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 التوصيات الرئيسية 

تحسين رصد وحوكمة البرامج االجتماعية  .1
لتحسين اإلنصاف والكفاءة والفعالية في 

السياسات االجتماعية لتشجيع النمو الشامل  
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتطلب ذلك:  

رصد البرامج االجتماعية من منظور أوسع   )أ(
يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد  

 في ذلك؛  االجتماعيمرصد اإلنفاق يفيد 
ترسيخ ثقافة إجراء تقييم دوري للبرامج   )ب(

االجتماعية العامة، وتحديد مجاالت التحسين في  
تحديث  )ج(مختلف الوزارات المعنية بالقطاعات؛ 

نظام النقل العام من أجل ضمان الشفافية 
والكفاءة والجودة في تقديم الخدمات، وتحسين  

شمل ذلك برامج استهداف السكان المحتاجين، وي
النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، وتلبية 

احتياجات الشباب والنساء والفقراء والفئات 
السكانية المعرضة للمخاطر. وهذا ضروري، ليس 
فقط لتحسين النتائج، ولكن أيضًا لضمان إعمال  

 الحقوق األساسية للجميع. 
إعادة ترتيب أولويات التخصيص المتصلة  .2

ة في السياسة االجتماعية، مع  بالمجاالت الحيوي
مزيج متوازن من اإلنفاق الموجه نحو تحسين  

التنمية البشرية، ورأس المال البشري، والنمو  
تقييم المجاالت   )أ(االقتصادي. ويتطلب ذلك: 

االستراتيجية للنفقات العامة التي لها أثر في 
تحقيق التحول بما يتجاوز النفقات االجتماعية 

صحة والتعليم والحماية التقليدية على ال
االجتماعية، ويشمل مجاالت إنتاجية أخرى مثل  

توليد فرص العمل، وحماية البيئة، واإلسكان  
 والخدمات المجتمعية، والثقافة والرياضة؛ 

إعادة توجيه المخصصات إلى مجاالت أكثر   )ب(
 إنتاجية مثل إعادة التوازن إلى النفقات 

عات االجتماعية؛  الجارية والرأسمالية داخل القطا
تطبيق أداة محاكاة تمكينية يسترشد بها   )ج(

صانعو السياسات في تبّين سيناريوهات سياسات  
بما يتسق مع السياسة  النفقات االجتماعية العامة

 مرصد اإلنفاق االجتماعيالمالية العامة. ويتيح 
أداة محاكاة مفيدة جدًا يسترشد بها صانعو 

 ي هذا المجال. السياسات في وضع سياساتهم ف
  النفقات زيادة خالل من المالي الحيز تعزيز .3

  السياسات في الحاسمة المجاالت في االجتماعية
  واالنتقال والصحة الجيد التعليم مثل االجتماعية،
  على الصدمات إزاء المنعة لتحصين اإليكولوجي

. وكثيرًا ما يجبر خطر الوقوع في  المنظومة صعيد
براثن الدين الحكومات على اللجوء إلى حزم  
تقشف مالي، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للنفقات 

.  )يث كل من مستواها وجودتهاحمن (االجتماعية 
تحسين تعبئة  )أ ( :الحيز المالي تعزيزتطلب يو

اإليرادات المحلية من خالل زيادة تحصيل 
قييم القاعدة الضريبية، وتعزيز  الضرائب، وإعادة ت

اإلنصاف في الضرائب، واعتماد معدالت  
وضع  )ب(تصاعدية، ومعالجة أوجه القصور؛ 

سيناريوهات الستقرار الدين على األجل 
المتوسط، وكذلك أطر متوسطة األجل لإليرادات 

والنفقات متوسطة األجل، مع مراعاة أي حاجة  
د للمساعدة  إلى زيادة االقتراض الحالي أو الجدي

في توسيع الحيز المالي لتمويل أهداف التنمية 
تفعيل األدوات المبتكرة للتخفيف  )ج(المستدامة؛ 

من عبء الدين، مثل آلية مقايضة الديون بالعمل  
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المناخي وبتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي 
 أطلقتها اإلسكوا. 

معالجة التحديات المعقدة التي تواجه تخصيص   .4
تزايد  (يزانية لإلنفاق االجتماعي موارد الم

احتياجات السكان االجتماعية، وضبط الميزانية،  
والتصدي لعدم المساواة، بما في ذلك أوجه عدم 

واطن الضعف الناجمة المساواة بين الجنسين، ومَ 
،  )ر المناخعن األوبئة العالمية الجديدة، وتغيّ 

تحسين استهداف   )أ(ويتطلب ذلك ما يلي: 
تحسين  )ب(من البرامج االجتماعية؛  المستفيدين 

إعادة تخصيص النفقات االجتماعية لصالح 
قاعدة مشتركة لتحديد   )ج(اإلنفاق االستثماري؛ 

احتياجات الحماية االجتماعية التي تعزز 
 والمنعة. الشمول

تعزيز التدريب على المهارات، وتحفيز ريادة  .5
األعمال، وتشجيع البحث واالبتكار في قطاعات  
مثل التعليم والصحة والزراعة والبيئة والثقافة:  

توفير حوافز مالية وتعزيز  )أ(وهذا يتطلب: 
االستثمار في قطاعات جديدة توجد فرص عمل 

قطاع البيئة، والطاقة المتجددة، والزراعة (كبيرة 
تحسين نوعية التعليم والتدريب  )ب (؛ )العضوية

ف كيّ على المهارات في المرحلة بعد الثانوية للت
أكثر مع متطلبات سوق العمل، مع ما يترتب على 

ذلك من فوائد من حيث انخفاض معدالت البطالة  
تشجيع   )ج(وتدارك أوجه الضعف االجتماعي؛ 

البرامج التي توجد فرص عمل مباشرة لألفراد  
ذوي المهارات المنخفضة أو شبه الماهرين ولها  
رار تأثير كبير على إيجاد األصول اإلنتاجية على غ 

البرنامج الوطني لضمان العمالة الريفية في الهند؛  
ر  تحصين المنعة إزاء األزمات الوبائية وتغيّ  )د(

 المناخ والكوارث الطبيعية.
تحسين كفاءة نظام التدريب المهني لربط التدريب  .6

زيادة القدرة   ) أ( بسوق العمل عن طريق:  
تنويع   ) ب( االستيعابية لمراكز التدريب المهني؛ 

التدريب المهني لزيادة كفاءة النظام عروض  

رفع مستوى مؤسسات التدريب   ) ج( ومرونته؛  
 الطلب من سوق العمل.  طرفالمهني لتلبية شروط  

اإلسراع بإصالح اإلدارة المالية العامة من أجل   .7
توفير الخدمات االجتماعية  بينإعادة التوازن 

وضع  )أ(واالستقرار المالي الكلي، ويتطلب ذلك: 
ريق لتلك اإلدارة، تصمم بدقة، وتتضمن  خارطة ط

عملية متسلسلة لإلصالح، وتأخذ في االعتبار  
ظم القائمة، والموارد،  نقاط القوة والضعف في النُ 

 والقيود على اإلمكانات؛ 
إعطاء األولوية ألهم االختناقات في نظام   )ب(

اإلدارة المالية العامة ووظائفها التي تركز على  
تحسين آليات اإلبالغ عن  )ج(االمتثال المالي؛ 

بما في ذلك اإلبالغ عن األداء المالي (الميزانية 
تحسين البيانات وتحسين   )د (؛ ) وغير المالي

 نوعية المعلومات لدعم تصميم السياسات العامة. 
اإلسراع بتنفيذ عمليات لوضع الميزانيات تراعي  .8

المساواة بين الجنسين خالل دورة الميزانية، وفي 
ة الوطنية وفي جميع البرامج خطة التنمي

االجتماعية التي تقلص الفوارق بين الجنسين من  
خالل ضمان الحقوق، والحماية من العنف، وتكافؤ  

فرص الوصول إلى جميع القطاعات االجتماعية 
وخاصة سوق العمل حيث تستحق النساء الحق 

بوظائف الئقة. وتبرز الحاجة إلى مزيد من  
 جتماعية.التمويل لهذه المجاالت اال

التحول الرقمي بوصفه فرصة أساسية لتحقيق   .9
 :استهداف أدق وفعالية أفضل للنفقات االجتماعية

قد تحّسن التحويالت االجتماعية الرقمية   )أ(
  ؛كفاءة التدخالت العامة لصالح األسر المحتاجة

يؤدي التحول الرقمي في اإلدارة الضريبية   )ب(
اء الحكومة إلى زيادة اإليرادات الضريبية وإعط

الحيز المالي الالزم لالستثمار في الخدمات 
يتيح التحول الرقمي  )ج( ؛االجتماعية األساسية

قدرات جديدة للكشف عن ممارسات الفساد  
ورصدها، وصوالً إلى مكافحتها، عالوة على زيادة  

 الشفافية والكفاءة. 
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مرصد اإلنفاق  تنفيذ سياسة تواصل جيدة بشأن  .10
تحسين موضع   ) أ(أجل: ، وذلك من االجتماعي

 تونس على الترتيب الدولي للشفافية المالية؛  
تحسين األداء من حيث البيئة والمسائل   )ب(

االجتماعية والحوكمة، ما قد يؤثر إيجابًا في 
الجدارة االئتمانية لتونس، ال سيما وأن معظم 

فيتش، (وكاالت التصنيف االئتماني الرئيسية 

أدرجت معايير البيئة   )وستاندرد آند بورز، وموديز
 والمسائل االجتماعية والحوكمة في ما تجريه  

 من عمليات للتصنيف االئتماني السيادي؛  
لتعبئة   مرصد اإلنفاق االجتماعياستخدام  )ج(

التمويل من خالل التعليقات بشأن المساعدة  
اإلنمائية الرسمية والتعهدات المتعلقة بالمناخ من  

 البلدان المتقدمة النمو.
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 مقدمة 

تشتد الضغوط الناجمة عن ضيق الحيز المالي 
فيها وتحديات االستدامة في المنطقة العربية، بما 

تونس، ما يؤكد الحاجة إلى االستثمار في التحول  
.  1الهيكلي والتنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة 

وتشمل التحديات األساسية الشائعة في المنطقة 
على نحو يتسق مع كل� من معايير  توجيه اإلنفاق العام 

االستدامة المالية الكلية، وأولويات التنمية 
يس الشأن، في هذا السياق، مجرد . ول 2االجتماعية 

زيادة في مجمل اإلنفاق العام بما يحّسن نواتج التنمية 
 في المستطاع   إذا كان االجتماعية والبشرية، بل تبّين ما  

ربط النفقات بأولويات التنمية االجتماعية الرئيسية 
وبالمستفيدين منها، من خالل المواءمة مع مقاصد 

ما أمكن، فيصبح التأثير أهداف التنمية المستدامة حيث
.  3على نتائج التنمية االجتماعية والبشرية أكثر وضوحاً 
وبدون أداة مناسبة لربط النفقات االجتماعية العامة 

بمجملها، لن تكون الطريقة الحالية إلدارة اإلنفاق 
يلبي التطلعات، ما سيهدد   إلى الحد الذي مستدامة  

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

من درجة فعالية اإلنفاق االجتماعي مدى  ويتبين
خيارات اإلنفاق، وكفاءة هذه الخيارات من  صالحية 

حيث االتساق مع سياسات االقتصاد الكلي والحيز 
 

1 ESCWA, 2017. Rethinking Fiscal Policy for the Arab Region, pp. 1-132. Beirut: United Nations Economic and 
Social Commission for Western Asia. 

2 ESCWA, 2019. Social Expenditure Monitor for the Arab States: A Tool to Support Budgeting and Fiscal Policy 
Reform (pp. 1-35). Beirut: United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. 

3 ESCWA, 2017 . 
4 ESCWA, 2017. Rethinking Fiscal Policy for the Arab Region, pp. 1-132. Beirut: United Nations Economic and 

Social Commission for Western Asia. 
5 ESCWA, 2019. Social Expenditure Monitor for the Arab States: A Tool to Support Budgeting and Fiscal Policy 

Reform (pp. 1-35). Beirut: United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. 

، تزداد  ة. ومع اشتداد الضغوط المالي4المالي المتاح
صعوبة تلبية احتياجات المجتمع ضمن الميزانية  

 المقررة، فتنشأ الحاجة إلى رصد اإلنفاق العام، 
وال سيما النفقات االجتماعية. وتساعد آلية متكاملة،  

، على تحسين الكفاءة مرصد اإلنفاق االجتماعيمثل 
والفعالية في عمليات تخصيص الميزانية، بما يراعي 

االجتماعية وأهداف التنمية أولويات التنمية 
 .5المستدامة

وهيكلية هذه الورقة هي على النحو التالي: يتضمن 
القسم الثاني لمحة عامة عن األداء المالي الكلي في 

. 19-تونس والوضع المالي في سياق جائحة كوفيد
جتماعية ويتطرق القسم الثالث إلى مفهوم النفقات اال

في سياق أهداف التنمية المستدامة، ويستكشف 
مرصد  النتائج الرئيسية من ربط ميزانية تونس بإطار 

، مع إجراء مقارنة باألطر األخرى.  اإلنفاق االجتماعي
ويركز القسم الرابع على االتجاهات العامة، ومكونات 

مرصد اإلنفاق  النفقات االجتماعية استنادًا إلى إطار 
مجاالت  ، ويضيء على أهم اعتبارات االجتماعي

، والتحديات التي تواجه كل مجال. ويشتمل  اإلنفاق
القسم الخامس على تحليل للنفقات االجتماعية لدى  

، في القسم  السكان المستفيدين، ويقدم بعد ذلك



2 

تحليالً لكفاءة اإلنفاق االجتماعي، مع دراسة   السادس،
لقسم السابع ثار المترتبة على السياسات. ويناقش الآل

اإلصالحات الرئيسية للميزانية المنفذة في تونس 

وأهميتها لتحسين فعالية وكفاءة اإلنفاق االجتماعي، 
ويؤكد القسم األخير النتائج العامة، ويختتم باإلشارة 

إلى النتائج الرئيسية. 
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 لمحة مالية كلية: الحيز المالي المحدود  .1
 يقيد النفقات االجتماعية العامة 

 األوضاع االقتصادية الكلية  ألف.
 19-في سياق كوفيد

االقتصاد التونسي  قد تضرر ، 2011منذ ثورة عام 
بصدمات داخلية وخارجية متعددة وشديدة، هددت  

أداءه المالي الكلي واستدامته. وال يزال االقتصاد 
مثقالً بأوجه الخلل المالي التي تخّيم على اآلفاق  

االجتماعية واالقتصادية بانعدام اليقين. داخليًا، تشهد  
االنتخابات الرئاسية،  (تونس ضغوطًا سياسية عدة 

، وتهديدات أمنية، )تغييرات الحكومية المتكررةوال
االضطرابات االجتماعية  (وضغوطًا اجتماعية 

وإضرابات المطالبة باألجور وفرص العمل، والمطالبات  
. )العملبزيادة التحويالت االجتماعية وإيجاد فرص 

وخارجيًا، شكلت الزيادات في أسعار السلع األساسية 
الصرف، عبئًا طال  والنفط، عالوة على انخفاض سعر

بالدرجة األولى. وقد شهدت اآلونة األخيرة   الدعم
تفاقمًا في الضغوط االجتماعية واالقتصادية في النمو 

صدمة مزدوجة   التي أحدثت 19-بعد جائحة كوفيد
 على طرفي العرض والطلب.

للنمو  أكبر محرك، كان 2014-2011خالل الفترة 
ب الزيادات  االقتصادي في تونس هو االستهالك بسب

المستمرة في متطلبات األجور العامة. ورغم أن الفترة 
شهدت بعضًا من التعافي، إال أنه لم يرَق  2014-2019

بسبب   ، بل وقع بعض التراجعإلى التوقعات األولية
تباطؤ االستثمار، على الرغم من اإلصالحات المعتمدة  

 التجارية لتحسين مناخ األعمال 2016منذ عام 
 

6 https://www.ifpri.org/publication/impact-covid-19-tunisias-economy-agri-food-system-and-households . 

