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و

شكر وتقدير

يتوجه املؤلفون بالشكر إىل جهاد أزعور وتانوس أرفانيتيس على إرشاداتهما املستفيضة ،وإىل
سوبير الل ،وتالين كورنشِ ليان ،ويوها كاهكونن ،والزمالء يف إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى،
وكذلك ديفيد كودي ،وماورا فرانشيزي (إدارة شؤون املالية العامة) ،على ما أثروا به الدراسة من
تعليقات واقتراحات .كذلك يعرب املؤلفون عن امتنانهم لكل من ليلى أزور على ما قدمته من مساعدة
يف اإلنتاج ،ونيكوالس مومبريال على مشورته يف جمال التواصل ،وهدى براده لدورها يف التحرير.
وقد تشاور خبراء الصندوق مع خبراء يف البنك الدويل ،واليونيسيف ،ومنظمة العمل الدولية ،وتتضمن
هذه الدراسة اآلراء التي أدلوا بها يف هذا السياق.

ز

ملخص ٍ
واف

شهدت النتائج االجتماعية-االقتصادية يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى حتسنا كبيرا على مدار
العقدين املاضيين .فقد حققت كل بلدان املنطقة تقريبا مكاسب يف نتائجها الصحية والتعليمية.
وباستثناء البلدان املتأثرة بالصراعات ،كانت هذه املكاسب أكبر بوجه عام مما حققته االقتصادات
النظيرة خارج املنطقة .ويف الوقت نفسه ،كان جلائحة كوفيد 19-تأثير سلبي كبير على مستوى
العامل ،ومل َت ْسلَم منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى من هذا التأثير.
وبالرغم من التقدم الذي حققته املنطقة سابقا ،فهي ال تزال تواجه التحدي احملوري املتمثل
يف حتسين األوضاع االجتماعية وتعزيز النمو االحتوائي .فحتى قبل جائحة كوفيد ،19-كانت
اآلفاق االقتصادية ُعرضة للمخاطر من جراء املستوى املرتفع واملتزايد من عدم املساواة
من الناحية االقتصادية وفيما بين اجلنسين ،وارتفاع بطالة الشباب ،والصراعات الداخلية،
والتحركات الكبيرة لالجئين ،وكلها أمور أكدت أهمية بذل جهود على مستوى السياسات من
أجل تعزيز الفرص للجميع وحتقيق «أهداف التنمية املستدامة» ) (SDGsالتي حددتها األمم
املتحدة .وجاءت اجلائحة لتزيد من جسامة هذه التحديات و ُتب ِرز احلاجة امللحة لزيادة اإلنفاق
االجتماعي ،وال سيما اإلنفاق على الصحة واحلماية االجتماعية ،من أجل إنقاذ األرواح وحماية
الفئات األشد هشاشة.
ومن املفهوم على نطاق واسع أن اإلنفاق االجتماعي من األدوات األساسية التي تستخدمها
السياسات لدعم النمو االحتوائي وتشجيعه .ويمكن أن يكون لإلنفاق االجتماعي دور جوهري يف
حتسين رفاهية املواطنين وإمكاناتهم االقتصادية ،وكذلك يف حماية الفئات الهشة كما اتضح
أثناء أزمة كوفيد .19-ومن املمكن أيضا أن يؤدي دورا يف تعزيز النمو على املدى الطويل واحلد
من الفقر وعدم املساواة .ومن املهم ضمان وجود مستوى مالئم من اإلنفاق احلكومي على الصحة
والتعليم واحلماية االجتماعية وحتسين كفاءة هذا اإلنفاق ،حتى يتسنى بناء قوة عمل منتجة
وسليمة صحيا ،وتكوين جمتمع احتوائي بشكل أعم.
وتبحث هذه الدراسة يف دور اإلنفاق االجتماعي يف حتسين النتائج االجتماعية-االقتصادية
يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى .وعلى وجه التحديد ،تتناول الدراسة التساؤالت التالية:

ط
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( )1ما حجم اإلنفاق االجتماعي يف املنطقة؟ ( )2ما مستوى النتائج االجتماعية-االقتصادية يف
بلدان املنطقة؟ ( )3ما مدى أهمية اإلنفاق االجتماعي كمحدِّد لهذه النتائج؟ ( )4ما مدى كفاءة
اإلنفاق االجتماعي يف املنطقة؟
وفيما يلي االستنتاجات األساسية:
•	رغم ما حققته بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى من تقدم ملحوظ يف العقود األخيرة ،فهي
ال تزال متأخرة عن البلدان النظيرة يف العامل من حيث النتائج االجتماعية-االقتصادية ،كما أنها
يف مرتبة أقل من حيث مستويات اإلنفاق االجتماعي احلكومي.
•	من املمكن أن يكون لإلنفاق احلكومي على التعليم والصحة واحلماية االجتماعية أثر ملموس على
النتائج االجتماعية-االقتصادية .فعلى وجه اإلجمال ،تشير استنتاجات الدراسة إىل أن زيادة
اإلنفاق االجتماعي بنسبة  %10للفرد يمكن أن تسد حوايل  %65-20من فجوة «دليل التنمية
البشرية» ) (HDIبين بلدان املنطقة ونظرائها على مستوى العامل.
•	هناك فجوة أكبر يف النتائج بين بلدان املنطقة ونظرائها على مستوى العامل مقارنة بفجوة
اإلنفاق ،مما يشير إىل أن حجم اإلنفاق االجتماعي ليس وحده ما يحتاج إىل تعزيز ،بل كفاءة
هذا اإلنفاق أيضا .وتشير استنتاجات دراستنا التجريبية إىل أن زيادة كفاءة اإلنفاق يف املنطقة
لتصل إىل احلدود العاملية من املمكن أن تزيل ثلث فجوة «دليل التنمية البشرية» — دون أي
زيادة يف املصروفات.

•

وترتبط كفاءة اإلنفاق ارتباطا وثيقا بمؤشرات القدرات املؤسسية واحلوكمة.

وبالرغم من أن هذه الدراسة تستخدم تعريف «اإلنفاق االجتماعي» املتعارف عليه ،فإن
األشكال األخرى من اإلنفاق على الصحة والتعليم ودعم الدخل لها أهميتها أيضا يف حتديد
النتائج االجتماعية .وتشمل أشكال اإلنفاق تلك املصروفات اخلاصة التي تنفقها األسر ،والنشاط
اخليري ،واملشروعات املمولة من املعونة األجنبية غير املدرجة يف امليزانية .وقد يكون هناك
مك ِّون اجتماعي أيضا يف جوانب أخرى من امليزانية احلكومية (بما يف ذلك فاتورة األجور
وبعض أنواع الدعم) .ومن شأن جتاهل هذه املكونات أن يؤدي ،نظريا ،إىل انحراف االستدالالت
املتعلقة بكفاية اإلنفاق االجتماعي وكفاءته .غير أن البيانات املتسقة عن هذه األنواع األخرى
من اإلنفاق االجتماعي غالبا ما تكون غير متاحة ،وهناك صعوبة خاصة يف حتديد املكون
االجتماعي لفاتورة أجور القطاع العام والدعم على النحو املالئم .ومع ذلك ،فما دام اجملموع
الكلي لهذه األشكال األخرى من اإلنفاق االجتماعي يف املنطقة ليس أكبر وال أقل باستمرار من
مثيله يف البلدان النظيرة — وهو أمر تؤيده األدلة — فال ُيتوقع أن تكون قضايا القياس هذه
قد أحدثت أثرا جوهريا يف استنتاجاتنا.
وتشير النتائج التي استخلصتها الدراسة إىل بعض اجملاالت الرئيسية التي تتطلب حتركا على
صعيد السياسات .فبعض البلدان — وال سيما التي يتسم اإلنفاق االجتماعي احلكومي فيها
باالنخفاض النسبي — قد حتتاج إىل التركيز على زيادة هذا اإلنفاق .وحلماية االستدامة املالية،
قد يتطلب األمر عمليات إعادة توزيع لإلنفاق يف حدود اعتمادات امليزانية القائمة و/أو التوسع

ي

واف
ملخص ٍ

يف هذه االعتمادات عن طريق زيادة تعبئة اإليرادات ،مثلما فعل الكثير من بلدان املنطقة يف
السنوات األخيرة ) .(IMF 2018وينبغي أيضا لكل البلدان تقريبا أن تهدف إىل رفع كفاءة اإلنفاق
االجتماعي — وال سيما البلدان ذات القدرة احملدودة على توسيع احليز املايل والبلدان التي تبعد
كثيرا عن حد الكفاءة .وقد يتطلب رفع الكفاءة حتسين استهداف احلماية االجتماعية (مع ضمان أن
املستفيدين املستهدفين ال يتم استبعادهم على سبيل اخلطأ) ،وسد الفجوات القائمة (وذلك ،مثال،
بإزالة الفجوات بين اجلنسين يف احلصول على التعليم) ،وتشجيع الشمول املايل (وهو ما يمكن أن
يسهل دفع املزايا ملستحقيها وتضييق اخلناق على الفساد) ،وربما األهم من ذلك كله — وإن كان
حمفوفا بأكبر التحديات أيضا — هو تقوية املؤسسات وحتسين الشفافية واملساءلة.
ومن املمكن أن تبني املنطقة على استجابتها املبدئية للجائحة .فقد تمكنت معظم بلدان الشرق األوسط
وآسيا الوسطى من التحرك بسرعة لتعبئة املوارد من أجل إتاحة مصروفات إضافية للرعاية الصحية
واحلماية االجتماعية يف مواجهة أزمة كوفيد .19-ورغم أن األزمة ال تزال مستمرة ،فإن التجربة حتى
اآلن تتيح بالفعل دروسا ق ِّيمة حول كيفية إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق ورفع كفاءته ،بما يف ذلك
عن طريق زيادة استخدام التكنولوجيات الرقمية.
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مقدمة

تواجه منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسط حاجة ملحة إىل حتقيق مزيد من النمو االحتوائي .فالضغوط
الديمغرافية وبطالة الشباب والفقر وارتفاع مستويات عدم املساواة وتزايدها تفرض جميعها حتديات
أمام صناع السياسات يف سعيهم لتوفير الفرص للجميع .ويف الوقت نفسه ،يواجه العديد من بلدان
املنطقة صراعات داخلية ،وتدفقات كبيرة من الالجئين ،وتصاعد اخملاطر األمنية .وإضافة إىل
األوضاع احمللية ،فزيادة صعوبة البيئة اخلارجية ،مع تباطؤ النمو العاملي ،وعدم اليقين املرتبط
بالتجارة واخملاطر اجلغرافية-السياسية ،تؤثر جميعها بشكل سلبي أكبر على اآلفاق االقتصادية
وتعوق قدرة البلدان يف املنطقة على حتقيق أهداف التنمية املستدامة ) .(SDGsوقد أسفرت جائحة
كوفيد 19-مؤخرا عن زيادة جسامة هذه التحديات وكشفت عن مواطن ضعف كبيرة يف كل من البنية
التحتية الصحية وشبكات األمان االجتماعي يف املنطقة .وتعرضت املوارد العامة لضغوط هائلة
من أجل تلبية االحتياجات القائمة وكذلك التعامل مع التكلفة اإلنسانية للجائحة واحتواء تداعياتها
االقتصادية .ويواجه كثير من البلدان قيودا تمويلية حتد من توافر موارد امليزانية.
وعلى هذه اخللفية ،تبحث هذه الدراسة الدور الذي يمكن أن يقوم به اإلنفاق االجتماعي يف حتسين
النتائج االجتماعية ونواجت النمو يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى .وكان صندوق النقد الدويل
قد بحث من خالل أعمال سابقة آثار اإلنفاق من املالية العامة ككل والنتائج االجتماعية-
االقتصادية لإلنفاق على البنية التحتية ) ،(IMF 2017, 2018وكذلك أهمية إعادة توجيه
سياسة املالية العامة نحو تشجيع النمو االحتوائي ) .(IMF 2019bوترتكز هذه الدراسة على
تلك الدراسات السابقة بالتركيز على اإلنفاق االجتماعي .ونستخدم أساليب االقتصاد القياسي يف
بيان ما تؤدي إليه زيادة النفقات العامة على التعليم والصحة واحلماية االجتماعية من حتسين
النتائج التعليمية والصحية ،واحلد من الفقر وعدم املساواة ،وتقوية النمو ككل .ومقارنة بنتائج
البلدان النظيرة يف العامل ،نوثق كذلك تراجع النتائج االجتماعية — االقتصادية التي حققتها
بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى عموما — برغم تقدمها املثير لإلعجاب ،وإن كان متفاوتا،
على مدار العقود املاضية .عالوة على ذلك ،فمستويات اإلنفاق االجتماعي عادة ما تكون أقل من
مثيلتها يف البلدان النظيرة يف العامل .ويلقي هذا األمر الضوء على مبررات ( )1زيادة اخملصصات
يف امليزانية ،و( )2حتسين كفاءة اإلنفاق االجتماعي ،بالنظر إىل اعتبارات استدامة املالية العامة.
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وحتقيق الهدف األول يقتضي إعادة ترتيب أولويات اعتمادات اإلنفاق املوجودة و/أو تعزيز تعبئة
اإليرادات ،مع اختالف املزيج الدقيق من بلد إىل آخر ،كما يتوقف األمر على إجراء حتليل أعمق
للحيز املايل على مستوى املنطقة ،وتلك مسألة تتجاوز نطاق بحث هذه الدراسة 1.ويقتضي الهدف
الثاين بذل اجلهود على صعيد السياسات ملعاجلة العوامل األساسية وراء عدم الكفاءة النسبية يف
اإلنفاق ،مثل مواطن ضعف املؤسسات ،ومشكالت احلوكمة ،وضعف الشمول املايل.
وأكدت أزمة كوفيد 19-احلاجة إىل نظم صحية قوية وأطر فعالة لتوجيه التحويالت النقدية إىل األسر
الهشة 2.وأدت األزمة إىل رد فعل سريع ومنسق على املستوى الوطني ومتعدد األطراف لضمان كفاية
اإلنفاق احلكومي على الصحة واحلماية االجتماعية ،من أجل تخفيف آثارها اإلنسانية واالقتصادية
السلبية .وبينما اجلائحة ال تزال تتكشف ،أظهرت املنطقة بالفعل قدرتها على التحرك بسرعة لتعبئة
موارد إضافية وتوفيرها لإلنفاق على الصحة واحلماية االجتماعية بوسائل منها التوسع يف استخدام
التكنولوجيا للوصول إىل الفئات األكثر هشاشة .ومن شأن احلماية االجتماعية الكافية أن تساعد على
احلد من الفقر وعدم املساواة وضمان توفير الرعاية االجتماعية ألكثر الفئات هشاشة .وبعد انتهاء
األزمة ،يمكن املساهمة يف تراكم رأس املال البشري وحتقيق النمو االحتوائي من خالل زيادة العدالة
يف احلصول على التعليم والرعاية الصحية .وضمان توافر احليز املايل الكايف الذي يتيح استثمار
واف ويضمن كفاءته يف فعل ذلك يشكل مطلبا ضروريا للحفاظ على
بلد ما يف املوارد البشرية بقدر ٍ
استدامة املالية العامة وحتقيق النمو طويل املدى.
و ُت َق َّسم هذه الدراسة على النحو التايل .يناقش الفصل  2تعريف اإلنفاق االجتماعي املستخدم يف
الدراسة وأوجه قصوره احملتملة .ويوثق الفصالن  3و 4أداء بلدان املنطقة فيما يخص مستوى اإلنفاق
االجتماعي وكذلك النتائج االجتماعية-االقتصادية .وتعرض الدراسة بعد ذلك حتليالت االقتصاد
القياسي ملدى تأثير اإلنفاق االجتماعي عل النتائج االجتماعية-االقتصادية .وحتلل األقسام األخيرة
كفاءة هذا اإلنفاق االجتماعي وتبحث العوامل التي ربما كانت وراء عدم كفاءته يف املنطقة .و ُتختتم
الدراسة بتوصيات بشأن السياسات ،اعتمادا كذلك على املرفق الذي يعرض ثالث دراسات حالة من
بلدان املنطقة.

 1املفاضالت املعقدة التي تدخل يف عملية إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق هي أيضا مما يتجاوز نطاق هذه الدراسة .على سبيل املثال ،قد تختار
بعض احلكومات زيادة اإلنفاق على البنية التحتية على أمل تعزيز النمو ومن ثم حتسين النتائج االجتماعية بدال من زيادة اإلنفاق االجتماعي.
وبطبيعة احلال ،سوف يتوقف جناح هذه االستراتيجية على الظروف ال ُق ْطرية.
 2كانت االستجابة يف مواجهة اجلائحة تنطوي كذلك على قرارات صعبة اتخذتها البلدان التي لديها حيز مايل حمدود ،مع ما واجهته من
مفاضالت على مستوى السياسات — كحماية اإلنفاق االجتماعي مقابل دعم الشركات مثال .وال تدخل هذه القضية يف نطاق هذه الدراسة.
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تعريف اإلنفاق االجتماعي

تستخدم هذه الدراسة تعريف «اإلنفاق االجتماعي» التقليدي املعتمد يف الدراسات االقتصادية.
واتساقا مع دراسة الصندوق )ُ ،IMF (2019bي َع َّرف اإلنفاق االجتماعي بالتايل بأنه اإلنفاق
احلكومي من داخل املوازنة على احلماية االجتماعية والتعليم والصحة (الشكل البياين .)1
وقد تتضمن أنواع اإلنفاق األخرى ُم َك ِّونا اجتماعيا كذلك لكنها غالبا ما ُتعتبر دون مستوى اإلنفاق
احلكومي املصمم بدقة (املرفق  .)1ويمكن النظر إىل ارتفاع فاتورة أجور القطاع العام الناجت عن ارتفاع
أعداد موظفي القطاع العام و/أو فروق األجور بين القطاعين العام واخلاص كأحد أشكال احلماية
االجتماعية ،برغم أنها قد ال تكون موجهة بدقة ملستحقيها ،وهي تضيف إىل أوجه جمود املوازنة كما
تثبط القطاع اخلاص عن توظيف العمالة — يف حالة اتساع الفروق يف األجور (دراسة Tamirisa and
 1.)Duenwald 2018وباملثل ،قد تتضمن بعض أنواع الدعم أحد عناصر احلماية االجتماعية عندما
ترقى إىل مستوى التحويل الشامل لألسر ،برغم أن معظم املنافع تعود يف هذه احلالة أيضا على
األغنياء ،بالقيم النقدية املطلقة على أقل تقدير ،بينما تشوب احلوافز تشوهات مرة أخرى (فتدعو
إىل فرط االستهالك) (الشكل البياين  .)2وتنفق بلدان املنطقة مبالغ طائلة يف هذه األوجه (الشكل
البياين  .)3وقد يكون لإلنفاق اخلاص على التعليم 2وكذلك اإلنفاق على النشاط اخليري احمللي
واألجنبي يف هذه اجملاالت (بما فيه اإلنفاق خارج املوازنة واإلنفاق املمول من معونة أجنبية)
تأثير ملموس كذلك على النتائج االجتماعية ،وإن كان يجدر مالحظة أن اإلنفاق اخلاص ال يمكن أن
يكون بديال عن اإلنفاق العام حينما يتعلق األمر بخدمة الفئات السكانية األفقر .وال تتوافر بيانات
ُقطرية مقارنة شاملة عن هذه األنواع من النفقات ،ولكنها ما دامت متشابهة عموما إىل حد كبير
كحال بقية العامل ،فمن غير املرجح أن يؤدي التجاوز عنها إىل انحياز النتائج التي نستخلصها .ونركز
بالتايل يف هذه الدراسة بصفة أساسية على تعريف اإلنفاق االجتماعي املتعارف عليه يف الدراسات
االقتصادية ،والذي تتوافر بياناته القُطْ رية املقارنة بانتظام (املرفق .)1

 1بطبيعة احلال ،قد يؤدي ارتفاع فاتورة أجور القطاع العام إىل انحراف املوارد عن مسار اإلنفاق على التعليم والصحة واحلماية االجتماعية،
حسب التعريف التقليدي.
 2بيانات اإلنفاق اخلاص على الرعاية الصحية متاحة ومستخدمة يف التحليالت التجريبية الوارد وصفها فيما يلي.
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اإلنفاق االجتماعي لتحقيق النمو االحتوائي يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ )ﻳﻤﻮﻟــﻪ اﳌﺸــﺘﺮﻛﻮن ،ﻣﺜــﻞ ﻣﻌﺎﺷــﺎت
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﳌﺮض وإﺟﺎزات اﻷﻣﻮﻣﺔ(

اﳌﺴــﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ) ُﺗ َﻤـ ﱠﻮل ﻣــﻦ اﻹﻳــﺮادات اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻣﺜــﻞ
اﻟﺘﺤﻮﻳــﻼت اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ واﳌﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺤﻘﻴﻦ ،وﻣﺰاﻳــﺎ اﻷﻃﻔــﺎل،
وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ(

اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي

اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻹﻧﻔﺎق
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺎت
اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ ).IMF (2019b

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر واﻟﺪﻋﻢ واﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ٢٠١٨ ،أو آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(

٥٠

ﳎﻤﻮع دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر
ﳎﻤﻮع اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲMENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ؛ و"أداة ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻹﻧﻔــﺎق" ،إدارة ﺷــﺆون اﳌﺎﻟﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
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تعريف اإلنفاق االجتماعي

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣أوﺟﻪ إﻧﻔﺎق ُﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

 -١وﺳﻴﻂ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ٢٠١٧ ،

 -٢اﻟﻔﺠﻮة ﰲ ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر ،آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

٤,٠

٤,٠

٣,٥

٣,٥

٣,٠

٣,٠

٢,٥

٢,٥

٢,٠

٢,٠

١,٥

١,٥

١,٠

١,٠

٠,٥

٠,٥

٠,٠

٠,٠

ﻣﺼﺮ
٢٠١٢

أرﻣﻴﻨﻴﺎ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﺟﻮرﺟﻴﺎ
٢٠١٣ ٢٠١٠
٢٠١٣ ٢٠١٣

اﻟﻌﺮاق
٢٠٠٦

اﻷردن
٢٠١٦

ﺗﻮﻧﺲ
٢٠١٢

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
١٩٩٦

ﳌ َﻜـ ﱢﻮن اﳋﺎرﺟــﻲ" ،ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،إدارة ﺷــﺆون اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ؛ وﳎﻤﻮﻋــﺔ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻓــﺮوق اﻷﺟــﻮر ﺑﻴــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴــﻦ اﻟﻌــﺎم واﳋــﺎص،
اﳌﺼــﺎدر" :دﻋــﻢ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟ ُﻘ ْﻄــﺮي ﺣﺴــﺐ ﻣﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻄﺎﻗــﺔ وا ُ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ و"ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ" ،٢٠١٦ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ و"ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ" ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔُ :ﻳ َﻘـﺪﱠر دﻋــﻢ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻗﺒــﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﻘــﺪار ﲡــﺎوز ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﺗﻮرﻳــﺪ ﻣﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻟﻠﺴــﻌﺮ اﻟــﺬي ﻳﺪﻓﻌــﻪ ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ .وﻻ ﻳﺄﺧــﺬ ﰲ اﳊﺴــﺒﺎن اﻹﻳــﺮادات اﻟﻀﺎﺋﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻧﺨﻔــﺎض اﻟﻀﺮﻳﺒــﺔ دوﻧﻤــﺎ
داع ﻛﻤــﺎ أﻧﻬــﺎ ﻻ ُﺗــﺪرج ﺑﺸــﻜﻞ ﺻﺮﻳــﺢ داﺋﻤــﺎ ﰲ أرﻗــﺎم ﻣﻮازﻧــﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ .و ُﺗ َﻌـ ﱠﺮف "اﻟﻔﺠــﻮة ﰲ ﻓﺎﺗــﻮرة اﻷﺟــﻮر" ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻣﻘــﺪار ﲡــﺎوز ﻓﺎﺗــﻮرة اﻷﺟــﻮر اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟــﺬي ﺳــﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴــﻪ إذا ﻛﺎن ﻓــﺮق ارﺗﻔــﺎع
أﺟــﻮر اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌــﺎم ﻋــﻦ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص ﻳﺴــﺎوي ﺻﻔــﺮا .وﻓــﺮق اﻷﺟــﻮر اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻫــﻮ ﻣﻘــﺪار زﻳــﺎدة أﺟــﻮر اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌــﺎم ﻋــﻦ أﺟــﻮر اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت ﳑﺎﺛﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ واﳋﺒــﺮة ،إﻟــﺦ .وﻳﻔﺘــﺮض
ﻣﻔﻬــﻮم "اﻟﻔﺠــﻮة ﰲ ﻓﺎﺗــﻮرة اﻷﺟــﻮر" ﺿﻤﻨــﺎ ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻓﺎﺋــﺾ أو ﻋﺠــﺰ ﰲ وﻇﺎﺋــﻒ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌــﺎم .واﻟﺘﻘﺪﻳــﺮات اﻟﺴــﺎﻟﺒﺔ اﶈــﺪدة ﻟﻔــﺮق اﻷﺟــﻮر ﺗﺴــﺎوي ﺻﻔــﺮا = MENAP .ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
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الفصل
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مستوى اإلنفاق االجتماعي يف الشرق األوسط
وآسيا الوسطى

ُيجري هذا القسم مقارنة بين احلجم النسبي لإلنفاق االجتماعي يف بلدان منطقتي الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان ) (MENAPوالقوقاز وآسيا الوسطى ) ،(CCAوحجمه يف البلدان
النظيرة يف العامل .ونظرا ألن منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ) (MCDتضم بلدانا منخفضة
الدخل ،وأسواقا صاعدة ،واقتصادات مرتفعة الدخل ،فمن األهمية بمكان ضمان سالمة القياس املقارن
على مستوى النظراء يف العامل1.وبما أن مستويات الدخل تشكل أحد العوامل املهمة احملددة ملستويات
اإلنفاق االجتماعي ،نقارن يف هذه الدراسة بين البلدان منخفضة الدخل يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان ) (MENAPوغيرها من البلدان منخفضة الدخل ) ،(LICsوبين األسواق
الصاعدة يف هذه املنطقة ) )EM-MENAPومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى ) (CCAوغيرها من
األسواق الصاعدة ) ،(EMsوبين دول جملس التعاون اخلليجي ) (GCCواالقتصادات املتقدمة ).(AEs
وعلى الرغم من التنوع الكبير فيما بين البلدان ،فإن مستوى اإلنفاق االجتماعي يف املنطقة أقل عموما
من مستواه يف سائر أنحاء العامل (الشكل البياين  2.)4فتخصص حكومات املنطقة  %10,4من إجمايل
الناجت احمللي يف املتوسط لإلنفاق االجتماعي ،مقارنة بمتوسط ما تخصصه االقتصادات الصاعدة وهو
 .%14,2ويتسم مستوى اإلنفاق االجتماعي يف البلدان منخفضة الدخل يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان بانخفاضه الشديد ،حيث يبلغ  %8يف املتوسط ،مقارنة بمتوسط البلدان
منخفضة الدخل يف العامل وهو  %14من إجمايل الناجت احمللي .وتنفق دول جملس التعاون اخلليجي
أقل مما تنفقه االقتصادات املتقدمة .والفرق الفت للنظر كذلك فيما يتعلق بنصيب الفرد من اإلنفاق على
أساس تعادل القوى الشرائية فنجد أن بلدان األسواق الصاعدة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان ،على سبيل املثال ،تنفق يف املتوسط  1220دوالرا أمريكيا كنفقات اجتماعية
مقابل  1978دوالرا أمريكيا تنفقها األسواق الصاعدة يف أنحاء العامل .ويجدر التأكيد على أن املقارنات
الق ْطرية البسيطة من هذا النوع هي جمرد نقطة بداية — فالتحليل الوايف لكفاية اإلنفاق االجتماعي
ُ
يتعين أن يأخذ يف حسبانه الظروف ال ُقطرية مع توخي الدقة .وبرغم ذلك ،فاالنخفاض النسبي يف
 1تصنيف البلدان داخل منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ) (MCDيتضمن البلدان منخفضة الدخل ) ،(LIC-MENAPواألسواق الصاعدة
) ،(EM-MENAPودول جملس التعاون اخلليجي ) ،(GCCوالبلدان يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ) ،(CCAعلى النحو الوارد تعريفه يف املرفق .2
 2ال حتاول هذه الدراسة تقدير احلد األدنى احملبذ من اإلنفاق االجتماعي ،حيث سيعتمد ذلك على الفجوات املوجودة يف املؤشرات االجتماعية-
االقتصادية وأهداف التنمية املستدامة ،وكفاءة ذلك اإلنفاق ،وتفضيالت اجملتمع.

7

اإلنفاق االجتماعي لتحقيق النمو االحتوائي يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٤اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم
 -١اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ٢٠١٧ ،أو آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ

 -٢ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم
)ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ،اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﺪوﱄ ﰲ ،٢٠١١
 ٢٠١٧أو آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(

اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

٣٠

٦,٠٠٠

٢٥

٥,٠٠٠

٢٠

٤,٠٠٠

١٥

٣,٠٠٠

١٠

٢,٠٠٠

٥

١,٠٠٠

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ
MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ
MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ

اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت  ، ASPIREاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت "إﺣﺼﺎءات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ و"ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ" ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﺗﻘﺮﻳﺮ "آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ"،
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ و"أداة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻧﻔﺎق" ،إدارة ﺷﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

مستويات اإلنفاق االجتماعي على مستوى اجملموعات القُطْ رية يف املنطقة مسألة ملحوظة وتشير إىل
احلاجة إىل إجراء مزيد من التحليالت القطاعية لالحتياجات إىل اإلنفاق من أسفل إىل أعلى.
وتؤكد احلاجة إىل مزيد من اإلنفاق لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حجم التحديات التي تواجهها
املنطقة .فالبلد الذي يحتل موقع الوسيط بين بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى يتعين عليه أن
ينفق ما نسبته  %5,3إضافية من إجمايل الناجت احمللي سنويا بحلول عام  2030لتحقيق خمسة من
أهداف التنمية املستدامة احليوية التي تغطي رأس املال البشري واالجتماعي واملادي ،كما سيتعين
على كثير من بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى إنفاق أكثر من ذلك (الشكل البياين .)5
وبالفعل ،يعكس هذا التقدير احلد األدنى ألنه يفترض أن كفاءة اإلنفاق تصل إىل املستوى األمثل —
وستنشأ احلاجة حتى إىل زيادة اإلنفاق بقدر أكبر يف البلدان األقل كفاءة3.
ومستوى النفقات العامة على الرعاية الصحية أقل عموما من البلدان النظيرة يف العامل ،بينما
النفقات اخلاصة على الصحة مرتفعة نسبيا (الشكل البياين  .)6فبلدان املنطقة تنفق يف املتوسط %6
من إجمايل الناجت احمللي على الرعاية الصحية ،منها  %3نفقات عامة و %3نفقات خاصة .وتشكل
النفقات الصحية اخلاصة يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ويف البلدان منخفضة الدخل يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان حوايل  %71من النفقات الصحية ككل ،ربما
 3راجع دراسة ) Gaspar and others (2019لالطالع على التفاصيل املنهجية.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٥اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ إﱃ اﻹﻧﻔﺎق ﰲ  ٢٠٣٠ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
)ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

ﺑﻠﺪان ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ وأﺳﻮاق ﺻﺎﻋﺪة أﺧﺮى

ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٤٥
٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠

وﺳﻴﻂ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

١٥
١٠

وﺳﻴﻂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٥

وﺳﻴﻂ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ دراﺳﺔ ).Gaspar and others (2019
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻫﻨــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ إﱃ زﻳــﺎدة اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﺴــﻨﻮي اﻟﻀــﺮوري ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ واﻟﺼﺤــﺔ واﻟﻄــﺮق واﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء واﳌﻴــﺎه واﻟﺼــﺮف اﻟﺼﺤــﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠــﺔ اﻟﺘــﻲ وﺿﻌﺘﻬــﺎ اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﳉﺎري إﱃ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

انعكاسا لعدم توافر خدمات طبية واسعة النطاق من القطاع العام .وتكوين النفقات ،على هذا النحو
الذي يميل إىل املصادر اخلاصة ،يثير اخملاوف بشأن حصول األفراد األفقر على اخلدمات الصحية.
وينطوي انخفاض اإلنفاق احلكومي على الصحة بصفة خاصة على زيادة العبء املايل على كاهل
األفراد نتيجة الرتفاع النفقات التي يتحملونها من مالهم اخلاص ،مما يشكل بدوره عائقا كبيرا أمام
احلصول على الرعاية الصحية ،وخاصة على مستوى الفقراء والفئات الهشة.
واإلنفاق احلكومي على التعليم يف املنطقة أقل كذلك من مستوى البلدان النظيرة يف العامل (الشكل البياين .)7
فحكومات املنطقة تنفق يف املتوسط  %3,5من إجمايل الناجت احمللي على التعليم ،بينما تنفق األسواق
الصاعدة يف العامل  .%4,2ويمكن مشاهدة هذا النمط على مستوى كل اجملموعات القُطْ رية واجملموعات
النظيرة .فمستويات إنفاق دول جملس التعاون اخلليجي على التعليم ،نسبة إىل إجمايل الناجت احمللي ،أقل
مما تنفقه االقتصادات املتقدمة النظيرة ،لكن إنفاقها أعلى نسبيا إذا قيس بنصيب الفرد من اإلنفاق على
أساس تعادل القوى الشرائية للدوالر األمريكي .ومستوى إنفاق البلدان منخفضة الدخل يف منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أقل بكثير من أي جمموعة أخرى ،فال يتجاوز  %2,6من
إجمايل الناجت احمللي .وال تتوافر بيانات شاملة عن اإلنفاق اخلاص على التعليم يف املنطقة.
ويمكن مشاهدة أنماط مماثلة فيما يتعلق باإلنفاق على احلماية االجتماعية (الشكل البياين .)8
فبلدان املنطقة تنفق يف املتوسط  %4,9من إجمايل الناجت احمللي على احلماية االجتماعية ،مقابل
 %6,6يف األسواق الصاعدة .ويضاهي اإلنفاق االجتماعي يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى مستواه
يف األسواق الصاعدة ( %6,6من إجمايل الناجت احمللي يف كلتيهما) ،لكن بلدان األسواق الصاعدة
يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تنفق أقل من هذا املستوى (.)%5,7
ويتجلى أبرز الفروق عند املقارنة بين دول جملس التعاون اخلليجي واالقتصادات املتقدمة النظيرة،
حيث تبلغ فجوة اإلنفاق  11,7نقطة مئوية .وبرغم ذلك ،يصل مدى التغير يف اإلنفاق على احلماية
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٦اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص
 -١ﳎﻤﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ٢٠١٦ ،
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

اﻟﻌﺎم

١٢

اﳋﺎص

١٠
٨
٦
٤
٢
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

أذرﺑﻴﺠﺎن

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

اﻟﻴﻤﻦ

اﻹﻣﺎرات

ﺗﻮﻧﺲ

ﺳﻮرﻳﺎ

اﻟﺴﻮدان

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻗﻄﺮ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ُﻋﻤﺎن

اﳌﻐﺮب

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻷردن

إﻳﺮان

اﻟﻌﺮاق

ﻣﺼﺮ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﳉﺰاﺋﺮ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(-
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(+

 -٣اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ٢٠١٦ ،
) ٪ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳉﺎرﻳﺔ(

٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ
MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ
MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

٤٠
٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(-
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(+

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
ﺻﻔﺮ

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

 -٢اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ٢٠١٦ ،
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر" :أداة ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻹﻧﻔــﺎق" ،إدارة ﺷــﺆون اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ؛ وﺗﻘﺮﻳــﺮ "آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ" ،ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ؛ و"ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﺤــﺔ" ،ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺼﺤــﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺰﻳﺎدات ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ = MENAP .١٩-ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

االجتماعية يف دول جملس التعاون اخلليجي إىل مستويات مرتفعة عند قياسه بنصيب الفرد على
أساس تعادل القوى الشرائية للدوالر ،ويتراوح بين  280دوالرا أمريكيا يف قطر إىل  7200دوالر
أمريكي يف الكويت.
وقام معظم بلدان املنطقة بزيادة النفقات االجتماعية بشكل كبير استجابة ألزمة كوفيد .19-ونظرا
لتفاوت درجات االستعداد على مستوى املنطقة ،بما يف ذلك يف البنية التحتية للرعاية الصحية،
وتفاوت سرعات انتشار اجلائحة ،اختلفت االستجابة يف مواجهتها من بلد إىل آخر (اجلدول  .)1و َت َم َّثل
جزء مهم من هذه االستجابة يف دعم اإلنفاق على الرعاية الصحية ،فقام نصف بلدان املنطقة على
األقل بإعالن خططه بشأن توجيه الدعم إىل األسر والعاملين يف القطاع غير الرسمي األقل دخال
واملعرضين للمخاطر 4.وقد قدم صندوق النقد الدويل املساعدة لكثير من بلدان املنطقة ،من خالل
 4أداة صندوق النقد الدويل لتتبع سياسات االستجابة يف مواجهة كوفيد.19-
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مستوى اإلنفاق االجتماعي يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٧اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 -١اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ٢٠١٧ ،أو آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(-

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(+

 -٢ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ،اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﺪوﱄ ﰲ ،٢٠١١
ﺑﻴﺎﻧﺎت  ٢٠١٧أو آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(

١٠

٥,٠٠٠

٩

٤,٥٠٠

٨

٤,٠٠٠

٧

٣,٥٠٠

٦

٣,٠٠٠

٥

٢,٥٠٠

٤

٢,٠٠٠

٣

١,٥٠٠

٢

١,٠٠٠

١

٥٠٠

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ
MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

ﻗﻄﺮ
اﻟﺴﻮدان
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ُﻋﻤﺎن
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻹﻣﺎرات
اﳉﺰاﺋﺮ
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
إﻳﺮان
ﺗﻮﻧﺲ
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
ﻣﺼﺮ
أذرﺑﻴﺠﺎن
اﳌﻐﺮب
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
ﻟﺒﻨﺎن
اﻷردن
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت "إﺣﺼــﺎءات اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ" ،اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ؛ وﺗﻘﺮﻳــﺮ "آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ" ،ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ؛ و"أداة ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻹﻧﻔــﺎق" ،إدارة ﺷــﺆون اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ؛ وﺣﺴــﺎﺑﺎت
ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٨اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 -١اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ٢٠١٧ ،أو آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(-

٢٥

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(+

٢٠

 -٢اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
) ٢٠١٧أو آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(

١٤
١٢

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد )ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ،اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﺪوﱄ ﰲ (٢٠١١
 ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

٧,٠٠٠
٦,٠٠٠

١٠
١٥

٨,٠٠٠

٥,٠٠٠

٨

٤,٠٠٠
١٠

٦

٣,٠٠٠

٤
٥

٢,٠٠٠

٢

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ
MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺖ
إﻳﺮان
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﻣﺼﺮ
اﻹﻣﺎرات
اﳉﺰاﺋﺮ
ﺗﻮﻧﺲ
ُﻋﻤﺎن
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
اﻷردن
ﻟﺒﻨﺎن
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
ﻗﻄﺮ
اﳌﻐﺮب
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻟﺴﻮدان
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة
اﻟﻴﻤﻦ

ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ

١,٠٠٠
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر" :أداة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻧﻔﺎق" ،إدارة ﺷﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ وﺗﻘﺮﻳﺮ "آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ" ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ وﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت  ،ASPIREاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺰﻳﺎدات ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ = MENAP .١٩-ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
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التحويالت
النقدية

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

دعم املرافق
والدعم املايل

املساعدات االجتماعية

التحويالت
العينية

x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

إجازات
مدفوعة/
البطالة

دعم التأمين
الصحي

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

معاشات
التقاعد
واإلعاقة

التأمين االجتماعي

اجلدول  :1استجابة احلماية االجتماعية ملواجهة كوفيد 19-يف بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى

أفغانستان
الجزائر
أرمينيا
أذربيجان
البحرين
جيبوتي
جمهورية مصر العربية
جورجيا
جمهورية إيران اإلسالمية
العراق
األردن
كازاخستان
الكويت
جمهورية قيرغيزستان
لبنان
موريتانيا
المغرب
ُعمان
باكستان
قطر
المملكة العربية السعودية
السودان
طاجيكستان
تونس
تركمانستان
اإلمارات العربية المتحدة
أوزبكستان
جمهورية اليمن
x

x

المصدر :دراسة )Gentilini (2020؛ والسلطات الوطنية؛ وخبراء صندوق النقد الدولي.

