنند که است سخت

 .ماند دخواه پابرجا اجرایی شکاف بمانند، غیرفعال و ضعیف اما باشد داشته وجود

 پدذیرش  بدرای  همکداری  عامل تنها قوانین، بهتر اجرای تقاضای برای سازمانی ظرفیت

 از هدا  شدرکت  برخدی  کده  اسدت  رایدج  ای مسدئله  این. نیست اجرایی های شکاف منفعل

 ممکدن  هدایی  شدرکت  چندین  مثال، عنوان به .برند می سود[ انینقو]اجرای بد  با محیطی

 از هدا آن زیدرا  ببرندد،  سود ملزومات تهیه به مربوط شفاف قوانین ضعیف اجرای از است

 تدا  کندد  می کمک این و شوند مند می بهره ملزومات کننده تهیه مقامات با نزدیک ارتباط

 برای وارد آوردن فشار به ای عالقه اه آن که نیست تعجب جای. شوند برنده ها مزایده در

 .ندارند دهد، کاهش را ها آن سودآور موقعیت که قوانینی اجرای

 

 کند م  کمک جراجی  شاف  مشال به خصوص  بخش

 کوچدک  نسبتاً شده، تحمیل ها بنگاه به اجرایی های شکاف ازسوی که هایی مسئولیت اگر

 کنندد مدی  حرکدت  موجود هاینظام ونجایی پیرام در کار یادگیری سمت به ها آن باشد،

. اسدت  تدر  راحت سیستم اصالح تقاضای از ها آن برای موجود سیستم با تنظیم خود زیرا

 مدتن  از ها آن کمک به که بیایند را فراری های راه موجود، مقررات در است ممکن ها آن

 آوردن دسدت به برای است ممکن همچنین هابنگاه. کنند اطاعت قانون روح نه و قانون

 کده  مجوز صدور یا تجاری بنگاه سریع ثبت مانند کنند، استفاده رشوه از عمومی خدمتی

 بدا . کندنمی ارائه را خدمت این عمل در اما داندمی شایسته را هاآن نظری نگاه از قانون

 در کنندد، مدی  تدالش  سدخت  محدیط  یدک  در بقاء برای فقط که هاییشرکت کار، این

 .نمایند می مشارکت اییاجر هایشکاف ماندگاری
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 اسدت  ممکدن  برندد،  مدی  سدود  خاص قوانین ضعیف اجرای که از هایی شرکت زمان،هم

 ازطریدق  را کدار  ایدن  هدا آن. نمایندد  اقدام تراثربخش اجرای بردن میان از برای فعاالنه

 یدا  فراگیدر  قدوانین  تصدریق  از جلدوگیری  منظوربه تقنینی سطق در نفوذشان از استفاده

 مقامدات  یدا  خدود  سدودآور  روابدط  از اسدتفاده  موجب که دهندمی انجام مفهومنا قوانین

 بده  نیداز  درصدورت  - هدا  دادگاه توجه جلب یا خاص شرایط آوردن دست به برای عمومی

 دیگدر  و خواری رشوه از استفاده با تواند می خصوصی بخش. شود می - ها دادگاه قیاوت

 .بیفزاید اجرایی افشک مشکل به قانون، دورزدن برای فساد اشکال
 

 کند م  کمک جراجی  شاف  مشال حل به خصوص  بخش

 پی در و شناسد می را اجرایی شکاف منفی جانبی عوارض خصوصی بخش مورد، این در

 حدل  هددف  بده  رسدیدن  برای مؤثر ابزارهایی و راهبردها از استفاده وسیله تا به است آن

 در همکداری  ازطریدق  تواندد  مدی  تجداری  جامعده  مثدال  عندوان  به. نماید کمک مشکل،

 فراینددهای  در شدفاف  و جمعدی  نظدر  یدک  به بازرگانی، های اتاق و تجاری های انجمن

    در خصوصدی  بخش همکاری خود نوبه به مسئله این. برسد قانون اجرای و گذاریقانون

 دیگدر  و دولدت  بدا  همکداری  در موجود اجرایی های شکاف ها برایحل راه وجویجست

 بده  توجده  بدا . کندد مدی  تسهیل را ها رسانه و مدنی جامعه های سازمان زجملها نفعان ذی

 متفاوتی منافع که وکارهایی کسب مختلف انواع از کشوری هر در خصوصی بخش اینکه

بدا  . باشدند مدی  اصدالحات  به مند عالقه همه، نه و ها آن از برخی است، شده تشکیل دارد

 شمارشدان  کده  درصدورتی  یکدیگرندد،  بیهش فکری لحاظ به که وکارهایی کسب حال این

 مشدارکت  اجرایدی  شدکاف  مشدکل  کداهش  در فراوانی حد تا توانندمی باشد، زیاد بسیار

 .جویند

 این. نمایند کمک گوناگون هایراه از اجرایی شکاف به پرداختن در قادرند وکارها کسب

 بدرای  مشدترک  نکرد دفاع تا گرفته مربوط قوانین اجرای به خود کردن متعهد از هاراه

 .است نوسان در دولت ازسوی قوانین اجرای
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 هفی شاف  به پادجختن در خصوص  بخش باجی ممان هفی رجه

