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اندونزی در هزینه ها ردگیری مشارکتی و    بودجه ریزی
ترویج و ردگیری بودجه، پایش از شمایی

تکنیک» و سیاسی:  ابزار روند «پایش عنوان تحت ملی دموکراتیک مؤسسه کتاب از برگرفته

برنامه پیش زمینه و تاریخچه

۱۹۹۰ دهه اواخر در مردم ساالری به گذار آغاز همان از اندونزی
نیازهای رفع برای بتواند بهتر دولت که هدف این با میالدی
اختصاص و حاکمیت تا است کوشیده کند خدمت شهروند
منطقه ای سطح به ملی سطح از کرده، متمرکز غیر را منابع
بر زمانی هر از بیش محلی دولت های رو این از دهد. انتقال
نقشی اجتماعاتشان میان آن تخصیص در و دارند تسلط  منابع
[فرماندار، محلی مقام صدها ۲۰۰۵ سال از می کنند. ایفا مهم
انتخاب مستقیم رأی با کشور سراسر در بخشدار] و شهردار
طور به تا داد امکان مردم به بار نخستین برای این می شوند.
مکانیسمی چنین کنند. انتخاب را دولت محلی رهبران مستقیم
شهروند انگیزه کرده، تقویت را جامعه قبال در مسئولیت پذیری

داد. افزایش را محلی دولت عمل کرد نحوه درک برای
که آورد پی در نیز را مقرراتی و قوانین تمرکززدایی موج این
تصمیم گیری روند در شهروند مشارکت برای تازه زمینه ای خود
دموکراتیک مؤسسه ساله سه برنامه می کردند. ایجاد محلی
هزینه ها۲» ردگیری و مشارکتی «بودجه ریزی عنوان تحت ملی۱
اجتماعی توسعه صندوق سرمایه گذاری و جهانی بانک حمایت با

شهروند توانایی تقویت برای تازه مقررات این از تا کوشید ژاپن۳
مستقیم طور به که مسائلی زمینه در محلی دولت با تعامل در
که حال کند. استفاده است تأثیرگذار روزمره اش زندگی بر
منابع تخصیص و غیره] و [مالیات درآمد کسب مسئولیت
بود گرفته قرار منطقه ای دولت های دوش بر زیادی حد تا
هدفش هم هزینه ها» ردگیری و مشارکتی «بودجه ریزی برنامه
سطح در بودجه روند در مردم مشارکت و درک افزایش بر را
به مدنی جامعه ظرفیت سازی برای تالش داد. قرار منطقه
خالقانه، پروژه های در سرمایه گذاری و تخصصی آموزش شکل
را محلی دولت هزینه های تا کرد قادر را شهروندی گروه های
جا آن از کنند. ترویج بیشتر منابع دریافت برای کرده پایش
مورد در ترویج و بودجه پایش در کمی تجربه اندونزی در که
سیستم چون هم موفقی نمونه های داشت وجود عمومی مسائل
گرفته را بود داده جواب هند جنوب در که مدنی گزارش کارت
مطالبات وسیله بدین دادند. تغییر اندونزی شرایط با متناسب
گرفت. شکل سیاسی کلی تر روند در مدنی مشارکت برای محلی
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یمومع تامدخ هئارا و هجدوب یارجا

یمومع تامدخ و هجدوب یبایزرا

اندونزی در بودجه چرخه :۱ شكل

برنامه منطق و اجمالی بررسی

ردگیری و مشارکتی بودجه ریزی برنامه ملی دموکراتیک مؤسسه
دولت مسئولیت پذیری که کرد تنظیم هدف این با را هزینه ها
به بیشتر بودجه تخصیص و پاسخگوتر محلی خدمات محلی،
این به دست یابی برای مؤسسه کند. تشویق را نیازمندان مسائل
افزایش را بودجه چرخه در شهروند مشارکت تا کوشید هدف
اندونزی استان نُه در منطقه ۱۴ شهروندان برنامه این دهد.
تازگی به یا محلی قانون گذاران آن در که داد قرار هدف را
شهروند به صریح طور به که بودند کرده تصویب را خط مشیی
بودجه چرخه در کرده پیدا دسترسی بودجه اسناد به می داد حق

بودند. آن تصویب مشغول یا کند مشارکت
از بتواند شهروند که این برای ملی دموکراتیک مؤسسه
شود بهرمند معنی دار شیوه ای به تازه مشی های خط مزایای
طراحی طوری را هزینه ها ردگیری و مشارکتی بودجه ریزی برنامه

