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 موجز

 

 ُمطالبة العالم أنحاء مختلف في االحتجاجات انتشار األخيرة السنوات شهدت

  الشرق بلدان  تكن ولم . العامة الشؤون إدارة في والمشاركة الشفافية بتعزيز

  التي المنطقة وهي  هذه، االضطرابات موجة عن  بمنأى إفريقيا وشمال األوسط

  ومؤشرات الحوكمة صعيد  على العالمية المعدالت  دون أداء سجلت لطالما

  بالتفاوتات تنديدا  وتكرارا مرارا الشوارع  إلى الناس وخرج. المالي االنفتاح

 النجاعة وغياب الفساد  وتفشي الدولة  على وباالستحواذ  واالجتماعية، االقتصادية

 .العامة الخدمات تقديم  في

  إعداد في والمشاركة الشفافية أهمية  على  الضوء الحركات  هذه وسلطت

 أفضل حياة  وتأمين السياسات، بلورة على للتأثير وسيلة بصفتهما الموازنة،

 . شمولية أكثر تنموي  نموذج وإرساء  منهم، المستضعفين سيما  ال  للمواطنين،

  إلى' المالية للشفافية العالمية المبادرة'و' للموازنة الدولية الشراكة' دعت ولطالما 

 والحوكمة األسواق  تسيير سالمة  على ُمساعدا عامال بصفتها الشفافية توخي

  تضمن التي العامة السياسات بلورة في يساهم   رئيسيا وعامال والمجتمعات

 .والفعالية التكافؤ

  على فضلى ممارسة 1أصبحت الموازنة شفافية بأن اإلقرار ضوء وعلى

  وتعزيز  استباقي نحو  على المواطنين لمشاركة رئيسيا ومدخال الدولي المستوى 

  التزمت التي الحكومات عدد  زاد  والمساءلة، والتدقيق اإلشراف على قدرتهم

  لعموم والبيانات الوثائق إلتاحة  جهودها وكثفت الموازنة شفافية بتعزيز

 .   المواطنين

  بها المعمول واللوائح  القوانين  ضمن الشفافية إدراج اختار بعضها أن  حتى  

  ٢٠١٩ لسنة 2  المفتوحة الموازنة مسح توصل ولكن .  الحكومي المستوى  على

 التوجه مع يتماشى طفيفا، تحسنا إال تحقق لم  العالم في الموازنات شفافية أن إلى

.  الماضية سنة  عشر اثنتي  حوالي امتداد  على المسح  يقيسه  الذي العالم في العام

 ممارسات إلى الشفافية مبادئ ترجمة  من تتمكن   لم دول  عدة  أن ذلك  من ونستنتج 

 .  فضلى

  التي القيّمة الفرص قلة جراء الشفافية مسار تعرقل التي الصعوبات  وتفاقمت   

  الميزانية إعداد  في فعال نحو على المشاركة من  لتمكينهم للعموم الحكومة تتيحها

  المعنية العليا والمؤسسات التشريعية السلطة  تمارسها التي الرقابة  ضعف وجراء

 . بالمحاسبات

%  ٤٤ سوى  للعموم  فيها يتاح ال  التي إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة وفي

  فرص  محدودية بسبب الشفافية غياب تفاقم  بالميزانية، المتعلقة المعلومات من

  في المشرع  يضعها التي العقوبات اتساق غياب وبسبب الميزانية في المشاركة

  الفساد  واستشراء الحكومات لفشل المجال فسح مما األموال، استخدام  سوء حالة

   3.المساواة عدم  مظاهر وتفاقم

األردن ولبنان      :وعاينت هذه الدراسة عن كثب الوضع في أربع من دول المنطقة

في فترة اتسمت بتزامن التحديات الهيكلية في منظومة إدارة   ،والمغرب وتونس

والتراجع الحاد في أسعار    ١٩-المالية العامة مع التبعات المفاجئة لجائحة كوفيد

لهذه   االقتصادي  الوضع  على  وخيمة  تداعيات  إلى  األزمتين  كلتا  وأدت  النفط، 

الهشاشة من  أصال  يعاني  والذي  مستوى  .  البلدان  بالبحث  الدراسة  تناولت  كما 

شفافية ميزانيات هذه الدول وتشريعاتها وممارساتها المتعلقة بمشاركة المواطن 

ة لتحديد العوامل التي دفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات في الموازنة، في محاول

ظل   في  التقدم،  من  لمزيد  تحقيقها  دون  تحول  التي  والعوامل  الشفافية  لتحسين 

 .  الوضع الحالي الذي تنامت فيه الصعوبات المالية وتفاقمت فيه مواطن الضعف
يحها المجتمع  وبعد استعراض سريع لمختلف أدوات تقييم شفافية الموازنات التي يت

الدولي، قيمت هذه الدراسة اإلطار والممارسات القانونية لهذه الدول األربع على  

ضوء مجموعة من المعايير المختارة من مجموعة أدوات شفافية الموازنة لمنظمة 

والتنمية االقتصادية األبعاد األساسية لكل من مسح  4التعاون  بين  ، والذي يجمع 

 .اإلنفاق العام والمساءلة المالية الموازنة المفتوحة وإطار

وتوصلت الدراسة إلى احتمال وجود رابط بين التقدم المحرز بشكل متفاوت في  

تنفيذ خطط الشفافية المالية وسياسة اإلصالح االقتصادي المعمول بها حاليا في  

منها كل  في  المؤسسات  وضع  جانب  إلى  الدول  هذه  من    تونس وشهدت     . كل 

ورات واحتجاجات شعبية حاشدة ضد الفساد، أدت إلى إسقاط  من جهة، ث  ولبنان،

باستقرار سياسي أكبر، قد يكون أكثر    األردن والمغربالحكومات؛ في حين تمتع  

 .تالؤما مع اإلصالح والعصرنة

أحرز   والمغربوعليه،  بطيئة    األردن  بخطى  الموازنة  شفافية  مجال  في  تقدما 

رة المالية العامة الواعدة من تحقيق التقدم  ومكنهما االلتزام بخطط إدا.  ولكن ثابتة

نظم   وإرساء  المختلطة،  الموازنة  بممارسات  االضطالع  مع  أصعدة،  على عدة 

التشريعية السلطة  التقارير وتعزيز مشاركة  .   ومسارات شاملة ومتكاملة إلعداد 

قيّمة إلحراز  إلى فرص  اإلنجازات  هذه  تحويل  البلدين من  يتمكن كال  لم  ولكن 

 .  من حيث مشاركة المواطنين التقدم

من النهوض بآليات مشاركة المواطنين  تونس  وعلى عكس هذين البلدين، تمكنت   

 . في الموازنة في إطار التغيرات الراهنة في المشهد السياسي

لم يتمخض بعد عن أي  (  ٢٠١٩)ولكن دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ مؤخرا   

 .  نتائج ملموسة على مستوى الشفافية

حالة فريدة مقارنة ببقية البلدان يتسم فيها نظام إدارة المالية العامة    لبنانويشكل   

بتشتت تام واستحواذ على السياسات المالية وافتقار ألدنى درجات المساءلة، في  

(.   ٢٠١٦-٢٠٠٦) ظل فشل البالد في سن قوانين للموازنة لعشر سنوات متتالية  

عليها في مجال الشفافية والمشاركة ضمن وانعكس ذلك في الدرجات التي حصل  

عالوة على ذلك، واجه  .   مسح الموازنة المفتوحة حيث احتل أدنى مراتب المؤشر 

الدراسة أزمة مالية وضريبية غير مسبوقة ناتجة عن حاالت   لبنان أثناء إجراء 

 .العجز المالي المتكررة والمتنامية وإنفاق مبالغ هائلة من خارج الموازنة
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الدول األربع جهودا لتسهيل حصول المواطنين على البيانات مجانا، وإن  وبذلت   

المناسب الوقت  في  دائما  متوفرة  تكن  الجهد  .   لم  من  المزيد  بذل  يتوقع  ولكن، 

المعايير   مستوى  إلى  لتصل  التقارير  وإعداد  التصنيف  بمعايير  أكثر  لالرتقاء 

يتماشى مع االلتزام بتوخي الحوكمة  الدولية ولتأمين بيانات قابلة للقراءة اآلليّة، بما  

 .    المفتوحة

استقاللية   مستوى  على  متشابهة  ضعف  مواطن  من  األربع  الدول  تعاني  كما 

المؤسسات العليا للمحاسبات وتمكينها من الحصول على المعلومات دون قيد أو  

المواطنين ومدى   المؤسسات مع عامة  تواصل هذه  شرط، وعلى مستوى مدى 

األطراف الموازنة    مشاركة  مراحل  مختلف  في  الرئيسية  البرلمانات، )المعنية 

المدني، وغيرها المجتمع  العامة (.  منظمات  السياسات  بلورة  تحسين  يقع  وحين 

واتخاذ القرارات سيحقق التقدم المحرز على مستوى عوامل المساءلة، المذكورة  

 . آنفا، ركيزة أساسية

وركزت الدراسة عن كثب على آفاق مشاركة المواطنين في الموازنة، من   

خالل معاينة التحديات التي تعترض منظمات المجتمع المدني في الدول األربع  

وتوصلت إلى أن ما يعرقل هذه المشاركة باألساس يكمن في سلسلة من العوامل  

 :أهّمها

د على انتهاج االنفتاح ضعف اإلرادة السياسية أو المناخ السياسي المساع +

 المالي 

ضعف القدرات من الجانبين، أي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لقلة    +

خبرتها في مجال المناصرة وضعف قدراتها التقنية التي تمكنها من فهم  

 المشاكل المعقدة التي تشوب المالية العامة

ن الميزانية  ضيق الحيّز المالي الذي ال يُتيح للحكومة سوى جزء هامشي م   +

 لعرضه على المفاوضات العامة 

غياب اآلليات الرسمية وقنوات التواصل الُمهيكلة التي تُمّكن منظمات   +

 المجتمع المدني من اإلدالء بآرائها

مقاومة التغيير، ال سيما على مستوى الهياكل اإلدارية العامة التي تعمل    +

 على نحو تقليدي للغاية

  عن ا بعيد مستمر د تح  والذي يعد  – البيانات  إلى قدرة محدودة في الوصول  +

 أصحاب  جميع بين التعاون يتطلبأنه   أي  – وحده المدني المجتمع  متناول

 اإلصالحات في للشروع  للدولة قوية ملكيةوجود  مع المعنيين، المصلحة

 البيانات بفتح المتعلقة الالزمة

 في والمشاركة  الميزانية شفافية على طرأت التي التغيّرات نطاق تحديد   وبعد

  من مجموعة الدراسة صاغت فهمها، وبعد وتونس، والمغرب ولبنان األردن

  يُمكن مناخ إرساء في تساهم أن  شأنها  من والتي للتنفيذ، القابلة التوصيات

  المواطنين  لعامة  والفرص المعلومات إتاحة ومن  أدائها تحسين  من الحكومات

 .  شمولية أكثر ة تنمي أمام المجال ولفسح  إلشراكهم

 :إلى التوصيات وقُّسمت

 اآللي النشر على ركزت  والتي  :القريب المدى  على  السريعة الحلول  .1

 تكنولوجيا في واالستثمار بالميزانية، المتعلقة  الوثائق لكافة والحيني

 المالية للعمليات مستقلة معاينة بإجراء الحقيقي وااللتزام المفتوحة البيانات

 . والمواطنين  المعنية اإلشراف مؤسسات من  كل طريق عن

 

  يتعين والتي :والبعيد المتوسط المدى على العامة السياسة إجراءات .2

  وتستهدف ككل، الحكومة تنتهجها التي  للسياسات أوسع أُطر ضمن اتخاذها

 : قبيل من مجاالت اإلجراءات هذه

  وممارسات قوانين  اعتماد جانب إلى :والتنظيمي القانوني   اإلطار •

  إلى ترمي أو  األداء،  أو  البرامج على قائمة تكون  بالميزانية  تتعلق

  إضفاء إلى أو للمحاسبات العليا المؤسسات على االستقاللية إضفاء

 . الميزانية في المشاركة عمليات على المؤسسي  الطابع

  المعلومات نُظم  تحسين  إلى تدعو :المؤسسات لعناية  توصيات •

 وتغطيها المالية األنشطة كافة تشمل  بحيث حاليا بها المعمول المالية

 للدولة، المملوكة الشركات أرستها التي النُّظم منها  وخاصة بالكامل،

 . المالي االنفتاح بمسألة  تُعنى وحدات إرساء جانب إلى

  أو مكاتب إحداث على البرلمانات قدرة منها خاصة :واإلشراف  المتابعة قدرات

  تعزيز على المدني  المجتمع منظمات وقدرة  بالموازنة  تُعنى وحدات

 .  الميزانية في للمشاركة مكانتها

 جائحة تداعيات جراء إفريقيا وشمال  األوسط الشرق منطقة تعانيه  ما خضم وفي

 التقدم إحراز من  تُمّكن  التي الرئيسية األربعة العوامل مع وتفاعلها 19-كوفيد

 المالية األزمات' 2' السياسية، التحوالت' 1: 'المالي االنفتاح مجال في

  التأثيرات' 4' بالفساد، المتعلقة والفضائح السياسية الفضائح' 3' واالقتصادية، 

  التقدم إلحراز  المناسب  الوقت هو  اآلن أن  إلى الدراسة توصلت كما ،5 الخارجية

 منظومة في  الموجودة التفاعالت خالل  ومن.  المالي االنفتاح خطط تنفيذ  في

 الحكومات أي  األساسية، الفاعلة األطراف لجميع  يُمكن  والتوازنات الضوابط

  على تشجعها حوافز تجد  أن الحكوميين،  والمسؤولين  المدني المجتمع ومنظمات

 والمساءلة،  والمشاركة المالية، الشفافية مجال في توازنا  أكثر لنهج وفقا العمل

 . الدولي  المجتمع من تقني  وتوجيه بدعم  وذلك

  وقدرة الرقمنة، بها  تُبّشر واعدة  وآفاق معقّدة، تحديات  من  نراه ما ظل وفي 

 العمل انفتاح أصبح آني، شبه  نحو  على المعلومة على الحصول على المواطن

  لتحقيق وأساسيا ضروريا أمرا المواطن حول  التنمية أطر وتمحور الحكومي

 .النزاعات ومزقتها بأشواط الركب عن تخلفت التي المنطقة ازدهار

صعوبة الحصول على المعلومات، وهي صعوبة ال تقتصر على المجتمع   

المدني فحسب، بل تستوجب التعاون فيما بين كافة األطراف المعنية، وحرص  

 الدولة على المبادرة بإدخال اإلصالحات الالزمة المتعلقة بالبيانات المفتوحة
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 مقدمة

 

 مختلف في اندلعت واسع،  نطاق على  احتجاجات الماضية القليلة  السنوات شهدت

  االجتماعية، والتفاوتات االقتصادية  الصعوبات جراء فتيلها واشتعل  العالم أنحاء

  النخب واستحواذ  الفساد، وتفشي العامة، الخدمات تقديم  في النجاعة وغياب

 في الحكومات وتعرضت . اإلنسان وحقوق الحريات وقمع الدولة على الحاكمة

 في تصرفها وسوء  اتخذتها التي التقشف تدابير بسبب   للهجوم األحيان أغلب

.  ذلك  عن بمنأى  إفريقيا وشمال األوسط الشرق بلدان تكن  ولم. العام المال إنفاق

  وتونس والسودان ومصر والعراق لبنان في الشوارع إلى الناس خرج إذ

 العامة الموارد بإدارة يتعلق فيما  كلمتهم  وإعالء بالشفافية ُمطالبين والجزائر

 قرارات بسبب االحتجاجات هذه  شرارة اندلعت ما وغالبا. المساءلة وبتعزيز

  في' واتساب'  استخدام على ضريبة فرض قرار مثل) العامة الموازنة تخص

 الخدمات تقديم   وسوء االجتماعي، األمان شبكات على اإلنفاق وتخفيض لبنان،

 خياراتها وفي الحكومات في الثقة فقدان  جّراء نيرانها وتأججت( ذلك إلى وما

 .السياسات مستوى  على

 في الحكومات إليها تستند التي األساسية  األداة بالفعل  الدول  موازنة  وتُشكل

  تتخذها التي العامة السياسة قرارات  تعكس التي فهي. وتنفيذها السياسات وضع

  كالتعليم الناس، حياة على الملحوظ  التأثير ذات المجاالت جميع إزاء الحكومات

.  ؤ والتكاف االقتصادية والفرص الرزق كسب وُسبل واألمن االجتماعي والتأمين

  وإال  ُمحكم، نحو على بالموازنة يتعلق قرار أي الحكومات تتخذ   أن يتعين  وعليه،

  األغنياء  صفوف في مجتمعي سخط إثارة في  المستحبّة غير  النتائج  تتسبب فقد

  حكومتهم على الضغط مزيد  إلى بالمواطنين  تدفع وقد  سواء، حد على والفقراء

 . اختياراتهم لتراعي

 العامة؟ الموازنة وضع في الشفافية توخي أهّمية ما 

 المعلومات إتاحة" أنها على الموازنة شفافية' الدولية الموازنة شراكة' تُعّرف 

  المواطنين  يُمّكن  نحو على" المناسب الوقت في العامة باألموال المتعلقة الشاملة

 المشاركة ومن  واستخدامها، األموال هذه جمع ُطرق فهم من المدني  والمجتمع

  السياسات بلورة  على يُساعد  أن  شأنه من بما والمناصرة المتابعة أنشطة في

 الشفافية غياب بأن المالية للشفافية العالمية المبادرة وتفيد 6. القرارات واتخاذ

  وبالتالي، 7.  العامة المالية مخاطر وارتفاع الحكومات مساءلة ضعف إلى يؤدي 

  من  تُمكن  إذ: والحوكمة  األسواق تسيير سالمة  على ُمساعدا عامال الشفافية تُعتبر

 الحكومات، سلوك  على االنضباط وتفرض  فعال، نحو على الموارد  تخصيص

 الجدارة على واضحة عالمة أنها كما. الفساد من الحد في  حاسم  بدور  وتضطلع

 . سواء  حد  على والمستثمرين المواطنين  بثقة

  ومعايير مبادئ وأرست  موضوعية بأبحاث  دولية منظمات عدة واضطلعت

  لُمساعدتها للحكومات وتوجيهات معيارية أُطرا بذلك  ُمتيحة المالية، للشفافية

  بالمعلومات العام الرأي  ومد  المواطنين، ومشاركة الشفافية مستوى تحسين  على

 لمحة التالي الفصل ويتضمن . عملها في والتدقيق  الحكومات لمساءلة الالزمة

  ال المعلومات، على الحصول في الحق ويُعد . المنظمات  هذه  عمل عن ُمفّصلة

  إليها يستند أساسية وركيزة ديمقراطي مسار أي  من جزءا منها، المالية سيما

 على مباشرة  تؤثر التي المسائل بشأن مستنيرة قرارات  اتخاذ عند المواطنون

  القائمة أعمالها  إحدى  في ، 'الدولية الموازنة شراكة' وتوصلت. وسالمتهم عيشهم 

 درجة وتحقيق المفتوحة الموازنة ممارسات بين رابط وجود  إلى  األدلة، على

 العجز بتراجع الشفافية مستويات  أعلى تقترن كما. والفعالية التكافؤ من عالية

  كما. أكبر بمصداقية الُمحاسبة عمليات واتسام االقتراض تكاليف وانخفاض

  أساسيا مصدرا  بصفتها  والمدنية العامة المنظمات دور  البحث هذا يعرض

  وبصفتها الحكومية، بالبرامج المتعلقة المعلومات على المواطنون منه يحصل

 8.المجهر تحت حكوماتها أداء تضع رقابية جهات
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 المبادرة العالمية لنظرية التغيير في مجال الشفافية المالية: 1 البيانيالرسم 

 

 المالية  الشؤون مجال في والمساءلة والمشاركة للشفافية السامية المبادئ ،2018 المالية، للشفافية العالمية المبادرة:  المرجع

 

 

  المستوى على فضلى ممارسة أصبحت الموازنة شفافية بأن اإلقرار ضوء وعلى

  قدرتهم وتعزيز استباقي نحو على  المواطنين لمشاركة رئيسيا  ومدخال الدولي

  بتعزيز التزمت التي الحكومات عدد زاد والمساءلة، والتدقيق اإلشراف على

  حتى. المواطنين لعموم والبيانات الوثائق إلتاحة جهودها وكثفت الموازنة شفافية

  على بها  المعمول واللوائح   القوانين ضمن الشفافية إدراج اختار بعضها أن

  إلى ٢٠١٩ لسنة  10 المفتوحة الموازنة مسح  توصل  ولكن. 9الحكومي المستوى 

  التوجه مع يتماشى طفيفا، تحسنا إال تحقق  لم العالم في الموازنات شفافية أن

.  الماضية سنة  عشر اثنتي  حوالي امتداد  على المسح  يقيسه  الذي العالم في العام

 ممارسات إلى الشفافية مبادئ ترجمة  من تتمكن   لم دول  عدة  أن ذلك  من ونستنتج 

  من  أدنى بالموازنة يتعلق فيما للعموم المتاحة المعلومات  مستوى  وظل. فضلى

  إلى يصل الذي الشفافية لدرجة العالمي المعدل باعتبار المطلوب، الحد

  أكثر  تميل أصبحت الدول  أن المفتوحة الموازنة مسح أكد كما.  نقطة 100/45

  وعددا  بتنفيذها، منه أكثر  الموازنة بإعداد المتعلقة الوثائق من  أكبر عدد  نشر إلى

 المالية المخاطر غرار على المخاطر عالية بالمجاالت المتعلقة الوثائق  من أقل

 جراء الشفافية مسار تعرقل التي الصعوبات وتفاقمت. المالي واألداء والديون 

 االستعانة من يمكنهم   بما للعموم، الحكومة تتيحها التي القيّمة الفرص قلة

 ضعف وجراء  الميزانية،  إعداد  في فعال نحو على والمشاركة المتاحة بالمعلومة

. بالمحاسبات  المعنية العليا والمؤسسات التشريعية  السلطة تمارسها التي الرقابة

  االستقصائية  للدراسة' الخاضعة 117 الـ  الدول بين من قطف دولة  30 وحصلت

  ويبقى.  الرقابة مستوى حيث  من   11'مقبول' درجة على' المفتوحة للموازنة

  التي النتائج وماهي بالموازنة المتعلقة المعلومات استخدام  أغراض عن  التساؤل

 شفافية  فعالية تقييم من  تُمّكن جوهرية أسئلة ذلك طريق عن تحقيقها يمكن

 . كان  بلد  أي في  ونجاعتها الميزانية

 في فيها المواطنين ومشاركة الموازنة  شفافية: لمحة

 إفريقيا وشمال  األوسط الشرق منطقة

  أن سيتبيّن   إفريقيا وشمال األوسط الشرق وضع في  كثب عن  تمعنا  ما إذا 

  الشكل) الموازنة شفافية حيث من منطقة كأضعف مركزها تبرح لم المنطقة

  في . للعموم متاحة بالموازنة المتعلقة المعلومات من% 44  فقط(: 2 المرجعي

  أو الداخلي لالستخدام  للعلن المنشورة غير الوثائق تُتاح  الحاالت، من%  63

 مقياس على نقطة  60 على حصل  األردن  وحده 12.  مناسب غير  وقت  في تُنشر

  لدعم المعلومات من كاف مستوى  لتوفير األدنى الحد وهو  الموازنة، شفافية

   الفرص محدودية  جّراء الشفافية غياب وتفاقم. العامة النقاشات في بها االسترشاد 

 

 

  المشرع يضعها التي العقوبات اتساق غياب  وبسبب  المواطنين إلشراك المتاحة

 جراء باإلحباط  المواطنون يشعر  المقابل، وفي. األموال في التصرف سوء   عند

 المنطقة غمرت التي االحتجاجات أثبتته  ما وهو  الشوارع، في ويحتشدون  ذلك

 . التفاوتات وتفاقم والفساد الحوكمة بفشل معظمها ويندد مؤخرا،
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 مقارنة بين التوجهات اإلقليمية من حيث شفافية الموازنة منذ سنة : 2 البياني الرسم

 

 2019  المفتوحة الموازنة مسح ،2020 ،'للموازنة الدولية الشراكة: 'المرجع

 

 جائحة بسبب العامة  المالية إدارة منظومة تواجهها التي الصعوبات هذه وتفاقمت

  ما وهو النفط  أسعار هبوط   وبسبب 2020 سنة  بالعالم عصفت التي 19-كوفيد

  األوسط  الشرق منطقة لبلدان االقتصادي الوضع  على وخيمة تداعيات   إلى أدى

  اقتصادي  انكماش معدل إلى التقديرات تشير. الهشاشة  من  أصال يعاني  الذي

  مواطن وتفاقم  المالية، التوازنات في عجز وإلى ،13   2020 سنة% 4.7 بنسبة

  أسعار انخفاض وأحبط. البعيد المدى على تداعيات  إلى تؤدي التي الضعف

 التفاوتات  تفاقم في زاد  مما الدعم، وخطط الثروات توزيع إعادة جهود النفط

  بطبيعة المحيط  الغموض وزاد. المواطنين صفوف في باإلحباط الشعور  وانتشار

 الحكومات وأجبر مجابهتهما إلى الرامية السياسات تعقيد  من ومدتهما الصدمتين 

 أدهى الرجة وكانت14.    تعقيدا  وأكثر نطاقا أوسع مالية تحديات  مع التعامل على

  وتسببت . النزاعات تداعيات ومن  الهشاشة من تعاني  التي الدول  على وأمرّ 

  البرامج على قيودا  وفرض  المعيشية األسر دخل في حاد هبوط في الجائحة

  التي القدرات وعلى  والتعليم االجتماعية والحماية الصحة مجال في الجارية

 الصدمات هذه أثر من التخفيف أجل ومن 15.  المجاالت هذه عليها  تنطوي

  مالية تدابير اتخاذ يجب الحالية، الهيكلية النقائص جّراء تفاقمت التي المتزامنة،

  وتنسيق األولويات تحديد  إعادة  ويجب. الحكومية النفقات تخصيص  وإعادة

  بالفعل الدول  معظم بدأت  وقد .  جديد  من اإلنفاق وسياسات الضريبية السياسات

  وتنوع . إضافية ونفقات بإيرادات تتعلق تدابير  اتخاذ في 2020 أبريل  شهر  منذ

.   المتوفر المالي الحيّز على  ذلك واعتمد كبير، حد إلى المالية التدابير ِحزم ججم

  أدت ولكن اإلجمالي المحلي الناتج من%  2.7 حوالي إلى معدلها ووصل

 إلى المالي والضغط( 3 المرجعي الشكل) المرتفعة العام الدين  مستويات

 16.التصرف هامش  تضييق إلى بدوره أدى  ما وهو العامة الموارد استنزاف

 إفريقيا مستويات الدين/الناتج المحلي اإلجمالي في مختلف دول منطقة الشرق األوسط وشمال 3:  البيانيالرسم 

