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When new needs arise, societies give more responsibilities to the governments. The 
variety of these responsibilities and the resource limitation of the government have 
made the governments to respond accordingly and prioritize their resources. One of 
the main aspects of policy making is the annual budgeting of the country. Most of the 
general budgeting is done via the legislative body which has a key role in supervising 
the budget. However, this supervisory role is different in many countries, which neces-
sitates a comparative study. Moreover, the legislation should be done according to the 
higher documents issued by the supreme leader. The most important aspect of executing 
the general policies is legislation which requires adjusting the budgeting laws with the 
general policies of legislation to execute and supervise the laws in the best possible way. 
The role of legislation body is significant in this respect. This study tries to focus on the 
supervision and analysis of the annual budgeting of IRI. To have a better understanding 
of this process, a comparative study with Turkey and Iraq is done as well. Finally, after 
analyzing the legal bases and the managerial principles of these foreign countries, some 
practical suggestions are made for the representatives of the legislative body in terms of 
budgeting and its supervision.
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

بــا پیدایــش نیازهــای جدیــد در عرصــۀ عمومــی، جوامــع وظایــف جدیــدی را برعهــدۀ دولت هــا 
ــر،  ــوی دیگ ــع از س ــت مناب ــو و محدودی ــک س ــف از ی ــن وظای ــعت ای ــوع و وس ــته اند. تن گذاش
ــر اولویت بنــدی نیازهــا،  ــب، عالوه ب ــخ گویی مناس ــرای پاس ــه ب ــرآن داشــته ک دولت هــا را ب
ــات  ــن موضوع ــی از مهم تری ــد. یک ــاذ کنن ــع اتخ ــارف مناب ــرای مص ــخصی ب ــی مش خط مش
ــزی  ــد بودجه ری ــادی از فراین ــش زی ــت. بخ ــور اس ــالیانۀ کش ــزی س ــی گذاری، بودجه ری خط مش
عمومــی توســط قــوۀ مقننــه انجــام می شــود و نقــش ایــن قــوه در نظــارت بــر بودجــه نیــز پررنــگ 
و حیاتــی اســت. لــذا ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه نقــش تقنینــی و نظارتــی مجلــس در امــر 
بودجه ریــزی در کشــورهای مختلــف چقــدر اســت. در اینجاســت کــه ارزش مطالعــات تطبیقــی 
ــد براســاس اســناد باالدســتی  ــه بای ــوۀ مقنن ــردد. از دیگــر ســو قانون گــذاری در ق آشــکار می گ
ــن مقــام رســمی کشــور( صــورت گیــرد.  ــی ابالغــی از ســوی باالتری ــه سیاســت های کل )ازجمل
عالی تریــن ســطح اجــراي سیاســت هاي کلــي ســطح قانون گــذاري اســت کــه در ایــن خصــوص، 
ارتقــای ســطح انطبــاق قوانیــن بودجــه ای بــا سیاســت های کلــی نظــام قانون گــذاری 
تضمین کننــدۀ ُحســن اجــرای سیاســت ها و بهبــود نظــارت بــر اجــرای قوانیــن اســت. نقــش قــوۀ 
مقننــه در تحقــق ایــن مهــم بســیار مهــم اســت. در ایــن مقالــه، تمرکــز ویژه ای بــر مرحلــۀ نظارت 
و ارزیابــی خط مشــی بودجه ریــزی ســالیانۀ جمهــوری اســالمی ایــران شــده و به منظــور کســب 
شــناخت بیشــتر، فراینــد بودجه ریــزی کشــورهای ترکیــه و عــراق نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
ــن امــر در  ــی و اصــول مدیریتــی ای ــی قانون ــت پژوهشــگران پــس از بررســی مبان اســت. درنهای
کشــورهای مذکــور، پیشــنهادهایی کاربــردی بــرای نماینــدگان قــوۀ مقننــه در عرصــۀ بودجه ریزی 

و نظارت بر آن ارائه داده اند.
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1. مقدمه 
ــه  ــور را ب ــن تص ــرار دارد، ای ــت در رأس آن ق ــۀ مل ــه خان ــوه ای ک ــر ق ــه ب ــوۀ مقنن ــوان ق ــالق عن اط
ــن مفهــوم  ــن نهــاد، قانون گــذاری اســت. ای ــرای ای ــادر می  کنــد کــه تنهــا وظیفــۀ مقــرر ب ذهــن متب
به گونــه ای روشــن در اصــل ۵8 قانــون اساســی مشــخص شــده و جــز در مــوارد اســتثنایی و بــا لحــاظ 
ــه آرای  ــه ب ــق مراجع ــذاری از طری ــه قانون گ ــی ک ــون اساس ــل ۵9 قان ــدرج در اص ــاص من ــرایط خ ش
ــه  ــوۀ مقنن ــی اِعمــال ق ــی اصل ــه شــده، مجلــس شــورای اســالمی  متول عمومــی  و همه پرســی پذیرفت
ــوان  ــه، به عن ــوۀ مقنن ــذاری ق ــر قانون گ ــۀ خطی ــار وظیف ــا درحقیقــت در کن شــناخته شــده اســت. ام
دیگــر وظیفــۀ مهــم ایــن قــوه می تــوان از حــق و تکلیــف نظــارت بــر تمامــی دســتگاه های حکومتــی 

بــرای مجلــس شــورای اســالمی  نــام بــرد. 

وظیفــۀ نظــارت، به  رغــم نقــش مشــهود و بســیار مهمــی کــه در اجــرای صحیــح قوانیــن و تضمیــن 
ــذاری،  ــۀ قانون گ ــا وظیف ــاس ب ــام قی ــون در مق ــا کن ــت دارد، ت ــیر درس ــه در مس ــوۀ مجری ــت ق حرک
آن گونــه کــه بایــد، مــورد تتبــع و مداقــه قــرار نگرفتــه اســت. اهمیــت چنیــن نظارتــی تــا حــدی اســت 
ــارت بســتگی دارد؛  ــن نظ ــی ای ــه چگونگ ــادی ب ــدازه زی ــا ان ــس ت ــار مجل ــۀ اعتب ــت و درج ــه فعالی ک
به گونــه ای کــه اِعمــال صحیــح آن می توانــد زمینه ســاز نابــودی بســیاری از مفاســد شــود و همچنیــن 

اســتفاده نکــردن از ایــن حــق و یــا کاربــرد نادرســت آن از ارزش مجلــس بکاهــد.

ــند  ــده در س ــی و تعیین ش ــداف مل ــه اه ــتیابی ب ــه دس ــران ک ــی در ای ــدل حکمران ــق م مطاب
ــود،  ــی می ش ــه پی جوی ــن برنام ــی و قوانی ــت های کل ــار سیاس ــق آث ــاله از طری ــم انداز بیست س چش
ــام  ــی نظ ــت های کل ــه و سیاس ــای برنام ــق هدف ه ــتای تحق ــزار در راس ــن اب ــه اصلی تری ــند بودج س
ــی  ــزی یک ــه بودجه ری ــان داده اســت ک ــی نش ــات تجرب ــت، 1391(. مطالع ــردد )نوبخ ــوب می گ محس
ــی  ــاس تعریف ــت )Uyar & Bilgin, 2011(. براس ــرل کشورهاس ــزی و کنت ــی برنامه ری ــای اصل از ابزاره
کــه در مــادۀ 1 قانــون محاســبات عمومــی درخصــوص بودجــۀ کل کشــور آمــده، بودجــه عبــارت اســت 
ــتقیم و  ــای مس ــزان درآمده ــی از می ــی کامل ــه در آن، پیش بین ــت ک ــی دول ــالۀ مال ــۀ یک س از برنام
ــای  ــت هزینه ه ــه الزم اس ــند بودج ــن، در س ــر ای ــت. عالوه ب ــده اس ــار آم ــن اعتب ــع تأمی ــایر مناب س
ــل  ــور کام ــور به ط ــی کش ــداف قانون ــی و اه ــت های کالن ابالغ ــا سیاس ــط ب ــات مرتب ــق عملی تحق
بــرآورد شــود. در تعریفــی دیگــر، هورنگــرن، دتــر و فوســتر1 )2006( بودجــه را »بیــان کّمــی و عــددی 
ــن )معمــوالً یــک ســال( توســط مدیریــت عمومــی  ــی معّی ــرای یــک دورۀ زمان برنامه هــای پیــِش رو ب
ــی کشــور  ــع مال ــزی را »فراینــد تخصیــص مناب کشــور« می داننــد. بالمنتریــت2 )2006( نیــز بودجه ری
ــرمایه گذاری ها«  ــا و س ــه، فعالیت ه ــای زیرمجموع ــه واحده ــر( ب ــاس کوچک ت ــازمان در مقی ــا س )ی

ــد. ــف می کن تعری

1. Horngren, Datar & Foster
2. Blumentritt
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فراینــد بودجه ریــزی ســالیانه بــه چهــار مرحلــه تقســیم می شــود: تهیــه، تصویــب، اجــرا و ممیــزی 
و ارزیابــی )Lee & Johnson, 1998(. اختیــار نداشــتن دولــت بــرای جمــع آوری درآمــد و هزینــه کــردن 
منابــع عمومــی، نشــانگر قــدرت مطلــق مجلــس در زمینــۀ امــور مالــی عمومــی اســت. بــه ایــن معنــا، 
پارلمــان در مقــام تصمیم گیرنــدۀ برتــر درمــورد منابــع عمومــی، تصمیــم می گیــرد. بــه عبــارت دیگــر، 
ــه  ــق بودج ــی از طری ــاد خصوص ــع اقتص ــه مناب ــزان و چگون ــه می ــه چ ــرد ک ــم می گی ــان تصمی پارلم
ــی،  ــۀ جاه طلب ــق نظری ــود )Khodachek, 2016; Bicer, 2019(. طب ــل می ش ــی منتق ــع عموم ــه مناب ب
قانون گــذاران از اختیــارات خــود بــرای گســترش نفوذشــان در زمینــۀ سیاســت گذاری از طریــق نظــارت 
ــئول  ــر و مس ــۀ مؤث ــوۀ مقنن ــد )Ana-María, Bastida & Benito, 2014(. ق ــتفاده می کنن ــی اس قانون
می توانــد بــا تقویــت ســاِزکارهای جبرانــی پاســخ گویی دولــت و نظــارت قانونــی، بــه کاهــش خطــرات 
ــش  ــر، افزای ــارت دیگ ــه عب ــد )Santiso, 2005(. ب ــک کن ــه کم ــت در بودج ــد دول ــار بیش ازح اختی
نظــارت بــر بودجــه منجــر بــه تقویــت پاســخ گویی دولــت و شــفافیت بیشــتر در مدیریــت منابــع مالــی 

.)International Monetary Fund, 2010; OECD, 2007( ــود ــی می ش عموم

از ســوی دیگــر فراینــد بودجه ریــزی عمومــی در مجلــس یکــی از ابزارهــای اصلــی برای جاری ســازی 
ــس  ــت. مجل ــز اس ــری( نی ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــی از س ــذاری )ابالغ ــی  قانون گ ــت های کل سیاس
ــات  ــد مصوب ــر بتوان ــود و اگ ــوب می ش ــور محس ــذاری در کش ــن قانون گ ــن رکی ــالمی رک ــورای اس ش
خــود را بــا سیاســت های کلــی نظــام هماهنــگ ســازد، ُحســن اجــرای سیاســت ها در باالتریــن ســطح 
ــوب  ــذاری، چارچ ــام قانون گ ــی نظ ــت های کل ــد 7 سیاس ــاص بن ــور خ ــد. به ط ــد ش ــر خواه امکان پذی
کلــی حرکــت در مســیر تعییــن و تصویــب بودجــۀ ســالیانۀ کشــور را مشــخص می کنــد و بــر »تعییــن 
ــی  ــور )پیش بین ــالیانۀ کل کش ــۀ س ــاد بودج ــاختار و مف ــب س ــس در تصوی ــار مجل ــدودۀ اختی مح
ــی  ــۀ داخل ــالح آیین نام ــون الزم و اص ــب قان ــا تصوی ــه و...( ب ــوارد هزین ــا، م ــا، هدف گذاری ه درآمده

ــان، 1391(.  مجلــس« تأکیــد دارد )اســماعیلی و منصوری

ــزی در  ــد بودجه ری ــه در فراین ــوۀ مقنن ــی ق ــش نظارت ــی نق ــش بررس ــن پژوه ــی ای ــئلۀ اصل مس
ــر  ــرای شــناخت بهت ــذاری اســت. ب ــی نظــام قانون گ ــگاه آن در اجــرای سیاســت های کل ــران و جای ای
ــده  ــی ش ــز بررس ــراق نی ــه و ع ــورهای ترکی ــزی در کش ــد بودجه ری ــی فراین ــۀ تطبیق ــئله، مطالع مس
ــی از  ــت، یک ــابهت ها و تفاوت هاس ــم مش ــرای فه ــه ب ــر مقایس ــی ب ــه مبتن ــی ک ــت. روش تطبیق اس
ــگران  ــت. پژوهش ــم اس ــورت اع ــی به ص ــوم اجتماع ــی و عل ــۀ اجتماع ــا در اندیش ــن روش ه قدیمی تری
ــی  ــای گوناگون ــا جنبه ه ــد ت ــا را بررســی کنن ــای ویژگی ه ــت و پیکربندی ه ــی می کوشــند هیئ تطبیق
ــی  ــل اصل ــاری، 1388(. دلی ــوند )غف ــراه می ش ــر هم ــا یکدیگ ــورد ب ــر م ــه در ه ــد ک ــد نماین را تأیی
ــا اقــدام  ــون اساســی ترکیــه ب ــرای مطالعــۀ تطبیقــی، اوالً تشــابه تغییــر قان انتخــاب ایــن دو کشــور ب
ــه تناســب آن تغییــرات  ــه ریاســت جمهــوری و ب ــی ب ــران و تغییــر از نظــام پارلمان ســال 1368 در ای
در فراینــد بودجه ریــزی و ثانیــاً برخــی مشــابهت های ســاختار بودجــه و وابســتگی بودجــۀ کشــور بــه 
ــوری صــدام  ــوده کــه پارلمــان عــراق در دوران پــس از حکومــت دیکتات ــی ب ــع طبیعــی و اقدامات مناب
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درجهــت اصــالح فراینــد بودجه ریــزی انجــام داده اســت. چنیــن مطالعــات مقایســه ای گام ســازنده ای 
بــرای آشــنایی بــا فراینــد بودجه ریــزی در ســایر کشــورها و درنتیجــه شناســایی نقــاط قــّوت و ضعــف 

ــزی در کشــور اســت. ــد بودجه ری ــی و اثربخشــی فراین ــای کارای ــرای ارتق ــالش ب و ت

2. اهداف و ابزارهای نظارت پارلمانی و قدرت قانونی قوۀ مقننه در امر بودجه ریزی
ــاه  ــت پادش ــا حکوم ــد آن ه ــوری و 18 درص ــد جمه ــدود 77 درص ــان، ح ــور جه ــن 198 کش از بی
ــدرت  ــن، ق ــود ای ــد. باوج ــس دارن ــور مجل ــل 189 کش ــر، حداق ــارت دیگ ــه عب ــتند. ب ــروطه هس مش
 .)Abad, Lloyd-Braga & Modesto, 2020( دموکراســی از کشــوری بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت
ــاس 10  ــی در مقی ــدرت دموکراس ــنجش ق ــرای س ــور ب ــت3 از 167 کش ــر اکونومیس ــۀ معتب مجل
ــک  ــرۀ نزدی ــر و نم ــی ضعیف ت ــای دموکراس ــه 1 به معن ــک ب ــرۀ نزدی ــت )نم ــرده اس ــنجی ک نظرس
بــه 10 به معنــای دموکراســی های قوی تــر اســت(. براســاس گــزارش »شــاخص دموکراســی 
2014«، از 167 کشــور مــورد بررســی، فقــط یک چهــارم کشــورها دارای دموکراســی کامــل هســتند 
ــا  ــاز از 6.01 ت ــد )امتی ــص دارن ــی ناق ــورها دموکراس ــوم کش ــر از یک س ــش از 8( و کمت ــاز بی )امتی
ــت  ــا تح ــا 4.00( ی ــاز ت ــد )امتی ــرا دارن ــم اقتدارگ ــا رژی ــورها ی ــی از کش ــه نیم ــی ک 8.00(؛ درحال
ــاً تمــام  ــا 6.00(. الزم اســت ذکــر شــود کــه تقریب ــد )نمــره ای از 4.01 ت ــرار دارن ــم ترکیبــی ق رژی
ــادی و  ــکاری اقتص ــازمان هم ــت در س ــر عضوی ــد، عالوه ب ــل دارن ــی کام ــه دموکراس ــورهایی ک کش
توســعه4، جــزو کشــورهای توســعه یافته و دارای باالتریــن امتیــاز در فهرســت توســعۀ انســانی برنامــۀ 
توســعۀ ســازمان ملــل۵ هســتند. ایــن امــر به وضــوح نشــان می دهــد در کشــورهایی کــه دموکراســی 
قــدرت دارد، ســطح توســعۀ اقتصــادی باالســت. بــا ایــن حــال، دشــوار اســت کــه تعییــن کنیــم آیــا 

