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مبادرة الموازنة المفتوحة التابعة لمنظمة الشراكة الدولية لمموازنات ىي برنامج بحثي وترويجي دولي يدعم تبني أنظمة مالية عامة تتسم بالشفافية

والقابمية لممسائمة والمشاركة.

تؤمن مبادرة الشراكة الدولية لمموازنات أن الموازنات المفتوحة تتيح لممواطنين الحكم فيما إذا كان المسوؤلين عن ادارة المال العام وكالء

صالحون وأمناء تجاه المال العام .عالوة عمى ذلك ،فإن الموازنات التي تتميز بالشفافية والمشاركة تقمل فرص اإلىدار أو الفساد في اإلنفاق،
وبالتالي يمكن أن تزيد الموارد المتاحة لمحاربة الفقر.

وتعمل المبادرة في أكثر من  011بمد حول العالم ،وتسعى لتحقيق أىدافيا من خالل:


إجراء تقييمات بشأن الشفافية والمشاركة في الموازنة عمى المستويات الوطنية والمحمية لمحكومات؛



توفير المعمومات حول المالية العامة وذلك بإعداد أدلة عن شفافية الموازنة ،ونشر دراسات بحثية حول شفافية الموازنة



إنشاء تحالفات ودعم تبني الممارسات والمعايير الدولية في إعداد الموازنة العامة التي تتميز بالشفافية والمشاركة.

وأثرىا؛

تقييم الشفافية والمشاركة في الموازنة
مسح الموازنة المفتوحة ومؤشر الموازنة المفتوحة
مسح الموازنة المفتوحة ىو تحميل ومسح شامل لتقييم ما إذا كانت الحكومات المركزية في بعض دول العالم تقدم لمناس
معمومات عن الموازنة وتتيح الفرصة لممشاركة في مراحل اعداد الموازنة .وىو المسح المستقل الوحيد الذي ينفذ في عدة دول
بشأن شفافية الموازنة في العالم .وفي بداية عام  ،6112بدأ إجراء ىذا المسح مرة كل عامين بشراكة باحثي المجتمع المدني

المستقمين داخل كل بمد .ولتسييل قياس االلتزام العام لدى البمدان التي يشمميا المسح بالشفافية ولمسماح بإجراء مقارنات بين

ىذه البمدان ،طورت منظمة الشراكة الدولية لمموازنات اعتمادا عمى المسح مؤشر الموازنة المفتوحة .ويعطي المؤشر درجة لكل
بمد بناء عمى المعمومات التي تتيحيا ىذه الدول لمعموم خالل عممية إعداد الموازنة.
التقييمات المحمية واالقميمية لشفافية الموازنة

تدعم مبادرة الموازنة المفتوحة تقييمات شفافية الموازنة عمى المستوى دون الوطني (مثل :حكومات الواليات/المقاطعات،
والحكومات المحمية ،ووكاالت تقديم الخدمات عمى المستوى المحمي مثل البمديات) .وكجزء من ىذا الجيد ،والذي بدأ في
 6112من خ الل تقديم منح لمدة عام واحد لبعض الشركاء من المجتمع المدني إلعداد وتنفيذ تقييمات رائدة عمى المستوى دون
الوطني ،تقدم المبادرة الدعم المالي ،وتوظف خالصات أبحاث شركائيا لتأمين الدعم المالي ،وتستخدم استنتاجات أبحاث
شركائيا في إعداد ونشر مواد لتقديم تقييمات إرشادية لشفافية الموازنة عمى المستوى دون الوطني تستخدم كنماذج يمكن
االستدالل بيا.

الدعم والتأييد لتعزيز إعداد موازنة عامة مفتوحة تستجيب لحاجات المجتمع
من أجل تعميق أثر مسح الموازنة المفتوحة عمى الممارسات الفعمية لمحكومات في إعداد الموازنة ،تدعم المبادرة حمالت
شركائيا الدعائية اليادفة لمترويج لنتائج اعماليا .وتستخدم منح الدعاية المقدمة لممنظمات في مختمف أقاليم العالم إلشراك

مسئولي الحكومة والمشرعين ومسئولي المؤسسات العميا لممحاسبة في حوارات عن كيفية تحسين ممارسات الشفافية في الموازنة

ونشر نماذج لموازنات المواطنين وانتاج أفالم وثائقية قصيرة ،اضافة الى بث برامج حوارية إذاعية لمتوعية بشأن الحاجة إلى
الشفافية في الموازنة وفوائدىا.
إقامة تحالفات ووضع المعايير
حمالت واسعة النطاق لتعزيز شفافية الموازنة
تتعاون مبادرة الموازنة المفتوحة مع شبكات حقوقية تعمل عمى مثل ىذه الموضوعات مثل الصحة اإلنجابية ،وحق الحصول
عمى المعمومات ،وشفافية المساعدات ،وحماية البيئة ،وذلك لمترويج لشفافية أكبر في الموازنة .عمى سبيل المثال ،في عام

