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oداف التنمية تعد زيادة اإلنفاق االجتماعي العام واستهداف االولويات المناسبة وسيلة هامة للتنفيذ لتحقيق أه: السياق
العامة في المستدامة ، ولكن هناك ثغرات شديدة في البيانات لفهم االحتياجات وكذلك وجود ضغوطات على الميزانيات

.ختلفةالمكيفية ترشيد تخصيص اإلنفاق العام لألولويات : سؤال مركزي لصانعي القرار . معظم الدول العربية

o رصد اإلنفاق االجتماعي(SEM :) يعدSEMيوفر . أداة رائدة للدول العربية لالستجابة لهذا التحديSEM خريطة شاملة
ز التنمية للنفقات االجتماعية العامة التي يمكن أن تسترشد بإصالحات الموازنة والسياسة االجتماعية من أجل تعزي

.المستدامةالشاملة وتحقيق أهداف التنمية 

oيعتمد : التكليفSEMعلى بحث اإلسكوا والتشاور مع الدول األعضاء .

o املة بمزيد من البيانات الش" إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة العربية"حول ( 2017)تقرير اإلسكوا يوصي
.ورصد اإلنفاق االجتماعي

o الضوء على أهمية تحسين القدرات 2018، الذي ُعقد في أبريل 2018سلط المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام ،
المستدامةالوطنية لتحسين استهداف الميزانيات ألهداف التنمية 

oتم تصميم : التنفيذSEMي وهي تبن. إنه جهد تعاوني بين خمسة برامج فرعية لإلسكوا. بالتعاون مع الدول األعضاء
لميدان االقتصادي شراكات مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنظمة التعاون والتنمية في ا

.في الدول العربية المشاركة ومنظمات المجتمع المدني اإلقليميةUNCTADووصندوق النقد الدولي 

الحافز



رصد اإلنفاق 
االجتماعي

أداة لدعم اإلصالحات من 

أجل التنمية االجتماعية

االستشرافية

إنجازات المالية تدعم

الكلية وأهداف التنمية 

المستدامة

العدالة االجتماعية والتنمية الشاملة 

قر إصالحات اإلنفاق والسياسات لمعالجة الفترشيد 

قصاءواالاالنصاف ووالهشاشة 

النمو واالستدامة المالية

يارات خوتبديل تسهيل تقديم خدمات عامة أكثر فعالة 

االنفاق

إحصائيات أفضل

مع تحسين جمع إحصاءات المالية العامة بما يتماشى

)اممفاهيم الحسابات القومية وأهداف التنمية المستد
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األطر العالمية واإلقليمية القائمة وتطبيقها في تحديد نطاق رصد اإلنفاق
االجتماعي العام

 التي تلتزم بها جميع الدول األعضاء ، مبدأ الشمولية 2030خطة عام ، تعتبر على المستوى العالمي ،

وتكافؤ يعتمد على ضمان وصول الجميع إلى الموارد والخدمات. مفتاًحا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

.الفرص للجميع ، حتى ال يترك أحد

 ة إعالن تونس حول العدالة االجتماعية في المنطق، اعتمدت الدول األعضاء على المستوى اإلقليمي

، التي أكدت فيها من جديد التزامها بالعدالة ( 2014)العربية في الدورة الثامنة والعشرين لإلسكوا 

ومزدهرةاالجتماعية كقيمة أساسية للثقافة العربية واإلسالمية وأساس لمجتمعات آمنة ومتماسكة 

 إن ترشيد النفقات: إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة العربيةحول ( 2017)تقرير اإلسكوا

القتصادي االجتماعية وإيجاد المزيج المناسب لتحقيق األهداف المختلفة أمران حاسمان لتحسين االستقرار ا

الرفاهيةواالجتماعي وتعزيز 

 الضوء على أهمية 2018، الذي ُعقد في أبريل 2018المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام سلط ،

تحسين القدرات الوطنية لتحسين استهداف الميزانيات ألهداف التنمية المستدامة



:على نطاق واسع، يميل اإلنفاق االجتماعي إلى معالجة جانبين

تحقيق أقصى قدر من الرفاه االجتماعي 
بطريقة ديناميكية

، مساواةوالالضمان العدالة االجتماعية، والحد من الفقر 
وتحسين التنمية البشرية؛ أ

، وتعزيز المساواة واالبداعتعزيز رأس المال البشري
.بين الجنسين وتعزيز النمو االقتصادي المستدام ب

لف خيارات تعد رصد اإلنفاق العام بمزيد من التفصيل أمًرا ضروريًا إلصالحات السياسة العامة نحو إعادة التوازن لمخت
حسين تماسك سياسة السياسة المالية ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الكفاءة التخصيصية وفعالية اإلنفاق العام ، وكذلك ت

.االقتصاد الكلي

:(SEM)االجتماعياإلنفاقرصد

مشتركإطار



التحويالت:نوع المساعدة

النقدية
تحويالت النقديةال•

إعانات•

منح •

عفاءات الضريبيةاال•

تحويالت رأس المال•

العينية
التحويالت االجتماعية العينية•

منح•

تحويالت رأس المال•

نفقات أخرى
نفقات تكوين رأس المال•

النفقات اإلدارية•

:المستفيد

األطفال•

الشباب•

الكبار•

النساء•

كبار السن•

اإلعاقة ذات الصلة•

آخرون/الضعيف•

المجتمع ككل •

الحكومات المركزية والمحلية

:األبعاد

التعليم 1.