اإلعفاء من
االشتراكات
االجتماعية/الدعم
x

x
x
x

x

x
x

دعم
األجور

x
x
x
x
x

x
x

x

سوق العمل
برامج
التدريب

x

x
x

تعديل اللوائح
املنظمة للعمل

x

x

x

اإلنفاق االجتماعي لتحقيق النمو االحتوائي يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى

مستوى اإلنفاق االجتماعي يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٩ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ٢٠٢٠ ،١٩-
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٨

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

٧
٦
٥

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٤
٣
٢
١

أوروﺑﺎ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ
MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ،واﳌﺴــﻮح اﻟ ُﻘ ْﻄﺮﻳــﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﻛﻮﻓﻴــﺪ ١٩-اﻟﺘــﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬــﺎ ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ؛
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

عمليات التمويل الطارئ ،لكي حتقق هذه األهداف .كذلك قام بعض البلدان (مصر) بزيادة اإلنفاق على
وي َو َّجه معظم مساعدات احلماية االجتماعية من خالل برامج التحويالت النقدية ،وقد استفاد
التعليمُ .
عدد كبير من البلدان بفعالية من التكنولوجيا يف حتقيق أهداف هذه البرامج .وبرغم التباين الكبير
على مستوى البلدان ،فالتكلفة التي تكبدتها املالية العامة 5يف االستجابة للجائحة كانت مرتفعة
بوجه عام — فكانت يف املتوسط أعلى من  %2من إجمايل الناجت احمللي ،برغم أنها أقل بعض الشيء
من البلدان النظيرة يف العامل (الشكل البياين  ،9واإلطار .)1

 5تتضمن تدابير املالية العامة إجراءات فوق اخلط داخل املوازنة للتصدي جلائحة كوفيد 19-مما يؤثر مباشرة على رصيد موازنة احلكومة
أو االحتياجات التمويلية بالقيم اإلجمالية ،بما يف ذلك زيادة اإلنفاق على الصحة واحلماية االجتماعية واإليرادات الضريبية الضائعة نتيجة
لتخفيض املعدالت الضريبية على سلع معينة أو تأجيل حتصيل الضرائب.
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يركز حتليلنا على املؤشرات االجتماعية-االقتصادية املتعارف عليها التي تستخدمها الدراسات
االقتصادية والتي يتوافر أكبر قدر من بياناتها ،سواء على صعيد التغطية الزمنية أو التغطية ال ُقطرية.
وفيما يتعلق بالنتائج الصحية ،نركز على معدل وفيات ال ُّر َّ
ضع والعمر املتوقع عند الوالدة ،وهما مؤشران
قياسيان تستخدمهما الدراسات التجريبية على نطاق واسع يف تقييم العالقة بين الصحة والتقدم
االقتصادي وكذلك يف قياس فعالية النفقات الصحية (دراسة ،Erdoğan, Ener, and Arıca 2013
ودراسة  .)Aisa and Pueyo 2006وبالنسبة للنتائج التعليمية ،نركز يف املقام األول على االلتحاق
بالتعليم الثانوي وسنوات الدراسة املتوقعة .وهذان كذلك مؤشران قياسيان مستخدمان يف الدراسات
االقتصادية (دراسة  ،Clements, Gupta, and Inchauste 2004ودراسة Afonso, Schuknecht,
 )and Tanzi 2005ويوفران أكبر قدر من البيانات ،من حيث التغطية الزمنية (منذ عام  )1990والتغطية
ال ُق ْطرية .وقد يوفر هذان املؤشران قدرا يسيرا من املعلومات عن جودة التعليم ،ولكن يبدو أن لديهما عالقة
ارتباط موجب مع درجات برنامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لتقييم الطالب دوليا
) (PISAواجتاهات الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم ) (TIMSSللبلدان التي تتوافر بياناتها (الشكل
البياين  .)10ونكمل هذا التحليل بمؤشرات أخرى للنتائج التعليمية مثل فقر ال َّت َع ُّلم ) 1.(LPوبالنسبة
للنتائج االجتماعية-االقتصادية الكلية ،نبحث يف دليل التنمية البشرية2،ودليل التنمية البشرية املعدل
بعامل عدم املساواة ) 3،(IHDIونصيب الفرد من الدخل ،ومعدالت الفقر ،ومؤشر رأس املال البشري
الصادر عن البنك الدويل.
ونخ ُلص إىل حتسن النتائج االجتماعية-االقتصادية يف املنطقة بشكل كبير على مدار العقدين املاضيين
(الشكالن البيانيان  10و .)11فقد حقق معظم بلدان املنطقة مكاسب مطلقة مثيرة لإلعجاب انعكست
على نتائج الصحة والتعليم على مدار العقدين املاضيين ،وكذلك على احلد من الفقر .وحتى بالقيم
النسبية ،وباستثناء البلدان منخفضة الدخل ،حققت اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان مكاسب اجتماعية-اقتصادية أعلى من املتوسط .على سبيل املثال ،تأتي
 1مؤشر البنك الدويل لفقر ال َّت َع ُّلم يقيس نسبة األطفال غير القادرين على قراءة نص قصير وفهمه عند بلوغ العاشرة من عمرهم.
 2يجمع دليل التنمية البشرية بين أربعة مؤشرات :متوسط العمر املتوقع ،وسنوات الدراسة املتوقعة لألطفال ،ووسيط سنوات الدراسة للسكان
البالغين ،ونصيب الفرد من إجمايل الدخل القومي.
 3يجمع دليل التنمية البشرية املعدل بعامل عدم املساواة بين متوسط اإلجنازات يف جماالت الصحة والتعليم والدخل يف البلد املعني وطريقة
توزيع هذه اإلجنازات بين سكان هذا البلد عن طريق «خصم» متوسط قيمة كل مقياس منها وفق مستوى عدم املساواة فيه.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٠ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 -١درﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻄﻼب دوﻟﻴﺎ/اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم
واﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
)آﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ(

٥٠٠

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
أرﻣﻴﻨﻴﺎ

ُﻋﻤﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺗﻮﻧﺲ
اﳉﺰاﺋﺮ

٤٥٠

إﻳﺮان
ﻗﻄﺮ

ﻣﺼﺮ

اﻷردن
اﳌﻐﺮب

٨٠

ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت (٢٠١٥) PISA/TIMSS

اﻹﻣﺎرات

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

١٠٠
٩٠

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

 -٢أﻋﻠﻰ  ٢٠ﻓﺎﺋﺰا ﰲ ﲢﺴﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ١٩٩٠إﱃ (٢٠١٧

أذرﺑﻴﺠﺎن

ﺳﻮرﻳﺎ

٤٠٠

ﻟﺒﻨﺎن

y = 0.428x + 372.07

٣٥٠

٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

١٠
ﺑﺎراﻏﻮاي

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ

ﺗﻮﻧﺲ

اﳌﻜﺴﻴﻚ

إﻛﻮادور

ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ وﺟﺰر ﻏﺮﻳﻨﺎدﻳﻦ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ

اﻟﺴﻮﻳﺪ

ﺳﺎن ﺗﻮﻣﻲ وﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ

اﻟﺼﻴﻦ

اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل

ُﻋﻤﺎن
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

ﺑﻮﺗﺎن

ﻛﺎﺑﻮ ﻓﻴﺮدي

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

٣٠٠

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

٦٠
٨٠
١٠٠
إﺟﻤﺎﱄ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي )(٢٠١٧ ،٪

٤٠

ﺻﻔﺮ

ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ

١٢٠

٧٠

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت  ،ASPIREاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻼب دوﻟﻴﺎ ) ،(PISAواﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ دراﺳــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم ) ،(TIMSSوﺗﻘﺮﻳﺮ
"آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ" ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ و"أداة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻧﻔﺎق" ،إدارة ﺷﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

وعمان ضمن أعلى عشرين بلدا على مستوى العامل من حيث ارتفاع معدالت االلتحاق
تونس (املرفق ُ )6
بالتعليم الثانوي منذ عام  ،1990وتدخل املغرب ضمن أعلى عشرين بلدا حققت حتسنا يف دليل التنمية
البشرية .ومن املالحظ أن البلدان منخفضة الدخل يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان قد قلصت فجوة االلتحاق بالتعليم الثانوي التي تفصلها عن البلدان منخفضة الدخل النظيرة
وذلك على األغلب بفضل سد الفجوة بين اجلنسين .كذلك حققت اململكة العربية السعودية تقدما هائال
نحو إزالة الفجوات بين اجلنسين يف االستفادة من فرص التعليم والتشجيع على زيادة مشاركة املرأة
يف سوق العمل .ويقترن ارتفاع معدالت التحاق اإلناث بالتعليم الثانوي بانخفاض معدالت اخلصوبة
(الشكل البياين  ،)12وحتسن معدالت إملام اإلناث بالقراءة والكتابة ،وانخفاض حاالت وفيات ال ُّر َّ
ضع.
وكانت منطقة القوقاز وآسيا الوسطى قد شهدت هبوطا يف معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي وسنوات
الدراسة املتوقعة عقب انهيار االحتاد السوفيتي لكنها ما لبثت أن تعافت منذ ذلك احلين.
وبرغم ذلك ،يبدو أن معدل التقدم يف حتسين النتائج االجتماعية-االقتصادية آخذ يف التباطؤ .ومن
خالل احلد من وفيات ال ُّر َّ
ضع ورفع متوسط العمر املتوقع ،حققت بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان تقدما بنفس معدل نظرائها يف العامل أو أعلى منه خالل الفترة من
 .2000-1990ومع هذا ،أخذ معدل التقدم يتباطأ ،وال سيما على مدار العقد املاضي ،ربما كانعكاس
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١١اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ–اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 -١ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ١
)اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ١٩٩٠إﱃ (٢٠١٧

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ١٩٩٠إﱃ ٢٠٠٠
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ٢٠٠٠إﱃ ٢٠١٠
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ٢٠١٠إﱃ ٢٠١٧

٥
٤
٣
٢
١
ﺻﻔﺮ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﳌﻐﺮب

ﺗﻮﻧﺲ

ُﻋﻤﺎن

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

٦٠-

ﺻﻔﺮ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

٥٠-

٢
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

٤٠-

٤

 -٦ﻓﻘﺮ اﻟ ﱠﺘ َﻌ ﱡﻠﻢ :ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳑﻦ ﻫﻢ دون
اﳌﺴﺘﻮى اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻜﻔﺎءة ﰲ إﺟﺎدة اﻟﻘﺮاءة ﻣﻌﺪﻟﺔ ﳌﺮاﻋﺎة اﻷﻃﻔﺎل ﺧﺎرج
 ٨٠اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
٧٠

٢٠٠٦
٢٠١٦

٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻓﻘﺮ اﻟ ﱠﺘ َﻌ ﱡﻠﻢ )أﻛﺘﻮﺑﺮ (٢٠١٩؛ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﻣﻌﻬﺪ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻺﺣﺼﺎء؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
 ١اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﻌﺪﻻت اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ أﻋﻤﺎر ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  ٢و ٢٩ﻋﺎﻣﺎ.
 ٢ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي إﱃ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ؛ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز  ١٠٠ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳊﺎﻻت اﻹﻋﺎدة واﻻﻟﺘﺤﺎق اﳌﺘﺄﺧﺮ/اﳌﺒﻜﺮ.
 ٣ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ وﻻدة ﺣﻴﺔ.
 ٤اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ،ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻮﻻدة ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ.
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اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

٣٠-

٦

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

٢٠-

٨

١٠
ﺻﻔﺮ
١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠-

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

١٠-

١٠

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

ﺻﻔﺮ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ١٩٩٠إﱃ ٢٠٠٠
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ٢٠٠٠إﱃ ٢٠١٠
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ٢٠١٠إﱃ ٢٠١٧

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ١٩٩٠إﱃ ٢٠٠٠
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ٢٠٠٠إﱃ ٢٠١٠
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ٢٠١٠إﱃ ٢٠١٧

 -٤اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة٤
)اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ١٩٩٠إﱃ (٢٠١٧

١٢

 -٥ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ  ٣,٢٠دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﺎ )ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى
اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﰲ (٢٠١١
) ٪ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ،اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ١٩٩٠إﱃ (٢٠١٧
٢٠

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ١٩٩٠إﱃ ٢٠٠٠
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ٢٠٠٠إﱃ ٢٠١٠
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ٢٠١٠إﱃ ٢٠١٧

٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ
١٠٢٠-

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ١٩٩٠إﱃ ٢٠٠٠
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ٢٠٠٠إﱃ ٢٠١٠
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ٢٠١٠إﱃ ٢٠١٧

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

ﱡﺿﻊ٣
 -٣ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻟﺮ ﱠ
)اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ١٩٩٠إﱃ (٢٠١٧

١-

 -٢اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي٢
)اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ  ١٩٩٠إﱃ (٢٠١٧

اإلنفاق االجتماعي لتحقيق النمو االحتوائي يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١٢ﻣﻌــﺪل اﳋﺼﻮﺑــﺔ ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟﺘﺤــﺎق اﻹﻧــﺎث
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي١
)اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﻦ  ١٩٨٠إﱃ (٢٠١٨

١٤٠

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

١٢٠

٢٠١٨

١٩٨٠
٢٠١٨

١٩٨٠

٤٠

٢٠١٨

٢٠

١٩٨٠
٧

٦

٢
٣
٤
٥
ﻣﻌﺪل اﳋﺼﻮﺑﺔ )ﻋﺪد اﳌﻮاﻟﻴﺪ ﻟﻜﻞ اﻣﺮأة(

٨٠
٦٠

١٩٨٠

اﻟﺘﺤﺎق اﻹﻧﺎث ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي )اﻹﺟﻤﺎﱄ (٪

٢٠١٨

١٠٠

١

ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻛﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺑﺪءا ﻣﻦ .١٩٨٠

جزئي للصراعات الدائرة يف العديد من البلدان والتي تؤدي إىل النزوح الداخلي ،وزيادة تدفقات
الالجئين ،وتزايد الفقر .فعلى سبيل املثال ،تراجعت معدالت العمر املتوقع عند الوالدة وااللتحاق
بالتعليم الثانوي على أثر بدء الصراع يف سوريا.
ونتيجة لهذا األمر ،ال تزال املنطقة متأخرة عن املناطق النظيرة يف مؤشرات الصحة والتعليم (الشكل
البياين  .)13فعلى سبيل املثال ،وبرغم ارتفاع مستويات الدخل يف دول جملس التعاون اخلليجي ،فمعدل
ضع فيها أعلى بمقدار الضعف من مستواه يف االقتصادات املتقدمة .ومعدالت وفيات ال ُّر َّ
وفيات ال ُّر َّ
ضع
أعلى كذلك يف بلدان القوقاز وآسيا الوسطى ويف األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مقارنة بنظيراتها على مستوى العامل .وتتجلى
يف قطاع التعليم كذلك اجتاهات عامة مماثلة ،حيث األسواق الصاعدة يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان متأخرة عن نظيراتها يف معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي بما يصل
إىل  13,9نقطة مئوية ويف سنوات الدراسة املتوقعة بما يبلغ  1,4سنة .وتعكس نتائج التعليم األخرى
صورة مشابهة :فمعدالت إملام البالغين بالقراءة والكتابة يف األسواق الصاعدة يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تبلغ  ،%76أي أنها أقل بمقدار  17نقطة مئوية من متوسط
األسواق الصاعدة 4.وتكشف البيانات املأخوذة من مؤشر التعليم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي عن
نتائج مشابهة تفيد بأن نتائج التعليم يف بلدان املنطقة ،مع االستثناء البارز ملنطقة القوقاز وآسيا
الوسطى ،تدل على أن أداءها أسوأ من نظيراتها يف أنحاء العامل.
 4راجع تقرير ) World Bank (2020لالطالع على حتليل مفصل لفرص تعزيز مساهمة التعليم يف النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية يف
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
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النتائج االجتماعية-االقتصادية يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٣اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ–اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺎﻇﺮة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
) ٢٠١٨أو آﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ُﻣﺘﺎﺣﺔ(
ﱡﺿﻊ١
ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻟﺮ ﱠ

-١

)آﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ(

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(-

٨٠

٩٠

٧٠

٨٥

٦٠

٨٠

٥٠

٧٥

٤٠

٧٠

٣٠

٦٥

٢٠

٦٠

١٠

٥٥

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﺻﻔﺮ

 -٦ﻓﻘﺮ اﻟ ﱠﺘ َﻌ ﱡﻠﻢ :ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳑﻦ ﻫﻢ دون اﳌﺴﺘﻮى
اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻜﻔﺎءة ﰲ إﺟﺎدة اﻟﻘﺮاءة ﻣﻌﺪﻟﺔ ﳌﺮاﻋﺎة اﻷﻃﻔﺎل ﺧﺎرج اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
)(٪

١٢

٤

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

١٠٠

١٠٠

٦

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

١٢٠

١٤

٨

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(-

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(+

١٤٠

١٢٠

١٠

)اﻹﺟﻤﺎﱄ (٪

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(-

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(+

٨٠
٦٠
٤٠

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺸﺮوع رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي؛ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻓﻘﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ )أﻛﺘﻮﺑﺮ (٢٠١٩؛ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﻣﻌﻬﺪ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻺﺣﺼﺎء؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
 ١ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ وﻻدة ﺣﻴﺔ.
 ٢اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ،ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻮﻻدة ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ.
 ٣اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﻌﺪﻻت اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ أﻋﻤﺎر ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  ٢و ٢٩ﻋﺎﻣﺎ.
 ٤ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي إﱃ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ .ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ  ١٠٠ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳊﺎﻻت اﻹﻋﺎدة واﻻﻟﺘﺤﺎق اﳌﺘﺄﺧﺮ أو اﻻﻟﺘﺤﺎق اﳌﺒﻜﺮ.

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

٢

٢٠
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ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(-

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(+

اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي٤

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

 -٥ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﳌﺮاﻋﺎة ﻣﺴﺘﻮى اﻟ ﱠﺘ َﻌ ﱡﻠﻢ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(-

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(+

٢٠
١٨
١٦
١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢
ﺻﻔﺮ

١٦٠

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ٣

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

-٤

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

ﺻﻔﺮ ٥٠

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(-

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(+

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

-٣

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(+

-٢

اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة٢
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٤اﳌﺆﺷﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ–اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
) ٢٠١٧أو آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(

 -١ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
)ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر ﰲ (٢٠١١
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(+

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(-

٠,٢

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

٠,٠

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

٣٠

٠,٤

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

٤٠

٠,٦

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(+

٥٠

٠,٨

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(-

٦٠

١,٠

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

 -٣ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(-

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(+

 -٤ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ  ٣,٢٠دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﺎ
)ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﰲ  ٪ ،٢٠١١ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن(
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(-
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(+

٥٥
٤٥
٣٥
٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ MENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

ومعظم بلدان املنطقة متأخرة كذلك يف املؤشرات الكلية للرفاهية (الشكل البياين  .)14وعلى سبيل املثال،
برغم أن نصيب الفرد من إجمايل الناجت القومي أعلى بكثير يف دول جملس التعاون اخلليجي ،فدرجاتها يف
دليل التنمية البشرية أقل من االقتصادات املتقدمة يف العامل .وتأتي األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة
الدخل يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان يف مرتبة متأخرة عن نظيراتها
من حيث نصيب الفرد من إجمايل الناجت القومي ودرجات دليل التنمية البشرية .وتسجل األسواق الصاعدة
والبلدان منخفضة الدخل يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان كذلك درجات
منخفضة نسبيا يف دليل التنمية البشرية املعدل بعامل عدم املساواة .وبرغم ذلك ،فمتوسط درجات بلدان
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى حسب دليل التنمية البشرية املعدل بعامل عدم املساواة أعلى من األسواق
الصاعدة .وفيما يخص ُمعامِ ل جيني ،تسجل بلدان املنطقة درجات أفضل (أقل) من األسواق الصاعدة
والبلدان منخفضة الدخل النظيرة يف العامل .وأخيرا ،فمعدالت الفقر يف املنطقة أعلى عموما إىل حد ما من
النظراء على مستوى العامل ،بينما عدم املساواة يف توزيع الدخل أكبر بعض الشيء.

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺻﻔﺮ ٥-

20

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

١٠٠,٠٠٠
٩٠,٠٠٠
٨٠,٠٠٠
٧٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠
٥٠,٠٠٠
٤٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
ﺻﻔﺮ

 -٢دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

الفصل

5

تأثير اإلنفاق االجتماعي على النتائج
االجتماعية-االقتصادية

تظل مدى أهمية تأثير اإلنفاق االجتماعي على النتائج االجتماعية-االقتصادية موضوع نقاش يف
الدراسات االقتصادية .فتخ ُلص دراسة ) Haile and Nino-Zarazua (2018إىل أن لإلنفاق االجتماعي
تأثيرا ذا داللة إحصائية على دليل التنمية البشرية املعدل بعامل عدم املساواة وعلى وفيات األطفال.
وتخلُص دراسة ) Alper and Demiral (2016إىل أن اإلنفاق االجتماعي يعزز النمو ،بينما تخلُص
دراسة ) Gupta, Verhoeven, and Tiongson (2003إىل أن اإلنفاق على الصحة يحسن النتائج
الصحية .وتتوصل دراسة ) Baldacci and others (2008إىل أن لإلنفاق على التعليم والصحة تأثيرا
كبيرا على رأس املال التعليمي والصحي ،غير أن حتسين احلوكمة والسيطرة على التضخم يمكن أن
يساعدا على حتقيق نفس النتائج .ومن ناحية أخرى ،تخ ُلص دراسة )Filmer and Pritchett (1999
إىل عدم وجود تأثير لإلنفاق الصحي احلكومي على وفيات األطفال بسبب عدم كفاية القدرات املؤسسية
وإخفاقات السوق .وباملثل ،تبين دراسة ) Rajkumar and Swaroop (2008أنه ليس لإلنفاق العام
أي تأثير تقريبا على نتائج الصحة والتعليم يف البلدان التي تتسم سالمة احلوكمة فيها بالضعف،
بينما جتد أن لإلنفاق العام تأثيرا إيجابيا يف البلدان ذات احلوكمة السليمة .ويخ ُلص معظم الدراسات
التجريبية السابقة إىل أن اإلنفاق االجتماعي ،وخاصة إذا صاحبته احلوكمة السليمة ،يرتبط بتحسن
النتائج االجتماعية وارتفاع النمو.
ونستخدم جمموعة من أساليب االقتصاد القياسي التي ُت َط َّبق على جمموعة من بيانات السالسل
الزمنية املقطعية العاملية لإلجابة عن التساؤل حول ما إذا كان لإلنفاق االجتماعي دور مهم يؤثر
على النتائج االجتماعية-االقتصادية .وتغطي بياناتنا  191بلدا خالل الفترة من .2017-1990
ويحتوي املرفق  2على وصف تفصيلي ملصادر البيانات .و ُتدرج النتائج االجتماعية-االقتصادية
يف االنحدارات كمتغيرات تابعة.
ونقدر املعادلة التالية:
Outcomeit 5 a 1 B1(SSpending )it21 1 B2(Z )it 1 mr 1 mt 1 «i,t
حيث تشير  Outcomeإىل جمموعة من النتائج االجتماعية-االقتصادية .ونقدر خمسة نماذج خمتلفة
باستخدام النتائج املرتبطة بالصحة (معدل وفيات األطفال ،والعمر املتوقع عند الوالدة) ،والنتائج
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املرتبطة بالتعليم (معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي ،وسنوات الدراسة املتوقعة) والنتائج الكلية
للرعاية االجتماعية (دليل التنمية البشرية) كمتغيرات تابعة .وننظر كذلك يف مواصفات تتضمن
معدالت الفقر ومقاييس دليل التنمية البشرية املعدل بعامل عدم املساواة على اجلانب األيسر 1.ويرمز
املتغير  S_Spendingإىل اإلنفاق االجتماعي كنسبة مئوية من إجمايل الناجت احمللي (أو على أساس
نصيب الفرد الذي ُيقاس بتعادل القوى الشرائية للدوالر) يف السنة السابقة 2.وتشير  Zإىل متجه
للمتغيرات الضابطة؛ ويرمز كل من  mrو  mtإىل اآلثار ذات اخلصوصية اإلقليمية واآلثار الزمنية غير
املشاهدة ،على التوايل؛ وتمثل  «i,tحد اخلطأ.
ونعتمد على الضوابط املعيارية التي تستخدمها الدراسات االقتصادية .ونستخدم متغيرات معيارية
فيستخدم التضخم كمتغير بديل لالستقرار
من الدراسات االقتصادية لتحييد أثر هيكل االقتصادُ .
االقتصادي الكلي ،و ُتستخدم نسبة جمموع الصادرات والواردات إىل إجمايل الناجت احمللي كمتغير
بديل لالنفتاح التجاري ،و ُتستخدم نسبة االئتمان احمللي إىل إجمايل الناجت احمللي لتحييد أثر
مستوى التطور املصريف .ولتحييد أثر جودة املؤسسات ،ندرج مؤشرات فعالية احلكومة والسيطرة
على الفساد من «املرشد الدويل إىل اخملاطر ال ُق ْطرية» ) (ICRGو«مؤشرات احلوكمة العاملية»
) (WGIللبنك الدويل .وتقدم الدراسات االقتصادية السابقة أدلة على وجود عالقة ارتباط
قوية بين النتائج الصحية وإمكانية احلصول على مياه صاحلة للشرب واالستفادة من مرافق
الصرف الصحي (دراسة  ،)Rajkumar and Swaroop 2008ودرجة التوسع احلضري (دراسة
 ،)Schultz 1993ومعدالت اخلصوبة (دراسة  .)Mishra and Newhouse 2009ونضيفها جميعا
كضوابط يف حتليالت انحدار النتائج الصحية .ونحيد كذلك أثر الصراعات اخلارجية والداخلية.
وتشير طرق التقدير البسيطة إىل وجود عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بين اإلنفاق االجتماعي
والنتائج االجتماعية-االقتصادية (الشكل البياين  .)15ونبدأ بتقديرات جممعة لطريقة املربعات
وترى
الصغرى العادية مع استخدام متغيرات صورية إقليمية ثم نضيف اآلثار الثابتة القُطْ ِريةُ .
عمليات االنحدار على عينة عاملية .وتشير النتائج إىل وجود عالقة موجبة وذات داللة إحصائية
(عند مستوى  )%1بين اإلنفاق االجتماعي ودليل التنمية البشرية ،ودليل التنمية البشرية املعدل
بعامل عدم املساواة واحلد من الفقر (املرفق  .)3وتشير النتائج كذلك إىل اقتران اإلنفاق احلكومي
على التعليم بارتفاع معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي وسنوات الدراسة املتوقعة ،بينما تقترن
زيادة اإلنفاق احلكومي على الصحة بارتفاع معدل العمر االفتراضي وانخفاض معدل وفيات
ضع .ونستخدم يف جميع هذه املعادالت اإلنفاق االجتماعي املتأخر لتحييد أثر املنشأ الداخلي3.
ال ُّر َّ
وال تتغير النتائج بصرف النظر عما إذا كنا نستخدم اإلنفاق االجتماعي كنسبة من إجمايل الناجت
احمللي أو على أساس نصيب الفرد مقيسا بتعادل القوى الشرائية للدوالر ،أو ما إذا كان التحليل
يقوم على أساس البيانات السنوية أو على متوسطات ثالث سنوات أو أربع سنوات .ويعرض
املرفق  3النتائج املفصلة لالنحدار ،بما فيها املواصفات اخملتلفة.

 1بيانات ُمعامِ ل جيني للمنطقة غير مكتملة ،وبالتايل ،ننظر بدال من ذلك يف دليل التنمية البشرية املعدل بعامل عدم املساواة (راجع أعاله).
ُ 2يستخدم اإلنفاق احلكومي على التعليم إذا كان املتغير التابع هو إحدى النتائج املرتبطة بالتعليم ،بينما ُيستخدم اإلنفاق على الصحة العامة إذا
كانت النتيجة مرتبطة بالصحة.
 3النتائج ثابتة أمام استخدام فترات اإلنفاق االجتماعي التي ترجع إىل الوراء لثالث وأربع سنوات.
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تأثير اإلنفاق االجتماعي على النتائج االجتماعية-االقتصادية
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٥اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ–اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
)(٢٠١٧–١٩٩٠

 -١اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ودﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
)ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ(

 -٢اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
)ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ(
٢٥

١

دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

٠,٨
٠,٧
اﻟﻌﺎﱂ
MENAP
CCA

٠,٦
٠,٥

دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ =  × ٠٫٠١٧اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ +
ﻣﺘﺠﻪ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ١
١٠
٢٠
٣٠
اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٤٠

٠,٤
٠,٣

ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

٠.٩

٢٠
١٥
١٠

اﻟﻌﺎﱂ
MENAP
CCA

٥

ﺻﻔﺮ

٠,٢
ﺻﻔﺮ

ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ =  × ٠٫٣٨اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  +ﻣﺘﺠﻪ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ٢

١٥

٥
١٠
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

ﺻﻔﺮ

 ١اﻧﺤﺪار اﻵﺛﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ .واﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرة إﱃ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن إﱃ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ اﳊﻀﺮي ،وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،وﻣﺆﺷﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ.

 ٢اﻧﺤﺪار اﻵﺛﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ .واﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ ،وﻣﺆﺷﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻧﺴﺒﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن إﱃ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه
ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب ،وﻣﻌﺪل اﳋﺼﻮﺑﺔ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ اﳊﻀﺮي.

 -٣اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ووﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل
)ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ(

 -٤اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ
)ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ(

اﻟﻌﺎﱂ
MENAP
CCA

١٢٠
٨٠
٦٠

وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل

١٠٠

٤٠

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ

ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل =  × ٠٫٠٧٣−اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ  +ﻣﺘﺠﻪ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ٣

١٤٠

٨٥

٢٥

٦٥

اﻟﻌﺎﱂ
MENAP
CCA
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ =  × ٠٫٢اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ  +ﻣﺘﺠﻪ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ٤

٥٥
٤٥

٢٠

٥
١٠
١٥
٢٠
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٧٥

ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ

٣٥

٢٠

٥
١٠
١٥
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

ﺻﻔﺮ

 -٥اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ
)ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ(

 -٦اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ودﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻌﺪل ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة
)ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ(

اﻟﻌﺎﱂ
MENAP
CCA

٤٠

١٠
٢٠
٣٠
اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

ﻧﺴﺒﺔ أﻋﺪاد اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  ٣,٢٠دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﺎ

ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ =  × ٠٫٥−اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ +
ﻣﺘﺠﻪ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ٥

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ

 ٥اﻧﺤﺪار اﻵﺛﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ .واﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ،واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﺘﻀﺨﻢ ،وﻣﺆﺷﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ اﳊﻀﺮي ،وﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن إﱃ إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،واﻟﺘﺠﺎرة.

دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻌﺪل ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة

 ٣اﻧﺤﺪار اﻵﺛﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ .اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﳋﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺘﻀﺨﻢ،
وﻣﺆﺷﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن إﱃ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب.

 ٤اﻧﺤﺪار اﻵﺛﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ .واﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ ،وﻣﺆﺷﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﻧﺴﺒﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن إﱃ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه
ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب ،وﻣﻌﺪل اﳋﺼﻮﺑﺔ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ اﳊﻀﺮي.

١
٠,٩
٠,٨
٠,٧
٠,٦
٠,٥
٠,٤
٠,٣
٠,٢
٠,١
ﺻﻔﺮ

اﻟﻌﺎﱂ
MENAP
CCA
دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻌﺪل ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة = × ٠٫٠٥
اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ +ﻣﺘﺠﻪ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ٦
٥٠

٢٠
٣٠
٤٠
اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

١٠

ﺻﻔﺮ

 ٦اﻧﺤﺪار اﻵﺛﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ .واﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ اﳊﻀﺮي ،وﻣﺆﺷﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن إﱃ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،واﻟﺼﺮاﻋﺎت ،واﻟﺘﺠﺎرة ،واﻟﻔﺴﺎد.

