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 مقدمة:

 : الفكر واملمارسة -املوازنات العامة 

العامة   املوازنة  التي  تعد  املواضيع  أهم  تكتمأحد  فكما   لال  به.  إال  الحكومية  املحاسبة  دراسة 

ال،  الحظنا إحدى  العامة  الحكومية  التي  جوهرية  ال  اتسمفاملوازنة  الوحدات  قطاع  وحدات  عن  تميز 

، فهي املوجه والدائرة التي يتمحور حولها نشاط املحاسبة الحكومية. وبالنظر إلى أن مجال ونطاق  األعمال

وكون الحكومة وكيل مؤتمن على حماية وجباية وتوزيع ذلك املال في املحاسبة الحكومية هو املال العام،  

إطار املصلحة العامة، فقد استقر التطور في مجال اإلدارة واملالية العامة عند فكرة املوازنة كوسيلة مثلى  

ا  إلدارة املال العام ليتم من خاللها منح الحكومة التفويض الالزم للتحصيل واإلنفاق وأداء األمانة وفق

التي   بين الحكومة واملجتمع، وتعزز ذلك بنصوص الدساتير والتشريعات األخرى  للعالقة  للعقد املنظم 

لدراسة معظم   الباب  اتلزم إعداد وإقرار موازنة عامة بشكل دوري. لتلك العوامل وغيرها تم تخصيص هذ

 : يناآلتي ينفصلضمن ال الجوانب العلمية واملعرفية املتصلة باملوازنة العامة

األول:   - الدولية  الفصل  واملواثيق  القوانين  في  التعليم  تمويل  في  والحق  التعليم  في  الحق  يتناول 

 واإلقليمية واملحلية. 

يتعلق باملفاهيم في قسمين رئيسيين األول  اإلطار النظري للموازنات العامة  يتناول    :ثانيالفصل ال -

منها، ومبادئ وأنواع وطرق   وأهميتها وأهدافها ومقارنتها باملفاهيم القريبة  هاتعريفاألساسية للموازنة ك

أما القسم الثاني فيختص بدورة املوازنة العامة التي تتألف من   تبويب املختلفة للموازنة العامة.ال

 . هي اإلعداد واملصادقة والتنفيذ واعداد التقارير والرقابة  خمس مراحل

ال - العامة  أو أساليب  نظم    ناقشيسوف    :لثثاالفصل  املوازنات  التي  و التقليدية والحديثة  إعداد 

     واملوازنة الصفرية. ،وموازنة التخطيط والبرمجة ،وموازنة البرامج واألداء ،تتضمن موازنة البنود

  مؤشرات االنفاق على التعليم وطرق قاسها.   الفصل الرابع: -
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 الفصل األول:

التعليم والحق في تمويل التعليم في القوانين يتناول الحق في 

 واملواثيق الدولية واإلقليمية واملحلية.

 

 املقدمة: 

التعليم، ملا له من دور هام في       الدولية لحقوق اإلنسان أهمية قصوى على  املواثيق والصكوك  أضفت كافة 

وحريته وتفجير طاقاته الكامنة، ال سّيما  التنمية، وتشابكه مع الحقوق األخرى، ولدوره في ضمان كرامة اإلنسان  

  
ٌ
 خاصة

ٌ
فردت مساحة

ُ
وأنه حٌق بذاته من ناحية، وحٌق تمكيني إلعمال الحقوق األخرى من ناحية أخرى. لذلك أ

 .للتعليم في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى كافة اتفاقيات حقوق اإلنسان الالحقة

 عن تطرق  إلى الحق في التعليم  26ق اإلنسان في ديباجته واملادة  فقد تطرق اإلعالن العاملي لحقو      
ا

، فضال

إلى أهمية التعليم  «  14و  13العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في »املادتين  

الحال   اتفاقية حقوق الطفل في »املادتين  وضرورة توفيره. وكذلك  ا    « 29و  28تطرقت  التعليم حقا إلى اعتبار 

ا.   إلى الحق في التعليم.    « 7و  5وتطرقت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في »املادتين  أساسيا

 عن  
ا

واالتفاقية الخاصة بحقوق العمال    «.24االتفاقية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة في »املادة  فضال

أفراد أسرهم في »املواد   على  «.45و 43و 30املهاجرين و
ا
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  عالوة

في »املواد   إلى    )د(«.  14و  10املرأة  العام رقم  باإلضافة  الحقوق االقتصادية    11التعليق  الصادر عن لجنة 

رقم   العام  والتعليق  والثقافية،  واالجتماعية    13واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  لجنة  عن  الصادر 

 .اللتين تناولتا مفهوم الحق في التعليم ومبادئه بشكل يوسع هذا الحق إلى مداه األقص ى  قافية،والث 

، وهي االتفاقية الخاصة  اتفاقية اليونسكو الخاصة بالتعليموال يمكن التطرق إلى الحق في التعليم دون ذكر  

ف املساواة  أهمية على صعيد  لها من  ملا  التعليم،  في مجال  التمييز  في هذا  بمكافحة  التمييز  التعليم ومكافحة  ي 

لحقوق   اإلفريقي  امليثاق  مثل  الصدد،  بهذا  مهمة  إقليمية  فثمة نصوص  اإلقليمي،  الصعيد  أما على  املضمار. 

« في  »« 17املادة  اإلنسان  في  اإلنسان  لحقوق  العربي  وامليثاق  املضمار    «.41و  40املادتين  ،  هذا  في  بنا  ويجدر 

وسوف نتناول في هذا    .)ب(« من البيان العاملي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم  21و)د(  19»املواد  اإلشارة إلى  

 الدليل الحق في التعليم في كل االتفاقيات اإلقليمية والدولية واإلسالمية.
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 الحق في التعليم كحق من حقوق االنساناملحور األول: 
 

 كونه حق من حقوق اإلنسان:   التعليم

 إال يعتبر التعليم 
 
 . ، بل هو حق من حقوق اإلنسانمتيازا

 ما هي حقوق اإلنسان؟ 

متأصلة   ▪ اإلنسان هي حقوق  اإلنسانية. وحقوق  للكرامة  العاملي  األخالقي  الضمير  هي  اإلنسان  حقوق 

الديانة أو  لجميع البشر مهما اختلفت الجنسية أو مكان إقامتهم أو نوع جنسهم أو العرق أو اللون أو  

 اللغة أو أي وضع آخر، وال يمكن إعطاؤها أو أخذها. 

 وحقوق اإلنسان هي األساس الذي بنيت عليه الحرية والعدالة والسالم في العالم، ▪

، ومنذ ذلك 1948وقد اعترفت بها جميع البلدان رسميا وعامليا في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام   ▪

 العديد من املعاهدات للتأكيد على هذه الحقوق وضمانها من الناحية القانونية.الحين، اعتمدت الدول  

وإعمالها   ▪ وحمايتها  اإلنسان  حقوق  الحترام  الدول  التزامات  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  ويحدد 

للجميع، حيث تفرض هذه االلتزامات واجبات محددة على الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية  

 ية والثقافية. واالقتصاد

( أن جميع حقوق اإلنسان عاملية وغير قابلة 1993لعام    5وورد في )إعالن وبرنامج عمل فيينا، الفقرة   ▪

 للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. 

تعد املساواة وعدم التمييز هي املبادئ الشاملة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان التي تكفل التمتع   ▪

 . الكامل بحقوق اإلنسان للجميع

 من حقوق اإلنسان يعني
ّ
عليم بوصفه حقا

ّ
 : الت

 للجميع دون تمييز •
ا
 . الحّق في الّتعليم مكفول قانونا

 . الّدول ملزمة بحماية واحترام وإعمال الحّق في الّتعليم •

 هناك طرق ملحاسبة الّدول عن انتهاكات الحّق في الّتعليم أو حرمانه. •

 بشأن الحّق في الّتعليم  يعتمد مجلس حقوق اإلنسان في كل عام خالل  
ا
تي تعقد في يونيو/حزيران قرارا

ّ
دورته ال

الي هذه القرارات من خالل   الدول. يمكن الوصول  العديد من  البرتغال ويتم رعاية هذا القرار من قبل  بقيادة 

مة األمم املتحدة زيارة
ّ
 .هنا - 2019، وتجدون اإلصدار األخير لدورة يونيو/حزيران املكتبة الّرقمّية ملنظ

عليم؟
ّ
 ما هو مضمون الحّق في الت

 : يشمل الحّق في الّتعليم كّل من االستحقاقات والحرّيات بما فيها

https://digitallibrary.un.org/search?ln=fr&p=The+right+to+education%3A+follow-up+to+Human+Rights+Council+resolution&f=&action_search=Recherche&rm=&ln=fr&sf=&so=d&rg=50&c=United+Nations+Digital+Library+System&of=hb&fti=0&fti=0
https://digitallibrary.un.org/search?ln=fr&p=The+right+to+education%3A+follow-up+to+Human+Rights+Council+resolution&f=&action_search=Recherche&rm=&ln=fr&sf=&so=d&rg=50&c=United+Nations+Digital+Library+System&of=hb&fti=0&fti=0
https://digitallibrary.un.org/search?ln=fr&p=The+right+to+education%3A+follow-up+to+Human+Rights+Council+resolution&f=&action_search=Recherche&rm=&ln=fr&sf=&so=d&rg=50&c=United+Nations+Digital+Library+System&of=hb&fti=0&fti=0
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/L.26
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 . لحّق في تعليم ابتدائي مّجاني وإلزاميا •

م والّتدريب في املجالين الّتقني واملنهي(  لحّق في تعليم ثانوي متاح  ا •
ّ
ب )بما في ذلك الّتعل

ّ
  - وفي متناول الطال

 بالّتدريج
ا
 . يصبح مجانيا

االستيعابّية   • القدرة  أساس  على  العالي  الّتعليم  إلى  للوصول  الفرص  تكافؤ  في      –الحّق 
ا
مجانيا يصبح 

 .بالّتدريج

ذين لم  •
ّ
 .يتلّقوا الّتعليم االبتدائي أو لم يكملوهالّحق في الّتعليم األساس ي ألولئك ال

 . الحّق في الّتعليم الّجيد في كّل من املدارس العاّمة والخاّصة •

 . حرّية الوالدين في اختيار املدارس ألطفالهم بحيث تتوافق مع معتقداتهم/قناعاتهم الّدينّية واألخالقّية •

يمّية بما يتماش ى مع الحّد األدنى من املعايير  حرّية األفراد والهيئات في إنشاء وتوجيه املؤّسسات الّتعل •

الب في الّدولة.
ّ
مين والط

ّ
تي تحّددها الحرّية األكاديمّية للمعل

ّ
 ال

 ما الذي يضمن التعليم كحق للجميع؟ ▪

ذي اعتمد في  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يضمن القانون الدولي لحقوق اإلنسان الحّق في الّتعليم. ينص
ّ
ال

 ."منه: "لكّل شخص الحّق في الّتعليم 26في املادة  1948عام 

ن خالل عدد من الّصكوك  منذ ذلك الحين، تّم االعتراف بالحّق في الّتعليم على نطاق واسع وتّم أيضا تطويره م 

تي تحدد الّتعّهدات امللزمة للّدول عندما تصادق عليها، بما  
ّ
مة األمم املتحدة وال

ّ
تي وضعتها منظ

ّ
املعيارّية الّدولية ال

ذلك والثقافية في  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الّدولي  حقوق   ،العهد  فاقّية 
ّ
وات

عليم ، الطفل
ّ
مييز في الت

ّ
فاقّية اليونسكو ملكافحة الت

ّ
 . وات

ف   الّتعليم  في  الحّق  عاملية  على  الّتأكيد  محددة  وأعيد  مجموعات  ي 
ّ
تغط أخرى  ساء   مثل معاهدات 

ّ
الن

اإلعاقة ،والفتيات ذوي  األصليين ، والالجئين ، واملهاجرين ،واألشخاص  قد  والّسكان  الذين  واألشخاص   ،

مييز يواجهون 
ّ
 أخرى من الت

 
زاعاتمناطق   ، وفي سياقات أخرى مثلما هو الحال فيأشكاال

ّ
  وأدمج .  الّصراعات/الن

الّدساتير   من  العظمى  الغالبية  في  كحّق  وكّرس  اإلقليمّية  املعاهدات  من  العديد  في   
ا
أيضا الّتعليم(  في  )الحّق 

 الوطنّية. 

ذي   القانون اإلنساني الّدولي 
ّ
 بشأن الحّق في  ال

ا
 أحكاما

ا
حة يشمل أيضا

ّ
زاعات املسل

ّ
م سلوك األطراف في الن

ّ
ينظ

ربويين واملرافق الّتعليمّية. 
ّ
فين الت

ّ
 الّتعليم والّتعليم بشكل أعّم، على سبيل املثال: حماية الطالب واملوظ

بموجب الّدولي  اإلنساني  القانون  في  أساس ّي  بشكل  محمّي  وبروتوكوالتها   الّتعليم  جنيف  فاقّيات 
ّ
ات

تي تتضّمنها ما يلي.  اإلضافّية
ّ
 :وتشمل االلتزامات الرئيسية ال

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www.right-to-education.org/resource/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
http://www.right-to-education.org/resource/convention-rights-child
http://www.right-to-education.org/resource/convention-rights-child
http://www.right-to-education.org/resource/convention-rights-child
http://www.right-to-education.org/resource/convention-rights-child
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Right_to_Education_2014.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Right_to_Education_2014.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Right_to_Education_2014.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.right-to-education.org/resource/status-right-education-migrants-international-legal-framework-remaining-barriers-national
https://www.right-to-education.org/resource/status-right-education-migrants-international-legal-framework-remaining-barriers-national
https://www.right-to-education.org/resource/status-right-education-migrants-international-legal-framework-remaining-barriers-national
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Right_to_Education_2014.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Right_to_Education_2014.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Right_to_Education_2014.pdf
https://www.right-to-education.org/page/humanitarian-law
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
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"مبدأ   • على  هذا  ويرتكز  ب، 
ّ

والطال مين 
ّ
واملعل املدارس  ذلك  في  بما  املدنّية  واألهداف  املدنّيين  حماية 

املدنّية والعسكرّية،   املدنّيين والعسكرّيين وبين واألهداف  بين   
ا
 جوهرّيا

ا
أّن هناك فرقا أي  االختالف"، 

)  والعسكريون  العسكرّية فقط يمكن أن تتعّرض لهجوم مباشر.   استخدام  وألهداف 
ا
ال يجوز مطلقا

، 51و  48)املادتان     املستشفيات كقواعد عسكرية ولكن يمكن في بعض الحاالت استخدام املدارس(.  

 (.2، البروتوكول اإلضافي 13؛ املاّدة 1البروتوكول اإلضافي 

أسرهم،   • عن  املنفصلين  واألطفال  األيتام  سّن    وذلكحماية  في  هم  من  لجميع  الّتعليم  توفير  يشمل 

فاقّية جنيف 24لخامسة عشرة فما دونها من الفئات العمرّية )املاّدة ا
ّ
 (. 4، ات

باب سواءا   •
ّ
والش األطفال  تعليم  املدنّيين، يجب على سلطات االحتجاز/االعتقال ضمان  احتجاز  أثناء 

من خالل منح جميع    -ضمن معسكرات االحتجاز أو خارجها، كما ُيمنح املحتجزون/املعتقلون الفرصة  

س
ّ
لتلّقي الّتعليم ومواصلة دراستهم وتناول مواضيع جديدة واملشاركة في األنشطة    - هيالت املمكنة  الت

رفيهّية )املاّدة 
ّ
فاقّية جنيف 94الّرياضّية والت

ّ
 (. 4، من ات

التي   • واملساعدات  بالّرعاية  األطفال  بتزويد  زاع 
ّ
الن أطراف  التزام  وتشمل  لألطفال.  الخاّصة  الحماية 

ه يشمل الّتعليم املناسب  يحتاجونها، سواءا 
ّ
 بسبب سنهم أو ألي سبب آخر. يمكن تفسير ذلك على أن

 (.1، البروتوكول اإلضافي 77)املاّدة 

ة عمل املؤّسسات الّتعليمّية وتضمن    •
ّ
سّهل القوى املحتل

ُ
حيثما أمكن    - في أوقات االحتالل العسكري، ت

م ولغته ودينه )املادة  توفير الّتعليم من قبل أشخاص من نفس جنسّية امل  -ذلك  
ّ
فاقّية  50تعل

ّ
، من ات

 (.4جنيف 

•   
ا
تعليما األطفال  يتلّقى  األهلّية،  الّصراعات  واألخالقي    - في  الّديني  الّتعليم  ذلك  في  مع    -بما  يتوافق 

 (.2، البروتوكول اإلضافي 4املعتقدات الّدينّية واألخالقّية لوالديهم أو أولياء أمورهم )املاّدة 

 إلىتجدر    •
ا
وهو صّك غير    2015الذي تم اعتماده في عام   اإلعالن الدولي للمدارس اآلمنة اإلشارة أيضا

 يتضّمن
ا
  ملزم قانونا

ّ
 . وجيهّية لحماية املدارس والجامعات من االستخدام العسكري املبادئ الت

•  ( اآلمنة  للمدارس  الدولي  يتضّمن ( 2015اإلعالن  املدارس   الذي  لحماية  وجيهّية 
ّ
الت املبادئ 

 من  والجامعات من االستخدام العسكري 
ا
 )اعتبارا

ا
 66 (2017جوان/يونيو/حزيران    16. يوجد حاليا

افقة   على اإلعالن.  مو

أحكام قانونّية خاّصة  161عالوة على ذلك، تمتلك   انوّية دولة 
ّ
االبتدائّية والث املرحلتين  في  املّجاني  عليم 

ّ
، بالت

عليم في دساتيرها دولة  149وتقّر  
ّ
  42تتم حماية الجوانب املختلفة للحّق في الّتعليم في ما ال يقّل عن  .  بحّق الت

 من ضمنها سبع من معاهدات األمم املّتحدة األس
ا
 وإقليمّيا

ا
 دوليا

ا
سعة لحقوق اإلنسان. وفي الواقع،  صكا

ّ
اسّية الت

ة دول العالم على معاهدة واحدة على  
ّ
التزمت كّل دولة من الّناحية القانونّية بالحّق في الّتعليم، و"صادقت كاف

وعلى الّرغم من ذلك، ال تزال هناك تحّديات   .(3، صفحة 2016أوبري و دورس ي، ) "األقل تحمي الحّق في الّتعليم

 من عام  
ا
تعليم للجميع. اعتبارا

ّ
كانت أقّل دولة واحدة من كل خمسة   ،2018عديدة من أجل ضمان الحّق في ال

https://ssd.protectingeducation.org/
https://www.right-to-education.org/node/909
https://www.right-to-education.org/node/909
https://www.right-to-education.org/node/909
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/safe_schools_declaration-final.pdf
https://www.right-to-education.org/node/909
https://www.right-to-education.org/node/909
http://www.protectingeducation.org/guidelines/support
http://www.protectingeducation.org/guidelines/support
http://www.protectingeducation.org/guidelines/support
http://www.protectingeducation.org/guidelines/support
https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-right-education
https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-right-education
https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-right-education
https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-right-education
https://www.researchgate.net/publication/308665129_Towards_a_human_rights_framework_to_advance_the_debate_on_the_role_of_private_actors_in_education
https://www.researchgate.net/publication/308665129_Towards_a_human_rights_framework_to_advance_the_debate_on_the_role_of_private_actors_in_education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259560.nameddest=%5B%7b%22num%22%3A37%2C%22gen%22%3A0%7d%2C%7b%22name%22%3A%22XYZ%22%7d%2C54%2C450%2C0%5D
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 توفير   دول 
ا
 من الّتعليم املّجاني واإللزامي بسب  12تضمن قانونيا

ا
 عن  عاما

ا
ب العراقيل الّرسمية واملؤّسسّية، فضال

طبيق في   نقص املوارد. باإلضافة إلى ذلك، فإن الحّق في الّتعليم هو
ّ
، أي  دولة فقط  107حّق دستوري واجب الت

تي تتضّمن دساتيرها الوطنّية "الحّق في الّتعليمفي املائة من الّد  55في 
ّ
 ."ول ال

 ملاذا يعتبر الحق في التعليم حق أساس ي؟  ▪

واالجتماعّية   البشرّية  للّتنمية  أساس ي  مبدأ  ه 
ّ
إن الّتعليم.  في  الحّق  من  واملجتمعات  األفراد  من  كّل  يستفيد 

ه أداة قوية لتطوير اإلمكانات الكاملة  واالقتصادّية، وعنصر رئيس ي لتحقيق الّسالم الّدائم  
ّ
والّتنمية املستدامة. إن

 للجميع وتعزيز الّرفاهية الفردّية والجماعّية. 

 وباختصار:

ه حّق تمكيني.  ➢
ّ
 إن

 ينتشل الجماعات املهّمشة من الفقر.  ➢

 وسيلة ال غنى عنها إلعمال الحقوق األخرى.  ➢

عن    13ملزيد من التفاصيل، انظر التعليق العام رقم    يساهم في الّتطوير الكامل لشخصّية اإلنسان.  ➢

 (. 1الفقرة التعليم ) الحق في 

 ؟ للحق في التعليم ما هي السمات األربعة ▪

األربعة والتي   السمات  املتحدة،  التعليم لألمم  في  بالحق  كاتارينا توماشيفسكي، أول مقرر خاص معني  أوجدت 

بشأن الحق في   13االجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم  اعتمدتها اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية و 

(، ويجب أن تكون هذه السمات املترابطة واألساسية موجودة في التعليم بجميع أشكاله وعلى  6التعليم )الفقرة  

 جميع املستويات ليكون التعليم حقا فعليا، وهذه السمات هي: 

افر .1 بن  :التو ية تحتية كافية ومعلمين مؤهلين قادرين على دعم تقديم  أن يكون التعليم مجاني وأن توجد 

 الخدمات التعليمة.

أن يكون النظام التعليمي غير متحيز ومتاح للجميع، وأن تتخذ خطوات إيجابية لتضمين    :إمكانية االلتحاق .2

 أكثر الفئات تهميشا. 

أن يكون محتوى التعليم وثيق الصلة باملوضوع وغير متحيز ومناسب ثقافيا، وذو جودة    :إمكانية القبول  .3

 عالية، وأن تكون املدارس آمنة واملعلمين مهنيين. 

يتطور التعليم مع احتياجات املجتمع املتغيرة وأن يتصدى لعدم املساواة، مثل التمييز    أن: قابلية التكيف .4

 بين الجنسين؛ وأن يتكيف التعليم ليناسب احتياجات وسياقات محددة محليا. 

التفاصيل،   ومتاحا  3التمهيدي رقم    الدليلانظر:  ملزيد من  التعليم متوفرا  اإلنسان: جعل  التزامات حقوق   :

 Primer 3( 2001ومقبوال وقابال للتكيف )الحق في التعليم، كاتارينا توماشيفسكي،  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259560.nameddest=%5B%7b%22num%22%3A37%2C%22gen%22%3A0%7d%2C%7b%22name%22%3A%22XYZ%22%7d%2C54%2C450%2C0%5D
https://gem-report-2017.unesco.org/en/right-to-education-map/
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 ما هي التزامات الدول؟  ▪

من الحق في  على الدول االلتزام باحترام الحق في التعليم وحمايته وإعماله عند مصادقتها على املعاهدة التي تض 

 التعليم، وقد تكون بعض هذه االلتزامات فورية التطبيق، وقد تكون بعضها تدرجية. 

 : االلتزام باالحترام والحماية واإلعمال

املثال: يجب على الدولة أن تحترم حرية   االحترام:  .1 بالحق )على سبيل  التمتع  في  التدخل  االمتناع عن 

 .اآلباء في اختيار املدارس ألبنائهم( 

منع اآلخرين من التدخل في التمتع بالحق، من خالل التشريعات والضمانات القانونية )على    الحماية:   .2

طراف ثالثة، بما في ذلك اآلباء واألمهات الفتيات  سبيل املثال: يجب على الدولة أن تضمن عدم منع أ

 من الذهاب إلى املدرسة( 

اتخاذ التدابير املالئمة من أجل اإلعمال الكامل للحق في التعليم )على سبيل املثال: يجب على   اإلعمال: .3

، وأن  الدولة أن تتخذ تدابير إيجابية لضمان توفير التعليم املناسب ثقافيا لألقليات والشعوب األصلية 

 يكون ذا نوعية جيدة للجميع( 

 : التزامات فورية وتقدمية  

يمكن أن يعوق نقص املوارد اإلعمال الكامل للحق في التعليم، كما هو الحال للحقوق االقتصادية واالجتماعية  

وهذا هو  والثقافية األخرى، وبالتالي ال يمكن أن يتحقق إال بعد فترة من الزمن، خاصة في البلدان قليلة املوارد،  

ومع ذلك، ومهما    السبب الذي يجعل بعض التزامات الدولة تقدمية، مثل جعل التعليم الثانوي والعالي مجانيان،

 كانت املوارد محدودة، فلدى جميع الدول التزامات فورية لتنفيذ الجوانب التالية من الحق في التعليم:

املستويات األساسية للحق في التعليم، والتي تتضمن حظر التمييز  ضمان االلتزامات األساسية الدنيا لتلبية   ▪

في الحصول على التعليم، وضمان التعليم االبتدائي املجاني واإللزامي للجميع، واحترام حرية اآلباء في اختيار  

املؤسسات  إنشاء  في  والهيئات  األفراد  حرية  وحماية  الحكومة،  أنشأتها  التي  تلك  غير  ألبنائهم    املدارس 

 التعليمية وإدارتها.

اتخاذ الخطوات املناسبة لإلعمال الكامل للحق في التعليم باستخدام أقص ى حد تسمح به مواردها املتاحة.   ▪

ال يمكن أن يبرر االفتقار إلى املوارد التقاعس عن العمل أو تأجيل التدابير إلعمال الحق في التعليم ألجل غير  

ل جهد ممكن لتحسين التمتع بالحق في التعليم، حتى إذا ما كانت  مسمى. يجب أن تثبت الدول أنها تبذل ك 

 املوارد شحيحة.

تلغي  ▪ أن  شأنها  من  تدابير  أو  تراجعية  الدولة خطوات  تتخذ  ال  أن  يعني  وهذا  هّدامة،  تدابير  اتخاذ  عدم 

ان من  الضمانات املوجودة للحق في التعليم، مثال فرض رسوم مدرسية للتعليم الثانوي بعدما كانت باملج

 شأنه أن يعد تدبيرا رجعيا. 
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 ما هي مسؤوليات الجهات الفاعلة األخرى؟  ▪

الدولة باألساس، ولكن هنالك جهات فاعلة أخرى تلعب دورا  ▪ ضمان الحق في التعليم هو من واجب 

 رئيسيا في تعزيز هذا الحق األساس ي وحمايته. 

 مسؤوليات في الدفاع عن الحق في التعليم: ينص القانون الدولي أن لدى الجهات الفاعلة األخرى   ▪

اإلنسان،   .1 حقوق  ومفوضية  اليونسكو  مثل  األطراف،  متعددة  الدولية  الحكومية  الوكاالت  لدور 

 واليونيسيف، أهمية خاصة في إعمال الحق في التعليم من خالل تقديم املساعدة التقنية واملالية. 

أكبر لحماية الحق في التعليم في سياساتها وفي معامالت ينبغي للمؤسسات املالية الدولية أن تولي اهتمام   .2

 االئتمان وبرامج التكيف الهيكلية والتدابير املتخذة استجابة ألزمة الديون. 

للشركات الخاصة أيضا مسؤولية احترام حقوق اإلنسان وتجنب التعدي على حقوق اآلخرين. ملزيد من   .3

ة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، والتعليق املعلومات، راجع مبادئ األمم املتحدة التوجيهي

 للجنة حقوق الطفل وصفحتنا عن الخصخصة.  16العام رقم 

 يلعب املجتمع املدني دورا حاسما في تعزيز الحق في التعليم ومساءلة الدولة عن اإليفاء بالتزاماتها.  .4

فالهم بالتعليم اإللزامي وليس لديهم الحق  وباإلضافة إلى ذلك، فإن على اآلباء مسؤولية التأكد من أن يلتحق أط 

 في حرمان أطفالهم من الحصول على التعليم. 

 ما هي انتهاكات الحق في التعليم؟ ▪

قد تحدث انتهاكات للحق في التعليم من خالل التطبيق املباشر للدول األطراف )خطة العمل( أو من   ▪

قصير في التطبيق(. هنالك أمثلة ملموسة  خالل فشلها في اتخاذ الخطوات املطلوبة بموجب القانون )الت 

 .13من التعليق العام رقم  59في الفقرة 

في حين أن الغالبية العظمى من الدول صادقت على املعاهدات الدولية التي تعترف بالحق في التعليم،   ▪

اسية، وال  ال يزال املاليين في جميع أنحاء العالم محرومون منه نظرا لنقص املوارد والقدرة واإلرادة السي 

التشريعية واإلدارية   األطر  توفر  أو  الوطني  الدستور  في  التعليم  في  الحق  تدمج  لم  بلدان  هناك  تزال 

لضمان إعمال الحق في التعليم وتطبيقه في الواقع العملي، يصنف معظم األطفال والبالغين الذين ال  

ي املجتمع والتي غالبا ما همشت  يتمتعون بالحق في التعليم كامال ضمن أكثر الفئات حرمانا وتهميشا ف

 في السياسات الوطنية. 

 ماذا يمكننا فعله من أجل اإلعمال الكامل للحق في التعليم؟  ▪

على  .1 القدرة  لهم  فيكون  حقوقهم  األفراد  عرف  فإذا  التعليم،  في  الحق  حول  الوعي  مستوى  رفع 

 استحقاقها. 

 رمان واالنتهاكات مراقبة إعمال الحق في التعليم وتقديم تقارير منتظمة عن الح .2

 املناصرة وإطالق حمالت من أجل اإلعمال الكامل للحق في التعليم ومسألة الدول  .3

 التماس سبل االنتصاف عندما يحدث انتهاك للحق في التعليم. .4
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 :للحق في التعليم  التنفيذ الوطني

تصادق على أو تنضم  يجب على الدول أن تضمن الحق في التعليم وتطبقه على املستوى الوطني عندما   .1

 إلى االتفاقيات التي تعترف بهذا الحق. 

تحث الدول بقوة على إدراج الحق في التعليم في دساتيرها وتنفيذه بفعالية من خالل اعتمادها للقوانين   .2

 والسياسات. 

على الرغم من كون الحق في التعليم حق معترف به عامليا، إال أن إنفاذه قد يختلف على املستوى الوطني   .3

 وفقا الحتياجات كل دولة، فعلى سبيل املثال، قد تعكس املناهج االحتياجات الثقافية واللغوية للدولة. 

يقدم هذا القسم إرشادات حول طريقة العثور على املعلومات ذات الصلة عن تنفيذ الحق في التعليم   .4

 ثور عليها. وإعماله على املستوى الوطني مشيرة إلى نوع املعلومات الالزمة وأين يمكن الع

 م: 2030الحق في التعليم وخطط التنمية املستدامة بحلول عام 

الوطنية   اإلنسان والقوانين  الدولي لحقوق  القانون  إلى جانب  التعليم  في مجال  التزامات سياسية مهمة  هناك 

 
ا
 .   حيث يعد التعليم للجميع وأهداف التنمية لأللفية هما األشمل واألكثر تأثيرا

إطار عمل داكار للتعليم للجميع، وحدد ستة أهداف    2000املجتمع الدولي في نيسان/ابريل عام  اعتمد   .1

 :2015يجب أن تكون قد حققت بحلول عام 

 .: توسيع وتحسين الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة املبكرة1الهدف  ✓

 . : توفير التعليم االبتدائي اإللزامي املجاني للجميع2الهدف  ✓

 . يز التعلم واملهارات الالزمة للصغار والراشدين: تعز 3الهدف  ✓

 . : تحسين مستويات محو األمية للكبار4الهدف  ✓

 . : تحقيق املساواة بين الجنسين5الهدف ✓

 . : تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم6الهدف  ✓

فية  إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية والذي حدد ثماني أهداف إنمائية أل  2000اعتمدت الدول عام   .2

 ، حيث اختص هدفان منها بالتعليم: 2015من أجل القضاء على الفقر في العالم لتحقق بحلول عام 

   .: تحقيق إتمام عاملي ملرحلة التعليم االبتدائي2الهدف 

 .: تعزيز املساواة بين الجنسين وتمكين النساء3الهدف 

 : لدولي مقابل االلتزامات السياسيةنقاط ضعف التعليم للجميع واألهداف اإلنمائية لأللفية: القانون ا .3

ال يعد التعليم للجميع وأهداف التنمية األلفية ملزمة قانونيا للدول، بل هي مجرد التزامات سياسية، حيث ال  

 تساءل الدول قانونيا إذا لم تحقق التعليم للجميع وأهداف التنمية األلفية. 
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عَرفه القانون الدولي، فمثال تركز األهداف التنموية الثانية على  وهي ال تغطي جميع جوانب الحق في التعليم كما  

التعليم للجميع مدى أوسع من املستويات املختلفة للتعليم، من   تحقيق عاملي للتعليم االبتدائي، بينما يغطي 

كن عند  التعليم في مراحل الطفولة املبكرة إلى التعليم مدى الحياة، ويشمل هذا األهداف الكمية والنوعية، ول

وأهملت   الجنسين،  بين  واملساواة  االبتدائي  للتعليم  الوصول  على  اهتمامها  الدول  ركزت  الواقعي،  التطبيق 

 املجاالت الرئيسية للحق في التعليم. 

حدد أهداف كمية لتتحقق خالل وقت معين، ولكن يفرض الحق في التعليم التزامات فورية على الدول كما  
ُ
كما وت

 هو منصوص عليه في القانون الدولي، بما في ذلك الحق في تعليم أساس ي إلزامي ومجاني.  

 : 2015الحق في التعليم ملا بعد عام   .4

التعليم للجميع وأهداف التنمية لأللفية، والحقيقة    املوعد النهائي لتحقيق كل من  2015يصادف عام   ▪

مليون طفل ممن هم في سن املدرسة االبتدائية وبداية الثانوية   131أن كالهما لن يتحقق. ما زال هنالك  

وهنالك   الدراسة،  مقاعد  لإلحصاء  755خارج  اليونسكو  )معهد  أمّي  راشد  شخص    Globalمليون 

Education Digest 2012 .) 

الفئات املهمشة، ومنها الفتيات، مستثنية وهنالك مخاوف حقيقية حول العالم تتعلق برداءة ما تزال   ▪

 جودة التعليم.

عام   ▪ بعد  ملا  جديد  إطار  إيجاد  أجل  من  عاملية  مؤتمرات  الدولي  املجتمع  تلعب 2015يعقد  حيث   ،

يم في هذا اإلطار  مؤسسات املجتمع املدني دورا رئيسيا والتي كانت قد شاركت وجهات نظرها عن التعل

مقرر األمم املتحدة الخاص بالتعليم    أصدر"(.  في صفحة األمم املتحدة  الجديد )انظر صفحة "موارد

 توصيات تخص خطة التنمية املستقبلية. 

عام   ▪ بعد  ملا  تنمية  خطة  إليجاد  قوي  توجه  تهدف    2015هنالك  اإلنسان  حقوق  أساس  على  مبنية 

 ية بشفافية ومسؤولية أكبر. لتحقيق املساواة والعدالة االجتماع

يلعب الحق في التعليم دورا رئيسيا في تحقيق التعليم للجميع وأهداف التنمية لأللفية وهو جوهر سياق   ▪

، وكما أكد املقرر الخاص لألمم املتحدة "لجميع أهداف التنمية أبعاد 2015خطة التنمية ملا بعد عام  

في التنمية". ويعد ربط التزامات الدول بالحق في التعليم    تعليمية، حيث أن للحق في التعليم تأثير أساس ي

 مع االلتزامات السياسية أمرا رئيسيا لتحقيق اإلعمال الكامل للحق في التعليم للجميع وملساءلة الدول.
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 املواثيق واملعاهدات الدولية واإلقليمي واإلسالمية   الحق في التعليم في:  املحور الثاني

اعترف بالحق في التعليم في عدد من الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية: مثل املعاهدات )االتفاقيات والعهود  

 .واملواثيق(، وكذلك في القوانين غير امللزمة مثل التوصيات واإلعالنات وأطر للعمل

 الضمان األفضل: املعاهدات هي  

  ولكن للدول،تعد املعاهدات ملزمة وتفرض التزامات قانونية بينما تفرض القوانين غير امللزمة التزامات أخالقية  

ومن أجل أن تكون الدولة ملزمة قانونيا بمعاهدة ما، يجب عليها املصادقة عليها وال يكفي التوقيع فقط، والفرق  

املعاهدة هو مثل الفرق بين القانون غير امللزم والقانون اإللزامي، وتوافق    بين املصادقة/االنضمام والتوقيع على

املصادقة عليها، أما عند التوقيع على املعاهدة فإن الدولة تشير    عند باملعاهدةالدولة على أن تكون ملزمة قانونيا  

ات متعددة األطراف عدد معين  إلى نيتها للمصادقة، وبذلك تكون ملزمة أخالقيا فقط لاللتزام بها. تتطلب املعاهد

من الدول للمصادقة عليها كي تدخل حيز النفاذ، وعند اإليفاء بهذا املتطلب تصبح املعاهدة ملزمة قانونيا للدول 

أو إعالنات والتي من شأنها أن تغير طبيعة    ومن األطراف، الدول قد تقدم تحفظات  إلى أن  املهم أيضا اإلشارة 

 .التزامات الدولة

اد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، أقر الحق في التعليم في عدة اتفاقيات على املستوى الدولي  منذ اعتم .1

 واإلقليمي: 

املادة   في    26تنص  اعتمد  والذي  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن  في    1948من  الحق  "لكل شخص  أن:  على 

اتفاقية اليونسكو ملكافحة  ت الدولية مثل:  التعليم". ومنذ ذلك الحين اقر الحق في التعليم في عدد من املعاهدا

(، 1965العهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )  (،1960التمييز في مجال التعليم )

(، واتفاقية القضاء على جميع أشكال  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية )

واتفاقية حماية حقوق جميع العمال املهاجرين  (،  1989(، واتفاقية حقوق الطفل )  9791التمييز ضد املرأة )

(، كما تم االعتراف بالحق في التعليم في  2006، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )(1990وأفراد أسرهم )

اإلقليم املعاهدات  في  وكذلك  الدولي  اإلنساني  والقانون  الدولية  العمل  منظمة  بعض    .يةاتفاقيات  تضمن 

 املعاهدات الحق في التعليم بشكل عام، بينما تقتصره معاهدات أخرى على جماعات أو سياقات معينة. 

االقتصادية   بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  التعليم،  مجال  في  التمييز  ملكافحة  اليونسكو  اتفاقية  تضمن 

تن بينما  الناس،  التعليم عموما، أي لجميع  في  الحق  طبق معاهدات أخرى على مجموعات معينة  واالجتماعية 

)األطفال والنساء واملعوقين والالجئين واملهاجرين( أو سياقات محددة )مثل التعليم في النزاعات املسلحة والتعليم  

 .وعمالة األطفال(

 



 

-  12  - 
 استشاري تدريب –يوسف سلمان الريمي   -دكتور  –دليل تدريب املدربين على إعداد وتحليل املوازنات في قطاع التعليم في اليمن  

 ترصد بعض اآلليات الحق في التعليم وتحميه كما هو منصوص عليه في املعاهدات:   .2

في حاالت   اإلنسان املرتبطة بهذه املعاهدات تنفيذها من خالل آليات اإلبالغ وآليات الشكاوى ترصد هيئات حقوق  

ألحكام املعاهدات من خالل اعتماد   -وتفسير أفضل    -االنتهاكات، كما وأنها مسؤولة عن توفير تحليالت رسمية  

 .تعليقات عامة وتوصيات للدول وقرارات

ال عن  تفاصيل  التالية  األجزاء  في وتقدم  بالحق  تعترف  التي  األساسية  واإلقليمية  الدولية  القانونية  صكوك 

 . صكوك دولية عن الحق في التعليم لتفاصيل أكثر، انظر ملخص حول  التعليم،

 الصكوك الدولية عن الحق في التعليم: 

 :
 
 : حول الحق في التعليم صكوك األمم املتحدة أوال

 : اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .1

، هو أول صك قانوني دولي يعترف بالتعليم كحق من  1948لحقوق اإلنسان والذي اعتمد عام  اإلعالن العاملي   

وهو أداة غير ملزمة قانونيا ولكن لديه قوة   على: أن "لكل شخص الحق في التعليم".    26الحقوق، وتنص املادة  

العديد من معاهدات حقوق اإلنسان واإلعالنات    سياسية ومعنوية كبيرة، ومنذ اعتماده، اقر بالحق في التعليم في

التي اعتمدتها األمم املتحدة. توفر معلومات أساسية لكل املعاهدات املبينة أدناه: املادة )املواد( التي تضمن الحق  

في التعليم، ومتى دخلت حيز التنفيذ وعدد الدول التي صادقت عليها، وتفسير الحق في التعليم على النحو الذي  

 .نه املعاهدة ووجود آليات للرصد والشكوى أو عدمه. وتوفر أيضا قائمة اإلعالنات املتعلقة بالحق في التعليمتضم

صفحة صكوك دولية عن   لتفاصيل أكثر عن الصكوك الدولية واإلقليمية التي تضمن الحق في التعليم، انظر

 .الحق في التعليم

 :( 14و  13العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )املواد  .2

 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدولي الخاص  القانوني لألمم   للعهد  أهمية خاصة ضمن اإلطار 

قر هذه املادة بحق الجميع في التعليم  وت هي املادة األكثر شموال حول الحق في التعليم،   13وتعد املادة   املتحدة،  

دون تمييز من أي نوع، وتضع إطار عمل لتحقيق اإلعمال الكامل لهذا الحق، بحيث حددت التالي: جعل التعليم  

وتعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه وجعله متاحا للجميع بكافة   االبتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،

سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم، جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم املساواة،  الوسائل املناسبة وال 

  .تبعا للكفاءة، واتخاذ التدابير الالزمة ملحو األمية وتحسين جودة التعليم

املؤسسات  تنص هذه املادة أيضا على حرية اآلباء في اختيار نوع التعليم الذي يريدونه ألبنائهم والحرية في إنشاء  

على التزامات الدولة في اعتماد خطط   14املادة   التعليمية وإدارتها وفقا للمعايير الدنيا التي وضعتها الدولة. تنص

 .عمل من أجل ضمان تعليم ابتدائي إلزامي إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد

 1966كانون األول/ديسمبر  16 اعتمد في: •

http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Right_to_Education_2014Arabic.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Right_to_Education_2014.pdf
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Right_to_Education_2014Arabic.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Right_to_Education_2014Arabic.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Right_to_Education_2014Arabic.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Right_to_Education_2014Arabic.pdf
https://www.right-to-education.org/ar/page-7#section_view-default-0
http://www.ohchr.org/AR/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
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 1976الثاني كانون  3 دخل حيز النفاذ في: •

 168  عدد الدول التي صادقت عليه: •

والثقا فسرت  التفسير: • واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  املعنية  من    14و    13املادتان   فية اللجنة 

والتعليق العام  (،13الحق في التعليم )املادة   :  13التعليق العام رقم    العهد في تعليقين عامين رئيسيين:

تدائي  : خطط عمل من أجل التعليم االب11(، والتعليق العام رقم  13الحق في التعليم )املادة   :11رقم  

ق في  الح   - صكوك دولية   ، انظر 14و    13(، وتعليقات عامة أخرى ذات صلة بتفسير املادتين  14)املادة  

 التعليم 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية والثقافية( 17)املادة   يوجد آلية الرصد: •

امللحق بالعهد الدولي   البروتوكول االختياري  إذا كانت الدولة قد صدقت على ( يوجدإجراءات الشكاوى: •

 (القائمة واالجتماعية والثقافية، انظرالخاص بالحقوق االقتصادية 

 (: 29و 28لطفل )املواد اتفاقية حقوق ا .3

، وتعترف بالتعليم كحق قانوني لكل طفل على أساس  18على األطفال دون سن   اتفاقية حقوق الطفل تنطبق

على أن يكون التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع، وتشجيع تطوير   28املادة   تكافؤ الفرص. وتنص

التعليم الثانوي وإتاحتها للجميع وتوفيرها وجعل التعليم العالي متاحا للجميع على أساس القدرات،  شتى أشكال 

  وتنص  املدارس، كما وتنص أيضا على وجوب التزام الدولة باتخاذ التدابير الالزمة لتشجيع الحضور املنتظم في  

الجهل   القضاء على  في  اإلسهام  بهدف  بالتعليم، وبخاصة  املتعلقة  األمور  في  الدولي  التعاون  أيضا على تشجيع 

والتقنية العلمية  املعرفة  إلى  الوصول  وتيسير  في  29املادة   تحدد .واألمية  اآلباء  بحرية  وتعترف  التعليم  أهداف 

إنشاء املؤسسات التعليمية وإدارتها وفقا للمعايير الدنيا  اختيار نوع التعليم الذي يريدونه ألبنائهم والحرية في  

 .التي وضعتها الدولة

 1989تشرين الثاني  20 اعتمدت في: •

 1990أيلول/سبتمبر  2 دخل حيز النفاذ في: •

 196 عدد الدول التي صادقت عليه: •

: أهداف  1تعليقها العام رقم   من اتفاقية حقوق الطفل في  29ق الطفل املادة  فسرت لجنة حقو  التفسير: •

 الحق في التعليم   -، انظر صكوك دولية  29و    28ذات صلة تفسر املادتين     التعليم، وفي تعليقات عامة أخرى 

 من اتفاقية حقوق الطفل  44املادة  يوجد آلية الرصد: •

تفاقية حقوق الطفل  البروتوكول االختياري ال إذا كانت الدولة قد صادقت على  يوجد آلية الشكاوى: •

البالغات تقديم  بإجراء  بتاريخ  املتعلق  االختياري  البروتوكول  على  دول  عشر  صادقت  حيث   ،

 (.قائمة التصديقات )انظر 14/04/2014بحيث تدخل حيز التنفيذ في   14/01/2014

 (: 10املرأة )املادة  1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  .4

املادة   )سيداو( هي القانون الدولي لحقوق املرأة. وتكفل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة تعد

حقهن في التعليم، وتعزز املساواة بين الجنسين ومنح كل امرأة حقوق متساوية مثل الرجل في مجال التعليم،   10
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في   والفرص  التعليم  إلى  الوصول  إمكانية  ي  يعني  وهذا  التقني،  العالي  التعليم  إلى  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  من 

نح الدراسية وبرامج التعليم املتواصل )تعليم الكبار(  التوجيه الوظيفي واملنهي، واملنح التعليمية أو غيرها من امل

األمية أدوار الرجال والنساء على  ومحو  للنوع االجتماعي عن  ، وتنص أيضا على القضاء على أي مفهوم نمطي 

 .جميع املستويات وفي جميع أشكال التعليم

 1979كانون األول/ديسمبر  18 اعتمدت في: •

 1981بر أيلول/سبتم   3 دخلت حيز النفاذ في: •

 189 عدد الدول التي صادقت عليها: •

محددة بشأن املادة   توصيات عامة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة لم تعتمد التفسير: •

: االلتزامات األساسية للدول األطـراف بموجب  28التوصية العامة رقم   ، ولكن من الجدير بالقراءة10

 ع أشكال التمييز ضد املرأة من اتفاقية القضاء على جمي ٢املادة 

 من اتفاقية سيداو  18املادة  يوجد آلية الرصد: •

 ( القائمة ، انظر البروتوكول االختياري لالتفاقية )إذا كانت الدولة قد صدقت على يوجد آلية الشكاوى: •

 (:7و  5)املواد  1965 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  .5

العنصري  تحظر التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  بحقوق   االتفاقية  التمتع  عند  العنصري  التمييز 

التعليم للجميع، دون   5املادة   اإلنسان، بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وتكفل الحق في 

الدول على اتخاذ تدابير ملكافحة التحيز   7املادة  تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني، وتشجع

األمم   بين  والصداقة  والتسامح  التفاهم  وتعزيز  والتعليم،  التربية  مجال  في  العنصري  التمييز  إلى  يؤدي  الذي 

 .قية أو اإلثنيةوالجماعات العر 

 1965كانون األول  21 في: اعتمدت •

 1969كانون الثاني/يناير  4 دخلت حيز النفاذ في: •

 177 عدد الدول التي صادقت عليها: •

التوصية    توصيات عامة لتفسير الحق في التعليم: لجنة القضاء على التمييز العنصري  تنشر التفسير: •

رقم   )الفقرات   27العامة  التعليم  ميدان  في  التدابير  عن  قسم  وفيها  الغجر  التمييز ضد  - 17بشأن 

ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي وفيها بشأن التمييز العنصري   34والتوصية العامة رقم   (62

التعليم. مجال  في  خاصة  تدابير  عن  رقم   وتعتبر   قسم  العامة  غير  بشأن   30التوصية  ضد  التمييز 

 (66-61املتعلقة بالحق في التعليم )الفقرة   31و  30املواطنين هي أيضا ذات صلة، والسيما الفقرة 

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  9املادة   يوجد آلية الرصد: •

 (القائمة من االتفاقية، انظر 14)إذا قدمت الدولة اإلعالن الالزم بموجب املادة  نعم   آلية الشكاوى: •

 (:24)املادة  م2006 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية  .6

اإلعاقة تنطبق اإلعاقة، وتؤكد على أن جميع األشخاص   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  على األشخاص ذوي 

أن جميع   االتفاقية  األساسية. وتوضح هذه  اإلنسان والحريات  يتمتعوا بجميع حقوق  أن  اإلعاقة، يجب  ذوي 
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أنواع الحقوق تنطبق على األشخاص ذوي اإلعاقة وتحدد املجاالت التي يجب فيها التطبيق الفعلي للحقوق من  

خاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم بفعالية، وكذلك املجاالت التي تنتهك فيها حقوقهم،  أجل تمكين األش

بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم، دون تمييز   24املادة   وتلك التي يجب فيها تعزيز حماية الحقوق، وتعترف

 .ستويات وتعلما مدى الحياةوعلى أساس تكافؤ الفرص، وعلى الدولة أن تكفل نظام تعليمي جامعا على جميع امل

 2006كانون األول  13 اعتمدت في: •

 2008أيار/مايو   3 دخلت حيز النفاذ في: •

 159 عدد الدول التي صادقت عليها: •

 من االتفاقية  24ال يوجد تفسير محدد للمادة  التفسير: •

 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 35املادة  يوجد آلية الرصد: •

 (القائمة  لالتفاقية، انظر البرتوكول االختياري  )إذا صادقت الدولة على يوجد إجراءات الشكاوى: •

أفراد أسرهم )املواد  .7  (: 45و 43و 30و12.4االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين و

ملنع استغالل العمال املهاجرين    االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم تسعى

لدولية امللزمة للتطرق ملعاملة  في جميع مراحل عملية الهجرة والقضاء عليه من خالل توفير مجموعة من املعايير ا

ورعاية و حقوق اإلنسان لكل من املهاجرين املسجلين وغير املسجلين، باإلضافة إلى التزامات ومسؤوليات كل من  

املهاجرين العمال  األساس ي لكل طفل من أطفال  االتفاقية الحق  املستقبلة. تضمن  املرسلة والدول  في    الدول 

مساواتهم في املعاملة مع رعايا الدولة حتى في حاالت املهاجرين غير الشرعيين،   الحصول على التعليم على أساس

كما وتنص على قواعد أخرى للمهاجرين وأسرهم في مجال التعليم، وتؤكد على حرية الوالدين في التربية األخالقية 

هذه االتفاقية عدد قليل من  الحق في التعليم. صادق على   45و    43و    30و    12.4املواد   والدينية ألوالدهم. وتكفل

 .الدول 

 1990كانون األول  18 اعتمدت في: •

 2003تموز/يوليو  1 دخلت حيز النفاذ في: •

 48 عدد الدول التي صادقت عليها: •

العمال املنزليين املهاجرين والتي  بشأن   1اعتمدت لجنة العمال املهاجرين التعليق العام رقم   التفسير: •

 59و  57و  14تشير إلى الحق في التعليم في الفقرات 

 من االتفاقية الدولية لحماية جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم( 73)املادة   يوجد آلية الرصد: •

ولكنها لم تدخل في حيز التنفيذ بعد )ستدخل هذه اآللية حيز النفاذ عندما   يوجد  إجراءات الشكاوى: •

املادة   بموجب  الالزم  اإلعالن  بإجراء  الدول  ة  االتفاقي  77تقوم عشر  هذا  من  فقط  دولتين  قبلت  ة. 

