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بصرف النظر عن نوع الربنامج متثل اإلدارة العمود الفقري ألي برنامج شامل. وهتدف هذه الوحدة إىل تقدمي فكرة 
عامة يسهل فهمها للجوانب األساسية لتمويل احلماية االجتماعية وإدارهتا ماليا مع الرتكيز على برامج احلماية 

االجتماعية »غري القائمة على اشرتاكات.« 

 وتغطي هذه الوحدة عددا من املسائل املهمة اليت ترتاوح ما بني مسألة »يسر التكلفة« من خالل وضع حمددات 
احليز املايل، وحشد املوارد وقياس تكلفة احلماية االجتماعية يف سياق التمويل احلكومي وعملية إعداد املوازنة الوطنية 

ورصد اإلنفاق العمومي وتقييمه فضال عن املسائل املتعلقة باإلدارة املالية.

وعلى الرغم من تصور احلماية االجتماعية بشكل عام باعتبارها ميسورة جلميع البلدان يف خمتلف مراحل التنمية لديها، 
ومن أهنا تكلف نسبيا أقل من أوجه اإلنفاق احلكومي األخرى، فإهنا تشكل استثمارا نقديا كبريا يصب يف صاحل 
مستقبل البالد. ال بد من حشد املوارد املستدامة بكفاءة لتمويل احلماية االجتماعية دون وقوع اآلثار السلبية اليت 

هتدد اقتصاد البلد، على أن خيضع هذا احلشد إىل اإلدارة املهنية وكفاءة التوزيع على خمتلف اهليئات احلكومية واخلاصة 
بطريقة تضمن مستويات عالية من املساءلة والشفافية.

عملية إعداد املوازنة وعملية السياسات املالية عمليتان أساسيتان من عمليات احلكومة الرامية إىل حتديد أولويات 
اإلنفاق للبلد ولذا على أصحاب املصلحة الراغبني يف حتسني احلماية االجتماعية فهم خمتلف العمليات اليت تتخذ 

مبوجبها قرارات حشد املوارد وإنفاقها والقنوات القائمة اليت تؤثر عليها.

هتدف هذه الوحدة اخلاصة بتمويل احلماية االجتماعية إىل مساعدة املتلقي على حتقيق ما يلي على وجه اخلصوص:

القدرة على استخدام موارد البيانات املتاحة لتقييم تكلفة برامج احلماية االجتماعية وأنظمة احلماية االجتماعية   •
بشكل عام.

فهم املسائل األساسية املرتبطة بالنقاش الدائر بشأن توفر تكلفة احلماية االجتماعية واستدامتها والعالقات القائمة   •
بني احلماية االجتماعية والتمويل العمومي واالقتصاد.

القدرة على تعريف حمددات احليز املايل ألغراض احلماية االجتماعية واملصادر احملتملة حلشد املوارد.  •

فهم حمددات االستدامة احلالية واملقبلة للحماية االجتماعية مقارنة مبدى كفايتها.  •

فهم عملية إعداد املوازنات العامة واستعراضات اإلنفاق االجتماعي العمومي واملوازنات االجتماعية.  •

فهم اإلدارة املالية للحماية االجتماعية.  •

مقدمة
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مقدمة

وعند االنتهاء من هذه الوحدة سيحقق املتلقي ما يلي:

القدرة على حتديد نطاق مستويات اإلنفاق على احلماية االجتماعية يف أي وقت بعينه.  •

القدرة على التوسع يف التحليل الستيعاب التغريات مع مرور الوقت وعرب خمتلف البلدان.  •

الوصول إىل فهم جيد لآلراء املتعلقة بيسر تكلفة احلماية االجتماعية.  •

الوصول إىل استعراض للتحديات األساسية لتمويل احلماية االجتماعية من خمتلف املوارد.  •

الوصول إىل فهم أساسي لألدوات الكمية اليت يتم تطبيقها على احلوكمة املالية للحماية االجتماعية.  •

نظم متويل احلماية االجتماعية واإلدارة املالية هلا.  •
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 تمويل الحماية االجتماعية: 

استعراض تمويل الحماية االجتماعية 

ينبغي أال تناقش مسألة التصميم والكفاية والتكفلة واملصادر املمكنة للتمويل وما ينتج عنها من يسر التكلفة 
واالستدامة املالية لربامج احلماية االجتماعية املقرتحة اجلديدة مبعزل عن حتليل ماليات نظم احلماية االجتماعية وأداءها.  

وبدال من ذلك ال بد من تقييمها مع مراعاة ما يلي:
القيم االجتماعية والقواعد وامليول يف أي جمتمع؛  •

االحتياجات االقتصادية لربامج اإلنفاق العمومية البديلة؛  •
وضع التمويل العمومي واالقتصاد؛  •

تكلفة الربنامج ومصادر متويله يف الدورة التالية للموازنة فضال عن التكلفة على األجل الطويل والتمويل املستدام   •
للربنامج قيد التخطيط؛ 

 ويف حالة برامج احلماية االجتماعية »غري القائمة على االشرتاكات« ال يعترب سجل سداد االشرتاكات فيما مضى 
من شروط استحقاق احلصول على مزايا ويف هذه الربامج ال تتحقق إيرادات من سداد املشاركني يف الربنامج 

الشرتاكات )وال سداد أصحاب العمل الشرتاكات( ينص عليها القانون. ولكن هذا ال يعين أن مجيع الربامج القائمة 
على اشرتاكات متول نفسها ذاتيا. حيث حيصل العديد منها على دعم من اإليرادات العامة للحكومات. ولذا حىت 

يف حالة الرتكيز على احلماية االجتماعية غري القائمة على اشرتاكات عند حتليل املصادر املمكنة لتمويل هذه الربامج، 
ينبغي دراسة متويل منظومة احلماية االجتماعية يف جمملها ودور الضرائب واالشرتاكات يف عملية التمويل الشاملة هذه.

تعريف اإلنفاق على الحماية االجتماعية وتمويلها  2.1

تصنيف الحماية االجتماعية وتعريفاتها إحصائيا  2.1.1

تضع كل بلد عادة تعريفا خاص هبا مبجاالت السياسات ومهامها وأنواع الربامج اليت تشملها »احلماية االجتماعية« 
ألغراض سياسية وتنفيذية وإحصائية. واعتمدت األمم املتحدة تصنيف وظائف الحكومة »COFOG« ألغراض 

املقارنات الدولية، ويفصل هذا التصنيف إنفاق احلكومات وفقا للغرض منه بناء على طبيعة الوحدة اإلدارية املسؤولة 
عن اإلنفاق.1 ومبوجب هذا التصنيف تستخدم احلماية االجتماعية لتشمل املهام الفرعية اآلتية:

املرض والعجز  •
الشيخوخة  •
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الناجون من احلوادث  •

األسرة واألطفال  •

البطالة  •

اإلسكان  •

االستبعاد االجتماعي غري املصنف يف سياقات أخرى  •

وتعتمد منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية واالحتاد األورويب وصندوق النقد الدويل تعريفات احلماية االجتماعية وتصنيفات الربامج يف 
قواعدها الدولية اخلاصة باإلنفاق/التمويل اليت تسرتشد بالتعريف العام املذكور يف تصنيف األمم املتحدة لوظائف احلكومة، مع بعض التنويعات املهمة. مثال 

تشمل منظمة العمل الدولية واالحتاد األورويب ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية اإلنفاق على الرعاية الصحية يف تعريفاهتا وتصنيفاهتا لإلنفاق على احلماية 
االجتماعية. ومتيز منظمة العمل الدولية باإلضافة إىل ذلك ما بني إصابة العمل واألمومة بناء على اختصاصها وعلى االتفاقية رقم 102.

ومبوجب هذه التصنيفات ال تصنف املزايا واالستحقاقات الموجهة للفقراء والفئات الضعيفة باعتبارها مهمة خاصة بالحماية االجتماعية، لذا ينبغي 
تصنيف اإلنفاق على خمتلف االستحقاقات يف إطار هذه الربامج وفقا للمهام املذكورة بناء على أهداف حمددة وعلى فئات فعلية مستهدفة هبذه االستحقاقات.

عادة تتخذ استحقاقات احلماية االجتماعي أحد هذه اأِلشكال األساسية:

المدفوعات النقدية للفئات املشمولة باحلماية  •

رد النفقات اليت يدفعها األشخاص املشمولني باحلماية مثل رد النفقات على الصحة من التأمني الصحي أو رد تكاليف اجلنازات أو رد تكلفة اإلسكان   •
جزئيا

السلع والخدمات املقدمة لألشخاص املشمولني باحلماية - من قبيل الرعاية الصحية اجملانية أو بطاقات األغذية شبه النقدية  •

وعادة يصنف االستحقاقان األخريان )أي رد التكلفة وتوفري السلع الغذائية واخلدمات مباشرة( باعتبارمها »مزايا عينية« )مقارنة »بالمزايا النقدية«(. وتعرف 
املزايا اليت يستحقها فقط األشخاص )األسر( من أصحاب الدخول األدىن من حد معني )أو من تتدىن األصول اليت ميتلكوهنا عن حد معني( باسم المزايا  

الخاضعة الختبار اإلمكانيات المادية. واملزايا النقدية إما دورية )مدفوعة طوال فرتة االستحقاق أو أسبوعيا أو شهريا أو فصليا( أو مبالغ مقطوعة.

1. وفقا لنظم احلسابات الوطنية عادة تصنف مزايا احلماية االجتماعية باعتبارها »مزايا اجتماعية.« نظام احلسابات الوطنية لعام 2008 الصادر عن األمم املتحدة عبارة عن معيار متفق عليه دوليا من التوصيات 
بشأن طريقة جتميع قياسات النشاط االقتصادي. ويصف النظام جمموعة من احلسابات املتكاملة واملتسقة على مستوى االقتصاد الكلي يف سياق جمموعة من املفاهيم املتفق عليها دوليا والتعريفات والتصنيفات 

وقواعد احلسابات. ويوصي باستخدام  تصنيف وظائف احلكومة لتحليل ماليات احلكومة. ومبوجب هذا النظام تسجل مزايا احلماية االجتماعية من خالل التوزيع الثانوي حلسابات الدخل وُتصنف على أهنا »مزايا 
اجتماعية« يقدمها الضمان االجتماعي أو برامج املساعدة االجتماعية وتُعرف كما يلي: »التحويالت اجلارية اليت تتسلمها األسر املعيشية واليت هتدف إىل تلبية االحتياجات اليت تنشأ عن بعض األحداث أو املواقف 

مثل املرض أو البطالة أو التقاعد أو اإلسكان أو التعليم أو الظروف العائلية.«
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تمويل الحماية االجتماعية: تعريفات واشتراطات أساسية للمعلومات  2.1.2

ينبغي رصد متويل أنظمة احلماية االجتماعية الفردية ومنظومة احلماية االجتماعية بأسرها رصدا منتظما. وتنص توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن 
األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية أنه »ينبغي للدول األعضاء أن ترصد التقدم احملرز يف تنفيذ أرضيات احلماية االجتماعية وحتقيق األهداف األخرى 

لالسرتاتيجيات الوطنية ملد نطاق الضمان االجتماعي، من خالل آليات مناسبة حمددة على املستوى الوطين...« وينبغي أن يشتمل هذا الرصد على قياس 
أداء اإلنفاق االجتماعي على مستوى ما يلي:

الفعالية: األداء العام فيما يتعلق بالنواتج االجتماعية )معدالت الفقر وعدم املساواة يف الدخول واحلالة الصحية والتغذية والتماسك االجتماعي(؛ األداء   •
التوزيعي - أي التوزيع األفقي للتغطية واملزايا )النوع االجتماعي، واالنتماء إىل القطاع الرمسي/غري الرمسي، والفئات اليت تعرف على أهنا ضعيفة( - والتوزيع 

الرأسي )الفعالية يف الوصول إىل أفقر الفقراء وسد فجوة الفقر(؛ األداء اإلداري )التكلفة اإلدارة مقارنة بإمجايل اإلنفاق؛ التكلفة الرأمسالية واجلارية على 
التكلفة اإلدارة؛ وكفاءة املهام احملددة مثل أنظمة التسجيل والسداد واملطالبات وتقدمي اخلدمة...(؛

التغطية: نطاقها - واملخاطر واالحتياجات اليت ينبغي تغطيتها )الشيخوخة والورثة والعجز والبطالة واملرض واألمومة واألسرة واألطفال الصغار واألطفال(؛   •
الفئات املشمولة )التغطية حسب اجلنس والعمر ووضع سوق العمل أو احلالة التعليمية(؛ مستوى احلماية )مستويات املزايا مقارنة باملعيار الوطين للفقر 

واألجور الدنيا وأجور العمال غري املهرة ومتوسط األجور...(؛

اإلنفاق والتمويل: التحليل اإلحصائي للتكاليف ومصادر متويل أنظمة احلماية االجتماعية الوطنية.  •

ينبغي على كل برنامج وكل بلد وضع جمموعة من املؤشرات لرصد أموال احلماية االجتماعية وضمان توفر اإلحصاءات ذات اجلودة الضرورية حلساب هذه 
املؤشرات، ومجعها وتوفريها جلميع أصحاب املصلحة.

ويف حالة اإلنفاق على احلماية االجتماعية ومتويل احلماية االجتماعية، ينبغي على من يتولون تنسيق السياسات  الوطنية للحماية االجتماعية فضال عن أي 
مؤسسة تشرف على إدارة برنامج احلماية االجتماعية احلصول على معلومات متكنهم من الرد على األسئلة اآلتية:

من حيصل على املزايا وما مبلغها )مع تفصيل املعلومات حسب العمر واجلنس على األقل(؟  •

من يسدد )أي ما مصادر التمويل(؟  •

ما التكلفة وما نسبة تكلفة اإلدارة منها؟  •

ولتوفري هذه االحتياجات من املعلومات يف أي بلد ينبغي أن تتمكن اهليئات احلكومية القائمة على تنسيق سياسات احلماية االجتماعية من تلقي ما يلي من 
معلومات من قواعد بيانات املؤسسات القائمة على احلماية االجتماعية:

عدد املستفيدين حسب اجلنس فضال عن الفئات العمرية بشكل عام وما حتصل عليه كل فئة عمرية من مزايا؛  •

مبلغ املزايا/االستحقاقات املسددة حسب نوع املزايا وحسب الفئات العمرية واجلنس بشكل عام؛  •

عدد الفئات املشمولة/اليت تسدد اشرتاكات حسب اجلنس فضال عن الفئات العمرية بشكل عام وما حتصل عليه كل فئة عمرية من مزايا؛  •

بيانات الدخل واإلنفاق وامليزانيات مقدمة على مناذج موحدة.  •

السكان املشمولون يف الربامج غري القائمة على اشرتاكات ميكن تعريفهم وفقا للقانون - ويف هذه احلالة سوف تبني املسوح الوطنية عدد األشخاص الذين يتم 
إحصاءهم يف كل فئة من الفئات. وميكن تعريف هذه الفئات وفقا ملن حيصلون على محاية جيدة مقارنة بالفئات املشمولة باحلماية وفقا للقانون - ويف هذه 
احلالة سوف ميكن احلصول على البيانات من مصادر إدارية. وميكن أن ختتلف هذه الفئات حسب الفجوات املالية أو األخرى اخلاصة بالتنفيذ )على سبيل 

املثال اليت ترتبط بتأخري يف السداد(.

ينبغي أن تشتمل بيانات الدخل واإلنفاق على البنود املبينة يف اجلدول 1 )خبالف العناصر املتعلقة بالضمان االجتماعي القائم على االشرتاكات(، وينبغي أن 
يتيحها الربنامج أو جمموعة من الربامج اليت تديرها مؤسسة واحدة يف حالة صعوبة إسناد بعض العناصر إىل برامج مبفردها. وعندما تدير مؤسسة واحدة  أكثر 

 من برنامج حيث يؤدي كل واحد  من هذه الربامج مهمة منفصلة يف الرعاية االجتماعية،  رمبا سوف يصعب الفصل يف تكلفة اإلدارة واملوارد أحدمها 
أو كليهما وحساهبا لكل برنامج على حدة.
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تتطلب إتاحة المعلومات الموحدة املتعلقة بالسمات األساسية للسياسات اليت توجه خمتلف الربامج - مثل تكلفتها ومصادر متويلها وعدد األشخاص 
املشمولني هبا وتكرار املساعدة املقدمة وجودهتا - كل هذه األمور تتطلب االحتفاظ بسجالت خاصة بأنشطة الربامج واملدخالت واملخرجات والنواتج وفقا 

ملبادئ توجيهية موحدة )ميكن االطالع على املزيد  من املعلومات يف اإلطار 1 فيما يلي(.
تقييم التغطية والفجوات يف برامج احلماية االجتماعية/الضمان االجتماعي واالشرتاطات الشاملة باإلضافة إىل املعلومات الضرروية من املصادر اإلدارية 
واملعلومات اليت جُتمع من الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية )مثل الدخل واإلنفاق/والدراسات االستقصائية اخلاصة مبوازنة األسرة واخلاصة بالقوى 

العاملة(، ويشمل أيضا أسئلة تتعلق بنطاق تغطية الربامج القائمة على االشرتاكات واألخرى غري القائمة على االشرتاكات واملعلومات اخلاصة باحلاصلني على 
مزايا خاصة واملستفيدين من الربامج اخلاصة، فضال عن طبيعة املزايا ودوريتها ومبالغ/قيمة املزايا. ميكن االطالع على املزيد من املعومات اخلاصة بأنظمة الرصد 

الفعالة  يف إطار احلماية االجتماعية من خالل وحدة الرصد والتقييم.
ويف إطار األمم املتحدة تتوىل منظمة العمل الدولية مجع اإلحصاءات اخلاصة بالضمان االجتماعي ونشرها. وتشمل اإلحصاءات اليت تقدمها منظمة العمل 
الدولية تكلفة الضمان االجتماعي والشمول باحلماية االجتماعية والشمول بأنظمة املعاشات واإلنفاق من الضمان االجتماعي العمومي من بني أمور أخرى.

المصدر: المؤلفون

الجدول 1: المعلومات الضرورية للقائمة المالية األساسية

اإلنفاق على المزايا + التكلفة اإلدارية+ النفقات األخرىإجمالي النفقات

حتويالت )نقدية وعينية( تقدم للفرد أو األسرة على أساس االستحقاق أو االحتياج.املزايا 

أي إنفاق على مستوى اإلدارة العليا أو اإلدارة التنفيذية يتحمله الربنامج املسؤول مباشرة عن توفري مزايا احلماية التكلفة اإلدارية 
االجتماعية مثل الرواتب أو تكلفة إدارة أحد املكاتب.

مجيع النفقات النثرية األخرى اليت يتحملها برنامج احلماية االجتماعية مثل الفوائد على القروض أو الضريبة على النفقات األخرى
الدخل وغريها من النفقات غري املسجلة.

 المساهمات العامة من الحكومة )بما في ذلك الضرائب المخصصة + اإليرادات العامة( + إجمالي اإليرادات
دعم الجهات المانحة للموازنة

املسامهة من احلكومة يف متويل تكلفة السلع واخلدمات اليت تقدمها احلكومة إىل األشخاص املشمولني باحلماية املسامهة العامة من احلكومة
على هيئة مزايا خاضعة لالختبار أو مزايا عامة. 

هذه عبارة عن فئة فرعية مما سبق. وهي ضرائب خاصة حتصل لتمويل بعض املزايا االجتماعية اخلاصة.الضرائب املخصصة

يف بعض البلدان اليت يشكل الدعم فيها جزء مهم سواء من املزايا أم من الدعم اإلداري.دعم اجلهات املاحنة للموازنة

الفوائد على الدخل من الودائع ومطالبات التأمني واإليرادات األخرى غري املصنفة يف مواضع أخرى.املقبوضات األخرى
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التسجيل وتحديد األهلية وااللتحاق بالنظام

المصدر: المؤلفون

عادة ما تقدم برامج احلماية االجتماعية/الربامج الضمانية من خالل عدد كبري من خمتلف الربامج اليت تتنوع أحجامها واليت تديرها خمتلف اهليئات 
احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملنشآت اخلاصة. وعند إعداد استعراض ملنظومة احلماية االجتماعية الشاملة يف أي بلد ينبغي علينا البدء بوضع 

قائمة بربامج احلماية االجتماعية القائمة. وقد أعدت جمموعة من املنظمات الدولية واهليئات اإلمنائية منهجية من التقييمات الشاملة ألنظمة الحماية 
 االجتماعية في إطار أدوات تقدير احلماية االجتماعية فيما بني الوكاالت (ISPA): وميكن االطالع على األداة التشخيصية األساسية من خالل 

.http://ispatools.org/core-diagnostic-instrument/ :املوقع اآليت

تتضمن المالحق المرفقة بتقرير منظمة العمل الدولية بعنوان »World’s Social Protection Report« قواعد بيانات وبيانات ومؤشرات ومنهجية 
تتصل بالشمول باحلماية االجتماعية والتمويل. ويستند التقرير يف األساس إىل Social Security Inquiry الذي يستند إىل الدراسة االستقصائية 

 اإلدارية اليت أجرهتا منظمة العمل الدولية. ميكن االطالع على آخر تقرير عن احلماية االجتماعية يف العامل من خالل الرابط اآليت: 
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang--en/index.htm

اإلطار 1: المصادر الدولية للبيانات الخاصة بالحماية االجتماعية واإلنفاق عليها وتغطيتها وتمويلها

استقصاء الضمان االجتماعي )SSI( الذي تجريه منظمة العمل الدولية عبارة عن قاعدة بيانات إلكرتونية تشمل بيانات تتعلق باإلنفاق على احلماية 
االجتماعية ومتويلها والتغطية هبا، وهي البيانات اليت تتأتى من خالل السجالت اإلدارية واليت بلغت مرحلة االكتمال متكن املنظمة من حساب التقديرات العاملية 

واإلقليمية. وحيتوي أيضا على معلومات قانونية متاحة من اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي )بشأن احملددات املؤسسية والتغطية واملصادر األخرى(.

 أما قاعدة بيانات ASPIRE التي وضعها البنك الدولي فتستخدم بيانات من الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية من خمتلف البلدان بشأن الوصول 
 إىل برنامج احلماية االجتماعية إلعداد مؤشرات األداء األساسية، فضال عن استهداف توفري وصف تفصيلي لألدوات املستخدمة يف الدراسات االستقصائية 

)50 بلدا ومن املتوقع أن متتد لتشمل 70 بلدا(.  وتشهد قاعدة البيانات هذه توسعا يف الوقت احلايل لكي حتتوي على بيانات من مصادر إدارية.

.http://www.pension-watch.net :حتتفظ منظمة هيلب إيج بقائمة من املعاشات الضمانية، وميكن االطالع عيها من الرابط اآليت

ومن قواعد البيانات اليت يتم حتديثها إىل حد ما )وهنا مكمن الصعوبة( على الرغم  من أهنا من قواعد البيانات الراسخة )حىت وإن كان ذلك على املستوى 
اإلقليمي( ما يلي:

النظام األورويب إلحصاءات احلماية االجتماعية املتكاملة (ESSPROS)، وقاعدة بيانات اإلنفاق االجتماعي (SOCX) الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف 
 ،(SPI) الصادرة عن صندوق النقد الدويل، ومؤشر احلماية االجتماعية الصادر عن بنك التنمية اآلسيوي (GFS) امليدان االقتصادي، وإحصاءات مالية احلكومة

.(ECLAC) وقاعدة بيانات  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية
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اإلطار 2: القائمة الجزئية لبرامج الحماية االجتماعية - استعراض ألهم برامج الحماية االجتماعية غير القائمة على اشتراكات في غانا

اجلدول 2: قائمة بالربامج غري القائمة على االشرتاكات يف غانا

ضمانات أرضيات الحماية االجتماعية
الوصول إىل الرعاية 

الصحية الضرورية
ضمان الدخل لألطفال 
مع تيسري حصوهلم على 
التغذية السليمة والتعليم 

والرعاية

ضمان الدخل لألشخاص 
يف سن العمل

ضمان الدخل للمسنني

التحويالت النقدية

القفزة: األيتام واألطفال الضعفاء واألشخاص ذوي اإلعاقة أو الذين يعانون من أمراض مزمنة واملسنني

الصندوق االستئماين لغان ولوكسمبورغ

صندوق التأمينات الوطين للضمان االجتماعي

التحويالت غير النقدية

اخلدمات اليت تشملها 
األنظمة الوطنية للتأمني 

الصحي

الزي املدرسي

الدفاتر الدراسية

التغذية يف املدارس

الدعم

مسامهة األنظمة الوطنية 
للتأمني الصحي لألطفال 
وأصحاب العجز واملسنني

 منحة على 
الشخص الواحد

الدعم على الطاقة والوقود

تعريفة/شرحية اخلدمات احليوية

  (SHEP) برنامج  املساعدة الذاتية لتوصيل الكهرباء

دعم املدخالت الزراعية

 برامج 
 سوق العمل 

النشطة

الربنامج الوطين لتوظيف 
الشباب

التحويالت للدمج 
االجتماعي

برنامج األشغال العامة 
كثيف العمالة

برنامج املنشآت احمللية 
وتطوير املهارات
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 المصدر: المؤلفون: منظمة العمل الدولية (2015) يمكن االطالع على التقرير على الرابط اآلتي: 
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=50738

اجلدول 3: غانا - اإلنفاق احلكومي على برامج احلماية االجتماعية )باملاليني ما مل يشر إىل غري ذلك(

200520062007200820092010201120122013

 (NHIS) االستطالع اخلاص بالصحة الوطنية
)إعفاءات املعدمون(

0.10.71.96.14.66.124.616.5

12.912.910.715.023.523.823.924.625.8منح الفرد الواحد 

10.010.08.228.0الزي املدرسي

7.614.070.029.028.7الدفاتر الدراسية

0.91.816.233.462.363.660.063.7199.0الوجبات املدرسية

برنامج التمكني من سبل املعيشة للقضاء على 
 LEAP الفقر

2.27.512.012.010.030.0

SIT 0.11.716.51.0برنامج احلماية االجتماعية

الربنامج الوطين لتشغيل الشباب/وكالة تنمية 
تنظيم املشاريع وتوظيف الشباب يف غانا  

(NYEP/GYEEDA)

74.68.4144.5227.3448.630.0

برنامج تطوير مهارات املشروعات احمللية 
(LESDEP)

6.036.084.075.0

LIPW 11.1برنامج األشغال العامة كثيف العمالة

 إجمالي برامج الحماية االجتماعية 
)باستنثاء المنح(

14.015.428.9131.3189.6281.5480.3736.8416.5

 • حمسوبة كنسبة مئوية من اإليرادات احلكومية
  باستثناء املنح

0.60.60.82.73.33.64.14.82.0

 • حمسوبة كنسبة مئوية من الناتج احمللي 
  اإلمجايل

0.10.10.10.40.50.60.91.00.5

1.81.62.27.810.212.019.321.5• حمسوبة كنسبة مئوية من اإلنفاق على الفقر
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يسر تكلفة الحماية االجتماعية  2.2

ما المبالغ التي تدفعها مختلف البلدان على الحماية االجتماعية؟  2.2.1

وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية اليت تبينها تقارير World Social Security/Social Protection، ختصص البلدان حول العامل يف املتوسط 11 يف 
املائة من إمجايل إنتاجها احمللي إىل احلماية االجتماعية. وميكن استخدام حجم السكان يف خمتلف البلدان وزنا حلساب وسيط النسب املئوية من الناتج احمللي 
اإلمجايل املرصودة للحماية االجتماعية: تبني النتائج يف هذه احلالة ختصيص 8.4 يف املائة فقط من الناتج احمللي اإلمجايل عن املواطن »املتوسط« ملزايا احلماية 

االجتماعية سواء النقدية أم العينية.

الشكل 1: اإلنفاق العمومي على الحماية االجتماعية )معّدل مرّجح بعدد السكان(

ILO, World Social Protection Report (2017-2019) :المصدر
ملحوظة: يقدر إجمالي اإلنفاق على الحماية االجتماعية باعتباره نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي مع استبعاد اإلنفاق العمومي المتعلق بالصحة.

الشكل 2: اإلنفاق العمومي على الحماية االجتماعية )معّدل مرّجح بعدد السكان(
اإلنفاق العمومي على الضمان االجتماعي )مع استبعاد الصحة(

اإلنفاق العمومي على الصحة
إمجايل اإلنفاق العمومي على الضمان االجتماعي

ILO, World Social Security Report (2010) :المصدر
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يتوفر قسم كبري من احلماية االجتماعية من خالل الربامج القائمة على اشرتاكات ومتوهلا االشرتاكات من الضمان االجتماعي يف األساس. وقد بدأت الربامج 
الكبرية غري القائمة على اشرتاكات يف الظهور يف خمتلف أحناء العامل مؤخرا فقط. ووفقا للبيانات اليت توضحها قاعدة بيانات البنك الدويل ASPIRE يف 

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء املتعلقة بربامج احلماية االجتماعية غري القائمة على اشرتاكات واحملددة بشكل واسع )وتشمل األشغال العامة والربامج القائمة 
على اجملتمعات احمللية خبالف الرعاية الصحية( تنفق برامج الحماية االجتماعية غير القائمة على اشتراكات في المتوسط 1.5%من الناتج المحلي 

اإلجمالي )وتنفق البلدان حمدودة الدخل عامليا هذه النسبة أيضا(.  وعلى قمة هذه القائمة ميكن أن جند البلدان اليت توجد فيها حتويالت نقدية شبه شاملة أو 
اليت تطبق على نطاق واسع - فضال عن البلدان اليت توجد فيها برامج كبرية لالستجابة يف أوقات الطوارئ كما هو احلال يف جنوب السودان ومجهورية أفريقيا 

الوسطى - ومن هذه البلدان ليسوتو وجنوب أفريقيا وموريشيوس وناميبيا )شكل 3(. ويتدىن اإلنفاق على املساعدات االجتماعية يف بلدان أفريقيا جنوب 
الصحراء بشكل ملحوظ على أساس مستوى اإلنفاق للفرد، فهو أقل من الوسيط العاملي ألغلب البلدان )الشكل 4(.

الشكل 3: أوجه التباين عبر البلدان والمناطق فيما يتعلق باإلنفاق على شبكات األمان االجتماعي: أفريقيا 

State of Safety Nets, World Bank (2018) :المصدر
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اإلنفاق على شبكات األمان االجتماعي، نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل
املتوسط العاملي

املتوسط اإلقليمي
اإلنفاق على شبكات األمان االجتماعي دون اإلعفاء من الرسوم الصحية، 

نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل
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 الشكل 4: اإلنفاق السنوي المطلق على شبكات األمان االجتماعي للفرد عبر البلدان واالقتصادات والمناطق: 
أفريقيا جنوب الصحراء

State of Safety Nets, World Bank (2018) :المصدر

على الرغم من أن املساعدة االجتماعية متويلها يف األساس يأيت من اخلارج يف عدد من البلدان يف املنطقة فإن مستوى التمويل احمللي للربامج غري القائمة على 
االشرتاكات قد تزايد زيادة ملحوظة يف العقود األخرية على النحو املبني يف الشكل 5 )مثال يف زامبيا وموزمبيق وكينيا وغانا(.

الوسيط العاملي، 79

الوسيط اإلقليمي، 16

الوسيط اإلقليمي، 16
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أفريقيا جنوب الصحراء )رقم 45(
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الشكل 5: نسبة االشتراكات التي تسددها الحكومات الوطنية للمساهمة في التحويالت النقدية في بلدانها

المصدر: UK Independent Commission for Aid Impact (2017). تمثل الخطوط غير المتقطعة بيانات خاصة باإلنفاق الفعلي. تمثل الخطوط 
المتقطعة التزام باإلنفاق.

عقب وصول البلدان إىل مستويات مالية معينة ميكن أن متارس درجة أكرب من إعمال تقديرها يف اختيار أنواع الربامج العمومية اليت تستثمر فيها. وبالطبع 
ال يعين الرأي التقديري سهولة اختاذ القرار، ففي الكثري من األحيان توجد تكلفة للفرصة وراء أي قرار وينبغي أن يتم التخطيط لإلنفاق من خالل عملية 

دميقراطية تعكس االهتمامات اجملتمعية، مع إجراء حتليل دقيق للكميات يتعلق بالتكلفة االجتماعية لكل بديل من البدائل املقرتحة. ويوضح الشكل 6 أن 
البلدان عليها أن تتخذ بعض الخيارات تتعلق بحجم الموارد العمومية المطلوب استثمارها في الحماية االجتماعية، وحىت البلدان ذات احلكومات 

الصغرية )اليت تعرف من خالل إنفاقها احلكومي بنسبة 20 إىل 25 من الناتج احمللي اإلمجايل( سوف ختتلف اختالفا واضحا يف قراراهتا بشأن النصيب املكرس 
إىل متويل برامج احلماية االجتماعية أي تلك اليت تكرس عشر أو مخس أو ثلث أو أكثر من النصف. وتذكر خامتة تقرير شبكات األمان )2018( ما يلي: 

»ال توجد عالقة عاملية بني مستوى دخل البلد وإنفاقه على املساعدة االجتماعية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل.«
الشكل 6: نصيب الحماية االجتماعية في اإلنفاق الحكومي مقارنة بحجم الحكومة

World Social Security Report  (2010) :المصدر

الضمان االجتماعي باعتباره نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل
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الحماية االجتماعية باعتبارها تكلفة وباعتبارها استثمارا  2.2.2

اتفقت منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل والعديد من املنظمات األخرى على النهوض باحلماية االجتماعية الشاملة مبا يف ذلك الرعاية 
الصحية الشاملة. ومن أحدث االتفاقات الدولية يف هذا الشأن أهداف التنمية املستدامة. وأحد الغايات املذكورة يف إطار اهلدف 1 عن القضاء على الفقر 

جبميع أشكاله مع حلول عام 2030 ما يلي: »تنفيذ نظم احلماية االجتماعية املناسبة وطنيا وتدابريها للجميع مبا يف ذلك األرضيات وحتقيق تغطية كبرية للفقراء 
والضعفاء مع حلول عام 2030.«

ومع ذلك وعلى الرغم من كل ما تقدم من معايري ومن األهداف والغايات، ال يزال أغلب سكان العامل غري مشمولني بالتغطية بأنظمة احلماية االجتماعية 
وال سيما يف أفريقيا وآسيا. وعلى الرغم من إرجاع األمر إىل عدم يسر التكلفة عادة ميكن تفسري غياب الشمول بالتغطية بغياب احليز السياسي الكايف املتاح 

للحماية االجتماعية بدال من انعدام إمكانية متويل املنظومة - ويعرف هذا األمر باحليز املايل.

ويتطلب الدفاع اقتصاديا عن التحويالت االجتماعية إلى تقدير فعالية التكاليف فضال عن المزايا مقابل التكلفة على المدى القصير والمدى الطويل. 
وللحماية االجتماعية آثارا مباشرة على النواتج االجتماعية والتنمية البشرية ولكنها ترتبط أيضا بالتنمية االقتصادية وميكن أن توصف على أهنا استثمارا 

اقتصاديا. ويتزايد النظر إىل احلماية االجتماعية باعتبارها »مصدرا للصمود يف األوقات الصعبة وبوصفها دعما للنمو واإلنتاجية يف أوقات الرخاء وهي آلية عامة 
للدمج االجتماعي واالقتصادي« (Cherrier et al., 2013). وتوضح الكثري من البحوث )على سبيل املثال تقرير التنمية العاملية لعام 2005( أن الفقر من 
املخاطر اليت تواجه األمن ويعوق غياب األمن بيئة االستثمار. وبدون الربامج األساسية املتعلقة بالتحويالت االجتماعية اليت تعزز الصحة واملستويات املناسبة 

من التغذية واالستقرار االجتماعي، قد يعاين البلد ببساطة من عدم حتقيق إمكاناته الكاملة.

واتضح أللدرمان وميتسوف (2012) (Alderman and Yemtsov) وجود ثالث قنوات أساسية يمكن للحماية االجتماعية دعم النمو االقتصادي من 
خاللها: 

المستوى الفردي - بناء رأس املال البشري واألصول اإلنتاجية األخرى ومحايتها، ومتكني الفقراء من االستثمار يف اسرتاتيجيات ذات عائدات أكرب أو   •
من اعتمادها.

اآلثار المترتبة على االقتصاد المحلي - حتسني أصول اجملتمع والبنية التحتية وتدفقها من املستفيدين إىل غري املستفيدين.  •

مستوى االقتصاد بشكل عام - العمل لتحقيق استقرار الطلب الكلي، ما حيسن التماسك االجتماعي ويؤدي إىل جعل اإلصالحات الرامية إىل حتسني   •
النمو ذات جدوى سياسيا.

تؤثر التحويالت غري القائمة على اشرتاكات تأثريا مباشرا على دخل األسرة املتاح وعلى استهالكها. وباإلضافة إىل ذلك تؤثر هذه التحويالت أيضا على 
سلوك األسر املعيشية حيث يتيح الدخل اإلضايف - وال سيما إذا كان مؤمنا - الفرصة أمام األسر املعيشية لالستثمار يف الصحة والتعليم ويف خمتلف األنشطة 

اإلنتاجية األخرى. تزيد النواتج احملسنة يف جمال الصحة والتعليم من رأس املال البشري وعليه من إنتاجية العمال.

