رهنمو دهای
حکومتداری
خوب
مدیریت مالی عامه

شامره 7

مرکز صداقت و درستکاری در سکتور دفاعی
مرکز صداقت و درستکاری در سکتور دفاعی به ترویج درستکاری ،اقدامات ضد فساد و حکومتداری خوب در
سکتور دفاعی میپردازد .این مرکز در همکاری با همکاران نرویژی و بیناملللی در جستجوی ایجاد شایستگی،
افزایش آگاهی و فراهم آوری ابزارهای عملی جهت کاهش خطرات فساد میباشد .مرکز صداقت و درستکاری
در سکتور دفاعی در سال  2012توسط وزارت دفاع ناروی تأسیس شد.

درباره نویسندگان
الکساندرا رابرنوویچ ()Aleksandra Rabrenović
پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی بلگراد رصبستان
است .از سال  2003خانم رابرنویچ به عنوان مشاور
در زمینه اصالح سکتور عامه در رصبستان ،مونته
نگرو ،رومانی ،تاجیکستان ،مولداوا ،مغولستان،
قرقیزستان و بوسنی و هرزگوین با سازما نهای
مختلف انکشاف بینامللل کار میکند :بانک جهانی،
صندوق انکشاف ملل متحد ،برنامه حامیت از بهبود
حکومتداری و مدیریت (سیگام) ،سازمان همکاری
اقتصادی و انکشاف و اتحادیه اروپا ،شورای اروپا،
مرکز درستکاری درسکتور دفاعی روی پروژههای
مختلف با بودجه اتحادیه اروپا .زمینههای اصلی
تخصص وی در مدیریت منابع برشی و مدیریت
هزینههای عمومی است .خانم رابرنوویچ تعدادی
مقاله در مورد اصالح سکتور عامه به زبا نهای
انگلیسی و رصبی منترش کرده است .او دارای مدرک
کارشناسی ارشد از پوهن ٔحی اقتصاد و علوم سیاسی
لندن و همچنین مدرک دکرتای حقوق از دانشگاه
گالسکو میباشد.

یلنا کوستیچ ( )Jelena Kostićپژوهشگر موسسه
حقوق تطبیقی بلگراد رصبستان است .قبل از پیوسنت
به موسسه ،او به عنوان کارشناس و مفتش داخلی
با داراالنشاء مالی اداره شهر بلگراد کار میکرد.
خانم کوستیچ قبالً به عنوان مشاور سازمان امنیت
و همکاری در اروپا ،با مرکز درستکاری در سکتور
دفاعی و در پروژههایی که توسط اتحادیه اروپا تأمین
مالی میشد ،کار میکرد .زمینههای اصلی تخصص
وی مدیریت هزینههای عمومی و اقدامات پیشگیری
از فساد است .خانم یلنا کوستیچ تعدادی مقاله به
زبانهای انگلیسی و رصبی منترش کرده است .خانم
کوستیچ دارای مدرک کارشناسی ارشد از پوهن ٔحی
حقوق پوهنتون بلگراد و دکرتای حقوق از دانشگاه
 Nišرصبستان است.

پیشگفتار
هدف اصلی رهنمودهای حکومتداری خوب مرکز
درستکاری در سکتور دفاعی ارائه مسائل کلیدی
مرتبط با حکومتداری خوب است .رهنمودها به
طور معمول مخترص بوده در حالیکه از سادهسازی
بیش از حد مسائل جلوگیری شده است.
در این رهنمود ،نویسنده ،کارمندان خدمات ملکی
و قوای مسلح را با مفهوم مدیریت مالی عامه آشنا
میکند .این رهنمود به مفهوم و نقش مدیریت مالی
عامه میپردازد ،بازیگران اصلی مربوط به مدیریت
مالی عامه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مراحل
مختلف پروسه مدیریت بودجه را با توجه ویژه بر
تهیه ،اجرا و نظارت بر بودجه پوشش میدهد،
نویسنده همچنین ویژگیهای متامیز بودجههای
طبقهبندیشده یا محرمانه را مورد بحث قرار میدهد.
این رهنمود توسط دو پژوهشگر موسسه حقوق
تطبیقی بلگراد به نامهای الکساندرا رابرنوویچ و یلنا
کوستیچ نوشته شده است .میخواهم از نویسندگان این
رهنمود به خاطر همکاری در زمینه دیدگاه اساسیشان
راجع به حکومتداری خوب اظهار سپاس کنم .اعتامد
عمومی به اینکه چگونه منابع عامه مدیریت میشود
برای یک دموکراسی کارآمد حیاتی است.

میخواهم همچنین از بارد بریدراپ نودسن و اسی
مری فوسوم هم به خاطر همکاریشان اظهار سپاس
کنم.
ما امیدواریم که این سهمگیری در موضو ع
حکومتداری خوب مورد استفاده مخاطبین در
سکتور عمومی و دفاعی و بیرون از آن قرار گیرد.
همچنین شهروندان ،چراکه این مالیهدهندگان هستند
که حکومت را در مورد نحوه مصارف و تخصیص
منابع عامه پاسخگو نگه میدارند.
مرکز ارتقاء درستکاری در سکتور دفاعی از نظرات و
پیشنهادات شام درباره این رهنمود استقبال میکند.
اوسلو 22 ،می 2018

پیر کریستنسن
رئیس

«Gento ommolut velentium untis qui intiorent
facipid ut as nones dolora di vel illaudiorpos voluptios nullace aquatat laccum sit ommossundel
»magnit, sedit eseceaque prepe natur
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 .1مقدمه
این رهنمود برای کارمندان دولتی و پرسنل نظامی
وزارت دفاع ملی که مایل به کسب یا ارتقای دانش
خود در زمینه مدیریت مالی عامه ( )PFMهستند،
تهیه شده است .این رهنمود برای افراد تازه وارد تهیه
شده ،به افرادی که نیاز به آشنایی با مفاهیم مدیریت
مالی عامه دارند و همچنین مقامات مالی که مایل
به ارتقاء تخصص خود در این زمینه هستند .عالوه
بر این ،سایر کارمندان دولتی که عالقهمند به مسائل
مدیریت مالی عامه هستند ،میتوانند از این رهنمود
بهرهمند شوند.

این سند به چهار بخش اصلی تقسیم شده است.
بخش اول به بررسی اجاملی مفهوم و نقش مدیریت
مالی عامه میپردازد و مفهوم بودجه و اصول کلیدی
بودجه را توضیح میدهد .بخش دوم ،بازیگران
اصلی مربوط به مدیریت مالی عامه را مورد تجزیه
و تحلیل قرار داده و نقش خاص مقامات اجرایی،
نهادهای پارملانی و نهادهای عالی تفتیش را در مراحل
مختلف گردش بودجه بررسی میکند .بخش سوم،
مراحل مختلف مدیریت بودجه را با توجه ویژه بر
تهیه ،اجرا و نظارت بر بودجه پوشش میدهد ،در
حالیکه قسمت چهارم ویژگیهای متامیز بودجههای
طبقهبندیشده یا محرمانه را مورد بحث قرار میدهد.
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	.1.1مفهوم و نقش مدیریت مالی عامه
مدیریت مالی عامه حوزه جامعی است که اکرث
کارمندان ملکی و پرسنل نظامی در مراحل مختلفی
از کار با آن روبرو هستند .زمانیکه یک کارمند در
تهیه بودجه ،ارائه سفارش ،بررسی گزارش مصارف ،یا
تهیه سند تفتیش داخلی یا بیرونی رشکت میکند ،در
واقع ،مرحلهای از پروسه مدیریت مالی عامه را اجرا
میکند.
از دید یک متخصص امور مالی ،مدیریت مالی
عامه شامل چندین فعالیت گسرتده است ،که شامل
بسیج منابع درآمد ،تخصیص وجوه جمع آوریشده
به فعالیتهای مختلف و محاسبه وجوه اختصاص
یافته میشود .در این نوشته ،به مسئله مدیریت
منابع درآمد که عنرصی مهم در سیستم مدیریت
مالی عامه است ،منیپردازیم .این مسئله به نوبه خود
نیاز به تجزیه و تحلیل گسرتده دارد1 .در عوض ،به
فعالیتهای دوم و سوم خواهیم پرداخت.
این فعالیتها شامل:
▪ تخصیص وجوه جمعآوریشده به فعالیتهای
مختلف (شامل پالن هزینهها ،تصویب و اجرای
آن) و
▪ محاسبه وجوه اختصاص یافته.
فرایندهای مختلف مدیریت مالی عامه در گردش
بودجه تنظیم شده است .هدف این گردش ساالنه
اینست که هزینههای عمومی به خوبی پالنگذاری،
تصویب ،اجرا و محاسبه شود.

 1این مهم است تا بخاطر بسپاریم که بسیج منابع درآمد رابطه نزدیکی با
مدیریت مصارف دارد ،مخصوصا زمانیکه بودجه کلی را برآورد و گردش ساالنه پول
را مدیریت میکنیم.
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گردش بودجه بخش مهمی از مدیریت مالی عامه
در نظر گرفته شده است تا اطمینان حاصل شود که
هزینههای عمومی به خوبی پالنگذاری ،تصویب ،اجرا
و محاسبه شده است.

 .1.2اصول بودجه
بودجه سند پالیسی مرگزی حکومتداری است.
درحالیکه از نظر یک ناظر بیرونی ،بودجه رصفا
منایش یک سند تخنیکی متشکل از ارقام مختلف
مالی میباشد ،بودجه به واقعیتی بسیار بزرگرت اشاره
میکند .در یک جامعه دموکراتیک ،بودجه واکنش یک
حکومت به نیازها و اولویتهای شهروندان است .این
نیازها میتواند کیفی (به عنوان مثال ،افزایش پتانسیل
امنیتی کشور) یا کمی (به عنوان مثال ،اصالح عدم
تعادل بازار) باشد .بسیاری از اهداف تعیینشده برای
پالیسیهای حکومت مستلزم منابع مالی عامه است
که فقط در قالب مالیات و وضع هزینهها تأمین
میشود .از آنجا که این منابع محدود است ،بخش
مخارج بودجه نشان میدهد که چگونه حکومت از
طریق رسمایهگذاری در منابع عامه اهداف ساالنه و
چند ساله خود را تامین میکند.
شیوههای ملی در زمینه بودجهبندی در کشورهای
مختلف با توجه به شیوههای متامیز سیاسی ،حقوقی،
قانون اساسی ،نهادی و فرهنگی متفاوت است .توصیه
میشود که دولتها چارچوبهای ملی خود را با در
نظر گرفنت رشایط خاص هر کشور و در عین رعایت
صحیح برخی اصول و رهنمو دهای بودجوی در
باالترین سطح تعریف و مدیریت کنند.
چارچو بهای ملی برای مدیریت بودجه دولتی
معموالً توسط قوانین بنیادی بودجه یا قانونگذاری
اساسی در عرصه بودجه تنظیم میشود ،که از آن به
عنوان “قانون بودجه ارگانیک” یا “قانون ارگانیک
مربوط به قوانین مالی” یاد میشود .قانون ارگانیک
چارچوبی را برای همه مراحل پروسه بودجه تعیین
میکند که شامل تهیه ،تصویب ،اجرا و کنرتل بودجه
میشود .همچنین اصول کلیدی حاکم بر مدیریت
بودجه را مشخص میکند.

تهیه و اجرای بودجه باید بر اساس اصول بودجه مورد
پذیرش متام کشورها باشد .این اصول منای کلی را از
عملکردهای خوب بیناملللی ارائه میدهد و میتواند
به عنوان رهنمودی در متام فازهای گردش بودجه
عمل کند .در این رهنمود به طور خاص بر بخش
امنیت مترکز خواهیم کرد.

اصول بودجهبندی با مترکز
ویژه بر روی سکتور امنیتی
 .1مجوز قبلی – پارملان باید مصارف تعیینشده
توسط قوه مجریه را تایید کند.
 .2اصل وحدت بودجه – متام هزینهها و درآمدها
باید در سندی واحد تهیه و به مجلس ارائ ه شود.
 .3اصل تناوب یا دوره ای بودن – انتظار میرود
قوه مجریه برای ارائه بودجه هر ساله به پارملان
به یک بازه زمانی منظم پایبند باشد .دورهای
بودن همچنین نیاز به تعیین چارچوب زمانی
دارد که طی آن تخصیصات پولی مرصف شود.
 .4مشخص بودن – تعداد و رشح هریک از موارد
بودجه باید یک منای کلی روشنی از هزینههای
حکومت ارائه دهد .بنابراین ،توصیف اقالم بودجه
نباید مبهم باشد و وجوهی که به یک بودجه
اختصاص مییابد نباید زیاد باشد.
 .5اصل قانومنندی – کلیه هزینهها و فعالیتها باید
مطابق قانون انجام شود.
 .6ساختار کاربرپسند/شفافیت – قوه مجریه
موظف است طرحی از هزینههای برآورد شده را
برای پارملان ارائه دهد که برای مخاطبان متنوعی
که معموالً در پارملان حضور دارند قابل مدیریت
و درک باشد.
 .7اصل جامع بودن – بودجه دولتی مربوط به
جنبههای مختلف سکتور امنیتی باید جامع و
کامل باشد ،یعنی باید شامل متام مصارف از

جمله تخصیص بودجه به همه نهادهای امنیتی
باشد ،یعنی ارتش و سایر تشکیالت نظامی
دولتی ،پلیس و رسویسهای استخباراتی و
همچنین کمپنیهای نظامی خصوصی که وابسته
به بخش خصوصی هستند و توسط قوه مجریه
به خدمت درآمد.
 .8اصل علنی بودن – هر تبعه (په انفرادي یا
سازمان ورکول شوي ډهر شهروند (به عنوان
افراد یا گروههای سازمان یافته) باید این فرصت
را داشته باشد که نظر خود را در مورد بودجه
بیان کند .این امر مستلزم آن است که همه اسناد
بودجه دارای ساختار سهل الهضم و کاربرپسندی
بوده و برای خواندن در همه جای کشور در
دسرتس باشند (برای مثال  ،با ارسال نسخه به
کتابخانه های محلی).
 .9اصل پیوستگی – باید بین پالیسیها و پالنها،
بودجه مرصف شده و نتایج حاصله پیوندهای
روشنی ایجاد شود.
 .10معنی و هدف/ارزش برای پول – توضیح بودجه
باید بتواند درک واضحی از اهداف بودجه ارائه
دهد .اهداف باید از نظر منابع مرصفشده،
عملکرد یا اهداف ظرفیتی که باید به دست آید
و نتایج قابل اندازهگیری در پالنهای تدوین
شده واضح باشد .بودجه انعطافپذیر باید اجازه
تغییر در هر یک از این سه پارامرت ذکر شده را
بدهد.
منبع“ IPU, DCAF :نظارت پارملانی سکتور امنیتی”
سال .2003
در کشورهای دارای حکومتداری خوب ،اصل اساسی
مدیریت مالی این است که قوه مجریه فقط مجاز
است از مردم مالیات بخواهد اما منیتواند پولهایی
را که از طریق مالیات جمع آوری شده است را خرج
کند ،مگر با تصویب قوه مقننه به عنوان نهادی که از
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شهروندان منایندهگی میکند 2.پارملان معموالً هزینهها
را در قالب یک قانون ،یعنی “قانون بودجه ساالنه”
تصویب می کند ،هامنطور که خواهیم دید.

