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الدليل اإلرشادي للشفافية يف تقارير املوازنة احلكومية

املقدمة

العاملية للموازنة )IBP(( إىل إجراء  لـ)الشراكة  التابع  املفتوحة  املوازنة  يسعى استطالع 
الدراسة والتحقيق حول قيام احلكومات يف العامل بنشر التقارير الرئيسة للموازنة )واليت يبلغ عددها 
فـَْهم  على  املدين  واجملتمَع  اجلمهوَر  التقارير  الواردة يف هذه  املعلومات  تساعد  إذ  تقارير(1،  مثانية 
مناقشتها،  يف  االخنراط  تشجيع  يف  تساهم  كما  تنفيذها،  وكيفية  املوازنة  يف  املقرتحة  السياسات 
وقادت دراساتنا االستطالعية اجملتمع املدين، وكذلك احلكومات، إىل التساؤل حول األمهية اليت 
حتظى با هذه التقارير عينها، وكذلك عن احملتوى الالزم جلعل تلك التقارير منوذجية من انحية 

الشفافية.

توفِّر القليل من املراجع إجااٍبت وافية لتساؤالت مثل هذه، ومع َوْفرة الكتيبات اليت تنشرها 
بنوك التنمية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وهي حتتوي على معلومات مفصَّلة عن أنظمة 
اإلدارة املالية العامة، ولكنَّها ليست مصمَّمة لتلبِّ احتياجات مجهور اجملتمع املدين، وال تستكشف 

القضااي اليت أاثرها استطالع املوازنة املتاحة يف مبادرة الشراكة العاملية للموازنة استكشافاً كاماًل.

لذا، قامت الشراكة العامة للموازنة بتصميم سلسلة من التقارير القصرية لكلٍّ من تقارير 
املوازنة الثمانية، مع وصف أمهيتها يف منشور بعنوان: )دليل الشفافية يف تقارير املوازنة احلكومية: 

1. اصطلحت عليها وزارة املالية العراقية )مستندات املوازنة املفتوحة(.

الدليل اإلرشادي للشفافية في تقارير الموازنة الحكومية
كيف يمكن للمجتمع المدني استخدام تقارير الموازنة للبحث 

وحمالت المناصرة؟
فيفيك رامكومار *- إسحاق شابيرو **

 * املدير األقدم للسياسات يف شراكة املوازنة العاملية PBI. - ** خبري اقتصادي متخصص يف شؤون سياسات املوازنة 
احلكومية، عنده عديد من التقارير ومقاالت الرأي والبحوث يف اجملال االقتصادي.
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ملاذا تُعدُّ تقارير املوازنة مهمة؟ وماذا جيب أن تشمل؟(

مث قامت بتصميم هذا الدليل امللحق، لتناقش إسهامات منظمات اجملتمع املدين يف اإلفادة 
من تقارير املوازنة الرئيسة الثمانية ألغراض البحث ومحالت املناصرة، وال يسعى الدليل إىل تقدمي 
عماًل  عاملًة  املدين  اجملتمع  منظمات  أضحت  إذ  مهمة،  مبوجزات  يكتفي  بل  تفصيلية،  أفكار 

متسارعاً على تطوير تقنيات مبتكرة لتحليل تقارير املوازنة لدعم محالت املناصرة.

يقدِّم هذا الدليل حملًة عامًة عن آليات تنفيذ املوازنة احلكومية، ويقدِّم أدوات عملية وجمرَّبة 
ميكن استخدامها من قبل منظمات اجملتمع املدين املهتمة برصد النفقات احلكومية والرقابة عليها.

• بيان ما قبل املوازنة	

	أمهية التقرير للمجتمع املدين؟

التوقيت  أنَّ  يقدِّم إصدار )بيان ما قبل املوازنة( فرصًة مهمًة للمجتمع املدين، خصوصاً 
املثايل لنشر هذا البيان هو يف مرحلة من مراحل إعداد املوازنة، إذ يتمتَّع فيها اجملتمع املدين بقدر 
كبري من النفوذ للتأثري على اقرتاح املوازنة النهائية، إذ جيب أن يكون هناك وقت كاٍف للمناقشات 
مع الوزارات القطاعية ووزارة املالية بشأن تفاصيل املوازنة، والتوجهات العامة لسياساهتا، وأولوايهتا، 

كما ميكن للمجتمع املدين االخنراط مع املشّرِعي يف مناقشات بيان ما قبل املوازنة.

	ما الذي ميكن للمجتمع املدين فعله ِإزاء هذا التقرير؟

أواًل: البلدان اليت ال ُتصدر بيان ما قبل املوازنة )وتظهر الدراسات االستقصائية أنَّ عديداً 
من البلدان ال تنشر هذا التقرير(، وجيب على اجملتمع املدين أن ُيشري إىل السلطة التنفيذية والسلطة 
التشريعية على ضرورة إعداد مثل هذا التقرير؛ ألنَّه يعّزِز من إعداد املوازنة اإلمجالية، وجيب على 
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اجملتمع املدين االستفادة من التجربة الناجحة لعديٍد من البلدان اليت تستخدم بيان ما قبل املوازنة 
بوصفه عنصراً أساسياً ومبكِّراً يف عملية إعداد املوازنة.

اثنياً: الدول اليت ُتصدر بيان ما قبل املوازنة بوصفه تقريراً داخلياً فقط، أو تقريراً غري متاح 
للجمهور أو للمناقشة التشريعية، إذ جيب على اجملتمع املدين أن يسعى إىل ضمان نشر التقرير على 

نطاق واسع.

ع احلكومة ابستمرار على إصدار بياانت ما قبل  اثلثاً: جيب على اجملتمع املدين أن يشجِّ
املوازنة املتوافقة مع أفضل املمارسات، وذلك عن طريق التأكُّد من أنَّ بيان ما قبل املوازنة:

ينصُّ بوضوح على فرضيات االقتصاد الكلي الكامنة وراء صياغة املوازنة.. 1

ح اإلسرتاتيجية املالية للحكومة واألساس املنطقي هلا، على أالَّ تغطِّي اإلسرتاتيجية . 	 يوضِّ
االستجابة  إىل  أالَّ تسعى  املتوسط، وجيب  املدى  أيضاً  تغطي  بل  القادمة فحسب،  املوازنة  سنة 
للوضع االقتصادي احلايل فحسب، بل تستجيب أيضاً للحاجة إىل ضمان استدامة املوازنة والسيولة 

املالية للحكومة وقدرهتا على اإلفاء.

القطاعية . 	 للموازنة  العامة  األولوايت  حول  التفاصيل  من  ممكن  قدر  أكرب  على  حيتوي 
والقطاعية الفرعية للحكومة، وتسليط الضوء على أي زايدات حمتملة يف اإلنفاق.

يسلِّط الضوء على خطط احلكومة يف املبادرات السياساتية اجلديدة أو التغيريات يف اجتاه . 	
سياساهتا.

رابعاً: مينح )بيان ما قبل املوازنة( فرصًة مثينة ملنظمات اجملتمع املدين للتأثري على احلكومة 
وسياسات املوازنة وقرارها يف البلدان اليت تصدر حكوماهتا بيان ما قبل املوازنة بصياغة منوذجية، 
الرأي حيال سياسات االقتصاد الكلي ضمن مبدأ املالَءمة،  إبداء  حينئٍذ ميكن للمجتمع املدين 
الكلي  االقتصاد  اليت تكمن وراء رسم سياسة  االفرتاضات األساسية  أنَّ  املدين  اجملتمع  فهل جيد 
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مالءمة سواًء من انحية توصيف الوضع االقتصادي احلايل أم من انحية األهداف السياساتية اليت 
اْختريت فيما يتعلَّق ابلتضخُّم والبطالة والنمو االقتصادي احلقيقي؟ يف حال كان هناك اتفاق على 
أنَّ فرضيات السياسات منطقية وأهدافها، قد خيتلف اجملتمع املدين مع احلكومة فيما يتعلَّق مبدى 
مالءمة اإلسرتاتيجية املالية العامة املقرتحة لتحقيق هذه األهداف. على سبيل املثال، تصدُر عن 
معهد الدراسات املالية يف اململكة املتحدة )IFS( دراسات خمتلفة حول )بيان ما قبل املوازنة( 
الصادر عن احلكومة وينشر املعهد توصياته من أجل التأثري على القرارات النهائية يف هذا اخلصوص.