.)Pelizzo & Stapenhurst, 2012( ــی ــا دموکراس ــود ی ــاد می ش ــعه ایج ــدا توس ابت

ابزارهــای رایــج مــورد اســتفاده در نظــارت شــامل 1. جلســات کمیســیون های مجلــس، 2. اســتماع 
ــع و  ــران مجام ــر، 7. ناظ ــتیضاح، 6. تذک ــؤال، ۵. اس ــص، 4. س ــق و تفح ــی، 3. تحقی ــۀ علن در جلس
شوراهاســت. بســیاری از کارشناســان ایــن ابزارهــا را در بســیاری از مفاهیــم دیگــر قــرار داده انــد. بــه 
همیــن ترتیــب، کتــاب ابــزار نظــارت بــر مجلــس، یــک تحلیــل تطبیقــی حــاوی اطالعــات ارزشــمندی 
دربــارۀ ایــن ابزارهاســت کــه در ســال 2012 توســط پلیــزو و اســتفنهارت منتشــر گردیــد. او ابزارهایــی 
را بــا کلمــات ســاده تر بیــان کــرده اســت کــه عبارت انــد از: 1. پارلمــان می توانــد به ســادگی از دولــت 
ــارۀ سیاســت های عمومــی  درخواســت اطالعــات کنــد؛ 2. مجلــس می توانــد از دولــت بخواهــد تــا درب
ــس  ــت آورد؛ 4. مجل ــات به دس ــت اطالع ــارج از دول ــع خ ــد از مناب ــس می توان ــد؛ 3. مجل ــح ده توضی
ــد )موســی خانی و منشــی زاده نایین، 1388(. ــان کن ــوم بی ــت و عم ــه دول ــد نظــرات خــود را ب می توان

3. Economist
4. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
5. United Nations Development Programme Human Development Index
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بودجــه خط مشــی و اجــازه ای اســت کــه مجلــس بــه دولــت می  دهــد و بــه همیــن دلیــل، مجلــس 
تمایــل دارد از چگونگــی اجــرای خط مشــی بودجــه آگاهــی بیابــد. اهــداف اساســی نظــارت بــر بودجــه 
ــت  ــی دول ــات مال ــا عملی ــا کــه آی ــن معن ــه ای ــن شــرح اســت: 1. تأمیــن منظــور قانون گــذار؛ ب ــه ای ب
ــا  ــون بودجــه آمــده، انجــام شــده اســت ی ــق آنچــه در قان ــر دریافت هــا و پرداخت هــا مطاب مشــتمل ب
خیــر. 2. رعایــت محدودیت هــای مالــی وضع شــده؛ بــه ایــن معنــا کــه میــزان پرداخت هــای قطعــی و 
تعهــدات از ســقف تعیین شــده در اعتبــارات تجــاوز نکــرده و همچنیــن پرداخــت هــای اجــرای عملیــات 
ــون بودجــۀ مصــوب مطابقــت داشــته باشــد  ــا قان ــا برنامه هــا و هدف هــای پیش بینی شــده ب مرتبــط ب

)فرزیــب، 1376(.

توزیــع مجــدد درآمــد و هزینه کــرد ســرمایه ها در کل کشــور یکــی از وظایــف اصلــی دولت هاســت 
ــر  ــروز دارد )Petraglia, Pierucci & Scalera, 2020(. از دیگ ــور و ب ــه ظه ــون بودج ــب قان ــه در قال ک
ــات  ــه ثب ــذاری ب ــم های مقررات گ ــادی مکانیس ــی، بی اعتم ــاد جهان ــت اقتص ــی وضعی ــو پیچیدگ س
ــی  ــع مال ــت مناب ــش ضــرورت مدیری ــی موجــب افزای ــای سیاســی و اقتصــادی جهان ــی و بحران ه مال
عمومــی و برنامه هــای متمرکــز بــر اصــالح اقتصــاد و دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار شــده اســت. یکــی از 
 .)Lytvynchenko, 2014( ــح اســت ــزی صحی ــه بودجه ری ــن زمین ــردی در ای ــای کارب ــن ابزاره مهم تری
بررســی نقــش پارلمــان در نظــام بودجه ریــزی نشــان می دهــد کــه کشــورها دارای نظام هــای حقوقــی 
ــی  ــی، اجتماع ــات سیاس ــرایط و مختص ــاس ش ــا، براس ــک از آن ه ــتند و هری ــابه نیس ــان و مش یکس
ــه در  ــالح بودج ــان در اص ــی پارلم ــدرت قانون ــد. ق ــی ویژه ان ــود، دارای نظام ــاص خ ــادی خ و اقتص
ــل  ــه شــرح ذی ــی ب ــت کل ــه، ســه وضعی ــن زمین ــاوت دارد. در ای ــر تف ــا یکدیگ ــف ب کشــورهای مختل

وجــود دارد:

ــرفصل ها و  ــر س ــرای تغیی ــار الزم ب ــان از اختی ــا، پارلم ــه نظام ه ــدود:6 در این گون ــدرت نامح 1. ق
ــر  ــه جلب نظ ــاز ب ــدون نی ــه، ب ــده در بودج ــای پیش بینی ش ــا و درآمده ــش در هزینه ه ــش و کاه افزای
ــا،  ــن نظام ه ــرار داد. در ای ــو ق ــن الگ ــوان در ای ــوری را می ت ــای جمه ــوردار اســت. نظام ه ــت، برخ دول
درمقابــل قدرتــی کــه بــرای مجلــس در اصــالح بودجــه درنظــر گرفتــه شــده اســت، رئیس جمهــور نیــز 
قــدرت و حــق وتــو دارد )مثــل ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و فیلیپیــن(. پیامــد ایــن امــر نفــوذ گســترده و 
مســتقیم قــوۀ مقننــه در مدیریــت هزینه هــای عمومــی و نفــوذ غیرمســتقیم آن در مدیریــت اجرایــی 
ــب  ــم و تصوی ــذار تنظی ــن کشــورها قانون گ ــوان گفــت در ای ــی می ت ــد شــد. به طــور کل بودجــه خواه
ــه دولــت محــول می کنــد )حســینی، فاتحــی زاده  ــرای اجــرا ب بودجــه را در اختیــار دارد و نتیجــه را ب

و تهرانــی، 1391(.

ــار محــدودی در اصــالح بودجــۀ پیشــنهادی  ــن نظام هــا، پارلمــان اختی ــدرت محــدود:7 در ای 2. ق

6. unrestricted power
7. restricted power



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

138

بهار 1401. دورۀ 10. شمارۀ 1

احمد تقوایی نجیب و همکاران. مطالعۀ تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجه ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری.

ــی  ــای پیش بینی شــده و حداقل ــرای هزینه ه ــقفی ب ــن س ــد تعیی ــی در ح ــور کل ــه به ط ــت دارد ک دول
بــرای درآمدهاســت. دامنــۀ ایــن قــدرت محــدود در کشــورهای گوناگــون بــه یــک میــزان نیســت. در 
کشــورهای وستمینســتری )مثــل انگلســتان، نیوزلنــد و کشــورهای مشــترک المنافع بریتانیــا( پارلمــان 
در ســطح افــزودن مــواد الحاقــی بــه بودجــۀ پیشــنهادی دولــت و افزایــش بخشــی از هزینه هــا اختیــار 
ــد.  ــت انجــام می ده ــس از جلب نظــر دول ــن کار را پ ــان ای ــان، پارلم ــال در کشــور آلم ــرای مث دارد. ب
ــت توســط  ــی در کشــورهایی نظیــر انگلســتان و نیوزلنــد، احتمــال تغییــر بودجــۀ پیشــنهادی دول ول
پارلمــان ضعیــف اســت و اگــر اصالحــات پارلمانــی بــدون موافقــت دولــت انجــام شــود، فاقــد ضمانــت 

ــبیری نژاد، 1386(. ــت )ش ــی اس اجرای

3. قــدرت برقــراری تــوازن در بودجــه:8 در برخــی کشــورها، پارلمــان اختیــار دارد در زمــان بررســی 
الیحــۀ دولــت، ســطح درآمدهــا یــا هزینه هــای پیشــنهادی را بــا رعایــت حفــظ هم تــرازی درآمدهــا و 
هزینه هــا تغییــر دهــد. در ایــن حالــت، ســطح اختیــارات پارلمــان در حــد تخصیــص منابــع و تعریــف 
ــی کشــورهای اســکاندیناوی، اختیــارات  ــود. در نظام هــای پارلمان ــع درآمــدی متناســب خواهــد ب مناب
پارلمــان در امــر بودجه ریــزی نــه ماننــد کشــورهای دارای نظــام جمهــوری نامحــدود اســت و نــه ماننــد 
کشــورهای وستمینســتری محــدود. کشــورهای حــوزۀ اســکاندیناوی، نظیــر نــروژ، دانمــارک، ســوئد و 

ــد )شــبیری نژاد، 1387(. ــروه جــای می گیرن ــن گ ــد، در ای فنالن

3. وظایف نظارتی مجلس شورای اسالمی براساس قانون اساسی و قوانین موضوعه
بــرای شــناخت دامنــه و قلمــروی نظارتــی قــوۀ مقننــه، مطالعــه و تحلیــل منابــع و اســناد باالدســتی 
ــون  ــوان از قان ــه می ت ــن زمین ــد، ضــرورت دارد. در ای ــی کرده ان ــی مجلــس را معرف ــف نظارت کــه وظای
ــون  ــاًل در قان ــرد. مث ــام ب ــعه و... ن ــالۀ توس ــای پنج س ــس، برنامه ه ــی مجل ــۀ داخل ــی، آیین نام اساس
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، حــوزه و قلمــروی وظایــف مجلــس در امــر »نظــارت« در قالــب ایــن 
مــوارد ذکــر شــده اســت: 1. نظــارت مجلــس در تشــکیل دولــت )اصــول 87 و 133(؛ 2. نظــارت عــام 
نماینــدگان )اصــول 84، 89، 122 و 137(؛ 3. نظــارت بــر امــور مختلــف کشــور )اصــول 76 و 90(؛ 4. 
نظــارت اطالعــی )اصــول 138، 139 و 140(؛ ۵. نظــارت مالــی )اصــول ۵2، ۵4 و ۵۵(. نکتــۀ مهــم در 
ایــن خصــوص ایــن اســت کــه صالحیــت کلــی مجلــس بــرای قانون گــذاری در موضــوع بودجه ریــزی، 
بــا محدودیت هایــی مواجــه اســت. دلیــل آن هــم اصــل ۵2  قانــون اساســی اســت کــه تهیــۀ بودجــۀ 
ســالیانه را برعهــدۀ دولــت گذاشــته اســت. نظریــات تفســیری شــورای نگهبــان نیــز ایــن نتیجه گیــری 
ــی  ــوان مرجــع اصل ــس، به عن ــون اساســی، مجل ــق اصــل 7۵ قان ــر آن، مطاب ــد. عالوه ب ــد می کن را تأیی
ــل،  ــن اص ــب ای ــت. به موج ــی روبه روس ــا محدودیت های ــه ب ــذاری بودج ــر قانون گ ــذاری، در ام قانون گ
ــش  ــه کاه ــه ب ــی ک ــح قانون ــوص لوای ــدگان درخص ــنهادی نماین ــرات پیش ــی و تغیی ــای قانون طرح ه
ــی  ــه در ط ــت ک ــرح اس ــل ط ــرایطی قاب ــط در ش ــد، فق ــا می انجام ــش هزینه ه ــا افزای ــا ی درآمده

8. balanced budget power
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پیشــنهاد آن، مســیر جایگزیــن کاهــش درآمــد یــا در مواقعــی تأمیــن هزینــۀ جدیــد پیش بینــی شــده 
باشــد )حســینی و دیگــران، 1391(.

بــا عنایــت بــه مطالــب مذکــور، مشــهود اســت کــه قانــون اساســی قلمــروی گســترده ای را بــرای 
ــورای  ــس ش ــرد مجل ــا ک ــوان ادع ــه می ت ــوری ک ــت؛ به ط ــرده اس ــن ک ــه تعیی ــوۀ مقنن ــارت ق نظ
اســالمی، به عنــوان خانــۀ ملــت، حــق نظــارت بــر تمــام امــور اجرایــی در کشــور را دارد. در ایــن راســتا، 
آیین نامــۀ داخلــی مجلــس نیــز بــه تدویــن قواعــدی بــرای نحــوۀ ایفــای ایــن نقــش نظارتــی پرداختــه 
ــی را  ــوع نظــارت کل ــوان حــق دوازده ن ــن اســاس، می ت ــر ای ــات آن را تشــریح کــرده اســت. ب و جزئی
بــرای قــوۀ مقننــه قائــل بــود کــه در راســتای انجــام هریــک از آن هــا، وظایفــی بــرای مجلــس شــورای 
ــد از: 1. اســتیضاح  ــن دوازده نظــارت عبارت ان ــف شــده اســت. ای اســالمی و واحدهــای تابعــۀ آن تعری
ــت وزرای  ــی صالحی ــا 21۵(؛ 3. بررس ــادۀ 212 ت ــص )م ــق و تفح ــا 233(؛ 2. تحقی ــادۀ 220 ت )م
پیشــنهادی از ســوی رئیس جمهــور و رأی اعتمــاد یــا عــدم اعتمــاد بــه آن هــا )مــادۀ 202 تــا 20۵(؛ 4. 
ــور  ــه رئیس جمه ــی ب ــا کتب ــر شــفاهی ی ــا 211(؛ ۵. تذک ــادۀ 207 ت ــور و وزرا )م ســؤال از رئیس جمه
ــادۀ  ــادۀ 4۵ و م ــادۀ 44، تبصــرۀ 2، م ــون اساســی )م ــودم قان ــادۀ 206(؛ 6. نظــارت اصــل ن و وزرا )م
ــر شــوراهای اجرایــی و مجامــع و هیئت هــا )مــادۀ 22، بنــد 12 و مــادۀ 216(؛ 9.  101(؛ 7. نظــارت ب
نظــارت مالــی و بودجــه ای )مــادۀ ۵1 و 218(؛ 10. نظــارت عمومــی )مــادۀ 6، 177 و 217(؛ 11. نظــارت 
ــژه )مــادۀ  موضــوع )مــادۀ 236( آیین نامــۀ داخلــی مجلــس )مــادۀ 4۵(؛ 12. نظارت هــای خــاص و وی
22 و 179(. لــذا مشــهود اســت کــه براســاس قوانیــن مذکــور، مهم تریــن وظایــف نظارتــی قــوۀ مقننــه 

دربــارۀ امــور بودجــۀ کشــور بــه شــرح زیــر اســت: 

ـ نظارت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوۀ هزینه کرد آن؛

ـ رسیدگی به عملکرد بودجۀ سالیانۀ مجلس و ارائۀ گزارش آن؛

ـ بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت بر تمام اموال و اشیای منقول و غیرمنقول مجلس شورای اسالمی؛ 

ـ نظارت بر بودجۀ سالیانۀ کل کشور. 

