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الإقرارات

إننا في مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( نود أن نتقدم بالشكر إلى زملائنا في 

المؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني التي وصل عددها إلى 117 مؤسسةً 

بحثيةً ومنظمات المجتمع المدني في مختلف أرجاء العالم والذين يعد عملهم هو أساس 

مسح الموازنة المفتوحة. ونُقّدِر تفانيهم ومثابرتهم وخبراتهم، كذلك صبرهم فيما 

يلة،  يتعلق بالاستفسارات المتعددة التي أثرناها أثناء عملية التحرير والتدقيق الطو

 كل التقدير. كذلك نعرب عن امتناننا الشديد للخبراء الإضافيين البالغ عددهم 

117 خبيرًا حول العالم الذين أجروا استعراض النظراء للمسح وللحكومات البالغ 

عددها 94 حكومةً التي علقت على مشروع النتائج. ويساعد هذا التنوع في الآراء 

والخخبرات على ضمان أن تكون البيانات ذات جودة عالية.

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.

 

يق مسح الموازنة المفتوحة التابع لمؤسسة  جاء هذا المشروع نتيجة الجهود الجماعية لفر

شراكة الموازنة الدولية )IBP( والذي يقوده كل من أنجالي جارج وإيلينا موندو. 

يفا بارادا،  يا خوسيه إ ينزو، ومار وقد عملوا عن كثب مع الزملاء باولو دي ر

يكو، وفيفيك راكومار، وديفيد  يل فريدمان، وسعاد حسن، وأليكس كر وجو

روبينز، وسالي توربيرت، وروبرت توتو وكوسيت وونغ، وجميعهم شاركوا مع 

 شركاء الأبحاث ومراجعات النظراء في مختلف العالم لضمان جودة البيانات. 

 )IBP( يق مؤسسة شراكة الموازنة الدولية شكر خاص لإميلي غاي، الذي دعم فر

وشركاء البحث على جمع البيانات وفحصها.

ينزو على صياغة الإطار  سالي توربرت، محررة التقرير العالمي. لقد عمل باولو دي ر

يل فريدمان وجايسون  والسرد الأولين، كذلك ساعد جنبًا إلى جنب مع جو

ية طيلة عملية تحرير التقرير. في  لاكين على تفسير البيانات وتقديم إسهامات حيو

يفا بارادا، وسعاد حسن، وأليكس  يا خوسيه إ حين أعد زملاء المؤسسة، مار

ية عن الشفافية  يكو، وديفيد روبينز، وكوسيت وونغ، دراسات حالات قطر كر

والمشاركة في التقرير.

 وشكر خاص إلى تشيه – تشينغ هوانغ على بحوثها حول دراسة حالة موازنة الرفاهة 

يو سيلادا على بحثه وصياغته لدراسة الحالة في غواتيمالا. يلندا ومار في نيوز

كذلك نود أن نشكر روبرت توتو على إدارته الماهرة لقاعدة البيانات، وديبي فريدمان 

على تحرير التقرير وإدارة عملية التصميم والنشر، وكلير شوتن لقيامها بدور رئيسي في 

تنظيم وتنسيق إصدار البحوث المتعددة الأقطار، وأناند ميشرا لقيادته ودعمه في 

عملية النشر والإصدار العام، وكلوي تشو وجيرمو هيريرا على مساعدتهما القيمة متى 

ية ونصرت  دعت الحاجة، وديلين ماكولاغ ودوجلاس ماير على اقتراحاتهما التحرير

يق سابوكس لدعمهم ومثابرتهم.  أحمد للدعم التنفيذي، وفر

وأخيرا، نعرب عن شديد امتناننا لمؤسسة فورد، ووزارة الخارجية الفرنسية، 

 ومؤسسات المجتمع المفتوح، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، 

وإدارة التنمية الدولية بالممللكة المتحدة، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات 

 المتحدة )USAID(، ومؤسسة وليام فلورا هيوليت، الذين سمح دعمهم المالي 

بظهور هذا الجهد للعلن.
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الجدول 3.3  التغيرات المتوسطة الإقليمية في شفافية الموازنة بحسب مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017 إلى مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 

الجدول 4.1  آليات مشاركة الهيئة التنفيذية، حسب المرحلة والشمولية، مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019
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)SAI( يعية والمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات الجدول 5.1  عدد البلدان التي شملها المسح بحسب فئة أداء الرقابة لدى الهيئة التشر

الجدول 5.2  البلدان التي لديها تقارير مراجعة حسابات متاحة للجمهور من المرجح أن تتابع توصيات مراجعة الحسابات

الجدول 5.3  مدى الرقابة التي تضطلع بها المؤسسات المالية المستقلة )IFI( في البلدان التي توجد لديها مؤسسات مالية مستقلة

المربعات
المربع 2.1  ماذا لو كانت جميع وثائق الموازنة التي تقدمها البلدان متاحةً للجمهور؟

المربع 2.2  شفافية موازنات القطاعات: نظرة على الصحة والتعليم

المربع 3.1  ما المدة التي ستستغرقها البلدان للوصول إلى 61 درجةً؟

المربع 3.2  تؤدي التقلبات والتراجع والركود إلى إعاقة التحسينات المستدامة 

المربع 4.1  مبادرة كٍل من المبادرة العالمية للشفافية المالية )GIFT( ومؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( لتجربة آليات مشاركة جديدة

المربع 5.1  متابعة توصيات مراجعة الحسابات: كلها تبدأ بتقرير التدقيق
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 مسح الموازنة المفتوحة 
وفيروس كورونا )كوفيد-19(

 بينما أكتُب للكم هذه الرسالة، فإن جائحة كورونا )كوفيد-19( تعيث فسادًا 

في جميع أنحاء العالم. إن التهديد الذي يهدد الصحة العامة، والضرر الذي يلحق 

بالاقتصادات الوطنية، وتعطل الحياة اليومية، كل ذلك يشكل خطرًا وتهديدًا، 

ليس فقط في واشنطن العاصمة بل في مختلف أنحاء العالم، حيث تكافح البلدان 

لاحتواء الفيروس وتخفيف تأثيره. في هذا الوقت المضطرب، نفكر في زملائنا 

اللكثيرين في جميع أنحاء العالم، متمنين لهم دوام الصحة والسلامة.

وفيما نسعى لنشر المسح، نواجه المعضلة نفسها التي تشغل تفكير العديد من 

 المنظمات، ألا وهي: كيف ننشر نتائجنا وسط هذه الأزمة العالمية الشاملة؟ 

هل ما تزال هذه التقنيات ذات صلة بالبيئة الجديدة؟ في الواقع، بينما كنا نعمل 

على التقرير، كان المتظاهرون في شوارع العديد من المدن حول العالم يطالبون 

بخدمة أفضل ومساءلة حكوماتهم. أما الآن، فالمواطنون محجوزين في منازلهم 

مجخبرين على البقاء بعيدًا عن بعضهم بعًضا، ويستخدمون وسائل التواصل 

 الاجتماعي وغيرها من الاستراتيجيات للتواصل مع المسؤولين الحكوميين.

 في هذه البيئة، نعتقد أن المسح والمسائل التي يغطيها ليس مهمًا فحسب، بل إنه 

في الواقع أكثر أهميةً من أي وقت مضى.

كذلك ستلعب الموازنات دورًا محوريًا في استجابات الحكومة لهذا الفيروس 

وتداعياته. ونؤيد بقوة العمل الحكومي الشديد، ونعتقد، مثل الآخرين، أنه ينبغي على 

القادة أن يولوا اهتمامًا خاًصا باحتياجات من يعيشون في فقر، وهم عرضة بشكل 

 خاص للآثار الصحية والاقتصادية المدمرة لفيروس كورونا )كوفيد-19(.

ولمواجهة هذه التحديات غير المسبوقة، يتعين على الحكومات أن تعمل بسرعة على 

يات وإعادة تنظيم السياسات الضريبية وسياسات الإنفاق. وقد يؤدي  يل الأولو تحو

الاندفاع إلى الفعل إلى إغراء بعض الزعماء بالتنازل عن إعلام الجمهور وإشراكه في 

الخطوات التي يتخذونها. ورغم أن الأزمة تتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا، فإنها مع ذلك 

تتطلب الصدق والشفافية والمشاركة، وفي النهاية الثقة العامة وهي الأهداف نفسها 

 التي يسعى لها مسح الموازنة المفتوحة.

 كما يتبين لنا في هذا المسح، الذي تم إجراؤه قبل تفشي فيروس كورونا 

)كوفيد-19(، فإن أغلب الحكومات تفتقر إلى أنظمة المساءلة والسياسات اللازمة 

لجعل موازناتها مفتوحةً بشكل كامل أمام الجمهور. وتوجد ثغرات في شفافية الموازنة 

طوال دورة الموازنة، لا سيما في كيفية قيام الحكومات بالإعلان عن التغييرات التي 

أجرتها على الموازنات أثناء التنفيذ. وتتفاقم أوجه القصور هذه بسبب ضعف الرقابة 

على الهيئات التشريعية ومراجعي الحسابات وندرة فرص المساهمات العامة. ولا تُظهر 

موازنات القطاعات عادة كيف يعمل الإنفاق العام على تحسين تقديم الخدمات 

ية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، على نحو أساسي لحل هذا الوباء. الحيو

يات المعيشة والإنفاق العام لابد أن  إن أوجه القصور هذه تقلقنا لأن رفع مستو

يسفر عن نتائج. ومع توسع الإنفاق لمحاربة الوباء، تذكرنا أن أبحاثنا السابقة وجدت 

أن العديد من الحكومات لا تنفق بالكامل موازناتها المخصصة أو تشرح الانحرافات 

عنها. ومن الجدير بالملاحظة أن الإنفاق المتدني على موازنات اللقاحات مرتفع 

بشكل خاص، حتى في البلدان التي تعاني من نقص متكرر في اللقاحات. ومن 

المرجح أن تتفاقم هذه النقائص في هذه الأزمة في الوقت الذي يتعين فيه على 

الحكومات أن تتجنب إساءة استخدام الأموال وأوجه القصور التي أدت إلى 

إضعاف الاستجابات لللكوارث السابقة. إن عواقب قرارات موازنة اليوم سنشعر 

بها ونشاهد نتائجها في السنوات القادمة. وقد تكشفت هذه الأزمة في وقت حيث 

بلغ الإحباط العام ذروته إزاء التفاوت الصارخ بين الجمهور وفشل الحكومات في 

التصدي له. ومن الممكن أن تتضرر الثقة العامة بشكل أكبر إذا لم تعالج 

الحكومات الوباء على نحو فعال باتخاذ إجراءات لا تبدو تعسفية أو لصالح مصالح 

معينة على حساب غيرها.

رسالة من المدير التنفيذي
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من حسن الحظ أن التوصل إلى نتيجة مختلفة أمر ممكن. إن عملنا على مدى 

العقدين الماضيين يبين بوضوح أن ممارسات الموازنة المفتوحة ترتبط بقدر أكبر من 

ية  الإنصاف واللكفاءة. وكما يُبين هذا التقرير، يمكن للحكومة أن تتخذ خطوات فور

لنشر معلومات إضافية على المواقع الإللكترونية الحالية بدون تكبد تكاليف إضافية. 

بيد أنه لا بد من الجمع بين المزيد من الشفافية والفرص المجدية للمساهمات العامة في 

عملية الميزنة لضمان نتائج أفضل. ويمكن أن تكون المنظمات العامة والمدنية مصادر 

بقاء المجتمعات  ية للمعلومات عن فعالية الخدمات الحكومية. كذلك تساعد في إ حيو

على علم بالبرامج الحكومية، كما يمكنها مراقبة أداء الموظفين والمتعاقدين. 

وفي مواجهة هذا الوباء، يتعين على الحكومات أن تفكر على نحو إبداعي في كيفية 

تسهيل مشاركة الجمهور وتسخير فوائدها. وسوف يثبت المجتمع المدني كونه شريكا 

يقيا، على سبيل المثال،  مبتكرًا. فمؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( في جنوب أفر

توفر بيانات لسكان المستوطنات غير الرسمية في مراكز المدن اللكبرى حتى يتمكنوا من 

ية عن الخدمات الحكومية خلال فترة الوباء، مثل ما إذا كان  تقديم معلومات فور

قد تم تنظيف المراحيض العامة أم لا. ستساعد هذه المعلومات المسؤولين الحكوميين 

على فهم احتياجات المجتمع ونوعية الخدمات، وعند الضرورة، مساعدة المجتمعات 

المحلية على مساءلة الحكومة. وتعمل مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( ضمن 

شراكة مع الأرجنتين والرابطة المدنية للمساواة والعدالة )ACIJ( وشركائهم في 

التحالف مع المشردين في بوينس آيرس على نقل احتياجاتهم والإنفاق العام الذي 

يمكن أن يزيد من قدرتهم على مواجهة الوباء بشكل أفضل. هذان مجرد مثالان على 

كيفية ربط المنظمات المدنية بين المواطنين والحكومة. في تقرير مسح الموازنة المفتوحة 

الماثل، أطلقنا نداءً عالميًا للعمل للحكومات لتحقيق تقدم مستدام فيما يتصل بحصول 

الجمهور العادي على المعلومات المتعلقة بالموازنة، وفرص المساهمات الجمهور بشأن 

الموازنات، والرقابة الفعالة على تنفيذ الموازنة. ويزيد الوباء من الضرورة الملحة 

لاستجابة الحكومات لهذه الدعوة وأن تعمل بحسم على هذه الجبهة. ونحن ندعو 

الحكومات إلى تبني سياسات خاصة بالموازنة تعمل على تخفيف التأثيرات الضارة 

الناجمة عن فيروس كورونا )كوفيد-19(، وفي القيام بذلك، تبني عمليات الميزنة 

 .ً اللكفيلة باستعادة الثقة العامة وتشكيل مستقبل أكثر شمولا

لا أحد يعرف على وجه التحديد كيف قد سيتطور هذا الوباء. للكنني أعلم أنه إذا 

عملنا بمفردنا، فإن مساهمة مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( في الحد من آثاره 

ستكون هامشية في أفضل الأحوال. ونحن على استعداد للعمل مع الشركاء 

المدنيين، والحكومات، والوكالات الدولية في مختلف أنحاء العالم من أجل بناء 

 أنظمة الموازنة التي تساعد على معالجة هذه التحديات والصعوبات في المستقبل. 

من المؤكد أن أنظمة الموازنة المفتوحة وحدها غير قادرة على تقديم حلول لهذا 

الوباء. وللكنها قادرة على تعزيز الروابط بين المواطنين والحكومة وتحسين تقديم 

الخدمات العامة، الآن والمضي قدمًا.

وارين كرافشيك

المدير التنفيذي

مارس 2020 
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سانتياغو، تشيلي: مظاهرة حاشدة. 25 أكتوبر 2019.



احتجاج عالمي من أجل الإنصاف والمشاركة 
في الشهور التي سبقت صدور مسح الموازنة المفتوح الحالي، كان المتظاهرون 

يخرجون إلى الشوارع في جميع أنحاء العالم، في فرنسا ولبنان وتشيلي وكولومبيا وإيران 

والعراق وهايتي والإكوادور. غالبا ما تبدو محفزات هذه الانتفاضات صغيرة، مثل 

يادة سعر المترو بقيمة 0.04 دولار في تشيلي أو ضريبة على استخدام واتساب في  ز

لبنان. وللكن حجم التعبئة الشعبية الذي استفزته هذه التغييرات يكشف عن قضايا 

أساسية أكبر تتمثل في المصاعب الاقتصادية، والتفاوت الصارخ، والفساد المستشري 

بين النخب السياسية. وحيثما يشعر الناس بأن الأنظمة الاقتصادية تعمل على توسيع 

الانقسامات والاستفادة منها فقط، فإنهم يطالبون بتحول من شأنه أن يوفر قدرًا 

أعظم من الإنصاف والمشاركة فيما يتصل بالسياسات التي تؤثر على حياتهم. 

يل العام  هناك قاسم مشترك بين العديد من هذه الاحتجاجات: الارتباط بالتمو

يادة الضرائب على الفقراء، وللكن  والموازنات الحكومية. ويتفاعل الناس عندما تتم ز

يغضب الناس عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية والوقود، وللكن  ياء معفون. و الأثر

يات  الأموال العامة يساء استخدامها. وتؤثر قرارات الموازنة - التي تحدد الأولو

والسياسات الخاصة بكيفية جمع الأموال العامة وإنفاقها – على الجميع. وفي كثير من 

ياء وأصحاب الامتيازات.  الأحيان، لا يستطيع التأثير على هذه الخيارات إلا الأقو

وبالنسبة للآخرين، وخاصة الذين يعيشون في فقر والذين تشكل الخدمات الممولة 

حكوميًا أهميةً أكثر، فإن الموازنات تظل عملية نائية ومعقدة، ولا يمكن تفسيرها 

بوضوح ولا فتحها للمناقشة. 

من الممكن أن تتغير أنظمة الميزنة الحصرية هذه، بل ويتعين عليها أن تتغير. وبوسع 

يادة في التعبئة العامة نحو المشاركة  البلدان التي تفتح موازناتها أن تعيد توجيه الز

البناءة التي تساعد على صياغة توجهات سياسية جديدة. فحفنة من البلدان التي لديها 

بالفعل نظم أكثر انفتاحا للميزنة لديها مشاركة ديمقراطية أقوى، وعدالة أكبر، 

يات الشفافية بعجز أصغر، وانخفاض  ونتائج إنمائية أفضل. ويرتبط ارتفاع مستو

يادة المشاركة   تكاليف الاقتراض، ومراجعة حسابات أكثر مصداقيةً. وترتبط ز

يادة الاستعداد لدفع الضرائب. في  في الميزنة بتقديم الخدمات على نحو فعال وز

الوقت الذي تكافح فيه المجتمعات من أجل إصلاح العقود الاجتماعية المعطلة، 

يمكن للميزنة المفتوحة إعادة ربط الحكومات والمواطنين بطرق تعزز رفاهة الجميع. 

تقييم الميزانيات المفتوحة: الشفافية والمشاركة والرقابة
ينبغي أن تتاح لجميع المواطنين إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة عن 

كيفية جمع الموارد العامة وإنفاقها، وفرص المساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة 

ية  بالسياسات التي تؤثر على سبل كسب العيش ومستقبل الحياة، وضمان رقابة قو

يعية المستقلة ومؤسسات مراجعة الحسابات.  على الموازنة من جانب الهيئات التشر

 وتشكل هذه المجالات الثلاثة الأساس لمسح الموازنة المفتوحة، وهو المقياس 

الوحيد المستقل والمقارن للشفافية المالية، ومشاركة الجمهور، والرقابة على مستوى 

ية.  الحكومة المركز

يعرض هذا التقرير النتائج العالمية لمسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 – وهو  و

التقييم السابع منذ إطلاق مسح الموازنة المفتوحة في عام 2006. أجرت أفرقة 

المجتمع المدني وخبراء الموازنة بحثًا لصالح مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 في 

117 بلدًا، كذلك استعرضه خبراء مستقلون مجهولون. ودعيت الحكومات إلى 

التعليق على مشروع النتائج وأغلبها فعلت ذلك. يقيس المسح الممارسات الحكومية 

في مواجهة المعايير الدولية بشأن إتاحة المعلومات المتعلقة بالموازنة في الوقت 

المناسب ومقدار المعلومات التي يتم توفيرها للجمهور، بشأن مدى الفرص المجدية 

لمشاركة الجمهور في عملية الموازنة، وبشأن دور مؤسسات الرقابة الرسمية.

الملخص التنفيذي
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تشجيع التقدم في شفافية الموازنة
يرى مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 تحسنًا عالميًا متواضعًا في شفافية الموازنة، 

وهو ما يتفق مع الاتجاه الإجمالي الذي قاسه المسح على مدى العقد الماضي. 

وبالنسبة للبلدان البالغ عددها 77 بلدًا التي تم تقييمها في كل جولة بين مسح 

الموازنة المفتوحة لعام 2008 ومسح الموازنة المفتوحة لعام 2019، فإن متوسط 

النتيجة العالمية لقياس مسح الموازنة المفتوحة لشفافية الموازنة — المشار إليه أيًضا 

بمؤشر الموازنة المفتوحة — قد زاد بنسبة 20 في المائة، من 41 إلى 49 من أصل 

100. وعلى الرغم من هذا التحسن، لا يزال متوسط النتيجة في هذه البلدان دون 

61 درجةً، وهو ما يعتبر الحد الأدنى من الشفافية في الموازنة التي تسمح بمشاركة 

عامة ذات معنى طوال عملية الموازنة. وهناك العديد من المناطق التي تشهد اتجاهًا 

تصاعديًا ثابتًا، وخاصةً في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وشرق آسيا والمحيط 

الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 

إّنَ هذا هو عودة محمودة إلى التقدم من نتائج تقييم مسح الموازنة المفتوحة السابق، 

حيث هبطت درجات الشفافية العالمية للمرة الأولى. والآن في مسح الموازنة 

المفتوحة لعام 2019، كان المتوسط العالمي أعلى قليلاً من مستوى مسح الموازنة 

المفتوحة لعام 2015، الأمر الذي جعل هذه الجولة من أعلى مستوى عالمي لقياس 

شفافية الموازنة منذ إطلاق المسح. 

 وللكن استمرار الافتقار إلى الشفافية يقوض 
الحوار العام الحقيقي 

يات الحالية من معلومات  رغم أن هذه المكاسب توفر ما يدعو للأمل، فإن المستو

الموازنة المتاحة للجمهور تظل محدودةً: معدل الشفافية العالمي هو 45 من 100. 

يات كافية من شفافية  فقط 31 بلدًا من بين 110 بلدًا شملها المسح لديها مستو

يات  الموازنة. وهذا يعني أن ثلاثة أرباع البلدان التي شملها المسح ليس لديها مستو

كافية منها. 

وكثيرًا ما تفشل الحكومات في نشر وثائق الموازنة الرئيسية، التي ينبغي أن تفسر 

بوضوح سياسات الموازنة ومقرراتها ونتائجها. وقد توصل المسح إلى أن حوالي ثلث 

وثائق الموازنة التي يجب أن يتم نشرها في مختلف أرجاء العالم لم تتم إتاحتها من 

الأساس للعامة. فالحكومات تنشر معلومات أكثر أثناء مرحلة صياغة وإقرار 

الموازنة من تلك التي تنشرها عن التنفيذ، وهو ما يقوض مساءلة الحكومة عن 

يعية.  إنفاق الموازنة على النحو الذي توافق عليه الهيئة التشر

حتى عندما يتم نشر وثائق الموازنة فإنها تفتقر في كثير من الأحيان إلى أنواع 

المعلومات التي يرغب المواطنون في رؤيتها. وهناك نظرة أكثر قربًا على موازنات 

الصحة والتعليم في 28 بلدًا من البلدان التي شملها المسح تجد أنها تفتقر إلى أنواع 

يات الديون العالمية في تصاعد  المعلومات اللازمة لرصد تقديم الخدمات. إن مستو

يات الدين العام والمخاطر  مستمر، وللكن الموازنات تفتقر إلى التفاصيل بشأن مستو

يادة  واستدامته. فالآن تركز العديد من المنظمات على المساواة الضريبية وز

العائدات، وللكن قلة من البلدان تقدم تقارير مفصلة عن النفقات الضريبية – 

العائدات المفقودة من الإعفاءات أو الإعفاءات الممنوحة للشركات أو الأفراد.

بوسع الحكومات أن تبذل المزيد من الجهد لتحديد الاحتياجات العامة للمعلومات 

الخاصة بالموازنة. وحتى بين الحكومات الاثنتين والسبعين التي تنشر موازنة 

المواطنين، والتي تثبت اهتمامها بتوفير معلومات أكثر سهولة عن سياسات الموازنة 

للمواطنين، فإن ثلثي الحكومات تفعل ذلك من دون استشارة الجمهور أولاً بشأن 

أنواع المعلومات التي يهتمون بها، الأمر الذي يحد من جدوى هذه الممارسات 

الموجهة إلى المواطنين ومن تأثيرها المحتمل.

إن إحراز تقدم أسرع أمر ممكن، إذا تمكنت البلدان 
من دعم التحسن 

إن التحسن السريع الذي شهدناه في بعض البلدان على مدى الأعوام القليلة 

الماضية يثبت أن التغيير الحقيقي ممكن في إطار زمني قصير عندما تلتزم البلدان 

بفتح الإصلاحات في مجال الميزنة. وقد وصلت كل من غواتيمالا وإندونيسيا 

ية قيرغيزستان وأوكرانيا إلى 61 درجة من الشفافية أو تجاوزتها خلال  وجمهور

ية   الجولتين الأخيرتين من مسح الموازنة المفتوحة. وتوجد أمثلة على الشفافية القو

في الموازنة في جميع مناطق العالم تقريبًا. وتتضمن ست من المناطق العالمية السبع 

بلدًا واحدًا على الأقل تبلغ درجته 61 أو أكثر، مع استثناء جنوب آسيا.  
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بيد أن عدم اتساق التحسينات يثير قلقًا كبيرًا، لأن اللكثير من البلدان لديها أداء 

غير منتظم فيما يتعلق بشفافية الموازنة. ويتمثل أحد التحديات في التقلب في نشر 

الوثائق، حيث تبدأ البلدان في النشر وتوقف النشر عدة مرات على مدى عدة 

جولات من مسح الموازنة المفتوحة. وفي حالات أخرى، تعود البلدان إلى إصدار 

الوثائق التي سبق أن أصدرتها وتوقف نشرها. على سبيل المثال، سجلت دولتان في 

يلانكا، أرقامًا أعلى من 61 درجةً في تقييمات مسح  جنوب آسيا، وهما الهند وسر

الموازنة المفتوحة السابقة، وللكنهما توقفتا منذ ذلك الحخين عن نشر الوثائق الرئيسية 

يات محدودة من الشفافية.  ولم توفرا الآن سوى مستو

ويبين التقلب والتراجع في الأداء استمرار الافتقار إلى إضفاء الطابع المؤسسي على 

الممارسات والإصلاحات المتعلقة بشفافية الموازنة. وهذا يحدث على الرغم من 

مرور عقد أو أكثر من الإصلاحات ذات الصلة التي تروج لها الجهات الفاعلة 

الدولية، وعلى الرغم من أن العديد من البلدان أدرجت مبادئ الشفافية في 

التشريعات الرئيسية المتعلقة بالإدارة المالية العامة. 

مجال للابتكار في مشاركة الجمهور 
ما تزال مطالب المواطنين بالمزيد من المشاركة في عملية الموازنة محبطة. وما يزال 

متوسط الدرجات العالمية على مقياس المشاركة في مسح الموازنة المفتوحة عند 

يات ضعيفة: 14 من أصل 100. وحتى الحكومات التي تنشر القدر الكافي  مستو

من المعلومات للسماح بإجراء مناقشة عامة مستنيرة بشأن سياسات الموازنة لا توفر 

سوى القليل من المساحات التي قد تحدث فيها هذه المناقشة والحوار المباشر بين 

الحكومة والمواطنين. وحيثما توجد فرص لمشاركة المواطنين، فإن حفنة قليلة من 

الحكومات هي التي تتخذ خطوات ملموسة لإدراج الناس الذين يعيشون في فقر 

وغيرهم من الفئات الممثلة تمثيلاً ناقًصا، الأمر الذي يستبعد في الواقع أولئك الذين 

يحتمل أن يتأثروا سلبًا بالموازنات غير المنصفة. 

يل: الطلاب يحتجون على خفض الحكومة لموازنة التعليم. مايو 2019. ساو باولو، البراز
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ولا ينبغي لمشاركة الجمهور أن تبدو بهذا الضعف. وتعمل بعض الحكومات الآن 

على تجربة طرق مبتكرة لسد الفجوة بين البلدانة والمواطنين. وفي أحد الأمثلة، 

أنشأت الحكومة المكسيكية نظام "المراقبين الاجتماعيين" إذ تتولى لجان المستفيدين 

من البرامج رصد البرامج الاجتماعية التي تفيد المجتمعات المحرومة أساًسا.

يا الجنوبية والبرتغال مؤخرًا عملية الميزنة التشاركية على  وقد بدأت كل من كور

مستوى الحكومات الوطنية. وفي سيراليون، تقوم الحكومة بتوسيع نطاق المشاورات 

مع الجمهور أثناء صياغة مشروع الموازنة المقترحة من خلال جلسات استماع بشأن 

يلندا  السياسات ومناقشات الموازنة. وفي تجربة واسعة النطاق، طلبت حكومة نيوز

مؤخرًا من الجمهور مساهمات أثناء وضع أول "موازنة الرفاهة" الخاصة بهم، وقدمت 

ملاحظات إلى الجمهور حول كيفية استخدام آراءهم لإعلام مختلف الأدوات التي 

تدعم هذا النهج الجديد. وتبرز هذه البلدان كأمثلة لغيرها عن كيفية الشروع في 

قيادة جهود جديدة لمشاركة الجمهور.

تعزيز الرقابة اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للموازنات
يعية  يبحث مسح الموازنة المفتوحة دور هيئات الرقابة الرسمية، مثل الهيئة التشر

والمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI(، في إخضاع الهيئة التنفيذية للمحاسبة 

طوال عملية الموازنة.  ويمكن لهذه الهيئات أن تعزز الشفافية وأن تكفل تنفيذ 

 الموازنات وفقًا لأهدافها المعلنة. وللكي يعمل هذا النظام أثناء الممارسة العملية، 

فإن كلا المؤسستين بحاجة إلى الاستقلال وتعزيز المساءلة المتبادلة. بيد أن 30 بلدًا 

فقط من أصل 117 بلدًا شملها المسح لديها درجات كافية لكٍل من المؤسسة العليا 

يعية.  لمراجعة الحسابات )SAI( ورقابة الهيئة التشر

يعية لتنفيذ الموازنة ونتائج مراجعة الحسابات هي مجالات  إن رقابة الهيئة التشر

محدودة فيما يتصل بالممارسات الرقابية. والتحدي الذي يواجه العديد من الهيئات 

يعية هو أن المسؤولين التنفيذيين قد يتجاهلون الموازنات المعتمدة: حيث يقوم  التشر

يل الأموال بين الوزارات أو الإدارات  ثلاثة من كل خمسة مسؤولين تنفيذيين بتحو

يعية. كذلك فالاستعراض  دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئات التشر

التشريعي لتقارير مراجعة الحسابات محدود أيًضا: ولا يناقش ثلث الهيئات 

يعية تقرير مراجعة الحسابات على الإطلاق. أيًضا فالافتقار إلى الرقابة   التشر

 على نتائج مراجعة الحسابات يقوض فعالية توصيات مراجعة الحسابات، كما أن 

59 في المائة من البلدان التي شملها المسح لا تصدر أي تقرير عن الخطوات 

العلاجية المتخذة استجابةً لمراجعة الحسابات. 

تصور مستقبل أكثر انفتاحًا
لقد اعترفت حكومات عديدة بالفعل بقيمة الانفتاح المالي من خلال دمج الشفافية 

في قوانينها وأنظمتها. كذلك يُظهِر التقدم الثابت الذي شهدناه فيما يتصل بالميزنة 

المفتوحة على مدى العقد الماضي أن الحكومات تعمل على ترجمة هذه المبادئ 

والمعايير إلى ممارسات أفضل. ومع ذلك، ما تزال معظم البلدان بعيدة عن بلوغ 

حتى الحد الأدنى من المعايير للممارسات المقبولة. إن الافتقار إلى الشفافية، وندرة 

الفرص للمشاركة، والفجوات في الرقابة، من الأسباب التي تمنع أغلب البلدان من 

تحقيق الفوائد المحتملة المترتبة على توفير المزيد من انفتاح السياسات المالية. 

لنتخيل معًا ماذا قد يحدث إذا كان من الممكن توجيه كل الطاقة والوقت الذي 

يضعه الناس في احتجاجات الشوارع التي تحارب السياسات غير العادلة إلى الحوار 

البناء والتعاون بين البلدان والمواطنين. وللكي يتحقق ذلك، لا بد من الاعتراف بأن 

الميزنة المفتوحة جزء مهم من أي إستراتيجية للتجديد الاقتصادي والسياسي. 

وفي حين تبنت العديد من الحكومات والمواطنين أجندة الميزنة المفتوحة، فإن 

بعض البلدان تناضل من أجل ترجمة النوايا الحسنة إلى ممارسات أفضل، وقد لا 

تقتنع بلدان أخرى بعد. وقد يعتقد بعض أهل الهيئة أنهم يستفيدون من التعتيم، 

يقاومون الجهود التي تطالب بمحاسبتهم، وهو الاختيار الذي يتم على حساب  و

شعبهم، وكما أظهرت الاضطرابات الواسعة النطاق، فذلك يعني عادةً أنه يعرضون 

أنفسهم للخطر أيًضا. إن معدلات التقدم في إصلاح الميزنة المفتوحة بطيئة جدا إلى 

حد لا يمكن معه مواجهة الإحباط المتزايد إزاء حالة الاستئثار وعدم المساواة 

وتحقيق تقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية. ولمواجهة هذه التحديات الملحة، يجب 

يعًا في مجال الميزنة المفتوحة الآن. على البلدان أن تحقق تقدمًا كبيرًا وسر
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توحيد جميع أصحاب المصلحة في دعوة عالمية للعمل
إن الأمر يتطلب بذل جهود عالمية ونشاط مشترك مستدام من أجل التعجيل 

بالتقدم والوفاء بالوعود بتوفير الموازنة المفتوحة لجميع المواطنين. ولتحقيق هذه الغاية، 

يتعين علينا أن نتبنى نهجًا جديدًا يوحد كافة أصحاب المصلحة من خلال التعاون 

والالتزام والشراكة. واستنادًا إلى 13 عامًا من إجراء مسح الموازنة المفتوحة، ندعو 

الحكومات إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة لتحقيق أربعة أهداف طموحة 

وللكن يمكن تحقيقها في غضون السنوات الخمس المقبلة:

يات كافية من شفافية الموازنة. تسجيل البلدان 61 درجةً أو . 1  توفير مستو

أعلى في مقياس شفافية الموازنة في مسح الموازنة المفتوحة، وهو المعيار المرجعي 

يات كافية من المعلومات. فالحكومات تتيح على الأقل  فيما يتصل بتوفير مستو

ست من وثائق الموازنة الرئيسية الثماني للجمهور، وتتضمن وثائق الموازنة معلومات 

ذات مغزى وذات صلة في الموازنة يسترشد بها الطلب العام. مع إتاحة إمكانية 

الوصول إلى معلومات الموازنة بشكل كامل للجمهور، بما في ذلك الوصول عبر 

الإنترنت إلى البيانات المفتوحة في الوقت الحقيقي على أن يكون من السهل 

يلها واستخدامها. فهمها وتحو

يادة مشاركة الجمهور في الموازنة. تسجيل البلدان 41 درجةً أو أعلى في مقياس . 2 ز

يات  مشاركة الجمهور في مسح الموازنة المفتوحة، وهو المعيار فيما يتصل بمستو

مشاركة الجمهور المعتدلة. وتتيح الحكومات فرصةً واحدةً على الأقل لمشاركة 

الجمهور في عملية الموازنة لجميع الفروع الحكومية الثلاثة: الهيئة التنفيذية 

يعية والمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI(، وتطبيق مبادئ المبادرة  والتشر

العالمية للشفافية المالية )GIFT( الخاصة بمشاركة الجمهور في السياسات المالية.

