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شكر وتقدير
يود المؤلفون أن يتقدموا بالشكر لكل من فلورانس كيوتيسا و فتا ويلهام عىل تعليقاتهم عىل هذه الوثيقة .ويتحمل المؤلفون مسؤولية
أي خطأ أو سهو.

الدليل التمهيدي لإلدارة المالية العامة
تشكل وثيقة "تنظيم مرحلة ر
استاتيجية ز يف عملية الموازنة " هذه جزءا من سلسلة من األدلة التمهيدية حول الموضوعات الرئيسية ز يف
اإلدارة المالية العامة ( .)PFMولقد أعدت تلك األدلة خصيصا للبيئات ذات القدرات المحدودة ،وتقدم نظرة عامة ومناقشة للقضايا
ر
ر
الت يمكن
الرئيسية المتعلقة بكل موضوع
رئيس ،مع إبراز األدبيات المفيدة .ويتضمن كل دليل تمهيدي اقتاحات عملية حول الكيفية ز ي
ي
للحكومات ذات القدرات المقيدة أن تتعامل بها مع اإلصالحات ،إىل جانب الخطوط العريضة الموجزة لتجارب البلدان األخرى يف إصالح
اإلدارة المالية العامة .وال يتمثل الغرض منها ز يف أن تكون أدلة مفصلة للتصميم وتنفيذ اإلصالحات .وتستند تلك األدلة إىل مراجعة األدبيات
ز
ز
العاملي ز يف هذه المجاالت.
لموظف معهد التنمية لما وراء البحار
والختة العملية
ذات الصلة
ر
ي
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ر
االستاتيجية من عملية الموازنة
نظرة عامة عىل المرحلة

ر
اإلستاتيجية من عملية الموازنة
 1-1تقديم المرحلة
يهدف هذا الدليل التمهيدي لإلدارة المالية العامة إىل تحديد عدد من النقاط الرئيسية والمفاهيم األساسية واألدوات الممكنة لمديري
االستاتيجية من عملية الموازنة .وتماشيا مع األدلة التمهيدية األخرى زف هذه السلسلة ،ينصب ر
ر
الت ز
كت
الموازنة الذين يعملون ز يف المرحلة
ي
ز
ر
ر
الت من المرجح أن تكون فيها المرحلة االستاتيجية من عملية الموازنة يف أمس الحاجة إىل التعزيز
عىل السياقات ذات القدرات المحدودة ي
ز
ز
يىل:
والدعم .ويتمثل الهدف من هذه المذكرة يف االعتماد عىل األدبيات الحالية وحسابات الممارسي لتوضيح ما ي
•
•
•
•
•

ر
اإلستاتيجية من عملية الموازنة
طبيعة المرحلة
ر
نهج حول كيفية إدارة المرحلة االستاتيجية بشكل فعال
أسباب أهمية هذا الجزء من عملية الموازنة
ز
ر
ر
الت ينطوي عليها تقديم مرحلة االستاتيجية من الموازنة بنجاح يف البيئات ذات القدرات المحدودة
التحديات ي
اإلستاتيجية من عملية الموازنة ر
ر
ر
أكت فعالية
الت يمكن استخدامها لجعل المرحلة
األدوات والتقنيات ي

ر
ووفقا لتأكيد سلسلة األدلة التمهيدية ،ر
االستاتيجية من عملية الموازنة فيما يتعلق
ستكز تفاصيل المناقشة ز يف هذه المذكرة عىل المرحلة
ز
ر
بجانب اإلنفاق من الموازنة .كما يجب أن تتضمن المرحلة اإلستاتيجية من الموازنة بأكملها ،كما هو موضح أدناه ،النظر يف جانب اإليرادات
ز
ر
ر
أكت
الكىل ككل .ومع ذلك ،وألغراض هذه الوثيقة ،ستكز المناقشة التفصيلية بشكل ر
من المعادلة المالية يف سياق راستاتيجية االقتصاد ي
عىل العالقة ز
بي المرحلة االستاتيجية وإدارة اإلنفاق .

ر
االستاتيجية من عملية الموازنة
 2-1طبيعة وأهمية المرحلة
ر
اإلستاتيجية من عملية الموازنة
 1-2-1تعريفات المرحلة
ر
ر
أساس من عملية الموازنة  ،فإنه نادرا ما
ه جزء
ي
عىل الرغم من االعتاف عىل نطاق واسع بأن "المرحلة اإلستاتيجية" لعملية الموازنة ي
ر
يتم تعريف هذه المرحلة ،ويشار إليها أحيانا بمصطلحات مختلفة .وقد يشت المعلقون بالتبادل إىل المرحلة االستاتيجية عىل أنها "مرحلة
التخطيط" ،بينما يستخدمون مصطلح "مرحلة التشغيل" لوصف ما يشت إليه اآلخرون باسم "مرحلة اإلعداد" .ويستخدم البعض اآلخر
ر
اإلستاتيجية من الموازنة وتسمية المرحلة الالحقة من إعداد الموازنة
مصطلح إعداد الموازنة " من أعىل إىل أسفل " لإلشارة إىل المرحلة
التفصيلية بالمرحلة " من أسفل إىل أعىل" (انظر ،عىل سبيل المثالPotter and Diamond (1999), Schiavo-Campo and ( ،
).)Tommasi (1999
ز
ز
ر
االستاتيجية للموازنة يف التأكد من أن القرارات السياسية رفيعة المستوى تنعكس يف المخصصات المالية
ويتمثل الهدف العام للمرحلة
ز
ر
:
.
"ف أبسط صورها ،ترجمة
الت تشكل الموازنة ووفقا ألندروز وآخرون ( et al
 ))2014( Andrewsتتضمن هذه المرحلة ي
التفصيلية ي
ز
أهداف السياسة العامة إىل أهداف مالية ،بالنظر إىل الظروف المتوقعة يف االقتصاد" .وتتناول قرارات السياسة رفيعة المستوى قضايا
ر
ى
يتماس مع األولويات المحددة سياسيا ،والمزي ج
االستاتيجية المالية العامة ،والخيارات المتعلقة بتخصيص موارد الموازنة بما
كهذه مثل
المطلوب من أنواع اإلنفاق ،مثل األجور واستثمارات رأس المال.
ر
اإلستاتيجية من الموازنة والموازنة كعقد
المرحلة
ر
االستاتيجية ،باإلضافة إىل كونها أداة تخطيط لتحقيق أهداف سياسة الحكومة ،أن تدعم أيضا دور الموازنة كعقد يحدد
يمكن للمرحلة
ز
ز
.
ما ستقدمه الحكومة مقابل الضائب والتمويل المقدم من المواطني والجهات المانحة ( )Simson and Welham, 2014وكما وصفها
ووايلدفسك)(:) Caiden and Wildavsky (1974: p.45
كايدن
ي
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فه تنقل المعلومات حول االولويات الحقيقية للحكومة
تشت عملية الموازنة […] إىل الحد الذي تكون ًفيه الموازنة ذات مغزي ،ي
مهما ،ليس بالنسبة لقرارات محددة فحسب ،بل بالنسبة للمعلومات ر
الت تنقل إىل
يعتت كل أجزاء عملية الموازنة
[
وبالتاىل] ر
ي
ي
اآلخرين الذين يغتون أنشطتهم وفقا لذلك.
فه تنقل المعلومات حول
تشت عملية الموازنة  ]...إىل الحد الذي تكون فيه
الموازنة ذات مغزى ،ي
ز
يعتت كل إجراء يف عملية الموازنة مهما ،ليس بالنسبة لقرارات
األولويات الحقيقية للحكومة
[وبالتاىل] ر
ي
محددة فحسب ،بل بالنسبة للمعلومات ر
الت تنقل إىل اآلخرين الذين يغتون انشطتهم وفقا لذلك.
ي
ر
اإلستاتيجية ذات الهيكل الشفاف والمخرجات الواضحة عىل ضمان أن الغرض التعاقدي للموازنة قد أبلغ بشكل فعال،
وتساعد المرحلة
ز
ز
ز
السياس ،تساعد
الصعيد
عىل
و
,
اآلخرين
المصلحة
أصحاب
إىل
خارجيا
و
أ
الموازنة
عىل
العاملي
الحكوميي
المسؤولي
سواء داخليا إىل
ي
ر
اإلستاتيجية الناجحة زف تحديد كيف سيتم "بيع" الموازنة للهيئة ى
التشيعية.
المرحلة
ي
ر
اإلستاتيجية من عملية الموازنة مهما ز يف تحديد ما إذا كان سيتم تقديم المساعدة المالية الخارجية،
كما يمكن أن يكون مدى نجاح المرحلة
ز
ز
الماىل إىل الحكومات إذا أسفرت المرحلة
و قيمة المبالغ .فعىل سبيل المثال ،تنظر الجهات المانحة ،يف كثت من األحيان ،يف تقديم الدعم
ي
ر
تلت متطلبات الجهات المانحة بشأن المستويات المتوقعة للدين والعجز وحصص اإلنفاق ز يف قطاعات معينة.
االستاتيجية عن موازنة ر ي
ر
ر
الخارج تحديا للعديد من البلدان ذات القدرات
الماىل
ر ي
الت توفر الظروف المناسبة للدعم ز ي
ومع ذلك ،يمثل تنظيم المرحلة اإلستاتيجية ي
ز
المحدودة ،ر
حت رغم المكاسب المحتملة فيما يتعلق بتمويل الجهات المانحة .و يف استعراض ثمانية من البلدان الهشة تشارك يف إدارة
َ
ز
ر
ز
المالية العامة ،حيث كان دعم الموازنة ممكنا ،خلص فريت وآخرون (( )Fritz et al. (2012إىل ان التحسينات يف تحديد أولويات اإلنفاق
ر
اتيج ستكون مطلوبة قبل البدء ز يف خطوة مهمة نحو دعم الموازنة.
االست ر ي

ر
اإلستاتيجية يف دورة إدارة المالية العامة
 2-2-1عملية الموازنة

ز
ر
االستاتيجية بشكل عام الخطوة األوىل
تعتت عملية الموازنة
ضمن دورة موحدة لإلدارة المالية العامة ،كما هو موضح يف الشكل ( )1أدناه ،ر
ر
االستاتيجية من دورة الموازنة بشكل مستقل عن المراحل األخرى ،وبدال من ذلك ،يجب
ز يف دورة الموازنة .ومع ذلك ،ال تعمل المرحلة
أن ر
تستشد بتقييم نتائج دورات الموازنة السابقة وتجربة الموازنة الحالية الجاري تنفيذها .ويجب أن تغذي استنتاجات المرحلة
ر
االستاتيجية بشكل ى
مباش داخل عملية إعداد الموازنة التفصيلية.
ر
االستاتيجية لعملية الموازنة
نقطة البداية والنهاية للمرحلة
ر
ى
تنته هذه المرحلة بإصدار حدود مالية مفصلة
ومباشة :عادة
اإلستاتيجية من عملية الموازنة مسألة واضحة
يعتت تحديد نهاية المرحلة
ر
ي
ز
وتوجيهات أخرى بشأن إعداد الموازنة لمؤسسات اإلنفاق .و يف العديد من البلدان ،عادة ما ترسل هذه اإلرشادات من خالل "تعميم
الموازنة" الصادر عن وزارة المالية.
ز
ر
وي ز ز
اإلستاتيجية وذلك يف شكل حدود اإلنفاق
قي تعميم الموازنة القرارات السياسية والسياساتية رفيعة المستوى المتخذة خالل المرحلة
ى
ر
والت غالبا ما تتم اإلشارة إليها بسقوف الموازنة .وقد يفرض التعميم شوطا محددة لإلنفاق وأولويات وقيود عىل بعض
لوكاالت اإلنفاق ،ي
االستاتيجية (عىل سبيل المثال ،زيادة فز
ر
أو كل مؤسسات اإلنفاق من أجل تحقيق أهداف سياسة محددة متفق عليها خالل المرحلة
ي
الراتب أو تجميد التوظيف ) .ومن المتوقع أن تقوم جهات اإلنفاق بإعداد موازناتها التفصيلية ضمن هذه القيود المحددة ز يف مرحلة إعداد
الموازنة التفصيلية التالية .و ز يف بعض السياقات ،قد يتم إصدار سقوف إرشادية لتخطيط الموازنة من أجل استخالص مدخالت من أسفل
ر
االستاتيجية قبل اعتماد سقوف إعداد الموازنة النهائية وإصدار تعميم الموازنة .
إىل أعىل ز يف المرحلة
ر
االستاتيجية أقل ز
تمتا .وبالنظر إىل أن الهدف من هذه المرحلة هو ربط األولويات السياسية رفيعة المستوى
وتعتت نقطة البداية للمرحلة
ر
ز
بالموازنة  ،فمن ز
سياس فيما يتعلق بأولويات اإلنفاق .ونتيجة لذلك ،عادة ما تكون
توجيه
عىل
الحصول
عملية
ال
ف
ما
نقطة
عند
وري
الض
ي
ي
ر
عندما ي ر
تلف رئيس الدولة وأعضاء مجلس الوزراء و /أو الشخصيات األخرى ذات النفوذ ز يف الحكومة
اإلستاتيجية
هناك نقطة ز يف المرحلة
ر
الماىل لموازنة العام القادم ويطلب منهم رصاحة تقديم مدخالتهم إىل االستاتيجية الشاملة.
لمحة عامة عن الوضع
ي
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ر
االستاتيجية من الموازنة يف دورة الموازنة األوسع
الشكل ( :)1المرحلة