 جراجی 

 دجخل  تمهیدجت
 

 ها رویه آزمودن با باید اجرایی پرکردن شکاف در معنادار ظهوری برای داشتن وکار کسب

 است ممکن مسئله این. شود شروع در زمان الزم آن بهبود و خود داخلی های سیاست و

 اجباری استاندارهای براساس پایداری یا مالی افشای به مربوط الزامات با موافقت شامل

 . باشد کار مقررات یا محصول ایمنی

گذاشته  وکاری کسب هر برعهده که است چیزی روزمره عملیات به قانون ترجمان عمل

 است کارآفرینان و انفرادی های اهبنگ های کنش درنهایت، مجموع هرحال، به. است شده 

  .نماید می کمک پرکردن آن در یا و اجرایی شکاف ایجاد در یا که

 ایدن . شدود مدی  شدروع  شدرکتی  خدوب  حکمرانی با وکارها کسب ازسوی قانونی انطباق

 شدرکت،  در پاسخگو و شفاف سازیتصمیم برای سازوکارهایی و قواعد شامل حکمرانی

 حکمراندی  سدنتی  نگداه  از. باشدد  مدی  روزانده  عملیات در هم و تجاری استراتهی در هم

 عمدومی  صدورت  بده  شدده  فهرسدت  های شرکت بر تنها که شد می تلقی چیزی شرکتی

 . بود اعمال قابل

 هدای  شرکت خانوادگی، های بنگاه مانند وکارها سایر کسب برای موضوع این حال، با این

 هدای  چدالش  همگی با ها آن .است مهم هم متوسط و کوچک های شرکت حتی و دولتی

 شدکلی  بده  بایدد  هستند و لذا روروبه رهبری انتقال و وکار کسب پایداری مانند مشترکی

 بده  خدود  گدذاران بنیدان  نسدل  از بعد بتواند تجاری بنگاه یک تا شوند مدیریت اثربخش

 اقتصداد  دل در خدوب  شرکتی حکمرانی فعالیت نوعی کار، این با. دهد ادامه خود حیات

 .کرد خواهد کمک اجرایی شکاف مشکل به پرداختن به که آیدجود میوبه
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 عموم  گذجری سیفست جز حمفیت

 تغییدر  در را فعدالی  نقدش  تواندد مدی  خود های فعالیت پیشبرد بر عالوه خصوصی بخش

 عندوان  بده  خصوصدی  بخش. کند بازی اجرایی های شکاف به منجر نهادی های موقعیت

 سازی تصمیم بر قادر است بازار بر مبتنی اقتصادهای در ماتخد و کاال اصلی کننده تهیه

 ازطریدق  تواندد  می مسئله این. بگذارد تأثیر اجرایی پرکردن شکاف به کمک نهایت در و

 هدایی سدازمان  دیگر و اقتصادی فکر های اتاق و بازرگانی های اتاق تجاری، های انجمن

 و عمدومی  وگدوی تگفد  ازطریدق  و عمدومی  همدایش  در را خصوصی بخش صدای که

 انجدام  کنندد، مدی  نماینددگی  محلدی  سطوح هم و ملی سطق در هم دولت با خصوصی

 .پذیرد

 خدمات، آموزش کننده فراهم تجاری های انجمن که کنند می فکر افراد از بسیاری اگرچه

 از بیشدتر  خیلدی  هاآن اما هستند خودشان تجاری اعیای برای ایشبکه های فرصت و

 هدای  تدالش  توانندد  مدی  داوطلبانه مستقل تجاری های انجمن. کنند لعم توانندمی این

 تقنیندی  موضدوعات  بدر  تمرکز وسیله به را شانمحلی تجاری محیط بهبود برای حمایتی

 و سدطوح  یدا  اطالعدات  بده  دسترسی و افشا قواعد تجاری، خروج و ورود مقررات مانند

 بدا  را اعیا خدمات اثربخش، اریتج هایانجمن بنابراین کنند، هدایت مالیاتی هایرویه

 کده جایی و اعیایشان تحت نفوذ نواحی در سیاستی اصالحات برای حمایتی های برنامه

 در خصوصدی  بخدش  مشدارکت  بدا . آمیزندد درهم می کنند، می فعالیت ها آن های انجمن

پرکردن  به و شود می تقویت خوب حکمرانی شفاف حمایتی فرایندهای سیاستی، مباحث

 .کند می کمک اییاجر شکاف

 

 [رجیزن ]گای الب  مقفبل در حمفیت

 و حمایت میان که است مهم مسئله این عمومی، رایزنی وجود به نیاز از گفتن سخن در

 در و شدوند مدی  اسدتفاده  هدم  جای به اغلب یادشده اصطالح دو. شویم قائل تمایز البی
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 در خداص  موضوع یک علیه یا له سازیتصمیم بر نفوذ برای ها آن دو هر وسیع، معنایی

 تعامالت به گریالبی. است محدود گریالبی قلمرو عمل، در حال با این. هستند تالش

 را تدر  گسدترده  هدای  حدوزه  هدای  دیدگاه لزوماً و شود می محدود سازانتصمیم با مستقیم

 غیرقانونی های همکاری و فاسد رفتارهای ادعای با همچنین گری البی .دهد نمی بازتاب

 بدر  که است گروهی تالش نوعی حمایت، مقابل، در. است ارتباط در نیز گذارانقانون با

     متمرکدز  اخالقدی  و شدفاف  بداز،  ایشدیوه  بده  خداص  عمومی قوانین و هاسیاست تغییر

