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 حسن دياب 
توحي بأنها موازنة معاصرة، إال أنه في الواقع ما زالت الحكومة  ورغم أن سنة الموازنة. 0202عامة لنفقات الدولة ووارداتها لعام ، أخيرًا، مشروع موازنة لبنانيةأعّدت الحكومة ال

قراراها في الباللبنانية ُتصر على إعداد موازناتها بشكلها الت الموازنة يقّوض شفافيتها  هذا الشكل من(. المدخالت)لبنود رلمان على أساس اقليدي، أي بتخصيص االعتمادات وا 
بية والزبائنية في تقديم ق الجمهور والبرلمان من مساءلة السلطة التنفيذية عن نتائج أعمالها، ما يسمح بانتشار الممارسات الفاسدة كالمحسو ويتيح إمكانية هدر المال العام، ويعي

ئج المحّققة واألهداف الوطنية المرسومة، بالنتا( الموارد)النتائج بربط التخصيصات المرصدة في الموازنة  ة للموازنات القائمة علىالحكوم مقابل، إن اعتمادفي ال. الخدمة العامة
 بيةلسياسية ال الحساعية دورها الحقيقي في المساءلة، أي المساءلة ايسمح بقياس وتعزيز فاعلية وكفاءة اإلدارة العامة، ويعطي السلطة التشري

 (Hoover Commission) انيةفقد حّثت لجنة هوفر الث. العالمية الثانيةفي الواليات المتحدة األميركية بعد الحرب  (Program Budgeting) فكرة موازنة البرامجدت ُول
تمام في العقدين األسلوب، المزيد من االهسب هذا سرعان ما اكت. بيالحكومة األميركية، على خلق انسجام بين التصنيف اإلداري وتصنيف الموازنة والتصنيف المحاس

 .، سواء على شكل موازنات برامج أو أداء وبدرجات متفاوتة(OECD) لدان منّظمة التعاون االقتصادي والتنميةالماضيين، وتبّنته العديد من البلدان، أولها ب
 

ركيزها في عمال واألنشطة التي تقوم بتنفيذها الوحدات اإلدارية، أكثر من تهي ترّكز في األ. قراراتتخاذ الرسم السياسات وا إن موازنة البرامج واألداء، هي أداة تحليلية تسهم في
، ف معينةذ برامج ذات أهدا، بأنها عبارة عن تخصيص الموارد العامة، لتنفيويمكن تعريف موازنات البرامج واألداء. وسائل تنفيذ هذه األعمال، كما هو الحال في الموازنة التقليدية

تعني تحقيق األهداف  (Efficiency) موعة من األهداف، بينما الكفاءةعلى تحقيق مجتعني القدرة  (Effectiveness) الفعالية. اس الفّعالية والكفاءةمع إخضاعها لمعايير قي
 .بأقل موارد ممكنة
 تخصيص الموارد

مّدة زمنّية سات الحكومية من جهة، ومخرجات الموازنة من جهة أخرى، وذلك ضمن بين أهداف ونتائج السيا ل الربطالحكومي، من خال تخلق موازنة البرامج إطارًا فّعااًل للتخطيط
ى أساس يدية علم الموازنة التقلوفيما تُقس. الحكومية االقتصادية واالجتماعية ولهذه الغاية، يتم تخصيص الموارد للبرامج األكثر كفاءة التي تحّقق أهداف السياسة. متعّددة السنوات
، يتطّلب اعتماد موازنة البرامج تقسيم الموازنة على أساس مهاّم (Organizational affiliation) أو الهيئات المنّفذة لها وفق الهيكل التنظيمي للقطاع العام الوحدات اإلدارية

 .ني متوسطهذه األهداف، في إطار زملتحقيق الخطوات الالزمة وبرامج ذات أهداف محددة تعكس السياسة العامة للحكومة، مع تضمينها 
 

 
 