وعالوة على ذلك تزيد االستثمارات اإلنتاجية من رأس املال املادي من خالل إنشاء األصول املنتجة ومحايتها فضال عن احلد من االحتياج إىل االعتماد على 
اسرتاتيجيات ضارة للتكيف، مثل بيع معظم األصول اإلنتاجية يف وقت األزمة. وميكن أن تؤدي التحويالت أيضا إىل زيادة العمالة من خالل التصدي للقيود 

املالية وتساعد املستفيدين على حتمل تكلفة املواصالت واالنتقاالت. وباإلضافة إىل خمتلف اآلثار املرتتبة على كل فرد على حدة، عادة يكون للتحويالت 
.(Gassman et al. 2014; Cherrier et al., 2013) االجتماعية أثر حتسني الطلب اإلمجايل وتساعد على إعداد الناشطني احملليني

وعلى الرغم من أن هذا النمط السائد يبني وجود عالقة وثيقة بني مستويات الدخل ومبالغ املوارد املكرسة للحماية االجتماعية، ال ميكن أن نستنتج من هذا أن 
احلماية االجتماعية شكل من أشكال »الرتف«. بل على العكس فإن البلدان ذات الدخل احملدود اليت تزيد فيها معدالت الفقر ويشكل االقتصاد غري الرمسي 

فيها جزء كبري من االقتصاد حتتاج إىل احلماية االجتماعية بقدر أكرب مقارنة بالبلدان األخرى، على الرغم من احتمال وجود أولويات أخرى هلا فيما يتعلق 
باملهام أو جماالت السياسات اليت ينبغي االلتفات إليها أوال والطريقة اليت ينبغي من خالهلا متويل االستحقاقات وتوفريها. وتتوفر العديد من الدراسات اليت 

توضح أن احلماية االجتماعية يف هذه البلدان ميكن أن تكون ميسورة بل وكوهنا ضرورة من ضرورات التنمية أيضا.
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الشكل 7: الحماية االجتماعية غير القائمة على اشتراكات والتنمية االجتماعية واالقتصادية

المصدر: Cherrier et al, 2013 based on Mideros et al, 2012. ملحوظة: يشير اللون الرمادي إلى القرارات المتعلقة بالسياسات؛ واللون الوردي 
إلى القرارات داخل األسر المعيشية؛ واللون األخضر إلى األداء االقتصادي؛ واللون األحمر إلى النواتج. تجدر اإلشارة إلى أن العالقات ليست متصلة وال 

تسير في اتجاه واحد.

اتضح من مشروع التحويالت النقدية (https://transfer.cpc.unc) اآلثار املرتتبة على التحويالت االجتماعية يف النواتج االجتماعية والنشاط 
االقتصادي يف أفريقيا جنوب الصحراء2:

تسهم التحويالت النقدية يف إحداث حتسينات ملحوظة يف االستهالك والفقر، مثل قدرة األسر املعيشية على توزيع استهالكها على خمتلف املواسم   •
وطوال العام.

تؤدي التحويالت النقدية إىل إسعاد اجلمهور ومتنح املستفيدين األمل وهذا شرط من الشروط اليت جتعل األسر ترغب يف االستثمار يف املستقبل.  •

تسهم التحويالت النقدية يف مراكمة رأس املال البشري. وهلا أثر قوي ومتسق على البلدان فيما يتعلق بااللتحاق باملدارس، وال سيما فيما بني األطفال   •
يف املرحلة اإلعدادية من التعليم. وحتسن التحويالت النقدية بشكل متسق من األمن الذائي وتأمني التغذية.

تؤثر التحويالت النقدية تأثريا إجيابيا على سبل العيش للمستفيد وتؤدي إىل زيادة املرونة يف تقسيم العمل داخل األسرة املعيشية واستغالل الوقت   •
وتؤدي إىل حتسني القدرة على إدارة املخاطر. زيادة االستثمار واملشاركة يف األنشطة االقتصادية تؤدي بدورها إىل زيادة الدخل على مستوى األسر 

املعيشية )مضاعفة دخل األسرة المعيشية(.

2. تظهر النتائج يف عمل: 
Davis et al.  (2016), From Evidence to Action: The Story of Cash Transfers and Impact Evaluation in Sub-Saharan Africa Available at: http://www.
fao.org/publications/card/en/c/0b24b92e-52544-d06-a31784-ccd6babe23/unc.edu/?page_id=1094

التنمية االجتماعية واالقتصادية
التخفيف من حدة الفقر

الضرائب

النمو االقتصادي

اإلنتاج

إنتاجية العمال

العرض من العمالة
الضرائب

الضرائب

الضرائب

على المدى الطويل

رأس المال 
البشري

التأمنيالوفورات

االستثمار رأس المال المادي

الطلب

اإلطار املؤسسي والتماسك 
االجتماعي والشروط اهليكلية

اإلنصاف
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الدخل المتاح لألسر المعيشية

التحويالت العينية

التحويالت النقدية

غير قائمة على 
اشتراكات 
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عند استالم املستفيدين املبالغ ينفقوهنا تنتقل بعد ذلك اآلثار املرتتبة على التحويالت إىل األسر املعيشية اليت ال تستويف شروط احلصول على   •
التحويالت ولكنها متتلك مشروعات معظم املشروعات التجارية احمللية. وتؤدي الزيادة يف الطلب احمللي إىل إحداث مضاعفة إيجابية لالقتصاد 

المحلي. فمقابل كل دوالر يتم حتويله إىل املستفيدين ميكن أن يزيد الدخل احمللي بأكثر من جمرد دوالر واحد )انظر اإلطار 3(. 

اإلطار 3: تقديرات اآلثار المترتبة على مضاعفة الدخل المحلي بناء على برامج التحويالت النقدية االجتماعية في جنوبي وشرقي أفريقيا 

تؤدي تدفقات الدخل غري املباشر أيضا إىل إحداث آثار مهمة تتعلق بالعدالة حيث تستفيد بعض فئات األسر املعيشية من تدفقات الدخل غري املباشر بدرجة 
أكرب من الفئات األخرى بصرف النظر عن السبب. وتميل األسر المعيشية غير الفقيرة إلى االستفادة القصوى من التدفقات المتحصلة من الدخل واإلنتاج. 
وتنعش بعض برامج احلماية االجتماعية التقليدية )التحويالت النقدية االجتماعية ومشروع األشغال العامة( اإلنتاج، اليت تشيع يف األساس فيما بني األسر املعيشية 
غري املستفيدة، فهذه األسر تصبح أقدر على االستجابة للزيادة يف الطلب يف األسواق احمللية. يوضح الشكل 9 أن عوامل املضاعفة اليت تتسبب فيها التحويالت 

النقدية االجتماعية تزيد اإلنتاج على مستوى مجيع القطاعات وال سيما البيع بالتجزئة وزراعة احملاصيل وأن غري املستفيدين منها يتوسعون يف اإلنتاج بقدر أكرب من 
املستفيدين.

األسر الفقرية هي موضع تركيز برامج احلماية االجتماعية غري القائمة على اشرتاكات، ولكنها تعترب أيضا املسار الذي متر من خالله املبالغ النقدية إىل االقتصاد 
احمللي. ومع إنفاق املستفيدين لتحويالهتم النقدية يزيد الطلب احمللي. ويف حالة توسع اإلنتاج بغية الوفاء بالطلب ميكن لربامج املساعدة االجتماعية إنشاء 

عوامل ملضاعفة الدخل، فمقابل كل دوالر يتم حتويله ميكن أن يزيد الدخل احمللي مبا يزيد عن جمرد دوالر واحد. فعلى سبيل املثال ينفق املستفيدون من برامج 
التحويالت النقدية بعض من املنح اليت حيصلون عليها على السلع أو اخلدمات اليت توردها األنشطة التجارية احمللية. ومع توسع اإلنتاج احمللي للوفاء بالطلب 
ترتفع الدخول اخلاصة باألسر املعيشية املرتبطة باألنشطة التجارية، فضال عن ارتفاع الطلب على العمالة واملدخالت األخرى. ويؤدي ذلك إىل إنشاء عوامل 

لمضاعفة االقتصاد المحلي، ودورات إضافية من اإلنفاق ومنو الدخل يف االقتصاد احمللي.

وميكن أن تؤدي الربامج إىل إنشاء دخل إجيايب وإىل تدفق اإلنتاج إذا أدت إىل زيادة الطلب على السلع واخلدمات، ما يتيح فرصا أمام املستفيدين وغري 
املستفيدين املشاركني فيها. ومع ذلك قد تؤدي إىل تدفقات سلبية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، ورفع التكلفة على املستهلكني وتقليل األسعار للمنتجني.

واستخدمت مناذج تقييم األثر على مستوى اإلقتصاد احمللي الكلي (LEWIE) يف أفريقيا جنوب الصحراء لبيان اآلثار املرتتبة على التحويالت النقدية على األسر 
املستحقة بل وأيضا على االقتصاد احمللي الذي تطبق عليه النماذج. وتوضح الدراسات اليت تستخدم مناذج تقييم األثر على مستوى االقتصاد احمللي الكلي يف 

خمتلف البلدان يف املنطقة أن معظم التحويالت النقدية تؤدي إىل إنشاء عوامل ملضاعفة الدخل يف االقتصاد احمللي وترتاوح ما بني 1.27 إىل 2.52 لكل دوالر 
 .(Davis et. al 2016) يتم حتويله إىل األسر املعيشية املستحقة

وأوضحت دراسة أجريت مؤخرا يف ماالوي (Kagin et al, 2018) وجود اختالفات يف اآلثار املنعكسة على االقتصاد احمللي عرب جمموعة من خيارات 
السياسات مبا يف ذلك التحويالت النقدية وبرامج األشغال العامة وبرامج دعم األمسدة واملدخالت. ويف معظم احلاالت يزيد الدخل يف املناطق الريفية يف 

ماالوي بأكثر من جمرد دوالر واحد مقابل كل دوالر يتم استثماره )شكل 8(. وتغفل تقييمات األثر اليت ال تراعي هذه التدفقات العديد من الفوائد اليت حتدثها 
التحويالت النقدية. وتوجد اختالفات جوهرية فيما بني عوامل املضاعفة الفعلية واألمسية، ما يعين أن عامل املضاعفة االمسي للدخل قد يتآكل حتت وطأة 

التضخم، إذ ترتفع األسعار يف مواجهة زيادة الطلب على السلع واخلدمات. ولكن الربامج اليت تدعم اإلنتاج أو زيادة اإلنتاجية، فضال عن الربامج اجليدة الرامية 
لدعم املدخالت أو تدخالت األشغال العامة من شأهنا أن تؤثر على الدخول يف األساس من خالل زيادة توريد السلع واخلدمات ما يقلل األسعار.

شكل 8: ُمضاعفات الدخل حسب الربنامج
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الشكل 9: عوامل املضاعفة يف اإلنتاج املرتتبة على التحويالت النقدية االجتماعية حسب القطاعات وحالة املستفيد

 اإلنتاج اخلدماتالبيع بالتجزئةاملواشياحملاصيل
غري الزراعي

اتجاهات التركيبة السكانية وتكلفة الحماية االجتماعية  2.2.3

أغلب البلدان األفريقية ذات شعوب الشابة. يعين هذا عادة النمو املتسارع للسكان يف سن االلتحاق باملدارس ونسبة كبرية من الشباب يف سن العمل )أكثر 
من 40 يف املائة( واملعدالت املرتفعة لنمو القوة العاملة. ميكن أن ترتبط هذه الديناميكيات بارتفاع معدالت البطالة واتسام القوة العاملة بأهنا غري منظمة وبعدم 

االستقرار السياسي حينما ال تكون االقتصادات قادرة على توفري اخلدمات االجتماعية األساسية الضرورية وال استيعاب اإلمكانات اإلنتاجية للقوة العاملة 
املتنامية. وعلى العكس فقد تكون فرصة يف حالة البلدان اليت تبدأ يف التحول الدميقراطي وتشهد تراجعا تدرجييا يف وفيات األطفال.

بالفعل اخنفضت وفيات األطفال عن معدل 116 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي يف عام 2010 إىل 75 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي يف عام 
2030، بفضل حتسن الدخول واحلصول على إمدادات أفضل للمياه والصرف الصحي وحتسن املرافق الصحية يف أفريقيا. ومع ذلك ال يزال عدد األطفال اليت 

يتوقع أن تلدهم املرأة الواحدة طوال حياهتا - إمجايل معدل اخلصوبة - كبريا يف املنطقة مقارنة باملعايري العاملية، فلم ترتاجع املعدالت )2.5 طفال لكل امرأة 
عامليا مقارنة بعدد 4.7 طفال لكل امرأة يف أفريقيا( ومل ترتاجع كما كان متوقعا على العكس من تراجع اخلصوبة يف بلدان آسيا وأمريكا الالتينية. وتتألف النقلة 

السكانية من قوة عاملة متنامية مقارنة بإمجايل عدد السكان. وينتج ذلك عن وزن األطفال يف إمجايل عدد السكان وبطء منو كبار السن. وسوف يتطلب األمر 
 وقتا أطول يف أفريقيا ولكنه سيتم ال حمالة )أنظر شكر 10 فيما يلي(. شاهد أيضا الفيديو اآليت: 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=gSiDHdMU3W8

الشكل 10: معدل السكان في سن العمل مقارنة بمن هم ليسوا في سن العمل، في مناطق مختارة من أفريقيا

أفريقيا 
شرق أفريقيا 
جنويب أفريقيا 
مجهورية أفريقيا الوسطى

مشال أفريقيا 
غرب أفريقيا 

المصدر: صندوق األمم المتحدة للسكان
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اإلطار 4: التخطيط طويل األجل لمزايا األمومة والطفولة: دراسة حالة من ناميبيا 

وضعت منظمة العمل الدولية مشروعات لتنفيذ منحة مقدمة لرعاية األمومة ومنحة أخرى شاملة للطفل يف ناميبيا. وأعقبت املنحة األخرية هنجا مرحليا قائما على 
الفئات العمرية اليت تبدأ باألطفال يف املرحلة العمرية ما بني حديثي الوالدة و4 سنوات يف عام 2015 ومبا يف ذلك األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 5 إىل 10 

سنوات يف عام 2017 واألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 11 إىل 17 سنة يف عام 2019. ويربر هذا النهج أمهية الدعم املقدم لألطفال يف السنوات املبكرة من 
عمرهم يف كسر حاجز توارث الفقر فيما بني األجيال. وباإلضافة إىل ذلك سيكون األطفال الصغار أكثر عرضة للفقر. ونتيجة لرتاجع اخلصوبة تتدىن التكلفة مقابل 
الناتج احمللي اإلمجايل عرب السنوات. ويرتاجع ارتفاع اإلنفاق على فئة عمرية بعينها بسبب احلد من معدالت إعالة األطفال مع مرور الوقت. ويتيح هذا األمر إضافة 

فئة عمرية ثانية يف برنامج منح األطفال مع مرور الوقت.

شكل 11: تكلفة خمتلف الربامج باعتبارها نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل 

يف حالة متكن البلدان من حسن إدارة التحول السكاين، فإن زيادة السكان يف سن العمل واحلد من إمجايل معدالت اإلعالة يتيح للبلدان فرصة ساحنة ميكن أن 
حتقق »عائدا ديمغرافيا« على هيئة درجات أكرب من النمو والتمويل للحماية االجتماعية. والتحول الديمغرافي أو العائد الديمغرافي فرصة. وسوف يتيح 

زيادة الناتج القومي اإلجمالي ومن ثم يتيح أساسا تمويليا أقوى للحماية االجتماعية للسكان غير العاملين. ولكن هذا يعين تعيني اليافعني يف العمل املنتج 
بفاعلية. وسوف يتطلب األمر رعاية الطفولة املبكرة ورعاية األطفال والتحويالت لألسر ملساعدهتا على إبقاء األطفال يف الدراسة وجتنب عمل األطفال جنبا 

إىل جنب مع توفري اخلدمات االجتماعية هلم ووضع برامج مناسبة لالنتقال من الدراسة إىل العمل لزيادة إنتاجية الوظائف يف املستقبل القريب واحلد من أعداد 
الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب(. 

ومن العوامل اليت تسهم يف تعزيز التنمية زيادة مشاركة اإلناث في سوق العمل. ونؤكد على أن السياسات االجتماعية واخلاصة بالرعاية واملزايا النقدية والعينية 
ال بد أن تصحبها حالة انتقالية يف سوق العمل لضمان الدمج املنتج للمرأة )والتخفيف من دورها التقليدي احملصور يف رعاية األطفال وكبار السن واألفراد 

الذين يعانون من اإلعاقة واألمراض املزمنة(.
يف الوقت نفسه توضح التقديرات أن يزيد متوسط العمر المتوقع مع حلول عام 2030 يف أفريقيا إىل 64 عاما مقارنة بعمر 57 عاما يف 2010. ما يعين 
أن اجملتمعات النامية واملتجهة حنو الشيخوخة عليها االنتباه على وجه السرعة لضمان احلق يف التقاعد بكرامة واحلق يف الضمان االجتماعي جلميع املسنني. 

والوضع يف حالة النساء املسنات أشد صعوبة، وتشكل هذه الفئة األغلبية فيما بني أعداد املسنني املتنامية. وحىت يف أفقر البلدان حيث ال يزال متوسط العمر 
املتوقع أدىن بكثري عما هو يف البلدان األغىن نتيجة الرتفاع معدالت الوفيات بني األطفال فضال عن ارتفاع معدالت الوفيات فيما بني بعض الفئات العمرية 

نتيجة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/مرض اإليدز واألمراض األخرى، فمن يصلون إىل سن 65 عاما يف املتوسط يعيشون عدد أقل من السنوات مقارنة 
بالشخص العادي يف البلدان الغنية.  وسوف يعيش اجلميع يف خمتلف أحناء العامل لفرتات أطول. والسؤال هو ما شكل هذه احلياة الكرمية وما شكل الدخل 

اآلمن الذي ميكن توفريه لضماهنا.
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أدوات الحوكمة المالية للحماية االجتماعية  2.3

يعين اختاذ قرارات بشأن األنظمة اخلاصة للحماية االجتماعية يف الوقت احلاضر اختاذ تقديرات »مستنرية« بشأن تنميتها يف املستقبل تتعلق بتنفيذها أو عدم 
تنفيذها. فعلى سبيل املثال قد تصبح االستجابة إىل االنشغاالت بشأن احتمال منو املساعدات االجتماعية أو استحقاقات املعاشات عبئا على األجيال 
القادمة، ولذا من الضروري وضع تنبؤات ميكن االعتماد عليها إن كان املرء يرغب يف إعادة التوازن بني السياسات االجتماعية واالقتصادية من البداية إذا 

دعت الضرورة.

وتشرتط االتفاقية رقم 102 بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي )يف الفقرة 3 من املادة 71( ما يلي: تقبل كل دولة عضو املسؤولية العامة عن تقدمي 
اإلعانات اليت تقضي هبا هذه االتفاقية حسب األصول وتتخذ كل التدابري الالزمة هلذا الغرض؛ وتكفل كذلك، عند االقتضاء، إجراء ما يلزم من دراسات 

وحسابات اكتوارية بشأن التوازن املايل، بصورة دورية ويف مجيع األحوال قبل إدخال أي تغيري على اإلعانات، أو على معدل اشرتاكات التأمني، أو على 
الضرائب املخصصة لتغطية احلاالت الطارئة املشار إليها.

ويتطلب تقدير مستقبل تنمية متويل احلماية االجتماعية مناذجا تتيح توقع مسارات اإليرادات واإلنفاق بدرجة معقولة من الثقة. وينبغي أال تتطلب النماذج 
اجليدة الكثري من التفسري عند التنبؤ باإلنفاق االجتماعي وإيرادته. فهذه النماذج ال تقتصر على توفري نظرة معمقة يف التنمية احملتملة يف املستقبل ملوارد احلماية 
االجتماعية املالية بل تتيح أيضا الفرصة أمام إعداد تصورات بافرتاضات متنوعة تتعلق بالظروف االقتصادية والسكانية االجتماعية، وبتقدير اآلثار املرتتبة على 

خمتلف السياسات يف ظل هذه الظروف.

ويتضح أن القرارات السياسية اليت تتخذ اليوم هلا أثر متكرر ال يتوقف عند األجيال احلالية بل ميتد لألجيال املقبلة. ومن بينها مثال القرارات اليت تتصل 
بتصميم أنظمة املعاشات ومتويلها، ومجيع القرارات املالية قد تؤثر على األجيال املقبلة يف حالة اشتماهلا على عنصر االقرتاض.

وتوجد عالقة وطيدة بني االستدامة وكفاية املزايا، فلن تكتسب املزايا غري املناسبة رغبة كافية من املشرتكني وممويل الضرائب لتمويلها ومن مث سوف يتحول النظام إن 
عاجال وإن آجال إىل منظومة غري مستدامة. ومن ناحية أخرى عند غياب تغطية الوعود السخية باملزايا بالتمويل املستدام والكايف، فلن ميكن الوفاء هبا الحقا.

ومن األسباب الرئيسية العتبار احلماية االجتماعية يف املاضي عائقا أمام النمو الكبري هي أن »العديد من احلكومات أخفقت بشدة يف إدارة األموال اخلاصة 
بأنظمة احلماية االجتماعية اليت كان هلا تصميم جيد يف البداية« (Scholz et al., 2000). ويف الكثري من األحيان مل تتناول أدوات اإلدارة املالية وعملياهتا 
اإلنفاق على احلماية االجتماعية بشكل مناسب، فضال عن أن التقصري يف استخدام بعض األدوات مثل املوازنات االجتماعية واملعلومات اليت تتيحها يكاد 

.(Scholz et al., 2000) يؤدي حتميا إىل سوء إدارة الربامج اجلديدة أو القائمة اخلاصة باحلماية االجتماعية

الموازنة االجتماعية  2.3.1

بدون املعلومات املناسبة يكاد يكون من املستحيل الوصول إىل »نقاش عقالين بشأن نطاق الربنامج ومستقبل توجه أنظمة احلماية االجتماعية يف البلدان فضال 
عن تأثريها الفعلي واحملتمل على إحداث استقرار التطورات االقتصادية العامة« (Scholz et al., 2000). وتتيح املوازنات االجتماعية عقد هذه املناقشات بشأن 
إعداد »معلومات كمية جيدة عن التقدم احملرز يف املاضي واملستقبل يف جمال اإلنفاق على احلماية االجتماعية ومواردهاه« (Scholz et al., 2000). وينبغي أن 
يكون إعداد املوازنة االجتماعية الذي يشمل احلسابات االجتماعية ووضع نظام توقع هادف أحد األسس الواقعية لصياغة السياسة الوطنية االجتماعية يف أي بلد 

من البلدان.

ومن شروط وضع منظومة حلوكمة القطاع االجتماعي القدرة على الرد على أسئلة من قبيل ما يلي:

ما مستوى اإلنفاق احلايل الشامل؟  •

أين ينفق املال وما املبالغ املدفوعة؟  •

ما االحتياجات من احلماية االجتماعية اليت مل تغطى من قبل؟  •

كيف سيتطور اإلنفاق الوطين العام االجتماعي والعبء املايل وينعكس على خمتلف ممويل هذه األنظمة )أصحاب العمل والعمال واحلكومات( يف ظل   •
خمتلف التصورات االقتصادية ووفقا ملختلف اخليارات اإلصالحية؟
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تعد التوقعات اخلاصة بإيرادات احلماية االجتماعية واإلنفاق عليها تقليديا )بل ويف العديد من البلدان ال يزال األمر كذلك( لتشمل برامج احلماية االجتماعية 
الفردية )أو جمموعة من الربامج وثيقة الصلة ببعضها البعض تديرها مؤسسة واحدة. وتؤسس عملية إعداد املوازنات االجتماعية حسابات الدخل واإلنفاق 

اخلاصة جبميع برامج احلماية االجتماعية القائمة يف البلد مث تعكس هذه املشروعات على املستقبل - باستخدام املنهجيات االكتوارية. 

وتتألف هذه النماذج )شكل 12( من عدد من لبنات البناء اليت تشمل ما يلي:

الوحدة الديمغرافية اليت تقدم التوقعات السكانية وفقا للسن ونوع اجلنس؛  •

وحدة سوق العمل اليت تقدم توقعات القوة العاملة وفقا للسن ونوع اجلنس؛  •

وحدة االقتصاد الكلي عادة تقدم جمموعة متسقة من الفرضيات وعددا من البدائل املتعلقة باالجتاهات املستقبلية للناتج احمللي اإلمجايل واإلنتاجية   •
والتوظيف والبطالة واألجور والدخول األخرى واألسعار وأسعار الفائدة؛

وحدات الحماية االجتماعية وهي عادة وحدات خاصة بالتوقعات االكتوارية لكل برنامج من برامج احلماية االجتماعية القائمة يف البلد؛  •

وحدة المالية العامة اليت تربط املوازنة االجتماعية بإطار التمويل احلكومي واملخصصات املالية املرتقبة الحقا.  •

الشكل 12: هيكل نموذج الموازنة االجتماعية

Based on Scholz et al, 2000 :المصدر
عادة ما يكون إعداد املوازنات االجتماعية الكاملة أمرا مكلفا على مستوى اشرتاطات البيانات فضال عن استغراقها وقتا طويال يف تنفيذها. وتنطوي منهجية 

إعداد مناذج بروتوكوالت التقييم السريع على إعداد املوازنات االجتماعية املختصرة واألساليب االكتوارية اليت تتيح الفرصة أمام تقليل الوقت الضروري لبناء 
منوذج التوقع واحملاكاة دون التأثري على جودة النتائج.3 ومع ذلك فعلى الرغم من أهنا تؤدي دورا مهما لدعم املناقشات السياسية الوطنية املستنرية، فإن القرارات 

الفعلية املتعلقة بتصميم السياسات والتمويل ينبغي أن يستند إىل املزيد من املوازنات االجتماعية األكثر تفصيال فضال عن الدراسات االكتوارية ودراسات 
احملاكاة املصغرة.

3. وضعت بروتوكوالت التقييم السريع ومت تنفيذها يف عدد من البلدان )انظر على سبيل املثال الدراسة اليت أجريت على فييتنام يف Cichon et al. 2012 وعلى موزمبيق يف Cunha et al. 2013 وينفذ 
هذا النهج أيضا يف بلدان مثل تايلند وأندونيسيا وبنني ونيبال واألردن وبوروندي والكامريون(.  أجريت دراسة موزمبيق بالتعاون مع صندوق النقد الدويل، بينما ركزت منظمة العمل الدولية على التوقعات االكتوارية 

يف حني ركزت التوقعات االكتوراية اخلاصة بصندوق النقد الدويل جزئيا على املخصصات املالية وجزئيا على احليز املايل.

السكان )حسب نوع الجنس والفئة العمرية(

العرض من العمالة )حسب نوع اجلنس والفئة العمرية(

االقتصاد )األجور واألسعار والتوظيف وإىل ما غري ذلك(

احلماية االجتماعية

بنود أخرىالصحةاملعاشات

املوازنة االجتماعية
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عدد الذكور واإلناث من كل فئة عمرية والتوقعات السكانية، ويفضل ذكرها مفصلة وفقا للريف واحلضر والوحدات اجلغرافية البيانات السكانية
املعنية

معدالت املشاركة يف سوق العمل. مفصلة حسب السن والنوع فضال عن املعدالت املرتقبة.بيانات سوق العمل

معدالت البطالة مفصلة حسب السن والنوع فضال عن املعدالت املرتقبة.

إىل أي مدى يسود الطابع املنظم/الرمسي يف سوق العمل.

إطار االقتصاد اجلزئي اخلاص بالناتج اإلمجايل بالعملة احمللية ومعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل الفعلي والتضخم ومتوسط البيانات االقتصادية
الدخل الشهري.

اإليرادات من التمويل احلكومي )الضرييب وغري الضرييب واملنح( واإلنفاق والتقديرات اخلاصة باإليرادات والنفقات يف 
املستقبل.

عمر املستفيدين املستهدفني وعددهم بوصفهم نسبة من إمجايل السكان، ومبلغ االستحقاق االمسي أو نسبة من نصيب محددات المزايا
الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، واملعامل التمييزية، ومعدالت الفقر فيما بني املستفيدين املستهدفني والتكلفة اإلدارية باعتبارها 

نسبة من قيمة االستحقاق.

المصدر: اليونيسيف-منظمة العمل الدولية، 2011

يتألف إعداد املوازنة االجتماعية من عنصرين أساسيني كما يلي. العنصر األول هو األساس اإلحصائي وهو عبارة عن »توليفة متسقة منهجيا جلميع اإليرادات 
واإلنفاق اخلاصة مبنظومة احلماية االجتماعية يف البلد« (Scholz et al., 2000). ويعرف هذا باسم نظام الحسابات االجتماعية ويعىن هذا اجلزء بالعمل 

باعتباره املفهوم احملاسيب املستخدم جلمع التدفقات النقدية  اخلاصة بإمجايل الربامج االجتماعية. أما العنصر الثاين فهو عبارة عن تنبؤ بالدخل واإلنفاق 
)توقعات امليزانية(. وعادة جترى هذه التوقعات لفرتة متوسطة األجل. ويعرف هذا العنصر باسم الموازنة االجتماعية ويشمل حماكاة لإلنفاق االجتماعي 

واإليرادات املتعلقة به حسب الفرضيات االقتصادية والدميغرافية و/أو التشريعية.

وعلى الرغم من تباين تفاصيل املوازانات االجتماعية الوطنية من بلد آلخر حسب تنظيم أنظمة احلماية االجتماعية ومدى املزايا اليت تقدمها، تتفق املوازنات 
االجتماعية الوطنية على بعض العناصر األساسية املشرتكة. فعلى صعيد اإلنفاق تشمل هذه العناصر األساسية املعاشات واملزايا املتعلقة بالبطالة واألسرة 

والمزايا الضريبية واملساعدات االجتماعية والرعاية الصحية. ويتناول جانب الدخل مجيع املوارد املستخدمة لتمويل اإلنفاق على احلماية االجتماعية. ومن بني 
أهم مصادر اإليرادات اشرتاكات الضمان االجتماعي والضرائب )سواء العامة أو املخصصة وما إذا كانت مفروضة على مستوى احلكومة املركزية أو اإلقليمية 

أو احمللية( فضال عن دخل االستثمار.

يوضح اجلدول فيما يلي التنبؤ على املدى القصري باملوازنة االجتماعية يف بلد متوسط الدخل تقليديا. وبناء على هذا اجلدول ميكن للمتخصص يف جمال إعداد 
املوازنات االجتماعية أن يوضح إن كان الدخل املطلوب لقطاع احلماية االجتماعية الذي يتحصل من اإليرادات العامة يتنامى بدرجة أسرع من الناتج احمللي 
اإلمجايل، ما قد يشكل آثارا سلبية على موازنة احلكومة. وقد توصى احلكومة بالنظر يف عدد من تدابري دمج النفقات كي تشتمل على إنفاق شامل أو حمدد 
على املدى املتوسط. وعلى الناحية األخرى ينبغي ان ينبه املتخصص احلكومة أن استهالك املزايا اليت تستخدم ملكافحة الفقر يف البلد نسبة ضئيلة من الناتج 

 .(Scholz et al., 2000) احمللي اإلمجايل، وقد يكون هذا األمر غري مناسب بالنظر إىل مستويات الفقر يف البالد

ومبا أن إعداد النماذج يؤدي إىل حماولة لفهم العمليات املرتابطة اليت تتألف املنظومة منها، فإن منوذج املوازنة االجتماعية جيد التصميم ينبغي أن يقدم تنبيهات 
مبكرة تتعلق باآلثار املرتتبة على التغيريات التشريعية مثال.

ومن املهم أن يشتمل تقدير األثر هذا على احتمال حدوث دورة ثانية من اآلثار. وقد تتعلق هذه اآلثار التالىي بتغيريات يف إمجايل العمالة أو اإلنفاق على 
البطالة أو التأمني الصحي واإلنفاق على خمتلف أشكال املساعدة االجتماعية فضال عن اإلسكان واملزايا الضريبية. وما كان يبدو مبدئيا خفضا لإلنفاق حىت 

 .(Scholz et al., 2000) يف بند واحد من بنود الضمان االجتماعي قد توازنه زيادة يف اإلنفاق على الفروع األخرى ولو جزئيا

الجدول 4: اشتراطات البيانات الضرورية لحساب تكلفة المزايا الخاصة بالحماية االجتماعية
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الجدول 5: ملخص تقليدي لموازنة وطنية من الموازنات االجتماعية 

200520062007200820092010

%من الناتج المحلي االجتمالي االسمي البند 

النفقات
13.43.63.73.94.14.3. املعاشات 

1.13.33.53.63.84.04.2. مزايا تأمينية للمعاشات

1.1.12.62.82.93.03.23.4. املعاشات التقاعدية

1.1.20.10.10.10.10.10.1. معاشات العجز

1.1.30.40.40.40.50.50.5. معاشات الورثة 

1.1.40.20.20.20.20.20.2. معاشات األيتام

1.1.50.00.00.00.00.00.0. املنح 

1.20.10.10.10.10.10.1. اإلدارة 

20.00.00.10.10.10.1. اإلنفاق على البطالة 

30.20.20.20.20.20.2. اإلنفاق قصري األجل على املزايا 

40.30.20.20.20.20.2. اإلنفاق على املساعدة االجتماعية 

54.24.34.34.44.54.6. اإلنفاق على الصحة 

60.80.70.70.70.70.7. اإلنفاق االجتماعي على املوظفني العسكريني 

71.21.11.21.21.21.2. اإلنفاق على املزايا االجتماعية األخرى

80.40.50.60.40.3. تغريات يف االحتياطات 

10.010.610.811.311.411.6اإلجمالي

اإليرادات 
12.52.82.82.92.93.0. اشرتاكات الضمان االجتماعي 

1.12.02.01,92.02.02.0. برنامج املعاشات 

1.20.60.60.60.60.70.7. برنامج الصحة

1.30.00.30.30.30.30.3. برنامج البطالة

22.82.72.72.82.82.9. مصادر الدخل األخرى )مبا يف ذلك االشرتاكات احملتسبة( 

30.00.10.30.40.20.2. الدخل من االستثمار 

3.10.00.00.00.00.00.0. برنامج املعاشات 

3.20.00.00.00.00.00.0. برنامج الصحة

3.30.00.00.00.00.00.0. اإلنفاق قصري األجل على برنامج املزايا 

3.30.00.10.30.40.20.2. برنامج البطالة 

44.74.95.05.25.45.6. الدخل من اإليرادات العامة 

10.010.610.811.311.411.6اإلجمالي

المصدر: Scholz et al, 2000 )ملحوظة: ربما ال يؤدي حاصل جمع األرقام إلى اإلجمالي المذكور بسبب التقريب(
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تمويل الحماية االجتماعية: استعراض تمويل الحماية االجتماعية

نماذج المحاكاة المصغرة   2.3.2

أثبتت مناذج احملاكاة املصغرة اخلاصة باملزايا الضريبية اليت جتمع كل من البيانات النموذجية على مستوى األسرة املعيشية بشأن الدخول واإلنفاق والتشريع 
الضرييب وتشريع املزايا أهنا مفيدة للغاية للباحثني وصناع السياسات.

وتعمل العديد من البلدان النامية حاليا على بناء أنظمة احلماية االجتماعية اخلاصة هبا وسوف يتطلب متويل اإلنفاق احلكومي أن يستند تدرجييا إىل اإليرادات 
الضريبية احمللية. ويف هذا املسار من الضروري فهم اآلثار املرتتبة على اخليارات السياسية على املنظومة ككل، وتتناسب مناذج احملاكاة املصغرة اخلاصة باملزايا 

الضريبية مع هذا الغرض متاما.
»مناذج احملاكاة املصغرة تستخدم البيانات املصغرة بشأن األشخاص )أو األسر املعيشية أو الشركات أو غريها من الوحدات املصغرة( وحتاكي اآلثار املرتتبة على 

التغيريات السياسية )أو التغيريات األخرى( على وحدة من هذه الوحدات.  وميكن حتليل أوجه االختالف قبل الوضع وبعده على املستوى املصغر لبيان األثر 
(Mitton et al., 2000) »الشامل للتغيري

وتطبق النماذج قواعد ضريبية حيددها املستخدم وقواعد أخرى خاصة بسياسات املزايا على البيانات املصغرة اخلاصة باألفراد واألسر املعيشية وحتسب آثار هذه 
القواعد على دخل األسرة املعيشية. وميكن حتليل آثار خمتلف تصورات السياسات على الفقر وعدم املساواة واإليرادات احلكومية ومن مث مقارنتها.

الشكل 13: هيكل المحاكاة المصغرة 

المصدر:  المؤلفون
الغرض األساسي من احملاكاة املصغرة هو الرد على األسئلة اآلتية:

كيف تؤثر منظومة الضرائب واملزايا القائمة على األفراد من خمتلف الفئات )مثل الفئات املتعلقة بدخول معينة وبعض أنواع األسر(؟   •
ما مدى دور املنظومة الضريبية احلالية ومنظومة املزايا يف احلد من الفقر واجلور؟  •

ما تكلفة تنفيذ إصالحات السياسات اخلاصة بالضمان االجتماعي ... وإضفاء الطابع العام على املزايا القائمة من خالل حذف استطالع املوارد   •
املالية وتقدمي مزايا جديدة وزياة القيمة النقدية للمزايا و... 

