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 موجـز

 تحديد وجهة النفقات العامة حسبتواجه تحديات في  العربية الحكومات في المنطقة معظم تزال ال
ع اعتمادات الميزانية التي تدعم برامج الكلية المالية واالستدامة االجتماعية التنمية أولويات                                                       . وكثيرا  ما توز 

                                                                                               وسياسات متعددة ومتداخلة على نحو غير مالئم أو غير كاف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونظرا  إلى 
 له الميزانيات العامة في البلدان العربية من ضغوط، ال تتسم مثل هذه اإلدارة للنفقات باالستدامة. ما تتعرض

                                                                                       ويمكن للرصد الشامل للنفقات االجتماعية العامة أن يحس ن من كفاءة مخصصات الميزانية وفعالية 
في ذلك تقديم خدمات عملية الميزنة، ويسهم في ترشيد عناصر اإلنفاق ويدعم تحقيق أهداف مختلفة، بما 

                                                                                               عامة جي دة، وتعميم التنمية الشاملة للجميع واالستقرار، وتحسين النمو االقتصادي واإليرادات مع الوقت. 
إطار                                                                                             لذلك، تقد م اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( الدعم إلى الدول األعضاء في إنشاء 

لدعم سياسات المالية الكلية وأهداف التنمية المستدامة. وقد أطلقت نفقات االجتماعية، كإطار متكامل لرصد ال
                                 مشروعا  تجريبيا  في األردن وتونس.

. يتماشى النهج المفاهيمي مع (SEM): مرصد لإلنفاق االجتماعي    ا  مبتكر    ا  تقترح هذه الوثيقة إطارو
اق االجتماعي العام في سبعة مجاالت           شامال  لإلنف    ا  أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي، سيوفر المرصد مقياس

سوق العمل تدخالت في ال( د؛ )ج( اإلسكان والمرافق المجتمعية؛ )ب( الصحة والتغذية؛ )( التعليمأوهي: )
( حماية ز( الفنون والثقافة والرياضة؛ و)و( الحماية االجتماعية واألمن الغذائي؛ )هوخلق فرص العمل؛ )

المستفيدين الرئيسيين عبر األفراد واألسر والمجتمعات. إن اإلطار مرن  . يتم تعيين المؤشرات إلىالبيئة
      وفقا  الدول األعضاء مدعوة إلى إنشاء مرصد النفقات االجتماعية  إنويمكن تكييفه مع الخصائص الوطنية. 

 دفع النمو االقتصادي وتحقيق كأداة تسهم في تحسين تحديد وجهة الميزانيات من أجل الوطنية لسياقاتها
 أهداف التنمية المستدامة.
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 تمهيد

                                                                                        يطول النقاش في موضوع مخصصات الميزانيات الوطنية لدعم السياسات االجتماعية، الذي أصبح سببا  
ففي العديد من البلدان، تستند البرامج االنتخابية والبرامج السياسية  من أسباب االنقسامات السياسية في العالم.

ة للنفقات االجتماعية قادرة على إحداث تغيير إيجابي. وفي اعتماد خطة التنمية المستدامة التنافسية إلى نماذج مختلف
ز المالي وتوسيعه، وفي الوقت                                                                  وأهدافها للتنمية المستدامة تأكيد  على ضرورة إعادة النظر في الحي   2030لعام 

بعدم إهمال أحد  2030م خطة عام والتزا نفسه إيجاد طرق مبتكرة لتحديد النفقات على تدخالت اجتماعية فعالة.
ة                                                                                                        يتطل ب وضع نماذج مبتكرة في اإلنفاق االجتماعي تت سم بالمرونة وبالقدرة على االستجابة إلى االحتياجات المتغير  

 للمجتمعات، وتراعي السياسات المالية الكلية.

من التدخالت ، تسلحت الحكومات العربية بمجموعة 2008ولمواجهة األزمة المالية العالمية لعام 
 ، على غرار التحويالت المالية المباشرة وغير المباشرة ورفع الحد األدنى لألجور والمساعدات ةاالجتماعي

 النقدية المباشرة. وقد كشفت هذه التدخالت الرسمية عن الحاجة إلى رؤية مؤسسية وإلى نموذج قائم على 
تعديل السياسات المالية وإعادة النظر في مخصصات إال أن عمليات  السياسات في مجال النفقات االجتماعية.

الزلزال،     ع                        صدمة أخرى كان لها وق   2011الميزانية على نطاق واسع ال تخلو من التعقيد. وشكلت انتفاضات عام 
عندما طالبت شعوب عربية بالمساواة والعدالة االجتماعية واالزدهار االقتصادي. وفي إطار أهداف التنمية 

بمبدأ "عدم إهمال أحد". وتتيح لها أداة رصد النفقات االجتماعية المقترحة  لتزمت الحكومات العربيةالمستدامة، ا
                                                                                                       إمكانية إعادة النظر في تدخالت السياسات االجتماعية ومراجعتها وتعديلها، بما يدعم هذا االلتزام، ويحق ق أهداف 

 التنمية المستدامة.

                                                      قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( إجراء  ملموسا  وتشكل هذه األداة التي وضعتها اللجنة اال
ز المالي تتواءم مع الميزانيات الوطنية وسياسات االقتصاد                                              للتفكير في تدخالت في السياسة االجتماعية والحي  

األعضاء في  ذ في أمريكا الالتينية والبلدان                                                             ومفهوم رصد النفقات االجتماعية ليس جديدا  في العالم، فقد ن ف    الكلي.
                                                                                                   منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، لكنه ثوري  في المنطقة العربية. وهو يهدف إلى دحض أسطورة 
المحظورات، من قبيل إعادة تخصيص النفقات وإعادة توزيع اإلعانات المالية، من خالل التأكيد على إمكانية 

                                            وتتضاعف أهمية رصد النفقات في وقت  تعاني فيه  لمجتمع.إعادة النظر في عملية االستهداف، لما فيه خير ا
بفترة من االضطرابات السياسية  مرورهاوالمنطقة العربية من أزمة في الميزانية، ومن تقلبات في أسعار النفط، 

والحكومات شديدة القلق اليوم حيال السياسة المالية ومخصصات  الناجمة عن النزاعات وحاالت عدم االستقرار.
 فقات االجتماعية وكيفية تحديد أفضل الطرق لتجنب الخسائر في المكتسبات االجتماعية.الن

تكييفه مع السياقات الوطنية، ويعتمد على القدرات والموارد     ل     ه     س                                وتنطوي أداة الرصد على إطار ي  
على السياسات  دولةالق انفإة لتحقيق الكفاءة في    م     م     ص     م  و       فع الة  ولكنهاويمكن تحويله إلى أداة بسيطة  المحلية.

ج فيها بعض    ر     د                                                                                 وقد تختلف البلدان في ما تصفه بالنفقات االجتماعية وفي ما إذا كان من الممكن أن ت   االجتماعية.
في أن أداة رصد النفقات االجتماعية بينها نح الدراسية وأموال األوقاف. لكن ال خالف                       النفقات على غرار الم  

                                                              ل قاسما  مشتركا  بين مختلف السياقات. ومع ذلك، ال يمكن اعتبارها                   ستدامة التي تشك   تتواءم مع أهداف التنمية الم
                                                                                                          أداة  ناجحة إال إذا التزمت الحكومات الوطنية باعتمادها وبإنشاء بنى أساسية للبيانات المتصلة بها. وال بد أيضا  

تجدر اإلشارة و الوطني على األداة. على مشاركة مختلف الجهات المعنية، إلضفاء الطابع      قائم    ج                من اعتماد نه  
المنطقة العربية تستوفي هذين الشرطين. وقد أشادت اللجنة التنفيذية لإلسكوا، في اجتماعها السادس إلى أن 

، بمشروع أداة الرصد، وأشارت إلى أهمية تكييفها مع 2019حزيران/يونيو  15و 14المعقود في مراكش في 
لعربية. وأوصت البلدان األعضاء بالتنسيق مع األمانة التنفيذية لتطوير اإلطار السياقات المختلفة في البلدان ا
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واستخدامه لتحديد الجوانب المختلفة للنفقات العامة، وتعزيز التنمية االجتماعية واالستدامة في السياسة المالية 
تفكير وإعادة النظر في النفقات نا أمل بأن تستخدم الدول األعضاء في اإلسكوا هذه األداة إلعادة ال   ل              الكلية. وك  

تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتؤدي إلى رفاه المجتمعات،                                  االجتماعية، وإعادة تخصيصها بطرق  
 من دون إهمال أحد.

 روال دشتي
 األمينة التنفيذية
 لإلسكوا
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 شكـر وتقدير

هود المشتركة التي بذلها فريق مشروع "إطار رصد النفقات االجتماعية للدول العربية" هو ثمرة الج
ب في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، بقيادة نيرنجان سارنجي من شعبة    ع                 مشترك بين الش  

التنمية والتكامل االقتصادي مع عمر هاكوز من شعبة اإلحصاء وأسامة صفا من شعبة التنمية االجتماعية. 
                                                              بمدخالت بحثية قي مة في تطوير مؤشرات إطار رصد النفقات االجتماعية وساهمت دانا حمدان وهبة شحادة 

 وشروحها.

ب في اإلسكوا بمدخالت مواضيعية في أبعاد ومؤشرات محددة في إطار    ع                             وساهم الزمالء من مختلف الش  
عبة                                                                          بى عرجا من مركز المرأة في اإلسكوا؛ وكارول شوشاني شرفان والياس غضبان من ش                الرصد، وهم ر  

ار                                                سات التنمية المستدامة؛ وخالد أبو اسماعيل ويعر  سيا                                                      ب بدر من شعبة التنمية والتكامل االقتصادي؛ ومحمد نو 
 اء أبو الحسن من شعبة االحصاءات.العوا من شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية؛ ووف

الل حلقة عمل واستفاد إطار الرصد من المناقشات مع ممثلي الدول األعضاء واإلسهامات التي قدموها خ
قدت في األردن وتونس والكويت، شارك                                                                    إقليمية واالجتماع السادس للجنة التنفيذية لإلسكوا وحلقات عمل وطنية ع  

 من الوزارات التنفيذية، على الشكل التالي:           فيها عدد  

 تونس: الوكالة التونسية للتعاون الفني، ووزارة الشؤون االجتماعية، ومركز الدراسات والبحوث )أ(
االجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي 

 ؛والبحث العلمي، والمعهد الوطني لإلحصاء، ووزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

لوطنية األردنية لشؤون المرأة، األردن: وزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، واللجنة ا )ب(
والمجلس األعلى للسكان، والمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
 ؛وصندوق المعونة الوطنية، ووزارة التنمية االجتماعية، والديوان الملكي الهاشمي، ودائرة اإلحصاءات العامة

ة، واألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، واإلدارة المركزية الكويت: وزارة المالي )ج(
 ؛لإلحصاء، ومعهد الكويت لألبحاث العلمية

والمساواة والتنمية  وزارة األسرة والتضامن (بـ: )ممثلة في ورشة العمل اإلقليمية المغرب )د(
 ؛االجتماعية

االجتماعية، ووزارة المالية  وزارة التنمية (ـ:ب اإلقليميةفلسطين )ممثلة في ورشة العمل دولة  (ه)
 .والتخطيط

كة منظمات المجتمع المدني والمنظمات اإلقليمية وكيانات األمم المتحدة،                             واستفادت المناقشات من مشار  
ية بما في ذلك شبكة المنظمات العربية غير الحكومية المعنية بالتنمية ومنظمة أوكسفام الدولية وجمعية التنمية الدول

                                                                                                 ومكتب المنس ق المقيم لألمم المتحدة في األردن وتونس ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( في األردن 
وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب 

ية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنظمة التعاون األمم المتحدة لخدمات المشاريع واللجنة االقتصاد
 والتنمية في الميدان االقتصادي والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية.
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وخدمات التصميم. ونشكر مرال  ونتوجه بالشكر إلى قسم المؤتمرات في اإلسكوا على التحرير والترجمة
 حلقات العمل الوطنية واإلقليمية.إلدارية في تنظيم تاشجيان وسهام السبع على مساعدتهما ا

والشكر موصول لخولة مطر، النائبة السابقة لألمين التنفيذي لإلسكوا، على الدعم والتوجيه في المرحلة 
عن تقديرنا لتارسيسيو ألفاريز ومارتي أنتوال وكريم خليل وليلى حليوة على ما     ب     ر     ع                        األولى من المشروع. ون  

                         ساهمات حس نت إطار العمل.قدموه من م

دشتي، األمينة التنفيذية لإلسكوا، على الدعم والتوجيه والمشورة، وعلى روال ونتوجه بخالص شكرنا إلى 
 العميقة، والمالحظات المواضيعية.الرؤية 

، فهذا العمل هو ثمرة ما بذله نيرنجان سرانجي من جهد دؤوب وتنسيق وقيادة فنية، مع فريقه         وأخيرا  
                                       لم يوفر جهدا  ليبصر هذا المشروع النور.الذي 

 السيد محمد المختار محمد الحسن

 مدير

 شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

 اإلسكوا
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 مقدمة

من الشواغل الرئيسية هو تحديد وجهة الميزانيات العامة لتلبية الطموحات واالحتياجات المتزايدة للسكان  
ت في جميع أنحاء العالم في سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي البلدان العربية صارت للحكوما

                                                                                                      التحديات اإلنمائية المرتبطة بعدد من أهداف التنمية المستدامة أكثر إلحاحا  اليوم مما كانت عليه في أي وقت 
                                   ئق؛ وضمان خدمات عامة جي دة في مجال مضى، ومنها الحد من الفقر وعدم المساواة؛ وتوفير فرص العمل الال

المساواة بين الجنسين؛ وتهيئة  وتحسينوالتعليم واإلسكان والحماية االجتماعية؛  واألمن الغذائيالرعاية الصحية 
                                                                                                 حي ز مالي لتمويل هذه األولويات. وزادت مطالبة المواطنين بعقد اجتماعي جديد جوهره اإلنصاف والعدالة في 

توازن بين أولويات اإلنفاق التي لتحقيق العربية من الضغوط على العديد من الحكومات أعقاب االنتفاضات 
                                                    تتصدى صراحة  للثغرات القائمة في السياسات االجتماعية.