اﳌﺼﺎدر :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ؛ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت  ،ASPIREاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،و = CCAﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
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وتشكل معاجلة مسألة املنشأ الداخلي أحد التحديات الرئيسية 4.فقد يختار بعض البلدان زيادة
اإلنفاق لتحقيق األهداف االجتماعية حتديدا نظرا لضعف نتائجها ،وإذا مل تؤخذ هذه السببية
احلسبان ،يمكن أن تصبح التقديرات متحيزة .وبرغم أن طريقة املربعات الصغرى
العكسية يف ُ
العادية وحتليالت انحدار اآلثار الثابتة تربط دائما بين النتائج احلالية واإلنفاق يف العام السابق،
فهيكل التأخر هذا وحده ربما ال يكون كافيا إلزالة أثر املنشأ الداخلي.
ونستخدم تقدير متغير مساعد (املربعات الصغرى ذات املرحلتين) وطريقة العزوم املعممة
ملنظومة معادالت ) (SGMMلضبط أثر املنشأ الداخلي .ويف تقديرنا باستخدام طريقة املربعات
الصغرى ذات املرحلتين ،نستخدم جمموعة من األدوات — متغيرات لها عالقة ارتباط باإلنفاق
لكنها ال تتأثر بالنتائج بشكل موثوق — لتحييد أثر املنشأ الداخلي .وهذه متغيرات مساعدة
معيارية مستخدمة يف الدراسات االقتصادية .واستخدمت دارسة )Easterly and Rebelo (1993
لوغاريتم السكان كمتغير مساعد ،فذكرت أن البلدان األصغر تعاين من إهدارات احلجم وعليها
أن تنفق املزيد .واستخدمت دراسة ) Tanzi (1992حصة الزراعة يف إجمايل الناجت احمللي نظرا
لضعف قاعدة إيرادات اجملتمعات الزراعية التي غالبا ما يكون إنفاقها أقل .وذكرت دراسة
) Von Hagen (2005أن التوترات العرقية قد تسفر عن تخصيص اإلنفاق احلكومي
دون املستوى األمثل من خالل تفاقم مشكلة «املمتلكات العامة» .واستخدمت مؤخرا دراسات
) ،Haile and Nino-Zarazua (2018و )Gisselquist, Leiderer, and Nino-Zarazua (2016
و ) Dreher, Nunnenkamp, and Thiele (2008نفس جمموعة األدوات 5 .وتسمح لنا مواصفة
طريقة العزوم املعممة ملنظومة املعادالت كذلك بضبط أثر استمرارية املتغير التابع (دليل
التنمية البشرية) والبرهنة على ثبات النتائج وأن العالقة بين اإلنفاق االجتماعي والنتائج
االجتماعية-االقتصادية ليست زائفة.
وتشير نتائج االقتصاد القياسي إىل أن لإلنفاق االجتماعي احلكومي تأثيرا ملموسا على النتائج
االجتماعية-االقتصادية (اجلدول  .)2ويقترن ارتفاع اإلنفاق االجتماعي احلكومي بارتفاع دليل
التنمية البشرية حتى بعد حتييد أثر الدخل ،ودرجة التوسع احلضري ،واالستقرار االقتصادي
ويثبت
الكلي ،واالنفتاح التجاري ،والصراع احمللي واخلارجي 6 ،ومستوى التطور املصريف.
ُ
هذا االستنتاج بصرف النظر عن طرق وضع التقديرات ،واستخدام مواصفات خمتلفة ،وما إذا
كان التحليل ُيجرى على أساس متوسطات سنوية أو متوسطات ثالث وأربع سنوات (اجلدوالن
 3و 5يف املرفق) 7 .وحتى أكثر املعامِ الت حتفظا من تقدير طريقة العزوم املعممة ملنظومة
املعادالت يشير إىل وجود تأثير ذي داللة اقتصادية على دليل التنمية البشرية ،حيث يتدرج
من صفر إىل .1
 4هناك قضية أخرى مثيرة للقلق تتعلق بما إذا كانت هناك آثار فارقة أو عالقات ال خطية — تأثير اإلنفاق االجتماعي اإلضايف يمكن أن
يختلف حسب حجم فجوات الناجت أو مستويات اإلنفاق األولية (كما تشير ،يف سياقات خمتلفة ،دراسة )Linnemann and Winkler (2016
ودراسة ) .)Biolsi (2017وال نبحث هذه القضايا خالل إعداد تقديراتنا.
 5املرحلة األوىل من تقدير املتغيرات املساعدة حتيد أثر مستوى التوسع احلضري واالنفتاح التجاري ،ويبدو أن نتائج التقديرات الالحقة تشير إىل
أن املتغيرات املساعدة مهمة وليست ضعيفة.
 6ال ُتستخدم هذه الطريقة يف التقدير بطريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتين ألن التوترات العرقية هي أحد املتغيرات املساعدة.
 7للتقدير باستخدام طريقة العزوم املعممة ملنظومة املعادالت كان علينا احلد من عدد املتغيرات التفسيرية ليظل عدد األدوات (فترات التأخر) أقل
من عدد البلدان .وعدد املشاهدات والبلدان أقل بكثير مما يف طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتين.
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اجلدول  :2نتائج انحدار دليل التنمية البشرية

(البيانات السنوية للمربعات الصغرى ذات املرحلتين ،ومتوسطات ثالث سنوات بطريقة العزوم املعممة ملنظومة املعادالت)
املربعات الصغرى ذات املرحلتين1

اإلنفاق االجتماعي (لوغاريتم)
تضخم أسعار المستهلك (سنوي )%
التوسع الحضري (لوغاريتم)
االئتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص ( %من
إجمالي الناتج المحلي) (لوغاريتم)
التجارة % ،من إجمالي الناتج المحلي (لوغاريتم)
السيطرة على الفساد
المشاهدات
معامل التحديد
عدد البلدان

 %من إجمايل
الناجت احمللي

نصيب الفرد

0.139
0.000
0.149
0.020

0.060
0.000
0.159
0.015

0.0290.076
2242
0.711
130

0.0100.029
2242
0.717
130

طريقة العزوم املعممة ملنظومة ملعادالت2

 %من إجمايل
الناجت احمللي

نصيب الفرد

0.000

0.005

0.000
0.002-

0.0050.003-

0.001
337

0.002
337

88

88

المصدر :تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
والمعامالت بالخط السميك ذات داللة عند مستوى  %5على األقل.
 1األدوات المستخدمة هي نسبة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي ومؤشر التوترات العرقيةُ .
 2تضمن المتغير التابع المتأخر واإلنفاق االجتماعي العام في الوقت .t

ولإلنفاق احلكومي على الصحة والتعليم تأثير كبير على النتائج الصحية والتعليمية (اجلدول 3
واملرفق  .)3وإىل جانب الضوابط املعيارية املستخدمة أعاله ،نستخدم يف انحدار النتائج الصحية
كذلك احلصول على مياه صاحلة للشرب كأحد املتغيرات التفسيرية .ونظرا لتوافر بيانات النفقات
الصحية اخلاصة ،فإننا نستخدمها كذلك كمتغير منحدر .وللنفقات الصحية اخلاصة دور مهم كذلك
يف احلد من وفيات األطفال ،لكنها ذات داللة إحصائية أقل ،وتأثيرها أصغر من اإلنفاق احلكومي
على الصحة .وقد يكون القطاع اخلاص أعلى كفاءة يف تقديم اخلدمات لألسر بشكل منفرد ،لكن
يبدو أن لإلنفاق احلكومي على الرعاية الصحية دورا أهم يف حتسين املؤشرات اإلجمالية للرعاية
االجتماعية — تخفيض معدالت الفقر ،وزيادة العمر املتوقع ،واحلد من وفيات األطفال (اجلدول .)3
والبيانات املتاحة عن اإلنفاق اخلاص على التعليم غير كافية لتضمين هذا املتغير يف حتليل االنحدار
الذي جنريه حملددات نتائج التعليم .ومع ذلك ،تشير البيانات احملدودة املتاحة إىل أن اإلنفاق اخلاص
على التعليم أقل مقارنة باإلنفاق العام على التعليم ،بينما تتسق نسبتاهما إىل حد كبير مع جمموعات
البلدان األخرى ،وبالتايل ،فأي حتيز يف نتائجنا من املتوقع أن يكون حمدودا (راجع املرفق .)1
ونخ ُلص كذلك إىل أن لإلنفاق االجتماعي دورا مهما يف خفض معدالت الفقر ورفع نتائج دليل التنمية
البشرية املعدل بعامل عدم املساواة .ويتبين أن لكل من املقياس الكلي لإلنفاق االجتماعي وعنصريه
الفرعيين وهما الصحة والتعليم داللة إحصائية وحتمل اإلشارة الصحيحة ،حتى بعد حتييد أثر املتغيرات
وو ِجد أن جودة املؤسسات ،واملتغير
االقتصادية الكلية واملؤسسية األخرى وعدم التجانس بين البلدانُ .
البديل لها هو مؤشر فعالية احلكومة ،تساعد على احلد من الفقر (املرفق  ،3واجلدول  6يف املرفق).
ونري كذلك تقييما لألهمية النسبية ملكونات اإلنفاق االجتماعي يف املؤشرات االجتماعية-
ُ
االقتصادية الكلية .وينظر معظم عملنا التجريبي يف النتائج الصحية والتعليمية على نحو منفصل —
كان اإلنفاق العام على التعليم أحد املتغيرات التفسيرية لنتائج التعليم ،بينما كان اإلنفاق (اخلاص
والعام) على الصحة متغيرا تفسيريا للنتائج الصحية .وال يستطيع هذا التحليل أن يكشف عن أي أنواع
اإلنفاق االجتماعي (على الصحة أو التعليم أو احلماية االجتماعية) هو األهم نسبيا من غيره .ومن
أجل ذلك ،نظرنا إىل املقاييس الكلية للرفاهية مثل دليل التنمية البشرية .وجند أن لإلنفاق احلكومي
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اجلدول  :3نتائج انحدار معدالت وفيات األطفال

اإلنفاق العام على الصحة (لوغاريتم)t -1 ،
اإلنفاق الخاص على الصحة (لوغاريتم)t -1 ،
تضخم أسعار المستهلك (سنوي )%
فعالية الحكومة
االئتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص ( %من إجمالي
الناتج المحلي) (لوغاريتم)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (لوغاريتم) []t -1
الحصول على مياه صالحة للشرب
معدل الخصوبة []t -1
التوسع الحضري (لوغاريتم)
المشاهدات
معامل التحديد
عدد البلدان

املربعات الصغرى ذات املرحلتين1

اآلثار الثابتة
 %من إجمايل
الناجت احمللي

نصيب الفرد

 %من إجمايل
الناجت احمللي

نصيب الفرد

–0.059
–0.012
صفر
0.032
–0.086

–0.059
–0.012
صفر
0.032
–0.086

–0.398
–0.033
–0.001
0.003
–0.078

–0.002
–0.01
–0.001
–0.092
0.053

–0.513
–0.498
0.092
–0.893
2,208
0.669
171

–0.454
–0.498
0.092
–0.893
2,208
0.669
171

–1.3
0.029
–0.816
2,233

–0.967
0.329
–0.008
2,226

167

167

المصدر :تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
 1األدوات المستخدمة هي نسبة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي ولوغاريتم النمو السكاني .وبالنسبة النحدارات المربعات الصغرى ذات المرحلتينُ ،يستخدم
والمعامِ الت بالخط السميك ذات داللة عند مستوى  %5على األقل.
اإلنفاق العام على الصحة في الوقت ُ .t

على احلماية االجتماعية أكبر التأثيرات املتميزة وأكثرها داللة من الناحية اإلحصائية على دليل
التنمية البشرية مقارنة باإلنفاق على الصحة أو التعليم .وربما كان أحد التفسيرات احملتملة لهذه
ت ِدث أسرع اآلثار املباشرة يف رفع الناس من هوة
النتيجة هو أن نظم احلماية االجتماعية هي التي ُ ْ
الفقر ،بينما جني ثمار اإلنفاق على الصحة والتعليم يستغرق وقتا أطول .وعندما يتعلق األمر باحلد
من الفقر ،يبدو أن اإلنفاق على التعليم أهم من اإلنفاق على الرعاية الصحية (معامِ ل تقديري أعلى
وذو داللة إحصائية أكبر) (املرفق  ،3واجلدول  8يف املرفق).
وجند أن جودة املؤسسات مهمة يف ترجمة اإلنفاق االجتماعي إىل نتائج اجتماعية-اقتصادية ويف
احلد من معدالت الفقر .فعلى سبيل املثال ،تشير نتائج استخدام أكثر املعامالت التقديرية حتفظا يف
طريقة العزوم املعممة ملنظومة املعادالت إىل أن ارتفاعا نسبته  %10يف نصيب الفرد من اإلنفاق
على احلماية االجتماعية على أساس تعادل القوة الشرائية للدوالر (إذا استمر ملدة ثالث سنوات)
يمكنه سد بين  %20و %40من فجوة دليل التنمية البشرية بين بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان والبلدان النظيرة وسد ما يصل إىل  %65من الفجوة بين بلدان
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ومتوسط األسواق الصاعدة النظيرة (الشكل البياين  .)16ويكشف
التحليل كذلك عن أهمية دور احلوكمة يف درجة تأثير زيادة اإلنفاق االجتماعي على النتائج .على
سبيل املثال ،إذا استطاعت بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أن
ترفع مؤشرات احلوكمة فيها املبنية على املسوح لتصل إىل مستويات البلدان النظيرة ،فمن شأن
الزيادة املماثلة يف اإلنفاق على احلماية االجتماعية سد نسبة تتراوح بين  %45و %60من الفجوة
وسد الفجوة تماما بالنسبة ملتوسط بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى واألسواق الصاعدة.
وتدعم هذه النتائج املستخلصة دراسات حالة لبعض بلدان املنطقة .فاستخالص املشورة بشأن
السياسات ذات اخلصوصية ال ُقطرية من أي نموذج اقتصاد قياسي ينطوي على أوجه قصور،
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٦ﺗﻘﺪﻳﺮ دﻋﻢ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﲢﺴﻦ اﳊﻮﻛﻤﺔ
) ٢٠١٨أو آﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ(

ﻘﺎرن ﺑﻬﺎ.
ارﺗﻔﺎع دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻣﻘﺪارﻫﺎ  ٪١٠ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  ٣ﺳﻨﻮات ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ُ
اﳌ َ
ﻘﺎرن ﺑﻬﺎ.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻹﺿﺎﰲ ﰲ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻣﻘﺪارﻫﺎ  ٪١٠ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  ٣ﺳﻨﻮات ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ُ
اﳌ َ
ﻘﺎرن ﺑﻬﺎ.
اﻟﺒﻠﺪان ُ
اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻋﻦ ُ
اﳌ َ
اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٪١٠٠

٪٩٠

٪٨٠

٪٧٠

٪٦٠

٪٥٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

ﺻﻔﺮ٪

اﳌﺼﺎدر :اﳌﺮﺷﺪ اﻟﺪوﱄ إﱃ ا�ﺎﻃﺮ اﻟﻘُﻄْ ﺮﻳﺔ؛ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ؛ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

حيث ُأجريت هذه العملية على عينة عاملية ،وكما يشير املرفق  ،1فإن تغطية البيانات وجودتها
يمكن أن تختلفا من بلد إىل آخر .وكما يبين الفصل  ،6فإن جودة اإلنفاق االجتماعي ذات
أهمية يف ترجمة موارد املالية العامة احملدودة إىل نتائج اجتماعية-اقتصادية مرتفعة .ولسد
الفجوة بين التحليل التجريبي والتطورات ذات اخلصوصية القُطْ رية ،يعرض املرفق  6جتارب
البحرين وأرمينيا وتونس .ويسمح هذا األمر بمزيد من الدقة يف التحليل ووضع التوصيات
بشأن السياسات.
•	البحرين :تثبت جتربة البحرين دور اإلنفاق االجتماعي يف دعم النمو االحتوائي والتنمية البشرية.
فنتائج التعليم ،كما يعكسها صايف معدالت االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي ومعدل اإلملام
بالقراءة والكتابة ،جعلت متوسطات البحرين مساوية ملتوسطات االقتصادات املتقدمة ،بينما
بلغ ارتفاع متوسط العمر املتوقع  4,4سنة على مدار اخلمسة والعشرين عاما املاضية ليصل إىل
 77سنة كما أن معدل وفيات ال ُّر َّ
ضع يقترب من متوسط االقتصادات املتقدمة .وإضافة إىل حتسن
النتائج التعليمية والصحية ،ساهم اإلنفاق االجتماعي يف البحرين كذلك يف احلد بشكل كبير
من عدم املساواة يف توزيع الدخل وبين اجلنسين كما وضع اململكة ضمن جمموعة «التنمية
البشرية املرتفعة جدا» .ومع ذلك ،فمواصلة رفع مستوى الكفاءة يف البحرين سيعود بالنفع على
اإلنفاق االجتماعي .على سبيل املثال ،من شأن احلد من ارتفاع نسبة املعلمين إىل الطالب 8أن
 8تبلغ نسبة املعلمين يف البحرين  8,22معلم لكل  100طالب ،مقابل  5,1يف األسواق الصاعدة ،و 7,6يف دول جملس التعاون اخلليجي،
و 7,8يف االقتصادات املتقدمة.
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يتيح املوارد لتزويد العاملين من املعلمين وغير املعلمين بمستويات أفضل من املواد التعليمية
والتدريب واألشكال األخرى من الدعم املهني .كذلك فإن تعزيز املنافسة بين املستشفيات العامة
واخلاصة سيعود بالنفع على قطاع الصحة.
•	أرمينيا :ساعدت برامج احلماية االجتماعية يف أرمينيا على تخفيض معدالت الفقر بمقدار
 30نقطة مئوية يف الفترة من  2004إىل  2018وتشجيع زيادة املساواة ،فهبط معامل جيني من
 37,5إىل  34,4يف  .2018وتنجح هذه البرامج يف توجيه احلماية االجتماعية ملستحقيها بفضل
نظام مصمم بشكل جيد لتحديد املستفيدين واختيارهم .ومع هذا ،ال يغطي هذا البرنامج سوى
شريحة صغيرة من الفقراء .ويشير هذا األمر إىل أنه إذا خصصت أرمينيا جزءا أكبر يف موازنتها
للحماية االجتماعية ،فمن شأن هذه البرامج أن تصبح أكثر فعالية يف مساعدة الفقراء.
•	تونس :ساعد اإلنفاق االجتماعي فيما مضى على حتسين النتائج االجتماعية-االقتصادية يف
تونس كذلك .وعلى مدار الثالثة عقود املاضية ،بلغت نسبة ارتفاع دليل التنمية البشرية يف تونس
 ،%30مما وضعها يف فئة التنمية البشرية العالية ويف النصف العلوي للبلدان على مستوى العامل.
وبحلول عام  ،2018ارتفعت سنوات الدراسة املتوقعة فتجاوزت  15عاما ،وبلغ االلتحاق بالتعليم
الثانوي ما يزيد على  ،%90وقفز متوسط العمر املتوقع إىل نحو  76عاما .ومع هذا ،ال يزال مستوى
اإلنفاق االجتماعي وأداؤه يشكالن قضية بالغة األهمية .والبرامج التعليمية ال تعالج املشكلة
املتزايدة من عدم اتساق املهارات مع متطلبات سوق العمل يف القطاع اخلاص ،وال تزال درجاتها
يف «برنامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لتقييم الطالب دوليا» ضعيفة ،بينما
تتجه حصة مرتفعة من اإلنفاق على التعليم إىل فاتورة األجور ،مما يترك حيزا حمدودا للغاية
لالستثمار يف أحدث الوسائل التكنولوجية والتدريب واملنهج التعليمي .وعلى صعيد الرعاية
الصحية ،ال تزال هناك تفاوتات إقليمية يف االستفادة منها وتوزيع موظفيها وإدارتها ،بينما تنشأ
أوجه عدم كفاءة اإلنفاق من ارتفاع اإلنفاق على األجور وجموده ،ومن وجود نظام لدعم املنتجات
الدوائية ،وعدم التركيز بالقدر الكايف على الرعاية الوقائية .وال يوفر نظام الضمان االجتماعي
تغطية كافية ،وال تزال برامج املساعدات االجتماعية جمزأة ،فال تغطي شريحة كبيرة من السكان
وموظفي القطاع غير الرسمي ذوي الدخل املنخفض ،كما أنها تعود بالنفع بالدرجة األكبر
على ميسوري احلال يف املناطق احلضرية (املرفق  ،6اإلطار  .)2ومن ثم ،فأولويات السياسات
هي ( )1زيادة اإلنفاق االجتماعي وحتسين توجيهه ملستحقيه ،و( )2توفير نظام ضمان اجتماعي
تتوافر له مقومات االستمرار املايل ،و( )3تنفيذ إصالحات على مستوى املؤسسات واحلوكمة
لتحسين جودة اإلنفاق.
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الفصل

6

زيادة كفاءة اإلنفاق االجتماعي يف املنطقة

قد ال يستطيع معظم البلدان أن يحافظ على املستويات األعلى من اإلنفاق االجتماعي بصفة
دائمة بدون بذل اجلهود لتوفير احليز املايل الالزم (الشكالن البيانيان  17و ،18واإلطار  .)1فقد
كانت مستويات الدين العام مرتفعة يف األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان حتى قبل اجلائحة ،وتشير التوقعات
احلالية إىل بلوغه ما يقرب من  %90من إجمايل الناجت احمللي يف املتوسط يف عام 2020
) .(IMF 2020ومن ثم ،فاحلفاظ على املستويات األعلى من اإلنفاق االجتماعي التي فرضتها
مواجهة اجلائحة دون إضافة مزيد إىل عبء الدين العام سيقتضي بذل اجلهود إلعادة ترتيب
أولويات اإلنفاق اجلاري و/أو تعبئة مزيد من اإليرادات ) .(IMF 2018ومن املرجح كذلك أن
العديد من احلكومات يف املنطقة سيكون يف حاجة إىل التركيز على رفع مستوى كفاءة اإلنفاق
(املرفق  .)4وبرغم ذلك ،فوضع توصيات حمددة سيتوقف على الظروف القُطْ رية لكل بلد على
حدة (راجع املرفق .)6
ويف واقع األمر ،ظل مستوى كفاءة اإلنفاق االجتماعي منخفضا بوجه عام يف املنطقة .ويمكن
قياس كفاءة اإلنفاق االجتماعي باستخدام جمموعة خمتلفة من األساليب ،امل َْعلَمية وغير
امل ْع َلمية .فاألساليب غير امل َْعلَمية ،مثل حتليل مغلف البيانات ) (DEAومغلف التصرف احلر
َ
) ،(FDHترصد ببساطة البلدان حسب إنفاقها ونتائجها وترسم «منحنى غالفيا أعلى» ،أو
حدودا ،تعكس أفضل نتيجة يمكن أن حتققها البلدان عند أي مستوى من مستويات اإلنفاق.
ويعرض الشكل البياين  19مثاال على حدود كفاءة اإلنفاق على الصحة والتعليم باستخدام
املنهج غير املعلمي .وتؤخذ املسافة الرأسية التي ُت ْبعِ ُد البلدان عن هذا احلد بعد ذلك كمقياس
وتبنى هذه العملية على البيانات فال تقتضي
لعدم كفاءتها (وبعبارة أدق «عدم كفاءة الناجت»)ُ 1.
«امل ْع َلمية» — مثل حتليل احلدود العشوائية
وضع أي فرضيات .ومن ناحية أخرىُ ،تم ِّكن املناهج َ
) — (SFAمن التمييز بين عدم الكفاءة والضوضاء اإلحصائية ،لكنها تقتضي فرض صيغة
امل ْع َلمية مزاياها
امل ْع َلمية وغير َ
اقترانية على العالقة بين املدخالت واخملرجات .ولكل من املناهج َ
 1عدم كفاءة الناجت توفر تقديرا ملقدار زيادة الناجت التي يمكن أن تتحقق بالنظر إىل مستوى اإلنفاق االجتماعي احلايل.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٧اﳊﻴﺰ اﳌﺎﱄ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻛﻮﻓﻴﺪ٢٠٢٠–٢٠١٩ ،١٩-
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﻋﺠﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ٢٠٢٠
ﻋﺠﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ) ١٩-ا�ﻤﻮع(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ
اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﰲ ) ٢٠٢٠اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

٩٠

١٥

٧٠
١٠
٥٠
٣٠

٥

١٠
ﺻﻔﺮ
١٠-

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
MENAP

ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ
MENAP

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

٣٠-

٥-

اﳌﺼﺎدر :آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ واﳌﺴﻮح اﻟﻘُﻄْ ﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ،١٩-
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

وعيوبها كما استخدمتها الدراسات االقتصادية على نطاق واسع( 2.راجع املرفق  5لالطالع على
مناقشة فنية تتناول حتليل احلدود العشوائية).
امل ْع َلمية أن اجملال متاح لتحسين كفاءة اإلنفاق يف املنطقة .ونورد يف الدراسة
وتؤكد املناهج غير َ
التقديرات باستخدام أسلوب «مغلف التصرف احلر» ) (FDHلدرجات كفاءة خدمات التعليم والرعاية
الصحية العامة املأخوذة من دراسة املقارنة املعيارية ) .Herrera and Ouedraogo (2018وفيما
يتعلق باإلنفاق على التعليم يف األسواق الصاعدة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان ،فأعلى قيمة حتققها يف املقابل ال تزال أقل مما حتققه األسواق الصاعدة النظيرة يف العامل،
وهو ما ينطبق كذلك على البلدان منخفضة الدخل يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان مقارنة بمتوسط البلدان منخفضة الدخل يف العامل ،وعلى دول جملس التعاون اخلليجي
مقارنة باالقتصادات املتقدمة (الشكل البياين  .)20فإذا ارتفعت كفاءة اإلنفاق يف موريتانيا ،على
سبيل املثال ،واقتربت من احلدود العاملية ،فمن شأن متوسط سنوات الدراسة أن يزداد بمقدار الضعف3.
ويؤكد منهج حتليل احلدود العشوائية كذلك صحة هذا التقييم (الشكل البياين  .)21فمتوسط البلدان
منخفضة الدخل يف املنطقة أقل كفاءة إىل حد ما من البلدان النظيرة التي حتقق نفس مستوى
 2راجع دراسة ) Sutherland and others (2007ودراسة ) Herrera and Ouedraogo (2018لالطالع على استعراض عام مفصل للمنهجين.
 3هذه كلها عبارات عامة ،بطبيعة احلال ،والتوصل إىل استنتاج االفتقار إىل الكفاءة على مستوى البلد ككل قد يحجب اختالفا كبيرا يف مستويات
الكفاءة بين البرامج والوزارات املنفقة.
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زيادة كفاءة اإلنفاق االجتماعي يف املنطقة

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٨رﺻﻴﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-
-١

ﳎﻤﻮع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ١٢٠٢٠ ،١٩-

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

 -٢رﺻﻴﺪ اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﺪﻳﻦ٢٠١٩ ،
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٧,٠

ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ

١٥٠

٦,٠
٥,٠

٣,٠

١٠٠
إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺪﻳﻦ٢٠١٩ ،

٤,٠

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

٢,٠

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻷردن

ﻣﺼﺮ

ﺗﻮﻧﺲ
اﳌﻐﺮب
ﻗﻄﺮ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ أرﻣﻴﻨﻴﺎ
إﻳﺮان ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
اﻟﻌﺮاق
اﳉﺰاﺋﺮ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة
اﻹﻣﺎرات
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
أذرﺑﻴﺤﺎن
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻟﻴﻤﻦ
ُﻋﻤﺎن

٥٠
اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺻﻔﺮ

١,٠

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲMENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

٠,٠

-٥٠

٢٠

١٥

٥ﺻﻔﺮ
٥
١٠
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺻﻴﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ٢٠١٩–٢٠١٢ ،

١٠-

١٥-

اﳌﺼﺎدر :اﳌﺴﻮح اﻟ ُﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ،١٩-ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ وآﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
 ١اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﺆال ﰲ اﳌﺴــﺢ "رﺟــﺎء ﲢﺪﻳــﺪ اﻹﺟــﺮاءات اﳌﺘﺨــﺬة ﻓــﻮق اﳋــﻂ أو داﺧــﻞ اﳌﻮازﻧــﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﻛﻮﻓﻴــﺪ ١٩-ﻣﺒﺎﺷــﺮة واﻟﺘــﻲ ﺗﺆﺛــﺮ ﻋﻠــﻰ رﺻﻴــﺪ اﳌﻮازﻧــﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ أو اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴــﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ:
اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺿﺎﰲ أو اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ :ﳎﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ )ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ(".

ﳌ ْﻌ َﻠﻤﻲ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٩ﺣﺪود اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﳌﻨﻬﺞ ﻏﻴﺮ ا َ
٨٠

١٢٠

٧٥

١١٠

٦٥
٦٠
٥٥
٥٠
ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎءة
ﻣﺘﻮﺳﻂ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪان MENAP
٤,٠٠٠

٥٠٠
١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٥٠٠
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر

٤٥
٤٠

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺼﺤﻴﺔ١ ٢٠١٥ ،

٧٠

٣٥

١٠٠
٩٠

ﺻﺎﰲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي )(٪

 -١ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺼﺤﻴﺔ
)آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ُﻣﺘﺎﺣﺔ(

 -٢ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
)آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ُﻣﺘﺎﺣﺔ(

٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

٣٠
ﺻﻔﺮ

ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎءة
ﻣﺘﻮﺳﻂ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪان MENAP

ﺻﻔﺮ
٢,٠٠٠
٤,٠٠٠
٦,٠٠٠
٨,٠٠٠
١٠,٠٠٠
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر" :أداة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻧﻔﺎق" ،إدارة ﺷﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
 ١ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺼﺤﻴﺔ ) (HALEﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻳﻄﺒﻖ أوزان اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﺪد ﺳﻨﻮات ﻣﻌﺎدل ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ُﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ ﺻﺤﺔ ﺗﺎﻣﺔ.
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ﳌﻌ َﻠﻤﻲ١
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢٠درﺟﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﺎﰋ ﻣﻦ اﳌﻨﻬﺞ ﻏﻴﺮ ا َ

ْ

) ٢٠١٨أو آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ُﻣﺘﺎﺣﺔ(

 -١اﻟﻨﺎﰋ :اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
) ٪ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﱄ(

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
MENAP

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ
MENAP

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

 -٢اﻟﻨﺎﰋ :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ

١٠٠

١٠٠

٩٠

٩٠

٨٠

٨٠

٧٠

٧٠

٦٠

٦٠

٥٠

٥٠

٤٠

٤٠

٣٠

٣٠

٢٠

٢٠

١٠

١٠

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
MENAP

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ
MENAP

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﳌﺼﺎدر :دراﺳﺔ )Herrera and Ouedraogo (2018؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
 ١درﺟﺎت اﻟﻜﻔﺎءة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و١٠٠؛ ﺣﻴﺚ  ١٠٠ﺗﻤﺜﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﻔﺎءة.

الدخل يف العامل من حيث اإلنفاق على الصحة والتعليم على حد سواء .ويبدو أن اقتصادات دول
جملس التعاون اخلليجي أقل كفاءة إىل حد ما من االقتصادات املتقدمة يف العامل ،بينما بلدان
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى أقل كفاءة من األسواق الصاعدة النظيرة لها .وكفاءة اإلنفاق على
التعليم يف األسواق الصاعدة باملنطقة تتماشى إىل حد كبير مع األسواق النظيرة يف العامل لكنها
تتجاوز نظيراتها يف العامل من حيث كفاءة اإلنفاق على الصحة.
وحتى بدون زيادة النفقات ،فرفع مستوى كفاءة اإلنفاق يمكن أن يساعد كثيرا على حتسين النتائج
االجتماعية-االقتصادية (الشكل البياين  4.)22فعلى سبيل املثال ،العمر املتوقع عند الوالدة يمكن أن
يرتفع بمقدار ثالث سنوات يف الكويت إذا ُأ ْن ِف َقت اعتمادات املوارد القائمة بنفس مستوى الكفاءة يف
االقتصادات املتقدمة .ويف ظل ارتفاع مستوى كفاءة اإلنفاق االجتماعي ،يمكن أن يصل دليل التنمية
البشرية يف أفغانستان إىل مستوى جمهورية قيرغيزستان ،كما يمكن أن يهبط معدل وفيات ال ُّر َّ
ضع يف
العراق من  31لكل ألف مولود حي إىل  27لكل ألف مولود حي .وإذا تمكنت املنطقة من رفع مستوى كفاءة
إنفاقها االجتماعي ليصل إىل متوسط مستوى الكفاءة يف االقتصادات املتقدمة ،حتى بدون حتمل نفقات
إضافية ،ستتمكن من تغطية  %34من الفجوة يف النتائج يف دليل التنمية البشرية ،وسد  %20و%10
من الفجوات يف نتائج االلتحاق بالتعليم الثانوي ومتوسط العمر املتوقع ،على التوايل .وبطبيعة احلال،
فتلك استنتاجات مستخلصة من النماذج ،ولكن يف واقع األمر ،رفع مستوى كفاءة اإلنفاق ال يمكن أن
 4يشير الشكل البياين  22إىل نتيجة اجتماعية-اقتصادية افتراضية يمكن التوصل إليها يف ظل رفع مستوى الكفاءة ،مما يترك كل امل َْعلَمات
األخرى دون تغيير .فبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل (األعمدة الزرقاء) املقصود بارتفاع مستوى الكفاءة هو الوصول إىل متوسط كفاءة األسواق
الصاعدة .وبالنسبة لألسواق الصاعدة يف املنطقة ،ارتفاع مستوى الكفاءة يعني التحرك نحو متوسط االقتصادات املتقدمة.
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اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

زيادة كفاءة اإلنفاق االجتماعي يف املنطقة

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢١ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق –
) ٢٠١٨أو آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ُﻣﺘﺎﺣﺔ(

ﳌﻌ َﻠﻤﻲ١
ﳌﻌ َﻠﻤﻲ واﳌﻨﻬﺞ ﻏﻴﺮ ا َ
اﳌﻨﻬﺞ ا َ

ْ

ْ

 -٢إﺟﻤﺎﱄ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
)ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎءة؛ اﳌﺪﺧﻼت :ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻌﻠﻤﻴﻦ إﱃ اﻟﻄﻼب ،واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(

 -١ﻣﻌﺪل ﺑﻘﺎء اﻟﺮ ﱠ
ﱡﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة
)ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎءة؛ اﳌﺪﺧﻼت :اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ(
ﻣﻐﻠﻒ اﻟﺘﺼﺮف اﳊﺮ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
MENAP

ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻐﻠﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ
MENAP

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﲢﻠﻴﻞ اﳊﺪود اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ

ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

١٠٠

١٠٠

٩٠

٩٠

٨٠

٨٠

٧٠

٧٠

٦٠

٦٠

٥٠

٥٠

٤٠

٤٠

٣٠

٣٠

٢٠

٢٠

ﻣﻐﻠﻒ اﻟﺘﺼﺮف اﳊﺮ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
MENAP

ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻐﻠﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ
MENAP

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﲢﻠﻴﻞ اﳊﺪود اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ

ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﳌﺼﺎدر :دراﺳﺔ )Herrera and Ouedraogo (2018؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
 ١درﺟﺎت اﻟﻜﻔﺎءة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و١٠٠؛ ﺣﻴﺚ  ١٠٠ﺗﻤﺜﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﻔﺎءة.