 (IMF, 2020) المرجع: السلطات الوطنية، وحسابات موظفي صندوق النقد الدولي 
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 في الشفافية توخي  وأخيرا أوال األزمات مجابهة سياسات  ستستوجب ولكن

  احتواء  من سيُمّكن  ما وهو  لها، المواطنين تقبل لضمان الُمتخذة الخيارات

 التحّرك إلى الحاجة تدفع وقد . االستقرار وضمان االجتماعية االضطرابات

  دون  السياسات مستوى على بخيارات القيام إلى القرار بأصحاب بسرعة

  هذه  فيه تستوجب الذي الوقت في مؤقتة،  حلول تقديم   أو كثب  عن لها التخطيط

.  مستدامة حلوال وتقدم الموجودة النقائص تستدرك حاسمة إجراءات اتخاذ األزمة

 الشفافية وتوخي ُمثبتة بيانات إلى واالستناد بعناية التخطيط النهج  هذا ويقتضي

  بالضبط  وهذا  - ثقتهم  استعادة من المطاف نهاية في للتمكن المواطنين  وإشراك

  تيال  األربع الدول وتعاني. الموازنة شفافية  تكريس مخططات إليه تهدف ما

  بطبيعتها وتونس، والمغرب ولبنان  األردن وهي بالبحث،  الدراسة هذه تتناولها

  ضعف السياسي، االستقرار غياب بطالة، مدقع،  فقر: بها  خاصة تحديات من

 . التحديات من وغيرها التحتيةـ، البنية هشاشة الدولة،

  2018  سنتي %  2 بحوالي قُدّر الذي النمو، ضعف  من  األردن ويعاني 

 ارتفاع  ومن -  النامية البلدان  نمو   معدل تقديرات مستوى دون  - 2019و

  وفقا ،2019 سنة% 19.1و  2018 سنة % 18.6 بلغت  التي البطالة معدالت

  تدفق ضوء  على  للبالد االقتصادية الفرص وتضاءلت 17. الدولي  النقد لصندوق

.  2016 سنة  األردن  سكان  من% 10 حوالي شّكلوا  الذين السوريين الالجئين

 الخارجية،  المساعدات  على ما حد إلى تعتمد البالد  تنمية أن من  الرغم وعلى

  الصعيدين على  هامة وتنظيمية هيكلية إصالحات بإدخال مؤخرا األردن تعهد

  بين والشراكات  الحكومية، المشتريات منظومة غرار على والمالي،  االقتصادي

  وغيرها الدعم عن التدريجي والتخلي والالمركزية، والخاص، العام القطاعين

  من دولة 20  أفضل مصاف في األردن مكانة عزز ما وهو  اإلصالحات، من

  لسنة  الدولي  البنك عن الصادر' األعمال أنشطة ممارسة'  تقرير في األداء  حيث

  أربع على  تمتد   استراتيجية 2018 سنة المالية وزارة وأطلقت  18.  2020

 على المالي االنضباط تأمين  بهدف العامة  المالية إدارة منظومة لتحديث  سنوات

  دور  وترسيخ السياسات، أساس على الميزانية إعداد  وتعزيز البعيد،  المدى

  االمتثال على لتشجيعهم  يجب كما المواطنين مخاوف ومراعاة الخاص القطاع

  صندوق برنامج  من أمريكي دوالر مليار 1.3 األردن  وتلقى  19. للقوانين طوعا

%  5 إلى وصل الذي المالي العجز أدى  ولكن  20.  الجهود لهذه  دعما  الدولي النقد

  استدانة  من  الترفيع إلى المالي األداء وضعف اإلجمالي المحلي الناتج من

  2019 سنة 21  اإلجمالي المحلي الناتج من % 88.3  بلغت حيث  األردن،

  جراء ،2020 سنة الراهنة الحسابات وعجز المالي العجز يزداد  أن  ويُتوقع 

  المستوى  على الطلب وضعف 19-كوفيد جائحة عن الناجمة الصعوبات

 .المحلي

  الديمقراطية بين  قوي رابط  وجود ثبت  حين وفي الموازنة، شفافية  مستوى وعلى

  بإمكان أنه بيّنت  التي جدا والقليلة القليلة الدول  بين   من األردن يُعتبر  والشفافية،

  على جيدا  أداء يحقق أن - الحالة هذه  في ملكي نظام ذو - ديمقراطي غير بلد

  في ما نوعا الموازنة في المواطنين مشاركة تتعثر   ولكن. المالية الشفافية مستوى 

  مسح أسندها التي الدرجة في  ينعكس  ما وهو السياسية المناخات هذه مثل

 في نقاط 100/7 على األردن  حصل حيث  2019 لعام المفتوحة الموازنة

  تدعم التي المانحة الجهات تؤكد  ذلك، ضوء  وعلى 22.  المواطنين مشاركة مجال

  تأكيدا  الدولي، البنك السيما  األردن، في واالجتماعي االقتصادي اإلصالح خطط

 . المواطنين مشاركة تعزيز  ضرورة على شديدا

  تقلبات  بعدة النمو  هذا  مرّ  ولكن معتدلة، بوتيرة  نموا االقتصاد حقق لبنان، وفي 

  شهدته وما الحروب غرار على السيطرة، عن خارجة متكررة صدمات جّراء

  إذ  ،23  سوري  الجئ مليون  1.5 من  أكثر لتدفق سلبية تداعيات  من مؤخرا البالد

 التدفقات على المالي نموذجها وقام.  لبنان سكان من%  40  حوالي يمثلون

  في زاد ما وهو  الضخم، المزدوج العجز وحاالت القصير المدى  على الواردة

  وعلى 24.  2019 سنة اإلجمالي المحلي الناتج من % 170 ليتجاوز العام الدين

  المتبادل التوافق مسألتي بين  والجذب الشد عوامل أصبحت السياسي، الصعيد

  لبنان في العامة اإلدارة نجاعة غياب  في الرئيسي السبب الريعي واالقتصاد

  الناتج من%  9  بحوالي  ذلك عن الناجمة الخسائر وتُقدّر  فيها الفساد وتفشي

  إدخال عن  لبنان وعجز الهيكلية الثغرات هذه ضوء  وعلى 25.  سنويا المحلي

  أحلك إحدى 2020 سنة لبنان يواجه بأن  المنادية األصوات تعالت إصالحات،

  شهر وفي. المعاصر تاريخها في واالجتماعية والمالية االقتصادية األزمات

  بفشل  منددة  الوطني، المستوى  على االحتجاجات فتيل  اشتعل ، 2019 أكتوبر

 العامة، الخدمات ومنظومة التحتية البنية وبهشاشة  والحوكمة، المؤسسات

  وفي.  واالقتصادية االجتماعية الظروف وتدهور الفساد، واستشراء والمحسوبية،

  لبنان  تخلف األجنبية، العملة احتياطات استنزاف ظل وفي  ، 2020 مارس شهر

  ذلك وتمخض.  الديون هيكلة إلعادة  خططه عن  وأعلن السيادية ديونه  سداد عن

%  12 من بأكثر  قُدّر الذي  االقتصادي االنكماش فيها بما  كارثية تطورات عن

  ضوابط تنظيم  وعدم الوطنية، العملة قيمة وتراجع  السيولة، وأزمة ، 2020 سنة

  لذلك واالجتماعية اإلنسانية العواقب وظهرت 26. جامح  وتضخم المال، رأس

  ويُتوقع االرتفاع في الخارج إلى والهجرة الفقر معدالت  بدأت  حيث الفور على

  27. الفقر دائرة في  لبنان سكان  من %  48 يعيش  أن

  الجوانب  جميع في ضعيفا أداء لبنان سجل والمساءلة، الشفافية مستوى  وعلى 

  ، 2019 سنة مؤشر مراتب آخر  ويحتل المفتوحة الموازنة مسح  شملها التي

 مقياس على نقطة  0/100و الشفافية مقياس على نقطة 100/ 6 سجل حيث

 28.  الميزانية مراقبة مقياس على 18/100و  المواطنين، مشاركة

  مرفأ مؤخرا دمر الذي واالنفجار 19-كوفيد جائحة أدت  ذلك،  على عالوة

  ثالث وهو  -  2020 أغسطس 4 يوم  المدينة من  كبيرا وجزءا بالكامل  بيروت

  االقتصاد على الضغط زيادة إلى -  التاريخ في نووي غير انفجار أكبر

  الغضب وتنامى.  البطالة وتزايد االجتماعية الضعف مواطن وتفاقم المتدهور، 

  التي الفترة وفي . اإلجراءات اتخاذ عن المتعاقبة الحكومات عجز إزاء الشعبي

 الشفافية توخي الدولي  والمجتمع اللبناني الشعب يطالب الدراسة،  هذه  فيها نعد

 والتحقيقات المساعدات، وتنسيق األزمة وإدارة العامة، المالية إدارة في الكاملة

 العامة الشؤون مجاالت وجميع القضائية والمالحقات والقضائية، المالية

 .األخرى

 حزمة بشأن لبنان يتفاوض الجوانب، متعددة األزمة هذه مجابهة إطار وفي 

  للركود حد  وضع بهدف الدولي النقد صندوق مع المالي لإلنقاذ دولية

  المستضعفين وحماية التعافي، مسار إلى تدريجيا البالد وإعادة االقتصادي، 

  تطبيق ذلك  ويستوجب. والدولي المحلي الصعيدين  على الثقة واسترجاع

 الحكومية، المشتريات ومنظومة  المالي، التكيف تستهدف هيكلية إصالحات

 المصرفي، القطاع هيكلة وإعادة القضاء، واستقاللية العام،  القطاع حجم وتقليص

 الشفافية إطار في  ذلك  وكل األخرى، التنظيمية اإلصالحات من عدد  جانب إلى

 .  المطلقة

 المغرب يعيش  إفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة من اآلخر الجانب وعلى

  الناتج نمو وتراجع .التوالي على  الثانية للسنة االقتصادي االنكماش وقع على

  تراجع جّراء ،2019  سنة%  2.3 إلى 2018  سنة%   3 من اإلجمالي المحلي

  معدل وظل.   الطاقية الواردات على كبير بشكل واالعتماد الزراعي القطاع

 29.  والنساء الشباب صفوف في خاصة ، %9.2 حوالي أي مرتفعا، البطالة

  ُمحكم برنامج بإطالق  2014  سنة المغرب بادر الضريبي، الصعيد  وعلى

  في الضريبية اإليرادات يعزز أن شأنه  من بما العامة المالية أوضاع  لتصحيح

  وكّرس. البالد  اقتصاد على التنوع ويضفي األجور، تكاليف  ويغطي البالد،

  تقضي التي الممارسة 2015 سنة  للميزانية الجديد التنظيمي القانون اعتماد

 الرقمنة تعزيز  بجهود ذلك  تدعيم  مع األداء، إلى استنادا الميزانية بوضع 

 .  والشفافية

  إلى الدين  نسبة احتواء  تم  ،٢٠١٩  سنة المالي العجز ارتفاع من الرغم  وعلى 

  أي  ، مستدام  مستوى في المركزية الحكومة صعيد على. اإلجمالي المحلي الناتج

 خاصة ،30 ما  حد إلى  واعدة االقتصادية اآلفاق أن  ويبدو%  ٦٠ من  بقليل أكثر

 العامة المالية مستوى  على اإلصالحات تعزيز على حاليا العمل يجري وأنه

 والالمركزية المدنية،  الخدمة إصالحات  غرار على والحوكمة، والمراقبة

 .    االجتماعي األمن شبكات تعزيزو  الضريبية،

  سنة المفتوحة الحوكمة شراكة إلى رسميا المغرب انضمام من الرغم  وعلى 

  قانون واعتماده سنوات،   ثالث على  تمتد واعدة عمل خطة وطرحه ،٢٠١٨

  حيث من ضعيفا المغرب أداء يزال  ال المعلومات، على الحصول في الحق

  الموازنة مسح مقياس على نقطة ١٠٠/٤٣ على حصل  حيث الموازنة شفافية

    31(.  ١٠٠/٦)  المواطنين مشاركة حيث  من الركب آخر في  يزال وال المفتوحة

  على االنفتاح إطار في 2019 سنة جديدة مبادرات عدة  المغرب طبق ولكن   

  أدائه على إيجابا يؤثر   أن يُتوقع   ما وهو المالي واالنفتاح السياسات إعداد  مستوى 

 .    االستقصائية الدراسة من القادمة النسخة في سيحققها  التي النتائج  وعلى

 محمد الملك دعا  ،2019 يوليو  في  الشعبي  السخط إثر وعلى ذلك،  على عالوة

  إعداد  لجنة  2019 ديسمبر في  وعين وزاري تحوير إجراء إلى السادس
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  شاملة طريق خارطة إعداد مهمة إليها وأوكل  الجديد المغربي التنموي النموذج

 . مكثفة مشاورات إلى استنادا  وذلك 2020 يونيو شهر بحلول لإلصالحات

  والشباب،  النساء صفوف في سيما ال البطالة، نسب ارتفاع  من  تونس عانت كما 

  من عدد  وأُدخل. االجتماعية الفوارق واتساع التضخم، معدالت  ارتفاع ومن

  بينها  من  االقتصادي، االنتعاش تحقيق إلى الرامية الهيكلية اإلصالحات

 وإصالحات العام، القطاع حجم وتقليص الطاقة، قطاع بدعم  تتعلق إصالحات

  كما.  المشروع  غير واإلثراء الفساد من  والحد المعاشات منظومة  تشمل

 إدارة وتحديث الضريبية،  السياسة  ترشيد المالية اإلصالحات استهدفت

  حاالت ارتفاع مع  ولكن. العامة اإليرادات  حسابات في والتدقيق الضرائب

 األطراف، متعدد التمويل  على والتعويل العام،  الدين وارتفاع المزدوج، العجز

  البنك تقديرات  وتشير. الخارجية الصدمات لخطر بشدة ُمعّرضا االقتصاد  يظل

  خضم في  ،32  2020 سنة% 4  بنسبة  اقتصادي انكماش حصول إلى الدولي

  وضعف والتشغيل  والسياحة  البالد نمو  على 19-كوفيد  جائحة تداعيات

 اإلصالحات هذه  بتواصل يُحدق  السياسات، مستوى  وعلى. المعيشية األسر

  حكومة وتشكيل االنتخابات نتائج عنها تتمخض قد  التي السياسية التغيرات خطر

.   والجزائر ليبيا السيما المجاورة، الدول  في األمن  انعدام وتداعيات جديدة

  سنة للبالد الجديد  الدستور  على والمصادقة  2011  سنة ثورة منذ  ولكن،

  الحوكمة وتحسين الديمقراطية بإرساء الشديد التزامها تونس تواصل  ، 2014

  مستوى على ملحوظ تقدم وأُحرز. محتشمة تبقى النتائج  ولكن العام، القطاع في

  وقدرتهم الجمعيات وتكوين  التعبير  يف المواطنين لحرية الدولي  البنك  مؤشرات

 مقارنة ُمميّزة مكانة لتونس يُخّول  مع  وهو  السياسية،  الحياة في المشاركة على

  تونس  تتجاوز  ،  100/17 درجة على بحصولها وعليه، .  المنطقة في بنظرائها

  الموازنة مسح  مقياس على 14/ 100 المواطنين لمشاركة العالمي المعدل

  يحقق لم 33 الموازنة شفافية  صعيد على أداءها ولكن 2019 لسنة المفتوحة

 . بعد المطلوب المستوى 

 المأساوية التداعيات ما مع  تزامنت التي  الراهنة التحديات هذه  ضوء وعلى

 إجراءات اتخاذ الوضع يقتضي الثانية، موجتها ومخاطر 19-كوفيد لجائحة

  اإلدارة تغير أن  شأنها من السياسات مستوى  على جريئة وخيارات حاسمة

  أن  في والشك. االجتماعي والعقد الدولة في الثقة استعادة نحو وتوجهها العامة

 والشفافية المفتوحة والبيانات الرقمنة تعزيز نحو  الدفع  تشمل اإلجراءات هذه

 .   المواطنين  وإشراك

  هذه تركز التغيير، بمخطط االلتزام مزيد على المنطقة دول  حث إلى وسعيا  

  فيها المواطنين بمشاركة المتعلقة والقوانين  الموازنة شفافية على الدراسة

  وشمال األوسط  الشرق منطقة  في دول أربع  في بها المعمول  والممارسات

  على للتعرف محاولة في وتونس، والمغرب ولبنان  األردن وهي إفريقيا،

 الشفافية تحسين طريق على خطوات اتخاذ إلى الحكومات دفعت  التي العوامل

  وتستعرض .  الصدد  هذا   في التقدم لمزيد إحرازها دون  تحول  التي والعوامل

  وإشراك الشفافية بين  العالقة في للبحث الدول  لهذه المختلفة التجارب الدراسة

  تتخذ وإجراءات سريعة حلول شكل  في توصيات  ولتقديم والمساءلة،  المواطنين

  الشفافية مجال في التقدم إلحراز  السياسات مستوى  على الطويل المدى على

 .ثمارها وجني المالية
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 واللوائح األطر لتشخيص استعراض

 التشريعية والممارسات 

 الموازنة  شفافية لتقييم الدولية والمعايير األطر

 شفافية تعزيز مهمة عاتقها على العالم في دولية وجهات منظمات عدة اتخذت

  من مجموعة القسم  هذا ويتناول .   المجتمع مصلحة يخدم بما  الدول موازنات

 المالية الشفافية لتقييم إطار لوضع دولية منظمات نشرتها المرجعية المعايير

 .والمحلية  الوطنية الحكومات صعيد  على

 أطلق حين  1998  سنة في بجذورها المالية الشفافية لتقييم  محاولة أول  وتضرب

 المالية حول المعلومات عن لإلفصاح الدولية المعايير الدولي النقد صندوق

  نُظم فعالية تعزيز في الشفافية أهمية  حول عالمي توافق  إلى استنادا العامة،

 المجموعة على  أُدخلت التي المتعددة التحيينات من الرغم وعلى. 34 الحوكمة

 المعلومات شمولية مدى  لتقييم  المرجعي اإلطار ظلت ، 35  المعايير لهذه  األولية

 مجال في وموثوقيتها الحكومية السياسات مستوى  على والقرارات والبيانات

  سبيل على  قبيل،  من متعددة،  أخرى محاوالت المحاولة هذه  وتلى.  العامة المالية

  عن الصادرة الموازنة بشفافية المتعلقة الممارسات أفضل الحصر، ال المثال

 الصناعات شفافية ومبادرة ،(2001) االقتصادية  والتنمية التعاون منظمة

  العالمية الجمارك منظمة عن الصادر أروشا وإعالن  ،(2002) االستخراجية

 العالمية والمبادرة ، (2005) المفتوحة بالموازنة المعنية والمبادرة ، (2003)

 في والمراجع  المبادرات تعدد وباعتبار( 1 المرفق(. )2011) المالية للشفافية

 والمراجع المبادرات من منتقاة مجموعة فقط القسم هذا   يغطي الصدد،  هذا

  النقد لصندوق الرئيسية المبادرة وشملت .  الدراسة  هذه  بنطاق ارتباطا األكثر

  لمحة 1 الجدول ويعرض.  سنوات بضع كل  للتحيين تخضع ركائز ٤ الدولي

 المالية شفافية ميثاق من نسخة آخر في بها ورد  التي الصيغة في اإلطار عن

  وقدرات المنشورة المعلومات جودة على خاص بشكل  التركيز مع ،36 العامة

 .المالية المخاطر إدارة وتكامل المؤسسات

 

 

 

مات الشفافية المالية. على الرغم من  : تم تصميم قانون الشفافية المالية لتوفير مبادئ توجيهية للتقييمات الفنية التي تم إجراؤها الحقًا باستخدام أدوات مختلفة مثل تقييمعايير ميثاق شفافية المالية العامة : 1الجدول رقم

 استخدامها على نطاق واسع ، لم يتم اعتبار هذا األخير كأداة مرجعية

 معيار التقييم  الركيزة 

تقارير تنفيذ الميزانية،  ) أنواع أساسية من الوثائق  3العامة يقع النظر في  اإلبالغ عن بيانات المالية في عملية 

لية المرتبطة بموقف سياسة المالية العامة  إحصائيات المالية العامة على صعيد االقتصاد الكلي، الحسابات الما

ويقوم اإلبالغ الناجع عن بيانات المالية العامة على تغطية شاملة ألنشطة المالية العامة، وعلى تبادل    (.للحكومة

دوري للبيانات المتعلقة بالميزانية وفي الوقت المناسب، وعلى حسابات متجانسة وموثوقة وقابلة للمقارنة فيما 

 . بينها

 نطاق التغطية

 الوتيرة والتوقيت 

 الجودة

 النزاهة

عرضا شامال ألهداف السياسة المتوخاة وتوقعات موثوقة  التنبؤ بوضع المالية العامة وإعداد الميزانيةيستوجب 

 .بشأن المؤشرات الرئيسية للمالية العامة

 الشمولية

 االنتظام 

 توجهات السياسة المتوخاة 

 المصداقية

تستشرف الحكومات المخاطر التي قد تؤثر على النتائج المتوقعة  مخاطر المالية العامة وإدارتها أن يقتضي تحليل

للمالية العامة وأن تتأهب تحّسبا ألي صدمات ممكنة عن طريق جمع المعلومات ذات الصلة وتقييمها والكشف 

   .عنها

 الكشف عن المخاطر وتحليلها

 طر إدارة المخا

 تنسيق شؤون المالية العامة 
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أن تُرسي الحكومة منظومة للحوكمة تقوم على الشفافية وذلك لالستثمار في أي  إدارة إيرادات الموارد تقتضي 

 .  نشاط من أنشطة المالية العامة أو تنفيذه أو المبادرة به في إطار أي قطاع للموارد الطبيعية

 النظام القانوني ونظام المالية العامة 

 حقوق التخصيص وجمع اإليرادات 

 البيانات التي تُبلغ بها الشركات 

 إدارة إيرادات الموارد  

en-9781484331859-en/24788-9781484331859-https://www.elibrary.imf.org/view/books/069/24788- ،العامة المالية شفافية دليل  ،2018 الدولي، النقد  صندوق: المرجع

ebook.xml?code=fth&redirect=tru 
 

 

 

أُعد ميثاق شفافية المالية العامة لتقديم مبادئ توجيهية تُمكن من إجراء عمليات التقييم التقنية التي أُجريت  .مجموعة المعايير الُمدرجة ضمن ركيزة الشفافية المعتمدة في تقييم اإلنفاق العام والمساءلة المالية: 2 الجدول رقم

 37ة مرجعية.  إذ يبقى 'تقييم اإلنفاق العام والمساءلة المالية'  هذه العمليات التقييمية أدا الحقا باستخدام مختلف األدوات على غرار 'عمليات تقييم شفافية المالية العامة'.  وعلى الرغم من استخدامها على نطاق واسع، لم تُعتبر

فاق العام والمساءلة لمحة عن المعايير المدرجة ضمن ركيزة الشفافية في 'تقييم اإلن  2وتُعنى إحدى ركائزه السبع بشفافية المالية العامة.  ويعرض الجدول  38األداة الرئيسية التي تُستخدم لتقييم أداء نُظم إدارة المالية العامة. 

