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إننا في شراكة الموازنة الدولية ( )IBPنود أن نتقدم بالشكر إلى زمالئنا في المؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني التي وصل عددها إلى
 115مؤسسة بحثية ومنظمة مدنية حول العالم والذين يعد عملهم هو أساس مسح الموازنة المفتوحة ( .)OBSونقدر تفانيهم ومثابرتهم وخبراتهم،
كذلك صبرهم فيما يتعلق باالستفسارات المتعددة التي أثرناها أثناء عملية التحرير والتدقيق الطويلة ،تقديرً ا ضخمًا.
إن مسح الموازنة المفتوحة يُستلهم من شركائنا ومن أعمالهم .ونحن نأمل أن يساهم المسح ،في المقابل ،في التأثير على مبادراتهم وتطوير شفافية
الموازنة والمشاركة والرقابة في مختلف أرجاء العالم.
هذا المشروع هو نتيجة الجهود المجمعة لفريق مسح الموازنة المفتوحة الخاص بشراكة الموازنة الدولية ،والذي تقوده أنجالي جارج .وقد عملت
عن كثب مع زمالء شراكة الموازنة الدولية نصرات أحمد وكينان أصالنلي وباولو دو رينزو وميشيل فليشر وجويل فريدمان وسعاد حسن ودان
هيلر وتشاو يون لي وإلينا موندو وماريا جوسيه إيفا بارادا وفيفيك رامكومار وديفيد روبينز وباباكار سار وسالي توربيرت ،وجميعهم شاركوا
مع شركاء األبحاث ومراجعات النظراء في مختلف أنحاء العالم لضمان جودة البيانات .نتقدم بالشكر الخاص إلى إيميلي جاي وجوناثان دان ،وقد
عمال أيضًا عن كثب مع فريق شراكة الموازنة الدولية  ،IBPوشركاء األبحاث لجمع وتحقيق البيانات .نود أن نشكر أيضًا إلينا موندو لقيادتها
لتصميم األنشطة االستيعابية التي تتعلق بمسح الموازنة المفتوحة وقيادة عمل الفريق التقني ،بمساعدة ديفيد روبينز ودان هيلر.
كان تقرير مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017عبارة عن مجهود جماعي .تمت كتابة التقرير بواسطة جيسون الكين .قام إيزاك شابيرو بتحرير
الفصل  3وقدم آراء نقدية من خالله .ساعد جويل فريدمان في تقديم تصور التقرير وتفسير البيانات وقدم مساهمات حيوية من خالل كتابته .قامت
كل من ماريا جوسيه إيفا برادا ،وكلير شوتين وسالي توربيرت بكتابة دراسة الدولة التي ظهرت في التقرير .نتقدم بشكر خاص إلى بريان وامبلر
من أجل أبحاثه وتحريره لدراسات الحالة التي وردت أيضًا في التقرير وكذلك سعاد حسن من أجل مراجعتها وتعليقاتها الحريصة بشأن هذه
الدراسات .نود كذلك أن نشكر دان هيلر من أجل إدارته البارعة لقاعدة بيانات التقرير.
وقد لعب فريق االتصاالت في شراكة الموازنة الدولية تحت قيادة ديالين ماكولوف دورً ا مهمًا في تجهيز هذا التقرير للنشر .قام ديبي فريدمان بإدارة
تحرير وتصميم التقرير ،بمساعدة جاي كولبرن وريبيكا وارنر في التحرير والتصميم .نشكر أيضًا ماريان كلينكر من أجل تطوير العرض عبر
اإلنترنت الخاص بمسح الموازنة المفتوحة ،وكذلك كلير شوتين من أجل القيام بدور أساسي في تنظيم وتنسيق اإلصدار متعدد الدول الخاص بالبحث.
وفي النهاية ،نود أن نعبر عن شديد امتناننا إلى مؤسسة فورد والوزارة الفرنسية للشئون الخارجية ،ومؤسسات المجتمع المفتوح ،واليونسيف،
ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ( ،)UKAidومؤسسة ويليام وفلورا هيوليت ،الذين سمح دعمهم المالي بظهور هذا الجهد للعلن.
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الجسر :نظرة عامة على مسح
الموازنة المفتوحة لعام 2017
ويبدو ،بالتالي ،أن العالقة بين المواطنين والحكومات تحتاج إلى إصالح .ما

"هناك أمر غريب يجري بشأن
الديمقراطية .يبدو أن الجميع يرغب
بها ولكن لم يعد يؤمن بها أحد".

الذي يؤدي إلى هذا اإلحباط العالمي بشأن الحكومات والديمقراطية؟ في بعض
الحاالت ،تكمن المشكلة في التوقع أن انهيار األنظمة السلطوية خالل الموجة
الثالثة سيؤدي سريعًا إلى تأسيس ديمقراطيات قوية .بدالً من ذلك ،أصبحت
أنظمة عديدة "سلطوية منافسة" أو ديمقراطيات ضعيفة في أحسن األحوال.
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— ديفيد فان ريبروك ،مقابل االنتخابات :قضية الديمقراطية

سبب آخر وربما أكبر لهذا اإلحباط هو أن المؤسسات السياسية التقليدية وهيكل
الديمقراطية التمثيلية لم تف باالحتياجات أو التوقعات الحديثة للمواطنين .شهدت

مقدمة
ما هي العالقة الجيدة بين المواطنين والحكومة؟ هذا السؤال محل جدل ومناقشة

السنوات األخيرة احتجاجات كبيرة للمواطنين ضد الفساد في جميع أنحاء العالم،
ً
وخاصة في الدول متوسطة الدخل .وتشير هذه االضطرابات إلى أن إساءة

عبر تاريخ البشرية .بنهاية القرن العشرين ،بدت اإلجابة أن زيادة عدد الدول

استخدام السلطة وعدم المساءلة الستخدامات الموارد العامة من بين األسباب

يعكس الديمقراطية التمثيلية .ومنذ السبعينيات وحتى بداية القرن الحالي ،شهدت

الرئيسية لهذا االحتجاج.

"حركة ثالثة" من الديمقراطية انبعاث الديمقراطيات على جميع مستويات الدخل،
عبر أوروبا وكذلك أمريكا الالتينية وآسيا وإفريقيا.

كذلك أثار ازدياد عدم المساواة في العقود األخيرة الشكوك حول ما إذا كانت
الحكومات قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة .واحتمال عدم قدرتها على

وبالطبع ،لم يكن هذا الصعود غير المسبوق في الديمقراطية بدون تيارات

ذلك وأنها تخدم بشكل أساسي مصالح النخب ،عمل على إثارة بعض الشعبيين،

مضادة .بين عام  1974وعام  ،2014عادت أقل من ثلث الدول الديمقراطية

والثورات المضادة للحكم التي حدثت في العامين  2016و .2017وبدالً من

في العالم إلى السلطوية 1.ظلت العديد من الدول مثل الصين وسنغافورة ،فخورة

مواجهة هذه التحديات ،عملت بعض الحكومات كذلك على إحكام السيطرة على

أنها غير ديمقراطية ،وكان لنماذج الحكومات الخاصة بها تأثيرً ا كبيرً ا خالل هذه

المجتمع المدني ،مهددة بذلك شرعيتها بصورة أكبر.
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الفترة .منذ السبعينيات ،أثيرت الشكوك أيضًا حول صحة الديمقراطية الموجودة
بالفعل 2.ومع ذلك ،يمكن أن نقول أن الديمقراطية التمثيلية هي اإلجابة المفضلة

وبالرغم من ذلك ،تذهب التوقعات المعاصرة إلى أبعد من الحد من الفساد وتلبية

لعديد من المواطنين ،والحكومات والمؤسسات متعددة األطراف عن السؤال

احتياجات الشعوب .يريد المواطنون في العديد من الدول معرفة ماذا تفعل

الخاص بالرابطة الجيدة بين المواطنين والدولة.

الحكومات وأن يكون لهم دورً ا أكبر في العمليات التي يتم من خاللها صنع
القرارات وتنفيذها .لم يعودوا مكتفيين بالجلوس ومشاهدة الزعماء وهم يصنعون

منذ  ،2016وبالرغم من زيادة التوتر مع الحكومات ،بما في ذلك الحكومات

القرارات بدون رقابة أو تدخل من المواطنين .وبقدر ما قدمت الحكومات آليات

الديمقراطية ،ساهم ذلك في ظهور السياسيين القوميين المشكوك في مصداقيتهم

جديدة لتلبية هذه التوقعات ،إال أنها أثبتت أنها غير مُرضية .وف ًقا لهذا الرأي،

وتراجع الدعم لألحزاب والمؤسسات السياسية التقليدية .وفي نفس الوقت،

فهي األشكال التقليدية من الديمقراطية التمثيلية (ولكن ليست الديمقراطية نفسها)

أظهرت بيانات المسح من السنوات األخيرة شكو ًكا كثيرة حول الديمقراطية

التي وصلت إلى الحدود.

عبر العالم.
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بمعنى آخر ،أن شروط العالقة بين المواطنين والحكومة لم تعد أمرً ا مستقرً ا.

عمل مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017على توسعة منهجية شراكة الموازنة

مرة أخرى ،يظهر الجدل القديم عن كيفية مشاركة المواطنين مع الحكومات،

الدولية لتقييم الرقابة من خالل إدراج أسئلة جديدة عن جهاز الرقابة األهم،

وتظهر عالمات الضغط من األشكال التقليدية للديمقراطية التمثيلية .ال ينسحب

والمؤسسات المالية المستقلة ( ،)IFIsألول مرة IFIs .هي وكاالت تقنية ممولة

المواطنون من الحكومة ،ولكنهم يسعون إلى إيجاد سبل جديدة للمشاركة بفعالية.

من الحكومة وتشارك في التحليل المستقل الموضوعي لالقتصاد والموازنة.

يكمن التحدي الحالي في خلق روابط جديدة في العصر الذي يعمل على تقوية

ويكمن دورها في تعزيز مصداقية األموال العامة إما من خالل التأكد أن تنبؤات

الديمقراطية التمثيلية ،ولكن في نفس الوقت يعالج الضعف .ينبغي علينا العثور

الحكومة وتحليالتها سليمة أو من خالل توفير تدقيق إضافي مستقل لألرقام

على سبل مبتكرة ومستدامة لتشجيع وتوفير فرص لمشاركة المواطنين في صنع

الحكومية .ظهور المؤسسات المالية المستقلة في عدد متوسط من الدول ،مثل

القرار والذي يضمن مزيد من التمثيل والمصداقية من الزعماء السياسيين.

التغير في طبيعة المشاركة ،يوضح كيفية سعي بعض الحكومات إلى توفير سبالً
مبتكرة لتحسين ثقة العامة في المؤسسات من خالل الذهاب أبعد من المؤسسات

الموازنات كجسور

التقليدية للديمقراطية التمثيلية.

أساس العالقة بين المواطنين والحكومة هو القرارات بشأن جمع وإنفاق الموارد

وال يقتصر دور مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017فقط على تقييم المؤسسات

العامة .الموازنة حيث يتم السؤال واإلجابة عن أكثر األسئلة أهمية بشأن دور

الرئيسية للديمقراطية التمثيلية من خالل منهجيات التقييم الجديدة فقط بل يمتد

الحكومة .وهذا يجعل منها المكان الصحيح للبحث عن األجوبة لكيفية مشاركة

إلى المشاركة الرسمية للعامة في عملية الموازنة .ويعد هذا المسح األول إلدراج

المواطنين والحكومة.

مجموعة من المعايير المعززة لمشاركة العامة وف ًقا لإلجماع الدولي على كيفية
المشاركة في عمليات الموازنة .بينما تستمر المعايير في التطور ،تعمل على

طالبت شراكة الموازنة الدولية ( )IBPلوقت طويل بمنهجية مختلفة لمشاركة

تأسيس خطوة مبدئية نحو تحسين العالقات بين المواطنين والحكومة لنتخطى

المواطنين مع الحكومة فيما يخص الموازنة .تركيزنا األساسي كان عن الحاجة

الحدود الحالية للممارسات الديمقراطية.

إلى وجود مزيد من الشفافية فيما يخص األمور المالية للحكومة .تؤدي هذه
الشفافية إلى مناقشة أكبر وتأثير شعبي أكثر على صنع القرارات التي تخص

يقوم المسح بفحص المشاركة الرسمية في عملية الموازنة على المستوي القومي،

الموازنة في نطاق تحسين السياسات الحكومية ومراعاة الفقراء .بمرور الوقت،

ولكننا نعلم أن هذه المشاركة تحدث في مناطق أخرى .على سبيل المثال،

قمنا بالتأكيد على آليات معينة يشارك من خاللها العامة مباشر ًة في صنع هذه

شهدت السنوات األخيرة تسجيالً للحكومة المحلية لتقديم آليات مشاركة جديدة،

القرارات.

مثل المشاركة في الموازنة .ويقوم عدد كبير من الحكومات باختبار المشاركة
خارج نطاق عملية الموازنة ،باستخدام اآلليات المبتكرة مثل االقتراع التداولي

مسح الموازنة المفتوحة هو التقييم المستقل والمقارن الوحيد في العالم للشفافية

ومجالس المواطنين وحشد المصادر لإلصالح االنتخابي (مثل كندا) أو اإلصالح

المالية والرقابة والمشاركة على المستوى القومي .يتم تنفيذ المسح من خالل

الدستوري (مثل أيسلندا).
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باحثين مستقلين إلعداد األسئلة الواقعية في كل دولة من الدول  115التي تم
تقييمها .تتم مراجعة النتائج الخاصة بكل دولة من قبل خبير غير معروف هويته،

وبالطبع ال يلغي التأكيد هذا العام على األشكال الجديدة من الرقابة والمشاركة

ويتم توفير الفرص أيضًا للحكومات إلضافة تعليقاتها.

الرسمية في الموازنة ،الحاجة إلى الشفافية .ومن غير الممكن تصور أي آلية
جديدة لمشاركة المواطنين والحكومة ال تهدف إلى الشفافية الحقيقية .تستند

2

يعد مسح الموازنة المفتوحة التقييم األول والرئيسي للمؤسسات الرئيسية التي

المؤسسات المالية المستقلة على سبيل المثال ،إلى الوصول إلى المعلومات بشكل

تقوم بتنفيذ الديمقراطية التمثيلية :وصول العامة إلى المعلومات ،واإلدارة الجيدة

كبير حتى يتسنى لها القيام بدورها في نظام األموال العامة .وكذلك ال يمكن

لألموال العامة من قبل السلطة التنفيذية ،وممارسات الرقابة الكافية من قبل

للمواطنين استخدام اآلليات الجديدة للمشاركة للتداول الهادف بدون معلومات

السلطة التشريعية والمراقبين .بدون الشفافية والمؤسسات العامة التي تتحقق من

الموازنة .ولذلك تظل شفافية الموازنة جوهرية لمسح الموازنة المفتوحة ونتمنى

بعضها البعض ،لن يكون هناك مصداقية أو فعالية للحكومة.

تحسين العالقات بين المواطنين والحكومة.

 7مقال كيان ،حياة وانتهاء الديمقراطية؛؛ ومقال الندمور" ،صناعة الدستور الشامل".

مسح الموازنة المفتوحة لعام  :2017النتائج
الدور الحيوي الذي تلعبه الشفافية في دعم اآلليات الجديدة الذي نستكشفه هذا
العام يجعل نتائج المسح من  2017بصفة خاصة مخيبة لآلمال .أظهر مسح
الموازنة المفتوحة لعام  2017أن التقدم العالمي نحو مزيد من الشفافية توقف

اعتماد من السلطة التشريعية .وهذا يعني أن بعضًا من األعمال الهامة التي يقوم
بها المشرعون ،والمواطنون ،للتأثير على أولويات الموازنة في وقت مبكر
في عملية الموازنة يمكن إلغاؤها خالل فترة التنفيذ بدون رقابة كافية .تمثل
المؤسسات المالية المستقلة مكا ًنا إلدارة األموال العامة مع احتمال متزايد ،ولكن
 18دولة فقط لديها وكاالت مستقلة وتتمتع بموارد جيدة.

وتراجع بشكل متوسط ألول مرة منذ أن بدأنا قياس المؤشر .ومن العوامل المهمة
التي أدت إلى التراجع هذا العام هو ارتداد المكاسب السابقة في جنوب صحراء

معظم الدول لديها على األقل آلية واحدة للمشاركة في الموازنة .ولكن الدرجات

إفريقيا .من بين  27دولة في جنوب صحراء إفريقيا في كل من مسحي 2015

اإلجمالية للمشاركة منخفضة :ال توجد أي دولة في المسح الخاص بنا لديها

و ،2017وجدت  22دولة أن درجات تسجيل الشفافية الخاصة بها انخفضت

الفرص الكافية لمشاركة المواطنين .باإلضافة إلى ذلك ،اآلليات التي تستخدمها

في مسح الموازنة المفتوحة لعام ( .2017وستتم مناقشة ذلك بشكل أكبر في

الدول ليست حصرية بصفة خاصة أو مبنية جي ًدا ،ووجدنا أن هناك ثمان حاالت

الفصل الثالث ).باستثناء آسيا ،شهدت مناطق أخرى ً
نموا بطي ًئا أو تراجعًا طفي ًفا

فقط حيث وصلت السلطات التنفيذية إلى المجموعات المهمشة بصفة خاصة

في درجاتها لمؤشر الموازنة ( - )OBIالجزء الخاص بمسح الموازنة المفتوحة
ً
مقارنة بما مضى.
الذي يعمل على تقييم الشفافية  -هذه الجولة

لتشجيعها على المشاركة .في أقل من نصف الدول فقط ،ال يوفر المشرعون
الذين من المفترض أنهم الطريق األساسي الذي يؤثر المواطن من خالله على
الموازنة ،الفرص الرسمية للعامة لتقديم آرائهم عن الموازنة قبل اعتمادها.

بينما ظهر تراجع كبير في الشفافية في هذه الجولة ،إال أن المنطقة حققت تحس ًنا
كبيرً ا في الشفافية في مسح  .2015ويشير ذلك إلى مخاوف أكبر وأعمق قمنا

باألخذ في االعتبار التقييمات الخاصة بنا للشفافية والمشاركة والرقابة جميعها،

بالتركيز عليها في  :2015وهي نقص الطابع المؤسسي على الممارسات

يمكننا عمل مالحظات عامة حول نظام المحاسبة .الدول ذات الدرجات العالية

الحكومية المفتوحة .وكما في الجوالت السابقة للمسح ،أظهر مسح الموازنة

في مستوى الشفافية تميل إلى تحقيق درجات أعلى في الرقابة والمشاركة .ومع

المفتوحة لعام  2017مرة أخرى أن معظم الدول ال تتمتع بالشفافية بالقدر الكاف

ذلك ،ال توجد دولة بها ممارسات كافية عملية في الثالث نواح ،ألن فرص

لضمان تخصيص الموازنات وف ًقا ألولويات الشعب أو أن تتم مراقبتها بشكل

المشاركة محدودة وضعيفة بشكل كبير .يقول تقييم هذا العام أن المشاركة

كاف خالل التنفيذ لإليفاء بوعود الحكومة .ومن المثير للقلق تحدي ًدا ،أن تتراجع

الرسمية في عملية الموازنة هي الرابط األضعف في نظام المحاسبة .باإلضافة

الحكومات في درجات الشفافية القليلة أو الطفيفة بالفعل.

إلى ذلك ،يعد نظام المحاسبة الخاص بالموازنة ككل ضعيف إلى حد كبير في
 22دولة من أصل  115دولة تم تقييمها ،حيث تكشف هذه النواحي الثالث

ولكن الصورة هذا العام ليست سلبية بالكامل .وبصفة عامة التراجع في الشفافية

عن أوجه قصور في هذه الدول .ويعد ذلك مخيبًا لآلمال :عملية الموازنة يمكن

مؤخرً ا أقل من المكاسب التي حصلنا عليها في الجوالت السابقة بصورة

أن تتسم بالمصداقية فقط إذا اجتمعت المحاور الثالث  -الشفافية والمشاركة

ملحوظة؛ وهذا يعني أن موازنات الحكومات مازالت تتسم بالشفافية اليوم أكثر

والرقابة  -جميعها.

مما كانت عليه منذ عشر سنوات .وكما هو الحال دائمًا ،تغطي الصورة األكبر
على االختالفات الحرجة .ينظر الفصل الثالث من هذا التقرير إلى بعض من

يقترح الفصل النهائي من هذا التقرير السبل التي يمكن لممثلي الحكومة

أفضل الدول في مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017ويستكشف سبب ارتفاع

والمجتمع المدني والمتبرعين من خاللها العمل لتقوية هذه المحاور

درجاتهم باختصار .تركز جزء كبير من المكاسب في  2017بين الدول

األساسية .ويتطلب ذلك تعزيز المؤسسات والممارسات الفردية ،ولكن

منخفضة الشفافية .وعالوة على ذلك ،ازداد هامش المعلومات التي تم توفيرها

كذلك المجهودات المنسقة من قبل أصحاب المصلحة المختلفين والملتزمين

في عامي  2015و 2017بالنسبة لوثائق الموازنة التي يتم إنتاجها.

بتحسين أحوال المال العام.

اختلط التقييم الخاص بنا للرقابة على الموازنة .حصل المراجعون على درجات

تحسين العالقات بين المواطن والحكومة

المشرعون بممارسات رقابة محدودة ولكن يمكنها توفير رقابة أكثر صرامة

وجد مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017أن الشفافية في جميع أنحاء العالم

نوعًا ما خالل تكوين الموازنة من فترة التنفيذ .يمكن للمشرعين تعديل الموازنة

تظل محدودة والتقدم متعثر .ونحن ال ندعي تفسير التراجع العام في الدرجات

عمليًا في أكثر من نصف الدول التي تم مسحها .ولكن في أكثر من نصف

في مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017كنتيجة ألزمة الثقة في المؤسسات أو

الدول ،تقوم السلطات التنفيذية بتحويل التمويالت بين الوحدات خالل العام بدون

في الديمقراطية التمثيلية .وبالفعل ،ال توجد عالقة إجمالية بين التغييرات في

تشير إلى ممارسات كافية للرقابة أكثر من السلطات التشريعية .إجماالً ،يشارك
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وتعد محدودية الشفافية في عصر زيادة االستقطاب والخوف المشروع أن
تصبح البيانات أقل إقناعًا في عصر "األخبار المزيفة" تحدي ًدا رد الفعل الخاطئ.
الطريقة األفضل لتقليص مساحات انعدام الثقة واالستقطاب هي أن تقوم

وبدالً من ذلك ،يعد التراجع الطفيف في الشفافية والذي تمت مالحظته في مسح

الحكومات بنشر معلومات أفضل وأكثر عن الموازنة؛ وتقدم المزيد ،وأن تكون

الموازنة المفتوحة لعام  ،2017مع تقلص المساحة المدنية واإلعالمية وزيادة

أكثر إقناعًا ،وعمل تعديالت للقرارات الخاصة بها؛ وتقدم للمواطنين فرصًا

عدم المساواة ،عرضًا آخر للحاجة إلى إصالح الوضع االجتماعي بين الحكومات

أفضل وأكثر للمشاركة الهادفة في صنع القرارات .باختصار ،يجب معالجة

والمواطنين .عندما يرى المواطنون أن الحكومات تخفي األمور المالية ،وتتجاهل

نقاط الضعف في الديمقراطية من خالل توفير معلومات أفضل وأكثر وفرصًا

آراء المواطنين ،وتفشل في احترام فصل السلطات ،يزداد شكهم في الحكومة.

لمشاركة المواطنين.

ولذلك ينبغي أن يكون تحسين عملية الموازنة جزءًا من الحل لتراجع الثقة في
الحكومة والديمقراطية التمثيلية .إذا كان يجب التغلب على التحديات الحالية
لعدم المساواة واالستقطاب السياسي حول العالم ،فنحتاج إلى إعادة تصور لكيفية
مشاركة الحكومة والمجتمع في صنع القرار فيما يخص األموال العامة.

ملخص
■ألول مرة منذ بدأ المسح ،يتوقف التقدم نحو الشفافية العالمية ،بتراجع معدل
درجات مؤشر الموازنة المفتوحة بشكل طفيف .ومع العلم أن درجات مؤشر

ويتم بناء جسر نحو مزيد من العالقات الفعالة والمرضية بين المواطنين

الموازنة المفتوحة مازالت منخفضة ،فمن المحبط أن نجد تراجع بعض

والحكومات من خالل مزيد من المشاركة لألفكار والمعلومات والمسؤوليات.

الدول بدالً من تأسيس شفافية الموازنة.

وكما نقوم باإلبالغ عن نتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام  ،2017نقوم أيضًا

■وينبغي على الدول فعل المزيد لتعزيز الرقابة والتأكد من احترام القرارات

بوضع أيدينا على أنواع معينة من المعلومات والتي نعتقد أنها تتعلق أكثر

التي تم اتخاذها في بدء عملية الموازنة ،خالل تنفيذ الموازنة .ومن المشجع

بالمواطنين والتي يساعد إصدارها ،في رأيينا ،على زيادة الثقة في الحكومة.

االهتمام بالمؤسسات المالية المستقلة ،حيث يمكنها المساعدة في استعادة الثقة

في مناقشتنا الموسعة عن مشاركة العامة ،نقدم أيضًا خيارات ملموسة لكيفية

في الحكومة .ومع ذلك ،مازال هناك بعض من هذه المؤسسات ذات الصلة

المشاركة الحقيقية للمواطنين مع الحكومة.

والتي تعمل في جميع أنحاء العالم.
■نحن نؤمن أن تحسين المشاركة الرسمية في عمل الموازنة يجب أن

بالرغم من التقدم المتعثر الذي قمنا بتوثيقه في مسح الموازنة المفتوحة لعام

يكون جزءًا من حل مشكلة تراجع الثقة في الحكومة وزيادة الشكوك في

 ،2017تظل رسالتنا متفائلة .وبينما لم يكن  2017عامًا مشجعًا للديمقراطية أو

الديمقراطية التمثيلية في السنوات األخيرة .ولكن يجب على الدول فعل

شفافية الموازنة ،إال أن الحكومات في جميع أنحاء العالم لديها األدوات لمواجهة

المزيد لتشجيع تقدم مشاركة العامة الهادفة في عمل الموازنات ،حيث وجد

التحديات التي نقابلها ،وعليها اختيار استخدام هذه األدوات .وفي حالة الشفافية

المسح ضع ًفا عالميًا لمشاركة العامة الرسمية في عمل الموازنات.

والمشاركة ،تقوم الحكومات بالفعل بجزء مما تحتاج إلى فعله ويمكنها التأسيس

■في الفصل األخير من هذا التقرير ،نقدم توصيات خاصة للسلطات التنفيذية

على ذلك لتحسين الوضع سريعًا .على سبيل المثال ،قامت جميع الحكومات

وأجهزة الرقابة والمجتمع المدني والمتبرعين ،تهدف إلى تحسين الشفافية

في المسح الخاص بنا ماعدا أربع حكومات بنشر بعض وثائق الموازنة عبر

والمشاركة.

اإلنترنت أو قامت بذلك من قبل .ولكن تقوم دولتان من كل ثالث دول بنشر على
األقل وثيقة واحدة عبر اإلنترنت ولكن ال تنجح في وضع وثائق إضافية تنتجها
بالفعل عبر اإلنترنت في الوقت المناسب .ماذا يمكن أن يكون أسهل من استخدام
مواقع الويب الحالية التي تستضيف وثائق الموازنة األخرى لتوسيع نطاق
الوصول؟
بينما تكون درجات المشاركة في الموازنة منخفضة بصفة عامة ،إال أن أكثر من
 80بالمائة من الدول التي تم مسحها لديها بالفعل شكل ما من آليات المشاركة.
وما تحتاج هذه الدول لفعله هو تعزيز شمولية اآلليات الموجودة بالفعل وتنفيذ
آليات مشابهة في مراحل أخرى من عملية الموازنة .وهذه االنتقاالت ليست
مستحيلة بالنسبة ألي حكومة.
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 8يمكننا فقط توفير تقييم أساسي لهذا الموضوع هنا ،ولكن أظهر التحليل الخاص بنا عدم وجود عالقة بين التغييرات في درجات
الديمقراطية (باستخدام وحدة بيانات  )Freedom House or Economist Intelligenceبين  2012و 2015أو بين 2015
أو بين  2015و 2017والتغييرات في درجات مؤشر الموازنة المفتوحة بين  2015و .2017وبالطبع ،مرت بعض الدول بحدوث
تراجع (أو زيادة) في كل من الديمقراطية والشفافية.
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حالة شفافية الموازنة

مهما كان شكل العالقة بين المواطنين والحكومات في القرن الحادي والعشرين،

حوالي ثالث أرباع الدول من  115دولة في النموذج الخاص بنا تقوم بإتاحة كل

يجب أن تؤسس على التبادل الحر للمعلومات .يتطلب كل من تمثيل المواطنين

من مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية والموازنة المقررة للنشر ،بينما تقوم أقل من

والحكومات المتعاونة التدفق الحر للبيانات حول برامج الحكومة والتمويالت

نصف الدول بإتاحة بيانات ما قبل الموازنة أو مراجعات نصف سنوية للعامة.

التي يتم جمعها وإنفاقها عليها .ال يمكن للمواطنين تنظيم وعمل مطالبات هادفة

تقوم نصف الدول في النموذج الخاص بنا اآلن بإتاحة موازنات المواطنين

للحكومة بدون هذه المعلومات .ال يمكن للحكومة الحفاظ على مصداقيتها أو

للعامة .تتيح كثير من الدول نشر التقارير الدورية ،وتقارير نهاية العام ،وتقارير

التزام المواطنين بدفع الضرائب وتوفير التعليقات على تفضيالت السياسات

المراجعة للعامة ،ولكن ال يتم نشرها على نطاق واسع مثل مقترح الموازنة

بدون إصدارات منتظمة للمعلومات.

للسلطة التنفيذية.

يقدم هذا الفصل لقطة لحالة شفافية الموازنة حول العالم كما في نهاية .2016

عندما تم مسح  115دولة في مسح الموازنة المفتوحة لعام  ،2017كان

نحن ننظر إلى الشفافية من منظور إتاحة وثائق الموازنة الرئيسية للعامة (عرف

ينبغي نشر  920وثيقة عبر اإلنترنت في الوقت المناسب ،ولكن تم نشر 561

"متاح" على أنها الوثائق التي يتم نشرها عبر اإلنترنت على موقع حكومي

وثيقة فقط (انظر الجدول  .)2-2ومن  359وثيقة ( 39بالمائة) من الوثائق

رسمي في الوقت المناسب) ومن منظور شمولية المعلومات التي تحتوي عليها.