الصحة والتغذية2.

اإلسكان والمرافق المجتمعية3.

وبرامج التدخالت في سوق العمل4.

إيجاد فرص عمل

برامج الحماية االجتماعية5.

الفن والثقافة والرياضة 6.

حماية البيئة7.
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ربط رصد االنفاق االجتماعي مع أهداف التنمية المستدامة

.الجتماعيةيتماشى اإلطار على نطاق واسع مع نهج أهداف التنمية المستدامة في وضع تصور للنفقات ا

17و 10و 9و 8و 5و 4أهداف التنمية المستدامة : التعليم

10و 5و 3و 2أهداف التنمية المستدامة : لصحة والتغذيةا.

17و 11و 10و 8و 6أهداف التنمية المستدامة : اإلسكان والمرافق المجتمعية.

 17و 8أهداف التنمية المستدامة : توليد فرص العمل/ برامج سوق العمل.

10و 5و 2و 1أهداف التنمية المستدامة : برامج الحماية االجتماعية

؛ 16و 11و 4أهداف التنمية المستدامة : فن والثقافة والرياضةال

 13و 11و 9و 7أهداف التنمية المستدامة : البيئةحماية



ية المرتفعة المزيج المناسب من النفقات االجتماعية أمر ضروري لتحقيق األهداف المختلفة، وليس فقط النفقات االجتماع

تقرير اإلسكوا حول إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة العربية–

 .مية االجتماعيختلف مفهوم اإلنفاق االجتماعي باختالف البلدان ويعتمد على تقدم البلد في أولويات التن

حديات ومع ذلك ، هناك ت. بشكل عام ، فإنها تغطي المساعدة االجتماعية واستحقاقات التأمين االجتماعي

:في القياس

ما هو اإلنفاق االجتماعي العام وما هو غير ذلك؟

(من النفقات الحكومية العامة)





نمذجة االقتصاد القياسي الكلي

نمذجة االنحدار المتجهي الهيكلي

Structural VAR Modelling 

أدوات بناء السيناريو

معامل التأثير على نتائج التنمية االجتماعي

تحليل الكفاءة

إنشاء جتماعياإلنفاق لإلرصد شامل م (SEM) - بوابة تفاعلية رقمية

حول إعادة توازن أولويات اإلنفاق سيناريوهات/إنتاج أدوات
االجتماعي واالستدامة المالية والنمو االقتصادي 

وورش العمل التدريبيةبتطويرالقدراتالقيام 

تحقيق إصالح قرارات فييؤثر أعاله ( 3)و ( 2)، ( 1)البنود 
الموازنةتخصيص 

البنودتحقيق إصالح عن إحصاءات في يؤثر ( 3)و ( 2)، ( 1)
التمويل الحكومي

1

2

3

4

5
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عيالفوائد الرئيسية لرصد اإلنفاق االجتما

 يعتبر رصد اإلنفاق االجتماعي(SEM ) على السياسة أداة رائدة للدول العربية لتقييم إنفاقها

ق أهداف التنمية االجتماعية وإعادة تخصيص الموارد للقطاعات األكثر احتياًجا للتنمية بما يتماشى مع تحقي

.المستدامة

 يوفرSEM اق إعادة توازن أولويات اإلنفخريطة شاملة للنفقات االجتماعية ويبلغ الحكومات حول

.والنموة نحو تعزيز إصالحات الحماية االجتماعية وكذلك تحسين قدرة الشباب ، وتعزيز اإلنتاجيالعام 

 يعملSEM ارات خيوتمكين واضعي السياسات من إجراء إصالحات في تقوية القدرة الوطنية على

.  تجاه مساعدة قرارات الموازنة بشكل أكثر كفاءة وفعاليةالسياسة المالية 

 يقومSEM تتيح تحلياًل لربط اإلحصائيات المالية بالحسابات القومية التيإحصائيات متماسكة بإنشاء

.ماليًا شامالً أفضل



!شكرا
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أبعاد ومؤشرات رصد االنفاق اإلجتماعي 
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أبعاد ومؤشرات رصد االنفاق اإلجتماعي 


