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مياه عذبة

250مم/� السنة
نسبة هطول االمطار

الشرق االوسط:  
  اعلى مستوى الس�اد احلبوي

3000م3/للفرد/� السنة
مصادر مياه متجددة

تصرف على الري 80%

يف هذا العدد  

االوسط يف مواجهة  الشرق 
املياه شحاح 

جمموعة البنـــك الدولـــي

نشرة فصلية تصدر عن البنك الدولي - دائرة الشرق االوسط -  لبنان
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مياه الشرق األوسط يف شح... 
واملطلوب حترك فوري

عترب منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا من املناطق الأكرث �شحًا من 

املياه يف العامل، ومن املتوقع اأن تنخف�ض ح�شة الفرد اإىل الن�شف بحلول 

2050 نظراً للنمو ال�شكاين. لكن �شّح املياه لي�ض �شوى واحد من التحديات 
املت�شلة باملياه التي تواجه دول منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا: اإذ 

والتحولت  التغري املناخي،  الأمطار نتيجة  واأمناط هطول  ن�شب  اأن تقلب 

يف وترية الطلب وتزايد التلوث ال�شناعي واملديني، يزيد من تعقيد اجلهود 

الرامية اىل تفعيل اإدارة املوارد املائية.

ا�شتطاعت  بال�رشاعات  املوبوءة  الأو�شط  ال�رشق  منطقة  اأن  الغريب  ومن 

حتى الآن تفادي حروب مائية كبرية، بالرغم من اأن  املياه م�شاألة "حياة 

اأو موت" اقت�شادية ل�شعوب املنطقة. لكن وبالن�شبة لكثري من هذه ال�شعوب 

التي تعي�ض اأ�شاًل على �شفري ال�رشاع، ت�شبح املياه  اأكرث فاأكرث حافزاً على 

املواجهة- باعتبارها م�شاألة  تتعلق بالأمن القومي، وال�شيا�شة اخلارجية، 

وكذلك  ال�شتقرار الداخلي.

ونظراً لتزايد تاأثري م�شاألة املياه على اإعادة حتديد العالقات ما بني الدول، 

فاإن جناح اجلهود امل�شتقبلية ملعاجلة تقا�شم وتوزيع املياه �شي�شبح رهن 

لهذا  والإقليمي  الوطني  امل�شتويني  على  والإ�شرتاتيجية  ال�شيا�شية  الإدارة 

الأو�شط  ال�رشق  فاإن  وبالتايل  يوم.  بعد  يومًا  املتناق�ض  الطبيعي  املورد 

الذي تعتربه املخططات الدولية منطقة �رشاع، يتعر�ض خلطر الوقوع يف 

يتم  مل  اإذا  اإليها  الو�شول  وتي�رش  املياه  ح�ش�ض  حول  اإقليمية  �رشاعات 

الإ�رشاع يف تطبيق  الو�شائل ال�شيا�شية والإ�شرتاتيجية املالئمة.

اإن معظم املياه التي ن�شتهلكها ل ت�شتخدم لل�رشب اأو الغ�شيل اأو للتدفق يف 

املغ�شلة بل يف الأغذية التي ميكن اأن تبدو جافة بالكامل- كالدقيق. كل منا 

ي�رشب حوايل مرت مكعب من املياه �شنويًا وي�شتخدم ما بني 50 و100 مرت 

مكعب لالإ�شتهالك املنزيل. لكننا نحتاج اإىل ما يزيد عن 1000 مرت مكعب 

�شنويًا لتلبية اإحتياجات الفرد الغذائية. ورغم اأن ال�شتحمام مرات اأقل اأحيانًا 

قد ي�شاعد، ل ميثل هذا الأمر �شوى قطرة من حميط، مقارنة مع ا�شتعمال املياه 

لري الأرا�شي الزراعية الذي ي�شتهلك حوايل %85 من مياه املنطقة.

يجب  الأ�شا�شية،  القت�شادية  للمبادئ  ووفقًا  املياه  نق�ض  ظروف  يف 

الإقت�شادي  باملردود  تعود  التي  لالإ�شتعمالت  املياه  تخ�شي�ض 

والإجتماعي الأف�شل. ففي الزراعة يجب تخ�شي�ض املياه للمحا�شيل التي 

الري  تقنيات  ا�شتخدام  مع  واجتماعية،  اقت�شادية  قيمة  اأق�شل  اإىل  توؤدي 

الأكرث فعالية.

اآمن  ب�شكل  افرتا�شية"  "مياه   اإمدادات  م�شاألة  و�شع  يكون  اأن  وميكن 

ومفتوح نقطة بدء جيدة جلعل ا�شتخدام املياه اأكرث فعالية، وذلك من خالل 

الأدنى.  بالكلفة  العاملي  ال�شوق  بالغذاء من  لبلدان املنطقة  الأمثل  التزود 

اأما الأولوية الثانية فتكمن يف اإدارة الطلب على املياه واإعادة تخ�شي�شها 

لالأ�شعار.   مالئمة  �شيا�ش�شة  خالل  من  مردودية  الأكرث  لال�شتخدامات 

خالل  من  فعالية  اأكرث  نحو  على  املياه  ل�شتخدام  هي  الثالثة  والأولوية 

حت�شني تقنيات واأ�شاليب الري، واحلد من الهدر وحماية موارد املياه من 

التلوث واإعادة ا�شتخدام مياه ال�رشف املعاجلة ب�شكل جيد.

اإ�شرتاتيجية يف ا�شتخدام املياه  تنطوي مثل هذه ال�شيا�شات على حتولت 

القيمة املنخف�شة  من ال�شتهالك املكثف لهذه املياه يف املحا�شيل ذات 

والذي ينتج مردوداً اإقت�شاديًا هزياًل، اإىل اعتماد �شيا�شات تلبي احلاجات 

وقد  للمياه.  ا�شتهالكا  اأقل  لكنها  وللخدمات  ولل�شناعة  لل�شكان  املتزايدة 

بدت احلكومات متلكئة يف معاجلة هذه ال�شيا�شات والتاأثريات الجتماعية 

القت�شاد  اأن  املفهوم  ومن  هذه.  التوزيع  اإعادة  مبثل  املرتبطة  املحتملة 

ال�شيا�شية  لالأهمية  ونظراً  ولكن،  وح�شا�ض.  معقد  للمياه  ال�شيا�شي 

والقت�شادية للمياه، فهناك حاجة ملحة لإجراء حوار ب�شاأن اإدارة املوارد 

املائية و�شيا�شات ال�شتخدام الأكرث فعالية لهذه املوارد.

ولكي يكون هذا احلوار جمديًا، يجب اعتماد اأطر حمددة قائمة على الدلئل 

امل�شتقة  ال�شيا�شات  حتتاج  و�شوف  امل�شاركة.  من  درجة  اأعلى  وت�شمل 

وعمليات التطبيق ووتريتها اىل اأن تكون من�شقة تبعًا لظروف كل بلٍد ح�شب 

اأزمة املياه  الدرامي يف مواجهة  التحول  حاجاته. و�شوف ت�شتفيد م�شرية 

الإ�شرتاتيجية  الإدارة  حول  املرتاكمة  املعرفة  من  املنطقة  يف  الو�شيكة 

ملوارد املياه. ولهذا ال�شبب من ال�رشوري الإنخراط يف هذا احلوار وابتكار 

�شيا�شات جديدة واملبادرة اإىل نقلة نوعية جديدة للحد من الكلفة املرتفعة 

الناجتة عن اأي تاأخري اإ�شايف.

عدة  بعد  الأمور  اإليها  �شتوؤول  التي  الظروف  بوؤ�ض  عن  واحد  وكمثال 

للفرد  املتوفرة  املياه  متو�شط  اأن  الأخرية  الإح�شائيات  تظهر  عقود، 

يتوفر  حني  يف  مكعب،  مرت   7000 يقارب  �شنويًا  العاملي  امل�شتوى  على 

مكعب  مرت   1200 فقط  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�رشق  منطقة  يف 

يف  والتغيريات  ال�شكان  عدد  منو  ومع  ذلك،  على  عالوة  �شنويًا.  للفرد 

الن�شف. اإىل  املياه  من  الفرد  ن�شيب  ينخف�ض  اأن  املتوقع  فمن   املناخ، 

ال�شيا�شات املائية  للمياه يف  الدور املتنامي  فاإن  الإقليمي،  ال�شعيد  على 

يف املنطقة يوؤكد احلاجة اإىل مقاربة جديدة لتوزيع هذا املورد املتناق�ض 

الإ�شرتاتيجي  الإندماج  اأطر  �شمن  املياه  اإدراج  واإن  عليه.  واملحافظة 

املياه  م�شادر  اإدارة  �شي�شهل  املنطقة  دول  بني  يتطور  الذي  املتنامي 

وحمايتها واحلفاظ عليها. وميكن لهذا التفاعل اأن ميهد الطريق لأمن طويل 

الأمد للمياه يف ال�رشق الأو�شط. ويف �شوء العقبات الهائلة التي حالت دون 

الوحيد  ال�شبيل  املقاربة  ت�شكل مثل هذه  قد  اتفاقات حتى يومنا هذا،  اأي 

لإحياء ال�شيا�شات اجلديدة للمياه يف ال�رشق الأو�شط.

الهادي العربي
مدير دائرة ال�رشق الأو�شط

اإلفتتاحية / 
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نائبة الرئيس اجلديدة تطلق 
أجندتها ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا

/ مقابلة

رئيس  كنائبة  منصبها  أختار  شمشاد  د.  تولت   
يف  أفريقيا  وشمال  األوسط  للشرق  الدويل  البنك 
الباكستانية  أختار،  الدكتورة   .2009 متوز/يوليو   7
جماالت  يف  غنية  جتربة  معها  حتمل  اجلنسية، 
االقتصادية  والسياسات  االجتماعية  التنمية 
واملالية العامة- وهي موارد مرحب بها بشكل 
عال يف منطقة مضطربة تتصارع مع اإلصالحات 
أختار  الدكتورة  تشرح  املستويات.  كافة  على 
يف  للتنمية  رؤيتها  الشاملة  املقابلة  هذه  يف 

املنطقة وأولويات فرتة واليتها.

�س: كيف اأثرت الأزمة املالية العاملية على الإ�سالحات 

يف ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا؟

فيها  مبا  البلدان،  لكافة  بالن�شبة  امللحة  ال�رشورة  الأزمة  اأكدت  لقد  ج: 

الإ�شالح  على  الرتكيز  لزيادة  اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�رشق  بلدان 

على  احلفاظ  مع  القت�شادي  النتعا�ض  لت�رشيع  والقطاعي  القت�شادي 

ا�شتقرار القت�شاد الكلي. كما اأن الإ�شالحات هي حا�شمة اي�شًا للتخفيف 

التداعيات الجتماعية لالأزمة املالية والقت�شادية العاملية. ويواجه  من 

�شانعو ال�شيا�شات خيارات �شعبة. فهنالك حاجة يف معظم الأحيان لتحفيز 

الإقت�شادات، وهذا يتطلب التن�شيق بفعالية ووفقًا للموارد املالية املتوفرة 

الن�شاط  تباطوؤ  ب�شبب  تاأثرت  التي 

املفا�شالت  �شيا�شة  اإن  القت�شادي. 

لأحياء  احلاجة  لكن  معقدة، 

يتطلب  وهذا  ملحة،  الإقت�شادات 

القت�شادية  الإ�شالحات  ت�رشيع 

وتفادي النزعات احلمائية يف الوقت 

عينه. ومن امل�شجع مالحظة اأن عدداً 

و�شمال  الأو�شط  ال�رشق  بلدان  من 

اأفريقيا قد اأنتهز بالفعل هذه الفر�شة 

ذات  متنوعة  بلدان  وت�شكل  القت�شادية.  الإ�شالحات  من  �شل�شلة  واأطلق 

والتنمية  التعاون  منظمة  ومع  اأوروبا  مع  قوية  و�شياحية  جتارية  روابط 

القت�شادية )OECD(، كاملغرب وتون�ض وم�رش اأمثلة جيدة باإطالقها فعاًل 

اإ�شالحات وا�شعة.

�س: ما الذي ميكن عمله اأي�سًا للتخفيف من اأثار الركود 

العاملي على ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا؟

ج: هناك حاجة للمزيد من العمل. اأوًل، اأن الأزمة املالية العاملية قد تكون 

يف الواقع الفر�شة لتحديد اأوجه الق�شور يف برامج �شبكات الأمان املوجهة 

وغريها من الربامج الجتماعية واإ�شالحها من اأجل حترير املوارد ل�شالح 

اأثناء  الدول  تلحظ  اأن  اأي�شًا  يجب  كما  اجتماعيًا.  اله�شة  والفئات  الفقراء 

بني  دقيق  توازن  حتقيق  التنفيذ،  حيز  ال�رشورية  التحفيز  حلزم  و�شعها 

ال�شتقرار املايل الق�شري املدى وبني النمو الطويل املدى. وبالتايل يجب 

القيام بخيارات �شعبة  ا�شتمرار  الإنفاق ال�شتثماري كما يجب  اأن ي�شتمر 

الطويل.  املدى  على  العمل  فر�ض  وتوفري  امل�شتدام  النمو  حتقيق  اجل  من 

بنف�ض  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�رشق  بلدان  التن�شيق بني  يبقى  وبالطبع، 

لتاأمني  العاملي،  الإنكما�ض  من  الفرتة  هذه  يف  وخا�شة  دومًا،  الأهمية 

التعزيز املتبادل للمبادرات الأحادية لكل بلد.

ما  العربي.  العامل  مبادرة  على  كثرياً  �سددت  �س: 

هي القيمة التي ت�سيفها وماذا يخطط البنك الدويل 

للعمل ب�سكل خمتلف يف �سياق هذه املبادرة؟

ج: هذا الأمر هو يف الواقع  الأولوية الإقليمية العليا بالن�شبة يل، يف هذا 

�شخمة  منو  اإمكانية  يقدم  وحده  الإقليمي  القت�شادي  التكامل  املجال 

بتعابري  الآن.  حتى  حمدود  ب�شكل  املجرى  هذا  فتح  جرى  وقد  للمنطقة، 

على  فعّال  ب�شكل  ي�شاعد  لأنه  الدويل  للبنك  للغاية  مهم  اأمر  انه  اأخرى، 

النمو امل�شتقبلي ولعمالة ال�شباب يف 

�شنوا�شل  نحن   ، وبالطبع  املنطقة. 

مع  الثنائي  ال�شعيد  على  العمل 

لدعم  املتعاملة  البلدان  من  كل 

ا�شرتاتيجياتها للنمو ماليًا وتقنيًا.

هذه  العربي  العامل  مبادرة  لكن 

ت�شكل م�شاراً ميّكننا نحن و�رشكاوؤنا 

فيها  ميكن  التي  ال�شبل  حتديد  من 

القت�شادية والتجارة وال�شتثمار يف  ال�شيا�شات  "العمل اجلماعي" يف  لـ 

البنى التحتية اأو التو�شط املايل اأن يحقق املكا�شب للجميع.

التكامل  تعزيز  على  العربي  العامل  مبادرة  تركيز  نوجه  نحن  حاليًا، 

القت�شادي الإقليمي.

وهذا يعود اإىل احلجم ال�شغري ن�شبيًا للعديد من بلدان ال�رشق الأو�شط و�شمال 

اأفريقيا، واإىل احلاجة اإىل تو�شيع ال�شوق للم�شتثمرين املحتملني ولل�رشكات. 

لكن مبادرة العامل العربي هذه ت�سكل م�ساراً 

ال�سبل  حتديد  من  و�رشكاوؤنا  نحن  ميّكننا 

يف  اجلماعي"  "العمل  لـ  فيها  ميكن  التي 

ال�سيا�سات القت�سادية والتجارة وال�ستثمار 

يف البنى التحتية اأو التو�سط املايل اأن يحقق 

للجميع. املكا�سب 
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مقابلة / 

سرية ذاتية 
قبل تعيينها نائب رئي�ض منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا يف البنك 

الدويل، عملت الدكتورة  �شم�شاد اأختار كحاكمة للبنك املركزي الباك�شتاين 

اأختار  والدكتورة  فدرايل.  وزير  برتبة  من�شب  وهو   -)2006-2009(

اأول امراأة تتوىل هذا املن�شب وكانت احلاكم الرابع ع�رش للبنك املركزي 

الباك�شتاين منذ اإن�شائه يف متوز/يوليو 1948. وكانت اأثناء تلك الفرتة 

مندوبة باك�شتان لدى �شندوق النقد الدويل.

 )ADB( بداأت الدكتورة اأختار م�شريتها املهنية يف بنك التنمية الآ�شيوي

�شنة 1990 كمتخ�ش�شة رئي�شية واأ�شا�شية يف الق�شم املايل. واأ�شبحت 

مديرة يف �شنة 1998، وكانت بني 1998 و2002 مديرة ق�شم التوجيه 

مدير  اأختار  الدكتورة  عينت  الآ�شيوي.  التنمية  لبنك  والتجارة  واملالية 

عام دائرة جنوب �رشق اآ�شيا التابعة لبنك التنمية الآ�شيوي عام 2004، 

وقد حازت يف �شنتي 2006 و2007 لقب اأف�شل حاكم بنك مركزي يف 

اآ�شيا من قبل اإحتاد الأ�شواق النا�شئة، وامل�شارف، و�رشكة بانكرز ترا�شت 

العاملية.

يف  الدويل  البنك  بعثة  لدى  اقت�شادية  كخبرية  اأختار  الدكتورة  عملت 

اإ�شالم اآباد من 1980 حتى 1990. كما عملت لفرتة وجيزة مع مكاتب 

ال�شند. وقد �شاهمت  الفدرالية وحكومة  التخطيط يف كل من احلكومات 

حتليل  ذلك  يف  مبا  املالية  الأ�شواق  تنوع  تطوير  يف  اأختار  الدكتورة 

ال�شيا�شة النقدية، وو�شع ال�شناعة امل�رشفية )لدى البنك الدويل(، واإعادة 

ترتيب جلنة ال�شندات واملبادلت، وجلنة التاأمني. وقد عملت بالتعاون 

الوثيق مع القطاع اخلا�ض مبا فيه �شوق الأ�شهم الباك�شتاين. كما قدمت 

اإ�شت�شارات للم�شارف املركزية حول اإ�شالحات الأ�شواق املالية، وتعاملت 

واملوؤ�ش�شاتية،  والرقابية،  القانونية،  امل�رشيف  القطاع  اإ�شالحات  مع 

التمويل  من  بال�شتفادة  ال�شناعة  تنويع  ا�شت�شاراتها حول  اإىل  اإ�شافة 

الطويل الأمد من خالل تطوير �شوق ال�شندات.

حازت الدكتورة اأختار على �شهادة البكالوريو�ض يف القت�شاد من جامعة 

من  القت�شاد  يف  الدكتوراه  �شهادة  ونالت   ،1974 عام  يف  البنجاب 

جامعة قائد-اأعظم يف اإ�شالم اأباد وكذلك �شهادة الدكتوراه يف اقت�شاد 

التنمية من جامعة �شا�شك�ض )1977(. كما حتمل �شهادة دكتوراه دولة 

على  وحازت  للمعلوماتية،  الربيطانية  بايزيل  كلية  من  القت�شاد  يف 

منحة درا�شات عليا من جامعة هارفارد.

كما اأن التكامل القت�شادي يخف�ض اأي�شًا الكلفة املالية والزمنية للتجارة 

بني البلدان. ونحن نرى يف هذا ال�شياق ثالث ركائز حتكم عملنا:

•امل�شاريع الإقليمية.�شنعمل مع �رشكائنا لتحديد امل�شاريع التي  	

ميكن القيام بها على امل�شتوى الإقليمي، مبا يف ذلك جمالت البنى 

املوؤ�ش�شات  ودعم  املايل  القطاع  التجارية،  الت�شهيالت  التحتية، 

اأن يكون  البيئية. وناأمل  )SMEs(، والق�شايا  ال�شغرية واملتو�شطة 

لدينا على الأقل م�رشوعًا اإقليميًا حمدداً يقدم خالل ال�شنة املقبلة اأو 

نحو ذلك و�شل�شلة من م�شاريع اأخرى بعد ذلك بوقت ق�شري .

•تن�شيق وتوحيد املقاربات: اإن اإعتماد �شوابط واإجراءات ومعايري  	

بلدان  �شمن  التجارة  تكاليف  كثرياً  �شيخف�ض  ومت�شقة  موحدة 

ال�شحن،�شيا�شات  ر�شوم  اجلمارك،  )مثاًل  واأفريقيا  الأو�شط  ال�رشق 

العبور، اإلخ..(، و�شي�شهل حركة الب�شائع والأموال والنا�ض. و�شيدعم   

البنك الدويل املقاربات الإقليمية جتاه امل�شالح العامة ) كالإدارة 

البيئية(؛ تن�شيق املعايري والقوانني.

اإنتاج معريف  •املعرفة وبناء القدرات: �شيتم على الأقل حت�شري  	

واحد �شامل للمنطقة �شنويًا خالل ال�شنوات الثالثة املقبلة، ورمبا 

مركز تدريب اإقليمي مل�شاندة الأ�ش�ض الأخرى لهذه املبادرة.

مقابلة

د. �شم�شاد �أختار



الفصل الثالث/الرابع 2009
6

�س: جتري مناق�سة مبادرة العامل العربي منذ �سنتني، 

دون تقدم ملمو�س؟

الوقت  بع�ض  منذ  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�رشق  منطقة  دخلت  اأوًل  ج: 

الآن  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  فدول  القت�شادي.  التكامل  عملية  يف 

ولدى  النمو.  كامل  م�شرتك  �شوق 

جتارية  �شبكة  العربي  املغرب  دول 

وهناك  بعيد.  حد  اإىل  متو�شعة 

البنى  يف  اأ�شا�شية  هامة  ا�شتثمارات 

التحتية للتجارة والنقل يف امل�رشق. 

ولقد حان الوقت الآن جلمع كل ذلك 

ودفعه قدمًا.

ثانيًا، فيما يتعلق بن�شاطات البنك الدويل املت�شلة مببادرة العامل العربي، 

ال�رشق  منطقة  عرب  ال�شيا�شة  �شانعي  كبار  مع  الت�شاور  �شياق  يف  فنحن 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا وقد توّلد اإح�شا�ض عال من احلما�شة للعمل اجلماعي؛ 

ومنذ العام املا�شي كانت مبادرة العامل العربي الأداة الفعالة لـدعم:

اللوج�شتية  واخلدمات  واملطارات  املرافئ  يف  •ال�شتثمارات  	

للتجارة يف م�رش والأردن وتون�ض؛

اأنحاء  كافة  يف  احلدودية  التحتية  والبنى  الت�شهيالت  •تقييم  	

املنطقة ) العراق، الأردن، لبنان وال�شفة الغربية وغزة(؛

•تقييم فوائد التجارة يف جمال الطاقة؛ 	

•برامج املنح الدرا�شية يف ال�شفة والقطاع وملدار�ض الإناث يف  	

الأردن لت�شجيع دخول اخلريجات ال�شابات اإىل �شوق العمل؛

لتبادل  منرباً  بو�شفها  للمياه  العربية  الأكادميية  اإطالق  •دعم  	

املعرفة وتعزيز القيادات العربية يف الإدارة امل�شتدامة للموارد؛ و

قطاع  يف  والقيادة  للتعلم  الإقليمية  الأكادميية  اإطالق  •دعم  	

الرتبية والتعليم يف الأردن.

هذه  الإقليمي  الإقت�سادي  التكامل  يرتدي  ملاذا  �س: 

الأهمية، وما هي اأفاقه؟

ج: نحن نوؤمن اأن التكامل القت�شادي الإقليمي �شي�شاهم يف اإطالق قدرة 

العامل العربي على خلق الفر�ض لعدد �شكانه املتزايد وال�شاب لكي ي�شبح 

لعبًا اأ�شا�شيًا يف البناء القت�شادي واملايل الدويل.