من       كلي ةالمالية الستدامة االتخصيص الميزانية ألولويات التنمية االجتماعية بما يسهم في  ال يزالو 
ع (1)                                                          الحكومات العربية، ال سيما عندما يكون الحي ز المالي محدودا   التحديات الرئيسية التي تواجهها                    . وكثيرا  ما توز 

اعتمادات الميزانية التي تدعم برامج وسياسات متعددة ومتداخلة على نحو غير مالئم أو غير كاف لتلبية احتياجات 
نيات العامة من ضغوط، ال تتسم                                                                        المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونظرا  إلى ما تتعرض له الميزا

 مثل هذه اإلدارة للنفقات باالستدامة.

ضروري  (بإطار الرصدلنفقات االجتماعية )المشار إليه في هذه الوثيقة رصد اشامل ل إطاروإنشاء  
                                                                                                      لتحسين كفاءة عملي ة الميزنة وفعاليتها. فهو يتيح ترشيد اإلنفاق من أجل تحقيق أهداف المالية الكلية وأهداف 
                                                                                                             التنمية المستدامة. ويختلف مفهوم النفقات االجتماعية بين البلدان ويتوق ف على التقدم الذي يحرزه البلد في أولويات 

. وفي أفضل األحوال، يهدف اإلنفاق االجتماعي إلى تحقيق الحد األقصى من رفاه اإلنسان (2)التنمية االجتماعية
جتماعية، بما في ذلك في المجاالت التي تهدف خطة التنمية من خالل حصوله على الخدمات الجيدة والحماية اال

إلى تحقيق وصول الخدمات فيها إلى الجميع. والنفقات االجتماعية المناسبة هي "استثمارات  2030المستدامة لعام 
مجتمع . ومثل هذه االستثمارات االجتماعية مهمة لتدفع باالقتصاد وال(3)اجتماعية" تعزز النمو الشامل والمستدام
 باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وال تسمح البيانات المتاحة عن النفقات االجتماعية في الدول العربية بوضع تقديرات شاملة. ففي ما يتوفر  
، بل في العديد من الحاالت، تناقضات مع الوقت. ويستلزم سد الثغرات فهما  أفضل لعناصر                                                                                                 من بيانات نقص 

                                                                                      في السياقات الوطنية، وتصنيفا  أكثر تفصيال  يشمل المستويات دون الوطنية، والفئات العمرية النفقات االجتماعية
                                                                                                  للسكان، والجنس، واألشخاص ذوي إعاقة، وما إلى ذلك. كما يستدعي أي تقييم شامل للنفقات االجتماعية مزيدا  

                                                
 بيروت. ،E/ESCWA/EDID/2017/4 ،العربية للمنطقة المالية السياسة في النظر إعادة .(2017) اإلسكوا (1)

 البلدان في االجتماعية النفقات تحسب والتنمية االقتصادي التعاون فمنظمة المنطقة. في البلدان بين مشترك إطار اعتماد يمكن (2)
 والصحة؛ العجز؛ واستحقاقات والنجاة؛ الشيخوخة؛ مثل النطاق، الواسعة االجتماعية السياسات من مختلفة مجاالت إلى بالنظر األوروبية
 وغيرها واإلسكان؛ والبطالة؛ عمل؛ فرص وإيجاد ماتوالخد بالعمل، المتعلقة التدريبات ذلك في بما النشطة، العمل سوق وسياسات والعائلة؛

 الالتينية أمريكا لبلدان االجتماعية النفقات الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة وتحسب االجتماعية. السياسات مجاالت من
 والتعليم، والدين؛ والثقافة الترفيه وأنشطة والصحة؛ لمجتمعية؛ا والمرافق واإلسكان البيئة؛ حماية هي: مجاالت ستة في النفقات جمع خالل من

 االجتماعية. والحماية

(3) E/ESCWA/EDID/2017/4إلى       أيضا   انظر ؛ P-LC/PUB.2017/12. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/rethinking-fiscal-policy-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/rethinking-fiscal-policy-arab-region-arabic.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41599/4/S1700566_en.pdf


-2- 

 

، واإلسكان، واإلحصاءات، من التعاون مع النظراء الوطنيين في مجاالت مثل الصحة، والتعليم، والبحث
 والديمغرافيا، والحماية االجتماعية، للحصول على ما يلزم من بيانات غير منشورة.

وفي هذا السياق، طلبت الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( مساعدة  
االستدامة  تواجههمنشودة، مع مراعاة ما تقنية في مجال رصد النفقات االجتماعية وتوجيهها حسب أهدافها ال

بعد ذلك، أعربت .                                                                                       المالية من تحديات. ولذلك أطلقت األمانة التنفيذية لإلسكوا مشروعا  تجريبيا  في األردن وتونس
السياسات المالية عدة دول أعضاء عن اهتمامها بإنشاء مرصد اإلنفاق اجتماعي كإطار متكامل لضمان تماسك 

دور مهم في دعم  اإلطار. ويمكن أن يكون لمثل هذا االجتماعية ألهداف التنمية المستدامةوالنفقات الكلية 
إصالحات السياسات من أجل تعزيز الروابط بين اإلنفاق االجتماعي العام، وأولويات التنمية االجتماعية واستدامة 

 السياقات الوطنية.ضمن المالية الكلية 

                                                    إلصالحات المالية على عدد من الخطوات. أوال ، االتفاق على وربطه با إطار الرصد اعتمادوينطوي  
                                                                                                    إطار لإلنفاق االجتماعي )األبعاد والمؤشرات( في السياق الوطني. ثانيا ، جمع البيانات وتحليلها وفقا  لإلطار 

اف التنمية واإلحصاءات المالية الحكومية، والبيانات الوصفية ألهد اإلحصائية التقاريرالمتفق عليه، والتوحيد بين 
التنمية االجتماعية المتعلقة بأهداف التنمية  بنتائج اإلطار                                                  المستدامة، وإحصاءات الحسابات القومية. ثالثا ، ربط 

المستدامة، مع مراعاة أولويات التنمية االجتماعية. وعلى سبيل المثال، يقضي رصد النفقات االجتماعية المتعلقة 
 ومؤشراته؟ هل 3نفقات الحكومية على الصحة مرتبطة بمقاصد الهدف بالصحة بطرح األسئلة التالية: هل ال

 تفاوت أوفي السياسات أو في توزيع النفقات؟ ما المطلوب وأين )اختالفات جغرافية، تفاوت بين السكان  الثغرات
داف من أه 3هل من معايير أخرى تدعم تحقيق األهداف ذات الصلة في الخطة اإلنمائية الوطنية والهدف  أفقي،

                                       النفقات االجتماعية، ليصير موائما  ألهداف  إطار رصدمماثل ألبعاد أخرى من      هج                               التنمية المستدامة(؟ ي عتمد ن 
                                                                                                            التنمية المستدامة ذات الصلة. رابعا ، يمكن لتحليل الكفاءة وأدوات النمذجة في مجال المالية الكلية أن يسه ل فهم 

اق وزيادة النمو االقتصادي، مع مراعاة االستدامة المالية في األجل السيناريوهات المختلفة لتحسين كفاءة اإلنف
                                                                                                 المتوسط. خامسا ، من الجوانب المهمة للمشروع تعزيز قدرة أصحاب المصلحة الوطنيين، بمن فيهم المسؤولون 
الحكوميون ومجموعات المجتمع المدني، من خالل ورش عمل ودورات تدريبية وطنية وورش عمل إقليمية لدعم 

                                                                                                           لحوار بين البلدان المشاركة وتبادل الدروس المستقاة من خارج المنطقة، مثل بلدان أمريكا الالتينية. وأخيرا ، يتم ا
                                                                                                    التخطيط ألنشطة المشروع بالتعاون الوثيق مع النظراء الوطنيين، وفقا  لألولويات الوطنية، من أجل حفظ ملكية 

        سنويا . رصدوات الالمشروع وتحسين قدرة أصحاب المصلحة على تحديث أد

 األعضاء الدولالسياق الوطني لكل دولة. و مع يتناسبوتعمل اإلسكوا على وضع إطار أولي، على أن  
ة إلى استعراض اإلطار المفاهيمي ودعم تطبيقه كأداة لتحسين تحديد وجهة الميزانيات  عليه، تعليقات تقديم ،                                  مدعو 

التنمية المستدامة. وتستعرض الدول المشاركة هذا اإلطار  من أجل المزيد من النمو االقتصادي وتحقيق أهداف
                                                                                                   وتكي فه بما يتناسب مع سياقاتها الوطنية. وي عرض في األقسام التالية إطار الرصد، وترد األبعاد والمؤشرات 

                                                                                        المقترحة بالتفصيل في المرفق األول بهذه الوثيقة. كما يتضم ن المرفق الثاني شرحا  للمؤشرات.

 النفقات االجتماعية لعرضإطار  -     أوال  

، في دراستها للنفقات االجتماعية في المنطقة العربية، في االعتبار األطر اأخذت األمانة التنفيذية لإلسكو 
، التي تلتزم بها جميع الدول 2030                                                                          العالمية واإلقليمية القائمة وتطبيقها. فعلى المستوى العالمي، ت عتبر خطة عام 

                                                                          اسيا  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي تهدف إلى ضمان حصول الجميع على األعضاء، مبدأ الشمولية أس
الموارد والخدمات والفرص المتساوية، حتى ال يهمل أحد. ولضمان الشمولية في أي مؤشر عن التنمية 
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لمستبعدة.                                                                                           االجتماعية، ال بد من أن توج ه الحكومات الميزانيات العامة على نحو منهجي نحو الفئات المهمشة وا
                                                                                                     كما يؤكد إطار أهداف التنمية المستدامة صراحة  على أهمي ة االستثمارات االستراتيجية في القطاعات االجتماعية 

من الوسائل  يعتبررصد اإلنفاق االجتماعي العام  على ذلك، فإن        وبناء   .(4)والمستدامفي دفع عجلة النمو الشامل 
لمستدامة. وينبغي ربط اإلنفاق االجتماعي العام بفعالية السياسات، وبالتقدم الرئيسية لتنفيذ عدد من أهداف التنمية ا

 المحرز في العمل على األولويات الوطنية للتنمية االجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى الصعيد اإلقليمي، اعتمدت الدول األعضاء إعالن تونس بشأن العدالة االجتماعية في المنطقة  
 (، وأعادت فيه التأكيد 2014أيلول/سبتمبر  18-15ة في الدورة الثامنة والعشرين لإلسكوا )تونس، العربي

                                                                                                        على التزامها بالعدالة االجتماعية كقيمة جوهرية في الثقافة العربية واإلسالمية، وركنا  أساسيا  لبناء مجتمعات 
ف، وتشجيع دور المجتمع المدني في صنع                                                          آمنة ومتالحمة ومزدهرة. وتعهدت أيضا  بتحقيق المساواة واإلنصا

 القرار والمشاركة.

بموجب األطر المذكورة أعاله، تعتبر النفقات االجتماعية استثمارات اجتماعية استراتيجية طويلة األجل  
. على سبيل (5)تعزز رأس المال البشري واالبتكار وتعزز المساواة بين الجنسين وتحسن النمو الشامل للجميع

عد االستثمارات االجتماعية في التعليم والبحث وتنمية المهارات والتدريب واإلسكان والمرافق المجتمعية المثال، ت
وحماية البيئة وتعزيز الفن والثقافة والرياضة مهمة لبناء رأس المال البشري وتشجيع االبتكار. وهذا بدوره يزيد 

مجرد إعادة التوزيع ي أن تقتصر السياسة المالية على بشكل دائم من مشاركة الناس في عملية النمو. لذلك ال ينبغ
أن يكون دورها أكبر بكثير في بناء  يجببل  اجتماعية وتأمين اجتماعي وإعانات عامة،مساعدة في شكل 

                                                                       فلتقديم خدمات عامة جي دة، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتحسين الحماية . مجتمعات واقتصادات متقدمة
                                                                                        ع الفن والثقافة والرياضة أهمي ة كبرى في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ العدالة االجتماعية.االجتماعية، وتشجي

                                                                                          وينبغي أن تكون مخصصات الميزانية العامة للقطاعات االجتماعية استراتيجية، موج هة نحو دفع عجلة  
د المزيج الصحيح لتحقيق النمو الطويل المدى وتعزيز رأس المال البشري. فلترشيد النفقات االجتماعية وإيجا

أهداف مختلفة أهمية حاسمة في ترسيخ االستقرار على صعيد االقتصاد الكلي كما على الصعيد االجتماعي من 
 .(6)أجل تعزيز الرفاه

الهدفين التاليين الموجهين للتنمية لذلك ينبغي ألي تدبير في إطار النفقات االجتماعية أن يسترشد ب 
جهة النفقات لصون العدالة االجتماعية والتنمية الشاملة للجميع، والحد من الفقر وعدم : )أ( تحديد واالجتماعية

المساواة، وتحسين التنمية البشرية؛ )ب( تحديد وجهة النفقات لتعزيز رأس المال البشري واالبتكار، وتعميم 
 والمستفيدين منه ومؤشراته دإطار الرص                                                                  المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو االقتصادي المستدام. وتت بع أبعاد 

 المقترحة فيما يلي هذا النهج.