 المالية' 

 نطاق التقييم  المعايير 

 تقييم االتساق مع المعايير الدولية، لتكون بيانات الموازنة قابلة للمقارنة مع بيانات دول أخرى  تصنيف الموازنة 

 تقييم شمولية الوثائق السنوية للموازنة توثيق الموازنة

تقييم حجم اإلنفاق واإليرادات من خارج الميزانية، إلى جانب إتاحة التقارير المالية المرتبطة   المركزية إلى جانب التقارير المالية العمليات التي تضطلع بها الحكومة 

 .  بالعمليات الجارية خارج الميزانية الحقا

 الفرعية وتوقيتها تقييم شفافية التحويالت الموجهة للسلطات الحكومية التحويالت الموجهة للسلطات الحكومية الفرعية

 تقييم نجاعة مؤشرات األداء في عالقة بالتخطيط والتنفيذ  المعلومات المتعلقة باألداء عند تقديم الخدمات

 تقييم شمولية المعلومات والبيانات المتعلقة بالمالية العامة التي تُعرض على المواطنين   حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بالمالية العامة  

 framework-2016-https://www.pefa.org/resources/pefa، ، إطار تقييم إدارة المالية العامة2016المرجع: تقييم اإلنفاق العام والمساءلة المالية، 

 

 

 

يمثل مسح الموازنة المفتوحة الصادر عن الشراكة الدولية للموازنة، تقييما مرجعيا آخر أجري على   .الموازنة الُمستخدمة في تقييم شفافية الموازنة ضمن مسح الموازنة المفتوحةالتقارير الرئيسية عن : 3 الجدول رقم

ع وبالمقارنة مباشرة بين الدول.  وتتولى هذه الدراسة تقييم حصول المواطنين على المعلومات على امتداد دولة، وهو ما يسمح برصد الشفافية على نطاق أوس  117وتشمل هذه الدراسة   39.  2005نحو منتظم منذ سنة 

 3جدول  مراحل إعداد الميزانية، استنادا إلى ثمانية تقارير أساسية تتعلق بالميزانية يتوقع نشرها على امتداد هذه المراحل. وهذا ما يعرضه ال

 طار الزمني للكشف عن المعلومات كمرجعاإل نطاق التقرير  نوع التقرير 

يُحدد استراتيجية الحكومة على مستوى المالية العامة وأولويات الموازنة  البيان السابق إلعداد الموازنة 

 . للسنوات المالية وعالقتها بالسياق االقتصادي الكلي

يُنشر قبل شهر واحد على األقل من نشر مقترح السلطة  

 .  المتعلق بالموازنةالتنفيذية 

مقترح السلطة التنفيذية المتعلق  

 بالموازنة

 يترجم أهداف السياسة الحكومية إلى إجراءات تُقابلها الوسائل المالية المتاحة

يُعتبر أهم وثيقة للسياسة المتوخاة من بين الوثائق التي تصدرها أي دولة  

 سنويا 

  يُنشر قبل ثالثة أشهر على األقل من انطالق سنة 

 .الموازنة

وثيقة خالية من الجوانب التقنية تُلخص أهم عناصر الموازنة وتُمكن المجتمع   ميزانية المواطنين 

 . المدني من االنخراط فعليا في النقاش بشأن السياسة المتوخاة

تُنشر بالتزامن مع مقترح السلطة التنفيذية المتعلق 

 . بالموازنة أو الموازنة المعتمدة

يُنشر حال موافقة السلطة التشريعية عليه في غضون ثالثة   قانون الموازنة الفعلية على النحو المصادق عليه من السلطة التشريعية مدةالموازنة الُمعت

 أشهر من سنّه على أقصى تقدير 

تقرير يعطي لمحة عن تنفيذ الموازنة ويُقدم معلومات عن النفقات   اإلبالغ بالنتائج خالل السنة  

لية مقارنة بتلك الُمخطط لها ضمن الموازنة، وعادة ما واإليرادات الفع

 . يصدر التقرير شهريا

 يُنشر بعد شهر من نهاية فترة إعداد التقرير 

التقارير التي تُسلّم في منتصف السنة المالية تقريبا والتي تقدم دوافع عدم   اإلبالغ بالنتائج في منتصف السنة 

واإليرادات الواردة في الموازنة التقديرية، وتعرض أرقاما االلتزام بالنفقات 

 . وافتراضات ُمحيّنة

 . تُنشر بعد ستة أسابيع من نهاية فترة إعداد التقارير 

يُشار إليها أيضا بعبارة الحسابات الختامية، وهي تقارير تحتوي على  تقارير نهاية السنة 

والوضع المالي وأخطاء  معلومات عن تنفيذ الميزانية ونتائجها وأدائها، 

 .الفرضيات، وما إلى ذلك

 .تُنشر بعد ستة أشهر أو سنة من نهاية فترة إعداد التقارير

https://www.elibrary.imf.org/view/books/069/24788-9781484331859-en/24788-9781484331859-en-book.xml?code=fth&redirect=true
https://www.elibrary.imf.org/view/books/069/24788-9781484331859-en/24788-9781484331859-en-book.xml?code=fth&redirect=true
https://www.pefa.org/resources/pefa-2016-framework
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تقارير تصدر عادة عن مؤسسات مستقلة تعاين البيانات المالية للحكومة  تقرير مراجعة الحسابات

 . وامتثالها للتشريعات التنظيمية

حسابات على األداء الحكومي في وفي بعض الدول، تعلق تقارير مراجعة ال  

 (.الفعالية والنجاعة)تنفيذ الميزانية 

 .تُنشر بعد ستة أشهر أو سنة من نهاية فترة إعداد التقارير 

  budgetsurvey-survey/open-budget-www.internationalbudget.org/open-2019-0 2019. مسح الموازنة المفتوحة 2020شراكة الموازنة الدولية ، 
 

 

 

شفافية الموازنة صادرة عن  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وهي األداة الرابعة المتعلقة بشفافية الموازنة التي تستند  مجموعة أدوات تحقيق  .الركائز األساسية لمجموعة أدوات تحقيق شفافية الموازنة: 4 الجدول رقم

المذكورة أعاله، وتحتوي على ملخص مستفيض لكل   وتعرض هذه المجموعة نهجا أكثر شمولية يحتوي على فكرة عامة تغطي كل الجوانب والمحطات التاريخية لجميع المبادرات المتعلقة بالشفافية 40إليها هذه الدراسة.  

 اه أدن 4ركائز أساسية على النحو الوارد في الجدول  5المعايير المرجعية، من خالل تجميعها ضمن  

 المعايير الركيزة 

معلومات واضحة صادرة عن الحكومة  

 بشأن الموازنة  

 إتاحة وثائق مفيدة تتعلق بالموازنة خالل الدورة السنوية 

 إدراج المعلومات المالية المناسبة في الوثائق المتعلقة بالموازنة

تدقيق البرلمان في الميزانية والمشاركة  

 فيها

 البرلمان في الميزانية ومشاركته فيهااالستفادة من تدقيق 

 تدعيم القدرات البرلمانية 

 إدارة المال العام ومراقبته على الصعيد الداخلي  استقاللية اإلشراف والمراقبة

 دعم دور المؤسسة العليا المعنية بالمحاسبات

 اضطالع المؤسسات المستقلة المعينة بالمالية العامة بدور فعال

 إتاحة المعلومات المتعلقة بالميزانية للعموم  االنفتاح وإشراك المجتمع المدني 

 استخدام البيانات المفتوحة لدعم شفافية الموازنة

 إضفاء الشمولية والصبغة التشاركية على الموازنة

 انفتاح عمليات التعاقد والشراء العمومية  تعزيز التكامل مع القطاع الخاص

 ة على اإليرادات والنفقات على مستوى الموارد المتوفرةتطبيق المحاسب

 إدارة االستثمار في البنية األساسية بهدف ضمان النزاهة واالستخدام الناجع لألموال والشفافية 

 pdfToolkit.-Transparency-http://www.oecd.org/gov/budgeting/Budgeting ، مجموعة أدوات تحقيق شفافية الموازنة،  متاح على االنترنت: 2017المرجع:  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،  

 

 

  المعايير من مجموعة اختيار عن كثب عن أعاله المراجع في النظر وتمخض

' الموازنة شفافية تحقيق أدوات مجموعة' من ( 5 الجدول في معروضة)

  األبعاد  بين   تجمع  والتي االقتصادية، والتنمية التعاون منظمة عن الصادرة

 العام اإلنفاق  تقييم 'و' المفتوحة الموازنة مسح' من كل عليها يقوم  التي األساسية

  هذه لغرض قطاعات لعدة الشامل التقييم  إجراء أجل من ،'المالية والمساءلة

 اختيار في حاسما عامال مثل  البيانات توفر أن  من الرغم  وعلى . الدراسة

.  ممكن حد أقصى إلى شاملة صورة رسم  إلى الدراسة هذه  عمدت المعايير،

  في المواطنين ومشاركة العامة المالية شفافية  تشخيص اعتمد ذلك،  على عالوة

  التي التقييمات ضمن بالفعل المتاحة النتائج تحليل على  األربع المعنية  الدول

  الشراكة' ،'المالية والمساءلة العام اإلنفاق تقييم  إطار)' الدولية المنظمات أجرتها

 (. الدولي النقد  صندوق  ،'للموازنة الدولية

 

 

 

 

 معايير تقييم شفافية المالية العامة الُمستخدمة لغرض هذه الدراسة  :5الجدول رقم

 المقياس المرجعي  المعايير المختارة  #

 الكشف عن الوثائق المتعلقة بالموازنة توفر الوثائق المتعلقة بالموازنة 1

 التغطية التي تشملها المعلومات المنشورة وقابليتها للقراءة وقابليتها للمقارنة  جودة المعلومات المنشورة ضمان  2

عرض كامل المعلومات المتعلقة باتخاذ القرارات والمساءلة في مجال الشفافية المالية، على  ضمان شمولية المعلومات  3

 اختالف أنواعها

 توضيح الروابط بين أهداف السياسة المتوخاة ومخصصات الموازنة بالموازنة بالسياسة المتوخاة مدى ارتباط المعلومات المتعلقة 4

http://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/open-budgetsurvey-2019-0
http://www.oecd.org/gov/budgeting/Budgeting-Transparency-Toolkit.pdf
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 المشاركة البرلمانية في إعداد الموازنة وتنفيذها /وجود مستوى مقبول من الرقابة البرلمانية على مشاركة البرلمان  5

 عملها ومدى سهولة الحصول على المعلومات ومستوى عمليات المحاسبة تقييم نطاق  دعم دور المؤسسات العليا المعنية بالمحاسبات 6

 نشر نسخ ُمبسطة من التقارير التقنية للمالية العامة  إتاحة المعلومات المتعلقة بالميزانية للعموم  7 

 إتاحة البيانات في صيغ قابلة لالستخدام  البيانات المفتوحة 8

 إرساء آليات وإتاحة فرص قيّمة تُمّكن المواطنين من المشاركة في الميزانية  امتداد مراحل إعداد الميزانية فرص اعتماد نُهج تشاركية على  9 

 Toolkit.pdf-Transparency-http://www.oecd.org/gov/budgeting/Budgeting ، مجموعة أدوات تحقيق شفافية الموازنة،  2017المرجع:  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،  

 

 

   التشريعية والممارسات األطر لتشخيص استعراض

  معايير ضوء على  وتونس والمغرب  ولبنان لألردن التشريعية األطر تقييم  جرى

  وعلى(.  ٥ رقم المرجعي الجدول) أعاله القسم في المذكورة المالية الشفافية

 إلى القطري التحليل  توصل خصائص، عدة في الدول  هذه اشتراك من الرغم

  وقد .   الموازنة شفافية صعيد  على  بينها  فيما االختالف أوجه من  العديد وجود

  باالقتصاد مرتبطا العامة المالية شفافية خطط تنفيذ  في  المتفاوت التقدم يكون

.  فيها المؤسسات وبهياكل الدول  هذه من  كل في يسود  الذي لإلصالح السياسي

  شعبية واحتجاجات ثورات ولبنان  تونس  شهدت األخيرة، السنوات وخالل

  األردن مملكتا تمتعت  حين في الحكومات؛ إسقاط إلى أدت الفساد،  ضد حاشدة

 .والعصرنة اإلصالح مع  تالؤما أكثر يكون  قد  أكبر، سياسي باستقرار والمغرب

 

 

 

 

 

 

 

 األطر القانونية التي تُنّظم عملية إعداد الموازنة في الدول األربع المعنية بهذه الدراسة  :4 الرسم البياني

 

 

 

  وشمال األوسط الشرق منطقة في األفضل  يعد  األردن  أداء أن من  الرغم وعلى

 شفافية مجال في العالمي المعدل تفوق  لمعدالت باطراد  تسجيله ورغم إفريقيا

  الثماني للوثائق نشره  دون  تحول صعوبات باستمرار  يواجه  أنه بدا  الموازنة،

  استدامة  ويضمن   الدولية المعايير مع  يتماشى نحو على بالموازنة المتعلقة

  نسبيا تصاعدي  نسق على المحافظة من تمكنه  من الرغم وعلى.  المالية الشفافية

 مشاركة على  رسمية صبغة إلضفاء هائلة  جهودا وبذله ( ٥ رقم البياني  الرسم)

 المشاركة لفرص  يفتقرون المواطنون يزال  ال الموازنة، إعداد في المواطنين

  من  تمكنهم  التي الرسمية اتاآللي  ألن  نظرا الموازنة إعداد مراحل في الفعلية

 .   بعد  ترس لم  المؤسسات داخل ذلك

  الهيكلية التغييرات من مجموعة والمغرب تونس في التشريعية األطر وأدخلت

  إذ. الشفافية صعيد على المغرب أمام طويال  يزال  ال الطريق ولكن.  البلدين  في

  الشراكة' وضعته الذي المرجعي بالهدف مقارنة الركب آخر في البالد  تزال ال

  دخول  وبفضل 41.  الشفافية من  الكافي المستوى باعتباره'  للموازنة الدولية

http://www.oecd.org/gov/budgeting/Budgeting-Transparency-Toolkit.pdf
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  التنفيذ،  حيز تدريجيا 42(  2015)  13.130 عدد للميزانية التنظيمي القانون

  ومراقبة الموازنة شفافية طريق على بأشواط  التقدّم إحراز من المغرب تمّكن

  وإن  المحاسبات، ولمحاكم للبرلمان الرقابي الدور تعزيز جانب إلى الميزانية

 وإطارا منظورا الجديد القانون  قدّم  كما.   43'  محتشما' يزال  ال  الدور هذا كان

  مساءلة لتحسين الطريق التدابير  هذه  كل ومهدت .  المتوسط المدى  على للموازنة

 . المواطنين  مشاركة مستوى  على  طفيف تقدم  إال يتحقق  لم ولكن . العام الرأي

 حققته وأن  سبق  الذي المستوى على الحفاظ  إلى جاهدة تسعى تزال  فال تونس أما

  سنتي  بين ملحوظة تحسينات إدخال من  التمكن فبعد : الموازنة شفافية مجال في

  ،42/ 100 إلى 100/11 من ارتفاعا درجتها سجلت حيث ،2015و  2012

 المفتوحة الموازنة مسح مقياس على درجتها في ُمّطردا تراجعا تشهد   البالد بدأ

  المنشورة، البيانات جودة بتدني التراجع  هذا تعليل  ويُمكن 44.  الوقت ذلك  منذ

  أدت جهة، فمن. والمؤسسي  السياسي االستقرار  انعدام عن  ناجم وذلك

 مخططات بتنفيذ السياسي االلتزام إضعاف إلى المتكررة الوزارية التحويرات

  الكلي االقتصاد مستوى على الضعف نقاط احتلت أخرى، جهة ومن الشفافية،

  غيّب  ما  وهو المالية، وزارة  أولويات صدارة الموازنة إصالح وبرنامج

  السنوات خالل وجهتها  ستغيّر  تونس  بأن  االعتقاد يسود ولكن. الشفافية اعتبارات

  القانون عليه نص   ما ضوء على وذلك العامة، المالية شفافية تعزيز نحو القادمة

  تتعلق رئيسية  وثائق عدة بنشر للمؤسسات إلزام من  45  للموازنة األساسي

 .بالموازنة

  نظام على التام التشتت غلب حيث الدول،  بباقي مقارنة فريدة حالة لبنان ومثل  

 واالفتقار المالية السياسات على باالستحواذ الوضع  واتسم  العامة المالية إدارة

 الموازنة  شفافية مقياس على درجته بلغت  وعليه، 46.  المساءلة درجات  ألدنى

  عليه طرأ مما الرغم  وعلى (. 2015/2) 2015 سنة التاريخية مستوياتها أدنى

  لبنان يبقى  ،(6/ 100) درجة بلوغ   من مكنه 2019  سنة  طفيف تحسن من

 47.  الشفافية مستوى  على  العالم دول أضعف

  سنوات لعشر للموازنة قوانين  سن  في البالد فشل على  فقط األمر يقتصر  ولم

  منذ الختامية الحسابات إصدار في أيضا فشلت بل  ،(٢٠١٦- ٢٠٠٦) متتالية

  سياسات عن  الناجمة التصرف سوء  ممارسات تراكم وبعد . التسعينات أوائل

  البالد  تواجه والرقابة، المساءلة وضعف العام المال إدارة وسوء العامة، المالية

 العجز حاالت تكرر عن ناجمة العامة المالية مجال في مسبوقة غير أزمة اليوم

 48  .الميزانية خارج من  هائلة مبالغ  وإنفاق وتناميه المالي

  تسعة  إلى استنادا الدول هذه في الموازنة شفافية وضع  في  التحليل  هذا وينظر

 على بينها  فيما التفاوت أسباب في ويبحث آنفا المذكور النحو على معايير

 . الوضع لتحسين  الممكنة واآلفاق  األداء  مستوى 

 

 

 

 درجة شفافية الموازنة  :5 الرسم البياني
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 بالموازنة  المتعلقة  الوثائق  توفر 

  على الدولة لتسيير أساسيا عنصرا العامة المالية إلدارة  ُمحكم نظام  وجود  يُعدّ 

 العامة المالية لنشاط والمواطنين  المدني المجتمع  متابعة تسهيل ينبغي. سليم نحو

 العامة المالية تقارير تصدر أن السلطات من يُنتظر وعليه،. حكومتهم  وأداء

  المواطنين  لتمكين المناسب  بالتوقيت وااللتزام  الشفافية ظل في للعلن وتنشرها 

 .المساءلة نجاعة ولتعزيز  أفضل نحو  على  تدارسها من

  الجدول) بالموازنة المتعلقة المطلوبة الوثائق جميع األردن  حكومة تصدر

.   شموليتها وتعزيز إتاحتها على أكثر العمل ينبغي كان وإن ،(8 رقم المرجعي

  ولكنها السنة منتصف في العامة المالية وضع  استعراض الحكومة وتصدر

 مقياس على  األردن درجة أضعف ما وهو  49 فقط الداخلي لالستخدام به تحتفظ

  هذه  شأن ومن (. 4 رقم المرجعي البياني  الرسم)  2019 لسنة الشفافية

  الرقابي دورها  ممارسة على التشريعية السلطة قدرة تُعرقل أن الممارسات

  عند  المتخذة التدابير تصحيح  في فعليا  والمشاركة العامة المالية نشاط ومتابعة

 هامة معلومات إلى السنة  نهاية تقرير يفتقر ذلك،  على عالوة .  الموازنة تنفيذ 

  غير وبالمؤشرات الكلي االقتصاد  مستوى على للتوقعات الحقيقية بالنتائج تتعلق

  وهذه  الدقة؛ إلى األولية  التقديرات بافتقار التفاوت هذا  تفسير  ويُمكن. المالية

  أو الميزانية  في المرصودة االعتمادات تضخم حاالت لتبرير تُستخدم  ممارسة

  وتشير (. 6 رقم المرجعي الجدول. )المتوقعة العجز حاالت  من الحد افتعال

  متكرر بشكل  تتباعد الفعلي االقتصادي النمو تقديرات أن  إلىى القُطرية البيانات

  األساس يشكل ما  هي  التقديرات هذه  أن العلم مع  السنة، آخر الُمسّجلة النتائج  عن

 المتعلقة االفتراضات سجلت كما.  والنفقات اإليرادات  توقعات  عليه  تُبنى الذي
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  النتائج عن التقديرات  تباعد  حيث  من جسامة أكثر أخطاء السنة بمنتصف

 50.المتوقعة

 

 

 

 

 البالغ المتعلق بموازنة األردن: التقديرات مقابل النتائج الفعلية  :6 الجدول رقم

 النتائج الفعلية   التقديرات وفق بالغات الموازنة العامة المؤّشرات

 % 2.1 % 3.3 ( 2017)النمو االقتصادي الفعلي 

 % 1.9 % 2.1 ( 2018)النمو االقتصادي الفعلي 

 % 2.0 % 2.5 ( 2019)النمو االقتصادي الفعلي 

 : المراجع

   العامة الموازنة بالغات  ،2019 ،2018 ،2017 األردنية، المالية وزارة 

 2019 العالم في االقتصاد  آفاق بيانات  قاعدة ،2020 الدولي، النقد  صندوق

 

 

  الميزانية وثائق إلصدار  الدولية المعايير وتونس المغرب من كل يستوف  ولم

 المغرب يتمكن ولم  الموازنة،  إلعداد  السابق البيان تونس  تنشر لم  إذ.  ونشرها

  يقع  لم  أنه يعني ما وهو  ، المناسب الوقت في الوثيقة51  نشر من جهته من

 المتوخاة، السياسة  أولويات بشأن والتشريعية التنفيذية   السلطتين  مع التشاور

  يُستند التي االقتصادية والتوقعات العامة  المالية مجال في المعتمدة والضوابط

 بالميزانية تتعلق  بالغات  البلدان ونشر  52.  الموازنة تقديرات وضع  عند  إليها

  هذه  تكون ما  وغالبا الكلي االقتصاد توقعات بشأن تفاصيل  بضعة على  تحتوي

(.  7 رقم المرجعي الجدول) الفعلية النتائج  عن  كبير حد إلى متباعدة التقديرات

  بتقرير واحتفظت المدة منتصف  استعراض بإصدار الحكومتان تلتزم  لم كما

  هذه  روتفسّ .  فحسب الداخلي االستخدام لغرض المحاسبات وتقرير  السنة نهاية

  اإلعداد مرحلة  في الموازنة على الرقابة ضعف منها  جزء في الممارسات

 . التنفيذ مرحلة في الشديد  وضعفها

 

 

 

 

 البالغ المتعلق بموازنة المغرب: التقديرات مقابل النتائج الفعلية :7 الجدول رقم

 النتائج الفعلية  الموازنة العامةالتقديرات وفقا لبالغات  المؤّشرات

 % 4.2 ال ينطبق  ( 2017)النمو االقتصادي الفعلي 

 % 2.9 % 3.2 ( 2018)النمو االقتصادي الفعلي 

 % 2.2 % 3.6 ( 2019)النمو االقتصادي الفعلي 

 : المراجع

 العامة  الموازنة بالغات  ،2019 ،2018 ،2017 المغربية، المالية وزارة 

 2019 العالم في االقتصاد  آفاق بيانات  قاعدة ،2020 الدولي، النقد  صندوق

 

 

  يزال ال  إذا.  يُذكر  يكاد طفيف تحسن سوى لبنان يحقق  لم آخر، صعيد  وعلى

  البيان تنشر لم  أنها حيث شفافية،  الدول أقل ضمن بقائها  في سببا البالد  أداء

 مراجعة تقرير  وال السنة منتصف استعراض وال الموازنة إلعداد السابق

  السنة نهاية واستعراض المواطن موازنة نشر في إال  لبنان  ينجح ولم .  الحسابات

  لغرض إما الرئيسية الوثائق ببقية االحتفاظ جرى حين في المناسب، الوقت في

  لبنان ينشر كما 53. للغاية متأخرة آجال في الحقا لنشرها أو الداخلي االستخدام 

 تكاليف  مثل الكبرى اإلنفاق مجاالت  بشأن المحددة التقارير من مجموعة

  خزينة وتُكلّف الدولة  تملكها عامة مؤسسة وهي  لبنان، كهرباء وشركة الموظفين

  إال  يأتي  ال التقارير هذه  نشر  ولكن.  سنويا  أمريكي دوالر  ملياري حوالي الدولة

  المالية تقارير  يكتنف الذي الغموض أدى  هذا،   كل ورغم.  ُمطّول خيرتأ  بعد

  المجتمع منظمات قدرة تقويض  إلى الماضي العقد امتداد  على  ساد الذي العامة

  عوامل تراكم  في بدوره  ساهم مما وتنفيذها  الميزانية  إعداد رصد  على المدني

 . حاليا البلد  ها يعيش التي األزمة

 

 

 

 

 

 إتاحة وثائق الموازنة للعموم   :8 الجدول رقم

 تونس  المغرب لبنان األردن الوثائق 

 الموازنةالبيان السابق إلعداد 
    

 لم يقع إصدارها

 متاحة للعموم

نُشرت الحقا، أو لم تُنشر على  

اإلنترنت، أو صدرت لغرض 

 االستخدام الداخلي فقط



إفريقيا وشمال األوسط الشرق  في الموازنة شفافية حول دراسة         
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 مقترح السلطة التنفيذية المتعلق بالموازنة
    

 الموازنة الُمعتمدة
    

 موازنة المواطنين      
    

 تقارير اإلبالغ بالنتائج خالل السنة      
    

 استعراض نتائج منتصف السنة
    

 تقرير نهاية السنة
    

 الحساباتتقرير مراجعة 
    

 المفتوحة  الموازنة مسح ،2020 ،'للموازنة الدولية الشراكة: 'المرجع

 

 

 المنشورة  المعلومات جودة

  يستندون  متينة  بأسس القرار أصحاب مدّ  هو التقارير إلعداد  النهائي الغرض إن

  السياسة  تنفيذ  مسار تُعدّل تصحيحية تدابير التخاذ أو فعّالة سياسات لبلورة إليها

  الصارمة  والقواعد  المعايير من مجموعة باتباع  يُوصى وعليه، .  المتوخاة

 التقارير في الُمدرجة والمعلومات البيانات جودة لتحقيق دوليا بها والُمعترف

 .الزمن عبر اتساقها يضمن أن شأنه  من  وبما الرسمية

  على التصنيف مبادئ من مجموعة  على  الموازنة تصنيف  يقوم المغرب، وفي

 الموازنات مقارنة من  وتُمّكن الزمن  عبر االتساق شرط تحقق الوطني المستوى 

  على الدولية المعايير مع يتماشى ال   التصنيف هذا ولكن.  الوطني الصعيد على

 على للمقارنة  قابليته يقّوض  ما وهو  الحكومية، المالية اإلحصاءات دليل غرار

  التصنيف لتقريب اتخاذها يُمكن  التي الخطوات  أولى بين ومن.  الدولي المستوى 

 للحكومة المالية لألصول شاملة حسابات وضع  الدولية، المعايير من المغربي

  نطاق وباعتبار  اإليجابية الناحية ومن. الميزانية ضمن عليها التي والمستحقات

  مؤسساته،  كامل  تغطية ضمان من تمّكن المغرب وحده  العامة، المالية تقارير

  التنظيمي القانون من  12 المادة بموجب إلزامية أصبحت ممارسة وهي

 النفقات تراجع  عن القاعدة هذه  تتمخض  أن المتوقع ومن 54.   للموازنة

  ، %5 من أدنى مستوى  إلى عنها الُمبلّغ  وغير  الميزانية خارج  من  واإليرادات

' المالية والمساءلة العام اإلنفاق  تقييم إطار' إليها أشار  وإيرادات  نفقات وهي

   55.  التنفيذ  حيّز الجديد القانون دخول  قبل وأُحصيت( 2016)

