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 ٢٠٢٠أبريل  ٢٩صباحا بتوقيت جرينتش،   ١٢:٠١مجوبة حتى الساعة 

ي اإلنفاق الحكومي 
 
 دراسة جديدة تظهر ضعف الشفافية والرقابة ف

 
 نتائج مقلقة مع بدء الحكومات تدابير اإلنفاق لمواجهة الوباء 

 
ي جميع أنحاء العالم عىل إطالق  —  ٢٠٢٠أبريل  ٢٩واشنطن، 

،  تداببر إنفاق جديدةوسط وباء عالمي يجبر الحكومات ف 
اكة الموازنة الدوليةاألخبر   مسح الموازنة المفتوحةأظهر  ( سبب القلق: وفشلت أرب  ع حكومات من خمس  IBP) لمؤسسة شر

انية بموجب المعايبر   ١١٧حكومات من أصل  ي المبر 
ي بلوغ الحد األدن  من الشفافية والرقابة المناسبير  ف 

جرى تقييمها ف 
 الدولية.  

 
ي نشر وثائق المبر  

ا ما تفشل ف  ً ي من شأنها أن تفش بوضوح سياساتها  فالحكومات، عىل سبيل المثال، كثبر
انية الرئيسية، الت 

ي يتعير  عىل  
ي الت 

انية الرئيسية الثمان  وقراراتها ونتائجها، وفقا للتقرير الجديد. وعىل مستوى العالم، فإن ثلث وثائق المبر 
ها غبر متاحة للجمهور.   الحكومات أن تنشر

 
ي مؤسسة

اكة الموازنة الدوليةيقول وارن كرافتشيك، المدير التنفيذي ف  ي حير  أن الوباء يتطلب بوضوح اتخاذ  IBP)  شر
(: "ف 

ورية". "مع   اف جيد األداء هي أيضا أمور ض  انية والمشاركة المدنية واإلشر إجراءات شيعة وحاسمة، فإن شفافية المبر 
ي مجال الصحة ال

انيات مفتوحة وشفافة، ويتعير   استجابة الحكومات لحالة الطوارئ الهائلة ف  عامة، فالبد وأن تظل المبر 
 عىل المسؤولير  أن يسمحوا بالمشاركة العامة الشاملة أثناء التخطيط والتنفيذ".  

 
ي أجرتها مؤسسة

اكة الموازنة الدوليةكما أظهرت األبحاث الت  انيات المفتوحة تقدم  IBP)   شر ( ومنظمات أخرى، فإن المبر 
ي الحكومات وتعزيز العالقات المتوترة  

ا للبلدان لكي تزدهر اجتماعًيا واقتصادًيا. فهي قادرة عىل استعادة الثقة ف 
ً
مساًرا واعد

 بير  المؤسسات العامة واألشخاص المنوطير  بالعمل.  
 

ي 
ر كرافتشيك من أن "هذه األزمة قد تكشفت ف 

َّ
ي منه عامة وحذ

 وقت يتسم باإلحباط الشديد إزاء الظلم الصارخ الذي يعان 
الناس وعدم قدرة الحكومات عىل التصدي لها". فقد تتدهور الثقة العامة إذا لم تعالج الحكومات الوباء عىل نحو فعال  

 ولجأت إىل إجراءات تعسفية أو إجراءات تخدم مصالح معينة عىل حساب اآلخرين. 
 

 عن الممارسات  OBSتم إكمال أحدث مسح موازنة مفتوحة )ورغم أنه 
ً
 شيعة

ً
م لمحة

ِّ
، فإنه ُيقد

ً
ة ي الوباء مباشر

( قبل تفشر
ي 
انية، والضوابط    ١١٧الحكومية الحالية ف  ي دورة المبر 

انية، وفرص المشاركة العامة ف  ا فيما يتصل بالكشف عن المبر 
ً
بلد

 والتوازنات الفعالة. 
 

 
 

 م المتخلفةاألسهم الرائدة واألسه
اكة الموازنة الدوليةحسب ترصيحات فيفيك رامكمار، كببر مديري السياسات لدى مؤسسة  ( "تعرض النتائج قصة  IBP) شر

ي بالمعايبر الدولية الدنيا، ولكن النبأ ال
سار األسهم الرائدة واألسهم المتخلفة". "ومن الواضح أن العديد من الحكومات ال تف 

ي نهج أكبر 
انية وتنفيذها هنا هو أن آخرين يجنون فوائد تبت   فيما يتصل بتخطيط المبر 

ً
 وتشاركية

ً
 وشموال

ً
، وبذلك  شفافية

 توضح تجربتهم الطريق لآلخرين. وبوسعنا أن نفعل ذلك، وبشعة نسبًيا". 
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انيةيتم تقييم  ي مسح الموازنة المفتوحة ) شفافية المير 
ي وثائق رئيسية من وثائق  OBSف 

( من خالل إتاحة ومحتويات ثمان 
ها وفقا للمعايبر الدولية. وعىل وجه التحديد، يدرس المسح ما إذا كانت الحكومات   انية يتوقع من جميع الحكومات نشر المبر 

ي الوقت المناسب ومن توفبر معلو 
نت ف   مات شاملة.  تنشر هذه الوثائق عىل اإلنب 

 

ة البالغ ١٠٠من أصل  ٤٥كان المعدل العالمي للشفافية  •  لتعزيز مناقشة عامة مستنبر
  61، وهو أقل من الحد األدن 

 .
ً
 درجة

•   
ً
، األمر الذي يظهر أن الهدف يمكن الوصول إليه من خالل   ٦١حصلت إحدى وثالثون حكومة  أو أكبر

