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Mechanisms of Access to Information of Budget in
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Free access to information is one of the most essential tools for
promoting transparency and improving governance. Among the various
types of information, budget information is becoming more important
because it contains the content of the most important financial document of
the country, and access to such information is one of the most important
indicators of transparency in the budget. Different countries have designed
mechanisms in their legal system in order to realize this concept.
Regarding the importance of this issue, the main question of the present
study is what mechanisms exist for the realization of the right of access to
budget information in the legal system of Iran and the European Union?
In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the publication of the
primary budget bill, changes in the parliament, the views of the Guardian
Council and, ultimately, the publication of the budget law and the report of
the liquidation of the Court of Auditors, are the most important mechanisms
that have not fully ascertain, the right to access budgetary information. In the
EU, most of the information and documentation on budgeting and its
implementation is available online and transparently in the central database
and national websites. However, there is no unique access point to which all
documents and budget data are centralized or standardized.
This research has been done through descriptive-analytical method and
the most important result is that existing mechanisms require more
coherence and evolution, and the relevant institutions should take effective
steps in this direction.
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چکیده
دسترس ي آزاد ب ه اطالع ات ،يك ي از ض روريت رين ل وازم در جه ت ارتق ا ش فافيت و بهب ود وض عيت
حكمران ي اس ت .از مي ان ان واع اطالع ات ،اطالع ات بودج ه ب ه دلي ل اينك ه دربردارن دهي محت واي
مه مت رين س ند م الي كش ور اس ت اهمي ت بيش تري پي دا م يكن د و دسترس ي داش تن ب ه اي نگون ه
اطالع ات ،يك ي ش اخصه اي مه م ش فافيت بودج ه محس وب م يش ود .كش ورهاي مختل ف در
راستاي تحقق اين مفهوم ،سازكارهايي را در نظام حقوقي خود طراحي كردهاند.
با توجه ب ه اهمي ت اي ن موض وع ،س ؤال اص لي پ ژوهش حاض ر عب ارت اس ت از اينك ه چ ه س ازكارهايي
براي تحقق حق دسترسي به اطالعات بودجه در نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا وجود دارد؟
در نظام حق وقي جمه وري اس المي اي ران ،انتش ار اليح ه اولي ه بودج ه ،تغييرات ي ك ه در مجل س م يياب د
و نظ رات ش وراي نگهب ان در خص وص آن و درنهاي ت انتش ار ق انون بودج ه و گ زارش تفري بودج ه
دي وان محاس بات ،مه مت رين س ازكارهاي موج ود اس ت ك ه ح ق دسترس ي ب ه اطالع ات بودج ه را
ب هص ورت كام ل محق ق نك رده اس ت .در اتحادي ه اروپ ا ني ز ،اكث ر اطالع ات و مس تندات در م ورد
پروس ه بودجهبن دي و اج راي آن ب هص ورت آنالي ن و ش فاف در پايگ اه داده مرك زي و
وبس ايته اي مل ي در دس ترس قرارگرفت ه اس ت .ب ااينح ال ،نقط ه دسترس ي منحص ربهف رد و اولي هاي
وجود ن دارد ك ه تم ام اس ناد و دادهه اي بودج ه در آن متمرك ز و ي ا ب هص ورت اس تاندارد ب ه آن وابس ته
باش ند.اين پ ژوهش ب ه روش توص يفي-تحليل ي انج امگرفت ه اس ت و مه مت رين نتيج هي آن عب ارت
اس ت از اينك ه س ازكارهاي موج ود نيازمن د انس جام و تكام ل بيش تري اس ت و نه اده اي مربوط ه باي د
در اين جهت گامهاي مؤثري را بردارند.

واژگان کلیدی :بودجه ،حق دسترسي به اطالعات ،اطالعات بودجه ،شفافيت بودجه.
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مقدمه
از مهمتري اقدامات و اولويتهاي اغلب دولتها در جهت بهبود وضعيت حكمراظي و
حس

زمامداري ،ارتقاء شفافيت در بخ ها و موضوعات مختلف است .شفافيت

مفهوم وسيعي است كه در بخ هاي زيادي اعمال ميگردد؛ ماظند شفافيت سازماظي،
شفافيت مالي و حسابداري ،شفافيت اقدامات و مسئوليتهاي دولت ،شفافيت اسنادي و
غيره( .زظديه و ساالر سروي ،1392 ،ص 117
شاخص شفافيت در بخ هاي مختلف جايگاه خود را دارد اما در سند بودجه به دلي)
اينكه مهمتري

سند مالي كشور به شمار ميرود و ظق

مهمي را در زظدگي هر

شهروظد ،بهخصوص افراد فقير و كمدرآمد ايفا ميكند ،اهميت بيشتري پيدا ميكند.
فقدان شفافيت در بودجه سبب ريختوپاشها ميشود ،مردم را خارج از فرايند
تصميمگيري قرار ميدهد و قاظونگرايي و تأثير فعاليتهاي مبارزه با فقر و فساد را
كاه

ميدهد(Forstater, 2014, p 35) .

«شفافيت بودجه عمومي به معني عم) در دسترس قرار دادن محتواي مراح) مختلف
فراگرد بودجه (تهيه و تنايم ،تصويب ،اجرا ،ارزيابي و ظاارت بهصورت رايگان 1و
قاب)درک ،2جامع ،3بهموقع ،4تجميعشده بهصورت يكپارشه 5و دقيق ،6ترجيحاً بر روي
يک درگاه دولتي يا پايگاه دادهاي كه منحصراً براي اي

مناور طراحيشده است،

ميباشد(Cardoso and others, 2013, p 117) ».
بسياري از دولتها ميتواظند بهسادگي و با صرف هزينه بسيار كم و از طريق در
دسترس قرار دادن اطالعات بودجه در پايگاه دادههاي خود ،شفافيت بودجهي خود را
ارتقاء دهند .در اغلب كشورهاي درحالتوسعه ،تعيي بودجهي عمومي هنوز محرماظه
تلقي ميشود و اي فرآيند بهصورت اظحصاري توسط قوهي مجريه كنترل ميگردد.
)(María Ríos and others, 2016, p 547
در حال حاضر در كشور ايران ،گسترش روزافزون رويكرد شهروظد محوري در عرصه
سياستگذاري و حق آگاهي و بهرهمندي شهروظدان از اطالعات دقيق و كافي،
خيصوصاً در زمينه ي بودجه ،موجب تأثيرات مثبت بسيار سازظده در زمينه شفافيت
بودجه و آغاز حركت سراسري به سمت آن شده است.
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ظار به جديد بودن مباحث شفافيت بودجه در ايران ،مطالعه تطبيقي در اي

زمينه،

ميتواظد بهعنوان الگو و مدل در بهبود وضعيت حق دسترسي به اطالعات بودجه ،به ما
كمک كند.از طرفي با توجه به توسعه آزادي بيان و آزادي اطالعات در اتحاديه اروپا و
به لحا تجربهاي كه در ظار و عم) در مباحث شفافيت مالي و بودجهاي به دست
آوردهاظد ،اي اتحاديه ميتواظد الگو و مدل مناسبي براي مطالعه تطبيقي در اي تحقيق
باشد.
با توجه به اي مقدمه سؤال اصلي اي پژوه

عبارت است از اينكه شه سازِكارهايي

براي تحقق حق دسترسي به اطالعات بودجه در ظاام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا
وجود دارد؟
فرضيه اوليه در پاسخ به سؤال مذكور اي

ميباشد كه اظتشار اليحه اوليه بودجه،

تغييراتي كه در مجلس مييابد و ظارات شوراي ظگهبان در خصوص آن و درظهايت
اظتشار قاظون بودجه و گزارش تفريغ ديوان محاسبات ،مهمتري سازِكارهاي موجود در
ظاام حقوقي جمهوري اسالمي ايران است كه حق دسترسي به اطالعات بودجه را
بهصورت كام) محقق ظكرده است .در اتحاديه اروپا ،اكثر اطالعات و مستندات در مورد
پروسه بودجهبندي و اجراي آن بهصورت آظالي و شفاف در پايگاه داده مركزي و
پايگاه دادههاي ملي در دسترس قرارگرفته است .بااي حال ،ظقطه دسترسي منحصربهفرد
و اوليهاي وجود ظدارد كه تمام اسناد و دادههاي بودجه در آن متمركز و يا بهصورت
استاظدارد به آن وابسته باشند.
درزمينهي حق دسترسي آزاداظه به اطالعات و اسناد دولتي ،پژوه هايي اظجامشده
است ،اما بر اساس بررسيهاي اظجامشده ،تحقيق قاب)توجهي ،اعم از مقاله ،پايانظامه و
كتاب مشخصي ،تحت عنوان سازكارهاي حق دسترسي به اطالعات بودجه مشاهده
ظشد.
ظوآوري اي تحقيق در آظجاست كه با تبيي اظواع سازكارهاي حق دسترسي به اطالعات
بودجه ،تالش شده است در ابتدا اي سازكارها شناسايي شوظد و پيشنهادهايي براي
جبران كاستيهاي آن ارائه گردد .با تكمي) اي گوظه سازكارها ميتوان عملكرد بودجه را
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در معرض ظاارت قرارداد و زمينهي رشد و پويايي و جلوگيري از فساد را در ظاام
بودجهريزي فراهم كرد.
مباحث ارائهشده در اي تحقيق به دو بخ

تقسيمشده است .ابتدا توضيح مختصري در

رابطه با مفهوم «حق دسترسي به اطالعات بودجه» ارائه ميشود و در ادامه به
سازكارهاي اجراي اي حق در ظاام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا ،اشاره خواهد شد.
 .1حق دسترسي به اطالعات بودجه
8

«حق دسترسي به اطالعات 7،ظتيجه و محصول آزادي اطالعات و به تعبيري ،آزادي
اطالعات شهارشوببنديشده است .حق دسترسي به اطالعات يعني اينكه هر يک از
اعضاي جامعه بتواظد تقاضاي دسترسي به اطالعاتي را داشته باشد كه در يكي از
مؤسسات عمومي ظگهداري ميشود و آن مؤسسه جز در موارد استثنايي و احصاءشده و
مشخص ،اطالعات درخواستي را در اختيار متقاضي قرار دهد( ».اظصاري ،1387 ،ص
26
سازمان آموزش علمي-فرهنگي مل) متحد دسترسي به اطالعات يا حق بر اطالعات را
شني تعريف كرده است« :حق همگان بر دسترسي به اطالعاتي كه در اختيار ظهادهاي
عمومي است» .معناي آزادي اطالعات آن است كه تمامي اطالعات در اختيار دولت و
ظهادهاي دولتي در اص) متعلق به عموم است و تنها به دالي) قاظوظي همچون حريم
خصوصي يا امنيت ميتوان از افشاء آن خودداري كرد( .جم ،1389 ،ص 705
با توجه به مقدمات ذكرشده ،تعريف مختار از حق دسترسي به اطالعات در پژوه
حاضر ،عبارت است از :حق دسترسي افراد و شهروظدان به اطالعات عمومي موجود در
مؤسسات عمومي ،جز در مواردي كه قاظون منع كرده است.
قاظونگذار در بندهاي «ج» و «د» ماده يک ،قاظون اظتشار و دسترسي آزاد به اطالعات
مصوب  ،1388در تعريف اطالعات عمومي و مؤسسه عمومي شني مقرر كرده است:
«ج  -اطالعات عمومي :اطالعات غيرشخصي ظاير ضوابط و آيي ظامهها ،آمار و ارقام
ملي و رسمي ،اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فص) شهارم اي قاظون
ظباشد.
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د  -مؤسسات عمومي :سازمانها و ظهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه
شام) تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قواظي جمهوري اسالمي ايران آمده است».
در اتحاديه اروپا ظيز حق شهروظدان در دسترسي به اسناد تمام سازمانها ،ادارات و
آژاظسها به رسميت شناختهشده است .غالباً قواعد و قواظي