تعزيز رصد عملية تنفيذ الموازنة والرقابة عليها. اتخاذ البلدان خطوات لضمان . 3

التنفيذ الكامل لموازناتها وفقًا لأهدافها، مع شرح أي انحرافات عن الموازنات 

المعتمدة على نحو ملائم للجمهور. فضلاً عن تعزيز الهيئات التشريعية من رقابتها 

على تنفيذ الموازنة ودعوة الجمهور إلى المساهمة والمشاركة. في حين يحقق مراجعو 

الحسابات في حدوث انحرافات بين الموازنات المخططة والمنفذة، مع إدخال 

الجمهور حيثما أمكن، ونشر النتائج التي توصلوا إليها. وبعد ذلك، قيام الهيئات 

يعية والمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات بمتابعة وضمان اتخاذ الحكومات  التشر

التنفيذية تدابير علاجية لمعالجة توصيات مراجعة الحسابات.

مواصلة تحسين الميزنة المفتوحة. إسراع البلدان من إحراز تقدم في إصلاح . 4

الميزنة المفتوحة والمواصلة على هذا النهج، ذلك أن الحكومات تعمل على إضفاء 

الطابع المؤسسي على شفافية الموازنة وممارسات المشاركة، والتعهد بالتزامات 

عامة بشأن الميزنة المفتوحة، وترسيخ ممارسات جديدة للميزنة المفتوحة في 

القوانين واللوائح، مع الاستثمار في القدرة والمؤسسات اللازمة لإصلاحات 

الميزنة المفتوحة.



 تورنتو، كندا. الاحتجاج على خفض موازنة 

الصحة العامة والخدمات الأخرى. 9 نوفمبر 2019.



 يأتي إصدار مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 خلال أوقات تتسم بالتناقض 

 وعدم الاستقرار. ولم يسبق للإنسانية من قبل قط أن كانت بهذا القدر من الثراء 

يات أعلى من الناتج الاقتصادي. ورغم هذا فإن السخط الشعبي  أو حققت مستو

ية الناس لأوجه التفاوت الاقتصادي، وفروق الهيئة،  آخذ في الارتفاع مع رؤ

والممارسات الفاسدة التي تركز فوائد النمو بين أيدي قلة من الناس. وفي الأشهر 

 الأخيرة، شهدت البلدان مظاهرات وإضرابات وانتفاضات في أماكن متنوعة 

مثل تشيلي وفرنسا ولبنان والعراق والإكوادور وغيرها. وهذا الارتفاع المفاجئ في 

النشاط السياسي يُشّكِل إشارةً واضحةً إلى أن الهياكل الحالية للسلطة والتمثيل لا 

تعالج مظالم أولئك الذين يشعرون بأنهم تخلفوا عن الركب. 

يل العام والموازنات  يرتبط قدر كبير من هذا السخط بشكل مباشر بقضايا التمو

يادة  الحكومية: خفض الإنفاق في القطاعات الاجتماعية وشبكات الأمان، وز

 الضرائب على أقل القادرين على الدفع، وإساءة استخدام الموارد العامة. وفي 

حين قد تكون هذه الإخفاقات في سياسة الموازنة والعملية بمثابة المحرك الرئيسي 

يل العام قد يكون واحدًا من أقوى  للاحتجاج الشعبي المتزايد، فإن إصلاح التمو

الخطوات لإعادة بناء الثقة العامة وتعزيز المشاركة الديمقراطية اللازمة لخلق 

مجتمعات عادلة ومستدامة. إذ تؤثر قرارات الحكومة بشأن كيفيه تدبير الموارد 

العامة وإنفاقها علي جميع المواطنين ومعيشتهم ومستقبل أسرهم ومجتمعاتهم. وتؤثر هذه 

القرارات على ما إذا كانت الموارد العامة تعزز النمو الشامل أو توسع الانقسامات 

الاقتصادية. وأيًضا تؤثر كيفية اتخاذ هذه القرارات على شعور الناس إما بأنه يتم 

تقديرهم وأخذهم في الاعتبار أو تجاهلهم أو استبعادهم. وفي حين تناضل المجتمعات 

في مختلف أنحاء العالم لإصلاح العقد الاجتماعي المعطل، فإن إنشاء أنظمة هادفة 

وشاملة للميزنة المفتوحة من الممكن أن يفتح قنوات جديدة لإعادة ربط الحكومات 

والمواطنين من جديد. 

 .1 
مقدمة

17

" في وقت التحولات السياسية التكتونية حيث خسر الساسة 
والإيديولوجيات القديمة اللكثير من مصداقيتهم، فإن الأمر 
الذي لم يفقد مصداقيته هو الرغبة والحق في السماع لصوت 

الجمهور وآخذه في الحسبان". 
 برانكو ميلانوفيتش، "التفاوت العالمي: الثورة رقم 9: 

لماذا العالم في ضجة الآن". 23 نوفمبر 2019.
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والواقع أن بعض البلدان تتخذ بالفعل خطوات تدريجية أو جريئة في بعض 

يلندا  الحالات لضمان إضفاء الطابع الديمقراطي على الموازنات. وقد ركزت نيوز

نظام ميزانيتها على الرفاه لضمان استفادة الجميع استفادةً كافيةً من الإنفاق العام 

يا الجنوبية مبادرات للميزنة التشاركية على  والنمو الاقتصادي. وقدمت البرتغال وكور

ياته.  مستوى البلدانة لتحسين توجيه الاستثمار العام نحو احتياجات الشعب وأولو

بعد اندلاع إحتجاجات السترات الصفراء في عام 2018، أطلقت الحكومة 

الفرنسية نقاًشا كبيرًا لتشجيع مناقشة جماعية حول قضايا المصلحة الوطنية، بما في 

ذلك "الضرائب والإنفاق العام". وتبين هذه الأمثلة، إلى جانب أمثلة أخرى كثيرة 

تم تسليط الضوء عليها في هذا التقرير، إمكانية قيام الحكومات والمواطنين بإيجاد 

طرق جديدة وأفضل لإيجاد أرضية مشتركة حول كيفية استخدام الموارد العامة 

لتحسين الحياة.

قياس الموازنات المفتوحة  
ُلح من المجتمع  تم إطلاق مسح الموازنة المفتوحة في عام 2006 استجابةً للطلب الم

المدني والمنظمات الدولية وغيرها بشأن توفير وصول أفضل لمعلومات الموازنة 

الحكومية. وركزت الجولات الأولية من المسح على الشفافية: مدى إصدار الحكومة 

معلومات الموازنة في الوقت المناسب، الشاملة والمفيدة. واليوم، ما تزال الشفافية 

جزءًا جوهريًا من المسح ويجري تقييمها من خلال مجموعة متسقة من المؤشرات 

التي تتبع التقدم المحرز في شفافية الموازنة على مر الزمن. 

في الجولات اللاحقة، أضاف مسح الموازنة المفتوحة تقييمات في مجالين إضافيين 

ُمِكن  يين للمساءلة في الموازنة، وهما: مشاركة الجمهور والرقابة. فمشاركة الجمهور ت ضرور

يات  المواطنين من استخدام معلومات الموازنة للمساهمة في المداولات المتعلقة بأولو

السياسات وفي نهاية المطاف القرارات. وللكي يحدث هذا يتعين على المؤسسات 

الحكومية، الهيئة التنفيذية، والهيئات التشريعية، ومؤسسات مراجعة الحسابات، 

أن تعمل على خلق مساحات مفتوحة للحوار والتبادل حيث يدعى كل الناس، 

ياء فقط، إلى تبادل وجهات النظر. وتعتمد مشاركة الجمهور  ياء والأقو وليس الأثر

يعية ومراجعي الحسابات، التي  النشطة أيًضا على هيئات الرقابة، من الهيئات التشر

يض والموارد اللازمة لفحص الهيئة التنفيذية. ويمكن لهذه الهيئات أن  لديها التفو

تعزز الشفافية وأن تكفل تنفيذ الموازنات بما يتماشى مع أهدافها. ومن ثم، ضمان أن 

الموازنات المفتوحة ليست شفافةً فحسب، بل إنها تقدم أيًضا فرًصا لمشاركة الجمهور 

الشاملة والرقابة الجيدة من قِبل مؤسسات مستقلة.  

هذه هي الجولة السابعة من مسح الموازنة المفتوحة: المقياس العالمي الوحيد المستقل 

والمقارن القائم على الحقائق لهذه المكونات الأساسية الثلاثة للمساءلة في الموازنة 

ية. وتجري  — وهي الشفافية والمشاركة والرقابة — على مستوى الحكومة المركز

البحوث المتعلقة بمسح الموازنة المفتوحة مجموعات أو باحثين من المجتمع المدني في 

يكمل كل باحث   البلدان البالغ عددها 117 بلدًا التي شملها المسح في هذه الجولة. و

 استبيانًا يتضمن 145 سؤالاً مسجلاً استنادًا إلى منهجية تستخدم المعايير الدولية. 

على أن يقوم خبراء نظراء مستقلين باستعراض جميع الاستبيانات، وتدعو الحكومات 

 )IBP( يع النتائج، وتراجع مؤسسة شراكة الموازنة الدولية إلى التعليق على مشار

جميع الاستبيانات لضمان قابلية المقارنة بين البلدان. 

يقدم المسح أداةً للحكومات، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية لفهم أين وكيف 

يمكن تحسين شفافية الموازنة، ومشاركة الجمهور، والرقابة. ومن الممكن أن تعمل 

النتائج على تحفيز المحادثات ودفع المؤسسات إلى إعادة النظر في ممارساتها بحيث 

تخدم الغالبية العظمى من ناخبيها على نحو أفضل.  
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هيكل التقرير 
يعرض هذا التقرير نتائج مسح للموازنة المفتوحة لعام 2019 حول شفافية الموازنة، 

والفرص الرسمية لمشاركة الجمهور، ودور مؤسسات الرقابة في 117 بلدًا جرى 

تقييمها في هذه الجولة.

الفصل 2 يعرض الحالة الراهنة لشفافية الموازنة في جميع أنحاء العالم، استنادا إلى 

يات ثماني وثائق رئيسية للموازنة. وتقدم  109 مؤشرًا حول مدى التوافر العام ومحتو

النتائج لمحة سريعة عن شفافية الموازنة العالمية في 31 ديسمبر 2018. 

الفصل 3 يتناول الاتجاهات في شفافية الميزانية على مر الزمن. وبمقارنة نتائج هذه 

الجولة السابعة من المسح بنتائج التقييمات السابقة، يستكشف هذا الفصل العوامل 

المحركة للتقدم المحرز والتحديات التي تعوق إحراز تقدم أسرع نحو تحقيق تحسينات 

مستمرة في شفافية الموازنة. 

الفصل 4 يستعرض نتائج المسح عن مشاركة الجمهور، استنادًا إلى 18 سؤالاً تُقيِّم 

مدى الفرص المجدية لمشاركة الجمهور في عملية الموازنة. وتُظهِر العديد من دراسات 

الحالة للممارسات المبدعة في مختلف أنحاء العالم كيف يمكن للبلدان أن تبدأ في 

إشراك الجمهور أثناء عملية الموازنة. 

يعية ومؤسسات مراجعة  الفصل 5 يبحث دور مؤسسات الرقابة، مثل الهيئة التشر

الحسابات العليا، استنادًا إلى 18 سؤالاً حول الاستقلال القانوني للمؤسسات 

والأدلة على ممارسات الرقابة.

الفصل 6 يمثل دعوةً إلى العمل من أجل أن يتوحد جميع أصحاب المصلحة حول 

جدول أعمال مشترك يتألف من أربع إجراءات رئيسية يمكن أن تتحقق خلال 

خمس سنوات.
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يقيا: يجتمع مسؤولون حكوميون ومنظمات مجتمع مدني من  يا، جنوب أفر بريتور

 خمس بلدان لإطلاق برنامج "مسرع الانفتاح المالي" التجريبي. 

2 مارس 2020. )المربع 4.1(
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إن الوصول إلى معلومات شاملة وفي الوقت المناسب حول ميزانية الحكومة هو 

نقطة البداية لمشاركة الجمهور في السياسة المالية. يعرض هذا الفصل النتائج العالمية 

ية بالنسبة للبلدان البالغ عددها 117 بلدًا التي  المتعلقة بشفافية موازنة الحكومة المركز

يقدم لمحةً عن حالة شفافية  تم تقييمها في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019، و

الموازنة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018. وتستند منهجية المسح إلى المعايير الدولية 
للشفافية المالية التي تنطبق على جميع البلدان.1 

تعكس درجة شفافية الموازنة في مسح الموازنة المفتوحة تقييمًا لثماني وثائق أساسية 

للموازنة ينبغي أن تكون متاحةً للجمهور خلال دورة الموازنة. ويرد في الجدول 2.3 

عرًضا عامًا لهذه الوثائق. ويشمل المسح 109 سؤالاً لتقييم مدى توافر هذه الوثائق 

الثماني للجمهور وشمولية المعلومات التي تتضمنها. وقد تم تخصيص لكل بلد درجة 

تتراوح بين 0 و100 على أساس المتوسط البسيط للردود على هذه الأسئلة، مما 

 يؤدي إلى ترتيب عالمي لشفافية الميزانية يُطلق عليه "مؤشر الميزانية المفتوحة" 

)الشكل 1.1(. 

 )IBP( وقد أظهرت التحليلات السابقة التي أجرتها مؤسسة شراكة الموازنة الدولية

أن درجة الشفافية البالغة 61 درجةً هي الحد الأدنى المرجعي الذي يشير إلى توفير 

كميات كافية من المعلومات للجمهور وأنها تستطيع دعم النقاش العام المستنير بشأن 

الموازنة. وتقترب هذه النتيجة من مستوى المعلومات المقدمة عندما تنشر البلدان 

جميع الوثائق أو معظمها بمعلومات أساسية عن النفقات والإيرادات والديون 

وتوقعات الاقتصاد الكلي والأداء غير المالي.2ويستكشف هذا الفصل أيًضا 

يات كافية من الشفافية أو أعلى منها. خصائص وممارسات البلدان التي تحقق مستو

.2 
حالة شفافية الموازنة
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يات شفافية  ما تزال مستو
الموازنة محدودة

في تقرير مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019، بلغ متوسط معدل شفافية الموازنة 

العالمية في 117 بلدًا شملتها هذه الجولة من المسح 45 درجةً من أصل 100، وهو 

ما يعني أن العديد من البلدان لا تصدر وثائق الموازنة الرئيسية أو لا تكشف عن 

يتراوح نطاق الدرجات المدرجة في هذا المتوسط  معلومات أساسية في وثائقها. و

يلندا، إلى أدنى درجة   العالمي بين 87 درجة في البلد الأعلى تصنيفًا، وهي نيوز

يلا وجزر القمر. وهي صفر في كٍل من اليمن وفنزو

تم تجميع البلدان في خمس فئات من الأداء على أساس شفافية الموازنة وذلك 

استنادًا إلى درجاتها. إن أفضل البلدان أداء لديها معدل للشفافية يبلغ 81 درجةً 

أو أكثر وهي أعلى فئة للشفافية حيث تقدم الحكومات معلومات مكثفة لالجمهور. 

ويشمل مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 ستة بلدان ضمن الفئة الأعلى، وهي: 

يل )الشكل 2.1(. يقيا والسويد والمكسيك وجورجيا والبراز يلندا وجنوب أفر نيوز

وتقل معظم البلدان في المسح — 86 أو 74 في المائة من جميع البلدان التي تم 

يات الكافية وتسجل 60 درجةً أو أقل. بيد أنه يمكن العثور  تقييمها — عن المستو

على أمثلة للممارسات الأقوى في مجال شفافية الموازنة في جميع مناطق العالم تقريبا. 

وفي مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019، يوجد في كل منطقة، باستثناء جنوب 

آسيا، بلدًا واحدًا على الأقل يفي بمعايير الشفافية فيما يتعلق بالمعلومات الكافية في 

الموازنة أو يتجاوز ذلك الرقم القياسي )الجدول 2.1(. 

 الدرجات الأعلى تعني 
نتائج أفضل

تتميز البلدان ذات الأداء الأفضل فيما يتعلق بشفافية الموازنة بنتائج أعلى، في 

المتوسط، فيما يتعلق بمؤشرات الحوكمة والتنمية. وكما هو مبين في الجدول 2.2، فإن 

يات كافية من شفافية الموازنة في مسح الموازنة المفتوحة  البلدان التي حققت مستو

لعام 2019 لديها أيًضا ما يلي:

الجدول    2.1 توجد البلدان التي لديها شفافية كافية في الموازنة بحسب مسح 
الموازنة المفتوحة لعام 2019 في جميع المناطق تقريبًا

النتيجةالبلدالمنطقة

يلانداشرق آسيا والمحيط الهادي 87نيوز

79أستراليا

76الفلبين

70إندونيسيا

62اليابان

يا الجنوبية 62كور

61تايلاند

81جورجيا

74روسيا

يا 71بلغار

68كرواتيا

68سلوفينيا

64رومانيا

63أوكرانيا

ية قيرغيزستان 63جمهور

82المكسيكأمريكا اللاتينية والكاريبي

81البرازيل

76بيرو

ية الدومينيكان 75جمهور

65غواتيمالا

يقيا 61الأردنالشرق الأوسط وشمال إفر

يقيا جنوب الصحراء اللكبرى يقياإفر 87جنوب إفر

86السويد

80النرويج

76الولايات المتحدة

74فرنسا

71كندا

يطاليا 71إ

70الممللكة المتحدة

69ألمانيا

66البرتغال

أوروبا الشرقية ووسط آسيا

 أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة وكندا

أنظمة ديمقراطية أقوى؛ 	 

يات فساد متصورة منخفضة؛ 	  مستو

يات تنمية وثروة مرتفعة؛ 	  مستو

يرادات ضريبية مرتفعة؛  	  معدلات تحصيل إ

يات تفاوت أقل. 	  مستو
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تتسق هذه الاتجاهات مع البحوث السابقة بشأن فوائد الميزنة المفتوحة، التي تشمل 

الحد من الفساد، وخفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز المساءلة الانتخابية، وتحسين 
تخصيص الموارد.3

الجدول   2.2 البلدان التي لديها شفافية كافية في الموازنة في مسح الموازنة 

المفتوحة لعام 2019 لديها أيًضا نتائج أفضل بشأن التدابير السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية الأخرى.

 المؤشرات السياسية 
والاجتماعية الاقتصادية

 درجة الشفافية 60 
أو أقل )غير كافية( 

درجة الشفافية 61 
أو أعلى )كافية(

 متوسط درجة شفافية الموازنة 
)0 إلى 100(

 35 72

54 35 مؤشر تصورات الفساد )0 إلى 100(

الديمقراطية الليبرالية، أنواع الديمقراطية 
)0 إلى 1(

0.340.58

0.640.83مؤشر التنمية البشرية )0 إلى 1(

الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي )%(

%15%18

 حصة الدخل القومي 
من 10 في المئة )%(4

%47%38

الناتج المحلي الإجمالي/معادل القوة 
يكي( الشرائية )دولار أمير

 30.067 دولار 12.581 دولار 

المصادر الشفافية الدولية )مؤشر تصورات الفساد(، أنواع الديمقراطية )الديمقراطية الليبرالية – أنواع 
الديمقراطية(، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )مؤشر التنمية البشرية(، والمعهد العالمي للتنمية التابع 

للأمم المتحدة )الإيرادات الضريبية غير المتعلقة بالموارد كحصة من الناتج المحلي الإجمالي للحكومة العامة 
باستثناء الضمان الاجتماعي(، وقاعدة البيانات العالمية عن عدم المساواة )حصة الدخل القومي الأعلى 

10 في المائة(، البنك الدولي )الناتج المحلي الإجمالي(.5

وفي إطار هذه الاتجاهات العامة، يرى مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 أن 

يات التنمية لديها يمكنها أن تؤدي أداءً جيدًا  البلدان على بغض النظر عن مستو

يل من البلدان ذات  يقيا والبراز فيما يتصل بشفافية الموازنة: وتعد جنوب أفر

الدخل المتوسط إلى المرتفع، وتوفر معلومات واسعة عن الموازنة للجمهور. كذلك 

ية قيرغيزستان وأوكرانيا من البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض  فجمهور

 التي حققت مكاسب كبيرة فيما يتصل بشفافية الموازنة في السنوات الأخيرة، 

وتتم مناقشة ذلك في دراسة الحالة ضمن الفصل 3. 

ية بين الديمقراطية وشفافية الموازنة، فهناك بلدان تقع خارج  رغم وجود علاقة قو

هذا الاتجاه. فبعض الديمقراطيات الليبرالية توفِّر قدرًا محدودًا من شفافية الموازنة، 

يكا، في حين تستطيع بلدان أخرى مصنفة باعتبارها استبدادية  مثل إسبانيا وكوستار

يات أعلى من شفافية الموازنة، مثل روسيا والأردن.6 بيد أن الافتقار  أن توفِّر مستو

يات الديمقراطية يمكن أن يمنع الجمهور والمجتمع المدني من  إلى الحقوق والحر

استخدام معلومات الموازنة لإشراك الحكومة في المناقشات المتعلقة بسياسات 

يض الفوائد المتأتية من جهود الميزنة المفتوحة. الموازنة وتقو

6
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الشكل 2.1 لا تتمتع غالبية البلدان التي شملها مسح الموازنة المفتوحة )OBS( لعام 2019 بشفافية كافية في الموازنة.
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الوصول إلى وثائق الموازنة 
الرئيسية 

ية المتعلقة بتوفر وثائق  إن معدل شفافية الموازنة في بلد ما يعكس الممارسات القطر

الموازنة الرئيسية الثماني وشمولية مضمون تلك الوثائق التي تكون متاحةً للجمهور. 

ياتها.  وتتناول الأجزاء المتبقية من هذا الفصل كلا من توافر الوثائق المنشورة ومحتو

هناك اعتراف وإدراك دوليين بأن وثائق الموازنة الثماني التي جرى تقييمها في المسح 

ية لاطلاع الجمهور على نحو كامل على المراحل الأربع من دورة الموازنة.  ضرور

وتشمل هذه المراحل:

 الصياغة – عندما يقوم الجهاز التنفيذي بصياغة 	 

مقترح الموازنة؛ و

يعية الموازنة،	   الموافقة – عندما تناقش الهيئة التشر

 وتضيف تعديلات إليها وتوافق عليها؛ و

التنفيذ – عندما تنفذ الجهة التنفيذية الموازنة؛ و	 

 الرقابة – عندما تقوم المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات 	 

يعية باستعراض نتائج الموازنة وتقييمها. والهيئة التشر

ية   يرى مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 أن العديد من هذه الوثائق الضرور

غير متوفرة للمجال العام )الجدول 2.3(. ومن مجموع 936 وثيقة ينبغي أن تصدر 

عن 117 بلدًا من البلدان التي شملها المسح، لم تتوفر سوى 622 وثيقةً. وهذا يعني 

أن واحدة من كل ثلاث وثائق أساسية للموازنة غير متاحة للجمهور في جميع 

البلدان التي تم تقييمها.

يطة عالمية لشفافية الموازنة   الشكل 2.2خر
في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019.

ضخمة
)80–61(

مكثفة
)100–81(

محدودة
)60–41(

أدنى حد
)40–21(

غير كافية أو معدومة
)20–0(
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يتم نشر علنًا المزيد من المعلومات عن صياغة الموازنة والموافقة عليها أكثر من 

المعلومات المتعلقة بتنفيذها والرقابة عليها. في حين أن 86 في المئة من البلدان تنشر 

م من الهيئة التنفيذية، لم ينشر سوى 74 في المئة تقرير نهاية  مقترح الموازنة المُقّدَ

العام )الجدول 2.3(. وهناك وثيقة واحدة على الأقل لتنفيذ الموازنة مثل التقرير 

السنوي، أو الاستعراض نصف السنوي، أو تقرير نهاية العام مفقودة في 84 دولةً 

يات الشفافية في مرحلة  في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019. إن انخفاض مستو

تنفيذ عملية الموازنة من شأنه أن يقوض الرقابة العامة الفعالة على ما إذا كانت 

الحكومة تنفذ الموازنة كما هو مخطط لها أم لا. وقد وجدت مؤسسة شراكة الموازنة 

الدولية )IBP( حول تنفيذ الموازنة في 35 بلدًا أن هذه الحكومات في المتوسط 

أنفقت موازناتها الموافق عليها بنسبة 10% تقريبًا، بل وأكثر من ذلك بنقص 

الإنفاق في المتوسط بنسبة 14% في البلدان ذات الدخل المنخفض التي شملتها 

ية للمسائلة عن الانحرافات في  الدراسة.7ولذلك، فوثائق تنفيذ الموازنة ضرور

الإنفاق ولشرح أي أثر على تقديم الخدمات.

إن ضمان إتاحة وثائق وبيانات الموازنة علنًا يشكل نقطة الانطلاق لتحقيق شفافية 

جيدة في الموازنة، وللكن في نهاية المطاف المعلومات التي تحتوي عليها هي التي 

تشكل أهميةً كبرى. وتميل البلدان التي تنشر المزيد من وثائق الموازنة الرئيسية إلى 

الحصول على درجات أعلى من الشفافية في الموازنة )الشكل 2.3(. إذ توفِّر البلدان 

التي حصلت على 61 درجة أو أكثر في شفافية الموازنة ما لا يقل عن ست من 

م من الهيئة  الوثائق الرئيسية الثماني للجمهور، بما في ذلك مقترح الموازنة المُقّدَ
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التنفيذية، والموازنة التي تم اعتمادها، وتقرير نهاية العام، وتقرير مراجعة الحسابات. 

بيد أن أربعة بلدان في المسح تنشر جميع وثائق الموازنة الرئيسية الثمانية، ومع ذلك 

ما تزال تعتبر غير كافية لضمان شفافية الموازنة لأن وثائقها تتضمن معلومات 

محدودة.8فعلى سبيل المثال، تنشر كمبوديا كل وثائق الموازنة الرئيسية الثمانية، وللكنها 

لم تحصل سوى على 32 درجةً في تقييم شفافية الموازنة بحسب مسح الموازنة 

المفتوحة لعام 2019، لأن العديد من الوثائق تفتقر إلى التفاصيل الأساسية. 

نشر الوثائق التي تم إصدارها بالفعل يمكن أن يكون 
يعًا للحكومات مكسبًا سر

وبوسع بعض البلدان أن تعمل على تحسين ممارساتها الخاصة بشفافية الموازنة بمجرد 

ضمان نشر الوثائق التي تصدرها بالفعل في الوقت المناسب. وفي مسح الموازنة 

 المفتوحة يتم تقييم وثائق الموازنة وإتاحتها للجمهور عند نشرها على الإنترنت، مجانا، 

في إطار زمني معقول من قبل المؤسسة التي تصدرها. وتعد هذه المعايير مهمة 

لوصول الجمهور إلى معلومات مجدية وعملية بشأن قرارات الموازنة. ففي السودان على 

سبيل المثال، لم تنشر الموازنة المعتمدة لعام 2018 على شبكة الإنترنت إلا بعد 

مرور ما يقرب من 11 شهرًا على إقرار الموازنة، الأمر الذي حد وقلل من إمكانية 

استخدام المعلومات لكل من يحاول تحديد ومراقبة الإنفاق العام المعتمد.  

مرحلة دورة الموازنة
وثائق الموازنة الرئيسية

رقم البلدان التي شملها المسح 
التي تقوم بالنشر 
)من أصل 117(

الصياغة

البيان التمهيدي للموازنة: يكشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح 
م من الهيئة التنفيذية، ويحدد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات  الموازنة المُقّدَ

المتوقعة والنفقات والديون.
58%50

يعية  م من الهيئة التنفيذية: تقدمه الهيئة التنفيذية إلى الهيئة التشر مقترح الموازنة المُقّدَ
لاعتماده؛ ويذكر بالتفصيل النفقات والإيرادات والديون؛ والتغييرات المقترحة في 

السياسات؛ ومعلومات آخري عن الوضع المالي للدولة.
101%86

يعية.الموافقة 89%104الموازنة المقررة: الموازنة التي أقرتها الهيئة التشر

الصياغة/الموافقة
م من الهيئة  موازنة المواطنين: إصدار بسيط وبطابع فني أقل لمقترح الموازنة المُقّدَ

 التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة، مُصمم خصيًصا لنقل المعلومات 
الرئيسية إلى الجمهور.

72%62

التنفيذ

ية: تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها  التقارير الدور
يات المختلفة؛ والتي   والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستو

يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر.
86%74

 الاستعراض نصف السنوي: تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى نصف 
السنة المالية بما في ذلك استعراض الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة.

37%32

 تقرير نهاية السنة: يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي 
في الغالب على تقييم للتقدم الحادث نحو إنجاز أهداف سياسة الموازنة.

86%74

الرقابة
تقرير المراجعة: صادر عن المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات، تعمل هذه الوثيقة على 

فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية السنة للحكومة.
78%67

الجدول 2.3 عدد البلدان التي تنشر وثائق الموازنة الرئيسية بحسب مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019.

نسبة البلدان التي شملها 
المسح التي تقوم بالنشر



29

مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019

يرى مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 أن 19 في المئة من جميع الوثائق التي تم 

إصدارها لم تكن متاحةً للعامة. فقد أصدر 79 بلدًا، أو ما يعادل ثلثي البلدان التي 

شملها المسح، وثيقةً واحدة على الأقل لم تكن متاحةً للجمهور إما بسبب تأخر النشر، 

أو لأنه تم إصدارها فقط للاستخدام الحكومي الداخلي، أو لم تنشر على شبكة 

الإنترنت. فالوثائق التي يتم إصدارها ولا تتم إتاحتها للجمهور أكثر شيوعًا في الشرق 

يقيا جنوب الصحراء اللكبرى  يقيا وجنوب آسيا وأفر  الأوسط وشمال أفر

)الشكل 2.4(. وفي هذه المناطق الثلاث، يتم إصدار 32 في المائة من جميع الوثائق 

التي ينبغي أن تكون متاحةً وللكن لا يتم نشرها على الإنترنت في الوقت المناسب.

 المربع 2.1 ماذا لو كانت جميع وثائق الموازنة التي 
تصدرها البلدان متاحةً للجمهور؟

وجد مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 أن 182 وثيقةً في 79 بلدًا غير متاحة للجمهور 
على الإنترنت في الوقت المناسب. وإذا أتاحت كل الحكومات هذه الوثائق للجمهور 

وبافتراض متوسط درجات المحتوى العالمي لكل نوع من أنواع الوثائق فإن معدل شفافية 
الموازنة العالمية قد يقفز بمقدار تسع نقاط، من 45 إلى 54، وهو ما قد يشكل أكبر 
يات  يادة منذ بدأ مسح الموازنة المفتوحة.9ورغم أن المكسب المحتمل الفعلي لمستو ز

شفافية الموازنة يظل غير مؤكد، فإن هذا التوقع يُظهِر أن كميات كبيرة من معلومات 
الموازنة من الممكن أن توفرها الحكومات، في إطار زمني قصير نسبيًا، إذا شاركت 

الحكومات هذه الوثائق على شبكة الإنترنت في الوقت المناسب. 
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الشكل 2.3 البلدان التي تنشر المزيد من وثائق الموازنة لديها درجات أعلى من الشفافية في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019.
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الممارسة الناشئة على بيانات الموازنة المقروءة آليًا
بالإضافة إلى نشر وثائق الموازنة، توفر بعض الحكومات أيًضا إمكانية الوصول إلى 

يادة الوصول إليها واستخدامها.  معلومات الموازنة بأشكال أخرى تشجع على ز

وتشكل وثائق الموازنة الأساس الذي تقوم عليه شفافية الموازنة، لأنها تتضمن 

تفسيرات وتحاليل تساعد الجمهور على فهم قرارات الموازنة. وللكن بعض مستخدمي 

المعلومات الخاصة بالموازنة، مثل محللي موازنة المجتمع المدني، يريدون أيًضا الوصول 

إلى معلومات الموازنة في أشكال البيانات المفتوحة، والتي يمكن قراءتها آليًا ويسهل 

يلها واستكشافها. ويتضمن المسح أسئلةً حول ما إذا كانت  استخدامها وتحو

معلومات الموازنة متوفرة في تنسيقات يمكن قراءتها آليًا، وللكن لا يتم تسجيلها 

كجزء من مقياس الشفافية في مسح الموازنة المفتوحة. 

