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 إضاءات من دليل الموازنة المفتوحة

ائق        یقّيم ، الذي2006 في دليل الموازنة المفتوحة  نقطة100 من أصل   89 فرنساحققت   واطنين في وث دم للم ي تق دار المعلومات الت  مق
ة      نة الموازن الل س ات خ ع الحكوم درها جمي ب أن تص ي یج بع الت ية الس ة الرئيس ير أداء . الموازن اویش ة  إلفرنس دمى أن الحكوم  تق

واطنين  ات واسعة للم ةمعلوم اطاتها المالي ة وعن نش ة المرآزی ة الحكوم ك،عن موازن ع ذل اك ، وم ب  هن ي تتطل بعض الجوانب الت
 . التحسين

ة        إن   ه السلطة التنفيذی دم ب ائق     مشروع الموازنة التي تتق م الوث  هو من أه
ة  نة الموازن الل س ر خ ي تنش دم. الت روع ویق ذي تع المش ة ال ده الحكوم

ة    اول الجمهور      الفرنسية معلومات آثيف من   86حققت درجة     حيث     في متن
ة100أصل  ور     نقط دیمها للجمه ي یجب تق ات الت ن أصل المعلوم ، أي م
ة          صورة   لتكوین الي للحكوم املة عن النشاط الم ة،       .ش درجات عالي ذه ال  وه

 .ولكنها تشير إلى أن هناك إمكانية إضافية للتحسين

ة        على الحكومات    ة    أن تقدم للمواطنين خالل سنة الموازن اریر دوری  عن   تق

ا   ا ودیونه ا وإیراداته ي  نفقاته ك ف اریر  وذل ام التق الل الع دم و. خ اتق  فرنس

واطنين   عة للم ات واس ي     معلوم ذلك ف ذآورة وآ اریر الم ي التق ة ف  مراجع

ة   مراجعة منتصف العام    و. منتصف العام  واطنين بأحدث    هي وثيق زود الم ت
ة           المعلومات حو  وهي  . ل ما یمكن توقعه في النصف الثاني من سنة الموازن

ين       ض التحس ى بع ا إل ي فرنس اج ف ائق      تحت ة وث توى بقي ي مس بح ف  لتص
ام في موعده المحدد                . الموازنة ة الع ر نهای ة الفرنسية تقری ، وتنشر الحكوم

ذي یسهل       ائج          األمر ال ين النت ره المجلس التشریعي وب ا أق ين م ات ب المقارن
ا      تقریر تدقيق الحسابات  غم أن فرنسا تنشر     ور. الفعلية ور، فإنه على الجمه

ابات   دقيق الحس ر ت ق توصيات تقری م تطبي ا إذا ت ات عم ة معلوم دم أی ال تق
 .بنجاح

ذه                ى فرص استخدام ه یحتاج المواطنون إلى الحصول على المعلومات وإل
ة في مناقشات            ة، لضمان مشارآتهم الواعي المعلومات خالل إعداد الموازن

ة المفتوحة     في فرنسا  التي حققتها نتائجالوتشير  . الموازنة ل الموازن ى  دلي إل
ة أن هناك    ى المعلومات        تحسين مستوى   ل إمكاني د  .  حصول الجمهور عل وق

واطنين         أیضاً وجد الباحث  ادة فرص مشارآة الم ثالً ف.  أنه من الممكن زی  ،م
 . لجمهور المشارآة فيها للكنه ال یتاح،  المجلس التشریعي جلسات استماع عامة عن الموازنةیعقد

 : بحث إآمال استبيان الموازنة المفتوحة من قبلإنجازتم 
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ام تأسس مشروع الموازنة الدولي   ة          1997 ع ة والسياسات، وهو منظم ات الموازن ر    أبحاث آجزء من مرآز أولوی ة وغي ر ربحي  غي

ائج ومؤسسات       منظمات   دعم    وتهدف إلى  ذ من واشنطن العاصمة مقرًا لها،     حزبية تتخ  ز نت تم بتعزی ي ته دني الت  ومسارات المجتمع الم

ة المفتوحة                و . العالم  مختلف أرجاء  في الموازنة العامة  ادرة الموازن ، 2006لمزید من المعلومات عن مشروع الموازنة الدولي وعن مب
 org.openbudgetindex.www: یرجى زیارة

وضع الوثائق األساسية للموازنة في متناول 
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 موازنة المواطنين
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