من الضروري أن حيتوي )بيان ما قبل املوازنة( معلومات كافية لكي يكون مفيداً ملنظمات 
اجملتمع املدين مبا يوفِّر هلا إمكانية دراسة تداعيات برامج احلكومة السياساتية وأولوايت املوازنة، ممَّا 
جيعل من الدراسات اليت تقوم با قادرة على إجابة أسئلة شائعة مثل: ما الفئات االجتماعية اليت 
ستستفيد من سياسات احلكومة؟ أاّيً من تلك الفئات سيكون خاسراً؟ ما اخلطوات احملتملة اليت 

تؤدِّي إىل النمو االقتصادي؟

وفضاًل عن ذلك، ميثِّل إصدار )بيان ما قبل املوازنة( فرصًة مهمًة ملنظمات اجملتمع املدين 
للمنظمات واحلصول على  املؤسسة  للجهات  تبنيها  تنوي احلكومة  اليت  السياسات  لشرح طبيعة 
ردود األفعال، ذلك أنَّ )بيان ما قبل املوازنة( ُيصدر عادًة لـ«املناقشة من قبل اهليئة التشريعية«، 
وسرعان ما سوف تعمل منظمات اجملتمع املدين على عقد محالت املناصرة وإنشاء جماميع الضغط 
لغرض التأثري على املشّرِعي من أجل نقل صوهتم وآرائهم املناقشة التشريعية حول )بيان ما قبل 
املوازنة(، كما جيب أن تتهيَّئ منظمات اجملتمع املدين للدخول يف املناقشات مع الوزارات القطاعية 

ووزارة املالية يف القضااي اخلالفية.

يتيح  ممَّا  نفسها،  املوازنة  حول  توقعات  تقدمي  على  املوازنة  قبل  ما  بيان  يعمل  خامساً: 
ملنظمات اجملتمع املدين التحضري للنقاشات حول مقرتح املوازنة، مبجرَّد طرحه يف اهليئة التشريعية.
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أخريًا: حاولت بعض املنظمات استخدام البياانت املعلنة يف بيان ما قبل املوازنة لتحضري 
املطلوبة  والنماذج  والبياانت  املالية  التكلفة  الصعبة بسبب  األمور  أنَّ ذلك من  إال  بديلة،  موازنة 
املوازنة  إبعداد  السياساتية  للبدائل  الكندي  املركز  يقوم  ذلك  ومع  شاملة،  موازية  موازنة  إلنتاج 

الفيدرالية البديلة يف كندا.

• مقرتح املوازنة املقدَّم من السلطة التنفيذية	

	أمهية التقرير للمجتمع املدين؟

حتظى قضية املوازنة يف معظم البلدان بقدٍر كبري من االهتمام يف األوساط اجلماهريية حينما 
تتقدَّم السلطة التنفيذية ابملوازنة املقرتحة للسلطة التشريعية. حتدِّد هذه املدَّة من السنة يف كثري من 
األحيان القضااي األساسية يف النقاش حول املوازنة وتقييمها. لذا فإنَّ تقييم املوازنة املقرتحة من قبل 
السلطة التنفيذية حي إصداره هو نشاط شائع بي الباحثي املختصي، إذ إنَّ تلك الدراسات توفِّر 

املعلومات يف الوقت الذي تكون نسبة الطلب عليها عالية. 

وسنقوم بتقدمي عدٍد من أفكار البحث ومحالت املناصرة ملنظمات اجملتمع املدين فيما يتعلَّق 
ابلبياانت املقدَّمة يف مقرتح املوازنة )واليت ميكن إجراؤها على املوازنة املقرَّة(.

	ما الذي ميكن للمجتمع املدين فعله إزَاء هذا التقرير؟

التحليل العام ملقرتح املوازنة: تقييم شامل وواسع لـمقرتح املوازنة حينما ُتْصَدر من قبل السلطة . 1
من  تتطلب مزيداً  اليت قد  املنظمات على حتديد اجملاالت  التنفيذية، وهذا ميكن أن يساعد 
العمل يف ما يلي من مراحل املوازنة. على سبيل املثال، قد يظهر من التحليل العام ملقرتح املوازنة 
أنَّ النفقات على برامج الرعاية االجتماعية قد زادت، ممَّا يتيح للمنظمات الرقابة على هذا 
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اجلانب عن طريق تقييم ما إذا كانت الفئة املستهدفة من برامج الرعاية االجتماعية قد حصلت 
فعاًل على مزااي الزايدة يف النفقات. يقوم مركز املوازنة واملسائلة احلكومية يف اهلند بصورة دورية 

إبعداد تقرير حتليل عام حول املوازنة احمللية.

موجزات للمشرِّع: ميكن ملنظمات اجملتمع املدين تقدمي دراساهتا حول املوازنة املقرتحة للمشّرِعي . 2
لتعزيز قدرهتم على املشاركة يف مناقشات املوازنة. فمثاًل، يقيم معهد كينيا للشؤون االقتصادية 
فيها  املوازنة، إذ جيمع  التنفيذية ملقرتح  السلطة  جلسات استماع علنية قبل أشهر من تقدمي 
فرقاً من اخلرباء من أجل حتليل املوازنة املقرتحة ووضع موجزات ألعضاء الربملان ملساعدهتم يف 
عليها.  واملوافقة  املوازنة  ملناقشة  زمنية قصرية جداً  مدَّة  الكيين عنده  الربملان  املناقشات، ألنَّ 
يقضي فريق البحث عطلة هناية األسبوع اليت تلي تقدمي املوازنة إىل السلطة التشريعية يف العمل 
على تبسيط البياانت املالية والسياسات املالية من أجل استخالص النقط الرئيسة وتوحيدها يف 

موجز لكي يسهِّل على أعضاء الربملان فهمها يف الوقت املناسب.

البحث مبوضوعات . 	 املختصون يف  به  يقوم  التحليل  القطاعي: وهو نوع شائع من  التحليل 
املوازنة، يركِّز على حتليل جانب اقتصادي مهم أو قطاع حكومي بعينه ُخصِّص له قدر كبري 
من املخصصات يف املوازنة، يبحث التحليل القطاعي يف قطاعات مثل: )الصحة، أو التعليم، 
أو الدفاع( وعالقتها ابلقطاعات األخرى، أو ابالقتصاد أبكمله، أو البحث يف ختصيصات 
القطاع يف املوازانت السابقة. ففي حتليل املوازنة العسكرية على سبيل املثال، ميكن مقارنة مقدار 
ما اُْنِفَق على اجليش مبقدار النفقات على القطاعات االجتماعية، يف حي ميكن أن يتضمَّن 
حتليل قطاعات الصحة والتعليم مقارانت بي خمصصات الصحة والتعليم يف كل حمافظة أو 

والية يف البالد. 

تساعد هذه املقارانت يف حتديد ما إذا كان ختصيص املوارد َوْفق القطاعات قد كان بصورة 
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للقيام  املعلومات  على  احلصول  من  القطاعات  على  القائمة  الوزارية  اهليكلية  وتسهِّل  مناسبة، 
ابلتحليل القطاعي يف عديٍد من البلدان، ومثال ذلك وزارة التعليم )قطاع التعليم(. فهذا يسمح 
بسهولة  اليت حيتاجوهنا  املعلومات  من  على كثرٍي  معينة ابحلصول  بقطاعات  املختصة  للمنظمات 
نسبياً، فمثاًل، قامت مؤسسة شبكة الديون األوغندية بتحليل املوازنة الوطنية لتقييم أتثريها على 

قطاع التعليم يف البالد.