اإلنفاق النقدي واإلنفاق العيني من مصادر مختلفة للسلطات العامة، بما يمكن أن يختلف نوع اإلنفاق بين  
 ،على أساس غير سوقي ،في ذلك الحكومة المركزية والمحافظات والبلديات. يشمل اإلنفاق االجتماعي المعامالت

                                                
 .8 والهدف ،a.2و b.1 والمقصدين ،67و 20 الفقرتين A/RES/70/1 الوثيقة على االطالع      مثال   يمكن (4)

 .بيروت ،E/ESCWA/EDID/2017/4 ،العربية للمنطقة المالية السياسة في النظر إعادة .(2017) اإلسكوا (5)

 العام االجتماعي لإلنفاق المالية السياسة .(2017) بونين وفون سارانجي :الوثيقة على االطالع    ا  أيض يمكن نفسه. المصدر (6)
 بيروت. ،Paper.13 E/ESCWA/EDID/2017/Technical ،العربية الدول في البشرية والتنمية

 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/rethinking-fiscal-policy-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/fiscal_policy_on_public_social_spending_and_human_development_in_arab_countries-final_1.pdf
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من خالل وسائل التحويل مثل اإلعانات     ا  وأيض (7)لألفراد أو األسر أو المجتمعاتكل سلع وخدمات مقدمة في ش
صناديق  منوالمنح واإلعفاءات الضريبية وغيرها من التحويالت. يمكن أن يكون هناك مساهمات أو تحويالت 

يمكن أن يكون اإلنفاق االجتماعي و كما وكيانات مشتركة تقدم خدمات عامة متنوعة بغرض التنمية االجتماعية.
ألغراض التنمية  ،على رأس المال أو اإلنفاق التنموي، بما في ذلك االستثمارات في األصول غير المالية

االجتماعية. ومع ذلك، فإن أي نوع من المعامالت السوقية التي تعتمد فيها النفقات على العائد المباشر السترداد 
غير مؤهل للنفقات االجتماعية. على سبيل المثال، القروض يعتبر األجر مقابل العمل، التكاليف، أو الربح، أو 

، ألنه يجب أن يتم سدادها لسوق، حتى لو بسعر مدعوم أو صفرليست نفقات اجتماعية ألنها معامالت في ا
ترداد التكاليف إما عن طريق الرسوم أو اس ،. في الحاالت التي تتلقى فيها الحكومات عائدات جزئية(8)للمقرض
لتوفير خدمات معينة، ينبغي استبعاد اإليرادات الناتجة عن هذه العائدات لتقدير صافي النفقات. تم شرح     ا  جزئي

 .هذه التفاصيل لكل مؤشر في اإلطار )المرفق األول(

 األبعاد والمؤشرات -       ثانيا  

جتماعية العامة في رصد النفقات هج المذكور، يمكن النظر في سبعة أبعاد للنفقات اال               انطالقا  من الن  
 االجتماعية في الدول العربية هي:

 التعليم؛ )أ(
 الصحة والتغذية؛ )ب(
 اإلسكان والمرافق المجتمعية؛ )ج(
 ؛سوق العمل وخلق فرص العملتدخالت في ال )د(
 ؛الحماية االجتماعية واألمن الغذائي (ه)

 الفن والثقافة والرياضة؛  )و(
 حماية البيئة. )ز(

                                                                                              تهدف األبعاد السبعة إلى تحديد أهم  أولويات التنمية االجتماعية في المنطقة، ويمكن في معظمها تحديد و 
                                                                                                           ارتباط مباشر مع أهداف التنمية المستدامة. فب عد "التعليم" مثال ، يقيس النفقات التي تسهم في إتاحة فرص متساوية 

مي الحديثة من أجل تشجيع االبتكار واالستجابة لمتطلبات ل التعليم والبحث العل   ب                                في التعليم للجميع والنهوض بس  
                                                                                                      سوق العمل. ويسهم مستوى اإلنفاق في هذا الب عد وفعاليته في التقدم نحو تحقيق عدة أهداف، بما في ذلك األهداف 

 .17و 10و 9و 8و 5و 4

لغذائي، وخدمات                                                                                وبالمثل، يقيس ب عد "الصحة والتغذية" النفقات للحصول على الرعاية الصحية، والدعم ا 
                                                                                                 الرعاية الصحية الجيدة من أجل ظروف معيشة صحية. ويسهم مستوى اإلنفاق في هذا الب عد وفعاليته في تحقيق 

 .10و 5و 3و 2األهداف 

                                                                                              وأهمي ة اإلنفاق على ب عد "اإلسكان والمرافق المجتمعية" هي في جعل المستوطنات البشرية شاملة للجميع  
                                                                           الصمود. ومن األهمي ة تأمين السكن للفقراء، وإعادة توطين سكان األحياء الفقيرة، ومستدامة وقادرة على  وآمنة

                                                
 .والمجتمعات واألسر لألفراد تفصيلي شرح على للحصول (IMF 2014) الحكومي التمويل إحصاءات دليل (7)

 الضريبية اإلعفاءات بسبب الضائعة اإليرادات أو السوق، سعر من أقل فائدة سعر توفير بسبب للقرض الضمني الدعم نفقات (8)
 في اعتمادات تخصيص حالة في الميزانية. من مخصصة فعلية نفقات ليست ولكنها ضمنية اجتماعية نفقات هي التخفيضات، أو البدالت أو

 .االجتماعي اإلنفاق من جزء فهي الضرائب، تخفيف نفقات أو القروض لدعم الميزانية



-5- 

 

وإيجاد مرافق مجتمعية جيدة لتحسين الكفاءة واإلنتاجية. وينبغي أن تشكل المساعدة إلعادة بناء المنازل والمرافق 
رة من النفقات االجتماعية. ويسهم المجتمعية بعد انتهاء النزاع في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات حصة كبي

 .17و 11و 10و 8و 6                                                    مستوى اإلنفاق في هذا الب عد وفعاليته في تحقيق األهداف 

                                                          فرص عمل" معق د. ففي بعض الدول العربية، يشك ل تأمين عمل في  خلقو                           ب عد "التدخالت في سوق العمل 
من النفقات العامة لألجور ومعظم العاملين                                                              القطاع العام جزءا  من العقد االجتماعي الضمني: تخ صص حصة كبيرة

                                                                                                          هم في القطاع العام. وفي بعض الحاالت، ي منح العمل في القطاع العام ألسباب اجتماعية أكثر منها اقتصادية. ونظرا  
إلى ارتفاع معدالت بطالة الشباب واتساع القطاع غير النظامي في المنطقة، تزداد أهمية اإلنفاق العام على إيجاد 

                                                                                                     ص عمل، وتعزيز فرص العمل الالئق. ولكن ليس كل إنفاق عام مرتبط بالسوق إنفاقا  اجتماعيا : وحده اإلنفاق على فر
                                                                                                          تطوير المهارات، والتدريب المهني، والتدخالت الرامية إلى مواءمة المهارات مع الطلب في سوق العمل يصن ف إنفاقا  

                                                       رامج أو استراتيجيات الحماية االجتماعية جزءا  من النفقات                                               اجتماعيا . كما تشك ل برامج إيجاد فرص عمل ضمن ب
النفقات االجتماعية  إطار لرصداالجتماعية. ولذلك تدرج التدخالت في سوق العمل وبرامج إيجاد فرص عمل في 

 .17و 8                                                                           لتناقشها الدول األعضاء. وتسهم فعالية اإلنفاق في هذا البعد مباشرة  في الهدفين 

. وتهدف برامج الحماية 10.4و 5.4و 1.3                " وفقا  للمقاصد ية االجتماعية واألمن الغذائيالحما          م م ب عد "    وص   
االجتماعية إلى ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية األساسية، بما في ذلك رعاية األمهات؛ وضمان 

لع وخدمات الحد األدنى من الدخل، بما ذلك ضمان حصول األطفال على التغذية والتعليم والرعاية وأي س
ضرورية أخرى؛ وتأمين الحد األدنى من الدخل لألشخاص في سن العمل ولكن غير القادرين على جني الدخل 
الكافي )بسبب البطالة، أو العجز/المرض/النزاع أو األمومة(؛ وتوفير الحد األدنى من الدخل لكبار السن. وهذه 

العربية برامج وسياسات للحماية االجتماعية أكثر  القائمة ليست في أي حال حصرية، وقد يكون لبعض البلدان
" مؤشرات إضافية حسب السياق الوطني. الحماية االجتماعية واألمن الغذائي                                   شموال ، وفي هذه الحالة يتضم ن ب عد "

 .10و 2و 1                                                            ويسهم مستوى اإلنفاق في هذا الب عد وفعاليته مباشرة  في األهداف 

                                                               لثقافة والرياضة" في بناء أساس لمجتمع سليم وإيجاد فرص تعل م مدى وتسهم النفقات العامة على "الفن وا 
                     وب عد "حماية البيئة"  .16و 11و 4عد وفعاليته في تحقيق األهداف                                               الحياة للجميع. ويسهم مستوى اإلنفاق في هذا الب  

 .13و 11و 9و 7عد في األهداف                                                                     مهم  أيضا  ليتسم المجتمع باالستدامة. وتسهم فعالية اإلنفاق في هذا الب  

مع نهج أهداف التنمية المستدامة لحماية وتعزيز إطار التنمية المقترح متوائم  الرصد                   من الواضح أن  إطار  
. 17إلى  1االجتماعية واالقتصادية والبيئية. تتوافق األبعاد السبعة والمؤشرات مع أهداف التنمية المستدامة من 

 ان ويمكن تكييف بعض المؤشرات حسب الخصائص الوطنية.                                          في كل ب عد، توجد مؤشرات مشتركة لجميع البلد

يحدد المرفق األول لهذه الوثيقة اإلطار المقترح لمرصد االنفاق االجتماعي، الذي يضم سبعة أبعاد )من  
( ومؤشرات ضمن كل بعد. ويرد شرح لكل مؤشر في المرفق الثاني، والذي يتماشى إلى حد كبير 7إلى ب 1ب

في بلدان  (PBB)والميزانية القائمة على البرامج  (GFS)حصاءات التمويل الحكومي مع تصنيفات اإلنفاق إل
على سبيل  GFS .مختارة. هناك العديد من المؤشرات في المرصد والتي لم يتم تصنيف البيانات التفصيلية في

، حسب مستوى COFOG 70960للمادة     ا  المثال، ينبغي تصنيف اإلنفاق على "الخدمات الفرعية" في التعليم، وفق
التعليم لمراعاة مؤشر مستوى التعليم المحدد. وبالمثل، ينبغي فصل اإلنفاق على التنمية أو االستثمار في األصول 

حسب مستوى التعليم لمراعاة مؤشر مستوى التعليم المحدد. هناك العديد من هذه المؤشرات  GFSغير المالية في 
 .تصنيف المستفيدين    ا  يانات المصنفة وأيضالتي يهدف المرصد إلى تحسين تجميع الب
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يهدف مرصد اإلنفاق االجتماعي إلى تحسين تصنيف النفقات عن طريق تصنيف بيانات اإلنفاق حسب  
المؤشرات والمستفيدين. إذا لزم األمر، سيتم إنتاج وحدة استبيان محددة لجمع البيانات من الكيانات ذات الصلة. 

بما في ذلك الحكومة المركزية والحكومة المحلية وكيانات القطاع العام األخرى. يمكن أن يختلف مصدر اإلنفاق، 
مع المبادئ والمعايير اإلحصائية الدولية لتحسين التماسك بين          تماشيا  سيتم إصدار مبادئ توجيهية إحصائية 

 .والحسابات القومية SDGتصنيفات إحصاءات التمويل الحكومي وبيانات 

ى مستوى المحافظات لرسم خريطة للملكية في مخصصات اإلنفاق عبر يمكن تنفيذ المرصد عل 
المحافظات أو المناطق. كما ويمكن أن يكون أداة قوية لتقييم الثغرات في اإلنجازات وتحديد النفقات الالزمة 
 لتسريع تحقيق تلك اإلنجازات. من الممكن بناء المرصد على مستوى المحافظة بدعم من الجهات الحكومية على

 المستويين المركزي والمحلي.