مصارف و برخی محدودیتهای بودجوی است که
بر اساس آن میتوان پالنهای سکتوری را تدوین و
اصالح کرد.

به طور مشابه ،اصل وحدت بودجه نیز رضوری است،
زیرا این مهم ،جامع بودن و شفافیت کلیه مخارج (و
درآمدها) را تضمین میکند .در حالی که بخش دفاعی
ویژگیهای خاص خود را دارد ،رعایت اصل وحدت
بودجه رضوری است .همچنین باید از بودجههای
تکمیلی ،هزینهها و درآمدهای خارج از بودجه و
یا هر گونه رفتار سلیقه ای خارج از اصول کلی که
تصمیامت بودجه را تنظیم میکند ،اجتناب شود.
این اصل همچنین شفافیت کامل را تضمین میکند
و امکان تأمین بودجه بیرونی بدون اطالع مجلس را
حذف میکند.

ویژگی بودجه و ساختار کاربرپسند  -به طور خالصه،
شفافیت برای تضمین حکومتداری خوب از اهمیت
باالیی برخوردار است .در دهه گذشته ،تعدادی از
سازمانها و اندیشکدههای بیناملللی توجه ویژهای به
شفافیت بودجه در رسارس کشورها داشتهاند 3.عموما
عقيده دارند که شفافیت بودجه منجر به حسابدهی
بیشرت و ارزش دادن به استفاده پول به وجوه عامه
میشود .به ویژه در سکتوری که سهم زیادی از وجوه
4
عامه را خرج میکند مانند سکتور دفاعی.

از طرف دیگر ،اصل تناوب یا دورهای بودن اطمینان
میدهد که یک چارچوب زمانی عادی برای تهیه
بودجه و ارائه آن به پارملان تعیین میشود .اگرچه
بودجهها معموالً به صورت ساالنه تصویب میشوند،
اما باید شامل چشم انداز چند ساله نیز باشد ،زیرا
اجرای بسیاری از پروژهها و برنامهها بیش از یک
سال طول میکشد و میتواند تاثیرات مالی در آینده
داشته باشد .چشم انداز چندساله از طریق تهیه یک
چارچوب توسعه یافته بودجوی برای میان مدت
محقق میشود .این چارچوب تعیین کننده مصارف
میان مدت که تعیین کننده اولویت های میان مدت

2	S. Schiavo-Campo, “The Budget and its Coverage”, in A. Shah,
Budgeting and Budgetary Institutions, Governance and Accountability
Series, the World Bank, p. 53.
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به منظور حصول اطمینان از پیوستگی و شفافیت در
استفاده از وجوه عامه ،بسیاری از کشورها از روش
بودجهسازی برنامهای استفاده میکنند ،روشی که
به استانداردی برای حکومتداری خوب تبدیل شده
است .بودجهسازی برنامهای به عنوان روشی برای
سازماندهی و طبقهبندی بودجه بر اساس برنامههایی
با مقاصد مشرتک است ،نه بر اساس خطوط اداری
یا ورودی .رویکرد برنامه بیشرت بر خروجیها مترکز
دارد تا ورودیها .یکی از اولین بودجهسازی برنامهای
برای سکتور دفاعی در دهه  1960معرفی شد ،که
در زیر با جزئیات بیشرتی (پالنگذاری ،برنامهریزی و
بودجهسازی سیستم) مورد بحث قرار میگیرد.

 3سازمان های بیناملللی مثل سازمان همکاری و امنیت در اروپا نرشیات خود
را در بحث برای گسرتش سطح شفافیت بودجه توسعه دادند .انها همچنین سطح
تحلیل ،مشوره ،و روش های ارزیابی برای کمک به کشورهای در حال توسعه
را گسرتش دادند .سازمان ملل نیز بسرتی را برای شفافیت در بودجه دفاعی با
استاندارد سازی مصارف نظامی و گزارش دهی که به سال  1980بر می گردد ،ارائه
داده است .یک اتاق فکر بیناملللی به نام همکاری بودجه بیناملللی رسوی های
ساالنه ای را برای شفافیت بودجه انجام می دهد(شفافیت بینامللل در بریتانیا،
 ،2011شفافیت بودجه دفاعی ملی ،برنامه دفاع و امنیت) .
 4شفافیت بینامللل همچنین اخیرا سیستم ارزیابی شفافیت را فقط در سکتور دفاعی
“بررسی ابتدایی
به معرفی گرفته ()2011
شفافیت بودجه ملی دفاعی” ،شفافیت بینامللل در بریتانیا ،برنامه دفاع و امنیت.

پالنگذاری ،برنامهریزی و بودجهسازی سیستم در
دهه  1960در ایاالت متحده ()PPBS
“()...سیستم پالنگذاری ،برنامهریزی و بودجهسازی
سیستم ( )PPBSبرای اولین بار در ایاالت متحده
[در اوایل دهه  ]60برای انکشاف بودجه دفاعی بکار
برده [و در حال حارض در بسیاری از کشورهای دیگر
مورد استفاده قرار می گیرد] ( .)..یک چرخه معمولی
سیستم پالنگذاری ،برنامهریزی و بودجهسازی شامل
یک مرحله پالنگذاری اولیه است که محیط امنیتی و
همچنین منافع و تهدیدات ملی را به منظور تعیین
وظایف ،ترکیب و ساختار قوای مسلح مورد تجزیه
و تحلیل قرار میدهد .با در نظر گرفنت این الزامات،
برنامهها تدوین میشوند .این برنامه که نوعی پالن
تجارتی است ،اهداف خاصی را مشخص میکند که
باید به آنها دست یافت .این یک نقطه وصل حیابی
در چرخه است زیرا مقاصد تعیین شده را با منابع
مالی ارتباط میدهد .از این طریق ،پالنگذاری،
برنامهریزی و بودجهسازی سیستم بر اساس تخصیص
منابع با توجه به نیازهای اعالم شده انجام می شود،
یعنی به برنامه و پالن براساس موانع موجود و
پیشبینیشده در بودجه مینگرد.

تعریف و اندازهگیری عملکرد نیز برای مدیریت
بودجه اهمیت فزاینده ای پیدا میکند و سکتور
دفاعی نیز از این قاعده مستثنی نیست .در حالی که
تعریف و اندازهگیری عملکرد در سکتور دفاعی در
مقایسه با بسیاری از سکتورهای دیگر دشوارتر است،
مترکز بر آمادگی/توانایی به عنوان یک شاخص عملکرد
در تعریف نقش ،ساختار ،عملکرد و نیازهای دفاعی
6
مفید بوده است.

منبع :شفافیت بودج ه دفاعی در اینرتنت ،توسط کیت استارکی
 Kate Starkeyو آندره ون مینی Andri van Meny
اطالعات و امنیت  ،جلد C4 .2000 ،5 ..دفاع از بازسازی IPU
“ ، DCAFنظارت پارملانی بر سکتور امنیت”2003 ،

بنابراین ،مهم است که برنامهها بر اساس اولویتها
تدوین شوند تا مربمترین نیازهای قوای مسلح برآورده
شود .ارزیابی ریسک ،در صورت عدم دستیابی به
هدف خاص ،میتواند به عنوان میکانیزمی برای
اولویتبندی مورد استفاده قرار گیرد .این چرخه با
مرحله اندازه گیری عملکرد به پایان میرسد ،که طی
آن وزارتخانه مربوطه و جامعه به طور کلی بتواند
میزان دستیابی به اهداف را در پایان سال تعیین کند.
5
بنابراین می توان توزیع کارآمد منابع را تضمین کرد.
N. Ball, M. Holmes, “Integrating Defence into Public Expenditure
Work”, UK Department for International Development, 2002.

5

Ibid.
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 .2چارچوب نهادی
از آنجا که سکتور دفاعی دارای بسیاری از ویژگیهای
سکتورهای دیگر است ،پروسه بودجه دفاعی باید
در پالنگذاری کلی حکومت ،تدوین پالیسی و
سیستم بودجهبندی به گونهای هامهنگ با اصول
نظارت دموکراتیک و ملکی قوای دفاعی ادغام شود.
شهروندان هر کشور از سکتور دفاعی مستفید می
شوند که به مقامات دموکراتیک و ملکی پاسخگو
باشد و قوانین و طرزالعملهای وسیع را مشابه سایر
سکتورهای کشور رعایت کند .از آنجا که امنیت برای
هر حکومت یک اولویت مرشوع و مهم است و
امنیت اغلب شامل موضوعاتی است که سایر کشورها
را تحت تأثیر قرار می دهد ،باید به سکتور دفاعی
اجازه داده شود که در برخورد با اطالعات مربوط
به موضوعات و مسائل حساس امنیت ملی تا حدی
محرمانه عمل کند .با این حال ،مهم است که اجازه
ندهیم نیاز به سطح خاصی از محرمیت بهانهای
برای فرار از قوانین و طرزالعملهای کلی مدیریت
صحیح مالی شود .عدم رعایت اصول مدیریت مالی
و عملکردهای بد ممکن است عواقب نامطلوبی
را به همراه داشته باشد و توانایی قوای دفاعی در
انجام مأموریتهای قانونی برای حفاظت از دولت و
شهروندان آن را کاهش دهد.
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مسئولیتهای بازیگران مختلف در تهیه بودجه
و تدوین پالیسی باید به وضوح مشخص شود.
در دموکراسیهای پارملانی ،مطابق اصل تفکیک
قوا ،بودجه توسط قوه مجریه تهیه میشود ،اما
باید توسط قوه مقننه یعنی پارملان یا مجلس ملی
تصویب شود .نیاز به تایید پارملان برای مصارف (و
همچنین جمع آوری مالیات) که در قانون اساسی
سنتی بریتانیا “قدرت کنرتول و وضع مالیات” نامیده
می شود ،قدرت کلیدی پارملان برای پاسخگو نگه
داشنت حکومت را نشان میدهد .در صورت رد این
مجوز ،حکومت حق مرشوط برای مصارف را ندارد
و در صورت رد کل بودجه ملی ممکن است مجبور
به استعفا شود .در صورت تأیید مجوز ،این بدان
معناست که پارملان بودجه عامه را به حکومت سپرده
است که مسئول اطمینان از استفاده از این وجوه به
صورت توافق شده یعنی مثمر و موثر آن است.

 .2.1نقش قوه مجریه
	.2.1.1شورای وزبران (حکومت یا کابینه)
شورای وزیران (در برخی از کشورها کابینه نیز نامیده
میشود) عالیترین دستگاه اجرایی در سیستمهای
پارملانی است .این شورا متشکل از وزیرانی است که

وظایف خاصی را بر عهده دارند ،از جمله وزیر دفاع،
و توسط نخست وزیر که در برخی از کشورها رئیس
شورا یا رئیس شورای وزیران نامیده می شود ،اداره
میشود .تصمیامت شورای وزیران معموالً به صورت
جمعی گرفته میشود .تصمیامت اتخاذ شده باید بین
نیازها و اولویتهای وزیران و سکتورهای فردیشان
با نیازهای حکومت به عنوان بدنه نیازهای جمعی،
مطابق با پالسی کلی تعادل برقرار کند.
از نظر مدیریت مالی عامه ،شورای وزیران دو نقش
کلیدی را ایفا میکند .اول ،در صورت بروز هرگونه
اختالف بین وزیران مختلف بر رس تخصیص منابع
برای سال آینده ،این شورا قدرت حل آن را دارد.
وظیفه دوم شورای وزیران تصویب پیش نویس قانون
بودجه است که باید به پارملان ارائه شود ،زیرا وزرا به
شکل انفرادی منیتوانند از مجلس کمک مالی دریافت
کنند.
طبیعی است که تک تک وزرا طرفدار افزایش
هزینهها در سکتور خود هستند ،که ممکن است با
منافع جمعی شورا در کاهش کل هزینهها و درآمدها
در تضاد باشد .به طور مثال ،کاهش مالیات و اجتناب
از استقراض اضافی از این موارد است .در طول پروسه
تهیه بودجه ،شورای وزیران نقش مهمی در ایجاد
توازن بین پالیسیهای کلی و نیازهای مالی یا جاه
طلبیهای سکتورهای جداگانه دارد.
یک نهاد حکومت مرکزی (دارالنشاء حکومت ،دفرت
صدارت یا وزارت مالیه) نقش مهمی در حامیت از
شورای وزیران جهت هامهنگی اولویتهای مالی و
شکلگیری پالیسی در مورد مسائل مربوط به مدیریت
مالی عامه ایفا میکند.
آنها متام فعالیتهای وزارتی را تنظیم میکنند ،از
جمله تعیین اولویتها ،پالنگذاری اسرتاتژیک ،پیوند
پالیسیها و منابع ،بررسی کیفیت پروپوزال ارائه شده
و پس از اتخاذ تصمیامت ،نظارت بر اجرای آنها .این
مهم است که وزارتهای تخصصی ،از جمله وزارت
دفاع ،با یک نهاد حکومت مرکزی که مدیریت مالی
را هامهنگ میکند ،همکاری نزدیک و سازنده داشته

باشند.

در پروسه بودجه ،هامهنگی بین نهادهای حکومتی
مرکزی که مسئولیت مدیریت مالی را بر عهده
دارند از اهمیت باالیی برخوردار است .قوانین و
طرزالعملهای رسمی و خطوط ارتباطی واضح جهت
حصول اطمینان از هامهنگی و مشورت سیستامتیک
بین این بازیگران رضوری است.