 شدود،  هددایت  ملدی  یدا  ایمنطقه محلی، سطق کدام در اینکه به بسته حمایت. شودمی

 بده  صددایش  رسداندن  بدرای  منطقه هر کدموکراتی حق تریناساسی به که است بحثی

 میدان  ائدتالف  ایجداد  هدا، شامل بسیج توده حمایت. شود می مربوط سازیتصمیم فرایند

 عمومی آگاهی به مربوط گوناگون های کمنین ازطریق پیام رساندن و همفکر هایگروه

 .باشد می

 گیدری تصدمیم  زمدان  در خصوصدی  بخدش  شدفاف  بدازخورد  دریافدت  از گذاریسیاست

 سدود  بسدیار  قدانون  اجدرای  همچندین  و تقنینی هایها برای فعالیت اولویت رخصوصد

 و قدوانین  از بسدیاری  تدأثیر  تحدت  مسدتقیم  شکل به وکارها کسب که از آنجایی. برد می

 و موجدود  قدوانین  نقایص شناسایی برای موقعیت بهترین گیرند،می قرار دولتی مقررات

 قددوانین. دارنددد را منسددجم سیاسددتی هددای حددل راه توصددیه همچنددین و هدداآن اجددرای

 روشدنی، تأثیرگدذار   به و نفعان ذی هایدغدغه به دهنده ارجاع و ها ورودی دهنده انعکاس

 بددون  کده  دارندد  قوانینی با مقایسه در اجرا برای بهتری بسیار شانس احتماالً ها، آن بر

 .است شده ایجاد عمومی رایزنی گونه هیچ

 

 رمع  جقدجم

 از بیشدتر  کنندد، مدی  کمدک  فسداد  مانندد  اجرایدی  هدای  شدکاف  بده  که پیچیده مسائل

 موفق هایحلراه بنابراین. بزنند ضربه آن به توانند می واحد های سازمان یا وکارها کسب
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 ایده یک به متعهد که است مختلف نفعانذی از بسیاری میان در جمعی تالشی نیازمند

. شدود مدی  محسدوب  خدوبی  مونده ن ضدفسداد  هدای  در این میان، تالش. هستند محکم

 فیدای  مندافع  و کنند اطاعت را تمایل دارند تا قانون ها شرکت اکثر اصل، در که درحالی

 انجام است، گسترده آن در فساد که شورهاییک رد اما کنند،می درک را پاک وکار کسب

 انجدام  از اگدر  کده  ترسدند  مدی  ایدن  از انفرادی وکارهای کسب .نماید می مشکل کار این

 را خود هاآن نکنند، پیروی مسئله این از دیگر هایشرکت و کنند اجتناب فاسد قداماتا

 از کدافی  شدماری  کده  زمدانی  تنهدا . داد خواهندد  قدرار  نامساوی رقابتی موقعیت یک در

 دارای بیشدتری  و بیشدتر  هایبنگاه و بوده فساد با مبارزه به متعهد آشکارا وکارها، کسب

 دنبدال  بدرای  جدید راهنمایی به تواندمی مبارزه این باشند، نونقا از پیروی برای انگیزه

 .شود تبدیل کردن

 داوطلبانده  اتخداذ  ضدفسداد،  هدای  کمندین  مانند ابتکارهایی شامل تواند می جمعی اقدام

 هااین. باشد اخالقی تجاری رفتار قوانین یا وکار کسب استانداردهای و مطلوب هایرویه

 بدر  غلبده  برای آمیزموفقیت شکلی به جهان سراسر کارهایو کسب که هستند ابزارهایی

 دارد، اجرایدی  شدکاف  مشدکل  در منفعل یا و فعال مشارکت تجاری جامعه که موقعیتی

 .شود می استفاده
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 مدنی جامعه (۳

 اجرایدی  شدکاف  بده  پدرداختن  در نفعان ذی ترین مهم یکی از مدنی جامعه های سازمان

 مشدارکت  بدرای  هدا آن. اندد  دولدت  و جامعده  بدین  ساسیا پیوندهای ها آن زیرا. هستند

 دربداره  اطالعاتی دولت برای و زنندمی کانال گذاری سیاست فرایند سمت به شهروندان

 کنند، می رصد را دولت اقدامات همچنین ها آن. آورند می فراهم را شود انجام باید آنچه

 کنندد می کمک مقامات داشتن نگه پاسخگو به گردانند،بازمی شهروندان به را اطالعات

 این مدنی جامعه بنابراین. دارندمی نگه مسئول شهروندان، نیازهای به نسبت را هاآن و

 اجدرای  و قدوانین  در گونداگون  اجتمداعی  هایگروه منافع که کندمی ایجاد را اطمینان

 .است شده داده بازتاب ها آن

 

 جحتمفل  سنفریوهفی

 ندجرد رج کشور در فعفلیت جرفزه مدن  رفمعه

 و تأسدیس  اجدازه  آن ضمن و افتدمی اتفاق کشورها در که است سناریویی بدترین این

 بخدش  بایدد  مددنی  جامعده . شدود نمی داده مدنی جامعه گوناگون هایگروه به آزاد کار

 از متندوع  ای مجموعه دهنده نشان زیرا باشد کشور هر اجتماعی انداز چشم از گریزناپذیر

 .است اثربخش گذاری سیاست و سالم سیاسی وگویگفت ایبر حیاتی منافع

 ممکدن  هدا دولدت  گوناگون، منافع درمورد مختلف نظرات بیان برای آزادی وجود بدون

 از های حل راه اجرای یا جامعه در مهم موضوعات به نتوانند یا باشند نداشته تمایل است

 .بنردازند شود، می اجرایی شکاف به منجر که موجود پیش

 