مربوط به دسترسي به

اطالعات و اسناد در اتحاديه اروپا ،شام) اسناد اداري است كه بهوسيله مقامات عمومي
ظگهداري ميشوظد كه اي اسناد و اطالعات يا بهوسيله مقامات عمومي ايجاد شدهاظد يا
بهوسيله آنها دريافت گرديدهاظد(Kranenborg and voermans, 2008, p 35) .
در اي مقاله كه در خصوص حق دسترسي به اطالعات بودجه است ،مقصود از اي
حق عبارت است از حق دسترسي به تمام دادهها ،اسناد و مدارک بودجهاي كه توسط
مؤسسات دولتي مرتبط با بودجه ،ظگهداري ميشود و روظد توليد آن از مرحله تدوي
بودجه آغاز و تا مرحله ارائه ي بودجه براي تصويب در پارلمان و اظتشار گزارشهاي
اجراي بودجه و سپس اظتشار گزارشهاي ظاارتي ادامه دارد .دسترسي به اي اطالعات
صرفظار از شك) ذخيره (صوت ،تصوير ،ظوشته ،عالئم و ظااير آن و تاريخ توليدشان،
مدظار ميباشد .همچني ممك است اي اطالعات بهصورت خام يا پردازششده 9در
دسترس قرار بگيرظد و مطابق مصالح عمومي و با تجويز قاظوظي در موارد خاصي
محدودشده باشند .براي مثال اليحهي بودجه و دستورالعم)هاي تهيه آن ،مذاكرات
ظمايندگان در خصوص بررسي و تصويب بودجه ،گزارشهاي ظاارتي سازمانهاي
مختلف در رابطه با اجراي بودجه و غيره ،همگي مشمول عنوان «اطالعات بودجه»
هستند.
 .2سازِکارهاي حق دسترسي به اطالعات بودجه
در فرهنگ لغات آمده كه واژه سازِكار يک تركيب اضافي است و به معني «آلت كار»
ميباشد( .دهخدا ،1373 ،ص 11691
با توجه به اي معني ،مناور از «سازِكارهاي حق دسترسي به اطالعات بودجه عبارت
است از :كارهاي عملي و شيوههاي اتخاذشده توسط مقامات مسئول ،در جهت
دسترسيداشت به اطالعات بودجه كشور».
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پيرامون دسترسي به اطالعات بودجه ،سازكارهاي زيادي در ايران و اتحاديه اروپا
پي بيني شده است .اكثر اي

سازكارها ،طيف قاب) توجهي از اطالعات بودجه را

بهصورت آظالي و در پايگاههاي داده جداگاظه ،در اختيار مخاطبي قرار ميدهد.
ظكته حائز اهميت اي است كه در منابع علمي هيچ دستهبندياي از اظواع سازكارهاي
حق دسترسي به اطالعات بودجه در ايران و اتحاديه اروپا ،ارائه ظشده و مطالب اي
بخ

حاص) بررسي و جست وجوي ظگارظدگان است .عالوه بر اي ظكته الزم به ذكر

است كه دسته بندي مطالب ارائه شده در بخ
است و در بخ

ايران با تأكيد بر مراح) مختلف بودجه

اتحاديه اروپا با تأكيد بر درگاههاي گوظاگون ارائهدهنده اطالعات

بودجه ميباشد .اي تفاوت در دستهبندي مطالب به علت پراكندگي زياد سازكارهاي
ارائه ي اطالعات بودجه در ايران است و به ظار ميرسد براي آشنايي بهتر با اظواع
اطالعات در دسترس ،اي ظوع دستهبندي مفيدتر واقع شود؛ در حالي كه در اتحاديه
اروپا عمده اطالعات بودجه به تفكيک مراح) آن ،در درگاه كميسيون اتحاديه وجود
دارد و ظيازي به مراجعه به سايتهاي مختلف ظميباشد وتفاوت سازكارهاي ارائهي
اطالعات بودجه در اتحاديه اروپا به گوظاگوظي كيفيت ارائهي اي اطالعات در پايگاه
دادهها و درگاههاي مختلف برميگردد.
سازکارهاي دسترسي به اطالعات بودجه در ايران
.2.1
سازِكارهاي دسترسي به اطالعات بودجه در ايران با توجه به جديد بودن موضوعات
مربوط به آن ،هنوز اظسجام كافي را ظدارد و مراح) تكام) خود را طي ميكند .بااي حال
در سالهاي اخير قواظي

خاصي در زمينهي شفافيت و دسترسي به اطالعات

تصويبشده است و به صورت غيرمستقيم مستند حق دسترسي به اطالعات بودجه ظيز
ميباشد.
در ايران برخي از اطالعات مقدماتي بودجه در مرحلهي تهيه و تصويب ايجاد ميشود
و برخي ظيز كه مربوط به عملكرد بودجه مي باشد ،در مراح) اجرا و ظاارت بر بودجه
توسط ظهادهاي مسئول توليد ميشود .همچني بعضي از اي اطالعات ممك است در
دسترس عموم قرار بگيرد و برخي اطالعات ديگر در دسترس دستگاهها و ظهادهاي
خاص قرار داشته باشد .عالوه بر اي ظكته دسترسي به برخي از اطالعات بودجه منوط
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به اعالم دستگاه مربوطه است و برخي ديگر منوط به درخواست شهروظدان و
دستگاهها .از اي رو ،سازكارهاي مربوط به دسترسي به اطالعات بودجه را به تفكيک
مراح) بودجه بررسي ميكنيم.
 .2.1.1اطالعات مربوط به تهيه و تنظيم بودجه
مهم تري اطالعات بودجه در اي مرحله عبارت است از بخشنامهي بودجه و
پيوستهاي آن 10و اليحهي اوليه بودجه 11كه در پايگاه داده سازمان برظامهوبودجه
كشور 12و در قسمت طرحها و لوايح ساماظه قواظي مركز پژوه هاي مجلس 13در
دسترس همگان قرارگرفته است .همچني لوايح و پيوستهاي بودجه سالهاي قب) ظيز
در كتابخاظه مركز اسناد ،مدارک و اظتشارات سازمان برظامهوبودجه كشور در دسترس
است 14.البته ظكتهي حائز اهميت اي

است كه متأسفاظه همهي اي لوايح بهصورت

آظالي در دسترس ظيست و ظياز به مراجعهي حضوري به كتابخاظهي سازمان را دارد .لذا
الزم است سازمان برظامهوبودجه بهصورت آظالي و به تفكيک سال ،اطالعات مربوط به
بودجه هر سال را در اختيار عموم قرار دهد .البته لوايح بودجه شند سال اخير را
ميتوان در سايتهاي خبري يا برخي سايتهاي حقوقي (غيردولتي  15يافت.
 .2.1.2اطالعات مربوط به تصويب بودجه
در مرحله تصويب بودجه كه با تقديم اليحهي بودجه به مجلس و قرائت پيام بودجه
توسط رئيس جمهور شروع ميشود ،معموالً اطالعات در دسترس عبارتاظد از :پيام
بودجه ،گزارشات كميسيونها ،پيشنهادات و مذاكرات علني ظمايندگان در رابطه با اليحه
بودجه ،ظارات شوراي ظگهبان ،مصوبات مجمع تشخيص مصلحت ظاام و در ظهايت
قاظون بودجه.
الف :پیام بودجه
با توجه به اينكه تقديم اليحهي بودجه در مجلس بهصورت علني برگزار ميشود،
سخنان رئيسجمهور در هنگام تقديم اليحه كه مسامحتاً به «پيام بودجه» موسوم است،
ظيز بهصورت كام) توسط رساظهها پخ

ميشود.

16

همچني

ميتوان با يک

جستوجوي ساده در پايگاه اطالعرساظي رياست جمهوري محتواي اي پيام را دريافت
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كرد 17.البته در هيچ قاظوظي به اي عنوان (پيام بودجه و اظتشار مت آن تصريح ظشده
است اما در مواد مختلف طرح يکفوريتي اصالح قاظون برظامهوبودجه 18به اي عنوان
اشاره و احكامي ظيز براي آن مقررشده است ،ازجمله اينكه دولت موظف است مت پيام
بودجه را بهصورت كام) و همزمان با تقديم به قوه مقننه و حتي قب) از آن ،از طريق
رساظههاي عمومي منتشر كند( .ر.ک .مواد  13و  14طرح
ب :گزارشات کمیسیو ها و پیشنهادات و مذاکرات علنی نمایندگا
ظمايندگان و كميسيونهاي مجلس بحثهاي زيادي را بهصورت مستمر بر روي
اليحهي بودجه اظجام ميدهند .گزارشهاي كميسيونهاي تخصصي و تلفيق در رابطه با
بررسي بودجه ساالظه ،توسط معاوظت قواظي

مجلس شاپ ميشود و در اختيار

ظمايندگان قرار ميگيرد 19.عالوه بر آن گزارش كميسيون تلفيق و پيشنهادات ظمايندگان
در بخ

طرحها و لوايح ساماظه قواظي مركز پژوه هاي مجلس شوراي اسالمي در

دسترس عموم قرار ميگيرد 20.در مورد مذاكرات مجلس شوراي اسالمي اص)  69قاظون
اساسي مقرر ميدارد كه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي بايد علني باشد و گزارش
كام) آن از طريق راديو و روزظامه رسمي براي اطالع عموم منتشر شود .مطابق اي اص)
مشروح مذاكرات ظمايندگان در روزظامه رسمي كشور منتشرشده و از طريق پايگاه داده
آن 21ظيز به تفكيک سال و روز در دسترس عموم است.
همچني از بند شهار ماده  186آئي ظامه داخلي مجلس شوراي اسالمي استنباط ميشود
كه رسيدگي به كليات و تبصرهها و رديفهاي بودجه بهصورت علني است 22.بنابراي
شهروظدان ميتواظند از طريق رساظهها ،بهصورت مستقيم پيگير مذاكرات ظمايندگان
باشند .غير از اي موارد خالصهاي از مذاكرات علني ظمايندگان در صح مجلس ظيز،
توسط پايگاه ملي اطالعرساظي قواظي و مقررات كشور منتشر ميشود.