التي تم يتم نشرها ،كان هناك  156وثيقة لم يتم إنتاجها على اإلطالق من

ودائمًا ،يعتمد التقييم الخاص بنا على المعايير الدولية التي وضعتها مؤسسات

قبل حكومات الدول .تم إنتاج  203وثيقة الباقية ،ولكن تستخدمها الحكومات

عالمية متنوعة ،بما في ذلك صندوق النقد الدولي ( ،)IMFومنظمة التعاون

ألغراض داخلية فقط وال تقوم بإصدارها إلى العامة؛ أو تحدد إتاحتها من

االقتصادي والتنمية ( ،)OECDوالمنظمة الدولية ألجهزة الرقابة العليا

خالل إصدارها في نسخة ورقية وال تضعها على اإلنترنت؛ أو تقوم بإصدارها

( ،)INTOSAIمن بين آخرين.

متأخر (مما يقلل أهميتها).

الوضع العالمي لوثائق الموازنة

من بين  115دولة تم مسحها في مسح  ،2017قامت  98دولة بنشر على األقل
واحدة ،وليس كل ،الوثائق الرئيسية الثماني .ولكن تقوم هذه الدول أيضًا بإنتاج

تتسم دورة الموازنة الجيدة بأربع مراحل )1 :التكوين ،عندما يقوم فرع السلطة

 172وثيقة وال تقوم بنشرها .إذا اتخذت الحكومات خطوة بسيطة بنشر هذه

التنفيذية في الحكومة بعمل مقترح الموازنة؛  )2االعتماد ،عندما يقوم فرع

الوثائق التي يبلغ عددها  172عبر اإلنترنت في الوقت المناسب ،ستزيد نسبة

السلطة التشريعية بالتداول ،والتعديالت ويعتمد مقترح الموازنة؛  )3التنفيذ،

مشاركة الوثائق التي تم نشرها عالميًا من  61بالمائة إلى  80بالمائة فورً ا ،مما

عندما يقوم فرع السلطة التنفيذية بتنفيذ السياسات المحددة في الموازنة؛ و)4

يعمل على تحسين إتاحة وثائق الموازنة بصورة ملحوظة في هذه الدول ،ويرفع

الرقابة ،عندما يقوم جهاز الرقابة األعلى والمشرعون بتقييم األداء واإلنفاق فيما

معدل الدرجات اإلجمالية للشفافية.

يخص األموال.
والدول الباقية التي يبلغ عددها  17دولة لم تقم بإتاحة أي وثيقة من الوثائق
يعتمد مسح الموازنة المفتوحة على ثمان وثائق الموازنة الرئيسية المعروفين

الثماني ،أو جميعها .الدول الست التي لم تقم بإتاحة وثائق الموازنة للنشر على

دوليًا كما يلزم لكل مرحلة من هذه المراحل .يعمل مسح الموازنة المفتوحة

اإلطالق في تقييم  2017هي :غينيا االستوائية ،وليسوتو ،والنيجر ،وقطر،

على تقييم كل وثيقة من هذه الوثائق من حيث اإلتاحة للعامة والشمولية .بالنسبة

وفنزويال ،واليمن .الدول التي لم تقم بنشر الوثائق الرئيسية الثماني ويبلغ عددها

لمسح  ،2017نقوم بتقييم الوثائق التي ينبغي نشرها فقط قبل  31ديسمبر

 11دولة متنوعة وتمثل جميع مناطق العالم :البرازيل ،بلغاريا ،جورجيا،

 .2016يتم وصف هذه الوثائق في الجدول  ،1-2والذي يصف أيضًا اإلتاحة

إندونيسيا ،إيطاليا ،األردن ،المكسيك ،نيوزيالندا ،بيرو ،جنوب إفريقيا ،السويد.

اإلجمالية للوثائق.

ومن الواضح أنه ال يوجد شيء محدد إقليميًا أو ثقافيًا مرتبط بشفافية الموازنة.

9

الجدول رقم  :1-2وثائق الموازنة الرئيسية ومشاركة الدول التي تم مسحها والتي قامت بالنشر في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017
عدد الدول (من أصل )115
مرحلة دورة الموازنة

وثائق الموازنة الرئيسية

التي قامت بالنشر في مسح الموازنة المفتوحة

نسبة الدول التي قامت بالنشر

لعام 2017
البيان التمهيدي للموازنة :تكشف هذه الوثيقة عن
معلمات واسعة لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية؛ فهي

50

تحدد توقعات الحكومة االقتصادية ،وأيضًا الدخل،

٪43

والنفقات ،والديون المتوقعة.
التكوين

مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية :هذه الوثيقة أو
مجموعة الوثائق المقدمة من قبل السلطة التنفيذية إلى
السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليها؛ توضح تفاصيل

88

اإليرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات

٪77

والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات
األخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة.
الموافقة

الموازنة المقررة :هذه هي الموازنة التي تم اعتمادها من

100

خالل السلطة التشريعية.

٪87

التقارير الدورية :تشتمل هذه الوثائق على معلومات
حول اإليرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية

80

التي يتم صرفها وكذلك الديون المستدانة على المستويات

٪70

المختلفة؛ التي يتم إصدارها كل ثالثة أشهر أو كل شهر.
المراجعة نصف السنوية :تحتوي هذه الوثيقة على تحديث
التنفيذ

شامل بشأن تنفيذ الموازنة ،من منتصف العام المالي؛ بما

33

في ذلك مراجعة االفتراضات االقتصادية الرئيسية في

٪29

الموازنة ،والتوقعات المحدثة لنتائج الموازنة.
تقرير نهاية السنة :تعرض هذه الوثيقة حسابات الحكومة
76

في نهاية العام المالي وتشتمل نموذجيًا على تقييم التقدم

٪66

الذي تم نحو تحقيق أهداف سياسة الموازنة.
تقرير المراجعة :صادر عن جهاز الرقابة األعلى الخاص
الرقابة

77

بالدولة ،تعمل هذه الوثيقة على فحص سالمة واكتمال

٪67

حسابات نهاية العام للحكومة.
موازنة المواطنين :إصدار بسيط وأقل ً
فنية من موازنة
كل المراحل

الحكومة ،مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية

57

للعامة .كما يكون إصدار إصدارات للمواطنين من الوثائق

٪50

األخرى أمرً ا مرغوبًا فيه كذلك.

مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2017

إجماالً ،كما تم تلخيصه في الشكل  ،1-2وجدنا ما يلي:

نقوم بقياس الشفافية من خالل مؤشر الموازنة المفتوحة ( .)OBIيسجل مؤشر

■توفر  27دولة معلومات نادرة أو ال توفر المعلومات من األساس عن

الموازنة المفتوحة درجات لكل دولة تتراوح من  0إلى  ،100وف ًقا لإلجابات

الموازنة ،تحصل على درجة  20أو أقل في مؤشر الموازنة المفتوحة؛

على األسئلة التي يبلغ عددها  109في االستبيان الذي يعمل على تقييم إتاحة

توفر  20دولة الحد األدنى من معلومات الموازنة ،مع معدل درجات يتراوح

■

معلومات الموازنة للعامة .وتعكس نتيجة مؤشر الموازنة المفتوحة لدولة ما مدى

بين  21و 40في مؤشر الموازنة المفتوحة؛

دقة توقيت وشمولية معلومات الموازنة التي تتاح للعامة في وثائق الموازنة

■توفر  42دولة كمية محدودة من معلومات الموازنة ،مع معدل درجات

الثمانية الرئيسية .وهناك أسئلة أخرى إضافية تعمل على تقييم الرقابة والمشاركة

يتراوح بين  41و 60في مؤشر الموازنة المفتوحة؛

ويتم ذكرها الح ًقا في هذا التقرير ،ولكنها ليست مدرجة في حساب درجات

توفر  21دولة معلوماتجوهرية عن الموازنة ،بمعدل درجات يتراوح بين

مؤشر الموازنة المفتوحة.

■

 61و 80في مؤشر الموازنة المفتوحة؛ و
■توفر  5دول معلومات موازنة مكثفة ،بمعدل درجات يتراوح بين 81

معدل درجات مؤشر الموازنة المفتوحة لعام  2017هو  42من أصل 100
درجة ،بينما متوسط الدرجات هو  .45ويخبرنا ذلك أن الوضع العالمي
لشفافية الموازنة أنها مازالت محدودة ،مع فشل معظم الدول في نشر الوثائق
والمعلومات الرئيسية.

10

و 100في مؤشر الموازنة المفتوحة.

الجدول رقم  :2-2توزيع الدول بعدد وثائق الموازنة الرئيسية التي تم نشرها عام 2017
عدد وثائق الموازنة الرئيسية التي تم نشرها

عدد الدول

نسبة الدول التي تم مسحها

عدد الدول التراكمي

عدد الوثائق التي تم نشرها التراكمي

8

11

٪10

11

88

7

29

٪25

40

291

6

15

٪13

55

381

5

14

٪12

69

451

4

14

٪12

83

507

3

10

٪9

93

537

2

8

٪7

101

553

1

8

٪7

109

561

0

6

٪5

115

561

اإلجمالي

115

%100

---

---

وفي بقية التقرير ،نقوم بتصنيف هذه المجموعات الخمس إلى ثالث فئات

بالوثائق ألغراض داخلية فقط .من بين الدول التي تتمتع بشفافية كافية ،يتم نشر

أساسية:

تسع وثائق فقط في وقت متأخر ،ولم يتم نشر أي منها في صورة ورقية.

■مجموعة توفر معلومات قليلة عن الموازنة ( معدل درجات من )40 - 0؛
■مجموعة توفر معلومات محدودة عن الموازنة ( معدل درجات من - 41

وكما في السابق ،وجدنا ،في المتوسط ،أن هذه الدول التي تتيح معلومات كافية

)60؛ و

عن الموازنة من المرجح أنها تتسم بالديمقراطية ،وتتمتع بحرية إعالمية أكبر،

■المجموعة التي توفر معلومات موازنة كافية (درجات تتراوح بين 61

وأقل اعتما ًدا على دخل البترول ،وبها نسبة فساد أقل من الدول التي توفر

 ،)100 -حيث يحصل العامة على الحد األدنى من المعلومات الالزمة

معلومات قليلة عن الموازنة .وهذه الدول أيضًا تتمتع برقابة كافية من السلطة

للمشاركة في مناقشة الموازنة.

التشريعية والمراجعين ومن المرجح أن يكون لديها مؤسسات مالية مستقلة.
وتكون أكثر ثرا ًء وتطورً ا من الدول التي توفر معلومات محدودة عن الموازنة،
بالرغم من وجود بعض الدول متوسطة الدخل ،مثل جواتيماال وإندونيسيا

تتمتع  26دولة فقط بشفافية كافية للموازنة في نتائج مسح .2017

والفلبين في هذه المجموعة (انظر الجداول  3-2أ وب).
الدول التي تتمتع بشفافية كافية (درجات تتراوح من  61أو أعلى) .وفي
المتوسط ،تتيح  26دولة الواردة في هذه الفئة سبع وثائق رئيسية من بين

الدول التي تتمتع بشفافية محدودة (درجات تتراوح من  41إلى  .)60وفي

الوثائق الثمانية للعامة .هناك حالتان فقط في هذه المجموعة حيث احتفظت الدول

المتوسط ،تقوم  42دولة الواردة في هذه الفئة بنشر ست وثائق رئيسية من بين

الشكل رقم  :1-2توزيع الدول وف ًقا لدرجة مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2017

الوثائق الثمانية .تم إنتاج واحد وأربعين وثيقة من هذه المجموعة ( 12بالمائة)
ولكن لم يتم نشرها عبر اإلنترنت في الوقت المناسب.

60

الدول ذات درجات محدودة للشفافية تقع أيضًا بين الدول ذات الشفافية الكافية
والمنخفضة في معظم السمات األخرى .وتقل احتمالية أنها تتمتع بالديمقراطية
20

أكثر من الدول ذات الدرجات األعلى في شفافية الموازنة ولكنها أكثر من الدول

40

األقل في الدرجات في شفافية الموازنة .والمثل ينطبق على مستويات حرية
عدد الدول

5
42

وينطبق نفس األداء المتوسط على التنمية البشرية ،ولكن هذه الدول أقل ثرا ًء
من الدول ذات الشفافية المنخفضة .وذلك ألن الدول الغنية بالبترول ممثلة تمثيالً

كا ٍ
ف
موسعة ((100-81

الرقابة من قبل المشرعين والمراقبين والمؤسسات المالية المستقلة.

20

27

21

اإلعالم ونسب الفساد الخاصة بهذه الدول .وتعد أيضًا في متوسط نطاق كفاية

محدود
ضخمة ()80-61

محدودة ()60-41

منخفض
الحد األدنى ()40-21

0

نادر ((20-0

زائ ًدا بين الدول األقل في شفافية الموازنة .عندما نقوم بحذف الدول المعتمدة
على البترول ،والتي تتسم بانخفاض الشفافية ،يكون نصيب نمو الفرد من المعدل
المتوسط أعلى من الدول األقل شفافية (الجدول .3-2ب).

11

الشكل رقم  :2-2صورة عامة لشفافية الموازنة عام 2017

موسعة ((100-81
ضخمة ((80-61
محدودة ((60-41
الحد األدنى ((40-21
نادر ((20-0

كا ٍ
ف
محدود
منخفض

الجدول رقم -3-2أ :خصائص نظام الموازنة من خالل تصنيف األداء في
مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2017

المربع رقم  :1-2من الجديد؟
بين عامي  2015و ،2017قمنا بإضافة  13دولة جديدة إلى مسح الموازنة المفتوحة .تقوم بتمثيل

درجة مؤشر الموازنة المفتوحة

عدد من المناطق ونطاق واسع من مستويات الشفافية .ومع ذلك ،في المتوسط ،الدول التي دخلت
المسح في  2017حصلت على نتائج أقل من المتوسط الكلي لعينة المسح.
الدولة

40-0

60-41

100-61

عدد الدول

47

42

26

العدد المتوسط من وثائق الموازنة الثمانية المنشورة التي يتم
نشرها للعامة عبر اإلنترنت في الوقت المناسب.

3

6

7

متوسط الدرجات لمقترحات الموازنة للسلطة التنفيذية التي تتم
إتاحتها للعامة

38

57

77

مؤشرات مسح الموازنة المفتوحة

نتائج مؤشر الموازنة المفتوحة
لعام 2017

أستراليا

74

بوروندي

7

كندا

71

جزر القمر

8

كوت ديفوار

24

اليابان

60

ليسوتو

0

مدغشقر

34

مولدوفا

58

باراجواي

43

الصومال

8

جنوب السودان
سوازيالند

النسبة المئوية من وثائق الموازنة الثمانية الرئيسية التي:
تتم إتاحتها للعامة

٪35

٪72

٪91

ال تتم إتاحتها للعامة

٪65

٪28

٪9

لم يتم إنتاجها

٪25

٪16

٪4

تم إنتاجها ولكن ألغراض
االستخدام الداخلي فقط

٪24

٪6

٪1

تم إنتاجها ،ولكن تم نشرها في وقت متأخر للغاية

٪10

٪5

٪4

تم إنتاجها ،ولكن ُنشرت في صورة ورقية
أو إلكترونية فقط

٪6

٪1

٪0

5

متوسط النتيجة لـ:

3

مشاركة العامة

5

13

24

متوسط النقاط لـ  13دولة

30

الرقابة من قبل السلطة التشريعية

37

48

69

متوسط النقاط لجميع الدول والتي يبلغ عددها 115

42

الدول ذات الشفافية المنخفضة (درجات تتراوح من .)40-0وفي المتوسط،
تقوم  47دولة توفر الحد األدنى من المعلومات أو معلومات نادرة أو ال توفر
معلومات من األساس ،بنشر ثالث وثائق رئيسية من بين الوثائق الثمانية .تم
إنتاج  151وثيقة من هذه المجموعة ( 40بالمائة) ولكن لم يتم نشرها .وهذا
يعني أن هذه الدول يمكنها تحسين الشفافية الخاصة بها بمجهود إضافي

الرقابة من قبل جهاز الرقابة العليا

49

68

81

الدول التي لديها مؤسسة
مالية مستقلة:

٪4

٪24

٪62

يصنف الجدول  4-2أدناه أنواع المعلومات التي نتوقع أن نجدها في مقترح
الموازنة للسلطة التنفيذية إلى ست فئات 9.وتشتمل على معلومات حول النفقات
واإليرادات والديون وكذلك االفتراضات االقتصادية التي ُتبنى عليها الموازنة.
باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تشتمل الموازنات على معلومات تخص أولويات

بسيط فقط.
تشتمل هذه الدول على الدول األكثر اعتما ًدا على البترول في النموذج الخاص

الجدول رقم -3-2ب :المؤشرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية من خالل
تصنيف األداء في مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2017
درجة مؤشر الموازنة المفتوحة

بنا ،ولكن الدول في هذا اإلطار يحتمل أيضًا أن تكون مرت بفترة صراعات
داخلية .على سبيل المثال ،العراق ،والصومال ،وجنوب السودان ،واليمن جميعها
ضمن هذه الفئة.

ماذا بالداخل؟ كيف تختلف إتاحة المعلومات من
خالل الدرجات النهائية
ال يهتم أحد بشأن وثائق الموازنة أو درجات الشفافية  .per seما يهم فعالً هو
معلومات الموازنة التي توفرها الحكومات للمواطنين من أجل تحليلها ومناقشتها
واستخدامها للمطالبة بالتغيير( .لرؤية أمثلة ،انظر المربع  2-2على الصفحتين
).17-16

14

40-0

60-41

100-61

المؤشرات األخرى
نسبة الدول التي تتمتع بديمقراطية كاملة أو التي بها قصور

٪2

٪26

٪46

متوسط النتيجة لمؤشر الفساد

31

39

56

متوسط النتيجة لمؤشر حرية الصحافة العالمية

42

33

26

متوسط النتيجة للصراعات الداخلية

2.1

1.8

1.2

متوسط نتيجة مؤشر التنمية البشرية

0.58

0.70

0.82

إجمالي الناتج المحلي للفردPPP ،

دوالرً ا
14,800

دوالرً ا
14,500

دوالرً ا
29,600

إجمالي الناتج المحلي للفرد( PPP ،باستثناء الدول المعتمدة
على النفط)

دوالرً ا
12,800

دوالرً ا
14,500

دوالرً ا
29,600

المصدر :وحدة االستخبارات االقتصادية مؤشر الديمقراطية) ،منظمة الشفافية الدولية (مؤشر تصورات الفساد) ،مراسلون بال حدود
(مؤشر حرية الصحافة العالمية) ،مؤشر مخاطر الصراعات العالمية ،برنامج تنمية األمم المتحدة (مؤشر التنمية البشرية)،صندوق النقد
الدولي (إجمالي الناتج المحلي).
مالحظة :تتسبب إتاحة البيانات لبعض المؤشرات في اختالف معدل الدول المدرجة .تشير النتائج المنخفضة إلى مستويات أعلى من
حرية اإلعالم ،بينما تشير النتيجة المرتفعة للصراعات على وجود خطر عالي للصراعات ،وتشير النتيجة المرتفعة للفساد إلى قلة
الفساد" .ديمقراطية كاملة" و"ديمقراطية منقوصة" العناوين التي يتم بها وصف الدول التي أظهرت درجات أعلى في الديمقراطية في
مؤشر الديمقراطية الخاص بوحدة االستخبارات االقتصادي والمتعلق بالدول المسماة "باألنظمة السلطوية" أو "األنظمة المختلطة ".الدول
المعتمدة على البترول هي التي يمثل فيها دخل البترول  20بالمائة على األقل من .GDP

 9الفئات الست هي" :النفقات "،والتي تشتمل على أسئلة مسح الموازنة المفتوحة من  1إلى  8ومن  19إلى 24؛ "اإليرادات "،وتشمل
من  9إلى  12ومن  25إلى 30؛ "الديون "،وتشمل من  13إلى  14ومن  31إلى 32؛ "االقتصاد "،وتشمل من  15إلى 16؛
"السياسة واألداء "،وتشمل من  17إلى  ،18ومن  47إلى 52؛ و"المخاطر المالية "،وتشمل من  33إلى  35ومن  37إلى .46

الجدول  :4-2متوسط نتيجة الشفافية لستة أنواع من المعلومات الموجودة في مقترحات الموازنة للسلطة التنفيذية ،من خالل تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2017
النفقات

الدخل

الدين

االقتصاد الكلي

السياسة واألداء

المخاطر المالية

كاف ()100-61

83

93

85

76

70

56

تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة
محدودة ()60-41

69

81

68

33

41

35

منخفض ()40-0

49

54

42

25

26

20

جميع الدول التي تقوم بنشر مقترح الموازنة
السلطة التنفيذية EBP

69

79

67

44

46

38

مالحظة :تم إدراج  88دولة فقط قامت بإتاحة مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية للعامة في هذه الحسابات.

السياسة الحكومية واألهداف وتلقي الضوء على بعض المخاطر المالية التي
قد تواجهها الدولة في المستقبل وف ًقا لاللتزامات التي قامت بها .وتزداد شمولية
المعلومات التي يتم توفيرها لكل مجموعة من هذه المجموعات كلما انتقلنا من
إطار أقل إلى إطار أعلى في درجات الدول.
وكمثال على األنواع المحددة للمعلومات التي تتيحها الدول األكثر شفافية ،الدول
ذات الشفافية الكافية (معدل درجات أعلى من  60في مؤشر الموازنة المفتوحة)
تعادل ما يقارب ثالث مرات الدول ذات الشفافية المنخفضة (بمعدل درجات 40
وأقل في مؤشر الموازنة المفتوحة) في توفير المعلومات عن النفقات الضريبية.
بصفة عامة ،تقوم الدول ذات الشفافية الكافية بنشر معلومات أكثر سابقة وقادمة،
مثل المشروعات متعددة السنوات لإليراد والنفقات ،وكذلك مزيد من التفاصيل
عن الديون واألصول والمسؤوليات .ولكن حتى هذه الدول ذات المعدل الكبير
في الدرجات تميل إلى توفير معلومات غير كافية ،في المتوسط ،عن المخاطر
المالية التي تواجهها (مثل المسؤوليات المشروطة).

ملخص
■تظل شفافية الموازنة محدودة في جميع أنحاء العالم ،مع فشل العديد من
الحكومات في نشر الوثائق الرئيسية .وعندما يتم نشر هذه الوثائق ،غالبًا ما
ينقصها المعلومات الضرورية .أقل من دولة لكل أربع دول تم مسحها توفر
معلومات الموازنة الكافية.
■يمكن للغالبية العظمى من الدول في المسح تحسين الشفافية بسرعة من
خالل إتاحة الوثائق التي تنتجها بالفعل للعامة .معظم الدول التي تنتج وثائق
موازنة وال تقوم بنشرها على اإلنترنت ،تنشر بالفعل وثائق أخرى عبر
اإلنترنت ،وتستطيع فعل ذلك بسهولة لجميع الوثائق.
■بينما يحتمل أن تكون الدول األفضل في أداء مؤشر الموازنة المفتوحة هي
األكثر ثراءً ،هناك دول من مختلف المناطق في العالم ومختلف مستويات
الدخول تقوم بإصدار وثائق الموازنة الرئيسية ومعلومات الموازنة.
■حتى عندما يتم إتاحة الوثائقُ ،تفقد المعلومات الرئيسية التي يحتاجها
المواطنين عن قطاع اإلنفاق وتنفيذ الموازنة واألهداف ونتائج اإلنفاق في
معظم الموازنات القومية.

15

المربع رقم  :2-2ماذا يريد الشعب أن يعلم عن الموازنة...وماذا يخبرنا مسح الموازنة المفتوحة عنه؟
هنا نقوم بالتركيز على ثالثة أمثلة يمكن أن يسألها الشعب عن الموازنة ،عن األجزاء التي تناقش هذه األسئلة في مسح الموازنة المفتوحة ،وعن نتيجة المسح بشأن مدى إتاحة مثل هذه المعلومات عبر العالم.

أ

السؤال  :1كم تنفق الحكومة على الرعاية الصحية؟
يرغب المواطنون دائمًا في معرفة كم تنفق الحكومة على خدمة معينة وكيف يتغير هذا اإلنفاق بمرور

■لتقييم اإلنفاق على الصحة عبر الوقت ،تحتاج إلى اإلنفاق الوظيفي من عدة سنوات ،بيانات وضع

الوقت .يرغب الشعب دائمًا في أن يتمكن من مقارنة ما تنفقه الحكومة مع ما تفعله الدول األخرى .من

الخطط المستقبلية لإلنفاق (السؤال  7في مسح الموازنة المفتوحة) وأيضًا البيانات السابقة( .السؤال

الطرق التي يتم بها تقييم ما إذا كان يتحقق التقدم نحو االلتزام باالتفاقات الدولية والمحلية ،فهم كيفية

 22في مسح الموازنة المفتوحة)

تغير موازنة الصحة الخاصة بالحكومة ،مثل هدف التنمية المستدامة في التغطية العالمية للصحة .ونأخذ

■إذا كان هناك شركات حكومية تقدم الدعم للخدمات الصحية (مثل شركات التأمين العامة أو

هنا الرعاية الصحية كمثال ،ولكن يمكننا طرح نفس السؤال عن التعليم أو خدمات أخرى.

مزودي الخدمات) ،تحتاج إلى معلومات اإلنفاق التي تذهب إلى هذه الوكاالت( .السؤال  37في
مسح الموازنة المفتوحة)

وإجابة هذا السؤال ليست بالبساطة التي يبدو عليها .ومن يحاول فعل ذلك ينظر بصفة عامة على

■وفي النهاية ،إذا كان نظام الصحة ال مركزيًا ،فقد ال يتم رصد التمويالت للمستويات األقل في

الموازنة الخاصة بوزارة الصحة فقط .ولكن يعد هذا النهج منقوصًا ،ألنه ليس بالضرورة أن يتم

الحكومة ،ضمن ميزانية وزارة الصحة أو التصنيف الوظيفي لإلنفاق المحلي .تحتاج إلى معلومات

تخصيص جميع نفقات الصحة لهذه الوزارة .للحصول على صورة شاملة للمبالغ التي تنفقها الحكومة

كمية ونظرية بشأن هذه التحويالت( .السؤال  35في مسح الموازنة المفتوحة)

على الصحة ،فقد تحتاج إلى الحصول على المعلومات التالية على األقل:
يقدم الجدول أدناه ملخ ً
صا لمستوى إتاحة هذه األنواع من المعلومات .وبينما وجدنا التصنيف الوظيفي
■تحتاج الموازنة إلى "تصنيف وظيفي" يعمل على تنظيم اإلنفاق لكل وظيفة أو غرض ،مثل

األساسي لدى ثلثي الدول التي تم مسحها ،إال أن أقل من نصفها يقدم أي أنواع أخرى من المعلومات

الصحة أو التعليم وليس فقط بالوزارات .ويضمن ذلك أن نفقات الصحة في مختلف أقسام الحكومة

التي تم ذكرها أعاله .ولذلك ،ال يمكن اإلجابة على بعض األسئلة المعينة بسهولة في معظم الدول ،مثل

يتم جمعها معًا( .السؤال  2في مسح الموازنة المفتوحة)

ً
مقارنة بالعام الماضي؟"( ،في  2017وفرت  31دولة فقط
"كم تنفق الحكومة على الصحة هذا العام

■لمقارنة ذلك بما تنفقه الدول األخرى على الصحة ،تحتاج دولتك إلى تقديم التصنيف الوظيفي

التصنيف الوظيفي من العام الماضي لمقارنته بتخصيصات العام الحالي).

الخاص بها وف ًقا للمعايير الدولية( .السؤال  3في مسح الموازنة المفتوحة)

الجدول رقم  :1الدول التي تقوم بنشر المعلومات األساسية إلجابة "كم تنفق الحكومة على الصحة؟"*
رقم السؤال في
مسح الموازنة
المفتوحة

السؤال في مسح الموازنة المفتوحة

2

هل يوجد تصنيف وظيفي؟

3

التصنيف الوظيفي باستخدام المعايير الدولية؟

7

هل يوجد تصنيف وظيفي لألعوام القادمة؟

22

هل يوجد تصنيف وظيفي لألعوام السابقة؟

37

هل هناك تحويالت لشركات حكومية؟

35

هل هناك تحويالت لمستويات أخرى حكومية؟

النسبة من  115دولة تم مسحها
%
%

%
%
%

* هذه األشكال تمثل الدول التي حصلت على نتيجة "أ" (أعلى نقاط) .بالنسبة للسؤال  7و ،22الذي يسأل عن عدد (وليس نوع) التصنيفات في الموازنة ،أكدنا العدد الذي لديه تصنيفات وظيفية.

السؤال  :2هل تقوم الحكومة بتنفيذ الموازنة كما تم اعتمادها من قبل السلطة التشريعية؟
نعلم جميعًا أن الحكومة ال تقوم دائمًا بإنفاق الموازنة كما ُخطط لها بالضبط .وأحيا ًنا يكون هناك

■االعتماد النهائي  -أو الموازنة  -المُقررة (السؤال  EB-2في مسح الموازنة المفتوحة)

أسباب جيدة لهذا التضارب .ولكن إذا حدثت مناقشات حول الموازنة في الدولة ثم تم اعتمادها ،فيعرف

■التقارير التي تم إصدارها خالل العام والتي توضح المقارنات بين الموازنة المقررة واإلنفاق

المواطنون حينئذ إذا كانت الحكومة ملتزمة بهذا االتفاق أم ال .وإذا لم تكن ملتزمة ،فلماذا؟

الفعلي ،وكذلك أسباب هذه التغييرات (السؤالين  70و 77في مسح الموازنة المفتوحة)
ً
مقارنة بالموازنة األصلية ،مع توضيح االختالفات
■تقرير في نهاية العام يوضح اإلنفاق النهائي

لتقييم إنفاق الحكومة مقابل الموازنة المُعتمدة ،تحتاج إلى المعلومات التالية:

(السؤال  48في مسح الموازنة المفتوحة)
■بالنسبة لإلنفاق في قطاع معين ،مثل الصحة ،ينبغي أن يوفر التقرير في نهاية العام اإلنفاق
باستخدام التصنيف الوظيفي الذي تمت مناقشته أعاله (السؤال  85في مسح الموازنة المفتوحة)

16

أ -للحصول على مسح مُفصل يناقش المعلومات التي يبحث عنها مستخدمو المجتمع المدني في الموازنة ،انظر موضوع باولو دي رينزو وماسيمو ماستروزي" ،كيف يستخدم المجتمع المدني معلومات الموازنة؟ تخطيط الفجوات في الشفافية المالية واالحتياجات في الدول النامية( "،واشنطن
دي سي :شراكة الموازنة الدولية ،)2016 ،متوفرة على
https://www.internationalbudget.org/pblications/how-civil-society-uses-budget-information/

يوضح الجدول أدناه أن الموازنات المُقررة متاحة على نطاق واسع (ولكن ليس عالميًا) ،ولكن

وألن أقل من نصف الدول تستخدم التصنيف الوظيفي في التقارير النهائية ،فنموذجيًا من غير الممكن

المعلومات الالزمة األخرى غير متاحة .تتيح نسبة  59بالمائة من الدول البيانات عن اإلنفاق الفعلي

تتبع نوع اإلنفاق لكل قطاع يهتم به المواطنون.

