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 إضاءة على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: موازنات مفتوحة، ديمقراطيات مستدامة
 1حريقة مسعود و نانسي ديبوسيبقلم 

 

 ملخص

رفع المواطنون في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أصواتهم عالياً 
وفرص للمطالبة بحقوقهم في سبل معيشة مستدامة ومجتمعات ال يحكمها الفساد 

وال شّك في أن رداءة الحوكمة االقتصادية في هذه البقعة . للمشاركة في الشأن العام
من األرض قد تركت بصماتها على جوانب الحياة المختلفة وساهمت في تأجيج 

 . التقلبات السياسية الراهنة
شراكة الموازنة الذي أجرته  0202لقد كشف استبيان الموازنة المفتوحة لعام 

عن أن المنطقة هي األسوأ أداء على صعيد شفافية الموازنة والمساءلة إذ لم  الدولية
نقطة من أصل  02يتخطَ متوسط النقاط التي سجلتها في مؤشر الموازنة المفتوحة 

ففضالً عن عدم إعداد وثائق الموازنة أو نشرها، كان مستوى أداء المنطقة . مئة
ابية والمواطنين في عملية تحضير منخفضاً أيضاً على صعيد إشراك الهيئات الرق

ولما كانت حكومة جنوب إفريقيا قد استندت بشكل كبير على المبادئ . الموازنة
ة الفصل شفافية الموازنة بعد سقوط سياس سليمة في مجالالدولية للممارسات ال

العنصري، تمّكن البلد من تطوير نظام هو األفضل في العالم وفقاً لتصنيف مؤشر 
وعلى الرغم من أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا قد . لمفتوحةالموازنة ا

بدأت بالفعل بتنفيذ إصالحات على مستوى إدارة المالية العامة، يبقى ضرورياً أن 
شفافية الموازنة والمساءلة  لتعزيزترتكز إلى نتائج استبيان الموازنة المفتوحة 

 . يدباعتبارهما ركناً أساسياً من أركان الحكم الرش
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                                                                                                                         مقدمة     
  

تجاجًا على الفساد واالنعدام المتجّذر للفرص االقتصادية، بات من غداة موجة المظاهرات بين صفوف المواطنين اح
تعتبر الموازنة في البلد اآللية . قراطيات المستدامةمالضروري تسليط الضوء على دور الحوكمة االقتصادية في الدي

ما تستخدم فيها عملية تقّوض سلطة المواطن عند إلىن من الممكن أن تتحول الموازنة ولك. الرئيسة لتخصيص الموارد
رف التقنية وتحرم بالتالي األشخاص االعناصر المحاِفظة، وبشكل خاص عندما تُناط هذه العملية حصريًا بذوي المع

 . العاديين من حقهم في المشاركة فيها

تها وتكمن أهمية إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية إعداد الموازنة في تنمية حس المواطنين بأن الموازنة ومخرجا
ملٌك لهم وزيادة ثقتهم بالممثلين المنتخبين من جانبهم وشعورهم باالستقرار السياسي وال سيما من خالل تعزيز صنع 

. تقييمالررقابة والخالل مراحل  إجتماعّيةكذلك تعمل هذه المشاركة كرادع للفساد نظرًا ألنها توفر رقابة . القرار جماعياً 
 ساعد على دعم الهدف المالي المتمثل بزيادة كفاءة اإلنفاق أوي هذه اآللية الحكومية مشاركة المواطنين فيوأخيرًا فإن 

 . 2خفضه بما يحّفز البرامج الداعمة للفقراء

فتحا مدى العقود الثالثة المنصرمة الديمقراطية وقبول مبادئ الحكم الرشيد بصورة عامة على  ال شك في أن انتشار
ولكي يكون هذا التأثير فاعاًل، ال بّد أن . الموازنة ورصدهاأثير في سياسات وبرامج للت مجالالالمجتمع المدني  أمام

ومن . لمجتمع المدني معلومات موقوتة وشاملة عن الموازنة وأن تُفتح له فرص المشاركة في عملية إعدادهال تتوّفر
ي الموازنة نذكر استبيان الموازنة بين أدوات القياس المعترف بها والمستخدمة في قياس نسبة المشاركة والشفافية ف

، وهو استبيان يرمي إلى معرفة ما إذا كانت الحكومات (IBP)شراكة الموازنة الدوليةمنظمة  تجريهالمفتوحة الذي 
كذلك ينظر . ت تقييمهامعلومات عن الموازنة وفرصًا للمشاركة في صياغتها وتطبيقها وعملياالمركزية توفر للمواطنين 

والتسعين  ةومن بين البلدان األربع. قدرة السلطات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا على مساءلة حكوماتهافي االستبيان 
 .3، تقع ثمانية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا0202التي شملها استبيان الموازنة المفتوحة لعام 

وعلى صعيد . في هذه المنطقة( PFM)العامة الدولي مراجعة نظام إدارة المالية  كوفضاًل عن ذلك، التزم البن
 المجموعة، ال يمكن مقارنة أنظمة إدارة المالية العامة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مع أنظمة البلدان 