يتحقق بين عشية وضحاها .ويتضح من القسم التايل أن حتسين جودة املؤسسات وزيادة الشمول املايل
يقترنان بارتفاع مستوى كفاءة اإلنفاق .ويتبين كذلك من جتربة كل بلد على حدة أن برامج احلماية
االجتماعية املوجهة على نحو أدق ،والتغطية اجليدة التي توفرها شبكات األمان االجتماعي ،وجتنب
ازدواجية البرامج ،ومراقبة النتائج ،كلها عوامل يمكن أن تساعد على حتسين كفاءة اإلنفاق .ويبذل
بعض البلدان يف املنطقة (مثل العراق واململكة العربية السعودية) اجلهود على هذا الصعيد ،ولكن ال تزال
احلاجة قائمة ملواصلة حتسينها 5.ويعمل معظم بلدان املنطقة على حتسين الشمول املايل.
واجملال متاح كذلك لرفع مستوى كفاءة اإلنفاق احلكومي على الرعاية الصحية يف املنطقة
(الشكل البياين  .)23وينطبق ذلك بصفة خاصة على كازاخستان والكويت وباكستان .فاإلنفاق
على الرعاية الصحية يف أذربيجان يفتقر إىل الكفاءة بشكل كبير يف التوصل إىل خفض معدالت
وفيات ال ُّر َّ
ضع ،لكن أداءه أفضل يف رفع معدالت العمر املتوقع عند الوالدة .وتستطيع أفغانستان
أن حتقق نتائج صحية أفضل من املتوقعة تماشيا مع مستوى اإلنفاق فيها .فزيادة االستثمار يف
الرعاية الصحية األولية للتمكين من التشخيص املبكر والوقاية من األمراض املزمنة تمثل طريقة
أكثر كفاءة يف إنفاق موارد املالية العامة ،وال سيما عند مقارنتها بالدعم املكلف للعالج الطبي
 5يف عام  ،2018بذلت احلكومة العراقية جهودا لتنقية سجالت "نظام التوزيع العام" بحذف القيود املزدوجة واملشتركين املتوفين .ومع هذا،
ففي عام  2019بلغ عدد املشتركين يف البرنامج حوايل  38,2مليون شخص ،أي ما يعادل تقديرات سكان العراق بأكملهم .ونفذت اململكة العربية
السعودية مؤخرا برنامج "حساب املواطن" (وهو أداة للحماية االجتماعية موجهة بدقة للمستحقين) وتسعى من خالل برناجمها " اعتماد" إىل حتسين
كفاءة اإلنفاق االجتماعي واحتوائه.
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اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اإلنفاق االجتماعي لتحقيق النمو االحتوائي يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢٢اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ–اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻛﻔﺎءة أﻓﻀﻞ
) ٢٠١٨أو آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ُﻣﺘﺎﺣﺔ(

 -١اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة
)ﺳﻨﻮات(

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

٨٥

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪﻳﺪة

٨٠
٧٥
٧٠
٦٥
اﻟﻴﻤﻦ

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

اﻹﻣﺎرات

ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﻧﺲ

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

اﻟﺴﻮدان

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻗﻄﺮ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ُﻋﻤﺎن

اﳌﻐﺮب

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﻟﺒﻨﺎن

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

اﻷردن

اﻟﻌﺮاق

إﻳﺮان

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

ﻣﺼﺮ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

أذرﺑﻴﺠﺎن

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

اﳉﺰاﺋﺮ

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

 -٢دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

٦٠

١

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪﻳﺪة

٠,٩
٠,٨
٠,٧
٠,٦
٠,٥
اﻟﻴﻤﻦ

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

ﺗﻮﻧﺲ

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

اﻟﺴﻮدان

ﻗﻄﺮ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ُﻋﻤﺎن

اﳌﻐﺮب

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

اﻷردن

إﻳﺮان

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

ﻣﺼﺮ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

أذرﺑﻴﺠﺎن

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

اﳉﺰاﺋﺮ

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

٠,٤

اﳌﺼﺎدر :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ؛ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢٣ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
) ٢٠١٨أو آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ُﻣﺘﺎﺣﺔ(

 -٢اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة

 -١ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل

٢-

اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﺴﻮدان
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﻄﺮ
اﳉﺰاﺋﺮ

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

١٠

٥

ﺻﻔﺮ

١-

١-

ﻓﺠﻮة اﻹﻧﻔﺎق )ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻷردن
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
ﺟﻮرﺟﻴﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ُﻋﻤﺎن
اﻹﻣﺎرات
إﻳﺮان
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
ﻣﺼﺮ
ﺗﻮﻧﺲ
اﳌﻐﺮب
ﻟﺒﻨﺎن

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

١٥١٠٥ﻓﺠﻮة اﻟﻜﻔﺎءة )ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ(

٣-

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

٤أذرﺑﻴﺠﺎن

٥-

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
٢٠-

٢٥-

٣٠-

٦-

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MCD :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
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ﻓﺠﻮة اﻹﻧﻔﺎق )ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ(

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ ) MCDﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ(
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ) MCDﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة(

١

١

٢-

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ ) MCDﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ(
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ) MCDﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة(

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٣اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻷردن اﻟﻴﻤﻦ
إﻳﺮان
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
اﻹﻣﺎرات اﻟﺴﻮدان
 ٤أرﻣﻴﻨﻴﺎﻗﻄﺮ
ﺗﻮﻧﺲ
ُﻋﻤﺎن
اﳉﺰاﺋﺮ
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﻣﺼﺮ
٥ﻟﺒﻨﺎن
اﳌﻐﺮب
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
٦٤٢ﺻﻔﺮ
٢
ﻓﺠﻮة اﻟﻜﻔﺎءة )ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ(

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

٦-

٨-

زيادة كفاءة اإلنفاق االجتماعي يف املنطقة

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٢٤ارﺗﻔــﺎع اﻟﻌﻤــﺮ اﳌﺘﻮﻗــﻊ ﻋﻨــﺪ اﻟــﻮﻻدة إذا
ِﺟــﺖ اﻟﻨﻔﻘــﺎت اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﳌﻮاﺟﻬــﺔ ﻛﻮﻓﻴــﺪ ١٩-ﺿﻤــﻦ اﻹﻧﻔــﺎق
أ ُْدر َ
اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪاﺋﻢ
)ﺳﻨﻮات(

٦
٥
٤
٣
٢
١

اﻷردن

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

اﻟﺴﻮدان

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

اﳉﺰاﺋﺮ

ﺗﻮﻧﺲ

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

أذرﺑﻴﺠﺎن

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﳌﻐﺮب

إﻳﺮان

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

يف اخلارج .ومن شأن االستثمار يف املوارد البشرية التي تقدم الرعاية الصحية األولية أن يحقق
مكاسب من التنوع اجلنساين ،نظرا ألن اإلناث يشكلن العدد األكبر من العاملين يف جمال الرعاية
الصحية األولية باملنطقة.
ومن أجل التصدي جلائحة كوفيد ،19-قام كثير من البلدان بزيادة اإلنفاق احلكومي على الرعاية
وستسحب متى خفت حدة
وت َط َّبق معظم هذه الزيادات لفترة مؤقتة ُ
الصحية واحلماية االجتماعيةُ 6.
األزمة الصحية ،ولكن من التجارب الفكرية املثيرة لالهتمام النظر يف تأثيرها على مؤشرات الصحة
إذا أنفقت املنطقة بشكل مستدام وفق املستويات احلالية .ويشير نموذج حتليل احلدود العشوائية الذي
أعددناه إىل ارتفاع متوسط العمر املتوقع كثيرا يف بلدان معينة ،مع حدوث ارتفاع أكبر من ذلك إذا
تمكنت البلدان من رفع مستوى كفاءة إنفاقها على الرعاية الصحية يف نفس الوقت (الشكل البياين .)24
وال يعني ذلك أنه ينبغي احلفاظ على املستويات احلالية من اإلنفاق — فكما يناقش اإلطار  ،1يتوقف
هذا األمر على احليز املايل املتاح والتنافس بين أولويات السياسات — لكن مرة أخرى ،زيادة اإلنفاق
يمكن أن تكون ذات تأثير قوي على النتائج.
وبرغم أن اإلنفاق على التعليم يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى أعلى وأكثر كفاءة نسبيا من
اإلنفاق على الرعاية الصحية ،ال يزال اجملال متاحا لتحقيق مكاسب الكفاءة (الشكل البياين .)25
وتشير تقديراتنا إىل أن مستويات اإلنفاق على التعليم يف الكويت وجمهورية قيرغيزستان واململكة
العربية السعودية وأوزبكستان تتماشى مع البلدان النظيرة يف العامل ،وينبغي أن تركز يف املقام
 6ساعدت عمليات التمويل الطارئ من صندوق النقد الدويل على دعم اإلنفاق على الصحة واحلماية االجتماعية يف العديد من بلدان املنطقة.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢٥ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﻔﺎءﺗﻪ
) ٢٠١٨أو آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ُﻣﺘﺎﺣﺔ(

)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ(

اﳉﺰاﺋﺮ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MCD

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻷردن

اﳌﻐﺮب

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

ﻣﺼﺮ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

أرﻣﻴﻨﻴﺎ
إﻳﺮان

ﻟﺒﻨﺎن

١٢-

أذرﺑﻴﺠﺎن
ﻗﻄﺮ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
٥

ﺻﻔﺮ

٥-

١٠-

١

١

ﺻﻔﺮ

ُﻋﻤﺎن

اﻟﻜﻮﻳﺖ

٢

٢

١٥-

٢٠-

٢٥-

٣-

ﻓﺠﻮة اﻹﻧﻔﺎق )ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺗﻮﻧﺲ

)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة(

٣

٣

اﻷردن

١-

٣-

ﻟﺒﻨﺎن

٢-

٤٥-

٥-

٦٣٠-

٦-

ﻓﺠﻮة اﻟﻜﻔﺎءة )ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ(

ﺗﻮﻧﺲ

إﻳﺮان

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MCD

)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺼﺮ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

٤-

)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ(

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

ﺻﻔﺮ

ﻓﺠﻮة اﻹﻧﻔﺎق )ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ(

 -١ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ MCD

 -٢إﺟﻤﺎﱄ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ MCD

ُﻋﻤﺎن

اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

ﻗﻄﺮ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
١٥

١٠

٥

ﺻﻔﺮ

٥-

٤٠- ٣٥- ٣٠- ٢٥- ٢٠- ١٥- ١٠-

ﻓﺠﻮة اﻟﻜﻔﺎءة )ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ(

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MCD :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.

األول على تعزيز الكفاءة .وال ينفق كل من لبنان وموريتانيا وباكستان وطاجيكستان بالقدر
الكايف وبإمكانها أن تسجل ارتفاعا يف إجمايل معدالت االلتحاق بالتعليم وسنوات الدراسة
املتوقعة مع زيادة ميزانيات التعليم .والبلدان التي يتسم اإلنفاق فيها بعدم كفاءته وعدم كفايته
(موريتانيا وباكستان وقطر) ،ينبغي أن تمنح األولوية ملعاجلة كفاءة اإلنفاق قبل رفع مستواه
لتحقيق احلد األقصى من تأثير كل دوالر تنفقه .أما البلدان التي تتسم بالكفاءة لكنها ال تنفق
ما يكفي لرفع مستوى إنفاقها ،فقد تشهد انخفاضا يف درجات كفاءتها نتيجة لتناقص العائدات
الهامشية .ونخلُص بالفعل إىل أدلة على انخفاض العائد على احلجم .ويتعين بالتايل معايرة أي
نفقات إضافية على نحو يحافظ على الكفاءة ويحقق نتائج أفضل لكل دوالر تنفقه هذه البلدان.
ومن شأن التشجيع على توفير تعليم عايل اجلودة ،بدءا من السنوات األوىل مع وضع سياسات
تعليمية صحيحة ،أن يتيح الفرصة أمام حتقيق وفورات الكفاءة بمرور الوقت .ويبرهن «مشروع
رأس املال البشري» للبنك الدويل على فائدة االستثمار خالل السنوات املبكرة يف حتسين رأس
املال البشري.
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اإلطار  :1أزمة كوفيد 19-يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى
ال تزال جائحة كوفيد 19-تتكشف ولكن يبدو أنها
تؤثر بالدرجة األكبر على الفئات األكثر هشاشة وتهدد
اإلجنازات التنموية التي حتققت على مدار العقود
األخيرة .وأفضت حالة الطوارئ غير املسبوقة املتعلقة
بالصحة العامة وإجراءات اإلغالق العام التي اقترنت
بها إىل فقدان الوظائف واضطراب إمكانية احلصول
على اخلدمات الصحية والتعليمية .ووفق تقديرات البنك
الدويل ،أدت األزمة إىل دفع  10ماليين أسرة يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا إىل دائرة الفقر ،ودفعت
 3ماليين أسرة منها إىل هوة الفقر املدقع (دراسة
.)Gerszon and others 2020

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١-١ﻧﺴــﺒﺔ اﻹﻧــﺎث إﱃ اﻟﺬﻛــﻮر ﰲ
اﻟﻮﻗــﺖ ا�ﺼــﺺ ﻟﻸﻋﻤــﺎل اﳌﻨﺰﻟﻴــﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﻴــﺔ
واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ٢٠١٤ ،
)ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ(

٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣

وأ َّثرت األزمة بالدرجة األكبر على النساء .فقد تركزت
معظم حاالت فقدان الوظائف يف قطاع اخلدمات ،الذي
١
غالبا ما يوظف أعدادا أكبر من النساء .وتعمل كذلك أعداد
ﺻﻔﺮ
أكبر من النساء يف القطاع غير الرسمي ،مما ُي َص ِّع ُب من
قدرتهن على املطالبة بإعانات البطالة أو االستفادة من
برامج احلماية االجتماعية .وزادت اجلائحة من جسامة
العبء األكبر من رعاية األطفال ورعاية كبار السن الذي
اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ) ،(٢٠١٤ﻣﻨﻈﻤﺔ
يقع على كاهل املرأة حتى يف الظروف العادية ،حيث
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺑﻴﺎﻧــﺎت دول ﳎﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠــﻲ ﻏﻴــﺮ ﻣﺘﺎﺣــﺔ = MENAP .ﻣﻨﻄﻘــﺔ
أغلقت املدارس و ُأصيب أفراد األسرة باملرض .وتعمل
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
أعداد أكبر من اإلناث كذلك يف الصفوف األمامية
ملكافحة اجلائحة ،حيث تصل نسبة اإلناث املتخصصات يف جمال الصحة ( %69الشكالن البيانيان 1-1
و ،2-1ودراسة .)Grown and Sánchez‑Páramo 2020
٢

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲMENAP

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

وأعلنت حكومات املنطقة زيادات كبيرة يف اإلنفاق على الصحة واحلماية االجتماعية بهدف تخفيف تأثير
كوفيد .19-ويف يونيو  ،2020بلغ متوسط إجراءات املالية العامة  %2,6من إجمايل الناجت احمللي ،منها
 %0,6من إجمايل الناجت احمللي يف قطاع الصحة .وبينما هناك تباين كبير بين البلدان ،فحجم استجابة
املالية العامة أقل بوجه عام من استجابة البلدان النظيرة يف العامل ،وربما كان ذلك راجعا إىل احليز املايل
احملدود ،كما يرجع ،يف حالة اإلنفاق على الرعاية الصحية ،إىل انخفاض معدالت انتقال العدوى بفضل
جناح إجراءات االحتواء .ومع هذا ،كانت زيادة اإلنفاق على الرعاية الصحية ملكافحة األزمة يف إيران،
والتي بلغت  %2,2من إجمايل الناجت احمللي ،من أعلى معدالت الزيادة يف العامل ،مما يرجع إىل ارتفاع معدل
انتقال العدوى .إضافة إىل ذلك ،قام بعض بلدان املنطقة خالل األزمة بتوفير احلماية االجتماعية لفئات مل
تكن مشمولة من قبل ) ،(ILO 2020من خالل التأمين االجتماعي وكذلك املزايا املمولة من الضرائب ،ولكن
سيتعين بذل مزيد من اجلهود للحفاظ على هذه اإلجراءات وحتويل اإلجراءات الطارئة إىل عناصر مستدامة
يف النظام الوطني للحماية االجتماعية.
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اإلطار  :1أزمة كوفيد 19-يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى (تتمة)
اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٣-١ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻹﻧﻔــﺎق ﻣــﻦ اﳌﺎﻟﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ٢٠٢٠ ،١٩-

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٢-١ﺗﻮﻇﻴــﻒ اﻹﻧــﺎث واﻟﺬﻛﻮر
ﰲ اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ

)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

) ،٪ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ٢٠١٨ ،أو آﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ(
ذﻛﺮ

أﻧﺜﻰ

٦٠٠

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
 ٨٨اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﳌﻌﺎوﻧﻮن اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻮن
 ٧٦ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ

١٢
٢٤
٢٦

٧٤

ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪون

٣١

٦٩

ﻣﺴﺎﻋﺪو ﻣﻌﺪي اﻷﻏﺬﻳﺔ

٦٠

٤٠
٤٨

٥٢

٤٩

٥١

ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ

٢٠٠

اﳌﺼــﺎدر :إﺣﺼــﺎءات ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ؛ وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ MENAP

اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ

ﺻﻔﺮ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

١٠٠

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲMENAP

اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
واﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﳎﺎل ﺧﺪﻣﺎت
اﳊﻤﺎﻳﺔ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

٩٢

٨

٣٠٠

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ ١

٨٤

١٦

٤٠٠

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

٨٣

١٧

٥٠٠

اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻮن ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ
ﻣﻮﻇﻔﻮ اﳌﺒﻴﻌﺎت

ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﻔﺎق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ

٣,٢٠٩

اﳌﺼﺎدر :اﳌﺴﻮح اﻟ ُﻘ ْﻄﺮﻳﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ،١٩-ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﱄ؛ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
 ١ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻜﻠﻔــﺔ إﻧﻔــﺎق اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﰲ ﻗﻄــﺎع اﻟﺼﺤــﺔ اﳌﺘﺎﺣــﺔ ﺗﻘﺘﺼــﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺣﺴﺐ.

ومن أجل احليلولة دون تدهور املؤشرات االجتماعية-االقتصادية ،ينبغي للحكومات التصدي جلائحة
كوفيد 19-بشكل استباقي من خالل استهداف الفئات الهشة ،بما فيها النساء والعاملون يف القطاع غير
الرسمي والالجئون .وتشير نماذج حماكاة اجلائحة التي أعدها البنك الدويل إىل أن األطفال سيفقدون
 0,6سنة دراسية يف املتوسط ،معدلة ملراعاة عامل اجلودة ،مما ينطوي على خماطر تدهور نتائج التعليم
والكسب مدى احلياة .ونظرا لعدم تساوي تأثير األزمة على املرأة ،هناك خماطر كبيرة من اتساع فجوة عدم
املساواة بين اجلنسين ،ومن انعكاس مسار التقدم الذي حتقق على مدار العقدين املاضيين .ومما يدعو للتفاؤل
أن مصر وموريتانيا وباكستان وجهت الدعم املايل للنساء األكثر هشاشة من خالل توسيع نطاق نظم املساعدة
االجتماعية ،بينما أعطت اجلزائر األولوية لإلجازات االستثنائية التي ُتمنح للحوامل والنساء القائمات على
تربية األطفال (دراسة  .)Gentilini and others 2020ومل ُيمنح الالجئون قدرا كافيا من التركيز يف مبادرات
التصدي للجائحة يف معظم البلدان ( .)International Rescue Committee 2020فالالجئون يف كثير من
بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى غير مستوفين لشروط االستفادة من النظم الوطنية للمساعدة االجتماعية،
التي غالبا ما تقتضي التوثيق .وبينما أخذت مؤسسات متعددة األطراف ،مثل البنك الدويل واألمم املتحدة
واالحتاد األوروبي ،تبذل اجلهود لتعبئة التمويل بغرض سد بعض الفجوات ،فمن الضروري رصد خمصصات
خاصة للدعم املوجه على املستويين الوطني والدويل (الشكل البياين .)3-1
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ربما كان مستوى جودة املؤسسات وراء االنخفاض النسبي يف كفاءة اإلنفاق باملنطقة
(الشكل البياين  .)26ويكتسب حتليل حمركات الكفاءة أهمية بالغة يف تقديم مشورة عملية
لصناع السياسات .فهناك عالقة ارتباط وثيق بين كفاءة اإلنفاق ومؤشرات جودة املؤسسات،
مثل فعالية احلكومة ،والسيطرة على الفساد ،وسيادة القانون .ومن شأن توافر قوة أكبر للشفافية
امل ْهدِر للموارد وتعزيز
واملساءلة بشأن استخدام املوارد العامة أن يؤدي إىل تخفيض اإلنفاق ُ
الكفاءة .وتتسق هذه املسألة مع النتائج التي استخلصتها الدراسات االقتصادية كذلك (دراسات
 ،Rajkumar and Swaroop 2008و  ،Albino-War and others 2014و .)IMF 2018
ومن خالل إجراء حتليل أكثر منهجية ،تتأكد النتيجة املستخلصة التي تفيد بأن حتسين جودة
املؤسسات مطلب رئيسي لتحسين كفاءة اإلنفاق (اجلدول  .)4ونستخدم درجات كفاءة اإلنفاق
احلكومي على الصحة واإلنفاق احلكومي على التعليم املأخوذة من األساليب غير املعلمية
يف تقدير املعادلة التالية باتباع أسلوب توبيت ،مع مراقبة املتغير التابع (ويتراوح بين
صفر وواحد).
Ei 5 a 1 B1(Inst)i 1 B2(Z )i 1 mr 1 «i
حيث  Eiتشير إىل درجات الكفاءة يف البلد  .iونقدر خمسة نماذج ُتستخدم فيها درجات الكفاءة
الثنتين من النتائج املرتبطة بالصحة (معدل بقاء ال ُّر َّ
ضع على قيد احلياة ،ومتوسط العمر
املتوقع) وثالث نتائج مرتبطة بالتعليم (سنوات الدراسة املتوقعة ،وااللتحاق بالتعليم الثانوي،
وجودة مؤشر الرياضيات والعلوم) كمتغيرات تابعة .وتؤخذ درجات الكفاءة املستخدمة من
دراسة ) Herrera and Ouedraogo (2018وهي متوسط الفترة من  .2015-2009ويشير
احلد  Instإىل جودة املؤسسات ،واملتغير البديل لها ،يف املواصفات اخملتلفة ،جمموعة
من مؤشرات البنك الدويل لكفاءة احلكومة ،والسيطرة على الفساد ،وسيادة القانون ،وقوة
الديمقراطية 1 .وتشير  Zإىل متجه للمتغيرات الضابطة التي ُتسب متوسطاتها للفترة الزمنية
 1مراعاة ملبدأ احملدودية ،ال يعرض املرفق  3سوى النتائج املستخلصة بعد حتييد أثر الفساد.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢٦اﻟﻜﻔﺎءة وﺟﻮدة اﳌﺆﺳﺴﺎت
) ٢٠١٨أو آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ُﻣﺘﺎﺣﺔ(

 -٢درﺟﺔ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻐﻠﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

 -١درﺟﺔ ﺟﻮدة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻐﻠﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

١,٠٠

١,٠٠

درﺟﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻐﻠﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )(DEA

٠,٩٥
٠,٩٠
٠,٨٥
٠,٨٠
٠,٧٥
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٦

٥

٤

MENAP
٣
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

أﺧﺮى

٢

١

٠,٨٠
٠,٧٠
٠,٦٠
٠,٥٠
٠,٤٠
٠,٣٠
٠,٢٠
٠,١٠

ﺧﻄﻴﺔ )أﺧﺮى(

ﺻﻔﺮ

درﺟﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻐﻠﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

٠,٩٠

٠,٠٠

٠,٧٠

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

١,٥

١

٠,٥

MENAP

٠,٥ﺻﻔﺮ
ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن

أﺧﺮى

١-

ﺧﻄﻴﺔ )أﺧﺮى(

١,٥-

اﳌﺼﺎدر :دراﺳﺔ )Herrera and Ouedraogo (2018؛ وﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

اجلدول  :4حمركات الكفاءة
(درجة كفاءة الناجت)
املتغيرات
السيطرة على الفساد
االئتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص  %من إجمالي الناتج
المحلي (لوغاريتم)
مؤشر جيني
إنفاق الحكومة العامة على االستهالك النهائي
( %من إجمالي الناتج المحلي)
السكان (لوغاريتم)
التوسع الحضري (لوغاريتم)
التضخم
انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة
المكتسب (اإليدز)
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
االقتصادات المتقدمة
البلدان النامية منخفضة الدخل
قيمة ثابتة
المشاهدات
لوغاريتم األرجحية
إحصائية F

االلتحاق
بالتعليم
الثانوي
–0.02
0.083

جودة مادتي
الرياضيات
والعلوم
0.025
0.069
–0.009
–0.001

معدل بقاء
الر َّ
ُّضع على
قيد احلياة
0.004
0.011

العمر املتوقع

سنوات الدراسة
املتوقعة

0.028
0.029

–0.021
0.074

0.000
0.000

–0.001
–0.002

–0.005
0.001

–0.006
0.002

–0.001
0.005
–0.02
0.001

–0.002
0.024
–0.114
صفر

–0.012
0.103
–0.038
0.004

–0.002
0.122
–0.133
0.005

–0.003
–0.007
0.041
صفر

–0.009
–0.002
–0.008
0.953
124
375.5
44.72

–0.008
0.008
–0.018
0.816
124
204.9
70.15

–0.236
0.095
–0.181
0.385
101
80.92
34.79

–0.191
0.02
–0.189
0.2
89
57.24
54.04

0.032
–0.001
–0.02
0.844
104
73.57
10.74

المصادر :تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
المعامِ الت باألحرف السميكة تشير إلى الداللة عند مستوى  %5على األقل.
ملحوظةُ :
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من  ،2015-2009و  mrترمز إىل املتغيرات الصورية اإلقليمية ،وتمثل « حد اخلطأ الذي يتبع
دالة عادية للتوزيع التراكمي.
وتشير النتائج إىل أن اجملال متاح لتحسين مستوى الكفاءة يف املنطقة .فمستوى كفاءة اإلنفاق
االجتماعي يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان على وجه اخلصوص
أقل من متوسط األسواق الصاعدة يف العامل ،وتتسق هذه النتيجة على مستوى كثير من النتائج
االجتماعية اخملتلفة .ويمكن حتسين الكفاءة من خالل تعزيز احلوكمة ،وهو ما تناقشه بمزيد
من التفصيل دراسة قيد اإلصدار لصندوق النقد الدويل تتناول احلوكمة يف الشرق األوسط وآسيا
الوسطى ( ،IMFقيد اإلصدار) .وهناك كذلك عالقة ارتباط موجب بين كفاءة اإلنفاق ومستوى
التوسع احلضري ،نظرا لوفورات احلجم .ومن شأن معاجلة األمراض املعدية يف بعض البلدان أن
تزيد كذلك إنتاجية القوى العاملة وأن حتسن مستوى الكفاءة .ويقترن ارتفاع مستويات االحتواء
ال
والتعميق املايل أيضا بتحسن كفاءة اإلنفاق .فاالستفادة من اخلدمات املصرفية تتيح لألسر ك ً
من إمكانية االدخار على سبيل التحوط من خسائر املستقبل ،واالقتراض يف حاالت الطوارئ.
وهذه القدرة على تمهيد االستهالك حتول دون تدهور النتائج االجتماعية-االقتصادية ،مع تراجع
احتماالت سحب األسر ألبنائها من املدارس ،أو عدم االستفادة من الرعاية الطبية ،أو تقليص
الوجبات الغذائية .ويساعد التعميق املايل كذلك على تسهيل توصيل التحويالت االجتماعية
وتضييق اخلناق على الفساد ومن ثم املساعدة على حتقيق منفعة أكبر يف املقابل (املرفق ،3
واجلدول  7يف املرفق).
وقد ال تتمكن املقاييس املتعارف عليها للنتائج االجتماعية-االقتصادية أو للكفاءة من رصد
تأثير اإلنفاق االجتماعي بشكل تام على من يعيشون يف فقر مدقع .وال تكشف املقاييس الكلية
لاللتحاق بالتعليم الثانوي ومتوسط العمر املتوقع عما إذا كانت هناك أوجه حتسن مشاهدة
على مستوى السكان أو إذا كانت املنفعة تعود بالدرجة األكبر على فئات السكان األغنى نسبيا.
وتبين من دراسات سابقة أن عددا كبيرا من البرامج االجتماعية-االقتصادية يف املنطقة ال يعود
كاف من املنفعة على الفقراء والشباب والنساء والالجئين وسكان املناطق الريفية (دراسة
بقدر
ٍ
 .)Purfield and others 2018وغالبا ما تتحسن كفاءة اإلنفاق عندما يرتفع مستوى العدالة يف
توزيعه وينصب تركيزه على حتقيق إمكانية شموله للجميع.
وتسمح لنا دراسات احلالة ببحث أسباب تراجع مستوى كفاءة اإلنفاق االجتماعي يف املنطقة
بمزيد من التفصيل (راجع املرفق  .)6فعلى سبيل املثال ،ال تقدم املدارس ومعاهد التدريب
املهني يف البحرين وتونس يف الغالب معاجلة كافية لتزايد عدم اتساق املهارات التي يكتسبها
طالبها مما تقوم بتدريسه وبين احتياجات سوق العمل يف القطاع اخلاص .ويف تونس ،ال تتيح
نظم الرعاية الصحية سوى جمال حمدود للرعاية الوقائية ،كما أن تكاليفها اإلدارية عالية
نسبيا ،بينما وجود نظام لدعم املنتجات الدوائية يشجع على املغاالة يف وصف األدوية.
وتعاين البرامج املوجودة من التجزؤ وعدم كفاية تغطيتها لذوي الدخل املنخفض والعاملين يف
القطاع غير الرسمي ،كما أنها تعود باملنفعة بالدرجة األكبر على ميسوري احلال يف املناطق
جار على معاجلة بعض جوانب القصور هذه يف سياق إصالحات احلماية
احلضرية .والعمل
ٍ
االجتماعية اجلارية.
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وقد دفعت أزمة كوفيد 19-عددا كبيرا من احلكومات إىل التوصل إىل حلول مبتكرة وفعالة يف
توفير احلماية االجتماعية .فاستخدم األردن احملافظ اإللكترونية احملمولة إلرسال التحويالت
إىل املستفيدين .وسمحت كازاخستان لعمالئها بفتح حسابات مصرفية عن طريق تطبيق يف
الهواتف احملمولة ،يمكن استخدامه بعد ذلك يف استالم التحويالت النقدية من احلكومة وتنفيذ
عمليات الشراء .وتمكنت املغرب من الوصول إىل العاملين يف القطاع غير الرسمي من خالل
رسائل نصية قصيرة لتقديم حتويالت نقدية حمدودة .وتمكنت بلدان املنطقة بفضل هذه الوسائل
التكنولوجية احلديثة من حتسين مستوى الكفاءة يف تقديم املساعدات االجتماعية للمتلقين
املستهدفين.
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الفصل

8

النتائج املستخلصة وانعكاسات السياسات

تلقــي هــذه الدراســة الضــوء علــى أهميــة زيــادة حجــم اإلنفــاق االجتماعــي وحتســين مســتوى كفاءتــه
علــى حــد ســواء لتحقيــق نمــو أكثــر احتــواء يف منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى .وبرغــم أن هنــاك
عــدد مــن العوامــل التــي حتــدد النتائــج االجتماعية-االقتصاديــة ،فقــد وجدنــا — باســتخدام جمموعــة
متنوعــة مــن أســاليب االقتصــاد القياســي وعينــة عامليــة تغطــي حــوايل عشــرين عامــا مــن البيانــات —
أن اإلنفــاق االجتماعــي احلكومــي يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر ملمــوس علــى النتائــج .ويف نفــس الوقــت،
نوثــق تأخــر النتائــج االجتماعية-االقتصاديــة يف بلــدان املنطقــة بوجــه عــام عــن البلــدان النظيــرة
لهــا يف الدخــل علــى مســتوى العــامل .ويرجــع هــذا التأخــر إىل كثيــر مــن العوامــل ،منهــا ارتفــاع معــدالت
الصراعــات والهشاشــة يف املنطقــة ،لكنــه يعــود أيضــا إىل انخفــاض مســتويات اإلنفــاق العــام علــى
الصحــة والتعليــم واحلمايــة االجتماعيــة ،وكذلــك عــدم الكفــاءة النســبية يف اإلنفــاق مقارنــة بالبلــدان
النظيــرة يف العــامل.
وقــد أكــدت األزمــة احلاليــة جمــددا أهميــة اإلنفــاق االجتماعــي وأظهــرت بوضــوح قــدرة املنطقــة علــى
تعبئــة نفقــات إضافيــة بســرعة ألغــراض الصحــة واحلمايــة االجتماعيــة .وأبــرزت جائحــة كوفيــد19-
احلاجــة إىل نظــم رعايــة صحيــة وأطــر قويــة لتوجيــه الدعــم املــايل إىل مســتحقيه مــن الفئــات الهشــة.
ويتوقــع قيــام معظــم بلــدان املنطقــة بزيــادة اإلنفــاق علــى الصحــة والرعايــة االجتماعيــة بصفــة مؤقتــة
ُ
يف عــام  2020للتعامــل مــع اجلائحــة التــي ال تــزال تتكشــف .وأظهــرت هــذه البلــدان كذلــك براعــة يف
توفيــر احلمايــة االجتماعيــة مــن خــال احللــول الرقميــة.
ويتعيــن أن يســتمر منــح األولويــة لإلنفــاق االجتماعــي بعــد كوفيــد .19-فبينمــا ُيرجــح انخفــاض
بعــض النفقــات املرتبطــة بكوفيــد 19-متــى انحســرت األزمــة ،ال تــزال احلاجــة قائمــة إىل مســتويات
كافيــة مــن اإلنفــاق االجتماعــي بشــكل أعــم .وتشــير تقديراتنــا إىل أن زيــادة اإلنفــاق االجتماعــي
ســتؤدي إىل حتســن النتائــج بشــكل كبيــر .ومــن املهــم كذلــك مواصلــة دعــم اإلنفــاق علــى التعليــم —
وربمــا زيادتــه — لتخفيــف تأثيــر األزمــة علــى النتائــج التعليميــة ،وال ســيما األطفــال األشــد تعرضــا
خملاطــر تركهــم وراء الركــب.
ويتعيــن بالتــايل االســتمرار يف بــذل اجلهــود لتوفيــر احليــز املــايل الــازم لإلنفــاق االجتماعــي .ونظــرا
للفجــوات التــي تفصــل بيــن املنطقــة ونظيراتهــا يف النتائــج االجتماعية-االقتصاديــة ،يتعيــن علــى كثيــر
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مــن البلــدان توفيــر حيــز مــايل أكبــر — بمــا يف ذلــك مــن خــال إعــادة ترتيــب أولويــات املوازنــة وتعزيــز
تعبئــة اإليــرادات — للســماح بزيــادة خمصصــات اإلنفــاق االجتماعــي مــع ضمــان االســتدامة املاليــة.
وقبــل وقــوع األزمــة احلاليــة ،كان عــدد كبيــر مــن بلــدان املنطقــة قــد بــدأ بالفعــل يف اتخــاذ إجــراءات
لتوفيــر احليــز املــايل الــازم لإلنفــاق االجتماعــي ،بوســائل منهــا تنفيــذ إصالحــات املاليــة العامــة
إىل جانــب تعزيــز النفقــات املوجهــة مــن خــال شــبكات األمــان االجتماعــي (أرمينيــا ومصــر وتونــس
واألردن وباكســتان وعمــان واململكــة العربيــة الســعودية) ،وتعبئــة اإليــرادات وتنويعهــا (البحريــن
واململكة العربية الســعودية واإلمارات العربية املتحدة) ،وتعزيز اإلدارة الضريبية ،وترشــيد اإلعفاءات
الضريبيــة (جيبوتــي واملغــرب) .ويتعيــن االســتمرار يف بــذل هــذه اجلهــود بعــد األزمــة.
وهنــاك حاجــة إىل جهــود أكبــر لتعزيــز كفــاءة اإلنفــاق االجتماعــي .ونظــرا لألولويــات املتنافســة علــى
املــوارد العامــة احملــدودة ،ينبغــي اســتخدام اإلنفــاق االجتماعــي بكفــاءة وتوجيهــه ملســتحقيه علــى
النحــو املناســب .ويتضمــن ذلــك البلــدان القــادرة علــى توفيــر حيــز مــايل والبلــدان التــي لديهــا اعتمــادات
إنفــاق ثابتــة لكــي يحقــق كل دوالر ُينفــق تأثيــرا أكبــر علــى النتائــج االجتماعية-االقتصاديــة .ويشــير
حتليلنــا إىل إمكانيــة رفــع مســتوى الكفــاءة مــن خــال تقويــة املؤسســات ،وحتســين احلوكمــة ،والســيطرة
علــى الفســاد .ومــن شــأن حتســين كفــاءة اإلنفــاق أن يحــرز نتائــج أفضــل يف حتقيــق النمــو االحتوائــي
حتــى بنفــس مســتويات اإلنفــاق .وينبغــي االســتمرار يف اتبــاع املناهــج املبتكــرة التــي اعتمدتهــا
احلكومــات أثنــاء أزمــة كوفيــد 19-يف صــرف مزايــا احلمايــة االجتماعيــة بغــرض االســتفادة الكاملــة
مــن املنافــع التــي يمكــن أن تقدمهــا احللــول الرقميــة يف حتقيــق كفــاءة اإلنفــاق واالحتــواء .ومــن شــأن
اجلهــود املبذولــة لتشــجيع التعميــق والشــمول يف القطــاع املــايل أن تســاعد كذلــك علــى تعزيــز كفــاءة
اإلنفــاق ،بمــا يف ذلــك مــن خــال مســاعدة األســر علــى الصمــود يف مواجهــة األزمــات ،وتبســيط عمليــات
تســليم املدفوعــات ،وتضييــق اخلنــاق علــى الفســاد.
وحتســين النتائــج ســيقتضي كذلــك حتديــد الفجــوات القائمــة التــي حتــول دون االســتفادة مــن اخلدمــات
االجتماعيــة .ويتضمــن ذلــك الفجــوات بيــن اجلنســين التــي تعــوق احلصــول علــى فــرص التعليــم
والرعايــة الصحيــة ،والعوامــل املؤسســية التــي تســتبعد الفئــات الهشــة مــن نطــاق تغطيــة شــبكات
األمــان االجتماعــي الرســمية .ويدعــو هــذا األمــر كذلــك إىل زيــادة االســتثمارات يف الرعايــة الصحيــة
األوليــة؛ نظــرا ألن التشــخيص املبكــر والوقايــة مــن األمــراض املزمنــة يمثــان الســبيل األقــل تكلفــة
واألعلــى كفــاءة نحــو حتقيــق نتائــج صحيــة أفضــل.
وأخيــرا ،تشــير قضايــا القيــاس التــي تناقشــها هــذه الدراســة إىل احلاجــة إىل توفيــر بيانــات أفضــل
عــن اإلنفــاق غيــر احلكومــي الــذي يتضمــن ُم َك ِّونــا اجتماعيــا ويحقــق نتائــج اجتماعية-اقتصاديــة.
والتعريــف التقليــدي لإلنفــاق االجتماعــي املســتخدم يف هــذه الدراســة — الــذي اقتضــت الضــرورة
وضعــه بنــاء علــى البيانــات املتاحــة وبمــا يســمح بإجــراء املقارنــات ال ُق ْطريــة علــى نحــو أفضــل —
قــد يقلــل مــن املقــدار احلقيقــي لإلنفــاق االجتماعــي الــذي يقدمــه كل بلــد علــى حــدة .وبينمــا مــن غيــر
املرجــح أن تــؤدي قضايــا القيــاس إىل حتيــز املقارنــات بيــن البلــدان يف منطقــة الشــرق األوســط وآســيا
الوســطى والبلــدان النظيــرة يف العــامل ،فمــن شــأن توفيــر بيانــات أكثــر شــموال عــن اإلنفــاق االجتماعــي
خــارج نطــاق القطــاع العــام وبيانــات أكثــر شــموال يف الوقــت املناســب عــن النتائــج االجتماعيــة–
االقتصاديــة أن يســمح باتبــاع مناهــج مبنيــة علــى األدلــة لتوفيــر مشــورة بشــأن السياســات أكثــر فائــدة
ومصممــة بشــكل مالئــم لالحتياجــات بقــدر أكبــر.
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ثمة طرق خمتلفة لقياس اإلنفاق االجتماعي .ويف حين أن بعض عناصر اإلنفاق احلكومي على
مل َك ِّون االجتماعي
فاتورة األجور والدعم ينطوي على ُم َك ِّو ٍن اجتماعي ،فمن الصعوبة بمكان عزل هذا ا ُ
بطريقة تراعي الفروق بين البلدان .وباملثل ،هناك بعض أوجه اإلنفاق االجتماعي التي ال تنفذها
احلكومة وإنما تتم من خالل األسر أو املنظمات غير احلكومية وهيئات املعونة.
وألغراض إعداد هذه الدراسة ،نستخدم تعريف «اإلنفاق االجتماعي» التقليدي .و ُن َع ِّرف اإلنفاق
«االجتماعي» ،تماشيا مع دراسة ) ،IMF (2019bبأنه كل اإلنفاق العام على احلماية االجتماعية
(التأمين االجتماعي واملساعدات االجتماعية) ،وخدمات التعليم وخدمات الرعاية الصحية
(الشكل البياين  .)1وقد يقلل هذا التعريف من القيمة احلقيقية ملقدار اإلنفاق االجتماعي يف كل بلد
على حدة لكنه يسمح بإجراء مقارنة بين البلدان بشكل أفضل.
نحو مشابه لتأثير اإلنفاق
وقد تؤثر أشكال اإلنفاق أو السياسات احلكومية األخرى على النتائج على ٍ
االجتماعي .فعلى سبيل املثال ،من املتوقع أن يكون لإلنفاق الرأسمايل على الصرف الصحي والطاقة
النظيفة تأثير على النتائج الصحية ،وكذلك احلال بالنسبة للوائح التنظيمية املتعلقة بسالمة مكان
العمل أو املواد الغذائية واألدوية .وإلزام األفراد باالشتراك يف نظم معاشات التقاعد اخلاصة يمكن أن
يشكل بديال جزئيا عن نظام التقاعد العام ومن ثم احلد من الفقر بين كبار السن.
ويتناول هذا املرفق القضايا املوضحة أعاله .فكفاءة اإلنفاق حسب تقديرات هذه الدراسة هي مفهوم
فيعد إنفاق أحد البلدان أعلى (أقل) كفاءة حسب مقدار ما يحققه من نتائج أفضل (أسوأ) من
نسبيُ :
1
البلدان األخرى قياسا بمستوى إنفاق معين .وبقدر وجود عوامل أخرى تؤثر على النتائج التي
املقاس من املوازنة ،فتقديراتنا لكفاءة اإلنفاق يمكن أن
نتناولها ،إىل جانب اإلنفاق االجتماعي ُ
تكون متحيزة .ومع هذا ،فذلك اجلزء من اإلنفاق العام واخلاص الذي ينطوي على جوانب اجتماعية
غير مدرجة ضمن اإلنفاق االجتماعي من املوازنة يف بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى يبدو أنه
يحتل مركزا متوسطا بوجه عام مقارنة بمجموعات البلدان األخرى ،أو ربما كانت أهميته حمدودة
 1هذا فيما يتعلق بكفاءة الناجت .وفيما يخص كفاءة املدخالتُ ،يعد مستوى كفاءة أحد البلدان أعلى (أقل) حسب مقدار ما ينفقه إذا كان أقل (أكثر)
من البلدان األخرى قياسا بمستوى نتائج معينة.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ١ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ٢٠١٧ ،
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٤,٥