لكن كان هناك بعض  مبادرات الخاصة. وتعزيز ال
نتيجة  مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية في تحسن ال

 قطاعات. بعض الفي  للتقدم المحرز

تباطؤ وتيرة النمو االقتصادي في تونس يهدد مسار  
وقوع أزمة جائحة   بعدالتنمية في المستقبل، ال سيما  

وظل النمو االقتصادي غير   مديدة وغير مسبوقة.
  بتقلص شديدلسنوات، فتسببت الجائحة مستدام 

في المائة، نتيجة للوقع الثقيل  8.7، بلغت هفي
تدهور و للصدمات على كل من طرفي العرض والطلب

انخفاض   وتسبب. من جراء ذلك النشاط االقتصادي
عودة  مع ، 2020نصيب الفرد من الدخل في عام 

تراجع القوة الشرائية وفقدان الدخل  بالتضخم، 
بين األسر الحضرية المرتفعة والمنخفضة  (الشخصي 

، وكذلك دخل الشركات. ونتيجة لذلك،  6)الدخل
،  2020انخفض تحصيل اإليرادات الضريبية في عام 

 . المتاح للحكومة ما حد من الحيز المالي

التعافي،   جهودالمنعة االقتصادية  أعاق ضعف
القدرة على تلبية احتياجات اإلنفاق   وأضعف

ضيق الحيز   وحد�  اعي استجابة للصدمات.االجتم
كلفة التمويل،   وزادالتدخالت االجتماعية، من المالي 

وأنفق  في وقت شّحت فيه موارد التمويل الخارجي. 
  )مليار دوالر 1.7ما يعادل (دينار  اتمليار 5أكثر من 
لتدابير االستثنائية التي اتخذت اعلى  2020في عام 

لشركات التي تعاني  للحفاظ على الوظائف ودعم ا
صعوبات بسبب الجائحة. وقد اتخذ مسار التعافي في 
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 ، ولكن"V"حرف الناشئة شكل / االقتصادات المتقدمة
أي أن المسار  (تونس لم تتمكن من تحقيق التعافي 

فتزايدت البطالة كثيرًا بحوالي ، "L"اتخذ شكل حرف 
  )2021في الربع الثالث من عام  في المائة 18.4

 عالوة على ضغوط التضخم. 

 على الرغم من أن عجز الحساب الجاري تقلص 
 بسبب انخفاض الواردات، إال أنه   2020في عام  

، وسجلت زيادة حادة في العجز المالي ظل كبيراً 
 ًا مرتفع   والدين العام. وتواجه تونس عجزًا مالياً 

تدابير االستجابة  تسببت ، وقد  2010منذ عام  

زيادة اإلنفاق ب   19- للتخفيف من تأثير كوفيد 
 9.6العجز المالي إلى   زاد االجتماعي والصحي، ما  

، 2020في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  
وعلى .  2022و   2021في عامي    يتوقع أن ينخفضو 

 حادًا مدفوعًا ، سجل الدين العام ارتفاعاً نحو مماثل 
، فوصل إلى بالدرجة األولى باالقتراض الخارجي 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام   77.8
 في المائة   90.1، ثم إلى  2020

، ويتوقع له 2021في قانون الموازنة التكميلية لعام  
 2022في المائة في عام    82.6أن ينخفض إلى  

.)2  الشكلو 1 الشكل(

 كنسبة من النا�ج المحلي اإلجمالي تزايد العجز المالي وعبء الد�ن العام  . 1  الشكل 

 

 . Data from Ministry of Finance of Tunisia المصدر:
 . هو قانون الميزانية التكميلية السنوية LFC ،هو قانون الميزانية السنوية  LF مالحظة:
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 مجموع الد�ن العام  هيكل . 2  الشكل 

 

 . Data from Ministry of Finance of Tunisia المصدر:
 . هو قانون الميزانية التكميلية السنوية LFC ،هو قانون الميزانية السنوية  LF مالحظة:

 اإليرادات الض���ية كنسبة مئوية من النا�ج المحلي اإلجمالي  . 3  الشكل 

 

  . Data from Ministry of Finance of Tunisia المصدر:
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 اإليرادات الض���ية (بالنسبة المئوية) هيكل . 4  الشكل 

 

 . Data from Ministry of Finance of Tunisia المصدر:

 

فقدان النمو االقتصادي إلى فقدان للدخل،  أفضى 
ولذا كان تحصيل اإليرادات متواضعًا ومحدودًا 

بحيث ال يغطي التمويل الالزم لعجز الميزانية 
على   . 19- يف عبء الديون خالل جائحة كوفيد وتخف 

الرغم من تحسن اإليرادات الضريبية في السنوات 
الماضية نتيجة للضرائب غير المباشرة على السلع  
والخدمات، مثل ضريبة القيمة المضافة، ولزيادة  

تراجعت اإليرادات منذ بداية  إيرادات ضريبة الدخل،
الجائحة بسبب التدابير المالية المعتمدة التي أخرت 

الشركات وإعادة جدولة  مدفوعات ضريبة الدخل و
سداد المتأخرات الضريبية. واتساقًا مع اإلطار 

-2021التمويلي الجديد المتوسط األجل، للفترة 
خذت تدابير ضريبية لتحقيق انتعاش فوري ، اتُ 2023

في المائة   10للمالية العامة لتحسين اإليرادات بنسبة 

مليون دينار في  38,727، وتصل إلى 2021في عام 
من خالل إصالحات مختلفة تركز على  2023عام 

 توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الرسوم.

  تونس في برزت ،19-كوفيد لجائحة ألثر ونتيجة
 على والحفاظ األفراد لدعم إضافية مالية احتياجات
 هذه قيست ما وإذا .للشركات المالي االستقرار

  البالغ المالي، للدعم العالمي بالمتوسط االحتياجات
 لعام اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 23.3
 قيست إذا أما. دوالر مليار 8.8 قيمتها فستبلغ ،2020

 في 6.8 البالغ المتوسط، الدخل بلدان في بالمتوسط
 القيمة فستبلغ اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة

 البلدان بمتوسط مقارنة  دوالر مليار 1.6 حوالي
 . )5 الشكل( الدخل المتوسطة
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 (مليار دوالر أم��كي) الدعم المالي الحكومي واالحتياجات المالية اإلضافية  . 5  الشكل 

 

 ./United Nations COVID-19 Stimulus Tracker https://tracker.unescwa.org المصدر:

 في تونس مجموع اإلنفاق العام . 6  الشكل 

 

 . Data from Ministry of Finance of Tunisia المصدر:

 

 أنماط اإلنفاق العام في تونس  باء.

  الشكل( 2014اإلنفاق العام في تونس منذ عام  تزايد
  2020في عام   وسجل زيادة حادة )7 الشكلو 6

في المائة  37.6(مليار دينار تونسي  41.4ليصل إلى 

 
 ، وال تتوفر بيانات حديثة متاحة للمجموعات األخرى من البلدان. 2020إلى البيانات األخيرة لتونس في عام  اً استناد 7

على مدى سنوات، ظل   .7)من الناتج المحلي اإلجمالي
في تونس مماثالً ألنماط البلدان  العاماإلنفاق 

في المائة من الناتج  30المتوسطة الدخل، بمتوسط 
المحلي اإلجمالي. وهو أقل بكثير من المتوسطات في 

المنطقة العربية والعالم. 
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 مجموع اإلنفاق العام، المعايير، نسبة مئوية من النا�ج المحلي اإلجمالي  . 7  الشكل 

 

 .IMF WEO April 2021. Data is for 193 Countries المصدر:

 

يتبين من هيكل اإلنفاق الحكومي المركزي في تونس  
بعض الجمود في الميزانية، في كل من النفقات 

على الحيز المالي   الجارية والرأسمالية، ما يؤثر سلباً 
  ة.على تمويل االستثمارات االجتماعي ة البلدوقدر
استمر تخصيص قدر كبير من إنفاق الحكومة   وقد

األجور والرواتب  (المركزية للنفقات الجارية 
، مع تزايد في نسبة هذه )والتدخالت االجتماعية

لتصل إلى ما يقرب من   2016المخصصات منذ عام 
   .)8 الشكل( 2020/ 2019في المائة في سنة  80

وأما النفقات الرأسمالية، فقد بقيت منخفضة  
في المائة. وقد لوحظ أن   20ومستقرة عند حوالي 

نسب المخصصات بقيت على حالها خالل الجائحة في  
، ولكن مع ضيق في الحيز المالي نتيجة  2020عام 

ن. وقد تزايدت النفقات العامة أيضًا لعبء خدمة الديو
بسبب الزيادة المّطردة في مجموع األجور العامة، 

 الدعموكذلك، وإن بدرجة أقل، نتيجة لتزايد 

 
 ./https://tracker.unescwa.org :يتوفر استعراض لجميع تدابير استجابات السياسية العامة للجائحة على الموقع التالي 8

في  7.6ما نسبته  إلى(ومجموع التدخالت العامة 
. ومن المتوقع أن  )المائة من الناتج المحلي اإلجمالي

   2022تستمر أنماط اإلنفاق العام هذه في عام 
 . )9 الشكل(

، 198-كجزء من سياسات االستجابة لجائحة كوفيد
أعلنت تونس عن خطة طوارئ اجتماعية واقتصادية  

، قيمتها  2020مارس / في آذار لألفراد والشركات
في المائة من الناتج المحلي  2.7(حوالي مليار دوالر 

. واعتمدت الخطة تدابير مالية  )2020اإلجمالي لعام 
مثل المساعدة النقدية لألسر المعرضة (مباشرة 

للمخاطر، وتدابير التأمين كإعانات البطالة لدعم  
  )العمال المشار إليهم بأنهم عاطلون عن العمل

مثل المدفوعات  (اشرة  والتدابير المالية غير المب
بل الضريبية المتأخرة، وتخفيض سعر الفائدة من قِ 

 .)المركزي التونسي المصرف
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 (بالنسبة المئوية)، 2021-2011نفقات الحكومة المرك��ة حسب االستخدامات االقتصادية للفترة  . 8  الشكل 

 

 .Data from Ministry of Finance of Tunisia, excluding treasury funds المصدر:

 والتحويالت، مليون دينار تونسي الدعم اإلنفاق العام على  . 9  الشكل 

 

 . Data from Ministry of Finance of Tunisia and IMF Article IV, 2021 المصدر:
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ما هي النفقات االجتماعية العامة في إطار   .2
 أهداف التنمية المستدامة؟

 المفهوم والتع��ف  ألف.

ويتوّقف    ، يختلف مفهوم النفقات االجتماعية بين البلدان 
على التقدم الذي يحرزه البلد في أولويات التنمية  

االجتماعية. وفي أفضل األحوال، يهدف اإلنفاق  
إلنسان من خالل  ل االجتماعي إلى تحقيق أقصى رفاه  

وال  حصوله على الخدمات الجيدة والحماية االجتماعية،  
خطة التنمية    تشدد في المجاالت التي    يما الخدمات س 

لجميع. والنفقات  ل   ها وصول   على   2030المستدامة لعام  
تعزز    " استثمارات اجتماعية " االجتماعية المناسبة هي  
. وعلى الرغم من أن  9النمو الشامل والمستدام 

مخصصات اإلنفاق تغطي مجموعة كبيرة من القطاعات  
مات كثيرة عن كفاءة وفعالية  معلو   ال تتوفر االجتماعية،  

هذه المخصصات من حيث إمكانية الحصول على  
الخدمات المقدمة ونوعيتها، وما إذا كانت مستويات  

  رة في لالحتياجات المتغيّ اإلنفاق هذه تستجيب  
 االقتصاد الكلي والمالية العامة. 

ومفهوم اإلنفاق االجتماعي، بحد ذاته، يختلف من 
وتجدر    والتعريف وتوفر البيانات.حيث المفهوم 

اإلشارة إلى أن منظمات دولية عدة وضعت مقاييس  
مختلفة لإلنفاق االجتماعي، ولكن هذه المقاييس ظلت  

 محصورة بجوانب محددة من الحماية االجتماعية  
للبعد االجتماعي. أحد المقاييس    واسعاً   وال تغطي تعريفاً 

العالمية هو اإلنفاق الحكومي من الميزانية على الصحة  
والتعليم والحماية االجتماعية، الذي يصدره صندوق  

 
9 ESCWA 2017; ESCWA 2019 . 

 . مرصد اإلنفاق االجتماعيللمقارنة بين مقياسي اإلنفاق الحكومي و  Sarangi and others, 2021الرجوع أيضًا إلى  10
 . 8ألف؛ والهدف -2باء و-1؛ المقصدين  67و 20، الفقرتين A/RES/70/1على سبيل المثال، الرجوع إلى  11

. ويسّلم صندوق النقد الدولي  (IMF, 2020)النقد الدولي  
بأن بعض أنواع اإلنفاق قد يكون له عنصر اجتماعي،  

من اإلنفاق    " أدنى " ى أنها  ما ينظر إليها عل   ولكن غالباً 
العام المصمم تصميمًا جيدًا، مثل فاتورة أجور القطاع  

عتمد فيها آلية استهداف غير  التي قد تُ   ، الدعم العام أو  
فعالة. وال تتوفر بيانات تقارن بين البلدان عن هذه  

األنواع من النفقات. وال يأخذ تعريف صندوق النقد  
ي االعتبار حماية  الدولي للصحة والسالمة والبيئة ف 

اإلسكان والسالمة االجتماعية، رغم أهميتهما لتحقيق  
 . ) 1 الجدول( العديد من أهداف التنمية المستدامة  

إلسكوا، أوسع  الذي تصدره ا   ، مرصد اإلنفاق االجتماعي و 
نطاقًا، وهو متسق مع أهداف التنمية المستدامة، ومرن  

يمكن تكييفه بحسب الخصائص الوطنية. ويعالج  
المرصد بعض ثغرات مقياس اإلنفاق الحكومي على  

الصحة والتعليم والحماية االجتماعية، خاصة وأن  
ه ألغراض  التحويالت العامة من الميزانية ينبغي أن توج� 

سع نطاقًا، بما يأخذ في االعتبار أهداف  اجتماعية أو 
التنمية المستدامة التي التزمت بها الدول األعضاء في  

. واإلنفاق العام وسيلة هامة  10األمم المتحدة كافة 
الموارد والخدمات، وتكافؤ الفرص    ى لتعميم الوصول إل 

للجميع، وضمان عدم إهمال أحد. ويؤكد إطار أهداف  
التنمية المستدامة صراحًة على أهمّية االستثمارات  

االستراتيجية في القطاعات االجتماعية في دفع عجلة  
. كما اعتمدت الدول األعضاء  11النمو الشامل والمستدام 

الة االجتماعية في  في اإلسكوا إعالن تونس بشأن العد 
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المنطقة العربية في الدورة الثامنة والعشرين لإلسكوا  
، وأعادت فيه  ) 2014سبتمبر  / أيلول   18- 15تونس،  ( 

التأكيد على التزامها بالعدالة االجتماعية كقيمة جوهرية  
في الثقافة العربية واإلسالمية، وركنًا أساسيًا لبناء  

أيضًا    مجتمعات آمنة ومتالحمة ومزدهرة. وتعهدت 
بتحقيق المساواة واإلنصاف، وتشجيع دور المجتمع  

 المدني في صنع القرار والمشاركة. 

تشمل  " الخلفية، يقّدم المرصد التعريف التالي:    إزاء هذه 
النفقات االجتماعية المعامالت في شكل بضائع وخدمات  

المجتمعات المحلية، استنادًا  و مقّدمة إلى األفراد واألسر  
غير قائم على السوق، ولكن أيضًا من  أوالً إلى أساس  

والمنح واإلعفاءات    12الدعم خالل وسائل تحويل مثل  
. ويتوسع في الشرح  " الضريبية وغيرها من التحويالت 

مفيدًا بأن أي تدبير في إطار النفقات االجتماعية يجب أن  
تحديد وجهة    ) أ ( " يسترشد بالهدفين التوجيهيين التاليين:  

االجتماعية والتنمية الشاملة  النفقات لصون العدالة  
للجميع، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتحسين التنمية  

تحديد وجهة النفقات لتعزيز رأس المال    ) ب ( البشرية؛  
البشري واالبتكار، وتعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز  

 . 13" النمو االقتصادي المستدام 

ت  هذه النفقا   مرصد اإلنفاق االجتماعي ويصنف إطار  
الصحة والتغذية؛    (2)التعليم؛    (1)ضمن سبعة أبعاد:  

التدخالت في    (4)اإلسكان والمرافق المجتمعية؛   (3)
الحماية    (5)سوق العمل، وبرامج إيجاد فرص عمل؛  

الفن والثقافة    (6)زارع؛  لمَ ا   ومساعدة االجتماعية والدعم  
وتغطي األبعاد    .)1 الجدول(  البيئةحماية    (7)والرياضة؛  

جميع النفقات العامة التي لها غرض اجتماعي وتشتمل  
 

  الدعم عد ترشيد من الميزانية العامة لغرض اجتماعي. ويُ  الدعم  اأتي هذيالعام،  الدعمبغض النظر عن تدني الفعالية في آلية استهداف  12
للتخلي عن مقولة إن   كافياً  وتوجيهه إلى الفئات األكثر احتياجًا أحد المجاالت الرئيسية إلصالح اإلنفاق االجتماعي، ولكن هذا ليس سبباً 

 .)ESCWA, 2017انظر (كنفقات اجتماعية  حسبيال ينبغي أن  الدعم
13 ESCWA, 2019 . 
يل بشأن الربط بين اإلنفاق على أهداف التنمية المستدامة وبين تصنيف  لمزيد من التفاص Sarangi and others, 2021الرجوع إلى  14

 مهام الحكومة. 
15 ESCWA, 2019 . 