ً
ً
مقارنة بالموازنة.
مقارنة بالموازنة خالل مرحلة التنفيذ ،ولكن  45بالمائة فقط يتيح اإلنفاق النهائي

الجدول رقم  :2تنشر الدول المعلومات الرئيسية لإلجابة عن "هل تقوم الحكومة بتنفيذ الموازنة كما تم اعتمادها من قبل السلطة التشريعية؟"*
رقم السؤال
في مسح
الموازنة
المفتوحة
EB-2

النسبة من  115دولة تم مسحها

السؤال في مسح الموازنة المفتوحة
هل الموازنة المُعتمدة (المقررة) متاحة؟

70

هل هناك مقارنات بين اإلنفاق المخطط والفعلي خالل التنفيذ؟

77

هل تم تحديث الموازنة قبل منتصف العام؟

84

هل تمت مقارنة بين اإلنفاق النهائي والموازنة األصلية؟

85

هل هناك إضافات  -حسب التصنيف الوظيفي؟

78
%
%
%
64

* تمثل هذه األشكال الدول الحاصلة على نتيجة "أ" (أعلى نقاط) فقط في جميع الحاالت .بالنسبة للسؤال  ،85الذي يسأل عن عدد (وليس نوع) التصنيفات في الموازنة ،أكدنا العدد الذي لديه تصنيفات وظيفية.

السؤال  :3ماذا تحاول الحكومة تحقيقه باألموال التي تقوم بتجميعها وإنفاقها؟
الموازنات بشكل أساسي هي وصف إلنفاق األموال ،أكثر منها وصف لألهداف .ولكن تحتوي العديد

■معلومات عن األهداف (والتكاليف) الخاصة بمقترحات السياسة الجديدة (السؤال  17في مسح

من الموازنات اآلن على بعض المعلومات عن األهداف والنتائج المرجوة من اإلنفاق المقترح .تتيح هذه

الموازنة المفتوحة)

المعلومات لك تقييمًا أكثر تفصيالً لما تقترح الحكومة فعله بأموالك .على سبيل المثال ،تستخدم وزارة

■المعلومات عن الرابط بين السياسات الحالية والجديدة وبين الموازنة (السؤال  47في مسح

الصحة جزءًا من ميزانيتها لتطعيم األطفال .تشير الموازنة إلى عدد األمصال التي ستقوم بشرائها وعدد

الموازنة المفتوحة)

ً
مقارنة باألداء الفعلي خالل العام.
األطفال الذين سيتلقون التطعيمات .ويمكن تقييم هذه األهداف

■المعلومات عن أهداف النتائج التي تهدف الحكومة إلى تحقيقها (السؤال  51في مسح الموازنة

لتحليل هذه المقترحات ،تحتاج إلى المعلومات التالية:

المفتوحة)
ً
مقارنة باألهداف في نهاية العام ،مثل عدد األمصال التي تم استخدامها
■المعلومات عن األداء
ً
مقارنة بالهدف األصلي (السؤال  93في مسح الموازنة المفتوحة)

الجدول رقم  :3هل تقوم الدول بنشر المعلومات الرئيسية لإلجابة عن "ماذا تحاول الحكومة أن تحقق باألموال التي تقوم بجمعها وإنفاقها؟"*
رقم السؤال
في مسح
الموازنة
المفتوحة

السؤال في مسح الموازنة المفتوحة

17

هل هناك أهداف وتكاليف لمقترحات السياسة الجديدة؟

47

هل هناك رابط بين السياسات الحالية والجديدة وبين الموازنة؟

51

هل هناك أهداف ألهداف السياسات؟

93

هل هناك نتائج غير مالية مقابل األهداف؟

النسبة من  115دولة تم مسحها

%
%
62
%

* تمثل هذه األشكال الدول الحاصلة على نتيجة "أ" (أعلى نقاط) على كل سؤال.

لم نجد أي من المؤشرات أعاله متاحة في أكثر من ثلث الدول التي تم مسحها في  .2017تفسر ثلث أو أقل من ثلث الدول التي تم مسحها تكاليف أو أهداف السياسات الجديدة أو توضح كيفية ارتباطها بالموازنة .توفر
أكثر من ربع الدول التي تم مسحها فقط أهداف النتائج التي تتمنى تحقيقها بالموازنة .تقوم  14دولة فقط بعمل تقارير شاملة في نهاية العام عما إذا تحققت األهداف أم ال.
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3

هل انتهى التقدم؟ زيادات في
الشفافية المقدمة في 2017

يكشف مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017عن تطور مؤسف فيما يخص شفافية

إتاحة للعامة .خالل المسوحات السابقة ،تم نشر وثائق الموازنة فقط في صورة

الموازنة .كشفت المسوح السابقة الخاصة بنا جميعها عن زيادة في درجات

ورقية (أو رقمية غير متاحة عبر اإلنترنت) وكانت تعد متاحة للعامة .تم عمل

مؤشر الموازنة المفتوحة إجماالً من دورة ألخرى ،مع تقدم مستمر وملحوظ.

هذا التغيير ليعكس السهولة الحالية في نشر الوثائق على اإلنترنت ،وكذلك ما

ولكن يشير مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017إلى تراجع متوسط في شفافية

يشكل الممارسات الجيدة :الوثائق على اإلنترنت أكثر سهولة للعامة للوصول
ً
بسيطا لإلنترنت .تتم مناقشة
إليها من الوثائق الورقية ،حتى إذا كان هناك اخترا ًقا

الدول التي توفر معلومات أقل عن الموازنة إلى العامة ع َما قدمت في ،2015

هذا التغيير الح ًقا في الملحق ب.

الموازنة إجماالً خالل العاميين الماضيين ،والسبب األساسي في هذا التراجع

10

مثل جنوب صحراء إفريقيا.
هناك بعد إقليمي هام لهذا التغير في اتجاهات الشفافية (انظر الجدول .)1-3
وال يعد التراجع الطفيف الذي حدث في شفافية الموازنة من عام  2015إلى

انخفض متوسط درجات مؤشر الموازنة المفتوحة لدول جنوب صحراء إفريقيا

 2017عالميًا ولم يلغ المكاسب التي تحققت في الشفافية في الجوالت السابقة

من عام  2015إلى عام  2017من  39إلى  29من بين  27دولة تم مسحها

للمسح .باإلضافة إلى ذلك ،تم تعزيز التقدم على المدى البعيد بين مجموعة

في المرتين .والعكس ،في الفترة بعد  2008وحتى  ،2015تفوقت مكاسب

الدول األقل في الشفافية لنبدأ بها .ومع ذلك ،يعد هذا التقدم مريحً ا مع الوضع

شفافية الموازنة في جنوب صحراء إفريقيا عن باقي مناطق العالم ،حيث

في االعتبار ،كما رأينا في الفصل السابق ،أن الغالبية العظمى من الدول مازالت
ً
ملحوظا إذا استمر هذا االتجاه
تفشل في توفير معلومات موازنة كافية .وسيكون

حصدت المنطقة مكاسب إيجابية في كل مسح .وهكذا ،بينما مازالت جنوب
صحراء إفريقيا تتمتع بالتطور منذ  ،2008إال أنه انتقل من المنطقة التي

السلبي في الجوالت المستقبلية أو إذا كانت االتجاهات اإليجابية التي وُ جدت قبل

يتطور فيها تقديم معلومات الموازنة بسرعة ج ًدا إلى المنطقة التي تراجع فيها

 2015ستعيد نفسها.

تقديم معلومات الموازنة.

وقد تم االنتهاء من جوالت المسوحات السابقة في أعوام  2006و2008

وفي نفس الوقت ،زادت كمية معلومات الموازنة التي يتم تقديمها في الدول

و 2010و 2012و .2015بعد إجراء المسح ألكثر من عشر سنوات ،قامت

األخرى زيادة متوسطة من  2015حتى  .2017ارتفع متوسط درجات مؤشر

شراكة الموازنة المفتوحة بجمع كمية كبيرة من البيانات عن كيفية تطور شفافية

الموازنة المفتوحة من  48إلى  49بين  75دولة خارج منطقة جنوب صحراء

الموازنة بمرور الوقت وعبر الدول .يختبر هذا الفصل بالتفصيل التغييرات

إفريقيا والتي تمت مقارنة بياناتها.

التي حدثت في شفافية الموازنة للدول التي تم مسحها في  2015و 2017ويبلغ
عددها  ،102وكذلك االتجاه على المدى البعيد لـ  77دولة يتم مسحها باستمرار

وبالرغم من ذلك ،كان هناك تنوع ملحوظ بين المناطق األخرى .زادت شفافية

منذ عام  .2008ونأخذ أيضًا في االعتبار بعض الدول الفردية التي حققت تقدمًا

الموازنة في دول منطقة جنوب آسيا ،بالرغم من أن هذه المكاسب تخص التراجع

مستمرً ا بمرور الوقت ،وننظر إلى الصورة األكبر ع َما حدث في جنوب صحراء

الذي حدث في الشفافية منذ  2012وحتى  .2015قامت دول شرق آسيا والمحيط

إفريقيا في هذه الجولة.

الهادي أيضًا بزيادة كمية المعلومات المقدمة ،بينما أظهرت دول الشرق األوسط
وشمال إفريقيا (من قاعدة منخفضة بالفعل) ودول غرب أوروبا والواليات

التطور بين عامي  2015و2017

المتحدة (من قاعدة مرتفعة) تراجعًا طفي ًفا في الشفافية .ومن المالحظ أيضًا ،أن
ً
ملحوظا في الدول خارج منطقة جنوب صحراء إفريقيا والتي كانت
التقدم كان

من بين  102دولة تم مسحها في عامي  2015و ،2017قلت شفافية الموازنة

األقل في الشفافية في عام ( 2015الدول التي حصلت على  40درجة أو أقل في

في  .2017وقد انخفضت نتائج مؤشر الموازنة المفتوحة لتلك الدول من  45في

مؤشر الموازنة المفتوحة عام  .)2015زادت الدرجات بمتوسط ثالث نقاط.

عام  2015إلى  43في عام .2017
يعكس جزء من هذا التراجع تغييرً ا في كيفية قياس اإلتاحة للعامة .في ،2017
ألول مرة ،يلزم نشر وثائق الموازنة عبر اإلنترنت في وقت مناسب حتى تعتبر

 10لمقارنة نتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017بنتائج الجوالت السابقة ،نستخدم األسئلة والتعريفات المرتبطة بكل جولة مسح.
وبمعنى آخر ،الوثائق المتاحة في صورة ورقية عام  2015والسنوات السابقة كانت تعتبر متاحة للعامة ،ولكن ال تعتبر متاحة للعامة
في مسح الموازنة المفتوحة لعام .2017
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الجدول  :1-3التغييرات اإلقليمية في درجات مؤشر الموازنة المفتوحة2015 ،
 2017معدل مؤشر الموازنة المفتوحة إقليميًا

الجدول  :2-3التغيير في عدد الدول التي تقوم بنشر وثائق معينة بين عامي
 2015و2017
وثيقة الموازنة الرئيسية

2015

2017

التغيير

البيان التمهيدي للموازنة

55

47

8-

شرق آسيا والمحيط الهادي

41

44

3

مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية

86

81

5-

أوروبا الشرقية ووسط آسيا

54

55

1

الموازنة المقررة

97

89

8-

أمريكا الالتينية والكاريبي

50

50

1

موازنة المواطنين

54

54

0

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

21

20

1-

المنطقة

2015

2017

التغيير*

التقارير الدورية

82

73

9-

جنوب آسيا

42

46

5

المراجعة نصف السنوية

35

31

4-

جنوب صحراء إفريقيا

39

29

11-

تقرير نهاية العام

73

68

5-

أوروبا الغربية والواليات المتحدة األمريكية

74

73

1-

تقرير المراجعة

67

69

2

جميع الدول

45

43

2-

اإلجمالي

549

512

37-

مقارنة  102دولة تم تقييمها في مسحي  2015و 2017للموازنة المفتوحة * .قد ال يتم تسجيل التغييرات في الجدول  3.1نتيجة
سريان الجولة.

مقارنة  102دولة تم تقييمها في مسحي  2015و 2017للموازنة المفتوحة.

وكان هناك أيضًا تنوع عالمي وإقليمي في الدرجات بين الدول .شهدت تسعة

ويعد التراجع في نشر الوثائق هو السبب الرئيسي النخفاض معدل درجات

عشر دولة تحس ًنا في درجات مؤشر الموازنة المفتوحة من عام  2015وحتى

مؤشر الموازنة المفتوحة العالمي ،بسبب قلة المعلومات المتوفرة في هذه الوثائق

 ،2017بما في ذلك اثني عشر دولة (ألبانيا وكمبوديا وجمهورية الدومينيكان

التي تم نشرها .زادت شمولية وثائق الموازنة المتاحة والتي تم نشرها في كل من

ومصر وفيجي وجورجيا وجواتيماال وهندوراس والمكسيك ونيبال وتايالند

 2015و 2017قليالً ،من متوسط  61درجة في  2015إلى  62في .2017

وتركيا) والتي حصلت على مكاسب مضاعفة .ومن ناحية أخرى ،انخفضت
درجات مؤشر الموازنة المفتوحة ألكثر من خمس نقاط خالل هذه الفترة في

وفيما يخص أنواع معينة من المعلومات ،تمت إتاحة المعلومات عن الديون

 28دولة ،بما فيها  15دولة تراجعت تراجعًا شدي ًدا (الجزائر ،وأذربيجان،

وسياسات الدخل واإلنفاق متعدد السنوات في البيانات التمهيدية للموازنة في

وبنجالديش ،وبوتسوانا ،وبوركينا فاسو ،والكاميرون ،وجمهورية الكونغو

 2017أكثر من  .2015تمت كذلك إتاحة مزيد من المعلومات في مقترحات

الديمقراطية ،وماالوي ،والنيجر ورواندا ،وسيراليون ،وتنزانيا ،واليمن،

الموازنة للسلطة التنفيذية في  2017في الفئات الرئيسية مثل التحويل إلى

وزامبيا ،وزيمبابوي).

مؤسسات الدولة ونفقات للفقراء .ومن ناحية أخرى ،استخدمت دول قليلة في
 2017التصنيف االقتصادي بالمعايير الدولية في الموازنات الخاصة بها ،وقام

التغييرات في نشر الوثائق والمعلومات

عدد أقل بالتحدث عن أموال الحكومة على أساس موحد ،من بين مناطق أخرى
شهدت تراجعًا في الشفافية.

بين  102دولة تم تقييمها في مسحي  2015و ،2017تراجع عدد وثائق
الموازنة التي تم نشرها ليقل  37وثيقة (انظر الجدول  .)2-3ألول مرة منذ أن
بدأ المسح يحدث انخفاض في عدد الوثائق التي يتم نشرها .تركز هذا االنخفاض

إلقاء نظرة أكبر2017-2008 :

بين الدول في جنوب صحراء إفريقيا .تراجع عدد وثائق الموازنة في هذه

لم يلغ االتجاه المثبط في شفافية الموازنة العامة من  2015إلى  2017التقدم

المنطقة  27وثيقة ،مما ساهم في تراجع ملحوظ لعدد وثائق الموازنة في جميع

اإلجمالي الذي تحقق في السنوات السابقة .كما تم القياس من خالل مؤشر

أنحاء العالم.

الموازنة المفتوحة ،تقوم الدول بتوفير مزيد من معلومات الموازنة في 2017
ع َما قدمت في  .2012وكل جولة من الجوالت األخرى للمسح السابقة لعام

بالتفكير في الوثائق منفردة ،كان هناك تغييرً ا سلبيًا عالميًا في حالة النشر لست

 2012وجدت أيضًا ً
نموا إجماليًا في كمية المعلومات المقدمة.

وثائق منها؛ واالستثناء كان موازنة المواطنين ،والتي لم تتغير عن العدد الذي
تم نشره في  2015و ،2017وتقارير المراجعة ،زادت بمقدار نقطتين .تراجع

قمنا بمسح الدول ألول مرة عام  ،2006ولكن عدد الدول التي تمت تغطيتها مبدئيًا

عدد البيانات التمهيدية للموازنة ،والموازنات المقررة ،والتقارير الدورية بشكل

كان قليالً .وباعتبار  2008هي نقطة االنطالق ،هناك  77دولة لدينا درجات كل

كبير خالل العامين الماضيين ،وإلغاء ما بين ثمان وتسع وثائق .انخفض عدد

مسح خاص بها منذ ذلك العام وحتى المسح الحالي .وبصفة عامة ،ارتفع معدل

مقترحات الموازنة للجنة التنفيذية  -الوثيقة األهم للموازنة  -بمعدل .5

درجات مؤشر الموازنة المفتوحة لهذه الدول التي يبلغ عددها  ،77ست نقاط خالل
هذه الفترة ،بالرغم من التراجع الطفيف في الشفافية بين  2015و.2017
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كما أوضحت المقارنات بعيدة المدى في التقارير السابقة ،تم إحراز التقدم في

وتواف ًقا مع الميل إلى زيادة معلومات الموازنة قبل  ،2015كان هناك أيضًا زيادة

الدول األبعد عن الشفافية بين هذه الدول .عالوة على ذلك ،كان االتجاه السائد

جوهرية في عدد وثائق الموازنة الرئيسية التي تمت إتاحتها للعامة في الوقت

بين الدول في منتصف طريقها نحو الشفافية أكثر إيجابية من االتجاه السائد بين

المناسب في تلك الفترة .وفي المقابل ،يظل االتجاه بعيد المدى إيجابيًا :تفوقت

الدول التي قامت بتوفير معلومات كافية بالفعل .الدول التي كانت درجة مؤشر

المكاسب في نشر الوثائق قبل  2015على الخسائر التي حدثت منذ ذلك الحين،
ً
وخاصة عندما يأتي األمر إلى عدد موازنات المواطنين.

الموازنة المفتوحة الخاصة بها  20أو أقل في  ،2008زادت درجاتها حوالي
 19نقطة بحلول  ،2017الفئة الوحيدة التي يعتبر حدث بها تقدم (بالرغم من
أن معظم هذه الدول التي تحسنت مازال ينقصها توفير معلومات موازنة كافية).

الفشل في تحصيل مكاسب
من السنوات السابقة

لمعدالت الدرجات األخرى ،انخفضت الدرجات قليالً.

من أسباب التراجع الطفيف في الشفافية اإلجمالية التي تم تحديدها في مسح
ً
وخاصة في جنوب
الموازنة المفتوحة لعام  2017أن درجات بعض الدول،

هناك طريقة أخرى لتقييم التغييرات عبر الوقت وهي فحص عدد الدول في كل

صحراء إفريقيا ،التي ارتفعت بشكل ملحوظ في  2015انخفضت مرة أخرى

فئة من الفئات الثالث للشفافية ونستخدمها في هذا التقرير :شفافية منخفضة أو

في  .2017هذه جولة المسح األولى منذ عام  2008التي تعرض الدول ذات

محدودة أو كافية (انظر الشكل  .)1-3نجد أن عدد الدول ذات الشفافية المنخفضة

الخسائر الكبيرة (أكثر من  5نقاط) أكثر من الدول ذات المكاسب الكبيرة ،مع

قل بمرور الوقت وارتفع عدد الدول التي توفر معلومات محدودة أو كافية .من

تراجع  28دولة مقبل  19دولة حققت مكاسب (انظر الجدول  .)3-3بالنسبة لـ

بين  77دولة تتم مقارنتها خالل عشر سنوات ،انخفض عدد دول حاصلة على

 32دولة زادت درجاتها بأكثر من خمس نقاط بين  2012و ،2015انخفض

 40درجة أو أقل في مؤشر الموازنة المفتوحة عام  2008ويبلغ عددها 36

متوسط الدرجات بسبع نقاط في .2017

ومن بين هذه الدول التي تتراوح درجاتها بين  41و 60في مؤشر الموازنة
المفتوحة لعام  ،2008كان متوسط الزيادة إلى  2017حوالي  5نقاط .بالنسبة

دولة ،إلى  24دولة بهذا المعدل في  .2017وفي نفس الوقت ،ارتفع عدد الدول
الحاصلة على  41إلى  60درجة من  23دولة في  2008إلى  31دولة في
 ،2017وزاد عدد الدول التي توفر معلومات كافية (الحاصلة على  61درجة أو
أعلى) بحوالي أربع دول.

الشكل رقم  :1-3عدد الدول من خالل تصنيف الشفافية والعام (الدول التي تم
مسحها منذ عام )2008

الجدول  :3-3عدد الدول التي مرت بتغييرات كبيرة في درجة مؤشر الموازنة
المفتوحة بين دورات المسح
من 2008
إلى 2010

من 2010
إلى 2012

من 2012
إلى 2015

من 2015
إلى 2017

عدد الدول
:الحاصلة على نتيجة مؤشر الموازنة المفتوحة
زادت النتائج بما يزيد عن خمس نقاط

18

26

32

19

تراجعت النتائج بما يزيد عن خمس نقاط

3

15

23

28

إجمالي عدد الدول في كل من جولتي المسح

77

93

100

102

ويعد هذا النوع من التراجع جدي ًدا .هذه هي جولة المسح األولى التي تتراجع
فيها درجات الدول التي حققت مكاسب كبيرة في جوالت سابقة من المسح (زيادة
22

22

31

30

24

25

2017

2015

19

18

18

28

23

النشر بأكثر من خمس نقاط) .على سبيل المثال ،إذا نظرنا إلى  18دولة التي
زادت درجاتها بأكثر من خمس نقاط بين  2008و ،2010واستمرت درجاتها
في الزيادة في كل جولة مسح حتى  ،2017نجدها تراجعت سبع نقاط من
عدد الدول

30

 .2015وبالمثل ،إذا تتبعنا  26دولة زادت درجاتها بأكثر من خمس نقاط بين
 2010و ،2012وزاد متوسط الدرجات مرة أخرى في  ،2015ولكن تراجعت
هذه الدرجات في .2017

28

31

36

وبعض الدول التي كانت تقوم بنشر وثائق الموازنة الرئيسية في وقت مناسب
توقفت أيضًا عن فعل ذلك في  .2017تشتمل هذه القائمة على مجموعة متنوعة
من الدول من جميع أنحاء العالم (انظر الجدول .)4-3

2012

كا ٍ
ف

محدود

2010

منخفض

2008

ويعد تراجع هذه الدول التي قادت اإلصالح من قبل ،أمرً ا مقل ًقا .هل سيكون ذلك
ً
بسيطا ،أم سيستمر بعد 2017؟ مع العلم بأن ،في عدد من الدول ،يتم
تراجعًا

21

الجدول  :4-3الوثائق التي تمت إتاحتها إلى العامة بين  2008و ،2015ولكن
ليس في 2017
الدولة

الجدول  :5-3األمثلة المختارة للتغييرات المتكررة في نشر وثائق الموازنة،
2017 - 2008

الوضع في مسح الموازنة
المفتوحة لعام 2017

الوثيقة

أفغانستان

التقارير الدورية

تم النشر في وقت متأخر

بنجالديش

التقارير الدورية

تم النشر في وقت متأخر

بوليفيا

التقارير الدورية

تم النشر في وقت متأخر

البوسنة والهرسك

التقارير الدورية

تم النشر في وقت متأخر

كرواتيا

البيان التمهيدي للموازنة

تم النشر في وقت متأخر

الوثيقة

الدولة
كولومبيا

موازنة المواطنين

فيجي

البيان التمهيدي للموازنة

غانا

التقارير الدورية

جواتيماال

موازنة المواطنين

ألمانيا

المراجعة نصف السنوية

لم يتم إنتاجها

باكستان

منغوليا

البيان التمهيدي للموازنة

تم النشر في وقت متأخر

ناميبيا

تقرير المراجعة

لم يتم إنتاجها

الفلبين

بابوا غينيا الجديدة

البيان التمهيدي للموازنة

تم النشر في وقت متأخر

ساو تومي إي
برينسيبي

التقارير الدورية

روسيا

البيان التمهيدي للموازنة

تم النشر في وقت متأخر

سلوفينيا

البيان التمهيدي للموازنة

صربيا

تقرير نهاية العام

تم إنتاجها ألغراض
داخلية فقط

تايالند

تقرير المراجعة

فنزويال

الموازنة المقررة

تم النشر في وقت متأخر

اليمن

اليمن

الموازنات المقررة
والتقارير الدورية

مقترح الموازنة للسلطة
التنفيذية

لم يتم إنتاجها

نشر الوثائق باستمرار ،ثم يتوقف النشر ،ثم تنشر مرة أخرى (انظر األمثلة في
الجدول  ،)5-3ومن المجازفة التنبؤ بما سيحدث في .2019
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•
•

2008

2010

2012

2015

2017

تقرير نهاية العام
المراجعة نصف السنوية

متاح للعامة

حالة الوثيقة ،من خالل جولة مسح الموازنة المفتوحة

•

لم يتم إنتاجه

تم النشر في توقيت متأخر أو لم يتم إنتاجها عبر اإلنترنت أو تم إنتاجها لألغراض الداخلية فقط

وقام حزب الحركة الوطنية المتحدة ،الذي جاء إلى السلطة نتيجة لالحتجاجات
ضد التالعب في االنتخابات ،بصياغة الرؤية االستراتيجية إلدارة المال العام.

دراسات الحالة لحدوث تغييرات في الشفافية

وقادت هذه الرؤية عدد من اإلصالحات ،بما في ذلك عمل موازنات للبرامج
واألداء في  ،2006وأنظمة تصنيف الموازنات التي تلبي المعايير الدولية في

في هذا القسم ،نقوم بدراسة حاالت معينة للتغيير بمرور الوقت في األداء في

 ،2009ونظام الخزانة اإللكترونية في  ،2010وبيان موازنة الحكومة المركزية

مؤشر الموازنة المفتوحة ،بمزيد من التفصيل .ننظر أوالً إلى حاالت ارتفعت

في  13.2012تم تمرير إصالحات إدارة المال العام الرئيسية في - 2008

فيها الدرجات في جوالت ناجحة من المسح ،مثل جورجيا واألردن والمكسيك

 ،2009والتي عززت األداء المالي المركزي داخل وزارة المالية 14.عملت

والسنغال .ونقوم أيضًا بدراسة فيجي ،التي أحسنت األداء في  2017ولكن وجدنا

أيضًا اإلصالحات لنظام إدارة الدخل على تحسين أداء جورجيا في تقرير البنك

أدلة على كل من زيادة ونقص الشفافية والرقابة .وندرس أيضًا منطقة جنوب

الدولي لممارسة األعمال.

15

صحراء إفريقيا ،والتي كانت سببًا مهمًا للتراجع العام في درجات  .2017تعتمد
هذه الدراسات على المحادثات بين شراكة الموازنة الدولية والشركاء وخبراء

ً
ملحوظا من أجل إصالحات إدارة المال العام من
تلقت جورجيا دعمًا دوليًا

الدول ومسؤولي الحكومة الذين قاموا بمتابعة هذه التطورات.

البنك العالمي والدول األوروبية المجاورة وأداة الشراكة (Partnership
 ،)Instrumentمن بين متبرعين آخرين .تشتمل هذه البرامج اإلصالحية على

جورجيا :ازدهار الشفافية بعد ثورة الزهور .وقد ارتفعت نتائج مؤشر

مؤشرات معينة لألوقات المناسبة وشفافية معلومات المال العام 16.من خالل

الموازنة المفتوحة لجورجيا من  34في عام  2006إلى  82في عام .2017

هذه البرامج ،تقوم جورجيا بعقد اجتماعات مراجعة سنوية لتقييم التقدم في خطة

ترتبط هذه التطورات في الشفافية بإصالحات أوسع إلدارة المال العام

إصالح إدارة المال العام.

( )PFMوالتي توسعت واشتملت على إتاحة معلومات الموازنة .بدأت هذه
اإلصالحات مع ثورة الزهور عام  - 2003تغييرً ا سلميًا للسلطة مدعوم من

جورجيا لديها دوافع إضافية لتحسين األموال العامة نظرً ا ألهدافها الخاصة

تحالف األحزاب المعارضة ،والمنظمات غير الحكومية واإلعالم ،اتحا ًدا مع

باالتحاد األوروبي والمشاركة في شراكة الحكومة المفتوحة ( )OGPفي

سياسيين إصالحيين في مواجهة الفساد.

12

بالنسبة لدورة الموازنة لعام ،2017

 .2011وهكذا ،حتى عندما خاضت جورجيا تحول سياسي للحزب المعارض،

قامت جورجيا بإنتاج ونشر عدد من وثائق الموازنة الجديدة :مراجعة نصف

حلم جورجيا ،في  ،2012استمرت إصالحات األموال العامة وتم تعزيزها .تم

العام مكثفة ،وست وثائق إضافية داعمة لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية ،بما

االنتهاء من التزامات شراكة الحكومة المفتوحة إلصالحات األموال العامة

في ذلك تقرير عن ديون الدولة.

22

ً
تفصيال لهذه األنواع من التغيير في نشر وثائق الموازنة عبر الوقت ،انظر موضوع باولو دي رينزيو ،ودانيال هيلر
 11لرؤية تقييم أكثر
وسعاد حسن" ،التقلبات في شفافية الموازنة( Budget Brief "،واشنطن ،دي سي :شراكة الموازنة الدولية ،أغسطس .)2017
 12انظر موضوع جورجي كاندالكي "ثورة الورود في جورجيا :مفهوم المشارك ،تقرير خاص" (واشنطن ،دي سي :المؤسسة األمريكية
للسالم.)2006 ،

 13مراجعة النفقات العامة لجورجيا ::بناء مستقبل مستدام (واشنطن ،دي سي :البنك العالمي ،يونيو .)2017
 14فيرينا فريتز ،ومارجين فيرهوفن ،وأمبر أفينيا ،االقتصاد السياسي إلصالحات إدارة المال العام :تجارب وانطباعات للحوار
والمشاركة التشغيلية (واشنطن ،دي سي :البنك العالمي.)2017 ،
 15ممارسة األعمال  :2018اإلصالح لخلق فرص عمل (واشنطن دي سي :البنك العالمي ،أكتوبر .)2017
" 16مشروع دعم إصالح اإلدارة المالية في القطاع العام  -جورجيا "،تقرير االنتهاء من التنفيذ والنتائج ،رقم( ICR2445 .واشنطن دي
سي :.البنك العالمي ،نوفمبر .)2012

ومزيد من الشفافية في عملية الموازنة في  ،2015مما أسفر عن مراجعة

ترجع أسباب التغيير في المكسيك إلى أكثر من عقدين من الزمان إلضفاء

لموازنة المواطنين .تمت إضافة التزامات جديدة لمشاركة المواطن في عملية

الديمقراطية إلى نظام األحزاب وتحسين المجتمع المدني المشارك في قضايا

المراجعة في .2016

17

الموازنة ،ومجموعة من اإلصالحات بدأت في  .2002ومن بين أشياء أخرى،
زادت هذه اإلصالحات من الوصول إلى المعلومات وتحديث عملية الموازنة.