 الحكومي التمويل وإحصاءات المستدامة التنمية أهداف مع االجتماعي االنفاق مرصد محاذاة

 مرصد االنفاق االجتماعي أبعاد
وإحصاءات  مع محاذاة

 أهداف التنمية المستدامة مع محاذاة التمويل الحكومي

، 70941، 70930، 70922، 70921، 70912، 70911 17و 10، 9، 8، 5، 4 التعليم -1
70942، 70950 ،70960 ،70970 ،70980 ،70140 

، 70732، 70731، 70724، 70723، 70722، 70721 10و 5، 3، 2 الصحة والتغذية -2
70733 ،70734 ،70740 ،70711 ،70712 ،70713 ،
70750 ،70760 ،70140 

والمرافق  اإلسكان -3
 المجتمعية

، 70660، 70650، 70640، 70630، 70620، 70610 17و 11، 10، 8، 6
70451 ،70485 ،70140 

 العمل سوق في التدخالت -4
 العمل فرص وخلق

 70140، 70481، 70412 17و 8

 واألمن االجتماعية الحماية -5
 الغذائي

، 71050، 71040، 71030، 71020، 71012، 71011 10و 5، 2، 1
71060 ،71070 ،71080 ،71090 ،710432 ،710435 ،
70421 ،70140 

 70140، 70860، 70850، 70840، 70820، 70810 16و 11، 4 الفن والثقافة والرياضة؛ -6

، 70540، 70530، 70422، 70436، 70520، 70510 13و 11، 9، 7 حماية البيئة -7
70550 ،70560 ،70140 

 : جمعت من قبل المؤلفين.المصدر

 لرئيسيينتعيين المؤشرات إلى المستفيدين ا -       ثالثا  

                                                                                         ص ممت المؤشرات في كل ب عد لرسم خريطة الغرض من اإلنفاق والمستفيدين، وهو ابتكار لرصد اإلنفاق  
المجموعات السكانية المختلفة من  لية معلومات حول كيفية استفادةاالجتماعي. ال توفر النفقات العامة اإلجما

عي هذا النقص في المعلومات من خالل تقديم النفقات النفقات وأين هي الفجوات. يعالج إطار رصد اإلنفاق االجتما
حسب الغرض عبر المستفيدين الرئيسيين. ويشمل ذلك األطفال والشباب والبالغين المصنفة حسب الجنس؛ كبار 

أو المعرضين لخطر االستبعاد االجتماعي     ا  السن، األشخاص ذوو اإلعاقة والمرض والناجين؛ المهمشين اجتماعي
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مهاجرين؛ األسر المستفيدة من الدعم المالي أو العيني؛ وكذلك المجتمع ككل، مثل اإلنفاق على السلع والالجئين وال
 والخدمات العامة واالستثمارات في األصول غير المالية التي ال تقتصر على أي مجموعة سكانية محددة 

 .)المرفق األول(

د. معظم البيانات المتعلقة باإلنفاق العام غير للمرص    ا  محدد    ا  يعتبر تفصيل المستفيدين حسب الجنس ابتكار 
متاحة حسب تصنيف النوع. والهدف من ذلك هو تقييم البيانات المتاحة عن طريق برامج محددة تركز على الفتيات 
والنساء، بما في ذلك النساء الحوامل واألمهات الشابات، لتشجيع المزيد من تفصيل البيانات حسب الجنس الذي يدعم 

 م األفضل لسياسات المساواة بين الجنسين وتنفيذها.التقيي

نفقات الخدمات العامة مثل البحث األساسي واإلدارة ووضع     ا  يجسد مرصد االنفاق االجتماعي أيضو 
السياسات واالستراتيجية واللوائح التي ال تخص أي مجموعة سكانية معينة ولكن بشكل أساسي للحفاظ على 

". يشار إلى النفقات تنمية المؤسسات والدعم االدارييشار إلى هذه النفقات باسم "الخدمات العامة وتشغيلها. و
 .المتعلقة بتقييم تأثير البرنامج أو السياسة المتعلقة بمؤشرات محددة باسم "الرصد والتقييم"

 لدعم خيارات خالصة: مرصد اإلنفاق االجتماعي كأداة  -       رابعا  
 الموازنة والسياسة

نفاق االجتماعي كأداة سياسة متعددة األغراض لدعم خيارات الموازنة والسياسة تم تصميم مرصد اال 
في النهوض بأهداف التنمية المستدامة     ا  مفيدالمالية، من بين أمور أخرى. يمكن أن يكون مرصد االنفاق االجتماعي 

، كما هو نتاج إحصاءات أفضل، وإمن خالل تعزيز العدالة االجتماعية والتنمية الشاملة والنمو واالستدامة المالية
 . وتشمل بعض المزايا الرئيسية المتوقعة للمرصد ما يلي:التاليموضح في الشكل 

الموارد  وإعادة تخصيصالسياسات االجتماعية  علىنفقاتها لتقييم  أداة رائدة للدول العربيةالمرصد  )أ(
                                     للقطاعات األكثر حاجة  لتحقيق التنمية؛

رصد النفقات االجتماعية العامة، وتزويد الحكومات بالمعلومات الالزمة المرصد أداة شاملة ل )ب(
                                                         ، بهدف إصالح ن ظم الحماية االجتماعية، وتحسين قدرات الشباب، إلعادة التوازن بين أولويات اإلنفاق العام

 وتعزيز التنويع االقتصادي واإلنتاجية والنمو؛

د اإلسكوا ورشات عمل ودورات تدريبية وطنية في إطار إنشاء مرصد للنفقات االجتماعية، ستعق )ج(
واضعي السياسات على إجراء اإلصالحات  تعزيز قدراتبشأن أدوات الرصد ووضع النماذج الالزمة، تهدف إلى 

 واتخاذ قرارات أكثر كفاءة وفعالية عند وضع الميزانيات؛ خيارات السياسات المالية،الالزمة في 

تتيح للحكومات تسليط الضوء على احتياجاتها إلى المزيد من م أداة دع يمكن أن يوفر المرصد )د(
 التعاون الدولي والتمويل من أجل التنمية المستدامة؛

                                                          لربط اإلحصاءات المالية بالحسابات القومية، مم ا يتيح تحليال  إحصاءات متسقة  يوفر المرصد )ه(
 أفضل للسياسات المالية الكلية.
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 هداف التنمية المستدامةمرصد اإلنفاق االجتماعي يقدم أ

 

 .المؤلفين تصميم: المصدر

 التنفيذية اللجنة أثنت ،2019 يونيوحزيران/ 15و 14 يومي مراكش في المعقود السادس اجتماعها في 
 للدول المختلفة السياقات مع الشاشة تكييف أهمية إلى مشيرة االجتماعي، االنفاق مرصد مشروع على لإلسكوا
 المختلفة الجوانب لتحديد اإلطار واستخدام لتطوير األمانة مع بالتعاون األعضاء دولال نصحت كما. العربية
 بمواصلة اإلسكوا التنفيذية اللجنة كلفت كما. الكلية االقتصادية واالستدامة االجتماعية التنمية وتعزيز العام لإلنفاق
 التي األعضاء للدول المشروع ةأهمي تبرز أساسية معلومات ورقة وإرسال االجتماعي المرصد مشروع تطوير

. 2019 يوليوتموز/ في األعضاء الدول إلى الورقة من مختصرة استمارة توجيه تم. المشروع في بعد تشارك لم
 مراعاة مع وطني، سياق لكل    ا  وفق تصميمه يمكن. المشترك المرصد إلطار النهائية الصيغة الورقة هذه توفر

 .واالقتصادية جتماعيةاال السياسة وأهداف المؤشرات خصائص

 مرصد النفقات االجتماعية

)أداة لدعم اإلصالحات من أجل 
 تشرافية(التنمية االجتماعية االس

 السياسة إنجازات دعم
 وأهداف الكلية المالية
 المستدامة التنمية

 الشاملة والتنمية االجتماعية العدالة
 لمعالجة والسياسات النفقات إصالحات)ترشيد 
 (واإلقصاء واإلنصاف والهشاشة الفقر مسائل

 المالية واالستدامة النمو
 وتبديل فعالية أكثر عامة خدمات تقديم)تسهيل 

  (اإلنفاق خيارات

 أفضل إحصاءات
 بما العامة المالية اإلحصاءات جمع)تحسين 
 وأهداف القومية الحسابات مفاهيم مع يتماشى

 (المستدامة التنمية
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 المرفق األول

 النفقات االجتماعية: األبعاد والمؤشرات إطار رصد

 المؤشرات األبعاد

 السكان
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 ألطفال

 الشباب
(15-24 

       عاما (

 البالغون
       عاما   24)

 وأكثر(
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 1ب
 التعليم

تعليم في مرحلة ال 1.1
 الطفولة المبكرة 

                             

                  التعليم االبتدائي 2.1

                           التعليم الثانوي 3.1

التدريب على  4.1
المهارات ما بعد 
 المرحلة الثانوية 

                          

                               التعليم الجامعي 5.1

                               تعليم البالغين 6.1

البحوث العلمية  7.1
 بشأن النهوض بالتعليم

                             

                  المجموع

 2ب
 الصحة والتغذية

الخدمات للمرضى  1.2
الخارجيين )بما في ذلك 

 الرعاية المنزلية(

                     

خدمات  2.2
المستشفيات للمرضى 

 الداخليين

                     

الرعاية في مجال  3.2
 الصحة اإلنجابية 

                            

التمييز ضد المرأة  4.2
على أساس والعنف 
 الجنسنوع 

                     

خدمات الصحة  5.2
 العامة

                     

النفقات على  6.2
األدوية والمنتجات 
الطبية واألجهزة 

 والمعدات

                                

البحوث العلمية  7.2
 المتصلة بالصحة

 وبالتغذية

                                

                  المجموع
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اإلسكان 
والمرافق 
 المجتمعية

                              اإلسكان 1.3

شبكة إمدادات المياه  2.3
  والخزانات

                 

نوعية إمدادات  3.3
 المياه

                          

                           الحضريالتنقل  4.3

الطرق  ربط 5.3
 الريفية

                              

                               إنارة الشوارع 6.3

                  التنمية المجتمعية 7.3

البحوث المتصلة  8.3
باإلسكان والمرافق 

 المجتمعية

                             

                  المجموع

 4ب
التدخالت في 
سوق العمل 

فرص  وإيجاد
 عمل

الحوافز لتشجيع 1.4 
 عمل المرأة

                     

 وتحسينالتدريب 2.4 
وذلك في المهارات، 

التكنولوجيا  مجال
 (أثناء العمل)

                     

المنح والحوافز 3.4 
األخرى للمؤسسات 
الخاصة/الشركات 

فرص  إليجادالناشئة 
 العمل

                            

 فرصإيجاد برامج  4.4
 عمل

                     

 حوث بشأنالب5.4 
برامج وسياسات سوق 

 العمل

                     

                  المجموع
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 الحماية

 واألمن االجتماعية
 الغذائي

الدعم من أجل  1.5
الحصول على حد أدنى 
من الدخل، واإلسكان، 

 واألمن الغذائي

                 

                  إعانات البطالة 2.5

دعم ر التوفي 3.5
، بما في الطفلألسرة ول

 األمومة استحقاقاتذلك 

                 

 اإلعانات المقدمة 4.5
 لمصنعي األغذية

                 

الوقود  إعانات 5.5
 )النفط الغاز( 

                 

                  الكهرباء إعانات 6.5

اإلعانات وغيرها  7.5
أشكال دعم من 

 عينالمزار

                 

البحوث بشأن  8.5
الحماية االجتماعية 

 واألمن الغذائي

                 

مجموعات أخرى  9.5
من السلع والخدمات 
محددة على مستوى 

 البلد

                 

                  المجموع

 6ب
الفن والثقافة 

 والرياضة

المرافق  1.6
 والمناسبات الثقافية

                 

تشجيع األفراد  2.6
والمنظمات في 

 ةالفني تالمجاال
 ةوالثقافي

                 

المرافق والخدمات  3.6
 الرياضية

                 

تشجيع الرياضيين  4.6
 والفرق

                 

لنهوض لالبحوث  5.6
بالرياضة والثقافة 

 ونوالفن

                 

                  عالمجمو
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 7ب

 حماية البيئة

إدارة النفايات  1.7
 الصلبة

                 

مرافق إدارة  2.7
ومعالجة مياه الصرف 

 الصحي

                 

الحوافز إلمدادات  3.7
الطاقة المتجددة 

)الطاقة الكهرمائية، 
والطاقة الشمسية، 

وطاقة الرياح، وطاقة 
 الكتلة األحيائية(

                 

ع  4.7               حماية التنو 
البيولوجي/مكافحة 
التصحر وتدهور 

 األراضي

                 

البحوث بشأن  5.7
 حماية البيئة

                 

                   المجموع

 .إلى المستفيدين الرئيسيين لكل مؤشر باللون الرمادي: تشير الخاليا مالحظة
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 المرفق الثاني

 رح المؤشراتش

 شرح المؤشرات المؤشرات األبعاد

 1ب

 التعليم

التعليم في مرحلة  1.1
 الطفولة المبكرة

 70911النفقات في إطار التعليم ما قبل االبتدائي )تصنيف وظائف الحكومة 
                                                                      أو البرامج ذات الصلة في ن ظ م الميزانية القائمة على البرامج(. المستوى 

. في 2011صنيف الدولي الموحد للتعليم لعام                            التعليمي )صفر( محد د في الت
 7أو  5مرحلة التعليم قبل االبتدائي، يمكن أن يصل عمر األطفال إلى 

 سنوات، حسب سن بدء التعليم ما قبل االبتدائي في نظام التعليم في البلد.

وتغطي النفقات الجارية اإلدارة أو التفتيش أو التشغيل أو الدعم للمدارس 
خرى، والخدمات الفرعية ذات الصلة بالتعليم قبل االبتدائي، والمؤسسات األ

 حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية 
المتصلة بتصنيف وظائف الحكومة أو البرامج في مرحلة ما قبل التعليم 

 االبتدائي.

أو  70912النفقات في إطار التعليم االبتدائي )تصنيف وظائف الحكومة  دائيالتعليم االبت 2.1
القائمة على البرامج(. المستوى                                      البرامج ذات الصلة في ن ظ م الميزانية

. في التعليم 2011                                            محد د في التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام  (1)التعليمي 
 12و 7سنوات أو بين  10و 5االبتدائي، يمكن أن يتراوح عمر األطفال بين 

سنة حسب سن بدء التعليم االبتدائي في نظام التعليم في البلد. ويشمل التعليم 
االبتدائي برامج اإللمام بالقراءة والكتابة للتالميذ الذين تجاوزوا السن المحددة 

 الرتياد المدرسة االبتدائية.

لدعم للمدارس وتغطي النفقات الجارية اإلدارة أو التفتيش أو التشغيل أو ا
والمؤسسات األخرى، والخدمات الفرعية ذات الصلة بالتعليم االبتدائي، حسب 

 تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية 
 المتصلة بتصنيف وظائف الحكومة أو البرامج في مرحلة التعليم االبتدائي.

النفقات في إطار التعليم الثانوي األدنى واألعلى )تصنيف وظائف الحكومة  التعليم الثانوي 3.1
                                                    أو البرامج ذات الصلة في ن ظ م الميزانية القائمة على  70922و 70921

                               محد د في التصنيف الدولي الموحد  (3)و (2)البرامج(. المستوى التعليمي 
التعليمي في البلد، يمكن أن يتراوح  . واستنادا إلى النظام2011للتعليم لعام 

في التعليم الثانوي األدنى واألعلى  18و 12أو  17و 10عمر األطفال بين 
 )العام والمهني(.