4. سیاســت های کلــی نظــام قانون گــذاری و جایــگاه مجلــس شــورای اســالمی در 
ــی  ــت های کل ــق سیاس ــزی و تحق ــد بودجه ری فراین

سیاســت هاي کلــي نظــام اولیــن بــار در گــزارش شــور اول کمیســیون شــمارۀ یــک بازنگــري قانــون 
ــي  ــت هاي کل ــون سیاس ــا کن ــت. ت ــده اس ــرح ش ــري، مط ــارات رهب ــي از اختی ــوان یک ــي، به عن اساس
متعــددي در موضوعــات مختلفــي تعییــن و جهــت اجــرا ابــالغ شــده کــه یکــی از آن هــا، سیاســت های 
ــي سیاســت هایي اســت کــه رهبــري  ــی سیاســت هاي کل ــی نظــام قانون گــذاری اســت. به طــور کل کل
پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام آن را تعییــن مي کنــد و به محــض تعییــن آن، 
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بــراي همــۀ قــوا الزامــي محســوب مي شــود. ایــن سیاســت ها حلقــه اي بیــن آرمان هــا و امــور اجرایــی 
هســتند، ولــي بــا قانــون عــادي تفــاوت اساســي و ماهــوي دارنــد. ایــن سیاســت ها »کلــي« اســت و بایــد 
ــود  ــی ش ــتگاه ها متجل ــل دس ــي و در عم ــررات اجرای ــا و مق ــا، تصویب نامه ه ــن و آیین نامه ه در قوانی
ــي ـ  ــه اي مدیریت ــران مقول ــي در ای ــت گذاري کل ــوع سیاس ــان، 1391(. درمجم ــماعیلی و منصوری )اس
حقوقــي محســوب مي شــود. البتــه تأکیــد بــر ایــن مســئله درمــورد ماهیــت سیاســت هاي کلــي نظــام 
همچنــان ضــروري اســت کــه ایــن سیاســت ها در مقایســه بــا قوانیــن، اصــول و اســتانداردها، از شــمول 
وســیع تر و عام تــري برخوردارنــد و به عنــوان تعیین کننــدۀ چارچــوب و ناظــر بــر مجموعــه اي از 
رفتارهــا، قوانیــن، مقــررات، تصمیم هــا و اقدامــات تلقــي می شــوند و از نظــر نظــم هنجــاري و حقــوق 
ــرار  ــي ق ــررات عموم ــادي و مق ــن ع ــر از قوانی ــون اساســي و باالت ــر از قان ــه اي پایین ت اساســي در رتب

دارنــد )زارعــی، 1383(.

حــق قانون گــذاري مجلــس از دو جهــت بــا محدودیــت روبه روســت: یکــي اینکــه، مجلــس 
می توانــد قوانینــي را وضــع کنــد کــه از نظــر شــرع و قانــون، بــا احــکام مذهــب رســمي کشــور  )کــه 
ــه، سیاســت گذاري و  ــر اینک ــرت نداشــته باشــد و دیگ ــون اساســي مغای ــا قان ــان اســالم اســت( ی هم
ــده  ــذار ش ــي واگ ــاي خاص ــه نهاده ــي، ب ــون اساس ــاس قان ــا، براس ــاره اي از زمینه ه ــزي در پ برنامه ری
اســت؛ ازجملــه اینکــه مطابــق بنــد 1 اصــل 110 قانــون اساســي، یکــی از وظایــف و اختیــارات مقــام 
ــس  ــوارد، مجل ــن م ــن در ای ــي نظــام اســت. بنابرای ــالغ سیاســت هاي کل ــن و اب ــري تعیی معظــم رهب
حــق قانون گــذاري نــدارد و رأي و نظــر مقــام رهبــري بــر همــگان حتــي بــر مجلــس شــوراي اســالمي 

نافــذ و الزامــي اســت.  

ــون  ــد 1 اصــل 110 قان ــذاری در 6 مهــر 1398 و در اجــرای بن ــی نظــام قانون گ سیاســت های کل
ــن سیاســت ها در 17 بنــد،  ــالغ شــد. ای ــوای ســه گانه اب ــه ق اساســی، توســط مقــام معظــم رهبــری ب
ــبی  ــراغ راه مناس ــرده و چ ــان ک ــور را بی ــذاری در کش ــام قانون گ ــی نظ ــری کل ــوب و جهت گی چارچ
بــرای نظــام قانون نویســی و قانون گــذاری کشــور اســت. مخاطــب ایــن سیاســت ها ســه قــوه هســتند، 
ــررات،  ــرای مق ــرد. اج ــورت می گی ــس ص ــذاری در مجل ــه  قانون گ ــت؛ چراک ــس اس ــل آن مجل ــا ثق ام
ــر  ــت ها ذک ــن سیاس ــز در مت ــه نی ــوۀ قضایی ــه در ق ــدت روی ــی آرای وح ــی و حت ــنامه های دولت بخش
شــده و درعیــن حــال، قوانیــن آزمایشــی و سلســله مراتب قوانیــن بایــد براســاس نــص قانــون اساســی 
باشــد کــه ایــن موضــوع از طریــق مجلــس قابــل پیگیــری اســت. لــذا مشــهود اســت کــه نقــش مجلــس 

ــیار برجســته اســت.  ــذاری بس ــام قانون گ ــی نظ ــازی سیاســت های کل ــالمی در جاری س ــورای اس ش

در برخــی از بندهــای سیاســت های مذکــور، چارچوب هــای کلــی الزم بــرای بودجه ریــزی ســالیانۀ 
ــه،  ــوۀ مجری ــه و ق ــوۀ مقنن ــن ق ــورد مناقشــه مابی ــات م ــی از موضوع ــده اســت. یک ــن ش کشــور معّی
ســطح و میــزان اختیــارات مجلــس در تغییــر الیحــۀ دولــت براســاس پیشــنهادهای نماینــدگان اســت. 
ــوب  ــون مص ــه قان ــت ک ــدی اس ــرات به ح ــطح تغیی ــعه، س ــم توس ــۀ شش ــه برنام ــواردی ازجمل در م
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فاصلــۀ زیــادی بــا الیحــۀ اولیــۀ دولــت دارد. در ایــن شــرایط، دولــت قانــون مصــوب را مطابــق الیحــۀ 
پیشــنهادی خــود نمی دانــد و در مــواردی به صراحــت اعــالم شــده کــه امــکان اجــرای قانــون مصــوب 
ــت  ــف اس ــس موظ ــه مجل ــرده ک ــه ک ــیری ارائ ــان تفس ــورای نگهب ــواردی، ش ــن م ــدارد. در چنی را ن
ــواردی در  ــد. م ــر نکن ــت تغیی ــۀ دول ــی الیح ــوب اصل ــا چارچ ــد ت ــرل نمای ــوری کنت ــرات را ط تغیی
ــۀ  ــده روی الیح ــاد اعمال ش ــرات زی ــل تغیی ــان به دلی ــورای نگهب ــه ش ــوده ک ــته ب ــال های گذش س
دولــت، مصوبــۀ مجلــس را جهــت بررســی و بازنگــری بــه مجلــس برگشــت زده اســت. لــذا بــرای حــل 
ایــن مشــکل در بنــد 6 سیاســت های کلــی نظــام قانون گــذاری بــر تعییــن حــدود اختیــارات مجلــس 
در اصــالح لوایــح بــا رعایــت اهــداف الیحــه تأکیــد شــده اســت. ایــن موضــوع در رســیدگی بــه بودجــۀ 
ســالیانه اهمیــت بیشــتری می یابــد. مطابــق قانــون آیین نامــۀ داخلــی مجلــس، نماینــدگان می تواننــد 
در مراحلــی از فراینــد رســیدگی بــه الیحــۀ بودجــه، پیشــنهادهایی را جهــت تغییــر بــه کمیســیون های 
ــه  ــس ارائ ــی مجل ــن علن ــه صح ــق ب ــیون تلفی ــزارش کمیس ــق و روی گ ــیون تلفی ــی، کمیس تخصص
ــرت  ــدم مغای ــد ع ــی، مانن ــنهادها محدودیت های ــن پیش ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــذار جه ــد. قانون گ کنن
ــداد پیشــنهادها  ــوع و تع ــی تن ــرده اســت. ول ــد، مشــخص ک ــع درآم ــن منب ــه و تعیی ــون برنام ــا قان ب
ــی،  ــاری کل ــد. در آم ــر ده ــه را تغیی ــاکلۀ بودج ــد ش ــا می توان ــن محدودیت ه ــت ای ــا رعای ــی ب حت
به طــور متوســط هــر ســاله حــدود 7000 پیشــنهاد از ســوی نماینــدگان بــه الیحــۀ بودجــه و گــزارش 
ــن  ــرات جــدی در الیحــۀ بودجــه را دارد. بنابرای ــه می شــود کــه ظرفیــت تغیی کمیســیون تلفیــق ارائ
ــود.  ــد ب ــا خواه ــع، راهگش ــق و جام ــاِزکار دقی ــن س ــی و تعیی ــت های ابالغ ــد 6 سیاس ــه بن ــه ب توج
ــد  ــن موضــوع تأکی ــر ای ــز ب ــد 7 نی ــد 6، در بن ــر بن ــن موضــوع به حــدی اســت کــه عالوه ب اهمیــت ای
ــاد بودجــۀ  ــب ســاختار و مف ــس در تصوی ــار مجل ــن محــدودۀ اختی ــر »تعیی ــد ب ــن بن شــده اســت. ای
ــون  ــب قان ــا تصوی ــه و...( ب ــوارد هزین ــا، م ــا، هدف گذاری ه ــی درآمده ــور )پیش بین ــالیانۀ کل کش س

ــد دارد.  ــس« تأکی ــی مجل ــۀ داخل ــالح آیین نام الزم و اص

 در بنــد 9 نیــز، بــر رعایــت اصــول قانون گــذاری و قانون نویســی و تعییــن ســاِزکار بــرای انطبــاق 
ــودن اجــرای  ــل ســنجش ب ــون و قاب ــودن قان ــل اجــرا ب ــر قاب ــد ب ــا تأکی ــی ب ــای قانون ــح و طرح ه لوای
آن؛ معطــوف بــودن بــه نیازهــای واقعــی؛ شــفافیت و عــدم ابهــام؛ اســتحکام در ادبیــات و اصطالحــات 
ــدت و  ــگاه بلندم ــات، ن ــون؛ ثب ــرای قان ــر اج ــی تأثی ــی و ارزیاب ــرات کارشناس ــر نظ ــا ب ــی؛ ابتن حقوق
ملــی؛ انســجام قوانیــن؛ جلــب مشــارکت حداکثــری مــردم، ذی نفعــان و نهادهــای قانونــی مردم نهــاد 
ــاروا،  ــاب از تبعیــض ن ــد قانون گــذاری؛ عدالت محــوری در قوانیــن و اجتن تخصصــی و صنفــی در فراین
عمومــی بــودن قانــون و شــمول و جامعیــت آن و حتی االمــکان پرهیــز از اســتثناهای قانونــی پافشــاری 
ــش و  ــۀ اثربخ ــون بودج ــی قان ــای اصل ــاخص ها و خصیصه ه ــا از ش ــن مؤلفه ه ــام ای ــت. تم ــده اس ش
کارا، بــا تأکیــد بــر نظــارت مؤثــر بــر اجــرای بودجــه هســتند کــه می تواننــد موجــب بهبــود وضعیــت 
درآمدهــا و هزینه هــای کشــور و ســرانجام ارتقــای رفــاه عمومــی مــردم و دســتیابی بــه ثبــات در ابعــاد 
ــا  ــذاری ب ــای قانون گ ــن اولویت ه ــر »تعیی ــد 1۵، ب ــن در بن ــوند. همچنی ــف ش ــای مختل و زمینه ه
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ــون اساســی، ســند چشــم انداز،  ــی کشــور، اصــول اجرانشــدۀ قان ــور اجرای ــت گره گشــایی از ام محوری
ــه  ــت ک ــده اس ــد ش ــری« تأکی ــات رهب ــعه و مطالب ــالۀ توس ــۀ پنج س ــام، برنام ــی نظ ــت های کل سیاس
منظــر و چشــم انداز بســیار خــوب و مفیــدی بــرای نماینــدگان مجلــس و دســت اندرکاران قــوۀ مجریــه 

در هنــگام تهیــه، بررســی و تصویــب بودجــۀ ســالیانۀ کل کشــور خواهــد بــود. 

ــد بررســی و تصویــب بودجــه  ــه مطالــب فــوق، مجلــس نقــش بســیار مهمــی در رون ــا عنایــت ب ب
دارد و بایــد بــا نــگاه بــه سیاســت های کلــی نظــام قانون گــذاری، ســعی در تصویــب بودجــۀ اثربخــش 
ــاط  ــایی نق ــی و شناس ــی و پژوهش ــای مطالعات ــش کاره ــتا، نق ــن راس ــد. در ای ــته باش ــا داش و راهگش
ــه جهــت جاری ســازی  ــوۀ مقنن ــرای توانمندســازی ق ــی ب ــن راه حل های ــّوت و ضعــف مجلــس و یافت ق
سیاســت های کلــی مفیــد و ســازنده اســت. یکــی از جلوه هــای ایــن امــور پژوهشــی، مطالعــات تطبیقــی 
ــد در  ــه می توان ــت ک ــایر کشورهاس ــذاری س ــس قانون گ ــط مجال ــده توس ــای انجام ش ــی کاره و بررس

ــد. ــن باش ــه و تحول آفری ــای خالقان ــروع حرکت ه ــرای ش ــرنخی ب ــطح، س ــن س کمتری

ــا پارلمــان اســت.  ــای اساســی ب ــط و پیونده ــزی دارای رواب ــدگاه تاریخــی، بودجــه و بودجه ری از دی
ــی  ــای مالیات ــگیری از تعدی ه ــرای پیش ــورایی ب ــکیل ش ــان، تش ــیس پارلم ــی تأس ــای ابتدای انگیزه ه
ــاس،  ــن اس ــر ای ــت. ب ــوده اس ــه ب ــا جامع ــا ب ــی حکومت ه ــط مال ــم رواب ــر آن، تنظی ــان و عالوه ب حاکم
پدیــدۀ بودجــه و بودجه ریــزی را می تــوان نتیجــۀ تمایــالت حاکمــان و نماینــدگان مــردم بــرای دریافــت 
مالیات هــا و توجیــه عمــوم جامعــه بــرای پرداخــت آن دانســت. در زمــان حاضــر، حضــور پارلمان هــا در 
ــی  ــا یکدیگــر اســت کــه نمودهــای اجرای ــر دو حــوزۀ عمــل مرتبــط ب ــزی تحــت تأثی ــد بودجه ری فراین
آن هــا بــه ســاختارهای اقتصــادی ـ اجتماعــی و جایــگاه قــوای حاکمیــت سیاســی بســتگی دارد. یکــی 
ــه و  ــن در جامع ــل تأمی ــع قاب ــزان مناب ــارۀ می ــری درب ــی و تصمیم گی ــوع بررس ــوزه، موض ــن دو ح از ای
ــی و  ــج مال ــی نتای ــر در نحــوۀ نظــارت و ارزیاب ــی اســت و حــوزۀ دیگ ــه مصــارف عموم اختصــاص آن ب
عملیاتــی حــوزۀ نخســت خالصــه می شــود. بــه دیگــر ســخن، انگیزه هــا و نقش هــای اصلــی قــوۀ مقننــه 
)یــا حقــوق پارلمــان( در فراینــد بودجــه بــه بررســی و تأییــد پیش بینی هایــی راجــع بــه وصــول منابــع و 
اختصــاص آن بــه مصــارف از ســوی دولــت )حقــوق تجویــزی( و ســپس نظــارت و ارزیابــی نتایــج اجرایــی 

 .)Anwar Shah, 2007( ــود ــدود می ش ــی( مح ــوق نظارت ــور )حق ــای مزب پیش بینی ه

ــن  ــده: 1. تدوی ــکیل ش ــه تش ــار مرحل ــی از چه ــی عموم ــک خط مش ــوان ی ــزی به عن بودجه ری
ــت اســت؛ 2. بررســی و  ــان الیحــۀ دول ــا هم ــه بودجــۀ پیشــنهادی ی ــن مرحل ــه نتیجــۀ ای بودجــه ک
تصویــب بودجــه کــه نتیجــۀ آن قانــون بودجــه اســت؛ 3. اجــرای بودجــه؛ 4. نظــارت و کنتــرل بودجــه 
ــران،  ــوان محاســبات کشــور اســت. در ای ــغ بودجــه از ســوی دی ــی آن گــزارش تفری کــه نتیجــۀ نهای
الیحــۀ بودجــه کــه خروجــی مرحلــۀ اول فراینــد اســت، از نظــر شــکلی از یــک ماده واحــده به همــراه 
ــات  ــی توضیح ــراه برخ ــه به هم ــۀ بودج ــی الیح ــور عموم ــود. به ط ــکیل می ش ــره تش ــدادی تبص تع
ــای  ــته و پیش بینی ه ــال گذش ــای س ــا و هزینه ه ــی از درآمده ــه، گزارش ــۀ بودج ــر مقدم ــتمل ب مش
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ــس می شــود.  ــم مجل ــر باشــد، تقدی ــدگان مؤث ــری نماین ــه در تصمیم گی ــی ک ــاری و اطالعات ــال ج س

