تقييم األثر االقتصادي للنواظم
التشريعية
رانية عبدربه

2017 - 12 - 12

محتويات العرض

• تمهيد
• دور النواظم التشريعية
• أثر النواظم التشريعية

• الممارسة التشريعية الجيدة (تحليل األثر التنظيمي للنواظم
التشريعية)
• لماذا نحتاج (تحليل األثر التنظيمي للنواظم التشريعية)؟

تمهيد
التشريعات واألنظمة :
مفاهيم موجزة إلدارة أنظمة معقدة وفقا لمجموعة من القواعد والتوجهات
ويختلف معنى المصطلح وفقا للسياق الذي يستخدم ضمنه:
في المجال الحكوميوثيقة تنظيمية صاغها خبراء في الموضوع المنظم إلنفاذ الصك
التشريعي األساسي
في مجال األعماليظهر ما يسمى عادة بالتنظيم الذاتي وتمارسه اتحادات األعمال بهدف
وضع ضوابط للممارسة بأقل قدر من التدخل
الحكومي

دور التشريعات واألنظمة
دور النواظم التشريعية
تنفيذ سياسات الدولة في المجاالت التي تنظمها
 االجتماعي( التعليم ،الرعاية االجتماعية ،حماية المستهلك)
االقتصادي( األسواق ،المالية ،الضرائب ،االستيراد)...،

أثر النواظم التشريعية
يمكن للتشريعات أن تؤدي لكلف كما توفر منافع
( قرارات بتكليف طالب الدراسات العليا بالتدريس لطالب ما قبل التخرج)
يمكن للتشريعات أن تؤدي آلثار غير مقصودة أو غير محسوبة
( اتفاق التجارة الحرة مع تركيا)

يمكن أن تفوق كلف التشريعات منافعها

الممارسة التشريعية الجيدة
(تحليل األثر التنظيمي للنواظم التشريعية)
•تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تحليل األثر التنظيمي بأنه:
عملية يتم من خاللها تحديد وتقييم التأثيرات المتوقعة

للنواظم

التشريعية المقترحة ،باستخدام منهجية تحليلية محددة ،على سبيل
المثال :تحليل المنفعة والكلفة.
•تعتبر عملية تحليل األثر التنظيمي عملية مقارنة :ترتكز إلى تحديد

البدائل الممكنة اتنفيذ مضمون السياسات العامة وكلفة
كل منها

لماذا نحتاج
(تحليل األثر التنظيمي للنواظم التشريعية)؟
•تمثل النواظم التشريعية جزءا رئيسيا من األدوات الحكومية الرامية
لتنفيذ السياسات العامة والقطاعية
•تؤثر النواظم التشريعية على فئات متعددة ومختلفة في المجتمع

•للنواظم التشريعية الكثير من التأثيرات التي قد تكون غير ظاهرة لدى
صياغة األنظمة والتشريعات

الغاية من تنفيذ تحليل األثر التنظيمي
يساعد معدي السياسات والنواظم التشريعية على تقدير حجم األثر االقتصادي و
االجتماعي والبيئي الذي يسببه تطبيق هذه النواظم
يسهل اعتماد أنظمة تشريعية موحدة لمعالجة المخاطر على المستوى الوطني و الدولي
والتدخل عند الحاجة لتعديل هيكلية وصياغة األنظمة لتحقيق الفائدة القصوى منها
يساعد الحكومات على إزالة التأثير السلبي للنواظم الذي يعرقل تحقيق الهدف منها
يؤمن توافق مقري السياسات ،والمستهلكين ،ورجال األعمال بشفافية خالل نقاش
التشريع

يساهم في استخدام الطرق الحديثة للتفكير في المسائل ذات اآلثار الكبيرة على المجتمع
الذي يتطلب معالجتها تدخل الدولة مما يزيد الوعي لدى المعنيين ورجال األعمال لتقديم
البدائل والمبادرات التوافقية على المسائل الخالفية باالعتماد على المصلحة العامة.

