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 خالصة

ويعكس هذا . شهد العقدان المنصرمان تنامي االهتمام بتشجيع حصول الجمهور على معلومات عن الموازنة الحكومية
ن الحصول على هذه المعلومات وعن النشاطات المالية للحكومة أمر ضروري لضمان جعل الحكومات االهتمام حقيقة أ

فالحصول على هذه المعلومات في الوقت المناسب يمكن المواطنين من فهم القرارات التي لها أثر . مسئولة أمام مواطنيها
 . عميق على حياتهم اليومية والمشارآة في صنعها

فموجة الديمقراطية التي اجتاحت العديد من البلدان خالل تسعينات . تمام التطورات العالمية الواسعةآما يعكس هذا االه
إلى ذلك فإن . القرن الماضي جذبت االهتمام إلى قضايا مثل محاربة الفساد، وتأمين خدمات عامة فعالة، والتنمية المجتمعية

لفترة شدت انتباه المجتمع الدولي إلى مخاطر غياب الشفافية الحكومية سلسلة األزمات المالية الخانقة التي حدثت خالل تلك ا
 . والمساءلة المالية في البلدان المتضررة

وقد عمل . 2002وعلى هذه الخلفية بدأ مشروع الموازنة الدولي بتطوير وسيلة تحريات تشكل أساس الدراسة الحالية في 
 بلدًا لجمع معلومات مقارنة من أجل 59دني ومع شرآاء أآاديميين في المشروع خالل السنتين الماضيتين مع المجتمع الم

يمكن الحصول على التقارير الكاملة عن جميع البلدان . ويبين الصندوق أدناه طريقة المسح. تطبيق المسح وتحليل نتائجه
 .org.openbudgetindex.www:  على الموقع59الـ

 سؤاًال متعدد الخيارات، هو أول دراسة تقدم صورة مستقلة غير حكومية عن شفافية 122وهذا المسح، الذي يتضمن 
فهو يقيس آمية المعلومات المتاحة للجمهور عن الموازنة في وثائق الموازنة السبع األساسية . موازنة الحكومية المرآزية

 . سنة الموازنةالتي يتوجب على الحكومات إصدارها خالل 

التوجيهات األساسية التي وضعتها منظمات متعددة – وفي بعض األحيان مأخوذ من –إن الكثير من أسئلة المسح يشبه 
ولكن المسح يتجاوز تلك التوجيهات ليشمل أسئلة تطال أداء وترآيبة المجلس التشريعي والهيئة المستقلة لتدقيق . األطراف
 .الحسابات

لى مساعدة جمهور عريض من منظمات المجتمع المدني والصحفيين والباحثين وصناع السياسة ويهدف هذا البحث إ
وأخصائيي التنمية االقتصادية، من المهتمين بتعريف المساءلة الحكومية والدفاع عن مساءلة مالية أقوى في القطاع العام 

ميين في البلدان المدروسة بمقاييس عملية آما يهدف إلى تزويد المسئولين الحكو. وعن توزيع أفضل لموارد المجتمع
 . لتحسين أداء الموازنة في بلدانهم

 النتائج الرئيسية عن توفر معلومات الموازنة

إن توفر معلومات دقيقة وشاملة وفي الوقت المناسب خالل آل مرحلة من مراحل دورة الموازنة أمر ضروري لضمان 
من البلدان المدروسة ال تحقق هذا % 90 دليل الموازنة المفتوحة فإن وحسب نتائج. مساءلة الحكومة أمام المواطنين

 . المعيار

وهي فرنسا ونيوزيلندا ( بلدًا 59فقط بضع حكومات سجلت نتيجة ممتازة في المسح، الذي بين أن هناك ستة بلدان من أصل 
للجمهور في وثائق الموازنة التي " غزيرة"تقدم معلومات ) وسلوفينيا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة

 . تصدرها

وبوتسوانا هي مثال عن البلد . للمواطنين" قليلة"أو " هامة" بلدًا من البلدان المدروسة، تقدم الحكومة معلومات 30وفي 
نشر تصريح وآان من الممكن أن يترقى تصنيفها لو أنها فقط ت". هامة"الذي ينضوي تحت فئة البلدان التي تقدم معلومات 
وعلى غرار ذلك، آان من الممكن أن يتحسن أداء الحكومة السويدية لو . ما قبل الموازنة قبل جلسات مناقشتها في البرلمان
 . أنها تنشر مراجعة شاملة للموازنة في منتصف العام

 المقدمة إلى المجلس التشريعي فقط يتدهور بفعل العيوب المنهجية في المعلومات" قليلة"إن أداء البلدان التي تقدم معلومات 
 . ويقع آل من األردن وآازاخستان وآينيا تحت هذه الفئة. وإلى الجمهور

أو تقدم معلومات " حد أدنى من المعلومات"التي تقدم ) من البلدان المدروسة% 39 (23إن أآثر ما يثير القلق هو البلدان الـ
هذه البلدان تقصر آثيرًا في تلبية معظم المتطلبات . وازنة بلدهمللمواطنين عن م" ال تقدم أية معلومات"أو " ضئيلة"

 . األساسية النفتاح الموازنة
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أنغوال وبوليفيا وبورآينا فاسو وتشاد ومصر ومنغوليا والمغرب :  بلدان تحتل الدرجة األخيرة في التصنيف هي10وهناك 
وع الموازنة إطالقًا قبل مصادقة المجلس التشريعي، مما ستة من هذه البلدان ال تنشر مشر. ونيكاراغوا ونيجيريا وفيتنام

نيكاراغوا (واثنان منها . يشير إلى الطبيعة المغلقة لعمليات الموازنة لديها وإلى غياب مساءلة الحكومة من قبل الجمهور
 .تنشران مشروع الموازنة قبل تبنيه ولكنهما ال تقدمان سوى معلومات ضئيلة جدًا) وبوليفيا

فكل من سلوفينيا وجنوب . دليل أن الممارسات العالية الشفافية ممكنة في البلدان النامية آما في البلدان المتطورةويظهر ال
 . أفريقيا مثًال تحققان تحسنًا آبيرًا جدًا في شفافية الموازنة تحقق خالل فترة وجيزة من الزمن

داء غالبية البلدان من حيث شفافية الموازنة أمر يثير قلقًا ومع ذلك فإن النتيجة الرئيسية للمسح هي أن النقص الكبير في أ
وتضم هذه الفئة بلدانًا . فأآثر من ثلث البلدان يقدم معلومات قليلة أو ال يقدم أية معلومات عن الموازنة إلى المواطنين. عميقًا

 . وسطضعيفة الدخل وبلدانًا متوسطة الدخل من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والشرق األ

ومن الواضح أن مستوى شفافية الموازنة يتعلق برغبة الحكومة في تحمل المسئولية أمام المواطنين، وليس بعدم قدرتها 
أي أن البلدان التي جاءت في آخر تصنيف دليل الموازنة المفتوحة ال يمكنها أن تتذرع بغياب . على إنتاج هذه المعلومات

 .  ممارسة الشفافية أمر ممكن خالل فترة وجيزة وبتكاليف زهيدةالقدرات، ألن إدخال التحسينات على

 أنظمة الموازنة غالبًا ما تفتقد إلى عمليات المراقبة والتوازن

إن اإلجابات المقدمة على االستبيان . مما يثير القلق أيضًا نتائج الدراسة المتعلقة بآليات مساءلة الحكومة في مسار الموازنة
ي الكثير من البلدان أنه ال السلطة التنفيذية وال التشريعية ملتزمة باستغالل فرص إشراك الجمهور تشير إلى أنه يبدو ف

وهناك عدد آبير من البلدان ال يعقد جلسات . بمسار الموازنة المقترحة وتزويده بالمعلومات الكافية حول هذا المسار
ًا ال تعقد جلسات استماع عامة عن المؤشرات االقتصادية الكلية  بلد59 بلدًا من أصل 24فمثًال، . برلمانية لمناقشة الموازنة
 .  بلدًا عن عقد جلسات استماع عامة عن الموازنات الفردية للوزارات أو المؤسسات25للموازنة، في حين يمتنع 

في البلدان آما يكشف المسح عن نقاط ضعف أساسية وشائعة فيما يتعلق بالمؤسسات الخارجية لتدقيق الحسابات المستقلة 
ال يوجد تدقيق خارجي على اإلدارة المالية للسلطة التنفيذية دون وجود مؤسسة عليا مستقلة وقوية لتدقيق . المدروسة

وهناك عدد آبير بشكل مقلق من البلدان . الحسابات، تعرف في بعض البلدان باسم مدقق الحسابات أو محكمة الحسابات
 بلدًا يمكن للسلطة 16وفي .  بلدًا آخر ينشر معلومات جزئية فقط25و. لجمهور إطالقًاال تنشر تقارير تدقيق حسابات ل) 17(

التنفيذية أن تطرد رئيس هيئة تدقيق الحسابات الخارجية دون موافقة المجلس التشريعي أو القضاء، األمر الذي يدل على 
 . عدم ضمان استقاللية هذا المنصب عن السلطة التنفيذية

 طنين على الحصول على المعلوماتتعزيز قدرة الموا

.  بلدًا من البلدان الممسوحة، ال تنشر الحكومة المعلومات التي تنتجها أصًال الستخدامها الخاص أو للمانحين32في أآثر من 
 وهذا يؤآد. وهكذا يمكن للكثير من البلدان أن تحسن في شفافيتها ومساءلتها بمجرد أن تنشر المعلومات التي تنتجها أصًال

مجددًا أنه حين تمتنع الحكومات عن نشر المعلومات فإن السبب هو عدم رغبتها بذلك وليس عدم قدرتها على إنتاج 
 . المعلومات أو على تحمل نفقات إنتاجها

فاالنترنت توفر للحكومات وسيلة اقتصادية لنشر . لقد تبنى الكثير من البلدان المدروسة نشر وثائق الموازنة على االنترنت
ولكن على الحكومات العمل أآثر من ذلك لنشر وثائق الموازنة، . ائق الموازنة لكل األطراف المهتمة في وقت واحدوث

فمنظمات المجتمع المدني في آثير من البلدان المنخفضة الدخل . والسيما بالنسبة للناس الذين ال تتوفر لديهم تقنية االنترنت
وتحث هذه المنظمات الحكومات على اتخاذ . بلدانهم ال تتوفر لديهم خدمة االنترنتتؤآد أن هناك نسبة آبيرة من السكان في 

إجراءات أخرى إلعالم الجمهور بالموازنة، مثل نشر موازنة المواطنين التي تقدم الموازنة بطريقة يسهل فهمها للمواطن 
 بلدًا تمت 59 بلدان من أصل 10(لى ذلك وقد بينت الدراسة أن هناك عددًا ضئيًال جدًا من البلدان يقدم ع. غير المختص

 ).دراستها
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 استبيان الموازنة المفتوحة

 سؤاًال من أسئلة االستبيان التي تتناول مدى قدرة الجمهور على 91دليل الموازنة المفتوحة هو تلخيص اإلجابات المقدمة على 
. فرة للجمهور في وثائق الموازنة الرئيسية السبعويقّيم الدليل آمية المعلومات المتو. الحصول على معلومات عن الموازنة

 سؤاًال آخر تهدف إلى تقييم مجموعة من الممارسات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لتعزيز المساءلة العامة 31ويتضمن االستبيان 
 . في اإلدارة المالية وفي إعداد الموازنة

وتسأل معظم هذه األسئلة عما يحدث في الواقع، . الحظة والقابلة للتكراروقد صيغت جميع األسئلة بقصد التقاط الظواهر السهلة الم
وتستخدم األسئلة، التي ترآز على محتويات وتوقيت الوثائق األساسية السبع للموازنة، معايير . أآثر مما تسأل عما يتطلبه القانون

لمعايير يعكس، أو مأخوذ من معايير وضعتها مؤسسات ومعظم هذه ا. تستند إلى ممارسات مقبولة عمومًا تتعلق بإدارة المال العام
مدونة الممارسات الجيدة في شفافية الموازنة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وإعالن ليما حول التوجهات مثل متعددة األطراف 

بعة لألمم المتحدة العامة في مبادئ تدقيق الحسابات الصادر عن المنظمة الدولية للمعاهد العليا لتدقيق الحسابات التا
)INTOSAI.( 

تكمن قوة التوجيهات األساسية مثل مدونة الشفافية المالية الصادرة عن صندوق النقد الدولي وإعالن ليما في القابلية الكونية 
ان تلبية ولكن مشروع الموازنة الدولي ال يعتقد أن هذه التوجهات آافية لضم. للتطبيق، بشكل يجعلها مالئمة لمختلف نظم الموازنة
ولهذا فإن استبيان الموازنة المفتوحة يغطي مواضيع إضافية لها أهميتها . الموازنة لحاجات المواطن وضمان المسائلة أمامه

بالنسبة للمجتمع المدني، مثل هل يعقد المجلس التشريعي جلسة استماع عامة عن الموازنة باإلضافة إلى أداء وترآيب هيئة تدقيق 
 .للحكومةالحسابات التابعة 

فاالهتمام ". حق الحصول على المعلومات"ومما يثير اهتمام منظمات المجتمع المدني في العالم بشكل متزايد قوانين 
المتزايد بتحسين تقديم الخدمات يدفع لالهتمام بتزويد المواطنين بمعلومات مفصلة تتناول مثًال المصاريف في قطاع 

إن تبني . ولكن وثائق الموازنة في البلد ال تتضمن عمومًا هذه التفاصيل. حليةالمدارس المحلية أو في قطاع الصحة الم
قوانين حق الحصول على المعلومات يشكل إذن الخطوة األساسية األولى في الكثير من البلدان لتعزيز قدرة المواطنين على 