 مدن  رفمعه نقش بودن حدودم

 سدخت  بسدیار  هدای دسدتورالعمل  براساس اما فعالیت به مجاز مدنی جامعه مورد این در

 درمدورد  یدری گ تصمیم آزادی یعنی) مدنی جامعه ویهگی تریناساسی که ازآنجایی. است
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 مددنی  جامعده  برای است، نشده تیمین( است ارتباط برقراری به مند عالقه کجا با اینکه

 بسدیاری  در معمول سناریوی این. کند حمله اجرایی شکاف موضوع به که نیست ممکن

 عملکرد برای مدنی جامعه های سازمان به ها دولت کهجایی است، اقتدارگرا کشورهای از

 مسدکن  رایگدان،  پزشکی های مراقبت) بشردوستانه خدمات مانند محدود های عرصه در

 مانندد  هدایی  فعالیت اما دهند، می اجازه( موارد رسای و یتیمان آموزش ها،خانمانبی برای

 .است ممنوع شدت به ضدفساد و بهتر حکمرانی برای کار

 بسدیار  ازطریدق  کنندد می را محدود مدنی جامعه استقالل ها دولت آن در که دیگری راه

 شدمار  بی های محدودیت دادن قرار و مدنی جامعه هایسازمان فرایند ثبت نمودن دشوار

 اقتددارگرا  هدای دولدت . کنند دریافت توانندمی ها سازمان این است که اعتباراتی انواع بر

 تدأثیر  مددیریت  انتخداب  یدا  مدیره هیأت انتصابات بر که روندمی پیش آنجا تا همچنین

 حدال  درعدین  و تیدمین  را گونداگون  هایسازمان بر دولت نظارت از اطمینان و بگذارند

 .خود نمایند شورک در مدنی جامعه ظاهر حفظ بر سعی

 

 نفکفف  مفل  منفبع و ظافیت

 در را کامدل  شدن عملیاتی کافی برای مادی ابزارهای و انسانی نیروی باید مدنی جامعه

 مندابع . شدود مدی  محسدوب  چدالش  یک اغلب مسئله این حال با این. باشد داشته اختیار

 دسدتورکار  ارائده  در نیبیپیش غیرقابل مانعی تواندمی مالی منابع فقدان و ناکافی انسانی

 مدنی جامعه هایسازمان. باشد آن اهداف به دستیابی همچنین و عموم به مدنی جامعه

 نقدش  مدؤثر،  طدور  بده  توانند نمی هستند، عمل برای ضروری ابزارهای فقدان بند در که

 دارای همچندین  مسئله این. نمایند ایفا را «عمومی نگهبان» عنوان به عمل خود ابتدایی

 اگدر  کده  معندی  ایدن  بده  اسدت  اجرایدی  هدای شدکاف  درخصوص مستقیم هاییداللت

 الزم مادی ابزار و انسانی نیروی موضوع بر ازحد بیش تمرکزی مدنی جامعه های سازمان

 یدافتن  درگیدر  سطحی صورت به تواند می تنها مدنی جامعه آنگاه باشند، داشته بقاء برای
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 اجدرای  رصد برای کافی منابع و زمان اینکه به برسد چه باشد، تقنینی جدید های حل راه

 .دهد اختصاص را قوانین

 

 جراجی  شاف  با مدن  رفمعه تماکز عدم

 آن تمرکدز  است ممکن اما دهد، می انجام آزادانه را خود کار مدنی جامعه سناریو، این در

 مدانع  تدرین بدزرگ  مسئله، این .باشد نداشته موجود مقررات و قوانین اجرای به ارتباطی

 مربدوط  اگدر قدوانین   مثال برای) باشدمی مقررات و قواعد وجودی آن دلیل تحقق برای

 انددازه  بده  مختلدف  دالیل به است ممکن مدنی جامعه( باشند شده  تصویب از این پیش 

 مدنی جامعه هایسازمان از بسیاری نمونه برای. ننردازد اجرایی شکاف موضوع به کافی

 از حمایدت  مانندد  گسترده اجتماعی موضوعات بر خاص نقوانی اجرای بر تمرکز جایبه

از . کنندد  مدی  تمرکدز  بشدر  حقدوق  از حمایدت  و بهتدر  عمومی خدمات کنندگان،مصرف

 نباشند اجرایی هایشکاف به پرداختن به مند عالقه است ممکن ها سازمان دیگر منظری

 ازانددازه  بدیش  گذارندیم تأثیر قانونی اجرای بر که اجرایی هایرویه و تقنینی فرایند زیرا

 .کرد حمله آن به توان نمی که ایهستند به گونه پیچیده

 و قدوانین  اجدرای  از حمایدت  و نظدارت  در بایدد  مددنی  جامعده  های سازمان همه، با این

 تحقدق  بدرای  واقعدی  مدانع  زیدرا  شدوند  درگیدر  کاریشدان  یمحدوده به مربوط مقررات

 در مدنی جامعه حیاتی نفع بنابراین. دارد قرار ااجر مرحله در اهدافشان، اغلب و ابتکارات

 وسدیع  یگسدتره  ازطریق و کند کار اجرایی شکاف موضوع درمورد فعاالنه که است این

 همکاری ها شکاف دست از این پرکردن بسیاری و کردن کوچک در بتواند هایشفعالیت

 .نماید

 