 أداء المنطقة في المحاسبة والتسجيل ورفع التقارير كانبصورة عامة، لكن و و . األخرى ذات مستويات الدخل المشابهة
وباإلضافة إلى ذلك، كان للمؤشرات التي تقيس الموثوقية أدنى انحراف . موثوقية الموازنة مجال في ن أدائهاأفضل م

معياري ما يشير إلى وجود قواسم مشتركة بين بلدان المنطقة في هذا الجانب بالذات، أي الموثوقية، في حين أن 
 .ألعلىسجال متوسط التباين ا 4جانبي الشمول والشفافية في الموازنة
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تم . ةوللمفارقة نالت بلدان هذه المنطقة تعليقات إيجابية حول مؤشر التنمية البشرية الصادر عن األمم المتحد
وبذلك شّكل . ألدوات التقليدية لقياس التنمية المحلية، مثل مستوى الدخل ومعّدل النمولاستحداث هذا المؤشر كبديل 

وبين . أتاح قياس ثالثة مكّونات للتنمية البشرية هي الصحة والتعليم والدخلهذا المؤشر دافعًا لتوسيع تعريف الرفاه و 
إلى  0892في العام  2.389، ارتفع مؤشر التنمية البشرية في البلدان العربية مجتمعة من 0202و 0892العامين 
 .5اليوم 2.582

 

لدولي مقابل أدائها المبهر في مؤشر والبنك اشراكة الموازنة الدوليةولكن أداء المنطقة السيء في مؤشرات منظمة 
التنمية البشرية الصادر عن األمم المتحدة إنما يشير إلى حالة حرجة تتمثل بكون الحوكمة االقتصادية ركنًا أساسيًا 

ينظر هذا الملخص في نتائج استبيان الموازنة المفتوحة في منطقة الشرق األوسط . من أركان االستقرار السياسي
يا كمثال ُيحتذى به بعد من أجل الكشف عن ثغرات معّينة في شفافية الموازنة، كذلك يقّدم جنوب إفريق وشمال إفريقيا

الصدارة في مؤشر الموازنة المفتوحة ليؤول إلى تقديم التوصيات التي تساعد بلدان المنطقة على االستفادة  أن احتلت
 . من تجربة جنوب إفريقيا

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 0202لعام  نتائج استبيان الموازنة المفتوحة
 

 تدني شفافية الموازنة 

المعلومات المتعلقة  ت عنهمجبحُ  البلد، في حال فياإلعالم و يتعّذر على المواطنين والسلطة التشريعية وأجهزة الرقابة 
النقاط التي أحرزها كل بلد  تناوقد ساعد. بالموازنة، مساءلة السلطة التنفيذية بشأن الموارد الحكومية المستخدمة

قامة مقارنة بين الدولمستبَين  فبغية تقييم درجة الشفافية في الموازنة، . على تحديد مدى التزام الدولة بمبدأ الشفافية وا 
صدارها في مو  دها نظرًا ألن الحكومات يعاينظر االستبيان  في توافر ثماني وثائق أساسية خاصة بالموازنة وشمولها وا 

 .6إدارة المالية العامة مجال في السليمةلممارسات ل الدولية مبادئلة لنشر هذه الوثائق وفقًا لمدعوّ 

من أصل مئة، فصّنفت  03 7بلغ متوسط نقاط منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الموازنة المفتوحة
 20الذي سجللمتوسط العامل بالنسبةل وليس أداء المنطقة أفض. المنطقة من بين المناطق المستبَينة األضعف أداء

واّتضح أن ستة بلدان من أصل الثمانية التي شملها تقييم المنطقة توّفر . مستبَيناً بلدًا  82نقطة من أصل مئة من بين 
 . لمواطنيها معلومات ضئيلة عن الموازنة أو ال توّفر المعلومات لهم على اإلطالق
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فريقيا -0202حة استبيان الموازنة المفتو : 0الجدول   توفير الحكومة لوثائق الموازنة األساسية في منطقة الشرق األوسط وا 
بيان ما قبل  

 الموازنة
اقتراح السلطة 

التنفيذية 
 للموازنة

موازنة  الموازنة المقرة 
 المواطنين

تقارير خالل 
 السنة

مراجعة 
 منتصف السنة

مراجعة نهاية 
 السنة

تقرير التدقيق 
 في الحسابات

تم إعدادها،  ائرالجز 
 غير متوفرة

تم إعدادها، 
 غير متوفرة

تم إعدادها،  لم يتم إعدادها لم يتم إعدادها تم نشرها
 غير متوفرة

تم إعدادها، 
 غير متوفرة

تم إعدادها، 
 غير متوفرة

تم إعدادها،  تم نشرها تم نشرها تم نشرها لم يتم إعدادها تم نشرها تم نشرها لم يتم إعدادها مصر
 وفرةغير مت