حتليل التأثري على الفئات اجملتمعية املختلفة: يوجد نوعان من التحليل الذي يتدارس آاثر . 4
املوازانت املقرتحة على فئات معينة عادًة، إذ يدرس الباحثون على سبيل املثال آاثر مقرتحات 
اإلنفاق على فئات الدخل املختلفة، فقد حيقِّق هذا التحليل يف نسبة إمجايل اإلنفاق احلكومي 
املخصص للربامج واملشاريع اليت تساعد شرائح الفقراء من السكان، وكما أنَّ هناك نوعاً اثنياً 
من حتليل الفئات يقوم على دراسة أتثريات املوازنة املقرتحة من قبل احلكومة على جمموعات 
معينة حمددة خبصائص أخرى غري الدخل، كما يف حتليل أتثري املوازنة على السكان املسني، 

أو على أقلية عرقية أو إثنية.

على سبيل املثال، غالباً ما تقوم منظمات اجملتمع املدين بتقييم مقرتحات املوازنة من حيث 
أتثريها على األطفال أو النساء، خاصة وأنَّ يف معظم احلاالت ال تتضمَّن املوازنة أيَّ إشارة إىل اآلاثر 
على النساء واألطفال خصوصاً، كما ال تظهر خمصصات لربامج تتعلَّق ابلنساء واألطفال بصورة 
خاصة. نتيجة لذلك، جيب أن يستقرئ الباحثون أتثرياِت قراراِت املوازنة على النساء واألطفال من 

مصادر خمتلفة من املعلومات ضمن املوازنة، ومن مصادر أخرى خارجها. 

املرأة يف  على  املوازنة  أتثري  بدراسة  البحثي  إفريقيا  النسوة يف جنوب  موازنة  برانمج  قام 
أربعة جماالت وهي اإلسكان، والتعليم، والرعاية االجتماعية، والعمل، فضاًل عن القضااي األوسع 
مع  إىل جنب  البحث جنباً  املدين يف  اجملتمع  إذ شارك  والضرائب،  العام  القطاع  كالتوظيف يف 
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الباحثي األكادمييِّي لتحقيق أحد األهداف الرئيسة للربانمج أاَل وهو توسيع قدرة منظمات اجملتمع 
االجتماعي  النوع  قضااي  على  تعمل  اليت  املنظمات  تلك  خصوصاً  املوازنة،  حتليل  على  املدين 
)اجلندر(، ويف السياق نفسه، قام )معهد الدميقراطية اإلفريقي Idasa( يف جنوب إفريقيا بدراسة 
احتياجات  تعكس  الربامج  هذه  إذا كانت  وما  ابألطفال،  املتعلقة  للربامج  احلكومة  خمصصات 

األطفال على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل.

يتعلَّق . 	 فيما  الدولة، خصوصاً  اقتصاد  على  هائل  للموازنة أتثري  العام:  االقتصادي  التحليل 
ابلتقديرات واالفرتاضات اليت تتعلَّق ابلشؤون املالية واالقتصادية، فضاًل عن تداعيات املوازنة 
-ال سيَّما أتثريها على الفقراء-. ممَّا جيدر دراسته بدايًة، هو تداعيات املوازنة املقرتحة على 
العجز السنوي للحكومة والدين العام، فضاًل عن التأثريات احملتملة للموازنة على املخرجات 
من حتليل  أساسياً  املايل جزءاً  التحليل  يعدُّ  البطالة.  والنمو، ونسب  االقتصادية كـالتضخم، 
املوازنة، إذ إنَّ القضااي املالية واالقتصادية تؤثِّر على حجم املخصصات وتوزيعها على القطاعات 

والربامج يف املوازنة. 

املوازنة  أهداف  املوازنة  مقرتح  يف  واالقتصادية  املالية  القضااي  تدرس  اليت  الدراسات  حتلِّل 
وغاايهتا، وجتيب على تساؤالت مثل: هل تقديرات اإليرادات والنفقات معقولة ودقيقة؟ ما العجز 
احلكومي احملتمل أو الفائض الناتج يف مقرتح املوازنة؟ كيفية توزيع األموال بي القطاعات االقتصادية 
الرئيسة؟ ومن مَثَّ حتلِّل هذه الدراسات حتلياًل نقدايً االفرتاضات األساسية يف املوازنة املقرتحة فيما 

يتعلَّق ابملتغريات االقتصادية الرئيسة مثل التضخم والبطالة. 

حتليل اإليرادات: أحد أهم أنواع حتليل اإليرادات هو دراسة تداعيات توزيع الضرائب. فهل . 	
النظام  الفقراء؟ أم هل يستقطع  ستعود اإلصالحات الضريبية املقرتحة ابملصلحة لألثرايء أو 
الضريب احلصة األكرب من ذوي الدخل املنخفض أو ذوي الدخل املرتفع أو بتعبري املختصي، 
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هل النظام تنازيل أو تصاعدي؟ الرد على هذه األنواع من األسئلة يتطلب فهم مصادر الدخل 
املختلفة وتفاصيل كيفية فرض الضرائب، ميكن النظر إىل نوع آخر من املتغريات منها:

	.اإليرادات بوصفها جزءاً من االقتصاد

	.التغري السنوي يف اإليرادات

	.التنوع يف مصادر اإليرادات

	.اإليراد، واإلنفاق، والعجز

• املوازنة اليت أُِقرَّت	

	أمهية التقرير للمجتمع املدين؟

املوازنة، كما ميكن أن  الراحبي واخلاسرين يف  املقرَّة اجملتمع املدين من حتديد  املوازنة  ُتَكُِّن 
إسرتاتيجيات  تطوير  املدين على  اجملتمع  منظمات  التقرير  الواردة يف  األساسية  املعلومات  تساعد 
للمنظمات  املدين، كما ميكن  اجملتمع  أولوايت  القصوى ضمن  اخلدمة  لتقدمي  احلكومة  لتشجيع 
العام يف  املقرَّرة« سواًء أهلذا  التخصيصات املنصوص عليها يف »املوازنة  العمل على إعادة توزيع 

السنوات املقبلة أم منتصف العام يف العام نفسه مبا يلبِّ االحتياجات امللحة تلبيًة أفضل.

	ما الذي ميكن للمجتمع املدين فعله إزَاء هذا التقرير؟

غالباً ما تكون دراسات اجملتمع املدين للموازنة اليت تـَُقر مشابة للدراسات اليت جترى على 
مقرتح املوازنة )املذكور أعاله(. إذ ميكن أن تنظر هذه الدراسات يف أولوايت املوازنة عموماً؛ أو 
املخصصات لقطاعات معينة؛ والتأثريات على اجملموعات االجتماعية املختلفة، واالقتصاد، وقرارات 
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اإليرادات. مع ذلك، ميكن يف بعض األحيان أن تكون دراسات اجملتمع املدين للموازانت املقرَّة أكثر 
عمقاً من تلك اليت جُتَْرى على مقرتح املوازنة نظراً لتوفِّر املزيد من الوقت.

ميكن استخدام املوازنة اليت أُِقرَّت يف تقييم دور اهليئة التشريعية، إذ جتري مقارنة مقرتح املوازنة 
للسلطة التنفيذية مع املوازنة اليت اُِقرَّت ملعرفة ما إذا كان اجمللس التشريعي قِد اعتمد االقرتاح ابلكامل 

أم أجرى تغيريات عليه، بعدها ميكن تقييم تلك التغيريات.