القت�شادي  النمو  يبقى  املا�شيني  العقدين  خالل  اجليد  التقدم  ورغم 

للعامل العربي بطيئًا مقارنًة مع مناطق حيوية مثل �رشق اآ�شيا، واأدنى من 

يبلغ  املتزايدة.  العمل  لقوة  كافية  عمل  فر�ض  خللق  املطلوبة  امل�شتويات 

متو�شط منو قوة العمل العربية %3.4 �شنويًا نتيجة للعدد املتزايد لل�شباب 

املقدر  ومن  الن�شاء؛  م�شاركة  منخف�شة(  م�شتويات  على  )لكن  ولإزدياد 

انه  لتوفري العمالة لهذه املجموعة املتكاثرة من ال�شباب البالغني، يتعني 

فر�شة  ماليني   5 خلق  املنطقة  على 

�شنة  الع�رشين  خالل  �شنويًا  عمل 

املقبلة. لقد كانت حمدودية التكامل 

القت�شادي- مع بقية العامل و�شمن 

املنطقة نف�شها-  احد العوامل الهامة 

التي اأدت اىل كبح النمو القت�شادي. 

الدول العربية لديها جمموعة متنوعة 

واملوارد؛  القت�شادية  الظروف  من 

وت�شري التجارب من اأوروبا، وموؤخراً من اآ�شيا اإىل اأن التنوع هو احد م�شادر 

الفر�ض  خلق  على  وت�شاعد  القت�شادي  النمو  تعزز  اأن  ميكن  التي  القوة 

ملواطني العامل العربي.

ملنطقة  م�ساعدته  الدويل  البنك  �سيزيد  هل  �س: 

املالية  ال�سنة  يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق 

2010 وما بعدها؟ 

ج:  يف الواقع ًيفرت�ض اأن يزيد الإقرا�ض يف �شنة 2010 املالية كما هو احلال 

يف املناطق الأخرى.  ونتوقع فعليًا اأن ترتفع طلبات بلدان منطقة ال�رشق 

 )IBRD(الأو�شط و�شمال اأفريقيا للقرو�ض من البنك الدويل لالإن�شاء والتعمري

 2010 �شنة  يف  دولر  مليار   6 لتبلغ    )IDA(الدولية التنمية  موؤ�ش�شة  ومن 

املالية ـ اأي ثالثة اأ�شعاف م�شتواها يف ال�شنة ال�شابقة. ونحن ن�شهد ازدياد 

ومواجهة  الإ�شالحية  اجلهود  لدعم  التنمية  �شيا�شات  قرو�ض  على  الطلب 

العجز املايل الذي اأحدثته الأزمة العاملية.

ال�رشق  يف   )IBRD(والتعمري لالإن�شاء  الدويل  البنك  اإقرا�ض  ارتفع  وقد 

املالية.   2009 �شنة  يف  دولر  مليار   1.9 اإىل  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 

الإ�شتثمار متعدد  )IFC( ووكالة �شمان  الدولية  التمويل  اأن موؤ�ش�شة  كما  

الأطراف )MIGA( كانتا نا�شطتني حيث و�شعت موؤ�ش�شة التمويل الدولية 

التجارية  الأعمال  من  دولر  مليار   1.2 ح�شاباتها  �شجالت  يف   )IFC(

ب�شاأن  وال�شت�شارات  التقنية  امل�شاعدة  قدمنا  ذلك  عن  عالوة  اجلديدة. 

ال�شيا�شات اىل العديد من البلدان.

/ مقابلة 

الإقليمي  القت�سادي  التكامل  اأن  نوؤمن  نحن 

�سي�ساهم يف اإطالق قدرة العامل العربي على 

وال�ساب  املتزايد  �سكانه  لعدد  الفر�س  خلق 

لكي ي�سبح لعبًا اأ�سا�سيًا يف البناء القت�سادي 

واملايل الدويل.
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اأولويات البنك الدويل جتاه منطقة  �س: كيف ترون 

اأو  ال�سنتني  يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق 

الثالث �سنوات املقبلة؟

يف  تكمن  الأ�شا�شية  الأولوية  ج: 

التعايف  على  املنطقة  دول  م�شاعدة 

وا�شتئناف  املالية  الأزمة  اأثار  من 

الرتكيز  و�شيبقى  القت�شادي.  النمو 

وامل�شتدام  ال�شامل  النمو  دعم  على 

على حٍد �شواء، ما يعني و�شع م�شائل 

بها  يت�شل  وما  العمل  فر�ض  خلق 

وال�شباب  اخلا�ض،  القطاع  تنمية  من 

الأ�شا�شية  األأخرى  والأولوية  الأعمال.  جدول  �شلب  يف  واجلن�ض/اجلندر 

هي  وهذه  الإقليمي؛  القت�شادي  التكامل  ت�شجيع  يف  بلداننا  دعم  هي 

مبادرة العامل العربي.

�س: املنطقة التي تغطينها م�سحونة بال�رشاع. كيف 

منو  اإمكانيات  على  هذا  ال�ستقرار  عدم  تاأثري  ترين 

ال�رشق الأو�سط؟

ج: الإجابة ال�رشيعة هي اأن دورة ال�رشاع  والنمو هي دورة معقدة.  فمن 

والنمو على نحو خطري. ومن ناحية  الإزدهار  اأفاق  ال�رشاع  ي�شل  ناحية، 

اإذا  ما  حتديد  يف  حا�شم  عامل  هو  وامل�شتدام  ال�شامل  النمو  فاإن  اأخرى، 

موؤ�ش�شة  نحن  النهاية  ويبقى خارجه. يف  ال�رشاع  من  �شيخرج  البلد  كان 

تنمية، ولدينا هدف طاغ وهو تخفيف الفقر، لكن املرء ل ي�شتطيع معاجلة 

املتكررة  ال�رشاعات  عرقلت  ما  اإذا  الكلمة  معنى  بكل  الفقراء  اإحتياجات 

تقدمي امل�شاعدة  للجهود التنموية وبناء القدرات.

مقابلة

مقابلة / 

املتاأثرة  البلدان  يف  عملنا  يقوم  باإخت�سار، 

ل  حني  يف  واحدة:  فر�سية  على  بال�رشاع 

ال�سلم  ال�ساملة  القت�سادية  الفر�س  ت�سمن 

هو  الفقر  �سحيح:  العك�س  فاإن  وال�ستقرار، 

وقود لل�رشاع.

جلنة  اجتماع  من  للتو  عدت  لقد  الإ�رشائيلي.  الفل�شطيني  ال�رشاع  عن 

اجلمعية  هام�ض  على  غزة  وقطاع  الغربية  بال�شفة  اخلا�شة  الرتباط 

العامة لالأمم املتحدة. كانت ال�شلطة الفل�شطينية واإ�رشائيل هناك وتركزت 

املداولت على التحديات احلالية لالأمن والتنمية يف الأرا�شي الفل�شطينية. 

لي�شا لعبة حم�شلتها �شفر. فكافة  ال�شالم والأمن  اأن  الإجماع على  وكان 

الأطراف ت�شتفيد من ذلك، مبا فيها 

اأن  الدولية، ولذلك عليها  املجموعة 

ن�شتثمر فيها.

مليار  حوايل  قدمنا  العراق،  يف 

ومن  اخلا�شة  مواردنا  من  دولر 

نديرها  اآخرين  مانحني  موارد 

لت�شهيالت  الدويل  )ال�شندوق 

هدف  هناك.  والتنمية  البناء  اإعادة  لدعم   )IRFFI العراق  بناء  اإعادة 

مواردهم  ا�شتخدام  على  العراقيني  م�شاعدة  هو  الأ�شا�شي  الدويل  البنك 

اخلا�ض  القطاع  يت�شدره  الذي  النمو  وبدعم  فعالية  اأكرث  ب�شكل 

ال�شتثمارات  من  حمفظتنا  فاإن  لذلك  الأ�شا�شية.  اخلدمات  وتوفري 

هذه  كل  والكهرباء.  والنقل  وال�شحة  والتعليم  التحتية  البنى  ت�شتهدف 

معها  وثيق  ب�شكل  نعمل  التي  العراقية  املوؤ�ش�شات  تنفذها  امل�شاريع 

امل�شائل. من  وا�شعة  �شل�شلة  حول  التقني  الدعم  لها  ونوفر 

فر�شية  على  بال�رشاع  املتاأثرة  البلدان  يف  عملنا  يقوم  باإخت�شار، 

ال�شلم  ال�شاملة  القت�شادية  الفر�ض  ت�شمن  ل  حني  يف  واحدة: 

لل�رشاع. وقود  الفقر هو  العك�ض �شحيح:  فاإن  وال�شتقرار، 
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يف التخفيف من ق�شاوة ظروف العي�ض والتكيف معها يف اأحد اأكرث املناطق 

�شًحا باملياه وقحاًل يف العامل. )انظر الر�شمني 1 و2(. 

الطلب التناف�سي على املياه 

املياه من اأجل الغذاء

قيودها  الطبيعة  وفر�شت  مم،   250 ال�شنوية  املت�شاقطات  معدل  يتعّد  مل 

على الزراعات البعلية، ف�شّجلت البلدان العربية )ومن بينها بلدان امل�رشق( 

 .
5
اأعلى ن�شبة واردات �شافية من احلبوب )58،7 مليون طن يف العام 2007(

احلرارية  الوحدات  من   50% عن  يزيد  ما  اأن  اإىل  ا  اأي�شً الإ�شارة  وجتدر 

ا.  الغذائية امل�شتهلكة يف العامل العربي م�شتوردة اأي�شً

كان من الطبيعي اأن اأثار العتماد الكبري على الواردات الغذائية واأ�شواق ال�شلع 

الدولية قلًقا حيال الأمن الغذائي الذي يقا�ض ب�شعر العر�ض وتوافره. ويف هذا 

 املتداولة يف التجارة 
6
ال�شياق، ُت�شّدر خم�ض دول كربى %73 من احلبوب

والوليات  الأوروبي،  الحتاد  كندا،  اأ�شرتاليا،  الأرجنتني،  وهي  العاملية 

املتحدة(. بالتايل، يعتمد توافر احلبوب امل�شتوردة ب�شكل كبري على الأحداث 

يف هذه الدول اخلم�ض وعلى عالقات الدول العربية بها وبحلفائها.

ي العام 2008، اأنفق اللبنانيون ما يزيد عن 308 مليون دولر اأمريكي 

( على ال�شهاريج وقوارير املياه. ت�شبب 
2
)%1،3 من الناجت املحلي الإجمايل

%2،2 من  اإيران بتكبيدها تكاليف بلغت  �شوء مرافق ال�رشف ال�شحي يف 

البيئي. وبقي اعتماد �شوريا على  التدهور  الناجت املحلي الإجمايل ب�شبب 

 .80% بلغ  حيث  امل�رشق  منطقة  يف  الأعلى  للحدود  العابرة  املياه  موارد 

م�رشوع  يدر�ض  زال  فما  احلادة،  املياه  ندرة  يف  يتخبط  الذي  الأردن  اأما 

البحر الأحمر – البحر امليت الهائل مع جريانه من البلدان املت�شاطئة. وما 

زال اأمام العراق اإعادة اإعمار البنى التحتية واملوؤ�ش�شات التي تعنى باإمداد 

املياه وال�رشف ال�شحي والري.

الأكرث تطوًرا بف�شل  املياه  اإدارة  تقنيات   جمال 
3
ت�شدرت منطقة امل�رشق

اخلربة التي اكت�شبتها عرب اآلف ال�شنني وبف�شل تاريخها الغني باإبداعات 

اإدارة ندرة املوارد املائية وال�شتثمارات الكبرية يف البنى التحتية. وخري 

مثال على ذلك بناء ال�شدود يف اإيران رغم خطر الزلزل، واإعادة ا�شتخدام 

املياه العادمة املكررة يف الأردن، واإدارة �شبكات الري وال�رشف املعقدة 

يف العراق و�شوريا. 

يف  املياه  ندرة  اإدارة  يف  يتمثل  حتدًيا  تواجه  اليوم  امل�رشق  دول  اأن  اإل 

بيئة تتغري ب�شكل دائم و�رشيع ويف ظل اقت�شادات �شيا�شية متغرية وزيادة 

�شكانية مطردة يف املدن، وتغري مناخي مت�شارع اأّكدت الدرا�شات العلمية 

اأثره الكبري على وفرة املوارد املائية. بالإ�شافة اإىل ذلك، من املتوقع اأن 

، وذلك 
تتقل�ض ح�شة الفرد من املياه اإىل الن�شف مع حلول العام 42050

يف ظل زيادة �شكانية متوقعة من 193 مليون ن�شمة اليوم اإىل حواىل 320 

مليون ن�شمة يف العام 2025. 

ملواجهة  اجلديدة  املبادرات  وتطبيق  املياه  على  التناف�شي  الطلب  ي�شّكل 

�رشحهما  �شيلي  واللذان  ملعاجلتها  ال�شرتاتيجي  والتحرك  املياه  ندرة 

الريادي  بدورها  ت�شطلع  اأن  امل�رشق  لبلدان  تتيح  فر�شًة  لحًقا،  املف�شل 

�شورة رقم 1. ح�شة الفرد ال�شنوية من موارد املياه املتجددة

/ الشرق األوسط 

املياه يف املشرق – إدارة  حتديات 
الشحاح وأولويات خطة عمل 

مستدامة
1
- كلير �أ. كفوري
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�شورة رقم 2. ن�شبة النخفا�ض املتوقع يف جريان املياه، الهيئة احلكومية 

IPCC 20007 ،الدولية املعنية بتغري املناخ

 كلير �أ. كفوري مخت�شة في �لمياه و�ل�شحة �لعامة في منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
1

�أفريقيا في �لبنك �لدولي في و��شنطن.

 تقرير �لإنفاق �لعام لقطاع �لمياه في لبنان، �لبنك �لدولي، 2009
2

 يق�شد بمنطقة �لم�شرق لبنان و�لأردن و�شوريا و�لعر�ق و�إير�ن، وذلك في �شياق عمليات 
3

�لبنك �لدولي.

 �ل�شتفادة �لق�شوى من �لندرة، �لبنك �لدولي، 2007
تح�شين �لأمن �لغذ�ئي في �لبلد�ن �لعربية، �لبنك �لدولي، 42009

 5

 تح�شين �لأمن �لغذ�ئي في �لبلد�ن �لعربية، �لبنك �لدولي، 2009
6

�شورة رقم 3. ن�شبة دعم الأغذية من الناجت القومي الإجمايل )البنك الدويل 2008( 
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دفعت احلاجة اإىل احلد من خماطر الأمن الغذائي ودعم املجتمعات الريفية 

واإدارة النزوح املدين بدول امل�رشق اإىل تغيري �شيا�شاتها املائية والتحّول 

اإىل تركيز الدعم على قطاع الزراعة املروية. فعلى �شبيل املثال، حتتل اإيران 

الأرا�شي املروية وقد  وحدها املركز اخلام�ض عاملًيا من حيث م�شاحات 

.
7
عمدت اإىل تخزين املياه لري م�شاحات اأكرب من الأرا�شي

%83 من املوارد املائية يف هذه  اأكرث من  ت�شتهلك الزراعة املروية اليوم 

جمال  يف  الأدنى  هي  القت�شادية  القطاع  هذا  عائدات  اأن  اإل  املنطقة، 

ا�شتخدام املياه، كما اأنها ت�شاهم بالقليل القليل يف الناجت املحلي الإجمايل. 

جمايل  يف  املياه  ا�شتخدام  عائدات  تبلغ  املثال،  �شبيل  على  الأدرن  يف 

اأ�شعاف  و6  �شعًفا   60 املدين  املحلي  وال�شتخدام  ال�شناعي  ال�شتخدام 

 .
8
عائدات الزراعات املروية على التوايل

بالإ�شافة اإىل ذلك، تعاين البنى التحتية يف الكثري من بلدان امل�رشق ق�شوًرا 

يف الفعالية حيث تتبخر كميات كبرية من املياه املدخلة )زهاء %50( اأو 

تت�رشب من �شبكات النقل و/اأو احلقول. 

الشرق األوسط

الشرق األوسط / 

ولكن على الرغم من ال�شعف التقني واملوؤ�ش�شاتي الذي يعانيه هذا القطاع 

وارتفاع الطلب على اإعادة تخ�شي�ض املياه من امل�شتخدمني يف البلديات 

الزراعة قطاًعا ي�شتوعب عدًدا كبرًيا من  ال�شناعية، تبقى  ويف املوؤ�ش�شات 

العمال يف املناطق الريفية ذات البعد الجتماعي القوي الذي يجعل عملية 

وغري  بطيئة  عملية  ال�شحي  وال�رشف  املياه  واإمداد  الزراعي  الإ�شالح 

موؤكدة على امل�شتوى ال�شيا�شي، ل بل عمليًة حمفوفة باملخاطر. 

اأن الزيادة ال�شكانية والتغري املناخي املحدق �شيقل�شان كمية  ل �شك يف 

الو�شع  مع  التكيف  اإىل  املزارعون  و�شي�شطر  للزراعة،  املتوفرة  املياه 

اجلديد عندما ت�شبح الطبقات ال�شخرية املائية خاوية من املياه مع تعذر 

العتماد على املياه ال�شطحية. اإل اأن البديل موجود، اإذ ميكن النتقال اإىل 

وزيادة  املياه،  اإنتاجية  زيادة  �شيا�شات  خالل  من  جديدة  طرق  اعتماد 

ذات  حما�شيل  اإىل  التحول  وت�شجيع  احلديثة،  الري  نظم  يف  ال�شتثمارات 

قيمة م�شافة كربى وا�شتهالك مائي اأقل، وال�شتثمار يف ا�شتخدام املوارد 

منظمة �لأغذية و�لزر�عة، 2008
 7

 �شيفلر، 1998
موؤ�شر�ت �لتنمية �لعالمية، 82005

 9

املتوافرة من  املوارد  الوعي حول  ن�رش  ناهيك عن  التقليدية،  املائية غري 

اأجل تخطيط مائي اأكرث واقعية واأكرث ا�شتدامة.

املياه من اأجل النا�س

هذه  يف  املت�شاقطات  ت�شهدها  التي  واملكانية  الزمنية  الفوارق  ظل  يف 

املنطقة والعتماد على املياه العابرة للحدود، عمدت معظم دول امل�رشق 

اإىل تطوير �شبكات بنى حتتية كبرية خم�ش�شة لتخزين املياه، ما ي�شاعد 

على احلد من خماطر نقل املياه، و�شمان تاأمينها مع تغري املوا�شم، واحلد 

من خماطر الفي�شانات.

 
ّ
تنت�رش البنى التحتية املخ�ش�شة لل�شحة العامة واإمداد املياه ب�شكل ن�شبي

املياه  موارد  حالًيا  تتوافر  الر�شمية،  البيانات  اإىل  فا�شتناًدا  املنطقة.  يف 

نة ملا ن�شبته %87 من �شكان املنطقة وي�شتفيد من ظروف ال�رشف 
ّ
املح�ش

. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن 
9
نة ثالثة اأرباع اإجمايل عدد ال�شكان

ّ
ال�شحي املح�ش

معدل ا�شتمرار توفر املياه متدٍنّ اإذ ي�شل اإىل ثالث �شاعات يومًيا يف بريوت 

معدلت  ارتفاع  من  الرغم  على  وذلك  املثال،  �شبيل  على  �شيًفا  وعّمان 

التغطية ن�شبًيا. 

على  قيا�ًشا  �شنوات  بع�رش  فمتاأخرة  ال�شحي  ال�رشف  يف  ال�شثمارات  اأما 

املوارد املائية. اأ�شف اإىل ذلك تدين م�شتوى اخلدمة يف املجتمعات الريفية 

اأنحاء العامل،  باملقارنة مع املجتمعات املدنية، كما هو احلال يف معظم 

حيث يبلغ معّدل اإمداد املناطق الريفية باملياه وخدمات ال�رشف ال�شحي  

%77 و%70 على التوايل. 

حت�شني  على  املنطقة  بلدان  من  عدد  رّكز  املا�شية،  القليلة  العقود  خالل 

وال�رشف  املياه  اإمداد  خدمات  نوعية  حت�شني  على  بل  ل  التغطية،  معدل 

معدلت  كارتفاع  م�شاكل  تعاين  املنطقة  مرافق  معظم  اأن  ومع  ال�شحي. 

عن  امل�شوؤولية  م�شتويات  و�شوح  وعدم   ،)42% )مبعدل  املفقودة  املياه 

العمل  طواقم  اقتناء  و�شعوبة  التعرفات،  وانخفا�ض  بالعمليات،  القيام 

املوؤهلة، ف�شاًل عن التدخالت ال�شيا�شية يف �شيا�شات التوظيف ويف نواٍح 

موؤ�ش�شاتية  مناذج  جتربة  اإىل  البلدان  بع�ض  عمدت  العمليات،  من  اأخرى 

�شورة رقم 4. ن�شبة موارد املياه العذبة الإقليمية املخّزنة )البنك الدويل، 2007(

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

»Ñjôµ
dG h á«æJÓ

dG Éc
ÒeCG 

á«Hƒæ
÷G É«°S

BG

∂«Ø«°S
ÉÑdGh

 á«böûdG É«
°SBG

á«Hô¨
dG ÉH

hQhCG

á£°SƒàŸ
G É«°S

BGh ÉHhQhCG

AGôë
°üdG Ü

ƒæL
 É«≤j

ôaCG

GóædR
ƒ«fh

 É«dGÎ
°ShCG

á«dÉª
°ûdG É

cÒeCG

É«≤j
ôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥öûdG

»ŸÉ©dG ∫ qó©ŸG

ناعورة مياه قدمية يف حماة، �شوريا

w
w

w
.is

to
ck

ph
ot

o.
co

m



الفصل الثالث/الرابع 2009
10

خمتلفة مثل عقد الإدارة ملدينة طرابل�ض يف م�شلحة مياه لبنان ال�شمايل 

وعقد  "البناء-الت�شغيل-والنقل" )BOT( الناجح املطّبق حالًيا يف م�رشوع 

ال�شمرة لتنقية املياه العادمة يف الأردن.

اإل اأن حمفزات حت�شني الأداء التنظيمي يف معظم مرافق املنطقة �شعيفة، 

. كما تعتمد غالبية هذه 
10

ما ينعك�ض �شعًفا ن�شبًيا يف اخلدمات املتوفرة

املرافق على الدعم احلكومي املبا�رش اأو غري املبا�رش لتمويل ال�شتثمارات 

من  ال�شيولة  �شّخ  على  القدرة  عدم  يف  ال�شبب  اأما  وال�شيانة.  والعمليات 

قطاع خدمات املياه فيكمن يف تلكوؤ امل�شوؤولني يف زيادة تعرفات املياه، 

ما يحد من جودة خدمات املرافق املائية وفعاليتها من حيث التكلفة.

املياه من اأجل البيئة 

ت�شبب النق�ض يف البنى التحتية املخ�ش�شة لل�رشف ال�شحي والهادفة اإىل 

جمع املياه العادمة وتنقيتها يف بلدان عدة من املنطقة بتلوث املياه ال�شطحية 

واجلوفية، ناهيك عن اآثاره ال�شلبية على البيئة وال�رشف ال�شحي. ففي لبنان 

مثاًل، بلغت كلفة التدهور البيئي على الناجت املحلي الإجمايل يف العام 2000 

ما بني 2،8 % و%4 ، اأي مبعّدل %3،4. ويعّد هذا الرقم مرتفًعا اإذ يفوق الأرقام 

 .
11

امل�شجلة يف البلدان ذات املداخيل املرتفعة ب�شعف ون�شف ال�شعف

ميكن ب�شكل عام تلخي�ض اأهم اأ�شباب التدهور البيئي يف: )اأ( نق�ض مرافق 

اآثار  ج�شامة  )ب(  النظافة؛  كفاية  وعدم  الآمنة  ال�شحي  وال�رشف  املياه 

تلوث الهواء ال�شلبية على ال�شحة؛ )ج( اخل�شائر يف الإنتاجية املرتافقة مع 

تدهور الرتبة؛ واأخرًيا )د( التدهور البيئي الكبري يف املناطق ال�شاحلية.