در مرحلــۀ تصویــب بودجــه، مجلــس ضمــن بررســی برنامه هــا و طرح هــای ســال بودجــه، 
ــب بودجــه  ــد بررســی و تصوی ــد. فراین ــت را بررســی می کن ــه ای دول ــدی و هزین ــای درآم پیش بینی ه

ــت.  ــده اس ــیم ش ــکل 1 ترس ــق ش ــه مطاب ــت ک ــس اس ــالیانۀ مجل ــات س ــن اقدام ــزو مهم تری ج

شکل 1. فرایند بررسی و تصویب بودجه در مجلس شورای اسالمی

ــون  ــه در قان ــت ک ــی اس ــه کاف ــن نکت ــر ای ــس ذک ــه در مجل ــب بودج ــد تصوی ــت فراین در اهمی
آیین نامــۀ داخلــی مجلــس، فصلــی بــا عنــوان تصویــب بودجــۀ ســالیانۀ کشــور مشــتمل بــر 3 مــاده و 
7 تبصــره به تصویــب رســیده اســت. پــس از تقدیــم الیحــۀ بودجــه از ســوی دولــت، بندهــای  مرتبــط 
ــود.  ــی می ش ــی بررس ــیون های تخصص ــاع داده و در کمیس ــی ارج ــیون های تخصص ــه کمیس ــه ب الیح
ــکل  ــه متش ــق ک ــیون تلفی ــیون ها در کمیس ــنهادهای کمیس ــراه پیش ــه به هم ــۀ بودج ــت الیح درنهای
ــی  ــیون تخصص ــر کمیس ــده از ه ــه نماین ــبات و س ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس ــه عض از نُ
ــی مجلــس، کمیســیون تلفیــق  ــون آیین نامــۀ داخل ــق قان ــرد. مطاب ــرار می گی ــورد بررســی ق اســت، م
ــد و  ــزارش کمیســیون های تخصصــی را بررســی کن ــز گ ــزده روز الیحــۀ بودجــه و نی ــد ظــرف پان بای
گــزارش نهایــی خــود را جهــت بررســی در صحــن علنــی ارائــه نمایــد. الزم اســت ذکــر شــود کــه بنابــه 
ــت.  ــد اس ــل تمدی ــزده روز قاب ــا پان ــده ت ــان پیش بینی ش ــق، زم ــیون تلفی ــس کمیس ــت رئی درخواس
پــس از بررســی و تصویــب بودجــه در صحــن علنــی مجلــس، مصوبــۀ مجلــس جهــت بررســی از نظــر 
ــۀ  ــون آیین نام ــا بررســی قان ــان فرســتاده می شــود. ب ــرای شــورای نگهب ــون، ب ــا شــرع و قان ــق ب تطاب
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داخلــی مجلــس و نیــز توجــه بــه ماهیــت الیحــۀ بودجــه، مشــخص می شــود قانون گــذار بــه بودجــۀ 
ســالیانۀ کشــور توجــه ویــژه ای داشــته اســت. در مقایســۀ تصویــب بودجــه و ســایر قوانیــن مــوارد زیــر 

قابــل ذکــر اســت: 

ــوارد  ــز در م ــدارد، ج ــذاری ن ــار قانون گ ــض اختی ــق تفوی ــس ح ــوالً مجل ــار: اص ــض اختی 1. تفوی
ضــروری و بــه کمیســیون های داخلــی مجلــس کــه در ایــن  صــورت، مصوبــات کمیســیون های مزبــور 
ــس  ــا مجل ــا ب ــی آن ه ــب نهای ــت و تصوی ــی اس ــد، آزمایش ــن می کن ــس تعیی ــه مجل ــی ک ــرای مدت ب
ــه  ــت ب ــه دول ــته ب ــا وابس ــی ی ــرکت های دولت ــازمان ها و ش ــاس نامۀ س ــوص اس ــا درخص ــت و ی اس
ــس  ــت. مجل ــی اس ــا دائم ــات آن ه ــورت، مصوب ــن ص ــه در ای ــت ک ــا دول ــی ی ــیون های داخل کمیس
ــد ضــرورت ایجــاب  ــت الیحــۀ بودجــه را برعهــدۀ کمیســیون بگــذارد، هرچن ــب موق ــد تصوی نمی توان

ــس مطــرح و رســیدگی شــود.  ــی مجل ــد در جلســات علن ــد؛ بلکــه بای کن

2. محدودیــت در اصــالح و تعدیــل بودجــه: براســاس نظــر شــورای نگهبــان، مجلــس و نماینــدگان 
ــی  ــا حت ــا ی ــل درآمده ــه تقلی ــا، ب ــب آن ه ــنهادها و تصوی ــۀ پیش ــق ارائ ــد از طری ــدی می توانن ــا ح ت
ــر  ــت تغیی ــۀ دول ــی الیح ــاکلۀ اصل ــاً ش ــه اصطالح ــد ک ــی بپردازن ــای عموم ــی هزینه ه ــش برخ افزای
نکنــد. البتــه مطابــق آیین نامــۀ داخلــی مجلــس، فقــط پیشــنهادهایی در صحــن مجلــس قابــل طــرح 
اســت کــه عالوه بــر عــدم مغایــرت بــا قانــون برنامــۀ توســعه، محــل تأمیــن اعتبــار آن مشــخص شــده 
باشــد. تشــخیص ایــن امــر بــا رئیــس جلســه اســت کــه بــا مشــورت معاونــت قوانیــن صــورت می گیــرد. 

ــون اساســی و قوانیــن مرتبــط،  ــا بررســی قان ــرای تصویــب بودجــه: ب ــی مجلــس ب 3. مهلــت زمان
ــرای  ــان ب ــدت زم ــی م ــه و پیش بین ــت بودج ــه ماهی ــه ب ــا توج ــدارد، ب ــود ن ــی وج ــد صراحت هرچن
ــی دارای  ــز به نوع ــس نی ــه مجل ــت ک ــد گف ــس بای ــدگان در مجل ــیون ها و نماین ــر کمیس اظهارنظ

ــت. ــال اس ــای س ــل از انته ــا قب ــه ت ــب بودج ــی در تصوی ــت زمان محدودی

ــالیانۀ  ــۀ س ــۀ بودج ــس، الیح ــی مجل ــۀ داخل ــادۀ 180 آیین نام ــاس م ــودن: براس ــوری ب 4. یک ش
کشــور یک شــوری اســت؛ درحالــی کــه اصــوالً لوایــح و طرح هــای قانونــی عــادی دوشــوری هســتند، 
مگــر اینکــه بــرای آن هــا تقاضــای فوریــت شــود. دلیــل ایــن امــر هــم محدودیــت زمانــی مجلــس بــرای 
تصویــب بودجــه اســت. البتــه تجربــۀ ســال های اخیــر حاکــی اســت فراینــد یک شــوری بــودن بررســی 

الیحــۀ بودجــه مشــکالتی را در مســیر بررســی ایجــاد کــرده و نیــاز بــه بازنگــری ضــرورت دارد.

۵. بررســی در کمیســیون تلفیــق: مجلــس دارای کمیســیون های تخصصــی اســت و هــر طــرح و الیحــۀ 
قانونــی بــا توجــه بــه موضــوع بــه یکــی از کمیســیون های مزبــور ارجــاع می گــردد. بــا توجــه بــه ماهیــت 
ــه پیش بینــی  ــون آیین نامــۀ داخلــی مجلــس، این گون چندبُعــدی بودجــۀ ســالیانه، براســاس مــادۀ 41 قان
شــده کــه الیحــۀ بودجــه در کمیســیون تلفیــق کــه بــا حضــور ســه نماینــده از هــر کمیســیون تخصصــی و 
نـُـه نفــر از اعضــای کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات تشــکیل می شــود، مــورد بررســی قــرار می گیرد. 
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6. مشــارکت همــۀ کمیســیون های تخصصــی در بررســی الیحــۀ بودجــه: اصــوالً لوایــح و طرح هــای 
قانونــی براســاس موضــوع بــه یکــی از کمیســیون های تخصصــی به عنــوان کمیســیون اصلــی و یــک یــا 
چنــد کمیســیون تخصصــی دیگــر به عنــوان کمیســیون های فرعــی ارجــاع می شــود؛ درحالــی کــه در 
ــر داشــتن نماینــده در کمیســیون  الیحــۀ بودجــۀ کل کشــور، همــۀ کمیســیون های تخصصــی عالوه ب

تلفیــق، بخش هــای مربــوط بــه خــود را در الیحــۀ بودجــه بررســی می کننــد.

ــان  ــدت زم ــس م ــی مجل ــۀ داخل ــدگان و بررســی الیحــه: آیین نام ــرۀ نماین ــان مذاک ــدت زم 7. م
بیشــتری را نســبت بــه زمــان ســایر طرح هــا و لوایــح و موضوعــات )به جــز بررســی و رأی اعتمــاد بــه 

ــرای مذاکــرۀ نماینــدگان در جلســات علنــی مجلــس پیش بینــی کــرده اســت. ــران( ب وزی

ــگام  ــس، هن ــی مجل ــۀ داخل ــادۀ 180 آیین نام ــد و م ــاس بن ــس: براس ــادی مجل ــت غیرع 8. فعالی
ــه و  ــر از جمع ــه، غی ــام هفت ــام ای ــاع در تم ــد بالانقط ــات بای ــس، جلس ــه در مجل ــۀ بودج ــرح الیح ط
تعطیــالت رســمی، حداقــل روزی چهــار ســاعت منعقــد گــردد و تــا موقعــی کــه شــور و مذاکــره پایــان 
ــچ الیحــه و طــرح  ــه و رأی مجلــس اخــذ نشــده باشــد، از دســتور مجلــس خــارج نگــردد و هی نیافت

دیگــر نیــز مطــرح نشــود، مگــر الیحــه یــک یــا چنــد دوازدهــم بودجــه درصــورت ضــرورت.

ــذار  ــژۀ قانون گ ــس و توجــه وی ــه الیحــۀ بودجــه در مجل ــت رســیدگی ب ــوارد ذکرشــده از اهمی م
ــدۀ وصــول درآمدهــا  ــی را شــامل می شــود کــه دربرگیرن ــه آن حکایــت دارد. اجــرای بودجــه مراحل ب
ــع تأمیــن اعتبــار از یــک طــرف و مصــرف اعتبــارات پیش بینی شــده و مصــوب از طــرف  و ســایر مناب
ــارت  ــه عب ــام پیش بینی شــده در بودجــۀ مصــوب و ب دیگــر اســت. اجــرای بودجــه شــامل تحقــق ارق
دیگــر، وصــول درآمدهــا و پرداخــت هزینه هــا بــرای نیــل بــه مقاصــد و اهــداف معّیــن طبــق قوانیــن و 

مقــررات مربــوط اســت. در مرحلــۀ اجــرا، بودجــه خــود دارای مراحــل فرعــی دیگــری اســت.   

ــر نقــش مهــم مجلــس در مرحلــۀ تصویــب خط مشــی بودجــه، مفاهیــم ارزیابــی و نظــارت  عالوه ب
ــون اساســی و  ــق قان ــوده اســت. مطاب در تمامــی مراحــل خط مشــی گذاری مــورد توجــه قانون گــذار ب
ــۀ  ــذاری کشــور در زمین ــاد قانون گ ــوان نه ــه به عن ــوۀ مقنن ــس، ق ــی مجل ــۀ داخل ــون آیین نام ــز قان نی

بودجــۀ ســالیانه، در هــر ســه مرحلــۀ نظــارت حضــور فعــال دارد:

نظــارت در مرحلــۀ تدویــن خط مشــی )نظــارت پیشــینی(: مشــارکت مجلــس در ســطح 
کمیســیون ها و نیــز صحــن علنــی مجلــس در تدویــن خط مشــی شــاهدی بــر نقــش مجلــس شــورای 

ــت.  ــه اس ــن زمین ــالمی در ای اس

نظــارت در مرحلــۀ اجــرا )نظــارت حیــن اجــرا(: مطابــق قانــون اساســی، مجلــس شــورای 
ــی  ــق ابزارهــای نظارت ــر اجــرای قوانیــن نظــارت مســتمر کنــد و از طری ــا ب اســالمی مأموریــت دارد ت

پیش بینی شــده، انحــراف را جهــت تصمیم گیــری بــه صحــن علنــی گــزارش نمایــد. 
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نظــارت پــس از اجــرای خط مشــی )نظــارت پســینی(: در اصــل ۵۵ قانــون اساســی9، نظارت پســینی 
ــوان محاســبات کشــور کــه ارکان قــوۀ مقننــه اســت، انجــام می شــود.  در موضــوع بودجــه توســط دی
دیــوان محاســبات گــزارش تفریــغ بودجــه را تدویــن و بــه مجلــس شــورای اســالمی تقدیــم می کنــد. 

گــزارش دیــوان محاســبات توســط رئیــس آن در صحــن علنــی مجلــس قرائــت می شــود.

5. بررسی تجارب سایر کشورها در زمینۀ نقش پارلمان در فرایند بودجه ریزی

5ـ1. فرایند بودجه ریزی در کشور ترکیه 
در ترکیــه، از ســال 1923 م تــا زمــان انتخابــات ریاســت جمهــوری و پارلمانی در 24 ژوئــن 2018، نظام 
دولــت پارلمانــی اجــرا شــد کــه در آن، تمــام اختیــارات اجرایــی در رئیس جمهــور منتخــب متمرکــز 
اســت. پــس از 24 ژوئــن 2018، ترکیــه از الگــوی اختیــارات اجرایــی متمرکــز در شــورای وزیــران کــه 
مشــروعیت آن نیــز از پارلمــان اســت، بــه الگــوی دولــت ریاســت جمهــوری منتقــل شــد و مشــروعیت 
آن مســتقیماً بــه عمــوم مــردم واگــذار گردیــد. بــر ایــن اســاس، نظــام ریاســت جمهــوری یــک نظــام 
ــا رأی عمومــی انتخــاب می شــود؛  دولتــی اســت کــه نهــاد اجرایــی و قانون گــذاری به طــور جداگانــه ب
ــا  ــه از قــوۀ مقننــه. ب یعنــی قــوۀ مجریــه مشــروعیت دموکراتیــک خــود را از ملــت خواهــد گرفــت، ن
ــور،  ــوان وزرای منصوب شــده توســط رئیس جمه ــت به عن ــون اساســی، اعضــای دول ــۀ قان ــن اصالحی ای
ــون  ــای قان ــتند. برمبن ــس نیس ــخ گوی مجل ــر وزرا پاس ــد و دیگ ــاز ندارن ــس نی ــذ رأی از مجل ــه اخ ب
ــادۀ 7  ــف شــده اســت. م ــی ترکیــه« تعری ــزرگ مل ــب »مجلــس ب ــوۀ مقننــه در قال اساســی 1982، ق
ایــن قانــون اظهــار می کنــد: »قــدرت قانون گــذاری بــه نمایندگــی از ملــت ترکیــه در مجلــس شــورای 
ملــی ترکیــه واگــذار شــده اســت. ایــن قــدرت تفویــض نخواهــد شــد«. عالوه بــر آن، در مــادۀ 8 قانــون 
ــدرت و  ــان شــده اســت کــه ق ــر بی ــه شــرح زی ــی ب ــدرت اجرای ــا اســتفاده از ق اساســی اصالح شــده ب
ــه  ــی ک ــود. اختیارات ــرا می ش ــال و اج ــران اعم ــورای وزی ــور و ش ــی توســط رئیس جمه ــرد اجرای عملک
ــه پارلمــان  ــۀ پیشــنهاد بودجــه ب ــه رئیس جمهــور داده می شــود، فقــط ارائ ــورد بودجــۀ کشــور ب درم
اســت. اصالحیــۀ مهــم دیگــر درمــورد ســاختار قانون گــذاری بودجــه در قانــون اساســی اســت. در نظــام 
ــس  ــه مجل ــد و آن را ب ــه می کن ــه تهی ــرای بودج ــنهادی ب ــور پیش ــزی، رئیس جمه ــد بودجه ری جدی

ــد.  ــب می کن ــذارد و تصوی ــه بحــث می گ ــن پیشــنهاد بودجــه را ب ــم ای ــس ه ــد و مجل ــه می ده ارائ