  وال .   عنها  الُمبلغ  غير النفقات من هائال حجما األخرى  الدول  جميع  وسجلت 

  وتقرير الموازنة تقرير  من كل في) األردن  في االقتصادي التصنيف يخضع

  تمثل  والتي  واألمن، الجيش بنفقات  األمر يتعلق حين التبويب إلى ( السنة نهاية

  في الواردة األخرى النفقات أصناف بين ومن . الموازنة إجمالي من%  26.1

  إجمالي  من % 3.2 تمثل' )أخرى متنوعة نفقات' بعنوان صنف الموازنة،

  اإلحصاءات دليل في الُمعتمد  االقتصادي التصنيف مع  يتطابق ال  وهو ( الموازنة

 للمرافق شاملة  تغطية اإلنفاق لبنود اإلدارية التجزئة وتضمن. الحكومية المالية

  وتقتصر. والبحث العالي التعليم لوزارة تخضع  التي العامة الجامعات باستثناء 

 مساهمة صافي على الموازنة  ضمن الوزارة لهذه المخصصة االعتمادات

 إجمالي أن حين  في( 2020 موازنة  في أردني  دينار  يونمل 72) العامة الخزينة

 اإلنفاق ويعرقل.   أضعاف عشرة بحوالي المبلغ  هذا  يعادل المرافق هذه موازنة

 حين خاصة العامة، المالية حسابات شفافية عنه  الُمبلغ  وغير الميزانية خارج من

  تونس وتنسج  56.  الموازنة إجمالي من% 7 حوالي إلى األنشطة هذه  تكلفة تصل

  الدولية  بالمعايير تفي ال العامة المالية تقارير أن حيث المنوال،  نفس على

  فمن. الحسابات وتصنيف للمقارنة الموازنة وبقابلية المرافق بتغطية المتعلقة

  المشمولة غير بالكيانات المتعلقة العامة المالية إحصاءات  تونس تصدر ال جهة،

  الفرعية  للقطاعات المالية البيانات توحيد  يقع  وال ( كيانا 2621) بالموازنة

 جهة  ومن  ؛57(  كيان 100) وخارجه  المالي القطاع في العامة والشركات

  ولم عمليا، تصنيفا  ،2020 لسنة السابقة السنوات  موازنة تشمل لم أخرى،

  مستوى  على  متجانسا يكن  ولم  الدولية المعايير مع  االقتصادي التصنيف يتماش

  تونس في الموازنة  تصنيف ويخضع 59,  58.  العام القطاع أو  عام بشكل الحكومة

 سجل ختاما،.  الجديد  األساسي القانون على المصادقة إثر على للمراجعة حاليا

 المصنفة النفقات تعادل إذ : عنها المبلّغ  غير النفقات من  األسد  نصيب لبنان

 الميزانية إجمالي من%  16 من أكثر الميزانية خارج من  النفقات ضمن رسميا
  وتُدير 61  الميزانية نطاق خارج  العامة المؤسسات عشرات تعمل  حين في ،60

   اإلبالغ أو التشريعية السلطة لموافقة الخضوع  دون العام  المال من طائلة مبالغ

 

  الموازنة تصنيفات جودة تتأثر ذلك،  على عالوة. الموحدة البيانات ضمن عنها

  المالية بيانات  على ترتكز للمعلومات متكاملة منظومة بغياب سلبا والحسابات

  تنفيذ تقارير توفّر  عدم منه جزء في  ذلك ويفسر.  ضمنها وتدرجها العامة

 . السنة خالل الموازنة

 المعلومات شمولية

 المتاحة البيانات جميع  استمداد على  العامة المالية تقارير  إعداد يرّكز أن  ينبغي

  الُمشتتة  البيانات  شأن  ومن .  العامة المالية لوضع  متكامل تشخيص وتقديم 

 اإلنفاق خطر في ملحوظ بشكل تزيد  وأن المعلومة جودة تُقّوض أن والُمفككة

 .  له التخطيط يقع لم  والذي المتوقع  غير

  إذ : الشفافية مجال في ملحوظ بشكل مكانتها تعزيز على  األردن  حكومة تعمل

 ونفقاتها بإيراداتها المتعلقة المعلومات من متكاملة مجموعة ونشر  بإصدار  تقوم

  أساس على المحاسبة إلى لالنتقال جهدها تبذل كما األموال، وأدفاق وضماناتها

  ال  األردن ولكن 62.  العام للقطاع الدولية المحاسبية للمعايير امتثاال االستحقاق

  ال  أنه كما. بدفعها الُملزم بمتأخراته أو  المالية، غير بأصوله شاملة قائمة يتيح 

  أو السندات أو  النقد مثل) المالية أصوله لقيمة تقدير أو احتساب أي ينشر

  في مؤكدة خصوم  من سيتكبده ما عن الالزمة بالمعلومات يفيد وال  ، (األسهم

  أو  الدولة ملك على  بالمؤسسات المرتبطة المحتملة التزاماته عن أو  المستقبل

 إدراج  عدم عن  ناهيك 63.  والخاص العام القطاعين بين الشراكة مشاريع

  وبالتالي،. الموازنة إلعداد السابق  البيان في السنوات  متعددة النفقات تقديرات

  منتظم نحو على العامة بالمالية المتعلقة المعلومات من هائال كّما نشرها ورغم

  المالية الشؤون وضع  عن عاجزة األردن حكومة تزال ال  المناسب،  الوقت وفي

  المحلي الناتج إلى الدين نسبة تصل  أن يُتوقع  حيث  االستدامة، طريق على للدولة

  تشمل  أن ويتعين (. 6 رقم البياني الرسم) 64  2019 سنة%  95  اإلجمالي

  ال بحيث العامة  المالية لوضع  نطاقا أوسع تقييما تشمل،  فيما التصحيحية، التدابير 

 .واحدة مالية  بسنة  المرتبطة المالية  األنشطة على يقتصر
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 وخصومها أصولها عن الكافية المعلومات 66 والمغرب  65  تونس من  كل تقدم  لم

  من المتأتية ومتأخراتها المالية غير أصولها عن معلومات  تنشرا أو  تصدرا ولم

 .النفقات

 تحتفظ  التي  السندات فيها بما  المالية باألصول المتعلقة المعلومات وتتسم   +

 . المصاحبة للمخاطر لتحليل  وجود  وال  بالتشتت  الحكومة بها

  ضمانات مثل ) المشروطة بالخصوم المتعلقة المحورية المعلومات ترد وال +

  وثيقة أي في المستقبلية بالخصوم أو ( التأمين برامج أو الحكومة قروض

  تقييم يعرقل ما وهو  المواطنين، عامة على تُعرض  وال بالموازنة تتعلق

 .ككل العامة المالية تهدد  التي المخاطر

  على العام  الدين  مسار احتواء من اآلن  حد  إلى البلدين تمكن  من  الرغم وعلى

  التأهب يتم  لم التي المالية المخاطر تؤدي قد  ، (7 رقم البياني الرسم) مستدام نحو

  من بأي  الوفاء تعيّن حال في العامة المالية على العبء  تضخيم إلى لها

 . المشروطة االلتزامات
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 https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weoselgr.aspx . متاح على اإلنترنت:  2019. قاعدة بيانات آفاق االقتصاد في العالم، 2020المرجع: صندوق النقد الدولي، 

 

 

 

92.41%

93.76%

94.35% 94.41%
94.59%

91%

92%

92%

93%

93%

94%

94%

95%

95%

2015 2016 2017 2018 2019
(prediction made in 2019) 

(prediction made in 2019)

55.42%

62.28%

70.57%

77.00%
74.42%

63.68% 64.85% 65.10% 64.95% 65.30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2015 2016 2017 2018 2019

Tunisia

Morocco

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weoselgr.aspx


إفريقيا وشمال األوسط الشرق  في الموازنة شفافية حول دراسة         
 

 

 

 

20 

 المخاطر عن  باإلبالغ المرتبطة تلك  على التحديات  تقتصر  لم لبنان، وفي

  يُكشف  لم والتي عامة مؤسسات على المستحقة المبالغ ذلك  في بما وااللتزامات،

  للبلديات الدفع ومتأخرات( االجتماعي للضمان الوطني الصندوق  مثل) عنها

 المتعلقة البيانات تجميع   عدم أيضا التحديات شملت ولكن التزويد، وجهات

  وإعادة الخزينة وعجز الموازنة عجز ذلك  في بما عام بشكل التمويل باحتياجات

  اإلجمالي المبلغ  تراكمها، حال في تتجاوز،  قد والتي  الديون أصول  دفع

 حسابات بتشتت باألساس  لبنان اتخذه الذي التنازلي االتجاه واتسم .  للموازنة

  لبنان، كهرباء لشركة 67 العامة المالية مخاطر عن التبليغ  وعدم العامة المالية

  تتمكن  لم  وعليه، . لبنان في المديونية إلى أدت التي  العوامل أهم  من وهي

 في معقولة  بتكلفة الخزينة سندات   بيع  من  2018 سنة  منذ اللبنانية الحكومة

 االلتباس وأدى .  الخزينة على إضافيا عبءا فرض ما  وهو  المالية، األسواق

  عرقلة مزيد وإلى الدائنين  نفور إلى العامة للمالية المنقوصة التقارير عن الناجم

 بعجز تتعلق ُمربكة أرقام أمام التشريعية السلطة ترك ما وهو  الرقابي، الدور

 حوالي) المالي والعجز ،(اإلجمالي المحلي الناتج  من% 5 حوالي) الموازنة

  من% 30  حوالي) مالية واحتياجات ،68( اإلجمالي المحلي الناتج من % 11

  في األولى  للمرة الدولة تخلّف إلى الطريق ومهد  ،69( اإلجمالي المحلي الناتج

 .  2020  مارس شهر في ديونها تسديد  عن تاريخها

  عن  الُمنّظم اإلبالغ حيث من  وتونس 70  األردن في نقائص الحظنا كما 

 يجعلهما ما وهو المشروطة، وااللتزامات العامة المالية تهدد  التي المخاطر

  على ويتعين. المستدام المسار على العام إنفاقهما يحيد أن الحتمال عرضة

 االلتزامات أهم على للتعرف هائلة  جهود بذل  في تنظرا  أن الحكومتين

  التي والشركات والخاص العام القطاعين بين  الشراكات عن الناجمة المشروطة

  في المتبع  مسارهما عن االنحراف تجنب  أرادتا إذا حجمها،  وتحديد  الدولة تملكها

 العامة  المالية

 بالسياسة بالموازنة المتعلقة المعلومات ارتباط مدى 

 المتوخاة

  واقع إلى والخطط السياسات  تترجم  التي  المالية األداة عمليا الدولة موازنة  تمثل

  تربط أن للحكومات يمكن  الموازنة بأداء المتعلقة المعلومات وباستخدام  ملموس

  ويتمكنوا  الروابط هذه  المواطنون يستوعب ولكي. ونفقاتها سياساتها  أهداف بين

  في دورها ممارسة من الرقابية  المؤسسات ولتمكين  حكوماتهم، مساءلة من

  يسمح  نحو على الُمتاحة المعلومات ترد  أن  يجب أفضل، نحو  على التدقيق

  ضوء على لمقارنتها قابلة تكون  أن ويجب  باألهداف ومقارنتها النتائج  بتعقب

  إعداد وأُطر كلي بشكل المتكاملة التصنيف  نُظم وأصبحت. الدولية المعايير

 . المجال هذا  في المرجع هي  لألداء وفقا الميزانية

  لألداء وفقا الميزانية إعداد  مسار في وتونس والمغرب األردن من كل وانخرط

 . بالميزانية المتعلقة الخيارات لتوفر مناسبا مناخا أتاح ما وهو  البرامج، أو

  في بالنفقات المتعلقة المعلومات يعرض  للميزانية، مشتركا نهجا  األردن ويعتمد 

 للحكومة يسمح  النهج هذا  أن من  الرغم وعلى.   وبرامج ميزانية  بنود  شكل

  من  يُمّكنها ال  أنه  إال المالي، والتخطيط المتوخاة السياسة خيارات بين  بالربط

  خبراء عدة  نظر في  تبقى، والتي األداء،  بمؤشرات المتعلقة البيانات إتاحة

  القانون بمقتضيات وعمال .  البيانات وصف  على بقدرتها مرتبطة مسألة دوليين،

  الموازنة خطاب يشمل أن  يتعين الموازنة، إجراءات يُنّظم الذي  71  58/ 2008

  السياسة خيارات حول مختصرا شرحا  العامة الموازنة بقانون الُملحق العامة

.   الوطنية األولويات مع انسجامها ومدى المنتظرة ونتائجها وأهدافها الحكومية

  واألنشطة والبرامج االستراتيجية األهداف جميع  أيضا الموازنة قانون ويشمل

  المعتمدة الموازنات  تُصاغ وفعليا، .  الفصول حسب ُمصنفة الصلة ذات

  يُعطي ما وهو للحكومة، المستوى  رفيعة االستراتيجية األهداف  مع  باالقتران

  المتسلسلة،  البنود  على القائمة للميزانية وخالفا.   ملموسا بُعدا المالي للتخطيط

  يعطي األردن حكومة اعتمدته الذي طةالمختل الميزانية على القائم النهج فإن

  ال  بحيث اإلنفاق، من الغرض عن أوضح فكرة القرار وأصحاب للمواطنين

  التوحيد  من  كبير بقدر  يتسم الذي  الوظيفي التصنيف  على الفكرة هذه  تقتصر

 لتوزعها وفقا النفقات تفاصيل بعرض للحكومة النهج هذا ويسمح . والعمومية

  مثل ُمحددة مستهدفة وفئات االجتماعي والنوع  المحافظات، على الجغرافي

 الحكومة تسجل  اإلقليمية،  بالمعايير ومقارنة.  لألطفال المخصصة البرامج

.  تتوخاها التي السياسة بأهداف الموازنة ربط مستوى  على حسنا أداء األردنية

 القائمة الموازنة إلى لالنتقال الجهد من المزيد تبذل  أن عليها يتعين   يزال ال  ولكن

 تحقيق إلى والرامية المحددة أهدافها ضوء  على الميزانية ولتقييم األداء  على

 .المتوخاة السياسة إطار في النتائج

 للموازنة، األساسية  قوانينهما إطار في بدورهما،  وتونس المغرب اعتمد  

  عن حادت  ولكنها األداء  على القائمة الموازنة نهج  من مستوحاة ممارسات

  40و 39 للمادتان ووفقا.  دوليا بها المعترف المرجعية والمعايير الممارسات

 البرامج  تُعرض  ، 130 - 13 72  رقم للموازنة المغربي التنظيمي القانون من

  تُسلّم   التي' األداء نجاعة مشروع ' ضمن ومؤشراتها بأهدافها  مقترنة والمشاريع

  على المعروض الميزانية مقترح لفصول وفقا  وتُصنّف المعنية البرلمانية للجنة

  يقوم  ال وبالتالي حدة،  على مؤسسة  أو وزارة لكل البرامج تُحدد  ولكن. البرلمان

 القائمة الميزانيات في الحال هو كما القطاعات متعدد نهج على التصنيف  هذا

  التي الموازنة إعداد  عند  االجتماعي النوع مراعاة مسألة  باستثناء األداء،  على

 . خاصة  عناية المغرب يوليها

  اإلعاقة، ذوو)  منها المستفيدة  السكانية الفئة حسب النفقات تُصنف  تونس، وفي 

 النفقات مواءمة  إلى منها سعي في وذلك ،(وغيرها النساء، األطفال، السن، كبار

  وتُجّمع . المساواة عدم ألوجه والتصدي المتوخاة السياسة أولويات مع العامة

  ويُسند '.  األداء على للقدرة السنوية  المشاريع' ضمن  باألداء المتعلقة المعطيات

  امتداد  على  المستهدفة بقيمها المقترنة النتائج  مؤشرات من  عدد برنامج لكل

  بقانون'  األداء على للقدرة السنوية المشاريع'  إلحاق يتم ال  ولكن .  سنتين

  من وعليه. مخصصة روزنامة ضمن  اعتمادها إثر فقط وتُنشر الموازنة

 . المجال  هذا في تقدما  تونس لتحرز الميزانية ضمن إدراجها الضروري

  الحكومية السياسة أهداف بين  الربط ضعف من أيضا يعانيان  البلدان يزال وال  

  متوسطة الخطط وبين  للموازنات التنفيذية  السلطة مقترح ضمن المعروضة

  متوسط  الموازنة إطار إدراج في تونس ستشرع  اإلشكال، هذا ولمعالجة.  المدى

  بمقتضيات وعمال  2020 سنة  من انطالقا الميزانية مرفقات ضمن  المدى

 . للميزانية الجديد  األساسي  القانون من  46 الفصل

.   المتسلسلة البنود على القائمة الموازنات يعتمد الذي الوحيد البلد  لبنان  يزال  وال

.   منعدما يكون  الحكومية السياسة وأهداف الموازنة بين الرابط يكاد  وعليه،

  على قائمة تكون  التعليم وزارة في موازية ميزانية لصياغة محاولة لبنان  واختبر

  ، 2011و 2008 بين  الممتدة الفترة  خالل التعليم  قطاع نفقات مجال في البرامج

 أخرى وزارات لتشمل نطاقها توسيع   أو بها العمل  تمديد من تتمكن   لم ولكن

 .الفترة تلك  خالل بالميزانية يتعلق قانون  سن  لعدم نظرا

 البرلمان مشاركة

 مراحل في مشاركته وتُعد  الميزانية إعداد  في حاسم بدور  البرلمان يضطلع

  للشعب، ممثال  وبصفته. الديمقراطي المسار لتحقيق جوهريا عامال إعدادها

 في واحتياجاتهم المواطنين مصالح مراعاة ضمان عن  مسؤوال البرلمان يعتبر

 على البرلمانية الرقابة أن كما. المال مقابل القيمة تحسين  وعن  الميزانية قانون

  وتمثل السياسات من المرجوة النتائج تحقيق لضمان ضرورية  الميزانية تنفيذ 

 .    التصرف وسوء الفساد استشراء دون  يحول حصنا

  وضعيفة وتونس والمغرب األردن في محدودة التشريعية السلطة رقابة وتبقى

 .المفتوحة الموازنة مسح  من نسخة آلخر وفقا لبنان، في

  لها ويخول الموازنة إعداد عملية في  جميعها األربع  الدول  في  البرلمان ويشارك 

 ويحظى.  التنفيذية لطةالس به  تتقدم الذي  الموازنة مقترح تنقيح  صالحية القانون

  6 من المدة وتتراوح الموازنة، مقترح في للتدقيق  الوقت  من يكفي بما البرلمان

  المالية والشؤون بالميزانية المعنية البرلمانية اللجان وتُكلّف .  أسابيع  8 إلى

 .  التصويت  على عرضها قبل  عليها تنقيحات واقتراح الموازنة مقترحات بمعاينة

  لبنان في  ميزانية أي على التصويت يقع  لم الممارسات، صعيد   على ولكن 

  الميزانية إلعداد الكاملة المراحل استئناف منذ السيما الدستورية، اآلجال ضمن

 الموازنة على المصادقة بمهمة البرلمان اضطالع  عدم  وأدى .    2017 73سنة 

  الموازنة  إعداد  عملية في كبير  حد إلى دوره تقويض  إلى سنوات   10  من ألكثر

 في المندرجة والممارسات العامة المالية سياسات اختالل إلى الطريق ومّهد

 .الموازنة إطار

  لبنان في وال  األردن في التشريعية واللجان البرلمان يساهم ال  ذلك،  على عالوة 

  تتولى أن قبل العامة المالية وتوجهات الموازنة سياسة  حول  الدائر الجدل في

  للموازنة الجديد  التنظيمي القانون نص المقابل، وفي.   الموازنة صياغة الحكومة

  المدى متوسطة العامة المالية سياسة توجهات مناقشة وجوب على المغرب في

 البرلمان مشاركة تعزيز من المغرب تمكن(.  47 المادة)  التشريعية  اللجان مع

  أطر مثل  األدوات  مختلف خالل من  وتنفيذها الموازنة إعداد  على ورقابته

 وتقارير  السنوي  األداء تقارير  وإعداد  أعوام ثالثة على تمتد التي الموازنة

 .  األداء حسابات في التدقيق
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 البرلمان مشاركة لتعزيز تداركها يتعين التي  الثغرات بعض هناك تظل  ولكن 

 : بينها ومن األربع،  الدول في

  لمعاينة تخضع   ال  السنة خالل بالنتائج   اإلبالغ تقارير  أن لوحظ: األردن  في .1

  به  تقوم ما نجاعة  حول أسئلة وأثار الرقابي دوره قّوض ما وهو  البرلمان،

  نحو على استخدامها يقع  لم إذا الميزانية بنتائج مكثف إبالغ من الحكومة

 انتشار أثناء العام الحجر فترة خالل البرلمان دور ضعف  وتفاقم.  فعال

 . الجائحة

 اللجان تقارير  على االطالع المواطنين  لعموم يمكن  ال  :لبنان في .2

 مقترح  بشأن والمالية بالموازنة المعنية اللجنة تقرير سيما  ال  التشريعية،

 .  التنفيذية  السلطة به  تقدمت  الذي الموازنة

  معينة قطاعات على تعمل  التي  التشريعية، اللجان تحيط :المغرب وفي  .3

 بمجال  تتصل التي بالبرامج  علما ،(وغيرها الدفاع، التعليم، الصحة،)

  األولويات ضوء على المقترحة البرامج تقييم  إلى تُدعى  ال ولكنها خبرتها

  عموم  إطالع يتعين الشفافية، ولتعزيز . المتوخاة السياسة وأهداف الوطنية

  البرامج بشأن الفرعية اللجان تقارير على ( اإلنترنت عبر  النشر) المواطنين

 اللجان  بمعاينة  تتعلق التي تلك أو الحكومة تقترحها التي السنوات متعددة

  مستوى   ولتحسين .   السنة خالل بالنتائج  فيها تُبلغ  التي  الحكومية للتقارير

  فيما األموال تحويالت  بشأن البرلمان استشارة يتعين والمراقبة، المساءلة

  تجاوز) الفعلية والنفقات الموازنة بين التفاوت وحاالت الوزارات بين

 حاليا بها المعمول الممارسة وتقضي (. اإلنفاق نقص أو الُمتوقعة النفقات

 .  البرلمان إعالم مجرد على باالقتصار

  ينطبق  ما  وهو البرلمان لموافقة النفقات تجاوز يخضع  ال  :تونس في  أما .4

  أو  اتالوزار بين فيما االعتمادات وتحويل اإلنفاق نقص  على أيضا

 . اإلدارات

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2019درجات الرقابة التشريعية )مسح الموازنة المفتوحة،   :8 الرسم البياني

 

 2019  المفتوحة الموازنة مسح ،2020 ،'للموازنة الدولية الشراكة: 'المرجع

 

 

 

 بالمحاسبات المعنية العليا المؤسسات دور دعم

  في للتدقيق عمليات إجراء الحسابات لمراجعة العليا  المؤسسات من  يُنتظر

  عن  وذلك  والجودة،  المناسب الوقت مراعاة ومع  مستقل نحو على الحسابات

  أداء وتقييم بها  المعمول واللوائح للقوانين  الميزانية  تنفيذ  امتثال تقييم  طريق

 .المتوخاة السياسة أهداف ضوء على الميزانية

  أن يجب فعال، بشكل  بدورها االضطالع  من المؤسسات هذه تتمكن ولكي 

  ويجب شرط  أو  قيد دون المعلومات على الحصول وحرية باالستقاللية تحظى

  من تمكينها ويتعين . الدائمة والمالية  البشرية الموارد  ذمتها  على تُوضع أن

  والمجتمع  واإلعالم البرلمان ذلك في بما) المعنية الجهات مختلف مع التفاعل

 التي الهامة المعلومات المناسب الوقت في الجهات لهذه تقدم بحيث  ،(المدني

 . إليها توصلت

 .  ضعيفا يبقى  األربع الدول في ونجاعتها المؤسسات هذه دور  ولكن 

  الموازنة مسح مقياس على  األربع  الدول  بين  األعلى الدرجة المغرب وسجل 

  الرسم . )الحسابات مراجعة مؤسسات رقابة حيث من 2019 لسنة المفتوحة

 من للحسابات األعلى المجلس به  يتمتع مما الرغم  وعلى ولكن، ( 9 رقم البياني

  االمتثال من للتحقق  للحسابات مراجعة من  به  يقوم وما مالي واستقالل استقاللية

  السلطة عن  المجلس استقاللية تعزيز على العمل  يُمكن األداء،  وُحسن للقانون

 السلطة لموافقة المجلس رئاسة إقالة أو  تعيين إخضاع طريق  عن التنفيذية 

 ملكي مرسوم ألحكام حاليا  ذلك  تنظيم   ويخضع. القضائية  أو  التشريعية

 74(.  الظهير)