في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019، يوفر حوالي نصف البلدان التي تم تقييمها 

— 61 من أصل 117 — بيانات بتنسيقات يمكن قراءتها آليًا لوثيقة موازنة 

واحدة على الأقل. وتوفر البلدان ذات الدرجات الأعلى في مسح الموازنة المفتوحة 

يلندا بيانات الموازنة   المزيد من بيانات الموازنة المفتوحة: تُصّدِر كندا وجورجيا ونيوز

المتعلقة بجميع وثائق الموازنة أو معظمها، وهي من بين البلدان التي حققت أعلى 

درجات الشفافية. وفي اتجاه مفاجئ، يصبح الوصول إلى البيانات أكثر شيوعًا أثناء 

تنفيذ الموازنة عنه خلال صياغة الموازنة أو إقرارها: كما أن 51 من 86 بلدًا لديها 

ية عامة متاحة للجمهور تقدم بعض أو كل بيانات تنفيذ الموازنة الخاصة  تقارير دور

بها في أشكال قابلة للقراءة آليًا. ويجمع مسح الموازنة المفتوحة هذه المعلومات إذ 

يةً عليا للمجتمع المدني والجمهور. ويمكن للحكومات  أصبحت قابلية القراءة آليًا أولو

يق العمل مع المجتمع المدني  أن تزيد من تعزيز جهودها في مجال الشفافية عن طر

لإصدار بيانات الموازنة بتنسيقات ستكون أكثر فائدةً لهذه الفئات. 

يات وثيقة الموازنة  تحسين محتو
ينظر الجمهور إلى وثائق الموازنة للحصول على معلومات حول ما تموله الحكومة، 

يادة العائدات، وكم من الديون والاقتراض الذي تأخذه  وكيف تعمل على ز

يقيم مسح الموازنة  الحكومة، ونتائج الإنفاق الحكومي، وغير ذلك من المعلومات. و

المفتوحة توافر الوثائق للجمهور وما إذا كانت تحتوي على المعلومات الأساسية 

المطلوبة بموجب المعايير الدولية. 
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الشكل 2.4 تتفاوت حصة الوثائق التي يتم إصدارها، وللكنها غير متاحة للجمهور، بحسب المنطقة.
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مة من الهيئة التنفيذية وتقارير نهاية العام من أهم الوثائق   فمقترحات الموازنة المُقّدَ

في دورة الموازنة ويجب أن تحتوي علي معلومات عن ستة موضوعات رئيسية، 

وهي: النفقات والإيرادات والديون وإسقاطات الاقتصاد الكلي والمخاطر المالية 

والمعلومات المتعلقة بالسياسات والأداء. وبالنظر إلى متوسط درجات الأسئلة 

الواردة في مسح الموازنة المفتوحة لكل موضوع عن الوثائق المتاحة للجمهور، يرى 

تقرير مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 أن معظم الوثائق توفر بعض التفاصيل 

عن النفقات والإيرادات، وللكنها تفتقر إلى المعلومات عن المخاطر المالية، 

وإسقاطات الاقتصاد الكلي، والسياسات والأداء )الشكل 2.5(.

ويشكل نقص المعلومات عن المخاطر المالية مصدر قلق خاص نظرًا للتقارير 

يقيا جنوب الصحراء  يات الديون، ولا سيما في أفر الأخيرة عن ارتفاع مستو

يات  اللكبرى.11 فوثائق الموازنة لا تكشف في كثير من الأحيان ما إذا كانت مستو

الاقتراض المقترحة مستدامة، أو كم الديون التي يحتفظ بها المقرضون الأجانب 

وقد يكون سدادها أصعب إذا تقلب أسعار الصرف. وفي مسح الموازنة المفتوحة 
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مة من الهيئة التنفيذية وتقارير نهاية السنة. الشكل 2.5 شمولية المواضيع الرئيسية في مقترحات الموازنة المُقّدَ

لعام 2019، يكشف 94 بلدًا من أصل 117 بلدًا عن حجم الاقتراض الجديد 

اللازم لتغطية العجز في الموازنة للعام المقبل. بيد أن 41 بلدًا فقط هي التي أبلغت 

 عن عبء الدين الإجمالي وما إذا كان هذا الدين مستعارًا من المقرضين المحليين 

أو الأجانب. وعلاوة على ذلك، لا يظهر سوى 26 بلدًا أي تحليل لاستدامة 

يل. وفي غياب هذه المعلومات، لا يملك أعضاء  يل الحكومي في الأجل الطو التمو

الجمهور أي رأي حول ما إذا كانت الحكومة تتخذ قرارات محفوفة بالمخاطر بشأن 

الديون الجديدة والاقتراض.

بوسع الحكومات أن تعزز مضمون وثائق الموازنة من خلال الاستجابة للطلب العام 

على معلومات محددة في الموازنة. على سبيل المثال، كانت العديد من منظمات 

المجتمع المدني في أميركا اللاتينية تطالب بمعلومات أفضل عن النفقات الضريبية 

يق الإعفاءات الضريبية أو  — العائدات التي تخلفها الحكومات عن طر

التخفيضات بالنسبة لمجموعات بعينها — للكي تفهم تأثير هذه القرارات على 

التفاوت بين الناس.12 ورغم هذا فإن قلة من الحكومات تقدم هذه المعلومات في 

مقترحاتها الخاصة بالموازنة. وفي حين أن البلدان عموما لديها تقارير أفضل عن 

يراداتها، فإن 17 بلدًا فقط من 117 بلدًا التي شملتها المسح تقدم  مصادر إ

معلومات مفصلة عن المبررات والإيرادات المفقودة من النفقات الضريبية. وفي 

المكسيك، سعت مجموعة فوندار للمجتمع المدني إلى إطلاق هذه المعلومات، وبعد 

الفوز في معركة قضائية، استخدمت المعلومات لإقناع الحكومة بالتخلص من 

يرها بأي قدر من المصداقية؛ وهذا من شأنه أن  النفقات الضريبية التي لم يكن تبر

يزيد من العائدات المتاحة التي تستطيع الحكومة أن تستخدمها لتلبية مطالب 
احتياجات عامة أخرى.13

م من الهيئة التنفيذية )52 سؤالاً( وتقرير نهاية العام )13 سؤالاً(.10 المعدلات المبلغ عنها لعدد   *  يبين الشكل متوسط عدد الأسئلة المتعلقة بشمول الوثائق لستة مواضيع رئيسية لمقترح الموازنة المُقّدَ
م من الهيئة التنفيذية و86 تقرير نهاية عام متاح للجمهور. 101 مقترح موازنة مُقّدَ
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 المربع 2.2 شفافية موازنات القطاعات: 
نظرة على الصحة والتعليم 

تحتوي وثائق الموازنة على معلومات للعديد من المستخدمين: فالصحفيون قد يرجعون إليها 
للتحقق من الإنفاق على البرامج الشعبية، أو رجل الأعمال للتحقق من التغييرات التي 

تلحق بالسياسة الضريبية، أو منظمات المجتمع المدني للتحقق من الإنفاق على من 
يعيشون في فقر. يلتقط مسح الموازنة المفتوحة أهم المعلومات لكل هؤلاء المستخدمين. 

بيد أن بعض مستخدمي المعلومات المتعلقة بالموازنة قد يحتاجون إلى الحصول على 
معلومات أكثر تحديدًا وتفصيلاً عند النظر في الموازنات القطاعية، مثل الصحة والتعليم.

 )IBP( وكجزء من مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019، قامت مؤسسة شراكة الموازنة الدولية
بتجريب نهج جديد مع الشركاء في البحوث في 28 بلدًا لتقييم مدى توافر المعلومات المتعلقة 
بموازنة الصحة والتعليم في وثائق الموازنة الحكومية الوطنية. ويستخدم البرنامج التجريبي مزيجًا 

من المؤشرات الجديدة والقائمة في مسح الموازنة المفتوحة، لمعرفة ما إذا كانت المعلومات 
الواردة في وثائق الموازنة يمكن أن تجيب عن أنواع الأسئلة التي تطرحها مجموعات المجتمع 

المدني )الشكل 2.6(. ويقدم الملحق باء وصفًا للمنهجية التجريبية.

تشير النتائج التي توصلت إليها البلدان الثمانية والعشرين إلى أن البلدان التي تتمتع بمعدلات 
أعلى من الشفافية في الموازنة تقدم أيًضا المزيد من المعلومات عن موازنات التعليم 

يات وثائق الموازنة من أجل الرد  والصحة. ومع ذلك، يمكن لجميع البلدان تحسين محتو
بشكل أفضل على الأسئلة التي يطرحها المجتمع المدني. وفي العديد من البلدان، تقدم 
وثائق الموازنة معلومات جزئية وللكنها تفتقر إلى التفاصيل الرئيسية. على سبيل المثال، 

يُظهر   يظهر 14 بلدًا إنفاقًا في العام السابق على مستوى الوزارة ومستوى القطاع، و
10 بلدان الإنفاق المخطط له في المستقبل، وللكن خمسة بلدان فقط تظهر كل من هذه 

وتقدم نظرة كاملة عن اللكيفية التي قد يتغير بها الإنفاق بمرور الوقت.14 
إن نقص بيانات الموازنة يقوض قدرة الناس على تقييم ما إذا كانت الحكومات تستثمر 

بالقدر الكافي وبما يتماشى مع الاحتياجات العامة في الصحة والتعليم، وعلى المشاركة 
يات. وهو تحد خاص عندما لا ترتبط الموازنات   الفعالة مع حكوماتها في هذه الأولو

بالسياسات أو النتائج. وهناك بلد واحد فقط في التجربة — أستراليا — يوفر رابطًا واضحًا 
بين الموازنات والسياسات والأداء. وهناك ثغرات في التقارير التي تقدمها الحكومات 

الأخرى عن كيفية ارتباط الإنفاق العام بالنتائج في مجالي التعليم والصحة، وهما أمران 
حاسمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

والنبأ السار هنا هو أن بعض الحكومات تستجيب بالفعل للمطالب العامة الخاصة ببيانات 
ية تجمع وتتقاسم بيانات  الموازنة. وتسأل البرنامج التجريبي عما إذا كانت الحكومات المركز
الموازنة دون الوطنية، التي يحتاجها المجتمع المدني حتى يتسنى فهم إجمالي الإنفاق العام 
 في مجالي التعليم والصحة. وفي حين أن المعايير الدولية لا تتطلب ذلك حتى الآن، فإن 

13 بلدًا من أصل 28 بلدًا في هذا البرنامج التجريبي تقدم بالفعل بعض هذه المعلومات، 
مما يشير إلى وجود ممارسة جيدة ناشئة.

 )IBP( تبدو النتائج التي توصل إليها البرنامج التجريبي لمؤسسة شراكة الموازنة الدولية
حول الشفافية في مجالي التعليم والصحة واضحة. كذلك تشترك منظمات المجتمع المدني 

التي تعمل على قضايا التعليم والصحة في أجندة مشتركة مع الجهات التي تعمل على تعزيز 
الموازنات المفتوحة: وسوف يستفيد الجميع من تحسين الوصول إلى بيانات الموازنة.   
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 "  الحق في المعرفة هو 
الحق في الحياة".

 شعار جمعية مزور كيسان شاكتي سانجاثان، 
وهي جمعية تمكين العمال والمزارعين.
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يات الموازنة أمام   مقاطعة بوسيا، كينيا: يتداول أعضاء المجتمع المحلي أولو
المختبر غير المكتمل وقسم الولادة في مستوصف مالانغا. أكتوبر 2019.
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إن مقياس شفافية الموازنة في مسح الموازنة المفتوحة قابل للمقارنة عبر الجولات 

السابقة من المسح، كذلك يتابع التقدم والاتجاهات في البلدان بمرور الوقت. ويرى 

مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 تحسنًا متواضعًا في شفافية الموازنة العالمية منذ 

آخر تقييم، أي مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017. فقد ارتفع متوسط شفافية 

الموازنة العالمية بمقدار ثلاث نقاط في الإجمال بالنسبة للبلدان الخمسة عشر التي 

شملها المسح في الجولتين.15 ويتساوى هذا التحسن مع التقدم المحرز في الجولات 

السابقة من مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، باستثناء مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2017، الذي شهد أول انخفاض في شفافية الموازنة العالمية منذ إطلاق مسح 

الموازنة المفتوحة في عام 2006 )الجدول 3.1(. وفي حين يوثق مسح الموازنة 

يادة شفافية الموازنة،  المفتوحة لعام 2019 عودةً محمودةً إلى التقدم العالمي بشأن ز

فإن الانخفاض في مؤشر مسح الموازنة المفتوحة عام 2017 كان بمثابة تذكرة 

بالتحديات التي تحول دون تحقيق تحسن مستدام ومجدي في ممارسات الموازنة في 

مختلف أنحاء العالم.

يستكشف هذا الفصل العوامل المحركة للتقدم المحرز في مسح الموازنة المفتوحة لعام 

 2019، ويحدد البلدان والمناطق وأنواع المعلومات التي ازدادت منذ التقييم الأخير 

لمسح الموازنة المفتوحة. ويتناول الفصل أيًضا العوامل التي قد تحول دون إحراز 

تقدم أسرع بشأن التحسينات أو عكس التقدم. وعلى الرغم من هذه التحديات، 

فإن المكاسب التي تحققت في بعض البلدان والمناطق على مدى العقد الماضي تظهر 

أن التغيير الحقيقي ممكن في غضون فترة زمنية قصيرة عندما تلتزم البلدان 

بإصلاحات الميزنة المفتوحة. 

.3 
 الاتجاهات في شفافية 

الموازنة
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 المربع 3.1 ما المدة التي ستستغرقها البلدان 
للوصول إلى 61 درجةً؟

يات المتوسط العالمي من شفافية الموازنة تزداد في مسح الموازنة المفتوحة  ما تزال مستو
لعام 2019، وللكن التقدم بطيء. وإذا استمر معدل التقدم نفسه، فإن متوسط معدل 

شفافية الموازنة بالنسبة للبلدان البالغة 77 بلدًا التي تم تقييمها منذ عام مسح الموازنة 
المفتوحة لعام 2008 لن يصل إلا إلى 61 درجةً في غضون 19 عامًا، وحتى في تلك 

يات الكافية من معلومات  المرحلة، ستظل بعض البلدان دون المستوى الأساسي للمستو
الموازنة.16

وللكن الاختلافات الإقليمية في معدل التقدم كبيرة. ومع معدلات التقدم الحالية لهذه 
المناطق الثلاث التي تظهر اتجاهات متسقة وإيجابية يمكن أن تحقق متوسطات إقليمية 
أعلى من معايير الشفافية الكافية في غضون عقد واحد: قد تتمكن أوروبا الشرقية وآسيا 
الوسطى من تحقيق هذه الغاية في غضون خمس سنوات فقط، ومن الممكن أن تصل 

كل من أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وشرق آسيا ومنطقة الباسيفيكي إلى هذه الغاية 
في غضون ثماني سنوات. 

وكما بيَّن هذا الفصل، فإن التقدم التاريخي ليس ضمانةً للمكاسب في المستقبل، وقد 
يات أعلى من الشفافية. ولذلك، يتعين على  يتباطأ معدل التقدم مع بلوغ البلدان مستو

هذه البلدان أن تحافظ على التحسينات اللازمة للبقاء على المسار الصحيح، في حين 
تحتاج بلدان أخرى إلى تسريع وتيرة التقدم. بيد أن هذه الاتجاهات الإقليمية تشير إلى 

أن التقدم السريع ممكن ويمكن تحقيقه.

 

التحسينات في نشر وثيقة 
الميزانية  

تعزى التحسينات التي أدخلت على شفافية الموازنة في هذه الجولة إلى حد كبير إلى 

يادة الصافية الناتجة عن ذلك في 54 وثيقةً منذ  تحسين ممارسات نشر الوثائق والز

يادة في معدلات نشر الوثائق عاملاً  مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017. وتعتبر الز

مهمًا في التحسينات العامة التي يشهدها تقييم مسح الموازنة المفتوحة: ترجع 84 في 

يادة الصافية في  المائة من التحسن في متوسط معدل شفافية الموازنة العالمي إلى الز

نشر الوثائق، بينما ترجع 16 في المائة المتبقية من المعدل الأعلى إلى معلومات 

جديدة واردة في الوثائق التي تم نشرها في كلتا الجولتين. كذلك فالوثائق التي تشهد 

تحسنًا في معدلات النشر هي مقترحات الموازنة، وموازنات المواطنين، وبيانات ما 

قبل الموازنة، وتقارير نهاية العام )الجدول 3.2(. ومن ناحية أخرى، ظلت 

معدلات نشر تقرير مراجعة الحسابات ثابتة: وهي نتيجة تقوض جهود الرقابة على 

الموازنة ويناقشها الفصل 5 )المربع 5.1(.  

يادة في معدل النشر بالنسبة لموازنات المواطنين إلى أن العديد من  تشير الز

الحكومات تتحرك إلى ما هو أبعد من مجرد نشر المعلومات، أي النظر في اللكيفية 

التي يمكن بها جعل الموازنات متاحةً للناس. هذه خطوة مهمة في جهود الحكومات 

للتعامل مع الجمهور حول القضايا المالية، والتي يناقشها الفصل 4. ومع ذلك، ليست 

كل موازنات المواطنين مطورة بعملية تسعى إلى الحصول على مساهمات من 

الجمهور. فمن بين 72 بلدًا ممثلةً نشرت موازنة المواطنين في مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2019، 24 منها فقط حددت احتياجات العامة لمعلومات الموازنة – وهي 

يادة لم تتجاوز بلدين منذ مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017. وعلى هذا، ففي حين  ز

تشكل الجهود الرامية إلى وضع موازنة للمواطنين ممارسة ناشئة على قدر كبير من 

الأهمية، فإن الفعالية النهائية لهذه الوثائق قد تظل محدودةً إذا لم تصدرها 

الحكومات استنادًا إلى المساهمات العامة. 

المتوسط العالمي للتغير في النتيجةعدد البلدان المماثلةتقييمات مسح الموازنة المفتوحة

773من مسح الموازنة المفتوحة لعام 2008 إلى 2010

932مسح الموازنة المفتوحة لعام 2010 إلى 2012

1003مسح الموازنة المفتوحة لعام 2012 إلى 2015

2-102مسح الموازنة المفتوحة لعام 2015 إلى 2017

1153مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017 إلى 2019

الجدول 3.1 كانت الاتجاهات المتعلقة بتحسين شفافية الموازنة إيجابية في معظمها منذ مسح الموازنة المفتوحة لعام 2008.
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يادة في شفافية الموازنة في هذه الجولة أكبر لو استمر  كان من الممكن أن تكون الز

نشر جميع وثائق الموازنة التي كانت متاحة سابقًا في مسح الموازنة المفتوحة لعام 

2017. وللكن من المؤسف أن الحكومات توقفت عن نشر 42 وثيقةً نشرتها في 

الجولة الأخيرة، حتى مع بدء الحكومات في نشر 96 وثيقةً جديدةً )الجدول 3.2(. 

وقد وجد مسح الموازنة المفتوحة قضايا مماثلة فيما يتعلق بممارسات نشر الوثائق في 

الجولات السابقة، على الرغم من أن مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017 كان أول 

مسح موازنة مفتوحة ُيحّدِد انخفاًضا صافيًا عامًا في ممارسات النشر. وعلاوة على 

ذلك، ما يزال بوسعنا أن نستشعر تأثير الانحدار الصافي في مؤشر مسح الموازنة 

يات الإجمالية لشفافية الموازنة في مسح الموازنة  المفتوحة لعام 2017 على المستو

المفتوحة لعام 2019. ومن بين 81 وثيقةً توقفت الحكومة عن نشرها في مسح 

 الموازنة المفتوحة لعام 2017، أعيد نشر 36 وثيقةً، بينما لم يتم نشر 45 وثيقةً في 

 مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019. ففي رواندا، على سبيل المثال، توقف البلد 

عن نشر ثلاث وثائق هامة بين مسح الموازنة المفتوحة لعام 2015 ومسح الموازنة 

م من الهيئة التنفيذية، والاستعراض  المفتوحة لعام 2017: مقترح الموازنة المُقّدَ

م  نصف السنوي، وتقرير نهاية العام. بدأت الحكومة في نشر مقترح الموازنة المُقّدَ

من الهيئة التنفيذية مرة أخرى بحلول مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019؛ بيد أن 

الاستعراض نصف السنوي وتقرير نهاية العام ما يزالان غير متاحين للجمهور. 

 المربع 3.2 تؤدي التقلبات والتراجع 
والركود إلى إعاقة التحسينات المستدامة

على مدى سبع جولات من مسح الموازنة المفتوحة، تمت عرقلة التقدم العالمي نحو 
تحسين شفافية الموازنة من قبل البلدان التي تفشل في الشروع في تحسين ممارسات 

شفافية الموازنة أو الحفاظ عليها. وبالنظر إلى البلدان البالغة 77 بلدًا التي تم تقييمها منذ 
مسح الموازنة المفتوحة لعام 2008، توجد ثلاث قضايا مترابطة تحول دون إحراز تقدم 
عالمي أسرع: التقلب في شفافية الموازنة من ممارسات نشر الوثائق غير المنتظمة، والتراجع 
في شفافية الموازنة حيث لا تحافظ البلدان على الممارسات الجيدة، والركود في شفافية 

الموازنة حيثما تفشل البلدان في إحراز أي تقدم. 

التقلب: يشكل نشر الوثائق بصورة غير منتظمة — حيث تبدأ البلدان في نشر وثيقة 
الموازنة نفسها وتوقفها — تحديًا واسع النطاق. وقد شهد 33 بلدًا من أصل 77 بلدًا 
جرى تقييمها منذ مسح الموازنة المفتوحة لعام 2008 تغييرًا في الوضع بالنسبة لوثيقة 

واحدة على الأقل، من أن تكون متاحةً للجمهور إلى غير متاحة للجمهور، أو العكس، 
ثلاث مرات أو أكثر. وتخضع موازنات المواطنين لأعلى معدلات التقلب، وقد نشرت 

بصورة غير منتظمة في 14 بلدًا منذ مسح الموازنة المفتوحة لعام 2008. مثال: تغير وضع 
ية اللكونغو الديمقراطية أربع مرات على مدى ست  النشر في موازنة المواطنين في جمهور

جولات من المسح، ويجري نشرها الآن متأخرًا.

تم إدراج الإجمالي عبر 115 بلدًا في كلا المسحين

عدد الوثائق المنشورة في مسح الموازنة وثائق الموازنة الرئيسية
لعام 2019

يادة منذ مسح الموازنة  ز
المفتوحة لعام 2017

انخفاض منذ مسح الموازنة 
المفتوحة لعام 2017

صافي التغير

58-13+58البيان التمهيدي للموازنة

م من الهيئة التنفيذية 11011+99مقترح الموازنة المُقّدَ

43-7+103الموازنة المقررة

915-24+72موازنة المواطنين

ية 55-10+85التقارير الدور

53-8+36الاستعراض نصف السنوي

69-15+85تقرير نهاية السنة

80-8+77تقرير التدقيق

4254-96+615جميع البلدان

الجدول 3.2 وجد مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 تحسنًا في ممارسات النشر منذ تقييم مسح الموازنة المفتوحة الأخير، وللكن يشكل التقلب تحديًا.
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بيد أن عددًا أقل من البلدان لا تتفق في نشر موازناتها التي تم اعتمادها، والتي كثيرًا ما 
يطلب منها نشرها بموجب القانون أو اللوائح؛ ولم ينشر سوى بلدين — ملاوي وبابوا 

غينيا الجديدة — ميزانيتيهما اللتان تم اعتمادهما على نحو غير منتظم منذ مسح الموازنة 
المفتوحة لعام 2008.

التراجع: تكافح بعض البلدان من أجل الحفاظ على ممارسات جيدة في مجال شفافية 
الموازنة بمرور الوقت. وتؤثر هذه المسألة على نصف البلدان التي تم تقييمها منذ مسح 
الموازنة المفتوحة لعام 2008. فقد حصلت 36 بلدًا من هذه البلدان البالغة 77 بلدًا 
الآن ما يزيد عن خمس نقاط انخفاًضا عن الدرجة العالية التي حصلوا عليها في جولة 
مسح سابقة. وغالبًا ما تحدث حالات التراجع عندما تتوقف البلدان عن نشر الوثائق 

الرئيسية، ثم لا تبدأ في نشرها مرة أخرى. على سبيل المثال، منذ عام 2010، توقفت 
صربيا عن نشر بيان ما قبل الموازنة وتقرير نهاية العام، ومن ثم انخفضت درجتها من 54 
إلى 40 درجةً في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019. وقد أشارت أبحاث سابقة أجرتها 

مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( إلى أن التراجعات قد تكون ناجمةً عن أزمة 
يلا واليمن، أو قد تحدث بعد تغيير في  سياسية، مثل الانحدارات التي تشهدها فنزو

الممارسات البيروقراطية، أو تخفيف الضغوط من جانب شركاء التنمية الدوليين، أو 
نتيجة لقدر أقل من التدقيق من جانب المجتمع المدني والجمهور.17

الركود: يتمثل التحدي الأخير الذي يواجه التحسين المستدام في حالة البلدان التي تفشل 
في تحقيق أي مكاسب فيما يتصل بالشفافية. وما يزال 12 بلدًا من 77 بلدًا جرى 

يات غير كافية من المعلومات  مسحها منذ مسح الموازنة المفتوحة لعام 2008 يقدم مستو
للجمهور ولم تتراجع ولا تزيد بأكثر من خمس نقاط خلال هذه الفترة. على سبيل 

المثال، لم توفر ترينيداد وتوباغو سوى ثلاث وثائق أساسية للموازنة علنًا في كل جولة 
خلال العقد الماضي، ولم ترتفع درجة الشفافية في مؤشر مسح الموازنة المفتوحة على 

الإطلاق عن 40 درجةً. 

وبالنسبة للعديد من البلدان التي تكافح هذه المسائل المترابطة، يعد وضع خطة عمل أقوى 
تركز على نشر الوثائق الجديدة وإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الميزنة المفتوحة في 

القانون والتنظيم خطوةً أساسيةً نحو إحراز تقدم مستدام. 

 التقدم المحرز في شفافية 
الميزانية حسب المنطقة

تختلف الاتجاهات في شفافية الموازنة باختلاف المناطق. وفي مسح الموازنة 

يقيا جنوب الصحراء اللكبرى وشرق آسيا  المفتوحة لعام 2019، حققت أفر

 ومنطقة المحيط الهادئ أكبر المكاسب، في حين كان الاتجاه سلبيًا في جنوب 

 آسيا )الجدول 3.3(. 

ترتبط بعض التحسينات التي شوهدت في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 

يقيا جنوب الصحراء اللكبرى.  بالانتعاش من الانحدار الأخير، وخاصةً في أفر

يادات تتجاوز  يقي مثل بوتسوانا وزيمبابوي وزامبيا تشهد ز فبلدان الجنوب الأفر

عشرين نقطةً في درجات شفافية ميزانيتها، وللكن هذه البلدان أيًضا تكبدت 

خسائر كبيرة في الجولة الأخيرة. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من المكاسب التي 

يقيا جنوب الصحراء اللكبرى لم تسترد بعد كامل  تحققت في هذه الجولة، فإن أفر

عافيتها من الخسائر التي تكبدتها في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، وما يزال 

يات مسح الموازنة المفتوحة لعام 2015 بالنسبة  المتوسط الإقليمي دون مستو

للبلدان المماثلة. 

الجدول 3.3 التغيرات المتوسطة الإقليمية في شفافية الموازنة بحسب مسح الموازنة 
المفتوحة لعام 2017 إلى مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019.

 متوسط الموازنةالمنطقة
درجة الشفافية

مسح الموازنة 
المفتوحة لعام 

2017

مسح الموازنة 
المفتوحة لعام 

2019

التغيير*

47536شرق آسيا والمحيط الهادي

 أوروبا الشرقية 
ووسط آسيا

55551

 أمريكا اللاتينية 
والكاريبي

50511

 الشرق الأوسط 
يقيا وشمال إفر

20222

4-4642جنوب آسيا

يقيا جنوب الصحراء اللكبرى 25327إفر

 أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة وكندا

7372-1

42453جميع البلدان

*  مقارنة 115 بلدًا تم تقييمها في مسح الموازنة المفتوحة لعامي 2017 و2017. قد لا يتم تسجيل 

التغييرات في الجدول رقم 3.3 نتيجة التدوير.
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يادات في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تحركها مكاسب كبيرة من قبل  إن الز

بعض من البلدان صاحبة أدنى أداء في المنطقة، إلى جانب التقدم المستمر لدى 

بعض من البلدان صاحبة أفضل أداء في المنطقة. وتشهد ميانمار وفيتنام وكمبوديا 

يات منخفضة جدًا من شفافية  يادةً في النقاط — التي كانت تبدأ من مستو أكبر ز

يات كافية من  الموازنة — وما يزال أمامها رحلة هامة إلى الأمام للوصول إلى مستو

الشفافية )الشكل 3.1(. وتعد بعض البلدان التي شهدت تحسنًا من بين الدول 

الأفضل أداءً في المنطقة، وتايلاند هي واحدة من الدول التي حسنت الممارسات 

وحصلت على 61 درجةً. وخلال الجولات العديدة الماضية، أظهرت إندونيسيا 

يات كافية من الشفافية في مسح  أيًضا تحسنًا مستمرًا، حيث وصلت إلى مستو

 الموازنة المفتوحة لعام 2017، ثم تحسنت مرة أخرى في هذه الجولة لتصل إلى 

70 درجةً. وفي نهاية هذا الفصل، نستعرض دراسة حالة عن نجاح إندونيسيا في 

تعزيز الإصلاحات واستدامتها.

يعكس التقدم الذي لوحظ في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 الاتجاهات 

الإقليمية التي تم التوصل إليها خلال العقد الماضي. وتبرز ثلاث مناطق من العالم 

— أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي — فيما يتصل بتحقيق تحسينات متسقة في الشفافية منذ 

مسح الموازنة المفتوحة لعام 2008 )الشكل 3.2(. وتمثل التحسينات في هذه 

يادة الإجمالية في متوسط درجات شفافية  المناطق الثلاث أكثر من نصف الز

الموازنة العالمية في البلدان التي شملها المسح منذ عام 2008. 

يات كافية من  تشمل هذه المناطق العديد من البلدان التي نجحت في بلوغ مستو

شفافية الموازنة في السنوات الأخيرة. وفي هذه الجولة، تجاوزت ثلاثة بلدان من 

منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى درجة العتبة المرجعية البالغة 61 درجةً، 

ية قيرغيزستان، وأوكرانيا. وفي أمريكا اللاتينية، تجاوزت  وهي: كرواتيا، وجمهور

غواتيمالا هذه العتبة في آخر تقييم لمسح الموازنة المفتوحة وواصلت التحسن في هذه 

الجولة لتصل إلى 65 درجةً. ونستعرض في نهاية هذا الفصل تجارب هذه البلدان. 

ومع ذلك أظهر الأداء فيما يتصل بشفافية الموازنة في مناطق أخرى وجود 

تحديات مستمرة. وفي المنطقة الأقل في الدرجات على مستوى العالم، وهي الشرق 

يقيا، كانت ممارسات شفافية الموازنة ضعيفة ولم تشهد أي  الأوسط وشمال أفر

تقدم، حيث ظل المتوسط الإقليمي منخفًضا بين العشرينيات. وعلى الرغم من أن 

أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا هي المنطقة العالمية الأعلى من حيث 
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الشكل 3.1 صعود شرق آسيا والمحيط الهادئ من مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017 إلى مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019.

* يبين الشكل 3.1 التغير في درجة شفافية الموازنة من مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017 إلى مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 كخط.
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 الدرجات، إلا أن متوسطاتها انخفضت منذ عام مسح الموازنة المفتوحة 

يقيا جنوب الصحراء اللكبرى  لعام 2010. وقد ازدادت بلدان جنوب آسيا وأفر

وانخفضت على مدى العقد الماضي. وتحسنت شفافية الموازنة في جنوب آسيا حتى 

مسح الموازنة المفتوحة لعام 2012، فقط للكي تنخفض في التقييمات اللاحقة. 

يقيا جنوب الصحراء اللكبرى مكاسب كبيرة حتى مسح  كذلك حققت بلدان أفر

الموازنة المفتوحة لعام 2015، ثم عادت إلى الهبوط في مسح 2017، ولم تحقق 

سوى تعافي جزئي في مسح 18.2019 

أكبر المكاسب في البلدان 
صاحبة الدرجات الأقل 

منذ مسح الموازنة المفتوحة لعام 2008، كان متوسط درجات شفافية الموازنة 

العالمية في البلدان المماثلة في تحسن مستمر، وبوسعنا أن نعزو اللكثير من المكاسب 

إلى البلدان التي تحرز تقدما في أدنى فئات شفافية الموازنة. وبالنسبة للبلدان البالغة 

77 بلدًا التي تم تقييمها منذ مسح الموازنة المفتوحة لعام 2008، ارتفع متوسط 

يادة إجمالية قدرها 20 في المائة.  معدل شفافية الموازنة من 41 إلى 49، أي بز

خلال هذا الوقت، تم تخفيض عدد البلدان التي بدأت في فئة الشفافية "غير الكافية 

أو الدنيا" إلى النصف. وفي فئات شفافية الموازنة الأعلى، يكون معدل التحسن 

أبطأ، مما يعكس التحدي الذي تواجهه بلدان عديدة في تحقيق 61 درجةً، وهو 

يات الكافية من معلومات الموازنة. وقد زاد عدد هذه البلدان  المعيار المرجعي للمستو

التي سجلت فيها درجات أعلى من 61 درجةً من 18 بلدًا في مسح عام 2008 إلى 

26 بلدًا في مسح عام 2019 )الشكل 3.3(.
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الشكل 3.2 تختلف الاتجاهات الإقليمية في شفافية الموازنة بالنسبة إلى 77 بلدًا شملها مسح الموازنة المفتوحة منذ عام 2008.
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حتى مع التحسن المستمر الذي طرأ على بعض البلدان على مدى العقد الماضي، 

فإن التراجع عن ممارسات شفافية الموازنة أمر شائع للغاية، وخاصة في البلدان 

صاحبة النتائج المتوسطة إلى المرتفعة. ومنذ مسح الموازنة المفتوحة لعام 2008، 

يات غير كافية من شفافية الموازنة بعد أن كانت   حصلت ثمانية بلدان على مستو

يات كافية فيما سبق، بما في ذلك بابوا غينيا الجديدة التي  قد حصلت على مستو

حصلت  على 61 درجةً في مسح عام 2008، وللكنها لا تتجاوز حاليًا 50 

درجةً.19وهو تحذير من أن البلدان قد تعود إلى سابق عهدها بغض النظر عن 

مستواها الحالي فيما يتصل بالشفافية، ومن الأهمية بمكان أن تعمل كل البلدان 

التي ُتجري التحسينات على إضفاء الطابع المؤسسي على هذه المكاسب.