ما األثر الذي ميكن أن ينعكس على الفقر بسبب عدم إنصاف هذه األصالحات؟  •
من املهم تحليل اآلثار التوزيعية للضرائب والمزايا مجتمعين. ويوجد عدد من الوسائل البديلة اليت ميكن للبلد من خالهلا حشد املوارد يفرض كل بديل 
منها أعباء خاصة به على خمتلف الفئات السكانية. وتوزع أمناط ومستويات اإلنفاق البديلة املزايا توزيعا غري متجانس على مستوى اجملتمع، حيث تستفيد 
بعض الفئات أكثر من الفئات األخرى. ُويعرف التوزيع اخلاص باألعباء واملزايا فيما بني خمتلف فئات السكان بالسياسة املالية للحكومة. وميكن تصميم 

 التوزيع غري املتكافئ لألعباء واملزايا إما لصاحل أو لضرر األغنياء والفقراء وسكان الريف وسكان احلضر واإلناث والذكور والكبار والشباب. على سبيل 
 املثال على الرغم من أنه ميكن أن تكون الضرائب العامة تنازلية )أي إقرار نفس النسبة % من قيمة السلع تسدد بصرف النظر عن دخل املستهلكني(، 

يعتمد األثر الشامل على عدم اإلنصاف على مستوى الدخل على طبيعة اإلنفاق اليت يتيحها الدخل، مثال تستخدم الضرائب العامة لسداد الدعم املقدم 
للتغطية الصحية للفقراء، وأثرها اإلمجايل تصاعدي

 يف أوروبا طورت جامعة إسكس برنامج EUROMOD على مدار 20 سنة ويستخدمه حاليا أكثر من 25 بلدا يف أوروبا. انظر املوقع اآليت: 
 /https://www.euromod.ac.uk. وبلغ عمر برنامج SAMOD يف جنوب أفريقيا عشر سنوات. وهذا هو أول تطبيق ملنصة برنامج 

 EUROMOD يف سياق أحد البلدان النامية. ويف ناميبيا وضع برنامج NAMOD يف عام 2012. أطلق املعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلمنائي 

وفريق برنامج EUROMOD لدى معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية التابع جلامعة إسكس، ومعهد حبوث السياسات االجتماعية يف جنوب أفريقيا 
مشروعا حبثيا جديدا تعد من خالله مناذج للمحاكاة املصغرة املتعلقة بنسبة الضرائب للمزايا يف بعض البلدان النامية املختارة يف أفريقيا )أثيوبيا وغانا وموزمبيق 

وتانزانيا وزامبيا( ويف أماكن أخرى من العامل )إكوادور وفييتنام( فضال عن النماذج اليت أقيمت يف جنوب أفريقيا وناميبيا. 

األسرة
هيكل األسرة

الدخل
النفقات

أنظمة السياسات
الضرائب

االستحقاقات/املزايا

النواتج
اآلثار املرتتبة على األفراد

اآلثار املرتتبة على الفقر واجلور
األثار املرتتبة على إعادة التوزيع
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 UN-WIDER, https://www.wider.unu.edu/project/southmod-simulating-tax-and-benefit-policies-development :المصدر

للمزيد من املعلوما انظر املقاالت املتعلقة بربنامج:
SOUTHMOD: https://www.wider.unu.edu/project/southmod-simulating-tax-and-benefit-policies-development

اإلطار 5: برنامج (SOUTHMOD): محاكاة السياسات الضريبية مقارنة بالمزايا واالستحقاقات ألغراض التنمية 

أثبتت مناذج احملاكاة املصغرة اخلاصة باملزايا الضريبية اليت جتمع كل من البيانات النموذجية على مستوى األسرة املعيشية بشأن الدخول واإلنفاق والتشريع الضرييب 
وتشريع املزايا أهنا مفيدة للغاية للباحثني وصناع السياسات. وتطبق النماذج قواعد ضريبية حيددها املستخدم وقواعد أخرى خاصة بسياسات املزايا على البيانات 
املصغرة اخلاصة باألفراد واألسر املعيشية وحتسب آثار هذه القواعد على دخل األسرة املعيشية. وميكن حتليل ومقارنة اآلثار املرتتبة على خمتلف التصورات اخلاصة 

بالسياسات على الفقر واجلور واإليرادات احلكومية.

وعلى الرغم من استخدام الباحثين وصناع السياسات نماذج المحاكاة المصغرة تقليديا في البلدان المتقدمة، ال تتوفر لدى الكثير من البلدان النامية 
فرص الوصول لهذه األدوات. وتعمل العديد من البلدان النامية حاليا على بناء أنظمة احلماية االجتماعية اخلاصة هبا وسيكون من الضروري استناد متويل 

اإلنفاق احلكومي تدرجييا إىل اإليرادات الضريبية احمللية. ويف هذا املسار من الضروري فهم اآلثار املرتتبة على اخليارات السياسية على املنظومة ككل، وتتناسب 
مناذج احملاكاة املصغرة اخلاصة باملزايا الضريبية مع هذا الغرض متاما.

وهذه هي اخللفية اليت استند إليها املشروع البحثي الذي أطلقه املعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلمنائي وفريق برنامج EUROMOD لدى معهد البحوث 
االجتماعية واالقتاصدية التابع جلامعة إسكس، ومعهد حبوث السياسات االجتماعية يف جنوب أفريقيا مشروعا إلعداد مناذج للمحاكاة املصغرة املتعلقة بنسبة الضرائب 
للمزايا يف بعض البلدان النامية املختارة يف أفريقيا )أثيوبيا وغاتنا وموزمبيق وتانزانيا وزامبيا( ويف أماكن أخرى من العامل )إكوادور وفييتنام( فضال عن النماذج اليت أقيمت 

يف جنوب أفريقيا وناميبيا.  وميكن استخدام هذه النماذج يف حتليل اآلثار املرتتبة على خمتلف الضرائب والتصورات اخلاصة بسياسات املزايا واالستحقاقات.

 GHAMODاإلكوادور( و( ECUAMOD :باجملان ألغراض استخدامها يف البحوث غري التجارية وهي SOUTHMOD وميكن االطالع على مناذج برنامج
)غانا( وMicroZAMOD )زامبيا( وMOZMOD )موزمبيق( وTAZMOD )تانزانيا(.

وتبىن هذه النماذج بناء على منصة برنامج EUROMOD. وبرنامج EUROMOD عبارة عن منوذج يستخدم على نطاق واسع لتصور معدل الضرائب واملزايا 
يف البلدان األوروبية، ولكنه اعترب منصة مثالية لصياغة مناذج احملاكاة املصغرة يف بلدان أخرى.
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الدروس المستفادة

2.4  الدروس المستفادة

للحماية االجتماعية آثارا اقتصادية كبرية وآثار على التمويل العمومي  •

ال بد من وجود منظومة إحصائية جيدة لتحديد هذه اآلثار ورصدها   •

قد يؤدي االستثمار يف احلماية االجتماعية على املدى املتوسط والطويل إىل زيادة املخصصات املالية ورفع القدرات بغية تلبية خمتلف   •
االحتياجات املالية - ويتحقق ذلك من خالل احللقة املثمرة من الطلب املتزايد وزيادة اإلنتاجية والدخول املرتفعة.

مع ذلك ال تتحقق هذه اآلثار اإلجيابية إال يف حالة تصميم احلماية االجتماعية بشكل مناسب ويف حالة رصد آثاره بعناية وتقييمها من   •
خالل مواصلة عملية احلوار واإلصالح التشاركي.

وتعتمد احتماالت مد احلماية االجتماعية لسد الفجوات إىل حد كبري على مدى جودة احلوكمة املالية لألنظمة فضال عن منظومة احلماية   •
االجتماعية الشاملة.

وميكن بيان يسر التكلفة من خالل األدلة االقتصادية ومن خالل التخطيط املناسب مبا يف ذلك مراعاة التطور الدمغرايف والرصد املنتظم   •
لكفاءة تكلفة اإلدارة.

وتتطلب احلوكمة املالية رصد االستدامة احلالية واملقبلة لتمويل احلماية االجتماعية من خالل أدوات كمية مثل الدراسات االكتوارية وإعداد   •
املوزنات االجتماعية ودراسات احملاكاة املصغرة.
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يقدم هذا اجلزء األساليب اليت تتبعها احلكومات إلدارة األموال العمومية، وحشد اإليرادات، وحتصيل املقبوضات 
واالقرتاض بغية متويل النفقات اليت قررت أن متوهلا. وميكن تعريف السياسة املالية للحكومة باعتبارها توليفة من التدابري 

اليت تتخذ حلشد املوارد وختصيصها ملختلف القطاعات واألنشطة.

تخصيص الموارد والحيز السياسي والمالي   3.1

تعرف السياسات املالية وفقا لالختيارات اليت تتخذها احلكومة جتاه حشد املوارد وختصيص النفقات الضرروية لتلبية 
التزاماهتا. وتنعكس السياسات عادة من خالل املوازنات الوطنية اليت تفصل النفقات احلكومية يف كل سنة مالية. 
واملوازنة الوطنية عبارة عن وثيقة حكومية تسرد مصادر املوارد املالية املتاحة أو املتوقع حشدها خالل السنة املالية 

والنفقات اليت رصدهتا أو وجههتها احلكومة. وتتيح املوازنة الوطنية اإلطار املايل الضرروي ألنشطة احلكومة. وتعكس 
أولويات احلكومة وأداءها مقارنة بالتزاماهتا.

ويتحدد احلد األقصى إلعادة التوزيع املمكنة يف املقام األول من خالل خمصصات املوارد املتاحة حاليا ويف املستقبل - 
أي كم املوارد اليت ميكن حتصيلها من خالل الضرائب واالشرتاكات على املدى الطويل والقصري. وقد تتغري املخصصات 
املالية على املدى القصري بسبب صايف اإلقراض أو االقرتاض للدولة ومن خالل املنح اليت يتسلمها البلد من باقي بلدان 
العامل. ويتحدد حجم المخصصات المالية اإلجمالية من خالل رغبة المجتمع في سداد الضرائب واالشرتاكات 
التأمينية )اليت تعتمد على مدى جودة اخلدمات احلكومية املقدمة ومساءلة وشفافية التمويل العمومي فضال عن درجة 

إضفاء الطابع الدميقراطي على عملية املوازنة(. ويعتمد األمر كذلك على قدرة الحكومة وتمكنها من تحصيل 
الضرائب واالشرتاكات التأمينية وإنفاذ التشريعات اخلاصة هبما على أرض الواقع.

ويف العامل الذي خيضع للعوملة يعتمد حجم املخصصات املالية اإلمجالية أيضا على األطراف اخلارجية فضال عن قدرة 
احلكومة على اختاذ قرارات مستقلة. وهذه األطراف اخلارجية من ناحية هي املؤسسات الدولية اليت ترتبط البلدان 

بالتزامات أمامها من قبيل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل واملفوضية األوروبية يف حالة البلدان األعضاء باالحتاد 
األورويب. ومن بني األطراف الفاعلة املهمة األخرى املؤسسات اخلاصة يف األسواق املالية العاملية ووكاالت التصنيف 

وغريها.

3
 حشد الموارد 

للحماية االجتماعية
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حشد الموارد للحماية االجتماعية

اإلطار 6: الوثائق التي تنص عليها المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي 

أما الفئة الثانية من العوامل هي تلك اليت تشكل حيز السياسات احلاكم للسياسات احلكومية إلعادة التوزيع بشكل عام وللقطاع العام للحماية االجتماعية 
بشكل خاص.  وكثري منها يعتمد على التوجهات السائدة في المجتمع تجاه إعادة التوزيع وتجاه الفقراء بشكل عام. ففي بلدان العامل حيث ترى 

األغلبية )أو على األقل النخبة احلاكمة يف البيئات غري الدميقراطية( أن الفقر ينشأ نتيجة لعدم بذل من يقعون يف براثن الفقر جمهودا كافيا ال جند دعما لربامج 
التمويل احلكومية الرامية إلعادة توزيع املوارد لصاحل احملتاجني. ويف حالة انتماء الفقراء إىل فئات عرقية أو اجتماعية تعتربها األغلبية أو النخبة احلاكمة فئات 

متدنية - بصرف النظر عن األسباب - يتقلص دعم إعادة التوزيع واحلماية االجتماعية.

ومع ذلك ينبغي أال تكون اإلرادة السياسية من األمور المسلم بها على النحو الموضح يف اإلطارين املقبلني. وتوضح حالة جنوب أفريقيا أن يسر تكلفة 
املنح االجتماعية كان جمرد تصور اجتماعي وسياسي. ولذا فإن قبول اإلصالحات االجتماعية سياسيا ولدى اجلمهور مل يكن من املعطيات املتاحة منذ 

البداية. وليس من الضروري حتقيق التوافق بني مصاحل قطاع السياسات االجتماعية والنخب السياسية العليا من البداية، على األقل كما يتضح لنا من حالة 
ماالوي. إن قدرة القيادة والدوائر السياسية على تشكيل املعتقدات واالجتاهات والقيم من خالل املشاركة القائمة على األدلة واإلدارة السياسية املستندة إىل 

براهني من األمور الضرورية للغاية. وميكن أن تكون عناصر التغيري أو الزعماء السياسيني موزعة على خمتلف الدوائر احلكومية واجلامعات والشركاء االجتماعيني 
ممن يعملون على إدارة احليز السياسي والتوقعات االجتماعية سياسيا. 

اإلطار 7: االقتصاد السياسي المعني بإعادة التوزيع - حالة ماالوي 

أجريت دراسة استقصائية على النخبة يف ماالوي. وتألفت الدراسة من إجراء »مقابالت شخصية شبه منظمة مع أفراد من فئات النخبة، الذين مت تعريفهم 
وفقا لشغلهم مناصب اسرتاتيجية يف منظمات مؤثرة مثل اهليئات السياسية واالقتصادية واحلكومية والثقافية ويف اجلهات املاحنة وفيما بني احلركات االجتماعية. 

وباإلضافة إىل ذلك استخدمت استبيانات لالستقصاء واملالحظة من غري املشاركني وحتليل املستندات والوثائق. »حتدث املشاركون عن »ثقافة الفقر« اليت تفسر 
مسوؤلية الفقراء عن مشاكلهم.« ووفقا للمشاركني يف الدراسة تتألف هذه الثقافة السائدة فيما بني الفقراء من العناصر التالية:

العقلية القدرية اليت تثبط كل اجلهود املبذولة للخروج من الفق: »]الفقراء[ مشغولون طوال حياهتم بأن »األب واألم كانا فقراء ولذا سوف ينتهي بنا احلال يف   •
فقر بصرف النظر عن حماولتنا اخلروج منه.«« )األمني العام الرئيسي( 

استخدام املوارد على حنو غري رشيد ما يؤدي إىل إهدار الفرص: »بعض الناس حيققون املكسب من زراعة التبغ ولكنهم يقررون الزواج من زوجة ثانية بدال   •
من بناء منزل عليه سقف جيد وسليم...« )األمني العام الرئيسي( 

ثقافة اإلعالة اليت تنطوي على فرط االعتماد على املساعدات: »إهنم يعلمون أهنم إن مل يعملوا فسوف يسارع شخص ما ملساعدهتم.« )أحد املنسقني على   •
املستوى الوطين، منظمة جمتمع مدين(

اهلدف من رصد صندوق النقد الدويل بانتظام لالقتصادات وما يرتبط هبا من تقدمي للمشورة السياسية هو حتديد أوجه الضعف اليت تتسبب أو قد تتسبب يف عدم 
االستقرار السياسي. ورقابة الدولة عبارة عن عملية تنتهي مبشاورات منتظمة )عادة ما تكون سنوية( مع خمتلف البلدان األعضاء. ويزور فريق من صندوق النقد 

الدويل أي بلد لتقييم اقتصادها والتطورات املالية فيها وملناقشة السياسات املالية للبلد مع مسؤولني من احلكومة والبنك املركزي. وعادة جتتمع بعثات صندوق النقد 
الدويل بالربملانات وممثلي جمتمع األعمال والنقابات العمالية واجملتمع املدين. وينشر موجز هذه املناقشات يف الصحف وعلى صفحة صندوق النقد الدويل على 

شبكة اإلنرتنت. ومن أهم عناصر هذه الوثائق ما يعرف باسم مدلوال أولويات اإلنفاق. ويظل أثر الربامج املعنية باإلنفاق االجتماعي اليت يدعمها صندوق النقد 
الدويل موضع جدل واسع النطاق. ويرى معارضو هذه الربامج أن البلدان يطلب منها خالل تنفيذ هذه الربامج تقليص اإلنفاق العام بغية الوفاء بالغايات املالية، 

ما يقلص أولويات اإلنفاق على التعليم والصحة ويلحق األذى بالفقراء. وُدمجت مؤخرا أرضيات دنيا إرشادية تختص باإلنفاق االجتماعي وأوجه اإلنفاق 
األخرى ذات األولوية في البرامج الموجهة إلى البلدان محدودة الدخل مىت كان ذلك ممكنا. ومن الضروري أن تنخرط وزارات العمل والرعاية االجتماعية 
مباشرة يف العمل مع املؤسسات املالية، مثال ملساعدهتا على التوصل لفهم أفضل لإلنفاق على احلماية االجتماعية واآلثار االقتصادية واالجتماعية املرتتبة عليه، 

بغية كفالة احلماية الكافية للحماية االجتماعية والتوسع فيها خالل تطبيق الربامج اليت يدعمها الصندوق.
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ولذا انصب الرتكيز على التفسريات »السلوكية« للفقر. واعتربت املسؤولية الفردية من العوامل األساسية خلروج الشخص من حالة الفقر، بدال من النظر إىل القيود 
اهليكلية. وما دامت النخبة تعتقد أن االسرتاتيجيات اليت تشبه التحويالت النقدية تؤدي إىل تدعيم اإلعالة فيما بني الفقراء وحتد من احلافز على العمل اجلاد، 
فقد تفضل النخبة يف هذه احلالة سحب دعمها أو على تنفيذ اسرتاتيجيات حتول دون حصول »من ال يستحقون« عليها. وهذه اآلراء شائعة على الرغم من 

كثرة األدلة القائلة باألثر احمللي للتحويالت النقدية على النواتج االجتماعية فضال عن آثارها االقتصادية املضاعفة )انظر اإلطار 3 فيما سبق(.  ومع ذلك ففي 
ظل غياب منظومة وطنية للتحويالت االجتماعية فضال عن تدين مستويات املزايا، تظل هذه اآلثار حملية وحمدودة للغاية، وال تكون املعلومات املتعلقة بالدراسات 

الفنية قد تغلغلت داخل اجملتمع وفيما بني النخب.

 Kalebe-Nyamongo and Marquette (2014) :المصدر

اإلطار 8: االقتصاد السياسي المعني بإعادة التوزيع - حالة جنوب أفريقيا 

مل تكن النخب السياسية وال وجهات نظر اجملتمع يف جنوب أفريقيا هي احملرك األساسي وراء التوسع يف جهود احلماية االجتماعية. بل يف الواقع رصد كل من 
سيكينغز (2016) وبروناي (2016) الشعور بالشك لدى قيادات احلزب احلاكم جتاه التوسع يف منظومة املنح االجتماعية بناء على القيود املالية وعلى اعرتاضات 

أيديولوجية كما يلي:  »انتشر الشك احملافظ جتاه »املنح« و«اإلعالة« فيما بني النخب احلاكمة لدى حزب املؤمتر الوطين األفريقي، مبا يف ذلك لدى نيلسون 
مانديال نفسه« (Seekings, 2016:8). ويفيد Bruni (2016:128) قائال: »تفشت االختالفات واخلالفات.... بشأن منظومة املنح االجتماعية فيما بني 

أعضاء احلكومة .... ما أعاد للذاكرة املناقشات املكثفة مع وزير املالية خبصوص االستدامة املالية واآلثار االقتصادية املرتتبة على خمتلف جوانبها.«  وعلى الرغم 
من ذلك فإن السياسات املصحوبة مبجتمع معريف والقيادة الوزارية كان بإمكاهنا التوصل إىل حجج هلا قيمتها السياسية فيما يتعلق مبنظومة تدرجيية شاملة للضمان 
االجتماعي (Cassim, 2016; Seekings, 2016; Bruni, 2016). ويف حالة جنوب أفريقيا كان تشكيل ائتالف من خارج احلكومة يشمل املنظمات 

غري احلكومية واملؤسسات البحثية ونواب الربملان فضال عن مسامهة املنظومة القضائية من األمور املهمة اليت أفضت إىل حتقيق ائتالفات لصاحل القضية داخل 
احلكومة (Bruni, 2016). وكفل تقدمي األدلة يف الوقت املناسب بشأن الفقر واألثر االجتماعي للتحويالت النقدية فضال عن استغالل وسائل اإلعالم واملنظومة 

القضائية لتحدي الرتاجع التوسع املستدام ملنظومة احلماية االجتماعية من خالل االهتمام املتبادل فيما بني الدوائر السياسية ومؤيدي احلماية الجتماعية.

تثبت أمهية دور األطراف اخلارجية يف تشكيل احليز السياسي يف العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.4 ومع ذلك ال ينبغي أن يؤدي الدور األساسي 
يف تشكيل احليز السياسي املتاح أمام احلماية االجتماعية إال األطراف احملليني، ومن مث ينطلقون إىل تصميم سياسات احلماية االجتماعية وتنفيذها ورصدها 

وتقييمها.
االئتالف اإلصالحي )سواء أكان رمسي أم غري رمسي( آلية سياسية وعملية تستغلها الدولة واألطراف من غري الدول وتشكلها، وميكن أن يبدأها أي طرف 

من الطرفني، ما ميكنهما من العمل بروح التعاون واختاذ إجراءات مجاعية وحمددة جتاه املشكالت من خالل السعي لتنفيذ جدول أعمال حمدد لإلصالح 
االقتصادي واالجتماعي، مع احتفاظ كل طرف باستقالله عن الطرف اآلخر.  وعادة تتألف هذه االئتالفات اإلصالحية من كبار املوظفني يف الدولة، وعادة 

يبدأ العمل هبا يف ظل أزمة أو هتديد أو فرصة مفاجئة أو طارئة )»املراحل الفاصلة املهمة«(. وتنطوي على إنتاج األدلة وتبادهلا ومد جسور الثقة والعالقات 
املفيدة للطرفني.

فيما يلي يوضح الشكل 14 القوى التقليدية اليت تؤدي دورا يف حتديد احليز املايل املتاح للحماية االجتماعية. تناقش الدولة االنتهاء من وضع أرضية احلماية 
االجتماعية اخلاصة هبا. وجترى عملية حتديد التكاليف والتوقعات لبيان تكلفة احلزمة الكاملة )تكفلة أرضية احلماية االجتماعية(. ومع ذلك يتم متييز آراء 

خمتلف األطراف وأصحاب املصلحة بشأن تنفيذ بعض أجزاء من هذه احلزمة وال يتم التوصل إىل اتفاق خبصوصها - وال يسمح الحيز السياسي املتاح إال 
بتنفيذ جزء من احلزمة املقررة. 

4. على الناحية األخرى تتوفر العديد من األمثلة من املؤسسات املالية الدولية اليت توصي ببعض أنواع من برامج احلماية االجتماعية وحتذر احلكومات من اعتماد أنواع أخرى. وكثري من األحيان تسعى بعض البلدان 
املاحنة إىل تنفيذ سياسات حمددة للغاية بغرض متويل بعض انواع الربامج واستبعاد أنواع أخرى. ومن جانب آخر أدى االئتالف الدويل للمنظمات الدولية واجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة الذي تشكل عقب األزمة 

املالية يف عام 2009 دورا مهما يف توسيع حيز السياسات الرامية إىل احلماية االجتماعية يف العديد من البلدان النامية.
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يف الكثري من األحوال يتطلب ضمان عمل برامج احلماية االجتماعية بكفاءة حيزا ماليا أكرب من جمرد تكلفة إدارهتا حيث تعمل العديد من برامج احلماية 
االجتماعية على حنو جيد عند تكميلها ببرامج إضافية عمومية. فعلى سبيل املثال: ال ميكن لربامج إعانات البطالة أن تعمل بشكل سليم إال يف حالة 
إضافة خدمات التوظيف الفعالة، وال تعمل برامج املساعدة االجتماعية القائمة على اختبار اإلمكانيات املاية إال عندما تدعمها خدمات األخصائيني 

االجتماعيني ذوي اخلربة. 
ويعتمد احليز املايل الفعلي على احليز السياسي ومن مث على الرغبة القائمة يف متويل برامج معينة، ولكنه يعتمد أيضا على حجم املخصصات املالية بشكل 

عام - أي كمية املوارد اليت ميكن للحكومة حشدها من خالل خمتلف مصادر اإليرادات واألدوات املالية املختلفة املتاحة لتمويل مجيع الربامج اليت متوهلا 
احلكومة.

الشكل 14: الحيز المالي والحيز السياسي المتاح للحماية االجتماعية - على المدى القصير والمدى المتوسط

المنح والتحويالت الدولية األخرى  تكلفة البرامج العمومية 
التكميلية

تكلفة أرضية/الحد األدنى 
للحماية االجتماعية

الحيز السياسي 
للحماية االجتماعية

ترشيد اإلنفاق

الحيز المالي 
المتاح للحد 

األدنى للحماية 
االجتماعية

مخصصات 
المصادر المالية

مستوى الضرائب وكفاءة تحصيلها

االقتراض

المصدر: منظمة العمل الدولية (2013)

قد يتغري حجم مصادر الموارد المالية من خالل خمتلف التدابري والسياسات:

التغيريات يف المنظومة الضريبية مبا يزيد اإليرادات )وال يقصد بالضرورة تغيري سعر الضريبة بل تغيري هيكل الضريبة وتعديل كفاءة حتصيلها(؛  •

زيادة ترشيد برامج اإلنفاق القائمة )مبا يف ذلك إهناء العمل بالربامج اليت ال تستويف أهداف أولويات السياسات( بغرض إفساح اجملال أمام املزيد من   •
الربامج؛

االقرتاض أو إعادة هيكلة الدين العام؛  •

الضغط للحصول على منح أو حتويالت مشاهبة من جهات مانحة ثنائية أو متعددة األطراف.  •

وتوجد أيضا العديد من التدابري5 اليت قد تؤدي إىل التوسع يف املخصصات املالية - من بينها زيادة التغطية واالمتثال لربامج احلماية االجتماعية القائمة على 
االشرتاكات، ومكافحة التدفقات املالية غري القانونية، واعتماد إطارا أكثر مرونة لالقتصاد الكلي7 )انظر اجلزء 3.5 بالتفصيل(. 

5. ناقش Ortiz et al (2015) مجيع هذه التدابري بالتفصيل. 
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ينطوي تطبيق كل هذه التدابري بالطبع على تنازالت ويتطلب توافق اآلراء الذي قد تثُبت صعوبة حتقيقه. وعادة تواجه زيادة الضرائب مبعارضة قوية من 
أصحاب األعمال واألسواق املالية واهليئات املعنية بالتصنيف واملؤسسات املالية الدولة. وعادة تواجه حماوالت إهناء العمل بالربامج العمومية غري الفعالة مبعارضة 
قوية ممن يستفيدون منها. ويف بعض األحيان يتطلب األمر تنفيذ بعض التدابري التعويضية لتجنب مقاومة التغيير يف إعادة توجيه خمصصات اإلنفاق اليت تؤثر 

على بعض الفئات ذات املصلحة )أنظر األطر املقبلة(.

اإلطار 9: اإللغاء التدريجي لدعم الوقود في نيجيريا: أهمية الثقة وتدابير التعويض ذات المصداقية

قررت احلكومة النيجريية يف منتصف عام 2011 أن تقلل الدعم على البنزين بدرجة كبرية وأطلقت مجلة طوال اجلزء املتبقي من العام إلقناع اجلمهور 
هبذا اإلجراء. وأيد العديد من حكام الواليات الرأي القائل بإزالة الدعم على الوقود، حيث كانت لديهم الرغبة يف حترير هذه املوارد ليتمكنوا من 

دفع احلد األدىن من األجور إىل املوظفني احلكوميني العاملني يف والياهتم. ونوقش هذا االقرتاح مناقشة حامية يف الصحف وفيما بني دوائر األعمال 
ومنظمات اجملتمع املدين. ويف 1 يناير 2012 ارتفعت أسعار البنزين إىل مستويات اسرتداد التكلفة - أي بزيادة بلغت 117 يف املائة. ومل تتغري أسعار 

الكريوسني وهو الوقود املستخدم يف األسر األفقر للطهي. وعلى الرغم من النقاش الذي دار لستة أشهر مل حيظ اإلجراء بدعم كاف من اجلمهور.

وكانت الركيزة األساسية يف محلة احلكومة لرفع الدعم هو برنامج إعادة استثمار الدعم والتمكني (SURE). أعلنت احلكومة عن هذا الربنامج يف شهر 
نوفمرب فقط. وسبق احلملة بيانات حكومية ألقاها رئيس اجلمهورية وظهر ذكر الربنامج يف وثائق املوازنة )مثال إطار اإلنفاق املتوسط األجل  لألعوام 

2012-2015 وورقة االسرتاتيجية املالية( وأبرزت هذه البيانات كل من تكلفة الدعم وضرورة اإلنفاق على شبكات األمان املوجهة للفئات األفقر 

يف اجملتمع للحد من اآلثار املرتتبة على رفع الدعم على إنشاء معامل تكرير جديدة وحتديث املعامل القائمة. وقدم الدليل التعريفي للربنامج تفاصيال 
بشأن خمتلف املشروعات والربامج اليت يتعني االضطالع هبا، بداية من قطاعات الطرق املزمع بناؤها وحىت اخلدمات الصحية لألمومة والطفولة اليت 

سوف يتم حتديثها.

والقت حماوالت احلكومة لكسب تأييد إصالحات الدعم مقاومة شديدة من قطاعات قوية يف اجملتمع. ويف أوائل شهر ديسمرب من عام 2011 
خرجت اجلمعية الوطنية بقرار مناهض لرفع الدعم على البنزين، مدعية أن هذا اإلجراء سابق ألوانه وأنه ال يستند إىل بيانات قوية تتناول حجم الدعم 

وتكراره. وردا على هذا القرار عرضت وزارة املالية موجزا عن دعم الوقود، توضح فيه مرة أخرى مربرات رفع الدعم، ودعمت هذا املوجز ببيانات 
تتناول التضخم الرهيب للدعم ومقارنته بتكلفة اإلنفاق الرأس مايل للحكومة ومتطلبات االقرتاض. وفضال عن ذلك ظهر كبار املسؤولني يف مقابالت 

شخصية وألقوا بيانات يف األسبوعني األخريين من شهر ديسمرب.

ويف 9 يناير أطلق أكرب احتادان للنقابات العمالية إضرابا وطنيا. ومرت بعض أقطار البالد حبالة من االنفالت األمين ووقع عدد من الوفيات نتيجة 
ألعمال العنف والرتهيب املرتبطة باإلضراب. ويف 15 يناير أعلن الرئيس أن الزيادة اليت أعلن عنها يف 1 يناير سوف يتم الرتاجع عنها جزئيا. وسوف 

ينطلق برنامج SURE وسوف يتم ضبطه وفقا للوفورات اليت حتققت من الدعم املخفض. وأعلن الرئيس أيضا عن مراجعة القانون اخلاص بصناعة 
البرتول للتصدي للمسائل المتعلقة بالمساءلة وأوجه التراجع الحالية. وأعلنت النقابات تراجعها عن اإلضراب ذلك اليوم.

التدابير الملطفة

وسائل مواصالت النقل اجلماعي يف احلضر - زيادة وسائل النقل اجلماعي من خالل تيسري شراء املركبات اليت تسري بوقود الديزل )بالقروض   •
امليسرة وختفيض التعريفة على الواردات اخل( ملشغلي املواصالت املعتمدين. ويف اخلطوة األوىل من هذا الربنامج كانت نية احلكومة استرياد 1600 

حافلة يف غضون شهور.

اخلدمات الصحية لألم والطفل - التوسع يف برنامج التحويالت النقدية املشروطة للنساء احلوامل يف املناطق الريفية وحتديث املرافق الصحية يف   •
العيادات.

األشغال العامة - توفري وظائف مؤقتة للشباب والنساء من أفقر الفئات من خالل املشروعات البيئية مع صيانة املرافق التعليمية والصحية.  •

التدريب املهين - تأسيس مراكز للتدريب املهين على مستوى البالد للمساعدة على التغلب على مشكلة بطالة الشباب.  •
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الدروس المستفادة )وفقا لصندوق النقد الدولي(

احلملة األعالمية واالستشارية الناجتة عن تفكري سديد ضرورية إلجناح اإلصالحات. وعلى الرغم من قوة احلملة احلكومية لرفع الدعم كانت التدابري 
اليت اختذهتا ال تزال مثرية للجدل عندما بدأ التنفيذ. وكانت ردة الفعل السلبية متوقعة. واستمرت احلملة اإلعالمية ملدة ستة أشهر فقط دون أن 

تصحبها مشاورات شعبية موسعة. أصدرت وزارة املالية بضع بيانات موجزة لدعم االقرتاح الذي قدمته، ولكن حىت هذه مل تقدم إىل عقب مرور 
بضعة أشهر من احلملة ومل تصدر تقريرا شامال عن الوضع. ينبغي على احلكومة أن تؤسس ملصداقية وعودها بأن تستخدم احلصيلة من رفع الدعم 

فعال لصاحل السكان. ودون املساس باألهداف احملمودة لربنامج إعادة استثمار الدعم والتمكني وخطط اإلشراف عليه من جملس لإلدارة يتمتع بسمعة 
قوية، كان على اإلدارة اجلديدة أن ترسخ مصداقيتها بشأن الوفاء بالتزاماهتا. ومن الضروي إجراء األحباث املعمقة على التكاليف واملستفيدين من 

الدعم لكي ميكن تدعيم ومساندة إصالح الدعم. وقد أدى غياب املعلومات الكمية اجليدة عن صناعة تكرير البرتول يف نيجرييا وعن آلية الدعم 
على الوقود إىل بعض الشكوك اليت عادة ما تثريها األطراف ذات املصاحل، وكان يفضل أن تستثمر احلكومة يف معامل التكرير اململوكة للدولة و/أو 
اختاذ التدابري للوقاية من استغالل العاملني بالسوق هلذه الصناعة، بدال من أن ترفع الدعم. وعالوة على ذلك استند االدعاء بأن الدعم عاد بالنفع 

أساسا على الفقراء إىل كالم مرسل بدال من استناده إىل حبوث قائمة على بيانات دراسات استقصائية لألسر املعيشية.

Case studies on energy subsidy reform: lessons and implications, IMF 2013 :المصدر
اإلطار 10: وضوح سياسات إعادة التوزيع والخصم الضريبي 

من أهم العناصر املؤدية إىل حشد الدعم لسياسات إعادة التوزيع وضوح اآلثار املرتتبة على اإلنفاق االجتماعي.  ففي العقود األخرية حدثت نقلة 
متزايدة يف بضع بلدان من تقدمي املزايا إىل األفراد وأسرهم مباشرة إىل املزايا غري املباشرة والدعم على هيئة االمتيازات الضريبية على املبالغ اخلاصة 

باخلدمات اليت يقدمها القطاع اخلاص.  وتؤدي هذه اإلجراءات إىل جعل اإلنفاق أقل وضوحا. ولذا يعرف املواطنون أهنم يدفعون الضرائب ولكنهم 
ال يرون املزايا اليت تتحقق حيث يستهلكون خدمات رعاية خاصة مثل اخلدمات الصحية والتعليمية وتلك املتعلقة بالنقل اخل... وقد يؤدي هذا إىل 

تفاقم معارضة إعادة التوزيع من جانب الدولة وزيادة أشكال انعدام املساواة.  وجتعل هذه التدابري اإلصالح السياسي أكثر صعوبة حيث يعارض 
ممولو الضرائب سداد املزيد من األموال لصاحل دولة »خفية.«

Mettler (2011) :المصدر

أثر الضرائب واإلنفاق االجتماعي على الفقر وعدم المساواة  3.2

تؤثر الوسائل اليت حتشد من خالهلا احلكومة مواردها لتمويل اإلنفاق فضال عن منط هذا اإلنفاق على الظروف االقتصادية واالجتماعية لسكان البلد بأشكال 
خمتلفة. فعلى سبيل املثال هذه التوليفة من حشد املوارد وختصيص املنافع هلا آثار متباينة على خمتلف الفئات العمرية وشرائح الدخل والنوع االجتماعي بل 

واملناطق اإلقليمية.
ومتيز األدبيات بني السياسات الضريبية التصاعدية وتلك التنازلية. تضع السياسة الضريبية التنازلية عبئا أكرب على الشرائح احملدودة الدخل مقارنة بالفئات 

املرتفعة الدخل كل حسب استهالكه أو دخلة أو ما ميتلكه من أصول. وتعرف هذه السياسات بأهنا تنازلية ألهنا عادة تؤدي إىل تفاقم أشكال عدم املساواة 
القائمة أو تؤدي إىل التسبب يف املزيد منها أو كليهما. أما السياسات الضريبية التصاعدية فتضع عبئا أكرب على األفراد األثرى يف اجملتمع ما يؤدي إىل توزيع 

أفضل للدخول للفئات احلدودة الدخل من منطلق احلد من أوجه اجلور اليت تواجهها هذه الفئات.6
تتألف األنظمة الضريبية عادة مما يلي:

الضرائب المباشرة احملصلة على الدخل )مثل ضريبة الدخل على األشخاص وضريبة الدخل على أرباح الشركات( وعلى العقارات وعلى الثروة؛  •
الضرائب غير المباشرة احملصلة على السلع واخلدمات مثل ضرائب االستهالك )الضرائب العامة/ضريبة القيمة املضافة( والضرائب التجارية )مثل ضرائب   •

الصادرات/الوارادات أو التعريفات اجلمركية(.