اﻟﻮﺳﻴﻂ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

٤,٠
٣,٥
٣,٠
٢,٥
٢,٠
١,٥
١,٠
٠,٥

أوروﺑﺎ
n = 17

آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
n = 11

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
n = 26

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ
n = 28

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
n = 28

٠,٠

واﳌ َﻜ ـ ﱢﻮن اﳋﺎرﺟــﻲ" ،إدارة
اﳌﺼــﺎدر :ﺗﻘﺮﻳــﺮ "دﻋــﻢ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟ ُﻘ ْﻄــﺮي ﺣﺴــﺐ ﻣﻨﺘــﺞ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ُ
ﺷﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔُ :ﻳ َﻘـ ﱠﺪر دﻋــﻢ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻗﺒــﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﻘــﺪار ﲡــﺎوز ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﺗﻮرﻳــﺪ ﻣﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻟﻠﺴــﻌﺮ
اﻟــﺬي ﻳﺪﻓﻌــﻪ ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ .وﻻ ﻳﺄﺧــﺬ ﰲ اﳊﺴــﺒﺎن اﻹﻳــﺮادات اﻟﻀﺎﺋﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻧﺨﻔــﺎض اﻟﻀﺮﻳﺒــﺔ دوﻧﻤــﺎ داع
ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ُﺗﺪرج ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ داﺋﻤﺎ ﰲ أرﻗﺎم ﻣﻮازﻧﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ.

نظرا لالعتبارات األخرى .وبالتايل ،فإن الكفاءة (النسبية) التي نتحدث عنها ينبغي أن تكون ثابتة
أمام هذه القضايا.
اإلنفاق من املوازنة على النواحي االجتماعية :إن زيادة التوظيف يف القطاع العام و/أو متوسط
تعويضات موظفي القطاع العام ،التي يبررها اتساع نطاق تقديم اخلدمات العامةُ ،يعتبر من أشكال
احلماية االجتماعية ملوظفي احلكومة .وكذلك الدعم ،كدعم الطاقة ،يمكن أن يمثل أحد أشكال احلماية
االجتماعية حيث يرقى إىل مستوى التحويالت الشاملة لألسر ،وإن كان غالبا ما يعود بنفع أكبر
على األسر ميسورة احلال .وثمة براهين على فرط اإلنفاق على فاتورة أجور القطاع العام واإلنفاق
الكبير على دعم الطاقة يف عدد من بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى (الشكالن البيانيان 1
و 2يف املرفق) ،ومع هذا ،من املتوقع أن يكون تأثير ذلك حمدودا أو معدوما على متغيرات النتائج
التي تنظر فيها هذه الدراسة .ويمثل هذا اإلنفاق فعليا حتويالت تعود بالنفع يف األساس على األسر
ميسورة احلال نسبيا ،مما يسمح لها ،على سبيل املثال ،بزيادة إنفاقها على اخلدمات التعليمية
والرعاية الصحية (اخلاصة) وهو ما ُيتوقع أن يكون له تأثير حمدود أو معدوم على النتائج الكلية
للتعليم والرعاية الصحية ،وخاصة بالنظر إىل إمكانية توجيه هذه األموال إىل حتسين خدمات التعليم
والرعاية الصحية التي يقدمها القطاع العام لتغطي عددا أكبر من السكان .وفيما يخص فرط اإلنفاق
على فاتورة األجور ،تبدو بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى متسقة مع جمموعات البلدان
األخرى يف املتوسط.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ٢ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :اﻟﻔﺠﻮة ﰲ ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

 -١ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٤,٠
٣,٥
٣,٠
٢,٥
٢,٠
١,٥
١,٠
٠,٥

ﻣﺼﺮ
٢٠١٢

أرﻣﻴﻨﻴﺎ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﺟﻮرﺟﻴﺎ
٢٠١٣ ٢٠١٠ ٢٠١٣ ٢٠١٣

اﻟﻌﺮاق
٢٠٠٦

اﻷردن
٢٠١٦

ﺗﻮﻧﺲ
٢٠١٢

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
١٩٩٦

٠,٠

 -٢ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ

٢,٠

اﻟﻮﺳﻴﻂ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

١,٨
١,٦
١,٤
١,٢
١,٠
٠,٨
٠,٦
٠,٤
٠,٢
ﺻﻔﺮ

أوروﺑﺎ
n = 36

آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
n = 14

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
n=9

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
n = 28

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ
n = 22

اﳌﺼﺎدر :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﺮوق اﻷﺟﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ و"ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ" ،٢٠١٦ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ و"ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﰲ
اﻟﻌﺎﱂ" ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔُ :ﺗ َﻌ ـ ﱠﺮف "اﻟﻔﺠــﻮة ﰲ ﻓﺎﺗــﻮرة اﻷﺟــﻮر" ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻣﻘــﺪار ﲡــﺎوز ﻓﺎﺗــﻮرة اﻷﺟــﻮر اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟــﺬي ﺳــﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴــﻪ إذا ﻛﺎن ﻓــﺮق ارﺗﻔــﺎع أﺟــﻮر اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌــﺎم ﻋــﻦ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص ﻳﺴــﺎوي ﺻﻔــﺮا .وﻓــﺮق
اﻷﺟــﻮر اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻫــﻮ ﻣﻘــﺪار زﻳــﺎدة أﺟــﻮر اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌــﺎم ﻋــﻦ أﺟــﻮر اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت ﳑﺎﺛﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ واﳋﺒــﺮة ،إﻟــﺦ .وﻳﻔﺘــﺮض ﻣﻔﻬــﻮم "اﻟﻔﺠــﻮة ﰲ ﻓﺎﺗــﻮرة اﻷﺟــﻮر" ﺿﻤﻨــﺎ ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻓﺎﺋــﺾ
وﲢﺴــﺐ اﻟﻔﺠــﻮة ﰲ ﻓﺎﺗــﻮرة اﻷﺟــﻮر )  (EWBﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ) ،EWB = WB x WPI/(1+WPﺣﻴــﺚ إن  WBﻫــﻲ
أو ﻋﺠــﺰ ﰲ وﻇﺎﺋــﻒ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌــﺎم .واﻟﺘﻘﺪﻳــﺮات اﻟﺴــﺎﻟﺒﺔ اﶈــﺪدة ﻟﻔــﺮق اﻷﺟــﻮر ﺗﺴــﺎوي ﺻﻔــﺮاُ .
ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﻦ أن  WPIﻫﻲ ﻓﺮق أﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ) ٪ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص( = MENAP .ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

«اإلنفاق االجتماعي» لألسر :قد تترتب على نفقات األسر آثار مماثلة ملا يترتب على اإلنفاق
االجتماعي من املوازنة (وذلك على األقل بالنسبة لألسر التي لديها موارد كافية تغطي هذا
اإلنفاق) .ويتضمن ذلك اإلنفاق اخليري ،مثل مساهمات الزكاة 2 .ومع هذا ،يبدو اإلنفاق يف
األوجه اخليرية إما قليال ،أو يشكل جزءا من موازنة احلكومة ،وينبغي بالتايل رصده يف بيانات
اإلنفاق االجتماعي داخل املوازنة .فمساهمات الزكاة يف اململكة العربية السعودية ،على سبيل
وت َّصل كضريبة (الشكل البياين  3يف املرفق) .وتشير تقديراتنا إىل
املثال ،كبيرة ألنها إلزامية ُ َ
3
أن أداء ربع جمموع مساهمات الزكاة يتم عن طريق منظمات رسمية معتمدة .ومع ذلك ،حتى
هذا األمر يشير إىل أن جمموع املساهمات (الرسمية وغير الرسمية) تظل قليلة عند مقارنتها
باألشكال األخرى لإلنفاق االجتماعي ،وخاصة إذا افترضنا أن مستويات املساهمة غير الرسمية
أقل بكثير يف البلدان التي تفرض املساهمة .واإلنفاق اخلاص على التعليم والرعاية الصحية،
الذي يبلغ مستويات عالية يف كثير من بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى (وخاصة
على الرعاية الصحية) يمكن أن يشكل بديال جزئيا كذلك عن اإلنفاق احلكومي يف هذين اجملالين

 2الزكاة أحد أركان اإلسالم اخلمسة وهي واجب ديني على املسلمين يخرجون بمقتضاه جزءا من الثروة التي تراكمت لديهم على مدى عام
للمحتاجين ،سواء يف هيئة مال أو مساهمات عينية (دراسة .)Machado, Bilo, and Helmy 2018
 3دراسة ).Noor and Pickup (2017
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ٣ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺰﻛﺎة
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٠,٨
٠,٧
٠,٦
٠,٥
٠,٤
٠,٣
٠,٢
٠,١
اﻟﺴﻮدان
)(٢٠١٣

اﻹﻣﺎرات
)(٢٠١٨

اﻷردن
)(٢٠١٨

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة
)(٢٠١١-٢٠٠٧

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)(٢٠١٨

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ورﻗــﺔ ﻋﻤــﻞ International Policy Centre for Inclusive Growth Working Paper #168؛
وﺻﻨــﺪوق اﻟــﺰﻛﺎة اﻟﻮﻃﻨــﻲ اﻷردﱐ ،وﺻﻨــﺪوق اﻟــﺰﻛﺎة اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ،وﺻﻨــﺪوق اﻟــﺰﻛﺎة ﰲ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
اﳌﺘﺤــﺪة ،واﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠــﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧــﻞ ﰲ اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ،وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻻ ﺗﺮﺻــﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻣﺴــﺎﻫﻤﺎت اﻟــﺰﻛﺎة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗﻨــﻮات أﺧــﺮى ،ﻛﺎﻟﺘﺒﺮﻋــﺎت اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﺑﻴــﻦ
اﻷﺷﺨﺎص .ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة ﻫﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ .٢٠١١–٢٠٠٧

(الشكل البياين  4والشكل البياين  6يف املرفق) 4 .وبالتايل ،فتحليل االنحدار الذي جنريه يحيد
أثر إنفاق الثروة اخلاصة .وندرة بيانات اإلنفاق اخلاص على التعليم تقف عائقا أمام قدرتنا
على ضبط أثر هذا اإلنفاق باملثل .ومع هذا ،تشير البيانات احملدودة املتاحة إىل أن اإلنفاق
على التعليم اخلاص قليل مقارنة باإلنفاق احلكومي على التعليم ،بينما تتسق النسبة إىل حد
كبير يف احلالتين مع جمموعات البلدان األخرى ،وبالتايل ،فأي حتيز يف نتائجنا من املتوقع
أن يكون حمدودا كذلك.
اإلنفاق االجتماعي املمول من اخلارج :اخلدمات التي تندرج حتت «اإلنفاق االجتماعي» يجوز
أن يمولها و/أو يقدمها مباشرة مانحون رسميون أو منظمات دولية غير حكومية .أما املعونة من
داخل املوازنة بغرض اإلنفاق االجتماعي فينبغي أن تغطيها مقاييسنا لإلنفاق االجتماعي بالفعل،
بينما هناك بعض أشكال املعونة على أقل تقدير (سواء من داخل املوازنة أو خارجها) التي قد
ُت َقدَّم ألغراض أخرى بخالف أغراض اإلنفاق االجتماعي .ومع هذا ،فاملعونة من خارج املوازنة
أو نفقات املنظمات غير احلكومية على البرامج االجتماعية يمكن أن تؤدي إىل حتيز نتائجنا إذا
أثرت على متغيرات النتائج التي ننظر فيها لكنها ال تنعكس على مقاييس اإلنفاق االجتماعي
التي يستخدمها حتليلنا .وبرغم ذلك ،فإن بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى حتتل
 4برغم هذا ،ال يمكن توقع أن يكون القطاع اخلاص قادرا على تعويض انخفاض اإلنفاق احلكومي يف حتقيق النتائج ألفقر فئات السكان.
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املرفق  :1تعريف اإلنفاق االجتماعي وقياسه

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ٤ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

 -١ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻوﱄ ﻟﻸﺳﺮ

٩

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١

٢٠١٣

٢٠١٧

٢٠١٧

٢٠١٧

٢٠١٧

٢٠١٢

٢٠١٧

٢٠١٧

٢٠٠٤

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠٠٦

٢٠٠٥

١٩٩٩

٢٠١٠

ُﻋﻤﺎن

ﺟﻮرﺟﻴﺎ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أذرﺑﻴﺠﺎن ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺻﻔﺮ

 -٢ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ
٦

اﳋﺎص

اﻟﻌﺎم

٥
٤
٣
٢
١
ﺻﻔﺮ

اﳌﻐﺮب

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼﺎدر" :أداة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻧﻔﺎق" ،إدارة ﺷﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ واﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

مركزا متوسطا من حيث صايف
املساعدة اإلنمائية الرسمية الكلية
واملعونة الرسمية التي حتصل
عليها مقارنة باملناطق األخرى
(الشكل البياين  5يف املرفق) ،مما
يشير إىل أن أي إنفاق مل يرصده
التحليل سيكون ،يف املتوسط ،مشابها
لإلنفاق يف املناطق األخرى.

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  ٥ﰲ اﳌﺮﻓــﻖ :ﺻــﺎﰲ اﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ
واﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ٢٠١٨ ،
)(٪

١٦

اﻟﻮﺳﻴﻂ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ
n = 26

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
n = 24

أوروﺑﺎ
n=9

آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
n = 29

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

n = 44

اﳌﺼــﺎدر :آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ ،ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ؛ واﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ؛ وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ﰲ آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﺪول اﳉﺰرﻳﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة.

49

املرفق  :2مصادر البيانات ونطاق تغطيها

كان املصدر الرئيسي للبيانات اخلاصة بأهم املتغيرات االقتصادية احلكومية هو قاعدة بيانات «آفاق
االقتصاد العاملي» لدى صندوق النقد الدويل .وتضمنت املؤشرات إجمايل الناجت احمللي (االسمي واحلقيقي
وعلى أساس تعادل القوى الشرائية) ،والنفقات احلكومية (جمموعها والنفقات اجلارية والرأسمالية
وتعويضات العاملين) ،والتضخم ،ونسبة التجارة إىل إجمايل الناجت احمللي ،وتعويضات موظفي القطاع
العام .وكانت جممالت فواتير أجور القطاع العام ومؤشرات املالية العامة األخرى يف «آفاق االقتصاد
العاملي» هي جممالت احلكومة العامة.
وجمِ َعت بيانات اإلنفاق االجتماعي من مصادر أخرى عديدة .و ُأ ِخ َذت بيانات اإلنفاق احلكومي على
ُ
الصحة والتعليم من «أداة تقييم اإلنفاق» لدى إدارة شؤون املالية العامة يف صندوق النقد الدويل.
واس ُت ْكمِ لَت ببيانات من «إحصاءات مالية احلكومة» ) (GFSلصندوق النقد الدويل و«مؤشرات التنمية
العاملية» ) (WDIالصادرة عن البنك الدويل .وكما يبين اجلدول  1يف املرفق ،ال تتوافر بيانات اإلنفاق
االجتماعي يف بعض األحيان عن فترات زمنية وبلدان معينة.
وجمِ َعت بيانات املؤشرات االجتماعية-االقتصادية من قواعد بيانات خارجية .فاستخدمت الدراسة
ُ
قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية التي يصدرها البنك الدويل الستنباط مؤشرات االلتحاق باملدارس
والعمر املتوقع عند الوالدة .وجاءت بيانات معدل وفيات ال ُّر َّ
ضع ،ودليل التنمية البشرية ،وسنوات الدراسة
املتوقعة من قواعد بيانات برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ) .(UNDPو ُأ ِخ َذت بيانات فعالية احلكومات
وسيطرتها على الفساد من قاعدة بيانات مؤشرات احلوكمة العاملية ) (WGIالصادرة عن البنك الدويل.
وتتبع جمموعة البلدان التي تضم اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل تعريف «آفاق
االقتصاد العاملي» .ويمكن االطالع على القائمة الكاملة للبلدان من خالل بوابة آفاق االقتصاد العاملي
يف املوقع اإللكتروين لصندوق النقد الدويل على شبكة اإلنترنتhttps://www.imf.org/external/ :
.pubs/ft/weo/2017/01/weodata/groups.htm
ويعرض اجلدول  2يف املرفق جمموعات البلدان املستخدمة يف هذه الدراسة .فيوضح اجلدول تصنيف
بلدان املنطقة إىل البلدان منخفضة الدخل يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
) ،(LIC-MENAPواألسواق الصاعدة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
) ،(EM-MENAPوبلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ) ،(CCAودول جملس التعاون اخلليجي )،(GCC
وتستخدم األشكال البيانية واجلداول رموز البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ).(ISO
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اجلدول  1يف املرفق :مصادر البيانات ونطاق التغطية
وصف املتغير
دليل التنمية البشرية ()HDI
العمر المتوقع عند الوالدة ،مجموع (سنوات)
معدل وفيات الر َّ
ُّضع (لكل ألف مولود حي)
سنوات الدراسة المتوقعة (سنوات)
االلتحاق بالتعليم األساسي (اإلجمالي )%
االلتحاق بالتعليم الثانوي (اإلجمالي )%
برنامج منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لتقييم
الطالب دوليا ( :)PISAوسيط األداء في مقياس مادة الرياضيات
اإلنفاق العام على الصحة ( %من إجمالي الناتج المحلي)
اإلنفاق العام على التعليم ( %من إجمالي الناتج المحلي)
اإلنفاق العام على الحماية االجتماعية ( %من إجمالي الناتج المحلي)
تعويض العاملين ( %من إجمالي الناتج المحلي)

املصدر

ال ُبعد الزمني

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مؤشرات التنمية العالمية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مؤشرات التنمية العالمية
مؤشرات التنمية العالمية
برنامج منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي لتقييم الطالب دوليا
مؤشرات التنمية العالمية
مؤشرات التنمية العالمية
إحصاءات مالية الحكومة
أداة تقييم اإلنفاق  -إدارة شؤون
المالية العامة

2017-1990
2017-1990
2017-1990
2017-1990
2017-1990
2017-1990
،2006 ،2003 ،2000
2015 ،2012 ،2009
2016-2000
2017-1990
2017-1990
2017-2000

المصدر :خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :تشير التغطية إلى الحد األقصى من عدد البلدان المشمولة في بيانات سنة معينة في الفترة من  1990إلى .2017

اجلدول  2يف املرفق :تصنيف بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى
البلد
أفغانستان
جيبوتي
موريتانيا
الصومال
السودان
الضفة الغربية وغزة
اليمن
الجزائر
مصر
إيران
العراق
األردن
لبنان
ليبيا
المغرب
باكستان
سوريا
تونس
أرمينيا
أذربيجان
جورجيا
كازاخستان
جمهورية قيرغيزستان
طاجيكستان
تركمانستان
أوزبكستان
البحرين
الكويت
ُعمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة

رموز املنظمة الدولية لتوحيد
املقاييس ()ISO
AFG
DJI
MRT
SOM
SDN
WBG
YEM
DZA
EGY
IRN
IRQ
JOR
LBN
LBY
MAR
PAK
SYR
TUN
ARM
AZE
GEO
KAZ
KGZ
TJK
TKM
UZB
BHR
KWT
OMN
QAT
SAU
ARE

التصنيف
البلدان منخفضة الدخل في MENAP
البلدان منخفضة الدخل في MENAP
البلدان منخفضة الدخل في MENAP
البلدان منخفضة الدخل في MENAP
البلدان منخفضة الدخل في MENAP
البلدان منخفضة الدخل في MENAP
البلدان منخفضة الدخل في MENAP
األسواق الصاعدة في MENAP
األسواق الصاعدة في MENAP
األسواق الصاعدة في MENAP
األسواق الصاعدة في MENAP
األسواق الصاعدة في MENAP
األسواق الصاعدة في MENAP
األسواق الصاعدة في MENAP
األسواق الصاعدة في MENAP
األسواق الصاعدة في MENAP
األسواق الصاعدة في MENAP
األسواق الصاعدة في MENAP

منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي

المصدر :خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة = MENAP :منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
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التغطية
العاملية
188
191
191
190
168
149
69
187
125
88
175

تغطية منطقة
الشرق األوسط
وآسيا الوسطى
30
32
31
30
27
25
8
30
20
13
29

املرفق  :3تفاصيل نتائج االنحدار

املرفق  :3تفاصيل نتائج االنحدار

اجلدول  3يف املرفق :نتائج انحدار دليل التنمية البشرية
دليل التنمية البشرية ()HDI

اإلنفاق االجتماعي العام (لوغاريتم) []t-1
تضخم أسعار المستهلك ( %سنويا)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (لوغاريتم) []t-1
التوسع الحضري (لوغاريتم)
االئتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص ( %من إجمالي
الناتج المحلي) (لوغاريتم)
فعالية الحكومة (لوغاريتم)
التجارة % ،من إجمالي الناتج المحلي (لوغاريتم)

املربعات الصغرى
العادية اجملمعة

اآلثار الثابتة

***0.021

***0.015

()0.005
***0.001()0.000
***0.069
()0.003
***0.019
()0.006
0.003
()0.003
**0.028
()0.002
*0.001()0.000
1.260
0.955
119

()0.006
***0.001()0.000
***0.130
()0.010
***0.164
()0.032
0.001
()0.003
**0.010()0.000
**0.001
()0.009
1.160
0.803
119

المشاهدات
معامل التحديد
عدد البلدان
المصدر :تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :األخطاء المعيارية الثابتة بين أقواس.*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 .
 1األدوات هي حصة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي ومؤشر التوترات العرقية.
 2تتضمن المتغيرات التابعة المتأخرة .واإلنفاق االجتماعي العام في الوقت  ،tوالمتغيرات الصورة للسنوات.
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املربعات الصغرى
ذات املرحلتين1
**0.022

()0.010
***0.001()0.000
***0.122
()0.006
***0.186
()0.012
0.001
()0.001
0.001()0.000
***0.017
()0.003
1.260
0.779
90

طريقة العزوم
املعممة ملنظومة
املعادالت2
*0.003
()0.010
0.000
()0.000
*0.014
()0.007
0.138
()0.000
0.001()0.002
0.001
()0.005
0.001
()0.001
1247
117

اإلنفاق االجتماعي لتحقيق النمو االحتوائي يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اجلدول  4يف املرفق :نتائج انحدار معدل وفيات األطفال
معدل وفيات األطفال (لوغاريتم)

اإلنفاق العام على الصحة  %من إجمالي الناتج المحلي
(لوغاريتم) []t-1
تضخم أسعار المستهلك ( %سنويا)
فعالية الحكومة (لوغاريتم)
االئتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص ( %من إجمالي
الناتج المحلي) (لوغاريتم)
اإلنفاق الخاص على الصحة  %من إجمالي الناتج المحلي
(لوغاريتم)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (لوغاريتم) []t-1
الحصول على مياه صالحة للشرب (لوغاريتم)
المشاهدات
معامل التحديد
عدد البلدان

املربعات الصغرى
العادية اجملمعة

اآلثار الثابتة

املربعات الصغرى
ذات املرحلتين1

***0.1888-

***0.073-

***0.386-

()0.018
0.001()0.001
***0.253()0.017
**0.027()0.017
***0.047
()0.017
***0.222()0.015
*0.132-

()0.068
2.262
0.917
171

()0.022
0.001
()0.000
0.042
()0.037
***0.087()0.017
0.055
()0.035
***0.530()0.068
***0.524-

()0.177
2.262
0.682
171

المصدر :تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

()0.104
0.000()0.000
**0.010()0.085
***0.076()0.010
**0.134()0.053
***0.457()0.035
***0.820-

()0.129
2.156
0.587
169

طريقة العزوم
املعممة ملنظومة
املعادالت2
0.009
()0.011
0.000
()0.000
0.013
()0.003
0.014()0.011
0.003
()0.003
*0.035()0.018
850.02
()741.0
2.237
0.666
172

ملحوظة :األخطاء المعيارية الثابتة بين أقواس.*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 .
 1األدوات هي حصة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي ومؤشر التوترات العرقية.
 2تتضمن المتغيرات التابعة المتأخرة .واإلنفاق االجتماعي العام في الوقت  ،tونصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ،والمتغيرات الصورة للسنوات.
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*0.00633()0.00372
***0.00114
()0.000415
0.00260
()0.00437
0.000771
()0.00140
صفر
(صفر)
545
108

()1
HDI
***0.923
()0.0173
0.000539()0.00131

اجلدول  5يف املرفق :نتائج انحدار دليل التنمية البشرية ()HDI
(طريقة العزوم املعممة ملنظومة املعادالت على أساس متوسطات ثالث سنوات)

املتغيرات
دليل التنمية البشرية ()t-1

اإلنفاق على الحماية االجتماعية (تعادل القوى الشرائية للدوالر/
نصيب الفرد ،لوغاريتم )t-1
اإلنفاق على الحماية االجتماعية ( %من إجمالي الناتج المحلي،
لوغاريتم )t-1
مجموع اإلنفاق االجتماعي (تعادل القوى الشرائية للدوالر /نصيب
الفرد ،لوغاريتم )t-1
مجموع اإلنفاق االجتماعي ( %من إجمالي الناتج المحلي،
لوغاريتم )t-1

مجموع اإلنفاق االجتماعي ( %من إجمالي الناتج المحلي)t-1 ،

الفساد ( t-1قيمة أعلى = فساد أقل)

متغير اإلنفاق االجتماعي  xالفساد

التوسع الحضري (لوغاريتم)

االئتمان ( %من إجمالي الناتج المحلي ،لوغاريتم)

قيمة ثابتة

المشاهدات
عدد البلدان
المصدر :تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة :األخطاء المعيارية الثابتة بين أقواس.*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 .

()8
HDI

()7
HDI

()6
HDI

()5
HDI

()4
HDI

()3
HDI

()2
HDI
()0.0196

***0.936

()0.0367

***0.938

()0.0311

***0.937

()0.0275

***0.967

0.00569
()0.00967

()0.0264

***0.969

0.00373
()0.00410

()0.0193

***0.979

0.00525
()0.00565

()0.00277

*0.00491

0.00225
()0.00172

0.00198
()0.00163

*0.000244
()0.000147
0.00123
()0.00173

()0.0188

***0.969

0.000244()0.00196

0.000185
()0.00242
**0.00125
()0.000582
0.000662
()0.00349
0.00100
()0.00133
صفر
(صفر)
545
108

0.00396
()0.0121
0.000198()0.00132
0.00482()0.00319
0.00270()0.00184
صفر
(صفر)
337
88
*0.00497()0.00299
0.00267()0.00184
صفر
(صفر)
337
88

0.00424
()0.00932
0.000734()0.00293
0.00194()0.00344
*0.00258()0.00156
صفر
(صفر)
337
88
0.00238()0.00368
0.00256()0.00158
صفر
(صفر)
337
88

0.000224()0.000419
0.00246()0.00333
0.000144
()0.000127
0.000328()0.00388
*0.00277()0.00145
***0.0450
()0.0133
337
88

0.000131
()0.00367
*0.00239()0.00129
***0.0389
()0.0121
337
88

املرفق  :3تفاصيل نتائج االنحدار

اإلنفاق االجتماعي لتحقيق النمو االحتوائي يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اجلدول  6يف املرفق :حمركات الكفاءة

املتغيرات
السيطرة على الفساد
مؤشر جيني
إنفاق الحكومة العامة على االستهالك النهائي
( %من إجمالي الناتج المحلي)
التضخم
السكان (لوغاريتم)
التوسع الحضري (لوغاريتم)
انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص
المناعة المكتسب (اإليدز)
المناطق العربية (األساس :األسواق الصاعدة)
االقتصادات المتقدمة
البلدان النامية منخفضة الدخل
قيمة ثابتة

()1
معدل بقاء
الرضع على
قيد احلياة
***0.008
()0.002
0.000()0.000
0.000
()0.000
0.000
()0.000
0.000()0.001
0.005
()0.004
***0.026()0.004
**0.011()0.005
0.002()0.004
**0.011()0.005
***0.979
()0.016
125

المشاهدات
المصدر :تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :األخطاء المعيارية الثابتة بين أقواس.*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 .

()2
متوسط
العمر
املتوقع
***0.041
()0.007
0.001()0.001
**0.002()0.001
0.001()0.001
0.000()0.003
**0.025
()0.012
***0.132()0.017
0.013()0.018
0.007
()0.017
0.026()0.016
***0.890
()0.065
125
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درجة كفاءة الناجت
()3
سنوات
الدراسة
المتوقعة
0.002
()0.021
**0.005()0.002
0.003
()0.003
0.002
()0.002
0.007()0.008
***0.103
()0.037
*0.081()0.043
***0.238()0.058
**0.109
()0.048
***0.197()0.042
***0.556
()0.209
102

()4
االلتحاق
بالتعليم
الثانوي
0.005
()0.022
***0.007()0.002
0.003
()0.003
0.003
()0.002
0.002
()0.010
***0.127
()0.047
***0.178()0.062
**0.173()0.077
0.044
()0.046
***0.204()0.052
*0.460
()0.256
89

()5
جودة مادتي
الرياضيات
والعلوم
*0.047
()0.024
***0.009()0.002
0.000
()0.003
0.002()0.002
0.002
()0.007
0.002()0.035
0.006
()0.038
0.049
()0.092
0.016
()0.039
0.034()0.032
***0.981
()0.183
105

املرفق  :3تفاصيل نتائج االنحدار
اجلدول  7يف املرفق :حمركات الكفاءة
(درجة كفاءة الناجت)

املتغيرات

السيطرة على الفساد

االئتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص ( %من إجمالي
الناتج المحلي) (لوغاريتم)
مؤشر جيني
إنفاق الحكومة العامة على االستهالك النهائي ( %من
إجمالي الناتج المحلي)
السكان (لوغاريتم)
التوسع الحضري (لوغاريتم)
انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص
المناعة المكتسب (اإليدز)
التضخم
االقتصادات المتقدمة
البلدان النامية منخفضة الدخل
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
قيمة ثابتة
المشاهدات

إحصائية F

لوغاريتم األرجحية

()2
متوسط
العمر
املتوقع

()1
معدل بقاء
الرضع على
قيد احلياة

***0.028
()0.007
***0.029
()0.009
*0.001()0.001
**0.002()0.001
0.002()0.003
**0.024
()0.012
***0.114()0.017
0.000
()0.001
0.008
()0.015
0.018()0.014
0.008()0.015
***0.816
()0.069
124
***70.15
204.9

**0.004
()0.002
***0.011
()0.002
0.000()0.000
0.000()0.000
*0.001()0.001
0.005
()0.003
***0.020()0.004
***0.001
()0.000
0.002()0.003
**0.008()0.004
**0.009()0.004
***0.953
()0.016
124
***44.72
375.5

المصدر :تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :األخطاء المعيارية الثابتة بين أقواس.*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 .