 جراجی  شاف  در مدن  رفمعه فعفالنه درگیاشدن

 بده . کرد خواهد پیدا کشور در مدنی جامعه در طبیعی متحد یک دولت انی،آرم حالت در

 سدودبران  اندد،  آمدده  وجودبه گوناگون دالیل به که افرادی و ها گروه گذشت، که شرحی
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 اهمیدت  حدائز  مطلدب  این به اشاره حال با این. هستند اجرایی پرکردن شکاف از طبیعی

 اسدت  ممکن مختلف هایگروه هدافا و نیست همگن وجود یک مدنی جامعه که است

 تدأثیر  اجرایدی  بر شدکاف  تواند می خود نوبه به مسئله این. باشد متفاوت بسیار یکدیگر با

 از هدایی بخدش  بدر  تواند می مدنی جامعه مختلف های گروه تمرکز مثال عنوان به. بگذارد

 آن در کده  شدود  متمرکز ها مالیات وضع مانند مهم موضوعی درمورد فراگیر اصالح یک

 دیگدر  وسدیله  بده  شددت  بده  اسدت  ممکدن  ها سازمان برخی وسیله به موردحمایت عناصر

 کده  کنندد  موافقدت  نفعان ذی اگر اکثر حتی درنتیجه. گیرد قرار مخالفت مورد ها سازمان

 .شود می مواجه بست بن با اجرای آن است، موردنیاز فراگیر اصالحات

 

 جراجی  شاف  به پادجختن در مدن  رفمعه باجی ممان هفی رجه

 قدوانین . کندد  بازی اجرایی شکاف مسئله به پرداختن در را فعالی نقش باید مدنی جامعه

 زمدانی  تنهدا  رسدند، مدی  تصویب به مدنی جامعه های تالش نتیجه عنوان به که مختلفی

 مقدررات  اجدرای  بدر  بایدد  مدنی جامعه از گروهی هر و باشد اجرا شده که دهدمی معنی

 حفاظدت  که است قوانین موفق اجرای تنها. کنند تأکید خودشان تمرکز حوزه به مربوط

 در درگیرشددن  ازطریدق  مددنی  جامعده . کدرد  خواهدد  تیدمین  را هاآن منافع از مناسب

 موضدوعات  برخدی  پیرامدون  عمومی بحث فیای بازکردن باهدف حمایتی، هایکمنین

 و اجتمداعی  اننفعد ذی دیگدر  بدا  همراهدی  و دولدت  بدا  وگدو گفدت  نمدودن  آغاز خاص،

 هدای  گدروه  .براندد  پیش به را هدف این تواند می المللی بین و داخلی همفکر های سازمان

 در مهدم  صددایی  بده  شدن تبدیل توانایی ها مشارکت این تشکیل ازطریق مدنی جامعه

 .دارند را ها آن کار با مرتبط سازیتصمیم فرایند در مشارکت و سیاستی موضوعات
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 دولت بف همافری

 بندابراین . کندمی اجرا را هاآن و تصویب را جدید مقررات که است دولت این آخر، تدس

 تدا  باشدند  داشدته  هادولت با نزدیکی همکاری که است مدنی جامعه هایسازمان نفع به

 مسدئله  ایدن  کده  درحدالی . شدود  تیدمین  نهفته، جدید هنجارهای در که هایشاناندیشه

 ندارد، مدنی جامعه هایسازمان به مناسبی نگاه دولت که کشورهایی در ویهه به تواند می

 اساسدی  گدامی  دولت، با سازنده وگوییگفت انداختن راه به .باشد سنگین بسیار فرایندی

 تواندد  مدی  وگوییگفت چنین. است قانون اجرای مترتب بر مختلف اجتماعی منافع برای

 در مددنی  جامعده  رکتمشدا  شدامل  هاروش این. شود انجام متفاوتی هایروش ازطریق

 هدای  گروه در مشارکت ها، آن اجرای و خاص تقنینی موضوعات درمورد عمومی جلسات

 حمدایتی  هدای کمنین یا هاسیاست اجرای درمورد رایزنی برای هادولت گاهی که کاری

 و اجدرا  غدامض  مسائل درخصوص سازانتصمیم توجه جلب منظور به که است گوناگونی

 .شود می ایجاد ماقدا برای آوردن فشار

 

 خصوص  بخش بف همافری

 خداص  موضوعات برخی در گاهی خصوصی بخش و مدنی جامعه اهداف و نقش اگرچه

 قوانین اجرای و خوب حکمرانی برای که هنگامی اما گیرند می قرار تعارض در یکدیگر با

 ایدن  سدنردن  خداطر  بده . برند می سود اجرایی پرکردن شکاف از دو هر شوند، می مطرح

   دیگدر  و مسدتقل  بازرگدانی  هدای  اتداق  تجداری،  هدای  انجمدن  کده  است مهم کته نیزن

 جامعده  از بخشدی  اقتصدادی،  فکر هایاتاق مانند خصوصی بخش متمرکز هایسازمان

        تدأثیر  کدارآفرینی  هدای  وضدعیت  بدر  حیداتی  قدوانین  کده  زمدانی  ویدهه  به و هستند مدنی

 اجدرای  هدای حدوزه  دیگدر . نمایند رایی کمکاج پرکردن شکاف در توانندمی گذارند،می

 تقویدت  را عمدومی  خدمات ارائه که مقرراتی تا فساد با مبارزه به مربوط قوانین از قانون