املياه للجميع

ت�شتهر املياه يف منطقة امل�رشق اأكرث ما ت�شتهر بكونها �شبًبا للتوتر يف م�شاألة 

النزاع على احلقوق املائية للدول املت�شاطئة. وتعتمد معظم دول امل�رشق، 

ما عدا لبنان واإيران، اعتماًدا كبرًيا على م�شادر املياه ال�شطحية واجلوفية 

عالقة  على  اأمثلة  اأدناه   1 اجلدول  ويتم�شن  املجاورة.  البلدان  من  النابعة 

�شوريا والعراق احل�شا�شة برتكيا يف م�شاألة مياه دجلة والفرات بالإ�شافة اإىل 

ا�شرتاك الأردن واململكة العربية ال�شعودية يف مياه م�رشوع دي�شة.

/ الشرق األوسط 

�شورة رقم 5. كلفة التدهور البيئي
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 �ل�شتفادة �لق�شوى من �لندرة، �لبنك �لدولي، 2007
10

 كلفة �لتدهور �لبيئي، نموذج لبنان وتون�س، �لبنك �لدولي، 2004
11

ف �لمياه غير �لم�شجلة باأنها �إجمالي ن�شبة �لمياه �لمنتجة �لتي تهدر في 
ّ

   تعر
12

�ل�شبكات نتيجة �لت�شرب �أو �لتي ل تر�شل فو�تيرها �إلى �لم�شتهلك �لنهائي. 

 يعادل معدل �لهدر �لمرتفع �لبالغ 400 م3 كمية �لمياه �لتي ي�شتخدمها في �ليوم 
13

ا )�إذ� �عتبرنا �أن ��شتهالك �لفرد �ليومي 120 لتًر�( 3330 �شخ�شً

اجلدول 1. اتفاقيات ال�شفاف يف امل�رشق )حدادين، 2008(

النتيجة  البلدان املعنّية امل�شاألة  النزاع 

ال اتفاقية �شوريا والعراق 

وتركيا

الري يف �شوريا  نهر دجلة 

ال اتفاقية اإيران والعراق احلدود  �شط العرب 

م�شاركة املياه 42: 58  �شوريا والعراق  الري واال�شتخدام 

املدين وال�شناعي

نهر الفرات 

لبنان )80 مليون م3(، 

�شوريا )430 مليون 

م3(، الري يف تركيا

�شوريا ولبنان وتركيا  الري نهر االأردن 

�شوريا )اجلريان من 

الينابيع ذات ارتفاع 

يزيد عن 250 م( 

االأردن )�شد املّقارن 

يوّلد %70 من الطاقة 

املخ�ش�شة ل�شوريا(

االأردن و�شوريا الري واال�شتخدام 

املدين وال�شناعي

نهر العا�شي

مبادرات من اأجل التحرك 

اأن  تطرح التو�شيات الآتية حتركات �رشيعة وحمددة ميكن لبلدان امل�رشق 

تتخذها لت�رشيع عملية التكّيف مع م�شاكل املياه والتخفيف من حّدة ندرتها 

يف امل�شتقبل، وذلك يف ظل الطلب التناف�شي على املياه والذي �شبق �رشحه.

•حت�سني املوارد املائية املتوافرة 	
 يف مدن منطقة 

12
كما ذكر �شابًقا، تبلغ ن�شبة املياه غري امل�شجلة

امل�رشق %40. هذا يعني مثاًل اأن مقابل 1000 م3 من املياه املكررة 

واملوزعة عرب �شبكات اإمداد املياه لال�شتهالك، فاإن 400 م3 اإّما )اأ( 

 و/اأو )ب( ل تر�شل فواتريه اإىل امل�شتهلك. 
13

يت�رشب خارج ال�شبكة

على غرار ذلك، يتوقع اأن ت�شل ن�شبة هدر املياه يف الري اإىل 50% 

بفعل عدم الفعالية والتبخر. 

بحرية �ليمونة، �شهل �لبقاع، لبنان

املياه يف املشرق
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 يتمثل �لتنظيم في �شمان تقّيد مقدمي خدمات �لمياه بالقو�نين �لمعمول بها 
16

و�لمتعلقة بالتعرفات �أو معايير �لنوعية، وتكييف هذه �لقو�نين من �أجل �لتعامل مع 

�لأحد�ث غير �لمتوقعة. يتلخ�س �لهدف من �لت�شريعات في تاأمين تلك �لخدمات ب�شورة 

فعالة ومن�شفة وم�شتد�مة، مع �لأخذ بعين �لعتبار �لأولويات �لجتماعية �لتي يحددها 

و��شعو �ل�شيا�شات )على �لم�شتويين �لقومي و�لحكومي �لمحلي(. 

 كفوري و�لفريق، �إعادة ��شتخد�م �لمياه في منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، 2008
17

 تن�س �لمعايير �لدولية على وجوب توفر 3 موظفين لكل 1000 تو�شيل
14

 �أخذ �لفقر�ء بعين �لعتبار في م�شاألة تنظيم �لمياه، �لبنك �لدولي، 2006
15

يف  اإن  ا�شتخدامها  وطرق  املياه  على  الطلب  اإدارة  تعترب  بالتايل، 

اخلدمات املدنية اأو يف الزراعة اخلطوة الأوىل يف تر�شيد ال�شتخدام 

توزيع  يف  والإن�شاف  الفعالية  وزيادة  الهدر،  وخف�ض  واإدارته، 

اأدوات  جمموعة  خالل  من  ذلك  حتقيق  وميكن  املحدودة.  املوارد 

فنية واقت�شادية وقانونية وموؤ�ش�شاتية. 

اإدارة الطلب املدين 

تعزيز  اإىل  ت�شعى  اأن  امل�رشق  بلدان  على  يتعني  بدء،  ذي  بادئ 

اأجل ت�شغيل  قدرة املرافق املائية من الناحية املالية والفنية من 

مرافق تنقية املياه ومرافق املياه العادمة و�شيانتها ب�شكل فعال. 

لتحقيق ذلك ل بد من �شمان عمل هذه املرافق يف بيئة تتيح لها: )اأ( 

ا�شتعادة تكاليف الت�شغيل وال�شيانة من خالل فر�ض ما يكفي من 

التعرفات، )ب( ا�شتخدام اأعداد كافية من املوظفني ذوي املوؤهالت 

، )ج( خف�ض اخل�شائر املالية والفنية عرب تركيب عدادات 
14

الفنية

القطاع  مع  التعاقد  )د(  الت�رشب،  اأماكن  وت�شليح  املياه  وجمع 

امل�شاعدة  مثل  اأدوات  با�شتخدام  احلاجة  ت�شتدعي  عندما  اخلا�ض 

 )Output-based aid – انظر اجلدول 1( 
15

القائمة على املخرجات

لتحفيز حت�شني اخلدمات املتوافرة للمناطق املدنية والريفية. 

اإدارة الطلب على مياه الري

يف موازاة ذلك، ل بّد لبلدان امل�رشق اأن تطّبق اخلطوات الآتية التي 

تعد من الأولويات اإذا ما توخت اإدارة الطلب على مياه الري:

•تطبيق �شيا�شات ت�شعري املياه التي تعك�ض ندرة مياه الري. 	
•اإن�شاء اأ�شواق املياه لتخ�شي�ض املياه ب�شكل فعال.     	

رة للمياه مبا فيها نظم الري بالتنقيط  •ت�شجيع التكنولوجيا املوِفّ 	
والري الرذاذي.

الأقل  وتلك  العالية  القيمة  ذات  املحا�شيل  اإىل  التحّول  •ترويج  	
حاجة اإىل املياه.

•ت�شجيع اإن�شاء جمعيات م�شتخدمي املياه.  	

الناحيتني  من  امل�رشق،  لبلدان  ميكن  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 

الأدوار  على  الطالع  من  ت�شتفيد  اأن  واملوؤ�ش�شاتية،  الت�رشيعية 

حتى  زالت  ما  والتي  املياه،  تنظيم  لأطر  املختلفة  والوظائف 

.
16

يومنا هذا حمدودة يف املنطقة

•ال�ستثمار يف موارد مائية جديدة  	
من  الرغم  على  ال�رشف  ومياه  املكررة  املياه  ا�شتخدام  اإعادة 

الفوائد التي قد تعود على هذه املنطقة امل�شّنفة من اأكرث املناطق 

�شًحا يف العامل، فاإن عملية اإعادة ا�شتخدام املياه العادمة املكررة 

يف بلدان امل�رشق بطيئة وغري متكافئة. اأما الأ�شباب فهي: )اأ( عدم 

ال�شتخدام وفوائدها،  اإعادة  لتكاليف  التحليل القت�شادي  كفاية 

اجلدول 1: مرافق املياه واملساعدة القائمة على اخملرجات
اخلارجي  التمويل  طرق  لتغيري  ناجحة  و�شيلة  املخرجات  على  القائمة  امل�شاعدة 

القائمة على املخرجات تقدمي  ملقدمي اخلدمات يف قطاع املياه. تت�شمن امل�شاعدة 

الدعم للمخرجات التي يو�شلها مقدم اخلدمات بدًل من تقدمي الدعم للمدخالت ب�شكل 

مبا�رش. وتتلخ�ض فوائد هذه الطريقة يف تقدمي حوافز اأكرب ملقدم اخلدمات كي يوؤمن 

خدمته ب�شكل اأف�شل. ف�شاًل عن ذلك، تتيح هذه الطريقة ت�شجيع القطاع اخلا�ض على 

التمويل املبا�رش، ما يعد مفيًدا يف حال وجود قيود على التمويل العام.

ميكن تطبيق و�شائل امل�شاعدة القائمة على املخرجات بطرق خمتلفة، منها توفري الدعم 

للتو�شيالت اجلديدة )تو�شيع م�شاحة التغطية( اأو توفري دعم قائم على ال�شتهالك لردم 

القائم  الدعم  اأن  ذكره  واجلدير  الجتماعية.  والتعرفات  التكاليف  ا�شرتداد  بني  الهوة 

اأو مرافق ال�رشف ال�شحي هو الأكرث  على املخرجات املقدم ل�شبكات املياه اجلديدة 

ا�شتخداًما، اإذ اعُتمد يف الباراغواي وكمبوديا وتتم جتربته حالًيا يف املغرب.

�شاللت كابدو�ل يف �إقليم غول�شتان، �شمال �إير�ن

م�رشوع �لري يف �ليمونة، �شهل �لبقاع، لبنان
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ونقلها،  العادمة  املياه  تنقية  تكاليف  يف  الن�شبي  الرتفاع  )ب( 

بال�شكل  ندرتها  قيمة  يعك�ض  ل  ب�شكل  الري  مياه  ت�شعري  )ج( 

طلب  على  توؤثر  التي  والجتماعية  التقنية  امل�شائل  )د(  الكايف، 

املياه، )ه( �شعوبة اإيجاد احلوافز املالية من اأجل اإعادة ا�شتخدام 

.
17

فعالة واآمنة للمياه

ال�رشف  ومياه  املكررة  العادمة  املياه  ا�شتخدام  اإعادة  ت�شكل 

منطقة  يف  مائي  توازن  اإيجاد  يف  اأ�شا�شًيا  عن�رًشا  الزراعية 

ال�رشف  مياه  دفق  من  احلد  ال�شتخدام  اإعادة  تتيح  اإذ  امل�رشق، 

غني  بديل  مورد  خلق  نف�شه  الوقت  ويف  كلًيا  منها  التخل�ض  اأو 

باملواد املغذية. بالتايل، يتيح ذلك ب�شكل غري مبا�رش حفظ موارد 

املياه العذبة لأغرا�ض اأكرث اإفادة مثل توفري مياه ال�شفة وتاأخري 

التخزين،  اأعلى )خمططات  اإىل و�شائل قد تكون ذات كلفة  اللجوء 

اأو التحلية(. النقل، 

التغذية ال�سطناعية للمياه اجلوفية 

"جديدة"  مياه  م�شدر  اجلوفية  للمياه  ال�شطناعية  التغذية  لي�شت 

بحد ذاتها، اإل اأن هذه التغذية اأو تقنية التخزين يف الطبقة ال�شخرية 

ميكن  الكلفة  حيث  من  فعالة  تقنية   )X )الر�شم  وال�شرتداد  املائية 

ا�شرتدادها  واإعادة  الأر�ض  جوف  يف  املياه  تخزين  خاللها  من 

إعادة  عن  الناجمة  واملغذيات  املياه  فوائد  احتساب  اجلدول2: 
و   2006 العاملية  الصحة  )منظمة  الزارعة  يف  املياه  استخدام 

)1992 Pescod
على �شبيل املثال، تنتج مدينة عدد �شكانها 500000 ن�شمة وا�شتهالكها من املياه 200 

لرت يف اليوم لل�شخ�ض الواحد، كميًة من املياه العادمة ت�شل اإىل حوىل 85000 م3 يومًيا، 

حيث تبلغ ن�شبة تدفق املياه اإىل نظام ال�رشف العام 85%.

الري املنظم بحذر ومبعدل �شنوي  العادمة املكررة يف  ا�شُتخدمت تدفقات املياه  فاإذا 

يبلغ 5000 م3/هكتار، ميكن بذلك تاأمني مياه لري م�شاحة 6000 هكتار.

التدفقات كاأ�شمدة. فن�شب املواد  ا�شتخدام  اأهمية  اإىل فوائد املياه القت�شادية  ي�شاف 

املغذية يف املياه العادمة املكررة بح�شب طرق تكرير تقليدية ملياه ال�رشف: 

النرتوجني: 50 ملغ/ل

الفو�سفور: 10 ملغ/ ل

البوتا�سيوم: 150 كلغ/هكتار �سنوًيا 

واإذا فر�شنا اأن معدل التطبيق ال�شنوي يبلغ 5000 م3/هكتار فاإن ن�شب املواد الغذائية 

يف املياه �شتكون على ال�شكل الآتي: 

النرتوجني: 250 كلغ/هكتار �سنويًا 

الفو�سفور: 50 كلغ/ هكتار �سنوًيا 

البوتا�سيوم: 150 كلغ/هكتار �سنوًيا 

اإًذا، ت�شتطيع التدفقات اأن توؤمن كل ما يحتاجه اإنتاج املح�شول الزراعي من النرتوجني 

والفو�شفور والبوتا�شيوم.

وا�شتخدامها يف مراحل اجلفاف الالحقة. بالإ�شافة اإىل ذلك، ت�شاهم 

التغذية ال�شطناعية للمياه اجلوفية يف توفري التكاليف باملقارنة 

على  العتماد  من  احلد  تتيح  كما  للمياه،  ال�شطحي  التخزين  مع 

خزانات املياه ال�شطحية املكلفة والقابلة للعطب. وجتدر الإ�شارة اإىل 

اأن هذه التقنية طبقت بنجاح يف الإمارات العربية املتحدة وميكن 

اعتبارها م�شدًرا جديًدا ي�شاف اإىل م�شادر املياه.

•اتخاذ القرارات بناًء على البيانات ال�سحيحة 	
املتعلقة  امل�شائل  الدقيقة حول خمتلف  املعلومات  تاأمني  يزال  ل 

باإدارة املياه يف منطقة امل�رشق ي�شكل حتدًيا نظًرا لتكاليف جمع 

البيانات والتحليل وعدم توافر نظم اإدارة البيانات الدقيقة. بالتايل 

البيانات  جلمع  قوية  ممار�شات  اعتماد  من  امل�رشق  لبلدان  بد  ل 

واإدارتها، وذلك ل�شمان اتخاذ القرارات املتعلقة باإدارة املياه يف 

املائي  الو�شع  حقيقة  تعك�ض  معطيات  على  بناًء  كان  قطاع  اأي 

وا�شتناًدا اإىل توقعات علمية �شليمة. 

 18
الإقليمية املوؤ�ش�شات  تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  اإىل  بالإ�شافة 

جتدر  املياه،  وبيانات  الوثائق  جمع  بهدف  الأكادميية  واملراكز 

الوطنية  والإدارة  امل�رشق  بلدان  بني  القائم  التعاون  اإىل  الإ�شارة 

اأجل تطوير  الدويل من  والبنك  )نا�شا(  الف�شائية والف�شاء  للمالحة 

برجميات اإدارة املياه اخلا�شة باملنطقة العربية مع حلول خريف 

2010. و�شُت�شتخدم بيانات النا�شا عرب الأقمار ال�شطناعية والأر�شاد 
ال�شطحية واأحوال الطق�ض املتوافرة لعموم النا�ض من اأجل:

•حت�شني قدرة مديري املياه على ر�شد التغريات يف توافر املياه،  	
ودفق  الأر�ض،  جوف  ويف  ال�شطح  على  املياه  تخزين  فيها  مبا 

الأنهر وتغريات ا�شتخدام الأرا�شي ذات ال�شلة )النباتات، والأرا�شي 

املح�شودة( وذلك ب�شكل رجعي اأو يف الوقت الراهن. 

ع الآثار املائية الإقليمية ل�شيناريوهات  •توفري اأداة من �شاأنها توُقّ 	
التغري املناخي.

•توفري منرب للتعاون وت�شارك البيانات بني البلدان. وقد تت�شمن  	
ق 

ّ
من�ش ب�شكل  للحدود  العابرة  املياه  اإدارة  املعنية  التطبيقات 

وتقدير معدلت التغذية للطبقات ال�شخرية املائية امل�شرتكة التي 

ا يف ال�شرتاكات، وحت�شني طرق التعامل مع اجلفاف  تعاين فائ�شً

والفي�شانات على م�شتوى املنطقة. 

تعد النتائج فريدة اإذ ت�شتخدم جمموعة بيانات ماأخوذة من الأقمار 

توازن  تقديرات  اإىل  الو�شول  بهدف  مبدئي  ب�شكل  ال�شطناعية 

املياه. وهي ل تعتمد على البيانات املاأخوذة من الأر�ض وبالتايل 

اجلغرافية  واملعوقات  والفنية  الإن�شانية  املوارد  لقيود  تخ�شع  ل 

واحلدود ال�شيا�شية.

 �بما فيها، على �شبيل �لتعد�د ل �لح�شر، �لمركز �لدولي للبحوث �لزر�عية في �لمناطق 
18

�لجافة )ICARDA( في حلب، �شوريا، و�لمركز �لعربي لدر��شات �لمناطق �لجافة 

و�لأر��شي �لقاحلة )ASCAD( في دم�شق، �شوريا و�لجامعة �لأميركية في بيروت، لبنان. 

املياه يف املشرق
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•تعزيز قدرات مديري املياه  	
اأ�شحاب امل�شالح،  اإدماج خمتلف  اإدارة املياه  النجاح يف  يتطلب 

والإعالم  املدين  واملجتمع  الفقرية  الأحياء  و�شكان  املزارعني  من 

والقت�شاديني  واملخططني  املدنية  اخلدمة  موظفي  اإىل  وال�شا�شة 

يجادلوا  اأن  الأ�شا�شيني  امل�شالح  لأ�شحاب  بد  ول  واملهند�شني. 

نظرة  اإىل  يتو�شلوا  واأن  املمار�شة،  ت�شوب  التي  الثغرة  ويناق�شوا 

تقييمية موحدة ملا يحتاجه املنتوج املائي من ا�شتدامة على الأمد 

واملالية  الن�شانية  النواحي  تقدير  الإجماع  هذا  ويتطلب  الطويل. 

اأ�شحاب  اإ�رشاك  خالل  من  املياه  لإدارة  والتكنولوجية  والبيئية 

امل�شالح ب�شكل منهجي يف التوعية حول اإدارة املياه.

www. وبناًء عليه، اأ�ش�شت البلدان العربية الأكادميية العربية للمياه

awacademy.ae  يف اأبو ظبي �شنة 2008 من اأجل تنظيم الفعاليات 
"مديري املياه" و مندوبي املياه  التعليمية وخلق جيل جديد من 

على اختالف �شلوكياتهم وال�رشائح املجتمعية التي حتدروا منها. 

دبلوما�شية  حول  تدريبية  دورات  ال�شنة  هذه  الغر�ض  لهذا  وتقام 

واإدارة  العادمة  املياه  ا�شتخدام  واإعادة  املياه  وحوكمة  املياه 

مرافق املياه. بالتايل، فاإن اإ�رشاك مديري املياه من خمتلف بلدان 

امل�رشق من �شاأنه تكوين نظرة تقييمية موحدة للمخاطر املحدقة.

خامتة 

اأن تدير مياهها باإن�شاف وفعالية.  ا�شتطاعت بلدان امل�رشق يف املا�شي 

و�شحيح اأن حتديات اليوم متتد على رقعة اأو�شع وتت�شم بديناميكية اأ�رشع، 

ردم  فاإن  لذا،  للم�شتقبل.  اأماًل  متنحنا  ناجحة  مناذج  عدة  ن�شهد  اأننا  اإل 

الثغرات والنتقال من املقاربة التجارية اإىل فهم املياه بنظرة خمتلفة من 

�شاأنه ر�شم واقع مائي جديد وواعد لي�ض يف منطقة امل�رشق فح�شب، بل يف 

ا. املناطق الأخرى اأي�شً

تقنيات قدمية للري و�ل�رشب يف �إقليم �ملثنى �لعر�ق

ح
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ف
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�ش

ق
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الأول من �سنة  الن�سف  القطاع املايل يف لبنان منوا خالل  جل 

2009، بالرغم من حدة الأزمة املالية العاملية. فقد حتقق ارتفاع كبري 
يف الودائع والحتياطيات من العمالت الأجنبية، كما ازداد العر�ض النقدي 

الإجمايل(  املحلي  الناجت  من  باملئة   19( اأمريكي  دولر  مليار   6.0 مببلغ 

4.2 مليار دولر خالل الف�شل  خالل الن�شف الأول من ال�شنة، ومنه مبلغ 

نتيجة  ارتفاعه،  املركزي  للم�رشف  الإجمايل  الحتياطي  وتابع  الثاين. 

نحو  الدولر  من  املودعني  وحتول  اخلارج  من  الوافدة  ال�شخمة  املبالغ 

تراجعت  الفائدة. وهكذا  الفرق بني معدلت  اإت�شاع  بف�شل  املحلية  العملة 

ن�شبة دولرة الودائع حتى 67 باملئة يف نهاية حزيران/يونيو 2009، مقابل 

وبلغ   .2007 �شنة  نهاية  يف  باملئة  و77   2008 �شنة  نهاية  يف  باملئة   70
الحتياطي الإجمايل 20.6 مليار دولر اأمريكي يف الن�شف الول من �شنة 

2008. وبقي الإقرا�ض  بـ17.1 مليار دولر يف نهاية �شنة  2009، مقارنة 
اإىل القطاع اخلا�ض قويا خالل الن�شف الول من �شنة 2009.

كان لتباطوؤ الن�شاط يف القت�شاد العاملي اأثر خفيف حتى الآن يف القت�شاد 

اللبناين. وقد قام م�رشف لبنان موؤخرا برفع توقعات ن�شبة النمو احلقيقي 

باملئة،   3 من  بدل  باملئة   6 اإىل   ،2009 ل�شنة  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

كما توقعت �شابقا وزارة املال. وهذا التح�شن يعرّب عن حركة قوية م�شتمرة 

يف الر�شاميل الوافدة ويف ال�شتثمار اخلا�ض املحلي. كذلك فاإن املتغريات 

مليزان  اجلاري  احل�شاب  وعجز  الت�شخم  معدل  ومنها  الكلية،  القت�شادية 

املدفوعات اخلارجية، هي يف اجتاه التح�شن لأ�شباب اأهمها تدين اأ�شعار النفط 

الغذائية، وانخفا�ض قيمة امل�شتوردات، وهو انخفا�ض اقرتن بنمو  واملواد 

اأبطاأ ن�شبيا، اأي 6 باملئة خالل �شنة 2009 مقابل 8.5 باملئة يف �شنة 2008.