  2030على غايات تتقاطع مع ما ترمي إليه خطة عام  
من    47لي  أي حوا ( من حيث تحسين الوصول أو تعميمه  

  ) مقصدًا من مقاصد أهداف التنمية المستدامة   169أصل  
(E/ESCWA/EC.6/2019/8/Rev.1) . 

بين هذه النفقات، من    مرصد اإلنفاق االجتماعي ويربط  
الميزانية، بالهدف من اإلنفاق والمستفيدين منه، مصنفة  

حسب النفقات الجارية والرأسمالية. وقد صممت  
الغرض من اإلنفاق  المؤشرات ضمن كل ُبعد لربط  

بالسكان    ) هو نوع الخدمة االجتماعية؟  ما  أو: ( 
.  ) أو: من يستفيد من الخدمات االجتماعية؟ ( المستفيدين  

كما يساعد تصنيف النفقات الجارية والرأسمالية حسب  
كل مؤشر على تحليل اإلنتاجية والنمو في إطار  

االقتصاد الكلي. يتسق الغرض من اإلنفاق مع تصنيف  
مهام الحكومة، كما ُيدرج المستفيدون ضمن فئات  

مصنفين حسب نوع  ( األطفال والشباب والبالغين  
؛ والمسنين؛ واألشخاص ذوي اإلعاقة أو المرضى  ) الجنس 

أو المعرضين لخطر    أو الناجين؛ والمهمشين اجتماعياً 
اإلقصاء االجتماعي والالجئين والمهاجرين؛ واألسر  

عم المالي أو العيني؛ وكذلك  المعيشية المستفيدة من الد 
المجتمع ككل مثل اإلنفاق على السلع والخدمات العامة  

واالستثمارات على األصول غير المالية التي ليست  
. وتهدف  14حصرًا ألي مجموعة سكانية محددة 

المؤشرات إلى تحديد أولويات التنمية االجتماعية  
الحاسمة في المنطقة العربية، وتمثل خطوة ملموسة  

و المواءمة بين التخطيط لتدخالت السياسة  نح 
االجتماعية، وسياسة الحيز المالي من جهة، وبين  
الميزانيات الوطنية وسياسة االقتصاد الكلي من  

 . 15أخرى  جهة 
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 لنقد الدولي إلسكوا وصندوق اتع��ف االنفقات االجتماعية وفقًا ل . 1  الجدول 
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صندوق النقد الدولي  
(اإلنفاق الحكومي  

والتعليم  على الصحة 
 والحماية االجتماعية)

 غير مسجل  غير مسجل  مسجل   غير مسجل  غير مسجل  مسجل  مسجل 

 اإلسكوا 
مرصد اإلنفاق  (

 )االجتماعي
 مسجل  مسجل 

مسجل باإلضافة  
إلى نفقات  

الحضري   التنقل
واتصال المناطق  

 الريفية بالطرق 

 مسجل 

اإلعفاءات  [
الضريبية:  

 ] مسجلة 

 مسجل 

باإلضافة إلى  
نفقات دعم  

الوقود والكهرباء  
 واألمن الغذائي  

 مسجل  مسجل 

 . ESCWA 2019, IMF Government Finance Statistics Manual 2014 :المصدر
 

مرصد اإلنفاق  إلى منهجية    ونتيجة لذلك، واستناداً 
الصحة  سب الفارق بين اإلنفاق على  ت ، يك االجتماعي 

والتعليم والحماية االجتماعية وبين النفقات  
االجتماعية أهمية ألن اإلنفاق، وفقاً لمرصد الحماية  

االجتماعية، أعلى بكثير من اإلنفاق على الصحة  
والتعليم والحماية االجتماعية، ما يشير إلى أن  

تقييم النفقات االجتماعية يتبع نهجاً واقعيًا  
 ومتكامالً. 

: تونس  الجتماعية العامةالنفقات ا باء.
 إزاء المناطق العالمية

 على  العامة   االجتماعية   النفقات   ت تراوح   تونس،   في 
 12  نسبتي   بين   االجتماعية   والحماية   والتعليم   الصحة 

 الفترة   خالل   اإلجمالي   المحلي   الناتج   من   المائة   في   13و 
 االجتماعية  النفقات   تقريبًا،  يعادل، ما   ، 2019- 2014

وأداء .  الفترة   هذه   خالل   المتوسط   الدخل   بلدان   لدى 
 إذ ،  النفقات االجتماعية العامة تونس جيد من حيث  

ووصل إلى   2017في المائة في عام   13.2ارتفع إلى  

. والمعدل )10 الشكل(   2019في المائة في عام   12.8
في كل من تونس والبلدان المتوسطة الدخل قريب من 

في المائة من الناتج المحلي   14  البالغ   المتوسط العالمي 
 .2019اإلجمالي في عام  

 النفقات االجتماعية العامة  جيم.
لصحة  في تونس: اإلنفاق العام على ا

والتعليم والحماية االجتماعية إزاء  
 النفقات االجتماعية العامة 

في   20كانت حصة النفقات االجتماعية العامة تساوي 
، وهي 2019المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  

أعلى بكثير من اإلنفاق على الصحة والتعليم والحماية 
تالف  ويرجع الفارق في اإلنفاق إلى االخ االجتماعية.  

في التأطير والتصور بشأن النفقات االجتماعية نفسها. 
على سبيل المثال، يشمل اإلنفاق على الصحة والتعليم 

باستثناء ( والحماية االجتماعية هذه المجاالت فقط  
النفقات   نهج ، في حين ينظر  ) الدعم واإلعانات

االجتماعية في أبعاد إضافية مهمة لها تأثير على الرفاه 
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االجتماعي والتنمية االقتصادية وتحقيق جميع أهداف 
التنمية المستدامة. ورغم أن اإلنفاق على التعليم 

والصحة والتغذية سجل قيمًا متساوية على كل من 
نهج و نهج الصحة والتعليم والحماية االجتماعية  

تماعية، فإن اإلنفاق على الحماية النفقات االج 
زارع يكاد يصل إلى لمَ ومساعدة اوالدعم    االجتماعية 

 . )11 الشكل(االجتماعية النفقات    ضعف 

قات  ، بلغ نصيب الفرد من النف 2019في عام  
   691.5االجتماعية العامة في تونس ما يعادل  

وهو أعلى من بلدان تندرج ضمن فئة    دوالر أمريكي، 
 الشكل(الدخل نفسها، مثل األردن ومصر والمغرب  

دوالر في    746.5وقد ارتفعت هذه الحصة إلى    .)12
  2021دوالر في عام    707.1لتصل إلى    2020عام  

(SEM, 2021) . 

على الصحة والتعليم والحماية االجتماعية كنسبة من النا�ج المحلي اإلجمالي:   ةالعام ةاالجتماعي النفقات . 10  الشكل 
 تونس إزاء المناطق العالمية 

 

 .IMF Government Finance Statistics (GFS) المصدر:

(كنسبة مئوية   2019في تونس،   مرصد اإلنفاق االجتماعيمقياس صندوق النقد الدولي مقابل مقياس  . 11  الشكل 
 من النا�ج المحلي اإلجمالي) 

 

 .ESCWA Social Expenditure Monitor and IMF Government Finance Statistics (GFS) المصدر:
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 (بالدوالر األم��كي)  2019الفرد من اإلنفاق االجتماعي،  نصيب . 12  الشكل 

 

 .IMF Government Finance Statistics (GFS) المصدر:
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في تونس:  مرصد اإلنفاق االجتماعي .3
 هيكلاالتجاهات العامة وال

  2014منذ عام  ةالعام ةاالجتماعي ت النفقاتتزايد
  2021مليار دينار تونسي في عام  25.3 تحتى بلغ
في المائة من تقديرات الميزانية ونسبة  60.7أي نسبة 

تج المحلي اإلجمالي في العام في المائة من النا 21.1
 النفقاتوهذا التزايد في  .)13 الشكل(نفسه 

مطالب المواطنين في سياق  ة يأتياالجتماعي
،  الطامحين إلى تحسين جودة الخدمات االجتماعية

بعد الثورة التونسية والجائحة. وتقر خطة  سيما  ال
ة إلى إعطاء بالحاج )2020-2016(التنمية الوطنية 

ذلك الحد من  في األولوية للنفقات االجتماعية، بما
الفقر، وزيادة فرص العمل وتعزيز الحماية االجتماعية،  

ودعم األشخاص ذوي اإلعاقة، وتحسين نوعية 
التعليم والتدريب، عالوة على اإلنفاق على الرياضة 
والثقافة وحقوق المرأة واألسرة. ويتبين من قانون  

  2022وقانون المالية لعام  2021عدل لعام المالية الم
سيما فيما يتعلق   تكريس الدور االجتماعي للدولة، ال

 بتزايد توجيه االستثمار العام نحو التعليم والصحة. 

في   81 النفقات االجتماعية الجاريةيمثل إجمالي 
،  2020في عام مجموع النفقات االجتماعية المائة من 

ويرجع  .)14 الشكل(  لالستثماراتمما يترك القليل 
ارتفاع حصة النفقات الجارية إلى متطلبات األجور 

والتدخالت االجتماعية العامة خالل األزمة الصحية  

 
في المائة في عام   21ومن حيثية مطلقة، تشير التقديرات إلى تناٍم في اإلنفاق على الصحة العامة، على المستوى المركزي، بنسبة  16

 .2021في المائة في عام  5وبنسبة  2020

ذ اكتظت  الخدمات الصحية للمرضى، إ ن خالل األزمة الصحية الناجمة عن الجائحة، ما عاد من السهل تقدير نوعية جيدة م 17
ة منخفضة، وال سيما في المناطق  رّ إلى عدد األِس والعاملين الطبيين ة محدودة، وأن كثافة األطباء رّ المستشفيات رغم أن أعداد األِس 

 الداخلية المهمشة. وقد ُوِضع مرضى يحتاجون إلى أسرة في العناية المركزة على قوائم االنتظار بينما ساءت حالتهم.

، حيث اشتدت 19-التي تسببت بها جائحة كوفيد 
طبيين إضافيين   بعاملين الحاجة إلى االستعانة 

السكان المعرضين للمخاطر من خالل   وحماية
 التدخالت االجتماعية.

النفقات االجتماعية من حيث   هيكلوإذا ما اعتبر 
المجاالت االجتماعية، فهو يكشف عن نمط مثير  
  .19-لالهتمام في تونس، ال سيما أثناء جائحة كوفيد

 )في المائة 37 حوالي(فقد أخذ التعليم الحصة األكبر 
. وإذا ما ضمت إليه مجاالت اإلسكان  2021في عام 

في   90والحماية االجتماعية والصحة، يبلغ المجموع 
المائة من إجمالي تقديرات الميزانية االجتماعية في 

العام نفسه. ورغم أن اإلنفاق على الحماية االجتماعية  
ظل مستقرًا مع مرور الوقت، تزايد اإلنفاق على 

من جراء   2020العامة بعض الشيء في عام  الصحة
في المائة من مجموع النفقات  11.3الجائحة، ليبلغ 

، بزيادة  مستوى الحكومة المركزيةعلى (االجتماعية 
  2020مليون دينار تونسي في عام  467قدرها 

مليون دينار تونسي في عام   129وزيادة أخرى بمقدار 
لتمويل خدمات أفضل من خالل زيادة   16)2021

الكوادر الطبية الموظفة في المستشفيات ومن ثم 
مواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين 

.)15 الشكل( 17بالفيروس
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 (كنسبة من إجمالي الميزانية والنا�ج المحلي اإلجمالي)  العامة النفقات االجتماعية مجموع . 13  الشكل 

 
 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:

 حسب االستخدامات االقتصادية  النفقات االجتماعية مصنفة . 14  الشكل 

 
 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:

 2021-2014حسب الُبعد، للفترة  العامةالنفقات االجتماعية  هيكل . 15  الشكل 

 
 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:
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   مرصد اإلنفاق االجتماعي ألف.
 في تونس: األبعاد والمؤشرات 

 التعليم 

التزمت تونس بالتعليم بكافة مستوياته، للتأكد من 
من    4الهدف  ( التعليم الجيد على قدم المساواة للجميع 

مع الزمن اإلنفاق   . وقد تزايد ) أهداف التنمية المستدامة 
العام على التعليم، وكان نصيب الطالب من اإلنفاق في 

التعليم األساسي، كنسبة من نصيب الفرد من الناتج 
، 2018في المائة في عام   17المحلي اإلجمالي، هو  

لنصيب الطالب من    ط ي الوس وهو أعلى من قيمة  
العام على التعليم في بلدن الدخل المتوسط  اإلنفاق 

في المائة. ولكن نصيب الطالب  16والمرتفع، والبالغة 
يزال  من اإلنفاق على التعليم في المرحلة األساسية ال 

، كانت 2021. في عام  18أقل منه في المرحلة الثانوية 
في المائة   23.3ميزانية التعليم في تونس أعلى بنسبة 

َصت نسبة    ، حيث 2020من عام   في المائة من   9.3ُخص�
مجموع الميزانية المركزية للتعليم الثانوي، في حين 

في المائة   5.9تلقت ميزانيات التعليم االبتدائي والعالي  
  الشكل( في المائة من الميزانية على الترتيب   5.1و 

. وقد يشير منحى التزايد في حصة اإلنفاق على ) 16
، سواء على المستوى االبتدائي 2021التعليم، في عام 

أو الثانوي أو الجامعي، إلى حاجة لتمويل إضافي 
 عد.لوجستيات التعلم عن بُ   لترتيب 

 ولكن المجاالت االجتماعية األخرى في التعليم  
كما هي حال    ، من الميزانية ال تتلقى حصصًا كبيرة  

في مرحلة الطفولة المبكرة، والتدريب على  التعليم  
مهارات ما بعد المرحلة الثانوية، وتعليم الكبار، والبحث  

واستخدام التكنولوجيا، على الرغم من أن خطة التنمية  
تركز بدرجة أكبر على زيادة    2020- 2016للفترة  

 
18 Education Policy and Data Center, National Education Profile 2018 Update: 

https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC_NEP_2018_Tunisia.pdf . 

19 Rapport National Volontaire sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable en Tunisie, 2021 . 

معدالت االلتحاق برياض األطفال واالرتقاء بالجامعات  
إلى مؤسسات علمية وتكنولوجية. وتكشف هذه النتائج  
عن بعض المجاالت الهامة التي تتطلب انتباهًا، وال سيما  

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة حيث ال يذهب ما  
الذين تتراوح أعمارهم  في المائة من األطفال    58نسبته  

  11.5سنوات إلى رياض األطفال وال يستفيد    5و   3بين  
. وتحقيقًا  (VNR, 2021)  في المائة من السنة التمهيدية 

لهذه الغاية، اعتبر ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان  
على خدمات تنمية الطفولة المبكرة والرعاية والتعليم  

ساسية لتحقيق  الجيد قبل المدرسي من بين الركائز األ 
 من أهداف التنمية المستدامة.   4الهدف  

في صلب   ، تونس التعليم أولوية أساسية   وطالما أعطت 
استراتيجيتها اإلنمائية من خالل ضمان حصول الجميع 

على التعليم األساسي. وفي الخطة اإلنمائية للفترة 
، وضعت تونس إصالحات لتحسين أداء 2020- 2016

القطاع من خالل إعادة هيكلة التعليم اإلعدادي 
والثانوي وتوسيع نطاق التعليم قبل المدرسي في 

المدارس الحكومية. على الرغم من أن تونس نجحت  
حوالي ( في الوصول إلى معدل التحاق كامل تقريبًا  

تراوح لكل من الفتيات والفتيان الذين ت  ) في المائة  100
في المائة   44فقط  حيث    ، 19عاماً   18و   6أعمارهم بين  

من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثالث وخمس 
سنوات يذهبون إلى المدرسة، في حين أن معدل 

االلتحاق الصافي كان غير متسق، واتجه إلى التناقص 
في المائة للمرحلة   99.5( عبر مستويات التعليم  

 . ) ائة للمرحلة الثانوية العليافي الم   56.1االبتدائية و 

تزال جودة التعليم في تونس موضع نقاش، خاصة   ال 
وأن البيانات المحلية والدولية تشير إلى انخفاض  
  تصنيفاً تدريجي في أداء النظام التعليمي. وتسجل تونس  

  ضعيفًا على التصنيف على برنامج التقييم الدولي للطالب 



20 

(PISA)20    في الرياضيات  ودراسة اتجاهات التحصيل
، وكانت في الرتب  (TIMSS)والعلوم على الصعيد الدولي  

إلى  الملحة  العشر األواخر. وهذا دليل على الحاجة  
تحسين نوعية النظام التعليمي للغة والرياضيات في  

مجاالت االتصال والكتابة وحل المشاكل. ورغم أن  
التعليم قبل االبتدائي شهد تحسنًا، لم تسجل زيادة كبيرة  

في نسب التالميذ إلى المعلمين في مراحل التعليم  
وبقيت  .  2019- 2011االبتدائي والثانوي خالل الفترة  

، في جميع  2010منذ عام    معدالت الرسوب مرتفعة 
مستويات التعليم، لكن مع نسبة كبيرة في المرحلة  

في المائة في المناطق الداخلية    20الثانوية، وصلت إلى  
التي سجلت    (World Bank, 2019)األشد حرمانًا  

 . ) 18  الشكل و   17  الشكل ( معدالت تسرب كبيرة أيضًا  

كما يعاني قطاع التعليم في تونس من نقص في  
الهياكل األساسية الجيدة التي قد تحسن مؤشرات 

األداء، ما قد يكشف عن أوجه عدم الكفاءة في اإلنفاق  
 4,000العام. فعلى سبيل المثال، تعاني أكثر من 

مدرسة من تدهور البنية التحتية بسبب زيادة أعداد  
 . 21ميذ وعدم توفر المرافق الالزمة الستيعابهم التال

(كحصة من   2021-2014اإلنفاق على التعليم حسب المكونات، كنسبة مئوية من الميزانية المرك��ة،  . 16  الشكل 
 الميزانية) مجموع 

 

 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:
 

في الخامسة عشرة من عمرهم على  هم وهو برنامج وضعته منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ويقيس قدرات الذين  20
 استخدام مهاراتهم ومعارفهم في القراءة والرياضيات والعلوم لمواجهة تحديات الحياة العملية. 