وتغطي النفقات الجارية اإلدارة أو التفتيش أو التشغيل أو الدعم للمدارس 
 والمؤسسات األخرى، والخدمات الفرعية ذات الصلة بالتعليم الثانوي. وتشمل
نح الدراسية والتقديمات والب د الت                                                                              التعليم خارج المدرسة للبالغين والشباب والم 
لدعم الطالب الذين يتابعون التعليم الثانوي، حسب تصنيف وظائف الحكومة 

 أو البرامج.

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية 
 تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج. المتصلة بالتعليم الثانوي، حسب
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التدريب على المهارات  4.1
 ما بعد المرحلة الثانوية

النفقات على التعليم ما بعد الثانوي وغير الجامعي، المصمم عادة للدخول 
مباشرة إلى سوق العمل. وهي تندرج ضمن تصنيف وظائف الحكومة 

قائمة على البرامج.                                           أو البرامج ذات الصلة في ن ظ م الميزانية ال 70930
 .2011                                            محد د في التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام  (4)المستوى التعليمي 

وتغطي النفقات الجارية اإلدارة أو التفتيش أو التشغيل أو الدعم للمدارس 
والمؤسسات األخرى، والخدمات الفرعية ذات الصلة بالتدريب على المهارات 

نح الدراسية والتقديمات والب د الت لدعم  ما بعد المرحلة الثانوية. وتشمل                                           الم 
                                                                       الطالب في المرحلة ما بعد الثانوية غير الجامعية. وتشمل أيضا  النفقات على 
الذين يتعلمون خارج المدرسة وخارج الجامعة من البالغين والشباب، حسب 

 تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

تثمار في األصول غير المالية وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االس
المتصلة بتصنيف وظائف الحكومة أو البرامج في مرحلة التعليم ما بعد 

 الثانوي غير الجامعي.

اإلنفاق على المستويات المختلفة من التعليم الجامعي، حسب تصنيف وظائف  التعليم الجامعي 5.1
يزانية القائمة                                  أو البرامج ذات الصلة في ن ظ م الم 70942و 70941الحكومة 

                               محد د في التصنيف الدولي الموحد  (6)و (5)على البرامج. المستوى التعليمي 
: الدورة القصيرة )عامة/مهنية( والبكالوريوس أو ما يعادله 2011للتعليم لعام 

 )أكاديمي/مهني( والماجستير أو ما يعادله )أكاديمي/مهني( والدكتوراه 
 أو ما يعادله )أكاديمي/مهني(.

ي النفقات الجارية اإلدارة أو التفتيش أو التشغيل أو الدعم للمدارس وتغط
والمؤسسات األخرى والخدمات الفرعية ذات الصلة بالتعليم الجامعي. وتشمل 

نح الدراسية والتقديمات والب د الت لدعم الطالب الذين يتابعون التعليم                                                                        الم 
 الجامعي، حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية 
 المتصلة بالتعليم الجامعي، حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

                                                                    النفقات على توفير التعليم غير المحدد بمستوى معي ن )على غرار البرامج  تعليم البالغين 6.1
                                    التي ال تتطلب تعليما  خاصا  سابقا ،                                    التعليمية الموج هة عموما للبالغين،

وال سيما التدريب المهني والتنمية الثقافية(: حسب تصنيف وظائف الحكومة 
                                                             أو البرامج ذات الصلة في ن ظ م الميزانية القائمة على البرامج. 70950

وتغطي النفقات الجارية اإلدارة أو التفتيش أو التشغيل أو الدعم للمدارس 
ى والخدمات الفرعية ذات الصلة بالتعليم للبالغين. وتشمل والمؤسسات األخر

نح الدراسية والتقديمات والب د الت لدعم الطالب الذين يتابعون التعليم                                                                         الم 
 غير المحدد بمستوى معين، حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية 
 المتصلة بتعليم البالغين، حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.
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البحوث واستخدام  7.1
 التكنولوجيا للنهوض بالتعليم 

اإلنفاق على البحوث التطبيقية والتطوير التجريبي واستخدام التكنولوجيا 
أو البرامج ذات  70970للنهوض بالتعليم )حسب تصنيف وظائف الحكومة 

 الميزانية القائمة على البرامج(.               الصلة في ن ظ م

تشمل النفقات الجارية إدارة وتشغيل الوكاالت الحكومية العاملة في البحوث 
نح واإلعانات لدعم البحوث التطبيقية                                                                          التطبيقية في مجال التعليم، وتوفير الم 
التي تضطلع بها الهيئات غير الحكومية، مثل معاهد البحوث والجامعات، 

 الحكومة أو البرامج. حسب تصنيف وظائف

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية 
                                                                     المتصلة بتصنيف وظائف الحكومة أو البرامج فيما يتعل ق بالبحوث واستخدام 

 التكنولوجيا للنهوض بالتعليم.

 ]مالحظة: ال تعتبر القروض نفقات اجتماعية ألنها صفقات سوقية 
 كانت مدعومة أو بفائدة صفرية( يتعين ردها إلى المقرض[.)حتى وإن 

]مالحظة: وهي تستثني البحوث األساسية التي تندرج في إطار التطوير 
 المؤسسي[.

مالحظات توضيحية إضافية 
حول مؤشرات التعليم، 

 تنطبق على جميع المؤشرات

السياسات  النفقات المتعلقة باإلدارة أو التشغيل أو دعم أنشطة من قبيل وضع
والخطط والبرامج والميزانيات وإدارتها وتنسيقها ورصدها وإعداد وإنفاذ 

التشريعات والمعايير لتقديم الخدمات التعليمية، بما في ذلك إعطاء تراخيص 
وتشمل كذلك  والموظفين والمساعدين للعملية التعليمية للمؤسسات التعليمية

ئق الفنية واإلحصاءات المتعلقة عملية إنتاج ونشر المعلومات العامة والوثا
                                                             بالتعليم غير مصنفة حسب مؤشر محدد، ويبل غ عنها في المجموع فقط 

 (.70980)تصنيف وظائف الحكومة 

 70960النفقات على "الخدمات الفرعية" للتعليم )تصنيف وظائف الحكومة 
بما يشمل اإلدارة أو التفتيش أو التشغيل أو الدعم للنقل والغذاء والمسكن 
والرعاية الطبية وخدمات طب األسنان وما يتصل بها من خدمات فرعية 

للطالب بشكل أساسي بصرف النظر عن المستوى(، يجب الفصل بينها حسب 
مستوى التعليم لحساب مؤشر المستوى التعليمي المحدد. في الميزانية القائمة 

 على البرامج، تكون هذه الخدمات منفصلة في البرامج.

                                                   تعذ ر تصنيف اإلنفاق على "الخدمات الفرعية" حسب مستوى  ]مالحظة: إذا
 التعليم، وجب إدراج المجموع ضمن المستفيد "المجتمع كله"[.

 وينبغي فصل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية أو االستثمار في األصول 
غير المالية في إحصاءات مالية الحكومة حسب مستوى التعليم لحساب مؤشر 

ي المحدد. في الميزانية القائمة على البرامج، تكون هذه المستوى التعليم
 النفقات منفصلة في البرامج.

                                                                      ]مالحظة: ت درج النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية أو االستثمار في األصول غير 
                                                                  المالية ضمن المستفيد "المجتمع كله" في حال تعذ ر تصنيفها حسب مستوى 

 التعليم[.

البحوث األساسية واإلدارة ووضع السياسات ]مالحظة: النفقات المتصلة ب
                                                                   واالستراتيجيات واألنظمة ليست مصنفة حسب المستوى التعليمي، ويبل غ عنها 

                      (، وال ت نسب إلى ب عد  70140في المجموع فقط )تصنيف وظائف الحكومة 
                                                           محد د. وهي تعتبر ضمن نفقات "التطوير المؤسسي والدعم اإلداري" 

 للخدمات العامة[.لمواصلة تقديم الوزارات 
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 2ب

 يةالصحة والتغذ

الخدمات المقدمة  1.2
  للمرضى الخارجيين

)من ضمنها الرعاية في 
 المؤسسات(

( أو 70721النفقات على الخدمات الطبية العامة )تصنيف وظائف الحكومة 
( أو خدمات 70722الخدمات الطبية المتخصصة )تصنيف وظائف الحكومة 

( أو الخدمات شبه الطبية 70723حكومة طب األسنان )تصنيف وظائف ال
ة القائمة ينا( أو البرامج ذات الصلة بالميز70724)تصنيف وظائف الحكومة 

على البرامج، التي يقدمها الممارسون والمساعدون في الطب وطب األسنان 
 والخدمات شبه الطبية إلى المرضى الخارجيين.

تشغيل أو الدعم للخدمات الطبية تشمل النفقات الجارية اإلدارة أو التفتيش أو ال
العامة التي تقدمها العيادات العامة وممارسو المهن الطبية العامة والعيادات 
الطبية المتخصصة واألطباء المتخصصون وأطباء األسنان والمساعدون 

 الطبيون حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

في األصول غير المالية وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار 
تصنيف وظائف الحكومة أو لتقديم خدمات للمرضى الخارجيين حسب 

 البرامج.

خدمات المستشفيات  2.2
 للمرضى الداخليين

النفقات على الخدمات المقدمة للمرضى نزالء المستشفيات العامة )تصنيف 
( أو المستشفيات المتخصصة )تصنيف وظائف 70731وظائف الحكومة 

( أو خدمات التمريض أو خدمات النقاهة في المنازل 70732مة الحكو
ة ينام الميز   ظ       ي ن  ف( أو البرامج ذات الصلة 70734)تصنيف وظائف الحكومة 

القائمة على البرامج. وتشمل الرعاية النهارية في المستشفى والعالج المنزلي 
                                                ود ور رعاية األشخاص المصابين بأمراض ال شفاء منها.

رة إلى أن خدمات التمريض والنقاهة في المنازل )تصنيف وتجدر اإلشا
( مغطاة في المؤسسات التي تخدم المسنين حيث 70734وظائف الحكومة 

المراقبة الطبية أساسية ومراكز إعادة التأهيل التي توفر الرعاية الصحية 
                                                                والعالج التأهيلي للمرضى الداخليين وحيث الهدف هو عالج المرضى بدال  

 دعم طويل األجل.من توفير 

وتشمل النفقات الجارية اإلدارة أو التفتيش أو التشغيل أو الدعم للمستشفيات 
بشكل عام، باإلضافة إلى الخدمات الطبية المتخصصة حسب تصنيف وظائف 

 الحكومة أو البرامج.

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية 
 تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.مرضى الداخليين حسب لتقديم خدمات لل

]مالحظة: المراكز الطبية التي ال تخضع إلشراف مباشر من طبيب مؤهل، 
بما في ذلك مراكز األمومة، ليست مشمولة في تصنيف وظائف الحكومة 

. وهي مدرجة في مؤشر "الرعاية الصحة اإلنجابية"، 70732و 70731
 .[70733مة حسب تصنيف وظائف الحكو

]مالحظة: ال يشمل المؤشر المرافق من قبيل المستشفيات الميدانية العسكرية 
( وأقسام الجراحة والعيادات والمستوصفات 7021)تصنيف وظائف الحكومة 

لرعاية المرضى الخارجيين )تصنيف وظائف الحكومة                المخصصة حصرا  
7072.]) 

ات ذوي اإلعاقة ومراكز ]مالحظة: ال يشمل هذا المؤشر اإلنفاق على مؤسس
                                                             إعادة التأهيل التي تقدم دعما  طويل األجل )تصنيف وظائف الحكومة 

 [.ور إيواء المتقاعدين المسنين        ( أو د  71012

(. وال يشمل المدفوعات للمرضى بسبب 71020)تصنيف وظائف الحكومة ]
 فقدان الدخل الناجم عن اإلقامة في المستشفيات لتلقي العالج )تصنيف وظائف

 .عد الحماية االجتماعية[                            (. فهذه البنود مشمولة في ب  71011الحكومة 
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الرعاية في مجال  3.2
 الصحة اإلنجابية

النفقات على الخدمات التي تقدمها المراكز الطبية ومراكز األمومة )تصنيف 
ة القائمة ينام الميز   ظ                               ( أو البرامج ذات الصلة في ن  70733وظائف الحكومة 

 .على البرامج

شمل النفقات الجارية اإلدارة أو التفتيش أو التشغيل أو الدعم للخدمات وت
 المقدمة في المراكز الطبية ومراكز األمومة، حسب تصنيف وظائف الحكومة

 أو البرامج.

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية 
ألمومة، حسب تصنيف وظائف لتقديم الخدمات في المراكز الطبية ومراكز ا

 الحكومة أو البرامج.

التمييز ضد المرأة  4.2
والعنف على أساس نوع 

 الجنس

النفقات إلنهاء التمييز والعنف الجسدي والجنسي والنفسي ضد النساء 
والفتيات، بما في ذلك جميع الممارسات الضارة من قبيل زواج األطفال 

ه األعضاء التناسلية لإلناث، المحددة والزواج المبكر والزواج القسري وتشوي
ة القائمة على البرامج. وهذا الرمز غير ينام الميز   ظ                        وفق برامج معينة في ن  

 متوفر في إحصاءات مالية الحكومة، وينبغي تصميمه لحساب هذا المؤشر.