 . الحصول فعًال على مثل هذه المعلومات

ليل آل سنتين لتغطية عدد متزايدًا من البلدان ولرصد التغيرات في أداء شفافية ويخطط مشروع الموازنة الدولي لنشر الد
 .الحكومة بشكل دائم
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  مقدمةمقدمة) ) 11
لقد انبثق اهتمام المجتمع المدني بتشجيع شفافية الموازنة عبر مبادرة البحث المقارن التي انبثقت من عدد من االتجاهات 

ات موجة االنفتاح الديمقراطي التي اجتاحت العديد من البلدان خالل تسعينات القرن ومن بين هذه االتجاه. العالمية الهامة
الماضي، والتي لفتت االنتباه إلى قضايا مثل محاربة الفساد ومسئولية الحكومة عن تقديم الخدمات العامة وتفكيك مرآزية 

لية التي حدثت خالل تلك الفترة لفتت انتباه إلى ذلك، فإن سلسلة األزمات الما. السلطة والتنمية التي يقودها المجتمع
 . المؤسسات المالية العالمية إلى أهمية الشفافية الحكومية والمساءلة المالية

وإدراآًا منه لهذه التطورات الهامة، بدأ مشروع الموازنة الدولي بوضع وسيلة تحريات تؤمن مراقبة مستقلة لشفافية 
وقد عمل مشروع الموازنة الدولي خالل السنتين . وسيلة أساس دليل الموازنة المفتوحةوتشكل هذه ال. الموازنة عبر البلدان

من أجل جمع معلومات للوصول إلى نتائج دليل ) االستبيان( بلدًا على استخدام هذا الوسيلة 59المنصرمتين، مع شرآاء من 
 . 2006الموازنة المفتوحة 

مدني والصحفيين والباحثين وأخصائيي التنمية االقتصادية في الدفاع عن يهدف هذا البحث إلى مساعدة منظمات المجتمع ال
آما يتيح للمسئولين الحكوميين . تحسين المساءلة المالية في القطاع العام بشكل يؤدي إلى تحسينات ملموسة في حياة الناس
 .فية الموازنةوصناع السياسة في البلدان المدروسة تحديد اإلجراءات الضرورية لضمان المساءلة وشفا

 المنهج

يهدف استبيان الموازنة المفتوحة، الذي وضعه مشروع الموازنة الدولي على مدى ثالث سنوات، إلى جمع معلومات 
وهو يرشد الباحثين عبر آل مرحلة . مقارنة بشأن نشر معلومات عن الموازنة وعن الممارسات األخرى الخاضعة للمساءلة

آما يحدد ويقيم . ة ويساعدهم في تقييم المعلومات التي يجب نشرها في آل مرحلةمن مراحل مسار الموازنة األربع
 . الممارسات المسئولة المتعلقة بالموازنة في آل مرحلة من سنة الموازنة

 سؤاًال تتعلق بنشر معلومات الموازنة لصياغة دليل 91وقد تم تلخيص األجوبة المقدمة عن .  سؤاًال122ويحتوي االستبيان 
 الباقية تغطي مواضيع تتعلق بإمكانية محاسبة السلطة التنفيذية من قبل مؤسسات الحكم 31واألسئلة الـ. ازنة المفتوحةالمو

لذلك فإن االستبيان يغطي فرص مشارآة الجمهور في مناقشة الموازنة ويشجع على تعزيز الدور الرقابي . الرئيسية
. موازنة وجود هيئة تدقيق حسابات خارجية قوية مستقلة عن الحكومةآما يتطلب اإلعداد المسئول لل. للمجلس التشريعي

وعليه فإن االستبيان يغطي جوانب مؤسسية هامة من الهيئة الخارجية لتدقيق الحسابات، أي المؤسسة العليا لتدقيق 
 .الحسابات

 وضع االستبيان واختباره

منهجًا إلجراء ) IDASA(طية في جنوب أفريقيا  جرب باحثون في مشروع الموازنة الدولي ومعهد الديمقرا1999في 
 آانت تجري مبادرتان للبحث في شفافية الموازنة من قبل المجتمع المدني 2002مع حلول عام . بحث عن شفافية الموازنة

فوندار  والثانية بقيادة مرآز IDASAاألولى بقيادة . في عدد من البلدان، واحده في أفريقيا والثانية في أمريكا الالتينية
فقد اختبر . وقد ساهمت هاتان المبادرتان بدور آبير في صياغة االستبيان. المكسيكي للدراسة والبحث في أمريكا الالتينية

 . الباحثون في البلدان المشارآة في هاتين المبادرتين االستبيان، وقدموا مالحظات قيمة في إعادة صياغة األسئلة

 بلدان إضافية من خارج إفريقيا وأمريكا الالتينية خالل 10ختبار وسيلة المسح في آما قام مشروع الموازنة الدولي با
واستفاد مشروع ). بلغاريا، آرواتيا، جمهورية التشيك، الهند، آازاخستان، بولونيا، روسيا، سلوفينيا، تايالند، ترآيا (2003

آما . لدان ذات األنظمة المميزة في إعداد الموازنةالموازنة الدولي من المالحظات في تعديل األسئلة لكي تكون مناسبة للب
آانت المالحظات مفيدة جدًا أثناء قيام المشروع بصياغة دليل نحو استبيان الموازنة المفتوحة، الذي يقدم للباحثين الذين 

 .يجرون االستبيان وصفًا مفصًال لهدف آل سؤال واالفتراضات التي يجب استخدامها لدى اختيار اإلجابات

 تم مجددًا إعادة صياغة االستبيان، مع االستفادة من دراسة واستشارة خبراء في إدارة 2003في النصف الثاني من و
وشمل هذا عرض االستبيان على مؤسسات مالية عالمية وعلى عمال في مجالت . المصاريف العامة من أنحاء العالم

وقد .  بلدًا40نت على شكل دراسة تجريبية تشمل باحثين من وجرت جولة آبيرة ثانية الختبار االستبيان، وآا. اختصاصية
تشرين /وتم نشر نتائج المرحلة التجريبية في أآتوبر. 2004حزيران /أيار ويونيو/ بلدًا عملهم في مايو36أآمل باحثون من 

 . لكي يصار إلى جمع المالحظات وإجراء المزيد من تدقيق االستبيان والدليل المرافق له2004األول 
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 اللجنة االستشارية لمبادرة الموازنة المفتوحة

 :ومن األعضاء. ويضم المشروع لجنة استشارية من المجتمع المدني وخبراء في إدارة المصاريف العامة

 ، مدير تنفيذي، مرآز فوندار للدراسة والبحث في المكسيكهيلينا هوفباور

 يا، مدير تنفيذي، معهد التمويل العام في آرواتآاتارينا أوت

 ، مدير، مشروع الموازنة األفريقية، معهد الديمقراطية في جنوب أفريقياماريت آالسينس

 ، برنامج الشفافية والمساءلة، معهد بروآنغزديفيد دو فيرانتي

 ، مدير، الشفافية العالمية في نيوزيلنداموراي بيتري

 ، مستشار وخبير في إدارة المصروفات العامةمالكولك هولمز

 نائب مدير، مرآز الموازنة وأولويات اإلدارة، إيريس الف

 ، مدير مساعد، مرآز الموازنة وأولويات اإلدارةإسحق شابيرو

 ، زميل مرموق، مرآز الموازنة وأولويات اإلدارةجويل فريدمان

 

 محتوى استبيان الموازنة المفتوحة

داول تغطي األسلوب الذي يتم من خالله توزيع يتألف استبيان الموازنة المفتوحة من أسئلة متعددة الخيارات، مع أربعة ج
يتألف القسم األول من جداول تهدف إلى جمع معلومات عن مستوى نشر . وتنقسم أسئلة االستبيان إلى ثالثة أقسام. الموازنة

تشريعي ويغطي القسم الثاني مشروع الموازنة السنوية الذي تتقدم به السلطة التنفيذية إلى المجلس ال. بيانات الموازنة
األسئلة (، ويغطي توفر معلومات أخرى يمكن أن تفيد في دراسة السياسات والممارسات المتعلقة بالموازنة )55-1األسئلة (

 ).122-67األسئلة (ويغطي القسم الثالث آل مرحلة من المراحل األربعة لعملية إعداد الموازنة ). 56-66

الصادرة عن الحكومة المرآزية، وال يغطي توفر المعلومات على مستوى يقّيم االستبيان المعلومات المتوفرة للجمهور و
وقد تمت . وتستفسر غالبية األسئلة عما يحدث في الممارسة وليس عما يفترض أن يتم حسب القانون. األقاليم أو المحافظات

 وقد طلب من الباحثين .صياغة جميع األسئلة بطريقة تسّهل استخالص الظواهر الجديرة بالمالحظة والقابلة للتكرار
والدليل هو إحالة إلى وثيقة موازنة، أو إلى قانون . ونظرائهم المدققين أثناء ملئهم االستبيان أن يقدموا الدليل على إجاباتهم

أو إلى أية وثيقة عامة أخرى أو تصريح عام من قبل مسئول حكومي أو مقابلة مباشرة مع مسئول حكومي أو مع أي طرف 
 . مطلع آخر

فمثًال، ال تقّيم األسئلة ما إذا آانت . م يهدف االستبيان إلى تقييم نوعية ومصداقية المعلومات التي يمكن أن تقدمها الحكومةل
المعلومات المتعلقة بمصاريف الحكومة أو بالموارد أو بالدين قد حذفت بصورة غير شرعية أو حجبت أو حولت من 

قية تنبؤات االقتصاد الكلي أو االفتراضات االقتصادية المستخدمة في تقديرات آما أنها ال تقّيم مصدا. حسابات الحكومة
 . الموازنة

. وترآز معظم أسئلة االستبيان على محتويات وتوقيت إصدار وثائق الموازنة السبع الرئيسية التي تصدرها جميع البلدان
 وفي أي وقت، على الممارسات الجيدة المقبولة وتعتمد المعايير المستخدمة في تقييم ما هي المعلومات التي يجب نشرها

وهي معايير شبيهة بالمعايير التي وضعتها مؤسسات متعددة الجوانب مثل مدونة . عمومًا في اإلدارة المالية العامة
 الممارسات الجيدة في الشفافية المالية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وإعالن ليما حول التوجهات العامة في مبادئ

، وهي )INTOSAI(تدقيق الحسابات الصادر عن المنظمة الدولية للمعاهد العليا لتدقيق الحسابات التابعة لألمم المتحدة 
منظمة مهنية للمعاهد الوطنية العليا لتدقيق الحسابات أسستها األمم المتحدة بقصد التشارك بالمعلومات والخبرات المتعلقة 

 . بتدقيق حسابات القطاع العام

من قوة التوجيهات األساسية مثل مدونة الشفافية المالية الصادرة عن صندوق النقد الدولي وإعالن ليما في القابلية وتك
ولكن مشروع الموازنة الدولي ال يعتقد أن هذه . الكونية للتطبيق، بشكل يجعلها مالئمة لجميع أنماط الموازنة في العالم

ولهذا فإن استبيان الموازنة .  مع حاجات المواطن وضمان المسائلة أمام المواطنالتوجيهات آافية لضمان استجابة الموازنة
وتشمل هذه المواضيع ما إذا آان المجلس التشريعي . المفتوحة يغطي مواضيع إضافية لها أهميتها بالنسبة للمجتمع المدني

لس التشريعي والمؤسسة العليا يجري جلسة استماع عامة عن الموازنة، آما تشمل عوامل أخرى تتعلق بإشراف المج
 . لتدقيق الحسابات
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 عملية البحث والمراجعة

. القصد من استبيان الموازنة المفتوحة هو تقديم صورة مستقلة وغير حكومية عن شفافية الموازنة في البلدان المدروسة
ولم يشارك في ملء . وميةوجميع الباحثين الذين ملئوا االستبيان ينحدرون من منظمات أآاديمية أو منظمات غير حك

االستبيان أي مسئول حكومي في البلدان الستين المدروسة، رغم أن الباحثين التقوا مسئولين حكوميين للحصول على 
 .إجابات عن بعض األسئلة

وتختلف صالحيات ومجاالت اهتمام مجموعات البحث آثيرًا، ولكن الغاية المشترآة هي تسهيل الحصول على المعلومات 
 آل مرحلة من المراحل األربع لسيرورة الموازنة، وتعزيز سلطة ودور المجالس التشريعية وأداء المؤسسة العليا خالل

وترآز معظم مجموعات البحث على قضايا الموازنة، وتتضمن باحثين خبراء يعملون في قضايا . لتدقيق الحسابات
 . الموازنة على أساس يومي

أو مجموعة باحثين ضمن إحدى المؤسسات، تقديم استبيان واحد يتضمن النتائج وفي آل بلد تعين على باحث واحد، 
أيار /وقد بدأ الباحثون عملهم في مايو. وعليه فإن النتائج المقدمة لكل بلد تستند إلى استبيان آامل واحد. المتعلقة بهذا البلد

ذ المجريات أو التطورات التي تمت بعد وبالتالي لم تؤخ. 2005تشرين األول /، وأآملوا االستبيان في أآتوبر2005
وآما أشرنا من قبل، طلب من الباحثين ونظرائهم المدققين .  في الحسبان عند ملء االستبيانات2005تشرين األول /أآتوبر

 .الذين يملئون االستبيان تقديم أدلة على إجاباتهم

واستغرق األمر، في معظم . ستبيان على حدةوبعد اآتمال العملية، شرع طاقم مشروع الموازنة الدولي بدراسة آل ا
وقد رآزت دراسة المشروع على أن تكون اإلجابات .  أشهر من النقاش مع الباحثين لمراجعة االستبيانات6-3الحاالت، 