كان السبب وراء تقدم جورجيا في الشفافية الموظفون المدنيون داخل وزارة

ومؤخرً ا ،تم اعتماد برنامج حكومة حديثة ،وبرنامج األقرب إلى الناس

المالية ،التحق العديد منهم بالتغيير السياسي في  2004وحافظوا على التزامهم

( )Programa para un Gobierno Cercano y Modernoأيضًا في

بتحديث الحكومة .تغلب هؤالء الموظفون على العوائق الداخلية إلصالح

 .2013يشتمل البرنامج على هدف الوصول إلى  81نقطة في مؤشر الموازنة

أنظمة إصالح إدارة المال العام ،مثل التوترات المحتملة مع الوزارات التنفيذية

المفتوحة بحلول  .2018خلق ذلك الدافع لوحدات فيدرالية مختلفة لضبط

على ممارسات وإجراءات الموازنة ،من خالل المشاركة في التقييم باستمرار

الممارسات الخاصة بها لتأكيد إتاحة معلومات الموازنة ذات الصلة كما تتطلب

وعمليات التعلم.

المعايير الدولية.

األردن :إصالح ديمقراطي أوسع والشراكات األساسية .تحسنت درجات

ويعد كذلك دور وحدة تقييم األداء داخل وزارة المالية مهمًا .الوحدة مسؤولة عن

األردن في مؤشر الموازنة المفتوحة بشكل ملحوظ منذ  ،2006عندما سجلت

تخطيط السياسات وهي المراجع األساسي الستبيان مسح الموازنة المفتوحة.

 50درجة .في مسح الموازنة المفتوحة لعام  ،2017زادت هذه الدرجات إلى

وحيث أصبح الموظفون أكثر ألفة مع مسح الموازنة المفتوحة بمرور الوقت،

 ،63بشكل أساسي بسبب إصدار مراجعة نصف سنوية جديدة وتعزيز شمولية

أصبحوا أكثر قدرة على فهم المعايير الدولية وأهمية توفير معلومات الموازنة

وثائق الموازنة ،بما في ذلك إضافة التوقعات االقتصادية في البيان التمهيدي

بصيغة معينة .عملت الفترة الطويلة والمعايير المهنية لموظفي المالية في

للموازنة وبيانات اإلنفاق عن طريق التصنيف الوظيفي في مقترح الموازنة

المكسيك على ضمان االلتزام عبر الفترات الرئاسية .وساهم أيضًا إدراج االلتزام

للسلطة التنفيذية.

في موازنة تشاركية مفتوحة في خطة العمل الثانية التي تم تقديمها إلى شراكة

20

21

الحكومة المفتوحة ،في زيادة الشفافية في المكسيك .
22

تسعى وزارة المالية في األردن إلى إصالحات أوسع إلدارة المال العام مع الدعم
الدولي من االتحاد األوروبي و ،USAIDويشترط هذا الدعم حدوث تحسينات

وفي النهاية ،ساهم الحوار بين التقني العميق والمستمر بين المجتمع المدني

في الشفافية 18.وتعد هذه اإلصالحات تكميلية إلصالحات ديمقراطية أوسع حدثت

( )Fundar, IBPووحدة تقييم األداء في تحسين جودة المعلومات المقدمة في

في األردن بعد احتجاجات الربيع العربي في  ،2011بما في ذلك التغييرات

وثائق الموازنة .ويعد ذلك مهمًا فيما يتعلق بترقية Criterios Generales

في العملية االنتخابية وقوانين األحزاب السياسية واستراتيجيات مكافحة الفساد

 ،de Política Económicaوالتي تعتبر اآلن مراجعة منتصف العام.

التي اشتملت على االلتزام بالشفافية 19.تقترح هذه الخطوات وجود حكومة تلتزم
بتحسين الشفافية المالية في السنوات القادمة.

السنغال :تدعم الشراكات اإلقليمية والعالمية اإلصالحات المحلية .وقد ارتفعت
نتائج مؤشر الموازنة المفتوحة للدولة من  3في عام  2008و ،2010وإلى 51

المكسيك :انتهاج الديمقراطية واالحترافية واالنفتاح .في  2009قام وزير

في عام  .2017بين  2012و ،2015قامت الحكومة بنشر مقترح الموازنة

المالية واالئتمان العام في المكسيك ببدء العمل نحو نشر معلومات الموازنة

للسلطة التنفيذية وموازنة المواطنين للعامة ألول مرة .واستأنفت الحكومة أيضًا

الرئيسية .وقد ساهم هذا المجهود في ارتفاع نتائج مؤشر الموازنة المفتوحة

نشر الموازنة المقررة بعد الفشل في نشرها عام  .2012بين  2015و،2017

للمكسيك من  61نقطة في عام  2012إلى  66نقطة في عام  ،2015و79

أتاحت الحكومة تقرير نهاية العام للعامة ألول مرة واستأنفت ممارساتها السابقة

نقطة في المسح الحالي .تصنف المكسيك اآلن بين أكثر  10دول تتمتع بالشفافية

لنشر تقارير المراجعة.

في المسح .يتعلق التحسن في درجات المكسيك في مؤشر الموازنة المفتوحة
لعام  2017بشكل كبير بتحسين الشمولية في مراجعة منتصف العام (تعتبر
كذلك ألول مرة في هذه الجولة) وفي مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية .تشتمل
المعلومات التي وُ جدت في مؤشر الموازنة المفتوحة لعام  2017ولم تكن
متاحة من قبل ،على تفاصيل مصادر الضرائب على الدخل الفردية والتصنيف
االقتصادي المتفق مع المعايير الدولية.

 17الشا جوجيدز" ،جورجيا 2014:2016 :نهاية تقرير المدة" (واشنطن ،دي سي :شراكة الحكومات المفتوحة ،)2016 ،متوفرة على
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Georgia_EOTR_2014-2016_for.public-comment_ENG_0.pdf
 18تم أيضًا توفير الدعم من قبل البنك العالمي و ،IMFووكاالت المعونات اليابانية ،وألمانيا وفرنسا وكوريا .انظر موضوع جون
ويجينز ،وديفيد بيجز وعمر البوكيرات" ،األردن :تقييم  PEFAلعام  "،2016مشروع رقم ( 1/375005/2016أسبانيا:
 ،AECOM International Development Europe SLفبراير .)2017
" 19األردن :الديمقراطية ،الحقوق والحكم ،USAID " ،آخر تحديث  5سبتمبر https://www.usaid.gov/jordan/ ،2017
 .democracy-human-rights-and-governanceانظر أيضًا إعالن السفارة األردنية عن نظام التضامن االجتماعي
المتاح على الموقعhttp://www.jordanembassyus.org/sites/default/files/resources/national- :
.integrity-system.pdf

 20انظر "DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público
)Decreto de Austeridad(, así como para la modernización de la Administración Pública Federal,” 10 December 2012, http://www.normateca.gob.mx/Archivos/92_D_3345_12-12-2012.
.pdf
 21انظر "Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 – 2018, Sección III, Indicadores
PGCM,” Diario Oficial de la Federación, 30 August 2013,
.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013
 22انظر ”"Alianza para el Gobierno Abierto, Segundo Plan de Acción 2013-2015, México,
 .http://pa2015.mx/الخطة األحدث ،2018 - 2016 ،تشتمل أيضًا على االلتزامات.
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المربع رقم  :1-3جنوب صحراء إفريقيا :فشل في تأسيس المكاسب السابقة
يعود التراجع الطفيف في النتيجة العالمية لمؤشر الموازنة المفتوحة في  2017إلى جنوب صحراء إفريقيا بشكل أساسي ،حيث انخفضت النتائج لهذه المنطقة بحوالي  11نقطة بين  2015و .2017من  27دولة
في جنوب صحراء إفريقيا تم مسحها في العامين ،شهدت  15دولة منها انخفاضًا في نتيجة مؤشر الموازنة المفتوحة ألكثر من خمس نقاط .وتعد السنغال الدولة الوحيدة في المنطقة التي شهدت ارتفاعًا في نتيجة
مؤشر الموازنة المفتوحة الخاصة بها ألكثر من خمس نقاط .ويعد هذا تناقضًا حا ًدا بالنسبة للجوالت السابقة من المسح ،عندما حققت الدول في جنوب صحراء إفريقيا مكاسب قوية .على سبيل المثال ،زادت
درجات  12دولة من أصل  26دولة في صحراء جنوب إفريقيا تم مسحها في كل من جولتي  2012و 2015بأكثر من خمس نقاط خالل هذه الفترة ،وشهدت دولتين فقط انخفاضًا في نتيجة مؤشر الموازنة
المفتوحة الخاصة بها بأكثر من خمس نقاط.
يرجع التراجع في  2017بصورة كبيرة إلى دول جنوب الصحراء التي قامت بنشر وثائق أقل .قامت أربعة عشرة دولة بنشر وثائق أقل في  2017مما نشرته في  ،2015بينما قامت دولتان فقط بنشر وثائق
أكثر .إجماالً ،تم نشر وثائق أقل بـ  27وثيقة في جنوب صحراء إفريقيا عام  2017عما تم نشره في  .2015من ضمن الوثائق التي تم نشرها في  2015ولم يتم نشرها في  ،2017ست وثائق خاصة بمقترحات
الموازنة للسلطة التنفيذية .بسبب أهمية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية في النتيجة اإلجمالية لمؤشر الموازنة المفتوحة ،يؤثر الفشل في نشر هذه الوثيقة الرئيسية تأثيرً ا كبيرً ا على التراجع العام في نتيجة الدولة.
هناك أربع دول من ضمن الدول الخمس التي تراجعت نتيجتها في مؤشر الموازنة المفتوحة بأكثر من  30نقطة ،لم تقم بنشر مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية في الوقت المناسب.
هل السبب في نتائج جنوب صحراء إفريقيا هو التغيير في كيفية قياس إتاحة وثائق الموازنة للعامة؟ جزء من التراجع في عدد الوثائق التي تم نشرها كان نتيجة التغيير في كيفية قياسنا إلتاحة الوثائق للعامة.
بدءًا من  ،2017قمنا بحساب الوثائق التي تم نشرها عبر اإلنترنت فقط كوثائق متاحة للعامة .في جوالت سابقة ،كان يتم حساب الوثائق المتاحة في صورة ورقية فقط كوثائق متاحة للعامة (انظر الملحق ب) .إذا
لم تتغير معايير القياس لإلتاحة ،سيكون هناك  10وثائق فقط في  ،2017بدالً من .27
ويهم ذلك في عدة حاالت .هناك ست دول في جنوب صحراء إفريقيا قامت بإنتاج نفس الوثائق الثمان بصورة ورقية في كل من  2015و ،2017ولكننا اعتبرنا أنها متاحة في  2015فقط .في هذه الحالة ،أثر
التغيير في طريقة قياسنا لإلتاحة على نتيجة الدولة ألن الدولة لم تغير ممارستها .هناك أيضًا حاالت (خمس في جنوب صحراء إفريقيا) حيث لم تقم الدولة بإتاحة الوثائق للعامة من قبل ،ولكن قامت بإتاحتها
بصورة ورقية في  .2017كانت هذه الدول ستحصل على نتيجة أعلى في  2017إذا لم نقم بتغيير طريقة قياسنا لإلتاحة للعامة.
وألن مؤشر الموازنة المفتوحة ال يقوم بتقييم الوثائق التي ال يعتبرها متاحة للعامة ،فال توجد نقاط للوثائق التي تم نشرها في صورة ورقية في  .2017وهكذا ال يمكننا تقدير تحدي ًدا مدى تأثير التغيير في كيفية
قياسنا لإلتاحة للعامة .ولهذا قمنا بإجراء عدة تحليالت ،باستخدام افتراضات مختلفة ،لتقريب تأثير هذا التغيير في نتائج  .2017يتم وصف هذه الفحوصات في الملحق ب .توضح النتائج التي تعتمد على عدة
افتراضات واسعة ،أن نتائج جنوب صحراء إفريقيا كانت ستقل بحوالي من ثالث إلى ست نقاط في  2017إذا لم نقم بتغيير تعريف اإلتاحة للعامة.
ولذلك ،بينما تفاقم التراجع في نتائج جنوب صحراء إفريقيا بسبب التغيير في طريقة قياس اإلتاحة للعامة ،إال أن جزءًا من هذا التراجع كان سيحدث حتى بدون هذا التحديث في مؤشر الموازنة المفتوحة.

هل السبب وراء نتائج جنوب صحراء إفريقيا هو مجموعة صغيرة من اإلحصاءات؟ هناك خمس دول انخفضت نتائجها ألكثر من  30نقطة في  :2017بوتسوانا ،والكاميرون ،وماالوي ،وتنزانيا ،وزامبيا.
عندما تمت إزالة هذه الدول ،أصبح التراجع اإلجمالي لهذه المنطقة خمس نقاط بدالً من  11نقطة .يتفق ذلك مع حقيقة أن نتائج  10دول أخرى في المنطقة تراجعت ألكثر من خمس نقاط ودولة واحدة ارتفعت
بمعدل يزيد عن خمس نقاط .ولذلك فإن إزالة الدول ذات التراجع األكبر يؤثر على حجم التغيير العام في نتائج المنطقة ،ولكن يظل سلبيًا.
هل يمكننا قول أي شيء عن الدول التي تحسن أو ساء أداءها في المنطقة في 2017؟ ال يبدو أن هناك أي اتجاه عام يفسر هذه االختالفات .وبينما لم نقم بإجراء تحليالت عميقة للعوامل المؤدية إلى هذه
التغييرات ،إال أنه بنظرة سطحية على الروابط البسيطة نجد أن التغييرات في نتائج مؤشر الموازنة المفتوحة في جنوب صحراء إفريقيا تتعلق بشدة بالتغييرات في مؤشرات الديمقراطية أو الدخل أو االعتماد على
البترول أو التنمية البشرية .غير أن هذه النتائج األولية تتطلب مزي ًدا من التحقيق.
تقول نتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017أن العوامل المساهمة في تحسينات الشفافية في المنطقة بين  2012و 2015لم تكن كافية للحفاظ على هذه المكاسب في  .2017الدول في جنوب صحراء إفريقيا
التي زادت نتائجها بأكثر من خمس نقاط بين  2012و 2015تراجعت بين  2015و 2017أكثر من الدول التي لم تتحسن أساسًا بين  2012و.2015
يشير التقييم الخاص بنا إلى أن التراجع في شفافية الموازنة عبر جنوب صحراء إفريقيا ال يمكن أن يتعلق بأي ظاهرة فردية أو مجهودات نظامية لحجب المعلومات .وبينما يمكن عكس التراجع الملحوظ في
الجولة القادمة من مسح الموازنة المفتوحة ،تلقي حالة جنوب صحراء إفريقيا الضوء على أهمية تأسيس المكاسب بمرور الوقت .يشير بحث آخر من شراكة الموازنة المفتوحة إلى أن التحسينات في الشفافية
تتطلب انتقال الدول إلى أبعد من النتائج التقليدية ،بما في ذلك قوانين المال العام أو تأسيس القدرات ،ويلزم مطالبات محلية أكثر اتسا ًقا لمعلومات الموازنة لتكملة هذه المناهج التقليدية.
أ .انظر موضوع دي رينزو وهيلر وحسن" ،تجديد شفافية الموازنة".
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في  ،2016التزمت الحكومة بتقوية عملية الموازنة من خالل التأكد من الرقابة

وأوضحت الحكومة أن نشر مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية يعد جزءًا من

البرلمانية للموازنة ،ومن خالل تعزيز قدرة جهاز الرقابة األعلى ليتفق مع

التزامها بالشفافية وإمكانية الوصول إلى معلومات الموازنة .وتقوم أيضًا بنشر

المعايير الدولية .ووعدت بتبني اإلجراءات التي تتماشى مع المبادئ عالية

وثائق دعم إضافية لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية عن البرامج الجديدة

المستوى للشفافية المالية التي أقرتها المبادرة العالمية للشفافية المالية ()GIFT

والمستمرة على موقع الويب الخاص بالوزارة .تلقت الوزارة الدعم من مركز

وتم تعزيزها من قبل الهيئة العامة لألمم المتحدة في  23.2012وعبرت الحكومة

المساعدة التقنية المالية لدول المحيط الهادي الخاص بـ  IMFفي إنتاج هذه

أيضًا عن اهتمامها بااللتحاق بشراكة الحكومات المفتوحة ( )OGPوأكدت على

الوثائق المُحدثة .بعد إغالق فترة جمع البيانات للجولة األحدث من مسح الموازنة

أهمية كشف معلومات الموازنة والسماح بمشاركة المواطنين في اجتماع لعام

المفتوحة ،قامت كذلك الحكومة الفيجية بخطوة إيجابية لنشر تقارير المراجعة

 24.2016بعدما قامت السنغال بتحسينات لنشر الوثائق ،أصبحت مؤهلة اآلن

الخاصة بها عبر اإلنترنت ،بما في ذلك ثالثة تقارير من أعوام سابقة.

لاللتحاق بشراكة الحكومات المفتوحة.
ومع ذلك ،كان اتجاه الحكومة نحو الشفافية واإلدارة السليمة لألموال العامة غير
ً
حديثا إصدار مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية في ،2016
متسقين .بينما تم

ساهمت عدة عوامل رئيسية في التحسينات في شفافية الموازنة في السنغال.
ذكرت الحكومة دور االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ()WAEMU
في الدفع باإلصالحات والمكاسب الباهرة في المنطقة لمسح الموازنة المفتوحة.

فشلت فيجي في نفس الفترة في نشر أو حتى إنتاج مراجعة نهاية العام والبيان
25

التمهيدي للموازنة ،وتم إنتاج كالهما وإتاحته للعامة من قبل.

قامت السنغال بتنفيذ توجيهات  WAEMUعن الشفافية المالية والتي تتماشى مع
المعايير العالمية من خالل تبنيها في التشريع القومي.

وكان هناك قصورً ا جزئيًا في المكاسب التي تحققت من حيث انخفاض الرقابة
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من السلطة التشريعية .وف ًقا لألمر  51في البرلمان ،والذي تم تبنيه في ديسمبر
لعبت أيضًا منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ،واإلعالم وشركاء التنمية

 ،2014قامت السلطة التشريعية بتقديم ومناقشة وإقرار فواتير اإلنفاق في نفس

مثل االتحاد األوروبي ،و ،IMFو ،UNDPوالحكومة الفرنسية ،و،USAID

اليوم ،مما عمل على تقليل مراجعة السلطة التشريعية للموازنة بشكل كبير .وتم

والبنك العالمي ،دورً ا في إصالحات شفافية الموازنة 27.شاركت الحكومة في

كذلك اقتصار نقاشات مقترح الموازنة السنوية  -بينما استغرق البرلمان من قبل

مناقشات تقنية مع المجتمع المدني السنغالي ،وشراكة الموازنة الدولية ،والمبادرة

أسبوعين لمناقشة مسودة الموازنة ،تم تقليل الوقت اآلن إلى أسبوع واحد.

التعاونية إلصالح الموازنة في إفريقيا ( ،)CABRIوشركاء التنمية لتحليل
الفجوات في شفافية الموازنة وتطوير خطة العمل .استمرت الحكومة في العمل
مع أصحاب المصلحة المتنوعين لمتابعة اإلصالحات التي وعدت بها.
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وبينما كان النشر الحديث لتقارير المراجعة الذي قامت به فيجي تقدمًا هامًا نحو
الشفافية ،إال أنه تم االستغناء عن رئيس لجنة المعارضة للجنة الحسابات العامة
الذي دفع بهذا التغيير ،من منصبه القيادي ،وقامت الحكومة بتغيير القوانين

فيجي :ارتفاع النقاط ولكن إشارات مختلطة على الشفافية .تمثل فيجي حالة

البرلمانية للسماح لعضو من الحزب الحاكم برئاسة اللجنة .باإلضافة إلى ذلك،

معقدة من تغيير ممارسات الشفافية ،حيث مرت الحالة العامة لنتائج مؤشر

وضعت الحكومة القيود على المجتمع المدني ،مثل منع المنظمات التي تتلقى

الموازنة المفتوحة بتراجع في الشفافية والرقابة في بعض المناطق .منذ بدء

التبرعات من تنظيم اجتماعات ،أو نشر الوعي أو عقد مناقشات عامة عن

المشاركة في مسح الموازنة المفتوحة في  ،2008قامت فيجي بإحراز تقدمًا في

االنتخابات .يوضح هذا القرار أنه حتى عندما زادت نتائج الشفافية في فيجي

النتيجة اإلجمالية لمؤشر الموازنة المفتوحة ،بالرغم من أنها لم تكن منتظمة في

نتيجة نشر مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية ،ظل التزام الحكومة بتعزيز الشفافية

نشر وثائق الموازنة الرئيسية .في  ،2016قامت فيجي بنشر مقترح الموازنة

والمحاسبة ضعي ًفا.

الخاص بالسلطة التنفيذية ألول مرة .ويفسر نشر وثيقة الموازنة الرئيسية هذه
على نطاق واسع الزيادة في نتائج فيجي لمؤشر الموازنة المفتوحة من  15في
 2015إلى  41في .2017

 23بيان دولة السنغال قمة مكافحة الفساد – لندن  ،2016تم الوصول في  12مايو https://www.gov.uk/govern- ،2016
.ment/publications/anti-corruption-summit-country-statements
 24السيد مور ديوف ،السكرتير التنفيذي لمشروع السنغال لتنسيق اإلصالحات المالية والموازنة ( ،)PCRBFنقاش المجلس ،قمة شراكة
الحكومات المفتوحة ،باريس ،فرنسا ،ديسمبر .2016
 25السيد مور ديوف ،قمة شراكة الحكومات المفتوحة.
 26قامت الحكومة السنغالية بتبني توجيهات  WAEMUالصادرة في  27مارس  2009عن قانون الشفافية في إدارة المال العام
داخل التشريع الخاص بها في ديسمبر LOI n° 2012-22 du 27 décembre 2012, Journal Officiel, .2012
.Republique du Senegal, www.jo.gouv.sn/spip.php?article9605
 27مؤشر الموازنة :ورشة عمل غير مسبوقة بين دولة السنغال وبين شراكة الموازنة الدولية ( ،)IBPوالمجتمع المدني،ONG-3D" ،
 10يونيو ،2016
.http://www.forum-srds.com/V1_3D/?p=972
 28مصطفى دكروري وآراتي شاه" ،تأمالت في شفافية الموازنة في إفريقيا الفرانكفونية"،كابري 2 ،أغسطس،2016 ،
http://www.cabri-sbo.org/en/blog/2016/reflections-on-budget-transparency-in-franco.phone-africa
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ملخص
■فشلت شفافية الموازنة في التطور بين عامي  2015و ،2017تراجعت
ً
ملحوظا في جنوب صحراء إفريقيا ولكن أثر على
قليالً .كان التراجع
بعض المناطق بدرجة أقل .وبينما نتج جزء من هذا التراجع عن التغيير في
تعريف اإلتاحة للعامة ،إال أنه كان هناك تراجعًا جوهريًا في إتاحة معلومات
الموازنة للعامة.
■من أسباب التراجع في الشفافية كان الفشل في إصدار الوثائق للعامة .وزاد
نطاق المعلومات اإلجمالي الذي تم توفيره في هذه الوثائق هامشيًا بين
 2015و.2017
■وبصفة عامة ،لم يمح التراجع في الشفافية في  2017المكاسب التي
تحققت من الجوالت السابقة من المسح ،حيث تتم إتاحة مزيد من
معلومات الموازنة للعامة اليوم ع َما كانت منذ عشر سنوات .وينطبق ذلك
بصفة خاصة على الدول التي كانت نتائج الشفافية الخاصة بها قليلة في
الجوالت السابقة من المسح.
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تقييم أجهزة الرقابة

يبحث هذا الفصل دور أجهزة الرقابة في عملية الموازنة .نقوم بالتركيز على

بصفة عامة ،نجد أن  28بالمائة فقط من السلطات التشريعية حصلت على نتائج

السلطات التشريعية ،وأجهزة الرقابة العليا ( ،)SAIsوألول مرة ،المؤسسات

تشير إلى وجود ممارسات رقابة كافية ،بينما ثلثي أجهزة الرقابة العليا لديها

المالية المستقلة (.)IFIs

ممارسات كافية .تقوم السلطة التشريعية بممارسات رقابية كافية خالل فترة
تكوين الموازنة واعتمادها أكثر مما تقوم به خالل فترة التنفيذ .بينما يوجد اآلن

تعد أجهزة الرقابة جزءًا أساسيًا في الحكومات الديمقراطية الفعالة وإدارة األموال

مؤسسات مالية مستقلة في  28دولة ،إال أن  18دولة فقط تتمتع باالستقاللية

العامة .فهي تقوم بتوفير نظام محاسبة "أفقية" ،يميزها عن عالقات المحاسبة

والمصادر الكافية لتنفيذ الوظائف الخاصة بها .بالرغم من أننا ال ندعي تقديم

"الرأسية" التي تتواجد بين المواطنين والحكومة ،والتي تتم مناقشتها في الفصل

تقييمًا شامالً لجميع أنواع األجهزة الرقابية ،إال أننا نؤمن أن نتائج المسح تقدم

التالي .ومع ذلك ،ال يجب النظر إلى المحاسبة الرأسية واألفقية ببساطة على أنها

تقديرً ا معقوالً لما إذا كانت أنظمة الموازنة في الدولة تشتمل على تدقيقات

فحوصات موازية للحكومة ،ولكن كآليات متداخلة.

وتوازنات فعالة تقدم التكامل والمحاسبة الستخدام الموارد العامة أم ال.

بدون وجود سلطات تشريعية فعالة ومراجعين ،يكون تأثير المواطن على سياسة

رقابة السلطة التشريعية

الرقابية المتخصصة التي تتمتع بالتفويض والموارد للتحقق من الجانب التنفيذي.

يمكن أن تقوم السلطة التشريعية بدور في المراحل األربع من عملية الموازنة.

تضمن هذه المؤسسات أن تقوم الحكومة بإصدار المعلومات وفي بعض الحاالت،

يمكنها المساعدة في إعداد المعالم األساسية للموازنة وتحديد األولويات ،ويمكنها

مثل المؤسسات المالية المستقلة ،تساعد في تحليل هذه المعلومات .تعمل هذه

مراقبة تنفيذ الموازنة ومراجعة تقارير المراجعين.

الموازنة والتنفيذ مقي ًدا .حتى المواطنين األكثر فعالية ال يمكنهم استبدال الهيئات

المجهودات على تمكين المواطن من القيام بدوره بفعالية .وفي نفس الوقت،
بدون المواطنين النشطاء ،يكون دور أجهزة الرقابة ضعي ًفا .يتشارك المواطنون

يكشف مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017أن السلطات التشريعية لـ  32دولة

النشطاء المعلومات مع المراجعين حول المناطق التي ال تحقق فيها الحكومة

فقط ( 28بالمائة) من أصل  115دولة تم مسحها لديها ممارسات رقابية كافية.

األهداف المخطط لها ،وينبغي أن تساعد آراء المواطنين هذه الهيئات الرقابية

ومجموع  47دولة ( 41بالمائة) لديها رقابة محدودة للسلطة التشريعية ،بينما 36

للتركيز على تلك المناطق حيث ينبغي أن يكون هناك تأثير أكبر.

دولة ( 31بالمائة) لديها رقابة السلطة التشريعية ضعيفة.

بالنسبة لهذه الجولة من مسح الموازنة المفتوحة ،قمنا بمراجعة أسئلة أجهزة

التكوين والموافقة .سألنا سؤاالً واح ًدا عن دور السلطة التشريعية في تكوين

الرقابة؛ وتعديل بعضها وإضافة أخرى للتركيز على الروافع األساسية للرقابة

الموازنة في  .2017أردنا أن نعلم ما إذا كانت السلطات التشريعية تقوم بمناقشة

الفعالة .تؤكد المعايير التي قمنا بمراجعتها على دور لجان السلطات التشريعية

سياسات الموازنة قبل وضع جدول الموازنة .تساعد هذه المناقشات على التأكد

في عملية الموازنة والقوى الفعلية لكل من السلطات التشريعية وأجهزة الرقابة

من وجود فحص دقيق أوسع من الجمهور لالختيارات االستراتيجية العامة

العليا .نقوم بإضافة قسم للمؤسسات المالية المستقلة  -والمؤسسات المستقلة

في الموازنة ،بدالً من اختالط المناقشات لألولويات العامة مع مناقشة األمور

غير الحزبية ،والمرتبطة بطبيعة الحال بالسلطة التنفيذية أو التشريعية ،وتقوم

التفصيلية للتخصيصات في مرحلة اعتماد الموازنة.

بعمل التوقعات المالية وتقدير تكاليف السياسات .تم عمل هذه اإلضافة لإلقرار
بضرورة وجود هذه الجهات الهامة في نظام الموازنة وللتحقق من كيفية عملها.