.1عملية الموازنة
االستراتيجية

اعتماد الموازنة
 .7مراجعة خارجية
و المساءلة

 .3مناقشات الموازنة
واعتمادها

الرقابة/
الرقابة /
.5 .5
المراجعة
المراجعة
الداخلية
الداخلية

 .6المحاسبة
وإعداد التقارير

المصدرAndrews et al. (2014) :

السياس ،الذي يصدر عادة عن وزارة المالية ،بمثابة البداية الرسمية للمرحلة
ويمكن اعتبار تقديم هذا االستعراض العام وطلب التوجيه
ي
ر
االستاتيجية .وكما هو وارد ز يف الشكل ( )1أعاله ،يجب أن تتضمن التحليالت والخيارات والتوصيات المقدمة إىل القيادة السياسية ز يف هذا
ز
االستعراض العام الدروس المستفادة من التقدم المحرز يف سنة الموازنة الحالية وتجربة موازنات السنوات السابقة.
وبالتاىل ،يجب أن
ي
ر
ز
االستاتيجية بشكل جدي قبل البداية الرسمية .وبالنظر إىل أن الموازنات سنوية وأن
الفت المرتبط ببدء المرحلة
يبدأ الكثت من العمل ي
التجربة المتعلقة بالموازنة الحالية خالل السنة سوف توفر المعلومات للموازنة القادمة ،يرى بعض الكتاب أن المدخالت الفنية للمرحلة
ر
االستاتيجية للموازنة يجب أن تكون "نشاطا دائما" (.)Schiavo-Campo and Tommasi, 1999
ر
االستاتيجية باعتبارها "نشاطا دائما"
اإلطار ( :)1المدخالت الفنية للمرحلة
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الكىل الذي يدمج المدخالت الفنية الرئيسية للمرحلة
يوص ( )Schiavo-Campo and Tommasi, 1999بأن إعداد إطار االقتصاد ي
ري
االستاتيجية يجب أن يكون نشاطا دائما .وبينما يشت الكاتب إىل أنه يجب إعداد هذا اإلطار ز يف بداية كل دورة موازنة ،يشت أيضا إىل
أنه يجب تحديثه طوال عملية الموازنة لمراعاة التغيتات زف ر
الفتة الفاصلة .ويشمل نوع النشاط الدائم الذي يتوخاه الكاتب األخذ ز يف
ي
ر
لالفتاضات األساسية ز يف ضوء أي تغيتات ز يف البيئة الخارجية.
االعتبار أحدث البيانات االقتصادية والمالية المتاحة وإجراء استعراض
ز
بي مصطلح "النشاط الدائم" والمدخالت الفنية المستمرة بدال من التحديثات الدورية؛ زف ز
ينبىع الخلط ز
صانىع السياسات
حي أن
ي
ي
وال ي
ز
ر
الت يمكن أن تجعل عملية الموازنة غت
يقدرون
المعلومات المحدثة ،فإنهم ال يريدون أن يغرقوا يف التحديثات البسيطة المستمرة ي
ز
ر
ز
.
الكىل – ومن األفضل أن تتامن مع
وف معظم السياقات ،يفضل صانعو السياسات التحديثات الدورية إلطار االقتصاد ي
قابلة لإلدارة ي
المعالم الرئيسية لعملية الموازنة و /أو إصدار بيانات جديدة مهمة.
المصدرSchiavo-Campo and Tommasi, 1999( :

ُ
ر
اإلستاتيجية من الموازنة
 3-2-1نهج إدارة المرحلة

ر
االستاتيجية
ز يف األدبيات المرتبطة بهذا الموضوع ،حددت ثالثة أنشطة واسعة متداخلة ز يف المرحلة
ه )1( :العملية من
( Williamson and Wilhelm (2008و) .)Schiavo-Campo and Tommasi, (1999هذه األنشطة الثالثة ي
ز
إجماىل الموارد؛ ( )2العملية من أسفل إىل أعىل لتقدير تكاليف فئات اإلنفاق الرئيسية ،و( )3التوفيق بي هذه
أعىل إىل أسفل لتحديد
ي
المدخالت الفنية واألولويات السياسية من أجل وضع سقوف الموازنة والتوجيهات.

التحديد من أعىل إىل اسفل لمظروف الموارد
اإلجماىل للموارد المتاحة للمضوفات .وعىل الرغم من أن إعداد
يجب أن تستند القرارات المتعلقة بالتخصيص مبدئيا إىل تقدير المستوى
ي
اإلجماىل ز يف نهاية المطاف يتطلب الموافقة
ن
فإ
،
العامة
والمالية
الكىل
ي
مظروف الموارد إىل حد كبت عبارة عن عملية فنية للتنبؤ باالقتصاد ي
الضيبة أو ر
ز
أكت أو
بمعدل
اض
االقت
أسعار
تخفيض
أو
بزيادة
المتعلقة
السياسية واالعتماد .فعىل سبيل المثال ،عىل الرغم من أن القرارات
ر
ز
.
أقل يجب أن تستند إىل التحليالت الفنية المناسبة ،فإنها مع ذلك قرارات سياسية يف نهاية المطاف وعادة ما مهمة إعداد مظروف
الموارد ه مهمة إدارة االقتصاد الكىل المكلفة بالتوفيق ز
بي المعلومات الواردة من اإلدارات المختلفة وتحويلها إىل توقعات ضمن إطار
ي
ي
ز
ر
كىل متسق .ومع ذلك ،يتمثل أحد التحديات المشتكة للتنفيذ الفعال لهذه المهمة يف أن الساسة غالبا ما يكونوا غت مستعدين
اقتصادي
ي
ر
ر
وبالتاىل يكون هناك إنحياز نحو تقديرات
تعتت حتمية مع موارد محدودة،
الت ر
ي
لمواجهة الحاجة قصتة المدى لتتيب أولويات اإلنفاق ي
مفرطة ز يف التفاؤل لمظروف الموارد (.)Schiavo-Campo and Tommasi, 1999
الدوىل ،ز يف البلدان المشاركة ز يف برنامجه ،دور مهم ز يف استعراض مظروف الموارد الذي ينبثق من عملية التنبؤ
وقد يكون لصندوق النقد
ي
ز
يتعي عىل الحكومات ز يف كثت من األحيان التأكد من أن توقعاتها المالية المنشورة لإلنفاق
الكىل .و ز يف ظل هذه الظروف،
باالقتصاد
ي
ى
ز
.
يعت أن صندوق
واإليرادات والدين متسقة مع شوط برنامج صندوق النقد
الدوىل المتفق عليها ومن الناحية العملية ،يمكن لذلك أن ي
ي
الدوىل يوافق فعليا عىل مظروف النفقات الذي اعتمد ز يف النهاية.
النقد
ي
وقد يشتمل تمويل الجهات المانحة عىل نسبة كبتة من مظروف الموارد ويجب أن يؤخذ هذا المورد ز يف االعتبار عند وضع أرقام اإلنفاق
من أعىل ألسفل  .ويمثل التقدير الدقيق لقيمة مبالغ الدعم من الجهات المانحة الذي سيتم تلقيه بالفعل ز يف الحسابات الحكومية ،مقارنة
بقيمة المبالغ الذي تم التعهد بها رسميا ،يمثل تحديا إضافيا للتنبؤ .وإىل جانب الصعوبة الفنية المتمثلة ز يف التقدير الصحيح لتمويل
الجهات المانحة الذي ال يمكن التنبؤ به ،هناك أيضا ميل إىل المبالغة ز يف تقدير دعم الجهات المانحة للموازنة ،حيث أن تضخيم الموارد
المتاحة للتخصيص يتيح الفرصة لتأجيل القرارات الصعبة بشأن تحديد األولويات.

التحديد من أسفل إىل أعىل لفئات اإلنفاق الرئيسية

ر
اتيج عىل تحديد ( )1مستوى اإلنفاق الذي تم ر ز
ز
االلتام به مسبقا بالفعل بالنسبة
يشتمل جزء
الفت التخاذ القرار االست ر ي
أساس من اإلعداد ي
ي
للهداف الحالية ،و( )2ما هو مستوى اإلنفاق المتاح لتخصيص األولويات الجديدة .وتعد الموازنات بطبيعتها تدريجية ،ومن الناحية
ز
وف رأي ( " :)Caiden and Wildavsky, 1974التغيتات
العملية ،ال يتغت جزء كبت من الموازنة من سنة إىل أخرى ( .)Schick, 2002ي
ز
الجذرية غت ممكنة [ ]...تطورت الموازنة من سلسلة طويلة من التناقضات ،إذا تم التشكيك فيها جميعا يف وقت واحد فإن ذلك سيؤدي
إىل ز
وبالتاىل غت تقديري .فعىل
فوص سياسية" .وباختصار ،هناك جزء كبت من الموازنة يربط مسبقا بما يتوافق مع األهداف الحالية
ي
ى
سبيل المثال ،غالبا ما يصعب قانونا تجنب تكاليف خدمة الديون ومعاشات القطاع العام والمدفوعات الخاصة بمشوعات البنية التحتية
السياس ،هناك بنود أخرى من اإلنفاق مثل أجور القطاع العام ،ومخصصات الرئاسة
الكتى المتعاقد عليها بالفعل .وعىل المستوى
ر
ي
وتمويل قوات األمن ال يجوز عمليا أن تخضع ألي نقاش حول التخفيض أو إعادة التخصيص.
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ر
االستاتيجية من الموازنة ليست أبدا "قائمة فارغة" أو ممارسة "قائمة عىل الصفر" بالكامل ز يف تحديد أولويات
وبالتاىل ،فإن المرحلة
ي
ر
ز
اإلنفاق .وتعد هذه العملية من أسفل إىل أعىل بمثابة وسيلة لتوضيح وتحديد كم االلتامات الموجودة بالفعل .وبمجرد أخذ هذه العنارص
"الثابتة" ز يف االعتبار ،يمكن اعتبار هامش اإلنفاق الناتج الذي يمكن إعادة تخصيصه تقديريا .وقد نكون القيمة الفعلية للنفقات التقديرية
الحقيقية الذي يمكن تخصيصها لتلبية األولويات السياسية صغتة نسبيا ز يف أي عام .ومع ذلك ،غالبا ما يحاول القادة السياسيون قبول
ز
ز
التحتات التنازلية ز يف
التحتات التصاعدية المستنتة سياسيا ز يف تقدير الموارد غالبا ما تست جنبا إىل جنب مع
هذا القيد ،مما يؤدي إىل أن
تقدير ر ز
االلتامات المستمرة.

التوافق مع األولويات السياسية

ر
ز
اط.
ه عملية صنع القرار ال
ر
سياس ي
ي
الت تتطلب دعم تكنوقر ي
يعتت التوفيق بي األولويات من أعىل رألسفل ومن أسفل ألعىل التنافسية ي
يعتت فهم األهداف المختلفة للدوافع السياسية والتكنوقراطية أحد
ويعد هذا التوفيق جوهر المرحلة االستاتيجية من عملية الموازنة .و ر
ر
االستاتيجية.
االعتبارات المهمة ز يف إدارة المرحلة
يي زف وزارات المالية هو الحاجة إىل الحصول عىل قرارات سياسية واضحة زف مرحلة مبكرة ر
وغالبا ما يكون دافع التكنوقراط ز
حت يمكن
ي
ي
أن ز
تمض عملية الموازنة زف الوقت المناسب وبطريقة منظمة .ويميلون إىل أن يكونوا مدر ز
كي تماما للحاجة إىل أن يكون لدى وكاالت
ي
ي
ز
ز
الكاف للطعن
اإلنفاق الفردية وقت كاف لصياغة موازناتها الفردية ضمن األطر الزمنية القانونية ،ال سيما يف ضوء الحاجة إىل إتاحة الوقت
ي
زف ر
مقتحات اإلنفاق هذه ومناقشتها.
ي
ز
ر
الت قطعوها عىل أنفسهم أمام دوائرهم
بالحت
ومن ناحية أخرى ،يهتم الساسة عادة
الماىل المتاح للوفاء بالوعود العامة أو الخاصة ي
ي
المختلفة .وغالبا ما يرغبون ز يف تجنب القرارات الصعبة المرتبطة بالموارد المحدودة .وعالوة عىل ذلك ،قد تختلف القيادة السياسية فيما
ز
ز
ر
الت ال يتوقع أن تصمد.
بينها بشأن األولويات ،مما يؤدي يف كثت من األحيان إىل مزيد من التأخت يف اتخاذ القرارات أو التنازل عن القرارات ي
ز
الماىل ،ولو بشكل مصطنع ،من خالل توقعات اإليرادات المتضخمة أو التقليل
الحت
سياس لزيادة
وعادة ما تؤدي هذه العوامل إىل دافع
ي
ي
ر
رز
الملتم بها .وتميل هذه الممارسات إىل تقويض مصداقية الموازنة ،وه تحديدا المشكلة ر
الت تهدف المرحلة االستاتيجية
من النفقات
ي
ي
إىل منعها.
اإلطار ( :)2خطاب رصي ح لرئيس دولة منخفضة الدخل حول التخطيط و إعداد الموازنة
رئاس صادق حول طبيعة التخطيط و إعداد
وايلدفسك () )Caiden and Wildavsky (1974بعملية تخيل صياغة خطاب
قام كادين و
ي
ي
ز
.
الميدان لدعم استنتاجات بحثهم قد تم قبل عدة عقود ،فإن العديد من القضايا
الموازنة ز يف البلدان الفقتة وعىل الرغم من أن العمل
ي
الت أثتت زف الخطاب الرئاس المتخيل ال تزال سارية ر
ر
حت اآلن ز يف البلدان منخفضة الدخل وذات القدرات المحدودة:
ي
ي
ي
ى
سء ز يف الموازنة هو أنها استمرت ز يف النفاد  .واآلن كان لدي موازنة ثم نفدت مجددا .بدت كافية ز يف
إن أسوأ ي
ز
ز
ز
الماص ،و 80يف المائة ذهبت
البداية .ثم اكتشفت أن  10يف المائة منها ذهبت لسداد قروض خارجية من
ي
ز
ر
يمكنت فعله هو منع الرواتب من
الت تتكرر كل عام .وذهب معظمها للرواتب ،وكان كل ما
ي
للنفقات العادية ي
ز
ز
جانت .
وف
أفضل األحوال ،كان هناك  10يف المائة أزيد من القيمة المقدرة من ر ي
االرتفاع ،ناهيك عن خفضها .ي
[ ]...وعالوة عىل ذلك ،فإن نسبة  10زف المائة من موازنة الدولة ر
الت قد أخصصها ز يف الواقع لم تكن  10ز يف المائة
ي
ي
إجماىل اإليرادات من قبل المنظمات
حواىل  35ز يف المائة من
من إيرادات الدولة .وبعيدا عن ذلك ،يتم التحكم ز يف
ي
ي
ز
ز
ر
ز
ر
ألنت ال أستطيع الحصول عىل أموالهم.
يمكنت توزيعها
الت
الت
ي
وبالتاىل ،فإن نسبة ال  10يف المائة ي
ي
تسىم مستقلة ي
ي
ز
ر
الت تنفد،
كانت يف الحقيقة نسبة أصغر بكثت من
إجماىل موارد البالد .ولم يكن األمر متعلقا بمراعاة الموازنة ي
ي
ز
.
أنت سأوافق عىل ذلك […] ولكن ،عندما كان هناك قليل من المال متاحا وطلبت
لكن األمر بدأ يبدو كما لو ي
ز
ى
ى
سء يف متناول اليد .وإال كان
مشوعا جيدا مدروسا بعناية وسيضيف إىل الدخل
القوم ،لم يبدو أن هناك أي ي
ي
هناك الكثت من المشاري ع  ،لكل منها مؤيديه.
المصدرCaiden and Wildavsky (1974, p. i) :
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ر
االستاتيجية مهمة؟
 3-1لماذا تعد المرحلة

