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 2008    سبتمبر/أيلول                                                                      أفريقيا وشمال األوسط الشرق
  3العدد ،2 المجلّد                                                                                                  وأفكار أخبار :الحكم إدارة

 
 
  

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق إصالح إدارة الماليّة العاّمة في منطقة :مقدمة الناشر
 

 بقلم روبرت بيشيل
 

المسؤول الحكومي وقد الحظ   .من أھّم المھّمات التي تنفّذھا الحكومات تعبئة الموارد الماليّة واستخدامھا من أجل تنفيذ سياساتھا وتحقيق أھدافھا
م، البريطاني سي نعم، يا " (Yes Minister"في البرنامج الھزلي الكالسيكي المنتقد للحياة الحكوميّة على شاشة البي بي سي ر ھمفري أبلبي بتھكُّ
ھا نيله بل تحاول أن تنال أقصى ما يمكن ال تقوم الخزينة بتحديد حاجاتھا ومن ثّم بالتفكير في كيفيّة جمع األموال لتلبية ھذه الحاجات،" ):معالي الوزير

وعلى الرغم من أّن ھذا النوع من التفكير لم يختِف بشكٍل تام من القطاعات العاّمة حول العالم، إالّ أّن جدول  ."من التمويل ثّم تفّكر في كيفيّة إنفاقه
خالل العقدين الماضيين، موِرس ضغط  .1986يناير /أعمال إدارة الماليّة العاّمة قد تغيّر بعض الشيء منذ بُثّت ھذه الحلقة ألّول مّرة في كانون الثاني

اء عمليّات كبير في البلدان النامية كما في البلدان في طور النمو من أجل تحسين نوعيّة اإلنفاق العاّم وتوليد المزيد من القيمة مقابل المال جرّ 
 .الحكومة
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 الماليّة من أجل أن تؤّدي الحكومات وظيفتھا باإلنفاق جيّداً، يجب أن تحترم ممارساتھا في إدارة
بمعنى أن يوضع في إطار  فينبغي أن يكون إنفاق الحكومة معقوالً  .العاّمة بعض المعايير الراسخة

عمل االقتصاد الكلّي الذي يؤّمن توافق مستوى اإلنفاق مع أھداف الحكومة على صعيد السياسة 
على الحكومات أن تحّسن تخصيص الموارد  .النقدية والخارجيّة واستدامته على المدى الطويل

سياساتھا بما فيھا التنمية  العاّمة بين القطاعات المختلفة وفئات اإلنفاق بطريقٍة تعكس أولويّات
وعلى ھذا اإلنفاق أن يكون ناجعاً، بمعنى أن يحقّق  .المستدامة والتطّور البشري واالجتماعي

كما يجب أن يكون فّعاالً بمعنى أنّه يدعم التحقيق . أقصى ناتج مقابل مجموعة محّددة من المدخالت
ً ومطابقاً وباإلضافة إلى كونه ناجعاً وفعّ  .الناجح ألھداف الحكومة االً، يجب أن يكون اإلنفاق شفّافا

 .للقوانين واألنظمة ذات الصلة، وأن يتّم مع الضوابط والموازين المناسبة لتأمين االستقامة الماليّة
 

دخلت اإلصالحات في إدارة الماليّة العاّمة في جداول أعمال العديد من بلدان الشرق األوسط 
يسعى بعض البلدان إلى تطبيق أنظمة معلومات وإدارة ماليّة  .وشمال أفريقيا، منذ عقٍد أو أكثر

فيما تسعى بلدان أخرى وراء  .أساسيّة تؤّمن إنفاق الموارد بالسرعة المناسبة ولألھداف المنشودة
التغييرات التي ستفسح المجال أمام فعاليّة وتوقّعيّة أكبر في اإلنفاق، في موازاة تركيز محسَّن على 

كما يعالج الكثير من البلدان المسائل مثل تعزيز الشفافيّة وتأمين التدقيق  .مقابل المال األداء والقيمة
 إدارةفي العددين التاليين لنشرة  .الداخلي والخارجي المناسب أو توسيع نطاق الموازنة وشموليّتھا

   .لبنان وفلسطين:سندرس اإلصالحات في إطارين محّدَدين ھما وأفكار أخبار: الحكم
 

 إدارة مقابلة مھمَّة في مجال يتضّمن لبنان في اإلصالحات حول نقاشٌ  سبتمبر/أيلول عدد في دير
وسيؤّمن السيّد   .أزعور، يتحّدث فيھا عن إنجازاته وتجاربه جھاد المال السابق وزير مع الحكم

نان، في لب) CFAA(روبير أبو جوده الكاتب األساسي لتقييم البنك الدولي للمسؤوليّة الماليّة 
أّما مارك آھرن، كبير خبراء القطاع العاّم الجديد في   .معلومات إضافيّة حول ھذه اإلصالحات

البنك الدولي، فھو سيؤّمن نظرة أشمل حول وضع إصالحات اإلدارة الماليّة العاّمة في منطقة 
الفنّية  يُشار إلى أّن السيّد آھرن كان يعمل مع مركز المساعدة(الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

في بيروت حيث عمل على مسائل إدارة الماليّة العاّمة في ) METAC(لمنطقة الشرق األوسط 
إضافةً إلى ذلك، لقد ضممنا فقرة حول مؤّشرات اإلنفاق العاّم والمساءلة  ).العديد من بلدان المنطقة

 .نوعيّة إدارة اإلنفاق، وھي الجيل التالي من المؤّشرات المفّصلة والصالحة لتقييم )PEFA(الماليّة 
ً ويُذَكر   في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كما وفي بلداٍن أخرى حول  أنّھا تُطلَق تدريجا

أخيراً، لدينا أحدث األخبار حول عمٍل مثير لالھتمام يقوم به زمالؤنا في برنامج األمم   .العالم
في الدول العربية، بغية إرساء شبكة ، في إطار برنامج إدارة الحكم )UNDP(المتّحدة اإلنمائي 