يات كافية   تحقيق مستو
من شفافية الميزانية 

على مدى جولات مسح الموازنة المفتوحة، فإن التحدي الدائم الذي يواجه البلدان 

يات كافية من شفافية الموازنة: 61 درجةً فما  يتلخص في كيفية الوصول إلى مستو

فوق. عندما تقوم البلدان التي تقع في أسفل نهاية مؤشر الشفافية بنشر الوثائق للمرة 

الأولى، فإن علامات شفافية مسح الموازنة المفتوحة الخاصة بها غالبًا ما تقفز إلى 

الأمام. وللكن الحفاظ على هذا التقدم واستمراره ما يزال يُشكل تحديًا بالنسبة 

للعديد من الناس. 

ويبحث القسم التالي مسارات البلدان التي بلغت عتبة 61 درجةً، وتلك التي 

 تجاوزتها بالفعل في بعض الحالات. إن دراسات الحالات هذه تستكشف كل 

من ما فعلته هذه البلدان، وما الذي دفع بالتغييرات، وكيف استخدم الجمهور 

معلومات الموازنة الجديدة التي أصبحت الآن متاحةً للمجال العام. وتستند الروايات 

إلى محادثات بين مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( والشركاء في بحوث مسح 

يين، والمسؤولين الحكوميين، وتعكس لمحة سريعة  الموازنة المفتوحة، والخخبراء القطر

عن جميع الآراء. 
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 غواتيمالا ثقافة جديدة من الحكومة المفتوحة 
والموازنات المفتوحة

عندما وصلت غواتيمالا إلى 61 درجةً من الشفافية في الموازنة في مسح الموازنة 

المفتوحة لعام 2017، عكس هذا التقدم سنوات من نشاط المجتمع المدني والتزام 

الحكومة بتغيير الطرق المُتبعة في الماضي. إن الشفافية مطلب ملح من قبل الجمهور 

في غواتيمالا: فقد شهدت البلاد فضائح فساد، وتهرب ضريبي على نطاق واسع، 

وأحد أدنى معدلات الالتزام الضريبي في العالم.20 وقد أدت الاحتجاجات 

 الحاشدة ضد الممارسات الفاسدة إلى استقالات كبرى، ويرتكز القدر الأعظم 

من السخط على مخاوف أعمق بشأن المساواة والتفاوت المجتمعي. 

قبل مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، كانت تحديات غواتيمالا تنعكس أيًضا في 

درجات منخفضة من شفافية الموازنة. وفي مسح الموازنة المفتوحة لعام 2008، 

حصلت على 46 درجةً ولم تقدم سوى كميات محدودة من المعلومات المتعلقة 

بالموازنة ولم تبذل سوى جهود قليلة لجعل هذه المعلومات أكثر توافرًا. واستجابةً 

لفضائح الفساد وضغوط المجتمع المدني، التزمت وزارة المالية في غواتيمالا بالقيام 

يل الثقافة في مؤسسات البلد  بأشياء أفضل. وقد ركز المسؤولون في الوزارة على تحو

من مغلقة إلى مفتوحة وتعهدوا على الصعيد الدولي بتوسيع الوعي العام والمشاركة 

في السياسة المالية. وقد أدرجت الحكومة الشفافية المالية كجزء من التزامها بالشراكة 

الحكومية المفتوحة وأنشأت أو وسعت مواقع إللكترونية لتبادل البيانات المالية مع 

الجمهور.21 وبدءًا من مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، بدأت الحكومة في نشر 

موازنة المواطنين بشكل منتظم، والآن تنشر نسختين لتبسط اقتراح الموازنة والموازنة 

المعتمدة وشرحهما. 

بعد أن بلغت الحكومة الحد الأدنى من المعيار المرجعي للحصول على معلومات 

كافية عن الموازنة في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، واصلت جهودها 

لإشراك الجمهور واطلاعه على السياسة المالية. وفي هذه الجولة، أتيح منشور جديد: 

الاستعراض نصف السنوي التي تصدر إسقاطات منقحة في منتصف السنة المالية 

حول النفقات والإيرادات، وتفسر التغييرات التي طرأت على الموازنة المعتمدة. 

وقد رفعت إضافة هذه الوثيقة الجديدة من معدل شفافية موازنة غواتيمالا في مسح 

الموازنة المفتوحة لعام 2019 إلى 65 درجةً، والآن أصبحت واحدةً من 18 بلدًا 

في العالم تنشر جميع وثائق الموازنة الرئيسية الثماني. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة 

المالية بتجريب آلية جديدة لمشاركة الجمهور من خلال حلقات عمل لمناقشة اقتراح 

الموازنة والبحث عن مساهمات الجمهور. 

ويمكن أن تعزى التغييرات في ممارسات شفافية الموازنة في غواتيمالا إلى التزام 

مسؤولي الوزارة وإلى الحوار الدائم والتأييد بين الحكومة والمجتمع المدني. ويتفق 

 الجانبان على ضرورة إحراز المزيد من التقدم، بما في ذلك اللكشف الأفضل 

 عن المخاطر المالية، مثل الديون والالتزامات الطارئة. وثمة هدف مشترك آخر 

 وهو تعزيز مشاركة الجمهور في عملية الميزانية. بيد أن الأساس الذي تقوم عليه 

هذه الجهود يتلخص في التوصل إلى فهم متبادل لسبب هذه الإصلاحات: أن 

أهم العناصر هي توطيد ثقافة الانفتاح داخل الحكومة وجعل معلومات الموازنة 

متاحة ومفيدة للجمهور. 

ومع ترسخ ثقافة شفافية الموازنة في غواتيمالا، فإن المزيد من الناس يستخدمون 

بيانات الموازنة المتاحة. وفي السنوات الأخيرة، كانت مجموعات الشباب والنساء 

تستخدم البيانات المالية لإعلام وإجراء عمليات مراجعة الحسابات الاجتماعية. 

يق الجديد إلى المستقبل: حيث يستطيع الجميع معرفة  تظهر هذه التغييرات الطر

 كيفية جمع الأموال العامة وإنفاقها، على الخدمات الناتجة، وكيف يحسن هذا 

من حياة الناس.

منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: ثلاث بلدان 
تخطو خطوات واسعة 

في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، تجاوزت ثلاثة بلدان مرحلة هامة في 

يات كافية من  مؤشر مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019، ووصلت إلى مستو

ية قيرغيزستان،  شفافية الموازنة، حيث تجاوزت 61 درجةً، وهي: كرواتيا، وجمهور

وأوكرانيا. وكان لكل بلد دوافع ومسارات مختلفة لتحسين شفافية الموازنة. ففي 

ية قيرغيزستان، ناقشت الحكومة إصلاحات الشفافية المالية مع المجتمع  جمهور

المدني، وأطلقت خطة عمل بشأن الشفافية المالية في عام 2017 باتخاذ 54 إجراءً 

محددًا، وأدخلت الآن التزامات الشفافية المالية في خطة العمل الوطنية للشراكة 

الحكومية المفتوحة.22 وفي كرواتيا، دفعت أزمة اقتصادية الحكومة إلى الشروع في 

إصلاح الإدارة المالية العامة.23وفي أوكرانيا، أدرجت الحكومة شفافية الموازنة 

يل العام24 واستفادت، شأنها في ذلك شأن  كعنصر من عناصر إصلاحات التمو

العديد من بلدان المنطقة، من تعلم النظراء من خلال شبكة التعلم بمساعدة النظراء 

لإدارة الإنفاق العام. 
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 وبالنسبة لمعظم البلدان في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019، فإن التحسينات 

في شفافية الموازنة تأتي من ارتفاع معدلات نشر الوثائق، ومع ذلك فإن نشر الوثائق 

الجديدة ببساطة لا يكفي في كثير من الأحيان للانتقال إلى الفئات الأعلى من 

شفافية الموازنة. وفي هذه البلدان الثلاثة، عملت وزارات المالية في السنوات 

ية  الأخيرة على تحسين شمولية الوثائق. فعلى سبيل المثال، عززت كرواتيا وجمهور

قيرغيزستان مقترحاتهما التنفيذية بشأن الموازنة بإضافة معلومات إضافية عن 

الاقتراض والدين. كذلك حسنت البلدان الرقابة على الأموال الخارجة عن الموازنة 

ية قيرغيزستان تقاريرها عن مراجعة الحسابات المتعلقة بالأنشطة  – وعززت جمهور

الخارجة عن الموازنة، وبدأت المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI( في كرواتيا 

في مراجعة حسابات صندوق التأمين الصحي. وفي أوكرانيا، تعزز مقترح الموازنة 

م من الهيئة التنفيذية بتقديم تقارير عن الاتجاهات التاريخية للنفقات  المُقّدَ

والإيرادات، فضلاً عن إضافة معلومات أداء جديدة عن البرامج الحكومية.

يرى البعض أن هذه التحسينات في وثائق الموازنة قد تبدو مواضيع ضيقة لا تهم 

يل من خارج  إلا خبراء السياسة المالية. ورغم هذا فإن المعلومات عن الديون والتمو

الموازنة والإنفاق بمرور الوقت تشكل أهمية كبرى بالنسبة لالجمهور. كانت كرواتيا 

وأوكرانيا تعانيان من الركود بسبب قضايا الديون،25 ويمكن أن تمثل الأموال 

الخارجة عن الموازنة حصًصا كبيرةً من النفقات العامة التي قد تكون غير معلنة 

خلاف ذلك ويمكن أن تخفي قضايا الفساد.26 وكما هو مبين في المربع 2.2، فإن 

أولئك الذين يحللون الموازنات القطاعية يبحثون عن اتجاهات الإنفاق والإيرادات 

مع مرور الوقت، وهو ما كان مفقودًا في كثير من مقترحات الموازنة الأخرى، 

وللكن يتم يكشف عنه الآن في أوكرانيا.  

يادة مشاركة المجتمع  ر المعلومات المتعلقة بالموازنة إلى تيسير ز ُّ أدى التحسن في توف

المدني في مناقشات الموازنة والتأييد في هذه البلدان. وفي كرواتيا، يسعى المجتمع 

يات الموازنة خلال  المدني إلى إجراء مشاورات عامة أكبر في المناقشات حول أولو

عملية صياغة الموازنة بعد إصدار بيان ما قبل الموازنة في الوقت المناسب.27 وفي 

ية قيرغيزستان، وجدت منظمة المجتمع المدني ومجموعة برسيدينت بارتنر  جمهور

يل صندوق التأمين الصحي الإلزامي في بيان  جروب وحلفاؤها خططًا لخفض تمو

 ما قبل الموازنة وتمكنوا من عكس هذا الاقتراح بعد تسليط الضوء على المخاطر 

أثناء جلسات الاستماع البرلمانية للموازنة. وفي أوكرانيا، حيث يجري حاليًا استعراض 

مشروع قانون رئيسي لإصلاح الأراضي، إذ استعرض المجتمع المدني وثائق 

يرادات البلد، وطلب من  الموازنة، ولاحظ عدم وجود تفسير واضح للتأثير على إ
المشرعين أن ينظروا بشكل أفضل في التأثير المحتمل لهذا الإصلاح.28

حتى في ظل ارتفاع شفافية الموازنة إلى ما يتجاوز 61 درجةً، فإن المجتمع المدني 

يات  يدعو الحكومات إلى دعم ومواصلة التحسن. وفي كرواتيا، يبرز ارتفاع مستو

الديون في السنوات الأخيرة استمرار الحاجة إلى إسقاطات أكثر تفصيلاً عن مدى 

يات الديون وتحسين الإبلاغ عن النفقات الضريبية لمراعاة  استدامة مستو

ية قيرغيزستان، يدعو المجتمع المدني إلى إتاحة  الإيرادات المفقودة. وبالنسبة لجمهور

إمكانية الوصول في وقت سابق إلى الموازنات البرنامجية المقترحة للوزارات كي 

يتسنى مناقشتها في جلسات الاستماع المتعلقة بالموازنة على النحو الذي يتطلبه قانون 

الموازنة الجديد. وفي أوكرانيا، يوسع المجتمع المدني نطاق التعاون مع المؤسسة العليا 

لمراجعة الحسابات )SAI( التابعة له لضمان ترجمة نتائج مراجعة الحسابات إلى 

إصلاحات. وبالنسبة للمجتمع المدني في هذه البلدان الثلاثة، فإن التحسينات التي 

شهدوها هي بداية ما يأملونه في استمرار وترسخ الإصلاحات المستقبلية.
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إندونيسيا – حملة لمكافحة الفساد 
في المرة الأولى التي تم فيها تقييم إندونيسيا في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2006، 

كان معدل شفافية موازناتها 42 درجةً، وهي النتيجة التي كشفت عن إتاحة 

معلومات محدودة للجمهور. ورغم هذا فإن الحكومة كانت منهمكة بالفعل في جهود 

أوسع نطاقًا لقمع الفساد وتحسين الشفافية. وبالنسبة للمجتمع المدني والحكومة، 

كان عملهم في مكافحة الفساد مرتبطًا بالشفافية المالية.

ية في أواخر تسعينيات القرن العشرين، شهدت  وفي أعقاب الأزمة المالية الآسيو

إندونيسيا نهاية نظام وتجديد الانتخابات الديمقراطية. وعلى مدى العقد التالي، كان 

يصين على الدفع نحو الشفافية  المجتمع المدني النشط والحكومات الجديدة حر

وإصلاحات مكافحة الفساد. وتم تمرير قانون اللكشف عن المعلومات في عام 2008 

وانضمت الحكومة إلى شراكة الحكومة المفتوحة في عام 2011. وبحلول مسح 

الموازنة المفتوحة لعام 2017، قفز معدل شفافية الموازنة في إندونيسيا إلى 64 

درجةً، وقد بلغ رقمًا قياسيًا جديدًا في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 بمقدار هو 

70 درجةً. 

تعكس التحسينات التي قامت بها إندونيسيا حول مسح الموازنة المفتوحة الجهود 

ية لتحسين وثائق الموازنة والوصول إلى بيانات الموازنة. وفي عام 2016،  الجار

أطلقت وزارة المالية، كجزء من خطة الشراكة الحكومية المفتوحة، بوابة موازنة 

البلد، مما مكن من الحصول على المزيد من بيانات الموازنة.29 وفي مسح الموازنة 

المفتوحة لعام 2017، حسنت الحكومة التقارير المتعلقة بالموازنات البرامجية. 

وبحلول مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019، تم تقديم تصنيف اقتصادي جديد 

يع  للنفقات في اقتراح الموازنة، مع تقديم تفاصيل عن حجم الإنفاق على المشار

الرأسمالية، وتكاليف الموظفين، ومدفوعات فوائد الديون. 

وعلى مدى الفترة نفسها، ومع إحراز الحكومة تقدمًا مستمرًا فيما يتصل بشفافية 

الموازنة، عمل المجتمع العام والمجتمع المدني على توسيع نطاق استخدامهما لبيانات 

الموازنة. كان شريك مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( في مسح الموازنة 

المفتوحة في إندونيسيا، مؤسسة سكيناس فيترا، جزءًا من ائتلاف أوسع للمجتمع 

المدني يعمل على مكافحة الفساد ويدعو إلى مزيد من الشفافية المالية. ومع نشر 

المزيد من معلومات الموازنة، بدأت مؤسسة سكيناس فيترا في تدريب فرق الصحة 

والتعليم على فهم وتحليل معلومات الموازنة بشكل أفضل. وفي أحد الأمثلة، عملت 

ية لدراسة الموازنة الصحية  يق مشكلة فيروس نقص المناعة البشر المؤسسة مع فر

ية المضادة للفيروسات العكوسة، بحجة أن ارتفاع  والدعوة إلى خفض أسعار الأدو

يات.  الأسعار من المرجح أن يكون بسبب مسائل تتعلق بالمشتر

بيد أن التحديات ما تزال قائمة رغم هذا التوسع في الوصول إلى البيانات. ورغم أن 

الباحثين والأكاديميين والصحافيين استفادوا من المعلومات المتزايدة عن الموازنة، 

يات والاحتياجات الملموسة للمواطنين العاديين  فإن الربط بين هذه المعلومات والأولو

ما يزال صعبًا. كذلك دعا المجتمع المدني إلى بناء معايير وقواعد للشفافية على جميع 

يات حكومة إندونيسيا المتنوعة جغرافيا، بما في ذلك 34 وزارةً و34 محافظةً  مستو

و540 مدينةً وبلديةً، حيث أن ممارسات الحكومة المحلية في مجال الشفافية أقل 

ية.  يات المركز اتساقًا وتفتقر إلى قواعد تنظيمية واضحة بالمقارنة مع المستو

 ومن الجدير بالملاحظة أن الحكومة قد أظهرت التزامًا بالاستمرار في التحسن، 

وكان آخرها بالتعاون مع مؤسسة "فيترا" وغيرها من منظمات المجتمع المدني 

لاستضافة منتديات حول "الموازنة داخل الحرم الجامعي"، حيث ناقشوا عملية 

الموازنة مع الأكاديميين والطلاب. فقد استضافوا مسابقة "يوم البيانات المفتوحة" 

بين الطلاب لاستخدام بيانات الموازنة، والتدريب على الإنترنت "ألعاب الموازنة 

يل العام إلى الصحة والبنية الأساسية  الأوليمبية" حول كيفية فهم تدفقات التمو

والتعليم. وتظهر هذه الأحداث أن شفافية الموازنة في إندونيسيا ليست مجرد إجراء 

شكلي بل هي حوار نشط ومستمر بين الحكومة والمواطنين حول الأسباب التي 

تجعل الموازنات مهمة وكيف يمكن للناس الحصول على معلومات الموازنة 

واستخدامها بشكل أفضل لفهم الخدمات العامة. 



ميدان، سومطرة الشمالية: يناقش أعضاء الاتحاد الإندونيسي للصيادين التقليديين 
)KNTI( كيفية التواصل مع الحكومة لتحسين الوصول إلى الوقود المدعم المؤهلون 

له. يوليو 2019.



شاشوينجساو، تايلاند. اجتماع مجتمعي. مايو 2018.
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إلى جانب الحصول على المعلومات، تشكل مشاركة الجمهور عنصرًا أساسيًا لبناء 

مؤسسات مفتوحة حيث يتم اقتراح الموازنات، واتخاذ القرارات، وتنفيذها، 

ومراجعة حساباتها في المجال العام بدلاً من أن تكون خلف الأبواب المغلقة. 

وترتبط مشاركة الجمهور في عملية الميزنة بتحسين استجابة الحكومة، وبتقديم الخدمات 

يادة الاستعداد لدفع الضرائب. والواقع أن كل الهيئات  على نحو أكثر فعالية، وبز

يعية والمؤسسة العليا  الحكومية المشاركة في عملية الموازنة — الهيئة التنفيذية والتشر

لمراجعة الحسابات — تستطيع، بل ينبغي لها، إشراك الجمهور في الحوار لإعلام 

عملية اتخاذ القرار. 

وسابقًا كان أنصار مشاركة الجمهور في عملية الميزانية يفتقرون إلى المبادئ التوجيهية 

والممارسة. وللكن الأمر لم يعد كذلك. وقد تم وضع واعتماد معايير جديدة بشأن 

مشاركة الجمهور في السياسة المالية خلال العقد الماضي. والواقع أن المبادرة العالمية 

للشفافية المالية، وهي شبكة عالمية تعمل على تيسير الحوار بين المجتمع المدني، 

والحكومة، والقطاع الخاص، وغير ذلك من أصحاب المصلحة، قادت عملية صياغة 

وتنقيح وإضفاء الصبغة الرسمية على معايير مشاركة الجمهور. وفي عام 2012، أقرت 

الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادئ رفيعة المستوى التي وضعتها المبادرة العالمية 

للشفافية المالية )GIFT( بشأن الشفافية المالية والمشاركة والمساءلة، والتي تم 

توسيعها في عام 2016 إلى عشرة مبادئ لمشاركة الجمهور في السياسات المالية.30  

منذ مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، يقيم قسم المشاركة في مسح الموازنة 

 ،)GIFT( المفتوحة الأداء القطري في ضوء مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية

يقيم الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للعمل مباشرةً مع المؤسسات التنفيذية  و

يعية ومؤسسات مراجعة الحسابات خلال عملية الموازنة.31 ودرجة المشاركة  والتشر

الإجمالية لبلد ما في مسح الموازنة المفتوحة هو المتوسط البسيط لعدد 18 سؤالاً 

حول ممارسات المشاركة، تم تقييم كل منها على مقياس من 0 إلى 100.

 .4 
مشاركة الجمهور في عملية 

الميزانية
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يعرض هذا الفصل النتائج التي خلص إليها تقييم مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 

بشأن مشاركة الجمهور. وعموما، فإن قلة من البلدان البالغة 117 بلدًا التي شملها 

المسح تتيح فرًصا لمشاركة الجمهور في الموازنة، بل إن عددًا أقل منها يقدم هذه 

يقة تعكس مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية )GIFT(. وفرص  الفرص بطر

مشاركة الجمهور نادرة بشكل خاص خلال مراحل تنفيذ الموازنة ومراجعة 

الحسابات. غير أن تقرير مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 يرى أيًضا أن عدة 

يلندا والبرتغال  بلدان تجرب أشكالاً جديدة من مشاركة الجمهور، بما في ذلك نيوز

يع مقدمة في دراسات الحالات في نهاية  يا الجنوبية، وهي مشار وسيراليون وكور

هذا الفصل. 

 أنواع مشاركة الجمهور في 
عملية الميزانية

تشكل آليات المشاركة فرًصا رسميةً للجمهور للمشاركة في عملية الميزانية. ويمكن أن 

تكون هذه الآليات مشاورات عامة، ومذكرات ما قبل الموازنة، ومشاورات 

ية ومراجعات اجتماعية، وميزنة قائمة على المشاركة،  إللكترونية، ومجالس استشار

يقيم مسح الموازنة المفتوحة عدد ومعنى آليات المشاركة التي  ضمن آليات أخرى. و

تبدأها مؤسسة حكومية خلال مرحلة الموازنة عندما تتخذ قرارات رئيسية.32  

ينظر مسح الموازنة المفتوحة في سبعة أنواع مختلفة من آليات المشاركة في ثلاث 

هيئات حكومية. وتشتمل ما يلي: 

ية أو وكالات 	  الآليات التنفيذية التي تقودها وزارات المالية في الحكومة المركز

ية أثناء صياغة الموازنة ورصد تنفيذها، فضلاً عن مشاركة الجمهور  التنسيق المركز

من جانب الوزارات التنفيذية في كلتا المرحلتين؛ و

الآليات التشريعية أثناء اعتماد الموازنة واستعراض تقرير مراجعة الحسابات؛ و	 

آليات المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI( التي تحدد برنامج مراجعة 	 

الحسابات وأثناء تحقيقات مراجعة الحسابات.

 كذلك ينظر مسح الموازنة المفتوحة فيما إذا كانت آليات المشاركة ذات 

مغزى، ويتساءل: 

هل يمكن سماع صوت الجميع، مع بذل الجهود لإدراج الفئات الضعيفة 	 

والممثلة تمثيلاً ناقًصا؟

هل يمكن للناس معرفة الغرض والنطاق والنتائج المقصودة لمشاركة الجمهور؟	 

هل تشارك الحكومة الملاحظات التي تلقتها وكيف تم استخدامها؟	 

 هل تشكل المشاركة جزءًا لا يتجزأ من عملية الموازنة لتوفير مساهمات منتظمة 	 

في عملية صنع القرار؟

وتسلِم مبادئ مبادرة "المبادرة العالمية للشفافية المالية )GIFT(" وبرنامج "مسح 

الموازنة المفتوحة" بأن مشاركة الجمهور لن تبدو متماثلة في جميع البلدان، وأنه ينبغي 

تصميم الآليات حول أهداف وسياقات محددة. ومع ذلك فإن مبادئ مشاركة 

الجمهور عالمية، ومع إدراك البلدان لأهمية إشراك الجمهور في اتخاذ القرارات الخاصة 

بالموازنة، فإن تقييم مسح الموازنة المفتوحة يقدم لنا مرجعًا يبين أين وكيف يمكن 

لكل بلد أن تتحسن. 

فرص قليلة لمشاركة الجمهور في الميزانية
 وتظهر نتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 أن مشاركة الجمهور الهادفة في 

عملية الموازنة ما تزال نادرة، حيث بلغ متوسط المجموع العالمي 14 من أصل 100 

درجة  للبدان البالغة 117 بلدًا التي جرى تقييمها. إن نقاط مشاركة الجمهور في 

مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 هي إلى حد كبير الدرجات نفسها التي كانت 

عليها في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017 في البلدان المائة وخمسة عشر، حيث 

 ظل المتوسط العالمي منخفًضا للغاية في كلتا الجولتين. ذلك أن أغلب البلدان 

 — 113 من أصل 117— التي تم تقييمها لا توجد بها إلا فرص قليلة أو معدومة 

لمشاركة الجمهور، بدرجات وعددها 40 أو أقل. في حين توجد فرص محدودة 

ومعتدلة لمشاركة الجمهور في بلدين، حيث يتراوح معدل المشاركة بين 41 و60 

يلندا. وللمرة الأولى منذ طرح الأسئلة الجديدة بشأن  درجةً، وهما: أستراليا ونيوز

المشاركة في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، قدم بلدان فرًصا كافيةً لمشاركة 

يا الجنوبية   الجمهور طوال دورة الموازنة، وحصلا على 61 درجةً فما فوق، وهما: كور

والممللكة المتحدة. 
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كما حدث في الجولات السابقة، فإن البلدان أصحاب أفضل أداء في تقييم مشاركة 

الجمهور كانتا من بين أكثر البلدان شفافيةً في مسح الموازنة المفتوحة. ومن بين 

البلدان الأربعة التي لديها فرص معتدلة على الأقل لمشاركة الجمهور، توفر جميعها 

يات كافية من شفافية الموازنة، حيث حصلت على 61 درجةً فما فوق.  مستو

يات عالية من الشفافية على  وللكن حتى الآن لم تشتمل كل البلدان التي تتمتع بمستو

فرص مشاركة عامة حقيقية في عملية الموازنة: ويبلغ متوسط درجة المشاركة بالنسبة 

يات كافية من شفافية الموازنة 26 فقط من أصل 100. للبلدان التي لديها مستو

يرى مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 أن مشاركة الجمهور غير موجودة بشكل 

 خاص خلال مرحلتي تنفيذ الموازنة والرقابة. والمزيد من الحكومات تشارك 

الجمهور في صياغة أو إقرار الموازنة. وهناك ستة وخمسون بلدًا، أي ما يقرب من 

نصف البلدان التي تم تقييمها، لديها فرص لمشاركة الجمهور مع الهيئة التنفيذية أثناء 

يعية في 65 بلدًا  صياغة الموازنة )الشكل 4.1(. وعلى نحو مماثل، تعقد الهيئات التشر

يعية أيًضا إلى  جلسات استماع عامة، حيث يسعى 46 من هذه الهيئات التشر

الحصول على مساهمات الجمهور أثناء المداولات الخاصة بالموازنة أو عملية الموافقة. 

وللكن عدد أقل من الحكومات يشرك الجمهور في عملية رصد الموازنة، حيث أنشأ 

31 بلدًا آليات للتعامل مع الجمهور أثناء تنفيذ الموازنة، ولم تشرك سوى 17 هيئةً 

يعيةً الجمهور أثناء استعراض نتائج تقرير مراجعة الحسابات.  تشر

وتمتلك معظم البلدان التي شملها مسح الموازنة المفتوحة آلية مشاركة واحدة على 

الأقل، غير أن قلة منها أنشأت فرًصا متعددةً لمشاركة الجمهور طوال عملية الموازنة. 

وتمتلك أربعة بلدان من أصل خمسة آليةً واحدةً على الأقل لإشراك الجمهور في 

مرحلة ما خلال عملية الموازنة، في حين أن 24 بلدًا ليس لديها فرص على 

الإطلاق )الشكل 4.2(. ولا يتيح سوى عدد قليل من البلدان فرًصا متعددةً 

للمشاركة: 11 من بين 117 بلدًا في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 لديها خمس 

آليات مختلفة أو أكثر. وهناك ثلاثة بلدان لديها فرص لمشاركة الجمهور في كل نوع 

يلندا – البلدان  يا الجنوبية، ونيوز من أنواع الآليات السبعة: الممللكة المتحدة، وكور

الثلاث الأكثر تقدمًا في تقييم المشاركة ضمن مسح الموازنة المفتوحة. 
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الشكل 4.1 من المرجح أن تكون لدى البلدان آليات للمشاركة أثناء وضع الموازنة والموافقة عليها.



50

مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019

يقيم مسح الموازنة المفتوحة عدد الفرص المتاحة للمشاركة ونوعية المشاركة وفقًا 

لمبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية )GIFT(. وقد صممت معظم آليات 

المشاركة التي جرى تقييمها في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 بطرق تحد من 

يعية التي تم تقييمها  وصول الجمهور ووعيه. ومن بين جميع الآليات التنفيذية أو التشر

في المسح، يوجد أقل من آلية من كل ثلاث آليات متاحة لأي شخص للمشاركة أو 

تشمل عينة ممثلة من المواطنين.33 ولم يكن العديد من الآليات الأضعف التي تم 

تقييمها في مسح الموازنة المفتوحة سوى مجرد اجتماعات تقتصر على الدعوة لمجموعة 

مختارة من الخخبراء أو المنظمات البارزة. كذلك تعمل الحكومات على الحد من 

انفتاح العديد من آليات المشاركة من خلال تبادل الحد الأدنى من المعلومات 

حول متى وكيف قد تتحقق مشاركة الجمهور. ومن بين 66 بلدًا لديها آلية مشاركة 

أثناء صياغة الموازنة أو تنفيذها، لم يقدم 27 بلدًا أي إعلان أو معلومات على 
الإطلاق للجمهور قبل أن تتم المشاركة.34

الآليات التنفيذية والتشريعية 
وآليات المراجع

قد تتخذ مشاركة الجمهور أشكالاً مختلفةً تبعًا للمؤسسة الحكومية ومرحلة عملية 

يقدم هذا القسم التالي لمحةً عامةً عن مختلف أنواع آليات المشاركة   الموازنة. و

وأمثلة البلدان التي صممت مشاركة الجمهور في عملية الموازنة التي تعكس أفضل 

الممارسات الدولية. 

آليات المشاركة التنفيذية
تمتلك الفروع التنفيذية للحكومات التي تفتح ميزانيتها للجمهور للمشاركة والمداولات 

عدة خيارات حول كيفية القيام بذلك. والواقع أن العديد من مؤشرات مسح 

الموازنة المفتوحة تنظر في ضم هذه الآليات وانفتاحها واستدامتها. وفيما يتعلق 

بالشمولية، خلص المسح إلى أن 23 بلدًا من أصل 66 بلدًا التي لديها آلية مشاركة 

تنفيذية أثناء إما الصياغة أو التنفيذ تفتح هذه الالتزامات أمام الجميع. ولا يبذل 

سوى عدد قليل جدًا من البلدان أي جهد لإدراج أصوات أشد الفئات فقرًا 

وضعفًا أثناء المشاركة – وهو إغفال ينطوي على مخاطر أن تهيمن المجموعات 

التقليدية المرتبطة جيدًا ببعضها أو التي تتمتع بالامتياز على جهود المشاركة، بدلاً من 

أن يمثل مجموعة متنوعة من الآراء )الجدول 4.1(. ومن الأمثلة على اتخاذ بلد 

خطوات لإدراج الأصوات الفئات الضعيفة: 
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الشكل 4.2 قلة من البلدان لديها آليات مشاركة متعددة.
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في المكسيك، أنشأت الحكومة آلية تسمى المراقبين الاجتماعيين، إذ تتولى 	 

لجان المستفيدين من البرامج رصد البرامج الاجتماعية، التي تفيد المجتمعات 

المحرومة أساًسا، والتي تقدم بدورها التغذية الراجعة بشأن تقديم الخدمات 

واستخدام الموارد العامة.

وفي آليات المشاركة الأفضل تصميمًا، تشرح الحكومات بوضوح نوع المساهمات 

التي تسعى إلى الحصول عليها أو ما الذي ستتم مناقشته خلال كل مشاركة عامة. 

يقيم مسح الموازنة المفتوحة نطاق المسائل المطروحة للمناقشة في آليات المشاركة،  و

بحثًا عن ستة مواضيع رئيسية للموازنة، وهي: مسائل الاقتصاد الكلي؛ والتنبؤات 

الخاصة بالإيرادات؛ والسياسات؛ والإدارة؛ وسياسات الإنفاق الاجتماعي؛ 

يع الاستثمار العام؛ والخدمات العامة. على  يات العجز والديون؛ ومشار ومستو

سبيل المثال:

ية قيرغيزستان، تنشر وزارة المالية مواد قبل جلسات الاستماع العلنية 	  في جمهور

المفتوحة، وأبلغت الجمهور بأن جميع جوانب الموازنة المقترحة مفتوحة للمناقشة. 