تهدف الموازنة الوطنية إىل تحقيق التوازن ز
بي األولويات التنافسية ز يف سياق الطلبات غت المحدودة المحتملة عىل الموارد المحدودة.
ولدى جميع الحكومات طموحات وطنية عالية المستوى تتطلب اإلنفاق العام عىل التنفيذ .وباإلضافة إىل خططها الخاصة ،تواجه
ر
الت ال يمكن
الحكومات ضغوطا ومطالبا (غالبا غت متوقعة) من
مجموعة متنوعة من المصادر .كما أن لدى الحكومات أهداف عديدة ي
ز
.
وبالتاىل،
عت عدد من دورات الموازنة عىل المدى المتوسط إىل الطويل
تحقيقها خالل سنة مالية واحدة،
وبالتاىل يجب النظر يف أولوياتها ر
ي
ي
ر
االستاتيجية تتضمن موازنة عدد من الضغوط التنافسية للنفقات ،كما هو موضح ز يف الشكل (.)2
فإن المرحلة

ر
االستاتيجية من الموازنة
الشكل ( :)2الضغوط التنافسية حول المرحلة

" انخفضت أسعار الفائدة
بشكل ملحوظ ،وعليه
يجب أن ننفق أقل على
الديون هذا العام "

" لقد التزمنا مسبقا
بإنفاق مبالغ معينة على
مشاريع الجهات
المانحة النظيرة"

المرحلة االستراتيجية
للموازنة

" يريد البرلمان أن يرى
موازنة مع التركيز على
البنية التحتية للنقل"

"دائ ًما ما نفرط في
اإلنفاق على األجور
ونقلل االنفاق على رأس
المال"

" ال تستطيع معظم الوزارات
إنفاق تمويل رأس المال الذي
نخصصه لها ،لكن القليل منها
يعاني من نقص في تمويل
رأس المال"

" تنص خطة التنمية الوطنية
على أننا بحاجة إلى إنفاق
المزيد على الصحة والنقل
وإنفاق أقل على الدفاع"

" لقد انخفض سعر
الصرف  ،لذا فإن
األدوية المستوردة
ستصبح أغلى ثمنا" .

" اتفقنا مع صندوق النقد
الدولي على زيادة رسوم
الوقود هذا العام "

" لقد قطع الرئيس وعدا
بإنشاء مستشفى جديد
لكل منطقة"

" تعني سياستنا المالية
متوسطة األجل أنه يتعين
علينا تحقيق فائض هذا
العام"

" لقد قرر مجلس الوزراء
أن يحصل موظفو الخدمة
المدنية على استحقاقات
إجازة أكثر سخاء"

" قللت الموازنة الجارية
هذا العام بشكل كبير من
تقدير تكاليف األجور""

ز
المؤلفي
المصدر :عرض

ز
ر
لتمكي الحكومات من المفاضلة ز
ز
بي هذه المطالب التنافسية يف سياق الموارد
اإلستاتيجية من عملية الموازنة زرصورية
وتعد المرحلة
يتعي عىل الحكومات أن تقرر ما إذا كانت ستعط األولوية لتطوير البنية التحتية أو لالستثمار فز
ز
قد
المثال،
سبيل
عىل
المحدودة .ف
ي
ي
ر
الجماع بالمدارس االبتدائية أو عىل تطوير مؤسسات التعليم
القطاعات االجتماعية ،أو ما إذا كانت ستكز سياسة التعليم عىل االلتحاق
ي
العاىل الخاصة بالطبقات الراقية .وتواجه جميع الحكومات قيودا عىل الموارد وهذا هو الحال عىل األخص زف البلدان الفقتة ،ر
والت قد
ي
ز ي
ي
ز
ئاس المتخيل ل
تجد أنها ال تتمتع إال بقدر بسيط نسبيا من المرونة الحقيقية يف مخصصات
الموازنة (كما هو موضح يف الخطاب الر ي
ر
اإلستاتيجية إىل توفت المدخالت الفنية الالزمة وهيكلة
) ،Caiden and Wildavisky (1974الوارد ز يف االطار ( .))2وتهدف المرحلة
لتمكي التوفيق ز
ز
السياس.
بي هذه األولويات اللتنافسية عىل المستوى
عملية صنع القرار المطلوبة
ي
ر
اإلطار ( :)3ر
اإلستاتيجية من الموازنة
إستاتيجيات التنمية الوطنية والمرحلة
قامت العديد من حكومات البلدان النامية ى
بنش خطط تنمية وطنية رسمية من نوع أو آخر .وتحدد هذه الخطط األولويات وأهداف
ز
ر
وبالتاىل يجب أن تساعد يف توجيه المرحلة اإلستاتيجية من الموازنة .ولكن من
السياسة العامة للحكومة عىل المدى المتوسط،
ي
ر
االستاتيجية الفعلية من سنة إىل أخرى ز يف البلدان
الناحية العملية ،غالبا ما يكون تأثت خطط التنمية الوطنية هذه عىل سياسة الموازنة
منخفضة الدخل ضعيفا ( .)Wilhelm and Krause, 2008ومع ذلك ،تعد خطط التنمية الوطنية بمثابة أمثلة عىل نوع التفكت
ر
االستاتيجية من الموازنة.
الذي يهدف إىل توجيه المرحلة
تنظيم مرحلة ر
استاتيجية ز يف عملية الموازنة
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ر

ز
ر
االستاتيجية ز يف التسعينيات ،أوضح ( )Wilhelm and Krause, 2008بعض التحديات
وف مناقشتهما لنهج أوغندا لعكلية الموازنة
ي
ر
ر
الت تواجه البلدان منخفضة الدخل .وعىل الرغم من وجود وثيقة إستاتيجية رفيعة المستوى معتمدة سياسيا وجماهتيا
االعتيادية ي
ر
زف ر
إستاتيجية الحد من الفقر ( ،)PRSفإن الدولة كافحت لجعل الموازنة تعكس طموحات هذه اإلستاتيجية.
ي
وكانت ر
إستاتيجية الحد من الفقر ز يف أوغندا مفرطة ز يف الطموح فيما يتعلق بالموارد المتاحة .ونتيجة لذلك ،قدمت الوزارات المنفقة
ر
زف كثت من األحيان ر
المقتحات من جانب واحد لجعلها
مقتحات إنفاق غت واقعية .وستقوم الوزارات المركزية بعد ذلك بتقليص هذه
ي
ز
تتناسب مع الموارد المتاحة ،مما يقلل من الحافز لتلك الوزارات للمشاركة يف تفاصيل مرحلة إعداد الموازنة .
ر
ر
االستاتيجية من عملية الموازنة إىل تقويض فرصة إنشاء روابط واضحة ز
اإلستاتيجية والموازنة.
بي
وغالبا ما يؤدي سوء إدارة المرحلة
ر
والتلمان ،مما يحد من
اء
ر
الوز
مجلس
إىل
الموازنة
حات
مقت
تقديم
تأخر
إىل
ل،
المثا
سبيل
عىل
،
للتحضت
وأدى عدم كفاية الوقت
ر
الوقت للمناقشة الهادفة.
ويخلص  Wilhelm and Krauseإىل أن التجربة األوغندية تشت إىل أن سياق البلدان منخفضة الدخل وذات القدرات المحدودة
يجعل من الصعب للغاية عىل الحكومات ربط تخصيص الموارد بسياسات محددة ،ناهيك عن ر
استاتيجية التنمية الوطنية الشاملة.

ر
اإلستاتيجية من الموازنة يف البلدان ذات الدخل المنخفض والقدرات المحدودة
 4-1تحديات تنفيذ المرحلة
ر
الت تجعل عملية إعداد
تواجه البلدان منخفضة الدخل وذات القدرات المحدودة عددا من القيود المؤسسية واالقتصادية والسياسية ي
الموازنة وتنفيذها بأكملها صعبة ( .)Welham and Hadley, 2015; Allen, 2009وتعد بعض القيود "تقنية" بطبيعتها من حيث أنه
ز
ز
ز
ز
موظفي جدد وإدخال أساليب عمل أفضل.
وتعيي
الحاليي
الموظفي
يمكن تحسينها من خالل االستثمارات ز يف بناء القدرات مثل تدريب
ر
الت تعمل فيها الموازنة  ،وهذه قيود أقل قابلية لإلصالح والتغيت.
وتتعلق قيود أخرى بطبيعة البيئة السياسية ي
ر
ز
ز
ز
نمطي :
خاصي
تحديي
االستاتيجية ،فإن هناك
وبينما يختلف كل سياق ز يف درجة تفاعل التحديات التقنية والسياسية ز يف المرحلة
ر
اإلستاتيجية :يمكن للصعوبات التقنية زف جمع المعلومات ز
الضورية وتحليلها ،إىل جانب التحدي
التأختات يف المرحلة
•
ر
ي
ز
ز
السياس المتمثل ز
الرسىم يف المرحلة
البدء
ف
مستمرة
توقفات
و
ات
تأخت
إىل
ؤدي
ت
أن
السياسية،
لقيادة
ا
انتباه
جذب
ف
ي
ي
ر ي
ي
ر
االستاتيجية قيمة تذكر.
االستاتيجية من الموازنة ،غالبا إىل الحد الذي ال تكون فيه للمرحلة
•

ز
مرحلة ر
إستاتيجية غت فعالة ال تزيد عن كونها مسألة شكلية عىل حساب َ
ر
الت ال
الم
ر
همة  :يعد ذلك أمرا شائعا يف الحاالت ي
ز
ز
معي من ز
تمثل فيها الموازنة ككل ر ز
ز
مض الجهات الفاعلة ذات
التاما سياسيا موثوقا بنمط
الضائب واإلنفاق .و يف هذه الحالة ،ت ي
ر
ر
فعىل و /أو عدم توقع
الصلة قدما ببساطة من خالل االقتاحات الخاصة بمرحلة استاتيجية دون اتخاذ أي قرارات بشكل
ي
ز
ر
ر
التلمان.
انعكاس القرارات اإلستاتيجية الفعلية للحكومة يف الموازنة النهائية المقتحة عىل ر

ر
اإلستاتيجية من عملية الموازنة
تأختات يف المرحلة
ال ر

قد تتعرض القدرة البتوقراطية الفنية لوزارة المالية لضغوط كاملة بسبب تحديات التعامل مع القضايا اليومية ،مما ريتك القليل من
ر ز
ر
ر
ز
الت يمكن فيها لوزارة المالية توجيه
الوقت لنوع النشاط الدائم للفنيي الذي يجب أن يدعم المرحلة االستاتيجية .وحت يف الحاالت ي
الموارد ى
رجىع التجاهات اإلنفاق والتنبؤ
البشية والمالية إىل هذا النشاط الدائم ،فقد ال تكون المهارات الفنية الالزمة إلجراء تحليل بأثر
ي
ز
بدقة بمستويات اإلنفاق المستقبلية متاحة .ومع ذلك ،يمكن التغلب عىل بعض هذه الفجوات يف القدرات عىل المدى القصت من خالل
استكمال القدرات من الخارج ،بينما يمكن معالجتها عىل المدى الطويل من خالل تنمية القدرات.