توجد حاليًا  29دولة تقوم فيها السلطات التشريعية (بالكامل أو من خالل لجنة)

تم وضع األسئلة الجديدة للمؤسسات المالية المستقلة جزئيًا على أسس OECD

بمناقشة واعتماد توصيات السياسة األساسية قبل تخطيط الموازنة .يشتمل ذلك

التي تم تبنيها في فبراير  2014والعمل من خالل  29.IMFأسئلة أخرى في هذا

على تصنيف الدول من مختلف المناطق من العالم ،مثل البرازيل وكندا وكينيا

الجزء من المسح مبنية على أسس من  IMFو .INTOSAIتعني التغييرات في

ونيبال وروسيا وجنوب إفريقيا وأسبانيا .في دول أخرى ،إما تقوم السلطة

األسئلة أن تقييم  2017للرقابة ال يمكن مقارنته مباشر ًة بتقييم .2015

التشريعية بالمناقشة ولكن ال تقوم باعتماد أي توصيات ،أو حتى ال تقوم بمناقشة

 29لمناقشة هذه المبادئ والمؤسسات المالية المستقلة على نطاق أوسع في  ،OECDانظر موضوع ليزا فون تراب ،وإيان لينرت،
وجواشيم ويهنر" ،مبادئ للمؤسسات المالية المستقلة ودراسات الجدوى"،
 ،15 OECD Journal on Budgetingإصدار رقم 22( 2 .مارس  .24-9 :)2016انظر أيضًا" ،وظائف وتأثير المجالس
المالية( Policy Paper "،واشنطن ،دي سي :صندوق النقد الدولي 16 ،يوليو ،)2013
.https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/071613.pdf

مثل هذه السياسات قبل تقديم الموازنة.
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الشكل رقم  :1-4الدول مصنفة وف ًقا لدرجة رقابة السلطة التشريعية لعام 2017
50

ينبغي أيضًا تبني الموازنات قبل بدء العام بشكل كاف بحيث يمكن للوكاالت
والمواطنين إعداد التنفيذ الخاص بها .ولكن من بين  73دولة تتلقى فيها
السلطة التشريعية الموازنة قبل بدء عام الموازنة بأكثر من شهرين ،تقوم
السلطة التشريعية في  30دولة فقط من هذه الدول باعتماد الموازنة قبل بدء

47

عام الموازنة بأكثر من شهر .هناك  14دولة حيث تتلقى السلطة التشريعية

40

الموازنة قبل بدء عام الموازنة بأكثر من شهر ولكن ال تقوم باعتمادها حتى
بعدبداية عام الموازنة.
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عندما ننظر إلى اعتماد الموازنة ،يكون السؤال المهم هل تملك السلطات
التشريعية السلطة القانونية لتعديل الموازنة ،وإذا كان كذلك ،هل تستخدم هذه
السلطة أم ال .المربع  1-4يلقي الضوء على هذا الموضوع.
التنفيذ .ويعد أمرً ا إلزاميًا أن تقوم السلطة التشريعية بتوفير الرقابة على
التغييرات التي تحدث للموازنة المقررة خالل تنفيذ الموازنة .وبالرغم من أن
السلطة التنفيذية تتيح بعض المرونة خالل مرحلة تنفيذ الموازنة المقررة حتى
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يمكنها إدارة الوكاالت بفعالية ،إال أن هناك تغييرات كبيرة تحتاج نموذجيًا
إلى اعتماد السلطة التشريعية .في بعض الدول ،ينبغي على السلطة التشريعية
التصريح بهذه التغييرات على الموازنة المقررة قبل أن تحدث ،بينما في دول

لتقييم الموازنات بشكل جيد ،ينبغي أن تقوم السلطة التشريعية بتطوير المهارات
التقنية بمرور الوقت .ودائمًا يتم استثمار هذه المهارات في لجنة الموازنة أو
اللجنة المالية .وبينما توجد هذه اللجنة لدى معظم الدول ،إال أنه في  30دولة فقط

أخرى ،يتم التصريح فقط بعد حدوث التغييرات .وعندما ال تعتمد السلطة
المربع رقم  :1-4كم مرة تقوم السلطات التشريعية بتعديل الموازنات؟

تستغرق اللجنة شهرً ا على األقل لمراجعة الموازنة وإنتاج تسجيل بالتوصيات

يمكن لقدرة السلطة التشريعية على تعديل الموازنات قبل تنفيذها أن تمثل تدقي ًقا هامًا لقدرة

الخاصة بها ويتاح للعامة .في  54دولة ،تقوم اللجنة بمراجعة الموازنة ولكن ال

السلطة التنفيذية ،لضمان أن الموازنة المعتمدة هي انعكاس لرأي جماعي .في  2017كان هناك

يوجد تسجيل بأي توصيات متاح للعامة.

 12دولة فقط ال تتمتع فيها السلطة التشريعية بسلطات التعديل .ومعظم هذه الدول منخفضة
الشفافية كذلك ،ولكن تشتمل القائمة على كندا وجورجيا ،وحصال على نتائج عالية للشفافية،
وأفغانستان وفيجي ،وحصال على نتائج متوسطة للشفافية.

بالرغم من أنه يجب أن تقوم لجنة موازنة متخصصة بفحص الموازنة العامة،
إال أنه من المهم أيضًا للجان ذات الخبرة المتخصصة في قطاع معين أن تقوم
بمراجعة الموازنات للقطاعات الخاصة بها .تحدث هذه المراجعات الخاصة
بالقطاعات في  72دولة ،ولكن في  44منها ،ال تقوم اللجنة بإصدار أي توصيات
متاحة للعامة قبل تبني الموازنة.

في معظم الدول حيث يمكن للسلطات التشريعية تعديل الموازنة ،مازالت تواجهها بعض القيود
على سلطتها :قد ال تتمكن السلطة التشريعية من تغيير الموازنة المالية أو تعديل الموارد
األصلية .في مدغشقر وكوت ديفوار ،على سبيل المثال ،يمكن للسلطة التشريعية اقتراح
التعديالت على الموازنة لزيادة أو تقليل الدخل فقط إذا كانت هذه المقترحات مقترنة بزيادة
مساوية في الدخل أو تقليل في اإلنفاق .تعكس بعض هذه االختالفات التأسيسية االختالفات في
األنظمة السياسية :األنظمة البرلمانية ،على سبيل المثال ،منحت السلطات التشريعية دورً ا تقليديًا

تقترح أفضل الممارسات الدولية أن تستغرق السلطات التشريعية على األقل ثالثة
أشهر لمراجعة المقترح قبل بدء موازنة العام الجديد .يتم استيفاء هذا المعيار في

وبينما هناك  9دول من أصل  10تم مسحها ،تمنح السلطة التشريعية بعض السلطات القانونية

 40دولة فقط (أقل من ثلث إجمالي الدول) ،بينما في  33دولة ،تستغرق السلطة

لتعديل الموازنة ،إال أنه في  6دول فقط من أصل  10تستخدم السلطات التشريعية نفوذها لتعديل

التشريعية بين شهرين وثالثة أشهر لمراجعة الموازنة .في  21دولة ،تستغرق

مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية .وتقريبًا  4دول من أصل  10لديها سلطة قانونية على األقل

السلطة التشريعية أقل من شهر لمراجعة الموازنة أو ال تتلقى الموازنة بشكل

لتعديل الموازنة لم تقم بذلك في عام المسح.

مسبق على اإلطالق.
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في تكوين الموازنة أقل من األنظمة الرئاسية.

اعتماد الموازنة:

الشكل رقم  :2-4التحديات التي تواجه رقابة السلطة التشريعية خالل اعتماد الموازنة وتنفيذها (مشاركة  115دولة تم مسحها)

٪65

تنفيذ الموازنة

يتلقى ثلثا السلطات التشريعية
الموازنة أقل من ثالثة أشهر قبل بدء عام الموازنة
أو ال تتلقاها على اإلطالق.

٪54

تقوم السلطة التنفيذية بنقل األموال بين الوحدات
اإلدارية بدون موافقة السلطة التشريعية في
أكثر من نصف الدول.

تقريبًا نصف السلطات التشريعية لم تقم بتعديل الموازنة بنجاح
في العام المالي الذي شمله مسح الموازنة المفتوحة لعام ،2017
أو لم يكن لديها السلطة القانونية لفعل ذلك.

٪61

تقوم السلطة التنفيذية بتقليل النفقات كرد فعل
على العجز في الدخل بدون موافقة السلطة التشريعية
في تقريبًا ثلثي الدول.

تتجاوز السلطة التنفيذية في إنفاق الدخل
بدون موافقة السلطة التشريعية في
نصف الدول تقريبًا.

التشريعية التغييرات مطل ًقا أو تعتمدها فقط بعد حدوثها ،فقد يتم إضعاف عملية
ً
وخاصة إذا سمحت بإضعاف الرقابة التي تقدمها بشكل مبكر في عملية
الموازنة،

في  22دولة فقط التقارير عن نتائج المراجعة خالل ستة أشهر .في  41دولة ،لم

الموازنة ،خالل مرحلة التنفيذ.

تقم السلطة التشريعية بفحص نتائج المراجعات على اإلطالق .في هذه الحاالت،

خالل فترة البحث الخاصة بمسح الموازنة المفتوحة ،قدمت السلطات التشريعية

من المستبعد ج ًدا أن يكون لنتائج المراجعة تأثيرً ا على ممارسات الحكومة.
تطلب السلطة التنفيذية موافقة السلطة التشريعية قبل تحويل األموال بين وحدات
الوزارات المختلفة في أقل من نصف الدول التي تم مسحها ( 53من 115

مقارنة التكوين  /الموافقة والتنفيذ  /المراجعة .متوسط النتيجة اإلجمالية

دولة) .في  18دولة ،يلزم قانو ًنا الحصول على موافقة السلطة التشريعية قبل

للسلطات التشريعية من أجل التكوين والموافقة هو  .53لألسئلة المتعلقة بالتنفيذ

عمل تغييرات على الموازنة ،ولكن فعليًا تقوم الحكومات بعمل هذه التغييرات

والمراجعة ،متوسط النتيجة هو  .42وبالرغم من أن الحكم على النتائج غير

قبل الحصول على االعتماد.

كاف من قبل مسح الموازنة المفتوحة ،إال أن السلطات التشريعية تقوم بممارسة
الرقابة مبكرً ا في عملية الموازنة أكثر مما تمارسه خالل مرحلة التنفيذ .ويقترح

هناك دور آخر في غاية األهمية تقوم به السلطة التشريعية وهو مراجعة تقارير

ذلك أن السلطة التنفيذية تكون مقيدة أكثر عندما ترغب بتجاوز الموازنة

المراجعة .يجب أن يتم تقديم نتائج المراجعة إلى السلطة التشريعية للمراجعة

األصلية ،ولكنها تتمتع بالحرية خالل العام لعمل التغييرات على هذه الموازنة

والمتابعة ،ومن ثم تقوم السلطة التشريعية بالتأكد أن السلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ

مع مراجعة محدودة فقط من السلطة التشريعية .يؤدي ذلك إلى إنفاق ال يتماشى

التوصيات المقدمة .ينبغي عمل هذا في وقت مناسب  -نموذجيًا ،خالل ثالثة

مع األولويات األساسية المتفق عليها في الموازنة المعتمدة ويفتح األبواب بصفة

أشهر من تلقي تقرير المراجعة  -حتى يكون هناك تأثيرً ا على تنفيذ الموازنة

عامة لسوء إدارة السلطة التنفيذية لألموال العامة .وحقيقة أن العديد من السلطات

الساري وتكوين الموازنة التالية.

التشريعية تقوم بأجيل مراجعة تقارير المراجعة ،أو ال تراجعها على اإلطالق،
تضعف من الرقابة على النفقات التنفيذية.
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بالرغم من هذا االستقالل ،إال أن أجهزة الرقابة العليا مازالت تفشل في القيام

أجهزة الرقابة العليا

بدورها في نظام المحاسبة .في بعض الدول ،ال يكون لدى أجهزة الرقابة العليا

المرحلة الرابعة من عملية الموازنة هي مرحلة المراجعة .يمكن ألجهزة الرقابة

الموازنة الكافية للقيام بدورها؛ أثار المحللون هذه المشكلة في  37بالمائة من

العليا تقييم األموال المستخدمة وف ًقا للقانون وهل تم االلتزام باإلجراءات المالية

الدول التي تم مسحها في  .2017في  38دولة ،لم يتم نشر تقارير مراجعة؛ في

الحكومية أم ال .يقوم الكثير من المراقبين كذلك بتنفيذ مراجعات إضافية مالية

 41دولة ،كما رأينا أعاله ،ال تقوم السلطة التشريعية بمراجعة نتائج المراجعة.

ومراجعات لألداء لقياس هل قامت الحكومة بتحقيق األهداف أم ال وهل كان
اإلنفاق العام فعال أم ال.

وتعد أجهزة الرقابة العليا عمومًا أقل تمكي ًنا في الدول األقل في الشفافية .متوسط
نتيجة الشفافية للدول التي يمكن فيها للسلطة التنفيذية إقالة المراجع هي 25؛ وفي

تتوفر الشروط األساسية ألجهزة الرقابة العليا لتوفير رقابة كافية في معظم

الدول التي ال يمكن فيها ذلك ،يكون المتوسط  .46إذا ارتبط نقص الشفافية مع

الدول 75 :دولة من أصل  115في مسح الموازنة المفتوحة لعام 65( 2017

نقص استقالل جهاز الرقابة األعلى ينتج عن ذلك مواقف مثيرة للشكوك بصفة

بالمائة) .تظل أجهزة الرقابة العليا ضعيفة في  24دولة ،ولكن محدودة النطاق

خاصة من منظور المساءلة.

في  16دولة المتبقية .وكما يحدث مع السلطة التشريعية ،ال نقوم بقياس الفعالية
الحقيقية لرقابة جهاز الرقابة العليا ،ولكن نقيس توافر الظروف للرقابة ،مثل هل

المؤسسات المالية المستقلة

هو مستقل عن تأثير الحكومة أم ال وهل لديه تمويل كاف لتنفيذ مسؤولياته أم ال.
تعد المؤسسات المالية المستقلة ظاهرة متزايدة في األموال العامة .فهي تتواجد
وكشف مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017أن رؤساء  81جهاز رقابة عليا من

في مجموعة صغيرة من الدول (مثل أستراليا وبلجيكا والواليات المتحدة) لعقود

أصل  115تم مسحها مستقلون ،و 92ال يمكن إقالتهم من قبل السلطة التنفيذية

من الزمان ،ولكن قامت العديد من الدول بتأسيس هذه الهيئات في العقد األخير.

فقط .وإجماالً ،تشير هذه النتائج إلى درجة عالية من استقالل أجهزة الرقابة العليا

تعد هذه الوكاالت بصفة عامة جزءًا من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية،

عالميًا.

ولكنها غير حزبية ،ويُؤكد استقاللها من قبل القانون .وأحد أسباب زيادة عدد
هذه المؤسسات هو الحاجة إلى استعادة المصداقية في األمور المالية الخاصة

الشكل رقم  :3-4الدول مصنفة وف ًقا لدرجة رقابة جهاز الرقابة األعلى لعام
2017
80

75

بالحكومة وتحسين ثقة المواطن في األرقام الصادرة عن الحكومة .وكذلك ،تعد
المؤسسات المالية المستقلة أداة أخرى يمكنها المساعدة في تأسيس الجسور بين
المواطنين والدولة.
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وفعليًا ،تتخذ المؤسسات المالية المستقلة شكالً من اثنين :مكاتب الموازنة
البرلمانية أو المجالس المالية .تشتمل أمثلة الجانب التشريعي على مكتب

60

الموازنة البرلماني في كينيا ،ومركز الدراسات المالية العامة في المكسيك،

50
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عدد الدول
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ومكتب موازنة الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية ،ومكتب الموازنة في
الكونجرس في الواليات المتحدة األمريكية .على الجانب التنفيذي ،تشتمل
األمثلة على المجلس المالي في بيرو ،ومجلس السياسة المالية السويدي ،ومكتب
المملكة المتحدة لمسؤولية الموازنة .وتعد المؤسسات المالية المستقلة مسؤولة
بشكل أساسي عن تجهيز المعلومات عن الموازنة لصناع القرار من خالل إعداد
توقعات اقتصادية  -أو تقييم التوقعات التي وضعتها السلطة التنفيذية  -وتقدير
تكاليف مقترحات السياسة .تقوم بعض الدول بمراقبة االلتزام بالقواعد المالية،
بينما تقوم دول أخرى (مثل كينيا أو الواليات المتحدة) بتوفير تحليل مباشر

0
كا ٍ
ف
)(100-61

محدود
)(60-41

ضعيف
)(40-0

للموازنة كدعم للمشرعين.
خالل عام  ،2016كان هناك  18دولة لديها مؤسسات مالية مستقلة ممولة جي ًدا،
بينما كان هناك  87دولة ليس لديها مؤسسات مالية مستقلة على اإلطالق .الدول
العشر الباقية لديها مؤسسات مالية مستقلة إما ليست مستقلة قانو ًنا أو ليست
ممولة جي ًدا أو األمرين معًا .توجد المؤسسات المالية المستقلة بشكل غير متكافئ
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في الدول ذات الشفافية العالية ،بالرغم من أن كوريا الجنوبية وكولومبيا وصربيا
وسلوفاكيا ،جميعها دول محدودة الشفافية ،إال أن لديها مؤسسات مالية مستقلة
ممولة جي ًدا.
تشترك إحدى عشر مؤسسة من هذه المؤسسات في كل من األدوار الرئيسية التي
نقوم بتقييمها :تقوم بنشر التوقعات االقتصادية والمالية الخاصة بها ،وتقوم بتقدير
تكاليف على األقل بعض مقترحات السياسة .وتقوم باقي المؤسسات بعمل بعض
من هذه األمور وليس جميعها .فقط في جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية والواليات
المتحدة تقوم هذه المؤسسات بإنتاج الكلفة التقديرية لجميع مقترحات السياسة،
وتستند جميع المؤسسات الثالث إلى السلطة التشريعية .هناك  12مؤسسة مالية
مستقلة ال تقوم بتقدير التكاليف ألي مقترحات.

ملخص
■يمكن أيضًا للسلطة التشريعية توفير رقابة محدودة في عملية الموازنة ،مع
تأثير أكبر قليالً على تكوين الموازنة ومراحل االعتماد من مراحل التنفيذ
والمراجعة .تقوم السلطة التشريعية بتعديل الموازنة في أكثر من نصف
الدول التي تم مسحها ،ولكن في معظم الدول ،يمكن للسلطة التنفيذية تغيير
الموازنة خالل مرحلة التنفيذ بدون اعتماد من السلطة التشريعية.
■تتوافر الشروط األساسية ألجهزة الرقابة العليا لتوفير الرقابة في معظم
الدول ،ولكن مازالت تفتقر العديد من أجهزة الرقابة العليا للقدرة والتمويل
الكاف لتقوم بدورها ،وفي العديد من الدول ال تقوم السلطة التشريعية
بمراجعة نتائج الفحص.
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5

يمكن تحسين آليات المشاركة
وجعلها أكثر شموالً

في بداية هذا التقرير قمنا بتفسير سبب تراجع الثقة في الحكومة ،بصفة خاصة

وتشير النتائج إلى أن الدول توفر حاليًا فرص قليلة لمشاركة العامة في صنع

الحكومة الديمقراطية ،مما يشير إلى أن هناك حاجة إلعادة النظر في كفية تفاعل

الموازنة .ومعدل الدرجات اإلجمالي هو  12فقط من أصل  100درجة ،وال

المواطنين مع الحكومات .كيف يمكننا إنتاج وتنفيذ السياسات التي تتفق مع

توفر أي دولة فرص المشاركة التي يمكن اعتبارها كافية ( 61درجة أو أعلى).

أولويات المواطن أكثر من السياسات التي تنتج عندما نعتمد على آلية محاسبة

من بين  115دولة تم إدراجها في مسح الموازنة المفتوحة لعام  ،2017توفر

االنتخابات بشكل حصري؟ نحن نؤمن أن تأسيس المشاركة الهادفة للجمهور

 111دولة فرصًا قليلة أو ال توفر فرصًا على اإلطالق لمشاركة العامة (أقل

في عملية الموازنة هي طريق لبناء الجسور بين المواطنين النشطاء وبين

من  41درجة) ،وتسجل معظم هذه الدول درجات أحادية الرقم .ويعكس هذا

الحكومات.

العرض الضعيف حقيقة أنه بالرغم من حزم االلتزام العالمي بالمشاركة ،إال أن
الممارسات الحكومية ال تتوافق مع هذا االلتزام.

وعندما ال يوجد سبيل للمواطنين الستخدام معلومات الموازنة للمشاركة في
عملية صنع القرار ،فال يكون هناك أهمية لهذه المعلومات .وأيضًا ،تؤدي
الشفافية بدون مشاركة إلى اإلحباط :قد يسهل تحديد المشكالت ،ولكن تظل

الجدول  :1-5فرص مشاركة العامة في عملية الموازنة
تقييم المشاركة  -مسح الموازنة المفتوحة لعام
2017

عدد الدول التي تم مسحها

ً
وخاصة
الحلول صعبة الوصول .والشفافية بدون فرص لمشاركة األشخاص

قليل أو ال توجد فرص (نتيجة)40- 0 :

المهمشين أو الضعفاء ،تنفع النخب بدالً من معالجة القصور االجتماعي.

فرص محدودة (نتيجة)60-41 :

4

فرص كافية (نتيجة)100-61 :

0

111

مع أخذ هذا في االعتبار وانعكاس اإلجماع الدولي عما يشكل المشاركة المالئمة،

ولكن مازال هناك أمل .اتخذت الغالبية العظمى من الدول الخطوة األولى نحو

قامت شراكة الموازنة الدولية بإعادة تصميم هام لمؤشرات المشاركة المستخدمة

مساهمة األصوات الخارجية في مداوالت الموازنة .وبالرغم من ضعف كثير من

في الجوالت السابقة من المسح حتى يتم تأسيسها في معايير دولية .قام مسح

اآلليات المستخدمة من قبل الدول التي نقوم بتقييمها ،إال أن هناك حاالت جديدة.

الموازنة المفتوحة لعام  2017بدمج هذه األسئلة التي تم تحديثها ولذلك يعد

تقر معظم الدول رسميًا بالحاجة إلى مساهمة المواطنين في الموازنات .يمكنها

المسح الدولي األول الذي يستخدم معايير عالمية لتقييم المشاركة الرسمية في

التأسيس على هذه المبادئ والتعلم من تجارب نظرائها.

عملية الموازنة على المستوى القومي .ومع ذلك ،تعني التغييرات في أسئلة
المشاركة أن تقييم  2017للمشاركة ال يمكن مقارنته مباشر ًة بتقييم 2015

يبدأ هذا الفصل بمناقشة قصيرة عن كيف تكون المشاركة في الموازنة جزءًا من إعادة

(انظر المربع .)7-5

التفكير العالمي في الديمقراطية التمثيلية التي تمت مناقشتها في الفصل  .1ثم ينتقل إلى
كيف قامت المؤسسات الدولية وشراكة الموازنة الدولية بمحاولة تعريف ما يلزم هذه

يؤكد اتجاهنا الجديد على أهمية توفير الحكومات لفرص المشاركة من خالل

المشاركة .نستكمل مناقشة النطاق الواسع الخاص بآليات المشاركة الموجودة في جميع

أربع مراحل من دورة الموازنة ،توفير المعلومات بشكل مبكر ،ضمان شمولية

أنحاء العالم بالتفصيل وعكس الضوء على درجة جودة وشمولية هذه اآلليات.

المشاركة بين المواطن والحكومة ،واالستفادة من مساهمات المواطنين .نتطلع
أيضًا إلى شمولية المجهودات ولدمج المجموعات المهمشة .يعمل المسح على
تقييم الفرص الرسمية للمشاركة مباشر ًة في العملية من خالل مشاركة مسؤولي

المشاركة والديمقراطية

فروع السلطة التنفيذية والمشرعين والمراجعين .ال نقوم بتقييم المشاركة الرسمية

يعد نقص الفرص لمشاركة المواطنين في عملية الموازنة جزءًا من التصميم

من خالل ممارسة الضغوط أو اإلعالم أو أي مجهودات أخرى أقل للتأثير على

التاريخي للديمقراطية التمثيلية .كان المصممون األولون للديمقراطية الحديثة،

صناع السياسة.

مثل ثوار القرن الثامن عشر في الواليات المتحدة وفرنسا ،يهدفون تحدي ًدا إلى أن
تستدعي االنتخابات "األرستقراطية الطبيعية" ،نخبة حاكمة تختلف عن جمهور
الناخبين .وهؤالء الممثلون يكونون متفوقون اجتماعيًا وأحرارً ا للتصويت.
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وقد افترض المؤيدون األوائل للديمقراطية التمثيلية أن "تصفية" االنتخابات

في ديسمبر  2012قامت الهيئة العامة لألمم المتحدة بتعزيز مجموعة من

ستأتي بقيادة يمكن الوثوق بها لصنع القرار بالنيابة عن الحكومة .ولكن ترك

المبادئ عالية المستوى عن الشفافية المالية ،والمشاركة ،والمحاسبة والتي تم

ذلك توترات أساسية دول حل بشأن معنى التمثيل والمشاركة في الحكم في

اقتراحها من قبل المبادرة العامة للشفافية المالية GIFT .هي شبكة عالمية تعمل

الديمقراطية الحديثة .على سبيل المثال ،إذا اختلفت مصالح المسؤولين المنتخبين

على تسهيل الحوار بين المجتمع المدني والحكومة ،والقطاع الخاص ،وآخرين

عن مصالح المصوتين وإذا كانت هذه المصالح  -بخالف المصلحة العامة  -تقود

لتعزيز الشفافية المالية .يديرها سبعة مشرفين رئيسيين :ممثلين من البرازيل

االتجاه السياسي ،هل سيسمح لمصالح النخبة باالنتصار على المصلحة العامة؟

والمكسيك والفلبين والبنك العالمي و ،IMFوشراكة الموازنة الدولية واالتحاد

ماذا يحدث عندما يرغب العامة في إبداء آرائهم بشأن سياسات معينة بدالً من

الدولي للمحاسبين .أصبحت مبادئ مبادرة  GIFTبشأن مشاركة الجمهور في

تفويض الحكم للممثلين؟

األموال العامة ،والتي صدرت في  ،2016هي األساس للتغييرات التي تم عملها
لقسم المشاركة من مسح الموازنة المفتوحة لعام  .2017ونتيجة لذلك ،تستند

ذهب العديد من علماء القرن العشرين إلى أن الديمقراطية االنتخابية وضرورة

أسئلة المشاركة التي استخدمناها هذا العام إلى المعايير الدولية ،كما هو الحال

التعبئة االجتماعية داخل المجتمعات الديمقراطية تؤدي حتمًا إلى أوضاع

دائمًا في قسم الشفافية من المسح (انظر المربع .)1-5

اجتماعية مختلفة ومصالح مختلفة عمن يمثلون 30.يتفق ذلك مع التصور
المعاصر بأن المسؤولين المنتخبين يخدمون مصالح النخب ،وقد يؤدي الشعور
بذلك إلى تغذية الحركات المناهضة للمؤسسات والتي يمكن أن تعيد تشكيل
السياسات جوهريًا ،كما ُذكر في مقدمة هذا التقرير.
واليوم ،يشك المواطنون أن االنتخابات تأتي بقادة يبحثون عن المصلحة العامة.

المربع رقم  :1-5كيف ترتبط مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية الخاصة
بمشاركة العامة بأسئلة المشاركة في مسح الموازنة المفتوحة؟
مبادئ المبادرة العالمية للشفافية
المالية الخاصة بمشاركة العامة
في السياسة المالية*

أسئلة مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017

الشمولية

 :129 ،126تأخذ السلطات التنفيذية خطوات ملموسة إلشراك
المجموعات المهمشة أو غير الممثلة.
 :135 ،128 ،125توضح اآلليات في مراحل تكوين الموازنة
واعتمادها الدليل على الشمولية.

التوقيت

 :125تضمن اآلليات خالل التكوين المشاركة المبكرة قبل صنع
القرارات الكبيرة.

االنفتاح

 :137 ،130 ،127ضمان عقد مناقشات على نطاق واسع بشأن
جميع قضايا الموازنة الرئيسية ،وليس القليل منها.
 :131تم تقديم أهداف ومجاالت المشاركة بوضوح.

االستدامة

 :141 ،138 ،133 ،132توفر السلطات التنفيذية والتشريعية
وأجهزة الرقابة العليا التعليقات على اآلراء التي تتلقاها من
العامة ،وتشجع على مزيد من المشاركة.

يرغب العديد من المواطنين في التأثير على القرارات السياسية باستمرار،
وليس فقط وقت االنتخابات .لم نعد نرى أن نوع التمثيل الديمقراطي الذي
تصوره العلماء األولون كافيًا للتأكد من احترام آراء المواطن .هناك حاجة إلى
وجود جسر بين المواطنين وممثليهم وللتأكد أن أصوات المواطنين يعتد بها
في قرارات السياسة الجارية .وهذا الجسر سيعزز الديمقراطية من خالل فتحها
وتحسينها ،والتأسيس على نقاط القوى وتصحيح نقاط الضعف في الديمقراطية
التمثيلية الحديثة.

المبادئ الناتجة عن المشاركة في الموازنة

* هناك  10مبادئ للمشاركة العامة تم االتفاق عليها من قبل المبادرة العالمية للشفافية المالية في  2016وتم تعديلها قليالً في
 .2017يذكر هذا المربع قائمة لبعض من هذه المبادئ وأسئلة مسح الموازنة المفتوحة المرتبطة
بكل منها .للحصول على القائمة كاملة الخاصة بمبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ،يرجى زيارة موقع الويب الخاص
بالمبادرة العالمية للشفافية المالية على
http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles/
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بينما ظهرت فكرة مشاركة العامة بطرق أخرى بخالف التصويت ،نتج عن ذلك
مناقشات حول ماهية المشاركة الهادفة .في السنوات القليلة الماضية ،تم إحراز
ً
ملحوظا في ابتكار هذا التعريف ،بما في ذلك المشاركة في عملية الموازنة.
تقدمًا

درجات المشاركة الكلية
المتوسط العالمي للنتائج بشأن مشاركة العامة منخفض .متوسط الدرجات الكلي
لتقييم المشاركة الخاص بنا في  2017هو  .12ال توجد دول تزيد درجاتها عن
 60درجة .تقدم أربع دول فقط في المسح الخاص بنا فرصًا معقولة لمشاركة
العامة ،وتسجل درجات تتراوح بين  41و :60أستراليا ،نيوزيالندا ،الفلبين،
والمملكة المتحدة .تقع درجات  111دولة متبقية تحت  41درجة.
تعد الدول التي تحقق مشاركة أفضل ،من بين الدول األكثر شفافية في المسح
الخاص بنا .ال توجد دول ذات شفافية منخفضة بمعدالت مشاركة جيدة.

36

 30روبرت ميتشل ،األحزاب السياسية :دراسة اجتماعية عن اتجاهات أوليجارشيكال بشأن الديمقراطية الحديثة ،ترجمة .إيدن وسيدار
بول (نيويورك)1915 ،Hearst’s International Library Co. :؛ برنارد مانين ،مبادئ الحكومة التمثيلية (كامبريدج :جامعة
كامبريدج.)1997 ،
 31يحتوي هذا الفصل على عدة دراسات حالة عن آليات المشاركة في دول مختلفة مأخوذة عن بريان وامبلر.