وتجري وزارة الخزانة في الممللكة المتحدة مشاورات حول السياسة التي تقوم 	 

يع القوانين المالية  يع القوانين على الإنترنت، بما في ذلك مشار بنشر جميع مشار

 والمقترحات الضريبية، مع دعوة لتقديم عروض مكتوبة حول أي موضوع 

يادة الوقت الذى يتعين على الجماهير التعليق  في مشروع القانون. ومن أجل ز

 على مشروعات القوانين المقترحة، غيرت الحكومة الجدول الزمنى للموازنة 

للتوفير ثمانية أسابيع للجمهور حتى يتسنى لهم استعراض مشروعات المقترحات 

وتقديم الأدلة.35 

 في كثير من الأحيان، لا تكون الموازنة بالكامل مفتوحةً للمناقشة: وتتم مناقشة 

 أقل من نصف المواضيع الرئيسية الستة المتعلقة بالموازنة في 26 بلدًا من أصل 

56 بلدًا بمشاركة أثناء صياغة الموازنة، وفي 23 بلدًا من أصل 31 بلدًا بمشاركة 

أثناء تنفيذ الموازنة.

وبعد كل مشاركة عامة، يقيم مسح الموازنة المفتوحة ما إذا كانت الحكومات تقدم 

تقارير إلى عامة الجمهور عن كيفية استخدام المساهمات؛ وتعزز هذه الممارسة للرأي 

العام أن إسهاماتهم مهمة وتشجع على استمرار المشاركة، وكلاهما يساعد على بناء الثقة. 

كذلك تُعد مشاورات الممللكة المتحدة بشأن السياسة العامة مثالاً على الرد البناء على 

التعقيبات والتعليقات: إذ تنشر الحكومة قائمة كاملة من الردود الواردة خلال كل 

مشاورة، إلى جانب تعقيب الحكومة على ذلك. وللكن قلة من البلدان تقدم هذه 

الردود: ولا يقدم سوى 14 بلدًا في مسح الموازنة المفتوحة أي موجز لمساهمات 

الجمهور الواردة أثناء صياغة الموازنة. ومن بين هذه البلدان، تقدم أربعة بلدان فقط 

تعقيبات وردود على كيفية استخدام مساهمات الجمهور في صياغة الموازنة. 

على الرغم أن ممارسات المشاركة الإجمالية في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 

هي إلى حد كبير نفس تلك التي ظهرت في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، 

ففي عدد قليل من البلدان، بدأ المسؤولون التنفيذيون في إشراك الجمهور في قضايا 

 الموازنة منذ آخر تقييم مسح الموازنة المفتوحة. وقد بدأ تسعة بلدان إضافية شكلاً 

ما من أشكال مشاركة الجمهور خلال صياغة الموازنة منذ مسح الموازنة المفتوحة 

 لعام 2017، في حين بدأ 12 بلدًا مشاركة الجمهور لرصد تنفيذ الموازنة. وأحد 

هذه البلدان الجديدة هو البرتغال التي بدأت تجريب الميزنة التشاركية على الصعيد 

الوطني، وهي معروضة في دراسة الحالة أدناه. 

مرحلة آلية المشاركة التنفيذية

عدد البلدان

 مع آلية مع آلية
مفتوحة للجميع

 مع بذل الجهود للوصول إلى 
الفئات الضعيفة

56166الصياغة

31111التنفيذ

الجدول 4.1 آليات مشاركة الهيئة التنفيذية، حسب المرحلة والشمولية، مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019.
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بيد أن أغلب الآليات الجديدة التي تم إطلاقها منذ آخر مسح موازنة مفتوحة لم 

تصبح بعد راسخة أو شاملة. وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بصياغة الموازنة، فإن 

سبع من الآليات التسع الجديدة هي إما اجتماعات مخصصة أو مشاورات عامة 

محدودة مع منظمات تختارها الحكومة. فعلى سبيل المثال، عقدت وزارة المالية في 

تونس اجتماعات للمرة الأولى مع مجموعات تمثل العمال وأرباب العمل، وللكن 

هذه الاجتماعات لم يعلن عنها أو تفتح للجمهور. ويرى مسح الموازنة المفتوحة لعام 

2019 أيًضا أن عدة بلدان تراجعت في ممارسات المشاركة — فقد توقفت أربعة 

بلدان عن إشراك الجمهور أثناء صياغة الموازنة، بينما توقفت ستة بلدان المشاركة 

ية التي  أثناء تنفيذ الموازنة. وتشمل هذه الأمثلة مثالين من أمثلة مشاركة الجمهور القو

سلط مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017 الضوء عليها — اتفاقات الشراكة في 

يل – التي توقفت   الموازنة في الفلبين ومجالس إدارة السياسات العامة في البراز

عن العمل.36 

يعية  آليات مشاركة الهيئات التشر
ية هي الشكل  يعية مع الجمهور قبل الموافقة على الموازنة السنو إن المشاركة التشر

الأكثر شيوعًا فيما يتصل بمشاركة الجمهور الرسمية، وللكن ليس كل البلدان التي 

تعقد جلسات استماع عامة تتبنى إجراءات مفتوحة أو شاملة. ومن بين 65 بلدًا تتبع 

يعيةً مفتوحةً  نظام جلسات الاستماع العامة، لم يعد هناك سوى 21 هيئةً تشر

للجمهور، أو تسمح بالشهادة العامة، أو لديها عملية تقديم مفتوحة للمساهمات بشأن 

يعية التي لديها آليات المشاركة، 30  اقتراح الموازنة. فأقل من نصف الهيئات التشر

بلدًا من أصل 65 بلدًا، تغطي ثلاثة مواضيع على الأقل من المواضيع الرئيسية الستة 

يعيةً، تقدم أي  في الموازنة أثناء جلسات الاستماع، بل إن أقل من 24 هيئةً تشر

 تعليقات للجمهور عن كيفية استخدام مساهماتها. وتشمل أمثلة الممارسة الجيدة 

ما يلي: 

كونغرس غواتيمالا الذي يسمح لأعضاء الجمهور بتقديم طلبات لأداء الشهادة 	 

في أي موضوع يتعلق بمناقشة مقترح الموازنة. 

يلندا، التي 	  وتُعد جلسات الاستماع السابقة للموازنة التي عقدها برلمان نيوز

ية، مثالاً قويًا آخر  يلتمس فيها من الجمهور ملاحظات خطية وشهادات شفو

يعية. وعقب المشاورات، يقدم البرلمان تقريرًا يلخص  على مشاركة الهيئات التشر

مضمون جلسة الاستماع والمعلومات الواردة.

عقد عدد أقل من الهيئات التشريعية جلسات استماع عامة بشأن تقرير مراجعة 

الحسابات مقارنةً بالموافقة على الميزانية. وشوهدت مشاركة الجمهور في استعراض 

يعية لتقرير المراجعة في 17 بلدًا، وقلة قليلة جدًا من البلدان تسمح  الهيئات التشر

بالمشاركة المفتوحة خلال جلسات الاستماع العامة أو من خلال مساهمات مكتوبة. 

مثال على الممارسة الجيدة:

تنشر بيرو تقرير مراجعة الحسابات على موقع اللكونغرس على الإنترنت مع 	 

طلب التعليق الجمهور. وبعد ذلك يتم تلخيص هذه التعقيبات الواردة من خلال 

يطلع عليها أعضاء لجنة الموازنة والحسابات العامة،  هذه البوابة الإللكترونية و

ولجنة اللكونغرس التي تستعرض التقرير، قبل أن يصدروا رأيهم بشأن نتائج 

مراجعة الحسابات. 

يعية التي   منذ مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، أزداد عدد الهيئات التشر

تعقد جلسات استماع عامة أو بمشاركة عامة خلال مرحلة الموافقة على الموازنة، 

وللكنه تراجع أثناء استعراض تقرير مراجعة الحسابات. ويرى مسح الموازنة 

المفتوحة لعام 2019 ثمانية بلدان بدأت جلسات استماع عامة أو مشاركة خلال 

مرحلة الموافقة، في حين توقفت خمسة بلدان عن جلسات الاستماع العامة. غير أنه 

فيما يتعلق باستعراض تقرير مراجعة الحسابات، أوقفت ستة بلدان جلسات 

الاستماع العامة منذ مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، في حين بدأ بلد واحد 

يات المنخفضة بالفعل من  هذه الممارسة. وهذا من شأنه أن يقلل من المستو

مشاركة الجمهور أثناء الرقابة على الموازنة.
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آليات مشاركة مراجعي الحسابات 
تعد مشاركة الجمهور مع المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI( أمرًا شائعًا خلال 

مرحلة تخطيط مراجع الحسابات لبرنامجهم لمراجعة الحسابات. وتمتلك المؤسسة 

العليا لمراجعة الحسابات )SAI( في 40 بلدًا بعض الآليات ُمخصصة لمساهمات 

الجمهور في خطة مراجعة الحسابات، وللكن 21 من المؤسسات العليا لمراجعة 

الحسابات )SAI( فقط قدمت تعليقات عن كيفية استخدام هذه المساهمات. 

يات مشاركة الجمهور مع مراجع الحسابات هي إلى حد كبير نفس  وكانت مستو

يات التي كانت عليها في الجولة السابقة من مسح الموازنة المفتوحة. وكما هو  المستو

الحال في مسح الموازنة المفتوحة 2017، فإن مشاركة الجمهور مع مراجع الحسابات 

ية في أمريكا اللاتينية، ولا سيما في تحديد خطة مراجعة الحسابات؛ وتمتلك   قو

 15 بلدًا من البلدان الثمانية عشر التي جرى تقييمها في المنطقة آليةً للحصول على 

إسهامات عامة. أمثلة على المشاركة الاستباقية للجمهور:

يات 	  في الأرجنتين، يلتمس معهد مراجعة الحسابات مقترحات بشأن أولو

يعقد حلقات عمل لمناقشة  مراجعة الحسابات من منظمات المجتمع المدني، و

أفكارها، وإعداد تقرير يلخص عملية التخطيط الخاصة بها، والتعليقات الواردة، 

بما في ذلك سبب الإدراج أو الاستبعاد من خطة عمل مراجعة الحسابات. 

وهناك مثال آخر في جورجيا حول تخطيط مراجعة الحسابات، حيث أطلق 	 

معهد مراجعة الحسابات برنامج "مراقب الموازنة"، وهو برنامج على شبكة 

الإنترنت يمكن للمواطنين من خلاله المشاركة بنشاط في وضع خطة مراجعة 

يق إرسال طلبات المراجعة والمقترحات وتحديد  ية عن طر الحسابات السنو
ية لمراجعة الحسابات.37 المجالات ذات الأولو

 وتشترك المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات )SAI( في 17 بلدًا مع الجمهور مباشرةً 

في التحقيق في مراجعة الحسابات:

يا الجنوبية آلية للشكاوى يمكن فيها للجمهور تقديم تقارير عن 	  وتمتلك كور

ية. القضايا، ويمكنه الإسهام في تحقيقات المراجعة الجار

تشكل عمليات مراجعة الحسابات القائمة على مشاركة المواطنين المُتبعة في 	 

الفلبين، حيث يجري المواطنون ومنظمات المجتمع المدني معًا عمليات مراجعة 

الحسابات إلى جانب لجنة مراجعة الحسابات، مثالاً على ممارسة ناشئة أخرى 

تشرك بشكل مباشر المستفيدين من البرامج في تحقيقات مراجعة الحسابات.

الابتكارات والتقدم في 
ية الممارسات القطر

إن مشاركة الجمهور ممارسة ناشئة بالنسبة للعديد من الحكومات، والعديد من البلدان 

في مختلف أنحاء العالم بدأت للتو عملية تجريب آليات جديدة. ولتقديم الدعم للجهود 

المماثلة، أطلقت المبادرة العالمية للشفافية المالية )GIFT( ومؤسسة شراكة الموازنة 

الدولية )IBP( مبادرةً جديدةً في عام 2020 لتوجيه جهود المشاركة الجديدة في 

خمسة بلدان ولتوليد التوجيه والتعلم من الأقران للبلدان التي تتطلع إلى استحداث 

طرق جديدة لإشراك الجمهور أثناء عملية الموازنة وإطلاقها )المربع 4.1(.

بوسع البلدان أيًضا أن تتعلم من أمثلة جهود المشاركة والابتكارات الحالية. وترد 

ية: سيراليون، التي عززت المشاركة على مدى عدة سنوات؛  أدناه أربعة أمثلة قطر

يا الجنوبية، حيث جربت كل منهما الميزنة التشاركية على المستوى  البرتغال وكور

يات  يلاندا حيث أجرت البلاد مشاورات وطنية حول الأولو الوطني؛ ونيوز

والمؤشرات المتعلقة بموازنة الرفاهة الافتتاحية في البلاد.
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المربع 4.1 مبادرة كٍل من المبادرة العالمية للشفافية 
المالية )GIFT( ومؤسسة شراكة الموازنة الدولية 

)IBP( لتجربة آليات مشاركة جديدة

مع إدراك الحكومات والخخبراء الدوليين على نحو متزايد لأهمية مشاركة الجمهور والشفافية 
المالية باعتبارهما عنصرين رئيسيين في تحسين عملية صنع القرار والمساءلة، بدأت عدة 
حكومات في التساؤل حول اللكيفية التي تستطيع من خلالها البدء في قيادة جهود 

 )IBP( جديدة لمشاركة الجمهور. استجابةً لذلك، أطلقت مؤسسة شراكة الموازنة الدولية
والمبادرة العالمية للشفافية المالية )GIFT( مبادرةً جديدةً مع خمسة بلدان، وهي بنين 

يقيا، لدعم تطوير وإطلاق آليات جديدة لمشاركة  يا والسنغال وجنوب أفر يا ونيجير وليبر
الجمهور بحلول عام 2022. 

 ،)GIFT( واستنادًا إلى مبادئ مشاركة الجمهور لدى المبادرة العالمية للشفافية المالية 
ستركز البلدان التجريبية على العملية التي تشدد على انفتاح العملية )وضوح شروط 

المشاركة والتوقعات ونتائج المشاركة(، وشموليتها )الاستخدام الاستباقي للآليات للوصول 
إلى الفئات المستبعدة تقليديًا والمستضعفة(، وعمق العملية وأهميتها )توفير جميع المعلومات 

ذات الصلة، وإدراج تنوع وجهات النظر، وتقديم تعقيبات محددة في الوقت المناسب 
بشأن المساهمات العامة(، واستدامتها )إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة الجمهور( حيثما 

يكون ذلك مناسبًا وفعالاً وضمان أن تؤدي الملاحظات المقدمة إلى استعراض قرارات 
السياسة المالية(.

وستستفيد البلدان التي تشارك في البرنامج التجريبي من الأدوات والتوجيهات لمساعدتها 
على اللكشف عن معلومات إضافية حول الموازنة؛ وسوف يحصلون على مجموعة من 

التعاون الفني المخصص والدعم النظري من خلال الاجتماعات والتبادلات اللكفيلة 
بتمكينهم من التعرف على الممارسات الجيدة في الانفتاح المالي والشمولية من بعضهم 

بعًضا. وستصبح الدروس المستفادة من هذه الجهود التجريبية أيًضا موارد للبلدان 
يل العام.  الأخرى التي تشترك في هذا الالتزام لتعزيز مشاركة الجمهور في التمو

 سيراليون: جلسات الاستماع المتعلقة بالسياسات 
والمناقشات الثنائية المتعلقة بالموازنة

على مدى السنوات العديدة الماضية، عززت حكومة سيراليون شمول وانفتاح 

مشاركة الجمهور خلال عملية وضع الموازنة. وقد بدأت هذه الجهود منذ سنوات 

بصلاحيات محدودة أكثر – كاجتماعات بالدعوة فقط كانت تُعقد في العاصمة 

م من الهيئة التنفيذية  فريتاون، ولم تطلب سوى الإسهام في مقترح الموازنة المُقّدَ

ية قبل عرضه على البرلمان. ومنذ ذلك الحخين، وسعت الحكومة  للحكومة المركز

جهودها لتشمل مشاركة الجمهور كجزء من خطة عمل الشراكة الحكومية المفتوحة 

لعام 2016 إلى عام 38،2018 وإصدار تشريع يقضي بتفويض مشاركة الجمهور 

كشرط أساسي في عام 2016، وإصدار قواعد تنظيمية إضافية بشأن المشاركة في 

عام 39.2018 

بالنسبة للمشاورات التي أجريت حول مقترح موازنة عام 2019، أصبحت عملية 

الحكومة أكثر قوةً، وتتضمن العديد من مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية 

)GIFT( لمشاركة الجمهور، بما في ذلك: 

التناسب: تعقد الحكومة سلسلة من الفعاليات للاستماع إلى مختلف المجموعات 	 

والأفراد من الجمهور بدءًا بجلسة الاستماع السياسية التي تستمر لمدة يوم في 

يات والسياسات  العاصمة لمناقشة إطار الإنفاق المتوسط الأجل المقترح والأولو

القطاعية الرئيسية. بعد هذه الجلسة، تجري كل وزارة وكل جهة حكومية 

مناقشات ثنائية حول الموازنة المقترحة وتشمل تمثيل المجتمع المدني. وأخيرًا، 

أجرت الحكومة مشاورات بشأن الموازنة مع 22 مجلسًا محليًا لمسح آراء مختلف 

المناطق في البلد. 

الشمولية: أصبحت المشاورات التي تجريها الحكومة، بما في ذلك جلسة 	 

الاستماع المتعلقة بالسياسات والمناقشات الثنائية بشأن الموازنة والاجتماعات 

التي تعقد مع المجالس المحلية، مفتوحةً تمامًا للجمهور. كذلك نظمت الحكومة 

فعاليات للاستماع إلى الآراء العامة ودعت مجموعات المجتمع المدني إلى رئاسة 

الجلسات خلال جلسة الاستماع المتعلقة بالسياسات. وبالإضافة إلى ذلك، 

أدرجت الحكومة طائفةً واسعةً من المجموعات في جلسة الاستماع المتعلقة 

بالسياسات التي تمثل مصالح مثل المزارعات، والشباب ذوي الإعاقة، 

والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

 العمق: تجرى مناقشات الموازنة الثنائية لمناقشة موازنات مؤسسات متعددة، 	 

ية وإدارات ووكالات، فضلاً عن الهيئات  بما في ذلك وزارات الحكومة المركز

شبه الحكومية والشركات المملوكة للدولة والمجالس المحلية.

الانفتاح: نشر المعلومات عن جلسات الاستماع المتعلقة بالسياسات والمشاورات 	 

يق  المحلية وفق الجدول الزمني لإعداد الموازنة الرسمية لوزارة المالية وعن طر

الإعلانات الإذاعية. 
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حسن التوقيت:  بالنسبة لموازنة عام 2019، تم عقد جلسة الاستماع الخاصة 	 

 بالسياسات، والمناقشات الثنائية حول الموازنة، ومشاورات المجالس المحلية 

في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2018، قبل أن تعرض الموازنة على البرلمان 
في نوفمبر.40

عملت التغييرات التي أجرتها الحكومة على عملية مشاركة الجمهور على توسيع نطاق 

المساهمات العامة والوصول إلى قرارات الموازنة والسياسة. على سبيل المثال، أثناء 

مناقشة الموازنة الثنائية لمعهد البحوث الزراعية، وهو معهد شبه حكومي يجري 

أبحاثًا عن الزراعة ومصائد الأسماك والحراجة، أدى تعليق من أحد المشاركين إلى 

توسيع المعهد لأبحاثه بشأن الجدوى الاقتصادية لزراعة البصل في سيراليون. إن 

التعقيبات المماثلة حول كيفية استخدام الحكومة للمساهمات العامة أمر بالغ 

الأهمية لاستدامة مشاركة الجمهور، وهو مجال يأمل المجتمع المدني أن تستمر 

الحكومة في التحسن فيه.

يلندا: مشاورات عامة حول مؤشرات موازنة الرفاهة نيوز
يلندا أول "موازنة رفاهة" وهي عبارة عن نهج جديد  في عام 2019، أصدرت نيوز

في اتخاذ القرارات الخاصة بالموازنة وقياس التقدم على أساس مؤشرات الرفاهة. 

ية الحكومة لتجاوز التدابير الاقتصادية الخالصة والتركيز على  وتدعم المؤشرات رؤ

تحسين رفاهة الأجيال في مجالات الصحة والبيئة وتنمية المجتمع. 

يلندا مبتكرة ليس فقط لإعادة صياغة الغرض من  إن موازنة الرفاهة في نيوز

ميزانيتها، وللكن أيًضا لآليات مشاركة الجمهور التي استخدمتها لإعلام نهجها الجديد.

يلندية — وهي وكالة  قبل إطلاق موازنة الرفاهة، شرعت هيئة الإحصاء النيوز

يلندية لتطوير موازنة الرفاهة — في  حكومية تعمل في شراكة مع وزارة الخزانة النيوز

يلنديين بشأن الرفاهة وكيفية قياسها. بدأت المشاورات  عملية تشاور لفهم آراء النيوز

العامة في يوليو 2018 واستمرت لخمسة أشهر، لجمع التعقيبات حول اللكيفية التي 

ية لفئات الرفاهة بالاستعانة بأساليب مختلفة: يعطي بها الناس الأولو

تم قبول الطلبات عبر موقع إللكتروني، والرسائل الإللكترونية، والرسائل 	 

 النصية، وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل المرسلة، وتوثيق آراء الناس 

حول الفئات الأكثر أهميةً؛

فقد صممت استطلاعات الرأي الإللكترونية كوسيلة فعالة من حيث الوقت 	 

لجمع مساهمات الجمهور؛

يع بطاقات بريدية في مرافق المجتمعات المحلية والمكاتب الإقليمية 	  وتم أيًضا توز

كبديل للرسائل الإللكترونية؛

وتم عقد مشاركات مجتمعية محلية مع 61 مجموعةً متنوعة في جميع أنحاء البلاد.	 

يلندية هذه المشاورات بعناية، بما في ذلك  وقد وثقت هيئة الإحصاءات النيوز

كيفية اطلاعها على مناقشات المتابعة مع الخخبراء، وأصدرت تقريرًا يشرح كيف 

استخدمت هذه الملاحظات لوضع مجموعة من المؤشرات لقياس الرفاهة.41 والتقرير 

جدير بالملاحظة أيًضا لاعترافه بالتحديات — ولا سيما في محاولتهم المشاركة في 

يلندا — ويتضمن خططًا   وضع مؤشرات مع الماوري، السكان الأصليين في نيوز

للكيفية معالجة هذا النقص في المستقبل. 

يلندية مجموعةً فرعيةً من المؤشرات التي تم وضعها  وقد استخدمت الخزانة النيوز

خلال هذه المشاورات العامة في أداة تحليل جديدة للسياسات تدعى "إطار 

يات المعيشة"، والتي استخدمت بيانات حول 61 مؤشرًا وردوا في موازنة  مستو

الرفاهة. عند صياغة موازنة الرفاهة لعام 2019 باستخدام هذه الأداة الجديدة، 

أطلقت وزارة الخزانة مشاورتين علنيتين إضافيتين خلال فترة ثمانية أسابيع، 

بالاستعانة بالاستبيانات والطلبات عبر الإنترنت، لجمع التعقيبات بشأن لوحة 

يات المعيشة" والاقتراح الرامي إلى  المعلومات المقترحة للمؤشرات في "إطار مستو

دمج نهج موازنة الرفاهة في قانون المالية العامة.42 

سوف ينبئنا الوقت بما إذا كانت هذه المشاورات تشكل نموذجًا فعالاً لمشاركة 

الجمهور حول الموازنة، وأنها تعود بفوائد ملموسة على تحسين رفاهة الجميع. 
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يا الجنوبية الميزنة القائمة على المشاركة في البرتغال وكور
إن الميزنة القائمة على المشاركة هي عملية، توجد أساًسا في الحكومات المحلية، من 

يات العامة، وتفويض عملية صنع  يل أفضل على أساس الأولو أجل تخصيص تمو

يا  القرار لجزء من الموازنة مباشرةً إلى المجتمع المحلي. فقد مارست بلدان مثل كور

يات الحكومات المحلية  الجنوبية والبرتغال عملية الميزنة القائمة على المشاركة على مستو

لسنوات عديدة. وللكن مؤخرًا، وسع كل من البلدين نطاق هذه الممارسة بإطلاق 
ية أيًضا.43 عملية الميزنة القائمة على المشاركة على مستوى الحكومة المركز

يا الجنوبية  ية في كور إن عملية الميزنة القائمة على المشاركة على مستوى الحكومة المركز

والبرتغال مشابهة لتلك التي تم التوصل إليها في الحكومات المحلية. وقد وضعت 

يع، ثم أصدرت دعوةً إلى تقديم  الحكومات قواعد المشاركة والمعايير الخاصة بالمشار

يلها. ويجري تصفية وتقييم المقترحات من أجل  يع التي سيتم تمو أفكار حول المشار

يعقد النموذج البرتغالي اجتماعات شخصية  الامتثال والجدوى وفعالية التكاليف. و

يا الجنوبية، تجتمع لجنة من المواطنين — تم  لمناقشة أفكار المقترحات. وفي كور

يق الاختيار العشوائي — لمناقشة المقترحات التي تقدم على شبكة  إنشاؤها عن طر

الإنترنت وتصفيتها. وتتيح هذه الاجتماعات فرصة للمواطنين والمجتمع المدني 

 والمسؤولين الحكوميين للعمل معًا وبناء توافق في الآراء حول الأفكار. ثم يصوت 

يع الفائزة  الجمهور على المقترحات عبر الإنترنت أو أثناء الاجتماعات. وتمول المشار

يعية في إطار عملية الموازنة.  من قبل الهيئة التشر

من التحديات التي تواجه الميزنة القائمة على المشاركة، مقارنةً بأشكال أخرى من 

يع الناتجة عن ذلك قد لا تمثل سوى جزء ضئيل  مشاركة الجمهور، هي أن المشار

يا الجنوبية، تضمنت  جدًا من الموازنة العامة. وبالنسبة لعملية المشاركة في موازنة كور

الموازنة المعتمدة لعام 2019 38 مشروعًا بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، والتي 

تمثل 0.018 في المائة فقط من إجمالي الموازنة. وفي البرتغال، شملت موازنة عام 

 2019 22 مشروعًا بقيمة 5.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 

0.004 في المائة فقط من إجمالي الموازنة. 

على الرغم من الجزء الضئيل من الموازنة الذي تقرر من خلال هذه الآليات، فإن 

يع الممولة يمكن أن تكون ذات مغزى عميق لأعضاء الجمهور الذين اقترحوا  المشار

يع  يا الجنوبية، يتلخص أحد المشار يع ومناقشتها واختاروها. وفي كور تلك المشار

التي تمت الموافقة عليها في زرع الأشجار حول المجمعات الصناعية لمنع تدفق الغبار 

ية السكنية.44 وفي البرتغال، تمت الموافقة على مشروع  الناعم إلى المناطق الحضر

لاستضافة حدث ثقافي ضخم لتعزيز المطبخ البرتغالي وتشجيع السياحة.45 

يمكن أن تساعد الميزنة القائمة على المشاركة الحكومات على إشراك الجمهور في عملية 

يقة تعزز المداولات والتبادل. ورغم هذا فإن الموازنات الحكومية  الموازنة بطر

يع  تشتمل على العديد من القضايا الأخرى ذات المصلحة العامة بعيدًا عن المشار

يات الدين، وقضايا توفير الخدمات.  الجديدة مثل السياسة الضريبية، ومستو

ولإشراك الجمهور بشكل كامل في مسائل المالية العامة، قد تحتاج آليات الميزنة 

القائمة على المشاركة إلى استكمال بوسائل إضافية للمناقشة بشأن هذه الجوانب 

الأخرى أيًضا.



يقيا: يوثق السكان حاجاتهم من   تساكاني ماشونا، جنوب أفر
 الصرف الصحي في مراجعة حسابات اجتماعية سيتم تبادلها 

مع مسؤولي الحكومة المحلية لمناقشتها ومتابعتها.



 بانكوك، تايلاند: أعضاء البرلمان التايلاندي 
في جلسة. نوفمبر 2019.
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يعية، والمؤسسة العليا  يكون لكٍل من الفروع التنفيذية للحكومة، والهيئة التشر

 لمراجعة الحسابات ولايات مهمة في نظام الموازنة الوطنية. ويبحث هذا الفصل 

يعية والمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI( في توفير  أدوار كل من الهيئة التشر

المساءلة طوال عملية الموازنة، ويناقش الأعداد المتزايدة من المؤسسات المالية 

المستقلة التي يجري إنشاؤها في البلدان التي شملها المسح لإصدار تنبؤات مستقلة في 

مجال الاقتصاد الكلي وتقديرات لتكاليف مقترحات السياسات الجديدة. وبالنسبة 

للأفراد من الجمهور والمجتمع المدني، يمكن للعمل مع كل من هذه المؤسسات أن 

يضخم الرقابة على الموازنة.

يعية بالهيئة لاستخلاص الأموال  في أنظمة الحكم الديمقراطية، تتمتع الهيئات التشر

يض تشريعي أقوى، فإن  العامة والموافقة على الموازنة. وفي البلدان التي تتمتع بتفو

يعية أيًضا تلعب دورًا قبل الموافقة على الموازنة وبعدها. ويمكن  الهيئات التشر

يات الموازنة قبل أن يقوم  يعية مناقشة وإقرار التوصيات المتعلقة بأولو للهيئات التشر

المجلس التنفيذي بصياغة مشروع الموازنة. وبعد اعتماد الموازنة، تستطيع الهيئات 

يعية متابعه تنفيذ الموازنة واستعراض نتائج مراجعة الحسابات ومتابعة سير  التشر

الجهاز التنفيذي في الرد علي توصيات مراجعة الحسابات.

إن المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات هي هيئات الرقابة الحكومية التي تقوم 

بمراجعة حسابات الحكومة. وتقوم المؤسسات المستقلة بمراجعة الحسابات للتأكد 

مما إذا كانت الحسابات العامة دقيقة وموثوق بها، وما إذا كانت الأموال العامة 

تنفق وفقًا للقانون، وما إذا كان الإنفاق يتسم باللكفاءة والفعالية. كذلك يقوم 

 مراجعو الحسابات بدور في ضمان اتخاذ المؤسسات ذات الصلة الإجراءات 

اللازمة بشأن نتائج مراجعة الحسابات ومعالجة المسائل المحددة في توصيات 

مراجعة الحسابات.

 .5 
تقييم المؤسسات الرقابية
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يعية والهيئة العليا لمراجعة الحسابات  يقيم مسح الموازنة المفتوحة دور الهيئة التشر و

ً. ينظر المسح في  بوصفهما مؤسستين منوط بهما الرقابة على الموازنة عبر 18 سؤالا

يعية أثناء إعداد الميزانية والموافقة عليها وتنفيذها واستعراضها.  دور الهيئة التشر

يعية مثل اللجان المالية  يعية دور اللجان التشر كذلك تقيم الأسئلة حول الهيئة التشر

المتخصصة واللجان القطاعية التي لديها الخخبرة في استعراض مقترحات الموازنة 

وتقديم المشورة للجلسات العامة التشريعية حول نتائجها قبل الموافقة على الموازنة. 

وبالنسبة للمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI(، ينظر مسح الموازنة المفتوحة في 

استقلال تعيين رئيس المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI( وإقالته، وما إذا 

يل كاٍف، وما إذا كانت نظم المراجعة تخضع للاستعراض الخارجي.  كان لديه تمو

تعتمد درجه الرقابة في كل دوله علي متوسط نتائج أسئلة المسح وذلك علي مقياس 

من 0 إلى 100. وتوصف نتائج كل مؤسسة بأنها إما ضعيفة )0-40( أو محدودة 

)41-60( أو كافية )61-100(. وتستعرض أربعة أسئلة إضافية لم يتم تسجيلها، 

استقلال المؤسسات المالية المستقلة ومهامها، والتي تقدم بوصفها نتائج منفصلة عن 

نتائج الرقابة في مسح الموازنة المفتوحة. 

على الصعيد العالمي، تميل البلدان إلى تحقيق نتائج أعلى في رقابة المؤسسة العليا 

يعية. ومن بين البلدان البالغة   لمراجعة الحسابات )SAI( مقارنةً بالرقابة التشر

117 بلدًا التي تم تقييمها في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019، هناك 71 بلدًا 

يات كافية من رقابة المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI(، في حين  لديها مستو

يعية  يات كافية من رقابة الهيئات التشر  أن 34 بلدًا فقط لديها مستو

)الجدول 5.1(. 

الجدول 5.1 عدد البلدان التي شملها المسح بحسب فئة أداء الرقابة لدى الهيئة 
)SAI( يعية والمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات التشر

يات كافية من الرقابة من المؤسسات  حصل عدد أقل من البلدان على مستو

يعية ومؤسسات مراجعة الحسابات. فمن بين 71 بلدًا لديها رقابة كافية من  التشر

المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI(، هناك 41 بلدًا منها ليس لديها رقابة 

تشريعية كافية، مما يضعف الضوابط والتوازنات في نظام المساءلة الشامل. وبالمثل، 

يات أضعف من  فإن أربعة من البلدان التي لديها رقابة تشريعية كافية لديها مستو

 .)SAI( رقابة المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات

 الشكل 5.1 عادةً ما تفتقر البلدان التي لديها رقابة كافية من المؤسسة العليا لمراجعة 

يعية. الحسابات )SAI( إلى الرقابة التشر

الرقابة التشريعية المحدودة 
 خلال مراحل التنفيذ 

ومراجعة الحسابات
رغم أن الرقابة التشريعية هي الأقوى إذا ما كان المشرعون هم من يوافقون على 

يعية على الموازنات قد تكون  الموازنة، فإن المسح يرى أن رقابة بعض الهيئات التشر

ية. من بين البلدان البالغة 108 بلدًا التي لديها سلطة تعديل  مجرد أدوات صور

الموازنة، لا يمارس هذا الحق سوى 31 بلدًا. وعلى مستوى اللجان، أصبحت الرقابة 

يعية أقوى، إذ تقوم لجان متخصصة في الموازنة بدراسة مقترح الموازنة في  التشر

108 بلدًا من البلدان البالغة 117 بلدًا التي شملها المسح، وتقوم لجان الموازنة 

القطاعية بدراسة الموازنة في 75 بلدًا. فعلى سبيل المثال، عزز مجلس النواب 

اللبناني الرقابة على الموازنة من خلال إصدار قانون الموازنة في عام 2018، وهو 

أول قانون يصدر منذ عام 2005، وأصبح الآن لديه لجنة متخصصة في الموازنة 

ولجان قطاعية تقوم باستعراض مقترح الموازنة قبل إقراره.