يكون عن طريق  أساسياً  املدين خطاً  املقرَّة أن مينح منظمات اجملتمع  املوازنة  لتقرير  ميكن 
تقييم ما إذا حتقَّقت الغاايت واألهداف األساسية للموازنة. ميكن ملنظمات اجملتمع املدين االستعانة 
ابملعلومات الواردة يف تقرير املوازنة ملراقبة تنفيذ مبادرات املشاريع يف املوازنة، وكذلك مراقبة ما إذا 
كانت إجراءات مواجهة التقلُّبات الدورية حتقِّق أهدافها الرباجمية وحتول دون مفاقمة اخلسائر يف 
األموال العامة. ميكن للمجتمع املدين إجراء التقييمات املدرجة يف أدانه عن طريق مقارنة بياانت 
التقييمات  )هذه  املوازنة،  سنة  مدار  على  الصادرة  املوازنة  تقارير  يف  الواردة  البياانت  مع  املوازنة 

نُوِقشت مناقشًة كاملًة يف القسم اخلاص مبراجعة نصف العام(:

	 مراجعات التوقعات االقتصادية: ميكن ملنظمات اجملتمع املدين مع تقدُّم سنة املوازنة قياس
التغيريات يف االقتصاد للتوقعات االقتصادية الكامنة وراء املوازنة املشرَّعة، حبيث ميكن للمنظمات 
تقييم حتقُّق التوقعات املتعلقة بنمو الناتج احمللي اإلمجايل، والتضخُّم، والبطالة والتوظيف، واملؤشرات 
االقتصادية األخرى، ويف حال عدم حتقُّق التوقعات تنظر الدراسات يف أنواع االحنرافات، وبذلك 

ميكن تقييم نسبة حتفيز املوازنة لالقتصاد الكلي.

	 تقييم أداء الربامج ونفقات املوازنة: ميكن للمجتمع املدين أن يراقب ابستمرار وخالل
سنة املوازنة ما إذا كانت موازانت الربامج الفردية املنصوص عليها يف املوازنة تسري َوْفق ما خمطَّط له، 
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ومدى حتقيق تلك الربامج لألهداف املرسومة هلا، وإذا ما الحظ اجملتمع املدين احنرافات عن نفقات 
املوازنة املخطَّط هلا، حينئٍذ ميكن طلب تفسريات من احلكومة.

	 تقييم اإليرادات: ميكن ملنظمات اجملتمع املدين -أيضًا- تقييم اإليرادات يف املوازنة وذلك
من مقارنة البياانت اخلاصة ابإليرادات يف املوازنة املقرَّة مع البياانت تقارير اإليرادات السابقة لتقييم 
ما إذا كان حتصيل اإليرادات احلكومية يتماشى مع التوقعات. تساهم هذه املقارنة يف حتديد ما 
إذا كان االبتعاد عن مستوايت اإليرادات املتوقعة انجتاً عن التخطيط غري الدقيق أو لتغيريات غري 

متوقعة يف الواقع االقتصادي، سواًء على الصعيد احمللي أم الدويل.

	 التصحيح النصف سنوي: ميكن ملنظمات اجملتمع املدين استخدام املعلومات الواردة يف
املوازنة املقرّة لتحديد التغيريات يف األداء االقتصادي اليت قد تستدعي تصحيح نصف سنوي، مثل 
الزايدات يف النفقات لربانمج موازنة معي على سبيل املثال: )التوظيف، أو مساعدة األسر الفقرية، 

أو حتويل أموال برامج غري مستخدمة إىل أخرى تشهد ارتفاعاً يف الطلب(.

• التقارير خالل السنة	

	أمهية التقرير للمجتمع املدين؟

التقارير السنوية هي تقارير مراجعة جيب على احلكومات إصدارها على هيئة تقرير شهري 
أو ربع سنوي أثناء تنفيذ املوازنة؛ ملقارنة األرقام الفعلية مع توقعات املوازنة، وغالباً ما يعكس الفشل 
املتكّرِر يف حتقيق األهداف املتعلقة بتحصيل اإليرادات أو النفقات املشاكل يف التخطيط والتنبؤ، 
أو املشاكل املؤسسية يف الوكاالت التنفيذية، مثل نقص املوظفي، كما ينمِّي احلصول على هذه 

املعلومات خالل مدَّة تنفيذ املوازنة من إمكاانت اجملتمع املدين يف التأثري على السياسة العامة.
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	ما الذي ميكن للمجتمع املدين فعله إزاء هذا التقرير؟

ميكن للمجتمع املدين الرتكيز على جودة االستقراء، والتخطيط، والتنفيذ الذي قامت عليه 
املوازنة عن طريق الوصول إىل التقارير خالل العام، وإبمكاهنا تصميم فعاليات حبثية لتحسي من 
للرعاية  أقل  ادعت احلكومة صرف خمصصات  فإذا  املوازنة،  برامج معينة يف  الضعف يف  مكامن 
االجتماعية لألرامل لقلة املستفيدين، ميكن ملنظمات اجملتمع املدين استخدام بياانت التقرير خالل 

العام حول املستفيدين وتقييم صحة بيان احلكومة.

املوازنة  إذا كانت  ما  بتقييم  املدين  اجملتمع  ملنظمات  العام  خالل  التقارير  تسمح  عموماً، 
تسري على املسار الصحيح أم ال، فهي توفر املعلومات اليت ميكن استخدامها لتقييم ما إذا كانت 
ات يف االستقراء االقتصادي للموازنة، على سبيل املثال، قد يؤثِّر اجلفاف  اإليرادات تتأثَّر ابلتغريُّ
الشديد على منو الناتج احمللي اإلمجايل الذي تتوقعه احلكومة، ومن مَثَّ يقلُّ حتصيل الضرائب. ميكن 
للمنظمات أيضاً استخدام البياانت يف التقارير خالل العام للنظر فيما إذا كان النقص يف اإليرادات 

انجتاً عن سوء التخطيط، أو سوء التنفيذ، أو الفساد، أو التهرُّب الضريب.

ميكن االستفادة من التقارير خالل العام أيضاً َوْفقاً ملا يلي:

	 تنفق احلكومات اليت تعاين من ضائقة مالية مبالغ أقل من املخصصات أحياانً، فتستفيد
من  التفسري  لتطلب  اإلنفاق  معدَّالت  تتبُّع  العام يف  التقارير خالل  من  املدين  اجملتمع  منظمات 

احلكومة حول التقشُّف يف تلك اجلوانب.

	 ميكن أن تساعد التقارير خالل العام منظمات اجملتمع املدين يف تقييم استجابة احلكومة
للتغيريات اليت حدثت منذ إقرار املوازنة أو البحث يف كيفية االستجابة لتلك املتغريات.
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	 كما ميكن أن تساعد هذه التقارير منظمات اجملتمع املدين يف معاجلة ردود فعل احلكومة
على التغيريات اليت قد حتدث خالل املدة املتبقية من العام، هل سُيلجأ إىل التقشُّف لتعويض الزايدة 
يف اإلنفاق؟ أو العكس؟ وهكذا هي األسئلة املشابة حول التغريُّ يف اإليرادات، ال سيَّما يف البلدان 

اليت تعتمد اعتماداً كبرياً على بيع النفط أو الغاز أو املعادن.

	 فيما يتعلَّق ابملسائل املذكورة أعاله، هل تشري البياانت الواردة يف التقارير السنوية إىل وجود
حاجة إىل اعتمادات إضافية؟ إذا كان األمر كذلك، فمىت وأين وكم؟

	 أخرياً، تتعرَّض احلكومات عادًة إىل صدمات طارئة خارج السيطرة كالكوارث الطبيعية، أو
ات  ات اجلوهرية يف سعر الصرف والعوامل املالية األخرى اليت أتيت من خارج البالد، أو التغريُّ التغريُّ
الشاملة غري املتوقعة يف االقتصاد العاملي، فيمكن ملنظمات اجملتمع املدين حينئٍذ االستفادة من تقارير 
خالل العام لدراسة آاثر هذه الصدمات على اجملاميع النقدية والتعاون مع احلكومة يف االستجابة 

هلذه الصدمات.