  وإمكانية التنفيذية السلطة عن  باالستقاللية المحاسبات محكمة تتمتع  تونس، وفي 

  الوقت وفي شرط  أو قيد  دون  والمعلومات  والوثائق السجالت على االطالع

  مراجعة عمليات الختيار الكاملة التقديرية السلطة لها تُتاح كما.  المناسب

  يعاين عاما سنويا تقريرا المحكمة  وتُصدر. إجرائها في ترغب  التي الحسابات

 العام والحساب( نقدي أساس على تدار) العموميين  المحاسبين  حسابات تطابق

  ودقتها البيانات شمولية  احترام مع( االستحقاق أساس على تدار ) المالية إلدارة

  القانون منح  ذلك،  على عالوة. البرلمان لعناية سنويا تقريرا تُسلم  كما واتساقها،

  من  مكنوت المحاسبات لمحكمة أكبر صالحيات 2019 لعام للميزانية األساسي

  التنفيذية  السلطة تأثير  من للحد محاولة في واإلدارية، المالية استقالليتها تعزيز

 .75 المحكمة على
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  مستقلة حكومية وكالة' المحاسبة  ديوان '  أن على القانون ينص  األردن، وفي 

  الضرائب، دافعي  بأموال تتعامل وكالة أي حسابات ومراجعة معاينة لها يحق

%  50 من أقل  الدولة تملك التي الشركات تستثني  نوعية  تقارير تصدر  أنها حتى

 ومقارنة.  والخاص العام القطاعين بين  الشراكات حاالت وفي أسهمها، من

 التأخر حاالت  تكرر  من الرغم على  حسنا بالء  الديوان  يبلي اإلقليمي،  بالمعدل

 المحاسبة ديوان  يحظى  ال العملي، الصعيد على ولكن 76.التقارير رفع في

  رئيس إقالة أو تعيين  صالحية  التنفيذية السلطة تملك  إذ . التامة باالستقاللية

 كما. أخرى قضائية جهة أو للبرلمان النهائية للموافقة الخضوع  دون   الديوان

  أن باعتبار  تمويله ومستوى  الديوان موازنة  على تأثيرا  التنفيذية السلطة تملك

   التي ، (0401  الفصل بموجب) المالية وزارة إلى موازنته بتسليم ملزم  الديوان

  تمويل مستوى  يكفي  ال ختاما،. والبرلمان التنفيذية السلطة لموافقة الحقا تخضع

 77.  المتوقعة المالية احتياجاته لتلبية حاليا الديوان  عمل

 تمارسها التي  الرقابة وتتسم  البالد بخصوصيات الوضع يرتبط  لبنان، وفي

.   الشديد بالضعف المحاسبة، ديوان  في ممثلة الحسابات، لمراجعة العليا المؤسسة

 المحاسبة ديوان يسلم   أن على ، (1963) العمومية المحاسبة قانون وينص 

.  الموازنة على المصادقة قبل التشريعية للسلطة السنة لنهاية المالية الحسابات

  تُرسل  ولم 2003 لسنة العامة المالية لحسابات رسمي  غلق آخر يرجع ولكن

  لديوان 2016و  1993 بين  الممتدة للفترة السنة نهاية تقارير المالية وزارة

  إعداد : مزدوجة مهمة عاتقه على  تقع  والذي ،2019 أبريل  في إال المحاسبة

  قانون على التصويت قبل البرلمان عليه ليصادق المطلوب الحسابات بيان

  يومنا وإلى.  2017و 1993 بين النفقات حسابات ومراجعة القادم الميزانية

 . الحسابات لمراجعة تقريرا أو للحسابات بيان  أي المحاسبة ديوان   يُصدر  لم هذا،

 لمراجعة تقرير أي الماضية السنوات خالل البرلمان يستلم  لم وعليه،  

  الميزانية إعداد مراحل مستويات جميع على بالمساءلة يُخلّ   ما وهو الحسابات،

 .الشفافية غياب ثقافة  ويُرّسخ

 في الحسابات لمراجعة تقاريرا  إال المحاسبة ديوان  يصدر ال  ذلك،  على زد

 الحسابات مراجعة معايير تتماشى وال. األداء بتقييم  وليس  االمتثال بتقييم عالقة

  ويقتصر. الدولية  المعايير  مع حاليا به  المعمول اإلبالغ  نظام  ضمن المعتمدة

  الشراء، عقود  امتثال مراقبة على أساسا التركيز على الراهن الوقت في دورها

 المالية وزارة  تؤديه  الذي الدور نفس  وهو اإلنفاق؛ مرحلة إلى المرور قبل  أي

  إلجراءات اآللي التسيير خالل من به االضطالع  ويُمكن لإلنفاق مراقبتها في

 .المراقبة

  عن القانونية باالستقاللية المحاسبة ديوان يحظى ال  اإلداري، المستوى وعلى

  ويُعيّن الوزراء مجلس رئاسة إمرة تحت الديوان  يعمل  إذ. التنفيذية السلطة

  مجلس رئيس اقتراح  على بناء الوزراء مجلس في يتخذ مرسوم" بموجب رئيسه

  وهو  ،(المحاسبة ديوان تنظيم  بشأن  82 رقم القانون من 4 المادة" )الوزراء

  الديوان  إلغاء يبقى  ولكن.  الديوان  لتدقيق يخضع أن الوقت نفس في يُتوقع  الذي

 .القضائية أو التشريعية السلطة بموافقة منوطا

 العليا  المؤسسات استقاللية تعزيز إلى حاجة هناك  أن نستنتج  أن ويُمكن 

 واحترامها ونطاقها المراجعة آليات لتحسين األربع  الدول في الحسابات لمراجعة

  ممكن إهدار وأي  واالحتيال للفساد حد  وضع أجل من وذلك المناسب، للتوقيت

 .العامة للموارد

 المراقبة عملية  في للمواطن إشراكا  األربعة الدول  من  أي في نُسّجل  ولم 

  إرساء وراء  من مكاسب الدول  هذه كل تحقق أن  ويمكن. الحسابات ومراجعة

 الحسابات مراجعة برامج بلورة في المشاركة المواطنين تخول  رسمية آليات

  مراجعة تحقيقات وفي الحسابات لمراجعة العليا المؤسسات تعتمدها التي

 خارجية، معنية ألطراف إحاطة جلسات تنظيم  شأن ومن .  الصلة ذات الحسابات

 مراجعة عملية في مختلفا منظورا تُدرج  أن المدني،  المجتمع ممثلي غرار على

 .المراجعة إجراءات تُعزز وأن الحسابات

 

 

ي نالبياالرسم  :9 ( 2019 ،درجات رقابة مؤسسات مراجعة الحسابات )مسح الموازنة المفتوحة   
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 للعموم  بالموازنة المتعلقة المعلومات إتاحة

  العناصر بين فمن .  المعلومة على  الحصول سهولة البيانات إتاحة تضمن  ال

  المنشورة المعلومات بساطة ضمان الموازنة شفافية  تضمن  التي األساسية

 . لها المواطنين وعامة القرار أصحاب فهم سهولة  ومدى ووضوحها

  تُعرف الموازنة،  بشأن للمواطن ُمبّسطة توجيهات األربع  الدول  وتصدر 

 المتعلقة المعطيات أهم  نقل إلى  أساسا تهدف وثيقة وهي المواطن، بموازنة

  األردن  واحتل.  وُمبّسط واضح نحو  على المواطنين عموم إلى بالموازنة

  منذ المواطن ميزانية بنشر التزمت حيث الناحية، هذه من  الريادة مركز تاريخيا

 وتونس( 2012) المغرب من  كل منوالها على  ونسج  78  ، 2011 سنة

 (.  2018) ولبنان ( 2013)

 الموجهة تقاريرها الدول  تنشر بأن  الدولية  المعايير توصي حين  في ولكن، 

  لتنفيذ، ا  المصادقة،  اإلعداد،) الميزانية  مراحل من مرحلة كل في للمواطن

  المواطن موازنة بإصدار ولبنان 79  وتونس  األردن يكتفي ،(الحسابات مراجعة

  البلدان بين من المغرب يعد أخرى، جهة ومن . فقط المعتمدة بالموازنة المتعلقة

  نشر  في شرع   حيث 2015 سنة  األمام إلى هائال شوطا قطعت التي القليلة

  تتعلق األولى: الموازنة مراحل من مراحل بعدة المتعلقة المواطن موازنة

  المعتمدة، بالميزانية واألخرى التنفيذية، السلطة تقدمه الذي  الموازنة بمقترح

  2016 لسنتتي فقط متاحة) الميزانية تسوية لقانون المواطن موازنة ومؤخرا

  كل على  االطالع من مواطنيه مّكن  قد المغرب يكون وبذلك  ؛80(  2017و

 . العامة بالمالية المتعلقة الُمبسطة البيانات

  بلورة في الُمعتمد النهج  مستوى  على الدول  بين  أخرى اختالف  نقطة وسجلنا 

  في تونس  في المدني المجتمع ممثلو قدم المثال، سبيل  فعلى.  المواطن موازنة

  الوثيقة، من  األولية النسخة بشأن هامة ومالحظات  تعليقات  مناسبات عدة

  لبنان، وفي 81.  للعموم  المنشورة النهائية النسخة في الحقا مساهمتهم  وأُدرجت

  منظمات مع  نقاش جلسات انتظمت كما المواطنين  على إلكتروني  استبيان  ُعّمم

  على للتعرف المانحة الدولية والجهات  والدبلوماسيين  المدني المجتمع

 

  وعلى.  مستخدميه لتوقعات ارتقائه وضمان المنشور جودة  وتحسين االنطباعات

  لتحديد رسمية آليات  أية لبنان يُرس  لم المبذولة،  الجهود  هذه  من الرغم

 موازنة ضمن إدراجها أجل  من  المواطنين عامة يطلبها التي المعلومات

 .المواطن

 التعرف  من تُمكنهما  آليات 83 والمغرب 82  األردن من كل أرسى المقابل، وفي

 إلدراجها وذلك بالموازنة عالقة في المواطن إليها يحتاج التي المعلومات على

  هذه  شكل يحقق لم  العملي، الصعيد على ولكن، . المواطن موازنة ضمن

  قناة المواطنين ذمة  على األردن ووضع. منها المرجوة النتائج  المبادرات

  ممثلين  فيها اختار اجتماعات المغرب نظم حين في مالحظاتهم إلبداء  إلكترونية

 . المدني المجتمع عن

 حافظت قد  الدول كافة أن  تبين ،84  بالميزانية المتعلقة الوثائق بقية  معاينة عند  

  وهو الخارجي وشكلها  التقارير هيكلة  حيث من االتساق من  ملحوظ مستوى  على

 . الزمن عبر والمتابعة المقارنات إجراء من يُمّكن ما

 المفتوحة البيانات

 اآللية للقراءة قابلة صيغة في البيانات نشر العامة المالية  شفافية مبادئ  تقتضي

  فيما والربط وجمعها للبيانات المختلفة المجموعات مقارنة  من مستخدمها لتمكين

  فرص يعزز أن االستخدام  وإعادة للتفاعل القابلة البيانات إتاحة شأن  ومن. بينها

  يمهد  وأن( التجميعي التحليل)  تحليلها في التقدم وإحراز إصدارها، إعادة

  فعالية أكثر نحو على الحكومية غير واألطراف المواطنين مشاركة نحو الطريق

 . العامة المالية  بسياسات المتعلق العام النقاش في واستنارة

  بيانات شروط تستوفي  أن قبل  األربع الدول أمام طويال الطريق يزال وال  

  شراكة إلى فعال  انضما قد وتونس المغرب كان وإن المفتوحة، الموازنة

 عن لمحة التالي الجدول  وفي. البيانات بانفتاح والتزما 86  85  المفتوحة الحكومة

 المختارة المعايير إلى استنادا األربع،  الدول في المفتوحة الموازنة  بيانات  وضع

 :المفتوحة البيانات لشروط

  

 

 

 

 تقييم وضع البيانات المفتوحة المتعلقة بالموازنة في األردن ولبنان والمغرب وتونس  :10 الجدول رقم

 

 .المحددة القانونية اآلجال في صدرت  قد  الوثيقة كانت  إذا ما االعتبار عين في يأخذ   وال  صدورها بعد   مباشرة يتم الوثيقة نشر كان  إذا ما" المناسب  الوقت  في النشر "  معيار يٌقيّم:  مالحظة
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 البيانات إتاحة حيث من نجاحا حققتا قد  وتونس لبنان  أن إلى األبحاث وتشير 

 اإلطار) مبتكرة أدوات  وباستخدام تفاعلي، نحو على بالموازنة المتعلقة

  للبيانات استراتيجية بلورة على المغرب يعمل حين  في( 2و 1 المرجعي

 الحوكمة بشراكة التزامه إطار في جديدة لوائح صياغة وعلى المفتوحة

 وعلى المفتوحة البيانات بفوائد التوعية على فعليا الحكومة وتعمل .  المفتوحة

  إدارة مجال في عليها بالعمل المعنيين  الحكوميين الموظفين قدرات تعزيز

  مبادرة أي بعد  األردن  يتخذ   لم أخرى، جهة ومن. ونشرها المفتوحة البيانات

  باستغالل  يسمح  بما آليا لقرائتها قابلة صيغة في بالموازنة المتعلقة الوثائق  لنشر

 .كامل بشكل البيانات مجموعات

 

 تونس  -الموازنة المفتوحة منصة  :1اإلطار 

 

  بيانات يتيح  الذي إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في  األول البلد هي  تونس

  منصة)   BOOST منصة طريق عن  تفاعلية صيغة في والنفقات الموازنة

  االطالع  تسهيل بهدف  الدولي البنك بها  تقدم مبادرة وهي  -( المفتوحة للموازنة

  الموازنة بيانات على

(http://www.mizaniatouna.gov.tn/tunisia/template_fr/ )  هذه وتمكن  

 المتعلقة البيانات تصنيف   على االطالع من المالية وزارة أنشأتها التي المنصة

 .  2008 سنة  منذ المركزية الحكومة تنشرها والتي بالموازنة

  المثال،  سبيل فعلى .  المناسب الوقت  في للتحيين تخضع  ال المعلومات هذه ولكن

  يونيو حدود  إلى وذلك  ، 2017 سنة  إلى المنصة على المنشورة البيانات تعود

2020  .87 

 

 جدول متابعة موازنة المواطن في لبنان  :2اإلطار 

 

  لوزارة التابع واالقتصادي المالي فليحان باسل  معهد أطلق ، 2020 يونيو في

  التي" والمواطنة المواطن موازنة متابعة آلية( "يونيسيف  مع بالتعاون) المالية

 العامة والمالية بالموازنة المتعلقة  المعلومات إلى الوصول تيسير إلى تهدف

  البيانات تحويل  من األداة هذه ومكنت. فهمها يسهل توضيحية أشكال باستخدام

  بذلك وعّوضت وتحليلها، ومتابعتها  قراءتها تُسّهل صيغة إلى بالموازنة المتعلقة

 . اإلنترنت  شبكة  على PDF صيغة في وثيقة بنشر  تقضي  التي التقليدية الطريقة

  2018  بين الممتدة للفترة اإلنفاق بيانات حاليا الموجودة البيانات وتشمل

  88. 2020و

 الموازنة مراحل امتداد على  تشاركية نُهج اعتماد فرص

  من ينطلق  الذي النهج يقوم  إذ. الحوكمة لتحسين كافية غير وحدها الشفافية

  أعلى على ومشاركتهم الجوانب، جميع في المواطنين إشراك  على القاعدة

 ومراجعة والمراقبة والتنفيذ  اإلعداد) الموازنة مراحل امتداد  على  المستويات

  يكتسي أصبح نهج  وهو المؤسسات، ضمن المشاركة آليات وإدراج( الحسابات

  وتحسين  المساءلة عوامل تعزيز  إلى تسعى  التي الحكومات لدى  كبرى  أهمية

 .وقراراتها العامة سياساتها

  مشاركة حيث  من األخرى الثالث  بالدول مقارنة الصدارة تونس وتحتل

  على( نقطة 100 من) نقطة  17 سجلت  حيث الميزانية  مراحل في المواطنين

  100 من 14) العالمي المعدل بذلك متجاوزة المفتوحة،  الموازنة مسح مقياس

  ضعيفا،( 100/6) واألردن ( 100/7) المغرب أداء كان حين في 89(.  نقطة

 مشاركة تُخّول  آليات ألي الفتقاره(  100/0) درجة أدنى على  لبنان وحصل

  90.  المواطنين

 

 

 نطاق الفرص المتاحة للمواطنين للمشاركة في مراحل الميزانية  11:  البياني الرسم

 

 2019 المفتوحة، الموازنة مسح نتائج للموازنة، الدولية الشراكة: المرجع

 

 

 

 

 

http://www.mizaniatouna.gov.tn/tunisia/template_fr
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  أنه باعتبار األربع الدول  في هامة ضعف نقطة عموما المواطنين مشاركة تبقى

  على بعد اآلليات هذه  تُعمم  لم المواطن  إلشراك آليات وجود حال في حتى

 . المؤسسات

  جلسات بتنظيم فقط معنية وزارات  بضعة تكتفي األردن  في  المثال، سبيل  فعلى

  أثناء  آرائهم عن  التعبير من  المواطنين لتُمّكن آلخر وقت من  ُمهيكلة تشاورية

 .  وتنفيذها الميزانية إعداد

  سنة ( www.charaka.gov.ma' )شراكة' منصة  المغرب أنشأ ختاما، 

  تزويد   اليوم إلى الحكومية الوكاالت تتولى ما نادرا لألسف، ولكن،.   2017

  7/ 2003  رقم األول  الوزير منشور من  الرغم على موثوقة ببيانات المنصة
  يصب  بما المدني  المجتمع منظمات مع  الشراكة تعزيز نحو  الطريق مّهد  الذي

 .المجتمع مصلحة في

 

 

 

 

 

 

 

 



إفريقيا وشمال األوسط الشرق  في الموازنة شفافية حول دراسة         
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 فعال  بدور  المدني المجتمع يضطلع هل

 الميزانية؟ جدول إعداد  في

 

  الموازنة شفافية بين مباشرة سببية عالقة توجد هل

 فيها؟  المواطنين ومشاركة

  أساسية  عوامل  للمواطنين المعلومات عن والكشف العامة المالية شفافية تكون  قد

  المصداقية من قدر أكبر لتحقيق كافية غير تبقى ولكنها الحكومة، موازنة لبلورة

  دافعي بين  المباشر التفاعل أنها على المواطنين مشاركة وتُعّرف. والمساءلة

 وأصبحت العامة، بالسياسات  عالقة  في الحكوميين والمسؤولين  الضرائب

.  أفضل نتائج  العامة السياسات لتحقق أساسيا شرطا بصفتها أكبر  أهمية تكتسي

 العالقة غياب السابق الفصل في الواردة باألدلة  المشفوعة البيانات تُبيّن ولكن

  تتصدر إذ . ذلك على  مثال خير واألردن. العامة والمشاركة الشفافية بين الخطية

 الشفافية درجات مستوى على إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة دول البالد

  من  تتمكن لم ذلك  رغم  ولكنها العالمية، المعدالت  يفوق أداء  باستمرار وتسجل

  تنظيم وعدم   المبادرات،  تشتت يشكل  إذ. المواطنين إلشراك قيّمة فرص إتاحة

 الشرق منطقة في سائدا عائقا السياسية اإلرادة وضعف المشاركة عمليات

 . المواطنين إشراك دون  يحول إفريقيا وشمال األوسط

 . العامة المشاركة بتعريف  أوال لنبدأ ولكن

 المواطنين؟ بمشاركة المقصود ما

 ُموّسعا مفهوما العامة المالية سياسات مجال في العامة المشاركة مفهوم  يعتبر

'  2' ،91 المعنية الفئات تنوع ' 1'  فيها بما  جوانب عدة  على بناء  تقييمه يمكن

 بلورة مثل على المشاركة نطاق' 3'  المشاركة، إلى المواطنين دعا  الذي الكيان

 والمبادرة الميزانية مراحل مثل المشاركة مجال' 4'  وتنفيذها،  السياسات

  استثمارية مشاريع وبعث وتوفيرها، العامة المنافع معالم رسم  جديدة، بسياسات

 العالمية المبادرة وتعّرف. وغيرها المتوخاة، واآلليات  الطرق' 5' حكومية،

 التي الطرق مختلف" أنها على المواطنين مشاركة إلى العامة المالية لشفافية

  المدني المجتمع اتمنظم ذلك في  بما الجمهور، وعامة المواطنون  بها يتفاعل

  خالل من العامة السلطات مع مباشر نحو على حكومية، غير أخرى وأطراف

  طريق عن أو  القرارات، اتخاذ إطار في أو  المداوالت، أو  الحضوري، التواصل

  وتتراوح.  الورقية أو اإللكترونية  الوسائط باستخدام للتواصل المكتوبة الوسائل

  بشكل  المواطن مع  عالقات ربط أو  واحدة مّرة تُنّظم  مشاورات بين المشاركة

  عليها لالطالع تخضع  سجالت يُخلّف  ما وهو المؤسسات، عمل إطار وفي دائم 

 92."  المعلومات على الحصول في الحق إطار في

 

 ... جدل ومحل واسع مفهوم

  الدولية المنظمات بلورتها التي والمعايير التوجيهات مختلف من الرغم على

 من المجال بهذا المتعلقة المؤلفات دراسة تتمكن  لم  المدنية، المشاركة لتعزيز

  ويذهب . المدنية المشاركة أشكال مختلف يوّحد  مشترك أساس إلى التوصل

  إليها توصلت التي النتائج ضعف  إلى ببساطة يعود  ذلك سبب  أن  إلى البعض

  كافية ليست دهاوح  المشاركة أن باعتبار الدول،  بعض  في المواطنين مشاركة

  وتعليل منتظمة بمداوالت اقترنت حال في  إال المنشودة النتائج لتحقيق

  عن  التعبير عن المشاركة آليات تعجز وحين .  الحكومة تتخذها التي لإلجراءات

 القرارات خالل من  األهداف هذه  تحقيق وُسبل  للمواطنين المشتركة األهداف

  من المواطنون يتمكن  ولكي.  منها الغرض تحقيق في تفشل  بذلك فإنها الُمتخذة،

  الضروري من أنه تبيّن  الُمتخذة، والقرارات العامة السياسات على فعليا التأثير

.  القانون في عليها  التنصيص خالل من  المؤسسات ضمن المشاركة  آليات إدراج
 على" المشاركة" لمفهوم كبديل  أخرى مفاهيم  باعتماد اقتراحات ووردت 93

  مفّصل تعليل تقديم  على السياسات  واضعي لحث وذلك  ،"العام التشاور" غرار

 حياة على  مباشر بشكل   تؤثر والتي يتخذونها التي للقرارات منطقي وتفسير

  العامة المشاركة حاالت درسنا ما إذا كليّا ووجيه منطقي موقف وهو  94.  الناس

  فيه  يتسم  بلد في ما إجراء ينجح  وحين. األخرى العوامل  جميع ثبات وافترضنا

  ال  ذلك فإن المساءلة،  مستويات فيه وتتدنى بالضعف العامة المالية إدارة نظام

  تُؤيّد  التي األدلّة  شح  ذلك  يفسر وقد.  أخرى بلدان  في نجاحه بالضرورة يعني

  المالية صعيد  على تتحقق التي والنتائج العامة المشاركة بين سببية  عالقة وجود

  والتي العامة المشاركة على المشجعة المبادرات بعض  يلي وفيما.  العامة

  وردت  الذي  السياق بتنوع  المتنوعة ونتائجها المتوخاة الوسائل مختلف تعرض

 .فيه

 
مشاركة المواطنين في اختيار المشاريع المتعلقة بالبنية األساسية للمدارس 

 في المكسيك ومعداتها 

 

لتشجيع المواطنين على المشاركة في إدارة   2014أطلق المكسيك مبادرة سنة  

البنية   حيث  من  الهّشة  المدارس  قدرات  لتعزيز  المخصصة  العامة  األموال 

 األساسية والمعدات. 

وفي كل مدرسة من هذه المدارس، ُكلّف مجلس المدرسة المعني بالمشاركة 

لى  االجتماعية في التعليم بقيادة المشاريع وبلورتها ورصد نتائجها. عالوة ع

ذلك، ُوضعت منصة إلكترونية على ذمة المواطنين لتمكينهم من تتبّع استخدام  

 األموال ورصد تنفيذ المشروع. 