ً
درجة

ستان مجموعة من األنماط الحكومية. عىل  غبر  سبيل المثال، وصلت كل من جواتيماال وإندونيسيا وجمهورية قبر
تير  من مسح الموازنة المفتوحة ) ٦١وأوكرانيا إىل   (. OBSدرجة أو تجاوزتها خالل الجولتير  األخبر

ي العالم.  •
ي ست من سبع مناطق ف 

انية ف  ي المبر 
 توجد أمثلة عىل الشفافية القوية ف 

 
عىل أساس الفرص الرسمية المتاحة للمنظمات المدنية واألفراد للمشاركة وتقديم مدخالت   ةالمشاركة العاميتم تقييم  

انية.    طوال عملية المبر 
 

 .  ١٠٠من  ١٤والواقع أن المعدل العالمي المتوسط للمشاركة الشعبية رديء:  •

ا أمثلة لما يمكن تحقيقه: فقد صممت الحكومة المكسيكية نظام "ا •
ً
لمراقبير   ومع ذلك، توجد هنا أيض

ي أنشئت لمساعدة المجتمعات المحرومة. 
امج الت  " الذي تقوم من خالله لجان المستفيدين برصد البر االجتماعيير 

انية الرفاهية" األوىل.   ي تجربة جريئة، طلبت حكومة نيوزيلندا مؤخًرا من عامة الناس مدخالت أثناء تطوير "مبر 
وف 

انية توجيه كل اإلنفاق الجديد ن : تعزيز الصحة العقلية، وتحسير  رفاهة  وتتطلب المبر  حو خمسة أهداف، وهي
ي البالد، مثل رعاية صحية أفضل وأجود. 

 األطفال، ودعم الشعوب األصلية، وبناء دولة منتجة، واالستثمار ف 
 

قاس 
ُ
انية.  الرقابةت ي عملية المبر 

ي مراجعة الحسابات ف 
يعية وأجهزة الرقابة العليا ف   عىل أساس الدور الذي تؤديه الهيئات التشر

 

 من أصل  ٦١تعتبر  •
ً
 رقابة كافية.   ١٠٠درجة

ً
 درجة

ي شملها المسح، توجد   •
يعية،  ٣٤ومن بير  البلدان المائة وسبعة عشر الت  ا لديها رقابة كافية من الهيئات التشر

ً
بلد

ا من أجهزة الرقابة العليا، و ٧١و
ً
ا فقط من كالهما.   ٣٠بلد

ً
 بلد

 
اكة الموازنة الدولية والكاتب الرئيشي للتقرير  ت، مسؤول برنامج شر ا لترصيحات ساىلي تورببر

ً
انية  ووفق : "ال يمكن لنظم المبر 

المفتوحة وحدها أن تحل الوباء. ولكنها قادرة عىل تعزيز الروابط بير  المواطنير  والحكومة وتحسير  تقديم الخدمات العامة.  
م الحكومات بالشفافية والمشاركة العامة أو أن تعجل بالتقدم الذي أحرزته بالفعل".   نحن بحاجة إىل أن تلب  

 
ايد". "إال  كذلك ضح راموكوم ات ألكبر من عقد من الزمان وندرك التقدم الشامل الثابت والمب   ار: "كنا نراقب هذه المؤشر

ا بير  جميع أصحاب المصلحة لضمان وصول الحكومات إىل مستويات كافية من الموازنة  
ً
ا منسق

ً
أن األمر سوف يتطلب جهد

ي تحقيق أهداف األمم 
ي الوقت المناسب للمساهمة ف 

المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ، ناهيك  المفتوحة ف 
طِلق مؤسسة

ُ
اف الالزمة لمعالجة األزمة المقبلة. ولهذا السبب، ت اكةعن ضمان امتالك البلدان ألنظمة اإلشر  شر

كات، والجهات المانحة، والحكومات  ( اليوم الدعوة إىل العمل لتحفبر  الجهات الفاعلة المدنيIBP) الموازنة الدولية ة، والشر
انيات المفتوحة وتشيعه.  ي المبر 

م ف 
ُّ
 للعمل مًعا من أجل تضخيم التقد

 
اكة الموازنة الدوليةوقد بدأت مؤسسة  ي عام  IBP) شر

 السكان من  الناسبهدف ضمان أن جميع   ٢٠٠٦( المسح ف 
ً
، وخاصة

، يتم نشر  
ً
 عن التأثبر عليهم. وعادة

ً
المجتمعات المحرومة، لديهم الفرصة لفهم كيف يتم جمع األموال العامة وإنفاقها، فضال
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ي ال يتبعون ألي حكومة وطنية. ويقوم نظراء مجهولون  
انية المجتمع المدن  ي مبر 

اء مستقلير  ف  ، من قبل خبر البيانات كل عامير 
ي تم تقييمها لمراجعة النتائج والتعليق عليها.  بمراجعة ا

ي توصلوا إليها، وتتاح الفرصة لممثىلي الحكومات الت 
 لنتائج الت 

 
## 

 
 
َّ
اكة الموازنة الدولية )إن  ومحلىلي سياسات، مكرسة   (IBPمؤسسة شر

اء اقتصاد ومحامير  هي مؤسسة غبر ربحية تضم خبر
ي أكبر من  لضمان تحمل الحكومات مسؤوليتها تجاه األموال العامة. 

كاء ف  ا لضمان أن  ١٢٠ونعمل جنًبا إىل جنب مع شر
ً
بلد

ي الناسيكون لكل 
ي فهم الكيفية الت 

ي المجتمعات المحرومة، الحق ف 
 ف 
ً
   يتم بها جمع األموال العامة وإنفاقها. ، وخاصة

 
يل التقرير الكامل، تفضل بزيارة الموقع:  لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع: ]رابط  [. insert landing page]لتب  

ي الموقع[ 
 لكل المنصات االجتماعية و/أو صفحة موارد أخرى ف 
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