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افتتاحية
ِ

املوازنة يف �صلب �إ�صالح املالية العامة
ير ّكز التوجه العاملي يف العقد الأخري من هذا القرن على �ضرورة الت�سريع يف عملية �إ�صالح
املالية العامة وخ�صو�ص ًا يف الدول التي تعاين من عدم ا�ستقرار �أو يف تلك اخلارجة من النزاعات.
وقد بادر العديد من هذه الدول �إىل اتخاذ مبادرات الفتة ومتفاوتة يف هذا املجال كي مت ّكنها من
اللحاق بتوجهات االقت�صاد العاملي احلديث .انطلقت معظم هذه املبادرات من حتديث املوازنة العامة
كونها الأداة الأ�سا�سية يف بناء الدولة ويف ترجمة الر�ؤى االقت�صادية لأي حكومة مبا ي�سمح لها مواجهة
الأزمات والقيام بتلبية املتطلبات املتزايدة ل�شعوبها .وقد برزت �ضرورة الإ�صالح يف �سياق عاملي يتطلب
من احلكومات مزيد ًا من ال�شفافية والو�ضوح والقدرة على التوفيق بني حمدودية املوارد وم�ستوجبات
حت�سني الأداء الإداري منه واملايل.
توجهت الإ�صالحات التي تطال املالية العامة �إىل تفعيل دور املوازنة ك�أداة
انطالق ًا من هناّ ،
حكومية ا�سرتاجتية من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف حتقيق القيمة الف�ضلى من �إنفاق املال العام وحتديد
�أف�ضل الأولويات ،وحت�سني الأداء امل�ؤ�س�ساتي العام والتطبيق الفعلي ملبادئ احلكم ال�صالح ،وبالتايل
ته ّيئ بيئة م�ؤاتية للنمو االقت�صادي.
مل تتوانَ دول منطقتنا يف اللحاق بهذا الركب ،لكن وبالرغم من اجلهود التي قامت بها ،يبقى
الكثري من العمل يف جمال �إ�صالح املوازنات العامة ،وخا�ص ًة يف لبنان� ،إذ �أن الو�ضع احلايل للموازنة
التوجه العاملي وعن املعايري التي �أر�ستها التجربة الدولية وع ّما حققته الدول التي بادرت
بعيد عن ّ
�إىل �إ�صالحات بنيوية عرب �إتباع مبادئ عامة يف الإدارة املالية ال�صاحلة من �شمولية وان�ضباط �إىل
م�شروعية ومرونة وتن ّب�ؤ .ي�ضاف �إىل ذلك �إ�صالح النظام ال�ضريبي واعتماد �آليات مراقبة يف �إطار
مما يجعل من �إدارة املال العام عملية �أكرث �شفافية ت�ساهم يف تعزيز الدميقراطية.
موازنة برامج و�أداءّ ،
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من هذا املنطلق ،ارت�أت ال�ساد�سة تخ�صي�ص عددها الثالث ملعاجلة مو�ضوع املوازنة ب�شكل عام،
واملوازنة املبنية على الربامج والأداء ب�شكل خا�ص� ،إدرا ًكا منها لأهمية و�ضرورة التح ّول من موازنة
تركز على الو�سائل �إىل موازنة مت ّكن املواطن واملراقب من الت�أكد من حتقيق الأهداف وتقييم �أداء
احلكومة على �أ�س�س وا�ضحة قابلة للقيا�س ،ت�س ّهل عملية امل�ساءلة واملحا�سبة وت�ضمن اال�ستخدام الأمثل
للأموال العامة واحرتام معايري الفعالية والنزاهة واالنتظام.
وقد اخرتنا لهذا العدد باقة من امل�ساهمات من �ش�أنها �أن ت�سلط ال�ضوء على هذه املوا�ضيع وحاولنا
�أن نبينّ كيف يختلف تطوير وتنفيذ هذا املفهوم بح�سب البلدان ومع الأخذ يف عني الإعتبار خ�صو�صية
كل بلد ،مب ّينني �أن اخلطوة الأوىل لالنتقال من موازنة البنود �إىل موازنة الربامج تبد�أ بتعديل ت�صنيف
املوازنة لتعك�س الربامج املرجو حتقيقها يف �سياق برجمة متعدّدة ال�سنوات.
ونظر ًا للأهمية التي يكت�سبها املو�ضوع ،ا�شتمل حمور العدد على ت�سع �أوراق بحثية �شارك يف
عدد من اخلرباء من لبنان
�إعدادها عدد من �صانعي القرار ال�سيا�سي والإداري يف لبنان ف�ض ًال عن ٍ
وفرن�سا والبنك الدويل ّ
ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية (.)OECD
كما ت�ضمن هذا العدد درا�ستني منف�صلتني ،عاجلت الأوىل مو�ضوع “الربجمة املتعدّدة ال�سنوات
وم�ساهمتها يف حتديث موازنة الدولة”� .أما الثانية ،فتناولت مو�ضوع “موقع اجلرمية اجلمركية من
اجلرائم العادية يف لبنان”.
كما ت�ضمن العدد مراجعة لكتاب “اجلرمية املالية :الوقاية ،احلوكمة والت�أثريات الثقافية”
(ب�إدارة مي�شال ديون) ولكتاب �آخر هو “املالية العامة اجلديدة ،امل�ستجيبة للتحديات العاملية”
(حترير �إنغي كول وبيدرو كون�سيكاو) .و�ض ّمت ال�ساد�سة عدد ًا من الأبواب الر�صدية� ،أبرزها
باب “م�ؤ�شرات لبنانية” ،الذي تناول “طرابل�س :منوذج ًا مل�ؤ�شرات التفاوت االجتماعي يف احل ّيز
احل�ضري” ،م�سلط ًا بذلك ال�ضوء على �إ�شكالية معا�صرة لها تبعات �سيا�سية كبرية على لبنان ،وباب
“اجتاهات اقت�صادية عاملية” الذي ت�ض ّمن درا�سة حول “�أزمة الديون ال�سيادية”.
�أخري ًا ت�ض ّمن هذا العدد ،حتت باب “الت�شريعات” ،تعريف ًا ملفهوم حتليل الأثر التنظيمي ،ف�ض ًال
عن �إدراج �أهم القوانني والت�شريعات ال�صادرة وم�شاريع القوانني املطروحة يف لبنان خالل الأ�شهر
ال�ستة الأخرية من عام .2012
نتمنى لكم قراءة مفيدة وممتعة يف � ٍآن ،وعلى �أمل �أن نو ّفق يف م�سعانا هذا مل ّد ج�سور التوا�صل
والتحاور بني �أكرب عدد ممكن من الباحثني واخلرباء و�ص ّناع القرار والق ّراء املهت ّمني من �أجل التفكري
واحلوار حول ق�ضايا وطنية تقع م�س�ؤولية �إ�صالحها وحتديثها على عاتق اجلميع.
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ترتكز عملية حتديث الدولة على �إ�صالح املالية العامة كونها ت�شكل مدخ ًال �إىل حتقيق احلكم
وين�صب االهتمام ،ب�صورة �أ�سا�سية ،على املوازنة العامة
الر�شيد واحلفاظ على م�صالح املواطنني.
ّ
لأنها الأداة الرئي�سية التي مت ّكن احلكومات من تطبيق ال�سيا�سات املق ّرة ،وذلك من خالل �إعادة توزيع
املوارد ب�شكل يتوافق مع �أهدافها.

املوازنة كمر�آة لل�سيا�سات العامة
تعك�س املوازنة ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية املتّبعة من قبل احلكومات على �أكرث من �صعيد:

.
.
.
.

توجهات احلكومة من خالل تع ّقب
على �صعيد االقت�صاد الكلي ( :)macroéconomieتظهر املوازنة ّ
وجهة الإنفاق .ف�إذا كان الهدف من ال�سيا�سة املق ّرة تخفي�ض ن�سبة البطالة ،على �سبيل املثال،
يتوجه الإنفاق العام نحو خلق م�شاريع ت�ؤ ّمن فر�ص عمل.
ّ
ويتم تخ�صي�ص قدر كبري من الإنفاق
على ال�صعيد القطاعي :تر ّكز ال�سيا�سة على قطاع معينّ
ّ
لتطوير هذا القطاع ،مث ًال قطاع التعليم �أو قطاع ال�صحة.
على ال�صعيد الوطني :تقوم احلكومة بو�ضع خطة �شاملة طويلة الأمد (�أكرث من � 5سنوات) من
�أجل حتقيق التنمية ،فرت�صد الأموال واملوارد الالزمة يف �إطار املوازنة ،ونذكر على �سبيل املثال
امل�شروع الأخ�ضر.
�أخري ًا تربز �أهمية الالمركزية و�ضرورة �إ�شراك �أكرب عدد ممكن من املواطنني يف �صنع ال�سيا�سات
مبا يتالءم مع حاجاتهم وتطلعاتهم من خالل تفعيل العمل على ال�صعيد املناطقي.

بالإ�ضافة �إىل ذلك تتم ّيز املوازنة بكونها و�سيلة ت�ؤمن الرتابط بني القطاعات االقت�صادية وال�شرائح
االجتماعية ،ذلك �أنها تقوم على تقييم احتياجات املواطنني ،وعلى توجيه الن�شاط االقت�صادي مبا
يتالءم مع هذه االحتياجات ،ومبا يتنا�سب مع الإمناء املتوازن ملختلف املناطق ،كما �أنها ت�ش ّكل الإطار
الر�سمي لتفعيل ال�شراكة بني القطاعني اخلا�ص والعام ،ف�ض ًال عن �أنها �أداة من �أدوات ال�سيا�سة العامة
التي ت�ستخدمها احلكومات من �أجل دفع عجلة التنمية ومنعها من الوقوع يف حلقات من الفورات
توجهات ال�سيا�سات النقدية واملالية.
االقت�صادية وفرتات االنكما�ش ،وذلك بالتوافق مع ّ
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ال�شروط الأ�سا�سية من �أجل تعزيز فعالية املوازنة
من ال�ضروري �أن تتو ّفر بع�ض ال�شروط الأ�سا�سية عند �صياغة املوازنة ،بدء ًا بتحديد القادة
ال�سيا�سيني للأهداف الوطنية الرئي�سية ب�صورة وا�ضحة ،مرور ًا بتحديث الآليات امل�ؤ�س�ساتية التي تعنى
بتحديد ال�سيا�سات العامة الإجمالية والفرعية .ويف هذا الإطار ،يتم الرتكيز على تفعيل دور �أجهزة
التخطيط والإح�صاء واملال من خالل توظيف قدرات ب�شرية عالية الكفاءة ،وتطوير �شبكة معلوماتية
ف ّعالة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ت�صميم املوازنة ب�شكل ر�شيد و�شفاف ي�ش ّكل املدخل الأ�سا�سي �إىل
�إ�صالح املالية العامة وتر�شيد �إنفاق املال العام.
من هنا ،ال ميكن �أن ت�ضع القيادات موازنة من دون الأخذ بعني االعتبار جميع املق ّيدات التي
حتكم الإطارين االقت�صادي والإداري ،و�إ ّال خرجت املوازنة عن م�سارها ال�صحيح و�أعر�ضت عن حتقيق
الأهداف املرج ّوة منها.

ال�شكل رقم ()1
املق ّيدات الإجمالية عند و�ضع املوازنة
ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’G
áeÉ©dG á«∏NGódG
á«dÉŸG ´É°VhC’G
áeÉ©dG á«∏NGódG
:É¡æeh áeÉ©dG ájQGO’G äGQó≤dG
á«Ñ°SÉëŸG äGQó≤dG .
á«HÉbôdG äGQó≤dG .
ò«ØæJ ≈∏Y äGQó≤dG .
‘ ¢Vhô©dG êGQóà°SG
™jQÉ°ûŸG ‘h äÉjÎ°ûŸG

á«LQÉÿG πeGƒ©dG

áfRGƒŸG
äGó«q ≤ŸG

äÉ≤Øæd á«HÉ©«à°SE’G IQó≤dG
QÉªãà°S’G
á«∏jƒªàdG äGQó≤dG
ádhódG äGOGôjG .
 á«Ñjô°†dG á«Ñjô°†dG ÒZõé©dG πjƒ“ .
 É«∏NGO É«LQÉN(¬dƒ°üM ∫ÉM ‘) ¢†FÉØdG IQGOG .

يظهر الر�سم املبينّ �أعاله املق ّيدات االقت�صادية واملالية والإدارية التي تواجه عملية �إعداد املوازنة.
فعلى ال�صعيد الإداري ،مث ًال ،من املهم �أن تتح ّلى الإدارات العامة ببع�ض القدرات املتع ّلقة باملحا�سبة،
كالرقابة وال�شراء احلكومي ،وذلك من �أجل حتقيق �إدارة فاعلة لآلية تنفيذ املوازنة� .أ ّما على ال�صعيد
االقت�صادي ،فعلى املوازنة �أن تراعي بع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية،
ال ميكن �أن ت�ضع القيادات موازنة من دون
ّ
والت�ضخم� .أخري ًا على ال�صعيد املايل ،حتتّم
ومنها ن�سبة البطالة
الأخذ بعني االعتبار جميع املق ّيدات التي حتكم
عملية و�ضع املوازنة على م�صمميها �أن يوازنوا ما بني النفقات
الإطارين االقت�صادي والإداري
والإيرادات التي تنق�سم �إىل �إيرادات �ضريبية و�أخرى غري �ضريبية:
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ف�إذا وقع العجز وجب عليهم متويله� ،إ ّما من الداخل و�إ ّما من اخلارج ،و�إذا حتقق فائ�ض ،ف�إن �إدارة
هذا الفائ�ض بال�شكل الأمثل من �ش�أنها �أن تعود بالفائدة على االقت�صاد.

�إدارة العجز و الدين
من �أ�صعب و� ّ
أدق املهمات التي ميكن �أن يواجهها �صانعو القرار هي �إدارة العجز املايل
يف مرحلة �أوىل ،ومن ّثم �إدارة الدين العام ،ذلك ب�أنهم يتع ّر�ضون ل�ضغوط داخلية وخارجية
غالب ًا ما تعيق عملية اتخاذ القرار الأمثل.
تتمحور �إدارة العجز املايل يف املوازنة حول ثالث نقاط �أ�سا�سية:
 -1عدم �إخفاء العجز احلقيقي عرب االمتناع من ت�سديد النفقات للمتعهدين ،مث ًال� ،أو
تعوي�ضات مع ّينة ،ذلك ب�أن الت�أخر عن الدفع يعيق العجلة االقت�صادية وي�سبب اخرتاق ًا للم�ساواة
بني دائني الدولة ،كما �أنه يزيد �إدارة املال العام تعقيد ًا ويرتّب خ�سائر فادحة على املجتمع.
 -2عدم حتميل امل�ؤ�س�سات العامة عبء العجز من خالل الت�أخر عن �صرف امل�ساعدات
املخ�ص�صة لها واملدرجة يف املوازنة� ،أو عدم �إدراج االعتمادات التي حتتاج �إليها ،االمر الذي
قد يدفعها يف معظم الأحيان �إىل اال�ستدانة من القطاع امل�صريف.
 -3البحث عن طرق و�أ�ساليب ل�سد ثغرات النظام ال�ضريبي.
يت�صل بالأول ات�صا ًال
وال ميكن ف�صل �إدارة العجز املايل عن �إدارة الدين العام� ،إذ �إن الأخري ّ
وثيق ًا :فعند ح�صول العجز ،غالب ًا ما يتم متويله من خالل اال�ستدانة من الداخل �أو من
اخلارج ،ما يرتّب مق ّيدات �إ�ضافية على موازنة ال�سنة الالحقة .وت�أتي خدمة الدين لتزيد
العجز �سوء ًا ،ما ُيدخل املوازنة يف حلقة مفرغة .من هنا �أهمية �إدارة حكيمة للمال العام
ت�أخذ بعني الإعتبار جميع العوامل التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر يف فعالية املوازنة.

املوازنة بني حت�سني بنية الإيرادات وحتديد �أولويات النفقات
بح�سب م�شروع قانون املوازنة العامة للعام  ،2012ت�ش ّكل الإيرادات ال�ضريبية ما يقارب  ٪78من
�إيرادات الدولة� .أ ّما الر�سوم الداخلية على ال�سلع واخلدمات التي ت�شمل ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة
فهي ت�صل �إىل حدود  ٪51من الإيرادات ال�ضريبية� ،أي ما يقارب  ٪40من �إجمايل الإيرادات.
وبعد عر�ض ب�سيط لواقع النظام ال�ضريبي يف لبنان ،يتبينّ �أن الدولة اللبنانية بعيدة عن تنويع
م�صادر الإيرادات ال�ضريبية وغري ال�ضريبية ،علم ًا ب�أن حت�سني �أداء النظام ال�ضريبي يبد�أ بتنويع
م�صادر الإيرادات وحتقيق التوازن بني ال�ضرائب املبا�شرة وغري املبا�شرة ،مرور ًا بتو�سيع الوعاء
ال�ضريبي ،و�صو ًال �إىل حت�سني اجلباية و�س ّد الثغرات القانونية وتقلي�ص الته ّرب ال�ضريبي.

7

جورج قرم

�أهداف النظام ال�ضريبي
تتعدد �أهداف النظام ال�ضريبي وي�صعب التوفيق فيما بينها ،فت�ستخدم ال�ضريبة �أو ًال
من �أجل متويل نفقات املوازنة ،دورها ال يقت�صر على التمويل بل يتعدّاه �إىل امل�ساهمة يف
حتقيق العدالة االجتماعية ،وخ�صو�ص ًا عرب ال�ضريبة الت�صاعدية .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ت�ؤدّي ال�ضريبة دور ًا حموري ًا يف امل�ساهمة يف توجيه النمو واال�ستثمار مبا يتالءم مع الو�ضع
االقت�صادي للبالد .وغالب ًا ما يواجه �صانعو القرار حتدّي اختيار النظام ال�ضريبي الأمثل وما
له من تداعيات �إيجابية �أو �سلبية على العدالة االجتماعية والفاعلية االقت�صادية.
�أ ّما فيما يتع ّلق بتحديد �أولويات النفقات ،فتقوم املرحلة الأوىل على املعاينة الدقيقة للأو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية ومواقع اخللل فيها ،وذلك على عدة �أ�صعدة:
 .مناطقي ًا ،وهنا تظهر �أهمية االبتعاد عن املركزية الإدارية واالقت�صادية يف تنمية املناطق.
 .قطاعي ًا ،وال �سيما القطاعات التي هي بحاجة �إىل دعم حقيقي ،مثل ال�صناعة والزراعة
والتعليم وال�صحة.
 .اجتماعي ًا واقت�صادي ًا.
وبنا ًء على هذه املعاينات ،ي�صار �إىل حتديد الأولويات ،وفق ًا للت�صنيف االقت�صادي للموازنة ،ما
بني نفقات دورية �إدارية ونفقات ا�ستثمارية ،وتو�ضع �أخري ًا الإ�سقاطات امل�ستقبلية.

االنتقال �إىل موازنة الربامج والأداء
التوجه نحو موازنة �أكرث �شفافية مت ّكن
يحتاج حتقيق الإ�صالحات التي �أوردناها �سابق ًا� ،إىل ّ
من قيا�س فاعلية وم�ستوى �إنتاجية الإدارات العامة يف حتقيق الأهداف املقررة يف �سياق ال�سيا�سات
العامة ،وكذلك قيا�س مدى مواءمة هذه الأهداف مع الأولويات
�إن حت�سني �أداء النظام ال�ضريبي يبد�أ بتنويع
الوطنية .ويفرت�ض هذا النهج تو�سيع امل�شاركة يف التقرير وامل�ساءلة
م�صادر الإيرادات وحتقيق التوازن بني ال�ضرائب
واملحا�سبة .من هنا ،طرحت �أهمية االنتقال �إىل �أ�سلوب جديد يف
املبا�شرة وغري املبا�شرة ،مروراً بتو�سيع الوعاء
حت�ضري املوازنة ،واملتمثل يف موازنة الربامج والأداء.
ً

ال�ضريبي ،و�صوال �إىل حت�سني اجلباية و�س ّد
الثغرات القانونية وتقلي�ص الته ّرب ال�ضريبي

�إن موازنة الربامج والأداء هي عبارة عن �أ�سلوب متط ّور يف
�إدارة املالية العامة ،ذلك ب�أنها تنقل الرتكيز من الو�سائل �إىل
تو�سع دور الدولة ووظائفها ،واحلاجة �إىل
النتائج .وقد كرث اعتماد هذا الأ�سلوب حول العامل نظر ًا �إىل ّ
مراقبة ف ّعالة للإنفاق .وت�سمح هذه املوازنة مب�ساهمة �أو�سع للمجتمع يف حتديد ال�سيا�سات العامة و�صوغ
املوازنات بح�سب �أولويات وا�ضحة ،كما تكمن �أهميتها يف قدرتها على قيا�س الأداء من خالل ا�ستخدام
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة تعزّز امل�ساءلة وال�شفافية يف �إدارة املال العام.
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�آلية االنتقال �إىل موازنة الربامج والأداء
تلحظ عملية االنتقال من موازنة البنود �إىل موازنة الربامج والأداء� ،أو موازنة الأهداف� ،ست
مراحل �أ�سا�سية:
�إن موازنة الربامج والأداء هي عبارة عن
� -1إعادة جتميع كل االعتمادات بح�سب هدف النفقة.

�أ�سلوب متط ّور يف �إدارة املالية العامة ،ذلك ب�أنها
تنقل الرتكيز من الو�سائل �إىل النتائج

 -2تق�سيم كل هدف �إىل برامج.

 -3تق�سيم الربامج �إىل م�شاريع �أو برامج فرعية ،لكل منها �أهدافها الفرعية املرتبطة
بالهدف الرئي�سي.
 -4تعيني م�س�ؤول خا�ص عن عقد النفقات لكل برنامج يتمتّع ب�صالحية نقل االعتمادات بني
الأجزاء والبنود ،وبني النفقات الإدارية واال�ستثمارية ،من �أجل ت�سهيل عملية الو�صول �إىل الهدف .ويف
املقابل ،عليه �أن يقدم تقارير دورية ب�ش�أن تنفيذ الربامج ومدى تقدمها.
 -5ت�صويت املجل�س النيابي على الأهداف والربامج املقرر تطبيقها ،على �أن يق ّيم يف مرحلة
الحقة مدى بلوغ الأهداف عرب �إر�سال وزارة املالية قانون ختم احل�سابات.
 -6و�ضع معايري خا�صة لتقييم بلوغ الأهداف والأهداف الفرعية.

ال�شكل رقم ()2
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يبينّ الر�سم �أعاله �آلية تكوين موازنة الأهداف انطالق ًا من الهدف الرئي�سي ،مرور ًا بالربامج
والأهداف الفرعية ،وو�صو ًال �إىل امل�شاريع وامل�شاريع الفرعية.
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تقييم �أداء �إدارة املالية العامة

يتم تقييم �أداء �إدارة املالية العامة �ضمن �إطار منهج “الإنفاق العام وامل�ساءلة املالية“� ،أو ما
يعرف بـ l(public expenditure and financial accountability) PEFAالذي يخ ّول ال�سلطات التقدم يف
حتقيق �أهداف الإ�صالح االقت�صادي واملايل.
“برنامج مراجعة الإنفاق العام وامل�ساءلة املالية” PEFA

يهدف منهج � PEFAإىل توفري معلومات دورية وموثوق بها عن �أداء الإدارة املالية،
وحتديد فعالية الإ�صالحات عرب حتليل امل�ؤ�شرات وت�سهيل احلوار بني اجلهات املانحة
توجه �سيا�سة
واحلكومات ب�ش�أن �أداء املالية العامة وحاجات الإ�صالحات و�أولوياته ،وبالتايل ّ
الدول املانحة.
�أ ّما القيمة امل�ضافة للـ  PEFAيف الدولة التي تخ�ضع لتقييمها ،فتكمن يف ت�شجيع احل ْوكمة
وي�شجع
ال�صاحلة ،الأمر الذي ينعك�س �إيجاب ًا على اال�ستثمارات ّ ،Distribution Channel
الفعاليات املحلية على االنخراط يف ال�ش�أن العام ،كما يق ّوي التقارب امل�ؤ�س�ساتي مع الدول
ال�شريكة لالحتاد الأوروبي.
يهدف تقييم الأداء �إىل حتديد فعالية الأنظمة من ناحية تنظيم الوظائف الأ�سا�سية لإدارة املالية
العامة ،وذلك عرب حتليل الأداء على م�ستوى الدولة املركزية ،مبا فيها عالقتها مع الهيئات املحلية
وم�ؤ�س�سات القطاع العام .كما �أنه يقدم ملحة �شاملة عن النظام الإداري مبا ي�شمل :الإيرادات والنفقات؛
ال�صفقات العامة؛ املخاطر املالية؛ االلتزامات واملوجودات املالية؛ �إدارة اخلزينة والتقدميات الفعالة
للخدمات العامة .من هنا ،وجب ا�ستخدام هذا التقييم ملا له من انعكا�سات على حت�سني �إدارة املال
العام وت�صويب ال�سيا�سات امل�ستقبلية مبا يتوافق مع حاجات املجتمع املدين وتطلعاته.

التوجه العاملي
فذلكة املوازنة يف �ضوء ّ
�أخري ًا ،ويف �ضوء ما ورد �أعاله من �صياغة فاعلة للموازنة يف �إطار موازنة الربامج والأداء ،ت�أتي
فذلكة املوازنة ّ
توجه ال�سيا�سة العامة مبا يتوافق مع املق ّيدات الإجمالية.
لتلخ�ص جوهر ّ
تهدف الفذلكة �إىل الربط املنطقي بني �أهداف ال�سيا�سة واملوارد املر�صودة من �أجل حتقيق هذه
الأهداف ،مع التن ّبه �إىل �ضرورة احل ّد من زيادة العجز وتفاقم الدين العام منع ًا لدخول املالية العامة
يف حلقة مفرغة من العجز والدين قد تنعك�س �سلب ًا على املك ّونات االقت�صادية الأخرى.
يف �إطار موازنة البنود تقوم كل وزارة بتربير �أوجه �إنفاقها مبا يتالءم مع احتياجاتهاّ ،ثم
تقوم وزارة املالية بفذلكة املوازنة مرتكز ًة على موازنات خمتلف الوزارات� .أ ّما فيما يخ�ص
موازنة الربامج والأداء ،فتقوم الفذلكة على �أ�سا�س الربامج والأهداف ،ويتم تربير الإنفاق
مبدى حتقيقه الأهداف املق ّرة ،الأمر الذي ي�س ّهل عملية مناق�شة الفذلكة يف جمل�س النواب.
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ويف هذا الإطار اتفقت الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي يف معاهدة ما�سرتخت �سنة  1991على
يخ�ص املالية العامة من �أجل املحافظة على املناخ املنا�سب لتحقيق النمو
بع�ض ال�شروط الأ�سا�سية فيما ّ
االقت�صادي .ومن هذه ال�شروط :عدم تخطي العجز م�ستوى  ٪3من الناجت القومي ،وبقاء الدين العام
ما دون �سقف الـ  ٪60من الناجت القومي.
يف اخلتام ،تبقى املالية العامة يف لبنان بعيدة عن حتقيق هذه ال�شروط ،ويبقى الإ�صالح املايل هو
يوحدوا ح�سابات الدولة
احلل الأوحد يف �سبيل حتقيق النمو االقت�صادي .لذا ،يتعني على امل�س�ؤولني �أن ّ
ّ
 علم ًا ب�أن امل�ؤ�س�سات العامة والبنك املركزي ي�شرفان على نحو  150ح�ساب ًا  -و�أن يح�ضروا م�شاريعجاهزة من �ش�أنها �أن تدفع عجلة التنمية يف �أوقات االنكما�ش ،و�أن يوفروا الو�سائل املالية لتمويل هذه
امل�شاريع ،و�أ ّال يتغا�ضوا عن �إقرار املوازنة ،ذلك ب�أن التوقف عن �إقرارها �أدى يف ال�سنوات الأخرية �إىل
غياب الإدارة املحا�سبتية و�ضرب الد�ستور اللبناين عر�ض احلائط.

11

المالية:
تصحيح األوضاع
ّ
مقرة وفق األصول ومحاسبة
موازنة
ّ
ممسوكة ّ
بدقة

اآلن بيفاني
مدير المالية العام

�أدى غياب املوازنات العامة منذ عام � ،2005إىل طرق “رديفة” لإدارة احلاجات التمويلية� ،سواء
باللجوء �إىل القاعدة الإثني ع�شرية لفرتات طويلة تخطت الأ�صول� ،أو بالعمل على �أ�سا�س م�شاريع
امللحة تق�ضي
املوازنات من دون �إقرارها� ،أو باالعتماد املتزايد على �سلفات اخلزينة ،لكنّ ال�ضرورة ّ
طبع ًا العودة �إىل االنتظام الطبيعي� :إقرار املوازنة وفق الأ�صول ،ووجود حما�سبة عامة �صحيحة
ودقيقة و�شاملة.

الو�ضع القائم يف لبنان يف ظل غياب املوازنة العامة
�إن التوقف عن �إقرار م�شاريع املوازنات منذ عام  ،2005لأ�سباب معروفة� ،أدّى �إىل التمادي يف
العمل من دون موازنة قائمة .ومع �أن اللجوء �إىل القاعدة الإثني ع�شر ّية ،يفرت�ض �أ ّال يكون لأكرث من
�شهر ،يف حال ت� ّأخر �إقرار موازنة الدولة ،ف�إن العمل بها امتد �سنوات ،يف ظل ا�ستمرار غياب املوازنات.
ومع ازدياد �أحجام الإنفاق ،مل يعد ممكن ًا اعتماد القاعدة الإثني ع�شر ّية ،وقررت بع�ض احلكومات
�أن ت�سري وفق م�شاريع املوازنات التي و�ضعتها هي بنف�سها ،مما يعني يف النظام القانوين والد�ستوري
القائم ،جتاوز ًا كام ًال لدور جمل�س الن ّواب .فمجل�س الن ّواب هو مم ّثل �صاحب املال� ،أي ال�شعب ،وهو
من يعطي الإذن باجلباية والإنفاق ،ومن �أجل املبا�شرة بعمله فهو يحتاج �إىل �أن تو�ضع بت�ص ّرفه موازنة
وا�ضحة وحمدّدة املعامل ،مت ّكنه من اتخاذ القرار املنا�سب باملوافقة �أو الرف�ض على �أ�س�س �ش ّفافة.

ما هي القاعدة الإثني ع�شرية؟
�إن املادة  86من الد�ستور اللبناين �سمحت يف حال عدم ت�صديق املوازنة قبل �أول �شهر
كانون الثاين ،بالإنفاق خالل �شهر كانون الثاين من ال�سنة اجلديدة ،على �أ�سا�س القاعدة الإثني
ع�شرية ،وملخ�ص هذه القاعدة كما يلي:
ت�ؤخذ االعتمادات املفتوحة يف موازنة ال�سنة ال�سابقة ،وت�ضاف �إليها االعتمادات الإ�ضافية
التي فتحت خالل ال�سنة ذاتها ،وتطرح منها االعتمادات امللغاة ،ثم يق�سم الر�صيد �إىل جزء
من اثني ع�شر ،فتح�صل على نفقات �شهر كانون الثاين ،ي�ستمر تطبيق هذه القاعدة حلني
ت�صديق املوازنة.
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ّ

�أما ال�سري على �أ�سا�س موازنة من دون غطاء جمل�س الن ّواب  ،فهو يطيح مبفهوم الرقابة عر�ض
احلائط .ف�ض ًال عن ذلك ف�إن غياب احل�سابات ي�ش ّل �أي�ض ّا عمل ديوان املحا�سبة الذي ي�ش ّكل جزءا مه ّم ًا
من العملية الرقابية  .وبالتايل ،ي�صبح ت�ص ّرف ال�سلطة التنفيذ ّية باملال العام بال رقيب ،وهذا ال يعني
بال�ضرورة �أ ّنها خالفت يف كل ما تقوم به ،وال يعني كذلك �أنّ املال العام �صرف يف غري وجه حق ،فمن
املمكن �أن يبقى ا�ستعمال املال العام �ضمن املعقول ،ولكن الإذن با�ستعماله الذي يعني موافقة �صاحب
املال� ،أ�صبح مفقود ًا ،وهذا يف ح ّد ذاته �أمر يتنافى مع �أب�سط القواعد الد�ستورية.

عدم �شمولية املوازنة
ّ
ال�صك الت�شريعي الأ�سا�سي الذي ي�شرح م�شروعها لل�سنة
�إنّ املوازنة هي بالن�سبة للحكومة
التالية� ،أي برنامج عملها ،وبالتايل كانت احلكومات املتعاقبة منذ عام  2006من دون برنامج عمل
معلن وموافق عليه بفعل عدم �إقرار موازنات لها .ورمبا جاز القول �إنها كانت �أ�سا�س ًا من دون برنامج
عمل� ،إذ �أنّ م�شاريع املوازنات التي و�ضعتها مل تكن �أ�ص ًال تعبرّ عن برنامج وا�ضح ،كون الكثري من
النفقات اال�ستثمار ّية التي هي يف �صلب برنامج عمل احلكومة ،مل تكن تدرج يف املوازنة ،ف�ض ًال عن
�أنّ املوازنة كانت ت�صدر مت� ّأخرة ،وهذا ك ّله يعني �أنّ احلكومة كانت تت�ص ّرف من دون �إف�صاح وا�ضح
عن ر�ؤيتها و�سيا�ستها.
�إن الإف�صاح عن ال�سيا�سة التي �ستتّبعها احلكومة ،يقت�ضي �أ ّو ًال تقدمي املوازنة يف وقتها ،وثاني ًا
توجهات احلكومة تنايف جوهر ح�سن
تقدمي موازنة �شاملة ،ذلك لأنّ املوازنة التي ال تعبرّ �إال جزئي ًا عن ّ
�إدارة املال العام .فعلى �سبيل املثال ،ث ّمة م� ّؤ�س�سات عامة تنفق �أموا ًال ا�ستثمار ّية كبرية ،تقع كلي ًا خارج
اال�ستثماري التي تقوم به هذه امل� ّؤ�س�سات ،ميكن القول �إنّ موازنات
املوازنة ،ونظر ًا �إىل حجم الن�شاط
ّ
الدولة مل تعد تعبرّ عن ال�سيا�سات اال�ستثمار ّية �إطالق ًا.

غياب الر�ؤية العامة للموازنة
�إن عملية ترقيم الأثر الناجت عن غياب ر�ؤية �شاملة للموازنة عملية �صعبة ،ويعود �أ�صل
امل�شكلة �إىل عدم وجود �سيا�سات وا�ضحة منذ الأ�سا�س ،وذلك بالإ�ضافة �إىل انعدام �إمكانية
تقييم ال�سيا�سات القائمة وذلك ب�سبب �إدراج معظم النفقات اال�ستثمارية خارج املوازنة العامة،
وبالتايل غياب �صورة وا�ضحة لأولويات احلكومة و�آلية تنفيذها.
كان غياب ا�سرتاتيجية ور�ؤية وا�ضحة ل�سيا�سات الدولة قائم ًا حتى يف ظ ّل �إقرار املوازنات،
ومل يكن وا�ضح ًا قط �أن حكومة مع ّينة تويل قطاع ًا مع ّين ًا �أولوية� ،أو �أنها تر ّكز جهودها على
بع�ض القطاعات من دون �أخرى ،بل كان الإنفاق ع�شوائي ًا ويحاول �إر�ضاء �أكرب عدد ممكن
من الأطراف .ونتجت عن هذه املمار�سات زيادات يف عجز الدولة ،ف�ض ًال عن ارتفاع كلفة
النفقات اال�ستثمارية.
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يف هذا الإطار تظهر �أهمية املحا�سبة احلقيقية التي تتعدّى جم ّرد مناق�شة املوازنة
بالأرقام ،بل تهدف �إىل حتقيق م�ساءلة حقيقية ومناق�شة ف ّعالة للموازنة وقدرتها على حتقيق
�أهداف مع ّينة يف �إطار ر�ؤية وا�ضحة.

اللجوء �إىل �سلفات اخلزينة
يف عام  ،2010تق ّررت العودة �إىل و�ضع املوازنات ،والتوقف عن ال�صرف على �أ�سا�س م�شاريع
املوازنات .وحر�ص ًا على تغطية الإنفاق من دون اخلروج جمدد ًا عن القانون ،ارت�أت احلكومة �إعداد
م�شروع قانون اعتماد ا�ستثنائي لعام  2011ي�ضيف على كل بند من القاعدة الإثني ع�شر ّية املعتمدة
ال َ
أموال املطلوبة� ،إال �أن هذا القانون مل ي�صدر حتى اللحظة.
ويف �ضوء هذا الت�أخري ،در�ست احلكومة اخليارات املتوافرة ،وكان عليها اتّخاذ قرار كونها بحاجة
مما حتدّده القاعدة الإثني ع�شر ّية ،ف�إما �أن تعود وتنفق كما ح�صل يف ال�سنوات
�إىل �أن تنفق �أكرث ّ
ال�سابقة على �أ�سا�س م�شروع موازنة ،مما يك ّر�س و�ضع ًا قائم ًا يعاك�س جوهر القانون والد�ستور� ،أو �أن
يتم ال�سعي �إىل التعجيل يف �إقرار م�شروع القانون ،وهو ما مل يكن م�ضمون ًا ،فا�ستق ّر الر�أي يف جمل�س
الوزراء على �أخذ �سلفات على �أ�سا�س م�شروع القانون هذا ،يف ظ ّل افرتا�ض حتمية �إقراره ،وبالتايل
تكون هذه ال�سلفات مغطاة الحق ًا مبوافقة جمل�س الن ّواب.
وب�سبب عدم �إقرار م�شروع القانون ،جل�أت الإدارة جمدّد ًا �إىل �إ�صدار �سلفة واحدة و�شاملة لعام
 2012مع م�شروع لتغطية نفقاتها .فعمدت �إىل تطبيق �آل ّية التدقيق الكاملة املعتمدة للموازنة يف �إطار
�سلفة واحدة جلميع الإدارات ،مبعنى �أنّ الإدارة التي ت�صرف من ال�سلفة �أ�صبحت تعقد النفقة وت�ص ّفيها
وت�صرفها وتدفعها ،عل ًما �أنّ الإجراءات املعتمدة يف �إنفاق ال�سلفات ال جتري عادة بهذا ال�شكل� ،إذ
ت�أخذها الإدارة وتت�ص ّرف بها قبل �سدادها الحق ًا.

ال�سعي لإ�صالح احل�سابات العامة
بالتوازي مع العودة �إىل و�ضع �شبه طبيعي ،وبانتظار احلل القانوين ال�صحيح ،عمدت الإدارة
املالية �إىل العمل على بناء ح�سابات عامة دقيقة لأول م ّرة يف تاريخ لبنان ،وي�ستغرق هذا اجلهد وقت ًا
طوي ًال ب�سبب الثغرات التي �شابت م�سك احل�سابات يف فرتة الت�سع ع�شرة �سنة املا�ضية.

الرقابة

للرقابة الب ّناءة دور �أ�سا�سي يف امل�ساهمة يف تر�شيد وحت�سني ا�ستعمال املال العام ،وهي عملية
دائمة م�ستم ّرة من �ش�أنها �أن ت�س ّهل املحا�سبة� .أما الإخالل بالرقابة فهو جرمية بحق الوطن لأن
القرارات التي تتخذ على �أ�س�س �ضعيفة ّ
وه�شة هي قرارات غري �صائبة ب�إمكانها �أن تك ّبد االقت�صاد
الوطني خ�سائر فادحة .تكمن �إذ ًا �أهمية الرقابة واملتابعة يف حتديد نقاط �ضعف ال�سيا�سات
املتبعة ويف ر�صد ال�سيا�سات اخلاطئة التي تك ّلف املال العام �أكرث بكثري من عمليات االختال�س.
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ّ

�إن �إ�صدار احل�سابات هو �أهم ما ميكن �أن ُيبنى عليه ،لأن هذه العملية مت ّكن الدولة من �إ�صالح
�إدارة املال العام ومراقبة �آليات العمل و�آليات ال�صرف ،وذلك لأن املحا�سبة العامة هي ال�صورة
ال�صحيحة التي تعك�س ما جرى فع ًال على الأر�ض .وعندما تت�ص ّرف احلكومة مبال ال�شعب فمن واجبها
�أن تكون �شفافة و�أن تتح ّمل م�س�ؤولياتها وبالتايل تُعلم املواطنني ماذا تفعل بهذا املال ،ف�ض ًال عن مت ّكنها
من �إدارته ب�شكل �أف�ضل يف امل�ستقبل �إذ �أنها تبني على اخلربات ال�سابقة.
ونوجز بالقول� ،إن �إ�صالح املالية العامة يبد�أ بالعودة �إىل موازنة تعقد بح�سب الأ�صول ،وحما�سبة
تف ّند �أب�سط التفا�صيل ومم�سوكة ب�شكل دقيق .وال ميكن لبلد يفتقد للحلقة الأخرية من مرحلة ا�ستعمال
ّ
وترت�شد م�صاريفه� ،أما النتائج املرتتبة عن عدم اال�ستقامة فهي وخيمة:
املال العام �أن ت�ستقيم �أموره
زيادة العجز ،قلة �إدراك وقلة رقابة .لذا ،يجب الإ�صرار على امل�ضي قدم ًا يف حت�ضري املوازنة واالنتهاء
من العمل عليها �ضمن املهل الد�ستورية ،و�إحالتها �إىل احلكومة قبل تاريخ � 08/31أما �إقرارها فيعود
لل�سلطات ال�سيا�سية .ويف هذا الإطار ف�إن عملية ت�صحيح اخللل الهائل الذي ح�صل يف عملية �إدارة املال
العام قائمة ،الأمر الذي خلق وعي ًا و�إدراك ًا ل�ضرورة وجود موازنة �صحيحة وحما�سبة عامة �صحيحة.
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العامة في لبنان
كوثر دارة
مديرة مشروع إصالح إدارة الموارد المالية في وزارة المالية اللبنانية

مقدمة
�شهدت ال�سنوات ال�سبع الأخرية �سجاالت كثرية حول مو�ضوع املوازنة العامة ،ال �سيما لناحية عدم
�إقرار املوازنات املعدّة خالل الفرتة  2012-2006من قبل ال�سلطة الت�شريعية ،ويف بع�ض الأحيان من قبل
ال�سلطة التنفيذية .ولعل هذا الأمر من ال�سوابق اخلطرية التي يجب تداركها وجت ّنب تكرارها .فاملوازنة
أهم وثيقة �سيا�سة عامة -يفرت�ض �أن ترتجم عملي ًا البيان الوزاري الذي
العامة بالن�سبة للحكومة هي � ّ
أهم ّ
�صك ت�شريعي يقر ّه جمل�س النواب ومي ّكنه من
تنال احلكومة الثقة الربملانية على �أ�سا�سه .كما �أنها � ّ
ّ
ال�صك ،ي�صبح العمل احلكومي بال ر�ؤية وا�ضحة،
مراقبة عمل احلكومة وتقييم �أدائها .ويف غياب هذا
كما تفقد الرقابة الربملانية الأ�س�س املرجعية التي تخ ّولها م�ساءلة احلكومة حول كيفية توزيع املوارد
و�سبل الإنفاق وتوفري اخلدمات العامة.
ويف ظل غياب قوانني املوازنات العامة يف ال�سنوات املا�ضية ،جل�أت احلكومات املتعاقبة �إىل الإنفاق
وجباية ال�ضرائب ،باال�ستناد �إىل تف�سري �أحكام قانونية ود�ستورية ترعى �إعداد وتنفيذ املوازنة العامة،
قد ال يتفق امل�ش ّرعون على �صالحية اال�ستناد �إليها .غري �أن القاعدة العامة والتي ال خالف عليها هي
تتم من دون
مب�سط� -أن جباية احلكومة لأموال املكلفني وكيفية �إنفاق هذه الأموال ال يجب �أن ّ
– بكالم ّ
ن�ص الد�ستور على
رقابة منتظمة ملن �أعطي حقّ الرقابة من قبل املواطنني� ،أي جمل�س النواب .وقد ّ
تن�ص املادة  81من الد�ستور على �أنه
هذا الأمر ب�شكل �صريح .ففيما يتعلق بفر�ض ال�ضرائب وجبايتها ّ
“تفر�ض ال�ضرائب العمومية وال يجوز �إحداث �ضريبة ما وجبايتها يف اجلمهورية اللبنانية �إال مبوجب
قانون �شامل تطبق �أحكامه على جميع الأرا�ضي اللبنانية دون ا�ستثناء”� .أما يف ما يتعلق بالنفقات فقد
ن�صت املادة  84على �أنه يف “كل �سنة يف بدء عقد ت�شرين الأول تقدّم احلكومة ملجل�س النواب موازنة
ّ
ً
ً
�شاملة نفقات الدولة ودخلها عن ال�سنة القادمة و ُيقرت ُع على املوازنة بندا بندا”.
وقد حدّد الد�ستور وب�شكل �صريح اال�ستثناء الوحيد الذي ميكن على �أ�سا�سه االنفاق واجلباية من
دون قانون موازنة عامة وهو فرتة ال ّ
تتخطى ال�شهر الواحد كما هو من�صو�ص عنه يف املادة  87من
يبت جمل�س النواب نهائي ًا يف �ش�أن م�شروع املوازنة قبل االنتهاء من العقد
الد�ستور حيث �أنه “�إذا مل ّ
ً
املعينّ لدر�سه ،فرئي�س اجلمهورية باالتفاق مع رئي�س احلكومة يدعو املجل�س فورا لعقد ا�ستثنائي ي�ستم ّر
بت نهائي ًا
لغاية نهاية �شهر كانون الثاين ملتابعة در�س املوازنة .و�إذا انق�ضى العقد اال�ستثنائي هذا ومل ُي ّ
يف م�شروع املوازنة ،فلمجل�س الوزراء �أن يتخذ قرار ًا ،ي�صدر بنا ًء عليه عن رئي�س اجلمهورية ،مر�سوم
يجعل مبوجبه امل�شروع بال�شكل الذي تقدّم به �إىل املجل�س مرعي ًا ومعمو ًال به .وال يجوز ملجل�س الوزراء
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رح على املجل�س قبل بداية عقده بخم�سة ع�شر
�أن ي�ستعمل هذا احلق �إال �إذا كان م�شروع املوازنة قد ُط َ
يوم ًا على الأقل .على �أنه يف مدّة العقد اال�ستثنائي املذكور تجُ بى ال�ضرائب والتكاليف والر�سوم واملكو�س
والعائدات الأخرى كما يف ال�سابق ،وت�ؤخذ ميزانية ال�سنة ال�سابقة �أ�سا�س ًا وي�ضاف �إليها ما ُف ِت َح بها من
االعتمادات الإ�ضافية الدائمة ،ويحذف منها ما �أ�سقط من االعتمادات الدائمة وت�أخذ احلكومة نفقات
�شهر كانون الثاين من ال�سنة اجلديدة على القاعدة االثني ع�شرية”.
�إن امل�شاكل املتعلقة باجناز قوانني املوازنات �أخذت ح ّيز ًا كبري ًا من ال�سجاالت املتعلقة باملالية
العامة ولفرتة طويلة ال ميكن ح�صرها بال�سنوات ال�سبع املا�ضية ،و�إمنا متتد على عقود من الزمن،
حيث �أن لبنان مل ي�شهد �إقرار ًا لقوانني املوازنة العامة يف
املهل املوازنة العامة بالن�سبة للحكومة هي �أه ّم وثيقة �سيا�سة
الد�ستورية والقانونية �إال يف �سنوات معدودة� .أما التحديث
القانوين عامة -يفرت�ض �أن ترتجم عملياً البيان الوزاري الذي تنال
والد�ستوري للأحكام التي تنظم حت�ضري
وتنفيذ املوازنات العامة ،احلكومة الثقة الربملانية على �أ�سا�سه .كما �أنها �أه ّم ّ
�صك
يتم البحث به
والتي تعود مبعظمها �إىل �أكرث من  50عام ًا ،فلم ّ
الرغم ت�شريعي يقر ّه جمل�س النواب ومي ّكنه من مراقبة عمل
ب�شكل �شامل ومو�ضوعي �إال يف حاالت خا�صة وقليلة .وعلى
والتنظيمية احلكومة وتقييم �أدائها
من �أن �أي حتديث على امل�ستويات الد�ستورية والقانونية
ال ميكن – ب�أي �شكل� -أن يتيح ح ًال مل�شكلة الت�أخر يف �إقرار املوازنات العامة �أو جلهة عدم �إقرارها،
فقد بات �ضرورة حتمية ملراعاة التغيريات التي طر�أت على م�ستوى �إدارة املالية العامة وعلى م�ستوى
الو�ضع االقت�صادي املايل العام.
وت�سعى وزارة املالية حالي ًا �إىل �إجراء تعديل قانوين جذري يف القوانني والأنظمة التي ترعى
حت�ضري وتنفيذ املوازنة العامة  -ال�سيما قانون املحا�سبة العمومية  -انطالق ًا من �أن القوانني احلالية
ال تن�سجم ب�شكل كامل مع االجتاهات اال�صالحية يف �إدارة املالية العامة التي ت�سعى وزارة املالية اىل
اعتمادها ،ال �سيما لناحية جعل املوازنة العامة �أكرث ان�سجام ًا مع الواقع املاكرو-اقت�صادي ولإ�ضفاء
مزيد من ال�شفافية على عمليات حت�ضري املوازنة وتنفيذها ،ولتعزيز �سبل امل�ساءلة املالية .وي�سعى هذا
التوجهات اجلديدة التي �سيحدّدها قانون نظام املوازنة ،انطالق ًا من نقاط ال�ضعف
البحث �إىل �شرح ّ
التي يعاين منها القانون احلايل.