که: کرد

پایش برای مدنی جامعه سازمان های کارگروه ظرفیت •
دهد؛ افزایش را محلی بودجه

بردن باال برای مدنی جامعه سازمان های کارگروه ظرفیت •
را محلی بودجه به مربوط مسائل به نسبت آگاهی سطح

دهد؛ افزایش

ترویج برای مدنی جامعه سازمان های کارگروه ظرفیت •
دهد؛ افزایش را نیازمندان مسائل به منابع تخصیص

ردیابی برای مدنی جامعه سازمان های کارگروه ظرفیت •
دهد؛ افزایش را محلی هزینه های

ارزیابی برای مدنی جامعه سازمان های کارگروه ظرفیت •
دهد. افزایش را عمومی خدمات ارائه نحوه

مستقیم طور که به این جای به ملی دموکراتیک مؤسسه
که محلی مدنی جامعه سازمان های از متشکل کارگروه های به
کمک دهند انجام بودجه به مربوط فعالیت های بودند عالقمند
با سمن هفت و ظرفیت سازی۴ در تخصص با سمنی کند ارائه
به را کار این تا کرد استخدام را فنی۵ کمک ارائه در تخصص
برای «انجمن ظرفیت سازی متخصص سمن برسانند. انجام انجام
دموکراتیک مؤسسه از سمن این داشت. نام مردمی۶» مشارکت
کارگروه هایی توسط تا کرد دریافت را الزم فنی و مالی کمک ملی
ارائه متخصص سمن های مدنی جامعه سازمان های از متشکل
به ورود نقطه های و بودجه چرخه زمینه در را فنی خدمات
با فنی خدمات ارائه متخصص سمن های دهد. آموزش آن
مردمی مشارکت برای انجمن و ملی دموکراتیک مؤسسه یاری
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به عالقمند که مدنی جامعه سازمان های از متشکل کارگروه هایی
ردگیری و ترویج محلی، سطح در بودجه پایش فعالیت های انجام
کارگروه ها این کردند. پشتیبانی را آنان کرده، تأسیس را بودند
بحث مرحله در ترویج راه از کرده، پایش را بودجه تنظیم مرحله
مرحله در کرده، تعامل قانون گذاران] [با بودجه تصویب برای

اجرا مراحل طول در و کرده ردیابی را هزینه کردها بودجه اجرای
گروه های کردند. ارزیابی را عمومی خدمات بودجه ارزیابی و
دسترسی تا کوشیدند بودجه چرخه طول در نیز شهروندی

کند. پیدا افزایش بودجه اطالعات به شهروند

برنامه فعالیت های

بودجه تنظیم روند در مدنی تعامل

هزینه ها» ردگیری و مشارکتی «بودجه برنامه در کنندگان شرکت
تعامل در شروعی نقطه عنوان به «موْسرِنْبان۷» جلسات از
کردند. استفاده فقرا۸ طرفدار بودجه سر بر محلی دولت با
برای عمومی جلسه نوعی اندونزی] کشور [در موسرنبان
این طریق از شهروندان است. ناحیه سطح در برنامه ریزی
توسعه برای تصمیم گیری روند طول در می توانند جلسات
متشکل کارگروه های رو این از کنند. ابزار را نظرشان محلی
در معنی دار شیوه ای به توانستند مدنی جامعه ازسازمان های
کمک ارائه کننده سمن های کنند. شرکت موسرنبان جلسات
اجتماع بودجه اولیت های تا کردند کمک کارگروه ها این به فنی
نخست فنی کمک ارائه کننده سمن های کنند. ارائه و تألیف را
که دادند یاد مدنی جامعه سازمان های از متشکل کارگروه های به
این از تا کنند تسهیل و داده سازمان  را اجتماع مباحثات طور چه
کرد. مشخص را دارد اولیت شهروندان برای که مسائلی بشود راه
قالب در را اولویت ها تا کردند کمک کارگروه ها به بعد مرحله در
آورند. گرد شدند مطرح موسرنبان جلسات در که پیشنهاداتی
از هم مدنی جامعه سازمان های از متشکل کارگروه های برخی
گردهم آیی های و استماع جلسات تسهیل برای پیشنهادات این

کردند. استفاده محلی دولت نمایندگان با انتخابیه حوزه

بودجه ترویج و تحلیل برای مدنی تعامل

چرخه در بخش مهم ترین بودجه تصویب برای بحث مرحله
بودجه مورد در تصمیم گیری مرحله آخرین این زیرا است. بودجه
کارگروه های به اندونزی در بودجه غیرمتمرکز نوین روند است.
این در تا می دهد امکان مدنی جامعه سازمان های از متشکل