6. يف نظام الضريبة التصاعدية يرتفع متوسط سعر الضريبة عندما يزيد الدخل اخلاضع للضريبة للفرد حبيث يدفع األشخاص ذوي الدخول املرتفعة - سواء من املرتبات أو األرباح أو الفوائد احملصلة - نسبة أعلى 
على إمجايل دخلهم مقارنة مبحدودي الدخل. وتبدأ عملية حتديد إمجايل ضريبة الدخل من خالل تقسيم دخل الفرد وفقا لشرائح مع تطبيق أسعار خمتلفة للضريبة وفقا لكل شرحية من شرائح الدخل. وخيضع كل 
دخل يف الشرائح العليا إىل ضريبة أعلى من الدخول يف الشرائح الدنيا حيث تزيد الضريبة يف املتوسط كلما انتقلنا من الفئات حمدودة الدخل إىل الفئات ذات الدخول املرتفعة. ويضمن هذا األمر خفض العبء 

الضرييب على حمدودي الدخل مقارنة بالفئات صاحبة الدخول املرتفعة ومنم مث تصبح الضرائب لصاحل الفقراء ال األغنياء.
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ويف العديد من البلدان خيضع تصميم منظومة الضرائب العامة إلى النهج التصاعدي من خالل استخدام ضريبة تصاعدية على الدخل. 

تقدير الحركة التصاعدية أو التنازلية للضرائب العامة/ضريبة الدخل هو عادة أمر معقد. ففي الكثري األحيان تتباين الضرائب العامة حسب اختالف السلع 
ولكنها واحدة بصرف النظر عمن يشرتي هذا املنتج. وعلى العكس من العديد من الضرائب املباشرة التصاعدية، ال تراعي الضرائب العامة ثراء الشخص. 

وتعتمد اإلجابة عما إذا كانت الضرائب العامة تصاعدية أم تنازلية - أي إن كانت تضع عبئا أكرب نسبيا على األغنياء أم على الفقراء - على أسعار الضريبة 
احملصلة على بعض السلع وعلى دخل األشخاص الذين يستهلكوهنا. ويف حالة حتصيل ضرائب مرتفعة على سلع استهالكية أساسية مثل األرز أو القمح، 

السلعتان اللتان يستهلكهما الفقراء واألغنياء على حد  السواء، قد تعترب منظومة الضرائب العام تنازلية.

وتعترب ضرائب املبيعات تنازلية ألن الضريبة على السلعة املستهلكة تكون واحدة دائما بصرف النظر عن الدخل ولكن العبء النسيب أعلى على الفقراء مقارنة 
باألغنياء، ألن الضريبة تشكل جزءا أكرب من دخلهم القليل نسبيا. وإن تصورنا فرض ضريبة قيمتها 10% على األرز الذي يستهلكه األغنياء والفقراء. سوف 
تصنف هذه الضريبة باعتبارها تنازلية ألن مبلغ الضريبة الذي يسدده الفقري أكرب نسبيا مقارنة بدخله من مبلغ الضريبة اليت يسددها الغين. وباإلضافة إىل ذلك 
فإن نصيب استهالك السلع األساسية  مقارنة بباقي نفقات األسرة املعيشية أعلى يف حالة حمدودي الدخل، ما يؤدي إىل دفع الفقراء نصيبا أعلى من الضريبة 

ال يتناسب ودخوهلم.

ومع ذلك قد تكون الضرائب العامة تصاعدية يف حالة زيادة العبء الضرييب على األفراد أصحاب الدخول األعلى. ففرض ضرائب أعلى نسبيا على السلع 
الرتفيهية أو على السفر إىل اخلارج يؤثر بقدر أكرب على األغنياء من تأثريه على الفقراء ومن مث يسهم يف زيادة عبء الضريبة عليهم.

وفي معظم الحاالت تميل البلدان التي تطبق الضرائب غير المباشرة إلى المنظومة التنازلية مقارنة بالبلدان التي ال تفرض فيها ضرائب غير مباشرة أو 
تكون هذه الضريبة فيها أقل. والبيئات اليت تتدىن مستويات املدخرات فيها أو اليت تواجه احتماالت هروب رأس املال والتهرب الضرييب تكون الضرائب على 
االستهالك هي الشكل األمثل للضريبة ولكنها تنازلية. ففي 9 من 25 بلد تتوفر فيه بيانات من دراسات استقصائية لألسر املعيشية حىت عام 2010 تقريبا، 

.(Lustig 2016)  كان صايف األثر املرتتب على فرض الضريبة وعالقته باإلنفاق أسوأ بكثري من منطلق االستهالك الفعلي للسلع واخلدمات اخلاصة

ومن املهم للغاية مراعاة اخليارات اليت يتعني على صانع السياسة أن يواجهها فيما بني االسرتاتيجيات الضريبية املختلفة - فعلى سبيل املثال تطبيق درجات 
متفاوتة من الضرائب التنازلية والضرائب التصاعدية وحتديد أسعار الضرائب اخلاصة بالسلع االستهالكية األساسية - فضال عن مراعاة آثارها العميقة على 

العدالة يف البالد.

مع ذلك، ال تمثل الضريبة سوى جزء من الصورة. فلن ميكن تقييم املوقف املايل ألحد البلدان وإن كان تصاعديا أو تنازليا ما مل يتم حتليل اسرتاتيجيات 
حشد اإليرادات بل وفحص اآلثار التوزيعية للنفقات اليت متوهلا اإليرادات الضريبية.  وللسياسات اخلاصة باإلنفاق آثارا توزيعية واضحة حيث ختصص موارد 

حمدودة عادة يف البيئة اليت تكثر فيها املطالب. ولذا قد تكون سياسات اإلنفاق بدورها تنازلية أو تصاعدية وفقا للشرحية السكانية اليت تتلقى املبالغ غري 
املتناسبة من اإلنفاق احلكومي.

ويعين توصيف سياسات حشد اإليرادات وأنماط اإلنفاق بأنها تنازلية أو تصاعدية إمكانية دراستها كل على حدة. ولكي نفحص املوقف املايل ألحد 
البلدان ومدى نفعه للفقراء، على الدارس أن يفهم األثر املركب لكل من السياسات الضريبية وسياسات اإلنفاق )ومن مث أمهية مناذج احملاكاة املصغرة للعالقة 

بني الضرائب واملزايا/االستحقاقات املذكورة يف القسم 2.3.2 فيما سبق(.

فعلى سبيل املثال قد تكون املنظومة الضريبية التنازلية اليت تستند يف األساس إىل القيمة املضافة هي السبيل الوحيد لتمويل اإلنفاق التصاعدي بشدة، ما يؤدي 
إىل سياسة مالية عامة تتسم بالتصاعدية بشكل عام )كما هو احلال يف جنوب أفريقيا(. ومن األمثلة األخرى ما حيدث يف غانا: حيث تستخدم الضرائب غري 

املباشرة لسداد دعم التغطية الصحية للفقراء ومن مث الطابع التصاعدي الشامل للمنظومة.

لالطالع على مثال لتحليل العالقة بني املنظومة الضريبية واملزايا انظر اإلطار 20 فيما يلي.
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حشد اإليرادات الحكومية  3.3

لمحة عامة عن مصادر اإليرادات  3.3.1

 يوجد توافق متزايد يف اآلراء على أن زيادة حشد املوارد احمللية ميكن أن يعزز املساءلة وخصوصا إن ارتبطت هذه اجلهود صارحة بتوفري السلع احلكومية. 
 وإن احتاج صناع السياسات إىل االعتماد على منظومة ضريبية شاملة - أو االقرتاض ما يعين زيادة الضرائب يف املستقبل - فإهنم على األرجح سوف 

 يشركون املواطنني والنخبة يف مناقشات بشأن السياسات وسوف يصبحون مسؤولني عن القرارات اليت تتخذ بشأن ختصيص اإلنفاق احلكومي. 
(World Bank, 2017, p.270)

تعتمد احلكومة على عدد من مصادر املقبوضات )اإليرادات( لتمويل نفقاهتا. والتصنيف املوحد واملقبول دوليا ملقبوضات احلكومة ومصروفاهتا )نفقاهتا( هو 
التصنيف الذي أعده صندوق النقد الدويل وإحصاءات مالية احلكومة )انظر صندوق النقد الدويل 2014(.7 

أهم الفئات األساسية ملصادر اإليرادات هي ما يلي:
الضرائب )املباشرة وغري املباشرة(، واشرتاكات التأمينات االجتماعية )وتعرف يف بعض األحيان باسم ضريبة كسب العمل(   •

أرباح املؤسسات العامة/احلكومية   •
اإليرادات من استخراج املوارد الطبيعية   •

الرسوم املفروضة على اخلدمات املقدمة أو رسوم االستخدام  •
يف معظم البلدان تعترب اإليرادات الضريبية هي أكرب مسامهة يف املوازنة العامة، ومع ذلك فإن اإليرادات غري الضريبية مثل الدخل من بيع املوارد الطبيعية 

قد يشكل مصدرا كبريا لإليرادات يف بعض البلدان، يف بالد مثل أنغوال ونيجرييا وزامبيا يف أفريقيا. ومن األمثلة األخرى على اإليرادات غري الضريبية أرباح 
مؤسسات القطاع العام والرسوم املفروضة على اخلدمات اليت تقدمها احلكومة مثل التعليم والرعاية الصحية.

وفائض إمجايل اإلنفاق احلكومي مقارنة مبقبوضات احلكومة من اإليرادات الضريبية وغري الضريبة هو العجز املايل. وينبغي متويل هذا العجز املايل من العائدات 
الرأمسالية من خمتلف األنواع، ويتألف أغلبها من ديون تتكبدها الحكومة. وميكن إضافة العائدات من بيع بعض األصول احلكومية إىل املوارد احلكومية. ومع 

ذلك ال تعد هذه من اإليرادات ولكن تعترب عائدات رأمسالية تشكل تدفقات يف دفعة واحدة أو لسنة واحدة.

 7. ينبغي أن نشدد على أن احلصول على صورة كاملة عن موقف املالية العامة للحكومة يتطلب مراعاة مستويات احلكومة ككل، أي احلسابات اجملمعة ملا يعرف باسم قطاع »احلكومة العامة«. من عناصر 
قطاع احلكومة العامة ما يلي: احلكومة املركزية )اليت تضع املوازنة( واحلكومات اإلقليمية واحلكومات احمللية وصناديق الضمان االجتماعية وما يعرف باسم األموال اخلارجة عن املوازنة. وال تشكل املؤسسات العامة 

)املالية مثل البنك املركزي أو صناديق االدخار، أو غري املالية مثل املنشآت اململوكة للدولة( جزء من احلكومة العامة، فهي جزء مما يعرف بالقطاع العام. 
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EFR & UNICEF, 2011 :المصدر

عندما يتخطى اإلنفاق اإلمجايل للحكومة إمجايل إيراداهتا متول احلكومات هذا العجز يف املالية العامة من خالل اإليرادات الرأمسالية )مثل اإليرادات من بيع 
األصول العمومية( واالقرتاض من خمتلف املصادر.  وعلى الرغم من أن االقرتاض ينطوي على التزامات بسداد الفوائد والتزامات بالسداد يف املستقبل، فإن بيع 

أصول احلكومة ينطوي على فقدان الدخل بسبب ضياع األصول. 
ولسد هذه الفجوة بني اإلنفاق واإليرادات ميكن أن تقوم احلكومات باإلجراءات اآلتية:

االقرتاض من البنك املركزي )وميول هذا اإلجراء ما يعرف باسم »العجز النقدي«(؛   •
االقرتاض من السوق اخلاص احمللي، يف األغلب من خالل إصدار سندات حكومية )للبنوك عادة(؛  •

االقرتاض من اخلارج من مصادر خاصة أو رمسية.  •
وميكن أن تشكل القروض من البنك الدويل أو صندوق النقد الدويل أو اجلهات املاحنة الثنائية عنصرا مهما منم عناصر االقرتاض األجنيب لدى العديد من 

الدول النامية وحمدودة الدخل. وميكن أن حتصل احلكومات أيضا على مساعدة خارجية أو غري إمنائية على هيئة منح ال تنطوي على سداد فائدة الحقا أو 
التزامات بالسداد.

وفيما يلي يستعرض اجلزء املقبل مسات أهم األدوات الضريبية البارزة يف سياق االقتصادات النامية ومميزاهتا وعيوهبا.

ضريبة القيمة المضافة  3.3.2

ضريبة القيمة املضافة من أكثر األدوات الضريبية شيوعا حول العامل. ويف البلدان اليت تطبق هذه الضريبة حُتّصل الضريبة على مجيع مراحل اإلنتاج والبيع. ومع 
ذلك يسمح للمنتجني اسرتداد الضريبة اليت سددوها على مشرتياهتم من السلع واخلدمات املستخدمة يف مدخالت اإلنتاج مقابل الضريبة اليت حيصلوهنا على 

مبيعاهتم.  وبالتايل متر الضرائب اإلمجالية احملصلة عند كل مرحلة إىل املشرتي أو املستهلك النهائي، ما جيعل ضريبة القيمة املضافة يف حقيقة األمر ضريبة على 
 .(EFR & UNICEF, 2011) االستهالك أكثر منها ضريبة على القيمة املضافة

ووفقا لصندوق النقد الدويل أثبتت ضريبة القيمة املضافة جدارهتا بوصفها مصدرا من مصادر اإليرادات، بل ثبت أهنا أداة فعالة نسبيا. وتشكل إيراداهتا تقريبا 
 .(Cottarelli, 2011) ربع إمجايل اإليرادات الضريبية ومل يلغي أي بلد ضريبة القيمة املضافة أبدا قبل أن جيرب تطبيقها

وعلى الرغم من أن البنية العامة للضريبة متشاهبة نسبيا حول العامل يوجد عدد من أوجه االختالف املهمة اليت ترتك آثارا مهمة على اقتصاد البلد. ينصح 
صندوق النقد الدولي البلدان النامية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الموسعة بسعر موحد وبحد تسجيل مرتفع نسبيا. ووفقا ملؤيدي هذه املنظومة يتيح 
هذا التطبيق الفرصة أمام الضريبة حبصاد إيرادات مرتفعة مبا ال يلحق ضررا كبريا بالنشاط االقتصادي مقارنة بالبدائل األخرى، فضال عن دعم هذه املنظومة 

.(Cottarelli, 2011) أهداف العدالة وسهولة إدارهتا وااللتزام هبا

الجدول 6: تصنيف المقبوضات في الموازنة 

مقبوضات رأس ماليةمقبوضات الموازنة

مقبوضات من بيع األصول العامةالضرائب )املباشرة وغري املباشرة/العامة(

اشرتاكات الضمان االجتماعي
أرباح الشركات اململوكة للقطاع اخلاص

االقرتاض من البنك املركزي

االقرتاض من السوق احملليةاإليرادات من استخراج املوارد الطبيعية

االقرتاض من اخلارجالرسوم املفروضة على اخلدمات املقدمة أو رسوم االستخدام
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تسمح معظم أنظمة ضريبة القيمة املضافة بعدد من اإلعفاءات. وعادة ما تكون اخلدمات املالية واهليئات احلكومية واإلنفاق على اخلدمات الصحية والتعليمية 
األساسية واإلنفاق على السلع الغذائية األساسية معفاة من ضريبة القيمة املضافة أو ختضع لسعر أدىن. وتربر بعض هذه اإلعفاءات على أساس فني بينما 
يبرر البعض اآلخر بناء على أسس سياسية أو أخرى توزيعية. واهلدف من حد التسجيل املرتفع يف ضريبة القيمة املضافة هو استبعاد التجار يف االقتصاد 

.)Cottarelli, 2011 غير المنظم الذين ال حيتمل أن يؤثروا على اإليرادات مقارنة بتكلفة إدارة الضريبة وااللتزام هبا
 مبا أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة ضرورية على االستهالك فإنها تصبح ذات طبيعة تنازلية مقارنة بدخل الفرد. وعادة ختفف اإلعفاءات الشائعة 
 لبعض السلع الغذائية احلساسة والبنود األخرى فضال عن حد التسجيل املرتفع الذي يستبعد التجار الصغار واألقل ثراء من هذا التأثري التنازيل للضريبة 

(Jenkins, Jenkins, and Kuo, 2006). وباإلضافة إىل ذلك فإن اتساع نطاق ضريبة القيمة املضافة عادة ما يكون حمدودا يف املناطق الريفية األفقر 

 مقارنة باملناطق احلضرية األكثر ثراء. وأوضحت نتائج الدراسات أن ضريبة القيمة املضافة حسب طريقة تنفيذها وسياقها متيل إىل أن تكون ضريبة تصاعدية 
.(Bird & Gendron, 2007; Cottarelli, 2011) أو تنازلية إىل حد بسيط

الضريبة على دخل األشخاص   3.3.3

من الضرائب األخرى املهمة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني وهي عبارة عن ضريبة مباشرة على دخل اأِلشخاص، حسبما يتبني من امسها. وتتباين 
هذه الضريبة بدرجة كبرية حسب نطاق تطبيقها ولكنها عادة حتسب من خالل ضرب سعر الضريبة يف الدخل اخلاضع هلا. ويف األنظمة التصاعدية ترتفع 

 .(Cottarelli, 2011) أسعار الضريبة مع زيادة دخل الفرد، ما يعين خضوع األشخاص ذوي الدخول األعلى إىل سعر ضريبة أعلى يف املتوسط
أما اإليرادات المحصلة من الضريبة على دخل األشخاص فهي متدنية وراكدة في معظم البلدان النامية وعادة ما تأيت يف أغلبها من الضريبة املستقطعة 

من الدخل املفروضة على موظفي املنشآت الكربى وموظفي القطاع العام (Cottarelli, 2011). ومقارنة باالقتصادات املتقدمة حتقق الضريبة على دخل 
األشخاص يف البلدان النامية إيرادات أقل بكثري مقارنة بالناتج احمللي اإلمجايل. واعتبارا من مثانينيات القرن العشرين أسهمت الضريبة على دخل األشخاص 

 .(Peter, Buttrick & Duncan 2010) حبوايل 3-1 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف البلدان النامية مقارنة بنسبة 11-9 يف املائة يف البلدان املتقدمة
ويف البلدان النامية يسدد هذه الضريبة أقل من 5 يف املائة من السكان )مقارنة بنسبة 50 يف املائة تقريبا يف البلدان املتقدمة( وال ميكن الوصول إىل أكثر من 

.(Cottarelli, 2011) )15 يف املائة من الدخل املتحقق )مقارنة بنسبة 57 يف املائة

ويؤدي التهرب والتجنب الضرييب يف األغلب من جانب املمولني األعلى دخال من خالل اإلعفاءات واللجوء إىل مناطق يتدىن سعر الضريبة فيها إىل تقليص 
اإليرادات املتحققة من الضريبة على دخل األشخاص يف كل من البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء. وبعض من حاالت التهرب والتجنب هذه تكون 
حملية متاما )من خالل إخفاء الدخل أو استغالل املعامالت التفضيلية( بينما تتسم أنشطة أخرى بأهنا دولية )بعدم اإلفصاح عن الدخل من اخلارج(. وعلى 

الرغم من صعوبة تقنني الفاقد من هذه اإليرادات، يفرتض أحد التقديرات ضياع حوايل 50 مليار دوالر سنويا من اإليرادات الضريبية يف البلدان النامية. 
وباإلضافة إىل احلد من نطاق اإلنفاق احلكومي يقوض تقصري النخب عن سداد نصيبهم من الضرائب من اجلهود الرامية إىل دعم املنظومة الضريبية ككل. 
ومن طرق تحسين االلتزام األخالقي بالضريبة فيما بين النخبة في بلد ما تخصيص مأموريات في اإلدارات الضريبية للتعامل مع األفراد أصحاب 

 .(Cottarelli, 2011) الدخل المرتفع، تركز أساسا على جهود اإلنفاذ
ضريبة الدخل على الشركات   3.3.4

ضرائب الدخل على الشركات شأهنا يف ذلك شأن الضريبة على دخل األشخاص عبارة عن ضرائب على الدخل الذي حتققه الشركة. وتؤدي هذه الضرائب 
دورا أكرب يف توليفة اإليرادات الضريبية يف البلدان النامية مقارنة باالقتصادات املتقدمة وتواجه هذه الضريبة ضغوطا ملحوظة من قوى العوملة. وهذه الضرائب 
مسؤولة عن 17 يف املائة من إمجايل اإليرادات الضريبية يف البلدان النامية مقارنة بنسبة ١٠ فقط يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. وقد 

.(Cottarelli, 2011) تراجعت أسعار هذه الضريبة حبكم القانون على مستوى العامل ولكنها تظل أعلى نسبيا يف البلدان حمدودة الدخل
الضريبة االنتقائية/ضريبة الجدول    3.3.5

حُتّصل ضريبة اجلدول على عدد من املنتجات األساسية فقط وعلى الرغم من تفاوهتا يف األمهية فيما بني خمتلف املناطق، قد تكون هذه الضريبة من مصادر 
 .(Cottarelli, 2011) الدخل املهمة. وتؤدي الضريبة االنتقائية دورا مهما يف آسيا مقارنة مبنطقة أفريقيا جنوب الصحراء والشرق األوسط ووسط آسيا

والفكرة األساسية من تطبيق الضريبة االنتقائية هي متكني احلكومات من مجع اإليرادات خالل متابعة حتقيق األهداف االجتماعية فضال عن حتسني حالة العدالة. 
وعادة حُتصل الضرائب االنتقائية على الكماليات مثل اجملوهرات أو العطور، أي السلع اليت يستهلكها األغنياء يف األساس. ومع ذلك ال تؤدي الضرائب املفروضة 
على الكماليات إىل حتصيل مبالغ كبرية من اإليرادات، بل عادة ما تكون قيمتها امسية. أما القسم األكرب من إيرادات الضرائب االنتقائية فيتم حتصيله من الضرائب 
املفروضة على أنواع الوقود والتبغ واملركبات بل واهلواتف احملمولة. واملنطق األساسي وراء هذه الرسوم ال يستند فقط إىل حتصيل اإليرادات على وعاء يسهل حتديده 

 .(Cottarelli, 2011) بل ويتسم بعدم املرونة، بل هتدف هذه الرسوم أيضا إىل تغيري سلوكيات املستهلك بدرجات متفاوتة
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الضريبة العقارية    3.3.6

الضرائب العقارية وسيلة فعالة ومنصفة تتيح للحكومات مجع اإليرادات وتتناسب على وجه اخلصوص مع احلكومات احمللية. وتؤدي طبيعة الضريبة العقارية 
القائمة على مكان حمدد وعاء ضرييب ثابت نسبيا، وبالتايل تصبح أقل عرضة للمنافسة الضريبية أو التهرب الضرييب مقارنة بأنواع الضرائب األخرى. وتعترب هذه 

 .(Cottarelli, 2011) النوعية من الضرائب تصاعدية ومبنية على االرتباط فيما بني ملكية العقارات والدخل والثروة

إمجايل اإليرادات اليت ميكن حتقيقها متواضع سواء يف املطلق أو مقارنة باألدوات الضريبية األخرى قد ميثل مصدرا كبريا للدخل للحكومات احمللية. وعادة تبلغ 
احلصيلة املتحققة من الضرائب العقارية يف البلدان النامية أقل من 0.1 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل وال تزيدد نسبتها عن 0.5 يف املائة سوى يف بضع 

بلدان )مثل بوليفيا والرأس األخضر وهندوراس وكازاخستان(. ومع ذلك ميكن أن تمثل هذه المبالغ أكثر من نصف إجمالي اإليرادات الحكومية المحلية 
)أرمينيا وليسوتو وبريو(. ولذا يرى الكثريون أن الضرائب العقارية قد تؤدي دورا ثانويا فقط يف تعزيز اإليرادات الوطنية ولكنها ذات إمكانات كبرية يف حتسني 

 .(Cottarelli, 2011) توفري اخلدمات احلكومية احمللية فضال عن دورها يف حوكمة احلكومات احمللية ومساءلتها

اإلطار 11: ما المقصود باإليرادات غير الضريبية؟

المصدر: المؤلفون

المنح - دور المساعدات األجنبية وحدودها     3.4

باإلضافة إىل حشد املوارد حمليا وإىل خمتلف أنواع االقرتاض قد متثل املعونات األجنبية مصدرا مهما من مصادر التمويل يف البلدان النامية. وعلى الرغم من 
تراجع املعونات األجنبية على مدار العقدين األخريين مقارنة بإمجايل التدفقات الرأمسالية ونسبة من الناتج احمللي اإلمجايل واالستثمار، تظل املساعدات األجنبية 

تشكل مسامهة ملحوظة يف البلدان حمدودة الدخل وتساعد على متويل قسم كبري من إمجايل اإلنفاق احلكومي. وبالضرورة يؤدي حصول احلكومات على 
املساعدات اخلارجية من اإلنفاق أكثر وفرض ضرائب أقل أو اقرتاض مبالغ أقل.

وتتباين نسبة املساعدات اإلمنائية الرمسية مقارنة بالدخل القومي اإلمجايل تباينا كبريا فيما بني خمتلف البلدان احملدودة الدخل، ولكنها تراجعت بشكل عام على 
مدار العقدين األخريين.8 ومع ذلك من املهم أن نلحظ أن نسبة القطاعات االجتماعية يف املساعدات اإلمنائية الرمسية قد ارتفعت. 

ميكن أن تؤدي املساعدات األجنبية دورا مهما يف تقييد سعر الصرف يف البلدان النامية وأن تضيف إىل املدخرات احمللية، مبا يتيح للحكومات والقطاع اخلاص 
زيادة استثماراهتا. وباإلضافة إىل ذلك تتيح المساعدات األجنبية قدرا أكبر من اإلنفاق على القطاعات االجتماعية مثل الصحة والتعليم والحماية 

االجتماعية مقارنة بما يتيسير لبعض البلدان توفيره بمفردها. وتعترب هذه االستثمارات اليت تدعمها اجلهات املاحنة وسيلة لإلنتاجية اإلجيابية وحتقيق النمو 
على املدى الطويل. وعادة تساعد اإلعانات األجنبية متويل الواردات الضرورية للغاية بل وتؤدي إىل عجز يف حسابات التجارة واحلسابات اجلارية.

ميكن أن متثل اإليرادات غري الضريبية مصدرا كبريا للدخل باإلضافة إىل اإليرادات األخرى اليت حتصل من خمتلف أنواع الضرائب. ومن أهم اإليرادات غري 
الضريبية تلك اإليرادات املتحصلة من بيع الموارد الطبيعية ورسوم الخدمات. تفرض رسوم على المنتفعين من الخدمات التي تقدمها الدولة مثل 

الرعاية الصحية أو التعليم أو مياه الشرب. وعلى الرغم من احلفاظ على هذه الرسوم عند مستويات متدنية أو من عدم فرضها يف العديد من البلدان 
النامية فقد زادت هذه الرسوم منذ مثانينيات القرن العشرين. ومن الضروري مراعاة احتمال أن تؤدي الزيادات يف رسوم استعمال اخلدمات، ما حيدث يف 

 .(EFR & UNICEF, 2011) حالة خصخصة الشركات اليت تقدم املرافق، ما ينتج عنه اخنفاض يف استخدام األسر حمدودة الدخل للخدمات املهمة

اإليرادات املتحصلة من بيع املوارد الطبيعية مصدر آخر مهم لإليردات غري الضريبية. ومن األمور المثيرة للقلق وجود عالمات قوية على أن اإليرادات 
النفطية تحد من الجهود المبذولة لتحصيل الضرائب محليا. Bornhorst et al. وقد أوضح (2009) أن الزيادة يف اإليرادات املتحصلة من املنتجات 
اهليدروكربونية اليت تبلغ دوالر أمريكي واحد تستبدل حوايل 0.20 دوالر أمريكي من اإليرادات الضريبية غري املتعلقة باهليدروكربون. وتوضح النتائج الواردة من 

 .(Cottarelli, 2011)  أفريقيا جنوب الصحراء تشابه التأثري الواقع من مجيع أشكال الثروات الطبيعية

Net ODA received (% of GNI). http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.GN.ZS 8. البنك الدويل
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 ال تتوفر األدلة التطبيقية الكافية بشأن مدى استبدال املنح أو القروض اإليرادات احمللية، وعلى الرغم من أن بعض الباحثني جيدون أدلة بأن املنح 
 وال سيما يف البلدان اليت ترتفع فيها معدالت الفساد بالفعل تستبدل املوارد احمللية، يؤكد باحثون آخرون على تنوع التجارب وتباين النتائج التطبيقية 

 (Moss et al., 2006). ومن الالفت للنظر أن شكل املساعدة له أمهية فيما يبدو، حيث تبني األدلة أن القروض على خالف املنح يبدو وأهنا تعزز 

 .(Gupta et al., 2004) حتصيل اإليرادات احمللية

ويتزايد االعرتاف فيما بني الباحثني وصناع السياسات أن درجة دمج املساعدات اإلمنائية يف االسرتاتيجيات الوطنية أمر مهم يف حتديد مدى جناح هذه 
املساعدات. وقد وفرت اجلهات املاحنة تقليديا بل وال تزال إىل حد كبري توفر مساعدات على أساس مشروعات حمددة بدال من تقدميها الدعم للحكومات 

مباشرة. وبالنظر إىل كثرة عدد اجلهات املاحنة اليت تعمل يف العديد من البلدان النامية، يؤدي هذا إىل التسبب يف العديد من املشكالت للحكومات.
لكل وكالة إمنائية ثنائية ومتعددة األطراف إجراءتها وآليتها اليت حتدد هبا أنشطتها وختططها وتنفذها وترصدها وتقيمها فضال عن تباين شروطها   • 
 اخلاصة برفع التقارير. ويستهلك التعامل مع خمتلف هذه االشرتاطات اإلجرائية ملختلف الوكاالت الوقت واملوارد من املوظفني احلكوميني يف البلد 

الذي يتلقى املساعدات.
تنفذ كل جهة ماحنة براجمها بناء على أولوياتها في مجال السياسات اليت قد تتناقض يف بعض األحيان مع تلك اخلاصة جبهات ماحنة أخرى أو حىت   •

أولويات احلكومة. ونتيجة لذلك فإن البلدان احملدودة الدخل عادة جتد نفسها منشغلة بإصالحات سياسية غري متوافقة مع بعضها البعض.
تتبع الوكاالت القائمة على التنفيذ يف بعض األحيان نهجا مشتركا على الرغم من كونه متفككا، حبيث تقسم جماالت التدخل فيما بينها بصرف   • 
النظر عن حجم مساعدهتا وإمكانية االعتماد عليها، ما يرتك البلدان بدعم غري متوازن يف خمتلف اجملاالت. فعلى سبيل املثال قد تقدم جهة ماحنة 

املساعدة إىل القطاع الصحي بينما متول جهة أخرى قطاع التعليم. وقد ينشأ وضع شبيه هلذا الدعم غري املتوازن عندما ختصص اجلهات املاحنة دعمها 
بناء على املناطق اجلغرافية أو الوحدات اإلدارية.

لكل جهة ماحنة عملية دفع ودورات تمويل خاصة بها، ورمبا ال تتوافق يف بعض األحيان مع دورات املوازنة لدى البلد النامي املتلقي للمنحة. وعادة   •
يؤدي اإلنفاق الذي يصعب االعتماد عليه أو التمويل املتأخر أو املتقطع إىل تعقيد األمور بدرجة أكرب على حكومات البلدان النامية.

أطلقت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مبادرة تنسيق املساعدات ومواءمتها يف عام 2003 اعرتافا منها هبذه التحديات وبأوجه عدم الكفاءة 
اليت تنشأ عن غياب التنسيق. واألهم من ذلك وضع جمتمع اجلهات املاحنة عمليات مبتكرة تنسيق املساعدة املالية جتاه البلدان احملدودة الدخل مثل دعم 

امليزانية العامة والنهج القطاعية الشاملة ، اليت يتم تنسيقها على املستوى الوطين ويتم تنفيذها من خالل املوازنات الوطنية. 

اإلطار 12: نحو آليات متكاملة للتمويل من الجهات المانحة ألغراض المساعدة االجتماعية في ماالوي

تنفيذ الربنامج الوطين للدعم االجتماعي يف ماالوي ال يزال مفككا، دون تنسيق كاف على مستوى الربامج أو التمويل فيما بني جماالت الربامج 
اخلمسة أو داخلها، فضال عن نقص التنسيق بني املستوى الوطين ومستوى احملليات. وعلى الرغم من أن بعض الربامج منسقة أكثر من أخرى ومن 

أن بعض أصحاب املصلحة أكثر اتساقا، فإن هياكل إعداد التقارير آلغراض املساءلة املالية والرباجمية ليست منهجية ما يقوض اجلهود  املبذولة 
لتقييم أداء القطاع أو تنسيق األنشطة. وال يتوفر لدى أي من الربامج اخلمسة يف الربنامج الوطين للدعم االجتماعي هنجا متسقا جتاه إدارة التمويل 

املقدم من اجلهات املاحنة، ويرجع هذا إىل حد كبري إىل تباين رغبة كل منها يف املخاطرة. وعادة تتحمل اجملالس احمللية أعباء تعدد آليات التمويل وما 
ترتب عليه من إدارة وإعداد للتقارير. ويشيع اعرتاف احلكومات وأصحاب املصاحل من األطراف غري احلكومية بأن التصدي لنقاط الضعف املتعلقة 

بالتنسيق املايل واملخاطر االستئمانية قد يكون أساسا لبناء صندوق الدعم االجتماعي على األجل املتوسط، ما يساعد على حتقيق ما يلي:
1.  مواءمة األنشطة وتنسيقها اسرتاتيجيا مع السياسات احلكومية 

2.  إمكانية التنبؤ بتدفقات املوارد
3.  مرونة التنفيذ )يف إطار متفق عليه(

4.  تنسيق تكاليف التعامالت واحلد منها
باإلضافة إلى ما سبق سوف يؤدي ذلك إلى تعزيز قيادة الحكومات من خالل توفري معلومات جيدة وحديثة عن األنشطة الرباجمية واملالية حتت كل 

وزارة تنفيذية، واحلد من العبء على احملليات يف االلتزام باملساءلة املالية وإدارة األموال، وهتيئة حافز لإلدارة املشرتكة ألدوات الرصد الرباجمية الضرورية.
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Government of Malawi, (2016) :المصدر

حشد الموارد لتهيئة الحيز المالي الضروري للحماية االجتماعية     3.5

تتباين أيضا الوسائل اليت تتبعها احلكومات يف مجع املوارد الضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية شأهنا يف ذلك شأن القرارات اخلاصة باإلنفاق. وقد جنحت 
العديد من البلدان يف حشد موارد يعتد هبا آلغراض االستثمار العمومي يف أوقات الركود.  وباستغالل مجيع اخليارات املتاحة لتوسعة احليز املايل حققت هذه 

البلدان دائرة مثمرة من النمو املستدام يؤدي بدوره إىل حشد املزيد من املوارد، وهي أمثلة مضيئة يسرتشد هبا اآلخرون ممن ظلوا حبيسي احليز املايل احملدود 
واإلنفاق االجتماعي املتدين والنمو االقتصادي الضعيف.

ويتطلب تفرد كل بلد فحص خيارات احليز املايل بعناية على املستوى الوطين وفحص البدائل املتاحة من خالل احلوار االجتماعي. واعتمدت معظم البلدان 
توليفة من سياسات احليز املايل اليت عادة يقع االختيار عليها من جمموعة من مثانية خيارات متاحة للحكومات بغية حتقيق املزيد من املوارد آلغراض احلماية 

االجتماعية، وفيما موجز هبا:
إعادة تخصيص اإلنفاق العمومي: وهذا هو اخليار التقليدي الشائع، ويتضمن تقييم املخصصات املستمرة للموازنة من خالل استعراض النفقات العمة   •

وخمتلف أنواع التحليالت املواضيعية األخرى للموازنة، واالستعاضة عن االستثمارات عالية التكلفة وحمدودة األثر باستثمارات هلا آثار اجتماعية واقتصادية 
واسعة، ما حيد من عدم كفاءة اإلنفاق أو يتصدى للفساد أو كليهما. 

زيادة الحصيلة الضريبية: وهذه هي القناة األساسية اليت تتحقق من خالل تغيري خمتلف أسعار الضريبة مثال على االستهالك وأرباح الشركات واألنشطة   •
املالية والدخل الشخصي والعقارات والصادرات والواردات واستخراج املوارد الطبيعية وغري ذلك، من خالل االرتقاء بكفاءة مناهج حتصيل الضرائب 

وااللتزام بالسداد بشكل عام.