 ( القائمة اإلجراء، انظر

 (: 22)املادة  م؛1951االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين .8

 .22الحق في التعليم لالجئين في املادة  االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين تضمن

 1951تموز/يوليو  28 اعتمدت في: •
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 1954نيسان/ابريل  22  دخلت حيز النفاذ في: •

 145 عدد الدول التي صادقت عليها: •

 ال يوجد  التفسير: •

 ال يوجد  آلية الرصد: •

 ال يوجد  إجراءات الشكاوى: •

 (: 18املادة ؛ ) 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .9

التدريس في العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يضمن املادة  حرية الفكر والوجدان والدين في 

 .ويقر بحرية اآلباء لضمان التعليم الديني واألخالقي ألوالدهم وفقا لقناعاتهم الخاصة ،18

 1966كانون األول/ديسمبر  16 اعتمد في: •

 1976آذار/مارس  10 دخل حيز النفاذ في: •

 168  عدد الدول التي صادقت عليه: •

حرية الفكر والوجدان   22تعليقها العام رقم   في  18املادة رقم   لجنة حقوق اإلنسان فسرت  التفسير: •

 بالتحديد  6والدين، انظر الفقرة رقم 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية(   40)املادة  يوجد آلية الرصد: •

الشكاوى:  • على   يوجد إجراءات  الدول  صادقت  الدولي )إذا  للعهد  األول  االختياري  ؛ البروتوكول 

 ( القائمة انظر

 : دولية عن الحق في التعليم إعالنات .10

(: وهو أول صك قانوني دولي يعترف بالتعليم كحق من  26)املادة    1948،  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  ▪

يرة، ويعد هذا اإلعالن اعتراف  الحقوق، وهو أداة غير ملزمة قانونيا، ولكن لها سلطة سياسية ومعنوية كب

وتنطبق   للتصرف  قابلة  وغير  البشر،  لجميع  متأصلة  األساسية  والحريات  األساسية  الحقوق  بأن  عاملي 

بالتساوي على الجميع. ويعتبر هذا اإلعالن هو جوهر نظام األمم املتحدة والذي نبعت منه جميع معاهدات  

 .الحق في التعليم للجميع 26ادة حقوق اإلنسان التي اعتمدت فيما بعد. تكفل امل

  1992، إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية والى أقليات دينية أو لغوية ▪

 (4)املادة 

 ( 21و  17و  15و  14)املواد  2007، إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ▪

 2011، إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق اإلنسان  ▪

: صكوك اليونسكو حول الحق في التعليم: 
 
 ثانيا

لى  اليونسكو هي وكالة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة. اعتمدت اليونسكو اتفاقيتين في مجال التعليم: األو 

التوصيات بما في ذلك   التعليم واألخرى عن التعليم التقني واملنهي. كما اعتمدت عددا من  عن عدم التمييز في 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en
https://www.right-to-education.org/ar/page-7#section_view-default-7
https://www.right-to-education.org/ar/page-7#section_view-default-7
https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html
http://indicators.ohchr.org/
http://indicators.ohchr.org/
http://indicators.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
https://c/Users/philadelphia/Downloads/G9318601.pdf
https://c/Users/philadelphia/Downloads/G9318601.pdf
https://c/Users/philadelphia/Downloads/G9318601.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/SimplifiedReportingProcedure.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en
https://www.right-to-education.org/ar/page-7#section_view-default-8
https://www.right-to-education.org/ar/page-7#section_view-default-8
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/076/53/IMG/N9307653.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/05/PDF/N0651205.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/467/02/PDF/N1146702.pdf?OpenElement
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هذه   تعد  اإلنسان.  حقوق  مجال  في  والتعليم  الكبار  وتعليم  العالي  والتعليم  املعلمين،  أوضاع  بشأن  توصيات 

 .يذهاالتوصيات غير ملزمة ولكن تلتزم الدول سياسيا وأخالقيا بتنف

تنفيذ هذه االتفاقيات والتوصيات والنظر في الشكاوى   لجنة اليونسكو املختصة باالتفاقيات والتوصيات ترصد

 .املتعلقة بالتعليم

 اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز في مجال التعليم:  .1

هي أول صك دولي في مجال التعليم ولها سلطة إلزامية   تعد اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز في مجال التعليم

العهد الدولي الخاص   من  13وخاصة املادة  في القانون الدولي وأصبحت مصدر إلهام لكتابة الصكوك األخرى،  

باعتباره ركيزة أساسية لعملية   اعترف املجلس التنفيذي لليونسكو .بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .توفير التعليم للجميع

اقية على املبدأ األساس ي لعدم التمييز وتكافؤ الفرص في التعليم، ومن الجدير بالذكر أن املادة  تنص هذه االتف

تنص صراحة على أن إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية    2

 ، جماعة بل توفير مرافق تعليمية باإلضافة إلي تلك التي توفرها السلطات العامة

على الدول األطراف بأن: جعل التعليم االبتدائي مجانيا وإجباريا، وجعل التعليم الثانوي بشتى    4توجب املادة  

أشكاله متوفرا وسهل املنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا للجميع على أساس القدرات  

 .ساس يكما وتعترف بحق الشباب والكبار في التعليم األ  الفردية،

أهداف التعليم وتنص على حرية اآلباء في اختيار نوع التعليم الذي يريدونه ألبنائهم، وخاصة فيما    5وتحدد املادة  

 .يتعلق باملعتقدات األخالقية والدينية، وتعترف أيضا بحق األقليات بتنفيذ نشاطاتهم التعليمية الخاصة بهم

 .هيلهم والتعليم املتكافئتتعلق هذه االتفاقية أيضا بتدريب املعلمين وتأ

 1960كانون األول  14 :اعتمدت في          • 

 1962أيار/مايو  22 :دخلت حيز النفاذ في          •

 : 100عدد الدول التي صادقت عليها•         

الشكاوى بشأن انتهاك الحق في التعليم   و املختصة باالتفاقية والتوصياتلجنة اليونسك ترصد:  التفسير •         

وتنظر فيه، ولكنها لم تنشر أي تفسيرات رسمية لالتفاقية، ولكن حررت اليونسكو املنشورات التالية التي قد  

يز  وتعليقات عن اتفاقية مكافحة التمي  ،أهمية االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم: تكون مفيدة

 وعشرة أسباب ألهمية اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز في مجال التعليم في عالم اليوم ،في التعليم

 (من االتفاقية 7املادة   )يوجد: آلية الرصد •         

 يوجد : إجراءات الشكاوى •         

 اتفاقية اليونسكو بشأن التعليم التقني واملنهي: .2

التقني واملنهي  التعليم  اليونسكو بشأن  ) إتفاقية  التصديقات  اليونسكو  17نسبة منخفضة جدا من  (، وتدرس 

 .اعتماد صك جديد في املستقبلحاليا أهميتها ومدى انتشارها بحيث يمكن تعديلها أو  

 1989تشرين الثاني/نوفمبر  10 اعتمدت في:   •

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=32176&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.right-to-education.org/ar/page-8#section_view-default-0
https://www.right-to-education.org/ar/page-8#section_view-default-0
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b014.html
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf
http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=12949&language=E&order=alpha
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=32176&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=32176&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=32176&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142908m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001412/141286e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001412/141286e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001412/141286e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001412/141286e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001537/153765E.pdf
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/monitoring/unesco-instruments/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15243&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.right-to-education.org/ar/page-8#section_view-default-1
https://www.right-to-education.org/ar/page-8#section_view-default-1
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13059&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13059&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13059&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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 1991آب/أغسطس  29 دخلت حيز النفاذ في:   •

 17 عدد الدول التي صادقت عليها: •

وتنظر في انتهاكات الحق في التعليم ولكنها لم   لجنة اليونسكو االتفاقية والتوصيات ترصد    التفسير:    •

 تنشر التفسير الرسمي لالتفاقية 

 من االتفاقية(   7)املادة  يوجد آلية الرصد: •

 يوجد  إجراءات الشكاوى: •

 توصيات وإعالنات:  .3

 1997توصية اليونسكو بخصوص وضع العاملين في التدريس في التعليم العالي، 

 1993توصية اليونسكو بخصوص االعتراف بدراسات التعليم العالي ومؤهالته،  •

 1976توصية اليونسكو بخصوص تنمية تعليم الكبار،  •

التوصية بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق   •

 1974اإلنسان وحرياته األساسية، 

 1966توصية اليونسكو بخصوص وضع املعلمين،  •

: صكوك منظمة العمل الدولية
 
 حول الحق في التعليم:   ثالثا

الدولية العمل  املنظمة   منظمة  هذه  اعتمدت  وقد  العمل،  بقضايا  املعنية  الخاصة  املتحدة  األمم  وكالة  هي 

وع واملعلمين  املنهي  بالتدريب  خاصة  اتفاقيات  ذلك  في  بما  االتفاقيات  من  حافلة  وحق  مجموعة  األطفال  مل 

   .الشعوب األصلية في التعليم

 (: 6و   2)املواد  ؛1973 بشأن الحد األدنى لسن العمل 138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  .1

الحد األدنى   2املادة  لحماية األطفال من العمل. تحدد 138اتفاقية منظمة العمل الدولية األساسية رقم   تسعى

على أن هذه االتفاقية ال تنطبق   6املادة   لسن العمل والذي ال يكون أقل من سن إتمام التعليم اإللزامي. وتنص

العمل الذي يؤديه األطفال والشباب في مدارس التعليم املنهي والتقني، ولكنها تحديد شروط لهذا النوع من  على  

 .العمل

 1973يونيو/حزيران 26: اعتمدت في  •

 1976يونيو/حزيران 19: دخلت حيز النفاذ في    •

 168 عدد الدول التي صادقت عليها: •

 ال يوجد  التفسير: •

 يوجد آلية الرصد:    •

 يوجد  إجراءات الشكاوى: •

 (:8، 7)املواد  1999بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال 182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  .2

http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13059&language=E&order=alpha
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=32176&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/monitoring/unesco-instruments/
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/monitoring/unesco-instruments/
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/monitoring/unesco-instruments/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15243&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.right-to-education.org/ar/page-8#section_view-default-2
https://www.right-to-education.org/ar/page-8#section_view-default-2
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110220e.pdf#page%3D32
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110220e.pdf#page%3D32
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110220e.pdf#page%3D32
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000956/095621ab.pdf#page=138
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000956/095621ab.pdf#page=138
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000956/095621ab.pdf#page=138
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114038ab.pdf#page=117
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114038ab.pdf#page=117
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114038ab.pdf#page=117
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114040ab.pdf#page=161
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114040ab.pdf#page=161
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114040ab.pdf#page=161
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114040ab.pdf#page=161
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13084&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13084&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13084&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/ilo.htm
https://www.right-to-education.org/ar/page-9#section_view-default-0
https://www.right-to-education.org/ar/page-9#section_view-default-0
https://www.right-to-education.org/ar/page-9#section_view-default-0
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c138.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c138.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c138.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312283:NO
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/complaints/lang--en/index.htm
https://www.right-to-education.org/ar/page-9#section_view-default-1
https://www.right-to-education.org/ar/page-9#section_view-default-1
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املجاني،   األساس ي  التعليم  على  الحصول  تضمن  أن  الدول  من  هذه  األساسية  العمل  منظمة  اتفاقية  تتطلب 

 .والتدريب املنهي املناسب لجميع األطفال املنتشلين من أسوأ أشكال عمل األطفال إن أمكن

 1999يونيو/حزيران  17 اعتمدت في: •

 2000 تشرين الثاني/نوفمبر 19 حيز النفاذ في:دخلت     •

 180  عدد الدول التي صادقت عليها: •

 ال يوجد  التفسير:    •

 يوجد  آلية الرصد: •

 يوجد  إجراءات الشكاوى: •

بشأن الشعوب األصلية والقبلية في البلدان املستقلة )املواد    169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   .3

7 ،21 ،22 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 :) 

الحق في التعليم للشعوب األصلية والقبلية في البلدان املستقلة،    169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   تضمن

بالتدريب املنهي.    22و  21  بأن تعطى األولوية ملستوى التعليم للشعوب املعنية، بينما تعنى املادتين  7وتنص املادة  

حيث تنصان على أن تتمتع الشعوب املعنية بفرص الحصول   فتعنيان بالحق في التعليم،    31و  26أما املادتين  

التعليمية   البرامج  تكييف  وينبغي  اآلخرون،  املواطنون  بها  يتمتع  التي  تلك  األقل  على  تساوي  التعليم  على 

 .مالحتياجاتهم وينبغي أن تدرس بلغتهم األ 

 1989يونيو/حزيران  27 اعتمدت في: •

 1991أيلول/سبتمبر   5 دخلت حيز النفاذ في: •

 22 عدد الدول التي صادقت عليها: •

دليل عن اتفاقية منظمة    -حقوق الشعوب األصلية والقبلية في املمارسة   ال يوجد، يوفر دليل التفسير: •

 ، فهم أفضل عن تنفيذ هذه االتفاقية، بما في ذلك في مجال التعليم 169العمل الدولية رقم 

 يوجد  آلية الرصد: •

 يوجد  إجراءات الشكاوى: •

: املجلس اإلسالمي العاملي والحق في التعليم: 
 
 رابعا

 :( 1981البيان العاملي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم )  ▪

إلى    يجدر       التطرق  السياق  في هذا  ) بنا  اإلسالم  في  اإلنسان  العاملي عن حقوق  الصادر عن  1981البيان   )

 : املجلس اإلسالمي، ال سّيما

ا )ب(«    21»املادة   ➢
ا
ا وإناث التي تنص على أن التعليم حق للجميع، وطلب العلم واجب على الجميع ذكورا

على السواء: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن ماجة(. والتعليم حق لغير املتعلم 

هورهم  على املتعلم: وإذ أخذ هللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ظ

)آل عمران:   ما يشترون   فبئس 
ا

ا قليال ثمنا به  الغائب. من خطبة حجة  187واشتروا  الشاهد  ليبلغ   ،)

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312327:NO
https://www.right-to-education.org/ar/page-9#section_view-default-2
https://www.right-to-education.org/ar/page-9#section_view-default-2
https://www.right-to-education.org/ar/page-9#section_view-default-2
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c169.pdf
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http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ILO_A_Guide_to_ILO_COnvention_169_2009_en.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ILO_A_Guide_to_ILO_COnvention_169_2009_en.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ILO_A_Guide_to_ILO_COnvention_169_2009_en.pdf
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من نفس املادة السابقة التي تقر على املجتمع أن يوفر لكل فرد فرصة    وكذلك »الفرع )ج(«   الوداع.  

ا يفقهه في الدين. وإنما أن يعطي.   –عز وجل    –ا قاسم وهللا  متكافئة، ليتعلم ويستنير: من يرد هللا به خيرا

)رواه الشيخان(. ولكل فرد أن يختار ما يالئم مواهبه وقدراته: كل ميسر ملا خلق له. )رواه الشيخان  

 .وأبو داود والترمذي(

توضح أن لكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته، وتعليمه، وتأديبه:   )د(« من البيان  19كما أن »املادة   ➢

ا. )اإلسراء:    وقل رب ارحمهما كما (، وال يجوز تشغيل األطفال في سن باكرة، وال تحميلهم  24ربياني صغيرا

 و»الفرع )ه(«من األعمال ما يرهقهم، أو يعوق نموهم أو يحول بينهم وبين حقهم في اللعب والتعلم.  

جز  ، إذا عممن نفس املادة الذي ينص على ضرورية تلبية كافة متطلبات األطفال بما في ذلك التعلي

والدا الطفل عن الوفاء بمسئوليتهما نحوه، انتقلت هذه املسئولية إلى املجتمع، وتكون نفقات الطفل  

الخزانة العامة للدولة: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة    –في بيت مال املسلمين  

 فلورثته
ا

ا يخش ى عليهم الضياع[ فعلي، ومن ترك ماال
ا
. )رواه الشيخان وأبو داود  ]ضيعة: أي ذرية ضعاف

 .والترمذي(

:
 
 والحق في التعليم   القانون اإلنساني خامسا

ينظم القانون اإلنساني الدولي سلوك الدول األطراف في الصراعات املسلحة، ويتضمن األحكام املتعلقة بالحق  

 .التعليم واملرافق التعليميةفي التعليم والتعليم بشكل عام، مثل حماية الطالب والعاملين في مجال 

قراءة يرجى  القانوني،  اإلطار  هذا  حول  املعلومات  من  والنز  ملزيد  األمن  انعدام  ظروف  في  التعليم  اعات  حماية 

والذي نشرته مؤسسة التعليم فوق الجميع واملعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون   املسلحة: دليل قانون دولي

صفحة املوارد   املقارن. للحصول على إصدارات بديلة للدليل والتي تتضمن ملخصا مكتوبا وأخرا مريئا، يرجى زيارة

  .القانونية ملؤسسة التعليم فوق الجميع

 بشأن الحّق في  القانون اإلنساني الّدولي  
ا
 أحكاما

ا
حة يشمل أيضا

ّ
زاعات املسل

ّ
م سلوك األطراف في الن

ّ
ذي ينظ

ّ
ال

ربويين واملرافق الّتعليمّية. 
ّ
فين الت

ّ
 الّتعليم والّتعليم بشكل أعّم، على سبيل املثال: حماية الطالب واملوظ

بموجب الّدولي  اإلنساني  القانون  في  أساس ّي  بشكل  محمّي  فا الّتعليم 
ّ
وبروتوكوالتها  ات جنيف  قّيات 

تي تتضّمنها ما يلي.  اإلضافّية
ّ
 :وتشمل االلتزامات الرئيسية ال

"مبدأ   • على  هذا  ويرتكز  ب، 
ّ

والطال مين 
ّ
واملعل املدارس  ذلك  في  بما  املدنّية  واألهداف  املدنّيين  حماية 

املدنّيين والعسكرّيين وبين واألهد  بين   
ا
 جوهرّيا

ا
أّن هناك فرقا أي  املدنّية والعسكرّية،  االختالف"،  اف 

 استخدام    والعسكريون 
ا
العسكرّية فقط يمكن أن تتعّرض لهجوم مباشر. )ال يجوز مطلقا وألهداف 

، 51و  48)املادتان  املستشفيات كقواعد عسكرية ولكن يمكن في بعض الحاالت استخدام املدارس(.

 (.2، البروتوكول اإلضافي 13؛ املاّدة 1البروتوكول اإلضافي 

http://educationandconflict.org/sites/default/files/Manual_on_protection_of_education_summary_arabic.pdf
http://educationandconflict.org/sites/default/files/Manual_on_protection_of_education_summary_arabic.pdf
http://educationandconflict.org/sites/default/files/Manual_on_protection_of_education_summary_arabic.pdf
http://educationandconflict.org/sites/default/files/Manual_on_protection_of_education_summary_arabic.pdf
http://educationaboveall.org/#!/home
http://educationaboveall.org/#!/home
https://www.right-to-education.org/page/humanitarian-law
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
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أسرهم،   • عن  املنفصلين  واألطفال  األيتام  سّن    وذلكحماية  في  هم  من  لجميع  الّتعليم  توفير  يشمل 

فاقّية جنيف 24)املاّدة الخامسة عشرة فما دونها من الفئات العمرّية 
ّ
 (.4، ات

باب سواءا   •
ّ
والش األطفال  تعليم  املدنّيين، يجب على سلطات االحتجاز/االعتقال ضمان  احتجاز  أثناء 

من خالل منح جميع    -عسكرات االحتجاز أو خارجها، كما ُيمنح املحتجزون/املعتقلون الفرصة  ضمن م

سهيالت املمكنة  
ّ
لتلّقي الّتعليم ومواصلة دراستهم وتناول مواضيع جديدة واملشاركة في األنشطة    - الت

رفيهّية 
ّ
فاقّية جنيف 94)املاّدة الّرياضّية والت

ّ
 (. 4، من ات

لألط  • الخاّصة  التي  الحماية  واملساعدات  بالّرعاية  األطفال  بتزويد  زاع 
ّ
الن أطراف  التزام  وتشمل  فال. 

ه يشمل الّتعليم املناسب  
ّ
يحتاجونها، سواءا بسبب سنهم أو ألي سبب آخر. يمكن تفسير ذلك على أن

 (.1، البروتوكول اإلضافي 77)املاّدة 

ة عمل املؤ   •
ّ
سّهل القوى املحتل

ُ
حيثما أمكن    - ّسسات الّتعليمّية وتضمن  في أوقات االحتالل العسكري، ت

م ولغته ودينه    -ذلك  
ّ
فاقّية  50)املادة  توفير الّتعليم من قبل أشخاص من نفس جنسّية املتعل

ّ
، من ات

 (. 4جنيف 

•   
ا
تعليما األطفال  يتلّقى  األهلّية،  الّصراعات  واألخالقي    - في  الّديني  الّتعليم  ذلك  في  مع    -بما  يتوافق 

 (. 2، البروتوكول اإلضافي 4املاّدة ة واألخالقّية لوالديهم أو أولياء أمورهم )املعتقدات الّدينيّ 

 إلى  •
ا
وهو صّك غير    2015الذي تم اعتماده في عام   اإلعالن الدولي للمدارس اآلمنة تجدر اإلشارة أيضا

 
ا
وجيهّية لحماية املدارس والجامعات من االستخدام العسكري  يتضّمنملزم قانونا

ّ
 . املبادئ الت

•  ( اآلمنة  للمدارس  الدولي  يتضّمن ( 2015اإلعالن  املدارس   الذي  لحماية  وجيهّية 
ّ
الت املبادئ 

 من  والجامعات من االستخدام العسكري 
ا
 )اعتبارا

ا
 66 (2017جوان/يونيو/حزيران    16. يوجد حاليا

افقة   على اإلعالن.  مو

أحكام قانونّية خاّصة  161عالوة على ذلك، تمتلك   انوّيةبا دولة 
ّ
االبتدائّية والث املرحلتين  في  املّجاني  عليم 

ّ
، لت

عليم في دساتيرها دولة  149وتقّر  
ّ
  42تتم حماية الجوانب املختلفة للحّق في الّتعليم في ما ال يقّل عن  .  بحّق الت

سعة لحقوق اإلنسان. وفي الواقع،  
ّ
 من ضمنها سبع من معاهدات األمم املّتحدة األساسّية الت

ا
 وإقليمّيا

ا
 دوليا

ا
صكا

ة دول العالم على معاهدة واحدة على  
ّ
التزمت كّل دولة من الّناحية القانونّية بالحّق في الّتعليم، و"صادقت كاف

وعلى الّرغم من ذلك، ال تزال هناك تحّديات   .(3، صفحة 2016أوبري و دورس ي، ) "األقل تحمي الحّق في الّتعليم

 من عام  عديدة من أجل ضمان  
ا
تعليم للجميع. اعتبارا

ّ
خمسة  كانت أقّل دولة واحدة من كل   ،2018الحّق في ال

 توفير   دول 
ا
 عن    12تضمن قانونيا

ا
 من الّتعليم املّجاني واإللزامي بسبب العراقيل الّرسمية واملؤّسسّية، فضال

ا
عاما

طبيق في   نقص املوارد. باإلضافة إلى ذلك، فإن الحّق في الّتعليم هو
ّ
، أي  دولة فقط  107حّق دستوري واجب الت

تي تتضّمن دساتيرها الوطنّية "الحّق في الّتعليم 55في 
ّ
 ."في املائة من الّدول ال

  

https://ssd.protectingeducation.org/
https://www.right-to-education.org/node/909
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/safe_schools_declaration-final.pdf
https://www.right-to-education.org/node/909
https://www.right-to-education.org/node/909
http://www.protectingeducation.org/guidelines/support
http://www.protectingeducation.org/guidelines/support
http://www.protectingeducation.org/guidelines/support
http://www.protectingeducation.org/guidelines/support
https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-right-education
https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-right-education
https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-right-education
https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-right-education
https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-right-education
https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-right-education
https://www.researchgate.net/publication/308665129_Towards_a_human_rights_framework_to_advance_the_debate_on_the_role_of_private_actors_in_education
https://www.researchgate.net/publication/308665129_Towards_a_human_rights_framework_to_advance_the_debate_on_the_role_of_private_actors_in_education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259560.nameddest=%5B%7b%22num%22%3A37%2C%22gen%22%3A0%7d%2C%7b%22name%22%3A%22XYZ%22%7d%2C54%2C450%2C0%5D
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259560.nameddest=%5B%7b%22num%22%3A37%2C%22gen%22%3A0%7d%2C%7b%22name%22%3A%22XYZ%22%7d%2C54%2C450%2C0%5D
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259560.nameddest=%5B%7b%22num%22%3A37%2C%22gen%22%3A0%7d%2C%7b%22name%22%3A%22XYZ%22%7d%2C54%2C450%2C0%5D
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259560.nameddest=%5B%7b%22num%22%3A37%2C%22gen%22%3A0%7d%2C%7b%22name%22%3A%22XYZ%22%7d%2C54%2C450%2C0%5D
https://gem-report-2017.unesco.org/en/right-to-education-map/
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: الحق في التعليم
 
 وفق القوانين واالتفاقيات الدولية في حاالت الطوارئ  سادسا

التعليم على أنها جميع الحاالت التي تدمر فيها، في غضون فترة قصيرة  تعرف"حاالت الطوارئ" التي تؤثر على        

من الزمن، ظروف الحياة املعتادة ومرافق الرعاية واملرافق التعليمية لألطفال، وبالتالي تعطيل إعمال الحق في  

ث الطبيعية.  التعليم أو تحرمهم منه أو تعيق التقدم فيه أو تأخره، سواء كان ذلك من صنع اإلنسان أو الكوار 

قد يكون سبب هذه الحاالت من بين عدة أمور أخرى، الصراعات املسلحة التي تشمل األوضاع الدولية، بما في  

ذلك االحتالل العسكري، وغير الدولية في مرحلة ما بعد الصراع، وجميع أنواع الكوارث الطبيعية ")تقرير لجنة  

 .(2008لتعليم في حاالت الطوارئ الحالة، حقوق الطفل في ل مناقشة عامة بشأن حق الطفل في ا

التعليم ويحمى للجميع في جميع األوقات، ولكن عادة ما تواجه الدولة صعوبات في       يجب أن ٌيكفل الحق في 

ضمان حقوق اإلنسان للناس وخاصة لألشخاص الذين ينتمون ملجموعات مهمشة باألصل مثل األشخاص ذوي  

دها للسلطة الذي يسببه دمار البنى التحتية أو إعادة توجيه املوارد. تسبب  اإلعاقة. وقد يكون ذلك بسبب فق

حاالت الطوارئ في جميع الحاالت زيادة احتمال انتهاك الحق في التعليم، ويكون من الضروري عندئذ أن يتحرك  

   .املجتمع الدولي من أجل تقليل اآلثار الضارة لحاالت الطوارئ وتحسينها

ق اإلنسان في جميع السياقات، فاإلنسان ال يفقد حقوقه بسبب حدوث صراع أو مجاعة أو  يطبق قانون حقو     

كارثة طبيعية، ولكن تطبق أيضا نظم مختلفة من القانون الدولي حسب طبيعة حالة الطوارئ، وفيما يخص  

الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي )أو قانون النزاعات ا القانون  ملسلحة( والقانون  التعليم هي: 

 .الدولي لالجئين والقانون الجنائي الدولي

أيضا وانظر  أدناه،  االتفاقيات  انظر  املعلومات،  من  ا )ملزيد  والصراعات  حماية  األمن  انعدام  فترات  في  لتعليم 

 شاملة عن القانون الواجب تطبيقه أثناء النزاعات وانعدام األمن(  لنظرة املسلحة: كتيب القانون الدولي

 أهمية التعليم في حاالت الطوارئ:

االستجابة   في  التعليم  في  الحق  يهمش  ما  كاملة، ولكن عادة  تمنح  أن  تجزأ ويجب  مترابطة وال  اإلنسان  حقوق 

يبقي على حياة اإلنسان، وال يجب التقليل من أهمية التعليم لهؤالء الذين    وال ينظر إليه كإجراء لحاالت الطوارئ  

مهمة   كأداة  التعليم  على  الضوء  أنفسهم  والطالب  األمور  أولياء  يسلط  ما  ودائما  الطوارئ،  بحاالت  يتأثرون 

العاطفية والجسدية ومن أجل االستمرارية. )انظر العاملية   الفيديو لالستقرار والحماية  أنتجته الشبكة  الذي 

اإلنسانية املساعدات  في  التعليم  أهمية  عن  الطوارئ  حاالت  في  التعليم  to-http://www.right-(.  لوكاالت 

wait-can%25E2%2580%2599t-education.org/resource/education 

ية التي تتعلق  يعد التعليم حق بحد ذاته، فهو يعطي املقدرة على التطور الكامل وازدهار جميع األهداف البشر 

بعد   وما  الكوارث  وقت  اإلغاثة  في  مهما  دورا  يلعب  أن  أيضا  للتعليم  ويمكن  خاص،  بشكل  الطوارئ  بحاالت 

السالم. يمكن للتعليم أن يساعد األطفال املجندين واألشخاص النازحين    لتحقيق الراميةالصراعات والجهود  

http://www.right-to-education.org/resource/protecting-education-insecurity-and-armed-conflict-international-law-handbook
http://www.right-to-education.org/resource/protecting-education-insecurity-and-armed-conflict-international-law-handbook
http://www.right-to-education.org/resource/protecting-education-insecurity-and-armed-conflict-international-law-handbook
http://www.right-to-education.org/resource/protecting-education-insecurity-and-armed-conflict-international-law-handbook
https://www.right-to-education.org/ar/node/69#section_view-default-0
https://www.right-to-education.org/ar/node/69#section_view-default-0
http://www.right-to-education.org/resource/education-can%25E2%2580%2599t-wait
http://www.right-to-education.org/resource/education-can%25E2%2580%2599t-wait
http://www.right-to-education.org/resource/education-can%25E2%2580%2599t-wait
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الطوا بحاالت  يتأثرون  الذين  واألشخاص  والالجئين  اآلثار  داخليا  تخطي  وفي  املجتمع  في  دمجهم  إعادة  في  رئ، 

 .السلبية التي تتركها حاالت الطوارئ على اإلنسان

مكن الطالب من خالل منحهم  
ُ
قد توفر املدارس مكان امن لألطفال كي يكونوا صداقات ويتعلموا ويلعبوا، حيث ت

 .صوتا ومكانا آمنا للتعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم

التعليم   ويلعب  بمعرفة حقوقهم  كما  اإلنسان لألشخاص  في مجال حقوق  التثقيف  وقائيا، حيث يسمح  دورا 

واحترام حقوق اآلخرين، كما ويلعب التعليم عن السالم واملواطنة املسؤولة دورا في تعزيز السالم واحترام اآلخرين.  

أو املنهاج املتحيز أو املحرض    عادة ما تظهر النزاعات عند إساءة استخدام التعليم، مثل التمييز العنصري املمنهج

النوعية والجهود   التعليم ذي  التركيز على توفير  بأن  التوتر. هنالك دليل  في زيادة  الكراهية والذي يساهم  على 

الحثيثة لتعليم القيم اإلنسانية املشتركة واستخدام التعليم كوسيلة فعالة في جهود بناء السالم، قد يقلل ذلك. 

املعلومات،   من  الطوارئ ملزيد  حاالت  في  التعليم  لوكاالت  العاملية  للشبكة  االلكترونية  الصفحة   INEE انظر 

Conflict Sensitive Education     أمرا التعليم  وللتطور   لبناء ضروريايعد  دائم  الرابط:     .سالم  انظر 

https://inee.org/ar/node/7306 

 قانون حقوق اإلنسان الدولي:  .1

الحق في التعليم   واتفاقية حقوق الطفل والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  كفل

وفي سياقات  التعليم  في  الحق  من  مختلفة  مجاالت  القائمة  املعاهدات  من  العديد  وتحمي  كما  بشكل خاص، 

عن التعليم  في  الحق  مشروع  )انظر صفحة  الناس  من  مختلفة  ولفئات  مختلفة  أماكن  وفي  القانون   مختلفة 

 (.الدولي

  

هنالك جوانب معينة من الحق في التعليم غير قابلة لالنتقاص، وهذا يعني أن الدول ملزمة بإحقاق االلتزامات  

ضمان حق الوصول إلى املؤسسات والبرامج  وهذا يشمل    األساسية الدنيا للحق في التعليم تحت أي ظرف كان،

ومع ذلك، قد تتأثر قدرة الدول على   التعليمية العامة على أساس متكافئ، والتعليم االبتدائي اإللزامي واملجاني،

وفي هذه الحاالت، قد تستطيع الجهات الفاعلة األخرى )مثل األمم   ضمان الحق في التعليم أثناء حاالت الطوارئ،

 .نظمات غير الحكومية والدول األخرى، الخ( تقديم املساعدة في إعمال الحق في التعليم أو تيسيرهاملتحدة وامل

 القانون اإلنساني الدولي:  .2

ة على الصراعات املسلحة من خالل تنظيم تصرفات الدول  يسعى القانون اإلنساني الدولي للحد من اآلثار املترتب

 .األعضاء

،  من بين عدة أمور أخرى  املسلحة عادة آثار مدمرة على التعليم، حيث بينت األمثلة التي تتضمن،للصراعات  

هجمات على املعلمين والطالب واملدارس وتعريضهم للخطر وزيادة خطر التلقين والتمييز العنصري الذي تمارسه  

https://inee.org/ar/node/7306
https://inee.org/ar/node/7306
https://inee.org/ar/node/7306
https://www.right-to-education.org/ar/node/69#section_view-default-1
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ICESCR_1966_en.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRC_1989.pdf
http://www.right-to-education.org/page/international-law
http://www.right-to-education.org/page/international-law
https://www.right-to-education.org/ar/node/69#section_view-default-2
https://www.right-to-education.org/ar/node/69#section_view-default-2
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للممارسات  أ كبير  وانتشار  املوارد  وفرة  تراجع  بينت  االحتالل،  مثل  املسلح  الصراع  األطفال  طراف  عمل  مثل 

   .وتجنيدهم والعنف املبني على النوع االجتماعي

الحق في التعليم، وتتضمن االلتزامات األساسية   ة جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية اتفاقي كفل القانون الدولي في

 ما يلي: 

حماية املدنيين واألعيان التي تتضمن املدارس واملعلمين والطالب، وأشير إلى ذلك في "مبدأ التمييز"،   .1

وهو أن هنالك فرق جوهري بين السكان املدنيين والعسكريين وبين األهداف املدنية والعسكرية، حيث  

ملستشفيات كقواعد  توجه العمليات ضد األهداف العسكرية دون غيرها. )ال يجوز أبدا أن استخدام ا

من البروتوكول اإلضافي   51و  48عسكرية، ولكن قد تستخدم بعض املدارس في ظروف معينة.( )املواد  

 .من البروتوكول الثاني( 13األول؛ واملادة 

الذين تيتموا أو افترقوا عن   .2 العمر  يتضمن    عائالتهم، وهذاحماية األطفال دون الخامسة عشرة من 

 من اتفاقية جنيف الرابعة(  24شخاص دون سن الخامسة عشرة )املادة  توفير التعليم لجميع األ

وتمنح   على الدولة الحاجزة أن تكفل تعليم األطفال والشباب، سواء داخل أماكن االعتقال أو خارجها.  .3

دراسة   عمل  أو  دراستهم  ملواصلة  املمكنة  التسهيالت  جميع  واملشاركةللمعتقلين  بالتمارين    جديدة 

 . من اتفاقية جنيف الرابعة( 94راك في الرياضة واأللعاب في الهواء الطلق )املادة البدنية واالشت 

الحماية الخاصة لألطفال، وهذا يشمل التزام أطراف النزاع بتوفير الرعاية واملساعدة الالزمة لألطفال،   .4

من    77سواء بسبب سنهم أو ألي سبب آخر، حيث يمكن أن يفسر هذا ليشمل التعليم املناسب )املادة  

 البرتوكول اإلضافي األول(. 

تكفل دولة االحتالل، حسن تشغيل املنشآت املخصصة لرعاية األطفال وتعليمهم على أن يكون ذلك  .5

 من اتفاقية جنيف الرابعة(.  50كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم )املادة 

    في حال النزاعات املدنية، يجب أن يتلقى األطفال التعليم, .6
ا
بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقا

 من البروتوكول اإلضافي الثاني(. 4لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم )املادة 

 القانون الدولي لالجئين:  .3

على الرغم من أن قانون الالجئين يتداخل إلى حد كبير مع قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدوليين، إال  

  .أن هنالك نظام خاص شامل يحمي الوضع الفريد لالجئين وحقوقهم

على كل من وجد "... وبسبب خوف له ما يبرره   لالتفاقية الخاصة بوضع الالجئين يطلق مصطلح "الجئ"، وفقا 

فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية،    إلىمن التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه  

http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
https://www.right-to-education.org/ar/node/69#section_view-default-3
https://www.right-to-education.org/ar/node/69#section_view-default-3
http://www.unhcr-arabic.org/4f44a8f16.html
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ي يحمل جنسيتها، وال يستطيع أو ال يرغب بحماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من ال  خارج البالد الت

 ."جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة وال يستطيع أو ال يرغب بسبب ذلك الخوف، في العودة إلى ذلك البلد

  

املادة   الالجئين من  22وتنص  بوضع  الخاصة  املعاملة  االتفاقية  نفس  الالجئين  املتعاقدة  الدول  تمنح  أن  على 

  .املمنوحة ملواطنيها فيما يخص التعليم االبتدائي وأفضل رعاية ممكنة فيما يخص فروع التعليم األخرى 

  

الذين يعبرون الحدود الوطنية ألسباب أخرى غير خوف له ما يبرره    أن "ملصطلح "الجئ ريف املحدوديعني التع

من التعرض لالضطهاد )مثل الكوارث الطبيعية واملجاعات، وآثار تغير املناخ، والحرمان االجتماعي واالقتصادي(  

ماية القانون الدولي لحقوق اإلنسان،  تقع هذه الفئة من النازحين تحت ح ال يتمتعون بحماية قانون الالجئين،

النتهاكات   بشكل خاص  يجعلهم عرضة  مما  الخاص،  لوضعهم  تتطرق  قانونية محددة  توجد صكوك  ال  ولكن 

 .حقوق اإلنسان بما في ذلك حقهم في التعليم

  

األشخاص النازحين داخليا من ديارهم بسبب حاالت الطوارئ، شأنهم شأن الالجئين. والفرق هنا    ار فر    :مالحظة

ليس هناك اتفاقية للنازحين داخليا مثل   هو أن النازحين لم يعبروا الحدود الوطنية وظلوا تحت حماية دولتهم،

لعام   الالجئين  يوجد  1951اتفاقية  ولكن  الدولي،  املستوى  توجيهية  على  اإلقليمي،   ،مبادئ  املستوى  على  أما 

على الدول األطراف  " :لحماية ومساعدة النازحين داخليا، على ما يلي  2009فتنص اتفاقية االتحاد األفريقي لعام  

داخليا املساعدة اإلنسانية الكافية ألقص ى حد ممكن وبأسرع وقت ممكن، والتي    أن توفر لألشخاص النازحين 

 .( )ب((2) 9يجب أن تشمل )...( التعليم )...(" )املادة 

 .املهاجرين والالجئين والنازحين داخليا ملزيد من املعلومات، راجع صفحة مشروع الحق في التعليم عن 

http://www.right-to-education.org/issue-page/marginalised-groups/migrants-refugees-and-

internally-displaced-persons 

 الجنائي الدولي: القانون  .4

تتضمن   .1 والتي  الدولية،  الجنايات  عن  الفردية  املسؤولية  مبدأ  على  الدولي  الجنائي  القانون  ُبني 

  .جرائم الحرب والجرائم بحق اإلنسانية وجرائم العدوان واإلبادة الجماعية

الصروح التعليمية  ال يحمي القانون الجنائي الدولي التعليم بحد ذاته، ولكن قد يعتبر استهداف   .2

( من نظام روما األساس ي ملحكمة الجنايات 2( )ب( )2)8( و  4( )أ( )2)   8وتدميرها جريمة حرب )املواد  

   الدولية(

الجنائي الدولي غير مكتمل وغير متمرس فيما يتعلق بالتعليم، ولكن هنالك مجال   .3 القانون  يعد 

    :لحماية التعليم بطريقتين وهما

http://www.unhcr-arabic.org/4d11b3026.html
http://www.right-to-education.org/resource/guiding-principles-internal-displacement
http://www.right-to-education.org/issue-page/marginalised-groups/migrants-refugees-and-internally-displaced-persons
http://www.right-to-education.org/issue-page/marginalised-groups/migrants-refugees-and-internally-displaced-persons
http://www.right-to-education.org/issue-page/marginalised-groups/migrants-refugees-and-internally-displaced-persons
http://www.right-to-education.org/issue-page/marginalised-groups/migrants-refugees-and-internally-displaced-persons
http://www.right-to-education.org/issue-page/marginalised-groups/migrants-refugees-and-internally-displaced-persons
https://www.right-to-education.org/ar/node/69#section_view-default-4
https://www.right-to-education.org/ar/node/69#section_view-default-4
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ات معينة عمدا من التعليم وإذا تم استيفاء معايير أخرى، فإنه قد يعتبر  أوال، إذا حرمت فئ ▪

  7( )ح( و  1)  7اضطهاد، األمر الذي يعتبره نظام روما األساس ي جريمة ضد اإلنسانية )املادة  

 .( )ز((2)

والدروس   ▪ املدرسية  والكتب  املناهج  مثل  التعليمي  املحتوى  استخدام  يعتبر  قد  ثانيا، 

 .( )ه((3) 25ادة الجماعية، جريمة دولية )املادة للتحريض على اإلب

انعدام األمن والنزاع املسلح: كتيب القانون  حماية التعليم في   من  5.3و    3.3ملزيد من املعلومات، انظر األقسام   

 .الدولي

 

 صكوك دولية:  .5

 "قانون الصراع املسلح" أو "القانون اإلنساني الدولي "

 ( 125و 72و  38و 19)املواد  1949اتفاقية جينيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب،  •

 ( 108و  94و  50و  24)املواد  1949، اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص املدنيين في وقت الحرب •

)البروتوكول األول(البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات   • ،  الدولية املسلحة 

 ( 78و   77و  52 51و  48)املواد  1977

الثاني(،    البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف املتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة غير الدولية )البروتوكول  •

 ( 13و  4)املادتان  1977

 (40و  38و  7)املواد  القانون الدولي اإلنساني العرفي •

 :تشير بعض من صكوك حقوق اإلنسان تحديدا إلى القانون اإلنساني الدولي  

 ( 38)املادة  1989اتفاقية حقوق الطفل،  •

 ( 23و  22( )املادتان 1990) امليثاق األفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل  •

 :القانون الجنائي الدولي   .6

( )ب( 2) 8( و 4( )أ( )2) 8( )ز(( و 2) 7( )ح( و 1)  7)املواد  1998، نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية •

 ( )ه(( 3) 25( و 2)

 التعليم في حاالت الطوارئ  - صكوك دولية  ملزيد من املعلومات، راجع  

 .هنا للصكوك الدولية املتعلقة بالحق في التعليم، اضغط

http://www.right-to-education.org/resource/protecting-education-insecurity-and-armed-conflict-international-law-handbook
http://www.right-to-education.org/resource/protecting-education-insecurity-and-armed-conflict-international-law-handbook
http://www.right-to-education.org/resource/protecting-education-insecurity-and-armed-conflict-international-law-handbook
http://www.right-to-education.org/resource/protecting-education-insecurity-and-armed-conflict-international-law-handbook
https://www.right-to-education.org/ar/node/69#section_view-default-5
https://www.right-to-education.org/ar/node/69#section_view-default-5
https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/conv_iii_geneva_1949.pdf
https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/conv_iii_geneva_1949.pdf
https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/conv_iii_geneva_1949.pdf
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
http://www.right-to-education.org/resource/convention-rights-child
http://www.right-to-education.org/resource/convention-rights-child
http://www.right-to-education.org/resource/convention-rights-child
http://www.achpr.org/ar/instruments/child/
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/RomeStatuteAra.pdf
http://www.right-to-education.org/resource/international-instruments-education-emergencies
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Right_to_Education_2014.pdf
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 .هنا للصكوك الدولية املتعلقة بالالجئين والنازحين، اضغط

 .هنا للصكوك الدولية املتعلقة بتجنيد األطفال، اضغط

 :عليم دولية للحق في الت إعالنات .7

هناك أيضا صكوك"غير ملزمة قانونا" إلى جانب الصكوك "امللزمة قانونا" املذكورة أعاله، والتي تحمي الحق في  

 التعليم في حاالت الطوارئ: 

للمدارس   • العاملي  )اإلعالن  من  2015اآلمنة  والجامعات  املدارس  لحماية  التوجيهية  املبادئ  يتضمن  والذي   )

 (. 2015/11/11حاليا )بتاريخ  موافقة على اإلعالن  51 حيث أن هناك العسكري،االستخدام  

  

http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Migrants_Refugees_IDPs_2014.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Minimum_Age_Military_Recruitement_2014.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Minimum_Age_Military_Recruitement_2014.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Minimum_Age_Military_Recruitement_2014.pdf
https://www.right-to-education.org/ar/node/69#section_view-default-6
https://www.right-to-education.org/ar/node/69#section_view-default-6
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 : املحور الثاني

 الحق في تمويل التعليم

 

من أجل بناء املدارس وإعطاء املعلمين أجورهم وتوفير   يتطلب إعمال الحق في التعليم تمويل   

 .املواد التعليمية، الخ

على      أن  الدولي  القانون  أجل  ينص  من  املتوفرة  مواردها  أقص ى  باستخدام  االلتزام  الدول 

، وفي حال كانت موارد الدول محدودة، تلتزم الدول بإيالء االعتبار األول  إعمال الحق في التعليم

لاللتزامات املباشرة مثل تقديم التعليم األساس ي وضمان التعليم للجميع دون تمييز، كما وتلتزم  

ثانوي املجاني والتعليم العالي وكذلك التحسين املستمر لجودة التعليم، الدولة بتوفير التعليم ال

وهذا يعني أن تتخذ الدول خطوات مباشرة وبناءة من أجل اإلعمال الكامل للحق في التعليم، وال 

 .يجب أن تأخذ إجراءات هدامة

التعليم من أجل إعمال  يجب على الدول ضمان بأن يخصص جزء كبير من امليزانية لتمويل  و       

ئ من أجل ضمان التعليم للجميع  الحق في التعليم بفاعلية، وان
ُ
تستخدم األموال بفاعلية وتكاف

التمييز وعدم  مثل .واالنتصاف  الدولية،  اإلعالنات  جومتين   تنص  بأن   2011بيان 

% على األقل من  20% من الناتج القومي اإلجمالي و/أو  6تخصيص ما ال يقل عن   الدول  على

للتعليم العام  امليزانية   من اإلنفاق  الدول  بعض  تضمن  عادل.  تعليم  على  الجميع  أجل حصول 

 .واندونيسياالوطنية للتعليم في دساتيرها أو تشريعاتها، مثل البرازيل وكوستاريكا 

 اإليرادات املحلية:تمويل التعليم من  .1

ولكن ال    يمول التعليم بشكل أساس ي من اإليرادات املحلية التي تجمع من الضرائب الوطنية،

الضريبية   السياسات  لدر دخل كاف،تكفي  املدني حمالت من    املحلية  تطلق مؤسسات املجتمع 

 ActionAid Global Tax مثل حملة أكشن إيد العاملية عن قوة الضرائب  أجل نظام ضريبي عادل،

 Power Campaignللتعليم العاملية  الحملة   A Taxing Business: Financingوإصدارات 

 .education for all through domestic resources(  فرض الضرائب على األعمال: تمويل التعليم

  (.املحلية من خالل اإليرادات 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001919/191931a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001919/191931a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001919/191931a.pdf
https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-0
https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-0
http://www.actionaid.org/tax-power
http://www.actionaid.org/tax-power
http://www.right-to-education.org/resource/taxing-business-financing-education-all-through-domestic-resources
http://www.right-to-education.org/resource/taxing-business-financing-education-all-through-domestic-resources
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قد تكون هنالك مخاوف بشأن سياسات االقتصاد الكلي التي تنتهج وما إذا كانت هذه السياسات  

سقف   حيث فرض صندوق النقد الدولي، لسنوات عديدة، تسهل االستثمار في التعليم أو تعرقله،

الذي   األمر  القروض،  التفاقيات  الدخل، كشرط  منخفضة  البلدان  في  العام  القطاع  منع  أجور 

االستثمار في رواتب املعلمين، واستمر هذا األمر حتى أقنعت البحوث والحمالت املشتركة صندوق  

الشروط هذه  بإزالة  الدولي  مواجهة   .النقد  عن  إيد  أكشن  تقرير  انظر  مثال،  على  لالطالع 

املعلمين وحال  األجور  فاتورة  وسقف  الدولي  النقد  صندوق   Confronting the التناقضات: 

contradictions: the IMF, wage bill caps and the case for teachers 

 في تمويل التعليم:   مساهمات املعونة الدولية .2

عندما ال تكفي اإليرادات املحلية وحدها، يجب على املجتمع الدولي أن يساهم بمساعدات )العهد  

املادة   بالحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية،  الخاص  الطفل،  4الدولي  ، واتفاقية حقوق 

يتم ذلك بطريقة منسقة وليس من خالل مشاريع  (، حيث  28.3و    4املادة   أن  الضروري  أنه من 

)تتكون   هو الشراكة العاملية من أجل التعليممجزأة، وبناء على أفضل مثال عن التمويل املشترك، و 

وحكومات البلدان النامية واملجتمع املدني    من حكومات مانحة ووكاالت تنمية متعددة األطراف،

ذات مصداقية   للحكومات وخطط  ودعم  منسق  تمويل  توفر  والتي  املعنية(  الجهات  من  وغيرها 

النامية البلدان  في  التعليم  في  .لقطاع  الحق  إلنفاذ  مشتركة  مسؤولية  هناك  أن  من  الرغم  على 

الوقت الحاضر بين املانحين للحد من دعم  التعليم في جميع أنحاء العالم، إال أن هنالك توجه في  

 .مساعداتهم للتعليم األساس ي

 : ضآلة اإلرادة السياسية والفساد .3

تمويل الكافي للتعليم على الرغم من وجود أزمة مالية عاملية، ما يزال السبب الرئيس ي في إعاقة ال

ويعد الفساد هو العائق الرئيس ي في إعمال الحق في التعليم. ملزيد من   هو ضعف اإلرادة السياسية،

 : parency InternationalTransاملعلومات، انظر املوقع االلكتروني لالتحاد العاملي ضد الفساد

 لتمويل التعليم:  االستثمار في األعمال التجارية .4

      
ا
على األزمة املالية في قطاع التعليم، دعت بعض الجهات املعنية من أجل املزيد من االستثمار    ردا

ولكن، وكما جاء على لسان مقرر األمم املتحدة الخاص املعني  في األعمال التجارية في سوق التعليم،

التعليم في  العام في  يعد مفهوم التعليم بوصفه منفعة عامة مهم في تعزيز االستثمار  " :بالحق 

حيث أنه يوفر األساس لتنظيم عمل من يوفر التعليم الخاص بحيث ال يتم التضحية   ... التعليم

 ."باملصلحة االجتماعية في التعليم من أجل الربح الخاص

http://www.right-to-education.org/resource/confronting-contradictions-imf-wage-bill-caps-and-case-teachers
http://www.right-to-education.org/resource/confronting-contradictions-imf-wage-bill-caps-and-case-teachers
https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-1
https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-1
http://www.globalpartnership.org/
https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-2
https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-2
http://www.transparency.org/topic/detail/education
https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-3
https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-3
https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-4
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 رصد ميزانية التعليم:  .5

من الضروري تقييم امليزانية الوطنية التي وضعت ووزعت وأنفقت على التعليم عند رصد        

وذلك من اجل تحديد إذا ما كانت الدول قد بذلت   إعمال الحق في التعليم على املستوى الوطني

 .أقص ى ما بوسعها من اجل إنفاذ الحق في التعليم

 : حاالت الطوارئ: الحقوق وااللتزاماتمشاركة القطاع الخاص في التعليم في   .6

من   ▪ للمزيد  دعوات  إلى  للجميع  والعادل  الشامل  التعليم  تأمين  إلى  الرامية  الجهود  دفعت 

املشاركة من جانب القطاع الخاص، والتأكيد على أن الشركات واملؤسسات قادرة على لعب  

 .التنمية املستدامةأدوار كبيرة كشركاء في تحقيق الهدف الرابع من أهداف 

عاجلة،   ▪ استجابات  إلى  والحاجة  العام  التمويل  في  النقص  ضوء  وفي  األخيرة،  السنوات  في 