الأ�سباب املوجبة لإ�صالح قانون املحا�سبة العمومية
�إن قانون املحا�سبة العمومية (مر�سوم رقم � - 14969صادر يف  )1963/12/30ي�ش ّكل � -إ�ضافة
اىل املواد الد�ستورية املتعلقة باملالية العامة -الركيزة الأ�سا�سية الناظمة لتح�ضري وتنفيذ املوازنة
العامة .ويعود تاريخ هذا القانون �إىل عام � 1963أي �إىل نحو  50عام ًا .وقد مت حت�ضري قانون 1963
ا�ستناد ًا �إىل �سل�سلة من املرا�سيم و�ضعت يف اخلم�سينيات ،والتي خ�ضعت لتعديالت ،و�أبرزها املر�سوم
الإ�شرتاعي رقم  .1959ويبدو �أن القانون املذكور قد ّمت و�ضعه على �أ�سا�س التوازن املايل الذي كان
�سائد ًا �آنذاك ،وكان مبني ًا على فر�ضية وجود مال االحتياط� .أما الآن ف�إن التوازن املايل مل يعد موجود ًا،
وبات حتمي ًا تعديل القانون مبا يتالءم وامل�ستجدات املالية واالقت�صادية احلا�صلة.
وقد طر�أ على هذا القانون عدد من التعديالت املحدودة خالل فرتات زمنية �سابقة غري �أن هذا
القانون مع تعديالته مل يعد يتما�شى مع الأ�ساليب احلديثة يف �إدارة املالية العامة .ويت�ألف القانون
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احلايل من  249مادة قانونية ،ترعى حت�ضري وتنفيذ املوازنة� ،إ�ضافة �إىل مواد قانونية ترعى تنظيم
ال�شراء احلكومي( .)1وينطوي القانون احلايل على درجة من عدم االن�سجام بني مواده املختلفة ،كما قد
يتناق�ض يف بع�ض مواده مع املواد الد�ستورية التي ترعى ال�ش�ؤون املالية العامة.

�إن قانون املحا�سبة العمومية (مر�سوم رقم
وال يقت�صر القانون احلايل على القواعد واملبادئ الأ�سا�سية لإدارة
� - 14969صادر يف  )1963/12/30ي�ش ّكل  -املالية العامة – كما يفرت�ض �أن يكون -بل يت�ضمن القواعد التنظيمية
�إ�ضافة اىل املواد الد�ستورية املتعلقة باملالية التف�صيلية ال�سيما تلك املتعلقة بتنفيذ املوازنة مما يعني �أن �أي حتديث
العامة -الركيزة الأ�سا�سية الناظمة لتح�ضري �أو تنظيم داخلي يف وزارة املالية يتطلب اللجوء �إىل تعديالت قانونية ،يف
وتنفيذ املوازنة العامة .ويعود تاريخ هذا حني �أن بع�ض التعديالت ال تتخطى كونها �إجراءات تنظيمية ميكن �أن تتخذ
القانون �إىل عام � 1963أي �إىل نحو  50عاما بقرار �أو مبر�سوم وزاري .وكمثال على التفاوت يف القيمة القانونية بني مواد
قانون املحا�سبة العمومية ميكن مقارنة املادة  3واملادة  165من القانون
تن�ص على �أن «املوازنة ّ
�صك ت�شريعي تُقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن �سنة
املذكور .فاملادة ّ 3
مقبلة ،وتجُ ا ُز مبوجبه اجلباية والإنفاق»� .إن هذه املادة تعد �ضمن الأطر العامة والأ�سا�سية الناظمة
فتن�ص على «�أنه مت�سك القيود �إجباري ًا باحلرب وال يجوز م�سكها
الدارة املالية العامة� .أما املادة ّ 165
بالر�صا�ص ،كما ال يجوز ّ
احلك �أو احل�شو �أو املحو� .».... ،إن هذه املادة هي مادة تف�صيلية وتنظيمية
يتم تغيريها عرب قرار �أو مر�سوم ،ولي�س عرب تعديل قانوين ،وهي ال تتجان�س من حيث القيمة
يجب �أن ّ
القانونية مع املادة  3املذكورة �أعاله.
الن�ص احلايل للقانون على تناق�ضات عدة بني مواده من جهة ،ومقارنة باملواد الد�ستورية
وينطوي ّ
املتعلقة باملالية العامة من جهة �أخرى .وميكن �إدراج بع�ض الأمثلة على التناق�ض فيما بني مواد القانون
املختلفة على ال�شكل التايل:
�أو ًال :تفا�صيل عر�ض املوازنة تفتقد �إىل التما�سك واملنهجية .فعلى �سبيل املثال ،تق�سم املادة  29من
خم�ص�صة لتغطية اجلزئني الأول
القانون الواردات �إىل جزئني ،الأول الذي يحتوي على واردات عادية ّ
والثاين من النفقات� ،أما الثاين فيحتوي على الواردات
ينطوي القانون احلايل على درجة من عدم االن�سجام بني
املخ�ص�صة لتمويل اجلزء “الثالث” .وقد �سقطت الإ�شارة
ّ
مواده املختلفة ،كما قد يتناق�ض يف بع�ض مواده مع املواد
�إىل “اجلزء الثالث” من النفقات يف املواد القانونية املتعلقة
الد�ستورية التي ترعى ال�ش�ؤون املالية العامة
بالنفقات .فعلى �سبيل املثال مل ت�شتمل املادة  114الناظمة
لتدوير النفقات �أية �إ�شارة �إىل اجلزء الثالث .يف ال�سياق عينه ميكن الإ�شارة �إىل مثال �أخر على عدم
تن�ص عليه املادتان  22و 24من القانون .فاملادة  22ت�ص ّنف “امل�شروع” يف تبويب
التما�سك وهو ما ّ
املوازنة على �أنه ف�صل� ،أما املادة  24فت�صنف “امل�شروع” على �أنه فقرة وهو تناق�ض جذري ال �سيما
عند نقل االعتمادات التي ال جتاز بني الف�صول ،بينما تجُ از بني الفقرات.
الن�ص القانوين تناق�ض ًا �صريح ًا حول ال�سلطة املكلفة بتدوير الإعتمادات خمتلفة :ت�شري املادة
ثانياً :يحمل ّ
 27من القانون -يف الفقرة الثالثة منها �إىل �أن تدوير االعتمادات من موازنة �سنة معينة �إىل موازنة ال�سنة
يتم �إال من خالل القانون� .أما املادة  114فقد �أعطت وزير املالية احلق يف �إجراء هذا التدبري.
التالية ال ّ
( )1يتم حالي ًا العمل على حت�ضري م�شروع قانون يرعى ال�شراء احلكومي واملناق�صات العامة من قبل مكتب وزير الدولة للإ�صالح الإداري.

18

نحو قانون جديد لتحضير الموازنة العامة في لبنان

ثالثاً� :إ�ضافة �إىل احتواء القانون على مواد ال تن�سجم مع هدفه الرئي�سي – وهو تنظيم حت�ضري وتنفيذ
املوازنة  -وهي املواد الناظمة لل�شراء احلكومي واملناق�صات العمومية ،يالحظ �أن القانون يفتقد �إىل
بع�ض االن�سيابية يف ال�شكل على الأقل .على �سبيل املثال ،يرد يف املقطع الثاين من املادة  25الواردة يف
“ف�صل النفقات” �أحكام تتعلق برد املبالغ امل�ستوفاة عن طريق اخلط�أ من قبل اخلزينة عرب اقتطاعها
من الإيرادات� .إن هذه الأحكام يجب �أن تدرج يف ف�صل الإيرادات ولي�س يف ف�صل النفقات.
�إ�ضافة �إىل عدم الو�ضوح والتناق�ضات بني املواد املختلفة يف القانون ،يوجد بع�ض التناق�ض ما بني املواد
القانونية الواردة يف القانون من جهة واملواد الد�ستورية من جهة �أخرى ،وال �سيما من الناحيتني التاليتني:
تن�ص املادة  84من الد�ستور على �أنه “ال يجوز
�أو ًال  -مبد�أ املوازنات �أو االعتمادات الإ�ضافيةّ :
للمجل�س (جمل�س النواب) يف خالل املناق�شة بامليزانية ومب�شاريع الإعتمادات الإ�ضافية �أو اال�ستثنائية
�أن يزيد الإعتمادات املقرتحة عليه يف م�شروع املوازنة �أو يف
ال يقت�صر القانون احلايل على القواعد واملبادئ
بقية امل�شاريع املذكورة �سواء �أكان ذلك ب�صورة تعديل
يدخله الأ�سا�سية لإدارة املالية العامة – كما يفرت�ض �أن
عليها �أو بطريقة االقرتاح .غري �أنه ميكنه بعد االنتهاء من
تلك يكون -بل يت�ضمن القواعد التنظيمية التف�صيلية
املناق�شة �أن يق ّرر بطريقة االقرتاح قوانني من �ش�أنها �إحداث
العمومية ال�سيما تلك املتعلقة بتنفيذ املوازنة مما يعني �أن �أي
نفقات جديدة� ”.أما املادة  19من قانون
املحا�سبةالنيابية بعد حتديث �أو تنظيم داخلي يف وزارة املالية يتطلب اللجوء
فقد �أجازت تعديل املوازنة يف املجل�س �أو يف اللجان
حيث ن�صت على �إىل تعديالت قانونية ،يف حني �أن بع�ض التعديالت ال
�أخذ ر�أي وزير املالية وموافقة جمل�س
الوزراء،املوازنة� ،أو ّ م�شاريع تتخطى كونها �إجراءات تنظيمية
�أنه “ال يجوز �إدخال �أي زيادة على م�شروع
االعتمادات الإ�ضافية ،خالل املناق�شة بها يف اللجنة النيابية املخت�صة ويف جمل�س النواب� ،إال بعد �أخذ
ر�أي وزارة املالية اخلطي وموافقة جمل�س الوزراء”.
ن�ص الد�ستور اللبناين يف املادة  86منه على �أن القاعدة الإثني
ثانياً  -القاعدة الإثني ع�شريةّ :
ع�شرية ت�ستخدم لناحية اجلباية والإنفاق خالل العقد اال�ستثنائي� -أي خالل �شهر كانون الثاين من
�سنة املوازنة� .أما املادة  60من قانون املحا�سبة العمومية ،فقد �أجازت ا�ستخدام القاعدة الإثني ع�شرية
خالل فرتات تتخطى �شهر كانون الثاين.
�إ�ضافة �إىل التناق�ضات املذكور �أعاله ،فان قانون املحا�سبة العمومية املعمول به حالي ًا يتّ�سم بعدم
الو�ضوح جلهة:
 .حت�ضري املوازنة ونطاقها و�شموليتها،
 .عدم وجود ربط بني الإطار املاكرو اقت�صادي/االقت�صاد الك ّلي والتوقعات املتو�سطة الأمد
واملوازنة العامة،
 .التدقيق الداخلي واخلارجي وعمليات قطع احل�ساب،
 .القواعد التي تراعي الت�أخري يف اعتماد م�شروع املوازنة وت�ؤمن ا�ستمرارية العمل يف الدولة.

االجتاهات اجلديدة يف قانون نظام املوازنة
�إن التناق�ضات القائمة يف القانون احلايل ،والتغريات يف مفاهيم �إدارة املالية العامة� ،إ�ضافة
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�إىل التطورات املاكرو-اقت�صادية التي باتت حتتّم حت�ضري املوازنة وتنفيذها باال�ستناد �إىل ر�ؤية
متو�سطة الأمد ،والأخذ يف االعتبار املوارد املالية املتاحة للدولة تقت�ضي �إعادة النظر يف الأ�صول
القانونية احلالية املتبعة لتح�ضري وتنفيذ املوازنة العامة مبا ي�ضفي مزيد ًا من ال�شفافية على عمليات
التح�ضري والتنفيذ ويع ّزز من �أ�صول امل�ساءلة املالية وي�ساعد احلكومة على االلتزام ب�أهداف مالية
ت�سهم يف حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي واملايل� .إن املبادئ الأ�سا�سية العامة التي �سيبنى عليها
القانون اجلديد هي:
 .ح�صر القانون بالقواعد والأطر الأ�سا�سية لإدارة املالية العامة واالبتعاد عن التفا�صيل
الإجرائية والتنظيمية.
 .احل ّد من التناق�ضات القائمة يف القانون احلايل �سواء ما بني مواده املختلفة من جهة ومع املواد
الد�ستورية من جهة �أخرى.
الن�ص وفق ًا للمفاهيم امل�ستجدة يف �إدارة املالية العامة ال �سيما جلهة ربط حت�ضري املوازنة
 .حتديث ّ
العامة بال�سيا�سة املاكرو-اقت�صادية.
بنا ًء على ذلكّ ،مت حت�ضري م�شروع قانون جديد يرعي حت�ضري املوازنة العامة ويقت�صر على
القواعد الرئي�سية املتّبعة .وال يتجاوز عدد مواده الـ 70مادة بعد �أن مت �إ�سقاط املواد القانونية التي
ترعى تنفيذ املوازنة والتي تُدرج �ضمن خانة الأمور التنظيمية التي ميكن مقاربتها عرب مرا�سيم �أو
تتم
قرارات .كما مت �إ�سقاط الأحكام القانونية الراعية لل�شراء العام واملناق�صات العمومية على �أن ّ
مقاربتها عرب قانون م�ستقل.
وفيما يلي االجتاهات الرئي�سية املعتمدة يف م�شروع القانون احلديث لنظام املوازنة يف لبنان:
�أ -و�ضع املوازنة �ضمن �إطار االقت�صاد الك ّلي ال�شامل:
يتم �ضمن ر�ؤية ماكرو اقت�صادية �شاملة،
ين�ص القانون اجلديد على �أن حت�ضري املوازنة يجب �أن ّ
ّ
ور�ؤية مالية متو�سطة املدى ،تت�ضمن �أهداف ًا مالية حمدّدة �أبرزها ن�سبة العجز ون�سبة املديونية �إىل
الناجت املحلي .وبذلك ي�صبح حت�ضري املوازنة مرتكز ًا ،ب�شكل تلقائي� ،إىل املوارد املتاحة ،فتحدّد نفقات
املوازنة ا�ستناد ًا �إىل الإيرادات املتوقعة و�إمكانيات التمويل ،ولي�س وفق ًا الحتياجات الإنفاق كما هو
الو�ضع ال�سائد حالي ًا.
ب� -ضبط الإنفاق من خارج املوازنة:
ين�ص عليه القانون يف هذا املجال هو �إعادة حتديد �أهداف �سلفات اخلزينة و�ضبطها
�إن �أبرز ما ّ
وو�ضعها يف �إطار املوازنة العامة.
ت -حت�سني �شمولية املوازنة:
وذلك عرب �إدخال قوانني الربامج املتعلقة بامل�شاريع اال�ستثمارية على املدى املتو�سط �ضمن �إطار
املوازنة العامة.
ث -حتديد وا�ضح ملفهوم املوازنة الإ�ضافية �أو الت�صحيحية:
وذلك عرب تعديل �شروط الت�صويت على املوازنة يف جمل�س النواب ،وذلك للح ّد من �أي �إنفاق
�إ�ضايف خارج املوازنة يف �إدارة املالية العامة مع تطور الإنفاق من خارج املوازنة.
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نحو قانون جديد لتحضير الموازنة العامة في لبنان

ج -حت�سني التخطيط املايل خالل ال�سنة املالية ملراعاة تو ّفر ال�سيولة:
وذلك عرب �إ�ضافة مرحلة و�ضع االعتمادات بت�ص ّرف الوزارات من قبل وزير املالية وذلك لتح�سني
�إدارة اخلزينة (املادة  54من قانون املحا�سبة العامة اقت�صرت هذه املراحل على �أربع هي  :عقد-
املوحد للخزينة لدى م�صرف لبنان.
ين�ص القانون على تطوير احل�ساب ّ
ت�صفية� -صرف ودفع) .كما ّ
ح -تكري�س مبد�أ �سنوية املوازنة:
وذلك عرب احل ّد من تدوير االعتمادات املعقودة وغري املعقودة و�إجازة تدوير النفقات اال�ستثمارية
�شرط �أال ي�ؤثر تدويرها على توازن املوازنة.
خ -حتديد حمتوى املوازنة ب�شكل دقيق ووا�ضح:
بحيث تت�ضمن تف�صي ًال للأبواب الرئي�سية لكل من النفقات والإيرادات .كما �أحل م�شروع القانون
اجلديد مفهوم موازنة الربامج يف حال ارت�أت احلكومة اعتمادها.
د -تعديل طريقة �إعداد املوازنة:
وذلك عرب �إ�ضافة عدد من املراحل ت�سبق البدء بتح�ضري املوازنة من قبل الوزارات املعنية وهي:
 -1و�ضع �إطار املوازنة ال�شامل املتو�سط الأمد،
 -2حت�ضري �أطر الإنفاق املتو�سطة الأمد من قبل الوزارات،
 -3حتديد ال�سقف الإجمايل للموازنة ا�ستناد ًا �إىل املوارد املالية املتاحة وتوزيعه على الوزارات
بح�سب الأطر املتو�سطة الأمد لهذه الوزارات،
 -4موافقة جمل�س الوزراء على ال�سقف الإجمايل وال�سقوف التف�صيلية للوزارات .كما �أ�ضاف
القانون اجلديد مرحلة �إر�سال تعميم املوازنة �
إىل و�ضعت وزارة املالية م�شروع قانون جديد يرعي حت�ضري
الوزارات ،وهو ما لي�س من�صو�ص ًا عليه ب�شكل
�صريح املوازنة العامة ويقت�صر على القواعد الرئي�سية امل ّتبعة.
يف القانون احلايل (املادة  13من قانون
املحا�سبة وال يتجاوز عدد مواده الـ 70مادة بعد �أن مت �إ�سقاط
تن�ص على �أن كل وزير ي�ضع م�شروع ًا
العمومية التي ّ
املالية) .املواد القانونية التي ترعى تنفيذ املوازنة والتي ُتدرج
بنفقات وزارته وفق ًا لأ�صول يحدّدها
وزير بالتزامن �ضمن خانة الأمور التنظيمية  ...كما مت �إ�سقاط الأحكام
ن�ص القانون على �أن ير�سل وزير
كما ّ
املاليةإىل جمل�س القانونية الراعية لل�شراء العام واملناق�صات العمومية على
مع حتويل املوازنة من قبل جمل�س الوزراء �
االقت�صادية والأو�ضاع �أن تت ّم مقاربتها عرب قانون م�ستقل
النواب قانون ًا يف�صل فيه احلالة
املالية العامة وامل�ؤ�شرات التي مت حت�ضري املوازنة على �أ�سا�سها.
ذ� -إلغاء التناق�ضات القائمة مع املواد الد�ستورية:
وذلك عرب الإ�شارة الوا�ضحة يف م�شروع القانون اجلديد �إىل املواد  83و  84و  85من الد�ستور
املتعلقة باعتماد و�إعداد املوازنة.
ر -حتديد مفهوم االعتماد الإ�ضايف:
(وذلك يف املادة  )5الذي ال يفتح �إال يف �إطار املوازنات الإ�ضافية� ،أو من قبل رئي�س اجلمهورية
عندما تربز ال�ضرورة لنفقات عاجلة ب�سبب ظروف طارئة وم�ستعجلة (املادة  85من الد�ستور) مما
يلغي ما ورد يف املادة  11من القانون احلايل ب�أن االعتمادات الإ�ضافية على نوعني ،النوع الأول
اعتمادات تكميلية تفتح ملواجهة نق�ص بند معني ،والنوع الثاين اعتمادات �أ�سا�سية.
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كوثر دارة

ن�ص عليه الد�ستور من �أن ا�ستعمال القاعدة الإثني ع�شرية يقت�صر فقط على نفقات
ّ  تكري�س ما-ز
ً
. من الد�ستور86 �شهر كانون الثاين وذلك وفقا للمادة
 من قانون املحا�سبة12  عدم ال�سماح بفتح اعتمادات يف موازنة ما قبل ت�صديقها (املادة-�س
. من الد�ستور84 ن�ص املادة
ّ العمومية) لأنها تتناق�ض مع

)1( ال�شكل رقم

مراحل �إعداد املوازنة (احلالية واملقرتحة) واملهل املحددة
óeC’G §°SƒàŸG πeÉ°ûdG áfRGƒŸG QÉWEG ™°Vh
(áMÎ≤e á∏Môe)
äGQGRƒ∏d πLC’G á£°SƒàŸG ¥ÉØfE’G ôWCG Ò°†–
(áMÎ≤e á∏Môe)
ÊÉãdG ¿ƒfÉc ájÉ¡f πÑb

óeC’G á£°SƒàŸG áfRGƒŸG QÉWEG á©LGôe
(áMÎ≤e á∏Môe)
¬©jRƒJh á«dÉŸG ôjRh πÑb øe áfRGƒª∏d ‹ÉªLE’G ∞≤°ùdG ójó–
óeC’G á£°SƒàŸG ¥ÉØfE’G ôWCG ¤EG GOÉæà°SG äGQGRƒdG ≈∏Y
(áMÎ≤e á∏Môe)

•ÉÑ°T ôNGhCG πÑb

É¡«∏Y á≤aGƒª∏d AGQRƒdG ¢ù∏› ¤EG ±ƒ≤°ùdG ∫É°SQEG
(áMÎ≤e á∏Môe)

¿É°ù«f 15 ájÉ¨d ¿É°ù«f 1 øe

áfRGƒŸG º«ª©J á«dÉŸG ôjRh π°Sôj
IQGRh πµd ‹ÉªLE’G ∞≤°ùdG +

QÉjCG ôNBG πÑb

É¡àfRGƒe ´hô°ûe IQGRƒdG π°SôJ
çóëŸG óeC’G §°SƒàŸG ¥ÉØfE’G QÉWEG +

Rƒ“ 31 ájÉ¨d ¿GôjõM 1 øe

äGQGRƒdG ™e É¡à©LGôeh áfRGƒŸG ΩÉbQCG á°ûbÉæe
áfRGƒŸG ájôjóe ‘ á«æ©ŸG

∫ƒ∏jCG ∫hCG πÑb

ôjô≤J + AGQRƒdG ¢ù∏› ¤EG áfRGƒŸG ´hô°ûe á«dÉŸG ôjRh Ωó≤j
áfRGƒŸG ΩÉbQCG Qƒ£Jh áHƒ∏£ŸG äGOÉªàY’G ¬«a π∏ëj

∫hC’G øjô°ûJ ô¡°T IQhO ájGóH πÑb
ÊÉãdG øjô°ûJ ∫hCG πÑb

¢ù∏› ¤EG áfRGƒŸG ¿ƒfÉb ´hô°ûe AGQRƒdG ¢ù∏› ™aôj
(Qƒà°SódG øe 83 IOÉŸG ≥ah) ÜGƒædG
øY Ó°üØe Gôjô≤J ÜGƒædG ¢ù∏› ¤EG á«dÉŸG ôjRh Ωó≤j
áeƒµ◊G äÉ¡LƒJ øYh ó∏ÑdG ‘ á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’G ádÉ◊G

يتم العمل على حتديث الإطار القانوين الناظم لتح�ضري املوازنة من خالل م�شروع امل�ساعدة الطارئة
ّ *
 وبالتعاون مع مديرية،) املمول من البنك الدويلEFMIS( لإ�صالح �إدارة املوارد املالية يف وزارة املالية
.املوازنة ومراقبة عقد النفقات وبالت�شاور مع كافة املديريات يف مديرية املالية العامة
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transactions financières exécutées durant l’année dont l’exécution du budget. Du
fait que les transactions ne sont pas réalisées dans le même temps, ceci entraine
qu’il existe normalement des écarts justifiés entre les montants de la comptabilité
budgétaire et les montants des comptes de la comptabilité du Trésor correspondante
et donc dans le compte de gestion, ceci nécessitant une situation de réconciliation.

la vérification des comptes
Les procédures énoncées par la loi de la comptabilité publique de contrôle de
l’exécution du budget posent un problème de faisabilité quant au calendrier. En effet,
elle précise que les comptes budgétaires sont adressés par le Ministère des Finances
à la Cour des comptes au plus tard avant le 15 août et que le compte de gestion est
adressé avant le 1er septembre. Par ailleurs le Gouvernement adresse le projet de loi
relatif à la clôture des comptes avant le 1er novembre.
La Cour des comptes a-t-elle la possibilité d’établir les déclarations de conformité
dans les délais proposés à savoir deux mois et demi pour la comptabilité budgétaire
et deux mois pour le compte de gestion? En effet pour l’ensemble des opérations

Les procédures énoncées par la
loi de la comptabilité publique
de contrôle de l’exécution du
budget posent un problème de
faisabilité quant au calendrier

budgétaires, la Cour doit s’assurer de la justification des
opérations financières dans leur légalité et régularité, car la
Direction de la comptabilité publique n’a pas pour objectif
d’effectuer le travail de vérification de la Cour des comptes,
mais d’effectuer un travail de consolidation des données.

De plus le rôle de la Chambre n’est pas précisé. La Constitution parlant d’adoption,
le Parlement doit-il effectué lui aussi des vérifications ou bien les déclarations de
conformité sont suffisantes pour permettre d’adopter sans délais, la loi de clôture des
comptes, sachant que dans le même temps se déroule les discussions budgétaires. Ceci
est différent dans d’autres pays où la nature de la loi de règlement est différente, car
dans ces pays, c’est une loi de constatation et non d’ adoption, permettant ainsi aux
organes de contrôle de pouvoir vérifier de façon approfondie l’ exécution des opérations
budgétaires et financières de l’ Etat dans des délais adéquats.
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la comptabilité du trésor
La comptabilité du Trésor ou comptabilité générale de l’Etat donne des informations
sur l’exécution des opérations financières du gouvernement que cela soit lié à des
opérations budgétaires ou des opérations de trésorerie. Cette comptabilité suit les
règles précisées dans le décret relatif à la comptabilité de l’Etat de 1997 basée sur le Plan
comptable libanais.
Cette comptabilité informe sur l’exécution financière du budget, sur l’évolution de
l’actif et du passif de l’Etat comme la gestion des créances et des dettes de l’Etat, les
immobilisations, les restes à recouvrer, les restes à payer…

les relations entre les comptabilités
Si la comptabilité budgétaire est une comptabilité d’enregistrement “d’état”, il n’en
est pas de même de la comptabilité du Trésor qui enregistre des transactions financières
ayant dans la plupart des cas, des répercussions sur le bilan de l’Etat.
L’article 8 précise que les recettes et les dépense sont enregistrées dans les comptes
budgétaires durant l’année où elles sont réellement recouvrées ou payées. Ceci entraine
des incohérences entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité du Trésor, voire
dans la comptabilité budgétaire elle-même, dans la
mesure où un engagement peut être enregistré dans
une année donnée et le paiement effectué sur une
année budgétaire postérieure pour une même ligne
budgétaire. Ces problèmes de cohérence devront
être réglés dans la réforme de la loi.

Dans la situation actuelle,
l’enregistrement des paiements pose
problème, dans la mesure où les
ministères n’ont pas connaissance
des informations sur le paiement réel
concernant leurs opérations

le contenu de la loi de clôture des comptes
Compte tenu de ce qui précède et selon l’article 195 l’on peut considérer que les
documents relatifs à la clôture des comptes sont d’une part la situation de la comptabilité
budgétaire relative au budget donné et d’ autre part le compte de gestion correspondant
à l’année calendaire du budget concerné permettant de déterminer comment le budget
a été exécuté financièrement.
Le compte budgétaire global doit présenter dans la même forme que le budget
autorisé par la Chambre, les montants relatifs aux engagements, ordonnancements
et paiements, tandis que le compte de gestion doit présenter

l’ensemble des
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déclaration de conformité de chacun des comptes qui lui sont soumis étayés par les
pièces justificatives prévues par les lois et règlements.
L’article 54 mentionne que les déclarations de conformité sont notifiées au président
de la chambre des députés à l’effet d’être distribuées aux membres de la Chambre, au
Ministre des Finances si elles reviennent aux comptes du budget général et des budgets
annexes et à tout autre budget soumis à l’approbation du pouvoir législatif.

les problèmes posés

.
.

Des questions importantes se posent dans un tel contexte :
De quels comptes il est fait mention ?
Quelle est la faisabilité de contrôler les comptes dans les délais prévus par la Constitution?

les systèmes de comptabilité de l’etat
La comptabilité de l’Etat telle que formulée dans la loi sur la comptabilité publique
de 1963 comprend deux sous ensembles : une comptabilité budgétaire tenue par les
ministères et le Ministère des Finances qui est visée dans l’article 119 et une comptabilité
financière ou comptabilité générale tenue par les comptables qui est prévue dans les
articles 8 et 163.

la comptabilité budgétaire
La comptabilité budgétaire a pour objectif d’informer sur l’exécution budgétaire et
ses différentes phases: l’engagement, l’ordonnancement et le paiement et permet de
vérifier la conformité des opérations par rapport à l’autorisation budgétaire.
Cette comptabilité doit être tenue par ministère et par ligne budgétaire. Ceci est
valable à la fois pour les dépenses et pour les recettes.
En fin d’année, la comptabilité budgétaire rend compte de l’exécution des
autorisations accordées au gouvernement par le parlement.
Dans la situation actuelle, l’enregistrement des paiements pose problème, dans la
mesure où les ministères n’ont pas connaissance des informations sur le paiement réel
concernant leurs opérations, qui peut être différé pour cause de problème de trésorerie
et être enregistré dans une autre année calendaire.
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Parlement de l’exécution du budget était inadéquat.(1),(2)
A l’époque (fin des années 1920), des discussions étaient en cours pour revoir
totalement le système et il est surprenant que le texte de la Constitution Libanaise(3)
propose dans son article 87 la production d’un compte définitif de l’administration des
finances qui est un ensemble complexe à produire et à examiner par la Chambre et qui
n’ était pas satisfaisant en France.

la loi sur la comptabilité publique
Le décret loi sur la comptabilité publique de 1963, dans son article 197, précise que
le Gouvernement doit présenter à la Chambre, le projet de loi relative à la clôture des
comptes du budget avant le premier novembre de l’année qui suit celle du budget de
l’année considérée. L’article 213 de cette même loi mentionne : au
projet de loi concernant la clôture des comptes est annexée la liste
ou figure les avances accordées conformément à l’article 203 de la
présente loi et les recouvrements durant l’année courante.
Dans ce décret loi de 1963, la loi de clôture des comptes est
présentée très succinctement et son contenu n’est pas décrit.

il est surprenant que le texte
de la Constitution Libanaise
propose dans son article 87
la production d’un compte
définitif de l’administration
des finances qui est un
ensemble complexe à produire

L’article 195 en revanche précise les documents à produire à la Cour des comptes:
l’arrêté des comptes du budget et le compte de gestion général.

la loi organisant la cour des comptes
La loi organisant la Cour des comptes précise dans son article 45 que la Cour exerce
un contrôle administratif sur les formalités financières et leurs résultats généraux de
l’engagement jusqu’à leur exécution finale et leur inscription en compte.
Les résultats du contrôle administratif a posteriori font l’objet d’un rapport annuel
et de rapports spéciaux.
Par ailleurs l’article 53 indique que la Cour fait paraitre chaque année, une
(1) A cette époque régnait :
– le désordre dans les comptes de l’Etat,
– des retards inacceptables dans la reddition des comptes définitifs,
– le désintérêt pour la loi de règlement,
– les retards dans la publication du rapport public de la Cour des comptes,
– la confusion, la complication et l’embrouillamini général des comptabilités et
– en résumé, l’obscurité comptable et budgétaire des finances de l’Etat
(2) Rapport Lacerie (1935)
(3) Ecrite en partie par des juristes français
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عملية قطع الحساب في لبنان

يتناول هذا املقال مو�ضوع قطع ح�ساب املوازنة اللبنانية ،ويعر�ض لأهم امل�شاكل التي تواجه
عملية �إقرار قطع احل�ساب بد ًءا من �إ�شكالية ازدواجية احل�سابات وو�صو ًال �إىل املهل التي يرعاها
الد�ستور .كما �أنه ي�ستعيد جميع املواد الد�ستورية والقانونية التي حتدّد ماهية و�آلية عمل قطع
احل�ساب و�إطار عمل كل من ديوان املحا�سبة وجمل�س النواب.
الن�ص ،يعالج الكاتب دومينيك بوليه امل�ست�شار الدويل يف �ش�ؤون
يف الق�سم الأكرب من ّ
املوازنة العامة ،وهو �أحد اخلرباء الدوليني البارزين الذين واكبوا م�شاريع تطوير املالية العامة يف
لبنان منذ ت�سعينيات القرن املا�ضي ،وقدموا امل�ساندة التقنية يف �إطار تنفيذ م�شروع الإ�صالحات
املالية الطارئة يف وزارة املالية منذ عام  ،2010م�شكلة تعدد احل�سابات وت�أثريها ال�سلبي على
قطع احل�ساب .فيبد�أ بتف�سري الفرق بني احل�ساب الإداري وح�ساب املهمة لي�ستنتج �أن الفوارق
الناجتة عن تعدد احل�سابات حتتّم ،على القائمني على عملية قطع احل�ساب ،جمهود ًا �إ�ضافي ًا من
�أجل �إيجاد ح ّل من �ش�أنه �أن يح ّقق التجان�س بني احل�سابني.
�أما قي الق�سم الأخري ،فيتط ّرق الكاتب �إىل املهل الد�ستورية املعمول بها من �أجل �إقرار قطع
احل�ساب والتي ي�شوبها ق�صر عامل الوقت الذي يعيق جمل�س النواب من الدرا�سة املع ّمقة قبل
املبا�شرة ب�إقرار املوازنة.

la constitution
La Constitution édicte dans son article 87 que le compte de l’administration des
finances pour l’exercice clos doit être soumis à la Chambre et approuvé avant la
promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère.
Cet article date de 1927 et semble se référer au système français.
Cependant il est étonnant de constater une telle proposition alors que dans ces
mêmes années, en France il était constaté que le système utilisé pour l’examen par le
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قاض في ديوان المحاسبة  -بيروت
ٍ

للمواطنني احلق يف الإطالع امل�ستمر على ما فعلته احلكومة ب�أموالهم ،ح ٌق �أ�سا�سي متف ٌق عليه،
لكن تطبيقه مرتبط بو�سائل و�آليات عمل لي�س �أقلها احل�ساب اخلتامي للموازنة �أو ما ي�سمى عندنا بقطع
ح�ساب املوازنة ،وهو يبتدئ بطبيعة احلال ب�إعداد املوازنة وب�إبراز الت�صنيف املعتمد فيها ،وبتحديد
مدى اعتماد موازنة من هذا النوع تربط الأهداف بالنتائج ،لت�أتي احل�سابات معبرّ ة بالأرقام عن مدى
حتقيق �أف�ضل النتائج الإقت�صادية والإجتماعية املمكنة للإنفاق يف �ضوء الأهداف املر�سومة.
عمل :جملة ترتدّد بكرثة ،فهل قطع احل�ساب
لي�ست املوازنة �أرقام ًا فقط ،بل هي خطط ًا
وبرامج ٍ
َ
تعبري عن التقدّم باخلطط� ،أم هو متمثل يف �أرقام املوازنة التي ّمت تنفيذها؟
�س�ؤال منطقي واجلواب يكمن يف مدى تعبري املوازنة عن اخلطط ومدى �شفافيتها و�شموليتها
وتنظيمها ،ويف مدى ارتباط � -أو يف تكامل االرتباط  -بني املوازنة وقطع ح�سابها ،كالم يبدو للوهلة
االوىل نظري ًا يف لبنان على �ضوء اعتماد موازنة �إدارية ال تظهر الربامج والأهداف وبالتايل يقت�صر
قطع احل�ساب فيها على �أرقام املوازنة وما ّمت تنفيذه منها.

�أو ًال :يف الأ�سا�س واملهل
ووفق القوانني املرعية الإجراء ،يتم �إقرار قطع احل�ساب بقانون �صادر عن جمل�س النواب ،وهو
ي�ش ّكل الرقابة املالية الأ�سا�سية التي ميار�سها جمل�س النواب على احلكومة ،وب�سبب �صعوبة وتقنية قطع
ن�شئت الأجهزة العليا
احل�ساب يتع ّذر على املجل�س تدقيقه وو�ضع مالحظات ونقا�شات عليه .لذلك �أُ ِ
للرقابة ،و ُربط دورها الأ�سا�سي مب�ساعدة جمل�س النواب يف الرقابة على احلكومة ،وهذا ما ح�صل يف
لبنان حيث ورد يف املادة  87من الد�ستور ما يلي:
“�إنّ ح�سابات الإدارة املالية النهائية لكل �سنة يجب �أن تعر�ض على املجل�س ليوافق عليها قبل ن�شر
موازنة ال�سنة الثانية التي تلي تلك ال�سنة .و�سيو�ضع قانون خا�ص لت�شكيل ديوان املحا�سبات”.
ال يقت�صر دور الأجهزة العليا للرقابة ( ديوان املحا�سبة يف لبنان) على معاونة جمل�س النواب
أنواع كثرية من الرقابة ،ويجب على هذه الأجهزة �أن تن�سج عالقات جيدة مع
بل يتجاوز ذلك اىل � ٍ
ال�سلطة التنفيذية �أي�ض ًا.
�إن ما تقدّم ال يعني �إحلاق جهاز الرقابة رئا�سي ًا وت�سل�سلي ًا مبجل�س النواب �أو ت�أثره بالقرارات
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التنفيذية ،بل يقت�ضي دوم ًا �إبقاء هذا اجلهاز م�ستق ًال ،وحمافظ ًا على طابع احليادية يف عمله ،ومبتعد ًا
ك ّل البعد عن التح ّيز ال�سيا�سي.
�إن هذا الربط بني الديوان وجمل�س النواب يظهر مدى ت�أ ّثر الرقابة اجليدة بالعالقة
ال�سائدة بني امل�ؤ�س�ستني من جهة ،ومبدى تو ّفر الإمكانيات و�آليات العمل املتاحة للديوان ملمار�سة
مهامه و�إال يبقى قطع احل�ساب (كما هي احلال يف الكثري من البلدان) بيان ًا حكومي ًا غري مدقق
لدى الديوان واملجل�س.

.
.

.
.
.
.

لناحية العالقة :قد ي�ضع الديوان تقارير ومالحظات حول البيانات املالية �أو حول قطاعات
معينة ،ولكنها تبقى من دون قيمة �أو �أثر �إذا مل يتبناها املجل�س ويعطيها املدى التنفيذي :مناق�شتها
و�إلزام احلكومة بها لتنفيذها خالل وقت معني من ّثم العودة ملحا�سبتها بعد ذلك.
لناحية الإمكانيات :يقت�ضي توفر االمكانيات املالية والب�شرية للديوان ،بالإ�ضافة اىل الوقت
الالزم لإمتام التدقيق وار�سال التقارير �إىل املجل�س ،ويقت�ضي �أن تكون الإمكانيات غري واقعة
حتت �إمرة �أو ت�صرف جهة يراقبها الديوان.
�إذا �أهملنا كافة اجلوانب وتناولنا الإطار الزمني لعمل ديوان املحا�سبة جند ما يلي:
تر�سل ح�سابات مهمة حمت�سبي املالية واجلمارك املركزيني �إىل ديوان املحا�سبة قبل  31متوز ()7
من ال�سنة التالية ل�سنة احل�ساب.
يودع مدير املحا�سبة ديوان املحا�سبة ح�ساب املهمة العام قبل �أول �أيلول (.)9
تنظم مديرية املحا�سبة العامة احل�ساب الإداري العام وقطع ح�ساب املوازنة وتر�سلهما �إىل ديوان
املحا�سبة قبل� /١٥أب (  )8من ال�سنة التالية ل�سنة احل�ساب.
جمل�س النواب ،وهي املهلة
�أمام الديوان مهلة حتى  15ت�شرين الأول (  )10فقط لإيداع تقاريره
َ
جمل�س النواب واملعبرّ عنها بداية عقد ت�شرين الأول.
الد�ستورية املحددة للحكومة لإيداع املوازنة
َ

�إن �أول ما يت�ضح مما �سبق هو ق�صر املهلة املعطاة للديوان وملجل�س النواب لدر�س قطع احل�ساب مع
متوجب قبل ن�شر موازنة ال�سنة التالية ،و�أن هذا الواقع يرتب �إقرار ًا �شكلي ًا لهذا البيان
العلم ب�أن �إقراره ّ
مع االحتفاظ باملالحظات التي قد يبديها ديوان املحا�سبة عليه.

للمواطنني احلق يف الإطالع امل�ستمر على ما فعلته
احلكومة ب�أموالهم  ...لكن تطبيقه مرتبط بو�سائل
و�آليات عمل لي�س �أقلها احل�ساب اخلتامي للموازنة
�أو ما ي�سمى عندنا بقطع ح�ساب املوازنة

�إن املهلة الكافية لدر�س املوازنة والبيانات املالية تعترب من
الأ�س�س املهمة لإجراء رقابة ف ّعالة وجمدية على عمليات املوازنة،
وت�ؤدي �إىل ال�شفافية املطلوبة يف املالية العامة ،وهذا ما ت�ؤكده
معايري منظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية (  ، )OECDوهو ما
()1
يتكرر يف �أدلة الرقابة املالية مثل دليل الرقابة الربملانية ويف �إعالنات الإنتو�ساي .
يف هذا الإطار نذكر ان ُبلدان ًا كثرية اعتمدت مه ًال قريبة من تلك املطبقة يف لبنان ،بينما اعتمدت
دول �أخرى مه ًال �أخرى مثل م�صر حيث تُق َّدم املوازنة اىل جمل�س ال�شعب قبل بداية ال�سنة بثالثة �أ�شهر،
ويقدّم احل�ساب اخلتامي خالل �ستة �أ�شهر من نهاية ال�سنة ،ويقدّم اجلهاز املركزي للح�سابات تقريره
عن احل�سابات املقدّمة �إليه خالل �شهرين من ورودها �إليه.

(� )1إن �إعالنات الإنتو�ساي هي مقررات ت�صدر عن اجتماعات الهيئات العليا للرقابة املالية يف العامل ،مثل �إعالن ليما  1977و�إعالن املك�سيك .2007
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ثانياً :يف ما ميكن �أن يظهر يف قطع احل�ساب
�إذا كان الأمر كما تقدم ،ال بد من القول ب�أن قطع احل�ساب يقت�صر على ح�سابات ما ّمت تطبيقه،
وهو ي�أتي مت�أخر ًا �أو من دون �إعطاء املهلة الكافية لدرا�سته ،ولكنه مع ذلك ميكن �أن ي�ش ّكل م�ستند ًا
�أ�سا�سي ًا ي�سهم يف بيان ما يلي:
 .التطابق بني التقدير يف النفقات والإيرادات والواقع املن ّفذ :ويف ذلك قراءة وحتليل مايل
واقت�صادي للو�ضع املايل الفعلي للدولة.
 .بيان العجز الفعلي.
 .انتظام العمليات املالية وم�شروعيتها.
 .الإيرادات املح�ص ّلة فعلي ًا ومدى التزام وجدّية الإدارة بجباية الإيرادات.
 .النفقات امل�صروفة فعلي ًا وتظهري ن�شاط الدولة وتركيزها القطاعي.
تقني ًا ،يجب �أن ينظر ديوان املحا�سبة يف احل�سابات ويدر�سها على ثالثة م�ستويات:

.
.
.

الرقابة على النواحي القانونية� ،أي التثبت من نظامية وانطباق �أعمال ال�سلطة التنفيذية على
القوانني والأنظمة املرعية الإجراء :الرقابة على امل�شروعية.
التدقيق يف �صحة احل�سابات والنظر يف مدى ت�شكيلها م�صدر ًا وا�ضح ًا و�أمين ًا لعمليات الدولة
املالية :تدقيق احل�سابات.
التثبت من بلوغ النتائج املرجوة بكلفة منا�سبة وكفاءة وفعالية :الرقابة على الأداء.
ويف احلقيقة ،فالرقابة متار�س على امل�ستوى الأول ،وب�شكل خجول على امل�ستويني الثاين والثالث.

ثالثاً :يف واقع احل�سابات الأخرية
�أر�سلت مديرية املحا�سبة العامة يف وزارة املال قطع ح�سابات ال�سنوات  2005و 2006و،2007
�إن �أول ما يت�ضح مما �سبق هو ق�صر املهلة املعطاة واعترب ديوان املحا�سبة �أن قطع ح�ساب املوازنة مرتبط ع�ضوي ًا
للديوان وملجل�س النواب لدر�س قطع احل�ساب مع العلم بح�ساب امله ّمة ،و�أنَّ عدم قيام وزارة املال ب�إر�سال ح�سابات
متوجب قبل ن�شر موازنة ال�سنة التالية ،املهمة �إىل ديوان املحا�سبة منذ �سنة  ،2001حال عملي ًا دون
ب�أن �إقراره ّ
ً
ً
و�أن هذا الواقع يرتب �إقراراً �شكليا لهذا البيان متكن الديوان من تدقيق قطع ح�سابات املوازنة وفقا للأ�صول.
وبتاريخ � 2012/3/26أودع مدير املحا�سبة العامة بالتكليف ديوانَ املحا�سبة قطوعات ح�سابات
�سجل
املوازنة العامة واملوازنات امللحقة واحل�ساب الإداري العام للأعوام  2009 ،2008و ،2010وقد ّ
الديوان عليها مالحظات عديدة منها:
� .إن ح�سابات مهمة حمت�سب املالية املركزي مل تر�سل منذ عام  ،2001وبالتايل يتعذر تدقيق قطع
احل�ساب والبت النهائي يف نتائجه مبعزل عن ح�ساب املهمة بالنظر للعالقة الوثيقة بني احل�سابني.
� .إن احل�سابات التي �أر�سلت �إىل ديوان املحا�سبة لي�ست نهائية و�إمنا تبقى خا�ضعة للتعديل والت�صحيح
تبع ًا لنتائج عمليات التدقيق التي ما زالت م�ستمرة ،ما يجعلها يف حالتها الراهنة غري متفقة مع
موجبات املر�سوم  ، 65/3373وبالتايل غري قابلة للتدقيق من قبل ديوان املحا�سبة.
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.
.
.

واملح�صلة الواردة يف بيانات اخلزينة ال تعك�س الو�ضعية احلقيقية
�إن قيم الواردات املحققة
ّ
لواردات الدولة يف �ضوء عدم ت�سجيل هبات �أعطيت لها.
عدم وجود مطابقة بني احل�ساب الإداري بعد التعديالت التي وردت عليه وبني ح�ساب املهمة ال�سنوي.
�إن قطع احل�ساب جاء وفق ًا لواقع احل�سابات وما ي�شوبها من مغالطات والتي جتري معاجلتها حالي ًا
�ضمن ور�شة �إعادة تدقيق ح�سابات الأعوام املمتدة من عام  1993لغاية عام .2010
وبنا ًء على ما تقدّم ،ق ّرر الديوان �إعادة احل�سابات اىل م�صدرها لإعادة تنظيمها وفق ًا للأ�صول.
هذا منوذج ع ّما يجري يف هذا الإطار ،وهو يدل على حماوالت

جتري ملعاجلة احل�سابات على �صعيد وزارة املال وديوان املحا�سبة ،يقت�ضي �أن يقوم ديوان املحا�سبة بالتدقيق
ويف هذا الوقت تبقى الدولة من دون موازنة ،وتط ّبق قواعد �إنفاق الالزم وو�ضع تقارير مت ّكن جمل�س النواب من
مناق�شة قطع احل�ساب وو�ضع مالحظات �أو
جديدة تتجاوز القاعدة الإثني ع�شرية وغريها.
تعديالت على م�شروع املوازنة قبل �إقراره
يف اخلال�صة
�إن قطع ح�ساب املوازنة يرتبط بح�ساب امله ّمة ،ويقت�ضي العمل على �ضبط القيود فيهما و�إعدادهما
وفق ًا للأ�صول و�إيداعهما دوري ًا ديوان املحا�سبة.
ومن جهة ثانية يجب تعزيز التدقيق الداخلي لدى وزارة املال لتمكني الرقابة اخلارجية من
القيام بدورها.
ويقت�ضي �أن يقوم ديوان املحا�سبة بالتدقيق الالزم وو�ضع تقارير مت ّكن جمل�س النواب من مناق�شة
قطع احل�ساب وو�ضع مالحظات �أو تعديالت على م�شروع املوازنة قبل �إقراره.
وتبقى �ضرورة �إقامة الرقابة على الأداء لننتقل من موازنة عادية �إىل ربط الأهداف بالنتائج
ولت�أمني اخلدمة العامة للمواطنني بتكلفة �أقل وبقيمة �أكرب وبفاعلية �أكرث جدوى.
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التح ُّول إلى موازنة البرامج واألداء
أهمية
َ
بسام وهبه
ّ
قاض  -المدعي العام لدى ديوان المحاسبة باإلنابة  -بيروت
ٍ

مـقدمة
َ�شهِ دَ ت املوازنات العامة ملختلف دول العامل تط ُّورات بالغة الأهمية ،منذ ما بعد احلرب العاملية
الثانية وحتى اليوم ،بحيث �أ�صبحت ت�ش ِّكل و�سيلة ف َّعالة ترتكز عليها احلكومات لبلورة برامج التخطيط
وم�شاريع التنمية ودرء خماطر التقلبات االقت�صادية واالجتماعية على امل�ستوى الوطني العام .وقد
�أ َّدت هذه التط ُّورات� ،إىل �إجراء تغيريات ُبنيوية متعاقبة طالت ُمك ِّونات املوازنة وحمتوياتها وطريقة
تبويبها ونقلتها من موازنة بنود �إىل موازنة �أداء ،قائمة على وظائف ومه َّمات ،حم َّددة ووا�ضحة،
يجري تنفيذها عرب الربامج والأن�شطة احلكومية املختلفة .كما �أنها �أ َّدت �إىل تغيري الأ�ساليب
بعدد من
والتقنيات املعتمدة يف �إعداد املوازنة وتنفيذها والرقابة عليها ،وذلك من خالل َربطها ٍ
ال�ضوابط واملعايري ال ِعلمية وم� ِّؤ�شرات القيا�س ،ال َّدقيقة وال�صارمة ،ينبغي على املوظفني القائمني
بالأعمال التنفيذية احرتامها والتق ُّيد بها.

التح ُّول �إىل موازنة الربامج والأداء
َي�ستدعي م َّنا هذا ال ُعنوان بحثه يف فقر َتينْ  :تدور الأوىل حول �أهمية التح ُّول �إىل موازنة الربامج
والأداء  ،وتتناول الثانية عالقة املوازنة مبوارد الإنتاج وال َّدمج االقت�صادي واالجتماعي.

الفقرة الأوىل� :أَهمية التح ُّول �إىل موازنة الربامج والأداء
يمُ كن تعريف موازنة الربامج والأداء ب�أنها اخلطة التي يتم على �أ�سا�سها تخ�صي�ص املوارد العامة
لتنفيذ برامج ذات �أهداف حم َّددة مع �إخ�ضاعها ملعايري قيا�س الفعالية والكفاءة.