()3
سنوات
الدراسة
املتوقعة

0.021()0.021
***0.074
()0.021
***0.005()0.002
0.001
()0.003
0.012()0.008
***0.103
()0.038
0.038()0.041
0.004
()0.002
**0.095
()0.047
***0.181()0.040
***0.236()0.049
*0.385
()0.215
101
***34.79
70.92

()5
جودة مادتي
الرياضيات
والعلوم

()4
االلتحاق
بالتعليم
الثانوي

0.025
()0.026
***0.069
()0.025
***0.009()0.002
0.001()0.003
0.003()0.007
0.007()0.035
0.041
()0.044
0.000()0.002
0.001()0.037
0.020()0.033
0.032
()0.083
***0.844
()0.210
104
***10.74
73.57

0.020()0.023
**0.083
()0.032
***0.006()0.002
0.002
()0.003
0.002()0.010
**0.122
()0.049
**0.133()0.057
**0.005
()0.002
0.020
()0.046
***0.189()0.045
**0.191()0.075
0.200
()0.296
88
***45.92
60.68

اجلدول  8يف املرفق :نتائج انحدار معدل الفقر (آثار ثابتة)

اإلنفاق العام على الصحة  %من إجمالي الناتج المحلي
(لوغاريتم) []t-1
اإلنفاق العام على التعليم  %من إجمالي الناتج المحلي
(لوغاريتم) []t-1
اإلنفاق االجتماعي العام (لوغاريتم) []t-1
تضخم أسعار المستهلك ( %سنويا)
التوسع الحضري (لوغاريتم)

معدل الفقر ( 3,2دوالر يوميا بتعادل القوة الشرائية)

()1
***0.414()0.134
***0.793()0.229

()2
***0.358()0.120
***0.664()0.232

()3
**0.259()0.123
**0.513()0.215

()4
*0.187()0.108
***0.588()0.186

()5
*0.200()0.107
***0.580()0.189

0.003
()0.004

0.002
()0.004
***3.006()0.528

0.000
()0.004
***2.369()0.626
**0.265()0.127

0.002()0.002
***2.440()0.525
*0.211()0.110
0.179()0.140

***13.014
()2.256
769
0.344
126

***13.189
()1.923
732
0.362
122

0.003()0.002
***2.485()0.526
**0.223()0.111
0.154()0.128
0.003
()0.002
***13.172
()1.950
729
0.381
120

االئتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص ( %من إجمالي
الناتج المحلي) (لوغاريتم)
فعالية الحكومة
التجارة ( %من إجمالي الناتج المحلي)
قيمة ثابتة
المشاهدات
معامل التحديد
عدد البلدان
عدد األدوات*
إحصائية وولد ،مقدر اإلمكان األعظم المعياري

***2.869
***14.950
***13.014
***13.189
130

***14.950
()2.000
799
0.276
130

)(Cragg-Donald Wald F statistic

المصدر :تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :األخطاء المعيارية الثابتة بين أقواس.*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 .
 1األدوات هي حصة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي ومؤشر التوترات العرقية.
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()7

(1)9

**0.521()0.229
***0.003()0.001
***2.862()0.640
0.131()0.095
*0.311()0.168
*0.004
()0.002
***14.659
()2.511
616
0.298
90

***2.128()0.332
***0.006()0.001
*1.069()0.551
0.054()0.045
***0.557()0.103
0.002
()0.001
573
0.001
68
2
45.01

اإلنفاق االجتماعي لتحقيق النمو االحتوائي يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اجلدول  9يف املرفق :نتائج انحدار دليل التنمية البشرية املعدل بعامل عدم املساواة

اإلنفاق االجتماعي ( %من إجمالي الناتج المحلي،
لوغاريتم )t-1
تضخم أسعار المستهلك ( %سنويا)
التوسع الحضري (لوغاريتم)
االئتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص ( %من
إجمالي الناتج المحلي) (لوغاريتم)
فعالية الحكومة (لوغاريتم)
التجارة % ،من إجمالي الناتج المحلي( ،لوغاريتم)

()1
0.005()0.004
0.000()0.000
***0.593
()0.065
0.001
()0.013
0.001()0.002
0.024()0.018

الصراعات الخارجية ()E

0.001
()0.003

الصراعات الداخلية ()D

0.003()0.003

اإلنفاق االجتماعي (تعادل القوى الشرائية
للدوالر /نصيب الفرد ،لوغاريتم )t-1
اإلنفاق االجتماعي ( %من إجمالي الناتج المحلي،
لوغاريتم)
اإلنفاق االجتماعي (تعادل القوى الشرائية
للدوالر /نصيب الفرد ،لوغاريتم)
الفساد ()t-1

دليل التنمية البشرية املعدل بعامل عدم املساواة
()5
()4
()3
()2
0.000()0.000
***0.591
()0.068
0.005()0.012
0.001()0.002
0.028()0.018
0.001
()0.003

0.003()0.003
0.005
()0.005

0.004()0.006
1.886()2.978
0.244
()0.295
0.005
()0.014
0.165
()0.231
0.010
()0.027
0.015
()0.025
0.356()0.425

0.001
()0.001
***0.858
()0.327
0.028()0.034
0.001()0.003
0.042()0.030
0.003()0.005
0.006()0.004

قيمة ثابتة

***1.648-

()0.335

0.051
()0.061
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المشاهدات
معامل التحديد
64
64
عدد البلدان
المصدر :تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :األخطاء المعيارية الثابتة بين أقواس.*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 .
0.395

0.395
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**0.028-

0.023()0.016
0.003()0.004
***0.004()0.001

()0.013
0.004()0.003
***0.004()0.001

0.001()0.006
0.001
()0.001

***1.648399

0.000()0.000
***0.405
()0.080
**0.014
()0.006

0.000()0.000
***0.379
()0.075
**0.016
()0.007

0.003
()0.014

اإلنفاق االجتماعي  xالفساد
()0.342

382

31.62358

()6

382

0.25558

0.003()0.018
0.004()0.007
0.001
()0.001

777

777

0.408

0.419

110

110

املرفق  :3تفاصيل نتائج االنحدار

اجلدول  10يف املرفق :نتائج انحدار االلتحاق بالتعليم الثانوي (آثار ثابتة)

اإلنفاق العام على التعليم  %من إجمالي
الناتج المحلي (لوغاريتم) []t-1
الحصول على مياه صالحة للشرب
(لوغاريتم)
تضخم أسعار المستهلك ( %سنويا)
معدل الخصوبة []t-1

()1
**0.138
()0.061
***2.136
()0.336
0.000
()0.001

التوسع الحضري (لوغاريتم)

()2
**0.145
()0.056
***1.432
()0.378
0.000
()0.001
***0.214()0.063

جودة الجهاز البيروقراطي

()3
**0.127
()0.050
***1.196
()0.395
0.000
()0.001
**0.151()0.062
***0.830
()0.312

فعالية الحكومة
المساءلة الديمقراطية
نصيب الفرد من إجمالي الناتج
المحلي (لوغاريتم) []t-1
االئتمان المحلي المقدم للقطاع
الخاص ( %من إجمالي الناتج
المحلي) (لوغاريتم)
قيمة ثابتة
المشاهدات
معامل التحديد
عدد البلدان
عدد األدوات
إحصائية وولد ،مقدر اإلمكان األعظم
المعياري

***5.391()1.484
1,500
0.470
171

1.699()1.755
1,494
0.528
167

**4.080()1.776
1,494
0.563
167

االلتحاق بالتعليم الثانوي
()6
()5
()4
***0.153
**0.119
***0.159
()0.055
()0.053
()0.057
***1.626
***1.301
***1.587
()0.359
()0.409
()0.345
*
0.0000.001
0.000()0.001
()0.001
()0.001
**0.1480.028
0.032
()0.042
()0.059
()0.042
***1.056
**0.825
***1.044
()0.224
()0.318
()0.228
0.065
()0.054
0.037
()0.043
0.013()0.018

***7.485()1.296
1,147
0.607
123

)(Cragg-Donald Wald F statistic

المصدر :تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة :األخطاء المعيارية الثابتة بين أقواس.*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 .
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***4.551()1.731
1,372
0.560
160

***7.471()1.334
1,147
0.606
123

()7
**0.152
()0.059
***1.630
()0.357
0.000()0.001
0.032
()0.042
***1.044
()0.236

()8
**0.136
()0.053
***1.951
()0.264
0.000
()0.001
0.021
()0.046
***1.026
()0.245

0.013()0.018
0.009
()0.044

0.021()0.017
0.025()0.056
0.009
()0.017

***7.526()1.329
1,130
0.608
121

***8.512()1.001
1,071
0.641
119

()10
**0.841
()0.365
***1.386
()0.325
0.000()0.001
0.014
()0.031
***1.153
()0.169

0.003()0.013
*0.124()0.069
0.037()0.028

1,061
109
2
3.17
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اجلدول  11يف املرفق :نتائج انحدار االلتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي (آثار ثابتة)

اإلنفاق العام على التعليم  %من إجمالي الناتج المحلي
(لوغاريتم)t-1 ،
تضخم أسعار المستهلك ( %سنويا)
التوسع الحضري (لوغاريتم)
فعالية الحكومة :تقديرات
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (لوغاريتم) []t-1
معدل الخصوبة []t-1
االئتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص ( %من إجمالي
الناتج المحلي) (لوغاريتم)
المساعدة اإلنمائية والمعونة (لوغاريتم)
الصراعات الخارجية ()E
الصراعات الداخلية ()D
نصيب الفرد من اإلنفاق على التعليم (لوغاريتم)t-1 ،
قيمة ثابتة

()1
**0.238
()0.103
*0.001()0.001
***1.847
()0.634
0.024
()0.070
***0.449
()0.140
***0.489()0.120
*0.121
()0.069
0.000
()0.001
0.029()0.025
0.008()0.015
***7.144()2.504
608
0.716
86

المشاهدات
معامل التحديد
عدد البلدان
المصدر :تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :األخطاء المعيارية الثابتة بين أقواس.*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 .
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االلتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي
()2

*0.001()0.001
***1.847
()0.634
0.024
()0.070
0.211
()0.158
***0.489()0.120
*0.121
()0.069
0.000
()0.001
0.029()0.025
0.008()0.015
**0.238
()0.103
**6.049()2.524
608
0.716
86

()3
***2.030
()0.709
**0.006()0.003
***2.493
()0.745
0.031()0.106
***0.655
()0.197
***0.459()0.139
*0.314()0.173
0.001()0.002
0.013()0.039
0.008
()0.016

599
0.06277

()4
**0.006()0.003
***2.493
()0.745
0.031()0.106
**1.375()0.652
***0.459()0.139
*0.314()0.173
0.001()0.002
0.013()0.039
0.008
()0.016
***2.030
()0.709
599
0.06277

املرفق  :4سياسات اإلنفاق االجتماعي يف مواجهة
أزمة كوفيد19-

اجلدول  12يف املرفق :أهم سياسات اإلنفاق االجتماعي يف نطاق االستجابة لكوفيد 19-يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

(الوضع يف  4يونيو )2020
أفغانستان

خصصت احلكومة  %0,5من إجمايل الناجت احمللي يف سياق استجابتها الطارئة للجائحة ،استخدمت خمسها ( %0,1من إجمايل الناجت
احمللي) يف تلبية االحتياجات الصحية العاجلة كتأسيس اخملتبرات ،وإنشاء أجنحة متخصصة يف املستشفيات ،وشراء املستلزمات الطبية
ورفِ َعت تعديالت املوازنة إىل البرملان لتخصيص  %1,4من إجمايل الناجت احمللي بهدف دعم برامج التوظيف قصيرة األجل ،وشراء
احليويةُ .
مزيد من أَ ِس َّرة املستشفيات ،وتوزيع اخلبز على األسر األكثر هشاشة .وتعمل السلطات بالتعاون مع البنك الدويل بهدف تقديم حتويالت نقدية
وعينية ألشد األسر هشاشة يف سياق برنامج إغاثة اجتماعية لتوفير األمن الغذائي .وبوجه عام ،تتوقع احلكومة إنفاق حوايل  %2من
إجمايل الناجت احمللي على استجابتها يف مواجهة اجلائحة ،مع توجيه الثلث تقريبا نحو النفقات الصحية.

أرمينيا

أعلنت احلكومة إطالق برامج دعم متعددة موجهة مباشرة نحو اإلنفاق االجتماعي بما يف ذلك ( )1دعم التعليم ،و( )2التحويالت
االجتماعية لألسر التي فقدت وظائفها ،واألسر الهشة (العاطلون عن العمل والنساء احلوامل ،واألسر التي لديها أطفال) ،و( )3دعم
املرافق ،و( )4تقديم دعم إضايف للضمان االجتماعي للمستفيدين احلاليين .واتخذت السلطات خطوات يف الوقت املناسب لتخصيص
 37,2مليون دوالر لنحو مليوين مستفيد.

اجلزائر

مررت السلطة التشريعية قانونا تكميليا ينص على توفير نحو  544مليون دوالر أمريكي لتخفيف اآلثار الصحية واالقتصادية للجائحة،
ويحتفظ بنحو %30
منها  %5,3خمصصة للتوريدات الطبية ،و %24مكافآت للعاملين يف القطاع الصحي ،و %13لتطوير قطاع الصحة ككلُ .
من هذه احلزمة إلعانات البطالة ،و %16للتحويالت إىل األسر الفقيرة.

أذربيجان

قامت السلطات بزيادة اإلنفاق على الصحة العامة بمبلغ جمموعه  4,8مليون دوالر أمريكي ،وأنشأت صندوقا ملواجهة كوفيدُ 19-ي َم َّول
بمبلغ  11,8مليون دوالر أمريكي ،وتخطط لتقديم  1,9مليار دوالر أمريكي ملؤسسات األعمال املتأثرة باجلائحة.

جيبوتي

أعلنت احلكومة جمموعة تدابير ملواجهة األزمة قدرها  %2,4من إجمايل الناجت احمللي ،تتضمن زيادات يف اإلنفاق الصحي والدعم الطارئ
ووز َِعت كذلك قسائم الغذاء على فئات السكان األشد هشاشة.
لألسر ومؤسسات األعمال املتأثرة باجلائحةُ .

جورجيا

ُو ِ
ض َعت جمموعة تدابير للمساعدة االجتماعية املوجهة ملستحقيها بهدف مساعدة أولئك الذين فقدوا وظائفهم أو ُمنِحوا إجازات غير مدفوعة
بسبب اجلائحة (حوايل  200الري جورجي شهريا وملدة ستة أشهر) ،وكذلك تقديم الدعم ألصحاب العمل والشركات بهدف االحتفاظ بالقوى
العاملة .وسوف ُت َقدَّم املساعدة املالية كذلك لألسر الهشة ،واالشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة ،وسوف تزداد املعاشات .وأعلنت احلكومة
كذلك إجراءات دعم مؤقت على الغاز والكهرباء واملرافق ،وكذلك على املنتجات األساسية املستوردة للحفاظ على استقرار أسعارها.

البحرين

تمت تعبئة املوارد جملموعة تدابير تنشيطية قيمتها  1,5مليار دوالر أمريكي ملواجهة التأثير االجتماعي–االقتصادي الناجم عن اجلائحة،
ص َصت  14,5مليون دوالر
وخ ِّ
بما يف ذلك دفع رواتب املوظفين والتوسع يف توفير األموال السائلة لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطةُ .
أمريكي إضافية لدعم األسر األقل دخال والهشة.

مصر

صص نحو  528مليون دوالر أمريكي لدعم قطاع
وخ ِّ
خصصت احلكومة ما جمموعه  6,13مليار دوالر أمريكي لتخفيف تأثير اجلائحةُ .
الرعاية الصحية ،بتوفير املستلزمات الطبية العاجلة وصرف مكافآت ملوظفي القطاع الطبي العاملين يف الصفوف األمامية ملواجهة أزمة
كوفيد .19-وقُ د ََّمت منح شهرية على مدى ثالثة أشهر بلغ جمموعها  93دوالرا أمريكيا ( 1500جنيه مصري) للعاملين اليوميين والعمالة
وو ِ
ض َع نظام التحويالت النقدية املوجهة للمستحقين بهدف الوصول إىل األسر الهشة.
غير املنتظمة ،وتمت زيادة املعاشات بنسبة ُ .%14

إيران
العراق

ُخ َّصص تمويل إضايف يبلغ  %2من إجمايل الناجت احمللي لقطاع الصحة .وتتضمن اإلجراءات األخرى تقديم قروض مدعمة للشركات واألسر
الهشة املتضررة من اجلائحة (حوايل  %4,4من إجمايل الناجت احمللي) ،وتقديم حتويالت نقدية لألسر الهشة ( %0,3من إجمايل الناجت
احمللي) وزيادة املساهمة يف صندوق تأمينات البطالة لتصل إىل  %0,3من إجمايل الناجت احمللي.
تأسس صندوق لدعم جهود وزارة الصحة ،بقيمة إجمالية  37مليون دوالر أمريكي .و ُأنفِق حوايل  250مليون دوالر أمريكي على التحويالت
النقدية املباشرة لألفراد الذين ال يحصلون على رواتب أو مزايا من احلكومة.
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األردن

وو ِ
ض َع برنامج مؤقت للتحويالت
خصصت احلكومة  71مليون دوالر أمريكي كنفقات إضافية بغرض شراء معدات ومستلزمات صحيةُ .
النقدية بقيمة  114مليون دوالر أمريكي للعاطلين عن العمل واملشتغلين باألعمال احلرة.

كازاخستان

أ ُْع ِل َنت جمموعة تدابير ملواجهة األزمة بلغ جمموعها  13مليار دوالر أمريكي ( %9من إجمايل الناجت احمللي) ،وتتضمن زيادة يف معاشات
التقاعد واإلعانات االجتماعية ،ونفقات صحية إضافية ،ودعم الوظائف ومؤسسات األعمال املتضررة من اجلائحة.

جمهورية
قيرغيزستان

قامت السلطات بتعبئة املوارد خلطة يف القطاع الصحي ،بتكلفة إجمالية  16مليون دوالر أمريكي ( %0,2من إجمايل الناجت احمللي) لتدريب
العاملين يف جمال الرعاية الصحية وشراء املعدات وإجراء الفحوص الطبية .واس ُت ْخد َِم مبلغ  15مليون دوالر أمريكي إضايف ( %0,2من
إجمايل الناجت احمللي) لتخفيف وطأة التأثير االقتصادي من خالل تأجيل سداد املدفوعات الضريبية ،وإتاحة منح إعفاءات ضريبية مؤقتة
على األمالك واألراضي ،ووضع ضوابط سعرية حمددة املدة على األغذية الضرورية .وجتري حاليا مناقشة جمموعة تدابير ثانية قيمتها
 540مليون دوالر أمريكي ( %7من إجمايل الناجت احمللي) ،سوف تتضمن إعفاءات ضريبية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،واألمن الغذائي
للفئات الهشة ،واالئتمان املدعم.

ليبيا

أعلنت حكومة الوفاق الوطني تخصيص  356مليون دوالر أمريكي (حوايل  %1من إجمايل الناجت احمللي) لإلنفاق الطارئ املرتبط بجائحة
كوفيد.19-

الكويت

خصصت احلكومة  1,6مليار دوالر أمريكي ( %1,4من إجمايل الناجت احمللي) لدعم جهود مكافحة انتشار كوفيد 19-وتخفيف وطأة التأثير
االقتصادي الناجم عن اجلائحة.

لبنان

وافق جملس النواب على تخصيص قيمته  792مليون دوالر أمريكي من موازنة  2020لشبكات األمان االجتماعي.

موريتانيا

أُنشئ صندوق طوارئ بقيمة يصل جمموعها إىل  290مليون دوالر أمريكي ( %4,3من إجمايل الناجت احمللي) لشراء املستلزمات الطبية،
وتوفير احلماية االجتماعية والدعم لألسر الفقيرة ،ومساعدة مؤسسات األعمال الصغيرة.

ُعمان

أعلنت احلكومة اتخاذ عدة إجراءات لدعم االقتصاد ،منها خطط االحتفاظ باملوظفين ،والتخفيضات الضريبة ودعم الوقود مؤقتا ،وتأجيل
سداد رسوم الكهرباء واملياه.

املغرب

أنشأت السلطات صندوقا بقيمة تبلغ  %2,7من إجمايل الناجت احمللي خصصته للتعامل مع اجلائحة ويتضمن تكلفة تطوير املنشآت الطبية
ودعم مؤسسات األعمال واألسر املتضررة من األزمة .واستهدف الصندوق توجيه الدعم إىل حوايل  5ماليين من العاطلين عن العمل جزئيا
والعاملين يف القطاع غير الرسمي ،باستخدام سبل التوصيل الرقمي .وتم تمويل البرنامج من خالل إنشاء صندوق خاص جديد يساهم فيه
القطاعان العام واخلاص.

باكستان

أ ُْع ِل َنت جمموعة تدابير لتخيف األعباء بقيمة  7,3مليار دوالر أمريكي ملواجهة تأثير اجلائحة ،بما يف ذلك إلغاء رسوم استيراد املعدات
الصحية الطارئة ،وصرف املبالغ النقدية التي صدرت املوافقة عليها للعاملين بأجر يومي ( 457مليون دوالر أمريكي) ،وحتويالت نقدية
إىل األسر منخفضة الدخل ( 915مليون دوالر أمريكي) ،وتعجيل رد الضرائب إىل قطاع التصدير ( 610ماليين دوالر أمريكي) ،والدعم املايل
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وقطاع الزراعة ( 610ماليين دوالر أمريكي).

اململكة العربية
السعودية

من أجل زيادة املوارد املتاحة لوزارة الصحة يف سياق جهودها ملكافحة كوفيد ،19-أفردت احلكومة خمصصات يف امليزانية جمموعها
 12,5مليار دوالر أمريكي وأعلنت توفير حزمة إضافية بقيمة  18,7مليار دوالر أمريكي لدعم القطاع اخلاص.

السودان

االحتياجات التمويلية لتوفير الرعاية الصحية املرتبطة بجائحة كوفيد 19-تبلغ نحو  150مليون دوالر أمريكي ،وتعمل احلكومة مع عدد
كبير من املانحين لتأمين التمويل الالزم .وقدم املانحون اخلارجيون دعما للسودان بلغت قيمته  202مليون دوالر أمريكي ،يغطي الرعاية
الصحية واألمن الغذائي وغيرهما.

قطر

الصومال

ُو ِ
ض َع برنامج بقيمة  20,6مليار دوالر أمريكي للمساهمة يف مساعدة املؤسسات الصغيرة والقطاعات املتضررة بشدة .وأجرت السلطات
فحصا واسع النطاق للكشف عن إصابات كوفيد 19-يف املناطق األشد تأثرا ،كما تقدم رعاية صحية جمانية للمتضررين من اجلائحة.

تطبيق إعفاءات ضريبية مؤقتة ملدة ثالثة أشهر أو تخفيض ضرائب االستهالك على السلع األساسية (األرز والطحين) وتوفير  2,9مليون
دوالر أمريكي مبدئيا لتمويل اإلقراض بهدف دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خالل البنوك التجارية.

طاجيكستان

تخطط احلكومة لتقديم حتويالت نقدية بهدف مساعدة العاملين باحلد األدنى لألجور واألسر والفئات االجتماعية الهشة .وتوفر احلكومة
رعاية طبية جمانية للمرضى املصابين بجائحة كوفيد ،19-إضافة إىل منح إجازات مرضية ومزايا تعويض للمواطنين .ويتوقع العاملون
يف القطاع الصحي كذلك احلصول على أجر إضايف.
ُأع ِل َنت خطة طوارئ بقيمة  710ماليين دوالر أمريكي ( %1,8من إجمايل الناجت احمللي) .وتتضمن اخلطة تخصيص  35مليون دوالر أمريكي
للحصول على املعدات الالزمة للمستشفيات العامة ،و 158,4مليون دوالر أمريكي هي قيمة التحويالت النقدية للفئات السكانية الهشة،
و 106ماليين دوالر أمريكي لدعم العاطلين عن العمل مؤقتا من جراء صدمة كوفيد.19-

اإلمارات العربية
املتحدة

أعلنت السلطات حتى اآلن اتخاذ إجراءات مالية خمتلفة بلغت قيمتها نحو  7,2مليار دوالر أمريكي ( %2من إجمايل الناجت احمللي) ،تضمنت
دعم القطاع اخلاص ،وتخفيض الرسوم احلكومية ،وتوفير مزيد من الدعم على املياه والكهرباء.

تونس
تركمانستان

الضفة الغربية وغزة

اليمن

تخطط احلكومة لتعديل اإلنفاق من موازنة الدولة بهدف زيادة اإلنفاق الصحي ملنع تفشي كوفيد 19-وتوفير الدعم ملؤسسات األعمال.

تخطط السلطة الفلسطينية إلنفاق  119مليون دوالر أمريكي لسد الفجوات اخلطيرة قصيرة املدى املرتبطة بجائحة كوفيد .19-وتتضمن هذه
اخلطة تعيين عاملين يف القطاع الطبي ،وشراء املعدات وإجراء الفحوص الطبية .وسوف ُيستخدم مبلغ إضايف بقيمة  5,8مليون دوالر أمريكي
لدعم العاملين ومنح إعانات البطالة .ووزعت احلكومة كذلك سالت الغذاء ودفعت مساعدات مالية مباشرة لألسر وكذلك العاملين املتضررين
من اجلائحة.
خصصت احلكومة موارد حمدودة من املوازنة ملواجهة أزمة كوفيد.19-

املصادر :السلطات الوطنية ،وأداة صندوق النقد الدويل لتتبع السياسات :استجابة السياسات يف مواجهة كوفيد ،19-وخبراء صندوق النقد الدويل.
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5. Technical Annex for Stochastic
العشوائية
احلدود
املرفق  :5مرفق فني عن حتليل
r Analysis of Social
Spending
Efficiency

لكفاءة اإلنفاق االجتماعي

Frontier Analysis (SFA) requires an explicit assumption of the
form through which the inputs are generating the output, and an
يقتضــي حتليــل احلــدود العشــوائية ) (SFAوضــع فرضيــة صريحــة للصيغــة الوظيفيــة التــي تــؤدي
n about the distribution of the inefficiency term. In most pracالتطبيقــات
frontierويف معظــم
estimatedــدم isالكفــاءة.
 usingتوزيــع حــد ع
املدخــات مــن خاللهــا إىل اخملرجــات ،وفرضيــة حــول
ations, and in our case,
the output
العمليــة ،وكذلــك يف حالتنــاُ ،ي َق ـدَّر حــد النــاجت باســتخدام صيغــة كوب-دوغــاس:
glas form:
lnyit 5 a 1 xit    b 1 «it

lnyit 5 a 1 xit b 1 «it

erm, «it, is composed
two
a white
ـردةofالتــي
components:املتفـ
نتيجــة للصدمــات
noiseـاء ينشــأ
comـاء بيضـويتألــف حــد اخلطــأ  «itمــن ُم َك ِّونيــنُ :م َك ـ ِّون ضوضـ
t arises due to idiosyncratic shocks that the countries face, data
وم َك ـ ِّون عــدم الكفــاءة .u
تواجههــا البلــدان ،وأخطــاء البيانــات ،و/أو أخطــاء القيــاس nit
ُ component
/or measurement errors it, andit the inefficiency
uit.
«it 5 it 2 uit
 )it  N(0, 2
uit  F

«it 5 it 2 uit
)it  N(0, 2
uit  F

distributedتوزيــع
الفرضيــات بشــأن
varianceضــع
assumptionsــر ، 2,يتعيــن و
وبينمــا يجــري عــادة توزيــع الضوضــاء البيضــاء مــع املتغي
white noise is normally
with
made on the distribution
of
technical
inefficiency
for
ُ
estimation.عــدم) الكفــاءة موجــبُ ،تســتخدم توزيعــات أســية
عــدم الكفــاءة الفنيــة إلعــداد التقديــرات .ونظــرا ألن حــد (
efficiency term is positive,
exponential,
half-normal,
truncated
نصــف عاديــة أو عاديــة مقتطعــة أو توزيعــات غامــا حلــد عــدم الكفــاءة  .uitويف ظــل فرضيــات التوزيــع
gamma distributions are used for the inefficiency
term, u . With
املذكــورة لــكل مــن الضوضــاء البيضــاء وحــد عــدم itالكفــاءة ،يكــون حــد اخلطــأ اجملمــع  «itملتويــا،
mptions on distribution of both
the white noise and the ineffiاجلوازيــة
andباســتخدام
الكفــاءة
البيضــاء مــن عـ
ويســتخدم هــذه االلتــواء يف تفكيــك الضوضــاء
ُ
m, the combined error
ـراتterm
تقديـ«it
is skewed,
skewnessـدمthis
is used
inefficiencyمــن كذلـ
usingيــة ،والتــي تتض
maximumيــة التال
likelihoodالصيغــة الوظيف
الكبــرى .وحتديــدا ،نتوصــل إىل اخملرجــات باســتخدام
fromـكgate the white noise
. To be specific, the outputs are produced using the following
ُم َكـ ِّون عــدم الكفــاءة:
form, which also incorporates inefficiency component:
yit 5 e a1
 xit    be it e2u
 it


a1xit b

eit e2uit
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yit 5 e

اإلنفاق االجتماعي لتحقيق النمو االحتوائي يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى

مل َحـ ِّدد ،والثــاين هــو الضوضــاء البيضــاء ،بينمــا املكـ ِّون
مل َكـ ِّون ا ُ
واألُس األول علــى اجلانــب األيمــن هــو ا ُ
2u
صغــر حجــم التأثيــر
كبــر حجــم الكفــاءة التــي ُتقــاس باســتخدام ُ ،e i
الثالــث هــو عــدم الكفــاءة .وكلمــا ُ
اخملفــف لعــدم كفــاءة املدخــات يف إنتــاج اخملرجــات1.
ونســبة االنحــراف املعيــاري يف مقــدرات عــدم الكفــاءة  ،suوالضوضــاء البيضاء  snتعطينــا
مقــدرا قيمتــه  ،lيقيــس املســاهمة النســبية لعــدم الكفــاءة والضوضــاء البيضــاء يف تقديــرات اخلطــأ
املعيــاري لالنحــدار .وقيــم  lاملنخفضــة للغايــة أو املرتفعــة للغايــة تزيــد مــن صعوبــة االســتدالالت،
وكأن  ،l → 0عدم الكفاءة ليس له أي مساهمة (وهذا األمر يقلل التقدير ليعود إىل طريقة املربعات
الصغــرى العاديــة) بينمــا عندمــا تكــون ` →  ،lفــكل مــا ال تفســره املدخــات هــو عــدم كفــاءة (تقديــرات
غيــر عشــوائية ،غيــر َم ْع َل ِم َّيــة ،علــى ســبيل املثــال ،حتليــل مغلــف البيانــات).
وضمــن حتليــل احلــدود العشــوائية ،حســب هيــكل البيانــات ،يمكننــا اســتخدام بيانــات السالســل الزمنيــة
املقطعيــة يف وضــع التقديــرات أو بيانــات قطاعيــة مســتعرضة يف وضــع التقديــرات .ونظــرا ألن بيانــات
السالســل الزمنيــة غيــر طويلــة بالقــدر الــكايفُ ،يســتخدم «هجيــن» مــن املنهجيــن ،حيــث ُت َق َّســم البلــدان إىل
وت َعــد املق ـ ِدرات باســتخدام متغيــرات صوريــة
جمموعــات حســب اإلدارات داخــل صنــدوق النقــد الــدويلُ ،
لــإدارة والوقــت.
ويف تقديــرات حتليــل احلــدود العشــوائية لكفــاءة اإلنفــاق علــى التعليــم والصحــة وعلــى شــبكات األمــان
االجتماعــيُ ،يفتــرض أن تقديــرات (عــدم) الكفــاءة تتبــع توزيعــا نصــف عــادي لالحتمــاالت ،ويتــم تقديــر
الكفــاءة باســتخدام الطريقــة املقترحــة يف دراســة ).Jondrow and others (1982
ونظــرا ألن حتليــل احلــدود العشــوائية حمكــوم بصيغــة وظيفيــة ،فمنفعــة هــذا التحليــل للمشــورة
بشــأن السياســات بصفــة خاصــة تتمثــل يف تمكننــا مــن إجــراء جتــارب منافيــة للواقــع (حتليــل مــن
مل َق ـ ِّدرات ،يمكــن اســتخدام قيــم عــدم الكفــاءة
قبيــل «مــاذا إذا») .علــى ســبيل املثــال ،متــى توصلنــا إىل ا ُ
املنافيــة للواقــع يف تقديــر تأثيــر احلــد مــن عــدم الكفــاءة علــى النــاجت ،أو تأثيــر احلــد مــن عــدم الكفــاءة
علــى املدخــات ،مــع بقــاء النــاجت ثابتــا.
yit
 
_  e2ui 5 Ei 5

a1
x
e  it    be2
 it
Dyit 5 DEi ( e a1
 xit    be2
) it


وبالنسب املئوية:
Dy
DEi
_
_   it 5
   
yit

Ei

 1إذا اتسمت املدخالت بالكفاءة التامة . ui = 0 ،يف تلك احلالة ،ال يوجد تأثير خمفف للمدخالت يف إنتاج اخملرجات ( . ) e −ui → 1ومن
ناحية أخرى ،حيث ∞ →  ،uiال يمكن استخدام أي مقدار من املدخالت يف إنتاج أي خمرجات ،حيث ،e −ui → 0وبالتايل ،بينما قيم تقديرات
عدم الكفاءة يمكن أن تتراوح بين صفر (ال وجود لعدم الكفاءة) إىل ما النهاية (عدم كفاءة مطلق) ،فتقديرات الكفاءة Ei ،تتراوح بين صفر (غياب
تام للكفاءة) و( 1كفاءة تامة).
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املرفق  :5مرفق فني عن حتليل احلدود العشوائية لكفاءة اإلنفاق االجتماعي

ويف حالة اختزال املدخالت مع بقاء اخملرجات كما هي،
yit
     bDxit
_  DEi 5
    b 2
a1
x
it
it
 e
 e
DE
_   1
Dxijt
_     5
  i
bj Ei
حيث  x 'ijtهو املدخل  jthبينما  bjهو املعامل مع املدخل .jth
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املرفق  :6دراسات حالة :حتديات اإلنفاق االجتماعي
يف بلدان ُمختارة

مملكة البحرين1

تميزت برامج الرعاية االجتماعية يف البحرين بسخائها الواضح وهدفها املتمثل يف اقتسام
ووز َِّعت الثروة
الثروة النفطية وتعزيز العدالة .ويعتمد اقتصاد البحرين اعتمادا كبيرا على النفطُ ،
املستمدة منه بمرور الوقت على املواطنين من خالل التحويالت السخية ودعم الوظائف يف القطاع
العام .وتهدف «الرؤية االقتصادية  »2030للبحرين يف نهاية املطاف إىل حتسين مستويات
املعيشة عن طريق التشجيع على توفير فرص عمل أكثر جذبا ورفع مستويات األجور .وبوجه
عام ،يغطي اإلنفاق االجتماعي يف البحرين جمموعة واسعة من البرامج التي تتضمن الرعاية
الصحية والتعليم ودعم املواد الغذائية والطاقة والدعم الشامل لإلسكان والوظائف يف القطاع
اخلاص .عالوة على ذلك ،توجد يف البحرين جمموعة متنوعة من برامج الرعاية االجتماعية
املوجهة لدعم األسر منخفضة الدخل ،بما يف ذلك إعانات البطالة والتأمينات االجتماعية ،ودعم
املعاقين وكبار السن واألرامل ودعم األجور ،وتقديم القروض واملنح .ويمثل القطاع العام جهة
توظيف رئيسية للمواطنين ،بينما نظام تقاعد موظفي احلكومة يمنح املتقاعدين مكافآت تقاعد
سخية برغم احملاذير املرتبطة باستدامته.

