
 

النتائج الرئيسية  

 

ويعكس هذا . شهد العقدان المنصرمان تنامي االهتمام بتشجيع حصول الجمهور على معلومات عن الموازنة الحكومية
االهتمام حقيقة أن الحصول على هذه المعلومات وعن النشاطات المالية للحكومة أمر ضروري لضمان جعل الحكومات مسئولة 

 الوقت المناسب يمكن المواطنين من فهم القرارات التي لها أثر عميق على فالحصول على هذه المعلومات في. أمام مواطنيها
  .والمشارآة في صنعها حياتهم اليومية

فموجة الديمقراطية التي اجتاحت العديد من البلدان خالل تسعينات القرن . آما يعكس هذا االهتمام التطورات العالمية الواسعة
إلى ذلك فإن سلسلة . حاربة الفساد، وتأمين خدمات عامة فعالة، والتنمية المجتمعيةالماضي جذبت االهتمام إلى قضايا مثل م

األزمات المالية الخانقة التي حدثت خالل تلك الفترة شدت انتباه المجتمع الدولي إلى مخاطر غياب الشفافية الحكومية والمساءلة 
. المالية في البلدان المتضررة  

وقد عمل . 2002تحريات تشكل أساس الدراسة الحالية في وسيلة وازنة الدولي بتطوير وعلى هذه الخلفية بدأ مشروع الم
 بلدًا لجمع معلومات مقارنة من أجل تطبيق 59المشروع خالل السنتين الماضيتين مع المجتمع المدني ومع شرآاء أآاديميين في 

 على 59على التقارير الكاملة عن جميع البلدان الـيمكن الحصول . ويبين الصندوق أدناه طريقة المسح. المسح وتحليل نتائجه

: الموقع www.openbudgetindex.org. 

 سؤاًال متعدد الخيارات، هو أول دراسة تقدم صورة مستقلة غير حكومية عن شفافية موازنة 122وهذا المسح، الذي يتضمن 

هو يقيس آمية المعلومات المتاحة للجمهور عن الموازنة في وثائق الموازنة السبع األساسية التي يتوجب ف. الحكومية المرآزية
. على الحكومات إصدارها خالل سنة الموازنة  

التوجيهات األساسية التي وضعتها منظمات متعددة – وفي بعض األحيان مأخوذ من –إن الكثير من أسئلة المسح يشبه 
سح يتجاوز تلك التوجيهات ليشمل أسئلة تطال أداء وترآيبة المجلس التشريعي والهيئة المستقلة لتدقيق ولكن الم. األطراف
.الحسابات  

ويهدف هذا البحث إلى مساعدة جمهور عريض من منظمات المجتمع المدني والصحفيين والباحثين وصناع السياسة 
ة الحكومية والدفاع عن مساءلة مالية أقوى في القطاع العام وعن وأخصائيي التنمية االقتصادية، من المهتمين بتعريف المساءل

آما يهدف إلى تزويد المسئولين الحكوميين في البلدان المدروسة بمقاييس عملية لتحسين أداء . توزيع أفضل لموارد المجتمع
. الموازنة في بلدانهم  

فر معلومات الموازنةالنتائج الرئيسية عن تو  

ة وشاملة وفي الوقت المناسب خالل آل مرحلة من مراحل دورة الموازنة أمر ضروري لضمان إن توفر معلومات دقيق
. من البلدان المدروسة ال تحقق هذا المعيار% 90فإن دليل الموازنة المفتوحة وحسب نتائج . مساءلة الحكومة أمام المواطنين  

وهي فرنسا ونيوزيلندا ( بلدًا 59تة بلدان من أصل فقط بضع حكومات سجلت نتيجة ممتازة في المسح، الذي بين أن هناك س
للجمهور في وثائق الموازنة التي " غزيرة"تقدم معلومات ) وسلوفينيا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة

. تصدرها  

http://www.openbudgetindex.org/


سوانا هي مثال عن البلد الذي وبوت. للمواطنين" قليلة"أو " هامة" بلدًا من البلدان المدروسة، تقدم الحكومة معلومات 30وفي 
وآان من الممكن أن يترقى تصنيفها لو أنها فقط تنشر تصريح ما قبل ". هامة"ينضوي تحت فئة البلدان التي تقدم معلومات 
وعلى غرار ذلك، آان من الممكن أن يتحسن أداء الحكومة السويدية لو أنها تنشر . الموازنة قبل جلسات مناقشتها في البرلمان

