
  

 

 المعلومات المعلنة في الوثائق العامة
المفتوحة عن أن الحكومة تزود  الموازنةفي مؤشر  الجزائريكشف مجموع نقاط 

المرآزية للحكومة ونشاطاتها المالية  الموازنةحول  قليلة جدًاالجمهور بمعلومات 
 ما يترك المواطنين بال معلومات تقريبًاوهو خالل السنة التي تغطيها الموازنة، 

 .العتبار الحكومة موثوقة في إدارتها لألموال العامة

ونوع المعلومات التي توفرها  آّم 2008المفتوحة لعام  الموازنةمؤشر  يقيس
الحكومات لمواطنيها في وثائق الموازنة الرئيسية التي ينبغي إصدارها خالل السنة 

واحدة من أهم هذه الوثائق، والتي يجب أن  موازنةال مشروعويشكل . المالية
التالية،  المالية للسنة ) الحكومة(السلطة التنفيذية تشتمل على اقتراح يفصل خطط 

الموازنة متاحًا  ويجب أن يكون مشروع. نشطة المقترحةإلى جانب آلف تنفيذ األ
راره في شكله مسبقًا من أجل إق ) البرلمان(جمهور وللمجلس  التشريعي لل مسبقًا

وذلك إلتاحة الفرصة النهائي قبل ثالثة أشهر على األقل من بداية السنة المالية، 
 .جراء مراجعة آافية ونقاش عام حولهإل

ال يتم  توفير مشروع الموازنة للجمهور، ما يعني أن المواطنين ال ، الجزائرفي 
رائب واإلنفاق يحصلون  على صورة شاملة لخطط الحكومة المتعلقة باستيفاء الض

 .خالل السنة التالية

باإلضافة إلى ذلك، من الصعب تعقب اإلنفاق وجمع اإليرادات واالقتراض 
خالل العام، ذلك أن الجزائر ال تنشر تقارير بداية السنة وال مراجعة منتصف 

وآان من شأن نشر هذه الوثائق أن يعزز  المصداقية  العامة . السنة المالية
 .يجري تطبيق الموازنة وفقا لها  خالل السنةللحكومة، ألنها آانت ستقدم معلومات عن الكيفية التي 

رنات بين من الصعب أيضًا تقييم أداء الموازنة في الجزائر لدى انتهاء السنة المالية، إذ ال يتم نشر تقرير نهاية السنة، مما يحول دون عقد مقا
عة الحسابات، وال تقدم أي معلومات عما إذا آان يجري آما أن الجزائر ال تعلن تقارير مراج. ما أقرته الموازنة وما تم إنفاقه وجمعه فعليًا

 .تطبيق توصيات لجنة تدقيق الحسابات بشكل ناجح وفعال

يتسم الوصول إلى معلومات مفصلة عن الموازنة، والالزم من أجل معرفة مدى تقدم الحكومة في إنجاز مشروع أو نشاط معين بأنه محدود 
إال أن الجزائر  لم تقم  بتضمين حق الوصول إلى . لمعلومات في الموقع األلكتروني لوزارة الماليةجدًا، ومع  أنه يمكن العثور على بعض ا

.المعلومات الحكومية في قوانينها، وال تستجيب الحكومة تقليديًا إلى طلبات  الحصول على المعلومات  

 المشارآة العامة ومؤسسات مراقبة المصداقية
 .يمكن أن تجعل من موازنة الجزائر أآثر انفتاحًا ،لى وثائق الموازنة الرئيسية، ثمة وسائل أخرىباإلضافة إلى تحسين مدى الوصول إ

بعقد جلسات  ) البرلمان(ت حول الموازنة، إذ ال  يقوم المجلس  التشريعي مكن زيادة فرص مشارآة المواطنين في النقاشاعلى سبيل المثال ي
 .جمهوريشارك فيها ال ة استماع علنية حول الموازن

ويمكن لرئيس الدولة أن يقيل رئيس محكمة الرقابة الوطنية العليا من دون . محدودًا للغاية للرقابةيظل استقالل المؤسسة الجزائرية العليا 
واصل مع وباإلضافة إلى ذلك، فإن محكمة الرقابة الوطنية العليا ال تمتلك أي آليات رسمية للت. الهيئة القضائية والمجلس التشريعي مصادقة
 .الجمهور

مدى توفر وثائق الموازنة الرئيسية السبع وموازنة 
 المواطنين

)مرتبة حسب أولوية اإلعالن(  
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