أحدث االجتاهات العامة يف اإلنفاق االجتماعي
ازداد اإلنفاق االجتماعي احلكومي بسرعة ،منطلقا من قاعدة مرتفعة بالفعل .ومن أجل تعزيز النمو
واملستدام ،ازداد اإلنفاق االجتماعي يف البحرين على مدار العقد املاضي ،فارتفع من %8,8
االحتوائي ُ
من إجمايل الناجت احمللي يف  2008إىل  %13,1يف  2015وظل يشكل نحو  %10من إجمايل الناجت
احمللي يف ( 2018الشكل البياين  6يف املرفق) 2.وكما يرد وصفه يف املرفق  1ثم بمزيد من التفصيل
أدناه ،يمكن القول بأن هذه األرقام أقل من القيمة احلقيقية ملدى ما ُي َقدَّم من دعم اجتماعي بالنظر
 1إعداد حممد زاهر.
 2بيانات اإلنفاق االجتماعي مأخوذة من احلسابات اخلتامية للموازنة وتتضمن اإلنفاق احلكومي على التعليم والصحة وخمصصات تكاليف
املعيشة ودعم األسر منخفضة الدخل والدعم على املواد الغذائية والكهرباء واإلسكان املُدعم واالشتراك يف نظام التقاعد وتأمينات البطالة.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ٦ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺗﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
أﺧﺮى

اﻟﺪﻋﻢ

١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

إىل دعم الوقود وتوفير الوظائف العامة بأجور سخية يف العديد من دول جملس التعاون اخلليجي
بما فيها البحرين .وتستهلك حصة اإلنفاق على التعليم والصحة حوايل نصف النفقات لألغراض
االجتماعية ،يليهما الدعم .ومع ذلك ،فاحلاجة امللحة إىل استعادة االستدامة املالية يمكن أن حتد من
املوارد املتاحة لتمويل برامج الرعاية االجتماعية القائمة3.
ومع هذا ،ال يزال اإلنفاق االجتماعي يف البحرين منخفضا يف بعض اجملاالت الرئيسية عند مقارنته
باملناطق األخرى .على سبيل املثال ،يبلغ نصيب الفرد من اإلنفاق على الرعاية الصحية نحو
 1200دوالر أمريكي ،وهو أقل قليال من متوسط منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان وأقل بكثير من متوسط منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،األمر الذي يرجع
جزئيا إىل الهيكل الديمغرايف الشبابي لسكان البحرين .وبينما يبلغ نصيب الطالب من النفقات
احلكومية حوايل ضعف املستويات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان واقتصادات األسواق الصاعدة األخرى ،فهو ال يزال أقل بنسبة  %40يف مرحلة التعليم
األساسي وبنسبة  %20يف مرحلة التعليم بعد الثانوي من متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي (الشكل البياين  7يف املرفق) .ويبدو نصيب املصروفات االجتماعية األخرى
حمدودا (وال سيما إعانات البطالة واإلنفاق املرتبط باألسر) عند املقارنة باملتوسط يف بلدان منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
ويسهم التوظيف يف القطاع العام يف زيادة اإلنفاق االجتماعي .فيستوعب القطاع احلكومي أكثر من
ثلث املوظفين املواطنين الذين يحصلون على تعويضات مرتفعة نسبيا مقارنة بالقطاع اخلاص.
 3برنامج التوازن املايل املعلن يف مطلع أكتوبر  2018طرح برنامج تقاعد اختياري ملن يرغب فيه من موظفي احلكومة بهدف حتسين الدقة يف
توجيه الدعم النقدي والتحويالت النقدية إىل املستحقين..
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ٧ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 -١اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ – ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﳐﺘﻠﻔﺔ
)آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

MENAP

EMDEs

 -٢اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(
OECD

٢٠

٩٠

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

MENAP

EMDEs

OECD

٨٠
٧٠

١٥

٦٠
٥٠
٪
٤٠

١٠

٣٠
٥

٢٠
١٠
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻌﺎم
) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺼﺤﻲ(

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻌﺎم
) ٪ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق
اﳊﻜﻮﻣﻲ(

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻌﺎم
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

ﳎﻤﻮع اﻹﻧﻔﺎق
اﻟﺼﺤﻲ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

اﻟﺜﺎﻧﻮي

اﻷﺳﺎﺳﻲ

 ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ

 ٪ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق
اﳊﻜﻮﻣﻲ

اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت  ،ASPIREاﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ؛ وﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت "إﺣﺼــﺎءات اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ" ،اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ؛ و"ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﺤــﺔ" ،ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺼﺤــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ؛ و"أداة ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻹﻧﻔــﺎق" ،إدارة
ﺷﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن = EMDEs ،اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة = OECD ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وتبلغ حصة األجور وحدها نحو  %40من النفقات احلكومية ،حيث ارتفعت بما يزيد على  %10من
إجمايل الناجت احمللي يف عام  ،2018بما يمثل واحدة من أعلى فواتير أجور القطاع العام يف العامل.
وتبلغ فاتورة األجور كذلك أكثر من أربعة أضعاف حجم اإلنفاق التنموي احلكومي (الشكل البياين 8
يف املرفق).
ومعاشات التقاعد يف البحرين تتبع نظام التحويل التنازيل ،وإن كان ال يزال يشكل أداة قوية للحماية
االجتماعية .ويف نهاية سبتمبر  ،2019بلغ عدد املتقاعدين  80ألفا ،مقابل  150ألف موظف يف
احلكومة والقطاع اخلاص .وينتشر التقاعد املبكر يف البحرين ،حيث  %30من املتقاعدين دون سن
اخلمسين و %65دون سن الستين .وتبلغ نسبة معاشات التقاعد إىل األجور قبل التقاعد ،و ُتعرف بنسبة
إحالل معاشات التقاعد ،مستوى أعلى باملعايير الدولية إذ يحصل العاملون على  %80تقريبا من
إجمايل رواتبهم الشهرية عند التقاعد .أما االلتزامات االكتوارية غير املمولة يف النظام فتتجاوز %35
من إجمايل الناجت احمللي وتمثل أكبر التزامات احتمالية عامة.
وتقدم احلكومة دعما ماليا للمشاريع الصغيرة واملتوسطة وللوظائف يف القطاع اخلاص .وبدأ برنامج
«تمكين» يف أغسطس  ،2006وهو مؤسسة عامة نشأت خصيصا لدعم تطوير املشاريع وتنميتها
ويتاح العديد من البرامج االبتكارية
وتقديم الدعم لتعزيز اإلنتاجية وتدريب القوة العاملة املواطنةُ .
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ٨ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت
) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت(٢٠١٨ ،

اﻹﻧﻔﺎق
اﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ
٪٩
اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
٪٢٢

اﻷﺟﻮر
واﻟﺮواﺗﺐ
٪٣٩

ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت
أﺧﺮى
٪١٣

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﻔﺎﺋﺪة
٪١٧

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

للمواطنين واملؤسسات البحرينية وتتضمن تقديم برامج تدريبية وتمويل ومنح واستشارات ودعم
لريادة املشاريع وغيرها .ومن خالل «برنامج التدريب ودعم األجور»ُ ،ي َقدَّم الدعم املايل للمنشآت
الراغبة يف تعيين موظفين وتدريبهم و/أو زيادة رواتب موظفيها البحرينيين .واستثمر برنامج تمكين
منذ بدايته  1,5مليار دينار بحريني ( %10من إجمايل الناجت احمللي لعام  )2018فقدم الدعم املايل
ملا يزيد على  200ألف مواطن و 50ألف شركة.
وال تزال املنح اخلارجية من العناصر املهمة املكملة لإلنفاق االجتماعي .ففي عام  ،2011أعلنت
دول جملس التعاون اخلليجي تقديم حزمة مساعدات (صندوق التنمية اخلليجي) بقيمة  10مليارات
دوالرات أمريكية ،أي ما يزيد على ثلث إجمايل الناجت احمللي للبحرين ،بهدف دعم زيادة اإلنفاق
االجتماعي يف البحرين من خالل حتسين اإلسكان والبنية التحتية وتوفير وظائف يف اململكة على
مدار عشر سنوات .وبلغت قيمة املشروعات املتعهد بها حتى الوقت الراهن  7,5مليار دوالر أمريكي
يف جمال اإلسكان والتنمية االجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية.
أما اإلنفاق اخلاص على الصحة والتعليم فهو آخذ يف االرتفاع .فقد ازداد اإلنفاق اخلاص على الرعاية
الصحية بمقدار الضعف تقريبا خالل الفترة بين عامي  2005و 2016حين بلغ  %1,8من إجمايل
الناجت احمللي ليشكل نحو  %40من جمموع النفقات الصحية .وارتفع اإلنفاق على التعليم كذلك بما
يزيد على  %20خالل نفس الفترة وبلغ  %1,2من إجمايل الناجت احمللي 4.وتشير هذه االجتاهات
العامة إىل تزايد إقدام املواطنين البحرينيين على االستثمار يف صحتهم وتعليمهم (أو صحة أبنائهم
وتعليمهم) .وبينما ال تزال هناك فجوات يف اإلنفاق ،ارتفعت النفقات اخلاصة على الصحة والتعليم من
 4أ ُِخ َذت هذه التقديرات من مسوح نفقات ودخل األسرة يف البحرين عن الفترتين املتتاليتين  2006/2005و .2015/2014و ُتتبع يف حساب
«التعادل» الطريقة املوضحة يف تقرير ).OECD (2011
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اﳋﻤﺴﻴﺔ٢٠١٥ ،
ﳌﻌﺎدل ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ُ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ٩ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :إﻧﻔﺎق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ا ُ
ﳌﻌﺎدل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
 -١إﻧﻔﺎق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ا ُ
اﳋﻤﺴﻴﺔ٢٠١٥ ،
ُ
٣٣,٦

٢٣,١

١٨,٨

١٤,٥
١٠,٠
اﳋﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺌﺔ ُ
اﻟﻌﻠﻴﺎ
ُ

اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﳋﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺌﺔ ُ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﳋﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺌﺔ ُ
اﻟﺪﱡﻧﻴﺎ

ﳌﻌﺎدل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
 -٢إﻧﻔﺎق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ا ُ
اﳋﻤﺴﻴﺔ٢٠١٥ ،
ُ

١٠٠

١٠٠

٩٠

٩٠

٨٠

٨٠

٧٠

٧٠

٦٠

٦٠

٥٠

٥٠

٤٠

٤٠

٣٠

٣٠

٢٠

٢٠

١٠

١٠

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

٤٥,٦

٢١,٧

١٤,٥
١١,١
٧,٠
اﳋﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺌﺔ ُ
اﻟﻌﻠﻴﺎ
ُ

اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﳋﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺌﺔ ُ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﳋﻤﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺌﺔ ُ
اﻟﺪﱡﻧﻴﺎ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اخلمسيتين
 %7من جمموع نفقات األسرة يف  2005إىل  %11,5يف  .2015ويمثل إنفاق الشريحتين ُ
األقل دخال على مستوى املواطنين البحرينيين أقل من  %25من جمموع النفقات الصحية والتعليمية،
اخلمسيتين األعلى دخال من  %60من نفقات الصحة و %70من نفقات
بينما اقتربت حصة الشريحتين ُ
التعليم (الشكل البياين  9يف املرفق).

نتائج اإلنفاق االجتماعي :تقييم أويل
حترز البحرين درجة مرتفعة يف دليل التنمية البشرية ) .(HDIفقد تبوأت اململكة املركز اخلامس
واألربعين يف دليل التنمية البشرية لعام  2019من جمموع  189بلدا ،مما يجعل البحرين ضمن
جمموعة «التنمية البشرية املرتفعة جدا ».وخالل الفترة بين  1990و ،2018ارتفعت درجة البحرين
يف دليل التنمية البشرية بنسبة ( %21من  0,694إىل  ،)0,838أي أنها أعلى من متوسط البلدان العربية
( )0,703وقريبة من املتوسط  0,875جملموعة التنمية البشرية املرتفعة جدا .وتعكس هذه املرتبة
املرتفعة التحسن املتواصل يف جودة الرعاية الصحية والتعليم ومستويات املعيشة يف البحرين.
وصاحبت هذا االرتفاع يف اإلنفاق على الصحة أوجه حتسن كبيرة يف النتائج الصحية .فقد ارتفع
متوسط العمر املتوقع على مدى اخلمسة والعشرين عاما املاضية بنحو أربع سنوات ونصف السنة
ليصل إىل  77عاما .ومقابل ذلك ارتفع متوسط العمر املتوقع يف األسواق الصاعدة إىل  73عاما ويف
بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل  81عاما .وتراجع معدل وفيات ال ُّر َّ
ضع عند
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ١٠ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
١٠
٩
٨
٧

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
MENAP
EMDEs
OECD

٩٠

٨٠

٨٠

٧٥

٧٠
٦٠

٦

٥٠

٥

٤٠

٤

٣٠

٣

٧٠

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺼﺤﻴﺔ٢٠١٥ ،

 -١اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮات ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ
)آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(

 -٢ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺼﺤﻴﺔ
)آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(

٦٥
٦٠
٥٥
٥٠
٤٥

٢

٢٠

٤٠

١

١٠

٣٥

ﺻﻔﺮ

٣٠

ﺻﻔﺮ

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ أَﺳِ ﱠﺮة اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻷﻃﺒﺎء ﻟﻜﻞ
ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ
واﻟﻘﺎﺑﻼت ﻟﻜﻞ
أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ
أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ
)اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(
)اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(
)اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ
ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة

ﻋﺪد وﻓﻴﺎت
اﻟﺮ ﱠ
ﱡﺿﻊ ،ﻟﻜﻞ
أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
MENAP
EMDEs
OECD
٥,٠٠٠

١,٠٠٠
٢,٠٠٠
٣,٠٠٠
٤,٠٠٠
ﳎﻤﻮع اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻔﺮد ،ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر

اﳌﺼﺎدر" :أداة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻧﻔﺎق" ،إدارة ﺷﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ و"ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ" ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن = EMDEs ،اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة  = OECD ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

الوالدة بدرجة كبيرة يف البحرين ،فهبط مما يزيد على  19من كل ألف حالة والدة يف عام 1990
إىل  6وفيات يف  ،2015مقابل  17يف األسواق الصاعدة و 4يف االقتصادات املتقدمة .وبرغم ذلك،
فمجموع نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي يف البحرين (بالقيم املعدلة ملراعاة تعادل القوى الشرائية)
أعلى من ضعف مستواه يف األسواق الصاعدة ،مما يشير إىل أوجه عدم الكفاءة يف اإلنفاق مقارنة
باألسواق الصاعدة (الشكل البياين  10يف املرفق).
كذلك تعكس نتائج التعليم حتقيق تقدم هائل .فاملعدالت الصافية لاللتحاق بالتعليم األساسي
والثانوي يف البحرين تبلغ مستويات بالغة االرتفاع ،متجاوزة النسب املقابلة يف بلدان منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .وبلغ معدل استكمال مرحلة التعليم األساسي يف البحرين
مستوى مرتفعا كذلك هو  %98يف نهاية عام  ،2018أي أعلى من متوسط بلغ  %91,3يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ويعادل تقريبا متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي .وكان معدل إملام الشباب بالقراءة والكتابة (يف أعمار من  24-15سنة) قد قفز من
 %86يف عام  1980إىل  %99,7يف  ،2018أو  %10أعلى من متوسط منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا .ومع هذا ،فنسبة املعلمين إىل الطالب يف البحرين تبلغ نحو  9لكل  100طالب ،وذلك أعلى
بكثير من متوسط منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ،بينما تصل النسبة يف
بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وبلدان األسواق الصاعدة إىل نحو  8و ،5على
التوايل (الشكل البياين  11يف املرفق) .وتشير هذه النتيجة إىل أن اجملال متاح لتعزيز كفاءة اإلنفاق
على التعليم يف البحرين من خالل تخفيض نسبة املعلمين إىل الطالب.
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ﺻﻔﺮ

املرفق  :6دراسات حالة :حتديات اإلنفاق االجتماعي يف بلدان ُمختارة

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ١١ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
 -١اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
)آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(

ﺻﺎﰲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ )(٪

١٠٥
١٠٠
٩٥
٩٠
٨٥
٨٠
٧٥
٧٠
٦٥
٦٠

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
MENAP
EMDEs
OECD
٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٤,٠٠٠
اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر

ﺻﻔﺮ

 -٢اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
)آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(
ﺻﺎﰲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي )(٪

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
EMDEs

٦٠

MENAP
OECD

٥٠

٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٤,٠٠٠
اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر

ﺻﻔﺮ

 -٣ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ(
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

EMDEs

MENAP

OECD

٤٠

١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

ﺻﺎﰲ اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي

ﺻﺎﰲ اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﻣﻌﺪل إﳌﺎم اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر" :أداة ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻹﻧﻔــﺎق" ،إدارة ﺷــﺆون اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ؛ وﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت
 ،ASPIREاﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ؛ وﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت "إﺣﺼــﺎءات اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ" ،اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ؛ وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴــﺘﺎن= EMDEs ،
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة  = OECD ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ١٢ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى
اﻹﳒﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻌﺎﺋﻠﻬﺎ
)ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ(

اﻟﺪﻛﺘﻮراه
درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
دﺑﻠﻮم ﻋﺎلٍ
درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺑﺪون درﺟﺔ
اﻟﺼﻔﻮف ﻣﻦ اﻟﺴﺎدس
إﱃ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ

٢٠٠٦
٢٠١٥

٣٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

دون ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻒ
اﻟﺴﺎدس
١٠,٠٠٠

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ويحقق التعليم نتائج إيجابية جمة ويواصل حتقيق املزيد .ويوضح الشكل البياين  12يف املرفق
ارتفاع مستويات دخل األسر يف البحرين مع ارتفاع مستوياتها التعليمية ،وإن كان مستوى
التحصيل العلمي ليس إال أحد العوامل احملددة لدخل الفرد .واتسع الفرق يف الدخل على أساس
املستوى التعليمي بشكل كبير يف الفترة بين عامي  2006و 2015بالنسبة للحاصلين على
شهادات جامعية ُعليا ،بينما ظل متوسط الدخل الشهري للحاصلين على شهادة البكالوريوس
حوايل  1600دينار بحريني .ويحقق خريجو التعليم بعد الثانوي يف املتوسط دخال أعلى بما
يزيد على ضعف ما يحققه أولئك الذين مل يتجاوزوا مرحلة التعليم الثانوي .وأخذ اإلقبال على
التعليم العايل يف البحرين يتزايد تماشيا مع رؤية السلطات بتوفير أصحاب مؤهالت ُعليا لديهم
املهارات واملعرفة اللتين يتطلبهما اقتصاد املعرفة العاملي .ونسبة السكان البالغين احلاصلين
على تعليم بعد الثانوي آخذة يف النمو بسرعة فائقة .ففي عام  ،2016كانت النسبة اإلجمالية
لاللتحاق بالتعليم بعد الثانوي قد بلغت  %50من السكان يف أعمار التعليم بعد الثانوي ،مقابل
 %28يف .2005
الفقر5 .

وأدى اإلنفاق االجتماعي إىل انخفاض عدم املساواة يف توزيع الدخل وإىل احلد من
املعا َدل تراجع بمقدار  3نقاط مئوية
ويتضح من منحنى لورينز أن ُمعامِ ل جيني لدخل األسرة ُ
منذ عام  ،2005فبلغ  %32يف  6 .2015وكان ذلك أقل بأربع نقاط من وسيط االقتصادات
 5ال توجد أدلة على حاالت فقر ُمدقِ ع أو مطلق يف البحرين باملعنى الضيق للمستوى املطلق للدخل حسب تعريفه الشائع .ويف هذه املذكرةُ ،تعتبر
األسرة فقيرة نسبيا إذا كان مكافئ دخلها أقل من  %50من وسيط دخل األسر .وينطوي ذلك على بلوغ معدل الفقر نحو  %2,6من جمموع األسر.
 6حساب «التكافؤ» يتبع الطريقة املوضحة يف دراسة ).OECD (2011
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الصاعدة والنامية ،وأعلى قليال من وسيط أوروبا الصاعدة ،ويضاهي العديد من البلدان يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وكان السبب وراء تراجع عدم املساواة هو نمو دخل العمالة
يف الشريحة ال ُدنيا من توزيع الدخل فضال على زيادة البرامج االجتماعية (الشكل البياين 13
يف املرفق) .ويف حالة استبعاد التحويالت اجلارية (معاشات التقاعد والضمان االجتماعي
وتأمينات البطالة بصفة أساسية) من دخل األسرة ،يصبح عدم املساواة أكبر بنسبة %4,2
يف  2015و %1,9يف  ،2005مما يشير إىل زيادة اعتماد الفئة األدنى يف توزيع الدخل على
التأمين االجتماعي.
ارتفاع األجور وزيادة الوظائف يدعمان االستهالك :انخفضت حصة األجور والرواتب إىل  %54من
متوسط دخل األسرة يف  2015مقابل  %62يف  .2005وبينما كانت الوظائف يف القطاع العام
تزداد بنسبة  %1,5سنويا خالل هذه الفترة ،كان متوسط األجور أعلى بمقدار  %6,5و %3,0بالقيمة
االسمية والقيمة احلقيقية ،على التوايل (الشكل البياين  14يف املرفق) .وارتفعت األجور يف القطاع
اخلاص بنحو الثلث خالل نفس الفترة .وتبدو هذه التطورات متماشية مع «الرؤية االقتصادية»
للبحرين التي تهدف إىل ضمان حصول كل أسرة بحرينية بحلول عام  2030على دخل يبلغ على
األقل ضعف الدخل احلقيقي املتاح لإلنفاق مقارنة بعام  .2008إضافة إىل ذلك ،تشكل أجور
موظفي القطاع العام  %75من جمموع الدخل كما أنها أعلى بنسبة  %40من متوسط األجور يف
القطاع اخلاص .وانعكست األجور األعلى التي يحصل عليها موظفو احلكومة جزئيا يف ارتفاع
استهالكهم بنسبة  %7مقارنة باألسر األخرى .ويف ظل االرتفاع النسبي لنمو الوظائف يف القطاع
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اخلاص ،الذي يزيد بنحو  %2,5سنويا مقارنة بالعقد املاضي ،ال تزال معدالت البطالة يف البحرين
من أدنى املعدالت يف املنطقة (أقل من  %4على مدار العقد املاضي).
اإلنفاق االجتماعي عزز املساواة بين اجلنسين :اتساقا مع رؤية السلطات املتعلقة بتمكين املرأة
البحرينية ودعم مبدأ تكافؤ الفرص ،يبدو عدم املساواة يف توزيع الدخل بين اجلنسين حمدودا يف
البحرين حيث حتصل األنثى على دخل أقل بنسبة  %10يف املتوسط مقارنة بدخل أسرة يعولها
ذكر ،وذلك بعد التعديل ملراعاة حجم األسرة .وتشكل املوظفات البحرينيات يف القطاع العام %48
من جمموع املوظفين البحرينيين .وبينما حتصل اإلناث على أجور ورواتب أقل من الذكور بنسبة
 %30يف املتوسط ،حتصل اإلناث على حصة أعلى من اإلنفاق احلكومي على احلماية االجتماعية.
وعلى وجه اخلصوص %47 ،من إجمايل دخل األنثى تأتي من األجور والرواتب مقارنة بنسبة %60
يف حالة دخل الذكر.

اخلالصة وانعكاسات السياسات
حقق اإلنفاق االجتماعي يف البحرين نتائج اجتماعية-اقتصادية عالية اجلودة .وبرغم أن اإلنفاق
االجتماعي يضاهي إىل حد كبير متوسط منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،ال يزال مستواه
منخفضا مقارنة ببلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .فاحملاذير بشأن استدامة
املالية العامة يف البحرين حتد من زيادة اإلنفاق االجتماعي .ومن شأن تطبيق نظام ضريبي
مباشر — ضريبة دخل الشركات ،والضريبة على املمتلكات ،وضريبة الدخل الشخصي — أن يسهم
يف توفير حماية أفضل للبرامج احلالية ،وتوسيع خطط اإلنفاق االجتماعي يف املستقبل ،وتعزيز دور
سياسة املالية العامة يف إعادة التوزيع ومن ثم تعزيز العدالة 7.ويمكن النظر أيضا يف حتسين كفاءة
اإلنفاق االجتماعي احلكومي ،وال سيما على الصحة والتعليم .فتخفيض نسبة املعلمين إىل الطالب
التي تتسم بارتفاعها ،على سبيل املثال ،يمكن أن يسهم يف تخفيض فاتورة أجور التعليم بشكل كبير
والتي جتاوزت  %87من النفقات اجلارية على التعليم .وبالنظر إىل النفقات احملدودة للغاية على
سيدَّخر من فاتورة األجور لدعم حتسين
السلع واخلدمات الداعمة للتعليم ،يمكن تخصيص جزء مما ُ
أداء العاملين من املعلمين وغير املعلمين ،وتمويل املواد التعليمية ،ودعم االستثمار الرأسمايل يف
القطاع .والفعالية يف تنفيذ قانون الضمان الصحي الذي اع ُتمِ د مؤخرا يمكن أن تسهم كذلك يف
دعم الكفاءة وتشجيع املنافسة على مستوى املستشفيات العامة وبين املستشفيات اخلاصة والعامة
وحتسين مستوى جودة الرعاية الصحية.

 7ارتفاع مستوى الضرائب يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يضمن استقرار مصدر تمويل برامج الرعاية االجتماعية
الكبيرة لديها.
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جمهورية أرمينيا8

كان لبرامج احلماية االجتماعية يف أرمينيا دور رئيسي يف تعزيز املساواة وتخفيض معدالت الفقر.
وبينما يمكن عزو معظم نتائج احلد من الفقر إىل قوة النمو وحتسن مستويات املعيشة ،فقد ظل اإلنفاق
االجتماعي احلكومي يف أرمينيا متسقا ،وساهم يف زيادة النمو االحتوائي يف البالد .وكان تراجع معدالت
الفقر قد بلغ  30نقطة مئوية يف الفترة من  2004إىل  ،2018صاحبه انخفاض يف معامل جيني من
 37,5إىل  .34,4وخالل الفترة من  ،2018-2005بلغ متوسط اإلنفاق االجتماعي احلكومي حوايل
 %11من إجمايل الناجت احمللي .ويف سياق اتفاق االستعداد االئتماين الذي عقدته أرمينيا مع صندوق
النقد الدويل بدافع احليطة ،تضع السلطات حدا أدنى لإلنفاق االجتماعي كأحد األهداف اإلرشادية9.
واإلنفاق على التعليم والصحة منخفض مقارنة بالبلدان النظيرة .فقد بلغ متوسط اإلنفاق على التعليم
 %2,7من إجمايل الناجت احمللي يف  ،2017مقابل  %4,3يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ،و %4يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان واقتصادات األسواق الصاعدة .واإلنفاق
على التعليم منخفض كذلك بوجه عام من حيث نصيب الفرد من التعليم األساسي والثانوي وما بعد
الثانوي .وال يتجاوز اإلنفاق على الصحة  %1,9من إجمايل الناجت احمللي ،أي نفس مستوى منطقة
القوقاز وآسيا الوسطى ،لكنه أقل مقارنة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
التي تبلغ النسبة فيها  %3بينما تبلغ  %4يف األسواق الصاعدة .أما مستوى النفقات الصحية من املال
اخلاص فهو األعلى بين البلدان النظيرة ،حيث يبلغ  %80من جمموع النفقات الصحية على عكس
األسواق الصاعدة النظيرة التي تبلغ النسبة فيها .%32
ويبلغ اإلنفاق على املساعدة االجتماعية ومعاشات التقاعد يف أرمينيا مستويات أعلى من البلدان النظيرة.
ويف املتوسط ،يصل اإلنفاق على املساعدات االجتماعية يف أرمينيا إىل  %2,4من إجمايل الناجت احمللي،
أي أنه يضاهي مستويات بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وأعلى من بلدان منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان واألسواق الصاعدة .وكان اإلنفاق على معاشات
التقاعد قد وصل إىل  %4,9من إجمايل الناجت احمللي يف  ،2018ونفذت السلطات إصالحات يف نظام
معاشات التقاعد .وساعد هذا اإلنفاق أرمينيا على حتقيق تقدم يف احلد من الفقر وعدم املساواة.
وتنفق أرمينيا أقل مما تفعل البلدان النظيرة على التعليم والصحة ،لكنها حتقق نتائج جيدة ،مما يشير
إىل أن إنفاقها يتسم بالكفاءة نسبيا .وبرغم االنخفاض النسبي يف اإلنفاق على التعليم ،فأداء أرمينيا
يف برنامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لتقييم الطالب دوليا )/(PISAاالجتاهات
الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم ) 10 (TIMSSأفضل من متوسط منطقة القوقاز وآسيا الوسطى،
ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان واألسواق الصاعدة األخرى النظيرة.
أما صايف االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي فيضاهي مستوياته يف بلدان منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وإن كان أقل قليال .فيصل معدل االلتحاق يف أرمينيا  %92و%88
يف التعليم األساسي والثانوي على التوايل ،بينما املعدالت يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي هي  %97و ،%93ويف األسواق الصاعدة  %91و .%76ويتسق العمر املتوقع عند
 8إعداد راية الفرح ومعتز السعيد.
ُ 9ي َع َّرف بأنه اإلنفاق على برنامج منفعة األسرة واملعونة املالية التي ُت َقدَّم دفعة واحدة ،ومزايا والدة الطفل ملرة واحدة ،ومزايا رعاية االطفال
ممن هم دون العامين .وال تزال السلطات حتقق هذا الهدف اإلرشادي.
ُ 10يالحظ أنه على الرغم من اختالف درجات االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم وبرنامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي لتقييم الطالب دوليا ،يتراوح كالهما يف حدود  500درجة ،بانحراف معياري يبلغ .100
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الوالدة مع متوسط األسواق الصاعدة الذي يبلغ  74سنة ،بينما معدل وفيات ال ُّر َّ
ضع  11,6لكل ألف
مولود هو نصف متوسط بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وهو
 ،25,3وأقل من متوسط منطقة القوقاز وآسيا الوسطى البالغ  19,8واألسواق الصاعدة البالغ .16,3
ويشير ذلك إىل الكفاءة النسبية لإلنفاق على التعليم والصحة.
ويف حين أن اإلنفاق على التعليم يمكن أن ُيعد متسما بالكفاءة نسبيا مقارنة بالبلدان النظيرة ،فمن املهم
اإلشارة إىل أن اجملال ال يزال متاحا لتحسينه .ويف حين أن درجات برنامج منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي لتقييم الطالب دوليا/االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم يف أرمينيا
أعلى مقارنة بمتوسطات البلدان النظيرة يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى واألسواق الصاعدة ،بقيت
هذه النتائج دون تغيير على مدار السنوات وال تزال أقل من مستويات منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي .وسجلت أرمينيا أعلى درجاتها لالجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم
وهي  470يف عام  11 .2003غير أن النتائج الالحقة يف عامي  2011و 452( 2015و ،466على
تتعاف لتصل إىل ذلك املستوى .وتبين من الدراسات كذلك وجود فجوة إجنازات آخذة يف
التوايل) مل
َ
االتساع بمرور الوقت يف درجات االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم مرتبطة باخللفية
االجتماعية-االقتصادية للطالب يف أرمينيا (دراسة  .)Caro and He 2018فضال على ذلك ،فسنوات
الدراسة املتوقعة للطفل يف الرابعة من عمره يف أرمينيا هي  11,1سنة ،لكن سنوات االلتحاق بالدراسة
املعدلة حسب ال َّت َع ُّلم 12ال تتجاوز  7,9سنوات ،مما يشير إىل بعض أوجه عدم الكفاءة يف ال َّت َع ُّلم .وتوجد
كذلك فجوة بارزة يف االلتحاق بالتعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة بين املناطق احلضرية والريفية.
وبوجه عام ،فإن  %30من األطفال دون سنة اخلامسة يف أرمينيا ملتحقون بالتعليم يف مرحلة ما قبل
املدرسة .ويهبط هذه الرقم إىل  %17يف القرى الريفية ،مقارنة بنسبة  %35يف البيئات احلضرية.
ونظام شبكة األمان االجتماعي موجه بدقة للمستحقين لكنه يعاين من عدم كفاية نطاق تغطيته.
وبرنامج إعانة األسرة ) (FBPيف أرمينيا ،وهو نظام شبكة أمان اجتماعي يقوم على التحويالت
النقدية املوجهة للمستحقين ،يمنح األولوية للفئات االجتماعية األشد فقرا واألكثر هشاشة ،مثل كبار
السن واملعاقين واألمهات الوحيدات واليتامى واألسر الفقيرة التي لديها عدة أطفال .ويستند هذا
وي َو َّجه
البرنامج إىل قياس السعة املالية بناء على الدخل ومتغيرات بديلة أخرى لعوامل خماطر الفقرُ .
برنامج إعانة األسرة للمستحقين باستخدام صيغة قياس درجات فقر األسر وتعرضها للخطر لتحديد
مراتب املتقدمين على أساس مستويات فقرهم املتوقعة .ويحقق البرنامج أداء جيدا يف توجيه اإلعانات
للمستحقين — حوايل  %72من موارد البرنامج موجهة إىل الفقراء .ومع هذا ،فنطاق شمول البرنامج
للفقراء حمدود حيث يشمل أقل من ثلث الفقراء وحوايل  %12من السكان ).(World Bank 2011
ومن شأن زيادة خمصصات البرنامج يف املوازنة أن توفر املنافع للفقراء .وإضافة إىل برنامج إعانة
 11تتوافر درجات االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم لعام  2007اخلاصة بأرمينيا (كان وسيط درجة الرياضيات والعلوم لطالب
الصف الثامن والصف الرابع هو  .)493وبرغم ذلك ،كانت النتائج مرتفعة بشكل كبير للغاية وال تعد سليمة (دراسة Khachatryan, Petrosyan,
.)and Terzyan 2013
امل َعدَّلة حسب ال َّت َع ُّلم ضمن عناصر «مؤشر رأس املال البشري» الصادر عن البنك الدويل .ويحاول املؤشر رصد جودة
 12تدخل سنوات الدراسة ُ
ويضاعِ ف سنوات
التعليم ،ويبين أن مستوى َت َع ُّلم األطفال يف بعض البلدان أقل من مستواه يف بلدان أخرى ،برغم التحاقهم بالتعليم لنفس املدةُ .
الدراسة التقديرية يف نسبة أحدث درجات االختبارات املنسقة من البرامج الدولية الرئيسية الختبار إجنازات الطالب (االجتاهات الدولية يف
دراسة الرياضيات والعلوم )/(TIMSSوالدراسة الدولية لقياس مدى التقدم يف القراءة ) ،(PIRLSوبرنامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي لتقييم الطالب دوليا ) ،(PISAوجتمع إفريقيا اجلنوبية والشرقية ملراقبة نوعية التعليم ) ،(SACMEQوبرنامج حتليل النظم التعليمية
يف بلدان مؤتمر وزراء التربية للبلدان التي يجمع بينها استخدام اللغة الفرنسية ) ،(PASECوخمتبر أمريكا الالتينية لتقييم جودة التعليم
) ،(LLECEوتقييم مستوى القدرة على القراءة يف الصفوف املبكرة ).)(EGRA
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األسرة ،توجد برامج ومزايا أخرى صغيرة للمساعدات االجتماعية .وتتضمن هذه البرامج واملزايا
التحويالت النقدية الشاملة لألمهات احلوامل واألمهات العامالت الالئي لديهن أطفال دون الثانية
من أعمارهم ،واستفادة الفقراء من الرعاية الصحية اجملانية ،وخدمات الرعاية االجتماعية.
ومن أجل دعم االقتصاد وتخفيف تأثير كوفيد 19-على املدى القصير ،اتخذت السلطات عدة إجراءات
للحفاظ على التقدم يف حتقيق النمو االحتوائي وضمان حماية اإلنفاق االجتماعي احلايل (الشكل
البياين  15يف املرفق) .وكان اعتماد أرمينيا على موارد اتفاق االستعداد االئتماين 13املعزز لألغراض
الوقائية قد منحها دعما ماليا إضافيا للحد من وطأة اجلائحة ودعم األسر ومؤسسات األعمال املتضررة.
ويتضمن هذا الدعم حتويالت املساعدات االجتماعية النقدية إىل أكثر الفئات هشاشة ،ودعم العاملين
املقدم للمشروعات الصغيرة واملتوسطة بهدف االحتفاظ بموظفيها ،والقروض املدعمة قصيرة األجل
التي ترعاها احلكومة و ُتمنح جملموعة خمتارة من املؤسسات املتضررة بشدة من األزمة.

 13وافق اجمللس التنفيذي على طلب السلطات زيادة االستفادة من املوارد املتاحة يف ظل اتفاق االستعداد االئتماين مع أرمينيا بنسبة  %100من
حصة عضويتها يف الصندوق ( 128,80مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو نحو  175مليون دوالر أمريكي) ،لتصل االستفادة الكلية من املوارد
يف ظل اتفاق االستعداد االئتماين  308,8مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوايل  %240من حصة عضوية أرمينيا).
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اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت  ،ASPIREاﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ؛ و"أداة ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻹﻧﻔــﺎق" ،إدارة ﺷــﺆون اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ؛ واﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ،وﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﻌــﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﰲ اﳌﻴــﺪان اﻻﻗﺘﺼــﺎدي؛ وﺗﻘﺮﻳــﺮ
Social Snapshot and Poverty in Armenia 2019؛ واﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ؛ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﰲ اﻟﻠﻮﺣﺔ ُ ،١ﻳ َﻌ ﱠﺮف اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﺄﻧﻬﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ  ٨٨دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ ،واﻟﻔﻘﺮاء ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺘﺪل ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٧٣دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ
ﰲ اﻟﺸﻬﺮ ،وﻳﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﻫﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٥١دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ.
 = MENAPﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴــﺘﺎن = OECD ،ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﻌــﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﰲ اﳌﻴــﺪان اﻻﻗﺘﺼــﺎدي = PISA ،ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﻌــﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﰲ اﳌﻴــﺪان اﻻﻗﺘﺼــﺎدي
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻼب دوﻟﻴﺎ = TIMSS ،اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم.
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اجلمهورية التونسية14

شهدت العقود الثالثة املاضية حتسنا ملموسا يف مستويات معيشة التونسيين ،وبرغم ذلك ،ال تزال
الفوارق االقتصادية واالجتماعية الشاسعة موجودة بما لها من آثار سلبية على النمو االحتوائي وما
تفرضه من خماطر على االستقرار االقتصادي .وملعاجلة هذا التحدي ،عملت السلطات منذ منتصف
العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين على تعزيز جهودها لتحسين كفاية السياسات االجتماعية
وكفاءتها واستدامتها .وحتديدا ،اتخذت اخلطوات التالية )1( :تعزيز املساعدات االجتماعية من
خالل زيادة املزايا ،وتوسيع نطاق تغطيتها ،وبناء القدرات اإلدارية لتحسين توجيهها ملستحقيها،
و( )2حتسين االستمرارية املالية لنظام الضمان االجتماعي باعتماد عملية إصالح لنظام معاشات
التقاعد ودعم تمويل صندوق الرعاية الصحية ،و( )3متابعة إصالحات املؤسسات واحلوكمة.
ودعمت هذه املبادرات بعقد اتفاقين مع صندوق النقد الدويل خالل الفترة من .2019-2013
عالوة على ذلك ،بدأت السلطات تفكر مليا يف نظام جديد شامل لألمان االجتماعي ،يمكن تنفيذه
على املدى املتوسط.