ز
ز
ز
يعت التقلب المتأصل يف االقتصادات الفقتة وغت المتنوعة ،إىل جانب التحديات المستمرة يف القدرات الفنية ،أن محاولة التنبؤ بدقة
قد ي
ز
بمتغتات االقتصاد الكىل الرئيسية الموثوقة ه أمر غت ممكن بكل بساطة .وف مثل هذه البيئات غت المستقرة ،قد ي ز
تبت الساسة نهج
ي
ي
ي
سياسيا وقد تحتاج الحقا إىل ر
"االنتظار ر
التاجع عنها .ويؤخر مثل هذا
والتقب" لتجنب اتخاذ قرارات مبكرة وحاسمة قد تكون صعبة
ز
ر
ينبىع مالحظة أن تجنب اتخاذ قرارات صعبة بسبب عدم
الت يتم عندها اتخاذ القرارات الرئيسية ،عىل الرغم من أنه
النهج حتما النقطة ي
ي
ز
ز
عقالن ،ال سيما عىل المدى القصت.
كفاية البيانات والتحليل يف سياق سياسات منقسمة وغت مؤكدة ،قد يكون مسار عمل
ي
ر
االستاتيجية من الموازنة أن يصبح معديا وقد يؤخر المرحلة إىل ما
ونتيجة لكل هذه العوامل ،يمكن للمماطلة والتسويف بشأن المرحلة
ز
ر
ر
ينته بها األمر يف كثت من األحيان
الت تجعل البلدان النامية
ي
الت عندها لم يعد األمر عمليا أو مفيدا .وهذا هو أحد األسباب ي
بعد النقطة ي
تنظيم مرحلة ر
استاتيجية ز يف عملية الموازنة
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ر

ر
االستاتيجية المكثفة و /أو المستعجلة  .وبالنظر إىل أنه يجب تقديم الموازنات زف كثت من األحيان إىل الهيئات ى
التشيعية ز يف
عند المرحلة
ي
ز
ر
ز
المرحلتي االستاتيجية والتشغيلية يف بعضها البعض .ويمكن أن يستلزم دمج هذه المراحل
مواعيد محددة ،يمكن أن يؤدي ذلك إىل دمج
تلف المدخالت السياسية عىل ر
ر
مراجعات متكررة لسقوف الموازنة ى
فتات
وشوط اإلنفاق األخرى أثناء اإلعداد
ي
التفصيىل ،حيث يتم ي
متقاربة .ويمثل ذلك نوعا من ال تحدي من حيث التنسيق واللوجستيات مما يقلل من احتمالية التوصل إىل قرارات سياسية واضحة أثناء
ر
اتيج أو انعكاس مثل هذه القرارات ز يف الموازنة التفصيلية النهائية.
عملية اتخاذ القرار االست ر ي

الشكل عىل حساب َ
المهمة

غالبا ما تؤدي العوامل السياسية إىل تفاقم التحدي المتعلق بتقديم مرحلة ر
استاتيجية فعالة .ويحدث ذلك ،عىل سبيل المثال ،عندما ال
يمكن مناقشة العديد من األولويات الحقيقية للحكومة بشكل مفتوح .و ز يف هذه الحالة ،يتم اإلعالن للجمهور فقط بعض طموحات
الموازنة اإل ر
ستاتيجية للحكومة (عىل سبيل المثال ،من خالل خطط التنمية الوطنية أو غتها من الوثائق العامة) بينما يتم إخفاء طموحات
ر
ر
الت يتم اإلعالن عنها عادة أهداف االقتصاد
أخرى عن الرأي العام ( .)Simson and Welham, 2014ويشمل نوع األهداف اإلستاتيجية ي
الكىل العامة (مثل "للحفاظ عىل عجز منخفض ز يف الموازنة") ،وأهداف عىل مستوى القطاع (مثل "زيادة اإلنفاق عىل الصحة") وأهداف
ي
ر
اإلستاتيجية ر
ى
مشوع محدد (مثل "إنشاء طريق ز
.
الت قد ال ترغب الحكومات
الموازنة
أهداف
تشمل
أن
يمكن
و
)
"
والمطار
العاصمة
بي
ي
ز
السياس يف الدوائر الرئيسية (عىل سبيل المثال،
ز يف اإلعالن عنها للجمهور ولكنها قد تسىع إىل تحقيقها مع ذلك لضمان استمرار الدعم
ي
ز
ر
الت تدعم الحكومة '') ،وضمان استمرار مزايا الرعاية للتحالفات المفضلة ("زيادة رواتب
بناء المزيد من زالبنية التحتية يف بعض المناطق ي
ز
الموظفي يف المؤسسات األمنية الرئيسية") و  /أو إثبات االمتثال للجهات المانحة (عىل سبيل المثال " ،تحديد موازنة من أجل -
كبار
ز
ز
ز
ولكن ليس بالضورة لتنفيذ  -زيادة يف رواتب المعلمي لتلبية متطلبات الجهات المانحة").
ر
اتيج للموازنة الذي يبدو وكأنه يحدث فقط ،بينما ز يف الواقع ليس له تأثت يذكر عىل
يمكن أن تؤدي هذه العوامل معا إىل التخطيط االست ر ي
النتيجة الفعلية ( .)Pritchett et al., 2013; Rakner et al., 2004وغالبا ما يكون لدى الحكومات حوافز لتقديم ما يشبه المرحلة
ز
ر
الت ر
ر
تتلف موارد مساعدات كبتة ،حيث قد تكون هذه المرحلة من متطلبات الجهات المانحة.
االستاتيجية الرسمية ،السيما يف البلدانر ي
الرسىم للمرحلة االستاتيجية عملية عامة جزئيا تتضمن خطط التنمية الوطنية والمشاورات العامة والنقاش المفتوح
وقد يشمل التعهد
ي
وه عملية غالبا ما تكون الجهات الفاعلة عىل دراية تامة بأن القرارات الحقيقية
الموازنة
تحتويه
أن
يجب
ما
حول
الشكلية
من الناحية
ي
بشأن أولويات اإلنفاق ستتخذ خلف األبواب المغلقة.
ويتمثل أحد التأثتات الرئيسية لتحدي "الشكل عىل حساب ال َمهمة" ز يف أن الجهات الحكومية قد ال تكلف نفسها عناء المشاركة بشكل
جوهري زف مرحلة ر
ر
حقيف عىل التمويل الذي من
استاتيجية طويلة ومفصلة من الموازنة عندما ترى أن هذه المشاركة ليس لها تأثت
ي
ي
المحتمل أن تتلقاه .و ز يف العديد من البلدان منخفضة الدخل وذات القدرات المحدودة ،تكون عملية تنفيذ الموازنة عىل مدار العام غت
مؤكدة بدرجة كبتة و /أو يهيمن عليها تخصيص النقد عىل المدى القصت ( أي رصف األموال النقدية عىل أساس شهري بناء عىل ما هو
ز
الفعىل ال عالقة له بالموازنة المتفق عليها ( Schick,
متاح بدال مما تم إدراجه يف الموازنة) .ويخاطر ذلك بخلق حالة يكون فيها اإلنفاق
ي
ز
ر
التفصيىل للموازنة
اتيج
 .)1998; Caiden and Wildavsky, 1974و يف مثل هذه زالحالة ،يعد إنفاق الموارد عىل التخطيط االست ر ي
ي
ر
ز
لتأمي األموال مقارنة باالستثمار يف استاتيجيات للحصول عىل إصدارات نقدية عىل أساس شهري خالل
بمثابة اس رتاتيجية أقل عقالنية
السنة.

ر
ر
اإلستاتيجية فعالة؟
الت يمكن استخدامها لجعل المرحلة
 5-1ما ي
ه بعض األدوات واألطر والتقنيات ي
ر
ز
ز
سلت
تحدد المناقشة أعاله
طبيعة وهدف المرحلة اإلستاتيجية من عملية الموازنة وتحدد تحديي رئيسيي يمكن أن يكون لهما تأثت ر ي
عىل هذه العملية ،السيما ز يف البلدان منخفضة الدخل وذات القدرات المحدودة .كما أبرزت كيف أن بعض التحديات المتعلقة بتنفيذ
مرحلة ر
ز
للتحسي من خالل استثمارات بناء القدرات ،بينما التحديات
فه مفتوحة
استاتيجية ناجحة تمثل أمرا تقنيا بطبيعتها،
وبالتاىل ي
ي
ى
ر
الت يمكن اتخاذها لزيادة فرص تنفيذ
األخرى
ذات طبيعة سياسية وأقل قابلية لإلصالحات الفنية المباشة .ويحدد هذا القسم اإلجراءات ي
مرحلة ر
استاتيجية ناجحة.
ر
وهناك سلسلة متصلة من التطور زف األدوات واألطر والتقنيات ر
االستاتيجية.
وبالتاىل يحتاج مديرو
الت يمكن استخدامها ز يف المرحلة
ي
ي
ي
ز
لتحسي التنبؤ بمظروف الموارد،
لصانىع القرار ز يف سياقاتهم الخاصة .و
الموازنة إىل االختيار بحكمة عند تحديد مستوى التطور المطلوب
ي
الكىل .ومع ذلك ،قد يؤدي هذا االستثمار إىل مكاسب صغتة
عىل سبيل المثال ،يمكن االستثمار بشكل كبت ز يف الجودة التقنية للتنبؤ
الماىل ي
ي
تنظيم مرحلة ر
استاتيجية ز يف عملية الموازنة
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ر

ز
الوطت المفصلة والطويلة ذات تأثت ضئيل ز يف المرحلة
فحسب من حيث الدقة .وبالمثل ،كما أشت أعاله ،قد تكون وثائق التخطيط
ي
ر
اإلستاتيجية إذا كانت مجرد عمليات شكلية وال تفيد ز يف الواقع عملية صنع القرار.

ر
االستاتيجية
الزمت للموازنة لتحديد األجزاء الرئيسية للمرحلة
بدء العملية مبكرا واستخدام الجدول
ي

ز
ر
لك تكون ناجحة .ووفقا ل ( Schiavo-Campo and
يجب أن تبدأ المرحلة االستاتيجية يف وقت مبكر من دورة الموازنة السنوية ،ي
ر
الت تبدأ قبل ستة أشهر من الموعد النهان لتقديم الموازنة للسلطة ى
ر
التشيعية مناسبة
ي
 " :)Tommasi, 1999تعد فتة إعداد الموازنة ي
ز
الزمت للموازنة حسب البلد المحدد" .وتسمح
ز يف البلدان النامية ،ولكن ال توجد قاعدة صارمة ،وال يوجد بديل لتخصيص الجدول
ي
البداية المبكرة بتنسيق المدخالت التحليلية المختلفة المطلوبة لتوجيه األولويات السياسية وترجمتها ز يف نهاية المطاف إىل سقوف
ز
ز
ز
السياس والضعف اإلداري ونقص
يعت أن " التدخل
ي
وأهداف مالية .ومن ناحية أخرى ،فإن اإلخفاق يف بدء العملية يف الوقت المناسب ي
المعلومات المطلوبة غالبا ما يؤدي إىل تأجيل هذه الخيارات الصعبة ر
حت تنفيذ الموازنة " (.)Schiavo-Campo, in Shah, 2007
ر
وتزيد البداية المبكرة للعملية من احتمالية تحقيق المدخالت الفنية والسياسية المطلوبة لمرحلة استاتيجية ناجحة.
ر
االستاتيجية
وحدد ( Schiavo-Campo, (in Shah, 2007و) Schiavo-Campo and Tommasi (1999ز يف مناقشتهم للمرحلة
العديد من ى
الشوط المتعلقة بحسن التوقيت والحاجة إىل اتخاذ قرار منظم .ومع أخذ هذه الظروف ز يف االعتبار جنبا إىل جنب مع بعض
ُ
الت تواجهها البلدان منخفضة الدخل وذات القدرات المحدودة ،ا ر
ر
قتحت التوصيات التالية:
التحديات الهيكلية ي
•

ر
اإلستاتيجية من عملية الموازنة :يمكن لهيكلة المرحلة
الحصول عىل قرارات سياسية يف مرحلة مبكرة من المرحلة
ز
ر
ز
اإلستاتيجية لضمان وجود نقطة يتم فيها وضع خيارات صعبة للقادة السياسيي يف وقت مبكر أن تزيد من فرصة الحصول
عىل اتجاه واضح (أو عىل األقل شكل من أشكال التوجيه) لسياسة الموازنة من خالل وضع قيود صارمة.