اإمكانية  اأن  كما  اخلارجية،  لل�شدمات  معر�شا  لبنان  يبقى  ذلك،  ومع 

احل�شاب  يف  العجز  بلغ  فقد  حمدودة.  تبقى  العامة  علىاملالية  الإعتماد 

باملئة   20 مبعدل  قيا�شيا  اخلارجيةرقما  املدفوعات  مليزان  اجلاري 

�شنة  بقاوؤه مرتفعا يف  ويتوقع   ،2008 ل�شنة  الإجمايل  املحلي  الناجت  من 

2009، اإمنا على م�شتوى اأقل ن�شبيا، اأي 10 باملئة. ويتوقع اأي�شا اأن يبقى 
عجز املالية العامة مرتفعا يف ، مما يبقي الدين العام مرتفعا)بلغ الدين 

2008(، علما باأن  160 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل يف �شنة  العام 

مدفوعات الفائدة على هذا الدين ت�شتهلك 50 باملئة من اإيرادات احلكومة. 

تطورات القطاع احلقيقي

وقد   ،2009 �شنة  من  الأول  الن�شف  يف  متينا  اللبناين  القت�شاد  اأداء  كان 

اأ�شهم يف ذلك وجود طلب قوي على اخلدمات، وارتفاع كبري يف الر�شاميل 

عن  يعرب  الذي  لبنان،  مل�رشف  العام  القت�شادي  املوؤ�رش  وارتفع  الوافدة. 

جممل الن�شاط القت�شادي، بن�شبة 13.8 باملئة يف الن�شف الأول من ال�شنة 

اأ�شا�ض �شنوي، مقابل ارتفاع بن�شبة 8.8 باملئة يف الن�شف الأول من  على 

�شنة 2008 )راجع الر�شم البياين رقم1(. وا�شتمر ت�شدير اخلدمات على وترية 

الدويل بن�شبة  اإىل لبنان عرب مطار بريوت  القادمني  ارتفع عدد  قوية، كما 

اأ�شا�ض �شنوي. وا�شتمر  2009 على  �شنة  الأول من  الن�شف  32.6 باملئة يف 
ال�شتثمار يف القطاع العقاري على وترية قوية، اإذ ارتفعت ت�شليمات الإ�شمنت 

املتوقع  من  اأنه  واخلال�شة  امل�شتعر�شة.  الفرتة  خالل  باملئة   19.8 بن�شبة 

بقاء الن�شاط القت�شادي على م�شتوى مرتفع خالل �شنة 2009، علما باأن 

توقعات م�رشف لبنان الأخرية ت�شري اإىل اأنه من املتوقع اأن يبلغ معدل منو 

الناجت املحلي الإجمايل 6، وحتى 7 باملئة يف �شنة 2009، بدل من معدل 3 

باملئة كما كان متوقعا يف مطلع ال�شنة. وعلى عك�ض �شنة 2008، ل يرتكز 

/ لبنان 

ن لبنا
االقتصاد اللبناين يحافظ على أدائه 

املتني رغم األزمة العاملية 
1
- �شبنم �آكايا 

النمو يف �شنة 2009 على ت�شخم مفرط يف الن�شاط العقاري. فقد انخف�شت 

ر�شوم الت�شجيل العقاري بن�شبة 3.4 باملئة يف الن�شف الأول من �شنة 2009، 

باملقارنة مع منو �شديد بلغ 70.3 باملئة يف الن�شف الأول من �شنة 2008.

الأ�شعار  هبوط  ب�شبب  ال�شنة  من  الأول  الن�شف  خالل  الت�شخم  تباطاأ  لقد 

بالرقم  يقا�ض  كما  الت�شخم،  معدل  ارتفع  �شنوي،  اأ�شا�ض  وعلى  العاملية. 

القيا�شي لأ�شعار ال�شتهالك، بن�شبة 2.9 باملئة يف الن�شف الأول من 2009. 

وكان تراجع الأ�شعار بارزا، على وجه اخل�شو�ض، يف فرتة ني�شان/ابريل–

القيا�شي لأ�شعار ال�شتهالك  الرقم  الو�شطي يف  اإذ بلغ الرتفاع  اأيار/مايو، 

على اأ�شا�ض �شنوي بن�شبة 1.9 باملئة فقط. ومنذ ذلك احلني، ا�شتاأنف الت�شخم 

ن�شاط  ازدهار  3.3 باملئة يف حزيران/يونيو، وذلك مع  بلغ  ارتفاعه حتى 

القطاع ال�شياحي. وبنوع خا�ض، يعرب التباطوؤ يف ارتفاع املوؤ�رش القيا�شي 

لأ�شعار ال�شتهالك خالل الفرتة امل�شتعر�شة عن هبوط يف الأ�شعار العاملية 

للنفط واملواد الغذائية. فالت�شخم الناجت عن ال�شترياد له اأثر كبري يف الرقم 

40 باملئة  ال�شلع متثل حواىل  القيا�شي لأ�شعار ال�شتهالك، لأن م�شتوردات 

اأ�شعار ال�شلع  من ال�شتهالك والإ�شتثمار املحليني. وت�شري التقديرات اإىل اأن 

 ،2009 �شنة  من  الأول  الن�شف  يف  باملئة   18.4 بن�شبة  هبطت  امل�شتوردة 

املوؤ�رش  اأن  املالحظة  من  بد  ول   .2008 �شنة  من  الأول  بالن�شف  مقارنة 

القيا�شي لأ�شعار ال�شتهالك ل يعرب مبا�رشة عن اجتاهات الأ�شعار يف القطاع 

العقاري، التي بقيت م�شتقرة خالل الفرتة امل�شتعر�شة ب�شبب ا�شتمرار حركة 

الر�شاميل الوافدة وبقاء الطلب على م�شتوى مرتفع يف القطاع.

تطورات املالية العامة

�شجل ر�شيد املالية العامة تراجعا ب�شيطا يف الن�شف الأول من �شنة 2009. 

فقد ارتفع عجز املالية العامة )مبا يف ذلك املنح( حتى 1.56 مليار دولر 

يف الأ�شهر ال�شتة الأوىل من ال�شنة، مقابل 1.32 مليار يف الفرتة ذاتها من 

2(. وب�شكل مماثل، هبط الفائ�ض  ال�شنة ال�شابقة )راجع الر�شم البياين رقم 

الأويل حتى 389 مليون دولر يف الفرتة امل�شتعر�شة، مقابل فائ�ض قدره 

الأرقام  هذه  وتاأتي   .2008 �شنة  من  ذاتها  الفرتة  يف  دولر  مليون   429
 باملقارنة مع 17.3 باملئة 

2
كنتيجة لزيادة  يف الإنفاق بن�شبة 21.9 باملئة

مع  باملقارنة  باملئة   23.4 بن�شبة  الإيرادات  يف  ولزيادة   ،2008 �شنة  يف 

التحويالت  )اأ(  النفقات:  ارتفاع  دوافع  ومن   .2008 ل�شنة  باملئة   15.6

 بما في ذلك �لإنفاق من �لقرو�س �لخارجية على م�شاريع �ل�شتثمار.
2 

 خبير متقدم في منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا.
1 

�شورة رقم 1. موؤ�رش الأداء الإقت�شادي

240
233
225
218
210
203
195
188
180
173
165

امل�شدر: م�رشف لبنان



الفصل الثالث/الرابع 2009
15

لبنان

لبنان / 

 27.2 بن�شبة  �شنوي  اأ�شا�ض  على  ازدادت  التي  لبنان،  كهرباء  موؤ�ش�شة  اإىل 

اأ�شعار النفط العاملية، علما باأن اأثر هذا الهبوط  باملئة بالرغم من هبوط 

مل يظهر اإل خالل �شهر ني�شان/ابريل 2009، لأن احلكومة تدفع عقود النفط 

بتاأخري يبلغ �شتة اأ�شهر؛ )ب( ارتفاع النفقات الأولية )با�شتثناء التحويالت 

اإىل موؤ�ش�شة كهرباء لبنان(، التي ازدادت بن�شبة 28.3 باملئة، وهو ارتفاع 

ناجم، اإىل حد كبري، عن ارتفاع الرواتب والأجور )مبفعول رجعي اعتبارا 

اعتمدها  الأجور  اأخرى غري  منافع  ف�شال عن   ،)2008 اأيار/مايو  اأول  من 

القطاع العام للتعوي�ض عن اأثر معدلت الت�شخم العالية خالل �شنة 32008. 

ويف جانب الإيرادات، كانت الر�شوم اجلمركية وال�رشائب غري املبا�رشة اأهم 

عوامل الرتفاع، اإذ ت�شاعفت يف الن�شف الأول من �شنة 2009 على اأ�شا�ض 

ال�رشيبة  ح�شيلة  ارتفعت  البنزين،  اأ�شعار  على  ال�شقف  اإلغاء  ومع  �شنوي. 

الن�شف الأول من �شنة  300 مليون دولر يف  اأكرث من  على البرتول حتى 

2009، مقابل 3.3 مليون دولر يف الفرتة ذاتها من �شنة 2008.

اإرتفع الدين العام خالل الفرتة امل�شتعر�شة ب�شكل حمدود ن�شبيا. فقد ارتفع 

 2009 �شنة  من  الأول  الن�شف  يف  دولر  مليون   289 مببلغ  العام  الدين 

وبلغ جمموعه 47.29 مليار دولر، مقابل 47 مليار يف نهاية �شنة 2008 

 .)2008 ل�شنة  املقدر  الإجمايل  الناجت املحلي  160 باملئة من  )اأي حواىل 

وهذا يعرب عن قرار احلكومة بتلبية جزء من احتياجات التمويل عن طريق 

ا�شتخدام ودائع القطاع العام، التي انخف�شت مبقدار 1.2 مليار دولر خالل 

املمتدة  الفرتة  خالل  تغري  دون  الدين  تركيب  وبقي  امل�شتعر�شة.  الفرتة 

من نهاية �شنة 2008 حتى نهاية حزيرن/يونيو 2009، اي 55 باملئة من 

جمموع الدين حمرر باللرية اللبنانية و45 باملئة من املجموع حمرر بالنقد 

الأجنبي. وقد ارتفع معدل الفائدة الو�شطي على الدين املحرر بالنقد الأجنبي 

حتى 7.36 باملئة يف نهاية حزيران/يونيو 2009، مقابل 7.21 باملئة يف 

الدين  على  الو�شطي  الفائدة  معدل  يف  الرتفاع  وهذا   .2008 �شنة  نهاية 

املحرر بالنقد الأجنبي يعود اإىل اأن �شندات دين بقيمة 1.9 مليار دولر قد 

مت اإبدالها قبل ال�شتحقاق ب�شندات يوروبوند جديدة حتمل معدلت فائدة 

اأعلى، وذلك  يف مطلع �شنة 42009 وكانت املدفوعات املت�شلة بالتزامات 

موؤمتر باري�ض3- اأبطاأ من املتوقع. وقد مت حتى الآن تخ�شي�ض حواىل 72 

 5.6 اأي فقط  7.5 مليار دولر،  البالغ  باملئة من جمموع هذه اللتزامات، 

6
، علما باأن املدفوعات الفعلية بلغت 3.2 مليار فح�شب.

5
مليار

احل�سابات اخلارجية

لبنان  ح�شابات  يف  اإيجابي  اأثر  لل�شلع  العاملية  الأ�شعار  لهبوط  كان 

بن�شبة  �شنوي،  اأ�شا�ض  على  ال�شلع،  جتارة  يف  العجز  ارتفع  فقد  اخلارجية. 

يف  باملئة   34 مقابل   ،2009 �شنة  من  الأول  الن�شف  يف  فقط  باملئة   8.8
الفرتة ذاتها من ال�شنة ال�شابقة. ويعرب هذا التح�شن عن تباطوؤ يف ال�شترياد، 

الذي ارتفع بن�شبة 7.0 باملئة يف الن�شف الأول من �شنة 2009 على اأ�شا�ض 

�شنوي، مقابل 34 باملئة يف الفرتة ذاتها من �شنة 2008، يف حني ارتفعت 

ال�شادرات بن�شبة 1.5 باملئة )33 باملئة يف الن�شف الأول من �شنة 2008(. 

عدد  ازدياد  مع   ،2009 �شنة  خالل  التح�شن  يف  اخلدمات  ت�شدير  وا�شتمر 

�شنوي  اأ�شا�ض  على  باملئة   32.6 قدرها  كبرية  بن�شبة  لبنان  اإىل  القادمني 

خالل الفرتة امل�شتعر�شة. وبلغت التدفقات اخلارجية ال�شافية من خدمات 

�شنة  من  الأول  الن�شف  يف  دولر  مليار   8.2 وراأ�شمال  ودخل  وحتويالت 

2009، مقابل 5.7 مليار دولر يف الفرتة ذاتها من �شنة 2008. وبلغ التغري 
يف املوجودات اخلارجية ال�شافية 2.1 مليار دولر، مقابل 83 مليون دولر 

يف الفرتة ذاتها من �شنة 2008.

احتياطي  ارتفاع كبري يف  اإىل  اخلارج  من  الواردة  ال�شخمة  الأموال  واأدت 

م�رشف لبنان. فقد ازداد الحتياطي الإجمايل بالنقد الأجنبي مبقدار 20.6 

مليار دولر يف نهاية حزيران/يونيو 2009، مقابل 17.1 مليار دولر يف 

نهاية �شنة 2008 و12.6 مليار دولر يف نهاية حزيران/يونيو 2008. وبلغت 

تغطية ا�شترياد ال�شلع بوا�شطة الحتياطي الإجمايل رقما قيا�شيا هو 15.8 

�شهرا يف الن�شف الأول من �شنة 2009، مقابل 10.4 �شهرا يف الن�شف الأول 

من �شنة 2008. وتدل اجتاهات الحتياطي على ارتفاع يف الر�شاميل الوافدة 

اإىل اللرية اللبنانية بف�شل الفرق يف معدلت  وحتول املودعني من الدولر 

الفائدة. وت�شري الإح�شاءات اإىل اأن هذا الجتاه ا�شتمر يف اأثناء ال�شيف مع 

زيادة اإ�شافية قدرها 2.2 مليار دولر يف الحتياطي الإجمايل خالل الفرتة 

املمتدة بني نهاية حزيران/يونيو ونهاية اآب/اغ�شط�ض 2009.

القطاع املايل

والتوترات  العاملية  املالية  الأزمة  من  بالرغم  التو�شع  يف  القطاع  ا�شتمر 

ال�شيا�شية الداخلية مبا فيها  حماولت تاأليف حكومة جديدة. وقد متكنت 

 72009 �شنة  خالل  موجوداتها  قاعدة  تو�شيع  من  اللبنانية  امل�شارف 

للم�شارف  اخلارجية  التوظيفات  مت�شدد  ب�شكل  لبنان  م�رشف  راقب  وقد 

التجارية خالل ال�شنوات القليلة املا�شية، بهدف جتنب م�شاركة امل�شارف 

ازدادت  وقد   .)1 رقم  الإطار  )راجع  مرتفعة  خماطر  حتمل  توظيفات  يف 

الكتلة النقدية باملعنى الوا�شع )M37( بن�شبة 18.8 باملئة )اأي ما ي�شاوي 

  تمت زيادة �لرو�تب بمبلغ 200 �لف ليرة لبنانية �شهريا لكل موظفي �لقطاع �لعام، 
3

كما تمت زيادة تعوي�س �لنقل �ليومي بمبلغ 2000 ليرة لبنانية يوميا. وتمت �أي�شا 

زيادة رو�تب �لمتقاعدين بمبلغ 150 �ألف ليرة لبنانية �شهريا، علما باأن مجموع تكلفة 

هذه �لتد�بير في �لميز�نية قد قدرتها �لحكومة بن�شبة 1 بالمئة من �لناتج �لمحلي 

�لإجمالي ل�شنة 2008 و1.6 بالمئة ل�شنة 2009. ودفعت �لحكومة �لزيادة في �لربع 

�لأخير من �شنة 2008، بالإ�شافة �إلى دفعتين بمفعول رجعي. و��شتمرت �لمدفوعات 

بمفعول رجعي خالل �لف�شل �لأول من �شنة 2009، مما �أدى �إلى �رتفاع في مجموع 

�لأجور. وفي حين �أن �لزيادة �لإجمالية في مجموع �لأجور بلغت 19.9 بالمئة في 

�لن�شف �لأول من �شنة 2009 )على �أ�شا�س �شنوي(، فهي قد و�شلت �إلى 29.5 بالمئة في 

�لف�شل �لأول من �شنة 2009.

 تمت عملية �لتبادل بو��شطة ثالثة �إ�شد�ر�ت: �إ�شد�ر�ن بالدولر �لميركي و�إ�شد�ر و�حد 
4

باليورو. وي�شتحق �أحد �لإ�شد�رين بالدولر �شنة 2012 بعائد قدره 7.5 بالمئة، في 

حين ي�شتحق �لإ�شد�ر �لآخر بالدولر في �شنة 2017 بعائد قدره 9 بالمئة  �أما �لإ�شد�ر 

باليورو في�شتحق �أي�شا في �شنة 2017 وهو بعائد قدره 7.75 بالمئة.

   تتوزع �لمبالغ �لمخ�ش�شة كما يلي: 2.1 مليار دولر كدعم للمو�زنة؛ 1.2 مليار 
5

دولر كقرو�س للم�شاريع؛ 1.4 مليار دولر كدعم للقطاع �لخا�س؛ و300 مليون دولر 

تقريبا كم�شاعدة فنية عينية.

  تتوزع �لمبالغ �لمدفوعة كما يلي: 1.5 مليار دولر كقرو�س ومنح للقطاع �لعام؛ 
6

100 مليون دولر كقرو�س للم�شاريع؛ 300 مليون دولر كم�شاهمات عينية؛ 800 
مليون دولر كقرو�س للقطاع �لخا�س.

توجه �لكثير من �للبنانيين �لعاملين في �لخارج ومن �لمو�طنين �لعرب �إلى �لم�شارف 
 7

�للبنانية كملجاأ �آمن بعد ن�شوب �لأزمة �لمالية �لعالمية. ومن �أ�شباب هذه �لثقة بالنظام 

�لم�شرفي �للبناني متانة �لم�شارف �للبنانية وقدرتها �لم�شهودة على تجاوز �لأزمات. 

و�لو�قع �أن �لجهاز �لم�شرفي �للبناني قد نجح، خالل �ل�شنو�ت �لأخيرة، في تجاوز 

تحديات كبيرة منها �غتيال �لرئي�س رفيق �لحريري، وحرب تموز 2006 مع ��شر�ئيل، 

و�شنو�ت عديدة من عدم �لآمان وعدم �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي. ويعود جزء من تلك �لمتانة 

�لمقرونة بالمرونة �إلى دعم �لمجتمع �لدولي وبع�س �لقوى �لإقليمية – مثال، �أودعت 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية، خالل حرب تموز 2006، مبلغ 1.5 مليار دولر في م�شرف 

لبنان. وفي نهاية �شنة 2008، بلغت �لميز�نية �لمجمعة للم�شارف �للبنانية ما يعادل 

321  بالمئة من �لناتج �لمحلي �لإجمالي.
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/ لبنان 

 حزيران/يونيو 2009، باملقارنة مع نهاية 
8
6.0 مليارات دولر( يف نهاية

النقدية دينامية،  الكتلة  اأبرز عنا�رش  2008. وكانت ودائع املقيمني  �شنة 

باملئة، يف حني   17.6 بن�شبة  ارتفعت  الوطنية  بالعملة  الودائع  باأن  علما 

ارتفعت الودائع بالعمالت الأجنبية بن�شبة 3.9 باملئة، باملقارنة مع �شهر 

كم�شدر  دوره  يف  املايل  القطاع  وا�شتمر   .2008 الأول/دي�شمرب  كانون 

رئي�شي لتمويل القطاعني اخلا�ض والعام. فقد ارتفع الإقرا�ض اإىل القطاع 

الئتمانات  اأما  دولر(.  مليار   1.4 يعادل  )ما  باملئة   6.5 بن�شبة  اخلا�ض 

املمنوحة من امل�شارف التجارية اإىل احلكومة فقد انخف�شت بن�شبة ب�شيطة 

قدرها 0.5 باملئة )ما يعادل 136 مليون دولر(. والواقع اأن اجتاه الإقرا�ض 

اإىل القطاع اخلا�ض يعرب عن زيادة كبرية يف موارد امل�شارف وعن حوافز 

اإ�شافية يقدمها م�رشف لبنان بهدف ت�شجيع الإقرا�ض بالعملة الوطنية.

اأدى ازدياد الفرق بني معدلت الفائدة على العملة الوطنية والنقد الأجنبي 

على  الو�شطي  الفائدة  فمعدل  الودائع.  دولرة  ن�شبة  يف  كبري  هبوط  اإىل 

الودائع بالدولر قد انخف�ض مبقدار 151 نقطة اأ�شا�ض، اأي من 4.69 باملئة 

 .2009 3.18 باملئة يف نهاية حزيران/يونيو  2007 حتى  يف نهاية �شنة 

وهذا يعود جزئيا اإىل هبوط معدلت الفائدة العاملية )انخف�ض معدل ليبور 

لثالثة اأ�شهر مبقدار 446 نقطة اأ�شا�ض خالل الفرتة ذاتها(. اأما معدل الفائدة 

اأ�شا�ض،  44 نقطة  اللبنانية فقد هبط مبقدار  الودائع باللرية  الو�شطي على 

اإىل  ي�شري  مما  الفرتة،  تلك  خالل  باملئة   6.96 حتى  باملئة   7.40 من  اأي 

القرو�ض  على  الفائدة  معدلت  فاإن  كذلك  املحلية.  بالعملة  ال�شيولة  توفر 

املمنوحة للقطاع اخلا�ض قد عك�شت جزئيا عن الهبوط يف معدلت الفائدة 

قد  الأجنبي  بالنقد  اخلا�ض  للقطاع  الإقرا�ض  على  فمعدل  الودائع.  على 

الإقرا�ض  على  الفائدة  اأن معدل  اأ�شا�ض، يف حني  نقطة   78 تراجع مبقدار 

اأ�شا�ض  نقطة   34 مبقدار  تراجع  قد  اللبنانية  باللرية  اخلا�ض  القطاع  اإىل 

فح�شب. وفيما خ�ض القرو�ض باللرية اللبنانية، اتخذ م�رشف لبنان �شل�شلة 

من التدابري ت�شتهدف تعزيز الإقرا�ض اإىل القطاع اخلا�ض. وقد اأف�شت هذه 

اإعفاءات  وتو�شيع   ،
9
الفائدة ملعدلت  املمنوح  الدعم  تو�شيع  اإىل  التدابري 

امل�شارف من الحتياطي الإلزامي لت�شمل جميع اأنواع القرو�ض املمنوحة 

باللرية اللبنانية، با�شتثناء قرو�ض ال�شتهالك والقرو�ض العقارية )ما عدا 

قرو�ض الإ�شكان التي تدعمها احلكومة(. نتيجة لهذه التطورات، هبط معدل 

دولرة الودائع حتى 67 باملئة يف نهاية حزيران/يونيو 2009، مقابل 70 

باملئة يف نهاية �شنة 2008 و77 باملئة يف نهاية �شنة 2007.