أصبحت الجهات الفاعلة الخاصة تشارك بشكل متزايد في مختلف جوانب البرمجة التعليمية  

بين   من أجل التعليم في حاالت الطوارئ. غير أن هذه التدابير يمكن أن تؤدي إلى حدوث توتر

مشاركة القطاع الخاص واالستجابة اإلنسانية في مجال التعليم، األمر الذي يحتاج إلى معالجة  

هذا   بعض  املوجز  هذا  ويستكشف  واالهتمام.  واملناصرة  التنسيق  من  ا  مزيدا بدوره  ويتطلب 

العام اآلمن واملنصف والجيد لجميع األطفال   للتعليم  التوتر ويقدم توصيات لدعم األولوية 

 .شباب املتضررين من األزماتوال

تدعم الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ حق كل شاب في التعليم وتعترف   ▪

واملواثيق   واألطر  اإلعالنات   مع 
ا
تمشيا التعليم،  عن  املسؤولة  الرئيسية  الجهة  هي  الدولة  بأن 

طار حول املواثيق القانونية التي القانونية الدولية التي تؤكد الحق في التعليم وتحميه )انظر اإل 

 .تحمي الحق في التعليم(

ملزيد من املعلومات حول طريقة تحليل قضايا تمويل التعليم انظر دليل أكشن أيد / الحملة   ▪

( 3)الفصل  : Education Rights. A guide for practitioners and activists  العاملية للتعليم

Reading the books: Governments’ budgets and the right to  IHRIP / IBP ودليل

education 

 للحق في التعليم وتمويله: صكوك  .7

 (14و  13و  2)املواد  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام   •

https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-4
https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-4
http://www.right-to-education.org/resource/education-rights-guide-practitioners-and-activists
http://www.right-to-education.org/resource/reading-books-governments%25E2%2580%2599-budgets-and-right-education
http://www.right-to-education.org/resource/reading-books-governments%25E2%2580%2599-budgets-and-right-education
https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-5
https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-5
https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-5
https://www.right-to-education.org/ar/node/59#section_view-default-5
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf
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 60، 56، 54، 53، 51، 44، 43، 1، الفقرات 13التعليق العام رقم 

 9، 3، الفقرات 11ق العام رقم التعلي

 ( 2.1بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف )املادة  3التعليق العام رقم 

 ( 28.3و  4)املواد  1989، اتفاقية حقوق الطفل •

 ( 10)املادة  1966، يونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع املعلمينتوصية ال •

جاكرتا   • من   2005إعالن  كحق  األساس ي  التعليم  في  بالحق  املعني  الدولي  املؤتمر  في  اعتمد  الذي 

 اإلنسان األساسية واإلطار القانوني لتمويله )الفقرة الرابعة( حقوق 

والذي اعتمد خالل االجتماع العاشر للفريق الرفيع املستوى املعني بالتعليم   2011،  بيان جومتيين •

 ( 6للجميع )الفقرة 

 2011تمويل الشراكة العاملية من أجل التعليم،  •

، الذي اعتمدته الجمعية العامة  اإلستراتيجية اإلنمائية الدولية لعقد األمم املتحدة اإلنمائي الثاني •

 ( 43)الفقرة  1970لألمم املتحدة عام 

 تمويل التعليم  –صكوك دولية   لتفاصيل أكثر، انظر

https://inee.org/ar/collections/right%20to%20education 

  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f10&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f10&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f10&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f4&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f4&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4758&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4758&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4758&Lang=ar
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/conventionenfants.pdf
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13084&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13084&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13084&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001453/145333eo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001453/145333eo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001453/145333eo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001919/191931a.pdf
http://www.globalpartnership.org/content/pledges-global-partnership-education
http://www.globalpartnership.org/content/pledges-global-partnership-education
http://www.globalpartnership.org/content/pledges-global-partnership-education
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/346/27/IMG/NR034627.pdf?OpenElement
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_International_Instruments_Financing_Education_0.pdf
https://inee.org/ar/collections/right%20to%20education
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 املوقعة عليها الجمهورية اليمنية:االتفاقيات املحور الثالث: 

 أوأل: الحق في التعليم في صكوك األمم املتحدة املصادقة عليها اليمن

 م
أسم  

 االتفاقية

دخول االتفاقية  

 حيز التنفيذ 

 املواد التي تحدثت عن الحق في التعليم

1 

اإلعالن 

العاملي 

لحقوق 

  اإلنسان

1948 

 م 10/2/1948

ا،  1)  (فقرة26)املادةنصت  ➢
 
ان ر التعليُم مجَّ

َّ
ّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن ُيوف (« أن لكل 

ا. ويكون التعليُم  على األقل في مرحلتيه االبتدائية واألسا سية. ويكون التعليُم االبتدائيُّ إلزاميًّ

ا لكفاءتهم. ا للجميع تبع  ا للعموم. ويكون التعليُم العالي ُمتاح  ي واملنهي متاح  ّ  الفن 

2 

العهد الدولي 

الخاص 

بالحقوق  

االقتصادية  

واالجتماعية  

 والثقافية

1966 

 م 1966/ 16/2أ: 

د.ح.ت: 

 م 1976/ 23/3

 وهيتقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم.  :  (1)  (فقرة13)املادة ▪

والحس   اإلنسانية  للشخصية  الكامل  اإلنماء  إلى  والتعليم  التربية  توجيه  على وجوب  متفقة 

بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية. وهي متفقة كذلك على وجوب  

والتعليم   التربية  وتوثيق  استهداف  في مجتمع حر،  نافع  تمكين كل شخص من اإلسهام بدور 

أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم ومختلف الفئات الساللية أو اإلثنية أو 

 .الدينية، ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم املتحدة من أجل صيانة السلم

على النحو التالي: وتقر الدول األطراف    (« التي يمكن اقتباسها2) ( فقرة13)وكذلك في »املادة ▪

 :في هذا العهد بأن ضمان املمارسة التامة لهذا الحق يتطلب

ا للجميع . أ
 
ا وإتاحته مجان  .جعل التعليم االبتدائي إلزامي 

تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني واملنهي، وجعله   .ب

ا للجميع  ا بمجانية التعليممتاح   .بكافة الوسائل املناسبة وال سيما باألخذ تدريجي 

الوسائل  .ج بكافة  للكفاءة،  ا  تبع  املساواة،  قدم  على  للجميع  ا  متاح  العالي  التعليم  جعل 

ا بمجانية التعليم  .املناسبة، وال سيما باألخذ تدريجي 

ل األشخاص الذين لم  تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أج .د

 .يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة االبتدائية

واف  .ه منح  نظام  وإنشاء  املستويات،  جميع  على  مدرسية  شبكة  إنماء  على  بنشاط  العمل 

  .بالغرض، ومواصلة تحسين األوضاع املادية للعاملين في التدريس

ي هذا العهد، لم تكن « من نفس العهد فتنص على تتعهد كل دولة طرف ف(14)أما في »املادة ▪

ا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم االبتدائي في بلدها  
 
بعد وهي تصبح طرف

ذاته أو في أقاليم أخرى تحت واليتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل  

الل عدد معقول  مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي ملبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خ

 من السنين يحدد في الخطة. 
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 م
أسم  

 االتفاقية

دخول االتفاقية  

 حيز التنفيذ 

 املواد التي تحدثت عن الحق في التعليم

3 

العهد الدولي 

الخاص 

بالحقوق  

املدنية 

 والسياسية

 م 1966/ 16/2أ: 

د.ح.ت: 

 م 1976/ 23/3

املدنية   بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  في  يضمن  والدين  والوجدان  الفكر  حرية  والسياسية 

(، ويقر بحرية اآلباء لضمان التعليم الديني واألخالقي ألوالدهم وفقا لقناعاتهم  18التدريس في )املادة  

 .الخاصة

4 

االتفاقية 

الدولية 

ء على  للقضا

جميع أشكال 

التمييز  

 العنصري 

1965 

 م 12/12/1965أ: 

 م 4/1/1969د.ح.ت 

أو  5وتكفل )املادة   اللون أو األصل القومي  أو  التعليم للجميع، دون تمييز بسبب العرق  ( الحق في 

العنصري ( الدول على اتخاذ تدابير ملكافحة التحيز الذي يؤدي إلى التمييز  7اإلثني، وتشجع )املادة  

أو   التربية والتعليم، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين األمم والجماعات العرقية  في مجال 

 اإلثنية. 

5 

اتفاقية 

القضاء على 

جميع أشكال 

التمييز ضد  

 املرأة 

 م 1979/ 18/2أ: 

 م 3/9/1981د.ح.ت 

( حقهن في التعليم، وتعزز املساواة بين الجنسين ومنح كل امرأة حقوق متساوية 10وتكفل )املادة  

رجل في مجال التعليم، من مرحلة ما قبل املدرسة إلى التعليم العالي التقني، وهذا يعني ي  مثل ال

أو غيرها من   التعليمية  واملنح  واملنهي،  الوظيفي  التوجيه  في  والفرص  التعليم  إلى  الوصول  إمكانية 

القضاء على  املنح الدراسية وبرامج التعليم املتواصل )تعليم الكبار( ومحو األمية، وتنص أيضا على  

أي مفهوم نمطي للنوع االجتماعي عن أدوار الرجال والنساء على جميع املستويات وفي جميع أشكال  

 التعليم.

6 

اتفاقية 

حقوق 

 الطفل

 م 20/11/1989أ: 

 م 2/9/1990د.ح.ت: 

على التالي: تعترف الدول األطراف بحق   1989(« من اتفاقية حقوق الطفل  1)   28تنص »املادة   ➢

ا لإلعمال الكام
 
ا وعلى أساس تكافؤ الفرص،  الطفل في التعليم، وتحقيق ل لهذا الحق تدريجي 

 :تقوم بوجه خاص بما يلي

ا للجميع . أ
 
ا مجان ا ومتاح   .جعل التعليم االبتدائي إلزامي 

وإتاحتها   .ب وتوفيرها  املنهي،  أو  العام  سواء  الثانوي،  التعليم  أشكال  شتى  تطوير  تشجيع 

التعليم وتقديم املساعدة  لجميع األطفال، واتخاذ التدابير املناسبة مثل إدخال مجانية

 .املالية عند الحاجة إليها

ا للجميع على أساس القدرات .ج  .جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل املناسبة، متاح 

وفي  .د األطفال  لجميع  متوفرة  واملهنية  التربوية  اإلرشادية  واملبادئ  املعلومات  جعل 

 .متناولهم

 .املدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور املنتظم في  .ه

(: تحدد أهداف التعليم وتعترف بحرية اآلباء في اختيار نوع التعليم الذي يريدونه 29واملادة ) ➢

وضعتها   التي  الدنيا  للمعايير  وفقا  وإدارتها  التعليمية  املؤسسات  إنشاء  في  والحرية  ألبنائهم 

 الدولة. 
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 م
أسم  

 االتفاقية

دخول االتفاقية  

 حيز التنفيذ 

 املواد التي تحدثت عن الحق في التعليم

7 

اتفاقية عام 

م  1951

الخاصة 

بوضع 

 الالجئين

 1951/ 28/7أ: 

 1954/ 22/4د.ح.ت: 

من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين على أن تمنح الدول املتعاقدة الالجئين   (: 22)وتنص املادة

أفضل رعاية ممكنة فيما يخص  نفس املعاملة املم نوحة ملواطنيها فيما يخص التعليم االبتدائي و

 فروع التعليم األخرى. 

8 

البروتوكول  

االختياري  

التفاقية 

حقوق 

األشخاص  

ذوي اإلعاقة  

2006 

م الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم.  1)  24في »املادة  ➢ 
ّ
(« فتنص على تسل

ا  وإلعمال هذا   ا تعليمي  الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول األطراف نظام 

ا مدى الحياة ا على جميع املستويات وتعلم   .جامع 

(« فتنص على "تحرص الدول األطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما  2)  24أما »املادة   ➢

 :يلي

العام على أساس اإلعاقة،   عدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من النظام التعليمي  . أ

وعدم استبعاد األطفال ذوي اإلعاقة من التعليم االبتدائي أو الثانوي املجاني واإللزامي 

 .على أساس اإلعاقة 

والثانوي،   .ب االبتدائي  املجاني  التعليم  تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول على 

 .ت التي يعيشون فيهاالجيد والجامع، على قدم املساواة مع اآلخرين في املجتمعا

 .مراعاة االحتياجات الفردية بصورة معقولة .ج

حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الدعم الالزم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير  .د

 .حصولهم على تعليم فعال

في بيئات تسمح بتحقيق أقص ى قدر من النمو األكاديمي   .ه توفير تدابير دعم فردية فعالة 

 .ع هدف اإلدماج الكاملواالجتماعي، وتتفق م

(« تنص على التالي: تمكن الدول األشخاص ذوي اإلعاقة من تعلم 3)  24في حين أن »املادة   ➢

مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية االجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على  

الغا لهذه  ا 
 
وتحقيق املجتمع.  في  أعضاء  بوصفهم  آخرين  مع  املساواة  الدول  قدم  تتخذ  ية، 

 :األطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي

االتصال   . أ وأشكال  ووسائل  وطرق  البديلة،  الكتابة  وأنواع  برايل  طريقة  تعلم  تيسير 

 .املعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق األقران

 .الُصمتيسير تعلم لغة اإلشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة  .ب

منهم،  .ج األطفال  وخاصة  املكفوفين،  الُصم  أو  والُصم  للمكفوفين  التعليم  توفير  كفالة 

بأنسب اللغات وطرق ووسائل االتصال لألشخاص املعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق 

  .أقص ى قدر من النمو األكاديمي واالجتماعي

ا إلعمال هذا الحق، تتخذ الدول 4)  24و »املادة   ➢
 
(« من نفس االتفاقية فتنص على وجود ضمان

لغة  يتقنون  إعاقة  ذوو  مدرسون  فيهم  بمن  مدرسين،  لتوظيف  املناسبة  التدابير  األطراف 

مستويات   جميع  في  العاملين  واملوظفين  األخصائيين  ولتدريب  برايل،  طريقة  و/أو  اإلشارة 
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 م
أسم  

 االتفاقية

دخول االتفاقية  

 حيز التنفيذ 

 املواد التي تحدثت عن الحق في التعليم

باإلعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال االتصال    التعليم. ويشمل التوعية  التدريب  هذا 

  .املعززة والبديلة املناسبة، والتقنيات واملواد التعليمية ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة

 »املادة   ➢
 
(« تنص تكفل الدول األطراف إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة 5)  24وأخيرا

ب املنهي وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم على التعليم العالي والتدري

التيسيرية   الترتيبات  توفير  األطراف  الدول  تكفل  الغاية،  لهذه  ا 
 
وتحقيق آخرين.  مع  املساواة 

 املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 ثانيا: الحق في التعليم في صكوك منظمة العمل الدولية املوقعة عليها اليمن 

 االتفاقية أسم  م

دخول  

االتفاقية حيز 

 التنفيذ 

 املواد التي تحدثت عن الحق في التعليم

1 

(  138االتفاقية رقم ) 

بشان الحد األدنى  

لسن 

..  )العمل( االستخدام

)منظمة العمل 

 (الدولية

 م 1973أ: 

د.ح.ت: 

 م 1976/ 19/6

 لحماية األطفال من العمل.  138تسعى اتفاقية منظمة العمل الدولية األساسية رقم 

املادة   . أ التعليم    2تحدد  إتمام  سن  من  أقل  يكون  ال  والذي  العمل  لسن  األدنى  الحد 

 اإللزامي.  

على أن هذه االتفاقية ال تنطبق على العمل الذي يؤديه األطفال والشباب    6وتنص املادة   .ب

 .في مدارس التعليم املنهي والتقني، ولكنها تحديد شروط لهذا النوع من العمل

2 

(  182االتفاقية رقم ) 

بشأن خطر سوء  

أشكال عمل األطفال 

)منظمة العمل 

 الدولية(

 م 1999أ: 

د.ح.ت : لم 

 تدخل

تتطلب اتفاقية منظمة العمل األساسية هذه من الدول أن تضمن الحصول على التعليم  

ريب املنهي املناسب لجميع األطفال املنتشلين من أسوأ أشكال عمل األساس ي املجاني، والتد

 األطفال إن أمكن. 

 

: الحق في التعليم في القانون الدولي اإلنساني املوقعة عليه 
 
 اليمن:   ا ثالثا

 االتفاقية أسم  م
دخول االتفاقية حيز  

 التنفيذ 

 املواد التي تحدثت عن الحق في التعليم

1 

 (4)اتفاقية جنيف

بشأن حماية  

األشخاص  

املدنيين في وقت 

 الحرب

 م 1949/ 12/8أ: 

 م 21/10/1955د.ح.ت: 

➢ ( توفير (:  24املادة  يشمل  وذلك  أسرهم،  عن  املنفصلين  واألطفال  األيتام  حماية 

عليم لجم
ّ
 يع من هم في سّن الخامسة عشرة فما دونها من الفئات العمرّية الت

ة عمل املؤّسسات (:  50املادة ) ➢
ّ
سّهل القوى املحتل

ُ
في أوقات االحتالل العسكري، ت

عليمّية وتضمن  
ّ
عليم من قبل أشخاص من نفس   -حيثما أمكن ذلك    -الت

ّ
توفير الت

م ولغته ودينه
ّ
 .جنسّية املتعل
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 االتفاقية أسم  م
دخول االتفاقية حيز  

 التنفيذ 

 املواد التي تحدثت عن الحق في التعليم

حتجاز املدنّيين، يجب على سلطات االحتجاز/االعتقال ضمان  أثناء ا(:  94)املادة   ➢

ُيمنح   كما  أو خارجها،  االحتجاز  باب سواء  ضمن معسكرات 
ّ
والش األطفال  تعليم 

سهيالت املمكنة    -املحتجزون/املعتقلون الفرصة  
ّ
ي   -من خالل منح جميع الت

ّ
لتلق

في واملشاركة  جديدة  مواضيع  وتناول  دراستهم  ومواصلة  عليم 
ّ
األنشطة    الت

رفيهّية
ّ
 .الّرياضّية والت

2 

البروتوكول  

اإلضافي األول 

امللحق باتفاقيات  

املتعلق   جنيف،

بحماية ضحايا  

 املنازعات املسلحة

 م 8/6/1977أ: 

 م 1978/ 7/12د.ح.ت: 

مين  (:  48و 51)املادة   ➢
ّ
حماية املدنّيين واألهداف املدنّية بما في ذلك املدارس واملعل

 بين املدنّيين  
 
 جوهرّيا

 
ب، ويرتكز هذا على "مبدأ االختالف"، أي أّن هناك فرقا

ّ
والطال

وألهداف   والعسكريون  والعسكرّية،  املدنّية  واألهداف  وبين  والعسكرّيين 

 مباشر. العسكرّية فقط يمكن أن تتعّرض لهجوم 

بتزويد  (:  77)املادة   ➢ زاع 
ّ
الن أطراف  التزام  وتشمل  لألطفال.  الخاّصة  الحماية 

أو ألي سبب  بسبب سنهم  يحتاجونها، سواء   التي  واملساعدات  بالّرعاية  األطفال 

عليم املناسب
ّ
ه يشمل الت

ّ
 .آخر. يمكن تفسير ذلك على أن

3 

البروتوكول  

اإلضافي الثاني  

املحلق باتفاقيات  

جنيف، املتعلق  

بحماية ضحايا  

املنازعات املسلحة 

 غير الدولية

 م 8/6/1977أ: 

 م 1978/ 7/12د.ح.ت: 

ى ا(:  4املادة ) ➢
ّ
  في الّصراعات األهلّية، يتلق

 
عليم الّديني    -ألطفال تعليما

ّ
بما في ذلك الت

افق مع املعتقدات الّدينّية واألخالقّية لوالديهم أو أولياء أمورهم -واألخالقي   . يتو

 استخدام املستشفيات كقواعد عسكرية ولكن يمكن 13)املادة   ➢
 
(: ال يجوز مطلقا

 .في بعض الحاالت استخدام املدارس

4 
اإلعالن الدولي  

 للمدارس األمنة 
11/11/2015 

 إلى اإلعالن الدولي للمدارس اآلمنة الذي تم اعتماده في عام  
 
  2015تجدر اإلشارة أيضا

وجيهّية لحماية املدارس والجامعات من  
ّ
الت  يتضّمن املبادئ 

 
وهو صّك غير ملزم قانونا

 من 
 
 )اعتبارا

 
 (. 2017جوان/يونيو/حزيران   16االستخدام العسكري. يوجد حاليا
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 ثاني الالفصل  

       العامة  للموازناتاإلطار النظري  

 

 

 

 

 

 

 تمهيد: 

املصرية  والحضارة  النهرين  مابين  كحضارات  القديمة،  الحضارات  منذ  العامة  املوازنة  ُعرفت 

و  اإلسالمية.  العربية  الحضارة  عرفتها  كما  والصين،  تطور  والرومان  مظاهر  أحد  العامة  املوازنة  تعتبر 

الحديث  بمفهومها  املوازنة  ففكرة  األخيرة.  القرون   خالل 
ا
واجتماعيا  

ا
واقتصاديا  

ا
سياسيا الدولة  وظيفة 

في  الشعوب  حق  لتطور  وموازية  تدريجية  وبصورة  عشر  والثامن  عشر  السابع  القرنين  خالل  نشأت 

البداي الكثيرون أن  في عام  السيادة والحرية. ويؤكد  في بريطانيا عندما أصدر امللك شارل األول  ة كانت 

م وثيقة "إعالن الحقوق"، ثم إصدار امللك وليام الثالث "دستور الحقوق"، إضافة إلى اتجاهات 1628

املبالغ   استخدام  أوجه  معرفة  بضرورة  البريطاني  الجبايالبرملان  من  ستحصل  إلقرار  التي  العامة  ة 

بمث ذلك  فكان  السلطة مشروعيتها،  تمنحها  دورية  كإجازة  املوازنة  فكرة  لنشوء  األساسية  اللبنة  ابة 

م انتشرت الفكرة حيث ُبدء  1789التشريعية للحكومة بالجباية واإلنفاق. وعقب الثورة الفرنسية عام  

تطبيقها في أوائل القرن التاسع عشر في فرنسا والعديد من البلدان األوروبية وانتشر تطبيقها بعد ذلك 

   العديد من بلدان العالم.في 

العيو  التطبيق  االنسانية  مرتبط  العلوم  من  بالعديد  املوازنة  ملفهوم  املحاسبة لي  خالف    األخرى 

  ، االقتصاد والقانون والسياسة وغيرها. لذلك فقد حظيت بتأصيل علمي واسع يتميز بالتنوع والترابطك 

 يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل أن تكون قادرا على أن: أهداف الفصل: 

1.  .
ا
 وممارسة

ا
عرف املوازنة العامة للدولة، وأهميتها علما

ُ
 ت

االقتصادية  .2 األهداف  تحقيق  في  ودورها  ومضامينها  العامة،  للموازنة  املتعددة  األهداف  تحدد 

 واالجتماعية والسياسية والبيئية والسلوكية.  

عدد مبادئ املوازنة العامة وتوضح سماتها وانعكاسات مضامينها عند التطبيق العملي.  .3
ُ
 ت

حدد األنواع الشائعة من املوازنات العامة، وأهم س  .4
ُ
 ماتها ومجاالت تطبيقها. ت

عرف مصطلح تبويب املوازنة العامة وتتفهم طبيعة وسمات أنواعه املختلفة.  .5
ُ
 ت

تصف الخطوات الواجب اتباعها عند إعداد وتحضير وإقرار املوازنة العامة ومضامين الطرق املتبعة  .6

 في إعداد تقديرات املوازنة وكيفية إجراء تلك التقديرات. 

 الجوانب الالزم مراعاتها عند تنفيذ املوازنة العامة، بما في ذلك إعداد التقارير. تبين أهم  .7

 تعدد اتجاهات الرقابة وصورها، وتتفهم مضامين كل منها ودورها في الرقابة على املوازنة العامة.    .8

 تربط مراحل دورة املوازنة بدور نظام املحاسبة الحكومية خاللها.  .9
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، في حين يغطي  أهم املفاهيم األساسية التي تشكل اإلطار الفكري للموازنة العامة  اآلتي وضح القسم  يو 

 . القسم الثاني مراحل دورة املوازنة العامة

 القسم األول 

 املفاهيم األساسية للموازنة العامة 

 مفهوم املوازنة العامة وتمييزها عن بعض املفاهيم القريبة منها:  1-1

 :تعريف املوازنة العامة 1-1-1

ل كثيرة  اجتهادات  هناك   العامة  تنظر  سواءا  لموازنة  الرئيسية  سماتها  زاوية  مهنة ممن  داخل  ن 

 : عبارة عنالعامة  أن املوازنة التعاريف تتضمن بعض تلك . من خارجها وأاملحاسبة 

 للخدمات واألنشــــطة  •
ا
 لفترة محددة، وتتضــــمن تقديرا

ا
 كامال

ا
خطة شــــاملة ممثلة بأرقام تحدد برنامجا

 النفقات واملصادر الضرورية لإلنفاق. أو؛واملشاريع و 

مجموعة من التقديرات املعتمدة لنفقات الدولة وإيراداتها عن ســــنة مالية قادمة بهدف وضــــع خطة  •

 ملجموعة من القوانين واللوائح املالية. أو؛
ا
 مالية واقتصادية طبقا للسياسة العامة للدولة ووفقا

للـــدولـــة، عن فترة زمنيـــة محـــددة يظهر فيهـــا تقـــدير النفقـــات البرنـــامج املـــالي للجهـــاز اإلداري الحكومي   •

 العامة وتقدير املوارد العامة الالزمة ملواجهة النفقات. أو؛

 ما •
ا
 لنفقات الدولة وإيراداتها خالل فترة قادمة غالبا

ا
تكون سنة واحدة ويتم هذا    خطة تتضمن تقديرا

 السياسية.التقدير في ضوء األهداف التي تسعى إليها السلطة 

 بأنها:سم سبق أن املوازنة العامة للدولة تت يستخلص مما

لتحقيق  .1 الدولة  تنتهجها  التي  والسياسات  واالجتماعي  االقتصادي  النظام  طبيعة  تعكس  مرآة 

 الرفاهية والنمو االقتصادي والعدالة االجتماعية.

 أداة تنفيذية وأداة تخطيطية ورقابية.  .2

 ن املوقف الجاري وتجسد توقعات املستقبل.خطة تلخص تجربة املاض ي وتعبر ع .3

 برنامج تحليلي تفصيلي كجزء من خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة.  .4

 تقدير متوازن لإليرادات واملصروفات لفترة محددة من الزمن. .5

بالتوازن  .6 تهتم  محاسبية  أداة  مجرد  وليس  املنشود  واالجتماعي  االقتصادي  التوازن  لتحقيق  أداة 

 سابي فقط.الح

7. .
ا
 متكامال

ا
 ماليا

ا
 ولذلك فاملوازنة تنظيما

 الفرق بين املوازنة العامة للدولة واملوازنة التخطيطية في قطاع األعمال:  1-1-2
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( جوانب االختالف بين 1-1بغرض التمحيص الدقيق ملاهية وطبيعة املوازنة العامة يلخص الجدول اآلتي )

 التخطيطية في وحدات قطاع األعمال: املوازنة العامة للدولة، واملوازنة 

 مقارنة بين املوازنة العامة للدولة واملوازنة التخطيطية في قطاع األعمال ( 1-1جدول )

 املوازنة التخطيطية   املوازنة العامة للدولة  مجال املقارنة 

   التعريف 
ا
تقديرا تتضمن  عمل  وخطة  مالي  برنامج 

 مقبلة. لإليرادات والنفقات عن فترة مالية 

االقتصادية   الوحدة  ألهداف  رقمية  ترجمة 

 تتضمن مراحل األعمال ونتائجها املتوقعة.

 طريقة 

 اإلعداد 

مالية   لفترة  الالزمة  النفقات  بتقدير  تبدأ 

مقبلة. يلي ذلك؛ تحديد حجم املوارد الالزمة  

ضوء   في  وذلك  عليها،  الحصول  ومصادر 

النفقات املقدرة وهذا ما يجعل موارد الدولة  

      .
ا
 متجددة سنويا

ضوء  في  املتوقعة  اإليرادات  بتقدير  تبدأ 

تكاليف  تقدير  ذلك؛  يلي  املتاحة.    اإلمكانيات 

لتحقيق   الالزمة  اإلنتاج  عوامل  استخدام 

 اإليرادات. 

مستوى  

 النشاط 

تقسم إلى موازنات فرعية تمثل عدة مستويات   تعد ملستوى واحد من مستويات النشاط. 

وموازنة   املبيعات،  كموازنة  األنشطة  من 

 املشتريات ..الخ. 

وحدات   الشمول  جميع  تشمل  حيث   
ا
شموال أكثر 

 للدولة.الجهاز الحكومي 

جزء   أو  معينة  اقتصادية  وحدة  فقط  تشمل 

 منها. 

املوازنة   دقة املوازنة  في إعداد  تقليدية  تستخدم أساليب 

األعوام   متوسط  على  كاالعتماد  وتحليلها 

 السابقة، وبذا فإن أساليبها أقل دقة. 

املوازنة   إعداد  في  متقدمة  أساليب  تستخدم 

ودراسات   تكاليفية  معايير  فنية،  كاستخدام 

 وبذا فإن أساليبها أكثر دقة. 

 فترة 

 املوازنة 

كموازنة   تعد عن سنة مالية كاملة.  مختلفة  زمنية  مراحل  لتغطية  تعد 

 طويلة أجل، أو سنوية، أو قصيرة أجل. 

تعدد جهات  

 الرقابة

التنفيذ   على  والرقابة  املتابعة  مسؤولية 

إلى   إضافة  داخلية،  وأقسام  إدارات  تتوالها 

جهاز  أجهزة   كالبرملان،  متعددة  خارجية 

 )ديوان( الرقابة واملحاسبة، وزارة املالية. 

املوازنة   تنفيذ  على  والرقابة  املتابعة  مسئولية 

ألنها   فقط  الداخليين  املراجعين  على  تقتصر 

 مسؤولية اإلدارة. 

كيفية تمويل  

 العجز 

عن طريق االقتراض املحلي بإصدار سندات  

خارج  اقتراض  أو  خزانة،  وهناك  أذون  ي، 

كاإلصدار   حقيقية  غير  بموارد  التمويل 

 )الطبع( النقدي. 

عن طريق التمويل الذاتي مثل زيادة رأس املال  

 أو خارجي كاالقتراض. 
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األبعاد 

 واالعتبارات 

سياسية   عديدة  واعتبارات  أبعاد  ذات 

مستوى   على  ومالية  واجتماعية  واقتصادية 

يحقق   بما  القومي  املستوى  وعلى  الوحدات 

 زن بينها. التوا

أبعاد اقتصادية ومالية وتشغيلية على   تعكس 

 مستوى الوحدة بهدف تحقيق أكبر ربح ممكن. 

إعدادها   املرونة  عملية  يحكم  حيث  مرونة  أقل 

قوانين   عليها  والرقابة  وتنفيذها  واعتمادها 

 ولوائح وتعميمات ملزمة. 

واعتمادها   إعدادها  في  كبيرة  حرية  هناك 

 والرقابة عليها. وتنفيذها 

مشاركة  

 العاملين 

فاعلية   أقل  إعدادها  في  العاملين  مشاركة 

وأقل إيجابية، حيث يتخذ الكثير من أمورها  

 في املستويات اإلدارية العليا.

إيجابية،   وأكثر  فاعلية  أكثر  العاملين  مشاركة 

وهناك مجال كبير ملشاركة األقسام والوحدات  

 الفرعية. 

االرتباط  

بالنظام 

 املحاسبي 

حيث   من  املحاسبي  بالنظام  كامل  ارتباط 

ومصطلحات   رموز  استخدام  ضرورة 

 ومسميات موحدة وغير ذلك. 

 االرتباط مع النظام املحاسبي غير مباشر ومرن. 

التشريعية   إقرار املوازنة  السلطة  قبل  من  اعتمادها  يتم 

 ببدء تنفيذها. 
ا
 ويصدر بها قانون إيذانا

إدارة  يتم   مجلس  قبل  من  عادة  اعتمادها 

 الوحدة االقتصادية.

 الفرق بين املوازنة العامة والحساب الختامي للدولة وامليزانية العمومية:  1-1-3

( اآلتي  الجدول  من  2-1ويعرض  وكل  للدولة  العامة  املوازنة  بين  للتمييز  مفيدة  أخرى  مقارنة   )

 يحدث خلط فيما بينها: مفاهيم عادة ما الحساب الختامي وامليزانية العمومية، وهي مصطلحات و 

 ( مقارنة بين املوازنة العامة للدولة والحساب الختامي للدولة وامليزانية العمومية2-1جدول )

 امليزانية العمومية  الحساب الختامي للدولة  املوازنة العامة للدولة  مجال املقارنة 

   التعريف 
ا
تقديرا تتضمن  عمل  خطة 

والنفقات عن فترة  لإليرادات  

 مالية مقبلة.

نهاية   في  الحكومة  بيان تعده 

باإليرادات   املالية  الفترة 

.
ا
 والنفقات التي حدثت فعال

املالي   املركز  عن  تقرير 

األصول    
ا
متضمنا للمنشأة 

والخصوم وحقوق امللكية في 

 لحظة معينة.

عمل   الهدف  لخطة  مالية  ترجمة 

مالية   فترة  عن  الحكومة 

 قادمة.

إنجازات الحكومة عن  عرض 

 فترة مالية ماضية. 

للوحدة  املالي  املركز  عرض 

 االقتصادية في تاريخ محدد. 

   الشمول 
ا
شموال الجهاز    - أكثر 

وحدات   من  ككل  الحكومي 

 إدارية واقتصادية 

  
ا
شموال الجهاز    - أكثر 

وحدات   من  ككل  الحكومي 

 إدارية واقتصادية.

 وحدة محاسبية  
ا
أقل شموال

 اقتصادية.ووحدة 
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العناصر  

 )املحتوى( 

املصروفات   اإليرادات 

)االستخدامات واملوارد( وأي  

 معامالت أو تدفقات. 

واملصروفات   اإليرادات 

)االستخدامات واملوارد( وأي  

 معامالت أو تدفقات. 

 . األصول والخصومأرصدة 

سياسية   األبعاد أبعاد  تعكس 

واجتماعية   واقتصادية 

 وسلوكية.

أبعاد   سياسية  يعكس 

واجتماعية   واقتصادية 

 وسلوكية.

 تعكس حقائق اقتصادية.

طبيعة  

 البيانات

 تقديرية  فعلية  تقديرية

معينة سنة مالية ماضية.  سنة مالية قادمة.  الفترة الزمنية  الفترة    لحظة  آخر 

 املالية 

 املوازنة العامة: وأهداف أهمية  1-2

 أهمية املوازنة العامة:  1-2-1

 بالغة للمجتمعات املعاصرة يظهر ذلك من خالل:للموازنة العامة أهمية 

الدفاع،   .1 )األمن،  فقط  للدولة  التقليدية  الوظائف  تمويل  على  قاصرة  تعد  لم  العامة  املوازنة  أن 

 مع 
ا
النشاط االقتصادي من إنتاج وتوزيع، خصوصا إلى كافة أوجه  أثرها  العدالة،.الخ(، بل امتد 

 ملجتمعات وتحوله من الحراسة إلى الرعاية. تطور دور الدولة وزيادة تدخلها في حياة ا

 من مصادر املعلومات الالزمة التخاذ العديد من القرارات االقتصادية،  .2
ا
تعد املوازنة العامة مصدرا

 كما توفر البيانات الالزمة لألبحاث والدراسات.

ن، واالقتصاد، ترتبط املوازنة العامة بروابط وثيقة بالعديد من العلوم واملعارف اإلنسانية كالقانو  .3

 واإلدارة، واملحاسبة وغيرها.

تؤثر املوازنة العامة وتتأثر بأسلوب النظام السياس ي في تنظيم وإدارة املالية العامة للدولة، والذي   .4

 يظهر في عدة صور منها: 

 سياسات توزيع النفقات واإليرادات العامة بين فئات وطبقات املجتمع املختلفة.  . أ

 )اشتراكي، رأسمالي، مختلط(.فلسفة نظام الحكم  . ب

على  .ج وانعكاسات ذلك  )فيدرالي، موحد(،  للدولة  اإلداري  التنظيم  في  والالمركزية  املركزية  درجة 

 طرق الرقابة التي تتبعها الدولة.

 تدعيم أو تقليص سلطة السلطة التشريعية. . د

الخارجي مع أولويات   تعد املوازنة وسيلة فعالة لتحقيق املوازنة بين املعونات الخارجية واالقتراض .5

 الخطط االقتصادية واالجتماعية.
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 العامة دور محوري في القيام بوظيفة التخطيط وذلك ألن: للموازنة .6

الرعاية االجتماعية والتعليم و طبيعة وكمية ونوعية السلع والخدمات الحكومية املقدمة )كاألمن   . أ

وعندما يتعلق األمر باملصلحة   ح.والصحية( اليتم تقييمها وتعديلها من خالل آلية السوق املفتو 

  
ا
. ن ما تكو العامة فالسلع والخدمات الحكومية غالبا

ا
 أكثر حرجا

املجال الهائل واملتنوع لألنشطة الحكومية الحديثة يجعل التخطيط املنهجي واملدروس والشامل   . ب

 شرط أساس ي لصنع واتخاذ القرار املنظم والرشيد. 

قبل   .ج من  القرارات  واتخاذ  اهتمام  التخطيط  تستحوذ  ومشتركة  عامة  عملية  يعتبر  الحكومات 

سواءا     املواطنين 
ا
أفرادا    كانوا 

ا
فضال والنقابات(،  )كاألحزاب  مجموعات  ممثليهم    أو  اهتمام  عن 

 املنتخبين داخل السلطة التشريعية، وأعضاء السلطة التنفيذية. 

  أهداف املوازنة العامة: 1-2-2

 لتعدد وظائف 
ا
 الدولة املعاصرة، وكما تبينه املحاور الستة اآلتية:تتعدد أهداف املوازنة تبعا

 املوازنة إلى تحقيق االستغالل األمثل للموارد العامة من خالل: تهدف تخطيطية:أهداف  .1

 حصر احتياجات إنفاق وحدات الجهاز الحكومي خالل فترة قادمة. . أ

 حصر وتخصيص وتوزيع املوارد ومصادر التمويل األخرى.  . ب

 وحدات الجهاز الحكومي.التنسيق بين  .ج

 التنسيق بين املوازنة كبرنامج سنوي وبين خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.  . د

 وضع البرنامج الزمني للتنفيذ.   .ه

 تهدف املوازنة إلى املعاونة في تحقيق رقابة فعالة من خالل: أهداف رقابية: .2

 قياس األداء الفعلي للبرامج واألنشطة الحكومية ومتابعتها. . أ

 تحقق من االلتزام بكافة القوانين والتعليمات والقواعد الحكومية املالية واإلدارية. ال . ب

 الرقابة على أصول وممتلكات الوحدة واملحافظة عليها.  .ج

 املساعدة في تخفيض وضغط وضبط وترشيد اإلنفاق الحكومي.  . د

اقتصادية: .3 واملال  أهداف  االقتصادية  السياسات  أدوات  من  كأداة  املوازنة  والنقدية تستخدم  ية 

 لتوجيه االقتصاد الوطني نحو انجاز أهداف اقتصادية مرغوبة من أهمها: 

 حيث تستخدم املوازنة في: تحقيق االستقرار االقتصادي واملالي والنقدي: . أ

التضخم: • من  الضرائب   الحد  زيادة  السوق عن طريق  الزائد من  النقد  بامتصاص  ويتحقق 

 ع معدل الفائدة بهدف تشجيع االدخار. وتقليل اإلنفاق الحكومي، إضافة إلى رف
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الكساد:  • من  اإلنفاق   الحد  وزيادة  الضرائب  خفض  خالل  من  للسوق  أموال  بضخ  وذلك 

 عن تخفيض معدل الفائدة على القروض لتشجيع االقتراض. 
ا
 الحكومي، فضال

 تلك   الحد من البطالة: •
ا
وذلك من خالل التوسع في اإلنفاق على املشاريع التنموية خصوصا

 ي تتطلب عمالة أكبر، و/أو التوسع في اإلنفاق على املوازنة الوظيفية. الت

 وذلك عبر العديد من السياسات مثل:  دعم التنمية وتحفيز االستثمار: . ب

 اإلنفاق على التنمية املستدامة. •

 من الضرائب والرسوم أو تخفيضها. •
ا
 إعفاء املشروعات االستثمارية األكثر إلحاحا

 اإلعانات للقطاعات االقتصادية املتعثرة. تقديم  •

 أنها تعتبر أداة فعالة في:  أهداف اجتماعية: .4
ا
 من أهم أهداف املوازنة اجتماعيا

الدخل: . أ توزيع  الطبقة   إعادة  تمويل  زيادة  على  تعمل  سياسات  املوازنة  تبني  خالل  من  وذلك 

بالتالي تقليل التفاوت بين الغنية للخزينة العامة، وتوجيه اإلنفاق لصالح الطبقات الفقيرة، و 

 طبقات املجتمع وتحقيق العدالة قدر اإلمكان. 

الفقر: . ب الفقيرة،   معالجة ظاهرة  املناطق  لتنمية  إقامة مشاريع  مثل،  تبني سياسات  من خالل 

البطالة  إعانات  وتقديم  العمل،  قوى  وتأهيل  والحرفية،  الصغيرة  املشاريع  إقامة  وتشجيع 

 الجمعيات الخيرية، وغير ذلك.  والرعاية االجتماعية، ودعم 

وذلك بتبني برامج ترفع من مستوى الرعاية الصحية، وتخفيض معدل  تحقيق أهداف صحية: .ج

 وفيات األطفال، والحد من اآلثار الجانبية الضارة للمبيدات واألسمدة الزراعية.

من خالل تبني سياسات تؤدي إلى رفع املستوى الثقافي والعلمي للمجتمع   تحقيق أهداف علمية: . د

 كإلزامية التعليم ومكافحة األمية وتشجيع البحث العلمي وغير ذلك. 

من خالل دعم السياسات التي تحد من تلوث البيئة، وتحافظ على الرقعة   تحقيق أهداف بيئية: .ه

 العجز املائي. الزراعية وزيادتها، وتبني برامج مناسبة ملواجهة

  عن طريق فرض ضرائب عالية عليها مثل التدخين والقات. الحد من بعض العادات السيئة: . و

التي تخدم   أهداف سياسية: .5 التوازنات السياسية  العديد من  إلى تحقيق   
ا
تهدف املوازنة سياسيا

 توجهات الدولة مثل:  

 الحزبية. دعم االستقرار السياس ي وتمويل البرامج السياسية املحلية أو  . أ

 اإلنفاق على البرامج التي تعمق الوالء الوطني كاإلنفاق على املناطق النائية. . ب

 اإلنفاق على البرامج التي تعزز توجهات الدولة في دعم الحريات كبرامج حقوق اإلنسان. .ج
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اإلداري    أهداف سلوكية: .6 بالجهاز  العاملين  واتجاهات  في سلوك  التأثير  إلى  العامة  املوازنة  تهدف 

 للدولة من خالل: 

 التشجيع على نشر روح املبادرة واالبتكار.  . أ

إفساح املجال للعاملين للمشاركة في إعداد املوازنة ووضع أهداف ومعايير مقبولة من جانبهم   . ب

 إلى: ييؤد ماوغير مفروضة عليهم من سلطات أعلى، وهو 

 زيادة الثقة املتبادلة بين الرؤساء واملرؤوسين. •

 زيادة فعالية االتصال بين املستويات اإلدارية املختلفة وخاصة االتصال الصاعد.  •

 توفير أساس عادل للثواب والعقاب. .ج

العمل   . د أماكن  في  يجري  ما  حقيقة  على  التعرف  من  يمكن  بما  االسترجاعية  التغذية  تحقيق 

 عور العاملين وإحساسهم.وإدراك حقيقة ش

 مبادئ املوازنة العامة للدولة: 1-3

تعرف مبادئ املوازنة العامة بأنها: "جملة من القواعد الفنية والعلمية املتعارف عليها والتي ينبغي 

وتعكسها أيضا نصوص   ،من املبادئ  اتتضمن أدبيات املوازنة املختلفة عددو مراعاتها عند إعداد املوازنة".  

 في  ترتبط هذه املبادئ باملفهوم الكالسيكي للمو و .  عالقةذات التشريعات  ال
ا
ازنة العامة الذي كان سائدا

القرن التاسع عشر والقرن العشرين، إال أنها تطورت مع تطور مفهوم املالية العامة وأصبح لها العديد 

من االستثناءات. هذا وتتضمن كتب املالية العامة تفاصيل أكثر عن مبادئ املوازنة كسمات ومزايا وعيوب 

كن للدارس الرجوع إليها حيث سيتم االكتفاء هنا بعرض ملخص  واستثناءات كل مبدأ منها، وبالتالي يم

 لالتجاه الغالب لدى معظم الكتاب. 
ا
 ألهم مضامين تلك املبادئ ووفقا

   مبدأ الدورية أو السنوية: .1

 الدورية يقض ي مبدأ 
ا
بعام كامل. ويرى مؤيدو  دما يتحدبإعداد تقديرات املوازنة بشكل دوري غالبا

محافظة  عدم  إلى  يؤدي  كاملة  سنة  عن  النقصان  أو  الزيادة  أن  إلى  واحدة  بسنة  املوازنة  دورة  تحديد 

املعلومات املالية الحكومية لكثير من السمات النوعية التي يجب أن تتصف بها كالثقة واملالئمة والوقتية، 

ة من قبل املستخدمين. من ناحية أخرى يختلف  وأن ذلك سيعكس نفسه على سالمة القرارات املتخذ

تقويم سنة املوازنة املستخدم في كثير من البلدان، فهناك من يستخدم التقويم امليالدي أو الهجري أو  

أو   اليمن، سوريا(  التقويمية )مثل  غيرهما، كما قد تكون سنة املوازنة متوافقة مع بداية ونهاية السنة 

 ، أمريكا(.     متداخلة )مثل مصر، السعودية
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 مبدأ الشمول:  .2

يقصد بمبدأ الشمول أن تشمل املوازنة العامة كافة أوجه النشاط الذي تقوم به الدولة سواءا كان  

 بعدم جواز عمل مقاصة بين اإليرادات واملصروفات بل يجب إدراجها 
ا
، ويقض ي أيضا

ا
 أو اقتصاديا

ا
خدميا

تستثنى موازنات الوحدات االقتصادية التي تدرج في املوازنة العامة  باإلجماليات وليس الفرق. وأحيانا قد  

 .   بصافي الفائض أو العجز

 مبدأ الوحدة:  .3

يقض ي هذا املبدأ بأن توضع تقديرات اإليرادات واملصروفات في وثيقة واحدة. ويحقق ذلك إمكانية 

ستخدمين تحليل ودراسة التعرف على جميع إيرادات ومصروفات الدولة بصورة كاملة مما يسهل على امل

 من إجراء املفاضلة  
ا
املوازنة والتعرف على العالقات املتداخلة بين عناصرها املختلفة، وبما ُيمكن أيضا

 بين املشروعات والبرامج الحكومية.

 مبدأ العمومية )عدم التخصيص(: .4

 الشيوع. ويعني عدم
ا
وجود ارتباط   يطلق عليه أيضا مبدأ عمومية اإليرادات واملصروفات، وأحيانا

تخصيص إيرادات وحدة إدارية معينة   فأليمكنبين اإليرادات واملصروفات على مستوى الوحدة اإلدارية،  

 لإلنفاق في تلك الوحدة وإنما تتم املقابلة بين إجمالي إيرادات أو موارد الدولة واستخداماتها.

 مبدأ النشر والعالنية:  .5

للجهات وتبليغها  املوازنة  نشر  بوجوب  واملواطنين،   يقض ي  التشريعي،  املجلس  مثل  املختلفة 

 والوزارات واملصالح والوحدات اإلدارية.  

 مبدأ االلتزام:  .6

استخدام  فيجب   ،
ا
وموضوعا  

ا
شكال باملوازنة  االلتزام  الحكومية  األجهزة  جميع  على  بأن  يقض ي 

القطاعي وعلى مستوى الدولة  اصطالحات وتبويبات موحدة ليسهل تجميع بيانات املوازنة على املستوى  

وتسهيل املقارنات بين األنشطة والوحدات اإلدارية املختلفة، كما يجب االلتزام الكامل باعتمادات املوازنة  

 والتعليمات املالية واإلدارية املتعلقة بها.

 :مبدأ التوازن  .7

بير املوارد الالزمة يقصد به توازن إيرادات الدولة ونفقاتها خالل السنة املالية، وذلك عن طريق تد

 في معظم موازنات دول العالم، حيث أصبح االتجاه 
ا
ملقابلة االحتياجات. إال أن هذا التوازن لم يعد ممكنا

 على تحقيق التوازن االقتصادي وذلك من خالل لجوء الدول إلى وسائل عديدة لتغطية  
ا
الحالي منصبا

املحلي املدخرات  إلى  اللجوء  مثل  موازناتها  في  الخارجي،  العجز  أو  املحلي  االقتراض  أو  )االحتياطيات(  ة 

 وينعكس أثر العجز في شكل أسعار تضخمية وأعباء سنوية ثابتة لخدمة الديون. 
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 أنواع املوازنات العامة:  1-4

تتضمن املوازنات العامة عدة أنواع تتفق وتختلف فيما بينها، حيث يتركز اتفاقها في كون مجال  

مسؤولية إدارتها واالئتمان عليها للحكومة والتي بدورها تخضع للمساءلة   اهتمامها هي أموال عامة أسندت

العامة عن بعضها فتأخذ عدة صور تص أما اختالف املوازنات  ف األنواع الشائعة منها ضمن ن العامة. 

 الثالثة املقاييس اآلتية:   

 :املوازنة من حيث الظروف التي تعد فيها 1-5-1

عادية: .1 اإليرادات    موازنة  من  تمويلها  ويتم  والطبيعية  العادية  الظروف  في  تعد  التي  املوازنة  هي 

 التقليدية العادية للدولة. 

طارئة(: .2 أو  )استثنائية  عادية  غير  وتعد   موازنة  األصلية  الدولة  موازنة  عن  منفصلة  موازنة  هي 

تمويل ويتم  الكوارث،  أو  الحروب  كحاالت  عادية  غير  ظروف  وفي  مؤقتة  مصادر ألغراض  من  ها 

 استثنائية كاالحتياطي العام، والقروض، وغنائم الحروب.  

ي  االعتمادات اإلضافية: .3 اعتمادات  اعتمادات    أجلهي  تكون  العامة  إليها عندما  املخصصة املوازنة 

لنفقة من النفقات غير كافية، فتتقدم الحكومة إلى السلطة التشريعية بطلب فتح اعتمادات جديدة  

أن  غير  عادية  غير  كموازنة  االعتمادات  هذه  إلى  ينظر  وقد  املالية.  السنة  خالل  تصرف  إضافية 

ه الظروف عند  مايميزها عن املوازنة غير العادية أنها تتم في ظروف عادية، عادة ماتحدث مثل هذ

من   الحكومة  عائدات  ارتفاع  مثل  بالتقديرات،  مقارنة  املحصلة  اإليرادات  في  كبيرة  فوائض  توافر 

النفط نتيجة بيع حصتها بأسعار تفوق تقديرات املوازنة بدرجة كبيرة. وهذه االعتمادات ينبغي أال  

املجتمع، مالم فستفقد تأخذ صفة االستمرار إذ يجب أن تظل ضمن الحدود املعقولة واملقبولة من 

 املوازنة أبعادها وأهدافها األساسية ووظيفتها الرقابية وستصبح مجرد أداة شكلية فارغة املضمون.     

 من حيث طبيعة الوحدة املحاسبية التي تشملها املوازنة:   1-5-2

وفق هذا املقياس تصنف املوازنات العامة استنادا إلى تفسير نظرية األموال املخصصة لطبيعة 

لوحدة املحاسبية الحكومية املتمثلة باملال املخصص. وتشكل األنواع اآلتية من املوازنات الصور األكثر  ا

  شيوعا في العديد من البلدان العربية كاليمن ومصر:

هي موازنة قطاع الحكومة العامة أو مايعرف بوحدات القطاع اإلداري للدولة    املوازنة العامة للدولة: .1

ة املركزية من مجالس ووزارات وهيئات وغيرها، إضافة إلى الوحدات اإلدارية  ممثلة بأجهزة السلط 

 التي تشكل مجتمعة هيكل السلطة املحلية )محافظات ومديريات(.  