تم إعدادها،  العراق
 غير متوفرة

تم إعدادها، 
 غير متوفرة

تم إعدادها، 
 غير متوفرة

تم إعدادها،  لم يتم إعدادها
 غير متوفرة

تم إعدادها، 
 غير متوفرة

تم إعدادها، 
 غير متوفرة

تم إعدادها، 
 غير متوفرة

ها، تم إعداد تم نشرها لم يتم إعدادها تم نشرها تم نشرها تم نشرها األردن
 غير متوفرة

 تم نشرها تم نشرها

تم إعدادها،  تم نشرها لم يتم إعدادها لم يتم إعدادها تم نشرها لم يتم إعدادها لبنان
 غير متوفرة

 لم يتم إعدادها تم نشرها

تم إعدادها،  لم يتم إعدادها تم نشرها لم يتم إعدادها تم نشرها تم نشرها لم يتم إعدادها المغرب
 غير متوفرة

 يتم إعدادهالم 

المملكة العربية 
 السعودية

تم إعدادها،  لم يتم إعدادها
 غير متوفرة

تم إعدادها، 
 غير متوفرة

تم إعدادها،  لم يتم نشرها لم يتم إعدادها لم يتم إعدادها
 غير متوفرة

تم إعدادها، 
 غير متوفرة

تم إعدادها،  اليمن
 غير متوفرة

تم إعدادها،  تم نشرها تم نشرها
 رةغير متوف

تم إعدادها،  تم نشرها لم يتم إعدادها تم نشرها
 غير متوفرة

 www.openbudgetindex.org، 0202استبيان الموازنة المفتوحة : المصدر

 

موازنة المواطنين أو مراجعة نصف  نشر بيان ما قبل الموازنة أوال تقوم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ب
ات إلى وفي حين ُيعزى غياب الوثائق الحكومية المتعلقة بالموازنة في بعض الهيئ. بالحساباتالسنة أو تقرير التدقيق 

الوثائق لمواطنيها  سف إلى امتناع الحكومات عن توفير، ُينسب غيابها في هيئات أخرى ولألتقّيدهتعّذر إعدادها أو 
تعّد : فلنأخذ مثال الجزائر.  هات المانحةعلمًا أن الوثائق تعّد لالستخدام الداخلي أو الستخدامها من جانب الج

بيان ما قبل بما فيها )ستًا من أصل ثماني وثائق خاصة بالموازنة ( 0كما يظهر في الجدول )الحكومة في هذا البلد 
 . ولكنها تنشر فقط الموازنة المقّرة ليّطلع عليها المواطنون( التدقيق بالحساباتالموازنة ومراجعة نصف السنة وتقرير 

وسائل تبّين مضمون ولما لم يكن أي من بلدان المنطقة يعّد وثيقة موازنة المواطنين، ُجّردت أغلبية المواطنين من 
أن سبعة بلدان من أصل ثمانية كذلك أظهر االستبيان . ن الحكومةوغابت أسس الحوار البناء بينهم وبي موازنة الدولة

تعّد ( وهي الجزائر ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية واليمن)ال تنشر تقرير تدقيق الحسابات وأن خمسة منها 
ال يعّدانها على اإلطالق، ما يفترض ( هما لبنان والمغرب)الوثائق لالستخدام الداخلي وحسب، في حين أن بلدين 

اة في الموازنة تهم لجهة تحقيق أهداف السياسة المتوخّ اغياب الوسائل التي تتيح للمواطنين تقييم تقدم أداء حكوم
 . المقّرة
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بعد أكثر "  تقارير خالل السنة"فعلى سبيل المثال، تصدر اليمن . ال تصدر وثائق الموازنة في المنطقة في مواعيدها
في غضون شهر على نهاية فترة رفع  امن شهرين على نهاية فترة رفع التقارير في حين أنه من المفترض إصداره

 . التقارير

وحّتى . المواعيد، برزت بين الشواغل األخرى مسألة شمول وثائق الموازنة المتاحة للمواطنين باعإت وفضاًل عن دقة
السلطة التنفيذية  مشروع الموازنة المقّدم منفي حالة البلدين األفضل أداء في المنطقة، أي مصر واألردن، ال يرد في 

كذلك، ال تصل  االستبيان الوارد فيهاية السنة ن وفي تقرير. إلى نشرها ف المعلومات التي يدعو االستبيانسوى نص
 . المعلومات التي تنشرها مصر إلى حّد النصف

الطبيعية  رة عامة إلى أن البلدان التي تعتمد على إيرادات استخراج المواردو بص ستبيانوعلى صعيد آخر، َخلص اال
وينطبق ذلك . عند قياس شفافية موازناتها تميل إلى تسجيل نقاط منخفضة إنما ديمقراطيات مثل أنظمتهاالتي ال تو 

 في مجالعراق مثاًل أي نقطة من أصل مئة أيضًا على بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث لم تحرز ال
وبالمثل، . 8من واردات الموازنة% 85شفافية الموازنة في حين أن القطاع النفطي المائي في هذا البلد يحتكر حوالي 