 را مسداعد  وکدار  کسدب  فیدای  هاآن زیرا است مهم خصوصی بخش برای نیز کنندمی
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 بدرای  قدوی  دالیلدی  دو هدر  خصوصدی  بخدش  و مدنی جامعه بنابراین. آورندمی فراهم

 .دارند همکاری

 قادرندد  تجداری  هدای سازمان. باشد داشته مختلفی اشکال تواند می هاهمکاری گونه این

 بدرای  را ای گسدترده  هدای ائدتالف  مدنی، جامعه هایسازمان دیگر با همکاری ازطریق

   تواندد مدی  نیدز  خصوصدی  بخدش . نمایند ایجاد موردعالقه دوجانبه موضوعات بر تمرکز

 کلیددی  منبدع  یک و) مدنی جامعه هایسازمان برای اطالعات مهم منبع یک عنوانبه

 بدر  کده  گونداگونی  مقدررات  و قدوانین  اجرای حالت در( محورتحقیق های سازمان برای

 سدرانجام، . شدوند  گرفتده  کدار  بده  گذارندد،  مدی  تدأثیر  توسدعه  انداز چشم و کشور اقتصاد

 باشدند،  مددنی  جامعده  های انسازم مالی تأمین برای مهمی منبع توانند می وکارها کسب

 اسدتقالل  تدا  کنندد  می حمایت سازمان مأموریت از و اند شفاف هایی مشارکت زیرا چنین

 .ندهند قرار المصالحه وجه را افراد

 

 جراجی  شاف  به حمله باجی چفرچوب 

 اقتصدادی،  و دموکراتیدک  حکمراندی  بهبود و اجرایی هایشکاف به مؤثر پرداختن برای

 وضدعیت  دربداره  بایدد  تنهدا  ابتدا نه مدنی جامعه های سازمان دیگر و ریتجا های انجمن

 باعدث  اسدت  ممکدن  کده  اساسی نهادهای درمورد بلکه خاص، مقررات و قوانین اجرای

   المللدی بدین  حکمراندی  بنددی رتبده  و هاشاخص. بنردازند تحلیل به نیز شوند آن اجرای

 نیازمندد  عملدی  برنامده  یدک  بده  یآگاه این تبدیل. باشد مفیدی عزیمت نقطه تواندمی

 :است زیر کلیدی های گام

 انجدام  شدوند،  می انجام که ای شیوه به کارها چرا :درست های سؤال پرسیدن .0

 چده  شوند می خاص قوانین اجرای مانع که هایی انگیزه و مؤسسات شوند؟ می

 بدرای  سدودمند  الگدویی  جهدانی  درسدتکاری  سدازمان  هدای ارزیابی هستند؟

 میدان  تمدایز  ایجداد  و بندیطبقه ازطریق را هاییپرسش نینچ دهیسازمان

 .آورد می فراهم عمل میدان همچنین و هاکتاب در قوانین
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 هدای  حمایت دقیق، و پیچیده سؤاالت به شده تحقیق خوبی به های پاس  ارائه

 کده زمدانی  هم آن هایشانپیام اثربخشی برای مهم ابزاری عنوان به را مردمی

 صدرف  جایبه توانند،می حامیان. آورد می دنبال به دارد، جودو اصالح تقاضای

 کدردن  مشدخص  برای ها پاس  این از قانون، اجرای در دولت ناتوانی از انتقاد

 احتمداالً  کده  کنندد  استفاده عمومی انتقاد جای به اجرا قابل و خاص اصالحات

 .شود می تقویت دولت وسیله به

 حمدایتی  و دارای وجهده  اصدالحی  تکاراب هر اینکه برای: نفعان ذی مشارکت .0

 درمدورد  مشدترک  شدکل  به هاگروه تمام تا است الزم باشد، معنادار و محلی

 .کنند وگوگفت و بحث گذارد،می تأثیر هاآن بر که اجرایی شکاف مشکالت

 فشدار  بودن، اثربخش برای. رسد نمی انجام به باره یک چیز همه: بندی اولویت .1

 متمرکدز  اهمیدت  بیشدترین  دارای موضوعات انتخاب بر باید اصالحات برای

 .باشد

 دسدتیابی  قابل اصالحات اهداف اینکه از اطمینان برای: راهبردی ریزی برنامه .2

 .بگیرند نظردر را خود منطقی اساسی مدل باید طلبان اصالح باشند، معنادار و

 هاها     ورودیها     فعالیتمدت       خروجینتایج بلندمدت       نتایج کوتاه 

 بده  رسدیدن  بدرای  متحددان  و شرکا شناسایی[: کشور مناطق] مناطق بسیج .1

 یدا  هدا فعالیدت  محصدول  اغلب اجرایی هایشکاف زیرا است حیاتی ،موفقیت

 بدرای  گسدترده  ائدتالف  یک بلند صدای نیازمند که هستند پنهانی نفوذهای

 .باشند می تغییر بر تأثیرگذاری

 

 مدن  رفمعه هفی سفزمفن دیگا بف شاجکت

 یکدیگر با مشترک دلیل یک که به همفکر هایسازمان هرچه. است آفرین قدرت عدد،

     چندین  .بدود  خواهدد  بیشدتر  هدا  تدالش  ایدن  اثربخشدی  میدزان  کنند، بیشتر باشدند،  کار