وتم التحقق من المعلومات على أساس المعلومات المتوفرة . المقدمة متسقة فيما بينها، ومتسقة فيما بين البلدان المدروسة
للجمهور، مثل وثائق الموازنة التي تنشرها بعض البلدان على االنترنت، والبيانات المجموعة من قبل مرآز المعلومات 
المصرفية، وهو مرآز غير ربحي مقره واشنطن العاصمة ويراقب نشاطات المؤسسات المالية العالمية، وتقارير عن 

ندوق النقد الدولي والتي تغطي الشفافية المالية، وتقارير المادة الصادرة عن ص) ROSC(الرقابة على المعايير واألنظمة 
الرابعة من صندوق النقد الدولي، ووثائق ومنشورات البنك الدولي بما في ذلك مراجعة اإلنفاق الحكومي، وقاعدة بيانات 

 . منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبنك الدولي المتعلقة بممارسات إعداد الموازنة

 زود مشروع الموازنة الدولي الباحثين بدليل استبيان الموازنة المفتوحة، الذي يحدد طريقة البحث التي يجب اتباعها وقد
لملء االستبيان، ويقدم للباحثين أفضل المبادئ والممارسات المتعلقة بشفافية الموازنة، ويفسر المصطلحات األساسية 

 شروحًا مفصلة عن آيفية انتقاء اإلجابات واالفتراضات التي يجب استخدامها آما يقدم. المتعلقة بإدارة اإلنفاق الحكومي
 . للرد على آل سؤال

وبعد انتهاء المراجعة تم إرسال االستبيان إلى اثنين من المدققين غير المعروفة أسماؤهم اشترط أن يكونا مستقلين عن 
دققين أشخاصًا ذوي معرفة عملية بالبلد وبنظام الموازنة وبالفعل آان جميع الم. الحكومة وعن المنظمة التي تقوم بالبحث

وتم اختيارهم بعد دراسة سيرهم الذاتية، وصالتهم الشخصية، وبحوثهم على االنترنت، وسجلهم في مؤتمرات . المتبع فيه
تي نفذت ويرى المشروع أن ال يتم آشف هوية أي من المدققين سواء للجمهور أو للمنظمة ال. مشروع الموازنة الدولي

 . البحث

وقد قام طاقم مشروع الموازنة الدولي بمراجعة مالحظات المدققين وذلك للتأآد من أن المالحظات تتماشى مع منهج 
وقد تم حذف آل مالحظة ال تتماشى مع الدليل، وشارك الباحثون . الدراسة المحدد في دليل استبيان الموازنة المفتوحة

آما قام محررو المشروع باإلشارة إلى جميع التعارضات بهدف . حظات المدققينبدراسة المالحظات وردوا على مال
 . ضمان اتساق االفتراضات في اختيار اإلجابة في جميع البلدان

 "المتوفرة للجمهور"تعريف المعلومات 

المعلومات المتوفرة "وعليه فقد عرفت الدراسة . يرآز استبيان الموازنة المفتوحة على تقييم المعلومات المتوفرة للجمهور
ولذلك . على أنها المعلومات التي يمكن ألي مواطن الحصول عليها بطلب يقدم إلى الجهة المخولة إصدار الوثيقة" للجمهور

فإن هذا التعريف يشمل المعلومات المتوفرة عبر إجراءات محددة تضمن نشر متواقت للوثائق العامة لكل األطراف 
 . ات أو الوثائق التي ال تتوفر إال بالطلبالمهتمة، إضافة إلى المعلوم

هناك بلدان مشمولة بالدراسة قامت بتحديد اإلجراءات التي تضمن نشرًا متزامنًا للوثائق العامة بحيث تحصل عليها آل 
 وقد اعتبرت بعض البلدان أن تبني إجراءات قانونية واضحة لنشر وثائق الموازنة، إضافة إلى احترام. األطراف المهتمة

وقد أقدم العديد من البلدان النامية . هذه اإلجراءات عمليًا، أمر هام للحفاظ على سمعة عالمية في اإلدارة المالية السليمة
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المهتمة بالحصول أو الحفاظ على معاملة تفضيلية في أسواق رأس المال العالمي على تبني مثل هذه اإلجراءات من تلقاء 
 . ات مثل مبادرة نظام نشر البيانات العامة التي أطلقها صندوق النقد الدوليذاتها، أو عبر المشارآة في مبادر

غير أن الكثير من البلدان المدروسة لم يكن لديها أحكام قانونية تنظم نشر معلومات الموازنة، أو أن هذه األحكام موجودة 
وقد أبدى الباحثون . ومات إال بناء على الطلبوفي مثل هذه البلدان ال تقدم المعل. لكن الحكومة ال تلتزم بها في الممارسة

وفي بعض الحاالت، . فيها الكثير من الحرص في اإلجابة على األسئلة التي تعتمد فقط على المعلومات المتوفرة للجمهور
ن وآا. طلبوا من المواطنين أن يتقدموا بطلب الحصول على معلومات عن الموازنة الختبار مدى توفر المعلومات للجمهور

هذا ضروريًا ألنه في بعض البلدان يتم إعداد معلومات أساسية عن الموازنة ولكنها ال تنشر للجمهور أبدًا، أو يقوم 
. المسئولون الحكوميون باتخاذ قرارات اعتباطية تحدد األشخاص التي يمكن تزويدهم بمعلومات عن الموازنة دون غيرهم

ومات بناء على الطلب فقط، وحين يتم رفض طلب ما بالحصول على وثيقة، في الحاالت التي يتم الحصول فيها على المعل
 . تعتبر الوثيقة غير متوفرة للجمهور بغرض الدراسة

إن تعريف المعلومات المتوفرة للجمهور المستخدم في هذه الدراسة يتضمن أن الطريقة التي تختارها الحكومة في نشر 
وبالتحديد، حين تختار الحكومة استخدام االنترنت لنشر وثائقها فإن . ازنة المفتوحةالوثائق ال تؤثر على أدائها في دليل المو

آما أن الحكومات التي تقتصر على نشر وثائقها بصورة مطبوعة ال . ذلك ال يؤثر على ترتيبها وفق دليل الموازنة المفتوحة
التي ال ( التي تظهر في القسم األول من الدراسة ولكن االستبيان يجمع البيانات في الجداول. تعتبر في درجة أقل من غيرها

 .لتبيان الميل المتنامي الستخدام االنترنت) تستخدم في حساب الترتيب على دليل الموازنة المفتوحة

 طريقة حساب النتائج في دليل الموازنة المفتوحة

 استبيان الموازنة المفتوحة التي تتعلق بتوفر  سؤاًال من أسئلة91يتألف دليل الموازنة المفتوحة من معدل نتائج اإلجابة على 
ويعكس ترتيب البلدان مدى توفر معلومات الموازنة للجمهور في الوثائق الرئيسية التي يجب أن . المعلومات للجمهور

 .تصدرها الحكومة خالل سنة الموازنة

يتوافق مع " ب"أو " أ"الجواب . تماالتوتتطلب معظم أسئلة االستبيان أن يقوم الباحث باختيار اإلجابة من بين خمسة اح
على " أ"ويدل الجواب . تتوافق مع الممارسة الضعيفة" د"أو " ج"واإلجابة . الممارسة الجيدة فيما يخص السؤال المطروح

" هـ"أما الجواب الخامس . على أن أحد المعايير لم يتحقق إطالقًا" د"تحقيق أحد المعايير بشكل تام، في حين تدل اإلجابة 
آما طلب من الباحثين أن يقدموا استشهادات وأن يغنوا إجاباتهم على االستبيان . فيعني أن السؤال غير قابل للتطبيق

 .بمالحظات حيث يتطلب األمر

، %33" ج"، والجواب %67" ب"، والجواب %100درجة " أ"وألغراض تتعلق بجمع اإلجابات، أعطي الجواب 
 .غير قابل للتطبيق فلم يحسب في المجموع" هـ"أما الجواب . ةدرجة صفر بالمئ" د"وأعطي الجواب 

وأعطي % 100" أ"غير قابل للتطبيق، في هذه األسئلة أعطي الجواب " ج"أو" ب"أو" أ: "هناك أسئلة لها ثالثة احتماالت
 .غير قابل للتطبيق، وأدى إلى حذف السؤال من المجموع" ج"والجواب . صفر بالمئة" ب"الجواب 

تقدم معلومات " يعني أن حكومته 100 و81 تتعلق بوصف أداء بلد ما على الدليل، فإن البلد الذي يحقق بين وألغراض
، والبلد الذي يحقق "تقدم معلومات مهمة للمواطنين" يعني أن حكومته 80 و61، والبلد الذي يحقق بين "غزيرة للمواطنين

تقدم " يعني أن الحكومة 40 و21، والبلد الذي يحقق بين"اطنينتقدم بعض المعلومات للمو" يعني أن حكومته 60 و41بين 
تقدم معلومات ضئيلة أو ال "يعني أن الحكومة % 20وأخيرًا فإن البلد الذي يحقق أقل من ". القليل من المعلومات للمواطنين

 ".تقدم أية معلومات

 األسئلة المتضمنة في دليل الموازنة المفتوحة
 69، 68، 67، 55-1األسئلة  ن السلطة التنفيذيةمشروع الموازنة المقدم م

 61السؤال  موازنة المواطنين
 74-72األسئلة  تصريح ما قبل الموازنة

 91-84األسئلة  تقارير خالل العام
 96-93األسئلة  مراجعة منتصف العام

 111-102األسئلة  تقرير نهاية العام
 122، 120، 116، 114-112األسئلة  تقرير مدققي الحسابات
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  دليل الموازنة المفتوحةدليل الموازنة المفتوحة) ) 22
ويجب أن . إن ترآيز دليل الموازنة المفتوحة على المعلومات المنشورة في وثائق موازنة البلد يعكس أهمية هذه الوثائق

حيث أن وثائق . تكون وثائق الموازنة هي المصدر القطعي لنشر المعلومات عن الموازنة وعن النشاطات المالية للحكومة
وازنة هي المكان الذي يجب أن يجمع فيه طيف واسع من المعلومات المالية واالقتصادية وأن يقدم للجمهور صورة الم

وهناك ما هو أآثر من الحصول على المعلومات لتحقيق . شاملة عن الوضع المالي للحكومة في بداية سنة الموازنة وخاللها
ملة وفي الوقت المناسب شرط الزم وإن يكن غير آاف من أجل إعداد مسئول للموازنة، ولكن توفر المعلومات الشا
 .الوصول إلى مسار موازنة مرن وخاضع للمساءلة

فهو . يدرس الدليل المعلومات المنشورة في وثائق الموازنة األساسية السبع التي يجب نشرها للجمهور خالل سنة الموازنة
سبة للمهتمين بدراسة وفهم سياسات الحكومة، ويقيم شمولية المواضيع يقيم مدى مالءمة المعلومات المقدمة في الوثائق بالن

فوثائق الموازنة هي المكان الذي تنشر فيه الحكومة أولوياتها، وهي المكان الذي . التي تغطيها الوثائق وتوقيت نشر الوثائق
 تثر لدليل الموازنة المفتوحةإلجمالية وعلى هذا فإن النتائج ا. يمكن للمواطنين أن يقارنوا أولوياتهم مع أولويات الحكومة

 . القلق

تظهر نتائج دليل الموازنة المفتوحة أن هناك القليل من البلدان التي تقدم معلومات غزيرة عن الموازنة تسمح بمساءلة 
 -المتحدة  فرنسا ونيوزيلندا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا والواليات المتحدة والمملكة - 59 بلدان من أصل 6هناك . الحكومة

 . تقدم معلومات غزيرة في وثائق الموازنة التي تصدرها

 المدروسة الباقية فهي إما تقصر في إصدار واحدة أو أآثر من وثائق الموازنة الرئيسية، أو أن المعلومات 53أما البلدان الـ
ال تقدم )  بلدان10 من آل 9(لدليل إن الغالبية الساحقة من البلدان المدروسة في ا. المتضمنة في هذه الوثائق تكون ناقصة

 .معلومات آافية تمكن المواطن من مساءلة الحكومة على استخدام وإدارة الموارد العامة
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 بلدان تحت فئة البلدان التي تقدم معلومات هامة، ولكن أداءها تراجع بسبب عدم إصدارها واحدة أو أآثر من 9هناك 
ولكن أداءها تأثر آونها ال تصدر . سوانا مثال للبدان التي تنضوي تحت البلدان التي تقدم معلومات هامةبوت. الوثائق الحيوية

على غرار ذلك السويد التي يعتبر أداؤها جيدًا لوال فشلها في إصدار مراجعة منتصف العام واحدة . تصريح ما قبل الموازنة
 . شاملة تغطي آل المصاريف

ها سيء في الدليل بسبب نقص المعلومات التي ينشرونها في مشروع الموازنة المجدول في وهناك حكومات أخرى ترتيب
وهذه تضم ". تقدم بعض المعلومات"آانت هذه حالة العديد من البلدان المصنفة في فئة البلدان التي . المجلس التشريعي

 .  تصدر تقارير خالل العام أو في نهاية العاماألردن وآازاخستان وآينيا، وهناك بلدان أخرى وضعت في هذه الفئة ألنها ال

 2006دليل الموازنة المفتوحة لعام 
  البلدانآمية المعلومات المنشورة حسب

   المملكة المتحدة سلوفينيا فرنسا
   الواليات المتحدة جنوب إفريقيا نيوزيلندة

   رومانيا النرويج بوتسوانا
   آوريا الجنوبية بيرو البرازيل

   السويد بولونيا جمهورية التشيك

  سريالنكا المكسيك الهند بلغاريا
  تنزانيا ناميبيا إندونيسيا آولومبيا
  ترآيا باآستان األردن آوستاريكا
   غينيا الجديدة آازاخستان آرواتيا
   الفلبين آينيا غانا
   روسيا ماالوي االغواتيم