کنند. نفوذ اعمال بودجه اختصاص بر مرحله
کارگروه ها که هدف این با فنی کمک دهنده ارائه سمن های
مجلس در بودجه تصویب به مربوط مباحثات در تعامل برای را

دادند: ترتیب را زیر آموزش های کنند، آماده محلی

مقررات؛ و فنی اصطالح های بودجه، اسناد پیش نویس •

بودجه؛ تحلیل شیوه های •

با بودجه و فقرا طرفدار بودجه با مرتبط فکری جنبه های •
جنسیتی۹؛ مالحظات

و بودجه؛ تحلیل بر مبتنی توصیه های •

با کار و دولت در کردن البی شامل ترویج راهبردهای •
رسانه ها

بودجه در ناهم خوانی ها و کمبودها این به رسیدگی برای
در بازنگری مدنی جامعه سازمان های از متشکل کارگروه چندین
محلی دولت که بود آن هدف کردند. ترویج را بودجه تخصیص

کنند. مسئولیت پذیر اجتماع در فقرا قبال  نیازهای در را

هزینه ها ردگیری برای مدنی تعامل

یافت، اختصاص فقرا طرفدار برنامه  های به وجوه که وقتی حتی
برسد نظر مورد افراد دست به واقعاً که نداشت وجود تضمینی
باشد. هم خوان پروژه قراردادهای جزئیات با بودجه که این یا
برنامه اجرای بهبود برای فنی خدمات کننده ارائه سمن های
پایش را بودجه اجرای تا کردند کمک کارگروه ها به فقرا طرفدار
فقرا برای بود قرار که پروژه چندین هزینه های منظور بدین کنند.
مختلفی ابزارهای از کارگروه شد. ردگیری باشد داشته منفعت
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کاربر- نظرسنجی جمله، از کرد؛ استفاده هزینه ها ردگیری برای
حتی مستقیم. مشاهده و شهروند۱۱ گزارش کارت محور۱۰،
مدنی جامعه سازمان های از متشکل کارگروهی مورد یک در
با آیا که شود معلوم تا گرفت اندازه دست با را جاده ای طول

نه. یا دارد مطابقت مناقصه در شده قید فنی مشخصات

عمومی خدمات ارزیابی برای مدنی تعامل

کارگروه ها از دسته آن برای فنی خدمات کننده ارائه سمن های
دوره هایی داشتند عالقه عمومی خدمات ارائه ارزیابی به که
کاربر-محور نظرسنجی و شهروند گزارش کارت کاربرد مورد در
از کنند. گردآوری را اطالعات نوع این بتوانند تا کرد برگزار
طیف مورد در اطالعات گردآوری برای شهروند گزارش کارت
خدمات و آب برق، مخابرات، چون (هم خدمات از وسیعی
کاربر-محور نظرسنجی از هدف اما می شود. استفاده درمانی) 
پزشکان، مثال (برای مشخص خدمات یک از خاصی جنبه ای ثبت

است. درمانی)  نظام در دارو یا خدمات هزینه امدادگران،
خدمات کننده ارائه سمن های و ملی دموکراتیک مؤسسه
جامعه سازمان های از متشکل کارگروه هایی به را زیر موارد فنی

دادند: آموزش ناحیه ۱۴ در مدنی

خدمات ارائه شهروند-محور ارزیابی اولیه درک •
عمومی؛

و شهروند گزارش کارت اجرای راه بردهای و روش ها •
کاربر-محور؛ نظرسنجی

گرد داده مبنای بر توصیه هایی شامل گزارش نویسی •
آمده؛

و محلی؛ دولت مقامات با عمومی مشورت جلسه •

رسانه ها با ارتباط •

کاربر-محور نظرسنجی و شهروند گزارش کارت که شد معلوم
کرد ارزیابی می شد آن کمک به زیرا هستند. مؤثری ابزارهای
شیوه ای به دارند نیاز آن به همه از بیش فقرا که خدماتی آیا که
کارگروه ها به ابزار دو این نه. یا است شده ارائه آن ها به مناسب
ارائه بهبود برای را توصیه هایی شواهد پایه بر تا داد اجازه
همه تقریباً دولت های کنند. تقدیم دولت به عمومی خدمات
از موارد برخی در حتی کردند. استقبال طرح ها این از نواحی
استفاده نیز محلی درازمدت برنامه ریزی های در توصیه ها این
بخشی عنوان به توصیه ها این از ناحیه دولت نیز مواری در شد.