يصّنف ستة بلدان  0229لعام " إيكونوميست"الديمقراطية الصادر عن وحدة التقصي االقتصادية في مجلة فإن مؤشر 
.  ويشير إلى أنها ال تضّمن وثائق موازناتها معلومات قّيمة 9من أصل ثمانية في المنطقة على أنها أنظمة استبدادية

ل المكسيك فقد سج)والتبعية إليرادات الهيدروكربون وفي حين يمكن إيجاد استثناءات للعالقة بين شفافية الموازنة 
، تبقى العالقة المباشرة بين األنظمة (اقتصاده يقوم على إيرادات النفطو الموازنة  شفافية فينقاطًا عالية نسبيًا 

 . السلطوية وانخفاض شفافية الموازنة راسخة في معظم األحيان

  انخراط ضعيف لهيئات الرقابة في الموازنة

عني إضفاء الطابع الديمقراطي على الموازنة ضمان الحصول على كامل المعلومات عنها وحسب، بل يعني كذلك ال ي
شراك المواطنين  األخرى الحكوميةالفروع  من قبل  للمال العام إدارة السلطة التنفيذيةوضع الضوابط والتوازنات على  وا 

من  مراقبة الموازنة بفعاليةضعف عامة على صعيد  وجود مكامن 0ُيظهر الجدول . في عملية تحضير الموازنة
ومن بين . شفافية الموازنة فيُيترجم بتدّني النقاط المسجلة  جانب السلطة التشريعية وهيئات الرقابة العليا، وهو ضعف

  فيالحاالت العصيبة، نذكر المملكة العربية السعودية التي ال تنتخب أي سلطة تشريعية على اإلطالق وقد سجلت 
 . نقطة واحدة من أصل مئةشفافية الموازنة 
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 العالقة بين شفافية الموازنة وقوة الرقابة عليها: 0الجدول 
نقاط مراقبة عملية الموازنة من جانب  نقاط مؤشر الموازنة المفتوحة البلد

 السلطة التشريعية
نقاط مراقبة عملية الموازنة من جانب 

 هيئة الرقابة العليا
 03 33 0 الجزائر
 32 20 28 مصر
 24 30 2 العراق
 04 33 52 األردن
 03 30 30 لبنان

 03 33 09 المغرب
 03 2 0 المملكة العربية السعودية

 04 04 05 اليمن
 02 09 09 متوسط المنطقة
 28 22 20 المتوسط العام

 www.openbudgetindex.org، 0202استبيان الموازنة المفتوحة : المصدر

 

نقطة فقط من أصل  09بلغ متوسط النقاط التي سجلتها بلدان المنطقة في األسئلة التي تقّيم قّوة الرقابة التشريعية 
ويشير ذلك إلى أن السلطات التشريعية في هذه الدول تتمتع بصالحيات محدودة وال تحصل على معلومات . مئة

غير كافية، تتمّكن  أو الملحقة وعندما تكون رقابة السلطة التشريعية على الموازنات اإلضافية. وازنةكافية عن الم
أما في الجزائر . أو تلك التي ال تحظى بمساندة الشعب التي تشكل عادًة موقع جدلالحكومة من حجب نفقاتها 

لسطلة التشريعية على الموازنات اإلضافية بعد إنفاق والعراق واألردن ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمن، توافق ا
. األموال المرصودة لها و تعمد السلطة التنفيذية إلى تنفيذ هذه الموازنات من دون نيل موافقة السلطة التشريعية عليها

 تصالحياإصالح المالية العامة إلى أن حول  0202وقد َخُلصت دراسة مماثلة أجراها البنك الدولي في العام 
تي تخّولها النظر بدقة في ال تفتقر إلى الموظفين وهيكليات اللجان الز طقة تتزايد ولكن البرلمانات ال تبرلمانات المن

وتبقى قدرة بعض البرلمانات على مراجعة الموازنات التي ترفعها السلطة التنفيذية أو تغييرها . اتالموازن شاريعم
 فيوبلغ متوسط النقاط التي سّجلتها المنطقة  10.أساسًا ومجزأة محدودًة، وهي تحصل على معلومات غير كاملة

. نقطة من أصل مئة، ما يدّل على محدودية دور هذه الهيئات فيها 02مراقبة الموازنة من جانب هيئات الرقابة العليا 
ال الجزائر ومصر والواقع أن تبعية هذه الهيئات للسطلة التنفيذية يعيق مراقبتها الموازنة بصورة فعالة، كما هي ح

واألردن والمغرب والمملكة العربية السعودية واليمن، حيث يجوز للسطلة التنفيذية أن تقيل رئيس هيئة الرقابة العليا من 
 . منصبه من دون الحاجة إلى نيل موافقة نهائية من السلطتين التشريعية أو القضائية

