


دة للسكانمقيد ، لكن احتياجات اإلنفاق تتزايد لتلبية الطموحات والتطلعات المتزايالحّيز المالي •

 .تحقيق أهداف التنمية المستدامةبغية هامة تنفيذية اإلنفاق االجتماعي العام هو وسيلة •

الجتماعية تحقيق األهداف اواستحداث سيناريوهات متعددة لمن شأن الرصد الشامل للنفقات االجتماعية •
أكثر كفاءة وفعاليةالموازنة أن يجعل قرارات  ،والمالية الكلية المختلفة



رصد اإلنفاق 
االجتماعي

أداة لدعم اإلصالحات من 

أجل التنمية االجتماعية 

االستشرافية

ية إنجازات المالية الكل تدعم  
وأهداف التنمية المستدامة

العدالة االجتماعية والتنمية الشاملة 

قر إصالحات اإلنفاق والسياسات لمعالجة الفترشيد 
قصاءواالاالنصاف ووالهشاشة 

النمو واالستدامة المالية

ارات خيوتبديل تسهيل تقديم خدمات عامة أكثر فعالة 
االنفاق

إحصائيات أفضل

مع  تحسين جمع إحصاءات المالية العامة بما يتماشى 
)ممفاهيم الحسابات القومية وأهداف التنمية المستدا



ة المرتفعة المزيج المناسب من النفقات االجتماعية أمر ضروري لتحقيق األهداف المختلفة، وليس فقط النفقات االجتماعي
تقرير اإلسكوا حول إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة العربية–

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

: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 واالبداع تعزيز رأس المال البشري
.بين الجنسين وتعزيز النمو االقتصادي المستدام ب



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.





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 االجتماعي  سيناريوهات/إنتاج أدوات
واالستدامة المالية والنمو االقتصادي 

وورش العمل التدريبية بتطويرالقدراتالقيام 

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

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

1

2

3

4

5



رصد اإلنفاق االجتماعي،ورشة عمل حول•
، دار األمم  2019 حزيران/يونيو 24-25

المتحدة ، بيروت ، لبنان

وع ستقوم الدول األعضاء المشاركة بمراجعة مشر•
ييفه رصد اإلنفاق االجتماعي مع التركيز على تك

مع السياقات الوطنية 

ستقوم الدول األعضاء المشاركة بمراجعة أداة •
االستبيان لكل بُعد لجمع البيانات

األنشطة القادمة

بع مشروع رصد االنفاق االجتماعي في أرإطالق تم 
.دول أعضاء في إطار المساعدة الفنية لإلسكوا

  -) المغرب العربي(وتونس ) المشرق(األردن •
إطار رصد اإلنفاق االجتماعي قيد المراجعة من 

لفةقبل الفريق الوطني لممثلي الوزارات المخت

يف تكي -) دول مجلس التعاون الخليجي(الكويت •
يرصد اإلنفاق االجتماعي مع السياق الوطنإطار

رصد اإلنفاق أبدت فلسطين اهتماما شديدا بتنفيذ•
االجتماعي

الحالي اللوضع



.اللجنة التنفيذية مدعوة إلى مراجعة اإلطار وإبداء الرأي بشأنه

النمو  وهي مدعوة أيضاً إلى دعم تنفيذه كأداة تسهم في تحسين تحديد وجهة الميزانيات من أجل دفع
االقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة



شـكراً 