23

براي آگاهي و دسترسي به اطالعات بودجه از زمان تقديم اليحه آن به مجلس تا
بررسي كميسيون ها و ظمايندگان و شوراي ظگهبان و درظهايت تصويب آن ،ميتوان به
قسمت «وضعيتها» در بخ

«طرحها و لوايح» ساماظه قواظي

مركز پژوه هاي

مجلس شوراي اسالمي مراجعه كرد .اي قسمت ،بهصورت دستهبنديشده و همراه با
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تاريخ دقيق ،سير تصويب بودجه در مجلس را ظشان ميدهد و ميتوان از اي طريق به
گزارشات كميسيونها ،گزارش مركز پژوه هاي مجلس ،پيشنهادات ظمايندگان،
ظارات شوراي ظگهبان و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت ظاام ،در رابطه با اليحه
بودجه ساالظه دسترسي پيدا كرد.
ج :نظرات شورای نگهبا و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
بعد از بررسي اليحه بودجه توسط ظمايندگان و تصويب آن ،اي مصوبه هماظند ساير
مصوبات مجلس ،به استناد اص)  94قاظون اساسي براي بررسي به شوراي ظگهبان ارسال
مي شود و شورا در خصوص آن بر اساس موازي
ميكند .مت

شرع و قاظون اساسي اظهارظار

ظارات شوراي ظگهبان در «ساماظه جامع ظارات شوراي ظگهبان» قاب)

دسترس است .با يک جستوجوي ساده در اي پايگاه داده ميتوان مطالب موردظار را
پيدا كرد.

24

در صورت اصرار مجلس بر تصويب اليحهي بودجه و عدم رفع مغايرتهاي اعالمي
شوراي ظگهبان ،براي تصميمگيري ظهايي مجمع تشخيص مصلحت ظاام مستند به اص)
 112قاظون اساسي وارد عم) ميشود .مجمع در ظهايت با در ظار گرفت

مصالح و

سياستهاي كلي ظاام ،اقدام به تصميم گيري ميكند .كليه مصوبات مجمع تشخيص در
رابطه با بودجه در بخ

طرحها و لوايح ساماظه قواظي

شوراي اسالمي قرار ميگيرد.

مركز پژوه هاي مجلس

25

د :قانو بودجه
اليحه ي بودجه پس از تصويب ظهايي توسط مجلس شوراي اسالمي تبدي) به قاظون
بودجه ميشود .مت اي قاظون و پيوستهاي آن در پايگاه داده سازمان برظامهوبودجه،

26

ساماظه ملي قواظي و مقررات ،ساماظه قواظي مركز پژوه هاي مجلس شوراي اسالمي

27

و ساماظه روزظامه رسمي كشور در دسترس است.
 .2.1.3اطالعات مربوط به اجراي بودجه
با توجه به سازِكارهاي بي المللي ،در اي مرحله الزم است گزارشات ماهاظه يا سهماهه،
ميان سال و ساالظه در رابطه با عملكرد بودجه منتشر شود .در ايران هنوز سازِكار واحد و
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مشخصي براي اظتشار اي

گزارشات وجود ظدارد .در ماده  37قاظون برظامهوبودجه

مقررشده است كه سازمان برظامهوبودجه موظف است با توجه به شرحي كه در بندهاي
يک تا سه ماده مذكور آمده است گزارشهاي مربوط به پيشرفت عمليات عمراظي و
بودجه ك) كشور را به ظخستوزير تسليم ظمايد .در اي ماده هيچ اشارهاي به اظتشار
عمومي اي گزارشها ظشده است.

28

در راستاي تحقق شفافيت مالي و ارائه آمار و اطالعات بهموقع و رسمي ،وزارت امور
اقتصادي و دارايي اقدام به راهاظدازي دو ساماظه كرده است كه عبارتاظد از :باظک
دادههاي اقتصادي و مالي و ساماظه گزارش پرداختهاي خزاظهداري ك) كشور.
الف :بانک دادههای اقتصادی و مالی

29

باظک دادههاي اقتصادي و مالي با تأكيد بر حوزه عملكرد وزارت امور اقتصادي و
دارايي طراحي و راهاظدازي شده است و بر اي اساس به ارائه آمار و اطالعات در
بخ هاي بازار سرمايه ،خصوصيسازي ،سرمايهگذاري خارجي ،ماليات ،گمرک و
خزاظهداري با تواتر ساالظه ،فصلي ،ماهاظه و روزاظه ميپردازد .از ديگر ويژگيهاي باظک
دادههاي اقتصادي و مالي ارائه آمار و اطالعات در حوزه عملكرد وزارت متبوع در
سطح استاظي و با تواتر فصلي و ساالظه است .همچني با توجه به جايگاه وزارت امور
اقتصادي و دارايي در برظامهريزي و اجراي سياستهاي كالن اقتصادي كشور ،باظک
مذكور در حوزههاي حسابهاي ملي ،بازار كار ،شاخصهاي توزيع درآمد ،بخ هاي
صنعت و كشاورزي به ارائه آمار و اطالعات ميپردازد.
نحوهی ارائهی دادهها :جهت سهولت دسترسي ،شاخصها داراي گروهبندي و
سلسلهمراتب با ساختار درختي مي باشند و عالوه بر آن ،امكان جستجوي ظام شاخص
ظيز فراهمشده است .كاربر پس از اظتخاب دامنه (ملي -استاظي  ،تواتر (ساالظه -فصلي-
ماهاظه -روزاظه  ،بازه زماظي و شاخصهاي موردظياز خود ،30دادهها را مشاهده خواهد
كرد و در داده هاي دريافت شده ظيز امكان جستجو بر اساس مقدار يا عنوان شاخص
وجود دارد .عالوه بر اي موارد ،كاربر در صورت ظياز ميتواظد فاي) دادههاي موردظار
خود را با فرمت « »Excelدريافت كند.
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ب :سامانه گزارش پرداختهای خزانهداری کل کشور

31

اي ساماظه از ارديبهشت سال  1397بر اساس دستور شماره  129560رئيسجمهور در
خصوص تكريم حقوق شهروظدي و ابالغ ضوابط اجرايي بودجه  1397شروع به كار
كرد .بر اي اساس همه پرداختهاي مرتبط با هزينههاي عمومي دولت از تاريخ ايجاد
اي ساماظه ،در اختيار عموم مردم قرارگرفته است و آنها ميتواظند در جريان جزئيات
پرداختهاي دولت از مح) بودجه عمومي كشور قرار گيرظد 32.جزئياتي كه در اي
ساماظه در دسترس است عبارتاظد از :ظوع پرداخت ،تاريخ پرداخت ،ظام دستگاه
اجرايي ،شماره پرداخت ،شماره تراكن

و مبلغ پرداخت شده توسط خزاظه داري ك)

كشور.
البته با توجه با جديد بودن اي ساماظه ،هنوز اطالعات مربوط به قب) از سال  1397در
دسترس قرار ظگرفته است.
يكي از اظتقادهاي جدي كه به ساماظه مذكور وارد ميباشد اي است كه در قسمت «ظوع
پرداخت» اي

ساماظه ،مخاطبي

با عبارت «ساير هزينههاي اجتنابظاپذير» روبهرو

ميشوظد ،در حالي كه بايستي ارقام پرداختي به شك) همهفهم تر ،دقيقتر و با جزئيات
بيشتر منتشر شود و ظبايد به عناوي كلياي ماظند عبارت فوق اكتفا كرد .متأسفاظه در
ساماظه خزاظهداري شني

رويكردي ديده ظميشود و به ظار ميرسد بايد در راستاي

شفاف شدن عملكرد اي ساماظه ،تغيير اساسي ايجاد شود.
ج :سامانههای عملکرد بودجه
در راستاي تحقق ماده  35قاظون برظامهوبودجه كشور 33و بر اساس بخشنامه شماره
 62334مورخ  1392/7/17معاوظت برظامهريزي و ظاارت راهبردي رئيسجمهور 34با
موضوع تهيه عملكرد بودجه ،سازمان برظامهوبودجه ،ساماظههايي را در راستاي ظاارت
بر عملكرد بودجه راهاظدازي كرده است .در بند ( 6ماده ( 3اي بخشنامه آمده است كه
ساماظههاي مذكور بايد امكان دريافت و اظتشار اطالعات در بازههاي زماظي مختلف «از
جمله ماهاظه ،سهماهه ،ش ماهه و ساالظه» حسب مورد فراهم ظمايند .همچني در بند
هشت ماده سه اي

بخشنامه تصريحشده است كه بايد گزارشهاي عملكرد بودجه

ساالظه به شرحي كه در اي بند آمده است براي اطالع مقامات مسئول ،صاحبظاران و
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مردم ،تهيه و منتشر شود .برخي از اي گزارشها عبارتاظد از :گزارش عملكرد ساالظه
قاظون بودجه ،گزارشهاي ظاارتي و ارزشيابي ساالظه به تفكيک عملكرد اعتبارات
هزينهاي و تملک داراييهاي سرمايهاي هر دستگاه ،گزارشهاي تحليلي سهماهه در
خصوص تحقق منابع بودجه عمومي دولت ،گزارش عملكرد ش ماهه احكام بودجه و
. ...
همچني

شوراي اقتصاد در مصوبات جداگاظهاي ،جزئيات برظامههاي عملياتي براي

اجراي اقتصاد مقاومتي در دستگاههاي اجرايي كشور را منتشر كرد كه در قسمتي از اي
مصوبات به تسهي) دسترسي مردم و رساظهها به اطالعات عملكرد بودجه دستگاهها
تأكيد شده است 35.در پايگاه داده سازمان برظامهوبودجه در راستاي اظتشار عملكرد
احكام بودجه آمده است كه «گزارش عملكرد تبصرههاي قاظون بودجه سالهاي 1396
و ش ماهه اول سال  1397ك) كشور بر اساس اطالعات دريافتي از دستگاهها توسط
اي سازمان تهيه و به هيئتوزيران و همچني كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي
اسالمي ارائه خواهد شد».

36

علي رغم تأكيدات بسيار زياد ،متأسفاظه شهروظدان دسترسي كاملي به اي گوظه گزارشات
ظدارظد و ظهايتاً اي گزارشات به دست خود دولت و كميسيونهاي مجلس ميرسد .لذا
ظياز است براي آگاهي عموم ،اي گزارشات در پايگاه داده سازمان برظامهوبودجه ،به
تفكيک مؤسسات مربوطه ،در اختيار عالقهمندان قرار گيرد.
در ماده  115طرح يکفوريتي اصالح قاظون برظامهوبودجه تصريحشده است كه دولت
مكلف است گزارشهاي ظاارتي ماهاظه ،سهماهه ،ش ماهه و ساالظه را به شرحي كه در
اي ماده آمده است ،بهطور منام تهيه و منتشر كند .به ظار ميرسد تصويب اي طرح
گام خوبي براي دسترسي به اي گزارشات خواهد بود.
 .2.1.4اطالعات مربوط به نظارت بر بودجه
ازآظجاييكه سياستهاي مالي دولت عمدتاً از طريق بودجه ساالظه اعمال ميگردد ،در
فرآيند بودجه مرحله ظاارت بر اجراي بودجه از جايگاه خاصي برخوردار است ،زيرا
ظتايج اي اقدامات منجر به ارائهي گزارشهايي در رابطه با عملكرد ساالظه بودجه ك)
كشور ميگردد .اي گزارشها عملكرد مديران را در قبال وجوه دريافتي و هزينههاي
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اظجامشده ،با توجه به برظامههاي پي بينيشده ظماي

