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 الرئيسية والتوصياتاإلستنتاجات 

ية أن حالة شفافالى  بلدًا، 85، وهو تقييم شامل لشفافية الموازنة في 2008 مؤشر الموازنة المفتوحة لعام خلص
، والمنطوي على الهدر  يشجع مظاهر اإلنفاق المختلةومن شأن واقع آهذا أن. في السوءالموازنة في العالم غاية 

 آما يقلل من مشروعية وتأثير األنشطة المكافحة -عن اتخاذ القراريبقى بعيدا  الجمهور  ما دام أن –والفساد 
 .للفقر

وى أدائها خالل السنتين مست من الدول قد حسنت بشكل ملحوظ  في الوقت نفسه، يكشف المسح عن أن عددًا
ويكشف أيضًا عن أن الكثير من الحكومات األخرى يمكن أن تحسن بسرعة من أداء شفافية موازناتها . الماضيتين

 أو لغايات االستخدام سواء للدول المانحة مسبقًا ل المعلومات التي تكون قد أعدتهابكلفة منخفضة، فقط بمجرد جع
 .الداخلي متاحة للعموم

 

  يكشف عن فجوات في الشفافية حول العالم2008موازنة المفتوحة لعام مؤشر ال

 

  فرنسا، ونيوزيلندا، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة :  شملها المسح، هي85 دول فقط من أصل 5هناك
والواليات المتحدة، تجعل قدرًا شامًال من المعلومات حول الموازنة متوفرة للجمهور على النحو الذي 

 .الممارسة الرشيدة إلدارة األموال العامة تتطلبه

  عالمة ممكنة على مؤشر 100 من أصل 80سجلت هذه البلدان جميعًا مجموع عالمات أعلى من 

 ، وهو معيار مقارن يقيس امكانية الوصول الى المعلومات(OBI) 2008الموازنة المفتوحة لعام 

 الممارسات الدولية الرشيدة بأن على آافة دزنة الرئيسية الثمانية  التي تؤآوشمولية وثائق الموا
احتساب اإلجابات التي قدمت عن مجموعة من أسئلة المسح  المؤشر على ويعتمد. الحكومات نشرها
 .المعد لهذه الغاية

  عالمة100 من أصل 39 هو 2008آان معدل مجموع العالمات على مؤشر الموازنة المفتوحة لعام  .

أن الدول التي شملها المسح تقدم الحد األدنى من المعلومات حول موازنات ويشير ذلك، في المعدل، إلى 
 .الحكومات المرآزية ونشاطاتها المالية

  وتتضمن هذه دوًال من ذوات .  دولة ممن شملها المسح معلومات شحيحة أو ال تقدم أي معلومات25تقدم
يكاراغوا، وجمهورية قرغيزيا، آما الدخل المنخفض، مثل آمبوديا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ون

. تضم عددًا من الدول ذوات الدخل المتوسط والعالي، مثل الصين، ونيجيريا، والمملكة العربية السعودية

 )3أنظر مراتب مؤشر الموازنة المفتوحة، ص (

 

 الدول األقل شفافية تتقاسم خصائص متشابهة

 

 بمعدل عالمات على (ق األوسط وشمال إفريقيا تقع الدول األقل شفافية في معظمها في منطقة الشر
بمعدل عالمات على (، وفي جنوب الصحراء اإلفريقية )100 من أصل 24مؤشر الموازنة المفتوحة بلغ 

 ).25المؤشر بلغ 



  2

  تميل أسوأ الدول أداء ألن تكون من ذوات الدخل المتدني، والتي غالبًا ما تعتمد بكثافة على عوائد تأتي
 .لخارجية أو صادرات النفط والغازمن المساعدات ا

 عيفة، أو تحكمها أنظمة متسلطةتمتاز الدول سيئة األداء باحتوائها على مؤسسات ديمقراطية ض. 