�أوال :التح ُّول �إىل اعتماد �صيغة الأداء يف �إدارة الربامج احلكومية
عند بحث مو�ضوع املالية العامة ،يتبادر �إىل ال ُّذهن �أمران ها َّمان ،هما :وط�أة العبء ال�ضريبي
وحجم ال َّدين العام ،وذلك ب�سبب زيادة النفقات العامة ِّ
باطراد وا�ستمرار ،بالتوازي مع ازدياد عدد
و�شح املوارد .وهذا ما �أرخى بثقله على املوازنات العامة يف معظم دول العامل،
ال�سكان وارتفاع الأ�سعار ِّ
ُّ
ً
ُ
َّ
َ
طارحا على امللأ م�شكلة جديدة راهنة نا�شئة عن ثقل االقتطاع ال�ضريبي املفرو�ض على املكلفني ،الذي
بلغ ذروته وبات يُهدِّ د باالرتداد عك�س ًّيا على مجُ مل االقت�صاد الوطني  .كما �أن العجز الوا�ضح يف املوازنة
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أهمية
َ

العامة ،مع ما ينتج عنه من تعاظم يف م�شكلة ال َّدين العام ،بات ُينظر �إليه من زاوية عدم ُقدرة الدولة
كبح َجماحها .من هنا ،بد�أ التفكري ب�ضرورة التح ُّول �إىل �إدارة الربامج
على تخفي�ض النفقات العامة �أو ِ
والأن�شطة احلكومية ،ب�صورة مغايرة لل�سابق ،واال�ستعا�ضة عن تخفي�ض النفقات العامة بالتقليل من
ال�سعي احلثيث �إىل زيادة فعال َّيته الإنتاجية وكفاءته الوظيفية ،وذلك
كلفة الن�شاط الإداري العام مع َّ
ال�سيا�سية املعن َّية (حكومة  +جمل�س
ال�سلطات ِّ
عرب عملية �إ�صالحية �إدارية ومالية �شاملة ،ت�شارك فيها ُّ
()1
نواب) بالإ�ضافة �إىل �إرادة واعية ت�صدر عن اجلهات الإدارية واملالية ال ُعليا يف الدولة  ،ترمي �إىل
وال�سري بها ُقدُم ًا نحو َعتَبات التط ُّور وال ُّنمو.
حتديث الإدارة العامة وبناء هيكلية جديدة لها َّ
ومبا �أن املوازنة العامة للدولة ،ت�شكل ال�ضابط الأول للإنفاق ،عرب املبالغ
َّ
ال�ضخمة املر�صودة �سنو ًّيا فيها ،ف�إن ب�إمكانها �أن تلعب دور ًا بارز ًا وم�ؤثر ًا يف حتقيق
�إنفاق منتج وف َّعال ،على �أن يتم الت�أكد من �أن عمليات الإنفاق قد َّمتت وفق ًا لأف�ضل
�إنتاجية و�أنها حقَّقت الأهداف املر�سومة لها� .أما الإنفاق من دون التثبت من �إنتاجية
الأن�شطة التي تقوم بها الإدارة ،ومن دون معرفة مدى حتقق الأهداف املر�سومة لها،
يبقى عم ًال اعتباط ًّيا ُمرجت ًال ،ال َيعدو كونه �ضرب ًا من تبديد للمال وهدر ًا للوقت
وت�شتيت ًا للجهد ،من دون طائل ُمرجتى .كما �أنه يح ُّق للمواطن واملُك َّلف ،املُ َم ِّول الأول للموازنة بوا�سطة
ال�صحيح وحت ِّقق
ال�ضرائب والر�سوم� ،أن يت�أكد من �أن الأموال التي يدفعها ت�أخذ طريقها �إىل املكان َّ
الغاية من دفعها �إىل اخلزينة العامة.

يمُ كن تعريف موازنة الربامج والأداء
ب�أنها اخلطة التي يتم على �أ�سا�سها
تخ�صي�ص املوارد العامة لتنفيذ برامج
ذات �أهداف حمدَّدة مع �إخ�ضاعها
ملعايري قيا�س الفعالية والكفاءة

و�إذا ما كانت املوازنة العامة ،مت ِّثل الإطار اجلامع لن�شاطات الدولة وخياراتها لأهدافها وطرق
�أدائها لتحقيق تلك الأهداف ،ف�إن تبويب املوازنة على �أ�سا�س الوظائف التي تقوم بها الدولة – �أية
دولة – وت�ضمني ِّ
كل وظيفة منها الربامج والأن�شطة الرئي�سة،
وحتديد عند بحث مو�ضوع املالية العامة ،يتبادر �إىل
�أهداف ٍّ
كل منها ،بالإ�ضافة �إىل حتديد معايري وم� ِّؤ�شرات كم َّية
ونوعية ُّ
الذهن �أمران ها َّمان ،هما :وط�أة العبء ال�ضريبي
لها ،ت�ستخدمها الإدارة للت�أكد من حتقق تلك الأهداف وقيا�س �
أداء وحجم الدَّين العام ،وذلك ب�سبب زيادة النفقات
الإدارات التنفيذية املختلفة .ك ُّل
ذلك ُي�ش ِّكل عن�صر ًا مه ًّما ،يف التح ُّول العامة ِّ
باطراد وا�ستمرار ،بالتوازي مع ازدياد عدد
�إىل موازنة الربامج والأداء ،قادر ًا على �إحداث نقلة نوعية ممُ َ َّيزة
ال�سكان وارتفاع الأ�سعار و�ش ِّح املوارد
ُّ
وتطوير النظرة �إىل املوازنة وحتويلها ،من موازنة تقليدية قائمة على
املرج َّوة.
ثقافة الو�سائل املتاحة �إىل موازنة جديدة قائمة على ثقافة الأهداف ُ
وعليه ،ف�إن �إدارة الأموال بفعالية وكفاءة �أ�صبحت هدف ًا مر ً
جتى ت�سعى �إىل حتقيقه جميع الهيئات
ال�سلع واخلدمات ب�أقل كلفة
وامل� َّؤ�س�سات العامة واخلا�صة(ُ ،)2بغية احل�صول على جودة عالية يف �إنتاج ِّ
مالية ممكنة ،ت�أمين ًا للقدرة على املناف�سة يف الأ�سواق املحل َّية والعاملية .لذلك ،يجدر بنا يف لبنان �أن
نتب َّنى هذه املفاهيم اجلديدة ،و�أن نتح َّول �إىل �إدارة الأن�شطة احلكومية عرب موازنة الربامج والأداء،
لأنها تعك�س �سيا�سة حكومية �إ�صالحية وتن َموية ،وكونها تعبرِّ عن جميع الأن�شطة التي حتتاج �إليها الدولة
ملمار�سة وظائفها املختلفة.
( )1ذا ما ح�صل بالتَّمام يف معظم الدُّول التي اعتمدت موازنة الربامج والأداء وكان �آخرها فرن�سا ابتدا ًء من موازنة �سنة .2006
(� )2إن التح ُّول �إىل اعتماد �صيغة الربامج والأداء مل َيعُدْ مقت�صر ًا على موازنات الدول ،بل �أ�صبح ي�شمل موازنات ال�شركات اخلا�صة ون�شاط امل� َّؤ�س�سات على
�أنواعها :زراعية و�صناعية وجتارية وخدماتية ،و ُرمبا كان القطاع اخلا�ص �س َّباق ًا يف هذا امل�ضمار.
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ّ

ثانياً :حتديد �أهداف الربامج ومعايريها وم� ِّؤ�شراتها
�إن �أهم �أهداف موازنة الربامج والأداء هو نقل الإدارة املالية من ثقافة الو�سائل واالعتمادات �إىل
ثقافة الأهداف والنتائج ،وباال�ستناد �إىل هذه الأخرية ُي�ش ِّكل قيا�س الأداء جوهر املوازنة ،لذلك يجري
لكل مه َّمة و�أهداف ِّ
حتديد ا�سرتاتيجية ِّ
لكل برنامج ،يقت�ضي العمل على حتقيقها ومعايري تت�ض َّمن
م�ؤ�شرات لقيا�س الأداء.
�أ -حتديد اال�سرتاتيجية
ِّ
ي�أتي حتديد اال�سرتاتيجية لكل مه َّمة يف مرحلة �أ َّول َّية ت�سبق مرحلة حتديد �أهداف الربامج
واملعايري وامل�ؤ�شرات العائدة لها ،لأن غياب ال ُّر�ؤية اال�سرتاتيجية ُي�ؤدي �إىل فقدان الرتابط واالن�سجام
بني الأهداف وت�ضع�ضع �أَو�صالها .وي�أخذ حتديد اال�سرتاتيجية ،بعني
 ...اال�ستعا�ضة عن تخفي�ض النفقات
االعتبار ،حمتوى امله َّمات املق َّررة والربامج التي تنتمي �إليها والن�شاطات
العامة بالتقليل من كلفة الن�شاط الإداري
املتف ِّرعة عنها ،ويتم ذلك يف مرحلة �إعداد املوازنة العامة .وجتدر الإ�شارة،
ال�سعي احلثيث �إىل زيادة فعال َّيته
العام مع َّ
ال�سهل بتات ًا ،فهو يحتاج �إىل
الإنتاجية وكفاءته الوظيفية �إىل �أن حتديد اال�سرتاتيجيات لي�س بالأمر َّ
ور�شة عمل وطنية كربى تنخرط فيها جميع الوزارات والإدارات العامة،
لل�سيا�سات العامة
وهو يتطلب ت�ضافر جهود ٍ
عدد كب ٍري من املوظفني واالخت�صا�ص ِّيني وتقييم ًا عميق ًا ِّ
ال�سبب ،ف�إن و�ضع اال�سرتاتيجيات يمَ ت ُّد زمن ًّيا ِل َي�شمل
ومقارنات مع جتارب الدُّول الأخرى .ولهذا َّ
ومر ُّد ذلك �إىل �أن تطبيق هذه
�سنوات ع َّدة ،من ثالث �إىل خم�س �سنوات ،وهو ال يتك َّرر ك َّل عامَ ،
اال�سرتاتيجيات ي�ضيق ب�سنة مالية واحدة.
ب -حتديد الأهداف
بعد االنتهاء من و�ضع اال�سرتاتيجياتُ ،ي�صار �إىل حتديد �أهداف الربامج والأن�شطة املختلفة مبا
يتنا�سب مع خ�صائ�ص ٍّ
كل منها  ،وينبغي �أن تكون هذه الأهداف:
 .دقيقة ووا�ضحة ،تجُ َ ِّ�سد ا�سرتاتيجية الربنامج وتعك�س م�ضمونه الأ�سا�سي� ،شامل ًة للأن�شطة الأكرث
ال�سيا�سة العامة للحكومة.
�أهمية وا�ستهالك ًا لالعتمادات وتلك التي تلعب دور ًا �أ�سا�س ًّيا يف حتقيق ِّ
بعدد كبري من الأهداف التي تع ِّقد قانون املوازنة
 .قليلة ال َعدَد وحم�صورة� ،إذ ال يجوز �إغراق الربامج ٍ
وجتعله �صعب الفهم ،مما ُي َع ِّر�ض الربامج للف�شل ويحول دون حتقيق الأهداف املر�سومة لها.
� .أهداف قابلة للقيا�س ،ت�ستند �إىل معايري علمية ومو�ضوعية وم�ؤ�شرات رقمية وح�سابية ،ف ُلغة
الأرقام هي الأ�صدق لأنها ت�سمح ب�ضبط عملية القيا�س والو�صول �إىل نتائج ُم َّت َف ٌق عليها �سلف ًا ،ال
حتتمل الت�أويل �أو التف�سري.
ج -حتديد املعايري واملُ�ؤ�شرات
ُيح َّدد ِّ
هدف معيا ٌر واحد �أو �أكرثُ ،يتيح التحقق من �إجناز ذاك الهدف� ،ضمن َم�سار لقيا�س
لكل ٍ
هدف للربامج
�أداء الإدارة .وال يكفي ،لقيا�س �أداء �إدارة ما ،حتديد ٍ
تطوير النظرة �إىل املوازنة وحتويلها ،من موازنة و�إمنا يقت�ضي و�ضع املعايري ال�ضرورية وحتديد امل�ؤ�شرات الالزمة
ِّ
تقليدية قائمة على ثقافة الو�سائل املتاحة �إىل
هدف مبفرده.
لكل ٍ

املرج َّوة
موازنة جديدة قائمة على ثقافة الأهداف ُ
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على �أ�سا�سها تقييم �أداء كل برنامج من برامج املوازنة وكل ن�شاط
من الأن�شطة املرتبطة به ،وفق ًا لطبيعة ونوع ٍّ
كل منها� .أما امل�ؤ�شر
فهو الو�سيلة التي ي�ستخدمها املعيار لقيا�س النتائج املحقَّقة وحتديد
مقدارها ،بدقة وو�ضوح .واملعيار ،كنظام �سابق للم�ؤ�شر كو�سيلة،
َ
مرتبطينْ ع�ضوي ًا مع بع�ضهما بع�ض ًا كونهما يعمالن �سو ًّيا
و�إن كانا
لتحقيق غاية واحدة هي قيا�س الأداء .وهذا ما ي�سمح مبقارنة
النتائج املحققة فعلي ًا مع النتائج املح َّددة نظري ًا ،وتالي ًا تقييم �أداء امل�س�ؤول عن الربنامج ومعرفة مدى
جناحه يف حتقيق الأهداف املر�سومة له ،متهيد ًا لتحديد مكامن اخللل والق�صور وت�صحيح الأخطاء
وتفادي العرثات يف امل�ستقبل.

ي�أتي حتديد اال�سرتاتيجية لك ِّل مه َّمة يف مرحلة
�أ َّول َّية ت�سبق مرحلة حتديد �أهداف الربامج
واملعايري وامل�ؤ�شرات العائدة لها ،لأن غياب ال ُّر�ؤية
اال�سرتاتيجية ُي�ؤدي �إىل فقدان الرتابط واالن�سجام
بني الأهداف وت�ضع�ضع �أَو�صالها

.
.
.

ويتمتَّع ك ُّل معيار من املعايري مبجموعة من اخل�صائ�ص� ،أه ُّمها:
�أن يكون متجان�س ًا مع الهدف دا ًّال بو�ضوح على حت ُّققه.
�أن َيعك�س ،ب�صدق ،م�ضمون النتيجة املنتظرة من الربنامج ،ويقت�ضي جت ُّنب املعايري وامل�ؤ�شرات
متت ب�صلة �إىل الأهداف املو�ضوعة لقيا�س الأداء� ،أو تلك
املُبهمة ،التي تو�صل �إىل نتائج هام�شية ال ُّ
التي يكون لها نتائج معاك�سة تُ�سهم يف ت�ضليل الإدارة واجلهات ال َّرقابية.
�أن َي�سمح املعيار وامل�ؤ�شر ،املنبثق عنه ،للإدارة بتكوين ر�أي وا�ضح و�صحيح حول مدى �إجناز
الأهداف املح َّددة لكل برنامج من الربامج.

الفقرة الثانية :عالقة املوازنة باملوارد الإنتاجية
و�سيا�سة الدَّمج االقت�صادي
�إن تعاظم دور الدولة املعا�صرة حتَّم عليها التدخل الإيجابي يف املفا�صل احليوية للمجتمع
وتنظيماته كافة� ،سعي ًا ال�ستباق الأزمات و�إدراك ًا
ال�سهل بتاتاً ،فهو يحتاج
منها للم�س�ؤوليات اجل�سام امللقاة على عاتقها .وال �إن حتديد اال�سرتاتيجيات لي�س بالأمر َّ
لل�سيا�سات
نغايل �إذا قلنا ،ب�أن موازنة الدولة تكتنز يف ط َّياتها� ،إىل ور�شة عمل وطنية كربى  ...وتقييماً عميقاً ِّ
الدينامية الفاعلة واملوارد الإنتاجية القادرة العامة ومقارنات مع جتارب الدُّ ول الأخرى ولهذا ال�سبب،
ّ
اال�ضطالع بهذا ال َّدور الهام وال�ضروري ،يف ف�إن و�ضع اال�سرتاتيجيات يمَ تدُّ زمن ًّيا ِل َي�شمل �سنوات عدَّة ،من
على لأنها مت ِّثل الإطار اجلامع لن�شاطات الدولة ثالث �إىل خم�س �سنوات ،وهو ال يتك َّرر ك َّل عام ،و َمر ُّد ذلك �إىل
� ٍآن،
وخياراتها لأهدافها و�أداتها لتحقيق تلك الأهداف� .أن تطبيق هذه اال�سرتاتيجيات ي�ضيق ب�سنة مالية واحدة

�أو ًال� :إدارة الربامج احلكومية وعالقتها باملوارد الإنتاجية
كلما زادت الدولة من ن�شاطها وتدخلها يف املجتمع واعتمادها على القطاع العام ،زادت عالقة
الإدارة العامة باالقت�صاد ،املرتبط بدوره باملوارد االقت�صادية� ،أي بعنا�صر الإنتاج الثالثة ،وهي:
 .املوارد الب�شرية ،وهي مت ِّثل امل�صدر الرئي�س للقوى العاملة يف املجتمع.
 .املوارد الطبيعية ،وتتم َّثل يف الأرا�ضي الزراعية واملناجم واملعادن والرثوات الطبيعية املت َن ِّوعة.
 .ر�أ�س املال ،و ُيق�صد به املع َّدات والآالت وامل�صانع واملباين التي ت�ساهم يف عملية الإنتاج.
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وي�أتي التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة كمراحل �ضرورية ،متن ِّوعة ومتداخلة �أحيان ًا ،ال ُب َّد
منها لإدارة الربامج احلكومية والقيام باملهام املطلوبة وحتقيق الأهداف املر�سومة ،انطالق ًا من ال َّرغبة
يف ُح�سن �إدارة املوارد الإنتاجية ،بفاعلية وكفاءة وتوفري( .)3وهكذاُ ،يعنى التخطيط بتحديد �أهداف كل
ال�سيا�سات الكربى له ،ويتوىل التنظيم و�ضع ال ُبنيان الإداري لهذا الربنامج
برنامج من الربامج ور�سم ِّ
وتنمية الأجهزة الإدارية والتن�سيق بني عنا�صر الإنتاج املختلفة
مل َيعد احلفاظ على توازن النفقات والواردات
وت�أمني ُح�سن ا�ستخدامها يف العملية الإنتاجية ،وتعمل القيادة على
العامة يف املوازنة ،من الناحي َت نْي املالية واحل�سابية
�إدارة املوارد الإنتاجية عرب توجيه املر�ؤو�سني والعاملني لتمكينهم
هو املُهم ،بقدر ما �أ�صبح التوازن االقت�صادي
من ت�أدية الأعمال املُوكلة �إليهم ُبغية حتقيق �أهداف الن�شاط
واالجتماعي لالقت�صاد القومي العام هو الذي
املق�صود ،وتهتم الرقابة بالت�أكد من �إجناز الأعمال املطلوبة
ال�سلطات املعنية
ي�ست�أثر باهتمام ُّ
َّ ومدى مطابقتها للأهداف املر�سومة ومن ثم تقييم �أداء القائمني
بالتنفيذ ومدى �إنتاج َّيتهم وم�ساءلتهم وحما�سبتهم ،عند االقت�ضاء.
ونظر ًا لتوايل امل�شكالت االقت�صادية وما رافقها من �أزمات مالية واجتماعية ،والتي بد�أت بالظهور
تباع ًا مع ازدياد عدد �سكان العامل وارتفاع متطلبات احلياة املعا�صرة و ُندرة املوارد االقت�صادية �أو
ال�سعي �إىل �إيجاد احللول النظرية والتطبيقية لها ،عرب اعتماد الدولة
حمدود َّيتها ،كان ال ُب َّد من َّ
وح�سن الأداء والنتائج
املعا�صرة على �سيا�سة مالية جديدة قائمة على �أ�سا�س التخطيط والتنظيم ُ
َّ
املتوخاة .وهذا ما َح َم َلها على االهتمام باملوارد الإنتاجية املتوافرة لديها ،ودفعها �إىل التفكري يف
اال�ستفادة منها وا�ستخدامها يف دعم االقت�صاد الوطني ،بغية رفع �إنتاجية القطاع العام ودفعه نحو
تخفيف النفقات العامة �أو احلدِّ من تفاقمها على الأقل.

ثانياً :الأهمية االقت�صادية واالجتماعية للموازنة
ات�س َعت اهتمامات املوازنة املعا�صرة وازدادت حيوية ،حيث �أ�صبح من �أهدافها حتقيق اال�ستخدام
َ
الكامل وتعبئة املوارد االقت�صادية والإنتاجية وامل�ساهمة يف زيادة الدخل القومي ورفع م�ستوى املعي�شة.
ومع ازدياد نفقات الدولة ،نتيجة تدخلها املت�صاعد والف َّعال يف احلياة االقت�صادية ،مل َيعد احلفاظ على
توازن النفقات والواردات العامة يف املوازنة ،من الناحي َتينْ املالية واحل�سابية هو املُهم ،بقدر ما �أ�صبح
ال�سلطات املعن َّية،
التوازن االقت�صادي واالجتماعي لالقت�صاد القومي العام هو الذي ي�ست�أثر باهتمام ُّ
ال�سنوي �أمر ًا حمتوم ًا ،تلتزم الدولة بتنفيذه حرفي ًا ،ذلك �أن املالية العامة احلديثة قد
ومل َيعد التوازن َّ
()4
وجهت اهتمامها �أكرث نحو توازن ال َّدورة االقت�صادية على امل�ستوى الوطني العام.
َّ
و�إذا ما علمنا� ،أن النفقات العامة قد جتاوزت ثلث الدخل القومي يف كثري من البلدان ،و�أن توزيع
ال�سلطات املركزية والإدارات الإقليمية ،قا َد �إىل ما �أطلق عليه ا�سم امل�ستثمر العام
املهام والأدوار ،بني ُّ
ً
ً
الأول ،وال ُب َّد �أن يرتك هذا الأمر ت�أثريا َعميقا يف االقت�صاد واملجتمع .وتكمن عملية ال َّدمج االقت�صادي
القطاعينْ العام واخلا�ص� ،أي البحث يف التق�سيمات
واالجتماعي للموازنة يف التوزيع الف َّعال للأدوار بني
َ
ال�سحرية لعنا�صر ُح�سن الأداء واملعَبرَّ عنها بالفرن�سية بـ L’efficacité, l’efficience et l’économie
( )3هذه الثالثية ِّ
( )4راجع� :أكرم �سامل – املوازنة العامة للدولة وعملية ال َّدمج االقت�صادي االجتماعي ،املوقع الفرعي يف احلوار املُتمدِّ ن� ،ص.3
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َ

ال�سيا�سة الوطنية العامة ،ومن َّثم بيان دورها يف حتقيق
املنا�سبة التي جتعل موازنة الدولة جز ًءا من ِّ
التوازن املايل واالقت�صادي واالجتماعي.
وهذا ما �أ َّدى �إىل ظهور اجتاه جديد يف درا�سة عنا�صر مالية الدولةَّ ،
يتلخ�ص بو�ضع مك ِّونات
املوازنة واملبالغ املالية الالزمة لتمويل الن�شاط املايل فيها ،من واردات ونفقات ،يف �إطار الأو�ضاع العامة
لالقت�صاد القومي  ،على �أن يجري حتليل تلك العنا�صر يف �ضوء مدى ت�أ ُّثرها وت�أثريها يف هذه الأو�ضاع.
كما �أن �أثر املوازنة ،ال يق ُّل �ش�أن ًا يف املجال االجتماعي عنه يف املجال االقت�صادي ،ويظهر ذلك من خالل
�إ�سهام املوازنة الف َّعال يف حتقيق التوازن االجتماعي وامت�صا�ص البطالة وتقومي انحرافات الأو�ضاع
االجتماعية النا�شئة عن التفاوت يف توزيع املداخيل  ،بني فئات املجتمع املختلفة.

ثالثاً :مقت�ضيات جناح عملية الدَّمج االقت�صادي للموازنة
َي�ستوجب جناح عملية ال َّدمج:
أهداف تنموية اجتماعية واقت�صادية ،تكون مالزمة
�أ -و�ضع ا�سرتاتيجية وطن َّية وا�ضحة املعامل و� ٍ
ِّ
ال�س َمات البارزة للدولة الع�صرية التي تن�شد االزدهار والرفاهية
ل�صك املوازنة ،بو�صفها �إحدى ِّ
والتنمية االجتماعية.
ب -يتطلب ال َّدمج االقت�صادي وجود تن�سيق دائم بني الدوائر املعن َّية بتح�ضري املوازنة� ،أي يف ٍّ
كل
من وزارة املالية و�سائر الوزارات والإدارات الر�سمية الأخرى ،و�أن يرتقي
ال�سنوي �أمراً حمتوماً ،تلتزم
هذا التن�سيق �إىل م�ستوى ٍ
عال من التفاعل والتكامل وال�شراكة الإيجابية ،مل َيعد التوازن َّ
َينجم عنه تطوي ٌر ملختلف عمليات حت�ضري املوازنة ،يف مراحلها البدائية الدولة بتنفيذه حرفياً ،ذلك �أن املالية العامة
وجهت اهتمامها �أكرث نحو توازن
والنهائية  ،مبا َيكفل دميومته وا�ستمراره ،و َي�ضمن عملية ال َّدمج وحتقيق احلديثة قد َّ
الدَّورة االقت�صادية على امل�ستوى الوطني العام
التوازن املايل واالقت�صادي.
ج -من املهم جدًّا ،بناء ج�سور الثقة مع املواطنني ،وت�أمني ان�سيابية املعلومات واحلر�ص على
�إي�صالها �إىل �أو�سع قطاعات اجلمهور  ،من خالل و�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية ،وعرب
املتخ�ص�صة ،الرامية �إىل �إي�ضاح ال ُأ�س�س التنموية املت�صلة بها.
ال�شبكات العنكبوتية وال ُّندوات التثقيفية
ِّ
توجهات الر�أي العام وتطلُّعاته ب�ش�أن املوازنة و�آفاقها ،القريبة منها والبعيدة.
وكذلك ،ا�ستطالع ُّ
د -اعتماد و�سائل التغذية العك�سية و�إدخال التعديالت ال�ضرورية على برامج املوازنة ،قبل �إقرارها،
مما ُي َو ِّفر لها عنا�صر التك ُّيف والفاعلية واحليوية ،و ُيح ِّقق درجة عالية من التعاون وامل�شاركة واالن�سجام
ّ
بني جميع عنا�صر املوازنة والفئات املعن ّية بها.

خال�صة
�إن عملية التح ُّول �إىل موازنة الربامج والأداء �ست�ؤدِّي حتم ًا ،يف حال ت�أمني �أ�سباب النجاح لها،
�إىل �إحداث ثورة حقيقية يف جمال ا�ستخدام املوارد الإنتاجية و�إدارة الأموال العمومية والرقابة عليها،

37

بسام وهبه
ّ

وذلك عرب حتديد �صالحيات كل فريق من الفرقاء املعنيني بتنفيذ املوازنة وتو�ضيح م�س�ؤولياته ،كما
�أنه �سيكون بو�سع عاقدي النفقات والقائمني ب�إدارة الأموال العمومية االتكال على رافعة قانونية
و�إدارية جديدة مل تكن متو ِّفرة لهم من ذي قبل .ولكن ،كي نتمكن من و�ضع الأمور يف ن�صابها،
بخ�صو�ص �إدارة الأ�صول املالية و�أنظمتها اجلديدة ،ال ُب َّد من �إ�ضافة معايري لتقييم �أداء متوليِّ �أعمال
الإدارة التنفيذية ،وذلك انطالق ًا من:
 .احلر�ص على احرتام القواعد القانونية � -أي النفقة النظامية
 .والإدارة املالية ال�صاحلة
 .وم�س�ألة حتقيق النتائج
 .وتقييم الأداء
 .متهيد ًا للمحا�سبة وامل�ساءلة
وهكذا يتبينَّ لنا ،مدى �أهمية التح ُّول �إىل موازنة الربامج والأداء وذهابه �إىل نقطة �أبعد من عملية
�إ�صالح مايل عادي ،وندرك بالفعل �أن ب�إمكان هذا التح ُّول و�ضع الإدارة العامة على طريق احلداثة
والتط ُّور والقدرة على التنمية واملناف�سة ،يف هذا العامل ال َّنهم ،املتطلب واملتغيرِّ .
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نجالء نخلة
خبيرة إقتصادية لدى صندوق النقد الدولي  -بيروت

مقدمة
ت�شهد منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،كما كافة بلدان العامل ،م�شاريع �إ�صالحية وا�سعة
يف املالية العامة .وتندرج هذه الإ�صالحات يف �إطار عمل احلكومات على تعزيز فعالية الإنفاق العام
و�شفافيته وحت�سني جباية ال�ضرائب وحت�صيل الواردات وتخ�صي�صها.
وتندرج موازنة الربامج والأداء �ضمن �إطار املحاوالت الإ�صالحية الهادفة �إىل:
-1تفعيل الإنفاق العام وحت�سني التوقعات املالية املتعددة ال�سنوات،
-2و�ضع موازنة �شاملة ودقيقة تعك�س ال�سيا�سة االقت�صادية العامة،
-3تفعيل م�شاركة جميع الفئات يف �إعداد املوازنة (القطاع اخلا�ص ،املجتمع املدين ،الربملان،)...
-4حما�سبة امل�س�ؤولني على �سوء تنفيذ املوازنة ومكافئتهم على ح�سن تنفيذها،
-5تركيز الرقابة على املخرجات والنتائج ومقارنتها بالأهداف املو�ضوعة �سلف ًا.
ال يوجد تعريف حمدّد ملوازنة الربامج والأداء ،فتعريفهما يرتبط �إىل حد ما بالغاية التي من
�أجلها ّمت اعتماد هذا النوع من املوازنة .وب�صورة عامة ،ميكن تعريف هذه املوازنة ب�أنها �أداة حتليلية
ت�ساهم يف ر�سم ال�سيا�سات � ،أما جلهة التحديد فيمكن اعتبارها �أداة لأخذ القرار .وقد عمل العديد من
اخلرباء على �إعطاء تعريف مب�سط للموازنة املرتكزة على الأداء ،فكان �شبه �إجماع على �أن هذا النوع
من املوازنة هو عبارة عن “تخ�صي�ص املوارد العامة لتنفيذ برامج ذات �أهداف معينة مع �إخ�ضاعها
ملعايري قيا�س الفعالية والكفاءة( )1عرب تطوير معايري حمددة”.
�إن فكرة ا�ستخدام موازنة الربامج هي فكرة قدمية ،وقد بد�أت بالتبلور يف الفرتة التي تلت
احلرب العاملية الثانية ،و�أخذت باكت�ساب املزيد من االهتمام يف العقدين املا�ضيني .فقد ولدت فكرة
موازنة الربامج يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث ب ّينت هيئة هوفر الثانية(� )2أن الت�صنيف الإداري
وت�صنيف الربامج املعتمدين يف املوازنات هما على درجة عالية من الأهمية ،غري �أن ك ًال منهما يهدف
�إىل حتقيق غاية م�ستقلة .وقد ح ّثت هذه الهيئة احلكومة الأمريكية على خلق نوع من االن�سجام بني كل
من الت�صنيف الإداري وت�صنيف املوازنة والت�صنيف املحا�سبي.
( )1الفعالية ( )Effectivenessتعني القدرة على حتقيق جمموعة �أهداف وعادة ما حتاول الإجابة على ال�س�ؤال التايل :هل نقوم بالأمور ال�صحيحة؟ �أما الكفاءة
( ،)Efficiencyفتعني حتقيق الأهداف ب�أقل موارد ممكنة ،وعادة ما حتاول الإجابة على ال�س�ؤال التايل :هل نقوم بالأمور ب�شكل �سليم؟
( )2هيئة تنظيم ال�سلطة التنفيذية من قبل احلكومة ،تقرير حول املوازنة واملحا�سبة ،حزيران .1955
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وط ّبقت موازنة الأداء والربامج بنجاح يف بلدان عدة كفرن�سا و�أ�سرتاليا واملغرب ،وف�شلت
يف بلدان �أخرى ك�سريلنكا.

�أو ًال :الإ�صالحات املتعلقة بتح�ضري املوازنة �ضمن �إطار
�إ�صالحات املالية العامة يف لبنان
يندرج االهتمام مبوازنة الربامج والأداء يف لبنان �ضمن �إطار �إ�صالحات املالية العامة .فقد
�شهدت املالية العامة يف لبنان منذ عام � 2007إطالق عدد من الإ�صالحات ت�ضمنت �إ�صالحات تو�سيع
تغطية املوازنة لت�شمل نفقات جمل�س الإمناء والإعمار املمولة من م�صادر خارجية ،ونفقات الهيئة العليا
للإغاثة .كما بد�أ العمل على حتديث ت�صنيف املوازنة وعلى حتديث جهاز �إدارة
يواجه حت�ضري املوازنة على م�ستوى
الدين وتطوير نظام �إدارة ال�سيولة وخلق نظام جديد ملتابعة القرو�ض وامل�ساعدات
الوزارات م�شكلة امل�شاركة ال�ضئيلة من
الدولية .ومن �ضمن الإ�صالحات التي �أطلقت اعتماد مقاربة جديدة يف حت�ضري
خمتلف مديريات الوزارة ،فعادة ما تقوم
املوازنة .تعتمد هذه املقاربة على و�ضع التوقعات املالية �ضمن �إطار متو�سط الأمد
دائرة املحا�سبة وحدها بتح�ضري املوازنة
يغطي ثالث �سنوات ،ويتم اال�ستناد �إليه يف حت�ضري املوازنة وتنفيذها .وقد و�ضع
هذا الإطار هدف ًا عام ًا هو تخفي�ض ن�سبة الدين العام �إىل الناجت املحلي مب�ستوى معينّ  ،وبالتايل حتقيق
فوائ�ض �أولية متكن من حتقيق هذا الهدف.
وقد مت االرتكاز على الإطار املايل املتو�سط الأمد� ،إذ ت�ضمنت تعاميم موازنات �أعوام  2009و2010
و� 2011سقف ًا �إجمالي ًا للإنفاق العام ،ال ميكن جتاوزه لتحقيق هدف احلكومة الرامي �إىل خف�ض ن�سبة
الدين العام �إىل الناجت املحلي .كما مت حتديد �سقوف الإنفاق الت�أ�شريية لكل وزارة ،على �أن ّ
حت�ضر
كل وزارة موازنتها �ضمن ال�سقف املحدّد بحيث �ستم ّثل النفقات الإجمالية املقدّرة يف التوقعات املالية
املتو�سطة الأمد ال�سقف الأعلى الذي ال يجوز ملجموع املوازنات الإفرادية يف خمتلف �أبواب الإنفاق �أن
تتجاوزه .وت�سعى وزارة املالية �إىل م�أ�س�سة هذه املقاربة لتح�ضري املوازنة والتي من �ش�أنها �أن تعزّز
التخطيط املايل واالقت�صادي وتربطه باملوازنة العامة.

ثانياً :وزارة الرتبية والتعليم العايل – جتربة ريادية
ملوازنة الربامج والأداء
�أما على �صعيد موازنة الربامج والأداء ،فقد اقت�صرت التجربة يف لبنان ،لتاريخه ،على �إطالق
جتربة ريادية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف العام  2007لتقوم بتح�ضري موازنتها يف �إطار متعدّد
ال�سنوات مع �إعادة هيكلة هذه املوازنة على هيئة برامج ،على �أن يتم تطوير هذا االختبار يف مراحل
الحقة لي�شمل عدد ًا �أكرب من الوزارات.

 -1الإطار العام الختيار وزارة الرتبية لتح�ضري موازنة مبن ّية على الربامج والأداء
تق ّرر اختيار وزارة الرتبية والتعليم العايل كنموذج لعدة �أ�سباب� ،أهمها �أن الوزارة كانت قد
مف�صلة ال�سرتاتيجية
و�ضعت الإ�سرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم .كما �أن الوزارة متلك خطة عمل ّ
�إ�صالح القطاع الرتبوي  .وكانت الوزارة قد و�ضعت نظام ًا �شام ًال ومتقدّم ًا للتخطيط املايل يتيح حتديد
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تكاليف املبادرات اجلديدة واملرتتّبات املالية وغري املالية للخدمات اقت�صرت التجربة يف لبنان ،لتاريخه ،على �إطالق جتربة
املتوافرة حالي ًا يف كل القطاعات الرتبوية ،اخلا�صة منها والر�سمية ،ريادية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف العام 2007
كما العامة واملهنية تتيح ر�صد امل�ؤ�شرات املرتبطة بالإنفاق ور�صد لتقوم بتح�ضري موازنتها يف �إطار متعدّد ال�سنوات مع
�إعادة هيكلة هذه املوازنة على هيئة برامج
النتائج الرتبوية وت�أثري الإنفاق الرتبوي عليها.
 -2واقع املوازنة احلالية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل  -وم�ساعي تطويرها
تتم ّيز موازنة وزارة الرتبية والتعليم العايل بكونها املوازنة الأكرب (من حيث االعتمادات امللحوظة
لها) من بني الوزارات التي تعنى بال�ش�أن االجتماعي :وزارة ال�صحة العامة ،وزارة الثقافة ،ووزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية .ترت ّكز معظم نفقات وزارة الرتبية على الرواتب والأجور وملحقاتها (�أكرث من 90
يف املئة من جمموع املوازنة امللحوظة).
تعرت�ض حت�ضري املوازنة يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ،كما بقية الوزارات ،عدة م�شاكل� ،أبرزها:

ال�شكل رقم ()1

التق�سيم احلايل للجزء الأول ملوازنة وزارة الرتبية والتعليم العايل
∫hC’G Aõ÷G
ájÒ«°ùàdG hCG ájOÉ©dG äÉ≤ØædG
11 ºbQ ÜÉÑdG
:2 π°üØdG

:1 π°üØdG

ácÎ°ûŸG ájQGO’G ájôjóŸG

217 áØ«XƒdG

…ƒHÎdG π«gCÉàdG

:3 π°üØdG

á«HÎ∏d áeÉ©dG ájôjóŸG

211 áØ«XƒdG

áeÉ©dG ájQGO’G ¿hDƒ°ûdG

11 óæÑdG
á«cÓ¡à°SG OGƒe

‹É©dG º«∏©à∏d áeÉ©dG ájôjóŸG

212 áØ«XƒdG

§°SƒàŸGh »FGóàH’G º«∏©àdG

213 áØ«XƒdG

215 áØ«XƒdG

»©eÉ÷G º«∏©àdG

…ƒfÉãdG º«∏©àdG

13 óæÑdG
ÖJGhôdGh äÉ°ü°üîŸG
É¡JÉ≤ë∏eh QƒLC’Gh

12 óæÑdG
á«cÓ¡à°SG äÉeóN

:4 π°üØdG

»æ≤àdGh»æ¡ŸGº«∏©à∏dáeÉ©dGájôjóŸG

14 óæÑdG
äÓjƒëàdG

214 áØ«XƒdG

»æ≤àdGh »æ¡ŸG º«∏©àdG
16 óæÑdG
áØ∏àfl äÉ≤Øf

التق�سيم احلايل للجزء الثاين ملوازنة وزارة الرتبية والتعليم العايل
(§≤a IóMGh áæ°ùd) ájQÉªãà°S’G äÉ≤ØædG

Ü – ÊÉãdG Aõ÷G
ájQÉªãà°S’G äÉ≤ØædG

CG – ÊÉãdG Aõ÷G
11 ºbQ ÜÉÑdG

Lois Programmes

:2 π°üØdG

:3 π°üØdG

á«HÎ∏d áeÉ©dG ájôjóŸG

211 áØ«XƒdG

áeÉ©dG ájQGO’G ¿hDƒ°ûdG
226 óæÑdG
äGõ«¡Œ

)’(IóMGh áæ°S øe ÌcC

:4 π°üØdG

‹É©dG º«∏©à∏d áeÉ©dG ájôjóŸG

212 áØ«XƒdG

§°SƒàŸGh »FGóàH’G º«∏©àdG
227 óæÑdG
ò«ØæàdG ó«b äGAÉ°ûfG

213 áØ«XƒdG
…ƒfÉãdG º«∏©àdG

»æ≤àdGh »æ¡ŸG º«∏©à∏d áeÉ©dG ájôjóŸG

215 áØ«XƒdG

»©eÉ÷G º«∏©àdG
228 óæÑdG
áfÉ«°U

214 áØ«XƒdG

»æ≤àdGh »æ¡ŸG º«∏©àdG
229 óæÑdG
∫ƒ°UC’ÉH ≥∏©àJ iôNCG äÉ≤Øf
ájOÉŸG áàHÉãdG
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.
.
.

�إخالل مببادئ املوازنة العامة (مث ًال ال�شمولية� ،إذ يتم �أحيان ًا الإنفاق من خارج املوازنة عرب
�سلفات خزينة).
ً
عدم �إعطاء وظيفة حمدّدة لالعتماد (مثال الوظيفة  211تغطي ال�ش�ؤون الإدارية العامة لت�سيري
�أعمال الإدارة ،يف حني تر�صد يف الوظائف الأخرى نفقات �إدارية).
عدم وجود ت�صنيف فعلي ودقيق للموازنة يتنا�سب مع حاجات الإدارة.
عدم ر�صد اعتمادات يف املوازنات لدعم التعليم والرتبية� ،إذ اقت�صرت املوازنات الع�شر الأخرية
على ال�ش�ؤون الإدارية.
عدم م�شاركة املديريات يف حت�ضري موازناتها� ،إذ �إن املحا�سب املكلف جمع املوازنة يقوم فعلياً
بتح�ضريها.
عدم و�ضوح يف حتديد النفقات الت�سيريية واال�ستثمارية.

م�ساعي تطوير املوازنة
يف ظل ما تعانيه موازنة وزارة الرتبية والتعليم العايل من م�شاكل ،متت بلورة بع�ض االقرتاحات
العملية لتطوير موازنتها:
 .اعتماد ت�صنيف دقيق غري ا�ستن�سابي يعك�س واقع الوزارة.
 .توعية وتدريب امل�س�ؤولني يف املديريات على قراءة دقيقة للموازنة و�أ�صول حت�ضريها.
 .حتديد �أكرث دقة للأجزاء يتما�شى مع ّ
تطور اخلدمات التي تقدمها الوزارة .فبع�ض اخلدمات
تو�ضع ا�ستن�سابي ًا يف �أجزاء معينة لعدم وجود �أجزاء خا�صة بها يف الت�صنيف احلايل.
 .تفعيل الرقابة الداخلية املوجودة حالي ًا يف الوزارة.

 -3التدابري التنظيمية املتبعة يف الوزارة منذ �إطالق جتربة
املوازنة املبنية على الربامج والأداء
منذ اختيارها كم�شروع منوذجي لتح�ضري موازنة مبنية على الربامج والأداء ،و�ضمن الإطار
املتو�سط الأمد للنفقات ،عملت وزارة الرتبية والتعليم العايل على اتخاذ عدة تدابري تنظيمية ملواكبة
هذا العمل .وجرى �إعداد موازنة ظل ت�أخذ يف االعتبار البعد اجلديد للإنفاق علم ًا �أن موازنة البنود
ا�ستمرت يف كونها املوازنة املعتمدة ر�سمي ًا.
�أ -ت�أليف اللجنة الفنية
�أ ّلفت اللجنة الفنية ل�صوغ وتطبيق موازنة مبنية على الربامج والأداء يف وزارة الرتبية والتعليم
قامت الوزارة بن�شر ثقافة الأداء والإطار العايل بقرار �صادر عن وزير الرتبية ،وقام م�شروع الإمناء الرتبوي(*)
املتو�سط الأمد للنفقات من خالل ور�ش عمل ب�إطالق م�ساعدة تقنية ل�صوغ النموذج الريادي .ت�ضم اللجنة الفنية رئي�س
ٍُت ّ
نظم للمدراء والعاملني يف الوزارة ،كما مت دائرة املحا�سبة يف الوزارة وممثلني من جميع الوحدات ،مبا فيها املركز
التن�سيق امل�ستمر مع وزارة املالية يف حت�ضري الرتبوي للبحوث والإمناء.

الإطار املتو�سط الأمد للنفقات

ب -عمل اللجنة الفنية
عقدت اللجنة الفنية اجتماعات �أ�سبوعية لإجناز العمل بح�سب اجلدول الزمني املحدد .خ�ضعت
اللجنة لعدة ور�ش عمل وحلقات تدريب حول املوازنة املبنية على الربامج والأداء ،النماذج املنطقية،
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وم�ؤ�شرات الأداء الأ�سا�سية .قدمت جميع التقارير ومت عر�ض هيكلية الربامج املقرتحة والنماذج املرفقة
للم�س�ؤولني يف وزارة الرتبية وللأ�شخا�ص املتابعني ل�سري العمل يف كل من وزارتي الرتبية و املالية.

 -4و�ضع النموذج الأوليّ للموازنة وتطوير القدرات يف الوزارة
قامت اللجنة الفنية يف الوزارة بتح�ضري منوذج الإطار املتو�سط الأمد للنفقات العائد لأعوام
 ،2011-2009كما �شرحت النموذج جلميع �إدارات الوزارة .ومت تدريب �
أفراد جرى �إعداد موازنة ظل ت�أخذ يف االعتبار
اختريوا من جميع الوحدات يف الوزارة ،على املفاهيم الأ�سا�سية للإطار
املتو�سط البعد اجلديد للإنفاق علماً �أن موازنة البنود
الأمد للنفقات ،وذلك ل�ضمان �أكرب م�شاركة ممكنة يف عملية �إعداد
املوازنة ا�ستمرت يف كونها املوازنة املعتمدة ر�سميا
الريادية .قامت الوزارة بن�شر ثقافة الأداء والإطار املتو�سط الأمد للنفقات من
خالل ور�ش عمل ٍت ّ
ُنظم للمدراء والعاملني يف الوزارة ،كما مت التن�سيق امل�ستمر مع وزارة املالية ل�ضمان
�سري العمل يف وزارة الرتبية كوزارة ريادية يف حت�ضري الإطار املتو�سط الأمد للنفقات.
�أ -موجز عن مكونات املوازنة املبنية على الأداء والربامج
ومقاربة بينها وبني املوازنة احلالية
ُيظهر ال�شكل �أدناه الآلية احلالية لتح�ضري املوازنة يف لبنان بالتواريخ وبح�سب اجلهات املعنية؛
فيبد�أ حت�ضري املوازنة حني تر�سل وزارة املالية تعميم املوازنة �إىل الوزارات يف �شهر ني�سان من كل �سنة.
ِّ
حت�ضر الوزارات موازناتها ،وتناق�شها مع وزارة املالية يف الفرتة املمتدة من حزيران �إىل �أيلول .يواجه
حت�ضري املوازنة على م�ستوى الوزارات م�شكلة امل�شاركة ال�ضئيلة من خمتلف مديريات الوزارة ،فعادة ما
تقوم دائرة املحا�سبة وحدها بتح�ضري املوازنة .تر�سل وزارة املالية م�شروع املوازنة �إىل جمل�س الوزراء
للم�صادقة عليه يف �أيلول ،و�إىل جمل�س النواب يف منت�صف ت�شرين الأول للمراجعة واملناق�شة واملوافقة.
يناق�ش م�شروع املوازنة يف جمل�س النواب حتى نهاية كانون الأول ،وعندما ي�ص َّدق يف املجل�س يتحول
امل�شروع �إىل قانون املوازنة.

ال�شكل رقم ()2

الآلية احلالية لتح�ضري املوازنة
á«HÎdG IQGRh
‹É©dG º«∏©àdGh
ôjRƒdG
IQGRƒdG äÉjôjóe
áÑ°SÉëŸG IôFGO
á«dÉŸG IQGRh

á≤aGƒŸG
á∏«Ä°V ácQÉ°ûe
–†»ª°SQ ÒZ Ò°

–†áfRGƒŸG Ò°

–†áfRGƒŸG º«ª©J Ò°

á«dÉŸG IQGRh ™e á°ûbÉæe
á≤aGƒŸGh á°VhÉØe

›∏AGQRƒdG ¢ù

á©LGôe

›∏ÜGƒædG ¢ù

á≤aGƒeh á°ûbÉæe ,á©LGôe
¿É°ù«f QGPBG •ÉÑ°T ¿ƒfÉc
ÊÉãdG

Rƒ“ ¿GôjõM QÉjCG

ÜBG

¿ƒfÉc ¿ƒfÉc øjô°ûJ øjô°ûJ ∫ƒ∏jCG
ÊÉãdG ∫hC’G ÊÉãdG ∫hC’G
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نظر ًا �إىل �صعوبة وبطء وترية تعديل القوانني يف لبنان(� ،)3ص ّممت موازنة الربامج والأداء يف
حت�سن كثري ًا عملية
وزارة الرتبية والتعليم العايل �ضمن �آلية موقتة ال تتطلب تعديالت قانونية ،ولكنها ّ
حت�ضري املوازنة على كل امل�ستويات .تنطلق هذه الآلية من �ضرورة �إ�شراك كل املعنيني يف عملية حت�ضري
املوازنة ،فال ينح�صر دور الوزير يف املوافقة على املوازنة بعدما يتم حت�ضريها من قبل دائرة املحا�سبة،
التوجهات العامة للموازنة� .أما مديريات الوزارة،
بل يتبنى �شخ�صي ًا �إطالق عملية التخطيط وحتديد ّ
فتقوم بدورها بو�ضع الأهداف وتتب ّنى عملية التخطيط املتو�سط الأمد؛ وبذلك ت�ساهم بدعم عملية
مناق�شة موازنة الوزارة مع وزارة املالية� .أما دائرة املحا�سبة ،فال
نظراً �إىل �صعوبة وبطء وترية تعديل القوانني
تع ّد املوازنة منفردة بل تعمل على التن�سيق بني خمتلف املديريات،
يف لبنان� ،ص ّممت موازنة الربامج والأداء يف وزارة
وت�ساهم فعلي ًا يف عملية التخطيط .وبذلك ،مع مرور الوقت ،تركز
الرتبية والتعليم العايل �ضمن �آلية موقتة ال تتطلب
عملية و�ضع املوازنة على التخطيط وامل�ؤ�شرات ،ولي�س على �أرقام
حت�سن كثرياً عملية حت�ضري
تعديالت قانونية ،ولكنها ّ
املوازنة فقط كما هو الو�ضع حالي ًا.