فهي تربط بشكل مباشر بين الخدمة المقدّمة، والموارد . فيه« مللتحكّ »ومي، أكثر منها أسلوبًا اإلنفاق الحك« إلدارة»أسلوبًا  (Performance budgeting) ُتعّد موازنة األداء
داريًا، ُيمّكن من تخصيص ال  إن موازنة األداء هي. ءة وفعالية، مع مساءلة المسؤولين عنها، على أساس األداءالية بكفاد المار مو الالزمة لتقديمها، ما يعطي الحكومة إطارًا ماليًا وا 

، إلنتاج قدر محّدد مسبقًا من األنشطة في الموازنة (المدخالت)الالزمة بحيث يخّصص لها الموارد المالية . موازنة أصغر وحدة أو هيئة إدارية في الهيكل التنظيمي للحكومة
قارنة مع الموازنة التقليدية، تستند موازنة األداء في تخصيص الموارد مو  .(Per unit cost) ك استنادًا إلى كلفة إنتاج الوحدة الواحدة من هذه األنشطة، وذل(جاتالمخر ) يةالسنو 

على المدخالت أو البنود في السنة السابقة كأساس،  تم إنفاقهإلى ما ( موازنة البنود)، فيما تستند الموازنة التقليدية (Expected workload) إلى مقدار العبء الوظيفي المقّدر
 .(الطريقة التزايدية)ير معين في اإلنفاق وتزيد عليه بافتراض معدل تغ

 :أبرز أوجه التناسق بين موازنة البرامج وموازنة األداء على النحو اآلتي
 .المخرجات، بحيث تشكل موازنة األداء مرحلة وسطية لبلوغ األهدافألداء في زنة اوام ترّكز موازنة البرامج في األهداف والنتائج، بينما ترّكز -
 .ويحتوي البرنامج على عدد من وحدات األداء. عادة، بمستوى إداري أعلى من الذي ترتبط به موازنة األداء، التي ترتبط عادة بالمستويات التنفيذيةة البرامج، ترتبط موازن -
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 .مستقبل، في حين تقيس موازنة األداء ما يتم إنجازهلتخطيط للعلى اج امتقوم موازنة البر  -
 .اء، كونها تشكل اإلطار الذي يتم قياس األداء وفقًا لهيسبق إعداد موازنة األد إن إعداد موازنة البرامج -
حل قضايا المجتمع، وترجمة األهداف إلى واقع ملموس، بينما  ركيزها فيت، لتماكو ُتعّد موازنة البرامج أداة فّعالة من أدوات التخطيط والسياسة االقتصادية التي تعتمدها الح -

 .الموازنة« إلدارة»ء أسلوبًا جيدًا تعتبر موازنة األدا
 

 تبويب وتصنيف جديد للموازنة العامة
وبنتيجة ما تقدم، . البرامج ثم األنشطة ووحدات األداء لمهام إلىمن ا جدرّ إن تبّني الحكومة اللبنانية موازنة البرامج واألداء، يقضي بإعادة تبويب الموازنة على أساس هرمي يت

هذا اإلطار، يشّكل اإلنفاق على األجور وتوفير  ففي. «مهام المجتمع»في إطار موازنة البرامج واألداء ضمن مهّمة « مكافحة اإلدمان»يب برنامج فرعي يمكن اقتراح نموذج لتبو 
يدين من هذا البرنامج أحد مخرجات ، بينما يشّكل عدد المرضى أو المدمنين المستف(بنود -مدخالت )ت هذا البرنامج أحد مدخال صيانةالو  وسائل العالج الطبي والخدمات

 .(برامج -نتائج )ى نتائج هذا البرنامج ويشكل خفض معدل اإلدمان في لبنان إحد(. أداء -مخرجات )اإلنفاق 
مج الرئيسية التي تنقسم إلى برامج فرعية، وفقًا ويحّدد المستوى الثاني البرا. ة للحكومة، والتي تنقسم بدورها إلى مهاّم فرعيةم األساسيالمهاي رميحّدد المستوى األول من التبويب اله

هذا المستوى بالمديرية أو  ويرتبط. اوغيرهة دمية، مثاًل، أو ربطها بطبيعة األعمال المطلوبة، أو بتبيان المستفيدين من الخلمعايير مختلفة، كتقسيمها وفقًا للمناطق الجغراف
 .المصلحة في الهيكل التنظيمي للقطاع العام