أداء الرقابة
يعية رقابة المؤسسة العليا الرقابة التشر

لمراجعة الحسابات 
)SAI(

4221ضعيفة )0–40(

4125محدودة )41–60(

3471كافية )61–100(

(SAI) ر���� ��� ����� �� ا�����ة ������� و�� ا������ ا����� ���ا��� ا������ت

(SAI) ر���� ������� ��� �����؛ ر���� ����� �� ا������ ا����� ���ا��� ا������ت

(SAI) ر���� ������� �����؛ ر���� ��� ����� �� ا������ ا����� ���ا��� ا������ت

(SAI) ر���� ����� �� ا�����ة ������� و�� ا������ ا����� ���ا��� ا������ت

����� ا������ ا����� ���ا��� ا������ت (SAI) وا������ ا��������

42

30

41

4
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 ومع ذلك، يمكن الحد من إمكانية حصول الجمهور على المعلومات المتعلقة 

يعية، إذ وجد المسح أن أقل من نصف اللجان التي  بعملية موافقة الهيئة التشر

 تدرس الموازنة تُصدر تقريرًا عامًا بشأن ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات 

يعية الوطنية التايلندية مؤخرًا وظيفتها  قبل اعتماد الموازنة.46 وحسنت الجمعية التشر

 الرقابية في هذا المجال بنشر تقارير نتائج اللجان بعد استعراض اقتراح الموازنة، بما 

في ذلك التقارير الواردة من لجنة الموازنة المتخصصة ولجنة مخصصة لاستعراض 

مخصصات القطاعات. 

يعية بمتابعة ورصد  بعد التصديق علي مشروع الموازنة، تقوم العديد من الهيئات التشر

تنفيذ الموازنة علي نحو محدود. إن متوسط عدد أسئلة مسح الموازنة المفتوحة بشأن 

رصد تنفيذ الموازنة واستعراض تقرير مراجعة الحسابات أقل من المعدلات في 

مراحل الموازنة الأخرى، مما يشير إلى وجود ثغرات في الرقابة )الشكل 5.2(. فعلى 

يعية في 66 من أصل 117 بلدًا التي شملها  سبيل المثال، استعرضت الهيئات التشر

 المسح التقدم المحرز في تنفيذ الموازنة خلال العام. ومن بين هذه البلدان لم تصدر 

سوى 22 بلدًا تقارير توثق نتائجها وتوصياتها إلى الحكومة.

يعية في رصد تنفيذ الموازنة أن بعض  ومن بين التحديات التي تواجه الهيئات التشر

يعية، بموجب  المسؤولين التنفيذيين يتجاهلون الموازنات التي توافق عليها الهيئة التشر

القانون أو الممارسة. ففي 69 من أصل 117 بلدًا شملها المسح، أو ثلاثة من كل 

يل بين الوزارات أو الإدارات دون  خمسة، يحول المسؤولون التنفيذيون التمو

يعية. فضلاً عن ذلك فإن المسؤولين التنفيذيين   الحصول على إذن من الهيئة التشر

في نصف هذه البلدان التي شملها المسح ينفقون عائدات زائدة، والثلثين يقللون من 

يض تشريعي مسبق. الإنفاق من دون تفو

59

26

43

ا���ا���

ا������

����� ا���از��

ا������

37 ��ا��� ا������ت

10060 8020 400

����� ����� ا������ ��� ����� ا���از��

يعية في مرحلة الموافقة على الموازنة مقارنةً بمراحل أخرى.47 يادة في الرقابة التشر الشكل 5.2 ز
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المؤسسات العليا لمراجعة 
الحسابات )SAI( – الاستقلال 

القانوني وللكن الاستعراض 
المحدود لنظم مراجعة الحسابات

تتمتع المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات )SAI( التي تم تقييمها في مسح الموازنة 

المفتوحة لعام 2019 بالاستقلال القانوني في تعيين رئيس المؤسسة وإقالته. وتأذن 

يعية أو الهيئة القضائية ، بدلاً من الهيئة التنفيذية، بتعيين رئيس  الهيئة التشر

المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI( في 68 في المائة من البلدان وبإقالته في 

79 في المائة من البلدان.  بيد أن منطقة واحدة هي استثناء ملحوظ لهذا الاتجاه: 

يقيا، لا تتمتع  ففي سبعة من أصل 10 بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفر

 المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات )SAI( بالاستقلال القانوني الذي يسمح لها 

بتعيين رئيسها أو إقالته )الشكل 5.3(.

ية، قد تواجه المؤسسات العليا لمراجعة  وحتى مع وجود ولايات قانونية قو

 الحسابات )SAI( قيودًا أخرى في إجراء عمليات مراجعة فعالة للحسابات. ويرى 

مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 أن قلة من المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 

 )SAI( لديها أنظمة للاستعراض الخارجي: ولا تجري سوى 19 من أصل 

117 بلدًا استعراًضا خارجيًا لعمليات مراجعة الحسابات في السنوات الخمس 

الأخيرة، ولا تجري سوى 46 بلدًا استعراًضا داخليًا. وهذا يعني أن 44 في المائة 

من جميع البلدان التي جرى تقييمها لا تجري أي استعراض لعمليات مراجعة 

الحسابات الخاصة بها، مما يمكن أن يقوض قدرة المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات 

)SAI( على إعداد تقارير مراجعة حسابات عالية الجودة.

 على الرغم من أن عملية مراجعة الحسابات كانت محدودة على الصعيد العالمي، 

فإن بعض البلدان تعمل على بناء القدرة المؤسسية للمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات 

يا لجنةً مستقلةً داخل المكتب الوطني لمراجعة  )SAI( لديها. وأنشأت بلغار

الحسابات لتقديم تقارير عن ممارسات مراجعة الحسابات كل ستة أشهر. وفي عام 

يقًا مستقلاً من مراجعي الحسابات بالتنسيق مع  2017، عينت سري لانكا فر

المبادرات الإنمائية الدولية التابعة للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 

لاستعراض عمليات مراجعة الحسابات التي يقوم بها مراجع الحسابات العام. 
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الشكل 5.3 تختلف الاستقلالية القانونية للمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI( باختلاف المنطقة.
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 المربع 5.1: متابعة توصيات مراجعة الحسابات: 

كلها تبدأ بتقرير التدقيق 

عندما تصدر المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI( تقرير مراجعة الحسابات عن 
الحسابات الحكومية، ينبغي أن تصدر نتائج وتوصيات مفصلة بشأن المجالات التي تحتاج 

فيها الإدارات الحكومية إلى تعزيز إدارة المالية العامة. ولضمان عدم تجاهل نتائج مراجعة 
الحسابات، ينبغي أن يكون نشر التقرير حافزًا على اتخاذ العديد من إجراءات المتابعة التي 

 .)SAI( يعية والمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات تتخذها الهيئات التنفيذية والتشر

في تقرير مراجعة الحسابات لعام 2019، لم يعد هناك سوى ثلثي البلدان التي تتيح تقرير 
مراجعة حسابات الحكومة للجمهور. ويرتبط التأخر أو عدم وجود هذا التقرير العام بعدد 

يعية أو التنفيذية أو المؤسسة العليا  قليل من إجراءات المتابعة التي اتخذتها الهيئة التشر
لمراجعة الحسابات )SAI( بشأن نتائج عملية مراجعة الحسابات. ويبين الجدول 5.2 مدى 
 اتخاذ البلدان، في المتوسط، إجراءات متابعة بشأن تقرير مراجعة الحسابات، استنادًا إلى 

ما إذا تم نشر تقرير مراجعة الحسابات الرئيسي فيها.

 وللكن حتى عند نشر تقرير مراجعة الحسابات، قد لا تكون هناك 

يعية أو التنفيذية. ومعظم البلدان التي لديها تقرير مراجعة  متابعة أساسية من الهيئة التشر
يعية تقوم بمراجعة التقرير، كما أن نصف البلدان  حسابات متاح للجمهور لديها لجنة تشر

لديها ممثل عن المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI( يشهد مرارًا أمام الهيئة التشريعية 
فيما يتصل بنتائج مراجعة الحسابات. ومن ناحية أخرى، ينشر أقل من ثلث المسؤولين 
التنفيذيين في الحكومات تقريرًا يرد على نتائج مراجعة الحسابات، كما أن 17 بلدًا فقط 

يعية  لديها تقارير مراجعة حسابات متاحة للجمهور لديها جلسات استماع عامة للهيئة التشر
بشأن نتائج مراجعة الحسابات. وتفتقر جميع البلدان تقريبًا إلى إجراء متابعة واحد على 

الأقل بشأن تقرير مراجعة الحسابات، وهناك ستة بلدان فقط لديها جميع إجراءات المتابعة 
يلندا والنرويج وبيرو.  يعية والتنفيذية الخمسة، وهي: أستراليا وكندا وجورجيا ونيوز التشر

 إجراءات المتابعة بشأن 
تقارير مراجعة الحسابات

إجراءات محددة

 حصة البلدان التي تتابع 
نتائج مراجعة الحسابات

مع تقرير مراجعة حسابات 
متاح للجمهور
)78 بلدًا(

بدون تقرير مراجعة حسابات 
متاح للجمهور
)39 بلدًا(

الرقابة من جانب الهيئة التشريعية

يعية تقرير مراجعة الحسابات وتناقشه 31% 82%تستعرض الهيئة التشر

يدلي ممثلو المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI( بشهاداتهم 
يعية بشأن  مرارًا )أكثر من خمس مرات( أمام الهيئة التشر

نتائج مراجعة الحسابات
%49 %13

يعية بشأن تقارير  جلسات استماع عامة تعقدها الهيئة التشر
مراجعة الحسابات

%22%0

استجابة الهيئة التنفيذية
تقرير لتتبع الإجراءات المتعلقة بنتائج مراجعة الحسابات التي 

نشرتها الهيئة التنفيذية
%29*%5

المتابعة المستقلة
 تقرير يتتبع الإجراءات المتعلقة بنتائج مراجعة الحسابات 
 التي تنشرها المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI( أو 

يعية الهيئة التشر
%54*%3

الجدول 5.2 البلدان التي لديها تقارير مراجعة حسابات متاحة للجمهور من المرجح أن تتابع توصيات مراجعة الحسابات.48

*تعد تقارير المتابعة التي تتبع إجراءات نتائج مراجعة الحسابات عندما لا يكون تقرير مراجعة الحسابات نفسه متاحًا للجمهور نادرةً، كما هو متوقع. بيد أن مسح الموازنة المفتوحة وجد أمثلة قليلة على ذلك 
يعية أو التنفيذية، تقريرها  في ميانمار وأنغولا والسلفادور، حيث يصدر تقرير مراجعة الحسابات وللكن لا تنشره المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI(، وتُصدر هيئة حكومية أخرى، مثل الهيئة التشر

الخاص ردًا على نتائج مراجعة الحسابات.
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يادة عدد المؤسسات   ز
المالية المستقلة 

إن المؤسسات المالية المستقلة هي المؤسسات العامة التي تتولى تقييم أو إسداء 

يتم إنشاء المؤسسات المالية  المشورة للحكومة والجمهور بشأن السياسة المالية والأداء. و

المستقلة التي كثيرًا ما يُطلق عليها اسم مكاتب الموازنة البرلمانية أو المجالس المالية، في 

بية لها ولاية  يعية أو الهيئة التنفيذية بوصفها مؤسسات مستقلة غير حز الهيئة التشر

إصدار توقعات مستقلة للاقتصاد الكلي وتوقعات مالية وتقدير تكاليف مقترحات 

السياسات الجديدة المقدمة من الحكومة قبل الموافقة عليها. وبإمكان المؤسسات 

يلجأ الجمهور إلى هذه  المالية المستقلة تعزيز مصداقية عملية الميزنة الحكومية، و

المؤسسات طلبا للتوجيه بشأن ما إذا كانت الحكومة تستخدم تنبؤات دقيقة 

وواقعية لتطوير الموازنة وتنظر في استدامة السياسات الجديدة وتكاليفها. 

ما يزال إنشاء المؤسسات المالية المستقلة ممارسةً ناشئةً، إذ تم إنشائها في ستة بلدان 

فقط منذ آخر تقييم لمسح الموازنة المفتوحة. وتم إنشاء مؤسسات مالية مستقلة 

ية التشيك، ومنغوليا، وسيراليون، وسلوفينيا،  جديدة في الأرجنتين، وجمهور

وزامبيا.49 وإجمالاً، يرى مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 وجود مؤسسات مالية 

مستقلة في 36 بلدًا )الجدول 5.3(. وبالإضافة إلى ذلك، وكما يتضح من نتائج 

الأسئلة الأربعة التي لم يجر ذكرها بشأن هذه المؤسسات، فإن العديد من المؤسسات 

يل على سبيل  المالية المستقلة القائمة بالفعل قد عززت ممارساتها الرقابية. ففي البراز

المثال، بدأت مؤسسة مالية مستقلة جديدة تأسست في عام 2016 في مجلس 

الشيوخ الفيدرالي في نشر توقعات مستقلة في مجال الاقتصاد الكلي والتوقعات 

المالية، فضلاً عن تكليف الحكومة ببعض المقترحات الجديدة. وفي أوغندا، يشترط 

قانون جديد لإدارة المالية العامة، تمت الموافقة عليه في عام 2015، أن يكون لجميع 

يع الجديدة تقدير لإجمالي تكاليفها، وهو ما يقدمه الآن مكتب الموازنة  المشار

البرلماني في أوغندا.

الجدول 5.3 مدى الرقابة التي تضطلع بها المؤسسات المالية المستقلة )IFI( في البلدان 
التي توجد لديها مؤسسات مالية مستقلة.

)IFI( عدد البلدانأداء الرقابة في المؤسسة المالية المستقلة

13ضعيفة )0–40(

8محدودة )41–60(

15كافية )61–100(

36الإجمالي

على غرار جميع مؤسسات المساءلة، توفر المؤسسات المالية المستقلة رقابةً أفضل 

عندما تكون لديها ولاية مستقلة وموارد كافية. ولا يتمتع ما يقرب من نصف 

 المؤسسات المالية المستقلة، وعددها 16 من أصل 36 مؤسسةً، بالاستقلال 

الكامل الذي يحدده القانون أو الموارد الكافية للوفاء بولايتها. كما أن تقارير 

م بشكل كامل دائمًا من قِبل مؤسسات  المؤسسات المالية المستقلة قد لا تُستخّدَ

أخرى: على سبيل المثال، فإن 20 من المؤسسات المالية المستقلة التي تم تقييمها 

يعية على تقاريرها والنتائج التي توصلت إليها، أو لم تكن  نادرًا ما تشهد الهيئة التشر

أبدًا. ومع توسع المؤسسات المالية المستقلة في مختلف أنحاء العالم لدورها في ضمان 

مصداقية التنبؤات الحكومية وعمليات تقييم السياسات، فإن قضايا القدرات 

المؤسسية هذه مهمة تجب معالجتها. 



" الحقيقة أن طرح الموازنة يشكل أهميةً 
 متزايدةً للمجتمع المدني، ولم يعد ينظر 

إليه باعتباره مسألة تخص البلد وغرفة 
ية، وهو ما يبشر بالخخير  الأعمال التجار

بالنسبة لديمقراطيتنا".
يك، مقال رأي: الشفافية المالية  يك، موازنة المواطن لمافر زوكيسوا كوتا، ديلي مافر

ية: توصيل النقاط. 24 فبراير 2020. والمؤسسات العامة القو



 بوغوتا، كولومبيا: مجموعة من جامعي النفايات يتظاهرون 
من أجل الاعتراف بهم ودفع أجور أفضل مقابل خدماتهم.
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 تخيل عالم حيث كل بلد لديها موازنة مفتوحة: عملية موازنة تتسم بالشفافية التامة، 

إذ يشارك الجمهور في القرارات الرئيسية، وتوفر الهيئات التشريعية والمؤسسات العليا 

يةً. إنه عالم حيث تفهم الحكومات الاحتياجات  لمراجعة الحسابات )SAI( رقابةً قو

العامة على نحو أفضل، وتنظر في كل وجهات النظر فيما يتصل بالمقايضات الخاصة 

بالموازنة، وتحصل على القدر الكافي من العائدات، وتتحقق الخدمات التي يحتاجها 

يعلمون أن أصواتهم  الناس للازدهار. ففي عالم مماثل، سيثق الناس في حكوماتهم، و

م لتلبية احتياجاتهم.  مسموعة وأن الموارد العامة تُستخّدَ

 إن الوصول إلى عالم مماثل أمر ممكن، وللكن هذا لن يحدث إلا إذا التزمت 

البلدان بفتح الموازنات. إن المكاسب المحتملة واضحة؛ فالموازنات المفتوحة تفيد 

الجميع. فالبلدان ذات الموازنات المفتوحة تتمتع بقدر أعظم من المشاركة الديمقراطية، 

ية  وإدارة أفضل للموارد المالية العامة، ونتائج تنمية أعلى. والموازنات الشفافة ضرور

لرصد الإنفاق والنتائج المتعلقة بالنتائج الإنمائية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وترتبط المشاركة في إعداد الموازنة بتحسين استجابة الحكومة، وتقديم الخدمات 

يادة الاستعداد لدفع الضرائب.  بشكل أكثر فعالية، وز

يعًا. يوثق مسح الموازنة المفتوحة   وقد أحرزت بعض البلدان بالفعل تقدمًا سر

لعام 2019 التحسينات اللكبيرة التي طرأت على كل من غواتيمالا وإندونيسيا 

ية قيرغيزستان وأوكرانيا. وقد لاحظت جولات سابقة من مسح الموازنة  وجمهور

ية الدومينيكان والمكسيك. ويجري  المفتوحة مكاسب مستمرة في جورجيا وجمهور

اختبار وتعزيز النهج والابتكارات الجديدة بشأن مشاركة الجمهور في صنع القرارات 

يلندا وسيراليون، مع تخطيط  يا الجنوبية والبرتغال ونيوز الخاصة بالموازنة في كور

المزيد من البلدان لآليات جديدة لمشاركة الجمهور في السنوات المقبلة. والواقع أن 

التطورات في هذه البلدان، وغيرها، كانت سببًا في دفع الاتجاه العالمي نحو 

موازنات أكثر انفتاحًا منذ إطلاق مسح الموازنة المفتوحة في عام 2006.

 .6 
الدعوة إلى اتخاذ إجراءات 

بشأن الموازنات المفتوحة
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مع ذلك، ما تزال وتيرة التقدم عمومًا بطيئة، كما أن المكاسب يمكن أن تنعكس 

بسهولة. وبمعدل التقدم الذي شهدناه على مدى العقد الماضي، فإن متوسط درجة 

شفافية الموازنة العالمية لن يصل إلا إلى الحد الأدنى لتوفير المعلومات الكافية — وهو 

61 درجةً — في غضون عقدين آخرين من الزمان. فالعديد من البلدان إما لا تفتح 

موازناتها أو تكافح من أجل الحفاظ على التحسينات. وقد يعتقد بعض أهل الهيئة 

يقاومون الجهود التي تطالب بمحاسبتهم  أنهم يستفيدون من التعتيم، وليس الانفتاح، و

وهو الاختيار الذي يتم على حساب شعبهم، وكما أظهرت الاحتجاجات الواسعة 

النطاق مؤخرًا، فإن هذا يشكل أيًضا خطرًا عليهم. 

ولدفع أجندة الميزنة المفتوحة إلى الأمام، هناك حاجة ملحة إلى نهج تعاوني جديد 

يجمع بين الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين. 

يق، فهناك أربعة أهداف طموحة وللكنها قابلة  ومع قيادة الحكومات لهذه الطر

للتحقيق في غضون الأعوام الخمسة المقبلة:

يات كافية من شفافية الموازنة. تسجيل البلدان 61 درجةً أو أعلى . 1 توفير مستو

في مقياس شفافية الموازنة في مسح الموازنة المفتوحة، وهو المعيار المرجعي فيما 

يات كافية من المعلومات. فالحكومات تتيح على الأقل ست  يتصل بتوفير مستو

من وثائق الموازنة الرئيسية الثماني للجمهور، وتتضمن وثائق الموازنة معلومات 

شاملة ومفيدة حول الموازنة يسترشد بها الطلب العام. ومع إتاحة إمكانية 

الوصول إلى معلومات الموازنة بشكل كامل للجمهور، بما في ذلك الوصول عبر 

الإنترنت إلى البيانات المفتوحة في الوقت الحقيقي على أن يكون من السهل 
يلها واستخدامها.50 فهمها وتحو

يادة مشاركة الجمهور في الموازنة.  تسجيل البلدان 41 درجةً أو أعلى في مقياس . 2 ز

يات  مشاركة الجمهور في مسح الموازنة المفتوحة، وهو المعيار فيما يتصل بمستو

مشاركة الجمهور المعتدلة. وتتيح الحكومات فرصةً واحدةً على الأقل لمشاركة 

الجمهور في عملية الموازنة لجميع الفروع الحكومية الثلاثة: الهيئة التنفيذية والتشريعية 

والمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI(، وتطبيق مبادئ المبادرة العالمية 

للشفافية المالية )GIFT( الخاصة بمشاركة الجمهور في السياسات المالية. 

تعزيز رصد عملية تنفيذ الموازنة والرقابة عليها. اتخاذ البلدان خطوات لضمان . 3

التنفيذ الكامل لموازناتها وفقًا لأهدافها، مع شرح أي انحرافات عن الموازنات 

المعتمدة على نحو ملائم للجمهور. فضلاً عن تعزيز الهيئات التشريعية من رقابتها 

على تنفيذ الموازنة ودعوة الجمهور إلى المساهمة والمشاركة. في حين يحقق مراجعو 

الحسابات في حدوث انحرافات بين الموازنات المخططة والمنفذة، مع إدخال 

الجمهور حيثما أمكن، ونشر النتائج التي توصلوا إليها. وبعد ذلك، قيام الهيئات 

يعية ومراجعي الحسابات بمتابعة وضمان اتخاذ الحكومات التنفيذية تدابير  التشر

علاجية لمعالجة توصيات مراجعة الحسابات.

مواصلة تحسين الميزنة المفتوحة. إسراع البلدان من إحراز تقدم في إصلاح . 4

الميزنة المفتوحة والمواصلة على هذا النهج، ذلك أن الحكومات تعمل على إضفاء 

الطابع المؤسسي على شفافية الموازنة وممارسات المشاركة، والتعهد بالتزامات 

عامة بشأن الميزنة المفتوحة، وترسيخ ممارسات جديدة للميزنة المفتوحة في 

القوانين واللوائح، مع الاستثمار في القدرة والمؤسسات اللازمة لإصلاحات 

الميزنة المفتوحة. 

ولكل أصحاب المصلحة دور أساسي في النهوض بهذا البرنامج.

منظمات المجتمع المدني:

الدعوة إلى إطلاق المزيد من المعلومات عن الموازنة بشكل أفضل، وخاصة 	 

بشأن تنفيذ الموازنة، واستخدامها لمراقبة الأداء الحكومي؛

تشجيع الحكومات على تبادل المعلومات الخاصة بالموازنة بطرق أكثر سهولة، بما 	 

في ذلك الوصول إلى البيانات المفتوحة عبر الإنترنت، في الوقت الحقيقي؛

متابعه ممارسات الموازنة المفتوحة للحكومة عن كثب والتحدث بصوت عالي 	 

عندما يبدو أن الحكومات تتراجع عن التزاماتها؛

ممارسة الحق في مشاركة الجمهور في السياسات المالية واستكشاف السبل 	 

التعاونية للمشاركة في عملية الموازنة؛

ضمان أن تكون أصوات الناس الذين يعيشون في فقر والفئات الممثلة تمثيلاً 	 

ناقًصا، جزءًا من محادثات الموازنة.
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القطاع الخاص: 

الإدراك أن الحكومات التي تتمتع بالموارد الكافية والمسؤولة توفر الإنفاق والخدمات 	 

العامة التي تدعم القطاع الخاص القادر على المنافسة والاقتصاد المتنامي؛ 

التعاون مع المجتمع المدني لتعزيز الدعوة إلى مزيد من الشفافية بشأن سياسات 	 

الضرائب والإنفاق، بما في ذلك اللكشف عن النفقات الضريبية والإعفاءات 

الضريبية الممنوحة للشركات؛ 

الاشتراك مع الحكومات في دعم شفافية الديون من أجل الحد من المخاطر 	 

وضمان النمو المستدام في الأمد البعيد.

شركاء التنمية الدوليين:

دعم الحكومات التي تطلب المساعدة من خلال توفير المساعدة التقنية والموارد 	 

اللازمة لإصلاحات الميزنة المفتوحة؛ 

 الاشتراك في جهود الدعوة لتعزيز المزيد من شفافية الموازنة، وتوسيع 	 

فرص مشاركة الجمهور، وتحسين تخصيص الموازنة وتنفيذها؛ 

 مساءلة الحكومات عند التعهد بالالتزامات وتحقيق هذه الأهداف 	 

فيما يتعلق بممارسات الميزنة المفتوحة.

فكل بلد لديه الأدوات اللازمة لدفع أجندة الميزنة المفتوحة إلى الأمام. كذلك 

فالمعايير واضحة حول الممارسات الجيدة فيما يتصل بشفافية الموازنة ومشاركة 

 الجمهور والرقابة. والحقوق الأساسية في الحصول على المعلومات المالية والمشاركة 

 في قرارات الموازنة معترف بها دوليًا. والموارد والمساعدة التقنية متاحة للبلدان 

التي تطلب الدعم. والمطلوب الآن هو التزام كل أصحاب المصلحة — الحكومات، 

يات  والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين — لتحديد أولو

هذه الأجندة واتخاذ الإجراءات اللازمة. إن التقدم نحو عالم أكثر إنصافًا وشمولاً 

أمر ممكن، وللكن يتعين علينا أن نبدأ الآن.
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ملاحظات ختامية

2 الفصل

انظر الملحق أ للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمعايير والمواءمة مع المعايير الدولية.  1

يات كافية من شفافية الموازنة  يق إلى 61: تحقيق مستو يل فريدمان "الطر بابكر سار وجو  2
 ))IBP(، 2016 مؤسسة شراكة الموازنة الدولية( 

www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/achieving-
.sufficient-levels-of-budget-transparency-ibp-7-2016.pdf

يواخيم فينر، "آثار الانفتاح المالي"، مراقب بحوث البنك الدولي 32،  ينزو و باولو دي ر  3
.https://doi.org/10.1093/wbro/lkx004 ,210–185 :)2017( 2 العدد

تستخدم العلاقات المترابطة مع قاعدة بيانات التفاوت العالمية ملاحظات من عام   4
2015 بشأن 73 بلدًا. والتحليل بهذا التدبير استكشافي، وتبين مصادر بيانات مختلفة 

ية وإقليمية مختلفة اتجاهات مماثلة، وللكن لها علاقة متبادلة ذات دلالة  ذات تغطية قطر
إحصائية في النتائج. 

يات كافية  يعرض الجدول النتائج المتوسطة لكل مؤشر في البلدان التي لديها مستو  5 
يات غير كافية من شفافية الموازنة   من شفافية الموازنة )31 بلدًا( والتي لديها مستو

)86 بلدًا(. تشير النتائج الأعلى في مؤشر تصورات الفساد إلى انخفاض معدلات الفساد 
ية الأقل من حصة الدخل في العشرة بالمائة الأعلى إلى  المتصورة. وتشير النسبة المئو

يؤدي توافر البيانات لبعض المؤشرات إلى اختلاف  يات أقل من عدم المساواة. و مستو
ية لمجموعة البيانات هذه:  عدد البلدان المدرجة في المتوسط. وتشمل الاستبعادات القطر

بلد واحد لمؤشر تصورات الفساد، بلد واحد لمؤشر التنمية البشرية، وثلاثة بلدان لبيانات 
البنك الدولي للناتج المحلي الإجمالي، و39 بلدًا للإيرادات الضريبية كحصة من الناتج 

المحلي الإجمالي، و44 بلدًا لبيانات قاعدة بيانات عدم المساواة العالمية )WID( بشأن 
ً. ترتبط جميع المؤشرات المدرجة في هذا  حصة الدخل في العشرة بالمائة الأعلى دخلا
القسم بعلاقات وثيقة ذات أهمية إحصائية مع نتائج شفافية الموازنة في مسح الموازنة 

المفتوحة لعام 2019 للبلدان التي لديها بيانات تم تسجيلها.

تصنف مجموعة بيانات أنواع الديمقراطية لعام 2019 البلدان حسب نوع النظام، حيث   6
يكا على أنها ديمقراطيات ليبرالية، وتصنف روسيا على أنها  تصنف إسبانيا وكوستار
 ،V-Dem استبداد انتخابي، وتصنف الأردن على أنها بلد استبدادي مغلق. معهد

 "التقرير السنوي الخامس لأنواع الديمقراطية لعام 2019"، 2019، 
www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-

.8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf

ينزو، وجايسون لاكين، وكلوي تشو، "مصداقية الموازنة في مختلف البلدان:  باولو دي ر  7
يات الاجتماعية )واشنطن العاصمة،  كيف تؤثر الانحرافات على الإنفاق على الأولو

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/ ،)2019
.Budget-Credibility-Across-Countries.pdf

ألبانيا، كازاخستان، أوغندا وكمبوديا  8

لا تحصل الوثائق التي لا تكون متاحة للجمهور بمنهجية مسح الموازنة المفتوحة على نتائج عن   9
ياتها )انظر الملحق أ(. لعرض التغييرات المحتملة في درجات شفافية الموازنة بالنسبة  محتو

للبلدان التي أصدرت وثائق غير متاحة للجمهور، من ثم، يتوقع أن يكون لكل وثيقة 
ية للنتيجة الفرعية العالمية لمسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 الخاص  معروضة نتيجة مساو
بنوع الوثيقة هذا بالنسبة لجميع الوثائق المنشورة الأخرى. فالوثائق التي يتم نشرها ستكون لها 

درجات مختلفة عن هذه التوقعات، وللكن هذا التحليل يقدم تقديرًا للمكاسب المحتملة التي 
يمكن أن تراها البلدان إذا ما أتاحت علنًا الوثائق التي تصدرها بالفعل. 

لا يستخدم الشكل 2.5 إلا المؤشرات المرتبطة بكل وثيقة والتي تتوافق مع المواضيع   10
م من  الرئيسية الستة المعروضة في الشكل. وبشكل عام يتم تقييم مقترح الموازنة المُقّدَ
الهيئة التنفيذية بشكل عام عبر 54 سؤالاً، منها سؤال عن توقيت النشر، وسؤال عن 
الجدول الزمني المنشور لإعداد المستند، والذي يُستثنى من هذا الرقم. وبالمثل، يجري 

تقييم تقرير نهاية السنة عبر 14 سؤالاً، بما في ذلك مؤشر حسن التوقيت غير المدرج في 
هذا العرض

أيهان كوسي وآخرون، "موجات الديون العالمية: الأسباب والعواقب )واشنطن العاصمة،   11
www.worldbank.org/en/research/publication/waves-of-debt ،)2019؛ 

يقيا؟"،   تشوكوكا أونيكوينا وماما أمارا إيكروش: "هل تلوح أزمة ديون في أفر
www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/04/10/is-a-debt-

يقيا:  /crisis-looming-in-africa؛ شاكيرا مصطفي وأناليسا بريزون، الديون المتزايدة لأفر
 كيفية تجنب أزمة جديدة، مذكرة إحاطة، 2018، 

.www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12491.pdf

تعمل مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( مع منظمات شريكة في تسع دول في   12
أمريكا اللاتينية منذ عام 2016 كجزء من مشروع بحوث الإنفاق الضريبي في أمريكا 

اللاتينية والدعوة والتعلم )LATERAL(. وقد توصلت الأبحاث التي أجرتها هذه 
المجموعات إلى أن النفقات الضريبية تخفض من الإيرادات الحكومية بنسبة تتراوح بين 
10 و20 في المائة في هذه البلدان، كما تفتقر المعلومات الكافية عن أهدافها والمستفيدين 

www.internationalbudget.org/publications/ :منها وأثرها النهائي
tax-expenditure-transparency-in-latin-america/

لمزيد من المعلومات حول جهود الدعوة لمؤسسة فوندار حول قضية العفو الضريبي   13
ونجاحها لاحقًا في كسب معركة قانونية دامت عشر سنوات لللكشف عن هذه 

https://fundar.org.mx/el-presidente-prohibe-la- :المعلومات، انظر
.condonacion-de-impuestos/

ية للنفقات، التي يشير  يشير الإنفاق حسب الوزارة أو الإدارة إلى التصنيفات الإدار  14
الإنفاق حسب القطاع إلى التصنيفات الوظيفية للنفقات.

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/achieving-sufficient-levels-of-budget-transparency-ibp-7-2016.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/achieving-sufficient-levels-of-budget-transparency-ibp-7-2016.pdf
https://doi.org/10.1093/wbro/lkx004
https://www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Budget-Credibility-Across-Countries.pdf
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Budget-Credibility-Across-Countries.pdf
https://www.worldbank.org/en/research/publication/waves-of-debt
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/04/10/is-a-debt-crisis-looming-in-africa/
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/04/10/is-a-debt-crisis-looming-in-africa/
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12491.pdf.
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12491.pdf.
https://www.internationalbudget.org/publications/tax-expenditure-transparency-in-latin-america/
https://www.internationalbudget.org/publications/tax-expenditure-transparency-in-latin-america/
https://fundar.org.mx/el-presidente-prohibe-la-condonacion-de-impuestos/
https://fundar.org.mx/el-presidente-prohibe-la-condonacion-de-impuestos/
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الفصل 3

يتضمن مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 بلدين جديدين لم يتم تقييمهما في مسح   15
الموازنة المفتوحة لعام 2017، وهما: جامايكا وغامبيا. 