ــت و  ــون »مدیری ــی و در قان ــون اساس ــاً در قان ــس اساس ــه اِی مجل ــارات بودج ــی اختی ــور کل به ط
کنتــرل امــور مالــی عمومــی« تنظیــم شــده اســت. ســاختار نهــادی مصوبــات قانونــی و ممیــزی بودجــه 
در مجلــس از ایــن قــرار اســت: دیــوان محاســبات، کمیتــۀ برنامــه و بودجــه )کــه در آن، ابتــدا بودجــه 

9. دیوان محاسبات به تمام حساب هاي وزارتخانه ها، مؤسسات ، شرکت هاي دولتي و سایر دستگاه هایي که به نحوي از انحا از بودجۀ کل کشور 
استفاده مي کنند، به ترتیبي که قانون مقرر مي دارد، رسیدگي یا حسابرسي مي نماید که هیچ هزینه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر 
وجهي در محل خود به مصرف  رسیده باشد. دیوان محاسبات  حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفریغ 

بودجۀ هر سال را به انضمام  نظرات خود به مجلس شوراي اسالمي تسلیم می کند. این گزارش  باید در دسترس عموم گذاشته شود. 
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ــی  ــع عموم ــرد( و مجم ــرار می گی ــی ق ــث و حسابرس ــورد بح ــی م ــاب های نهای ــس حس و پیش نوی
ــرد(.  ــرار می گی ــب ق ــث و تصوی ــورد بح ــن م ــس قوانی ــن پیش نوی ــت ای ــه در آن، درنهای ــس )ک مجل
بخــش دوم ســاختار نهــادی دیــوان محاســبات اســت کــه حسابرســی غیرمســتقیم را بــه نمایندگــی از 
مجلــس انجــام می دهــد و نتایــج ایــن ممیــزی را مطابــق ماده هــای مربــوط بــه قانــون اساســی، قانــون 
مدیریــت مالــی و کنتــرل عمومــی بــه مجلــس گــزارش می دهــد. نظــارت پارلمــان بــر مخــارج عمومــی 
توســط دیــوان محاســبات انجــام می شــود کــه حسابرســی خــود )بیانیــۀ انطبــاق(10 را پــس از پایــان 
ســال مالــی بــه مجلــس ارائــه می دهــد. در چارچــوب قانــون اساســی اولیــه، فراینــد بودجه ریــزی بــه 

شــرح زیــر تنظیــم شــده اســت:

مطابــق مــادۀ 162 قانــون اساســی، دســتگاه اجرایــی پیش نویــس قانــون بودجــۀ دولــت مرکــزی 	•
ــان(  ــه )پارلم ــی ترکی ــورای مل ــس ش ــه مجل ــی ب ــال مال ــاز س ــل از آغ ــه( را 7۵ روز قب )الیحــۀ بودج

ــد.  ــال می کن ارس

ــد 	• ــه بای ــد. کمیت ــی می کن ــه را بررس ــس بودج ــدا پیش نوی ــس ابت ــۀ مجل ــه و بودج ــۀ برنام کمیت
الیحــۀ بودجــۀ اصالح شــده را طــی ۵۵ روز تصویــب کنــد. متعاقبــاً طــی 20 روز در جلســۀ عمومــی، 
بودجــه توســط مجلــس به تصویــب می رســد. بــه عبــارت دیگــر، از مجمــوع 7۵ روزی کــه بــه 
ــۀ برنامــه و بودجــه  ــرای کمیت ــد، ۵۵ روز ب ــه بودجــه در مجلــس اختصــاص می یاب ــوط ب مباحــث مرب
درنظــر گرفتــه شــده اســت. از نظــر قانــون اساســی، در مرحلــۀ بررســی بودجــه در کمیتــه، هیچ گونــه 
ــا  ــا ی ــا کاهــش هزینه ه ــش ی ــا، افزای ــا کاهــش درآمده ــش ی ــی درخصــوص پیشــنهاد افزای محدودیت
جابه جایــی در تخصیــص اعتبــارات توســط اعضــای کمیتــه وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل، در ایــن 
ــی  ــۀ عموم ــۀ جلس ــه مرحل ــام داد؛ اگرچ ــوان انج ــتری می ت ــی بیش ــق و تخصص ــث عمی ــه بح مرحل
ــرات  ــا نظ ــن مناظره ه ــد در ای ــط می توانن ــان فق ــای پارلم ــت. اعض ــریفاتی اس ــی و تش ــتر سیاس بیش
ــد. الیحــۀ بودجــه ســپس  ــان کنن ــت بی ــی سیاســت های دول ــارۀ نهادهــای عمومــی و کل خــود را درب
در مجلــس تصویــب و توســط رئیس جمهــور منتشــر می شــود و از اول ژانویــه الزم االجراســت. کمیتــۀ 
ــر  ــه 2۵ نف ــو دارد ک ــه 40 عض ــن کمیت ــت. ای ــس اس ــای مجل ــی از کمیته ه ــه یک ــه و بودج برنام
نماینــدۀ حــزب حاکــم و 1۵ نفــر نماینــدۀ مخالــف هســتند. از طــرف دیگــر اگــر حتــی یــک دولــت 
اقلیــت در قــدرت وجــود داشــته باشــد، 2۵ عضــو کمیتــۀ برنامــه و بودجــه از حــزب حاکــم هســتند. 
ــد و بودجــه  ــران مذاکــره کن ــا شــورای وزی ــاز داده شــده اســت ت ــت امتی ــه دول ــه، ب ــن آیین نام ــا ای ب
ــۀ تخصصــی  ــون اساســی، برنامه هــا و بودجه هــا توســط کمیت ــق قان ــن مطاب ــد. بنابرای ــب نمای را تصوی
نهایــی کــه دولــت در آن ســهم اکثریــت را داراســت، نهایــی می شــود و بخش هــای انــدک باقی مانــدۀ 
بودجــه کــه در اینجــا تصویــب نشــده، بــرای جلوگیــری از گسســت در جلســۀ صحــن علنــی بررســی 
می شــود. بنابرایــن طبــق قانــون اساســی قبلــی، اعضــای مجلــس قــادر بــه افزایــش هزینــه یــا کاهــش 

10. Compliance statement
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درآمــد در جریــان بحــث درمــورد پیش نویــس بودجــه در جلســۀ علنــی نبودنــد کــه بــا قانــون جدیــد، 
ــرای ایشــان فراهــم شــده اســت. کمیتــۀ برنامــه و بودجــه به عنــوان اصلی تریــن بســتر  ایــن امــکان ب
ــر  ــد. عالوه ب ــت می کن ــس فعالی ــب در مجل ــل از تصوی ــت قب ــنهادی دول ــۀ پیش ــق بودج ــی دقی بررس
ــد؛ یعنــی هیــچ  ایــن، کمیته هــای دیگــر نیــز به طــور رســمی در مذاکــرات بودجــه شــرکت نمی کردن
ــا آیین نامــۀ مجلــس  ــرای جلــب مشــارکت کمیته هــای دیگــر در فراینــد تصویــب بودجــه ی ــی ب قانون
یــا قوانیــن مجلــس وجــود نداشــت کــه ایــن مــورد هــم در قانــون جدیــد حــل شــده اســت. اگــر در 
مرحلــۀ بررســی کمیتــه در نظــام قبلــی بــه اثربخشــی بودجــه توجــه شــود، ایــن نتیجــه حاصــل خواهــد 
شــد کــه کمیتــه در تدویــن بودجــه مؤثــر نیســت. در قانــون اساســی قبلــی، بااینکــه بــه اعضــای کمیتــۀ 
ــی در ترکیــب  ــی، تغییرات ــت قانون ــه محدودی ــدون هیچ گون ــود ب ــه و بودجــه اجــازه داده شــده ب برنام
ــه اینکــه حــزب حاکــم اکثریــت  ــا توجــه ب بودجــه ایجــاد کننــد، به دلیــل نظــم و انضبــاط حــزب و ب
اعضــا را در کمیتــۀ برنامــه و بودجــه دارا بــود، در عمــل بحــث و نظــارت کمیتــه از نــگاه نظــارت مجلــس 
بــر دولــت، ضعیــف بــود. از منظــر تئــوری دموکراســی، پذیــرش یــا رد طــرح قانــون بودجــه دارای یــک 

ــا عــدم اعتمــاد اســت.  مســئلۀ سیاســی به معنــای رأی اعتمــاد ی

ســاختار حســاب های نهایــی در مــادۀ 164 اصالح شــده تعریــف شــده اســت. براســاس مــادۀ 164 
اصالح شــده، الیحــۀ تفریــغ بودجــه ظــرف هفــت مــاه از پایــان ســال مالــی مربوطــه توســط شــورای 
ــه  ــغ بودج ــۀ تفری ــد. الیح ــز کن ــر را تجوی ــون دورۀ کوتاه ت ــه قان ــر اینک ــود، مگ ــال می ش ــران ارس وزی
ــال  ــاب های س ــم حس ــود. ه ــی می ش ــس بررس ــزی در مجل ــت مرک ــۀ دول ــۀ بودج ــراه الیح به هم
گذشــته و هــم اختصــاص اعتبــارات ســال بعــد در همــان زمــان توســط پارلمــان تصویــب می گــردد. 
برمبنــای قانــون اساســی واقعــی و قانــون دیــوان محاســبات ترکیــه، حسابرســی دیــوان بــه نمایندگــی 
از مجلــس درآمدهــا، هزینه هــا و دارایی هــای ادارات دولتــی را کنتــرل می کنــد. ســند اصلــی ارســالی 
دیــوان بــه پارلمــان بیانیــۀ ســالیانۀ انطبــاق عمومــی اســت. ایــن ســند بــا گزارش هــای متنــوع دیگــر 
ــی عمومــی تکمیــل می شــود. ایــن گــزارش  ــون مدیریــت و کنتــرل امــور مال ــوان محاســبات و قان دی
شــامل »گزارش هــای حسابرســی عملکــرد« اســت کــه عملکــرد بخش هــای مختلــف مدیریــت دولتــی 
ــی، اثربخشــی و اقتصــاد آن هــا بررســی می کنــد. وظیفــۀ بحــث درمــورد گزارش هــا و  را از نظــر کارای

تصویــب حســاب های تلفیقــی نهایــی برعهــدۀ کمیتــۀ برنامــه و بودجــه اســت.

ــث  ــه«، »بح ــرای بودج ــه و اج ــررات »تهی ــی، مق ــون اساس ــالح قان ــمارۀ 6771 اص ــون ش ــا قان ب
درمــورد بودجــه«، »اصــول تنظیــم اصالحــات در بودجــه« و »حســاب نهایــی« تنظیم شــده در مــواد 
161، 162، 163 و 164 قانــون اساســی تحــت عنــوان »بودجــه و حســاب نهایــی« جمــع آوری و اصــالح 
می شــود. تغییــرات فراینــد تصویــب قانــون اساســی جدیــد بودجــه و ممیــزی حســاب نهایــی مطابــق 

مــادۀ 161 در زیــر خالصــه شــده اســت:  

ــود،  ــال ش ــس ارس ــه مجل ــران ب ــورای وزی ــط ش ــه توس ــای اینک ــه به ج ــون بودج ــس قان 1. پیش نوی
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توســط رئیس جمهــور پیشــنهاد می گــردد. ایــن اصالحیــه عمدتــاً براســاس انتقــال از الگــوی دولــت پارلمان 
بــه دولــت ریاســت جمهــوری اســت؛ زیــرا در الگــوی کالســیک ریاســت جمهــوری کــه در آن کل اختیــارات 
اجرایــی توســط رئیس جمهــور منتخــب مــردم صــورت می پذیــرد، تهیــه و تصویــب بودجــه اساســی ترین 
وظیفــۀ پارلمــان اســت. بــرای مثــال در ایــاالت متحــده، جایــی کــه سیســتم ریاســت جمهــوری کالســیک 
بــه کار رفتــه اســت، کنگــره توانایــی رد کــردن، اصــالح یــا آماده ســازی مجدد پیشــنهاد بودجــۀ خــود را دارد 

.)Inter-Parliamentary Union, 2004( کــه توســط دســتگاه اجرایــی ارائــه می شــود

2. آیین نامــۀ تعییــن تعــداد اعضــای کمیتــۀ برنامــه و بودجــه )کمیتــه ای اســت کــه در آن درمــورد 
ــون اساســی حــذف شــده اســت. حکــم تعیین شــدۀ  ــی بحــث می شــود( از قان بودجــه و حســاب نهای
»کمیتــۀ برنامــه و بودجــه ــــ کــه مســئولیت بررســی و تهیــۀ گــزارش مربوطــه جهــت تصمیم گیــری 
ـــ دارای 40 عضــو اســت کــه از ایــن تعــداد حداقــل 2۵ نفــر متعلــق بــه حزب  پارلمــان را برعهــده داردـ 
حاکــم«، از قانــون اساســی حــذف شــده اســت. در تغییــرات جدیــد قانــون اساســی، از آنجــا کــه دولــت 
براســاس اکثریــت مجلــس تأســیس نشــده اســت، شــرط انتخــاب اکثریــت اعضــای کمیتــۀ برنامــه و 
ــۀ  ــع اعضــای کمیت ــه، توزی ــن اصالحی ــا ای ــون اساســی حــذف شــد. ب ــم، از قان بودجــه از حــزب حاک
ــا آیین نامــۀ مقــرر در توزیــع اعضــای  برنامــه و بودجــه براســاس تعــداد اعضــای در مجلــس مطابــق ب
ــرا  ــورت اج ــت، درص ــات دول ــداوم اقدام ــان از ت ــور اطمین ــود. به منظ ــن می ش ــا تعیی ــر کمیته ه دیگ
نشــدن قانــون بودجــه در زمــان قانونــی، مجلــس بایــد قانــون بودجــۀ موقــت را صــادر کنــد. اگــر مجلس 
قــادر بــه صــدور قانــون بودجــۀ موقــت نباشــد، رئیس جمهــور حــق دارد حکــم بودجــۀ موقــت )فرمــان 
ــود،  ــن می ش ــته تعیی ــال گذش ــۀ س ــخصی از بودج ــبت مش ــاس نس ــه براس ــوری( را ک ــت جمه ریاس
صــادر کنــد. طبــق ایــن اصالحیــه، درصــورت رد بودجــۀ پیشــنهادی دولــت در جلســۀ علنــی مجلــس، 
ــارات  ــه، براســاس اختی ــد: نخســت اینک ــزاع برگزین ــن ن ــرای حــل ای ــد دو راه ب ــور می توان رئیس جمه
پیش بینی شــده، حکــم بودجــۀ موقــت را برمبنــای نســبت معّینــی از بودجــۀ ســال گذشــته تصویــب 
ــا پارلمــان بــه  کنــد و بدیــن ترتیــب، مجلــس را دور بزنــد. راه دیگــر ایــن اســت کــه رئیس جمهــور ب
توافــق برســد تــا بودجــۀ پیشــنهادی را اصــالح نمایــد؛ زیــرا اساســاً ممکــن اســت بودجــه نســبت بــه 
ســال قبــل براســاس نــرخ تغییــر ارزش افــزوده افزایــش یابــد کــه در ایــن صــورت، فعالیت هــای اجرایــی 

ــد.  ــوارتر می کن ــور را دش رئیس جمه

3. تعیین زمان خاص و مراحل برنامه های توسعه از مادۀ 161 حذف شد.

4. مقــررات مربــوط بــه قرائــت و رأی دادن بودجه هــای دولــت به صــورت مقطعــی لغــو شــد. طبــق 
ــای  ــه و برنامه ه ــورت مقال ــه را به ص ــون بودج ــس قان ــن پیش نوی ــس مت ــمارۀ ۵018، مجل ــون ش قان
ــون را  ــر مدیریــت عمومــی بررســی می کنــد و پیش نویــس ایــن قان درآمــدی و هزینــه ای را مبتنــی ب

ــذارد.  ــه رأی می گ ب

۵. در قانــون اساســی اصالح شــده، مقــررات ارائــۀ حســاب نهایــی کــه ظــرف هفــت مــاه بــه مجلــس 
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ارســال می شــد، بــه شــش مــاه تغییــر یافتــه اســت.   