املوازنة على كل امل�ستويات .تنطلق هذه الآلية من
�ضرورة �إ�شراك كل املعنيني

ال�شكل رقم ()3

الآلية املوقتة ملوازنة الربنامج والأداء (ال تتطلب تعديل قوانني)
تفعيل دور جميع املعنيني بعملية حت�ضري املوازنة
á«HÎdG IQGRh
‹É©dG º«∏©àdGh
ôjRƒdG

:§«£îàdG á«∏ªY ¥ÓWEG
äÉ¡LƒàdG ™°Vh

á≤aGƒŸG
áfRGƒŸG ≈∏Y
á°ûbÉæŸG ºYO

á∏«Ä°V ácQÉ°ûe :óeC’G §°Sƒàe §«£îJ
IQGRƒdG äÉjôjóe
±GógCG ™°Vh
á«dÉŸG IQGRh ™e á°ûbÉæe
‘ äÓNGóeh ≥«°ùæJ áÑ°SÉëŸG IôFGO
§«£îàdG á«∏ªY
–†áfRGƒŸG Ò°
QÉW’G ™°Vh á«dÉŸG IQGRh
§°SƒàŸG ‹ÉŸG
óeC’G
›∏AGQRƒdG ¢ù

–†Ò°
áfRGƒŸG º«ª©J

á≤aGƒŸGh á°VhÉØe
á©LGôe

›∏ÜGƒædG ¢ù

áfRGƒŸG ™°Vh á«∏ªY á©LGôe
äGô°TDƒŸGh §«£îàdG ≈∏Y õµJôJ
áfRGƒŸG ≈∏Y Éªc
á≤aGƒeh á°ûbÉæe ,á©LGôe

¿É°ù«f QGPBG •ÉÑ°T ¿ƒfÉc
ÊÉãdG

Rƒ“ ¿GôjõM QÉjCG

ÜBG

¿ƒfÉc ¿ƒfÉc øjô°ûJ øjô°ûJ ∫ƒ∏jCG
ÊÉãdG ∫hC’G ÊÉãdG ∫hC’G

ب -عر�ض النموذج الأوليّ ملوازنة الأداء والربامج يف وزارة
الرتبية والتعليم العايل
يف �إطار حت�ضري منوذج موازنة الربامج والأداء يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ،تو ّزع العمل يف
الوزارة عرب �أربعة برامج :الربنامج الأول� :إدارة الوزارة وتنظيمها؛ الربنامج الثاين :التعليم العام؛
الربنامج الثالث :التعليم العايل؛ الربنامج الرابع :التعليم املهني والتقني.
يف املرحلة الأوىل اقت�صر العمل على الربنامج الثاين ،التعليم العام ،على �أن يتم العمل على الربامج
( )3يفرت�ض االنتقال �إىل موازنة الربامج والأداء يف لبنان تعديالت قانونية تواكب هذا الإ�صالح وترتافق معه� ،إذ يجب و�ضع الإطار التنظيمي اجلديد يف �إطار
قانون مايل جديد .وقد �أظهرت عدة جتارب �أن الأطر املالية اجلديدة ت�ستند �إىل �أطر قانونية لإجبار احلكومة على ّ
توخي امل�صداقية يف العمل والتقيد باحلكم
الر�شيد .فالفكرة الأ�سا�سية هي و�ضع قواعد و�إجراءات حتا�سب احلكومة �إذا �أخلت مب�س�ؤولياتها املالية.
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تجربة موازنة البرامج واألداء في وزارة التربية والتعليم العالي – لبنان

ق�سم الربنامج الثاين (التعليم العام) بدوره �إىل �أربعة برامج فرعية:
الأخرى يف مراحل الحقة .وعليهّ ،
الربنامج الفرعي � :1-2إنفاق الدارة الربنامج ونفقات غري مبا�شرة؛ الربنامج الفرعي � :2-2إنفاق
على م�ستوى املدر�سة ابتدائي ومتو�سط؛ الربنامج الفرعي � :3-2إنفاق على م�ستوى املدر�سة -ثانوي؛
والربنامج الفرعي  :4-2التعليم اخلا�ص.
يف ما يلي منوذج عن ال�صيغة اجلديدة املقرتحة لتقدمي �أرقام موازنة البنود يف وزارة الرتبية
بطريقة تتنا�سب وموازنة الربامج والأداء.
ت -النماذج املقدّمة يف تقدمي املوازنة املبنية على الربامج والأداء

ال�شكل رقم ()4

هيكلية الربنامج يف وزارة الرتبية والتعليم العايل
للموازنة املبنية على برنامج الأداء
‹É©dG º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh
IQGRƒdG
èeGÈdG
∫hC’G èeÉfÈdG
IQGRƒdG º«¶æJh IQGOEG

ÊÉãdG èeÉfÈdG
ΩÉ©dG º«∏©àdG

ådÉãdG èeÉfÈdG
‹É©dG º«∏©àdG

™HGôdG èeÉfÈdG
»æ≤àdGh »æ¡ŸG º«∏©àdG

á«YôØdG èeGÈdG
:2^1 »YôØdG èeÉfÈdG
èeÉfÈdG IQGOE’ ¥ÉØfEG

:2^2 »YôØdG èeÉfÈdG
á°SQóŸG iƒà°ùe ≈∏Y ¥ÉØfEG
§°Sƒàeh »FGóàHG -

:2^3 »YôØdG èeÉfÈdG
á°SQóŸG iƒà°ùe ≈∏Y ¥ÉØfEG
…ƒfÉK -

:2^4 »YôØdG èeÉfÈdG
¢UÉÿG º«∏©àdG

…OÉ°üàb’G ∞«æ°üàdG
 ájô°ûÑdG OQGƒŸG ∞«dÉµJ ègÉæŸGiôNCG ∞«dÉµJ -

 ájô°ûÑdG OQGƒŸG ∞«dÉµJ á«°SQóŸG ≥aGôŸG ∞«dÉµJiôNCG ∞«dÉµJ -

 ájô°ûÑdG OQGƒŸG ∞«dÉµJ á«°SQóŸG ≥aGôŸG ∞«dÉµJiôNCG ∞«dÉµJ -

 ájô°ûÑdG OQGƒŸG ∞«dÉµJ ¢SQGóŸG ¤EG äÓjƒëàdGá«fÉéŸG á°UÉÿG

Gk AõL Ék «æ≤J â°ù«d - ôNBG ¤EG èeÉfôH øe ∞∏àîà°S - ájó©ÑdG äGôjó≤àdG ™°Vƒd ¢SÉ°SCÉc πª©à°ùà°S ,»YôØdG èeÉfÈdG äÉfƒq µe
.áfRGƒŸG ôjƒ£àd á«≤£æe IGOCG πH ,áfRGƒŸG á«∏µ«g øe
¿ƒµ«°Sh ,É¡àÑ°Vh áfRGƒŸG Ò°†– ±GógC’ Ék «dÉM óªà©ŸG …OÉ°üàb’G ∞«æ°üà∏d Ék ©ÑJ äÉ≤ØædG Ö≤©J ºà«°S ,á«YôØdG èeGÈdG øe èeÉfôH πc øª°V
.ájOÉ°üàb’G äÉØ«æ°üàdG ™«ªŒ ≈∏Y πbCG áLQóHh .»YôØdG èeÉfÈdG /èeÉfÈdG iƒà°ùe ≈∏Y õ«cÎdG

تُقدّم مع املوازنة املبنية على الربامج والأداء عدة مناذج �أبرزها النموذج الأول الذي يعطي ملحة
عامة عن الوزارة .تلي هذا النموذج مناذج �أخرى ّ
يلخ�ص كل منها الربامج والربامج الفرعية .كما
تقدّم مناذج عن كل من التقديرات البعدية ،والتعديالت املطلوبة على املوازنة ،واملك ِّونات من خارج
املوازنة ،ف�ض ًال عن م�ؤ�شرات الأداء واحلاجات التمويلية الأخرى.
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نجالء نخلة

ال�شكل رقم ()5

ملحة عامة عن النماذج التي تقدّم يف املوازنة املبنية
على الربامج والأداء
»YôØdG èeÉfÈdG øY áeÉY áëŸ
*»Yôa ´hô°ûe πµd áëØ°U 3

*äÉfƒµe Ò°ùØJ 4
ájó©ÑdG äGôjó≤àdG
¿ƒµe πµd áëØ°U

*áHƒ∏£ŸG äÓjó©àdG 5
Ö∏W πµd áëØ°U

1 èeÉfÈdG øY áeÉY áëŸ 1-2
èeÉfôH πµd áëØ°U

*áfRGƒŸG êQÉN äÉfƒµŸG 6
¿ƒµe πµd áëØ°U

á«∏jƒªàdG áLÉ◊G 7
á«dhC’G

IQGRƒdG øY áëŸ 1

AGOC’G äGô°TDƒe 8

 -5االجنازات واملعوقات
ّمت حتقيق عدد من االجنازات �ضمن �إطار التجربة الريادية ملوازنة الربامج والأداء يف وزارة
الرتبية �أبرزها التايل:
 .و�ضع التقديرات ال ُبعدية لل�سنوات ،2011-2010
� .إعادة �صياغة �أرقام املوازنة �ضمن هيكلية الربامج والربامج الفرعية،
 .ت�ضمني املوازنة �سيا�سات تربوية حمددة وتقدير تكلفتها،
 .حيازة وزارة الرتبية على منوذج �أويل ملوازنة الربامج والأداء ميكنها تطويره والبناء عليه كما
ميكن تعميمه على الوزارات الأخرى.

.
.

�أما �أبرز املعوقات فيمكن تلخي�صها كالأتي:
عدم �إمكانية التو�سع يف التدريب ،فقد �أخ�ضعت اللجنة الفنية للتدريب امل�ستمر ولكن مل تتوفر
�إمكانية التدريب ال�شامل لعدد �أكرب من املعنيني،
حمدودية امل�شاركة وتبني امل�شروع :.على الرغم من حما�سة اللجنة الفنية للعمل ،اظهر املدراء من
خارج اللجنة اهتمام ًا �أقل – وهذا �أمر ًا متوقع ًا يف هذا النوع من امل�شاريع الريادية حيث يكتفي
املدراء مب�شاركة ممثلني عنهم يف اللجان الفنية.

الأولويات والتو�صيات

.
.
.
.
.
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تو�سيع م�شاركة موظفي الوزارة ،وخا�صة الكوادر العليا ،يف التجربة الريادية لتتعدّى �أع�ضاء
اللجنة الفنية،
العمل على و�ضع خطط تنفيذية لتحقيق الأولويات الرتبوية،
تفعيل التن�سيق والتوا�صل مع وزارة املالية ووزارات �أخرى،
ربط التجربة الريادية ملوازنة الربامج والأداء باملوازنة الفعلية ،فالعمل يتطلب جهد ًا كبرياً
ومثابرة اللجنة الفنية على اهتمامها يرتبط مبعرفتها ب�أن عملها �سيحدث تغري ًا حقيقيا ً،
ا�ستحداث جلنة عليا لقيادة التجربة الريادية ،توكل �إليها مهام �أو�سع من تلك املناطة بها مثل
و�ضع ال�سيا�سات الرتبوية والتخطيط والتقييم،

تجربة موازنة البرامج واألداء في وزارة التربية والتعليم العالي – لبنان

.
.
.

حتديد الن�شاطات الرتبوية التي ميكن �إعادة �صياغتها �ضمن منوذج موازنة الربامج والأداء،
و�ضع �آلية لتقييم ومراقبة الإنفاق والن�شاطات واملخرجات،
العمل على توحيد م�صادر املعلومات حول املدار�س والطالب والأ�ساتذة.

خامتة
�إن عملية الإ�صالح املايل عملية م�ستمرة تتبلور وتتطور مع تنامي احلاجة �إىل تعزيز فاعلية
و�شفافية �آليات جمع املوارد وتوزيع الإنفاق من قبل الدولة ومع مطالبة املواطنني بحقوقهم يف معرفة
كيف توظف الأموال ال�ضريبية املقتطعة من �أجورهم.
ميثل الإ�صالح املتعلق ب�آليات حت�ضري وتنفيذ املوازنة جزء ًا من عملية �إ�صالح مايل �أ�شمل و�أو�سع.
وعلى الرغم من �أن وظيفة املوازنة الرئي�سية و�أهدافها تبقى مبثابة ترجمة ل�سيا�سات احلكومة عرب
توزيع املوارد على القطاعات بح�سب الأولويات التي حتدّدها احلكومة ،و�إعادة توزيع الرثوة والدخل،
�إ�ضافة �إىل املحافظة على اال�ستقرار االقت�صادي ،يتجه العامل نحو اعتماد موازنة الربامج والأداء.
فهذا النوع من املوازنات ي�ساهم يف تعزيز ا�ستقاللية الوزارات والإدارات مقابل التزامها بتح�سني
فاعلية وكفاءة �إنفاقها .كما ي�ؤدي هذا الإطار �إىل مراقبة نتائج الإنفاق العام من املوارد املوجودة� ،إذ
ت�ساعد م�ؤ�شرات الأداء املرافقة لهذا الإطار على مقارنة النتائج املحققة بتلك املرج ّوة .كما ير�ضي
النظام اجلديد توقعات املواطنني� ،إذ ي�شرح بو�ضوح طرق ا�ستعمال ال�ضرائب ،وي�ساهم يف حت�سني
كفاءة توظيف الأموال ال�ضريبية وم�ساءلة املعنيني بطرق مو�ضوعية وعلمية.
ال يزال لبنان يف �أوىل خطواته جتاه موازنة الربامج والأداء .وهو يواجه – ك�سائر دول املنطقة-
حتديات وخماطر مهمة متعلقة ب�إ�صالح املالية العامة عموم ًا ،ومن �ضمنها �إعداد وتنفيذ موازنة مبنية
على الربامج والأداء .فلبنان يعاين من �ضعف التزام ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية بهذا الإ�صالح،
ومن �ضعف قدرات الكوادر املوجودة يف القطاع العام ،ومن غياب التمويل امل�ستدام .كما يعاين من
مف�صلة ،ومن �ضعف قواعد املعلومات والبيانات الإح�صائية
غياب �أو �ضعف �إ�سرتاتيجيات قطاعية ّ
والأنظمة املحا�سبية .ولكنه من جهة �أخرى يتمتع مبا مي ِّكنه من ال�سري بخطى واثقة يف حماوالته
الإ�صالحية :قدرات م� ّؤ�س�سية تدريبية عالية اجلودة والكفاءة ،وموارد ب�شرية مم ّيزة وعالقات متطورة
بدول املنطقة ت�ساعد على تبادل اخلربات والتجارب الإ�صالحية.

(*) م�شروع االمناء الرتبوي موله البنك الدويل بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم العايل وهدف
للم�ساعدة يف تطوير ا�سرتاتيجية وطنية للتعليم واعادة هيكلية الوزارة ودرا�سة ار�شاد وطريقة التمويل
وتطوير نظام معلوماتية يف الوزارة ويف املدار�س
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table 1
Exemples Concrets d’Objectifs de Performance
Type d’Objectifs

Programme

Objectif

Indicateur

Formations supérieures
et recherches
universitaires

Répondre aux besoins
de qualification
supérieure

Taux d’insertion
professionnelle des
jeunes diplomés 3 ans
après leur sortie de
formation initiale

Pour l’usager:
La qualité de service

Actions en faveur des
familles vulnérables

Lutter contre les
situations de
maltraitance des
personnes vulnérables

Taux d’appels traités par le
dispositif d’accueil
téléphonique et de
traitements des situations
de mal traitance enver les
enfants

Pour le contribuable:
L’efficience de la
gestion

Infrastructures et
services de transports

Réaliser au meilleur
coût les projets de
desserte planifiés et
moderniser
efficacement les
réseaux de transports

Coût kilométrique
de construction
des routes

Pour le citoyen:
L’efficacité socioéconomique

figure 2
La Dynamique de la GBO
RPRPG

Projet annuel de performances du programme
Orientations Nationales

Performance attendue à
l’échelle nationale

Resources humaines et
financières (budget global)

Dialogue de Gestion

Inscription du programme
dans un contexte opérationnel
Confronter les
orientations nationales
à la réalité du territoire:
diagnostic du territoire
pour mener à bien la
politique publique
concernée

Identifier la capacité
des services à mettre en
oeuvre la politique
publique concernée

Budget opérationnel de programme
Une programmation des activités:
proposition, description précise et priorisation des activités qui conccurent à
la mise en oeuvre concrète de la politique publique concernée

Contexte territorial
Description du territoire
pour la mise en oeuvre
de la politique
concernée
RBOP

Décliner la performance à
l’échelle locale – Identifier
des leviers d’actions
adaptés au territoire

Démarche de
performance déclinée à
l’echelle locale
Dèclinations des
objectifs à atteindre, des
indicateurs, des cibles et
des leviers d’action

Ressources
Budget prévisionnel
global (y compris masse
salariale) + schéma
d’emplois

RPRPG: Responsable de Programme
RBOP: Responsable de BOP

48

l’expérience tunisienne dans le domaine de la réforme du budget

Il faut aussi privilégier la communication en faveur des cadres car il appartient
à ceux-ci d’être convaincus du bien fondé de la réforme pour mieux l’expliquer et la
diffuser auprès de leurs services.
Enfin, les formations générales et techniques en fonction des sujets doivent être
mises en place pour l’ensemble des acteurs, chacun dans son domaine, pour qu’ils
puissent aborder les réformes sans crainte particulière dans l’exercice de leur métier.
Une nouvelle loi organique devra être préparée et votée de façon à intégrer
l’ensemble des modifications nécessaires pour appliquer la réforme GBO. Ce n’est
donc pas avant 2 à 3 ans que la Tunisie peut envisager la modification de cette
loi organique qui devra être préparée en tenant compte de divers éléments: le
benchmark international, les leçons à tirer des expérimentations et naturellement
les éléments politiques spécifiques du gouvernement tunisien après l’adoption de
la nouvelle Constitution.

figure 1
La Mise en Place de la Gestion Budgetaire par Objectif (GBO)
LE CHAMP D’ACTION DE LA MISE EN PLACE DE LA
GESTION BUDGETAIRE PAR OBJECTIF (GBO)

1- Modification De La
Nomenclature Budgétaire

Définition des
Programmes et
Sous-programmes

2- La Performance

Modification de
La Comptabilité
Publique

La mise en place:
1- D’un plan comptable général
2- D’une comptabilité double

Contrainte Du cadre
Législatif et Réglementaire

Passage à une
nomenclature
programmable
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3- La Modernisation
Des Contrôles

– Fixation de la stratégie
– Définition des objectifs
– Mise en place d'indicateurs
de résultats
– Rédaction des projets annuels
de performance

Problème des Systèmes
Informatiques
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Cette cartographie devrait permettre d’établir un système allégé de contrôle a priori
hiérarchisé de façon objective.
Des schémas de formation aux nouvelles modalités du contrôle sont nécessaires:
contrôle hiérarchisé et contrôle à posteriori pour les contrôleurs financiers, contrôle
interne pour les gestionnaires.

5. la performance
Une circulaire du Premier ministre sur la performance a été adressée aux ministères
gestionnaires, centrée sur les ministères expérimentateurs. Cette circulaire destinée à
préparer le budget 2013, présente le système de GBO axé sur la performance, le rôle
et les attributions des acteurs dans le pilotage du programme et le calendrier de la
préparation du cadre de la performance.
Des travaux sont conduits pour ancrer la démarche de performance dans ses
différents aspects: fixation de la stratégie, définition des objectifs, mise en place
d’indicateurs de résultats, rédaction des projets annuels de performance et comptesrendus dans les rapports annuels de performance. Une analyse métier adaptée est menée
en faisant dialoguer les experts français en provenance des ministères correspondant à
ceux de l’administration tunisienne pour coller au plus près de la réalité opérationnelle.
L’objectif à la fin de la période du jumelage est de doter chaque programme de sa
stratégie, de ses objectifs et de ses indicateurs de résultats.
Un véritable dialogue de gestion doit être construit permettant de comprendre les
écarts entre réalisation et prévisions et d’autre part, à assurer la fiabilité des indicateurs
et des systèmes d’information permettant de les calculer en les soumettant à un audit.
C’est l’objet des travaux dans le cadre du jumelage visant à la mise en place d’un système
d’audit de programme qui doit être réalisé en décalage par rapport aux premières
composantes qui sont nécessairement antérieures en terme de conduite du projet.

* * *
Tout changement important dans la pratique d’une administration suscite
naturellement des interrogations et des craintes.
C’est pourquoi un travail de pédagogie est indispensable en montrant l’intérêt
que représente la réforme GBO à la fois pour les fonctionnaires eux-mêmes et pour
les citoyens tunisiens; la communication institutionnelle tournée vers l’extérieur et la
communication interne sont des éléments clé.
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notamment les maîtrises d’ouvrage (direction du budget et DCGP notamment), les
ministères gestionnaires et les différents centres informatiques et définir un schéma
directeur informatique.

4. les contrôles
Plusieurs institutions sont en charge des fonctions de contrôle. Le contrôle à priori
de l’engagement de la dépense est exercé par le contrôle des dépenses publiques (CDP)
qui est un corps rattaché au Premier ministre. Le contrôle des actes de personnel est
exercé par la fonction publique. Le contrôle des mouvements de crédits est exercé par le
ministère des finances. Par ailleurs, sont exercés les contrôles traditionnels de régularité
menés par les inspections des différents ministères.
L’exercice du contrôle financier préalable à l’engagement suscite des critiques de
la part des ministères gestionnaires. C’est dès lors celui qui est le plus concerné par
la réforme GBO car il touche à la responsabilisation des ministères. Le système du
contrôle des engagements a déjà fait l’objet d’aménagements dans le passé à travers des
procédures d’engagements provisionnels: possibilité d’engager une partie des crédits
sans visa du contrôleur des dépenses sous réserve de production des pièces justificatives
pour renouveler l’engagement provisionnel.
Malgré ces avancées, ce système de contrôle est amené à évoluer comme dans
tous les pays qui ont mené des réformes de ce type. En effet, ces Etats ont recentré et
allégé le visa a priori de la dépense avec en contrepartie le développement du contrôle
interne dans les services gestionnaires. De même, ces pays ont développé un contrôle à
posteriori essentiellement exercé par des organismes extérieurs: Cour des Comptes et

Les systèmes
d’information constituent
un élément structurant de la
mise en œuvre des réformes de
gestion publique

commission des finances du Parlement.
Un groupe de travail sur la modernisation des contrôles
associant des représentants des corps de contrôle et des ministères
gestionnaires, a permis de faire des propositions opérationnelles.
Dès 2012, la Tunisie se propose de mettre en œuvre l’essentiel

de ces propositions, notamment l’assouplissement du système des engagements
provisionnels et la fixation de seuils pour le visa des engagements en fonction du niveau
d’enjeux et de risques de chacun des ministères.
En 2013 et 2014 avec l’assistance du jumelage, il est proposé de travailler sur la
mise en place d’un contrôle interne budgétaire dans les ministères gestionnaires
avec, pour commencer, la rédaction d’une cartographie des risques budgétaires.
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économique doit être compatible avec les standards internationaux et doit rester une
classification économique pure sans mélanger la nature économique et la destination.
La mise en place d’une comptabilité en partie double permettrait ensuite une
évolution vers l’adoption d’une comptabilité générale pour l’Etat. Elle permettrait
également une amélioration de la centralisation comptable et de la trésorerie.
Au-delà, la mise en place d’une comptabilité générale, avec notamment la définition
de normes comptables et leur première application aux actifs financiers et corporels de
l’Etat, peut être envisagée.
L’ambition de moyen et long terme au-delà de 2014 doit être d’appliquer une
comptabilité générale en droits constatés permettant de rattacher les charges et les
produits en exercice et de tenir un compte de résultat, un bilan de l’Etat permettant
de recenser les actifs et les passifs, conformément aux normes comptables qui
auront été définies.
Néanmoins plusieurs travaux lourds devront être menés au préalable: l’adoption
d’un système d’information capable de recenser les engagements juridiques, le service
fait et les opérations d’inventaire, une réingénierie des processus préalables à ce nouveau
système d’information, une réorganisation inéluctable de l’organisation comptable.
C’est un travail de très longue haleine d’une dizaine d’années.

3. les systèmes d’information
Les systèmes d’information constituent un élément structurant de la mise en œuvre
des réformes de gestion publique. A ce jour, les systèmes d’information budgétaires
de la Tunisie fonctionnent mais sont portés par plusieurs applications pour suivre
l’exécution des dépenses de l’Etat et de nombreux établissements publics (ADEB), pour
préparer les documents budgétaires (AMED) et pour assurer la gestion de la paye des
agents (INSAF). Aucune application n’intègre l’ensemble des écritures comptables de
l’Etat qui sont établies par juxtaposition de sources différentes.
A court terme, l’utilisation d’ADEB permet de mener une expérimentation GBO
en intégrant dans l’outil une modification de la nomenclature au niveau de l’article et
du paragraphe en globalisant les crédits par nature avec un projet de nomenclature au
niveau le plus fin.
La Tunisie doit cependant créer une gouvernance stratégique des systèmes
d’information financière en instituant un comité d’orientation stratégique associant
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2004 fixent une nomenclature détaillée et des autorisations spécifiques pour l’ensemble
des mouvements de crédits, mais aussi informatiques car le système d’information
(ADEB) qui porte la nomenclature actuelle, ne peut pas être modifié dans un laps de
temps très court.
Des étapes seront nécessaires dans la mise en place d’une nomenclature programmatique
permettant de mettre en œuvre une réforme GBO. Il existe aujourd’hui une présentation proforma des programmes et sous-programmes à titre d’information avec une table de passage
entre la nomenclature actuelle et une nomenclature programmatique.

l’adoption d’un mode GBO doit passer
par une modification fondamentale
de la nomenclature budgétaire pour
porter l’autorisation en programme et
sous-programme et à la mise en place
concomitante d’un plan comptable
pour porter la nomenclature par
nature de dépenses

L’étape en cours consiste à utiliser le système
informatique actuel pour lui faire porter une
partie de la nomenclature programmatique dans
les limites des prescriptions de la loi organique ;
cette étape d’expérimentation permet d’utiliser la
nomenclature sans la modifier mais en adaptant
les libellés des articles, paragraphes et sousparagraphes, permettant de globaliser chacune

des natures de dépenses, le programme étant reconstitué en faisant la somme des
articles globalisés des différentes natures de dépenses.
L’ultime étape consistera à mettre en place une nouvelle nomenclature totalement
programmatique qui permettra la gestion totale en mode GBO. Elle suppose au préalable
la modification des systèmes d’information actuels et la modification de la loi organique.

2. la comptabilité
Le système comptable tunisien actuel est un système de comptabilité budgétaire
en caisse pour les dépenses et les recettes. Les opérations de trésorerie, d’encaissement
et de décaissement sont tenues en partie simple. Il n’y a pas de comptabilité générale,
les opérations n’étant pas décrites en droits constatés et les actifs de l’Etat ne sont pas
recensés et valorisés. A défaut de plan comptable général, il existe une comptabilité
décrite dans une liste de comptes de 19 groupes.
Les réformes à mener sont progressives: tout d’abord, la mise en place d’un plan
comptable général au même rythme de la mise en œuvre de l’expérimentation en mode
GBO est nécessaire. Celle-ci permettra de suivre la nature de la dépense d’un point de
vue économique au niveau du sous-paragraphe. Cette mise en place d’une nomenclature
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aspects de la gestion des finances publiques, budgétaires, comptables, juridiques,
informatique, contrôle et performance, auxquels il faut rajouter l’audit des programmes.
L’expérience de tous les pays ayant mis en œuvre ce type de réforme montre qu’il
faut de nombreuses années pour mener à bien l’ensemble des objectifs. Mais la Tunisie
possède de réels atouts pour y parvenir. Tout d’abord, elle bénéficie d’une opportunité
politique historique avec un changement politique et démocratique de première ampleur.
Les termes “transparence / gouvernance / performance” retenus pour qualifier le projet
GBO en Tunisie s’intègrent dans le mouvement politique en cours dans le pays.
Ensuite, il y a une réelle volonté de réforme de la part de l’administration tunisienne
tant du côté Ministère des Finances que des ministères gestionnaires. Le Ministère des
Finances se montre ouvert à la réforme et a mis en place très tôt une équipe dédiée:
l’unité GBO qui a pour mission de piloter et de coordonner les réformes sur un plan
interministériel avec les équipes GBO des différents ministères. Des ministères
gestionnaires qui se sont portés volontaires pour des expérimentations, sont très
désireux d’avancer et attendent des réalisations concrètes et rapides.
Le recours à des expérimentations de certains ministères comme préalable à
une généralisation constitue en effet un facteur
clé de succès. Ces expérimentations d’une
première vague sont menées dans cinq ministères:
enseignement supérieur, éducation nationale,
agriculture, santé, formation professionnelle, et

Les termes “transparence /
gouvernance / performance” retenus
pour qualifier le projet GBO en Tunisie
s’intègrent dans le mouvement
politique en cours dans le pays

sont particulièrement utiles à la fois pour obtenir des retours d’expérience et impliquer
les acteurs de la réforme.
Les travaux concernent les différents volets de la gestion financière publique.

1. la nomenclature budgétaire
la nomenclature budgétaire actuelle est une nomenclature hiérarchique classique
combinant la nature de la dépense et la destination. Or, l’adoption d’un mode GBO doit
passer par une modification fondamentale de la nomenclature budgétaire pour porter
l’autorisation en programme et sous-programme et à la mise en place concomitante
d’un plan comptable pour porter la nomenclature par nature de dépenses.
Les contraintes sont à la fois juridiques car les dispositions de loi organique de
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 تجربة تونس:إصالح الموازنة العامة

مف�ص ًال �آلية
ّ ي�ستعر�ض هذا املقال التجربة التون�سية يف جمال �إ�صالح املالية العامة
.2004 االنتقال من املوازنة التقليدية �إىل موازنة قائمة على الأهداف انطالقا ًمن عام
يتمحور املقال حول ور�ش العمل التي نظمتها الإدارة التون�سية يف خم�س وزارات حيث
 يف كل ق�سم من �أق�سام،يعالج مدير املوازنة وحتديث الدولة �سابقاً يف فرن�سا فرانك مورداك
 مرور ًا بو�ضع نظام، جانب ًا من جوانب الإ�صالح بد ًءا ب�إعادة هيكلة ت�صنيف املوازنة،الن�ص
ّ
، ف�ض ًال عن تكييف �أنظمة املعلوماتية لهذه الغاية،حما�سبة عامة يتوافق مع موازنة الأهداف
.وو�صو ًال �إىل حتديد �آليات تقييم الأداء و�أطر املراقبة

La Tunisie a décidé de lancer une vaste réforme de sa gestion publique financière
sous le nom de gestion budgétaire par objectifs (GBO). Un jumelage européen mené
par la France via l’ADETEF, vient en appui pour le compte du Ministère des Finances
tunisien pour 3 ans (2011-2013).
Ce projet s’inscrit dans le cadre de réformes en matière budgétaire déjà commencées
par la Tunisie, avec notamment la modification de la loi organique en 2004. Il fait
suite à des travaux d’appui menés par des organisations internationales telles que la
Banque Mondiale qui a aidé à construire le schéma directeur du 3 juin 2010 pour le
développement d’une gestion budgétaire par objectifs en Tunisie. L’administration
tunisienne s’est mise en marche pour mettre en place cette GBO avec la constitution de
groupes de travail thématiques: la nomenclature budgétaire, la comptabilité publique,
la modernisation des contrôles, la performance, le cadre législatif et réglementaire et les
systèmes informatiques.
Le champ couvert est extraordinairement large puisqu’il traite de l’ensemble des
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مقدمة
حت ّول التمييز بحق املر�أة يف عدد من الدول ناهيك عن حرمانها من احلقوق امل�ساوية للرجل يف
دول تقوم �أنظمتها ال�سيا�سية على
العديد من املجاالت� ،إىل م�شكلة حقيقية ومفارقة الفتة يف م�سا ِر ٍ
�أ�سا�س القيم الإن�سانية والعدالة .لهذه الأ�سباب بات من ال�ضروري ّ
التدخل واملبادرة من خالل اعتماد
خطة عمل وطنية وبرامج �إ�صالحية تهدف جمتمع ًة �إىل تفعيل التوعية والقدرة على ّ
التدخل يف ما
يت�صل بحقوق املر�أة االجتماعية واالقت�صادية وت�أكيد ح�ضورها الفاعل يف املجتمع.
وانطالق ًا من �أنّ املوازنة العامة هي �أداة �سيا�سية يف �أيدي احلكومات مت ّكنها من حتقيق تغيري
�أو تطوير يف ال�سيا�سات املالية منها واالقت�صادية والقطاعية ( ،)1اكت�سب مو�ضوع املوازنة املراعية
للبعد االجتماعي ( )Gender Budgetح ّيز ًا مه ّم ًا من االهتمام ملا ي�ش ّكله من رافعة حقيقية ملبادئ
التنمية وحقوق الإن�سان ,وخ�صو�ص ًا بعد امل�ؤمتر العاملي الرابع للمر�أة الذي عقد يف العام  1995يف
بكني ،والذي دعا �إىل �ضمان �إدراج املنظور االجتماعي يف ال�سيا�سات وامل�شاريع االقت�صادية ذات
ال�صلة باملوازنة العامة.
تظهر املوازنة املراعية للبعد االجتماعي ،يف بع�ض الأحيان ,وك�أ ّنها جزء خرج عن التعاميم
والبحوث ال�سائدة يف املوازنة .غري �أ ّنها يف حقيقة الأمر منهجية متم ّيزة ميكن اعتمادها لإعداد موازنة
ناجحة ت�ؤ ّمن خمرجات وم�شاريع تف�سح املجال �أمام املر�أة لأداء دور ف ّعال يف احلياة االقت�صادية.
فالهدف من حتليل النوع االجتماعي يكمن يف حتديد وقيا�س الفوارق بني اجلن�سني يف �إطار حتليل
اجتماعي واقت�صادي .من هنا ,ت�سعى املوازنة املراعية للبعد االجتماعي �إىل تكثيف ال ّروابط بني
املخ�ص�صة والأهداف املن�شودة من خالل التن�سيق بني ال�سيا�سات املو�ضوعة والربامج املرجو
املوارد
ّ
تنفيذها من جهة ،وامليزانية املعطاة لها من جهة �أخرى ،وذلك من خالل و�ضع م�ؤ�شرات قيا�س
للفاعلية وال ّنجاعة .بنا ًء عليه ,يعترب هذا النوع من املوازنات �أداة ف ّعالة لتعزيز امل�ساءلة وت�شجيع
احلكومات على االلتزام بتطبيق مبد�أ امل�ساواة بني اجلن�سني.
من وجهة نظر عملية� ،إنّ املق�صود من هذا النوع من املوازنات لي�س حتليل برامج ت�ستهدف
الن�ساء فقط �أو �إعداد ميزانية منف�صلة للن�ساء كما قد يتبادر �إىل الأذهان� ,إنمّ ا الغر�ض هو درا�سة �أثر
ال�سيا�سات والربامج التي تن ّفذها احلكومات على املجتمع ككل ،ن�سا ًء �أم رجا ًال �أم �أطفا ًال ،وقيا�س �أثرها
( )1جتربة املغرب يف �إدماج مقاربة النوع االجتماعي بامليزانية ,احل�سني اهنا�ش ,من كتاب املر�أة وال�شباب يف التنمية العربية2010 ,

56

الجندر كحافز لالنتقال إلى موازنة البرامج واألداء :تجربة النمسا

هذا على تخ�صي�ص املوارد وتنفيذ النفقات و�إيجاد ال�سبل الكفيلة بتح�سينها .لذلك ت�سعى احلكومات
�إىل �إدراج البعد االجتماعي يف املوازنة ،و�إىل و�ضع م�ؤ�شرات قيا�س ت�ساعدها يف م�سعاها لتح�سني توزيع
املوارد مبا ي�ضمن م�ساواة كاملة يف الفر�ص لكل مك ّونات املجتمع تنعك�س �إيجاب ًا على الثرّ وة االقت�صادية
وت�ضمن ال ّرفاه االجتماعي.
من املعروف �أنّ �إدراج البعد االجتماعي يف عملية �إعداد املوازنة هي مه ّمة اقت�صادية حتليلية
�صعبة خ�صو�ص ًا و�أنّ م�سار �إعداد املوازنات العامة وتنفيذها م ّر مبراحل عديدة :بدء ًا بتال�ؤم املوازنة
مع الإطار االقت�صادي الك ّلي الذي ت�ضعه الدولة ،مرور ًا بتوازن الواردات
إنفاق .ت�سعى احلكومات �إىل �إدراج البعد االجتماعي يف
والنفقات وتنفيذ النفقات وفق ًا ل�شروط حمددة وال ّرقابة على
هذهالالعملية املوازنة ،و�إىل و�ضع م�ؤ�شرات قيا�س ت�ساعدها يف
ويتط ّلب �إدراج البعد االجتماعي يف كافة هذه املراحل تزامن
الربامج والأداء .م�سعاها لتح�سني توزيع املوارد مبا ي�ضمن م�ساواة
مع �إ�صالح املوازنات وباالجتاه بها �أو ًال �إىل موازنات
كاملة يف الفر�ص لكل مك ّونات املجتمع تنعك�س �إيجاباً
ويف هذا ال�سياق ,عمدت عدة دول �إىل توظيف مقاربة النوع على الثرّ وة االقت�صادية وت�ضمن ال ّرفاه االجتماعي
االجتماعي كمدخل لتحديث موازنتها �إن كان يف مرحلة التخطيط
وحتديد الأهداف� ,أو عند تخ�صي�ص الإيرادات والنفقات .كما عمدت دول �أخرى �إىل حتليل نتائج
املوازنات وتقييم �سيا�ساتها االقت�صادية والتنموية من خالل اال�ستعانة مب�ؤ�شرات لقيا�س �أثر الإنفاق
العام وحتقيق الواردات على الو�ضع االقت�صادي االجتماعي لك ّل من الرجل واملر�أة.
ونظر ًا لأهمية هذا املو�ضوع� ,سنحاول يف هذه الدرا�سة �أن نقدّم نظرة عامة حول �أهمية املفاهيم
الأ�سا�سية ملوازنة الربامج والأداء والتي تندرج يف �إطارها املوازنة املراعية للبعد االجتماعي و�أن ن�ستعني
لهذه الغاية بتجربة النم�سا من خالل عر�ض الإطار العام والأ�سباب الدافعة لهذه املبادرة �إ�ضافة �إىل
أهم امل�شاريع الإ�صالحية التي �أدخلتها النم�سا يف املوازنة العامة ،مع الإ�ضاءة على �أبرز
التط ّرق �إىل � ّ
امل�ؤ�شرات االقت�صادية واالجتماعية التي تُ�ستخدم عاملي ًا لقيا�س �أثر املوازنة على كال املر�أة والرجل.

موازنة الربامج والأداء:
مفهومها ,منهجيتها وم�ؤ�شراتها
تعرف موازنة الربامج والأداء( )2ب�أنها ّ
خطة ترمي �إىل حتقيق جمموعة من الأهداف الطويلة
واملتو�سطة والق�صرية الآمد ،وذلك من خالل و�ضع ا�سرتاتيجية توجيهية مربجمة على عدّة �سنوات
لها �أهداف عامة حمدّدة ,ومن ّثم ربط تلك الأهداف
بربامج � ّإن املق�صود من هذا النوع من املوازنات لي�س حتليل برامج
خا�صة يكون بكل �إدارة �أو وحدة تنظيمية خمرجات حمددّة
لكل ت�ستهدف الن�ساء فقط �أو �إعداد ميزانية منف�صلة للن�ساء
تق�سم هذه الربامج بدورها �إىل م�شاريع
لتنفيذهاّ .
فرعية هذا � مّإنا الغر�ض هو درا�سة �أثر ال�سيا�سات والربامج التي تن ّفذها
ً
منها هدف فرعي مرتبط بالهدف الرئي�سي .وانطالقا
علىمنتوجيه احلكومات على املجتمع ككل ،ن�سا ًء �أم رجا ًال �أم �أطفا ًال
املفهوم ميكن اعتبار هذا النوع من املوازنات قادر
الإدارات نحو بلوغ النتائج املحددّة وقيا�س �أثرها على املجتمع ,من خالل م�ؤ�شرات عديدة ت�ستخدم يف
مراحل التخطيط ،و ُيعتمد عليها خالل عمليات املتابعة وتقييم الأداء .و�أبرز هذه امل�ؤ�شرات:
( )2حما�ضرة الأ�ستاذ الدكتور مين احلماقى� ,أ�ستاذ ورئي�س ق�سم االقت�صاد يف كلية التجارة يف جامعة عني �شم�س ,حول “موازنة الربامج والأداء ك�أحد �أدوات
التخطيط للنوع االجتماعي”
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م�ؤ�شرات الإجناز :وهي م�ؤ�شرات ك ّمية تقي�س مدى حتقيق الأهداف العملية للربنامج (مث ًال:
املخ�ص�صة مل�شروع ٍ ما مقابل االعتمادات امل�صروفة� ,إلخ)...
حجم االعتمادات
ّ
م�ؤ�شرات النتائج :تُك ّمل املعلومات التي تقدّمها م�ؤ�شرات الإجناز فتقوم بقيا�س �أثر النتائج التي
حققتها امل�شاريع على املدى الق�صري( .مث ًال :الزيادة امللحوظة اللتحاق التلميذات يف املرحلة
الثانوية يف منطقة مع ّينة� ,إلخ)...
م�ؤ�شرات تقييم الأثر :تقدّم معلومات حول الأثر النهائي للربنامج �أو امل�شروع.

ولنتم ّكن من حتديد مدى ت�أثري الربامج على النوع االجتماعي ,يتعينّ ا�ستعمال م�ؤ�شرات ت�أخذ
بعني االعتبار النوع االجتماعي وت�سمح بقيا�س التغيرّ ات املبا�شرة التي تطر�أ على و�ضع ال ّرجال والن�ساء
يف املجتمع من الناحيتني االجتماعية واالقت�صادية كنتيجة لتطبيق �سيا�سات مع ّينة ،ومن ّثم تقييم ما
�إذا كانت النتائج املرج ّوة على املدى الطويل قد ّمت حتقيقها و�إىل �أي مدى يجب ت�صويبها.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ هذه املنهجية مبا يف ذلك اعتماد امل�ؤ�شرات املنا�سبة تتط ّلب �أ ّو ًال بناء قواعد
بيانات مالية وحما�سب ّية ومعلومات �إح�صائية �شاملة مب ّوبة بطريقة ت�سمح بقيا�س الأثر ،وهذا مدماك
الأ�سا�س يف عملية التّحول �إىل موازنات الربامج والأداء لدى �أي دولة.

ال�شكل رقم ()1

املراحل الثالث للموازنة املراعية للبعد االجتماعي()3

¤hC’G á∏MôŸG

–∏«¤EG OÉæà°S’ÉH áfRGƒŸG π
ójóëàd »YÉªàL’G ó©ÑdG
AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ≈∏Y ÉgôKCG

á«fÉãdG á∏MôŸG

äÉ°SÉ«°ùdG áZÉ«°U IOÉYEG
™jRƒJh áfRGƒŸÉH á≤∏©àŸG
IGhÉ°ùŸG øª°†j πµ°ûH OQGƒŸG
≈∏Y AÉæH ¢UôØdG DƒaÉµJh
á«q Yƒfh á«q ªc äGô°TDƒe

()3

58

áãdÉãdG á∏MôŸG

–øª°†J πªY á«é¡æe ójó
‘ »YÉªàL’G ó©ÑdG êGQOEG
º««≤à∏d äÉ«é¡æeh áfRGƒŸG
äGô°TDƒª∏d ¢SÉ«b ≈∏Y Ak ÉæH

Gender Budgeting: practical implementation Handbook, Sheila Quinn, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs,
Council of Europe, April 2009

الجندر كحافز لالنتقال إلى موازنة البرامج واألداء :تجربة النمسا

�إ�صالح املوازنة العامة يف النم�سا و�إدماج النوع االجتماعي
منذ عام� ,)4(2000أع ّد جمل�س الوزراء جمموعة من القرارات ه ّي�أت الأر�ض لإدراج وتنفيذ
النوع االجتماعي يف كافة امليادين عل امل�ستوى الفدرايل .وتندرج عملية �إعداد املوازنة املراعية للبعد
االجتماعي من �ضمن الإ�صالحات التي تقوم بها النم�سا من �أجل تعزيز
ً
ّ
مبادئ امل�ساواة .فاعتبار ًا من عام  ,2006بد�أت كافة الوزارات يف النم�سا اعتماد امل�ؤ�شرات املنا�سبة تتطلب �أ ّوال بناء قواعد
ت�أخذ بعني االعتبار البعد االجتماعي يف موازناتها وتدرجها يف الن�صو�ص بيانات مالية وحما�سب ّية ومعلومات �إح�صائية �شاملة
الت�شريعية املتعلقة باالحتاد ( .)Federal Finance Actsف�أ�صبحت موازنة مب ّوبة بطريقة ت�سمح بقيا�س الأثر ،وهذا مدماك
الربامج هي املنهجية املتّبعة يف موازنات الوزارات ,كخطوة �أوىل نحو الأ�سا�س يف عملية ال ّتحول �إىل موازنات الربامج
والأداء لدى �أي دولة
تعميم تنفيذها على امل�ستوى الفديرايل.
ورغب ًة يف تعزيز املر�أة ومتكينها من تق ّلد املنا�صب والوظائف القيادية وتفعيل دورها يف املجتمع,
�أدى املجتمع املدين دور ًا مهم ًا يف ن�شر مفاهيم املوازنة املراعية للبعد االجتماعي وانعكا�ساتها على
ال�سيا�سات املالية واالقت�صادية.
وبالرغم من الدور التي لعبته الوزارة امل�س�ؤولة عن ق�ضايا امل�ساواة يف النم�سا ,فالتّجربة يف هذا
املجال ت�شري �إىل �أنّ هذه النقلة ال ّنوعية ما كانت لتتحقق لوال التزام وزارة املالية ودعمها عملية التّحول
وبالتايل كان لوزارة املالية النم�ساوية الدور الأبرز وامل�س�ؤولية الأ�شمل يف �إدارة هذه املبادرة وو�ضع
اخلطوط العري�ضة لها و�صياغة م�شروع القانون الذي �أدّى يف عام � 2009إىل �إر�ساء مادة قانونية
تن�ص على احرتام البعد االجتماعي يف املوازنة .هذه املادة منحت مفهوم البعد االجتماعي
د�ستورية(ّ )5
ا�ستدامة وق ّوة م ّيز التجربة النم�ساوية و�سمح لها بالتّطور ب�شكل �سريع.
اعتربت النم�سا �أن اخلطوة الأوىل نحو �إدماج البعد االجتماعي يف املوازنة تبد�أ بتغيري وتطوير
كلتا الهيكلية والإجراءات التنظيمية يف الإدارة املالية و�إجراء التعديالت القانونية الالزمة ملواكبة
هذه املبادرة.

من هنا ,ن�صت القوانني ب�شكل وا�ضح على �ضرورة احرتام مبد�أ امل�ساواة بني الرجال �أدى املجتمع املدين دوراً مهماً يف
ّ
جميع امل�ستويات .ون�صت التعديالت التي طر�أت على املواد القانونية يف عام ن�شر مفاهيم املوازنة املراعية للبعد
والن�ساء على
ّ
احلكومة ب�إدماج البعد االجتماعي يف �إدارة املوازنة �إن كان االجتماعي وانعكا�ساتها على ال�سيا�سات
 2008على �ضرورة التزام
املالية واالقت�صادية
()6
على امل�ستوى الفديرايل� ,أو على م�ستوى االحتادات وال�سلطات املحلية .
على �سبيل املثال� ,أجرت منطقة “النم�سا العليا” درا�سة حتليلية مع ّمقة لإدراج املوازنة املراعية
للبعد االجتماعي يف عملية التخطيط وللتّحقق ما �إذا كانت النفقات يف قطاعات مع ّينة تراعي مفهوم
امل�ساواة بني اجلن�سني وذلك ا�ستناد ًا �إىل املعايري التالية:
()4

Guidance gender budgeting in public administration, Federal Chancellery – Federal Minister for Women and Civil Service,
Regina Frey and Manfred Kohnen, 2012

( )5املادة  13الفقرة  ،3واملادة  51الفقرة  8من الد�ستور النم�ساوي حول �إدارة املوازنة
()6
Dr. Elfriede Fritz, Head of the trade policy instruments unit at the Austrian Ministry of Finance, “Experience with Gender
Budgeting from Austria”, published in Gender Budgeting and Democratic Governance: Experience from Africa and Europe,
December 2010
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ما هو �أثر التدفقات املالية يف قطاع معينّ (الإيرادات والنفقات) على الن�ساء والرجال؟ وهل
يختلف �أثرها بني اجلن�سني؟
هل كان للتغيريات يف املخ�ص�صات املالية داخل املوازنة �أثر على الفر�ص واخليارات
املتاحة للجن�سني؟
ربرة اقت�صاديا؟ً
ّ
�إىل �أي مدى تعترب املعلومات املتوفرة والإح�صاءات كافية وم ّ

و�شملت هذه الدرا�سة قطاعات الرتبية ,ال�صحة والريا�ضة� .سوف نعر�ض بع�ض النتائج التي
ا�ستخل�صت يف جمال ال�صحة .يف املنهجية ,حددت الدرا�سة �أهداف ًا عامة لتحقيق امل�ساواة يف اال�ستفادة
من اخلدمات ال�صحية ,ومن ّثم ّمت ربطها ب�أهداف تف�صيلية خا�صة بكل قطاع ,و متحورت الأهداف
املرجو حتقيقها يف جمال ال�صحة حول:
 .توفري خدمات �صحية للن�ساء والرجال،
 .اال�ستفادة من اخلدمات ال�صحية ب�شكل مت�سا ٍو وبح�سب االحتياجات الفردية للن�ساء والرجال.