يستند توقع معدل التقدم في شفافية الموازنة منذ مسح الموازنة المفتوحة لعام 2008   16 
 إلى متوسط التغير العالمي في درجات شفافية الموازنة بالنسبة للبلدان البالغة 77 بلدًا 

التي يمكن مقارنتها على مدى ست جولات من تقييمات مسح الموازنة المفتوحة بين 
عام 2008 وعام 2019.

قد بحث التقرير العالمي لمسح الموازنة المفتوحة لعام 2015 دراسات حالات التقلب   17
والانحدار، ووجد أن هذه الاتجاهات تشكل نمطًا مشتركًا. انظر الفصل 4 من التقرير 
www.internationalbudget.org/ :2015 العالمي لمسح الموازنة المفتوحة لعام

.wp-content/uploads/OBS2015-Report-English.pdf

يعرض الشكل 3.2 الاتجاهات الإقليمية بالنسبة للبلدان المماثلة في مسح الموازنة   18
المفتوحة منذ جولة عام 2008. كذلك ينظر إلى اتجاهات مماثلة عند النظر إلى البلدان 

المماثلة المدرجة في مسح الموازنة المفتوحة في الجولات اللاحقة: مسح الموازنة المفتوحة 
لعام 2010 و2012 و2015.

بالإضافة إلى بابوا غينيا الجديدة، فإن البلدان التي تم تقييمها منذ مسح الموازنة   19 
المفتوحة لعام 2008 والتي كانت قد سجلت في السابق 61 درجةً أو أكثر وللكنها 

ية التشيك وسري لانكا  تراجعت منذ ذلك الحخين وهي أوغندا وبولندا وجمهور
وكولومبيا وملاوي والهند.

البنك الدولي، "جينات غواتيمالا الاقتصادية" )واشنطن العاصمة، 2014(،   20 
http://documents.worldbank.org/curated/en/344081468254937527/

.pdf/904910WP0Guate00Box385319B00PUBLIC0.pdf

لقد وسعت وزارة المالية نطاق الوصول إلى البيانات المالية من خلال إنشاء بوابة بيانات   21
مفتوحة أكثر تفصيلاً )/https://datos.minfin.gob.gt( ومرصد الإنفاق العام 

.)https://observatorio.minfin.gob.gt/(

تتوفر تدابير الشفافية الخاصة بالموازنة وعددها 54 تدبيرًا في جمهورية قيرغيزستان عبر الإنترنت:   22
http://minfin.kg/userfiles/ufiles/prikazy/prozrachnost_russ.pdf انظر 
أيًضا: الشراكة الحكومية المفتوحة، "خطة عمل جمهورية قيرغيزستان للفترة 2020-2018"، 
https://www.opengovpartnership.org/documents/kyrgyz-re- ،2019

.public-action-plan-2018-2020/

ية كرواتيا: الحالة الراهنة والتوقعات"،  زدرافكو ماريتش، "المالية العامة في جمهور  23
 اقتصاديات القطاع العام 41، رقم 1 )15 مارس 2017(: 29–33, 

يو  https://doi.org/10.3326/pse.41.1.5؛ أنتو باجو، ماركو بريموراتش، ودار
رونتيتش، "الإدارة المالية العامة، والمساءلة، وثقة المواطنين"، هرفتسكا آي كومباراتيفنا 

https://doi.org/10.31297/ ,405–389 :)2017( 3 جونا أوبرافا 17، رقم
.hkju.17.3.3

وزارة المالية الأوكرانية، "إستراتيجية إصلاح نظام إدارة المالية العامة للفترة   24 
www.mof.gov.ua/storage/files/f0c37541b- ،2017 ،"2020–2017

.6bc06ccae09b784d802dc9d.pdf

كوس وآخرون، "موجات الديون العالمية: الأسباب والعواقب".  25

 )PFM( اليونيسيف، "تحديات ومسارات السياسة المالية وإصلاح إدارة المال العام  26 
في وسط وشرق أوروبا/ورابطة الدول المستقلة: دليل عملي لمشاركة اليونيسيف"، 2009.

كاتارينا أوت، "تعليق على المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والمالية اللكرواتية للفترة   27
 2018-2020"، النشرة الصحفية، رقم 94 )2017(: 1–4, 

.https://doi.org/10.3326/pr.2017.94

لمزيد من المعلومات حول مشروع قانون أوكرانيا لإصلاح الأراضي: :   28 
 .http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66948

.www.data-apbn.kemenkeu.go.id/ :انظر بوابة موازنة البلد في إندونيسيا  29

الفصل 4:

تتوفر مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية )GIFT( المتعلقة بمشاركة الجمهور في   30
 السياسات المالية على الإنترنت على الموقع 

.www.fiscaltransparency.net/pp_principles/

انظر الملحق أ للاطلاع على وصف موسع لللكيفية التي يحدد بها مسح الموازنة المفتوحة   31  
المشاركة الرسمية المباشرة في عملية الموازنة.

لقد حدد الفصل 4 وجود آلية للمشاركة على أنه حد أدنى من الدرجة ج فيما يتعلق   32
 بالأسئلة السبعة التي تقيم ما إذا كانت هناك آلية، وكيف أن الآلية شاملة ومنظمة 

بشكل جيد هي: صياغة الموازنة التنفيذية )125(، وتنفيذ الموازنة التنفيذية )128(، 
وإشراك الوزارة التنفيذية أثناء الصياغة أو التنفيذ )135(، والموافقة على الموازنة 

التشريعية )136(، الاستعراض التشريعي لتقرير مراجعة الحسابات )139(، وبرنامج 
 ،)SAI( )140( مراجعة الحسابات التي تجريها المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات

 وتحقيقات مراجعة الحسابات التي تجريها المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات 
.)SAI( )142(

يعية مفتوحة أمام أي شخص للمشاركة  ف البلدان التي لديها آليات تنفيذية أو تشر َّ تُعر  33
بأنها عدد البلدان التي حصلت على الدرجة أ أو ب في الأسئلة 125 و128 و135 

و136 و139، كحصة من إجمالي عدد البلدان التي لديها آلية في هذه الأسئلة

ف البلدان التي لديها آليات تنفيذية أثناء صياغة الموازنة أو تنفيذها، وللكنها لا تعلن  َّ تُعر  34
عن الآلية علنًا، بعدد البلدان التي لديها آلية تقيم في السؤال 125 أو 128، وتحصل على 

درجة صفر في السؤال 131.

يع القوانين عبر بوابة على الإنترنت من أجل  تنشر حكومات الممللكة المتحدة جميع مشار  35
 إسهامات الجمهور، على الرابط التالي: 

www.gov.uk/search/policy-papers-and-consultations. وحسب 
الحاجة، قد تصل الحكومة إلى أصحاب المصلحة لجمع الآراء والأدلة الإضافية بشأن 

مدى ملاءمة الإعلانات عن السياسات وأثرها وفعاليتها. وقد تم الإعلان عن التحول 
في الجدول الزمني للموازنة في عام 2017، إلى جانب بيان صادر عن الحكومة يشرح 

www.gov.uk/government/ :الإطار الزمني الموسع لعملية التشاور
publications/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-

making-process/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-
  .making-process

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-English.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-English.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/344081468254937527/pdf/904910WP0Guate00Box385319B00PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/344081468254937527/pdf/904910WP0Guate00Box385319B00PUBLIC0.pdf
https://datos.minfin.gob.gt/)%20and%20the%20Public%20Expenditure%20Observatory%20(Observatorio%20del%20Gasto%20Público,%20https:/observatorio.minfin.gob.gt/
https://datos.minfin.gob.gt/)%20and%20the%20Public%20Expenditure%20Observatory%20(Observatorio%20del%20Gasto%20Público,%20https:/observatorio.minfin.gob.gt/
https://datos.minfin.gob.gt/)%20and%20the%20Public%20Expenditure%20Observatory%20(Observatorio%20del%20Gasto%20Público,%20https:/observatorio.minfin.gob.gt/
https://datos.minfin.gob.gt/)%20and%20the%20Public%20Expenditure%20Observatory%20(Observatorio%20del%20Gasto%20Público,%20https:/observatorio.minfin.gob.gt/
file:///Volumes/Soapbox/01-CLIENTS/I/IBP/IBPJ7383-Open-Budget-Survey-Report-1912/ORIGINAL-FILES/Final%20content/Text/%20See%20also:%20Open%20Government%20Partnership,%20“Kyrgyz%20Republic%20Action%20Plan%202018-2020,”%202019,%20https:/www.opengovpartnership.org/documents/kyrgyz-republic-action-plan-2018-2020/
http://minfin.kg/userfiles/ufiles/prikazy/prozrachnost_russ.pdf
file:///Volumes/Soapbox/01-CLIENTS/I/IBP/IBPJ7383-Open-Budget-Survey-Report-1912/ORIGINAL-FILES/Final%20content/Text/%20See%20also:%20Open%20Government%20Partnership,%20“Kyrgyz%20Republic%20Action%20Plan%202018-2020,”%202019,%20https:/www.opengovpartnership.org/documents/kyrgyz-republic-action-plan-2018-2020/
file:///Volumes/Soapbox/01-CLIENTS/I/IBP/IBPJ7383-Open-Budget-Survey-Report-1912/ORIGINAL-FILES/Final%20content/Text/%20See%20also:%20Open%20Government%20Partnership,%20“Kyrgyz%20Republic%20Action%20Plan%202018-2020,”%202019,%20https:/www.opengovpartnership.org/documents/kyrgyz-republic-action-plan-2018-2020/
file:///Volumes/Soapbox/01-CLIENTS/I/IBP/IBPJ7383-Open-Budget-Survey-Report-1912/ORIGINAL-FILES/Final%20content/Text/%20See%20also:%20Open%20Government%20Partnership,%20“Kyrgyz%20Republic%20Action%20Plan%202018-2020,”%202019,%20https:/www.opengovpartnership.org/documents/kyrgyz-republic-action-plan-2018-2020/
file:///Volumes/Soapbox/01-CLIENTS/I/IBP/IBPJ7383-Open-Budget-Survey-Report-1912/ORIGINAL-FILES/Final%20content/Text/%20See%20also:%20Open%20Government%20Partnership,%20“Kyrgyz%20Republic%20Action%20Plan%202018-2020,”%202019,%20https:/www.opengovpartnership.org/documents/kyrgyz-republic-action-plan-2018-2020/
file:///Volumes/Soapbox/01-CLIENTS/I/IBP/IBPJ7383-Open-Budget-Survey-Report-1912/ORIGINAL-FILES/Final%20content/Text/%20See%20also:%20Open%20Government%20Partnership,%20“Kyrgyz%20Republic%20Action%20Plan%202018-2020,”%202019,%20https:/www.opengovpartnership.org/documents/kyrgyz-republic-action-plan-2018-2020/
https://doi.org/10.3326/pse.41.1.5
https://doi.org/10.31297/hkju.17.3.3
https://doi.org/10.31297/hkju.17.3.3
https://www.mof.gov.ua/storage/files/f0c37541b6bc06ccae09b784d802dc9d.pdf
https://www.mof.gov.ua/storage/files/f0c37541b6bc06ccae09b784d802dc9d.pdf
https://doi.org/10.3326/pr.2017.94
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66948
http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/
http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles/
https://www.gov.uk/search/policy-papers-and-consultations
https://www.gov.uk/government/publications/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process
https://www.gov.uk/government/publications/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process
https://www.gov.uk/government/publications/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process
https://www.gov.uk/government/publications/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process/the-new-budget-timetable-and-the-tax-policy-making-process
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برازها في مسح الموازنة  في الفلبين، لم تعد عملية الميزنة من القاعدة إلى القمة التي سبق إ  36
المفتوحة لعام 2017 إستراتيجية مشاركة عامة من جانب الحكومة، غير أن عددا محدودًا 
من فئات المجتمع المدني ما يزال لديه إمكانية الوصول إلى المناقشات بشأن الموازنة من 

 خلال مشاركته في مجالس التنمية المحلية. 
https://businessmirror.com.ph/2016/10/05/duterte-admin- :انظر

يل، تم تقييد أو  /drops-aquinos-grassroots-budgeting-strategy. في البراز
تفكيك مجالس المشاركة منذ عام 2016، وتم إيقاف المنتدى المشترك، الذي حصل 

سابقًا على جوائز من الأمم المتحدة كأفضل ممارسة بشأن المشاركة العامة، في عام 2017، 
بينما لم تتمكن المشاورات العامة على الإنترنت بشأن قوانين الموازنة، التي أجريت بصورة 

متقطعة، من الحصول على موافقة واحدة بشأن أي مقترح منذ 2015. 

 37  انظر موقع مرصد الموازنة في جورجيا على الرابط التالي: 
https://budgetmonitor.ge/en

انظر خطة العمل الوطنية للشراكة الحكومية المفتوحة في سيراليون على الرابط التالي:    38
www.opengovpartnership.org/documents/sierra-leone-nation-

 .al-action-plan-2016-2018/

www.cabri-sbo. :)3( 32 ،2016 ،انظر قانون الإدارة المالية العامة في سيراليون  39
 org/en/documents/the-public-financial-management-act-2016

https://mof.gov.sl/ :)7-5( 18 ،2018 ،ولوائح الإدارة المالية العامة
 .wp-content/uploads/2019/02/PFM-Regulations-2018.pdf

https://mof.gov.sl/ :انظر تقرير سيراليون عن مناقشات الموازنة الثنائية  40
wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-

Bilateral-Budget-Discussions-of-MDAs.pdf وhttps://mof.gov.sl/
wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-

Bilateral-Budget-Discussions-of-Local-Councils.pdf

www.stats.govt.nz/assets/ :يلندا حول مشاورات الرفاهة انظر تقرير نيوز  41
Uploads/Indicators-Aotearoa-New-Zealand-Nga-Tutohu-

Aotearoa-Key-findings-from-consultation-and-engagement/
Downloads/indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-

 .aotearoa-key-findings-from-consultation-and-engagement.pdf

يلندا علي قانون المالية العامة من الحكومة أن تذكر  طلب التعديل الذي اقترحته نيوز  42
أهدافها الخاصة بالرفاهة في كل موازنة، وعلي الخزانة أن تبلغ عن حاله الرفاهة في مجملها 

 كل أربع سنوات تبدأ من عام 2022. انظر: 
https://treasury.govt.nz/publications/consultation/embedding-

 .wellbeing-public-finance-act-1989

 )https://opp.gov.pt/( انظر موقعي الميزنة القائمة على المشاركة في البرتغال  43 
)www.mybudget.go.kr/( يا الجنوبية وكور

المشروع المقترح لزراعة الأشجار حول المناطق الصناعية من عملية الميزنة التشاركية في   44
www.mybudget.go.kr/budgetBsn- يا الجنوبية متاح على الرابط التالي:  كور

sInfo/executionResultView?in_year=2018&cndcy_
no=T1800072&searchOrder=1&searchState2=&debate_no=&-

searchVal=&searchSDate=&in_year=&searchCate=&-
searchType=&listSize=10&searchKind2=&searchState=&bmt_

.idx=1&page=1&pd_se=&searchEDate=&branch=&searchKind=

يتوفر المشروع المقترح لحدث ثقافي كبير من عملية الميزنة التشاركية في   45 
  .https:/opp.gov.pt/proj/557 :البرتغال على الرابط التالي

الفصل 5

في البلدان البالغة 108 بلدًا التي استعرضت فيها لجنة الموازنة المتخصصة الموازنة، لم   46
يصدر سوى 53 بلدًا، أو 49 في المائة، تقريرًا؛ وفي البلدان البالغة 75 بلدًا التي 

استعرضت فيها لجنة قطاعية الموازنة، لم ينشر سوى 34 بلدًا أو 45 في المائة تقريرًا. 

في الشكل 5.2، تُصنف المسائل التشريعية بحسب الموضوع على النحو التالي: الصياغة   47  
)107(، الموافقة )108، 109، 110، 111، 112، 113(، التنفيذ )114، 115، 

116، 117(، الرقابة )118(. 

ية للبلدان التي لديها تقرير مراجعة حسابات متاح للجمهور  يبين الجدول 5.3 النسبة المئو  48
)78 بلدًا( أو التي ليس لديها تقرير مراجعة حسابات متاح للجمهور )39 بلدًا( والتي 

ية النتائج التي تم  تتخذ إجراءات متابعة بشأن تقرير مراجعة الحسابات. وتبين النسب المئو
التوصل إليها من خلال الأسئلة على جميع الركائز الثلاث لمسح الموازنة المفتوحة: شفافية 
التقارير التي تتبع الإجراءات المتعلقة بنتائج مراجعة الحسابات الواردة من الهيئة التنفيذية 

)101( أو من المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات )SAI( أو الهيئة التشريعية )102(؛ 
الدور الرقابي للهيئة التشريعية في استعراض تقارير مراجعة الحسابات )118(، ووظيفة 
الرقابة لمراجعي الحسابات في الشهادة أمام الهيئة التشريعية )124(، ومشاركة الجمهور في 

الهيئة التشريعية أثناء استعراض تقرير مراجعة الحسابات )139(.

يل وزمبابوي — مؤسسات مالية مستقلة جديدة  لقد أنشأ بلدان إضافيان — البراز  49
اعتبارًا من مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، وللكن لم يتم تسجيلهما في ذلك التقييم 

نظرًا لأنه لم يكن عليهما بعد بدء مهام الرقابة. 

الفصل 6

يف البيانات المفتوحة وفقًا لتوجيه دليل البيانات المفتوحة، الذي يعرف البيانات  يتم تعر  50
المفتوحة بأنها مفتوحة من الناحيتين القانونية والتقنية، ومتاحة بكميات كبيرة في شكل 

.https://opendatahandbook.org .قابل للقراءة الآلية

https://businessmirror.com.ph/2016/10/05/duterte-admin-drops-aquinos-grassroots-budgeting-strategy/
https://businessmirror.com.ph/2016/10/05/duterte-admin-drops-aquinos-grassroots-budgeting-strategy/
https://budgetmonitor.ge/en
https://www.opengovpartnership.org/documents/sierra-leone-national-action-plan-2016-2018/
https://www.opengovpartnership.org/documents/sierra-leone-national-action-plan-2016-2018/
https://www.cabri-sbo.org/en/documents/the-public-financial-management-act-2016
https://www.cabri-sbo.org/en/documents/the-public-financial-management-act-2016
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/PFM-Regulations-2018.pdf
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/PFM-Regulations-2018.pdf
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-MDAs.pdf
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-MDAs.pdf
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-MDAs.pdf
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-Local-Councils.pdf
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-Local-Councils.pdf
https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2019/02/Report-on-the-FY2019-2021-Bilateral-Budget-Discussions-of-Local-Councils.pdf
https://www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Indicators-Aotearoa-New-Zealand-Nga-Tutohu-Aotearoa-Key-findings-from-consultation-and-engagement/Downloads/indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotearoa-key-findings-from-consultation-and-engagement.pdf
https://www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Indicators-Aotearoa-New-Zealand-Nga-Tutohu-Aotearoa-Key-findings-from-consultation-and-engagement/Downloads/indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotearoa-key-findings-from-consultation-and-engagement.pdf
https://www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Indicators-Aotearoa-New-Zealand-Nga-Tutohu-Aotearoa-Key-findings-from-consultation-and-engagement/Downloads/indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotearoa-key-findings-from-consultation-and-engagement.pdf
https://www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Indicators-Aotearoa-New-Zealand-Nga-Tutohu-Aotearoa-Key-findings-from-consultation-and-engagement/Downloads/indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotearoa-key-findings-from-consultation-and-engagement.pdf
https://www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Indicators-Aotearoa-New-Zealand-Nga-Tutohu-Aotearoa-Key-findings-from-consultation-and-engagement/Downloads/indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotearoa-key-findings-from-consultation-and-engagement.pdf
https://treasury.govt.nz/publications/consultation/embedding-wellbeing-public-finance-act-1989
https://treasury.govt.nz/publications/consultation/embedding-wellbeing-public-finance-act-1989
https://www.mybudget.go.kr/
https://opendatahandbook.org/


73

مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019

الملاحق



74

مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019

قيم مسح الموازنة المفتوحة العناصر الثلاثة لنظام المساءلة في الميزانية: إتاحة معلومات 
 الميزانية للجمهور؛ وإتاحة الفرص للجمهور للمشاركة في عملية الميزانية؛ ودور مؤسسات 

الرقابة الرسمية، بما في ذلك الهيئة التشريعية ومكتب مراجعة الحسابات الوطني )المشار 
إليها هنا باسم "المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات"(. وتقيم أغلبية أسئلة المسح ما يحدث 

في الواقع العملي، وليس ما هو مطلوب بموجب القانون.

تستند الأسئلة الواردة في مسح الموازنة المفتوحة إلى الممارسات الجيدة المقبولة عمومًا 
في مجال الإدارة المالية العامة. وعلى سبيل المثال، يقيم المسح مدى توافر المعلومات 
يات ثماني وثائق رئيسية  يق النظر في إصدار ومحتو المتعلقة بالموازنة للجمهور عن طر
للموازنة في الوقت المناسب يتعين على جميع البلدان أن تصدرها في نقاط مختلفة في 

عملية الميزانية. والعديد من هذه المعايير مستقاة من تلك التي وضعتها المنظمات المتعددة 
الأطراف مثل مدونة الممارسات الجيدة الخاصة بالشفافية المالية لصندوق النقد 

الدولي ومبادرة الإنفاق العام والمساءلة المالية )التي يستضيف البنك الدولي أمانتها(، 
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )OECD( أفضل الممارسات من أجل 

الشفافية المالية، وإعلان ليما للمبادئ التوجيهية لمبادئ المراجعة الصادر عن المنظمة 
الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات. وبالمثل، فإن المعايير المستخدمة في تقييم 

الفرص المتاحة أمام الجمهور للمشاركة في عملية الموازنة تستند إلى مبادئ المبادرة العالمية 
للشفافية المالية لمشاركة الجمهور في السياسات المالية. وتكمن قوة هذه المبادئ التوجيهية 
في إمكانية تطبيقها عالميا على مختلف نظم الموازنة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نظم 

يات الدخل المختلفة. البلدان ذات مستو

يُعد مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 تتويجًا لعملية بحث تعاونية، حيث عملت 
مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( مع باحثي المجتمع المدني في 117 بلدًا 

يات الدخل — على مدى الأشهر الستة عشر  — شملت كافة مناطق العالم وجميع مستو
الماضية. هذه هي الجولة السابعة من مسح الموازنة المفتوحة، الذي يجري عادة كل 
سنتين. وكانت الجولات السابقة قد اكتملت في الأعوام 2006 و2008 و2010 

و2012 و2015 و2017.

مسح الموازنة المفتوحة الأسئلة وخيارات الإجابة
تستند نتائج كل بلد في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 إلى استبيان يتألف من 
145 سؤالاً مسجلاً، وأكمله الباحثون الذين يتمركزون عادةً في البلد الذي تم مسحه. 

يأتي معظم الباحثين المسؤولين عن استكمال الاستبيان من منظمات المجتمع المدني  و
أو المؤسسات الأكاديمية. ورغم اختلاف المهام الموكلة للمجموعات البحثية ومجالات 

الاهتمام الخاصة بها اختلافًا ضخمًا، إلا أنها تشترك في اهتمامها المشترك بتعزيز ممارسات 
الموازنات الشفافة والتي تتسم بالتجاوب في البلدان التي تنتمي إليها تلك المجموعات. وأغلب 

الباحثون ينتمون إلى منظمات تركز بشكل كبير على الأمور المتعلقة بالموازنة.

شملت الأسئلة البالغة 145 سؤالاً التي تم تسجيلها في الاستبيان 109 سؤالاً لتقييم 
ر المعلومات المتعلقة بالموازنة للجمهور، و18 سؤالاً لتقييم الفرص المتاحة  ُّ مدى توف

يعية والمؤسسة  للجمهور للمشاركة في عملية الموازنة، و18 سؤالاً لتقييم دور الهيئة التشر
العليا لمراجعة الحسابات. ويتضمن الاستبيان أيًضا 83 سؤالاً إضافيًا لا تستخدم 

لحساب الدرجات الفردية، للكنها تساعد على استكمال بحث مسح الموازنة المفتوحة من 
خلال جمع معلومات أساسية حول وثائق الموازنة الرئيسية واستكشاف الخصائص 

المختلفة لإدارة المالية العامة في البلد.

وأغلب أسئلة المسح تتطلب من الباحثين الاختيار من بين خمس إجابات. الإجابتان "أ" 
أو "ب" تصفان أفضل الممارسات أو الممارسات الجيدة، حيث تشير الإجابة "أ" إلى 

الوفاء بالمعيار بالكامل أو تجاوزه، والإجابة "ب" تشير إلى الوفاء بالعناصر الأساسية 
للمعيار. أما الإجابة "ج" فتشير إلى الحد الأدنى من الجهود المبذولة للحفاظ على المعيار ذي 

الصلة، في حين أن الإجابة "د" تشير إلى أن المعيار لم يتم الوفاء به على الإطلاق. أما 
الإجابة "هل" فتشير إلى أن المعيار لا يسري، على سبيل المثال، عندما يتم توجيه سؤال إلى 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول معونة أجنبية يتلقاها البلد. وللكن هناك 

بعض الأسئلة التي قد لا تجد سوى ثلاثة ردود محتملة: "أ" )تم استيفاء المعيار( أو "ب" 
)لم يتم استيفاء المعيار( أو "ج" )لا ينطبق(.  

وبمجرد إكمال المسح، يتم قياس الإجابات المقدمة على الاستبيان. للأسئلة التي تتضمن 
خمسة خيارات للإجابة: تحصل الإجابة "أ" على 100 درجة، وتحصل "ب" على 67، 

و"ج" على 33، و"د" على 0. أما الأسئلة التي تتم الإجابة عليها بالإجابة "هل" فلا يتم 
تضمينها ضمن النتائج المجمعة للبلد. للأسئلة التي تتضمن ثلاثة خيارات للإجابة: تحصل 

الإجابة "أ" على100 درجة، و"ب" 0، و"ج" لا تدرج في المجموع.

عملية البحث ضمن مسح الموازنة المفتوحة
لا يقيم مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 سوى الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة 

والتطورات التي حدثت حتى 31 ديسمبر 2018؛ ولا ترد أية إجراءات تحدث بعد 
هذا التاريخ في نتائج المسح لعام 2019. وبدأ باحثي مسح الموازنة المفتوحة في جمع 

الأدلة في يناير 2019، بما في ذلك وثائق الموازنة التي صدرت قبل تاريخ انتهاء 
البحوث، وآليات المشاركة التي أجريت، والممارسات الرقابية.  

الملحق أ – منهجية مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019
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يتم دعم كل الإجابات التي يتم تقديمها لأسئلة المسح بالأدلة. ويشتمل ذلك على 
مقتبسات من وثائق الموازنة؛ أو قوانين البلدانة؛ أو مقابلات مع المسؤولين الحكوميين 
أو السلطات التشريعية أو خبراء في عملية الموازنة للدولة. وطوال عملية البحث، ساعد 

يق مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( الباحثين في الالتزام بمنهجية المسح،  فر
 خصوًصا توجيهات الإجابة عن أسئلة المسح. لمزيد من التفاصيل، راجع 

 دليل استبيان الموازنة المفتوحة:  شرح للأسئلة وخيارات الرد على الموقع التالي: 
.www.internationalbudget.org/open-budget-survey

يق العمل في مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( بتحليل  وبعد إكمال المسح، قام فر
ومناقشة كل استبيان مع الباحثين ذوي الصلة على مدار فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 

ستة أشهر. إذ سعت مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( نحو التحقق من أن كل 
يقة تتسق داخليًا مع مقتضيات كل بلد، وبشكل  الأسئلة قد تمت الإجابة عنها بطر
يتسق مع كل البلدان التي خضعت للمسح. كذلك تم فحص النتائج مقارنةً بوثائق 

وتقارير الموازنة المنشورة المتعلقة بالشفافية المالية والتي يتم إصدارها من خلال 
المؤسسات المالية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.

ية ممن لديهم معرفة  ثم تمت مراجعة كل استبيان بعد ذلك من خلال نظراء مجهولي الهو
عمل ضخمة في أنظمة الموازنة في البلد ذي الصلة. والمراجعون النظراء، الذين لم يكونوا 

مقترنين بحكومة البلد التي يراجعون مسحها، تم تحديدهم من خلال جهات اتصال 
احترافية من خلال مجموعة متنوعة من القنوات الأخرى. 

وقامت شراكة الموازنة الدولية بدعوة حكومات كل البلدان التي خضعت للمسح تقريبًا 
للتعليق على نتائج مسودة مسح الموازنة المفتوحة. وقد تم اتخاذ القرار بدعوة الحكومة 

 للتعليق على نتائج مسودة المسح بعد الاستشارة مع منظمة البحث ذات 
 )IBP( الصلة والمسؤولة عن إجراء المسح. كذلك قامت مؤسسة شراكة الموازنة الدولية
ببذل جهد كبير لتشجيع الحكومات على التعليق على نتائج المسودات؛ وقد تم التواصل 

مع العديد من الحكومات التي لم ترد على خطابات المؤسسة في البداية في مناسبات 
عديدة منفصلة. ودعت مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( الحكومات من جميع 
البلدان البالغة 117 بلدًا التي جرى تقييمها في مسح الموازنة المفتوحة عام 2019 إلى 

 استعراض مشروع النتائج، وقدمت 94 حكومةً تعليقات. 

قياس إصدار المعلومات للعامة في وقتها طوال عملية الموازنة

عدد الأسئلة في مسح مواعيد الطرح للوثائق "المتاحة للجمهور"*وثيقة الموازنة
الموازنة المفتوحة لعام 

2019

عدد الأسئلة لكل وثيقة 

 البيان التمهيدي للموازنة
يجب أن يتم إصداره للعامة قبل شهر على الأقل من تقديم مقترح 

يعية من أجل  م من الهيئة التنفيذية إلى الهيئة التشر  الموازنة المُقّدَ
البت فيه.

 PBS–2 ،58-546

م من الهيئة التنفيذية   مقترح الموازنة المُقّدَ

)بما في ذلك الوثائق الداعمة(

يعية في البت  يجب أن يتم إصداره للجمهور أثناء استمرار الهيئة التشر
فيه وقبل أن تتم الموافقة عليه. ولا يتم اعتبار أن أي مقترح يعد 

يعية على  "متاحًا للعامة" إذا تم إصداره بعد أن وافقت الهيئة التشر
م من الهيئة التنفيذية. مقترح الموازنة المُقّدَ

 EBP–2 ،53-154

الموازنة المقررة
 يجب طرحها في موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد الموافقة على الموازنة 

يعية. من قبل الهيئة التشر
EB–2 ،63 – 596

موازنة المواطنين

يجب أن يتم إصدارها خلال نفس الفترة الزمنية التي يتم نشر فيها 
م من الهيئة التنفيذية أو الموازنة المقررة. على  مقترح الموازنة المُقّدَ

سبيل المثال، يجب أن يتم إصدار موازنة المواطنين لمقترح الموازنة 
يعية في النظر في  م من الهيئة التنفيذية أثناء استمرار الهيئة التشر المُقّدَ

م من الهيئة التنفيذية وقبل الموافقة عليه. مقترح الموازنة المُقّدَ

67–644

ية التقارير الدور
 يجب طرحها في وقت لا يتجاوز 
ثلاثة أشهر بعد انتهاء فترة التقارير

 IYR–2 ،75–689

الاستعراض نصف السنوي
 يجب طرحها في وقت لا يتجاوز 
ثلاثة أشهر بعد انتهاء فترة التقارير

MYR–2 ،83–769

تقرير نهاية السنة
 يجب طرحه في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد نهاية العام المالية 

)فترة التقارير(.
YER–2 ،96–8414

تقرير التدقيق
 يجب طرحه في موعد لا يتجاوز 18 شهرًا بعد نهاية السنة المالية 

)فترة التقارير(.
AR–2 ،102–977

*  يرى مسح الموازنة المفتوحة أن الوثيقة "متاحة للجمهور" إذا نشرت على الموقع الحكومي ذي الصلة في غضون الإطار الزمني المحدد، على أن تكون متاحةً مجانًا.
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ويمكن الاطلاع على تلك التعليقات برمتها في الاستبيانات ذات الصلة على الموقع 
التالي: www.internationalbudget.org/open-budget-survey. وقد 
قامت مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( باستعراض تعليقات المراجع النظير 

لضمان أنها كانت تتسق مع منهجية المسح. فقد تم حذف أي تعليقات من مراجع 
نظير لم تكن تتسق مع تلك المنهجية، وتمت مشاركة التعليقات المتبقية حينها مع 

الباحثين. وقد أجاب الباحثون على التعليقات من المراجعين النظراء ومن الحكومات، 
إذا أمكن، وأحالت مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( الإجابات النهائية لضمان 

الاتساق بين البلدان في اختيار الإجابات.

تقييم شفافية الموازنة
ويستخدم مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 109 سؤالاً لقياس مدى إتاحة كل بلد 

لثماني وثائق أساسية للموازنة للجمهور على الموقع الإللكتروني الحكومي ذي الصلة في 
الوقت المناسب، وكذلك شمولية المعلومات المتعلقة بالموازنة المقدمة في هذه الوثائق 
المتاحة للجمهور. واستنادًا إلى المتوسط البسيط للقيمة العددية للإجابات عن هذه 

الأسئلة، يحصل كل بلد على درجة شفافية في الميزانية من 0 إلى 100. 