21 www.leconomistemaghrebin.com/2019/10/11/infrastructure-4000-ecoles-situation-difficile/ . 
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 نسبة التالميذ إلى المعلمين . 17  الشكل 

 

 . Data from Ministry of education of Tunisia المصدر:

 والتسرب في مرحلتي التعليم االبتدائي والثانويمعدالت الرسوب  . 18  الشكل 

 

 . Data from Ministry of education of Tunisia المصدر:
 

 الصحة والتغذية  

في  7.1تزايد اإلنفاق على الصحة والتغذية إلى  
، 2021المائة من مجموع الميزانية المركزية في عام  

في المائة   1.8(   2020في المائة في عام   6.5مقابل  
. وتخصص النسبة األكبر )من الناتج المحلي اإلجمالي 

لخدمات المرضى الداخليين والخارجيين، والتي 
تأخذ منها األجور الحصة األكبر، بينما تخصص 

صحية األخرى مثل ميزانية صغيرة للمجاالت ال 
خدمات الصحة العامة، والرعاية الصحية اإلنجابية، 
والبحوث، واالستثمارات العامة، والمعدات الطبية، 

في وقت تشتد فيه الحاجة إلى هذه المجاالت بسبب 
. خالل فترة الجائحة، خصصت ) 19  الشكل ( الجائحة  

لمجاالت ل مزيدًا من النفقات    2021ميزانية عام  
الصحية، وعلى وجه الخصوص لخدمات المرضى 

بسبب توظيف مزيد من (الخارجيين  / الداخليين 
وخدمات   ) العاملين الطبيين في المستشفيات 

 العامة. الصحة 

من   38إذ تؤكد المادة  والصحة أولوية في البلد،  
الوصول   في الدستور على حق جميع المواطنين  

المناسب إلى الرعاية الصحية الجيدة. وتستثمر 
تونس بقوة في قطاع الصحة من حيث تيسير 

الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة للجميع، 
من أهداف التنمية  3والسعي إلى تحقيق الهدف  

ت لتحسين المستدامة. ورغم تخصيص الميزانيا 

0510152025

)يةالدورة اإلعدادية والثانو(نسبة الطالب إلى المعلمين 

)الدورة األساسية(نسبة الطالب إلى المعلمين 

)السنة قبل األساسية(نسبة األطفال إلى المعلمين 
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الرعاية الصحية ( الهياكل األساسية الصحية  
تزال التحديات كثيرة،   ، ال ) األساسية، والمستشفيات 

ق األسر من جراء اإلنفا  أشد األعباء التي تثقلوتشمل  
جودة الخدمات  ي الشخصي على الخدمات، وتدن 

الصحية المقدمة، وعدم المساواة بين المناطق من 
 وعدم توفرلصحية،  حيث الحصول على الخدمات ا 

واإلمكانات في المستشفيات،   22األدوات الطبية
ة واألكسجين واألدوية واللقاحات. ر� وكذلك توفر األِس 

وعلى الرغم من أن الهياكل األساسية الصحية تغطي 
تزال هناك أوجه عدم مساواة  ، ال البلد بأكمله تقريباً 

في توفير الخدمات الصحية بين مختلف المناطق، 
ن كثافة توفر األطباء والمعدات أقل بكثير في كما أ 

 أفقر المناطق.

وباستثناء القطاع الخاص والمساعدين الطبيين، حيث 
تتوفر هياكل أساسية صحية متطورة للغاية، يعاني 

قطاع الصحة العامة ركودًا في االستثمار في الهياكل  
األساسية. فلم يزدد عدد مراكز الصحة األساسية  

مركزًا خالل   53 إال بـ ) رعاية الصحيةالخط األول لل (
مركزًا خالل  18 مقابل زيادة بـ( 2019-2015الفترة 
ولكن مستشفيات المقاطعات   )2014-2011الفترة 

والمستشفيات اإلقليمية والمستشفيات الجامعية 
،  2015والمراكز المتخصصة لم تسجل زيادة منذ عام 

نشئا خالل هذه الفترة.  باستثناء مستشفيين محليين ا� 
ة المستشفيات  ر� ، عدد أِس 2017وقد تزايد، منذ عام 
ًا  سرير 21,076من (سريرًا  540المصرح بها بمقدار 

. ولكن دليل عدد  )2019سريرًا في عام  21,616إلى 
من  10,000ة المستشفيات العامة المتاحة لكل ر� أِس 

 
وال يزال توفر المعدات الطبية الثقيلة متواضعًا مقارنة بالقطاع الخاص، ولم يزدد مع مرور الزمن، ولكن المنتجات الصيدالنية متوفرة   22

نسبيًا، مع انخفاض بكثرة في كل من القطاعين العام والخاص. وظل مستوى توفر وحدات التصوير بالرنين المغناطيسي على حاله، 
في   0.05(ال تكاد تذكر  شخص 10,000، مما يجعل كثافة الوحدات المتوفرة لكل )2017في عام   65مقابل  2019في عام  63(طفيف 

في المائة من   76ة المتوفرة، وما نسبته ر� في المائة من مجموع األِس  16. لكن القطاع الخاص كان في تقدم دؤوب، ولديه )2019عام 
 .(Ayadi, I; Zouari S., 2017)خدمات التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الطبية 

23 World Bank, 2019 and WHO, 2018. https://rho.emro.who.int/sites/default/files/Profiles-briefs-files/TUN-Health-
System-Profiles-2018.pdf . 

  18.4(السكان لم يسجل زيادة تذكر في الفترة نفسها 
 . )2019في عام  18.5إلى  2017في عام 

هذه نجحت تونس في تعزيز ورغم مكامن الضعف 
دية، والحد من الوقاية من األمراض المعدية وغير المع 

وارتفع متوسط العمر المتوقع  وفيات الرضع واألمهات.
سنة   76.5إلى  2013في عام سنة  75عند الوالدة من 

األمراض   من جراء. ورغم أن الوفيات 2019في عام 
المعدية، واالعتالالت قبل الوالدة والمتصلة بالتغذية  

، فقد سجلت الوفيات 2010قد تناقصت منذ عام 
مراض غير المعدية تزايدًا طفيفًا. وكانت نتيجة لأل

معدالت وفيات األطفال حديثي الوالدة والرضع  
مولود   1,000واألطفال دون سن الخامسة، مقابل كل 

حي أقل من المتوسط في بلدان الدخل المتوسط  
األعلى وبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

أكبر  وسجلت انخفاضًا بدرجةالمتوسطة الدخل، 
من جميع فئات الدخل، وتقريبًا من جميع   بكثير

 .23البلدان المماثلة إقليمياً 

 اإلسكان والمرافق المجتمعية 

ل اإلنفاق على اإلسكان والمرافق المجتمعية    8.5مث�
في المائة من مجموع الميزانية المركزية في عام 

في المائة في عام   9.2وارتفعت النسبة إلى    2020
، 2017ولكن هذا يمّثل انخفاضًا عن عام  .  2021

في المائة. والمجاالت   11حيث بلغت النسبة  
في   4.5( االجتماعية الرئيسية هي: التنقل الحضري  

،  ) 2020المائة من إجمالي الميزانية في عام  
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. لكن الحصة ) في المائة   2.4( وربط الطرق الريفية  
المخصصة لإلسكان وجودة إمدادات المياه ظلت 

أقل من (   2019- 2014ضعة على مدى الفترة  متوا
واحد في المائة من مجموع الميزانية المركزية في 

 . ) 20  الشكل (   ) 2019عام  

وقد نفذت تونس مبادرات عدة لزيادة  
االجتماعي واالقتصادي بهدف حماية   اإلدماج 

المعرضة للمخاطر والفقيرة في المناطق   األسر 
المحرومة، وتشمل: برنامج التنمية الجهوية،  

برنامج سنوي يضم تدخالت موجهة لمختلف   وهو 
ظم كهربة  ، مثل إمدادات مياه الشرب، ونُ الواليات 

الريف، والعمالة، وتحسين الظروف المعيشية في  
معدالت  فيها    ترتفع اطق الريفية والحضرية التي  المن 

 البطالة والفقر. 

على الرغم من تحسن قطاع الهياكل األساسية وزيادة 
اإلنفاق عليه، تراجع ترتيب تونس من حيث جودة 

في عام   85لتصل إلى المرتبة    24الهياكل األساسية 
 2017في عام    82، مقارنة بتصنيف على المرتبة  2019

، ويعود ذلك إلى تدهور 2008ي عام  ف  33والمرتبة 
الطرق والسكك الحديدية ( الهياكل األساسية للنقل  

الهياكل األساسية للكهرباء   وكذلك   ، )والجو والبحر 
. وعالوة على ذلك، تدهورت (GCI, 2019)والمياه  

نوعية الخدمات المتصلة بالمياه والنقل بسبب 
 الصعوبات الهيكلية والمالية التي يواجهها مقدمو 

الخدمات، عالوة على الفوارق بين المناطق من حيث  
إمكانية الحصول على هذه الخدمات. فقطاع المياه، 

مثالً، يواجه تحديات عدة، مثل تدهور الجودة، 
وضخامة حجم تعبئة المياه، واالستهالك المرتفع، 

والخسائر الكبيرة من الشبكات، وضعف كفاءة 
 ر المناخ االستثمار، واآلثار السلبية لتغيّ 

, 2019)World Bank(25 . 
 2021- 2014مجاالت الصحة والتغذية كنسبة من مجموع الميزانية المرك��ة،  . 19  الشكل 

 
 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:

 
يقيس التنافسية الوطنية، التي تعرف بأنها   4.0، ومؤشر التنافسية العالمية اقتصاداً  141يغطي  2019لتنافسية العالمية مؤشر ا 24

 . مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى اإلنتاجية 
25 World Bank, 2019استعراض اإلنفاق العام .. 
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 2021-2014مؤشرات اإلسكان والمرافق المجتمعية كنسبة من مجموع الميزانية المرك��ة،  . 20  الشكل 

 

 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:

 
الحماية االجتماعية الدعم  

 زارع لَم ا ومساعدة

انخفض اإلنفاق على الحماية االجتماعية  
الغذائي، كنسبة من مجموع الميزانية، من   واألمن 
في المائة    18.2إلى    2018في المائة في عام    22.2

، وأحد أهم كبير وهذا انخفاض    . 2020في عام  
 8.3أسبابه هو التراجع الكبير في دعم الطاقة، من  

إلى  2018في المائة من مجموع الميزانية في عام  
. وباإلضافة إلى دعم 2020في المائة في عام    3.3

الطاقة، ال يزال دعم المواد الغذائية ودعم الدخل 
األساسي يمثالن أعلى حصة من تدخالت الحماية 

 4.7و   5.8  بنسبتي  ى الترتيب، ، علوذلك   االجتماعية 
في المائة من مجموع الميزانية المركزية في عام 

، وذلك بسبب 2019، أي بزيادة مقارنة بعام  2020
والتدابير االجتماعية التي   19- آثار جائحة كوفيد 

 ن اعتمدتها الحكومة لحماية السكان المعرضي 

التحويالت النقدية والمساعدة الطبية ( للمخاطر  
لم تتلَق مجاالت ومع ذلك،    .)21 الشكل( )المجانية 

 ، ويشمل اجتماعية عديدة االهتمام الكافي 
ذلك دعم اإلسكان واألسرة واألطفال، والبحوث 
 المتعلقة بالحماية االجتماعية، حيث يوجه أقل 

 في المائة من مجموع الميزانية لكل مجال   2من  
 من هذه المجاالت.

والحماية االجتماعية واألمن الغذائي ضروريان 
اية السكان المعرضين للمخاطر، من خالل تدابير  لحم

مثل التحويالت النقدية ودعم الدخل األساسي، 
األطفال، والغذائي، ودعم األسرة، والنساء  والدعم

واألشخاص ذوي اإلعاقة. ويركز المكون الثالث من 
على    )2020-2016(استراتيجية التنمية الوطنية 

ي والعدالة مع الحاجة إلى مزيد من اإلدماج االجتماع 
إصالح شامل لنظام الحماية االجتماعية 

واالستحقاقات الشاملة للجميع.  
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 2021-2014من مجموع الميزانية المرك��ة،  زارع الَم ومساعدة والدعم  الحماية االجتماعية . 21  الشكل 

 

 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:

 

التدخالت في سوق العمل، وبرامج إيجاد  
 فرص عمل

للتدخالت في سوق العمل وبرامج إيجاد فرص العمل  
أهمية حاسمة في ضمان اإلدماج االجتماعي للشباب  

من خالل توفير فرص عمل الئقة تسهم في النمو  
التدخالت في سوق  جميع . لكن حصة االقتصادي
في المائة من الميزانية في عام  2تجاوز العمل لم ت

 .2019في المائة في عام  2.7، بعد أن كانت 2020
في   1.7ويخصص قدر كبير من هذه النفقات، يبلغ 

المائة، لبرامج إيجاد فرص العمل، بما في ذلك الرصد  

والمتابعة، مقابل إنفاق ضئيل على المنح وغيرها من  
والمشاريع الحوافز المقدمة إلى القطاع الخاص 

الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوظيف النساء 
 .)22 الشكل( المهاراتوتدريبهن، ورفع مستوى 

وبالتزامن مع هذا اإلنفاق العام المنخفض، يواجه 
سيما   تونس العديد من التحديات، السوق العمل في 

ارتفاع معدل البطالة، وقلة فرص العمل الجديدة  
بسبب تدني النمو االقتصادي. وتؤثر البطالة على  

خريجي التعليم العالي وال سيما النساء. ويواجه دمج 
،  عاماً  24و 15الذين تتراوح أعمارهم بين (الشباب 
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 )في المائة 42.8حيث يصل معدل البطالة بينهم إلى 
فاض مستويات التعليم  تحديات مزمنة مع انخ 

على   )الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب(
الرغم من أن تونس قد نفذت العديد من سياسات 

، عالوة على صندوق 26سوق العمل والتدريب المهني
للتوظيف يهدف إلى اإلسراع بدمج الشباب ووصولهم  

 إلى سوق العمل. 

المزيد من  وبالنظر إلى هذه الحقائق، تبرز حاجة إلى 
النفقات االجتماعية التي تستهدف سوق العمل  

. ومع استمرار 27وتحسن فعالية التدخالت والبرامج
صناديق   عدم توفرهشاشة البيئة المالية الكلية و 

التوظيف إلى القدرة على مواجهة أو استيعاب العدد  
الكبير من العاطلين عن العمل، ال بد من التركيز على 

تيسر الدخول إلى سوق   خرىمجاالت اجتماعية أ
العمل الخاص، واإلنفاق عليها، بما في ذلك التدريب  

 . ورفع مستوى المهارات، وال سيما التكنولوجية

فمنحنى االرتباط بين التعليم  23 الشكليبين وكما 
معكوسًا.   Uالعالي ومعدل البطالة يتخذ شكل الحرف 

وما يعنيه هذا هو أن البطالة، رغم أنها تعود في تونس  
إلى أسباب هيكلية في المقام األول، لكن يتبين على 

كلما ازداد اإلنفاق على التعليم  األجل الطويل أنه 
العالي، يقل معدل البطالة بين خريجي ذلك التعليم.