 ،6112ساعد مؤشر الموازنة المفتوحة عمى إعداد حممة "إسأل حكومتك" ،وىي جيد بحثي ودعائي عمى نطاق واسع يدعو إلى
موازنات عامة أكثر انفتاحاً وقابمية لممسائمة .كما سألت مجموعات لممجتمع المدني المحمي في أكثر من  01دولة حكوماتيا

الوطنية ستة أسئمة حول ما يتم إنفاقو عمى الصحة اإلنجابية ،وحماية البيئة وعن معمومات بشأن تدفق المساعدات .وتم توثيق
استجابات الحكومة ليذه األسئمة بشكل منظم لمراقبة مدى االلتزام بيا .وفي السنوات القادمة ،ستستمر المبادرة في توجيو ودعم

حمالت الشفافية الدولية والوطنية المشابية.
الممارسات الدولية بشأن شفافية الموازنة
تسعى مبادرة الموازنة المفتوحة إلى وضع معايير إلدارة المال العام تتسم بالشفافية والمشاركة ،وذلك عن طريق توحيد جيود
مجموعات متنوعة من مختمف األطراف المعنية باعداد الموازنة مثل؛ باحثي مسح الموازنة المفتوحة ،ناشطي المجتمع المدني
الذين يعممون في قضايا تتعمق بالموازنة ،ومشرعين من المجالس التشريعية ،ومسئولي الموازنات الحكومية الكبار باإلضافة إلى
مسئولين من المؤسسات اإلشرافية والمانحة ،وذلك لمنقاش والحوار بشأن الحاجة إلى تمك المعايير ومحتواىا .وكجزء من ىذه

العممية تعتمد المبادرة عمى الدراسات لتوضيح ماىية المعايير وتحديد الجيات واالطراف التي يمكن أن تتبناىا وتروج ليا
اضافة الى تسييل اآللية التي يتم من خالليا تبني ىذه المعايير.
البناء عمى نتائج شفافية الموازنة
يقوم جزء أساسي من المبادرة عمى استخدام األدلة المستخمصة من أبحاثيا وأنشطتيا الدعائية لممساىمة في وضع معايير
إلعداد موازنة عامة بشكل شفاف ،وقابل لالستجابة لحاجات المجتمع .وتستخدم خالصات االبحاث في إثراء النقاشات العامة
حول الموازنات العامة  ،تمكين نشطاء المجتمع المدني ،ومسئولي الحكومة ،والفاعمين داخل الوكاالت المانحة ،والمؤسسات
المالية الدولية واألكاديميين من االطالع عمى الواقع المالي في بمدانيم .وتشمل بعض المشروعات الحديثة لممبادرة ما يمي:


دليل شفافية الموازنة

يركز عمى منظمات المجتمع المدني والحكومات ويقدم معمومات عن المحتويات واالستخدامات الممكنة لوثائق الموازنة

الثمانية األساسية والتي توصي الممارسات العالمية الجيدة الحكومات المركزية بإتاحتيا لمجميور خالل العام المالي.


كتاب حول شفافية الموازنة وكيفية اعداىا

يمقي الضوء عمى العوامل التي تؤدي إلى زيادة أو نقص الشفافية في الدول ،كما يتضمن آثار نقص الشفافية عمى الحكم

الفعال وعمى الحد من الفقر.


ممخصات بحثية عن اإلدارة الشفافة لممال العام

وىي نشرات قصيرة تقيم معايير وسياسات شفافية الموازنة ،وذلك إلطالع العاممين بالمجتمع المدني والمتخصصين في
التنمية.
ستبني مبادرة الموازنة المفتوحة عمى ما تم انجازه من أعمال ونتائج ابحاث ومسوحات تم وصقيا في ىذا الممخص ،وسوف
تستيدف الوصول إلى فاعمين جدد لتقديم رسالة المبادرة االساسية التي مفادىا أن ىناك حاجة ضرورية ألنظمة مالية عامة
تتسم بالشفافية وتتيح ىامشا واسعا لممشاركة.
لمزيد من المعمومات عن مبادرة الموازنة المفتوحة ،برجاء االتصال عمى info@internationalbudget.org :أو زيارة

الموقع اإللكتروني.www.openbudgetindex.org :

مبادرة الموازنة المفتوحة مقرىا منظمة الشراكة الدولية لمموازنات
820 First Street NE, Suite 510 | Washington, DC 20002
(Tel.) +1-202-408-1080 | (Fax) +1-202-408-8173
يوجد لمنظمة الشراكة الدولية لمموازنات مكاتب في مكسيكو سيتي بالمكسيك ،وكيب تاون بجنوب أفريقيا ،ومومباي باليند.

لمزيد من المعمومات عن منظمة الشراكة الدولية لمموازنات ،رجاء االتصال عمى info@internationalbudget.org :أو
زيارة الموقع اإللكتروني.www.internationalbudget.org :