 قياس الأهمية النسبية لوثائق الموازنة الرئيسية والتداعيات 
على النتائج

كما ذكر أعلاه، يتم حساب درجة شفافية ميزانية كل دولة لعام 2019 من مجموعة 
فرعية من 109 سؤالاً ضمن المسح. على الرغم من أن كل وثيقة من وثائق الميزانية 

الرئيسية الثماني التي جرى تقييمها قد تتضمن عددًا مختلفًا من الأسئلة المتصلة بها، فإن 
ً. في حساب  النتيجة هي متوسط بسيط للردود على جميع الأسئلة البالغة 109 سؤالا

يقة للوزن الواضح.  الدرجات، لا يتم استخدام أي طر

ورغم أن استخدام المتوسط البسيط يكون واضحًا، فإنه يعطي وزنًا أكبر بشكل ضمني 
لبعض وثائق الموازنة على غيرها. وبصفة خاصة، فإن 54 من 109 سؤالاً تتعلق 

م من الهيئة التنفيذية، ومن  ر وشمولية مقترح الموازنة المُقّدَ ُّ بشفافية الميزانية تقيم مدى توف
ثم فهي عوامل رئيسية في تحديد المعدل العام لشفافية الميزانية في البلد. وعلى النقيض، 

فإن موازنة المواطنين والموازنة المقررة يتم التركيز عليهما من خلال أربعة أسئلة وستة 
أسئلة على التوالي. 

م من  وهذا الوزن الضمني مبرر. فمن منظور المجتمع المدني، يعد مقترح الموازنة المُقّدَ
الهيئة التنفيذية أهم )وأكثرها وضوحًا في العادة( وثيقة موازنة إذ يحدد أهداف 

وخطط سياسة الحكومة للعام القادم. كما أنها في الغالب توفر التفاصيل حول 
يعد الوصول إلى هذه  السياسات المالية الحكومية غير المتاحة في أي وثائق أخرى.  و
المعلومات ضروريًا للمجتمع المدني من أجل الموازنة والتأثير عليها قبل الموافقة عليها، 

ويجب أن تتوافر كمورد مهم طوال العام. 

تقييم مؤسسات المشاركة العامة والرقابة 
يستخدم مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019 الأسئلة المتبقية البالغة 36 سؤالاً لقياس 

مدى إدراج الحكومات للجمهور في صنع القرارات المتعلقة بالموازنة ورصدها، وكذلك 
يؤخذ المتوسط  دور الهيئة التشريعية والمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات في عملية الموازنة. و

للإجابات عن الأسئلة المتعلقة بكل منطقة، وكل منطقة تكون لها درجة منفصلة. 
كذلك تعمل مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( على جمع المعلومات عن الدور الذي 

تلعبه المؤسسات المالية المستقلة — المؤسسات غير الحزبية المستقلة — التي ترتبط عادةً 
بالجهاز التنفيذي أو الهيئة التشريعية التي تضع التوقعات المالية وتقدر تكاليف السياسات. 

بيد أن المؤسسة لا تمنح درجات عن دور المؤسسات المالية المستقلة.

لمزيد من المعلومات
يقدم هذا الملحق وصفًا أساسيًا للمنهجية المستخدمة في إعداد مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2019. لمزيد من التفاصيل حول أي جانب من جوانب المنهجية، يرجى الاتصال 
 بمؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( على العنوان التالي:

 .info@internationalbudget.org

تقييم فرص المشاركة العامة والجهات الفاعلة في مجال الرقابة وممارساتها

عدد الأسئلة لكل مؤشرعدد الأسئلة في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019المؤشر الذي يتم قياسه

12518–142مشاركة الجمهور في عملية وضع الموازنة

يعية 10712–118دور الهيئة التشر

1196–124دور المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات

4*103–106دور المؤسسات المالية المستقلة

* لم يتم منح درجات لهذه الأسئلة المتعلقة بالمؤسسات المالية المستقلة.

mailto:info@internationalbudget.org
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 )IBP( جزء من مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019، قامت مؤسسة شراكة الموازنة الدولية
المعنية بالموازنة بتجريب نهج جديد لتقييم مدى توافر معلومات الموازنة الخاصة بقطاعات محددة 

ية. وقد صممت هذه المبادرة لتقييم المعلومات التي تحتاج إليها  في وثائق موازنة الحكومة المركز
جماعات المجتمع المدني والمواطنين عند تحليل إنفاق القطاع.وتجمع "المنهجية التجريبية لشفافية 
الموازنة القطاعية" )البرنامج التجريبي القطاعي( بين معلومات من 23 سؤالاً من أسئلة المسح 
الحالية لبرنامج مسح الموازنة المفتوحة ومجموعة من 20 سؤالاً جديدًا، مما سيوفر تقييمًا مفصلاً 

عن توافر معلومات الموازنة لقطاع معين. 

وفي مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019، شارك 28 بلدًا في البرنامج التجريبي القطاعي. 
وطبقت الأسئلة الجديدة المتعلقة بقطاعات محددة نفس المنهجية الصارمة التي طبق 

عليها مسح الموازنة المفتوحة الرئيسي )الملحق أ(، بما في ذلك المراجعة من جانب 
المراجع النظير والمراجع الحكومي. وكما هو الحال في مسح الموازنة المفتوحة، فإن البرنامج 

ية  التجريبي القطاعي لا يقيم سوى المعلومات المقدمة في وثائق موازنة الحكومة المركز
ولا ينظر في المعلومات المتاحة خارج وثائق الموازنة، مثل التقارير الخاصة بقطاعات 
محددة. وتم اختيار البلدان للانضمام إلى البرنامج التجريبي استنادًا إلى اهتمام شركاء 

ر ثلاث وثائق أساسية للموازنة تم تقييمها  ُّ المجتمع المدني في مسح الموازنة المفتوحة وتوف
م من  من خلال الأسئلة الجديدة في البرنامج التجريبي القطاعي – مقترح الموازنة المُقّدَ

الهيئة التنفيذية، الموازنة المقررة، وتقرير نهاية السنة. وكان لدى شركاء البحث خيار 
 استعراض موازنات التعليم والصحة، حيث اختار 11 شريكًا تقييم التعليم واختار 

17 منهم الصحة. 

يتم عرض نتائج البرنامج التجريبي القطاعي باستخدام منهجية لتقييم ما إذا كان يمكن 
الإجابة عن 10 أسئلة طرحها دعاة القطاعات باستخدام المعلومات المتاحة عن الموازنة 

ية. كل سؤال هو تجميع لأنواع المعلومات اللازمة للإجابة عن السؤال.  الحكومية المركز
يوضح الجدول أدناه المؤشرات المرتبطة بكل سؤال في نتائج البرنامج التجريبي القطاعي. 

وتعين منهجية البرنامج التجريبي القطاعي ردًا بسيطًا لكل سؤال إما "نعم" أو "جزئي" أو 
يتم تقييم المعلومات  "لا"، استنادًا إلى مقدار المعلومات المتاحة في إطار كل سؤال. و
المجمعة حسب السؤال بنفس الرهان، إذ تتمثل القاعدة العامة في أن الدرجة "أ" في 

كل سؤال تمثل معلومات كاملة، أما الدرجات "ب" أو "ج" فهي معلومات جزئية، 
 ولا تبين الدرجة "د" أي معلومات. هناك بعض الاستثناءات لهذه المنهجية: 

البرنامج التجريبي القطاعي لمسح الموازنة المفتوحة 
أسئلة المجتمع المدني

مسح الموازنة المفتوحة المعلومات التي يتم تقييمها
ومؤشرات القطاعات*

q1التخصيص المقترح من قبل وزارة أو إدارةما حجم ما تخصصه الحكومة للقطاع؟1

q2التخصيص المقترح حسب الوظيفة

يع المقرر حسب الوزارة أو الإدارة  q59b التوز
)إداري(

يع المقرر بحسب الوظيفة q59b )وظيفية(التوز

 q85b الإنفاق الفعلي حسب الوزارة أو الإدارةما حجم موازنة القطاع الذي تنفقه الحكومة؟2
)إداري(

 q85b الإنفاق الفعلي بحسب الوظيفة
)وظيفي(

s7المقارنات بين المخصصات والإنفاق الفعلي للوزارات والإدارات

s4المقارنات بين المخصصات والإنفاق الفعلي حسب الوظيفة

q3مقارنة الإنفاق بالبلدان الأخرىهل يتماشى الإنفاق مع الممارسات/المعايير الدولية؟3

 q15b مقارنة الإنفاق بالاقتصاد الإجمالي 
)الناتج المحلي الإجمالي الاسمي(

 q7 السنتان القادمتان حسب الوزارة أو الإدارةكيف يتغير إنفاق القطاع مع مرور الوقت؟4
)إداري(

 q7 السنتان القادمتان حسب الوظيفة
)وظيفي(

 q22b العامان الماضيان حسب الوزارة أو القسم
)إداري(

 q22b العامان الماضيان حسب الوظيفة
)وظيفي(

الجدول ب-1 أسئلة الوحدات النمطية للقطاع في مسح الموازنة المفتوحة – معلومات ومؤشرات التقييم.

الملحق ب – المنهجية التجريبية لشفافية الموازنة القطاعية
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البرنامج التجريبي القطاعي لمسح الموازنة المفتوحة 
أسئلة المجتمع المدني

مسح الموازنة المفتوحة المعلومات التي يتم تقييمها
ومؤشرات القطاعات*

 ما مصادر الدخل التي تمللكها الحكومة 5
يل القطاع؟ لتمو

q10 ،q9الإيرادات المتوقعة

q89 ،q88الإيرادات الفعلية

s1الإيرادات المتوقعة المخصصة للقطاع

s2الإيرادات الفعلية المخصصة للقطاع

يل المانحخين للقطاع s3تمو

s5المخصصات المقترحة حسب الوظيفة الفرعيةما مقدار البرامج والأنشطة المحددة؟6

s6عرض متسق حسب الوظيفة الفرعية

q6المخصصات المقترحة حسب البرنامج أو القسم

q86الإنفاق الفعلي حسب البرنامج أو القسم

s10 المخصصات المقترحة حسب البرنامج الفرعي أو النشاط

s11الإنفاق الفعلي حسب البرنامج الفرعي أو النشاط

s12التصنيف الاقتصادي للقطاع

هل هناك تفاصيل حول كيفية وأين يتم إنفاق 7
يل في القطاع؟ التمو

s15المخصصات للمرافق أو وحدات تقديم الخدمات

s16الإنفاق في المرافق أو وحدات تقديم الخدمات

يع إنفاق القطاع حسب المنطقة الجغرافية s13توز

يله إلى جهات أخرى؟8 يل الذي يتم تحو q33مخصصات الصناديق الخارجة عن الموازنةما حجم التمو

q95الإنفاق الفعلي على الأموال الخارجة عن الموازنة

q37الفرص المتاحة لمشاركة العامة 

يلات إلى الشركات العامة s17يستفسر السؤال 37 عن التحو

يلات الحكومية الدولية q35الاعتمادات المخصصة للتحو

يلات الحكومية الدولية الفعلية s14التحو

s8المخصصات حسب البرامج ذات الأهدافما أهداف ونتائج إنفاق القطاع؟9

s9 مقارنة المخصصات والإنفاق على البرامج

s18سرد وتكاليف أهداف القطاع

q49المساهمات المقترحة

q92المساهمات الفعلية التي تم شراؤها

q50المؤشرات المقترحة للنواتج والنتائج

q51أهداف النواتج والنتائج

q93النتائج الفعلية للنواتج والنتائج

ية معلومات عن الموازنة 10 هل توفِّر الحكومة المركز
دون الوطنية؟

 معلومات الموازنة دون الوطنية في 
ية وثائق الموازنة المركز

s19

 وثائق الموازنة دون الوطنية على 
ية على الإنترنت موقع للحكومة المركز

 s20

*  عدد الأسئلة التي تبدأ بحرف "S" هي أسئلة جديدة عن وحدة القطاع تم تقييمها فقط في 28 سؤالاً تجريبيًا، بينما أرقام الأسئلة التي تبدأ بحرف "q" هي أسئلة موجودة في مسح الموازنة المفتوحة.
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يلات إلى كيانات أخرى يعتبر  إن السؤال 5 بشأن الإيرادات والسؤال 8 بشأن التحو
كلا من الدرجتين "أ" و"ب" على أنه تم تقديم معلومات كاملة، لأن الإجابات تتطلب 

ية للإجابة عن السؤال  معلومات تتجاوز جوهر هذه الأسئلة التي قد لا تكون ضرور
الأساسي الذي تطرحه مجموعات المجتمع المدني القطاعية. والنتيجة المجمعة لكل سؤال 

تتم أيًضا عبر حساب بسيط، فإذا كانت جميع الإجابات "نعم"، فسوف يُعد ذلك 
إجابةً عن السؤال؛ وهناك على الأقل إجابة واحدة "نعم" لعنصر معلومات واحد تشير 
إلى أنها "جزئية"، ولا توجد إجابات "نعم" لأي عناصر معلومات في السؤال ينتج عنها 

"لا". والاستثناء من هذه القاعدة هو نتيجة المعلومات دون الوطنية المقدمة في وثائق 
ية، التي لها معيار أقل قليلاً، وتتيح إجابةً واحدةً بكلمة "جزئيًا" على عنصر  الموازنة المركز

معلومات وتكون النتيجة "جزئيًا" للسؤال العام.

ونظرا لاختلاف المعلومات المتعلقة بالقطاع مقارنة بوثائق الموازنة العامة، تختلف 
درجات مؤشرات البرنامج التجريبي القطاعي في بعض الحالات عن نتائج مسح 

الموازنة المفتوحة الرئيسي. على سبيل المثال، في الحالات التي لا توجد فيها شركات 
عامة تقدم خدمات في القطاع المقرر، فإن السؤالين 17 و37 ستكون نتيجتهما "هل"، 
أو لا ينطبقان، في نتائج البرنامج التجريبي القطاعي، في حين يمكن أن يحصل السؤال 

37 على درجة مختلفة في نتائج مسح الموازنة المفتوحة الرئيسي عندما تكون هناك 
شركات عامة في قطاعات أخرى. 

 وترد فيما يلي النتائج لكل بلد بوصفها النتائج الشاملة لكل سؤال من الأسئلة البالغة 
10 أسئلة في جميع البلدان وعددها 28 بلدًا المدرجة في الجدول ب-2.

الجدول ب-2 عدد البلدان التي يمكنها الإجابة عن الأسئلة الرئيسية العشرة التي طرحها المجتمع المدني بشأن موازنات القطاعات.

عدد البلدانأسئلة منظمات المجتمع المدني

لاجزئينعم

12160ما حجم ما تخصصه الحكومة للقطاع؟1.

12142كم من موازنة القطاع يتم إنفاقها فعلاً؟2.

15112هل يتماشى الإنفاق مع الممارسات/المعايير الدولية؟3.

5194كيف يتغير إنفاق القطاع مع مرور الوقت؟4.

يل القطاع؟5 5230ما مصادر الدخل التي تمللكها الحكومة لتمو

1261ما مقدار البرامج والأنشطة المحددة؟6.

يل في القطاع؟7 1189هل هناك تفاصيل حول كيفية وأين يتم إنفاق التمو

يله إلى جهات أخرى؟8. يل الذي يتم تحو 1261ما حجم التمو

1225ما أهداف ونتائج إنفاق القطاع؟9.

ية معلومات عن الموازنة دون الوطنية؟10. 11215هل توفِّر الحكومة المركز
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الملحق ج – نتائج شفافية الموازنة على مر الزمن، من العام 2006 إلى 2019

مسح الموازنة المفتوحة البلد

لعام 2006

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2008

مسح الموازنة 

المفتوحة لعام 2010

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2012

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2015

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2017

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2019

 40 بلدًا مماثلاً  

2019-2006

 77 بلدًا مماثلاً 

2019-2008

 93 بلدًا مماثلا 

2019-2010

 100 بلد مماثل 

2019-2012

 102 بلدًا مماثلاً 

2019-2015

 115 بلدًا مماثلاً 

2019-2017

 117 بلدًا في 

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2019

82159424950 أفغانستان

25373347385055ألبانيا

21131932 الجزائر

542628262536أنجولا

40565650595058الأرجنتين

7479     أستراليا

30374342513435أذربيجان

39424858564136بنجلاديش

1453949   بنين

71312171012 بوليفيا

444450433533 البوسنة والهرسك

515047838  بوتسوانا

74747173777781البرازيل

يا 47575665656671بلغار

523432431  بوركينا فاسو

76     بوروندي

11151582032 كامبوديا

521044728 الكاميرون

7171     كندا

034214  تشاد

7266585755  تشيلي

141311141319 الصين

57616158575047كولومبيا

80     جزر القمر

يكا 45454750545657كوستار

2434     ساحل العاج

42595761535768كرواتيا

ية التشيك 61626275696159جمهور

ية اللكونغو الديمقراطية 1618392933 جمهور

ية الدومينيكان 121429516675 جمهور

3131504938  الإكوادور

19434913164143مصر

28373743534546السلفادور

000405 غينيا الاستوائية

331إسواتيني

1306154139 فيجي

89878783767474فرنسا
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مسح الموازنة المفتوحة البلد

لعام 2006

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2008

مسح الموازنة 

المفتوحة لعام 2010

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2012

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2015

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2017

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2019

 40 بلدًا مماثلاً  

2019-2006

 77 بلدًا مماثلاً 

2019-2008

 93 بلدًا مماثلا 

2019-2010

 100 بلد مماثل 

2019-2012

 102 بلدًا مماثلاً 

2019-2015

 115 بلدًا مماثلاً 

2019-2017

 117 بلدًا في 

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2019

4      جامبيا

34535555668281جورجيا

646871716969 ألمانيا

42505450515054غانا

46465051466165غواتيمالا

121153435459 هندوراس

494645    المجر

53606768464849الهند

42545162596470إندونيسيا

04339  العراق

يطاليا 5860737371  إ

42      جامايكا

6062     اليابان

50535057556361الأردن

353848515358 كازاخستان

4949484650  كينيا

ية قيرغيزستان 81520545563 جمهور

323233236 لبنان

031     ليسوتو

يا 34043383638 ليبير

544935353741 مقدونيا

3440     مدغشقر

284752652627 مالاوي

يا 353939464647 ماليز

3543463938  مالي

50555261667982المكسيك

5857     مولدوفا

18366051514656منغوليا

19282838384543المغرب

2847384142  موزمبيق

02728   ميانمار

50465355465051ناميبيا

36434544245241نيبال

يلاندا 86869093888987نيوز

3742464341  نيكاراجوا

263417017 النيجر

يا 20191816241721نيجير

72808383848580النرويج

383858434428 باكستان

52615756555050بابوا غينيا الجديدة
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مسح الموازنة المفتوحة البلد

لعام 2006

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2008

مسح الموازنة 

المفتوحة لعام 2010

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2012

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2015

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2017

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2019

 40 بلدًا مماثلاً  

2019-2006

 77 بلدًا مماثلاً 

2019-2008

 93 بلدًا مماثلا 

2019-2010

 100 بلد مماثل 

2019-2012

 102 بلدًا مماثلاً 

2019-2015

 115 بلدًا مماثلاً 

2019-2017

 117 بلدًا في 

مسح الموازنة المفتوحة 

لعام 2019

4346     باراجواي

676557757376 بيرو

51485548646776الفلبين

676459645960 بولندا

5862646666  البرتغال

0001   قطر

66625947757564رومانيا

47586074747274روسيا

1118362239 رواندا

1029293124 ساو تومي وبرينسيب

1110118 الممللكة العربية السعودية

3310435146 السنغال

465439474340 صربيا

39523839   سيراليون

5767575960  سلوفاكيا

747074686968 سلوفينيا

83     الصومال

يقيا 86879290868987جنوب إفر

يا الجنوبية 667175656062 كور

57     جنوب السودان

6363585453  إسبانيا

يلانكا 47646746394447سر

1022    السودان

76788384878786السويد

17253017   طاجيكستان

364547461017 تنزانيا

404236425661 تايلاند

3436414040  تيمور الشرقية

333338343330 ترينداد وتوباجو

11423935   تونس

42435750445851تركيا

32515565626058أوغندا

556254465463 أوكرانيا

88888788757470الممللكة المتحدة

81828279817776الولايات المتحدة

يلا 353437800 فنزو

3101419181538فيتنام

1025113400 اليمن

36439830  زامبيا

20352349   زيمبابوي
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الملحق د – مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019: مشاركة العامة وقوة أجهزة الرقابة

البلد

 الشفافية 

)مؤشر الموازنة المفتوحة(

 المؤسسة المالية المستقلة الرقابةمشاركة الجمهور

)نعم أو لا( من جانب الهيئات 
يعية والمؤسسة العليا  التشر

لمراجعة الحسابات

من جانب الهيئة 

التشريعية

من جانب المؤسسة العليا 

لمراجعة الحسابات

لا5015312250أفغانستان

لا557656172ألبانيا

لا20353928الجزائر

لا369333333أنجولا

نعم5815544278الأرجنتين

نعم7941766795أستراليا

لا359685889أذربيجان

لا3613393645بنجلاديش

لا4924575856بنين

لا1215443367بوليفيا

لا337523389البوسنة والهرسك

لا389524467بوتسوانا

يل نعم8117787583البراز

يا نعم7126635383بلغار

لا310434245بوركينا فاسو

لا60181133بوروندي

لا326503972كامبوديا

لا2811333333الكاميرون

نعم7126594489كندا

لا140312250تشاد

لا559565067تشيلي

لا190311956الصين

نعم4717726783كولومبيا

لا00352850جزر القمر

يكا لا579746789كوستار

لا347373150ساحل العاج

نعم6822614789كرواتيا

ية التشيك نعم5911838189جمهور

ية اللكونغو الديمقراطية لا3331444250جمهور

ية الدومينيكان لا7531575661جمهور

لا3828483967الإكوادور

لا4315505344مصر

لا4613615672السلفادور

لا5022330غينيا الاستوائية

لا310395017إسواتيني

لا3922201434فيجي

نعم7418899578فرنسا
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البلد

 الشفافية 

)مؤشر الموازنة المفتوحة(

 المؤسسة المالية المستقلة الرقابةمشاركة الجمهور

)نعم أو لا( من جانب الهيئات 
يعية والمؤسسة العليا  التشر

لمراجعة الحسابات

من جانب الهيئة 

التشريعية

من جانب المؤسسة العليا 

لمراجعة الحسابات

لا49444250جامبيا

نعم8128827889جورجيا

نعم6915918995ألمانيا

لا5415504461غانا

لا6535565067غواتيمالا

لا5917463961هندوراس

نعم454574778المجر

لا4911595861الهند

لا7020828378إندونيسيا

لا90635872العراق

يطاليا نعم7111828378إ

لا427525056جامايكا

لا6220595078اليابان

لا617435028الأردن

لا5817677550كازاخستان

نعم5020503972كينيا

ية قيرغيزستان لا6333787878جمهور

لا60181428لبنان

لا310312839ليسوتو

يا نعم386484261ليبير

لا410544767مقدونيا

لا406354417مدغشقر

لا2715545844مالاوي

يا لا4717311956ماليز

لا384433067مالي

نعم8235595078المكسيك

لا574675883مولدوفا

نعم5615807589منغوليا

لا436444444المغرب

لا4211505833موزمبيق

لا280657056ميانمار

لا510463178ناميبيا

لا4122483378نيبال

يلاندا لا87548172100نيوز

لا417596156نيكاراجوا

لا170434245النيجر

يا نعم2122554772نيجير

لا8022878689النرويج

لا284453661باكستان

لا507302833بابوا غينيا الجديدة

لا466504461باراجواي



البلد

 الشفافية 

)مؤشر الموازنة المفتوحة(

 المؤسسة المالية المستقلة الرقابةمشاركة الجمهور

)نعم أو لا( من جانب الهيئات 
يعية والمؤسسة العليا  التشر

لمراجعة الحسابات

من جانب الهيئة 

التشريعية

من جانب المؤسسة العليا 

لمراجعة الحسابات

نعم7626767283بيرو

نعم7631746789الفلبين

لا6024837895بولندا

نعم6626726978البرتغال

لا10666قطر

نعم642504267رومانيا

لا7422858389روسيا

لا3915656172رواندا

لا240413356ساو تومي وبرينسيب

لا18011033الممللكة العربية السعودية

لا460302833السنغال

نعم402574483صربيا

نعم3931422872سيراليون

نعم6011524272سلوفاكيا

نعم6811828183سلوفينيا

لا32283317الصومال

يقيا نعم87248375100جنوب إفر

يا الجنوبية نعم6261858389كور

لا711433950جنوب السودان

نعم532594295إسبانيا

يلانكا لا4717503678سر

لا20332256السودان

نعم8619898695السويد

لا177636461طاجيكستان

لا179333139تنزانيا

نعم6113636950تايلاند

لا406483967تيمور الشرقية

لا307393056ترينداد وتوباجو

لا3517455328تونس

لا510564478تركيا

نعم5822595078أوغندا

لا6333878983أوكرانيا

نعم7061746789الممللكة المتحدة

نعم7622837895الولايات المتحدة

يلا لا00131117فنزو

لا3811747278فيتنام

لا007611اليمن

نعم3020463667زامبيا

نعم4933413650زيمبابوي
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الملحق هل – مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019: إتاحة وثائق الموازنة للعامة

 تم نشرها للاستخدام الداخلي في توقيت متأخر أو لم يتم متاح للجمهور

نشرها عبر الإنترنت أو تم إصدارها للأغراض الداخلية فقط

البيان التمهيدي البلد
للموازنة

مقترح الموازنة 
م من الهيئة  المُقّدَ

التنفيذية

موازنة الموازنة المقررة
المواطنين

ية الاستعراض التقارير الدور
نصف السنوي

تقرير نهاية 
السنة

تقرير التدقيق

أفغانستان

ألبانيا

الجزائر

أنجولا

الأرجنتين

أستراليا

أذربيجان

بنجلاديش

بنين

بوليفيا

البوسنة والهرسك

بوتسوانا

يل البراز

يا بلغار

بوركينا فاسو

بوروندي

كامبوديا

الكاميرون

كندا

تشاد

تشيلي

الصين

كولومبيا

جزر القمر

يكا كوستار

ساحل العاج

كرواتيا

ية التشيك جمهور

ية اللكونغو الديمقراطية جمهور

ية الدومينيكان جمهور

الإكوادور

لم يتم إصدارها



البيان التمهيدي البلد
للموازنة

مقترح الموازنة 
م من الهيئة  المُقّدَ

التنفيذية

موازنة الموازنة المقررة
المواطنين

ية الاستعراض التقارير الدور
نصف السنوي

تقرير نهاية 
السنة

تقرير التدقيق

مصر

السلفادور

غينيا الاستوائية

إسواتيني

فيجي

فرنسا

غامبيا

جورجيا

ألمانيا

غانا

غواتيمالا

هندوراس

المجر

الهند

إندونيسيا

العراق

يطاليا إ

جامايكا

اليابان

الأردن

كازاخستان

كينيا

ية قيرغيزستان جمهور

لبنان

ليسوتو

يا ليبير

مقدونيا

مدغشقر

مالاوي

يا ماليز

مالي

المكسيك

مولدوفا

منغوليا

المغرب

موزمبيق
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البيان التمهيدي البلد
للموازنة

مقترح الموازنة 
م من الهيئة  المُقّدَ

التنفيذية

موازنة الموازنة المقررة
المواطنين

ية الاستعراض التقارير الدور
نصف السنوي

تقرير نهاية 
السنة

تقرير التدقيق

ميانمار

ناميبيا

نيبال

يلاندا نيوز

نيكاراجوا

النيجر

يا نيجير

النرويج

باكستان

بابوا غينيا الجديدة

باراجواي

بيرو

الفلبين

بولندا

البرتغال

قطر

رومانيا

روسيا

رواندا

ساو تومي وبرينسيب

الممللكة العربية السعودية

السنغال

صربيا

سيراليون

سلوفاكيا

سلوفينيا

الصومال

يقيا جنوب إفر

يا الجنوبية كور

جنوب السودان

إسبانيا

يلانكا سر

السودان

السويد

طاجيكستان

تنزانيا



البيان التمهيدي البلد
للموازنة

مقترح الموازنة 
م من الهيئة  المُقّدَ

التنفيذية

موازنة الموازنة المقررة
المواطنين

ية الاستعراض التقارير الدور
نصف السنوي

تقرير نهاية 
السنة

تقرير التدقيق

تايلاند

تيمور الشرقية

ترينداد وتوباجو

تونس

تركيا

أوغندا

أوكرانيا

الممللكة المتحدة

الولايات المتحدة

يلا فنزو

فيتنام

اليمن

زامبيا

زيمبابوي
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يع الاستبيانات الملحق و – الحكومات التي استعرضت مشار

البلد التي تم إكمالهامراجعة

نأفغانستان

نألبانيا

نالجزائر

لأنجولا

نالأرجنتين

نأستراليا

نأذربيجان

نبنجلاديش

نبنين

لبوليفيا

لالبوسنة والهرسك

نبوتسوانا

يل نالبراز

يا نبلغار

نبوركينا فاسو

نبوروندي

نكامبوديا

نالكاميرون

نكندا

نتشاد

نتشيلي

لالصين

نكولومبيا

نجزر القمر

يكا نكوستار

نساحل العاج

نكرواتيا

ية التشيك نجمهور

ية الدومينيكان نجمهور

ية اللكونغو الديمقراطية نجمهور

نالإكوادور

نمصر

نالسلفادور

لغينيا الاستوائية

نإسواتيني 

نفيجي

لفرنسا

نغامبيا

نجورجيا

لألمانيا

البلد التي تم إكمالهامراجعة

نغانا

نغواتيمالا

نهندوراس

نالمجر

لالهند

نإندونيسيا

نالعراق

يطاليا نإ

نجامايكا

ناليابان

نالأردن

ن*كازاخستان

نكينيا

ية قيرغيزستان نجمهور

نلبنان

نليسوتو

يا ن*ليبير

نمقدونيا

نمدغشقر

لمالاوي

يا نماليز

نمالي

نالمكسيك

نمولدوفا

نمنغوليا

نالمغرب

نموزمبيق

نميانمار

نناميبيا

ننيبال

يلاندا ننيوز

لنيكاراجوا

لالنيجر

يا ننيجير

نالنرويج

لباكستان

نبابوا غينيا الجديدة

نباراجواي

نبيرو

نالفلبين

البلد التي تم إكمالهامراجعة

نبولندا

نالبرتغال

لقطر

لرومانيا

نروسيا

نرواندا

نساو تومي وبرينسيب

نالممللكة العربية السعودية

نالسنغال

نصربيا

نسيراليون

نسلوفاكيا

نسلوفينيا

نالصومال

يقيا نجنوب إفر

يا الجنوبية نكور

نجنوب السودان

نإسبانيا

يلانكا لسر

لالسودان

نالسويد

نطاجيكستان

لتنزانيا

نتايلاند

لتيمور الشرقية

لترينداد وتوباجو

ن*تونس

لتركيا

نأوغندا

نأوكرانيا

نالممللكة المتحدة

لالولايات المتحدة

يلا لفنزو

نفيتنام

لاليمن

نزامبيا

نزيمبابوي

*  تشير إلى الحكومات التي أكملت المراجعة جزئيًا.



البلد التي تم إكمالهامراجعة

نبولندا

نالبرتغال

لقطر

لرومانيا

نروسيا

نرواندا

نساو تومي وبرينسيب

نالممللكة العربية السعودية

نالسنغال

نصربيا

نسيراليون

نسلوفاكيا

نسلوفينيا

نالصومال

يقيا نجنوب إفر

يا الجنوبية نكور

نجنوب السودان

نإسبانيا

يلانكا لسر

لالسودان

نالسويد

نطاجيكستان

لتنزانيا

نتايلاند

لتيمور الشرقية

لترينداد وتوباجو

ن*تونس

لتركيا

نأوغندا

نأوكرانيا

نالممللكة المتحدة

لالولايات المتحدة

يلا لفنزو

نفيتنام

لاليمن

نزامبيا

نزيمبابوي

حقوق مللكية الصورة

الصفحة

الغلاف

10

13

16

22

34

45

46

57

58

66

المشاركين

يانا مادهالوفا، شوتيرستوك أدر

ية هوغو موراليس، نسخة مجمعة من قاعدة العمليات الجو

صور دادو، شوتيرستوك

يواكيم أولريش سيبيرت، شوتيرستوك

خوان بابلو جوريرو

)IBP( مؤسسة شراكة الموازنة الدولية

)IBP( مؤسسة شراكة الموازنة الدولية

بابتسامة كورن، شترستوك

)IBP( مؤسسة شراكة الموازنة الدولية

إس بي فوتوغراف، شترستوك

يماجز/  خوان أريدوندو/غيتي إ

يميجز أوف إمبورمينت إ

الموقع

أنجولا

تشيلي

يل البراز

كندا

يقيا جنوب إفر

كينيا

إندونيسيا

تايلاند

يقيا جنوب إفر

تايلاند

كولومبيا
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مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019

 يتوفر مسح الموازنة المفتوحة على الإنترنت على الرابط التالي: 

www.internationalbudget.org/open-budget-survey

:)IBP( مقرات مؤسسة شراكة الموازنة الدولية

750 First Street NE, Suite 700

Washington, D.C. 20002

هاتف: 7171 683 202 1+ 

يقيا   كذلك يوجد لدى مؤسسة شراكة الموازنة الدولية )IBP( مكاتب في جنوب أفر

يا وإندونيسيا والهند،   وكينيا والسنغال وغانا ونيجير

يل   فضلاً عن موظفين يعملون في ألمانيا والبراز

وكندا والممللكة المتحدة.

لمزيد من المعلومات حول موازنة المواطنين، تواصل معنا عبر البريد الإللكتروني التالي:

يارة   info@internationalbudget.org أو تفضل بز

www.internationalbudget.org

الموازنات المفتوحة

)IBP( مؤسسة شراكة الموازنة الدولية

)IBP( مؤسسة شراكة الموازنة الدولية

وازنة م مسح ال
مفتوحة2019 ال

Soapbox من تصميم

www.designbysoapbox.com