 .2.1.2وزارت مالیه
وزارت مالیه (  )MOFمعموالً نقش اساسی در
مدیریت گردش بودجه ایفا میکند .طوریکه در
دوران پالنگذاری دولت مرکزی در کشورهای دارای
سیستم کمونیستی انجام میشد ،نقش وزارت مالیه
رصفاً جمعآوری مکانیکی ارقام نیست .در بیشرت
کشورها ،وزارت مالیه معموالً دارای اختیار قوی برای
تعیین سقف هزینهها و مذاکره راجع به اولویتها
و پیشنهادات مالی با وزارتخانههای تخصصی است.
بنابراین ،نقش مهمی در پروسه بودجهسازی ایفا
میکند.
وزارت مالیه نقش فعالی در متام فازهای گردش
بودجه ایفا میکند .در ابتدا ،رهنمودهایی را که
در مورد نحوه تهیه بودجه تعیین میشود به متام
وزارتها ،از جمله وزارت دفاع ارسال میکند .پس از
دریافت درخواستهای بودجه ،مذاکره با وزارتهای
تعیینشده آغاز میشود تا اطمینان حاصل شود که
پیشنویس بودجه به طور کلی با پالیسی و اهداف
کالن اقتصادی مطابقت دارد .وزارت مالیه رسامً
مسئول تهیه پیشنویس قانون بودجه و توسعه
استداللهای کلیدی و توجیهات مالی برای استفاده
در پارملان است .پس از تصویب قانون بودجه ،وزارت
مالیه مسئول هامهنگی اجرای به موقع ،مثمر و موثر
آن است.
دفرت بودجه مرکزی در وزارت مالیه باید دارای
مهارتها و ظرفیتهای الزم برای ارزیابی همه
درخواستهای بودجه ،از جمله درخواست بودجه
وزارت دفاع باشد .در این رابطه ،مهم است که وزارت
9

مالیه ظرفیت ارزیابی انتقادی برنامههای امنیتی را
داشته باشد ،هامنطور که باید ظرفیت تجزیه و تحلیل
سایر برنامههای حکومتی را نیز داشته باشد .وزارت
مالیه باید پروپوزال مصارف ساالنه وزارت دفاع را در
یک چارچوب میان مدت ارزیابی کند و از ارتباط
نزدیک بین پالنگذاری اسرتاتژیک ،پالنگذاری دفاعی و
بودجهبندی اطمینان حاصل کند .در حالی که سقف
تعیینشده بودجه باید در نظر گرفته شود ،اطمینان از
تحقق اهداف دفاعی ،تصمیامت مربوط به تدارکات و
اهداف پایدار بلند مدت نیز حیاتی است.

 .2.1.3وزارت دفاع
وزارتخانههای تخصصی ،از جمله وزارت دفاع ،مسئول
تهیه برنامههای سکتوری و پیشنهادات بودجوی در
ب مالی تعیین
ب رهنمودهای پالیسی و چارچو 
چارچو 
شده توسط حکومت یا شورای وزیران هستند .وزارت
دفاع باید از تخصیص متوازن منابع بین نهادهای
مختلف سکتور دفاعی مطابق با اولویتهای پالیسی
توافق شده اطمینان حاصل کند .همچنین باید اطمینان
حاصل شود که بودجه به انکشاف پایدار کل سکتور
کمک میکند – همیشه رابطهای بین ابزارهای موجود
و مقاصد پالیسی وجود دارد.
مقامات مالی وزارت دفاع باید بین وزارت مالیه و
ادارات دفاعی که زیر مجموعه وزارت دفاع است
میانجیگری کنند تا اطمینان حاصل شود که بودجه کلی
با محدودیتهای مالی تعیین شده در گردش بودجه
ساالنه مطابقت دارد .با توجه به این که وزارت دفاع
در اکرث کشورها سکتور نسبتا بزرگی است و دارای
تعدادی واحدهای سازمانی است ،مهم است که وزارت
دفاع رهنمودهای بودجه را در ارسع وقت ارائه دهد،
طوری که به واحدها و ادارات مختلف خود زمان کافی
برای تعیین اولویتهای داخلی و تدوین پیشنهاد معترب
بودجه را ارائه دهد .پس از تعیین چارچوب بودجه
دفاعی توسط شورای وزیران و وزارت مالیه ،وزارت دفاع
باید در توسعه پیشبینیهای اولیه بودجه با همکاری
رسویسهای مختلف و مناسب (ارتش  ،قوای دریایی ،
قوای هوایی ،استخبارات و غیره) پیش قدم شود.
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هامنند سایر وزارتخانه های تخصصی ،وزارت دفاع
نیز مطابق کنرتولهای نظارتی تعیین شده توسط
وزارت مالیه ،مسئول اجرای بودجه است .وزارت دفاع
همچنین مسئول بهبود سکنور دولتی در محدوده
مسئولیت خود است ،از جمله با شناسایی مناطقی
که در آنها می توان رصفه جویی کرد بدون اینکه بر
توانایی های عملیاتی قوای مسلح تأثیر منفی بگذارد.

 .2.2تفش قوه مقننه (پارملان /شورای ملی)
هامنطور که قبالً اشاره شد ،قوه مقننه نقش اساسی
در تصویب هزینههای عمومی ایفا میکند و حکومت
را در مورد نحوه هزینه شدن پول پاسخگو نگه
میدارد .از آنجا که سکتور امنیتی و دفاعی مقدار
قابل توجهی از بودجه حکومت را مرصف میکند،
رضوری است که پارملان اقدامات نظارتی را تصویب
کرده و حکومت را در قبال هزینههای عمومی
پاسخگو نگه دارد.
پارملا نها نقش مهمی در مراحل مختلف گردش
بودجه از تصویب تا اجرا و نظارت ایفا میکنند.
در مرحله تصویب بودجه ،پارملا ن باید راجع به
اولویتهای تدوین پالیسی جهت تخصیص منابع در
سکتور دفاعی بحثهای جدی داشته باشد .در مرحله
اجرای بودجه  ،پارملان باید اقدامات حکومت را با
بررسی گزارشات مربوط به هزینهها ،پرسیدن سواالت
مهم و استفاده از سایر ابزارهای کنرتول و نظارت
پارملانی به منظور تقويت شفافيت و حسابدهی مورد
بررسی دقیق قرار دهد .در آخرین مرحله نظارت،
پارملان باید اطمینان حاصل کند که بودجه اختصاص
داده شده به وزارت دفاع طبق اقدامات تصویب شده
و مطابق با اصول اقتصادی (موثریت و مثمریت)،
یعنی با رعایت اصل ارزش برای پول ،به مرصف می
رسد .غالباً پارملان این وظیفه را از طریق نهادهای
تفنیش ملی که مستقیامً به پارملان گزارش می دهند،
انجام میدهد.
به منظور ایفای نقش موثر ،پارملان به طور معمول
از طریق کمیتههای پارملانی کار میکند که کامبیش
ممکن است منتج به سازماندهی وزارتخانهها شود.
کمیتههای مختلف با حوزه های مختلف مدیریت

مالی رسوکار دارند .رویه معمول این است که کمیته
بودجه و مالی درآمدها و هزینهها را در همه
سکتورها ،از جمله در سکتور دفاعی بررسی کنند در
حالی که کمیتههای دامئی با مسئولیتهای سکتوری،
مانند کمیته امنیتی و دفاعی ،پالیسی و بودجه را
در سکتور خاص خود بررسی میکنند .عمل ایجاد
یک کمیته جداگانه مسئول پاسخگویی و کنرتل که
صالحیت بررسی گزارش تفتیش کل بودجه ملی ،از
جمله بودجه دفاعی را داشته باشد ،موفقآمیز است.
چنین کمیتهای نظارت و کنرتل نهادهای قانونگذار
را تضمین میکند و با نهادهای ملی عالی تفتیش
همکاری نزدیک میکند.
پارملانها باید به همه اسناد و اطالعات الزم بودجه
دسرتسی داشته باشند و فعالیتهای خود را به
شیوهای شفاف انجام دهند .قوه مقننه و کمیتههای
جداگانه آن باید برای بررسی دقیق بودجه به
متخصصین مستقل و هرگونه اطالعات وزارتخانههای
تخصصی که از نظر آنها مربوط به وزارت دفاع است،
دسرتسی داشته باشند .وزارت دفاع باید گزارشهای
کامالً مستندی از نحوه هزینه کردن پول اختصاص
داده شده به آن را به پارملان ارائه دهد .عالوه بر
این ،با توجه به مأموریت پارملان برای منایندگی از
منافع و نیازهای شهروندان ،شفافیت در بحثهای
پارملانی در مورد مسائل امنیتی تا آنجا که به الزامات
اساسی امنیتی و تعهدات بیناملللی مربوط میشود،
بسیار مهم است .همچنین دسرتسی مردم و رسانهها
به مناظرات و جلسات پارملانی بسیار مهم است.

	.2.3نقش نهادهای عالی تفتیش
در دموکراسیهای پارملانی ،تفتیش بیرونی یک
مکانیزم کلیدی را ایجاد میکند که از طرف مالیات
دهندگان از چگونگی مرصف پول اعطا شده توسط
حکومت نظارت منوده و در نتیجه آن را پاسخگو
میسازد .نهادهای ملی تفتیش ایجاد و مأموریت
یافتهاند تا قانومنندی و کارآمدی استفاده از وجوه
عامه را بررسی کرده و همچنین نتایج یافتههای خود
را به عالیترین نهاد تفتیش که معموالً پارملان است.،
گزارش دهند .اگرچه تشکیالت و وظایف سازمانی
در کشورهای مختلف متفاوت است و فرهنگها
و سنتهای اداری مختلفی را منعکس میکند ،اما
اساس کار نهادهای تفتیش یکسان است :آنها از نظر
سازمانی و مالی مستقل هستند ،صالحیت تعیین
برنامه کاری و حق گزارش آزادانه یافتههای به دست
آمده خود را دارند.
این وظیفه هر یک از نهادهای عالی تفتیش است که
اولویتهای خود را در خصوص انجام انواع مختلف
تفتیش طبق یک برنامه تعیینشده و مطابق با
چارچوب قانونی قابل اجرا تعیین کند .این نهاد عالی
باید به همه سوابق و اسناد مربوط به مدیریت مالی
دسرتسی داشته باشد و باید به آن اجازه داده شود که
به طور شفاهی یا کتبی اطالعات الزم را برای انجام
وظایف خود درخواست کند.
نهادهای عالی تفتیش معموالً مجاز به بررسی قانومنند
بودن مدیریت مالی و انجام تفتیشهای عملکردی
مشخص هستند .هدف از بررسیهای قانونی حصول
اطمینان از مرصف وجوه عامه مطابق قوانین و
مقررات ،اصول و طرزالعملهای مربوطه است .پول
عمومی اختصاص یافته فقط برای مقاصد مورد نظر
هامن واحد بودجوی قابل استفاده است – پارملان
در سطح ملی  -معموالً با استفاده از قانون بودجه
ساالنه و سایر تصمیامت مربوطه نظارت را انجام می
دهد .از سوی دیگر ،عملکرد تفتیش بر روی بررسی
اقتصاد ،کارآیی و اثربخشی در استفاده از وجوه عامه
متمرکز است .تفتیش مسائل اقتصادی با هدف تعیین
اینکه آیا حداقل هزینهها در انجام یک فعالیت خاص
انجام شده است یا خیر ،انجام میشود .در حالی که
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“مثمریت” اندازهگیری میکند که آیا حداکرث خروجی
از یک ورودی داده شده به دست آمده است یا خیر.
(درست مرصف شده؟)“ .موثریت” میزان تحقق
اهداف پالیسی مشخص را بررسی میکند (به شکل
معقول مرصف شده؟).

نهادهای عالی تفتیش و اجرای مناسب آنها مهم
است .پاسخگویی پارملانی در این زمینه یکی از اصول
اساسی سیستم دموکراتیک توازن و تفتیش است که
در آن نقش پارملان کنرتل قدرت قویه اجراییه ،یعنی
حکومت است.

معموالً نهادهای عالی تفتیش این حق را دارند که
ساالنه به طور مستقل در مورد یافتههای خود به
پارملان یا سایر نهادهای حکومتی مسئول گزارش
دهند .مطابق قوانین مربوط به شفافیت دولت،
چنین گزارشهایی باید در دسرتس عموم قرار گیرد.
این امر انتشار یافتههای نهادهای عالی تفتیش را به
طور گسرتده تضمین کرده و بحث عمومی در مورد
ضعف یا تخلفات در مصارف وجوه عامه را تشویق
می کند .دومی نیاز بالقوه برای پیگیری یافتههای
نهادهای عالی تفتیش را افزایش میدهد.

سکتور دفاعی و امنیتی همیشه تحت نظارت
کلی نهادهای عالی تفتیش قرار منیگیرد .بر اساس
نظرسنجی انجام شده توسط شفافیت بین امللل
( )2011تقریباً یک چهارم کشورهای تحت پوشش این
نظرسنجی ،یعنی  22مورد از  92کشور ،نه تفتیش
منظمی و نه نسبی را در سکتور امنیتی خود انجام
دادند  -البته این بحث سازما نهای استخباراتی
یا سایر نهادهای سکتور امنیتی را شامل منی شود.
عالوه بر این ،مشخص شده است که در اکرث کشورها،
نهادهای عالی تفتیش از پرسنل واجد رشایط
(متخصص) برای انجام بررسیهای موثر در سکتور
دفاعی برخوردار نبودند 7.از نظر حکومتداری خوب،
این نقطه ضعفی است که باید اصالح شود.