كان لوزارة املالية النم�ساوية الدور الأبرز يف �إدارة
هذه املبادرة وو�ضع اخلطوط العري�ضة لها و�صياغة
م�شروع القانون الذي �أدّى يف عام � 2009إىل �إر�ساء مادة
قانونية د�ستورية  ...منحت مفهوم البعد االجتماعي
ا�ستدامة وق ّوة م ّيز التجربة النم�ساوية و�سمح لها
بال ّتطور ب�شكل �سريع

ومن خالل حتديد هذه الأهداف وربطها مب�ؤ�شرات قيا�س ,تبينّ
املخ�ص�صة يف موازنة
النتائج الأولية �أنّ  %55.6من النفقات ال�صحية ّ
“النم�سا العليا” لعام  2003ا�ستهدفت الن�ساء مقابل  %44.4للرجال.
تخ�ص�ص ن�سبة عالية من النفقات
وهذا يبينّ �أنّ “النم�سا العليا” ِّ
ال�صحية للن�ساء .ي�شتمل اجلدول �أدناه على حتليل �أويل للأرقام
اخلا�صة بالإنفاق ال�صحي بح�سب اجلن�س(.)7

اجلدول رقم ()1
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التطبيقيةájQÉ°ûà°SG،
äÉeóN
العمليةôªY øe
احتاجت¿Éµ°ùdG
� 48^9إىل
51^1إدارات وامل�ستويات
املبادرة على كافة ال
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188^9
96^5
تعميم هذه 14
92^4
14 ¤EG 6 ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùæ∏d
توجهات ومواكبة خا�صة ,وكذلك احتاجت من جانب الكادر التنفيذي �إىل فهم
�إرادات القياديني واىل ّ
›πªإىل¿Éµ°ùdG
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“äÉjó∏ÑdG
51^1
تدريب على 175
85^6
89^4
0^13تعاون خمتلف48^9
واخلرباء يف هذا املجال .وقد �أعلنت الوزارات املعنية ب�أنّ النظام اجلديد املتع ّلق �إعادة النظر يف العبء ال�ضريبي
املزيد
والرجال ل�صالح
55^6على الن�ساء
امل�ساواة و�أثره
´ƒªéŸGالربامج والأداء والذي ي�أخذ بعني االعتبار البعد
مبوازنة
221707^3
177214^9
 398922^2االجتماعي ومبد أ�44^4
من امل�ساواة وال�شفافية
بني اجلن�سني داخل املوازنة �أ�صبح جاهز ًا للعمل به ابتدا ًء من عام .2013
تقني ًا ,ارتكزت املبادرة على حتليل �أثر الواردات والنفقات على املجتمع وخا�صة على الرجال
والن�ساء وا�ستناد ًا �إىل هذه النتائج جرت �إعادة هيكلة املوازنة ب�شكل يعزّز امل�ساواة بني اجلن�سني.
فمن ناحية النفقات ,حاولت النم�سا حتليل املخرجات �أي حتليل النتائج املبا�شرة لأي عملية
تتعلق ب�إنفاقٍ عام وحتليل �أثرها البعيد وغري املبا�شر على امل�ساواة االجتماعية( .)8ف�أ�شارت الدرا�سات
مث ًال يف ال ّنم�سا �إىل �أنّ �إعادة النظر يف عملية التوزيع وتخ�صي�ص م�ساعدات ونفقات �أكرث ل�صالح
الن�ساء (م�ساعدات �صحية للأطفال وتربوية للن�ساء العامالت) ميكن �أن تق ّل�ص الفجوة يف الأجور بني
اجلن�سني ،و�أف�ضل مثال على ذلك هو القطاع الرتبوي ،حيث ت�ش ّكل الن�ساء ن�سبة مه ّمة من اليد العاملة
( )9()%75وحيث تتب ّوءن مراكز قيادية يف املدار�س.
()8

Dr. Elfriede Fritz, Head of the trade policy instruments unit at the Austrian Ministry of Finance, “Experience with Gender Budgeting
from Austria”, published in Gender Budgeting and Democratic Governance:Experience from Africa and Europe, December 2010.

()9

Margit Schratzenstaller, senior economist at the Austrian Institute of Economic Research,Vienna, “Gender Budgeting in Austria”, 2008.
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المبيض بساط ومايا بصيبص
لمياء
ّ

ومن ناحية ثانية ,وبالرغم من �أنّ العمل التطبيقي لتحليل الواردات يف معظم البلدان بقي �أمر ًا
مع ّقد ًا لعدة �أ�سباب� :صعوبة املنهجية ,ونق�ص يف قاعدة املعلومات وكون حتليل واردات احلكومة وقيا�س
�أثرها على الفجوة بني اجلن�سني عملية دقيقة و�شديدة احل�سا�سية ال�سيا�سية .اهت ّمت النم�سا بال�شقّ
املتع ّلق بالواردات ,حيث �أنّ ال�ضرائب ت�ش ّكل ال ّن�سبة الأكرب من وارداتها ,ولها �أثر توزيعي وتنظيمي
على الو�ضعني االجتماعي واالقت�صادي للبالد .وعمدت ال�سلطات النم�ساوية �إىل �إعادة النظر بالبعد
االجتماعي لل�ضرائب وخ�صو�ص ًا ال�ضريبة على الرواتب والأجور وال�ضرائب على الأرباح .وتبينّ �أ ّنه
تن�ص على امل�ساواة بني اجلن�سني ,هناك عملي ًا فجوات اجتماعية واقت�صادية
بالرغم من �أن القوانني ّ
كبرية .وكانت هذه املعطيات مفيدة جدّا ً� ،إذ �سمحت لل�سلطات ب�إعادة النظر يف العبء ال�ضريبي و�أثره
على الن�ساء والرجال ل�صالح املزيد من امل�ساواة وال�شفافية.
()10

جتربة اململكة املغربية

يف �إطار �إ�صالح املوازنة ,عملت ال�سلطات املغربية وخا�صة وزارة االقت�صاد واملالية على
�إدماج مقاربة النوع االجتماعي عند �إعداد وتخطيط ال�سيا�سات العامة منذ عام  2002بهدف
�إر�ساء وتقوية مبادئ امل�ساواة .اعتمدت هذه التجربة على م�ؤ�شرات النجاعة التي تراعي النوع
االجتماعي من خالل مقاربة تدريجية وعملية م ّكنت من و�ضع ت�صنيف جديد للم�ستفيدين
من النفقات العامة .و ّمتت مواكبة القطاعات الوزارية امل�ستهدفة والتدريب و�إ�شعار الربملانيني
واملنظمات غري احلكومية.
ومنذ عام  2006وعلى �أثر الت�شاور بني خمتلف ال�شركاء واملعنيني يف احلكومة واملجتمع
املدين ,مت ّكن املغرب من و�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية للإن�صاف وامل�ساواة بني اجلن�سني.
تتمحور هذه اال�سرتاتيجية حول خم�سة م�ستويات تت�شعب منها جماالت متعددة :احلقوق
املدنية والتمثيلية ,امل�شاركة يف �صنع القرار ,احلقوق االجتماعية واالقت�صادية والت�صرفات
االجتماعية والفردية ,امل�ؤ�س�سات وال�سيا�سات العامة .وحقق املغرب اجنازات مهمة ونتائج
ايجابية :فعلى �سبيل املثال� ,أ�صبحت بع�ض اجلمعيات الن�سائية رائدة يف القيام مببادرات
موازنة النوع االجتماعي ،و�أدخل املغرب النوع االجتماعي يف نظام املعلومات كعن�صر �أ�سا�سي
لإعداد ومتابعة ال�سيا�سات التي ت�ستهدف امل�ساواة بني اجلن�سني.
()11

بع�ض العوامل الأ�سا�سية للمنهجية

موحدة قائمة بح ّد ذاتها لقيام املوازنة املراعية للبعد االجتماعي حتى ولو تو ّفر
ال توجد منهجية ّ
الظرف املالئم ون�ضج القرار ال�سيا�سي ,فال ّنهج التحليلي واملنهجي والأدوات والو�سائل املط ّبقة يف هذا
النوع من املوازنات تعتمد على عوامل عدّة منها:
()10
()11
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جتربة املغرب يف �إدماج مقاربة النوع االجتماعي بامليزانية ,احل�سني اهنا�ش ,من كتاب املر�أة وال�شباب يف التنمية العربية2010 ,
Margit Schratzenstaller, senior economist at the Austrian Institute of Economic Research,Vienna, “Gender Budgeting in
Austria”, 2008

الجندر كحافز لالنتقال إلى موازنة البرامج واألداء :تجربة النمسا

.
.
.
.
.

حجم املوازنة يف طور الدرا�سة (الإيرادات والنفقات),
البنود الواجب حتليلها يف املوازنة ,فبع�ض البنود ال تعنيها �إ�شكالية النوع والبع�ض الآخر يقت�ضي
درا�سته بتم ّعن،
الأفق الزمني (حتليل خالل فرتة معينة من ال�سنة �أو تغيريات طويلة الأمد),
اجلوانب االجتماعية ذات الأولوية،
توجه العمل التحليلي للموازنات احل�سا�سة للنوع االجتماعي
الإ�شكالية الفعلية املطلوب منها �أن ّ
وهي بالإجمال خمتلفة بح�سب البلدات ويقت�ضي حتديدها مرحلة بحث وت�شاور يف �أولويات
ال�سيا�سات العامة على قاعدة امل�شاركة املواطن ّية الوا�سعة.

خامتة
�إنّ �إدراج البعد االجتماعي يف ال�سيا�سات العامة املالية واالجتماعية ب�شكل عام ،ويف �إعداد وتنفيذ
املوازنة العامة ب�شكل خا�ص ،يتطلب التزام ًا حكوم ّي ًا ووعي ًا لدى �صانعي القرار نظر ًا لأهمية امل�ساواة
االجتماعية و�أثرها على الو�ضعني االقت�صادي واالجتماعي ،و�إدراك ًا لدورها الأ�سا�سي ك�أداة لتعزيز
فعالية وكفاءة اخلدمة العامة .كما يتط ّلب تو ّفر قاعدة قانونية حتمي عملية تطبيق البعد االجتماعي يف
القطاع العام .وميكن �أن يكون ذلك على �شكل قوانني �أو مواد د�ستورية ،ويتط ّلب ذلك من دون ّ
�شك قواعد
معلومات ومقاربات تدريجية مت ّكن املعنيني من فهم وا�ستيعاب النواحي التقنية لهذه العملية .ومن
املهم �أن ُينظر �إىل هذا املفهوم على �أ ّنه جزء من عملية �أكرب ت�سعى لتحقيق التنمية الب�شرية امل�ستدامة
ّ
ولتوفري كامل احلقوق املدن ّية للمواطنني .ويبقى التقدّم يف حتقيقه رهن ًا بالتّوجهات ال�سيا�سية العامة
للدولة وبتع ّهدات احلكومة .من هنا ينبغي على الإدارات املعنية �ضرورة موا�صلة اجلهود والإ�صالحات
من خالل اال�ستعانة بتجارب ناجحة ورائدة وتبادل اخلربات مع الدّول التي �سبقتنا يف هذا املجال.
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ت�ش ّكل اجلرمية اجلمركية �إحدى النماذج الفاعلة للته ّرب
ب�شكل خا�ص بقانون
من دفع ال�ضرائب املفرو�ضة؛ لذا فهي ترتبط ٍ
العقوبات ال�ضريبي الذي هو جمموعة من الن�صو�ص اخلا�صة
التي تهدف �إىل حماية م�صلحة اخلزانة العامة و�ضمان حتقيق
امل�صلحة ال�ضريبية للدولة وحماية القواعد التي من �ش�أنها التح ّقق
من توافر الواقعة املن�شئة لل�ضريبة ،و�ضبط وعائها ،و�ضمان
حت�صيلها ،وفر�ض عقوبة مع ّينة على خمالفة هذه القواعد.
يق�ضي املبد�أ ب�أن هذه اجلرائم ،تدخل يف �صلب اجلرمية
االقت�صادية ،وتخ�ضع للأحكام العامة املن�صو�ص عنها يف
قانون العقوبات .وتعترب هذه اجلرمية ،كغريها من اجلرائم
خا�ص .فهي و�إن مل ترتك يف املجتمع
االقت�صادية ،ذات طابع ٍ
الأثر ذاته الذي يرتكه كل من القتل وال�سرقة واالحتيال ،لكنها
ت�ؤدّي �إىل حرمان الدولة جزء ًا من مواردها ،وحترم االقت�صاد
الوطني من �أكرث الأدوات فاعلية يف حمايته وت�شجيعه ،وتقتطع
من اخلزينة العامة مبالغ طائلة ب�إمكانها �أن ت�ساهم يف تقومي
ميزان املدفوعات ويف حتقيق خطط التنمية؛ كما �أنها تف�ضي
�إىل �سرقة املال العام ،و�إىل ركود االقت�صاد الوطني ،و�إىل ف�ساد
املجتمع ّ
وتف�شي موجة الإجرام فيه.
ومع ذلك جند �أن تفكري  Charles Lambيف هذا اخل�صو�ص
ال يزال �ساري ًا و�سط الر�أي العام اللبناين ،وكما يف العديد من
الدول النامية:
“Le fraudeur fiscal me plaît, c’est un voleur honnête, car il
)(1

”ne vole que l’Etat qui est une abstraction

ف�سرقة �أموال الدولة حالل ،والر�شوة ِح ْذ ٌق ،والتهريب
مقدر ٌة ومهار ٌة ،وتزوير ال�سجالت احل�سابية فنٌ ؛ وخمالفة
القانون ال�ضريبي بو�صفها غ�ش ًا  ،ولأن ّ
الغ�ش جرمية �ضد
()1
()2

القانون الأخالقي ،فهو يزيد من ا�ستعداد الر�أي العام لإبداء
الت�سامح حيالها باملقارنة مع اجلرائم العادية الأخرى ،ال�سيما
وانه يجهل العواقب االقت�صادية واملعي�شية والأمنية املرتبطة
بالته ّرب ال�ضريبي.
وال ينظر الفرد �إىل اجلرائم اجلمركية �إال من زاوية املنفعة
اخلا�صة ،باخت�صارVoler l’Etat, n’est pas voler :
تكمن الأهمية البالغة للنظام اجلمركي باعتباره �أداة
ت�ستعني بها الدول لتحقيق �أهداف مالية ،واقت�صادية ،و�سيا�سية
واجتماعية و�أمنية ،تهدف �إىل حتقيق اال�ستقرار وتعزيز النمو
االقت�صادي واملحافظة على املكانة املالية والتجارية واالقت�صادية
للدول .وتت�ضاعف �أهمية اجلمارك مع تزايد الن�شاط التجاري
واملايل الناجم عن االنفتاح االقت�صادي ،وهذا ما ي�ضاعف من
خماطر اجلرمية اجلمركية لي�س فقط على �صعيد اال�ستقرار
الوطني فح�سب ،بل �أي�ض ًا على �صعيدي اال�ستقرار العاملي
والعالقات بني الدول� ،إن جلهة الإ�ضرار التي قد تلحق بامل�صالح
االقت�صادية للدول� ،أو ب�سبب العالقة الوثيقة التي تربط هذه
اجلرائم مع جرائم ذات �أخطار �شاملة كاجلرمية ّ
املنظمة
ومنها جرمية تبيي�ض الأموال .وقد �أدى تط ّور �أ�ساليب املهربني
وا�ستعمالهم لآخر ما تو�صلت �إليه التكنولوجيات احلديثة
واالت�صاالت وتعدّد م�سالك التهريب وتغيرّ �أمناطه وب�ضائعه �إىل
الت�أكيد على �أهمية التطوير امل�ستمر لقانون اجلمارك و�أجهزته
بغية �إحكام املراقبة وتعزيز �سبل املكافحة.

خماطر اجلرمية اجلمركية
تعترب اجلرمية اجلمركية من اجلرائم القدمية  ،وعلى
الرغم من املخاطر – الآتي تف�صيلها  -فالفقه اجلزائي مل ي ِفها
()2

Charles Lamb: Cité par Camille Scailteur – Le devoir fiscal – 1950 – éd. Desclée De Brower - Bruges – Belgique - P: 7
Gaston Lerouge: Théorie de la fraude en droit fiscal – 1944- Librairie générale de Droit et de Jurisprudence - Paris – P: 34 et suiv.
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اجلرمية �إال بتوافرها ،وتختلف هذه العنا�صر من جرمية �إىل �أخرى
بح�سب نوعها وطبيعتها ،مما يلزم تبيانها يف اجلرمية اجلمركية.

حقها من الدر�س والتدقيق ،وال م ّرت �شرائعها بالأطوار التي م ّرت
بها اجلرائم عامة على الرغم من ات�صالها املبا�شر بحياة الدولة
املالية واالقت�صادية وما لها من ت�أثري يف مرافق احلياة كافة(.)3
فاجلرمية اجلمركية:
 -1الركن القانوين :ال يعرف القانون اللبناين
�سوى املخالفات اجلمركية
ً
 .ت�ؤدي �إىل حرمان الدولة جزءا من مواردها،
()4
 .حترم االقت�صاد الوطني من �أكرث الأدوات فاعلية يف حمايته
�سن قانون اجلمارك ك�أداة قانونية
عمد امل�ش ّرع اللبناين �إىل ّ
ً
ً
ّ
اقت�صادية وذات �أحكام جزائية حتله مركزا فريدا يف نطاق قانون
وت�شجيعه،
اجلزاء اخلا�ص ،وترمي من خالل تطبيقه �إىل حماية املنتجات
 .حتجب عن اخلزينة العامة مبالغ طائلة،
 .تُعر ِقل الإ�سهام يف تقومي ميزان املدفوعات وامل�ساهمة يف الوطنية وت�شديد العقوبة يف اجلرائم اجلمركية .لكن هذا القانون
ال يعرف �سوى املخالفة اجلمركية ،خالف ًا ملا هي احلال يف الت�شريع
حتقيق خطة التنمية؛
()5
اجلمركي الفرن�سي الذي يفرق بني املخالفات اجلمركية Les
 .تف�ضي اىل �سرقة املال العام،
( contraventions douanièresاملواد � 410إىل  )413واجلنح
 .تت�سبب يف ركود االقت�صاد الوطني،
 .تعزّز انت�شار الف�ساد الإداري ،واالقت�صادي ،واملايل ،اجلمركية ( Les délits douaniersاملواد � 414إىل .)416
وال�سيا�سي واالجتماعي،
 -2الركن املادي l’élément matériel
 .وت�ساهم يف ّ
تف�شي موجة الإجرام املحلي منه والعابر للحدود
يتم ّثل الركن املادي يف اجلرمية اجلمركية يف خمالفة
 ،Cross-Border Crimesال�سيما تهريب التبغ واملخدرات
()6
والأ�سلحة ،وتهريب املهاجرين ،وتهريب املواد واملبيدات النظام اجلمركي القانوين �أو االمتناع عن التزامه من خالل
الفا�سدة ،والألب�سة والأحذية املق ّلدة ،وال�سيارات �أفعال متع ّددة:
�أ -الته ّرب غري ال�ضريبي (�أو التهريب االقت�صادي):
املخالفة لنظام اال�سترياد ،وتهريب �ألآت ت�صنيع احلبوب
املن�شطة ال�سا ّمة ،و�سائر ال�سلع واملواد اخلطرة ،املمنوعة تقوم اجلرمية اجلمركية يف هذه ال�صورة على الإ�ضرار مب�صلحة
�أ�سا�سية للدولة غري م�صلحتها ال�ضريبية،
�أو املحتكرة ،ناهيك بعمليات
الت�صدير الوهمية (للتهرب من يق�ضي املبد�أ ب�أن هذه اجلرائم ،تدخل فهي ترد بذلك على خمالفة القوانني
�ضريبة القيمة امل�ضافة  )TVAيف �صلب اجلرمية االقت�صادية ،والتعليمات ملنع بع�ض ال�سلع التي ال يجوز
عرب �إبراز البيانات الوهمية �أو وتخ�ضع للأحكام العامة املن�صو�ص ا�ستريادها �أو ت�صديرها بق�صد خرق
عنها يف قانون العقوبات
امل�ض ّللة بهدف الته ّرب ال�ضريبي
احلظر املفرو�ض يف �ش�أنها( .)7يحدث �أن
يكون اجلاين قد �أدخل الب�ضاعة �أو �أخرجها
�أو الته ّرب االقت�صادي� ،إ�ضافة
بطريقة م�شروعة (املرف�أ �أو املطار ومع ذلك فهي غري م�شروعة
�إىل املعابر واحلدود واملرافئ ال�سرية وغري ال�شرعية.
لأنها تتم عرب تزوير املانيف�ست) �أو غري امل�شروعة (احلدود غري
الفقرة الأوىل� :أركان اجلرمية اجلمركية
املراقبة)� .أما م�صري الب�ضاعة يف حال �ضبطت ،فمنوط بالوزارة
يق ّيم قانون العقوبات اللبناين اجلرمية وفق عنا�صر ثالثة:
املخت�صة التي و�ضعت قيد ًا عليها.
ً
ً
العن�صر القانوين ،والعن�صر املادي والعن�صر املعنوي .وال تقوم
�إن �أكرث املواد �شيوعا يف عامل التهريب هي تلك املمنوعة �أو
( )3جورج قذيفه :الق�ضايا اجلمركية  -جزء �أول  -املبادئ الأ�سا�سية لل�شريعة اجلمركية اجلزائية  - 1971-ال�شركة ال�صناعية للطباعة والتغليف  -بريوت � -ص48 :
( )4قانون اجلمارك اجلديد – مر�سوم رقم  – 4461تاريخ  – 2000/12/15اجلريدة الر�سمية – العدد � – 2000/12/22 – 60ص5169 :
()5
Code de douanes français - http://codes-et-lois.fr/codes/code-des-douanes/code-des-douanes.html
()6
Patrick Ravillard: La répression des infractions douanières dans le cadre du grand marché intérieur – 1999 – GLN Joly éditions
(� )7صخر اجلنيدي :جرمية التهريب اجلمركي يف �ضوء الفقه والق�ضاء– مقال من�شور على املوقع االلكرتوين التايل:
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املحتكرة لأ�سباب عدّة:
عدم ت�سليم هذا الإقرار(.)11
 .لأ�سباب دولية وبنا ًء على اتفاقية دولية ،تكمن الأهمية البالغة للنظام
فيتم الته ّرب ال�ضريبي،
�أما اليوم ّ
 .لأ�سباب نقدية حلماية توازن امليزان اجلمركي باعتباره �أداة ت�ستعني بالإ�ضافة �إىل هذه الو�سائل ،عن طريق
التجاري النقدي الوطني ال �سيما بها الدول لتحقيق �أهداف االحتيال االلكرتوين ،با�ستعمال الربامج
مالية ،واقت�صادية ،و�سيا�سية التقنية لإخفاء الأرقام ال�صحيحة بهدف
امل�صادرة غري املنظمة للر�ساميل(،)8
 .لأ�سباب �سيا�سية �أو ع�سكرية حلماية
واجتماعية و�أمنية
الته ّرب من دفع ال�ضرائب(.)12
وقد تتخذ “املخالفة اجلمركية” �أو
�أمن الدولة كالأ�سلحة واملفرقعات
“اجلرم اجلمركي”� ،شكل تهريب جماعي ،عرب م�ؤ�س�سات للتهريب
املتفجرة،
والأدوات ّ
 .لأ�سباب �صحية ككل �أنواع املخدّرات والتبغ واخلمور وال�سلع تقوم بها اجلماعات املنظمة ،املافيات ،الع�صابات والهيئات املعنوية
املحلية واملتعددة اجلن�سية( ،)13وغالبا ما تتمحور حول املخالفة
الفا�سدة وال�سموم،
()14
 .ال�سباب خم ّلة بالآداب العتبارات ومعايري خلقية وتربوية ،كميات كبرية من الب�ضائع متعدّدة النوع والكمية  ،تثبت قرينة
التهريب بق�صد االجتار .كما �أن هناك تهريب ًا فرد ّي ًا �أق ّل خطورة
كاملطبوعات وال�صور والأفالم...
 .لأ�سباب تتعلق بالثقة و�سمعة البالد املالية وحماية يقوم به �شخ�ص منفرد �أكان بحار ًا� ،أو م�سافر ًا �أو تاجر ًا...
للأ�سعاركالعمالت املز ّورة والتقليدية والب�ضائع املزيفة،
 -3الركن املعنوي l’élément moral
حلماية الثقة العامة و�أي�ض ًا ،الذهب وامل�صوغات
ال يخ�ضع الركن املعنوي يف املخالفة اجلمركية (كغريها من
ويف �أغلب احلاالت ،ف�إن مربر ارتكاب هذه االعمال هو
ال�سعي اىل الربح الذي يجنى من هذه املواد والذي يع ّو�ض من اجلرائم االقت�صادية) للأحكام العامة املقررة يف قانون العقوبات
عينها� ،إمنا يتم ّيز ب�ض�آلة مكانته وفق ما يلي:
خماطر تهريبها(.)9
ب -الته ّرب ال�ضريبي كلي ًا �أو جزئي ًا(� ،)10أو االحتيال ال�ضريبي
 .يح ّد امل�ش ّرع من حق دفاع املتهم ،حيث تفر�ض طبيعة هذه
من خالل عدم دفع ال�ضرائب املفرو�ضة �أو االمتناع عن اتخاذ
اجلرائم انعكا�س مبد�أ براءة املتهم حتى �إثبات الإدانة،
الإجراءات الالزمة لدفعها عرب تقدمي معلومات �أو م�ستندات �أو
لي�صبح املتهم مذنب ًا اىل حني �إثبات الرباءة وب ّينة عدم
�شهادات خاطئة �أو مز ّورة يف الإقرار ال�ضريبي ،كتزوير املانيف�ست
تن�ص “املادة  416فقرة ( ”1ق.ج.ل ).على ما يلي:
الإدانة ّ ،
وهو �شهادة تعريف مباهية الب�ضاعة ،نوعها ،وزنها ،موا�صفاتها،
“ترتتب امل�س�ؤولية املدنية يف معر�ض تطبيق هذا القانون
قيمتها ،م�صدرها ،جن�سها وحجمها( ...املواد  421وما يليها) �أو
بتوافر العنا�صر املادية للمخالفة وال يجوز الدفع بح�سن
()8

Mireille Delmas-Marty: Le marché des changes - in: Droit pénal des affaires – Partie spéciale: Infractions – Tome 2 – 3 e éditions
- 1990 - Presses Universitaires de France – P: 161

()9

Cass. Crim.: 30 nov. 1989 – B.C. – 1989 – P: 97 – No.33; 14 janv. 1991 – B.C. – 1991 - P: 60 – No. 22; 14 juin 1993 –B.C.- 1993
– P: 519 – No.207; 5 fév. 1998 – B.C. – 1998 – P: 121 – No 48; 2 avr. 1998 – B.C. – 1998 – P: 346 – No.128 ; 14 mai 1998 – B.C.
– 1998 – P: 451 – No.164; 21 mars 2001 – B.C. – 2001 – P: 254 – No.77; 24 oct. 2001 – B.C. – 2001 – P: 695 – No.219; 6 avr.
2005 – B.C. – 2005 – P: 413 – No.119

()10

“…Soit une absence de déclaration, soit comme une fausse déclaration…” Geneviève Giudicelli-Dellage: Droit pénal des affaires
– 5e éd. – 2002 - D. – Paris – P: 157; Cass. Crim.: 25 fév. 2005 – B.C. – 2005 - P: 250 – No.71; 9 mars 2005 – B.C. – 2005 – P:
;300 – No.84

()11

Jean-Jacques Neuer: Fraude fiscale internationale et répression – 1e éd. – 1986 – P.U.F – Paris - P: 23; Cass. Crim: 19 fév. 2003
– B.C. – 2003 – No.42

()12

Ulrich Sieber: Fraude fiscale et infractions douanière - in: La délinquance informatique – 1990 – Story-Scientia - Bruxelles – P:
131 et suiv.

()13
()14

Neuer: Op. cit. – P: 101 et 105
Henri Donnedieu de Vabres: La justice pénale d’aujourd’hui – 2e éd. – 1941 – Armand Colin – Paris - P: 1
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ين�ص قانون اجلمارك اخلط�أ القانوين وال اجلهل وال ح�سن النية �أن ينفي عن املخالفة
النية”()15؛ �أي�ض ًا ويف املنحى ذاته ّ
�صفتها الإجرامية ،فمن قدّم ت�صريح ًا كاذب ًا عن خط�أ �أو عن جهل
الفرن�سي على ما يلي:
()19
 “Il est expressément interdit au juge d’exercer lesيعاقب كال�شخ�ص الذي قدّمه عن ق�صد نية الت�ضليل � .أما ناقل
) contrevenants sur l’intention” (C.D.F art. 369 al. 2الب�ضاعة امله ّربة� ،أو حمرزها فال يالحق يف حال جهله م�صدرها.
 .كما مينع ّ
امل�شرع القا�ضي من ا�ستعمال �سلطته التقديرية كما ق�ضى االجتهاد الفرن�سي مب�صادرة �أي �شيء كان الق�صد منه
()20
وو�سائل الر�أفة املن�صو�ص عليها يف قانون العقوبات ،كوقف تغطية عملية الغ�ش .
التنفيذ ومراعاة الظروف املخ ّففة ،و�إنزال العقوبات � -4إجراء امل�صاحلة مع املخالفني� :إدارة اجلمارك
باملخالفني ملجرد �إثبات الأعمال �أو ملجرد املبا�شرة بها بهدف اخل�صم واحلكم
حيال هذه الن�صو�ص القدمية القا�سية التي تُق ّيد الق�ضاء فال
ردع املهربني واحلفاظ على امل�صلحة العامة وحقوق اخلزينة
ي�سعه معاقبة املجرم بعدل ،وتق ّيد املتهم فال يت�س ّنى له الدفاع عن
العامة بالإ�ضافة �إىل ت�شديد الغرامات على املخالفات.
هذا طابع ا�ستثنائي ترتديه القوانني اجلمركية ،ذلك �أن النف�س ،مل يجد امل�ش ّرع اللبناين ب ّد ًا من و�سيلة مت ّكن من تكييف
العقوبة وفق ًا لظروف املخالف و�أهمية
اجلرم االقت�صادي جرم خا�ص �إن ب�أركانه،
املخالفة
يف
املعنوي
الركن
يخ�ضع
ال
املخالفة ،فكان �أن منح �إدارة اجلمارك
و�إن يف جزائه( .)16كما �أن و�سائل الإثبات
اجلرائم
من
(كغريها
اجلمركية
العادية ذات �أثر حمدود يف الق�ضايا
(�إما املجل�س الأعلى للجمارك� ،أو مدير
املقررة
العامة
أحكام
ل
ل
االقت�صادية)
اجلمركية ،فال يعت ّد ب�أي طريقة لإثبات
اجلمارك العام �أو ر�ؤ�ساء الأقاليم،
ز
ي
يتم
إمنا
�
عينها،
العقوبات
قانون
يف
ّ
الرباءة �إ ّال �إثبات ح�صول تزوير حم�ضر
م� )387 .سلطة مطلقة يف ت�سوية
مكانته
آلة
�
ب�ض
ال�ضبط ّ
املنظم (يراجع املواد  379وما يليها
املخالفات من طريق �إجراء م�صاحلة
من قانون اجلمارك).
مع املخالفني قبل املالحقة الق�ضائية وخاللها وبعد �صدور قرار
�أما بالن�سبة لقاعدة اجلهل بالقانون (م 223 .قانون املحكمة املخت�صة (م 385 .من القانون اجلديد) ،بهدف ح�سم
العقوبات) ،فال تعترب عذر ًا مع
تلطيف معينّ يف التطبيق( ،)17نزاع قائم �أو حمتمل وحتا�شي طرح اخل�صومة �أمام الق�ضاء وتوفري
ٍ
�أي �أنّ اجلرمية اجلمركية جرمية مادية ال يتوقف وجودها على �إجراءات التقا�ضي الطويلة ونفقاتها �أو العزوف عن التقا�ضي
الغاية التي يتوخاها الفاعل( ،)18ولي�س من �ش�أن اخلط�أ املادي� ،أو خ�شية خ�سارة الدعوى �أو تفادي ًا للت�شهري والعالنية� ،إمنا بدون
()15
()16
()17

Cass. Crim.: 5 oct. 2005 – B.C. – 2005 – P: 887 – No.252
– Colette Touboul: Le particularisme de la responsabilité pénale en matière douanière – in: Etudes de droit pénal douanier
Institut des sciences pénales et de criminologie de l’université d’Aix-Marseille - Tome I – 1e éd. – 1968 – P.U.F – France - P: 104
“Ni l’erreur de fait, ni l’erreur de droit ou l’ignorance ne peut enlever à l’infraction son caractère délictueux …” – Cass.Crim.: 14
fév. 1962 – B.C. - 1962 – P: 193 – No.93 “… Certaines délits correctionnels, en matière de douanes, punissables malgré la bonne
foi de leur auteur – Gaston Stéphani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc: Droit pénal général – 18e éd. – 2003 – Dalloz – Paris
– P: 231; Philippe de Gardia: L’élément intentionnel dans les infractions douanières – Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé (Rev. sc. crim.) - Doctrine – 1990 - P: 487; Cass.Crim.: 26 mars 1989 – Dalloz - 1989 – P: 515

()18
( )19قرار ملحكمة اال�ستئناف اللبنانية يف بريوت ،اعتربت فيه� « :إذا كان العلم بالأمر �أو �سوء النية عن�صر ًا من عنا�صر اجلرمية اجلزائية ،ف�إن املخالفة
اجلمركية تتك ّون مبجرد الإتيان بوقائع مادية دون االلتفات �إىل اجلهل وح�سن النية عم ًال بن�ص املادة  342من قانون اجلمارك»  -ا�ستئناف بريوت املدنية(غ:)4.
ق� -1968/3/16 - 418.إدارة اجلمارك/مي�شال متى  -العدل –عدد� -1969 -2ص ،265ا�ستئناف بريوت :ق – 1948/11/ 25 - 397.ن.ق– 1949 – .
�ص ،242:اي�ض ًا ،ت .م :.ق� - 1971/ 3/ 3 -40.شركة طريان ال�شرق الأو�سط�/إدارة اجلمارك  -ن.ق� – 1971 - .ص145 :
Mireille Delmas-Marty: La fraude fiscale - in: Droit pénal des affaires – Tome II – op.cit. – P: 134

L’intention délictueuse n’est pas un élément constitutif des infractions douanières…” – Cass. Crim.: 4 oct. 1972 – D. – 1973 – P: 278

كما ن�ص الت�شريع القدمي يف املادة  324منه على ما يلي “ :لي�س للمحاكم يف تطبيق العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا القرار ويف الن�صو�ص اجلمركية �أن ت�أخذ يف
االعتبار ،النية بل الوقائع املادية فقط ”...ون�صت املادة  343منه  ...“ :ميكن حت�صيل الر�سوم واجلزاءات النقدية من ورثة املخالفني ومن �أ�سيادهم ومكلفيهم
و�أرباب �أعمالهم وموكليهم وذويهم و�أو�صيائهم �إذا كانوا قا�صرين �أو حمجور ًا عليهم”.
()20
Cass. Crim.: 7 juil. 2005 – B.C. – 2005 – P: 713 – No.205
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يف فرتة وجيزة� ،أيام احلرب العاملية الثانية(� .)23أما ال�سجن
املن�صو�ص عليه يف قانون اجلمارك (املادة  409لغاية  )413فما
هو �سوى تدبري �إكراهي من و�سائل التنفيذ حلمل املحكوم عليه
لت�أدية املبالغ املحكوم بها �إىل خزانة الدولة.
كما ت�سري على هذه اجلرائم قاعدة الإ�سناد الذي يف ّرق بني
فاعل اجلرمية وامل�س�ؤول عن ارتكابها (املق�صود امل�س�ؤولية عن
فعل الغري وم�س�ؤولية الهيئة املعنوية) .فهي �أي�ض ًا ترتّب م�س�ؤولية
ت�ضامنية بني ال�شركاء وتطال حتى الورثة يف حدود �أن�صبتهم
الإرثية (م 417.وم 418.من القانون اجلمارك اللبناين اجلديد).

املتوجبة خلزينة الدولة بامل�صاحلة� ،أو
�إ�سقاط �شيء من الر�سوم ّ
ب�إجراء امل�صاحلة بعد انربام القرار الق�ضائي (م – 385.فقرة
 3من القانون اجلديد)� ،أو �إجراء م�صاحلة على جرائم �أخرى
مرتبطة بها و�إن ح ّقق بها موظفو اجلمارك (كجرائم تهريب
املخدرات والأ�سلحة) وال �أثر للم�صاحلة يف دعوى احلق العام التي
حت ّركها النيابات العامة.
هنا ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أنّ هذا احلق ب�إجراء امل�صاحلة ،مل
يمُ َنح �إىل �سلطة ق�ضائية بل �إىل الإدارة نف�سها ،مما ُيخالف مبد�أ
ف�صل ال�سلطات .وهكذا ت�صبح �إدارة اجلمارك اخل�صم واحلكم
يف � ٍآن واحد ،ومع �أنها خ�صم �شريف� ،إ ّال �أنّ يف الأمر خطورة� ،إذ
يعود �إليها وحدها من غري رقابة ق�ضائية �إنهاء الق�ضايا �صلح ًا �أو
الفقرة الثانية :املالحقة واملحاكمة
التجاوز عنها(� ،)21أو الإدعاء بها.
يف اجلرائم اجلمركية
�إ ّال �أ ّنه ،وبهذه امل�صاحلة وبهذا التخفيف من الأخذ بحتم ّية
بادئ ذي بدء ،ال بد من التذكري ب�أن �إدارة اجلمارك تدّعي
ارتكاب الفعل ماد ّي ًا ،عاد امل�ش ّرع اللبناين ليتّبع �سيا�سته
الطبيعية ،وهي �أولوية الركن املعنوي يف التجرمي .الأمر الذي و ُيدّعى عليها �أمام �سائر املحاكم ودوائر التنفيذ ،ب�شخ�ص
ُي�ستنتج منه �أن امل�ش ّرع مل ي�أخذ بنظرية امل�س�ؤولية اجلزائية املدير العام �أو من يمُ ثله (املادة  .)393الأ�صل� ،أن تَ�سري الأ�صول
من دون خط أ� يف املخالفات� ،أو يف اجلرائم الالحقة بالأنظمة والإجراءات يف حدود القواعد العامة ،وهو ما ت�سيرّ يف بع�ضه
اخلا�صة بالن�شاط االقت�صادي وما ينتج منها من خروج عن هذه اجلرائم االقت�صادية ،وتخرج يف البع�ض الآخر عن حدوده .ومن
ذلك الذي تخرج فيه�« :أن الذين يقومون
الأنظمة وخمالفة لأحكامها.
يف ال�سياق ذاته ،تعفي املادة “ ”416ال ب ّد من الإ�شارة �إىل � ّأن هذا احلق ب�ضبط اجلرائم اجلمركية هم موظفون
من قانون اجلمارك اللبناين املتهم من ب�إجراء امل�صاحلة ،مل يمُ َنح �إىل �سلطة فن ّيون ،ت�سبغ عليهم �صفة ال�ضابطة
امل�س�ؤولية �إذا �أثبت وقوعه �ضحية قوة ق�ضائية بل �إىل الإدارة نف�سها ،مما العدلية ،و�أن �صفة النيابة العامة
ُيخالف مبد�أ ف�صل ال�سلطات
و�سلطتها يف حتريك دعوى الإدعاء
قاهرة �أو حادث مفاجئ (عذر حمل)،
ً
العام تتق ّيد �أحيانا بالن�سبة اىل بع�ض
ربئ عند �إثبات عدم �إقدامه على
و ُي ّ
ارتكاب �أي فعل من الأفعال التي �ش ّكلت املخالفة ،وت�س ّببت يف اجلرائم االقت�صادية بوجوب احل�صول على �إذن �أو طلب من جهة
االخت�صا�ص وفق ما �سي�أتي �شرحه:
وقوعها� ،أو �أدّت �إىل ارتكابها.
 -5الدعوى اجلمركية دعوى خمتلطة
تعترب الدعوى اجلمركية يف لبنان دعوى خمتلطة Action
 ،mixteجتتمع فيها دعوى احلق ال�شخ�صي ودعوى احلق العام
مع ًا ،وتقرتن بعقوبات مالية ،كامل�صادرة والغرامة فقط� ،إذ ال
يعرف الت�شريع اجلمركي اللبناين عقوبات ج�سدية للمخالفات
اجلمركية( .)22مل تعرف عقوبة ال�سجن كعقوبة جمركية� ،إال

 -1اخت�صا�ص النائب العام املايل يف مالحقة اجلرائم
اجلمركية مق ّيد ب�إذن خطي من مدير عام اجلمارك
مواكب ًة للتطورات احلديثة� ،أن�ش�أ قانون الق�ضاء العدّيل
اللبناين ،نياب ًة عامة مالية �ضمن النيابة العامة التمييزية (رقم
وحدّدت �صالحياتها مبوجب املر�سوم
 - 1983/150مُ ،)31.
 ،1991/137الذي بينّ مهام املالحقة للنيابة العامة املالية

( )21قذيفه :جزء �أول  -مرجع �سابق – �ص66 :
( - Jeandidier: Wilfrid Jeandidier: Droit pénal des affaires – 5e éd. – 2003 – Dalloz – Paris - – P: 287 )22جورج قذيفه :الق�ضايا اجلمركية
اجلزائية  -جزء ثانٍ – �أ�صول املحاكمات –  - 1973ال�شركة ال�صناعية للطباعة والتغليف – بريوت � -ص440 :
( )23قذيفه :جزء �أول  -مرجع �سابق – �ص340 :
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يف اجلرائم املالية التالية :النظر يف
املخالفات املتعلقة بالقوانني ال�ضريبية
واالمريية والبلدية والر�سوم اجلمركية.
وت�شمل هذه ال�صالحيات جميع
الأرا�ضي اللبنانية (م� 21.أ�صول
املحاكمات اجلزائية) وله احلق
باال�ستعانة باخت�صا�صيني يف ال�ش�ؤون امل�صرفية ،ال�ضريبية واملالية
(م.)22.
�إال �أنّ ما يثري الت�سا�ؤل ،هو �أن هذا القانون ق ّيد �صالحيات
النائب العام املايل بعدم �إجراء املالحقة اجلزائية يف املخالفات
املتعلقة بالر�سوم اجلمركية �إال بنا ًء على طلب خطي من مدير
عام اجلمارك� ...،أ�ضف �إىل ذلك �أن النيابة العامة املالية ،لي�ست
نيابة عامة اقت�صادية ،لذلك تبقى جرائم الغ�ش ،وتقليد العالمات
التجارية واالحتكار والغالء واملزاحمة غري امل�شروعة االحتيالية،
ورغم طابعها االقت�صادي وزعزعتها للثقة العامة من �صالحية
النيابة العامة اال�ستئنافية.

تعترب الدعوى اجلمركية يف لبنان
دعوى خمتلطة ،جتتمع فيها
دعوى احلق ال�شخ�صي ودعوى
احلق العام معاً ،وتقرتن بعقوبات
مالية ،كامل�صادرة والغرامة فقط

 -2ال�ضابطة اجلمركية
تعهد مهام التحقيق الأويل يف اجلرائم اجلمركية ،وب�شكل
�أويل� ،إىل ال�ضابطة اجلمركية �أو ما ُيعرف بال�سلك الع�سكري.
ويع ّرفها القانون ب�أنها القوة العامة امل�سلحة ،وهي تخ�ضع بهذه
ال�صفة اىل �سلطة وزير املالية .ويتمتع �أفرادها بحماية القانون،
و ُي ّ
حظر على � ّأي كان اهانتهم� ،أو تهديدهم� ،أو �إ�ساءة معاملتهم،
�أو معار�ضتهم اثناء قيامهم بوظيفتهم ،وذلك حتت طائلة تع ّر�ض
مرتكبي هذه الأعمال و�شركائهم للعقوبات املن�صو�ص عنها.
كما يرتتّب على ال�سلطات املدن ّية والع�سكرية �أن مت ّد يد
امل�ساعدة ملوظفي اجلمارك لدى �أول طلب منهم من �أجل ممار�سة
وظيفتهم ،ويتوجب على �إدارة اجلمارك �أن تقدم م�ؤازرتها
للإدارات وامل�صالح العامة �ضمن ال�شروط املحدّدة يف القوانني
والأنظمة املرعية الإجراء (م 34 .ق.ج).
مهام ال�ضابطة اجلمركية:
 .مراقبة احلدود الربية ،والبحرية واجلوية و�سائر الأماكن
اخلا�ضعة للرقابة اجلمركية ،وذلك بق�صد تنفيذ القوانني
والأنظمة اجلمركية ،وخمتلف الأحكام التي تتناول �إدخال
الب�ضائع ،وت�صديرها و�إحرازها،
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 .التح ّري عن التهريب والتحقق منه ،طبق ًا
لقانون اجلمارك والأنظمة الأخرى املرعية
الإجراء ،و�إقامة احلواجز والتح ّري عن
الأ�شخا�ص،
 .م�ؤازرة القوى العامة امل�سلحة كافة و�سائر
الإدارات الر�سمية وفق ًا للأ�صول القانونية.

حق ا�ستخدام القوة وحمل ال�سالح:
ُي َّ
رخ�ص ملديري ومفت�شي اجلمارك وموظفي دائرة
البحث عن التهريب التابعني الدارة اجلمارك كما لل�ضباط
والرقباء واخلفراء ،الذين هم من �أفراد القوى العامة ،بحمل
الأ�سلحة النظامية للقيام ب�أعباء الوظيفة (املادة  .)350وال
يمُ كن لرجال ال�ضابطة اجلمركية ا�ستعمال �سالحهم �إال يف
احلاالت التالية (م 351.ق.ج:).
 .1يف حالة الدفاع امل�شروع املن�صو�ص عنه يف املادة 563
من قانون العقوبات.
 .2عندما ال ي�سعهم ب�أي و�سيلة كانت منع جتريدهم
من ال�سالح �أو الدفاع عن املكان الذي ي�ستقرون فيه� ،أو عن
املراكز والأ�شخا�ص املوجودين يف عهدتهم� ،أو عندما تبلغ
مقاومتهم حد ًا ال ميكنهم التغلب عليه �إال بقوة ال�سالح.
 .3عندما ال ي�سعهم بغري ا�ستعمال ال�سالح توقيف
الآليات واملراكب وو�سائل النقل الأخرى التي ال ين�صاع
�سائقوها للإنذارات املن�صو�ص عنها يف الفقرة ( )4من هذه
املادة وللإ�شارات التي ينبغي �أن ترافقها.
ً
 .4وميكن لرجال ال�ضابطة اجلمركية �أي�ضا ا�ستعمال
�أدوات �أو عوائق �أخرى لأجل توقيف و�سائل النقل التي يرف�ض
�سائقوها الر�ضوخ للإنذار.
 .5عندما ينذرون الأ�شخا�ص الذين يحاولون الفرار
�أو الإفالت منهم ب�أن يقفوا �أو يك ّررون على م�سامعهم
عال �أكرث من مرة “جمرك قف” ويرف�ض
الإنذار ب�صوت ٍ
ه�ؤالء االن�صياع للإنذار ،وال ميكن �إذ ذاك �إرغامهم على
الوقوف �إال با�ستعمال ال�سالح .من الواجب يف هذه احلالة
�أن يكون قد �سبق القرار �أو رافقه �أد ّلة عامة �أو خا�صة تثبت
ترجح ا�شرتاك ه�ؤالء �شبه الأكيد بجرم �أو مبحاولة
�أو ّ

موقع الجريمة الجمركية من الجريمة العادية في لبنان

ال�صاحلة للنظر يف جميع الق�ضايا اجلمركية الواقعة على
قيامهم بعملية تهريب� .إمنا ال يجدر التنا�سي �أن اجلمارك
الأرا�ضي اللبنانية حم�صورة فقط بغرفة واحدة من غرف حمكمة
تالحق ال�سلع غري ال�شرعية ولي�س الأ�شخا�ص ،لذلك يجب
الدرجة الأوىل يف بريوت ،مما يناق�ض مبد�أ الالح�صرية الإدارية
يتوجه ا�ستخدام ال�سالح �إىل الب�ضائع �أو الآليات التي
�أن ّ
وقاعدة االخت�صا�ص العام التي متنح ال�صالحية املكانية لهذه
تنقلها ولي�س �إىل الأ�شخا�ص.
املحكمة �أو تلك بالنظر �إىل مكان وقوع الفعل اجلرمي �أو املخالفة
اجلمركية .مما يرهق املُتاق�ضني �أحيان ًا ب�إلزامهم �إىل االنتقال
 -3املحكمة الناظرة يف الق�ضايا اجلمركية
من مناطق نائية �إىل بريوت وتكبيدهم م�صاريف تنقل و�إقامة،
تعينّ �إحدى غرف حمكمة الدرجة الأوىل يف بريوت للنظر يف ما يدفعهم �أحيان ًا �إىل التنازل عن حقهم جت ّنب ًا للم�سافات .الأمر
جميع الق�ضايا اجلمركية املرتكبة على امتداد الأرا�ضي اللبنانية .الذي يخالف مبد�أ م�ساواة املواطنني املن�صو�ص عنه يف الد�ستور
تن�ص املادة  391من قانون اجلمارك على �أنه مع االحتفاظ والقوانني و�سائر االتفاقيات الدولية.
ّ
ب�صالحية املحاكم اجلزائية املخت�صة وفق ًا لأحكام القوانني
�أ�ضف �إىل ذلك �أن ما ي�ؤخذ على هذه املحكمة �أنها ال ت�صدر
النافذة ،يحال حم�ضر ال�ضبط املنظم،
�أحكام ًا �إال بن�سبة �ضيئلة جد ًا (حوايل
يف
للنظر
ال�صاحلة
املحكمة
إن
�
�إذا مل ُي َف ّ�ض اخلالف بطريقة امل�صاحلة،
 )%7من جممل الق�ضايا التي حتال �إليها،
الواقعة
اجلمركية
الق�ضايا
جميع
�إىل �إحدى غرف حمكمة الدرجة الأوىل يف
مما ي�ض ّر حتم ًا مب�صلحة اخلزينة العامة،
حم�صورة
اللبنانية
أرا�ضي
ل
ا
على
بريوت (املادة  392ق.ج ).التي تنظر يف
وب�أ�صحاب العالقة واجلمارك ب�شكل عام.
غرف
من
واحدة
بغرفة
فقط
الق�ضايا التالية:
الأمر الذي يقت�ضي �إن�شاء حمكمة خا�صة
بريوت،
يف
أوىل
ل
ا
الدرجة
حمكمة
�أ .املخالفات املن�صو�ص عليها يف
للتفر ّغ يف النظر بالق�ضايا اجلمركية،
الالح�صرية
�
أ
مبد
يناق�ض
مما
قانون اجلمارك والن�صو�ص الأخرى
مما يحقق العدالة اجلنائية واالجتماعية
العام
االخت�صا�ص
وقاعدة
إدارية
ل
ا
املتعلقة باجلمارك.
وي�ساهم يف تنمية اخلزينة العامة.
ب .كل خالف �أو كل نزاع �أو دعوى
�أي ًا كانت ،عندما يكون اجلمرك مدعي ًا �أو مدعى عليه فيما خمالفة مبد�أ ف�صل ال�سلطات ومبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء
يتعلق بالر�سوم اجلمركية والر�سوم وال�ضرائب الأخرى
ين�ص قانون اجلمارك على �أنه يجوز لوزير
من ناحية �أخرىّ ،
املنوط حت�صيلها ب�إدارة اجلمارك وتنفيذ التعهدات العدل ،بقرار يتخذه بعد ا�ست�شارة جمل�س الق�ضاء الأعلى� ،أن
املعقودة �أو املت�صلة بهذا اخل�صو�ص.
املخت�صة للنظر يف الق�ضايا
يرخ�ص لغرفة حمكمة الدرجة الأوىل
ّ
ت .االعرتا�ضات على مذكرات الإكراه.
يخ�ص�ص لها
اجلمركية� ،أن تعقد جل�ساتها خارج مركزها يف مق ّر ّ
ً
ث .دعاوى الإبطال للقرارات التحكيمية املن�صو�ص عليها يف يف �إدارة اجلمارك .هذا �أي�ضا خمالف ملبد�أ ف�صل ال�سلطات ومبد�أ
املادة  161من هذا القانون.
ا�ستقالل الق�ضاء لأن �إدارة اجلمارك هي طرف يف النزاع ،فال
ج .متابعة التوقيف �أو االحتجاز اجلاري يف �إطار التحقيق يجوز انعقاد جل�سة يف مق ّر �أحد اخل�صوم.
الأويل.
املحكمة الناظرة يف الق�ضايا اجلمركية تتبع �أحكام قانون
�أ�صول املحاكمات املدنية مع مراعاة الأحكام اخلا�صة املن�صو�ص
مناق�ضة مبد�أ الالح�صرية الإدارية ،خمالفة مبد�أ امل�ساواة
يتم تعيني
عليها يف قانون اجلمارك .فعلى �سبيل املثالّ ،
وقاعدة االخت�صا�ص العام
جل�سة املحاكمة الأوىل يف الدعاوى اجلمركية دون التقيد
ن�شري �إىل �أن هذه املحكمة ُتعينّ بقرار من وزير العدل ،بعد مبهل تبادل اللوائح.
ا�ست�شارة جمل�س الق�ضاء الأعلى ،وبنا ًء على اقرتاح الرئي�س الأول
ميكن للمحكمة �أن تعطي ا�ستنابة ق�ضائية لكل هيئة حتقيق �أو
ملحكمة ا�ستئناف بريوت ،للنظر يف جميع الق�ضايا اجلمركية هيئة حاكمة ولكل �إدارة عامة( .املادة  .)394لكن ال يجوز للمحكمة
املحققة على امتداد الأرا�ضي اللبنانية  .مبعنى �آخر� ،إن املحكمة �أن ت�صدر ا�ستنابة ق�ضائية تف ّو�ض مبوجبها �إدارة عامة �أو هيئة
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حتقيق القيام مكانها ب�أعمال ق�ضائية �أو حتى حتقيقية يعود حق
تنفيذها للقا�ضي املخت�ص فقط (كالإ�ستجواب ،او اال�ستماع،)...
لأن يف ذلك اعتداء على مبد�أ ف�صل ال�سلطات .فال يجوز لهيئة
�إدارية احللول مكان هيئة ق�ضائية لأي �سبب كان.