ــۀ  ــز آیین نام ــه به ج ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــی، می ت ــون اساس ــای قان ــن اصالحیه ه ــر گرفت ــا درنظ ب
مربــوط بــه ارســال پیش نویــس قانــون بودجــه بــه مجلــس، مکانیســم انتخــاب اعضــای کمیتــۀ برنامــه 
و بودجــه و همچنیــن تصویــب امــور مربــوط بــه بودجــۀ موقــت هیــچ تغییــر مهمــی در ســاختار قانــون 
اساســی بودجــه ایجــاد نشــده اســت. امــا به مــوازات تحــول در ســاختار قانــون اساســی سیســتم دولتــی، 
تغییــر عمــده ای در رونــد تهیــه، بحــث و تصویــب بودجــه رخ داده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در راســتای 
حفــظ قــدرت مطلــق دولــت در بودجه ریــزی کشــور، بودجــۀ ســالیانه مطابــق نظــر حــزب حاکــم یــا 
احــزاب دارای اکثریــت در مجلــس تعییــن می شــد، مســتقیماً بــه مجلــس واگــذار شــد؛ یعنــی مجلــس 
ــون اساســی  ــق قان ــون بودجــه را دارد و مطاب ــق قان ــور از طری ــه رئیس جمه ــه ب ــل هزین مجــوز تحمی
ــر تغییراتــی کــه  ــر دســتگاه اجرایــی فراهــم شــده اســت. عالوه ب ــر ب اصالح شــده، امــکان نظــارت مؤث
در فراینــد تصویــب بودجــه انجــام شــده، اصالحاتــی درخصــوص نظــارت مؤثــر بــر اجــرای بودجــه بــه 

شــرح ذیــل در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت: 

1. ایجــاد کمیتــۀ حســاب های جداگانــۀ عمومــی: نظــارت پارلمانــی بــر قــوۀ مجریــه بخــش مهمــی 
از نظــام بررســی و کنتــرل دولــت اســت. نهادهــای قانون گــذاری بخــش عمــده ای از نظــارت خــود را 
از طریــق ایــن کمیته هــا و بــا پشــتیبانی تعــدادی از مقامــات رســمی و دفاتــر کــه تحقیــق، ممیــزی و 
ارائــۀ اطالعــات و تجزیــه و تحلیــل درمــورد فعالیت هــای اجرایــی را برعهــده دارنــد، انجــام می دهنــد. 

ــرات،  ــش از تغیی ــس: پی ــه در مجل ــب بودج ــد تصوی ــای تخصصــی در فراین 2. مشــارکت کمیته ه
ــع  ــود. وض ــده ب ــذف ش ــس ح ــزی مجل ــد بودجه ری ــا در فراین ــایر کمیته ه ــص س ــری از تخص بهره گی
ــادر  ــس را ق ــزی، مجل ــد بودجه ری ــی در فراین ــای تخصص ــش کمیته ه ــش نق ــرای افزای ــررات ب مق
می ســازد تــا در نظــارت بــر سیاســت های بودجــه و نتایــج/ حســاب های نهایــی تحقــق بودجــه نقــش 
ــادل در نظــام سیاســی  ــه ایجــاد مکانیســم بررســی و تع ــر ب ــن ام ــن، ای ــی داشــته باشــد. بنابرای فعال

ــد. ــک می کن کم

3. تأســیس واحــد مســتقل تحقیــق و تحلیــل بودجــه در مجلــس: در ســال های اخیــر، بســیاری از 
مجالــس بــرای تقویــت نظــارت بــر قانــون بودجــه، خدمــات تحقیقاتــی تخصصــی یــا واحدهــای تحلیــل 
ــن واحدهــای بودجــه در پارلمــان، در  ــد. ای ــرار داده ان بودجــه را در خدمــت تمــام اعضــای پارلمــان ق
ــذاری، نظــارت  ــه قانون گ ــد ب ــا می توانن ــر بودجــه ای دموکراتیــک تشــکیل می شــوند. آن ه ــب دفات قال

و رســیدگی و البتــه ســایر کارکردهــای بودجــه ای مجلــس کمــک کننــد.

ــای  ــدگان گروه ه ــا نماین ــر ب ــاختاری و تبادل نظ ــوی س ــارکتی: گفت وگ ــۀ مش ــد بودج 4. فراین
ذی نفــع، جامعــۀ مدنــی ســازمان یافته و کارشناســان خبــرگان از ویژگی هــای بــارز مجلس هــای 
مــدرن و یــک بخــش ضــروری از فراینــد بودجــه در مجلــس اســت. مهم تریــن چالشــی کــه 
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ــا نماینــدگان طیــف گســترده ای از ســازمان ها  پارلمان هــا و نماینــدگان پارلمــان در مبــادالت خــود ب
ــاز ارتباطــی )ماننــد بیانیه هــای کتبــی، ســخنرانی ها،  ــا آن روبه روینــد، ایــن اســت کــه کانال هــای ب ب

 .)Gençkaya, 2018( به صــورت اطمینان بخــش برقــرار گــردد )ســمینارها و جلســات مشــترک

5ـ2. فرایند بودجه ریزی در کشور عراق
ــه  ــد ب ــه می  توان ــت( اســت ک ــی )به خصــوص نف ــع طبیع ــی از مناب ــراق دارای حجــم عظیم کشــور ع
رفــاه عمومــی، بهبــود اوضــاع مالــی و آزادی اقتصــادی بــرای مــردم ایــن کشــور منجــر شــود. باوجــود 
گذشــت حــدود یــک قــرن فشــار و ســختی بــرای مــردم عــراق کــه ناشــی از عوامــل داخلــی و خارجــی 
ــوده، بازهــم رفــاه ناشــی از فــروش نفــت عمــاًل در عــراق مشــاهده نشــده و منافــع ایــن امــر عایــد  ب
ــدی  ــل، ناکارآم ــن معض ــی ای ــل اصل ــی از دالی ــت )Chohan, 2016(. یک ــده اس ــر ش ــورهای دیگ کش
ــد  ــک در فراین ــای دموکراتی ــن مشــارکت نهاده ــراق اســت. همچنی ــزی در کشــور ع ــد بودجه ری فراین
بودجه ریــزی عــراق بســیار ضعیــف و محــدود بــوده و موجــب ناکارآمــدی فراینــد مذکــور شــده اســت 
)Stapenhurst, 2008(. در ســالیان اخیــر، اصــالح بودجه ریــزی اقدامــی مهــم و اساســی درجهــت تــالش 
بــرای بازســازی در عــراق بــوده اســت؛ هرچنــد کــه اهمیــت آن درک نشــده باشــد. آنچــه کــه مشــخص 
اســت، آمریکایی هایــی کــه اســتراتژی حملــه و اشــغالگری را در عــراق برنامه ریــزی کرده انــد، درمــورد 
مؤسســات بودجــۀ عــراق، تاریخچــۀ آن هــا یــا حتــی کارکردهایشــان در فراینــد بودجه ریــزی اطالعــات 

.)Tripp, 2013( چندانــی نداشــتند

ادبیــات نظــری مربــوط بــه بودجــۀ عــراق از ســه مشــکل اساســی نــام می بــرد. اول، بودجه ریــزی 
در دورۀ صــدام کــه بــا هرگونــه افشــای جزئیــات آن به عنــوان »راز دولتــی« برخــورد می کــرد و بــرای 
ــیاری  ــه بس ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت )Savage, 2013a(. ب ــر می گرف ــنگین درنظ ــازات س آن مج
ــس از  ــت. دوم، پ ــود اس ــم و ناموج ــم مبه ــن دورۀ مه ــه ای ــوط ب ــزی مرب ــم بودجه ری ــات مه از اطالع
ــب  ــی )در قال ــه وزارت دارای ــی ب ــن دوران حمالت ــال 2003 م، در ای ــراق در س ــه ع ــکا ب ــم آمری تهاج
غارت هــای غیرقانونــی، ســرقت ها و آتش ســوزی ها( رخ داد کــه ســوابق و بایگانی هــای بودجــۀ 
عــراق را ویــران کــرد. دسترســی بــه ایــن اطالعــات در بازســازی سیســتم بودجه ریــزی کشــور ضــروری 
بــود. ســوم، قراردادهــای ایجــاد زیرســاخت بودجــۀ مــدرن )ماننــد سیســتم اطالعاتــی مدیریــت مالــی(11 
ــا آدم ربایی هــا، قتل هــا، فســاد در قراردادهــا و... در عــراق متوقــف گردیــد و ســرانجام وزارت دارایــی  ب
تســخیر شــد؛ زیــرا در خــارج از محــدودۀ ســبز حفاظت شــده قــرار داشــت. درنتیجــه هرگونــه تــالش 

بــرای ارزیابــی دقیــق ماهیــت بودجــه در عــراق در بهتریــن حالــت به شــدت فلــج شــده اســت.

در همیــن راســتا، گزارش هــای ایــاالت متحــده قبــل از حملــه بــه عــراق درخصــوص امــور مالــی 
ایــن کشــور نشــان می دهــد چندیــن مضمــون مشــترک، ازجملــه عــدم مشــارکت ذی نفعــان، شــفافیت 

11. Financial Management Information System (FMIS)
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ــدی  ــان متخصــص، در ناکارآم ــی و کارکن ــارت کاف ــت بودجــه و نابرخــورداری از مه ــی در مدیری ناکاف
فراینــد بودجه ریــزی در عــراق مؤثــر بــوده اســت )Central Intelligence Agency, 2004(. ایــن چالش ها 
حکایــت از ناســازگاری جــدی و فســاد ذی نفعــان دارد. العلــی12 )2012( موضــوع نفــت را به عنــوان یــک 
ــزی به عنــوان  ــر 93 ضــرورت بهبــود بودجه ری »انســداد« خــارج از بقیــۀ اقتصــاد بررســی می کنــد و ب

وســیلۀ انتقــال ثــروت نفــت بــه منافــع گســترده تر تأکیــد مــی ورزد.   

ــاز  ــا آغ ــایر وزارتخانه ه ــی و س ــنهاد وزارت دارای ــا پیش ــراق ب ــی در ع ــزی عموم ــد بودجه ری فراین
ــط  ــت توس ــرد و درنهای ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــران م ــورای وزی ــط ش ــس از آن، توس ــود، پ می ش
مجلــس بــرای تصویــب بررســی می شــود. بــا ظهــور حــزب بعــث در ســال 1968 م و صــدام حســین 
در ســال 1979 م، نقــش پارلمــان در رونــد نظــارت کامــاًل کنــار گذاشــته شــد و اولویت هــای اقتصــادی 
»کنتــرل متمرکــز سیاســی، پــاداش اقتصــادی و حمایــت از رژیــم حاکــم و ناسیونالیســم اقتصــادی« در 
مرکــز توجــه قــرار گرفــت. ایــن اتفــاق نیــز باعــث رشــد سیســتم »بودجــۀ ســایه ای« در کنــار فراینــد 
ــان کاری  ــادی، پنه ــبات نه ــری، محاس ــله مراتبی تصمیم گی ــام سلس ــر نظ ــه »ب ــد ک ــه ش ــی بودج اصل

ــود.     ــه ســبک اتحــاد جماهیــر شــوروی« اســتوار ب افراطــی و برنامه ریــزی بودجــه ب

پــس از دهــۀ 1980 میــالدی، نا اطمینانــی ناشــی از درگیری هــای منطقــه ای )ازجملــه جنــگ ایــران 
ــا را  ــدت وزارتخانه ه ــدت و کوتاه م ــزی بلندم ــی برنامه ری ــم توانای ــش اعظ ــارس( بخ ــگ خلیج ف و جن
ــدار شــد. در ســال 198۵ م، موضــع  ــا محوریــت نظامــی پدی ــر از آن بودجه ریــزی ب خنثــی کــرد و فرات
اصلــی صــدام در بودجــه از طریــق قانــون بودجــۀ عمومــی دولــت متحــد اعــالم شــد. در ایــن مرحلــه، 
ــا صنایــع اســتخراجی وجــود نداشــت. در فراینــد  ــرای مشــارکت مجلــس در فراینــد بودجــه ی جایــی ب
ــه از  ــای مربوط ــس بخش ه ــۀ پیش نوی ــه تهی ــدام ب ــزی اق ــی و برنامه ری ــای دارای ــد، وزارتخانه ه جدی
بودجــۀ عمومــی دولــت می کردنــد. پــس از آن، بودجــه در شــورای وزیــران و شــورای فرمان دهــی انقــالب 
بررســی می شــد و نهایتــاً بــرای تأییــد و امضــا بــرای صــدام ارســال می گردیــد. صــدام از اهمیــت سیاســت 
ــروت  ــع ث ــه همیــن دلیــل کنتــرل توزی ــرای قــدرت کامــاًل آگاهــی داشــت؛ ب ــزاری ب ــی به عنــوان اب مال
صنعــت اســتخراج را در ســال 1977 م به دســت گرفــت )Savage, 2013a; Tripp, 2013(. چندیــن جنبــۀ 
حســاس بودجــه )ازجملــه مقوله هــای اطالعاتــی، امنیتــی و نظامــی( کامــاًل »جعبــه ســیاه« محســوب 
می شــد و صــدام بودجــه را »راز دولــت« می دانســت. در ایــن دورۀ زمانــی، در عمــل نوعــی پنهــان کاری 

ــت.  ــوع پیوس ــراق به وق ــزی در ع ــی در بودجه ری افراط

ــی و  ــازی مال ــرای بازس ــکا ب ــزی آمری ــه برنامه ری ــت ک ــن اس ــر ای ــگران ب ــی پژوهش ــاع عموم اجم
ــی و  ــا بی میل ــاالت متحــده »ب ــود و ای ــی« ب ــس از ســرنگونی صــدام، »فاســد و ناکاف ــراق پ بودجــۀ ع
ــرای  نداشــتن آمادگــی« وارد کار دولت ســازی شــد. برخــالف ادعــای اشــغالگران درخصــوص تــالش ب
بازســازی نظــام بودجه ریــزی عــراق در دوران پــس از صــدام، بســیاری از کارکنــان ائتــالف درگیــر در 

12. Al-Ali
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ــۀ اصــالح  ــرای انجام وظیف ــه ب ــد ک ــه بودن ــوان و بی تجرب ــه کاران ج ــو محافظ ــامل نئ ــه، ش ــن منطق ای
آمادگــی نداشــتند )Savage, 2013b(. از آنجــا کــه وزارت دارایــی در شــش ســال اول اشــغال از نظــر 
نظامــی محافظــت نمی شــد )درواقــع هیچ چیــز به جــز وزارت نفــت اهمیــت نداشــت(، غــارت گســتردۀ 
بســیاری از منابــع ارزشــمند ازجملــه پایــگاه داده و ســوابق و نابــودی چهــار طبقــۀ فوقانــی ســاختمان 

دارایــی اتفــاق افتــاد.