پارملان و  /یا کمیته تعیین شده توسط آن ،معموالً
کمیته حسابهای عمومی ،باید متعهد به گزارشهای
نهادهای عالی تفتیش بوده و حکومت باید به
طور رسمی و علنی به نتایج گزارشها پاسخ دهد.
در این پروسه ،اطمینان از پیگیری موثر توصیههای

Cf. Transparency International UK (2011), “The Transparency
of National Defence Budgets- an initial review”, Transparency
International UK, Defence and Security Programme.
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 .3گردش بودجه
بودجه از چهار مرحله کلیدی تشکیل میشود که در
مجموع این چهار مرحله را گردش بودجه میگویند.
این چهار مرحله عبارتند از :پالنگذاری (تهیه و تنظیم
و پیشنهاد بودجه) ،تصویب بودجه ،اجرای بودجه،
نظارت بودجه .در حالی که این مراحل به طور پیوسته
با پالنگذاری بودجه قبل از تصویب و غیره مرتبط
هستند ،این مراحل معموالً در یک رابطه متقابل به
هم متصل می شوند .به عنوان مثال ،پروسه تصویب
بودجه تنها در صورتی موثر است که بودجه به صورت
شفاف و قابل فهم تهیه شده باشد تا منایندگان مجلس
اهداف و توجیهات موضوعات مختلف را درک کند و
در مورد آنها بحث و تبادل نظر کند و در صورت لزوم
اصالحاتی را در آن اعامل کند.

عالوه بر این ،اگر بودجه تصویب شده به خوبی
پالنگذاری نشده باشد ،منیتواند به درستی اجرا شود.
رسانجام ،اگر بودجه به خوبی و بر اساس توجیهات و
توضیحات روشن تهیه نشده باشد ،نظارت روی اجرای
آن موثر نخواهد بود .به همین دلیل است که همه
وزارتخانههای تخصصی ،از جمله وزارت دفاع ،باید
به مرحله پالنگذاری مدیریت مالی عامه توجه جدی
داشته باشند .در نهایت ،نظارت نیز بسیار مهم است،
زیرا نظریات و پیشنهادات راجع به موثریت بودجه
قبلی که باید در بودجهسازی دوره بعدی مورد توجه
قرار گیرد ،را ارائه میدهد.
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 .1پالنگذاری
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 .4نظارت
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 . .2تصویب
بودجه
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بودجه

اجرا و نظارت موثر وجوه بودجه براین فرض استوار
است که یک پالنگذاری خوب در زمینه هزینهها
ایجاد شده است.
همه نهادهایی که از وجوه عامه استفاده میکنند ،از
جمله وزارت دفاع ،باید برای مراحل مختلف پروسه
بودجه خطوط روشنی از مسئولیت ،حسابدهی
و تفویض اختیار تعیین کنند .این امر به ویژه در
سکتور دفاعی اهمیت فزایندهای دارد ،جایی که کنرتل
دموکراتیک بر قوای مسلح رضوری است و بخش
خدمات ملکی وزارت دفاع از طرف وزیر خود بر قوای
مسلح نظارت و کنرتل میکند.
تفویض اختیار به عنوان یک میکانیزم مهم عمل
میکند و تضمینی در برابر مترکز بیش از حد قدرت
است ،بسیاری از کشورها متایل دارند بر باالترین سطح
14

سیاسی وزارت مترکز کنند .یکی از پیامدهای منفی آن
زمانی رخ میدهد که یک شخص (معموالً رئیس یک
نهاد) دارای اختیارات بیش از حد مالی میباشد که
مانع مترکز وی بر روی پالیسیهای اسرتاتژیک و مسائل
مدیریتی میشود و در نتیجه در تصمیمگیری مشکل
ایجاد میکند.
تفویض اختیار به این معنا خواهد بود که مجموعهای
از مسئولیتها که به وضوح مشخص شده است به
ردههای پایینتری در سلسله مراتب نهادی واگذار
شود – به کارمندان غیر سیاسی یا کارمندان مسلکی
ملکی .همچنین شخصی که اختیارات مالی به وی
منتقل میشود باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا در یک
موقعیت تضاد منافع قرار نگیرد .کارمندان مربوطه
موظف به انجام وظایف تفویض شده ،مانند کلیه
وظایف عامه ،مطابق قوانین مربوطه خواهند بود.

ایجاد ترتیبات الزم برای مدیریت مالی  -به ویژه
تفویض اختیار و حسابدهی مدیریتی  -معموالً در
چارچوب گسرتده اصالحات اداری در نظر گرفته
خواهد شد .واگذاری مسئولیتهای بیشرت به کارمندان
ملکی مستلزم متایز روشن بین نقش و وظایف در
سطح سیاسی و سطح اداری و خدمات ملکی است.
در حالی که اولی باید بر پالیسی و اسرتاتژی کلی مترکز
کند ،دومی باید بر وظایفی با ماهیت مسلکیتر ،مانند
ارائه خدمات یا انجام فعالیتها در راستای رسیدن به
اولویتها و اهداف سیاسی تعیین شده ،مترکز داشته
باشد.
رسمنشی و سایر مقامات تعیین شده که اختیارات مالی
در وزارت دفاع به آنها واگذار شده است ،باید در مورد
قانونی بودن اقدامات خود و میزان دستیابی به ارزش
پول در هنگام استفاده از وجوه عامه پاسخگو باشند.
از سوی دیگر ،کارمندان ملکی مربوطه باید در مورد
نحوه استفاده و منابع مالی بودجه گزارش دهند ،نه
تنها در رابطه با مدیریت وزارت دفاع ،بلکه در ارتباط
با سایر نهادهای تابع وزارت دفاع .این گزارشها باید
به نهادهای نظارتی بیرونی مانند نهاد عالی تفتیش
و همچنین به کمیتههای پارملانی مسئول ارسال شود.

نهادهایی که از وجوه عامه استفاده میکنند ،از جمله
وزارت دفاع ،باید خطوط روشنی برای حسابدهی و
تفویض اختیار در پروسه بودجه در چارچوب سازمان
خود تعیین کنند .این پروسهها و روابط بودجه باید
با قوانین داخلی با جزئیات بیشرتی تعریف شود ( به
عنوان مثال ،رهنمودهای مدیریتی بودجه).
تفویض اختیار و سایر مسائل مربوط به مدیریت
بودجه در یک نهاد باید توسط قوانین و طرزالعملهای
داخلی (به عنوان مثال رهنمودهای بودجه یا مدیریت
مالی) تنظیم شود تا خطوط روشن مسئولیت و
حسابدهی بازیگران مختلف رشکتکننده در مراحل
بودجه تعیین شود .این امر به ویژه در سکتورهای
بزرگی که دارای چندین اداره یا واحد هستند و پرسنل
نسبتاً زیادی دارند بسیار مهم است ،مانند وزارت دفاع.

 .3.1پالنگذاری بودجه
 .3.1.1مقدمه
پروسه پالنگذاری بودجه شامل مراحل زیر است)1( :
تهیه چارچوب کالن اقتصادی )2( ،تهیه نرشیه بودجه
که شامل رهنمودهایی برای بودجهسازی سکتوری و
سقف هزینههای هر سکتور میشود )3( ،تهیه بودجه
وزارتخانههای تخصصی مطابق این رهنمود )4( ،مذاکره
راجع به بودجه بین وزارتخانههای تخصصی و وزارت
مالیه )5( ،تهیه نسخه نهایی پیشنویس بودجه)6( ،
ارائه آن به قانونگذار 8.از آنجا که تهیه چارچوب کالن
اقتصادی ،تدوین نرشیه بودجه و تهیه نسخه نهایی
پیشنویس بودجه برعهده وزارت مالیه است ،در این
قسمت ما عمدتا بر موارد زیر مترکز خواهیم کرد :تهیه
پالنهای مالی وزارتخانه های تخصصی با مترکز ویژه بر
وزارت دفاع.
اولین مسئله رضوری برای وزارتخانههای تخصصی
در مرحله پالنگذاری بودجه ،از جمله وزارت دفاع،
اطمینان از تبادل آزاد اطالعات در داخل این
وزارتخانه است .پالنگذاری و مدیریت مالی زمانی
در سازمان به خوبی عمل میکند که سیستم های
اطالعاتی قابل اعتامد بوده و امکان تبادل اطالعات به
موقع و دقیق بین همه واحدهای مربوطه را فراهم
سازد .این امر مستلزم همکاری نزدیک بین همه
دیپارمتنتهای وزارت دفاع و نهادهای زیر مجموعه
آن است .از آنجا که پالنگذاری مالی به طور طبیعی
یک فعالیت مداوم در یک نهاد است ،پالنگذاری مالی
موفق (و همچنین اجرای موفق آن) مستلزم همکاری
نزدیک بین متام دیپارمتنتهای آن است.
دومین مسئله کلیدی در پالنگذاری مالی اینست که
اطمینان حاصل شود تا هزینهها مقرون به رصفه و در
محدوده تعیینشده سقف بودجه باشد .از آنجایی
که توازن پایدار کالن اقتصادی برای سالمت اقتصادی
بلند مدت یک کشور حیاتی است ،رعایت محدودیت
های کلی بودجه در ابتدای مراحل بودجه سازی
توسط شورای وزیران رضوری است .پس از تعیین
چارچوب بودجه دفاعی توسط وزارت مالیه ،وزارت
R. Allen, D. Tommasi (2001), Managing Public Expenditure – a
Reference Book for Transition Countries, OECD publishing.
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دفاع باید در توسعه پیش بینیهای اولیه بودجه با
همکاری رسویسهای مختلف و مناسب (ارتش ،قوای
دریایی ،قوای هوایی ،استخبارات و غیره) پیش قدم
شود .همه سکتورهای زیر نظر وزارت دفاع در مرحله
بودجهبندی برای تامین منابع مالی رقابت خواهند کرد
و وضعیت بر اساس اولویت های اسرتاتژیک و عملکرد
گذشته ارزیابی میشود .برای حفظ بودجه نهایی در
چارچوب محدودیتهای منابع ،سکتورهای مختلف
مجبور به سازش هستند و باید از مسائلی که منجر به
“کشمکش” میشود ،دوری کنند.
آخرین و شاید مهمرتین مسأله در پالنگذاری بودجه،
حصول اطمینان از همسویی بودجه با اولویتها و
پالیسیهای دفاعی تعیین شده در سطح سیاسی
 توسط وزیر دفاع و حکومت است .مانند سایربخشهای سکتور دولتی ،بودجه دفاعی باید مطابق با
اسرتاتژی سکتوری تهیه شود ،به عنوان مثال“ ،بازنگری
راهربدی دفاعی” و پالن انکشافی بلند مدت برای قوای
مسلح .هدف از این گونه اسناد اسرتاتژیک ،شناسایی
نیازها و اهداف کلیدی سکتور دفاعی و مأموریتهای
خاصی است که از قوای دفاعی خواسته میشود تا
مسئولیت آن را بر عهده بگیرند .همچنین آنچه که از
نظر نیاز به تجهیزات ،پرسنل و غیره استنباط میشود
اینست که بدون یک پالیسی دفاعی دقیق و بلندمدت،
تهیه یک بودجه مناسب برای تخصیص وجوه به
صورت ساالنه به منظور تامین نیازهای سکتور دفاعی
در درازمدت غیرممکن است.

با این حال ،پروسه پالنگذاری بودجه وزارت دفاع باید
اهداف کلی حکومت  -اعم از سیاسی یا اسرتاتژیک
 مانند دستیابی به ثبات کالن اقتصادی ،ترسیع روندتحقق الزامات الحاق به اتحادیه اروپا یا ناتو و سایر
موارد را در نظر بگیرد .به هر حال ،بودجه دفاعی تنها
بخشی از پالن بودجه ملی بزرگرت و گسرتدهتر است.

پالنگذاری مالی در وزارت دفاع باید بر اساس پالیسی
دفاعی و اولویتهای اسرتاتژیک حکومت باشد

	.3.1.2پالنگذاری مالی ساالنه و چند ساله
حکومتهای ملی به طور فزایندهای نیازمند ارائه
اطالعات مربوط به بودجه در یک چارچوب میان
مدت میباشد .آنها همچنین نیازمدند تعییین اهداف
مالی میان مدت هستند .این امر به ویژه در مورد
کشورهایی که کاندیدای (بالقوه) برای پیوسنت به
(اتحادیه اروپا) هستند ،صادق است .پس از عضویت
در اتحادیه اروپا ،آنها باید ثبات مالی خود را تضمین
کرده و الزامات همگرایی مالی را برآورده سازند که
همه آنها مستلزم عنرصی مهم در یک سیستم مالی
9
بلند مدت را شامل میشود.
پالنگذاری مالی چند ساله و ساالنه توسط نهاد مالی
مرکزی یک کشور ،معموالً وزارت مالیه ،هامهنگ
می شود .وزارت مالیه در یک نرشیه ساالنه رویکرد
کلی ،زمانبندی برنامه و مفروضاتی را که پایه و اساس
برآورد بودجه نهادهای مختلف دولتی است ،از جمله
وزارت دفاع ،را تعیین میکند .بنابراین ،وزارت دفاع
باید به نرشیه بودجوی که توسط حکومت ابالغ شده
است پایبند بوده و برآورد جامع ،دقیق و شفافی
را به وزارت مالیه ارائه دهد .در مورد پالنگذاری
بودجه برای سال بعدی ،در واقع ،برآوردها برای سال
بودجوی پیش رو است .برای پالنگذاری چند ساله،
برآوردها شامل سال بودجوی پیشرو و معموالً دو یا
چهار سال بودجوی پس از آن است.

Ibid.
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پالنگذاری بودجوی چند ساله فرض را بر این می
گذارد که مقاصد اسرتاتژیک میان مدت ،ضمن
برآوردهای هزینه که در آن پیشبینیهای میان
مدت بودجوی در نظر گرفته شده است ،وجود دارد
(نگاهی به اسناد در سطح سکتوری باندازید 10 .به
عبارت دیگر ،بسیار مهم است که وزارت دفاع پالیسی
دفاعی میان مدت مشخصی که شامل پال نهای
تدارکاتی و فعالیتها ی عملیاتی و مناسب برای
برآورد و ادغام در پالنگذاری بودجوی میان مدت
باشد ،داشته باشد .چنین پالیسی به طور معمول
مبتنی بر بازنگری راهربدی دفاعی و پالن انکشافی
بلند مدت است که شامل هزینههای عملیاتی آینده
و هزینههای برآورد شده برای اولویتهای پالیسی
جدید است که در میان مدت اجرا خواهد شد .دومی،
ممکن است نیاز به درخواست وجوه اضافی کند ،مگر
اینکه هزینههای جدید با اقدامات کاهش هزینه،
به عنوان مثال از طریق تجدید ساختار ،جربان شود.
چارچوب بودجه میان مدت همچنین ممکن است
شامل هزینههای رسمایه گذاری بلند مدت باشد که
11
ممکن است فراتر از دوره میان مدت ایجاد شود.
سند بودجه میان مدت نیز باید توسط پارملان تأیید
شود و به عنوان یک تعهد سیاسی از سوی پارملان در
رابطه با سطح تامین بودجه میان مدت عمل کند.
این تعهد باید توسط وزارت مالیه به اشرتاک گذاشته
شود و با اولویتهای سیاسی شورای وزیران مطابقت
داشته باشد .چنین درک مشرتکی از اولویتهای
دفاعی ،قابلیت پیشبینی و ثبات میان مدت پروسه
پالنگذاری مالی را در سکتور دفاعی افزایش میدهد.
همچنین پایه و اساس تصمیامت بهرت مربوط به
رسمایه گذاری و تدارکات را ایجاد خواهد کرد .با این
حال ،اگر پالن انکشافی بلند مدت قوای مسلح طبق
پالن اجرا نشود ،همیشه نیاز به پالنهای احتیاطی در
فعالیتهای وزارت دفاع وجود خواهد داشت.
در جریان پالنگذاری بودجوی ساالنه ،مقامات مالی
باید برنامه کاری ساالنه وزارت دفاع را مطابق با
10 S
 IGMA/OECD (2014), Principles of Public Administration, SIGMA/
OECD publishing.
11 Ibid.