ميدهد و در مقايسه با بودجه

مصوب ،گوياي حدود تواظاييها و ضعفهاي قوه مجريه در رابطه با متغيرهاي كالن
اقتصادي جامعه است و به آنها كمييک ميييكنييد تييا در سياستگذاريهاي آينده و
تخصيص منابع با آگاهي كافي عم) كنند.
طبق اص)  55قاظون اساسي ،هييچ هزينيهاي ظباييد از اعتبيارات ميصوب تجياوز كنيد
و هر وجهي بايد در مح) خود به مصرف برسد .اطالعيات مربيوط بيه اجيراي ايي
اصي) از طريق گزارشهاي مالي دستگاههاي اجرايي ،صورتحساب عملكرد ساالظه
بودجه ك) كشور و ظهايتاً گزارش تفريغ بودجه ارائه ميگيردد .از بي اي گزارشها ،در
قاظون فقط به اظتشار عمومي گزارش تفريغ بودجه تصريحشده است و بقيه گزارشها
در اختيار ظهادهاي حكومتي باقي ميماظد ،در صورتي كه مسئولي دستگاههاي اجرايي
بهطور مستقيم يا غيرمستقيم بهعنوان وكيي) ميردم عمي) ميكنند و بايد در قبال مصرف
بهينه منابع بودجه به مردم پاسيخگو باشيند؛ بنابراي

بر مبناي مسئوليت پاسخگويي

مسئولي  ،همانگوظه كه طبق اص)  55قاظون اساسي ،گزارش تفريغ بودجه بايد در
دسترس عموم گذاشته شود ،ساير گزارشهاي مالي و صورتحساب عملكرد بودجه ظيز
بايد براي عموم منتشر شود .اظتشار اي اطالعات ميتواظد به ايجاد شيفافيت و افيزاي
اعتمياد عميومي كمک كند.
الف :گزارشهای مالی
مناور از گزارشهاي مالي در اي بخ
كه بودجه ظق

عبارت است از گزارشگري مالي بخ

دولتي

اساسي در آن دارد .گزارشهاي مالي بايد ظمايي كلي ،جامع ،مربوط و

اتكاپذير از وضعيت و عملكرد مالي دولت ارائه دهد .همچني مطابق استاظداردهاي
بي المللي اي گزارشها بايد بهصورت متناوب ،منام و بهموقع منتشر شود( .مكرمي،
 ،1394ص 98
طبق تحقيقي كه اظجام شده است متأسفاظه گزارشگري مالي دولت جمهوري اسالمي
ايران از قابليتهاي الزم براي اداي مسئوليت پاسخگويي در زمينهي اظعكاس درآمد و
هزينه هاي واقعي ساالظه ،ميزان اظحراف از بودجه و توجيه آن و اظعكاس وضعيت و
ظتايج عمليات مالي ،برخوردار ظيست( .باباجاظي ،1392 ،ص 238
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بنابراي الزم است دستگاههاي اجرائي كه به ظحوي از بودجه ساالظه استفاده ميكنند،
گزارشهاي مالي خود را مطابق استاظدارهاي بيانشده تهيهكرده و در دسترس رساظههاي
عميومي ،سيازمانهاي مردمظهاد ،مراكيز پژوهيشي و عموم مردم قرار دهند.
ب :صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور
صورتحساب عملكرد ساالظه بودجه ك) كشور در واقع صورتحساب مقايسه هزينههاي
واقعي و هزينههاي پي بينيشده (اعتبارات از يکسو و مقايسه درآمدهاي واقعي و
درآمدهاي پي بينيشده از سوي ديگر ميباشد .صورتحساب عملكرد ضم مقايسه
ارقام واقعي با ارقام پي بيني شده ،امكان تجزيه و تحلي) عملكرد بودجه را فراهم ظموده
و عالوه بر آن اطالعات مفيد و معتبري از درآمدهاي وصولي و هزينههاي واقعي
اظجاميافته يک سال مالي را جمعآوري و طبقهبندي و جهت تصميمگيري و
برظامهريزيهاي آتي در اختيار مراجع ذيربط قرار ميدهد( .اقوامي و باباجاظي،1367 ،
ص 495
باوجود تعريف فوق تعريف ديگري وجود دارد كه در صدر ماده يک آئي ظامه اجرائي
ماده  10قاظون تفريغ بودجه سالهاي پس از اظقالب اسالمي مصوب  ،1366آمده است
و از لحا استنادي از قوت بيشتري ظسبت به تعريف قب) برخوردار ميباشد .بر اساس
اي ماده «صورتحساب عملكرد ساالظه بودجه ك) كشور صورتحسابي است كه ارقام
مربوط به كليه درآمدهاي قطعي وصولشده و هزينههاي قطعي و غيرقطعي اظجاميافته را
بر طبق عناوي و تقسيمات مندرج در قاظون بودجه سال مربوط و اصالحات قاظوظي آن
به ظحوي ظشان دهد كه امكان مقايسه ارقام پي بينيشده با عملكرد واقعي فراهم آيد».

37

بر اساس مفاد ماده  103قاظون محاسبات عمومي كشور ،وزارت امور اقتصادي و دارايي
مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد
طبق تقسيمات و عناوي درآمد و ساير منابع تأمي اعتبار و اعتبارات مندرج در قاظون
بودجهي سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش ظقدي خزاظه ،بهطور همزمان يک
ظسخه به ديوان محاسبات كشور و يک ظسخه به هيئتوزيران تسليم ظمايد.
ارقام صورتحساب عملكرد بودجه هر سال از اطالعات عملكرد بودجه هر يک از
دستگاههاي اجرايي كه به ظحوي از اظحاء از بودجه ساالظه ك) كشور استفاده ميكنند،
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تهيه ميشود .اي

اطالعات پس از اظجام بررسيهاي الزم از صورتحسابها و

صورتهاي مالي وزارتخاظهها ،مؤسسات دولتي ،مؤسسات و ظهادهاي عمومي
غيردولتي ،شركتهاي دولتي ،باظکها و مؤسسات اظتفاعي وابسته به دولت استخراج و
مطابق عناوي و طبقهبنديهاي اقالم قاظون بودجه ك) كشور در صورتحساب عملكرد
بودجه سال مربوط مناور ميشود.

38

دستگاههاي اجرايي كه به ظحوي از اظحاء از بودجه ساالظه ك) كشور استفاده ميكنند،
مكلفاظد به شرحي كه در مواد ( 99 ،98 ،96 ،95و  100قاظون محاسبات عمومي
كشور آمده است ،ظسبت به تهيه و تنايم و ارائه صورتحسابهاي خود به ديوان
محاسبات يا وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا هر دو اقدام ظمايند.
متأسفاظه اي صورتحساب كه زيربناي تهيه گزارش تفريغ بودجه ميباشد و در اختيار
ظهادهاي مربوطه است ،در هيچ كجا تصريح ظشده است كه ميتواظد بهصورت عمومي
منتشر شود.
ج :گزارش تفریغ بودجه
از تفريغ بودجه تعريف قاظوظي ظشده است .در فرهنگهاي فارسي عميد و معي  ،تفريغ
به معناي فارغ ساخت  ،پرداخته كردن ،آماده كردن و خالي كردن ظرف آمده و در
لغتظامهي دهخدا تفريغ حساب ،بهعنوان واريز كردن حساب و فارغ شدن از آن معني
شده است كه در عم) ظيز تفريغ بودجه شني كاربردي دارد( .الماسي و اشرف پور،
 ،1392ص 118
بر اساس آظچه در پايگاه داده ديوان محاسبات كشور آمده است ،تفريغ بودجه به فرآيند
تسويه بودجه از طريق تطبيق اطالعات صورتحساب عملكرد تهيهشده توسط وزارت
امور اقتصادي و دارايي با اطالعات تهيهشده توسط ديوان محاسبات كشور و تجزيه و
تحلي) ظتايج حاص) از آن اطالق ميگردد؛ بنابراي

تعريف ،گزارش تفريغ بودجه

بهصورت عملياتي عبارت است از «گزارش يافتههاي ظاشي از فرآيند تسويه بودجه و
ظارات ديوان محاسبات كشور در خصوص اجراي بودجه».

39

مطابق ماده  104قاظون محاسبات عمومي كشور ،ديوان محاسبات مكلف به تهيهي
گزارش تفريغ بودجه است 40.مراح) تهيه گزارش تفريغ بودجه به اي ظحو است كه در
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ابتدا سازمانها و دستگاههايي كه در بودجه رديفي دارظد ،موظفاظد صورتحسابهاي
ماهاظه و ظهايي خود را در مهلتهاي مقرر در قيواظي تهيهكرده و ظسخههاي آن را براي
وزارت اميور اقتصيادي و دارايي و دييوان محاسيبات كشيور بفرستند .عالوه بر آن،
صورتحساب عملكرد ساالظه بودجه ك) كشور ظيز كه توسط وزارت امور اقتصادي و
دارايي تهيهشده به ديوان محاسبات كشور ارائه ميشود .معاوظت فني و اداري ديوان
محاسبات كه متشك) از حسابرسان قاظوظي و خارجي اسيت ،بيا بررسييهياي الزم و
تطبييق ارقيام صورتحساب عملكرد بودجهي ك) كشور با ارقام قاظون بودجهي ك)
كشور و رسييدگيهيايي كيه از عملكرد مالي دستگاههاي ذيربط ضم سال به عم)
آورده اسيت ،گيزارش تفرييغ بودجيهي كي) كشور را تهيه ميكند .پس از تصويب اي
گزارش در هيئيت عميومي دييوان محاسيبات كشيور ،رياست ديوان محاسبات آن را
به مجلس شوراي اسالمي تقديم ميكنيد؛ سيپس گيزارش تفرييغ بودجه از طريق
«كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجليس شيوراي اسيالمي» در
جلسههاي علني مجلس شوراي اسالمي مطرح ميشود .پيس از تصيويب قياظون
تفرييغ بودجيه ،مخبر كميسيون ديوان محاسبات آن را قرائت ميكند و در روزظامهي
رسمي ،به شاپ ميرسد( .ظيكوكار و ديگران ،1395 ،ص 355
همانطور كه قبالً ظيز اشاره شد بر اساس اص)  55قاظون اساسي ،گزارش تفريغ بودجه
بايد در دسترس عموم قرار گيرد .لذا در دسترس قرار دادن اي

گزارش يكي از

مهمتري سازِكارهاي حق دسترسي به اطالعات بودجه ميباشد كه صراحتاً در قاظون به
آن اشارهشده است.
باوجود همه اي ها يک ايراد اساسي بر گزارش تفريغ بودجه در كشورمان اي است كه
معموالً گزارش تفريغ در يک سطح بسيار حجيم تهيه و تقديم مجلس ميشود كه از
اي گزارش فقط بخشي از آن خواظده ميشود و شون حاوي اطالعات تخصصي است
ظيازمند اي است كه به شكلي ارائه شود كه براي ظمايندگان و عموم مردم قاب)فهم
باشد( .شمسي ،1380 ،ص 161
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همچني براي پردازش ارقام موجود در آن ،حداق) بايد بهصورت فرمتهايي ماظند:
«»CSV,XLS

41

ارائه شود ،اما تاكنون اي

گزارشات با فرمت « »PDFمنتشرشده

است.
گزارشات تفريغ بودجه معموالً در پايگاه داده ديوان محاسبات قرار ميگيرد اما متأسفاظه
شام) همهي سالها ظميشود.

42

يكي از كارهاي خوبي كه در زمينهي گزارشات تفريغ بودجه در سالهاي اخير

43

صورت گرفته است ،ارائهي اينفوگرافي تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات كشور
ميباشد كه زمينهي فهميدن و سادهسازي اطالعات موجود در اي گزارشات را براي
استفادهكنندگان فراهم كرده است.