 

  زامبيا جورجيا بنغالدش ألبانيا
   هندوراس الكاميرون الجزائر
   نيبال اإلآوادور األرجنتين
   أوغندة السلفادور أذربيجان

  فيتنام المغرب تشاد أنغوال
   نيكاراغوا مصر بوليفيا

   نيجيريا منغوليا بورآينا فاسو

لتي يمكن الحصول عليها من وثائق  سؤاًال من استبيان الموازنة المفتوحة، وهي األسئلة المتعلقة بالمعلومات ا91تم تصنيف البلدان وفق نتائج اإلجابات المقدمة عن 
 61 على أنها تقدم معلومات غزيرة، والبلدان التي حققت بين 100 و81وقد صنفت البلدان التي حققت بين . الموازنة الرئيسية السبع التي يجب أن تصدرها جميع الحكومات

 على 20 و0 على أنها تقدم الحد األدنى من المعلومات، وبين 40 و21لمعلومات، وبين  على أنها تقدم بعض ا60 و41 على أنها تقدم معلومات هامة، والتي حققت بين 80و
 .أنها نادرًا ما تقدم معلومات أو ال تقدم إطالقًا أية معلومات

توفر معلومات واسعة 
 للمواطنين

تقدم معلومات هامة 
 للمواطنين

تقدم بعض المعلومات 
 للمواطنين

تقدم الحد األدنى من 
 المعلومات للمواطنين

نادرًا ما تقدم أو ال تقدم 
 طنينمعلومات إطالقًا للموا
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 بلدًا تقع في الفئتين األخيرتين تقدم حدًا أدنى من المعلومات أو ال تقدم أية معلومات 23األهم من آل ذلك أن هناك 
 متطلبات إن عدم تقديم الحد األدنى من المعلومات عن الموازنة يشكل تقصيرًا آبيرًا بمقياس. لمواطنيها عن موازنة البلد

 . الموازنة المفتوحة

أنغوال وبوليفيا وبورآينا فاسو وتشاد ومصر ومنغوليا والمغرب :  بلدان تحتل الدرجة األخيرة في التصنيف هي10هناك 
ستة من هذه البلدان ال تنشر مشروع الموازنة إطالقًا قبل مصادقة المجلس التشريعي، مما . ونيكاراغوا ونيجيريا وفيتنام

واثنان من هذه البلدان هما . الطبيعة المغلقة لعمليات الموازنة لديهم وإلى غياب مساءلة الحكومة أمام الجمهوريشير إلى 
 .نيكاراغوا وبوليفيا تنشر مشروع الموازنة قبل تبنيه ولكنها تقدم معلومات ضئيلة جدًا فقط

فسلوفينيا وجنوب أفريقيا .  آما في البلدان المتطورةويظهر الدليل أن الممارسات العالية الشفافية ممكنة في البلدان النامية
وخالل عقد واحد من الزمن استطاع هذان . مثًال حققتا تحسنًا آبيرًا جدًا في شفافية الموازنة خالل فترة وجيزة من الزمن

ص علنية وثائق البلدان تحويل الدفاتر المغلقة للتخطيط المرآزي والفصل العنصري إلى التزام بالممارسات الجيدة بخصو
 . الموازنة

ومع ذلك فإن النتيجة الرئيسية للمسح هي أن الضعف الكبير في أداء غالبية البلدان في مجال شفافية الموازنة أمر يثير قلقًا 
.  بلدًا يقدم معلومات قليلة أو ال يقدم أية معلومات عن الموازنة إلى المواطنين23 بلدًا شملها المسح، هناك 59ففي . عميقًا

وتضم هذه الفئة عددًا من البلدان التي تلقت مساعدات آبيرة من المانحين لسنوات عديدة وتتمتع بسمعة حسنة لدى 
وتضم قائمة البلدان الضعيفة األداء بلدان ضعيفة الدخل وبلدان متوسطة الدخل من أفريقيا . المستثمرين والمانحين الدوليين

 . وآسيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط

فهو ال يشير إلى اتجاهات تحّسن أو . ويقدم دليل الموازنة المفتوحة صورة عن توفر معلومات الموازنة للجمهور في آل بلد
لكن . ويأمل مشروع الموازنة الدولي أن تظهر الدراسات المستقبلية هذه االتجاهات. تراجع بيئة تقديم المعلومات في آل بلد
وازنة في البلد يتعلق برغبة الحكومة في تحمل المسئولية أمام المواطنين، وليس بعدم الواضح هو أن مستوى شفافية الم
أي أن البلدان التي جاءت في آخر تصنيف الدليل ال يمكنها أن تتذرع بغياب القدرات، . قدرتها على إنتاج هذه المعلومات

 .وجيزة وبتكاليف زهيدةألن إدخال التحسينات الجذرية على ممارسة الشفافية أمر ممكن خالل فترة 
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  نظرة متأنية على الوثائق الرئيسية للموازنةنظرة متأنية على الوثائق الرئيسية للموازنة) ) 33
تظهر الدراسة المتأنية لوثائق الموازنة السبع الرئيسية التي يجب أن تصدرها الحكومة خالل سنة الموازنة، أن الحكومات 

د تنفيذ الموازنة تصبح المعلومات ولكن عن. تميل إلى نشر معظم المعلومات في مشروع الموازنة السنوية الذي تتقدم به
وهذا الشح بالمعلومات خالل تنفيذ الموازنة يثير القلق حول محاسبة الحكومة عن قرارات الصرف . شحيحة أآثر فأآثر

وتشير نتائج التحريات أيضًا إلى أن هناك مجاًال واسعًا لتحسين . وجمع اإليرادات والتزامها بمستويات الدين المفوضة بها
 .  الحكومة من خالل تعزيز دور المجلس التشريعي وتدقيق الحساباتمساءلة

 عدم نشر المعلومات المعّدة

من النتائج المدهشة التي آشفت عنها التحريات العدد الكبير من وثائق الموازنة التي تمتنع الحكومة عن نشرها، وهي تعدها 
 بلدًا بمقابلة مسئولين حكوميين لمعرفة ما هي 59الباحثون في وقد قام . من أجل استخدامها الخاص أو تقديمها إلى المانحين
 . الوثائق التي يتم إعدادها بالفعل ولم تنشر للجمهور

 بلدًا، تحضر الحكومات المعلومات التي يجب آشفها في تصريح ما قبل الموازنة، 23مثًال، يظهر الجدول أدناه أنه في 
التي تقوم فيها المؤسسة العليا لتدقيق )  بلدًا23( هو العدد الكبير من البلدان وما يثير القلق. ولكنها ال تنشرها للجمهور

 . الحسابات بإعداد تقارير تدقيق الحسابات، ولكن دون أن يصار إلى نشرها

تقوم بإعداد المعلومات التي يمكن نشرها في واحدة أو أآثر من وثائق الموازنة السبع )  بلدًا32(أآثر من نصف البلدان 
وهذا يشير إلى أن هذه البلدان تستطيع أن تحسن شفافيتها بشكل سريع، وذلك ببساطة من خالل نشر المعلومات . رئيسيةال

األمر الذي يدل على أن الحكومة ال تنشر المعلومات ألنها ال تريد ذلك وليس ألنها عاجزة عن إعداد . التي تم إعدادها سلفًا
 .المعلومات أو عن تحمل تكاليف إعدادها
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  دولة قامت بتعبئة االستبيان59نتائج : الدول التي توفر الوثائق األساسية للموازنة: )2(الجدول 

 

 مشروع الموازنة المقدم من السلطة التنفيذية

ففي هذه . من أهم الوثائق التي تصدر خالل سنة الموازنة هي مشروع الموازنة السنوية الذي تتقدم به السلطة التنفيذية
وتعني مصادقة المجلس التشريعي على المشروع أنه يوافق على . ثيقة تعلن الحكومة عن أولوياتها خالل السنة المقبلةالو

 بلدًا تمت دراستها تقدم 59ومما يثير آثيرًا من القلق أن الدراسة بينت أن هناك خمسة بلدان من أصل . األولويات المذآورة
فرنسا ونيوزيلندا وجنوب : وهذه البلدان هي. غزيرة ضرورية لمساءلة الحكومةللمواطنين في مشروع الموازنة معلومات 
 . أفريقيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة

ال يقدم صورة شاملة عن ) أو سلسلة الوثائق التي تشكل المشروع(إن سبب األداء الضعيف لباقي البلدان هو أن المشروع 
مثًال، الوثائق في بعض البلدان ال تعرض أهداف . المقبلة أو خالل السنوات القادمةالموقف المالي للحكومة خالل السنة 

وهناك حكومات ال تعطي معلومات مفصلة . سياسات الحكومة وال تشرح آيف تساهم خطة اإلنفاق في تحقيق هذه األهداف
منح المقدمة إلى مستويات أخرى من عن اإليرادات المتوقعة أو عن قيمة التخفيضات الضريبية أو عن وجهة التحويالت وال

الحكومة أو عن المساعدات المقدمة إلى هيئات مثل الشرآات العامة أو عن خطط االقتراض أو عن أي تقصير في دفع 
وأخيرًا هناك حكومات ال تكشف تقديراتها المالية وغير المالية وال تكشف . مستحقات الديون أو عن ضمانات القروض

الحالي أو عن المسئوليات والمخاطر المستقبلية على الرواتب التقاعدية وغيرها من مشاريع الضمان معلومات عن األداء 
 .االجتماعي

 تصريح ما قبل الموازنة 13 23 23

 اقتراح السلطة التنفيذية 6 53

59 0  الموازنة المقّرة

 تقارير خالل العام 3 9 47

 تقرير منتصف العام 22 11 26

 تقرير نهاية العام 45 50

42 13 4  تقرير مدققي الحسابات

. 10 20 30 40 50 60 

 ال يتم إعدادها أصًال يتم إعدادها ولكن ال تنشر للجمهور تقرير تنشر للجمهور
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ومن النتائج المهمة للتحريات هي أن هناك العديد من البلدان التي ال تنشر مشروع الموازنة قبل مصادقة المجلس التشريعي 
وهذه .  بشكل يمنع أية مناقشة عامة للموازنة–وازنة سرية حتى يتبناها المجلس التشريعي فهناك ستة بلدان تبقي الم. عليه

إن هذه الممارسة تحد من قدرة الجمهور ومنظمات . أنغوال وبورآينا فاسو وتشاد ومصر ومنغوليا وفيتنام: البلدان هي
ير من القلق بشأن المساءلة الديمقراطية في هذه المجتمع المدني على المشارآة في مناقشة الموازنة، األمر الذي يثير الكث

 . البلدان

 مشروع الموازنة المقدم من السلطة التنفيذية
 آمية المعلومات المنشورة حسب البلدان

   الواليات المتحدة جنوب إفريقيا فرنسا
    المملكة المتحدة ندةنيوزيل

 سلوفينيا بيرو ناميبيا جمهورية التشيك بوتسوانا
 آوريا الجنوبية بولونيا النرويج غانا البرازيل
 السويد رومانيا غينيا الجديدة ماالوي آولومبيا

 ترآيا نيبال إندونيسيا الكاميرون الجزائر
 أوغندة باآستان األردن آوستاريكا األرجنتين
  الفلبين آازاخستان غواتيماال أذربيجان
  سريالنكا آينيا هندوراس بنغالدش
  تنزانيا المكسيك الهند بلغاريا

  روسيا جورجيا اإلآوادور بوليفيا
  زامبيا نيجيريا السلفادور آرواتيا

 فيتنام المغرب مصر بورآينا فاسو ألبانيا
  نيكاراغوا منغوليا تشاد أنغوال

وهذه األسئلة تغطي مشروع .  في استبيان الموازنة المفتوحة55 إلى 1ابات المقدمة على األسئلة من تم حساب النسبة المئوية ألداء البلدان في مشروع الموازنة وفق اإلج
 على أنها 100 و81وقد صنفت البلدان التي حققت بين . الموازنة المقدم من السلطة التنفيذية وأية وثيقة داعمة يمكن أن ترفق به عند تقديمه للدراسة في المجلس التشريعي

 على أنها 40 و21 على أنها تقدم بعض المعلومات، وبين 60 و41 على أنها تقدم معلومات هامة، والتي حققت بين 80 و61مات غزيرة، والبلدان التي حققت بين تقدم معلو
 . على أنها نادرًا ما تقدم معلومات أو ال تقدم إطالقًا أية معلومات20 و0تقدم الحد األدنى من المعلومات، وبين 

توفر معلومات واسعة 
 للمواطنين

تقدم معلومات هامة 
 للمواطنين

تقدم بعض المعلومات 
 للمواطنين

تقدم الحد األدنى من 
 المعلومات للمواطنين

نادرًا ما تقدم أو ال تقدم 
 معلومات إطالقًا للمواطنين
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 تصريح ما قبل الموازنة

 بلدًا من البلدان المدروسة سلوآًا جيدًا بإصدار تصريح ما قبل الموازنة يكشف مستويات اإلنفاق واإليرادات خالل 23تبنى 
 بمناقشة المؤشرات العامة قبل أن تتخذ السلطة األمر الذي يسمح. صياغة الموازنة، قبل تقديمها إلى المجلس التشريعي

في بعض البلدان يقدم تصريح ما قبل الموازنة . التنفيذية قرارات تفصيلية بشأن توزيع الموازنة على القطاعات والبرامج
 .إلى المجلس التشريعي ليصادق عليه، األمر الذي يعزز الدور اإلشرافي له