آليات المشاركة :ما مدى انتشارها وما هي الصيغة
التي يتخذونها؟

الشكل رقم  :1-5ما مدى انتشار اآلليات السبع للمشاركة التي تم تقييمها في مسح
الموازنة المفتوحة لعام 2017؟
50

صياغة الميزانية التنفيذية

11

يعد مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017هو أول مسح ضخم عالمي يقوم

25

بتطبيق مبادئ  GIFTعند تقييم آليات المشاركة الرسمية عبر مراحل عملية

تنفيذ الميزانية التنفيذية

7

الموازنة .اعتبرنا بسبعة أنواع من آليات المشاركة ،بدءًا من آليات خاصة

33
6

بالسلطة التنفيذية والتي تشرك العامة خالل تكوين وتنفيذ الموازنة .قمنا بتقييم

61

آليات السلطة التشريعية التي تشرك العامة خالل اعتماد الموازنة والرقابة عليها

موافقة الهيئة التشريعية على الميزانية

16
22

(عندما يتم االعتبار بتقرير المراجعة) .وفي النهاية ،نظرنا إلى المشاركة في
42

للمراجعة .قمنا بفحص كل من وجود هذه اآلليات و ،في معظم األحوال،

*إعداد برنامج مراجع الحسابات
17

مدى شموليتها.

*مراجعة مراجعي الحسابات
0

115

تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة للشفافية

تقرير مراجعة الهيئة التشريعية

4

عملية المراجعة نفسها ،بما في ذلك كل من تقرير ما تتم مراجعته والتنفيذ الفعلي

الجدول  :2-5متوسط درجات مشاركة الدولة ،بتصنيف مؤشر الموازنة
المفتوحة للشفافية

الوزارات التنفيذية (التكوين أوالتنفيذ)

عدد البلدان التي لديها آلية
آليات شاملة ومنظمة بشكل جيد

جميع آليات المشاركة

*يعمل مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017على تقييم وجود آليات المشاركة في المراجعة من عدمه ولكن ليس تقييمًا لحصريتها
أو جودة تأسيسها.

متوسط درجات المشاركة (من أصل  100درجة)

منخفض (درجة مؤشر الموازنة المفتوحة )40-0

5

محدود (درجة مؤشر الموازنة المفتوحة )60-41

13

كاف (درجة مؤشر الموازنة المفتوحة )100-61

24

المربع رقم  :2-5نحو التقدم المرجو :بما في ذلك مراجعات المجموعات
المهمشة
حاولنا معايرة مدى الشمولية في العديد من األسئلة الخاصة بنا ،وبشكل أساسي لالستشارات

الشكل  1-5يلخص عدد الدول بكل نوع آلية تمارسها .العديد من الدول لديها
الفرص للمشاركة العامة من خالل الجانب التنفيذي أثناء تكوين الموازنة ومن
خالل الجانب التشريعي أثناء اعتماد الموازنة .بينما تتمتع دول قليلة بتعدد آليات
المشاركة ،إال أن معظم الدول ( 94من أصل  115دولة) لديها على األقل آلية
واحدة .يمكن أن تتقدم الدول من خالل توسعة وتعميق الممارسات القائمة؛ وال
تحتاج معظم الدول إلى بناء آليات مشاركة بالكامل من األلف إلى الياء.
يشير الشكل  1-5إلى مدى شمولية اآلليات المستخدمة من قبل السلطة التشريعية

التي تقوم بها السلطة التنفيذية .في الشكل  ،1-5وجدنا أن معظم آليات المشاركة لم يتم تأسيسها
جي ًدا أو غير شاملة .وهنا ننظر بصفة خاصة إلى األسئلة التي نسألها عن المجهودات المبذولة
للوصول إلى األشخاص المهمشين وغير الممثلين .يشير الجدول أدناه إلى أن عدد قليل ج ًدا
من الدول التي لديها آليات مشاركة خاصة بالسلطة التنفيذية تقوم بعمل الجهود للوصول إلى
المجموعات المهمشة.
عدد الدول (من أصل )115
التي لديها آلية

عدد الدول (من أصل )115
التي تقوم بعمل مجهودات
للوصول إلى المجموعات
المهمشة

التكوين

50

7

التنفيذ

25

1

آلية المشاركة الخاصة بالسلطة
التنفيذية

والسلطة التنفيذية وكيفية تأسيسها( .يعمل مسح الموازنة المفتوحة على تقييم
وجود آليات المشاركة في المراجعة من عدمه ولكن ليس تقييمًا لحصريتها أو
جودة تأسيسها ).في هذه الحاالتُ ،تفتح المشاركة لجميع األفراد من العامة.
تشير هذه األشكال إلى أن اآلليات القائمة في دول عديدة يمكن اعتبارها أكثر
انفتاحً ا وشمولية.
اآلليات التنفيذية .تختلف أنواع آليات المشاركة التي تستخدمها الدول ضمن كل
فئة من الفئات السبع إلى حد كبير .هناك سؤاالن يجمعان أعلى النقاط في قسم
المشاركة ويعمالن على تقييم ما إذا كان هناك آليات خاصة بالسلطة التنفيذية

في بعض مناطق أوروبا الشرقية ووسط آسيا ،تتم المشاركة التي تقودها السلطة
التنفيذية في تكوين الموازنة من خالل مجالس عامة ،حيث يجلس ممثلون من
الحكومة مع ممثلين من مختلف منظمات المجتمع المدني واالتحادات التجارية
والخبراء .ألن هذه اآلليات حصرية على االنتماء لمنظمات معينة ،فتسجل نتيجة
أقل بقياساتنا من الحاالت التي تكون نسبة المشاركة فيها أكبر .اتفاقيات شراكة
الموازنة ،هي منهجية ذات صلة تتركز على منظمات المجتمع المدني بصورة
أكبر ،وجار تنفيذها منذ عدة سنوات في الفلبين ،ويتم وصفها في المربع .3-5

32

الستشارة العامة خالل تكوين الموازنة واعتبار مجال الموضوعات التي تمت
تغطيتها من خالل هذه اآلليات .من بين  50دولة بها سلطة تنفيذية لديها آليات
مشاركة الستشارة العامة بشأن تكوين الموازنة ،تقوم  29دولة فقط بتغطية
على األقل نصف الموضوعات الرئيسية التي يجب أن تغطيها هذه اآلليات ،مثل
الدخل واإلنفاق االجتماعي والدين.
 32وتبرز اتفاقيات شراكة الموازنة في الفلبين نهجها المبتكر إلشراك العامة في عملية الموازنة القومية ،ولكن أظهرت األحداث األخيرة
هشاشته وتشير إلى الحاجة الملحة لضمان الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مشاركة العامة.

37

االقتراحات لمقترح الموازنة عبر اإلنترنت .في كندا تستخدم الحكومة وسائل

المربع رقم  :3-5الفلبين :اتفاقيات شراكة الموازنة
بدأت اتفاقيات شراكة الموازنة ( )BPAsفي  2012لتشمل منظمات المجتمع المدني مباشر ًة
( )CSOsفي قرارات الموازنة بشفافية .في  2016زادت المشاركة لتتضمن  18وكالة
حكومية قومية ،وتسع شركات حكومية ،ومجالس قطاعية ولجان متنوعة.

أ

التواصل االجتماعي بشكل كبير لتوسعة نطاق المشاركة ألبعد من المشاورات
التقليدية .تستخدم البرازيل مجالس إدارة السياسة العامة وهو اتجاه فريد آخر
للمشاركة في عملية تكوين الموازنة (والتنفيذ) ،كما هو موصوف في المربع
.4-5

33

تقوم اتفاقيات شراكة الموازنة بتعديل عملية الموازنة بطرق عديدة .وف ًقا لالتفاقيات ،توافق
الوكاالت الحكومية على توفير معلومات أكثر شفافية بشأن اإلنفاق .وتعقد أيضًا جلسات استماع
رسمية للعامة على المستوى اإلقليمي القومي والتي يدعون إليها منظمات المجتمع المدني
لالستشارات ،وحتى منظمات المجتمع المدني التي لم تتم دعوتها بصفة خاصة يمكنها الحضور.
وبالرغم من أن هذه الجلسات ليست مفتوحة بالكامل ،إال أنه من الجدير بالذكر أن أكثر من 80
بالمائة من الفلبينيين تابعين لمنظمات المجتمع المدني.ب و ُتطالب الوكاالت حينئذ بتقديم تقرير

نتيجة الدول لمشاركة السلطة التنفيذية مع العامة خالل فترة تنفيذ الموازنة
أقل من نتيجة المشاركة خالل فترة تكوين الموازنة .هناك  25دولة فقط بها
آليات لمشاركة العامة خالل فترة التنفيذ .ومع ذلك ،هناك اتجاهات مبتكرة في
هذه المنطقة أيضًا .على سبيل المثال ،توفر اليابان فرصة للمواطنين للتعليق

بطلبات منظمات المجتمع المدني والتي تثار في هذه الجلسات إلى إدارة الموازنة واإلدارة

على تنفيذ الموازنة المتعلق ببعض المشروعات (أكثر من  5.000مشروعًا

( )DBMواالستجابة إلى منظمات المجتمع المدني و.DBM

في  .)2017وتضيف هذه التعليقات إلى التقييم الداخلي للحكومة ،لتنفيذ

وف ًقا لالتفاقيات ،تتمتع منظمات المجتمع المدني بالسلطة الرسمية لمراقبة البرامج خالل
تنفيذها وللمشاركة في الرقابة والتقييم الخاص بالمشروعات المكتملة .بوجود اتفاقية شراكة
الموازنة قيد التنفيذ ،تتمكن منظمات المجتمع المدني من التحرك ألبعد من مناقشات السلطات

المشروعات .وفي الوقت نفسه ،تحتفظ كوريا الجنوبية بوكالة مخصصة
الستالم تقارير المواطنين عن إهمال الحكومة وعدم فعاليتها ،يُذكر بالتفصيل
في المربع .5-5

التشريعية والتنفيذية والبيروقراطية ،ويقلل ذلك من احتمال حدوث تغييرات غير قانونية أو غير
ديمقراطية.

ولألسف ،تعليقات السلطة التنفيذية لتفصيل آراء العامة التي تلقتها أو لتفسير

ويعد قطاع اإلسكان مثال على اتفاقية شراكة الموازنة المفتوحة .دخلت الهيئة القومية لإلسكان
( ،NHAوكالة إسكان حكومية) اتفاق الشراكة الدولية مع منظمة المجتمع المدني المسماة

في مرحلة تكوين الموازنة ،ال توفر  44دولة من أصل  50أي تعليقات على

شراكة وكاالت خدمات الدعم الفلبينية ( .)PHILSSAوف ًقا التفاقية شراكة الموازنة ،قامت

اإلطالق على اآلراء التي تلقتها من العامة .وعند نأتي إلى جانب التنفيذ ،نجد أن

 PHILSSAبعقد عدة استشارات ،وتقديم تقييمًا تلخيصيًا لبرامج السابقة ،والمساعدة في مقترح

 21دولة من أصل  25بها هذه اآلليات ال توفر أي تعليقات على اإلطالق.

الموازنة للعام القادم .اشتمل المقترح على قائمة موحدة بالمشروعات المقترحة بما في ذلك
برامج تحسين األحياء الفقيرة والترحيل ،وإعادة التوطين .تلقت  NHAنصف الموازنة الخاصة
بها فقط .طلبت  NHAمن  DBMإعادة النظر وف ًقا للتوصيات الخاصة بمنظمات المجتمع
المدني وتم اعتماد  24.9مليون دوالرً ا أمريكيًا في تخصيصات الموازنة لذلك العام .بالنسبة
لمقترحات الموازنة التالية ،تمكنت  NHAمن إدراج المشروعات التي أوصت بها منظمات
ً
حديثا لتقييم اتفاقيات شراكة الموازنة ،فإن المشاركة
المجتمع المدني كأولوية .وف ًقا لتقرير صدر
المستمرة بين  NHAومنظمات المجتمع المدني أدت إلى ثقة أعمق وفهم أنها يمكنها العمل معًا
نحو هدف مشترك والمطالبة بنفس اإلصالحات.

ج

أ" -مشاركة المواطنين" في عملية الموازنة :كيف قامت الحكومة بتمكين المواطنين للمشاركة في عملية الموازنة "،إدارة
الموازنة واإلدارة ،جمهورية الفلبين.2014 ،
ب -انظر مؤشر المجتمع المدني :تقرير تقييم الفلبين (مدينة كويزون ،الفلبين ،CODE-NGO and CIVICUS :أغسطس
.)2011
ج -أخذ مثال الفلبين المدرج في دراسة الحالة الخاصة باتفاقية شراكة الموازنة من تقرير بعنوان تقييم اتفاقية شراكة الموازنة
(ملخص التنفيذ والنتائج ،الجزء األول والثاني) .تم إجراء الدراسة من قبل اإلدارة الفلبينية للموازنة واإلدارة وإتمامها من
قبل الشبكة التابعة للمساءلة االجتماعية في  East Asia and the Pacific Foundation, Incفي يونيو .2013

في بعض الحاالت تقوم السلطة التنفيذية بتأسيس آليات للمشاركة المفتوحة في
مرحلة تكوين الموازنة ،يُطلب من الجمهور تقديم طلبات خطية أو تتم دعوة
أفراد معينة منهم إلى المشاركة .في حاالت أخرى ،مثل ماالوي ،تكون الجلسات
مفتوحة فعليًا ،وهناك مشاركة مباشرة بين الحكومة وأي فرد من العامة يرغب
في الحضور .في ماليزيا تعطي السلطة التنفيذية المواطنين فترة أسبوعين لتقديم

38

اآلراء التي تم االعتبار بها قليلة ج ًدا .وحيث توجد بعض آليات المشاركة

اآلليات التشريعية .هناك نقطة أخرى تتعلق باألداء القوي في تقييم المشاركة
الخاص بنا وهي جلسات استماع السلطة التشريعية عن تكوين الموازنة قبل
اعتمادها .يتم عقد جلسات استماع للعامة في أكثر من نصف الدول التي تم
مسحها ( ،)61ويعد نطاق هذه الجلسات واسع إلى حد ما فيما يقرب من نصف
هذه الدول (نصف الموضوعات المهمة أو أكثر ينبغي مناقشتها في جلسات
االستماع التي تمت تغطيتها) .ويعني ذلك أن معظم الدول مازالت تفشل في
عقد جلسات استماع موسعة .في  16دولة فقط يمكن لجميع أفراد العامة (بدالً
من المجموعات أو األفراد المدعوة فقط) اإلدالء بآرائهم عن تكوين الموازنة أو
لتقديم اقتراحات من خالل آلية أخرى.
في ليبريا يمكن للعامة حضور جلسات استماع التشريعية الخاصة بالموازنة
وتقديم االقتراحات الخطية إلى السلطة التشريعية خالل هذه الجلسات .تعقد بنين
أيضًا جلسات استماع مفتوحة للعامة في السلطة التشريعية عند عمل الموازنة
السنوية .يتم وصف نهج جلسات االستماع الذي تتخذه اللجنة الدائمة بكندا حول
سوق المال في المربع .6-5

 33وتبرز مجالس إدارة السياسة العامة في البرازيل نهجها المبتكر إلشراك العامة في عملية الموازنة القومية ،ولكن األحداث األخيرة
هددت استدامة هذه البرامج وتشير إلى الحاجة الملحة لضمان الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مشاركة العامة.

المربع رقم  :4-5البرازيل :مجالس إدارة السياسة العامة

المربع رقم  :5-5كوريا الجنوبية :موقع ويب لإلبالغ عن إهدار الموازنة

تشتهر البرازيل جي ًدا بنموذج الموازنة التشاركية الخاص بها ،ولكن جدير بالذكر أيضًا ،المجلس

تقوم حكومة كوريا الجنوبية بتشغيل مركز اإلبالغ عن اإلهدار (Waste Reporting

األقل شهرة والمعروف بمجلس إدارة السياسة العامة ( .)PPMCتعمل  PPMCsعلى

 )Centerوالذي عمل على توفير في الموازنة بما يعادل  16بليون دوالر عبر  16عامًا.

المستوى المحلي ،ومستوى المحليات وتدمج المواطنين مباشر ًة ،وممثلي االتحادات ،ومسؤولي

ً
مركزا،
يمكن ألي مواطن استخدام موقع الويب ،أو زيارة أحد مراكز اإلبالغ من أصل 300

الحكومة ،وموفري الخدمة في هيئة فردية لصنع السياسة داخل قطاع معين ،مثل التعليم والصحة

أو االتصال بمركز اتصاالت يتيح له تسجيل ادعائه بأن الموارد الحكومية تستخدم بشكل غير

والبيئة .وبطبيعة الحال ،تكون نصف مقاعد للمسؤولين المنتخبين ،بينما يذهب الربع للمواطنين

فعال أو غير قانوني.أ وبعد تقديم االدعاء تستغرق الحكومة  30يومًا للرد .خالل  30يومًا ،يقوم

المنتخبين في انتخابات االقتراع السري .والربع المتبقي من المقاعد يُقسم بين ممثلي االتحادات

الموظفون العامون من مركز اإلبالغ عن اإلهدار ( )Waste Reporting Centerبالتحقيق

وموفري الخدمات ،والخبراء السياسيين (مثل ،المخططين المدنيين في مجلس اإلسكان).

في االدعاء وإصدار تقرير إلى الشخص مقدم االدعاء.

ينبغي على أعضاء المجلس اعتماد الموازنات السنوية في القطاع الذين يعملون به ويراقبون

تم تصميم موقع الويب والعملية األشمل للتمييز بين اإلهدار والفساد .يشير الفساد بصفة خاصة

أيضًا تنفيذ الموازنة .إذا لم يتم اعتماد الموازنة من قبل ،فيكون للحكومة الفيدرالية الحق في

إلى سوء استخدام السلطة العامة من أجل مكاسب خاصة من قبل المسؤولين .هناك أفعال

إيقاف التحويالت المالية للمحليات أو الحكومة أو الوزارة الفيدرالية .تتحقق السلطة الرسمية

إجرامية تقع خارج نطاق مركز اإلبالغ عن اإلهدار .يقوم المركز بالتحقيق في حاالت اإلهدار

للمجالس على الموازنات من خالل مرحلة االقتراح؛ وينبغي على التنفيذيين المنتخبين (رؤساء

فقط ،التي تشير إلى االستخدام غير الفعال أو غير العادل للموارد العامة .على سبيل المثال،

البلديات أو المحافظين أو الرئيس) تأمين موافقة المجلس قبل إرسال الموازنة إلى السلطة

ينبغي أن يتم تسخير الموارد العامة لخدمة المجتمعات التي بحاجة إليها وأال تفيد المجتمعات التي

التشريعية .للسلطة التشريعية الحق رسميًا في تغيير تخصيص الموازنة ،ولكن ال يحدث ذلك

تتمتع بمميزات أكثر.

كثيرً ا .خالل العام المالي ،ينبغي على المجالس اعتماد التغييرات في خطوط الموازنة ضمن
منطقة السياسة الخاصة بها ،وهذه سلطة خاصة بالموازنة تملكها المجالس وال تملكها السلطة

عندما يتم التحقيق في اإلهدار ،يحصل مقدم االدعاء على مكافأة مالية صغيرة ( 200.000ين

التشريعية .وبينما ال يشترك أفراد المجلس مباشر ًة في تنفيذ الموازنة ،إال أنهم يمارسون الرقابة

كوري أو حوالي  175دوالرً ا أمريكيًا في  .)2017تزيد المكافآت في القيمة في حالتين :إذا

من خالل اعتماد التقارير الربع سنوية وتقارير نهاية العام.

تم اختيار الشكوى كأفضل قضية ،تزيد المكافأة من  175دوالرً ا أمريكيًا إلى  2.600دوالر
أمريكي؛ إذا تم توفير مبلغ كبير في الموازنة ،تزيد المكافأة إلى  50.000دوالر أمريكي.

ب

اجتماعات المجلس مفتوحة للعامة ،ولذلك يمكن ألي مواطن مهتم أن يحضر ويتحدث ،ولكن
معظم من يحضر هم أعضاء المجلس أو من لديه اهتمام قوي بمجال سياسي معين .تحدث

المشاركة مفتوحة لجميع المواطنين بشكل رسمي ،المواطنين وغير المواطنين على حد سواء.

المشاركة السياسية األوسع بين المواطنين العاديين في المؤتمرات السياسية ،التي تعمل بالتوازي

ولكن ما يحدث أن الخبراء المهنيين واألشخاص الذين لديهم معلومات داخلية عن البرامج العامة

مع المجالسُ .تعقد المؤتمرات نموذجيًا مرتان سنويًا ،مما يتيح للمواطنين حضور مؤتمر طويل

يستفيدون من موقع الويب الخاص بالمركز أقصى استفادة .يتم تقديم التقارير على كل مستوى

بنهاية األسبوع حيث يكون هناك مناقشات عامة بشأن أهداف سياسية .يقوم المشاركون بتطوير

حكومي ،من القومي إلى المحلي.

مقترحات السياسة المُقدمة لمسؤولي الحكومة ،ولكنها تعد استشارية أكثر منها إلزامية.
هناك تنوع كبير بين المجالس في جودة النقاش الديمقراطي ،يتعلق جزئيًا باالختالفات بين

أ -انظر "مركز اإلبالغ عن إهدار الموازنة ،e-People "،كوريا الجنوبية،
.http://www.epeople.go.kr/jsp/user/bw/front/UBwIntroduction.jsp
ب" -مركز اإلبالغ عن إهدار الموازنة.e-People "،

المجاالت السياسية .على سبيل المثال ،تميل المجالس الصحية ألن تكون أكثر قوة حيث أنها
تعتمد على المشاركة من أعداد أكبر من الحركات االجتماعية والمنظمات المعتمدة على
المجتمع .والعكس ،تميل مجالس المساعدات االجتماعية ألن تكون تحت هيمنة المنظمات غير

آليات المراجعة .تنتشر المشاركة في مرحلة المراجعة على نطاق واسع تحدي ًدا

الحكومية االحترافية التي تشارك دائمًا في تلبية الخدمات.

في أمريكا الالتينية ،حيث يمكن للمواطنين المساهمة في تدقيقات المراجعة.
على سبيل المثال ،في كوستاريكا يقوم المراجعون بعمل مسح للمواطنين لمعرفة

هل توفر السلطة التشريعية التعليقات للعامة حول اآلراء التي تلقتها منهم؟ ليس
دائمًا .من بين  61دولة يتم فيها عقد جلسات استماع ،توفر السلطة التشريعية
بعض التعليقات للعامة في  11حالة فقط.
يسأل المسح كذلك عما إذا كانت السلطة التشريعية تقوم بعقد جلسات استماع
للعامة حول تقارير المراجعة أم ال .وتوجد جلسات االستماع نوعًا ما في 22
دولة فقط من أصل  ،115وفي معظم هذه الدول ال يُسمح للجمهور األعظم
باالشتراك.

تجاربهم مع الخدمات كجزء من مراجعة األداء؛ ويحدث شيء مماثل في روسيا.
في المملكة المتحدة يمكن للمواطنين تتبع تقدم المراجعات عبر اإلنترنت وإرسال
المعلومات التي لديهم بشأن هذه المراجعات الجارية.
وبصفة عامة ،هناك  42دولة لديها آليات قائمة للمواطنين لإلدالء بآرائهم بشأن
برنامج المراجعة الخاص بالمراقبين .في  17دولة ،يوفر جهاز الرقابة األعلى
فرصة للعامة لإلدالء بآرائهم في التحقيقات التي تشكل جزءًا من المراجعة.
وعندما نأتي إلى التعليقات ،توفر أجهزة الرقابة العليا في  19دولة ،التعليقات
إلى حد ما للعامة عن البيانات التي تلقتها بشأن المراجعة.

39

المربع رقم  :6-5كندا :جلسات االستماع الخاصة بالسلطة التشريعية قبل
اعتماد الموازنة في مجلس العموم
في مجلس العموم الكندي ،تولت اللجنة القائمة على األموال ( )FINAاالستشارات السنوية ما
قبل الموازنة منذ عام  .1994تم تصميم العملية لتزويد أعضاء البرلمان بفهم أكبر للتغيير في
األحوال االجتماعية واالقتصادية في كندا.

التجميع:
نظام المحاسبة
تؤمن شراكة الموازنة الدولية ومالحظون آخرون لعملية الموازنة أن اإلدارة
الفعالة لألموال العامة تنبع من نظام محاسبة يتضمن الشفافية والرقابة والمشاركة
العامة .ينبغي وجود المحاور الثالثة للمحاسبة حتى يتم تأسيس نظام موازنة

تتكون االستشارات من عملية ذات مرحلتين .األولى ،يُطالب المواطنون الكنديون والمنظمات
بتقديم تقريرً ا خطيًا بأكثر من  2.000كلمة .تؤسس لجنة  FINAأسئلة أو موضوعات خاصة
وتنتظر اإلجابات من المواطنين المهتمين والمنظمات المهتمة .في االستشارات ما قبل الموازنة
الخاصة بـ  FINAلموازنة  ،2017كانت األسئلة العامة هي:
 -1ما هي اإلجراءات الفيدرالية التي من شأنها مساعدة الكنديين بصفة عامة  -والمجموعات
الخاصة مثل العاطلين ،والسكان األصليين ،وذوي اإلعاقات ،وكبار السن  -لزيادة
مساهماتهم ،باختيارهم ،في النمو االقتصادي للدولة؟
 -2ما هي اإلجراءات الفيدرالية التي تساعد األعمال التجارية في كندا على التوسع ،واالبتكار
واالزدهار ،وبالتالي المساهمة في النمو االقتصادي للدولة؟

مفتوح ومتجاوب بالفعل.
يوضح الشكل  2-5أنه كما ارتفعت نتائج الشفافية ،ارتفعت أيضًا نتائج الرقابة
والمشاركة .تظل مشاركة العامة هي الرابط األضعف في هذه السلسلة،
ومع ذلك ،تسجل الدول ذات الشفافية العالية متوسط  24نقطة فقط في أسئلة
المشاركة.
الشكل رقم  :2-5األداء عبر نظام محاسبة الموازنة لعام 2017

 -3ما هي اإلجراءات الفيدرالية التي تضمن أن المجتمعات الحضرية والريفية والبعيدة

100

من جميع أنحاء كندا تمكن السكان من تقديم المساهمة المنشودة للنمو االقتصادي للدولة
واألعمال التجارية للمساهمة في النمو؟

أ

80

يتم اختيار الشهود من بين التقارير المقدمة ويُدعون إلى جلسات استماع عامة .هذه العملية

69

68

60

المهنية غير الحكومية ،واالتحادات التجارية ،وجماعات الضغط .وهكذا تتيح العملية الكندية
المشاركة المفتوحة ،ولكن المجموعات األساسية التي تستفيد من العملية هي منظمات المجتمع

49

48

المدني المنظمة جي ًداُ .تعقد معظم جلسات االستماع العامة في العاصمة القومية ،ولكن تقوم

40

أيضًا لجنة  FINAبعقد لقاءات في جميع أنحاء كندا لزيادة احتمالية حضور مدى واسع من

37

متوسط درجات المشاركة واإلشراف

االستشارية مفتوحة لجميع المواطنين المهتمين ولكن يُفضل أن يقوم بكتابة التقارير المقنعة
من يتمتع بمهارات مهنية .الغالبية العظمى ممن يقدمون التقارير هم أشخاص من المنظمات

81

األطراف المهتمة.
20

24

ال يمكن ضمان أن مجلس العموم أو السلطة التنفيذية ستتبنى أي من اإلجراءات المقترحة.