اإلطار  لتعزيز  لبنان  مصرف  اتخذها  احرتازية  تدابري   :1 رقم  اإلطار 
التنظيمي

يتعلق  ما  يف  ت�شددا  اأكرث  اأنظمة  بو�شع   2008 حزيران/يونيو  يف  لبنان،  م�رشف  بداأ 

بقيام امل�شارف باختيار توظيفاتها وتقدير املخاطر ومراقبتها. فعلى �شبيل املثال، 

يطلب التعميم الو�شيط رقم 176 )تاريخ 8 متوز/يوليو 2008( من امل�شارف اأن حت�شل 

اأو  مبا�رش،  غري  اأو  مبا�رش  توظيف  باأي  القيام  قبل  املركزي  امل�رشف  موافقة  على 

التعميم  اأجنبية. ويو�شع هذا  اأية موؤ�ش�شة مالية  اأو غري مبا�رشة، يف  م�شاهمة مبا�رشة 

نطاق رقابة م�رشف لبنان على توظيفات وم�شاهمات ال�رشكات وال�شناديق التي متلك 

فيها امل�شارف اللبنانية ح�ش�شا واأ�شهما من راأ�ض املال. ومن الأمثلة على الت�شدد يف 

متوز/يوليو   21 )تاريخ   177 رقم  الو�شيط  التعميم  الداخلية  بال�شوق  املتعلقة  الأنظمة 

امل�رشوع،  قيمة  من  باملئة   60 بن�شبة  البناء  قطاع  اإىل  الإقرا�ض  يح�رش  الذي   ،)2008

با�شتثناء م�شاريع بناء ال�شكن الأ�شا�شي.

م�رشف  كل  اإلزام   )1( على:  تن�ّض  اأ�شا�شية  تعاميم  اأربعة  لبنان،  م�رشف  اأ�شدر  وقد 

اأن ت�شتعر�ض  اإىل امل�شارف  الطلب   )2( باإن�شاء جلنة داخلية تعنى بتدقيق احل�شابات؛ 

التقنيات اخلا�شة بتخفيف  )3( تنظيم  اتفاقية بازل2-؛  راأ�شمالها وفق معايري  كفاية 

املخاطر الئتمانية؛ )4( تنظيم التدقيق اخلارجي للح�شابات باجتاه مزيد من املناوبة 

تعاميم  لبنان  م�رشف  اأ�شدر  اأخرى،  جهة  ومن  اخلارجيني.  احل�شابات  مراجعي  بني 

و�شيطة تطلب اإىل امل�شارف: )1( اإبالغ بيانات عملياتها اإىل م�رشف لبنان بوترية اأكرب، 

التفا�شيل  اإبالغ مزيد من   )2( العمليات اخلا�شة بالئتمانات امل�شتندية؛  مبا يف ذلك 

عن حمفظات قرو�شها اإىل مركزية املخاطر يف م�رشف لبنان؛ )3( زيادة الحتياطي 

املتعلق باملخاطر امل�رشفية غري املحددة. ومبوازاة تدعيم الرقابة على املخاطر، اتخذ 

م�رشف لبنان تدابري ت�شتهدف زيادة التمويل الذي متنحه امل�شارف بالعملة اللبنانية 

اإىل القطاع اخلا�ض املقيم

 M3 ت�شاوي �لنقد �لمتد�ول بالليرة �للبنانية، ز�ئد �لود�ئع بالليرة �للبنانية، ز�ئد 
8

 

�لود�ئع بالنقد �لأجنبي. وفي نهاية �شنة 2008، كانت M3 تعادل 254 بالمئة من 

�لناتج �لمحلي �لإجمالي.

 قامت �لحكومة �للبنانية وم�شرف لبنان، منذ �شنة 2000، باإطالق بر�مج لت�شجيع 
9

�لقرو�س �لممنوحة لعمليات �ل�شتثمار �لعائدة للقطاع �لخا�س. وت�شمل هذه �لمبادر�ت 

تخفيف كلفة �لفائدة على �لمقتر�شين، ومنح �إعفاء�ت من �لحتياطي �لإلز�مي 

للموؤ�ش�شات �لد�ئنة. وقد ركزت هذه �لبر�مج في �لبدء على �لم�شاريع �لزر�عية و�ل�شناعية، 

 ثم تم تو�شيعها تدريجا لت�شمل قطاعات �أخرى.

االقتصاد اللبناين يحافظ على أدائه املتني 
رغم األزمة العاملية 
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ن لبنا
التقدم احملرز يف قطاع املياه

1
- محمد بن و�حي

ا هو التقدم الذي اأحرزه لبنان يف قطاع املياه وال�رشف ال�شحي؟ وهل 

يتفق هذا التقدم مع م�شتوى التنمية القت�شادية يف البالد؟ ما هي تدابري 

ال�شيا�شة الالزمة لتح�شني الأداء وتلبية حاجات التنمية يف القطاع؟ هذه 

الأ�شئلة جتيب عليها الدرا�شة التي اأجراها موؤخرا البنك الدويل حول الإنفاق 

العام يف قطاع املياه وال�رشف ال�شحي يف لبنان. ويف ما يلي اأهم نتائج 

هذه الدرا�شة.

مع  تتفق  ل  لبنان  يف  ال�سحي  وال�رشف  املياه  قطاع  اأو�ساع  اإن 

بكثري مما  اأعلى  م�شتوى  وهو  البالد،  يف  القت�سادية  التنمية  م�ستوى 

با�شتثناء  اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�رشق  املماثلة يف منطقة  البلدان  يف 

بلدان اخلليج. فقد بلغت ح�شة الفرد من الدخل القومي الإجمايل يف لبنان 

يف  الفرد  ح�شة  بكثري  يفوق  ما  وهذا   ،2007 �شنة  اأمريكيًا  دولراً   5800
اأن  غري  اأمريكيًا(.  دولراً   3210( وتون�ض  اأمريكيًا(  دولراً   2290( املغرب 

نتائج قطاع املياه وال�رشف ال�شحي لي�شت متنا�شبة مع م�شتوى التنمية 

القت�شادية يف لبنان. وبالرغم من اأن معدلت الو�شل بال�شبكة هي �شمن 

املتو�شط الإقليمي، هناك م�شتوى منخف�ض من التزويد املنتظم، الذي يتاأثر 

بتقلبات املطر املو�شمية. والو�شع �شعب بنوع خا�ض يف منطقة بريوت 

وجبل لبنان، حيث يبلغ املعّدل الو�شطي للتزويد املائي يف ال�شيف حواىل 

ثالث �شاعات فح�شب، يف حني اأن بلدانا مماثلة من منطقة ال�رشق الأو�شط 

و�شمال اأفريقيا كتون�ض واملغرب قد حققت يف مدنها الرئي�شية تزويدا مائيا 

م�شتمرا على اأ�شا�ض 24 �شاعة يف اليوم و�شبعة اأيام يف الأ�شبوع.

لقد اآن الآوان ليقوم لبنان بت�رشيع برناجمه الإ�سالحي، كي يحقق 

ال�رشق  منطقة  من  اأخرى  بلدان  يف  يتم  ملا  مماثلة  خدمة  معايري 

اأدوات  وجود  اإىل  بال�رشورة  يحتاج  اأمر  هذا  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط 

وتعدد  البالد  يف  املت�شعب  ال�شيا�شي  للواقع  نظرا  متنوعة،  عامة  �شيا�شة 

يف  يزيد  ومما  ال�شحي.  وال�رشف  املياه  قطاع  يف  توؤثر  التي  الق�شايا 

القطاع  الطابع املحدود جدا للبيانات الإح�شائية اخلا�شة باأداء  التحدي 

واجتاهات الإنفاق العام. اإن الدرا�شة التي اأجنزت موؤخرا عن الإنفاق العام 

يف قطاع املياه وال�رشف ال�شحي تلقي �شوءا على الق�شايا الرئي�شية التي 

الري(،  ومياه  املبتذلة  املياه  اأقل  )وبقدر  املائية  املوارد  قطاع  يواجهها 

كما اأنها حتدد امليادين الرئي�شية التي حتتاج اإىل اإ�شالحات، كي تتحقق 

اأهداف التنمية يف القطاع.

الإطار املوؤ�س�ساتي

عملية  و2000  اأيار/مايو  يف  ال�سادر   221/2000 القانون  اأطلق 

تاأمني  وكان  ال�سحي.  وال�رشف  املائي  التزويد  قطاع  يف  الإ�سالح 

اخلدمات يف هذا القطاع، قبل �شدوره، موزعا بني 22 م�شلحة مياه و209 

جلان حملية، مع وجود نطاق وا�شع لتح�شني الفعالية. وح�رش هذا القانون 

م�شوؤولية مياه ال�رشب واملياه املبتذلة ومياه الري باأربع هيئات اإقليمية، 

بالإ�شافة اإىل هيئة موجودة �شابقا هي م�شلحة الليطاين.

و�سع القانون 221 اأ�سا�سا لتو�سيح امل�سوؤوليات وحت�سني الفعالية 

ب�ساأن تاأمني اخلدمات يف قطاع املياه وال�رشف ال�سحي. اأول، ين�ض 

القانون على الف�شل بني �شنع ال�شيا�شات العامة وتاأمني اخلدمات، ويحدد 

املائية  الهيئات  وم�شوؤوليات  ال�شيا�شات  �شانعي  م�شوؤوليات  بو�شوح 

م�شتقلة  اإقليمية  مائية  هيئات  اإن�شاء  القانون  هذا  د�ّشن  ثانيا،  الإقليمية. 

ماليا واإداريا. ثالثا، من املمكن لتاأمني خدمات جمّمعة على اأ�شا�ض اإقليمي، 

يف حال تنفيذه بفعالية، اأن يوؤدي اإىل مكا�شب يف فعالية اخلدمة )وفورات 

يف احلجم(، بحيث يتاح نقل املنافع اإىل امل�شتخدمني النهائيني.

قليلة  فرتة  بعد  م�سدود  طريق  اإىل  و�سل  الإ�سالح  برنامج  اأن  غري 

من اإ�سدار القانون. فقد واجهت عملية نقل املهمات اإىل الهيئات املائية 

اأن  الهيئات  زال على هذه  وما  التنفيذ.  تاأخريا كبريا يف  الأربع  الإقليمية 

تبني قدرتها على ت�شلم املهمات املوكولة اإليها مبوجب القانون 221، علما 

باأنها تتمتع ب�شلطة تنفيذ حمدودة جدا )مثال، ب�شاأن حت�شيل الفواتري(. ول 

الإقليمية،  املائية  الهيئات  بالنيابة عن  تدير،  الطاقة واملياه  تزال وزارة 

مهمات  وتت�شف  و�شيانتها.  ال�شخ  حمطات  لت�شغيل  اخلدمة  عقود  بع�ض 

تخطيط ال�شتثمارات وتنفيذها بطابع كثيف من املركزية، حيث اأن جمل�ض 

الإمناء والإعمار هو الوكالة الرئي�شية امل�شوؤولة عن ال�شتثمار يف القطاع، 

واملياه  باملياه  املتعلقة  ال�شتثمارات  وتنفيذ  بتخطيط  يقوم  الذي  وهو 

وهي  املبتذلة،  املياه  جتميع  اأما  املانحة.  اجلهات  متولها  التي  املبتذلة 

كبري  حد  اإىل  فتنفذها  الإقليمية،  املائية  الهيئات  �شالحيات  من  قانونا 

والواقع  ناظمة.  لهيئات  تخ�شع  ل  �شغرية  خا�شة  وموؤ�ش�شات  البلديات 

اأدى  قد  الفعلية  وامل�شوؤوليات  قانونا  املحددة  امل�شوؤوليات  الفرق بني  اأن 

اإىل نوع من الغمو�ض املوؤ�ش�شاتي، كما اأ�شعفت التمييز يف امل�شوؤولية بني 

�شانعي ال�شيا�شات ومقدمي اخلدمات.

ي�سري التحليل املوؤ�س�ساتي لقطاع املياه وال�رشف ال�سحي اإىل وجود 

نقاط �سعف متعددة ب�ساأن امل�ساءلة. اأول، اإن التاأخري الكبري يف تنفيذ 

القطاع.  م�شوؤوليات  ب�شاأن  موؤ�ش�شاتي  غمو�ض  اإىل  اأدى  قد   221 القانون 

خمتلف  بني  كاف  غري  بتن�شيق  �شلبا  يتاأثر  امل�شوؤوليات  حتمل  اإن  ثانيا، 

الوكالت، خ�شو�شا بني وزارة الو�شاية وجمل�ض الإمناء والإعمار. ثالثا، 

متار�ض وزارة الطاقة واملياه قدرا حمدودا جدا من الرقابة والإ�رشاف على 

الهيئات املائية الإقليمية. اأخريا، وهذا اأمر اأهم، ل ت�شتطيع الهيئات املائية 

الإقليمية اأن تكون م�شوؤولة عن تقدمي اخلدمات، لأنها لي�شت خمولة حتى 

الآن بالعمل كهيئات م�شتقلة.

جانب العر�س

اأداء غري مالئم على امل�ستوى  الإقليمية من  الهيئات املائية  ت�سكو 

الفني كما على امل�ستويني املايل والتجاري. ومع اأن لبنان جمهز ن�شبيا 

مبوارد مائية جيدة، فهو يواجه نق�شا كبريا يف التزويد املائي خالل فرتة 

مل  وما  الأول/اأكتوبر.  وت�رشين  متوز/يوليو  �شهري  بني  املمتدة  اجلفاف، 

تتخذ تدابري لإ�شالح القطاع، يتوقع اأن يواجه لبنان نق�شا مزمنا يف املياه 

  خبير متقدم في قطاع �لمياه و�ل�شرف �ل�شحي
1 
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على مدار ال�شنة يف موعد ل يتجاوز �شنة 2020. والواقع اأن الأداء ال�شعيف 

للهيئات املائية الإقليمية هو اأحد اأ�شباب عدم التوازن بني الطلب والعر�ض، 

ف�شال عن وجود نق�ض يف قدرة التخزين وازدياد يف الطلب

تغطية ال�سبكة العامة مرتفعة ن�سبيا، لكن انتظام التزويد هو على 

م�ستوى منخف�س، كما اأن خ�سائر املاء تتجاوز امل�ستوى الأمثل. اإن 

ن�شبة ال�شكان املو�شولني بال�شبكة املائية العامة تبلغ حواىل 78 باملئة، 

ثالث  بني  يرتاوح  اإذ  منخف�ض،  م�شتوى  على  هو  التزويد  انتظام  اأن  غري 

�شاعات و22 �شاعة يوميا خالل فرتة اجلفاف. ومدينة طرابل�ض هي املنطقة 

نتيجة  �شاعة،   24 مدار  على  باملاء  يوميا  تزّود  التي  الوحيدة  احل�رشية 

حت�شينات يف الفعالية حققتها هيئة خا�شة مبوجب عقد اإدارة ا�شتمر تنفيذه 

خم�ض �شنوات. اأما خ�شائر املياه فتفوق امل�شتوى الأمثل، وتبلغ ن�شبتها 40 

باملئة على النطاق الوطني، وفق تقدير متحفظ.

مل تعمل م�سالح املياه حتى الآن كموؤ�س�سات عامة م�ستقلة ماليا، 

بالرغم من التقدم املحرز منذ اإن�شائها. اإن باإمكانها حاليا تغطية تكاليف 

تدعم  واملياه  الطاقة  وزارة  اأن  غري  الكهرباء،  تكاليف  من  وق�شم  الرواتب 

ب�شورة غري مبا�رشة تكاليف الت�شغيل وال�شيانة، اإذ تدير بع�ض عقود اخلدمة 

يف حمطات ال�شخ الواقعة يف نطاق تلك امل�شالح. والواقع اأن م�شلحة مياه 

الت�شغيل وال�شيانة  التي تغطي تكاليف  الوحيدة  لبنان هي  بريوت وجبل 

بوا�شطة الإيرادات املح�شلة، علما باأن فعالية التح�شيل يف قطاع املياه 

تبلغ 70 باملئة كمعدل و�شطي، مع فروق كبرية بني امل�شالح ترتاوح بني 

11 باملئة و80 باملئة.

وطلب  جهة،  من  املائية،  التعريفات  بني  ارتباط  هناك  لي�س 

اأخرى.  جهة  من  للخدمات،  القت�سادية  والتكلفة  امل�ستهلكني 

كمية  عن  ثابت  �شنوي  ر�شم  اإىل  بالتعاقد  ت�شتند  املائية  فالتعريفات 

لال�شتهالك  قيا�ض  هناك  ولي�ض  اليوم.  يف  مكعبا  مرتا  تبلغ  املاء  من 

املتعاقد  احلجم  عن  يقّل  املائي  للتزويد  الفعلي  احلجم  اأن  كما  املحلي، 

التعرفة  نظام  اأن  مبعنى  مزدوج،  بخطر  احلايل  النظام  ويت�شف  عليه. 

للهيئات  جتارية  حوافز  يقدم  ل  اأنه  كما  الطلب،  لإدارة  حوافز  يقدم  ل 

النتاج. وزيادة  املاء  خ�شائر  تخفيف  على  تعمل  كي  الإقليمية،   املائية 

من  بالرغم  بدائية.  مرحلة  يف  يزال  ل  املبتذلة  املياه  قطاع  تطور 

املياه  معاجلة  من�شاآت  لزيادة  الأخرية  ال�شنوات  يف  املبذولة  اجلهود 

حمطات  من  عدد  وهناك  العدد.  قليلة  العاملة  املن�شاآت  تزال  ل  املبتذلة، 

قيد  لي�شت  لكنها  والإعمار،  الإمناء  جمل�ض  اأن�شاأها  التي  الكبرية  املعاجلة 

فاإن  كذلك  التزويد.  �شبكة  اكتمال  وعدم  املحدودة  القدرة  ب�شبب  الت�شغيل 

معظم املياه املبتذلة املجموعة يتم التخل�ض منها دون معاجلة، بالإ�شافة 

اإىل عدم اتخاذ تدابري فعالة للحد من الآثار البيئية الناجمة عن تاأخر العمل، 

ل حاليا اأية ر�شوم عن املياه املبتذلة. علما باأنه ل حت�شّ

املياه.  على  الطلب  لتلبية  كافية  غري  املياه  تخزين  على  لقدرة 

مما  بكثري  اأدنى  م�شتوى  على  هي  لبنان  يف  املياه  تخزين  على  فالقدرة 

يف بلدان اأخرى من منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. ول متّثل طاقة 

التخزين يف ال�شدود �شوى خم�شة باملئة من جمموع املوارد املائية القابلة 

يف  باملئة   300 وحواىل  املغربية  اململكة  يف  باملئة   56 مقابل  للتجدد، 

م�رش. وي�شكل عدم وجود قدرة تخزين كافية عقبة كبرية يف ميدان الري، 

الذي ي�شتخدم فيه اأكرث من 60 باملئة من جمموع ال�شتهالك املائي.

جانب الطلب

مدى  هي  املياه  قطاع  امل�ستهلكني يف  تواجه  التي  الكربى  العقبة 

التزويد  بتقنني  العام  القطاع  قيام  اإن  ثمنها.  ولي�س  اخلدمة  توفر 

م�شادر  يف  كبري  منو  اإىل  اأدى  قد  املنزيل  ال�شتهالك  لأغرا�ض  املائي 

املاء  على  الإنفاق  جمموع  من  باملئة   65 متثل  التي  اخلا�شة،  التزويد 

الأ�رش  العتبار  يف  اأخذنا  اإذا  باملئة  و75  بال�شبكة،  املو�شولة  الأ�رش  لدى 

زجاجات  هي  املائي  للتزويد  اخلا�شة  امل�شادر  واأهم  املو�شولة.  غري 

ثم  املاء(  على  الأ�رش  اإنفاق  جمموع  من  باملئة   35( الكبرية  املاء 

باملئة(.  16( ال�شغرية  املاء  زجاجات  ثم  باملئة(   21( املاء   �شاحنات 

املياه  ل�ستهالك  املف�سل  امل�ستوى  اختيار  امل�ستهلكون  ي�ستطيع  ل 

اأو ال�سيطرة على الكلفة. وب�شبب عدم وجود عدادات للماء، ل ي�شتطيعون 

تكييف ال�شتهالك مع م�شتوى الطلب الأمثل. وي�شكل عجز امل�شتهلكني يف 

م�شكالت  يثري  كما  القطاع،  اأداء  حت�شني  تعيق  رئي�شية  عقبة  املجال  هذا 

وجود  وعدم  ال�شتهالك  على  ال�شيطرة  عدم  فاإن  كذلك  برفاههم.  تتعلق 

الدخل املنخف�ض على  الأ�رش ذات  اأثر �شلبي يف  له  اأمر  للدفع هو  خيارات 

وجه اخل�شو�ض.

اجتاهات الإنفاق العام

كافيا  ال�سحي  وال�رشف  املياه  قطاع  يف  العام  ال�ستثمار  يكن  مل 

لتلبية حاجات منو القطاع. بالرغم من النخفا�ض الأخري يف ن�شبة الدين 

العام اإىل الناجت املحلي الإجمايل، فاإن الإنفاق العام على البنية التحتية، 

عن  ناجمة  بحدود  ي�شطدم  ال�شحي،  وال�رشف  املياه  قطاع  ذلك  يف  مبا 

القطاع املذكور  العامة يف  ال�شتثمارات  اأن  العامة. وجند  �شغوط املالية 

 )2008 0.4 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل )باأ�شعار �شنة  تبلغ �شنويا 

اأدنى من احتياجات  ال�شنوية فهي  الإنتاجية  النفقات  اأما  كمعدل و�شطي. 

ال�شتثمار، التي تقدر بن�شبة تقارب 0.8 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل 

يف بلدان منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ذات الدخل املتو�شط، على 

اأ�شا�ض النهج الهرمي )الطلب املتوقع يف القطاع بالن�شبة اإىل م�شتوى معني 

من النمو القت�شادي(. هذا وقد قامت هيئات خا�شة �شغرية بدور هام يف 

�شد ثغرة الإنفاق العام يف هذا القطاع.

يقوم جمل�س الإمناء والإعمار مبعظم ال�ستثمارات يف قطاع املياه 

من  ح�شة  اأكرب   ،1994 �شنة  منذ  املجل�ض،  نفذ  وقد  ال�سحي.  وال�رشف 

ال�شتثمارات يف قطاع املياه )46 باملئة(، وتاله يف هذا امل�شمار جمل�ض 

التقدم احملرز يف قطاع املياه
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اجلنوب و�شندوق املهجرين. ويف قطاع املياه املبتذلة، قام جمل�ض الإمناء 

املجل�ض  هذا  اأن  بكامله. غري  الإنتاجية  النفقات  برنامج  بتنفيذ  والإعمار 

يعتمد يف م�شاريعه ال�شتثمارية اإىل حد كبري على متويل اجلهات املانحة، 

وهو ل ي�شتطيع اأن ي�شيطر كليا على اأمناط اإنفاقه، كما اأن عدم وجود خطة 

امل�شاريع  ت�شنيف  على  القدرة  يف  �شلبا  يوؤثر  الإنتاجية  للنفقات  �شاملة 

بح�شب الأولوية، على اأ�شا�ض حاجات القطاع.

امل�ستوى منخف�س يف قدرة القطاع على ا�ستيعاب ال�ستثمارات. اإن 

القدرة على ال�شتيعاب هي مقيا�ض هام لفعالية تنفيذ النفقات الإنتاجية. 

والواقع اأنه مل ينفذ، خالل الفرتة املمتدة بني �شنتي 1992 و2006، �شوى 55 

باملئة من النفقات الإنتاجية املخططة لقطاع املياه. اأما يف قطاع املياه 

املبتذلة فن�شبة ال�شتثمارات املنفذة هي اأدنى من ذلك )20 باملئة(. ويعود 

انخفا�ض قدرة ال�شتيعاب، بقدر كبري، اإىل تاأّخر التمويل من جانب اجلهات 

املانحة وتاأخر املوافقة على امل�شاريع، مما اأدى اإىل تراكم امل�شاريع التي 

تنتظر التنفيذ.

هناك عدم ترابط بني النفقات الإنتاجية ونفقات ال�سيانة. فامل�شالح 

املائية الإقليمية م�شوؤولة عن �شيانة ال�شتثمارات الإنتاجية التي ينفذها 

جمهزة  الواقع،  يف  لي�شت،  امل�شالح  هذه  لكن  والإعمار.  الإمناء  جمل�ض 

تنفيذ  يف  فح�شب  هام�شي  ب�شكل  ت�شارك  لأنها  املهمة،  بهذه  للقيام  جيدا 

موارد  تاأمني  ب�شاأن  حمدود  هام�ض  اأي�شا  ولديها  العامة.  ال�شتثمارات 

اإ�شافية لإغرا�ض ال�شيانة عن طريق ر�شوم ال�شتخدام. ونظرا لتدين قدرة 

الهيئات املائية الإقليمية، ت�شتمر وزارة الطاقة واملياه يف تنفيذ ق�شم من 

اأعمال الت�شغيل وال�شيانة يف القطاع املائي.