                                                               ]مالحظة: العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس هو أي فعل ي رتكب ضد 
 لى األعراف المتعلقة بالجنسين وعالقات القوة إرادة شخص ما ويستند إ

غير المتكافئة. وهو يشمل التهديد باستخدام العنف واإلكراه. ويمكن أن يكون 
أن يتخذ شكل الحرمان من يمكن                                        جسديا  أو عاطفيا  أو نفسيا  أو جنسيا  و

لحق األذى بالنساء والفتيات                                          الموارد أو من الحصول على الخدمات. وهو ي  
 .والفتيان )مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين([والرجال 

رق خاصة لعمالء                                                     النفقات على توفير خدمات الصحة العامة التي تقدمها ف   خدمات الصحة العامة 5.2
يكون معظمهم في صحة جيدة، سواء في أماكن العمل أو المدارس أو سياقات 

مج ذات الصلة ( أو البرا70740أخرى غير طبية )تصنيف وظائف الحكومة 
 ة القائمة على البرامج.ينام الميز   ظ        في ن  

تشمل النفقات الجارية اإلدارة أو التفتيش أو التشغيل أو دعم خدمات مثل 
عمليات بنك الدم )السحب والمعالجة والتخزين والشحن( والكشف عن 

األمراض )السرطان والسل واألمراض التناسلية( والوقاية )التحصين والتلقيح( 
ع وصحة الطفل( وجمع البيانات عن األوبئة، حسب    ض                 صد )تغذية الر  والر

 التغذية للتالميذ. درج فيها برامج                                    تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج. وت  

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية 
 امج.لتقديم خدمات الصحة العامة حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البر

النفقات على األدوية  6.2
والمنتجات واألجهزة 

 والمعدات الطبية

النفقات على هذا المؤشر مخصصة لالستهالك أو االستخدام خارج المرافق 
أو المؤسسات الصحية. وتشمل النفقات توفير األدوية واألطراف االصطناعية 

يمكن أن  واألجهزة والمعدات الطبية وغير ذلك من المنتجات الصحية التي
يحصل عليها األفراد أو األسر بوصفة طبية أو بدونها من الكيميائيين أو 

تصنيف  –الصيادلة أو موردي المعدات الطبية )المستحضرات الصيدالنية 
تصنيف وظائف الحكومة  –؛ منتجات طبية أخرى 70711وظائف الحكومة 

أو ( 70713تصنيف وظائف الحكومة  –؛ أجهزة ومعدات عالجية 70712
 ة القائمة على البرامج.ينام الميز   ظ                          البرامج ذات الصلة في ن  

وتشمل النفقات الجارية اإلدارة أو التشغيل أو دعم توفير المنتجات 
الصيدالنية، وغيرها من المنتجات الطبية واألجهزة والمعدات العالجية، 

 حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

نمائية االستثمار في األصول غير المالية وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإل
 أو البرامج. 7071المتصلة بتصنيف وظائف الحكومة 
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البحوث والتكنولوجيا  7.2
 المتصلة بالصحة والتغذية 

النفقات على البحوث والتطوير التجريبي واستخدام التكنولوجيا المتصلة 
برامج ذات ( أو ال70750بالصحة والتغذية )حسب تصنيف وظائف الحكومة 

 .ة القائمة على البرامجينام الميز   ظ              الصلة في ن  

وتشمل النفقات الجارية إدارة وتشغيل الوكاالت الحكومية العاملة في البحوث 
نح واإلعانات لدعم                                                        التطبيقية والتطوير التجريبي في مجال الصحة، وتوفير الم  

التي  البحوث التطبيقية وعمليات التطوير التجريبي في المجال الصحي
تضطلع بها الهيئات غير الحكومية، مثل معاهد البحوث والجامعات، حسب 

 تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية 
                                                                     المتصلة بتصنيف وظائف الحكومة أو البرامج فيما يتعل ق بالبحوث واستخدام 

 تصلة بالصحة والتغذية.التكنولوجيا الم

، (70140)]مالحظة: ال يشمل هذا المؤشر النفقات على البحوث األساسية 
 التي تندرج ضمن "التطوير المؤسسي والدعم اإلداري"[.

مالحظات توضيحية إضافية 
حول مؤشرات الصحة، 

 تنطبق على جميع المؤشرات

قبيل وضع السياسات  النفقات المتعلقة باإلدارة أو التشغيل أو دعم أنشطة من
والخطط والبرامج والميزانيات وإدارتها وتنسيقها ورصدها؛ إعداد وإنفاذ 

التشريعات والمعايير لتقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك إعطاء تراخيص 
للمؤسسات الطبية والموظفين والمساعدين الطبيين؛ عملية إنتاج ونشر 

ءات المتعلقة بالصحة، غير مصنفة المعلومات العامة والوثائق الفنية واإلحصا
                                                               حسب مؤشر محدد، ويبل غ عنها في المجموع فقط )تصنيف وظائف الحكومة 

70760.) 

وينبغي فصل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية أو االستثمار في األصول غير 
ة يناالمالية في إحصاءات مالية الحكومة لحساب المؤشرات المحددة. في الميز

 برامج، تكون هذه النفقات منفصلة في البرامج.القائمة على ال

درج النفقات اإلنمائية أو االستثمار في األصول غير المالية ضمن            ]مالحظة: ت  
 .                                                              المستفيد "المجتمع كله" في حال تعذ ر تصنيفها حسب مستوى التعليم[

درج النفقات على البحوث األساسية المتصلة بالصحة في            ]مالحظة: ت  
     عد             عزى إلى ب               (، الذي ال ي  70140يف وظائف الحكومة المجموع فقط )تصن

عتبر ضمن نفقات "التطوير المؤسسي والدعم اإلداري"          . وهي ت         محد د  
 .لمواصلة تقديم الوزارات للخدمات العامة[

 3ب
اإلسكان والمرافق 

 المجتمعية

مج ( أو البرا70610النفقات على تطوير اإلسكان )تصنيف وظائف الحكومة  اإلسكان 1.3
 ة القائمة على البرامج.ينام الميز   ظ                  ذات الصلة في ن  

تشمل النفقات الجارية إدارة شؤون وخدمات المجمعات السكنية وتعزيز 
أنشطة المجمعات السكنية ورصدها وتقييمها وتطوير معايير السكن وتنظيمها 

                                                                وتشمل أيضا  إزالة العشوائيات في إطار توفير السكن واقتناء األراضي 
لبناء المساكن وإنتاج ونشر المعلومات واإلحصاءات، حسب تصنيف  الالزمة

 أو البرامج. 70610وظائف الحكومة 

عد الحماية االجتماعية استحقاقات اإلسكان ضمن الحماية                 ]مالحظة: يشمل ب  
 .([71060االجتماعية )تصنيف وظائف الحكومة 

ل غير المالية وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصو
 المتصلة بالمجمعات السكنية، حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

نح واإلعانات                                                             ]مالحظة: يجب التمييز في النفقات الجارية والرأسمالية بين الم  
 .لدعم التوسع أو التحسين أو صيانة مجموع المساكن[
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شبكة اإلمداد بالمياه  2.3
 وخزانات المياه

ى األساسية والخدمات التي تتيح الوصول إلى شبكة اإلمداد النفقات على البن
، أو البرامج ذات الصلة في 70630بالمياه، حسب تصنيف وظائف الحكومة 

ة القائمة على البرامج. وتشمل نقل المياه وتوزيعها، وبناء السدود ينام الميز   ظ     ن  
 والخزانات.

ونشر المعلومات  وتشمل النفقات الجارية إدارة اإلمداد بالمياه وإنتاج
واإلحصاءات المتعلقة بإمدادات المياه، وتقييم احتياجات المستقبل وما إلى 

 ( أو البرامج.70630ذلك حسب )تصنيف وظائف الحكومة 

تشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية تشييد أو تشغيل شبكات مياه غير قائمة 
نيف وظائف تصعلى المؤسسات، بما في ذلك السدود والخزانات، حسب 

 الحكومة أو البرامج.

نح واإلعانات                                                             ]مالحظة: يجب التمييز في النفقات الجارية والرأسمالية بين الم  
 .لدعم تشغيل شبكات المياه أو بنائها، أو صيانتها، أو تحسينها[

اه الجوفية النفقات على تنقية المياه بهدف اإلمداد بها، وتحلية مياه البحر/المي نوعية اإلمداد بالمياه 3.3
ة القائمة على البرامج. في ينام الميز   ظ                                    في محطات معالجة المياه في حالة ن  

من تصنيف وظائف الحكومة                                            إحصاءات مالية الحكومة، هذا المؤشر هو جزء  
 ، الذي ينبغي تفصيله لتحديد النفقات على نوعية اإلمداد بالمياه.70630

ن من التنقل                                       صالح الهياكل األساسية العامة التي تمك   النفقات على التشييد وإ التنقل الحضري 4.3
اليومي للعمل والتعليم والتسوق والترفيه، بطريقة آمنة وسريعة ومريحة، في 

أو  70451الوقت المناسب وبأقل كلفة، حسب تصنيف وظائف الحكومة 
 ة القائمة على البرامج.ينام الميز   ظ                          البرامج ذات الصلة في ن  

أو البرامج  70451ية، حسب تصنيف وظائف الحكومة تشمل النفقات الحال
 ذات الصلة، ما يلي:

م    ظ                                                                 إدارة الشؤون والخدمات المتعلقة بتشغيل واستخدام وبناء وصيانة ن   •
 ومرافق النقل البري )الطرق والجسور واألنفاق ومواقف السيارات

 ومحطات الحافالت وما إلى ذلك(؛

مركبات والسائقين اإلشراف على مستخدمي الطرق )الترخيص لل •
والتفتيش لضمان سالمة المركبات وتحديد مواصفات الحجم والحمولة 

في النقل البري للركاب والبضائع وتنظيم ساعات عمل سائقي الحافالت 
ح االمتيازات    ن                                                      والشاحنات وما إلى ذلك( وعمليات نظام النقل البري )م  
يد توقيت والموافقة على تعريفات الشحن وثمن تذاكر الركاب وتحد

 ت وتواترها( وشق الطرق وصيانتها؛الخدما

إنتاج ونشر المعلومات العامة والوثائق الفنية واإلحصاءات المتعلقة  •
 م النقل البري وأنشطة شق الطرق.   ظ             بعمليات ن  

م ومرافق    ظ                                                                 تشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية إنشاء أو تشغيل أو تحسين ن  
تصنيف وظائف الحكومة أو المؤسسات، حسب النقل البري غير القائمة على 

 البرامج.

نح واإلعانات                                                             ]مالحظة: يجب التمييز في النفقات الجارية والرأسمالية بين الم  
 .م ومرافق النقل البري أو بنائها، أو صيانتها، أو تحسينها[   ظ                لدعم تشغيل ن  
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بط المناطق الريفية بمناطق ريفية النفقات على البنى األساسية العامة التي تر ربط الطرق الريفية 5.3
ة القائمة على ينام الميز   ظ                                         أخرى أو حضرية، كما ورد في برامج ضمن ن  

                                                                البرامج. ال يتوفر في إحصاءات مالية الحكومة رمز  مستقل لربط الطرق 
م    ظ                        ويجب تفصيله الستخالص ن   70451الريفية. رمز النقل البري هو 

 ومرافق النقل البري في األرياف. 

النفقات على تركيب اإلضاءة في الشوارع وإدارتها حسب تصنيف وظائف  إنارة الشوارع 6.3
 ة القائمة على البرامج.ينام الميز   ظ                   أو البرامج في ن   70640الحكومة 

تشمل النفقات الجارية إدارة وإنارة الشوارع والطرق )غير الطرق السريعة( 
ائف الحكومة أو ووضع معايير إلنارة الشوارع، حسب تصنيفات وظ

 البرامج.

تشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية تركيب وتشغيل وصيانة وتحسين إضاءة 
الشوارع والطرق )غير الطرق السريعة(، حسب تصنيف وظائف الحكومة 

 أو البرامج.

أو  70620النفقات على التنمية المجتمعية، حسب تصنيف وظائف الحكومة  التنمية المجتمعية 7.3
 ة القائمة على البرامج.ينام الميز   ظ              برامج في ن  ال

تشمل النفقات الجارية إدارة شؤون وخدمات التنمية المجتمعية وإدارة قوانين 
التنظيم العمراني وأنظمة البناء واستخدام األراضي وإنتاج ونشر المعلومات 
 العامة والوثائق الفنية واإلحصاءات عن شؤون وخدمات التنمية المجتمعية

 تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.ب حس

وتشمل النفقات الرأسمالية التخطيط لمجتمعات جديدة أو إعادة تأهيل المجتمعات 
القائمة والتخطيط لتحسين وتطوير المرافق اإلسكانية والصناعية والصحية 

تشمل كذلك والثقافية والترفيهية والمرافق العامة للمجتمعات المحلية و والتعليمية
خطط لتمويل التطوير المقرر، حسب تصنيف وظائف الحكومة أو  إعداد

 البرامج.

البحوث حول اإلسكان  8.3
 والمرافق المجتمعية

النفقات على البحوث والتنمية التجريبية في مجال اإلسكان والمرافق 
م    ظ                   أو البرامج في ن   70650المجتمعية، حسب تصنيف وظائف الحكومة 

 برامج.ة القائمة على اليناالميز

تشمل النفقات الجارية إدارة وتشغيل الوكاالت الحكومية العاملة في البحوث 
نح                                                                        التطبيقية والتنمية التجريبية المتعلقة باإلسكان والمرافق المجتمعية والم  
واإلعانات لدعم البحث التطبيقي والتطوير التجريبي في مجال اإلسكان 

ير حكومية، مثل معاهد والمرافق المجتمعية التي تضطلع بها هيئات غ
( أو البرامج. ولهذا 70650البحوث والجامعات )تصنيف وظائف الحكومة 

المؤشر اإلضافة نفسها إلى البحث والتطوير في مجال النقل )التصنيف 
 ( أو البرامج ذات الصلة.70485

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية في 
التطبيقية، والتنمية التجريبية، واستخدام التكنولوجيا لتحسين اإلسكان البحوث 

 الحكومة أو البرامج. تصنيف وظائف والمرافق المجتمعية، والنقل، حسب

، (70140)]مالحظة: ال يشمل هذا المؤشر النفقات على البحوث األساسية 
 التي تندرج ضمن "التطوير المؤسسي والدعم اإلداري"[.
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إيضاحية إضافية مالحظات 
بشأن السكن والمرافق 

 المجتمعية

تشمل النفقات إدارة أو تشغيل أو دعم األنشطة من قبيل وضع السياسات 
والبرامج والميزانيات المتعلقة باإلسكان والمرافق المجتمعية وإدارتها 

وتنسيقها ورصدها وإعداد وإنفاذ التشريعات والمعايير المتعلقة باإلسكان 
جتمعية وإنتاج المعلومات العامة ونشرها والوثائق الفنية والمرافق الم

واإلحصاءات المتعلقة باإلسكان والمرافق العامة )تصنيف وظائف الحكومة 
70660.) 