ففي مصر والعراق والمملكة العربية . مواطن في عملية الموازنةكذلك أبدت البلدان المستبينة  تقصيرًا لجهة إشراك ال
وباستثناء العراق . السعودية ال تكون مناقشة الموازنة مفتوحة للعلن نظرًا لغياب جلسات االستماع العلنية بشكل عام

http://www.openbudgetindex.org/
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مج القطاع ي براوالمغرب، ال يجد مواطنو بلدان المنطقة منبرًا للتعبير عن هواجسهم بشأن الفساد المستشري ف
 . الوطنية رقابةتواصل مع مؤسسات ال اتآلي أي وال توّفر لهم بلدانهم، العام أو مشاريعه

 
 
 مستقاة من جنوب إفريقياالدروس ال

من المفيد بمكان درس مكامن القوة لدى جنوب إفريقيا بعد أن سجلت أعلى نقاط في مؤشر الموازنة 
وتعزيز شفافيتها وتفعيل  وازنةإلشراك المواطن في عملية الم الجهود المبذولة وخاّصًة في مجال المفتوحة
 .المساءلة

ه البالد بعد سقوط سياسة تشهد ذيال غير المسبوقة والتغيير الشامل لقد اغتنمت جنوب إفريقيا الظروف
الفصل العنصري إلحداث تغييرات شاملة وغير مسبوقة، فتبّنت إطار العمل المعني بحقوق اإلنسان الذي 

توفير المسكن والمأكل والرعاية الصحية  من حيثخه دستورها وأخذت على عاتقها احترام هذه الحقوق يرسّ 
شراك  والتعليم لمواطنيها، فضاًل عن مراعاة مبادئ أخرى خاصة بعمل الدولة مثل الشفافية والمساءلة وا 

ما اقتضى إعادة  على األرض، وحّتم العمل بهذا اإلطار ترجمة هذه الحقوق وغيرها فعليًا وتدريجياً . المواطن
 .  الموازنة المرصودة للقطاعات اآلنف ذكرها مخصصاتالنظر في 

وعلى غرار السلطات التشريعية في البلدان اإلفريقية األخرى، كان دور البرلمان في جنوب إفريقيا مهّمشًا لجهة 
عدادها التي تطّلب سّنها عزيمة من جانب النواب وحنكة في  11غير أن التشريعات األخيرة . التخطيط للموازنة وا 

طار االقتصاد الكلي الذي تتحرك أمام اال السياسة، فتحت المج لسلطة التشريعية لمراجعة خطط اإلدارات وموازناتها وا 
 : وتنطوي بعض جوانب دور السلطة التشريعية في عملية الموازنة في هذا البلد على ما يلي. في فضائه

 ان سياسة قبل إصدار بي( وزارة)التقارير عن مراجعة الموازنة وتقّدم التوصيات لكل إدراة  خاّصة تعّد لجان
 .المدىالموازنة المتوسطة 

  لوقت الكافي قبل خمسة أشهر على نهاية السنة المالية لمنح البرلمان ا طلبات المخصصاتيتعّين رفع
 وتقييمها طلباتللتوقف عند ال

  قبل سن قانون  الصغرى الحكوميةللفروع خّصص الموارد يي ذال ون تقسيم الوارداتقانيوافق البرلمان على
 .الموازنة

إلدارات قبل من ا المخصصات طلباتنرى إذًا أن دور البرلمان في مراقبة الموازنة قد تعّزز فأصبح يتلّقى  
 لسلطة التشريعية لمراجعةأمام افتحت التشريعات الجديدة المجال  خمسة أشهر على بداية السنة المالية، وقد

طار ,وبشكل مكّثف كذلك ُأعطيت السلطة . االقتصاد الكلي الذي تعتمده خطط اإلدارات وموازناتها وا 
. لحين تلقي ضمانات بأن المال سينفق بشكل فعال االعتماداتموافقة المؤقتة على التشريعية صالحية ال

نة وهو ال ُيستخدم لحفظ المعلومات وحسب، بل وفضاًل عن ذلك، تم تأسيس مكتب برلماني لشؤون المواز 

إطار موازنة  إن
جنوب إفريقيا من 

ميل يحّد من 
الحكومة بجميع 

إلى سوء  إداراتها
دارة المال  التملك وا 

العام، وينّظم 
انخراط المواطن 
ومشاركته في 
 .عملية الموازنة
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في مجال إدارة هم لالضطالع بمسؤولياتهم تيقوم على فريق عمل مؤهل لمساعدة النواب على تعزيز معرف
 . المالية العامة

 
ولم تعد تلك . 12أو البرامج/للتحقيق في فاعلية اإلدارات و مدقق عاموأخيرًا يمارس البرلمان حقه في تفويض 

التي يوّفرها البرلمان للمواطنين ليعكسوا تجاربهم في الخدمات التي حصلوا عليها مجّرد نظرية بل أصبحت  اآللية
وانخراطه في الحياة التشريعية وذلك بطرق مختلفة  13واقعًا وازداد عدد المساحات المخّصصة لمشاركة المواطن

 :هي كاآلتي
 

  للعلنباتت أغلبية اجتماعات مجلس الشعب واللجان مفتوحة 
 عاتيحول المسائل السياسية ومسوّدات التشر  عاّمة ومفتوحة يتعّين على البرلمان عقد جلسات استماع 