 وتشمل ثالثة أنواع:  املوازنات امللحقة واملستقلة والصناديق الخاصة: .2
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ليس لها شخصية اعتبارية هي موازنات جهات إدارية ملحقة بالوزارات    موازنات الجهات امللحقة: . أ

من  قدر  في  الحق  يعطيها  مما  ومتميزة  خاصة  طبيعة  ذات  أنشطة  بإدارة  تقوم  لكنها  مستقلة، 

 االستقالل واملرونة. 

املستقلة: .ب الجهات  اقتصادي،    موازنات  طابع  ذات  أنشطة  تمارس  حكومية  جهات  موازنات  هي 

ب عليها مفهوم مال األمانة، مثل ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة ويغل

 هيئات وصناديق التقاعد، واألوقاف.

هي موازنات الصناديق التي يتم إنشاؤها بغرض تمويل وإدارة أنشطة   موازنات الصناديق الخاصة: . ج

ووظائف خاصة لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية محددة، ويتم تمويلها من ضرائب ورسوم  

 لها. 
ا
 تفرض خصيصا

العام واملختلط(:  موازنات .3 القطاع  التخطيطية    الوحدات االقتصادية )مؤسسات  املوازنات  هي 

للمؤسسات والشركات اإلنتاجية العامة التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل )تسمى وحدات القطاع 

الخاص  القطاع  مع  باملشاركة  رأسمالها  في  الحكومة  تساهم  التي  الوحدات  موازنات  وكذا  العام(، 

 حدات القطاع املختلط(.  )تسمى و 

هي موازنات ليس لها عالقة مباشرة بإيرادات ونفقات املوازنة العامة لكنها   الحسابات خارج املوازنة: .4

 تخضع إلدارة وإشراف الوحدة الحكومية والخزينة العامة للدولة. 

 : الطبيعة االقتصادية ملفردات املوازنةمن حيث  1-5-3

الجارية(: .1 )املوازنة  التشغيل  التشغيلي    موازنة  النشاط  بمعامالت  املتعلقة  املوازنة  )الجاري(  هي 

خالل السنة الحالية حيث تشمل مصادر تمويل )موارد( واستخدامات نشاط التشغيل، ويعبر الفرق  

 بين تلك االستخدامات واملوارد عن عجز أو فائض نشاط التشغيل. 

الرأسمالية: .2 تشمل   املوازنة  حيث  االستثماري  الطابع  ذات  باملعامالت  املتعلقة  املوازنة  هي 

الرأسمال في االستخدامات  التوسع  أو  الجديدة  للمشروعات  املخصصة  االعتمادات  مثل  ية 

 املشروعات القائمة. 

سنوات( تضعها الدولة لتحقيق أهداف   5-3هو خطة رأسمالية طويلة األجل )   البرنامج الرأسمالي: .3

 تنموية ذات طابع استثماري بحيث يتم برمجة وتوزيع التنفيذ على عدد سنوات الخطة.  

هي موازنة االستخدامات التي ال ترتبط بالخدمات   وازنة التحويالت الرأسمالية(:موازنة التمويل )م .4

 التشغيلية وال تمثل استثمارات، من أمثلتها أقساط اإلقراض واالقتراض املستحقة.

وتشمل تقديرات النقد األجنبي املتوقع تحصيله واملتوقع إنفاقه خالل الفترة   موازنة النقد األجنبي: .5

 ة.املالية القادم
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 أسس تبويب املوازنة العامة: 1-5

يقصد بالتبويب عملية فرز البيانات وتوجيهها في مجموعات رئيسية وفرعية متشابهة في خصائص 

 وتكمن أهمية التبويب في أنه ُيمكن من:  معينة ومحددة.

 عرض معلومات التقارير املالية الحكومية بصورة واضحة وقابلة للفهم واملقارنة.      .1

 تسهيل إعداد وتنفيذ املوازنة والرقابة عليها.  .2

 تسهيل إعداد الحساب الختامي للدولة والتقارير الدورية ذات العالقة بمالية الدولة.  .3

وا .4 باملساءلة  القيام  من  يمكن  بما  واملسؤولية  السلطة  تنفيذ تحديد  على  الفعالة  والرقابة  ملتابعة 

 املوازنة. 

 إعداد وتصميم املجموعة املستندية والدفترية للنظام املحاسبي الحكومي. .5

وتختلف أسس التبويب باختالف نظام املوازنة املتبع، فالتبويب النوعي يستخدم في موازنة البنود 

مج واألداء، إال أن من املمكن استخدام أسس  )التقليدية( والتبويب حسب البرامج يستخدم في موازنة البرا

 تستخدم موازنة البنود التبويب النوعي إضافة إلى التبويب اإلداري  
ا
تبويب مختلفة في وقت واحد، فمثال

واالقتصادي. وتستخدم موازنة البرامج واألداء التبويب الوظيفي والتبويب في شكل برامج وأنشطة إضافة  

وسيتضح  النوعي.  التبويب  االستخدامات   إلى  من  لكل  الشائعة  التبويب  ألسس  اآلتي  العرض  في  ذلك 

 واملوارد: 

 أسس تبويب االستخدامات )املصروفات(:  1-6-1

 التبويب املوضوعي )النوعي(: .1

يتطلب هذا التبويب تجميع االستخدامات ذات الطبيعة الواحدة في مجموعات متجانسة رئيسية  

 لنوع الخدمة أو السلعة أو بحسب
ا
الغرض من اإلنفاق. وبناء على ذلك تبوب االستخدامات   وفرعية وفقا

إلى أبواب، وينقسم كل باب إلى عدة فصول أو مجموعات، والفصل ينقسم إلى عدة بنود، والبند إلى أنواع.  

 ويتميز التبويب املوضوعي باملزايا اآلتية:  

 عليها.السهولة والوضوح والبساطة في إعداد وتنفيذ املوازنة واملتابعة والرقابة  . أ

 إحكام الرقابة على عناصر اإلنفاق والتحقق من الصرف في األغراض املحددة. . ب

الفترات   .ج خالل  اإلنفاق  اتجاهات  على  والتعرف  ألخرى  مالية  فترة  من  اإلنفاق  بنود  مقارنة  إمكانية 

 الزمنية املختلفة. 

  التبويب اإلداري )التنظيمي(: .2

تقدم  أو  األعمال  إنجاز  تتولى  التي  الحكومية  التنظيمات  إلى  النفقات  نسب 
ُ
ت التبويب  لهذا   

ا
وفقا

خدمات. فيتم بيان االعتمادات املخصصة على مستوى كل جهة أو وحدة حكومية. وفي هذا الصدد تتجمع  
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اري للدولة، فمثال  البيانات من أسفل إلى أعلى، أو توزع من أعلى إلى أسفل بحسب الهيكل التنظيمي واإلد

تضم السلطة املركزية مجلس النواب، وهيئات السلطة القضائية، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، 

والوزارات والهيئات وأجهزة السلطة املركزية األخرى. وتتألف السلطة املحلية من محافظات، ومديريات،  

إدارية معينة مثل نفقات الدين والدعم وقرى. مع مالحظة أن بعض االستخدامات اليمكن ربطها بوحدة  

 يتميز التبويب اإلداري باملزايا اآلتية: و والطوارئ، وهذه عادة ماتربط بوزارة املالية. 

 إمكانية تقييم اإلنفاق لكل وحدة إدارية بناء على االعتمادات املخصصة لها.  . أ

 إمكانية ربط تقديرات املوازنة ومتابعة تنفيذها بوحدة إدارية معينة.   . ب

 إمكانية مقارنة عناصر النفقات في وحدة إدارية معينة على مدار فترات مالية مختلفة. .ج

 : التبويب االقتصادي  .3

  
ا
وفقا بينها  التمييز  على  يرتكز  والذي  االقتصادية  لطبيعتها   

ا
وفقا االستخدامات  تبويب  به  يقصد 

 ها الزمني، حيث توجد ثالثة أنواع: لبعد

    األول: استخدامات جارية )تشغيلية(:
ا
وهي نفقات أو مصروفات تأدية الخدمات العادية املتكررة دوريا

 والتي اليترتب عليها تكوين رأسمالي ألصول جديدة.

 وهي نفقات التكوين الرأسمالي ألصول جديدة.الثاني: استخدامات رأسمالية: 

 هي نفقات التحويالت الرأسمالية املتوقعة خالل الفترة كالقروض. مات تمويلية:الثالث: استخدا

  يتميز التبويب االقتصادي باملزايا اآلتية: 

 توفير بيانات تساعد أجهزة الدولة في التخطيط ووضع السياسات املالية واالقتصادية.  . أ

تشكيل سياسة الدولة املتعلقة بترشيد توفير بيانات عن طبيعة النفقات بما يمكن من املساعدة في  . ب

 .
ا
 اإلنفاق وتمكينها من االستمرار في تأدية الخدمات مستقبال

مقارنة األهمية النسبية بين اإلنفاق الجاري واإلنفاق االستثماري واإلنفاق التمويلي كمؤشر للحكم   .ج

الدولة برفع املستوى اإلنتاجي واالقتصادي وتدعيم األصول اإل  نتاجية والحرص  على مدى اهتمام 

 على ربط املوازنة بخطط التنمية طويلة األجل.

 التبويب الوظيفي: .4

 لوظائف الحكومة، وتعرف الوظيفة بأنها،  
ا
يعتمد التبويب الوظيفي على تبويب االستخدامات وفقا

ووفقا "مجموعة من الخدمات أو العمليات التي توجه مباشرة إلنجاز هدف أو غرض رئيس ي للحكومة".  

م، فالتبويب الوظيفي يستخدم للتعرف على األهداف االقتصادية 2008لحسابات القومية لعام  لنظام ا

املالية من قبل الحكومة وقطاعاتها   الرأسمالي وحيازة األصول  للمعامالت الجارية واإلنفاق  واالجتماعية 

 سية هي:الفرعية. هذا وقد تضمن النظام املذكور تصنيف الوظائف الحكومية في عشر مجموعات رئي
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(1( العامة  العمومية  الخدمات   )2( الدفاع   )3( العامة  السالمة  وشئون  العام  النظام  الشؤون 4(   )

( الشئون الدينية والثقافية 8( الصحة )7( اإلسكان ومرافق املجتمع )6( حماية البيئة )5االقتصادية )

  .( الحماية )الرعاية( االجتماعية10)  ( التعليم9والترفيه )

ويختلف التبويب الوظيفي عن التبويب اإلداري املشار إليه آنفا، ألن الوظيفة أو الخدمة الواحدة  

 التقتصر وظيفة الخدمات الصحية على وزارة الصحة فقط، 
ا
قد تتم بواسطة عدة جهات حكومية، فمثال

 فوزارة الدفاع واألمن والتعليم تقدم أيضا خدمات صحية إلى جانب وظائفها األساسية.  

 يتميز التبويب الوظيفي باملزايا اآلتية: 

يوفر بيانات عن االعتمادات املخصصة واإلنفاق الفعلي لكل وظيفة من وظائف الدولة بما يمكن من  . أ

 تحليل اتجاهات اإلنفاق على الوظائف املختلفة خالل الفترات املالية.

من . ب ُيمكن  بما  الدولة  لوظائف  النسبية  األهمية  عن  مؤشرات  إعداد  استخدام   يتيح  كفاءة  تقييم 

 الدولة ملواردها االقتصادية. 

 يؤدي إلى قلة حجم وعدد االعتمادات التي اليمكن ربطها بوظيفة معينة.  .ج

يعتبر أساس مناسب لتوزيع االعتمادات اإلجمالية على الوحدات الفرعية، ومقارنة األداء الفعلي لكل   . د

 لية أو املركزية. وظيفة في مختلف الوحدات الفرعية لوحدات اإلدارة املح

 التبويب في شكل برامج وأنشطة:  .5

يرتبط هذا النوع بالتبويب الوظيفي حيث أن لكل وظيفة أهداف محددة يتم تحقيقها من خالل 

أو  نهائي  الوظيفة ويرتبط بمنتج  بأنه، "جزء جوهري من  البرنامج  برنامج أو عدة برامج رئيسية، ويعرف 

البرامج تق نهائية". ويلي تحديد  بأنه،  خدمة  النشاط  إلى مجموعة من األنشطة، ويعرف  سيم كل برنامج 

"تجميع لألعمال املتجانسة التي تقوم بها التنظيمات التنفيذية للمساهمة في إنجاز برنامج رئيس ي أو فرعي،  

وتقوم الوحدة   والغرض من النشاط هو إنجاز املنتج النهائي للبرنامج، ويمثل نقطة التركيز بالنسبة لإلدارة".

الحكومية وهي أصغر تنظيم إداري في  الحكومة بإنجاز األنشطة التي تحقق أهداف برنامج واحد أو أكثر.  

 يحمل التبويب بحسب البرامج واألنشطة العديد من املزايا أبرزها أنه: و 

 للقواعد التشريعية. . أ
ا
 أضفى على املوازنة سمات اإلدارة العلمية بدال من خضوعها كلية

 استخدام املوازنة كأداة ملساعدة اإلدارة في تخصيص واستغالل املوارد بكفاءة وفاعلية.ُيمكن من  . ب

 ُيمكن من استخدام املوازنة كأداة ملساعدة اإلدارة في تقييم األداء.  .ج

 عن الخطة وأداة   . د
ا
 ماليا

ا
ُيمكن من توثيق العالقة بين املوازنة والخطة، حيث أصبحت املوازنة تعبيرا

 ، إضافة إلى كونها أداة للرقابة التشريعية واملالية.لتمويلها وتنفيذها
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 أسس تبويب املوارد )اإليرادات(: 1-6-2

يوجد   فال  واستخداماتها،  الحكومية  اإلدارية  الوحدة  موارد  بين  السببية  عالقة  النعدام   
ا
نظرا

يستخدم أساس ارتباط بين األساس املتبع في تبويب االستخدامات واألساس املتبع في تبويب املوارد، فقد  

وإيرادات   والخدمات،  السلع  مبيعات  إيرادات  إلى  فتبوب  املوارد  تبويب  في  )النوعي(  املوضوعي  التبويب 

 ضريبية، وإيرادات رأسمالية، وإيرادات سيادية وإيرادات غير سيادية. 

وإي جارية،  إيرادات  إلى  بتبويبها  وذلك  للموارد  الشائع  التبويب  هو  االقتصادي  التبويب  رادات  ويعتبر 

 رأسمالية، وإيرادات تحويلية رأسمالية.
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 القسم الثاني 

 مراحل دورة املوازنة العامة 

يقصد بمراحل املوازنة العامة الخطوات التي تمر بها عملية املوازنة العامة للدولة بدءا من تحضير  

نهاية   في  للدولة  االنتهاء من إعداد الحساب الختامي  القادمة. وتسمى وإعداد املوازنة حتى  املالية  الفترة 

 أيضا دورة املوازنة العامة كونها تتكرر دوريا )سنويا غالبا(. 

العامة   املوازنة  دورة  مراحل  وتمر  بشكل  أربع  بخمس  تتم  اإلعدادمنها  هي   ،واملصادقة  ،متتابع 

راحل األربع السابقة.  خامسة هي مرحلة الرقابة ويتم أداؤها خالل املالرحلة  وامل وإعداد التقارير،    ،والتنفيذ

 والفقرات التالية تقدم شرحا ألهم مضامين تلك املراحل.  

 مرحلة التحضير واإلعداد:  2-1

 السلطة املسؤولة عن إعداد املوازنة:  2-1-1

تسند مسؤولية القيام بمرحلة التحضير واإلعداد إما للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو  

 وذلك للمبررات اآلتية:السلطتين معا. غير أن األغلب إسناد هذه املسؤولية للسلطة التنفيذية 

إعداد املوازنة    السلطة التنفيذية هي املسؤولة عن تنفيذ املوازنة وبالتالي فمن الطبيعي أن تتولى أيضا .1

 ألنها ستحاول قطعا أن تكون واقعية ودقيقة حتى يتم التنفيذ دون معوقات.

السلطة التنفيذية تدير نظم معلومات ضخمة وتشرف على أجهزة إحصائية منتشرة في أرجاء البالد  .2

 مما يوفر لها الكثير من البيانات والتقديرات الالزمة إلعداد املوازنة. 

لذا ينبغي أن ترجمة رقمية لبرنامج الحكومة املالي عن سنة مالية مقبلة،  امة بمثابةتعتبر املوازنة الع .3

 يترك للحكومة إعداد املوازنة لتكون معبرة عن برنامجها وخطتها.

تحتاج املوازنة العامة إلى تنسيق كبير بين مفرداتها املختلفة وهو أمر ال يتحقق إال إذا تولت الحكومة   .4

أجهزة إدارية منتشرة داخل إقليم الدولة وخارجها. فلو أسندت هذه املهمة    إعدادها ملا تملكه من

للسلطة التشريعية فلن يتحقق التنسيق املطلوب، وهذا ما أثبتته التجربة من أن املجالس البرملانية 

ال تحرص على تحقيق االستغالل األمثل للموارد العامة بقدر حرصها على إرضاء الناخبين األمر الذي  

 .حصل معه مخاطر عديدةقد ي

 إجراءات التحضير واإلعداد: 2-1-2

ينظم إجراءات إعداد املوازنة في معظم بلدان العالم تشريعات وقواعد مهنية تختلف تبعا ألسلوب 

 يمكن اختصارها في النقاط اآلتية: أن هناك إجراءات عامة نمطية املوازنة املتبع، غير 

املوازنة .1 إطار  السياسية    :إعداد  التوجهات  يتضمن  العامة  املوازنة  ملشروع   
ا
إطارا املالية  وزارة  تعد 

 واملالية للحكومة والقادة واملسؤولين والتي يجب أن تعد املوازنة على أساسها.
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املوازنة: .2 منشور  الوحدات    إصدار  كافة  إلى  إرساله  يتم  املوازنة  )دليل(  منشور  املالية  وزارة  تصدر 

الحكومية،   كاألهداف، والجهات  املوازنة  مشروع  إلعداد  العريضة  الخطوط  يتضمن  بحيث 

املوازنة" وهو جدول زمني  التقديرات، و"تقويم  مراعاتها عند وضع  الواجب  والقواعد  والسياسات 

يحدد أهم التواريخ الواجب التقيد بها خالل مرحلة اإلعداد وبما يمكن وزارة املالية من إعداد املشروع 

 وتقديمه للبرملان قبل بدء السنة املالية. النهائي للموازنة

تتولى كل جهة ووحدة حكومية )وزارة، هيئة، مؤسسة، محافظة،  إعداد مشاريع املوازنات الفردية: .3

 مديرية،..الخ( إعداد مشروع موازنتها، وذلك بإتباع الخطوات اآلتية: 

ع أو هيئة تابعة، بحيث يشكل لدى كل وحدة لجنة موازنة رئيسية، ولجان فرعية على مستوى كل فر  . أ

الفنية  والقطاعات  اإلدارات  عن  وممثلين  والرقابة  واملالية  املوازنة  مسؤولي  من  اللجنة  تتألف 

 الرئيسية األخرى وتحت إشراف اإلدارة العليا للوحدة أو الجهة. 

ومنشور   . ب إطار  في ضوء  القادمة  الفترة  عن  املتوقعة  واإليرادات  املصروفات  بتقدير  اللجان  تقوم 

 وازنة واألهداف املحددة والقواعد والتوجهات األساسية السابق ذكرها.امل

 يتم تجميع املوازنات الفرعية في املستويات اإلدارية األعلى إلى أن يتم إعداد موازنة الوحدة أو الجهة.  .ج

ترسل كافة الوحدات والجهات الحكومية مشاريع موازناتها إلى   مناقشة مشاريع املوازنات الفردية: .4

 رة املالية، وينطوي دور وزارة املالية على إجراءات متعددة أبرزها مايلي:وزا

فنيا   . أ الفردية  املوازنات  مشاريع  ومراجعة  دراسة  تتولى  للموازنات  فنية  لجنة  املالية  وزير  يشكل 

،  للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ذات العالقة ومع إطار ومنشور ومبادئ املوازنةومحاسبيا  

 وصوال إلى إعداد املشروع النهائي للموازنات العامة.

إضافة تقديرات النفقات الداخلة في اختصاصها كالديون، وتقديرات إيرادات الدولة التي تحصلها  . ب

 تقديرات النفقات الخاصة بالوزارة.  املصالح التابعة لها كالضرائب، إضافة إلى

الستكمال نواقص أو بحث ومناقشة   -ب األمرإذا تطل  –االتصال أو االجتماع بالجهات الحكومية   .ج

 نقاط الخالف في مشاريع موازناتها واالتفاق حولها.

وزارة  . د املدنية،  الخدمة  )كوزارة  التنفيذية  السلطة  داخل  األخرى  املختصة  الجهات  مع  التشاور 

 . التخطيط، وزارة اإلنشاءات( وإجراء التعديالت الالزمة 

يتم إعداد مشروع متكامل للموازنة العامة، ومن ثم يقدم   لعامة:إعداد املشروع النهائي للموازنة ا .5

 إلى مجلس الوزراء ملناقشته واملوافقة عليه تمهيدا لعرضه على السلطة التشريعية. 
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 املوارد واالستخدامات:  اتتقدير إعداد  2-1-3

فنا املوازنة العامة بأنها   وإيراداتها عن سنة أو فترة عبارة عن تقدير معتمد لنفقات الدولة  سبق وعرَّ

تثيره من تعقيدات أحد أهم القضايا   ، وبالتالي تعتبر مشكلة تقدير اإليرادات والنفقات ومامالية قادمة

 :تناقشه الفقرات اآلتية املرتبطة بعملية املوازنة، وهو ما

 تقدير اإليرادات: .1

بعوام يثير   ارتباطها  ناشئة عن  فنية  يثير صعوبات  اإليرادات  التنبؤ تقدير  أو  التحكم  ل يصعب 

 الدقيق ملتغيراتها، ولهذا عادة مايتم تقدير اإليرادات وفق الطريقتان اآلتيتان: 

ترمي هذه الطريقة بصفة أساسية إلى القيام بدراسة فنية تنطوي على  األولى: طريقة التقدير املباشر:  

وتقدير حصيلته اعتمادا على نتائج التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر اإليرادات العامة على حدة  

أخذ في االعتبار الظروف على سبيل املثال، يتم تقدير اإليرادات الضريبية من خالل دراسة ت  .هذه الدراسة

. وبالنسبة إليرادات  املختلفة االقتصادية واملالية واالجتماعية املتوقع حدوثها خالل السنة املالية القادمة

ومن ثم الضرب في سعر يتم التوصل الكميات املتوقع إنتاجها أو تقديمها  يتم تقدير  السلع والخدمات  

 . في الفترة املقبلةإليه عبر دراسة اتجاهات األسعار 

اآللي: التقدير  طريقة  أو   الثانية:  للفترة  الفعلية  اإليرادات  إلى  استنادا  اإليرادات  تقدير  يتم  بموجبها 

 ن:، وذلك وفق عدة أساليب تتضمالفترات املاضية

بموجبه يتم تقدير إيرادات املوازنة الجديدة على   التقدير استنادا إلى بيانات السنة قبل األخيرة:  . أ 

م يتم االستناد  2012أساس اإليرادات الفعلية للسنة قبل األخيرة، فمثال لتقدير إيرادات موازنة سنة  

وهي   نتائجها  عرفت  مالية  سنة  آخر  إيرادات  تغيير 2010على  أي  إجراء  دون  الحاالت    م،  في  إال 

 (. االستثنائية )فرض ضريبة جديدة مثال 

النسبي: . ب النقص  أو  بالزيادة  مالية    التقدير  تقدير اإليرادات وفق آخر سنة  يقتض ي هذا األسلوب 

منقضية بعد زيادتها أو تخفيضها بمعدل محدد اعتمادا على أفضل توقع ممكن للنشاط االقتصادي  

 .خالل سنة املوازنة

وفق هذا األسلوب يتم تقدير اإليرادات على أساس متوسط اإليرادات    املتوسطات:  التقدير بأسلوب . ج 

 املتحققة فعال خالل عدة فترات سابقة )ثالث سنوات عادة(.

ولكل من طريقة التقدير املباشر وطريقة التقدير اآللي مزاياها وعيوبها، ففي الوقت الذي تعتبر  

وأقل تأثرا باألحكام الشخصية، فإن طريقة التقدير املباشر  فيه طريقة التقدير اآللي أكثر سهولة ويسر  

للفترة   االقتصادية  الظروف  عن  وجيدة  سليمة  ومؤشرات  معلومات  توفرت  لو  فيما  وأدق  أفضل  تعد 

 إلى تقليل األحكام الشخصية. يما يؤدالقادمة وهو 

 



 

-  55  - 
 استشاري تدريب –يوسف سلمان الريمي   -دكتور  –دليل تدريب املدربين على إعداد وتحليل املوازنات في قطاع التعليم في اليمن  

 تقدير االستخدامات: .2

عادة ال يثير تقدير االستخدامات صعوبات فنية كبيرة، إذ اليتطلب األمر سوى واقعية التقدير.  

الوحدات   تقوم  بأن  وذلك  املباشر  التقدير  بطريقة  االستخدامات  تقديرات  انجاز  مايتم  عادة  وبالتالي 

ا الكمية  االحتياجات  لتقدير  االستخدامات  عناصر  من  عنصر  لكل  فنية  بدراسات  لالزمة  الحكومية 

لتنفيذ األنشطة والبرامج املوكلة لها، وتقدير األسعار في ضوء الظروف والعوامل املتوقعة في املستقبل. 

ضوء   في  القادمة  للسنة  املتوقعة  االحتياجات  كمية  تقدير  يتم  السلعية  املصروفات  لتقدير  فمثال، 

 املوردين. الكميات املتاحة حاليا في املخازن، يلي ذلك الحصول على األسعار من 

 ويتم تقدير االستخدامات بالطريقة املباشرة خضوعا لنوعين من التعديالت هما:

يقصد بها التعديالت التي تحدث بموجب القرارات والقوانين الصادرة، أو نتيجة    التعديالت الحتمية: .أ

 ظروف طبيعية تتعلق بمض ي السنة املالية، من أمثلتها الترقيات والعالوات 

يقصد بها مايتم رصده من اعتمادات النجاز مشاريع جديدة أو إضافة درجات   التعديالت الجديدة: .ب

 وظيفية جديدة. 

مكن االسترشاد بأرقام النفقات العامة الواردة باملوازنات السابقة مع مراعاة أال  وبطبيعة الحال ي

تكون منطوية على إسراف أو متضمنة لبعض النفقات العارضة أو االستثنائية، كما أن تقديرات النفقات  

في السنتين  تخضع للمراجعة في وزارة املالية والتي تراعي وجود معدالت لإلنفاق وتستشهد باإلنفاق الفعلي  

األخيرتين، فضال عن ذلك فهناك مراجعة أخرى لتقديرات النفقات تجريها اللجنة املختصة في السلطة 

 .التشريعية

 مرحلة املصادقة:  2-2

ُيقدم مشروع املوازنة إلى السلطة التشريعية ملناقشته واملصادقة عليه، وفي سبيل الحصول على  

 اإلجراءات اآلتية: تلك املصادقة عادة ما تتم 

يحيل املجلس التشريعي مشروع املوازنة إلى اللجنة املختصة باملجلس )اللجنة املالية( تكون مهمتها   .1

 دراسة مشروع املوازنة وإعداد تقرير تفصيلي عنه يوزع على األعضاء.

كومة عن  تعرض السلطة التنفيذية مشروع املوازنة بأن يلقي رئيس الوزراء أو وزير املالية بيان الح .2

 املوازنة، ثم يفتح باب النقاش ألعضاء املجلس التشريعي.

يمنح   .3 الدول  بعض  ففي  املوازنة.  مشروع  تجاه  التشريعي  املجلس  صالحيات  حول  الدول  تختلف 

املجلس حق إدخال تعديالت وفق ضوابط معينة، بينما في دول أخرى، كما هو الحال في اليمن، ليس 

التعديل وإنما االق أو قد يكون له حق املشاركة مع  للمجلس حق  بالتعديالت،  تراح على الحكومة 

 الحكومة في الوصول إلى اتفاق حول نقاط الخالف. 
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بعد املناقشة يقترع املجلس التشريعي على املوازنة ككل. ويتم اعتمادها بابا بابا والهدف من ذلك هو  .4

 ر إال بعد الرجوع إلى املجلس.إلزام الحكومة بعدم تجاوز إعتمادات الباب أو النقل من باب آلخ

للسلطة  .5 تفويضا  أو  تخويال  يعتبر  الذي  املوازنة  قانون  التشريعي  املجلس  يصدر  املصادقة  بعد 

 التنفيذية ببدء العمل باملوازنة الجديدة. 

في حالة تأخر املجلس في إصدار قانون املوازنة حتى بداية السنة املالية التالية، يتم العمل في معظم   .6

بن املوازنة الدول  قانون  يصدر  معينة حتى  محددات  ووفق  املاض ي  العام  موازنة  فس تخصيصات 

 الجديدة. 

 مرحلة التنفيذ: 2-3

يتم تنفيذ املوازنة العامة استنادا إلى تشريعات وقواعد رسمية وعبر االستعانة بنظم مالية يراعى  

كنظام الحكم، درجة املركزية فيها أن تكون مالءمة للبيئة املحيطة بما تحويه من مكونات وعوامل مؤثرة  

 والالمركزية املالية واإلدارية، السياسات املالية واملحاسبية املتبعة وغيرها.  

اإليرادات واملصروفات  بمبدأ عمومية  االلتزام  املوازنة  تنفيذ  التي تحكم  التنظيمية  القواعد  من 

 Treasury Singleينة املنفرد  )عدم التخصيص(. وفي هذا اإلطار يعد النظام املعروف باسم "حساب الخز 

Account (TSA) من أشهر النظم املالية وأكثرها شيوعا واستخداما في الحسابات الحكومية وفي ضمان "

 االلتزام بمبدأ العمومية عند تنفيذ املوازنة. 

  رؤيةيعطي  (" عبارة عن هيكل موحد لحسابات الحكومة البنكية  TSAإن "حساب الخزينة املنفرد )

"حساب بنكي أو مجموعة  ( بأنه:  TSAالنقدية الحكومية. وبتوصيف أكثر تحديدا، ُيعرف ) مواردموحدة لل

من الحسابات البنكية املترابطة والتي من خاللها تنفذ الحكومة كافة معامالتها من مقبوضات ومدفوعات 

 . نقدية"

للدولة  وسوف يتم توضيح طبيعة وهيكلية "حساب الخزينة املنفرد" ودوره في تنفيذ املوازنة العامة  

عند مناقشة النظام املحاسبي الحكومي في اليمن الذي يستند في تنفيذ املوازنة العامة   سادسال  الفصل  في

 إلى مفهوم "حساب الخزينة املنفرد". 

القو  العديد  املوازنة  تنفيذ  يحكم  من أيضا  اإلدارية  والقرارات  التشريعات  عليها  تنص  التي  اعد 

 أهمها:

 تحصيل كافة إيرادات ومستحقات الدولة وفقا للتشريعات والقرارات املنظمة لذلك. يجب أن يتم  .1

تصديق   .2 أو  قانوني  نص  دون  الدولة  ومستحقات  موارد  سداد  من  اإلعفاء  أو  التنازل  اليجوز 

 السلطات املخولة بذلك.   
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يجو  .3 حساب   ز ال  في  إيداعها  ويجب  األحوال،  من  حال  بأي  املحصلة  العامة  املوارد  من  الصرف 

 الخزينة أوال بأول. 

يجو  .4 الفعلية عن االستخدا   ز ال  إجمالي االستخدامات  السلطة زيادة  موافقة  بعد  إال  املقدرة  مات 

 التشريعية على اعتمادات إضافية. 

 الصرف على بنود غير واردة باملوازنة.  ز ال يجو  .5

النقل من باب إلى باب آخر حتى ولو كان هناك وفر في الباب املنقول منه إال بعد الحصول  ز ال يجو  .6

 على موافقة وتصديق السلطة التشريعية.

أو   .7 باب  كل  داخل  من النقل  يعتبر  الواحد،  الفصل  داخل  واألنواع  البنود  بين  أو  الفصول  بين 

 اختصاص السلطة التنفيذية وفقا لحدود السلطات والصالحيات املالية املخولة لكل وزير. 

مبررا للصرف، بل ينبغي أن يكون هناك حاجة فعلية تبرر    ر ال يعتبإن وجود اعتماد مدرج باملوازنة   .8

 الصرف. 

االلتزام بكافة القوانين واللوائح املنظمة لتحصيل املوارد وصرف مثل القانون املالي، وقوانين يجب  .9

 الضرائب، وقانون املشتريات واملناقصات واملزايدات الحكومية، وقانون الخدمة املدنية، وغيرها.

 ة املالية.يبطل العمل بكل اعتماد مدرج في املوازنة لم يصرف أو لم يتقرر صرفه حتى نهاية السن .10

تخضع عملية تنفيذ املوازنة للمتابعة والرقابة سواء من قبل أجهزة الرقابة الداخلية أو الخارجية،  .11

كما تخضع لرقابة وزارة املالية وذلك من خالل املفتشين أو من خالل التقارير الدورية التي تطلبها  

 من الجهات الحكومية. 

 مرحلة إعداد التقارير:  2-4

فيها إعداد وتقديم التقارير املالية الدورية املرحلية منها أو الختامية واملتعلقة   هي املرحلة التي يتم 

بنتائج تنفيذ املوازنة العامة للدولة. وتتضمن هذه املرحلة عدد من اإلجراءات والخطوات التي قد تتزامن 

 في جزء منها مع مرحلة التنفيذ من أهمها:

بنتائج   .1 يومية وشهرية وفصلية  تقارير  تنظيمها وفقا  إعداد  يتم  موازين مراجعة  بمثابة  التنفيذ وهي 

إرسال   ويتم  املعتمدة.  املحاسبية  الحكومي والسياسات  املحاسبي  النظام  الحسابات وقواعد  لدليل 

 تلك التقارير إلى وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية وأي جهات أخرى ذات عالقة. 

قبل   .2 املالية  وزارة  املاليتصدر  العام  كافية    نهاية  وإعداد بفترة  إقفال  قواعد  يتضمن  دوري  كتاب 

 الحسابات الختامية للموازنات العامة.   

 في نهاية العام يتم القيام بالعديد من اإلجراءات واملعالجات املحاسبية من أهمها:  .3

 جرد كافة املوجودات التي بحوزة الوحدة الحكومية.  -
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 املطابقات والتسويات الجردية الالزمة.  -

 إجراء قيود إقفال الحسابات. -

تقوم كل جهة ووحدة حكومية بإعداد حسابها الختامي بحيث يشمل كافة الفروع والوحدات التابعة  .4

 لها ومن ثم يرسل إلى وزارة املالية.   

تتولى وزارة املالية إعداد الحساب الختامي املجمع على مستوى كافة وحدات الحكومة التي تتبع نظام   .5

الحك املراجعة  املحاسبة  إلجراء  واملحاسبة  الرقابة  جهاز  إلى  يرسل  إعداده  من  االنتهاء  وفور  ومية، 

 الالزمة وإعداد تقريره السنوي.

ملناقشتهما   .6 التشريعي  املجلس  إلى  مراجعتها  عن  املالية  الرقابة  وتقرير  الختامية  الحسابات  تقدم 

 زنة العامة للسنة املعنية.والحصول على مصادقة املجلس وإبراء ذمة الحكومة عن تنفيذ املوا

واملعالجات هذا   املالية  التقارير  ألنواع  وصف  تتضمن  أخرى  تفاصيل  املرحلة  هذه  وتتضمن 

 .       ة أخرى سوف يتم مناقشتها بتوسع في الفصل األخيراملحاسبية الختامية وخطوات تفصيلي

 مرحلة الرقابة: 2-5

العام املوازنة  تنفيذ  وبعد  وخالل  قبل  الرقابة  داخلية  تمارس  متعددة  جهات  تتوالها  كما  ة، 

النظر إليها وكأنها    نال يمكاعتبارها مرحلة مستقلة بذاتها، كما    نال يمكوخارجية، وبالتالي فمرحلة الرقابة  

 املرحلة األخيرة من مراحل املوازنة، بل هي في الواقع مرحلة متداخلة يتم أداؤها خالل دورة املوازنة كلها.

 مفهوم الرقابة: 2-5-1

تعد الرقابة بمفهومها العام من املواضـــــــــيع الواســـــــــعة واملعقدة، فهي مطلوبة ومكون رئيســـــــــ ي في أي 

( تعريفا للرقابة بمفهومها العام بأنها، "أي عمل  IIAليين األمريكي )نظام، وقد وضع معهد املراجعين الداخ

تقوم بــــه اإلدارة واألطراف األخرى لتعزيز إدارة املخــــاطر ويزيــــد من إمكــــانيــــة إنجــــاز األهــــداف والغــــايــــات  

لتوفير تأكيد معقول بأن األهداف    املوضـــوعة، بحيث أن اإلدارة تخطط وتنظم وتوجه األداء بشـــكل كاف  

 ت سوف يتم إنجازها".والغايا

والرقابة في إطارها املالي، هي مجال االهتمام األبرز واألكثر تأصيال، يتجلى ذلك في األطر الفكرية  

واملعايير واإلرشادات التي تصدرها املنظمات املهنية الكبرى، ويتركز مجال اهتمام هذه املنظمات بنوعين  

الداخلية، فضال عن أنواع أخرى تمارس بصورة مشتركة    رئيسيين للرقابة هما الرقابة الخارجية والرقابة

 ومتداخلة في إطار النوعين الرئيسيين والتي ستتناولها الفقرة التالية. 

إنجاز  التحقق من  املتوقع  غير  ومن  األساسية  بمثابة ركيزتها  هي  فالرقابة  العامة  املوازنة  إطار  وفي 

أهداف املوازنة مالم يتوفر نظام رقابي فعال. وبتوصيف أكثر دقة، أن غياب الرقابة خالل أداء أنشطة  
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ذلك عند معرفة أهداف الرقابة  ويتضح  دورة املوازنة العامة يؤدي إلى انتفاء الغرض األساس ي من املوازنة.  

 على املوازنة والتي من أهمها: 

 التحقق من سالمة وصحة العمليات واإلجراءات من الناحية املستندية والحسابية.  .1

 التحقق من مدى االلتزام باالعتمادات املدرجة في املوازنة والتعليمات املالية واإلدارية.  .2

ونوعية   .3 األداء  مستوى  على  الفعلي التعرف  األداء  نتائج  وتقييم  مراجعة  خالل  من  وذلك  اإلنجاز 

.
ا
 ومقارنتها باألهداف املوضوعة سابقا

 أنواع الرقابة:  2-5-2

  فما تصـــــــن عادة  مختلفة وبشـــــــكل متداخل فيما بينها، و أنواع ســـــــبق اإلشـــــــارة أن الرقابة تمارس في 

صـــــــــــــهـا في الخمســـــــــــــة االتجـاهـات  ، والتي يمكن تلخيحســـــــــــــب االتجـاهـات التي ينظر منهـا للرقـابـةهـذه األنواع  

 اآلتية:

  :االتجاه األول: من حيث الجهة التي تنفذ الرقابة

 يتوزع هذا االتجاه في نوعين رئيسيين هما رقابة خارجية ورقابة داخلية فيما يأتي تلخيصا لهما:

 لرقابة الخارجية:ا .1

هي املراجعــــة أو التــــدقيق املنفــــذ من قبــــل مكتــــب أو جهــــة خــــارجيــــة تكون مســـــــــــــتقلــــة عن الوحــــدة 

 اآلتية:الفرعية الخاضعة للرقابة. ويمكن تبويب جهات الرقابة الخارجية في األنواع 

على  ييتركز نطاق هذا النوع من الرقابة بشكل رئيس   رقابة مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين: 

القطاع الخاص، ويمتد في بعض الدول إلى مراجعة وإبداء الرأي حول حســـابات الحكومة أو بعض 

 الوحدات التابعة للحكومة مثل مؤسسات القطاع العام. 

عرف هــذه الرقــابــة    رقااابااة أجهزة الرقااابااة املاااليااة العليااا: 
ُ
بــــــــــــــــــــــــــ "الرقــابــة املــاليــة" أو "الرقــابــة املــاليــة ت

الرقابة التي تقوم بها هيئة عليا مستقلة عن الجهات فهي  "أرابوساي"منظمة    الحكومية"، وبحسب

لجهاز املركزي  من الهيئات التي يتصــل عملها باملال العام )كا ن ما تكو الخاضــعة للرقابة، والتي عادة 

( وذلـك في إطـار االختصـــــــــــــاصـــــــــــــات املحـددة لهـا قـانونـا، بحيـث ديوان الرقـابـة  وأ للرقـابـة واملحـاســـــــــــــبـة

الهيئة مما إذا كان التنفيذ )في الجهات الخاضــــــــــــعة لرقابتها( مطابقا للتوجيه الصــــــــــــادر  تتحقق هذه 

عن الســـــــــــــلطـات العليـا التي تملـك مســــــــــــــاءلـة تلـك الجهـات في جوانـب املشـــــــــــــروعيـة واملالءمـة والـدقــة  

الحســـــــــــــــابيـــة والكفـــاءة والفعـــاليـــة والتوفير )االقتصـــــــــــــــاد(، وتقوم بفحص العمليـــات املـــاليـــة في تلـــك 

ل البيـــــانـــــات والتفتيش وكشـــــــــــــف املخـــــالفـــــات واالنحرافـــــات والتحقيق فيهـــــا وفرض الجهـــــات وتحليـــــ 

 ."املسؤوليـة واملطابقة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية وباسترداد األمـوال الضائعة
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 قمــا ســـــــــــــبأخرى خالف  هي الرقــابــة التي تتوالهــا أجهزة أو جهــات    رقااابااة األجهزة الخااارجيااة األخرى: 

 الخاضعة للرقابة وتتضمن األنواع اآلتية:  جهةوتكون خارجية ومستقلة عن ال

تي يقوم بها املجلس التشريعي باعتبار الرقابة وظيفته األساسية الهي    :رقابة السلطة التشريعية .1

 واألمانة التي يتحملها ويخضع عنها ملساءلة الناخبين واملجتمع بشكل عام.  

القضائية  .2 السلطة  مكافحة   :رقابة  هيئات  مثل  متخصصة  قضائية  أجهزة  تنفذها  التي  هي 

  لعامة.الفساد أو أجهزة الكسب غير املشروع، ونيابة األموال ا

تتمثل في الرقابة التي تتوالها بعض الوزارات والهيئات   رقابة األجهزة والجهات الحكومية األخرى: .3

 الحكومية املرتبطة باملوازنة كوزارة املالية، ووزارة الخدمة املدنية. 

غير حكومية: .4 أجهزة خارجية  تؤدى بصور مختلفة من قبل بعض    رقابة  التي  الرقابة  تتضمن 

 املدني والصحافة.  مستخدمي التقارير املالية الحكومية كالجمهور ومنظمات املجتمع

 الرقابة الداخلية: .2

نفـــذ من قبـــل إدارة  INTOSAI)ُعرفـــت الرقـــابـــة الـــداخليـــة وفقـــا ملنظمـــة  
ُ
( بـــأنهـــا: "عمليـــة تكـــامليـــة ت

وموظفي الوحدة ومصممة ملواجهة املخاطر وللحصول على تأكيد معقول بأن الوحدة في ممارستها ملهمتها  

نجز األهداف العامة اآلتية:
ُ
 سوف ت

 مليات بانتظام وكفاءة وفاعلية واقتصادية وأخالقية. تنفيذ الع •

 إنجاز التزامات املساءلة. •

 االمتثال للقوانين والتعليمات النافذة. •

 حماية املوارد من الضياع وسوء االستعمال والضرر.  •

( خمســـــــــة عناصـــــــــر مترابطة للرقابة الداخلية تعتبر جزءا مكمال وضـــــــــروريا  INTOSAIوحدد دليل )

الحصــــــــول على تأكيد معقول بإمكانية تحقيق أهداف ومهمة الوحدة، وهذه العناصــــــــر هي: بيئة لضــــــــمان  

 الرقابة؛ تقييم املخاطر؛ أنشطة الرقابة؛ املعلومات واالتصال؛ واملتابعة.

وترتبط األهـداف العـامـة مع العنـاصـــــــــــــر بعالقـة مبـاشـــــــــــــرة، إذ يتطلـب إنجـاز أي هـدف من األهـداف  

 ناصر الرقابة الداخلية في كل هدف منها.األربعة ضرورة توفر كافة ع

للتطبيق على مختلف  إطار شامل متكامل قابل  للمفهوم السابق فالرقابة الداخلية تعتبر  وفقا 

أنواع املنظمات العامة والخاصة وأنشطتها املختلفة. ويتصل موضوع الرقابة الداخلية بمفاهيم وقواعد 

تتناولها باستفاضة مصادر ومق املهنية وقضايا متنوعة  املنظمات  التدقيق وإصدارات  ررات أخرى مثل 

 والتي يمكن للدارس الرجوع إليها ملزيد من املعرفة. 
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ضمن   فتندرج  العامة  املوازنة  على  الداخلية  بالرقابة  يتعلق  يعر وفيما  املالية   فما  بالرقابة 

)تعرف لجهة الخاضعة للرقابة  التي تقوم بها وحدة إدارية تعمل داخل االرقابة    :والتي تعرف بأنها  الداخلية

والتفتيش(   الرقابة  إدارة  باسم  اليمن  وبناءة  في  مفيدة  فيها وبوجه خاص خدمات  العليا  لإلدارة  وتقدم 

 بشأن مدى مشروعية وسالمة إدارة األموال ودقة الحسابات في تلك الجهة.  

 اعتمادا على: ويمكن لوحدة الرقابة املالية الداخلية أن تحقق النجاح املطلوب منها 

 به من استقالل وذلك بتبعيتها ألعلى سلطة في الجهة التي تعمل فيها.  عما تتمتمقدار  •

مقدار االختصاصات املمنوحة لها وذلك بتمكينها من ممارسة كافة أنواع الرقابة وعلى مستوى كافة  •

 أنشطة الجهة. 

 مقدار التنسيق الذي يتم بينها وبين الرقابة املالية الخارجية التي تفحص أعمال تلك الجهة.  •

   االتجاه الثاني: من حيث توقيت الرقابة:

 تؤدى الرقابة وفق هذا االتجاه في ثالثة أنواع مسبقة ومصاحبة والحقة، فيما يأتي مضامينها:

 رقابة مسبقة:  .1

املشروعية على املعامالت والتصرفات املالية وذلك قبل إصدار القرار الخاص  تمثل نوعا من رقابة  

بالتصرف املالي أو قبل تنفيذه وقبل إبرام العقد أو قبل تنفيذه وذلك للحيلولة دون تجاوز االعتمادات  

ترتب   الواردة باملوازنة، والحد من الوقوع في املخالفات واألخطاء واإلسراف بقدر اإلمكان من جهة، وقبل

  .االلتزام على الجهة املصدرة للتصرف أو املبرمة للعقد من جهة أخرى 

 رقابة مصاحبة أو مزامنة:  .2

هي الرقابة التي تتم كمصاحبة للتنفيذ ومزامنة له، بحيث تؤدي إلى اكتشاف الخطأ أو االنحراف 

خذ هذه الرقابة، في خالل فترة قصيرة من حدوثه وتساهم بذلك في تداركه ومعالجته وعدم استمراره، وتأ

التطبيق العملي، شكل التفتيش أو متابعة تنفيذ العمليات املالية كالتفتيش على سير العمليات املخزنية 

  ومتابعة تنفيذ العقود من النواحي القانونية واملالية واملادية.

 رقابة الحقة:  .3

ساس ي الذي تمارس بموجبه هي الرقابة التي تتم بعد تنفيذ العمليات املالية، وتعتبر األسلوب األ 

الرقابة املالية الخارجية وذلك أيا كان شكل النظام الرقابي الذي يتخذه جهاز الرقابة سواء أكان قضائيا  

أو إداريا. وُيمكن هذا األسلوب من كشف األخطاء واملخالفات وجوانب التبذير واالنحراف عن تحقيق 

ضح على مسؤولية موظفي الجهات الخاضعة للرقابة، األهداف وتحديد مسؤولية املوظفين وإلقاء ضوء وا

كما يساعد على التعويض عن األضرار، والحيلولة دون إعادة ارتكاب األخطاء واملخالفات واالنحرافات، 

 مما يشير إلى تناول العملية املالية من جميع جوانبها. 
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 االتجاه الثالث: من حيث أسلوب الرقابة:

 ن هما رقابة انتقائية )اختيارية( ورقابة تفصيلية: تتضمن أساليب عدة أبرزها نوعا

 رقابة انتقائية )اختباريه(: .1

تتم هذه الرقابة باختيار جوانب معينة من النشاط والعمليات الخاصة بالجهة الخاضعة للرقابة 

لتقوم بفحصها وتركيز اهتمامها عليها، أو تقوم بانتقاء نسبة معينة من مجموعات املستندات على شكل  

أجل فحصها عين من  للرقابة  الخاضعة  الجهة  لدى  العمليات  أو  النشاط  أوجه  عن مختلف  معبرة  ات 

أو   الداخلية  الرقابة  مستوى  على  تعتمد  ومؤشرات  معايير  من  االنتقاء  هذا  فيها  ينطلق  التي  بالصورة 

 .أو غير ذلك في املرات السابقة تملالحظات التي اكتشفااألهمية النسبية أو القيمية للعمليات أو نتائج 

 رقابة تفصيلية )كاملة(:  .2

بها من    قوما يتعلهي الرقابة التي تنطوي على الفحص والتحقق من كل أو معظم معامالت الوحدة  

الرقابة  إجراء  وينبغي  االنتقائية.  الرقابة  من  بكثير  أشمل  األسلوب  وهذا  بالسجالت،  مثبتة  بيانات 

التفصيلية في حالة توقع حدوث املخالفات كاالختالس. الجدير باإلشارة أن الرقابة التفصيلية املقترنة  

ا لو تم تنفيذها من قبل جهة رقابية بنشاط الرقابة واملراجعة الداخلية تتم بصورة أكثر سرعة وسهولة مم 

 خارجية.  

 االتجاه الرابع: من حيث طبيعة الرقابة:

يركز هذا االتجاه على التخصص الدقيق للوظيفة الرقابية والغرض منها، واآلتي عرضا لألنواع  

   األكثر شيوعا:

 رقابة األداء: .1

كانت مواردها قد أديرت بالصورة هي تقويم أنشطة الوحدة أو الجهة الحكومية للتحقق مما إذا  

لها   االستجابة  تمت  قد  املساءلة  متطلبات  أن  ومن  والفعالية  والكفاءة  التوفير  جوانب  فيها  روعي  التي 

 وتضم رقابة األداء األنواع الفرعية اآلتية:  .بصورة معقولة

وتهتم بتقليل تكلفة املوارد اململوكة أو املستخدمة إلى أدنى مستوى   رقابة على التوفير )االقتصاد(: 

 ممكن مع أخذ النوعية أو الجودة املناسبة بعين االعتبار.

وتهتم بمراقبة العالقة ما بين املخرجات من السلع والخدمات واملدخالت من :  رقابة على الكفاءة 

مات، كما تهتم بتحديد مدى تحقق الحد  املوارد التي استخدمت من أجل إنتاج تلك السلع والخد

األقص ى من املخرج بالنسبة ملدخل معين، أو مدى استخدام الحد األدنى من املدخل للوصول إلى 

 تحقيق مخرج معين.
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  وتهتم بتحديد العالقة ما بين النتائج املستهدفة والنتائج الفعلية للمشروعات   رقابة على الفعالية: 

أي أنها تهتم بتحديد كم هو مستوى النجاح الذي بلغته املخرجات    والبرامج والنشاطات األخرى،

والنتائج  العمليات  وغايات  السياسة  أهداف  تحقيق  في  األخرى  النتائج  أو  والخدمات  السلع  من 

 املستهدفة األخرى. 

 رقابة محاسبية: .2

السجال  مسك  وظيفة  في  الدقة  توافر  من  للتأكد  املتبعة  الرقابية  والضوابط  اإلجراءات  ت هي 

املحاسبية، ودقة البيانات املدونة فيها، وصحة وسالمة مصادر تلك البيانات، وبما يمكن من الحصول  

 على معلومات موثوق بها ويمكن االعتماد عليها.