 .عربيّة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاھة

 
:في ھذا العدد  

 
1...........................مقدمة الناشر  

 
ية بارزة في مجال شخص مقابلة مع
  ..…………………2إدارة الحكم

 
تحضير الموازنة في منطقة الشرق 

 ..…….…3 األوسط وشمال أفريقيا
 
برنامج اإلنفاق العام والمساءلة الماليّة 

)PEFA( 4……………..……… 
 

إصالح إدارة : الجمھورية اللبنانية
 ...……5الماليّة العاّمة في الحكومة

 
ھة الشبكة العربيّة لتعزيز النزا

 ...…6إنجاٌز وتحدٍّ  :ومكافحة الفساد
 

 ......……8أحداث ونشاطات مقبلة
 

8...….……...…. مواقع مختارة   
 

  شخصية بارزة في مجال إدارة الحكم مقابلة مع
 

اإلصالح يحتاج إلى ثقافة تغيير وتأمين  :درس لبنان
  الخدمات

  
 جھاد أزعور معالي وزير المال اللبناني السابق،

  

  خوري. بقلَم رامي ج
  

سلّم حين ت :بيروت
منصب جھاد أزعور 

 مدير إصالح السياسات
في وزارة الماليّة 

، لم 1999اللّبنانيّة عام 
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يكن يتوقّع أّن عمله سيخضع ألصعب امتحاٍن سياسي ممكن 
حرٌب مدّمرة مع إسرائيل  :خالل السنوات العشر التالية

ً مع فصائل محلّيّة وثورة شعبيّة وسلسة  وحرٌب أصغر حجما
صيّات بارزة وصدامات داخليّة متفّرقة من االغتياالت لشخ

ونظام سياسي معطّل لم يلتئم في ظلّه مجلس النّواب طيلة 
أشھر وصدمات في أسعار الطاقة والسلع وسعر صرف 

 .العمالت األجنبية
 

وحين يعود السيّد أزعور في الذاكرة إلى ھذه الحقبة، بما في 
ل من ذلك السنوات الثالث التي شغل فيھا منصب وزير الما

، يرى أّن برنامج إصالح 2007إلى العام  2005العام 
القطاع المالي الذي ساھم بشكٍل كبير في تصميمه وتطبيقه 
نجح بفعل مزيٍج من العوامل تتمحور حول نواة من ثالثة 

 .االلتزام والتواصل واالستمراريّة  :عناصر
  

وت وقال السيّد أزعور مؤّخراً في مقابلتَين أجريتا معه في بير
لم يصمد برنامجنا : "عندما كان وزيراً وفور انتھاء واليته

اإلصالحي في وجه الحربَين وانعدام االستقرار االقتصادي 
بل صمد في وجه المحيط  والتوتّر السياسي الداخلي فحسب،

البالغ الصعوبة ألّن إصالحاتنا سمحت لنظام الماليّة العاّمة أن 
ف، وھذا يتضّمن دفع يستمّر بالعمل حتّى في أحلك الظرو

  ".األجور وجباية الضرائب والرسوم الجمركيّة
 

وھو لمقتنٌع أيضاً أّن القيادة القويّة وااللتزام المستدام من أعلى 
منصٍب في الحكومة شّكال خطوةً أساسيّة، وقد تمثاّل في ھذه 
الحالة بشخص وزير الماليّة السابق ورئيس الحكومة الحالي 

 . فؤاد السنيورة
 
 .إلصالح ليس بمفھوٍم يمكن عرضه وتفسيره بكّل بساطةا"

فأنت بحاجة إلى الرؤيا والقيادة الضروريّة لتحديد أھداف 
واضحة ثّم للنضال في سبيلھا ولدمجھا في وظائف إدارة 

 .، بحسب  قوله"الحكم وعمليّة صنع القرار
أّما الخطوة األساسيّة الثانية فكانت إيصال مفھوم اإلصالح 

موظّفو القطاع  :ع فوائده إلى ثالثة جماھير مختلفة ھيكامالً م
 المؤسساتالعام وھم المحفّز والحارس األساسي للعمليّة؛ 

الحكوميّة األخرى والنّواب الذين يجب أن يطبّقوا ھذه 
  .اإلصالحات؛ والرأي العام الذي سيستفيد منھا

 
ت أنت ستواجه مقاومةً ال محال، سواء في إطار القيام بتغييرا"

روتينيّة أو معالجة مسائل إستراتيجيّة مھّمة كالخصخصة؛ 
فسِّر  !وأفضل دواٍء لذلك ھو التواصل ثّم التواصل ثّم التواصل

للناس أھّمية اإلصالح وكيف سيعّزز الحكم ويخدم الشعب 
متى يستوعب الموظّفون  .ويقّوي البلد ويحّسن حياة أوالدھم

ً لعمليّة الحكوميّون قيمة اإلصالحات، يصبحون حرّ  اسا
 ."فيساھمون في نجاحھا ويحمونھا اإلصالح،

     
إّن التواصل مع الموظّفين ضروري من أجل تغيير ثقافة إجراء 

ويفّسر  .األعمال عبر تغيير عقليّة أولئك الذين يعملون في النظام

السيّد أزعور التغيير األساسي في نظام الماليّة العاّمة منذ بدء 
كتغيير في تحويل التشديد من  1993جھود اإلصالح عام 
إّن البنية "  :فيوضح ھذه المسألة كالتالي .األجھزة إلى البرامج

المكننة، إعادة تصميم  :التحتيّة األساسيّة لإلصالح ھي التالية
العمليّات، تطوير وحدات اإلصالح، التغيير في اإلدارة ومركز 

االتّجاه نحو بعٍد  تمكنّا من .للتدريب يتولّى أمر توليد ثقافة جديدة
جديد، تاركين البنية التحتيّة على صعيد األجھزة، ومشّددين على 