ــروژۀ  ــرار داد، پ ــه را مــورد توجــه ق یــک ســند مهــم کــه پیامدهــای بودجــۀ عــراق پــس از حمل
ــا مشــکالت مالــی را بیــان می کــرد. ایــن ســند  »آینــدۀ عــراق« بــود کــه برخــی از راه هــای مقابلــه ب
ــزی را برعهــده بگیــرد و وزارت  ــد مســئولیت فراینــد بودجه ری ــی بای توصیــه می کنــد کــه وزارت دارای
دارایــی و بانــک مرکــزی عــراق بایــد در سیاســت های پولــی بــا یکدیگــر همــکاری کننــد؛ امــا بررســی 
نقــش پارلمــان در بودجــه را کنــار گذاشــت. ایــن نهــاد بــه تمرکــز بــر ایجــاد مجــدد پایــۀ مالیاتــی و 
ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها و درعیــن حــال، تمرکــز بــر ضروریــات اساســی )ماننــد مــواد غذایــی، 
ــا  ــزارش، ب ــن گ ــرد. ای ــوزش و کار توان بخشــی( اشــاره ک ــی، آم ــل عموم ــی، حمل ونق بهداشــت عموم
توجــه بــه بخش هــای اســتخراجی عــراق، توجــه داشــت کــه در آن زمــان، عــراق دارای دومیــن ذخایــر 
شناخته شــدۀ نفــت و درعیــن حــال تنهــا 3 درصــد از ظرفیــت تولیــد جهــان بــود کــه می توانســت در 
بیــش از یــک دهــه بــه دوبرابــر افزایــش یابــد. پــروژۀ »آینــده عــراق« نقــش قانون گــذاران در تصویــب 
ــاِزکار  ــک س ــه از ی ــای آنک ــن طــرح به ج ــد می دانســت. در ای ــاً ناکارآم ــات را عموم ــرای مالی ــون ب قان
ــد، پیشــنهاد  ــت کن ــذاران حمای ــت قانون گ ــرای تقوی ــرل بودجــه( ب ــر کنت ــد دفت ــر )مانن مشــاورۀ بهت
کــرد کــه قانون گــذاران به طــور کلــی از حــوزۀ اجــرای قانــون مالیــات خــارج شــوند. ایــن یــک نگرانــی 
ــرای خــودش  ــی ب ــۀ آمریکای ــه جامع ــن آنچــه ک ــدر بی ــه چق ــد ک ــرا نشــان می ده جــدی اســت؛ زی
ــرای عــراق مطــرح کــرده  می خواســت، یعنــی نقــش مهــم کنگــره در فراینــد بودجــه، و آنچــه کــه ب
اســت، تفــاوت و اختــالف وجــود دارد. در ایــن شــرایط، باوجــود پررنــگ شــدن نقــش دیــوان محاســبات، 
ــۀ  ــه بودج ــوط ب ــن مرب ــۀ قوانی ــه هم ــی ک ــای عموم ــون بدهی ه ــی و قان ــت مال ــن مدیری وضــع قوانی
قبلــی را از بیــن بــرد، نتوانســت ســاِزکار مهــم بودجه ریــزی )ازجملــه روش نظــارت قانونــی بــر بودجــه( 
را دربــر بگیــرد. بنابرایــن حتــی در ایــن مرحلــه، نقــش مهمــی بــرای نظــارت قــوۀ مقننــه در بودجــه 
ــری  ــس جلوگی ــات مجل ــی می توانســت از اقدام ــۀ دارای ــان، وزارتخان ــه نشــد و در آن زم درنظــر گرفت
ــن  ــی مهم تری ــرد. حت ــم ک ــراق فراه ــه در ع ــدی بودج ــل بع ــرای تکام ــه را ب ــون زمین ــن قان ــد. ای کن
ــه  ــه ب ــراردادی ک ــق ق ــراق از طری ــه در ع ــزی فناوران ــد بودجه ری ــرای اجــرای سیســتم جدی ــالش ب ت
شــرکت مشــاور بیرینگ پوینــت13 بــرای نصــب نرم افــزار ســامانۀ مدیریــت اطالعــات مالــی اعطــا شــده 

 .)Allawi, 2007( ــد ــناخته ش ــروژه ای شکســت خورده ش ــوان پ ــت به عن ــد و درنهای ــف ش ــود، متوق ب

پــس از آنکــه انتقــال قــدرت بــه عراقی هــا به طــور اســمی تحقــق یافــت، در کمتــر از ســه ســال، ســه 
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دولــت مختلــف مســتقر شــد. ایــن بــدان معناســت کــه ســه وزیــر اقتصــاد مختلــف بــر ســر کار آمدنــد 
ــی  ــت و انتقال ــای موق ــع فراهــم نشــد. دولت ه ــزی منســجم و جام ــکان اجــرای بودجه ری و در عمــل ام
ــل اســتفاده،  ــزات قاب ــد و تجهی ــان توانمن ــدان کارکن ــی فق ــع بودجــه ای )یعن ــود مناب ــان از کمب همچن
ــت در  ــن وضعی ــد. ای ــج می بردن ــره( رن ــی و غی ــی سیاس ــه ای و بی ثبات ــازگاری فرق ــی، ناس ــران ناامن بح
ــر شــد. تخمیــن زده می شــود کــه عــراق بیــن ســال های 2004  طــول ســال های 2006 و 2007 م بدت

.)Savage, 2013b( ــی ازدســت رفته داشــته اســت ــد نفت ــارد دالر درآم ــا 2006 م، 24/6میلی ت

ــه ای از  ــاًل مجموع ــه قب ــه ک ــال های 2010 و 2011 م، آنچ ــزی، در س ــد بودجه ری ــر فراین از نظ
ــرد.  ــدام ک ــس از ص ــال های پ ــت س ــه وضعی ــینی ب ــه عقب نش ــروع ب ــود، ش ــدار ب ــرفت های پای پیش
بخــش عمــدۀ مشــکل ایــن بــود کــه مجلــس بودجــه را به موقــع از شــورای وزیــران دریافــت نمی کــرد. 
ــا 10 اکتبــر هــر ســال بودجــه را  در دســتورالعمل مربوطــه تصریــح شــده اســت کــه مجلــس بایــد ت
دریافــت کنــد؛ امــا ایــن بودجــه به طــور معمــول بــا تأخیــر یــک یــا دو مــاه بــه مجلــس آورده می شــد 
ــدی بودجــه  ــی بع ــل از ســال مال ــس قب ــرای بررســی مجل ــان محــدودی ب ــن حســاب، زم ــا ای ــه ب ک
ــاز شــد؛  ــزی پــس از ســال 2007 م آغ ــر نقــش پارلمــان در بودجه ری ــه تغیی وجــود داشــت. توجــه ب
ازجملــه اصالحــات عملکــرد کمیتــه و اصــالح رویــه کــه نظــارت بــر بودجــه را نیــز تحــت پوشــش قــرار 
ــت  ــدف تقوی ــا ه ــامانه ای ب ــرای س ــون دالر ب ــه ارزش 42میلی ــراردادی ب ــال 2008، ق ــد. در س می ده
قانون گــذاری و به منظــور توســعۀ ظرفیــت نماینــدگان عــراق از طریــق برنامه هــای آموزشــی و 
همچنیــن ایجــاد »مرکــز توســعۀ مجلــس« بــرای آمــوزش، بــا شــرکت مهندســی چندملیتــی آمریــکا14 
ــای  ــاز شــد، ممیزی ه ــادی آغ ــای زی ــا امیده ــای پژوهشــی و پشــتیبانی ب ــد شــد. اگرچــه کاره منعق
ــرارداد به شــدت نادرســت اســت و کاســتی هایی در  ــن ق ــه ای ــد ک ــازرس کل دریافتن ــر ب ــدی و دفت بع
تمــام معیارهــای اصلــی ارزیابــی وجــود دارد. در ممیزی هــا، پیمانــکار مــوارد متعــددی از ناســازگاری 
ــرانه در  ــای خودس ــکوک، تغییره ــای مش ــه هزینه ه ــت؛ ازجمل ــرده اس ــر ک ــد را ذک ــرای ناکارآم و اج
راهبــری برنامــه در چهــار نوبــت، اجــرای ناقــص سیســتم ها و همچنیــن برنامه هــای آموزشــی ضعیــف. 
بــا ایــن حــال، ممیزهــا همچنیــن خاطرنشــان کردنــد کــه اشــکاالت به طــور کامــل متوجــه پیمانــکار 
نیســت؛ زیــرا گــردش مالــی بســیار زیــاد نماینــدگان مجلــس ناســازگاری های زیــادی را ایجــاد کــرده 
اســت کــه ازجملــۀ آن هــا می تــوان بــه تأخیــر نُه ماهــه در انتخــاب رئیــس و دو معــاون وی اشــاره کــرد؛ 
واقعیتــی کــه بــا واکنــش بســیار تنــد و حتــی خصمانــه بــه آمــوزش برخــی نماینــدگان مجلــس مواجــه 
شــده اســت. نظــام نمایندگــی عــراق نیــز تــا حــدودی ایــن برنامــه را محــدود کــرده اســت. براســاس 
ــل از انجــام هــر  ــود رئیــس و نایب رئیــس اول و دوم پارلمــان همگــی قب ــه، الزم ب ــق صورت گرفت تواف
کاری موافقــت خــود را بــا انجــام آن اعــالم نماینــد. اخــذ تأییــد از ســه شــخص مختلــف قبــل از حرکــت 
ــر از همــه،  ــد کار می شــود. شــاید بدت ــا هــر جنبــه ای از برنامــه باعــث ُکنــدی مــداوم رون ــو ب ــه جل ب
ایــن اســت کــه بســیاری از نماینــدگان مجلــس درمقابــل افــرادی کــه نماینــدۀ آن هــا هســتند )مــردم( 
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.)Chohan, 2013( ــد در خدمتشــان باشــند، دردســترس و پاســخ گو نیســتند و بای

بودجه ریــزی قانونــی فراینــدی پیچیــده اســت کــه حتــی اگــر به درســتی اجــرا شــده باشــد، مســتلزم 
توجــه بیشــتر بــه نظــرات خبــرگان و کارشناســان به همــراه فراینــدی بــرای حفــظ و بهره گیــری از دانــش 
مناســب اســت کــه در رویکــرد کارگاه محــور ایــن قــرارداد ممکــن نبــود. درمجمــوع نخســتین تــالش برای 
تقویــت واقعــی پارلمــان، از طریــق قــراردادی کــه بــه یــک واحــد خصوصــی بــا شــفافیت کــم اعطــا شــده 
اســت، »نتایــج مــورد انتظــار را حاصــل نکــرد« و منجــر بــه اتــالف 7۵میلیــون دالر در ایــن زمــان شــد. 
وضعیــت امنیتــی پرتنــش در عــراق، همــراه بــا کاهــش قیمــت نفــت در ســال 2014 و 201۵ م بــه ایــن 
معنــا بــود کــه باوجــود فشــارها در فراینــد بودجه ریــزی، به جــای اینکــه شــاهد بهبــود باشــند، وضعیــت 
بســیار بدتــر می شــد. بانــک جهانــی )2010( بودجــۀ عــراق را »ابــزار غیرقابــل اعتمــاد سیاســت گذاری 
ــا »ســطح قابــل توجهــی از فعالیت هــای دولتــی گزارش نشــده و نظــارت ضعیــف بــر ریســک  دولــت« ب

مالــی ناشــی از فعالیــت ســایر نهادهــای بخــش عمومــی« توصیــف کــرده بــود. 

در ســال 2014 م، به عنــوان بخشــی از تــالش بــرای تقویــت قانون گــذاری در عــراق، ســازمان ملــل 
ــش  ــارۀ نق ــی درب ــۀ توجیه ــی جلس ــذاران عراق ــرای قانون گ ــا ب ــکیل داد ت ــت هایی را تش ــد نشس متح
آن هــا در فراینــد بودجه ریــزی ارائــه دهــد. در ایــن جلســه بــود کــه ابتــدا مفهــوم دفتــر کنتــرل بودجــه 
در عــراق ذکــر شــد. ایــن دفتــر یــک نهــاد مســتقل اســت کــه وظیفــه دارد بــه نماینــدگان مجلــس 
ــد. کشــورهای  ــه ده ــه ارائ ــه بودج ــوط ب ــات مرب ــورد موضوع ــی را درم ــای غیرحزب ــه و تحلیل ه تجزی
ــری(.  ــزان کمت ــه می ــه ب ــد )البت ــراق دارن ــا ع ــای مشــابهی ب ــز چالش ه ــه نی ــا و نیجری ــدا، زامبی اوگان
کشــورهای مذکــور دفتــر کنتــرل بودجــه را در ســال های اخیــر بــا دیــدی خــاص بــه نظــارت قانونــی 
ــم  ــر به رغ ــن دفت ــورها، ای ــن کش ــۀ ای ــد. در هم ــیس کرده ان ــود تأس ــدۀ خ ــع استخراج ش ــر مناب ب
ــه صنایــع اســتخراجی  ــا توجــه ب ــع محــدود، درجهــت تقویــت فراینــد بودجــه ب کارکنــان کــم و مناب
ــا پررنــگ شــدن نقــش  ــا شــکل گیری ایــن دفتــر و ب گام هــای بزرگــی برداشــته اند )Al-Ali, 2012(. ب
پارلمــان ایــن کشــور در ایــن فراینــد ، نظــم بیشــتری در فراینــد بودجه ریــزی عــراق صــورت گرفتــه 
اســت، ولــی تــا اســتقرار نظــام بودجه ریــزی و نظــارت مؤثــر بــر اجــرای بودجــه فاصلــۀ زیــادی هســت.

6. بحث و نتیجه گیری  
تفکــر بــدون مقایســه کارایــی الزم را نخواهــد داشــت و در غیــاب مقایســه، هیــچ اندیشــه و پژوهــش 
ــد  ــه ای فراین ــی مقایس ــه بررس ــگران ب ــه، پژوهش ــن مقال ــود. در ای ــد ب ــر نخواه ــز امکان پذی ــی نی علم
ــه  ــران، ترکی ــوری اســالمی ای ــد در کشــورهای جمه ــن فراین ــه در ای ــوۀ مقنن ــزی و نقــش ق بودجه ری
ــام  ــی نظ ــت های کل ــازی سیاس ــه را در جاری س ــوۀ مقنن ــش ق ــال نق ــد و به  اجم ــراق پرداختن و ع
ــی  ــور( بررس ــالیانۀ کل کش ــۀ س ــب بودج ــی و تصوی ــد بررس ــص در فراین ــور اخ ــذاری )به ط قانون گ
ــف  ــی در کشــورهای مختل ــارت پارلمان ــای نظ ــداف و ابزاره ــه اه ــع ب ــه، راج ــدای مقال ــد. در ابت کردن
ــزی  ــر بودجه ری ــم( در ام ــور اع ــه )به ط ــوۀ مقنن ــی ق ــدرت قانون ــز ق ــد و نی ــان ش ــی بی ــان مطالب جه
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ــون  ــاس قان ــالمی براس ــورای اس ــس ش ــی مجل ــف نظارت ــه وظای ــت. در ادام ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
ــی و  ــد بررس ــارات آن در فراین ــدودۀ اختی ــش و مح ــد و نق ــن ش ــه تبیی ــن موضوع ــی و قوانی اساس
ــام  ــی نظ ــازی سیاســت های کل ــس در جاری س ــگاه مجل ــز جای ــی کشــور و نی ــۀ عموم ــب بودج تصوی
ــد  ــن ســه کشــور، فراین ــی بی ــۀ تطبیق ــن به منظــور انجــام مطالع ــذاری تشــریح شــد. همچنی قانون گ
ــورد  ــقوط او( م ــس از س ــدام و پ ــت ص ــراق )در دوران حکوم ــه و ع ــورهای ترکی ــزی در کش بودجه ری

ــرار گرفــت.  بررســی ق

ــن و  ــاِزکارها و قوانی ــاختار، س ــاظ س ــته از لح ــای گذش ــی دهه ه ــران ط ــزی ای ــام بودجه ری نظ
مقــررات تحــول چندانــی نداشــته اســت؛ حــال آنکــه مطابــق قانــون اساســی و قانــون برنامــۀ چهــارم 
ــون  ــت. قان ــته اس ــرورت داش ــور ض ــزی کش ــام بودجه ری ــول نظ ــه و تح ــون بودج ــۀ قان ــعه، تهی توس
ــای نظــام  ــوی نیازه ــه، جواب گ ــار ده ــا گذشــت حــدود چه ــه و بودجــۀ مصــوب ســال 13۵1 ب برنام
ــن قوانیــن احســاس می شــود.  ــه روزآوری ای ــزی فعلــی کشــور نیســت و ضــرورت اصــالح و ب بودجه ری
ــه  ــه ازجمل ــددی دارد ک ــکالت متع ــف مش ــای مختل ــور در زمینه ه ــزی کش ــی بودجه ری ــام فعل نظ
ــه در نظــام بودجه ریــزی، تهیــۀ  ــه تداخــل مســئولیت ها و اختیــارات قــوای مقننــه و مجری ــوان ب می ت
بودجــه براســاس وضــع موجــود دســتگاه های اجرایــی و نــه مأموریت هــای قانونــی محولــه بــه دولــت،  
تهیــۀ بودجه هــای صرفــاً مالــی به جــای بودجه هــای مالــی ـ عملیاتــی، تمرکــز بــر نظــام بودجه ریــزی 
ــن  ــی اشــاره کــرد. بســیاری از ای ــزی عملیات ــرای اســتقرار نظــام بودجه ری ــود ســاختارهای الزم ب و نب
ــررات  ــزی کشــور و وضــع مق ــون بودجه ری ــب قان ــزی و تصوی ــا اصــالح ســاختار بودجه ری مشــکالت ب