درج النفقات على البحوث األساسية المتصلة باإلسكان والمرافق            ]مالحظة: ت  
 (، الذي 70140المجتمعية في المجموع فقط )تصنيف وظائف الحكومة 

عتبر ضمن نفقات "التطوير المؤسسي والدعم               محد د. وهي ت       عد             عزى إلى ب       ال ي  
 .اإلداري" لمواصلة تقديم الوزارات للخدمات العامة[

 4ب
التدخالت في سوق 
العمل وبرامج إيجاد 

 فرص عمل

الحوافز لتشجيع عمل  1.4
 المرأة

في الرموز                                                             النفقات على الحوافز لتشجيع عمل المرأة غير مذكورة بشكل محد د
                                                                  ذات الصلة بتصنيف وظائف الحكومة، بل مجم عة ضمن "عملية تشغيل أو دعم 

ل اليد العاملة والحد من التمييز على أساس                                     البرامج أو الخطط العامة لتيسير تنق  
                                                                       الجنس والعرق والسن وغير ذلك، للحد من معدل البطالة في المناطق المتعث رة 

ت المحرومة أو الفئات األخرى التي ترتفع في أو المتخلفة، وتشجيع تشغيل الفئا
صفوفها معدالت البطالة؛ تحفيز تبادل اليد العاملة؛ اعتماد أو دعم التحكيم 

. وهناك حاجة إلى تفصيل الرمز 70412والوساطة"، بموجب التصنيف 
 علق بالحوافز لتشجيع عمل المرأة.لوضع المؤشر المت 70412

ة قائمة على برامج، يمكن وضع المؤشر ينابالنسبة إلى البلدان حيث الميز
 باستخدام البرامج ذات الصلة.

التدريب وتحسين  2.4
المهارات بما في ذلك في 
مجال التكنولوجيا )أثناء 

 العمل(

النفقات على مبادرات التدريب وتحسين المهارات أثناء العمل غير مذكورة 
          جم عة ضمن على وجه التحديد في رموز تصنيف وظائف الحكومة، بل م
ل اليد العاملة والحد                                                         "عملية تشغيل أو دعم البرامج أو الخطط العامة لتيسير تنق  

من التمييز على أساس الجنس والعرق والسن وغير ذلك، للحد من معدل 
                                                                         البطالة في المناطق المتعث رة أو المتخلفة وتشجيع تشغيل الفئات المحرومة أو 

دالت البطالة وتحفيز تبادل اليد العاملة الفئات األخرى التي تتسم بارتفاع مع
. وهناك 70412واعتماد أو دعم التحكيم والوساطة"، بموجب التصنيف 

 لوضع المؤشر المحدد. 70412حاجة إلى تفصيل الرمز 

ة قائمة على برامج، يمكن وضع المؤشر ينابالنسبة إلى البلدان حيث الميز
 الصلة. باستخدام برامج التدريب وتحسين المهارات ذات

نح والحوافز      الم   3.4
للمؤسسات 

الخاصة/الشركات الناشئة 
 إليجاد فرص عمل

نح واإلعانات لتعزيز سياسات وبرامج العمل العامة، إليجاد                   تشمل النفقات الم  
                                                           فرص عمل في القطاع الخاص. ال يتضمن تصنيف وظائف الحكومة رمزا  

وهناك حاجة إلى . 70412                                        محددا  لهذا المؤشر. وهي مدرجة ضمن الرمز 
 لوضع المؤشر المطلوب. 70412تفصيل الرمز 

ة قائمة على برامج، يمكن وضع المؤشر ينابالنسبة إلى البلدان حيث الميز
 باستخدام البرامج ذات الصلة.

فرص إيجاد  برامج 4.4
 عمل

تشمل النفقات المنح واإلعانات لتعزيز سياسات وبرامج العمل العامة، إليجاد 
                                                  ي القطاع الخاص. ال يتضمن تصنيف وظائف الحكومة رمزا  فرص عمل ف

. وهناك حاجة إلى 70412                                        محددا  لهذا المؤشر. وهي مدرجة ضمن الرمز 
 لوضع المؤشر المطلوب. 70412تفصيل الرمز 
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النفقات على البحوث والتنمية التجريبية في مجال مبادرات سوق العمل،  لبحوث المتعلقة بالعملا 5.4
م    ظ                             أو البرامج ذات الصلة في ن   70481نيف وظائف الحكومة حسب تص

 ة القائمة على البرامج.يناالميز

للتمييز بين دعم البحوث في  70481]مالحظة: ينبغي تفصيل التصنيف 
 مجاالت الشؤون االقتصادية والتجارية والعمالية[.

لوكاالت تشمل النفقات الجارية بشأن البحوث المتعلقة بالعمل إدارة وتشغيل ا
في مجال العمل  المشاركة في البحوث التطبيقية والتنمية التجريبية الحكومية

نح واإلعانات لدعم البحوث التطبيقية والتطوير التجريبي في مجال العمل       والم  
التي تضطلع بها هيئات غير حكومية، مثل معاهد البحوث والجامعات حسب 

 تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

قات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية في تشمل النف
البحوث التطبيقية، والتنمية التجريبية، واستخدام التكنولوجيا في مجال العمل، 

 حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

، (70140)]مالحظة: ال يشمل هذا المؤشر النفقات على البحوث األساسية 
 تطوير المؤسسي والدعم اإلداري"[.التي تندرج ضمن "ال

مالحظات إيضاحية إضافية 
الت في سوق بشأن التدخ

 العمل وتوفير فرص عمل

النفقات على إدارة شؤون وخدمات العمل العامة؛ وضع سياسات عمل عامة 
وإنفاذها؛ اإلشراف على ظروف العمل وتنظيمها )ساعات العمل واألجور 

فيما بين مختلف فروع الحكومة وبين  والسالمة وما إلى ذلك(؛ االتصال
الحكومة والمؤسسات الصناعية والتجارية والمنظمات العمالية هي من ضمن 

                                                    . وتشمل أيضا  إنتاج ونشر المعلومات العامة، والوثائق 70412التصنيف 
                                                                  الفنية، واإلحصاءات عن الشؤون والخدمات في مجال العمل. ويبل غ عن هذه 

 يفها، ضمن "التنمية المؤسسية الدعم اإلداري".النفقات، في حال عدم تصن

درج النفقات على البحوث األساسية المتصلة بتدخالت سوق            ]مالحظة: ت  
العمل وإيجاد فرص عمل في المجموع فقط )تصنيف وظائف الحكومة 

                                    محد د. وهي تعتبر ضمن نفقات "التطوير      عد             عزى إلى ب               (، الذي ال ي  70140
 .لمواصلة تقديم الوزارات للخدمات العامة[المؤسسي والدعم اإلداري" 

 5ب
الحماية االجتماعية 

 واألمن الغذائي

الدعم من أجل الحصول  1.5
على حد أدنى من الدخل، 
 واإلسكان، واألمن الغذائي

 :تشمل النفقات االستحقاقات النقدية والعينية وإدارة الحماية االجتماعية وتفعيلها

 71012)المرض(،  71011 الخطط حسب تصنيف وظائف الحكومة
 71060)الناجون(،  71030التقدم في السن(، ) 71020اإلعاقة(، )

مثل األشخاص المعوزين وذوي  – )اإلقصاء االجتماعي 71070 )اإلسكان(،
الدخل المنخفض والمهاجرين والسكان األصليين والالجئين ومتعاطي الكحول 

م    ظ                    حسب البرامج في ن   والمخدرات وضحايا العنف الجرمي وما إلى ذلك( أو
 ة القائمة على البرامج.يناالميز

]مالحظة: تستند إحصاءات مالية الحكومة ومهام الحماية االجتماعية 
وتعاريفها إلى النظام األوروبي إلحصاءات الحماية االجتماعية المتكاملة 

 للمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي[.

عن العمل مشمولة في مؤشرات ]الحماية االجتماعية لألطفال والعاطلين 
 .منفصلة[

توفير الحماية االجتماعية بشكل إعانات نقدية وعينية لألشخاص القادرين  إعانات البطالة 2.5
على العمل، والمستعدين له لكن غير القادرين على الحصول على وظيفة 

م    ظ                   أو البرامج في ن   71050مناسبة، حسب تصنيف وظائف الحكومة 
 قائمة على البرامج.ة اليناالميز
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توفير الدعم لألسرة  3.5
ل، بما في ذلك والطف

 استحقاقات األمومة

م الحماية االجتماعية لدعم األسر المعيشية التي لديها أطفال    ظ                 النفقات على ن  
نح الوالدة وإعانات إجازة                                                  معالين واإلعانات النقدية مثل استحقاقات األمومة وم  

                                                  سرة أو األطفال وغير ذلك من المبالغ المدفوعة دوريا  الت إعالة األ   د               الوالدين وب  
أو المقطوعة لدعم األسر ومساعدتها على تغطية تكاليف احتياجات محددة، 
واإلعانات العينية، مثل المأوى والطعام لألطفال في سن ما قبل الدراسة 
وضمان حصول األطفال على التغذية والتعليم والرعاية، حسب تصنيف 

 ة القائمة على البرامج.ينام الميز   ظ                   أو البرامج في ن   71040مة وظائف الحكو

اإلعانات المقدمة  4.5
 لمصنعي األغذية

 اإلعانات المقدمة لمصنعي األغذية عند بيع المنتجات بأسعار مدعومة 
                                                                  )مثل الخبز(. الرمز في تصنيف وظائف الحكومة غير محد د. يحتاج المؤشر 

 أو السلطة المسؤولة. إلى بيانات من الوزارة المختصة

إعانات الوقود )النفط  5.5
 والغاز(

نح واإلعانات لقطاع النفط والغاز عند بيع النفط والغاز                   تشمل النفقات الم  
أو  70432بأسعار مدعومة للمستهلكين حسب تصنيف وظائف الحكومة 

 القائمة على البرامج.الميزانية م    ظ                البرامج في ن  

نح                  لمعرفة قيمة الم   70432الحكومة  وينبغي تفصيل تصنيف وظائف
ارة المختصة أو السلطة واإلعانات فقط. ينبغي تأمين البيانات من الوز

 المسؤولة.

النفقات المتصلة بالمنح واإلعانات لدعم اإلمداد بالكهرباء، بما في ذلك نفقات  إعانات الكهرباء 6.5
ول لتوفير الكهرباء، تشييد السدود واألشغال األخرى، المصممة في المقام األ

ة القائمة ينام الميز   ظ                   أو البرامج في ن   70435حسب تصنيف وظائف الحكومة 
 على البرامج.

نح واإلعانات             لتحديد الم   70435وينبغي تفصيل تصنيف وظائف الحكومة 
 فقط. ينبغي تأمين البيانات من الوزارة المختصة أو السلطة المسؤولة.

غيرها من واإلعانات  7.5
 كال دعم المزارعينأش

نح واإلعانات المقدمة للمزارعين في سياق                              تغطي النفقات التعويضات والم  
األنشطة الزراعية، بما في ذلك المدفوعات الالزمة للحد من إنتاج محاصيل 
معينة أو تشجيعها، أو للسماح ببقاء األراضي غير مزروعة وتثبيت أسعار 

ا وتشغيل أو دعم الخدمات اإلرشادية المزارع واإليرادات الزراعية أو تحسينه
أو البيطرية للمزارعين وخدمات مكافحة اآلفات ومراقبة المحاصيل 

إدارة الشؤون والخدمات الزراعية. تصنيف وظائف                        وتصنيفها. وتشمل أيضا  
 ة القائمة على البرامج.ينام الميز   ظ                   أو البرامج في ن   70421الحكومة 

البحوث في مجال  8.5
جتماعية واألمن الحماية اال
 الغذائي

تشمل النفقات إدارة وتشغيل الوكاالت الحكومية العاملة في البحوث التطبيقية 
نح واإلعانات لدعم                                                       والتنمية التجريبية المتعلقة بالحماية االجتماعية؛ والم  

                                                                        البحوث التطبيقية والتطوير التجريبي فيما يتعل ق ببرامج الحماية االجتماعية 
)الوصول واإلتاحة( التي تضطلع بها هيئات غير حكومية، واألمن الغذائي 

أو  71080مثل معاهد البحوث والجامعات، حسب تصنيف وظائف الحكومة 
 ة القائمة على البرامج.ينام الميز   ظ                          البرامج ذات الصلة في ن  

تشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية في 
ية، والتنمية التجريبية، واستخدام التكنولوجيا لتحسين الحماية البحوث التطبيق

 االجتماعية واألمن الغذائي، حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

، (70140)مؤشر النفقات على البحوث األساسي ]مالحظة: ال يشمل هذا ال
 التي تندرج ضمن "التطوير المؤسسي والدعم اإلداري"[.
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من مجموعات أخرى  9.5
والخدمات محددة على  السلع

 مستوى البلد

 يحددها كل بلد في حال لم تشملها المؤشرات المذكورة أعاله.