. عة شاملة للموازنة في منتصف العاممراج  

فقط يتدهور بفعل العيوب المنهجية في المعلومات المقدمة إلى المجلس التشريعي " قليلة"إن أداء البلدان التي تقدم معلومات 
. ويقع آل من األردن وآازاخستان وآينيا تحت هذه الفئة. وإلى الجمهور  

أو تقدم معلومات " حد أدنى من المعلومات"التي تقدم ) من البلدان المدروسة% 39 (23إن أآثر ما يثير القلق هو البلدان الـ
هذه البلدان تقصر آثيرًا في تلبية معظم المتطلبات األساسية . للمواطنين عن موازنة بلدهم" ال تقدم أية معلومات"أو " ضئيلة"

. النفتاح الموازنة  

أنغوال وبوليفيا وبورآينا فاسو وتشاد ومصر ومنغوليا والمغرب : هي بلدان تحتل الدرجة األخيرة في التصنيف 10وهناك 
ستة من هذه البلدان ال تنشر مشروع الموازنة إطالقًا قبل مصادقة المجلس التشريعي، مما يشير . ونيكاراغوا ونيجيريا وفيتنام

) نيكاراغوا وبوليفيا(واثنان منها . مهورإلى الطبيعة المغلقة لعمليات الموازنة لديها وإلى غياب مساءلة الحكومة من قبل الج

.تنشران مشروع الموازنة قبل تبنيه ولكنهما ال تقدمان سوى معلومات ضئيلة جدًا  

فكل من سلوفينيا وجنوب . ويظهر الدليل أن الممارسات العالية الشفافية ممكنة في البلدان النامية آما في البلدان المتطورة
. آبيرًا جدًا في شفافية الموازنة تحقق خالل فترة وجيزة من الزمنأفريقيا مثًال تحققان تحسنًا   

ومع ذلك فإن النتيجة الرئيسية للمسح هي أن النقص الكبير في أداء غالبية البلدان من حيث شفافية الموازنة أمر يثير قلقاً 
وتضم هذه الفئة بلداناً . ازنة إلى المواطنينفأآثر من ثلث البلدان يقدم معلومات قليلة أو ال يقدم أية معلومات عن المو. عميقًا

. ضعيفة الدخل وبلدانًا متوسطة الدخل من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط  

ومن الواضح أن مستوى شفافية الموازنة يتعلق برغبة الحكومة في تحمل المسئولية أمام المواطنين، وليس بعدم قدرتها على 
أي أن البلدان التي جاءت في آخر تصنيف دليل الموازنة المفتوحة ال يمكنها أن تتذرع بغياب القدرات، . اتإنتاج هذه المعلوم

. ألن إدخال التحسينات على ممارسة الشفافية أمر ممكن خالل فترة وجيزة وبتكاليف زهيدة  

والتوازن عمليات المراقبة إلىًا ما تفتقد بأنظمة الموازنة غال  

إن اإلجابات المقدمة على االستبيان . يضًا نتائج الدراسة المتعلقة بآليات مساءلة الحكومة في مسار الموازنةمما يثير القلق أ
تشير إلى أنه يبدو في الكثير من البلدان أنه ال السلطة التنفيذية وال التشريعية ملتزمة باستغالل فرص إشراك الجمهور بمسار 

وهناك عدد آبير من البلدان ال يعقد جلسات برلمانية لمناقشة . الكافية حول هذا المساروتزويده بالمعلومات  الموازنة المقترحة
 بلدًا ال تعقد جلسات استماع عامة عن المؤشرات االقتصادية الكلية للموازنة، في حين 59 بلدًا من أصل 24فمثًال، . الموازنة

. ة للوزارات أو المؤسسات بلدًا عن عقد جلسات استماع عامة عن الموازنات الفردي25يمتنع   

لدان المستقلة في البتدقيق الحسابات  لالخارجيةآما يكشف المسح عن نقاط ضعف أساسية وشائعة فيما يتعلق بالمؤسسات 
ال يوجد تدقيق خارجي على اإلدارة المالية للسلطة التنفيذية دون وجود مؤسسة عليا مستقلة وقوية لتدقيق الحسابات، . المدروسة