 

 )4(الجدول 

 

ال تقدم تصريح ما قبل الموازنة خالل المرحلة األولى )  بلدًا36(ك أآثر من نصف البلدان المدروسة بينت التحريات أن هنا
وهذا يدل على أن هذه المرحلة هي األصعب من . من مسار الموازنة، حين تقوم السلطة التنفيذية بصياغة مشروع الموازنة

من البلدان خلف أبوب مغلقة بمساهمة عامة ضئيلة وبنشر ناحية الحصول على المعلومات، وأن الموازنة توضع في العديد 
 . القليل من المعلومات

 تصريح ما قبل الموازنة
 آمية المعلومات المنشورة حسب البلدان

  المملكة المتحدة  تنزانيا آازاخستان الكاميرون
   ترآيا منغوليا آرواتيا
   أوغندة روسيا جورجيا

  زامبيا سلوفينيا نيجيريا البرازيل
   جنوب إفريقيا غينيا الجديدة فرنسا
   آوريا الجنوبية بيرو آينيا

   السويد بولونيا نيوزلندة
 

حققت فالبلدان التي .  من استبيان الموازنة المفتوحة74 و73 و72تم حساب النسبة المئوية ألداء البلدان في تصريح ما قبل الموازنة بناء على اإلجابات المقدمة على األسئلة 
وضعت في فئة البلدان التي تقدم معلومات جزئية، والبلدان التي % 0ولكن أآثر من % 100هي التي وضعت في فئة األداء األفضل، والبلدان التي حققت أقل من % 100

 .وضعت في فئة البلدان التي ال تنشر تصريح ما قبل الموازنة% 0حققت 

تقدم : بلدان األداء األفضل
  للمواطنينغزيرةمعلومات 

تقدم معلومات جزئية 
 للمواطنين

ال تقدم تصريح ما قبل 
 الموازنة للمواطنين

  نيبال غواتيماال بورآينا فاسو ألبانيا
  نيكاراغوا هندوراس تشاد الجزائر
  النرويج الهند آولومبيا أنغوال

  باآستان إندونيسيا آوستاريكا األرجنتين
  الفلبين األردن جمهورية التشيك أذربيجان
  رومانيا ماالوي اإلآوادور بنغالدش
  سريالنكا المكسيك مصر بوليفيا
  الواليات المتحدة  المغرب السلفادور بوتسوانا
  فيتنام ناميبيا غانا بلغاريا
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 التقارير خالل العام

معظم البلدان المدروسة ال تقدم أية معلومات أو تقدم معلومات جزئية في تقاريرها الشهرية أو الفصلية عن التقدم في تنفيذ 
يسمح للمجلس التشريعي وللمجتمع المدني بإثارة أسئلة هامة عن أداء إن تقديم هذه التقارير في الوقت المناسب . الموازنة

 . السلطة التنفيذية حين تبتعد عن السياسات التي تمت المصادقة عليها في الموازنة

. على السلطة التنفيذية أن تصدر تقارير دورية تبين فيها المصاريف التي تمت واإليرادات التي جمعت والديون المترتبة
تقارير أساسية لضمان المساءلة، حيث تسمح للجمهور بمعرفة مدى التزام الحكومة بالمصاريف المقّرة في الموازنة وهذه ال

 .وبأهداف اإليرادات وبإبقاء الديون تحت السقف المفوضة به

 )5(الجدول 

 

وما يثير القلق هو أن أآثر .  بلدًا فقط تقدم معلومات مهمة في تقاريرها خالل العام15الجدول المرفق يظهر أن هناك ولكن 
 . بلدًا ال تنشر أية معلومات على اإلطالق12تقدم معلومات جزئية فقط، وهناك )  بلدًا32(من نصف البلدان المدروسة 

 لتقارير خالل العام عن تنفيذ الموازنةا
 آمية المعلومات المنشورة حسب البلدان

  نيجيريا آوستاريكا بوليفيا الجزائر
  أوغندة غانا الكاميرون أنغوال
  فيتنام إندونيسيا تشاد أذربيجان

  سريالنكا نيوزلندة ترآيا بلغاريا
  البرازيل بولونيا الواليات المتحدة بيرو
  السويد سلوفينيا فرنسا ألمانيا

   منغوليا المكسيك جنوب إفريقيا
 

فالبلدان التي .  من استبيان الموازنة المفتوحة92-84سئلة تم حساب النسبة المئوية ألداء البلدان في التقارير خالل العام عن تنفيذ الموازنة حسب اإلجابات المقدمة على األ
أما البلدان . وضعت في فئة البلدان التي تقدم معلومات جزئية% 0وما دون، ولكن أآثر من % 89وضعت في فئة األداء األفضل، وتلك التي حققت % 100-90حققت بين 
 .الل العامفوضعت في فئة البلدان التي ال تنشر تقارير خ% 0التي حققت 

تقدم : بلدان األداء األفضل
  للمواطنينغزيرةمعلومات 

تقدم معلومات جزئية 
 للمواطنين

بلدان ال تنشر تقارير خالل 
 العام

  باآستان آازاخستان آوادوراإل ألبانيا
  غينيا الجديدة آينيا مصر األرجنتين
  الفلبين ماالوي السلفادور بنغالدش
  روسيا المغرب جورجيا بوتسوانا

  آوريا الجنوبية ناميبيا غواتيماال بورآينا فاسو
  تنزانيا نيبال هندوراس آولومبيا
  المملكة المتحدة نيكاراغوا الهند آرواتيا

  زامبيا النرويج األردن رية التشيكجمهو
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 مراجعة منتصف العام

إن على السلطة . أن سبعة بلدان فقط من البلدان المدروسة تقدم مراجعة شاملة في منتصف العاميبين الجدول المجاور 
 أشهر من بدء سنة الموازنة لمناقشة أية مصاعب أو تغيرات في الفرضيات االقتصادية 6التنفيذية أن تنشر هذه الوثيقة بعد 

 .رادات والدين في الفترة الباقية من سنة الموازنةوآيفية تأثير هذه التغييرات على المصاريف الحكومية وعلى اإلي

مثًال، يمكن للتقلب الحاصل في أسعار بعض السلع آالنفط والغاز أن يؤدي إلى تغيرات آبيرة في إيرادات الدول الغنية 
 في تقرير ويجب ذآر تأثير هذه العوامل للجمهور. بالموارد، في حين يؤدي إلى زيادة غير متوقعة في إنفاق الدول األخرى

 .ال تصدر مثل هذا التقرير)   بلدًا33(ومع ذلك فإن أآثر من نصف عدد البلدان المدروسة . منتصف سنة الموازنة

 )6(الجدول 

 مراجعة منتصف العام
 آمية المعلومات المنشورة حسب البلدان

  الواليات المتحدة جنوب إفريقيا النرويج فرنسا
   المملكة المتحدة لوفينياس نيوزلندة

-90ت فالبلدان التي حقق.  من استبيان الموازنة المفتوحة96-93تم حساب النسبة المئوية ألداء البلدان في تقرير مراجعة منتصف العام حسب اإلجابات المقدمة على األسئلة 
وضعت في فئة البلدان التي تقدم معلومات جزئية، والبلدان التي حققت % 0وما دون، ولكن أآثر من % 89وضعت في فئة األداء األفضل، والبلدان التي حققت % 100

 .في فئة البلدان التي ال تنشر تقرير منتصف العام% 0

تقدم : بلدان األداء األفضل
  للمواطنينغزيرةمعلومات 

تقدم معلومات جزئية 
 للمواطنين

نشر مراجعة بلدان ال ت
 منتصف العام

  روسيا نيبال غانا  بورآينا فاسو
  آوريا الجنوبية باآستان الهند الكاميرون

  سريالنكا بيرو إندونيسيا جمهورية التشيك
  زامبيا الفلبين المكسيك مصر
   بولونيا ناميبيا جورجيا

 

  رومانيا األرردن بلغاريا ألبانيا
  السويد آازاخستان تشاد الجزائر
  تنزانيا آينيا آولومبيا أنغوال

  ترآيا ماالوي آوستاريكا األرجنتين
  أوغندة منغوليا آرواتيا أذربيجان
  فيتنام المغرب اإلآوادور بنغالدش
   انيكاراغو السلفادور بوليفيا
   نيجيريا غواتيماال بوتسوانا
   غينيا الجديدة هندوراس البرازيل
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 تقرير نهاية العام

 من ويجب أن تكون هذه الوثيقة أآثر. في نهاية السنة المالية، على السلطة التنفيذية أن تصدر تقريرًا شامًال في نهاية السنة
 تتضمن آخر المعلومات عن تنفيذ –مجرد تقرير مالي، بل يجب أن تكون تقريرًا أساسيًا لمساءلة الحكومة أمام المواطنين 

ويجب أن توضح الوثيقة العالقة بين اإلنجازات . أهداف وتحسينات ونتائج السياسات التي وضعتها الحكومة في بداية السنة
 . وآيفية إنفاق الحكومة ألموالها

في .  بلدان فقط من بين البلدان المدروسة قدمت معلومات غزيرة في هذه الوثيقة9وبالرغم من أهمية تقرير بداية العام، فإن 
 بلدان لم تصدر تقريرًا على اإلطالق أو لم تصدر تقريرًا 9 بلدًا معلومات جزئية في تقرير نهاية العام، وهناك 41حين قدم 

 .سنوية للسنة التاليةمستقًال عن مشروع الموازنة ال

 )7(الجدول 

 

 تقرير نهاية العام
 آمية المعلومات المنشورة حسب البلدان

   تنزانيا غانا أذربيجان
   ترآيا ماالوي بنغالدش
   أوغندة نيجيريا الكاميرون

   آوريا الجنوبية بولونيا البرازيل
   السويد سلوفينيا فرنسا
   المملكة المتحدة وب إفريقياجن نيوزلندة

% 100-80فالبلدان التي حققت .  من استبيان الموازنة المفتوحة111-102تم حساب النسبة المئوية ألداء البلدان في تقرير نهاية العام حسب اإلجابات المقدمة على األسئلة 
في % 0وضعت في فئة البلدان التي تقدم معلومات جزئية، والبلدان التي حققت % 0وما دون، ولكن أآثر من % 79في فئة األداء األفضل، والبلدان التي حققت وضعت 

 .فئة البلدان التي ال تنشر تقرير نهاية العام

تقدم : بلدان األداء األفضل
  للمواطنينغزيرةمعلومات 

تقدم معلومات جزئية 
 للمواطنين

  نهاية العامتنشر تقريرال 

  الفلبين آينيا آرواتيا ألبانيا
  رومانيا المكسيك جمهورية التشيك الجزائر
  روسيا منغوليا اإلآوادور أنغوال

  يالنكاسر المغرب مصر األرجنتين
  الواليات المتحدة ناميبيا السلفادور بوليفيا
  فيتنام نيبال جورجيا بوتسوانا
  زامبيا نيكاراغوا غواتيماال بلغاريا

   النرويج هندوراس بورآينا فاسو
   باآستان إندونيسيا تشاد

   غينيا الجديدة األردن آولومبيا
   بيرو آازاخستان آوستاريكا
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 )8(الجدول 

 

 تقرير تدقيق الحسابات

ويجب أن يصدر تقرير . يجب أن يكون في آل بلد مكتبًا مستقًال عن السلطة التنفيذية يقوم بتدقيق الحسابات السنوية للحكومة
دقق حسابات داخلي تابع للحكومة أو أي وليس من قبل م(شهادة مدقق الحسابات من قبل هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية 

في معظم البلدان يكون المدقق الخارجي جزءًا من المجلس التشريعي أو من القضاء حسب ). جهة أخرى مرتبطة بالحكومة
يراجع المدققون المصاريف لضمان أن يكون اإلنفاق متماشيًا مع المتطلبات واإلجراءات التي صادق . القانون المدني للبلد

 .ا المجلس التشريعي في الموازنة السنوية ومع قوانين الموازنة في البلدعليه

ال تصدر تقارير تدقيق حساب )  بلدًا17(ويظهر الجدول التالي أن هناك عددًا آبيرًا إلى حد يثير القلق من البلدان المدروسة 
 . بلدًا تنشر معلومات جزئية فقط25أبدًا، في حين أن 

 تقرير تدقيق الحسابات
 آمية المعلومات المنشورة حسب البلدان

  تنزانيا المكسيك جورجيا ألبانيا
  ترآيا اناميبي غواتيماال بوليفيا
  أوغندة نيبال هندوراس بوتسوانا
  زامبيا باآستان إندونيسيا البرازيل
   بيرو األردن بلغاريا

   رومانيا آازاخستان آوستاريكا
   سريالنكا آينيا جمهورية التشيك

 

  آوريا الجنوبية بولونيا منغوليا آولومبيا
  السويد روسيا نيوزلندة آرواتيا
  المملكة المتحدة سلوفينيا النرويج فرنسا
  الواليات المتحدة جنوب إفريقيا الفلبين الهند

 

فالبلدان التي حققت.  من استبيان الموازنة المفتوحة116 و114-112اإلجابات المقدمة على األسئلة تم حساب النسبة المئوية ألداء البلدان في تقرير تدقيق الحسابات حسب 
وضعت في فئة البلدان التي تقدم معلومات جزئية، والبلدان التي % 0وما دون، ولكن أآثر من % 79وضعت في فئة األداء األفضل، والبلدان التي حققت % 80-100