 رقابة إدارية: .3

هي الرقابة التي تهتم باإلشراف وتقييم اإلجراءات اإلدارية وصحة أساليبها، أي أنها تتضمن مراجعة 

 ية والتحقق من سالمة عمليات اتخاذ القرار. النظم اإلدار 

 ضبط داخلي: .4

هي مجموعة األساليب واإلجراءات املتسقة التي تطبقها الجهة في سبيل تحقيق الدقة والصحة في 

ما   عملية  مراقبة  املوظف  نفس  يمارس  ال  بحيث  موجوداتها  على  واملحافظة  ومعلوماتها  عملياتها  سير 

 .وتنفيذها في آن واحد

 لتزام:رقابة اال .5

أيضا   عليها  و يطلق  القانونية"  االلتزام "الرقابة  مدى  من  التحقق  إلى  يهدف  رقابي  أسلوب  هي 

بالقواعد والقوانين والقرارات وأية إجراءات أخرى سارية املفعول ومدى توافق التنفيذ مع ما هو مخطط. 

قبل  الالزمة  القانونية  واملتطلبات  اإلجراءات  وضمان سالمة  املخالفات  من  التحقق  أيضا  مهامها  ومن 

 ضاء.  إحالة تلك املخالفات للق

 رقابة مستندية: .6

فحص املستندات التي تعزز سالمة املعامالت والتصرفات املالية وغير املالية، وتأكيد   وتتمثل في

 .صحة البيانات الذي تم إثباتها في الدفاتر والسجالت 

 رقابة الكترونية: .7

م  من  أساسيا  وممارستها جزءا  ويعتبر وجودها  االلكتروني،  الحاسوب  بيئة  في  الرقابة  كونات هي 

ومتطلبات استخدام نظم املعلومات االلكترونية. وبالنظر إلى تزايد اعتماد الحكومات في انجاز معامالتها  

املتطورة   االتصاالت  وأنظمة  االلكترونية  الحكومة  نظام  مثل  املحوسبة  النظم  على  املختلفة  وأنشطتها 

ية كافية تجاه كافة املخاطر املصاحبة كاإلنترنت، فقد استلزم األمر ضرورة توافر بيئة رقابية آمنة وحما
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الستخدام تلك النظم. وتشتمل الرقابة االلكترونية على مفاهيم وطرق وإجراءات وتقنيات تتغير وتتطور  

بصورة متسارعة تبعا للتطورات املتالحقة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملخاطر املحيطة 

م اإلصدارات الدولية املنظمة لألهداف الرقابية الخاصة باملعلومات  ( من أهCOBITبها. ويعد إطار كوبت )

 والتكنولوجيا املرتبطة بها.    

 االتجاه الخامس: من حيث موضوع الرقابة: 

يعبر موضوع الرقابة عن أنواع املعامالت املتصلة بتنفيذ املوازنة، وبالنظر إلى تركيز املوازنة العامة  

ف واالستخدامات،  املوارد  على على  والرقابة  املوارد  على  الرقابة  من  كل  على  هنا  االقتصار  يتم  سوف 

 االستخدامات: 

 الرقابة على املوارد: .1

وتهدف إلى تحقيق كفاءة وفاعلية تحصيل املوارد العامة واملحافظة على املوارد االقتصادية وعدم  

 لتحقيق األهداف السابقة.هدرها، وكذا مراجعة التشريعات والتعليمات والتأكد من كفايتها 

 الرقابة على االستخدامات:  .2

وتهدف إلى ترشيد اإلنفاق والعمل على ضبطه بما يحقق الكفاءة في العمليات، والتأكد من االلتزام 

في  بالتخصيصات املعتمدة  التقيد  في ذلك  املالية واإلدارية، داخال  القوانين واللوائح والتعليمات  بكافة 

 املوازنة والقواعد املنظمة لذلك. 

 ة املوازنة: دور النظام املحاسبي الحكومي خالل دور  2-6

وفقا لنظرية النظم فاملحاسبة الحكومية ماهي إال نظام معلومات مالي يهتم بجمع البيانات الكمية 

واملالية املترتبة عن املعامالت واألحداث املالية الناتجة عن النشاط الحكومي. وبالتالي فالعالقة بين املوازنة 

باعتبارهما نظا للدولة واملحاسبة الحكومية،  بالنشاطات واألعمال الالزمة لتحقيق العامة  مان يقومان 

، ويأخذ ذلك التداخل شكل  عالقة متداخلةاألهداف املرسومة لكل منهما وضمن دورة مالية كاملة، هي  

 التكامل ليصب في تحقق وإنجاز أهداف مشتركة.

ي كال وأول عالقة واضحة ومشتركة بينهما هي وحدة املصطلحات واملسميات والرموز املستخدمة ف

النظامين. ويمكن دراسة وتوضيح العالقة التكاملية بينهما من خالل الدورة التي تمر بها املوازنة )مراحل  

( اآلتي  والشكل  الحكومي خاللها.  املحاسبي  النظام  بها  يقوم  التي  والنشاطات  تلك  1- 1املوازنة(  يجسد   )

 العالقة:  
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 ( نجد أن التكامل بين فعاليات كال النظامين يتشخص في اآلتي: 1-1من خالل الشكل )

 أوال: في مجال تحضير وإعداد املوازنة:

والتحضير إلعداد املوازنة يعتمد وبشكل أساس ي على املعلومات  إن عمليات التخطيط والتنسيق  

التي يوفرها النظام املحاسبي الحكومي عن املوارد واالستخدامات الفعلية للسنة املاضية، وما يوفره أيضا 

من إحصائيات يمكن أن تكون دليال لعمل مؤشرات عما تم تنفيذه سابقا واالنحرافات السالبة واملوجبة،  

تك  العام  والتي  موازنة  إعداد  وإتمام  واإلضافات  الالزمة  التعديالت  إلجراء  األساسية  املادة  بمجملها  ون 

 القادم.

 ثانيا: في مجال تنفيذ املوازنة:

يأتي بواسطة أنشطة النظام املحاسبي الحكومي، حيث أن املادة    -بعد إقرارها  –إن تنفيذ املوازنة  

املحاسبي الحكومي هي املوازنة العامة، بما تحتويه من تخصيصات يمكن األساسية في مدخالت النظام  

 إنفاقها وموارد مخطط لها وتعليمات إلنجاز ذلك. 

 ثالثا: في مجال إعداد التقارير:

املحاسبي  النظام  يقدمه  الذي  النهائي  واملنتج  املحصلة  بمثابة  والختامية  الدورية  التقارير  تعتبر 

املوازنة تنفيذ  عن  عليها    الحكومي  يعتمد  التي  البيانات  هي  التقارير  وهذه  املالية،  الفترة  خالل  العامة 

 مستخدمي التقارير املالية الحكومية كمدخالت أساسية لقيامهم باملساءلة واتخاذ القرارات. 

 رابعا: في مجال املتابعة والرقابة:

 املحاسبة الحكومية ونظام املوازنة العامة للدولة( العالقة التكاملية بين نظام 1-1شكل )

توفير البيانات والتقارير الالزمة 

 للقيام بعملية الرقابة

 والتحضير اإلعداد 1

 التنفيذ   2

 إعداد التقارير   3

 الرقابة املتابعة 4

النظام املحاسبي 

 الحكومي

 

نة
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امل
رة 

دو
اإليرادات توفير املعلومات عن  

 واملصروفات واملؤشرات الالزمة

تسجيل وجمع وتبويب وتلخيص 

 املعامالت املالية

توفير البيانات واإلحصاءات واملطابقات 

 والتسويات والتقارير

النظام املحاسبي 

 الحكومي

 العامة للدولة 
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العامة املوازنة 

 للدولة

النظام املحاسبي 

 الحكومي

توفير املعلومات عن املوارد 

 واالستخدامات واملؤشرات الالزمة
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تسجيل وجمع وتبويب وتلخيص 

 املعامالت املالية

إعداد وتقديم التقارير الدورية 

 والحسابات الختامية

1 

2 

3 

4 

توفير البيانات والتقارير الالزمة 

 للقيام بعملية الرقابة
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ئيات وغيرها املادة  مخرجات النظام املحاسبي الحكومي من تقارير وبيانات وجداول وإحصاتشكل  

 الرقابة على املوازنة. مختلف أنواع وصور األساسية لتنفيذ 

 أسئلة التقويم الذاتي 

 أوال: أجب عن االسئلة اآلتية: 

 ؟عرف املوازنة العامة موضحا املضامين املرتبطة بالتعريف  .1

 ؟تتعدد أهداف املوازنة العامة للدولة بشكل واسع. وضح ذلك  .2

املوازنة العامة للدولة من جهة وكل من املوازنة التخطيطية في وحدات قطاع األعمال، قارن بين   .3

 ؟والحساب الختامي للدولة، وامليزانية العمومية في النشاط التجاري من جهة أخرى 

مبدأ العمومية، مبدأ الوحدة، مبدأ السنوية )الدورية(، مبدأ )اآلتية:  بمبادئ املوازنة    دما املقصو  .4

 (؟التوازن 

يتم تبويب املوازنة العامة للدولة باستخدام أسس تبويب )تصنيف( مختلفة. عدد تلك األسس   .5

 ؟موضحا طبيعة ومميزات كل منها

 ؟وضح الخطوات املتبعة في مرحلة إعداد وتحضير املوازنة العامة للدولة .6

طرق   .7 وضح  ثم  إجراءهما،  وكيفية  ماهيتهما  وضح  املوارد.  لتقدير  طريقتان  تقدير هناك 

 ؟ االستخدامات، مع شرح املقصود بالتعديالت الحتمية، والتعديالت الجديدة

 ؟ عرف الرقابة املالية الحكومية والرقابة املالية الداخلية .8

 ؟عدد باالسم أنواع الرقابة مبوبة بحسب االتجاهات التي ينظر منها للرقابة .9

 ؟تها، ومن حيث موضوعها اشرح نوعان من أنواع الرقابة من حيث توقيتها، ومن حيث طبيع .10

 دور نظام املحاسبة الحكومية خالل مرحلة إعداد املوازنة؟ ما .11

 ثانيا: بين مدى صحة أو خطأ كل عبارة مما يأتي مع التعليل باختصار: 

 . يجب إعداد موازنة عامة استثنائية عند توفر فوائض كبيرة في اإليرادات .1

 .عالقة لها بالجوانب السياسية واالجتماعية املوازنة العامة تعتبر برنامج مالي، وبالتالي ال .2

تتبع نظام املحاسبة الحكومية  .3 أو  التي تطبق  الحكومية  العامة للجهات والوحدات  تعد املوازنات 

 . فقط

بيانات تقديرية تغطي فترة مالية سابقة، والحساب الختامي للدولة   .4 املوازنة العامة للدولة تقدم 

 .قادمة يقدم بيانات فعلية تغطي فترة مالية

من  .5 أنواع  ثالثة  على  يشتمل  للدولة  العامة  املوازنة  لنفقات  االقتصادي  )التصنيف(  التبويب 

 االستخدامات )النفقات أو املصروفات(. 
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 يوجد ارتباط بين أساس التبويب املتبع في تبويب املصروفات واألساس املتبع في تبويب اإليرادات.   ال .6

 لالستخدامات واملوارد أفضل وأكثر دقة من طريقة التقدير اآللي.تعتبر طريقة التقدير املباشر  .7

إذا لم يتم التصديق على املوازنة من قبل السلطة التشريعية قبل بدء العام املالي الجديد، فيمكن  .8

 للسلطة التنفيذية العمل باملوازنة الجديدة. 

املنقول منه، شريطة الحصول على  يجوز النقل من باب إلى باب آخر في حالة وجود وفر في الباب   .9

 قرار من رئيس الجمهورية. 

 تصنف رقابة الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة على املوازنة بالرقابة الالحقة.  .10

 تركز أنواع الرقابة بحسب طبيعتها على التخصص الدقيق للوظيفة الرقابية والغرض منها.  .11
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 لثالثا الفصل  

 العامة ملوازنات  وأساليب انظم 

 

 

 

 

 

 

 : تمهيد

 من القرن العشـــــــرين  تطور مفهوم املوازنة العامة خالل العقود الســـــــبعة األخيرة  
ا
للتطور الذي   تبعا

تؤديه، فأضــحت املوازنة انعكاســا للبرنامج الذي  أصــبحت شــهدته الدول وللدور االقتصــادي الكبير الذي 

ســـــــــــــتنتهجـه الحكومـة خالل الســـــــــــــنـة القـادمـة، وبـذلـك جـاء تطور مفهوم املوازنـة العـامـة ليتالءم مع الفكر 

   .االقتصادي الذي يفسر ويبرر التدخل الحكومي

ساليب املستخدمة في إعداد املوازنة العامة بدءا من األسلوب التقليدي  نتيجة لذلك تعددت األ 

موازنة التخطيط والبرمجة وانتهاءا بموازنة األساس ثم  املسمى موازنة البنود مرورا بموازنة البرامج واألداء  

 . قسام التاليةناقشه األت ما ذاوه  .الصفري 

 

  

 يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل أن تكون قادرا على أن: أهداف الفصل: 

تدرك مراحل تطور نظم املوازنات العامة، وتعدد أهم النظم واألساليب الحديثة ومبررات ظهور   .1

 كل منها. 

 وعيوبها. تتفهم مضامين نظام املوازنة التقليدية املسماة موازنة البنود ومزاياها  .2

 تصف طبيعة نظام موازنة البرامج واألداء وركائزها وخطوات إعدادها ومزاياها وعيوبها.  .3

 تبين الخصائص األساسية ملوازنة التخطيط والبرمجة وركائز اعدادها ومزاياها وعيوبها.  .4

 تتفهم وتصف نظام املوازنة الصفرية ومقوماتها وكيفية إعدادها ومزاياها وعيوبها.  .5

منها على أرض  تتلمس   .6 أي  في تطبيق  الحديثة  املوازنات  إمكانية االستفادة من نظم وأساليب 

 الواقع.
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 القسم األول 

 Line Item Budgeting:ة( موازنة البنود )املوازنة التقليدي

في تنفيذ توصيات )لجنة تافت(   ءم عندما ُبد1921عام    أمريكا  ظهر أسلوب املوازنة التقليدي في

عام   األمريكي  الرئيس  البنود  1910التي شكلها  موازنة  باسم  ُعرف  الذي  األسلوب  تطبيق  إلى  م، ودعت 

(Line Item Budgeting  أو الغرض من اإلنفاق  )(The Object-of-Expenditure)  يعبران عن ، وكالهما 

 هذا النظام.  اآلتي ملضامين التوصيف وكما يتضح في ، نفس املضمون 

 مفهوم موازنة البنود وخصائصها:  1-1

تقوم فكرة موازنة البنود على التبويب النوعي لالستخدامات واملوارد في أبواب وفصول وبنود وأنواع  •

لالستخدامات  التفصيلية  العناصر  على  التعرف  بغرض  وذلك  منها  لكل  االعتمادات  تخصص 

التبويب   إلى  وباإلضافة  املوارد.  اإلداري  ومصادر  كالتبويب  أخرى  بتبويبات  االستعانة  تتم  النوعي 

 والتبويب االقتصادي. 

كان   • الهدف  وهذا  واملوارد.  االستخدامات  على عناصر  والقانونية  املالية  الرقابة  تحقيق  على  تركز 

واالجتماعي، مالئما للظروف التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر كتواضع الهيكل االقتصادي  

أو  األفراد  يحجم  التي  األخرى  والوظائف  السيادية  الوظائف  أداء  على  الحكومة  دور  واقتصار 

 املشروعات الخاصة عن القيام بها.

تركز أيضا على تمويل السلع والخدمات التي تحتاجها الوحدات الحكومية في أدائها لعملها، وتلتزم  •

املعتمد دون االهتمام بالعائد الذي حققته الوحدة    هذه الوحدات فقط بعدم تجاوز حدود التمويل

أي االهتمام بجانب املدخالت فقط وتتجاهل انجازات أو ما تنتجه أو تقدمه تلك الوحدات    –منه  

 من سلع وخدمات والكيفية التي يتم بها ذلك. 

 مزايا موازنة البنود: 1-2

  تتصف موازنة البنود بعدة مزايا منها: 

 بسبب االعتماد على نتائج األداء املاض ي في معظم األحيان.  سهولة الوصول للتقديرات .1

 النوعي يالئمان إعداد املوازنة على مستوى الوحدات التنظيمية )تبويب إداري( إلى جانب التبويب   .2

 أنماط محاسبة املسؤولية إلى حد كبير. 

 ملقارنة. والبساطة في الهيكل العام وفي العرض والتبويب والفهم وا االستخدام طويل األمد .3

وتحديد   .4 املخصصة،  لالعتمادات  الفعلي  اإلنفاق  تجاوز  عدم  منها،  محددة  رقابية  أهدافا  تحقق 

 صالحيات اإلنفاق حسب البنود، وسالمة إجراءات الصرف. 

 يدافع مؤيدو هذا األسلوب عند مقارنته بأساليب املوازنة األخرى فيشيرون بأن:  .5
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 معظم البرامج هي ذات طبيعة مستمرة.  . أ

 املستحيل بصورة نسبية تجنب أكثر اإلنفاق. من  . ب

دون   .ج األسلوب  هذا  يحول  ب  ربطال  املرتبطة  والتقييم  التخطيط  بمعلومات  ونظم  بياناته  أساليب 

 املوازنة األخرى. 

يتم تجميع تكاليف األنشطة  حينها سوف  حينما تكون األنشطة هي األساس للوحدات التنظيمية،   . د

ال الوحدات  تكاليف  تمثل  يتيح  باعتبارها  النشاط  تكاليف  على  والتعرف  العالقة.  ذات  تنظيمية 

 الفرصة إلضافة تكاليف البرنامج والوظيفة. 

 االنتقادات املوجهة ملوازنة البنود:  1-3

  من االنتقادات الشائعة املوجهة ملوازنة البنود مايلي:

للموازنة، مما يؤدي إلى  التركيز على الرقابة املالية بشكل مفرط، وعدم استخدام التبويب الوظيفي   .1

 صعوبة تحليل أثر املعامالت الحكومية على االقتصاد القومي.

يكون هناك فحص أو  سهل للمسؤولين إخفاء األعمال الداخلية واألنشطة التي يقومون بها حتى الت .2

ن  يحددون _ بشكل رسمي _ ماهي أعمالهم وماهي النتائج املتوقعة م  ال همألنوذلك  تقييم إلنتاجيتهم.  

 يقدمونه من خدمات.  هذه األعمال، وهذا يجعل من الصعب الحكم بموضوعية على ما

تم تنفيذه من أعمال ومشروعات وتكلفة وغير ذلك، كما تفتقر   تفتقر إلى وسائل املتابعة ملعرفة ما .3

 إلى الوسائل التي تمكن من التأكيد على مدى تحقيق النتائج املستهدفة. 

توجه    ها ينصرف لألحداث املاضية التي يبنى عليها اتخاذ القرارات والتهمل التخطيط ألن جل اهتمام .4

 تعالج مشاكل التخطيط طويل األجل ألنها تقوم على دراسة املشروعات التي ال   إلى املستقبل. كما ال

 يزيد عمرها عن سنة. 

والتي تبنى عليها تستخدم فيها املقاييس والقواعد املحاسبية لتقييم األداء وتحليل التكلفة والعائد،    ال .5

 القرارات الهامة عند توزيع االعتمادات بين أوجه اإلنفاق املختلفة. 

تعد موازنة العام التالي إعتمادا على موازنة العام السابق دون البحث في مدى كفاءة استخدام املوارد  .6

 في الفترة السابقة، ومدى الفاعلية في تحقيق األهداف املرجوة.

لحكومية الحصول على أكبر قدر من املوارد حتى ولو كانت تزيد عن الحاجة  محور اهتمام اإلدارة ا .7

دون مراعاة شحة املوارد. ألن املوازنة ذات سقف مفتوح، ففي ظل هذا النوع من املوازنات فالنفقات  

 تتزايد سنويا وال يمكن تحديد سقوف لإلنفاق.

لسنة املالية، حيث تعمد كل وحدة يحدث العبث واإلسراف في استخدام املوارد خصوصا قبل نهاية ا .8

أساس   على  يتم  التالية  السنة  في  الربط  ألن  بالكامل  اعتماداتها  استهالك  السنوات   السنة إلى  أو 

 .السابقة
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يؤدي عدم وجود أهداف عامة محددة من اإلدارات العليا إلى جعل الوحدات اإلدارية على غير دراية   .9

ى، وهنا يحدث التكرار والتعارض بدال من أن تسود روح باألهداف الفرعية للوحدات اإلدارية األخر 

 التعاون بين األجهزة اإلدارية املختلفة. 
 

 القسم الثاني 

 Programms and Performance Budgetingموازنة البرامج واألداء 

يطلق عليها أبضا موازنة األداء، وقد جاءت لتالفي أوجه القصور التي اتسمت بها املوازنة التقليدية  

م عرفت 1947املســــــــماة موازنة البنود، حيث ظهرت كواحدة من توصــــــــيات لجنة أمريكية شــــــــكلت في عام  

 األولى. ومما جاء في تقرير هذه اللجنة: Hooverباسم لجنة 

حول إنجـــــاز   —تركيز االهتمـــــام والعنـــــايـــــة على الوظيفـــــة أو النشـــــــــــــــــاط    "وفق موازنـــــة األداء، يتم

ــياتها، بوجوب   —األهداف بدال من التركيز على رواتب املوظفين أو صـــالحيات الشـــراء". وأضـــافت في توصـ

التحول من بيــــانــــات املــــدخالت الحكوميــــة )بنود املصـــــــــــــروفــــات وقوائم املوظفين(، إلى بيــــانــــات املخرجــــات  

 ت واألنشطة، والتكاليف املرتبطة بها(.الحكومية )اإلنجازا

تبدت إشــــــــكاالت واألداء، غير أنه م أول تطبيق فعلي ملوازنة البرامج 1951لعام   USAوتعتبر موازنة 

م، وبدورها قدمت مقترحات 1953الثانية في يوليو   Hooverعديدة عند التطبيق اسـتدعت تشـكيل لجنة  

التطبيق إدخـال تعـديالت وتطويرات مســـــــــــــتمرة إلى أن وتوصـــــــــــــيـات أمكن من خاللهـا إلى جـانـب املمـارســـــــــــــة و 

 أصبح نظام موازنة البرامج واألداء يحمل املفاهيم والخصائص العامة التالية.

 مفهوم موازنة البرامج واألداء:  2-1

ينظر للموازنة كخطة، أو مجموعة خطط يعبر عنها بدالالت رقمية يمكن على ضوئها تنفيذ البرامج   •

 اعتمدت.واملشروعات التي 

إذا كانت املوازنة تمثل التعبير املالي للخطة، فإن من األفضل ترجمة هذه املوازنة على شكل برامج  •

 وأنشطة تقوم الخطة بتمويلها، وليس على شكل بنود واعتمادات. 

األعمال • تنفيذ  مراجعة  أساليب  استخدام  املوازنة  هذه  ال  تتطلب  خالل  بيانات على  تركيز  من 

الحكومية بها(  املخرجات  املرتبطة  والتكاليف  واألنشطة،     )اإلنجازات 
ا
التركيز    بدال بيانات على  من 

 املوازنة التقليدية. كما هو الحال في املدخالت الحكومية )بنود املصروفات وقوائم املوظفين( 

تقدم معلومات تعتبر مؤشرات أساسية ملراقبة ومتابعة مدى التقدم في العمل أثناء التنفيذ، كما  •

 تخدام هذه املعلومات في التخطيط في املرحلة القادمة.يمكن اس
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 خصائص وهيكل موازنة البرامج واألداء:  2-2

إن الركيزة األســــــــاســــــــية ملوازنة البرامج واألداء تســــــــتند إلى تقييم الفعالية التي تنفذ بها األنشــــــــطة القائمة، 

يسـتلزم الحصـول على موازنة وأدواتها األسـاسـية هي محاسـبة التكاليف وقياس الجهد أو العمل املبذول. و 

 برامج وأداء حكومية تنفيذ جهود كبيرة وواسعة يمكن تلخيص مالمحها الرئيسية في النقاط اآلتية:

 مرتكزات أساسية لتطبيق أسلوب موازنة البرامج واألداء:أوال: 

 البرامج: بمعنى ترجمة األعمال الحكومية إلى برامج محددة قابلة للتطبيق.  .1

 وضع مقاييس أداء يمكن من خاللها الحكم على سالمة القرارات. األداء: أي  .2

 اإلجراءات التطويرية املطلوبة على الواقع التنظيمي أو التشريعي أو التخطيطي.  .3

 التفرقة بين موازنة البرامج وموازنة األداء: ثانيا: 

البرامج. ويرتبط  األداء وموازنة  موازنة  بين  التمييز  بكيفية  تتعلق  البرامج واألداء إشكالية  ملوازنة 

فالبعض يؤكد بأن كالهما يعنيان الش يء نفسه الثانية،  Hooverاألمر بالتشويش الذي رافق تقرير لجنة 

خرون بأن لكل منهما سمات  ألن اللجنة استخدمت مصطلحات األداء والبرنامج بشكل مرادف. في حين يرى آ

 يلخصها الجدول اآلتي:تميزها عن األخرى 

 

 موازنة األداء موازنة البرامج  مجال املقارنة 

مـن   تعريف  مـجـمـوعـــــــة  شــــــــــــــكـــــــل  فـي  بـرامـج  مـن  تـتشــــــــــــــكـــــــل 

األنشـــــــــــــطــــة التي ُينشــــــــــــــــد مســــــــــــــــاهمتهــــا في تحقيق  

ــناعات  أهداف حكومية   محددة مثل: تنمية الصــ

األمـيـــــــة،   مـحـو  الـبـطـــــــالـــــــة،  إعـــــــانـــــــات  الصــــــــــــــغـيـرة، 

.  السيطرة على مرض معد 

التي   الخدمات  وتوزيع  األداء  مقاييس  تعكس 

الطالب   عدد  مثل:  البرامج  موازنة  تقدمها 

املنفذة،   الجراحية  العمليات  املتخرجون، 

 أطنان الشحن التي تم تفريغها.

االرتباط  

باملستويات  

 يةاإلدار 

أداء  موازنات  من  تتكون  التي  املوازنة  هي 

الوحدات الصغيرة التي تكون فيما بينها البرنامج،  

فهي ترتبط بمستويات إدارية أعلى من املستوى  

 الذي ترتبط به موازنة األداء. 

ترتبط   فهي  إدارية،  وحدة  أصغر  موازنة  هي 

 باملستويات التنفيذية.

 أداة رقابية، وهي مكملة ملوازنة البرامج.  لة ملوازنة األداء.أداة تخطيطية، وهي مكم  األداة الوظيفية

 تهتم بقياس وتقييم ماتم من إنجازات. تهتم بالتخطيط للمستقبل. االرتباط الزمني 

تعد مسبقا قبل إعداد موازنة األداء، باعتبارها   أولوية اإلعداد 

 اإلطار الذي يتم قياس األداء وفقا له. 

 موازنة البرامج.يتم إعدادها بعد إعداد 

 

 

 ( مقارنة بين موازنة البرامج وموازنة األداء 1-2جدول )
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 تطبيق موازنة البرامج واألداء: و  تبويبثالثا: 

واألداء   البرامج  موازنة  متدرج  تبوب  هرمي  والتبويب بأسلوب  الوظيفي  التبويب  مضامين  وفق 

بالوظائف فالبرامج ثم األنشطة وأخيرا موازنة    أبد، في(1) بحسب البرامج واألنشطة السابق اإلشارة إليهما

)األداء، وكما   الشكل  البرامج   (2-5يبينه  موازنة  إعداد  يمكن من خالله استنباط خطوات  والذي  التالي 

 واألداء على النحو اآلتي: 

 . بحسب الوظائف الحكوميةتقسيم العمليات الحكومية  التبويب الوظيفي: .1

يمكن تقسيم البرنامج الرئيس ي إلى رئيسية، كما    كل وظيفة إلى برامجتصنف    التبويب بحسب البرامج: .2

خدمة مميزة في نطاق البرنامج الرئيس ي و/أو يخدم قطاعا    منهايقدم كل تفصيلية    عدة برامج فرعية

. وتمثل مجموعات البرامج عادة التقسيم الجغرافية  معينا من أفراد املجتمع و/أو بحسب املناطق

الذ للعمل  تقديم  الرئيس ي  في  الوحدات  به  ماتساهم  مدى  ويبين  التنظيمية،  الوحدات  تؤديه  ي 

الخدمات التي يطلبها الشعب، ومن ثم فإن مجموعات البرامج تعكس األغراض التي أنشئت من أجلها 

 الوحدات. 

 

 

 

 

 

 

 

 باستخدام نوعين من التبويب على النحو اآلتي:تقسيم كل  .3
ا
 برنامج تقسيما ثنائيا

الغرض من هذا التبويب أن النشـــــــاط ســـــــوف يمثل نقطة التركيز    األنشـــــــطة:  بحســـــــباألول: التبويب 

ــام التنظيميـة للوحـدة في  بـالنســـــــــــــبـة لإلدارة ومن خاللـه يتم تحـديـد طبيعـة العمـل الـذي تؤديـه األقســـــــــــ

 سبيل إنجاز املنتج النهائي للبرنامج، ويمكن بالتالي من رقابة وتقييم األداء خالل تنفيذ املوازنة.

أي وفق الغرض من اإلنفـــاق )تبويـــب نوعي(، مع ضـــــــــــــرورة   موازنـــة البنود:  الثـــاني: اســـــــــــــتخـــدام تبويـــب

والتمويلي )تبويب اقتصـــــادي(. والغرض من هذا التبويب هو    رأســـــماليالتمييز بين اإلنفاق الجاري وال

 
   66-65والتبويب بحسب البرامج واألنشطة ص أنظر التبويب الوظيفي  (1) 

 

 

 وظائف

 برامج

 أنشطة

 موازنة أداء

 ( تبويب موازنة البرامج واألداء1-2شكل )
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توفير بيــانــات للرقــابــة املــاليــة التي يتطلبهــا أســـــــــــــلوب موازنــة البنود. وكــأن موازنــة البرامج واألداء تمثــل 

 تحسين وليس إلغاء ملوازنة البنود.تطوير و 

وهي أهم خطوة في نظام موازنة البرامج واألداء وعلى أســاســها يتم إعداد املوازنة    إعداد موازنة األداء: .4

 وتقييم الوحدات اإلدارية والبرامج، حيث تتضمن تنفيذ الخطوات اآلتية:

املكلفــة واملســـــــــــــؤولــة عن تنفيــذ   وتتمثــل في الوحــدات اإلداريــة  األولى: تحــديــد وتعريف وحــدات األداء:

 البرامج واألنشطة.  

وذلـك بغرض تحـديـد معـدالت أو معـايير    الثـانيـة: فحص وقيـاس عنـاصـــــــــــــر تكلفـة األنشـــــــــــــطـة الحـاليـة:

مكن من تقدير نفقات كل نشاط والحصول على أقص ى فعالية ممكنة.
ُ
 التكلفة، التي ت

معدل تكلفة الوحدة في عدد وحدات النشــــــــــــاط  : وذلك بضــــــــــــرب الثالثة: إعداد موازنة الفترة القادمة

املتوقع طلبهـا في تلـك الفترة. وعنـدهـا يمكن الوصـــــــــــــول إلى املوازنـة اإلجمـاليـة للوحـدة بضـــــــــــــرب إجمـالي 

 الوحدات املتوقعة من النشاط للفترة القادمة في وحدات معايير التكلفة.

 نشاط مقترح أداؤه.يرفق بجداول املوازنة وصف عن كل  الرابعة: إرفاق وصف مختصر:

وذلك من خالل مجموعة من التقارير الدورية تستخدم نفس   مقارنة نتائج تنفيذ املوازنة بتقديراتها: .5

وحدات القياس التي أعدت على أســـــــــــاســـــــــــها تكاليف املوازنة، فنحصـــــــــــل على مؤشـــــــــــرات أداء تفيد في 

 قرارات التخصيص وقرارات التقييم.

طبيعة أســــــلوب موازنة البرامج واألداء وكيفية  ةل والنماذج التالياشــــــكوملزيد من التوضــــــيح يبين األ 

 ترجمة الخطوات السابقة كنموذج للتطبيق في إحدى الوظائف الحكومية وهي وظيفة التعليم.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

زنة البرامج واألداء في وظيفة ( مثال إيضاحي لهيكل موا2-2شكل )

 التعليم

 الوظائف

 العمليات الحكومية

 الشئون االقتصادية الخدمات العامة التعليم

 البرامج الرئيسة

 البرامج الفرعية

 برنامج التعليم الفني برنامج التعليم العالي التعليم العام برنامج

 الثانوي العام
 بنين -صنعاء

 

 األساس ي

 بنين -صنعاء
 

 الثانوي التجاري 
 بنين -صنعاء

 الثانوي الصناعي
 بنين -صنعاء

 الثانوي الزراعي
 بنين -صنعاء

 التمهيدي

 صنعاء بنين

تبويب البرنامج 

الفرعي بحسب 

 األنشاطة

أنشطة 

 طالبية

إدارة تعليمية 

 ومدرسية

أثاث ومعامل 

 مدرسية
 إنشائيةمشاريع 

نشاط التعليم 

 والتوجيه

 

 الخ
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يلي ذلك إعداد موازنة األداء من خالل تحديد وتعريف وحدات األداء، وكذا معدل وإجمالي تكلفة  

  ( يوضح ذلك:3-2والنموذج املبين في الشكل اآلتي ) كل نشاط لكل وحدة أداء، 

 

 الوظيفة: التعليم 

 البرنامج: التعليم العام/ التعليم الثانوي العام 

 تعليمي/مدرسة[وحدة األداء: وزارة التربية والتعليم/ صنعاء/ بنين/ الوحدة )أ( ]مثال: مركز 

 XX20تقدير تكلفة نشاط التعليم والتوجيه للسنة املالية املنتهية في   /  /

العدد   وحدة قياس النشاط  املنتج النهائي

 املقدر

معيار أو معدل  

 التكلفة 

إجمالي املوازنة  

 التقديرية 
   50 1000 طالب/طالبة متخرج  تعليم وتخريج طالب أول ثانوي 

 ريال/طالب 

000‚50 

     تعليم وتخريج طالب ثاني ثانوي/علمي

     تعليم وتخريج طالب ثاني ثانوي/أدبي 

     تعليم وتخريج طالب ثالث ثانوي/علمي 

     تعليم وتخريج طالب ثالث ثانوي/أدبي 

     اإلجمالي 

البنود  ويرافق تبويب البرامج بحسـب األنشـطة تبويب آخر للبرامج وذلك باسـتخدام تبويب موازنة 

 (:5-5وفق تبويب نوعي )الغرض من اإلنفاق(، وتبويب اقتصادي والذي قد يأخذ الشكل اآلتي )

 

 الوظيفة: التعليم 

 البرنامج: التعليم العام/ التعليم الثانوي العام 

 األداء: وزارة التربية والتعليم/ صنعاء/ بنين/ الوحدة )أ( ]مثال: مركز تعليمي/مدرسة[وحدة 

 تقدير النفقات بحسب التبويب النوعي واالقتصادي

 النفقات
 البرامج الفرعية 

ثانوي   األساس ي  التمهيدي 

 عام

ثانوي  

 تجاري 

ثانوي   ثانوي صناعي 

       النفقات الجارية زراعي 

       وأجور مرتبات  

       السلع والخدمات

       التحويالت واإلعانات 

       النفقات الرأسمالية 

       النفقات التمويلية 

       اإلجمالي 

( نموذج إعداد موازنة األداء لوظيفة 3-2شكل )

 التعليم

 ( نموذج إعداد تقديرات موازنة البرامج واألداء وفق التبويب النوعي واالقتصادي 4-2شكل )
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 مزايا موازنة البرامج واألداء:  2-3

تحمل موازنة البرامج واألداء عددا من املزايا التي هي في نفس الوقت حلوال لعيوب موازنة البنود، 

مكن من:ومن تلك املزايا أ
ُ
 نها ت

 تأكد املستويات اإلدارية العليا بأن العمل قد تم وفقا للخطة التي سبقت املوافقة عليها. .1

 املتابعة املستمرة ملدى تنفيذ البرامج واملشروعات الحكومية وقياس مدى كفاءتها. .2

 البرامج.خفض تكلفة الخدمات العامة ومحو اإلسراف وتخطيط العمالة الالزمة لتنفيذ  .3

 إعطاء الفرصة للعاملين في أجهزة الدولة لتفسير وتبرير جهودهم نحو املجتمع بشكل واضح. .4

اعتماد السلطة التشريعية للبرامج وتكاليف كل برنامج موزعا على الوزارات واملصالح وتوضيح دور  .5

 الصرف فقط. كل منها في تنفيذ البرامج يعد أفضل من اعتماد املوازنة في صورة مبالغ على أبواب

ل .6 أكبر  اطمئنان  التشريعية  توفير  يقدم  لسلطة  الضرائب  لها  عندما  لفرض  ومقبول  منطقي  تبرير 

 عليه. توالرسوم اإلضافية لتمويل برنامج أو نشاط معين وافق

 تنسيق البرامج واألنشطة الحكومية ومنع االزدواج فيها.  .7

ا النسبية مما يؤدي إلى االستخدام األمثل  مرونة توزيع املخصصات على املهام واألنشطة وفقا ألهميته .8

 للموارد. 

رفع كفاءة النظام املحاسبي، وزيادة االعتماد على بيانات تكاليف األداء الحكومي، وزيادة موثوقية  .9

 التقارير املالية. 

من  .10 ماتم صرفه  وليس فقط  )املخرجات(،  والبرامج  األهداف  من  إنجازه  ماتم  على  االهتمام  تركيز 

فهي بهذا تشدد على األنشطة ألي اعتمادات يتم طلبها بدال من مجرد مبلغ معين (.  التاملدخنفقات )

ماأهداف الوحدة الحكومية؟ وألي    سيتم صرفه، ولذلك فهذا األمر يستدعي اإلجابة على أسئلة مثل:

سبب تطالب باعتمادات؟ وماهي الخدمات التي تقدمها لتبرير وجودها؟ مالبرامج أو األنشطة التي  

 نشاط 

الحكومية  الدوائر  إحدى  بزيارة  واألداء، قم  البرامج  لنظام موازنة  الجيد  االستيعاب  لتتمكن من 

مجلس،   هيئة،  أنشطتها )وزارة،  لطبيعة  واستيعابك  تفهمك  وبعد  مديرية...الخ(،  محافظة، 

وأهدافها بشكل كاٍف، حاول أن تعكس مفاهيم وقواعد هذا النظام على تلك الدائرة بما يمكنك من  

واألسس   القواعد  النموذج  ذلك  ضمن 
ُ
ت أن  على  لها،  وأداء  برامج  ملوازنة  مصغر  نموذج  إعداد 

اتباعها، تم  التي  الدائرة   واإلجراءات  لتلك  األداء  ووحدات  وأنشطة  لبرامج  وتعريفك  تبويبك  وتوضيح 

 وصوال إلى إعداد موازنة افتراضية لها.          
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مستوى الخدمات التي    حجم العمل املطلوب في كل األنشطة؟ ما  ما  ولها الوحدة إلنجاز أهدافها؟تزا

مستوى النشاط أو الخدمة الذي يمكن تبنيه ويتوقع الجمهور أن   وفرت لها اعتمادات سابقة؟ ما

 يخصص له املبالغ املطلوبة؟ 

 االنتقادات املوجهة ملوازنة البرامج واألداء:  2-4

وتكاليفية، تتسم   .1 إنتاجية  ومقاييس  للبرامج،  ووصف  وخطط  حسابات  من  تتطلبه  ملا  بالتعقيد 

 وأغراض اإلنجاز،....الخ. 

قد تقابل بالرفض من قبل الوحدات الحكومية بسبب أخذها باألساليب اإلدارية املطبقة في القطاع   .2

 الخاص، ألن العديد من مخرجات قطاع الخدمات الحكومية يصعب قياسها. 

مت موازنة البرامج واألداء تكلفة العمليات كأساس لقياس اإلنتاجية، إال أن احتساب هذه استخد .3

العديد من الخدمات واألنشطة العامة اليبدو التكاليف كانت معقدة من ناحية، ومن ناحية أخرى ف

 من السهل أنها قابلة للقياس في صورة وحدات إنتاجية ذات معنى أو مفردات وحدة تكلفة. 

 عوبة في التأقلم معها من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية. تواجه ص .4

 االفتقار للكوادر املدربة في مرحلة التطبيق.  .5

التي  .6 النوعية  املعايير  في تقديم  أنها فشلت  في تقديم معايير كمية أفضل، إال  إذا كانت قد نجحت 

النوعي يؤدي الستنتاجات  تعتبر ضرورية لصانعي القرارات. كما أن االعتماد على القياس الكمي دون  

 خاطئة.

فشلت في الربط بين املوازنات الفرعية للوحدات اإلدارية وبين األهداف القومية، واقتصارها على   .7

 األجل القصير فقط، وبالتالي فهي التفيد في التخطيط طويل األجل. 

املوازنة اليتم   .8 في  تدرج  التي  البرامج  اختيار  فإن  واألداء  البرامج  ملوازنة  العلمية وفقا  للطريقة  وفقا 

 الختيار أفضلها.  دائلالتخاذ القرارات والتي تقض ي باملفاضلة بين الب
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 القسم الثالث 

 Planning Programming Budgeting System (PPBS) موازنة التخطيط والبرمجة

رافقت تبني  ( على الساحة ملعالجة أوجه القصور التي PPBSبرز نظام موازنة التخطيط والبرمجة )

أســـــــــــــلوب موازنـة البرامج واألداء ومنهـا، الحـاجـة للربط بين املوازنـات الفرعيـة للوحـدات اإلداريـة الحكوميـة  

وبين األهداف القومية، فضــال عن اقتصــار موازنة البرامج واألداء على األجل القصــير فقط وعدم اختيار  

 اذ القرارات التي تقض ي باختيار أفضل البدائل.البرامج التي تدرج في املوازنة وفقا للطريقة العلمية التخ

موازنة تاريخيا، أشـــــــــارت وثائق شـــــــــركة جنرال موتور األمريكية إلى ظهور املعالم األســـــــــاســـــــــية لنظام 

م على يـد وزارة 1961م. أمـا على املســـــــــــــتوى الحكومي فقـد ابتـدأ في عـام  1924في عـام التخطيط والبرمجـة  

  10بــذل جهود على مــدى  بعــد  يهــا لتحســـــــــــــين عمليــة املوازنــة، و الــدفــاع األمريكيــة وذلــك كجزء من مســــــــــــــاع

 سنوات تكللت في النهاية بالنجاح األمر الذي دفع نحو استمرار تطبيقه في تلك الوزارة إلى اليوم. 

ــاد هـــذا النظـــام على مســـــــــــــتوى الحكومـــة األمريكيـــة    أدى نجـــاح وزارة الـــدفـــاع ــاذ قرار بـــاعتمـ إلى اتخـ

 لى دول أخرى مثل بريطانيا وبلجيكا واليابان وكندا.بالكامل، كما تعدى استخدامه إ

 :مفهوم نظام موازنة التخطيط والبرمجة 3-1

بعملية اتخاذ القرارات املتعلقة بكيفية    يبشـــــــــــــكل أســـــــــــــاســـــــــــــ   نظام موازنة التخطيط والبرمجةيهتم 

بمثــابــة نظــام منهجي فهو  توزيع أو تخصـــــــــــــيص موارد نــادرة لعــدد من االســـــــــــــتخــدامــات والطلبــات املحتملــة.  

 يرتكز على تنفيذ الخطوات الرئيسية اآلتية:

 صياغة أهداف تخطيطية طويلة أجل؛  .1

 داف؛ تحليل التكلفة/العائد للبرامج البديلة التي تقابل هذه األه .2

 ترجمة البرامج إلى موازنة ومقترحات تشريعية ومشاريع طويلة األجل.  .3

بــــالتخطيط )الخطوة  هــــذا الأي أن الــــدورة التي يمر بهــــا   (،  2(، ثم البرمجــــة )الخطوة  1نظــــام تبــــدأ 

 (. وعليه فمن املمكن تعريف هذا النظام بأنه:3فاملوازنة )الخطوة  

ن من  
ّ
قيــاس التكلفــة والعــائــد لالســـــــــــــتخــدامــات البــديلــة للموارد   "منهج علمي التخــاذ القرارات ُيَمك

االقتصـــادية وتشـــجيع اســـتخدام تلك املعلومات بصـــفة مســـتمرة ومنتظمة في صـــياغة الســـياســـات واتخاذ 

 القرارات وتدبير األموال في وحدات الجهاز اإلداري للدولة".   

 خصائص وهيكل موازنة التخطيط والبرمجة:  3-2

ط والبرمجــة من حيــث هيكلتــه نظــامــا مكمال ألســـــــــــــلوب موازنــة البرامج يعتبر نظــام موازنــة التخطي

، إذ تتضـــــــــــــمن الخطوات واملراحــل لهــذا النظــامواألداء، بــل وتعتبر موازنــة البرامج واألداء شـــــــــــــرط مســـــــــــــبق  

بعض اإلجراءات األســــــــــــــاســـــــــــــيــة املعمول بهــا وفق نظــام التخطيط والبرمجــة  املتبعــة في عمليــة املوازنــة وفق  
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األداء مثل التبويب والتصــــنيف إلى وظائف وبرامج وأنشــــطة واســــتمرار التركيز على قياس موازنة البرامج و 

يحمل بعض الخصــــــــــائص املميزة  نظام التخطيط والبرمجةاملخرجات واســــــــــتخدام نظم التكاليف. إال أن 

مثل التركيز على األهداف الرئيســـية لســـياســـة الحكومة، والتخطيط بعيد املدى، وتحديد وتقييم البدائل  

 واملفاضلة بينها باستخدام األساليب الكمية ومفهوم التكلفة واملنفعة.

توفر ثالثة مســـــــــــــتويات إدارية، وثالثة مقومات أو    نظام موازنة التخطيط والبرمجةيتطلب تطبيق  

 أبعاد، وهياكل برامج تبوب في ثالث مستويات وتوثق في ثالث وثائق. واآلتي توضيحا لذلك:

: مستويات اإلدارة:
 
 أوال

 ة هي:يثالثة مستويات إدار هذا النظام تتطلب صياغة 

 تحديد االحتياجات، تحليل الخيارات، اختيار البرامج وتوزيع املوارد. تولىوت إدارة السياسة: .1

إنشـــاء أنظمة دعم مثل تحســـينات في هيكل املوازنة األســـاســـ ي وفي ممارســـات  ب  ختصوت  إدارة املوارد: .2

 اإلدارة املالية.

 تطبيق السياسات، وما تتطلب من عمليات وإعداد التقارير والتقييم. تولىوت إدارة البرامج: .3

: أبعاد  ثا
 
 :نظام موازنة التخطيط والبرمجةنيا

  هي: هذا النظامثالثة مقومات أو أبعاد لـ يجب توفر

 تتعلق بتصنيف العمليات الحكومية.  أبعاد هيكلية: .1

 تتعلق بتطبيق املعايير الكمية لتحديد البرامج املالئمة. أبعاد تحليلية: .2

  تساعد في صياغة السياسات وتقسيمها.بتطوير أنظمة معاونة  تتعلق أبعاد معلوماتية: .3

 ( أدناه يوضح تلك األبعاد:6-5والشكل )

 
 

 أبعاد هيكلية 
 أبعاد تحليلية 

 أبعاد معلوماتية
 املوازنة  البرمجة  التخطيط 

 تصنيف املوازنة إلى:

 وظائف. 

 برامج. 

 أنشطة. 

 عناصر تكلفة. 

 صياغة األهداف. 

 تحديد البدائل. 

 تقويم البدائل. 

الااااباااااادائاااااال    اخااااتاااايااااااار 

 األفضل.

األفااااااااراد   تااااااااحااااااااديااااااااد 

الاااااااااااااتاااااااااااااي   واملاااااااااااااوارد 

تاحاقاياق   ياحاتاااااااجاهااااااا 

 األهداف.

تاااكااااااالاااياااف   تاااحااااااديااااااد 

 تلك املوارد.

تحااديااد التقااديرات  

السااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااوياااااااااااااااااااااة 

 للتكاليف.

عااالاااى    املاااوارد  تاااوزياااع 

 البرامج.

إعااداد املوازنااة على   

هاااااااايااااااااكاااااااال   أسااااااااااااااااااااس 

تااافاااي   الاااتاااي  الاااباااراماااج 

 باألغراض.

صااااااااااااياااغااة األهااداف   

 التشغيلية.

تقااااارير تقاااادم األداء  

تااااااااطااااااااباااااااايااااااااق   عاااااااانااااااااد 

 املوازنة.

وفااااااقااااااا    الااااااتااااااعاااااادياااااال 

 لتقدم العمل.

 التقييم. 

 

 (PPBS)( مكونات أبعاد نظام موازنة التخطيط والبرمجة 5-2شكل )
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 ثالثا: هياكل البرامج:

صـــــــــــــنف كــل موازنــة التخطيط والبرمجــةهيــاكــل البرامج القــاعــدة األســــــــــــــاســـــــــــــيــة لنظــام    تعــد
ُ
، فهي ت

مفردات ذات مخرجات محددة تعكس كل أهداف الوزارات والدوائر الحكومية.  العمليات واألنشـــــــــــــطة في 

  ويتطلب هيكل البرنامج التبويب في ثالث مستويات هي:

 مهام واسعة ومتماثلة.كأنشطة ذات ويعرف  برنامج رئيس ي: .1

 وتعرف كمجاميع ألهداف أضيق. فئات ثانوية للبرنامج: .2

 هم في أهداف الوزارة أو الدائرة الحكومية.وتعرف كمنتجات محددة تسا عناصر البرنامج: .3

 وفق هذا اانظام:( أدناه يصور مثاال حول التصنيف في هيكل البرنامج 7-5والشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 وإلنجاز هيكل البرنامج ينبغي توفير بيانات تتضمنها ثالث وثائق هي:

تحتوي هذه الوثيقة على توصــيف متعدد الســنوات على شــكل بنود كمية   البرنامج والخطط املالية: .1

 غير مالية حول أهداف وإنجازات البرنامج ذات الصلة باحتياجات املجتمع.

تحتوي على عــدة تفــاصـــــــــــــيــل أهمهــا، وصـــــــــــــف فئــات أو بنود البرنــامج،   مــذكرة توضـــــــــــــيحيــة للبرنــامج: .2

(، تحديد البرامج املوصــــــــــــ ى بها، توضــــــــــــيح  1تلخيص البيانات التي تضــــــــــــمنتها الوثيقة الســــــــــــابقة )رقم  

كيفيــــة إنجــــاز احتيــــاجــــات املجتمع من حيــــث تبيين تكــــاليف وفــــاعليــــة األهــــداف البــــديلــــة، وأنمــــاط 

البرامج، ومســـــتويات التشـــــغيل. وأي افتراضـــــات وعدم تأكد حول التكاليف واملعايير املســـــتخدمة في 

 تعزيز التقديرات.

  ( نموذج تصنيف هيكل برنامج التعليم وفق نظام موازنة التخطيط والبرمجة6-2شكل )

 الهدف

البرنامج 

 الرئيس ي

فئات ثانوية 

 للبرنامج

 عناصر البرنامج

 

عناصر 

 البرنامج

 الثانوي العام الخ تعليم عالي األساس ي التمهيدي

 التعليم تقديم خدمة

 لغة عربية الخ علوم لغة أجنبية رياضيات

 عمل اجتماعي إدارة ورعاية الخ توجيه منهي صحة أنشطة طالبية

 الخ خ دعم أخرى  تعليم نظامي تعليم النظامي التالميذدعم 
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طلبـــات اإلدارة العليـــا للوزارة أو لجنـــة املوازنـــة، أو يتم تنفيـــذهـــا اســـــــــــــتجـــابـــة ملت  دراســـــــــــــــات خـــاصـــــــــــــــة: .3

 كمبادرات من املوظفين التحليليين.

 مزايا موازنة التخطيط والبرمجة:  3-3

 :يحمل نظام موازنة التخطيط والبرمجة العديد من املزايا من أهمها

 وموازنة األداء  البنودملوازنة    وجهةاالنتقادات امل  ىتالفطويل األجل وهو بهذا يعلى التخطيط    يشدد .1

 قصيرة أجل.  ترة وحيدةعلى فبشكل أساس ي على البيانات التاريخية و ومنها استنادهما 

 يوفر معلومات حول األهداف األساسية والفرعية للوحدة اإلدارية ويوجب صياغتها بوضوح. .2

في .3 تكون  بأن  وذلك  واضح،  بشكل  األهداف  تحقيق  طرق  بدائل  ومنافع  تكاليف  تقييم   يتطلب 

 مفردات كمية في الحاالت القابلة للتطبيق وسردية )لفظية( في جميع الحاالت. 

تخصيص نفقات   وهذا يتضمن  ،يعتمد منهجا رشيدا في اتخاذ القرارات بتشديده على التخطيط .4

 للبرامج ذات األهداف املحددة واملصنفة على أساس املنتوج. صوصاطويلة خ داملوازنة ملد

عناليتطلب   .5 املكثف  ماتوثيق  البرنامج وهو  إنجاز هيكل  واألغراض   د  األهداف  تحديد  في  يساعد 

 وتصنيفها في برامج وصوال إلى اتخاذ قرارات رشيدة.   