 لقائمة أو السياسات المطّبقة المتعلقة بالتشريعات امخاوفهم لتعبير عنل رفع العرائض بإمكان المواطنين 

  إطار إدارة المالية العامةمثل مختلفة الدورة إعداد الموازنة  القيام بمداخالت في مراحلللمواطنين يحّق 
 .ومشروع قانون اإلعتمادات( على النطاقات الحكومية) وقانون تقسيمهااإليرادات  تقديراتو 

عدادها  .14المحلية اتالتشاورات بشأن الموازنة وفحواها الحكوم يشمل نطاق فعلى عمليتي التخطيط للموازنة وا 
فبعد إعداد . اد موازنة الدولة وأن تلتئم العمليتان في وقت الحقعلى مستوى البلديات أن تشبها عملية إعد

ع المحلي لكتروني ليطلع عليها المواطنون ويكون المجتمالمطبوع واإل بالشكلينالموازنة في مجلس البلدية، تُنشر 
زراء في الحكومة ثّم تندرج هذه الموازنة في عملية إعداد موازنة الدولة نظرًا ألن مجلس الو . بداء الرأيمدعوًا إل

بيان الحسابات المالية وأداء في  المدقق العام بالتدقيق يقومالمحلية يقوم برفع موازنة البلديات إلى البرلمان و 
 . البلديات

تضم و   ,عّدة عمليات تكون متوازية وبخاصة في مرحلة الصياغة إلىإعداد الموازنة في جنوب إفريقيا  رتكزي
 .النطاقات الحكوميةدني و مجتمع المفئات مختلفة من ال

  وذلك بالتشاور مع مجلس على مستوى النطاقات الحكومية كافةتحّدد السلطة التنفيذية أولويات اإلنفاق ،
بمثابة الهيئة االستشارية  يكون مجلس الموازنة. الموازنة ومنتدى الموازنة ولجنة الوزراء المعنية بالموازنة

تنفيذي للمالية وهم تسعة يمثلون المحافظات، ويساعدهم رؤساء وزير المالية وأعضاء المجلس ال ضمّ وي
أما منتدى الموازنة فيضّم مجلس الموازنة وممثلين من الحكومات . الخزينة عن المحافظات ومستشاروها

 . المحلية
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 ؤولية تقديم االستشارة تضطلع اللجنة المالية والضريبية المؤلفة من خبراء استشاريين مستقلين بمس
، وتقوم هذه اللجنة برفع التوصيات (ويكون لها صالحية دستورية)لمختلف الهيئات الحكومية  صياتوالتو 

 . إلى مجلس الموازنة والبرلمان والهيئات التشريعية التابعة للمحافظات

فريقيا وبمراعاة حق الحصول على المعلومات وأخذًا بالحسبان إمكانية تعزيز المشاركة من خالل الشفافية، تعّد جنوب إ
وفضاًل عن . معلومات شاملة تقريباً  اعيدها، وتتضّمن هذه الوثائقا في مو هلموازنة األساسية الثمانية وتنشر وثائق ا

، ويتعّين على الخزينة أن "موازنة المواطن"المطبوع واإللكتروني، تعّد الحكومة وثيقة  بالشكلينتوفير وثائق الموازنة 
ويتم . نهاية كل شهر بيانًا بشأن وارداتها ونفقاتها الفعلية للسنة المالية الجاريةتنشر وفي غضون ثالثين يومًا على 

ثر على نهاية السنة المالية، ويتم التدقيق بحساباتها كفي غضون ثالثة أشهر على األإعداد البيانات المالية السنوية 
مالحظات /ملزمًا إبداء رأي مدقق العامالويكون . في غضون سبعة أشهر على األكثر على نهاية السنة المالية أيضاً 

كذلك يتعّين . لمحددة مسبقاً نوية االس الواردات أهدافواردة في التقرير استنادًا إلى ختامية للبرلمان حول المعلومات ال
 . التقارير على موقعه اإللكتروني ةكاف نشرعليه 

حّد إطار موازنة جنوب إفريقيا من ميل الحكومة وباختصار، وعلى الرغم من وجود بعض الثغرات التي يتعّين سّدها، ي
دارة المال العام، وينّظم انخراط المواطن ومشاركته  تخصيص الوارداتإلى سوء  نطاقاتهابجميع  وا 

 . في عملية الموازنة

 

 توصيات لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشأن السياسة المتّبعة
 

، ولذلك تتمّتع بقدرة عالية على متوسطالمرتفع أو ال انة الدخلفي ختصّنف أغلبية بلدان المنطقة 
هذه ل هذا مايجعل من الضروري. إعداد الوثائق الخاصة بالموازنة وعلى مأسسة الشفافية المالية

تعّبر عن حسن نواياها من خالل التطبيق الفوري لإلصالحات، تصبح الحاجة إلى  أن البلدان
تعتبر التوصيات التالية بناءة ومتناغمة مع جهود تعزيز . اليوم مثل هذا التوثيق أكثر إلحاحاً 