الغاية من تنفيذ تحليل األثر التنظيمي
أداة لتقييم الجدوى والفائدة االقتصادية المتحققة منه لمصلحة المجتمع
إجراء وقائي يضمن الحد األدنى من احتماالت التأثيرات السلبية المحتملة
لألنظمة التشريعية في كل مرحلة من مراحل إعدادها ،من خالل وضع
البيانات والمعلومات أمام المعنيين الختيار البدائل المناسبة لوضع أهداف
األنظمة موضع التنفيذ دون أي اثأر سلبية ،ويعالج بشكل مسبق األخطاء
المحتملة قبل وقوعها

مراحل تنفيذ تقييم األثر التنظيمي
إجراء مناقشة صريحة وبناءة مع المعنيين بالتشريع (مشرفين ،منفذين ،مستفيدين)لتحديد المتطلبات العامة لتنفيذ التشريع و تحديد الكلف والفوائد المتحصل عليها نتيجة
تطبيقه ( قرارات تنظيم قوائم المستوردات)
 الدراسة للكلف والبدائل التي أخذت بعين االعتبار لتأثيرات التشريع على الجوانبالتالية  :الصحة العامة (الوقاية من اإلمراض العابرة للحدود ،اللقاح اإللزامي لألطفال،
إلزام السياح باللقاح ،الرقابة في المنافذ الحدودية...الخ )،السالمة (تشريع عرض وتداول
الغذاء في الشوارع) ،البيئة (أنواع البطاريات المستوردة ،التعامل مع زيوت المعدنية
المستعملة)
تعطى األولوية لوضع التشريع الذي يقدم الحل األفضل لرعاية المواطنين.تستخدم المعايير والتطبيقات العملية للتأكد من استدامة نتائج التحليل في جميعمفاصل المجتمع.

التقييم االقتصادي لتحليل االثر التنظيمي للتشريع
استخدم التقييم االقتصادي للتشريع ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكيةعام  1981من قبل الرئيس ريغان بهدف تقييم فعالية وتكاليف إصدار
التشريع والخيارات المتاحة.
 نتائج التقييم كانت التوصل إلى انضباط اكبر في إعداد التشريع وتحديدمسؤوليات تبرير أسباب العمل بالتشريع ذو التأثير السلبي أو غير المفيد.
قدم التقييم هيكلية جديدة حول كيفية تفكير معدي التشريعات الفنية شجع على تعزيزالبنية التحتية للهيئات الناظمة لتحليل السياسات واالقتصادواإلحصاءات
 وسع إمكانية الدفاع والمناقشة الالحقة للتشريع ساهم في زيادة معرفة وإقناع أصحاب القرار المعنيين بالتشريع فيمفاصل الدولة.

الطرق المتبعة لتحليل األثر االقتصادي للتنظيم التشريعي
وفق  :المضمون – المخرجات – وظائف األنظمة التشريعية
وفق المضمون  :يتم تحليل األسس المتبعة خالل مرحلة اإلعداد وليس الحقا

(مثال :تحديد مدى حاجة الدولة للتشريع ،الخيارات المتاحة ونتائج مناقشتها،
تقييم تكلفة اإلصدار وفوائد كل خيار ،مبررات اختيار النظام التشريعي
المعتمد ).
اختبار المضمون للتأكد فيما إذا كانت عناصر التحليل االقتصادية الجيدة
موجودة في التحليل ،و تلبي المتطلبات.وفيما إذا اجتازت متطلبات النجاح
لتحليل الفوائد والتكلفة

الطرق المتبعة لتحليل األثر االقتصادي للتنظيم التشريعي
( يتم التدقيق بمسودة التحليل المنفذ والتقرير النهائي من قبل هيئة حكومية
مختصة أو حيادية وقد تطلب الهيئة مراجعة وتصحيح مسودة التشريع)

ويجرى بطريقتين:
بشكل شامل :يهدف التحليل التأكد فيما إذا كان تحليل الناظم التشريعيالمقترح يلبي المتطلبات القانونية