 از بخشی یا داخلی مدنی جامعه هایگروه شامل تنها است ممکن مشترکی، هایتالش
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 مانند خاص اصولی به کشور تعهدات اجرای از حمایت در تربزرگ المللیبین ابتکار یک

 نفدوذ  گسدترش  عصدر  در. باشدد  عمومی هاینیازمندی در شفافیت یا کار قوانین اجرای

 از ترساده مشارکتی چنین گیریشکل اجتماعی، هایرسانه محبوبیت افزایش و اینترنت

 را همدیگر هرگز صورت این غیر رد که شود می هایی سازمان ارتباط باعث زیرا است قبل

 بده  تواندد  مدی  تر باتجربه و تر بزرگ های سازمان با همکاری این، بر عالوه. شناختند نمی

 حمدایتی  هدای  مهدارت  بهبدود  و گسترده شناخت برای جدیدترو  تر کوچک های سازمان

 .کند کمک ها آن

  

 هف رسفنه بف مشفرکت

 شدکلی  بده  را خدود  اهدداف  و هدا برنامده  بتواندد  که است مهم بسیار مدنی جامعه برای

 شدکل  بهتدرین  بده  آزاد هدای رسانه همکاری با مسئله این. دهد ارائه عموم به اثربخش

. شودنمی تیمین جهان سراسر در اندازه یک به هارسانه آزادی متأسفانه. شود می انجام

بدرای  اسدت   دسدترس  در از آنچده  تدا  اسدت  مدنی جامعه نفع به مسئله این حال، با این

ها در زندگی روزمره مردم حیور دارندد و  رسانه. ها و اهداف استفاده نمایدارتقای برنامه

 کمدک  مددنی  جامعده  اهدداف  و ها تالش نمودن تر شفاف برای مهم شکلی توانند بهمی

 آن وجود بر تأکید ازطریق خواه اجرایی شکاف با مبارزه برای همچنین مسئله این. کنند

 که اصالحاتی اثربخشی عدم درمورد پرسش ازطریق غیرمستقیم شکل به یا هارسانه در

 .گردد می استفاده شود، اجرا بود قرار
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 اجرایی شکاف پرکردن مزایای: بندیجمع

 سیاستی، کلیدی هایحوزه در اجرایی شکاف اگر دهد،می نشان کشورها تجربه کهچنان

 کدردن  کوچک. دارد جامعه کل برای آشکاری مزایای شود، پراصطالحاً  و کوچک گردد

 ایدن . سدازد  مدی  ممکدن  را سیاسی و اجتماعی اصالحات اجرایی، شکاف و از بین بردن

    شدود،  اجدرا  درسدتی  بده  اگدر  امدا . باشد داشته کوچکی انداز چشم است ممکن اصالحات

 اگدر . شدود  گرفتده  کدار  به آینده در فراگیرتر اصالحات برای هایی پایه عنوان به توانندمی

 کده  هنگدامی  و -باشدد  دار معندی  و روشدن  است، اجرا شده و تصویب قوانین، که شیرو

 تدر آسدان  ضدروری،  اصدالحاتی  چنین انجام -شوندمی اجرا قطعاً قوانین که ببیند عموم

 .بود خواهد

 و نهادهدا  ناهمداهنگی  بدا  اغلدب  اجدرا  فقددان  کده  اسدت  مهدم  نکته این داشتن یاد به

بدا  . اسدت  مواجده  هسدتند،  گدذاری  قدانون  ازطریق مناسب پیگیری مانع که هایی انگیزه

 بدر  مدنی جامعه و خصوصی بخش دولت، یعنی اجتماعی عمده نفع ذی سه اگر حال، این

 اجدرای  رانددن  جلدو  بده  بدرای  هماهندگ  تالشدی  و کنند غلبه متیاد انگیزشی ساختار

 .بود خواهند برخوردار توجهی قابل منافع از دهند، انجام کلیدی اصالحات

 اعتمداد  او بده  مدردم  که دارد احتمال بیشتری وجود کند عمل هایش وعده به دولت اگر

 هدا  دولدت  غیردموکراتیدک،  کشدورهای  در حتدی  امدا . نمایند انتخاب را او دوباره و کرده

 اسدت  بیشدتر  حتدی  مسئله این موارد، برخی و در گیرندمی قرار عمومی افکار فشار تحت

 دموکراتیدک  هدای روزنده  غیداب  در پایدار اجرایی افشک با عمومی هایناخشنودی زیرا

 انجدام  و قدانون  اجدرای . شدود  منجدر  اجتماعی هایناآرامی به تواندمی وگو،گفت برای

 بدر  غلبده  بده  متعهدد  شدکل جددی    به هادولت اگر اما است، دشوار فرایندی اصالحات،

 تمایدل  اصدالحات  از حمایدت  و درک بده  نسدبت  نیدز  شدهروندان  شوند، اجرایی شکاف

 .داد خواهند نشان بیشتری
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. ببدرد  سدود  اجرایی شکاف کاهش از تا است آن پی در ویهه شکلی به خصوصی بخش

 نظدام  بده  بتواندد  کده  است مهم وکارها کسب برای جامعه، دیگر های بخش مانند درست

 کده  نظام حقوقی یک. کنند اعتماد شده طراحی خود هایفعالیت تنظیم برای که حقوقی

 زیدرا  نیسدت  تجدارت  انجدام  بدرای  مناسدبی  محیط نیاورد، فراهم را کافی ونیقان امنیت