 .التي ال تنشر تقرير تدقيق الحساباتفي فئة البلدان % 0حققت 

تقدم : بلدان األداء األفضل
  للمواطنينغزيرةمعلومات 

تقدم معلومات جزئية 
 للمواطنين

بلدان ال تنشر تقرير تدقيق 
 حسابات

  نيجيريا السلفادور بورآينا فاسو الجزائر
  غينيا الجديدة غانا الكاميرون أنغوال

  فيتنام ماالوي شادت األرجنتين
   المغرب اإلآوادور أذربيجان
   نيكاراغوا مصر بنغالدش
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  على المعلومات؟على المعلومات؟آيف يحصل الجمهور آيف يحصل الجمهور ) ) 44
، أثرًا آبيرًا على آيفية "حق الحصول على المعلومات"لقد ترآت االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات وتزايد شعبية قوانين 

ولكن بعض . ويستخدم االنترنت اليوم من قبل عدد آبير من البلدان المدروسة لنشر الوثائق. حصول الجمهور على المعلومات
 .تمع المدني تحذر من محدودية نشر معلومات الموازنة عبر االنترنت في بعض البلدانمنظمات المج

 الحصول على وثائق الموازنة عبر االنترنت

ولكن على الحكومات العمل أآثر من ذلك . لقد تبنى الكثير من البلدان المدروسة ممارسة محبذة هي نشر وثائق الموازنة على االنترنت
 . ، والسيما بالنسبة للناس الذين ال تتوفر لديهم تقنية االنترنتلنشر وثائق الموازنة

وتحمي من التالعب ومن . فاالنترنت توفر للحكومات وسيلة اقتصادية لنشر وثائق الموازنة لكل األطراف المهتمة في وقت واحد
نية نشر معلومات الموازنة إلى المواطنين آما تعد بإمكا. الحجب االعتباطي للمعلومات ومن التمييز والمحاباة في تقديم المعلومات

تنشر موازنتها المقّرة عبر ) 59 من أصل 47(ويظهر الجدول التالي أن الغالبية العظمى من البلدان المدروسة . خارج المدن الرئيسية
 .االنترنت

 نسبة آبيرة من السكان في بلدانهم ال وفي الوقت نفسه، تؤآد منظمات المجتمع المدني في الكثير من البلدان المنخفضة الدخل أن هناك
وتحث هذه المنظمات الحكومات على اتخاذ إجراءات أخرى إلعالم الجمهور بالموازنة، مثل نشر موازنة . تتوفر لديهم االنترنت

ن البلدان ينشر ويظهر الجدول أن هناك عددًا ضئيًال جدًا م. المواطنين التي تقدم الموازنة بطريقة يسهل فهمها للمواطن غير المختص
أنغوال والسلفادور والهند وفرنسا ونيوزيلندا وجنوب : وهذه البلدان هي.  بلدًا تمت دراستها59 عشر بلدان من أصل –مثل هذه الوثيقة 

 .أفريقيا وآوريا الجنوبية والسويد وأوغندا والمملكة المتحدة

 )9(الجدول 

 

ال يتم إعداد 
 الوثائق أصًال

17 

38 

43 
 

39 

9 

47 

42 

19 

40 

32 

معدة لالستخدام 
ال  والداخلي فقط

 تنشر للجمهور

تنشر بنسخ مطبوعة 
فقط وغير متوفرة على 

 االنترنت

6 

7 

10 
 

9 

1 

12 

5 

7 

10 

10 

23 

6 

6 
 

10 

0 

0 

9 

11 

4 

13 

13 

8 

0 
 

1 

49 

0 

3 

22 

5 

4 

 متوفرة على االنترنت

 تصريح ما قبل الموازنة
 

 ملخص الموازنة
 

دم    ة المق روع الموازن ن مش م
 السلطة التنفيذية

 وثائق داعمة للموازنة
 

 موازنة المواطنين
 

 المقرةالموازنة 
 

 تقارير خالل العام

 تقرير منتصف العام

 تقرير نهاية العام

 تقرير تدقيق الحسابات
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 علومات مفصلة بدقةوالحصول على م" حق الحصول على المعلومات"قوانين 

فاالهتمام المتزايد بتحسين تقديم الخدمات يدفع لالهتمام بتزويد المواطنين بمعلومات مفصلة تتناول مثًال المصاريف في 
إن . ولكن وثائق الموازنة في البلد ال تتضمن عمومًا هذه التفاصيل. قطاع المدارس المحلية أو في قطاع الصحة المحلية

صول على المعلومات يشكل إذن الخطوة األساسية األولى في الكثير من البلدان لتعزيز قدرة المواطنين تبني قوانين حق الح
 .على الحصول فعًال على مثل هذه المعلومات

إن توفر معلومات مفصلة بدقة أمر هام بالنسبة للمواطنين آي يعرفوا ماذا يصرف على مدارسهم المحلية وقطاع الصحة 
ظهر الجدول التالي، في حوالي نصف البلدان المدروسة، من غير الممكن عمليًا الحصول على ولكن آما ي. المحلي

ويمكن أن تشمل مثل هذه المعلومات عدد المنتفعين من برنامج ما أو عدد الموظفين المنخرطين في . معلومات غير مالية
 .إدارته

نشئ مؤسسات بلد ما مثل المؤسسة العليا لتدقيق الحسابات، إن قوانين البلد التي تحكم مسار الموازنة، أو القوانين التي ت
إن وجود هذه المواد في القانون، والسيما إذا آانت تتماشى مع . تتضمن دائمًا مواد تتطلب نشر بعض معلومات الموازنة

قتصادية، تمثل  الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االأفضل ممارسات شفافية الموازنةمعايير الممارسة المثلى، مثل 
 .خطوة إيجابية باتجاه مأسسة الحصول على المعلومات

فقد تكون القوانين التي تعطي الحق بطلب وتلقي المعلومات ضرورية . ولكن وثائق الموازنة ال تضم معلومات مفصلة
ومثل هذه . ة معينةلمعرفة بنود اإلنفاق بالتفصيل الذي يسمح للمواطن بمعرفة ما ينفق على آل برنامج أو منطقة جغرافي

ومن المهم أن تتبنى هذه القوانين الحكومات المرآزية والفرعية ألن . القوانين تتيح الحصول على المعلومات غير المالية
 .الكثير من الخدمات تقدم على مستوى المنطقة أو البلدية
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  دور المجلس التشريعيدور المجلس التشريعي) ) 55
وتشير الردود المقدمة . ن البلدان بمسئولية اإلشراف على قضايا الموازنةيضطلع المجلس التشريعي في الغالبية العظمى م

على أسئلة االستبيان أن السلطتين التنفيذية والتشريعية غير ملتزمتين بتبني ممارسات تعزز مشارآة الجمهور في مناقشة 
 . الموازنة، وبالتالي في بتحمل المسئولية أمام المواطنين

 يمكن أن تلعب دورًا في تعزيز دور المجلس التشريعي على لعب دور مشرف على قضايا ومن العوامل الهامة التي
إذ يمكن للسلطة التنفيذية أن . الموازنة، هو المدة الزمنية التي تمنحه إياها السلطة التنفيذية لدراسة مشروع الموازنة السنوية

الموازنة وذلك بأن تنشر المشروع قبل أسابيع قليلة أو تحد آثيرًا من دور المجلس التشريعي والجمهور في دراسة ومناقشة 
 الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية أفضل ممارسات شفافية الموازنةوتوصي . أيام من بدء السنة المالية الجديدة
دراسة دقيقة وهذا هو الوقت الالزم إلجراء .  أشهر على األقل من بداية سنة الموازنة3االقتصادية بأن تقدم الموازنة قبل 

 . للموازنة والقيام بنشاطات مختلفة، مثل جلسات االستماع العامة

 بلدًا من البلدان 14ففي . وتظهر التحريات أنه في الكثير من البلدان ال يعطى المجلس التشريعي وقتًا آافيًا لدراسة الموازنة
وفي بعض الحاالت المتطرفة، آما . داية سنة الموازنة أسابيع من ب6المدروسة، تقدم السلطة التنفيذية الموازنة قبل أقل من 

في حالة نيبال، المذآورة في الجدول التالي، تم . (في غانا وزامبيا، فإن الحكومة ال تقدم الموازنة حتى بعد بدء سنة الموازنة
 ).حل المجلس التشريعي في وقت دراسة الموازنة بسبب إعالن حالة الطوارئ في البلد
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 آم تتيح السلطة التنفيذية من الوقت للتشريع من أجل دراسة الموازنة؟

  رومانيا إندونيسيا جمهورية التشيك الجزائر
  روسيا آازاخستان اإلآوادور األرجنتين
  آوريا الجنوبية المكسيك مصر بولويفيا
  يدالسو نيجيريا السلفادور البرازيل

  أوغندة بيرو فرنسا بورآينا فاسو
  الواليات المتحدة الفلبين غواتيماال آولومبيا
   بولونيا هندوراس آوستاريكا

 

  نكاسريال نيوزلندة تشاد أنغوال
  ترآيا نيكاراغوا آرواتيا أذربيجان
  فيتنام النرويج منغوليا  بوتسوانا
   سلوفينيا  المغرب بلغاريا

   زامبيا نيبال غانا

  من استبيان الموازنة المفتوحة75الجواب على السؤال 

المجلس التشريعي يتلقى 
 أشهر على 3الموازنة قبل 

 األقل من بدء سنة الموازنة

 يتلقى عيالمجلس التشري
 أسابيع على 6 قبل الموازنة

 أشهر، 3األقل، ولكن أقل من 
 من بدء سنة الموازنة

 يتلقى المجلس التشريعي
 6 قبل أقل من الموازنة

أسابيع، من بدء سنة 
 الموازنة

 ال يتلقى المجلس التشريعي
الموازنة قبل بدء سنة الموازنة

  زانياتن ناميبيا الهند ألبانيا
  المملكة المتحدة باآستان األردن بنغالدش
   غينيا الجديدة آينيا الكاميرون
   جنوب إفريقيا ماالوي جورجيا
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 هل يمكن للمواطنين الحصول على معلومات غير مالية حول برامج الصرف، مثل عدد المستفيدين؟

  السويد بولونيا بيرو آوستاريكا
   سلوفينيا الفلبين نيوزلندة

  زامبيا جنوب إفريقيا فرنسا البرازيل
   آوريا الجنوبية الهند بلغاريا

   المملكة المتدة المكسيك آوستاريكا
   الواليات المتحدة النرويج جمهورية التشيك

  من استبيان الموازنة المفتوحة66الجواب على  السؤال 

بلدان تنشر معلومات غير 
ن آل البرامجمالية مفصلة ع

بلدان تنشر معلومات غير 
مالية مفصلة عن البرامج 

التي تمثل على األقل ثلثي، 
 وليس آل، اإلنفاقات

بلدان ال تنشر معلومات غير 
 مالية مفصلة

بلدان تنشر معلومات غير مالية 
مفصلة عن برامج تمثل أقل من 

 ثلثي اإلنفاقات

  باآستان ستانآازاخ الكاميرون ألبانيا
  غينيا الجديدة آينيا تشاد الجزائر
  روسيا ماالوي آرواتيا أنغوال

  سريالنكا منغوليا اإلآوادور األرجنتين
  تنزانيا المغرب مصر أذربيجان
  ترآيا ناميبيا غانا بنغالدش
  أوغندة نيبال هندوراس بوليفيا
   نيكاراغوا إندونيسا بوتسوانا

   نيجيريا ردناأل بورآينا فاسو
 

   فيتنام غواتيماال السلفادور
    رومانيا جورجيا
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. إن ما يشير إلى غياب مشارآة المجلس التشريعي هو العدد الكبير من البلدان التي ال تعقد جلسات استماع عن الموازنة
 بلدًا تمت دراستها، لم تعقد جلسات استماع عن المؤشرات 59 بلدًا من أصل 24مثًال، يظهر الجدول المرفق أنه في 

إن دراسة .  بلدًا لم تعقد جلسات استماع عن الموازنات الفردية للوزارات والمؤسسات25لكلية للموازنة، وفي االقتصادية ا
وآحكم عام، فإن اللجان . الموازنة على مستوى لجنة البرلمان ضرورية لتعزيز دور المجلس التشريعي في مسار الموازنة

 .يق ضروري للتأثير على مناقشة الموازنة بصورة بناءةالتشريعية هي وحدها التي توصل إلى دراسة معمقة وتدق

 هل يمكن للمواطنين الحصول على معلومات مفصلة عن الموازنة؟

  السويد بولونيا النرويج آرواتيا
   سلوفينيا بيرو غواتيماال
   جنوب إفريقيا الفلبين نيوزلندة

  من استبيان الموازنة المفتوحة65الجواب على السؤال 

بلدان تنشر معلومات مالية 
 مفصلة عن آل البرامج

تنشر معلومات مالية مفصلة 
عن آل البرامج التي تمثل 

على أألقل ثلثي، ولكن ليس 
 تآل، اإلنفاقا

بلدان ال تنشر معلومات مالية 
 مفصلة

 

بلدان تنشر معلومات مالية 
مفصلة عن آل برامج تمثل أقل 

 من ثلثي اإلنفاقات

  روسيا ماالوي الكاميرون الجزائر
  سريالنكا منغوليا اإلآوادور أنغوال

  تنزانيا المغرب مصر األرجنتين
  ترآيا ناميبيا السلفادور أذربيجان
  أوغندة نيبال هندوراس بنغالدش
  فيتنام نيجيريا إندونيسيا بوليفيا

   باآستان األردن تسوانابو
   غينيا الجديدة آينيا بورآينا فاسو

 

   آازاخستان جورجيا ألبانيا
   رومانيا غانا تشاد

  زامبيا نيكاراغوا جمهورية التشيك البرازيل
   آوريا الجنوبية فرنسا بلغاريا
   المملكة المتحدة الهند آولومبيا
   الواليات المتحدة المكسيك آوستاريكا
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 هل تحضر السلطة التنفيذية جلسات االستماع العامة عن موازنات الوزارات والمؤسسات؟