کرد. استفاده عمومی خدمات ارائه کیفیت معمول پایش از

بودجه اطالعات به شهروند دسترسی افزایش

محلی دولت مقامات با بودجه چرخه طول در سمن ها برخی
اطالعات تا کرد کمک آنان به روابطی چنین کردند. ایجاد رابطه
دهند. قرار شهروندان اختیار در بیشتر جزئیاتی با را بودجه
تا کردند کمک کارگروه ها به فنی خدمات کننده ارائه سمن های
اطالعاتی نوع کرده، تحلیل داده، سازمان را بودجه مختلف اسناد
اسناد این که بگیرند تصمیم و کرده تعیین را شود منتشر باید که
پوستر هم کارگروه ها برخی شوند. منتشر طریقی چه از باید
پیچیده زبان آن در که کردند توزیع و طراحی بروشورهایی و
شهروندان برای درکش تا بود شده بیان ساده شیوه ای به بودجه
را بروشورهایشان و پوستر اولیه الگوی گروه ها این شود. ساده تر
که بود آن هدف دادند. قرار محلی دولت مقامات اختیار در
دسترسی برای کارگروه ها فعالیت از تا شوند تشویق مقامات این

کنند. پشتیبانی بودجه اطالعات به شهروند بیشتر

نتایج

در و کرد تحلیل را میالدی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ مالی سال بودجه مدنی جامعه سازمان های از متشکل کارگروه باندون۱۲ منطقه در •
شد. مشخص بودجه در نارسایی روپیه میلیارد ۴۶.۸۶ و میلیارد ۴۶.۳۵ ترتیب به سال هر

کرد. ترویج را معلمان حقوق پرداخت برای وجوهی تخصیص موفق شیوه ای به کارگروه ۲۰۰۸ مالی سال در •
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دولتی سفرهای صرف وجوه از بزرگی بخش که کرد افشا مدنی جامعه سازمان های از متشکل کارگروه تاکاالر۱۳ منطقه در •
کرد. ترویج را دولتی سفرهای هزینه درصدی ۵۰ کاهش موفق شیوه ای به گروه این می شود.

توصیه ها

کرد. اجرا بلند-مدت برنامه هایی صورت به باید را هزینه ها ردگیری و بودجه پایش طرح های •

کنند. تعیین موجود محلی و سیاسی شرایط پایه بر را اولیت هایشان باید همکار گروه های •

شود. تکمیل سازمانی اصالحات با باید اما است ضروری شهروندان برای ظرفیت سازی •

سمن ها کاری زمینه های از گسترده ای طیف از باید آن اعضای می شود تشکل مدنی جامعه سازمان های از کارگروهی اگر •
شیوه ای به بودجه روند طول در آن کمک به تا کند ایجاد ارتباطات از وسیعی شبکه می تواند گروه ترتیب بدین آیند. گرد

کند. کار مختلف دولتی نهادهای و بخش ها با مؤثرتر

مسئولیت پذیری برای ابزاری عنوان به باید انتخابیه حوزه جلسات از حاصل سیاسی۱۴» «قراردادهای و موسرنبان جلسات نتایج از •
کرد. استفاده عمومی اولیت های به رسیدگی به نسبت تعهداتشان قبال در منطقه ای دولت های

کند. راستی آزمایی را پایش یافته های همه انتشار، از پیش باید گروه •

سازمانی ظرفیت سازی برنامه هایی چنین طراحی در باید مشی ها خط تغییر بر تأثیرگذاری و شهروندی تعامل حفظ منظور به •
گرفت. نظر در را دولتی نهادهای و

طرفدار بودجه اختصاص برای مشی هایی خط ایجاد به منجر همه از بیش که کنند تمرکز روندهایی بر باید برنامه هایی چنین •
است. فقرا نیاز مورد همه از بیش که می شود خدماتی و بخش ها به فقرا

بگیرند. نظر در را مناطق در موجود شرایط و مدنی جامعه سازمان های ظرفیت قابلیت های باید برنامه هایی چنین •

به بودجه مرور برای کرده، ترکیب فقر با مرتبط مسائل نقشه ترسیم با را ترویج و تحلیل باید بودجه روند با تعامل از پیش •
شود. توجه خاص طور به بخش ها برخی

باید را مشارکتی برنامه ریزی باشد. داشته وجود دولت و اجتماع بین همکاری فضای باید بهتر عمومی تعامل ایجاد برای •
زد. پیوند تصمیم گیری روند به
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