)تحّسن    المشروع  نهاية  في  ُسّجلت  التي  اإليجابية  النتائج  من  الرغم  وعلى 

التواصل، تجربة إيجابية، تغييرات إيجابية في موقف القائمين على المدارس(،  

ؤشرات وإن أيدت  االنطباع بوجود تأثير إيجابي،  ال تعني  إال أن جميع الم

   95بالضرورة وجود تحسن ملموس على مستوى الفعالية والكفاءة المالية.
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 مقهى الموازنة في كينيا
 

قد تكون كينيا إحدى الدول القليلة التي يحتوي فيها القانون على أحكام خاصة 

.  بضعة مبادرات عن نتائج مرضية بالمشاركة العامة، في حين لم تتمخض إال  

إلى   الرامية  الجهود  قّوض  قد  آليات رسمية  بأن عدم وجود  االعتقاد  ويسود 

 .  اتباع نُهج تقوم على مشاركة المواطن
حيث  .   خير مثال على ذلك"  مقهى التشاور حول الموازنة"  وقد يكون مثال

حجر  "على أنها  'الشراكة الدولية للموازنة'ُوصفت هذه المبادرة التي أطلقتها 

الرامية إلى الجمع بين مختلف األطراف المعنية  "  األساسية في االستراتيجية

لمناقشة القرارات (  المجتمع المدني، القطاع الخاص، والقرارات الحكومية)

 .  المتخذة في عالقة بالموازنة ولمساءلة مقترحات الحكومة، واقتراح بدائل لها
في    باألحرى  بل  المشاركين،  عدد  في  واألساسي  الوحيد  العائق  يكمن  وال 

إدراج نتائج هذه االجتماعات التشاورية ضمن اإلجراءات الرسمية لعمليات  

وما لم يُضف القانون على هذه المبادرات طابعا إلزاميا يمنع  .   اتخاذ القرار

سيبقى   بدونها،  الميزانية  كيني"إعداد  في  الموازنة  جلسة "  امقهى  مجرد 

  96. توعوية 

 

 
 آليات مشاركة المواطنين في الشؤون المتعلقة بالمالية العامة في الفلبين

 

عملت الفلبين بجدّ على تعزيز مشاركة المواطنين في الموازنة.  وعلى امتداد  

العقد الماضي، أدخلت عدة إصالحات لتعزيز الصبغة التشاركية في مراحل 

التي تغطي مراحل  إعداد   الشاملة  للمشاركة  بذلك نموذجا  الميزانية، ومثّلت 

 اإلعداد والتنفيذ ومراجعة الحسابات.

حيث   المفتوحة،  الموازنة  مسح  تقييم  في  بوضوح  الجهود  هذه  وانعكست 

حصلت الفلبين على المرتبة الخامسة في العالم من حيث مشاركة المواطنين  

 مقياس الشفافية.نقطة على  100نقطة من   76مسجلة 

 وفيما يلي بعض أدوات اإلشراك الُمعتمدة: 

 اتفاق الشراكة حول الموازنة 

وهو اتفاق قانوني بين الوكاالت الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ينص  

على األدوار والمسؤوليات والتوقعات والحدود التي تحكم مشاركة منظمات 

 الموازنة.المجتمع المدني في مراحل 

وُطلب من منظمات المجتمع المدني أن تُبدي مالحظاتها ومقترحاتها بشأن   

برامج ومشاريع كبرى استنادا إلى البيانات المتعلقة بالموازنة واألداء. وتُؤخذ  

مقترحاتها وتوصياتها بعين االعتبار عند إعداد الموازنة. ويُعتقد أن أدوات من  

البرامج غير الفعالة وهو ما عزز بالتالي   هذا القبيل مّكنت من التعرف على

 الروابط القائمة بين المساهمات والُمخرجات والنتائج.  

 انطالق الموازنة من القاعدة 

يهدف هذا البرنامج إلى إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني  

وغيرها من األطراف في العمل مع المدن والبلديات، بغية تحديد المشاريع  

 لموّجهة والقادرة على تحقيق النتائج وإدراجها ضمن الموازنة الوطنية. ا

  3، وتوسع نطاقها في غضون  2012وقد بدأ العمل بهذه اآللية أول مرة سنة   

 سنوات ليشمل كافة البلديات والمدن في أنحاء البالد. 

وعلى الرغم من أن الفلبين تحقق على ما يبدو معدالت تفوق المعدل العالمي  

شاركة في المالية العامة، من الجدير بالذكر أن هذا التحول اقترن بخطة  للم

شاملة إلصالح نظام إدارة المالية العامة وصاحبته ثقافة المتابعة التي ترسخت  

  97بقوة في منظمات المجتمع المدني. 
 

 
 محادثات حول موازنة بريستول 

 

القرارات  في  المواطنين  تُشرك  مبتكرة  منصة  الميزانية  محاكاة  أداة  تُمثّل 

   DELIBالمتخذة بشأن الموازنة. وقامت الشركة المعنية بالديمقراطية الرقمية  

بتطوير هذه األداة واستخدمتها عدة حكومات ومنظمات محلية للتشاور بشأن  

 االعتمادات الحكومية. 

ل في المملكة المتحدة هذه األداة على أكمل وجه  واستغلت بلدية مدينة بريستو 

من   المواطنون  وتمكن  بريستول'.   موازنة  حول  'محادثات  مبادرة  وأطلقت 

في  العامة  النفقات  مواءمة  من  زر،  وبكبسة  التفاعلية،  المنصة  هذه  خالل 

مختلف المجاالت مثل التعليم وظاهرة التشرد ودعم المرافق السكنية، ورعاية 

وكب للتعرف المسنين  الفرصة  للمواطنين  وأتيحت  وغيرها.  المستضعفين  ار 

المحلية   بالموازنة  يتعلق  فيما  يتخذونها  التي  للخيارات  الفعلية  التبعات  على 

 والخدمات ومستوى الضرائب وفهم هذه التبعات. 

التعبير عن    السكان من  بريستول'  'محادثات حول موازنة  مبادرة   ومّكنت 

نفقات المستقبلية وهو ما عزز مشاركتهم وانخراطهم أولوياتهم على مستوى ال

، رئيس  Marvin Reesويرى  في القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.

بلدية بريستول، أن مبادرة 'محادثات حول موازنة بريستول' ترمي إلى إضفاء  

المزيد من الشفافية على الموازنة، وتعزيز انفتاحها وترسيخ الشعور باالنتماء  

التي  وا التحديات  مواجهة  في  دورا  لهم  وأن  السكان  صفوف  في  لمشاركة 

    تعترض مدينتهم يدا بيد.  

كما تُمّكن هذه المنصة المؤسسات اإلدارية من الحصول على تعقيبات كّمية   

ونوعية بشأن خيارات اإلنفاق في شكل جداول بيانات يُمكن تحليلها ومراعاتها 

 98عند اتخاذ القرارات.

 

  هذه تكرار  إمكانية حول المشروعة واألسئلة الدائر  الجدل  من الرغم على

  من أساسيا عنصرا العامة السياسات  في المواطن مشاركة مفهوم يبقى التجارب،

.  المستدامة  والتنمية الديمقراطية وتكريس العامة المالية بإدارة  النهوض عناصر

 لقناعتها  العامة، الحياة في المواطنين مشاركة تعزيز  إلى دول  عدة وتسعى

  وتقديم التخطيط تحسين  في فقط تساهم  لن المواطنين  مساهمات بأن الراسخة

  إشراك على  أيضا ستساعد  ولكنها  الناخبين، اختيارات على  والتأثير الخدمات

 .أكبر بدرجة واالستقرار السالم تأمين  وعلى الجميع

  ميثاق ضمن المواطنين مشاركة 2014 سنة  الدولي  النقد  صندوق وأدرج 

  والتنمية التعاون منظمة طبقته ما وهو (  3.3.2 المبدأ) العامة المالية شفافية

  ح، :  4 الجزء) الموازنة شفافية تحقيق  أدوات مجموعة على  أيضا االقتصادية

  من جديدة  مجموعة 2017 سنة  للموازنة الدولية الشراكة وأضافت( ي ط،

 الحكومات تبذلها التي الجهود  تقييم بهدف المفتوحة الموازنة مسح  إلى التدابير 

  وأرست 99.  الموازنة مراحل في المدني المجتمع ومنظمات المواطنين  إلشراك

  شمولية أكثر إطارا 2016 سنة مؤخرا  العامة المالية لشفافية العالمية المبادرة

   100.  ئيسيةر  مبادئ  10 لـ ويخضع العامة السياسات في المواطنين لمشاركة

  تُبيّن   ،10  رقم  الجدول في الوارد النحو على المبادئ،  هذه  أن في  غرابة وال

 في اإلسهاب يبعث  وقد . المواطنين ومشاركة الشفافية  بين الجوهري الرابط

 . االرتباك على  المعايير نطاق  توسيع

 

 

 

 

 

 

 لمبادئ العشرة لمشاركة المواطنين في سياسات المالية العامة وفقا للمبادرة العالمية لشفافية المالية العامة  :9 رقم الجدول

 : الشرح :المبدأ

إتاحة  

 المعلومة

بالمالية العامة وغيرها من البيانات ذات الصلة كاملة، في أشكال وبآليات يسهل على  تسهيل مشاركة المواطنين بشكل عام عن طريق نشر المعلومات المتعلقة 

 .الجميع الحصول عليها وفهمها واستخدامها، وقابلة لالستخدام وإعادة االستخدام والتحويل، ال سيما تحويلها إلى صيغ البيانات المفتوحة



إفريقيا وشمال األوسط الشرق  في الموازنة شفافية حول دراسة         
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اعل لتعليل الغرض منها، وتوضيح نطاقها وحدودها ونتائجها المرجوة ومراحلها وجدولها الزمني، باإلضافة إلى توفير المعلومات كاملة بشأن كل مشاركة والتف االنفتاح 

 . النتائج المتوقعة والفعلية لمشاركة المواطنين 

م، ويشمل ذلك الفئات واألفراد الذين يعانون من  اتخاذ إجراءات استباقية الستخدام عدة آليات تُمكن من الوصول إلى المواطنين واألطراف غير الحكومية إلشراكه الشمولية

ثني والدين والنوع  اإلقصاء والهشاشة عادة، وأصوات من يندر اإلصغاء إليهم، دون أي تمييز على أي أساس، بما في ذلك الجنسية واألصل العرقي واالنتماء اإل

 .  المواطنين على أساس موضوعي بصرف النظر عن مصدرهااالجتماعي والتوجه الجنسي واإلعاقة والسن والطائفة؛ مع مراعاة مساهمات 

احترام  

طريقة  

التعبير  

 الذاتي  

حسب ما يحبّذونه،  السماح لألفراد والمجتمعات المحلية، بما فيها المتضررة بشكل مباشر، ودعمهم للتعبير عن مصالحهم على طريقتهم، واختيار سبل إلشراكهم 

 . ن تعبّر نيابة عن اآلخرينمع اإلقرار بأن هناك فئات يحق لها بأ

التوقيت  

 المناسب

فيها الخيارات تخصيص ما يكفي من الوقت خالل مراحل الميزانية والسياسات ليدلي المواطنون بدلوهم في كل مرحلة منها؛ وإشراكهم في مرحلة مبكرة تتعدد 

 .  الممكنة؛ وعدم االقتصار على جولة واحدة من المشاورات عند االقتضاء

راتها والتنازالت،  دعيم كل مشاركة يقوم بها المواطنون بتوفير كافة المعلومات ذات الصلة، وتسليط الضوء والتعريف بأهم أهداف السياسات وخياراتها واختيات العمق

دة وفي الوقت المناسب على  مع تحديد التداعيات المحتملة على المستوى االجتماعي واالقتصادي والبيئي، وإدراج وجهات نظر متنوعة؛ وإبداء مالحظات محد

 .  مساهمات المواطنين وكيفية إدراجها ضمن السياسات أو النصائح الرسمية أو عدمه

 .  استخدام مزيج من آليات اإلشراك على نحو يتناسب مع نطاق المسألة أو السياسة المعنية وتأثيرها التناسب

لة عبر الزمن؛  تجري جميع الكيانات الحكومية وغير الحكومية عمليات منتظمة ومتواصلة إلشراك المواطنين من أجل تعزيز تبادل المعلومات والثقة المتباد االستدامة

اسة المالية العامة؛ وإدراج مشاركة المواطنين ضمن المؤسسات حيثما كان ذلك مناسبا وناجعا، مع الحرص على أن تؤدي المشاركات إلى مراجعة قرارات سي

 واستعراض هذه التجربة بشكل دوري وتقييمها لتحسين مشاركة المواطنين في المستقبل؟ 

 .  الحرص على أن تتكامل آليات المشاركة العامة وإشراك المواطنين وتعزيز فعالية نُظم الحوكمة والمساءلة المعمول بها التكامل

المقابلة  

 بالمثل

يانات الحكومية وغير الحكومية التي تنخرط في أنشطة المشاركة العامة منفتحة بشأن مهامها ومصالحها التي تسعى إلى تعزيزها،  يتعين أن تكون جميع الك

 . واألطراف التي تمثلها؛ كما عليها أن تلتزم بكل قواعد المشاركة المتفق عليها وتحرص على اتباعها؛ وأن تتعاون لتحقيق أهداف المشاركة

 http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles ،  ادرة العالمية لشفافية المالية العامة، مبادئ مشاركة المواطن في سياسات المالية العامةالمرجع: المب
 

 

 

  المجتمع  ومنظمات المدني المجتمع به  يضطلع دور أي

 المحلي؟ 

  آليات إدراج إغفال إلى آلخر،  أو لسبب القرار، وأصحاب الحكومات تنزع   قد 

 مطالب مراعاة ضرورة إلى التنبّه عدم  إلى  أو المؤسسات ضمن المشاركة

  المدني  المجتمع منظمات على يتعين  الذي الوقت بالضبط  هو  وهذا .  المواطنين

  الرغم وعلى .  محوري بدور وتضطلع فيه تتدخل  أن المحلي المجتمع ومنظمات

  أنها إال الحكومي، للعمل" الناقد"  أو" الخصم" بمثابة أحيانا تُعتبر قد  أنها من

 الصبغة إضفاء  في يساهم  ثالثا طرفا بصفتها  التمكين إلى تحتاج ذلك،  عكس على

 الحكومات بين  عملوال الحوار ويُسّهل الميزانية مراحل على الديمقراطية

  المجتمع منظمات تُبلّغ  أن  يُمكن المثال، سبيل فعلى.  بينهم وفيما والمواطنين

(  وغيرها الريفيات، النساء اإلعاقة، ذوي ) بعينها مستضعفة فئات صوت المحلي

 المساواة  من أكبر درجة تضمن  سياسات  إلى للتوصل الضغط تمارس وأن

 .  والشمولية

  على تقتصر أال  المحلي المجتمع ومنظمات المدني  المجتمع لمنظمات ويمكن 

 ائتالفات ضمن تعمل  أن لها يمكن   بل للمواطنين،  الفردية المشاركة مسألة

  المناصرة لجهود والسياسي االجتماعي األثر وتعزيز ضغط مجموعات لتشكيل 

 : متشعّب بدور  تضطلع  أن ويمكن.  الميزانية بشأن

 السياسات إلصالح جماعات أو  فرادى الضغط تمارس أن بإمكانها  إذ  +

  بشأن الشعبية  القاعدة عن الصادرة المعلومات تتيح وأن  وبلورتها،

 والمجتمعات المواطنين مع عالقاتها طريق عن واألولويات االحتياجات

 خطة في التقدم  إحراز على سيساعد ما وهو  القطاعات، ومختلف المحلية

 . الميزانية إعداد مرحلة خالل سيما  ال المواطنين،  إشراك

 الحكومة أداء ترصد  التي الرقابية الجهات بدور تضطلع أن بإمكانها  إذ  +

  تنفيذ متابعة خالل من سيما ال المساءلة، أطر  تعزيز في  تساهم وأن

 .فيها والتدقيق الحكومية الشراء وعقود  الميزانية

  الموازنة فهم  تسهيل خالل من تثقيفي بدور تضطلع أن  لها ويمكن  +

 . للمواطنين تُتاح والتي بالموازنة المتعلقة المعلومات تبسيط  على والمساعدة

  تحسين  على سيساعد  ما وهو  خدمات تقدم  أن المنظمات لهذه يُمكن ختاما، +

 .   قيمتها ويعزز الدولة  تقدمها التي الخدمات تقديم  جودة

 المنظمات هذه  اضطالع وسياسية   ومؤسسية  قانونية عوامل عدة تعرقل ولكن

  وهو إفريقيا، وشمال  األوسط الشرق منطقة في سيما ال  فعال، نحو على  بدورها

 . التالي القسم في بالتحليل سنتناوله ما

 من إفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة مكانة أي

 التشاركية؟   الموازنة حيث

  في أفريقيا وشمال   األوسط الشرق لمنطقة المتواضعة التجربة تحليل  يمكن  ال

  إذ.  والتاريخي السياسي سياقها  إلى الرجوع دون  التشاركية الموازنة مجال

  المطالب عن 2011 سنة  أوائل في  بالمنطقة عصفت التي االضطرابات نجمت

http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles


الدولية الشفافية  منظمة          
 

 

 

 

 

 

  فشل  يكن ولم.  القرارات اتخاذ في المواطنين مشاركة بتعزيز الحاشدة

 االضطرابات عنه كشفت الذي مواطنيها، احتياجات تلبية في الحكومات

  أيضا  كان بل  السياسي، اإلقصاء عن فقط ناتجا االستقرار، وانعدام االجتماعية

  وعلى .  فعال نحو  على الموارد إدارة على الحكومات لعجز واضحة نتيجة

  في يكمن األهم  التحدي  أن 101  يُعتقد ديمقراطية، أكثر نُظم باتجاه الطرق مفترق

  ما وهو الوطنية  السياسات أولويات لتحديد وممنهجة رسمية  مشاركة آليات تنظيم 

 العامة، المالية إدارة مستوى على خاصة هيكلية إصالحات تطبيق" 1'  يستوجب

 مختلف إشراك' 3' العامة، بالمالية  تتعلق ومعلومات بيانات عن  الكشف' 2'

  نُظم  تعزيز' 4' القرارات، اتخاذ عمليات في معنيةال األطراف/السكانية الفئات

 .وإعمالها المساءلة

  اتخذت  الحكومية، الثغرات حيث  من الملحوظة الشبه أوجه من الرغم  وعلى 

  بين ومن . التحديات من مختلفة أنواعا وواجهت مختلفة مسارات المنطقة دول

  انعدام وقع على وتونس  لبنان عاش الدراسة،  بهذه المشمولة األربع الدول

  احتواء  من والمغرب األردن من كل تمكن حين  في المستمر السياسي االستقرار

  االجتماعية الضغوطات من االستفادة من تونس  وتمكنت.   االجتماعي االستياء

  تحسن في انعكس ما وهذا . وتشاركية ديمقراطية أكثر منظومة إلى لتحولها

 جهة ومن(.  2 الفصل إلى الرجوع) المواطنين مشاركة مقياس على درجتها

  ضمن تشاركي نهج إدراج في صعوبة واألردن  المغرب وجد أخرى،

 الماضي العقد خالل بُذلت التي الملحوظة الجهود  من الرغم على المؤسسات

 حوار إقامة على عاجزا الركب آخر في  لبنان يزال  ال حين  في الشفافية، لتعزيز

 . بالحيوية مفعم مدني ومجتمع الدولة مؤسسات بين مفيد

 في ونجاعتها المواطنين  مشاركة مبادرات نطاق تقييم

 المنطقة  أنحاء مختلف

  يتبين إفريقيا،  وشمال األوسط  الشرق منطقة تشهدها التي التفاعالت معاينة عند  

  أنها وحتى تعزز قد  األخير العقد  هذا  خالل المدني المجتمع منظمات حضور أن

 مخططات عجلة  حركت أنها كما. الدولة منه تُدار الذي البرج اختراق من  تمكنت

  تعزيز مستوى  على النجاح من القدر نفس تحقق  لم ولكنها. العامة المالية شفافية

 ضعف تفاقم  وعموما،. المواطنين لمشاركة والمؤسسية الرسمية اآلليات

 الحكومة  بين قيّم  تفاعل حدوث  من  تُمكن التي الفرص ندرة جراء المشاركة

 مالحظاتهم إبداء من المواطنين  تمكن  ُمهيكلة منابر وغياب المدني  والمجتمع

  بصرف األربع،   الدول في الحالي الوضع ونتج . بالموازنة المتعلقة المسائل  بشأن

  توازن" من  نوع عن  منها، كل  في المواطنين مشاركة مستويات عن النظر

  الرئيسي المعرقل السياسية اإلرادة ضعف مثل العرض، مستوى فعلى".  السوق

  من قليلة ثلة  إال  ترغب  لم الطلب، مستوى  على أما. الحكومية للمبادرات

  العلم  مع بالميزانية، المتعلقة المسائل في االنخراط في المدني المجتمع منظمات

  المجتمع  فمنظمات: قائمة تزال  ال  المناصرة جهود مستوى على الفجوة أن

  ونشر المعلومة توفير  مجرد من نشاطها  لتحول مستعدة دائما ليست المدني

  السياسات بلورة  على تساعد  أن شأنها  من التي المناصرة على  العمل إلى الوعي

 . والمساءلة اإلنفاق صعيد على أفضل نتائج وتحقق العامة

 الموازنة بمسائل  لالهتمام  المدني المجتمع دوافع  اقتصرت األردن، وفي 

  فرقة وأطلقت.   األخيرة السنوات خالل المانحة الجهات تمويل على باألساس

  هذا  في هامة مبادرة  2015و 2013102 سنتي بين  المالية الخدمات متطوعي

  بين  تجمع شراكة)  للموازنة األردني التحالف قدرات تعزيز على  وركزت الصدد

 إصالحات لتطبيق الدولة ومؤسسات(  أردنية حكومية غير منظمة عشرة حوالي

  حيث للغاية، واعدة  نتائج المبادرة هذه وحققت.  الموازنة شفافية تعزيز إلى ترمي

 لموازنة مشتركا وتوزيعا مشتركا إصدارا ' 1' األولى للمرة األردن شهد

 تقرير  نشر" 2' مباشر، بشكل منها  المستفيدين  عدد  ضاعف ما وهو  المواطن،

  انضمام' 3' ، 2016 سنة األولى للمرة السنة منتصف في بالنتائج  اإلبالغ 

 في وانخراطه المعلومات على بالحصول تتعلق  دولية  اتفاقيات عدة إلى األردن

  حقق قد األردن أن  وتبيّن. المفتوحة الحكومة شراكة غرار على دولية  مبادرات

  تمكنت كما.  المفتوحة الموازنة مؤشر مقياس على هائلة قفزة الفترة نفس في

 الحكومة بين  إيجابي تعاون نحو  الدفع من المالية الخدمات متطوعي فرقة مداخلة

  بتعزيز المطالبة على جهة من المدني المجتمع شجعت حيث المدني،  والمجتمع

 االنخراط على  أخرى جهة من الدولة مؤسسات وحثت فعليا، وتكريسها الشفافية

  تنطوي   أوال،: أساسية نقائص ثالثة إلى اإلشارة يتعين ولكن. تشاركي نهج في

  موازنة على وليس  الموازنة شفافية  لتعزيز تشاركي نهج   على المبادرة هذه

  تمويل على كثيرا  جهودها في المدني المجتمع منظمات عولت  ثانيا،  تشاركية؛

 على الحكومة شجع  ما ثالثا،  المشروع؛ هذا  استدامة قّوض وما المانحة الجهات

  عليها اإلشراف دولية حكومية غير  منظمة تولي  هو المبادرة هذه في االنخراط

  ووصلت . المحك على الوطنية السمعة أن  الحكوميين للمسؤولين عنى ما وهو

  على فّوت ما وهو التمويل،  انتهى حين  مسدود طريق إلى برمتها المبادرة

  المؤسسات ضمن تشاركية موازنة إلرساء  واعدة  تجربة خوض  فرصة األردن

 .  والنظم

 منظمة  حاولت حين ، 2008  سنة  أخرى قيّمة مبادرة أُطلقت وأن وسبق  

  وعلى. المحلي الصعيد  على التشاركية الموازنة مفهوم تطبيق األردن  - الشركاء

  من أمريكي دوالر مليون  2,5 تخصيص  من  المشروع تمكن  من الرغم

  ظلت المحلي، الصعيد على المواطنين أولويات إليصال  البلدية التمويالت

  وعلى. المالي الحيز نقص جراء باألساس وتعرقلت النطاق ضيّقة المبادرة

  إلى متدنيا المسائل هذه  بأهمية العام الوعي مستوى  بقي الجهود، هذه  من الرغم

 . اليوم  هذا

.  المواطنين مشاركة صعيد على الركب آخر في يزال  ال لبنان أن  الواضح ومن

  في 2016و 2006  بين الدولة موازنة على المصادقة في البالد فشل تسبب إذ

  وقوض العامة والمالية االقتصادية الشؤون في المواطنين مشاركة إضعاف

.   الموازنة مراحل على أكثر التعرف على المدني  المجتمع منظمات قدرات

  لذلك الوخيمة التداعيات  وتمخضت. العام النقاش على السياسية التوترات وغلبت

  في التقنية الخبرات في ضعف عن سنوات عشر مضي  بعد البالد  والتيتعيشها

  وضياع  االقتصاد، في المختص واإلعالم المدني المجتمع منظمات صفوف

 المجتمع ومنظمات الحكومية المؤسسات بين الفجوة وتعّمق المكتسبة، المعارف

 أواخر في مسبوقة غير اقتصادية أزمة  شبح لحلو بوادر أولى وبدأت . المدني

  امتداد  على  ذلك  وانعكس. بالمساءلة بإلحاح المطالبة إلى ودفعت  2017 سنة

  المدني  المجتمع منظمات نظمتها  التي المكثفة األنشطة في  الماضيتين السنتين

 . المناسب المسار على البالد  لوضع  كافية  تكن لم  ولكنها الموازنة، شفافية لتعزيز

 بيانات إتاحة من  2018 سنة  103 أُطلقت التي"الغربال مبادرة"  وتمكنت  

  أن بعد  عليها، االطالع  المواطنين  على  يسهل  إلكترونية  منصة  ضمن الموازنة

  وتعمل PDF صيغة في صفحة  1000 من  أكثر ضمن غالبا تُنشر كانت

  تطبيقا باإلنفاق، المتعلقة الفعلية البيانات جمع  على بجدّ  الحكومية غير المنظمة

  وعلى.  2017 سنة  عليه المصادقة  تمت  الذي المعلومات  على الحصول لقانون

  ُسجل المعلومات، هذه مثل  على الكشف عن العامة اإلدارة عزوف من الرغم

 .  تغييرا العقلية  تشهد أن  المتوقع ومن  التحّسن  بعض

 يخاّلن مراحلها رقمنة وضعف الموازنة مستوى على الهيكلية الثغرات ولكن 

  االقتصادي التصنيف  يسمح ال  المثال، سبيل  فعلى. المعلومات  إتاحة بمبدأ

  األساس، هذا وعلى . الرئيسية  اإلنفاق لفئات واضح بتحليل حاليا به المعمول

 مختلف في المشتتة البنود عشرات  تحديد الموظفين تكاليف حجم تقييم   يستوجب

 .وحوسبتها الموازنة أقسام

 الموازنة قضايا مناصرة مجال في اللبناني المدني المجتمع تجربة  تبقى وعموما،

  لتعزيز اللبنانية  الجمعية تبلذها  التي الجهود وبعض الغربال مبادرة على مقتصرة

 بإمكانها التي المدني المجتمع منظمات ائتالف تكوين إلى والرامية الشفافية

  اليوم  األولويات وتركز. فيها المواطنين ومشاركة الموازنة بشفافية  النهوض

 القائمة الممارسات ذلك في بما) العامة المالية إدارة نظام بإصالح التعجيل على

  أصبح الذي الحكومية المشتريات قانون على والمصادقة الشفافية، على بالكامل

  المفاوضات ظل  في نولك ،(بالموازنة متعلق  أساسي قانون وبلورة ضرورة،

  البند  هذا  يصبح قد  الدولي، النقد صندوق  دعم  على للحصول البالد  تجريها التي

 . المدني  والمجتمع الحكومة برامج   ضمن  قريب عما أولوية  ذا

  لقدر المتعطشة المدني المجتمع لمنظمات األبواب الثورة فتحت تونس،  وفي

  تتوق بدورها الحكومة وكانت. العامة والمشاركة والشفافية المساءلة من أكبر

   وقامت 104.  والشمولية والشفافية االنفتاح على قائم للحوكمة برنامج إلرساء

 المالية وزير أحدثها التي المفتوحة والحوكمة المالية للشفافية المشتركة اللجنة

'  1' في للمساهمة المدني  المجتمع منظمات أمام المجال بفسح  2013 سنة

  بوابة) المالية البيانات إلى الوصول سهولة  تحسين'  2' الدولة،  موازنة  تحسين

  المشاركة هذه  اتسمت ولكن. اإلصالحية الخطة بلورة' 3' ،(المفتوحة الموازنة

 تجاوب ومدى الراهن السياسي المشهد على واعتمدت  بالتذبذب لألسف

  عام بشكل المدني  المجتمع مشاركة تدّعمت ما وغالبا.  الُمعيّنين  المسؤولين

  في التقدم بإحراز يسمح  الذي  السياسي واالستقرار السياسية اإلرادة  بمستوى

 . اإلصالح خطط تنفيذ 

  التشاورية االجتماعات أولها. الذكر تستحقان  قيّمتين تجربتين تونس   وشهدت

  المدني  المجتمع منظمات بها بادرت التي الوطني المستوى على المفتوحة

 الحوكمة على  العمل خطة مسودة صياغة إلى والرامية الحكومة إليها وانضمت

 شراكة إلى تونس انضمام عقب  االجتماعات هذه  عقد  إلى  ودُعي.  التعاونية

  من  أكثر بين جمعت أنها إلى التقارير وتشير ، 2014 سنة المفتوحة الحكومة

  للسياسات الفعلية والخيارات المؤسسات وضع لمناقشة حكومية غير منظمة 40
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 المسار على  عمل خطط ثالث  وضع  من  تونس تمكنت الحين،  ذلك  ومنذ. 105