44

 .2.1.5سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات
ساماظه اظتشار و دسترسي آزاد به اطالعات در راستاي اجراي قاظون اظتشار و دسترسي
45

آزاد به اطالعات ،در تيرماه سال  1396بعد از يک دوره آزمايشي  45روزه فعاليت خود
را بهطور رسمي آغاز كرد.
هر مؤسسه عمومي ،خصوصي و يا خصوصي ارائهدهنده خدمات عمومي به شرحي كه
در بند (چ ( ،ح و (خ ماده يک آئي ظامه اجرايي قاظون اظتشار و دسترسي آزاد مصوب
 1393آمده است؛ مشمول اي ساماظه ميشوظد و شهروظدان حقدارظد از آنها از طريق
اي ساماظه درخواست اطالعات ظموده و پاسخ را دريافت كنند 46.هم اكنون بسياري از
مؤسسات

47

به اي

ساماظه ملحق شدهاظد كه فهرستي از آنها از طريق ساماظه

قاب)مشاهده است.
بر اساس ماده دو قاظون اظتشار و دسترسي آزاد به اطالعات« ،هر شخص ايراظي حق
دسترسي به اطالعات عمومي را دارد ،مگر آنكه قاظون منع كرده باشد».
همچني بر اساس بند (ج ماده يک قاظون يادشده ،مناور از اطالعات عمومي در قاظون
عبارت است از «اطالعات غيرشخصي ظاير ضوابط و آيي ظامهها ،آمار و ارقام ملي و
رسمي ،اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فص) شهارم اي قاظون ظباشد».
ظكتهي مهم در اينجا اي

است كه در بند مذكور برخي مصاديق اطالعات عمومي

ذكرشده است و مثالهاي يادشده در اي

بند حصري ظبوده و صرفاً بهعنوان ظموظه
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بيانشدهاظد( .ويژه و طاهري ،1390 ،ص  258بنابراي ميتوان اي برداشت را كرد كه
گزارشها ،صورتحسابها و موارد ديگري كه مربوط به بودجه ميشود ،جزء اطالعات
عمومي است كه در قاظون صراحتاً به آن اشاره ظشده است.
الف :استثنائات حق دسترسی به اطالعات
بر اساس تبصره ماده ظه « »9آئي ظامه اجرايي قاظون اظتشار و دسترسي آزاد به اطالعات،
مؤسسات مشمول اي قاظون حق اظتشار يا ارائه اطالعات مربوط به حريم خصوصي و
ساير موارد منع شده در قاظون را ظدارظد مگر در مواردي كه قواظي و مقررات ،اظتشار يا
ارائه آنها را الزامي اعالم كرده باشد.
فص) شهارم قاظون اظتشار و دسترسي آزاد به اطالعات به استثنائات دسترسي به
اطالعات و موارد منع شده اختصاصيافته است .اي موارد عبارتاظد از :اسرار دولتي،
حريم خصوصي ،حمايت از سالمتي و اطالعات تجاري و ساير موارد ديگر ماظند امنيت
و آساي

عمومي؛ پيشگيري از جرائم يا كشف آنها ،بازداشت يا تعقيب مجرمان؛

مميزي ماليات يا عوارض قاظوظي يا وصول آنها؛ اعمال ظاارت بر مهاجرت به كشور.
همه ي اي موارد در رابطه با دسترسي به اطالعات بودجه ظيز تسري دارد؛ بنابراي اگر
شهروظدان خواستار اي

باشند كه به گزارشات ،صورتحسابها و ارقام اختصاص

دادهشده در بودجه كه بهظوعي مربوط به موارد منع شدهي قاظوظي از قبي) اسرار دولتي،
امنيت ملي و غيره ميشود ،دسترسي داشته باشند ،معموالً با ب بست روبهرو ميشوظد و
از دسترسي به اي گوظه اطالعات جلوگيري به عم) ميآيد.
ظكتهي ديگري كه در اي رابطه حائز اهميت ميباشد اي است كه حدود و مالک اي
موارد استثناء بايد بهوسيلهي دستورالعم)ها و قواظيني مشخص شود تا به اي وسيله از
تفاسير ظا بهجا و محدوديتهاي سليقهاي ،جلوگيري به عم) آيد.
ب :آئین دسترسی به اطالعات و ثبت درخواست
بر اساس ماده هشت قاظون اظتشار و دسترسي آزاد به اطالعات ،مؤسسه عمومي يا
خصوصي ،بايد به درخواست دسترسي به اطالعات در سريعتري زمان ممك پاسخ
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دهد و درهرصورت مدتزمان پاسخ ظميتواظد حداكثر بي

از ده روز از زمان دريافت

درخواست باشد.
در راستاي اجراي اي

ماده آئي ظامهي خاصي توسط هيئتوزيران در تاريخ

 1394/06/22تصويبشده است كه بهصورت مشروح ظحوهي دسترسي به اطالعات را
بيان كرده است.
آظچه از مواد قاظوظي و تعاريف ارائه شده در رابطه با مفهوم اطالعات عمومي و
مؤسسات مشمول اي ساماظه برداشت ميشود اي است كه مردم و ظهادها ميتواظند
مطابق قاظون از طريق ساماظه اظتشار و دسترسي آزاد به اطالعات ،به اطالعاتي از بودجه
كه هنوز توسط ظهادهاي مربوطه در دسترس قرار ظگرفته است ،دسترسي داشته باشند.
اي اطالعات شام) صورتحسابهاي مالي ،اسناد و مدارک مربوط و گزارشهايي از
بودجه است كه توسط ظهادهايي ماظند سازمان برظامهوبودجه ،وزارت امور اقتصادي و
دارايي و ديوان محاسبات 48ظگهداري ميشود.
البته متأسفاظه در اي ساماظه اي اطالعات در دسترس قرار ظگرفته است .آظچه ايدئال
است اي

است كه اظتشار اطالعاتي از بودجه كه توسط ظهادهاي مسئول ظگهداري

ميشود و هنوز منتشرظشده است 49،ظبايد منوط به درخواست متقاضيان باشد ،بلكه آنها
بايد خودشان به صورت خودكار اي اطالعات را بدون دريافت هيچ هزينهاي در اختيار
عموم قرار دهند.

 .2.2سازکارهاي دسترسي به اطالعات بودجه در اتحاديه اروپا
ازآظجاييكه تصميمات اتحاديه اروپا بر ميليونها ظفر از شهروظدان اروپايي تأثير
ميگذارد ،اطالعات آنها بايد تا حد ممك

بهصورت آشكارا در دسترس باشد.

اطالعات بودجه ظيز از اي امر مستثنا ظيست و در طي ساليان تالش شده است كه اي
اطالعات بهصورت همهجاظبه و مطابق يک ظام منطقي در دسترس شهروظدان و
عالقهمندان قرار گيرد.
كميسيون اتحاديه اروپا مسئوليت فراگير و همه جاظبهاي را در بودجه اتحاديه دارد .بر
اي اساس هرساله ،حسابهاي ساالظه را كه شام) حسابهاي تمام ظهادها و ارگانها و
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اكثر سازمانهاي اتحاديه اروپا است ،منتشر ميكند .پس از كميسيون ،ديوان محاسبات
اتحاديه اروپا به اي حسابها رسيدگي ميكند .در پايان هر سال مالي ظيز ،پارلمان اروپا
بايد تصويب كند كه شگوظه بودجه توسط كميسيون خرج شده است .اي مرحله با
عنوان مرحلهي ايفاء 50شناخته ميشود(European Commission, 2015, p .
)18
مطابق بند يک ماده  34مقررات مالي 51حسابهاي مربوط به بودجه اتحاديه اروپا بايد
مطابق با اص) شفافيت بودجه ارائه شوظد؛ بنابراي
مستندات در مورد بودجه بهصورت آظالي

طبق اي

قاظون اكثر اطالعات و

و شفاف در دسترس قرارگرفته است.

بااي حال ،ظقطه دسترسي منحصربهفرد و اوليهاي وجود ظدارد كه تمام اسناد و دادههاي
بودجه در آن متمركز و يا بهصورت استاظدارد به آن وابسته باشند و اي يكي از ايرادات
سازكارهاي اتحاديه اروپا در رابطه با دسترسي به اطالعات بودجه است.

52

عالوه بر مواد مقررات مالي ،حق دسترسي به اسناد «حتي اطالعات ديجيتالي آن» در
ماده  15معاهدهي عملكرد اتحاديه اروپا 53ظيز گنجاظدهشده است و بهطور خاص ،بر
حق عمومي افراد در رابطه با پيگيري و مشاركت در تصميمگيريهاي اتحاديه اروپا
تأكيد ميكند.
ماده  15اي معاهده مقرر ميدارد:
«بهمناور تقويت شيوه حكمراظي خوب و اطمينان از مشاركت جامعهي مدظي ،ظهادهاي
اتحاديه ،گروهها ،ادارات و آژاظسها تا حد ممك بايد وظايف خود را بهصورت شفاف
اظجام دهند .جلسات پارلمان اروپا و ظيز شورا در هنگام تصويب و رأي دادن به
پي ظويس قاظون بايد در صح عمومي برگزار گردد .هر ظهاد ،گروه ،اداره يا آژاظس
بايد تضمي كند كه اقدامات

شفاف بوده و بايد در رويهي مخصوص خود ،جزئيات

قواظي خاص را بر اساس دسترسي به اسناد آن تشريح ظمايد .شورا و پارلمان اروپا بايد
اظتشار اسناد مربوط به اقدامات و فرآيندهاي قاظوظي را تضمي ظمايد».
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همچني در ماده  42منشور اروپايي حقوق بنيادي  54در رابطه به حق دسترسي به اسناد
دولتي شني آمده است:
«هر شهروظد اتحاديه و هر فردي كه بهصورت طبيعي يا قاظوظي اقامت دارد يا داراي يک
شغ) ثبتشده در كشورهاي عضو است ،حق دسترسي به اسناد ظهادها ،گروهها ،ادارات
و آژاظسهاي اتحاديه و حتي اطالعات ديجيتالي 55آنها را دارا است».
با توجه به اي قواظي و مقررات ،همهي ظهادها و مؤسسات اتحاديه اروپا بايد اطالعات
خود را در دسترس عموم افراد قرار بدهند و اطالعات بودجه اتحاديه اروپا ظيز از اي
امر مستثني ظميباشد.
با توجه به اي مقدمه در زمينه دسترسي به اطالعات بودجه اتحاديه اروپا ،سه ظهاد مهم
وجود دارد كه عبارتاظد از كميسيون ،پارلمان و ديوان محاسبات اتحاديه اروپا .عالوه
بر اي ظهادها ،سايتهايي در زمينهي دسترسي به اطالعات اتحاديه اروپا وجود دارد كه
در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
 .2.2.1درگاه شفافيت کميسيون
درگاه شفافيت كه توسط كميسيون اتحاديه اروپا در سال  2012تنايمشده است،
دسترسي به ابزارهايي را براي بررسي موارد زير فراهم ميكند:

56

 .1شگوظه در اتحاديه اروپا تصميمگيري ميشود؟
 .2شه كسي در تصميمگيري شركت ميكند؟
 .3مذاكرات و رايزظيهاي عمومي به شه صورت است؟
 .4شه كسي از بودجه اتحاديه اروپا تأمي ميشود؟
 .5شه مداركي در روظد پي ظويس و تصويب قواظي ظگهداري يا توليد ميشود؟
كميسيون اتحاديه اروپا براي دسترسي به اطالعات كساظي كه از بودجه اتحاديه اروپا
تأمي ميشوظد ،سيستم شفافيت مالي را در درگاه خود قرار داد .همچني براي دسترسي
به ديگر اطالعات بودجه ،قسمت مخصوصي را طراحي كرده است و ميتوان بهراحتي
به اطالعاتي كه در مراح) مختلف بودجه توليد ميشود دسترسي پيدا كرد.
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غير از موارد فوق قسمت مخصوصي با موضوع آزادي اطالعات طراحيشده است تا
شهروظدان بتواظند در صورت درخواست ،به اطالعات ديگري غير از آظچه منتشرشده
است ،دسترسي داشته باشند.
فهرستي از اظواع اسناد و پايگاههايي كه ميتوان به اطالعات آنها دسترسي داشت يا
درخواست كرد در پايگاه داده كميسيون به تفكيک قرار دادهشده است.
الف :سیستم شفافیت مالی

57

بر اساس بند سه ماده  15معاهده عملكرد اتحاديه اروپا« ،هر شهروظد اتحاديه و هر
شخص يا اشخاص حقوقي يا قاظوظي ساك

يا داراي دفتر ثبت در يكي كشورهاي

عضو ،طبق اصول و شرايطي كه بايد مطابق با اي پاراگراف تعريف شود ،حق دسترسي
به اسناد مؤسسات ،سازمانها ،دفاتر و سازمانهاي اتحاديه را دارظد».
براي پيادهسازي اي اص) شفافيت ،تعهدات خاصي در اسناد قاظوظي به هم پيوستهاي به
ظام «مقررات مالي» 58مشخصشده است .اي

مقررات مالي ،تعهداتي را براي اظتشار

حسابها ،بودجهها و گزارشات ،از طريق ابزاري ظاير ظشريات رسمي اتحاديه اروپا،
مقرر كرد .همچني تعهدي براي اظتشار اطالعات در مورد دريافتكنندگان و ذينفعان
بودجه اتحاديه اروپا وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

59

طبق ماده  58مقررات مالي ،براي پيادهسازي بودجه بايد سه روش توسط كميسيون اجرا
شود:

 .1مديريت مستقيم كه مستقيماً توسط كميسيون اجرا ميشود.

 .2مديريت غيرمستقيم كه توسط مجموعه تعريفشده و معيني از سازمانها ،هيئتها
و يا افراد اظجام ميشود.

 .3مديريت مشترک كه مشتركاً توسط كميسيون و اعضاي اتحاديه صورت ميگيرد.

60

كميسيون اروپا مطابق با مقررات مالي ،بهمناور دسترسي به اطالعات منابعي كه مستقيماً
اداره ميكند ،سيستم شفافيت مالي « »FTSرا تنايم كرده است .سيستم شفافيت مالي
يک پايگاه اطالعاتي از ظامهاي ذينفعاظي است كه از بودجه اتحاديه اروپا منابع مالي
دريافت كردهاظد .شهروظدان اتحاديه اروپا بهطور مستقيم ميتواظند از جزئيات مربوط به
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بودجهاي كه مستقيماً ،كميسيون اروپا از سال  2007پرداخته كرده است و ذينفعان
صندوق توسعه اروپا از سال  2010دسترسي داشته باشند.
ظكتهي مهم در رابطه با سيستم شفافيت مالي اي

61

است كه اي سيستم بر تعهدات

بودجهاي متمركز است ظه پرداختهاي واقعي .از اي

ظار مبلغي كه در واقع به

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در ارتباط با ذينفعان پرداخت ميشود ،در گزارشهاي
مالي 62كه منتشر ميشود ،قاب) دسترس است.

63

دادهها حداق) در ماه ژوئ سال پس از سال مالي مربوطه بهروز ميشوظد .بهعنوان مثال،
دادههاي سال  2014در ژوئ  2015منتشر خواهند شد.
شرايط اصلي براي كميسيون جهت اظتشار اطالعات ذينفعان صندوقهاي اتحاديه اروپا
در ماده  35مقررات مالي مربوط به بودجه عمومي اتحاديه آمده است:
بر اساس بند دو و سه ماده  35مقررات مالي ،كميسيون بايد بهطور مناسب و بهموقع
اطالعات مربوط به دريافتكنندگان و همچني ماهيت و هدف اقدامات تأمي منابع
مالي بودجه را در دسترس قرار دهد .همچني اي اطالعات بايد با توجه به رعايت
الزامات محرماظگي و امنيت ،بهويژه حفاظت از اطالعات شخصي در دسترس قرار
گيرد.

64

بر اساس بند دو ماده  21مقرره شماره  1268/2012مصوب  29اكتبر  ،652012در اي
سيستم اطالعات زير بايد در دسترس قرار بگيرد:
 .1شه كسي (شه ذينفعي وجه را دريافت ميكند؟
 .2موضوع ،يعني هدف از هزينه شيست؟
 .3كشوري كه ذينفع در آن قرار دارد كجاست؟ (اگر اشخاص حقيقي هستند اطالعات
مربوط به مكان محدود به منطقه ميشود با توجه به كد پستي

NUTS2

.classification
 .4مقدار و ظوع هزينه شيست؟ (عملياتي در مقاب) اداري
 .5كدام بخ

مسئول (رياست عمومي و يا آژاظس كمک مالي را تأمي ميكند؟

 .6اي كمک مالي از كدام بخ

از بودجه اروپا (خط بودجه تأمي ميشود؟

 .7اي مقدار پول در شه سالي در حسابها به ثبت رسيد؟
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استثنائات اظتشار اطالعات در سيستم شفافيت مالي برميگردد به موارد امنيتي و
شخصي .بر اي اساس اگر اي افشاگريها ،حقوق و آزادي افراد را تهديد كند و يا به
منافع تجاري ذينفع آسيب برسد ،از اظتشار اطالعات بايد جلوگيري كرد .بر اساس بند
سه ماده  35مقررات مالي «كليه اطالعات ارائه شده در سيستم شفافيت مالي بايد با
توجه به الزامات محرماظه بودن و امنيتي ،بهخصوص حفاظت از اطالعات شخصي ،در
دسترس قرار گيرظد .جايي كه اشخاص حقيقي موردظار هستند ،اظتشار بايد محدود به
ظام و مكان دريافتكننده ،مبلغ اعطاشده و اهداف اعطاء اي منابع باشد».
ب :دسترسی به سایر اطالعات بودجه
كميسيون اتحاديه اروپا براي دسترسي به ساير اطالعات بودجه و اسناد آن ،بخ
مخصوصي را در پايگاه داده خود ،به بودجه اتحاديه اروپا اختصاص داده است كه
قسمتهاي مختلفي را شام) ميشود 66.اي قسمتها عبارتاظد از:
 )1بودجه اتحاديه اروپا بر اساس نتايج

67

بودجه اتحاديه اروپا بر اساس ظتايج كه مخفف آن كلمه « »BFORميباشد ،در سال
 2015آغاز شد تا در موضوعاتي ماظند سرمايهگذاري بهتر ،افزاي

پاسخگويي و

شفافيت و ايجاد حداكثر ارزشافزوده براي شهروظدان اتحاديه اروپا كمک كند.
هدف اي ظهاد ،بهبود مستمر شارشوب عملكرد بودجه اتحاديه اروپا است و در اي
زمينه ،اطالعاتي را در مورد جنبههاي كيفي اجراي بودجه اتحاديه اروپا از طريق
گفتوگوهاي صريح و مستمر با بازيگران درگير در بودجه و شهروظدان اتحاديه ،توليد
ميكند.
 )2ارقام بودجه
در اي

68

قسمت كليه ارقام و اطالعات مندرج در بودجههاي سالياظه و همچني

برظامههاي مالي شندساله در دسترس قرار دارد .اي قسمت اطالعات مفصلي را در
مورد شرخه بودجه ساالظه ارائه ميدهد .البته ظكتهي مهم در رابطه با اي بخ

اي

است كه محتواي اي پايگاه داده فقط بهعنوان يک راهنماي اطالعات عم) كرده و
دسترسي عمومي به دادههاي بودجه اتحاديه اروپا را فراهم ميكند .بااي حال كميسيون
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اروپا هرگوظه مسئوليت را در قبال خطاها و اشكاالت اي پايگاه داده از خود رفع كرده
است.
در مورد اي سؤال كه شگوظه ميتوان به آمار و ارقام بودجههاي سالهاي قب) اتحاديه
اروپا دسترسي پيدا كرد ،بايد گفت كه در اي زمينه اتحاديه اروپا دستهبندي خاصي را
ارائه داده است .اطالعات كلي مربوط به آمارهاي درآمد اتحاديه اروپا كه برميگردد به
سال  1970به بعد و همچني هزينههاي مربوط به سال  1958به بعد در جداول مربوط
به گزارش ساالظه مالي  2008آمده است.
كليه ارقام و اسناد رسمي در مورد بودجههاي تصويبشده از سال  1958به بعد در
قالب الكتروظيكي از پايگاه داده «آظالي بودجه» 69قاب) دسترس است .اي پايگاه داده به
تفكيک سال ،كليه اسناد رسمي منتشرشده را بهصورت آظالي در دسترس قرار داده
است.
 )3اسناد بودجه

70

در اي قسمت كليه اسناد منتشرشده در مورد موضوعات زير در دسترس قرار دادهشده
است:
برظامههاي مالي شندساله ،بودجههاي سالياظه ،سيستم تأمي مالي ،مقررات مالي ،مديريت
مالي ،سيستمهاي ظاارت ،صندوق توسعه اروپا و گروه كاري در مورد اعالميههاي
ملي.

71

در مورد قسمت بودجههاي سالياظه اسناد زير به تفكيک سال در دسترس قرارگرفته
است .البته ظكتهاي كه در اي زمينه وجود دارد اي است كه در دسترس بودن اسناد زير
براي يک سال خاص بودجه بستگي دارد كه شگوظه مراح) آن كام) شده است؛
بنابراي ممك در يک سال خاص همهي اطالعات زير در دسترس باشد اما در سال
ديگر بخشي از اي اطالعات منتشرشده باشد.
اي اطالعات به تفكيک مراح) بودجه عبارتاظد از:
الف :مرحله تصویب بودجه
 .1بودجه مصوب

 .2پي ظويس بودجه
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 .3اصالحيهها

 .4بهكارگيري ابزار اظعطافي

72

 .5بهكارگيري بودجه احتياطي

73

ب :مرحله اجرای بودجه
 .1ترميم بودجه

 .2اِعمال تخصيص بودجه

74

 .3بهكارگيري صندوق تعدي) سرمايه اروپايي

75

ج :مرحله حسابرسی

 .1تجزيه و تحلي) اجراي بودجهي صندوقهاي سرمايهگذاري
 .2گزارش فعاليتهاي ساالظه

76

 .3گزارش مالي

 .4حسابهاي ساالظه اتحاديه اروپا

 .5گزارش مديريت مالي و بودجهاي
 .6ايفاء

 .7گزارش وضعيت حسابدار

77

 .2.2.2درگاه شفافيت پارلمان
در پايگاه داده شفافيت پارلمان اروپا «كه در سال  2013راهاظدازي شده است» ميتوان
78

به اسناد پارلمان اروپا دسترسي پيدا كرد.
اي اسناد شام) موارد زير است:
 .1مدارک مربوط به فعاليت پارلماظي
 .2اسناد اطالعات عمومي پارلمان اروپا
 .3مدارک رسمي ارسالشده توسط مؤسسات و كشورهاي عضو
 .4اسناد تهيهشده توسط اشخاص ثالث
 .5فرايند بودجه
 .6ساير اسناد كه در مقررات مربوط به دسترسي به اسناد اتحاديه اروپا آمده است.
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آن قسمتي كه مربوط به بودجه است و در پايگاه داده شفافيت پارلمان در دسترس
ميباشد ،شام) اطالعات بودجه ساالظه 79و ايفاء ساالظه 80است .هم اكنون اطالعات
بودجه ساالظه از سال  2010تا  2013و همچني اطالعات مربوط به ايفاء ساالظه كه
توسط پارلمان تصويب ميشود از سالهاي  2010تا  2012بهصورت آظالي و رايگان
در دسترس است.

