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ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ردﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در اﻧﺪوﻧﺰی
ﺷﻤﺎﯾﯽ از ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ،ردﮔﯿﺮی و ﺗﺮوﯾﺞ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ :اﺑﺰار و ﺗﮑﻨﯿﮏ«

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺪوﻧﺰی از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری در اواﺧﺮ دﻫﻪ ۱۹۹۰
ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ،از ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .از اﯾﻦ رو دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ و در ﺗﺨﺼﯿﺺ آن ﻣﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﺸﺎن ﻧﻘﺸﯽ
ﻣﻬﻢ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻠﯽ ]ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار،
ﺷﻬﺮدار و ﺑﺨﺸﺪار[ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﻫﺒﺮان ﻣﺤﻠﯽ دوﻟﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده ،اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﺑﺮای درک ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞﮐﺮد دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.
اﯾﻦ ﻣﻮج ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ آورد ﮐﻪ
ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪای ﺗﺎزه ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﻠﯽ  ۱ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ردﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ «۲
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
National Democratic Institute۱
Participatory Budgeting and Expenditure Tracking (PBET)۲
Japan Social Development Fund (JSDF)۳

ژاﭘﻦ  ۳ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهاش ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ]ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻏﯿﺮه[ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮ دوش دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ردﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ« ﻫﻢ ﻫﺪﻓﺶ
را ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درک و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در روﻧﺪ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار داد .ﺗﻼش ﺑﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ،
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﻗﺎدر ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ را
ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪ .از آن ﺟﺎ
ﮐﻪ در اﻧﺪوﻧﺰی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻤﯽ در ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﺎرت ﮔﺰارش ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ ﺟﻮاب داده ﺑﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺪوﻧﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ در روﻧﺪ ﮐﻠﯽﺗﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
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اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﻜﻞ  :۱ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در اﻧﺪوﻧﺰی

ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ردﮔﯿﺮی
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی دوﻟﺖ
ﻣﺤﻠﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺗﺮ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺪف ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان  ۱۴ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧُﻪ اﺳﺘﺎن اﻧﺪوﻧﺰی
را ﻫﺪف ﻗﺮار داد ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
ﺧﻂﻣﺸﯿﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﺣﻖ ﻣﯽداد ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده در ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ردﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ:

• ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ؛
• ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ؛
• ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻤﮏ
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺳﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ در ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی  ۴و ﻫﻔﺖ ﺳﻤﻦ ﺑﺎ
ﺗﺨﺼﺺ در اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ  ۵را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺳﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی »اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ  «۶ﻧﺎم داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳﻤﻦ از ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
• ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ
ﻣﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ؛
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﻤﻦﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ اراﺋﻪ
• ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ورود ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﻠﯽ را آن آﻣﻮزش دﻫﺪ .ﺳﻤﻦﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ؛
ﯾﺎری ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ

Capacity-building NGO (CB-NGO)۴
Technical assistance NGO (TA-NGOs)۵
Forum for Popular Participation (FPPM)۶

۲
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ﻧﺒﺾاﯾﺮان
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺪای اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ،ﺗﺮوﯾﺞ و ردﮔﯿﺮی
ﺑﻮدﻧﺪ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ،آﻧﺎن را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ را ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺮده ،از راه ﺗﺮوﯾﺞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺚ
ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ]ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران[ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺮده ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮدﻫﺎ را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا
و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪﻧﯽ در روﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﻤﻦﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ردﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ« را ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻣﺠﻠﺲ
۷
از ﺟﻠﺴﺎت
ْ
»ﻣﻮﺳ ِﺮﻧْﺒﺎن « ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،آﻣﻮزشﻫﺎی زﯾﺮ را ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ:
۸
ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﻓﻘﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
• ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﺳﻨﺎد ﺑﻮدﺟﻪ ،اﺻﻄﻼحﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻘﺮرات؛
ﻣﻮﺳﺮﻧﺒﺎن ]در ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰی[ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
• ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻮدﺟﻪ؛
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
• ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﻓﻘﺮا و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ
ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻈﺮﺷﺎن را اﺑﺰار ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ
۹
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ؛
ازﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻌﻨﯽدار در
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻮﺳﺮﻧﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻤﻦﻫﺎی اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ
• ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻮدﺟﻪ؛ و
ﻓﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪ اﺟﺘﻤﺎع
را ﺗﺄﻟﯿﻒ و اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻤﻦﻫﺎی اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ ﻧﺨﺴﺖ
• راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﺑﯽ ﮐﺮدن در دوﻟﺖ و ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﭼﻪ ﻃﻮر ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﺟﺘﻤﺎع را ﺳﺎزﻣﺎن داده و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ
راه ﺑﺸﻮد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اوﻟﯿﺖ دارد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻢﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻮﺳﺮﻧﺒﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮد آورﻧﺪ .ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺪف آن ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢ از را در ﻗﺒﺎل ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻘﺮا در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻤﺎع و ﮔﺮدﻫﻢآﯾﯽﻫﺎی
ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ردﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﭼﺮﺧﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺑﻮدﺟﻪ
اﺳﺖ .روﻧﺪ ﻧﻮﯾﻦ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﺟﻪ در اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ

ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﺟﻮه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﻓﻘﺮا اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ،
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻫﻢﺧﻮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻤﻦﻫﺎی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻃﺮﻓﺪار ﻓﻘﺮا ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ را ﭘﺎﯾﺶ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮای ﻓﻘﺮا
ﻣﻨﻔﻌﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ردﮔﯿﺮی ﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺮوه از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ

Musrenbang۷
Pro-poor Budget۸
Gender-sensitive Budget۹
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ﻧﺒﺾاﯾﺮان
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺪای اﯾﺮاﻧﯿﺎن

• ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺑﺮای ردﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮ-
ﻣﺤﻮر ،۱۰ﮐﺎرت ﮔﺰارش ﺷﻬﺮوﻧﺪ  ۱۱و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ .ﺣﺘﯽ
در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﮔﺰارش ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮ-ﻣﺤﻮر
ﻃﻮل ﺟﺎدهای را ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺷﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﯾﻦ دو اﺑﺰار ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ
اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ
ﺳﻤﻦﻫﺎی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﻮاﺣﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از
ﮐﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ دورهﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی درازﻣﺪت ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎرت ﮔﺰارش ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮ-ﻣﺤﻮر ﺷﺪ .در ﻣﻮاری ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ از اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت را ﮔﺮدآوری ﮐﻨﻨﺪ .از از ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﮐﺎرت ﮔﺰارش ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻃﯿﻒ
وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺪﻣﺎت )ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﺑﺮق ،آب و ﺧﺪﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﺪف از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮ-ﻣﺤﻮر
ﺛﺒﺖ ﺟﻨﺒﻪای ﺧﺎﺻﯽ از ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺰﺷﮑﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدﺟﻪ
اﻣﺪادﮔﺮان ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ دارو در ﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﯽ( اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻤﻦﻫﺎ در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ
ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ و ﺳﻤﻦﻫﺎی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه
راﺑﻄﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ رواﺑﻄﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﻨﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻣﺪﻧﯽ در  ۱۴ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻣﻮزش دادﻧﺪ:
ﺳﻤﻦﻫﺎی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
•
•
•
•

درک اوﻟﯿﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ-ﻣﺤﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﻨﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺳﺎزﻣﺎن داده ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده ،ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
ﻋﻤﻮﻣﯽ؛
ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﻮﺳﺘﺮ
روشﻫﺎ و راهﺑﺮدﻫﺎی اﺟﺮای ﮐﺎرت ﮔﺰارش ﺷﻬﺮوﻧﺪ و و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن زﺑﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮ-ﻣﺤﻮر؛
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺳﺎده ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ درﮐﺶ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﮔﺰارشﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی داده ﮔﺮد ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ اﻟﮕﻮی اوﻟﯿﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن را
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻫﺪف آن ﺑﻮد ﮐﻪ
آﻣﺪه؛
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ؛ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ
• در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻧﺪون  ۱۲ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸ﻣﯿﻼدی را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد و در
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴۶.۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۶.۸۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد روﭘﯿﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.
• در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۲۰۰۸ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺨﺼﯿﺺ وﺟﻮﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮد.
User-based survey۱۰
Citizen report cards۱۱
Bandung district۱۲

۴
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ﻧﺒﺾاﯾﺮان
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺪای اﯾﺮاﻧﯿﺎن

• در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﮐﺎﻻر  ۱۳ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻓﺸﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از وﺟﻮه ﺻﺮف ﺳﻔﺮﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺎﻫﺶ  ۵۰درﺻﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮد.

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ
• ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ردﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ-ﻣﺪت اﺟﺮا ﮐﺮد.
• ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺿﺮوری اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
• اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﻋﻀﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎری ﺳﻤﻦﻫﺎ
ﮔﺮد آﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن در ﻃﻮل روﻧﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
• از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻮﺳﺮﻧﺒﺎن و »ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ  «۱۴ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی
دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اوﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
• ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ،ﻫﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ را راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
• ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
• ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮﻓﺪار
ﻓﻘﺮا ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻘﺮا اﺳﺖ.
• ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
• ﭘﯿﺶ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺮوﯾﺞ را ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﻣﺮور ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
• ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎع و دوﻟﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪ زد.

Takalar district۱۳
Political contracts۱۴

www.nabz-iran.com

۵