برآورد بودجه ساالنه تنظیم کنند .در حالی که برنامه
کاری ساالنه وزارت دفاع معموالً با محتوای اسناد
اسرتاتژی دفاعی بلند مدت ارتباط تنگاتنگی دارد،
ممکن است رویدادهای غیر منتظره و رشایط متغیر
از منابع پرسنلی و همچنین منابع بودجوی استفاده
کند .بنابراین ،حتی اگر مقاصد کاری ساالنه وزارت
دفاع شامل یک جدول زمانی برای دستیابی به هر
مقصد باشد – روشها/فعالیتهایی مربوط به
دستیابی به آنها و منابع مالی مورد نیاز -پالن نیازمند
تغییراتی برای پذیرش (تحمل) خطر بوده تا بتواند
آنرا (پالن را) اجرا کند .با در نظر گرفنت این احتامل
که بودجه ممکن است وجوه کافی برای تحقق متام
اهداف اعالم شده را تأمین نکند ،الزم است مهمرتین
اولویتها را مشخص کنیم تا رسدرگمی و اینکه واقعا
چه چیزی با بودجه ساالنه تعیین شده بدست خواهد
آمد ،را پیش بین باشیم.

	.3.1.3رسمایهگذاری و پالنگذاری مالی جاری
رسمایه گذاری مالی (رسمایه) و هزینه های جاری،
مانند هزینههای عملیاتی ،دو مورد کلیدی در
پالنگذاری بودجه هستند .پالنگذاری رسمایه برای
ارزیابی رسمایهگذاریهای بالقوه در پروژههای خاص
یا برای اهداف خاص استفاده میشود .هنگامی که
وزارت دفاع هزینههای رسمایهای را در نظر می
گیرد ،اغلب شامل خرید داراییهای خاص مانند
ساختامنها ،سیستمهای تسلیحاتی ،سایر تجهیزات
نظامی و غیره میشود.
گاهی اوقات ،هدف جایگزینی یا نوسازی تجهیزات
قدیمی یا امالک و مستغالت و گاهی رسمایهگذاری در
یک پروژه جدید است .رسمایه گذاریهای مالی شامل
خریداریهایی است که انتظار می رود فراتر از سال
بودجوی ادامه یابد .پالنگذاری جاری مصارف ،به نوبه
خود ،هزینههای جاری را که به طور منظم ،ماهانه،
سه ماهه ،شش ماهه یا ساالنه ،رخ می دهد ،پیگیری
میکند .چنین هزینههای مالی شامل متام هزینههای
مربوط به عملیات جاری است  -مواردی مانند معاش،
منابع برشی ،خدمات شهری ،لوازم اداری ،اجاره یا
هزینه اجاره شامل هزینههای نگهداری .این همچنین
شامل هزینههای مکرر عملیاتی مرتبط با فعالیتهای
17

نظامی مانند تحصیالت و تعلیامت ،مترینات و عملیات
نظامی میشود.

در طول پروسه پالنگذاری مالی ،دستیابی به توازن
بین رسمایه گذاری و مصارف جاری بسیار مهم است.
در مورد دومی ،ایجاد توازن مناسب بین مصارف
پرسنل ،معاش ،تحصیالت و غیره و سایر هزینههای
مرتبط با عملیات و نگهداری نیز مهم است.
از دیدگاه بودجه ،رسمایه گذاری مالی و پالنگذاری
جاری مصارف اغلب بر رشایط بودجوی تأثیر میگذارد
و بالعکس .به عنوان مثال ،اگر وزارت دفاع تجهیزات
نظامی جدیدی خریداری کند ،این رسمایهگذاری از
بودجه اساسی آن تامین میشود ،اما از آنجا که
استفاده از این تجهیزات مستلزم هزینههای عملیاتی
است و نیاز به تعمیر و نگهداری مداوم دارد ،این
هزینهها به بودجه عملیاتی یا هزینههای جاری
مربوط میشود .به همین دلیل ،برای اطمینان از
شفافیت و مدیریت مناسب بودجه ،طرزالعملهای
مورد استفاده برای تهیه بودجه جاری و بودجه
رسمایه گذاری اساسی باید ادغام شود.

پالنگذاری برای رسمایهگذاری (هزینههای اساسی)
پالنگذاری رسمایه مستلزم توجه ویژه در پروسه
پالنگذاری مالی است زیرا مربوط به آینده است و
فراتر از اجرای هزینههای عملیاتی از یک سال به
سال دیگر میرود .تهیه یک پالن رسمایهگذاری یک
کار مسلکی نسبتاً پیچیده است .به طور معمول،
پالنگذاری روی هزینههای اساسی برای رفع نیازهای
آینده مرتبط با اولویتهای نوسازی دفاعی و سایر
اولویتهای سیاسی و عملیاتی قوای مسلح کشور می
شود .این رسمایهگذاریها معموالً دوره طوالنیتری از
پالنگذاری و اجرا را در بر میگیرند و هدف آنها ایجاد
منافع برای مدت زمان طوالنی ،شامل سالها و گاهی
حتی دههها است.
بنابراین ،پالنگذاری رسمایه باید دارای چشم انداز
بلند مدت باشد که در آن هزینههای عملیاتی،
نگهداری ،تحصیالت و تعلیامت پرسنل و غیره عالوه
18

بر هزینههای اولیه رسمایه گذاری مالی به عنوان
بخشی از پالن گنجانده شود .پالنگذاری نظامی مدرن
اغلب از اصطالح “هزینه متام عمر” استفاده میشود،
که شامل هزینههایی فرسایشی در آخر کار میباشد.
گاهی اوقات ،رسمایهگذاریها ممکن است پاسخی
به نیازهای فوری بر اساس رشایط فعلی باشند .با
این حال ،رسمایهگذاری نظامی معموالً در یک پالن
جامع قوای مسلح که از قبل هزینه آن ارزیابی شده
است ،به عنوان مثال ،برای چهار سال آینده ،گنجانده
شده است .اغلب چنین طرحی شامل یک چشم انداز
بلندمدت است که احتامالً یک دهه آینده یا بیشرت از
آن را در بر میگیرد.
نوع پالنگذاری دفاعی ذکر شده در باال معموالً
بخشی از آن چیزی است که در ناتو به عنوان
بازنگری راهربدی دفاعی ( )SDRنامیده می شود.
هدف در اینجا این است که رسمایه گذاریهای آتی
در قابلیتهای نظامی در چارچوب وسیع تر و بر
اساس یک برنامه زمانی مشخص در نظر گرفتهشود.
چارچوب گسرتده به این معناست که رسمایهگذاری
مالی باید در کنار مفاهیم برای هزینههای آینده
مربوط به پرسنل ،نگهداری و سایر موارد در نظر
گرفته شود .نتیجه بازنگری راهربدی دفاعی دستیابی
به نیروهای دفاعی متعادلی است که هم مقرون به
رصفه باشند و هم بتوانند وظایف و اهداف تعیین
شده توسط حکومت را برآورده کنند .بازنگری
راهربدی دفاعی معموالً در یک پالن انکشافی
بلندمدت به مرحله اجرا میرسد که شامل جدول
زمانی هر رسمایه گذاری ،عواقب بودجه ساالنه
برای رسمایه گذاریهای انجام شده چندین ساله،
هزینههای پیش بینی شده برای نگهداری و سایر
هزینههای عملیاتی و غیره میشود .به عنوان مثال،
منونهای از پالنگذاری بودجوی ضعیف عبارت از
رسمایه گذاری روی تجهیزاتی است که قوای مسلح
پس از خرید قادر به استفاده از آنها نیستند و یا
پرسنل آموزش دیدهای برای استفاده از آن ندارند.
پروسه بازنگری راهربدی دفاعی عموماً بر اساس
درخواست اولیه رسمایهگذاری از واحدهای نظامی،

همراه با رهنمودها و اولویتهای تعیین شده از
سوی حکومت است .به عنوان مثال ،این رهنمودها
ممکن است حاوی توصیههای مالی برای بودجههای
دفاعی آینده باشد.
به طور معمول ،کشورهای عضو ناتو به عنوان بخشی
از پروسه پالنگذاری دفاعی ائتالف تعهدات خاصی را
در زمینه دستیابی به قابلیتهای نظامی خاص به عهده
میگیرند .چنین تعهداتی از طریق پروسه پالنگذاری
دفاعی و بودجه ملی اجرا میشود .به عنوان مثال،
ناتو از کشورهای عضو انتظار دارد حداقل  20درصد
از کل بودجه دفاعی ساالنه خود را برای نوسازی
رسمایه گذاری کنند .از زمان اجالس ناتو در ولز در سال
 ،2016هدف بلند مدت ناتو افزایش بودجه دفاعی هر
کشور عضو  2درصد از تولید ناخالص ملی ()GDP
بوده است .بنابراین ،برای کشورهای عضو ناتو ،پروسه
بازنگری راهربدی دفاعی عالوه بر مالحظات ملی ،که
همواره از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود ،دارای
یک بعد بیناملللی مهم است.
درخواست های رسمایه گذاری نظامی باید همیشه
توجیهکننده باشند ،از جمله هدف رسمایه گذاری،
الزامات عملیاتی ،مهلت مورد نظر برای اجرا ،اطالعات
مربوط به مراحل اجرا و غیره .هامنطور که در باال
ذکر شد ،یک پالن تدارکاتی باید شامل هزینه های
بودجوی ،ارزیابی هزینه های مرتبط با عملیات
و نگهداری و سایر هزینه ها در طول چرخه عمر
رسمایه گذاری باشد.
پالن رسمایه گذاری معموالً حاوی اطالعات زیر است:
نوع رسمایه گذاری؛ ساخت و ساز ،خرید ،و غیره؛
اطالعات اساسی مربوط به رسمایه گذاری خاص؛
تقسبم اوقات برای اجرا؛ تأمین امور مالی برای
تحقق رسمایه گذاری؛ و اینکه چگونه رسمایه گذاری
پیشنهادشده در چارچوب بلندمدت رسمایه گذاری
دفاعی قرار میگیرد .این دومی اغلب تأثیر بسزایی در
به دست آوردن وجوه درخواست شده دارد .همچنین
تعهدات بیناملللی و اجتامعی قابل اجرا ،تعهدات
بیناملللی و سایر اقدامات الزم برای تحقق موفقیت
آمیز رسمایه گذاری نیز مهم است.

پالنگذاری مالی جاری
عنارص کلیدی پالنگذاری جاری مالی عبارتند از)1 :
پالنگذاری منابع برشی و  )2پالنگذاری منابع مادی
(مانند تعمیر و نگهداری و سایر هزینههای عملیاتی).
ایجاد توازن مناسب بین این عنارص بسیار مهم است.
اگر هزینههای مربوط به پرسنل بیش از حد باشد،
منابع کمرتی برای نگهداری و سایر نیازهای عملیاتی
در دسرتس خواهد بود که میتواند خطری جدی برای
موثریت سکتور دفاعی ایجاد کند .هامنطور که الزم
است بین رسمایه گذاریها و هزینههای جاری توازن
برقرار شود ،رضوری است که بین هزینههای پرسنل
و هزینههای عملیاتی ساالنه نیز توازن مناسب برقرار
شود.
پالنگذاری منابع برشی ( )HRبه یک نهاد اجازه
میدهد تا در مورد تعداد و ترکیب نیروی کار
خود و توزیع آن در ساختار سازمانی (وزارت
دفاع ،ادارات زیرمجموعه آن و ارتش) تصمیامت
پایداری اتخاذ کند .توانایی دستیابی به اهداف یک
نهاد باید در مرکز پالنگذاری منابع برشی باشد.
چنین پالنگذاری جنبههای مختلف منابع برشی
شامل استخدام ،ارتقاء ،انکشاف مسلکی ،انتقال
منابع ،سیستم تقاعد و اخراج پرسنل مازاد را در
بر میگیرد .به همین دلیل ،دیپارمتنت منابع برشی
در وزارت دفاع باید مسئول متام جنبههای پروسه
پالنگذاری منابع برشی باشد.
هامهنگی نزدیک پروسه پالنگذاری دفاعی ()SDR
برای دستیابی به پایداری و داشنت چشم انداز
بلندمدت امری حیاتی است .پالنگذاری منابع برشی
باید شامل اطالعات مربوط به تعداد پرسنل مورد
نیاز و همچنین مشخصات و شایستگیهای مسلکی
آنها باشد .این پروسه پالنگذاری باید با تجزیه و
تحلیل مفصل منابع برشی موجود و تغییرات
پیشبینیشد ه مربوط به کارمندان در سال یا
سالهای بعدی آغاز شود.عالوه بر این ،این اطالعات
باید با نیازهای آینده شناسایی شده توسط بازنگری
راهربدی دفاعی و پالن دفاعی بلند مدت  -یعنی به
طور خالصه ،اهداف وزارت دفاع در پالیسی دفاعی،
پالیسی بودجه و انکشاف قوای مسلح آینده مرتبط
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باشد.