ــود. ــرف می ش ــب برط مناس

ــون بودجــۀ دولــت مرکــزی )الیحــۀ بودجــه(  در کشــور ترکیــه، دســتگاه اجرایــی پیش نویــس قان
ــد؛  ــال می کن ــان( ارس ــه )پارلم ــی ترکی ــورای مل ــس ش ــه مجل ــی ب ــال مال ــاز س ــل از آغ را 7۵ روز قب
برخــالف کشــور ایــران کــه طبــق مــادۀ 186 قانــون آیین نامــۀ داخلــی مجلــس، دولــت موظــف اســت 
حداکثــر تــا 1۵ آذر مــاه هــر ســال )یعنــی 10۵ روز قبــل از آغــاز ســال مالــی جدیــد(، الیحــۀ بودجــه 
را بــه مجلــس تقدیــم نمایــد. همچنیــن در ترکیــه، دیــوان محاســبات حسابرســی غیرمســتقیم را بــه 
ــون  ــه قان ــوط ب ــق ماده هــای مرب نمایندگــی از مجلــس انجــام می دهــد و نتایــج ایــن ممیــزی را مطاب
اساســی، قانــون مدیریــت مالــی و کنتــرل عمومــی بــه مجلــس گــزارش می دهــد. از ایــن نظــر، بیــن 
ــران مشــابهت وجــود دارد. به عــالوه کمیتــۀ برنامــه و بودجــۀ مجلــس  نظــام بودجه ریــزی ترکیــه و ای
ــد الیحــۀ بودجــۀ اصالح شــده  ــه بای ــن کمیت ترکیــه ابتــدا پیش نویــس بودجــه را بررســی می کنــد. ای
ــه  ــس بودج ــط مجل ــی توس ــۀ عموم ــی 20 روز در جلس ــاً ط ــد. متعاقب ــب کن ــی ۵۵ روز تصوی را ط
ــدا در گام اول،  ــس، ابت ــه مجل ــه ب ــس از وصــول الیحــۀ بودج ــران، پ ــی در ای ــب می رســد. ول به تصوی
ــت های آن  ــور و پیوس ــالیانۀ کل کش ــۀ س ــۀ بودج ــع الیح ــاپ و توزی ــان چ ــس از زم ــدگان مجل نماین
تــا مــدت 1۵ روز می تواننــد الیحــه را بررســی و پیشــنهادهای خــود را بــه کمیســیون های تخصصــی 
مجلــس تقدیــم کننــد. در گام دوم، کمیســیون های تخصصــی موظف انــد حداکثــر تــا 1۵ روز گــزارش 
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خــود را بــه کمیســیون تلفیــق ارائه کننــد. کمیســیون  تلفیــق بودجــه موظــف اســت حداکثــر ظــرف 
ــزارش  ــه گ ــیدگی ب ــن رس ــی، ضم ــیون های تخصص ــزارش کمیس ــت گ ــان مهل ــس از پای 1۵ روز پ
ــم  ــورای اســالمی تقدی ــس ش ــه مجل ــم و ب ــود را تنظی ــی خ ــزارش نهای کمیســیون های تخصصــی، گ
ــت  ــس، مهل ــت هیئت رئیســۀ مجل ــا موافق ــه ب ــار را دارد ک ــن اختی ــق ای ــه کمیســیون تلفی ــد. البت کن
ــات الیحــۀ بودجــه در  ــدی، کلی ــد. در گام بع ــد کن ــا 1۵ روز تمدی ــی خــود را ت ــزارش نهای ــم گ تقدی
ــی  ــن بررس ــات، ضم ــب کلی ــس از تصوی ــرد و پ ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــس م ــی مجل ــن علن صح
تبصره هــای بودجــه، پیشــنهادهای نماینــدگان بــا اولویــت پیشــنهادهای درآمــدی و ســپس هزینــه ای 
ــب  ــن و به تصوی ــه تعیی ــقف بودج ــا، س ــی تبصره ه ــس از بررســی تمام ــت پ ــود. درنهای بررســی می ش
می رســد. از دیگــر ســو، الیحــۀ تفریــغ بودجــۀ ترکیــه ظــرف هفــت مــاه از پایــان ســال مالــی مربوطــه 
ــد. الیحــۀ  ــز کن ــر را تجوی ــون دورۀ کوتاه ت ــه قان ــر اینک ــران ارســال می شــود، مگ توســط شــورای وزی
ــا  تفریــغ بودجــه به همــراه الیحــۀ بودجــۀ دولــت مرکــزی در مجلــس بررســی می شــود. ایــن رویــه ب
ــوان محاســبات هرســاله  ــا، معمــوالً دی ــرا در کشــور م ــاوت دارد؛ زی ــران تف ــغ بودجــه در ای روال تفری
اقــدام بــه تدویــن گــزارش تفریــغ بودجــۀ ســال قبــل می کنــد و گــزارش نهایــی در ســال بعــد از آن 
)یعنــی تقریبــاً دو ســال بعــد از زمانــی کــه بودجــه در مجلــس بررســی و تصویــب شــده اســت( توســط 
ــوان محاســبات در صحــن علنــی مجلــس قرائــت می گــردد. همچنیــن در ترکیــه تصویــب  رئیــس دی
ــه مشــابهت وجــود  ــران و ترکی ــن لحــاظ بیــن ای ــۀ پارلمــان اســت و از ای بودجــه اساســی ترین وظیف
ــۀ  ــب بودج ــی و تصوی ــز بررس ــالمی نی ــورای اس ــس ش ــف مجل ــن وظای ــی از اصلی تری ــرا یک دارد؛ زی
ســالیانۀ کشــور اســت. اگــر مجلــس ترکیــه نتوانــد یــا بــه هــر دلیــل نخواهــد قانــون بودجــۀ موقــت 
را صــادر کنــد، رئیس جمهــور حــق دارد حکــم بودجــۀ موقــت )فرمــان ریاســت جمهــوری( را صــادر 
کنــد کــه براســاس نســبت مشــخصی از بودجــۀ ســال گذشــته تعییــن می شــود. ایــن امــر برخــالف 
روال معمــول در ایــران اســت؛ زیــرا درصورتــی کــه مجلــس شــورای اســالمی نتوانــد الیحــۀ بودجــۀ کل 
کشــور را در موعــد مقــرر به صــورت کامــل بررســی نمایــد، مجلــس اجــازه دارد درخصــوص تصویــب 

بودجــه چنددوازدهــم تصمیــم بگیــرد.

ــاز  ــا آغ ــایر وزارتخانه ه ــی و س ــنهاد وزارت دارای ــا پیش ــراق ب ــی در ع ــزی عموم ــد بودجه ری فراین
می شــود، ســپس توســط شــورای وزیــران و درنهایــت توســط مجلــس بــرای تصویــب بررســی می شــود. 
کلیــات ایــن روال مشــابه فراینــد تصویــب بودجــه در کشــور ایــران اســت. در زمــان اشــغال عراق توســط 
ــدن  ــگ ش ــود پررن ــود و باوج ــگ ب ــیار کم رن ــه بس ــۀ بودج ــس در زمین ــی مجل ــش نظارت ــکا، نق آمری
ــه  ــی ک ــای عموم ــون بدهی ه ــی و قان ــت مال ــن مدیری ــع قوانی ــم وض ــبات، بازه ــوان محاس ــش دی نق
تمــام قوانیــن مربــوط بــه بودجــۀ قبلــی را از بیــن بــرد، نتوانســت ســاِزکار مهــم بودجه ریــزی )ازجملــه 
روش نظــارت قانونــی بــر بودجــه( را دربــر بگیــرد. بنابرایــن حتــی در ایــن مرحلــه، نقــش مهمــی بــرای 
نظــارت قــوۀ مقننــه در بودجــه درنظــر گرفتــه نشــد و در آن زمــان وزارتخانــۀ دارایــی می توانســت از 
اقدامــات مجلــس جلوگیــری کنــد. همچنیــن برخــی از مشــکالت ســاختاری و داخلــی در عــراق وجــود 
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دارد کــه مانــع اجــرای اثربخــش فراینــد بودجه ریــزی شــده اســت )مثــل فقــدان کارکنــان توانمنــد و 
تجهیــزات قابــل اســتفاده، بحــران ناامنــی، ناســازگاری فرقــه ای و بی ثباتــی سیاســی(. ایــن چالش هــا 
ــاط  ــر یکــی از نق ــن ام ــر اســت و ای ــا بســیار ضعیــف و بی تأثی ــدارد و ی ــا وجــود ن ــران ی در کشــور ای
ــزی  ــد بودجه ری ــی از مشــکالت اساســی در فراین ــزی اســت. یک ــۀ بودجه ری ــّوت کشــورمان در زمین ق
عــراق ایــن اســت کــه مجلــس الیحــۀ بودجــه را در زمــان مقــرر از دولــت دریافــت نمی کنــد و ایــن 
امــر تصمیم گیــری دربــارۀ امــور جــاری و آتــی کشــور عــراق را بــا تأخیــر مواجــه کــرده اســت. مشــکل 
مذکــور نیــز چنــدان در کشــور ایــران وجــود نــدارد و دولــت ســعی کــرده الیحــۀ بودجــه را هــر ســاله 
)البتــه بــه غیــر از مــوارد معــدود( در موعــد مقــرر بــه مجلــس تحویــل دهــد. البتــه مجلــس عــراق طــی 
ــی  ــه اقدامات ــن زمین ــه و در ای ــرار گرفت ــد ق ــزی کارآم ــاز راه بودجه ری ــس از صــدام در آغ ســال های پ
ــالیان  ــراق در س ــس ع ــی حاصــل نشــده اســت. مجل ــف توفیق ــل مختل ــی به دالی ــم انجــام داده، ول ه
ــه تالش هــای خوبــی در زمینــۀ ارتقــای ظرفیــت نماینــدگان و شــأن قــوۀ مقننــه دســت زده  اخیــر ب
ــتی هایی  ــا کاس ــد ب ــز هرچن ــن مرک ــت. ای ــس اس ــعۀ مجل ــز توس ــیس مرک ــارز آن، تأس ــال ب ــه مث ک
ــو  ــه جل ــک گام ب ــراق، ی ــوب کشــور ع ــدان مطل ــت نه چن ــا وضعی ــم در مقایســه ب ــوده، بازه مواجــه ب
محســوب می شــود. یکــی از موضوعــات ضــروری، توجــه بــه مقولــۀ آمــوزش و ارتقــای دانــش تخصصــی 
ــته  ــلط داش ــزی تس ــوع بودجه ری ــر موض ــان ب ــدگان پارلم ــدازه نماین ــر ان ــت. ه ــوده اس ــدگان ب نماین
ــگاه سیاســی، بودجــۀ  ــه دور از ن ــد داشــت از منظــر تخصصــی و ب ــکان وجــود خواه ــن ام باشــند، ای
ــده باشــد؛  ــد تعیین کنن ــب بودجــۀ کارآم ــد در تصوی ــد کــه می توان ــش مواجــه نماین ــا چال ــت را ب دول
لــذا ضــروری اســت بــه ایــن موضــوع توجــه خاصــی معطــوف گــردد. یــک اِشــکال دیگــر در ســاختار 
مجلــس عــراق کــه موجــب تضعیــف جایــگاه نظارتــی آن شــده، وجــود ایــن قاعــده اســت کــه رئیــس 
و معــاون اول و دوم مجلــس همگــی قبــل از انجــام هــر کاری بایــد اعــالم موافقــت نماینــد. البتــه وضــع 
ــه  ــان ب ــای سیاســی پارلم ــی جایگاه ه ــور کل ــه به ط ــوط اســت ک ــن مالحظــه مرب ــه ای ــده ب ــن قاع ای
ــور  ــان حض ــی پارلم ــای اساس ــیر تصمیم گیری ه ــت در مس ــده و الزم اس ــذار ش ــف واگ ــزاب مختل اح
ــه ای از  ــر جنب ــا ه ــو ب ــه جل ــت ب ــل از حرک ــف قب ــد از ســه شــخص مختل داشــته باشــند. اخــذ تأیی
برنامــه باعــث ُکنــدی مــداوم رونــد کار شــده اســت. همچنیــن یکــی از نقــاط ضعــف دولــت و مجلــس 
ــورهای  ــر کش ــرف ب ــز ص ــه و تمرک ــزی، تکی ــای بودجه ری ــص و مهارت ه ــت تخص ــرای تقوی ــراق ب ع
خارجــی )نظیــر آمریــکا( بــوده کــه ایــن امــر نهایتــاً موجــب هدررفــت مبلــغ هنگفتــی از ســرمایه های 
ملــی ایــن کشــور شــده و حاصــل چندانــی هــم درپــی نداشــته اســت. مدعــای ایــن مطلــب، گــزارش 
بانــک جهانــی )2010( اســت کــه بودجــۀ عــراق را به عنــوان »ابــزار غیرقابــل اعتمــاد سیاســت گذاری 
دولــت« بــا »ســطح قابــل توجهــی از فعالیت هــای دولتــی گزارش نشــده و نظــارت ضعیــف بــر ریســک 

مالــی ناشــی از فعالیــت ســایر نهادهــای بخــش عمومــی« توصیــف کــرده اســت. 

7. پیشنهادها
همان گونــه کــه قبــاًل نیــز اشــاره شــد، در روش تطبیقــی کــه غالبــاً »تبییــن« هــدف اصلــی پژوهــش 
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ــن روش  ــا ای ــی معمــوالً ب ــد. پژوهشــگران تطبیق ــت دارن ــی« محوری ــای کالن اجتماع اســت، »واحده
ــه  ــت( به منظــور دســتیابی ب ــت ـ مل ــد کشــور )دول ــا چن ــای دو ی ــه بررســی مشــابهت ها و تفاوت ه ب
ــه  ــا ایــن رویکــرد ب ــی می پردازنــد. پژوهشــگران در مقالــۀ حاضــر نیــز ســعی کردنــد ب تعمیم هــای علّ
مقایســۀ فراینــد بودجه ریــزی در ســه کشــور جمهــوری اســالمی ایــران، ترکیــه و عــراق بپردازنــد. در 
ــد  ــان فراین ــده می ــای ذکرش ــباهت ها و تفاوت ه ــام ش ــدی تم ــا جمع بن ــش و ب ــن پژوه ــی ای گام پایان
بودجه ریــزی و نقــش پارلمــان در کشــورهای مــورد بررســی و بهره گیــری از تجــارب موفــق کشــورهای 
مزبــور، پیشــنهادهای ذیــل جهــت ارتقــای کارآمــدی فراینــد بررســی، تصویــب و نظــارت بــر بودجــۀ کل 

ــه می گــردد: کشــور در مجلــس شــورای اســالمی ارائ

اصــالح و روزآمدســازی قوانیــن مربــوط بــه نظــام بودجه ریــزی کشــور در راســتای تقویــت نقــش . 1
ــی پارلمان؛ نظارت

اصــالح و روزآمدســازی قانــون آیین نامــۀ داخلــی مجلــس براســاس تعریــف بودجــۀ دوشــوری و . 2
ــذاری؛  ــام قانون گ ــت های کالن نظ ــا سیاس ــب ب متناس

ــون . 3 ــب قان ــی و تصوی ــگام بررس ــوری در هن ــده و عدالت مح ــع پیش بینی ش ــی در مناب واقع گرای
بودجــه و اجتنــاب از تبعیــض نــاروا؛ 

ــاس . 4 ــه براس ــت )ن ــه دول ــه ب ــی محول ــای قانون ــاس مأموریت ه ــه براس ــۀ بودج ــرای تهی ــالش ب ت
ــا(؛  ــی و وزارتخانه ه ــرکت های دولت ــی ش ــت فعل وضعی

حرکت به سوی استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی؛. ۵

ــوان . 6 ــوی دی ــه از س ــغ بودج ــزارش تفری ــریع تر گ ــن س ــرای تدوی ــاِزکاری ب ــردن س ــم ک فراه
ــت؛  ــور اس ــزی کش ــۀ بودجه ری ــس در زمین ــی مجل ــی نظارت ــای اصل ــی از ابزاره ــه یک ــبات ک محاس

ــای . 7 ــت ارتق ــس« درجه ــدگان مجل ــه ای نماین ــعۀ حرف ــز توس ــوان »مرک ــا عن ــزی ب ــاد مرک ایج
ــه  ــوۀ مقننــه )ازجمل ــا وظایــف ق مهارت هــای تخصصــی نماینــدگان در زمینه هــای مختلــف مرتبــط ب

بودجه ریــزی(؛

ــول . 8 ــور، اص ــی کش ــور اجرای ــایی از ام ــت گره گش ــا محوری ــذاری ب ــای قانون گ ــن اولویت ه تعیی
ــعه و  ــالۀ توس ــۀ پنج س ــام، برنام ــی نظ ــند چشــم انداز، سیاســت های کل ــون اساســی، س اجرانشــدۀ قان

مطالبــات مقــام معظــم رهبــری؛ 

ــارات . 9 ــدودۀ اختی ــفاف مح ــن ش ــوی تعیی ــس به س ــی مجل ــۀ داخل ــون آیین نام ــی قان جهت ده
ــالیانۀ کل کشــور. ــاد بودجــۀ س ــب ســاختار و مف ــس در تصوی مجل
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احمد تقوایی نجیب و همکاران. مطالعۀ تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجه ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری.
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