• مراجعة منتصف العام	

	أمهية التقرير للمجتمع املدين؟

جيب على السلطة التنفيذية نشر مراجعة منتصف العام لألشهر الستة األوىل من سنة املوازنة 
ليتسنَّ التحليل الدقيق لتنفيذ املوازنة والتطورات االقتصادية اجلارية مثل الظروف االقتصادية املتغرية 
اليت تؤثِّر على سياسات املوازنة املعتمدة. ميكن للمجتمع املدين دراسة هذا التقرير يف إطار السعي 

إىل فهم تنفيذ املوازنة، واملطالبة ببعض التعديالت أحياانً.
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	ما الذي ميكن للمجتمع املدين فعله إزاء هذا التقرير؟

بدايًة، حيتاج اجملتمع املدين إىل النظر فيما إذا كانت احلكومة تتيح مراجعة نصف العام أبي 
صيغة إىل اجلمهور. يستحسن أن تطالب منظمات اجملتمع املدين أن تكون هذه البياانت متاحة 
ابلكامل على يف موقع إلكرتوين حكومي فهذا من أدىن متطلبات الشفافية، فهو كفيل بتلبية حاجة 
اجلمهور يف معرفة ما إذا كانت افرتاضات وتوقعات املوازنة واقعية والعمل عليها مستمر )وهو ما 
سيكون واضحاً يف منتصف سنة املوازنة(، أو جتعل األحداث الدولية أو احمللية من افرتاضات املوازنة 

وتوقعاهتا غري واقعية وتستوجب إجراء التغيريات عليها. 

احلكومية  املمارسات  من  ا  أهنَّ مع  العام  منتصف  مراجعًة  احلكومات  قليل من  ينشر عدد 
اجليدة، ونتيجة لذلك تقلَّصت فرص منظمات اجملتمع املدين يف إمكانية استخدام املعلومات الواردة 
يف هذا التقرير لألنشطة البحثية ومحالت املناصرة. إال أنَّنا سنستعرض مجلة من األفكار اليت تكنت 

منظمات اجملتمع املدين عن طريقها استخدام تقرير منتصف العام ألغراض املناصرة.

لتقدمي  العام  منتصف  تقرير  الواردة يف  املعلومات  استخدام  املدين  اجملتمع  ملنظمات  ميكن 
توصيات حلكومتهم لتحسي برامج املوازنة وتطويرها، على سبيل املثال، يصدر يف أوغندا التقرير 
التنفيذي النصف سنوي للموازنة والذي يذكر أتخريات ِعدَّة يف تنفيذ الربامج للسنة املالية -2007

يف  »القصور  إىل  األداء  وتنسب ضعف  للغاية،  عامة  التقارير  معظم  فإنَّ  ذلك،  ومع   .	008
املساءلة«، ميكن ملنظمات اجملتمع املدين يف الدولة الرتكيز على توضيح املعرقالت واملشاكل  يف 
التنفيذ، كما ميكن ملنظمات اجملتمع املدين حتليل البياانت الواردة يف التقرير نصف السنوي اخلاص 

ابملؤسسات فيما يتعلَّق مبشرتايهتا وآليات التدبري يف هذا اجلانب. 

إذا كانت  ما  للتقييم  الفرصة  املدين  اجملتمع  العام ملنظمات  تتيح مراجعة منتصف  عموماً، 
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املوازنة على املسار الصحيح أم ال، والقيام بذلك بطريقة أمشل من التقييمات يف التقارير السنوية 
)نظرًا ألنَّ التقارير الشهرية أو الفصلية خالل العام حتتوي عموماً على عدٍد أقل من املعلومات يف 
مراجعة منتصف العام(. ميكن ملنظمات اجملتمع املدين حتليل تقرير منتصف العام اعتماداً على املوازنة 

املقرَّة كخطٍّ أساس َوفق االعتبارات اآلتية:

	 اعتبارات االقتصاد الكلي: إذا أظهر تقرير منتصف العام تغريات يف املظهر االقتصادي
العام منذ إقرار املوازنة، ميكن للمجتمع املدين تقييم أتثريها املستقبلي على املوازنة، فكيف ستكون 
نتيجة إخنفاض اإليرادات املتوقَّعة؟ هل زايدة التكاليف نتيجة التضخم أو األحداث غري املتوقعة 

)مثل الكوارث الطبيعية( ستؤدي إىل زايدة تدبريات احلماية االجتماعية احلكومية؟ 

يف  املتوقعة  التقشُّف  أو  التحفيز  درجات  حتقِّق  املوازنة  إذا كانت  ما  هي  الرئيسة  القضية 
مفرطاً،  ارتفاعاً  مرتفعاً  العجز  وبقي  التقشُّف  استشرفت  قِد  املوازنة  لو كانت  الكلي،  االقتصاد 
سيكون ميزان املدفوعات يف خطر وتزداد احتمالية الضغوط التضخمية أو مزامحة حصة القطاع 
املوازنة قِد استشرفت  للفئات الضعيفة يف اجملتمع. أمَّا إذا كانت  اخلاص، ويف مجيع ذلك هتديد 
التحفيز املايل، والذي قد حيصل عن طريق إطالق برامج حتفيزية، قد يكون التنفيذ غري الكايف لربامج 
التحفيز مؤشراً على أنَّ االقتصاد قد ال حيصل على الزايدة املتوقعة يف املوازنة، ممَّا يُثري املخاوف 

املعيشية للفقراء والعاطلي عن العمل.

	 تقييم األداء املتحقق: من أجل ضمان تنفيذ الربامج تنفيذاً فعَّااًل، ولتحديد أيِّ املشاكل
انشئة، ميكن ملنظمات اجملتمع املدين استخدام املعلومات الواردة يف تقرير منتصف العام لتقييم األداء 

حىت اتريخ إصدار التقرير وَوْفق األهداف احملدَّدة يف املوازنة.

	 لـسنة املوازنة النفقات: ميكن ملنظمات اجملتمع املدين مراجعة تقديرات اإلنفاق  مراجعة 
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أيضاً  املدين  اجملتمع  ملنظمات  ميكن  التقديرات. كما  تغريُّ  التفسريات حول سبب  وتقييم صحة 
اإلنفاق  وتوقعات  اإلدارية  الوحدات  بي  والتحوُّالت  اجلديدة  التخصيصات  مراجعة مدى كفاية 
اجلديدة للفرتة املتبقية من العام، خاصة فيما يتعلَّق ابلربامج االجتماعية. فحينما تضطر احلكومة 
إىل ترشيد خمصصات املوازنة َوْفق املوارد النقدية الواردة إىل اخلزانة، قد ُيستعاض عن املوازنة الرمسية. 
هكذا ميكن مالحظة نقص كبري يف اإلنفاق مقارنة ابملوازنة ممَّا يُتيح فرصة للمجتمع املدين إلبداء 

خماوفه مع احلكومة فيما يتعلَّق مبعايري هنجها يف حتديد أولوايت املخصَّصات.

	 مراجعة اإليرادات: كما هو احلال مع النفقات، ميكن ملنظمات اجملتمع املدين تقييم ما
إذا كانت احلكومة قد مجعت اإليرادات مبا يتماشى مع توقعاهتا أم ال، فيمكن تقييم ما إذا كان 
أي خروج عن املستوايت اليت حُتدَّد يف املوازنة انجتاً عن التخطيط غري الدقيق أو تغيريات ما بعد 
التشريع يف املظهر االقتصادي، على الصعيدين احمللي أو الدويل. ميكن للمجتمع املدين أيضاً مراجعة 
االفرتاضات اليت وضعتها احلكومة حول اإليرادات املتوقعة لباقي العام، خاصة يف ظل التغريات يف 
النظرة االقتصادية. على سبيل املثال، اإليرادات يف البلدان اليت تعتمد اعتماداً كبرياً على مبيعات 
اهليدروكربوانت ميكن أن تتقلَّب تقلُّباً كبرياً اعتماًدا على األسعار السائدة. يف بعض البلدان، مثل 
بلغاراي، جُتَْمع اإليرادات مبا يزيد عن التوقعات ميكن أن تنفقها السلطة التنفيذية، حىت من دون 
السعي للحصول على تفويض تشريعي. يف مثل هذه احلاالت، ميكن أن يكون حتليل اجملتمع املدين 
هو آليات الرقابة املستقلة الوحيدة يف هذه البلدان، وميكن أن تكون املعلومات الواردة يف تقارير مثل 
»مراجعة منتصف العام« مصدراً مهماً للمعلومات على توقعات اإليرادات للمدة املتبقية من العام.

