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 إضاءات من دليل الموازنة المفتوحة

ة المفتوحة           نقطة  100 من أصل    5 تشادحققت   ل الموازن ذي  2006 في دلي ّيم  ، ال ائق          یق واطنين في وث دم للم ي تق دار المعلومات الت  مق
ى أن تشادویشير أداء   . الموازنة الرئيسية السبع التي یجب أن تصدرها جميع الحكومات خالل سنة الموازنة            ة   إل دم     الحكوم ا تق ادرًا م ن

 .  عن موازنة الحكومة المرآزیة وعن نشاطاتها المالية وأن هناك الكثير مما یمكن تحسينهأو ال تقدم إطالقًا معلومات للمواطنين

ائق         مشروع الموازنة التي تتقدم به السلطة التنفيذیة      إن   م الوث  هو من أه
اد لكن   . التي تنشر خالل سنة الموازنة     ذآور في    ال تضع   تش المشروع الم

ور اول الجمه ة   متن دم أی ي ال تق الي فه ان، وبالت ل البرلم ن قب ه م ل تبني  قب
، أي من     نقطة  100من أصل    0معلومات للجمهور، أي أنها حققت درجة       

دیمها للجمهور             ي یجب تق وین أصل المعلومات الت املة عن     صورة    لتك ش
 .النشاط المالي للحكومة

ة    نين خالل سنة الموازنة   على الحكومات أن تقدم للمواط     اریر دوری  عن   تق

ا    ك في    نفقاتها وإیراداتها ودیونه اریر   وذل ام  التق اد  تنشر ال و. خالل الع  تش

اریر  ام تق الل الع ي  وخ ده ة منتصف   ال تع اممراجع ذه  إن  .الع ر ه نش
أن یعزز المساءلة العامة إلى من شأنه وآذلك تقاریر خالل العام     المراجعة  

ي    ر ف د آبي ادح دث      فم. تش واطنين بأح زود الم ام ت ة منتصف الع راجع
ة      ذا  . المعلومات حول ما یمكن توقعه في النصف الثاني من سنة الموازن ه

ر          العامتقریر نهایة    تشادوتصدر حكومة    ذا التقری  في وقته المحدد، لكن ه
ر  هيل یفتق ى التفاصيل الضروریة لتس ينإل ات ب ا المقارن ره المجلس م  أق

ریعي و ين التش ائجب ة النت ر   .الفعلي اد تنش م أن تش دقيق  ورغ ر ت تقری
ابات ا الحس ور، فإنه ى الجمه ا إذا عل ات عم ة معلوم دم أی ق ال تق م تطبي  ت

 .  بات بنجاحاحستوصيات تقریر تدقيق ال

ذه           یحتاج المواطنون إلى الحصول على المعلومات وإلى فرص استخدام ه
ة في مناقشات     المعلومات خالل إعداد الموازنة، لضمان مشارآتهم الواعي      

ة المفتوحة     في   تشاد  التي حققتها  نتائجالوتشير  . الموازنة ل الموازن ى  دلي إل
توى  ين مس ات ضرورة تحس ى المعلوم ور عل د .  حصول الجمه د وج وق

واطنين  ارآة الم ادة فرص مش ن زی ن الممك ه م احثون أن ثًالف. الب وم ،م  یق
 . لجمهور المشارآة فيها ل، لكن ال یتاحالمجلس التشریعي بعقد جلسات استماع عامة عن الموازنة

 : بحث إآمال استبيان الموازنة المفتوحة من قبلإنجازتم 

دینغاو يد دودجي ة الس دائرة االجتماعي يس ال ادي ورئ -، اقتص

رول          في مجموعة ا   االقتصادیة   ى البت ة عل ة والرقاب ألبحاث االختياری
 )GRAMP – TC (في تشاد والكاميرون

رول في          مجموعة األبحاث االخت    ى البت ة عل ة والرقاب ياری
 تشاد والكاميرون
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ام تأسس مشروع الموازنة الدولي   ة          1997 ع ة والسياسات، وهو منظم ات الموازن ر    أبحاث آجزء من مرآز أولوی ة وغي ر ربحي  غي

ائج ومؤسسات       منظمات   دعم    وتهدف إلى  حزبية تتخذ من واشنطن العاصمة مقرًا لها،       ز نت تم بتعزی ي ته دني الت  ومسارات المجتمع الم

ة المفتوحة                و .لعالم ا  مختلف أرجاء  في الموازنة العامة  ادرة الموازن ، 2006لمزید من المعلومات عن مشروع الموازنة الدولي وعن مب
 org.openbudgetindex.www: یرجى زیارة
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 واسع، آثيف جوهري، آبيربعضأدنى معلومات ضئيلة أو ال شيء

وضع الوثائق األساسية للموازنة في متناول 
 الجمهور
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