شراك المواطن فيها  . الشفافية الموازنة وا 

 يقتضي هذا التدبير نظريًا بذل المزيد ال . نشر الوثائق الثمانية التي يتم إعدادها بشأن الموازنة
عَلنية الموازنات في  شكل ملحوظبإ عّززي إاّل انهعباء المالية على الحكومة األ أو زيادةمن الجهود 

فعلى سبيل . منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حيث ال ينشر نصف الوثائق التي يتم إعدادها
العام  استبيان نقطة في  05في مؤشر الموازنة المفتوحة حيث سجلت  تقدماً  اليمن أحرزتالمثال، 
وذلك بعد أن ( نقاط 02) 0229 العام استبيان أي أكثر من ضعفي النقاط المسجلة في  0200

تصّنف أغلبية بلدان المنطقة 
على مرتفعة أو متوسطة 

درة الدخل، ولذلك تتمّتع بق
عالية على إعداد الوثائق 
الخاصة بالموازنة وعلى 
 مأسسة الشفافية المالية



  معهد الديمقراطية في جنوب إفريقيا/الحوكمة االقتصاديةبرنامج 
 IBPالدولية الموازنة شراكة 

10 

 

وتقرير  السلطة التنفيذيةمشروع موازنة ي السابق، أي مة الوثيقتين اللتين لم تتوفرا فنشرت الحكو 
 . نهاية السنة

 

 
   لحكومات أن توّفر وثائق ليمكن . نشر معلومات دقيقة وموقوتة عن الموازنة وتوفيرها مجانا

 . قامت وببساطة بنشرها على مواقعها اإللكترونية الموازنة مجانًا وعلى نطاق واسع إذا ما

وباإلضافة إلى ذلك، بوسع الحكومات التي بدأت بنشر المعلومات على المواقع اإللكترونية توفيرها 
وعلى غرار . وتطوير نظام ألرشفة تقارير الموازنة عن األعوام السابقةالسهل قابلة للتنزيل  بأشكال

فير وثائق الموازنة مطبوعة في المكتبات الوطنية والمحلية وفي أذربيدجان، يجدر بالبلدان تو 
 . المساحات المخصصة للمنشورات والمعلومات في المكاتب الحكومية

 

 شراك المواطن في عملية الموازنة ال بّد من تعزيز استقاللية السلطة . التزام مبادئ الرقابة وا 
مكاناتهاو  والهيئات الرقابيةالتشريعية  نوب إفريقيا مثااًل ُيحتذى به نظرًا ألن السلطة تعتبر جو . ا 

تعديله حّتى بعد سّن بصالحية و  الموازنة مشروعالوقت الكافي لمراجعة بالتشريعية فيها تتمتع 
 فيقيا، تمّكنت مصر من رفع نقاطها وفي منطقة الشرق األوسط وجنوب إفري .قانون الموازنة

لزيادة الوقت المتاح أمام السلطة  0224ور في العام شفافية الموازنة ومرّد ذلك إلى تعديل الدست
وبهدف تفعيل . (بندًا بنداً ) على أساس البند التشريعية لدراسة الموازنة، ما سمح بالتصويت عليها

ى السلطة التشريعية أن تعقد جلسات استماع علنية في كل شاركة المواطنين في الموازنة، علم
وبالمثل، يجب أن . الرأيإبداء  زنة وأن تسمح للمجتمع المدنيوامرحلة من مراحل عملية إعداد الم

" الساخنة خطوطال"آلية تشجع هيئات الرقابة العليا إشراك المواطنين في العملية من خالل إنشاء 
  . للتبليغ عن عمليات االحتيال التي ابتكرتها كوريا الجنوبية

 

 ن تساعد في خفض إحباط مواطنيها في بوسع حكومات المنطقة أ. إعداد وثيقة موازنة المواطنن
ما يتعلق بشفافية الشؤون االقتصادية وذلك من خالل نشر وثيقة موازنة المواطن، وهي نسخة 

أولويات كل قطاع ومستوى اإلنفاق على فهم لمواطن لسهلة النشر ومبّسطة عن الموازنة تتيح 
الحكومية  نطاقاتة الأنشطمواطن في وبالتالي، تسّهل هذه الوثيقة انخراط ال. البرامج االجتماعية

 .التي تعتبر تقنية للغاية وتهدئ مخاوف المواطن لجهة عدم فهمها نقاطال تبّسطو كافة 

 

 وأهداف  تبهدف ترسيخ العالقة بين الموازنا. توثيق العالقة بين الخطط التنموية والموازنات
ل األداء تقدَّم على شكل أهداف أن تتضمن الموازنة معلومات حو من السياسة واستدامتها، ال بّد 
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حظ القانون في جنوب إفريقيا يل. حيث يصبح باإلمكان تقييم النفقات على أساسها قابلة للقياس
تقييمات توصيل الخدمة في دورة الموازنة من جديد بعد مراجعة  يتعّين دمجو  جراءهذا اإلمثل 