ال تنشر ) 17(وهناك عدد آبير بشكل مقلق من البلدان . تعرف في بعض البلدان باسم مدقق الحسابات أو محكمة الحسابات
 بلدًا يمكن للسلطة التنفيذية أن تطرد 16وفي .  بلدًا آخر ينشر معلومات جزئية فقط25و.  إطالقًاتقارير تدقيق حسابات للجمهور

 دون موافقة المجلس التشريعي أو القضاء، األمر الذي يدل على عدم ضمان استقاللية هذا هيئة تدقيق الحسابات الخارجيةرئيس 
. المنصب عن السلطة التنفيذية  

لى الحصول على المعلوماتتعزيز قدرة المواطنين ع  

.  بلدًا من البلدان الممسوحة، ال تنشر الحكومة المعلومات التي تنتجها أصًال الستخدامها الخاص أو للمانحين32في أآثر من 

 وهذا يؤآد مجددًا. وهكذا يمكن للكثير من البلدان أن تحسن في شفافيتها ومساءلتها بمجرد أن تنشر المعلومات التي تنتجها أصًال

أنه حين تمتنع الحكومات عن نشر المعلومات فإن السبب هو عدم رغبتها بذلك وليس عدم قدرتها على إنتاج المعلومات أو على 
. تحمل نفقات إنتاجها  



فاالنترنت توفر للحكومات وسيلة اقتصادية لنشر . لقد تبنى الكثير من البلدان المدروسة نشر وثائق الموازنة على االنترنت
ولكن على الحكومات العمل أآثر من ذلك لنشر وثائق الموازنة، والسيما . موازنة لكل األطراف المهتمة في وقت واحدوثائق ال

تؤآد أن هناك  فمنظمات المجتمع المدني في آثير من البلدان المنخفضة الدخل. بالنسبة للناس الذين ال تتوفر لديهم تقنية االنترنت
وتحث هذه المنظمات الحكومات على اتخاذ إجراءات أخرى . م ال تتوفر لديهم خدمة االنترنتنسبة آبيرة من السكان في بلدانه

وقد . إلعالم الجمهور بالموازنة، مثل نشر موازنة المواطنين التي تقدم الموازنة بطريقة يسهل فهمها للمواطن غير المختص
). بلدًا تمت دراستها59 بلدان من أصل 10 (بينت الدراسة أن هناك عددًا ضئيًال جدًا من البلدان يقدم على ذلك

 استبيان الموازنة المفتوحة

ى        91دليل الموازنة المفتوحة هو تلخيص اإلجابات المقدمة على           سؤاًال من أسئلة االستبيان التي تتناول مدى قدرة الجمهور عل

ة   ى معلومات عن الموازن وفرة للجم  . الحصول عل ة المعلومات المت دليل آمي ّيم ال ية السبع  ويق ة الرئيس ائق الموازن ي وث . هور ف

اءلة                           31ويتضمن االستبيان    ز المس ة لتعزي ا الحكوم ي يمكن أن تتبناه يم مجموعة من الممارسات الت ى تقي  سؤاًال آخر تهدف إل

 . العامة في اإلدارة المالية وفي إعداد الموازنة

رار  وقد صيغت جميع األسئلة بقصد التقاط الظواهر السهلة المالحظة وا          ا يحدث في              . لقابلة للتك ئلة عم ذه األس وتسأل معظم ه
انون   ه الق ا يتطلب أل عم ا تس ر مم ع، أآث بع    . الواق ية الس ائق األساس ت الوث ات وتوقي ى محتوي ز عل ي ترآ ئلة، الت تخدم األس وتس

ايير   ومعظم هذه المعايير . للموازنة، معايير تستند إلى ممارسات مقبولة عمومًا تتعلق بإدارة المال العام     يعكس، أو مأخوذ من مع
ة  مدونة الممارسات الجيدة في     مثل  وضعتها مؤسسات متعددة األطراف      دولي،          الصادرة  شفافية الموازن د ال  عن صندوق النق