�أ�ضف �إىل ما �سبق �أنّ الأحكام التي ت�صدرها املحكمة ،ال
يجوز ا�ستئنافها من املحكوم عليه بالر�سوم والغرامات �إال �إذا
�أودع اخلزينة ت�أمين ًا نقدي ًا ي�ضمن كامل الر�سوم املقرر حت�صيلها
م�ضاف ًا اليها ،يف حالة تطبيق العقوبات ،مبلغ يعادل  %25من قيمة
العقوبات املفرو�ضة يف القرار امل�ست�أنف ،وعلى �أن ال يتجاوز جمموع
الت�أمني على العقوبات مبلغ ع�شرة ماليني لرية لبنانية (م.)401 .

مدة التوقيف (املادة )395
ً
 .كل �شخ�ص يوقف (طبقا ملواد هذا القانون) يحال مبهلة
املخت�صة التي تبت ب�أمر  -5طرق الطعن بالقرارات ال�صادرة عن املحكمة املخت�صة
�أق�صاها ثالثة �أيام �إىل املحكمة
ّ
بالق�ضايا اجلمركية
متابعة حالة التوقيف.
 .للمحكمة �أن تقرر توقيف املحال �إليها �أو تركه �أو �إخالء �سبيله
تُ�ست�أنف �أحكام املحكمة الناظرة يف الق�ضايا اجلمركية �أمام
لقاء �سند �إقامة �أو لقاء كفالة ال تتجاوز ما قد يحكم به.
�إحدى غرف حمكمة اال�ستئناف املخت�صة يف بريوت ،وذلك خالل
� .إن مدة التوقيف ال يجوز �أن تتعدى خم�سة ع�شر يوم ًا.
الثالثني يوم ًا التي تلي تبليغ احلكم وفق ًا لأحكام قانون �أ�صول
كما ميكن لإدارة اجلمارك �أن
املحاكمات املدنية (م 402 .ق.ج.).
تطلب من النيابة العامة منع املخالفني ال تزال اجلرائم اجلمركية تعترب
وامل�س�ؤولني عن التهريب من مغادرة خمالفات مدنية يعاقب عليها خمالفة مبد�أ حق التقا�ضي على درجتني
الأرا�ضي اللبنانية يف حالة عدم كفاية بالتعوي�ض ،وال ترتك �أي اثر يف
تكون القرارات ال�صادرة عن املحكمة
ال�سجل العديل للمه ّرب
الأ�شياء املحجوزة لتغطية الر�سوم
نهائية وغري قابلة لال�ستئناف عندما
وال�ضرائب والغرامات.
ال يتجاوز جمموع العقوبات املفرو�ضة
(اجلزاء النقدي وم�صادرة الب�ضائع
 -4عقوبة اجلرمية اجلمركية :ال عقوبات مانعة
وو�سائل النقل والأ�شياء التي ا�ستعملت لإخفاء الغ�ش) مبلغ
للحرية فقط غرامة مالية
خم�سة ماليني لرية( .املادة � .)399إال �أن ربط حق اال�ستئناف
�إذا كانت العقوبات ال�سالبة للحرية هي �أبرز عقوبات القانون يف الق�ضايا اجلمركية باملبلغ املذكور �أعاله يناق�ض مبد�أ حق
العام ،ف�إن العقوبات املالية هي �أهم عقوبات اجلرائم اجلمركية التقا�ضي على درجتني املك ّر�س يف كافة القوانني والد�ساتري
(كغريها من اجلرائم االقت�صادية) ،ذلك لأن غالبية حاالت واالتفاقيات الدولية ،فعلى �سبيل املقارنة يجيز قانون اجلمارك
التهريب ترتكب رغبة يف حتقيق مكا�سب مالية غري م�شروعة.
الفرن�سي ا�ستئناف كل الأحكام ال�صادرة يف الق�ضايا اجلمركية.
كما �أن الغرامة اجلمركية ذات طبيعة خمتلطة� ،إذ جتمع  -6مرور الزمن على قيام الدعوى اجلمركية
بني �صفتَي العقوبة اجلزائية بالن�سبة ملرتكب املخالفة اجلمركية وعلى تنفيذ العقوبات:
لردعه وردع غريه ،والتعوي�ض املُتم ّثل يف اخلط�أ وال�ضرر املتوجب
تن�ص املادة  388من قانون اجلمارك على �أن مهلة مرور
للخزانة العامة ع ّما حلق بها من �ضرر.
الزمن على الدعاوى اجلمركية وعلى العقوبات هي:
�إال �أنه من الأهمية مبكان حتديد طابع العقوبة اجلمركية
� 10 .سنوات من �أجل حت�صيل ر�سوم تخ ّل�ص املكلف من ت�أديتها
كغرامة جزائية �أو كتعوي�ض مدين ،نظر ًا �إىل النتائج املغايرة
بوا�سطة مناورات احتيالية �أو بيانات كاذبة �أو غري كاملة.
املرتتبة على ال�صفة اجلزائية �أو ال�صفة املدنية للعقوبة .كما ال
وتبتدئ هذه املهلة من تاريخ اكت�شاف الغ�ش،
تزال اجلرائم اجلمركية تعترب خمالفات مدنية يعاقب عليها
يهم الإدارة ،مبا
� 10 .سنوات من �أجل تنفيذ �أي حكم �أو قرار ّ
بالتعوي�ض ،وال ترتك �أي اثر يف ال�سجل العديل للمه ّرب .وهذا
فيه حت�صيل الر�سوم التي تالحق ت�أديتها مبذكرات �إكراه
ً
�أحد الأ�سباب الذي رمبا مل يردع املهربني عن ارتكاب اجلرائم
�صادرة عمال باملادة ،171
اجلمركية كلما �سنحت لهم الفر�صة.
� 5 .سنوات من �أجل حت�صيل ر�سوم مل ُت�ؤ ّد ب�سبب غلط
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من الإدارة ،وكذلك من �أجل حت�صيل اجلزاءات النقدية
وامل�صادرات.
انقطاع مرور الزمن
تن�ص الفقرة الثانية من املادة  388من قانون اجلمارك
ّ
على �أنه ،عدا الأ�سباب التي ينقطع بها مرور الزمن يف احلقوق
العادية ،ينقطع مرور الزمن يف الق�ضايا اجلمركية �أما باملطالبة
بكتاب م�ضمون ،و�إما بفتح حتقيق ب�ش�أنها �أمام املحكمة الناظرة
يف الق�ضايا اجلمركية ،يب ّلغ من �صاحب العالقة.
 -7التن�سيق والتعاون املحلي والدويل
يف الوقت الراهن ،يتجلى التن�سيق �أي�ض ًا يف الداخل واخلارج
بني �إدارة اجلمارك واملديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ويف
ح�ضور االجتماعات يف املكتب الإقليمي لتبادل املعلومات (.)RILO
كما تتبادل اجلمارك اللبنانية املعلومات مع االحتاد الدويل ملنتجي
الت�سجيالت  ،)24(IFPIوهو مكتب يعنى بجمع املعلومات وتوزيعها
عن �أ�شخا�ص يتعاطون تهريب ب�ضائع متعلقة بحماية احلقوق
الفكرية والأدبية والفنية؛ وغريه العديد من �أوجه التعاون.
تن�ص املادة  107من قانون تنظيم قوى الأمن
بدورهاّ ،
الداخلي( )25على مهام ق�سم املباحث اجلنائية اخلا�صة لتتبع
وقمع اجلرائم التالية...“ :اجلرائم املالية ومنها جرائم التزوير
املايل ،تزييف العملة ،الإفال�سات االحتيالية ،ال�شركات الوهمية،
امل�ضاربات غري امل�شروعة ،جرائم تقليد العالمات الفارقة
لل�صناعة والتجارة وجرائم تبيي�ض االموال”.
كما �أن لقوى الأمن العام ،القوى الداخلي ،وال�ضابطة
اجلمركية وجهاز �أمن املطار ،دور هام يف مراقبة احلدود الربية
واجلوية والبحرية ومراقبة الأجانب على الأرا�ضي اللبنانية
ال�سيما مبوجب املر�سوم رقم  .)26(1982/5137ومواكب ًة للتطور
االقت�صادي والتكنولوجي امل�ستج ّد ولت�سهيل �سري املعامالت

والإجراءات اجلمركية ولإبدال النظام الورقي بالنظام
الإلكرتوين� ،أدخلت �إدارة اجلمارك اللبنانية بع�ض الأنظمة
الإلكرتونية احلديثة(.)27

خامتة
ن�ستنتج مما تقدّم� ،أن ّه ال ب ّد من انتقاء القواعد اجلزائية
العامة التي ت�سري على اجلرمية اجلمركية وتلتئم مع طبيعتها،
ومن ّثم حتديد القواعد العامة التي يتعينّ ا�ستبعاد تطبيقها،
التن�سيق الدائم وامل�ستمر بني كل امل�ؤ�س�سات الأمنية ،واال�ستعانة
باخلربات الدولية يف جمال املكافحة ،وامل�شاركة يف امل�ؤمترات
والندوات الدولية ،وتدوين اجلرائم اجلمركية املرتكبة يف ال�سجل
العديل للمجرمني حلرمانهم حقوق املواطنية.
وهنا تربز �أهمية تفعيل الرقابة اجلمركية Le contrôle
 douanierلأكرث من هدف ولتحقيق ب�ضعة �أهداف:
 .حماية زراعة الدولة و�صناعتها من املناف�سة،
 .عدم هدم نظام املدفوعات اجلمركي،
 .عدم �ضياع اخلزينة العامة،
 .عدم انت�شار الفو�ضى وتف�شي الف�ساد وانحطاط الأخالق
وهجرة املواطنني،
 .عدم انتهاك النظام العام والإخالل ب�أمن الدولة وا�ستقرارها
ونظامها االقت�صادي ،املايل واالجتماعي ...فالرقابة
اجلمركية دعامة االقت�صاد الوطنيّ ،
بغ�ض النظر عن
ال�سيا�سة االقت�صادية املتبعة.
كما يربز يف هذا ال�سياق العديد من املقرتحات ال�ضرورية
املرجو حتقيقها:
 .تعزيز �سيادة القانون اللبناين واحلكم الر�شيد ،وتعديل
الت�شريع اجلمركي الداخلي ليكون ُمتكامال ل�سد بع�ض
الفراغ الت�شريعي؛

(/International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) - http://www.ifpi.org )24
حممد عبد اهلل ،عمر ال�شريف ،بطر�س �سيدة :جرائم التهريب اجلمركي يف لبنان – �أثر التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الأمنية يف احل ّد من عمليات الت�سلل عرب املنافذ
الربية والبحرية واجلوية – معهد قوى الأمن الداخلي –  – 2004/2003بريوت � -ص77 :
( )25قانون رقم  – 1990/17تنظيم قوى الأمن الداخلي  -تاريخ  - 1990/9/6جمموعة قوانني لبنان – �صادر – جزء رقم � – 6ص6049 :
( )26املر�سوم رقم  – 5137ان�شاء جهاز خا�ص للدفاع عن مطار بريوت الدويل وحفظ الأمن فيه  22 -ني�سان  - 1982جمموعة قوانني لبنان – �صادر – جزء
رقم � – 6ص6168 :
(� )27أهمها :نظام “اليت”  ،Lebanon International Trade Exchange - LITEنظام “نور”  ،Najm Online Operations - Noorنظام “نار” ،نظام
 Manifest automation resourcesبهدف
“جمال” ،نظام “�أبجد” ،نظام “زاهد” ،نظام “باحث” ،نظام “داهم” ،نظام “�شعاع” ،نظام “منار”
التدقيق ،الرقابة ،الأر�شفة ،ملكافحة التهريب والغ�ش التجاري – تقرير مديرية اجلمارك اللبنانية  -لعام  – 2004ادارة اجلمارك – بريوت.
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من الأهمية البالغة للتحقيق وللمحققني ا�ستحداث تدابري
حملية وعاملية مالئمة للتحقيق ،واال�ستعانة بخربات الدول
املتقدمة لل َبدء بقيام امل�ؤ�س�سات الأمنية اللبنانية بالدور
الوقائي � ،Proactiveأي ذاك الذي ي�ؤدّي دور ًا وقائي ًا للحيلولة
دون وقوع اجلرائم املنظمة العابرة للحدود �أو الإرهابية
وتق�صي املجرمني ،من خالل املُراقبة الإلكرتونية لل�شبكات
ّ
ّ
الإجرامية ،الت�سلل �إىل ال�شبكات الإجرامية� ،إلتقاط ال�صور،
التن�صت وتركيب �أجهزة �صوتية ومرئية،
العمليات امل�سترتةّ ،
توافر و�سائل تكنولوجية وافية يف العمليات اليومية� ،إتاحة
فر�ص التدريب وامل�ساعدة التقنية وتعزيز قدرتهم املهنية،
تعزيز قدرات �أجهزة مراقبة احلدود واال�ستخبارات،
فهم الطرق التي تك ّيف بها هذه اجلماعات طبيعتها
الإجرامية وال�سيا�سية يف الظروف املختلفة وحتديد موطن
قوة هذه اجلماعات وموطن �ضعفها،
تعزيز امل�ؤ�س�سات الق�ضائية والأمنية،
تعزيز االت�صال الدويل وامل�شرتك مع موظفي النيابات
العامة يف الدول الأجنبية ورجال ال�شرطة ،وموظفي
اجلمارك وكافة دوائر ُمكافحة املخدرات و�سائر الوكاالت
واملنظمات الدولية والإقليمية،
�إن�شاء وكالة مراقبة للحدود بني الدول العربية غرار الوكالة
الأوروبية  Frontexو�إن�شاء فرق تدخل �سريع للحدود (على
غرار الفريق الأوروبي Rapid border intervention teams
(،)RABIT
تربية الرجل الأمني على العمل بكل �أخالقية وانفتاح ِومهنية
والتح ّلي بالنزاهة واملناقبية ،والإفادة من فر�ص التدريب
لتطوير ذاته ثم مهنته ،واعتبار حقوق الإن�سان وكرامة
ال�شعب فوق �أي م�صلحة خا�صة واالبتعاد عن عر�ض �أو تقدمي
الر�شوة التي تُهني الرا�شي واملرت�شي والو�سيط مع ًا،
موحدة ،يف
والأهم من ذلك لكه توافر �إرادة �سيا�سية حقيقية ّ
�سنّ القوانني الالزمة واحرتام ا�ستقاللية ال�سلك الق�ضائي
واجلهاز الأمني يف تنفيذ املهام ،والأهم من ذلك �أي�ضا
اجلمع بني التنمية البديلة واملكافحة.

ختام ًا ومبا �أن �أكرثية اجلرائم اخلطرية يف �أيامنا هي
اجلرائم العابرة للحدود ،ن�أمل �أن تقف الدول العربية متحدة
بفاعلية ل�ضبط حدودها وملكافحة هذه اجلرائم حر�ص ًا على �أال
ت�صبح خماطر هذه اجلرائم البعيدة و�شيكة ،و�أال ت�صبح تلك
املخاطر الو�شيكة فع ًال مدمرة للمجتمع املحلي والعربي.
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اجلدول رقم ()1

عدد الق�ضايا امل�سجلة واملر�سلة �إىل املحكمة وعدد الأحكام ال�صادرة،
من  2002حتى 2011
áæ°ùdG

á∏é°ùŸG ÉjÉ°†≤dG OóY
áªµëŸG ¤EG á∏°SôŸGh

IQOÉ°üdG ΩÉµMC’G OóY

πÑb á«¡àæŸG ÉjÉ°†≤dG
ºµ◊G Qhó°U

á≤MÓŸG ó«b ÉjÉ°†≤dG
⁄ »àdGh áªµëŸG ΩÉeCG
ºµM É¡H Qó°üj

2002

344

111

134

99

2003

302

75

63

164

2004

348

11

16

321

2005

212

1

10

201

2006

378

13

7

358

2007

727

’ A»°T

’ A»°T

727

2008

1878

27

2

849

2009

231

19

8

204

2010

381

46

4

331

2011

628

4

27

597

´ƒªéŸG

4429

307

271

3851

امل�صدر“ :التقرير ال�سنوي ملدير اجلمارك العام عن  ،”2011اجلمهورية اللبنانية ،وزارة املالية – مديرية اجلمارك العامة2012 ،
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dette et du déficit doivent être claires et basés sur des

visibilité donnée aux gestionnaires, comme c’est le cas

projections à moyen terme. Un processus d’arbitrage

au Royaume-Uni(76).

politique doit exister au centre du gouvernement(75) pour

En outre, certains facteurs déterminent aussi

identifier les priorités au sein des politiques publiques.

bien la vitesse de mise en œuvre que le succès des

Ces dernières sont censées déterminer l’allocation des

CDMT, notamment le caractère et la qualité des

ressources et non l’inverse. La transparence doit être

institutions publiques et des lois en vigueur, le niveau

de rigueur aussi bien dans le processus d’allocation des

des connaissances techniques et des efforts déployés

ressources que celui de l’exécution, dans le cadre d’une

pour mettre en place la réforme. La patience et la

gestion axée sur les résultats.

persévérance, en plus du courage de prendre les bonnes

Par ailleurs, pour réussir à mettre en œuvre la

décisions, même si elles sont impopulaires, et du soutien

pluriannualité, il est essentiel que les règles pluriannuelles

continu des gestionnaires sont des éléments essentiels.

bénéficient d’un soutien politique important, et que

Une attention particulière accordée à la gestion du

les objectifs soient hiérarchisés : privilégier la maîtrise

changement permettrait également d’améliorer les

des finances publiques et le respect strict de plafonds

chances de succès(77).

de dépenses, comme en Suède et aux Pays-Bas, ou la

(75) Centre of Government.
(76) A. LE FOLL, C. REBOUL, A. VERDIER, “La gestion pluriannuelle des finances publiques”, rapport de l’Inspection Générale des Finances
(IGF) N° 2007-M-005-02, 2007.
(77) L. KASEK, D. WEBBER, “Performance-Based Budgeting and Medium-Term Expenditure Frameworks in Emerging Europe”, World
Bank, 2009.

* The views contained in this paper do not necessarily reflect the views or policy of the OECD or of its individual member countries.
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Royaume-Uni, pionnier en matière de prévisions
budgétaires pluriannuelles, s’est heurté à de nombreuses

conclusion

difficultés. Plusieurs des pays de l’OCDE qui se sont

Placer un budget dans une perspective pluriannuelle

engagés sur la voie de la programmation budgétaire

ne peut conduire à des résultats concrets que lorsque

(71)

pluriannuelle n’y ont pas échappé

.

la

démarche

est

disciplinée.

La

programmation

L’une de ces difficultés résidait dans la tentation des

pluriannuelle des dépenses ne devrait pas mener à la

gouvernements de fonder les plans à moyen terme sur

formulation de promesses aventureuses, ce qui pourrait

des prévisions macro-économiques qui reflètent non pas

engendrer un accroissement des dépenses sans lien

sur une analyse objective mais plutôt leurs aspirations

solide avec les capacités à assumer ces dépenses.

(72)

. Le potentiel de croissance économique

Malgré sa popularité, le CDMT n’a été efficace

était généralement surestimé dans les prévisions

que dans peu de pays. Dans la plupart des cas, il

budgétaires pluriannuelles, d’où une surévaluation des

s’agit d’un exercice technique qui est distinct de la

ressources disponibles sur la période de prévision et

procédure budgétaire annuelle sur le plan institutionnel

une augmentation des dépenses publiques. En outre,

et procédural. Les décisions relatives aux ressources

les ajustements et surtout les révisions à la baisse des

continuent souvent à être prises sur une base annuelle.

dépenses s’avéraient difficiles dans la mesure où les

Lorsque les deux processus sont séparés, le CDMT

ministères considéraient comme acquises les ressources

montre les ambitions stratégiques ou de développement

qui leur étaient affectées sur la période de prévision. Par

des gouvernements et fait usage des indicateurs de

ailleurs, les prévisions budgétaires pluriannuelles étaient

performance, alors que le budget demeure progressif(73).

faites en valeur réelle et non pas en valeur nominale. Les

Les expériences récentes des pays de l’OCDE

années 70 ont connu un fléchissement de la croissance

permettent d’identifier un certain nombre de critères

économique et une accélération de l’inflation, d’où une

essentiels auxquels les CDMT doivent répondre pour

pression accrue sur les finances publiques.

qu’ils soient complètement fonctionnels(74). En effet, en

politiques

Même si ces difficultés ont causé l’émergence d’un

plus du fait que les objectifs de politiques publiques sont

certain scepticisme à l’égard des cadres budgétaires à

à considérer dans un contexte de moyen à long terme, les

moyen terme, les pays de l’OCDE ont pris des mesures

décisions relatives à ces dernières doivent refléter ce qui

pour les dépasser. Ils se basent de plus en plus sur des

est possible et réalisable à moyen et long terme. Il faudrait

hypothèses économiques plus prudentes et définissent

également préciser les estimations des coûts futures des

désormais le cadre budgétaire à moyen terme en valeur

politiques publiques, programmes et activités en cours.

nominale et non plus en valeur réelle.

Les objectifs des finances publiques, les niveaux de la

(71) J. R. BLONDAL, “La réforme budgétaire dans les pays de l’OCDE: tendances communes”, In Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire,
Vol. 2, N° 4, 2003.
(72) M. SPACKMAN, “Multi-Year Perspective in Budgeting and Public Investment Planning”, National Economic Research Associates
background paper for discussion at session III.1 of the OECD Global Forum on Sustainable Development: Conference on Financing
Environmental Dimension of Sustainable Development, OECD, Paris, 24-26 April 2002.
(73) A. SCHICK, “Getting performance budgeting to perform”, 2008.
(74) M. HOLMES, A. EVANS, “A review of experience in implementing medium term expenditure frameworks in a PRSP context: a synthesis
of eight country studies”, ODI Centre for Aid and Public Expenditure, 2003.
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gouvernement a décidé de la séparation entre le budget

introduite depuis les années 1960 et transformée au

d’investissement et le budget courant pour préserver

fil du temps, a eu un impact positif aussi bien sur les

les investissements des possibles pressions à court

gestionnaires et le Trésor, que sur le gouvernement dans

(61)

adaptée au secteur

terme. La comptabilité générale

son ensemble(69).

public(62) a également été progressivement adoptée pour

La pluriannualité a tout d’abord apporté plus de

améliorer la planification et le contrôle des dépenses. Les

certitude budgétaire aux gestionnaires, dans la mesure

(63)

ont été lancés, fixant pour

où elle offre une meilleure visibilité sur la relation d’une

la première fois des cibles mesurables pour les objectifs

part entre les objectifs des politiques publiques et les

des programmes de dépenses publiques.

dépenses à moyen et à long terme, et d’autre part entre

“Accords de Service Public”

Depuis le lancement du premier “Réexamen Global

la budgétisation et la performance des administrations.

des Dépenses” en 1998, six exercices de programmation

Par ailleurs, le trésor public a réussi à mieux maîtriser

pluriannuelle ont été lancés, notamment en 1998,

la gestion des finances publiques dans leur ensemble,

(64)

2000, 2002, 2004, 2007

(65)

et 2010

. La préparation

d’un CDMT devrait être une partie intégrante de la
préparation du budget annuel. Au Royaume-Uni, le
CDMT n’est révisé que tous les deux ans pour environ
50% des dépenses

(66)

. Le budget de juin 2010 a mis en

place le plan quinquennal du gouvernement visant à
reconstruire l’économie, basé sur des valeurs énoncées
par le gouvernement, à savoir la responsabilité, la liberté
et la justice(67). Le Réexamen des Dépenses de 2010
(Spending Review (SR)), présenté le 20 octobre 2010,
établi les budgets départementaux pour une période de
quatre ans allant de 2010-11 à 2013-14, et indique les
modalités de mise en œuvre du plan de réduction du
déficit à travers les réformes des services publics et la
lutte contre le gaspillage(68).
La programmation pluriannuelle au Royaume-Uni,

notamment grâce au respect des plafonds de dépenses
par les ministères.

les difficultés de mise en œuvre de
la programmation pluriannuelle
Si la programmation pluriannuelle peut être
considérée comme une étape finale dans le rapprochement
des systèmes fonctionnels de planification macroéconomique, de planification stratégique de budgétisation
annuelle robuste(70), elle n’est pas sans poser un certain
nombre de difficultés. Dans les années 60 et 70, le

La pluriannualité a tout d’abord
apporté plus de certitude
budgétaire aux gestionnaires,
dans la mesure où elle offre une
meilleure visibilité

(61) “Resource Account Budgeting”.
(62) R. HUGHES, “La pluriannualité budgétaire au Royaume-Uni”, in la Revue Française des Finances Publiques, n° 102, 2008.
(63) “Public Service Agreement (PSA)”
(64) R. HUGHES, “La pluriannualité budgétaire au Royaume-Uni”, in la Revue Française des Finances Publiques, n° 102, 2008.
(65) “HM Treasury Resource Accounts: 2009-10”, July 2010.
(66) “Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) en Tunisie: guide méthodologique”, Union Européenne et Ministère des Finances de
Tunisie, 2009.
(67) “HM Treasury Resource Accounts: 2009-10”, July 2010.
(68) “HM Treasury Resource Accounts: 2010-11”, July 2011.
(69) R. HUGHES, “La pluriannualité budgétaire au Royaume-Uni”, in la Revue Française des Finances Publiques, n° 102, 2008.
(70) L. KASEK, D. WEBBER, “Performance-Based Budgeting and Medium-Term Expenditure Frameworks in Emerging Europe”, World
Bank, 2009.
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programmation pluriannuelle est devenue une tendance
(48)

pratiquement universelle

causait des distorsions dans la gestion des crédits et

.

Le Royaume-Uni a été le pionnier à introduire la
(49)

.

programmation pluriannuelle dès les années 1960

L’introduction du “Questionnaire Annuel des Dépenses

allouer les ressources publiques
aux priorités stratégiques, adapter
les politiques publiques de façon
à mieux dépenser l’argent de l’État,
renforcer les mécanismes de
coordination entre les ministères
pour améliorer le service public et
mettre un terme au gaspillage
(50)

l’insuffisance de souplesse budgétaire en fin d’exercice
entraînait une concentration sur le court terme au
détriment du moyen et long terme(54).
Dès 1998, le gouvernement a procédé à un
“Réexamen Global des Dépenses (RGD)”(55) en visant
d’atteindre quatre objectifs. Il s’agissait d’allouer
les ressources publiques aux priorités stratégiques,
adapter les politiques publiques de façon à mieux
dépenser l’argent de l’État, renforcer les mécanismes
de coordination entre les ministères pour améliorer le
service public et mettre un terme au gaspillage.
Pour atteindre ces objectifs, le RGP a introduit un

a mis en place des plans de dépenses

cadre moderne de gestion des dépenses publiques et

publiques sur trois ans, prenant en compte les objectifs

des performances pour soutenir une programmation

Publiques”

(51)

.

généraux du gouvernement en matière de dépenses

prudente et efficace des dépenses à moyen et à long

Quelques décennies plus tard, un changement

terme(56). Cette modernisation s’est faite à travers

dans le paysage politique va engendrer une réforme

l’introduction de plusieurs mesures. Ces dernières

globale de la gestion des finances publiques, incluant

ont consisté en l’élaboration d’un nouveau code de

la programmation budgétaire pluriannuelle. En 1997,

transparence

(52)

le parti travailliste qui a gagné les élections

, a lancé

budgétaire(57),

(58)

règle d’or

l’introduction

d’une
(59)

, et d’une règle de soutenabilité

. La

un vaste programme de réformes de gestion du secteur

pluriannualité dans la programmation des dépenses a

(53)

public, notamment concernant le processus budgétaire

également été introduite, sur un horizon de trois ans

et les finances publiques de manière plus générale.

pour assurer une plus grande visibilité et une meilleure

Le gouvernement en place, héritant d’une période

planification de la part des ministères, donnant ainsi une

d’instabilité économique historique, estimait que

base plus stable à la gestion des services publics(60). Le

(48) R. ALLEN, D. TOMMASI, “Managing public expenditure: a reference book for transition countries”, OECD, 2001.
(49) J. BLONDAL, “La réforme budgétaire dans les pays membres de l’OCDE: tendances communes” Revue de l’OCDE sur la gestion
budgétaire. Vol. 2, No. 4, OCDE. 2003.
(50) “Annual Public Expenditure Survey”
(51) “Budgeting for Results”, OECD, 1995.
(52) R. HUGHES, “La pluriannualité budgétaire au Royaume-Uni”, in la Revue Française des Finances Publiques, n° 102, 2008.
(53) “Performance Budgeting: a Users’ Guide”, OECD, 2008.
(54) “Performance budgeting in OECD countries”, OECD, 2007.
(55) “Comprehensive Spending Review (CSR)”.
(56) “Performance budgeting in OECD countries”, OECD, 2007.
(57) “Code for Fiscal Stability”.
(58) “Golden Rule” qui suppose que le solde des recettes et des dépenses de fonctionnement soit équilibré sur le cycle économique.
(59) “Sustainable Investment Rule” qui exige que la dette publique ne dépasse pas un plafond de 40 % du PIB.
(60) “Performance budgeting in OECD countries”, OECD, 2007.
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Plusieurs départements disposent d’une stratégie

CDMT d’être ajustable en fonction de l’actualisation

pluriannuelle clairement affichée. Le ministère de la

des données tant au niveau des besoins de financement

Santé s’est inscrit dans une perspective de moyen terme

qu’au niveau des ressources. De ce fait, l’analyse de

lui permettant de faire le point de la situation pour

la viabilité financière des estimations en besoins

dégager les grandes orientations futures et les actions

financiers, l’introduction de la dimension régionale

qui en découlent. Il avait mis en place un document

dans l’estimation des besoins du secteur, l’identification

intitulé “Politique de santé: acquis, défis et objectifs, plan

des dépenses et ressources non étatiques en faveur

(43)

, et depuis 2006, s’est engagé dans

du secteur et l’intégration de ce CDMT sous-sectoriel

processus de réflexion et d’évaluation pour l’élaboration

dans un cadre macroéconomique réaliste sont autant

d’action 2005-2007”

(44)

d’une vision de santé à l’horizon 2020

. Le ministère

de la santé a été pionnier dans l’adoption et la mise
en œuvre des instruments de la réforme budgétaire, y
compris l’instauration d’un CDMT.

d’éléments qui pourront donner lieu à une actualisation
du CDMT sous-sectoriel actuel.
En 2011, la pluri-annualité budgétaire a été introduite
dans la constitution. L’article 75 de cette dernière dispose

En outre, le Département de l’Éducation Nationale

que “les dépenses d’investissement nécessaires à la

(DEN) a adopté un CDMT découlant du cadre

réalisation des plans de développement stratégiques ou

stratégique de développement du système éducatif

des programmes pluriannuels, ne sont votées qu’une

publié en 2005, en actualisant les coûts unitaires de

seule fois, lors de l’approbation de ces derniers par

construction et d’équipement des collèges sous l’optique

le Parlement et sont reconduites automatiquement

optimisation de l’utilisation des ressources mobilisables.

pendant leur durée”. Cette pluri-annualité est déclinée

Les perspectives de développement du système éducatif

au niveau du projet de loi organique des finances afin de

se basent ainsi sur une stratégie volontariste de la

favoriser une bonne exécution des politiques publiques.

généralisation de la scolarisation et de l’amélioration
de la qualité de l’enseignement conformément aux
dispositions de la Charte Nationale d’Éducation et de
Formation(45). Cette dernière représente une traduction

la programmation pluriannuelle
dans les pays de l’ocde, le cas du
royaume-uni

des orientations à moyen et long terme, et constitue

Depuis plusieurs décennies, les pays développés

une base fondamentale des stratégies, politique et

ont commencé à adopter les cadres de dépense à moyen

programmes de développement du système éducatif au

terme(47). Certains pays ont commencé à introduire

cours de la décennie 2000-2009(46).

la pluriannualité dans leurs systèmes de gestion

La caractéristique de cadre glissant permet au

budgétaire dès les années 1960. Dans les années 2000, la

(43) G. COLLANHGE, P. DEMANGEL, R. POINSARD, “Guide méthodologique du suivi de la performance”, Banque Internationale pour
la reconstruction et le Développement, 2006.
(44) “Santé, vision 2020”, Ministère de la Santé, Maroc, 2006.
(45) “Cadre de dépense à Moyen Terme de l’Education de Base”, Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la
Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, Rabat, novembre 2005.
(46) “Cadre stratégique de Développement du Système Educatif “, Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la
Formation des cadres et de la Recherche Scientifique, Département de l’Education Nationale, Maroc, 2004.
(47) P. LE HOUEROU, R. TALIERCIO, “Medium Term Expenditure Frameworks: From Concept to Practice, preliminary lessons from
Africa”, World Bank, 2002.
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ministères établissent des projections sous forme de
(37)

L’élaboration des CDMT sectoriels, préparés par

. Les

ministère, se fait en deux étapes. La première étape

CDMT sectoriels préparés par les différents départements

consiste à préparer les CDMT sectoriels initiaux. Cette

ministériels sur la base du Tableau des Opérations

étape précède la préparation des projets de budgets annuels

Financières du Trésor (TOFT) sont consolidés en un

et vise à éclairer les choix sur la stratégie budgétaire

CDMT global. Ce dernier établit des projections des

et dresser les priorités sectorielles. La deuxième étape

différentes dépenses du budget de l’État sur une période de

vise à mettre à jour les CDMT initiaux, s’assurant de la

trois ans, donnant une vision d’ensemble de la cohérence

conformité entre la première année du CDMT et le projet

des priorités et des besoins sectoriels d’allocation de

de budget annuel et tenant compte des arbitrages opérés

ressource avec les capacités de financement.

lors de la préparation du budget annuel(39).

CDMT sectoriels détaillé par programme d’action

Pour réaliser un CDMT global, quatre étapes sont

L’élaboration du CDMT global se fait par le

nécessaires, s’étalant entre mars et octobre de chaque

Ministère des Finances et de la Privatisation à travers la

exercice budgétaire. L’identification des contraintes macro-

consolidation des CDMT sectoriels. Le CDMT est alors

La caractéristique de cadre
glissant permet au CDMT d’être
ajustable en fonction de
l’actualisation des données tant au
niveau des besoins de financement
qu’au niveau des ressources

accompagné de deux notes explicatives. La première
présente les hypothèses ayant présidé à l’élaboration du
TOFT et des différentes politiques et mesures soutenant
le cadre macro-économique. La deuxième présente
les écarts éventuels entre les projections consolidées
proposées par les différents départements ministériels et

économiques utilisées pour la préparation des prévisions

les possibilités financières dégagées du TOFT ainsi que

des opérations financières du trésor est le premier préalable

les mesures de rationalisation et d’arbitrage permettant

à l’élaboration des CDMT. Sur la base de ces prévisions,

d’assurer la compatibilité des CDMT sectoriels avec les

une Circulaire d’orientation émanant du Premier Ministre

objectifs de soutenabilité du cadre macro-économique(40).

diffuse à l’ensemble des départements ministériels le cadre

Dans ce cadre, un guide méthodologique pour

de référence qui servira à la préparation de leurs CDMT

la préparation du CDMT a été préparé et diffusé à

sectoriels. Au moment de la préparation du projet de loi de

l’ensemble des départements ministériels par Circulaire

finances, les plafonds des dépenses pour le budget annuel

du Ministre des Finances n°3/2007 du 8 février 2007.

sont fixés par lettres de cadrage du Premier Ministre et les

À la fin de l’année 2010, 19 départements ministériels

départements ministériels procèdent à l’actualisation de

ont préparé leurs CDMT sectoriels(41). Pour cela, cinq de ces

leurs CDMT sectoriels(38). Ces derniers, une fois finalisés,

départements ont bénéficié d’une opération d’assistance

seront consolidés dans un CDMT global.

technique avec l’aide d’un bureau d’études Canadien(42).

(37) Ibid.
(38) Ibid.
(39) Ibid.
(40) Ibid.
(41) “Rapport d’activité 2010 de la Direction du Budget”, Direction du Budget, Maroc, 2011.
(42) Cette opération d’assistance technique a fait l’objet d’un marché financé par un don du Fonds de Développement Institutionnel de
la Banque Mondiale.
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la mise en place d’un cadre de
dépenses à moyen terme
au maroc

d’efficacité et d’efficience. Il avait précisé que “(…) Il y
a lieu d’entamer une nouvelle étape dans le processus
de réforme consistant à renforcer la cohérence, la

Par lettre du Premier Ministre en date du 30 juin

coordination et l’intégration des différentes politiques

2005, l’expérimentation des CDMT a été lancée par

sectorielles et d’assurer leur soutenabilité au regard

la

interministérielle,

du cadre macro-économique. Il s’agit de compléter les

impliquant les départements de l’Équipement, de

dispositifs précités par l’inscription de la programmation

l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de

budgétaire dans une vision pluriannuelle indicative

la Santé, de l’Habitat, l’Urbanisme et l’Aménagement du

facilitant la déclinaison des programmes d’action dans la

création

d’une

commission

(29)

. Les travaux de la commission

Territoire et de l’Eau

ont bénéficié de l’assistance technique de la Banque

loi de finances et l’identification des moyens nécessaires
à leur exécution”(33).

Mondiale, notamment à travers un benchmark des

Cette Circulaire a également annoncé la publication

meilleures pratiques internationales, incluant: l’Afrique

d’un guide(34) présentant la démarche méthodologique et

du Sud, l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, les États-

les outils de préparation du CDMT ainsi que sa relation

(30)

Unis, le Royaume Uni et la Suède

.

avec la préparation du projet de loi de finances.

L’élaboration du diagnostic des pratiques de

Il existe deux cadres de dépenses à moyen terme,

programmation budgétaire a débouché sur la proposition

le CDMT global, établi au niveau central, et les CDMT

d’une nouvelle approche adaptée à l’environnement

sectoriels établis par chaque ministère (ou institution)(35).

institutionnel et macroéconomique marocain. Des

Le CDMT préparé annuellement met en place des

CDMT sectoriels ont été mis en place pour des

projections concernant les dépenses de l’État s’étalant sur

départements pilotes, notamment ceux de la Santé, de

une durée trois ans. Les dépenses relatives à la première

l’Habitat, de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement

année doivent être conformes à celles du budget(36). Les

Supérieur et de l’Eau(31).

priorités du gouvernement ainsi que l’estimation des

En février 2007, le Premier Ministre marocain avait
(32)

annoncé, par Circulaire

, le début d’une nouvelle étape

dans le chantier de réforme budgétaire qui s’inscrit

besoins de financement des programmes d’action qui en
découlent sont inscrites à travers les données des deux
années suivantes.

dans le processus de modernisation de l’administration

Afin d’assurer la cohérence entre les stratégies

afin d’adapter ces modes d’intervention aux impératifs

sectorielles et les allocations intra-sectorielles, les

(29) M. HADDAD, “Programmation budgétaire pluriannuelle: cadre de pilotage des finances publiques et de renforcement de l’action de
l’Etat”, séminaire sur les finances publique, Tanger, 22 avril 2009.
(30) Ibid.
(31) Ibid.
(32) Circulaire du Premier Ministre n°3/2007 du 8 février 2007 sur l’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), voir annexe XX.
(33) Ibid.
(34) “Cadre de Dépenses à Moyen Terme: guide méthodologique”, Ministère des Finances et de la Privatisation, 2007.
(35) J. MATHIS, « Manuel de gestion des finances publiques en Afrique francophone », FMI, 2011.
(36) “Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) : guide méthodologique”, Ministère des Finances et de la Privatisation, Maroc, 2006.
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relation entre les stratégies des politiques publiques et

gérer leurs projets et en leur offrant un cadre de suivi

leur traduction concrète à travers le budget. Le périmètre

de la performance.

de réalisation progressive des objectifs impliquant

La programmation pluriannuelle constitue le cadre

différents secteurs et nécessitant souvent un effort

de liaison qui permet aux dépenses d’être pilotées par

continu sur plusieurs années devient ainsi possible en

les priorités des politiques publiques et encadrées par

plaçant le budget dans une perspective pluriannuelle.

les réalités budgétaires. Le défi réside dans le fait de

Le troisième objectif est d’améliorer la performance

gérer avec efficacité la pression entre les besoins et

opérationnelle, en renforçant l’efficacité et l’efficience

les ressources disponibles, tel que démontré dans le

dans les prestations de services publics, en donnant

schéma(28) ci-dessous:

aux gestionnaires une plus longue perspective pour

figure 1
Lier Politique Publique, Planification et Budgétisation
dans le Cycle de Gestion des Ressources et de la Planification

1. Révision des politiques
Révision du plan précédent
et de la période de mise en œuvre

2. Concevoir les politiques et
entreprendre l’activité de planification

6. Évaluer et auditer

Établir le cadre des ressources, définir
les objectifs, les politiques, les
stratégies et les priorités de dépenses

L’efficacité des activités de politiques
publiques et inclure les résultats dans
les plans futurs

3. Mobiliser et allouer les ressources

5. Assurer le suivi des activités

Préparer le budget

Et rendre comptes des dépenses

4. Mettre en œuvre les activités planifiées
Collecter les ressources, débloquer les fonds,
déployer le personnel, entreprendre les activités

(28) “Public expenditure management handbook”, the World Bank, 1998.
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Ce qui est à retenir, c’est que le CDMT est un

axé sur le maintien d’un certain équilibre, plutôt que sur

instrument de programmation très utile pour combler le

l’allocation des ressources sur la base de choix politiques

vide entre les politiques et leur traduction budgétaire

(20)

,

clairs pour atteindre les objectifs stratégiques.

permettant de placer la gestion budgétaire dans une
(21)

La programmation pluriannuelle vise à établir ce

, généralement de trois à

lien indispensable entre les stratégies à moyen ou long

cinq ans selon les pays. Le Royaume-Uni, l’Australie,

terme et le budget annuel en définissant le cheminement

la Suède et la France ont opté pour un CDMT sur trois

pour atteindre les objectifs des plans ou stratégies, et

ans, la Finlande et les Pays-Bas sur quatre ans, la Corée

en encadrant les adaptations du budget, nécessaires à

sur cinq ans(22). Étant donné que la connexion entre

leur mise en œuvre(26). Il ambitionne d’atteindre trois

l’élaboration des politiques publiques, la planification

objectifs majeurs(27).

perspective pluriannuelle

et les processus budgétaires est une condition

Le premier objectif consiste à renforcer la discipline

commune dans les systèmes de gouvernance des pays,

budgétaire dans sa globalité, incluant la pérennité

le CDMT est devenu un élément central des réformes

des politiques budgétaires et sectorielles, tout en

(23)

. Cet instrument

s’assurant de la compatibilité de l’impact des politiques

constitue la condition fondamentale pour assainir les

budgétaires avec les ressources financières de l’État et

de la gestion des finances publiques
finances publiques

(24)

.

les objectifs du cadre de dépenses
à moyen terme
En l’absence de processus de prise de décision
efficace, l’élaboration des politiques et la planification
sont déconnectés les uns des autres et du budget, et ils
ne sont pas limités par les ressources disponibles ou
par les priorités stratégiques(25). Cette situation conduit
à un décalage conséquent entre ce qui est promis à
travers les politiques publiques et ce qui est réalisable.
Le processus de budgétisation annuel devient donc plus

le cadre macroéconomique.
Le deuxième objectif est de consolider l’efficacité
de la répartition intersectorielle des ressources par le
développement de méthodes et d’outils qui assurent la

La programmation pluriannuelle
vise à établir ce lien indispensable
entre les stratégies à moyen ou
long terme et le budget annuel en
définissant le cheminement pour
atteindre les objectifs des plans
ou stratégies, et en encadrant les
adaptations du budget, nécessaires
à leur mise en œuvre

(20) M. RAFFINOT, B. Samuel, “Les cadres de dépense à moyen terme: un instrument utile pour les pays à faible revenu ?”, STATECO
n° 100, 2006.
(21) “Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT): guide méthodologique”, Ministère des Finances, Maroc, 2008.
(22) Y.H. JIN, “Korea Experience with Medium-Term Expenditure Frameworks”, IMF, 2011.
(23) “Performance budgeting, a users’ guide”, OECD, March 2008.
(24) BLONDAL J., “La réforme budgétaire dans les pays membres de l’OCDE: tendances communes” Revue de l’OCDE sur la gestion
budgétaire. Vol. 2, No. 4. OCDE. 2003.
(25) “Public expenditure management handbook”, the World Bank, 1998.
(26) G. COLLANGE, P. DEMANGEL, R. POINSARD, “Guide méthodologique du suivi de la performance”, Banque Internationale pour
la reconstruction et le Développement, 2006.
(27) Ibid.
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publiques pour le secteur concerné et la définition du

dans un cadre plus général de réforme de la gestion de

rôle de l’État par rapport à ces objectifs; une analyse de

la dépense. Selon une étude de l’OCDE(17), la maitrise

l’existant et la détermination des défis à relever pour

effective des dépenses publiques nécessite de réunir

atteindre les objectifs. Elle comprend également les

sept caractéristiques institutionnelles interdépendantes,

activités et les mesures nécessaires à la mise en œuvre

à savoir la mise en place d’un cadre de dépense à moyen

de la stratégie ainsi qu’une estimation du coût de cette

terme, la formulation d’hypothèses économiques

(14)

mise en œuvre

.

La programmation budgétaire pluriannuelle est un

prudentes, l’utilisation des techniques de budgétisation
descendantes, l’assouplissement du contrôle financier,

outil qui permet de renforcer l’efficacité et l’efficience de

la concentration sur

la dépense publique, assurant une bonne visibilité des

budgétaire et l’utilisation de méthodes modernes de

politiques publiques, une meilleure articulation entre

gestion financière.

les résultats, la transparence

les programmes sectoriels à travers une programmation

Plusieurs définitions ont tenté de définir le Cadre de

appropriée des crédits. Si le renforcement de l’efficacité

Dépenses à Moyen Terme (CDMT). L’une d’entre elles

et l’efficience de la dépense publique est l’un des

dispose que c’est “un cadre comprenant une enveloppe

soucis majeurs des gestionnaires, ces derniers ne

financière globale fixée au sommet par les services

peuvent plus se limiter à un horizon budgétaire annuel

centraux, des discussions à la base pour l’estimation des

même si les autorisations budgétaires données par le

coûts présents et à moyen terme des options de politique

pouvoir politique ne peuvent l’être que dans le cadre

publique et, enfin, un processus d’ajustement des

(15)

. Tous les programmes sectoriels pris en

coûts et des ressources disponibles”(18). Une deuxième

charge par les budgets publics revêtent une dimension

définition réfère au CDMT comme “un ensemble

pluriannuelle dès lors qu’ils traduisent une vision

cohérent d’objectifs stratégiques et de programmes de

annuel

ministérielle sur plusieurs années. La pluriannualité
apparaît donc comme un élément de modernisation
des administrations publiques et de conduite concrète
des réformes structurelles qu’appelle un redressement

La programmation budgétaire
pluriannuelle est un outil qui
permet de renforcer l’efficacité et
l’efficience de la dépense publique

pérenne des comptes publics(16). Cette pluriannualité
s’opère à travers les “Cadres de Dépenses à Moyens

dépenses publiques qui définit le cadre dans lequel les

Terme (CDMT)”.

ministères opérationnels peuvent prendre des décisions

La mise en place d’un CDMT s’inscrit souvent

pour la répartition et l’emploi de leurs ressources”(19).