وخلص تقييم جلدوى إقامة صندوق للدعم االجتماعي يف ماالوي إىل أنه على الرغم من أن آليات التمويل املشرتكة ال يعترب ممكنا على الفور، فإن 
اآلليات املشرتكة للمراجعة املالية واإلدارة املالية قد تؤدي إىل مواءمة التمويل داخل الربامج، مع توفري احلماية الكافية للجهات املاحنة من املخاطر 

االستئمانية.
أمام على املدى املتوسط واملدى الطويل، أبرزت دراسة اجلدوى أوجه االنشغال التالية يف ضوء التقدم الذي أحرزته احلكومة جتاه املخاطر االستئمانية 

حتديدا:

ينبغي أن يهدف أي صندوق إلى وضع موازنة بصرف النظر عن ارتباطه باخلزانة. فسوف تزاعد املوازنة حتديد مسؤوليات احلكومة ومساءلتها   •
من مواطنيها، فضال عن املسامهة يف املزيد من التنبؤ بالتدفقات يف املوارد ومواءمة األنشطة احلكومية وسياساهتا؛

قد يكون من العملي وبل ومن املمكن إنشاء الصندوق بداية ليشمل برنامجا أو اثنين يتم التنسيق القوي فيما بينهما )أي بعقد اجتتماعات   •
منتظمة حيضرها األعضاء وينتج عنها ملعومات ميكن تنفيذها مع ضمان االلتزام بالسياسات(، على أن يكون لدى الصندوق استهدافا منهجيا 
حسب السياسات احلكومية، وأن خيضع ملنظومة رصد ميكن االعتماد عليها )تستند إىل بيانات صادرة يف الوقت املنساب عن مستفيدين ميكن 

حتديدهم ومواءمتها فيما بني خمتلف الربامج(، فضال عن مشاركة الصندوق الفعالة يف منتديات التنسيق املالية مع وضع خطط عمل وموازنات مشرتكة.

سيكون من الضروري إدارة المخاطر االستئمانية على نحو فعال بناء على الدروس المستفادة من األموال المشتركة من سياقات مشابهة   •
فضال عن األمثلة الحديثة من ماالوي. وميكن حتقيق هذا من خالل ما يلي: )أ( التوسع يف منوذج قائم )من أحد الربامج(، و)ب( متويل جديد 

مصحوب بوكيل استئماين/معين بالرصد مربم معه عقد لضمان املساءلة يف الوقت املناسب عن إنفاق التمويل، و)ج( استخدام التمويل القائم، 
رمبا بصحبة وكيل للرصد معين بأموال الربنامج الوطين للدعم االجتماعي

وينبغي بذل الجهود على المستوى المحلي بالمراكز من جانب الجهات المانحة للبرنامج الوطني لمواءمة الرصد المالي ورصد البرنامج   •
بغية الحد من عبء إعداد التقارير وتشجيع بناء القدرات.

ينبغي أال يقام الصندوق في إحدى الوزارات التنفيذية المسؤولة عن برنامج واحد من البرنامج الوطني للدعم االجتماعي. ورمبا لن يكون   •
هذا اخليار ممكنا للجهات املاحنة نتيجة للخطر االستئماين الذي ينطوي عليه وألنه قد ينشئ توترات فيما بني الوزارات التنفيذية.

قد يشتمل الصندوق المشترك على اشتراكات مقترحة من جميع الجهات المانحة، بغية احلفاظ على استخدام أدوات مشرتكة ضرورية   •
لتحقيق املساءلة ورصد الربامج وختصيص األموال بشكل عقالين.
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التوسع في التغطية بالضمان االجتماعي واإليرادات القائمة على االشتراكات: يف األنظمة القائمة املعنية بالضمان االجتماعي، يعد زيادة التغطية   •
ومن مث حتصيل االشرتاكات طريقة يعتمد عليها لتمويل احلماية االجتماعية، وزيادة احليز املايل ألغراض أوجه االنفاق االجتماعي األخرى، وتشجع أيضا 

مزايا احلماية االجتماعية املرتبطة باألشرتاكات املدفوعة يف سياق الوظيفة على إضفاء الطابع املنظم على االقتصاد غري املنظم.
الضغط من أجل الحصول على المعونة والتحويالت: ويتطلب هذا االأمر إما التعاون مع حكومات ماحنة أخرى أو مع منظمات دولية للحصول   •

على التحويالت من الشمال إىل اجلنوب أو من بلدان اجلنوب إىل بلدان اجلنوب األخرى.
القضاء على التدفقات المالية غير المشروعة: نظرا إىل املوارد الكبرية اليت هترب بشكل غري قانوين من البلدان النامية، وتقدر بأهنا عشرة أضعاف   •
إمجايل املساعدات اليت تتلقاها، ينبغي على صناع السياسات مواجهة غسل األموال والرشوة والتهرب الضرييب واملغالطة يف التسعري التجاري واجلرائم 

املالية األخرى ألهنا حترم احلكومات من اإليرادات الضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
استخدام احتياطات النقد األجنبي لدى البنك المركزي والمالية: تشمل السحب من املدخرات املالية واإليرادات األخرى للدولة احملفوظة يف صنادق   •

خاصة مثل صناديق الثروة السيادية و/أو استغالل الفائض من احتياطات النقد األجنيب  يف البنك املركزي ألغراض التنمية احمللية واإلقليمي.
االقتراض أو إعادة هيكلة الدين القائم: تنطوي على البحث النشط يف خيارات االقرتاض احمللية واألجنبية بتكلفة منخفضة مبا يف ذلك بشروط   •

ميسرة، عقب التقييم املتأين الستدامة الدين. ويف حالة البلدان اليت تعاين من ضغوط عالية بسبب الدين، رمبا متثل إعادة هيكلة دين قائم فرصة ممكنة 
ومربرة إن كانت مشروعية هذا الدين مشكوك فيها أو إن كانت تكلفة الفرصة البديلة فيما يتعلق بزيادة تدهور الفئات الضعيفة. 

اعتماد إطارا لالقتصاد الكلي أكثر مرونة: يشمل هذا اإلجراء إتاحة الفرصة أمام معدالت أعلى يف عجز املوازنة ومستويات أعلى للتضخم دون   •
اجملازفة باستقرار االقتصاد الكلي. 

ترتيب أولويات اإلنفاق العمومي مجددا     3.5.1

من االسرتاتيجيات القائمة إعادة التفكري يف املخصصات املوجهة لقطاع بعينه يف إطار املوازنات احملددة لزيادة اإلنفاق االجتماعي. وترتيب أولويات اإلنفاق 
العمومي جمددا يعترب عادة نهجا مثيرا للجدل وعليه فهو صعب. وال ميكن حتقيق النجاح إال يف وجود إرادة سياسية قوية مع التركيز على جدوى هذا 

النهج. وتأيت معارضة إعادة اهليكلة بطبيعة احلال بسبب عدم توفر املزيد من املوارد وعليه ينبغي تقليص القطاعات والقطاعات الفرعية األخرى بغية السماح 
بزيادة االستثمارات االجتماعية - وعادة متثل هذه القطاعات أهم املصاحل املمثلة يف البلد. وبعبارة أخرى يفرتض هذا النهج أن املوازنة العامة ثابتة وأن تغيري 

هيكلها ينبغي أن يكون وفقا لقواعد صفرية الناتج. 

تصف األدبيات املعنية باخليارات العمومية والتمويل العمومي كيفية تنافس خمتلف مجاعات املصاحل من داخل احلكومة وخارجها للتأثري على السياسات 
العمومية وخمصصات املوازنة (e.g. Buchanan and Musgrave 1999). ويف الكثري من األحيان يتم التالعب باآلراء يف البلدان النامية واملتقدمة 

بسبب التوجه القائم على المصالح أو األيديولوجيات - على سبيل املثال القول إن اإلنفاق االجتماعي يتسبب يف عجز يصعب السيطرة عليه، ولكن هذا 
الرأي يغفل أوجه اإلنفاق العسكري أو غري اإلنتاجية األخرى اليت تشكل نسبة أكرب بكثري. وأبرزت العديد من الدراسات املخاطر بتأثر بنود املوازنة املؤيدة 
 (e.g. Cornia et al. 1987, Hicks 1991, ILO للفقراء أكثر من أي بنود أخرى يف أوقات تصحيح أوضاع املالية العامة وعمليات اإلصالح املايل

 .2014, Ortiz and Cummins 2013, Ravallion 2002, 2004 and 2006)

ال تزال من املمكن توجيه األولويات حنو اإلنفاق املوات لالحتياجات االجتماعية حىت عند تقلص املوازنات العامة. ويتطلب إعادة توجيه األولويات يف املقام 
األول أن حتدد احلكومات أولويات موازناهتا وميكن التغلب على الصعوبات السياسية والفنية املتعلقة بتحديد القطاعات/القطاعات الفرعية اليت ميكن احلد منها 

:(see Ortiz 2008a, Scholz et al 2000, for further details) لتعزيز احليز املايل يف حالة التوصل إىل اتفاق سياسي بشأن االسرتاتيجيات اآلتية

إعادة تنظيم األولويات من خالل استعراض النفقات العامة والموزنات االجتماعية. وهذه هنج صيغت بإحكام لتحقيق إدارة املالية العامة متنح   •
األدلة الضرورية وتضفي املنطق على السياسات العامة من خالل بيان األثر املرتتب على املخصصات اجلارية للموازنة.
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االستعاضة عن االستثمارات ذات التكلفة المرتفعة بآثار منخفضة التكلفة. ميكن إعادة النظر يف االستثمارات العامة اجلديدة، على سبيل املثال   •
اآلثار االجتماعية املرتتبة على العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرية أو إغاثة النظم املصرفية حمدودة للغاية ومع ذلك فإهنا تتطلب مبالغ كبرية من 

املوارد العامة. وينبغي أيضا إعادة النظر يف بنود املوازنة ذات التكلفة الكبرية املتكررة واألثر االجتماعي احملدود، مثال قلصت كوستاريكا وتايلند من اإلنفاق 
العسكري لتمويل االستثمارات االجتماعية الضرورية. ينبغي عقد حوار اجتماعي يتضمن أصحاب املصلحة املعنيني والنقاش العام فهو أداة اسرتاتيجية 
الستبدال ا لتدخالت عالية التكلفة ومنخفضة األثر، ما قد يساعد على احلد من التأثري احملتمل جلماعات الضغط القوية على صنع السياسات العامة.
القضاء على أوجه عدم الكفاءة. على الرغم من ارتباط هذه النقطة بالنقطة السابقة فمن الضروري إجراء حتليل لالستثمارات القطاعية للقضاء على   •

أوجه عدم الكفاءة. وينبغي تقييم التكلفة اإلجمالية مقابل الكفاءة لكل برنامج على حدة تقييما حمايدا وفقا للعوامل املتنوعة اآلتية: (1) التغطية 
)املستفيدون واملزايا(؛ (2) التكلفة اإلمجالية )نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، واإلنفاق العام واإلنفاق على مستوى القطاع(؛ (3) التكلفة اإلدارية )نسبة 
من التكلفة اإلمجالية ومقارنتها بباقي الربامج(؛ (4) املزايا االجتماعية طويلة األجل والعوامل اخلاردية اإلجيابية؛ (5) تكلفة الفرصة البديلة )ما الفرق بني 

هذه السياسة وهذا الربنامج مقارنة بالبدائل(.
مكافحة الفساد. قد ميثل الفساد مصدرا كبريا من مصادر احليز املايل يف التنمية االجتماعية والثقافية، حيث يقدر مبا يزيد على 5 يف املائة من الناتج   •
احمللي اإلمجايل العاملي )أي 2.6 تريليون دوالر أمريكي(؛ ويقدر االحتاد األفريقي فقدان ما يزيد عن 25 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف البلدان 

األفريقية، أي ما يعادل 148 مليار دوالر، بسبب الفساد يف السنة الواحدة. وقد تؤدي تقوية الشفافية وممارسات احلوكمة فضال عن مكافحة التدفقات 
النقدية غري املشروعة )انظر القسم املقبل( إىل زيادة توافر املوارد املتاحة للتنمية االجتماعية واالقتصادية.

ومع ذلك على الرغم من أن احلد من أوجه عدم الكفاءة هو االسرتاتيجية الشائعة ألهنا تتجنب التوترات السياسية، فإن اإلصالح يف اإلنفاق من األمور   •
اليت تتطلب وقتا للرتويج هلا وليس من املتوقع أن تؤدي إىل إتاحة موارد فورية كبرية. وعلى الرغم من أن إعادة ترتيب أولويات إنفاق القطاع العام قد متثل 

نقطة جيدة للبداية يف التوسع يف احليز املايل ينبغي دراسة اخليارات اخلرى.
اإلطار 13: تايلند: إعادة تخصيص اإلنفاق العسكري للحماية االجتماعية الشاملة

Duran-Valverde and Pacheco (2012) :المصدر
اإلطار 14: مصر: استعراض أولويات الموازنة في وحدة العدالة االقتصادية بوزارة المالية

المصدر: الجامعة األمريكية في مصر 2014، ووزارة المالية المصرية

أثرت اآلزمة املالية يف آسيا عام 1997 تأثريا بالغا على االقتصاد واجملتمع يف تايلند. وناشد اجملتمع املدين الدولة التصدي إىل السياسات االجتماعية 
املهملة بدعم من دستور 1997 ما جعل احلكومة تعتمد برنامج الرعاية الصحية الشاملة عام 2001. وكان هذا االقرتاح حباجة إىل دعم من املوازنة نظرا 
إىل أن ثلث السكان كانوا مستبعدين من التغطية الصحية آنذاك، وكان أغلبهم ينتمون إىل قطاع الزراعة غري املنظم ومل يكن هلم دخال منتظما، ومل يكن 

بالتايل من املمكن حتقيق التغطية الشاملة من خالل الربامج القائمة على االشرتاكات. ومولت معظم التحسينات اليت شهدهتا الرعاية الصحية العامة 
من خالل تقليص اإلنفاق على الدفاع )حيث تراجع اإلنفاق العسكري من حوايل 25 يف املائة من إمجايل النفقات يف السبعينيات من القرن العشرين 
إىل 15 يف املائة يف مطلع القرن احلادي والعشرين( وخفض مدفوعات خدمة الدين. وأدرجت احلكومة برنامج الرعاية الصحية الشاملة يف إطار خطة 

أمشل للحوافز الضريبية، وأدت بعض التدابري األخرى إىل زيادة املبالغ املتاحة بني أيدي األشخاص الذين يقدرون على اإلنفاق، مبا يف ذلك إنشاء بنك 
الشعب وإسقاط الديون على املزارعني وإنشاء صندوق للقرى. 

عقب الربيع العريب، أنشئت وحدة العدالة االقتصادية يف وزارة املالية حتت رعاية نائب وزير املالية. وكان اهلدف من وحدة العدالة االقتصادية حتقيق سياسة 
مالية تتسم باإلنصاف. وتستعرض الوحدة أولويات املوازنة وتراعي يف ذلك ثالثة مبادئ أخالقية أساسية وهي املشاركة والتوزيع وإعادة التوزيع وموازنتها 

مع الفاعلية واملفاءة واالقتصاد والعدالة. ومن أهم التدابري اليت اختذتت يف أعقاب الربيع العريب اعتماد حد أدىن لألجور للموظفني احلكوميني، حيث تعترب 
10 يف املائة من هذه الفئة من الفقراء. واعترب التجنب الضرييب من أهم أسباب غياب العدالة االجتماعية يف مصر وتدعم وحدة العدالة االجتماعية يف 

مصر زيادة حتصيل الضرائب مع حتسني اخلدمات العامة حبيث يشعر املمولون بعائد من وراء استخدام هذه اخلدمات. وال تعترب العدالة االجتماعية معنية 
فقط مبساعدة الفقراء بل بتوفري خدمات شاملة جيدة للجميع مبا يف ذلك الطبقة املتوسطة اليت تعترب حمدودة الدخل للغاية يف بلد مثل مصر.
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زيادة اإليرادات الضريبية      3.5.2

زيادة االلتزام بالضرائب أو رفع سعر الضريبة أو كليهما من االسرتاتيجيات احملتملة حلشد املوارد العامة اإلضافية بدون التخلي بالضرورة عن أولويات أخرى 
لإلنفاق. ومع ذلك ال حتسن الضرائب اجلديدة اإليرادات احلكومية إال يف حالة تصميمها وتنفيذها على حنو جيد.

 مل يعد شائعا يف التاريخ احلديث أن تزيد الضرائب التصاعدية من أغىن الفئات دخال من متويل االستثمارات االجتماعية واملساندة للفقراء. فالضغوط اليت 
تضعها عمليات العوملة وسياسات إضفاء الطابع الليربايل أدت إىل عرض العديد من البلدان امتيازات ضريبية ودعم جلذب رأس املال األجنيب، فضال عن 
احنسار الضرائب على الدخل السارية على الفئات الثرية وعلى األعمال بغرض تشجيع االستثمار احمللي.  ونتيجة لذلك يعتمد عدد كبري من احلكومات 

اعتمادا كبريا على ضريبة القيمة املضافة لتحقيق حصيلة كبرية، ما يلقي بالعبء الكبري على عاتق الفقراء الذين ينفقون نصيبا أكرب من دخلهم على السلع 
 واخلدمات األساسية غري املعفاة من الضريبة. ويف ضوء هذا الواقع من الواجب أن تتصدر آثار التوزيع املناقشات الدائرة بشأن السياسات الضريبية، وتناوهلا 

يف ضوء فئات الدخل واملناطق وغريها.
 وتضطلع البلدان املتقدمة والنامية أيضا جبهود لسد هذه الفجوات وتطوير القدرات على التحصيل وتوسعة الوعاء الضريبي، مبا يف ذلك مالحقة 
 التهرب من الضرائب على أرباح الشركات، حيث ُقدر هذا التهرب بتسببه في ضياع حصيلة قدرها 189 مليار دوالر يف البلدان النامية ككل 

 .(Christian Aid 2008, EURODAD 2014)

من االستراتيجيات األخرى الممكنة زيادة الضرائب على الشركات بغية زيادة اإليرادات المالية اإلضافية. وقلصت البلدان النامية يف مجيع املناطق 
 باستثناء أمريكا الالتينية أسعار ضريبتها التجارية يف الفرتة ما بني 2005 و2014. وكان السبب وراء خفض الضرائب على أرباح الشركات وتكاليف الرتاخيص 

األخرى ورسومها هو تشجيع عملية ريادة األعمال وتشجيع النشاط االقتصادي اجلديد. ومع ذلك ال بد من موازنة هذه التنازالت احملتملة حبيث ال جتور 
االستفادة القصرية األجل املتحققة من زيادة نشاط األعمال على االستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية البشرية واالقتصادية.

وقد توفر مختلف البرامج الضريبية لمختلف القطاعات المالية مسارا آخر حمتمال لإليرادات موجه لالستثمارات االجتماعية املتزايدة، مع احلرص على 
تقييم أثرها على تنمية القطاع املايل بعناية.  وتنظر العديد من البلدان يف فرض ضرائب خاصة على أرباح املؤسسات املالية ومكافآهتا. فاألرجنتني مثال تطبق 

ضريبة قيمتها 0.6 يف املائة على شراء األسهم والسندات وبيعها، ويف عام 2009 مثلت هذه الضريبة 10 يف املائة من إمجايل احلصيلة من الضرائب على 
 .(Beitler 2010) مستوى احلكومة املركزية

وتقول التقديرات إنه يف حالة فرض ضريبة على املعامالت بالعملة الواحدة قيمتها 0.005 يف املائة على العمالت األربعة األساسية دوليا من املمكن أن تبلغ 
احلصيلة 33 مليار دوالر سنويا تقدم على هيئة مساعدات للبلدان النامية. ويف حالة التوسع يف تطبيق هذه الضريبة لتشمل املعامالت املالية عامليا، قد يؤدي 

 .(Leading Group on Innovating Financing for Development 2010) حتصيل ضريبة قيمتها 0.01 يف املائة إىل ما يزيد عن ترليون دوالر سنويا
وعالوة على تغيري أسعار الضرائب على الشركات ميكن أن تزيد احلكومات من احليز املايل باختاذ إجراءات ملموسة للحد من التهرب الضريبي والتجنب 

الضريبي الشديد أو كليهما من جانب الشركات الكبرى.
اإلطار 15: البرازيل: ضريبة على المعامالت المالية لتمويل الصحة العامة والحماية االجتماعية 

Duran-Valverde and Pacheco (2012) and Levinas (2014) :المصدر

فرضت ضريبة املسامهة »املؤقتة« للمعامالت املالية (CPMF) يف الربازيل من عام 1997 وحىت عام 2007. واختذت هذه املسامهة شكل من أشكال اخلصم 
من حسابات املؤسسات املالية. وبلغ احلد األقصى لقيمة هذه الضريبة 0.38 يف املائة من قيمة املعامالت املالية. وصنفت هذه اآللية حتت اسم »املسامهة 

االجتماعية« ألغراض احلسابات ونتيجة لتصميمها أساسا لتمويل اإلنفاق على احلماية االجتماعية. ويف الفرتة اليت سرت فيها هذه الضريبة اسُتخدم 42 يف 
املائة من اإليرادات احملصلة يف منظومة الصحة العامة املوحدة، واستخدم 21 يف املائة يف التأمينات االجتماعية، واستخدم 21 يف املائة يف برنامج منح دعم 

األسرة (Bolsa Família) بينما استخدم 16 يف املائة ألغراض اجتماعية أخرى. ومع حلول عام 2007 بلغ إمجايل اإليرادات احملصلة من املسامهة 1.4 يف 
املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، أي ما يكفي لتغطية تكلفة برنامج منح دعم األسرة وبرامج احلماية االجتماعية األخرى غري القائمة على اشرتاكات. وعلى 

الرغم من الضغوط اليت وضعها القطاع املايل اليت أدت إىل إلغاء الضريبة/املسامهة عام 2007، فإن ضريبة املعامالت املالية طُبقت جمددا يف عام 2009 بسعر 
أعلى بكثري )6 يف املائة( للعمل على حتجيم السيولة يف األسواق الدولية ومن التدفقات السريعة الواردة واخلارجة لرأس املال واليت أحدثت اضطرابا يف التنمية 
يف الربازيل. وألغيت هذه الضريبة مرة أخرى عام 2013، بعد أن تركت موارد كبرية للحكومة الربازيلية ساعدهتا على تنفيذ سياساهتا االجتماعية، وكان هذا 

من األسباب اليت حترك النداءات املستمرة من اجملتمع املدين يف إطار العدالة االجتماعية العتماد ضرائب على املعامالت املالية.
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الضرائب على استخراج الموارد الطبيعية      3.5.3

ينبغي أن تراعي البلدان النامية اليت تعتمد على موارد طبيعية غري متجددة مصدرا أساسيا لثروهتا التوزيع العادل والفعال للريع املتحقق من املعادن يف اجملتمع 
واستخدامه يف دعم املبادرات اخلاصة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية. وتوجد أيضا عوامل خارجية كبرية بيئية واجتماعية ترتبط باملوارد الطبيعية مثل اآلثار املرتتبة 

على اجملتمعات احمللية اليت قد تتخذ هيئة دعم للشركات العاملة يف االستخراج ومن مث تشوه تكلفة التنمية فعليا، إن مل يتم التعامل معها بشكل سليم.
وعلى الرغم من أن النهج الذي تتبعه النرويج يف فرض الضرائب على األرباح من النفط وحفظ اإليرادات فيما كان يعرف باسم صندوق النفط )ويعرف اآلن 

باسم الصندوق احلكومي الشامل للمعاشات( هو احلالة األكثر شيوعا، توجد يف البلدان النامية عددا من األمثلة املبتكرة على توجيه مسارات اإليرادات 
املتحصلة من املوارد الطبيعية حنو التنمية االجتماعية. ففي بريو على سبيل املثال توسعت احلكومة مؤخرا يف الضرائب اليت حتصل على قطاع التعدين وتستثمر 

احلصيلة يف برامج الصحة والتعليم. وتعي احلكومة أن هذا املبلغ قد يتغري كل سنة تغريا ملحوظا بسبب تغري أسعار املعادن وتكلفة التشغيل ومستويات اإلنتاج. 
ويف منغوليا تمول البلد المزايا الشاملة لألطفال القائمة على الحقوق من الضرائب المفروضة على صادرات النحاس، وعند تراجع أسعار النحاس مع 

تراجع الطلب عليه عام 2009، أوصت املؤسسات املالية الدولية منغوليا بأن يكون برنامج املزايا الشاملة لألطفال موجها، ورفضت احلكومة األخذ هبذه املشورة، 
وكانت على حق إذ ارتفعت أسعار النحاس يف السنة التالية 2010/2011 مرة أخرى.

وبالنظر إىل الطبيعة املتقلبة ألسعار السلع األساسية أنشأت بعض احلكومات »صناديق احلفاظ على االستقرار« بناء على الضرائب املفروضة على األرباح االستثنائية. 
وبدال من إنفاق اإليراد على برامج اجتماعية وبرامج إمنائية أخرى، مجعت احلكومات هذه األموال ألهنا تتيح مصدرا ميسرا للدخل واإلنفاق، مع احلفاظ على 

املدخرات املتحققة يف أيام الرخاء لإلنفاق يف أيام الشدة، عندما تنخفض أسعار الصادرات من السلع، وبذلك تضمن استقرار االستثمار يف التنمية االجتماعية 
واالقتصادية. من بعض األمثلة على ذلك صندوق استقرار النحاس يف شيلي وصندوق استقرار النفط يف إيران وصندوق استقرار املوارد من املعادن يف بابوا نيو غيين. 

ويف سنوات الركود االقتصادي األخرية استند عدد من البلدان إىل صناديق »األيام العجاف« هذه لتمويل تدابري حتفيزية ولزيادة احلماية االجتماعية. 
مع ذلك يتخذ القطاع اخلاص يف العديد من البلدان دورا رياديا يف استغالل املوارد الطبيعية. ويف هذه املواقف تدخل الدولة بشكل غير مباشر في هذا الريع 

حيث تستفيد من نصيب منه من خالل الضرائب. وتشمل هذه الضرائب ما يلي: (1) ضرائب اإلنتاج )على الوحدة أو أتاوات على القيمة أو ضرائب 
مبيعات أو رسوم تصدير واستريات أو ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة كسب عمل أو رسم دمغة أو ما شابه(، (2) الضرائب القائمة على األرباح )الضريبة على 

أرباح الشركات أو الضرائب على ريع املوارد أو الضرائب على األرباح االستثنائية أو الضريبة على األرباح املوزعة لألسهم أو األتاوات القائمة على أساس األرباح 
وإىل ما غري ذلك(، (3) الضرائب البيئية للتعويض عن العوامل اخلارجية البيئية السلبية اليت تتسبب فيها أنشطة شركات التعدين.

اإلطار 16: استغالل الموارد الطبيعية لتمويل الحماية االجتماعية

نظرا لطبيعة »الثبات« اليت يتسم هبا اإلنفاق العام - مبعىن أن نسبة صغرية فقط من املوازنة هي اليت يعاد ختصيصها للمبادرات السياسية اجلديدة 
من عام آلخر - فإن اإليرادات املتحصلة من االكتشافات احلديثة للموارد الطبيعية تعترب فرصة للتوسع يف تدخالت احلماية االجتماعية. وقد توصل 
Deléchat, C. et al.  (2015) يف ورقة عمل أعدها لصندوق النقد الدويل إىل أنه من املمكن استغالل نسبة صغرية من إيرادات املوارد الطبيعية 

للتوسع يف شبكات األمان االجتماعي وفقا للنتائج اليت اتضحت يف بلدين من البالد املدروسة ومها )ليبرييا وسرياليون( ويف بلدين آخرين )ومها كوت 
ديفوار وغينيا(.

ومع ذلك تتطلب أنظمة املساعدات االجتماعية أن تدخل احلكومات يف التزامات طويلة األجل قد يصعب الرجوع فيها سياسيا الحقا )انظر ما يلي( 
ولذا فهي تتطلب حيزا ماليا مستمرا يف السنوات املقبلة.

ومن الواضح أن متويل أنظمة املساعدات االجتماعية من خالل إيرادات املوارد الطبيعية ميثل حتديا حقيقيا ويتمثل هذا التحدي يف ضمان استقرار 
تدفق اإليرادات سنويا. وسوف يتعني على اإلدارة الرشيدة لالقتصاد الكلي التعامل مع كل من منحىن التوزيع املعتدل لإليرادات مقارنة بتذبذب 

األسعار على األجل القصري. 
وتوضح التقديرات األخرية اليت أجريت على عدد من البلدان يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أنه يف حالة توزيع اإليرادات من املوارد الطبيعية على 
امتداد 30 سنة، فمن املتوقع أن ترتاجع اإليرادات بنفس معدل تكلفة احلزمة األساسية للحماية االجتماعية - أي فيما يرتاوح ما بني 1 إىل 5 يف 

املائة من الناتج احمللي اإلمجايل )انظر الشكل اآليت(. وال يقرتح أن يكون من الواقعي استخدام مجيع اإليرادات لصاحل احلماية االجتماعية - بل على 
احلكومات أن تعي أنه مبجرد إنشاء برامج احلماية االجتماعية فسيكون من الصعب الرجوع فيها عندما تضيق املوارد املالية. ومع ذلك توجد مساحة 

الستخدام اإليرادات املوزعة لتشمل تكلفة التوسع فيها بل ولتغطية بعض أنواع التكلفة املتكررة مع إجياد مصادر أخرى للتمويل.
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المصدر: 
Barca et. al (2015), How to use natural resource revenues to enhance demand for public services through social 
protection, Flagship Report for the Gates Foundation (available at: : www.NaturalResourcesForHumanDev.org)

شكل 15: ما العالقة بني اإليرادات من املوارد الطبيعية واحلزم األساسية للمساعدة االجتماعية؟
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الجدول 7: الضرائب األخرى

الضرائب على العقارات 
والرتكات 

قد تتحول الضرائب العقارية املرتفعة يف العديد من البلدان النامية إىل مصدر قوي لتمويل احلكومات احمللية. فعلى سبيل املثال 
  .(Hall 2010:41) قدرت الضريبة العقارية يف تايلند اليت تبلغ 2.5 يف املائة بقدرهتا على متويل اإلنفاق احلكومي بأكمله
أطلقت احلمالت اخلاصة بالضرائب على األراضي يف العديد من البلدان النامية مؤخرا. أما يف التفيا على سبيل املثال رأت 

جمموعة من خرباء االقتصاد واألنشطة األخرى فائدة تطبيق الضريبة على األراضي بديال عن ختفيض اإلنفاق العام ختفيضا كبريا 
(Strazds 2010)، وتتكرر هذه املناقشات يف بعض مناطق من جنوب أفرقيا.

الضرائب على خطوط 
الطريان والفنادق، أي 
الضرائب على السياحة

رفعت العديد من البلدان النامية الضرائب املفروضة يف املطارات أو على بيع تذاكر شركات الطريان. وقد أوضحت التقارير 
القطرية  الصادرة عن صندوق النقد الدويل شيوع هذه الضرائب يف البلدان املكونة من جزر صغرية مثل أنتيجوا وبارباديوا 

واملالديف، فضال عن املقاصد السياحية الناشئة مثل ديب وغانا وليبرييا، ورفعت غانا من الضرائب املفروضة على الفنادق بنسبة 
3 يف املائة يف السنة املالية عام 2012. ونفذ عدد من البلدان ضريبة تضامن على التذاكر حتصل من مجيع الركاب املسافرين 

من املطارات الوطنية.

الضرائب على النقل 
الدويل

ميكن أن يؤدي فرض الضريبة على االنبعاثات من الوقود عند نقل الشحنات إىل حتقيق حصيلة ترتاوح من 2 إىل 19 مليار 
 دوالر سنويا من فواتري الشحن البحري وحصيلة ترتاوح من 1 إىل 6 مليار دوالر سنويا على فواتري الشحن اجلوي 

.(Institute for Policy Studies 2011)

الضرائب املخصصة - 
ربط الضريبة بالربامج 

االجتماعية

أقامت غانا أيضا روابط بني الضرائب واخلدمات العامة: يتم جتنيب نسبة 2.5 يف املائة من ضريبة القيمة املضافة للتعليم، 
ويتم ختصيص 2.5 يف املائة من حصيلة ضريبة القيمة املضافة للتأمني الصحي االجتماعي، بينما توجه نسبة 20 يف املائة من 

.(41-Hall 2010:40) الضريبة على خدمة االتصاالت لصاحل برنامج وطين لتوظيف الشباب

الضرائب على حتويالت 
العاملني باخلارج

خضعت حتويالت العاملني باخلارج إىل ضريبة ترتاوح ما بني 0.004 إىل 0.1 يف املائة يف كولومبيا وبريو على التوايل، بينما 
طبقت ضريبة القيمة املضافة بنسبة 12 يف املائة على حتويالت العاملني يف اخلارج يف إكوادور، أما جورجيا وبولندا فقد فرضتا 

ضريبة الدخل الشخصي على التدفقات الواردة من التحويالت، أما يف الفلبني فقد خصمت البنوك ضريبة مستقطعة على 
الفوائد املتحققة على التحويالت املودعة لديها (de Luna Martinez 2006). ومع ذلك ترى األدبيات أن خفض تكلفة 
املعامالت بل وتدعيم التحويالت قد يؤدي إىل حتقيق فوائد اجتماعية أكرب مقارنة بالتدفقات الواردة من الضرائب مع توجيه 

الدخل لصاحل استخدامات إمنائية حمددة. ينبغي على البلدان النامية النظر يف خيارات أخرى لتهيئة احليز املايل قبل التفكري يف 
فرض ضرائب على حتويالت العاملني يف اخلارج.

الضرائب على 
االنبعاثات من الكربون

ميكن أن يؤدي فرض رسم مقطوع على كل طن من ثاين أكسيد الكربون إىل حتصيل ما مقداره قرابة 10 مليار دوالر أمريكي 
.(Institute for Policy Studies 2011) ميكن توجيهه إىل التمويل اإلمنائي

الضرائب على جتارة 
السالح

ميكن أن يؤدي فرض ضريبة قيمتها 10 يف املائة على التجارة الدولية يف السالح إىل حتقيق إيرادات جديدة موجهة للتنمية 
.(WHO 2009b)

يانصيب وطين
ميكن مجع مليارات الدوالرات سنويا من اليانصيب/القرعة الوطنية ومن األمثلة على ذلك اليانصيب الذي جيري يف الصني 

وإيطاليا والربازيل واملكسيك وغانا واملغرب وأسبانيا.

التعريفة على 
الواردات/الصادرات

ميكن حتسني احليز املايل ألغراض االستثمارات االجتماعية من خالل تطبيق تعريفة على الصادرات أو رفعها يف حالة البلدان 
اليت متر بانتعاش يف السلع بناء على الصادرات. وميكن إبراز اإلمكانيات الشاملة للضرائب على الصادرات من السلع بالنظر 
إىل ما ميكن أن حتققه الضريبة بسعر 2 إىل 5 يف املائة على الصادرات النفطية من أكرب تسعة بلدان نامية مصدرة للبرتول، 

حيث ترتاوح هذه املبالغ من 10 إىل 26 مليار دوالر امريكي من املوارد اإلضافية لدعم االستثمارات االقتصادية واالجتماعية 
عام 2016.

 Ortiz et al (2015) :المصدر
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مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة      3.5.4

باإلضافة إىل التدفقات املالية املشروعة، ميكن أن يؤدي القضاء على التدفقات املالية غري املشروعة إىل إتاحة املوارد اإلضافية الضرورية لالستثمارات 
االقتصادية واالجتماعية يف العديد من البلدان النامية. وتنطوي التدفقات املالية غري املشروعة على رأس املال غري احملصل أو حمول أو مستغل قانونيا وتشمل 
فيما تشمل سلعا مستهدفة ختضع إىل تسعري خاطئ بغرض جتنب تعريفات أعلى، فضال عن حتويل الثروة إىل حسابات خارجية للتهرب من سداد الضريبة 

على دخل األشخاص باإلضافة إىل حركة السيولة النقدية غري املفصح عنها. وتقدر مبالغ التدفقات املالية غري املشروعة اليت انتقلت من البلدان النامية مببلغ 
 .(Kar et al. 2010) تريليون دوالر أمريكي يف عام 2012، أغلبها من خالل التسعري اخلاطئ. وتنتهي ثلثا هذه املبالغ يف البلدان املتقدمة

وفي 30 بلدا ناميا تشير التقديرات إلى تفوق التقديرات الصادرة من رأس المال غير المشروع سنويا  الناتج المحلي اإلجمالي، وهو مبلغ كبري 
للغاية. وباإلضافة إىل ذلك بلغت التدفقات املالية غري املشروعة عشرة أضعاف إمجايل املعونات اليت تتلقاها البلدان النامية يف عام 2012. وعند النظر إىل 

كل ما سبق يتبني أن تأثري صايف هذه التصرفات هو كالتايل: مقابل كل دوالر تتلقاه البلدان النامية من قبيل املعونات اإلمنائية الرمسية، فإهنا تعيد حوايل سبعة 
دوالرات للبلدان الغنية من خالل التدفقات املالية غري املشروعة. 

التهرب الضرييب وغسل األموال والرشوة وسوء التسعري التجاري  واجلرائم املالية األخرى كلها غري مشروعة بل وحترم احلكومات من اإليرادات الضرورية لتحقيق 
التنمية االجتماعية واالقتصادية. وللحد من التدفقات املالية غري املشروعة توجد عدة جماالت واسعة النطاق ميكن لصناع السياسات الرتكيز عليها وتشمل ما 

يلي:
الحد من سوء التسعير التجاري: ميكن حتقيق هذا من خالل تقوية املؤسسات القانونية ومناهضة الفساد مع متكني اهليئات التنظيمية ملمارسة   •

الرقابة املناسبة على النظام املايل، والسلطات اجلمركية والشركات املتعددة اجلنسيات واحمللية وحتصيل الضرائب املباشرة وغري املباشرة. وهنا من أهداف 
السياسات امللموسة ضمان متكن موظفي اجلمارك من فحص السعر املعلن للسلع اليت يتم التعامل هبا مقارنة باألسعار املعيارية الدولية.