مؤشرات التدخالت في سوق العمل وبرامج إيجاد فرص العمل كحصة من مجموع الميزانية المرك��ة،   . 22  الشكل 
 (كحصة من مجموع الميزانية)  2014-2021

 

 . ESCWA Social Expenditure Monitor در:المص
 

وعقد اإلعداد للحياة المهنية، وعقد الخدمة المدنية، وبرنامج دعم األعمال التجارية الصغيرة،  على سبيل المثال، برنامج عقد كرامة،   26
 . وقانون المؤسسات التجارية الناشئة، وبرنامج تنظيم عمليات التأهيل لتحسين قابلية التشغيل

المهم تحليل فعالية تدخالت الدولة التي تتخذ شكل برامج توظيف نشطة، وال سيما في سياق شح موارد الميزانية. ويتبين من  ومن  27
لمالية للبرامج، مقارنة بالعدد المحدود من المستفيدين منها، وال سيما عدد المشاركين الذين تمكنوا من االندماج في سوق العمل، االكلفة 

 . ذه البرامجمدى عدم فعالية ه
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إيجاد فرص العمل، بما في ذلك الرصد 4.4
والمتابعة

المنح وغيرها من الحوافز للمؤسسات 4.3
المشاريع الصغيرة والمتوسطة /الخاصة
لالشركات الناشئة إليجاد فرص العم/الحجم

ي التدريب ورفع مستوى المهارات، بما ف4.2
)أثناء العمل(ذلك التكنولوجية 

تكافؤ تشجيع توظيف النساء ونشر ثقافة4.1
الفرص لوصول النساء إلى مراكز عليا

ص التدخالت في سوق العمل وبرامج إيجاد فر
)المحور األيمن(العمل 
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 اإلنفاق على التعليم العالي ومعدل البطالة �ين خ��جي التعليم العالي  . 23  الشكل 

 

 .ESCWA Social Expenditure Monitor and National Institute of Statistics المصدر:

 

 والثقافة وال��اضة الفن  

 ظل اإلنفاق على الفن والثقافة والرياضة 
منخفضًا جدًا ودون تغيير، وخصص بمعظمه 

لتحسين   الضروريةللتكاليف اإلدارية والمؤسسية  
،  2020وفي عام    رأس المال البشري ورفاه الشباب. 

 في المائة فقط   3خصصت الميزانية المركزية  
الرياضية، حيث لمجمل األنشطة الفنية والثقافية و

استفادت المرافق والفعاليات الثقافية، ومرافق 
وخدمات الرياضة والتربية البدنية، وتعزيز التربية 

البدنية، أكثر من المكونات االجتماعية األخرى 
 هذه البرامج وعلى الرغم من أن    .)24 الشكل( 

زيادة اإلنفاق   ففي من السكان،   كبيراً   تستهدف عدداً 
ألطفال مكسب ل على الفن والثقافة والرياضة 

تحقيقهم تعزز روح اإلبداع وتشجع إذ  والشباب،  
هب في المناطق  ، وتولد الموا لكامل إمكاناتهم 

يسهم، مع التعليم، في تحسين ما   المحرومة في البلد 
 التنمية البشرية.

 حماية ال�يئة  

حماية البيئة مهمة للعديد من األبعاد االجتماعية 
األخرى، وخاصة الصحة. والمياه غير المأمونة 

الصرف الصحي وسوء النظافة الصحية  وسوء 
بين أسباب لتزايد حاالت الوفاة والمرض، وال سيما 

األطفال. يتطلب تحسين الصحة في تونس العديد 
من السياسات البيئية للتخفيف من اآلثار السلبية 

للتلوث مثل تعزيز إمدادات المياه ومشاريع الصرف 
المحتملة الصحي، وكذلك إعالم السكان بالمصادر  

ذلك تلوث الهواء الداخلي، وتأثير هذا  في  للتلوث، بما 
 التلوث على الصحة، وخاصة صحة األطفال 

(VNR, 2021). 

وتتطلب حماية البيئة أيضاً موارد مالية كبيرة  
لضمان نوعية حياة جيدة وتنمية مستدامة،  

 لكن،    ر المناخ. لتخفيف من اآلثار الضارة لتغيّ ول 
االجتماعي    ، فاإلنفاق25 الشكلمبين في وكما هو  

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

4.0%4.2%4.4%4.6%4.8%5.0%5.2%5.4%5.6%5.8%

ي
عال

 ال
يم

تعل
 ال

ي
ج

ري
 خ

ين
ة ب

طال
الب

ت 
دال

مع

)نسبة من الميزانية(التعليم ما بعد الثانوي 



28 

 المخصص لحماية البيئة في تونس محدود للغاية،  
في المائة من مجموع    2وال يتجاوز، بالمتوسط،  

الميزانية، وذلك لمواجهة قضاياً ومخاطر بيئية  
جدية، كما هي الحال في بقية أنحاء العالم. وتوزع  

هذه الحصة الصغيرة من الميزانية على مختلف  

حة  المجاالت ذات الصلة، وهي، أساسًا: مكاف 
ور األراضي، وأما المؤشرات األخرى  ه التصحر وتد 

فال تمثل إال حصة ضئيلة من النفقات. وهذه النتائج  
تؤكد ضرورة االستثمارات االجتماعية لصالح حماية  

البيئة، من أجل تعزيز رفاه التونسيين.  

 2021-2014مجموع الميزانية المرك��ة،  اإلنفاق على الفن والثقافة وال��اضة كنسبة من . 24  الشكل 

 

 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:
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ق الدعاية لممارسي الرياضة والفر6.4
الرياضية

باء تشجيع التربية البدنية6.3

ألف مرافق وخدمات الرياضة 6.3
والتربية البدنية

ي باء تشجيع األفراد والمنظمات ف6.2
المجاالت الثقافية

في ألف تشجيع األفراد والمنظمات6.2
المجاالت الفنية

المرافق والفعاليات الثقافية6.1

)يمنالمحور األ(الفن والثقافة والرياضة 
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 2021-2014اإلنفاق على حماية ال�يئة كنسبة من مجموع الميزانية المرك��ة،  . 25  الشكل 

 

 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:
 

: أبرز  مرصد اإلنفاق االجتماعي باء.
 النقاط والتحديات الرئيسية 

أهم مجاالت مخصصات الميزانية:   
 المجاالت محروم؟  من أي

  )للنفط والغاز والكهرباء والغذاء(يأتي التعليم والدعم  
والتنقل الحضري وربط الطرق الريفية، والصحة  

  10ضمن أهم  )المرضى الداخليون والخارجيون(
تستفيد أكثر من غيرها من الميزانية   مجاالت

ولكن الحصة المخصصة لتحقيق الدخل  المركزية.
إلى أن  ذلكويشير  . )26 الشكل(صغيرة األساسي 

التخطيط االجتماعي في تونس ال يزال يعطي 
األولوية للتعليم والصحة والحماية االجتماعية  

والهياكل األساسية، وهي ركائز رئيسية لتعزيز النمو  
 نمية رأس المال البشري.االقتصادي وت

ورغم أهمية هذه الركائز االجتماعية، ثمة حاجة أيضًا 
، مع اإلهمال للتركيز على مجاالت أخرى تعاني من 

أنها هي أيضًا تسهم في النمو االقتصادي والتنمية 
المستدامة. وفي أسفل البشرية وأهداف التنمية 

القائمة يبرز الحرمان من حيث األدوية والمعدات،  
والرعاية الصحية اإلنجابية، وتشجيع عمالة النساء 

والمساواة، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، 
. وقد تلقت هذه المجاالت الكبار عن تعليم    فضالً 

حصة ضئيلة من الميزانية ما قد يعزز االستبعاد 
ي ويعرض العديد من السكان المهمشين االجتماع
  . ) 27 الشكل(للحرمان 
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)الرياح، الطاقة من الكتلة البيولوجية
مرافق إدارة المياه والصرف الصحي7.2

إدارة النفايات الصلبة7.1

)المحور األيمن(حماية البيئة 
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من حيث اإلنفاق كحصة من مجموع الميزانية الحكومية، قيمة بالمتوسط خالل الفترة   مجاالت 10أعلى  . 26  الشكل 
2020-2016 

 
 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:

مؤشرات من حيث اإلنفاق كحصة من مجموع الميزانية الحكومية، قيمة بالمتوسط خالل الفترة   10أدنى  . 27  الشكل 
2020-2016 

 

  . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:
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31 

 

 

اإلنفاق من الميزانية: التقديرات مقابل  
مرصد  المبالغ الفعلية حسب أبعاد/مؤشرات 

 اإلنفاق االجتماعي

كان تنفيذ النفقات االجتماعية العامة على المستوى  
  غالباً  )التقديرات مقابل المبالغ الفعلية(المركزي 
 .)28 الشكل( في المائة 100، أو يتخطىيساوي، 

أو تعديل / تنفيذ الميزانية هو عملية كاملة لرصد و
أو إعادة برمجة اإلنفاق واإلبالغ عنه خالل سنة / و

مالية محددة، وقد تشير إلى البعد االجتماعي الذي  
كانت هناك إذا أو  ،أو جزئياً  كلياً  ،الميزانية نفذت فيه

حاجة إلى استكمال الميزانية األولية من أجل تمويل 
احتياجات الحكومة. ولهذا األمر أهمية خاصة بالنسبة 
لالستثمارات العامة، حيث قد يعوق ضعف األداء في  

إدارة االستثمارات العامة التنفيذ، وتتطلب معالجة 
ذلك حوكمة رشيدة، ومؤسسات قوية في القطاع 

طيط االستثمارات وتخصيصها.  العام من أجل تخ
ولكن اإلنفاق الفعلي على بعض األبعاد االجتماعية 

، أعلى قليالً من خالل فترة الجائحة كان، مؤخراً 
التقديرات. وبرزت أوضح الفوارق بين النفقات  

المقدرة والفعلية، غالبًا، في مجاالت الصحة والتغذية، 
،  والتدخالت في سوق العمل، والحماية االجتماعية

وحماية البيئة. وهذه الزيادات في النفقات الفعلية هي 
جزء من اإلنفاق اإلضافي المطلوب، على النحو 

المنصوص عليه في الميزانية التكميلية. وال يزال هناك 
بعض النقص في تنفيذ نفقات االستثمار العام في  
تونس، ما قد يقوض جودة الخدمات وتخصيص  

ألكثر إنتاجية.  االستثمارات العامة للمشاريع ا 

 ، مليار دينار تونسي الفعلية/المقدرة حسب البعد ةالنفقات االجتماعي . 28  الشكل 

 الصحة والتغذية  التعليم 

  
 التدخالت في سوق العمل وبرامج إيجاد فرص عمل  اإلسكان والمرافق المجتمعية
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 الفن والثقافة وال��اضة  زارع لَم ا  ومساعدةالحماية االجتماعية والدعم 

  
 حماية ال�يئة 

 

 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:
 

أنشطة  عدم توفراإلنفاق من الميزانية:  
 البحث والتطو�ر الكافية 

المركزية، إجماالً، الكثير ألنشطة  ال تخصص الميزانية 
  )في المائة كل عام 1أقل من ( ةث االجتماعيوالبح

وتبقى الميزانية المخصصة للبحث  .)29 الشكل(
والتطوير شديدة التدني، على الرغم من أهمية  

مراكز (الهياكل األساسية التكنولوجية القائمة 
. ومحدودية الموارد المالية  )وما إلى ذلك ،التكنولوجيا

اء هذا. ولدى تونس رأس  من أهم أسباب ضعف األد
مال بشري كبير، مع نسبة من السكان أصحاب 

الكفاءات العالية ألنشطة البحث واالبتكار في بيئة  
متقدمة نسبيًا من حيث التكنولوجيا عمومًا  

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على وجه  
الخصوص. بيد أن أنشطة البحث والتطوير ليست 

ورية لجميع األبعاد  بالصناعة، بل هي ضرةً محصور
االجتماعية، مثل التعليم والصحة والهياكل األساسية 

وسوق العمل والحماية االجتماعية والفن والثقافة  

في  والرياضة وحماية البيئة. ويمكن تحقيق تقدم أكبر
بعض المجاالت لبناء هياكل أساسية ذات منعة، 

 . األخرىلتحسين القدرات التكنولوجية للقطاعات 

من الميزانية: إدارة الخدمات   اإلنفاق 
 االجتماعية العامة 

التكاليف اإلدارية هي مجموع النفقات على اإلدارة 
والصياغة وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة ببعد 
اجتماعي محدد. وفي جميع األبعاد االجتماعية، 

التكاليف نسبة  وصلت  ، وعلى مدى السنوات كافة 
في المائة من مجموع    4اإلدارية إلى أكثر من  

مستواها ظل   ، ولكن)30 الشكل( الميزانية المركزية  
على حاله على مر السنين حيث كانت هذه التكاليف 

القطاعات، مثل التعليم والحماية  في بعض 
االجتماعية والفن والثقافة والرياضة، أكبر من 
قطاعات أخرى مثل التدخالت في سوق العمل 

 واإلسكان والمرافق المجتمعية وكذلك حماية البيئة.
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 (كحصة من مجموع الميزانية)  2020-2014اإلنفاق من الميزانية المخصص لألنشطة البحثية، حسب البعد،  . 29  الشكل 

 

 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:

 الميزانية) (كحصة من مجموع  2020-2014النفقات اإلدا��ة حسب األبعاد،  . 30  الشكل 

 

. ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:
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في تونس  مرصد اإلنفاق االجتماعي .4
 السكان المستفيد�ن  حسب

الرئيسيون: من يحصل  المستفيدون  ألف.
 على أي مبلغ؟ 

في فهم    مرصد اإلنفاق االجتماعي يسهم  
لتوزيع اإلنفاق االجتماعي من خالل   أفضل 
مبتكرة تصنف النفقات حسب الفئات   عملية 

وال سيما األطفال،    28المستفيدة الرئيسية 
والبالغون، المسنون، األشخاص ذوو   الشباب 
ن اجتماعيًا  و المهمش والمرضى والناجون،   اإلعاقة 

، الالجئون  االجتماعي   ن باإلقصاء و المهدد  أو 
والمهاجرون، األسر المستفيدة من الدعم المالي  

 العيني، والمجتمع ككل.  أو 

على البرامج    معظم نفقات الميزانية   ستهدف وت 
في تونس األسر المعيشية واألطفال    االجتماعية 

الفئات السكانية  أقل    وبدرجة   والشباب والبالغين، 
المعرضة للخطر، مثل المسنين واألشخاص ذوي  

  الشكل ( اإلعاقة والفئات المهمشة المحددة والنساء  
  15، حوالي  2020تلقى األطفال، في عام  و .  ) 31
دينار    مليار   5.993( المائة من الميزانية   في 

،  ) ويشمل ذلك التعليم االبتدائي والثانوي  تونسي، 
ص مبلغ مكافئ تقريباً  لألسر. يحصل    وقد ُخص�

في المائة من    9على حوالي    والبالغون الشباب  
وتحصل    . ) دينار تونسي   مليار   3.688( الميزانية  

معرضة للخطر، مثل النساء أو األشخاص  فئات  

 
تصّنف اإلنفاقات حسب الفئة المستفيدة من خالل ربط خط الميزانية بالمستفيد الرئيسي والمباشر من سياسة اإلنفاق. وقد تستفيد من   28

بعض اإلنفاقات فئات عمرية مختلفة من داخل األسرة أو خارجها أو من داخل المجتمع أو خارجه, ولكن البيانات غير مفصلة على هذا  
 األساس إلجراء تحليل لإلنصاف في التوزيع. 

  المهددين أو  اإلعاقة أو المهمشين اجتماعياً   ذوي 
  على حصة صغيرة نسبياً   االجتماعي  باإلقصاء 

 . ) المائة  في   1من   أقل ( 

من أنماط اإلنفاق هذه، أحرزت تونس    رغمْ بال و 
تحسناً كبيرًا في نواتج التنمية المستدامة، مثل  

معدالت االلتحاق بالمدارس االبتدائية والثانوية،  
وقلصت كثيرًا الفوارق بين الجنسين في التعليم،  

مع إنجازات مّطردة في مجال الصحة، وتحسن عام  
 . في دليل التنمية البشرية في العقود الماضية 

  65المرتبة    في بلدًا، تصنف تونس    165ومن بين  
دليل أهداف التنمية المستدامة. وبالمقابل،    على 

تواجه تونس تحديات جمة أمام تحسين الخدمات  
العامة في العديد من المجاالت، بما في ذلك جودة  

التعليم، والوظائف الالئقة للشباب والنساء،  
ت الصحة العامة، وكذلك في دعم الفئات  وخدما 

السكانية المعرضة، وال سيما النساء ضحايا عدم  
المساواة والعنف، والنساء من المناطق الريفية،  

.  (VNR, 2021)والمسنين، واألشخاص ذوي اإلعاقة  
ويتطلب التغلب على هذه المصاعب توسيع التمويل  

لى  من الميزانية العامة. وحين ال يكون اإلنفاق ع 
، تتعرض لخطر اإلقصاء   هذه الفئات كافياً

االجتماعي، ما يعيق التقدم على مسار أهداف  
ل  بُ التنمية المستدامة. وال بد من البحث في ُس 
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تحسين كفاءة استهداف السياسات والنفقات  
االجتماعية للفئات السكانية المحتاجة، وزيادة  

فعالية الميزانيات بحيث يستفيد منها أشد السكان  
رًا وتعرضاً للمخاطر.  فق 

 اإلنفاق االجتماعي، كحصة من مجموع الميزانية المرك��ة، من جانب المستفيد�ن الرئيسيين . 31  الشكل 

 

 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:
 اإلنفاق االجتماعي الذي يستهدف جميع السكان مستبعد في الرقم ألنه لم يحدد فئة معينة من المستفيدين.  مالحظة:

 
تو��ع النفقات على الخدمات  باء.