(14) Ibid.
(15) X. DOUBLET, B.DREYFUS, P.BLASQUEZ, “Guide pratique du management des organisations publiques”, éd. SEFI, 2000.
(16) “La réforme de l’État”, L’ENA, Tome 1, La documentation française, 1999.
(17) J. BLONDAL, “La réforme budgétaire dans les pays membres de l’OCDE: tendances communes” Revue de l’OCDE sur la gestion
budgétaire. Vol. 2, No. 4. OCDE. 2003.
(18) G. COLLANGE, P. DEMANGEL, R. POINSARD, “Guide méthodologique du suivi de la performance”, Banque Internationale pour la
reconstruction et le Développement, 2006.
(19) “Public expenditure management handbook”, the World Bank, 1998.
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budgétaires s’impose(4).

gestion budgétaire performante constitue, quant à elle,

Vu que “l’établissement du budget constitue l’acte
(5)

fondamental de la vie de l’État” , la préparation d’un

un moyen essentiel pour le développement économique
et social d’un pays(10).

tel document doit se faire avec soin. Elle doit s’inscrire
dans un processus transparent visant à allouer les
ressources aux priorités stratégiques en assurant une
discipline budgétaire d’ensemble. C’est pourquoi on
assiste à la mise en œuvre de réformes financières
un peu partout dans le monde. Ces réformes sont

Les mécanismes de reddition des comptes dépendent

Cette quête de transparence dans
la gestion des finances publiques
va de pair avec l’introduction de
la notion de performance dans
l’action administrative

loin d’être de simples aménagements, c’est bien une
forme tout à fait nouvelle de gouvernance, conduisant à
(6)

de la qualité fondamentale des informations disponibles

réévaluer en profondeur le fonctionnement de l’État ,

et des incitations offertes aux responsables du choix des

animée par la volonté de rendre plus transparente

politiques et de leur mise en œuvre(11). Dans ce sens, des

l’action des administrations et de renforcer le contrôle

informations constamment de haute qualité permettent

(7)

démocratique sur la gestion publique .

à l’administration publique de toujours faire de meilleurs

Cette quête de transparence dans la gestion des

choix en matière d’orientations. Des informations de

finances publiques va de pair avec l’introduction de la

haute qualité sont également une composante essentielle

notion de performance dans l’action administrative qui

de tout mécanisme de responsabilité(12).
L’élaboration de stratégies aussi bien nationales

est à l’origine des réformes du mode de budgétisation
(8)

et permettant la modernisation

que sectorielles à moyen et long terme, indispensables

du secteur public. Si l’absence de référence aux résultats

à la formulation des politiques publiques, se situe en

des administrations est la caractéristique centrale du

amont du processus de budgétisation(13). Une stratégie

mode de gestion qui entrave leur modernisation(9), une

sectorielle comprend les objectifs des politiques

axée sur les résultats

(4) “La nouvelle approche budgétaire”, in Revue Al Maliya, n° 33, juin 2004.
(5) M. DUVERGER, “Finances publiques”, Themis, 1963.
(6) M. BOUVIER, “La réforme des finances publiques au Maroc: performance, responsabilisation, transparence”, in Revue Française des
Finances Publiques, n° 102, Juin 2008.
(7) H. GUILLAUME, G. DUREAU, F. SILVENT, “Gestion publique: l’État et la performance”, Presse sciences Po and DALLOZ, 2002.
(8) D. CATTEAU, “La LOLF et la modernisation de la gestion publique: la performance, fondement d’un droit public financier rénové”, Senat
et Dalloz, coll. “Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle”, 2007.
(9) B. ABATE, “La nouvelle gestion publique”, LGDJ, 2000.
(10) M. BOUVIER, “La réforme des finances publiques au Maroc: performance, responsabilisation, transparence”, in Revue Française des
Finances Publiques, n° 102, Juin 2008.
(11) WARREN K. et BARNES C., “Les incidences des principes comptables généralement admis (GAAP) sur la prise de décision budgétaire:
bilan de douze années d’expérience de la budgétisation sur la base des droits constatés et des produits en Nouvelle-Zélande”, Revue de
l’OCDE sur la gestion budgétaire, vol. 3, n° 4, 2003.
(12) WARREN K. et BARNES C., op.cit.
(13) G. VERGER, “La reddition des comptes”, SPID, 2010.
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البرمجة المتعددة السنوات ومساهمتها
في تحديث موازنة الدولة

تكمن �أهمية هذا املقال يف �إظهار دور برجمة املوازنة على عدة �سنوات يف تفعيل ال�سيا�سات العامة ويف اتباع خطة �شاملة
. كمدخل �إىل حتديث الدولة و�إدارة املالية العامة.بعيدة الأمد
 كما �أنه، ي�س ّلط هذا ال�ضو َء على �أهمية هذا النوع من الربجمة يف تعزيز فعالية و�أداء الإدارات العامة،ف�ض ًال عن ذلك
.ي�ستعر�ض خمتلف الأهداف املرجو حتقيقها من خالل تب ّني ا�سرتاجتية متو�سطة الأمد
،)OECD(  منظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية-  الباحثة املتخ�ص�صة يف املالية العامة،وتعر�ض الكاتبة �أمل لرهلد
 وخا�ص ًة خمتلف املراحل واخلطوات التي رافقت و�ضع،جتربة املغرب واململكة املتحدة يف اعتماد مقاربة الربجمة املتو�سطة الأمد
. ف�ض ًال عن ذكر العقبات وامل�شاكل التي واجهت �صانعي القرار،هذه املقاربة ح ّيز التنفيذ
La réforme de l’État a pris une place croissante

constituent ainsi un instrument privilégié d’analyse et de

dans le débat politique, dans un double contexte de

création des institutions. Elles ont à plusieurs reprises

(1)

mondialisation et d’accumulation des déficits publics .

dans l’histoire joué un rôle majeur dans le processus de

La réforme de l’État englobe également les aspirations

formation et de transformation de l’État, se situant ainsi

des citoyens à une meilleure qualité des services

à l’origine de la démocratie(3).

publics, celles des contribuables à une réduction des

La réforme budgétaire n’est pas toute la réforme de

prélèvements fiscaux, et l’assurance de limiter le report

l’État, mais elle en constitue un levier. La rénovation des

de charges sur les générations futures en se rapprochant

procédures budgétaires constitue un véritable levier de la

de l’équilibre budgétaire.

réforme de l’État, surtout dans un contexte marqué par la

Les finances publiques constituent donc l’une des
(2)

rareté des ressources, où la simplification des procédures

meilleures voies pour pénétrer les arcanes de l’État .

budgétaires, la déconcentration des crédits et l’octroi

Elles fondent la subsistance des pouvoirs politiques et

de plus de flexibilité et d’autonomie aux gestionnaires

(1) S. GODEFROY, H. ZELLER, “La LOLF et la réforme de l’État”, in La réforme de l’État, cahier français n° 346, septembre-octobre 2008.
(2) P. GAUDEMET, “Finances publiques : budget/trésor”, Tome 1, 7ème édition.
(3) M. BOUVIER, “Réforme des finances publiques : réforme de l’État”, Revue française des Finances Publiques, n° 73, janvier 2001.)
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المالية العامة الجديدة ،المستجيبة للتحديات
()1
العالمية (تحرير إنغي كول وبيدرو كونسيكاو)
إعداد :كارل ريحان
منسق برامج مساعد  -معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

ي�أتي كتاب “املالية العامة اجلديدة:
امل�ستجيبة للتحديات العاملية” الذي حرره
وقت
�إجني كول( )2و بيدرو كون�سيكاو( ،)3يف ٍ
و�صلت فيه عوملة التجارة والأ�سواق املالية
م�ستويات غري م�سبوقة حيث �أ�صبحت
�إىل
ٍ
التحديات ومواجهة ال�سلبيات الناجمة
عن العوملة وانفتاح احلدود الوطنية �أمام
التجارة احل ّرة يف قلب نقا�شات الأو�ساط
املتخ�ص�صة يف
العلمية والأكادميية
ّ
االقت�صاد واملالية والإدارة العامة .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،فقد مت �إ�صدار هذا الكتاب يف
ال�سنة التي �سبقت ظهور الأزمة االقت�صادية
واملالية العاملية ،الأمر الذي يجعل الأفكار
والآراء املقدّمة يف هذا الكتاب ملهم ًة
ومثري ًة للجدل على ح ّد �سواء.
ً
مب�شاركة �أكرث من  20عاملا وخبري ًا يف
هذا املجال ،يقدّم هذا الكتاب جمموع ًة
من الأفكار والآراء ب�ش�أن الطبيعة املتغيرّ ة
للمالية العامة ويركز على الأهمية
املتزايدة لقدرتها على اال�ستجابة للعديد
من التحديات العاملية .وهو ي�سعى �إىل
عر�ض للتغيرّ ات احلا�صلة يف جمال
تقدمي ٍ
()1

ممار�سة املالية العامة ويهدف �إىل ر�سم
معامل منوذج ومفهوم جديدين للمالية
العامة يخرجانها من دائرة النطاق الوطني
التقليدي �إىل دور �أكرث فاعلية وت�أثري ًا يف
جمال الت�صدي للتحديات العاملية جنب ًا �إىل
جنب مع خمتلف اجلهات الدولية الفاعلة
كاملنظمات الدولية والقطاع اخلا�ص.
�إن حماولة ت�ص ّور املالية العامة
اجلديدة من هذا املنظار هي مبثابة حت ّد
ّ
يتخطى هذا الت�ص ّور مقاربة
�شاق� ،إذ
“املالية العامة اجلديدة  ،”1التي تتخطى
هي نف�سها مفهوم املالية العامة التقليدية،
لينتقل الرتكيز من التعاون بني القطاعني
العام واخلا�ص كنموذج �أ�سا�سي يف متويل
اخلدمات العامة �ضمن النطاق الوطني،
�إىل منوذج “املالية العامة اجلديدة ”2
حيث الرتكيز على التداخل بني الوطني
والدويل يف �إقامة تعاون وتناف�س بني
القطاعني العام واخلا�ص كنهج متّبع يف
الت�صدي للتحديات العاملية.
ففي حني ي�ستدعي العديد من
الق�ضايا ا�ستجابة �سيا�سات على ال�صعيد

الوطني ،ف�إن الت�صدي ملختلف التحديات
ذات النطاق العاملي كتغيرّ املناخ وتقلبات
�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية والإرهاب الدويل،
يتطلب ت�ضافر اجلهود امل�شرتكة بني
احلكومات والقطاع اخلا�ص والأ�سواق
املالية واملنظمات الدولية ،حيث يجرى
خلق م�ساحة تفاعل وتن�سيق بني القطاعني

Inge Kaul, Pedro Conceiçao, (ed.), The New Public Finance, Responding to Global Challenges. (United Nations Development
Programme, 2006). 686 p.

(� )2إنغي كول هي �أ�ستاذة م�ساعدة يف كلية هرتي للحوكمة ،برلني� ،أملانيا ،وم�ست�شارة خارجية لعدد من الوكاالت املتع ّددة الأطراف واملنظمات حول مو�ضوع
متويل التعاون الدويل وال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص واحلوكمة العاملية والدبلوما�سية العاملية .عملت ،حتى عام  2005كمديرة ملكتب درا�سات التنمية،
يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
( )3بيدرو كون�سي�ساو هو مدير مكتب درا�سات التنمية ،يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،وقد عمل �أي�ض ًا يف الآونة الأخرية على حتديد الت�أثري املحتمل للأزمة
االقت�صادية العاملية على البلدان النامية ،وكذلك ب�ش�أن �أزمة الغذاء ،ب�ش�أن تغيرّ املناخ والتنمية ،وعلى تطور توزيع الدخل عرب البلدان وداخلها .عمل �سابقا
�أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف اجلامعة التقنية يف ل�شبونة ،الربتغال ،مدر�س ًا وباحث ًا يف �سيا�سات العلم والتكنولوجيا واالبتكار.
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ويتم من خاللها تعزيز
العام واخلا�صّ ،
�آليات منح امل�ساعدات والقرو�ض وت�صحيح
ف�شل بع�ض ال�سيا�سات احلكومية الوطنية
التوجه
والتّخفيف من حدّة الفقر .ويدعو ّ
املقرتح �إىل �إر�ساء مقاربة جديدة لكيفية
منح هذه القرو�ض وامل�ساعدات تعتمد على
م�ستويات النمو كم�ؤ�شر �أ�سا�سي كما يلحظ
�ضرورة �إر�سا ِء �أنظمة م�شرتكة بني الدول
لإدارة املخاطر.
كما ت�شدد املقاربة اجلديدة يف
الت�صدي للتحديات العاملية على �ضرورة
�إ�شراك القطاع اخلا�ص والأ�سواق العاملية
يف جمال �إ�صالح ف�شل ال�سيا�سات احلكومية
على ال�صعيدين املايل واالقت�صادي ،وهي
تتبنى بالتايل نظرية مفادها �أن املزيد
�سي�صحح
من العوملة االقت�صادية واملالية
ّ
عيوب العوملة االقت�صادية واملالية .تغفل
هذه النظرية دور الدولة ّ
كمنظم للأ�سواق
املالية ،وتعيد �صوغ دورها كفاعل اقت�صادي
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وك�شريك للأ�سواق .لذا ،تواجه «املالية
ٍ
العامة اجلديدة» التحدّي الفكري الذي
طرحته الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية
والتي و�ضعت االقت�صاد الدويل على �شفري
الهاوية عام  ،2007و�أدّت �إىل ارتفاع ن�سبة
البطالة والفقر عاملي ًا ،و�أعادت طرح دور
الدولة ّ
كمنظم للأ�سواق املالية ولالقت�صاد.
فهل ت�ستطيع احلكومات �أن تكون �شريك ًا
فاع ًال وعلى قدم امل�ساواة مع القطاع
اخلا�ص العاملي واملنظمات الدولية؟ و�إال
كيف ميكن احل ّد من الأ�ضرار التي ت�سببها
الأزمات االقت�صادية ،وذلك �ضمن �إطار
تعزيز عوملة الأ�سواق وعدم اللجوء �إىل
ّ
تدخل احلكومات يف االقت�صاد؟
وعلى �صعيدٍ �آخر ،ال تتطرق “املالية
العامة اجلديدة” �إىل نتائج تالحم
وحتالف كل من ال�سيا�سة واملال والأعمال،
وهو ما �أدّى يف الكثري من احلاالت ،وخا�صة
يف الدول النامية �إىل تفاقم عالقات

القوة الو�سط-الهام�ش
على الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ناهيك بتزايد الفروقات يف
الدخل وا�ستفحال الفقر و�إغالق ال�شركات
املحلية مل�صلحة ال�شركات املتعدّدة اجلن�سية
( )TNCو�إعاقة الأ�سواق الوطنية.
بالرغم من ذلك ،تعترب “املالية
العامة اجلديدة :الت�صدي للتحديات
العاملية” تقدم ًا ا�ستثنائي ًا على �صعيد
الفكر املتعدّد االخت�صا�صات حيث يدمج
بني املنظورين االقت�صادي واملايل ومفاهيم
الإدارة العامة يف �سبيل تقدمي درا�سة
متكاملة حول اجتاهات املالية العامة على
ال�صعيد العاملي .من هنا ،فقراءة هذا
�ستهم كال املنظورين النيو-ليربايل
الكتاب ّ
وال�سيا�سي-االقت�صادي النقدي (Critical
حد �سواء.
 )IPEعلى ٍّ
()Center-Periphery

الجريمة المالية :الوقاية ،الحوكمة والتأثيرات
()1
الثقافية (بإدارة ميشال ديون)
إعداد :روجيه لطفي
رئيس دائرة التشريع والسياسات الضريبية ( )TVAفي وزارة المالية اللبنانية  -بيروت

يقدّم مي�شال ديون( ،)2من خالل
جمموعة من الدرا�سات العلمية ،حتلي ًال
�شام ًال للعالقة الكامنة بني ك�شف اجلرمية
املالية والوقاية منها� ،آخذ ًا يف احل�سبان
خمتلف العوامل الثقافية والنظم القانونية،
حاالت
فيجمع بني الإطار النظري ودرا�سة
ٍ
لبلدان بعينهاّ .
يت�ضمن الكتاب ع�شرة
ٍ
ف�صول ،ك ّل منها عبارة عن بحث م�ستقل
بذاته تتمحور جميعها حول ق�ضايا اجلرمية
الن�ص تقدمي
املالية .لذلك �سنحاول يف هذا ّ
مراجعة �سريعة لكل بحث على حدة.
يتناول البحث الأول لكاتبته ماريا
كرامبيا كاباردي�س“ ،مفهوم جرائم ذوي
الياقات البي�ض”(ّ )3
(موظفي املكاتب)،
حيث تعر�ض الكاتبة بالتف�صيل لطبيعة هذا
النوع من اجلرائم من خالل مراجعتها
الأدبيات النظرية يف جمال اجلرمية تلك.
فتلقي ال�ضوء على ما ّمييز هذه اجلرمية
لناحية طبيعة القائمني بها وبواعثها
()1

والتكاليف الباهظة التي ميكن �أن تك ّبدها
لالقت�صاد مقابل ًة باجلرائم الأخرى امل�ألوفة.
وت�شرح املعوقات التي حتول دون احت�ساب
هذه التكاليف يف الإح�صاءات الر�سمية
للجرمية يف العامل؛ ف�أ�صحاب هذه اجلرائم
عادة لهم مكانتهم اجتماعي ًا واقت�صادي ًا
ويعمدون �إىل التالعب بالأدلة و�إخفائها
بطريقة حمرتفة .وتت ّميز جرائمهم ب�أنها
�أكرث تعقيد ًا نظر ًا �إىل طبيعتها االنت�شارية،
�سوا ًء على م�ستوى امل�س�ؤولية �أم على م�ستوى
الأذى الناجت منها� ،إ�ضاف ًة �إىل �سعي
القائمني بها ،يف بع�ض الأحيان ،للإفادة من
القوانني الغام�ضة واملبهمة .وتطرح الكاتبة
�أي�ض ًا ت�سا�ؤ ًال عن التكاليف غري املبا�شرة
لهذا النوع من اجلرائم  ،كت�سريح �آالف
املوظفني عند �إفال�س �شركة ما� ،أو الأ�ضرار
التي تلحق بالطبيعة والبيئة ،لتخل�ص �أخري ًا
�إىل �ضرورة النظر يف �سبل مكافحتها.
يف الإطار التعريفي نف�سه ،ي�أتي

البحث الثاين“ :نحو ت�صنيف اجلرائم
املالية”( ،)4لي�ص ّنف اجلرائم املالية بح�سب
�ضحاياها .مي ّيز مي�شال ديون يف بحثه بني
اجلرائم املالية ذات ال�ضحية امل�ست َهدفة

Sous la direction de Michel DION, La criminalité financière : prévention, gouvernance et influences culturelles (BELGIQUE:
Groupe de Boeck, 2011), 279 pages.

( )2مي�شال ديون ،حمامي و�أ�ستاذ يف كلية �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية يف جامعة �شريبروك-كندا ،لديه م�ؤلفات عديدة يف جمال علم �أخالقيات العمل وحوكمة
ال�شركات و�أخالقيات القيادة يف املنظمات.
Krambia-Kapardis, M. – La notion de crime de col blanc – In Partie 1 : La notion de criminalité financière, Chapitre 1 : pp 13-36.
()3
ً
على الرغم من االعتقاد ال�شائع بوجود عالقة وثيقة بني الفقر والظاهرة االجرامية� ،إال �أن الوقائع تظهر �أن اجلرمية كثريا ما يرتكبتها �أفراد ينتمون �إىل الطبقات
االقت�صادية واالجتماعية العليا وبخا�صة طبقة كبار رجال الإدارة و�أ�صحاب الأعمال الذين ب�سبب من مكانتهم ونفوذهم فهم قادرون على تغطية �أعمالهم.
ا�ستعملت عبارة “جرمية ذوي الياقات البي�ضاء” من قبل عامل االجتماع �سذرلند لأول مرة يف عام  ،1939للإ�شارة �إىل جرائم هذه الفئة من النا�س .وتطور مفهوم
هذه اجلرائم مع الزمن ف�أ�صبحت تعرف باجلرائم التي ال ت�ستخدم العنف مبا�شرة وتهدف �إىل حتقيق ربح مادي ،ويرتكبها �أ�شخا�ص ي�شغلون منا�صب مهنية عالية
م�ستعينني لهذه الغاية مبنا�صبهم .كما بالإمكان �أي�ض ًا �أن يرتكبها � ّأي �شخ�ص يتمتّع بثقافة مهنية وتقنية يف جمايل الأعمال والإدارة.
()4
Dion, M. – Vers une classification des crimes financiers – In Partie 1 : La notion de criminalité financière, Chapitre 2 : pp 37-75.
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كاحلكومات ،ال�شركات ،القطاع املالـي
والأ�شخا�ص ،واجلرائم املالية ذات ال�ضحايا
املختلطة .فيم ّيز الكاتب بني �ضحايا الف�ساد
وال ُّر�شى و�ضحايا جرائم قطاع الإنرتنت
واملعلوماتية .ويف كلتا احلالتني ف�إنّ �آثار
هذه اجلرائم تكون �سلبية� ،سواء بالن�سبة
�إىل املواطنني �أم بالن�سبة �إىل ال�شركات
التي تفقد ح�صتها من ال�سوق� ،أم بالن�سبة
�إىل احلكومات التي غالب ًا ما تخ�سر مداخيل
كبرية من ال�ضرائب والر�سوم.
وينقلنا البحث الثالث ،املعنون
“االحتيال املايل واملخالفات الأخرى:
هل ن�ستخل�ص العرب من املا�ضي؟”( )5من
ح ّيز النظرية �إىل ح ّيز الواقع .يعر�ض �إيف
تروديل عدد ًا من �سيناريوهات االحتيال
املايل� ،إ�ضافة �إىل تقدمي مراجعة تف�صيلية
حلالة جريوم كارفيال مع بنك “�سو�سيتيه
جرنال” ،كما ُيظهر �أوجه الت�شابه بني هذه
احلاالت .ويحاول �أن يجيب عن الأ�سباب
الكامنة وراء تكرارها ،فيلقي ال�ضوء على
اخل�صائ�ص ال�سلوكية والف�شل الت�شغيلي
امل�شرتك والثغر التنظيمية التي ت�شجع على
ارتكاب املخالفات املالية ،ويختم بعر�ض
ال�سبل الآيلة �إىل منع وقوع مثل هذه احلوادث
يف امل�ستقبل.
بعدما تناولت الأبحاث املذكورة �آنفاً
اجلرائم املالية بوجه عام ،يركز البحثان
الرابع واخلام�س من الكتاب على جرمية
تبيي�ض الأموال بوجه خا�ص.
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يتناول عبد اهلل �شيهو ،املدير العام
لفريق العمل احلكومي الدويل ملكافحة
غ�سل الأموال يف غرب �إفريقيا ،يف البحث
الرابع ،املعنون “عائدات اجلرمية وتبيي�ض
الأموال”( ،)6ثالثة حماور :املحور الأول
يعر�ض فيه تعريف ًا لعملية تبيي�ض الأموال ،ثم
ينتقل بعدها �إىل �سرد مراحل عملية تبيي�ض
الأموال و�أ�ساليبها وتقنياتها وت�أثريها يف
االقت�صاد .ويدر�س يف املحور الثاين ،مفهوم
تبيي�ض الأموال �إ�ضافة �إىل طبيعة هذه
َ
خمتلف
العملية و�آثارها ،فيعر�ض ب�إيجاز
املبادرات الدولية ملكافحة تبيي�ض الأموال،
ويتناول بع�ض حتديات عمليات مكافحة هذه
اجلرمية و�سبل الوقاية منها .ويختتم هذه
الدرا�سة مبحور ثالث يرتكز على مراجعة
�سريعة لأعمال وتو�صيات ومقررات جمموعة
من املنظمات الدولية ذات ال�ش�أن.
ويف املو�ضوع نف�سه ،ي�ستكمل رافاياال
بارون ودوناتو ما�سياندارو البحث اخلام�س
املعنون“ :اجلرمية وتبيي�ض الأموال :ر�ؤية
�شاملة”( ،)7فريبطان بني هذا النوع من
اجلرمية وتبيي�ض الأموال ،نظر ًا �إىل تداخل
هذه اجلرمية مع اجلرمية االقت�صادية
واىل ت�أثرياتها ال�سلبية على م�ستوى الدخل
القومي �أو على م�ستوى االدخار واال�ستثمار
�أو على م�ستوى املتغيرَ ات النقدية� .أما يف
مرحلة الحقة من البحث ،في�شري الكاتبان
�إىل �أن عملية تبيي�ض الأموال �ضمن بيئة
اقت�صادية مع ٌينة ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف جذب

�أعداد كبرية من املجرمني.
�أما البحث ال�ساد�س من الكتاب
فتطرق ملو�ضوع �إدارة �صناديق التقاعد،
ملا للإدارة اجليدة لهذه ال�صناديق من
ت�أثري على ا�ستقرار حياة امل�ستفيدين
وعائالتهم ،ف�ض ًال عن ا�ستقرار النظام
املايل للدولة بوجه عام .فتحت عنوان
“�إدارة �صناديق التقاعد :احللول املمكنة
للت�صدّي للممار�سات غري الأخالقية �أو
غري ال�شرعية”( ،)8قدّم كل من كلوديا
�شامباين وفرانك كوجنيز ومارك �أندره
البوانت� ،سرد ًا لأبرز الف�ضائح املالية التي
ح�صلت خالل الأعوام املن�صرمة ،وعر�ضوا
بالتف�صيل الطرق النموذجية يف �إدارة هذه
ال�صناديق لتفادي ح�صول كوارث مالية يف
امل�ستقبل� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يت�ضمن البحث
ملحة عن �صناديق التقاعد يف كندا يف ظ ّل
تطور النظام امل�صريف .يقرتح امل�ؤلفون
الأخذ يف احل�سبان بع�ض الت�شريعات
امل�صرفية من �أجل ت�أمني الدميومة لهذه
ال�صناديق ،فريون �أن احلوكمة ال�سليمة
و�إدارة املخاطر والتحقق من درجة االلتزام،
�إ�ضافة �إىل املعايري الكمية ،هي من الأمور
ال�ضرورية و�أن كانت غري كافية.
ويف الف�صول الالحقة يعر�ض الكتاب
عدة درا�سات حلاالت تتعلق بعدد من
البلدان ،مع الأخذ يف احل�سبان الثقافات
ال�سائدة يف التجارب العائدة لها؛ ف�ضمن
البحث ال�سابع املعنون“ :عمليات حتويل

()5

Trudel, Y. – Fraudes et autres irrégularités financières : tire-t-on des leçons du passé? – In Partie 2 : Fraudes, crimes
corporatifs et gouvernance d’entreprise, Chapitre 3 : pp 79-101.

()6

Shehu, A. – Les produits de la criminalité et du blanchiment d’argent – In Partie 2 : Fraudes, crimes corporatifs et gouvernance
d’entreprise, Chapitre 4 : pp 103-146.

()7

Barone, R. et Masciandaro, D. – Le crime et le blanchiment d’argent : une perspective globale – In Partie 2 : Fraudes, crimes
corporatifs et gouvernance d’entreprise, Chapitre 5 : pp 147-161.

()8

Champagne, C. - Coggins, F. et Lapointe, M.-A. – La gestion des caisses de retraite : des pistes de solution pour contrer les pratiques
moralement douteuses ou illégales – In Partie 2 : Fraudes, crimes corporatifs et gouvernance d’entreprise, Chapitre 6 : pp 163-177.

الجريمة المالية :الوقاية ،الحوكمة والتأثيرات الثقافية

الأموال �إىل جمهورية �سورينام – من خالل
الو�سائل امل�شروعة �أو غري القانونية”(،)9
ت�سلط بريجيت �أجنر وفران�س فان واردن
ال�ضوء على طرق حتويل الأموال بني
هولندا وجمهورية �سورينام م�ستندين �إىل
درا�سة ميدانية �سابقة ،فقد حاوال الإجابة
عن جمموعة من الأ�سئلة �أبرزها :ما هي
كمية الأموال املح ّولة؟ ومن يح ّولها؟ ومن
يت ّلقاها ؟ وماذا ُيح ّول؟ وملاذا ُيح ّول؟ وما
هو هدف عمليات التحويل؟ وب�أية طرق
يتم التحويل ؟
ّ
ويف البحث الثامن املعنون “الوقاية
من الإجرام الإلكرتوين :املخالفات
و�سلطات التحقيق يف كندا”( ،)10تعر�ض
ماري بيار روبري و�سيمون روي يف اجلزء
الأول تعريف ًا جلرائم املعلوماتية ،قبل
الغو�ص ،يف اجلزء الثاين من الدرا�سة،
للبحث يف الإجراءات التي ميكن ل�سلطات
التحقيق والتح ّري اتخاذها من �أجل تفادي
هذا النوع من اجلرائم ،وت�ستنتج الدرا�سة
�صعوبة ك�شف هذه اجلرائم يف ظ ّل التطور
ال�سريع للتقانة وغياب اخلربة� ،إ�ضافة �إىل
عدم توافر الن�صو�ص القانونية يف بع�ض
الأحيان ،الأمر الذي يرتّب على الأطراف
املعن ّية التعاون الدويل امل�ستمر ملكافحة هذا

النوع من اجلرائم.
ويف البحث التا�سع بعنوان“ :من
جمموعات ال�ضغط (اللوبي) �إىل الف�ساد
ال�سيا�سي :مقارنة بني فرن�سا والواليات
املتحدة”( ،)11ت�سلط �آن �سا�شيه ميليا
ال�ضوء على مدى ت�أثري املمار�سات الثقافية
واالجتماعية وامل� ّؤ�س�سية لل�شركات يف
املجتمع ،م�ستند ًة �إىل درا�سة مقارنة بني
فرن�سا والواليات املتحدة الأمريكية ذ َوي
التقاليد املتعار�ضة ،كما يخل�ص البحث �إىل
عر�ض حاالت من الف�ساد يف كال البلدين
على امل�ستويني الت�شريعي والإداري.
ويف اخلتام ،يتناول البحث العا�شر
“مكافحة الف�ساد :احلالة النموذجية
لفنلندا”( )12فيعر�ض الكاتب مي�شال فورتيه
من خالله �صورة موجزة عن فنلندا ،ثم
ينتقل �إىل عر�ض النظرة الفنلندية للف�ساد
تف�سر تدين ن�سبة الف�ساد يف
والأ�سباب التي ّ
هذا البلد والآليات امل� ّؤ�س�سية ملكافحته؛ ثم
يعر�ض تو�صيات جمموعة الدول املناه�ضة
للف�ساد يف جمل�س �أوروبا يف ما يخ�ص
احلالة الفنلندية ،وينتهي بعر�ض �أحدث
ق�ضايا الف�ساد يف فنلندا.
تظهر �أهمية هذا الكتاب من خالل
جمعه �أف�ضل الدرا�سات يف جمال اجلرمية

املالية لنخبة من الأكادمييني البارزين ،ال
�سيما �أنّ اجلرائم املالية ،يف ع�صر الأزمات
املالية العاملية ،ت�شكل حمور اهتمام الدول
الكربى واملنظمات الدولية خا�صة يف ما
يتعلق بجرائم تبيي�ض الأموال ومكافحة
الإرهاب .فقد د�أبت هذه املنظمات والدول
على حتديد معايري لاللتزام مبكافحة
اجلرائم املالية ،وهي تركز اهتمامها على
العديد من الدول النامية ،فتقوم دوري ًا
بتقييم الإجراءات املتخذة ملكافحة اجلرائم
املالية والف�ساد ال�س ّيما يف ظ ّل اتفاقية
مكافحة الف�ساد ال�صادرة عن منظمة
الأمم املتحدة .يف هذا ال�سياق ،ن�شري �إىل
�أنّ لبنان ان�ضم �إىل جمموعة الدول التي
وقعت هذه االتفاقية ،و�أ�صبح ملزم ًا باتخاذ
خمتلف الإجراءات ملكافحة اجلرائم املالية
والإرهاب والف�ساد جت ّنب ًا لفر�ض عقوبات
اقت�صادية ومالية عليه.
يف اخلال�صة ،ميكن القول �إن هذا
الكتاب مي ّثل مرجع ًا مه ّم ًا ،وبخا�صة
للمحامني واملحا�سبني ورجال ال�شرطة
واملحللني املاليني لدى امل�صارف ،كما يجيب
عن معظم الت�سا�ؤالت املتعلقة بطرق ك�شف
اجلرمية املالية و�سبل الوقاية منها.

()9

Unger, B. et Van Waarden, F. – Les transferts d’argent vers la République du Suriname par voie légitime ou par voie illégale? – In
Partie 3 : La lutte contre la crminalité financière et la prise en considération des cultures environnantes, Chapitre 7 : pp 181-203.

()10

Robert, M.-P. et Roy, S. – La prévention de la cybercriminalité : infractions et pouvoirs d’enquête au Canada – In Partie 3 : La lutte
contre la criminalité financière et la prise en considération des cultures environnantes, Chapitre 8 : pp 205-217.

()11

Sachet-Milliat, A. – Du lobbying à la corruption politique : une comparaison France-Etats-Unis – In Partie 3 : La lutte contre la
criminalité financière et la prise en considération des cultures environnantes, Chapitre 9 : pp 219-246.

()12

Fortier, M. – La lutte contre la corruption : le cas exemplaire de la Finlande – In Partie 3 : La lutte contre la criminalité financière
et la prise en considération des cultures environnantes, Chapitre 10 : pp 247-265.
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رئيس قسم الحوكمة وبناء الدولة  -أسـكــوا

�صورة �صادمة للتكوين االجتماعي للمدينة
�إن املبالغات يف ت�صوير الأزمات وامل�شكالت االجتماعية – وال�سيما الفقر  -لي�س �أمر ًا
الن�ص �ضمن هذه الفئة من املقاالت ،بل هو ي�سعى
مفيد ًا بال�ضرورة .وبالت�أكيد ال يقع هذا ّ
�إىل اعتماد �أكرب قدر ممكن من املو�ضوعية واالبتعاد عن الإثارة التي كانت على الدوام يف
غري م�صلحة الفقراء.
ولكن �إذا �أردنا �أن نخت�صر و�صف التكوين االجتماعية يف طرابل�س ،لقلنا �إن هذه
املدينة (التي هي املدينة الثانية يف لبنان) هي مدينة ي�سكنها الفقراء والفئات ال�شعبية،
و�إن فيها بع�ض «جيوب» الرخاء الن�سبي حيث ت�سكن فئات من الطبقات الو�سطى
واملي�سورة والتي ال ت�شكل �سوى حوايل  %20من �سكان املدينة يف حني �أن  %80هم من
الفقراء والفئات ال�شعبية.
وب�سبب ذلك ،وبدل حتديد جيوب الفقر يف املدينة ،من الأف�ضل حتديد جيوب الرخاء
الن�سبي .فهذه الفئات املر ّفهة ن�سبي ًا ،ت�سكن فعلي ًا يف رقعة حمدودة ج ّد ًا من املدينة متتد
بني طريق املئتني �شما ًال ،واملعر�ض وحميطه جنوب ًا ،وبني خط م�ستديرة املئتني – مار مارون
– النيني �شرق ًا ،ومدخل مدنية امليناء غرب ًا .هنا ،ويف هاتني املنطقتني العقاريتني� ،أي
ب�ساتني طرابل�س وب�ساتني امليناء ،ت�سكن الكتلة الرئي�سية من الفئات الو�سطى (وما فوق).
ي�ضاف �إليها �شريط �ضيق ج ّد ًا مك ّون من واجهة �شارع بور�سعيد يف امليناء والواجهة البحرية
اجلديدة فيها ،وبع�ض اجليوب املتفر ّقة واملحدودة من الأ�سر الو�سطى التي مل ترتك مناطق
�سكنها الأ�صلية يف �أبو�سمرا� ،أو التل� ،أو يف حميط البولفار املبا�شر .وهذه كلها ،كما �سبقت
الإ�شارة �إىل ذلك ت�شكل حوايل خم�س ال�سكان فقط.

الطابع املكاين والتغيرّ الزمني
يرتبط الفقر واحلرمان يف طرابل�س بقو ٍة باملكان .والتفاوت بني الأحياء كبري ج ّد ًا،
كما �أن معظم الأحياء من�سجمة من حيث طبيعتها االجتماعية� ،أي هي يف الغالب مك ّونة من
غالبية كبرية �شعبية وفقرية (وال يخلو �أمر من ا�ستثناءات بالطبع من دون �أن ي�ؤثر ذلك على
ال�صورة العامة) .وفائدة الدرا�سة اجلديدة التي ّمت تنفيذها بال�شراكة بني املعهد العربي
لإمناء املدن وبلدية طرابل�س واللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا – اال�سكوا،
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والتي قام بتنفيذ العمل امليداين فيها م� ّؤ�س�سة البحوث واال�ست�شارات ،هي �أن هذا البحث
مي ّكن للمرة الأوىل من قيا�س نتائج ممثلة على م�ستوى الأحياء داخل املدينة .وهذا �أمر
حا�سم بالن�سبة للعمل البلدي وبالن�سبة للتدخل االجتماعي والتنموي .والأحياء الثمانية هي:
التبانة وال�سويقة ،بعل حم�سن – القبة (زيتون طرابل�س �شمال النهر)� ،أبو�سمرا (زيتون
طرابل�س جنوب النهر) ،الت ّل – الزاهرية ،املدينة القدمية ،ب�ساتني طرابل�س (املنطقة
الواقعة غرب البوليفار وامليناء) ،ب�ساتني امليناء (وهي امتداد ب�ساتني طرابل�س ،وت�شمل
الأحياء املمتدة بني مدينتي طرابل�س وامليناء على طول طريق املئتني و�شارع عزمي وطريق
امليناء واملعر�ض) ،و�أخري ًا امليناء.
وكما �سبقت الإ�شارة �إىل ذلك يف الفقرة ال�سابقة ،و�إذا ا�ستثنينا رقعة ب�ساتني
طرابل�س – ب�ساتني امليناء التي تغلب على تكوينها الطبقات الو�سطى ،ف�إن املناطق الأخرى
تتم ّيز بطابع فقري � -شعبي غالب .وب�شكل عام ،ف�إن م�ستويات الفقر واحلرمان الأعلى
ت�سجل يف منطقة باب التبانة – ال�سويقة ،وجبل حم�سن – القبة ،و�أبو�سمرا ،واملدينة
ّ
القدمية بن�سب متقاربة �أحيان ًا .وتقرتب من هذه الن�سب �أي�ض ًا مدينة امليناء (خ�صو�ص ًا
�إذا ا�ستثنينا واجهة بور�سعيد والواجهة البحرية)� .أما التل-الزاهرية ،فهي منطقة
�سكنية جتارية يف الوقت نف�سه ،وهي ذات طابع �شعبي متزايد مع الوقت� ،إال �أن م�ؤ�شراتها
�أف�ضل ب�شكل طفيف من املناطق الأخرى.
�إذا �أردنا مقارنة الو�ضع احلايل للأحياء مع ما كان عليه الو�ضع عام 2001-2000
(ا�ستناد ًا �إىل درا�سة نفذها (عام  )2002املهند�س ديران هرمنديان يف �إطار �إعداد
املخطط التوجيهي ملدنية لطرابل�س) ،ف�إن مناطق الفقر ال�سابقة بقيت على حالها ،ال بل
تو�سعت مقارنة مبا كانت عليه قبل ع�شر �سنوات .ومن الوا�ضح �أن موجة الفقر تتمدّد من
ّ
�شرق البولفار نحو الغرب ،وقد و�صلت �إىل البولفار نف�سه (منطقة التل والزاهرية) وهي
تتجاوزه باجتاه منطقة ب�ساتني طرابل�س العقارية .كما �أن موجة الفقر تتمدد �أي�ض ًا من
ال�شمال نحو اجلنوب ،وهي و�صلت �إىل حدود �شارع املئتني وتتقدّم جنوب ًا حيث ترتاجع
جزيرة الرفاه الن�سبي نحو طريق امليناء واملعر�ض .مع العلم �أن هناك بدايات لت�آكل عمراين
واجتماعي يف منطقة ال�ضم والفرز احلديثة الت�ش ّكل نف�سها ،مما ي�ضيق نطاق جزيرة الرفاه
من اجلنوب �أي�ض ًا� .أما املثري للقلق ،فهو �أن هذا امل�سار وا�ضح وميكن ر�صده ب�سهولة ن�سبية
ويف وقت ق�صري ،حيث �أن �سنوات معدودة كافية لكي يظهر على �أحد الأحياء بدايات الت�آكل
�أو التبدّل يف التكوين االجتماعي يف املدينة.

الأرقام تتكلم
ال يختزل الواقع يف رقم ما ،وال الأرقام وحدها قادرة على ك�شف امل�شكالت والإحاطة
بكل �أبعادها .ومع ذلك فهي – �إن �أح�سن اختيارها وا�ستخدامها – ميكن �أن تعطي �إثبات ًا
ي�ؤ ّيد �أو يدح�ض فكرة ما .على �سبيل املثال ،عندما نقول �إن حوايل  %80من �سكان طرابل�س
هم الفئات ال�شعبية والفقرية ،فهل هناك ما يدعم هذا احلكم من معطيات ،رقمية �إذا
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�أمكن ،ب�سيطة ومبا�شرة ،وال ميكن ت�أويلها ب�شكل متناق�ض �أو متباعد؟
�سنحاول يف ما يلي تقدمي بع�ض الأمثلة الداعمة لذلك.

ال�صحة والتعليم
اخلدمات ال�صحية متوفرة ب�شكل عام .ولكن امل�شكلة يف لبنان ،وكما هو معروف
باال�ستناد �إىل درا�سات �سابقة ،تتمثل يف نوعية اخلدمة والتفاوت يف هذا اجلانب بح�سب
امل�ستوى املعي�شي لل�سكان ،كما تتمثل يف الكلفة املرتفعة للرعاية ال�صحية والتي ت�شكل عبئ ًا
كبري ًا على الأ�سر الفقرية خ�صو�ص ًا.
لذلك نختار لتقييم م�ستوى تو ّفر احلق يف الرعاية ال�صحية والقدرة على الإفادة منها
م�ؤ�شرين هامني :الأول هو ن�سبة الأ�سر التي لديها ت�أمني �صحي ،ون�سبة الأ�سر التي �إذا
مر�ض �أحد �أفرادها مل تزر الطبيب �أو مل تكمل العالج كام ًال ل�سبب اقت�صادي.
بالن�سبة للتغطية عن طريق الت�أمني ال�صحي ،ف�إن الن�سبة يف لبنان هي حوايل %52
  %54تقريب ًا بح�سب �إدارة الإح�صاء املركزي يف درا�ساتها الأخرية بعد عام � .2005أماالن�سبة يف طرابل�س ،فهي  %27فقط� ،أي �أن  %73من الأ�سر لي�س لديها ت�أمني �صحي.
(قارن مع  %80طبقات �شعبية وفقرية) .وتبلغ هذه الن�سب �أق�صاها يف التبانة-ال�سويقة
( )%90و�أبو�سمرا ( )%83الق ّبة – جبل حم�سن ( .)%82يف حني تبلغ الن�سبة  %46و%47
يف ب�ساتني طرابل�س وامليناء .ويجب قراءة ذلك ب�صفته تعبري ًا عن احلق يف الرعاية
ال�صحية ،وب�صفته تعبري ًا عن نوع العمل والن�شاط االقت�صادي الذي يقوم الأفراد �إذ �أن
من يقوم بعمل دائم ومنظم يف القطاعني العام واخلا�ص� ،أو يف �إحدى املهن ذات القيمة
االجتماعية واملردود االقت�صادي ،م�شمول عموم ًا بالتغطية .يف حني ب ّينت النتائج �أي�ض ًا
�أن  %35من الأ�سر املقيمة يف طرابل�س �أفادت �أن احد �أفراد الأ�سرة مر�ض خالل الأ�شهر
ال�ستة الأخري ،ومل يتلق عالج ًا �أو مل يكمل العالج املحدّد من قبل الطبيب وتبلغ هذه
الن�سبة  %50يف باب التبانة وال�سويقة واملدينة القدمية.
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ال�شكل رقم ()2
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�أما بالن�سبة للتعليم ،ف�إن ن�سبة الأمية تبلغ � .%11أما ن�سبة اجلامعيني فهي  %7يف
املدينة وترتاوح بني  %1يف منطقة التبانة – ال�سويقة ،وحوايل ربع ال�سكان يف مناطق الرفاه
الن�سبي يف ب�ساتني طرابل�س وب�ساتني امليناء� .أما بالن�سبة �إىل ارتياد املدار�س اخلا�صة
واحلكومية ،ف�إن ثلثي التالميذ يف املراحل قبل اجلامعية م�سجلون يف املدار�س الر�سمية،
�أما تالميذ املدار�سة اخلا�صة فهم ميثلون حوايل  %8من التالميذ فقط يف منطقة �أبو�سمرا
هم يف مدار�س خا�صة يف ب�ساتني
(وهي الن�سبة الأدنى) ،يف حني �أن حوايل ثلثي التالميذ ّ
امليناء وب�ساتني طرابل�س .وهذه م�ؤ�شرات منوذجية ّ
تدل على التفاوت االجتماعي يف لبنان،
ويف مدينة طرابل�س حتديد ًا .ون�شري �إىل �أن هذا االختالف يف ا�ستخدام خدمات القطاع
اخلا�ص �أو العام ين�سحب على القطاع ال�صحي �أي�ض ًا.

الدخل واملوارد
بع�ض املعطيات عن امللكيات واملوارد تدل على امل�ستوى املعي�شي العام يف املدينة وعلى
التفاوت بني الأحياء .على �سبيل املثال الحظنا �أن  %23من �سكان طرابل�س ي�شرتون مياه
مع ّب�أة لل�شرب ،و�أدنى ن�سبة هي يف التبانة وهي  ،%4و�أعالها يف ب�ساتني طرابل�س وهي
 .%67وال تتوفر و�سيلة تدفئة �آو تربيد يف  %20من م�ساكن طرابل�س ،والن�سبة الأعلى هي
يف �أبو�سمرا ( )%38والأدنى هي يف ب�ساتني طرابل�س والتل  -الزاهرية ( .)%5ومن ناحية
�أخرى ،ف�إن  %38من الأ�سر يف طرابل�س متلك �سيارة خا�صة ،والن�سبة الأدنى هي يف التبانة
– ال�سويقة والقبة – جبل حم�سن و�أبو�سمرا ( )%26 – 25والن�سبة الأعلى هي يف ب�ساتني
طرابل�س – ب�ساتني امليناء (.)%69 – 73
ولكن عندما نقارب مو�ضوع الدخل نف�سه ،ف�إن النتائج �أي�ضا �صادمة .ذلك �أن %25
من الأ�سر �ص ّرحت �أن دخلها يقل عن � 500ألف لرية �شهري ًا (احلد الأدنى للأجور يف ذلك
الوقت) يف حني �أن  %50يقل دخلها عن � 750ألف لرية� .أما فئات الدخل العليا التي تزيد
عن  4ماليني لرية �شهري ًا فهي متثل  %5من الأ�سر فقط� .أما التفاوت بني الأحياء فهو �أكرث
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الحيز الحضري
نموذجا لمؤشرات التفاوت االجتماعي في
طرابلس:
ّ

داللة ،وي�ؤ�شر ب�شدة �إىل الرتكز املكاين للفقر يف الأحياء التي ا�شرنا �إليها .الربط بني
م�ؤ�شرات الدخل هذه ،وامل�ؤ�شرات االقت�صادية – االجتماعية الأخرى التي �سبقت الإ�شارة
�إىل بع�ضها ،مي ّكن من تكوين فكرة وا�ضحة متاما عن معنى العي�ش يف هذه الأحياء ،ويف
طرابل�س ب�شكل عام.
% 100
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قيا�سات الفقر
�إن احد الأهداف الرئي�سية لهذه الدرا�سة هو بناء دليل لقيا�س الفقر احل�ضري يكون
ب�سيط ًا ومن دون كلفة فعلية ،وميكن للبلديات واملرا�صد احل�ضرية التابعة لها� ،أن ت�ستخدمه
ب�شكل متك ّرر لإغرا�ض تدخلها املحلي .ولن نعر�ض تفا�صيل هذا الدليل الآن ،فهو قيد
التطوير النهائي و�سوف تعر�ض منهجيته ونتائجه يف تقرير هو قيد الإعداد.
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ولإغرا�ض تعود لإ�صدار هذا الدليل ،ف�إن الدرا�سة ت�ض ّمنت تطبيق قيا�سات الفقر التي
�سبق اعتمادها يف لبنان على املدينة .وهي ثالثة:

.

فقر الدخل ،حيثُ ُح ّدد خط الفقر الأدنى املحدّد بـ  $3.8يف اليوم للفقر بح�سب
�أ�سعار عام  .2012وهو م�ستند �إىل خط فقر الدخل الوطني لعام  2005واملقدّر
يف حينه بـ  $2.4للفرد يف اليوم .وبنا ًء على هذا اخلط ف�إن ن�سبة فقر الدخل يف
طرابل�س بلغت .%51
ن�سبة الأ�سر املحرومة بح�سب دليل �أحوال املعي�شة الذي اعتمد �سابق ًا يف لبنان (،1995
و .)2005ون�سبة الأ�سر املحرومة بح�سب هذا الدليل بلغت  .%40مع الإ�شارة �إىل �أن
ن�سبة الأ�سر املحرومة بح�سب دليل الو�ضع االقت�صادي (وهو دليل فرعي من �ضمن
الدليل العام) بلغت �أي�ض ًا .%51

.

ن�سبة الفقر معبرّ عنها بن�سبة الأ�سر امل�ؤهلة للإفادة من برنامج ا�ستهداف الأ�سر
الفقرية الذي تنفذه وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بدعم من البنك الدويل ،وهو يعبرّ
عن الفقر ال�شديد جد ًا الذي يجعل الأ�سرة م�ستحقة للم�ساعدة االجتماعية ،وبلغت
الن�سبة يف طرابل�س .%23

.