الحد من الرشوة في العقود العامة: ولتحقيق هذه الغاية ينبغي أن تركز التدابري السياسية على تعزيز الشفافية واملساءلة املتعلقة بعمليات إعداد العقود   •
وفقا للممارسات الدولية الفضلى.

الحد من التهرب الضريبي: على املستوى الوطين ينبغي أن توجه اجلهود إىل التوسع يف القاعدة الضريبية وتعظيم االلتزام مع احلد من الضرائب غري   •
املباشرة، وال بد من الوصول إىل توافق يف اآلراء على املستوى الدويل ملكافحة املالذات الضريبية ولبناء التعاون عامليا يف جمال الضريبة )للمزيد من اآلراء 

 .)OECD’s Centre for Tax Policy and Administration and Kar 2011 املتعلقة باخليارات السياسية انظر
اإلطار 17: القضاء على التدفقات المالية غير المشروعة

 http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf :المصدر

فيما يلي بعض املشكالت األساسية على املستوى الوطين واملستوى اإلقليمي اليت تواجه مكافحة التدفقات غري املشروعة:

غياب األطر التنظيمية املناسبة  •

غياب املرافق اخلاصة باملعلومات واالتصاالت والنقل والبنية التحتية األخرى ذات الصلة  •

غياب التمويل املناسب واالعتماد على املساعدات األجنبية غري املتوقعة  •

نقص القدرات الفنية والبشرية املعنية بالتعامل مع اجلرائم اليت ترتكتبها الشركات الكربى واألفراد  •

مشاركة املسؤولني احلكوميني الكبار ممن يعملون على خمتلف مستويات اإلدارة يف الفساد  •

تصور املواطنني يف البلدان الغنية باملوارد أن ريع هذه املوارد جماين ومتاح للجميع إن سنحت هلم الفرصة.  •
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اإلنفاق العام، العجز والدين الحكومي    3.6

االقتراض وإعادة هيكلة الديون    3.6.1

تشكل إدارة الديون السليمة مبدأ أساسيا من المبادئ الحاكمة لإلطار الجيد لسياسات االقتصاد الكلي. وأبرزت الدراسات أن حاالت املديونية احلرجة 
 بل وحاالت األزمات يف الديون من شأهنا أن تؤدي إىل صعوبة الوصول إىل سوق املال، فضال عن اضطراب الوساطة املالية وتعطيل األنشطة االقتصادية. 

ومع ذلك فإن البلدان التي تمتلك فرصة لالقتراض اإلضافي يتيح هذا االقتراض مصدرا آخرا لتمويل االستثمارات االجتماعية واالقتصادية. ويف حالة 
البلدان اليت توجد فيها ديون سيادية مبعدالت مرتفعة قد يكون من املمكن أيضا إعادة هيكلة الديون القائمة إما من خالل إعادة التفاوض بشأن الدين أو 
ختفيف عبء الدين أو مبادلة الديون أو استبداهلا أو رفض سداد الديون وال سيما عندما تكون مشروعية الدين موضع شك أو عندما تكون تكلفة الفرصة 

البديلة مرتفعة من منطلق تدهور النواتج االجتماعية. 
قد تكون القروض من بنوك وصناديق التنمية فضال عن القروض الثنائية من اجلهات املاحنة مقدمة مقابل أسعار فائدة جتارية أو ميسرة.  ويف حالة اعتبار الدين 

خيارا اسرتاتيجيا ضروريا للدفع باإلنفاق االجتماعي واالقتصادي تعترب القروض امليسرة خيارا أفضل بكثري من القروض بأسعار فائدة جتارية ألهنا تتيح شروطا 
لصاحل البلدان النامية. فعلى سبيل املثال تقرض املؤسسة الدولية للتنمية التابعة لبنك الدويل أفقر البلدان بدون فائدة فضال عن منحها فرتات مساح طويلة )عادة 

ال تقل عن عشر سنوات( وفرتات سداد ترتاوح ما بني 35 إىل 40 سنة. وتتاح القروض امليسرة عامة من خالل البنوك اإلقليمية للتنمية )مثل البنك األفريقي 
واآلسيوي والبلدان األمريكية وبنك التنمية اإلسالمي(، ومن خالل الصناديق املتخصصة )مثل صندوق األوبك للتنمية الدولية أو الصندوق العريب لإلمناء 

االقتصادي واالجتماعي ( ومن خالل القروض الثنائية من البلدان املاحنة.
عادة ما تكون السندات احلكومية خيارا لالقرتاض قائم على السوق وعادة ما يكون غري مكلف عند مقارنته بالقروض املصرفية التجارية بأسعار الفائدة املعتادة. 
فعلى سبيل املثال حققت كل من زامبيا وغانا 750 مليون دوالر أمريكي من خالل إصدار سندات يوروبوند مدهتا 10 سنوات يف 2012 و2013 على التوايل، 

وحققت السنة األوىل طلبات تزيد قيمتها عن 11 مليار دوالر امريكي، ما يدل على الطلب القوي من جانب أسواق املال الدولية على الديون احلكومية يف 
البلدان النامية.  وباإلضافة إىل السندات على املستوى الوطين تشكل السندات على مستوى البلديات أو املستوى دون الوطين بديال آخر للحكومات احمللية، 

 .(Ortiz 2008b) وتصدر هذه السندات ألغراض خاصة، مثل تنمية منطقة حضرية أو التوسع يف مدرسة أو شبكة مياه أو شبكة مواصالت

الجدول 8: القدرة على تحمل الدين

المصدر: المؤلفون
إعادة هيكلة الدين عبارة عن عملية للحد من املستويات القائمة للدين أو خدمة الدين. وعلى الرغم من أن البلدان النامية متتلك حيزا للمزيد من االقرتاض 

اإلضايف فإن أغلبها مثقل بالديون. واألهم من ذلك ال تزال أوجه االختالل يف التوازن االقتصادي تزيد من الديون اخلارجية وال تزال االقتصادات النامية عرضة 
للضعف املتزايد، حىت بعد مرور سبع سنوات على األزمة املالية العاملية (Aykuz 2014 and Ellmers and Hulova 2013). أصبحت إعادة هيكلة الديون 
اسرتاتيجية شائعة على حنو متزايد بغية التخفيف من حدة الضغوط املالية على البلدان األخرى، وال سيما تلك اليت تعاين من مستويات مرتفعة بشدة من الديون 

السيادية. وعندما تزاحم مبالغ الديون السيادية اإلنفاق االجتماعي الضروري، يصبح من الضروري أن تسعى البلدان إىل خيارات إعادة اهليكلة مع دائنيها.

 ما مقدار الدين العام 
الذي يمكن تحمله؟

 أي البلدان لديها مساحة 
متاحة لالستدانة؟

يستخدم صندوق النقد الدويل (2010b)  نسبة قيمتها 40 يف املائة 
للدين الطويل األجل مقارنة بالناتج احمللي اإلمجايل سقفا للديون ينبغي 
آال تتجاوزه البلدان النامية بغية ضمان إمكانية حتمله ماليا فضال عن 

االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي.
وتقرتح منظمات أخرى وضع حد أعلى من ذلك )مثال 60 يف املائة 

حسب Reinhart and Rogoff 2010(. ومن ناحية أخرى يعترب 
النهج اآلخر أن التوصل إىل نسبة مثالية للدين مقابل الناتج احمللي 

اإلمجايل  أمرا تعسفيا مبا أن الدين العام ميكن أن يفيد على املدى الطويل 
عندما تكون مبالغ الفائدة أقل من الزيادة السنوية يف الناتج احمللي اإلمجايل 

 .)UNCTAD 2011 االمسي )انظر الفصل 3 من وثيقة

ومن املهم إجراء حتليل شامل وديناميكي لتحديد جدوى زيادة الدين 
العام إلحدى البلدان.

إطار تقييمات القدرة على حتمل الدين الصادر عن صندوق النقد الدويل 
والبنك الدويل. ولكن من القيود األساسية هلذه التقييمات هي أن توقعات 

منو الناتج احمللي اإلمجايل اليت تتم من خالهلا ال تراعي سوى العائد على 
استثمار رأس املال املادي )الطرق واملطارات وغريها( وال تراعي العائد 

على االستثمار يف رأس املال البشري أو االجتماعي )اإلنفاق على التعليم 
اإلعدادي/الثانوي أو الصحة أو احلماية االجتماعية(، وكلها أمور ضرورية 

لتحقيق النمو املستدام على املدى البعيد.
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وتوجد مخسة خيارات أساسية متاحة للحكومات إلعادة هيكلة الديون السيادية اليت تشمل ما يلي: (1) إعادة التفاوض على الدين، (2) ختفيف عبء الدين 
أو اإلعفاء من الدين، (3) مبادلة الدين أو استبدال الدين، (4) التخلي عن الدين، (5) االمتناع عن سداد الدين.

إطار لالقتصاد الكلي أكثر مراعاة للعوامل االجتماعية    3.6.2

تتعدد أهداف سياسات االقتصاد الكلي بداية من دعم النمو وحتقيق استقرار األسعار أو ضبط التضخم بغرض متهيد الدورات االقتصادية، واحلد من البطالة 
والفقر وتعزيز العدالة. وركزت أطر االقتصاد الكلي يف السنوات األخرية تركيزا بالغا على تدابري االستقرار القصرية األجل، مثل السيطرة على التضخم والعجز 
املايل، يف إطار اجلهود األوسع اخلاصة بدمج األسواق العاملية واجتذاب االستثمارات. وعلى الرغم من أن هذه األهداف الخاصة باالقتصاد الكلي ليست 

إشكالية كلها، تتزايد المخاطر في العديد من البلدان النامية بأن تصبح األهداف المهمة األخرى مثل النمو الذي يؤدي إلى استحداث الوظائف 
والتنمية االجتماعية هامشية وثانوية بالمقارنة.

وقد انتقل الدعم من األطر املقيدة والضيقة لالقتصاد الكلي إىل أطر أكثر رحابة ومرونة في إطار الصدمات المتكررة التي تسببت فيها اآلزمة االقتصادية 
العالمية وفي ظل احتدامها. ويعين هذا عمليا أن الظروف املتاحة أمام املزيد من القدرة على املناورة يف جمال صنع السياسات واستخدام املوارد أمرا ممكنا لكل 

من السياسة املالية والنقدية، وفيما يلي وصف هلما.
القناة األوىل حنو حتقيق إطارا لالقتصاد الكلي أكثر مرونة هي التوسع يف اإلنفاق احلكومي للتأثري على االقتصاد. ويف إطار االستجابة لألزمة كان هناك اعرتاف 

  .(IMF 2009) واسع النطاق بضرورة التخفيف من القيود على املوازنة والسماح بدرجة أكرب من اإلنفاق بالعجز وال سيما لدعم االستثمارات االجتماعية
وبالتايل ميكن ختصيص املزيد من املوارد للتصدي لألثار املرتتبة على األزمة ودعم النمو االقتصادي الذي حيد من الفقر ويستحدث الوظائف.

على الرغم من أن العديد من البلدان النامية تواجه عجزا بالفعل، يوجد عدد من البلدان األخرى اليت يتنبأ صندوق النقد الدويل بأن حتقق فائضا ماليا يف عام 
2014. ويف هذه احلاالت ميكن أن يؤدي تخصيص الفائض من األموال لصالح الحماية االجتماعية إلى تحقيق مكاسب اجتماعية غير مسبوقة. يبني 

الشكل 16 فيما يلي مثاال من القطاع الصحي، حيث وضعت توقعات خاصة بسبعة عشر بلدا من البلدان النامية تفيد استفادهتا من امليزان املايل اإلجيايب 
خالل عام 2014، ومن مث ميكن أن تؤدي يف املتوسط أموال امليزانية الفائضة من مضاعفة اإلنفاق على الصحة.

الشكل 16: الفائض المالي واإلنفاق على الصحة، 2014 )القيم المتوسطة(
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اهلدف من التحليل هو إيضاح قدرة أي موقف مايل للحكومة سواء بالفائض أم بالعجز على التأثري على اإلنفاق االجتماعي واالقتصادي الضروري. ومع 
ذلك من املهم تنفيذ تقييم متني للقدرة على حتمل األعباء املالية يف البلد مع مراعاة تكلفة الفرصة البديلة احملتملة عند التخلي عن اإلنفاق االجتماعي وعدم 

اقتصار التحليل على اجلوانب االقتصادية فقط مثل عبء الدين والقدرة على إجياد اإليرادات واملسار احملتمل لنمو الناتج احمللي اإلمجايل.
أما املسار الثاين لتحقيق إطار لالقتصاد الكلي أكثر مرونة فهو من خالل السياسة النقدية التوسعية. وتوجد يف هذا اإلطار مدرستان تتناول كل منهما طريقة 

رقابة اهليئات يف الدولة على العرض من النقد )انظر اجلدول اآليت(.

الجدول 9: وجهات النظر الخاصة بالسياسة النقدية 

المصدر: المؤلفون

االتجاه الفكري الثانياالتجاه الفكري األول

من ناحية يرى البعض أن الهدف األساسي من وراء السياسة النقدية 
ينبغي أن يكون تقليص التضخم.

ووفقا هلذا التصور مبا أن التضخم يؤدي إىل عدم اليقني بشأن املستقبل 
وحيد من االستثمارات فإن معدالت التضخم املنخفضة تعترب عنصرا 
أساسيا لتحقيق استقرار االقتصاد الكلي والنمو وتصبح هدفا يف حد 

ذاهتا. واألهم من ذلك هو أن معدالت التضخم املرتفعة تؤدي إىل تآكل 
الدخول املتاحة، ما جيعل شراء السلع واخلدمات األساسية أصعب على 

األسر املعيشية الفقرية. 

يشكل التضخم هتديدا مستمرا للقوة الشرائية للفئات اليت تعتمد على 
التحويالت االجتماعية على وجه اخلصوص. حىت يف حالة البلدان اليت 
تشتمل فيها برامج احلماية االجتماعية على آليات لتعديل املبالغ وفقا 
للتضخم اليت تطبق بانتظام، ال تُعدل املزايا عمليا إال عقب مرور فرتة 

طويلة قد تصل عادة إىل ستة أشهر بسبب اإلجراءات اإلدارية.

أما على الناحية األخرى من األمور يرى آخرون أن اإلفراط في 
محاولة السيطرة على التضخم خطر على الفقر والنمو االقتصادي.

يرى أصحاب هذا املعسكر أن بعض التدابري مثل أسعار الفائدة املرتفعة 
أو اشرتاطات االحتياطيات قد تؤدي إىل زيادة البطالة وتراجع الطلب 

اإلمجايل وضعف النمو. وتعترب أسعار الفائدة املرتفعة عادة مضرة 
للمنتجني الصغار ولألشخاص الذين لديهم فرص حمدودة للحصول على 
متويل مبا يف ذلك املرأة واألشخاص ًأصحاب األصول احملدودة. وميكن أن 
يؤدي الرتاجع الناتج يف املخرجات والتوظيف إىل إضعاف مواقف العمال 

التفاوضية وإىل تقليص األجور ما يزيد الفقر بشكل غري مباشر.
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3.7  الدروس المستفادة

ال يعتمد يسر تكلفة احلماية االجتماعية يف أي بلد على مستوى التنمية االقتصادية بل على موقف اجملتمع من اإلنصاف والعدالة   •
االجتماعية وإعادة التوزيع )احليز السياسي(. 

يعتمد احليز املايل على املوارد املتاحة ولكنه يعتمد أيضا على اإلرادة السياسية - احليز السياسي.  •

توجد العديد من األساليب حلشد املوارد الضرورية لتهيئة احليز املايل للحماية االجتماعية ولكن دائما تلعب املقايضة والقرارات السياسية دورا   •
مهما.

ينبغي النظر يف قبول اإلجراءات وسلطة تنفيذها والقدرة على تنفيذ اسرتاتيجيات حشد املوارد، وعدم اقتصار املسألة على تفضيل تنفيذها   •
فنيا إن كان مقدرا هلا النجاح.

يعين توصيف سياسات حشد اإليرادات وأمناط اإلنفاق بأهنا تنازلية أو تصاعدية إمكانية دراسة  كل منها على حدة. لكي نفحص املوقف   •
املايل ألحد البلدان ومدى نفعه للفقراء، جيب أن نفهم اآلثر املركب لكل من السياسات الضريبية وسياسات اإلنفاق.
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4
 أداء موازنة 

 الحماية االجتماعية 
وعملية إعداد هذه الموازنة

عملية إعداد موازنة الدولة سنويا عملية كبرية ومعقدة وتشمل مجع قدر كبري من املعلومات من مصادر متعددة، 
وتسوية االختالفات بني وجهات النظر والتعامل مع جمموعات مصاحل متنوعة كلها تؤثر على القرارات املعقدة 

 .(Shah, 2007)

وعادة ما تكون املوازنات الوطنية نتاجا لدورة موازنة متكررة تنطوي على عمليات من التخطيط وصياغة السياسات 
.(EFR & UNICEF, 2011) وصياغة املوازنات وتنفيذ املوازنات وتتبع املوازنة وتقييم األداء

تنطوي مرحلة صياغة املوازنة على تويل شعبة املوازنة يف اإلدارة التنفيذية عادة وضعها من خالل اهليئات التنفيذية   .1
بالتعاون مع وزارة املالية.

تنطوي مرحلة اعتماد املوازنة على مداوالت تتعلق باملوازنة ومتريرها على هيئة قانون من خالل عملية تشريعية.  .2

تنفذ السلطة التنفيذية مرحلة تنفيذ املوازنة خالل الفرتة املالية اليت يسري فيها قانون املوازنة.  .3

يتوىل تنفيذ املوازنة عادة األقسام اإلدارية يف الوزارات التنفيذية مع إشراف من إدارات احملاسبة يف وزارة املالية.  .4

ويف مرحلة التقييم يتوىل مراجع مستقل استعراض الوثائق اخلتامية للموازنة ويتأكد من توافق هذه الوثائق مع   .5
  (EFR & UNICEF, 2011) التفويضات اليت أقرها اجمللس التشريعي
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الشكل 17: عملية إعداد الموازنة 

 Simson et al., 2011 :المصدر

العمليات الرسمية وغير الرسمية إلعداد الموازنات. وفقا ملذكرة صادرة عن وزارة التنمية الدولية الربيطانية  بشأن حالة إدارة املالية العامة (2007)، تشري 
دراسة سياسات عمليات املوازنة الفعلية إىل ما يلي: »توجد قواعد وإجراءات رمسية جيدة ولكنها تشوهت بسبب املمارسات غري النظامية اليت حتدد التوزيع 

الفعلي ملوارد املوازنة.« وميكن أن تعترب عملية إعداد املوازنة يف بعض األحيان »واجهة شكلة« ختفي وراءها عمليات فعلية لتخصيص اإلنفاق احلكومي، 
ويرجع ذلك إىل املركزية وغياب شفافية عمليات إعداد املوازنة وغياب الروح املؤسسية عن عملية استعراض املوازنة والتفاوض بشأهنا فضال عن غياب الرقابة 

واإلشراف.

التخطيط للموازنة وإعدادها    4.1

التخطيط للموازنة وإعدادها يف صدارة اإلدارة اجليدة لإلنفاق احلكومي ويتطلب أربعة أشكال من االنضباط المالي العام والمالي حىت يتسم بالفعالية:

مراقبة اإلنفاق الكلي لضمان توافقه مع القيود على مستوى االقتصاد الكلي   •

وسائل ناجعة لتحقيق ختصيص املوارد مبا يعكس أولويات سياسات اإلنفاق  •

إتاحة الخدمات العامة بشكل رشيد  •

تقليص التكلفة المالية إلدارة املوازنة )أي تنفيذ املوازنة بشكل رشيد فضال عن حسن إدارة النقدية والديون(  •

صياغة املوازنة 
)السنة 1(

تنفيذ املوازنة 
)السنة(

 احملاسبة 
وإعداد التقارير

الرقابة اخلارجية 
)سنة + 1(

الجوانب: التدقيق/املراجعة والفحص   •
التشريعي واإلصالح القانوين 

األطراف: وزارة املالية، اإلنفاق   •

الجوانب: احملاسبة وإعداد التقارير ورصد املوازنة  •
األطراف: وزارة املالية، اإلنفاق   •

الجوانب: إدارة النقدية وااللتزامات والتعديالت واألجور واملرتبات   •
واملشرتيات والتحويالت والرقابة الداخلية

الجوانب: إعداد املوازنة: املوازنات الرأمسالية وأطر اإلنفاق املتوسطة األجل وربط املوازنات   •
بالسياسات وموازنات الربامج واألداء
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إعداد املوازنة آلية أساسية لتحقيق اهلدف (1) واهلدف (2)، أما اهلدف (4) فهو من ضروريات تنفيذ املوازنة وعمليات إدارة النقدية. ومن املهم أن تكون عملية 
إعداد املوازنة جيدة التنفيذ ودقيقة فال ميكن ألي منظومة لتنفيذ املوازنة أو التخطيط للنقدية أن تؤدي أكثر من التخفيف من املشكالت اليت تتسبب فيها سوء 

.(Potter & Diamond, 1999) اإلعداد أو التناول غري الواقعي عند إعداد املوازنة

إعداد املوازنة الوطنية عملية موسعة تتعاون يف إطارها عدة وكاالت حمددة لكل منها مسؤوليات حمددة بوضوح. واملراحل األساسية يف عملية إعداد املوزانة هي 
إنتاج األطر المالية والخاصة باالقتصاد الكلي وإصدار التعليمات املتعلقة باملوازنة وإعداد االقرتاحات املقدمة من الوزارات التنفيذية والتفاوض بشأن هذه 

 .(Shah, 2007) االقرتاحات فيما بني الوزارات التنفيذية ووزارة امالية وأخريا اعتماد املوازنة من اجمللس التشريعي
الشكل 18: الخطوات األساسية إلعداد الموازنة 

Potter & Diamond (1999) :المصدر

دور إطار االقتصاد الكلي وإطار المالية العامة     4.1.1

أهم نقطة من نقاط البداية يف إعداد موازنة جيدة هي مناقشة األطار اخلاص باالقتصاد الكلي وإطار املالية العامة، الذي يشمل تقييما واقعيا للموارد اليت حيتمل 
 .(Shah, 2007) توفرها للحكومة فضال عن إعداد أهداف للمالية العامة. ينبغي أن تغطي هذه التوقعات السنة احلالية والسنتني إىل األربع سنوات املقبلة

يعترب إطار االقتصاد الكلي »أداة للتأكد من اتساق الفرضيات املتعلقة بالنمو االقتصادي، والعجز يف املالية العامة، وميزان املدفوعات وسعر الصرف والتضخم 
وتنامي االقرتاض ونصيب القطاع اخلاص والقطاع العام من سياسات االقرتاض اخلارجية« (Shah, 2007). وعادة حيتوي هذا اإلطار على معلومات عن اإلنفاق 

احلكومي على مستوى جممع للغاية. ومن العناصر األساسية لإلطار الوطين لالقتصاد الكلي إطار املالية العامة الذي يقسم اإليرادات والنفقات حسب الفئة.

ينبغي أن تكون اخلطوة األوىل إلعداد املوازنة حتديد إطار لالقتصاد الكلي للسنة اخلاصة باملوازنة وللسنتني التاليتني عليها 
على األقل. وتتيح التوقعات اخلاصة باالقتصاد الكلي لوزارة املالية حتديد املستوى اإلمجايل لإلنفاق الذي ميكن حتقيقه بدون 

أية آثار سلبية على االقتصاد الكلي، مع مراعاة اإليرادات املتوقعة مقارنة مبستوى اإلنفاق.

أما اخلطوة الثانية فهي ضرورة ختصيص اإلمجايل العام فيما بني كل وزارة من الوزارات التنفيذية، مبا يتيح اجملال أمام إدارة االحتياطات من 
خالل وزارة املالية.

ينبغي أن تكون اخلطوة التالية قيام إدارة املوازنة يف وزارة املالية إعداد منشور املوازنة لتقدمي التعليمات للوزارات التنفيذية، مع 
وضع حد أقصى اسرتشادي لإلنفاق اإلمجايل لكل وزارة من الوزارات. وينبغي أن يتضمن هذا العمل معلومات عن االفرتاضات 

االقتصادية ومستويات األجور وسعر الصرف األجنيب ومستويات األسعار.

اخلطوة الرابعة هي تقدمي الوزارات التنفيذية القرتاحاهتا إىل إدارة املوازنة. ومبجرد تسلم هذه االقرتاحات ال بد من وجود 
متخصصني قادرين على التعامل مع الصعوبات داخل وزارة املالية مهمتهم هي اختبار حساب تكلفة االقرتاحات القائمة 

واالقرتاحات اجلديدة بالسياسات والتوثق من صحتها.

وتتألف اخلطوة اخلامسة من املفاوضات عادة على مستوى رمسي مث بعد ذلك على مستوى ثنائي ومجاعي يف 
الوزارات حيث يتم التوصل إىل اتفاق هنائي.
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تتطلب الغايات المالية العامة الصرحية إلعداد املوازنة أن حتدد احلكومات بوضوح سياسات املالية العامة اخلاصة هبا فضال عن مساعدة اجمللس التشريعي 
واجلمهور من رصد تنفيذ هذه السياسات. وميكن أن تشتمل غايات املالية العامة على مؤشرات بشأن موقف المالية العامة )العجز المالي(، والقدرة على 

.(Shah, 2007) حتمل الديون المالية )نسبة الدين للناتج المحلي اإلجمالي( والهشاشة المالية )اخلصوم املستقبلية واملخاطر املالية( يف البلد

وعند الوصول إىل النهاية جيب أن يكون إطار االقتصاد الكلي علنيا إذ حيق للمجلس التشريعي واجلمهور معرفة األهداف من وراء السياسات احلكومية 
والتوقعات والغايات.  هذا حيسن الشفافية واملساءلة ويدعم أيًضا بناء التوافق يف اآلراء حول ما ميكن لبلد ما أن يدرجه يف موازنته الوطنية وما ينبغي إدراجه 

 .(Shah, 2007) فيها

 تعد املصداقية ذات أمهية أساسية إلعداد موازنة جيدة،  وبالتايل جيب أن يكون إطار االقتصاد الكلي املصاحب ذا مصداقية أيًضا. وحلماية  هذا اإلطار من 
.(Shah, 2007) السياسة احلزبية وضمان مصداقية املشروعات ، تقدم بعض البلدان اإلطار إىل جلنة من اخلرباء املستقلني وأصحاب السمعة

قوانين الموازنة واللوائح المنظمة لها     4.1.2

على الرغم من أن األطر القانونية اليت تنظم عملية املوازنة ختتلف من بلد إىل آخر، فإهنا عادة ما توضع على عدة مستويات، ويأيت دستور الدولة على أعلى 
مستوى من التسلسل اهلرمي القانوين. ويوضح الدستور املبادئ األساسية وهي:

الصالحيات النسبية للفروع التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق باألموال العامة؛  •

تعريف العالقات املالية بني املستويات الوطنية ودون الوطنية للحكومة؛  •

يشرتط - يف أنظمة الكومنولث - أن ُتدفع مجيع األموال العامة يف حسابات معينة، وأن تُنفق هذه األموال فقط يف إطار سلطة القانون   • 
.(Potter & Diamond, 1999)

وقانون املوازنة التنظيمي هو النص التشريعي الذي يلي الدستور مباشرة وعادة ينص القانون على المبادئ األساسية لإلدارة املالية العامة. توجه قوانني املوازنة التنظيمية 
.(Potter & Diamond, 1999) إعداد املوازنة واملوافقة عليها وتنفيذها ومراقبتها وتدقيقها، ومتنح احلكومة سلطة إصدار اللوائح والتعليمات املالية املفصلة

تقييم جودة الموازنة     4.1.3

.(Potter & Diamond, 1999) ميكن احلكم على سالمة أنظمة املوازنة من خالل التحقق من مشوهلا وشفافيتها وواقعيتها

الجدول 10: بعض األسئلة المفيدة في تقييم جودة الموازنة 

  Based on Potter & Diamond, (1999) :المصدر

بعض األسئلة المفيدة في تقييم جودة الموازنة 

هل تتسم تغطية عمليات احلكومة بأهنا كاملة؟الشمول  .1 

ما فائدة وضع تصنيفات يف املوازنة؟ هل توجد تصنيفات اقتصادية ووظيفية منفصلة تستويف معايري دولية؟ الشفافية  .1 
هل من السهل الربط ما بني السياسات والنفقات من خالل هيكل الربنامج؟  .2 

هل تستند املوازنة إىل إطار واقعي لالقتصاد الكلي؟ الواقعية  .1
هل تستند التقديرات إىل توقعات معقولة لإليرادات؟ كيف يتم ذلك ومن املسؤوال؟   .2

هل تتسم املخصصات املالية بالواقعية؟    .3
هل يوجد حساب واقعي لتكلفة السياسات والربامج ومن مث النفقات )مثل الفرضيات املتعلقة بالتضخم وأسعار الصرف   .4

وإىل ما غري ذلك(؟
كيف تراعى االعتبارات املتعلقة بالتكلفة يف املستقبل؟   .5

هل يوجد فصل واضح بني السياسات القائمة والسياسات اجلديدة؟   .6
إىل أي مدى حتدد أولويات اإلنفاق ويتم االتفاق عليها خالل عملية إعداد املوازنة؟  .7
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تنفيذ الموازنة واإلدارة المالية للحماية االجتماعية    4.2

عقب تناول املوازنة يف اجمللس التشريعي تنفذ احلكومة املوازنة من خالل إنفاق األموال وفق ختصيصها.  التأكد من إنفاق األموال بفعالية وحتقيق أهداف السياسة 
مهمة صعبة، وتشري األحباث حول أداء إدارة املالية العامة يف البلدان النامية إىل أن الحكومات تحقق نتائج أفضل بكثير في إعداد الموازنة مقارنة بتنفيذها 

 .(Simson et al, 2011)

 متيل أدبيات اإلدارة املالية العامة إىل االتفاق مع وجهة نظر وزارة املالية يف تنفيذ املوازنة وتركز على احلاجة إىل ضمان أن يتم تنفيذها وفقا للقواعد اليت متنع 
الفساد واإلفراط يف اإلنفاق (Simson et al, 2011). ميكن تقسيم عملية تنفيذ املوازنة إىل أربع خطوات وفقا للمخطط املوضح يف الشكل اآليت:

الشكل 19: عملية تنفيذ الموازنة 

عمليات اإلدارة المالية المشتركة فيما بين الحكومات والتحويالت     4.2.1

ختتلف هياكل اإلدارة السياسية وعمليات اإلدارة املالية اختالفا كبريا فيما بني البلدان. يف حالة احلكومات املوحدة متثل احلكومات دون الوطنية مستويات 
أدىن من نفس احلكومة. لدى البلدان االحتادية، من ناحية أخرى، حكومات دون وطنية تتمتع باستقاللية دستورية وسلطة حتصيل الضرائب. غالًبا ما تتصرف 
احلكومات دون الوطنية »يف البلدان النامية بشكل يشبه إىل حد كبري طريقة عمل الوزارات التنفيذية: حيث يتم دمج موازنتها يف املوازنة الوطنية ويتبع إنفاقها 

 .(Simson et al, 2011) »نفس القواعد اليت تتبعها وكاالت اإلنفاق األخرى

  على الرغم من وجود الطابع االحتادي فإن أكرب مصدر لإليرادات من احلكومات دون الوطنية يف البلدان النامية هو التحويالت من احلكومة املركزية 
 .(Shah, 2007) ويف واقع األمر متول التحويالت املالية فيما بني احلكومات حوايل 60 يف املائة من اإلنفاق دون الوطين .(Simson et al, 2011)

 تتطلب هذه التحويالت لوائح وآليات واضحة لتحديد »ختصيص املوارد للحكومات دون الوطنية ودرجة استقاللية احلكومة دون الوطنية يف إدارة األموال« 
 (Simson et al, 2011). توجد جمموعة كبرية ومتنوعة من التحويالت فيما بني املنظمات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك التحويالت اليت يتم تقدميها 

منحا مشروطة جملاالت حكومية أخرى، أو على هيئة حتويالت إىل الكيانات العامة واملؤسسات الدستورية واملنظمات غري احلكومية واألسر املعيشية 
.(National Treasury, 2000)

 يف ضوء النفقات اليت متوهلا التحويالت، ختلق هذه التحويالت حوافز وآليات مساءلة تؤثر على اإلدارة املالية وكفاءة اخلدمات العامة واإلنصاف يف توفريها 
ومساءلة احلكومة أمام املواطنني (Shah, 2007). تعد الكفاءة والفعالية واالقتصاد والشفافية يف استخدام املستخدم النهائي األموال أمور مهمة بالنسبة لتنفيذ 
الربامج يف احلكومة املركزية، وبالتايل جيب على مسؤويل احملاسبات التأكد من أن الكيانات اليت تتلقى أموال احلكومة لديها أنظمة مناسبة  لإلدارة املالية وأنظمة 

 .(National Treasury, 2000) الرقابة

:(Shah, 2007) وبشكل عام ميكن تصنيف التحويالت فيما بني املنظمات احلكومية أو املنح وفقا لفئتني

التحويالت ألغراض عامة تقدم يف إطار دعم املوازنة من احلكومات املركزية إىل احلكومات احمللية. تأيت هذه املنح دون التزامات وعادة متنح بنص القانون.   •
ولكنها مع ذلك تقدم على أساس كل حالة خاصة على حدة أو على أساس تقديري.

التحويالت اجملمعة عبارة عن شكل من أشكال التحويالت ألغراض عامة وتوفر دعما جملال معني من النفقات دون الوطنية، مثل التعليم أو الصحة ، بينما 
تتيح الفرصة للسلطات احمللية تقدير ختصيص األموال من بني استخدامات حمددة ضمن هذه القطاعات. »وتوفر دعما للموازنة دون التزامات بشكل عام 

 .(Shah, 2007) »ولكنها توجه لنفقات دون وطنية يف جماالت حمددة

التصريح 
وختصيص 

االعتمادات 

االلتزام بتخصيص 
األموال وتوجيهها 
ملشرتيات حمددة

التحقق من 
تنفيذ االلتزامات

مؤشرات 
السداد
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أداء موازنة الحماية االجتماعية وعملية إعداد هذه الموازنة

التحويالت ألغراض خاصة واملعروفة باسم املنح املشروطة، تقدم حوافز للحكومات لالضطالع بربامج أو أنشطة حمددة، حيث يرتبط التمويل   • 
بتنفيذها. تشتمل التحويالت المشروطة يف بعض األحيان على خمصصات متوافقة معها، ما يتطلب من املتلقني متويل نسبة من النفقات من مواردهم 
اخلاصة. مطابقة املتطلبات »تشجع قدرا أكرب من الفحص وتعزز الشعور مبلكية النفقات اليت متوهلا املنح، وتساعد املطابقة الكاملة على ضمان سيطرة 

.(Shah, 2007) »اجلهة املاحنة بعض الشيء على تكلفة برنامج التحويالت

نظام المعلومات اإلدارية المالية     4.2.2

 بدأت احلكومات مؤخرا التوجه حنو ميكنة عمليات اإلدارة املالية، وكانت البداية التقليدية هي وظيفة احلسابات وإعداد التقارير. ويدعي مؤيدو هذا االجتاه 
أن امليكنة ميكن أن حتسن من كفاءة النظام، يف حني يرى آخرون أن العملية قد تؤدي إىل إحداث اضطراب وتتطلب إصالحات كبرية للعمليات القائمة 

فضال عن مهارات املوارد البشرية اجلديدة اليت تتطلب وقتا لتطويرها.

وميكن أن تكون نظم املعلومات اإلدارية املالية أداة متاحة للحكومات تساعدهم على حتقيق االنضباط املايل واإلدارة والتخطيط من خالل إدارة جمموعة 
 أساسية من البيانات املالية وترمجتها إىل معلومات ميكن استخدامها آلغراض اإلدارة. وميكن تعريف هذه النظم كما يلي: »نظم املعلومات اإلدارية املالية 

عبارة عن تطبيق من تطبيقات احلاسب اآليل تدمج الوظائف املالية األساسية )مثل احلسابات أو املوازنات( وتعزز من الكفاءة وإدارة أمن البيانات وإعداد 
 التقارير املالية الشاملة« (Shah, 2007). ومبكن أن يكون نظام املعلومات اإلدارية املالية أحد الطرق للتعامل مع »النظم املالية اليت ال ختاطب بعضها 

 .(Shah, 2007) »البعض وال تنتج صورة شاملة عن الوضع املايل لبلد ما

كفاءة أنظمة الصرف والدفع  4.2.3

ميكن أن يكون تدفق األموال لتغطية املزايا االجتماعية من خالل األنظمة احلكومية »بطيئاً وال ميكن التنبؤ به، وبالتايل يقوض الدعم املتوقع لألسر الفقرية 
والضعيفة« (Republic of Kenya, 2012). ومبا أن تغطية املزايا االجتماعية على وشك التوسع يف العديد من البلدان، توجد حاجة إىل معاجلة نقاط 

الضعف هذه من خالل تنفيذ عدد من اإلصالحات اليت مت إجياز بعضها فيما يلي:

تعزيز تنسيق الميزانيات وإذكاء الوعي فيما بين مختلف اإلدارات الحكومية وشركاء التنمية. ينبغي أن يكفل هذا تقدير وفهم اجلميع ملا تقوم به   .1
احلكومة من إدارة مالية وإجراءات خاصة باملوازنة ورسم األطر الزمنية. ومن املمكن أن ييسر التنسيق األفضل حتقيق التخطيط احملسن وختصيص املوارد 

املناسبة لربامج احلماية االجتماعية.