تكاليف اجلمود

يقدّر جمموع تكاليف اجلمود يف قطاع التزويد املائي مبا يقارب 1.8 

باملئة من الناجت املحلي الإجمايل. وتتحمل الأ�رش اأكرب ح�شة من هذه 

التكاليف. فتكلفة الفر�شة البديلة لعدم كفاية التزويد املائي من قبل القطاع 

العام تبلغ 1.3 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل، وهذا يعادل نفقات الأ�رش 

للتزود باملياه من م�شادر خا�شة. اأما التكاليف غري املنظورة التي تتحملها 

التزويد  قطاع  فعالية  بعدم  املقرتن  ال�شمني  املايل  العبء  )اأي  احلكومة 

املائي( فتبلغ 0.5 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل، وفق تقدير متحفظ. 

وت�شل تكلفة اجلمود اإىل م�شتوى اأعلى اإذا اأ�شفنا اإليها تكلفة التدهور ال�شحي 

والبيئي الناجم عن ت�رشيف املياه املبتذلة دون معاجلة. وبذلك ترتفع تكلفة 

اجلمود من 1.8 باملئة اإىل 2.8 باملئة من الناجت املحلي الجمايل.

الناجت  باملئة من   0.5( املائي  القطاع  املنظورة يف  التكاليف غري 

يف  لال�ستثمار  ال�سنوي  امل�ستوى  من  اأعلى  هي  الجمايل(  املحلي 

قطاع التزويد املائي واملياه املبتذلة )املقدر بن�شبة %0.4 من الناجت 

غري  للتكاليف  م�شدر  واأهم  ال�شيانة(.  ذلك  يف  مبا  الجمايل،  املحلي 

املنظورة هو فعالية التح�شني )45 باملئة(، تليه خ�شائر املياه )40 باملئة(. 

ومتثل التعريفات التي هي على م�شتوى اأقل من ا�شرتداد التكلفة ما تبقى 

من التكاليف غري املنظورة، اأي 15 باملئة. 

برنامج الإ�سالح

القطاع  اأهداف  تتحقق  كي  الأولويات،  من  هو  الفعالية  حت�سني 

الفعالية،  لتح�شينات  املمكن  من  العامة.  املالية  م�سوؤوليات  اإطار  يف 

ل�شد  كافية  موارد  تولد  اأن  املنظورة،  غري  التكاليف  بتخفي�ض  املحققة 

ويقت�شي  املبتذلة.  واملياه  املائي  التزويد  قطاع  يف  ال�شتثمار  فجوات 

حت�شني الفعالية اتخاذ جمموعة من التدابري الرامية اإىل دعم: )اأ( ت�شنيف 

اإدارة  )ج(  221؛  رقم  القانون  تنفيذ  )ب(  الأولوية؛  بح�شب  ال�شتثمارات 

املن�شاآت؛ و)د( اإدارة املعلومات.

املائي  التزويد  انتظام  لزيادة  هي  املياه  قطاع  الأولوية يف   - )اأ( 

كي ي�سبح، على نطاق وطني، غري منقطع على مدى 24 �ساعة و7 

اأيام يف الأ�سبوع. من ال�رشوري اأن ت�شنف بح�شب الأولوية امل�شاريع التي 

يجري اإعدادها بهدف حتقيق تزويد مائي م�شتمر. ومن املمكن، يف املدى 

املياه  ا�شتثمار هادفة" تركز على خف�ض خ�شائر  "خطة  الق�شري، ت�شميم 

العدادات، والتو�شع  التزويد املائي وتركيب  تاأهيل �شبكات  اإعادة  بوا�شطة 

مقت�شيات  مواجهة  اأجل  من  التخزين  اإن�شاءات  ويف  املياه  معاجلة  يف 

اخلدمة على مدى 24 �شاعة يف اليوم.

اأداء القطاع يف تاأمني التنفيذ الفعلي للقانون  )ب( – يبداأ حت�سني 

221 واإدخال التعديالت الالزمة عليه. اإن برنامج الإ�شالح غري املكتمل 
هو ال�شبب الرئي�شي ل�شعف اأداء القطاع. وما يت�شف بالأولوية، يف املدى 

الق�شري، هو امل�رشوع يف متكني امل�شالح املائية الإقليمية لتعمل كهيئات 

م�شتقلة يف ميادين حيوية مثل التوظيف وامل�شرتيات، واإجناز نقل مهمات 

كذلك  املياه.  م�شالح  اإىل  املائي  بالتزويد  اخلا�شة  وال�شيانة  الت�شغيل 

الإمناء  وجمل�ض  واملياه  الطاقة  وزارة  بني  التن�شيق  تعزيز  ال�رشوري  من 

تعزيز  ومبوازاة  اأمثل.  ب�شكل  ال�شتثمارات  ت�شل�شل  ترتيب  بهدف  والإعمار 

املتو�شط،  املدى  يف  الأ�شا�شي،  من  الإقليمية،  املائية  الهيئات  ا�شتقاللية 

اأن تزداد فعالية م�شاركتها يف تخطيط وتنفيذ ا�شتثمارات التزويد املائي، 

بغية حت�شني التن�شيق. كذلك فاإن زيادة ا�شتقاللية الهيئات املائية الإقليمية 

يقت�شي تدعيم دور وزارة الطاقة واملياه ب�شفتها الهيئة الناظمة للقطاع. 

كذلك هناك حاجة، يف املدى الطويل، اإىل تر�شيد م�شوؤوليات ال�شتثمار بنقل 

تنفيذ اأ�شغال ال�شتثمارات الإنتاجية تدريجا اإىل الهيئات املائية الإقليمية 

حتت اإ�رشاف وزارة الو�شاية.

)ج( - من ال�رشوري تكميل الإ�سالحات املوؤ�س�ساتية بتح�سينات يف 

اإىل حتقيق  الإ�شالحات املوؤ�ش�شية  توؤدي  اأن  يحتمل  ل  املن�ساآت.  اإدارة 

امل�شتهلكني  متكني  يتم  مل  ما  اخلدمات،  تاأمني  يف  املتوقعة  التح�شينات 

من حما�شبة م�شالح املياه على اأدائها. ويقت�شي تعزيز قدرة امل�شتهلكني 

ل�شتخدام  وطني  برنامج  طريق  عن  املن�شاآت،  اإدارة  يف  اإ�شالحات  اإجراء 

اأمر بالغ  العدادات املائية واعتماد تعريفات ترتكز على الإ�شتهالك، وهذا 

الأهمية. وب�شكل مماثل، يجب متكني الهيئات املائية الإقليمية وتخويلها 

�شالحية حت�شيل الفواتري. ومع اأن هناك، يف املدى الق�شري، نطاقا حمدودا 

لبنان
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لالأ�شكال التقليدية مل�شاركة القطاع اخلا�ض يف القطاع املائي، من املمكن 

لل�رشاكة مع هيئات خا�شة �شغرية اأن توؤدي اإىل زيادة الفعالية يف عمليات 

الت�شغيل وال�شيانة اخلا�شة ب�شبكة التزويد املائي.

اأمر حيوي لتخاذ  )د( - حت�سني توفر املعلومات املتينة والدقيقة 

يف  وتنفيذها،  العامة  ال�شيا�شات  ت�شميم  �شيكون  فعال.  ب�سكل  القرارات 

امل�شتقبل، اأمرا �شعبا دون توفر اإح�شاءات ومعلومات موثوقة عن القطاع. 

م�شتوى  على  الإح�شائية  البيانات  واإدارة  جمع  تعزيز  ال�رشوري  ومن 

نظم  وا�شتخدام  القدرة  لبناء  برامج  بوا�شطة  الإقليمية،  املائية  الهيئات 

من  كجزء  املركزي  امل�شتوى  على  اأي�شا  ينطبق  وهذا  حم�شنة.  معلومات 

املمكن  واملياه. ومن  الطاقة  وزارة  بها  التي ت�شطلع  التنظيمية  املهمات 

بجمع  تقوم  متخ�ش�شة  اإدارية  وحدة  اإن�شاء  الوزارة،  هذه  اإطار  يف  اأي�شا، 

املعلومات عن قطاع املياه وحتديثها وحفظها.

�شالل �أفقا، جرود جبيل، لبنان

التقدم احملرز يف قطاع املياه
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إجناز هام يف لبنان:
 جناح املرحلة الريادية للربنامج 

الوطني الستهداف الفقر

لبنان / 

اإن اآلية ال�شتهداف بوا�شطة ا�شتطالع املوارد البديل، التي تطبق على الربامج 

ودعم  ال�شحي،  والدعم  الطاقة،  ودعم  النقدية،  كامل�شاعدة  الجتماعية 

التعليم، قد برهنت عن فعالية كبرية يف تخفيف الفقر يف كثري من البلدان 

امل�شتوى  بح�شب  الأ�رش  لت�شنيف  مقيا�شا  الآلية  هذه  وحتدد  العامل.  حول 

املعي�شي على اأ�شا�ض خ�شائ�ض معّينة، بغية تاأمني الفعالية وال�شفافية يف 

حتديد امل�شتفيدين من برامج امل�شاعدة الجتماعية مبختلف اأنواعها.

يف 22 اأيار/مايو 2009، حقق لبنان اإجنازا هاما بامتالك اآلية ا�شتهداف 

واخلدمات  التحويالت  لتقدمي  كو�شيلة  ت�شتخدمها  اأن  للحكومة  ميكن 

اللبنانية،  الأ�رش  معي�شة  م�شتوى  حت�شني  اإىل  توؤدي  التي  الجتماعية، 

الفقرية  الفئات  بني  خ�شو�شا 

اأعلنت وزارة  واملعر�شة لل�رشر. وقد 

موؤمتر  يف  الجتماعية،  ال�شوؤون 

عن  غفري،  جمع  ح�رشه  �شحفي 

لربنامج  الريادية  املرحلة  نتائج 

نطاق  على  الفقر  ل�شتهداف  لبنان 

البنك  ي�شانده  برنامج  وهو  وطني، 

الدويل، وموؤ�ش�شة التعاون الإيطالية، 

والوكالة الكندية للتنمية الدولية، علما باأن جناح املرحلة الريادية وجهود 

يف  حارا  ثناء  لقت  قد  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  يف  امل�شوؤول  الفريق 

تدعيم قدرته على  اإىل  لبنان يحتاج  باأن  اإدراك  ال�شحفي. فهناك  املوؤمتر 

يتح�شن  كي  اإليها،  والو�شول  لل�رشر  واملعر�شة  الفقرية  الفئات  حتديد 

امل�شاعدة  اأثر  الربنامج  بوا�شطة 

�شعيفة.  تزال  ل  التي  الجتماعية، 

الربنامج  يوؤدي  اأن  املتوقع  ومن 

ن 
ّ
حت�ش اإىل  الفقر  ل�شتهداف  الوطني 

ل�شبكات  الهادف  التدخل  يف  كبري 

يزداد  بحيث  الجتماعية،  احلماية 

يف  وكفاءتها  وفعاليتها  اأثرها 

مكافحة الفقر. 

و�شّدد فريق وزارة ال�شوؤون الجتماعية يف بيانه اخلتامي على "اأن هدفنا 

هو خدمة الفئات الأكرث فقرا وتعر�شا لل�رشر، دون اأي اعتبار اآخر". وقدم 

عددا  �شمل  كبري  جمهور  اإىل  الريادية  للمرحلة  الرئي�شية  النتائج  الفريق 

ووزير  املالية،  ووزير  الجتماعية،  ال�شوؤون  وزير  �شيما  ل  الوزراء،  من 

ال�شحة، ووزير الرتبية والتعليم العايل، بالإ�شافة اإىل موظفني من خمتلف 

ال�شتهداف  اآلية  اأهمية  عن  احل�شور  تنوع  عرّب  وقد  والوكالت.  الوزارات 

كاآداة ل تو�شع حتت ت�رشف قطاع معني اأو وزارة معينة، بل حتت ت�رّشف 

متويل  يف  امل�شاركة  الإمنائية  الوكالت  وكانت  ككل.  اللبنانية  احلكومة 

هذه املبادرة ممثلة بوا�شطة ال�شفري الكندي، وال�شفري الإيطايل، ومدير دائرة 

ال�رشق الأو�شط يف البنك الدويل.

2008، مت  الأول/دي�شمرب  يف كانون 

للربنامج  الريادية  املرحلة  اإطالق 

حينما  الفقر،  ل�شتهداف  الوطني 

)عني  مناطق  ثالث  �شكان  دعي 

اجلديدة(  والطريق  وال�شياح  الرمانة 

الجتماعية  التنمية  مراكز  اإىل 

املحلية لتقدمي طلباتهم اإذا كانوا من 

اأ�رشة   6394 بلغ  التي قدمت طلبات  الأ�رش  باأن جمموع  املحتاجني، علما 

بعد �شهرين. والواقع اأن امل�شجلني اأدركوا اأن فر�شة امل�شاركة يف الربنامج 

تتيح لهم مطالبة احلكومة بحقوقهم واحل�شول عليها، ف�شال عن تلقي مبلغ 

رمزي قدره 50 األف لرية لبنانية يوزع على كل اأ�رشة موؤهلة لال�شتفادة من 

الربنامج. وحتّدث موظفو مراكز التنمية الجتماعية عن الأيام التي كانت 

فيها هذه املراكز ل تت�شع لعدد مقدمي الطلبات، حتى اإن ال�رشطة املحلية 

الريادية بحملة  اأخرى، مت دعم املرحلة  النظام. ومن جهة  تدخلت ل�شبط 

ا�شرتاتيجية  مراكز  يف  والن�رشات  املل�شقات  توزيع  �شملت  بارزة  اإعالمية 

�شمن املناطق، ف�شال عن تعليق لفتات على الطرق الرئي�شية.

القبول،  الطلبات واختتام مرحلة  ب�شبب كرثة  الأخرية  املهلة  وبعد متديد 

من  املدربني  الجتماعيني  املفت�شني  من  مئة  حواىل  امليدان  اإىل  اأر�شل 

برنامج  اإدخالها يف  املعنية. وبعد جمع املعطيات، مت  الأ�رش  اأجل زيارة 

معلوماتية تطبيقي �شّمم لأغرا�ض ا�شتهداف الفقر، ثم ا�شتخدمت املعلومات 

املجموعة عن خ�شائ�ض كل اأ�رشة، كما ا�شتخدمت �شيغة ا�شتطالع املوارد 

الإح�شائي  التحليل  اإىل  ا�شتنادا  الدويل  البنك  خرباء  اأن�شاأه  الذي  البديل 

ام�شتوى  وفق  الأ�رش  لت�شنيف  وذلك   ،2004 ل�شنة  اللبنانية  الأ�رش  مل�شح 

املعي�شي. وقد اأعطيت عالمة لكل اأ�رشة ومت حتديد العالمة احلدية، بحيث 

الأدنى،  العالمات  ذات  الأ�رش  اأن 

وعددها ثالثة اآلف، اعتربت موؤهلة 

البالغ  الرمزي  املبلغ  للح�شول على 

امليزانية  لبنانية وفق  األف لرية   50
للمرحلة  احلكومة  خ�ش�شتها  التي 

الريادية.

لإطالق  التح�شري  �شياق  ويف 

رجل م�شن يقدم طلبه مب�شاعدة نا�شطة �إجتماعية

باأن لبنان يحتاج اإىل تدعيم قدرته على حتديد 

والو�سول  لل�رشر  واملعر�سة  الفقرية  الفئات 

اأثر  الربنامج  بوا�سطة  يتح�سن  كي  اإليها، 

امل�ساعدة الجتماعية، التي ل تزال �سعيفة.

اأن يكون لدى لبنان، يف موعد  ومن املرتقب 

ل يتعدى نهاية �سنة 2010، قاعدة معلومات 

تقييما  تتيح  وموثوقة،  دقيقة  اإلكرتونية، 

مو�سوعيا للم�ستوى املعي�سي لكل ا�رشة.
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الربنامج على �شعيد وطني، ي�شتمر ا�شتخراج العرب من املرحلة الريادية، 

علما باأن التطبيق على �شعيد وطني �شيبداأ يف منت�شف �شنة 2010. ومن 

املرتقب اأن يكون لدى لبنان، يف موعد ل يتعدى نهاية �شنة 2010، قاعدة 

للم�شتوى  مو�شوعيا  تقييما  تتيح  وموثوقة،  دقيقة  اإلكرتونية،  معلومات 

الفئات  ومنها  اأ�رشة،  الف   150 حواىل  ي�شمل  وهذا  ا�رشة.  لكل  املعي�شي 

الأكرث فقرا وتعر�شا لل�رشر. هذا وقد خ�ش�ض مبلغ قدره 9.3 ماليني دولر 

التمويل كما  امل�شاركة يف  الربنامج على �شعيد وطني، و�شتكون  لإطالق 

يلي: 1.25 مليون دولر امريكي من جانب البنك الدويل؛ 2.6 مليون دولر 

من جانب امل�شاركني الآخرين، ومنهم وزارة اخلارجية الإيطالية ووكالة 

التنمية الدولية الكندية؛ 5.5 ماليني دولر من جانب احلكومة اللبنانية.

وقد عربت احلكومة ر�شميا عن التزامها يف حزيران/يونيو املا�شي، حينما 

اأ�شدرت مر�شوم الربنامج الوطني ل�شتخدام الفقر. واأعلنت يف بيانها اأنها 

واملعر�شة  الفقرية  اللبنانية  الأ�رش  مل�شاعدة  كو�شيلة  الربنامج  اعتمدت 

لل�رشر، مع اللتفات اإىل �رشورة احلد من الت�شوهات يف حوافز امل�شتفيدين 

يف ما يتعلق با�شتعدادهم للعمل والتكال التام على امل�شاعدة احلكومية. 

بحيث  املوؤ�ش�شية،  الربنامج  ترتيبات  بيانها  يف  احلكومة  اأو�شحت  كذلك 

امليدانية،  البيانات  جمع  عن  م�شوؤولة  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  تبقى 

هي  الوزراء  جمل�ض  رئا�شة  يف  الربنامج  لإدارة  املركزية  الوحدة  اأن  كما 

الوحدة  هذه  م�شوؤوليات  ومن  الوطنية.  البيانات  بقاعدة  حتتفظ  التي 

املركزية مراقبة قاعدة البيانات واإدارتها، وت�شنيف الأ�رش ح�شب امل�شتوى 

امل�شتفيدين من  تتيح معرفة  التي  احلدية،  العالمات  اأما حتديد  املعي�شي. 

خمتلف برامج �شبكة الأمان الجتماعي، ف�شوف يكون على اأ�شا�ض قرارات 

تتخذ يف جمل�ض الوزراء، علما باأن جمل�ض الوزراء يبقى م�شوؤوًل عن اإقرار 

الإ�شرتاتيجية الجتماعية العامة للبالد.

اأعقاب حرب متوز/ الفقر يف  الوطني ل�شتهداف  لقد مت ت�شميم الربنامج 

يوليو 2006، حينما واجه لبنان واللبنانيون م�شاعب اقت�شادية واجتماعية 

�شديدة الوطاأة. و�شوف يتيح هذا الربنامج توجيه امل�شاعدة احلكومية نحو 

املحتاجني، كما اأنه �شي�شهم يف بناء عالقة ثقة بني احلكومة واملواطنني 

اجتاز  قد  الربنامج  اأن  اليوم  وجند  وموؤ�ش�شاتها.  احلكومة  دور  بتدعيم 

املرحلة الريادية بنجاح، واأنه اعتمد ر�شميا باإ�شدار بيان ي�رشح �شيا�شته 

املعوزين،  ودعم  والعدل،  امل�شاواة،  اأ�شا�شية:  مبادئ  اأربعة  على  املنطوية 

وت�شجيع ال�شفافية واملو�شوعية.

إجناز هام يف لبنان
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ن لبنا
مستجدات

خذي كسرة: فيلم وثائقي عن حملة متكني 
املرأة ينال جائزة األسد الذهبي يف مهرجان 

كان

ربح املخرج ليو بورنت موؤخرا جائزة الأ�شد الذهبي ل�شنة 2009 يف مهرجان 

كان على فيلمه الوثائقي اخلا�ض باحلملة الإعالنية لربنامج متكني املراأة 

الذي تنفذه موؤ�ش�شة احلريري للتنمية الب�رشية امل�شتدامة. 

املحلية  املجتمعات  تنمية  م�رشوع  عنا�رش  من  عن�رش  الربنامج  وهذا 

الذي ميوله البنك الدويل، وقد مت تنفيذه من قبل جمل�ض الإمناء والإعمار. 

ي�شتهدف الربنامج معاجلة عدم اإن�شاف املراأة يف القانون اللبناين، وزيادة 

الوعي حلقوق املراأة وم�شوؤولياتها، وتعزيز دور و�شائل الإعالم يف مكافحة 

واأكرث  متثيال  اأكرث  م�شمون  باإنتاج  وذلك  القائمة،  الجتماعية  الأمناط 

عدل جتاه املراأة. وقد ركز الربنامج على دعامتني رئي�شيتني هما القانون 

لتغيري املواقف الجتماعية وت�شجيع  الإعالم ب�شفتهما مدخلني  وو�شائل 

امل�شاواة بني الرجل واملراأة.

ومن نتائج الربنامج ثالثة تقارير رئي�شية عنوانها: )1( ا�شتعرا�ض حتليلي 

متكني  نحو   )2( الإعالم؛  وو�شائل  واملراأة  والقانون،  املراأة  عن  للدرا�شات 

املراأة يف و�شائل الإعالم: حتقيق فر�ض مت�شاوية بني الرجل واملراأة؛ و)3( 

�شت خطوات نحو متكني املراأة: حتليل بع�ض نواحي التمييز �شد املراأة يف 

القانون اللبناين.

وقد اأطلقت موؤ�ش�شة احلريري للتنمية الب�رشية امل�شتدامة حملة خذي ك�رشة 

البنك  مع  م�شرتك  موؤمتر  نهاية  يف   2008 الأول/اكتوبر  ت�رشين   20 يف 

الدويل حول "اجلندر يف القت�شاد ويف عملية اتخاذ القرارات"، وهو موؤمتر 

مت فيه بحث العقبات التي تعرت�ض م�شاركة املراأة الفعالة يف عملية اتخاذ 

ال�شعيدين  على  املمار�شات  اأف�شل  ا�شتعرا�ض  اإىل  بالإ�شافة  القرارات، 

الإقليمي والعاملي.

اإن حملة خذي ك�رشة قد �شممت ملعاجلة عدم امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف 

املجتمع اللبناين، ولتمكني املراأة اللبنانية. وكان جوهر احلملة يف معاجلة 

م�شكلة اللغة العربية، التي تطغى عليها �شيغة املذكر يف الكتابة والكالم. 

فالكلمات املحكية واملكتوبة، املتداولة يف و�شائل الإعالم واملوجهة عادة 

اإىل الرجال �شاملة اجلن�شني، قد عدلت باإبدال الفتحة بالك�رشة، كي تكون 

"تاأكيد طابعها".  اإىل نداء �شجع املراأة على  اإىل املراأة، بالإ�شافة  موجهة 

وهكذا مت بفكرة ب�شيطة حتريك اجلمهور امل�شتهدف، الذي ي�شمل كل امراأة 

لبنانية من اأي فئة اجتماعية. واملعنى املق�شود بتغيري ت�شكيل الكلمة قد 

اأدى اإىل متكني املراأة وجعلها تاأخذ م�شريها بيدها. 