  ،2018-2016و  ،2016-2014 بين الممتدة الفترات  تشمل   بحيث الصحيح

  تطبيق  إلى البالد سعت  األردن، غرار وعلى  ثانيا، 106.  2020 - 2018و

  تطبيق تكرار  من بلديات   عدة وتمكنت.  المحلي الصعيد على التشاركية الموازنة

  تخصيص بشأن القرارات التخاذ تشاركي نهج  باعتماد" المرسى" تجربة

 المحلية السلطات بين   المستمر التواصل قنوات إرساء في ونجحت األموال،

 العام للنقاش تخضع  التي البلدية موازنة  من  الحصة كانت  ولكن.  والسكان

 107  .% 10 إلى 5  بين تراوحت حيث للغاية، متدنية والتفاوض

  فاق أداء تحقيق من  وتمكنها تونس تبذلها التي الجهود كل من  الرغم وعلى

 على والمشاركة الشفافية بتعزيز الُمطالبة ظلت والمغرب، ولبنان األردن

  السياق على كبير حد  إلى ومعتمدة اللحظة، ورهينة  ضعيفة،  التنظيمي المستوى 

 .الحكومية والمبادرات السياسي

 العامة، المشاركة مجال في المغرب في المدني المجتمع منظمات  تجربة وتبقى

  قضية مناصرة على األحيان أغلب في ومقتصرة متواضعة لبنان، غرار على

  اتخاذ في المشاركة تزال  وال. المعلومات على والحصول الموازنة شفافية

 للسلطة التقليدية القنوات في ُمكّرسة العامة السياسات وبلورة القرارات

 للديمقراطية تروج  حكومية غير منظمة عملت المثال، سبيل  فعلى. التشريعية

  نظام إصالح إلى الدعوة  على مواطنة، بدائل حركة  المغرب، في التشاركية

  الجنساني المنظور مراعاة' 1' ذلك ويشمل   2009 سنة منذ العامة المالية إدارة

  الحكم تمويل  إدراج' 3'و للموازنة، التنظيمي  القانون  تحسين'  2'و الموازنة في

  عدد  إال  يلتزم  ولم . األخرى المساعي من  وغيرها الموازنة، قانون ضمن المحلي

  بالدعوة مواطنة، بدائل  حركة مثل المحلية، الحكومية غير المنظمات من قليل

 والنقابات  البرلمانية  الكتل مع التعاون طريق عن المالية اإلدارة تحسين إلى

  الحكومية المؤسسات تزال ال  الجهود، هذه  من  الرغم وعلى.  السياسية واألحزاب

  في كافية مرونة تُبد ولم  الموازنة ضمن الخارجية المقترحات إدراج على عازفة

 . الموازنة في التحكم

  والحقوق اإلنسان حقوق في الحكومية غير المنظمات هذه معظم  وتختص

  إلى وما األطفال، حقوق المرأة، حقوق الالئق،  السكن في الحق) الديمقراطية

  بالموازنة المتعلقة المسائل في منها القليل القليل إال  يختص ال  حين  في.( ذلك

 على العامة المالية مجال في المتخذة القرارات اقتصرت وطالما. العامة والمالية

 في للمملكة العامة والخزينة الموازنة مديرية ودحد في المركزي المستوى 

 جهود ثمار جني من الحكومية غير المنظمات هذه  تتمكن لن ،108 المالية وزارة

  لها يسمح تصرف لهامش اإلدارات  هذه الفتقار نظرا اإلدارات، لدى المناصرة

 .  الحقوق هذه لتعزيز تخصيصها وإعادة  األموال بتخصيص 

  آليات بإرساء مزدوجة إجراءات اتخاذ المغرب في الفجوة هذه سد   وسيستوجب 

 وإتاحة المالي، والتخطيط السلطة  تقسيم   تنظيم وإعادة العامة للمشاركة رسمية

 .  الحكومية المؤسسات ضمن الموارد لتخصيص  أكبر حيّز

  الدول في للغاية ضعيفة وحدها الموازنة في العامة المشاركة تبدو وعموما،

  عدة وتونس األردن وشهد.  المركزي الصعيد على  منعدمة وشبه   األربع

  من ضئيلة  نسبة  على مقتصرة بقيت ولكنها المحلي؛ المستوى على مبادرات

  يتعين  يزال ال  المركزي، المستوى وعلى .  العام للتفاوض  تخضع  التي الموازنة

 حول النقاش طاولة على مقعدها تفتك  أن  المدني المجتمع منظمات على

 : التحديات من سلسلة  في تشترك األربع الدول  هذه أن إلى وتوصلنا.  الميزانية

  عامال يعد ما وهو   مالئم، سياسي لمناخ االفتقار أو السياسية اإلرادة ضعف +

:  الميزانية مراحل في المدني المجتمع منظمات مشاركة دون يحول حاسما

  عدة في العامة المالية إدارة نظام بإصالح الحقيقي االلتزام من  الرغم وعلى

 مشاركة أمام المجال فتح إدراج يقع  لم  ،(وتونس والمغرب األردن) دول

.  المدى قصيرة األولويات قائمة على الموازنة مراحل في خارجية جهات

  أن الواضح من  لبنان، مثل مسبوقة وغير متزامنة أزمات تواجه  دول وفي

  الموصدة األبواب فتح إلى الرامية األساسية اإلصالحات إلى تولى  األولوية

 . الدولية للمساعدات

  المؤسسات تألف  لم جهة، من ،التشاركي النهج مجاراة على القدرة ضعف +

 عزوفا تظهر ما وغالبا العامة للمشاركة المختلفة الطرق اعتماد الحكومية

  109. كاهلها الهيكلية اإلصالحات تثقل بينما  جديدة مبادرات على لالنفتاح

  في المدني  المجتمع منظمات خبرة محدودية أدت الطلب، حيث من أما

 العامة المالية بشؤون اإللمام على الفنية قدرتها وضعف المناصرة مجال

 تعرب لم  األربع،  الدول وفي.  التغيير  تحقيق على قدرتها تقويض إلى

 الموازنة بشؤون  اهتمامها عن الحكومية غير المنظمات من قليلة قلة سوى

  فنية وخبرة متخصصة معارف اكتساب من  منها أقل  عدد وتمكن

  أدى  وختاما،. وإصالحها الموازنة قضايا مناصرة مجال في الستثمارها

  تعويال أكثر جعلها إلى بدوره  المدني المجتمع منظمات استقاللية ضعف

  منع ما  وهو التمويل، تحصيل نحو والسعي المانحة الجهات أولويات على

  تعرب  لم  األربع، الدول  وفي.  الموازنة  في المشاركة  أنشطة تمويل   استدامة

 الموازنة بشؤون  اهتمامها عن الحكومية غير المنظمات من قليلة قلة سوى

  فنية وخبرة متخصصة معارف اكتساب من  منها أقل  عدد وتمكن

 .وإصالحها الموازنة قضايا مناصرة مجال في الستثمارها

  الثورة، فعقب. تونس  في النفط  عقود  مسألة للنظر، الملفتة األمثلة بين ومن

  إلشعال كافيا كان ما وهو النفط عقود  على باالطالع المطالبة األصوات ارتفعت

.   البالد  واليات بعض   في شغب أعمال وظهور الشوارع  في االحتجاجات فتيل

  العقود  جميع الطاقة وزارة نشرت الشعبية، المطالب  مع التفاعل إطار وفي

 هذه إتاحة حال  لألسف، ولكن.  الغرض لهذا مخصصة إلكترونية بوابة  ضمن

  الذي  الوحيد المنطقي التفسير ولعل.   النسيان طيّ  في المسألة ذهبت العقود،

  هذا في معارفها ضعف في يكمن  المدني المجتمع منظمات تحّرك عدم  يبرر

  من تتمكن  ولم المطالبة مجرد من  أبعد  إلى  الذهاب عن عجزت إذ. المجال

  يتعلق فيما سيان واألمر.  المساءلة مطلب إلى الشفافية مطلب من االنتقال

 للمعارف تفتقر التي الحكومية غير المنظمات تتمكن لم إذ العامة، بالمشاركة

 .المجال هذا في خبرة يملكون  حكوميين مسؤولين  مع التفاوض من الكافية

  الميزانية من  هامشي جزء سوى  للحكومة يُتيح ال  الذي المالي الحيّز ضيق +

 والمغرب وتونس األردن  من  كل يعاني: العامة المفاوضات على لعرضه

  نسبة أن  العلم  مع مستدام، مسار على  المالية الشؤون وضع عن العجز من

 جانب  إلى والرواتب األجور نفقات جراء تُستنزف  العام المال من كبيرة

  التي القليلة المبادرات في المالية الصعوبات نفس  وظهرت. الدين خدمة

 .أيضا المحلي  المستوى  على أُطلقت

 منظمات تُمّكن  التي الُمهيكلة التواصل  وقنوات  الرسمية اآلليات غياب +

  يبذلها التي  الجهود أن  يعني ما وهو: بآرائها اإلدالء  من  المدني المجتمع

 المغرب  في المحلي الحكم وباستثناء.  مستدامة  وال ممنهجة ليست الطرفان

  عليها المنصوص القانونية األحكام في ضعفا األربع  الدول  سجلت وتونس، 

 المشاركة إلزامية تُكّرس أن شأنها  من التي للموازنة التنظيمية األطر في

 . الدولة موازنة في

  في: اإلصالحية اإلجراءات لجميع مشترك اختبار وهو ،التغيير مقاومة +

 اإلصالحات، تطبيق في صعوبة  ويجد  مكباّل الدولة جهاز فيها يكون منطقة

  عن  ناهيك  عملهم، طرق تغيير  الحكوميين المسؤولين  مطالبة الصعب من

  وقد . القرارات  اتخاذ صالحية مشاركتهم  من اآلخرين بتمكين مطالبتهم

 باعتبار تشاركي،  نهج باعتماد  البلديات أعوان إقناع  السهل من  يكون

 اإلدارة إقناع  هو واألصعب. والمواطنين المحلية السلطة بين التقارب

  ليس  ولكنه  السياسات، بلورة في المشاركة من  المواطنين بتمكين العامة

 سياسات عدة  في المدني المجتمع منظمات مشاركة باعتبار بالمستحيل

 المالية وزارة إقناع ولكن(. االجتماعي نالضما التعليم، الصحة،) قطاعية

 العامة المالية سياسات  بمناقشة المختصة الحكومية غير للمنظمات بالسماح

 نجاح في ستتحكم التي العوامل أكثر وتكمن .  تعقيدا أكثر أمر وتوجهاتها

  تقوم عالقة ربط على  المدني المجتمع منظمات قدرة في المستقبل  في ذلك

 على  الحصول  صعوبة. الحكومة في القرار أصحاب أهم  مع الثقة على

  بل  فحسب، المدني  المجتمع على تقتصر  ال   الصعوبة هذه ولكن المعلومات

 على  الدولة وحرص المعنية، األطراف كافة بين  فيما التعاون تستوجب

 . المفتوحة بالبيانات المتعلقة الالزمة اإلصالحات بإدخال المبادرة
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 قُدما؟ الُمضيّ  إلى السبيل كيف

 

  لتحقيق هاما عامال يكون  أن الموازنة على الشفافية من  المزيد إضفاء شأن  من .

  ليس ولكنه عامة، سياسة أي وبلورة الموازنة مراحل في العامة المشاركة

 على شرطان  والقيادة  السياسي االلتزام( 1.  )ذلك سيُحقق  الذي الوحيد الشرط

  في حاسم بدور والمؤسسي  القانوني الهيكل يحظى( 2. )األهمية  من القدر نفس

  من  المدنية الحريات تقع ( 3. )الطويل  المدى على المشاركة استدامة تحقيق

  في الميدان على تعمل  التي المدني المجتمع  منظمات وعدد  اإلعالم حرية حيث

  في به المعمول للنظام العام  األداء يشكل ( 4. )التشاركية الديمقراطية صلب

  مبادرة أي نتيجة يُبلور أن  شأنه من إذ بدوره حاسما عامال العامة المالية إدارة

 . تشاركية

  وشمال األوسط الشرق حكومات دفعت التي العوامل

 ذلك من منعتها أو الشفافية لتحسين إفريقيا
  الدول في بالموازنة المتعلقة والممارسات التشريعات في المعمق  البحث توصل

 للعوامل هامة إشارات إلى الدراسة هذه تركيز محور تشكل التي األربع

  أهم  يلي وفيما. العامة المالية شفافية تحسين  على الحكومات حثت التي األساسية

 : إليها توصلنا التي العوامل هذه

  إعادة فرصة أتاح مما للموازنة أساسية  قوانين  واعتماد التشريعات تغيير +

  مستويات بين   التنسيق وحّسن  القانونية، واإلجراءات النصوص  في النظر

 المالية المخاطر  ومراقبة المتوسط المدى  على التخطيط وعزز الحكومة،

 .  أساسي كشرط الشفافية بتكريس أخيرا وسمح  وإدارتها،

 المفتوحة الحكومة شراكة غرار على الدولية  المبادرات إزاء الدول  التزام +

  التنسيق إطار في العمل على  المدني والمجتمع الحكومات دفع   ما وهو

 ومساءلتها تجاوبها  وتعزيز الحكومات مع  التواصل  تسهيل   بهدف  الوثيق،

 العمل وخطط الرسمية االلتزامات هذه  شأن من كما. المواطنين أمام

 .الشفافية إلزامية تكرس أن عنها الناجمة

 طريق عن إما الخارجي، التمويل اجتذاب  إلى الدول حاجة فرضت كما 

 على ضغطا الرسمية،  اإلنمائية المساعدات أو المباشر األجنبي االستثمار

 فالمخاوف. الموازنة أموال إدارة في طريقتها شفافية لتعزز الحكومات

 عامل وغيرها  والنزاهة لألموال الناجع واالستخدام بالفعالية المتعلقة

  ثقة زادت شفافيتها،  الدولة عززت كلما إذ. األجنبي التمويل يحكم  رئيسي

 المجال وفُتح تجتذبهم،  الذين  والمانحين  المستثمرين عدد وزاد  فيها اآلخرين

 . االقتراض  شروط  بشأن للتفاوض أمامها

 ظهرت التي واالجتماعية الشعبية واالحتجاجات االنتفاضات  زادت كما +

  العامة نفقاتها  عن لتبلغ  الحكومات على الضغط في األخيرة السنوات خالل

 اإلطاحة الدول  بعض  وشهدت. ُممنهج وبشكل انفتاحا أكثر نحو على

  وسوء  بالفساد  تتعلق فضائح جراء الحكم بمقاليد تمسك التي بالحكومات

 .الضرائب دافعي أموال في التصرف

  عدة على األخيرة السنوات خالل  تدريجيا المحرز التقدم من الرغم على ولكن

  وسياسية وهيكلية مؤسسية صعوبات عدة تواجه الحكومات تزال  ال  مستويات،

 . العامة والمشاركة بالشفافية يتعلق فيما

  الستقالليتها  النسبية المحدودية  من تعاني اإلشراف مؤسسات تزال  وال +

  وأن بالكامل بدورها تضطلع أن دون  تحول التي عملها ونطاق وقدراتها

  يفاقم ما وهو  والفساد، واالحتيال االستغالل  سوء من فعليا العام المال تحمي

" نظافة"  لضمان ضروريا يُعدّ   الذي والتوازنات الضوابط منظومة ضعف

 . الحكومات

  والفساد الدولة  على االستحواذ وحتى  السياسية  اإلرادة  ضعف ويبقى +

  الرغم على  الشفافية، تحقيق أمام األكبر  العائق الحاالت، بعض في السياسي

  من الدولي والمجتمع المحلي المستوى  على الفاعلة األطراف تمارسه مما

 الفساد  الدولة تُجابه أن النادر من  دول، عدة وفي. الحكومات على ضغط

  أو  أفراد فيه المتورطون  يكون حين بالعقاب المشروع غير واإلثراء

  نفقات من% 60 أُسند  المثال، سبيل فعلى.  سياسية انتماءات ذوي شركات

 شركات  10  إلى 2018و 2008 بين  لبنان  في اإلعمار وإعادة  التنمية

  حظيت بينما  العقود،  جميع من%  23  بنسبة فقط شركتان وحظيت فقط،

 110.  تفضيلية بمعامالت الشركات معظم

  وأثبت الشفافية، مطالب احتواء إلى طويلة لفترة  السياسية القوى سعت +

  منطقة أنحاء مختلف افي الدولة شؤون   في المواطنين تدقيق ضعف التاريخ

  بتغييرات، اليوم المجتمعات تمر ولكن . إفريقيا وشمال  األوسط الشرق

  إلى ويتطلعون حكوماتهم شؤون في إشراكهم عزيزبت   المواطنون ويطالب

 المالية للمعلومات متكاملة منظومة غياب ويُمثّل .  أكبر نحو على مساءلتها

 الوقت في والصادرة الموثوقة البيانات في نقص عنه نتج هيكليا تحديا

  التقارير وإعداد تنفيذها ومتابعة الميزانية بإعداد يتعلق فيما المناسب

 . بشأنها

 المعايير مع اإلبالغ  معايير تتماشى  ال  دول، عدة في الحال هو وكما +

  المنشورة الموازنة  بيانات قابلية على مباشر  بشكل  يؤثر  ما وهو  الدولية،

 . ونجاعتها للمقارنة

 والجهات البرلمان مد  في صعوبة الحكومات وجدت المتعددة، األسباب ولهذه

. المالي موقفها  بشأن  قراءتها وتسهل ومتكاملة دقيقة بتقارير والمواطنين المانحة

 الشفافية تعزيز  نحو السعي  ولكن . الشفافية مسار عرقل  ذلك  أن شك  وال
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 مسار  هو  بل .  ذاته  حد في هدفا ليس العامة المالية  شؤون في والمشاركة

  على اإلنفاق نتائج  ولتحسين العام، المال في الحكومة تصرف لتحسين  ضروري

 . المساءلة من  أفضل مستوى ويحقق المواطنين احتياجات يلبي  نحو

  في نجحت التي الدول  أن  نستنتج أن  يمكن الدول،  مختلف تجارب إلى وبالرجوع

  تحسين بهدف  ومشتتة معزولة إجراءات تتخذ لم ملحوظ بشكل  درجاتها  تحسين

  موسعة إصالحية خطة ضمن ينخرط  تمّشيا  اعتمدت بل.   والمشاركة الشفافية

 .    العامة والمشاركة الشفافية لتحسين  مالئما عاما مناخا تُكّرس

.   ذلك لتحقيق ضروريا أمرا قيّمة توصيات تقديم  يكون  قد المنطلق، هذا ومن

 العوامل تعزز شاملة إصالحية خطط بلورة على العمل يكون قد جهة، فمن

 خاصة فيها، النجاح يصعب ومعقدة شاقة مهمة الشفافية  تحقيق على المساعدة

  االستقرار انعدام ومن  مؤسساتها قدرات ضعف من أصال تعاني التي  الدول في

 المرجوة النتائج تتحقق ال  قد  أخرى، جهة ومن.  لبنان  غرار على السياسي،

  المهام تعقيد درجة  على تعتمد  متجّزئة، إصالحية إجراءات إلى الدعوة بمجرد

 . بها الُمضطلع

  األوسط الشرق منطقة لدول يمكن  عما نتساءل الشائك، الوضع هذا  ظل وفي

  نحو على العامة  والمشاركة الموازنة شفافية لتحسين  تفعله أن إفريقيا وشمال

 في البنّاءة المشاركة شكل  لتتخذ الشعبية االحتجاجات وجهة تغيير على  يساعدها

 السياسات؟  بلورة

  القسم هذا يعرض  الدراسة، هذه إطار في أُجري الذي التحليل إلى استنادا 

  أداء تحسين  في تساهم  أن  شأنها من والتي  للتنفيذ  القابلة التوصيات من مجموعة

  للمشاركة المتاحة والفرص المعلومات المواطنين على تعرض وأن الحكومات

 .أشمل تنمية نحو الطريق سيمّهد  ما وهو العامة،

 السريعة  الحلول على التعّرف
  نشر  من تستفيد أن  في األربع  الدول على  ينطبق الذي المشترك الحل يتمثل 