 مدوارد،  اغلدب  در. شودمی رها اجرا غیرقابل و مبهم وظایف و حقوق با خصوصی بخش

 اجرایدی  شکاف وجود معنی به شده، مدیریت ضعیف شکل به که حقوقی نظام یک وجود

 .است

 کشدورها  توسعه اندازهای چشم کند، می اردشو را وکارها کسب مقررات و قوانین که زمانی

 در قدوانین  کده  افتدد  مدی  اتفداق  زمدانی  فشارزا، مشکل یک. شود می سختی دستخوش

 عمدل،  در امدا  کنندد وکدار جلدوه مدی    کسدب  در نقدش دوسدتدار   ها کتاب اوراق الی البه

ابل غیرق از ای درجه و فساد برای هایی را فرصت مسئله، این و مانند می باقی اجراییغیر

 بسیاری. سازد می مشکل را گذاری سرمایه و کارآفرینی و آورد می فراهم بودن بینی پیش 

 قوانین اگرچه که کنند عمل هایی مکان در است بهتر که برآنند وکارها کسب صاحبان از

 ازنظدر  مثدال،  عندوان  بده ) نددارد،  قدرار  بهینه حالت در هاآن دیدگاه از احتماالً مقررات و

 و شدود  مدی  اجرا منسجم صورت به اما( بندی مالیات سطوح یا ها روش نام، ثبت های رویه

 نظر به درست قانونی چارچوب که کنند کار جایی در اینکه تا هستند نیز بینی پیش قابل

 .نیست وکار کسب عملی صاحبان با تجربه مطابق اما رسدمی

 بنگداه  عیدای ا کداهش  امکدان  کده  اسدت  ایدن  اجرایی شکاف بر غلبه مزایای دیگر از

 بدرای  قدانونی  الزامدات  اگدر . باشدد  داشدته  وجدود  غیررسدمی  اقتصداد  در کنندده  شرکت

 کنند نامثبت رسمی شکل به که بود خواهد آسان ها بنگاه برای باشد، ساده وکارها کسب

 بده  بخشدیدن  رسدمیت  زمان،هم. دهند انجام قانون حمایت تحت را خود هایفعالیت و

 نهادهدای  بده  هدا بنگداه  ایدن  زیدرا  اسدت  خدوب  آن کلیدت  در جامعده  برای وکار کسب

 .شوند می تبدیل مالیات کننده پرداخت
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 قدوانین  کمدک  بده  ندرود  بدین  از و نشدود  کوچدک  اجرایی شکاف اگر ترتیب همین به

 و خددمات  و بیشدتر  وری بهدره  کدارگران،  بیشدتر  رضایت توانمی هافعالیت کننده تنظیم

 . نمود تیمین را بهتر کاالی

 صداحبان  گدروه  دو هر برای مستقیم شکل به اجرایی هایشکاف بردن بین از ین،بنابرا

بده   مزایایی ها آن کنندگان مصرف برای غیرمستقیم طور به و هاآن کارکنان و وکار کسب

 .کند می خلق همه برای را بیشتری های فرصت و همراه دارد

 بدرای . دارد حیداتی  اهمیتدی  نیدز  مددنی  جامعه برای اجرایی شکاف مشکل به پرداختن

 خداص  های حوزه در اجرایی های از میان برداشتن شکاف و کردن کوچک ها گروه برخی

 تیدمین  را اطالعدات  بده  دسترسی یا عمومی مقامات پذیری مسئولیت که قوانینی مانند

اجرایدی   شدکاف  هدا حدوزه  این در اگر. باشد ها آن کار اولیه تمرکز است ممکن کنند،می

موضدوعات   دیگدر  بر اثربخش شکلی به توانند می افراد باشد، رفته ینازب یا کوچک شده

 از تدرس  بددون  شدوند،  متمرکز سیاستی جدید هایحلراه یا بودجه بیشتر شفافیت مثالً

  .شود تخریب ناکافی اجرای وسیله به ها آن های تالش اینکه

خواهندد شدد،    اگر این اطمینان وجود داشته باشد که قوانین تصویب شده به واقدع اجدرا  

شود، بدون این هایش صرف میآنگاه انرژی جامعه مدنی به شکلی بهتر در مرکز فعالیت

 .معنادار نخواهد بود هایش، حتی اگر به قانون هم عمل شود، عمالًنگرانی که تالش

های مختلف جامعه مدنی تواند به بروز تنوع بیشتر در میان گروهاین مسئله همچنین می

شود و بدرای جامعده   خود به تمرکز بیشتر بر موضوعات متنوع منتهی میمنجر شود که 

 .های گسترده از موضوعات اجتماعی مهم منفعت داردازطریق طرح پرسش

تا آن اندازه مفید است که دیگر بده مسدئله شدکاف اجرایدی      این منافع برای هر جامعه

ال جامعده مددنی   اراده سیاسی، درگیرشدن سازنده بخش خصوصی و نقدش فعد  . ننردازد

 . برای غلبه بر این چالش ضروری است
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هیچ دستورالعمل واحدی برای چگونه نزدیک شدن به شکاف اجرایی که بر یک قدانون  

های آزمدون  حلاما قطعاً برخی راه. گذارد، وجود نداردخاص در کشور مورد نظر تأثیر می

ایدن هددف    سدتیابی بده  در دتواندد  شده و اقدامات خوبی که در اینجا برجسته شده، می

 .کمک کند