لقد وّجھنا انتباھنا إلى أموٍر كتحسين نوعيّة الخدمات  .البرامج
الثقافة الجديدة  .والحوار مع القطاع الخاّص ومكافحة الفساد

وأصبح اإلداريون المتوّسطون أو  .باتت موجودة اآلن
وقد  لشباب وحتّى المدراء على السّكة الصحيحة،الموظّفون ا

لم يُفَرض ذلك من قبل قائٍد  .اقتنعوا اآلن بأھّمية تحسين الخدمات
 ."بل أصبح جزءاً من إدارتھم اليوميّة ومن ثقافتھم محّدد،

 
ويعتقد السيّد أزعور أّن ھذا ھو السبب وراء صمود عمليّة 

ت السياسيّة، في اإلصالح أمام الحروب المدّمرة واالضطرابا
ومن اإلنجازات المحّددة التي ساعدت البلد على  .وضع لبنان

االستمرار بالعمل في ظّل ظروٍف صعبة، الدمج اإللكتروني 
مع مصرف  الوزارةلكّل الوزارات مع قسم الموازنة، ودمج 

عاّمة أخرى إلدارة  مؤسساتلبنان لبعض المدفوعات ومع 
لم يتوقّف أبداً عن مثالً  قسم الجماركف .الضرائب والجمارك

بفضل نظام المحاسبة  2006العمل خالل حرب العام 
اإللكترونيّة، كما أّن كّل موظّفي القطاع العام حّصلوا رواتبھم 
عبر أنظمة ممكننة مرتبطة بمصارٍف تجاريّة، حتّى حين كانوا 

 .غير قادرين على الوصول إلى مكاتبھم
    

ويقول  .ان االستمراريّة والتناسقأّما العنصر األساسي الثالث فك
السيّد أزعور أّن إصالح ماليّة القطاع العام ليس بخطّة لثالث 

بل ھو عمليّة مستمّرة تبني على  .سنوات لھا بداية ونھاية
إنجازات األسالف وتحتاج إلى مراقبة وتعديالت منتظمة، 

 .باإلضافة إلى التنسيق بين الوحدات الحكوميّة المختلفة
 

، بما "يمكن عكس أي تغيير"السيّد أزعور متجھّماً أنّه ويلحظ 
وأفضل طريقة " .فيه اإلصالحات الناجحة في القطاع العام

مثل الفعاليّة  –لتأمين استمرار اإلصالحات بتحقيق أھدافھا 
من  والحدوالعدالة والخدمة األفضل واالزدھار االقتصادي 

 .مؤّسساتيّة القويّةھي عبر إرساء العمليّة باآلليّات ال –الفساد 
ھذا ويولِّد وعي الموظّفين عنصر القبول؛ وحين يشعرون 

 ً  ."بأنّھم يمتلكون العمليّة، سيحمونھا حتما
 

يلحظ السيّد أزعور أّن جھد اإلصالح األّولي تطلّب ترجمة 
األھداف والبرامج العريضة إلى خطّة عمل وھي بدورھا 

ومؤّشرات أداء  تحتاج إلى مبادرات وأعمال وأنشطة محّددة"
 ." أساسيّة يمكن قياسھا ضمن برنامج تطبيق واضح

 
ومن العناصر المھّمة التي سمحت لإلصالحات الماليّة 
اللّبنانيّة بالصمود أمام حروب البلد وعواصفه السياسيّة، 
استحداث وحدات صغيرة مسؤولة عن متابعة تطبيق البرنامج 
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وزارة  15في أكثر من 
ووازت ھذه  .ومؤسسة

لوحدات ثالث لجان بين ا
الوزارات تولّت أمر 
 .التنسيق عبر القطاع العام

وقد سمحت ھذه التركيبة 
للحكومة بترجمة جدول 
أعمال إصالحي واسع إلى 

 .أعمال محدَّدة
  
وقد أوَضح السيّد أزعور 

لدينا اآلن أكثر من "التالي 
في القطاع االجتماعي % 40مبادرة مختلفة، بما فيھا  300
الميدانين االقتصادي والمالي والباقي في البنية  في% 36و

 ."التحتيّة والخصخصة
 

ومن عناصر النجاح األخرى نسج تحالفات وعالقات جديدة 
مع القطاع الخاّص ومجموعات المواطنين والتجّمعات 

ثّم يَذكر أزعور أن الھّوة  .المھنيّة والمنظّمات غير الحكوميّة
ً أمام التغيير، فكان بين الدولة والمجتمع شّكلت عائق ً أساسيّا ا

من الضروري إرساء الحوار والشراكات لتحويل التشكيك 
 . إلى تعاون

 
ولكّن ھذه العمليّة لم تكن سلسة في كّل المراحل وقد تّم تحديد 

ومن  .العديد من نقاط الضعف والمعّوقات التي يجب مكافحتھا
خاّصةً  المساءلة غير الكافية التي واجھناھا كانتالمشاكل 

ويشّكل العدد القليل  .غير ملتئمحين كان مجلس النّواب 
للمدراء على المستوى المتوّسط نقطة ضعف أخرى تحتاج 

أّما نقطة  .مسألَتَي التوظيف والتدريبمن خالل إلى حلٍّ 
الضعف الثالثة فھي العمليّة التشريعيّة التي تستغرق الكثير 

ً أھداف من الوقت أو التسويات السياسيّة التي  تذّوب أحيانا
باإلضافة إلى أّن بعض الموظّفين متأّخٌر بالمقارنة  .اإلصالح

فكان من  .مع البعض اآلخر في اعتماد عقليّة إصالح وتغيير
الصعب تحقيق اإلصالحات التي تحتاج إلى التنسيق بين 
وزارات مختلفة في بعض الحاالت، أي حين لم تكن ملكيّة 