يتطلب تقييم كل البرامج سنويا، وذلك إلمكانية التخلص من أي برنامج سيئ وإضافة آخر جديد   .6

 يوفر املرونة والتتابع لكل برنامج.  وهو ما

ولتح .7 بالشمولية  يتطلب  يمتاز  فقد  إدارية  وحدات  عدة  بين  متداخلة  إدارة  النظام  يمارس  قيقها 

 البرنامج الواحد توزيع مخصصاته بين الوحدات اإلدارية ذات العالقة. 

يتيح لرؤساء الدوائر    تصاغ قرارات البرنامج في املستويات اإلدارية العليا، وهو ما  وفق هذا النظام .8

 إنجاز األهداف والغايات املتفق عليها.  واملصالح الحكومية توجيه أنشطتهم نحو 

لفهم   .9 كوسائل  بقيمتها  واالعتراف  النظم  لتحليل  القرارات  متخذي  استخدام  زيادة  إلى  يؤدي 

 .املخرجات واملنافع والتكاليف بشكل أفضل

 االنتقادات املوجهة لاموازنة التخطيط والبرمجة:  3-4

 العديد من العراقيل من أهمها:نظام موازنة التخطيط والبرمجة ـيجابه تطبيق 

من الصــــــعب جدا صــــــياغة قائمة واضــــــحة ذات معنى بأهداف وأغراض الحكومة وأن يتحقق اتفاق  .1

 عليها من قبل كافة املعنيين.

ن بشكل خاص أال يلزموا أنفسهم بأكثر من بيانات عامة خشية و ن املنتخبو املسؤوليفضل    غالبا ما .2

 ونوا ممنوعين من تغيير مواقفهم التي تفرضها العملية السياسية. أن يك

الفوائد املتحققة من تكاليف ونتائج األجل القصير أعظم من يركز املسؤولون املنتخبون عادة على   .3

 .، الرتباط وتأثير ذلك ببقائهم في مناصبهمتكاليف ونتائج األجل الطويل
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من الصـــــــــــــعــب اســـــــــــــتخــدام مقــاييس كميــة دقيقــة لربط املخرجــات بــاألهــداف ولتحليــل العــديــد من  .4

البرامج االقتصــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة، كمــا أن املشــــــــــــــاكــل االجتمــاعيــة تعقــد هــذه املقــاييس وتحــد من 

 .   هذا النظامفاعلية 

رنـامج  وجود قـاعـدة بيـانـات تفصـــــــــــــيليـة وـكافيـة عن كـل نشـــــــــــــاط وبنظـام التخطيط والبرمجـة  يفترض   .5

تكون استخداماتها   لدى الوحدات الحكومية، وهذا التفصيل يؤدي إلى خلق بيانات عديدة غالبا ما

قليلة أو منعدمة. وذلك ألن أنظمة املحاســبة الحكومية مصــممة بشــكل أســاســ ي ملحاســبة املوازنات 

 الحكومية وفق أسلوب موازنة البنود وبشكل ثانوي للبيانات اإلضافية.

بــدوره   تحليــل التكلفــة/العــائــد لكــل برنــامج بــل ولكــل بــديــل من البــدائــل، وهــذا  امهــذا النظــ يتطلــب   .6

يســـــــــــــتلزم توافر مهـارات فرديـة ذات مســـــــــــــتوى عـال من املقـدرة التحليليـة، ومـالم يكن هنـاك تـدريـب  

 مكثف وإمكانيات كبيرة يصبح هذا التحليل أمرا صعبا.

ن نجاحه في املجال املدني العتبارات  يعني بالضـــــــرورة ضـــــــما إن نجاح النظام في املجال العســـــــكري ال .7

عـــديـــدة أبرزهـــا إتبـــاع التخطيط املركزي في البرامج العســـــــــــــكريـــة وتعـــارض ذلـــك مع كثير من البرامج 

 املدنية خصوصا في ظل أنظمة الحكم الفيدرالية.

يمكن أن تحل محل القرارات الســــــياســــــية املتأصــــــلة كتخصــــــيص املوارد بين  الت هذا النظام تحليال  .8

 .، وقرارات الشئون الخارجيةاألولويات املختلفة )مثل: الصحة مقابل التعليم(

تصـــطدم ببعض الحقائق البيئية املعاشـــة، وأهمها أن الحكومات تعمل بموارد هذا النظام توقعات  .9

 محدودة، والطلب على هذه املوارد يتجاوز دائما العرض املتاح.

ثقيلة على موازنات الســـــــنة الحالية، حيث توفر ســـــــيطرة تضـــــــع التزامات الســـــــنوات الســـــــابقة قيودا   .10

 محدودة على تخصيص املوارد.

عملية تخصــــــــيص املوارد في الحكومة ليســــــــت مرتبطة تماما بالتخطيط، كون هذه األنشــــــــطة تخدم  .11

 احتياجات مختلفة وتتجاوب ألطر زمنية مختلفة.

تركيز الســــــلطة )تشــــــديد املركزية( في بالرغم من أن الشــــــمولية اعتبرت ميزة للنظام، إال أنها أدت إلى  .12

يد اإلدارة التخطيطية العليا للدولة وتقليل ســلطة املســتويات اإلدارية الدنيا وجردتهم من الحوافز  

 الالزمة للمشاركة الفعالة.      

 :النتائج

تواصـــل وزارة الدفاع األمريكية اســـتخدام إجراءات نظام موازنة التخطيط والبرمجة إلى اليوم، إال  

على مسـتوى الحكومة األمريكية بكامل أجهزتها ودوائرها لم يسـتمر سـوى ثالث سـنوات فقط، ه ن تطبيقأ

م كنتيجـة ملـا رافق التطبيق من عقبـات عـديـدة منهـا ســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة  1971حيـث توقف العمـل بـه رســـــــــــــميـا في  

لنتـــائج وأخرى تقنيـــة أبرزهـــا املشـــــــــــــــاكـــل املتعلقـــة بمقـــاييس التطوير وتقنيـــات التحليـــل، ومتطلبـــات دمج ا
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بممارســـــات اتخاذ القرارات، وصـــــعوبات قياس املخرجات ومنافع البرامج، وغيرها من اإلشـــــكاالت الســـــابق 

 اإلشارة إليها. 

موازنة التخطيط  اســـــتخدام نظامبأنه وعلى الرغم من فشـــــل   مكتب املســـــاءلة األمريكيأشـــــار وقد 

موازنـة عـامـة على مســـــــــــــتوى الحكومـة ككـل، إال أنـه موثوق في فرض تحســـــــــــــينـات إلدارة والبرمجـة في إعـداد  

البرامج الرئيســـــــــــــيــة. فقــد أتــاح للــدوائر الحكوميــة أن تراجع وتقيم مهــامهــا ووظــائفهــا؛ وأن تجمع أفضــــــــــــــل 

معلومات عن املدخالت واملخرجات، وعالقتها باألهداف؛ وأن تزيد من اهتمام كبار املسؤولين بالتخطيط 

 عداد املوازنة واألداء. عالوة على ذلك. وإ

كنظـام مفيـد للتخطيط أكثر ممـا هو للتشـــــــــــــغيـل والرقـابـة، وبـالتـالي يمكن    يـهينظر إلوبشـــــــــــــكـل عـام 

 استخدام معلوماته لتكملة ودعم معلومات املوازنة التقليدية أكثر منه في حالة العكس.
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 القسم الرابع 

 Zero-based Budgeting  (ZBBاملوازنة الصفرية )

املدخل األحدث للتخطيط املوازناتي هو املوازنة الصـــــــفرية أو موازنة األســـــــاس الصـــــــفري، وقد برز  

، وكان لذلك النجاح صداه Texas Instrumentsم تقريبا حين طبق بنجاح في شركة 1970هذا النظام في 

 Harvardنـة الصـــــــــــــفريـة في مجلـة عن املواز   Peter Pyherكتـب م  1972في  في تخفيض نفقـات الشـــــــــــــركـة. و

Business Review    أنــــذاك–ليقع املقــــال تحــــت أنظــــار حــــاكم واليــــة جورجيــــا األمريكيــــة-  Jimmy Carter  

فيســــــارع إلى دعوة مصــــــمم النموذج لتطبيقه على موازنة الوالية. وقد أظهر تطبيق املوازنة الصــــــفرية على 

فيض اإلنفــاق العــام مع االحتفــا  بنفس مســـــــــــــتوى موازنــة واليــة جورجيــا نجــاحــا وتــأثيرا أكبر تمثــل في تخ

إلى تضـــــــــمين النموذج في برنامجه االنتخابي الذي صـــــــــعد به إلى   Carterالخدمات املقدمة. األمر الذي دفع  

 كرس ي الرئاسة.

م قرر تطبيق املوازنة الصفرية في أجهزة الحكومة  1976رئيسا ألمريكا عام    Carterوبعد أن أنتخب 

ــافـة إلى ذلـك فقـد ـكان لـدى الكونجرس األمريكي نظـام 1979الســـــــــــــنـة املـاليـة   الفيـدراليـة بـدءا من م. بـاإلضـــــــــــ

، ويقض ي هذا النظام بأن يتم كل ست "Sunset Legislative"خاص شبيه باملوازنة الصفرية يعرف باسم  

 سنوات مراجعة البرامج الحكومية واإللغاء الفوري للبرامج التي يثبت عدم جدواها.

تطبيق في مجال اإلدارة الحكومية ميســـــــــــرة فقد واجهت العديد من الصـــــــــــعوبات  ولم تكن عملية ال

للتطبيق في قطاع األعمال الهادف أســـــــــاســـــــــا  صـــــــــمم  التي صـــــــــاحبت االنتقال إلى نظام املوازنة الصـــــــــفرية امل

للربح. وبالرغم من ذلك شـــــــهدت أواخر ســـــــبعينات وأوائل ثمانينات القرن العشـــــــرين اتجاها ملحوظا نحو 

في عدد كبير من املؤســــســــات التجارية والصــــناعية وأيضــــا في مجال اإلدارة  نظام املوازنة الصــــفرية  تطبيق 

 الحكومية.

 :الصفريةاملوازنة مفهوم  4-1

إن الفكرة األساس لــــــــلموازنة الصفرية أن استمرارية وجود وبقاء البرامج أو األنشطة ال يعتبر أمرا  

برر كـل خـدمـة يتم تقـديمهـا، بحيـث يتم إعـداد املوازنـة من مســـــــــــــلمـا بـه، حيـث يجـب في كـل فترة موازنـة أن  
ُ
ت

 نقطة الصفر. وبتعريف أكثر تحديدا تفسر املوازنة الصفرية بأنها:

"عملية تخطيط وإعداد املوازنة بصـــــــــــورة تفصـــــــــــيلية تســـــــــــتوجب من كل جهة تبرير املوارد املطلوب  

ــها لبرامجها بحيث تبين ملاذا تعتزم إنفاق أي مال، فليس ا ملطلوب فقط تبرير الزيادة عن الســـنة  تخصـــيصـ

الســابقة، وإنما تبرير أي عمل أو نشــاط يخطط إلنجازه من الصــفر بافتراض اعتماده في املوازنة الســابقة 

 كان صفرا". ويتضح مما سبق أن:

 املوازنة الصفرية لها فلسفة متميزة تعتمد منهج ومبادئ التخطيط واملتابعة واتخاذ القرارات. •
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يعني انكســار أو تنكر للجهود الســابقة، وعدم اســتمرارية البرامج واألنشــطة وما   "الصــفرية" اللفظ  •

يعكســـــــــه ذلك من آثار ســـــــــلوكية ســـــــــلبية، وإنما القصـــــــــد هنا هو مراجعة وتقييم كل شـــــــــ يء. وبالطبع 

 فاملراجعة والتقييم تعتمد على البيانات واملعلومات التاريخية للفترات السابقة.

والتقييم تشــــــمل جميع األنشــــــطة ســــــواءا كانت ضــــــمن برامج جديدة أو برامج قائمة   عملية املراجعة •

.
ا
 فعال

 يحميها من التقييم واملراجعة. الغطاء التشريعي للبرامج ال •

 يتم لكل برنامج على حده وإنما لكل مجموعة قرارية.  التقييم وترتيب األولويات )املفاضلة( ال •

 :املوازنة الصفريةخصائص وهيكل  4-2

اإلجراءات املتبعــــة في املوازنــــات الحــــديثــــة على تحــــديــــد أهــــداف املنظمــــة وكيفيــــة إنجــــازهــــا.   تنطوي 

 :اآلتيةساسية األ راحل املربع  األ ويقتض ي تحديد وإنجاز هذه األهداف في ظل املوازنة الصفرية تنفيذ 

 :أوال: تقسيم كل العمليات الحكومية إلى وحدات قرارية

( الوحدة التنظيمية املختصــــــة بأداء نشــــــاط معين والتي  Decision Units)تعكس الوحدة القرارية  

يمكن تمثيلها في الهيكل التنظيمي عند املســـــتويات الدنيا، كما قد تكون برنامج أو نشـــــاط أو فئات برنامج  

 ملفهوم مركز  أو عنـاصـــــــــــــر برنـامج.
ا
املســـــــــــــؤوليـة أو مركز محـاســـــــــــــبيـا، يعتبر مفهوم الوحـدة القراريـة امتـدادا

تكلفة أو مركز ربحية أو مركز اســــــــتثمار. وعموما، يضــــــــع البعض شــــــــروطا أو ســــــــمات يجب أن تحوز عليها 

 الوحدة القرارية تتمثل في أنها:

 تشكل وحدة تنظيمية خاضعة لسلطة مدير معين مسؤول بوضوح عن أنشطة البرنامج. .1

 وقابلة للقياس.  تؤدي أنشطة متجانسة أو متكاملة لتقديم مخرجات واضحة .2

 تتمتع بقدر كبير من االستقالل والتميز عن الوحدات األخرى. .3

 تتمتع بقدر كاف من السلطة أو الرقابة على حيازة أو استخدام أو التصرف في املوارد االقتصادية.  .4

إن العامل الحاســــــــم هنا والذي على ضــــــــوئه ســــــــوف تتحدد الوحدة القرارية هو مســــــــتوى التوحيد  

الهيكل التنظيمي. على ســـــــبيل املثال: في خدمة التعليم في إحدى املحافظات يمكن أن تتحدد  املناســـــــب في 

 (:2-7الوحدات القرارية عند أي مستوى من املستويات الظاهرة في الشكل اآلتي )
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( فـالوحـدة القراريـة قـد تكون الســـــــــــــلطـة املحليـة املمثلـة بـاملحـافظ في 7-2)الســــــــــــــابق  وفقـا للشـــــــــــــكـل  

 املستوى األول، وقد تكون أيضا على سبيل املثال القسم األدبي في املستوى األخير.

مدرســــــــة وكل مدرســــــــة لها أربعة أقســــــــام فســــــــوف يبلغ    500فإذا فرضــــــــنا أن لدى الســــــــلطة املحلية 

إذا حــددت الوحــدات  أمــا  وحــدة قراريــة، وهــذا لنشــــــــــــــاط التعليم فقط.   2,000لقراريــة  إجمــالي الوحــدات ا

وحدة قرارية لكن  500القرارية عند مستوى املدارس فقط، فسوف ينخفض عدد الوحدات القرارية إلى  

هذا التحديد قد يحول دون تحقيق الفعالية التي توفرها مراجعة وفحص احتياجات وأعمال كل قســـــــــــــم 

 على حدة.

 انيا: انتقاء أفضل خيار )بديل( لتحقيق أهداف الوحدة القرارية:ث

البـــــديلـــــة ألداء الوحـــــدة القراريـــــة لوظيفتهـــــا وإنجـــــاز   الغرض من هـــــذه الخطوة هو تحـــــديـــــد الطرق 

 أهدافها وذلك لكي تتمكن اإلدارة العليا من اختيار البديل األفضل، وعادة مايتم ذلك وفق املنهج اآلتي:

 سواءا كانت رئيسية أو فرعية.الوحدة القرارية  تحديد أهداف  .1

 تحديد البدائل املختلفة لتحقيق األهداف. .2

 إلى تحليل املنفعة .3
ا
قاعدة  أو إلى التكلفة أو أي تحليل آخر )/تقييم البدائل واختيار أفضـــلها اســـتنادا

 سياسية(.

 

 

 ( الوحدات القرارية والهيكل التنظيمي لوظيفة التعليم7-2شكل )

 التربية والتعليم 

 

 املحافظ 

 األمن العام

 

 اإلسكان 

 

 الشئون االجتماعية 

 

 الصحة 

 

 التعليم األساس ي التعليم الخاص تعليم الكبار التعليم الثانوي 

 مدرسة )أ( مدرسة )ب( مدرسة )ج( مدرسة )د(

 قسم أدبي قسم علمي قسم تجاري  علوم شرعية
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 :ثالثا: تقسيم عمليات كل وحدة قرار إلى مجموعات )رزم( قرارية

( البنية األســـاســـية التي ترتكز عليها باقي Decision Packagesاملجموعات أو الرزم القرارية )تشـــكل 

في أنشـــــــطة معينة أو خدمات معينة   القرارية إماوتتمثل املجموعة مقومات وإجراءات املوازنة الصـــــــفرية.  

ــا أو وحـــدات تنظيميـــة فرعيـــة لوحـــدة القرار، أو أنشـــــــــــــطـــة بـــديلـــة يؤدي تنف ــا إلى تحقيق يتم تقـــديمهـ يـــذهـ

 أهداف البرنامج.  

ألهــداف أو أغراض الوحــدة وتعتبر املجموعــات القراريــة من حيــث الشـــــــــــــكــل وثــائق تعرض وصـــــــــــــفــا 

وينطوي تطوير املجموعـات    األهـداف.  واألعمـال التي قـد تتولى القيـام بهـا إلنجـاز تلـك  واألنشـــــــــــــطـةالقراريـة  

 القرارية على تنفيذ الخطوتين اآلتيتين:

عقب  : تقساااااااايم الخيار )البديل( الذي تم انتقاءه بحسااااااااب املسااااااااتويات املختلفة للجهد:الخطوة األولى

ثانيا أعاله(، يتم اقتراح عدة  فقرةاختيار أفضل خيار يتوقع من خالله إنجاز أهداف الوحدة القرارية )ال

وازنــة املنظــام  وفي ظــل   .بــدائــل أو مســـــــــــــتويــات لتمويــل وأداء ذلــك الخيــار ويشــــــــــــــار إليهــا بمســـــــــــــتويــات الجهــد

 الصفرية جرى التعارف على ثالثة مستويات للجهد هي:

يعبر هذا املســـــــــــتوى عن مجموعة )رزمة( القرار على أســـــــــــاس أقل جهد    مســـــــــــتوى الحد األدنى للجهد: .1

ممكن من أموال وموارد مخصــــــصــــــة للمحافظة على وجود واســــــتمرارية الوحدة القرارية، بحيث يتم 

 توفير الخدمات بمستوى أقل من املستوى الحالي.

الالزمـــة للوحـــدة    يعبر عن مجموعـــة القرار على أســـــــــــــــاس األموال أو املوارد  املســـــــــــــتوى الحـــالي للجهـــد: .2

 القرارية كي تقدم نفس املستوى الحالي للخدمات.

يعبر عن مجموعة القرار على أســــــــاس األموال أو املوارد الالزمة   املســــــــتوى األعلى )التحســــــــين( للجهد: .3

  لتنفيذ برامج جديدة أو لتحسين وتطوير الخدمات املقدمة حاليا.

 :( يوضح تلك املستويات الثالثة9-5والشكل اآلتي )

 

   

 

 

 

 

 

 

 ( توضيح املستويات املختلفة للجهد8-2شكل )

 % = املستوى األعلى 120)مثال( 

 % = املستوى الحالي100

 % = مستوى الحد األدنى40)مثال( 

 

 

 

 الحد األدنى املطلوب 

 الوظيفة الحالية

 التحسين
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املجموعة أو الرزمة القرارية كما سـبق التوضـيح عبارة عن   الخطوة الثانية: صاياغة املجموعة القرارية:

وثيقـــة تعرض معلومـــات حول تـــأثير البـــدائـــل املختلفـــة على أداء وتمويـــل الوظيفـــة وتحقيق أهـــدافهـــا. إن 

الغرض األســـــاســـــ ي منها هو توفير أســـــاس أو مرجع تســـــتند إليه اإلدارة العليا في مراجعة وترتيب املقترحات 

 ة املنظمة أو الوحدة القرارية.  املتعلقة بأداء وظيف

خرى، إال أنهــا تتضـــــــــــــمن املعلومــات  أل وبــالرغم من اختالف صـــــــــــــيــاغــة املجموعــات القراريــة من وحــدة  

 األساسية اآلتية:

مثـــل االســـــــــــــم، الرقم أو الرتبـــة، الســـــــــــــنـــة املـــاليـــة، البرنـــامج،   معلومـــات عـــامـــة عن املجموعـــة القراريـــة: .1

 النشاط، اإلدارة، املدير املسؤول.

بيان بأهداف الوحدة القرارية مبينا بشـــــكل محدد وواضـــــح املخرجات املنشـــــودة    األغراض واألهداف: .2

 من الوحدة.

صــ ى بها لتحقيق تتضــمن وصــف مختصــر ألعمال املجموعة القرارية املو   األعمال الرئيســية والفرعية: .3

 األهداف من حيث كمية وطبيعة املوارد املطلوبة.   

ملخص بــاملنــافع امللموســـــــــــــــة املتوقعــة من أداء   االنجــازات واملنــافع من أداء األعمــال ومقــاييس األداء: .4

املجموعــة القراريــة بطريقــة وصـــــــــــــفيــة وطريقــة كميــة على التوالي، مع تحــديــد املؤشـــــــــــــرات الرئيســـــــــــــيــة  

 داء والنتائج.    املستخدمة في قياس األ 

هي عبــــارة عن املــــدخالت املطلوبــــة إلنجــــاز املجموعــــة القراريــــة املوصـــــــــــــ ى بهــــا ممثلــــة    املوارد املطلوبــــة: .5

 بالتكاليف والقوى العاملة وغيرها. 

ملخص وصــــــــــــفي كمي باملوارد التي ســــــــــــيتم توفيرها   اآلثار املترتبة على عدم اعتماد املجموعة القرارية: .6

 خلي عنها كنتيجة لعدم اعتماد املجموعة القرارية.  واملنافع التي سيتم الت

ملخص وصفي كمي بمنافع وتكاليف املجموعات القرارية التي استبعدت   املستويات املختلفة للجهد: .7

 ومبررات االستبعاد.

وصـــــــــــــف مختصـــــــــــــر بـالطرق البـديلـة لتحقيق أهـداف الوحـدة   البـدائـل املختلفـة ألداء نفس الوظيفـة: .8

 ستبعادها ومبررات االستبعاد.القرارية والتي سبق ا

 رابعا: فحص وترتيب املجموعات القرارية:

 بعد استكمال إعداد وصياغة املجموعات القرارية يتم اآلتي:

ترتيب املجموعات القرارية ترتيبا تصــاعديا وفق تســلســل هرمي يبدأ عند مدراء البرامج أدنى الســلم  .1

ويتجه صـــــــــــعودا حتى أعلى مســـــــــــتوى إداري مختص داخل الســـــــــــلطة التنفيذية. واملعيار األســـــــــــاســـــــــــ ي 

لعملية الترتيب يســــــــــــتند إلى األولويات الحكومية، وهذه األولويات قد يســــــــــــبق تطويرها في املســــــــــــتوى  
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داري األعلى، مــالم فيتم الترتيــب بعــدة طرق أهمهــا طريقــة التكلفــة والعــائــد، وطريقــة التقــدير أو اإل 

 الحكم الشخص ي من خالل لجان تنظيمية ذات إجراءات ونظم خاصة.

 تتكون موازنة كل وحدة قرارية من إجمالي املجموعات القرارية املقترحة لتلك الوحدة. .2

الفحص عن اإلدارة العليـــا يمكن لكـــل جهـــة حكوميـــة دمج  بغرض تخفيف أعبـــاء العمـــل الكتـــابي و  .3

 عدة وحدات قرارية معا. 

نتائج عملية املوازنة الصـــفرية ســـوف تســـفر عن تقديم كل جهة تصـــنيفات وتبريرات موازنتها ضـــمن  .4

مــذكرة طلــب املوازنــة املوجهــة لإلدارة العليــا للموازنــة العــامــة، بحيــث يتم فحص وتقييم كــل البرامج 

 جديدة والقائمة.  واألنشطة ال

التنسـيق بين الوحدات القرارية املختلفة في ضـوء األولويات بين مجموعات الوحدات القرارية، وفي  .5

 ضوء األموال املتاحة تمهيدا إلعداد املوازنة العامة.

 إعداد البرنامج الزمني للتنفيذ. .6

 :املوازنة الصفريةمزايا  4-3

ن من:يحقق نظام املوازنة الصفرية العديد من الفوائ  
ّ
ك  د أهمها أنه ُيم 

 تنفيذ فحص سنوي إجباري لكل البرامج، واألنشطة، والنفقات. 1

القديمة،   2 البرامج  تحديد  من خالل  وذلك  والعبث،  اإلسراف  من  والحد  العام  املال  وحفظ  صون 

 ومستويات الخدمات أو الجهد التي تنطوي على إنفاق مرتفع وغير ضروري. 

 املسؤولين على تكاليف ومنافع الخدمات. تركيز انتباه  3

 البحث عن طرق جديدة لتوفير الخدمات وتحقيق األهداف.  4

 تحسين قدرات اإلدارة في التخطيط والتقييم.   5

 إعطاء تبرير أفضل للموازنة.   6

 تحسين القرارات املتخذة من قبل السلطات الحكومية التنفيذية والتشريعية.  7

في املشاريع والبرامج واألجهزة الحكومية املختلفة من خالل املشاركة  تنمية مهارات وقدرات العاملين   8

 الفعلية والضرورية للعاملين في التخطيط والتقييم وإعداد املوازنة والرقابة عليها. 

 :للموازنة الصفريةاالنتقادات املوجهة  4-4

 تعرض نظام املوازنة الصفرية للعديد من االنتقادات أبرزها:  

يتطلب الكثير من العمل املكتبي، والكثير من الجهد والوقت لتمييز وتصنيف الوحدات القرارية ورزم   .1

 القرارات، دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير كبير في حجم أو اتجاه املوازنة. 

البيانات   .2 على  الحصول  الصعب  وكذلك من  األهداف،  لتحقيق  البديلة  الطرق  تكاليف  الحتساب 

 املستويات املختلفة البديلة لتوفير الخدمة )مستويات الجهد(. 
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أشـــــــارت دراســـــــات وتقارير حكومية إلى العديد من املشـــــــاكل النظرية والعملية املرافقة لنظام املوازنة  .3

 الصفرية، هذه املشاكل يمكن تصنيفها في ثالثة صور هي:

 وتتعلق بفلسفة أو توجه القائمين على إعداد املوازنة وتتلخص في: مفاهيمية: مشاكل . أ

ــيرة األمد ومرد ذلك  • ــتراتيجية وطويلة األمد والتركيز على األهداف قصـ عدم االهتمام باألهداف االسـ

 أن لألخيرة تأثير مباشر إلى حد كبير في تقييم األداء.

 لوضع قواعد ثابتة ومتفق عليها.صعوبة تحديد األهداف بسبب العوائق املالزمة  •

 وتتضمن: مشاكل تتعلق بتحديد وصياغة املجموعات القرارية: . ب

صـــــــــــــعوبــة تحقيق التكــامــل داخــل املجموعــة القراريــة الواحــدة، وبين املجموعــات القراريــة للوحــدة   •

 القرارية.

 صعوبة تحقيق التوازن بين عدد كل من الوحدات القرارية واملجموعات القرارية. •

رجمــة األهــداف إلى مجموعــات قراريــة، حيــث يتوقف ذلــك على حجم ونوعيــة الوحــدات صـــــــــــــعوبــة ت •

القراريـة، وطبيعـة األهـداف ومنهج تحليلهـا، وهيكـل نظـام املعلومـات وامكـانيـاتـه التحليليـة، ونوعيـة 

 ومستوى تعقد مؤشرات ومقاييس األداء املستخدمة.

 التنسيق بينها ودمجها، وصعوبة مراجعتها وتقييمها.تعدد املجموعات القرارية يؤدي إلى صعوبة  •

 وتتضمن: مشاكل تتعلق بعملية ترتيب املجموعات القرارية: .ج

ضـــــــــــــعف أســـــــــــــلوب ترتيب املجموعات القرارية القائم على الحكم الشـــــــــــــخصـــــــــــــ ي ملا ينطوي عليه من  •

 تعسف وتأثر بعوامل بعيدة عن املنهج العلمي املنظم.

 ة يزيد من صعوبة عملية الترتيب.التداخل بين املجموعات القراري •

ــايير  • ــا مع عـــدد كبير من املعـ ــاقهـ تمتع الكثير من املجموعـــات القراريـــة بنفس األهميـــة من حيـــث اتفـ

 املستخدمة في الترتيب.

عــدم وجود أســــــــــــــاس مشـــــــــــــترك في بعض الحــاالت بين املجموعــات القراريــة الســـــــــــــتخــدامــه في عمليــة  •

 الترتيب.

 املخطط قد يفقد الترتيب أهميته.اختالف مستوى التمويل الفعلي عن  •

 صعوبة تحديد املستوى األدنى للجهد وهو أمر أساس ي عند إعداد املستويات البديلة.   •

 النتائج:

م أول موازنــة صـــــــــــــفريــة للحكومــة االتحــاديــة األمريكيــة، إال أنــه 1979كــان يفترض أن تكون موازنــة  

ــاريع موازناتها وفق نظام األســــــاس الصــــــفري في الوقت املحدد،   ورغم التزام الهيئات والوكاالت بتقديم مشــــ

طبيق العــديــد من إال أن النتــائج جــاءت مخيبــة لممــال ومغــايرة لجوهر املوازنــة الصـــــــــــــفريــة. فقــد رافق الت
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اإلشــــكاالت أبرزها، االســــتخدام التعســــفي الواســــع للنســــب عند تحديد املســــتويات املختلفة للجهد والذي  

لم يكن يســـــــــــتند إلى معلومات األداء واملعرفة الســـــــــــليمة بالبرنامج، وهذا حال دون دمج واختيار الوحدات  

الكبيرة في أعباء العمل املكتبي أكبر عائق القرارية لدى املســــــــــتويات اإلدارية العليا. كذلك شــــــــــكلت الزيادة  

أمام نجاح تنفيذ النظام. نتيجة لذلك ولغيرها من العوائق واإلشــــــــــكاالت األخرى كتلك املصــــــــــاحبة إلعداد  

م  1981وصـــــياغة وترتيب املجموعات القرارية، فقد أصـــــدر مكتب اإلدارة واملوازنة األمريكي في أغســـــطس 

اد نظـام املوازنـة الصـــــــــــــفريـة، وبـالتـالي فهـذا النظـام لم يرى النور على قرارا بـإلغـاء تعميمـه الســــــــــــــابق بـاعتمـ 

 يحمله من فوائد وتحقيقه النجاح الكبير في القطاع الخاص. الواقع العملي رغم ما

وفي كل األحوال فقد ظلت بعض متطلبات نظام املوازنة الصـفرية مسـتخدمة في أمريكا بشـكل غير 

م.  1986ي تحديد الوحدات القرارية وتصــــــنيفها ودمجها حتى مايو رســــــمي منها، اســــــتمرار بعض الوكاالت ف

 م. 1994كما تواصل استخدام متطلب تحديد ثالثة مستويات للتمويل حتى 

ر البعض إلى إمكانية االستفادة من بعض متطلبات املوازنة الصفرية بعيدا عن يشمن جانب آخر ي

 على سبيل املثال: الصرامة النظرية، 

فقط كل بضع سنوات بدال  واحدة  تبريرات كاملة ووافية على أنشطة معينة مرة  أن يقتصر تقديم   •

 من أن يتم ذلك لكل األنشطة ولكل موازنة. 

قد تقرر الحكومة أن يتم تقديم بعض أو كل الخدمات عند مستوى الحد األدنى بحيث يكون الحكم   •

 مستويات الخدمة املقدمة فقط.  لىالحاسم بالتطبيق ع

تخفيض  يمكن   • يجب  حينما  وتحديدا  البنود  موازنة  لنظام  كمكمل  الصفري  األساس  استخدام 

 املستوى العام لإلنفاق بنسبة مئوية محددة، وكذا في حالة املراجعة الدورية للبرامج.
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 أسئلة التقويم الذاتي 

 أوال: أجب عن االسئلة اآلتية: 

 ؟لتي تركز عليهاوضح الفكرة التي تقوم عليها موازنة البنود، والجوانب ا .1

 ؟أذكر الحجج واآلراء املؤيدة )املزايا( واالنتقادات املوجهة ملوازنة البنود .2

 ما الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها موازنة البرامج واألداء؟ .3

 ؟وضح في شكل نقاط، وبالترتيب، خطوات أو إجراءات إعداد موازنة البرامج واألداء .4

 موازنة البرامج واألداء التي تالفت بعض سلبيات موازنة البنود؟ماهي الجوانب اإليجابية في  .5

عدد املستويات الرئيسية األربعة في تبويب موازنة البرامج واألداء، ثم حاول بمثال من عندك )مثال  .6

 ؟الصحة، األمن، الشئون االجتماعية، غيرها( تطبيق تبويب موازنة البرامج واألداء

 ؟برمجة، وكيفية تطبيقهاوضح مفهوم موازنة التخطيط وال .7

 ؟وضح مفهوم املوازنة الصفرية، وأهم املزايا واالنتقادات املوجهة لها .8

 ؟وزارة التربية والتعليمكيف يمكن تحديد الوحدات القرارية واملجموعات القرارية لدى  .9

 مجاالت االستفادة من نظم املوازنات الحديثة في تطوير املوازنة التقليدية؟   ما .10

 دى صحة أو خطأ كل عبارة مما يأتي مع التعليل باختصار: ثانيا: بين م

 يوجد فرق بين موازنة االداء وموازنة البرامج. ال .1

تركز موازنة البنود على الرقابة املالية لبيان مدى االلتزام باالعتمادات املحددة في املوازنة، وهذا األمر  .2

 يجب التركيز عليه في املوازنة.  يعد أهم ما

موازنة البرامج واألداء تأخذ باملقاييس املحاسبية املعمول بها في القطاع الخاص، فإنها لهذا نظرا لكون   .3

 تصلح للتطبيق في النشاط الحكومي. السبب ال

 وحدات األداء في ظل موازنة البرامج واألداء هي أي وحدة إدارية حكومية كبيرة كانت أم صغيرة.  .4

 األهداف في صورة خطط قصيرة أجل. تركز موازنة التخطيط والبرمجة على ترجمة  .5

تعد هياكل البرامج القاعدة األساسية لنظام موازنة التخطيط والبرمجة وتتطلب التبويب في ثالث  .6

 مستويات وتوفير بيانات ضمن ثالث وثائق.

املقصود باملوازنة الصفرية هو تحقيق التوازن بين االستخدامات واملوارد بحيث يكون الفرق بينهما  .7

، و 
ا
 بما يمنع ظهور أي عجز في املوازنة. صفرا

 من مزايا نظام موازنة األساس الصفري أنها تحد من اإلسراف والعبث في املال العام. .8

 .الوحدات القرارية في ظل املوازنة الصفرية هي عبارة عن وثائق .9

  .   تتحدد املجموعات القرارية بحسب الهيكل التنظيمي للوحدة الحكومية .10
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 الرابع: الفصل  

 االنفاق على التعليم ومؤشراته وطرق قاسها  

 

 :املقدمة

يعد التعليم في كل املجتمعات قيمة نادرة في أهميتها للفرد وللمجتمع على الســـــــــواء، وتبذل الحكومات كل ما في     

ــــتثمار للمجتمع في أفراده و ــــتويات بين األهالي، فالتعليم أعظم اسـ ــــر التعليم على كافة املسـ ــــعها لنشـ ــــبابه  وسـ فى شـ

 من  
ا
 يضــــاف إلى كيان األســــرة املالي عندما ترســــل صــــغارها إلى املدرســــة بدال

ا
 مؤجال

ا
وأســــره، حتى وان كان اســــتثمارا

 العمل. 

 فلم تعـــد هنـــاك أي دولـــة     
ا
ــا  عظيمـ

ا
ــا ، تقـــدمـ

ا
ــا ــاثـ  وإنـ

ا
ولقـــد أحرزت فكرة تـــأمين تكـــافؤ فرص التعليم للجميع ذكورا

تجادل في صـــــــــــــحتها بل يســـــــــــــعى املســـــــــــــئولون الوطنيون إلى تحقيقها عن طريق تعبئة املوارد املتاحة. وتعبئة املوارد  

ي التعليم ومـــا يتطلبـــه من مشـــــــــــــروعـــات املبـــاني املتـــاحـــة تعنى توفير القوى البشـــــــــــــريـــة واألموال الالزمـــة للتوســـــــــــــع ف

 واملعدات واملعلمين وغيرها وكلها تحتاج إلى تكاليف كبيرة. 

ــة في النـداء تـدعو إلى زيـادة        ونتيجـة لتقـدير دور التربيـة في تقـدم األمم ورقيهـا ارتفعـت األصـــــــــــــوات عـاليـة مخلصـــــــــــ

ـــــــــات املـاليـة في اإلنفـاق على التعليم وطـالبـت بتحـديـد ن ـــــصـــــ ـــ ـــــبـة معينـة من ميزانيـة الـدولـة أو من الـدخـل  املخصـــــ ـــ ســـــ

القومي بحيث تتالءم مع مقتضـيات الحاجة بما يؤدى إلى النهوض ملسـتويات الكمية والنوعية للتعليم سـواء على 

 الصعيد العاملي أو العربي. 

ــا بـــاختالف البيئـــة         ونرى هنـــا أن النظرة اإلنســـــــــــــــانيـــة ملفهوم اإلنفـــاق على التعليم قـــد تبـــاينـــت وتعـــددت جوانبهـ

ــاديـة، فرأى األمريكي يختلف عن اليـابـاني وكـذلـك املواطن العربي من حيـث أولويـة اإلنفـاق   ـــ ـــ االجتمـاعيـة واالقتصـــــ

 على التعليم وأهميته وأهدافه وجوانبه والعوامل املؤثرة فيه. 

ـــــاد         ـــ ـــ ــا من العلمــــاء واللغويين والتربويين ورجــــال االقتصـــــ ــاولهــ ولقــــد تعــــددت مفــــاهيم اإلنفــــاق بــــاختالف من تنــ

ـــــنــاع القرار وكــذلــك اآلبــاء واملعلمين ورجــال التعليم. ويترادف مفهوم اإلنفــاق مع تكلفــة  ـــ ـــــبــة املــاليــة وصـــــ ـــ واملحــاســـــ

 في تعريف
ا
 مهما

ا
ــ ئ   التعليم وبالتالي فإن املعجم الوســـيط يضـــيف بعدا الكلفة حيث يعرفها بأنها" ما ينفق على الشـ

ـــــــيف بعد الجهد في التعامل   ـــ ـــــــيله من مال وجهد لبذل املال ونحوه في وجه من وجوه الخير" وهو بالتالي يضـ ـــ لتحصـ

 مع الكلفة باإلضافة إلى املال. 

لعملية التعليمية  من خالل ذلك يمكن القول بأن اإلنفاق على التعليم عبارة عن النفقات التي تصــــــــــرف على ا      

بجوانبهـا املختلفـة وبـذلـك فـإن اإلنفـاق التعليمي بمعنـاه البســـــــــــــيط واملجرد هو التضـــــــــــــحيـة الالزمـة إلنتـاج الســـــــــــــلع 

 قيــاس مقــدار الجهــد والتضـــــــــــــحيــة بوحــدات كميــة. كمــا وتبين أن هنــاك نظرة 
ا
والخــدمــات على أنــه يمكن نســـــــــــــبيــا

ع مصـارف اإلنفاق املادية وكذلك كل ما يتعلق بالنواحي شـمولية إلى مفهوم اإلنفاق على التعليم فهي شـملت جمي
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البشـــــرية وما تبذله من جهد تعليمي حيث انه من املعروف كلما زادت نســـــبة اإلنفاق وتم توجيهها بشـــــكل مناســـــب  

انعكس ذلك في تجويد العمل التعليمي. وهنا نتحدث عن اإلنفاق كونه "اإلنفاق من جانب الحكومة على التعليم 

األخذ بعين االعتبار ما تنفقه األســـــــــــرة على أبنائها، ويشـــــــــــتمل على جانبين: أحدهما إنفاق جارى متكرر   العام دون 

يلزم املؤســــــــــســــــــــة تأمين املوارد املالية لإليفاء به، واألخر رأســــــــــمالي غير متكرر ترصــــــــــد له املؤســــــــــســــــــــة املوارد املالية 

 لتحقيق هدف معين وينتهي اإلنفاق عليه بتحقيق ذلك الهدف". 

 
 
 م: : اإلنفاق على التعليأوال

يقصــــــــــد بنفقات التعليم مجمل النفقات املحققة في بلد معين خالل فترة زمنية معينة ، تقدر بســــــــــنة واحدة في    

، غير أن هــذا املفهوم ال يســـــــــــــتحــل جميع املوارد  (2)الغــالــب ، لخــدمــة أهــداف تربويــة ، أيــا ـكـانــت الجهــات املنفقــة  

املخصـــصـــة للتعليم ، أما النفقات العامة على التعليم ، فهي جملة من النفقات التي تخصـــصـــها الحكومة وســـائر 

ــواء النفقات الجارية   ــنوية ، سـ الجهات الرســـمية ، املركزية واملحلية ، املدرجة ضـــمن موازنة ميزانية الحكومة السـ

ومع أن هناك نفقات أخرى على التعليم تتحملها األساار ومؤسااسااات القطاعين  ة ) الرأســمالية ( . أو االســتثماري

األهلي والخاص ، وإلى جانب عطايا وهبات املحساااااااانين وأهل الخير ، إال أنها تهمل في غالب األحيان ، ألسااااااااباب 

القساااااااااااام األكبر من نفقااات   مختلفااة تباادو وجيهااة ، وبااالتااالي ال تاادخاال في نطاااق هااذه الاادراساااااااااااااة ، على أعتبااار أن

التعليم تتحمله الدولة ، ثم أن الهدف من دراساااااااااااة النفقات هو معرفة الجهد التعليمي الذي تبذله الدولة ، 

وتحليل على كلفة التعليم وكفايته ، وإسااااتخالص مؤشاااارات وأسااااس تقيد من جهة في وضااااع سااااياسااااات الدول  

 ومساااااتوى في أي بلد ،  وخططها التعليمية ، وتقيد من جهة أخرى في الحكم على 
 
ما وصااااال إليه التعليم  جما

 وإجراء املقارنات الدولية . 

وطــــاملــــا أن النفقــــات العــــامــــة أو الحكوميــــة على التعليم تمثــــل الجــــانــــب األكبر ، وعن طريقهــــا يمكن التعرف على 

مكن تحليل صــــور  الوضــــع النســــبي للجهود التعليمية في أي دولة ، وصــــلته بالتنمية االقتصــــادية واالجتماعية ؛ في

النفقات التعليمية وقيمتها منســوبة إلى امليزانية العامة وحجم الدخل القومي ، وتقدير النفقات التي يتم إنفاقها  

 على الوحدات التعليمية في فترة ســـــنة مالية ، وحســـــاب وحدة اإلنفاق ، وربط هذا اإلنفاق بأهداف البرنامج 
ا
فعال

ق وتطورهــا من خالل امليزانيــة العــامــة للتعليم ، إلى جــانــب مــا هنــالــك من  التعليمي ، وكــذا رصــــــــــــــد اتجــاهــات اإلنفــا

 أمور تناقشها في حينها . 

لقد تزايد األهتمام بدراســـــــــــة اإلنفاق على التعليم ، كلما تزايدت تلك النفقات ، وتزايد ما تخصـــــــــــصـــــــــــه الدول من  

قيــــادات الــــدول وأجهزة الحكومــــة  أموال عزيرة على التعليم ، إذ ـكـــان من الضـــــــــــــروري وجود مبررات قويــــة تقنع  

بوجوب زيادة اإلنفاق العام على التعليم ، وتأكدهم من ســـــــــــــالمة هذا اإلنفاق من الوجه االقتصـــــــــــــادية ؛ فأخذت 

الدراســــــــات والبحوث تتزايد وتتنوع مرافقة لتطور الفكر االقتصــــــــادي والتنموي ، والتي ما أنفكت تســــــــرد الحجج  

قتصـــادية واالجتماعية من زيادة اإلنفاق على التعليم بالنســـبة للفرد واملجتمع  والبراهين الواقعية على العوائد اال

، وتفســـــــــــــير العالقــة بين التعليم ونمو الــدخــل الفردي ، أو نمو الــدخــل القومي ، وإلى مــا هنــالــك من أمور ســـــــــــــبق  
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 وفاعلية في تحقيق األرباح املادية وغير املادية ، 
ا
حتى بات اإلنفاق على ذكرها ،تجعل هذه النفقات أكثر اســـــتثمارا

 لتبــاين نفقــات التعليم بين الــدول ، واختالف قــدرتهــا على 
ا
 ملــدى قــدرة املجتمع على التطور ، نظرا

ا
التعليم معيــارا

تقديم الفرص التعليمية ألعـضاء املجتمع ؛ فقد لجأ الباحثون إلى مؤشـرات يمكن من خاللها التعرف على الجهد  

أول هــذه املؤشـــــــــــــرات هو معــدل اإلنفــاق العــام على التعليم إلى النــاتج القومي التعليمي الــذي تتحملــه الــدولــة  . و 

 إلظهــار العالقــة بين غنى البلــد وحجم اإلنفــاق ، لــذا يعتمــد 
ا
الكلي كنســـــــــــــبــة ، ألن حجم ذلــك اإلنفــاق ليس ـكـافيــا

الفعلية في هذا  الباحثون على النســــــــبة املئوية املنفقة على التعليم ، حتى نحصــــــــل على اإلنفاق الحقيقي والزيادة  

 اإلنفاق باألسعار الثابتة .

غير أن هذا املؤشــــرات ال تبدو صــــحيحة وصــــادقة في كل األحوال ؛ وبخاصــــة في فترة اإلنكماش االقتصــــادي إذ أن  

هناك دول ال تنفق كل األموال املخصصة للتعليم لسبب أو ألخر ، وهناك إنفاق أخر يتم في أقاليم أو محافظات  

 حتى مع انخفاض الناتج القومي اإلجمالي  دون أخرى ، بجانب  
ا
هذا وذاك فكون ميزانية التعليم ال تنخفض مطلقا

ـــــبـة عـاليـة من النـاتج القومي  ـــ ـــــتمثـل فجـأة نســـــ ـــ ، الـذي يحتمـل أن يرتفع أو ينخفض نموه ، فـإن ميزانيـة التعليم ســـــ

 
ا
 زيادة الجهود التعليمية    الكلي ، ما يجعل مؤشر معدل اإلنفاق على التعليم إلى الناتج القومي الكلي عاليا

ا
، مظهرا

ــــن التعرف  (3)لهذه الدولة ، دون أن تحصـــــل أية زيادة فعلية في الواقع   ــــرات يحسـ ــــة تلك املؤشـ ، ولكن قبل مناقشـ

على العوامــل واألســـــــــــــبــاب التي أدت إلى زيــادة اإلنفــاق العــام على التعليم ، حتى تــدرك املحركــات الحقيقيــة لزيــادة 

فيها إلى أنه إذا كان هناك عوامل وأسباب أحرت إلى تصاعد نمو اإلنفاق العام على التعليم   اإلنفاق على التعليم ،

 عوامل وأســـــــباب أدت إلى تباطؤ معدالت اإلنفاق العام على التعليم ، بل 
ا
خالل العقود املنصـــــــرفة ؛ فهناك أيضـــــــا

الضـــــــــــــرورة لـذلـك ، ثم إذا ـكان  وتراجعهـا في بعض األقـاليم ، وفي كثير من الـدول ، ســـــــــــــنشـــــــــــــير إلى أهمهـا كلمـا دعـت

هناك عوامل وأسباب عامة للبلدان املتقدمة والبلدان النامية ؛ فهناك عوامل وأسباب تخص كل منها على حدة 

 بل وتخص بعض الدول أو دولة بمفردها يمكن اإلشارة إلى أكثرها عمومية ، وذلك على النحو التالي : 

   تزايد أعداد الســــــــكان املقترن بزيادة الطلب -
ا
االجتماعي على مختلف أنواع التعليم ، واملقترن أيضــــــــا

التعليم ،  ـــــداد املعلمين في نظم  أعـ ـــــد  ـــــك من تزايـ ـــــا نجم عن ذلـ ـــــال والطموح ، ومـ اآلمـ بتفجر ثورة 

 وحاجتهم إلى معلمين وموارد مختلفة . 

،  انتشـــــار مبادئ أعتبار التعليم حاجة إنســـــانية وحضـــــارية للفرد واملجتمع ، ولتســـــحين حياة الفرد -

 ورفع مستوى معيشته ، وتطوير حياة املجتمع ، وما تطلبه هذا من األخذ بإلزامية التعليم . 

 ملبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ،  -
ا
تزايد دور الدولة في نشـــــــــــر التعليم ، ودعم مســـــــــــيرة تطوير، تطبيقا

ـــــيعهـا كي   ـــ ـــــل وتحقيق ديمقراطيـة التعليم ، ومـا تطلبـه هـذا من األخـذ بمجـانيـة التعليم وتوســـــ ـــ تحصـــــ

 الفئات املحرومة من فرصها التعليمية . 

تزايد حاجة التنمية وســــــــوق العمل ، والتقدم العلمي والتقني إلى القوى العاملة املؤهلة واملدربة في  -

كافة التخصـــــــــــــصـــــــــــــات على جميع املســـــــــــــتويات واالرتفاع املســـــــــــــتمر بمتطلبات أداء الوظائف واملهن  

 الحالية واملتوقعة . 
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بقـاء الـدارســـــــــــــين فترة أطول في التعليم للحصـــــــــــــول على مســـــــــــــتويـات أفضـــــــــــــل في تزايـد اإلتجـاه نحو إ -

 التأهيل والتدريب ، وما تطلبه هذا من تطوير نظم التعليم ، وتحسين جودة التعليم . 

تزايــد حــاجــة التعليم إلى موارد بشـــــــــــــريــة ومــاديــة إليجــاد أبنيــة حــديثــة مجهزة بــاملعــامــل واملختبرات ،  -

بكل جديد ومســتحدث ، أو لرفع املســتوى املنهي والتربوي للمعلمين ومســتلزمات التشــغيل ، ومدها  

 والعاملين . 

-  . 
ا
 أرتفاع نفقات التعليم نتيجة الرتفاع أثمان السلع والخدمات عامليا

ــــات جديدة وإلى نظم تعليمية مالئمة تلبي حاجات الناس املتباينة ، وما  - ـــ ــــصـ ـــ تزايد الحاجة إلى تخصـ

  إضافية متجددة .يتطلبه هذا من إمكانات وطاقات 

هذه العوامل وغيرها عامة على مســــــــــــتوى العالم ككل أو خاصــــــــــــة على مســــــــــــتوى املقارنات والدول ، تؤثر بشــــــــــــكل 

مســتمر على زيادة اإلنفاق العام على التعليم ، أو البحث عن مصــادر وعوامل جديدة يدعم دور الدول واملجتمع  

 في اإلنفاق العام على التعليم . 

ــــب اإلنفــــاق العــــام على التعليم أو بطــــأ نموه ، إال أن العوامـــل  ومع ظهور عوامــــل و  ـــــــ ـــــبــــاب أدت إلى تراجع نســـــ ـــ أســـــ

واألســـــباب الســـــابق ذكرها ما زالت تضـــــغط وتؤثر بأشـــــكال وأوزان مختلفة من بلد إلى أخر على رفع اإلنفاق العام 

 على التعليم .