 

  المشارآةوتمنعقية اصدمقلة الشفافية تقلل من ال

 

 ر ومع ذلك، ال يتم نش. تنشر آل الدول تقريبًا موازنة سنويًا بعد أن يصادق عليها المجلس التشريعي
الموازنة المصادق عليها في آل من الصين، وغينيا االستوائية، والمملكة العربية السعودية والسودان، 

 .وهو ما يحول آلية دون مشارآة الجمهور في مراقبة تطبيقها

 وهو ما يمنع .  خالل مراحل صياغة مسودة الموازنة، وتنفيذها وتدقيقهاقدم معظم الدول معلومات قليلةت
الجمهور من الحصول على مدخالت ومعلومات حول السياسات المستهدفة واألولويات، وتحسين قيمة 

 .األموال والحد من الفساد

 

 
 

 مؤسسات الرقابة الرسمية الضعيفة تزيد من تفاقم الوضع

 

 وقدرات محدودة، ، وبوقت  المجالس التشريعية بسلطات مقيدةفي غالبية الدول المشمولة بالمسح، تتمتع
 .على نحو يقلل من إمكانية مراجعة مشروع الموازنة الذي تقدمه السلطة التنفيذية ومراقبة تطبيقها

 هيئات التدقيق والرقابة العليا باالستقالل الكافي أو  وفي العديد من البلدان، ال تتمتع،على ذات المنوال 
 ما إذا آانت السلطة ناك آليات موضوعة لمتابعة ال تكون هالتمويل الالزم للقيام بمهامها، وغالبا ما

 .التنفيذية تتبع توصيات هيئات التدقيق والرقابة

 

 ممكنهو أمر إجراء التحسينات المباشرة 

 

  أن بعض البلدان قد 2008 ومؤشر عام 2006تكشف المقارنات بين نتائج مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 
 . خالل السنتين الماضيتينشرعت فعًال في تحسين شفافية موازناتها

  في آل من آرواتيا، وآينيا، ونيبال، وسيريالنكا، حدثت تحسينات مهمة، والتي تكون قد تأثرت إما
 المجتمع مشارآةبنشاطات جماعات المجتمع المدني أو أن تكون الدول قد خلقت فرصًا لمزيد من 

 في آل من بلغاريا، ومصر، وجورجيا،  تحسينات مهمة في شفافية الموازنة أيضًاتسجيلآما تم . المدني
 .وبابوا غينيا الجديدة

 حيث تميزت :ثمة دليل أيضًا على أن األداء الجيد يمكن أن يحصل في سياقات تنطوي على التحدي  

ومن بين الدول منخفضة الدخل، تقدم آل من البيرو . األردن وجنوب إفريقيا عن نظرائها اإلقليميين
 .درًا يعتد به من معلومات الموازنةوسيريالنكا لمواطنيها ق

 في حال توفر إرادة أخيرًا، يجد المسح أن التقدم يمكن إحرازه في آل األمكنة األخرى بكلفة قليلة نسبيًا ،
مسبقًا  المؤشر ممن تعد ى عليءالكثير من الدول ذات األداء الس وهناك .سياسية جيدة وحسنة النوايا

وبجعل هذه المعلومات متوفرة للجمهور، . لوبة للممارسة الرشيدةآثيرًا من معلومات الموازنة المط
تستطيع هذه الدول زيادة مجموع عالماتها على مؤشر الموازنة الدولي، وربما تشجع بالتالي، على 

 .تشجيع وضع رقابة فعالة وتحسين الصدقية
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 قيتهااصدمازنة ومؤشر الموازنة المفتوحة يدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين شفافية المو

 :الموازنة المفتوحة علىمن أجل تحقيق تحسينات مباشرة في شفافية الموازنة، يحث مؤشر 

 في آل تلك البلدان، حيث و. الحكومات، على أن تجعل معلومات الموازنة التي تنشرها متاحة للجمهور
 . فورًا المعلومات وحجبها عن الجمهور، ينبغي على الحكومات اإلفراج عنهايتم إعداد

  المؤسسات المالية الدولية والمانحين، على تشجيع الحكومات التي تتلقى المساعدات على نشر معلومات
 . لمانحيها أو ألغراض االستخدام الداخليا للجمهور، والتي تكون قد أعدتهاموازناته

  مات الحكومنظمات المجتمع المدني، على النشر والمطالبة بتفسيرات للحاالت التي ال تجعل فيها
 . لمانحيها أو لالستخدام الداخلي متوفرة للجمهورمعلومات الموازنة التي تقدمها

 

: ، قم بزيارة الموقع األلكتروني2008لالطالع على آامل مسح الموازنة المفتوحة لعام 
www.openbudgetindex.org. 

 

 

 

 
 