الأو�شاط ولدى  اهتماما متزايدا يف جميع  املراأة قد لقت  اإن حملة متكني 

املرا�شلني ال�شحفيني، اإذ خ�ش�شت لها ال�شحف واملجالت مكانا هاما، مع 

مقالت ظهرت يف املن�شورات الإقليمية الرئي�شية. ولقت احلملة رواجا على 

�شبكة الإنرتنت، واأ�شبحت حديث املدينة، واعتمد الكثريون عبارة خذي ك�رشة 

يف اأحاديثهم اليومية. وكانت هذه احلملة �رشارة لنطالق مناق�شات وندوات 

حول الت�رشيعات اخلا�شة باملراأة يف النظام القانوين اللبناين. وعلى وجه 

العموم، مت ن�رش الوعي حول الق�شايا املتعلقة بعدم امل�شاواة بني اجلن�شني.

من  الن�شاء  وجميع  اللبنانية  املناطق  جميع  اإىل  الو�شول  بهدف  مت،  وقد 

يف  وزعت  ومل�شقات  كبرية  لفتة  ت�شميم  الجتماعية،  الفئات  خمتلف 

2008، كي تتحقق  اآخر �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب  الأرياف واملدن حتى 

طريق  عن  الإنرتنت،  عامل  احلملة  وبلغت  فعلي.  ب�شكل  اجلمهور  م�شاركة 

الربيد الإلكرتوين ومواقع يوتيوب وفي�شبوك واطلع عليها اللبنانيون الذين 

ي�شتخدمون هذه الربامج، وقد متكنوا من اإبداء اآرائهم عن طريق الإنرتنت. 

الإت�شال  مت   ،2009 اآذار/مار�ض   8 يف  للمراأة  العاملي  اليوم  ومبنا�شبة 

على  "الك�رشة"  يحملوا  اأن  اإليهم  وطلب  التلفزيون  عامل  من  ب�شخ�شيات 

ال�شا�شة واأن يدعموا احلملة خالل ذلك الأ�شبوع.

لبنان / 

وزيرة �لرتبية و�لتعليم �لعايل بهية �حلريري تطلق حملة خذي ك�رشة يف 20 ت�رشين 

�لأول/�كتوبر 2008
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/ سوريا 

1 خبير �أّول في قطاع �لطاقة – د�ئرة �ل�شرق �لو�شط و�شمال �فريقيا 2008

سوريا
حتديات قطاع الكهرباء يف ظل منو 

إقتصادي نشط 
 
1
- ح�شام بيد�س

ال�شيف  خالل  �شوريا  يف  الكهربائي  التيار  يف  الإنقطاعات  عتربت 

احلار مبثابة جر�ض اإنذار للحكومة، الأمر الذي يتطلب تدخل مبا�رش وجريء 

�شياق  ال�شورية يف  احلكومة  وقد كانت  للخدمات.  املتزايد  الطلب  ملواكبة 

جتربة  لكن  الكهرباء،  لقطاع  ال�شامل  الأداء  لتح�شني  اإ�شرتاتيجية  تطوير 

التدابري املقرتحة  اإقرار  اإحلاحية  اأكدا  الإقت�شادي املتزايد  ال�شيف والنمو 

وتطبيقها. ف�شاًل عن ذلك، فاإن النقطاع اليومي املتكرر للتيار الكهربائي 

يف  الأرجح  على  اأطول  ولفرتة  دم�شق  منطقة  يف  مرة  كل  �شاعتني  وملدة 

غريها من الأماكن، قد قدم برهانًا وا�شحًا على اأن نظام الكهرباء الهرم 

ال�شورية  لل�رشكات  التناف�شية  القدرة  بتقوي�ض  تهدد  ت�شغيله  واآليات 

وا�شتمرارية النمو القت�شادي يف البالد.

ارتفاع الطلب، ازدياد التحديات

بعد �شنوات من ال�شتقرار الن�شبي، يواجه قطاع الكهرباء ال�شوري حاليًا عدداً 

من التحديات الهامة. اأوًل: اإن الطلب على الكهرباء تزايد منذ 2002 مبعدل 

مرتفع يقارب %7، ومن املتوقع ا�شتمرار زيادة الطلب مبعدل %5 اأو اأكرث 

الطاقات  ال�شتثمار يف  الطلب هذا ونق�ض  ارتفاع  اإن  ثانيًا:   .2020 لغاية 

العر�ض  بني  ما  الفجوة  ات�شاع  اىل  ويوؤديان  اأديا  ال�شيانة  ويف  اجلديدة 

والطلب مما يوؤدي اإىل انقطاع متكرر للتيار. ثالثًا: اإن اخل�شائر التقنية وغري 

اإىل  بالإ�شافة  الطلب،  جممل  من   27% حوايل  ت�شاوي  املرتفعة  التقنية 

الإنقطاعات يف التيار، اأدت اإىل خ�شائر يف �رشكات التوزيع ملا يقرب 275 

مليون دولر من الإيرادات خالل �شنة 2007 وحدها. رابعًا: اإن الأداء املايل 

لقطاع الكهرباء هزيل ومتدهور نتيجة لهذه اخل�شائر وللم�شتوى املنخف�ض 

لتعريفات الكهرباء وخا�شة يف القطاع ال�شكني.

تعرفة متدنية، اإمدادات غري كافية من الغاز

اأدنى بكثري من م�شتوى كلفة ا�شرتداد  يف �شوريا اليوم، تعرفات الكهرباء 

اأدنى التعرفات يف منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال  التكاليف وهي من بني 

اأفريقيا. وميكن مقارنتها بتعرفات البلدان امل�شدرة للنفط والغاز كاجلزائر 

واأبو ظبي)الإمارات العربية املتحدة( وقطر، لكنها اأدنى ب�شكل ملمو�ض من 

واملغرب.  وتون�ض  الأردن  مثل  بالنفط  غنية  غري  اإقليمية   بلدان  تعرفات 

واأخرياً فاإن فقدان الثقة باإمداد الغاز املحلي لقطاع الطاقة حّد م�شتويات 

توافر واإنتاج املحطات املوجودة لتوليد الطاقة.  وهو اأمر ي�شكل اأي�شًا خطراً 

الطاقة  لتوليد  كلفة  اأقل  جديدة  ملحطات/معامل  حمتمل  تطوير  اأي  على 

عاملة على الغاز، وقد يتطلب من �شوريا ال�شعي لعقد اتفاقيات طويلة األأمد 

ل�شترياد الغاز من ال�شوق الإقليمية ل�شتكمال اإمدادات الغاز املحلية.

اإ�سرتاجتية احلكومة

بناءاً على طلب من احلكومة ال�شورية ، عمل فريق للطاقة من البنك الدويل 

لقطاع  �شاملة  اإ�شرتاتيجية   م�شودة  بلورة  ال�شورية على  الطاقة  وزارة  مع 

الكهرباء تعالج هذه التحديات. ويف تقييم حلاجات القطاع  تربزاحلاجة 

للطاقة  اإنتاج جديدة  قدرات  ال�شتثمارات يف  مليار دولر من   11 حلوايل 

كما   .2020 لغاية  والتوزيع  النقل  �شبكات  تو�شيع  ويف  ميغاوات(   7000(

تو�شي الإ�شرتاجتية بخيارات وتدابري من اأجل:

من  احلد  طريق  عن  الكهربائية  الطاقة  قطاع  فعالية  •زيادة  	
اخل�شائر التقنية والتجارية الكبرية يف ال�شبكة؛

وبطريقة  اأف�شل  نحو  على  بالطاقة  الإمدادات  اأمن  •زيادة   	
فعالية  لزيادة  �شارمة  برامج  تطوير  خالل  من  بيئيًا  م�شتدامة 

ا�شتخدام الطاقة و الطاقة القابلة للتجديد؛

خالل  من  الطاقة  جمال  يف  الإقليمي  التكامل  •ت�شجيع  	
الكهربائية  الطاقة  جمايل  يف  الهادفة  ال�شتثمارات  من  �شل�شلة 

الطبيعي؛ والغاز 

•جذب ا�شتثمارات القطاع اخلا�ض يف تو�شيع قدرات الإنتاج؛ 	
•�شمان قدرة ا�شتمرار قطاع الكهرباء ماليًا مبا يف ذلك تعديل  	
التعرفة املرتافقة مع حت�شني برامج احلماية الجتماعية مل�شتهلكي 

الكهرباء من الفئات ال�شعيفة اجتماعيًا؛ و

من  بها  يرتبط  وما  الكهرباء  قطاع  على  اإ�شالحات  •اإدخال  	
تغيريات موؤ�ش�شاتية ت�شّهل تطبيق تلك التدابري.

بني  النقا�ض  حلقات  من  عدد  عقد  الإ�شرتاجتية  لهذه   الإعداد  ت�شمن  وقد 

ومراجعة  ملناق�شة  الأخرى  املعنية  واجلهات  الكهرباء  وزارة  موظفي 

ال�شورية  احلكومة  على  عر�شها  قبل  لالإ�شرتاتيجية  النهائية  امل�شودة 

لتقييمها وتعديلها والبت بها من قبل ال�شلطات.

اإن مقاربة الإ�شرتاتيجية على هذا النحو اأمر جيد جداّ وملفت لأنه �شي�شاعد 

احلكومة على بلورة خطة عمل �شاملة للنهو�ض بهذا القطاع وتلبية حاجاته 

باأقل كلفة ليواكب النمو ال�رشيع لالإقت�شاد.  كما اأن اإ�رشاك القطاع اخلا�ض 

العامة  املالية  اعباء  �شي�شاهم بتخفيف  الكهرباء  واإنتاج  توليد  يف عملية 

وتفعيل اأداء هذا  القطاع. 
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سوريا / 

1  من�شقة بر�مج �لتنمية �لب�شرية في لبنان، و�شوريا، و�لأردن.

2   تقرير �لموؤ�شر�ت �لعالمية 2007، �لبنك �لدولي
3  �لنتائج �لأولية لإح�شاء�ت �لبطالة في �شوريا للعام 2003-2004، �شادر عام 2008

4    هويتفلت وقباني 2006 

5    �لمرجع ذ�ته

سوريا
 إصالح التعليم يف سوريا:

لدعم االنتقال إىل اقتصاد سوق 
اجتماعي

 
1
- حنني �ل�شّيد

 ،2010-2006 العا�رشة  اخلم�سية  اخلطة  يف  �سوريا  تعهدت 

وكمرحلة من انتقالها اإىل اقت�ساد ال�سوق الجتماعي، باإ�سالح النظام 

التعليمي ليتوافق ب�سكل اأف�سل مع احلقائق الجتماعية والقت�سادية 

النا�سئة. والهدف من اخلطة اخلم�شية العا�رشة ت�شهيل النتقال من اقت�شاد 

ا�شرتاكي اإىل اقت�شاد ال�شوق. وهي تركز على تعزيز التنمية الجتماعية مبا 

ي�شمل اإ�شرتاتيجيات احلد من الفقر و خف�ض البطالة من خالل اإ�شالحات 

والإف�شاح  والجتماعية  ال�شحية  واحلماية  والتعليم  الرتبية  قطاعات  يف 

اأمام  دور اأكرب للقطاع اخلا�ض.

على مدى العقود الثالثة املن�رشمة، حقق قطاع الرتبية يف �سوريا 

ومكافحة  التعليم  اىل  الو�سول  نطاق  تو�سيع  يف  هامة  جناحات 

الأمية واإنتاج قوة عاملة للقطاع العام. وكان  �شايف ن�شبة اللتحاق 

اأعلى بكثري من   95% البالغ  )NER(  يف �شوريا  التعليم البتدائي  مبرحلة 

اأفريقيا ويف البلدان ذات  املتو�شط يف دول منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال 

الدخل املتو�شط املتدين )LMIC(. وكذلك الأمر بالن�شبة ملعدل معرفة القراءة 

ن�شبة  يف  اجلن�شني  بني  الفارق  اأن  كما   )2007(  83% بلغ  الذي  والكتابة 

الت�شجيل �شئيل جدا.

يف  الكبرية  ال�ستثمارات  ورغم 

فاأن  التعليمي  الغطاء  تو�سيع  

يظّل  التعليم  اىل  الو�سول  فر�س 

منخف�سًا يف مرحلتي ما قبل وما 

بعد التعليم البتدائي مقارنة بدول 

يف املنطقة وغريها من الدول ذات 

وعلى   . املتدين  املتو�سط  الدخل 

الرغم من اأن  معدل اللتحاق يف املرحلة ما قبل البتدائية  منخف�س 

عمومًا يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا مع متو�شط %16 غري 

الأطفال امل�شجلني.  %13 فقط من  اأدنى من ذلك مع ن�شبة  انه يف �شوريا 

اأما يف املرحلة الثانوية فقد كانت �شوريا البلد الوحيد الذي �شهد اإنخفا�شًا 

هامًا يف معدلت اللتحاق ما بني  العامني 1985 و2000، بالإ�شافة اىل 

العراق . فقد اإنخف�ض اإجمايل ن�شبة اللتحاق باملرحلة الثانوية من %58 يف 

�شنة 1985 اإىل %41 يف �شنة 2000. غري انه عاود الرتفاع خالل ال�شنوات 

اخلم�ض الأخرية ليبلغ %68، ومع ذلك ل تزال �شوريا دون املتو�شط الإقليمي 

. اأما 
2
)%74( ودون املتو�شط يف البلدان املماثلة ذات الدخل املتدين)76%(

على امل�شتوى التعليم العايل،  فان اأقّل من ن�شف احلا�شلني على ال�شهادة 

الثانوية التحقوا باجلامعات الر�شمية. وتظهر اآخر بيانات وزارة الرتبية اأن 

اإجمايل ن�شبة اللتحاق بالتعليم العايل بلغ %17 يف �شنة 2005.

املتو�سط  الدخل  ذات  البلدان  املنطقة ومع  دول  املقارنة مع  ت�سري 

املتدين )LMIC( اإىل تدين نوعية التعليم يف �سوريا. وقد اأظهرت الدلئل 

العاملية اأن التو�شع وحده غري كاٍف واأن تاأثري الراأ�شمال الب�رشي على النمو 

�شيعتمد على جودة نظام التعليم والتدريب ونوعية الراأ�شمال الب�رشي الناجت 

عنه. وقد اأظهر حتليل اأداء �شوريا يف امتحان "توجهات الدرا�شة العاملية 

نتائج  مقابل  هامة  حت�شينات   2007TIMSS والعلوم"  الريا�شيات  يف 

2003TIMSS، ومع ذلك ما زال اأداء �شوريا اأدنى من املتو�شط العاملي يف 
الريا�شيات والعلوم )كما يف بلدان ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا الأخرى( 

فاأدائها يف الريا�شيات اأدنى من الجتاه العام مقارنة مع ن�شيب الفرد من 

نوعية  تدين  عن  الأخرى  املوؤ�رشات  من   .)2003( الإجمايل  املحلي  الناجت 

وكذلك  التعليمي  النظام  يف  الر�شوب  و  الت�رشب  معدلت  ارتفاع   التعليم، 

العدد الكبري للمعلمني ذوي التاأهيل والتدريب املتدين )اأكرث من %60 من 

املعلمني يف �شوريا يحملون دبلومًا بعد درا�شة مدتها �شنتان فقط، كما اأن 

عدداً كبرياً من حاملي ال�شهادات بعد درا�شة مدتها اأربع �شنوات مل يتلق اأي 

تدريب يف جمال التدري�ض(.

التعليمي يف �سوريا   للنظام  الداخلية  الكفاءة  ي�سكل تدين م�ستوى 

حتديًا هامًا. فبالإ�شافة اإىل ارتفاع معدلت الت�رشب والر�شوب، فاإن عدد 

الن�شب يف  اأدنى  من  �شوريا هو  الطالب يف   / للتالمذة  بالن�شبة  املعلمني 

العامل ويف املنطقة مما ي�شري اإىل م�شدر اآخر للهدر الداخلي. وترجع الن�شبة 

قطاع  يف   املعلمني  لعدد  بالن�شبة  التالمذة  لعدد  ما  حد  اىل  املنخف�شة 

العايل  التوظيف  اىل  العام  التعليم 

تزايد  مع  مقارنة  للمعلمني  ن�شبيًا 

عدد الطلبة. فقد ارتفع عدد املعلمني 

 2000 العامني  بني   7% بن�شبة 

و2006، اأي تقريبًا �شعف ن�شبة تزايد 

اإنخفا�ض  اأدى اإىل  عدد التالمذة مما 

يف   19/1 اإىل  معلم  تلميذ/  ن�شبة  

 9/1 واإىل  الأ�شا�شي  التعليم  مرحلة 

يف مرحلة التعليم الثانوي. وفيما ل تتوفر بيانات لإجراء مقارنة مبا�رشة 

مع مرحلتي التعليم الأ�شا�شي والثانوي فاإن اآخر البيانات عن متو�شط ن�شبة  

31/1 يف  تلميذ/ معلم يف مرحلة التعليم البتدائي ت�شري اىل وجود ن�شبة 

الالتينية   اأمريكا  25/1 يف دول  الهادئ، ون�شبة  اآ�شيا واملحيط  دول �رشق 

والكاريبي. ومن �شاأن حتقيق معدل منخف�ض لعدد  التالمذة بالن�شبة لعدد 

املعلمني اأن ينتج �شفوفًا اأكرث حيوية  وخمرجات تعليمية اأف�شل، غري اأن 

رواتب وحوافز املعلمني يف �شوريا متدنية مما يعيق الأداء املرتفع ويوؤدي 

الأدنى  الق�شم  املعلمني يف  رواتب  تاأتي  للمعلمني.  اإنتاجية منخف�شة  اإىل 

من �شلم الرواتب يف القطاع العام، ويعادل راتب املعلم املتو�شط امل�شتوى 

ن�شبة %80 من راتب �شاحب اأي وظيفة حكومية مماثلة. ورغم اأن الرواتب 

قد ارتفعت ب�شكل ملمو�ض يف القطاع العام خالل اخلم�ض �شنوات الأخرية 

لكن ذلك مل يردم الفجوة بني رواتب املعلمني ورواتب الوظائف الأخرى يف 

القطاع العام التي تتطلب مهارات واإجنازات اأكادميية م�شابهة.

كما اأن الكفاءة/الفعالية اخلارجية للتعليم منخف�سة اأي�سًا لوجود 

روابط �سعيفة بني التعليم و�سوق العمل.  ف�شوق العمل يف �شوريا يتميز 

ب�شغوط دميوغرافية كبرية، وبطء الطلب على العمالة وجمود متجذر بعمق 

حقق   ، املن�رشمة  الثالثة  العقود  مدى  على 

هامة يف  �سوريا جناحات  الرتبية يف  قطاع 

تو�سيع نطاق الو�سول اىل التعليم ومكافحة 

الأمية واإنتاج قوة عاملة للقطاع العام.
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البطالة  ارتفع معدل  وقد  ال�شباب.  �شلبي على عمالة  تاأثري  اإىل  يوؤدي  مما 

من 4.3 % يف �شنة 1981 اإىل %11.6 يف �شنة 2003 )حتديث(، يف الأغلب 

بني ال�شباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 24-15 �شنة. بل اأن ن�شبة البطالة 

اأعلى بني العمال املتعلمني منها بني غري املتعلمني، يف الأغلب بني  هي 

.  وهناك �شّك باأن نظام التعليم يف �شوريا 
3
ذوي التعليم البتدائي )47.3%(

باملهارات  الطالب  تزويد  الراهن من خالل عجزه عن  الو�شع  ي�شاهم يف 

الرواتب يف �شوريا متدنية  اأن  . كما 
4
واملوؤهالت املطلوبة يف �شوق العمل

ا�شتئناف  اإمكانية  التعليمي، مما يوؤثر على  التح�شيل  ول تتغري كثرياً مع 

الدرا�شة وم�شتوى التح�شيل التعليمي يف البالد. وقد قّدرت درا�شة حديثة 

معدلت العودة اإىل املراحل املختلفة للدرا�شة يف �شوريا ووجدت اأنها اأدنى 

.
5
من املعايري الدولية

عنا�رش اإ�سرتاتيجية حتديث القطاع التعليمي 

يكمن التحدي اأمام النظام التعليمي يف �سوريا على املدى الطويل 

واملوؤهالت  املهارات  جت�ّسد  التاأهيل  عالية  عمل  قوة  تكوين  يف 

حاجة  وهناك  ال�سوق.  اقت�ساد  اإىل  النتقال  يف  مل�ساعدتها  الالزمة 

وهذا  العمل.  قوة  اإنتاجية  لتعزيز  التعليم  ومالئمة  نوعية  لتح�شني  ملّحة 

ي�شتلزم اأوًل تطوير وتدريب املعلمني ولكن �شمن مقاربة �شاملة لإ�شالح 

مدخالت التعليم. وهو يتطلب ثانيَا توفري اأف�شل لنوعية جيدة من العناية 

اأ�ش�شًا للتعليم. ويت�شمن ذلك ثالثًا،  بالطفولة املبكرة وتربيتها مما يوؤّمن 

اأف�شل  ب�شكٍل  وربطه  �شوريا،  يف  املهني  والتدريب  التعليم   نظام  اإ�شالح 

تلبية  اجل  من  املرونة  من  املزيد  واإدخال  العمل  �شوق  احتياجات  مع 

الحتياجات املتغرية لالقت�شاد.

واملتو�شط،  الق�شري  املدى  على  اأما 

�شوريا  يف  الرتبوي  النظام  فيحتاج 

مواجهة ال�شغوط ال�شكانية. اإذ يجب 

التخطيط بعناية تامة لأي تو�شع يف 

ل�شمان  املدر�شية   التحتية  البنية 

اىل  الو�شول  فر�ض  يف  امل�شاواة 

اأولويات  تركز  اأن  ويجب  التعليم. 

ا�شتهداف  على  بالتعليم  اللتحاق  تعميم  اجل  من  ال�شورية  احلكومة 

التعليمية،  للخدمات  تلقيًا  والأقل  حرمانًا  الأكرث  ال�شكانية  املجموعات 

وال�شعي اىل بناء قاعدة  ملجموعة من القوة العاملة املاهرة التي ميكنها 

ا�شتهداف هذه املجموعات  �شاأن  واإن من  اقت�شاد يتعومل.  تلبية متطلبات 

النا�شئة  الفر�ض  اإمكانية متكافئة  لالإ�شتفادة من  اأن يوفر لهم   ال�شكانية 

يف القت�شاد من ناحية، وان يزودهم بالراأ�شمال الب�رشي الالزم ملجابهة 

تكاليف النتقال اىل اقت�شاد ال�شوق من جهة ثانية.

اإىل ا�ستك�ساف  اأي�سًا حتتاج احلكومة ال�سورية  وعلى املدى الق�سري 

النفاق  فعالية  وحت�شني  الرتبوي  الإ�سالح  لدعم  التمويلية  اخليارات 

الذي من �شاأنه اأن يولد وفورات هامة ميكن اإعادة توظيفها يف املزيد من 

تو�شيع فر�ض اللتحاق بالتعليم وحت�شني نوعيته.  وميكن اإيجاد  وفورات  

املعلمني يف مرحلتي  التالمذة على عدد  ن�شبة عدد  رفع  هامة من خالل 

التعليم البتدائي والثانوي على حد �شواء من خالل الإ�رشاف على عملية 

توظيف املعلمني مما يوؤدي اإىل التوفري يف ما يقارب ثلث موازنة الرواتب 

بحلول 2015. وميكن اأن ت�شبح هذه املوارد املدّخرة م�شدراً هامًا لتمويل 

توجيه  و�شي�شاهم  الرتبوي.  النظام  يحتاجها  التي  اجلودة  يف  ال�شتثمار 

املوارد نحو حت�شني النوعية يف تخفي�ض ن�شبة الر�شوب مما يوؤدي بالتايل 

اإىل حت�شن الفعالية والكفاءة.