ة في       وإعالن ليما حول الت    و ادئ   جهات العام ابات   مب دقيق الحس ابات          ت دقيق الحس ا لت د العلي ة للمعاه ة الدولي الصادر عن المنظم
 ).INTOSAI(م المتحدة التابعة لألم

دولي و      مدونة الشفافية المالية  تكمن قوة التوجيهات األساسية مثل       د ال ا   الصادرة عن صندوق النق ة    إعالن ليم ة الكوني  في القابلي
ة         .  نظم الموازنةمالئمة لمختلف للتطبيق، بشكل يجعلها     ذه التوجهات آافي د أن ه دولي ال يعتق ة ال لضمان  ولكن مشروع الموازن

ة ائلة تلبي واطن وضمان المس ة لحاجات الم ه الموازن ذا. أمام إنوله ة ف ة المفتوح تبيان الموازن ا   اس يغطي مواضيع إضافية له
ة                أهميتها بالنسبة    ة عن الموازن ى أداء وترآيب       للمجتمع المدني، مثل هل يعقد المجلس التشريعي جلسة استماع عام باإلضافة إل

 .هيئة تدقيق الحسابات التابعة للحكومة

 

فاالهتمام المتزايد ". حق الحصول على المعلومات"ومما يثير اهتمام منظمات المجتمع المدني في العالم بشكل متزايد قوانين 
بتحسين تقديم الخدمات يدفع لالهتمام بتزويد المواطنين بمعلومات مفصلة تتناول مثًال المصاريف في قطاع المدارس المحلية أو 

إن تبني قوانين حق الحصول على .  ولكن وثائق الموازنة في البلد ال تتضمن عمومًا هذه التفاصيل.في قطاع الصحة المحلية
المعلومات يشكل إذن الخطوة األساسية األولى في الكثير من البلدان لتعزيز قدرة المواطنين على الحصول فعًال على مثل هذه 

. المعلومات  

ل سنتين لتغطية عدد متزايدًا من البلدان ولرصد التغيرات في أداء شفافية ويخطط مشروع الموازنة الدولي لنشر الدليل آ
.الحكومة بشكل دائم  



 
 
 

 سؤاًال من استبيان الموازنة المفتوحة، وهي األسئلة المتعلقة بالمعلومات التي يمكن 91تم تصنيف البلدان وفق نتائج اإلجابات المقدمة عن 

 على أنها 100 و81التي حققت بين وقد صنفت البلدان . الحصول عليها من وثائق الموازنة الرئيسية السبع التي يجب أن تصدرها جميع الحكومات

 على أنها تقدم بعض المعلومات، 60 و41 على أنها تقدم معلومات هامة، والتي حققت بين 80 و61تقدم معلومات غزيرة، والبلدان التي حققت بين 

.و ال تقدم إطالقًا أية معلومات على أنها نادرًا ما تقدم معلومات أ20 و0 على أنها تقدم الحد األدنى من المعلومات، وبين 40 و21وبين 

2006دليل الموازنة المفتوحة لعام   

ما هي الدول التي تنشر معلومات الموازنة على الجمهور؟  

نادرًا ما تقدم أو ال تقدم 
معلومات إطالقاً 

للمواطنين

توفر معلومات 
واسعة للمواطنين

تقدم معلومات هامة 
للمواطنين

تقدم بعض المعلومات 
للمواطنين

تقدم الحد األدنى من 
المعلومات للمواطنين

المملكة المتحدة سلوفينيا  فرنسا

الواليات المتحدة جنوب إفريقيا  نيوزيلندة

رومانيا  النرويجبوتسوانا

آوريا الجنوبية بيرو  البرازيل

السويد بولونيا  جمهورية التشيك

سيريالنكا المكسيك الهند   بلغاريا

تنزانيا ناميبيا إندونيسيا   آولومبيا

ترآيا باآستان األردن   آوستاريكا

غينيا الجديدة آازاخستان  آرواتيا

الفلبين آينيا  غانا

روسيا ماالوي  غواتيماال

زامبيا جورجيا بنغالدش   ألبانيا

هندوراس الكاميرون  الجزائر

نيبال اإلآوادور  األرجنتين

أوغندة السلفادور  أذربيجان

فيتنام المغرب تشاد   أنغوال

نيكاراغوا مصر  بوليفيا

نيجيريا منغوليا  بورآينا فاسو