	 تقييم احلاجة إىل تصحيحات منتصف املسار: حبلول منتصف عام املوازنة، منظمات
اجملتمع املدين قد ترغب ابلضرورة يف دراسة التغيريات يف الظروف األساسية يف االقتصاد اليت قد 
تتطلب تصحيحاً يف منتصف املسار، إمَّا يف درجة التحفيز وإمَّا التقشُّف، وإمَّا الرغبة يف زايدة 
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أحد برامج املوازنة احلالية. عادًة ما يكون وقت مراجعة منتصف العام هو الوقت املثايل لتحديد 
حاجة احلكومة إىل ملحق للموازنة. ميكن للمجتمع املدين مع خرباء السياسات استخدام مراجعة 
قانون  إنفاق جديدة جيب تضمينها يف مشروع  برامج  العام يف استكشاف احلاجة إىل  منتصف 
املوازنة التكميلية. على سبيل املثال، جيب أن تدرس مراجعات منتصف العام املشكالت الناشئة 
بسبب األحداث غري املتوقعة و ينبغي مناقشة احللول السياساتية املقرتحة، ُتظهر معظم مراجعات 
نصف العام لعام 009	 اليت ُحلِّلت لتنفيذ استجاابت مشابة جداً لألحداث الطارئة املتمثلة 
ابألزمة املالية، إذ قدَّمِت البلدان تدابرياً حتفيزيًة َوْفقاً لوسائلها. من من تشيلي إىل الوالايت املتحدة 
ومن جنوب إفريقيا إىل اهلند، كافحت احلكومات الحتواء الرتاجع يف األنشطة االقتصادية وخرجت 
حبزم حتفيزية وضماانت الستعادة الثقة يف النظام املايل، والزايدات يف النفقات واالستثمار، وبرامج 
خاصة حلماية املتضررين والتوسعة يف خمصصات الرعاية االجتماعية للعاطلي عن العمل. يف الوقت 
الذي جنحت هذه اإلجراءات يف احتواء التدهور االقتصادي، كان هلا أيضاً أتثري ملموس للغاية 

على احلكومات يف زايدة مسؤولياهتا ومقدار الديون اليت تقع على عاتق دافعي الضرائب. 

ما تزال الفرصة متاحة ملنظمات اجملتمع املدين ملتابعة إجراءات التحفيز، ومراقبة تنفيذها، 
والتأكُّد من حتقيق أهدافها ن دون مفاقمة اخلسائر يف األموال العامة. وألنَّ األزمات ال تؤثِّر على 
مجيع الشرائح االجتماعية ابلتساوي، ميكن أن يكون ملنظمات اجملتمع املدين أتثري عن طريق الدفاع 
الناس  عن السياسات اليت تعّزِز االنتعاش االقتصادي مع ضمان مصاحل دافعي الضرائب وعامة 
وضمان الشفافية واملساءلة لتقليل أي هدر لألموال العامة واحلد من إساءة استخدام الصالحيات 

املوسعة للحكومة.
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• تقرير هناية العام	

	أمهية التقرير للمجتمع املدين؟

يُقدِّم تقرير هناية العام ملنظمات اجملتمع املدين فرصًة جيدًة لتقييم أداء احلكومة َوْفق خططها 
القوة  مكامن  حول  الوزارية  القطاعات  توفرها  اليت  البياانت  وكلَّما كانت  ميزانيتها.  أو  األصلية 
والضعف يف األداء أكثر تفصياًل كان ملنظمات اجملتمع املدين فرصًة أكرب يف استثمار تقرير هناية 
العام لفتح أبواب النقاش حول التغيريات املطلوبة لتعزيز األداء، وبصورة مماثلة ميكن ملنظمات اجملتمع 
املدين استخدام نتائج تقرير هناية العام لتوفري أساس للمناقشات حول اإلصالحات اليت قد تكون 
مطلوبة يف تنفيذ الربامج يف موازنة العام احلايل، وكتجربة ُيستفاد منها أثناء إعداد مدخالهتم يف بيان 
ما قبل املوازنة الذي سيحدِّد شروط سياسات املوازنة وسياسات الربامج لسنوات املوازانت املقبلة.

	ما الذي ميكن للمجتمع املدين فعله إزاء هذا التقرير؟

هناك عديد من األسباب اليت جتعل النفقات احلكومية الفعلية تنحرف عن املوازنة اليت أُِقرَّت 
أنظمة  اإلبداعية، وخمالفات املشرتايت، وسوء  الفساد، واحملاسبة  التشريعية، ومنها  اهليئة  قبل  من 
اإلدارة املالية اليت تضعف جودة اإلنفاق يف املوازنة وقدرة احلكومة على إدارة تدفُّق األموال، كما 
ميكن لالحنرافات أن حتدث ألسباب مشروعة: كأن يكون هناك تغيري يف النظرة االقتصادية أو 

حصول كارثة طبيعية يف البلد ممَّا يتطلَّب توجيه األموال بطريقة مغايرة ألصل التوجيه يف املوازنة.

لتحقيق  ضمان  ذلك  ففي  ابستمرار  النفقات  مراقبة  املدين  اجملتمع  منظمات  على  جيب 
األهداف املنشودة يف حال كانت املنظمة تتفق مع أهداف املوازنة، أمَّا إذا مل تتفق املنظمة مع 
أهداف املوازنة فسيتسنَّ هلا التأكُّد من أنَّ األموال العامة تنفق بطريقة فعَّالة بعيداً عن االحتيال 
والسرقة. توفِّر تقارير هناية العام -بذا اخلصوص- مصدراً قيِّماً للمعلومات حول أسباب اختالف 
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املستوى الفعلي للـ)النفقات، واإليرادات، والديون( عن املستوى املنصوص عليه يف املوازنة املشرَّعة 
أيضاً  التقارير  ر هذه  التشريعية(. كما ميكن أن تفسِّ اهليئة  قبل  املقرَّة من  التغيريات  )مبا يف ذلك 

رات األداء واألهداف اليت حددهتا احلكومة والنتيجة الفعلية احملققة. االختالف بي مؤشِّ

مع تضمي املعلومات املتعلِّقة ابإليرادات الفعلية املستحصلة والنفقات املصروفة يف تقارير 
خالل العام ومراجعة منتصف العام، إال أنَّ تقرير هناية العام يقدِّم معلومات أمشل، ويغطِّي العام 
د الطريق أمام اجملتمع املدين  أبكمله، وهكذا فإنَّ املعلومات الواردة يف تقرير هناية العام سوف ميهِّ
حنو تقييم أداء احلكومة نسبة إىل خططها جمماًل، كما سيتيح ملنظمات اجملتمع املدين استخدام 
املعلومات الواردة يف التقرير لتكوين صورة واضحة عن أمناط اإلنفاق خالل العام، فيمكن للمجتمع 
املدين، على سبيل املثال، حتديد ما إذا كان هناك زايدة يف اإلنفاق على املشرتايت يف الشهر األخري 
من العام ألنَّ وزارة املالية قد أتخرت يف حتويل األموال إىل الدوائر التنفيذية حىت هناية العام -والذي 

قد يؤدِّي بدوره إىل تديّنِ الكفاءة والتبذير يف استخدام األموال-.

قد ال يوجد كثري من املنظمات اليت تستثمر تقارير املوازنة الصادرة عن الدوائر احمللية خالل 
أمنوذجاً  تثِّل  إفريقيا  العام( )PSAM( يف جنوب  املرفق  أنَّ منظمة )مرصد مساءلة  إال  العام، 
املعلن  الفعلي  األداء  السياسات مع  املنشورة وخطط  املوازنة  تقارن بي  على ذلك، فهي  انجحاً 
من الدوائر احلكومية واملؤسسات الرقابية، وبذا تتمكَّن )PSAM( من تقييم ما إذا كانت دوائر 

احلكومة قد حقَّقت األهداف احملددة يف املوازنة أو اخلطط. 