ومن  .ن القيادة شفّافةً بين األقرانالعمليّة واضحة كما لم تك
نقاط الضعف األخرى فرض االنضباط على نحو غير 

 الريعيمتناسق في الحاالت حيث جعل التصّرف السياسي 
 .من تطبيق القانون مھّمةً صعبة

 
الفائتة عرفت 15السنوات الـ "ويختم جھاد أزعور مؤّكداً أّن 

ي، ويمكننا أن النجاحات واإلخفاقات في مجال العمل اإلصالح
 ."نتعلّم من كليھما

 
ولكن ما ھو الدرس األوحد واألكبر الذي استقاه السيّد أزعور 

 من تجربته؟
 

عليك أن تصّر وتوّسع "
طموحك باستمرار؛ وإالّ يصبح 
اإلصالح مجّرد إعادة تصميم 
للعمليّات وتغيير لبعض 

يجب فھم السبب  .اإلجراءات
وراء المكننة أو إعادة تصميم 

ليّات أو إعادة تنظيم العم
فھذه ليست  .المؤّسسات
بل ھي األدوات من  -اإلصالح 

اإلصالح ھو  .أجل تحقيقه
تحسين الطريقة المعتمدة 
للتعامل مع عمالئك وزيادة 
فعاليّة مؤّسستك واالستثمار في الموارد البشريّة واستحداث 

ه وبأنّ  - ثقافة داخليّة تقنع الشعب بأنّه عامل مشارك في التغيير 
 .قائد

 تحضير الموازنة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 
 بقلم مارك اھرن

 
باستثناء بعض البلدان، يشّكل اإلصالح في تحضير الموازنة 

ومتى   .تطّوراً جديداً في المنطقة حيث تسيطر الطُرق التقليديّة
ً ما تظھر الرغبة باالنتقال إلى  توفّر االھتمام باإلصالح، غالبا

وخاّصةً في ما يتعلّق بإعداد  - اد التقنيّات العصرية بسرعة اعتم
ولكّن ھذه التقنيّات لن تنجح إالّ إذا اعتُِمدت أّوالً  .موازنة األداء

 .مجموعة من التحسينات األساسيّة في ما يتعلّق بنظام الموازنة
مجاالت إصالح مھّمة من أجل  3سأرّكز في ھذا المقال على 

 .ات في المنطقةتحسين إعداد الموازن
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 مثل البدء بمشروعٍ (البلدان، تُتّخذ قرارات اإلنفاق 
طوال السنة، فتشكل الموازنة فيھا ) جديد أو تعديل األجور
ً لجمع ھ ً سنويّا وھكذا تؤخذ القرارات الفرديّة   .ذه النفقاتتمرينا

 بال تقدير وقعھا على ماليّة الحكومة وغالباً ما ال تُدَرس 
 

ولكن كما يعرف أي شخٍص  .الخيارات البديلة بالشكل الكافي
يدير ماليّته الشخصيّة، يمكن لقرارات اإلنفاق الصغيرة التي 

 .تُتّخذ بشكٍل مستقّل أن تتحّول إلى مشكلة كبيرة
 

الموازنة تحاول تقنيّات إعداد الموازنة العصريّة أن تجمع بين 
، وأن تعتمد على تقييم لما يمكن إنفاقه نظراً السياسات وضعو

أخذت مصر واألردن ھذه   .لديون الحكومة أو أھدافھا األخرى
فأّسستا وحدات في وزارة الماليّة قادرة الفكرة بعين االعتبار 

 .على تحضير إطار عمٍل شامل إلعداد الموازنة في بداية العمليّة
ويحاول كّل من لبنان وفلسطين استخدام سقف للموازنة من أجل 
 .ربط إطار عملھا بعمل التحضير التفصيلي لوحدات اإلنفاق

مة إذا ما ويمكن لھذه الخطوات أن تحّسن إدارة حسابات الحكو
توافرت اإلرادة إلدخال القرارات السياسيّة الكبيرة ذات النتائج 

  .على مستوى اإلنفاق ضمن عمليّة إعداد الموازنة

 جيةانّتإلاموازنة الودمج عمليّتي الموازنة الجارية 

 
فيما دمجت المملكة المتّحدة وفرنسا إدارة الموازنة الخاصة 

ي منذ سنوات عديدة، استمّرت باإلنفاق الجاري واإلنفاق اإلنتاج
عّدة بلدان في المنطقة بالعمليّات المنفصلة التي ورثتھا من ھذين 

 اإلنفاق اإلنتاجيمع العلم أّن فصل العمليّات بين  .البلدين
ً أمام إدخال موازنة األداء، التي  واإلنفاق الجاري يشّكل عائقا

) واإلنتاجيّةالجارية (تتضّمن تقييم األداء مقابل الكلفة الكاملة 
وقد عانت عّدة بلدان أيضاً من مشاكل في حاالت  .لنشاٍط معيّن

لم تؤخذ فيھا كلفة مشروع إنتاجي في عين االعتبار إالّ عند 
  .إكمال ھذا المشروع

 
ال يشّكل دمج عمليّتَي اإلنفاق الجاري واإلنتاجي اإلصالح 

يتضّمن تغييراً  األكثر تعقيداً، ولكّن اإلداريّين يقاومونه بشّدة ألنّه
 ً سوريا ھي من البلدان القليلة في المنطقة التي دمجت  .مؤّسسيا

ً عبر نقل مسؤوليّة موازنة رأس المال من  إدارة الموازنة رسميّا
إالّ أنّه من المھّم أن يحصل  .ھيئة تخطيط الدولة إلى وزارة المال

الدمج ليس فقط على مستوى الوكاالت المركزيّة ولكن أيضاً 
تشكيل قسٍم واحد يضّم قسَمي التخطيط والمال المنفصلين عبر 