ويتم قياس هذه األنشطة . ثالث، فيتعلق بمجموعة من األنشطة المميزة أو المتجانسة التي تسهم في إنجاز البرنامج، وصواًل إلى تحقيق الهدف أو المهّمة األساسيةستوى الأما الم
 لهيئات اإلدارية األصغر في الهيكل التنظيمي للقطاع العامويرتبط هذا المستوى با. أساسها تقييم عمل الهيئات اإلدارية والبرامج المقدمة يجري على التي اءدبوحدات األ

. 
برامج وأنشطة وترجمتها بأداء على شكل  داريةإ دةيحقق اعتماد موازنة البرامج واألداء فوائد ومزايا، من أبرزها زيادة فاعلية التخطيط عبر تحديد وصياغة أهداف كل وح

 كّمي أو نوعي
، بينما تقاس مخرجات األداء من (انظر إلى االنفوغراف)دمان في المجتمع خالل فترة زمنية محددة اإلدمان من خالل انخفاض حاالت اإل يمكن قياس مدى نجاح برنامج مكافحة

ناهيك بمساءلة  -البرنامج  األساس أيضًا لتخصيص الموارد لهذا( المخرج)ويشّكل هذا المؤّشر . امج خالل سنة الموازنةا البرنخالل عدد المرضى أو المدمنين المستفيدين من هذ
 .الذي يمكن أن تشترك في تنفيذه إدارة واحدة أو أكثر -لين عن تنفيذه تبعًا لذلكالمسؤو 

مع المفهوم الحديث  ة والرأسمالية التي لم تعد تتالءمري التقليدي، والتقسيمات المتشّعبة، كالنفقات اإلداريف اإلداويفرض اعتماد التبويب الجديد للنفقات العمومية، تجاوز التصني
عادة تقسيم النفقات العمومية وفقًا لوظائف الدولة ومهامها، في مختلف حقول األنشطة االقتصادية واالجتماعيةللمالية العام  .ة، وا 

مشتركة بين عدة من وهي )ء الدين العام؛ أعباء األمن لعامة؛ النفقات االستثمارية؛ أعباير إدارة المرافق االنفقات الالزمة لحسن س: شكل اآلتيعلى ال فمثاًل، يمكن تقسيم النفقات
، ت الحكومة ونفقاتها ووظائفهاإيرادا ، إرشادات بشأن تصنيف(GFS2001) وفي هذا اإلطار، يقدم دليل إحصائيات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي(. وزارات

 .ا يسمح بتحسين مستويات الشفافية، وتحليل أهداف الموازنة بصورة أوضحقتصاد الكلي للبيانات المالية، ماد التقارير اإلحصائية، وتحليل االفضاًل عن أنه يسّهل إعد
 الفوائد والمزايا

 :ايا، أبرزهاد والمز يحقق اعتماد موازنة البرامج واألداء عددًا من الفوائ
صورة وحدات أداء بشكل كمي أو نوعي؛ وتخصيص  شكل برامج وأنشطة، وترجمة ذلك في وصياغة أهداف كل وحدة إدارية على تحديد: زيادة فاعلية التخطيط، من طريق -

 .االعتمادات في الموازنة على أساس األكالف المقّدرة إلنجاز األعمال واألنشطة المستهدفة
ه، كوحدات أداء، مع ما هو مخطَّط دة اإلدارية، ومقارنة ما تم إنجاز رامج واألنشطة التي تقوم بها الوحنشطة، عبر التقييم الفني واالقتصادي للبّعالة على األفرقابة تحقيق  -

 .مسبقًا، وهو ما يؤدي إلى خفض أكالف اإلنتاج، ويسهم في ترشيد اإلنفاق
الة في هم، ما يدفعهم إلى المشاركة الفعّ لين عن نتائج األنشطة الموكلة إلياسبة المسؤو س األداء، إلى تحديد مراكز المسؤولية، ومحية وقيايؤّدي ربط البرامج بالوحدات اإلدار  -

 .إعداد الموازنة، وتحديد معايير وأهداف دقيقة وواقعية
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