مالحظات إيضاحية إضافية 
بشأن الحماية االجتماعية 

 واألمن الغذائي

النفقات المتعلقة باإلدارة أو التشغيل أو دعم أنشطة من قبيل وضع سياسات 
البرامج والميزانيات وإدارتها وتنسيقها الحماية االجتماعية والخطط و

ورصدها وإعداد وإنفاذ التشريعات والمعايير المتعلقة بتوفير الحماية 
االجتماعية وإنتاج ونشر المعلومات العامة والوثائق الفنية واإلحصاءات عن 

أو البرامج ذات  71090حسب تصنيف وظائف الحكومة  الحماية االجتماعية
ذه النفقات، في حال عدم تصنيفها، ضمن "التنمية                   الصلة. ويبل غ عن ه

 المؤسسية والدعم اإلداري".

درج النفقات على البحوث األساسية المتصلة بالحماية االجتماعية            ]مالحظة: ت  
(، الذي 70140واألمن الغذائي في المجموع فقط )تصنيف وظائف الحكومة 

تطوير المؤسسي والدعم عتبر ضمن نفقات "ال              محد د. وهي ت       عد             عزى إلى ب       ال ي  
 .اإلداري" لمواصلة تقديم الوزارات للخدمات العامة[

 6ب
 الفن والثقافة والرياضة

المرافق والمناسبات  1.6
 يةالثقاف

( والدينية وغير ذلك من 70820النفقات على الخدمات الثقافية )التصنيف 
م    ظ       ر ن  ( أو البرامج ذات الصلة في إطا70840الخدمات المجتمعية )التصنيف 

 ة القائمة على البرامج.يناالميز

تشمل النفقات الجارية تقديم الخدمات الثقافية والدينية؛ وإدارة الشؤون الثقافية؛ 
واإلشراف على المرافق الثقافية وتنظيمها؛ وتشغيل أو دعم مرافق األنشطة 

عارض الفنية والمسارح وقاعات                                            الثقافية والدينية )المكتبات والمتاحف والم  
عارض واآلثار والمساجد والكنائس( وتنظيم أو تنشيط أو دعم المناسبات     لم  ا

الثقافية )الحفالت الموسيقية واإلنتاج المسرحي وإنتاج األفالم والبرامج الفنية 
إلخ.(. وتشمل توفير المرافق للخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى، 

وظائف الحكومة أو بما في ذلك دعم تنظيمها وتنشيطها حسب تصنيف 
 البرامج.

نح واإلعانات لدعم فرادى الفنانين                    ل النفقات على الم      فص                      ]مالحظة: ينبغي أن ت  
 [.6.2إذ يغطيها المؤشر  70820عن التصنيف 

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية لدعم 
 ظائف الحكومة أو البرامج.المرافق والمناسبات الثقافية، حسب تصنيف و

تشجيع األفراد  2.6
ات في المجاالت والمنظم

 الفنية والثقافية

نح واإلعانات لدعم الفنانين والكتاب والمصممين والملحنين                                                                         تشمل النفقات الم 
 وغيرهم ممن يعملون في مجال الفن أو دعم المنظمات العاملة على تشجيع

 األنشطة الثقافية.

. 6.2ويجب فصلها للتوصل إلى المؤشر  70820ف وهي جزء من التصني
                                              ة القائمة على البرامج، يجب تحديد برامج معي نة ينام الميز   ظ              وفي حالة ن  

 للتوصل إلى هذا المؤشر.

 
  



-25- 

 

 شرح المؤشرات المؤشرات األبعاد

 

المرافق والخدمات  3.6
 الرياضية

النفقات على الخدمات الترفيهية والرياضية، بما في ذلك مرافق المتفرجين؛ 
عيد الوطني أو اإلقليمي أو المحلي في المناسبات رق على الص            وتمثيل الف  

ة ينام الميز   ظ                             أو البرامج ذات الصلة في ن   70810الرياضية، حسب التصنيف 
 القائمة على البرامج.

تشمل النفقات الجارية تقديم الخدمات الرياضية والترفيهية وإدارة الشؤون 
نظيمها وتنشيط أو الرياضية والترفيهية واإلشراف على المرافق الرياضية وت

دعم المرافق للمساعي أو األحداث الرياضية النشطة )المالعب الرياضية 
ومالعب التنس إلخ.( وتنشيط أو دعم المرافق للمساعي أو األحداث الرياضية 
                                                                  غير النشطة )األماكن المجهزة خصيصا  للعب الورق وألعاب الطاولة إلخ.( 

ة )الحدائق، والشواطئ، وأحواض وتنشيط أو دعم المرافق للمساعي الترفيهي
 السباحة، إلخ.(، حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

نح واإلعانات لدعم الفرق                    ل النفقات على الم      فص                      ]مالحظة: ينبغي أن ت  
 [.6.4إذ يغطيها المؤشر  70810والمتنافسين أو الالعبين عن التصنيف 

ار في األصول غير المالية وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثم
لدعم المرافق والخدمات الرياضية، حسب تصنيف وظائف الحكومة أو 

 البرامج.

تشجيع الرياضيين  4.6
 رق      والف  

نح واإلعانات لدعم الفرق أو فرادى المتنافسين أو الالعبين.                                                                         تشمل النفقات الم 

. 6.4ويجب فصلها للتوصل إلى المؤشر  70810وهي جزء من التصنيف 
                                              ة القائمة على البرامج، يجب تحديد برامج معي نة ينام الميز   ظ              وفي حالة ن  

 للتوصل إلى هذا المؤشر.

البحوث للنهوض  5.6
 والثقافة والفنون بالرياضة

لنفقات على البحث والتطوير في مجال الفنون والثقافة والرياضة، حسب ا
ة ينام الميز   ظ                             أو البرامج ذات الصلة في ن   70850تصنيف وظائف الحكومة 

 القائمة على البرامج.

تشمل النفقات الجارية إدارة وتشغيل الوكاالت الحكومية العاملة في البحوث 
التطبيقية والتطوير التجريبي في مجال الفنون والثقافة والرياضة وتوفير 

نح واإلعانات لدعم البحوث التطبيقية وعمليات التطوير التجريبي في مجال      الم  
افة والرياضة التي تضطلع بها الهيئات غير الحكومية، مثل معاهد الفنون والثق

 البحوث والجامعات، حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية في 
لفنون البحوث التطبيقية والتنمية التجريبية واستخدام التكنولوجيا ذات الصلة با

 والثقافة والرياضة، حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

، (70140)]مالحظة: ال يشمل هذا المؤشر النفقات على البحوث األساسية 
 التي تندرج ضمن "التطوير المؤسسي والدعم اإلداري"[.

ة بشأن مالحظات إيضاحي
 الفنون والثقافة والرياضة

و دعم البرامج المتعلقة بالفنون والثقافة النفقات على اإلدارة أو التشغيل أ
م    ظ          ، أو ن  70860والرياضة التي ال يغطيها مؤشر محدد، حسب التصنيف 

                                                              ة القائمة على البرامج، يبل غ عنها ضمن التنمية المؤسسية والدعم يناالميز
 اإلداري.

]مالحظة: تدرج النفقات على البحوث األساسية المتصلة بالفنون والثقافة 
 (، الذي 70140ضة في المجموع فقط )تصنيف وظائف الحكومة والريا
                                                   محد د. وهي تعتبر ضمن نفقات "التطوير المؤسسي والدعم      عد             عزى إلى ب       ال ي  

 .اإلداري" لمواصلة تقديم الوزارات للخدمات العامة[
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 7ب
 حماية البيئة

( أو البرامج 70510لحكومة تشمل النفقات إدارة النفايات )تصنيف وظائف ا إدارة النفايات الصلبة 1.7
 .ة القائمة على البرامجينام الميز   ظ                  ذات الصلة في ن  

م جمع النفايات الصلبة ومعالجتها والتخلص    ظ                                 وتشمل النفقات الجارية إدارة ن  
منها أو اإلشراف عليها أو متابعتها أو تشغيلها أو دعمها حسب تصنيف 

 وظائف الحكومة أو البرامج.

مالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية وتشمل النفقات الرأس
 تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.المتصلة بإدارة النفايات الصلبة حسب 

نح واإلعانات                                                             ]مالحظة: يجب التمييز في النفقات الجارية والرأسمالية بين الم  
 .حسينها[م إدارة النفايات الصلبة أو إنشائها أو صيانتها أو ت   ظ                لدعم تشغيل ن  

ومعالجة  مرافق إدارة 2.7
 مياه الصرف الصحي

النفقات على شبكة مياه المجاري ومعالجة مياه الصرف الصحي حسب 
ة ينام الميز   ظ                             أو البرامج ذات الصلة في ن   70520تصنيف وظائف الحكومة 

 القائمة على البرامج.

ف الصحي وتشمل النفقات الجارية إدارة شبكة المجاري ومعالجة مياه الصر
أو اإلشراف عليها أو متابعتها أو تشغيلها أو دعمها حسب تصنيف وظائف 

 ة أو البرامج.الحكوم

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية 
المتصلة بشبكة المجاري ومعالجة مياه الصرف الصحي حسب تصنيف 

 وظائف الحكومة أو البرامج.

نح واإلعانات                                                    جب التمييز في النفقات الجارية والرأسمالية بين الم  ]مالحظة: ي
لدعم تشغيل شبكة المجاري ومعالجة مياه الصرف الصحي أو إنشائها، أو 

 .صيانتها، أو تحسينها[

الحوافز إلمدادات  3.7
الطاقة المتجددة )الطاقة 
الكهرمائية، والطاقة 

الشمسية، وطاقة الرياح، 
 يائية(وطاقة الكتلة األح

النفقات على اإلمداد بالطاقة المتجددة، حسب تصنيف وظائف الحكومة 
 ة القائمة على البرامج.ينام الميز   ظ                             أو البرامج ذات الصلة في ن   70436

تشمل النفقات الجارية إدارة شؤون وخدمات الطاقة غير الكهربائية ذات 
ساخنة، أو هواء الصلة بإنتاج وتوزيع واستخدام الحرارة بشكل بخار أو مياه 

عن إنتاج ونشر المعلومات العامة والوثائق الفنية واإلحصاءات             ساخن، فضال  
عن مدى توفر الطاقة غير الكهربائية وإنتاجها واستخدامها، حسب تصنيف 

 وظائف الحكومة أو البرامج.

وتشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية 
خدام الطاقة غير الكهربائية الريحية أو الشمسية، حسب تصنيف لتشجيع است

 وظائف الحكومة أو البرامج ذات الصلة.

نح واإلعانات                                                             ]مالحظة: يجب التمييز في النفقات الجارية والرأسمالية بين الم  
 .لتشجيع استخدام الطاقة غير الكهربائية[
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حماية التنوع  4.7
البيولوجي/مكافحة التصحر 

 ألراضيوتدهور ا

(، والحد من التلوث )التصنيف 70422النفقات المتعلقة بالغابات )التصنيف 
(، 70540(، وحماية التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية )التصنيف 70530

 ة القائمة على البرامج.يناأو البرامج ذات الصلة في أنظمة الميز

يش أو التشغيل أو تشمل النفقات الجارية مهام اإلدارة أو اإلشراف أو التفت
الدعم لألنشطة )بما في ذلك الحمالت وإنتاج المعلومات ونشرها( المتصلة 
بالحراجة، والحد من التلوث، وحماية التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية، 

 حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

ية لدعم تشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المال
األنشطة المتصلة بالتحريج والحد من التلوث وحماية التنوع البيولوجي 

 والمناظر الطبيعية، حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج ذات الصلة.

نح واإلعانات                                                             ]مالحظة: يجب التمييز في النفقات الجارية والرأسمالية بين الم  
 .لوجي والمناظر الطبيعية[لدعم أنشطة الحد من التلوث وحماية التنوع البيو

البحوث بشأن حماية  5.7
 البيئة

النفقات على البحث بشأن حماية البيئة، حسب تصنيف وظائف الحكومة 
 ة القائمة على البرامج.ينام الميز   ظ                             أو البرامج ذات الصلة في ن   70550

تشمل النفقات الجارية إدارة وتشغيل الوكاالت الحكومية العاملة في البحوث 
نح واإلعانات لدعم                                                          تطبيقية والتنمية التجريبية المتعلقة بحماية البيئة؛ والم  ال

البحوث التطبيقية والتطوير التجريبي في مجال حماية البيئة التي تضطلع بها 
هيئات غير حكومية، مثل معاهد البحوث والجامعات حسب تصنيف وظائف 

ة القائمة على ينام الميز   ظ                             أو البرامج ذات الصلة في ن   70550الحكومة 
 البرامج.

تشمل النفقات الرأسمالية أو اإلنمائية االستثمار في األصول غير المالية في 
البحوث التطبيقية، والتنمية التجريبية، واستخدام التكنولوجيا لتحسين حماية 

 البيئة، حسب تصنيف وظائف الحكومة أو البرامج.

، (70140)حوث األساسية ]مالحظة: ال يشمل هذا المؤشر النفقات على الب
 التي تندرج ضمن "التطوير المؤسسي والدعم اإلداري"[.

مالحظات إيضاحية إضافية 
 متعلقة بحماية البيئة

النفقات على إدارة أو تنظيم أو مراقبة أو تشغيل أو دعم األنشطة من قبيل 
ة، وإدارتها ئوضع السياسات والبرامج والميزانيات لتشجيع حماية البي

قها ورصدها؛ وإعداد وإنفاذ التشريعات والمعايير المتعلقة بحماية البيئة؛ وتنسي
وإنتاج ونشر المعلومات العامة، والوثائق الفنية، واإلحصاءات عن حماية 

أو البرامج ذات الصلة في  70560البيئة حسب تصنيف وظائف الحكومة 
 ة القائمة على البرامج.ينام الميز   ظ     ن  

ت على البحوث األساسية المتصلة بحماية البيئة في درج النفقا           ]مالحظة: ت  
     عد             عزى إلى ب               (، الذي ال ي  70140المجموع فقط )تصنيف وظائف الحكومة 

                                                           محد د. وهي تعتبر ضمن نفقات "التطوير المؤسسي والدعم اإلداري" 
 .لمواصلة تقديم الوزارات للخدمات العامة[
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