 .ضمن وحدات اإلنفاق

 تعزيز تصنيف الموازنة

 
تحّدد نوعيّة تصنيف الموازنة فائدة المعلومات المتوفّرة لصانعي 
القرار، باإلضافة إلى الفرص لنقل المسؤوليّة إلى وحدات 

اً من البلدان ومن المفاجئ في ھذا اإلطار أّن عدداً كبير .اإلنفاق
ً مھيكالً بشكٍل رديء،  ً اقتصاديّا في المنطقة كان يعتمد تصنيفا

 
برنامج اإلنفاق العام والمساءلة الماليّة 

)PEFA(  
 

 ديفيد بغز بقلم
 

برنامج اإلنفاق العام والمساءلة الماليّة ھو برنامج متعّدد 
الوكاالت برعاية وتطوير البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي والمفّوضيّة األوروبيّة ووزارة التنمية الدوليّة 

ة الفرنسيّة ووزارة الشؤون البريطانيّة ووزارة الخارجيّ 
 .االقتصاديّة السويسريّة والشراكة اإلستراتيجيّة ألفريقيا

 
قياسي ميھدف ھذا البرنامج إلى تأمين تقييم موضوعي و

. ومقبول دوليّاً ألداء أنظمة إدارة الماليّة العاّمة في بلٍد معيَّن
يمكن االطاّلع على منھجيّة برنامج اإلنفاق العام والمحاسبة 

متوفّر (لماليّة في إطار عمل قياس أداء إدارة الماليّة العاّمة ا
ويرتكز  ).www.pefa.orgبلغات مختلفة على موقع 

مؤّشر أداء عالي المستوى يغطّي نظام  28البرنامج على 
مؤّشرات تعنى بتفاعل  3إدارة الماليّة العاّمة في بلٍد معيّن و

ھات المانحة مع عمليّة الموازنة في البلد ونظام إدارة الج
وتعطي تقييمات برنامج اإلنفاق العام  .الماليّة العاّمة

والمساءلة الماليّة صورة عن فعاليّة أنظمة إدارة الماليّة 
العاّمة في فترة محّددة من الزمن وتسمح بالتالي بتحديد 

ة جيّدة لقياس مجاالت األولويّة في اإلصالح كما توفّر قاعد
 .التحّسن فيھا مع الوقت

 
كّل أشكال اإلدارة الماليّة في  28تغطّي مؤّشرات األداء الـ 

موثوقيّة : وھي تُجَمع في األبعاد الستّة التالية .الحكومة
الميزانيّة؛ الشموليّة والشفافيّة؛ إعداد الموازنة على أساس 

المحاسبة السياسات؛ التوقّعية والضبط في تنفيذ الموازنة؛ 
توَضع  .والتدقيق الخارجيانوالتسجيل والتبليغ؛ الفحص 

العالمة لكّل مؤّشر بحسب سلّم تقدير من أ إلى د، حيث 
ً و  )أ(تمثّل عالمة  ً  )د(أداًء قويّا على كّل  .أداًء ضعيفا

 .التقييمات أن تؤّمن اإلثبات المالئم لتبرير العالمة المعطاة
شكٍل متساٍو على األنظمة وبما أّن إطار العمل يُطبَّق ب

المتقّدمة وعلى تلك في طور النمو، يُتوقَّع أن تكون 
عالمات البلدان التي ال تزال في المراحل األولى من إدارة 
 .الماليّة العاّمة متدنّية في ما يتعلّق بالعديد من المؤّشرات
 3ومن أجل مراقبة التقّدم مع الوقت، تُعتبَر دورة من 

 .ةً مناسب فترةسنوات 
 

تقييماً حول العالم في إطار  80يُذكر أنّه تّم إجراء أكثر من 
في منطقة الشرق  .برنامج اإلنفاق العام والمحاسبة الماليّة

ا واألردن األوسط وشمال أفريقيا، أنتِجت تقارير لسوري
والعمل جاٍر حالياً  .والعراق واليمن ةوالضفّة الغربيّة وغزّ 

خطَّط للقيام بمثل ھذه على ھذا الصعيد في المغرب ويُ 
  .التقييمات السنة المقبلة في تونس ومصر
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فكان يمزج مثالً بين كلفة إدارة وحدة إنفاق والتحويالت التي 
كذلك نظّمت عّدة  .كانت تقوم بھا الوحدة نيابةً عن الحكومة

بلدان الموازنة على أساس النشاط العملي، من دون اعتماد 
  .د موازنة كّل وحدة إنفاق بوضوحتصنيف إداري يحدّ 

 
ً في السنوات األخيرة مع إصالحات  وكان التطّور واضحا
كبيرة للتصنيف االقتصادي في السودان واليمن ومصر 

ً بين ناوقد خلقت ھذه اإلصالحات ت .والعراق وغيرھا سقا
التصنيف وھيكليّة كتيّب صندوق النقد الدولي حول 

، كما حّسنت في 2001ام إحصاءات الحكومات الماليّة لع
ولكن ھناك حاجة  .بعض األحيان فھم الموازنة بشكٍل كبير

من أجل تعزيز التصنيف اإلداري  اتللمزيد من اإلصالح
وألّن  .لتصبح المسؤولية واضحة في ما يتعلّق بإنفاق الموازنة

إصالح إعداد موازنات 
األداء يُرافَق عادةً 
بتفويض لسلطة اإلنفاق، 

يحّدد  من المھّم أن
التصنيف بوضوح وحدة 

 .اإلنفاق المسؤولة
 

 الجمھورية اللبنانية
إصالح إدارة الماليّة 
  العاّمة في الحكومة

 
 روبير أبو جوده بقلم

 
لقد واجھت الحكومة 

ً عدداً من التحّديات المھّمة التي قلّلت من  اللبنانية تاريخيّا
ار العمل فإط .قدرتھا على إدارة ماليّتھا بصورة فاعلة وناجعة