•

الختاء أن عملية الموازنة
الكىل والمالية العامة :كما أشت أعاله ،يرى بعض
التأخت يف عملية التنبؤ باالقتصاد
تجنب
ر
ر
ي
االستاتيجية ،بما ز
ر
الكىل ،يجب أن تكون نشاطا دائما (.)Schiavo-Campo and Tommasi, 1999
الماىل
التنبؤ
ذلك
ف
ي
ي
ي
ز
ز
ز
وبينما قد ال يكون ذلك ممكنا يف جميع الظروف ،فإن بدء العملية يف أقرب وقت ممكن سيقلل من مخاطر التأخت يف العملية
مبدن.
الناجم عن البداية البطيئة لهذا النشاط ال
ي

•

التأكد من أن عملية الموازنة ليست مفتوحة :ز يف حالة عدم وجود إدارة نشطة ،قد تصدر القيادة السياسية تعليمات وترتيب
ر
أولويات زف نقاط غت مخطط لها زف العملية أو ر
اإلستاتيجية
حت ال تصدرها عىل اإلطالق .ويمكن أن يؤدي ذلك إىل دمج المرحلة
ي
ي
التفصيىل للموازنة  ،بحيث تتداخل مع بعضها البعض.
ومرحلة اإلعداد
ي

ز
ر
االستاتيجية ،تستخدم العديد من البلدان جدوال زمنيا رسميا للموازنة يحدد
الكاف للنشطة الرئيسية للمرحلة
لضمان إتاحة الوقت ز ي
يعتت إعداد الموازنة بمثابة عملية
األنشطة المخطط لها يف عملية الموازنة .وكما أشت إليه من قبل ) " :Potter and Diamond (1999ر
ز
ز
ز
ز
مسؤوىل
لموازنة
ل
الزمت
الجدول
معي" .ويساعد
زمت
معيني لديهم مسؤوليات محددة
مع منظمات وأفراد
ي
ي
يجب تنفيذها ضمن جدول ي
ز
ز
وزارة المالية عىل إدارة العملية السنوية اإلجمالية داخليا يف مؤسساتهم وتوضح ألصحاب المصلحة الخارجيي توقيت وطبيعة مدخالتهم
ز
ز
قواني اإلدارة المالية العامة للدولة .ويجب أن
الزمت للموازنة ز يف
المتوقعة ز يف عملية الموازنة .ومن المرجح أن تحدد أهم معالم الجدول
ي
تضيف إدارة الموازنة مواعيد نهائية ر
أكت تحديدا للمهام الوسيطة بعد التشاور مع اإلدارات ر
الت تقدم المدخالت الفنية ذات الصلة.
ي
الرسىم عليها ز يف لوائح الموازنة المنصوص عليها ز يف القانون الشامل.
وبمجرد أن تصبح العملية مستقرة ،يمكن إضفاء الطابع
ي
ز
ز
تعاون مع أصحاب
الزمت للموازنة ،يجب تطوير هذا الجدول واالتفاق عليه بشكل
الطبيىع للجدول
اع
ي
ي
ه الر ي
ي
ورغم أن إدارة الموازنة ي
ز
ز
المسؤولي عن المهام الهامة مثل تقدير مظروف الموارد (عىل سبيل المثال ،الوحدات
الرئيسيي اآلخرين ،السيما أولئك
المصلحة
ز
.
الزمت للموازنة بالتعاون مع أصحاب
الجدول
وضع
يؤدي
أن
يمكن
و
ادات)
ر
اإلي
وتحصيل
الديون
وإدارة
المساعدات،
تنسيق
عن
المسؤولة
ي
ز
ز
الرئيسيي.
تحسي واقعيته من حيث الوقت المطلوب إلجراءات معينة ،وربما زيادة المشاركة من جانب أصحاب المصلحة
المصلحة إىل
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و زف ز
تعتت التقلبات ز يف النطاقات الزمنية أمرا ال مفر منه ،السيما ز يف البلدان ذات الدخل المنخفض وذات القدرات المحدودة ،يمكن
حي ر
ي
ز
ز
يبت هوامشا لمحاولة استيعاب هذه التقلبات.
للجدول
الزمت للموازنة أن ي
ي
و ز يف الممارسة العملية ،تخفق العديد من البلدان منخفضة الدخل وذات القدرات المحدودة ز يف التقيد عن كثب بالجداول الزمنية للموازنة.
ز
وف أي وقت يجب أن يحدث ذلك ومن
ومع ذلك ،ال تزال الجداول الزمنية تضيف قيمة من حيث تحديد التوقعات لما يجب أن يحدث ي
ز
الزمت والبقاء عىل اطالع بالمتطلبات والمواعيد النهائية الخاصة
يجب أن يكون مسؤوال عن التنفيذ .ومن خالل الشفافية بشأن الجدول
ي
ز
الزمت للموازنة للقيادة بالقدوة وقيادة سلوك اآلخرين .ويمكن استخدام التدريبات التحليلية
بها ،يمكن لوزارة المالية استخدام الجدول
ي
ز
ر
الزمت للموازنة إلعادة تصميم
الفعىل لتوقعات الجدول
الت يتم إجراؤها ز يف نهاية دورة الموازنة لمراجعة مدى مطابقة النشاط
ي
ي
البسيطة ي
الجدول الخاص بالسنة القادمة وإصالحه لتقريبه من الواقع.
ر
ز
ز
المشتكة للبلدان منخفضة الدخل وذات القدرات
متمتا  ،فإن هناك بعض التجارب
زمت للموازنة
وبينما يعد كل سياق وكل
جدول ي
الت يمكن أن تساعد ز
الزمت للموازنة زف أماكن أخرى .ومن هذه التجارب يمكن االستنتاج أن الجدول الزمتز
ز
ر
الجدول
تطوير
ف
ي
ي
ي
ي
المحدودة ي
للموازنة المحكم التصميم يجب أن يتضمن االعتبارات التالية:
•

ر
الحاجة إىل تخصيص ر
الزمت للموازنة :كما أشت إليه ،تبدأ المرحلة
االستاتيجية يف الجدول
فتة زمنية واضحة للمرحلة
ي
ر
ر
الت
اإلستاتيجية من الموازنة بشكل متكرر بمراجعات تحليلية لتجربة الموازنة السابقة والحالية لتوجيه مجموعة القرارات ي
وتنته عادة بإصدار سقوف الموازنة والتوجيه من خالل تعميم
يمكن أن يتخذها القادة السياسيون حول موازنة العام المقبل،
ي
ر
ر
ز
ز
الت يمكن أن تحدث
تضمي هذه النقاط بشكل رصي ح ز يف الجدول
الموازنة .وسيساعد
الزمت للموازنة عىل تحديد الفتة الزمنية ي
ي
ر
اإلستاتيجية.
خاللها المرحلة

•

ر
ر
الت تتطلب مدخالتهم:
الحاجة إىل التأكد من أن أصحاب المصلحة ف
المرحلة االستاتيجية عىل دراية بالمواعيد النهائية ي
سوف يختلف أصحاب المصلحة زف المرحلة ي ر
الكىل) عن أصحاب
باالقتصاد
التنبؤ
شعبة
و
السياسية
القيادة
(مثل
اتيجية
االست
ي
ي
المصلحة الذين يقودون إعداد الموازنة التفصيلية (مثل شعبة الموازنة وجهات اإلنفاق) .وسيؤدي التأكد من أن المشار ز
كي ز يف
ر
االستاتيجية من الموازنة عىل دراية بأدوارهم والمواعيد النهائية إىل زيادة احتمالية مشاركتهم الفعالة .كما قد يدعم
المرحلة
ر
ز
االستاتيجية.
لتحسي المرحلة
إثبات مثل هذا الوضوح االستهداف األنسب لجهود بناء القدرات

•

الحاجة إىل ضمان أن القيادة السياسية (أي الرئيس و /أو مجلس الوزراء) عىل دراية بالموعد المتوقع ر
لتلق التحديثات
ي
والخيارات :يعد تحديد ر
ز
الزمت الجتماع مجلس الوزراء أحد طرق "إغالق" نقاط المناقشة
فتات مناقشة محددة ز يف الجدول
ي
الرسمية بشكل مسبق.

والمتغتات المالية الرئيسية
الكىل
وضع سيناريوهات أساسية محددة وخيارات أخرى
ر
ر
لمتغتات االقتصاد ي
إن وضع سيناريوهات واضحة للنظر فيها يمكن أن ييش الحصول عىل قرارات من القيادة السياسية العليا بشأن مظروف الموارد ،حيث
يجد الساسة أنه من األيش االختيار من ز
بي الخيارات البديلة المحددة بدال من أن يطلب منهم طرح وجهات النظر من الصفر .ويمكن أن
ز
الكىل و القرارات المالية إىل عدد معقول من الخيارات .وعالوة عىل
يساعد ذلك يف تقليل العدد غت المحدود المحتمل لقرارات االقتصاد ي
ز
المسؤولي قد قاموا بوضع هذه الخيارات  ،فإنها توفر أيضا فرصة للتأثت عىل النتيجة النهائية من خالل العرض الدقيق
ذلك ،نظرا ألن
ز
ز
ً
للخيارات المتاحة.
وبناء عليه ،يمكن النظر يف تطوير خيارات محددة للسياسة المالية الكلية عىل أنها أداة تقنية للمساعدة يف التغلب عىل
ر
االستاتيجية من عملية الموازنة ،مثل عدم الرغبة أو الثقة التخاذ قرارات بشأن السياسة المالية الكلية.
القيود السياسية بشأن المرحلة
األساس بمثابة توقع لما هو
األساس .ويعد السيناريو
الكىل بمثابة السيناريو
ويتمثل النهج البسيط ز يف جعل التكرار األول إلطار االقتصاد
ي
ي
ي
ز
ز
مرجح أن يحدث إذا لم يكن هناك تغيت يف السياسات الحالية (عىل سبيل المثال ،يف حالة الحفاظ عىل نفس مستويات اإلنفاق وسياسات
ز
ز
األساس ،يمكن إنتاج
الضائب واإليرادات كما ز يف العام السابق) يف سياق الظروف االقتصادية المحتملة .وبمجرد وضع السيناريو
ي
ز
ز
سيناريوهات بديلة تتضمن تغيتات ف السياسة مثل :زيادات أو تخفيضات ف ز
الضائب؛ وخطط إنفاق أعىل أو أقل؛ ومستويات دين أو
ي
ي
ز
اآلثار ر
المتتبة عىل هذه التغيتات يف السياسة بمظروف النفقات كخيارات واضحة للنظر فيها عىل
عجز أقل أو أعىل .ويمكن وضع
المستوى السياس .كما يمكن أن يساعد وضع مثل هذه الخيارات الواضحة ز
السياس.
ار
ر
الق
صانىع
مداوالت
من
الحد
و
توجيه
ف
ي
ي
ي
ي
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يمكن أن يكون اتخاذ القرارات بشأن االقتصاد الكىل والسياسة المالية أيش عندما تكون هناك ترتيبات ى
مشوطة متفق عليها ز يف هذه
ي
التامج
المجاالت ،السيما من خالل برامج صندوق النقد
الدوىل .وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل وذات القدرات المحدودة ،تحدد هذه ر
ي
عادة أهدافا كمية واضحة لمتغتات االقتصاد الكىل والمتغتات المالية الرئيسية .بالنظر إىل أن هذه األهداف تحدد خارجيا ،وغالبا ما تأنر
ي
ي
األساس وتقديمه حول
مع حوافز كبتة لإلنجاز ،فيمكن استخدامها لوضع سيناريو خط األساس .كما يمكن أن تساعد هيكلة السيناريو
ي
الكىل المتفق عليها مسبقا ز يف تدعيم مديري الموازنة ز يف التفاعل مع القيادة السياسية من خالل التحديد
قيود السياسة المالية واالقتصاد ي
يىل:
الواضح لما ي
•

التداعيات االقتصادية الكلية المحتملة للفشل ز يف اتخاذ اإلجراءات المالية الصحيحة لتحقيق األهداف.

•

الدوىل و /أو الجهات المانحة األخرى تجاه عدم امتثال الحكومة للقيود المالية العامة
ردود الفعل المحتملة من صندوق النقد
ي
المتفق عليها ،فضال عن التأثت المحتمل لردود الفعل هذه عىل مظروف الموارد وعىل العالقات األوسع ز
بي الجهات المانحة
والحكومة.

•

ز
للمقرضي اآلخرين (القطاع الخاص والعام) تجاه عدم نجاح الحكومة ز يف الحفاظ عىل االستدامة المالية
ردود الفعل المحتملة
وتأثت ردود الفعل هذه عىل مظروف الموارد.

ر
االستاتيجية لعملية الموازنة قد تسىع ببساطة إىل التوصل إىل توافق ز يف
بالتاىل ،فإن المشاركة األوىل مع القيادة السياسية ز يف المرحلة
ي
وبالتاىل إغالق المناقشات حول السيناريوهات البديلة.
اآلراء حول ماهية القيود المالية عالية المستوى بالنسبة لسنة الموازنة القادمة،
ي
ر
تأن المناقشات حول التخصيص زف وقت الحق ،بمجرد أن تصبح اآلثار ر
المتتبة عىل سقف الموازنة المتفق عليه واضحة .وقد تكون
وقد ي
ي
ز
ز
اإلجماىل قبل مناقشة
الماىل الذي يحدد مظروف االنفقات
الكىل واإلطار
ي
ي
هناك متة أخرى يف إجراء مناقشات منفصلة حول إطار االقتصاد ي
المخصصات الدقيقة.
ولدى الوزراء ،بصفتهم رؤساء لجهات اإلنفاق ،حافز قوي لتعظيم حصتهم من الموازنة وحافز ضعيف نسبيا فقط كجزء من الحكومة
اإلجماىل للحكومة بأكملها عن القرارات
الكىل .ويمكن أن يساعد فصل القرارات المتعلقة بمظروف النفقات
المجمعة لتقييد اإلنفاق
ي
ي
ز
ز
الالحقة بشأن التخصيصات عىل مستوى القطاعات أو عىل مستوى الجهات يف الحد من اجتذاب الوزراء للبدء يف محاولة تعظيم نصيبهم
من الموازنة عند مناقشة المظروف العام.