ستماع العلنية التي تعقد على للمواطنين إبداء آرائهم في جلسات االوهذا يتيح . التخصيصات
مستوى البلديات أو المحافظات أو على مستوى الوطن، ويجيز للمدقق العام إجراء دراسات  

 . يشرف عليها البرلمان

 

  بذل كل من المغرب واألردن ولبنان . للنفقات المدىنحو اعتماد إطار متوسط التقدم متابعة
للنفقات في عمليات إعداد  المدىالمتوسط  المضّمنة في اإلطارجهودًا لدمج اإلصالحات 

أما بلدان أخرى في المنطقة فلم تعتمد بعد هذا . موازناتها ولكن هذه العمليات تبقى منقوصة
من منطلق أنه يساعد الحكومات على اإلحاطة بالسياسات المتبعة اإلطار الذي يعتبر مهمًا 

شكل بيان السياسة المتوسطة وب إفريقيا، يففي جن .وانعكاساتها على اإلنفاق في السنوات المقبلة
على الحاصلة تعديالت ال بإظهارللنفقات  المدىوازنة ويسمح اإلطار المتوسط إطارًا للم المدى

حتى يتمكن البلد من استشفاف  على مّر الزمن خصصات القطاعاتمالوزارات في /خطط اإلدارات
 .المسار التنموي الذي انخرط فيه

 

  كشفت اإلدارة الالمركزية للمالية  .إعداد الموازنة في مجالالمؤسسات والمواطنين التزام بناء قدرة
على مستوى الوطن والبلديات  في قدرات المواطن العامة في جنوب إفريقيا عن قصور

مقياس الحوكمة المحلية الذي طّوره معهد  يقومو . والمحافظات ما انعكس سلبًا على المشاركة
قياس الحكم الرشيد ودرجة االنخراط في الحياة المدنية، ب( IDASA)ريقيا الديمقراطية في جنوب إف

وتحديدًا مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية ورصد مسارات الحوكمة وأنظمتها وسياساتها في 
، نذكر محدودية التشاور 0229ومن بين النتائج التي استخلصها استبيان العام . البلديات وتقييمها
المحلية والمواطنين واقتصارها على التشاروات اإللزامية الملحوظة في النصوص  مع المجتمعات

والواقع أن عميلة التخطيط . القانونية المختلفة وهي تتم بشكل ُصَوري لالمتثال للقانون وليس أكثر
عداد الموازنة التشاركية تهدف الى زيادة مشاركة المواطنين في هذه العملّية ويتضمن ذلك بناء  وا 

وقد استنتج معهد الديمقراطية في جنوب إفريقيا أنه . دراتهم لكي يتمكنوا من تحقيق المشاركةق
وحّتى بعد إشراك المجتمع المدني في عملية التخطيط للموازنة وفسح المجال له للتعبير عن رأيه، 

لضغط ال يتمّتع هذا األخير بفهم مفّصل لعمل الحكومة المحلية وبالتالي فهو يفتقر ألساليب ا
 . تأثير في صنع القرارال التي تتوّخىوالمناصرة الفعالة 
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 تفتح التطورات السياسية والمطالب . اغتنام فرصة تبدل األنظمة لتعزيز شفافية الموازنة
اإلصالحية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا المجال وربما الفرصة األمثل لتعزيز الشفافية 

لمنطقة التعويل على رأسمالها السياسي لنشر المزيد من المعلومات فبوسع بلدان هذه ا. المالية
 . حول الموازنة وتحقيق المطالب اإلصالحية التي تنادي بها شعوبها

 

 
 الخالصة

استبيان الموازنة المفتوحة  ظهرعلى الرغم من تدني مستويات شفافية الموازنة  في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ي
ة، اتضح أن إجراء هذا االستبيان ثالث مرات في فترات زمنية مختلفعد فب. يتغير إلى األحسن ن الوضعأ 0202لعام 

الموازنة المفتوحة  ننقاط اليمن في استبيا تفعلى سبيل المثال، ازداد. ببطء في المنطقة تعّزز ولكنشفافية الموازنة ت
، وتحّسن أداء مصر 0202العام  نقطة من أصل مئة في 05إلى  0229نقاط من أصل مئة في العام  02من 

 نقطة من أصل مئة في 08مقارنة بـ 0202في استبيان العام  022نقطة من أصل  28بشكل ملحوظ فسجلت 
ومنذ إطالق استبيان الموازنة المفتوحة، نشرت حكومتا لبنان ومصر وثائق موازنة المواطنين . 0223استبيان العام 

ولكّن . لتحسين ممكن في المنطقة على الرغم من تدني شفافية الموازنات فيهاا مجال وبذلك، نرى أن. للمرة األولى
السؤال الذي ُيطرح اليوم هو ما إذا ستختار الدول بالفعل االستجابة لمطالب مواطنيها وتنفيذ إصالحات على صعيد 

 . الحوكمة االقتصادية وتعزيز االستقرار السياسي
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