اعتماد عمليات التسوية والموافقة المبتكرة للحد من التأخير الناجم عن العمليات اليدوية سواء يف تدفق األموال إىل الربامج أو يف دورة السداد   .2

للمستفيدين. ستعزز ميكنة عملية التسوية اليت تدعمها التكنولوجيا املناسبة  بشكل كبري سداد املبالغ يف الوقت املناسب وترشيدها.

بينما يعكس نوع املزايا االجتماعية املقدمة »أهداف كل برنامج، توجد حاجة الستكشاف جدوى التحول العام نحو التحويالت النقدية الموحدة   .3
لالستفادة من الكفاءة النسبية آلليات الدفع األكفأ (Republic of Kenya, 2012). ويشري التقييم املذكور أعاله لقنوات تقدمي اخلدمة يف كينيا  
»إىل أن املدفوعات النقدية اليت تتم من خالل البنوك أو شبكات الوكاالت أو اهلواتف احملمولة أكثر أمانًا وأسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة من 

.(Republic of Kenya, 2012) »أنظمة الدفع األخرى، مبا يف ذلك النظم املستخدمة يف تقدمي األغذية أو القسائم

ترتتب آثار قوية على تصميم منظومة الدفع وخصوصا تصميم اإلطار الزمني وكفاءة صرف المبالغ. الحظ تقييم لعمليات الصرف يف كينيا أن التحويالت 
 .(IA) االجتماعية وصلت إىل املستفيدين بشكل أسرع بكثري عندما مت حتويلها مباشرة من حسابات احلكومة أو شركاء التنمية إىل الوكاالت املنفذة 

 وتستغرق هذه العملية يف املتوسط 19 يوم عمل. ومع ذلك، فإن التحويالت اليت متر عرب أنظمة اخلزانة احلكومية استغرقت وقًتا أطول بكثري - 51 يوًما 
 يف املتوسط - للوصول إىل الوكاالت املنفذة (Republic of Kenya, 2012). جتري مناقشات للسماح بالتحويل املباشر لألموال من الصندوق املوحد 

 .(Republic of Kenya, 2012) للبلد إىل حساب الربنامج ملعاجلة حاالت التأخري

وقدرت الدراسة أيضا كفاءة ختصيص املزايا من خالل آليات الدفع البديلة، واستوضحت جداول زمنية طويلة ومتباينة لتدفق األموال بغية الوصول إىل 
املستفيدين. قد تؤدي اجلداول الزمنية املختلفة يف تدفق األموال إىل برامج احلماية االجتماعية إىل تأخري يف الدفع للمستفيدين وترتتب عليها آثار تتعلق 

بإمكانية التنبؤ هبا. واألهم من ذلك أثار التأخري امللحوظ يف تدفق األموال من اخلزانة إىل املستفيدين »انشغاالت عن قدرة شبكة األمان احلالية على 
 االستجابة لألزمات اليت تتفاقم فجأة« (Republic of Kenya, 2012). وللمزيد من املناقشات املتعلقة بأنظمة الدفع اخلاصة باملزايا االجتماعية 

انظر  الوحدة اخلاصة باإلدارة.
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تحليل الموازنة وإعداد تقاريرها: بيان عدالة اإلنفاق وكفاءته    4.3

تعد التقارير المالية أداة مهمة لتحسني االلتزام باملوازنة وتوفر وسيلة للجهات الفاعلة الداخلية واخلارجية لتقييم أداء احلكومة. وتتضمن التقارير املالية استخراج 
البيانات من النظم احملاسبية وعرضها يف مستندات مفهومة بسهولة. وتنتج احلكومات جمموعة متنوعة من التقارير للتحليل الداخلي واخلارجي. ومن األمثلة 

على هذه التقارير: التقارير اليومية العاجلة بشأن التدفقات النقدية والتقارير الشهرية عن تنفيذ املوازنة وتقارير اإليرادات وتقارير منتصف العام والبيانات املالية 
السنوية أو التقارير املالية (Simson et al, 2011). وينبغي أن تركز موازنة احلماية االجتمااعية على مسائل متعلقة بالكفاءة والفعالية والعدالة.

بيان كفاءة إنفاق البرنامج االجتماعي وفعاليته     4.3.1

تقدم احلكومات عدًدا كبريًا من السلع واخلدمات ملواطنيها هبدف حتقيق خمتلف األهداف االقتصادية واالجتماعية. لإلنفاق احلكومي غري الفعال عواقب 
وخيمة على توفري احلماية االجتماعية وغريها من اخلدمات احلكومية املؤيدة للفقراء، ويعين ذلك أن »توجيه خمصصات أعلى من امليزانية للقطاعات االجتماعية 

.(Gupta et al., 1997) »لن يؤدي بالضرورة إىل حتسني النتائج االجتماعية

 من خالل املعلومات اليت جتمع أثناء تنفيذ املوازنة تستغل موازنات األداء املؤشرات املتاحة بشان كفاءة العمليات احلكومية وجودهتا (Shah, 2007). ويصف 
اجلدول اآليت فيما يلي هذه املؤشرات.

الجدول 11: مؤشرات كفاءة الموازنة وفعاليتها

Greeenslade (2013) :المصدر

وينبغي توجيه التنبيه اآليت فيما يتعلق بقياس الفعالية: تتسم اشرتاطات البيانات اخلاصة بقياس الفعالية واملناهج التحليلية بأهنا أصعب من حتليل فعالية التكلفة، 
ما يعين أنه من الضروري التحلي بالواقعية بشأن ما ميكن قياسه بدقه؛ وينبغي أن تكون اآلثار قابلة للقياس بنفس الوحدة، ومع ذلك فإن تعدد املنافع اليت 

يتوقع من التحويالت االجتماعية إتاحتها فضال عن أوجه القصور اخلطرية يف توافر البيانات قد جيعل هذه العملية بالغة الصعوبة. وتتجاهل فعالية التكلفة أيضا 
اآلثار اليت ال ميكن قياسها مثل حتسن التماسك االجتماعي أو االعتزاز بالذات، ما مل يتوفر مؤشرا بديال له مصداقية وميكن قياسه.

تتعلق الكفاءة جبودة حتويل املدخالت إىل خمرجات مهمة، واملقصود بذلك 
التحويالت املدفوعة إىل املستفيدين

ترتبط الكفاءة مبدى جودة حتويل املخرجات إىل نواتج وآثار )مثل احلد 
يف فجوة الفقر وأوجه انعدام املساواة وحتسن التغذية واحلد من معدالت 
التسرب من املدارس وزيادة اخلدمات الصحية وقدرة الفقراء على جتميع 

األصول وزيادة إنتاجية صغار املالك واملكانة االجتماعية(.

يركز تحليل كفاءة التكلفة على العالقة بني تكاليف برنامج التحويالت 
االجتماعية وقيمة التحويالت املقدمة للمستفيدين.

أما تحليل فعالية التكلفة فيقيس تكلفة حتقيق نتائج الربنامج وآثاره، 
وميكن من خالل التحليل مقارنة تكاليف الطرق البديلة إلنتاج نفس 

الفوائد أو ما شاهبها.

ومن القياسات الممكنة قياس نسبة التكلفة اإلجمالية إلى التحويالت 
)أي نسبة التكلفة اإلجمالية للبرنامج مقارنة بقيمة التحويل( أو نسبة 

التكلفة إلى التحويل )أي نسبة التكاليف اإلدارية لتكلفة التحويالت(، 
أما تكلفة الوحدة فهي تكلفة الوحدة الواحدة من املخرجات، والتكلفة 

للمتلقي املباشر )ولكل مستفيد( يف الفرتة الواحدة.

ومن المقاييس الممكنة هي تكلفة كل وحدة من النواتج أو اآلثر، مثال 
تكلفة الوحدة لكل نقطة مئوية لتقليص فجوة الفقر أو عدم املساواة أو 

معدالت سوء التغذية الشديدة بني األطفال.

  Greenslade (2013) 9. املصدر: املؤلفون، ويستند هذا اجلزء إىل مرجع
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تحليل الموازنة وإعداد تقاريرها: بيان عدالة اإلنفاق وكفاءته

أما فيما يتعلق بالتحويالت النقدية أو برامج املساعدة االجتماعية ، فيتم استخدام نسبة التكلفة إلى التحويل والتكلفة اإلدارية لكل مستلم بشكل عام 
مؤشرات لفعالية التكلفة.

 :(White and Greenside 2013:27) وتتباين أنواع التكاليف اإلدارية كما يلي

تكاليف اإلنشاء، وتشمل عموًما التصميم والتخطيط واالستثمارات الرئيسية )مثل إنشاء نظام معلومات اإلداربة(؛ وهي تكاليف ثابتة جيب أن ترتكز   •
أساًسا يف بداية الربنامج. ستكون تكاليف اإلعداد أعلى عندما يكون تصميم الربنامج معقًدا )على سبيل املثال بسبب األهداف املتعددة أو نظام 

استهداف املتعدد املستويات( حيث يتطلب قدرة إدارية أكرب وغالًبا ما تكون مساعدة تقنية خارجية ومدخالت تدريب كبرية ؛ أو حينما تكون البنية 
التحتية احلالية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تعتمد عليها نظم املعلومات اإلدارية غري كافية.

تتركز تكلفة البدء، اليت تشمل حتديد )استهداف( وتسجيل املستفيدين، أيًضا خالل فرتات إطالق الربنامج والتوسع فيه، ولكنها تكلفة متكررة   •
وخصوصا عندما يسجل برنامج مستفيدين جدد أو إذا كانت إعادة االستهداف الدورية مطلوبة. ميكن أن يتوقع ارتفاع تكلفة البداية عندما توضع 

جمموعة مركبة من معايري االستهداف، ما يتطلب إجراءات انتقاء ختضع لإلشراف املكثف مبا يف ذلك إشراف جلان اجملتمع و/أو اختبارات بالوسائل 
غري املباشرة لقياس مستوى الدخل، وإعادة االستهداف الدورية.

تشمل تكاليف التنفيذ املتكررة تكاليف تسليم التحويالت إىل املستفيدين )ويف حالة التحويالت النقدية املشروطة تشمل تكاليف رصد املشروطية(.   •
هذه هي تكاليف التشغيل طويلة األجل للربنامج، وينبغي أن تصبح العنصر املهيمن يف التكاليف اإلدارية كلما مت التوسع يف الربنامج ومع وصوله إىل 
مرحلة النضج. من احملتمل أن تتضخم تكاليف التشغيل بسبب املتطلبات املعقدة لرصد االمتثال للشروط وحيث يوجد نقص يف البنية التحتية املالية 
)مثل مكاتب الربيد أو البنوك( اليت ميكنها التعامل مع املدفوعات بأمان وبتكلفة معقولة واليت ميكن للفئات املستهدفة الوصول إليها بيسر؛ وتستفيد 

(White and Greenside 2013; p. 19) ».التكاليف من وفورات احلجم فيما يتعلق بعدد املستفيدين ومستوى التحويالت

يوضح اجلدول 12 أدناه أن إمجايل نسب التكلفة إىل التحويل ترتاوح من 2.11 )إمجايل النفقات يزيد عن ضعف تكلفة التحويل الفعلي أو تكلفة اإلدارة 
اليت تساوي 53% من التكلفة اإلمجالية ، ويف الواقع تتجاوز تكلفة اإلدارة تكلفة التحويل( يف برنامج صغري نسبًيا يف غانا، إىل 1.05 )تبلغ تكلفة اإلدارة 

.(White and Greenslade, 2013) 5% من إمجايل تكلفة الربنامج( يف حالة برنامج كبري جًدا على غرار الربنامج يف املكسيك
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إعداد برنامج الموازنة وعملية الموازنة

White and Greenslade (2013) :المصدر

الجدول 12: معايير قياس التكاليف اإلدارية - مقارنة مختلف برامج التحويالت النقدية

الربنامج 
 تاريخ 
العمل به

عدد املتلقني 
املباشرين 

التكلفة لكل 
مستفيد مباشر

التكلفة لكل 
مستفيد على 
نطاق واسع 

التكفلة اإلدارية 
لكل متلقي

التكلفة اإلدارية 
باعتبارها نسبة من 
التكلفة اإلمجالية

إمجايل نسبة 
التكلفة 

للتحويالت
التكلفة بأثر رجعي )عام 
2012 بالدوالر األمريكي(

برنامج التمكني من سبل 
املعيشة ملكافحة الفقر 

(LEAP)، غانا، 2012 

5164,370$155$40$3523%$1.29

برنامج مجعيات تنمية 
اجملتمع (CDG)، نيجرييا، 

 2017

560,000$400$100$10727%$1.37

برنامج شبكات األمان 
االجتماعية اإلنتاجية 

(PSSN)، تانزانيا، 2018 

5275,000$296$55$10435%$1.54

برنامج منح الطفل، زامبيا، 
2015

585,502$237$47$6025%$1.54

التكلفة بأثر رجعي )عام 
2012 بالدوالر األمريكي(

برنامج سبل كسب العيش 
 ،(CLP) يف التشارز

بنغالديش، 2011/2012 

817,485$876$219$28933%$1.49

برنامج شبكة األمان 
 ،(PSNP) اإلنتاجية

أثيوبيا، 2010/2011 

77,535,451$34$34$928%$1.38

برنامج التمكني من سبل 
املعيشة ملكافحة الفقر 

(LEAP)، غانا، 2010 

326,079$132$34$6953%$2.11

برنامج التحويالت النقدية 
لأليتام واألطفال الضعفاء 

(CT-OVC)، كينيا، 
2008/2009

315,000$331$75$8325%$1.34

برنامج شبكة األمان من 
اجلوع (HSNP)، كينيا، 

2011/2012

468,611$297$50$5117%$1.21

برنامج التقدم/الفرص يف 
املكسيك، 2000

42,600,000$314$63$165%$1.05

برنامج التقدم/الفرص يف 
املكسيك، 2012

166,500,00$815$163$4244%$1.05

برنامج منح الطفل، زامبيا، 
2011

232,643$251$50$111$1.79
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إعداد برنامج الموازنة وعملية الموازنة

ومع ذلك حذر White and Greenslade (2013) من ضرورة مراعاة سياق الربنامج ونطاقه ومدى نضجه وأهدافه قبل اختاذ القرار النهائي بشأن كفاءة 
التكلفة أو فعاليتها. وباستخدام هذه املعايري ال بد من مراعاة »قابلية خمتلف منهجيات قياس التكلفة للمقارنة كما يلي: 

هل نقارن أمور متشاهبة ببعضها البعض؟ سياقات خمتلفة مع حتديات خمتلفة لتقدمي اخلدمة )مثل الصراعات واجلغرافيا واملوارد احلكومية(؛ أهداف وتصاميم   •
الربنامج املختلفة؛ الفرق بني الربامج التجريبية والربامج الوطنية؛ الفرق بني النقاط املختلفة يف دورة الربنامج - ألن التكاليف أعلى بشكل عام يف السنوات 

األوىل )انظر الشكل 20 فيما يلي(.

هل التكلفة متدنية للغاية مقارنة بإمجايل املبالغ احملولة، وهل حيتمل أن تقلل من فعالية التكلفة واألداء؟ ال يعين تراجع فعالية التكلفة بالضرورة تراجع   •
كفاءة التكاليف والعكس صحيح. قد تكون القيود املتعلقة بالقدرات من املؤثرات األساسية على التكلفة. قد يكون من الضروري فرض تكلفة إدارية 

مرتفعة لتحسني النواتج االجتماعية. ينبغي أال يقتصر اختيار الربنامج على معايري فعالية التكلفة فقط.

يواجه حتليل فعالية التكلفة أوجه قصور واضحة يف البيانات مبا يف ذلك نقص املعلومات اخلاصة بالتكاليف العامة للحكومة.  •
الشكل 20: تتراجع فعالية التكلفة عند قياسها حسب نسبة التحويالت للتكلفة مع تطور البرنامج  وصوال إلى حالة النضج

تطور فعالية التكلفة في أربعة برامج ناشئة للتحويالت النقدية

إمجايل نسبة التكلفة للتحويالت

White and Greenslade 2013; p.32 :المصدر

برنامج التحويالت النقدية لأليتام واألطفال الضعفاء (CT-OVC)، كينيا
برنامج التقدم، املكسيك 

برنامج مجعيات تنمية اجملتمع (CDG)، نيجرييا 
برنامج شبكة األمان من اجلوع (HSNP)، كينيا
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يوضح الربنامج مدى احتمال حتول هيكل التكفلة الفعلية عما كان من املخطط أن جيري عليه )إىل اليمني يف األسفل(. تتوافق التكاليف املخططة 
للمرحلة التجريبية اخلمسية (2008-2012) مع النمط املتوقع لبدء التشغيل التجرييب، مع تكاليف إعداد عالية نسبًيا وحجم صغري من التحويالت 

يف السنة األوىل، ولكن تكاليف اإلنشاء تتضاءل بعد ذلك بينما تزيد تكاليف اإلنشاء والتكاليف التشغيلية بالنسبة والتناسب تقريبا مقارنة بتكاليف 
التحويل مع التوسع يف الربنامج. غري أن التنفيذ الفعلي كان يعاين من قيود بسبب نقص قدرات املوظفني والتأخري يف التمويل وتسليم املبالغ، حبيث 
مل يتم إنفاق سوى جزء ضئيل من املبالغ املدرجة يف املوازنة حبلول هناية عام 2010، وكانت نسبة التكاليف اإلدارية إىل إمجايل النفقات تقرتب من 

النصف.
 (LEAP) شكل 21: هيكل اإلنفاق - برنامج التمكني من سبل املعيشة ملكافحة الفقر

(LEAP) اإلطار 18: تنفيذ برنامج التمكين من سبل المعيشة لمكافحة الفقر

White and Greenslade 2013; p. 21 :المصدر
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اإلطار 19: مقارنة تقديم الخدمة في ناميبيا وجنوب أفريقيا 

المصدر: المؤلفون

يوضح اجلدول أدناه إمجايل نسبة التكلفة إىل التحويالت لعنصرين من عناصر نظام املساعدة االجتماعية يف ناميبيا، ويقارن ذلك بوكالة الضمان 
االجتماعي يف جنوب إفريقيا (SASSA)، وهي منظمة أكرب بكثري تدفع منًحا ألكثر من 15 مليون شخص. يوضح اجلدول بعض الصعوبات 

املتعلقة مبقارنة إدارتني خمتلفتني من إدارات الرعاية االجتماعية.
 ميكن تفسري التكلفة املرتفعة للمنح اليت تدفعها وزارة النوع االجتماعي واملساواة ورعاية الطفل  يف ناميبيا جزئياً بأهنا أهنا ليست جمرد وكالة ماحنة، 

بل لديها أكثر من 100 اخصائي اجتماعي يعملون حلساهبا. يف حني يشارك هؤالء األخصائيون االجتماعيون  يف عمليات التسجيل لبعض املنح 
)مثل رعاية احلضانة أواإلعالة اخلاصة أو منحة إعاقات األطفال(، فإهنم يؤدون عدًدا من الوظائف األخرى. وعند قياس الكفاءة ، ينبغي أن تشمل 

التكلفة استبعاد جزء من تكلفة األخصائيني االجتماعيني من تكاليف املنحة االجتماعية، ولكن املبلغ ليس حمددا.
 وليس من السهل شرح سبب عدم قدرة  وكالة الضمان االجتماعي يف جنوب أفريقيا على حتقيق وفورات احلجم الكبرية، مقارنة بربنامج منح 

املعاشات واإلعاقة األصغر بكثري يف ناميبيا. ولكن أحد التفسريات احملتملة هو أن نظام جنوب إفريقيا قائم على اختبار اإلمكانات املادية إىل حد 
كبري يف حني أن أكرب مزايا املعاشات التقاعدية واإلعاقة يف ناميبيا ال ختضع إىل اختبار اإلمكانات املادية. ومع ذلك تتجاوز نسبة التكلفة إىل 

التحويالت يف جنوب أفريقيا النسبة اليت تتحملها برامج مساوية هلا يف احلجم يف املكسيك ختضع إىل اختبار اإلمكانات املاضية، فضال عن فرضها 
شروط أخرى ينبغي مراقبتها.

الجدول 13: نسبة التكلفة إلى التحويالت - مقارنة ناميبيا بجنوب أفريقيا 

املصدر: تقديرات ناميبيا لإلنفاق 2013/2012؛ استعراض موازنة جنوب أفريقيا ص 2014/2013
من العناصر األساسية لتكلفة تقدمي املنح االجتماعية يف ناميبيا دفع الوكاالت اخلارجية مقابل تقدمي املنح. ويف وقت الدراسة دفعت حكومة ناميبيا 
16.25 دوالر نامييب مقابل كل معاملة إىل والية إيبوبا و5 دوالر نامييب إىل هيئة الربيد يف ناميبيا. ولذا متثل املبالغ املدفوعة إىل والية إيبوبا %8.1 

من قيمة منح الطفل و2.7% من قيمة املعاش األساسي. أما يف جنوب أفريقيا فبلغت املبالغ املدفوعة إىل خدمات السداد النقدي لكل معاملة 
16.44 راند - وهو مبلغ شبه مماثل للمبلغ املدفوع إىل والية إيبوبا - ما أدى إىل نسب أقل قليال باملقارنة يف حالة جنوب أفريقيا نظرا إىل ارتفاع 

قيمة املنح.

جنوب أفريقيا ناميبيا ناميبيا 

املساعدة االجتماعية، 
وزارة العمل والرعاية 

االجتماعية

املساعدة االجتماعية، 
وزارة النوع االجتماعي 
واملساواة ورعاية الطفل

وكالة الضمان 
االجتماعي يف جنوب 

أفريقيا
11/2001011/2001012/2011

1.041.181.06إمجايل نسبة التكلفة للتحويالت

5.6%13.9%4.2%التكاليف اإلدارية نسبة مئوية من التكلفة اإلمجالية

15.2 مليون137,692124,351عدد املستفيدين
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نحو موزانة قائمة على أساس األداء     4.3.2

على مدى العقدين املاضيني، كان هناك اهتمام متزايد بإصالحات موازنة القطاع العام يف البلدان الصناعية، ويرجع هذا إىل حد كبري لالستجابة للمطالب 
العامة مبساءلة احلكومات وكذلك الرغبة يف حتسني الكفاءة التشغيلية وتعزيز املساءلة القائمة على النتائج. وبشكل عام تهدف إصالحات الموزانة إلى تحويل 

 .)Shah, 2007( نظم الموازنة العامة من مجرد الرقابة على المدخالت إلى التركيز على المخرجات أو النواتج

وتتمثل الوظيفة األساسية ألي موازنة يف التحكم يف اإلنفاق العام، وهذا هو السبب وراء تصميم أنظمة املوازنة التقليدية ملمارسة الرقابة املالية على المدخالت 
واإليرادات. وتهتم الموازنات القائمة على التحكم في المدخالت يف املقام األول بكمية األموال اليت يتم إنفاقها وكيفية إنفاقها وغالًبا ما يكون هلا حدود 

قصوى مفروضة على فئات اإلنفاق. ويف بعض األحيان توجد حدود قصوى مفروضة على كل بند من بنود اإلنفاق، ولذا يشار إىل هذا النوع من املوازنات 
  10.(Shah, 2007) عادة باسم املوازنات القائمة على البنود

وعلى الرغم من أن موازنات البنود تفيد يف كبح النفقات، فإهنا تواجه حتديات يف »تشجيع التخطيط  العام واإلدارة العامة بفاعلية وكفاءة وكذلك تعزيز 
املساءلة القائمة على النتائج يف مؤسسات القطاع العام« (World Bank, 2007). وتوفر هذه املوازنات معلومات حول مقدار األموال اليت يتم إنفاقها 

وحول ما يتم إنفاقه، ولكنها ال تربط املدخالت باملخرجات وال تذكر سوى القليل عن مدى كفاءة إنفاق األموال. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يؤدي الرتكيز 
على بنود مفصلة إىل تويل املكاتب املركزية للموازنة واملديرين يف القطاع العام إدارة العمليات الوزارية إدارة تفصيلية، وبالتايل »ممارسة سلطة إدارية تقديرية حمدودة 

.(Shah, 2007)  »للغاية وال ميكن مساءلتها عن أداء األنشطة احلكومية

 ويف السنوات األخرية، مت الرتكيز جمدًدا على األداء واملساءلة، مما أدى إىل إنشاء موازنة األداء. وهتدف موزانة األداء إىل تعزيز اجتاه األداء يف ختصيص املوارد 
.(Shah, 2007) وإدارهتا وكذلك حتقيق الكفاءة التنفيذية وحتسني املساءلة عن النتائج

الجدول 13: سمات األشكال البديلة للموزانات

Shah, 2007 :المصدر

عادة ما تكون أنظمة وضع املوازنات القائمة على األداء أو املوجهة إىل النتائج أنظمة لوضع املوازنات تربط اإلنفاق بنتائج حمددة. ويتم ذلك من خالل ربط 
الربامج مبخرجات ونواتج حمددة. ويف مثل هذه األنطمة توضح املوازنة األهداف من وراء اإلنفاق وتكلفة الربامج املقرتحة اليت تعمل حنو تنفيذ هذه األهداف 
فضال عن املؤشرات اليت تقيس النتائج املتوقعة هلذه الربامج. وتشتمل موازنات األداء بصراحة على مؤشرات أداء وتكلفة أداء، ويقاس كل منها وترفع تقارير 

.(EFR & UNICEF, 2011) بشأهنا من خالل تنفيذ املوازنة

10.  تعرض موازنات البنود التقليدية النفقات حسب املدخالت واملوارد املشرتاه ويتم تصنيف املوازنة حسب فئات اإلنفاق فضال عن  نفقات التشغيل والنفقات الرأمسالية.  وتشمل نفقات التشغيل بنود تكلفة 
العمليات اليومية مثل املرتبات واملعاشات والتأمني الصحي ومهمات املكاتب وتكلفة املرافق. أما النفقات الرأمسالية أو النفقات املالية العامة فتشمل مشرتيات األصول طويلة األجل مثل املباين واملعدات واألدوات 

 .(World Bank, 2007) املكتبية واألثاث واملركبات

الموازنة القائمة على األداءالموازنة القائمة على البرامجالموازنة القائمة على البنود 

اإلنفاق على جمموعات من األنشطة اإلنفاق حسب البند )املدخالت واملوارد(احملتوى
اليت تدعم هدفا مشرتكا

عرض النتائج بناء على سلسلة قائمة 
على النتائج لتحقيق هدف حمدد

مدخالت التنفيذ واملدخالت الرأمسالية شكل املوازنة
اليت تشرتى

بيانات عن املدخالت واملخرجات اإلنفاق حسب الربنامج
واآلثار واسعة االنتشار حسب كل 

هدف من األهداف
الرتكيز على النتائجالرقابة على املدخالتالرقابة على املدخالتالتوجهات

منوذج اإلدارة 
املرتبط بكل شكل

الضوابط اهلرمية والسلطة التقديرية 
احملدودة للمديرين

الضوابط اهلرمية مع مرونة متاحة 
للمديرين يف املخصصات املوجهة 

لألنشطة داخل الربنامج الواحد

املرونة املتاحة للمديرين يف املدخالت 
وتصميم الربنامج، مع مساءلتهم عن 

تقدمي اخلدمات واألداء
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 .(Shah, 2007) من خالل املعلومات اليت جتمع أثناء تنفيذ املوازنة ميكن أن توفر موازنات األداء مؤشرات مفيدة بشان كفاءة العمليات احلكومية وجودهتا
وتشمل هذه املؤشرات ما يلي:

اجلودة: قياس خاص باخلدمات مثل تقدميها يف الوقت املناسب وسهول الوصول إليها واالستضافة ودقة تقدميها.  •

رضا العميل: تصنيف املستخدم للخدمة.  •

اإلنتاجية: املخرجات وفقا لكل ساعة عمل.  •

الكفاءة: تكلفة كل وحدة من املخرجات.  •

ومبقارنة موازنة األداء بأنظمة أخرى لوضع املوازنات وال سيما موازنات البنود، تتيح موازنة األداء مرونة يف استغالل اإليرادات احلكومية وتنقل االهتمام من 
 .(Shah, 2007) الرتكيز على املخرجات إىل الرتكيز على النتائج. وحتول باإلضافة إىل ذلك الرتكيز من البنود إىل أهداف أمشل وإىل أداء السياسات العامة

بيان إنصاف الموازنة     4.3.3

من العناصر األساسية لتحليالت اإلنفاق احلكومي حتليل معدل الفائدة، الذي يقيس الفوائد املتأتية من السياسات احلكومية املقدمة إىل خمتلف األفراد أو 
الفئات يف اجملتمع.  وينظر هذا التحليل يف توزيع النفقات احلكومية مبختلف أشكاهلا، إما على هيئة سلع حكومية أو سلع وخدمات مدعمة يف خمتلف املناطق 
وفيما بني خمتلف الفئات أو بني الرجال والنساء أو شرائح الدخل. ويتناول حتليل معدل الفائدة يف األساس فحص من يتلقى اإلنفاق احلكومي وما يتلقاه منه 

 .(EFR & UNICEF, 2011) ويساعد هذا التحليل على فهم مدى إنصاف اإلنفاق احلكومي

ويوضح اإلطار فيما يلي هذه املنهجية ونتائج حتليل االستثمار وفقا لسياسة املالية العامة الذي أجري مؤخرا يف زامبيا باستخدام منهجية دولية وضعتها مؤسسة 
 .(Commitment to Equity (CEQ) Institute) االلتزام باملساواة
اإلطار 20: تأثير سياسة المالية العامة على عدم المساواة والفقر في زامبيا

تقيم دراسة أجراها مؤخرا البنك الدويل أثر إعادة التوزيع وفقا لسياسة املالية العامة وعناصرها املختلفة يف زامبيا. وتستخدم الدراسة منهجية دولية 
وضعتها مؤسسة االلتزام باملساواة.

وتقدر الدراسة أثر حتصيل اإليرادات املالية )الضرائب( واإلنفاق املايل - التحويالت النقدية املباشرة والتحويالت شبه النقدية واملزايا العينية والدعم - على 
مستوى دخل األسرة وعدم املساواة والفقر.

يوصف أثر املنظومة املالية على الفقر وعدم املساواة من خالل تقدير األرقام اخلاصة بقياس الدخل قبل الضرائب وااللتزامات وبعدها ويتألف القياس 
السابق على الدخل قبل إضافة الضريبة وقبل احلصول على أية حتويالت )مبا يف ذلك اإلنفاق العام على الصحة والتعليم واملدخالت الزراعية ودعم 
الوقود والطاقة والتحويالت النقدية املشروطة( أو قبل الضرائب )مبا يف ذلك ضريبة الدخل على األشخاص وضريبة القيمة املضافة والضريبة االنتقائية 

على الكحوليات والتبغ(.
أما الدخل التايل على تدخالت املالية فهو الدخل السابق على التايل على تدخالت بعد تطبيق جمموعة فرعية من السياسات املالية وهي: الدعم 

والتحويالت املباشرة اليت يتم تسلمها والضرائب املباشرة وغري املباشرة والتحويالت العينية اليت تيم تسلمها من خالل استخدام اخلدمات )انظر الفقرة 
التالية(. ومن مث جتمع قياسات الفقر وعدم املساواة يف قياسني ما قبل تدخالت املالية وما بعدها وتتم مقارنة هذين القياسني.
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الشكل 22: تعريف مفاهيم الدخل وفقا لمؤسسة االلتزام بالمساواة
الدخل قبل الضريبة 

• الدخل من العمل )األجور/املرتبات + املزايا العينية(
• الدخل من رأس املال
• توفري السلع/اخلدمات

• التحويالت/حتويالت العاملني يف اخلارج/النفقة للزوجات 
• املعاشات اخلاصة

املعاشات القائمة على االشرتاكات

الدخل قبل الضريبة زائد املعاشات

الضرائب املباشرة واالشرتاكات
• الضريبة على الدخل الشخصي )كسب العمل(

• الضرائب العقارية
• التأمينات االجتماعية القائمة على االشرتاكات

التحويالت املباشرة
• التحويالت النقدية املشروطة أو غري املشروطة

• التحويالت شبه النقدية

صايف الدخل قبل الضريبة

الدخل املتاح

الضرئب غري املباشرة
• ضريبة القيمة املضافة

• الضرائب االنتقائية: الكحوليات والتبغ

الدعم غري املباشر
• الوقود

• الكهرباء
• املدخالت الزراعية 

الدخل املستهلك

التحويالت الداخلية
 • القيمة النقدية للخدمات التعليمية 

  والصحية
 • مبالغ املشاركة ورسوم االستخدام خلدمات 

  التعليم والصحة - التحويالت العينية

الدخل النهائي

 Lustig (2016) :املصدر
ختلص الدراسة حسبما يبني )الشكل 23) أن سياسة املالية العامة يف زامبيا والعديد من العناصر هذه السياسة منفردة حتد من أوجه عدم املساواة. 
ويتحقق احلد من عدم املساواة بدرجة أكرب عند اإلنفاق العيين على اخلدمات العامة مثل التعليم، ويتضح تراجع أوجه عدم املساواة بشكل عام يف 

املناطق الريفية. ومع ذلك ترتفع نسبة عدد الفقراء عند تنفيذ سياسة املالية العامة. وتزيد الضرائب غري املباشرة وال سيما ضريبة القيمة املضافة من نسبة 
عدد الفقراء، وعادة ما تكون التحويالت املباشرة والدعم الذي تتسلمه األسر الفقرية والضعيبة ضئيلة للغاية بدرجة ال تتيح هلا عكس هذا األثر.



بناء 

أفريقيا
االجتماعية في 

الحماية 
أرضيات 

67 نظم تمويل الحماية االجتماعية واإلدارة المالية لها

إعداد برنامج الموازنة وعملية الموازنة

الشكل 23: أثر سياسات المالية العامة على أوجه عدم المساواة )معامل جيني(، 2015  
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يف املناطق الريفيةيف املناطق احلضريةعلى املستوى الوطين

 الدخل قبل الضريبة
زائد املعاشات

صايف الدخل 
قبل الضريبة

الدخل
املتاح

الدخل
املستهلك

الدخل
النهائي

أثر إعادة التوزيع املرتتب على السياسة املالية يف زامبيا أصغر من األثر املتحقق يف البلدان األفريقية األخرى اليت رصدت فيها بيانات مشاهبة. ومستوى 
التفاوت يف زامبيا ما قبل قياس الدخل قبل الضريبة أشبه ما يكون جبنوب أفريقيا. ومع ذلك وباستثناء التحويالت العينية فإن أثر إعادة التوزيع يف زامبيا ضئيل 

نسبيا مقارنة بالبلدان األخرى يف أفريقيا جنوب الصحراء )انظر الشكل 24(. ويرجع ذلك يف األساس إىل األثر املتدين للغاية إلنفاق التحويالت املباشرة 
ملعاجلة عدم املساواة. يف جنوب إفريقيا، على سبيل املثال، يساهم اإلنفاق املباشر على التحويالت بنسبة 50 يف املائة تقريًبا من احلد اإلمجايل من أوجه 

التفاوت بني الدخل قبل الضريبة والدخل املستهلك،  بينما تساهم يف زامبيا،  التحويالت املباشرة بأقل من 10 يف املائة من إمجايل احلد من التفاوت.

أثر إعادة التوزيع: الدخل قبل الضريبة مقارنة بالدخل املتاح
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الشكل 24: أثر سياسة المالية العامة على أوجه التفاوت )األعمدة(؛ أوجه عدم المساواة المبدئية )النقاط(، في بعض البلدان المختارة/السنوات 
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الدخل قبل الضريبة زائد املعاشات
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المصدر: 
de la Fuente, Rosales and Jellema (2017), (available athttp://documents.worldbank.org/curated/ 
en/293891511202548979/The-impact-of-fiscal-policy-on-inequality-and-poverty-in-Zambia)

تشرتك بعض البلدان األفريقية األخرى يف إسهام سياسة املالية العامة فيها زيادة الفقر. ففي معظم البلدان حمدودة الدخل يف أفريقيا مبا يف ذلك زامبيا 
)باستنثاء التحويالت العينية( تسهم سياسة املالية العامة يف زيادة نسبة عدد الفقراء. ومتيل منظومة املالية العامة يف زامبيا حنو الضرائب غري املباشرة. 
ونتيجة لذلك عقب تسلم التحويالت املباشرة والدعم وعقب سداد الضرائب املباشرة وغري املباشرة، تتقلص القوة الشرائية ملعظم األسر املعيشية يف 

زامبيا. وبدون اإلصالحات سوف تستمر األسر املعيشية الفقرية يف دفع مبالغ أكرب إىل منظومة املالية العامة مقارنة مبا تتلقاه من نقد.
وللمزيد من املعلومات عن دراسات مماثلة عن أثر سياسة املالية العامة على التفاوت والفقر ميكن الرجوع إىل موقع مؤسسة االلتزام باملساواة على 

 http://commitmentoequity.org/ :شبكة اإلنرتنت
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4.4  الدروس المستفادة

إعداد موازنة الدولة سنويا إجراء كبريا ومعقدا.  •

قد يؤدي  الطابع املؤسسي لالستعراض وعمليات التفاوض، غياب املراقبة والضوابط إىل ترجيح العمليات غري الرمسية يف خمصصات املوازنة.  •

املصداقية هلا أمهية كبرية يف حالة الرغبة يف موازنة جيدة.  •

عادة ما تكون أنظمة وضع املوازنات القائمة على األداء أو املوجهة إىل النتائج أنظمة لوضع املوازنات تربط اإلنفاق بنتائج حمددة.  •

تقيس فعالية اإلنفاق االجتماعي مدى جودة حتويل املخرجات إىل نواتج وآثار )مثل احلد من فجوة الفقر والتفاوت وحتسني التغذية وحتسني   •
معدالت التسرب من الدراسة ...(. من العناصر األساسية لتحليالت اإلنفاق احلكومي حتليل معدل الفائدة، الذي يقيس الفوائد املتأتية من 

السياسات احلكومية املقدمة إىل خمتلف األفراد أو الفئات يف اجملتمع. 
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5
 مراقبة اإلنفاق الحكومي 
ورصده واإلشراف عليه 

جيب أن تكون فرص سوء اإلدارة مقيدة من خالل قواعد مفصلة حول كيفية إنفاق املوارد العامة وأنظمة املراقبة ملنع 
االحتيال وإساءة االستخدام. وفيما يلي يوضح اجلزء اآليت باختصار القواعد واملمارسات اجليدة اخلاصة مبراقبة اإلنفاق 

احلكومي ورصده واإلشراف عليه.  