الكىل والتنبؤ بمظروف الموارد بشكل رصي ح
تشكيل مجموعة عمل فنية لدعم االقتصاد ي
الكىل ومظروف النفقات الناتج أن يساعد ز يف تيست
يمكن لتشكيل مجموعة عمل فنية مخصصة زبشكل رصي ح إلنتاج إطار االقتصاد ي
بي مختلف الجهات الفاعلة المشاركة ف العملية .وكما ذكر ،قد يكون ر
حت مجرد تحقيق التنسيق األساس واالتفاق ز
التنسيق ز
بي جميع
ي
ي
ز
ز
ر
الت يؤدي فيها عدد صغت أو فرد واحد فقط
األطراف يف البلدان منخفضة الدخل و ذات القدرات المحدودة أمرا صعبا .ف يف البلدان ي
ز
تعتت مهمة وتحتاج إىل إدارة .كما قد يساعد إنشاء مجموعة عمل فنية رسمية يف تحديد تدفقات
وظيفة واحدة ،فإن الشخصيات ر
الكىل والمالية عند معيار يضمن أنها مدخالت مفيدة ز يف المرحلة
االقتصاد
توقعات
عىل
للمحافظة
المعلومات وعالقات العمل المطلوبة
ي
االستاتيجية .ويمكن أن يساعد ذلك ز
ر
والمؤسس عىل عملية إصدار هذه التنبؤات ،مما يسمح كذلك بجهود بناء
الرسىم
الطابع
إضفاء
ف
ي
ي
ي
القدرات المستهدفة.
ز
الكىل ومظروف الموارد عبارة عن إدارة داخل وزارة المالية ،وعادة ما تكون إدارة
وعادة ما تكون المؤسسة الرائدة يف إنتاج إطار االقتصاد ي
يىل:
الكىل .ومع ذلك ،من المرجح أن تطلب هذه اإلدارة مدخالت من عدد من أصحاب المصلحة ،بما يشمل ما ي
االقتصاد ي
إدارات الخزانة  /المحاسب العام و الموازنة :توفر هذه المؤسسات معلومات محدثة عن تنفيذ الموازنة من أجل تحديد
•
الحاىل وكذلك التوقعات المستقبلية لمجموع النفقات مثل فاتورة األجور ونفقات رأس المال الرئيسية وغتها.
الماىل
الرصيد
ي
ي
•

جهات تحصيل اإليرادات :بينما من المرجح أن تتنبأ إدارة االقتصاد الكىل باإليرادات عىل المستوى اإلجماىل ً
بناء عىل توقعات
ي
ي
النمو االقتصادي  ،فإن آراء جهات تحصيل اإليرادات مهمة أيضا .وهذا هو الحال بشكل خاص ز يف البلدان منخفضة الدخل
حيث قد تعتمد القاعدة ز
الضيبية عىل عدد صغت نسبيا من ال ىشكات والصناعات ،أو حيث يمكن أن تتوفر مكاسب الكفاءة ز يف
تحصيل ز
ر
الت تؤدي إىل عائدات كبتة .كما أنه من المرجح أن يكون ممثلو هذه الجهات
الضائب من خالل
اإلصالحات اإلدارية ي
ز
ى
قادرين عىل شح االتجاهات الحديثة يف خطوط اإليرادات الفردية.
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•

البنك المركزي :تساعد مشاركة البنك المركزي زف تقوية الروابط ز
بي القطاعات المالية والنقدية والخارجية ،السيما فيما يتعلق
ي
بالتضخم واالحتياطيات األجنبية.

•

صندوق النقد الدوىل :كما ذكر ،زف العديد من البلدان منخفضة الدخل وذات القدرات المحدودة ،فإن ر ز
االلتام ربتنامج صندوق
ي
ي
النقد الدوىل وأهداف السياسة المالية المرتبطة به ز
الكىل .ويمكن أن
يعت أن هناك تأثتا واسعا
للصندوق عىل نتائج اإلطار ي
ي
ي
ز
التنامج
ممثىل صندوق النقد
تساعد المشاركة المبكرة مع
ختاء البعثات المختلفة يف ضمان االتساق مع متطلبات ر
الدوىل و ر
ي
ي
الدوىل وضمان الجودة.
القطري و  /أو توفت فرص للحصول عىل المساعدة الفنية من صندوق النقد
ي

ر
اإلستاتيجية لعملية الموازنة كحل لمشكلة
ماىل متوسط األجل ز يف المرحلة
كىل وال ي
وغالبا ما يتم تقديم عملية إدخال المنظور االقتصادي ال ز ي
ر
.
الحقيف عىل المدى
المنظور
حسن
ي
س
ناحية،
فمن
نظور
الم
هذا
مثل
إدخال
السياس القصت .ومع ذلك ،يجب النظر بعناية يف
المدى
ي
ي
الكىل والسياسة المالية من صنع السياسات إىل حد ما ،وقد يكون لبعض الفئات المستهدفة ز يف الحكومة
االقتصاد
لسياسة
المتوسط
ي
مصلحة ز يف هذا النوع من التفكت طويل المدى .من ناحية أخرى ،يعد البحث عن الري ع (العائد) عىل المدى القصت ،ز يف الواقع ،نهجا
عقالنيا للكثتين زف القيادة السياسية ،خاصة إذا كانوا يشتبهون زف أنهم لن يظلوا زف المنصب ل ر
فتة طويلة جدا .ويمكن لذلك أن يقوض
ي
ي
ي
ز
ز
ز
يعت أنه ال يستحق التكاليف يف الموارد .وقد يكون من األفضل
بشكل خطت الجهود
المستثمرة يف وضع رأطر مركبة متوسطة األجل ،وقد ي
تخصيص الوقت لالستثمار ز يف توقعات أكت دقة لمدة عام واحد.

إعداد مجموعة من وثائق الخيارات التحليلية المحددة للنظر فيها من جانب القيادة السياسية
ر
الت يتم من خاللها توصيل المنتجات التحليلية إىل القيادة السياسية للنظر فيها فيما ز
بي البلدان .ومع ذلك ،ز يف جميع
تختلف الطرق ي
ز
ر
ر
ز
السياقات ،يعد التعامل مع القيادة السياسية بطريقة تضمن اتخاذ خيارات صعبة وااللتام بها يف المرحلة االستاتيجية بمثابة تحد كبت.
ز
ز
تحفت المناقشة والقرارات من
تحسي فرص المشاركة الناجحة ،يمكن إنتاج بعض المنتجات التحليلية المحددة للمساعدة ز يف
و من أجل
ز
.
جانب القيادة السياسية ويعد ذلك بمثابة مثال آخر عىل استخدام أداة فنية (أي إنتاج خيارات تحليلية) للمساعدة يف التغلب عىل قيد
الداخىل
سياس (أي عدم اتخاذ قرارات بشأن القضايا الرئيسية) .ويمكن أن تكون هذه المنتجات التحليلية بمثابة وسيلة لتنظيم التفكت
ي
ي
ز
تحليىل الالزم إلنتاجها.
الزمت للموازنة كطريقة واضحة لهيكلة العمل ال
داخل وزارات المالية .كما يمكن تضمينها بشكل رصي ح ز يف الجدول
ي
ي
يىل أمثلة عىل أنواع
ويمكن إنتاج مجموعة من "وثائق الخيارات" الممكنة حول موضوعات مختلفة وفقا
لالحتياجات المحلية .وفيما ي
ر
ر
اإلستاتيجية من عملية الموازنة:
والت يمكن تقديمها بشكل مفيد ز يف نقاط رئيسية بالمرحلة
وثائق الخيارات المدعومة تحليليا ي
•

قصتة حول السياق العام للموازنة :غالبا ما يكون لدى الساسة وقت واهتمامات وقدرة محدودة للتعامل مع
وثيقة "رسد"
ر
أي ىسء ر
أكت من العناوين الرئيسية للسنة المالية القادمة ،ر
والت قد تكون عىل بعد عدة أشهر .ولذلك ،يمكن أن تصدر وزارة
ي
ي
المالية ،ز يف وقت مبكر من العملية ،ملخصا شامال التجاه الموازنة للسنة القادمة يحتوي عىل رسائل رئيسية حول سياق
االقتصاد الكىل وتوقعات اإليرادات وتوقعات ر ز
االلتامات الجارية وآثار هذه التوقعات عىل الدين و عىل عالقات الجهات المانحة
ي
الدوىل.
 /صندوق النقد
ي

•

وثيقة "إطار الموازنة" تحدد خيارات ر
الكىل ومظروف الموارد الناتج عن ذلك :يمكن أن
أكت تفصيال حول إطار االقتصاد
ي
ر
ر
الت يمكن من خاللها استيعاب
تتضمن ورقة إطار عمل الموازنة السيناريو
الت تحدد الطرق ي
األساس والسيناريوهات األخرى ي
ي
ر
رز
االلتامات السياسية المختلفة ى
وشوط الجهات المانحة ضمن إطار العمل المتوقع للسنة التالية واآلثار المتتبة عىل المجموع
الكىل للموازنة .
ي

ه سلسلة متصلة من التطور أم التعقيد؟
الكىل :هل ي
اإلطار ( :)4أطر االقتصاد ي
ر
ز
الكىل وخيارات السياسة
تحسي
الت تركز عىل
عىل الصعيد
وتعزيز أطر االقتصاد ي
العالىم ،كان هناك قدر كبت من إصالح السياسات ي
ي
ز
/
.
الدوىل،
أكت متعدد السنوات و أو متوسط المدى يف صنع السياسة المالية (البنك
وع ر
ي
المالية الناتجة وغالبا ما يركز ذلك عىل بناء ي
 Schiavo-Campoالسلسلة التالية من التطور ز
الكىل مع منظور
االقتصاد
إطار
إدخال
ف
 .)2013ويحدد )and Tommasi (1999
ي
ي
متوسط األجل ز يف عملية الموازنة:
للتامج.
• الحد األدن من التطور :تقديرات اإلنفاق اإلجمالية حسب الوظيفة والفئة االقتصادية الواسعة؛ والتكاليف اآلجلة ر
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•
•

الكىل ومرتبطة بشكل صارم
المستوى المتوسط ز من التطور :إعداد برامج إنفاق متعددة السنوات يحددها إطار لالقتصاد ي
ر
التامج متعددة السنوات تركز
الت يكون تمويلها مؤكدا فقط؛ والتأكد من أن ر
بإعداد الموازنة ،بما يف ذلك ر
التامج  /المشاري ع ي
عىل السياسات الجارية وأنه يتم تحديد السياسات الجديدة فقط أثناء إعداد الموازنة السنوية.
رسىم متوسط األجل بنفس التغطية ونفس مستوى التفاصيل مثل الموازنة
النهان من التطور :إعداد إطار إنفاق
المستوى
ي
ي
التنامج والمشاري ع والفئات االقتصادية الواسعة).
(عىل األقل حسب ر

عمىل ألغراض المرحلة
الكىل إىل جعل اإلطار غت
ي
وقد ريؤدي التحديد غت الصحيح للمستوى المناسب من التطور إلطار االقتصاد ي
االستاتيجية .ويتطلب تحديد المستوى المناسب من التطور المفاضلة ز
بي المعلومات الالزمة التخاذ قرارات جيدة والموارد المطلوبة
صانىع السياسات.
إلعداد اإلطار ،وكذلك تحديد ما إذا كان يمكن توصيل مخرجات اإلطار بشكل مفيد إىل
ي
الكىل المعقدة) بيانات قد ال تكون متوافرة ز يف كثت من
وقد تتطلب المستويات األعىل من التطور (مثل استخدام نماذج االقتصاد ي
األحيان بسهولة أو غت موثوقة ز يف السياقات محدودة القدرات .وكما أشار ) " : Schiavo-Campo and Tommasi (1999ال يمكن
الكىل حرفيا الورق الذي كتب عليه".
التقليل من أهمية البيانات الجيدة .وبدون معلومات موثوقة ،ال يستحق إطار االقتصاد ي
ومن الناحية العملية ،ز يف العديد من البيئات محدودة القدرات  ،غالبا ما يقوم مستشارون خاريجيون بتطوير نماذج متطورة يعملون
دون االهتمام كثتا بجودة أو كم أنظمة البيانات الداعمة وبفهم ضعيف للقدرة المحلية للحفاظ عىل النموذج بعد مغادرة المستشار.
وحت زف حالة وجود القدرة الفنية للحفاظ عىل إطار اقتصادي كىل ر
ر
أكت تطورا ،يجب عىل مديري الموازنة المشاركة ز يف تقييم دقيق
ي
ي
ز
لتكاليف وفوائد استثمار موارد ضخمة يف نماذج معقدة.
ر
الكىل المتفق عليه ومظروف الموارد الناتج (أو تف رتض خط األساس أو
الت تربط إطار االقتصاد ي
وثيقة "خياررات اإلنفاق" ي
متوسط االفتاض) بأولويات اإلنفاق :يمكن أن تحتوي وثيقة الخيارات هذه عىل مزيد من التفاصيل حول الهامش التقديري
زف الموازنة بمجرد التقيد بجميع ر ز
االلتامات .كما يمكن أن توضح كيفية ارتباط الشكل المحتمل للموازنة بكل من خطط التنمية
ي
رز
ز
ز
الخارجيي اآلخرين.
الممولي
وااللتامات المقدمة للجهات المانحة أو
الوطنية

•

ويمكن أن يساعد تطوير خيارات إنفاق واضحة ز يف الحماية من االعتماد المفرط عىل الموازنة ال رتاكمية ،وهو خطر آخر تم تحديده ز يف
ناس عن مرحلة ر
األدبيات عىل أنه ى
إستاتيجية ضعيفة من عملية الموازنة (Schiavo- Campo and Tommasi, 1999; Schiavo-
 .)Campo in Shah, 2007وتشت الموازنة ال رتاكمية إىل ممارسة ترحيل الموازنة الحالية إىل العام التاىل مع تعديل بسيط نسبيا .وفز
ي
ي
أكت أو أقل من تعديالت تدريجية ى
مباشة جنبا إىل جنب مع المزيد من
الممارسة العملية ،تنطوي جميع الموازنات الوطنية عىل درجة ر
التغيتات االستباقية ( .)Schick, 1983ومع ذلك ،يؤدي االعتماد المفرط عىل تعديالت تدريجية بسيطة شاملة لكل بند من بنود الموازنة
ر
أساس ز يف سياسة اإلنفاق .ويمكن أن يساعد تطوير وثائق خيارات محددة تحدد خيارات
اتيج و /أو
إىل حالة ال يمكن فيها إجراء تغيت إست ر ي
ي
ز
ر
اإلنفاق المتاحة خالل المرحلة االستاتيجية من الموازنة يف ضمان إدارة الزيادات التدريجية بشكل فعال لتحقيق األهداف المحددة
للموازنة.