القانوني إلعداد الموازنة وتطبيقھا يقوم على قانون العام 
سنة  45حول المحاسبة العاّمة، الذي عمره أكثر من  1963

ً من ممارسات إدارة العاّمة العصريّة  الماليّة وال يتضّمن أيا
وقد أّخر  .التي أدخلتھا الحكومات خالل العقدين الماضيَين

 .يق اإلصالحات المھّمةغياب قانون موازنة عصري تطب
فالحكومة ما زالت تعتمد على قانون الموازنة السنويّة 

نتيجةً  .الموازنة وھيكليّتھا مشاريعللتعليمات حول محتوى 
من األسفل  ةتخصصمالوزارات اللذلك، يستمّر بناء موازنات 

إلى األعلى بال أي رابط مع أھداف االقتصاد الكلّي ومن دون 
   .للموازنةسقوف صارمة محّددة 

 
ً نطاق الموازنة وشموليّتھا،  ومن المشاكل المھّمة أيضا

في المائة من إنفاق الحكومة يتّم خارج إطار  19فحوالي 
ً من  .الموازنة المعتمدة وال تُعتبر األجزاء الممّولة خارجيّا
جزءاً الھيئات الحكوميّة المختلفة  الذي تنفّذهاالستثمار العام 

إضافةً  .ما تّمت مناقشتھا في البرلمانمن موازنة الحكومة ك
إلى ذلك، ال يحتوي قانون الموازنة على أي معلومات حول 

المستقلّة العاّمة، التي تعمل خارج  المؤّسساتالمالي  الوضع

ھي لن تمن مشروع إنتاجي أي فإنلذا، .إطار الموازنة العاديّة
  .موازنة عمليّات وصيانة موافَق عليھا بشكٍل تلقائييولّد 

 
إذاً، يجب تعزيز بيئة الضبط العاّمة ضمن تطبيق الموازنة 

فديوان المحاسبة اللبناني ال يستوفي معيار  .ومراقبتھا
االستقالليّة كما تحّدده الممارسات الدوليّة وال يخضع لتدقيقات 

بيانات  دقةتسمح للمدقّق بالتعبير عن رأيه حول مدى 
ى ذلك، ما من وجود إضافةً إل .الحكومة الماليّة السنويّة

لوظيفة التدقيق الداخلي وتخضع دورة تطبيق الموازنة إلى 
  .ضوابط معقّدة ومتكّررة لمعالجة عمليات الدفع

ومن العوامل التي أبطأت من عجلة اإلصالح، الواقع 
السياسي المتمثّل بحكومة ائتالفية في ظّل نظام متفّسخ مكّون 
من أحزاب سياسيّة 
متعّددة فاعلة في 

لبرلمان، والتسويات ا
التي ال مفّر منھا من 
أجل التمّكن من 

نتيجةً لذلك،  .الحكم
علقت قوانين مھّمة 

لسنواٍت (في البرلمان 
 ً ، منھا قوانين )أحيانا

جديدة ومنھا تعديالت 
للقوانين الموجودة، 
ولم تتمّكن الحكومة 
من الخروج من ھذا 

  .المأزق

الجھات المانحة  على الرغم من ھذه التحّديات، ومع دعم
المختلفة بما فيھا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تمّكنت 
الحكومة من إدخال بعض اإلصالحات التي ال تحتاج إلى 

وقد رّكزت ھذه اإلصالحات على  .تعديل القوانين الموجودة
إلى تعزيز الموازنة عبر تضمين تحويالت الخزينة 

ضمين ضميمة في مستقلّة في الموازنة وتال المؤّسسات
الموازنة السنويّة تسلّط الضوء على المشاريع التي تمّوّ◌لھا 

وقد سمح ذلك للموازنة بأن تصبح أداةً  .مصادر أجنبيّة
لإلبالغ عن كّل نشاطات الحكومة ومراقبتھا، كما سھّل من 

  .جھود البرلمان لمراقبة إجمالي نفقات الحكومة

ل اآلن كّل رواتب موظّفي القطا ع العام بواسطة النظام وتُحوَّ
المصرفي عبر الودائع المباشرة، فيما كان ھذا الدفع الشھري 

 الوھميينوقد جرى تحديد الموظّفين  .يتّم نقداً في السابق
 4وُشطبوا من جدول الرواتب، مّما أّدى إلى توفير حوالي 

 ً    .ماليين دوالر شھريّا

ز نظام إعداد التقارير وتّم إطالق التقارير الشھريّة حول  ُعزِّ
ويُحسَّن ھذا  .وضع الحكومة المالي ومستويات الدين

ً عبر تطوير وحدة ستعّد التقارير حول  اإلصالح حاليّا
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الممّولة عبر الموازنة أو من مصادر  اإلنتاجيّةالمشاريع 
وقد زاد ذلك من الشفافيّة في صياغة التقارير حول  .أجنبية

لبرلمان من أجل مراقبة الموازنة ووفّر أداةً للرأي العام وا
  .النفقات العاّمة خالل السنة الماليّة

لكن على الرغم من اإلصالحات المذكورة آنفاً، ال تزال 
الطريق طويلة أمام الحكومة اللبنانيّة للتوّصل إلى نظام إدارة 

ويجب أن ترّكز الموجة المقبلة من  .ماليّة عاّمة فّعال وشفّاف
نة وتطبيقھا وضبطھا وعلى اإلصالحات على إعداد المواز

المحاسبة وإدارة الخزينة وإعداد التقارير الماليّة وتنمية 
كما على  ،ةتخصصالموالوزارات القدرات في وزارة الماليّة 

وال يزال إصالح المدقّق الخارجي  .إطار العمل القانوني
   .الفوري ماھتمالمحاسبة، تحّدياً يتطلّب اال للدولة، أي ديوان

