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 إضاءات من دليل الموازنة المفتوحة

ائق      ، الذي2006 في دليل الموازنة المفتوحة  نقطة 100 من أصل    19 المغربحقق   واطنين في وث دم للم ي تق  یقيم مقدار المعلومات الت
ة              ة    إالمغرب ویشير أداء  . الموازنة الرئيسية السبع التي یجب أن تصدرها جميع الحكومات خالل سنة الموازن ى أن الحكوم ا   ل ادرًا م ن

 .  هناك الكثير مما یمكن تحسينهوأن، عن موازنة الحكومة المرآزیة وعن نشاطاتها المالية للمواطنينتقدم أو ال تقدم معلومات إطالقًا 

ة         إن   ه السلطة التنفيذی دم ب ة التي تتق ائق     مشروع الموازن م الوث  هو من أه
دم مشرو   . التي تنشر خالل سنة الموازنة     ة    ویق ة معلومات    المغربع الموازن ي

 نقطة، أي من أصل المعلومات       100 من أصل    17للجمهور، إذ یحقق    نادرة  
ور  دیمها للجمه ب تق ي یج وینالت الي لتك اط الم ن النش املة ع ورة ش  ص

 . وهذا یعني أن هناك الكثير مما یمكن تحسينه. للحكومة

دم       ة       على الحكومات أن تق واطنين خالل سنة الموازن ار  للم ة    تق عن  یر دوری
ك في            ا واقتراضاتها وذل اریر خالل     مصروفاتها وتجميع إیراداته ام التق . الع

ة  معلومات   المغربویقدم   ام،          هام اریر خالل الع ة  نشر   ولكن    في تق مراجع
ام   املةمنتصف الع أنه أن ش ن ش ة   م اءلة العام رًا المس زز آثي ذه . یع  إن ه

ة     تعطي المواطنين آخر المعلومات عن        یجب أن    ةقيالوث ذ الموازن ا  تنفي وعم
ة   نة الموازن ى من س ا تبق ه فيم ا أن . یمكن توقع ة  آم اریر نهای امتق ي الع  الت

دم أی       المحدد،تقدمها التنفيذیة ال تنشر في الوقت        اد ال تق  معلومات ال ًا من  وتك

ة هيلالالزم تویات  لتس ين المس ات ب راء المقارن س  إج ا المجل ي أقره الت
ائج  ریعي والنت ةالتش ذا .الفعلي وم ه رب وال یق داد المغ دقيق  بإع ر ت تقری

ا إذا    أیةال یقدم   و،  الحسابات دقيق      معلومات عم ر ت م تطبيق توصيات تقری  ت
 .  بات بنجاحاحسال

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

ة المفتوحة        في   المغربوتشير نتائج   . الموازنة ل الموازن ى أن حصول   دلي إل
ات   ى المعلوم ور عل ن الجمه ن أن یتحس احث  .  یمك د الب د وج ن  ونوق ه م  أن

واطنين        ا ادة فرص مشارآة الم ثًال   ف. لممكن زی د  م  المجلس التشریعي     ال یعق
 . لجمهور المشارآة فيهال یمكناستماع عامة عن الموازنة جلسات 

 

 : بحث إآمال استبيان الموازنة المفتوحة من قبلإنجازتم 

تة   د بوس بي، محم دین اآس ز ال ر(ع ادي  )خبي ف نج د اللطي ، عب
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ام موازنة الدولي تأسس مشروع ال  ة         1997 ع ة والسياسات، وهو منظم ات الموازن ر    أبحاث  آجزء من مرآز أولوی ة وغي ر ربحي  غي

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

ة المفتوحة              لمزید   و . العالم  مختلف أرجاء  في الموازنة العامة  ادرة الموازن ، 2006من المعلومات عن مشروع الموازنة الدولي وعن مب
 .org.openbudgetindex.www: یرجى زیارة
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 واسع، آثيفجوهري، آبيربعضأدنى معلومات ضئيلة أو ال شيء

وضع الوثائق األساسية للموازنة في متناول 
 الجمهور

 توّفر                                         وثيقة موازنة

 وازنةتصریح ما قبل الم

 الموازنة المقترحة من قبل السلطة

التنفيذیة

 موازنة المواطنين

 تقاریر خالل العام

 مراجعة منتصف العام

 تقریر نهایة العام

 تقریر مدققي الحسابات
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