تقوم منظمة )PSAM( بتحليل املعلومات املالية من جمموعة متنوعة من املصادر كـ)اخلطط 
السنوية  والتقارير  الداخلي،  التدقيق  وتقارير  العام،  هناية  وتقرير  العام،  وتقارير خالل  واملوازانت، 
العامة،  الرقابة  مؤسسات  مثل  الرقابة  هيئات  قبل  من  املنشورة  والتقارير  إدارة،  عن كل  الصادرة 

والتقارير الصادرة عن السلطة التشريعية.
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قامت )PSAM( بتوحيد تنسيق عرض البياانت عن طريق إنشاء عدد من القوالب اجلاهزة 
واإلرشادات ممَّا يساعد موظفيها )واحملللي اآلخرين( يف جتميع البياانت والعمل على حتليلها. إذ 
حتتوي اإلرشادات على قائمة من األسئلة اليت تستخدمها املنظمة لبلورة تقييم أداء دائرة معينة، 
كما تتيح تقارير تتبع النفقات حساب النفقات املعلن عنها من قبل دائرة معينة ليتسن مقارنة هذه 
النفقات مع ختصيصات الدائرة يف املوازنة، ويف حال التقشُّف أو اإلفراط يف النفقات تقوم املنظمة 

بتحليل املشاكل عن طريق طرح األسئلة اآلتية:

	 السابقة؟ هل السنوات  التقشُّف يف  أو  اإلنفاق  اإلفراط يف  إىل  تيل  الدائرة  هل كانت 
اخنفضت نسبة االفراط أو التقشُّف خالل األربع سنوات؟

	هل قدَّمِت الدائرة تفسرياً صحيحاً لنفقاهتا املعلن عنها؟

	 ًهل هناك أسباب واضحة للتقشُّف أو اإلفراط يف اإلنفاق؟ هل قدَّمِت الدائرة توضيحا
لفشلها يف معاجلة هذه األسباب يف السنة املالية قيد املراجعة؟

	ما أتثري اإلفراط يف اإلنفاق أو التقشُّف على توفري اخلدمات؟

	 إذا فرَّطِت اإلدارة يف اإلنفاق، هل كان اإلنفاق الزائد غري مصرَّح به ممَّا يستوجب تسديده
يف السنة املالية املقبلة؟ وإذا كان األمر كذلك، فما أتثري ذلك على قدرة الدائرة على حتقيق أهدافها 

يف ذلك العام؟

• تقرير التدقيق	

	أمهية التقرير للمجتمع املدين؟
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ميكن أن يكون تقرير التدقيق مصدراً قيماً للمعلومات لتقييم مدى جودة أو ضعف تنفيذ 
الربامج والدوائر  التقشُّف أو اإلفراط يف اإلنفاق يف  املايل عادًة إىل  التدقيق  املوازنة، تشري تقارير 
احلكومية، وتكشف عن االحتيال واملخالفات، وحتدِّد النفقات غري املصرَّح با أو غري احلقيقية، 
وتسلِّط الضوء على نقِط الضعف يف ممارسات اإلدارة املالية يف القطاع العام. ميكن أن توفِّر هذه 
التقارير ثروًة من املعلومات ملنظمات اجملتمع املدين املهتمة يف دراسة مشاكل تنفيذ املوازنة وحتليلها. 
للمعلومات  التدقيق هي املصدر الوحيد املستقل، ممَّا جيعلها مصدراً مهماً  ما تكون تقارير  غالباً 
عند اجملتمع املدين لتقييم ما إذا كانت احلكومة تنفق األموال العامة حبكمة، فقد ال ميكن احلصول 
ا تـُْنَشر من قبل  على املعلومات ابستقاللية من تقارير خالل العام ونصف العام وهناية العام ذلك أهنَّ

احلكومات، ومن مَثَّ ال ميكن التثبُّت من استقالليتها.

ما الذي ميكن للمجتمع املدين فعله إزاء هذا التقرير؟

نقدِّم أدانه بعض األمثلة على مشاريع البحث واملناصرة اليت تقوم با منظمات اجملتمع املدين 
مبا يتعلق بـ)تقارير التدقيق(.

اإلعالن عن نتائج التدقيق: ميكن ملنظمات اجملتمع املدين اإلعالن عن مشاكل معينة  	-
تعرَّض لذكرها تقرير التدقيق. على سبيل املثال، تعمل منظمة )PSAM( املذكورة آنفاً مع اهليئة 
التشريعية عن كثب لتتبع استجابة احلكومة حلاالت سوء السلوك املايل والفساد املذكورة يف تقارير 
املدقق العام، إذ سلَّطت منظمة )PSAM( الضوء على وجود عدد كبري من )إخالء املسؤولية 
الوصول إىل  تتمكَّن من  ا مل  إهنَّ إذ  إفريقيا،  التدقيق يف جنوب  الصادر عن دوائر  التدقيق(	  عن 
دائرة حكومية عامة  أنَّ )10-13(   )PSAM( التدقيق. ذكرت إجراء  أثناء  املالية  املعلومات 

رئيسة يف اإلقليم قد صدر هلا إخالء مسؤولية من التدقيق من عام 1996 إىل عام 000	. 

	.  التنصل عن مسؤولية التدقيق من قبل املدقق لعدم توفُّر البياانت املالية من قبل الدائرة احلكومية.
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إخالء  إصدار  إىل  ُيشري  اإلقليم كان  يف  التشريعية  اهليئة  إىل  املقدَّم  التدقيق  تقرير  أنَّ  مع 
املسؤولية عن التدقيق على نطاق واسع، مل تتخذ هيئة الرقابة سوى إجراءات قليلة لتصحيح املسار، 
من  عدداً  موظفوها  فأجرى  احلالة،  هذه  خطورة  نشر  ابجتاه  ابلتحرُّك   )PSAM( بدأت  لذا 
املقابالت اإلذاعية والصحفية اليت أوضحوا فيها معن إخالء املسؤولية عن التدقيق بلغة يسرية وغري 
معقدة، إذ بيَّنوا أنَّ إصدار إخالء مسؤولية من التدقيق يعين أنَّ اإلدارة يف اإلقليم لن تصرِّح عن 
)%90( من إمجايل تصرفاهتا يف امليزانيات املالية خالل سنوات عديدة، ونتيجة للضغوط املتزايدة 
من وسائل اإلعالم، حسنَّت عديد من الدوائر الكربى عمليات إعداد التقارير املالية اخلاصة با. 
ونتيجة لذلك، خفضت نسبة إصدار إخالء من املسؤولية التدقيقية يف مراجعة احلساابت يف املدة 
2003-2002 من قبل املدقق العام للنفقات، إذ شكلت )%1	( من إمجايل املوازنة اإلقليمية 

-بتخفيض أكثر من النصف.

مقارنة أداء الدوائر احلكومية: ميكن ملنظمات اجملتمع املدين استخدام املعلومات الواردة  	-
 )HakiElimu( يف تقارير التدقيق ملقارنة أداء الدوائر احلكومية، ويف هذا السياق تقوم مؤسسة
البحثية يف دولة تنزانيا ابإلعالن عن نتائج تقارير التدقيق الصادرة عن املراقب واملدقق العام للدولة 
يف إطار السعي إىل مراقبة تصرفات احلكومة ابملال العام، بعد أن أصبحِت اآلاثر السلبية لضعف 
األداء يف تقارير التدقيق تُلقي بضالهلا على اجملتمعات احمللية بداًل من املسؤولي املذنبي، فاملناطق 
لتنفيذ املشاريع  التدقيق تكون غري مؤهَّلة للحصول على تويل  تقارير  تقييم سلب يف  تتلقَّى  اليت 
ممَّا يعطِّل بناء املدارس وإعادة أتهيل املراكز الصحية وغريها من املشاريع، ممَّا يضرُّ حتماً بسكَّان 
املنطقة، وال سيَّما الفقراء، مع عدم مسؤوليتهم عن املخالفات اليت أدَّت إىل ضعف األداء والنتيجة 

السلبية يف تقرير التدقيق. 