 
ذا الھدف، أتّم البنك الدولي تحضير منحٍة لمعالجة من أجل ھ

مسألة إعداد الموازنة عبر إدخال التخطيط لعّدة سنوات 
وتعزيز بيئة الضبط وإدارة ديون الدولة بشكٍل أفضل عبر 

يُذَكر ( .تأسيس وحدة عصريّة إلدارة الدين في وزارة الماليّة
ھي من أّن نسبة دين لبنان مقابل إجمالي الناتج المحلّي 

كما تُبَذل الجھود لتطوير خطّة تواصل من  ).األعلى في العالم
أجل تنسيٍق أفضل للعمل بين الجھات المانحة المختلفة التي 

 .تساعد الحكومة اللبنانية
 

  :الشبكة العربيّة لتعزيز النزاھة ومكافحة الفساد
 إنجاٌز وتحدٍّ 

 
 وسيم حرب وأركان السبالني  بقلم

 
 كم في الدول العربيةبرنامج إدارة الح

 المكتب اإلقليمي للدول العربيّة
 برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي

 
بعد أشھٍر من التخطيط 
والتشاور المكثّف، اجتمع 

 60ممثّلون رفيعو المستوى لـ
دولة  17ھيئة حكوميّة من 
 مؤّسساتعربيّة، بما فيھا 

ولجان مكافحة الفساد وھيئات 
العدل والتنمية اإلداريّة والمجالس  التدقيق والتفقّد ووزارات

يوليو /تّموز 30في ) األردن(القضائيّة العليا، وذلك في عّمان 
الشبكة العربيّة لتعزيز النزاھة لإلعالن عن تأسيس  2008

 ).ACINET( ومكافحة الفساد
 

يُتوقَّع من الشبكة العربيّة لتعزيز النزاھة ومكافحة الفساد أن 
منتدًى ) أ: (ة العربيّة لمكافحة الفساد بـتزّود الھيئات الحكوميّ 

دائم لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب حول المسائل 
منّصة إقليميّة لدعم الجھود ) ب(المتعلّقة بمكافحة الفساد و

الوطنيّة الھادفة إلى تطبيق الممارسات الفضلى والوثائق ذات 

األمم  الصلة على الصعيد اإلقليمي والدولي، وخاّصةً اتّفاقية
 . المتحدة لمكافحة الفساد

 
 وستُدَعم ھذه الشبكة من برنامج إدارة الحكم في الدول العربيّة 
التابع لبرنامج األمم المتّحدة اإلنمائي باإلضافة إلى شركائه 
أي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومكتب األمم المتّحدة 

  .ةالمعني بالمخّدرات والجريمة وجامعة الدول العربيّ 
 

كما ستقوم بدعم الشبكة العربية لتعزيز النزاھة ومكافحة 
الفساد شبكةُ موازية مؤلّفة من برلمانيّين وممثّلين لجھات غير 
حكوميّة بما فيھا منظّمات المجتمع المدني والقطاع الخاّص، 
التي ستتشاور معھم الشبكة العربية وتجتمع بھم مّرة في السنة 

ًى سنوي منظَّم من أجل تعزيز على األقّل في إطار منتد
مكافحة الفساد وتشجيع النزاھة والشفافيّة والمساءلة في 

يُذَكر أّن ھذه الشبكة الموازية ھي قيد  .المنطقة العربيّة
اإلنشاء ويُتوقَّع أن يجمع المنتدى السنوي األّول الشبكتَين معاً 

  .2009في منتصف العام 
 

ساد رغبة الدول العربيّة تكّرس الشبكة العربيّة لمكافحة الف
باالضطالع بدوٍر أنشط في المعركة العالميّة ضّد الفساد وھي 
ً من الحكومات  تؤّمن إطار عمل إقليمي غير مسبوق مدعوما
للتعامل مع مسألة الفساد في الدول العربيّة الحّساسة والمعقّدة 

دة 3ويعود فضل إنجازھا إلى    :عوامل محدِّ
  

  سنوات من  3على نتائج أكثر من أّوالً، إنّھا تعتمد
السياسات الھادف إلى تحقيق نتائج  حول حوار

مبادرة اإلدارة الرشيدة ملموسة وذلك في إطار عمل 
ومبادرات شبيھة لخدمة التنمية في الدول العربية 

أخرى بما فيھا برنامج استثمار منطقة الشرق 
 االقتصادي التعاون األوسط وشمال أفريقيا ومنظّمة

مية، التي ساھمت في بناء واستدامة شبكات والتن
ً في اإلصالح العربي  غير رسمية للمضي قدما
وساعدت الحكومات على التعّرف إلى تحّديات 
اإلصالح الشائعة مع تصميم الحلول المناسبة 

 .وتطبيقھا
 
  ثانياً، تعتمد الشبكة العربيّة لتعزيز النزاھة ومكافحة

يّة الواضح بأّن الفساد على اعتراف الحكومات العرب
الفساد ھو عائق أساسي لإلصالح والتنمية وأنّه من 

 بذل جھٍد جّدي ومنسَّق من جانبھاالضروري 
لمواجھة ھذه الظاھرة المعقّدة والخطرة بطريقٍة 

 ً  .أكثر فعاليّة وتماسكا
 

  ثالثاً، تعتمد الشبكة على الملكيّة الناشطة للحكومات
ً في العربيّة المشاركة التي أظھرت التز ً استثنائيّا اما

العمليّة والتي سّمت ممثّلين رفيعي المستوى 
أشھر  7ودعمتھم وقد عمل ھؤالء بدورھم مّدة 
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وھي  اإلجرائيّة وقواعدھاالشبكة  ميثاق لتطوير
  .الوثائق القانونيّة التي تنظّم ھيكليّة الشبكة ووظائفھا

  
لفساد وھكذا، تظھر الشبكة العربيّة لتعزيز النزاھة ومكافحة ا

كخطوة ملموسة من الحكومات العربيّة التي التزمت بالتحديث 
والتنمية واإلصالح خالل القّمة العربيّة السادسة عشرة التي 