عمليات المراقبة الداخلية والرصد واإلشراف  5.1

من الضروري وجود نظام متين للمحاسبة من أجل احلفاظ على املراقبة الداخلية على النفقات ومراقبة املعامالت املالية. 
واحملاسبة هي ممارسة تسجيل املعامالت املالية وتصنيفها وتلخيصها وضمان االمتثال لقواعد املوازنة وكذلك إثبات 

استخدام األموال العامة لألغراض املقصودة منها.

رصد الموازنة   5.1.1

ميكن فهم وتقييم كيفية استخدام احلكومات لألموال وطريقة مسامهة هذه األموال يف السياسات احلكومية من خالل 
رصد نتائج اإلنفاق. وأدى االحتياج إىل مثل هذا الرصد إىل تأسيس نظم الرصد والتقييم الحكومية. ومن العناصر 

املشرتكة ألنظمة الرصد والتقييم اشرتاط إرسال الوزارات التنفيذية ووكاالت اإلنفاق تقاريرا منتظمة عن األداء املايل وغري 
املايل لوزارة املالية. ويفضل أن تكون هذه األنظمة علنية. يشري األداء غري املايل إىل نتائج اإلنفاق احلكومي، وعادة يقاس 

على مستوى املخرجات والنواتج أو اآلثار أو مؤشرات األداء األخرى. وعلى احلكومات حىت تتمكن من تقييم مدى 
 .(Simson et al, 2011) تقدمها يف إحراز أهدافها أن تواصل متابعة هذة املؤشرات لتتمكن من التخطيط السليم

تشدد املبادئ التوجيهية اخلاصة بعمليات اإلبالغ الداخلي يف العديد من احلكومات على احلاجة إىل إعداد تقارير 
اإلدارة شهريا بانتظام ورفعها إىل الوزير. وسوف متكن هذه التقارير الشهرية السلطات التنفيذية من رصد أداء موظفي 
احلسابات ومساعدة جملس الوزراء على رصد أداء حكومته (National Treasury, 2000). للمزيد من املعلومات 

عن هذا املوضوع انظر  وحدة الرصد والتقييم.

ومع ذلك، يف حني أن تقدمي التقارير إىل الوزراء مهمة ضرورية لعمليات املساءلة، فإن الغرض األساسي من هذه 
التقارير هو مساعدة مديري اإلدارات يف االضطالع مبسؤولياهتم. وينبغي أن تركز تقارير اإلدارة الشهرية على األداء 
مقابل املوازنة ومقابل تقدمي اخلدمة وتنبه املديرين عند احلاجة إىل اختاذ تدابري تصحيحية فيما يتعلق بتنفيذ الربنامج. 
واألهم من ذلك هو أن التقارير الشهرية املنتظمة تساعد على تيسري جتميع القوائم املالية يف هناية العام وعلى إعداد 

 .(National Treasury, 2000) التقارير السنوية
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ولتحسني الشفافية واملساءلة ومتشيا مع أفضل املمارسات الدولية، تقوم بعض البلدان )مثل جنوب إفريقيا( بدمج هذه التقارير ونشرها بانتظام يف اجلريدة الرمسية 
للحكومة.

عمليات المراقبة الداخلية   5.1.2

متتلك مجيع املنظمات عمليات للمراقبة الداخلية وال ُتستثىن احلكومات من ذلك. أنظمة املراقبة الداخلية أو اإلدارية هي سياسات وإجراءات تنفذها اجلهات 
احلكومية لضمان حتقيق الوكالة أهدافها مع االمتثال إىل مجيع القوانني واللوائح اخلارجية. وتصمم النظم واإلجراءات اخلاصة بعمليات املراقبة الداخلية لتحقيق ما 

يلي:

توفري ضمانات معقولة بتحقيق أهداف املنظمة بفعالية وكفاءة، امتثاال إىل القوانني واللوائح السارية.  •

ضمان اإلبالغ املايل املوثوق.   •

وفقا لقانون اإلدارة املالية العامة يف جنوب أفريقيا الصادر عام 2000، ميكن إجياز مسؤوليات خمتلف أصحاب املصلحة جتاه عمليات املراقبة الداخلية كما يلي:

تتحمل إدارة األقسام المسؤولية التامة عن تشغيل  منظومة املراقبة الداخلية وملكيتها.  •

ميارس أعضاء الهيئات التشريعية، بصفتهم ممثلني عن ممويل الضرائب، احلوكمة واإلرشاد واإلشراف.  •

يؤدي مراجع الحسابات العام دورا مهما يف تقدمي توصياته يف حالة ظهور نقاط ضعف يف عمليات املراقبة الداخلية.  •

ينبغي أن تكون لجنة مراجعة الحسابات قادرة على حتديد احلاالت اليت تتجاوز اإلدارة فيها املراقبة الدخلية واختاذ إجراء بشأهنا، أو احلاالت اليت   • 
تسعى اإلدارة فيها إىل حتريف النتائج املالية املبلغ عنها. 

عمليات المراجعة الداخلية للحسابات    5.1.3

 .(National Treasury, 2000) »عمليات المراجعة الداخلية للحسابات تعّرف كاآليت: »وظيفة التقييم املستقل،  وتطبق يف أي منظمة لفحص أنشطتها وتقييمها
الغرض من املراجعة الداخلية للحسابات هو دعم اإلدارة يف تنفيذ مسؤولياهتا بفعالية من خالل تقدمي التحليالت والتقديرات والتوصيات واملشورة املتعلقة بأنشطة أي 

إدارة.  أحد العناصر الرئيسية ألي مراجعة داخلية شرط دراسة مدى فعالية آليات املراقبة الداخلية داخل اإلدارة وكفايتها وتقييمها مبوضوعية، هبدف تسليط الضوء على 
.(National Treasury, 2000) أوجه القصور احملتملة وإتاحة الفرصة أمام اإلدارة لعالج أوجه القصور

ميكن أن تساعد جلنة التدقيق الفاعلة اإلدارة على أداء مسؤولياهتا املتعلقة باملساءلة، هبدف محاية األصول، وتطبيق أنظمة وضوابط مناسبة، وإعداد القوائم املالية 
من خالل ما يلي:

حتسني االتصال وزيادة التواصل والفهم والثقة فيما بني اإلدارة ومراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني.  •

حتري أداء مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني مبا يزيد من مساءلتهم.  •

تيسري فرض النظام واملراقبة وبالتايل احلد من فرص الغش والتدليس.  •

تقوية موضوعية اإلبالغ املايل ومصداقيته.  •

ينبغي أن تكون جلنة املراجعة الداخلية للحسابات جلنة استشارية فقط وال تؤدي أدوارا تنفيذية وينبغي أال تؤدي أية مهام يف اإلدارة فمن شأن هذا أن يؤثر على 
موضوعيتها.
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اإلشراف التشريعي على الموازنة  5.2

يؤدي اجمللس التشريعي دورا مهما يف اإلشراف على إدارة املالية العامة وخصوصا من خالل تدقيق املوازنة تدقيقا سابقا والحقا.  ويتباين دور اجمللس 
التشريعي تباينا ملحوظا فيما بني خمتلف البلدان وال سيما فيما بني األنظمة الربملانية واألنظمة الرئاسية.

فقد كرست العديد من مستعمرات بريطانيا السابقة مثال لجنة للحسابات العامة اليت تشرف على املسائل املتعلقة باملوازنة. وعلى الرغم من وجود اختالف 
كبري فيما بني الدور احملدد للسلطة التشريعية يف تنفيذ الرقابة املالية، متيل اهليئات التشريعية إىل ممارسة صالحياهتا اإلشرافية بشكل أساسي من خالل 

.(Simson et al, 2011) استعراض املوازنة قبل املوافقة عليها وتدقيق التقرير النهائي ملراجعة احلسابات بعد تنفيذ املوازنة

 ويوجد اعرتاف بأن سياسات االقتصاد الكلي املستدامة تتطلب توافقا سليما يف اآلراء على املستوى احمللي  بداًل من أن تستند فقط إىل مشورة خارجية. 
وال بد الشعور مبلكية اإلصالحات املالية واملوازنة حمليا بغية إعداد سياسات مالية عامة مستقرة واحلد من تكرار تغيري السياسات. وميكن أن تؤدي اجملالس 

التشريعية دورا مهما يف هذا الصدد من خالل تيسري املشاركة يف عملية إعداد املوازنة من خالل املشاورات مع دوائرهم االنتخابية. واألهم من ذلك هو 
 .(Simson et al, 2011) إمكانية إثارة املسائل اليت تشغل اجملتمعات احمللية من خالل املناقشات بشأن املوازنة وأثناء عملية تدقيق تنفيذ املوازنة

عمليات المراجعة الخارجية للحسابات   5.3

عملية املراجعة اخلارجية للحسابات آلية خمتلفة وضعت لضمان تنفيذ املوازنة مبا يتوافق مع القانون ولضمان تقدمي اخلدمات العامة بفعالية. وعادة تتوىل 
اهليئة العليا للمحاسبات عملية املراجعة اخلارجية للحسابات، وهذه اهليئة »جهاز حكومي مستقل عن احلكومة يتمتع بسلطات تدقيق املعامالت احلكومية 

 .(Simson et al, 2011)  »وأنظمتها وممارساهتا

 وعادة تدقق العمليات اخلارجية للحسابات نظام اإلدارة املالية احلكومي من خالل عدد من عمليات مراجعة احلسابات احملددة اليت ميكن تفصيلها 
فيما يلي.

الجدول 15: أنواع المراجعات الخارجية للحسابات 

Simson et al, 2011 :المصدر

عمليات المراقبة على المخاطر االستئمانية   5.4

هلذه العمليات أمهية قصوى إلجناح السياسات احلكومية وخصوصا تصميم برامج التحويالت النقدية وتنفيذها وهتدف إىل التصدي للمخاطر اليت تتهدد فعالية 
تقدمي املزايا وإجناز األهداف األساسية للربنامج. وتوجد احتماالت بتخصيص األموال بشكل غري سليم وخصوصا يف حالة الدول اهلشة اليت يشيع فيها الغش 

أو التدليس أو الفساد أو انعدام الكفاءة، وعلى الرغم من أن أنظمة تنفيذ العمليات اجليدة تتناول هذا اخلطر فضال عن نظام الرصد والتقييم توجد حاجة 
.(Samson et al, 2010) .لوضع اسرتاتيجيات صرحية للتصدي إىل هذه املخاطر االستئمانية

أنواع المراجعات الخارجية للحسابات 

هل كانت القوائم املالية اليت قدمتها احلكومة منصفة وهل كانت تعبريا دقيقا عن اإليرادات احملصلة والنفقات املراجعة املالية للحسابات 
املدفوعة؟

هل تصرفت الوكاالت واهليئات مبا يتوافق مع القانون واللوائح؟تدقيق االمتثال

هل توافق أداء الوكاالت واهليئات مع األهداف اليت أعلنتها؟تدقيق األداء
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ميكن تعريف املخاطر االستئمانية بأهنا خطر احنراف النفقات احلكومية عن األغراض املصرح هبا يف املوازنة« (Shah, 2007). ومن املفهوم أن األمر يتعلق يف 
املقام األول باالحتيال والفساد، ولكن التعاريف األكثر مشواًل تضيف يف الغالب إىل خماطر »التملك غري املشروع وسوء ختصيص املوارد خماطرا إضافية تتمثل 
يف إهدار املوارد املدرجة يف املوازنة أو إنفاقها بشكل غري فعال« (Shah, 2007). ويشمل ذلك خطر »حتويل األموال إىل جمال آخر من اإلنفاق احلكومي؛ 

والربامج اليت يتم تصميمها بشكل سيء ، حبيث ال تصل التحويالت، على سبيل املثال، إىل الفئات املستهدفة ؛ واألخطاء اليت يرتكبها املتقدمون أو 
.(DFID, 2006) »املسؤولون؛ ووجود أنظمة ضعيفة لإلدارة املالية

وتُعرف وزارة التنمية الدولية الربيطانية اخلطر االستئماين على أنه خطر:   •

ال تستخدم فيه األموال للغرض الذي خصصت له  •

ال حتقق فيه األموال القيمة مقابل املال  •

ال تقيد فيه األموال بشكل سليم   •

وفيما يتعلق باحلماية االجتماعية تعترب املخاطر االستئمانية أساسا »احتمال فشل برامج التحويالت االجتماعية يف حتقيق أهدافها األساسية، املتمثلة يف 
 .(Samson et al., 2010) »املخاطرة بتحقيق أعلى قيمة مقابل االستثمار

الشكل 25: عناصر الخطر االستئماني 

Based on Samson et al, 2010 :المصدر

المخاطر االستئمانية وشمول الموازنة   5.4.1

يوجد اآلن إمجاع واسع على أنه من الصعب أن تعرب املوازنة احلكومية عن تفضيالت اجملتمع وأن تدمج مبادئ احلكم الرشيد إذا كانت تتضمن نسبة صغرية 
فقط من اإليرادات والنفقات، مما يعين أنه ال ميكن للمجلس التشريعي واجلمهور تدقيق سوى بعض األنشطة اليت توجه النفقات إليها. وميكن أن يؤدي نقص 

املعلومات عن النفقات األخرى إىل سوء استغالل السلطة التنفيذية والفساد بل وحىت سرقة املوارد احلكومية على نطاق واسع. وبناء على ذلك ال بد من 
االلتزام الصارم بمبدأ شمول الموازنة حيث ينبغي أن تغطي الموازنة من حيث املبدأ مجيع املعامالت اليت متوهلا املوارد املالية احلكومية.

 ختصيص 
 املوارد بشكل 

غري سليم

 الغش املخاطر االستئمانية
والتدليس

الفشل يف إجناز 
األهداف األساسية

اإلشراف غري الكايف
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ويف حالة استبعاد املوازنة أوجه اإلنفاق األساسية فلن ميكن أن يتوفر »أي ضمان بتخصيص املوارد بشكل مناسب إىل الربامج ذات األولوية وال بإنفاذ 
الضوابط القانونية واملساءلة« (Shah, 2007). وباإلضافة إىل ذلك فإن مبلغ النفقات الذي ال تشمله املوزانة عادة ما يكون غري مؤكدا ومبهما. ويؤدي عدم 

.(Shah, 2007) »اليقني هذا إىل جعل »وضع الربامج على مستوى االقتصاد الكلي أمرا صعبا ويزيد من خطر الفساد وإهدار املال

المخاطر االستئمانية وبرامج الحماية االجتماعية   5.4.2

تربز مذكرة توجيهية للسياسة العامة أصدرهتا وزارة التنمية الدولية الربيطانية بشأن إدارة املخاطر االستئمانية املرتبطة بربامج التحويالت النقدية االجتماعية 
(DFID, 2016) ما يلي فيما يتعلق بقضايا املخاطر االستئمانية اخلاصة باحلماية االجتماعية غري القائمة على االشرتاكات:

تنطوي التحويالت النقدية على خماطر استئمانية ضمنية ميكن التخفي من حدهتا بفاعلية يف مرحلة تصميم الربامج  •

ينشأ اخلطر األكرب املتمثل يف اخلسارة يف برامج التحويالت النقدية بسبب األخطاء أو الغش من تعقيد معايري االختيار وتنفيذ الربنامج  •

ال يوجد تصميم موحد لربامج التحويالت النقدية من شأنه أن خيفف من حدة مجيع املخاطر بل ينبغي تصميم الربامج يف أبسط صورة ممكنة مع احلفاظ   •
على أهدافها )ورمبا ميكن التخلي عن بساطة تصميم الربنامج وجودة استهدافه ألفقر الفئات(

الضوابط املفروضة للتخفيف من حدة املخاطر االستئمانية هلا تكلفة سواء فيما خيص إدارة الربنامج أو املستفيدين يف بعض األحيان ولذا ال بد من حتقيق   •
التوازن بني ضمان الرقابة الفعالة من ناحية والوفاء بأهداف السياسات من ناحية أخرى 

يساعد رصد الربامج وتقييمها على حتديد أي أوجه قصور يف الضوابط  •

يلزم تنفيذ تقييمات منفصلة للمخاطر االستئمانية جلميع برامج التحويالت النقدية املقدمة من املوازنة عموما أو من مبالغ خمصصة هلا، وينبغي تنفيذها   •
دوريا طوال فرتة الربنامج.

ال ميكن لربامج احلماية االجتماعية أن حتقق جناحا بدون وضع اآلليات اليت تضمن خضوع تقدمي الربنامج إىل اإلشراف واالنتصاف املناسبني. وهذه اآلليات 
 .(Samson et al, 2010) »ميكنها أن تتيح الشفافية وحتد من الفساد وتوفر مسارات للمستفيدين الذين حيرمون من املزايا املناسبة«

وال بد أن يدرك المستفيدون والجمهور بشكل عام مزايا تدخالت احلماية االجتماعية واحتمال استحقاقهم هلا. وعالوة على ذلك ال بد أن يقدر الناس 
 اخليارات املتاحة هلم لالنتصاف عندما حيرمون عن غري حق من هذه املزايا وأن يعرفوا القنوات اليت ميكن أن يسريوا فيها للحصول على حقوقهم. عادة 

ال ميتلك املستفيدون من تدخالت الدعم املوارد الضرورية لفهم حقوقهم ومحايتها وال طرق تقدمي التعقيبات الضرورية إىل منفذي الربنامج وصناع السياسات 
(Samson et al., 2010). للمزيد عن هذه املعلومات انظر  الوحدة اخلاصة باجلوانب القانونية.

الشفافية واالتصال الفعال أمور ضرورية لضمان فهم املستفيدين واجلمهور بشكل عام أهداف بعض التدخالت اخلاصة. وميكن أن حتسن شفافية تنفيذ 
الربنامج من عملية املساءلة.

المساءلة الخارجية في عملية الموازنة   5.5

صياغة الموازنة بشكل تشاركي   5.4.1

ميكن أن تكون املوازنة أداة رئيسية للمساءلة أمام اهليئة التشريعية والصحافة وعامة اجلمهور ألهنا ال تقتصر على املساعدة يف مساءلة املسؤولني عن األموال اليت 
.(Shah, 2007) تلقوها ولكن أيًضا عن أدائهم

وتوجد العديد من الطرق التي يمكن أن تدعم بها عملية إعداد الموازنة مشاركة المواطنين والتشاور معهم، واليت ميكن أن تعزز اإلحساس بامللكية 
والسيطرة على املوازنة الوطنية باإلضافة إىل العمل على مواءمة املوازنة مع أولوياهتم. وميكن أن يؤدي الفشل يف إنشاء عملية شاملة إىل عزل ويتمثل هذا العزل 

 .(Shah, 2007) جبعل مشاركتهم يف إعداد املوازنة صعبة أو بسبب صعوبة حصوهلم على املعلومات املتعلقة باملوازنة
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ينبغي على احلكومات السعي للحصول على تعقيبات على سياساهتا وعلى تنفيذ املوازنة من اجملتمع املدين، مع تنظيم هذا األمر بأشكال خمتلفة. مثال 
ميكن عقد مجالس للتشاور تتضمن ممثلني عن خمتلف قطاعات اجملتمع ملناقشة املوازنات وسياسات اإلنفاق احلكومي. وباإلضافة إىل ذلك ميكن أن 

تنشئ احلكومة جمموعات خمصصة لغرض معني بشأن بعض املسائل املتعلقة بالسياسات. وميكن أن تعزز الدراسات االستقصائية للمستخدمني وللتشاور 
مع أصحاب املصلحة واجملتمع املدين والزبائن بشأن اخلطط االسرتاتيجية إلحدى الوكاالت أو الربامج من كفاءة هذه اخلطط أو الربامج واستدامتها 

.(Shah, 2007)

ويف البلدان اليت تعاين من ضعف تنفيذ املوازنة وآليات رصدها، ميكن أن تفيد آليات الحصول على تعقيبات من المواطنين يف الكشف عن املمارسات 
السلبية مثل إنشاء »املدارس الوهية« والبىن التحتية اليت توجد فيه اعيوب ومشروعات األشغال العامة غري املكتملة والسرقات وإهدار املال العام. وعلى 

.(Shah, 2007) الرغم من قبول الفروع التنفيذية يف احلكومة آليات الرصد على مضض، فإهنا أدوات للرصد فعالة التكلفة وينبغي دعمها

ومع ذلك غالبا يفرتض مسؤولو املالية واملوازنة وموظفو البنك املركزي وصانعو السياسات االقتصادية  أن املواطنني العاديني ال يفهمون سياسة االقتصاد 
الكلي مبا يكفي للمسامهة وأن الفقراء واملهمشني يف بعض األحيان ال يثقون يف نية حكومتهم وقدرهتا على اختاذ القرارات الصحيحة بالنيابة عنهم 

.(Brinkerhoff & Goldsmith, 2003)

وعلى الرغم من أن انضمام املزيد من األطراف يف عملية اختاذ القرار ال يضمن بالضرورة اختاذ قرار أفضل، قد ترتبط بعض اجلوانب اجلدلية سياسيا 
باملستويات العالية من الشرعية والتعاون. وعندما تكون إجراءات اختيار السياسات وتنفيذها مفتوحة للنقاش عادة تعترب هذه السياسات »عادلة« بل 

وتضمن التعاون الفعال. البنك الدويل (2011)

 إن املشاركة املدنية فيما يتعلق جبانب اإليرادات من عملية املوازنة هتتم يف الغالب مبستوى  الضرائب وهيكلها، مبا يف ذلك املناقشات حول معدل الضريبة 
ومدى تنفيذ ضريبة تصاعدية أو تنازلية. وحتدد سياسة املالةي العامة طريقة تعامل احلكومات مع اإليرادات والنفقات والدين وهلا بذلك أثر ملموس على 
مجيع أوجه حياة املواطنني. وتركز منظمات اجملتمع املدين من ناحية اإلنفاق على أولويات اإلنفاق احلكومي ومدى سخاء متويل اخلدمات. بينما تشمل 

 .(Brinkerhoff & Goldsmith, 2003) أوجه االنشغال األخرى الكفاءة والفاعلية ومسائل اإلنصاف املرتبطة باإلنفاق على اخلدمات احلكومية

الرصد التشاركي للموازنة   5.5.2

جترى يف العديد من احلكومات عمليات املراجعة اخلارجية للحسابات ويتم تقييم احلكومات بصفة عامة دون مشاركة اجلمهور وال تتاح تقارير املراجعة 
هذه إال للهيئة التشريعية أو الوكاالت. وتعين هذه املمارسات أن أغلب الناس من »اجلمهور ليس لديهم سبيل للحصول على هذه التقارير وال معرفة ما 

 .(Shah, 2007) »يدور يف احلكومة وال يساعدون يف حتسني عملية احلوكمة

إن انعدام الشفافية يف عملية مراجعة احلسابات وعدم وجود آليات للمطالبة باملساءلة العامة عن استخدام اإلنفاق يقلل بشكل كبري من إمكانية مشاركة 
.(Shah, 2007) املواطنني يف السياسات املالية ويزيد من إمكانية الفساد وسوء إدارة األموال وتقدمي اخلدمات بصورة غري فعالة

وحلسن احلظ، هذا الوضع آخذ يف التغري، ويف العديد من البلدان عززت الوكاالت اليت تضطلع باحملاسبات، متشيا مع رغبات احلكومات يف تعزيز 
 الشفافية واحلكم الرشيد، من وضع اسرتاتيجيات تشمل »جتريب مشاركة اجملتمع املدين يف عملية التدقيق أو يف تدقيق عمليات احملاسبات« 

 (Shah, 2007). واشتملت هذه اإلصالحات مثال على مشاركة أطراف غري حكومية مثل اجلهات املاحنة ومنظمات اجملتمع املدين يف عملية 
 .(Simson et al, 2011) رصد املوازنة

وعادة ما تكتسب مراجعات الحسابات التشاركية أمهية يف السياقات اليت تغيب فيها قدرة أجهزة الدولة املعنية باحملاسبات على أداء عمليات مراجعة 
احملاسبات. وتعززمشاركة املواطنني املعززة يف عمليات مراجعة احلسابات من مساءلة احلكومة والشفافية واملصداقية. ومشاركة اجملتمع املدين يف حد ذاهتا 

 .(Shah, 2007) »رادع للفساد بل ويتوقع أن »تعزز من املزيد من احلصافة يف استخدام املوارد العامة يف املشروعات اليت تفيد اجملتمعات احمللية

يشغل اإلنفاق موقع الصدارة من مساءلة الدولة. ولكن ال تتوفر يف العديد من البلدان سوى معلومات قليلة متاحة تتعلق باإلنفاق احلكومي. وللقضاء 
على هذه الفجوة بدأت بعض األطراف من الدولة ومن خارج احلكومة يف إعداد ما يعرف باسم ملخص الموازنة، وهذه الوثيقة عبارة عن حتليل سهل 
الفهم عن اإلنفاق على اخلدمات العامة. وعادة تكون ملخصات املوازنة وثائق قصرية ال حتتوي على قدر كبري من املعلومات فضال عن اشتماهلا على 

رسائل حمدد لضمان إمكانية وصوهلا إىل املواطن العادي. وباإلضافة إىل ذلك متيل هذه امللخصات عندما تكون جيدة اإلعداد إىل االشتمال على 
تفسريات بصرية بسيطة للبيانات ذات الصلة.

وقد تكون هذه امللخصات ذات طبيعة عامة وهتدف إىل تقدمي تصور بصري عن إمجايل اإلنفاق احلكومي أو تركز على قطاعات حمددة مثل التعليم أو 
الصحة أو الرعاية االجتماعية، ويعتمد ذلك على ما ترغب املنظمة اليت تصيغ هذه امللخصات الرتكيز عليه. انظر اإلطار 21 لالطالع على مثال عن 

اجلزء اخلاص بالرسائل األساسية اليت يتضمنها ملخص املوازنة للرعاية االجتماعية يف موزمبيق.
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اإلطار 21: الرسالة األساسية في ملخص موازنة عام 2014 لقطاع الرعاية االجتماعية في موزمبيق 

ILO (2014) :المصدر

االتجاه: واصلت املوازنة املخصصة لقطاع الرعاية االجتماعية اجتاها قويا حنو النمو بداية من عام 2010 - بناء على - وبالتايل يستثىن املبلغ املخصص 
للدعم االجتماعي 2 )الذي يشمل الدعم العام للغذاء والوقود(. ويف عام 2014 أنفقت احلكومة مبلغ 3.9 ميتيكاي على الربامج، أي بزيادة 

48%فعلية )بعد طرح تأثري التضخم( عند مقارنة قانون موازنة الدولة لعام 2014 بقانون املوازنة لعام 2013.

وزن قطاع الرعاية االجتماعية في موازنة الدولة: عند النظر إىل الرعاية االجتماعية بدون الدعم سيمثل  املبلغ املتاح هلذا القطاع 1.64% من املوارد 
املتاحة من الدولة وفقا لقانون املوازنة لعام 2014، وهو األمر الذي يعزز االجتاه اإلجيايب الذي شهدته السنوات األخرية )يف عام 2012 بلغ »وزن« 

املبالغ املخصصة إىل وزارة شؤون املرأة والرعاية االجتماعية واملعهد الوطين للرعاية االجتماعية 0.97% من إمجايل النفقات(. وقياسا بالناتج احمللي 
اإلمجايل بلغت املوارد املخصصة لوزارة شؤون املرأة ورعاية االجتماعية واملعهد الوطين 0.74% من الناتج احمللي اإلمجايل املتوقع لعام 2014. وزادت 

النسبة ثالث أضعاف اعتبارا من عام 2010 حينما كانت ٪0.23.
التغطية ببرامج المعهد الوطني للرعاية االجتماعية: إذا استثنينا الدعم االجتماعي، سوف ينتج التطور اإلجيايب يف املخصصات لقطاع الرعاية 

االجتماعية  بشكل أساسي عن الزيادة يف خمصصات املوازنة لربامج احلماية االجتماعية اليت يديرها املعهد الوطين للرعاية االجتماعية، مما أتاح زيادة يف 
عدد األسر اليت متت تغطيتها و املبلغ احملول إىل كل مستفيد. ويف عام 2014، من املتوقع أن يتمكن املعهد من تغطية 427,384 من خالل براجمه، 

3 مما حتقيق معدل منو سنوي بني األسر اليت تغطيها الربامج بزيادة أكرب من 20% مقارنة مبا سبق على مدى السنوات السبع األخرية. وعلى الرغم من 
التقدم اإلجيايب فإن الرقم املستهدف من املستفيدين الذين يتوقع الوصول إليهم عام 2014 ال ميثل سوى 15% من األسر يف وضع الفقر يف موزمبيق.

قيمة التحويالت: مثلما حدث يف عام 2013 شهد عام 2014 تعديال، حدث تعديل يف قيمة مستويات برنامج الدعم االجتماعي األساسي 
(PSSB)، للتعامل مع معدل التضخم وتقلبات أسعار املواد الغذائية األساسية. وارتفعت قيمتها من 250 ميتيكاي يف عام 2013 إىل 280 ميتيكاي، 

وكان هذا هو املبلغ األساسي املدفوع لألسرة املكونة من فرد واحد )ويف عام 2012 كان املبلغ املخصص 130 ميتيكاي(. وميكن أن ترتفع القيمة لتبلغ 
550 ميتيكاي كحد أقصى لألسرة اليت تتألف من 4 أفراد. وزادت بدورها قيمة حزمة األغذية املقدمة من خالل برنامج الدعم االجتماعي املباشر )من 

960 ميتيكاي يف عام 2013 إىل 1200 ميتيكاي عام 2014(. وبذلك يف حالة برنامج الدعم االجتماعي األساسي ارتفعت قيمة التحويالت بنسبة 

12%، وهذه النسبة أعلى من معدل التضخم املسجل لعام 2013 )%7.5(.

أوجه الدعم االجتماعي: على العكس من زيادة املبالغ املخصصة لربامج احلماية االجتماعية حتت مظلة املؤسسة الوطنية  تراجع االجتاه إىل املخصصات 
املوجهة إىل الدعم االجتماعي )وهي ليست تصاعدية مبقدار حتويالت املؤسسة الوطنية(. حيث تراجعت أوجه الدعم االجتماعي من 4.6 مليار ميتيكاي 

يف عام 2013 إىل 2.6 مليار ميتيكاي يف عام 2014. وهذا يعين أنه ألول مرة منذ عام 2011، كان املبلغ املخصص لربامج املعهد الوطين للرعاية 
االجتماعية أعلى من املبلغ املخصص للدعم )كان املبلغ املخصص للدعم يف عام 2011 أكرب بست مرات من املبلغ املخصص لربامج املعهد(. ويف 

الوقت نفسه لوحظ أن الدعم املوجه لتغطية عجز الشركات احلكومية كان يصنف على أنه إنفاق على قطاع الرعاية االجتماعية. وينبغي بيان ضرورة عدم 
اعتبار هذا الدعم جزء من اإلنفاق على قطاع الرعاية االجتماعية.

اإلنصاف: مع مراعاة التوزيع اجلغرايف ملؤشرات الفقر والضعف، ال تزال هناك عالقة ضعيفة بني هذه املؤشرات وتوزيع املوارد من خالل برامج املعهد 
الوطنية للرعاية االجتماعية. وقد يشكل هذا أحد عوامل تعزيز أوجه التفاوت.

 ميكن حتميل امللخص الكامل للموازنة والطبعات الالحقة من خالل الرابط اآليت: 
 link:http://www.socialprotection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=49417
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مراقبة اإلنفاق الحكومي ورصده واإلشراف عليه 

5.6  الدروس المستفادة

يؤدي اجمللس التشريعي دورا مهما يف اإلشراف على إدارة املالية العامة وخصوصا من خالل تدقيق املوازنة تدقيقا سابقا والحقا.    •

ترتبط املخاطر االستئمانية بالغش والفساد وخماطر إهدار موارد املوازنة أو إنفاقها بشكل غري رشيد.  •

الشفافية واالتصال الفعال أمور ضرورية لضمان فهم املستفيدين واجلمهور بشكل عام أهداف بعض التدخالت اخلاصة.  •

يف البلدان اليت تعاين من ضعف تنفيذ املوازنة وآليات رصدها، ميكن أن تفيد آليات احلصول على تعقيبات من املواطنني يف الكشف عن   •
 املمارسات السلبية مثل إنشاء »املدارس الومهية« والبىن التحتية اليت توجد فيها عيوب ومشروعات األشغال العامة غري املكتملة والسرقات 

وإهدار املال العام«.

على الرغم من أن انضمام املزيد من األطراف يف عملية اختاذ القرار ال يضمن بالضرورة اختاذ قرار أفضل، قد ترتبط بعض اجلوانب اجلدلية   •
سياسيا باملستويات العالية من الشرعية والتعاون. 

تشجع عمليات احملاسبات التشاركية على حتقيق »املزيد من التحوط يف استغالل املوارد احلكومية.«   •

ملخصات املوازنة عادة عبارة عن حتليالت سهلة الفهم لإلنفاق على اخلدمات احلكومية تتيح  قدر حمدود من املعلومات والرسائل األساسية   •
وتشمل تفسريات بصرية بسيطة للبيانات ذات الصلة.
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 لمحة عامة 
عن املنهج الدراسي

 تنظم جمموعة مواد التعلم األساسية اخلاصة بربنامج ترانسفورم على هيئة قابلة إلعادة إنتاجها 
وتعكس لبنات البناء األساسية لنظام للحماية االجتماعية شامل ومرتابط.    

  والوحدات التدريبية اخلاصة بربنامج ترانسفورم املتوفرة يف الوقت احلايل مدرجة يف القائمة اآلتية.  
وال تزال الوحدات األخرى قيد اإلعداد وسوف تضاف إىل املنهج.

LEG  Legal Frameworks

S&I  Selection & Identification

ADM  Administration and Delivery Systems

COO  Coordination

GOV  Governance, Institutions & Organizational Structure

MIS  Management Information Systems & Approaches to Data Integration

FIN  Financing & Financial Management

M&E  Monitoring and Evaluation

 تتوفر مجيع املواد املتعلقة بربنامج ترانسفورم من خالل الرابط التايل:
http://socialprotection.org/institutions/transform
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ما برنامج ترانسفورم؟
ترانسفورم عبارة عن جمموعة مبتكرة من مواد التعلم بشأن إدارة أرضيات احلماية االجتماعية الوطنية يف أفريقيا. واهلدف األساسي من ترانسفورم هو بناء 

القدرة على التفكري النقدي وتنمية قدرات صناع السياسات واملمارسني على املستوى الوطين والالمركزي لتحسني تصميم نظم احلماية االجتماعية وكفاءهتا 
وفاعليتها. ويهدف برنامج ترانسفورم إىل تقدمي معارف رفيعة املستوى تناسب التحديات اليت تواجه البلدان يف املنطقة بل وتشجع الدارسني على ممارسة 

القيادة إلحداث التغيري والتحول يف نظم احلماية االجتماعية الوطنية.

لماذا برنامج ترانسفورم تحديدا؟
توجد العديد من املناهج يف جمال احلماية االجتماعية ولذا ميكن الوصول إىل أفكار ومفاهيم وهنج ووسائل أساسية. ومع ذلك فإن املؤسسات واألفراد 

يعانون من التعقيدات عند إعداد نظاما شامال وموسعا للحماية االجتماعية.

ويتطلب هذا التعقيد اعتماد هنجا حتوليا عند التدريب وتبادل املعارف.  فنقل املعارف ال يكفي مللء األدمغة. بل يتطلب األمر من الدارسني التعامل مع 
أوجه التعقيدات وحماكاة اإلبداع وتقدير التنوع والتفرد واملشاركة بروح امللكية، وكل هذه العناصر على نفس القدر من أمهية املعارف نفسها. وهتدف هذه 

اجملموعة من مواد التعلم إىل حتقيق ذلك بالضبط: ترانسفورم - تغري! 

 حصلت كل املادة العلمية اخلاصة بربنامج ترانسفورم مبا يف ذلك هذا الدليل على ترخيص مبوجب اإلصدار الرابع من الرخصة الدولية 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike. لالطالع على نسخة من هذا الرتخيص يرجى زيارة املوقع اآليت:   

 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

 transform_socialprotection@ilo.org :يمكن االتصال بمبادرة ترانسفورم على العنوان اإللكتروني اآلتي 
http://socialprotection.org/institutions/transform :أو بزيارة الموقع اآلتي

وضع برنامج ترانسفورم بناء على طلب من االتحاد األفريقي

وهو مبادرة مشتركة فيما بين الوكاالت
يدعمها في أفريقيا

ويمولها

 شركاء 
برنامج ترانسفورم 