قبل  من  التدقيق  آبراء  املتعلقة  البياانت  ابستحصال   )HakiElimu( مؤسسة  تقوم 
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مؤسسة التدقيق العليا التنزانية وتستخدمتها إلنشاء جداول سهلة تصنِّف فيها الدوائر احلكومية 
ابة وسهلة  َوْفقاً ألدائها يف تقارير التدقيق، ومن مث يتم تُقدَّم هذه اجلداول يف منشورات بطريقة جذَّ
أو سلطة حكومية  دائرة حكومية  أربعَة مؤشراٍت لكل  التقارير  إعداد  املؤسسة يف  تعتمد  الفهم. 
حملية: رأي املدقق، »اإليرادات املشكوك فيها« )اإليرادات اليت ال يرضى عنها املدقق لعدم اتباع 
اإلجراءات الصحيحة، أو عدم توفُّر املعلومات الكافية عنها(، »النفقات املشكوك فيها«، ونسبة 
النفقات املشكوك فيها إىل نفقات الدائرة الكلية. إذ يسمح املؤشر األخري لـلمنظمة مبقارنة اجلهات 
احلكومية اليت تتباين حجم موازانهتا. يف السنتي األخرية، اخذت املنظمة تنشر تقاريريها يف مؤتر 
عام يُْدَعى فيه الصحفيي وممثلي اجملتمع املدين، واجلهات املاحنة؛ وُيشجَّع الصحفيي احلاضرين على 

املتابعة مع رئيس جلنة احلساابت العامة، ممَّا أدَّى إىل تغطيٍة عميقٍة لتقارير املراجعة.

تقييم متابعة السلطة التشريعية: ميكن ملنظمات اجملتمع املدين تتبُّع اإلجراءات املتخذة  	-
من قبل السلطة التشريعية لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير املراجعة. على سبيل املثال، بدأت 
منظمة )ACIJ( األرجنتينية حتقيقاً يف املشرتايت اليت جتريها احلكومة للمطار الوطين، إذ ثبَّت 
تقرير التدقيق قصوراً كبرياً يف إدارة املؤسسة، ومع ذلك، مل تتخذ احلكومة أي إجراء لتصحيح تلك 
املشاكل وجتاهلت التوصيات الواردة يف تقارير التدقيق. طالبت )ACIJ( على إثر ذلك ابلسماح 
هلا حبضور االجتماعات اليت تنظمها اللجنة التشريعية املسؤولة عن مراجعة تقارير التدقيق )كانت 
أنَّ  أيضاً  وأخربهتا  املنظمة  اللجنة طلب  رفضت  اجلمهور(.  أمام  مغلقة  عادة  االجتماعات  هذه 
اللجنة نفسها مل جتتمع ملناقشة تقارير التدقيق، يف حي أنَّ »سكرتري« اللجنة قد صادق على بعض 

االقرتاحات واستحصل تواقيع بعض أعضاء اللجنة. 

متاحة  التشريعية  اللجنة  اجتماعات  تكون  أبن  تطالب  قانونية  دعوى   )ACIJ( أقامت 
للمطالبة  اثنية  دعوى  برفع   )ACIJ( قامت  مث  بذلك،  موافقة  على حكم  للجمهور وحصلت 
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ابالطالع على حماضر اجتماعات اللجنة التشريعية السابقة. ومرة أخرى أصدرت احملكمة حكماً 
لصاحل )ACIJ( وطالبت بنشر هذه املعلومات على اجلمهور. تُبيِّ أنَّ حماضر االجتماعات حتتوي 
على عديٍد من املخالفات، إذ احتوى )17( من أصل )65( حمضراً معلومات كاذبة كـسجالت 
بتحليل تقارير  حضور مزورة. ليتبيَّ ملنظمة )ACIJ( أنَّ أعضاء اللجنة مل يكونوا مهتمي حقاً 
وسائل  عرب  املنظمة  إليها  توصلت  اليت  النتائج  وبـُثَِّت  تصحيحية،  املطالبة إبجراءات  أو  التدقيق 
خمتلفة وخاصة يف الصحف الوطنية، وحفزت هذه الدعاية السلبية اللجنة لعقد اجتماعاهتا ابنتظام 

-وبصورة صحيحة- ملناقشة تقارير التدقيق.

• موازنة املواطنني	

	أمهية التقرير للمجتمع املدين؟

موازنة املواطني هي عرض غري تقين )مفهوم للمواطني( إمَّا ملقرتح املوازنة للسلطة التنفيذية 
وإمَّا للموازنة املعتمدة بعد التصويت، وتوضح موازنة املواطني للجمهور تفاصيل خطط احلكومة 
لزايدة األموال العامة وآليات إنفاقها. تتخذ موازنة املواطني عديداً من الصور لتكون يف املتناول 
قدر اإلمكان، فقد أتيت على صورة ملحق صحفي أو يف البث اإلذاعي أو التلفزيوين أو العروض 

التقدميية.

	ما الذي ميكن للمجتمع املدين فعله إزاء هذا التقرير؟

اجتاه جديد نسبياً، فال يوجد كثري حول كيفية  املواطني هو  التوجه حنو موازنة  نظراً ألنَّ 
من  املدين  اجملتمع  منظمات  تكِّن  آليات  هناك  ذلك،  مع  التقرير.  هلذا  املدين  اجملتمع  استخدام 

االستفادة من موازنة املواطني:



27

الدليل اإلرشادي للشفافية يف تقارير املوازنة احلكومية

	 موازنة مضمون  ما  املواطني.  موازنة  حتلِّل  تقارير  إعداد  املدين  اجملتمع  ملنظمات  ميكن 
تصدرها  اليت  املواطني  موازنة  يف  قصور  أوجه  هناك  هل  وأولوايهتا؟  الدولة  موازنة  عن  املواطني 
احلكومة؟ فأوجه القصور الكبرية جديرة ابلذكر ويف حال كانت تنطوي على خطورة جدية )أي: 
إنَّ هناك حتيزاً جوهرايً أو أنَّ املعلومات األساسية مفقودة(، قد يكون من املفيد أن تصدِّر منظمات 

اجملتمع املدين موازنة مواطني موازية خاصة با. 

كما ال جيب على منظمات اجملتمع املدين االعتماد على دور احلكومة ابلنشر الروتيين ملوازنة 
املواطني لضرورات االستدامة واملساءلة. 

	 حينما تكون موازنة املواطني اليت تصدرها احلكومة ذات جودة عالية، فيمكن استخدامها
املدين ورش عمل عامة لالطالع على  تنظم عديد من منظمات اجملتمع  إذ  التعليمية.  لألغراض 
أن  املواطني  ملوازنة  ميكن  إذ  والتخصيصات،  احلكومة  وسياسات  مصطلحاهتا  موضحي  املوازنة 

تلعب دوراً هاماً يف ذلك تبعاً لنوعية اجلمهور املستهدف يف ورش العمل. 

	 على للحصول   )Fundar( املدين  اجملتمع  منظمة  مع  املكسيك  حكومة  تواصلت 
اقرتاحات بشأن كيفية صياغة موازنة املواطني. أدَّت سلسلة املناقشات إىل إطالق موازنة املواطني 

ُقرَّة لعام 010	.
يف املكسيك اعتماداً على البياانت الواردة يف املوازنة امل

	 املسمَّى الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  يف  املدين  اجملتمع  منظمات  من  حتالف  كان 
بشأن صياغة  احلكومة  مفتوحة مع  مناقشات  يعقد  الدليل-  )ROPI( -يف وقت كتابة هذا 
موازنة املواطني. عقد حتالف ROPI ورشة عمل مع خرباء وأعضاء يف اجملتمع املدين واحلكومة 
من أجل حتديد األساسات اليت جيب أن حتتويها موازنة املواطني، لَتعدَّ مسودة وتقدميها إىل احلكومة 

ملراجعتها لغرض املصادقة.
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	 أصدر معهد أحباث السياسة العامة يف انميبيا موجزاً حيدِّد املبادئ التوجيهية اليت ميكن
اتباعها لصياغة موازنة املواطني، فضاًل عن منوذج من موازنة املواطني، وُنِشَر املوجز على أمل أن 

تقوم حكومة انميبيا بنشر موازنة للمواطني يف املستقبل.

رابط الدراسة:
https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/guide-to-
transparency-in-government-budget-reports-how-civil-society-
can-use-budget-reports-for-research-and-advocacy-english.pdf