13

ومع ذلك ،قام مجلس العموم بإصدار تقريرً ا بالتوصيات يشتمل على القضايا التي أثيرت خالل
جلسات االستماع.ب في  ،2016على سبيل المثال ،تم إدراج  81توصية لموازنة  2017في
التقرير ،بما في ذلك التوصيات لزيادة التمويل لتقليل الفجوة في تقنية المعلومات في الدولة ،مع

5
OBI 61-100

OBI 41-60

الرقابة من قبل أجهزة الرقابة العليا

0

OBI 0-40

الرقابة من قبل السلطةالتشريعية

المشاركة

التركيز على النساء ومراجعة وإصالح نظام رفاهية الطفل لألمم األولى (السكان األصليين).
ولكن ال تشير السلطة التنفيذية إلى كيفية استخدام هذه البيانات في إعداد الموازنة أو إذا كانت
تستخدم أم ال.
أ -لمزيد من التفاصيل عن هذه االستشارات ،انظر اللجنة القائمة على األموال ،برلمان كندا" ،الكنديون مدعوون لمشاركة
أولوياتهم من أجل الموازنة الفيدرالية لعام " ،2017إصدار األخبار 3 ،يونيو .http://bit.ly/2DejfOT ،2016
ب -انظر اللجنة القائمة على األموال ،برلمان كندا" ،خلق الظروف للنمو االقتصادي :األدوات لألشخاص ،واألعمال التجارية،
والمجتمعات( "،ديسمبر http://bit.ly/2DrS7Pw ،)2016

ال توجد دول تسجل  61نقطة أو أكثر لجميع المقاييس التي نقوم بها ،ويرجع
ذلك إلى حد كبير إلى النتائج المنخفضة ألسئلة المشاركة في الموازنة .ولكن
حتى إذا سمحنا بنتائج مشاركة  41على األقل ،لن يتحسن الوضع كثيرً ا :فقط
أربع دول تسجل  41نقطة على األقل للمشاركة و 61نقطة على األقل للرقابة
والشفافية :أستراليا ،ونيوزيلندا ،والفلبين ،والمملكة المتحدة.
ينبغي اعتبار عملية الموازنة منقوصة بصفة خاصة إذا لم يعمل أحد جوانبها
بشكل صحيح .هناك  22دولة تسجل  40أو أقل في المقاييس الثالثة  -الشفافية
والمشاركة والرقابة  -والتي يتم تقييمها من خالل المسح (انظر الجدول .)3-5
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الجدول  :3-5الدول التي سجلت  40درجة أو أقل في الثالث مكونات لنظام المحاسبة
الجزائر

جزر القمر

مالي

سوازيالند

أنغوال

كوت ديفوار

النيجر

تونس

بوركينا فاسو

غينيا االستوائية

قطر

فنزويال

بوروندي

لبنان

المملكة العربية السعودية

اليمن

الكاميرون

ليسوتو

الصومال

الصين

مدغشقر

السودان

المربع رقم  :7-5المزيد من إجراءات تعزيز المشاركة في  2017أدت إلى درجات أقل
بين عامي  2015و ،2017قمنا بإدراج أسئلة أكثر تفصيالً عن آليات المشاركة المستخدمة في دول مختلفة .وهذه المجموعة الجديدة من األسئلة تتماشى مع المعايير الدولية بشكل أفضل وتمثل نهجً ا أكثر قوة
لقياس آليات المشاركة األساسية.
تعمل هذه األسئلة على فرض معايير أعلى على الحكومات من التقييم السابق الخاص بنا بطرق عديدة .أوالً ،النتائج األعلى في  2017كانت للدول التي تعمل على تسهيل المشاركة بين المواطنين والحكومة،
على عكس تجميع آراء المواطنين فقط .ثانيًا ،تتطلب معايير  2017من الحكومات الوصول إلى جمهور عريض ،بدالً من تحديد مجموعات معينة أو أشخاص يطلبون منهم اآلراء .هناك أيضًا اهتمام خاص
بآليات إلدراج المجموعات المهمشةً .
ثالثا ،اهتم مسح  2017بمزيد من المعلومات عن المجال الذي تتم تغطيته في هذه االستشارات ،بحيث تسجل الدول التي تشجع المواطنين على مناقشة قضايا االقتصاد الكلي
والدخل والدين واألمور األساسية األخرى الخاصة بالمال العام ،نتيجة أعلى من تلك الدول التي تقيد هذه المناقشات على مستوى سياسي معين.
ومع ذلك ،النهج األكثر صرامة الذي اتبعناه في هذه الجولة يؤدي إلى نتائج أقل على مستوى العالم ،ونحن نؤمن أن هذا مناسب :فنحن نقدم صورة أدق للمستوى الحقيقي من المشاركة الرسمية في الموازنة كما تم
تحديده من خالل معايير دولية .تسجل الدول التي لديها صور معينة من آليات المشاركة القائمة وال يتبعها مشاركة الموازنة ،نتائجً ا ضعيفة في المؤشرات الخاصة بنا .ويتفق ذلك مع هدفنا من قياس المشاركة فقط
المتعلقة مباشر ًة بالموازنة.
وبالرغم من إيماننا بأننا قمنا بتحسين المعايير الخاصة بنا للمشاركة في الموازنة بعناية وأن النتائج توضح الرؤية الحقيقية لما تقوم به الدول لتسهيل مشاركة العامة في عملية الموازنة ،إال أنها ليست مثالية وال
ً
وخاصة أن المعايير التي نستخدمها قد تبالغ في تقدير جودة عمليات المشاركة الرسمية وتقلل من اآلليات غير الرسمية للمشاركة والتي تعد مهمة في دول عديدة .وبالرغم من أن اآلليات
تخبرنا الحقيقة كاملة.
الرسمية يمكنها أن تلعب دورً ا هامًا في ضمان مشاركة األصوات المهمشة في عملية الموازنة ،إال أن الهياكل غير الرسمية تعد حاسمة أيضًا ،ويستمر المواطنون في المشاركة بفعالية من خالل إجراءات تتراوح
بين احتجاجات بالشارع إلى االتصال بالمشرعين مباشر ًة.
باإلضافة إلى ذلك ،بالرغم من أن مسح الموازنة المفتوحة ال يقوم بتقييم شفافية الموازنة وال المشاركة على مستوى األقليات ،إال أننا نعلم أنه في بعض الدول ذات الفرص المحدودة للمشاركة ،هناك مشاركة
محلية قوية في الموازنة .كما كان الحال في السابق ،ال يمكننا كذلك تقييم ما إذا كانت آليات المشاركة تؤدي إلى مشاركة جيدة أو إلى تغييرات حقيقية في قرارات الموازنة أم ال .ال يوجد فرق عن جزء الشفافية
الخاص بالمسح ،الذي يعمل على تقييم إتاحة المعلومات ،ولكن ال يعمل على تقييم الجودة.
لمعرفة تأثير هذه المعايير على النتائج ،يمكن النظر إلى مثالين عن كيفية عمل الدول في أسئلة المشاركة في  2015وأسئلة  .2017وبينما ال يمكن مقارنة النتيجتين بسبب اختالف نوعيات األسئلة ،إال أن فهم
أسباب هذه التغييرات في حاالت معينة هو األهم.
تظل كوريا الجنوبية في مقدمة المشاركة ،ولكن تنخفض نتيجتها في معايير  2017عن مسح  .2015والسبب وراء ذلك هو أن بعض اآلليات الجديدة التي تستخدمها لجمع آراء العامة ليست مفتوحة لجمهور
عريض ،ولكن مقتصرة على الخبراء أو المهنيين .وباإلضافة إلى ذلك ،ال تقوم كوريا الجنوبية بعمل أي مجهودات خاصة للوصول إلى المهمشين.
تسجل أيضًا الواليات المتحدة نتائج أقل وف ًقا لمعايير  .2017بينما يوفر الكونجرس األمريكي الفرص لمشاركة العامة في عملية الموازنة ،إال أن أسئلة المشاركة الجديدة تركز أكثر على التفاعل مع المسؤولين في
السلطة التنفيذية ،وال سيما المشاركات الرسمية التي يتم تنظيمها من خالل وكالة مركزية (بدالً من اتصاالت غير رسمية حصرية على اإلدارات المتخصصة) .وبالمثل ،تركز المعايير الجديدة على أهمية جميع
المؤسسات الحكومية التي توفر تعلي ًقا رسميًا للمواطنين عن كيفية االستفادة بآرائهم ومثل العديد من الدول ،يحدث تقصير.

41

ملخص
■وبالرغم من أن الصور الجديدة للمشاركة في عملية الموازنة يمكنها تأسيس
عالقات قوية بين المواطنين والحكومات ،إال أن الوضع الحالي للمشاركة في
الموازنة في جميع أنحاء العالم يعد ضعي ًفا ،بتسجيل  12نقطة فقط من أصل
 100نقطة في المؤشر الخاص بنا.
■دول عديدة لديها على األقل صورة واحدة قائمة آللية المشاركة الرسمية في
الموازنة ،ولكن كثير منها ضعيف تأسيسيًا وليس شامالً .في معظم الحاالت،
يفشل المسؤولون في الحكومة والمشرعون في توفير التعليقات للمواطنين
عن البيانات التي حصلوا عليها ،مما يثبط العزيمة للمشاركة في المستقبل
ويُضعف من الثقة في المؤسسات.
■ولكن ،نقوم بتوثيق األحداث الهامة عبر العالم من خالل المراحل األربع
لعملية الموازنة ،ويمكن للدول أن تؤسس الممارسات الحالية الخاصة بها
والتعلم من نظراءها لتطوير المشاركة.
■وفي النهاية ،عندما نفكر في المحاور الثالثة معًا لنظام المحاسبة  -الشفافية
والمشاركة والرقابة  -ال نجد دولة حققت نتائج عالية في جميع هذه المحاور
(أعلى من  ،)60وتحقق  22دولة نتيجة ضعيفة ( 40أو أقل) في جميع
المحاور الثالثة.
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6

المالحظات الختامية
والتوصيات

كشف مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017أن هناك تحدي يواجه الحكومة

العامة أن يعمل أصحاب المصلحة معًا لضمان إتاحة المعلومات؛ وصناعة

التمثيلية لشقين .األول ،في الجزء الخاص بها ،ال تتوفر األحوال الرئيسية

قرارات فعالة ومنصفة ومتجاوبة؛ وأن يتم تنفيذ هذه القرارات بفعالية.

الالزمة لعمل الديمقراطية التمثيلية  -وحرية نشر المعلومات وتمكين أجهزة
الرقابة التي تضمن وجود التدقيقات والتوازنات الكافية والقليل من المحاسبة
 -في عملية الموازنة .في معظم الدول ،تعد الشفافية تحت الحد األدنى الالزم

ما يجب على السلطات التنفيذية الخاصة بالبالد فعله

للحفاظ على مناقشة عامة منطقية حول الموازنة أو الرقابة عليها .بعد أكثر

■ينبغي على السلطات التنفيذية الخاصة بالدولة االلتزام بتحقيق نتائج أعلى

من عشر سنوات من تتبع شفافية الموازنة ،وجدنا أن هناك تراجعًا في الشفافية

من  60في مؤشر الموازنة المفتوحة ،مما يشير إلى إتاحة الحد األدنى من

العالمية ألول مرة في جولة المسح لعام  .2017ويترجم ذلك إلى ركود عالمي

معلومات الموازنة الالزمة لمشاركة العامة .ويعني ذلك تقديم المعلومات

على مستويات االنفتاح والتي تعد منخفضة ج ًدا بحيث ال تسمح بإدارة ديمقراطية

وإصدارها باستمرار .يتم نشر العديد من الوثائق في عام ما ،وال يتم نشرها

فعالة للموازنات.

في العام التالي ،ثم أحيا ًنا يتم نشرها مرة أخرى .ينبغي أن تسعى الحكومات
إلى تأسيس الشفافية بحيث الوثائق التي تم إنتاجها يتم نشرها باستمرار.

وكذلك هناك دول عديدة ينقصها الظروف لوجود رقابة كافية من السلطة

وبالرغم من عدم كفاية إلزام السلطة التشريعية بإنتاج الوثائق لضمان تأسيس

التشريعية لتكوين أو تنفيذ الموازنة .بينما يتم تمكين أجهزة الرقابة العليا بشكل

الشفافية ،إال أنه قد يشجع على استمرار النشر.

أفضل من السلطة التشريعية ،إال أن قدراتها محدودة دائمًا ،وال ُتستخدم نتائجها

■ينبغي على السلطة التنفيذية نشر جميع الوثائق التي تقوم بإنتاجها على

بشكل كاف في دول كثيرة ،وال يمكنها التعويض عن نقاط الضعف األخرى في

مواقع ويب رسمية حكومية .مازال يتم إنتاج كثير من الوثائق ولكن ال يتم

نظام المحاسبة الذي يجب أن يكون أساسيًا في عمل الديمقراطية التمثيلية.

نشرها عبر اإلنترنت في الوقت المناسب لتسهيل وصول المواطنين إليها.
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وهذه هي الحالة في أكثر من خمس وثائق الموازنة الرئيسية التي نقوم
ولكن تواجه الديمقراطية التمثيلية ،وبالفعل ،الكثير من الحكومات غير

بتقييمها .وبالطبع ينبغي أيضًا على الحكومة إنتاج أي وثائق تفشل في إنتاجها

الديمقراطية كذلك ،تحديًا آخر يتمثل في زيادة مطالبات المواطنين للمشاركة

وتضعها عبر اإلنترنت في الوقت المناسب كذلك .من بين  115دولة قمنا

في صنع القرار والرقابة .يوضح مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017أن

بمسحها في مسح الموازنة المفتوحة لعام  ،2017لم يتم إنتاج  17بالمائة من

معظم الدول تقدمت فقط في تحديد اآلليات الرسمية لتلبية هذه المطالب ،ومعظم

وثائق الموازنة الرئيسية التي يجب على الحكومة إصدارها.

الجهود الخاصة بها ليست شاملة بشكل كاف .مع ضعف فرص مشاركة العامة

■ينبغي على السلطة التنفيذية التركيز على مجهودات شفافية الموازنة بشأن

عالميًا ،تكون معظم الدول بعيدة عن تصور الوسيلة لعالقات أكثر فعالية

المعلومات التي تهم المواطنين ،مثل تلك التي تتعلق بقطاعات معينة،

ً
وخاصة
بين المواطنين والحكومة .في مواجهة تراجع الثقة في المؤسسات،

وتتبع تنفيذ الموازنة خالل العام ،وربط الموازنات باألهداف السياسية التي

في المؤسسات الديمقراطية ،حان الوقت اآلن لتنتهج الحكومات سبالً جديدة

تؤثر على حياة األشخاص .وفي تقييمنا لهذا النوع من المعلومات في الفصل

لمشاركة العامة حتى يمكنها استعادة الثقة في قدرات األفراد للمشاركة بشكل

 ،2وجدنا أن أغلب الدول مازالت تفشل في إتاحة المعلومات الالزمة لفهم

جماعي في المجاالت العامة.

هذه الموضوعات .عندما ال يجد المواطنون المعلومات في الموازنات التي
تخص اهتماماتهم ،فمن المحتمل أن يفقدوا الثقة في الحكومة ويفقدوا االهتمام

يلخص هذا الفصل النهائي النقاط األساسية من التقرير ويقوم بعمل توصيات

بالمشاركة في عملية الموازنة.

لتحسين الشفافية والمشاركة والرقابة في عمليات الموازنة عبر العالم .نقدم
التوجيهات بشكل منفصل للسلطات التنفيذية للدولة ،واألجهزة الرقابية والمجتمع
المدني والمتبرعين ،ولكن الحظنا أنه ال يوجد عامل فردي أو مجموعة عوامل
يمكنها مواجهة هذه التحديات وحدها .يتطلب اإلصالح النظامي لنظام األموال

 34ألتا فولشر وباولو دي رينزو" ،الطريق إلى شفافية الموازنة :دروس مستفادة من تجربة دولة( "،واشنطن ،دي سي :شراكة الموازنة
الدولية ،نوفمبر )2017

45

■ينبغي على السلطة التنفيذية زيادة عدد فرص مشاركات العامة وجعل
الفرص القائمة أكثر شموالً .وتعد اآلليات الرسمية للمشاركة ضرورية
لضمان مشاركة المجموعات المهمشة في عملية الموازنة ،ولكن معظم
الحكومات تبذل مجهو ًدا قليالً إلشراك هذه المجموعات .نجد أن هناك

ما يجب على المجتمع المدني فعله
■ينبغي على منظمات المجتمع المدني االستمرار في المطالبة بمزيد من
ضا استخدام
الشفافية والمشاركة في الموازنة ،ولكن ينبغي عليها أي ً

ثمان حاالت فقط حيث نجحت السلطة التنفيذية في إشراك المجموعات

معلومات الموازنة المتاحة والمشاركة في مناقشات الموازنة للحد األقصى

المهمشة في عملية الموازنة ،ومعظم هذه الجهود تكون في مرحلة تكوين

المسموح به .ينبغي الحفاظ على استمرار المطالبات بمعلومات الموازنة

الموازنة .ومن الواضح ،أنه يلزم بذل جهود إضافية لضمان أنه عند السماح

والسعي للتأثير في عملية الموازنة إذا كانت الحكومات ستستمر في إنتاج

بالمشاركة ،ال تستفيد المجموعات المنظمة جي ًدا والممولة جي ًدا فقط.

ما يجب على أجهزة الرقابة الخاصة بالدولة فعله
■ينبغي تقوية السلطات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا ووكاالت الرقابة

ونشر معلومات الموازنة األكثر أهمية.
ضا تأسيس جمهور ناخبين
■نحن نؤمن أن المجتمع المدني يمكنه أي ً
كبير إلصالح الموازنة من خالل نطاق واسع من العاملين ،من الحركات
االجتماعية إلى القادة في الحكومة وهيئات القطاع الخاص ،لتكوين تحالف
تغييرا جوهر ًيا في ممارسات الحكومة .تتطلب اإلصالحات
أكبر يصنع
ً

لضمان أن القرارات التي تم اتخاذها في مرحلة مبكرة في عملية الموازنة

النظامية الضغط من جهات مختلفة وستتطلب من النشطاء البحث عن

يتم تنفيذها .حاليًا ،في العديد من الدول ،تكون السلطة التشريعية والرقابة

تحالفات وسبل جديدة لتحديد التحديات القديمة.

أضعف في مرحلة التنفيذ .تقوم السلطة التشريعية بتعديل الموازنة في معظم

■وفي النهاية ،ينبغي على المجتمع المدني المطالبة بشمولية أكبر آلليات

الدول التي تم مسحها .ولكن ،يمكن للسلطة التنفيذية في معظم الدول عمل

المشاركة الخاصة بالحكومة ،بحيث ُتسمع جميع األصوات المهمشة .تتمتع

تغييرات على الموازنة خالل العام بدون الحصول على موافقة السلطة

منظمات المجتمع المدني بوضع متميز يتيح لها اقتراح آليات جديدة ،أو

التشريعية أوالً ،وال تتم مراجعة أو تنفيذ التوصيات من أجهزة الرقابة

طرق للتكيف مع اآلليات القائمة ،لتسهيل المشاركة في عملية الموازنة من

العليا في الوقت المناسب .ويتسبب فشل الرقابة في ضعف الثقة في عملية

قبل ذوي الحاجة لذلك .يمكن للمجتمع المدني أيضًا العمل مع المجموعات

الموازنة .ويهدد أيضًا المشاركة العامة إذا اعتقد المواطنون أن تأثيرهم في

المهمشة لتشجيعها على االستفادة من فرص المشاركة القائمة ولدفع زيادة

المراحل المبكرة لن يتم االعتداد به في المراحل التالية.

هذه الفرص.

■ينبغي أن تقوم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بتعزيز أو إعداد
مؤسسات مالية مستقلة يمكنها المساعدة في ضمان جودة واستقالل
ومصداقية التوقعات االقتصادية وتقدير تكاليف السياسات التي يتم إنتاجها،

ما يجب على المتطوعين فعله

وتؤخذ بعين االعتبار أثناء صنع القرار .ويلزم كذلك ضمان أن قرارات

■ينبغي على المتطوعين التفكير في كيفية استخدام تأثيرهم لضمان مساهمة

الموازنة تستند إلى معلومات جيدة وتقديرات موضوعية للتكاليف حتى

أموالهم في مزيد من شفافية الموازنة ومشاركة العامة في عملية

يمكن تنفيذها.

الموازنة .يوضح مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017أن مستويات شفافية

■ينبغي على السلطات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا زيادة عدد آليات

الموازنة تظل منخفضة ج ًدا بحيث ال يمكنها تسهيل إدارة سليمة لألموال

المشاركة القائمة وتحسين هيكلتها وشموليتها لتشجيع المزيد من مشاركة

العامة .ومن المثير للقلق ،أن التقدم العام في زيادة الشفافية تعثر ألول

العامة الهادفة في عملية الموازنة .تظل السلطات التشريعية منطقة هامة

مرة منذ بدء مسح الموازنة المفتوحة منذ عشر سنوات .وبالرغم من أنه ال

لمشاركة العامة في عملية الموازنة ،بينما يقوم المراجعين بدور خاص

يوجد نهج واحد يمكنه أن يصلح لكل مكان ،إال أن التنسيق بين المتطوعين

في مشاركة العامة في مواجهة تحديات التنفيذ .ومع ذلك ال تقوم السلطات

وأصحاب المصلحة اآلخرين يمكنه أن يساعد في التأكد من استخدام

التشريعية في  54دولة بتوفير فرص للعامة لتقديم آرائهم في الموازنة قبل

المتطوعين لتأثيرهم.

اعتمادها ،وفي  73دولة ال تقدم أجهزة الرقابة العليا أي فرص للمواطنين

■ينبغي على المتطوعين تعزيز الدعم إلصالحات الشفافية ،ولكن عليهم

للمساهمة في القرارات التي تخص برامج العامة أو الهيئات التي يجب

ضا التركيز على استدامة هذه اإلصالحات واتخاذ إجراءات فورية عندما
أي ً

مراجعتها .وفي أحيان كثيرة ،عندما يتم أخذ اآلراء ،ال يتم إبداء تعليقات

تتراجع الحكومة .تظهر نتائج هذا العام أن بعض الدول التي زادت بها

للعامة على هذه اآلراء .والخبر السار أن هناك أمثلة من جميع أنحاء العالم،
ويتم إلقاء الضوء على بعضها هنا في هذا التقرير ،أن هذه المؤسسات يمكنها

الشفافية في جولة المسح في  2015بشكل كبير أصبحت غير شفافة في تقييم
ً
ملحوظا في حالة النشر
 .2017تظهر النتائج من عدة جوالت للمسح تغييرً ا

أن تتأقلم وتتوسع حتى تعمل على تشجيع مزيد من المشاركة في الموازنة.

للوثائق الرئيسية من عام لعام .وتشير هذه النتائج إلى أن إصالحات الشفافية
ال يمكن معاملتها كحدث منفرد ولكن يلزم تغيير نظامي ومراقبة مستمرة
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ومشاركة .ينبغي أيضًا أن يكون تحسين الشفافية هد ًفا واضحً ا منذ البداية
عندما يسعى المتطوعون إلى إصالحات واسعة النطاق ،مثل تلك التي تهدف
إلى وجود أطر متوسطة األجل خاصة بالموازنة أو أنظمة متقدمة لتقنية
المعلومات من أجل إدارة األموال العامة.
ضا على المتطوعين زيادة الدعم لجمهور الناخبين المحلي الذي
■ينبغي أي ً
يمكنه الحفاظ على ضغوط مستمرة من أجل الشفافية بمرور الوقت .ال
يمكن للمتطوعين العمل بمفردهم على هذه األجندة ،ويمكن للطلب المستمر
المتواصل فقط من الجهات الفاعلة المحلية غير الحكومية أن يضمن تحقيق
مكاسب الشفافية والحفاظ عليها.
ضا على المتطوعين السعي وراء االلتزامات بالمشاركة مع
■ينبغي أي ً
التزامات الشفافية من قبل حكومات الدول .نحن نعلم أن الشفافية وحدها ال
يمكنها جلب التغييرات الالزمة لموازنات الدولة ،ونعلم أن فرص المشاركة
ضعيفة وغالبًا إقصائية .ينبغي على المتطوعين مواجهة كل من هذه
التحديات معًا في البرنامج الخاص بهم.
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الملحق أ :منهجية مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017

تنفيذ مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017
وحساب مؤشر الموازنة المفتوحة والنتائج
األخرى
يقوم مسح الموازنة المفتوحة ( )OBSبتقييم ثالث مكونات لنظام المحاسبة
على الموازنة :إتاحة معلومات الموازنة للعامة؛ وتوفير فرص لمشاركة العامة
في عملية الموازنة؛ ودور وفعالية أجهزة الرقابة الرسمية ،بما في ذلك السلطة
التشريعية ومكتب الرقابة القومي (المشار إليه هنا باسم جهاز الرقابة األعلى).
وتقيم أغلبية أسئلة المسح ما يحدث في الواقع العملي ،وليس ما هو مطلوب
بموجب القانون.
تعتمد األسئلة المدرجة في مسح الموازنة المفتوحة على الممارسات الجيدة
المقبولة عمومًا إلدارة األموال العامة .على سبيل المثال ،يقوم المسح بتقييم
إتاحة معلومات الموازنة للعامة من خالل االعتبار بوقت النشر ومحتويات وثائق

استبيان الموازنة المفتوحة
تعتمد النتائج لكل دولة في مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017على استبيان،
يتكون من  145سؤاالً ،ويتم إجراؤه من قبل الباحثين المقيمين نموذجيًا في
الدولة التي يُجرى بها المسح 1.ويعد تقريبًا جميع الباحثين المسؤولين عن
إكمال االستبيان من منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات األكاديمية.
وبالرغم من اختالف واليات ومناطق االهتمام لمجموعات البحث بشكل كبير،
إال أنه يجمعهم اهتمام مشترك وهو تعزيز الشفافية والممارسات التفاعلية
للموازنة في الدول الخاصة بهم .ينتمي معظم الباحثون إلى المنظمات التي
تركز على قضايا الموازنة.
وأغلب أسئلة المسح تتطلب من الباحثين االختيار من بين خمس إجابات.
اإلجابتان "أ" أو "ب" تصفان أفضل الممارسات أو الممارسات الجيدة؛ حيث
تشير اإلجابة "أ" إلى الوفاء بالمعيار بالكامل أو تجاوزه ،واإلجابة "ب" تشير
إلى الوفاء بالعناصر األساسية للمعيار أو تجاوزه .أما اإلجابة "ج" فتشير إلى

الموازنة الرئيسية الثمان التي يجب على كل الدول إصدارها في نقاط مختلفة في

الحد األدنى من الجهود المبذولة للحفاظ على المعيار ذي الصلة ،في حين أن

عملية الموازنة .كثير من هذه المعايير مستمد من المعايير التي قامت بتطويرها

اإلجابة "د" تشير إلى أن المعيار لم يتم الوفاء به على اإلطالق .أما اإلجابة "هـ"

منظمات مختلفة ،مثل صندوق النقد الدولي ( )IMFقانون الممارسات الجيدة

فتشير إلى أن المعيار ال يسري ،على سبيل المثال ،عندما يتم توجيه سؤال إلى

للشفافية المالية ،ومبادرة المحاسبة المالية والنفقات العامة (والذي يستضيف

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول معونة أجنبية تتلقاها الدولة .ولكن

البنك العالمي األمين العام الخاص بها) ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

هناك أسئلة معينة ،يمكن الرد عليها بثالث إجابات محتملة فقط" :أ" (تم الوفاء

( )OECDوأفضل الممارسات للشفافية المالية ،والمنظمة الدولية ألجهزة

بالمعيار)" ،ب" (لم يتم الوفاء بالمعيار)" ،ج" ( ال يسري).

الرقابة العليا إعالن  Limaالخاص بتوجيهات مراجعة الحسابات .وبالمثل،
تعتمد المعايير المستخدمة لتقييم الفرص لمشاركة العامة في عملية الموازنة

على مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية الخاصة بالمشاركة العامة في
السياسة المالية .وتكمن قوة هذه التوجيهات في إمكانية تطبيقها على مختلف دول
العالم وعلى أنظمة موازنات مختلفة في مختلف العالم ،بما في ذلك الدول ذات
مستويات الدخل المختلفة.
يعد مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017تتويجً ا لعملية بحث تعاونية قامت فيها
شراكة الموازنة الدولية ( )IBPبالعمل مع شركاء المجتمع المدني في  115دولة
 بتغطية لجميع المناطق من جميع أنحاء العالم وجميع مستويات الدخل  -خالل 18شهرً ا مضوا .وهذه هي الجولة السادسة من مسح الموازنة المفتوحة ،والذي
يتم إجراؤه كل عامين .وقد تم االنتهاء من الجوالت السابقة في أعوام 2006
و 2008و 2010و 2012و.2015

وبمجرد إكمال المسح ،يتم قياس اإلجابات المقدمة على االستبيان .بالنسبة
لألسئلة ذات الخمسة اختيارات لإلجابة :اإلجابة "أ" تحصل على النتيجة ،100
واإلجابة "ب" تحصل على النتيجة  ،67واإلجابة "ج" تحصل على النتيجة
 ،33واإلجابة "د" تحصل على النتيجة  .0أما األسئلة باإلجابة "هـ" فإنه ال يتم
تضمينها ضمن النتائج المجمعة للدولة .بالنسبة لألسئلة ذات ثالث اختيارات
لإلجابة :اإلجابة "أ" تحصل على النتيجة  ،100واإلجابة "ب" تحصل على
النتيجة  ،0واإلجابة "ج" ال يتم تضمينها ضمن النتائج المجمعة للدولة.

عملية البحث
بالنسبة لباحثي مسح الموازنة المفتوحة لعام  2017ممن قاموا بجمع البيانات في
بالدهم في الفترة ما بين سبتمبر  2016ونهاية ديسمبر  .2016وهكذا يقوم مسح
الموازنة المفتوحة لعام  2017بتقييم هذه األحداث أو األنشطة أو التطورات فقط
التي حدثت حتى  31ديسمبر 2016؛ وأي أحداث بعد هذا التاريخ لم يتم حسابها
في نتائج مسح .2017
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 1تشتمل أسئلة االستبيان التي يبلغ عددها  145سؤاالً على  109سؤاالً يعمل على تقييم إتاحة معلومات الموازنة للعامة ،و 18سؤاالً
يعمل على تقييم فرص مشاركة العامة في عملية الموازنة ،و 18سؤاالً يعمل على تقييم دور وفعالية السلطة التشريعية والتنفيذية
وجهاز الرقابة األعلى .يشتمل االستبيان أيضًا على  83سؤاالً إضافيًا ال يستخدم لحساب نتائج فردية ولكن يساعد على إكمال البحث
الخاص بالموازنة المفتوحة من خالل جمع المعلومات األساسية عن وثائق الموازنة الرئيسية واكتشاف خصائص مختلفة إلدارة
األموال العامة الخاصة بالدولة.

يتم دعم كل اإلجابات التي يتم تقديمها ألسئلة مسح الموازنة المفتوحة باألدلة.

للدول التي تقودها .ويمكن االطالع على تلك التعليقات برمتها في االستبيانات

ويشتمل ذلك على مقتبسات من وثائق الموازنة؛ أو قوانين الدولة؛ أو مقابالت

ذات الصلة على الموقع .www.openbudgetsurvey.org

مع المسؤولين الحكوميين أو السلطات التشريعية أو خبراء في عملية الموازنة
للدولة .وطوال عملية البحث ،ساعد فريق شراكة الموازنة الدولية الباحثين في
االلتزام بمنهجية المسح ،خصوصًا توجيهات اإلجابة على أسئلة المسح.

2

وقد قامت شراكة الموازنة الدولية بمراجعة تعليقات المراجع النظير لضمان أنها
كانت تتسق مع منهجية الدراسة .فقد تم حذف أي تعليقات من مراجع نظير لم
تكن تتسق مع تلك المنهجية ،وتمت مشاركة التعليقات المتبقية حينها مع الباحثين.

وبعد إكمال المسح ،قام فريق العمل في شراكة الموازنة الدولية بتحليل ومناقشة

وقد أجاب الباحثون على التعليقات من المراجعين النظراء ومن الحكومات ،إذا

كل استبيان مع الباحثين ذوي الصلة على مدار فترة تتراوح بين ثالثة أشهر إلى

أمكن ،وقد كانت شراكة الموازنة الدولية هي الحكم في أي إجابات متعارضة

ستة أشهر .سعت شراكة الموازنة الدولية لضمان أن جميع األسئلة تتم اإلجابة

لضمان االتساق بين الدول في اختيار اإلجابات.

عليها بطريقة تتسق داخليًا مع كل دولة ،وتتسق مع جميع الدول ضمن المسح.
وتم التحقق أيضًا من وثائق الموازنة والتقارير التي تم نشرها عن الشفافية
المالية والتي تصدرها المؤسسات الدولية ،مثل صندوق النقد الدولي ،والبنك
العالمي ،و.OECD

مؤشر الموازنة المفتوحة
يهدف مؤشر الموازنة المفتوحة ( )OBIإلى تعيين نتيجة لكل دولة من  0إلى
 100وف ًقا لمتوسط القيم الرقمية لإلجابات على األسئلة التي عددها  109سؤاالً

ثم تمت مراجعة كل استبيان بعد ذلك من خالل نظراء مجهولي الهوية ممن لديهم

في االستبيان والتي تهدف إلى تقييم اإلتاحة العامة لمعلومات الموازنة .وتقيس

معرفة ضخمة بأنظمة الموازنة في الدولة ذات الصلة .وتم تحديد المراجعين

نتيجة مؤشر الموازنة المفتوحة لدولة ما مدى إتاحة وثائق الموازنة الرئيسية

النظراء ،الذين لم يكونوا مقترنين بحكومة الدولة التي يراجعون مسحها ،من

الثمانية للعامة على موقع الحكومة ذي الصلة في التوقيت المناسب وشمولية

خالل جهات اتصال احترافية من خالل مجموعة متنوعة من القنوات األخرى.

معلومات الموازنة.