ر
االستاتيجية من الموازنة
ضمان مراعاة مشاركة الجهات المانحة ومتطلباتها يف المرحلة
غالبا ما توفر الجهات المانحة قدرا كبتا من الموارد للبلدان منخفضة الدخل وذات القدرات المحدودة .ولذلك تحتاج المرحلة
ر
اإلستاتيجية من الموازنة إىل بناء الوع ب ز
معت نشاط الجهات المانحة بالنسبة للموازنة ككل .ويمثل التأكيد عىل أن تمويل الجهات المانحة
ي
ز
ز
ً
ر
ى
والمشوطية المرتبطة به ينعكس بدقة يف القرارات المتخذة يف المرحلة االستاتيجية تحديا تقنيا .وعىل الرغم من أن الطبيعة الدقيقة
ز
يىل هو عبارة عن
لمشاركة الجهات المانحة يف الشؤون المالية وشؤون زالموازنة الخاصة ر بالحكومة تختلف من دولة إىل أخرى ،فإن ما ي
ر
الت تحتاج عادة إىل النظر فيها يف المرحلة االستاتيجية:
بعض القضايا الرئيسية ي
•

ر
ر
الت تتلقاها الحكومات ز يف شكل دعم الموازنة
المستويات المتوقعة للمساعدة المالية المبارسة :تؤثر قيمة المساعدات المالية ي
العامة أو دعم الموازنة القطاعية تأثتا ى
الكىل وتوقعات المالية العامة للحكومات .ويجب أن يضع مديرو
مباشا عىل
االقتصاد ي
ز
ر
ز
الختة المتاكمة لديهم من السنوات السابقة  -الفرق بي قيمة المساعدة المالية
الموازنة يف االعتبار وبكل عناية  -باالعتماد عىل ر
الت تعهدت بها الجهات المانحة و قيمة المبالغ ال رت قدمت بالفعل .وقد يتضمن ذلك تطبيق " سعر خصم" ى
ى
ر
مباش
ي
المباشة ي
ر
الت تم التعهد بها.
عىل المساعدة ي
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تلت الحكومات مجموعة
التقدم المحرز يف تلبية أطر ررسوط أداء المساعدات المالية :عادة ما تض الجهات المانحة
عىل أن ر ي
ر
من األهداف والمعايت ى
كشط لتوفت التمويل .ويمكن لمديري الموازنة استخدام المرحلة االستاتيجية من الموازنة لمراجعة
ى
التقدم المحرز ز يف تلبية هذه الشوط ،وإذا لزم األمر ،إبالغ القيادة السياسية بما إذا كانوا يخرجون عن المسار وأسباب قيامهم
بذلك.

•

المتطلبات الخاصة بحصص اإلنفاق من الموازنة :ز يف كثت من األحيان ،تطلب الجهات المانحة ،ز يف عمليات دعم الموازنة
ر
االستاتيجية من الموازنة بمثابة فرصة
الحكوم لقطاعات معينة .وتعد المرحلة
القطاعية ،تخصيص نسبة معينة من اإلنفاق
ي
لضمان أن خيارات اإلنفاق المعروضة عىل القيادة السياسية تستوعب متطلبات الجهات المانحة.

•

التمويل المناظر المتوقع ر
لمشوعات البنية التحتية :قد تتطلب ال ى
مشوعات الممولة من قبل الجهات المانحة درجة معينة
ز
ر
ى
المشتك .وبدون هذا التمويل ،قد تتوقف المشوعات ،مما يؤدي إىل ارتفاع التكاليف والتأخت يف التنفيذ .وتعد
من التمويل
ز
ر
االستاتيجية فرصة لمراجعة هذه التكاليف وفهرستها وتضمينها يف خيارات اإلنفاق المعروضة.
المرحلة

ز
ر
الت توجد
تستخدم "مجموعات العمل القطاعية" غالبا لتيست مشاركة الحكومة والجهات المانحة ز يف
قطاعات محددة .و يف السياقات ي
ر
ر
ز
معي كجزء
الت تحدد األولويات اإلستاتيجية للموازنة لقطاع
فيها مجموعات عمل
قطاعية ،قد تقوم بصياغة "خطط قطاع الموازنة" ي
ز
ر
ر
الت يحتاجها
من المرحلة االستاتيجية .و يف بعض الظروف ،قد تستطيع مجموعات العمل القطاعية هذه إجراء بعض األعمال التحليلية ي
مديرو الموازنة من أجل تقديم خيارات للقيادة السياسية.

ُ
سياس يف العملية
 1-5-1نهج للحصول عىل توجيه
ي
ال يعد إقناع الساسة ز يف البلدان منخفضة الدخل باتخاذ قرارات مبكرة بشأن أولويات اإلنفاق ووضع قيود صارمة بمثابة مهمة يستة.
ز
الوطت عبارة عن نشاط غالبا ما يكون شائعا لدى النخب السياسية ألنه يوفر آلية رسمية لتحديد الطموحات
ويعتت التخطيط التنموي
ر
ي
.
واألحالم وعىل النقيض من ذلك ،عادة ما تكون عملية الموازنة السنوية أقل شعبية ،ألنها تذكر القيادة السياسية بمدى محدودية موارد
بالدهم ومدى صعوبة إرضاء جميع الفئات .وعالوة عىل ذلك ،تعتمد عملية الموازنة السنوية عىل إجراءات فنية معقدة قد ال تستوعبها
النخب السياسية ،أو ز يف بعض الحاالت ترفض فهمها ،وتتطلب قرارات صعبة من المحتمل أن تخزن المشاكل للمستقبل ( Caiden and
حي أن االستثمار زف بناء القدرات يمكن أن يساعد زف تقليل القيود التقنية عىل إنجاز مرحلة ر
 .)Wildavsky, 1974و زف ز
استاتيجية
ي
ي
ي
ناجحة ،فإن الخيارات للحد من القيود السياسية ز يف هذه العملية أقل وضوحا .وتعد قدرة وزارات المالية عىل تجاوز هذه القيود الصعبة
ر
ز
المسؤولي.
حقيف للمهارات السياسية والتنسيقية لكبار
بمثابة اختبار
ي
السياس
ضم األحداث الرئيسية داخل عملية صنع القرار
ي
عىل الرغم من أن كل سياق فريد من نوعه ،فإن بعض التقنيات واألدوات يمكن أن تساعد ز يف بدء مشاركة القيادة السياسية ز يف عملية
الموازنة ،أو عىل األقل المساعدة ز يف إدراج المسألة عىل جدول أعمال القيادة السياسية .وباإلضافة إىل األدوات المذكورة ز يف المناقشة
أعاله ،يمكن استخدام األساليب واألدوات التالية بشكل مفيد:
•

مؤتمرات الموازنة :يمكن أن تكون مؤتمرات الموازنة أحداثا عامة أو داخلية يتم فيها تحديد آفاق موازنةة العام المقبل
ز
لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ،بما يف ذلك أعضاء مجلس الوزراء .ويمكن أن يبدأ مؤتمر الموازنة عملية إبالغ "الشد"
ر
االستاتيجية الالحقة بشأن الموازنة (عىل سبيل المثال" ،توقعات أسعار السلع المرتفعة
األساس ال ر يت قد تؤثر عىل القرارات
ي
ز
ز
الدوىل لدينا تتطلب تخفيضات هذا العام").
النقد
صندوق
برنامج
ف
العجز
أهداف
"
أو
الموارد"
من
المزيد
لدينا
أن
تعت
ي
ي
ي

•

معتكفات مجلس الوزراء :يمكن للقيادة السياسية بأكملها قضاء بعض الوقت  -ربما خارج العاصمة  -خصيصا ر
للت ز
كت عىل
موازنة العام المقبل .وتعد مثل هذه المعتكفات فرصة رئيسية لمديري الموازنة لتقديم شديات رئيسية حول الموازنة ولتحديد
ز
ز
الزمت للموازنة) .كما قد توفر المعتكفات فرصة إلعادة التأكيد ألعضاء مجلس
الزمت إلنتاج الموازنة (أي الجدول
الجدول
ي
ي
الوزراء عىل أدوارهم ومسؤولياتهم تجاه عملية الموازنة بشكل عام.
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•

مناقشات الموازنة المقررة مسبقا عىل جدول أعمال مجلس الوزراء :يجتمع مجلس الوزراء غالبا مرة واحدة ز يف األسبوع
ر
الت تتطلب
وتتضمن هذه االجتماعات درجة معينة من التخطيط
المستقبىل لجدول األعمال .ويمكن تخطيط النقاط ي
ي
المشاركة السياسية ز يف عملية الموازنة مسبقا ز يف جدول مجلس الوزراء ،ويحتمل أن يكون ذلك قبل أشهر.

ز
تضمي نقاط التشاور المختلفة هذه
يطلب مديرو الموازنة اتخاذ قرارات سياسية معينة ز يف أوقات مختلفة من عملية الموازنة .ويمكن
ز
الزمت للموازنة .فعىل سبيل المثال ،قد تبدأ عملية المشاركة بمناقشة تمهيدية كجزء من اجتماع مجلس الوزراء
بشكل رصي ح ز يف الجدول
ي
ر
االستاتيجية من الموازنة،
وبالتاىل بدأت المرحلة
رسىم للقيادة السياسية بأن عملية الموازنة قد بدأت،
العادي ،حيث يتم توجيه إشعار
ي
ي
رسىم" عىل جدول أعمال مجلس الوزراء يتم فيها االتفاق رسميا عىل القائمة الطويلة لسقوف الجهات الفردية.
تنته بنقطة "تأكيد
وقد
ي
ي
الكىل والمالية العامة ،باإلضافة إىل
ويمكن أن يقدم العرض
التقديىم الخاص بسيناريو خط األساس وخيارات أخرى لتوقعات االقتصاد ي
ي
مناقشة وثيقة "خيارات اإلنفاق" ،ز يف نقاط بينية ،وعندها ستكون القيادة السياسية مطالبة رصاحة باتخاذ القرارات.
ر
االستاتيجية
بيان للخطوات الرئيسية يف مرحلة الموازنة
الشكل ( :)3تمثيل ي

فترة ستة أشهر
استخدم "وثائق الخيارات"
لتوضيح المفاضالت والخيارات
المتاحة لمجلس الوزراء  /الرئيس
بمزيد من التفصيل

الموازنة
التفصيلية
المرسلة إلى
البرلمان لالعتماد

اإلعداد
التفصيلي
للموازنة الذي
تضطلع به
جهات اإلنفاق
الخذ مجمل
رفيع المستوى
للموازنة
وقرارات تتعلق
بالسياسات
وإلظهار ذلك
في مخصصات
بنود الموازنة
ذات المستوى
األدنى

سقوف الموازنة
النهائية
الصادرة إلى
جهات اإلنفاق
جنبا إلى جنب
مع توجيهات
الموازنة
التفصيلية في
"تعميم الموازنة
" أو ما شابه
ذلك

"مؤتمر الموازنة" "معتكف
مجلس الوزراء" أو حدث
(أحداث) أخرى من المقرر
أن تركز التفكير على
القرارات

يوفر مجلس
الوزراء /
الرئيس مزيدا
من التوجيهات
حول خيارات
السياسة رفيعة
المستوى

إرسال مجمل
المالية العامة
والموازنة
النهائية إلى
مجلس الوزراء
 /الرئيس
للموافقة
الرسمية

مرحلة إعداد الموازنة التفصيلية

العمل الفني
لألخذ بعين
االعتبار
التوجيه
السياسي األولي
رفيع المستوى
وإنتاج خيارات
مالية وخيارات
موازنة عالية
المستوى جديدة
وأكثر تفصيال.