  وأن  المناسب، الوقت  وفي ممنهج نحو على بالموازنة المتعلقة الوثائق جميع

 الصادق التزامها على تبرهن وأن المفتوحة، البيانات  تكنولوجيا في تستثمر

 اإلشراف مؤسسات من كل  تدقيق  على تجريها  التي العمليات بعرض

 .  والمواطنين

  أن له يُمكن الموازنة، شفافية مجال في لألردن المرضي األداء تعزيز إطار وفي

  هذه  بعض يلي وفيما. اآلن إلى أحرزه الذي  التقدم لمواصلة سريعة  تدابير يطبّق

 :111  السريعة التدابير 

  منتصف  نتائج استعراض  منها خاصة بالموازنة، المتعلقة الوثائق كافة نشر +

 . المناسب  الوقت  وفي منتظم نحو  على السنة،

  إلعداد السابق البيان منها خاصة وشموليتها، الموازنة وثائق جودة  تحسين +

 .  السنة نهاية وتقرير الموازنة وتقرير الموازنة،

 المشروطة والخصوم المالية المخاطر  إلدارة واضحة استراتيجية  وضع +

  يسهل  الموازنة  وثائق  بشأن توجيهات  إصدار. الموازنة ضمن وإدماجها

 .الموازنة مراحل امتداد  على  فهمها المواطنين على

 . اآللية للقراءة قابلة صيغة في العامة المالية بيانات نشر +

  مباشر  بشكل  تؤثر أن  يُمكن  والتي التشاركية  اآلليات  بعض تنفيذ  السهل ومن

 .والحكومة  المدني المجتمع بين الثقة تعزيز على

  إلكترونية آليات  وإرساء للموازنة، األردني التحالف نشاط  من االستفادة +

 السياسة توجهات   بشأن المواطنين مالحظات  تلقي تسهيل   من تُمّكن

  وتتنوع،  العامة المشاركة طرق وتتعدد . الموازنة  إعداد مرحلة في المتوخاة

  استخدام  كنويُم.  التكاليف بأقل  اإللكترونية األدوات  تفعيل  السهل  من ولكن

 .  األخرى  المعنية والوزارات المالية وزارة مستوى  على نفسها  األدوات هذه

.   البرلمانية الجلسات لحضور المواطنين  أمام الباب بالفعل األردن وفتح +

 جلسات إلى األولى الخطوة هذه   لتحويل جبارة جهودا األمر يقتضي وال

  عليها يقع التي الحكومية غير المنظمات قائمة تخضع  أن شريطة  استماع،

  أو السياسي  للتدخل مجاال  تترك ال ومنصفة واضحة لمعايير االختيار

   برمتها؟   اآللية على االستيالء

  جهتها، ومن. العامة الشؤون  في ومشاركته المدني المجتمع تعزيز ويتعين  +

  بشأن  والنصح المشورة  تعرض  أن المدني  المجتمع لمنظمات ينبغي

  القطاعات، حول والدراسات الوطني، الحوار طريق عن ) العامة السياسات

(  وغيرها المقارن،  والتحليل  اإليرادات،/النفقات ومراجعة الـتأثير، وتحليل

  مؤشر تحسين  ومقتضيات الشفافية، مستوى  على النقائص  حيث من

  المعايير اعتماد دون تحول التي  العراقيل على التغلب  وُسبل المراقبة

 لممارسة جهودها  توحيد  المدني المجتمع منظمات  على ختاما،.  الدولية

 112. اإلصالح خطة تنفيذ  في التقدم إحراز أجل من الضغط

  مالئم  مستوى  تحقيق يضمن  أن قبل طويل طريق أمامه يزال  فال لبنان  عن أما

 : وتتعدد  المدى قصيرة الفرص قائمة وتطول والمشاركة، الموازنة شفافية من

 ويكشفها الناقصة الموازنة وثائق  بإصدار يبدأ   أن لبنان على واألهم،  فأّوال +

  نتائج واستعراض الموازنة، إلعداد السابق  البيان غرار على  للمواطنين،

 .  الحسابات تدقيق وتقرير  السنة منتصف

  المتعلق التنفيذية السلطة مقترح)  الوثائق بقية أيضا تنشر أن الحكومة وعلى +

  في( السنة  خالل بالنتائج اإلبالغ تقارير الُمعتمدة، الموازنة بالموازنة،

.   مجدية بصورة  النتائج لرصد الفرصة سيتيح ما  وهو  المناسب، الوقت

 لما خاصة أهمية  بالموازنة المتعلق  التنفيذية السلطة مقترح نشر  ويكتسي

 أولويات لمناقشة المالية وزارة  استعداد على واضحة عالمة من فيه

 .العامة السياسة

  وإصدار المواطن موازنة بشأن المالحظات لتلقي إلكترونية آلية إرساء +

 .  الُمعتمدة الموازنة عدا  األخرى للوثائق المصاحبة المواطن موازنة

 .  اآللية للقراءة قابلة صيغة في العامة المالية بيانات نشر +

 العامة المالية نظام  لتقييم سابقا أُجريت التي العمليات نتائج  عن الكشف +

 االستثمار إدارة وتقييم  2011  المالية، والمساءلة العام اإلنفاق تقييم إطار)

 (.  2018 العام،

 خارج  من صرفتها التي العامة المؤسسات لنفقات المالية التقارير إصدار +

 .  عنها والكشف الموازنة

 مراحل مرحلة كل في نونيةالقا باآلجال  االلتزام ذلك،  كل  من واألهم  +

  في الحسابات لمراجعة العليا للمؤسسات المالية البيانات وتقديم  الموازنة

 113. المناسب الوقت

 تقارير خاصة) الموازنة وثائق  جودة تحسين  يقتضي  اللبنانية، الحالة في* 

  البيانات بين آليا يربط المالية لإلدارة متكامل نظام إرساء ،(التنفيذية السلطة

  الجهد أن بما السريعة الحلول ضمن النقطة هذه  تُّذكر  لم ولكن.  والنفقات المقررة

 . مؤسسيا طابعا يكتسي بذله  يتعين  الذي

  إذ  تونس، إلى الموجهة المدى قصيرة التوصيات  نتيجة تقييم   بمكان األهمية ومن

.   التنفيذ حيز للميزانية الجديد األساسي القانون يدخل  بينما انتقالية بفترة البالد  تمر

  جودة تتحسن أن  يُتوقّع للموازنة، الجديدين  والتصنيف الهيكلة تطبيق وحال

  ببضعة تونس تبادر  أن يُمكن  األثناء، في. تلقائية بصفة المنشورة المعلومات

 . المواطنين ومشاركة  الموازنة شفافية  تحسين أجل من إجراءات

  السابق البيان مثل الناقصة الوثائق ونشر  بالموازنة المتعلقة الوثائق إصدار +

 . السنة منتصف وتقرير الموازنة إلعداد 

 .  المناسب الوقت في الحسابات مراجعة تقرير نشر +

  مالحظات لتلقي كأداة واستخدامها المواطن بموازنة  التوعية أنشطة زيادة +

 .  العامة السياسات أولويات بشأن المواطنين

 البرلمانية الجلسات خالل االستماع لجلسات المكرسة  اآللية تحسين +

 .الحسابات ومراجعة الموازنة على للمصادقة المخصصة

  المدني المجتمع  ومنظمات المالية وزارة بين  المشتركة اللجنة تفعيل إعادة +

 .العامة المالية  بشفافية المعنية

 :يلي بما المغرب يُوصى تونس،   منوال وعلى

 الموازنة إلعداد  السابق البيان مثل المنشورة الوثائق نشر  توقيت   تحسين +

 . السنة نهاية وتقرير

 . السنة  منتصف  بنتائج   اإلبالغ تقرير إصدار +

 العامة الجلسات خالل بشهادتها باإلدالء  المدني المجتمع لمنظمات السماح +

 .الحسابات ومراجعة الموازنة لمناقشة المخصصة



الدولية الشفافية  منظمة          
 

 

 

 

 

 

 والمدى  المتوسط المدى على تحقيقه يمكن الذي ما

 البعيد؟
 مختلف على  إصالحية تدابير اتخاذ يتعين البعيد،  والمدى  المتوسط المدى على

  إلى تدعو   التي نطاقا  األوسع التحديث مبادرات ضمن وإدراجها المستويات

  المجاالت أحد بين   التدابير هذه تجمع  أن ويمكن .  ككل الحكومة يشمل  نهج توخي

 : للبالد المالية الشفافية درجة  على يتوقف ما وهو  أكثر،  أو التالية

  تتعلق وممارسات قوانين  اعتماد جانب إلى والتنظيمي، القانوني اإلطار +

  إضفاء إلى ترمي  أو األداء، أو البرامج على  قائمة تكون  بالميزانية

  الطابع  إضفاء إلى أو للمحاسبات العليا المؤسسات على  االستقاللية

 . الميزانية في المشاركة عمليات على المؤسسي

  المالية المعلومات نُظم  تحسين  إلى تدعو المؤسسات، لعناية  توصيات +

  بالكامل، وتغطيها المالية األنشطة كافة تشمل  بحيث حاليا بها المعمول

  جانب إلى للدولة، المملوكة الشركات أرستها التي النُّظم منها وخاصة

 .المالي االنفتاح بمسألة تُعنى  وحدات إرساء

  إحداث على البرلمانات قدرة منها خاصة واإلشراف، المتابعة قدرات +

  على المدني  المجتمع منظمات وقدرة بالموازنة تُعنى  وحدات أو مكاتب

 . الميزانية في للمشاركة مكانتها تعزيز

 األردن

  حكومته استعداد لتعزيز متوازية مسارات على  يعمل أن مثال  األردن وبإمكان

 :والمشاركة الشفافية من  المزيد لتحقيق الكامل

 رابط إقامة من كثيرا األردن يستفيد أن يمكن الهيكلي، الصعيد  وعلى +

  ذلك وسيستوجب.  المتوخاة السياسات ونتائج المالي التخطيط بين  مباشر

 نموذجا  ليصبح المختلطة الموازنة على القائم حاليا المتبع النهج  تطوير

  في المدى  بعيد  االستثمار هذا  سيستوجب ذلك  رغم ولكن.   األداء على قائما

  النصوص  على هامة تنقيحات إدخال العامة، المالية هيكل   تحسين

 .  التنظيمية

 تقاريره شمولية  تحسين  على  الوقت نفس في األردن يعمل أن  ويمكن +

  ملك على  بالمؤسسات المتعلق الجزء  سيما ال العامة،  المالية بنشاط المتعلقة

  غير األصول جانب إلى والخاص، العام القطاعين بين والشراكة الدولة

  رؤية حمل أن في شك وال .  بدفعها األردن التزم التي والمتأخرات المالية

 .  متوقعة غير التزامات تحّمل الدولة سيجنّب العامة للمالية كلية

  يتعين  جهة فمن.  المعنية األطراف أهم دور تعزيز أيضا  الضروري ومن +

 أهداف حول الدائر النقاش في فعليا المساهمة التشريعية السلطة على

 ممارسة عليها يتعين  أخرى،  جهة ومن.  الموازنة صياغة قبل  السياسات

  النفقات نجاعة بشأن والتساؤل الموازنة  تنفيذ مرحلة في الرقابي دورها

 التدخل يرجع  األحيان معظم وفي.  لها المخطط بالنفقات  مقارنة الفعلية

  السلطة قدرات ضعف إلى الموازنة مراحل في التشريعية للسلطة المحتشم

 البرلمانية اللجان قدرات تعزيز  على العمل الضروري ومن. التشريعية

 اكتساب وضمان دائمة  استشارية وحدات إرساء طريق عن المختصة

 الحرص بهدف   وذلك  واالنتخابية، الديمقراطية العملية خارج من الخبرات

 صلب في وجعلها احتياجاتهم ومراعاة المستضعفين كلمة إعالء على

 . العامة السياسات خيارات

  نطاق وتوسيع  التعيين  بسياسة يتعلق  فيما المحاسبة ديوان   استقاللية تعزيز +

 .  العام المال استخدام  على تنطوي التي المعامالت كافة يشمل بحيث عمله

  الجانبين، من  الجهد بذل المدني المجتمع منظمات إشراك تعزيز  سيقتضي +

 منظمات على يتعين  جهة،  فمن . والحكومة المدني المجتمع من  كال أي

 مراحل لفهم أطول  وقتا وتخصص أكبر جهدا تبذل أن  المدني المجتمع

 جهة ومن.  المجال هذا  في المطلوبة التقنية الخبرات والكتساب  الموازنة

 وحدة تُنشئ أو  الموارد من المزيد تخصص أن الحكومة على أخرى،

  دائمة عالقة ربط دورها ليكون العامة، والمشاركة بالشفافية معنية مختصة

  ضمن العامة المشاركة  آليات وتكريس  المدني المجتمع منظمات مع

 ولكنها  باألولوية، ليست  الخطوات هذه  أن  البعض  يرى  وقد.  المؤسسات

 . التشاركية الديمقراطية إلى للوصول األأمن المسار ذلك  رغم تبقى

 

 لبنان 

  تفاقم ظل في خاصة غيره، من  تعقيدا أكثر الهدف هذا نحو لبنان  طريق ولعل

 المالية إدارة نظام إصالح مسار في االنخراط ويقتضي.  بأنواعها األزمات

  قانون محل  ليحل  للموازنة مخصص أساسي قانون  مشروع صياغة العامة

  ضمن  نفسه اآلن  في وظائف ثالثة  ينظم  الذي 1963 لسنة العمومية المحاسبة

.  العمومية والصفقات العمومية،  والمحاسبة الموازنة،: العامة المالية إدارة دائرة

 : األخرى المحددة التدابير بعض يلي وفيما

 العامة المالية أنشطة كافة تشمل  بحيث وتجميعها التقارير سجالت  وضع +

 الشاملة الصورة معالم رسم  من  للتمكن الموازنة،  خارج من  ُمّولت التي

 . المالية  المخاطر ألبرز

  وتعميم العامة المؤسسات ضمن التقارير وإعداد  المحاسبة نُظم  توحيد +

 بيانات تغطيه  الذي النطاق  لتوسيع  المالية وزارة  في  به المعمول النظام

 وصدورها  شموليتها وضمان العامة، المالية إدارة وبالتالي مةالعا المالية

 .المطلوبة وبالجودة المناسب الوقت في

  شمولية تعزيز  من يُمّكن بما  المالية الشؤون إلدارة متكامل نظام  تطبيق +

  إعداد  في أكبر ودقة الحكومية المؤسسات صعيد  على وشفافيتها المعلومات

  نُظم على بالفعل دول  عدة وتعتمد. الموازنة مراحل تصاحب التي التقارير

 في بالموازنة المتعلقة الوثائق  إلصدار ضرورية تُعد  والتي القبيل  هذا  من

  منتصف  نتائج واستعراض الشهرية، التقارير منها خاصة) المناسب الوقت

 (. السنة نهاية وتقرير السنة،

  وال  طاقته بنصف حاليا يعمل  والذي اللبناني المحاسبة ديوان   دور تعزيز +

.   المناسب الوقت في العامة الحسابات على االطالع على القدرة يملك

 لإلجراءات اآللي للتسيير  الجاري البرنامج أن في شك  ال ذلك،  على عالوة

  هذه  عمل نجاعة  تحسين إلى حتما سيؤدي المطلوب،  بالتدريب   اقترن ما إذا

 . ككل المؤسسة

  وأهداف  قواعد  على  ينص المتوسط المدى  على للموازنة ٌملزم إطار إرساء +

 . العامة للمالية واضحة

  النهج  بأهمية  المعنية والوزارات  المالية وزارة في العاملين  توعية +

.  الصدد هذا في المتخذة اإلجراءات على رسمي  طابع وإضفاء التشاركية

  المجتمع منظمات إشراك عن  كبير حد إلى عازفة الوزارات تزال  وال

 ولضمان.  بياناتها  عن الكشف تقبل  ما ونادرا اإلصالح خطة في المدني

  المسؤولين  تأييد على الحرص بمكان  األهمية  من واستدامته، التعاون نجاح

  السياسي االلتزام على االقتصار عدم جانب إلى التعاون لهذا الحكوميين

 .  األولى المراحل  في المطلوب

  أن شأنها من خطوة 114 المفتوحة الحكومة شراكة  إلى االنضمام  أن كما +

 .   الديمقراطية من  أكبر بقدر المعلومة إلى الوصول تعزيز أمام المجال تفتح

  فيه تواجه وقت  في لبنان  في تشاركية موازنة إلى الدعوة الواقعي غير ومن

  برامج أبواب  فتح بهدف  أساسية إصالحات لتطبيق وتكابد متعددة أزمات البالد

 . الدولية  اإلنمائية والمساعدات  الدولي النقد صندوق

 المغرب 

 الحوكمة نظام  لتحسين مختلفة جبهات على يعمل  أن المغرب على وسيتعين  

 :إلى ترمي ومبادرات برامج  يُطلق وأن به المعمول المالية

 المؤسسات مستوى على البيانات وأدفاق المعلومات إدارة نظام تعزيز +

  ومن. شمولية أكثر التقارير لتكون كليا متكاملة منظومة إرساء. الحكومية

  سياسية  تسهيالت  تقتضي اإلصالحية التدابير   هذه  أن بالذكر الجدير

 .  تبنيها على وحرصا

  عن  واإلبالغ والخصوم  األصول لحسابات شمولية  أكثر منظومة إرساء +

  وسيساعد .  للدولة المملوكة الشركات تُسندها  التي العمومية الصفقات عقود

  كما.  الصدد هذا في الشخصية المصالح حول الدائر  الجدل  إنهاء على ذلك

  مستوى على العامة المالية لمخاطر الداخلي االستيعاب على سيساعد 

 .  الدولة  تضمنها التي الخارجية الديون  حيث من للدولة المملوكة الشركات

 الموازنة في ثماراالست  مجال في الرائدة العربية الدول من المغرب وكان +

  عن ترسيخها إلى بحاجة الشجاعة الخطوة هذه  ولكن. األداء على القائمة

  تقسيم  على  تقتصر ال  بحيث المتوخاة السياسات خطط تنظيم إعادة طريق

 . الوزارات بين األدوار
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 عن المتوخاة للسياسات خيارات طرح في التشريعية السلطة دور تعزيز +

  إعداد  أثناء المقترحة البرامج بشأن القطاعية اللجان مع  التشاور طريق

 . الموازنة  تنفيذ أثناء  االعتمادات  تحويل  وبشأن الموازنة

  السياق، هذا   وفي. المتوخاة السياسة أهداف بشأن العام النقاش ثقافة تكريس +

 المالية مجال  في معارف تكسب أن  المدني المجتمع منظمات على سيتعين

  مكانتها وتعزز تحالفات، تشّكل  وأن قطاع،  بكل المرتبطة والشؤون العامة

  لتدلي الدولة لها تخصصه  الذي الوقت الستغالل المفاوضات طاولة على

  بحكم يقتصر أصبح الذي التصرف وهامش السياسات خيارات بشأن  بدلوها

 الخيار المدني المجتمع منظمات  أمام ليس إذ) السياسية الوسائط على العادة

 على التأثير من  لتتمكن السياسية األحزاب مع شراكات  تقيم أن  سوى

 (. بالموازنة المتعلقة القرارات

 تونس 

  ستلي التي الجديدة اللوائح  تطبيق اآلن تونس  أولوية تقتضي آخر، صعيد  وعلى

 .  التنفيذ حيز للموازنة األساسي القانون دخول

  على الحكومية المؤسسات برهنت  المتغير، السياسي  المشهد من الرغم  وعلى 

  العليا المؤسسة قامت المثال، سبيل  فعلى.  االنفتاح انتهاج في شديدة رغبة

  مع مباشرة التعامل على تاريخيا  اقتصرت التي الحسابات، بمراجعة المعنية

"  المالية الرقابة حول مواطني تقرير" أول بإصدار بانغالقها، واتسمت الحكومة

  هذه تكملة إطار وفي.  المواطنين مع  للتواصل  جديد  نهج بوادر  بذلك ُمطلقة

 :  الجهود

 محكمة غرار على) بالمحاسبات المعنية الهيئات دور  تعزيز يتعين  +

  الموارد تكثيف   طريق عن( للمحاسبات الحكومية والوكاالت المحاسبات

 . والمالية البشرية
  المناسبة المنابر إتاحة في محوري بدور يضطلع  أن البرلمان بوسع  +

  وعقد الموازنة مراحل في المدني المجتمع ومنظمات المواطنون ليشارك

 . اللجان عمل صلب في استماع جلسات
  الدفع بمهمة المدني المجتمع يضطلع أن يجب  التونسي، السياق وفي +

 أصال  تعمل الحكومة أن وبما.  العامة والمشاركة الموازنة  شفافية باتجاه

 الواقعي غير من الموازنة، مستوى على هامة إصالحات تنفيذ  على

 .ذلك من بأكثر المطالبة
 المؤسسات مع للتعاون ُسبال تستنبط   أن المدني المجتمع منظمات على  +

 العامة بالمالية المتعلقة التقنية قدراتها تعزيز  مع بالتزامن المعنية العامة

 الموجودة الفجوة سد من المطاف نهاية في  تتمكن حتى القطاعية والشؤون

 .  والمساءلة المناصرة جهود  بين
 ومهاراتها، معارفها تطوير من المدني المجتمع منظمات تتمكن  حين +

 وقيّمة واضحة صيغة في للمواطنين المعلومات إتاحة على ستحرص

 . العامة المشاورات مع  بناء بشكل التجاوب على قادرة وتصبح 
 الدراسة، هذه في آنفا المذكور النفط عقود مثال في  حدث ما عكس وعلى +

  تمكين  إلى تدعو التي المتنامية للمطالب الثقافة وزارة تستجيب حين

 الموجهة المالي الدعم  اعتمادات مراقبة من المدني المجتمع منظمات

  مستوى تضمن  أن المدني المجتمع منظمات من يُتوقع الفنون، لقطاع

  ال  ولكن.  المساءلة تطبيق  إلى يقود  بحيث  والتحليل الرقابة من مناسب

  بشؤون معمقة دراية  المدني للمجتمع  يكون  أن  دون  ذلك يتحقق ألن مجال

 .المختلفة والقطاعات الموازنة

 الخاتمة 

"  سببية عوامل" أربعة الموازنة شفافية إلصالحات السياسي االقتصاد  يحدد  

 :  العامة  المالية انفتاح مجال في التقدم إلحراز

   السياسية التحوالت •
   االقتصادية واألزمات العامة  المالية زماتاأل •
  بالفساد والمتعلقة السياسية الفضائح  •
 115 الخارجية التأثيرات •

  هذه  بين  إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة اآلن  تشهده  الذي للتفاعل ونظرا 

  المشمولة األربع الدول في سيما ال   معقدة، تركيبات شكل في األربعة العوامل

  تنفيذ   في التقدم إلحراز المناسب الوقت هو   اآلن أن نتصور أن  لنا الدراسة،  بهذه

  والتوازنات الضوابط نظام في الموجودة التفاعالت وتُتيح.  المالي االنفتاح خطط

  المدني المجتمع  ومنظمات الحكومات - الفاعلة الرئيسية األطراف لجميع

  شفافية نهج  في  التوازن تعزيز على للعمل حوافز -نالحكوميو والمسؤولون

  وضع أو التقشف، تدابير بشرح إما والمساءلة؛ العامة والمشاركة العامة المالية

  اشتراط أو لألزمة، الجذرية األسباب معالجة أو بالفساد، المتعلقة للفضائح حد

 باكتساب الجديدة السياسية والقوى للحكومات السماح أو اإلنمائية  المساعدة

 بإمكانها أسرع، نحو على تقدما  الدول  هذه ولتحرز. والمشروعية المصداقية

  للدول الناجحة والتجارب الدولي  الصعيد على الممارسات أفضل من  االستلهام

 .  الدولي المجتمع يتيحها التي التقنية والتوجيهات

  مبادئ" أن 19- كوفيد جائحة عن الناجمة الصعوبات أثبتت ذلك،  على عالوة 

 إنفاق مستوى  على الشاملة الممارسات ونقص الشفافية وضعف ،"اآلنية اإلدارة

  الصعيدين   على  تتغلغل بأن الجائحة لتداعيات سمح شرخا  تمثل العام، المال

 .واالجتماعي  االقتصادي

 واآلفاق حاليا، المنطقة وقعها على  تعيش التي المعقدة التحديات وباعتبار 

  بشكل المعلومات على المواطنين  اطالع  وإمكانية الرقمنة تتيحها  التي الواعدة

  انفتاح يعد  لم  إذ.  سريعة إجراءات اتخاذ اليوم الضروري من  أصبح  فوري،  شبه

 الشرق منطقة في المواطن حول المتمحورة التنمية أطر وإرساء الحكومات عمل

 الالزمة الضرورات من أصبح  بل الرفاهية، باب  من أو الكماليات من  األوسط

 .النزاعات بها  وعصفت الركب عن تخلّفت لطالما التي المنطقة ازدهار لتحقيق
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  المرفقات

 المنهجية  : 1  المرفق

 :  اثنتين مرحلتين على ُطبّق نهج على  الدراسة اعتمدت

 :تضمنت   نظرية دراسة

  ذات  الدولية والصكوك المرجعية األطر بأهم المتعلقة للمؤلفات استعراضا .5

 .العامة والمشاركة الموازنة شفافية لتقييم  الصلة

  الدول  في الموازنة مراحل تنظم  التي والمؤسسية التشريعية لألطر تقييما .6

 . الدراسة  لهذه الخاضعة األربع

  مع بمقارنتها  األربع الدول في والمشاركة الشفافية لممارسات تقييما .7

 .  الدولي المرجعي للمعيار وفقا والُمحددة المختارة المعايير

 وضعف االلتباس في سببا  تكون  قد  التي التصرف سوء  لحاالت تحديدا  .8

 الحوكمة 

 : إلى وسعى األولى للمرحلة مكّمال جاء: الميداني العمل

  المجتمع ومنظمات العامة السلطات أطلقتها التي المبادرات في التحقيق .9

 بالموازنة المتعلقة المعلومات على  الحصول تسهيل  إلى والرامية المدني

 . الجهود هذه  عرقلت التي الرئيسية العوائق جانب إلى

  لم التي الرئيسية التحديات لفهم المدني المجتمع منظمات منظور اعتماد .10

 المعلومات المشاركة، ضعف) المناصرة جهود في التقدم إحراز من تمكنها

  مع  التواصل  من  التمكن عدم  القدرات، مستوى   على الفجوة الملتبسة،

 (. ذلك إلى وما  السامين، المسؤولين

  يتعين  التي الخطوات أهم لفهم المدني المجتمع منظمات منظور اعتماد .11

 . والرقابة العامة والمشاركة الموازنة افيةشف لتحسين  اتخاذها

  من الخبرة ذوي من المعنيين  أهم مع  شخصية بمقابالت الميداني العمل واستعان

 . دولية ومنظمات المدني المجتمع من منظمات أساسا مثلوا والذين   األربع الدول
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 العامة  المالية إدارة تقييم في المستخدمة باألدوات قائمة: 2  المرفق

 عملية التقييم التقني   نطاق التغطية أداة التقييم  اسم المنظمة

تقارير البنك الدولي بشأن التقيد بالمعايير    صندوق النقد الدولي

 والمدونات 

.https://www.imf.org/external/np/rosc/rosc شفافية إدارة المالية العامة 

aspx 

 https://bit.ly/3345hNJ شفافية إدارة المالية العامة  تقييم شفافية المالية العامة  

 https://www.tadat.org/home إدارة اإليرادات  أداة التقييم التشخيصي إلدارة الضرائب   

   إدارة االستثمار تقييم إدارة االستثمار العام 

tps://www.imf.org/external/np/fad/publicht
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 أدوات تقييم المخاطر 

https://openknowledge.worldbank.org/bits الشركات العامة 

tream/handle/10986/20390/978146480222

5.pdf 
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