 أخر هو إجمالي امليزانية العامة  
ا
 وداللة لهذا يلجأ االقتصـــاديين إلى مؤشـــرا

ا
املخصـــصـــة للتعليم ، كونها أكثر صـــدقا

ـــــص للتعليم من النفقــات  ـــ ـــــلــة في هــذا اإلنفــاق ، ألنهــا تبين مقــدار مــا يخصـــــ ـــ على الجهــد التعليمي والزيــادة الحــاصـــــ

العــامــة الســـــــــــــنويــة بــاألســـــــــــــعــار الجــاريــة ، وتمكن من التعرف على األولويــة النســـــــــــــبيــة التي يحتلهــا التعليم ضـــــــــــــمن  

 . القطاعات االقتصادية ، 
ا
 ونسبة الزيادة الحاصلة فعال

ــــحية التي يتحملها املجتمع في على  ــــطتهما التعرف على التضـــــ ــــران آخران يمكن بواســـــ وزيادة في التدقيق وجد مؤشـــــ

اإلنفاق ، األول : نصـــــــــــيب كل مواطن من ســـــــــــكان الدولة من النفقات العامة على التعليم ، للوقوف على معدالت 

ـــــر الثان ـــــيب الطالب من اإلنفاق العام على الزيادة ، ومدى وفائها بغرض التعليم أمام الجميع . واملؤشـــــ ي : هو نصـــــ

 من اإلنفـاق العـام على التعليم ، وتحليـل الكلفـة املقـدرة للمســـــــــــــتويـات 
ا
التعليم ، للوقوف على املســـــــــــــتفيـدين فعال

التعليميــة ألعــداد وتخريج املوارد البشـــــــــــــريــة ودورهــا في التنميــة االقتصـــــــــــــــاديــة ، وعلى ذلــك صـــــــــــــــارت هنــاك أربعــة  

 على حجم اإلنفاق العام على التعليم ، هي : مؤشرات يمكن التعرف 

 إجمالي اإلنفاق على التعليم كنسبة من الناتج القومي الكلي .  -

 إجمالي اإلنفاق على التعليم املتضمن في امليزانية العامة السنوية للدولة .  -

 نصيب املواطن من اإلنفاق العام على التعليم .  -

 نصيب الطالب من اإلنفاق العام على التعليم .  -

 ، 
ا
 وفطريا

ا
 وأقليميا

ا
وبناءا على هذه املؤشــــــــــرات يمكن مناقشــــــــــة االتجاهات العامة لإلنفاق العام على التعليم عامليا

اق العام على التعليم عبر العقود األخيرة ، كلما أمكن ذلك ، بقصـــــــد اســـــــتخالص الدالالت والعبر التي ميزت اإلنف

ـــــــابات القومية   ـــ ـــــــة بالنفقات وفق العمليات املالية في الحسـ ـــ ـــــــوع بتحليل البيانات الخاصـ ـــ ـــــــتكمال هذا املوضـ ـــ ثم اسـ
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 يمكن من رؤيـة اإلنفـاق العـام على 
ا
 نظريـا

ُ
املتبعـة ألعـداد ميزانيـة التعليم واســـــــــــــتخـداماتها املختلفـة ، كي تكون إطـارا

 . اليمن وتطبيقه على مجاالت اإلنفاق  التعليم في

وقبل املض ي في مناقشة تلك املؤشرات يحسن التنبيه أو التذكير بأن اإلنفاق على التعليم يرتبط بالكلفة والعائد 

، مع أن البعض األخر يفرق  (4)  من التعليم ، ارتبــاطــا جعــل البعض يســـــــــــــتخــدم النفقــات والتكــاليف بمعنى واحــد

ـــــبـاب وجيهـة ـــ ، وذلـك أن النفقـات إذا ـكانـت تمثـل العـبء أو الجهـد املـالي الـذي تنفقـه الـدول على تعليم   (5)  بينهـا ألســـــ

ـــــ ي تخفيض الكلفـة ، وزيـادة مردود  ـــ ـــــتمر ؛ فـإن تلـك النفقـات تقتضـــــ ـــ أفراد املجتمع ، وهـذه النفقـات في تزايـد مســـــ

نم الطالب بنفس القـدر من  التعليم وتحســـــــــــــينـه ، ومعنى ذلـك أن النفقـات إذا ـكانـت تهتم بقبول أكبر عـدد ممكن  

املوارد املــاليــة ، دون أن يؤدي ذلــك إلى زيــادة ممــاثلــة في النفقــات ؛ فــإن التكلفــة تعني تــأهيــل األعــداد املقبولــة  في 

 ، وإنتـــــاج أو تخريج أكبر عـــــدد ممكن من الطالب لتحقيق أهـــــداف  
ا
 وتربويـــــا

ا
 ومهنيـــــا

ا
التعليم ، وإعـــــدادهم عمليـــــا

يـــة ، أو بنفقـــات أكبر دون هـــدر أو ضـــــــــــــيـــاع املوارد املـــاليـــة عن طريق خفض كلفـــة املجتمع بنفس النفقـــات الحـــال

 التعليم ، وبذلك يمكن الحصول على أكبر عائد مادي يعود على الفرد واملجتمع من ذلك اإلنفاق . 

 و   التعليم،العام على  ( 6)وفيما يلي مناقشة سريعة التجاهات اإلنفاق  
ا
 وفطريا

ا
 وأقليميا

ا
فق املؤشرات وتطوره عامليا

 السابق ذكرها :

 اإلنفاق على التعليم كنسبة من الناتج القومي الكلي :  .1

 في 
ا
 مــذهال

ا
الثــابــت أن اإلنفــاق العــام على التعليم أخــذ يتزايــد عقــب الحرب العــامليــة الثــانيــة بصـــــــــــــورة يشـــــــــــــهــد نموا

 بمبررات وعوامل كثيرة ، أبرزها تطور 
ا
الفكر االقتصــــــــادي ، وظهور نظريات الســــــــتينيات والســــــــبعينيات ، مدفوعا

بررت اإلنفاق على التعليم ، وشـــــــــجعت الدول على رفع مخصـــــــــصـــــــــات التعليم ، ملواجهه الطلب االجتماعي املتزايد  

على التعليم ، والحاجة املاســــة إلى األيدي العاملة املدربة واملؤهلة ، إلى ما هنالك من عوامل وأســــباب ـــــــــــــــــ ســــنقف 

ــــ أدت إلى  ـــــــ تصــــاعد اإلنفاق العام على التعليم ، حتى وصــــل هذا اإلنفاق في بعض الدول النامية إلى عليها في حينها ــــــ

  % من امليزانية العامة .30

تشــــــــــير بعض الدراســــــــــات التحليلية إلى ارتفاع نســــــــــبة اإلنفاق العام على التعليم إلى الناتج القومي اإلجمالي في كل 

إذا   ســـــــــــنوي أســـــــــــرع من معدل نمو الناتج القومي الكلي ،  أقاليم العالم في عقد الســـــــــــتينيات ، حيث زادت بمعدل

، والجانب األكبر  ( 7)ارتفع نصـــيب التعليم من الناتج املحلي مرتين من ارتفاع الناتج املحلي في معظم بلدان العالم 

 
 . 7، ص 1985النفقات التربوية الكلية ، وكلفة الوحدات التعليمية في الدول النامية ، بيروت ، مجلة التربية الجديدة ، العدد ،  جاك جالق :  (4)
 . 72جان بيار : تحليل نفقات التربية وكلفتها ، مرجع سابق ، ص   (5)
بيانات اإلنفاق العام على التعليم يلزم اإلشااااارة إليها ، حتى ال نقع في فب البيانات ، ودالالتها غير الدقيقة   هناك بعض املحاذير واملزالق الخطرة بشااااأن  (6)

قة عن الزيادة الفعلية في  في بعض األحيان ، منها أن اإلنفاق يساااااجل عادة باألساااااعار الجارية ، ما يجعلها تعطي في حاالت الت اااااخم العالي صاااااورة غير دقي

 محاذير بشااااااأن  اإلنفاق عند القياس باألسااااااعار الثابتة ، ثم أن أرقام ميزانية التعليم قد ال تنفق كلها ، وبالتالي ال تعكس اإلنفاق الحقيقي . وهناك 
 
أيضااااااا

اقع بكثير ، بجاااناب جمع بياااناات اإلنفاااق العااام ، إذ هناااك بياااناات قاد يتااأخر جمعهااا وتقااديمهااا للجهااات الادوليااة ، ماا يج عال إنفاااق هاذا البلااد أقال من الو

 عن إهمااال نفقااات املاا
 
دارس  ذلااك هناااك إنفاااق يجري في املحااافظااات أو النواحي والقرى ، أو في بعض األحياااء ، ال يظهر ضاااااااااااامن اإلنفاااق العااام ، فضااااااااااااال

 أخر ينجم من عملية تحويل ما ينفق على التعليم إلى ما ي 
 
قابلها بالدوالر من أجل تساااااهيل عملية املقارنة بين الدول ، راجع  الخاصاااااة. كما أن هناك مزلقا

 . 312فيليب كومبز : أزمة العالم في التعليم من منظور الثمانينيات ، مرجع سابق ، س 
،ص  1991،  2، العدد  21لد  جون كلود بشر ، ونبيري شومالية :  إعادة النظر في تمويل التعليم اإللزامي ، اليونسكو ، مجلة مستقبليات التربية ، مج (7) 

300   . 
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 % من الناتج القومي اإلجمالي سنة2.3من هذه الزيادة حصلت في الدول النامية ، حيث ارتفعت هذه النسبة من  

% من إجمـــالي النـــاتج القومي في 5.9% إلى  4، بينمـــا ارتفعـــت في الـــدول املتقـــدمـــة من    1979% في عـــام  4إلى    1960

ـــــــــت من مؤتمر (8)نفس الفترة  ، وربمــا جــاءت هــذه الزيــادة محققــة لــدعوة املؤتمرات الــدوليــة عن التربيــة التي أوصـــــ

 1970% عام 5% من الدخل القومي إلى 4من  أديس أبابا حتى مؤتمر طوكيو بضــــرورة زيادة ما يخصــــص للتعليم 

 . ( 9) 1980% عام 6، وإلى 

غير أن هذه النســــــــبة لم تواصــــــــل ارتفاعها الســــــــابق في عقد الســــــــتينيات بســــــــبب األزمة االقتصــــــــادية الناجمة عن 

؛ فتذبذب نصــيب التعليم من الناتج القومي بين الزيادة والنقص ، وأخذت مكانة  1973الخطر ؟؟؟؟؟؟؟ في عام  

التعليم تتراجع عن امليزانيات العامة ، نتيجة الشــــــــــــك في قدرة التعليم على تلبية حاجات ســــــــــــوق العمل ، في وقت 

 عن قصـــــــــــــور التعليم في مواجهـه مظـاهر التخلف في البلـدان  
ا
أخـذت بطـالـة املتعلمين يبرز إلى الســـــــــــــطح ، فضـــــــــــــال

 .  1،2،3، كما تدلل على ذلك البيانات في الجداول (10)النامية ، والحفا  على الهوية الثقافية الوطنية 

ومنذ بداية الثمانينيات اسـتقرت النفقات التعليمية بصـفة عامة ، دون زيادة ملحوظة باسـتثناءات اختلفت من  

بلد إلى أخر ، وذلك بســـبب اإلنكماش االقتصـــادي ، إلى ما هنالك من عوامل أدت إلى تباطؤ معدالت نمو الطالب 

تعليم ، وتــــدني مســـــــــــــتواه ، وســـــــــــــوء توظيف موارد  التعليم لتحقيق األهــــداف الوطنيــــة في التنميــــة  في مراحــــل ال

االقتصـــــــــــــاديـة واالجتمـاعيـة ، واســـــــــــــتمر حـال هـذا اإلنفـاق في عقـد التســـــــــــــعينيـات ، دون تغيرات جوهريـة في أقـاليم  

ـــت معظم بلدان حوالي  ـــصـ ، ومع   (11)  1995ام % من إجمالي الناتج القومي لقطاع التعليم ع5العالم ، حيث خصـ

أن البلدان النامية اســــــتطاعت أن تصــــــل بمســــــتوى اإلنفاق على التعليم إلى مســــــتوى الدول املتقدمة ، إال أنها لم 

 ، ورغم  
ا
 حرجــا

ا
 مــاليــا

ا
تتمكن من مجــاراتهــا في هــذا اإلنفــاق في الثمــانينيــات والتســـــــــــــعينيــات ، مــا جعلهــا تواجــه مــأزمــا

 من تخفيض نسبة اإلنفاق  دخول القطاع الخاص واألهلي كشريك ف
ا
ي تحمل اإلنفاق على التعليم ، ولم تحد بدءا

 العام على التعليم . 

 وعلى كل حال يمكن تتبع اتجاهات اإلنفاق العام على التعليم إلى الناتج القومي من خالل الجداول التالية. 

ـــــبــة من النــاتج القومي ا1جــدول رقم ) ـــ حتى    1960إلجمــالي في الفترة من( اإلنفــاق العــام على التعليم ـكـإجمــالي نســـــ

1988  . 

 اإلنفاق العام على التعليم كنسبة من الناتج القومي الكلي   إجمالي اإلنفاق العام على التعليم )ماليين،دوالرات(.  البيان  

 1960 1970 1980 1988 1990 1960 1970 1980 1988 1990 1996 

 4.8 5.0 5.5 5.6 5.2 3.9 1044.2 1023.7 618.3 171.2 51.2 إجمالي دول العالم  

 5.1 5.2 5.8 6.0 5.7 4.2 889.5 897.9 525.3 144.2 4.0 الدول املتقدمة  

 3.6 4.1 4.1 3.8 2.9 2.4 154.7 125.8 93.1 14.5 4.5 الدول النامية  

 ا 5.7 6.4 6.2 4.9 3.8 25.0 27.7 23.8 1.8 0.7 الدول العربية  

 4.6 5.3 5.4 5.5 5.1 4.2 424.2 373.3 250.3 63.5 ا األتحاد السوفيتي 

 
 .  183فيليب كومبز : املرجع السابق ، ص  (8) 
 . 130، ص 1978راجع قرارات مؤتمر طوكيو ، مصدق جميل حبيب ، التعليم والتنمية االقتصادية ، بغداد ،  (9) 
 .   321جان كلود بشر ، ونبيري شومالية : مرجع سابق ، ص  (10) 
، 1988 البنك الدولي : التعليم في منطقة الشرق األوسط ، وشمال أفريقيا ، إستراتيجية نمو التعليم من أجل التنمية ، قطاع التنمية البشرية ، ( 11) 

 ص ، ص ؟؟؟؟؟؟ . 
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  4.8 5.0 ا 4.1 3.1 179.8 158.9 95.9 12.6 3.8 أسيا ) وأستراليا ( 

 5.4 4.7 4.5 5.1 4.1 3.0 8.6 7.1 81 3.3 0.8 أقريقيا )جنوب الصحراء( 

  5.5 6.8 6.7 7.5 3.9 328.9 365.7 293.3 83 ا أمريكا الشمالية 

 4.5 4.2 5.4 ا 5.1 3.1 46.2 38.9 28.6 5.6 1.7 أمريكا الالتينية للكاريبي  

 املصدر ، جمعت هذه البيانات من املصادر التالية : 

 .  90محمد محروس إسماعيل : اقتصاديات التعليم ، مرجع سابق ، ص  -

 .  8جان خالق : النفقات التربوية وكلفة الوحدة التعليمية ، مرجع سابق ، ص  -

 . 22محمد أحمد الغنام : من الجديد في التربية ، مجلة التربية الجديدة ، العدد ، ص  -

 . 106، ص 1993، منشورات اليونسكو، عمان ، األردن ، 1993اليونسكو : تقرير عن التربية في العالم  -

 . 179، ص 1999ة البشرية لعام تقرير التنمي -

  التعليم:اإلنفاق العام على  .2

بالنظر إلى الجدول السابق ، يتضح أن اإلنفاق العام على التعليم من امليزانيات العامة على مستوى العام ككل ، 

 بعـد عقـد أخر ، حيـث ارتفع اإلنفـاق الحكومي من  
ا
،   1960بليون دوالر ، عـام   51.2فقـد ارتفع بوتـائر عـاليـة عقـدا

ـــــاعف   1980بليون دوالر عام   618.3إلى  ـــــل هذا اإلنفاق   121، أي أنه تضـــــ مرة خالل عقدين من الزمن ، ثم واصـــــ

، هي زيــادة عــاليــة ، إذا أخــذنــا في   1990بليون دوالر ، عــام    1044.9ارتفــاعــه خالل عقــد الثمــانينــات ليصـــــــــــــــل إلى  

األعتبار تراجع نمو االقتصــــــــاد العالي في التســــــــعينيات ، مع ما رافق من ارتفاع أعداد املســــــــجلين في مختلف أنواع  

% في الدول النامية العربية ، 58، إلى   1995حيث ارتفعت نســب القيد في جميع مراحل التعليم في عام  التعليم ،

مليون في الــدول   56% في الــدول املتقــدمــة ، وبلغــت معرفــة القرأءة والكتــابــة بين البــالغين في نفس العــام نحو  83

ـــــبـ( 12)مليون في الدول املتقـدمة    98.6العربيـة ،  ـــ ـــــت نســـــ ـــ إلى  1950% عام 44ة األميـة في العـالم من ، وبهـذا انخفضـــــ

 .(  13) 1990% في عام 26.5

كمـا يالحظ تفـاوت حجم اإلنفـاق العـام على التعليم بين قـارات العـالم وأقـاليمـه ، حيـث تشـــــــــــــير البيـانـات ، انـه في 

 في اإلنفـاق العـام على التعليم ، وصـــــــــــــل في ثالثـة عقود إلى مـا  
ا
 عـاليـا

ا
الوقـت الـذي حققـت فيـه الـدول  املتقـدمـة نموا

، في الوقـت الـذي ارتفع    1960ماليين دوالر في عـام   4  ، بعـد أن ـكانـت  1990يقرب من تســـــــــــــعمـائـة بليون دوالر عـام 

،   1990بليون دوالر عــام    154.7إلى    1960بليون دوالر عــام    45اإلنفــاق العــام على التعليم في الــدول النــاميــة من  

 وهي نسبة عالية بالنظر إلى الظروف االقتصادية للدول النامية ، مقابل تزايد مطالبها التربوية . 

 جوهريــة بين األقــاليم وإذا كــان نم
ا
و اإلنفــاق العــام على التعليم بين الــدول املتقــدمــة والــدول النــاميــة يخفي فروقــا

 مقــارنــة  
ا
 كــان متواضـــــــــــــعــا

ا
والقــارات والــدول ؛ فــإن الزيــادة الحقيقيــة في نمو هــذا اإلنفــاق في الــدول النــاميــة عمومــا

درات أبنـاءهـا ، مـا جعـل هـذه البلـدان تتحمـل أعبـاء  بمثيلتهـا املتقـدمـة ، وبـالتـالي ال يعكس هـذا تطلعـاتهـا في إنمـاء قـ

مالية ثقيلة في سبيل دعم مسيرة التعليم على حساب جوانب أخرى اقتصادية واجتماعية ، ومع ذلك فلم تمكن  

زيــادة إنفــاق الــدول النــاميــة من مجــاورة الــدول املتقــدمــة ، رغم الزيــادة الســـــــــــــكــانيــة العــاليــة ، حتى أن العــديــد من  

 
 .  8199اليونسكو : تقرير التربية في العالم ، عام  ( 12) 
 . 1999،  4، العدد 20، اليونسكو ، مجلة مستقبليات ، املجلد 2000ثدريكو مايور : التربية للجميع تحد للعام  ( 13) 
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ـــــكالتهـا  البلـدان النـا ـــ ـــــطرت إلى تقليص حجم اإلنفـاق على التعليم ، عقـب عجز التعليم من مواجهـة مشـــــ ـــ ميـة أضـــــ

 الحقيقية . 

 التفـاوت الحـاد في اإلنفـاق العـام على التعليم بين أقـاليم وقـارات العـالم ، إذا  
ا
ــا ــابق أيضـــــــــــ ويبـدو من الجـدول الســـــــــــ

أعلى معـدل نمو لإلنفـاق العـام على التعليم ، بينمـا حققـت أوروبـا ) األتحـاد الســـــــــــــوفيتي ( ، وامريكـا الشـــــــــــــمـاليـة ،  

ـــــبتـه  ـــ ـــــتحواذهـا على مـا نســـــ ـــ % من إجمـالي اإلنفـاق العـام على التعليم ، نجـد أن أفريقيـا جنوب 31,4% و 40.5بـإســـــ

 منهما على التوالي 
ا
%،  2,4% ،  0.8الصــحراء ، والدول العربية حققتا أقل املعدالت ، حيث بلغت نســبة إنفاق كال

 اق العام على التعليم في العالم . عن إجمالي اإلنف

  التعليم:نصيب املواطن وكذا الطالب من اإلنفاق العام على  .3

بجانب املؤشـــــــــــرات الســـــــــــابق ذكرها لإلنفاق العام على التعليم ، هناك مؤشـــــــــــرات أخرى أكثر داللة ووضـــــــــــوح على 

ألن هذه املؤشـــرات تحدد القيمة   الجهد التعليمي الذي تتحمله الدول في ســـبيل نشـــر التعليم بين أفراد املجتمع ،

 بحـد ذاتـه ، وإنمـا وســـــــــــــيلـة لحصـــــــــــــول أفراد 
ا
املطلقـة لإلنفـاق على التعليم، على اعتبـار أن هـذا اإلنفـاق ليس هـدفـا

املجتمع على الفرص التعليميــة املنــاســـــــــــــبــة ، بــل ومــا أنمــاه التعليم بينهم من قــدرات ومهــارات يلمســـــــــــــهــا املجتمع ، 

 ، حتى يكون لهذا اإلنفاق ، وهذا ما يمكن بيانه من خالل الجدول التالي :  وتعود عليه بالنفع والفائدة

( ، نصــــيب الفرد والطالب من اإلنفاق العام على التعليم على مســــتوى العالم وأقاليمه املختلفة في 2جدول رقم )

 .1990حتى 1960الفترة 

ب الطالب من اإلنفاق العام على التعليم نصي نصيب املواطن من اإلنفاق العام على التعليم بالدوالر   البيان 

 بالدوالر 

 1960 1970 1980 1988   1960 1970 1980 1988  

    637    188 141 44  إجمالي العالم 

  7888  592    704 471 140  الدول املتقدمة 

  129  49    29 29 5  الدول النامية

  313  76    134 113 15  الدول العربية

        415 335 90  أوروبا 

         20 13  أسيا

  89  57    37 41 7  أفريقيا 

        1257 816 317  أمريكا الشمالية

  239  80     73 20  أمريكا الالتينية

 3التعليق في ص و   .  90محمد محروس إسـماعيل ، مرجع سـابق ، ص    التالية:جمعت هذه البيانات من املصـادر  

 السابقة .  2، مكرر 
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في جميع أقاليم العالم ،   (14)يبدو من الجدول الســـــــــــابق تزايد نصـــــــــــيب املواطن من اإلنفاق العام على التعليم        

وهو ما يعكس األهتمام املتزايد بالتعليم في كل القارات والدول ، وذلك بســــبب تزايد نمو الســــكان املقترن بأرتفاع  

 للفرد واملجتمع ، 
ا
 اســـــــتثماريا

ا
الطلب االجتماعي على التعليم كحاجة إنســـــــانية وتنموية ،واعتبار التعليم مشـــــــروعا

ية االقتصادية واالجتماعية ، إلى غير ذلك ، كما أن اختالف أنصبة املواطنين والطالب يسهم بدور فاعل في التنم

من اإلنفـاق العـام على التعليم يعكس تبـاين معـدالت النمو االقتصـــــــــــــادي بين الـدول املتقـدمـة ، والـدول النـاميـة ، 

 
ا
 ورأســـــــيا

ا
 إلنماء قدرات أبناءها ، حتى  وما تقطعه الدول من أموال غزيرة عليها لدفع حركة التعليم وتوســـــــعه أفقيا

أن العـديـد من الـدول النـاميـة تتحمـل أعبـاء ثقيلـة لإلنفـاق العـام على التعليم تعثرت في بعض األحيـان من الـدول  

 في كسب املنافع . 
ا
 الصناعية ، أن لم تضاهيها في أحيان أخرى ، أمال

ــــيب الفرد من اإلنفاق العام على التعلي ـــ ــــواهد على ذلك أن نصـ ـــ  188إلى  1970دوالر في عام  44قفز من   ومن الشـ

دوالر في نفس الفترة ، مع  29دوالرات إلى   5دوالر على مســــتوى العالم ، وارتفع نصــــيب الفرد في الدول العربية من  

 الرتفـاع معـدالت النمو  
ا
 نظرا

ا
مالحظـة التفـاوت الكبير بين الـدول املتقـدمـة والـدول النـاميـة ، وهـذا أمر يبـدو طبيعيـا

ـــــــا ـــ % من خبرات العالم ، في الوقت الذي نجد أن انخفاض  80دي في الدول املتقدمة ، واســـــــــــتحواذها على  االقتصـ

 تتحملــه الــدول 
ا
 كبيرا

ا
أنصـــــــــــــبــة املواطنين والطالب من اإلنفــاق العــام على اإلنفــاق العــام على التعليم يمثــل جهــدا

 لنمو االقتصادي . النامية في سبيل تطوير التعليم في ظل إمكانات محدودة ، وبطء معدالت ا

وربمـا عكس نصـــــــــــــيـب الطـالـب من اإلنفـاق العـام على التعليم مقـدار العـبء الحقيقي الـذي تبـذلـه الـدول لتعليم 

أفرادها من جهة ، ويعكس من جهة أخرى التفاوت الحاصـــــل في إعداد الطالب الواحد ، ويبين التفاوت في إعداد  

% من  75، أي    1988مليون طــالــب عــام    713ل النــاميــة نحو  الطالب ، إذ في الوقــت الــذي بلغ أعــداد طالب الــدو 

% في نفس العام ، بينما بلغ اإلنفاق العام 12إجمالي طالب العالم ، في الوقت الذي لم يتجاوز اإلنفاق العام عن 

ــــل   1988% من إجمالي اإلنفاق العاملي في عام 87بليون دوالر أي   897في الدول املتقدمة أكثر من   ـــ ، على حين وصـ

 . ( 15)% من إجمالي طالب العالم 25مليون طالب وطالبة أي  236.4إجمالي الطالب إلى 

ولعل ما يحســـن ذكره أن دائرة تحليل اإلنفاق العام على التعليم يتســـع ويتنوع ، أبرزها ما يخصـــص لكل مرحلة ، 

الناتج القومي الكلي ، أو ونوع تعليمي ، ونصــــيب التالميذ والطالب في كل مرحلة ونوع تعليمي ، ســــواء كنســــبة من  

 من اإلنفاق الحكومي ، سواء اإلنفاق الجاري أو الرأسمالي . 

 مؤشرات اإلنفاق العام على التعليم في الوطن العربي :  .4

أتضـــــــــح من العرض الســـــــــابق أن اإلنفاق العام على التعليم في الوطن العربي في أدنى مســـــــــتوى له ، مقارنة بالدول 

الـدول النـاميـة ، وبـالقيـاس إلى النـاتج القومي الفردي والكلي ، مـا أســـــــــــــتـدعى هو إعطـاء املتقـدمـة ، وبعض أقـاليم 

صـــــــورة عامة ومتكاملة عن تطور اإلنفاق العام على التلعيم في الوطن العربي ، بتحليل البيانات الحالية ، وإجراء  

 
كي ألستبعاد أثر  يقدر نصيب الفرد أو الطالب من اإلنفاق العام على التعليم باألسعار الثابتة ، وليس باألسعار الجارية ، وتحويلها إلى الدوالر األمري  ( 14) 

 الت خم في األسعار ، وفروقها بين األقطار ، وتقدير قيمتها الحقيقية . 
 .295فيليب كومبز : أزمة التعليم من منظور الثمانينيات ، مرجع سابق ، ص ( 15)
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مي للوطن العربي . وذلك من  املقـارنات الضـــــــــــــرورية ، وإســـــــــــــتخالص الدالالت والعبر التي تبين مقـدار الجهـد التعلي

  التالي:خالل الجدول 

 . 1995حتى  1975جدول رقم ) ( مؤشرات اإلنفاق العام على التعليم في الوطن العربي خالل الفترة من عام 

 1996 1995 1992 1990 1987 1985 1980 1975 البيان 

 5.2 4.5 5.2 6.1 6.7 6.6 4.5 5.9 اإلنفاق العام على التعليم من الناتج القومي % 

 15.8 20.5 21.0 17.1 13.7 12.9 11.4 11.8 اإلنفاق العام على التعليم من املوازنة العامة %

  110 ا ا 141 178 113 7.2 نصيب الفرد من نفقات التعليم  بالدوالر  

 3.6 3.9 7.9 3.4 4.0 4.1 3.8 3.6 اإلنفاق العام على التعليم من الناتج القومي في الدول النامية % 

 5.1 5.1 4.9 ا 5.8 6.0 6.1 6.1 اإلنفاق العام على التعليم من الناتج القومي في الدول املتقدمة % 

 14.8  14.2 11.9     اإلنفاق العام على التعليم من املوازنة العامة في الدول النامية %

  48 ا ا 27 27 29 14 نصيب الفرد من نفقات التعليم في الدول النامية بالدوالر   

  1211   595 508 471 270 نصيب الفرد من نفقات التعليم في الدول املتقدمة بالدوالر  

   72.0 67.5     نصيب التعليم العام من اإلنفاق العام %

   17.0 21.0     نصيب التعليم العالي من اإلنفاق العام %

، القــاهرة ، الــدار    12املصــــــــــــــدر : حــامــد عمــار : من همومنــا الثقــافيــة والتربويــة ، دراســــــــــــــات في التربيــة الثقــافيــة ج  

 : تقرير التنمية البشــرية لعام  86، ص   1997العربية للكتاب ، 
ا
 : مقرر التنمية البشــرية لعام 1994. أيضــا

ا
. أيضــا

 . 179، ص   1999

املالحظ من الجدول الســــــابق أن نســــــبة اإلنفاق على التعليم من الناتج القومي في الوطن العربي قد تزايد بصــــــفة 

ـــــــــل إلى أعلى معـدل لـه ، وهو    1965% عـام  4.2عـامـة ، حيـث ارتفعـت من  . ومع أن هـذه   1987% في عـام  6.7ليصـــــ

ية ، غير أن العبرة تكمن في أن هذه النســـبة  النســـبة انخفضـــت في الســـبعينيات ، إال أنها تقترب من املعدالت العامل

متدنية ، بالنظر إلى الناتج القومي الكلي والفردي ، حيث تقل هذه النســـــبة عما هو ســـــائد في الدول  الصـــــناعية،  

أو بعض الـدول النـاميـة ، مع مالحظـة وجود فروق كبيرة بين الـدول الغربيـة في نســـــــــــــبـة مـا تســـــــــــــتقطعـه من نـاتجهـا  

ـــــن ـــ قف عليهـا في الجـدول الالحق ، وبـاملثـل تزايـد اإلنفـاق العـام على التعليم من املوازنـة العـامـة  القومي الكلي ، وســـــ

 تزايد ملحو  ؛ فإن العديد من أقاليم وأقطار العالم . 

، وهــذه   1995% عــام  20إلى  1975% عــام  11.8حيــث أرتفع اإلنفــاق الحكومي على التعليم في الوطن العربي من  

حاصل في الدول املتقدمة أو الدول النامية ، غير أن العبرة في حجم هذا اإلنفاق مقارنة  نسبة عالية تفوق ما هو  

 بالناتج القومي الفردي والكلي ، ومدى وفائه بمطالب السكان على التعليم . 

وتكشـــــــــف املقارنات الدولية تدني نصـــــــــيب الفرد من نفقات التعليم ، إذ في الوقت الذي ارتفع فيه نصـــــــــيب الفرد 

بصـــــــــــــورة فـاقـت الـدول النـاميـة ،   1995دوالر في عـام    110إلى  1975دوالر عـام 72ات في الـدول العربيـة من من نفقـ

دوالر في  1211دوالر إلى  270نجد في الوقت ذاته ارتفاع نـصيب الفرد من نفقات التعليم في الدول الـصناعية من 

 نفس الفترة . 

% من إجمـالي الطالب في 58بـة القيـد في مراحـل التعليم إلى  وإثراء تزايـد اإلنفـاق على التعليم ؛ فقـد ارتفعـت نســـــــــــــ

ـــــن مراحــل التعليم ، في عــام   ـــ % من إجمــالي 56، وارتفع معــدل معرفــة القراءة والكتــابــة بين البــالغين إلى  1995ســـــ
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السكان ، إال أن السنتين السابقتين تقل عما هو حاصل في الدول الصناعية وعلى مستوى العالم ؛ إذ وصلت في 

% 98.6% في العالم ككل ، بينما وصـــلت في الحالة الثانية إلى 63% في الدول الصـــناعية ، وإلى 83ة األولى إلى الحال

 .( 16)% في العالم ككل 77.6في الدول الصناعية ، و 

% مســــــــتوى  63ارتفعت نســــــــبة القيد اإلجمالية في مراحل التعليم األســــــــاســــــــ ي / الثانوي والعالي إلى    1997وفي عام  

ـــــــلت في 92كل . وعلى حين وصـــــــــــلت هذه النســـــــــــبة في الدول الصـــــــــــناعية إلى العالم ك ـــ % في نفس العام ، نجدها وصـ

% ، وهي أدنى نســـــــبة 44% ، ثم انخفضـــــــت هذه النســـــــبة في أفريقيا ) جنوب الصـــــــحراء ( إلى 59الدول العربية إلى  

بين الذكور واإلناث ، حيث يمثل    ، مع مالحظة اختالف هذه النســـبة( 17)يبلغها هذا األقليم من بين أقاليم العالم  

 في الغالب لصالح الذكور . 

وباملثل ؛ فقد تحســــنت معدالت معرفة القراءة والكتابة بين البالغين في الوطن العربي ، حيث وصــــلت نســــبتهم في 

 % ، على حين71.4% من إجمالي البالغين ، وهي نســــبة أدنى عن نســــبة الدول النامية البالغة 58.6إلى  1997عام 

 .( 18)% في الدول الصناعية 98.7وصلت هذه النسبة إلى 

ـــــط األكبر من اإلنفـاق العـام على التعليم تتحملـه الحكومـة ، إلى جـانـب النفقـات  ـــ وإذا أخـذنـا في األعتبـار أن القســـــ

ـــــوء توزيع على أنواع التعليم  ، ونقص في مخرجاته الكمية   ـــ ـــــة ، فإن هذا اإلنفاق يتعرض لهدر كبير ، وســـــ ـــ الخاصـــــ

إلنفــاق في الــدول العربيــة غير كــاف ملواجهــه األعــداد  والكيفيــة ، وفي عــائــده الفردي واملجتمعي ، مــا يعني أن هــذا ا

 عمــــا يتطلبــــه إيجــــاد أنواع من التعليم  املنهي والتقني ، 
ا
املتزايــــدة من الطالب في جميع مراحــــل التعليم ، فضـــــــــــــال

ــبة اإلنفاق على  ــة إذا نظرنا إلى ارتفاع نســــــــ ــافية تفوق النســــــــــب الحالية ، وبخاصــــــــ واإلختصــــــــــاص من تكاليف إضــــــــ

 ية من الناتج القومي اإلجمالي ومن املوازنة العامة . الشؤون العسكر 

ولعل الصـــــورة ســـــتتضـــــح أكثر إذا نظرنا إلى مؤشـــــرات اإلنفاق العام على التعليم على مســـــتوى الدول لبيان الجهد  

 التعليمي الذي تتحمله هذه الدول في سبيل تعليم أبناءها ، وهذا ما يناقشه املوضوع التالي : 

 ام على التعليم في عدد من الدول : مؤشرات اإلنفاق الع .5

ملـا ـكانـت املؤشـــــــــــــرات الســــــــــــــابقـة تخفي وراءهـا الفروق الحقيقيـة والـدقيقـة بين الـدول على مقـدار الجهـد التعليمي 

امللقي على كــاهــل الحكومــات ؛ فقــد أســـــــــــــتلزم األمر التعرف على مؤشـــــــــــــرات اإلنفــاق العــام على مســـــــــــــتوى الــدول ، 

ـــــرات أكثر داللـ ـــ ة وتصـــــــــــــوير لواقع حـال اإلنفـاق العـام على التعليم في عـدد من الـدول ، وذلـك بـأعتبـار هـذه املؤشـــــ

للوقوف على ما يضـــــــــبي به كل بلد من أجل تعليم أبنائه ، على حســـــــــاب مشـــــــــاريع اقتصـــــــــادية واجتماعية في غاية 

 األهمية ، وهذا ما نتبينه من خالل الجدول التالي : 

 

 

 
 . 1998، املعلمون والتعليم في عالم فقير  1998راجع : اليونسكو : تقرير  التربية في العالم في الفترة  ( 16) 
 .   134، ص 1999تنمية البشرية لعام تقرير ال ( 17) 
 .   137املرجع السابق ، ص  (18) 
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وكنسبة من اإلنفاق الحكومي   اإلجمالي،من الناتج القومي  كنسبةالتعليم  اإلنفاق العام على يوضح جدول 

 .1997حتى  1970في بعض الدول املختارة من مختلف أقاليم العالم في الفترة 

 البيان

 % 1993/1996 % 1978 %  1980 من املوازنة  1970

من  

 الناتج 

نصيب   املوازنة 

التعليم 

 العام 

نصيب  

التعليم 

 العالي 

 العالي  العام  املوازنة  الناتج  العالي  العام  املوازنة  الناتج  العالي  العام  املوازنة  الناتج 

 ا ا 20.8 6.1            ( 19)3 اليمن 

 ا 95.3 16.4 5.2   27.8 9.8   24.3 7.8   13.9 ا الجزائر  

 33.2 66.8     ا 5.5   19.4 5.7   19.1 4.8 مصر  

 16.5 83.4 24.9 5.3   25.5 8.3   18.5 6.4   17.5 4.2 املغرب 

 21.1 69.8 9.06    ا ا    4.8   19.1 4.7 السودان 

 17.8 82.2 17.0 ا   9.2 8.6   7.8 5.4   10.4 4.2 السعودية  

 29.9 50.6 8.9 5.7   ا 5.3   8.1 2.5   10 ا الكويت 

 33 64.5 19.8 7.3       11.3    9.9 3.8 األردن

 35.3 61.5 13.5 7.0       17.3 7.3   17.8 7.6 كندا  

الواليات  

 املتحدة 

6.8    6.7    6.7    5.4 14.4 67.8 25.2 

 26.2 68.7 ا 5.2   17.7 4.5   ا 3.5   ا 3.0 البرازيل  

 17.2 72.9 23.0 4.9             املكسيك  

 13.7 66 11.6 3.4   ا 3.4   10.0 2.8   8.6 2.8 الهند

 20.3 68.0 ا 3.2   13.7 5.0   19.6 5.8   23.4 4.1 اليابان 

 15.6 68.0 11.9 2.3             الصين 

 1.2 83               إيران 

 28.8 60.6 12.2 7.6   18.9 4.8   18.8 5.0   19.4 5.1 سويسرا 

 23.7 73.7 ا 5.3    5.0   13.5 5.6   14.3 5.9 بريطانيا 

 19.7 74.3 14.7 5.3    ا    5.0    3.5 فرنسا

   9.6 4.1    7.0   11.2 7.3   12.9 3.5 روسيا 

ــــتقبل  و .  1995،  1994: محمد محروس إســــــــماعيل ، مرجع ســــــــابق ، ص ، ص    املصااااااادر ـــ محمد أحمد الغنام : مسـ

 ، صفحات متعددة .  1999تقرير التنمية البشرية لعام و  .  23التربية في البلدان العربية ، مرجع سابق ، ص 

 

 
ليمن  أختبرت هذه الدول على أساس أن تمثل أغلب أقاليم العالم ، وأغلب الدول العربية ، بغرض إجراء املقارنات ، بيانات الشطر الجنوبي في ا (19) 

 . 
 
 سابقا
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هــذا وقــد ســـــــــــــــاهمــت الزيــادة املقررة في اإلنتفــاع من التعليم  العــالي في رفع معــدالت العقــدي للتعليم العــالي في       

ــــجلين في التعليم العربي من البلدان العربية ، حيث ار  ـــ ــــبة املسـ ـــ % في عام 11.4، إلى  1980% في عام 9.6تفعت نسـ

. أعلى  (  20)، مع ما رافق ذلك من ميل نســــــــــــبة هذا النمو لصــــــــــــالح الذكور   1996% في عام 14.0% لترتفع إلى  1990

معــدالت النمو في اليمن  نســـــــــــــبــة نمو في إجمــالي املقيــدين بــالتعليم العــالي ، كــانــت في األردن وقطر ولبنــان ، وأدنى  

 . ( 21)والسودان 

ــلت إلى كندا في  ــ ـــا 0.74% ، وفلندا 81.0% ، والواليات املتحدة  90.2على حين أ، نســـــبة القيد هذه وصـ % ، وفرنســ

 % ، رغم تفاوت نسبة اإلنفاق على هذا التعليم . 51

معدل معرفة القراءة والكتابة   1997نسبة القيد % ،  اإلنفاق على التعليم % البيان  

 البالغين 

التعليم  املوازنة  الناتج  

 العام 

إجمالي   عالي%  ثانوي%  إبتدائي العالي 

 القيد

 إناث  إناث  ذكور 

    49 4 34 70   20.8 6.1 اليمن 

 74.8 76.8 73.9 69 12 77.8 82.0 ا ا 16.7 ا اإلمارات  

 80.4 77.5 83.1 57 23 63.2 65.2 29.9 50.6 8.9 5.7 الكويت 

 80.0 81.2 79.6 71 ا 73.2 83.3    3.4 قطر  

 76.5 62.9 88.7 92 20 99.2 99.9 7.6 75.2 ا ا ليبيا 

 84.4 78.3 91.2 84.4 27  76.1 16.2 68.9 8.2 2.5 لبنان  

 73.4 62.5 81 65 ا 58.7 50.1 17.8 82.2 17.0 ا السعودية  

 67.1 55 76.9 58 ا 66.6 67.7  98.8 17.8 4.4 عمان  

 95.7 81.8 92.9 74 27 ا ا 33.0 64.5 19.8 7.2 األردن 

 67.0 55.8 78.1 71 24 74.3 99.9 18.5 79.7 17.4 6.7 تونس 

 71.6 56.5 86.5 60 29 42.3 94.7 25.9 71.7 13.6 4.2 سوريا 

 52.7 40.5 64.7 72 15 75.1 95.2 33.3 66.7  4.7 مصر  

 45.9 32.7 59.3 49 29 37.3 76.6 16.5 83.4 24.9 5.3 املغرب 

 53.3 41.3 65.4 24 ا ا ا 21.1 69.8 9 ا السودان 

 81.0 80.8 89.9 81 39 87.2 98.2 ا 73.1 12.8 ا البحرين 

 60.3 98 95.1 62 52 68.5 96 ا 95.3 16.4 5.2 الجزائر 

 58 ا ا 51 11 42 74 ا ا ا ا العراق 

البنك الدولي : مؤشـرات التنمية  . و ، مرجع سـابق ، صـفحات متعددة  1999تقرير التنمية البشـرية لعام املصـدر : 

 ، صفحات متعددة .  1999في العالم 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي : 

 تســـــــــــــتقطع نســـــــــــــــب كثيرة من نــاتجهــا القومي ومن ميزانيتهــا العــامــة على  •
ا
أن جميع الــدول العربيــة تقريبــا

ا أدى إلى تحســـــــــــــين نســـــــــــــــب املقيـــدين بمراحـــل التعليم ، وارتفعـــت معـــدالت معرفـــة القراءة  التعليم ، مـــ

 
) تحرير ( فاتن خليل البساتاني ، التعليم العالي في البلدان العربية ، الساياساات واآلفاق ، منتدى صابيي قاسام : اقتصااديات التعليم العالي العربي ،  (20)

 ، ص . 1977الفكر العربي ، عمان ، األردن ، 
ملنعقاد في جاامعاة رفيقاة ساااااااااااااالم حمود : نصااااااااااااياب اإلنااث من التعليم في املنطقاة العربياة التي تجااوزت املعوقاات ، مؤتمر التعليم العاالي ) األهلي ( ، ا  (21)

 .  134،  832م ، ص ، ص 2000يوليو / مايو  1-30امللكة أروى في الفترة 
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والكتابة بين البالغين ، إال أنها ما زالت منخفضة ، مقارنة بحجم الناتج القومي الكلي الفردي . وبالنظر 

أما انخفاض   إلى تدني نســـــــــــــب القيد بمراحل التعليم ، وارتفاع معدالت محو األمية في البلدان العربية .

نســــــــــــــب اإلنفـاق العـام على التعليم في بعض البلـدان العربيـة فيرجع ذلـك إلى ارتفـاع مســــــــــــــاهمـة القطـاع  

 الخاص أو املجتمعات املحلية . 

امللفت للنظر أن هناك عالقة طردية بين حجم أو نسب اإلنفاق العام على مراحل التعليم ، وبين ارتفاع معدالت 

كلمـا ارتفع حجم اإلنفـاق على مرحلـة تعليميـة مـا ارتفع أعـداد الطالب املقيـدين في هـذه  القيـد في هـذه املراحـل ، إذ

املرحلة ، وربما تعكس نســــــب توزيع اإلنفاق على مراحل التعليم نمط االســــــتثمار في التعليم ، فكون االســــــتثمار في 

ـــــبة للفرد وامل ـــ ـــــ ي أقل كلفة وأكثر عائد بالنسـ ـــ ــــاسـ جتمع عن املراحل التي تعلوها ؛ مرحلة التعليم  اإلبتدائي أو األســـــ

فقد اســــــــــــتحوذت هذه على الجانب األكبر من إجمالي اإلنفاق العام على التعليم ، وبالتالي زادت نســــــــــــب القيد بها  

 من السكان في سن هذه املرحلة ، وكذا زادت نسب معرفة القراءة والكتابة بين البالغين . 

، حيث كلما زاد اإلنفاق على الذكور في املراحل التعليمية األولى  وتنســـحب تلك العالقة إلى الفوارق بين الجنســـين  

ــابـــة بين  ، تزايـــدت أعـــداد الـــذكور املقيـــدين في هـــذه املراحـــل ، وتزايـــدت كـــذلـــك أعـــداد من يعرفون القراءة والكتـ

 البالغين . 

حل التعليم ، وكذا  وباملثل ، يمكن من خالل تلك العالقة إرجاع التفاوت بين الدول العربية في نســــــــــــب القيد بمرا

في نســـب من يعرف القراءة والكتابة بين البالغين إلى التفاوت في نســـب اإلنفاق العام على التعليم  ، فحيث ترتفع 

نســــــــــــــب اإلنفـاق العـام على التعليم  ألي دولـة ؛ فـإن ذلـك يؤدي إلى زيـادة نســــــــــــــب القيـد بمراحـل التعليم ، وبـالتـالي 

 لبالغين . زادت معرفة القراءة والكتابة بين ا

 . 1994بعض الدول العربية في عام  التعليم فياإلنفاق العام على   يوضح جدول 

نصيب الفرد كنسبة من إجمالي   اإلنفاق الجاري على مراحل التعليم %   التعليم % اإلنفاق على  البيان 

 الناتج القومي  

 الثانوي%  األساس ي %  العالي  الثانوي  األساس ي   من املوازنة  الناتج القومي  

 48.3 27.3 8.6 13.5 76.4 20.8 7.5 اليمن  

 30.4 13.8 16.1 18.1 60.9 20.7 6.6 الجزائر  

 19.3 12.3 27.9 40.8 13.3 16.7 4.7 مصر  

 10.7 7.2 22.9 23.9 29.0 18.1 4.7 إيران  

 15.4 15.1 34.0  57.5 16.6 6.3 األردن  

 16.2 19.4 16.1 37.4 38.6 5.9 2.0 لبنان 

 44.0 13.3 16.3 50.7 33.0 22.6 5.6 املغرب 

 17.8 8.8 23.4 27.7 46.4 12.6 3.8 سوريا

 25.9 15.6 18.8 26.8 43.0 16.4 6.6 تونس 

 . 47املصدر : البنك الدولي : التعليم في منطقة الشرق األوسط ، مرجع سابق ، ص 

 للتحليل السابق ، يمكن الوقوف على مؤشرات اإلنفاق العام األخرى في بعض الدول العربية  وداللتها 
ا
وإستكماال

مراحل التعليم بإســـــــتثناء الواقعية ، حيث يتضـــــــح مدى التفاوت بين الدول العربية في توزيع اإلنفاق الجاري على  
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 منها في أن ينال أكبر عدد ممكن على 76.4اليمن التي تخصص 
ا
% من اإلنفاق الجاري على التعليم األساس ي . أمال

فرص التعليم  األســاســ ي لتحقيق أكبر قدر من املكاســب ، وان كان ذلك على حســاب اإلرتقاء بالتعليم الثانوي أو 

في أدنى مسـتوى لها مقارنة ببقية الدول العربية في الجدول . في وقت يتزايد    العالي ، حيث تبدو نسـبة مخصـصـاتها

فيه االتجاه نحو تخصــــــيص الجزء األكبر من اإلنفاق العام على التعليم  الثانوي واملتوســــــط ، ثم الجامعي ، كما  

 يتضح من مصر ، واملغرب ، واألردن . 

ار التطور الـذي تحقق في مراحـل التعليم األولى ، وحـاجـة  ويعكس توزيع اإلنفـاق الجـاري على مراحـل التعليم مقـد

 التنمية وسوق العمل إلى مستويات عالية من األيدي العاملة املاهرة . 

ويبدو من الجدول الســــــــابق التفاوت في نصــــــــيب الفرد من املتعلمين األســــــــاســــــــ ي والثانوي ، ما يعني توســــــــع ما عده 

ـــــ ي ، والعكس في ـــ ـــــــــاســـــ ـــــتفيـدين من التعليم األســـــ ـــ التعليم الثـانوي ، والتفـاوت بين البلـدان بعكس التفـاوت في   املســـــ

 الناتج القومي للفرد واملجتمع ، والقوة الشرائية ، ومستوى النمو االقتصادي . 