  السويد المكسيك مصر الجزائر
  المملكة المتحدة نيكاراغوا فرنسا البرازيل
   بيرو جورجيا آرواتيا

  من استبيان الموازنة المفتوحة77الجواب على السؤال 

بلدان تعقد جلسات استماع 
 آثيفة

بلدان تعقد جلسات استماع 
ولكنها تغطي فقط الهيئات 

 اإلدارية الرئيسية

 ات استماعبلدان ال تعقد جلس

بلدان تعقد عدد محدود من 
 جلسات االستماع

  رومانيا ماالوي تشاد أنغوال
  سريالنكا منغوليا اإلآوادور أذربيجان
  تنزانيا المغرب هندوراس بنغالدش
  فيتنام ناميبيا الهند بوتسوانا
   نيبال إندونيسيا بلغاريا

   باآستان األردن بورآينا فاسو
   غينيا الجديدة آينيا الكاميرون

 

  ترآيا جنوب إفريقيا الفلبين غانا
  الواليات المتحدة آوريا الجنوبية بولونيا النرويج

  سلوفينيا آازاخستان آوستاريكا انياألب
  أوغندة نيوزلندة جمهورية التشيك األرجنتين
  زامبيا نيجيريا السلفادور بوليفيا
   روسيا غواتيماال آولومبيا
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 هل تعقد جلسات استماع عن اإلطار االقتصادي الكلي؟

   السويد سلوفينيا النرويج
   أوغندة جنوب إفريقيا الفلبين
    آوريا الجنوبية بولونيا

  من استبيان الموازنة المفتوحة76الجواب على السؤال 

تسمع الشهادة من السلطة 
التنفيذية وطيف واسع من 

 مهورالج

تسمع الشهادة من السلطة 
 التنفيذية وبعض الجمهور

تعقد جلسات استماع عامة عن 
اإلطار الكلي االقتصادي والمالي

تسمع الشهادة من السلطة 
التنفيذية ولكن ال تسمع شهادات 

 من الجمهور

  نيكاراغوا إندونيسيا بورآينا فاسو الجزائر
  غينيا الجديدة األردن الكاميرون أنغوال
  سريالنكا منغوليا اإلآوادور أذربيجان
  تنزانيا المغرب مصر بنغالدش
  امفيتن ناميبيا هندوراس بوليفيا
  زامبيا نيبال الهند بوتسوانا

 

  المملكة المتحدة آينيا جورجيا البرازيل
  الواليات المتحدة المكسيك غواتيماال بلغاريا
   روسيا آازاخستان آولومبيا

  باآستان غانا آرواتيا ألبانيا
  بيرو ماالوي جمهورية التشيك األرجنتين
  رومانيا نيوزلندة السلفادور تشاد

  ترآيا نيجيريا فرنسا آوستاريكا
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  دور المؤسسة العليا لتدقيق الحساباتدور المؤسسة العليا لتدقيق الحسابات) ) 66
أنشأت جميع البلدان المشمولة في الدراسة مؤسسات عليا لتدقيق الحسابات، وهي تعرف أحيانًا باسم غرفة الحسابات أو 

والهدف من هذه الهيئة هو العمل آلجنة رقابة عامة، وتقديم تقييم مستقل لحسابات . باتمحكمة الحسابات أو مراجع الحسا
ولكن هذه المؤسسة الهامة ضعيفة، لألسف، في العديد من البلدان وتفتقد إلى صفات أساسية . الحكومة وممارساتها المالية

 . يمكن أن تساهم في استقالليتها عن السلطة التنفيذية

لمؤسسة العليا لتدقيق الحسابات عجز الجمهور عن الحصول على نسخ من التقرير السنوي لتدقيق ومن دالئل ضعف ا
 بلدًا من البلدان المدروسة، لم ينشر تقرير تدقيق الحسابات بعد أآثر من سنتين على 23ففي . الحسابات في الوقت المناسب

ة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بأن وتوصي أفضل الممارسات في شفافية الموازن. انتهاء سنة الموازنة
 . يكون التقرير منشورًا في غضون فترة ال تزيد عن ستة أشهر بعد انتهاء سنة الموازنة

 من البلدان تستطيع السلطة 16مثًال، في . آما تجد التحريات في الضعف المؤسساتي في الكثير من المؤسسات أمرًا مقلقًا
وهذا الفشل في حماية . رد رئيس هيئة تدقيق الحسابات الخارجية دون موافقة المجلس التشريعي أو القضاءالتنفيذية أن تط

منصب رئيس المؤسسة الوطنية لتدقيق الحسابات يشير إلى غياب الضمانة األساسية إلبقاء هذا المنصب مستقًال عن 
 بلدًا مدروسًا تقوم السلطة 15ففي . موازنة هذه المؤسسةوهناك ضمانة هامة أخرى لالستقاللية هي ضبط . السلطة التنفيذية

وتقع . التنفيذية بتحديد موازنة المؤسسة العليا لتدقيق الحسابات، مما جعلها ضعيفة التمويل وغير قادرة على تنفيذ مهامها
ن هو المشكلة موازنة هذه المؤسسة تحت سيطرة السلطة التنفيذية في ستة بلدان أخرى، رغم أن ضعف التمويل لم يك

 .الرئيسية فيها

 

 

 

 

 

 

 



 28

 )15(الجدول 

 

 متى تنشر الحسابات المدققة؟

  من استبيان الموازنة المفتوحة112الجواب على السؤال 

الحسابات المدققة تنشر 
النهائية بعد ستة أشهر أو أقل 

 من نهاية سنة الموازنة

تنشر الحسابات المدققة النهائية 
ولكن أآثر ( شهرًا أو أقل 12بعد 

من نهاية سنة ) من ستة أشهر
 الموازنة

الحسابات المدققة النهائية ال 
 شهرًا من 24تكتمل في غضون 
 نهاية سنة الموازنة

قة النهائية تنشر الحسابات المدق
 شهرًا ولكن في 12بعد أآثر من 

 شهرًا من نهاية 24غضون 
 سنة الموازنة

  نيجيريا السلفادور بلغاريا الجزائر
  غينيا الجديدة غانا بورآينا فاسو أنغوال

  رومانيا ماالوي الكاميرون األرجنتين
  سريالنكا المغرب تشاد أذربيجان
  فيتنام ناميبيا اإلآوادور بنغالدش
   نيكاراغوا مصر بوليفيا

 

  جنوب إفريقيا نيوزلندة جورجيا رازيلبال
  السويد الفلبين غواتيماال آولومبيا
  الواليات المتحدة بولونيا آازاخستان آوستاريكا

   سلوفينيا منغوليا التشيكجمهورية 
 

  المملكة المتحدة بيرو إندونيسيا ياألبان
  زامبيا آوريا الجنوبية األردن بوتسوانا
   ترآيا نيبال آرواتيا
   أوغندة النرويج فرنسا

 

  تنزانيا باآستان آينيا هندوراس
   روسيا المكسيك الهند
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 )16(الجدول 

 

 يذية أن تزيح مدقق الحسابات المستقل؟هل يمكن للسلطة التنف

  من استبيان الموازنة المفتوحة115الجواب على السؤال 

نعم، يمكن إزاحته فقط من 
قبل المجلس التشريعي أو 

القضاء أو يجب أن يقدم 
المجلس التشريعي أو القضاء 

موافقته قبل إزاحة رئيس 
المؤسسة العليا لتدقيق 

 الحسابات

آال، يمكن للسلطة التنفيذية 
إزاحة رئيس المؤسسة العليا 

موافقة لتدقيق الحسابات دون 
 المجلس التشريعي أو القضاء

  نيجيريا آازاخستان الكاميرون الجزائر
  آوريا الجنوبية ماالوي تشاد أنغوال
  تنزانيا المغرب مصر أذربيجان

  أوغندة نيبال األردن بورآينا فاسو
 

  روسيا منغوليا اإلآوادور ألبانيا
  سلوفينيا ناميبيا السلفادور األرجنتين
  ياجنوب إفريق نيوزلندة فرنسا بنغالدش
  سريالنكا نيكاراغوا جورجيا بوليفيا
  السويد النرويج غانا بوتسوانا
  ترآيا باآستان غواتيماال البرازيل
  المملكة المتحدة غينيا الجديدة هندوراس بلغاريا
  الواليات المتحدة بيرو الهند آولومبيا
  فيتنام الفلبين إندونيسيا اآوستاريك
  بيازام بولونيا آينيا اآرواتي

   رومانيا المكسيك كجمهورية التشي
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 )17(الجدول 

 

 ما هي الجهة التي تقرر موازنة هيئة تدقيق الحسابات المستقلة؟

  من استبيان الموازنة المفتوحة118الجواب على السؤال 

المجلس التشريعي أو 
القضاء، ويكون التمويل 
متماشيًا مع حاجة الهيئة 

 إلنجاز مهمتها

السلطة التنفيذية، ويكون التمويل
متماشيًا مع حاجة الهيئة إلنجاز 

 مهمتها

السلطة التنفيذية، ويكون 
التمويل غير متماش مع حاجة 

 الهيئة إلنجاز مهمتها

السلطة التنفيذية، ويكون 
التمويل غير متماش مع حاجة 

 الهيئة إلنجاز مهمتها

  جنوب إفريقيا نيوزلندة جمهورية التشيك ألبانيا
  آوريا الجنوبية النرويج مصر األرجنتين
  السويد بولونيا السلفادور بلغاريا
  المملكة المتحدة رومانيا فرنسا آولومبيا
  الواليات المتحدة روسيا منغوليا آوستاريكا
  فيتنام سلوفينيا ناميبيا آرواتيا

 

  ترآيا المكسيك غانا بنغالدش
  أوغندة نيكاراغوا غواتيماال البرازيل

   بيرو هندوراس بورآينا فاسو
   سريالنكا آينيا جورجيا

 

  غينيا الجديدة ماالوي اإلآوادور أنغوال
  تنزانيا المغرب إندونيسيا أذربيجان
  زامبيا نيبال األردن الكاميرون
   نيجيريا آازاخستان تشاد

 

   باآستان بوتسوانا الجزائر
   الفلبين الهند بوليفيا
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  خطوات مستقبليةخطوات مستقبلية) ) 77
لقد وضع دليل الموازنة المفتوحة من أجل مساعدة منظمات المجتمع المدني والصحفيين والباحثين وصناع السياسة 

ع عن المزيد من الحصول على المعلومات وتحديد وتبني الوطنيين والدوليين وأخصائيي التنمية االقتصادية في الدفا
يوجد االستبيان الكامل لكل بلد بما في ذلك دليل الموازنة المفتوحة على موقع . ممارسات مسئولة في إعداد الموازنة

 . مشروع الموازنة الدولي لكي يقدم للموظفين الحكوميين إجراءات عملية لتحسين أداء بلدهم

. ازنة الدولي أن يقوم بهذه الدراسة آل سنتين، بقصد تقييم التغيرات في أداء الحكومات مع الزمنوينوي مشروع المو
 .  بلدًا80، مع زيادة عدد البلدان المدروسة إلى ما ال يقل عن 2008وستنشر الدراسة التالية خالل الربع األخير من 

نًا حادًا في نشر المعلومات وفي إعداد الموازنات بصورة ويأمل مشروع الموازنة الدولي أن تظهر الدراسات المتعاقبة تحس
 وأن تساهم في النهاية بمحاربة الفساد وضمان المساءلة في موضوع تقديم الخدمات العامة وفي تفكيك مرآزية –مسئولة 

 .السلطة وفي التنمية التي يقودها المجتمع، الشيء الذي سينعكس بدوره على حياة الناس فيحسنها
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 نتائج أداء البلدان التي غطاها االستبيان: ملحق

 2006دليل الموازنة المفتوحة 

 عالمة األداء البلد
 89 فرنسا

 88 المملكة المتحدة
 86 نيوزلندة

 85 جنوب إفريقيا
 81 سلوفينيا

 81 الواليات المتحدة
 77 بيرو
 76 السويد
 73 بولونيا
 73 البرازيل

 73 آوريا الجنوبية
 72 النرويج
 66 رومانيا
 65 بوتسوانا

 64 جمهورية التشيك
 57 آولومبيا
 52 الهند

 51 غينيا الجديدة
 51 ناميبيا
 51 باآستان
 51 الفلبين
 50 األردن
 50 المكسيك
 48 آينيا
 48 تنزانيا
 47 بلغاريا
 47 سريالنكا
 47 روسيا
 46 غواتيماال
 44 آوستاريكا
 43 آازاخستان

 42 اناغ
 42 آرواتيا
 41 ماالوي
 41 إندونيسيا
 41 ترآيا
 40 بنغالدش
 39 األرجنتين
 38 هندوراس
 37 زامبيا
 36 نيبال
 33 جورجيا
 31 أوغندة
 31 اإلآوادور
 30 أذربيجان
 29 الكاميرون
 28 الجزائر
 27 السلفادور
 24 ألبانيا

 20 بوليفيا
 20 نيجيريا
 20 نيكاراغوا

 19 غربالم
 18 منغوليا
 18 مصر

 11 بورآينا فاسو
 5 تشاد
 4 أنغوال
 2 فيتنام

النسبة المئوية التي يحققها أداء البلد فيما يخص مشروع 
الموازنة الذي تتقدم به السلطة التنفيذية هو ملخص الردود 

، 91، 84، 74، 72، 69، 68، 67، 61، 55-1على األسئلة 
 من استبيان الموازنة 120-122، 116، 102-104، 93-96