استخدام النموذج "األساسي"
والسيناريوهات األخرى
لتوضيح الخيارات عالية
المستوى

يتلقى مجلس
الوزراء /
الرئيس لمحة
عامة عن
الوضع المالي
الكلي رفيع
المستوى
والموازنة
لسنة الموازنة
القادمة .طلب
توجيه سياسي
مبدئي حول
األولويات.

تشكيل "مجموعات العمل
الفنية" إلدارة العملية الشاملة
والعمليات الفرعية الرئيسية

العمل الفني
لتوقع مجمل
المالية العامة
والموازنة
الرئيسية عالية
المستوى مع
األخذ في
االعتبار تأثير
االلتزامات
الحالية
المختلفة

المرحلة االستراتيجية من الموازنة

ز
المؤلفي.
المصدر  :عرض

اختيار اللغة الصحيحة يف عرض الخيارات واالختيارات
من المهارات المهمة لمديري الموازنة معرفة السياق والجمهور واختيار التقنية المناسبة لتأطت المفاضالت .ويعد هذا المجال ضمن
ر
الت يمكن فيه استخدام العرض الدقيق للمعلومات الفنية للحث عىل اتخاذ قرارات سياسية وتقليل القيود السياسية عىل
المجاالت ي
ر
ر
الت تظهر اتساعا أو
تنفيذ المرحلة االستاتيجية لعملية الموازنة .وقد ال يفهم وزراء الحكومة وال يتأثرون بالرسوم البيانية والجداول ي
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ز
يعتت أعضاء مجلس الوزراء
إنكماشا للعجز ومعدالت التضخم ومستويات الدين .وعالوة عىل ذلك ،يف المواقف السياسية الصعبة ،قد ر
لسىع نحو إقناع السلطة التنفيذية بوضع
هذه المشكالت الجماعية عىل أنها غت ذات صلة بمصالحهم الفردية عىل المدى القصت .ول ز ي
سياس لضمان تحقيق التوازن الصحيح يف استخدام المعلومات الفنية والطريقة
قيود صارمة ،تحتاج وزارة المالية نفسها إىل التفكت بشكل
ي
ر
الت يتم بها تأطت هذه المعلومات.
ي
ر
الت يتم بها تقديم االختيارات مفيدة ز يف تحديد ما إذا كان يتم اتخاذ القرارات وإىل أي مدى يتم ذلك .وإذا كان
ويمكن أن تكون الطريقة ي
ى
عىل الساسة اتخاذ قرارات صعبة ،فسيحتاجون إىل روايات سياسية مصاحبة يشحون من خاللها قراراتهم لدوائرهم االنتخابية .وتتضمن
ر
يىل:
األمثلة عىل كيفية صياغة الخيارات بشكل أكت فعالية بالنسبة للساسة ما ي
•

الماىل لتفادي ارتفاع مستويات الدين" من حيث "تجنب عملية اإلنقاذ ز يف
قد يكون من األفضل التعبت عن "التقشف
ي
المستقبل".

•

قد يكون التعبت عن تأثت التضخم بالدوالر بالنسبة للجور وسيلة ر
أكت مالءمة لتوصيل الرسائل االقتصادية الرئيسية مقارنة
باالعتماد عىل وحدات العملة المحلية.

•

أكت مقارنة بمناقشة آليات
قد يؤدي تسليط الضوء عىل التأثت المحتمل لقرارات معينة عىل توقيت دفع الرواتب إىل توفت وزن ر
إدارة النقد.

•

يمكن لمديري الموازنة محاولة توضيح المفاضالت ز
بي الخيارات المختلفة ،مع مالحظة أنه إذا أرادت القيادة السياسية زيادة
موازنة واحدة ،فسوف يكونون بحاجة إىل النظر ز يف مكان إجراء التخفيضات المقابلة.

•

الحرص عىل إظهار اإلتساق ز
بي ما وافق عليه مجلس الوزراء ز يف ارتباط سابق وما يتم تقديمه لهم اآلن ،بحيث تظل القرارات
السابقة مغلقة وتحتفظ العملية برمتها بالمصداقية.

سياس :مثال من جنوب السودان
اإلطار ( :)5الحصول عىل توجيه
ي
خالل زيارة للتعلم من األقران إىل كمباال بعد ر
ز
وجتة من استقالل جنوب السودان ز يف عام  ،2011أكد مسؤولون من وزارة المالية
فتة
ز
سياس من الرئيس يف وقت مبكر من عملية الموازنة.
األوغندية عىل نظرائهم ز يف جنوب السودان قيمة الحصول عىل توجيه
ي
وبعد إغالق قطاع النفط ز يف عام  2012وتدابت التقشف ز يف موازنة  ،2013/2012أتاحت موازنة  2014/2013إمكانية زيادة الموارد
ر
المشتكة الستئناف إنتاج النفط ودعم الموازنة من الجهات المانحة .ومع التسليم بأن مطالب زيادة اإلنفاق من
بسبب التوقعات
ز
المرجح أن تكون مفتوحة ،اتصل وزير المالية يف جنوب السودان آنذاك بالرئيس لتحديد أولويات اإلنفاق ،بمساعدة المستشار
ر
وه زيادة اإلنفاق عىل قطاعات تقديم الخدمات
االقتصادي للرئاسة .وعندئذ تمت تسوية األولويات ي
الت حددها الرئيس بشكل واضح ي
والبنية التحتية مع خطط اإلنفاق امن أسفل ألعىل المقدمة من القطاعات ذات الصلة .وعىل األخص ،أعيد تصميم "أجندة دعم
أكت،
وه مبدئيا عبارة عن أداة مساعدة مصممة لتيست استخدام الجهات المانحة للنظمة الحكومية بشكل ر
الخدمات المحلية" ي
ك ر
ماىل للحكومات المحلية.
أس
ر
ال
و
التشغيىل
التمويل
عن
اج
ر
اإلف
لبدء
للحكومة
مقتح موازنة
ي
ي
ديسمت  ،2013فإنه مع ذلك بدأ إصدار منح
وعىل الرغم من أن تنفيذ الموازنة عىل البنية التحتية قد تجاوزه اندالع الحرب األهلية ز يف
ر
تقديم الخدمات العامة ز يف النصف األخت من  ،2014/2013بما ز يف ذلك المنح التعليمية الفردية.
ئيس ز يف هذا النجاح ز يف تقديم الخدمات المحلية ز يف قطاعات الصحة والتعليم والمياه ز يف خضم الحرب األهلية هو إدارة
وكان العامل الر ي
سياس من الرئيس بشأن هذه المسألة ز يف وقت مبكر.
ويعتت
توجيه
عىل
الحصول
خالل
من
السيما
السياسية،
للولويات
وزير المالية
ر
ي
ر
اإلستاتيجية الفعالة من عملية الموازنة أن تقوم
توفت الخدمات األساسية ز يف جنوب السودان بمثابة مثال عىل كيف يمكن للمرحلة
رئيس ز يف تحديد النتائج.
بدور
ي
المصدرHart et al. (2015) :

 6-1االستنتاجات
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االستاتيجية لعملية الموازنة بمثابة ال ر
ر
ر
الت تسمح لمديري الموازنة بتوجيه الموازنة الناشئة حول األولويات
فتة
تعد المرحلة
الزمنية ي
ز
ً
ز
الرئيس من هذه المرحلة يف تمكي مديري الموازنة من تشجيع القيادة السياسية بشكل نشط عىل
المحددة سياسيا .ويتمثل الهدف
ي
ر
تحديد األولويات وإجراء المفاضالت وتحديد األنشطة ر
مشتك من موازنة العام المقبل.
وتعتت المرحلة
الت سيتم تمويلها بشكل
ر
ي
ر
لتحسي الربط ز
ز
التحليىل لدعم تطوير خيارات مالية وإنفاق عالية المستوى
بي الموازنة والسياسة ،بدءا بالعمل
االستاتيجية بمثابة وسيلة
ي
ر
ً
االستاتيجية تسوية مدروسة سياسيا
وانتهاء بإصدار سقوف تفصيلية وإرشادات لجهات االنفاق .ويتطلب التنفيذ الناجح للمرحلة
ز
ر
ز
الكىل من أعىل ألسفل مع نظرة من أسفل ألعىل يف التامات اإلنفاق الموجودة
لمجموع النفقات ،يتم تحديدها من خالل التحليل
الماىل ي
ي
مسبقا.
ومن الناحية العملية ،يصعب تحقيق مثل هذا التنفيذ الناجح ز يف البلدان منخفضة الدخل وذات القدرات المحدودة .وهناك عوامل
هيكلية عديدة تجعل من الصعب توفت معلومات دقيقة ز
ر
االستاتيجية من عملية الموازنة .وبضف
وف الوقت المناسب لتوجيه المرحلة
ي
النظر عن التحديات التقنية ز يف جمع المعلومات الصحيحة ،فإن أحد المخاطر الرئيسية ز يف هذه السياقات يتعلق باستعداد القيادة
ر
رز
اإلستاتيجية حتما استجابة القيادات
وااللتام بها .وتتضمن المرحلة
السياسية للتعامل مع القرارات الصعبة المتعلقة بالموازنة واتخاذها
ز
السياسية لحقيقة أن الموارد التقديرية المتاحة لن تكون كافية لتحقيق رغباتهم يف اإلنفاق.
ر
ر
اإلستاتيجية الفعالة .وتشمل بدء
الت يمكن استخدامها لدعم عملية سياسة الموازنة
و
هناك عدد من األدوات والتقنيات واألساليب ي
ز
ز
ز
ز
الزمت للموازنة ،واالستثمار يف إنتاج وثائق خيارات تحليلية عالية
العملية يف وقت مبكر ،وتحديد الخطوات المخطط لها يف الجدول
ي
الجودة للقرارات السياسية .وتعد قدرة مديري الموازنة عىل التنسيق والجمع ز
بي أجزاء الحكومة معا ،وضمان تقديم المنتجات الرئيسية،
ر
االستاتيجية.
أمرا بالغ األهمية للحصول عىل قيمة من المرحلة

 -2ثبت المراجع ال ر
مشوح للمصادر الرئيسية
)،Andrews, M., Cangiano, M., Cole, N., de Renzio, P., Krause, P. and Seligmann, R. (2014
كامتيدج ماساتشوستس:
ه اإلدارة المالية العامة" مركز كلية هارفارد كينيدي للتنمية الدولية ،ورقة عمل رقم  ،285ر
"هذه ي
هارفارد.
ر
اإلستاتيجية من الموازنة ز يف سياق دورة الموازنة األوسع .وتقدم تعريفات واضحة
تقدم ورقة العمل هذه لمحة عامة عن المرحلة
ر
اإلستاتيجية من الموازنة وكيف ترتبط هذه المرحلة
للمصطلحات المستخدمة لوصف اإلدارة المالية العامة ،بما ز يف ذلك المرحلة
باألهداف والعمليات األخرى ز يف دورة الموازنة األوسع.
)Caiden, N. and Wildavsky, A. (1974
وايىل.
:
.
نيويورك
الفقتة
التخطيط و عملية الموازنة يف البلدان
ر
ي
هذا الكتاب هو جزء أساس من البحث حول الطرق ر
الت يتم بها تخطيط الموازنة وإعدادها وتنفيذها فعليا ز يف البلدان النامية .وعىل
ي
يز
الميدان قد تم إجراؤه منذ عدة عقود ويستند إىل أبحاث من أحد ى
شيىل وتايالند)
(مثل
منها
عديد
ال
تغت
بلدا،
عش
الرغم من أن العمل
ي
ي
ز
الحي ،فإن مناقشة كيف ولماذا تعجز ممارسات التخطيط و عملية الموازنة ز يف كثت من األحيان عن التوقعات
بشكل كبت منذ ذلك
و وضع القواعد تظل المناقشة مفيدة للغاية.
)،Potter, B. and Diamond, J. (1999
:
مبادئ توجيهية إلدارة اإلنفاق العام ،واشنطن العاصمة صندوق النقد الدوىل
تظل هذه المبادئ التوجيهية لختاء االقتصاد زف مجال المالية العامة ذات صلة ياليوم كما كانت منذ ر
أكت من عقد من الزمان .ويعد الفصل
ر
ي
ر
االستاتيجية من الموازنة.
الثالث الخاص بإعداد الموازنة مهما عىل وجه الخصوص لفهم المفاهيم األساسية للمرحلة
)Schiavo-Campo, S. and Tommasi, D. (1999
الحكوم ،مانيال :بنك التنمية اآلسيوي
إدارة اإلنفاق
ي
جميع مجاالت اإلدارة المالية العامة .ويغط الفصالن الثالث والرابع عملية إعداد الموازنة ،والقضايا التنظيمية فز
يغط هذا الكتاب
ي
ي
ي
إعداد الموازنة ،وعملية اعتماد الموازنة ،ويقدمان الكثت من الرؤى باإلضافة إىل أمثلة محددة من البلدان حول التحديات ر
الت تواجه
ي
تحقيق ربط سياسة الموازنة.
)Williamson, T. and Wilhelm, V. (2008
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"ربط ر
استاتيجية الحد من الفقر بالموازنات الوطنية :مذكرة إرشادية" .مجموعة  PREMالمعنية بالحد من الفقر واإلدارة
الدوىل.
سبتمت  /أيلول  ،2008واشنطن العاصمة :البنك
االقتصادية ،
ر
ي
ز
ر
ر
ز
تبحث هذه الورقة يف كيفية استخدام المرحلة اإلستاتيجية والمنظور متوسط المدى لتحقيق الربط بي وثائق اإلستاتيجية والموازنة.
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