 في نصـــــــــــــيــب الفرد من إجمــالي النــاتج  
ا
 نســـــــــــــبيــا

ا
ومع ارتفــاع حجم اإلنفــاق العــام على التعليم ، إال أن هنــاك تراجعــا

ــــ  ــاسـ ــ ي والتعليم الثانوي . حيث تدل الشـــــواهد أن بلدان الشـــــرق األوســـــط وشـــــمال افريقيا  القومي في التعليم األسـ

ـــــلـت هـذه النفقـات في تونس ، 19، 13أنفقـت مـا بين  ـــ ـــــيـب الفرد من إجمـالي النـاتج القومي ، وبينمـا وصـــــ ـــ % من نصـــــ

ــــاســــــــ ي ، وإيران إلى أدنى املعدالت ، كما يتضــــــــح من الجدول ، نجد أن اليمن تقدم أكبر التضــــــــحيات للتعليم  ـــ األسـ

ـــــيـب اإلنفـاق بلغ للتلميـذ الواحـد  ـــ ـــــبـة للتعليم 27نصـــــ ـــ ـــــيـب الفرد من إجمـالي النـاتج القومي ، أمـا بـالنســـــ ـــ % من نصـــــ

الثــانوي فيحظى بــأهتمــام أعلى من التعليم اإلبتــدائي في كــافــة بلــدان املنطقــة ، ورغم تفــاوت هــذه األهميــة ؛ فــإنهــا 

ــــيب الطالب في التعليم العالي إلى أكثر    تعادل ثالثة أمثال تكاليف وحدة التعليم اإلبتدائي ـــ ـــل نصـــــ ـــــ ـــ ، على حين يصـ

 .( 22)% من نصيب الفرد من إجمالي الناتج املحلي في بعض الدول ، ومنها اليمن  170من 

كمــا أنخفض نصـــــــــــــيــب التلميــذ من اإلنفــاق الجــاري في معظم بلــدان الشـــــــــــــرق األوســـــــــــــط بــالتنميــة الحقيقيــة على 

ــــرائية   ـــ ــــب القوة الشـ ـــ دوالر ،   210، وفي مقدمتها اليمن ، حيث بلغ هذا اإلنفاق في اليمن  ( 23)التعليم اإلبتدائي حسـ

ـــــر إلى   ـــ دوالر ، وعلى   70،  630ي الجزائر وتونس إلى  دوالر ، وارتفع هــــذا اإلنفــــاق ف  400بينمــــا بلغ في املغرب ومصـــــ

 . ( 24)التوالي 

وبتفاوت نصـــــــــــــيب الفرد من اإلنفاق العام على التعليم الثانوي بين البلدان العربية ، حيث وصـــــــــــــل في منتصـــــــــــــف 

دوالر في األردن ومصـــر وســـوريا ، على حين وصـــل إلى أكثر من   525دوالر في اليمن ، وإلى نحو   371التســـعينيات إلى  

دوالر في كـل من املغرب والجزائر ، أمـا على مســـــــــــــتوى التعليم العـالي ؛ فقـد بلغ نصـــــــــــــيـب الطـالـب من اإلنفـاق    300

 
، 1988البنك الدولي : التعليم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، إستراتيجية نحو التعليم من أجل التنمية ، قطاع التنمية البشرية ،  (22) 

 . 14ص 
لشرائية ملبلغ معين من الدوالرات األمريكية بالنسبة ملجموعة معينة من السلع األكثر دقة في أسعار الصرف ، وهي  تقاس القوة الشرائية بالقدرة ا (23) 

 تعادل في الشرق األوسط ما بين ثالثة إلى خمسة أمثال في أسعار صرف الدوالر األمريكي .  
 .  14املرجع السابق ، ص   (24) 
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دوالر  1400الجاري حوالي عشــــرة أمثال ما أنفق على تلميذ التعليم  اإلبتدائي ، حيث بلغ اإلنفاق في اليمن حوالي 

 .( 25)دوالر في الجزائر  8200وأكثر كم  دوالر ، 600دوالر في املغرب ، و  400للطالب الواحد ، و 

ـــــيـــب التعليم العـــالي من النـــاتج القومي اإلجمـــالي ، حيـــث أنفقـــت البلـــدان   ـــ وهـــذا مـــا تحقق منـــه من النظر إلى نصـــــ

ـــــيــب الجــامعــات   1992% بليون دوالر عــام  3.69العربيــة نحو   ـــ % ، 94بليون دوالر ، أي مــا يعــادل    3.71، كــان نصـــــ

ــــبة الثانية للمعاهد و  ــــبته والنســـــ ــــطة . ويمثل هذا اإلنفاق ما نســـــ % من الناتج القومي العربي ، 0.8الكليات املتوســـــ

ـــــبـة في بعض البلـدان العربيـة إلى   ـــ ـــــلـت هـذه النســـــ ـــ % ، في 06.0% ، في الجزائر  15.0% ، في لبنـان 3.6على حين وصـــــ

ـــــــعودية  ـــ ـــــــودان ، بينما تدنت في الي0.46% في عمان ، و 0.56، في تونس ، و    0.45السـ ـــ % من  0.27من إلى  % في السـ

 .( 26)إجمالي الناتج القومي 

ــــرين،في القرن الحادي   التعليم العاليوتشـــــير اإلحصـــــاءات الصـــــادرة عن مؤتمر اليونســـــكو عن  أن ما ينفق   والعشـ

 هو 
ا
% من النـاتج  25.0، أي مـا يعـادل   1995دوالر عـام   2936على الفرد في التعليم العـالي في املنـاطق األكثر تقـدمـا

 هو  القومي اإل 
ا
% من النـــاتج  78.9دوالر ) وهو مـــا يعـــادل    967جمـــالي للفرد ، على حين بلغ في املنـــاطق األقـــل نموا

% من  73.5دوالر ) وهو مــــا يعــــادل    1558القومي اإلجمــــالي للفرد ( ، بينمــــا بلغ هــــذا اإلنفــــاق في البلــــدان العربيــــة  

 .( 27)الناتج القومي اإلجمالي للفرد في نفس العام 

هنا التذكر بأنه إلى جانب اإلنفاق العام على التعليم  ، ســــواء كمســــبة من إجمالي الناتج القومي أو من  وال يفوتنا 

ـــــواء اإلنفــاق العــائلي ، أو إنفــاق   ـــ ـــــتهــا ، هنــاك النفقــات غير الحكوميــة ، ســـــ ـــ ــــابق منــاقشـــــ ـــ ـــ النفقــات الحكوميــة الســـــ

، أو من املعوقــات والفروض    القطــاعــات األخرى ، أو املؤســـــــــــــســـــــــــــــات العــامــة والخــاصـــــــــــــــة ، أو الجمعيــات الخيريــة

الخارجية ، غير أننا معدل اإلنفاق العام إلمكانية حصـــــــــــره وتحديده بقصـــــــــــد اســـــــــــتخالص املؤثرات العامة للجهد  

 التعليمي في أي بلد والحكم على ما تحقق وأنجز . 

 في اقتـصاديات التعليم به 
ا
 مهما

ا
نسـتطيع التعرف بهذا العرض يتضـح أن موضـوع اإلنفاق على التعليم  يحتل ركنا

ـــــع التعليم في أي أقـــاليم أو بلـــد من أقـــاليم وبلـــدان العـــالم ، ومن خاللـــه نتمكن من الوقوف إلى الجهـــد   ـــ على وضـــــ

النمو   مـــــدى إســـــــــــــهـــــام التعليم في  الـــــدول من أجـــــل تعليم أفراد املجتمع ، والحكم على  الـــــذي تتحملـــــه  التعليمي 

ء على ذلك إلى تقدير وتقرير الجانب االســـــــتثماري من  االقتصـــــــادي ، والتغيير االجتماعي والحضـــــــاري ، لتصـــــــل بنا

اإلنفــاق على التعليم ، إال أن الوصـــــــــــــول إلى هــذه النتيجــة الحــاســـــــــــــمــة يمر بعمليــات أخرى هي الوقوف على كلفــة 

 التعليم وتقديرها ، والعائد من التعليم وقياسه ، وهذا ما تبينه املواضيع التالية . 

 كم الجدول السابق ما يلي : ليت ح 

ارتفعت نســــبة اإلنفاق العام على التعليم من الناتج القومي بصــــفة عامة في جميع البلدان املختارة ، ما   •

يعكس األهمية التي نالها التعليم منذ الســـبعينيات ، وتطوره املتســـارع ، ورغم إختالف هذه النســـب بين  

قـت ألخر ، مـا يعني تزايـد األعبـاء التي تتحملهـا جميع هـذه  هـذه البلـدان وتـذبـذبهـا خالل تلـك الفترة من و 

 
 .   15،  14املرجع السابق ، ص ، ص  (25) 
اآلفاق ،  صبيي القاسم : اقتصاديات التعليم العالي العربي ، ) تحرير ( فاتن خليل البستاني ، التعليم العالي في البلدان العربية ، السياسات و  (26) 

 .  76، ص  1997منتدى الفكر العربي ، سلسلة الحوارات العربية املصرية ، 
 .    126، ص  1999نوفمبر ،  21، السنة  237عبد هللا عبد الدائم : التعليم العالي وتحديات اليوم / والغد ، مجلة املستقبل العربي ، العدد  ( 27) 
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 ، وإذا مـــا  
ا
البلـــدان في ســـــــــــــبيـــل تطوير التعليم وتقويمـــه ألكثر فئـــات الســـــــــــــكـــان ، وال ســـــــــــــيمـــا األكثر فقرا

ـــــــــب في بعض البلــدان املتقــدمـة ، فليس معنى ذلـك انخفــاض اإلنفــاق العــام على  ـــــــــت هـذه النســـــ انخفضـــــ

 أنفقـت مـا نســـــــــــــبتـه التعليم فيهـا ، وإنمـا بســـــــــــــبـب ارتفـ
ا
% من نـاتجهـا  4.1اع نـاتجهـا القومي . فـاليـابـان مثال

ـــــبة إنفاق البلدان العربية مجمعة   ـــــبعينيات ، على حين أن نسـ القومي اإلجمالي على التعليم في عقد السـ

ـــــــلت إلى   ـــ % في نفس الفترة ، غير أن اليابان أنفقت أربعة أمثال ما أنفقته الدول العربية مجمعة  4.9وصـ

 فاع السكان في الدول العربية ، وانخفاض السكان في اليابان ..! رغم أرت

ـــــرفة في جميع البلدان   • ـــــات التعليم من امليزانيات الحكومية خالل العقود املنصـــــ ـــــصـــــ ـــــب مخصـــــ تزايد نســـــ

ــاب القطاعات   املختارة بصــــــــــفة عامة ، ما يعني أن التعليم تصــــــــــدر أولويات اإلنفاق الحكومي على حســــــــ

ـــــادية واالجتماعية   ـــ  بأهمية التعليم لدفع جهود الدول في تنمية اقتصـــــــــادياتها ، االقتصـ
ا
األخرى . اعتقادا

ولكن بعــــد تراجع قــــدرة التعليم في التغلــــب على املشـــــــــــــكالت املعقــــدة التي تواجههــــا الكثير من البلــــدان  

 ، وإنكماش النمو االقتصــادي في أغلب دول العالم في عقد الثمانينيات ، وانخفضــت  
ا
النامية خصــوصــا

إلنفاق العام على التعليم من الناتج القومي االجتماعي ، فتراجعت أولويات التعليم في امليزانيات  نســـب ا

ـــــتخـدام نظم تعليميـة  ـــ الحكوميـة ، ومـا ترتـب على ذلـك من تـدني فرص اإلقبـال على التعليم . مقـابـل اســـــ

 في تحمــ
ا
ل مســـــــــــــؤوليــة  جــديــدة ، تقلــل اإلنفــاق الحكومي على التعليم ؛ وبروز القطــاع الخــاص مشـــــــــــــــاركــا

 اإلنفاق على التعليم . 

املالحظ ؛ وجود فوارق في نســــــــــــــب اإلنفــاق على التعليم من النــاتج القومي اإلجمــالي بين الـدول املتقــدمـة   •

 ، وهذا بدوره يعني أن الدول التي تتمتع بمعدالت 
ا
والدول النامية ، وبين الدول العربية بعضــــــــــــها بعضــــــــــــا

 ما تســـتطيع اإلنفاق على الت
ا
عليم من الدول التي تتصـــف بمعدالت نمو منخفضـــة ، وإذا كانت نمو غالبا

الدول الغنية قادرة على زيادة مخصــــصــــات التعليم في ميزانيتها الســــنوية ، وتحســــين نوعية التعليم بها ؛ 

فإن الدول الفقيرة تخصــــص مبالغ عزيرة عليها لنشــــر التعليم ، ولكنها تعجز في زيادة اإلنفاق العام على 

 ن تحسين نوعية التعليم وتطويره . التعليم ، وم
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 مؤشرات االنفاق على التعليم وطرق قياسها:

 : اإلجماليكنسبة مئوية من الدخل القومي  التعليمالحكومي على  اإلنفاق .1
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 - الحكومي: اإلنفاقالحكومي على التعليم كنسبة مئوية من مجموع  اإلنفاقمجموع  .2
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 حلة التعليمية: ر ملالحكومي الجاري على التعليم حسب ا  لإلنفاقالتوزيع النسبي   .3
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 - د:ر للف اإلجماليالعام الجاري على التلميذ كنسبة مئوية من الناتج القومي  اإلنفاق .4
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الحكومي    اإلنفاقالحكومي على مستوى تعليمي معين كنسبة مئوية من مجموع    اإلنفاق .5

 - على التعليم:
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الحكومي على   اإلنفاقالتعليم كنسبة مئوية من مجموع    الحكومي الجاري على  اإلنفاق .6

 التعليم: 
 

 

 

 

 

7.  
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 التعليم الثانوي: العام الجاري على    اإلنفاقالعام الجاري على التعليم التخصص ي كنسبة من    اإلنفاق .8
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 - التعليم: الحكومي الجاري على  اإلنفاقالعاملين كنسبة مئوية من  تضايعو ت .9
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 مؤشرات االنفاق على التدريب وطرق قياسها:

 - املصدر: حسب  املؤسسات التدريبيةعلى  اإلنفاقحجم  ➢
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 ير:والتطو  مؤشرات االنفاق على البحث ➢

 - والتطوير: على البحث  اإلجمالي املحلي اإلنفاق .1

 

 - والتطوير: على البحث  اإلجمالي املحلي اإلنفاققيمة تمويل الحكومة من  .2
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السؤال 

ما توقعاتكم من هذا التدريب؟



التقييم القبلي للمتدربني

تنفيذ االختبار القبلي على مجيع املتدربني
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ما هو اهلدف الذي نسعى اىل حتقيقه؟ 

والتعليماملبكرة،الطفولة-املستوياتمجيعيفجيدتعليمبتوفريونلتزم-25"•

على-املهينوالتدريبالتقين،والتعليماجلامعي،والتعليمالثانوي،والتعليماالبتدائي،

نوعحيثمنهويتهمعنالنظربصرففالناُس.وينصفهماألشخاصمجيعيشملحنو

وأبناءواملهاجرون،اإلعاقة،ذووواألشخاصاالثين،أوالعرقياالنتماءأوالعمرأواجلنس

نبغييكلُّهمهشة،أوضاعيفيعيشونالذينسيماوالوالشباب،واألطفالاألصلية،الشعوب

واملهاراتاملعارفحتصيلعلىيساعدهممبا،احلياةمدىالتعلمفرصمنيستفيدواأن

مشاركةاالجتماعيةاحلياةيفومشاركتهمهلماملتاحةبالفرصالنتفاعهمالضرورية

لزمهميمبافتغذيهموالشباباألطفالفيهاينشأبيئةتهيئةإىلجاهدينوسنسعى.كاملة

بلداننايعنيَمددابذلكفيصبحون،تاموجهعلىقدراتهموحتقيقحقوقهمإلعمال

وشائجوتوثيقآمنةمدارسإقامةذلكويشملالدميغرافية،املكاسبمثارجينعلى

".واألسراحملليةاجملتمعات



؟!الهدف الرابع وحيدا 

هل يمكن التعامل مع أي هدف من اهداف التنمية ➢

التي تشكل 2030المستدامة بشكل معزول عن أجندة 

أطاره العام؟ وعن مجمل اهداف التنمية المستدامة األخرى

؟ 2030المترابطة والمتفاعلة؟ وهل يمكن تجزئة اجندة 

...  .وهل يمكن اقتطاع أي مجال او هدف عن سياقه الفعلي؟

ال هذا مخالف لكل منطق االجندة وروحها، ومخالف 

.  للمقاربة العلمية ومتطلبات الفعالية

التخصص في التعامل مع قضية محددة او مع هدف ➢

ية كما هو الحال بالنسبة الينا حيث نتعامل مع قض)محدد 

و تعبير التعليم، ومع الهدف الرابع للتنمية المستدامة بما ه

وضعه في عن المطلوب إنجازه بالنسبة الى التعليم، يلتزم ب

.أطاره وفي سياقه الواقعي

السياق االشمل

عملخطةهي2030اجندة

تهدفسنة،15لمدةعالمية

ريةالبشالتنميةتحقيقالى

حقوقوإعمالالمستدامة

فيةااللاهدافسبقتها.االسنان

الخططمنوغيرهااإلنمائية

.التسعيناتخاللالقطاعية

ميةالعالالتنمويةاالجنداتكل

واولوياتعملخططهي

واهدفومراحللحظاتتمثل

ريةالبشالتنميةلمسارمزمنة

االطارهوالذيالمستدامة
.شموالاألكثر



اإلطار المحسن لمفهوم التنمية البشرية المستدامة

حقوق 
االنسان

المساواة

االستدامة

اإلنتاجية

التمكين

البعد 
البيئي

البعد 
السياسي

السلم )
والحوكمة

)

البعد 
المعرفي

يالثقاف/ 

البعد 
االجتماع

ي

البعد 
االقتصاد

ي

ابعاد5

مبادئ5

مفهوم التنمية 

ا البشرية يقدم لن

اطارا نظريا 

ومعياريا لفهم 

2030اجندة 

والترابط بين 

، وادراجها مكوناتها

سياق المسار 

ر كما يوف. التنموي

منطقا متسقا من 

ت اجل القيام بخيارا

في السياسات دون

اغفال أي بعد من 
.االبعاد



التعلييييو هيييو حيييق مييين حقيييوق ▪

االنسييان ومتفيير  عيين الحييق 

فييييي المعرفيييية، وهييييو ر يييين 

. أساسي في مفهوو التنمية

إضييافة الييى  ونييق حقييا  ائمييا ▪

دا واسييييتطرا)بذاتييييق، التعليييييو 

المعيييييييييييارف والمهييييييييييييارات 

هييييييي   لهييييييا ( والسييييييلو يات

وسيييييييائل أساسيييييييية للتنميييييييية 

لي وتحقيييييق الت يييييير التحييييوي

الييييييذا دعييييييت اليييييييق اجنييييييدة 

، وهو ما يعطي أهمية 2030

عييد ا بيير للهييدف الرابييب، وللب

مليية المعرفي والقيميي فيي الع

. التنموية

الهدف الرابع وعالقته باألهداف األخرى

4

مالتعلي

5

المساواة 
بين 

الجنسين
8

التنمية 
اال تصاد

ية

12–
13-14
-15

الحفاظ 
على 
ال و ب

16

مجتمعات 
مسالمة 
ومؤسس
ةات فعّال

17

التنفيذ
والشرا ة



مقاصد النتيجة: الهدف الرابع

مقاصد النتائج : الهدف الرابع

وفعالةمالئمةتعليميةجنتائتحقيقالىيؤديمماوجيّد،ومنصفمجانيوثانويابتدائيبتعليموالفتيانالفتياتجميعيتمتّعأنضمان

.2030عامبحلول
4-1

قبلوالتعليمالمبكرةالطفولةمرحلةفيوالرعايةالنماءمنجيدةنوعيةعلىالحصولفرصوالفتيانالفتياتلجميعتتاحانضمان

.2030عامبحلولاالبتدائيللتعليمجاهزينيكونواحتىاالبتدائي
4-2

ذلكفيبماالتكلفة،والميسورالجيّدالعاليوالتعليموالمهنيالتقنيالتعليمعلىالحصولفيوالرجالالنساءجميعفرصتكافؤضمان

.2030علمبحلولالجامعي،التعليم
4-3

وشغلللعملمهنية،والالتقنيةالمهاراتذلكفيبماالمناسبة،المهاراتلديهمتتوافرالذينوالكبارالشبابعددفيكبيرةبنسبةالزيادة

2030عامبحلولالحرةاألعمالولمباشرةالئقةوظائف
4-4

الضعيفة،للفئاتالمهنيوالتدريبالتعليممستوياتجميعالىالوصولفرصتكافؤوضمانالتعليمفيالجنسينبينالتفاوتعلىالقضاء

.2030علمبحلولهشة،أوضاعظلفييعيشونالذينواألطفالاألصليةوالشعوباإلعاقةذويلألشخاصذلكفيبما
4-5

2030امعبحلولوالحسابةوالكتابةبالقراءةسواء،حدعلىونساءرجاالا الكبار،منكبيرةونسبةالشبابجميعيلمّ انضمان 4-6

التعليمينهابمنالسبلمنبجملةذلكفيبماالمستدامة،التنميةلدعمالالزمةوالمهاراتالمعارفالمتعلّمينجميعيكتسبانضمان

العنفونبذالسالمقافةلثوالترويجالجنسين،بينوالمساواةاالنسان،وحقوقالمستدامة،العيشأساليبواتّباعالمستدامةالتنميةلتحقيق

2030عامبحلولالمستدامة،التنميةفيالثقافةمساهمةوتقديرالثقافيالتنوعوتقديرالعالميةوالمواطنة

4–7



وجيّدالتعليو االبتدائي والثانوا مجاني ومنصف: 4-1

4الهدف 

التعليو

ضمان 
ق  االلتحا
يوبالتعل

توافر 
المهارا
ت

األميةالمساواة

المناهج

القضاء على التفاوت بين: 4-5
الجنسين في التعليو

تدائيالتعليو  بل االب: 4-2

ميسور التعليو التقني والمهني والعالي الجيد وال: 4-3
الت لفة

المهارات التقنية والمهنية : 4-4

للعمل وش ل وظائف الئقة

ضمان ت افؤ فرص الوصول:4-5
تدريبالى جميب مستويات التعليو وال

جميب القراءة وال تابة والحسابة ل: 4-6

الشباب ونسبة  بيرة من ال بار

رف ا تساب المتعلمين المعا: 4-7

امةوالمهارات لدعو التنمية المستد

مخطط لمكونات لهدف الرابع



وسائل التنفيذ : الهدف الرابع

هذه المقاصد ذات 
طابب دولي، 

وتدعو الى توجيق 
المساعدات 

اإلنمائية لتحقيق 
. مضمونها

هل يم ن تحويلها 
الى اهداف 
إ ليمية؟

هل هي في الو ت 
نفسق اهداف 

وطنية؟ 

السياساتمقاصد

سين،الجنبينالفروقتراعيالتيالتعليميةالمرافقبناء

ائمةالقالتعليميةالمرافقمستوىورفبواألطفال،واإلعا ة،

شاملةوالعنفمنوخاليةومأمونةفعالةتعليميةبيئةوتهيئق
.للجميب

أ-4

بلدانللالمتاحةالمدرسيةالمنحعددفي بيرةبنسبةالزيادة

والدولنمواالبلدانأل لوبخاصةالعالمي،الصعيدعلىالنامية

بالتعليولاللتحاقاألفريقية،والبلدانالناميةالص يرةالجزرية

معلوماتالوت نولوجياالمهنيالتدريبمنحذلكفيبماالعالي،

لبلدانافيوالعمليةوالهندسيةالتقنيةوالبرامجواالتصاالت،
.2030عاوبحلولاألخرى،الناميةوالبلدانالنموالمتقدمة

ب–4

منذلكيفبماالمؤهلين،المعلمينعددفي بيرةبنسبةالزيادة

ة،الناميبلدانفيالمعلمينلتدريبالدوليالتعاونخالل

االبلدانأ لفيوبخاصة النامية،ةالص يرالجزريةوالدولنموًّ
.2030عاوبحلول

ج–4

بناء مدارس

معلمون مؤهلون

منح دراسية



1المقصد : بالتفصيل4الهدف 

تعليق على المؤشرمؤشر القياسشرح المقصدالمقصد

ضمان أن 4-1

نات يتمتّب جميب الب

والبنين بتعليو

ابتدائي وثانوا 

مجاني ومنصف 

وجيّد يؤدا إلى 

ليمية تحقيق نتائج تع

مالئمة وفعالة 

2030بحلول عاو 

(  نبنات وبني)يجب ان يشمل الجميب -

دون أا استثناء 

وان ي طي المرحلتين االبتدائية -

ا وضمنا مرحلة الروضة اذ)والثانوية 

، (ما تو عطفق على المقصد التالي

، مجانياوان ي ون هذا التعليو -

(  رال يميز بين شخص وآخ)ومنصفا -

.  وبنوعية جيدة

لعملية يترجو  ل ذلك في النتائج ايجب ان 

.  يوالمالئمة والفعالة التي يحققها التعل

ان االخالل بأي عنصر من هذه العناصر 

ه، وال يعني االخالل بتحقيق المقصد نفس

تحاق يصح هنا ان نعتبر التساوي في االل

ل عن بمثابة تحقيق للمقصد بمرمته بمعز

نوعية التعليم ومدى تجسيد ذلك في

.  الحياة العملية

نسبة األطفال 1-1-4

في الصف ( أ: )والشباب

هاية في ن( ب)الثالث؛ / الثاني

ي ف( ج)المرحلة االبتدائية؛ 

نهاية المرحلة األولى من 

ققون التعليو الثانوا الذين يح

على األ ل الحد األدنى من 

‘  1’مستوى ال فاءة في 

الرياضيات، ‘2’القراءة، 

بحسب الجنس

معدل ا مال مراحل 2-1-4

اسي، التعليو االبتدائي، واالس

.والثانوا

نوعيةالمؤشرهذايقيس-1

رةف المؤشرهذاويعطيالتعليو

نبيالمقارنالمعارفمستوىعن

.الدول

ر المؤشر نوعي أساسا، والتعبي

ة عنق  مي بمعنى نسبة التالمذ

الذين يحصلون المستوى 

.  المطلوب

المؤشر جزئي وال ي طى مجمل 

.عناصر المقصد

نسبةيقيس ميمؤشر-2

فيوالتعليي ملونالذينالتالمذة

.المعنيةالمراحل

الكفاءةالمؤشرهذايقيس

وهوالتعليمي،للنظامالداخلية

.االولمنداللةاكثر

انيقيسالالمقترحاتالمؤشران

.التعليومجانية



4المقصد : بالتفصيل4الهدف 

تعليق على المؤشرمؤشر القياسشرح المقصدالمقصد

الزيادة4-4

فيةكبيربنسبة

الشبابعدد

الذينوالكبار

لديهمتتوافر

المهارات

يفبماالمناسبة،

المهاراتذلك

ية،والمهنالتقنية

وشغلللعمل

الئقةوظائف

ولمباشرة

الحرةاألعمال

...

الخاصةبالمهاراتيتعلقالمقصد

وظائفأحدهو.العمللسوقبالتأهيل

شارةإالمقصديتضمن.التعليميالنظام

،(هامةنقطةوهذه)الالئقةالوظائفالى

.الحرةواالعمال

دريبالت/بالتعليممحصوراليسالمقصد

اليهالنظريجببلالمهني،/التقني

أيضاالتعليميالنظاموظيفةانباعتبار

ذلكفيبماللجميع،المهاراتتوفيرهي

.العملسوقلدخوليؤهلما

االكاديميةالمساراتبينالفصل

تعلقتأخرىمسألةفهيالمهنية/والتقنية

.التعليماصالحالىبالنظرة

بالشبانسبة4-4-1

الذينوالبالغين

تمهارالديهمتتوافر

ماتالمعلوتكنولوجيا

بحسبواالتصاالت

المهارةنوع

11منجدولثمة.أيضامركبمؤشر

لوماتالمعبتكنولوجياكلهاتتعلقمهارة

نبيتتراوح(الحاسوب)واالتصاالت

او،الكترونيبريدارسالاوملف،نسخ

صوالوبسيطة،حسابيةبعملياتالقيام

المركبالمؤشرويقيس.البرمجةالى

المهاراتهذهاستخدموامننسبةهذا

.األخيرةالثالثاألشهرخالل

منمحددنوعلصالحمنحازالمؤشر-1

ذاتوهي(أهميتهاعلى)التكنولوجيا

.التنميةمنظورمنمحدودةداللة

اسالقيصعوبةهوالثانيةالمالحظة-2

مالءمتهوعدمالناميةالدولفي

.البلدانهذهفيالوطنيةلألولويات



7المقصد : بالتفصيل4الهدف 

تعليق على المؤشرمؤشر القياسشرح المقصدالمقصد

ضمان أن يكتسب4-7

جميع المتعلّمين 

المعارف والمهارات 

الالزمة لدعم التنمية 

ك المستدامة، بما في ذل

بجملة من الُسبُل من

يق بينها التعليم لتحق

باع التنمية المستدامة واتّ 

أساليب العيش 

المستدامة، وحقوق 

ن اإلنسان، والمساواة بي

الجنسين، والترويج 

لعنف لثقافة السالم ونبذ ا

والمواطنة العالمية 

افي وتقدير التنوع الثق

ة وتقدير مساهمة الثقاف

ة، في التنمية المستدام

2030بحلول عام

هذا المقصد يتعلق بالمناهج وأساليب 

ي الت)يشمل المعارف والمهارات . التدريس

(.  يمتكتسب أيضا بالممارسة اثناء التعل

المحاور الرئيسية للمضامين والقيم 

التنمية المستدامة : هيالمرغوب بها

اة واحترام البيئة، حقوق االنسان، المساو

ة بين الجنسين، ثقافة السالم، المواطن

اهمة العالمية، التنوع الثقافي وتقدير مس

.الثقافة في التنمية المستدامة

ثقافية هذا المقصد يقع في صلب الوظيفة ال

غيير للتعليم ودوره في التحول القيمي وت

دة كما انه يشير الى وجهة محد. السلوكيات

بوضوح إلصالح المناهج وأساليب 

.التدريس والمناخ المدرسي والجامعي

هذا المقصد هام جدا من اجل إعادة 

ويلية االعتبار الى الوظيفة المجتمعية التح

.  للتعليم

تعميممدى4-7-1

المواطنةتعليم‘1’

منالتعليم‘2’والعالمية

مابالمستدامة،التنميةأجل

بينالمساواةذلكفي

ن،اإلنساوحقوقالجنسين

الصعدجميععلىوذلك

:في

يةالتعليمالسياسات(أ)

الوطنية،

الدراسيةوالمناهج(ب)و

المعلمينتدريب(ج)و

الطالبتقييم(د)و

هاقياسيصعبنوعيةمسائلهذه

.كميةبمؤشرات

ةإمكانيافتراضفيمبالغةثمة

ؤشرمخاللمننسبيابسيطقياس

دامة،المستالتنميةنوعمنلمسائل

قوحقوالجنسينبينالمساواةاو

فييقاسوانالخ،...االنسان

وتدريبوالمناهجالسياسات

ههذ....الطالبوتقييمالمعلمين

.مستحيلةشبهمهمة

لبتتطالمسائلهذهمثلوتقييم

يناخصائيقبلمننوعياتحليال

االختصاصات،متعدديوخبراء

ذلكتحقيقيمكنممااكثر

.مباشرةبمؤشرات



السؤال 

ماذا تعرفون عن متويل التعليم يف بلدكم 

؟2030وعن اجندة التنمية املستدامة 







السؤال

باهلدف  ( من وجهة نظركم) ما املقصود 

؟ وكيف  2030الرابع من التنمية املستدامة 

نضمن التعليم النوعي والتعلم مدى  

احلياة؟







السؤال 

كيف ميكن الوصول واحلصول على 

التعليم اجليد للجميع؟















السؤال 

ما املقصود بالشمول والانصاف يف قطاع 

التعليم؟













السؤال 

ة التعليم اجلديدة دكيف تتوقعون متويل اجن

وكذلك التعليم يف حاالت الطوارئ؟2030









اليوم التدرييب األول

اجللسة التدريبية الثانية



السؤال 

ما املقصود بان التعليم حق من احلقوق 

االنسانية؟



















.احلكممؤسساتوتنفذهاتعتمدهاحقوقيةوثيقةاهمهياملوازنة✔

حدةوأليالتشغيليةللخطةالتنفيذيةاألداةهياملوازنة،السياساتيباملعنى✔

.السنويةللخطةرقميةترمجةهيفاملوازنة.اعتبارية

قراءة.اخلطةيفالواردةوالربامجوالسياساتلالهدافانعكاسفاملوازنة✔

.املستقبليةالتنمويةالتوجهاتفهمعلىتساعداملوازنة

كماللدولاملتاحةواملاديةوالبشريةاملاليةاملواردحمدوديةوبسبب✔

الفئاتاولوياتاملوازنةتعكسانجيب،باالحتياجاتمقارنةللمؤسسات

.بعدالةاملختلفةاجملتمعية

.التنفيذبعدومساءلةرقابةأداةكذلكواملوازنة✔

املوازنةمفهوم : اواًل



املاليةااليرادات:هماجانبنيعلىتشملاملوازنةمعادلة:الفينوباملعنى✔

.االولوياتوفقاجملدولةاالحتياجاتلتلبيةاملطلوبةوالنفقاتاملتوقعة

وكلما.تنمويةاوتطويريةواخرىتشغيليةنفقات:اىلتنقسموالنفقات✔

تنمويةدالالتمحلتكلمااملوازنةيفالتطويريةالنفقاتحصةزادت

.الطويلاملدىعلىاكرب

جيببعجزاملوازنةتظهر،املاليةاملواردمناكربالنفقاتكانتحاليف✔

.(مثاًلاخلارجيةاملساعداتاواالقرتاض)لتمويلهاضافيةمصادرعنالبحث



؟املوازنةعناصرهيما :ثانيًا

يراداتإ نفقات

ضريبيةيراداتإ•

ضريبيةغرييراداتإ•

يفعجزهنالككانحاليف✔

،(االيراداتعنتزيدالنفقات)املوازنة
العامبالدينإماالعجزمتويليتمفانه

املنحوباملساعداتاو

جاريةنفقات•

تشغيليةنفقات•

حتويليةنفقات•

عاديةرأمساليةنفقات•

تطويريةنفقات•



بتحليلويبدأاملستقبلجمرياتيفخالقتفكريهوالتخطيط✔

وصياغةاملنشودةاالهدافبتحديدوميراالربعةبابعادهالواقع

اىلاستنادااألداءبتقييموينتهياملواردوحشدوالربامجالسياسات

.سلفاحمددةمؤشرات

.تشغيليوآخراسرتاتيجيختطيط:شقنياىلالتخطيطينقسم✔

التخطيطاساسويشكلاملدىطويلهواالسرتاتيجيالتخطيط✔

.املدىقصريالتشغيلي

!!   التخطيط مقدمة للموازنة: ثالثًا



؟املوازنةدورةهيما :رابعًا

:والنقاشاألولياإلعداد✔

.الدولةيفاملسؤوليةمراكزمنمركزكلمستوىعلىالتنفيذيةالسلطةمسؤولية

.مقرةوسياساتخططعلىبناءاملاليةوزارةتعدهاليتاملوازنةبالغمنالبداية

.املوازنةلفرقاألساسيالدور

:االقرار و املصادقة✔

دنيمسؤولية جلنة املوازنة وجلسات االستماع يف السلطة التشريعية واجملتمع امل

:التنفيذ✔

.مسؤولية السلطة التنفيذية من خالل مراكز املسؤولية فيها

:النهائياإلعداد✔

.الوزراءوجملساملاليةبوزارةممثلةالتنفيذيةالسلطةمسؤولية



:التنفيذعلىالرقابة✔

 :منكلمسؤولية

 .املاليةالرقابةدائرة،املاليةوزارة•

 .دوريةتقارير،التشريعياجمللس•

.نويالسوالتقريرالتفتيشفرق،واالداريةاملاليةالرقابةديوان•

.املدنياجملتمع•



؟العامةاملوازنةتطورتكيف :خامسا

عمياءبنودموازنةأي-مضموناوابعادبدونرقميةموازنة✔

.حمايدةأو

.صفريةموازنة✔

.واداءبرامجموازنة✔

واإلناثالذكوراحتياجات،الناسحلقوقمستجيبةموازنة✔

.االجتماعيالنوع-



أيقراءةعندالذهنإىلتتبادراليتالقضاياأهمهيما :سادسًا

(التقييممعايري)موازنة

املاليةاإلستدامةدرجة✔

احلكومياإلنفاقفعاليةوكفاءةمستوى✔

احلوكمةجودة-العاماملالإدارةيفواملساءلةالشفافيةدرجة✔

للمواطننياالساسيةللحقوقاالستجابةمدى✔

يفتنعكساليتواالجتماعيةاالقتصاديةالعدالةمستوى✔

.العامواالنفاقالضريبيةاألعباءتوزيع





















































اليوم التدرييب الثاني



مواضيع جلسة اليوم الثاني

.األولالتدرييباليوميفتناولهمتملاسريعةمراجعة❖

.التعليممتويليفاملشرتكةاالجندة❖

يفاحلكوماتقبلمنالتعليمميزانيةحلجماملقرتحةاملئويةالنسبما❖

.التعليممتويل

،احلكوماتعلىماليضغطخيلقالتعليممليزانيةمئويةنسبةختصيصإن❖

القضية؟هذهملعاجلةمقرتحاتكمما

العادلالتعليملضمانمقرتحاتكم❖

التعليمحنوحكوماتهممنالرتبويةاألئتالفاتمطلب❖

التعليمميزانيةتدقيقيفالتعليمنشطاءيستخدمهجيبالذياملعيار❖

(بيتيةانشطة)عليهاواحلصولالوصولوكيفيةامليزانيةوثائق❖



ما املقصود باالجندة املشرتكة يف 

متويل التعليم؟



:تؤمن احلملة العربية للتعليم مبا يلي



سؤال

ة ما النسب املئوية املقرتحة حلجم ميزاني

التعليم من قبل احلكومات يف متويل 

التعليم ؟





السؤال

إن ختصيص نسبة مئوية مليزانية التعليم 

خيلق ضغط مالي على احلكومات ، ما 

مقرتحاتكم ملعاجلة هذه القضية؟



متقديخاللمناجملتمعيةالتنميةيفاملنشأةأوللشركةاالختياريةاملساهمةهيللشركاتاجملتمعيةاملسؤولية

واالقتصاديةوالتعليميةالتنمويةوالربامجاملشاريعلتنفيذ(وسلعخدماتأي)عينيةأو/ونقديةمساهمات

.الدولةيفوغريهاوالبيئيةواالجتماعية

https://www.csruae.ae/ar


ما مقرتحاتكم لضمان التعليم العادل؟





هل هناك جهات : من وجهة نظركم 

اخرى ميكن ان تساعد يف دعم ميزانية 

التعليم؟





ما مطلب األئتالفات الرتبوية من حكوماتهم 

حنو التعليم؟







2030





ماذا يعين االنفاق العادل حسب 

مستوى االتعليم؟







ما مقياس حصة التعليم يف امليزانية 

ويف الناتج احمللي؟







أمثلة احصائية على ميزانية التعليم يف بعض    

(  تقرير الرصد العاملي ) الدول 







ما املعيار الذي جيب يستخدمه نشطاء  

التعليم يف تدقيق ميزانية التعليم؟ 



ميزانية التعليم











ما وثائق امليزانية؟









نشاط بييت مهم جدا 

كيفية الوصول الى وثائق الميزانية.pdf
































ثاليوم التدرييب الثال



.مقارنة االنفاق على القطاعات املختلفة: حتليل امليزانية•

.تعليمحتديد التساؤالت للقضايا املرتبطة حبصة امليزانية املخصصة لل•

.زيادة التدقيق يف ميزانية التعليم •

.ةيف تتبع امليزاني( اليمن، السودان، الصومال ) دور االئتالف يف الدول •

.أداة تتبع امليزانية يف برنامج إكسلتتبع امليزانية وفق •

INEEاقرتاح وتطوير ميزانية بديلة تتوافق واهلدف الرابع ومعايري•

.االهداف واملخرجات/ اليوم التدرييب الثالث



مقارنة اإلنفاق على -حتليل امليزانية . 1التمرين 

القطاعات املختلفة

اهلدف

ممارسة حتليل اإلنفاق على خمتلف القطاعات يف  

امليزانية للتمكن من إجراء حتليل مماثل باستخدام  

.امليزانية القطرية اخلاصة



حصةوحسابمليزانية،بسيطحتليلإجراءمنكمسُيطلب

يةكيفيفوالتفكريالقطاعات،ملختلفاملخصصةامليزانية

.باملناصرةذلكربط

األموال،توزيعكيفيةويفكاملةامليزانيةيفالبحثجيب

إىلاالنتقالقبلأولويةملمارسةفرصةسيعطيكموهذا

أكثرتكونأنامُلرجَّحمنواليتبلدكمميزانيةحتليل

.تعقيًدا

النشاط



؟(على أساس النسبة املئوية من إمجالي امليزانية)ما هي اجملاالت ذات األولوية ●

ما  رأيكم حبصة ميزانية التعليم، باملقارنة مع جماالت أخرى؟●

هل ميكن ختفيض خمصصات أي من اجملاالت لتحرير املزيد من املال للتعليم؟●

ما  األسئلة اليت تنشأ من األرقام الواردة أدناه؟●

هل هناك حاجة ملزيد من املعلومات يف أي جمال من اجملاالت؟●

ما القضايا الرئيسة يف جمال املناصرة اليت قد تربز من خالل حتليلكم؟●

:مراجعة عينة امليزانية أدناه واإلجابة على األسئلة التالية: 1اخلطوة 



عينة امليزانية

(  احلصة املقررة ) 

كنسبة مئوية

ةامليزانية املعتمد

باملاليني

دائرة/وزارة/القطاع

1888331 وزارة الدفاع

2389370 وزارة الطرق والنقل والبنية التحتية الريفية

800540 وزارة الزراعة

700230 وزارة الرتبية والتعليم

234567 وزارة الصحة

650132 وزارة املياه والصرف الصحي

2188254 مكتب الرئيس

1657890 وزارة الطاقة والتنمية املعدنية

3678901 اإلدارة العامة

6789213 الديون ومدفوعات الفوائد

اجملموع



نشاط يف جمموعات عمل تعاونية

ما مقرتحاتكم ملناصرة زيادة حصة  

التعليم يف امليزانية؟



الكفاح الذي ختوضه منظمات اجملتمع :دراسة احلالة

املدني يف مجهورية الدومينيكان لزيادة اإلنفاق على   

من خالل تنزيل امللف املرفق يرجى قراءة : التعليم 

احلالة ومن ثم استخالص الفكرة الرئيسة ، وكيف  

يف بلدكم( استخدامها) ميكن توظيفها 

مثال حقيقي على محلة مناصرة التعليم  



ثالثالدومينيكانمجهوريةيفاإلمجالياحملليالناتجتضاعفحنييف

مليار672إىلمليار24حواليمن،2015و2000عامّيبنيتقريًبامرات

يعكسأنيفالتعليمعلىاحلكومياإلنفاقفشلأمريكي،دوالر

اإلنفاق،كان2010عامففي.الوطنيةالثروةيفالزيادةهذه

أدنىضمناإلمجالي،احملليالناتجمنفقط%2التعليمعلىاحلكومي

خارجاألطفالمنكبرٌيعدٌدوبقيالالتينية،أمريكايفالنسب

تطالباليتللجميعالتعليممحلةتأسيسمتالسياق،هذاويف.املدارس

من%4عنيقلالماوإنفاق،66-97التعليمقانونبتلبيةاحلكومة

أدواتوباستخدام.اجلامعيقبلماالتعليمعلىاإلمجالياحملليالناتج

البالد،أحناءمجيعيف:عضويااحلركةانتشرتاإلنرتنت،عرباالتصال

العفويةالسلميةاملظاهراتاالجتماعيةواملنظماتاملواطنوننفذحيث

.واجلهاتالقطاعاتخمتلفتضمنت



بتخصيصالتزامعلىاحلصوليفجنحوا،2013عامويف

،2015و2014لعامّيللتعليماإلمجالياحملليالناتجمن%4

االلتزام،هذاتأمنيومنذعاما،16قبلُقطعلوعٍدتنفيًذا

الدومينيكانمجهوريةيفللجميعالتعليممحلةمنكلتعهدت

االجتماعيواملنتدىللتعليمالعامليةاحلملةعضوهيواليت

املراقبةبعمليةبالقيامالتعليمميزانيةمرصدعربللتعليم،

هناكتزالالاآلن،حتىامللموسةاإلجنازاتورغمواملتابعة،

.أكربتأثرٌيللميزانيةيكونأنأجلمنموجَّهإلنفاقحاجة

جديدةخمصصاتلضماناالهتماممنملزيدحاجةوهناك

يرتتبسوفواليتباجلودة،مباشرةترتبطجماالتيفتنفق

املختلفةللربامجامليزانيةخمصصاتيفالنظرإعادةعليها

عربالعملأهميةعلىيدلوهذا.والتعليمالرتبيةوزارةيف

عنفضاًلاألموال،زيادةإىلواملناصرةبرمتهاامليزانيةدورة

املدنيللمجتمعواضٌحدوٌرومثة.احملرزالتقدموتتبعرصد

.امليزانيةيفوالتدقيقالرصدومواصلةمضاعفتهجيب



نشاط مجاعي يف جمموعات

ما مقرتحاتكم لتحديد تساؤالت 

ية للقضايا املرتبطة حبصة  امليزان

املخصصة للتعليم؟



ما  احلصة من ميزانية احلكومة املخصصة لقطاع التعليم؟ كيف تتم مقارنة  ( 1

إىل إمجالي اإلنفاق احلكومي؟( كنسبة مئوية)اإلنفاق على التعليم 

هل ميزانية التعليم احلالية كافية لتحقيق أهداف السياسة املعلنة للحكومة؟ إذا (  2

التزمت احلكومة مبجانية التعليم االبتدائي للجميع، على سبيل املثال، هل هناك ما  

يكفي من املوارد؟

كيف تتم املقارنة مع متويل اجملاالت األخرى ذات األولوية بالنسبة للحكومة،  (  3

كالصحة؟

هل تلتزم حكومتكم أو تكاد تلتزم باملعايري الدولية بتخصيص ما ال يقل( 4

من الناتج احمللي اإلمجالي؟% 6من خمصصات امليزانية للتعليم، أو على األقل % 20عن 

هل ميزانية التعليم يف صعود أم اخنفاض؟(  5

لتعليم؟ما قضايا املناصرة الرئيسية الناشئة فيما يتعلق حبصة امليزانية املخصصة ل(  6

هل تدرك سبب العمل على هذه القضايا، ما املشكالت اليت تسعى إىل معاجلتها  (  7

وما  مستوى املعرفة لديك؟ إذا مل يكن كذلك، ما  املعلومات اليت حتتاجها؟

تساؤالت مقرتحة  



زيادة التدقيق يف ميزانية التعليم 

اخنراط ومشاركة اجملتمع “، دعا إطار عمل داكار إىل 2000يف عام 

.”املدني يف صياغة وتنفيذ ورصد اسرتاتيجيات تطوير التعليم

العاملقادةأكد،2030للتعليمالعملإطارخاللمنوكذلك

املدنياجملتمعيفالفاعلةاجلهاتعلىأنمؤكدينااللتزام،هذاعلى

معوالتقييم،والرصدالتخطيطمنبدًءااملراحل،مجيعيفاملشاركة“

”.عليهااحلصولوضمانشاركاتهاعلىاملؤسسيالطابعإضفاء

.(أ2015اليونسكو،)



ما مقرتحاتكم لزيادة التدقيق يف ميزانية  

التعليم؟

(العمل يف جمموعات تعاونية ) 



إجابات مقرتحة

وطرحووطنياحملًياالتعليمميزانيةصياغةعملياتيفدورلعب●

.املاليةوزاراتلدىالتعليممتويلحولاسرتاتيجيةتساؤالت

.امليزانيةحولاالستخدامسهلةإصداراتنشر●

التعليمميزانيةرموزوفكللميزانيةمستقلحتليلتنفيذ●

ختطيطيفالقصورأوجهحتديدمناملدنياجملتمعمنظماتلتمكني

.اإلنفاقوواقعاملخصصةاملواردبنيوالتفاوتامليزانيةوختصيص



مباامليزانية؛أعماليفللمشاركةاألفرادأواملنظماتتدريب●

علىاملدرسيةاإلدارةوجلانواملعلمنياآلباءمجعياتذلكيف

.الوطيناملستوىعلىالربملانيةواللجاناحمللياملستوى

للميزانيةحيدثمالكشفامليزانيةتتبعأنشطةدعم●

.املختلفةواملدارساملناطقيفالعمليالواقعيف

اإلنفاققنواتيفواإلعاقاتاالختناقاتأسبابحتديد●

.الكفاءةحتسنييفللمساعدة



علىتشاركي،رصدإجراءيفاحملليةاجملتمعاتإشراك●

نتائجوبطاقاتاالجتماعيةالتدقيقعملياتخاللمناملثالسبيل

العامةاخلدماتكفاءةتقييميفتساعدأنميكناليتاملواطنني

.وجودتها

أوالوطيناملستوىعلىالتمارينتتبعمنالبياناتوحتليلتوحيد●

تقديميفالثغراتلتحديداجملمعةاملعلوماتواستخداماحمللي

.للجميعالتعليملتحقيقالالزمةاالستثماراتوحتديداخلدمات

والدفعوالفسادامليزانياتاستخدامسوءوفضحقضاياإثارة●

.للعدالةالفاسديناملسؤولنيوحتويلعالجيةإجراءاتالختاذ



.يف تتبع امليزانية( اليمن، السودان، الصومال ) دور االئتالف يف الدول 

:الوطينالصعيدعلىأوال

متإذاوماامليزانيةمصروفاترصديعينامليزانيةتتبع

فًقاوواحملددالوقتيفامليزانيةمناملخصصةاملواردصرف

،الوطنيةامليزانيةتتبعإجراءوميكن.املوضوعةللخطة

اياو،املاليةوزاةو،والتعليمالرتبيةوزارةخاللمن

.بالتعليمعالقةهلاحكوميةمؤسسة



:احمللياملستوىعلىثانيا

تنفقاتتبعيفمهٌمدوروالتعليماجملتمعولنشطاء

لية؛احملالقضايابشأناحمللياملستوىعلىامليزانية

احمللياملستوىعلىالعاملةاجملموعاتتسعىحيث

عناملسؤولنيعلىوالتأثريامليزانيةتنفيذملراقبة

.احملليةالرقابةآلياتتفعيلأوالتنفيذ



:املدارسمستوىعلىثالثا

بتتبعالقيامميكناملدرسة،مستوىوعلى

ةعينعربأوالفرديةاملدارسيفاإلنفاقميزانية

ملواداملخصصةاملواردإنفاقوضماناملدارسمن

والنحعلىالتحتيةالبنيةأووالتعلمالتدريس

امليزانيةيفعليهاملنصوص



رسةمنهجية تتبع امليزانية على مستوى املد: مثال تطبيقي 

وراألمأولياءويشملامليزانيةتتبعفريقتشكيل.1

ومعرفةامليزانيةتتبعمهاراتوذوياملعنيةواألطراف

.تتبعهايتماليتبامليزانية

العينةتشملأنوميكنخماطبتها،الواجباجلهات.2

اآلباءوجمالسواملعلمنيواآلباءاألطفالالرئيسية

التعليميةاملنطقةوموظفياملدرسيةاإلدارةوجلان

آخرهإىلاحمللية،احلكوماتومسؤولي



:املعلوماتعلىللحصولالبياناتمجعنهجمنمزجًيااستخدام.3

.درسةباملاملتعلقةواخلططالرئيسيةامليزانيةوثائق-األدبياتمراجعة•

املدرسةميزانيةحولمعلوماتلديهومناملدرسةمديرمع-املقابالت•

.والنفقات

سةاملدرمرافقعناملعلوماتجلمعبسيطمسحوتنفيذتصميم-املسح•

باء،اآلقبلمناملقدمةواملساهماتواإلنفاقوامليزانيةوالطالبواملعلمني

آخرهإىل

املعنيةاألطرافمنجمموعة-الرتكيزجمموعةمناقشات•

.اقواإلنفاملدرسةميزانيةبتخصيصتتعلقمعينةقضيةالستكشاف

معينةقضيةالستكشافاملعنيةاألطرافمنجمموعة-العملورش•

.واإلنفاقاملدرسةميزانيةبتخصيصتتعلق



معومشاركتهاالنتائجمنالتحقق.4

.املعنيةاألطراف

األطرافمعبهالقيامجيبماتقرير.5

.املعنية



للمدرسة؟املخصصةاحلكوميةالتعليمميزانيةهيما●

للميزانية؟احلكوميةاملخصصاتاملدرسةتلقتهل●

املدرسة؟تلقتهااليتاألخرىالتمويلمصادرهيما●

بنود؟أيةوعلىاآلن؟حتىأنفقتاليتاألموالهيما●

السنوية؟اخلطةبإعداداملدرسةقامتهل●

للخطة؟وفًقاُتنفقاألموالكانتهل●

سبيلعلىاحلكومة؟مواردتغطيهاالأموااًلاملدرسةتنفقهل●

أوراقوطباعةواملياهاألمنوحارسالكهرباءلتوليداملثال،

األموال؟هذهتأتيأينمنكذلك،األمركانإذااالمتحانات؟

التعليم؟تكاليفيفاآلباءمساهمةبشأناملتوقعهوما●

:املدرسةميزانيةلتتبعأسئلة



نشاط مجاعي

املرفقة يف ( 2)يرجى التكرم بدراسة احلالة 

جمموعات ، واستنباط الفكرة الرئيسة ، وكيف 

.ميكن االستفادة منها يف بلدكم





أداة تتبع ميزانية قطاع التعليم

رواتب املعلمني-ميزانية التعليم •

تدريب املعلمني-ميزانية التعليم•

تكاليف صيانة أو إصالح •

البنية التحتية-ميزانية التعليم•

Education Budget - Gender sensitive infrastructure
بنى حتتية جامعة •

مبادرات حول املياه والنظافة  والصرف الصحي•

توفري وجبات للطالب-دعم غذائي للطالب•

الطفولة املبكرة•

التعليم األساسي والثانوي•

التعليم العالي•

برامج البحث•

برامج التعليم والتدريب التقين واملهين•

جمموع البنود األخرى مليزانية التعليم•

تفاصيل امليزانية املتوقعة من احلكومة



.بند امليزانية•

.رأس مال املوازنة العامة•

.الديون على املوازنة العامة•

.الدخل من ضريبة الدخل الشخصي-املوازنة العامة•

.املعدلة-ميزانية التعليم•

.رأس مال ميزانية التعليم•

رأس مال الدولة والدخل ومبالغ خدمة الديون 



التعهدات وااللتزامات السنوية للحكومة

(الرأمسالية و املعدلة)إمجالي املصروفات العامة •

إمجالي املصروفات العامة املعدلة•

إمجالي املصروفات الرأمسالية العامة•

الفوائد والديون•

(املعدل والرأمسالي/املتكرر)اإلنفاق العام على التعليم •

(املعدلة)نفقات التعليم العامة •



اقرتاح وتطوير ميزانية بديلة تتوافق واهلدف الرابع ومعايري

INEE

املصاريف األخرى املتوقعة للحكومة

يرجى التكرم بدراسة اخلطة  املرفقة يف 

جمموعات ، و تقديم مالحظات تطويرية 