قامت شراكة الموازنة الدولية أيضًا بدعوة الحكومات من جميع دول المسح

إجراءات أجهزة الرقابة ومشاركة العامة

تقريبًا للتعليق على نتائج مسودة مسح الموازنة المفتوحة .وقد تم اتخاذ القرار
بدعوة الحكومة للتعليق على نتائج مسودة المسح بعد االستشارة مع منظمة البحث

يعمل  40سؤاالً من أسئلة المسح غير المستخدمة لحساب مؤشر الموازنة

ذات الصلة والمسؤولة عن إجراء المسح .وقد قامت شراكة الموازنة الدولية

المفتوحة على تقييم فرص مشاركة العامة أثناء عملية الموازنة وقدرات الرقابة

ببذل جهد كبير لتشجيع الحكومات على التعليق على نتائج المسودات؛ وقد تم

المتاحة للمؤسسات المالية المستقلة وللسلطات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا.

التواصل مع العديد من الحكومات الذي لم ترد على خطابات شراكة الموازنة

ولقياس المدى الذي توفر من خالله الحكومات الفرص لمشاركة العامة في

الدولية في البداية في عدة مناسبات .ومن بين  112حكومة اتصلت بها شراكة

قرارات الموازنة والمراقبة ،باإلضافة إلى دور السلطات التشريعية وجهاز

الموازنة الدولية ،علقت  76دولة على نتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017

الرقابة األعلى في عملية الموازنة ،فإنه يتم تسجيل متوسط اإلجابات لألسئلة

قياس إصدار المعلومات للعامة في وقتها طوال عملية الموازنة
مواعيد الطرح للوثائق "المتاحة للعامة"*

سؤال مسح
الموازنة المفتوحة
لعام 2017

عدد األسئلة لكل وثيقة في مؤشر
الموازنة المفتوحة

البيان التمهيدي للموازنة

يجب أن يتم إصداره للعامة قبل شهر على األقل من تقديم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية من أجل البت فيه.

PBS-2 ،58-54

6

مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية والوثائق
الداعمة لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية

يجب أن يتم إصداره للعامة أثناء استمرار السلطة التشريعية في البت فيه وقبل أن تتم الموافقة عليه .وال يعد أي مقترح "متاحً ا
للعامة" إذا تم إصداره بعد أن وافقت عليه السلطة التشريعية بأي حال من األحوال.

EBP-2 ،53-1

54

الموازنة المقررة

يجب طرحها في موعد أقصاه ثالثة أشهر بعد الموافقة على الموازنة من قبل السلطة التشريعية.

EB-2 ،63-59

6

موازنة المواطنين

يجب أن يتم نشرها خالل نفس الفترة الزمنية التي يتم فيها نشر مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة .على سبيل
المثال ،يجب أن يتم إصدار موازنة المواطنين لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أثناء استمرار السلطة التشريعية في النظر في
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وقبل الموافقة عليه.

وثيقة الموازنة

67-64

4

التقارير الدورية

يجب طرحها في وقت ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد انتهاء فترة التقارير

IYR-2 ،75-68

9

المراجعة نصف السنوية

يجب طرحها في وقت ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد انتهاء فترة التقارير

MYR-2 ،83-76

9

تقرير نهاية العام

يجب طرحه في موعد ال يتجاوز  12شهرً ا بعد نهاية السنة المالية (فترة التقارير).

YER-2 ،96-84

14

تقرير المراجعة

يجب طرحه في موعد ال يتجاوز  18شهرً ا بعد نهاية السنة المالية (فترة التقارير).

AR-2 ،102-97

7

*يعتبر مسح الموازنة المفتوحة الوثيقة أنها "متاحة للعامة "إذا تم نشرها على موقع الحكومة ذي الصلة ضمن إطار زمني محدد وتكون متاحة مجا ًنا.

 2انظر دليل استبيان الموازنة المفتوحة لعام  2017على الموقع .www.openbudgetsurvey.org
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المتعلقة بكل مجال .وبالتالي ،يتم إعطاء كل منطقة ،درجة منفصلة .تقوم شراكة

الموازنة المفتوحة ،ال توجد طريقة واضحة للترجيح.

الموازنة المفتوحة بجمع المعلومات عن دور المؤسسات المالية المستقلة ()IFIs

ورغم أن استخدام المتوسط البسيط يكون واضحً ا ،فإنه يعطي وز ًنا أكبر بشكل

 -والمؤسسات المستقلة غير الحزبية ،والمرتبطة بطبيعة الحال بالسلطة التنفيذية

ضمني لبعض وثائق الموازنة على غيرها .وعلى وجه الخصوص ،تقيم األسئلة

أو التشريعية ،وتقوم بعمل التوقعات المالية وتقدير تكاليف السياسات .ولكن ،ال

التي عددها  54سؤاالً من  109أسئلة إتاحة مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية

تقوم  IBPبحساب نتائج منفصلة لدور المؤسسات المالية المستقلة.

للعامة ومدى شموليته ،وبالتالي ،فإنها تعد محددات رئيسية لنتيجة مؤشر الموازنة
المفتوحة اإلجمالية لدولة ما .وعلى النقيض ،فإن موازنة المواطنين والموازنة
المقررة يتم التركيز عليهما من خالل أربعة أسئلة وستة أسئلة على التوالي.

تقييم الجهات الفاعلة والممارسات المتعلقة بالرقابة
أرقام أسئلة مسح
الموازنة المفتوحة لعام
2017

عدد األسئلة لكل مؤشر

مشاركة الجمهور في عملية وضع الموازنة

142-125

18

للسلطة التنفيذية وثيقة الموازنة األهم ،حيث إنها توضح أهداف وخطط سياسة

دور المؤسسات المالية المستقلة

106-103

4

دور السلطة التشريعية

117-107

11

الموازنة للحكومة للعام القادم .كما أنها في الغالب توفر التفاصيل حول السياسات

دور جهاز الرقابة األعلى

124-118

7

المؤشر الذي يتم قياسه

وهذا الترجيح الضمني مبرر .فمن منظور المجتمع المدني ،يعد مقترح الموازنة

المالية الحكومية غير المتاحة في أي وثائق أخرى .ويعد الوصول إلى هذه
المعلومات ضروريًا للمجتمع المدني من أجل الموازنة والتأثير عليها قبل
الموافقة عليها ،ويجب أن تتوافر كمورد طوال العام.

قياس األهمية النسبية لوثائق الموازنة الرئيسية
والتداعيات على النتائج

لمزيد من المعلومات

كما ذكرنا أعاله ،يتم حساب نتيجة مؤشر الموازنة المفتوحة لعام  2017لكل

يمثل هذا الملحق وص ًفا أساسيًا للمنهجية المستخدمة في إنتاج مسح الموازنة المفتوحة

دولة من مجموعة فرعية مكونة من  109أسئلة من أسئلة المسح .رغم أن كل

لعام  .2017لمزيد من التفاصيل عن أي جانب من جوانب المنهجية يرجى االتصال

وثيقة من وثائق الموازنة الثمانية الرئيسية التي تم تقييمها يمكن أن تحتوي على

بشراكة الموازنة المفتوحة على .info@internationalbudget.org

رقم مختلف من األسئلة فيما يتعلق بها ،فإن نتيجة مؤشر الموازنة المفتوحة يمثل
المتوسط البسيط لكل األسئلة التي عددها  109سؤاالً .في حساب نتائج مؤشر
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الملحق ب :تحديث لمؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2017

كما تم اإلعالن في تقرير مسح الموازنة المفتوحة لعام ( 2015صفحة ،24

بالنسبة للغالبية العظمى من الدول المدرجة في المسح ،لم يحدث هذا التغيير

المربع  )2-2وذكر مباشر ًة هذه الدول التي تم مسحها في  ،2017قمنا بتغيير

تأثيرً ا على نتائجها في  2017أو على المقارنة بين  2015و .2017ولكن تقوم

تعريف "اإلتاحة للعامة" للوثائق بين مسحي الموازنة المفتوحة لعامي 2015

بعض الدول باالستمرار في إنتاج الوثائق فقط في صورة ورقية ،وتتأثر نتائجها،

و :2017تعتبر الوثائق التي تم نشرها فقط على موقع الويب ذي الصلة الخاص

وإن كان متواضعًا في معظم الحاالت .عندما تم مسح  115دولة في ،2017

بالحكومة في الوقت المناسب متاحة للعامة .في جوالت سابقة ،كانت تعتبر

كان ينبغي نشر  920وثيقة عبر اإلنترنت في الوقت المناسب ،ولكن تم نشر

الوثائق التي ُنشرت في صورة ورقية فقط (أو تم إنتاجها في صيغة إلكترونية

 561وثيقة فقط .من بين  359وثيقة تم اعتبارها غير متاحة للعامة ،تم إنتاج

ولكن لم يتم نشرها على اإلنترنت) في الوقت المناسب كذلك متاحة للعامة.

 29وثيقة في صورة ورقية فقط .من اإلجمالي ،قامت  102دولة تم مسحها

وبالتبعية ،أي معلومات منشورة في هذه الوثائق بالنسخة الورقية ساهمت في

في مسحي  2015و 2017بإنتاج  20وثيقة في صورة ورقية فقط في .2017

نتيجة مؤشر الموازنة المفتوحة للدولة .في  ،2017بالرغم من أن المعلومات

يظل الفشل في إنتاج الوثائق إطال ًقا أو في إتاحتها للعامة في الوقت المناسب هو

المقدمة في وثائق الموازنة وتتواجد في نسخة ورقية فقط ال يعتد بها في نتيجة

العامل األهم في نتيجة مؤشر الموازنة المفتوحة العالمية من قرارنا بعدم االعتداد

مؤشر الموازنة المفتوحة للدولة.

بالوثائق الورقية كمتاحة للعامة.

ونتيجة لذلك ،تعامل الوثائق الورقية فقط اآلن مثل الوثائق األخرى التي تنتجها

وبينما يمكننا حساب عدد الوثائق التي تأثرت بهذا التغيير ،إال أن محتوى الوثائق

الحكومة ولكن ال تتيحها للعامة في الوقت المناسب .ويشتمل ذلك على الوثائق

الورقية في  2017لم يتم تقييمه .ولذلك ،من المستحيل معرفة ما هي النتيجة

التي تنتجها الحكومة فقط ألغراض االستخدام الداخلي وال تتيحها للعامة على

المرتبطة بهذه الوثائق إذا لم يتغير تعريف اإلتاحة للعامة.

اإلطالق ،وكذلك الوثائق التي تصدرها للعامة ،ولكن في وقت متأخر من العام
بحيث ال يمكنهم التأثير في عملية الموازنة.

ولكن ،قمنا بعمل عدة اختبارات ،وافتراضات عن النتائج للوثائق الورقية ،لتقدير
تأثير تغيير التعريف على نتائج  .2017هناك سيناريو يفترض أن هذه الوثائق

ويعتد هذا التحديث في المسح بالتطور التكنولوجي خالل العقد الماضي .الوثائق

التي تم نشرها في صورة ورقية في  2015تتلقى نفس النتائج في .2017

التي يتم نشرها على اإلنترنت يمكن للعامة الوصول إليها بشكل أكبر من الوثائق

وحيث لم يكن هناك نتيجة للوثيقة متاحة في  ،2015فاستخدمنا متوسط النتيجة

المنشورة في صورة ورقية والتي يحصل عليها القليل من الناس .تطور الوصول

اإلقليمي لهذه الوثيقة .وف ًقا لهذه االفتراضات ،تكون النتيجة العالمية في 2017
ً
بسيطا فيما يتعلق بـ  .2015على
أعلى بنقطة واحدة ،ولكن سيظل هناك تراجعًا

بسهولة من اإلنترنت لمشاركتها مع اآلخرين الذين ليس لديهم وصول لإلنترنت.

المستوى اإلقليمي ،يؤدي هذا النهج إلى زيادة نتيجة جنوب آسيا بنقطة إضافية

وأيضًا ،أي وثيقة يتم إنتاجها بصورة ورقية يمكن بسهولة نشرها على موقع

منذ  ،2015والتراجع في جنوب صحراء إفريقيا سيكون أقل كثيرً ا ،بناقص ست

الويب بتكلفة قليلة .وفي الحقيقة ،نشر هذه الوثائق عبر اإلنترنت أقل كلفة من

نقاط بدالً من  11نقطة.

إلى اإلنترنت بسرعة شديدة ،ويمكن لمنظمات المجتمع المدني طباعة الوثائق

طباعتها وتوزيعها في كتب كبيرة.
قمنا أيضًا باختبار سيناريو سخي مع الدول بالوثائق الورقية .في هذا النهج،
عندما بدأ مسح الموازنة المفتوحة في  ،2006لم يكن النشر عبر اإلنترنت

قمنا بعمل افتراض أكثر تفاؤالً :أن أي وثيقة ورقية تتلقى  100نقطة ،والحد

شائعًا أو غير مكل ًفا مثل اليوم .الدول التي قمنا بتقييمها باستمرار منذ المسح

األقصى للنقاط وفي حاالت عديدة يكون أعلى من أي وثيقة أنتجتها الدولة في

األول للموازنة المفتوحة تقوم بنشر وثائق أقل في صورة ورقية مما كانت

مسح الموازنة المفتوحة لعام  .2017على سبيل المثال ،قمنا بحساب نتيجة

تنشره منذ عشر سنوات .قامت جميع الدول الـ  115التي تم مسحها في مسح

مؤشر الموازنة المفتوحة االفتراضية للكاميرون بافتراض أن تقارير نهاية

الموازنة المفتوحة لعام  2017ماعدا ست دول بنشر وثيقة واحدة على األقل

العام ،التي تم إنتاجها في صورة ورقية فقط في  ،2017تلقت النتيجة المثالية

عبر اإلنترنت ،وقامت اثنان من الست دول بنشر وثائق عبر اإلنترنت من قبل.

من  100في  .2017ويعني ذلك أننا أعطينا الكاميرون عن تقارير نهاية العام،

من الواضح أن الحكومات في جميع أنحاء العالم يمكنها إتاحة الوثائق للعامة عبر

التي سجلت  38نقطة في  100 ،2015نقطة في  ،2017بالرغم من أنه لم

اإلنترنت.

تحصل أي دولة على نتيجة  100نقطة إلنتاج تقارير نهاية العام في .2017
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وعند تطبيق هذه االفتراضية على جميع الدول التي تم مسحها ،نتج عنها
نقطتان إضافيتان لجنوب آسيا عن  ،2015بينما متوسط نتيجة جنوب صحراء
إفريقيا لنفس الفترة الزمنية ستظل أقل بثالث نقاط بدالً من  11نقطة .وإجماالً،
لم تتغير النتيجة العالمية افتراضيًا بين  2015و 2017وف ًقا لهذه االفتراضية،
مما يشير إلى توقف التقدم الذي تم إحرازه في جوالت سابقة بصرف النظر عن
تغيير تعريف اإلتاحة للعامة.
يقدم كل من هذين االختبارين نتائج تقريبية .على سبيل المثال ،ال يمكن لكل
منهما التكيف مع حقيقة أن بعض الدول التي قامت بنشر الوثيقة عبر اإلنترنت
قامت أيضًا بإنتاج وثائق داعمة هامة في صورة ورقية والتي لم يعتد بها وف ًقا
للتعريف الجديد لإلتاحة للعامة .ولكن ،اعتما ًدا على مراجعاتنا لعدة سيناريوهات،
استنتجنا أن النتيجة العالمية لمؤشر الموازنة المفتوحة كانت ستتعثر في هذه
الجولة وقد تقل ،بغض النظر عن تحديث التعريف الخاص باإلتاحة للعامة .في
المناقشة الخاصة بنا لجنوب صحراء إفريقيا في الفصل  ،3بحثنا هذا الموضوع
بتفصيل أكثر للمنطقة.
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الملحق ج :درجات مؤشر الموازنة المفتوحة عبر السنوات ،من  2006إلى 2017

مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2006

مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2008

مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2010

مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2012

مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2015

مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2017

الدولة

 40دولة للمقارنة من 2006
وحتى 2017

 77دولة للمقارنة من 2008
وحتى 2017

 93دولة للمقارنة من 2010
وحتى 2017

 100دولة للمقارنة من 2012
وحتى 2017

 102دولة للمقارنة من 2015
وحتى 2017

 115دولة في مسح الموازنة
المفتوحة لعام 2017

8

21

59

42

49

37

33

47

38

50

2

1

13

19

3

أنغوال

5

4

26

28

26

25

األرجنتين

40

56

56

50

59

50

أذربيجان

30

37

43

42

51

بنجالديش

39

42

48

أفغانستان
ألبانيا

25

الجزائر

74

أستراليا
58

56

41

1

45

39

بوليفيا

7

13

12

17

10

البوسنة والهرسك

44

44

50

43

35

51

50

47

8

74

74

71

73

77

77

47

57

بنين

بتسوانا
البرازيل

56

65

65

66

5

23

43

24

بلغاريا

كمبوديا

11

15

15

8

20

الكاميرون

5

2

10

44

7

0

3

4

2

72

66

58

57

14

13

11

14

13

61

61

58

57

50

بوركينا فاسو
بوروندي

7

71

كندا
تشاد
تشيلي
الصين
كولومبيا

57

جزر القمر
كوستاريكا

8
45

45

47

50

54

كوت ديفوار

56
24

كرواتيا

42

59

57

61

53

57

جمهورية التشيك

61

62

62

75

69

61

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1

6

18

39

29

جمهورية الدومينيكان

12

14

29

51

66

31

31

50

49

مصر

19

43

49

13

16

41

السلفادور

28

37

37

43

53

45

اإلكوادور

غينيا االستوائية

0

0

0

4

0

13

0

6

15

41

فرنسا

89

87

87

83

76

74

جورجيا

34

53

55

55

66

82

64

68

71

71

69

غانا

42

50

54

50

51

50

جواتيماال

46

46

50

51

46

61

12

11

53

43

54

49

46

الهند

53

60

67

68

46

48

إندونيسيا

42

54

51

62

59

64

فيجي

ألمانيا

هندوراس
المجر

العراق

0

4

3

3

إيطاليا

58

60

73

73

53

50

57

55

63

كازاخستان

35

38

48

51

53

49

49

48

46

جمهورية قيرغيزستان

8

15

20

54

55

32

32

33

2

3

اليابان
األردن

60
50

كينيا
لبنان
ليسوتو

0

ليبريا

3

40

43

38

36

مقدونيا

54

49

35

35

37

ماالوي

28

47

52

65

26

ماليزيا

35

39

39

46

46

مدغشقر

54

34

34

الدولة

مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2006

مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2008

مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2010

مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2012

مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2015

مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2017

 40دولة للمقارنة من 2006
وحتى 2017

 77دولة للمقارنة من 2008
وحتى 2017

 93دولة للمقارنة من 2010
وحتى 2017

 100دولة للمقارنة من 2012
وحتى 2017

 102دولة للمقارنة من 2015
وحتى 2017

 115دولة في مسح الموازنة
المفتوحة لعام 2017

35

43

46

39

50

55

52

61

66

79

مالي

منغوليا

18

36

60

51

51

46

المغرب

19

28

28

38

38

45

28

47

38

41

0

2

7

50

46

53

55

46

50

نيبال

36

43

45

44

24

52

نيوزيالندا

86

86

90

93

88

89

37

42

46

43

26

3

4

17

0

20

19

18

16

24

17

72

المكسيك

58

مولدوفا

موزمبيق
ميانمار
ناميبيا

نيكاراجوا
النيجر
نيجيريا
النرويج
باكستان
بابوا غينيا الجديدة

52

80

83

83

84

85

38

38

58

43

44

61

57

56

55

50

67

65

57

75

73

48

55

48

64

67

67

43

باراجواي
بيرو
الفلبين

51

بولندا
البرتغال

64

59

64

59

58

62

64

66

قطر
رومانيا

66

62

59

روسيا

47

0

0

0

47

75

75

58

60

74

74

72

رواندا

1

11

8

36

22

ساو تومي إي برينسيبي

1

0

29

29

31

المملكة العربية السعودية

1

1

1

0

1

السنغال

3

3

10

43

51

46

54

39

47

43

39

52

38

57

67

57

59

70

74

68

69

صربيا
سيراليون
سلوفاكيا

74

سلوفينيا
الصومال
جنوب إفريقيا

8
86

كوريا الجنوبية

87

92

90

86

89

66

71

75

65

60

63

63

58

54

67

46

39

44

10

2

5

جنوب السودان
إسبانيا
سريالنكا

47

64

السودان
سوازيالند
السويد

3
76

84

87

87

17

25

30

78

83

36

45

47

46

10

40

42

36

42

56

34

36

41

40

33

33

طاجيكستان
تنزانيا
تايالند
تيمور الشرقية

38

34

33

11

42

39

ترينداد وتوباجو
تركيا

42

43

57

50

44

58

أوغندا

32

51

55

65

62

60

55

62

54

46

54

المملكة المتحدة

88

88

87

88

75

74

الواليات المتحدة

81

82

82

79

81

77

35

34

37

8

0

10

14

19

18

15

10

25

11

34

0

36

4

39

8

20

35

23

تونس

أوكرانيا

فنزويال
فيتنام
اليمن
زامبيا
زيمبابوي

3

55

الملحق د :مسح الموازنة المفتوحة لعام :2017
شفافية الموازنة ومشاركة العامة في عملية الموازنة وأجهزة الرقابة
الرقابة
الشفافية
(مؤشر الموازنة المفتوحة)

مشاركة الجمهور

49

15

43

ألبانيا

50

2

69

الجزائر

3

0

31

42

أنغوال

25

7

33

33

33

األرجنتين

50

13

56

44

78

الدولة

من خالل المشرعين
وجهاز الرقابة األعلى

من قبل المشرعين

من قبل جهاز الرقابة األعلى

30

67

ال

67

72

ال

11

ال
ال
ال

أستراليا

74

41

70

56

100

نعم

أذربيجان

34

11

63

53

83

ال

بنجالديش

أفغانستان

56

المؤسسات المالية المستقلة
(نعم أم ال)

41

13

44

42

50

ال

بنين

39

9

61

61

61

ال

بوليفيا

10

13

48

42

61

ال

البوسنة والهرسك

35

9

65

50

95

ال

بتسوانا

8

15

57

50

72

ال

البرازيل

77

35

76

72

83

ال

بلغاريا

66

22

59

53

72

نعم

بوركينا فاسو

24

0

37

47

17

ال

بوروندي

7

0

22

17

33

ال

كمبوديا

20

4

55

44

78

ال

الكاميرون

7

7

22

22

22

ال

كندا

71

39

57

50

72

نعم

تشاد

2

0

44

31

72

ال

تشيلي

57

11

56

42

83

ال

الصين

13

6

28

14

56

ال

كولومبيا

50

15

68

61

83

نعم

جزر القمر

8

0

33

25

50

ال

كوستاريكا

56

7

70

61

89

ال

كوت ديفوار

24

0

31

31

33

ال

كرواتيا

57

26

59

45

89

نعم

جمهورية التشيك

61

9

82

81

83

ال

جمهورية الكونغو الديمقراطية

29

9

46

44

50

ال

جمهورية الدومينيكان

66

17

57

58

56

ال

اإلكوادور

49

6

47

33

80

ال

مصر

41

11

39

39

39

ال

السلفادور

45

6

65

61

72

ال

غينيا االستوائية

0

0

22

33

0

ال

فيجي

41

15

15

8

28

ال

فرنسا

74

17

85

89

78

نعم

جورجيا

82

22

74

67

89

نعم

ألمانيا

69

17

89

86

95

نعم

غانا

50

22

43

39

50

ال

جواتيماال

61

30

57

50

72

ال

هندوراس

54

7

48

39

67

ال

المجر

46

11

65

50

95

نعم

الهند

48

15

48

42

61

ال

إندونيسيا

64

22

85

86

84

ال

العراق

3

0

65

58

78

ال

إيطاليا

73

7

78

78

78

نعم

اليابان

60

20

59

50

78

ال

األردن

63

11

41

47

28

ال

كازاخستان

53

13

63

69

50

ال

كينيا

46

15

50

42

67

نعم

جمهورية قيرغيزستان

55

31

74

72

78

ال

لبنان

3

0

11

6

22

ال

ليسوتو

0

0

31

30

33

ال

ليبريا

36

11

54

47

67

نعم

مقدونيا

37

0

56

45

78

ال

مدغشقر

34

9

28

36

11

ال

ماالوي

26

15

55

61

44

ال

ماليزيا

46

22

35

25

56

ال

الرقابة
الدولة

الشفافية
(مؤشر الموازنة المفتوحة)

مشاركة الجمهور

من خالل المشرعين
وجهاز الرقابة األعلى

من قبل المشرعين

من قبل جهاز الرقابة األعلى

المؤسسات المالية المستقلة
(نعم أم ال)

مالي

39

6

39

33

50

ال

المكسيك

79

35

63

56

78

نعم

مولدوفا

58

7

59

47

83

ال

منغوليا

46

7

76

69

89

ال

المغرب

45

0

31

36

22

ال

موزمبيق

41

7

37

36

39

ال

ميانمار

7

0

48

56

33

ال

ناميبيا

50

0

48

33

78

ال

نيبال

52

24

44

28

78

ال

نيوزيالندا

89

59

78

72

89

ال

نيكاراجوا

43

11

63

64

61

ال

النيجر

0

0

39

36

45

ال

نيجيريا

17

13

56

53

61

نعم

النرويج

85

17

91

92

89

ال

باكستان

44

6

44

36

61

ال

بابوا غينيا الجديدة

50

6

31

31

33

ال

باراجواي

43

11

48

42

61

ال

بيرو

73

22

80

78

83

نعم

الفلبين

67

41

65

56

83

نعم

بولندا

59

24

82

75

95

ال

البرتغال

66

15

72

72

72

نعم

قطر

0

2

2

0

6

ال

رومانيا

75

6

63

58

72

نعم

روسيا

72

13

78

75

83

ال

رواندا

22

13

59

64

50

ال

ساو تومي إي برينسيبي

31

0

46

36

67

ال

المملكة العربية السعودية

1

0

11

0

33

ال

السنغال

51

2

39

42

33

ال

صربيا

43

2

63

53

83

نعم

سيراليون

38

6

42

28

72

ال

سلوفاكيا

59

9

56

47

72

نعم

سلوفينيا

69

11

80

78

83

ال

الصومال

8

2

22

8

50

ال

جنوب إفريقيا

89

24

85

78

100

نعم

كوريا الجنوبية

60

39

85

86

83

نعم

جنوب السودان

5

2

54

44

72

ال

إسبانيا

54

2

56

47

72

نعم

سريالنكا

44

11

50

42

67

ال

السودان

2

0

31

22

50

ال

سوازيالند

3

0

37

44

22

ال

السويد

87

17

85

81

95

نعم

طاجيكستان

30

7

65

64

67

ال

تنزانيا

10

15

41

42

39

ال

تايالند

56

7

52

44

67

نعم

تيمور الشرقية

40

9

56

50

67

ال

ترينداد وتوباجو

33

7

44

39

56

ال

تونس

39

2

35

42

22

ال

تركيا

58

0

59

50

78

ال

أوغندا

60

28

63

53

83

نعم

أوكرانيا

54

30

83

86

78

ال

المملكة المتحدة

74

57

63

50

89

نعم

الواليات المتحدة

77

22

85

81

95

نعم

فنزويال

0

7

30

11

67

ال

فيتنام

15

7

72

72

72

ال

اليمن

0

0

9

6

17

ال

زامبيا

8

15

48

36

72

ال

زيمبابوي

23

9

44

42

50

ال

57

الملحق هـ :مسح الموازنة المفتوحة لعام :2017
إتاحة وثائق الموازنة للعامة
الدولة

البيان التمهيدي للموازنة

مقترح الموازنة للسلطة
التنفيذية

الموازنة المقررة

موازنة المواطنين

التقارير الدورية

المراجعة نصف السنوية

تقرير نهاية العام

تقرير المراجعة

أفغانستان
ألبانيا
الجزائر
أنغوال
األرجنتين
أستراليا
أذربيجان
بنجالديش
بنين
بوليفيا
البوسنة والهرسك
بتسوانا
البرازيل
بلغاريا
بوركينا فاسو
بوروندي
كمبوديا
الكاميرون
كندا
تشاد
تشيلي
الصين
كولومبيا
جزر القمر
كوستاريكا
كوت ديفوار
كرواتيا
جمهورية التشيك
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الدومينيكان
اإلكوادور
مصر
السلفادور
غينيا االستوائية
فيجي
فرنسا
جورجيا
ألمانيا
غانا
جواتيماال
هندوراس
المجر
الهند
إندونيسيا
العراق
إيطاليا
اليابان
األردن
كازاخستان
كينيا
جمهورية قيرغيزستان
لبنان
ليسوتو
ليبريا
مقدونيا
مدغشقر
ماالوي
ماليزيا
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متاحة للنشر

تم النشر في توقيت متأخر أو لم يتم إنتاجها عبر اإلنترنت أو تم إنتاجها لألغراض الداخلية فقط

لم يتم إنتاجها

الدولة

البيان التمهيدي للموازنة

مقترح الموازنة للسلطة
التنفيذية

الموازنة المقررة

موازنة المواطنين

التقارير الدورية

المراجعة نصف السنوية

تقرير نهاية العام

تقرير المراجعة

مالي
المكسيك
مولدوفا
منغوليا
المغرب
موزمبيق
ميانمار
ناميبيا
نيبال
نيوزيالندا
نيكاراجوا
النيجر
نيجيريا
النرويج
باكستان
بابوا غينيا الجديدة
باراجواي
بيرو
الفلبين
بولندا
البرتغال
قطر
رومانيا
روسيا
رواندا
ساو تومي إي برينسيبي
المملكة العربية السعودية
السنغال
صربيا
سيراليون
سلوفاكيا
سلوفينيا
الصومال
جنوب إفريقيا
كوريا الجنوبية
جنوب السودان
إسبانيا
سريالنكا
السودان
سوازيالند
السويد
طاجيكستان
تنزانيا
تايالند
تيمور الشرقية
ترينداد وتوباجو
تونس
تركيا
أوغندا
أوكرانيا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة
فنزويال
فيتنام
اليمن
زامبيا
زيمبابوي

متاحة للنشر

تم النشر في توقيت متأخر أو لم يتم إنتاجها عبر اإلنترنت أو تم إنتاجها لألغراض الداخلية فقط

لم يتم إنتاجها
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الصورة مهداة من
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المقر الرئيسي لشراكة الموازنة الدولية:
820 First Street NE, Suite 460
Washington, DC 20002
هاتف رقم +1 202 408 1080
فاكس رقم +1 202 408 8173
شراكة الموازنة الدولية لديها أيضًا فروع لمكاتبها في كيب تاون،
وجنوب إفريقيا ،ونيروبي ،وكينيا ،وأيضًا فريق العمل في البرازيل
وكندا والهند والمملكة المتحدة.
لمزيد من المعلومات حول شراكة الموازنة الدولية ،يرجى االتصال بنا على
 info@internationalbudget.orgأو قم بزيارة internationalbudget.org