پالنگذاری منابع برشی باید از طریق ( )1تجزیه و
تحلیل قابلیتهای موجود منابع برشی و گردش نیروی
کاری پیشبینیشده در وزارت دفاع  )2( ،تعیین تعداد
و کیفیت نیروی کار مورد نیاز برای رفع نیازهای آینده
و اهداف پالیسی ،انجام شود.
هزینههای عملیاتی و نگهداری تاسیسات و تجهیزات
موجود یکی دیگر از جنبههای مهم پروسه پالنگذاری
مالی و هزینههای بودجوی ساالنه است .این امر
باید بر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت تاسیسات و
تجهیزات موجود باشد تا عملکرد و میزان دوام منابع
اصلی موجود در وزارت دفاع و هزینه بهرهبرداری از
آنها تعیین شود .میزان استهالک دارایی های موجود،
نیاز به نگهداری مداوم ،نیاز به تعویض مواد مرصفی
و خرید قطعات یدکی ،همه عنارص مهمی در این
پروسه هستند .این نوع پالنگذاری بخشی جدایی
ناپذیر از بودجه بندی ساالنه برای عملیات جاری
است.
تدارکات بخش مهمی از پال نهای مالی جاری
(عملیات جاری) و همچنین پالنهای رسمایهگذاری
مالی است .پالنگذاری تدارکات پروسهای است که
طی آن راجع به آنچه باید خریداری شود (کمیت
و کیفیت) زمان خرید ،و گاهی اوقات منبع خرید
تصمیمگیری میشود .قوانین عمومی برای تدارکات
دولتی در مورد خریدهایی که ماهیت آنها غیر نظامی
است نیز اعامل میشود .نيازها و اهداف امنيت ميل
به احتامل زياد در تداركات نظامي اعامل ميشود
و منبع تامني آن را مشخص ميكند .با این حال،
استثنائات مربوط به قوانین و طرزالعملهای حاکم
بر تدارکات عامه نباید به طور گسرتده تفسیر شود .از
آنجا که تدارکات عامه خود یک حوزه جامع است و
شایسته توجه ویژه دارد ،این موضوع در این رهنمود
به تفصیل مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
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	.3.1.4تهیه پالن مالی
پالنگذاری مالی وزارت دفاع باید بر اساس کلیه
پروسههای ذکر شده قبلی در خود وزارت دفاع و
نهادهای تابعه آن باشد:
▪ پالنگذاری رسمایه
▪ پالنگذاری منابع برشی (به عنوان بخشی از
پالنگذاری جاری مالی)
▪ پالنگذاری منابع مادی (به عنوان بخشی از
پالنگذاری جاری مالی)
▪ پالنگذاری تدارکات (که شامل رسمایه گذاری و
پالنگذاری جاری مالی میشود).
پروسههای مختلف پالنگذاری فوقالذکر بسرت مناسبی
را برای تهیه پالن مالی کلی وزارت دفاع فراهم می
کند .این پالن باید با پالیسیهای امنیتی و دفاعی
کشور ،پالنگذاری دفاعی بلند مدت ،سایر اسناد
پالیسی مربوطه ،پالن کاری ساالنه وزارت دفاع و
همچنین قوانین ملی و توافقنامههای بیناملللی
مربوطه مطابقت داشته باشد .باید توجه ویژهای به
رابطه بین پروژههای رسمایهگذاری مالی بلندمدت
و پالنگذاری جاری مالی صورت گیرد .مودلهای
پالنگذاری قبلی نیز میتواند در تهیه پالن مالی کمک
کنند.

پالن
مالی
پالنگذاری رسمایه پالنگذاری منابع برشیپالنگذاری منابع مادی پالنگذاری تدارکات پالن کاری ساالنه پالیسی امنیتی و دفاعیاولویتهای اسرتاتژیک حکومت-(پالنگذاری دفاعی بلند مدت)
موافقتنامههای و تعهدات بیناملللی

پال نهای مالی باید بر اساس طبقه بندی کلی
بودجه مورد توافق قرار گیرد که معموالً شامل انواع
مختلف هزینههای اداری ،اقتصادی و عملکردی
میباشد .در حالی که نوع اداری مشخص میکند
که چه کسی مسئول مدیریت وجوه عمومی مورد
نظر است (یعنی وزارت دفاع) ،نوع اقتصادی انواع
هزینههای تعیین شده مانند حقوق ،کاال و خدمات یا
هزینههای اساسی را مشخص میکند .نوع عملکردی،
فعالیتهای حکومت را با توجه به اهداف و مقاصد
آنها (تحصیالت ،امنیت اجتامعی ،دفاع و غیره)
سازماندهی میکند .در مورد وزارت دفاع  ،پالن
مالی آن در کتگوری دفاعی قرار میگیرد.
12

	3.1.5مذاکرات با وزارت مالیه و تهیه
پیشنویس پیشنهاد بودجه
راجع به پالن مالی وزارت دفاع باید با وزارت مالیه
( )MoFدر یک بازه زمانی که معموالً در قانون بودجه
ارگانیک مشخص شده است مذاکره شود .راجع به
پیش نویس پالن مالی تهیه شده توسط دیپارمتنت
بودجه وزارت مالیه قبل از آنکه به طور رسمی به
وزارت مالیه ارائه شود معموال به طور غیر رسمی با
وزارت مالیه به منظور شناسایی و حل مسائل احتاملی
مورد اختالف بحث میشود .اگر نظرات وزارت مالیه
12 D
 . Jacobs, J. Helis, D. Bouely, “Budget Classification”, IMF technical
notes and manuals, December 2009.
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پذیرفته شود و پالن مالی با دستورالعملهای وزارت
مالیه مطابقت داشته باشد ،وزارت دفاع (در سطح
عالی سیاسی یا اداری) آن را تصویب کرده و به طور
رسمی به وزارت مالیه ارائه میکند .در صورت عدم
توافق ،بحث برای حل مسائل برجسته به طور معمول
در سطح وزیران انجام میشود.
وزارت مالیه مسئول ادغام پیشنهادات مالی همه
سکتورها در هنگام تدوین پیشنویس بودجه ملی
ساالنه است .پس از نهایی شدن پیشنویس پیشنهاد
بودجه ،برای تصویب به شورای وزیران ارائه می شود.
پس از تصویب پیشنویس پیشنهاد بودجه توسط
شورای وزیران ،پیشنهاد بودجه حکومت برای بررسی و
تصویب نهایی به مجلس ارسال میشود.

 .3.2تصویب بودجه
حکومت/شورای وزیران پیشنهاد بودجه ساالنه را به
موقع به پارملان ارائه میکند ،تا پارملان وقت کافی
برای ارزیابی و بحث درباره اولویتهای سیاسی و
پیشنهادات مختلف هزینهها و سپس رأی گیری
در مورد بودجه قبل از رشوع سال مالی جدید را
داشته باشد .در بیشرت کشورها ،سال مالی هامن
سال تقویمی است ،اما برخی از کشورها ممکن
است تعریف دیگری از سال مالی داشته باشند .در
کشورهای به اصطالح “در حال گذار” ،گاهی اوقات
پیشنهاد بودجه در یک بازه زمانی بسیار کوتاه قبل
از مهلت نهایی تصویب (معموالً پایان سال) به
مجلس ارائه میشود .در بیشرت موارد ،این موضوع
به سنتهای سیاسی قبلی کشورها ارتباط میگیرد
که قوه مجریه بر فعالیتهای سیاسی تسلط دارد.
در دموکراسیهای توسعه یافته تر ،به ویژه در
کشورهای که دارای سیستم سیاسی پارملانی هستند به
طور معمول مهلتهای رسمی برای ارائه پیشنهادات
بودجه به شدت رعایت میشود .پارملان ها دوست
ندارند که نادیده گرفته شوند یا بدیهی تلقی شوند.
هنگامی که پارملان پیشنهاد بودجه و اولویت های
سیاسی را مورد بررسی دقیق قرار می دهد ،مهمرتین
تأثیر پارملان بر بودجه صالحیت اصالح آن است.
به طور مثال پارملان میتواند موارد جدیدی به آن
22

اضافه کند .در دموکراسی های غربی ،جایی که
سیستم توازن و تفتیش حاکم است و قدرت بین قوه
مجریه ،مقننه و قضائیه تقسیم میشود ،پارملان به
طور معمول از قدرت باالی تخصیص بودجه منایندگی
میکند (که اغلب به آن “قدرت کنرتول و وضع
مالیات” می گویند”) .این بدان معناست که بودجه
ملی باید توسط پارملان تصویب شود ،که به نوبه خود
قدرت سیاسی قابل توجهی به آن می بخشد .اما در
عمل ،نقش واقعی پارملان ممکن است به سنتهای
ملی ،نقش احزاب سیاسی ،اینکه آیا حکومت دارای
اعضای کافی در پارملان میباشد یا فاقد حامیت
اکرثیت تعیین شده است ،و چنین مسائلی بستگی
دارد.
به طور معمول ،پيش از آنكه بودجه مورد بحث و
رأي گريي در جلسه علني قرار گريد ،پارملان پيشنهاد
بودجه ميل حکومت را از طريق كميته هاي دامئي
خود مورد برريس قرار مي دهد .این بدان معناست
که بودجه وزارت دفاع در کمیته دامئی امنیت و
دفاع یا کمیته امور بین امللل و دفاع یا معادل آن به
طور دقیق مورد بررسی قرار میگیرد .بنابراین ،بحث
و گفتگو در مورد پالن مالی وزارت دفاع می تواند
به اندازه کافی اساسی و مفصل باشد ،چراکه اعضای
کمیته های دفاعی معموال در مسائل مربوط به
تدوین پالیسی در این سکتور تجربه زیادی دارند .این
یک امر معمول است که کمیته مالی و بودجه پارملان،
درآمدها و هزینه های همه سکتورها ،از جمله سکتور
دفاعی را بررسی کند تا از واقعی بودن بودجه ملی و
مقرون به رصفه بودن آن اطمینان حاصل کند.
در نهایت ،الزم به ذکر است که وقتی پارملان در مورد
پیش نویس بودجه ملی بحث می کند ،آزادی عمل
پارملان برای تعدیل بودجه به آن اجازه می دهد تا
هنگامی که هزینههای اجباری روی بودجه تأثیر می
گذارد ،بودجه را به طور اساسی تغییر دهد( .به عنوان
مثال  ،بازپرداخت بدهی های ملی ،معاش مقامات
دولتی ،برنامههای مزایای اجتامعی مانند معاش
متقاعدین ،قراردادهای تدارکاتی منعقد شده در
سالهای گذشته و غیره) .چنین هزینههایی ،که معموالً
بخش قابل توجهی از بودجه ملی را شامل میشود،

تنها در بلند مدت قابل تغییر است .اولویتهای
جدید پالیسی دفاعی اسرتاتژیک ،که در بازنگری
اسرتاتژی دفاعی گنجانده شده اند ،منونه خوبی از
این است که چگونه تغییرات طوالنی مدت در بودجه
دفاعی باید برای چندین سال پالنگذاری و اجرا شود.

بودجه را برآورده کند و در محدوده آن باقی مباند.
در صورت نیاز به تعدیل بودجه در طول سال ،که
اغلب به دلیل تغییر رشایط اتفاق می افتد ،وزیر دفاع
مجبور است به پارملان بازگردد و درخواست اصالح
بودجه مصوب را کند.

 .3.3اجرای بودجه
هدف اصلی بودجه دفاعی هنگامی که  -مانند
سایر بودجههای سکتوری  -اجرا می شود ،اطمینان
از استفاده قانونی ،کارآمد و موثر منابع مطابق
با تصمیامت بودجوی پارملان است .این هدف
نیازمند نظارت و ارزیابی دقیق فعالیتهای
عملیاتی در وزارت دفاع ،قوای مسلح و ادارات
مختلف زیرمجموعه سکتور دفاعی آن است .در
دموکراسیهای پارملانی ،مسئولیت سیاسی بر عهده
وزیر دفاع است ،اما افرسان نظامی و کارمندان ملکی
نیز میتوانند در مورد نحوه استفاده از وجوه عامهای
• اقتصاد – به حداقل رساندن میزان استفاده یا
که در اختیار دارند ،مسئول شوند (تصمیم بگیرند).
خرید منابع ،یعنی هزینه کمرت“ .پس انداز” ناکافی.
به عنوان مثال ،زمانیکه از نیروی کاری زیاد یا
اولین رشط کلیدی مربوط به اجرای بودجه این است
از پرسنل با مهارت باالتر یا امکانات گران قیمت
که وجوه تایید شده باید به صورت قانونی (اصل
استفاده میشود؛
قانومنندی) مورد استفاده قرار گیرد .در کشورهایی
که پارملان تصمیامت خود را با استفاده از یک قانون • مثمریت – رابطه بین نتیجه فعالیتها ،به عنوان
مثال ،در زمینه کاال یا خدمات ،و میزان منابع
بودجه خاص می گیرد ،اصل قانومنندی به طور
مورد استفاده برای پیاده سازی آنها ،به معنی
خودکار بدین معناست که وجوه تخصیص یافته باید
 هزینه مناسب .این اصل تضمین میکند کهمطابق با قانون بودجه مذکور هزینه شود .با این
حداکرث نتیجه از منابع اختصاص داده شده برای
حال ،این الزام نیز در کشورهایی معترب است که در
این منظور به دست میآید ،یا ،متناوباً ،نتیجه
آن بودجه ملی توسط مجلس از طریق یک طرزالعمل
مورد انتظار باید با استفاده از حداقل میزان منابع
بودجه جداگانه تصویب شده است .رصف نظر از
به دست آید؛
نحوه تصمیم گیری پارملان ،در مورد بودجه ،چارچوب
قانونی استفاده برای وجوه عمومی به طور کامل از ••	 موثریت – رابطه بین نتایج مورد نظر و
واقعی هزینههای عمومی  -به این معنا که -
طریق قوانین جداگانه ،به عنوان مثال ،قوانین مربوط
هزینه عاقالنه انجام شود .نشان میدهد که آیا
به تدارکات عمومی ،قوانین مربوط به کارمندان
نتایج مورد انتظار بدون توجه به منابع مورد نیاز
ملکی ،قوانین مربوط به قوای مسلح و غیره تعریف
برای دستیابی به آنها به دست آمده است یا خیر.
میشود.