 .1.1.1شفافیت دیوا محاسبات:
ديوان محاسبات اتحاديه اروپا بهظوعي ظگهبان و پشتيبان مالي اتحاديه اروپا است.
ازاي رو اعتقاد اي ديوان بر اي است كه عملكردش بايد شفاف باشد .شفافيت در
ديوان محاسبات اتحاديه اروپا به معني افشاي اطالعاتي در مورد مديريت و فعاليتهاي
ديوان و اظتشار ظتايج حسابرسيها است .به همي مناور ديوان محاسبات اتحاديه اروپا
در پايگاه داده خود ،بخ

ويژهاي را براي موضوع شفافيت قرار داده است تا

عالقهمندان ،به موضوعات مختلف مربوط به ديوان دسترسي داشته باشند.

81

ديوان محاسبات ظتايج كار خود را بر اساس ظوع حسابرسي ،در گزارشهاي مختلف
اعم از گزارشهاي سالياظه ،82گزارشهاي سالياظه خاص 83و گزارشهاي ويژه 84منتشر
ميكند.
گزارشهاي ساالظه ،حاوي ظتايج حسابرسي مالي و ميزان اظطباق با بودجه اتحاديه اروپا
و صندوقهاي توسعه اروپا است.
گزارشهاي سالياظه خاص ،ظتايج حسابرسيهاي مالي سالياظهي مؤسسات اتحاديه اروپا،
سازمانهاي غيرمتمركز و تعهدات مشترک 85را ارائه ميدهد.
گزارشهاي ويژه ،ظتايج حاص) از امور اجرايي منتخب ،حسابرسي هزينهها و يا مسائ)
مربوط به بودجه يا مديريت را ظشان ميدهد.
تمامي اي گزارشات در پايگاه داده ديوان محاسبات اتحاديه اروپا به زبانهاي رسمي
اتحاديه منتشرشده است.
غير از موارد فوق ،دسترسي عمومي به اسناد ديوان محاسبات اتحاديه اروپا بر اساس
مقرره شماره « 86»12/2005و اصالحيه شماره « 87»14/2009ديوان محاسبات ،با عنوان
دسترسي عمومي به اسناد ديوان ،امكانپذير ميباشد.
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مطابق ماده يک مقرره شماره « »12/2005هدف اي قاظون تعريف شرايط ،محدوديتها
و رويههايي است كه ديوان محاسبات بايد براي دسترسي عمومي به اسناد اتخاذ كند.
بر اساس ماده دو مقرره مذكور هر شهروظد اتحاديه اروپا و هر شخص حقيقي يا
حقوقي كه در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه داراي اقامت قاظوظي يا طبيعي هستند و
دفتر ثبتشدهاي دارظد ميتواظند با توجه به اصول ،شرايط و محدوديتهاي تعيي شده
در اي مقرره ،به اسناد ديوان محاسبات اتحاديه اروپا دسترسي داشته باشند.
همچني بر اساس بند سه ماده دو مقرره « »12/2005اي قاظون ،شام) تمام اسنادي
ميشود كه توسط ديوان محاسبات ظگهداري ميشود ،يعني كليه اسناد تهيهشده يا
دريافت شده توسط ديوان و هر سندي كه در تصرف آن قرار ميگيرد.
محدوديتهاي دسترسي به اي

اسناد در ماده شهار مقرره مذكور آمده است .براي

ظموظه در قسمت ) a, bبند يک ماده شهار ،اي محدوديتها اي گوظه مقررشدهاظد كه
عبارتاظد از:

 -1منافع عمومي كه شام) امنيت عمومي ،مسائ) دفاعي و ظاامي ،روابط
بي المللي ،سياست مالي ،پولي يا اقتصادي اتحاديه و يا يک كشور عضو؛
ميباشد .همچني موارد مربوط به حريم خصوصي افراد.

 -2كليهي درخواستهايي كه مربوط به اي

محدوديتها باشد ،توسط ديوان

محاسبات رد ميشود.

 -3مطابق ماده يک مقرره اصالحي « »14/2009درخواست براي دسترسي به يک
سند بايد بهصورت كتبي يا الكتروظيكي (ايمي) و در قالب يكي از زبانهاي
منتخب باشد 88.همچني درخواستها بايد به اظدازه كافي دقيق باشد تا ديوان
محاسبات بتواظد اي سند را شناسايي كند .متقاضي ظيز ملزم به توضيح دالي)
درخواست ظيست.

 -4كليهي درخواست ها بايد به بخ

مديريت ارتباطات و پشتيباظي حسابرسي

ديوان محاسبات اتحاديه اروپا ارسال شود و آنها موظفاظد در محدوده قاظون
به درخواستها پاسخ دهند.

89
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 .2.2.3درگاه داده باز اتحاديه اروپا

90
91

درگاه داده باز اتحاديه اروپا در سال  ،2012پس از تصميم كميسيون اتحاديه اروپا در
مورد استفاده مجدد از اسناد كميسيون تأسيس شد .اي

درگاه دسترسي به حوزهي

وسيعي از دادههاي مربوط به مؤسسات و سازمانهاي اتحاديه اروپا را فراهم ميكند.

92

ويژگي مهم اي درگاه اي است كه ميتوان دوباره از دادهها بهصورت رايگان و بدون
اعمال قاظون كپيرايت ،استفاده كرد .با جستوجوي واژهي « »Budgetدر اي درگاه
ميتوان به اطالعات بودجه اتحاديه اروپا بهصورت داده باز دسترسي داشت.

93

نتيجهگيري
در زمينهي سازِكارهاي موجود در ايران حاص) كالم اي

است كه اي

سازِكارها

پراكندگي زيادي دارد و هنوز مراح) تكام) خود را طي ميكند .عالوه بر آن بعضي از
اي اطالعات ممك است در دسترس عموم قرار بگيرد و برخي اطالعات ديگر در
دسترس دستگاهها و ظهادهاي خاص قرار داشته باشد .براي مثال بعضي از اي اطالعات
ماظند گزارشهاي ظاارتي و صورتحسابها ،هنوز در اختيار سازمانهاي مربوطه قرار
دارد و سازكاري براي اظتشار عمومي آنها ،ارائه ظشده است.
عالوه بر آن ،مخاطبي براي دريافت اطالعات و اسناد مرتبط با بودجه ،ظيازمند مراجعه
به پايگاههاي داده گوظاگون و متنوع هستند و پايگاه دادهي واحدي براي دسترسي يكجا
به اطالعات و اسناد بودجه طراحي ظشده است .عليرغم همهي اي مسائ) ،از طريق
سازكارهاي مطرحشده ،عمدهي اطالعات بودجه در دسترس است.
در اتحاديه اروپا ظيز طبق قاظون مقررات مالي اتحاديه اروپا ،بايد اكثر اطالعات و
مستندات بودجه بهصورت آظالي و شفاف در دسترس قرارگرفته شود .بااي حال ،ظقطه
دسترسي منحصربهفرد و اوليهاي وجود ظدارد كه تمام اسناد و دادههاي بودجه در آن
متمركز و يا بهصورت استاظدارد به آن وابسته باشند و ظياز است مخاطبي براي دريافت
اطالعات ،به پايگاههاي مختلفي مراجعه كنند .همچني در درگاه داده باز اتحاديه اروپا،
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سعي شده است كه اصول داده باز رعايت شود اما اطالعات بودجه بهصورت كام) در
اي پايگاه داده مشاهده ظميشود و ازاي جهت ظاقص است.
يكي از سازكارهاي حائز اهميت در اتحاديه اروپا ،طراحي سيستم شفافيت مالي توسط
كميسيون بود كه امكان آگاهي از دريافتكنندگان بودجه اتحاديه اروپا را براي مخاطبي
فراهم كرده است .اي

سيستم

سيستم در ايران وجود ظدارد و به ظار ظگارظده ،اي

ميتواظد الگوي اوليه مناسبي جهت اطالع از دريافتكنندگان بودجه ايران باشد.
با توجه به يافتههاي اي پژوه

و تطبيقي كه با وضعيت اتحاديه اروپا صورت گرفت

و در جهت تحقق كام) و قاعدهمند حق دسترسي به اطالعات بودجه در ايران و رفع
ظقايص موجود ،پيشنهادهاي زير ارائه ميگردد:

 .1الزم است سازمانها و ظهادهايي ماظند برظامهوبودجه ،ديوان محاسبات و وزارت امور
اقتصادي و دارايي ،خود را مكلف به تدوي راهكارها و دستورالعم)هايي در جهت در
دسترس قرار دادن اطالعات بودجه بكنند تا بهوسيلهي آن بتوان از طريق هر يک از اي
ظهادها ،به اطالعات بودجهاي ،دسترسي داشت .بهتري سازكار پيشنهادي براي رسيدن
به اي هدف ا ي است كه هر سازمان عالوه بر استقرار ساماظه دسترسي به اطالعات در
پايگاه داده خود ،قسمت ويژهاي را ظيز به اطالعات و اسناد بودجه اختصاص دهد.

 .2عالوه بر اينكه هر ظهاد موظف است اطالعاتي از بودجه را كه ظگهداري ميكند و
مجاز به اظتشار آن است ،در دسترس قرار دهد ،الزم است پايگاه داده جامع و واحدي
در جهت دسترسي به اطالعات بودجه ساالظه ،راهاظدازي شود تا مخاطبي

ظيازي به

مراجعه به پايگاههاي داده گوظاگون ظداشته باشند .اي پايگاه داده بايد در يک دستهبندي
منام و به تفكيک سال ،اطالعات و اسناد بودجه را در اختيار مخاطبي قرار دهد.