 من حيث الفئات المستفيدة العامة

تستهدف الميزانية فئات مختلفة من المستفيدين من 
خالل برامج اجتماعية تقدمها جهات حكومية  

سبيل المثال، يستفيدون  على  واألطفال،مختلفة.  
اإلنفاق على التعليم االبتدائي    بالدرجة األولى من

برامج تقدمها كيانات حكومية  والثانوي. وهناك أيضاً 
الحماية االجتماعية أخرى تدعم األطفال، مثل برنامج 

تحليل   هذا القسموفي   أو الصحة أو أي برنامج آخر.
لكل فئة مستفيدة، بما في ذلك األطفال  الهيكللهذا 

 والشباب والبالغين والنساء واألسر. 
 

قد يستفيد األطفال أيضًا من اإلنفاق الموجه إلى األسر المعيشية، ولكن في غياب بيانات عن التوزيع داخل األسرة، يصعب تحديد   29
 اإلنفاق الخاص باألطفال.

يشكّل األطفال المستفيد الرئيسي من   .األطفال
اإلنفاق على التعليم، وال سيما في نظم التعليم العام،  

يستفيدون أيضًا من بعض أنواع اإلنفاق  وهم 
اإلنفاق على  معظم. 29االجتماعي الخاص باألطفال 

نفقات التعليم االبتدائي والثانوي، يذهب إلى األطفال 
الذي يمثل تجربة ناجحة مع حصول الجميع على 

التعليم المجاني مع المساواة التامة بين الجنسين. من  
، في عام تصمجموع اإلنفاق على األطفال، ُخص� 

في المائة لبرنامج التعليم االبتدائي   38، نسبة 2020
في المائة لبرنامج التعليم الثانوي  60.3ونسبة 

. ولكن التعليم في مرحلة الطفولة  )32 الشكل(
ال يستفيد كثيرًا من الميزانية، ويبقى مجاالً   لمبكرةا
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يمكن تحسينه. ويواجه األطفال أيضًا تحديات في 
مجال الصحة وغيرها من المجاالت المتعلقة بأهداف 

،  30)16،  3، 2، 1األهداف (التنمية المستدامة المختلفة 
والخدمات الصحية للمرضى  ،وتشمل فقر األطفال

أو  / وخطر العنف و ،والصحة العقلية ،الخارجيين
ضحاياه. وتتطلب هذه التحديات إيالء االهتمام لهذه  

المجاالت الحاسمة لتحسين رفاه األطفال. وخالل  
، عززت تونس دعمها لألطفال من  19-جائحة كوفيد

دينارًا شهريًا لكل طفل دون   30خالل توفير تحويل 
 . 2021دسة، وذلك وفقًا لقانون ميزانية عام سن السا

على   إجمالي اإلنفاق الفعليمن    الشباب والبالغون.
الشباب والبالغين،  ستهدف تي تال البرامج االجتماعية

هت نسبة في المائة منه للتعليم العالي ونحو   45 ُوج�

.  )33  الشكل(العمل في المائة لبرامج إيجاد فرص  20
 14الوقت ذاته، خصص من إجمالي اإلنفاق نسبة  وفي

للتدريب على المهارات بعد المرحلة الثانوية   في المائة
في المائة لتشجيع الرياضة والتربية   10ونسبة 

البدنية. ورغم أن هذه المجاالت مهمة للشباب، ألنها  
عدم  تيسر دمجهم في سوق العمل، ال سيما في ظل 

لم  ففرص العمل وارتفاع معدالت البطالة،  توفر
تخصص سوى نسبة صغيرة من اإلنفاق على التدريب  

افز  ورفع مستوى المهارات أو المنح وغيرها من الحو
المشاريع الصغيرة والمتوسطة / للمؤسسات الخاصة

الحجم، وللعمل الحر بوصفه بديالً يوفر المزيد من 
المهارات، والدعم لريادة المشاريع وإيجاد فرص 

العمل، ولضمان وتيسير سالسة االنتقال من المدرسة 
 إلى سوق العمل. 

 2020، النفقات االجتماعية الموجهة إلى األطفال يحركها أساسًا التعليم االبتدائي والثانوي . 32  الشكل 

 

 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:

 
30 UNICEF, 2020, Analyse de la situation des enfants en Tunisie unicef.org/tunisia/media/2986/file/SITAN-11-

2020.pdf . 
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يحركها أساسًا التعليم العالي وبرامج  الشباب والبالغينالنفقات االجتماعية الموجهة إلى  . 33  الشكل 
 2020، العمل فرص توليد

 

 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:
 

االستثمار في مختلف المجاالت المهمة للشباب،   زيادة
مثل التعليم والصحة والتوظيف والحماية االجتماعية 

خاصة وأنه، وبعد  عزز التنمية االقتصادية،توالثقافة 
في المائة   24.5رات الديمغرافية السريعة، بات التغيّ 

عامًا.  29من مجموع السكان في تونس دون سن 
ي االقتصاد الكلي  وإزاء المصاعب الماثلة ف

والديمغرافية، قد يشعر الشباب التونسي باإلقصاء  
اجتماعيًا. وقد تدفع بيئة مشحونة بانعدام اليقين نحو  

مزيد من هجرة األدمغة، أو إلى اإلفراط في  
مع االستهالك، والخمول البدني وسلوكيات اإلدمان 

 . (VNR, 2021) نتائجها السلبية

الحماية االجتماعية واألمن    . المعيشية   األسر 
الغذائي هو أحد المجاالت الرئيسية لإلنفاق  

االجتماعي في تونس من خالل دعم الوقود والمواد  
الغذائية، وتوفير التحويالت النقدية والتأمينات  

مستوى الحكومة  الصحية واالجتماعية. وعلى  
في المائة من    40ن ما يقرب من  ، فإ المركزية 

إجمالي اإلنفاق الفعلي الذي يستهدف األسر  
ه المعيشية   إلى مصنعي األغذية، في حين    ُيَوج�

في المائة لدعم تحقيق الدخل    31تخصص نسبة  
الوقود  ( في المائة لدعم الطاقة    22األساسي، ونسبة  

. ويستهدف قدر صغير آخر  ) 34  ل الشك (   ) والكهرباء 
من اإلنفاق األسر المعيشية، وال سيما من حيث دعم  

اإلسكان وخدمات الصحة العامة ودعم المزارع.  
ولكن يحول غياب آليات االستهداف واإلبالغ  

معيشية  الواضحة دون تحديد نوع األسرة ال 
المستفيدة أو المستفيد الفعلي داخل األسرة. 
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حركها أساسًا المساعدات لمصنعي األغذية والدعم  ت األسر المعيشيةالنفقات االجتماعية الموجهة إلى  . 34  الشكل 
 2020، في الحصول على الحد األدنى من الدخل

 

 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:
 

وأما دعم تحقيق الدخل األساسي ودعم الفئات  
المعرضة للمخاطر ورفاهها، تجدر اإلشارة إلى أن 

تونس نفذت وطورت برامج اجتماعية مثل البرنامج 
الوطني إلعانة العائالت المعوزة، والتحويالت النقدية،  

بقسميها: العالج (ومة  والبطاقات الصحية المدع 
والرعاية  )المجاني والعالج بالتعريفة المنخفضة

لألشخاص المحرومين من الدعم األسري، واألشخاص  
ذوي اإلعاقة، واألشخاص غير القادرين على العمل،  

. وهذه التدخالت (VNR, 2021) ومعاشات التقاعد
في مجال الضمان االجتماعي التي تستهدف األسر  

يما تلك المعرضة للمخاطر، ضرورية المعيشية وال س
للتخفيف من حدة الفقر، وتحقيق الدخل األساسي، 

وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الصحية  
 األساسية والسكن. 

  البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزةويمول 
 .أسرة 73,000بالكامل من ميزانية الحكومة، ويضم 

مليون دينار   6.4ويصل مجموع األموال إلى نحو 
تونسي، ولكن مع زيادة تدريجية في عدد  

المستفيدين، وفي مبلغ المنحة من أجل تغطية أكبر 

عدد ممكن من األسر بما في ذلك ما يقرب من  
في المائة من   8.8، أي 2019أسرة في عام  260,000

في المائة من   7.8إجمالي األسر التونسية وحوالي 
مائة من األطفال  في ال 2مجموع السكان. ويستفيد 

في تونس من منحة شهرية لألطفال في سن االلتحاق  
. )دوالر 3.6(دنانير تونسية  10بالمدرسة، وقيمتها  

وبلغت قيمة التحويالت النقدية والعينية لهذه األسر 
،  2019في عام  )دوالراً  64.8( شهرياً  ديناراً  180

.  2022دينار بحسب موازنة عام  200وارتفعت إلى 
ع نطاق المساعدات النقدية لألسر واألفراد  وقد ُوس�

 ، وذلك  19-المعرضين للخطر خالل جائحة كوفيد
 على النحو التالي:

حصلت األسر المشمولة بالبرنامج الوطني إلعانة  •
العائالت المعوزة على ثالثة استحقاقات إضافية:  

،  )دوالر 21.6( دينارًا  60استحقاقان بقيمة 
 .)دوالراً   18( ديناراً  50واستحقاق واحد بمبلغ 

وتلقت األسر المشمولة ببرنامج الرعاية الصحية  •
بالتعريفة المنخفضة على دفعتين استثنائيتين،  

 .)اً دوالر 72(دينار   200قيمة كل منهما  
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كما تقرر تقديم دفعة أخرى من الدعم االستثنائي  •
الفقيرة أو  للفئات نفسها، إضافة إلى األسر

منخفضة الدخل غير المدرجة في قوائم  
المستفيدين من البرنامج الوطني إلعانة العائالت 

المعوزة أو برنامج الرعاية الصحية المجانية  
 بتمويل من البنك الدولي. 

التي تستهدف   31النفقات االجتماعية العامة  النساء. 
النساء تحديدًا ال تزال صغيرة، كحصة من مجموع 

الميزانية، وحتى ما خصص للنساء يوجه في معظمه 
في المائة من مجموع    47( للرعاية الصحية اإلنجابية  

  22( ، يليه تشجيع توظيف النساء  ) اإلنفاق على النساء 
وبعض التدخالت في سوق العمل وإيجاد   ) في المائة 

. ولكن ثمة نفقات أخرى، ) 35 الشكل(العمل فرص  
وإن كانت محدودة، تستهدف النساء، مثل تدابير 

والعنف القائم على نوع  التصدي للتمييز ضد النساء 
الجنس، وخدمات الصحة العامة. على الرغم من أن 

لمساواة بين تونس تحتل المرتبة الرابعة من حيث ا 
، حيث بلغ معدل 32الجنسين في المنطقة العربية

 72اإللمام بالقراءة والكتابة، بين النساء التونسيات،  
في المائة من   36في المائة، كما شغلت النساء 

، وزادت نسبة 2014المقاعد البرلمانية في عام  
في المجاالت   الخريجات من المراحل الدراسية العليا 

، إال أن (VNR, 2021)ة الخريجين على نسب   العلمية 
، تحديات مثل 2011الخريجات يواجهن، منذ عام 

في المائة في   40نسبة  ( ارتفاع معدل البطالة  
في المائة في   18.3( مقارنة بالرجال    ) المتوسط 
. أما من حيث المناطق، لدى النساء في ) المتوسط 

المناطق الحضرية فرص أكبر، ولكن النساء في 
ية ال يزلن ضحية لالستغالل المادي المناطق الريف 

ما يفتقرن إلى التغطية االجتماعية ك   ، والمعنوي 
والصحية، وإلى وسائل النقل اآلمنة التي يمكن أن 

تكفل االنتقال إلى المزارع في أمان تام. وتبرز حاجة 
إلى مزيد من السياسات االجتماعية التي تستهدف 

قتصادية، هذه الفئات لضمان وصولها إلى الموارد اال 
والعمل الالئق، وظروف العمل اآلمنة، والمساواة في 

في ذلك بين الشبان   ا األجور بين النساء والرجال، بم 
.(VNR, 2021)والشابات واألشخاص ذوي اإلعاقة  

 2020، اإلنجا�ية لرعاية الصحية  ا تحركها أساسًا  النساءالنفقات االجتماعية الموجهة إلى  . 35  الشكل 

 
. ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:

 
  يشير اإلنفاق إلى البرامج الموجهة للنساء حصرًا، ولكن قد تستفيد النساء أيضًا من اإلنفاق على البرامج الموجهة إلى الشباب والمسنين 31

 واألسر المعيشية. 

32 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf. 
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 فعالية النفقات االجتماعية العامة في تونس  .5

حسنًا على دليل التنمية البشرية، مع   سجلت تونس أداءً 
في عام   0.716، مقابل  0.740زيادة نتيجة الدليل إلى  

 189من أصل    95. ومرتبة تونس على الدليل  2010
. كما سجلت نتيجة دليل التنمية 2019في عام    بلداً 

ارتفعت  البشرية معدالً بعامل عدم المساواة تحسنًا، إذ 
لى من متوسط ، وهي أع 2019في عام    0.596إلى  

 ومن المتوسط العالمي   (0.531)الدول العربية  
. لكن ال يزال لعدم المساواة أثر ملحوظ على (0.587)

دليل التنمية البشرية، مع خسارة إجمالية في نتيجة 
 .) 2  الجدول ( في المائة    19.5المؤشر تصل إلى  

ألف  92(في المائة من السكان  0.8وفي تونس، يعاني 
من الفقر المتعدد األبعاد، في حين يصنف  )شخص

في المائة آخرون على أنهم معرضون للفقر   2.4
. وتبلغ نسبة )ألف شخص 276(المتعدد األبعاد 

في تونس، وهي متوسط درجة   )الشدة(الحرمان 
الحرمان التي يعاني منها األشخاص الفقراء فقرًا  

في المائة. وتبلغ قيمة دليل الفقر  36.5متعدد األبعاد، 
المتعدد األبعاد، وهو نسبة السكان الفقراء فقرًا متعدد 

 .0.00333الحرمان، شدة أوجه باألبعاد، بعد تعديله 

 ال كفاءة اإلخراج/كفاءة اإلدخ ألف.