وهذه األسئلة تغطي مشروع الموازنة والوثائق . المفتوحة
الداعمة وموازنة المواطنين وتصريح ما قبل الموازنة 
والتقارير خالل العام ومراجعة منتصف العام وتقرير نهاية 

-81فالبلدان التي حققت . العام وتقرير تدقيق الحسابات
لتي تقدم معلومات غزيرة وضعت في فئة البلدان ا% 100

في فئة البلدان التي تقدم معلومات % 80-61والتي حققت 
في الفئة التي تقدم بعض % 60-41هامة والتي حققت 

في الفئة التي تقدم الحد % 40-21المعلومات والتي حققت 
في الفئة التي تقدم % 20-0األدنى من المعلومات والتي حقق 
 .معلومات ضئيلة أو ال تقدم شيئًا
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 مشروع الموازنة المقدم من السلطة التنفيذية

 آمية المعلومات المنشورة حسب البلدان

 عالمة األداء البلد
 95 المملكة المتحدة
 89 نيوزلندة
 86 فرنسا

 83 جنوب إفريقيا
 81 الواليات المتحدة

 79 البرازيل
 78 السويد

 76 آوريا الجنوبية
 75 بيرو

 75 بوتسوانا
 74 النرويج
 73 رومانيا
 72 سلوفينيا

 70 غينيا الجديدة
 68 ناميبيا
 67 آولومبيا
 66 بولونيا
 64 غانا
 64 ماالوي

 64 جمهورية التشيك
 59 باآستان
 57 تنزانيا
 57 الفلبين
 56 بنغالدش
 56 األردن
 55 الهند

 54 آوستاريكا
 53 سريالنكا
 50 غواتيماال
 48 أذربيجان
 47 نيبال

 45 إندونيسيا
 45 بلغاريا
 45 هندوراس
 45 األجنتين
 44 ترآيا
 43 أوغندة

 43 آازاخستان
 42 آينيا

 41 المكسيك
 41 الكاميرون
 41 الجزائر
 36 اإلآوادور
 35 زامبيا
 34 روسيا
 32 آرواتيا
 29 السلفادور
 28 جورجيا
 23 نيجيريا
 22 بوليفيا
 17 ألبانيا

 17 نيكاراغوا
 17 المغرب
 0 أنغوال

 0 بورآينا فاسو
 0 تشاد
 0 مصر
 0 منغوليا
 0 فيتنام

تم حساب النسبة المئوية التي يحققها أداء البلد في مشروع 
 إلى 1الموازنة بناء على اإلجابات المقدمة على األسئلة من 

وهذه األسئلة تغطي .  في استبيان الموازنة المفتوحة55
 من السلطة التنفيذية وأية وثيقة داعمة مشروع الموازنة المقدم

. يمكن أن ترفق به عند تقديمه للدراسة في المجلس التشريعي
 صنفت في الفئة 100-81فالبلدان التي حققت عالمات بين 

 80-61التي تقدم معلومات غزيرة، والبلدان التي حققت بين 
-41في الفئة التي تقدم معلومات هامة، وتلك التي حققت بين 

في الفئة التي تقدم بعض المعلومات، والتي حققت بين  60
 في الفئة التي تقدم الحد األدنى من المعلومات، والتي 21-40

 في الفئة التي تقدم معلومات ضئيلة أو ال 0-21حققت بين 
 .تقدم أية معلومات
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 تصريح ما قبل الموازنة

 آمية المعلومات المنشورة حسب البلدان

 عالمة األداء البلد
 100 البرازيل
 100 فرنسا
 100 آينيا
 100 نيوزلندة
 100 نيجيريا

 100 غينيا الجديدة
 100 بيرو
 100 بولونيا
 100 سلوفينيا

 100 جنوب إفريقيا
 100 آوريا الجنوبية

 100 السويد
 100 زامبيا
 89 منغوليا

 89 المملكة المتحدة
 78 ترآيا
 78 أوغندة
 78 آرواتيا
 67 روسيا

 67 الكاميرون
 56 جورجيا
 56 تنزانيا

 44 آازاخستان
 0 ألبانيا
 0 الجزائر
 0 أنغوال

 0 األرجنتين
 0 أذربيجان
 0 بنغالدش
 0 بوليفيا
 0 بوتسوانا
 0 بلغاريا

 0 بورآينا فاسو
 0 تشاد

 0 آولومبيا
 0 آوستاريكا

 0 جمهورية التشيك
 0 اإلآوادور
 0 مصر

 0 السلفادور
 0 اناغ

 0 غواتيماال
 0 هندوراس
 0 الهند

 0 إندونيسيا
 0 األردن
 0 ماالوي
 0 المكسيك
 0 المغرب
 0 ناميبيا

 0 نيبال
 0 نيكاراغوا
 0 النرويج
 0 باآستان
 0 الفلبين
 0 رومانيا
 0 سريالنكا

 0 الواليات المتحدة

 0 فيتنام

لد في تصريح ما تم حساب النسبة المئوية التي يحققها أداء الب
 72قبل الموازنة بناء على اإلجابات المقدمة على األسئلة 

فالبلدان التي حققت .  من استبيان الموازنة المفتوحة74 و73و
وضعت في فئة األداء األفضل، والبلدان التي حققت % 100

وضعت في فئة البلدان % 0ولكن أآثر من % 100أقل من 
وضعت % 0ان التي حققت التي تقدم معلومات جزئية، والبلد

 .في فئة البلدان التي ال تنشر تصريح ما قبل الموازنة
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 التقارير عن التنفيذ خالل السنة

 آمية المعلومات المنشورة حسب البلدان

 عالمة األداء البلد
 100 بلغاريا
 100 بيرو
 100 رومانيا

 100 جنوب إفريقيا
 100 ترآيا

 100 الواليات المتحدة
 96 فرنسا
 96 المكسيك
 96 نيوزلندة
 96 بولونيا
 96 سلوفينيا
 93 منغوليا
 93 سريالنكا
 93 البرازيل
 93 السويد
 89 آرواتيا

 89 آازاخستان
 89 روسيا

 89 المملكة المتحدة
 89  التشيكةجمهوري

 85 اإلآوادور
 85 آينيا
 81 الهند
 81 األردن
 78 غواتيماال
 78 بوتسوانا
 74 األباني
 74 تنزانيا
 70 المغرب
 70 مصر

 70 نيكاراغوا
 67 الفلبين
 67 األرجنتين
 63 النرويج

 56 غينيا الجديدة
 56 بنغالدش
 52 جورجيا
 48 السلفادور
 48 بورآينا فاسو

 44 نيبال
 44 هندوراس
 44 ناميبيا
 44 باآستان
 44 آولومبيا
 41 زامبيا

 26 دوريا الجنوبية
 15 ماالوي
 0 الجزائر
 0 أنغوال
 0 أذربيجان
 0 بوليفيا

 0 الكاميرون
 0 تشاد

 0 آوستاريكا
 0 غانا

 0 إندونيسيا
 0 نيجيريا
 0 أوغندة
 0 فيتنام

تم حساب النسبة المئوية ألداء البلد في التقارير عن تنفيذ 
الموازنة خالل السنة بناء على اإلجابات المقدمة على األسئلة 

فالبلدان التي حققت . ن استبيان الموازنة المفتوحة م84-92
وضع في فئة األداء األفضل، والبلدان التي % 100-90بين 

وضع في فئة % 0وما دون، ولكن أآثر من % 89حققت 
% 0أما البلدان التي حققت . البلدان التي تقدم معلومات جزئية

 . فوضعت في فئة البلدان التي ال تنشر تقارير خالل العام
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 مراجعة منتصف العام

 آمية المعلومات المنشورة حسب البلدان

 عالمة األداء البلد
 100 سلوفينيا

 100 جنوب إفريقيا
 92 فرنسا
 92 نيوزلندة
 92 النرويج

 92 المملكة المتحدة
 92 الواليات المتحدة

 83 إندونيسيا
 83 بيرو

 83 جمهورية التشيك
 67 جورجيا
 67 المكسيك

 67 يبيانام
 67 روسيا

 67 آوريا الجنوبية
 50 الهند
 42 غانا

 42 بورآينا فاسو
 33 بولونيا
 33 باآستان
 25 الكاميرون
 25 الفلبين
 17 مصر
 17 سريالنكا
 17 زامبيا
 8 نيبال
 0 ألبانيا
 0 الجزائر
 0 أنغوال

 0 األرجنتين
 0 أذربيجان
 0 بنغالدش
 0 بوليفيا
 0 بوتسوانا
 0 البرازيل
 0 بلغاريا
 0 تشاد

 0 آولومبيا
 0 آوستاريكا
 0 آرواتيا
 0 اإلآوادور
 0 السلفادور
 0 غواتيماال
 0 هندوراس
 0 ناألرد

 0 آازاخستان
 0 آينيا
 0 ماالوي
 0 منغوليا
 0 المغرب
 0 نيكاراغوا

 0 نيجيريا
 0 غينيا الجديدة
 0 رومانيا
 0 السويد
 0 تنزانيا
 0 ياترآ

 0 أوغندة
 0 فيتنام

تم حساب النسبة المئوية ألداء البلد في التقارير خالل العام 
عن مراجعة منتصف العام بناء على اإلجابات المقدمة على 

فالبلدان التي .  من استبيان الموازنة المفتوحة96-93األسئلة 
وضعت في فئة األداء األفضل، والبلدان % 100-90حققت 

وضعت في % 0 وما دون، ولكن أآثر من %89التي حققت 
فئة البلدان التي تقدم معلومات جزئية، والبلدان التي حققت 

 .في فئة البلدان التي ال تنشر تقرير منتصف العام% 0
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 تقرير نهاية العام

 آمية المعلومات المنشورة حسب البلدان

 عالمة األداء البلد
 100 سلوفينيا
 97 فرنسا

 93 جنوب إفريقيا
 90 بولونيا

 87 آوريا الجنوبية
 87 المملكة المتحدة

 83 لالبرازي
 83 السويد
 80 نيوزلندة

 77 جمهورية التشيك
 77 الواليات المتحدة

 73 بيرو
 73 رومانيا
 70 النرويج
 63 بلغاريا
 60 المكسيك
 57 مصر
 53 إندونيسيا
 53 آينيا
 53 باآستان
 50 آوستاريكا
 50 روسيا
 47 بوتسوانا
 40 بوليفيا
 40 هندوراس
 40 زامبيا
 37 الهند

 37 آولومبيا
 33 تشاد
 33 آرواتيا

 30 بورآينا فاسو
 30 السلفادور
 30 الجزائر
 30 األردن
 27 جورجيا
 27 األرجنتين
 23 أنغوال
 23 غواتيماال
 23 الفلبين
 20 نيكاراغوا
 20 سريالنكا
 20 ألبانيا
 20 ناميبيا

 17 آازاخستان
 10 منغوليا
 7 اإلآوادور
 7 المغرب
 7 نيبال
 7 فيتنام

 3 غينيا الجديدة
 0 أذربيجان

 0 بنغالدش
 0 الكاميرون
 0 غانا
 0 ماالوي
 0 نيجيريا
 0 تنزانيا
 0 ترآيا
 0 أوغندة

تم حساب النسبة المئوية ألداء البلد في تقرير نهاية العام بناء 
 من استبيان 111-102ت المقدمة على األسئلة على اإلجابا

وضعت % 100-80فالبلدان التي حققت . الموازنة المفتوحة
وما دون، % 79في فئة األداء األفضل، والبلدان التي حققت 

وضعت في فئة البلدان التي تقدم معلومات % 0ولكن أآثر من 
 في فئة البلدان التي ال تنشر% 0جزئية، والبلدان التي حققت 

 .تقرير نهاية العام
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 آمية المعلومات المنشورة حسب البلدان

 عالمة األداء البلد
 100 نيوزلندة
 100 الفلبين
 100 بولونيا
 100 سلوفينيا

 100 جنوب إفريقيا
 100 السويد

 100 الواليات المتحدة
 92 آرواتيا
 92 فرنسا
 92 النرويج

 92 آوريا الجنوبية
 92 المملكة المتحدة

 83 الهند
 83 روسيا
 83 آولومبيا
 83 منغوليا
 75 غواتيماال
 67 بوتسوانا

 67 جمهورية التشيك
 67 آازاخستان
 67 المكسيك
 67 بيرو

 67 البرازيل
 58 باآستان
 58 سريالنكا
 58 تنزانيا
 58 إندونيسيا
 58 نيبال
 58 ناألرد

 50 رومانيا
 50 آينيا

 50 وستاريكاآ
 50 جورجيا
 50 اوغندة
 42 زامبيا
 33 ألبانيا
 25 بوليفيا
 25 ناميبيا
 25 ترآيا
 17 ابلغاري

 17 هندوراس
 0 الجزائر
 0 أنغوال

 0 األرجنتين
 0 أذربيجان
 0 بنغالدش

 0 بورآينا فاسو
 0 الكاميرون
 0 تشاد

 0 اإلآوادور
 0 مصر

 0 السلفادور
 0 غانا
 0 يماالو

 0 المغرب
 0 نيكاراغوا
 0 نيجيريا

 0 غينيا الجديدة
 0 فيتنام

تم حساب النسبة المئوية ألداء البلد في تقرير تدقيق الحسابات 
 116 و114-112بناء على اإلجابات المقدمة على األسئلة 

-80فالبلدان التي حققت . من استبيان الموازنة المفتوحة
ضل، والبلدان التي حققت وضعت في فئة األداء األف% 100

وضعت في فئة البلدان % 0وما دون، ولكن أآثر من % 79
في فئة % 0التي تقدم معلومات جزئية، والبلدان التي حققت 

 .البلدان التي ال تنشر تقرير تدقيق الحسابات
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