در صورت نیاز به تغییرات بودجه ای در طول سال
 ،که اغلب به دلیل تغییر رشایط رخ می دهد  ،وزیر
دفاع باید مجددا ً با مجلس متاس گرفته و درخواست
اصالح بودجه تایید شده را بدهد .در اکرث کشورها ،
طرزالعملهای مشخصی برای آن وجود دارد .وجوه
بودجهای که قبالً تصویب شده اما در پایان سال هنوز
مرصف نشده است باید بازپرداخت شود مگر اینکه
پارملان در تصمیامت در مورد بودجه مشخص کند که
می تواند به سال مالی بعدی منتقل شود.

به منظور رعایت اصل قانومنندی ،وزارت دفاع باید
پالن مالی خود را با بودجه تعیینشده توسط پارملان
هامهنگ کند .در حین اجرای بودجه ،هزینههای
تحت پوشش بودجه دفاعی باید اهداف تعیین شده

دومین رشط کلیدی برای مرصف منودن وجوه
تخصیص یافته ،رعایت اصل ارزش به پول است:
اقتصاد ،مومثریت و موثریت در استفاده از وجوه
عامه .اطالعات مربوط به اجرای بودجه باید دقیق
23

و قابل اعتامد باشد و باید به موقع ارائه شود .بخش
مالی وزارت دفاع باید به درستی از طریق سایر
نهادها یا قوای مسلح از قراردادهای منعقد شده یا
فعالیتهای حقوقی که نشان دهنده تعهدات مالی
به نهاد است ،مطلع شود .همچنین دیپارمتنت مالی
باید به موقع از تغییرات در قراردادهای منعقد
شده مانند تغییر در مبلغ یا رشایط و مقررات
هرگونه پرداخت مطلع شود .دیپارمتنت منابع برشی
وزارت دفاع نیز باید به موقع اطالعات مربوط به
هزینههای پرسنل وزارت دفاع را در اختیار وزارت
مالیه قرار دهد .به عنوان یک قاعده کلی ،پرداخت
وجوه باید طبق طرزالعملهای خاص انجام شود.
قبل از اجرای پرداخت ،مسئول مالی باید موارد
زیر را بررسی کند( :الف) آیا مقام صالحیتدار
مالی تأیید کرده است که کاال یا خدمات مطابق

ثبت معامله

مجوز پرداخت و
انتقال وجه

وزارت دفاع باید قبل از پرداخت وجوه از بودجه
خود ،طرزالعملهای داخلی خود را برای اطمینان از
قابلیت اعتامد ،اعتبار و ترخیص حقوقی اسناد طراحی
کند.
فهرست کلیه داراییهایی که وزارت دفاع مسئول
آن است باید به صورت ساالنه تهیه و به روز شود.
وضعیت واقعی دارایی ،از یک سو ،و دفرتچههای
حسابداری ،از سوی دیگر ،باید با هم تطبیق داده
شوند .همچنین ،در طول سال مالی ،تغییراتی که بر
بودجه تأثیر میگذارد ،مانند نیاز به انجام تعمیر و
نگهداری یا به روز رسانی تجهیزات ،باید ثبت شود و
این امر باید به موقع برای تهیه بودجه جدید انجام
شود.
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قرارداد دریافت شده است (تأیید کاال/خدمات
ارائه شده) ،و (ب) آیا فاکتور و سایر اسنادی که
پرداخت آنها مورد نیاز است تکمیل است (تأیید
فاکتور) .توجه به این نکته رضوری است که اگرچه
دیپارمتنت مالی مجوز پرداخت را صادر میکند ،اما
سایر دیپارمتنتها باید با توجه به صالحیت خود
در پروسه تأیید صحت پرداختها رشکت کنند،
هامنطور که در باال توضیح داده شد .پس از امتام
تأیید ،امکان پرداخت وجود دارد  ،یعنی برای اجرای
آن امضا کنید .همه فاکتورها باید بالفاصله پس از
دریافت تأیید شوند و متام معامالت به درستی ثبت
شوند .این فرایند باید طبق قوانین و طرزالعملهای
خاصی اداره شود ،هامنطور که در باال نشان داده
شده است:

بررسی و تایید فاکتورها

بررسی کاالها و
رسویسهای فراهم شده در
قرارداد اجرایی

تخصیص مجدد بودجه باید مطابق قوانین ملی و
طرزالعملهای تعیین شده باشد .جزئیات نحوه
و میزان تخصیص مجدد پول ،برای اینکه به طور
متفاوت از بودجه پالن شده قبلی به مرصف برسد،
باید توسط قوانین داخلی تنظیم شود .هامنطور که
در باال ذکر شد ،در صورت تغییرات مهمرت در بودجه
تایید شده ،ممکن است نیاز به موافقت پارملان داشته
باشد.
گزارشهای مالی باید در بازه زمانی تعیین شده
توسط قانون تهیه و ارائه شود .نحوه و زمانبندی
تهیه گزارشهای مالی وزارت دفاع ممکن است در
مقررات داخلی با جزئیات بیشرتی مشخص شود.

متام فعالیت های مالی باید به شکل شفاف بوده
و به شکل درست سند شده و گزارش داده شوند.
هر فعالیتی که دارای پیامدهای مالی است باید
مورد تفتیش و بررسی توسط یک متخصص مستقل
و بیطرف قرار گیرد .مقامات وزارت دفاع باید
توصیههای ارائه شده توسط تفتیش داخلی و
بیرونی را با دقت در نظر بگیرند و به این نکته
توجه داشته باشند که ممکن است قوانین و
طرزالعملهای وزارت دفاع نیاز به بهبود داشته
باشد .مگر اینکه دالیل قانع کننده دیگری برای عدم
انجام آن وجود داشته باشد.

 .3.4نظارت بودجه
نظارت بر بودجه نشان دهنده یک سیستم نهادینه
شده است که هدف آن بررسی نحوه مرصف منابع
از نظر قانونی و همچنین رعایت اصول اقتصاد،
مومثریت و موثریت است .سیستم نهادینهشده
شامل میکانیزمهای پاسخگویی داخلی و بیرونی
است .نظارت بیرونی معموالً از طرف پارملان انجام
میشود ،شاخهای از حکومت که دارای قدرت
تخصیص بودجه است و میتواند به عنوان بخشی
از سیستم توازن و تفتیش بین سه قوه حکومت

تفتیش بیرونی

مدیریت نهاد و گزارش
مالی

در نظر گرفته شود .نظارت و کنرتل داخلی یک
ابزار مدیریت سطح باال است که اطمینان می
دهد واحدهای مختلف که مسئولیت این رهربی
را بر عهده دارند در چارچوب قانون ،بودجه و
طرزالعملهای مربوطه عمل کنند.
در اخیر ،بسیاری از اصالحات در زمینه نظارت بر
بودجه به منظور مدیریت بهرت خطرات مختلف
فساد طراحی شده است .این شامل تقویت
عملکردهای خوب مدیریتی و کاهش ناکارآمدی
ها و همچنین کاهش پنها نکاری غیر رضوری و
سایر عملکردهای غیر شفاف است .به طور خالصه،
نظارت بر بودجه عنرص مهمی از حکومتداری
خوب را در سکتور دفاعی و امنیتی ،و همچنین در
سکتور عامه به طور کلی ،نشان می دهد.
در زیر ،به سه عنرص نظارت بر بودجه توجه ویژهای
خواهد شد )1 :گزارش مالی )2 ،کنرتول مالی داخلی
مانند مدیریت و کنرتل مالی و همچنین تفتیش
داخلی و  )3میکانیزم های نظارت بیرونی ،مانند
نظارت پارملانی و تفتیش بیرونی.

تفتیش داخلی

مدیریت و کنرتول مالی

وزارت دفاع باید روشهایی را برای حصول اطمینان از
معترب بودن ،قابل اعتامد بودن ،و قانونی بودن اسناد
قبل از پرداخت هر مبلغی از بودجه خود ایجاد کند.
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 .3.4.1گزارش مالی
گزارش مالی یک ابزار نظارتی مفید است و مبنایی
برای ارزیابی عملیات و عملکرد حکومت در سکتور
عامه ایجاد میکند .گزارش مالی عبارت است از
بدست آوردن اطالعات از سیستم حسابداری و ارائه
آنها به نحوی که تجزیه و تحلیل را تسهیل کند.
گزارشات مالی باید دارای جزئیات باشد و اطالعات
دقیق و به موقع مربوط به اجرای بودجه را افشا کند.
این گزارشات باید اطالعاتی راجع به همه اقالم هزینه،
از جمله دستمزد ،معاش ،تجهیزات ،فروش و واگذاری/
تخریب دارایی ارائه دهند.
گزارشات مالی باید شفاف و متناسب با نیازهای
ذینفعان مختلف (پارملان ،مردم ،مدیران بودجه ،تصمیم
گیرندگان سیاسی و غیره) باشد .امروزه ،اکرث گزارشات
در جریان سال مالی و در پایان سال در وب سایت نهاد
مربوطه منترش شده (یا باید منترش شود) و در دسرتس
عموم قرار میگیرد .همه گزارشات باید در اختیار پارملان
و عالیترین نهاد تفتیش ملی قرار گیرد.
گزارشات تیپیک در این زمینه شامل موارد زیر است:
گزارش روزانه جریانهای نقدی ،گزارش ماهانه اجرای
بودجه ،گزارش درآمدها  ،گزارشات شش ماهه و
گزارشات مالی ساالنه یا گزارشات ساالنه امور مالی
کشور .اینها حداقل الزامات شناخته شده بیناملللی
برای گزارش مالی محسوب میشوند و مبنایی برای
پروسه تفتیش ساالنه انجام شده توسط نهاد عالی
تفتیش در کشور هستند.
یکی دیگر از عنارص کلیدی که طی دهه های گذشته
به بخشی از گزارشات مالی تبدیل شده است استفاده
از شاخصهای عملیاتی است که متام عملیا تهای
حکومت ،از جمله سکتور دفاعی را پوشش می دهد.
اطالعات عملکرد جزء مهمی در ارزیابی ارزش پول،
اصول اقتصاد ،مثمریت و موثریت در استفاده ازمنایع
مالی بودجه است .همچنین از بهبود پالیسیها و
پروسه سیاسی و بودجوی پالنگذاری پشتیبانی میکند.
در این روند کلی ،به اندازه گیری مثمریت در سکتور
دفاعی و به طور کلی در سکتور عامه توجه بیشرتی
میشود.
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 .3.4.2کنرتول مالی داخلی
سه مولفه اصلی کنرتل مالی داخلی وجود دارد
که برای استفاده موثر و کارآمد از منابع عامه در
نهادهای دولتی رضوری است:
▪ سیستمهای مدیریت و کنرتول مالی ؛
▪ تفتیش داخلی؛
▪ یک واحد هامهنگ کننده مرکزی برای تدوین
روشها و استندردهای مربوط به دو مولفه فوق،
از جمله تهیه گزارش.
سیستم مدیریت و کنرتول مالی اولین مولفه است.
چنین سیستمی را میتوان به عنوان مجموعهای از
پالیسیها و طرزالعملهای خاص یک نهاد تعریف
کرد که برای حصول اطمینان از دستیابی برنامههای
مختلف نهادی به نتایج مطلوب شان مورد استفاده
قرار میگیرد .درواقع ،اینکه منابعی که در اجرای
این برنامهها دخیل هستند برای دستیابی به اهداف
تعیین شده کافی است و همچبین برنامههای نهاد
از سوء استفاده ،تقلب و سوءمدیریت محافظت
میشود.
سیستم مدیریت مالی و کنرتول در وزارت دفاع باید
موارد زیر را به دقت بررسی کند:
▪ کلیه زمینههای مربوط به فعالیتهای وزارت دفاع،
مانند :هزینه ها ،تدارکات و مدیریت درآمد؛
▪ متام مراحل عمده تدارکات و مدیریت امالک ،از
جمله پالنگذاری ،اجرا ،گزارش ،آرشیف و نظارت.

مدیریت و کنرتل مالی بر این فرض استوار است که
نهادها پالیسیها وطرزالعملهایی را برای تشخیص
تقلب ،اتالف ،سوء استفاده و خطاها اتخاذ میکنند.
برای اینکه سیستم مدیریت و کنرتول مالی به درستی
کار کند ،باید قوانین و طرزالعملهای روشنی برای
مدیریت منابع بودجه ،هامنطور که قبالً اشاره شد ،وضع
شود .تفویض اختیار باید مزرها و محدودههای واگذاری
مسئولیت ،اهداف پشت آن و همچنین روال تهیه گزارش
که باید به طور معمول دنبال شود را مشخص کند.

دومین مولفه کنرتل مالی داخلی ،ایجاد یک مکانیزم
تفتیش داخلی است که از نظر عملکرد مستقل بوده
و دارای اختیارات و محدوده صالحیت مورد نیاز باشد.
تفتیش داخلی نیز باید گزارشات خود را مستقیامً به
باالترین سطح اداری در نهاد ارائه دهد .تفتیش داخلی
به گونه ای طراحی شده است که نقش آن محدود به
تطابق قوانین نباشد ،بلکه شامل ارزیابی عملکرد نهادی
و اداری نیز میشود .در کشورهایی که در آنها سیستم
تفتیش داخلی معرفی شده است ،لزوماً همه حوزههای
دولتی را شامل منیشود .استندردهای تفتیش داخلی به
تدریج در حال توسعه است ،به ویژه توسط “انستیتیوت
مفتیشین داخلی” 13.تغییرات در استانداردهای کنرتل
داخلی ( )COSOو ( )INTOSAIنیز اعامل میشود.
در حالی که مدیریت و کنرتل مالی یک نوع کنرتل قبلی
است ،تفتیش داخلی کنرتل بعدی است.
وظیفه تفتیش داخلی وزارت دفاع جمع آوری ،تأیید و
تجزیه و تحلیل اطالعات میباشد .این اطالعات را می
توان به دو قسمت تقسیم کرد )1 :اطالعات مربوط
به طراحی سیستم مدیریت و کنرتول مالی وزارتخانه و
 )2نحوه عملکرد این سیستم در عمل .تفتیش داخلی
باید به عنوان یک واحد جداگانه در داخل وزارت دفاع
سازماندهی شود.