يعتمد أداء وضع الميزانيات على كيفية تخصيص  
النفقات بكفاءة لمختلف المجاالت االجتماعية، بغية  

تحقيق نتائج مثلى على أفضل وجه ممكن. ويبحث في  
مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالمدخالت  

والمخرجات لتقييم الكفاءة باستخدام تحليل تغطية  
يشتمل    اإلنفاق االجتماعي مرصد  . وإطار  34البيانات 

قطاعات    5أبعاد، لكن التحليل التالي سيركز على    7على  
اجتماعية، هي: التعليم، والصحة، واإلسكان، والحماية  

توفر    عدم   االجتماعية، وحماية البيئة، وذلك بسبب 
 والثقافة.   سوق العمل والفن   بشأن   بيانات المخرجات 

 دليل التنمية البش��ة  . 2  الجدول 

 2010 2019 

 0.740 0.716 الرعاية الصحية

 0.596 0.535 دليل التنمية البش��ة معدًال بعامل عدم المساواة 

 19.5 25.3 الخسارة اإلجمالية في مؤشر التنمية البش��ة بسبب عدم المساواة (في المائة)

 0.52 0.53 ) 1إلى   0(مقياس من  (HCI)دليل رأس المال البشري 

 10,414 9,750 ) 2017نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي (بمعادل القوة الشرائية مثبتة بدوالر عام  

 . UNDP data portal المصدر:

 
أفق جديد: التنمية البشرية واألنثروبوسين، مذكرة إحاطة للبلدان بشأن تقرير التنمية البشرية لعام   2020تقرير التنمية البشرية لعام  33

 . https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/TUN.pdf .2020، تونس، 2020
 .(Gaska and others, 2021)تتوفر متغيرات المدخالت والمخرجات لتقييم كفاءة النفقات االجتماعية في الملحق  34
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 العامة والقطاعية ة في النفقاتالكفاء . 36  الشكل 

 

 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:

 

وَتْظَهر كفاءة مخرجات النفقات االجتماعية اإلجمالية 
في تحسن نتيجة دليل التنمية البشرية معدالً بعامل 

أقل   (0.57)نتيجة تونس كانت عدم المساواة، حيث  
بقليل من متوسط درجة الكفاءة في المنطقة العربية 

، ولكن أقل بكثير من المتوسط العالمي لدرجة (0.60)
. أما أداء التعليم من )33 الشكل(   (0.71)الكفاءة 

حيث سنوات الدراسة المتوقعة، فهو عامل كبير 
مساهمة في تدني كفاءة النفقات االجتماعية لل

اإلجمالية، في حين كان أداء تونس أفضل من حيث 
مجموع الحماية االجتماعية العامة، واإلسكان، 

والصحة، رغم أن درجات الكفاءة كانت قريبة جدًا 
، بعد النظر في . لكن)34 الشكل(   الحدود المعيارية من 

تفصيل الخدمات االجتماعية، وارتباطها باإلنفاق 
االجتماعي، تظهر ثغرات كبيرة من حيث الكفاءة 

الحماية االجتماعية والصحة إذا ما قورنت  في 
 .بالمعايير العالمية 

 محاكاة السياسات استنادًا  باء.
 إلى درجات الكفاءة 

وإذا حافظت تونس على إجمالي اإلنفاق االجتماعي 
متوسط  الدون تغيير، وحسنت كفاءتها لتتناسب مع 

، ستزداد قيمة دليل التنمية البشرية معدالً  العالمي
 0.580من (في المائة  15بنسبة  بعامل عدم المساواة

فع مستوى اإلنفاق االجتماعي . وإذا رُ )0.668إلى 
في المائة من الناتج    16.6(المتوسط العالمي ليبلغ 

، واقترن ذلك بتحسين الكفاءة، )المحلي اإلجمالي
. وهذا التحسن سيرفع  0.675ستصل قيمة الدليل إلى 

إلى  77تصنيف تونس العالمي على الدليل من المرتبة 
بلدًا. وفي سيناريو بديل،   152، من أصل 60المرتبة 

متوسط البلدان المرتفعة فعت الكفاءة لتصل إلى إذا رُ 
الدخل دون تغيير في قيمة دليل التنمية البشرية 

معدالً بعامل عدم المساواة، قد تتمكن  

00.20.40.60.811.2

مجموع النفقات االجتماعية العامة

التعليم

الصحة

الحماية االجتماعية

حماية البيئة

اإلسكان

تونس متوسط البلدان العربية المتوسط العالمي المتوسط في بلدان الدخل المرتفع
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تونس من خفض مجموع النفقات االجتماعية العامة  
  3.1بقيمة في المائة، أي أن تحقق وفورات  12بنسبة 

مليار دينار تونسي سنويًا. وعلى جميع األحوال،  
، النفقات االجتماعية تأثير إيجابي فلتحسين إجمالي

:  الكفاءة في تحسين دون من محدود تأثير  مع ولكن
إذا زادت تونس إجمالي نفقاتها على التعليم العالي  

في المائة، لتصل إلى المتوسط العالمي  13بنسبة 
في المائة، سترتفع درجتها على دليل   16.6البالغ 

  1التنمية البشرية معدالً بعامل عدم المساواة بنسبة 
 . )0.586إلى  0.580من (في المائة 

وعلى المستوى القطاعي، يمكن أن يؤدي تحسين 
الكفاءة في اإلنفاق على التعليم إلى توفير ما يقرب  

ونسي، دون أي تغيير في النتائج. مليار دينار ت 2من 
في  6.7بمعدل  واإلنفاق على التعليم مرتفع في تونس

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. وهو أعلى من  

 )في المائة 4.9(المتوسط في بلدان الدخل المرتفع 
، وكذلك من )في المائة 4.2(وبلدان الدخل المتوسط 
من الناتج  في المائة  4.3المتوسط العالمي البالغ 

المحلي اإلجمالي. وإذا حافظت تونس على نفس  
المستوى من اإلنفاق العام على التعليم وحسنت 

كفاءتها لتتناسب مع متوسط كفاءة بلدان الدخل  
أكثر من المتوسط، ستزيد سنوات الدراسة المتوقعة ب

  الشكل(سنة  11.9إلى  10.3، من سنة ونصف السنة
وإذا زادت تونس من كفاءتها في التعليم لتماثل   .)37

المتوسط العالمي، ستزيد سنوات الدراسة المتوقعة 
دون تغيير   )12.3إلى  10.3من (في المائة  19بنسبة 

كفاءة التعليم في في اإلنفاق. وإذا افترضنا زيادة 
لتماثل المتوسط العالمي، وبقيت سنوات الدراسة 

لتونس أن تخفض نفقات المتوقعة دون تغيير، يمكن 
مليار دينار   2في المائة، أو بحوالي  27التعليم بنسبة 

 .)38 الشكل(تونسي 

عدد سنوات الدراسة ��ادة محاكاة السياسات: تحسين الكفاءة في اإلنفاق على التعليم سيؤدي إلى  . 37  الشكل 
 لتصل إلى أعلى المستويات العالمية في تونس المتوقعة
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 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:

الكفاءة يحد من الهدر الك�ير في اإلنفاق على التعليم من دون التأ�ير على ما  محاكاة السياسات: تحسين  . 38  الشكل 
 تحقق من حيث سنوات الدراسة المتوقعة 
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 . ESCWA Social Expenditure Monitor المصدر:

 
  لتماثل الكفاءة زيادة تتيح الصحة، إلى وبالنسبة
  الحفاَظ  لتونس المرتفع الدخل بلدان في المتوسط

  في انخفاض مع الحالي، المتوقع العمر متوسط على
 في 4 بنسبة  الصحة على اإلنفاق من الحالي المستوى

 وفيما. تونسي دينار مليون 80 حوالي أي المائة،
 على تونس تقف الشاملة، االجتماعية بالحماية يتعلق

 على اإلنفاق مجموع  حيث من "الكفاءة حدود"
  من الحد في إلنجازاتها نتيجة االجتماعية، الحماية
 تبرز ولكن. التغذية نقص  من يعانون الذين األفراد
  الذين السن كبار تغطية إلى بالنسبة األداء في ثغرات

  الكفاءة تحسنت وإذا. االجتماعي الدعم على يحصلون

  من  تونس  تتمكن المرتفع، الدخل بلدان متوسط لتماثل
  26.5 بنسبة المسنين على  االجتماعي اإلنفاق خفض

 مليون 257 قدرها سنوية وفورات يمثل ما المائة، في
  تغطيهم الذين المسنين عدد خفض دون تونسي، دينار 

 . التقاعد معاشات

 بزيادة  تونس،  بإمكان  البيئة،   حماية  إلى  وبالنسبة 
  أن   المرتفع،   الدخل   بلدان   متوسط  إلى  الكفاءة 
  تونسي   دينار   مليون   333  بمقدار  اإلنفاق   تخفض 

 أثر   دون   ، ) المجموع   من  المائة   في   41  يعادل   ما ( 
 .النتائج  على   سلبي 
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تخطيط الميزانية على األجل المتوسط   .6
 وتخصيصها بحسب القطاعات لتحسين  

 كفاءة اإلنفاق

ال يمكن تحقيق االستدامة في اإلنفاق العام وتحسين 
نوعيته على األجل المتوسط إال من خالل تحسين  

ز كفاءته، وتوجيهه االستهداف في اإلنفاق، وتعزي 
ويتطلب ذلك رصدًا أفضل للميزانية بإنصاف أكبر.  

العامة، وال سيما بالنسبة إلى النفقات االجتماعية، وذلك 
لضمان االتساق في التخطيط واالستراتيجيات وتنفيذ 

ويمكن استخدام قاعدة للميزانية تضع حدًا   البرامج. 
في   لالستثمارأقصى لإلنفاق، مع أهداف متوسطة  

لهياكل األساسية االجتماعية والمادية. ولتحسين ا 
فعالية االستثمار العام، على الحكومة أن تتجنب  

من الوزارات   تشتيت مواردها بين عدد كبير جداً 
المختلفة، وينبغي أن تضع معايير اختيار متسقة 

 .(OECD, 2018)ومالئمة للظروف الوطنية  

ن تحقق  ليس في وسع الميزانيات السنوية التقليدية أ
استقرارًا في االقتصاد الكلي، وكفاءة في تخصيص  

الموارد وتقديم الخدمات بسبب عدم توفر إطار شامل 
ومنذ فترة طويلة، تستند   ومتوسط األجل للميزانية.

ما يعّقد  عملية وضع الميزانيات إلى منظور سنوي، 
وضع سياسات عامة سليمة، وتحديد  عملية

األولويات، وتنفيذها وتقييمها إزاء خطة التنمية 
الوطنية في إطار اقتصادي كلي متوسط األجل.  

 
35 World Bank, 2013. Beyond the annual Budget, Global experience with Medium-Term Expenditure Framework . 

ومع تزايد تأطير السياسة المالية الكلية في سياق 
متوسط األجل، باالسترشاد بتحليل القدرة على تحمل 

،  الديون، واالستهداف المالي على مدى سنوات عدة
ستنشئ   ،وفي بعض الحاالت بالقواعد المالية الدائمة

أطر اإلنفاق المتوسطة األجل صلة رسمية بين  
األهداف العامة للسياسة المالية العامة وعمليات وضع 

 .35ميزانية كل منهما ات، ما قد يعززيالميزان

، استندت أطر الموازنة إلى القانون  2019وقبل عام 
حيث ركزت إدارة   ، 2004األساسي للموازنة لعام 

  المالية العامة فقط على استخدامات المدخالت بدالً 
من تكاليف تحقيق أهداف السياسات االجتماعية  

وآخر عملية   2014لكن منذ عام  القائمة على النتائج.
نس تقدمًا  حققت تو لإلنفاق العام والمساءلة المالية،

كبيرًا وابتكارات عدة في وضع إطار متوسط األجل  
لإلنفاق، وإطار قائم على النتائج لوضع الميزانية من  

ز حرِ حيث ا�  أجل تحسين كفاءة تخصيص الموارد،
في نطاق تغطية االستراتيجيات القطاعية،  تحسنٌ 

ومحتواها، وفي التوفيق بين النهج من القاعدة إلى  
لى القاعدة في اإلطار التمويلي  القمة، ومن القمة إ

المتوسط األجل، ومن حيث الربط بين اإلطار 
 التمويلي المتوسط األجل والميزانيات السنوية.
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  201936د لعام  المعتمَ يقدم القانون األساسي الجديد  
 قانون   إلى   ابتكارات هامة في اإلدارة المالية 

من خالل   وذلك ،  2004  عام   في   د المعتمَ   الميزانية 
الميزانيات لسنوات عدة، والمحاسبة   منهج في وضع 

يشتمل القانون اإلطاري .  على أساس االستحقاق
الجديد على عدة تحسينات هامة في مبادئ الدقة 

، ومناقشة سياسات الميزانية في المالية   والشفافية 
يوليو من كل عام؛ ووضع الميزانيات ورصد / تموز 

ظم الميزانية؛ ونُ   استخدامات الموارد في قوانين 
المحاسبة على أساس االستحقاق واإلدارة، واألطر 

القطاعية للميزانية واإلنفاق المتوسطي األجل؛ 
ومراقبة عمليات االقتراض والعمليات المالية؛  

وتقديم تقرير عن تنفيذ الميزانية في منتصف العام؛ 
وتقارير سنوية عن أداء البرامج، مع قوانين 

ر البرامج السنوية مع مشاريع الميزانية، وتقاري 
قوانين اإلعفاء المالي؛ والوضع المالي للشركات  

العامة بما في ذلك التحويالت من الحكومة؛ 
وتقديرات ورصد النفقات الضريبية؛ والتوزيع 

 ليمي لالستثمار؛ وتوسيع نطاق حق البرلمان ق اإل 
 .(IMF, 2016)في تلقي المعلومات  

والميزة الرئيسية لإلطار التمويلي المتوسط األجل  
الذي اعتمدته تونس هي التأكد من قدرة الحكومة  

ظروف الموارد  وعلى وضع تعريف فعال لمخصصات 
سنوات، وميزانية السنة   3(على فترة متوسطة األجل 
تها لتغطية احتياجا )وجميع الميزانيات الالحقة

التمويلية بما يتماشى مع االستراتيجيات والسياسات 
العامة الوطنية والقطاعية والمشتركة بين القطاعات.  
ويتضمن اإلطار الجديد مزيدًا من المساءلة، ويتطلب 

والمرونة من   حالمزيد من األداء التشغيلي، والوضو
من خالل إتاحة أداة لألجل المتوسط  جإدارة البرام

.37اء السياسات العامةمن أجل رصد أد

  

 
36 Loi Organique du Budget No. 15 of February 13, 2019 . 

37 GBO website http://www.gbo.tn/fr . 
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 ةي النتائج الرئيس

 اإلنفاق   في  والكفاءة  المتاح   المالي   الحيز   محدودية  .1
 مسار   تواجه   التي   التحديات   أهم   بين   من   هما 

 الشامل،  التعافي  وتحقيق   النمو،  أهداف   نحو   تونس 
 أن   من   الرغم   وعلى .  نمية ت ال   طموحات  وتحقيق 

 بسبب   2020  عام  في   تقلص   الجاري  الحساب   عجز 
 جلتوُس  كبيرًا، ظل أنه إال  الواردات،   انخفاض 

 .العام والدين المالي العجز في حادة زيادة
  ،2010 عام منذ مرتفعاً  مالياً   عجزاً  تونس تواجه .2

  والصحية االجتماعية النفقات في تزايد مع
  المالي العجز زاد ما ،19-كوفيد لجائحة لالستجابة

  من المائة في 9.6 إلى ليصل )المنح باستثناء(
  ويفترض ،2020 عام في اإلجمالي المحلي الناتج

  قانون تحت المائة  في 8.3 إلى ينخفض أن
 سجل مماثل، نحو وعلى. 2021 عام ميزانية

  األولى بالدرجة مدفوعاً  حاداً  ارتفاعاً  العام الدين
 المائة في 77.8 إلى فوصل الخارجي، باالقتراض

  وتشير ،2020 عام في اإلجمالي المحلي الناتج من
  عام في المائة في 85.6 إلى ارتفاع إلى التوقعات

 المائة في 82.6 إلى ينخفض أن ثم ومن ،2021
 .2022 عام في

  مجموع بلغ ،مرصد اإلنفاق االجتماعيل وفقاً  .3
 الناتج من كحصة العامة، االجتماعية النفقات
  ،2021 عام في المائة في 21.1 اإلجمالي، المحلي
. 2020 عام في  المائة في 23.4 بنسبة مقارنة
 من كنسبة االجتماعية، النفقات إجمالي ويشير

  زيادة إلى المركزية، الحكومة  إنفاق مجموع
 إلى 2020 عام في المائة في 62.2 من طفيفة
 . 2021 عام في 62.9

 النفقات من المائة في 81 نسبة  توجهت .4
. 2020 عام في الجارية النفقات على االجتماعية

 بناء على اإلنفاق في كفاية  عدم إلى يشير ما
  القطاعات في االستثمار في أو األساسية الهياكل

  والتنمية النمو  في تسهم  التي إنتاجية األكثر
  والمستشفيات المدارس بناء مثل( البشرية
 .)ذلك وغير والطرق

 في 34.3 إلى التعليم على اإلنفاق نسبة ارتفعت .5
  عام في االجتماعية النفقات مجموع من المائة
  هذا من األعلى النسبة هي وظلت ،2020

  الحماية على اإلنفاق نسبة تليها المجموع،
  29 وهي ،زارعلمَ ا  ومساعدة والدعم االجتماعية

مرصد اإلنفاق   من يتبين كما المائة، في
ر. االجتماعي هة الكبيرة النسبة وُتَفس�  إلى الموج�

 الدخل تحقيق لدعم باإلنفاق االجتماعية الحماية
 العامة النفقات وكانت. الغذائي والدعم األساسي
 االجتماعية السياسة مجاالت على منخفضة
 والتأمين االجتماعية المساعدة مثل األخرى،

  ودعم للمخاطر، المعرضين للسكان االجتماعي
 .المزارع ودعم واألسرة، األطفال

 على اإلنفاق أن أيضاً  العام اإلنفاق نمط من يتبين .6
 من كنسبة( واإلسكان والتغذية الصحة قطاعات
  حاله، على ظل )االجتماعية النفقات مجموع

  أن الالفت ومن. الماضي العقد مدى على نسبيًا،
 العمل سوق في التدخالت على العام اإلنفاق
  البيئة، وحماية العمل، فرص إيجاد وبرامج

 وتبرز. ضئيالً  ظل  والرياضة والثقافة، والفنون،
 مجاالت في االستثمار من مزيد  إلى الحاجة

  أجل من هذه الحاسمة االجتماعية السياسة
 .والمستدامة الشاملة التنمية بتحقيق اإلسراع