الطرق المتبعة لتحليل األثر االقتصادي للتنظيم التشريعي
 بشكل مركز :يتم التركيز على جودة مكونات التحليل التنظيميعوضا عن بساطة وجودة التنفيذ ( ،أي إزالة األخطاء مثل :تكرارية
حساب الفوائد والتكاليف ،عدم التمييز بين الفوائد والتكاليف  ،والتحويل
والتسديد ،الحسم غيرالصحيح وما يماثلها ) .يجري التحقق فيما إذا كان
المقيمون قد ناقشوا نتائج التحليل التنظيمي من خالل ربط المخرجات
بالمدخالت وهل تم التأكد من تنفيذ األهداف الموضوعة ،وهل حدد
المنفذون لتحليل اإلطار العام وأسس التحليل )

الطرق المتبعة لتحليل األثر االقتصادي للتنظيم التشريعي
وفق تحليل المخرجات :تتم بمقارنةالنتائج المتحصل عليها لنتائج
التحليل الحالية للتشريع مع النتائج السابقة (القائمين على التحليل يجب

أن يتوقعوا ماذا سيحدث فيما لو تم اعتماد التشريع بشكل غير مدروس
بشكل كاف األمرالذي سيؤدي إلى التساؤل حول مصداقيتهم ،تكمن

الصعوبة بالقيام بإجراء تقييم المخرجات لتحديد الفوائد والكلف بعد
صدور التشريع )

الطرق المتبعة لتحليل األثر االقتصادي للتنظيم التشريعي

مثال :قرار المصرف المركزي بتحديد سقف الحواالت
الواردة للمواطنين
-التغير المتوقع في كتلة الحواالت الواردة

-التأثير على المعروض النقدي

الطرق المتبعة لتحليل األثر االقتصادي للتنظيم التشريعي
وفق وظائف األنظمة التشريعية:
تعني اختالف نتائج التحليل وفق إجراءات إعداد التنظيم لتحقيق وظيفة أو
أكثر مطلوب الوصول إليها من خالل تنفيذ التشريع لتحديد الفوائد من هذا
القرار والبدائل
أمثلة :قرارات تحديد المنتجات ضمن قوائم المستوردات
قرارات تحديد المطارح والشرائح الضريبية

مبادئ التقييم االقتصادي

يتم وضع قواعد لتقييم التكلفة التنظيمية ( المباشرة
وغير المباشرة المعنوية و تحديد الفوائد المتحصل
عليها)
اعتماد فرضيات واضحة حول األنشطة المتعلقة
بالتشريع.
تطبيق عملية الحسابات االقتصادية يوضح فيها العوامل
الداخلة وغير الداخلة في تحليل األثر التنظيمي

مشموالت التكاليف
 قيمة تكلفة تحليل األثر التنظيمي التكاليف المتعلقة بالمداخالت التي ال تحقق فوائد يتم تقدير التكاليف (بوحدات مختلفة ) عند مقارنة الحاالتالمتكافئة

تحديد تكاليف األثر التنظيمي
األنظمة الحالية
تكاليف األشخاص
أدوات ومواد
تجهيزات
وسائل الدعم
المجموع

األنظمة المقترحة

الو فر المتحقق

الخاتمة
إعداد األنظمة التشريعية يحتاج إلى وقت ،وقدرة فنية ،وجودة النجاز تحليل األثر التنظيمي ،وإقناع أصحاب القرار للتكامل عند إعداد التشريعات في القطاع الواحد.
ال يوجد طريقة واحدة الختيار طريقة لتطبيق تحليل األثر التنظيمي كونها متكاملة.أن اختيار الطريقة األفضل لتحليل األثر التنظيمي كاختبار روتيني يجب أن يتم قبل إقراراألنظمة التشريعية ووضعها موضع التنفيذ
عقبات تنفيذ تحليل األثر التنظيمي مؤسساتية :التدقيق المكاني لكلف انجاز التشريعوتأثيراته.
الممانعة من انجاز دراسة التشريع من فبل الجهة المعنية به ورغبتها بتكليف جهة أخرى
عدم توفر االعتماد لتغطية كلف الدراسة
عدم توفير المعلومات والبيانات المتعلق بتحديد الكلف ،تعدد مصادر المعلومات وتباينها،
وقدمها.
عدم موثوقيتها ودقتها كونها مجموعة بطريقة غير علمية ال يسمح باستخدامها..الخ