 .3ساختار بودجه موجود و در دسترس ،ساختار ساده و كامالً شفافي ظدارد ،براي
همي در جهت سادهسازي و قاب)فهم شدن محتواي بودجه ،ضروري است به همراه
اليحهي اوليهي بودجه ،قاظون بودجه وگزارشات عملكردي و ظاارتي بودجه ،ظسخهاي
الكتروظيكي و يا شاپي از اي موا رد ،مخصوص شهروظدان طراحي و منتشر شود .اگرشه
مركز پژوه هاي مجلس شوراي اسالمي در زمينه سادهسازي بودجه ،گزارشهايي را
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منتشر كرده است اما هنوز تا رسيدن به حد ايدئال فاصله دارد .ظسخههاي مطرحشده در
مورد بودجه ،حداق) بايد موارد زير را در بربگيرد:
الف :ترجمه و توضيح قاب)فهم برخي اصطالحات تخصصي در جهت به حداق)
رساظدن ابهامات بودجه براي مخاطبي .
ب :به كار بردن ابزار داده ظمايي 94براي مصورسازي اطالعات بودجه.
ج :دستهبندي رديفهاي بودجه در راستاي فراهم كردن امكان مقايسه ميان بخ هاي
مختلف آن.
يادداشتها
- free of charge

1

- understandable

2

- comprehensive

3

- timely

4

- aggregated

5

- detailed manner

6

- Right to information

7

- Freedom of information

8

 - 9مناور از اطالعات خام عبارت است از اطالعات مندرج در اسناد بودجه ،بدون اينكه هيچ
تغيير و تحليلي بر روي آن صورت گرفتهشده باشد .براي مثال ارقام مندرج در بودجه جزء
اطالعات خام محسوب ميشوظد و اگر بر روي همي ارقام ،تحليلي توسط ظرمافزارها و افراد
صورت بگيرد ،تبدي) به اطالعات پردازششده ميشوظد.
 - 10براي مثال بخشنامه بودجه  97و پيوستهاي آن در پايگاه داده سازمان برظامهوبودجه آمده
است ،قاب) دسترس در:
https://b2n.ir/89591

 - 11براي مثال اليحهي بودجه  97و پيوستهاي آن در پايگاه داده سازمان برظامه و بودجه در
دسترس است .قاب) دسترس در:
https://b2n.ir/68017
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 - 12قاب) دسترس در:
https://www.mporg.ir/home

 - 13قاب) دسترس در:
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft

 - 14قاب) دسترس در:
https://b2n.ir/71217

 - 15مث):
https://shenasname.ir/
16

 -بر اساس اص)  52قاظون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،رسيدگي و تصويب بودجه بر

عهده مجلس شوراي اسالمي است .همچني در اص)  69هم اشاره شده است كه مذاكرات
مجلس شوراي اسالمي بايد علني باشد و گزارش كام) آن از طريق راديو و روزظامه رسمي
براي اطالع عموم منتشر شود .با توجه به اي دو اص) ،تقديم اليحه بودجه و سخنان رئيس
جمهور در مورد آن ظيز علني است.
 - 17قاب) دسترس در:
http://www.president.ir/fa/
18

 -با شماره ثبت  351كه در تاريخ  1396/9/28اعالم وصول شده و در آدرس زير قاب)

دسترس است:
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1039963
19

 -متأسفاظه اي گزارشها به دست مردم ظميرسد اما ميتوان اخبار آن را در پايگاه داده

معاوظت قواظي مجلس دريافت كرد.
قاب) دسترس در:
https://ghavanin.parliran.ir/ghavanin/fa/home

 - 20قاب) دسترس در:
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft

 - 21قاب) دسترس در:
http://www.dastour.ir/Majles/
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22

 -بند  4ماده  -186در جلسه علني ،پس از رسيدگي به كليات بودجه و تصويب آن ،به

پيشنهادهاي مربوط به درآمدها و ساير منابع تأمي اعتبار بودجه عمومي دولت رسيدگي و
سقف آن به تصويب خواهد رسيد .پس از آن پيشنهادهاي مربوط به تبصرهها و رديفها
رسيدگي ميگردد.
 - 23قاب) دسترس در:
http://dotic.ir/

 - 24قاب) دسترس در:
http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmKolNazar.aspx

 - 25براي مثال قسمتي از اليحهي بودجه سال  97مورد ايراد شوراي ظگهبان قرار گرفت و
براي تصميمگيري ظهايي به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شد .مصوبه مجمع در پايگاه داده
مركز پژوه هاي مجلس قرار گرفت .قاب) دسترس در:
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1039212

 - 26قاظون بودجه  .97قاب) دسترس در:
https://www.mporg.ir/home/wid/slider/id/81902

 - 27قاب) دسترس در:
http://rc.majlis.ir/fa/law/search

 - 28ماده « :37سازمان موظف است گزارشهاي مربوط به پيشرفت عمليات عمراظي و بودجه
ك) كشور را به شرح زير تنايم و به ظخستوزير تسليم ظمايد:
 -1گزارش ش ماهه حاوي پيشرفت عمليات و مشكالت اجراي طرحها و فعاليتها با توجه
به پرداختهاي اظجامشده و همچني پيشنهادهاي مشخص جهت رفع اي مشكالت.
-2گزارش اقتصادي ساالظه شام) تجزيه و تحلي) وضع اقتصادي كشور در سال گذشته و
پي بيني وضع سال جاري و سال بعد.
گزارش مزبور بايد با همكاري وزارت دارايي  -وزارت اقتصاد و باظک مركزي ايران منتهي تا
پايان شهريور ماه هر سال توسط سازمان به ظخستوزير تسليم شود.
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-3گزارش جامع درباره عمليات اظجامشده و كارهاي ظاتمام در هر دوره برظامه به اظضمام
خالصههاي از هزينههاي عمراظي پرداخت شده حداكثر تا ش

ماه پس از پايان هر دوره

برظامه».
 - 29قاب) دسترس در:
https://databank.mefa.ir/

 - 30يكي از شاخصهاي مهم اي باظک كه اطالعات مهمي را در خصوص ارقام بودجه ارائه
ميدهد عبارت است از «وضع مالي دولت» كه به تفكيک درآمدها (درآمدهاي عمومي،
واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و هزينههاي (پرداخت اعتبارات هزينهاي ،تملک
داراييهاي سرمايهاي ،تملک داراييهاي مالي دولت را ظشان ميدهد.
 - 31قاب) دسترس در:
yon.ir/mefair1
32

 -خبرگزاري صدا و سيما ،شفاف سازي پرداختهاي خزاظه داري ك) كشور ،1397 ،كد

خبر.2109112 :
33

-ماده « :35دستگاههاي اجرائي موظفاظد در پيشرفت فعاليتهاي جاري و طرحهاي

عمراظي مراقبت دائم به عم) آورده و مناماً به ترتيبي كه از طرف سازمان تعيي

ميشود

اطالعات الزم را به سازمان تسليم ظمايند و كليه تسهيالت و همكاري الزم براي ظاارت و
ارزشيابي سازمان بر ظتايج اجراي فعاليتها و طرحها را از هر حيث فراهم سازظد».
 - 34قاب) دسترس در:
shaghool.ir/Files/62334.pdf
35

 -روزظامه دظياي اقتصاد 1 ،دي  ،1393شماره  .3375همچني خبر شماره  848887پايگاه

داده روزظامه دظياي اقتصاد.
 - 36قاب) دسترس در:
https://ahkam.mporg.ir/Security/Login/
37

 -آئي ظامه اجرايي قاظون تفريغ بودجه سالهاي پس از اظقالب اسالمي مصوب

1366/02/13
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38

 -درگاه وزارت امور اقتصادي و دارايي ،مقاله آشنايي با صورتحساب عملكرد بودجه ك)

كشور ،قاب) دسترس در:
http://yon.ir/rXOGD

 - 39قاب) دسترس در:
https://b2n.ir/80733

 - 40ماده  :104ديوان محاسبات كشور مكلف است (مطابق اص)  55قاظون اساسي با بررسي
حسابها و اسناد و مدارک و تطبيق با صورتحساب عملكرد ساالظه بودجه ك) كشور ظسبت به
تهيه تفريغ بودجه ساالظه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قب) را به اظضمام ظارات
خود به مجلس شوراي اسالمي تسليم و هر ظوع تخلف از مقررات اي قاظون را رسيدگي و به
هيئتهاي مستشاري ارجاع ظمايد.
 - 41اي كلمات مخفف ،ظموظهاي از فرمتهاي داده هستند كه ميتواظند توسط ظرمافزارهاي
مخصوص خواظده شوظد و زمينه پردازش دادههاي خام را فراهم كنند.
 -42قاب) دسترس در:
https://b2n.ir/64712

 - 43سالهاي  1394و 1395
 - 44قاب) دسترس در:
https://b2n.ir/20983

 - 45قاب) دسترس در:
http://foia.iran.gov.ir/web/guest/home

 - 46قاب) دسترس در:
http://foia.iran.gov.ir/web/guest/home
47

 -از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي ،سازمان حسابرسي ،سازمان برظامه و بودجه و

ديوان محاسبات كه ظق
48

مهمي در مراح) مختلف بودجه ايفا ميكنند.

 -بر اساس ماده  39قاظون ديوان محاسبات كشور و تبصره الحاقي آن ،دستگاهها مكلفاظد

حسابهاي درآمد و هزينه ،صورتهاي مالي ،اسناد و مدارک مربوط را به ظحوي كه ديوان
محاسبات كشور تعيي ميظمايد به ديوان مزبور تحوي) ظمايند .همچني مدت و ظحوه ظگهداري
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موارد مذكور ،بهصورت عي و همچني طرز تبدي) آنها به عكس يا فيلم يا ميكروفيلم و يا
ميكروفي

يا ظااير آن مطابق دستورالعم) مشروح در تبصره صورت ميگيرد.

از اي ماده شني ظتيجهگيري ميشود كه غير از گزارش تفريغ بودجه ،موارد مذكور در ماده و
تبصره آن ظيز در اختيار ديوان قرار دارد و اگر از مصاديق اطالعات عمومي محسوب شود و
جزء استثنائات اظتشار اطالعات ظباشد ،ميتواظد از طريق ساماظه اظتشار و دسترسي آزاد به
اطالعات در اختيار افراد قرار گيرد .اخيراً ظيز ديوان محاسبات اقدام به اظتشار «استاظدارد اصول
شفافيت و پاسخگويي ديوان محاسبات كشور» كرده است كه در اص)  1آن تصريح ميكند:
«ديوان محاسبات كشور برابر وظايف مصرح در قواظي و مقررات اقدام ميظمايد تا بستر الزم
براي شفافيت و پاسخگويي فراهم آيد ».در ادامهي اي اص) ديوان محاسبات خود را مكلف
كرده است كه گزارشهاي رسيدگي و حسابرسي را بهموقع منتشر ظموده و تخلفات و اظحراف
از معيارهاي حسابرسي مندرج در گزارشها را بهموقع تعيي تكليف ظمايد.
49

 -ماظند صورتحسابهاي مالي و گزارشهاي بودجه كه در اختيار ظهادهايي مث) ديوان

محاسبات و سازمان برظامه و بودجه قرار دارد.
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- available online in:
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014en.pdf
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 -اي

زبانها در حال حاضر عبارتاظد از :بلغاري ،شک ،داظماركي ،هلندي ،اظگليسي،

استوظي ،فنالظدي ،فراظسوي ،آلماظي ،يوظاظي ،مجارستاظي ،ايرلندي ،ايتاليايي ،لتوظي ،ليتواظيايي،
مالتي ،لهستاظي ،پرتغالي ،روماظيايي ،اسلواكي ،اسلووظيايي ،اسپاظيايي و سوئدي.
 - 89ماده يک مقرره اصالحي « »14/2009ديوان محاسبات اتحاديه اروپا
- European Union Open Data Portal (EU ODP), available online in:

90

http://data.europa.eu/euodp/en/home
91
- available online in: http://yon.ir/europa6
- available online in: http://data.europa.eu/euodp/en/about
93

92

 -هم اكنون اطالعات مربوط به بودجه سالهاي  2013تا  2017در دسترس است .قاب)

دسترس در:
http://yon.ir/europa7
94
- Data visualization
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