التحدي
شهدت تونس أوجه حتسن يف مستويات املعيشة على مدار الثالثة عقود املاضية (الشكل البياين  16يف
املرفق) .وكان نصيب الفرد من إجمايل الدخل القومي قد ازداد يف املتوسط بأكثر من  %5يف السنة
على مدار الفترة من  ،2010-1990أي أنه كان أقوى مما حققته اجملموعات اإلقليمية واألسواق
الصاعدة النظيرة .وانخفض الفقر ،عند قياسه على أساس نسبة عدد السكان الذين يعيشون على
 5,50دوالر أمريكي يوميا بمقدار الثلثين ليصل إىل  %18على مدار الثالثة عقود املاضية ،وانحسر
عدم املساواة املقيس بمعامل جيني الذي هبط إىل  15 0,33وعلى امتداد نفس الفترة ،ارتفع دليل
العليا للتنمية البشرية ووضعها يف
التنمية البشرية بنسبة  ،%30مما رفع تونس إىل مصاف الفئة ُ
املرتبة  91من بين  189بلدا.
وبرغم ذلك ،تباطأ هذه التقدم بعد الثورة وظل متفاوتا (الشكل البياين  .)1وهبط النمو بشكل كبير يف
العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين مقارنة بالعقد السابق وظل معدل البطالة يف مستوى ،%15
مما أثر بشكل أساسي على الشباب والنساء .وإىل جانب التفاوت يف إمكانات االستفادة من اخلدمات
العامة عالية اجلودة ،مل تساعد هذه االجتاهات العامة يف تخفيف وطأة األوضاع االجتماعية عن
كثير من التونسيين ،وال سيما األسر منخفضة الدخل ويف األقاليم الداخلية 16 .ويبين مؤشر رأس
املال البشري ) (HCIالصادر عن البنك الدويل أن إنتاجية الطفلة التي ُو ِل َدت يف تونس عام 2018
لن تتجاوز  %51عندما تكبر مقارنة بما كان من شأنها أن حتققه إذا حصلت على فرصتها التعليمية
الكاملة وكانت يف صحة تامة 17 .وهذا املعدل أقل مما يمكن توقعه ملستوى الدخل يف تونس.
 14من إعداد كريستين غيرلينغ.
 15هناك عدة حماذير تضعف موثوقية مؤشرات عدم املساواة ،منها اعتمادها على بيانات الدخل من الضرائب ،وهي بالتايل ال تأخذ يف
حسبانها اإلقرار املنقوص بالدخل من مصادر رسمية والتحايل الضريبي من مصادر غير رسمية.
 16تتراوح مستويات الفقر بين ُعشر يف تونس الكبرى وثلث يف الوسط الغربي ).(World Bank 2015a
 17يعكس ذلك نسبيا ( )1ضعف نتائج ال َّت َع ُّلم (التي تقيسها االختبارات الكلية املُعترف بها دوليا) ،و( )2حمدودية إمكانات االستفادة من برامج
مرحلة ما قبل املدرسة ،و( )3ارتفاع معدالت التسرب من التعليم (وخاصة يف مستوى التعليم الثانوي).
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ١٦ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :اﳌﺆﺷﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ١٢٠١٨-١٩٩٠ ،
ﺗﻮﻧﺲ

 -١ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
)ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ،اﻟﺪوﻻر اﻟﺪوﱄ اﳊﺎﱄ(

٣٥,٠٠٠

MENAPOI

MENAP

non-MENAP EMs

 -٢اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
)اﳊﺠﻢ واﳊﺼﺔ ،ﺻﻔﺮ(١-
٠,٨

٣٠,٠٠٠

٦

٢٥,٠٠٠

٠,٦

٢٠,٠٠٠

٤

٠,٤
١٥,٠٠٠
١٠,٠٠٠

٢

٠,٢

٥,٠٠٠
ﺻﻔﺮ

-١٩٩٠ -٢٠٠١ -٢٠١١
٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠١٨
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻧﺼﻴﺐ
اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
)(٪

١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠١٨
ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
)ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ،
اﻟﺪوﻻر اﻟﺪوﱄ(

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠١٨
دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻣﺆﺷﺮ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي
ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ  ٥,٥٠دوﻻر
ﻳﻮﻣﻴﺎ )ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى
اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﰲ ،٢٠١١
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن(

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن = MENAPOI ،اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن= non-MENAP EMs ،
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أو آﺧﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺛﻼث ﺳﻨﻮات .+/-
 ١ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ ُﻘ ْﻄﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ ُ

ومن ثم ،يظل حتسين اإلنفاق االجتماعي حتديا حاسما أمام تونس .ومن شأن حتسين احلماية
االجتماعية واخلدمات العامة أن يساعد على معاجلة أكثر القضايا الراهنة إحلاحا 18 ،واملتمثلة يف
انخفاض النمو االحتوائي وعدم كفايته 19،وارتفاع التوترات االجتماعية ،وضعف الثقة يف احلكومة
وسط الضغوط األمنية احمللية وعدم االستقرار على املستوى اإلقليمي .وقد أقرت السلطات بأن
جمابهة هذه التحديات تتطلب ( )1زيادة اإلنفاق االجتماعي وتوجيهه بدقة أكبر ملستحقيه،
و( )2توفير نظام للضمان االجتماعي قابل لالستمرار من الناحية املالية ،و( )3تنفيذ إصالحات على
مستوى املؤسسات واحلوكمة لتحسين جودة اإلنفاق .وتتناول هذه املذكرة مناقشة التحدي املذكور
بشيء من التفصيل ،فهي تقيم أداء اإلنفاق االجتماعي ،وتعرض برنامج اإلصالح الذي وضعته
املستفادة.
السلطات ،وتقدم بعض الدروس ُ
 18يتضح من استطالعات الرأي التي ُأجريت مؤخرا أن هناك انتشارا واسع النطاق للتصورات السلبية واملتزايدة سوءا بشأن الوضع االقتصادي
واالجتماعي ،وفرص العمل ،والثقة يف احلكومة ،والفساد يف هيئات الدولة.
 19حتسن إمكانات االستفادة من الفرص ال يقتصر على حتفيز احلراك االجتماعي وبين األجيال وحسب ،إنما هو أيضا يحفز نمو اإلنتاجية من
خالل توزيع املوارد بشكل أفضل يف االقتصاد .وهذه مسألة أساسية يف زيادة نصيب الفرد من الثروة ،وبالتايل يف توفير مزيد من الوظائف ذات
مستويات جودة أعلى.
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أداء اإلنفاق االجتماعي
يبدو للوهلة األوىل أن تونس تتمتع بمستويات عالية نسبيا من اإلنفاق االجتماعي وحتقق كذلك
نتائج اجتماعية-اقتصادية جيدة (الشكل البياين  17يف املرفق) .فكان جمموع اإلنفاق االجتماعي
احلكومي — الذي يتألف من اإلنفاق اجلاري والرأسمايل ،بما فيه اإلنفاق على األجور والدعم —
قد بلغ  %14من إجمايل الناجت احمللي يف  .2010وكانت هذه النسبة أعلى بكثير من متوسط بلدان
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان واألسواق الصاعدة النظيرة ،ويرجع
السبب الرئيسي يف ذلك إىل زيادة اإلنفاق على التعليم .وساعد اإلنفاق تونس على حتقيق نتائج
اجتماعية-اقتصادية أفضل من البلدان النظيرة بحلول عام  ،2018فقد ازدادت سنوات الدراسة
املتوقعة إىل أكثر من  15عاما ،وبلغ االلتحاق بالتعليم الثانوي نسبة جتاوزت  ،%90وصعد متوسط
العمر املتوقع إىل نحو  76عاما ،وهبط معدل وفيات ال ُّر َّ
ضع إىل أقل من .%1,2
ويتضح من النظر مليا إىل الوضع أن أداء اإلنفاق االجتماعي ال يزال يمثل مشكلة .فاحلماية االجتماعية
يف تونس تقوم على ركيزتين )1( :ثالثة برامج قائمة على االشتراكات ،بما فيها صناديق التقاعد العامة
واخلاصة (الصندوق الوطني للتقاعد واحليطة االجتماعية ،والصندوق الوطني للضمان االجتماعي)،
والصندوق الوطني للتأمين على املرض 20،و( )2عدة برامج عامة غير قائمة على االشتراكات ،أبرزها
البرنامج الوطني إلعانة العائالت املعوزة ،واثنين من برامج الرعاية الصحية (بطاقة العالج اجملاين
وبطاقة العالج بالتعريفة املنخفضة) 21 .ويعاين نظام التدخالت هذا من قصور املوارد ،والتجزؤ،
وكذلك ضعف احلوكمة .ومل يتمكن نتيجة لذلك من االتساع لتغطية احملتاجين بشبكة أمان اجتماعي
كافية وتتسم بالكفاءة واالستدامة.
• اخلدمات العامة :ال تزال فعاليتها حمدودة يف معاجلة القيود على جانب العرض ،وال سيما
تلك الناشئة من أوجه قصور اللوائح التنظيمية والبرامج املعنية بالتعليم والرعاية الصحية
وسوق العمل.
•	الضمان االجتماعي :ال يزال نطاق تغطية هذا النظام ضيقا للغاية .فال يساهم يف نظام
التقاعد سوى  %37من التونسيين وال يغطي التأمين الصحي احلكومي سوى نصف السكان
) 22 .(World Bank 2015aوال يوجد نظام وطني لتأمينات البطالة .وعالوة على ذلك ،فنظام
الضمان االجتماعي يعاين من العجز واملتأخرات .فالتغيرات الديمغرافية وفجوات التمويل تهددان
استدامته .وأدى تراجع اخلصوبة وارتفاع متوسط العمر املتوقع إىل زيادة أعداد املسنين ،بينما
األوضاع االقتصادية غير املواتية التي سادت معظم فترة العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين
ص َّع َبت على الضمان االجتماعي مهمة حتصيل اشتراكات كافية من أصحاب العمل واملوظفين
 20يقدم الصندوق الوطني للتقاعد واحليطة االجتماعية ) (Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Socialeمزايا للمسنين ويف حالة
العجز وحالة الوفاة ومساهمات لفائدة العائالت املعوزة يف القطاع العام ،بينما الصندوق الوطني للضمان االجتماعي (Caisse Nationale de
) Sécurité Socialeيقدمها يف القطاع اخلاص .ويغطي الصندوق الوطني للتأمين على املرض )(Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
خماطر املرض واحلوادث واألمراض املهنية للمشتركين يف كل من القطاع العام والقطاع اخلاص.
 21البرنامج الوطني إلعانة العائالت املعوزة ) (Programme National d’Aide aux Familles Nécessiteusesيمنح حتويالت نقدية غير مشروطة
للعائالت املعوزة واملسنين والعجزة — منذ عام  ،2007ويمنح حتويال نقديا إضافيا لألسر التي لديها أطفال يف سن الدراسة من خالل برنامج
منح الدراسة ) ،(PNAFN-Programme d’Allocations Scolairesوهناك برناجمان للرعاية الصحية ) (Aide Médicale Gratuiteإلتاحة إمكانية
االستفادة من املؤسسات الطبية العامة إما جمانا ) (AMG1أو برسوم خمفضة ).(AMG2
 22ال يزال تدخل القطاع اخلاص (شركات التأمين ومنظمات املنفعة املتبادلة) حمدودا للغاية ويتخذ شكل إدارة مكملة واختيارية لتغطية
الرعاية الصحية.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ١٧ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :ﺗﻮﻧﺲ :أداء اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ١٢٠١٨-١٩٩٠ ،
ﺗﻮﻧﺲ

MENAP

 -١ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم

)اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻮاﺳﻊ ٪ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(٢

 -٢اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١

١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠١٨
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺼﺤﺔ
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

MENAPOI

non-MENAP EMs

ﺻﻔﺮ

٢٠٠
١٨٠
١٦٠
١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
ﺻﻔﺮ

١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ١٩٩٠ ٢٠١٠ ٢٠١٨
ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻟﺮ ﱠ
ﱡﺿﻊ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ(
ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة )ﺳﻨﺔ(
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ )أﺷﻬﺮ(
اﻟﺜﺎﻧﻮي )(٪

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن = MENAPOI ،اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن= non-MENAP EMs ،
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أو آﺧﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺛﻼث ﺳﻨﻮات .+/-
 ١ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ ُﻘ ْﻄﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ ُ
 ٢ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﳉﺎري واﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ ،أي أﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻷﺟﻮر واﻟﺪﻋﻢ.

للحفاظ على املستويات احلالية من معاشات التقاعد ومزايا الرعاية الصحية (على سبيل املثال،
ويرجح أن يسوء الوضع يف السنوات القادمة مع ارتفاع متوسط العمر
دخل التعويض حتى ُ )%80
املتوقع وضعف التدفق النقدي لكثير من املؤسسات اململوكة للدولة .عالوة على ذلك ،فاملتأخرات
على صناديق التقاعد واملستحقة للصندوق الوطني للتأمين على املرض ،التي لوالها لتمكن من
تغطية تكاليفه ،تضعف إمكانية توفير اخلدمات الصحية األساسية يف املستشفيات والصيدليات.
كاف
• برامج املساعدة االجتماعية :البرامج احلالية جمزأة وتواجه صعوبات يف تعبئة تمويل ٍ
لتغطية احتياجاتها (الشكل البياين  18يف املرفق واجلدول  13يف املرفق) .كذلك ال تستطيع هذه
البرامج أن تغطي جزءا كبيرا من السكان ذوي الدخل املنخفض وموظفي القطاع غير الرسمي،
وتعود بالدرجة األكبر من النفع على ميسوري احلال يف املناطق احلضرية .ويف الواقع ،حوايل
ربع التونسيين هم مستفيدون صافون من التحويالت االجتماعية السخية التي تمثل ما يصل
إىل ُخمس جمموع الدخل .ومع هذا ،اثنان فقط من بين كل خمسة من أولئك املستفيدين يعيشون
دون خط الفقر الوطني .ويرجع ذلك بصفة أساسية إىل احلجم الكبير للدعم على الغذاء والطاقة
(حوايل  %4,3من إجمايل الناجت احمللي يف  )2019والذي يعود معظمه باملنفعة على ميسوري
احلال ،فدعم الطاقة يعود باملنفعة على األسر الغنية بما يصل إىل  30ضعف املنفعة التي يجنيها
أصحاب الدخل األقل .عالوة على ذلك ،يعيش حوايل  %15من األسر حتت خط الفقر الوطني ،غير أن
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اجلدول  13يف املرفق :التحويالت االجتماعية واالستثمار الرأسمايل2019 ،

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ١٨ﰲ اﳌﺮﻓﻖ :ﺗﻮﻧﺲ :اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

(بماليين الدنانير التونسية)

اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻀﻴﻖ٢٠١٩-٢٠١٢ ،

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(١
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺼﺤﺔ

٣.٠

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
PNAFN

٢,٥
٢,٠
١,٥
١,٠
٠,٥

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٠,٠

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = PNAFN :اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﻋﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌﻌﻮزة.
ُ ١ﻳ َﻌـ ﱠﺮف ،ﰲ ﻇــﻞ ﺑﺮاﻣــﺞ اﻟﺼﻨــﺪوق ،ﺑﺄﻧــﻪ اﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳــﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،واﻟﻨﻔﻘــﺎت اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻮزارات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

الدعم المعمم
منتجات الطاقة
المنتجات الغذائية
اإلنفاق االجتماعي (بالمفهوم الضيق)1
التحويالت
البرنامج الوطني إلعالة العائالت المعوزة ()PNAFN
وسائل االنتقال للمدارس والجامعات
منح الدراسة الجامعية
المساعدات العرضية لألسر منخفضة الدخل
العمل االجتماعي
متأخرات الرعاية الصحية
معاشات التقاعد (المحاربون ،والجنود المعاقون ،واألرامل)
عالوات األسرة
المنح
منح لجمعيات المعاقين
التعويضات
تدخالت اجتماعية مختلفة
صندوق تحسين المنازل
التأهيل االجتماعي
صندوق التضامن االجتماعي
االستثمار الرأسمالي
صندوق التوظيف الوطني
برنامج التنمية اإلقليمية
وزارة التعليم
وزارة الصحة
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشؤون االجتماعية
وزارة المرأة واألسرة

4,938
3,138
1,800
3,273
1,671
629
437
188
78
71
64
51
45
30
23
16
14
12
11
2
1,602
431
382
293
288
80
44
20

المصادر :السلطات التونسية ،وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ُ 1ي َع َّرف ،في ظل برامج الصندوق ،بأنه اإلنفاق على التحويالت االجتماعية ،والنفقات الرأسمالية
للوزارات الرئيسية.

 %9منهم فحسب يحصلون على حتويالت نقدية يف ظل البرنامج الوطني إلعانة العائالت املعوزة
) (PNAFNوهو برنامج املساعدات االجتماعية الرئيسي يف البالد ،وعلى الرعاية الصحية
اجملانية يف ظل برنامج بطاقة العالج اجملاين ) .(AMG1وتشير بيانات مسح األسر إىل حدوث
تسربات كبيرة من هذه البرامج إىل األسر غير الفقيرة (فهناك احتماالت بأن ما يزيد على  %50من
األسر املشمولة بالبرنامج ليست فقيرة) .ويحصل ما نسبته  %20إضافية من السكان على رعاية
صحية مدعمة يف ظل برنامج بطاقة العالج بالتعريفة املنخفضة ).(AMG2

برنامج اإلصالحات اجلارية
عجلت السلطات التونسية إصالحات احلماية االجتماعية على مدار العقد املاضي .وكان هذا اجلهد
ثمرة حوار اجتماعي تبع حقبة ما بعد الثورة مباشرة ،حينما كانت احلكومة تواجه ارتفاعا يف
معدالت البطالة وضغوطا اجتماعية ،وعدم كفاية شبكات األمان االجتماعي ،فلجأت إىل استخدام
فاتورة األجور العامة ودعم الطاقة واملنتجات الغذائية كبدائل غير فعالة للسياسات االجتماعية
املوجهة للمستحقين .وركزت إصالحات احلماية االجتماعية — التي دعمها صندوق النقد الدويل
يف ظل اتفاق االستعداد االئتماين ) (SBAوتسهيل الصندوق املمدد ) (EFFعلى مدار الفترة من
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 — 2019-2013على حتسين تغطية األسر منخفضة الدخل بشكل فوري ،وركزت بالتوازي ،على
اإلصالحات التي تعزز تخصيص املوارد ،واالستدامة ،وكفاءة شبكة األمان االجتماعي يف ظل
النقص الكبير يف املوارد (الشكل البياين  18يف املرفق) .وجتدر مالحظة أن كال البرناجمين يف
ظل اتفاق االستعداد االئتماين وتسهيل الصندوق املمدد تضمنا حدا أدنى لإلنفاق االجتماعي (الذي
ورفِ َع
يتضمن اإلنفاق على التحويالت االجتماعية وكذلك النفقات الرأسمالية للوزارات الرئيسية)ُ .
هذا احلد األدنى من هدف إرشادي إىل معيار أداء كمي بدءا من سبتمبر  — 2018وهو األول من
نوعه يف حالة البرامج مع األسواق الصاعدة.
ٍ
كاف ومستدام بقدر أكبر :بدأت
•  :2015-2013اخلطوات األوىل نحو إنفاق اجتماعي
السلطات تنفذ عدة إصالحات تغطي سنوات متعددة ،أبرزها )1( :رفع مستوى اإلنفاق االجتماعي
بدءا من عام  ،2015و( )2إجراء حور مع الشركاء االجتماعيين حول إصالح نظام معاشات
التقاعد من شأنه القضاء على احلاجة إىل توجيه التحويالت الكبيرة من املوازنة إىل
صناديق التقاعد.
•  :2019-2016تنفيذ برنامج إصالح أكثر شموال :تضمنت جماالت العمل األربعة الرئيسية
ما يلي:
 oزيادة اإلنفاق االجتماعي :ارتفع اإلنفاق على البرامج االجتماعية (ما عدا الدعم احلكومي،
وفواتير أجور الوزارات الرئيسية ،والتحويالت إىل نظام الضمان االجتماعي) من  %1,6من
إجمايل الناجت احمللي يف  2016إىل  %2,8من إجمايل الناجت احمللي يف  ،2019وهو ما
يرجع بصفة أساسية إىل تمويل املساعدات االجتماعية املتزايدة لألسر منخفضة الدخل.
وحتديدا ،رفعت السلطات مستويات املزايا للمستفيدين من البرنامج الوطني إلعانة العائالت
املعوزة ( %0,1من إجمايل الناجت احمللي) يف يناير  2018ووسعت نطاق تغطيته من 250
ألف أسرة إىل  285ألف أسرة (حوايل  %10من جمموع السكان مقابل  %15من السكان حتت
خط الفقر) منذ يونيو  ،2018وحسنت مستويات توفير الرعاية الصحية اجملانية واملدعمة
( %0,1من إجمايل الناجت احمللي) منذ مارس  ،2019وقدمت دعما ماليا لسداد فواتير الطاقة
القائمة على األسر منخفضة الدخل ولالستثمار يف البنية التحتية للرعاية الصحية (%0,2
من إجمايل الناجت احمللي) يف  .2019وإضافة إىل ذلك ،زادت السلطات التحويالت النقدية
املوسمية إىل األسر منخفضة الدخل يف مناسبات خمتلفة (مثل شهر رمضان وبداية السنة
الدراسية) ،وخفضت التعريفات االجتماعية لصغار مستخدمي الكهرباء ،وأضافت املزيد إىل
برامج االندماج االجتماعي.
 oحتسين البنية التحتية لزيادة الدقة يف توجيه برامج املساعدات االجتماعية :تضمنت هذه
اجملموعة من العمل ( )1اعتماد تشريع (هو قانون األمان االجتماعي) ُيسترشد به يف التحول
نحو نظام موجه للمستحقين يف مطلع  ،2019و( )2بناء قاعدة بيانات لألسر منخفضة
الدخل والتحقق من صحتها (تسجيل ما يزيد على  800ألف أسرة ،أي ربع كل األسر التونسية،
وكانت املسوح يف الفترة من  2019-2016قد شملت نصفهم بالفعل) ،و( )3إصدار بطاقات
إلكترونية للرعاية الطبية يحمل كل منها رقما تعريفيا منفردا وبطاقة دفع للتحويالت
النقدية إىل املستفيدين احلاليين من الرعاية الصحية والبرنامج الوطني إلعانة العائالت
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املعوزة .وبالتوازي ،ركز العمل على بناء القدرات اإلدارية والبنية التحتية الالزمة لنظام
ُي َوجه إىل املستحقين (بما يف ذلك إمكانية التشغيل البيني مع سجالت الضمان االجتماعي،
ونموذج للدرجات ،وبرجميات إدارية نموذجية).
 oمعاجلة ضغوط السيولة يف صناديق الضمان االجتماعي :دخلت املرحلة األوىل من إصالح
الصندوق الوطني للتقاعد واحليطة االجتماعية ) (CNRPSحيز التنفيذ يف مايو ،2019
وتضمنت معدالت اشتراك أعلى من أصحاب العمل واملوظفين ورفع سن التقاعد تدريجيا
لعامين إضافيين من  60إىل  .62وال يزال صدور مرسوم حكومي بتطبيق نفس عناصر
اإلصالح على نظام تقاعد القطاع اخلاص (الصندوق الوطني للضمان االجتماعي) قيد النظر.
ونتيجة لهذه اإلصالحات ،فبدءا من عام  2020فصاعدا ،ال تتوقع السلطات أن تنشأ حاجة
إضافية إىل التحويالت إىل الصندوق الوطني للتقاعد بخالف متحصالت االشتراك يف التضامن
االجتماعي 23 .وبدأت كذلك يف إجراء مناقشات مع الشركاء االجتماعيين حول جولة ثانية من
إصالح نظام التقاعد يمكن أن تتضمن تغيرا معلميا أعمق لضمان االستمرارية املالية على
املدى الطويل .وكان إدخال تغيرات إضافية على نظام االشتراك 24 ،وتعزيز جهود التعايف
لصناديق التقاعد ،وتسوية احلكومة لبعض املتأخرات ،قد ساعد على معاجلة ضغوط السيولة
قصيرة األجل يف صناديق الضمان االجتماعي.
 oرفع مستوى كفاءة اإلنفاق من خالل إصالحات املؤسسات واحلوكمة :كثفت السلطات
باملضي ُق ُدما يف
مكافحتها للفساد يف السنوات اخلمسة األخيرة ،وذلك يف األساس
ُ
وضع تشريع مكافحة الفساد (بما يف ذلك قوانين حماية املبلغين عن اخملالفات،
وحتسين إمكانات االطالع على املعلومات ،مع تعزيز املساءلة االجتماعية وإتاحة حيز
إضايف للمجتمع املدين) .وال تزال التحديات قائمة أمام تفعيل هذه القوانين ،وتخصيص
مزيد من املوارد املالية واإلنسانية ملالحقة الفساد قضائيا ،وتعزيز استقاللية القضاء
) .(Transparency International 2019عالوة على ذلك ،تعمل السلطات على حتسين جودة
اإلدارة العامة وفعاليتها ،وال سيما من خالل تعزيز قدرات املؤسسات ورقمنتها (بما يف ذلك
ما يخص توجيهها للمستحقين ،راجع أعاله).
وبدأت السلطات تفكر مليا يف وضع نظام جديد شامل للضمان االجتماعي ،يمكن تنفيذه على
املدى املتوسط .وتعتزم وضع حد أدنى للحماية االجتماعية )” (“socle socialوهو ما تدعو
إليه منظمة العمل الدولية 25 .والهدف من ذلك هو وضع جمموعة حمددة على املستوى الوطني
من تأمينات الضمان االجتماعي األساسي لتخفيف ومنع الوقوع يف الفقر والتعرض للمخاطر
واالستبعاد االجتماعي من خالل ( )1االستفادة الشاملة من الرعاية الصحية الضرورية وتوفير
(البعد األفقي)
أمان الدخل ،وفق مستوى أدنى حمدد على املستوى الوطني على أقل تقدير ُ
و( )2الوصول التصاعدي إىل مستويات أعلى من احلماية ضمن نظم الضمان االجتماعي الشامل
(البعد الرأسي) .وسوف ينطوي هذه املشروع على توحيد النظم احلالية القائمة على اشتراكات
ُ
 23مل يحصل صندوق التقاعد اخلاص على حتويالت من املوازنة قطعيا.
 24أصبحت االشتراكات ُت َو َّجه اآلن مباشرة إىل الصندوق الوطني للتأمين على املرض بدال من توجيهها عن طريق الصندوق الوطني للتقاعد
واحليطة االجتماعية.
ُ 25و ِ
ض َعت الرؤية متوسطة األجل بداي ًة يف «خطة التنمية الوطنية» للفترة  .2021-2016واعتمد جملس الوزراء يف ديسمبر  2019أول مشروع
لقانون االقتصاد التضامني واالجتماعي.
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وغير القائمة على اشتراكات يف تونس حتت سقف واحد؛ ويمكن أن يسمح برفع مستوى الكفاءة يف
توصيل مساعدات الضمان االجتماعي من خالل نظام من ثالث طبقات 26 .ومع هذا ،كان التقدم
بطيئا وسط جدل حامي الوطيس حول املستوى الكايف من احلد األدنى للحماية االجتماعية ويف
وجود حيز مايل حمدود.

ملستفادة
الدروس ا ُ
حققت تونس تقدما ملموسا ،وإن كان متباينا ،على الصعيد االجتماعي-االقتصادي لكنه أخذ يتباطأ
مؤخرا .فعلى مدى الثالثة عقود املاضية ،حتسنت مستويات املعيشة ومؤشرات التنمية البشرية وكان
أداؤها أعلى من املستويات التي شهدتها البلدان النظيرة .ويف نفس الوقت ،ال تزال هناك تفاوتات
اقتصادية واجتماعية شاسعة بين فئات الدخل واألقاليم اخملتلفة ،بما لها من آثار سلبية على
االستقرار االجتماعي والنمو االحتوائي .عالوة على ذلك ،ازدادت االحتياجات يف حقبة ما بعد الثورة،
وسط تباطؤ النمو ،واالرتفاع املزمن يف البطالة ،وأوجه القصور الهيكلي املستمرة.
ويكتسب حتسين اإلنفاق االجتماعي أهمية بالغة يف معاجلة هذا التحدي .ويتعين أن تضمن اجلهود
املصاحبة ( )1كفاية اإلنفاق ،وهو ما يدعو إىل زيادة اإلنفاق يف ظل تزايد االحتياجات االجتماعية
للسكان ،و( )2كفاءة البرامج اخملتلفة يف حتقيق النتائج االجتماعية-االقتصادية املأمولة ،وهو
ما يدعو غالبا إىل حتسين مستوى الدقة يف توجيهها للمستفيدين املستحقين ،و( )3االستدامة
املالية للبرامج يف سياق التغير الديمغرايف وضبط أوضاع املالية العامة.
وحققت السلطات بالفعل تقدما ملموسا ،وإن كان األمر ال يزال يتطلب الكثير من العمل يف املرحلة
القادمة .وتشمل اإلجنازات التي حتققت مؤخرا ( )1اخلطوات األوىل نحو تعزيز املساعدات االجتماعية
برفع مستويات املزايا ،وتوسيع نطاق تغطيتها ،وبناء القدرة املؤسسية على حتسين مستوى الدقة يف
توجيهها ،و( )2حتسين إمكانية استمرار األوضاع املالية لنظام الضمان االجتماعي للتخلص تماما
أو احلد بشكل كبير من احلاجة إىل حتويالت من املوازنة ألغراض خمصصة ،وذلك بصفة رئيسية من
خالل إصالح نظام معاشات التقاعد ودعم تمويل صندوق الرعاية الصحية و( )3حتقيق بعض التقدم
يف حتسين كفاءة اإلنفاق االجتماعي من خالل السعي إىل تنفيذ إصالحات املؤسسات واحلوكمة.
ويتعين بذل مزيد من اجلهود لتحسين أوضاع شبكة األمان االجتماعي .ومع هذا ،فتحقيق تقدم
ملموس سيستغرق وقتا .ويتبين من جتربة تونس أن بناء توافق اآلراء حول اإلصالحات يف جمال
السياسة االجتماعية هو أحد التحديات املعقدة ،وال سيما يف وجود أصحاب مصالح أقوياء ،وحيز
مايل حمدود 27 ،وفجوات شاسعة يف البنية التحتية والقدرات الفنية.

 26تنطوي الطبقة األوىل من النظام على حد أدنى من الدخل وحد أدنى من تغطية الرعاية الصحية جلميع املواطنين ،بتكلفة تبلغ  %3,5من
إجمايل الناجت احمللي حسب تقديرات منظمة العمل الدولية ،وتنطوي الطبقة الثانية على نظام لالشتراك اإللزامي مع حد أقصى للمزايا ،وستكون
الطبقة الثالثة اختيارية أو عبارة عن نظام إلزامي تكميلي.
 27من أجل توفير حيز مايل ،بدأت تونس تعيد توجيه اإلنفاق اجلاري من فاتورة أجور القطاع العام ودعم الطاقة التنازيل إىل اإلنفاق على البنية
التحتية االجتماعية والرأسمالية.
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اإلطار  :2تونس :كفاءة اإلنفاق االجتماعي1

• التعليم :ال تعالج املدارس ومعاهد التدريب املهني مشكلة عدم االتساق املتزايد بين املهارات واحتياجات سوق
العمل على مستوى العمالة ذات املهارات احملدودة وذات املهارات العالية يف مواجهة االحتياجات املتطورة
للقطاع اخلاص .ومقارنة ببلدان املنطقة واألسواق الصاعدة النظيرة ،جند أن النتائج التعليمية يف تونس ضعيفة
وآخذة يف التدهور منذ قيام الثورة عند قياسها من خالل «برنامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
لتقييم الطالب دوليا» ( ،PISAالشكل البياين  .)1-2ويعكس هذا األمر مواطن الضعف يف عمليات ال َّت َع ُّلم وحمتواه،
ويف استخدام اإلنفاق على التعليم .وحتظى األجور بحصة عالية من هذا اإلنفاق كما واصلت ارتفاعها من  %88إىل
 %93على مدار الفترة من  ،2017-2012فال تترك سوى  %4لالستثمار .ومنذ عام  ،2005وصل متوسط الزيادة
يف أعداد املعلمين وأجورهم احلقيقية إىل  %1,1و %3,1يف السنة ،على التوايل ،بينما هبط عدد الطالب بنسبة %0,5
يف املرحلة األساسية و %1,7يف مرحلة التعليم الثانوي .وأسفر هذا األمر عن ارتفاع نسبة املعلمين إىل الطالب
إىل املستويات التي تشهدها البلدان مرتفعة الدخل ،بينما انخفض عدد ساعات عمل املعلمين إىل أقل من مستواه
يف البلدان النظيرة .وكذلك أصبحت اإلدارة املدرسية أحد حمركات التكلفة يف كشف الرواتب.
• الصحة :ال تزال التفاوتات اإلقليمية مستمرة من حيث احلصول على الرعاية الصحية وتوزيع العاملين يف القطاع
وإدارته .وإىل جانب ذلك ،تنشأ مواطن الضعف من النفقات التي يتحملها املرضى من مالهم اخلاص ،وال سيما األقل
دخال .وتؤثر أوجه عدم الكفاءة من الناحية الفنية ويف توزيع املوارد تأثيرا سلبيا على خيارات مدخالت الرعاية
الصحية وخمرجاتها .وتنشأ أوجه عدم الكفاءة بصفة أساسية من ( )1ارتفاع اإلنفاق على األجور وجموده (يف
ظل توجيه أكثر من ثالثة أرباعه إىل العاملين الدائمين)،
اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١-٢ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﺧﺘﺒــﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ
و( )2وجود نظام لدعم املنتجات الدوائية (واقع حتت عبء
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي
العجز وتراكم املتأخرات) ،و( )3ضيق احليز املتاح للرعاية
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻼب دوﻟﻴﺎ ٢٠١٠ ،و٢٠١٨
الطبية الوقائية (فعالج املرضى الداخليين واخلارجيين
)ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺔ ،ﺻﻔﺮ(٦٠٠-
يستأثر بالفعل بثالثة أرباع النفقات الصحية) ،و( )4أوجه
ﺗﻮﻧﺲ
non-MENAP EMs
MENAPOI
MENAP
القصور يف نظام اإلحالة الطبية.
٥٠٠
• برامج اإلدماج يف سوق العمل :يتسم أداء هذه
البرامج بالضعف (فمتوسط معدل التسكين الوظيفي يبلغ
 )%20نتيجة ألوجه القصور يف توجيهها وحوكمتها
وتنفيذها .وينشأ مزيد من التحديات بفعل جمود اللوائح
التنظيمية لسوق العمل ،وعدم كفاية فرص العمل التي
يوفرها القطاع اخلاص الرسمي ،وارتفاع ضرائب
العمل ،والتفاوتات الكبيرة بين تعويضات القطاع العام
والقطاع اخلاص .ولكن يف نفس الوقت ،ازدادت الوظائف
احملفوفة باخملاطر يف القطاع غير الرسمي (فال توفر
أي تغطية يف ظل الضمان االجتماعي وال تمنح بالتايل
سوى القدر اليسير من احلماية من اخملاطر والصدمات)،
يدفعها ضعف إمكانات احلصول على تمويل واملصاعب
يف الدخول إىل القطاع اخلاص الرسمي الذي ينعم بدرجة
عالية من التنظيم.
 1راجع ).World Bank (2015, 2015b, and 2018
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٤٠٠

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

٢٠١٠ ٢٠١٨
اﻟﻌﻠﻮم

٢٠١٠ ٢٠١٨
اﻟﻘﺮاءة

٢٠١٠ ٢٠١٨
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﻌــﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﰲ اﳌﻴــﺪان اﻻﻗﺘﺼــﺎدي؛ وﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻣﻨﻈﻤــﺔ
اﻟﺘﻌــﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﰲ اﳌﻴــﺪان اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﻟﻄــﻼب دوﻟﻴــﺎ؛ وﺣﺴــﺎﺑﺎت
ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ = MENAP :ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴــﺘﺎن = MENAPOI ،اﻟﺒﻠــﺪان اﳌﺴــﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔــﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن = non-MENAP EMs ،اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
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