بخش تفتیش داخلی عملکرد عملی سیستم مدیریت
و کنرتل مالی را تجزیه و تحلیل می کند .خطرات
سیستمیک احتاملی را ارزیابی کرده و توصیههایی
برای کاهش آنها ارائه میدهد.
اگرچه عملکرد تفتیش داخلی تحت رهربی وزیر
دفاع است ،اما تا آنجا که ممکن است باید به عنوان
یک واحد مستقل از نظر عملکرد سازماندهی شود.
استقالل سازمانی بدین معناست که تفتیش داخلی
درباره قضایایی که تفتیش می شود باید مستقالنه
عمل کند ،به این معنی که تقتیش نباید جزء هیچ
واحد سازمانی دیگری باشد .عالوه بر این ،باید
مستقیامً به مدیریت عالی وزارت دفاع گزارش دهد.
13 h
 ttps://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/
Pages/Standards.aspx

استقالل عملکردی بدین معناست که تفتیش داخلی
 بر اساس چگونگی ارزیابی خطرات و مشکالتاحتاملی  -باید مواردی که به طور مستقل بررسی
میشود را انتخاب کند :نحوه تفتیش و نحوه گزارش
دهی مهم است .مفتشین داخلی ،چه برای مدت
محدودی منصوب شده اند یا خیر ،باید به اطالعات
و تصمیم گیرندگان دسرتسی آزاد داشته باشند .قوانین
ملی باید استقالل تفتیش داخلی را تعریف و از آن
محافظت کند .این باید شامل مقرراتی مربوط به
تعهد مفتشین به بی طرفی و رعایت استندردهای
اخالقی باال باشد.
تفتیش داخلی مرتادف بازرسی مالی نیست .مفتشین
صحت سیستمهای موجود را از نظر اقتصادی،
مثمریت و موثریت بررسی میکنند .نقش کلیدی
آنها انجام یک تفتیش داخلی برای مشخص کردن
کاستیهای احتاملی است که ممکن است دستیابی
به اهداف نهاد را به خطر بیندازد .پیشنهادات باید
به بهبود مدیریت مالی نهاد ،کاهش خطرات فساد
و سایر اقدامات غیراخالقی کمک کند و در صورت
امکان سوء استفاده از وجوه اختصاص یافته یا سایر
داراییها را از بین بربد .به طور خالصه ،تفتیش داخلی
باید تضمینکننده کنرتل رهربی نهاد بر نحوه مدیریت
پول و داراییهای دیگر باشد.
سومین مولفه کنرتل داخلی وجود یک واحد متعادل
کننده مرکزی است که مکانیزمهای مدیریت و کنرتل
مالی شامل تفتیش داخلی ،نهادهای مختلف دولتی
(وزارتخانه ها ،ادارات و غیره) را مدیریت ،هامهنگ
و کنرتل میکند .این بدان معناست که باید سازمانی
مسئول برای پیشنهاد مقررات ،هامهنگی و هامهنگ
سازی مدیریت مالی و کنرتل و همچنین تفتیش داخلی
در رسارس سکتور عامه وجود داشته باشد .این شامل
گزارش دهی و دیگر فعالیت ها نیز می شود .چنین
نهادی همچنین می تواند فعالیتهای علمی (آموزشی)
را سازماندهی و هامهنگ کند .اغلب ،چنین نهادی در
داخل وزارت مالیه ایجاد می شود .هدف از این واحد
حصول اطمینان از سازگاری سیستم های کنرتل مالی
داخلی سکتور دولتی و ترویج انتشار عملکردهای خوب
و تدوین رهنمودهای جدید و بهبود یافته است.
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	.3.4.3میکانیزمهای کنرتول بیرونی
میکانیزم های اصلی کنرتول بیرونی میتواند انواع
مختلفی داشته باشند ،از جمله مشارکت جامعه
مدنی .با این حال ،در سطح نهادی ،میکانیزم های
اصلی مربوط به وظایف نهادهای عالی تفتیش و
نهادهای نظارت پارملانی می باشد .از آنجا که این
نهادها قبالً در باال ذکر شدهاند ،اطالعات زیر میتواند
یک یادآوری باشد:
نهاد عالی تفتیش یک مکانیزم کلیدی ارائه میدهد
که توسط آن یک نهاد ملی به منایندگی از مالیات
دهندگان وظیفه بررسی نحوه مرصف حکومت را بر
عهده میگیرد و به این ترتیب حکومت را پاسخگو
نگه میدارد .ایجاد و عملکرد تفتیش بیرونی خارج از
اختیارات قوه مجریه است ،اما موثریت و اثر آن به
همکاری به حکومت و نهادهای مختلف آن بستگی
دارد .بسیار مهم است که وزارتخانههای مختلف ،از
جمله وزارت دفاع ،اطالعات کامل ،دقیق و به موقع
در مورد هزینهها ،درآمد و سایر تصمیامت مالی و
اقتصادی را به نهاد عالی تفتیش ارسال کنند و به
طور رسمی ،علنی و در یک بازه زمانی معقول به
نظریات و گزارشات پاسخ دهند .از سوی دیگر نهاد
عالی تفتیش باید فعالیتهای خود را به شیوهای
مستقل ،مسئوالنه و شفاف انجام دهد .این نهاد
همچنین نقش مهمی در حصول اطمینان از عملکرد
موثر کنرتل مالی داخلی به عنوان بخش جدایی ناپذیر
از مدیریت ،کنرتل و تفتیش در متام ساختارهای دولتی
را ایفاء می کند .پیگیری موثر توصیههای نهاد عالی
تفتیش رضوری است و معموالً در محدوده وظایف
نظارتی پارملان قرار دارد.
نهاد عالی تفتیش باید حسا بهای وزارت دفاع،
حسابهای قوای مسلح و ادارات زیرمجموعه آن را
به طور منظم بررسی کند .این گونه تفتیش نه تنها
باید بر مرشوعیت هزینهها مترکز داشته باشد ،بلکه
باید بر ارزش پول و دستیابی به اهداف معطوف
شود .تفتیش ارزش پول توسط نهاد عالی تفتیش باید
بر موثریت و مثمریت مالی در سکتور دفاعی کمک
کند.
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نتایج تفتیش باید بر حسب زمان بندی مناسب به
مجلس گزارش شود .یکی از بهرتین راهها برای رفع
ناکارآمدی مشخصشده اطمینان از مشارکت مستقیم
پارملانها در پیگیری توصیههای نهادهای عالی تفتیش
است .كميته دفاعی پارملان و  /يا كميته محاسبه عامه
بايد در بحثها رشكت كرده و مسئوالن وزارت دفاع
را در استفاده از وجوه تخصيص داده شده پاسخگو
بدانند .عالوهبر این ،جلسات پارملانی در مورد
گزارشهای تفتیش باید برای عموم آزاد باشد و توسط
رسانهها منترش شود تا به بخشهاو اقشار مختلف
جامعه برسد .اگر چنین اطالعاتی برای عموم مناسب
نیست ،اعضای کمیته دفاعی باید قبل از دستیابی به
اطالعات محرمانه مربوط به امنیت ملی و اطالعات
14
نظامی ،آنها را بررسی (شناسایی) کنند.
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 ransparency International (2011), Buidling Integrity and Countering
Corruption in Defence and Security, Transparency International UK.

از آنجا که سکتورهای امنیتی سهم قابل توجهی
از بودجه دولت را مرصف می کنند ،رضوری است
که پارملان بتواند منابع محدود دولتی را نظارت
کند .دریافت اطالعات جامع ،دقیق و به موقع در
مورد مقاصد و تصمیامت حکومت در مورد مسائل
و سکتور امنیتی برای مجلس بسیار مهم است .اگر
حکومت تنها پس از اتخاذ تصمیامت نهایی به پارملان
اطالع دهد ،پارملان منیتواند وظایف قانون اساسی
خود را انجام دهد .در دموکراسی های پارملانی،
پارملان نباید با “عمل انجام شده” روبرو شود و فقط
تصمیامت حکومت را تأیید یا رد کند .نهادهای عالی
تفتیش میتوانند به عنوان یک منبع مهم اطالعات و
تخصص برای پارملان عمل کنند و بنابراین توصیههایی
در مورد نحوه حسابدهی به حکومت ارائه می دهند.
در سکتور دفاعی ،مانند سایر سکتورهای عامه ،نحوه
مرصف بودجه همیشه یک شاخص کلیدی است.

نقش پارملان در نظارت بر سکتور دفاعی و حکومت
به طور کلی را می توان با کار نهاد عالی تفتیش
تسهیل کرد .از سوی دیگر ،نهاد عالی تفتیش نیز
به حامیت کامل پارملان نیاز دارد .نهاد عالی تفتیش
میتواند پارملان رابا تخصص ویژه در زمینه مسائل
مربوط به تفتیش کمک کند ،در حالی که پارملان
میتواند به نهاد عالی تفتیش کمک کند تا اطمینان
حاصل کند که یافته ها و توصیههای آن به طور کامل
در نظر گرفته شده و تعقیب می شود .پارملان و نهاد
عالی تفتیش میتوانند یک اتحاد ویژه و قوی ایجاد
کنند تا حکومت را در قبال استفاده از وجوه عامه
پاسخگو بسازد.
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 .4مالحظات خاص در رابطه
با بودجه محرمانه
در همه کشورهای دموکراتیک  -کشورهای در حال
گذار ،و همچنین در دموکراسیهای بالغ  -ایجاد
توازن بین اصل شفافیت بودجه و ماهیت خاص
امنیت ملی اغلب یک حوزه مشکل ساز است .متایل
زیادی از طرف مقامات دولتی در رسارس جهان برای
طبقه بندی حجم قابل توجهی از اطالعات مربوط به
امنیت ملی ،از جمله اطالعات مربوط به هزینههای
دفاعی ،وجود دارد .مخصوصا در رشایط نامعلوم
و زمانیکه احتامل وجود چالش امنیتی جدید و
نوظهور ،تهدید و ریسک باشد .در این زمان ،متایل به
طبقهبندی اطالعات و پنهان سازی اطالعات از عموم
وجود دارد .نیاز به چنین اقداماتی قطعاً قابل توجیه
است ،اما اگر از این رویکرد به طور خودکار و بیش از
حد استفاده شود ،باعث عدم شفافیت شده و عملکرد
دموکرتیک جامعه را زیر سوال بربد.
چالش اصلی هنگام پرداخنت به بودجه محرمانه
اینست که اطمینان حاصل شود تا از محرمیت فقط
در مواقع رضوری استفاده می شود .معیار اصلی
محرمانه بودن هزینههای دفاعی ،وجود دالیل قطعی
است که بتواند نیاز به محرمانه بودن را توجیه کند -

به عنوان مثال ،شفافیت میتواند اهداف اسرتاتژیک
مهمی مانند حفاظت از متامیت ارضی کشور را در
مقابل یک تهدید بیرونی به خطر بیندازد؛ مثال دیگر،
راه اندازی یک سیستم دفاعی مناسب و چنین مثال
هایی .باید یک طرزالعملهای داخلی وجود داشته
باشد که از طریق آن میکانیزم های دقیق طبقهبندی
15
هزینهها مشخص شود.
با وجود ماهیت محرم بودن ،بودجههای محرمانه
نباید ازهمه بازرسیها و همچنین از نظارت پارملانی
مستثنی شوند .هنگامی که پیشنهاد بودجه حکومت
به پارملان ارائه شد ،یک رویکرد این است که بین
پیشنهادات معمولی بودجه و پیشنهاداتی که به دلیل
ماهیت خاص آنها طبقه بندی (محرمانه) شده اند،
فرق قائل شد .به عنوان مثال ،اقالم طبقه بندیشده
میتواند به صورت ارقام کلی ارائه شود ،در حالی که
اقالم طبقه بندی نشده میتواند با جزئیات بیشرتی
رشح داده شود .یکی از مثال های معمول در این
راستا ،مثال کرده جنوبی است که در ذیل توضیح
داده خواهد شد:
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 ransparency International UK (2011), “The Transparency of National
Defence Budgets- an initial review”, Transparency International UK,
Defence and Security Programme.
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کره جنوبی بودجه دفاعی خود را به سه دسته
محرمانه تقسیم میکند .اقالم بودجه رده  Aبرای
بحث به مجلس شورای ملی به صورت مرتاکم
ارائه میشود .رده  Bبه صورت تفصیلی با جزئیات
به اعضای کمیته دفاع ملی مجلس شورای ملی
ارائه میشود .رده  Cبیشرت تفکیک شده به صورت
مفصلتر به کمیته دفاع ملی ارسال میشود .پیش از
این ،به قانونگذاران تنها یک مبلغ کلی برای بحث
ارائه میشد.

اقالم محرمانه در گزارشات مالی وزارت دفاع باید
توسط یک نهاد عالی تفتیش بررسی شود .این امر
میتواند یک گزارش محرمانه از تفتیش تهیه کند.
چنین گزارشی همچنین باید به پارملان ارائه شود تا
از اصل کلیدی حسابدهی دموکراتیک اطمینان حاصل
شود ،عملی که قوه مجریه را برای استفاده از وجوه
عامه مسئول و پاسخگو نگه میدارد.

رسچینه :چول چوی ،جونګ
(‘ ،)1998شپږم فصل :سویيل کوریا’ په پال سینګ ،
رویندر ،ایډ کې .د وسلو تدارکاتو پریکړه کول لومړی
برخه :چین ،هند ،ارساییل ،جاپان ،سویيل کوریا او تایلینډ،
_http://books.sipri.org/product_info?c
product_id=156#contents TI UK (2011),

“د ميل دفاعي بودیجې شفافیت  -یوه لومړنۍ
بیاکتنه” ،د نړیوال شفافیت انګلستان ،دفاع او امنیت
برنامه.
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رهنمودهای حکومتداری خوب مجموعهای از نوشتارهای کوتاه است که
هر کدام یک عنوان مشخص و مهم مرتبط با حکومتداری خوب در سکتور
دفاعی را مورد بحث قرار میدهد .افرادی که عالقمند به کسب آگاهی
بیشرت راجع به یک یا چندین عنوان مستقیام مرتبط با حکومتداری خوب
در سکتور دفاعی – و یا به صورت عموم در سکتورعامه میباشند میتوانند
این نوشتارها را مطالعه منایند .این نوشتارها همچنین میتواند برای مقاصد
آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

تکثیر به طور کلی یا جزئی امکان پذیر است ،مرشوط بر این که اعتبار کامل
به مرکز صداقت و درستکاری در سکتور دفاعی ،اسلو ،نروژ داده شود .این
نوشته نباید برای فروش باشد یا به عنوان قسمتی از نوشتهای دیگر ارائه شود.
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