إالّ أّن مواجھة التحّدي صعبة  .2004ُعقدت في تونس عام 
فمسألة تحويل ھذا االلتزام السياسي  .وما زالت تستلزم الكثير

عم التقني والمالي المستدام من إلى نتائج ملموسة تتطلّب الد
قبل الحكومات العربيّة، والجھات المانحة والمؤّسسات 

لك، يتطلّب كسب ثقة إضافةً إلى ذ .اإلقليميّة والدوليّة المعنيّة
وھو تحدٍّ كبير لصانعي اإلصالح، التحقيق  الرأي العام،

العاجل للنجاحات الملموسة، ألنّه كما قال أحد المتحّدثين 
ين في المؤتمر اإلقليمي في عّمان أمام األعضاء الموقّر

  ".ال شيء ينجح مثل النجاح" :المؤّسسين للشبكة
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 17 -20 المؤتمر العالمي الثالث : 2008نوفمبر /تشرين الثاني

مر سيرّكز المؤت .الكويت العاصمة، الكويت .للبرلمانيّين ضّد الفساد
على دور البرلمانيّين في إطار اتّفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 .وعلى تطبيقھا واإلشراف على ھذا التطبيق بشكٍل فّعال
 campbme@gopacnetwork.orgو 

k.orgwww.gopacnetwor 
 
 

 مواقع مختارة
 

موقع إدارة الحكم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع 
 :للبنك الدولي

governance-http://www.worldbank.org/mena 
 

 :موقع إدارة الحكم العام التابع للبنك الدولي
http://www.worldbank.org/governance 

 
 :للبرلمانيين ضّد الفسادالمنظّمة العالميّة موقع 

 www.gopacnetwork.org 
 

  www.pefa.org :موقع اإلنفاق العام والمساءلة المالية
 

 :شبكة مكافحة الرشوة واالمتثال :الدولية TRACEمنظّمة 
www.traceinternational.org 

 

لالشتراك أو تغيير االشتراك، يُرجى االّتصال بالشخص 
 :المعني

  ليدا بتديني  السيدة
 ية واالقتصاديةوحدة التنمية االجتماع

 أفريقيا مكتب نائب الرئيس لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
 البنك الدولي

1818 H. Street N.W. 
Washington, D.C. 20433 

1+ (202) 458-4937 
+1)202( 477-0432 :فاكس  

 
lbteddini@worldbank.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 أحداث ونشاطات مقبلة
 
 6-8 القّمة األوروبيّة السنويّة الثانية . 2008أكتوبر /تشرين األّول

ينظر المؤتمر في كيفيّة التخفيف من خطر  .الھاي، ھولندا .لمكافحة الفساد
وذلك بالتعاون  .الفساد في الشركات عبر قواعد أخالقيّة وإدارة امتثال فّعالة

  ).CIPE(ركز المشروعات الدوليّة الخاّصة مع ممثّلين للبنك الدولي وم
 ross.vincent@ethicalcorp.comو www.ethicalcorp.com  

 
 8-10 حول المؤتمر الدولي الثالث  :2008، األول تشرين/أكتوبر

مسؤولية الشركات وإدارة " -االجتماعية للقطاع الخاص المسؤولية
في كليّة إدارة األعمال منتدى األعمال والمجتمع  .برلين ألمانيا ".الحكم

يتوجه المؤتمر إلى . Humboldt-Universitat جامعة ھامبولدت  -
أصحاب المھن والعلماء والممثلين الحكوميين والمنظمات غير 

ً إلى مناقشة التحديات الجديدة الحكومية والمنظمات األخر ى، سعيا
  . واستعراض األبحاث الجارية وإيجاد الحلول المشتركة

 berlin.de-schwerk@wiwi.huوberlin.de-www.wiwi.hu  
 
 
 23 في  أمانة السر ورشة عمل حول: 2008أكتوبر /تشرين األّول

فندق جميرا  .الممارسات األساسيّة في حوكمة الشركات: الشركات
ھدف المؤتمر  .أبراج اإلمارات ، دبي، اإلمارات العربيّة المتّحدة

تطوير المعرفة والكفاءات الضرورية لتأمين فعاليّة ممارسات مجلس 
 . ارسات الفضلى العالميّةاإلدارة وكونھا تتّخذ نقاط إرشاديّة من المم

 info@hawkamah.orgوwww.hawkamah.org . 
 
 30 المؤتمر : 2008نوفمبر، /تشرين الثاني 2-أكتوبر/تشرين األّول

سيبحث المؤتمر  .أثينا، اليونان :الدولي الثالث عشر لمكافحة الفساد
في دور الفساد وإدارة الحكم من حيث العوامل االجتماعيّة والسياسيّة 

 .والبيئيّة
 iacc@transparency.org و www.transparency.org  
 
 6 ت فيياقخالاألمؤتمر بناء ثقافة : 2008تشرين الثاني،  /نوفمبر 

دبي، اإلمارات  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة المؤسسات الوطنية
في   ياتقخالاأل مؤتمر كافة نواحي ثقافةالسيتناول  .العربية المتحدة

المؤسسات وإدارة االلتزام بالقوانين لدى كبريات مؤسسات القطاعين 
كما سيتناول الممارسات . ربية المتحدةالعام والخاص في اإلمارات الع

المتعلقة بإدارة ثقافة المؤسسات الوطنية في اإلمارات العربية المتحدة 
 .وعالقتھا بنجاح المؤسسات

info@datamatixgroup.com و 
amatixgroup.comwww.dat 
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يعبّر مضمون ھذه الصحفات عن آراء واضعيھا الخاصة وال يعكس بالضرورة وجھة نظر البنك الدولي ومجلس  :إخالء مسؤولية
 .إدارته أو إدارته