وتظهر هذه النتائج باخت�صار� ،أن �أكرث من ثلثي ال�سكان على الأقل يعي�شون حتت خط
الفقر يف �أربعة جمموعات �أحياء كثيفة ال�سكان هي كل املناطق الواقعة �شمال نهر �أبو علي
وي�ضاف �إليها املدينة القدمية .و�أن ثلث ال�سكان يف هذه املناطق يعي�شون يف و�ضعية الفقر
ال�شديد .من ناحية �أخرى ،ف�إن الو�ضع يف الأحياء الفقرية يف امليناء ويف الزاهرية و الت ّل
لي�س �أف�ضل منذ ذلك .و�إذا كان املتو�سط العام لهاتني املنطقتني �أف�ضل قلي ًال ف�إن ذلك يعود
�إىل تداخل املناطق التجارية مع املناطق ال�سكنية ،واىل وجود �شريط من امل�ساكن الأف�ضل
حا ًال على الطرق الرئي�سية ال �أكرث.
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ً
الحيز الحضري
نموذجا لمؤشرات التفاوت االجتماعي في
طرابلس:
ّ

خال�صة
�صرحت �أنها حت�صل على م�ساعدات من احد الزعماء ال�سيا�سيني
�إن ن�سبة الأ�سر التي ّ
يف املدينة بلغت  %11من �إجمايل الأ�سر املقيمة يف طرابل�س .وتبلغ هذه الن�سبة �أق�صاها يف
املدينة القدمية ( )%28وامليناء ( )%20بحكم الت�أثر االنتخابي كما هو وا�ضح .ونحن �إذ
نورد هذا الأمر ،ف�إننا نقوم بذلك من باب الإ�شارة �إىل ما يجب ّ
جتنبه بالكامل يف التعامل
مع امل�شكالت االجتماعية يف طرابل�س.
�إن نهج التوزيع ،ومنه التوزيع ال�سيا�سي واخلدمات على اختالفها ،لي�س الأ�سلوب
املنا�سب على الإطالق للتعامل مع الو�ضع يف طرابل�س .املطلوب هو تدخل متكامل يبد�أ من
تنفيذ امل�شاريع الكربى املقررة للمدينة وملنطقة ال�شمال ،و�صو ًال �إىل التدخالت املتخ�ص�صة
التي ميكن �أن تقوم بها اجلمعيات يف الأحياء ،والتي تك ّمل ب�شكل �أو ب�آخر اجلهود التنموية
الر�سمية يف هذا املجال.
�إن م�صادر اخللل املزمن التي �أدت �إىل تهمي�ش طرابل�س اقت�صادي ًا واجتماعي ًا
و�سيا�سي ًا ،والتي �أدت �إىل نوع من التدهور االجتماعي واالقت�صادي والأمني وانت�شار الفقر،
ذات طبيعة وم�ستويات متعددة ومتداخلة .ومنها:
 .1غياب �سيا�سات وطنية لتحقيق الإمناء املتوازن من خالل تدخالت لها طابع
ا�سرتاتيجي وم�ستمر.
� .2ضعف القيادة املحلية ،وعدم متكنها من �إيجاد �آليات تن�سيق يف ما بني املك ّونات
املجانية التي تو ّفرها اجلهات ذات
ال�سيا�سية املحلية ويف ما بني اخلدمات النوعية ّ
ال�صلة يف املدينة.
� .3ضعف �آليات وهياكل امل�شاركة التي تتيح للمجتمعني املدين واالقت�صادي بامل�ساهمة
يف �إطالق عملية التنمية من خالل م�شاركة فعلية وم�ستمرة يف القرار املحلي.
ّ .4
تدخالت جمتز�أة وذات طابع خدماتي ال تفيد يف معاجلة امل�شكالت يف املدينة
وذلك عائد للطبيعة املركبة التي ال حتل دون معاجلة الأ�سباب.
لذلك ف�إن بداية احلل تتم ّثل يف �إر�ساء دعائم خطة تنمية �شاملة للمدينة ذات طابع
ا�سرتاتيجي وتبنى على �أ�سا�س م�سوحات علمية ميدانية ،بال�شراكة الكاملة بني احلكومة
الوطنية واجلهات املحلية املعنية بالتنمية على كافة ال�صعد ،مبا فيها املجتمع املدين
والقطاع اخلا�ص ،والفعاليات ال�سيا�سية واملجل�س البلدي...الخ .خطة تتمتع بدعم كل
الأطراف وحم ّيدة عن ال�صراع ال�سيا�سي ال�ضيق ،وبقيادة فريق عمل ذي كفاءة فنية
عالية جد ًا و�صالحية تنفيذية وا�سعة .وخطة العمل هذه يجب �أن تتعامل مع كل الأبعاد
املرتابطة للو�ضع يف املدينة ،بدء ًا من الو�ضع الأمني و�صو ًال �إىل االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي والثقايف.
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مقدمة
ال يزال العامل يواجه راهن ًا ارتدادات الأزمة االقت�صادية واملالية التي انطلقت
�شرارتها يف �أواخر العقد املن�صرم ،والتي تعترب من �أكرب و�أعقد الأزمات منذ “الك�ساد
العظيم” ( )The Great Depressionعام  .1929وكانت الأزمة قد بد�أت عام  ،2007مع
انفجار فقاعة �أ�سعار امل�ساكن ( )housing bubbleيف الواليات املتحدة الأمريكية ،التي ج ّرت
معها �أزمة الرهون العقارية عالية املخاطر ( .)subprime real estate mortgagesثم ما
لبثت الأزمة �أن ان�سحبت على امل�شتقات املالية املرتبطة بها ،يف اقت�صاد معومل تطغى على
�أ�سواقه املالية الأ�سا�سية عمليات التوريق وامل�ضاربة .وبفعل الآثار الرتاكمية لهذه الأزمات
املتعاقبة (� ،)domino effectشهد الناجت املحلي الإجمايل العاملي( ،)1للمرة الأوىل يف التاريخ
احلديث ،هبوط ًا حاد ًا بلغ حدّه الأق�صى %5.6عام  ،2009وذلك بالتزامن مع تقل�ص
ملحوظ يف حجم التجارة العاملية ،كما هو مبينّ يف الر�سم البياين رقم :1
á«eÉædGh áÄ°TÉædG ¿Gó∏ÑdG

الر�سم البياين رقم ()1

áeó≤àŸG ¿Gó∏ÑdG

معدالت النمو ال�سنوي يف حجم
ال�صادرات والواردات ملجموعتي البلدان
املتقدمة والبلدان النامية ()2009-2007

%14^3
%8^3

%9^5
%4^7

%4^3
%9^3-

™∏°ùdG äGOQGh ºéM

%5^8

%8^4-
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%13^1- %0^1-

™∏°ùdG äGOQGh ºéM
2007

%1^5

%13^3-

™∏°ùdG äGQOÉ°U ºéM
2008

2009

امل�صدر :قاعدة بيانات �صندوق النقد الدويل .وقد مت اعتماد ت�صنيف �صندوق النقد الدويل
للبلدان الواقعة �ضمن هاتني املجموعتني ،حيث ت�ضم جمموعة البلدان املتطورة  35دولة ،بينما
تت�ألف جمموعة البلدان النا�شئة والنامية من  151دولة.
( )1يف ذلك العام �سجل الناجت املحلي الإجمايل (بالأ�سعار اجلارية) ملجموعتي البلدان املتطورة من ناحية والبلدان النا�شئة والنامية من ناحية �أخرى ،هبوط ًا بن�سب
متقاربة ( %5.8-و  %5.1-على التوايل) مقارنة بالعام � .2008أما بالأ�سعار الثابتة ،ف�إن معدل انخفا�ض الناجت يف جمموعة البلدان املتطورة قد بلغ  ،%3.6-يف مقابل
تباط�ؤ الناجت �إىل نحو  %2.8يف جمموعة البلدان النا�شئة والنامية.
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ومع جتاوز الأزمة حدود البلدان والأ�سواق والقطاعات ،برزت ب�شكل �ساطع م�شكلة
الديون ال�سيادية ،وبخا�صة يف عدد من البلدان الأ�سا�سية املتطورة.

تكاليف احتواء الأزمة ...وامليل ال�صاعد للديون:
�سارعت احلكومات والبنوك املركزية يف البلدان الأكرث ت�أثر ًا بالأزمة� ،إىل اتخاذ
قرارات حا�سمة لوقف ال�سقوط احلر للأ�سواق ( )free fallوانهيار البور�صات و�إفال�س
امل�صارف و�شركات الت�أمني وامل�ؤ�س�سات املالية عموم ًا .واعتمدت تلك احلكومات على
تو�سعية ،بهدف متويل ُحزَ م الإنقاذ املايل و�شراء الرهون العقارية
�سيا�سات نقدية ّ
والديون وال�سندات الهالكة� ،إ�ضافة اىل �إطالق برامج التحفيز االقت�صادي .وقد انعك�س
ذلك يف تعاظم االجتاه نحو اال�ستدانة يف معظم هذه الدول ،التي عانت �أي�ض ًا من تنامي
كلفة �إعانة البطالة ،يف الوقت الذي تراجعت فيه املداخيل ب�سبب تراجع حجم الإنتاج
والتجارة العاملية واالجتاه نحو خف�ض ال�ضرائب .وتفاقمت ،تبع ًا لذلك ،الأعباء على
املوازنات العامة ،خ�صو�ص ًا يف البلدان املتطورة .و ُيظهر الر�سم البياين رقم  ،2امل�ستوى
القيا�سي لن�سبة العجز يف تلك املوازنات عام  ،2009التي قاربت  %8.8-من الناجت املحلي
امل�سجلة يف جمموعة
الإجمايل يف جمموعة البلدان املتطورة� ،أي �ضعفي ن�سبة العجز
ّ
البلدان النا�شئة والنامية (.)%4-

الر�سم البياين رقم ()2
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2012

ن�سبة العجز يف املوازنات العامة
للحكومات كن�سبة مئوية من الناجت
املحلي االجمايل ،بح�سب جمموعات
الدول ()2012-2001

4

IQƒ£àŸG ¿Gó∏ÑdG

وينذر الأفق املنظور باحلاجة �إىل املزيد من االنفاق طاملا مل يتم احتواء الأزمة،
وو�سط ا�ستمرار غلبة النمو االقت�صادي ال�ضعيف ( .)anemic growthواملعروف �أن
االحتياطي الفيدرايل ( )Federal Reserveقد �أنفق يف جوالت متعاقبة منذ �أواخر عام
 2008وحتى منت�صف عام  ،2011نحو  2.3تريليون دوالر على �شراء الأوراق املالية ذات
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ال�صلة بالرهونات العقارية ( )mortgage backed securitiesو�سندات اخلزينة الأمريكية
أ�سهم و�أ�صول ال�شركات التي ت�ضررت جراء الأزمة( .)2ويبدو �أن هذه الإجراءات مل
و� ٍ
تكن كافية لوقف خطر االنهيار� ،إذ يجري التح�ضري لإطالق املوجة الثالثة من “الت�سهيل
الك ّمي” ( ،)quantitative easingالتي �أعلن عنها بن برنانكي ،رئي�س نظام االحتياطي
الفدرايل ،يف منت�صف �أيلول�/سبتمرب من العام احلايل ،والتي تهدف اىل الإبقاء على
ا�سعار الفائدة قريبة من ال�صفر ،وت�أمني ا�ستمرار �شراء الأوراق املالية املدعومة بالرهون
بقيمة  40مليار دوالر �شهري ًا ملدة غري حمدّدة ،حتى يعاود الن�شاط االقت�صادي عافيته،
وتنخف�ض معدالت البطالة.
و�إذ �شكلت منطقة اليورو م�سرح ًا �أ�سا�سي ًا لتفاعل ارتدادات الأزمة العاملية ،ف�إن ايرلندة
كانت من �أوائل بلدان هذه املنطقة ،التي عانت من الركود االقت�صادي بدء ًا من �أيلول/
�سبتمرب  .2008وكانت هذه الدولة تُعترب مثا ًال للنجاح االقت�صادي ،مع ت�سجيلها معدالت منو
مرتفعة (� %5.5سنويا بني عامي  2001و .)2007ولكن هذا االزدهار االقت�صادي ترافق
مع تزايد حجم احل�سومات على البنوك االيرلندية ،حتى و�صلت اىل ثالثة �أ�ضعاف حجم
الناجت املحلي الإجمايل( .)3وعندما انفجرت فقاعة �أ�سعار العقار ،دخلت هذه البنوك يف
�أزمة مالءة ،مما ا�ضطر ايرلندة �إىل طلب حزمة �إنقاذ على �شكل قر�ض بقيمة  85مليار
يورو من االحتاد الأوروبي و�صندوق النقد الدويل ،يف �أواخر عام .2010
وكانت اليونان (�ضمن منطقة اليورو) قد �سبقت ايرلندة يف احل�صول على قر�ض
بقيمة  110مليار يورو يف �أيار/مايو  ،2010ثم عاودت احل�صول على مبلغ �آخر بقيمة 130
مليار يورو عام  .2012كما جاء الدور على الربتغال يف �أيار/مايو  ،2011حينما تلقت حزمة
�إنقاذ مايل بقيمة  78مليار يورو .ويبدو �أن ت�أثري الأزمة يف اليونان قد �أرخى بظالله على
االقت�صاد يف قرب�ص ،حيث خ�سرت حوايل  4مليارات يورو خالل عملية �إعادة هيكلة الديون
اخلارجية لليونان ،الأمر الذي �أجرب قرب�ص على طلب حزمة �إنقاذ بقيمة  11مليار يورو ،ما
يعادل  %62من الناجت املحلي الإجمايل للجزيرة.
ومل تعد الأزمة مقت�صرة اليوم على بلدان الأطراف يف منطقة اليورو ،بل بد�أت
تع�صف يف دولها املحورية ،وبخا�صة عرب ا�سبانيا وايطاليا (رابع وثالث �أكرب اقت�صادات
منطقة اليورو على التوايل) ،اللتني تعانيان من الركود االقت�صادي وتفاقم البطالة (هو
الركود( )4الثاين لإ�سبانيا يف غ�ضون ثالثة �أعوام) ،تزامنا مع توقع البنك املركزي الأوروبي
�أن ينكم�ش الناجت املحلي الإجمايل للمنطقة بن�سبة  ،%0.4يف نهاية العام.
( )2بلغ جمموع ما �أنفقته الإدارة الأمريكية �ضمن هذا الربنامج ( )TARPحوايل  431مليار دوالر �أمريكي فقط ،وقد مت تخفي�ض �سقف متويل الربنامج اىل  475مليار
دوالر يف منت�صف 2010؛ علم ًا �أن معظم املبالغ التي �أنفقت �ضمن هذا امل�شروع قد مت ا�سرتدادها ،وتُقدر الكلفة النهائية للربنامج بحوايل  30مليار دوالر �أمريكي.
( )3بلغت جمموع اخل�صوم على البنوك االيرلندية ( )Irish-owned banksحوايل  575مليار يورو� ،أو  %309من حجم الناجت املحلي الإجمايل ،وكانت ت�شكل ثالث �أعلى
ن�سبة ح�سومات على الأنظمة امل�صرفية يف منطقة اليورو .ميكن مراجعةIrish banking Liabilities” – Davy Research – February 17, 2009“ :
(� )4أظهرت نتائج الن�صف الأول من هذا العام دخول عدة اقت�صادات يف دائرة الركود ،ومنها� :سلوفاكيا� ،سلوفينيا ،اليونان� ،إيطاليا ،الربتغال� ،إ�سبانيا.
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اجلدول رقم ()1

مقارنة بني �أحدث البيانات االقت�صادية لكل من ا�سبانيا وايطاليا
(الربع الثاين من العام )2012
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امل�صدر :مت جتميع املعطيات نق ًال عن مقال من�شور يف
للكاتبني  ،Esteban Duarte and Ben Sillsبتاريخ � 26أيلول�/سبتمرب .2012

”.Bloomberg: “Rajoy Bets Italian Woes May Ease Spain Rescue Terms

كذلك مل ي�سمح متادي االزمة العاملية بتعايف االقت�صاد الياباين الذي كان يعاين �أ�ص ًال
من �أمرا�ض م�ستع�صية .وكان بنك اليابان قد �أن�ش�أ �صندوق ًا خا�ص ًا ب�شراء �سندات اخلزينة
و�أنواع �أخرى من الأ�صول ،ولكنه ا�ضطر م�ؤخر ًا �إىل رفع �سقف متويل هذا ال�صندوق ،اىل
نحو  55تريليون ين (ما يعادل  707مليار دوالر �أمريكي)( ،)5و�إىل متديد مهل ال�شراء �ستة
�أ�شهر �إ�ضافية حتى �آخر عام .2013

الأزمة امل�صرفية يف قلب �أزمة الديون ال�سيادية:
�ش ّكل دمج ن�شاط البنوك التجارية ون�شاط البنوك اال�ستثمارية املعرب الأ�سا�سي الذي
تغ ّذت منه ظاهرة ن�شوء وتطور امل�ؤ�س�سات املالية الدولية الكربى ،التي غالب ًا ما تو�صف
بكونها “�أكرب من �أن تف�شل” ( ،)too big to failنظر ًا �إىل ارتفاع حجمها اىل م�ستوى يجعل
من �أي ف�شل خطر ًا «وجودي ًا» على جممل القطاع املايل الدويل .وكان انهيار ثالثة من بني
�أكرب خم�سة م�صارف �أمريكية يف مطالع الأزمة ،قد �أدى اىل ك ّر �سبحة الإفال�سات يف
القطاع ،حتى بلغ عدد امل�صارف التي اختفت من الوجود يف الواليات املتحدة وحدها ما
يفوق  400م�صرف ًا خالل ال�سنوات  .2011-2008وقد �أظهرت درا�سة �صادرة عن �صندوق
النقد الدويل(� ،)6أن  25بلد ًا قد تع ّر�ضت لأزمات م�صرفية بني الأعوام  2007و ،2011من
بينها  17دولة ( )%68بلغت فيها الأزمة امل�صرفية حدٍّ الأزمة “ال�سي�ستم ّية” (systemic
 ،)banking crisisكما هو م ّبني يف اجلدول رقم .2
وبالرغم من �أن الدرا�سة  -التي جتمع بيانات تعود لـ � 147أزمة م�صرفية على
امتداد �أربعة عقود  -مل جتد عالقة ترابط متينة بني الأزمات امل�صرفية و�أزمات الديون
( )5نق ًال عن مقال من�شور يف ،Bloomberg: “G-20 Agree More Government Action Needed for World Recovery
للكاتبني  ،Nacha Cattan and Eric Martinبتاريخ � 25أيلول�/سبتمرب .2012
IMF Working Paper: Systemic Banking Crises Database: An Update – Luc Laeven and Fabian Valencia – June 2012.
()6
(� )7أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن  %13فقط من الأزمات امل�صرفية قيد الدرا�سة (يف الفرتة  )2011-1970قد تزامنت مع �أزمة ديون �سيادية.
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)2( اجلدول رقم

 و�أهم املعطيات،البلدان التي عانت من الأزمة امل�صرفية
)2011-2007( حول كلفة هذه الأزمة
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ال�سيادية(� ،)7إال �أن الفرتة الزمنية التي تغطيها �شملت مراحل من التطور االقت�صادي
ال�شديدة التفاوت ،التي توالت فيها �أزمات م�صرفية و�أزمات ديون �سيادية خمتلفة الأنواع.
وميكننا من خالل نتائج الدرا�سة ،اال�ستدراك ب�أن الأزمة احلالية خمتلفة نوعي ًا ع ّما �سبقها
من �أزمات (مثل �أزمة النمور الآ�سيوية ،و�أزمة «التيكيال» يف املك�سيك  .)...و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن قرابة ثالثة �أرباع البلدان التي �ضربتها الأزمة امل�صرفية احلالية (-2007
 )2011تقع �ضمن جمموعة البلدان املتطورة ،و�أن نحو ن�صف �إجمايل احلاالت ت�شمل دول
منطقة اليورو بالتحديد .كما �أظهرت اجتاه م�شكلة الديون ال�سيادية نحو التفاقم ،خالل
الفرتة التي ا�ستغرقتها الأزمة امل�صرفية (يف كل بلد على حدة) .وبرز هذا التزامن ب�شكل
ملحوظ يف ايرلندة واي�سلندة ،حيث ارتفعت الديون ال�سيادية بن�سبة تزيد عن  %70خالل
مدة �سريان الأزمة امل�صرفية ،كما هو مبني يف الر�سم البياين رقم .3

الر�سم البياين رقم ()3

معدالت زيادة الدين العام يف البلدان
املتطورة خالل الأزمة امل�صرفية احلالية
(ن�سبة مئوية من الناجت
املحلي الإجمايل)

% 80
% 70
% 60
% 50
% 40
% 30
% 20
% 10
IóædôjG

¿Éfƒ«dG

∫É¨JÈdG

É«fÉÑ°SG

Góædƒg

Éµ«é∏H

É«æ«aƒ∏°S

É«fÉŸG

É°ùfôa

É°ùªædG

ÆQƒÑª°ùcƒd

É«dÉ£jG

Ióæ∏°ùjG

hQƒ«dG á≤£æe ¿Gó∏H

ójƒ°ùdG
äÉj’ƒdG
IóëàŸG
áµ∏ªŸG
IóëàŸG
∑QÉ‰ódG

%0

hQƒ«dG á≤£æe êQÉN IQƒ£àe ¿Gó∏ÑdG

�إن �إقرار البنك املركزي الأوروبي بخطورة الأزمة ومبدى انك�شاف النظام امل�صريف
عليها ،جعله يقوم ب�ضخ ال�سيولة يف البنوك ،عرب موجتني من التمويل ،جتاوزت قيمة املبالغ
امل�شمولة بهما عتبة الرتيليون يورو :الدفعة الأوىل نف ّذت يف �أواخر عام  ،2011وت�ض ّمنت
توزيع قرو�ض بقيمة  489مليار يورو على نحو  523م�صرف ،ملدد طويلة (� 3سنوات)
وبفائدة زهيدة بلغت %1؛ والدفعة الثانية حتققت يف �شباط/فرباير من العام احلايل،
و�شملت توزيع قرو�ض ُمي�سرة جديدة بقيمة  529.5مليار يورو ،ا�ستفاد منها  800م�صرف
يف منطقة اليورو .ونتيجة ال�ستمرار تفاقم الأزمة� ،أعلن رئي�س البنك املركزي الأوروبي،
ماريو دراغي ،يف �أيلول�/سبتمرب املا�ضي ،عن ا�ستعداد البنك لإطالق م�شروع يرمي �إىل
�شراء غري حمدّد ال�سقف ل�سندات اخلزينة التي ت�صدرها البلدان التي تلج�أ �إىل البنك
الأوروبي لطلب ُحزَ م �إنقاذ مايل القت�صاداتها.
�إن الت�أثريات الإيجابية لهذه الإجراءات ال تزال مو�ضع نقا�ش و�شكوك ،جلهة قدرتها
على احتواء �آثار الأزمة وجتاوز م�سب ّباتها ،ال�سيما �أن بع�ض تلك الآثار بد�أت ترخي بظاللها
على الدول الأوروبية التي ما زالت حمافظة على ت�صنيفها االئتماين املمتاز (،)AAA rating
مثل املانيا وهولندا ولوك�سمبورغ وفنلندا .ومع مرور الوقت ،يت�ضح �أكرث ف�أكرث وجوب ربط
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الإجراءات الآنية التي �سبق تنفيذها ،بالتزامات وتدخالت م�ستقبلية �أكرث و�ضوح ًا وجر�أ ًة
من قبل البلدان ذات االقت�صادات الأجنع ،حتى لو حت ّملت هذه الأخرية �أعباء و�أكالف ًا �أكرث
�إيالم ًا .ذلك �أن حجم امل�شاكل التي �سوف تن�ش�أ عن عدم اتخاذ القرار املنا�سب ،قد يودي
بوحدة منطقة اليورو ،ورمبا بالعملة الأوروبية نف�سها.

حتول �أزمة الديون ال�سيادية اىل ظاهرة خا�صة بالبلدان املتطورة:
بالرغم من �أن م�س�ألة الديون ال�سيادية تطال يف الظرف الراهن البلدان املتطورة
�أكرث مما تطال البلدان النامية ،ف�إن هذه الأخرية �سبق �أن عانت من تفاقم تلك امل�س�ألة
يف عهود غابرة من تاريخها .فقد �أدت املرحلة التي �أعقبت احلرب العاملية الثانية �إىل
ح�صول معظم البلدان امل�ستعمرة على ا�ستقاللها ال�سيا�سي ،وخو�ضها مهمات التنمية
االقت�صادية للخروج من حلقة التخ ّلف .ويف �سعيها لزيادة اال�ستثمار ،جل�أت البلدان النامية
اىل اال�ستدانة اخلارجية( ،)8بهدف �سد فجوة موازين مدفوعاتها والتعوي�ض عن معدالت
�إدخارها املنخف�ضة ،ف�ض ًال عن ت�آكل قيمة �سعر �صرف عمالتها الوطنية نتيجة ا�سترياد
الت�ضخم من البلدان املتطورة .وقد تراكمت �أحجام ديون الدول النامية �إىل درجة حالت
دون ّمتكن بع�ضها من �سداد ا�ستحقاقات فوائد الدين العام .ولهذا ال�سبب ّمت �إن�شاء «نادي
باري�س» عام  ،1956وقد متثلت مهمته الأ�سا�سية يف ترتيب �إعادة جدولة ديون الأرجنتني
من قبل الدول املتطورة (الدائنة) .كذلك ّمت �إن�شاء «نادي لندن» للدائنني من امل�ؤ�س�سات
املالية اخلا�صة عام  ،1976بهدف �إيجاد حل لديون زائري( .)9وبرزت �أزمة مديونية البلدان
النامية منذ �أوائل ال�سبعينيات واجتهت نحو التفاقم خالل الثمانينات (الر�سم البياين
رقم  .)4علم ًا �أن جميع �أزمات الدين العام �أو �إعادة جدولة الديون (التي فاق عددها املئة
�أزمة) قد طالت خالل تلك احلقبة البلدان النامية والنا�شئة ب�شكل �شبه ح�صري (فيما عدا
كوريا اجلنوبية عام  1998التي �أ�صبحت تنتمي �إىل جمموعة البلدان املتطورة).

الر�سم البياين رقم ()4

عدد البلدان التي واجهت �أزمة دين عام
خالل العقود ال�سابقة ()2004-1970

59

23
13

äÉæ«©Ñ°ùdG ó≤Y

8
äÉ«fÉªãdG ó≤Y

äÉ«æ«©°ùàdG ó≤Y

2004-2000

( )8ال ي�سمح للبلدان النامية اال�ستدانة (اخلارجية �أو حتى الداخلية الطويلة الأمد) بعمالتها الوطنية� ،أي �أنها تتم بالعملة ال�صعبة ،وهذا ما ُعرف يف الأدبيات
االقت�صادية بـ“اخلطيئة الأ�صلية” (.)Original Sin
( )9زائري �أ�صبح ا�سمها جمهورية الكونغو الدميقراطية يف عام .1997
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ومن الوا�ضح راهن ًا �أن حكومات البلدان املتطورة هي التي ت�سجل �أعلى معدالت
املديونية العامة يف العامل ،وقد احتلت ديون اليابان قمة الرتتيب العاملي مبعدل  %230من
الناجت املحلي الإجمايل ،وتلتها اليونان يف املركز الثاين م�سجلة  %163من الناجت (�أنظر
الر�سم البياين رقم  .)5وال يعترب حجم الدين العام العامل الوحيد املحدّد يف �أزمة الدين
ال�سيادية ،بل ث ّمة عوامل �أخرى ت�ؤثر يف هذه الأزمة ،ومنها املعطيات االقت�صادية الأ�سا�سية
للدولة ،وتركيب الدين العام (ح�صة الديون اخلارجية ،ح�صة الديون ق�صرية الأمد)،
وغريها .فعلى �سبيل املثال ،ال ي�شكل حجم الدين العام لليابان م�شكلة كبرية مقارنة
باليونان ،لأن معظم �سندات اخلزينة ال�صادرة عن احلكومة اليابانية يحملها امل�ستثمرون
املحليون ،على عك�س حالة اليونان.
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110

أزمة الديون السيادية

وتتوافق الدرا�سات ال�صادرة م� ّؤخر ًا على �أن ارتفاع الدين العام اىل م�ستوى قريب من
�إجمايل حجم الناجت املحلي القائم (�أكرث من � %85أو  ،)%90يقل�ص معدل النمو االقت�صادي
بن�سبة  .)10(%1وجتدر الإ�شارة اىل �أن �صندوق النقد الدويل يتوقع بلوغ �إجمايل حجم الدين
العام ملجموعة البلدان املتطورة نحو  %108من الناجت املحلي الإجمايل لهذه املجموعة عام
 ،2012وهذا امل�ستوى غري م�سبوق منذ احلرب العاملية الثانية( .)11ومن الوا�ضح (الر�سم
البياين رقم � )6أن االجتاه يبدو معاك�س ًا يف البلدان النا�شئة والنامية ،الأمر الذي يعترب غري
اعتيادي يف حقبة ما بعد ا�ستقالل الدول التي كانت تخ�ضع لال�ستعمار.
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�إن جلوء احلكومات الأكرث ت�ضرر ًا من الأزمة اىل اال�ستدانة لتمويل �سيا�ساتها النقدية
التو�سعية ،قد �أف�ضى لي�س فقط اىل تفاقم �أزمة الديون ال�سيادية ،خ�صو�ص ًا يف �أوروبا ،بل
ّ
�أف�ضى كذلك اىل ت�شديد ال�ضغوط على احلكومات العتماد �سيا�سات تق�شفية وتخفي�ض
الأجور والتقدميات االجتماعية ،و�إعادة هيكلة �سوق العمل .واملع�ضلة الأ�سا�سية املطروحة
على تلك احلكومات راهن ًا ،هي كيفية املواءمة بني نزوعها املو�ضوعي نحو اعتماد �سيا�سات
تق�شفية من جهة ،ومتطلبات حفز معدالت النمو االقت�صادي بغية كبح جماح البطالة
من جهة ثانية .وتبدو هذه املع�ضلة �أقرب اىل حلقة مفرغة ي�صعب التك ّهن بتوقيت ن�ضج
ال�شروط التي ت�سمح مبعاجلتها .
()10

Reinhart Carmen M., Vincent Reinhart, and Kenneth S. Rogoff, 2012, “Public Debt Overhangs: Advanced Economy Episodes
Since 1800”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 26, Np. 3, pp. 69-86.
Kumar ManmohanS., and Jaejoon Woo, 2010, “Public Debt and Growth”, IMF Working Paper No. 10/174.
Cecchetti, Stephen G., M.S. Mohanty, and FabrizioZampolli,2011, “The Real Effects of Debt,” BIS Working Paper No.352 (Basel:
Bank for International Settlements).

( )11ت�شري الدرا�سة التالية �إىل �أن ن�سبة الدين العام �إىل الناجت املحلي الإجمايل ملجموعة الدول ال�سبع ال�صناعية الكربى قد بلغت  %119يف عام  ،2011وهي �أعلى
م�سجلة منذ احلرب العاملية الثانية� .أنظر:
ن�سبة ّ
“Sovereign Debt in Advanced Economies: Overview and Issues for Congress” – Rebecca M. Nelson – February 29, 2012.

111

إعداد :مؤسسة البحوث واالستشارات

وال بد من مالحظة �أخرية ،مفادها �أن م�شاكل االقت�صاد احلقيقي ،ومن �ضمنها
م�شكلة االنتاج ال�صناعي ،قد تع ّمقت قبل تفجر الأزمة الراهنة ،ورمبا كانت يف �صلب
العوامل املمهدة لهذه الأزمة .وعلى �سبيل املثال ،حقق ميزان املدفوعات اخلا�ص بالبلدان
املتطورة نتائج ايجابية خالل عقد الت�سعينيات مبعظمه ،على عك�س البلدان النا�شئة
والنامية التي �سجلت ب�شكل عام عجز ًا يف موازين مدفوعاتها خالل تلك الفرتة .وقد
انقلب الو�ضع ر�أ�س ًا على عقب يف هذا امل�ضمار منذ عام  ،2000وتفاقمت اله ّوة ب�شكل
خا�ص عام ( 2008كما هو مو�ضح يف الر�سم البياين رقم  ،)7و�سط تو ّقع بع�ض مراكز
الدرا�سات(� )12أن تبلغ ح�صة البلدان النا�شئة والنامية �أكرث من ن�صف ( )%52.8الناجت
املحلي الإجمايل العاملي عام .2025

الر�سم البياين رقم ()7
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وهكذا ّ
حتولت الواليات املتحدة الأمريكية من دولة دائنة اىل دولة ذات مديونية
ً
مرتفعة يف ّ
خ�ضم هذه الأزمة ،بينما ارتقت ال�صني لتحتل املركز الثاين عامليا جلهة حجم
ناجتها املحلي الإجمايل ،ولتكون �أكرب دولة دائنة للواليات املتحدة بالذات .ويبقى ال�س�ؤال
الأ�سا�سي املطروح�“ :إىل متى ميكن لأكرب دولة مديونة يف العامل �أن تتمتع ب�صفة القوة
الدولية العظمى فيه ؟”(.)13

Conference Board: “Global Economic Outlook 2012”: http://www.conference-board.org/data/globaloutlook.cfm
()12
( )13طرح هذا الت�سا�ؤل ال�شهري ،لورن�س �سامرز ( ،)Lawrence Henry Summersوهو اقت�صادي �أمريكي� ،شغل من�صب وزير املالية ( )2001-1999يف عهد الرئي�س
بيل كلينتون ،كما �أ�صبح مدير ًا للمجل�س االقت�صادي الوطني للواليات املتحدة يف البيت الأبي�ض ،يف عهد الرئي�س باراك �أوباما (حتى .)2010
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إعداد :وليد الشعار
رئيس دائرة التشريع الضريبي في وزارة المالية اللبنانية – بيروت

حتليل الأثر القانوين �أو تقييم الأثر التنظيمي ( )regulatory impact analysisللقوانني والقرارات اجلديدة هو م�ستند يتم �إعداده قبل
املخت�صة.
عر�ض القوانني والقرارات اجلديدة على املراجع
ّ
مف�صل ومنهجي للآثار املحتملة للقوانني والقرارات اجلديدة على امل�ستويات
ويتم ّثل دور حتليل الأثر القانوين يف توفري تقييم ّ
االقت�صادية واملالية واالجتماعية كافة ناهيك بتظهري ر�ؤية وا�ضحة تبينّ احلاجة الكامنة وراء التنظيم اجلديد.
فاحلاجة لوجود حتليل الأثر تن�ش�أ ج ّراء كون القانون �أو التنظيم اجلديد ميتلك بالإجمال العديد من الآثار التي غالب ًا ما ي�ص َع ُب التنب�ؤ
مف�صلة ومن دون ا�ست�شارة اجلهات املعنية .ومن �أهم هذه الآثار �أن ال ترتتب على القانون اجلديد تكاليف اقت�صادية
بها من دون درا�سة ّ
عاليه قد تتجاوز الفوائد املرج ّوة منه .ومن هذا املنظور ,ف�إن الغر�ض الأ�سا�سي من حتليل الأثر القانوين هو الت�أ ّكد من �أن القانون �سي�ساهم
يف تعزيز الو�ضعني املايل واالقت�صادي و�سي�ؤ ّمن حتقيق امل�صلحة العامة� ،أي �أن الفوائد الناجمة عن تطبيقه �ستتجاوز التكاليف.
ُع َ
تو�سع تطبيقه �أثناء �إدارة الرئي�س ريغان مع
رف تطبيق مفهوم الأثر القانوين يف الواليات املتحدة الأمريكية عام  .1978ثم ما لبث �أن ّ
ا�ستخدام �أدوات حتليل التكلفة/املنفعة  .ويف منت�صف عام  1990بات ما يقارب �إثني ع�شر بلد ًا ينفذ متطلبات االحتاد الأوروبي با�ستخدام
حتليل الأثر القانوين على نطاق وا�سع .وقد �ش ّكل هذا التط ّور نقلة نوعية كبرية يف هذا املجال ,ال�سيما بعد �أن ق َّدمت املفو�ضية الأوروبية
نظام تقييم الأثر القانوين يف عام  ,2002و�أعلنت �أن عملية حتليل الأثر هي عملية تهدف �إىل تنظيم ودعم وتطوير ال�سيا�سات احلكومية,
من خالل حتديد وتقييم امل�شاكل املطروحة وال�سعي �إىل حل هذه امل�شاكل من خالل قوانني �أو قرارات تنظيمية جديدة بعد حتليل الآثار
املحتملة للخيارات املتاحة يف املجاالت االقت�صادية والبيئية واالجتماعية ,وحتديد مزايا وعيوب كل خيار.
أم�س احلاجة لتطبيق مفهوم حتليل الأثر القانوين �أو التنظيمي للقوانني ال�صادرة عن جمل�س النواب
�إن لبنان يف الوقت الراهن ب� ّ
وللمرا�سيم والقرارات التي تتخذها احلكومة لقيا�س انعكا�س هذه القوانني واملرا�سيم والقرارات على املواطن والبيئة واالقت�صاد ,وملعرفة
ما �إذا كانت القيمة امل�ضافة لها تفوق تكلفتها .كما �أن القيام بتحليل الأثر مبا ي�شمله من ا�ستخدام �أجهزة خمت�صة وا�ست�شارة �أ�صحاب
اخلربة وم�شاركة الأ�شخا�ص الذين �سيحدث القانون �أو القرار اجلديد �آثار ًا وا�ضح ًة يف حياتهم له �أهمية كبرية يف حتديد احلاجة منه وما
�إذا كان ي�ستدعي التعديل قبل الإقرار والت�صحيح ،قبل الوقوع يف اخلط�أ� ،أو اال�ستدراك وعدم الإقرار يف حال كانت له �آثار �سلبية تفوق
الآثار االيجابية املرج ّوة منه.
لذلك �آمل �أن ي�شكل هذا البحث املقت�ضب دعوة للمعنيني للمبا�شرة بتطبيق مفهوم حتليل الأثر القانوين وتظهري التكلفة/املنفعة على
القوانني واملرا�سيم والقرارات اجلديدة ال�صادرة يف لبنان.
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ر�سم يظهر االجتاه لتب ّني مقاربة حتليل الأثر القانوين يف
بلدان منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية
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OECD (2009), Indicators of Regulatory Management Systems, p. 64, Paris

يظهر الر�سم البياين �أعاله ،تزايد عدد البلدان التي اعتمدت مقاربة
حتليل الأثر القانوين ك�أداة �أ�سا�سية يف يد احلكومات من اجل تطوير �آلية
اتخاذ القرارات ون�ص القوانني مبا يجعلها �أكرث ا�ستجابة ملتطلبات امل�صلحة
العامة .تهدف هذه املقاربة �إىل حت�سني الفاعلية وتعزيز ال�شفافية من خالل
و�ضع م�ؤ�شرات قيا�س �أثر القوانني بح�سب القطاعات وم�صالح الفئات
االجتماعية يف �إطار ال�سيا�سات العامة املتوافق عليها.

�إن احلاجة لوجود حتليل الأثر تن�ش�أ ج ّراء كون
القانون �أو التنظيم اجلديد ميتلك بالإجمال
العديد من الآثار التي غالباً ما ي�ص ُعب التنب�ؤ
مف�صلة ومن دون ا�ست�شارة
بها من دون درا�سة ّ
اجلهات املعنية

قوانني جديدة
قانون احلد من التدخني وتنظيم �صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ
ت�ضمن القانون حظر �صناعة �أو ا�سترياد �أو توزيع �أو تزويد �أي منتج من التبغ ال تنطبق عليه
قواعد و�شروط معينة .كما حظر� ،صناعة �أو ا�سترياد �أو توزيع �أو تزويد �أي منتج من التبغ �إال بعد
�إجراء الفحو�صات الـمخربية الالزمة وفق ًا لأحكام نظام �إدخال الـم�صنوعات التبغية والإ�ستح�صال
ـمخت�صة ،وقـد حـدد بالن�سبة لل�سيجارة الواحدة كمية النيكوتني الق�صوى
على ترخي�ص من اجلهة ال
ّ
الـم�سموح بها مبليغرام ،وكمية القطران الق�صوى بع�شرة مليغرامات.
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كما حظر القانون تقدمي العينات الـمجانية من الـمنتجات التبغية والـمواد الدعائية لها يف �أي
مكان ،وتزويد القا�صرين ب�أي منتج من الـمنتجات التبغية وتقدميها لهم ب�أي و�سيلة كانت كالبيع �أو
التوزيع الـمجاين ،وبيع ال�سجائر يف غالف يحتوي على �أقل من ع�شرين �سيجارة ،وعر�ض منتجات
التبغ بطريقة مت ّكن الـم�ستهلك من تناولها ب�شكل مبا�شر .كما حظر تقدمي الـمنتجات التبغية واللوازم
والـمكمالت يف الـمطاعم والـمالهي والأماكن الـمغلقة.
و�أهم ما ت�ضمنه هذا القانون حظر التدخني �أو �إ�شعال منتج تبغي �أو ا�ستعمال مثل هكذا منتج يف
كل الأماكن العامة الـمغلقة و�أماكن العمل وو�سائل النقل العام.
ومن ناحية �أخرى �سمح للفنادق بتخ�صي�ص ع�شرين بالـماية من عدد غرف الفندق لل ّ
ـمدخنني،
�شرط �أن تكون هذه الغرف متجاورة.
و�ألزم كل �إدارة مكان من الأماكن الـمذكورة يف الـمادة اخلام�سة منه و�ضع �إ�شارات وا�ضحة لـمنع
التدخني على مداخل هذه الأماكن وبداخلها وو�سائل النقل.
كما ت�ضمن القانون �أنه ال يحق للم�ص ِّنع وللـم�ستورد وللبائع باجلملـة والـمـفـرق بـيـع �أو طرح
منتج من التبغ �إال �إذا ورد على الغـالف ،بـيـان حـول الـمـخـاطر والآثار على ال�صحة العائدة
ال�ستعمال هذا الـمنتج .وي ّدون على كل علبة �أو عبوة من منتجات التبغ ،باللغة العربية حتذيرات
�صح ّية مقروءة ووا�ضحة ت�صف �آثار التبغ ال�ضارة على ال�صحة ،تغطي �أربعني بالـماية من م�ساحة
العلبة والعبوة الإجمالية ،بحيث تكون كتابة التحذيرات على الوجهتني الرئي�سيتني للعلبة وللعبوة،
ويق�صد بهما الوجهتني الأكرب م�ساحة.
كذلك حظر القانون القيام بدعاية �أو بو�ضع �إعالنات لـمنتج من التبغ �أو ملاركة منتج من التبغ �أو
�أية عالمة فارقة متعلقة به �أو �أي عالمة جتارية متعلقة به� ،إال �ضمن �شروط ومهل حمددة ،كما حظر
�صناعة وا�سترياد وترويج وبيع وعر�ض �أية ب�ضائع من �أي نوع كانت متثل �أو توحي ب�شكل من الأ�شكال
�إىل منتج من التبغ مبا يف ذلك على �سبيل الـمثال ال احل�صر الـم�أكوالت واحللويات وال�سكاكر والألعاب
وب�صورة خا�صة للقا�صرين .ومنع القانون الإعالنات على الطرقات بوا�سطة اللوحات الإعالنية �أو على
�أ�سطح الأبنية وواجهات الـمحالت ،وب�شكل عام ب�أية و�سيلة مت ّكن الـمارة ب�أماكن عمومية م�شاهدتها.
وفر�ض القانون عقوبات على املخالفني ت�صل �إىل احلب�س من �شهر �إىل ثالثة �أ�شهر.

قانون تعديل الـمادة ( )9من الـمر�سوم اال�شرتاعي رقم ( 1959/146ر�سم انتقال على جميع احلقوق والأموال الـمنقولة
وغري الـمنقولة) يرمي �إىل الـم�ساواة بني الوارث الـمتزوج والوارثة الـمتزوجة جلهة اال�ستفادة من التنزيل الإ�ضايف عند
احت�ساب ر�سوم االنتقال الـمتوجبة على الوريث
عدل الـمقطع الأخري من البند (ج) من الفقرة( )5من الـمادة ( )9من الـمر�سوم اال�شرتاعي
رقم  59/146لت�صبح كالآتي :يعفى من الر�سم اجلزء من احل�صة الراثية ال�صافية الذي ال يتجاوز:

116

مفهوم تحليل األثر القانوني

�أ .لكل من الفروع والأزواج والوالدين� :أربعني مليون لرية.
ب .لكل من الأ�صول غري الوالدين والأخ والأخت� :ستة ع�شر مليون لرية.
ج .لكل من باقي الورثة :ثمانية ماليني لرية.

.
.
.

وي�ضاف �إىل قيمة اجلزء الـمعفى من ح�صة الأوالد الراثية:
�أربعة وع�شرون مليون لرية عندما يكون الولد م�صاب ًا بعاهة دائمة متنعه عن العمل.
مليون و�ستماية �ألف لرية عن كل عام �أو ك�سر العام يف�صل الولد القا�صر عن الثامنة ع�شرة
من عمره.
�ستة ع�شر مليون لرية عندما يكون على عاتق الوريث زوج �أو زوجة وثماين ماليني لرية عن كل
ولد لـم يتجاوز الثامنة ع�شرة على �أن ال يتعدى جمموع هذه الإ�ضافات حدود �أربعني مليون لرية.

قانون تعديل الـمادة ( )31من الـمر�سوم اال�شرتاعي رقم ( 1959/144قانون �ضريبة الدخل) يرمي لت�أمني الـم�ساواة بني
الرجل والـمر�أة من خالل ا�ستفادة الـمر�أة الـمتزوجة العاملة من التنزيل ال�ضرائبي عن زوجها وعن �أوالدها �أ�سوة بالرجل
عدل الـمقطعني ما قبل الأخريين من الـمادة ( )31من الـمر�سوم اال�شرتاعي رقم 1959/144
لت�صبح كالآتي:
تفر�ض ال�ضريبة على الربح احلقيقي �أو الـمحدد ب�صورة مقطوعة بعد �أن ينزل منه لكل �شخ�ص
طبيعي من الـمكلفني مبلغ /7.500.000/ل.ل� .سبعة ماليني وخم�سمايـة �ألف لرية ،وي�ضاف �إىل هـذا
التـنـزيـل مبـلـغ  /2.500.000/مليونني وخم�سماية �ألف لرية للـمكلف الـمتزوج و /500.000/ل.ل.
خم�سماية �ألف لرية لكل ولد �شرعي ما يزال على عاتقه �ضمن ال�شروط الآتية:
 .للذكور �إذا لـم يتجاوز �سن الثامنة ع�شرة �أو لغاية اخلام�سة والع�شرين كحد �أق�صى للذين يتابعون
درا�سة جامعية.
 .للذكور الـم�صابني بع ّلة مقعدة وال يقومون بعمل م�أجور �شرط �إثبات الع ّلة الـمقعدة مبوجب �شهادة
طبية �صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة يف وزارة ال�صحة.
 .للإناث قبل زواجهن �أو �إذا كنّ �أرامل �أو مطلقات ،على �أن ال يتجاوز عدد الأوالد الـم�ستفيدين
اخلم�سة.
يف حال كان كل من الزوجني يتعاطى مهنة �أو ي�شغل وظيفة ي�ستفيد كل منهما من التنزيل الـمعطى
للعازب ،و�إذا كان للزوجني �أوالد على عاتقهما ي�ستفيد الزوجان منا�صفة يف ما بينهما وعلى قدم
الـم�ساواة وفقا لأحكام الفقرة الأوىل من هذه الـمادة .ويف حالة االنف�صال القانوين (هجر �أو بطالن
زواج �أو طالق) بني الزوجني ي�ستفيد الزوج الـ ُملزم دفع النفقة.
�إذا كان الوالد ال يتعاطى عمال م�أجورا �أو كانت زوجته تتعاطى مهنة �أو ت�شغل وظيفة خا�ضعة
لل�ضريبة �ساعتئذ ت�ستفيد الزوجة عالوة على التنزيل الـمعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج
كما من كامل التنزيل عن الأوالد وفق ًا لأحكام الفقرة الأوىل من هذه الـمادة.
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In view of the above, Assadissa’s third issue sought to tackle the budget issue in general terms, and
performance based budgeting in particular, being well aware of the importance of and need for moving from
a budget focused on means to a budget that enables the citizens and observers to verify the achievement of
goals and to assess governmental performance on clear and measurable bases, which would facilitate the
process of accountability and ensure the optimal use of public funds as well as the respect of the criteria of
efficiency, integrity and discipline.
For this issue, a number of contributions that shed light on these topics were selected. We also tried to
demonstrate how the development and implementation of this concept differ from one country to another
depending on their respective peculiarities. The first step to move from an item-line budget to a program
based budget starts with the amendment of the budget classification in order to reflect the programs to be
achieved within the context of multi-year programming.
Given the importance of the topic, this issue includes nine research papers authored by a number of
political and administrative decision-makers in Lebanon, in addition to several experts from Lebanon, France,
the World Bank and the OECD.
This issue also features two studies: “Multi-year Programming and its Contribution to the Modernization
of the State Budget”, and “Criminality in Customs Law: The Lebanese Case”.
In this issue, you also find a review of the book “Financial Crime: Prevention, Governance and Cultural
Influences” (supervised by Michel Dion), and another review of the book “The New Public Finance, Responding
to Global Challenges” (edited by Inge Kaul and Pedro Conceiçao). Furthermore, Assadissa features a number
of investigative sections, most notably the section on “Lebanese Indicators” that tackles the issue of “Tripoli:
Indicators of Social Disparities in an Urban Space”, highlighting a contemporary problem that has significant
political consequences for Lebanon, and the section on “Global Economic Trends” that includes a study on
“The Crisis of Sovereign Debt”.
Finally, the legislation report presents a definition of the concept of “Regulatory Impact Analysis” (RIA),
in addition to the most important recently issued laws.
We wish you an enjoyable and interesting reading, and hope to succeed in building bridges of
communication and in fostering constructive dialogue among researchers, experts, decision-makers and
other concerned readers, on issues that are everyone’s responsibility.

Lamia Moubayed Bissat
Institut des Finances Basil Fuleihan
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budgeting at the core of pfm reform
Over the last decade of this century, the global trend has focused on the need to accelerate the process
of public finance reform, especially in countries suffering from instability or those emerging from
conflicts. Many of those states have taken notable and various initiatives aimed at enabling them to keep
apace with the trends of the modern global economy. Most of these initiatives had as a starting point the
modernization of the public budget, considering its function as the main tool for state-building and for
implementing the economic vision of any government so that it would be able to respond to crises and
meet the growing needs of its people. Furthermore, the need for reform came within a global context
requiring from governments increased transparency, clarity, and the ability to reconcile between limited
resources on the one hand and the requirements for improving administrative and financial performance
on the other.
As such, the reforms affecting public finance were directed towards promoting the role of the budget
as a strategic governmental tool that contributes to achieving the optimum value from public spending,
setting the best priorities, improving the general institutional performance and actively implementing the
principles of good governance, thus creating an environment conducive to economic growth.
The countries of the MENA region acted right away to accompany the above development, but
nevertheless, and despite their efforts, considerable amount of work remains to be achieved in order to
reform the public budgets, especially in Lebanon, where the current budget is out of tune with the global
trend and the criteria set by international practices. Lebanon’s public budget per se falls short of the
achievements of countries that undertook structural reforms by following the general principles of sound
financial management, including comprehensiveness, discipline, legitimacy, flexibility and predictability;
not to mention the need for tax system reform and the adoption of monitoring mechanisms within the
framework of performance based budgeting, that would transform public financial management into a
more transparent process that contributes to the promotion of democracy.
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