  مجاالت على االجتماعية النفقات توزيع يكشف .7
 عن إلنفاق االجتماعيمرصد ا في السبعة السياسة
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  إلعادة فرص وعن اإلنفاق، أولويات في نمط
  محرومة اجتماعية مجاالت نحو النفقات توجيه
 األكبر الجزء أن تبين المثال، سبيل فعلى. أخرى

  التعليم يستهدف التعليم على اإلنفاق من
  حاسمة مؤشرات يترك ما والثانوي،  االبتدائي

 أو المبكرة الطفولة مرحلة  في التعليم مثل أخرى،
 الثانوية، المرحلة بعد المهارات على التدريب

 . اإلنفاق  من مزيد إلى  بحاجة
  مثل الحاسمة الصحية المؤشرات على اإلنفاق كان .8

 الصحية والرعاية  الخارجيين، المرضى خدمات
  على القائم والعنف النساء، ضد والتمييز اإلنجابية،

 .يذكر يكاد ال ضئيالً  الجنس نوع
هَ  .9   والربط اإلسكان على  اإلنفاق من األكبر الجزء ُوج�

 والربط الحضري التنقل نحو المجتمعية والمرافق
 وخزانات وشبكات المجتمعية والتنمية الريفي

  من اإلسكان حصة كانت حين في المياه، إمدادات
 يمثل المجال هذا يزال وال األدنى، بين من  اإلنفاق
 .رئيسياً  تحدياً 

 إيجاد وبرامج العمل سوق في التدخالت تلقت .10
 العام اإلنفاق من  منخفضة حصصاً  العمل فرص

  برامج وحصلت. الماضية السنوات مدى على
 والمتابعة، الرصد ذلك في بما العمل، فرص إيجاد

  مجموع من المائة في 1.7( حصة، أعلى على
  تخصص لم حين في ،) 2020 عام في الميزانية

 سوق على العام  اإلنفاق من  الحصص أقل إال
  العمل أثناء المهارات مستوى ورفع لتدريب العمل

 المنح أو )التكنولوجيا مهارات ذلك في بما(
  المشاريع/ الخاصة للمؤسسات الحوافز من وغيرها
 فيه تواجه وقت في العمل، فرص إليجاد الناشئة
  والطلب البطالة  معدالت ارتفاع مشاكل  تونس

 . والنساء الشباب بين سيما ال الوظائف، على
  مجاالت بين من أيضاً  هي والرياضة والثقافة الفن .11

  مخصصات أدنى تلقت التي االجتماعية السياسة
 وظل. الماضي العقد مدى على العام اإلنفاق
 بأقل ضئيالً، والتطوير البحث أنشطة على اإلنفاق

 الميزانية مجموع من عام كل المائة في 1 من

 االبتكار أنشطة إمكانات من يحد ما المركزية،
  المال رأس لتنمية الضرورية والتطوير والبحث
 . الزخم ذات واالقتصادات البشري

  استحوذت السكانية، الفئات استهداف حيث من .12
  مجموع من ةربي ك حصة على المعيشية األسر

  2020 عام في المائة في 14.8 بنسبة الميزانية،
 المختلفة االجتماعية التدخالت بسبب

  والدعم واإلعانات النقدية التحويالت ذلك في بما
 وعلى. الجائحة خالل األساسي الدخل لتحسين

  في 14.5 بنسبة  األطفال استفاد مماثل، نحو
  على الكبير لإلنفاق نظراً   الميزانية من المائة

 على اإلنفاق أن بيد. والثانوي  االبتدائي التعليم
 . ضئيالً  زال ما المبكرة فولةالط تنمية

  الشباب تحديداً  تستهدف اجتماعية برامج تشير .13
  من المائة في 8.9 يتلقون أنهم إلى والبالغين

 عن أساساً  ناتج وهو ،2020 عام في العام اإلنفاق
 العمل سوق في لتدخالتل الحكومة مخصصات

 من وغيرها المنح( العمل فرص إيجاد وبرامج
 والمتوسطة الصغيرة للشركات الحوافز

  العمل فرص إليجاد الخاصة والمؤسسات
 والفن ،)المهارات مستوى ورفع والتدريب

 . والرياضة والثقافة
 ستهدفت يتال ةاالجتماعي النفقات توتلق .14

  للمخاطر معرضة محددة وفئات  والنساء المسنين
 والمرضى،  اإلعاقة، ذوي األشخاص مثل(

 المعرضين أو اجتماعياً  والمهمشين والناجين،
 والالجئين، االجتماعي، االستبعاد لخطر

 البرامجب التغطية من أدنى حداً  )والمهاجرين
  اإلنفاق توجيه إلى الحاجة يبرز مما االجتماعية،
  الفئات هذه  نحو أفضل بشكل االجتماعي
 . المحرومة

  تحقيق في االجتماعي اإلنفاق كفاءة حيث من .15
 التنمية دليل ربيعت  يذال الشاملة، البشرية التنمية

  بديالً  مقياساً  المساواة عدم بعامل معدالً  البشرية
 أقل وهي ،0.57 تونس في الكفاءة درجة تبلغ لها،

  درجة أن كما. الكفاءة حد من للنظر الفت بشكل
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 العربية المنطقة  في المتوسط من أقل الكفاءة
  كفاءة وتدني. (0.71) العالمي والمتوسط (0.60)
 عدم مظاهر من مظهر هو االجتماعي اإلنفاق
  وبالمقابل، البيئة، وحماية التعليم في الكفاءة

 الحماية مجاالت  في بكثير أفضل تونس فأداء
 . والصحة  واإلسكان )1 درجة( االجتماعية

 درجة أن إلى السياسات محاكاة عمليات وتشير .16
 بعامل معدالً  البشرية التنمية دليل على تونس

  من المائة، في 34 بنسبة ستزيد المساواة عدم
 على المحافظة حال في ،0.668 إلى 0.58

  مع ولكن تغيير، دون االجتماعية النفقات مجموع
 الدخل بلدان متوسط لتماثل الكفاءة تحسين
  ليبلغ االجتماعي اإلنفاق مستوى فعرُ  وإذا. المرتفع

 الناتج من المائة في 16.6( العالمي المتوسط
 الكفاءة، بتحسين ذلك واقترن ،)اإلجمالي المحلي
 ذلك وسيرفع. 0.675 إلى الدليل قيمة ستصل
 60 إلى 77 من المؤشر على العالمي تونس  ترتيب

 . دولة 152 أصل من
  تحسين يؤدي أن  يمكن القطاعي، المستوى على .17

  ما توفير إلى التعليم على اإلنفاق في الكفاءة
  في تغيير أي دون تونسي، دينار مليار 2 من يقرب

 إذ مرتفع، التعليم على تونس  وإنفاق. النتائج
  اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة في 6.7 يشكل

 المرتفعة البلدان  في المتوسط متجاوزاً 
 في 4.2و المائة في 4.9( الدخل والمتوسطة

 العالمي المتوسط عن فضالً  ،)الترتيب على المائة
 على تونس حافظت وإذا. المائة في 4.3 البالغ
 كفاءتها وحسنت العام اإلنفاق من المستوى نفس

 الدخل بلدان كفاءة متوسط مع لتتناسب
 بنسبة المتوقعة الدراسة سنوات ستزيد المتوسط،

 . سنة 11.9 إلى 10.3 من المائة، في 15
  لتماثل التعليم في كفاءتها من  تونس زادت وإذا

 الدراسة سنوات ستزيد العالمي، المتوسط
 إلى 10.3 من(  المائة في 46 بنسبة المتوقعة

  الوفاء أن كما.  اإلنفاق في تغيير دون )12.3
  نفقات يخفض أن يمكن العالمي بالمتوسط

 مليار 2 بحوالي أو المائة، في 27 بنسبة التعليم
 الدراسة سنوات على الحفاظ مع تونسي دينار 

 .الحالية المتوقعة
 العامة،   المالية   إدارة  نظام   تحسين   برؤية   استرشاداً  .18

 في   اإلصالحات   من   العديد  تنفيذ   في   تونس   نجحت 
 النفقات   فعالية  لتعزيز  الميزانيات  ووضع   التخطيط 

 فعالية  األكثر   االستخدام   وضمان   االجتماعية، 
 المالية   السياسات  دعم   من   والتأكد   للموارد،  وكفاءة 

 ركزت  2019  عام   قبل .  منذئذ   تونس   احتاجتها   التي 
 استخدامات   على   فقط   العامة   المالية   إدارة 

 أهداف   تحقيق   تكاليف   من   بدالً   المدخالت 
 .النتائج   على  القائمة   االجتماعية   السياسات 

  وكفاءة المالي االستقرار ولتحسين 2019 عام بعد .19
  ابتكارات اعُتِمدت الخدمات، وتقدم العام اإلنفاق

 المالية شفافية لتحسين المالية اإلدارة في هامة
  ووضع والشفافية، الدقة ومبادئ العامة،

  في الموارد استخدامات ورصد الميزانيات،
 المتوسطة القطاعية العمل وأطر الميزانية، قوانين
  ومراقبة األجل؛ المتوسطة والمشاريع األجل

  وتقديم المالية؛ والعمليات  االقتراض عمليات
 العام؛ منتصف  في الميزانية تنفيذ عن تقرير

  قوانين مع البرامج، أداء عن سنوية وتقارير
 مشاريع مع السنوية البرامج وتقارير الميزانية،

  للشركات المالي والوضع  المالي؛ اإلعفاء قوانين
  الحكومة؛ من التحويالت ذلك في بما العامة

  زيعوالتو الضريبية؛ النفقات ورصد وتقديرات
  البرلمان حق نطاق وتوسيع لالستثمار؛ ليميقاإل

.المعلومات تلقي في
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ملخص نقاط القوة والضعف في   . 1المرفق 
 PEFA 2016اإلدارة المالية العامة في تونس، 

 ) 2015التقييم ( المؤشرات  الركيزة 

 موثوقية الميزانية   -أوالً 

 B نتائج النفقات اإلجمالية   1

 +D النفقات   هيكلنتائج  2

 D نتائج اإليرادات   3

 شفافية المالية العامة  - ثانياً 

 C تصنيف الميزانية  4

 B توثيق الميزانية  5

 +C المالية عمليات الحكومة المركزية خارج التقارير  6

 +D التحويالت إلى الحكومات دون الوطنية   7

 +C معلومات أداء تقديم الخدمات   8

 D وصول الجمهور إلى المعلومات عن المالية 9

إدارة األصول والخصوم   -ثالثاً 
 المالية

 C اإلبالغ عن المخاطر المالية   10

 A إدارة االستثمارات العامة   11

 +D إدارة األصول العامة   12

 +B إدارة الدين   13

استرا�يجية المالية   -رابعاً 
ووضع الميزانية القائمتان  

 على السياسات

 B التنبؤ باالقتصاد الكلي والمالية العامة  14

 +D االستراتيجية المالية   15

 D المنظور المتوسط األجل في وضع ميزانية للنفقات   16

 +C عملية إعداد الميزانية  17

 +C تدقيق الهيئات التشريعية في الميزانيات   18
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 ) 2015التقييم ( المؤشرات  الركيزة 

القدرة على توقع   -خامساً 
 �نفيذ الميزانية والتحكم بها 

 B إدارة اإليرادات   19

 +D المحاسبة عن اإليرادات  20

 +B إمكانية التنبؤ بتخصيص الموارد في السنة   21

 +C متأخرات اإلنفاق  22

 +C عناصر التحكم في كشف المرتبات   23

 A الضوابط الداخلية على النفقات غير المتعلقة بالمرتبات   24

 +D داخلية للحسابات    مراجعة 25

 المحاسبة واإلبالغ  -سادساً 

 +C سالمة البيانات المالية   26

 +C تقارير الميزانية السنوية   27

 +C التقارير المالية السنوية   28

 +D مراجعة خارجية للحسابات   29

 +D تدقيق الهيئات التشريعية في تقارير مراجعة الحسابات   30

 . Tunisia, Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) 2016 :المصدر
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متغيرات المدخالت والمخرجات   . 2المرفق 
 لتقييم كفاءة النفقات االجتماعية 

 متغير المخرجات متغير المدخالت  

 دليل التنمية البشرية معدالً بعامل عدم المساواة  مجموع النفقات االجتماعية  النفقات االجتماعية 

 التعليم 

 سنوات الدراسة المتوقعة  التعليم مجموع اإلنفاق على 

 نسبة التالميذ إلى المعلمين في التعليم االبتدائي   التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي  

 نسبة التالميذ إلى المعلمين في التعليم العالي   التعليم العالي  

 درجات االختبار المنسقة  البحث والتطوير المتعلقان بالتعليم 

 الصحة

 العمر المتوقع عند الوالدة، المجموع بالسنوات  مجموع اإلنفاق على الصحة  

 خدمات المرضى الخارجيين 

الوفيات الناجمة عن األمراض القلبية الوعائية أو  
السرطان أو السكري أو األمراض التنفسية المزمنة بين  

 ) بالنسبة المئوية ( 70و 30العمرين 

 مولود حي   1,000معدالت وفيات األطفال لكل  خدمات المستشفيات  

 ) بالنسبة المئوية(انتشار فقر الدم بين النساء الحوامل   خدمات الصحة العامة  

اإلسكان والمرافق  
 المجتمعية 

مجموع اإلنفاق على السكن والمرافق  
 المجتمعية 

نسبة السكان الذين يعيشون في األحياء الفقيرة من  
 سكان المناطق الحضرية 

 الحماية االجتماعية

   )بالنسبة المئوية من السكان(معدل انتشار نقص التغذية  مجموع النفقات على الحماية االجتماعية  

 المسنون
نسبة السكان الذين تجاوزوا سن التقاعد القانوني  

 ويشملهم االستحقاق 

 الشديدة ويشملهم االستحقاق نسبة السكان ذوي اإلعاقة  المرض واإلعاقة 

 األسرة واألطفال  
 49إلى  15(انتشار فقر الدم بين النساء في سن اإلنجاب  

 ) بالنسبة المئوية( )عاماً 

 دليل حماية البيئة  مجموع النفقات على حماية البيئة   حماية ال�يئة 

 .Gaska and others, 2021 :المصدر
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النفقات االجتماعية العامة ركيزة لتحسين الرفاه وتوسعة اإلمكانات االقتصادية لدى األفراد،
بل المجتمعات بأسرها. تشهد المنطقة العربية، بما فيها تونس، ضغوطًا متفاقمة على الحيز
المالي واالستدامة، ما يؤكد الحاجة إلى االستثمار في التحول الهيكلي، والتنمية البشرية،
وأهداف التنمية المستدامة. لكن أهم التحديات التي تواجهها المنطقة تشمل القدرة على

توجيه النفقات العامة بما يوفق بين االستدامة المالية وأولويات التنمية االجتماعية. وليس
المطلوب لتحسين نتائج التنمية االجتماعية والبشرية مجرد زيادة مجموع النفقات العامة،
بل ربط اإلنفاق باألولويات األساسية للتنمية االجتماعية، وبالمستفيدين، مع مواءمتها مع

أهداف التنمية المستدامة حيثما يمكن ذلك. وإذا ما تحقق ذلك، يزداد وضوح األثر على نتائج
التنمية االجتماعية والبشرية. لكن من غير أداة مناسبة للربط بين النفقات االجتماعية العامة،

بمجموعها، ستفتقر الطريقة الحالية إلدارة النفقات إلى االستدامة، ولربما تخفق في تلبية
التطلعات، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وآلية شاملة لرصد النفقات االجتماعية، مثل مرصد اإلنفاق االجتماعي، تساعد على تحقيق
مزيد من الكفاءة والفعالية في تخصيص الميزانيات وتوجيهها نحو تحقيق األولويات

االجتماعية واالقتصادية، وأهداف التنمية المستدامة. تستخدم هذه الورقة المرصد في
تحليل أهم أنماط مخصصات النفقات االجتماعية في الميزانيات العامة في تونس، واتجاهات

هذه المخصصات، مع تحليل لفعاليتها. تتقدم الورقة بتوصيات ونتائج هامة، مثل تحسين
رصد البرامج االجتماعية وإدارتها لتعزيز اإلنصاف وتحسين الفعالية والكفاءة في السياسات

االجتماعية؛ وتوسعة الحيز المالي الستيعاب النفقات االجتماعية المتزايدة، في مجاالت
حاسمة من السياسات االجتماعية، مثل التعليم والصحة واالنتقال اإليكولوجي لتحصين

المنعة إزاء الصدمات على صعيد المنظومة؛ وإعادة توجيه أولويات مخصصات الميزانية نحو
المجاالت الحاسمة في السياسات االجتماعية، مع مزيج متوازن من النفقات التي ترمي إلى

تحسين التنمية البشرية، ورأس المال البشري، والنمو االقتصادي؛ وتحديث نظام التحويالت
االجتماعية بما يضمن الشفافية، وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، وتحسين استهداف

الفئات السكانية المحتاجة والمعرضة للمخاطر.
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