وهناك دور للقطاع اخلا�س يف تلبية الطلب املتزايد على التعليم. وقد 

خطت �سوريا خطوات اإيجابية يف هذا الإجتاه باإقرار قانون املدار�س 

اخلا�سة مبا يتيح  للقطاع اخلا�س ال�ستثمار يف التعليم، لكنه ل 

يزال مورداً غري م�ستثمر. وت�شتطيع احلكومة ال�شورية و�شع حوافز للمزيد 

اإنخراط القطاع اخلا�ض يف تو�شيع  نطاق اللتحاق بالتعليم  من ت�شجيع 

بينما تراقب عن كثب  نوعية التعليم الذي يوفره هذا القطاع.

اجلودة  يح�سن  اأن  ولتطويرهم  الفعال  املعلمني  لتدريب  وميكن 

تطوير  برنامج  يف  ال�شورية  احلكومة  با�رشت  وقد  الداخلية.  والفعالية 

للمعلمني يت�شمن منح �شهادات للمعلمني، وحتديث التدريب ملا قبل اخلدمة 

واأثناء اخلدمة وتوفري فر�ض للدرا�شة عن بعد وعرب قنوات تعليم افرتا�شية 

التدابري  اأن  تظهر  التجربة  فاأن  اخلطوات  هذه  اإيجابية  ورغم  ومفتوحة. 

التدري�ض.  نوعية  لتح�شني  كافية  غري  الربامج  كتطوير  اجلزئية  الإدارية 

يف  اإ�شالحات  اإجراء  تت�شمن  اأن  للمعلمني  �شاملة  �شيا�شة  على  ويتوجب 

املهنية وكذلك  املعايري  للمعلمني ويف ت�شميم وتطبيق  الأ�شا�شي  التعليم 

الإ�شالح يف التدريب اأثناء اخلدمة والنفتاح على موفري خدمات من غري 

حوافز  نظام  وو�شع  العام،  القطاع 

للمعلمني م�شمم ب�شكل جيد وتطبيقه 

مما �شيوؤثر على نتائج التالمذة.

رعاية  نطاق  لتو�سيع  وميكن 

 )ECCE( املبكرة  للطفولة  وتربية 

جودة  حت�سني  يف  ي�ساهم  اأن 

التكامل  يعزز  وان  التعليم، 

الجتماعي للجيل ال�ساب يف �سوريا. وتت�شمن اخلطة اخلم�شية العنا�رش 

الأ�شا�شية لإ�شرتاتيجية رعاية وتربية الطفولة املبكرة وتطويرها، مع ذلك  

يجب تطوير خطة وطنية للعمل حول رعاية وتربية الطفولة املبكرة �شمن 

ال�شحية  واخلدمات  ال�شحية  والرعاية  التعليم  بني  جتمع  �شاملة  مقاربة 

ومن خالل م�شاركة اأكرب مع القطاع اخلا�ض واملجتمعات املحلية.

املهني  والتدريب  التقني  التعليم   نظام  اإ�سالح  �سي�ساهم  كما 

كان  واإذا  التعليم.  لنظام  اخلارجية  الفعالية  حت�سني  يف   )VTET(

اأن يقدم  اأن تناف�س يف الأ�سواق العاملية، يحتاج القت�ساد  ل�سوريا 

وي�شتلزم  اأف�سل.  وجودة  اأعلى  م�سافة  قيمة  ذات  وخدمات  منتجات 

ذلك م�شتويات اأعلى من املهارات وقوة عمل اأف�شل تاأهياًل. ف�شاًل عن ذلك، 

فاإن املناف�شة املتزايدة ودخول تكنولوجيا املعلومات والت�شالت حثت 

الداخلي  تنظيمها  يف  اأ�شا�شية  تغيريات  اإجراء  على  ال�رشكات  من  العديد 

إصالح التعليم يف سوريا

يكمن التحدي اأمام النظام التعليمي يف �سوريا 

على املدى الطويل يف تكوين قوة عمل عالية 

الالزمة  واملوؤهالت  املهارات  جت�ّسد  التاأهيل 

مل�ساعدتها يف النتقال اإىل اقت�ساد ال�سوق.
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وامل�شوؤوليات  املهارات  من  اأكرب  قدراً  تتطلب  التي  العملية  وممار�شاتها 

وتعدد  التوا�شل  ومهارات  امل�شاكل  ذلك مهارات حل  العمل، مبا يف  لقوة 

املهام. ورغم التحديثات الأخرية التي اأدخلتها احلكومة ال�شورية �شيحتاج 

نظام التعليم التقني والتدريب املهني )VTET( اإىل اإ�شالح رئي�شي ليتالءم 

اأن  ويجب  متزايد.  ب�شكل  اخلا�ض  القطاع  يقوده  جديد  �شوق  اقت�شاد  مع 

وتنفيذ  ت�شميم  يف  العمل  لأرباب  اأعمق  م�شاركة   )1( الإ�شالحات:  ت�شمل 

الحتياجات  لتلبية  التدريب  يف  املرونة  من  املزيد  توفري   )2( التدريب؛ 

 )3( احلياة؛  مدى  التعلم  فر�شة  ولإتاحة  العمل  �شوق  يف  للطلب  املتغرية 

حتديث وجتديد حمتوى واأ�شاليب التدريب مبا ي�شمح بالتدريب العملي  على 

م�شتوى ال�رشكات؛ )4( حتديث نظم الر�شد والتقييم؛ )5( اإ�شالح بنى الإدارة 

من اأجل تن�شيق اأف�شل وقدرة اأكرب على املحا�شبة: و)6( ا�شتك�شاف �رشاكات  

التمويل بني القطاعني العامة واخلا�ض.

مدى  لتقدير  كبرية  اأهمية  يرتديان  الطالب  تعلم  وتقييم  ر�سد  اإن 

تاأثري نظام التعليم ولو�سع �سيا�سة قائمة على الأدلة. و�شيكون من 

ال�رشوري للحكومة ال�شورية تطوير قدرتها على قيادة بحث موجه �شيا�شيًا 

مثل  الدولية  التقييمات  ذلك  يف  مبا  والتقديرات  التقييمات  على  قائم 

TIMSS والربنامج الدويل لتقييم الطلبة )PISA(. كما ويجدر بها ال�شتمرار 
بامل�شاركة يف الدرا�شة الدولية  TIMSS كي تتمكن من مقارنة تقدمها مع 

البلدان الأخرى يف املنطقة والعامل.
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/ سوريا 

البنك الدويل واملساعدة التحليلية واالستشارية 
يف سوريا 

ينفد البنك الدويل برناجما تقنيا منتجا يف �شوريا مت ت�شميمه بالتعاون 

ومن  املركزية.  املوؤ�ش�شات  يف  التقنيني  والنظراء  ال�شورية،  احلكومة  مع 

خالل هذا النخراط يف العمق، �شاعد البنك الدويل يف بناء معرفة قوية يف 

قطاعات هامة وموا�شيع متداخلة هي : 

دعم التنمية الب�رشية واحلماية الجتماعية 

تعزيز �سنع ال�سيا�سات  والقدرات التنفيذية يف احلماية الجتماعية 

- يعمل البنك الدويل على تعزيز قدرة وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل 

على حتليل �شيا�شات وبرامج احلماية الجتماعية وحت�شني تنفيذها. وتلقى 

اأن�شطة تنمية القدرات الدعم يف جمالني من جمالت احلماية الجتماعية : 

)ط( �شبكات الأمان الجتماعي، و )ب( اإ�شالح املعا�شات التقاعدية.

– جتري متابعة الإ�شرتاتيجية التي اأجنزت  التعليم  اإ�سرتاتيجية قطاع 

يف  الأدلة  على  قائمة  �شيا�شة  �شنع  على  القدرات  بناء  خالل  من  موؤخرا 

جمال التعليم، و من اجل تقييم اخليارات املمكنة لن�رش تعليم عاٍل متي�رش 

وذي جودة عالية يلبي متطلبات �شوق العمل. 

العمل  فر�س  وخلق  النمو  حتقيق  اأجل  من  متكاملة  �سيا�سة  اإطار 

لالإ�شالح  �شيا�شة متكاملة  اإطار  –م�شاعدة احلكومة على و�شع   )Miles(
تقييم  ويتم  للنمو.  املعيقة  القيود  من  التخفيف  على  يركز  املتوا�شل 

�شوق  و�شوابط  ال�شتثمار،  ومناخ  الكلي،  القت�شاد  ظروف  بني  الروابط 

الجتماعية. احلماية  و  املهارات  وتنمية  واملوؤ�ش�شات،والتعليم   العمل 

النمو القت�سادي و املرحلة النتقالية 

اأن�سطة بناء القدرات حول ال�رشاكات العامة / اخلا�سة - حت�شني قدرة 

رئي�ض  مكتب  يف  �شتن�شاأ  التي  العام/اخلا�ض  القطاع  بني  ال�رشاكة  وحدة 

الوزراء لتنفيذ معامالت هذه ال�رشاكة. 

الإ�شالح  عملية  الدرا�شة  هذه  ت�شتعر�ض   - قطرية  اقت�سادية  مذكرة 

املمكنة  الرئي�شية  الفر�ض  وت�شتك�شف  الآن،  حتى  �شوريا  يف  القت�شادي 

كما  النمو.  هذا  التي تعرت�ض  واملعوقات  القاعدة  اقت�شادي عري�ض  لنمو 

الغذائية  املواد  اأ�شعار  يف  احلادة  الزيادة  مثل  ال�شدمات  عواقب  تتناول 

والنفط وا�شتنزاف الحتياطات النفطية يف �شوريا. 

مدونات/مذكرات �سيا�سة الإنفاق العام- اإنتاج �شل�شلة من املدونات/

مراجعة  درا�شة  �شمن  دجمها  ميكن  التي  الإنفاق  �شيا�شة  حول  املذكرات 

النفقات العامة. مراجعة ال�شيا�شات التجارية

--مراجعة ال�سيا�سات التجارية

 احلالية ل�شوريا، بالإ�شافة اإىل اأثر الإ�شالحات ال�شابقة والق�شايا املتبقية. 

يدعم هذا الربنامج احلكومة ال�شورية يف و�شع خطة عمل لإ�شالح التجارة 

وبناء القدرات يف وزارة القت�شاد والتجارة والوكالت احلكومية ذات ال�شلة. 

اإدارة  ممار�شات  تقييم   - للبلد  امل�سرتيات  �سيا�سة  تقييم  تقرير 

وحتديد  للم�شرتيات؛  جديد  قانون  لتنفيذ  التالية  والعقود  امل�شرتيات 

الفوائد  تعظيم  اأجل  من  التح�شينات  من  املزيد  تتطلب  التي  املجالت 

املرجوة من الإ�شالحات التي نفذت �شابقا للم�شرتيات . 

قدرات  بناء  اإىل  الربنامج  هذا  ويهدف   - الأعمال  مزاولة  موؤ�رشات 

الأعمال،  مزاولة  موؤ�رشات  عليها  تقوم  التي  املنهجية  فهم  يف  احلكومة 

وقد  التجارية.  الأعمال  بيئة  لتح�شني  املحتملة  الإ�شالحات  وحتديد 

والتجارة  القت�شاد  وزارة  قيادة  حتت  الفنية  العمل  جمموعات  اأعدت 

البنك  نظمها  التي  الأعمال"  "مزاولة  عمل  ور�شة  اأعقاب  يف  �شوريا،  يف 

تركز  لالإ�شالح  عمل  خطة  م�رشوع   ،  2009 مار�ض   / اآذار  يف  الدويل 

من  هذه  العمل  خطة  اعتماد  ومت  الأعمال.  بيئة  يف  الإ�شالحات  على 

الدويل. البنك  مب�شاعدة  تنفيذها  على  حاليا  العمل  وبداأ  ال�شلطات،   قبل 

ملناخ  الدويل  البنك  تقييم  حتديث  يوفر  ال�شتثمار-  مناخ  تقييم  حتديث 

ب�شاأن  للحكومة  وامل�شورة  املعلومات  اأحدث   2005 العام  يف  ال�شتثمار 

 الأولويات لتح�شني مناخ ال�شتثمار، وموا�شلة تعزيز تنمية القطاع اخلا�ض. 

وبهدف تعزيز قدرته على عمليات امل�شح والتحليل القت�شادي، طلب املكتب 

املركزي لالإح�شاء يف �شوريا منحة من �شندوق البنك الدويل لبناء القدرات 

الإح�شائية الذي �شيقدم امل�شاعدة التقنية يف جمال الدرا�شات القت�شادية. 

ومت حتديد ثالثة جمالت رئي�شية للدعم هي: ت�شميم ال�شتبيانات، وتقدمي 

معاجلة  جمال  يف  القدرات  وبناء  ال�شتق�شائية  الدرا�شات  لإجراء  الدعم 

البيانات وحتليلها. 

الرقابة  املالية يف حت�شني  وزارة  دعم   - العامة  املالية  اإدارة  اإ�سالح 

ودعم  امليزانية؛  يف  والإدارة  ال�شيا�شة  بني  الربط  طريق  عن  املالية 

اجلودة،   / اخلدمات  تقدمي  على  الرتكيز  لزيادة  امليزانية  يف  التكامل 

لتح�شني  املالية/امليزانية  التقارير  وو�شع  املراقبة  عمليتي  وتعزيز 

جزء  هي  العامة  املالية  اإدارة  يف  الإ�شالحات  هذه  وال�شفافية.  الأداء 

اإدارة  حول  الأخرية  الندوة  يف  اأقرت  التي  العمل  خطة  من  يتجزاأ  ل 

تنفيذها. امل�شاعدة يف  الدويل  البنك  من  املالية  وزير  والتي طلب    احلكم 

حت�شني البيئة من اأجل التنمية امل�شتدامة 

درا�سة اإ�سرتاتيجية قطاع الكهرباء - تهدف اإىل حتديد اخليارات املتاحة 

تقلي�ض  كيفية  ،وبخا�شة  الكهرباء  لقطاع  والتقني  املايل  الأداء  لتح�شني 

الدرا�شة  الكهرباء. كما �شت�شتعر�ض هذه  العر�ض والطلب على  الفجوة بني 

الالزمة  املوؤ�ش�شية  والتغيريات  القطاع  هذا  لإ�شالح  املمكنة  اخليارات 

من  اخلا�ض  القطاع  ومتكني  املقدمة  اخلدمات  ونوعية  كفاءة  لتح�شني 

امل�شاركة يف ا�شتثمارات قطاع الكهرباء. 

سوريا
برنامج الشراكة
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تقدمي امل�ساعدة التقنية يف قطاع النقل – العمل من خالل حلقات العمل 

واأوراق العمل التي تركز على حتديد دور واأهمية قطاع النقل يف القت�شاد 

القطاع،  يف  ال�شتثمار  اأولويات  لتقييم  عمل  اإطار  توفري  على  ال�شوري، 

 وحت�شني كفاءة وفعالية النقل احل�رشي، ودعم اإعداد خطة عمل وطنية للنقل.

اإ�شرتاتيجية قطاع الزراعة والري - اإطالع احلكومة على الق�شايا واخليارات 

امل�شاعدة  وتوفري  والري  الزراعة  جمال  يف  اإ�شالحات  لإجراء  املتاحة 

التقنية مل�شاريع حمددة ذات ال�شلة بالري لدعم احلكومة يف اإن�شاء �شندوق 

ويف  الزراعية،  الإعانة  خمططات  وتر�شيد  ومراجعة  الزراعة،  لدعم  وطني 

تطوير اإ�شرتاتيجية وطنية لقطاع الزراعة والري.

ال�سندوق الئتماين للدعم 

ال�شندوق  من  �شغرية  منحة  على  للح�شول  حاليا  الدويل  البنك  يعمل 

ال�شباب  توظيف  فر�ض  لتح�شني   )JSDF( اليابان  يف  للتنمية  الجتماعي 

 17-20 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  ال�شباب  باأنه  ف 
ّ
يعر والذي  املهم�ض، 

عاما الذين ل يتجاوز حت�شيلهم العلمي م�شتوى ال�شف التا�شع والذين بقوا 

عاطلني عن العمل لأكرث من �شنتني. و�شوف تعتمد هذه املنحة على م�شاركة 

قوية من القطاع اخلا�ض ، وبناء ال�رشاكات بني مقدمي اخلدمات وتطوير 

قدرات تنظيم املوؤ�ش�شات املحلية واملنظمات غري احلكومية لتوفري التدريب 

التقني الهادف ومهارات العمل يف اثنتني من املحافظات التجريبية. 

يف  ال�شورية  احلكومة  الطيور  لأنفلونزا  ال�شتعداد  قر�ض  و�شي�شاعد  هذا 

التقليل من خماطر حدوث تف�شي وا�شع لعدوى اأنفلونزا الطيور يف الدواجن 

الأوبئة  على  ال�شيطرة  على  وقدرتها  �شوريا  ا�شتعداد  و�شيعزز  املحلية، 

املحتمل انت�شارها بني الب�رش.

سوريا
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/ االردن 

األردن
قطاع كهرباء متطور يواجه حتديّات 

الطلب املتزايد
- فالدي�شالف فو�شيتيك1 

ن تنظيم قطاع الكهرباء يف الأردن والإ�شالحات اجلذرية التي قامت 

بها احلكومة جعلت من هذا القطاع مثاّل يحتدى به يف املنطقة ، خا�شة 

للقطاع  املتزايد  والإ�رشاك  الوا�شحة  املوؤ�ش�شاتية  بالهيكلية  يتعلق  ما  يف 

.
2
اخلا�ض يف عملية توليد الطاقة

الإ�سالح املوؤ�س�ساتي

حققت احلكومة تقدمًا هامًا يف جمال الإ�شالح املوؤ�ش�شاتي يف قطاع الطاقة 

م�شتقلة،  تنظيم  جلنة  واإن�شاء  القطاع،  هيكلة  اإعادة  خالل  من  الكهربائية 

والتقدم باجتاه اخل�شخ�شة وال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ض. وجتري 

مناق�شة قانون جديد للطاقة يف الربملان ين�ض على درجة معينة من حترير 

قطاع النفط واإن�شاء جلنة م�شتقلة للرقابة على الطاقة، �شت�شمل كافة قطاعات 

الطاقة وت�شم اللجنة احلالية لتنظيم قطاع الكهرباء. ويلحظ القانون اجلديد 

اإن�شاء وكالت للطاقة املتجددة والطاقة الفعالة. ويتمثل التحدي الأ�شا�شي 

املزيد من تقلي�ض دور احلكومة  العمل على  الكهرباء يف  يف جمال قطاع 

وانك�شافها املايل، فهي التي تتعهد الأداء املايل للقطاع مبا�رشة )من خالل 

ملكيتها  خالل  )من  مبا�رش  غري  ب�شكٍل  و  للم�شتثمرين(  وا�شحة  �شمانات 

اأكرث  الإنتاج  جعل  اإن  الفيول(.  و�رشاء  الكهربائية  للطاقة  الوطنية  لل�رشكة 

تناف�شية وحترير �شوق الإ�شتهالك النهائي مع اتفاقيات ثنائية بني �رشكات 

الإنتاج والتوزيع )ومع م�شتهلكني نهائيني حيث اأمكن(، ي�شكل بع�شًا من ال�شبل  

الكفيلة باإبعاد املخاطر التجارية عن احلكومة و-اإذا ما جرى تنفيذ ذلك كما 

ينبغي- لتح�شني  التزويد بالطاقة و�شمان كفاءة ال�شتهالك النهائي لها. 

وقد اأعادت اخل�شخ�شة اإدخال قدراً من الهيمنة على بنية قطاع الكهرباء لأن 

اأكرب �رشكة لالإنتاج )CEGCO( واثنتان من ثالث �رشكات التوزيع )EDCO و 

IDECO( قد بيعت مل�شتثمر واحد. و�شتحتاج التدخالت البنيوية والتنظيمية 
اإىل اأخذ هذا الأمر بعني الإعتبار.

األإ�ستهالك وزيادة الطلب 

مع  بالتما�شي  �رشيع  ب�شكل  الأردن  يف  الكهرباء  على  الطلب  تزايد 

ن اأداءه بقوة خالل الفرتة املمتدة بني 2004  و2007، 
ّ
القت�شاد الذي ح�ش

املئة. يف  ا7  ن�شبة  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  متو�شط  تخطى   عندما 

للكهرباء  الداخليني  امل�شتخدمني   11,500 ا�شتهالك  اإجمايل  و�شل 

�شنوي من  2008، مرتفعًا مبعدل  ال�شاعة يف  11,500مليون كيلووات-يف 
%9 منذ العام 2002.  وكان منو ال�شتهالك يف للقطاع التجاري هو الأ�رشع 
و�شخ   )10%( املنزيل  ال�شتهالك  يليه  و2007(،   2002 بني  �شنويًا   12%(

املياه )%9(. ي�شتنفذ القطاع املنزيل احل�شة الأكرب من ا�شتهالك الكهرباء 

ال�شناعي  القطاع  ويليه  النهائي،  ال�شتهالك  من   38% اإىل  ي�شل  مبا 

بن�شبة%27، والتجاري بن�شبة%17، و�شخ املياه بن�شبة 15%.

قطاع طاقة متطور 

توليد  قدرة  اإجمايل  وي�شل  الكهرباء،  ب�شبكة  املنازل  جميع  عمليًا  ترتبط 

الطاقة العاملة اإىل حوايل 2,500 ميغاوات يف �شتة حمطات توليد كبرية. 

الطاقة  اإجمايل  وبلغ   ،2008 �شنة  ميغاوات   2,230 الطلب  ذروة  وبلغت 

الكهربائية املولدة و�شايف امل�شتوردة حوايل 14 مليار كيلووات �شاعة.

م�سادر هزيلة للطاقة

الطاقة  اأو  الأحفوري  كالوقود  للطاقة،  تقليدية  م�شادر  الأردن  لدى  لي�ض 

الأغلب  يف  الأ�شا�شية:  الطاقة  اإحتياجات  من   95% ي�شتورد  وهو  املائية، 

النفط وم�شتقاته، والغاز الطبيعي، وبع�ض الكهرباء. تبلغ قيمة م�شتوردات 

الطاقة 3,7 مليار دولر وت�شكل حوايل %19 من اإجمايل الواردات من ال�شلع 

واخلدمات )19,1ملياردولر( يف 2008.

البنية، امللكية والأداء التجاري

القطاع  ميلك  اإنتاج،  �رشكات  ثالث  من  حاليًا  الطاقة  قطاع  بنية  تت�شكل 

املركزية  الكهرباء  توليد  �رشكة   CEGCO( منها  اثنتني  غالبية  اخلا�ض 

و�رشق عمان( بينما متلك الدولة ال�رشكة الثالثة )�شمرا(؛ ومن ثالث �رشكات 

توزيع -  EDCOو IDECO  وJEPCO- ميلكها القطاع اخلا�ض؛ ومن �رشكة 

متلكها الدولة لنقل وتوزيع الطاقة ) ال�رشكة الوطنية للطاقة الكهربائية- 

NEPCO(، والتي تدير اأي�شًا �شوق اجلملة للكهرباء .

منوذج ال�ساري الواحد

تقوم ترتيبات جتارة اجلملة للطاقة الكهربائية على اأ�شا�ض منوذج ال�شاري 

الواحد، حيث ت�شرتي ال�رشكة الوطنية للطاقة الكهربائية NEPCO الكهرباء 

تباعًا  الدول امل�شدرة )م�رش و�شوريا( وتبيعها  الإنتاج ومن  من �رشكات 

ت�شتند   .
3
ال�شناعيني امل�شتهلكني  كبار  لبع�ض  ومبا�رشة  التوزيع  ل�رشكات 

اأ�شعار �رشاء الكهرباء بني NEPCO و�رشكات الإنتاج على عقود طويلة الأمد 

القطاع  من  للطاقة  امل�شتقلني  املنتجني  حالة  يف  بنودها  �شياغة  جتري 

NEPCO للكهرباء ل�رشكات  اأ�شعار بيع  اأما  اخلا�ض عرب عرو�ض تناف�شية. 

الكهرباء  قطاع  تنظيم  جلنة  فتحددها  ال�شناعيني  وامل�شتهلكني  التوزيع 

)ERC( ، وهي وكالة م�شتقلة حتدد اأي�شًا تعريفات البيع بالتجزئة من �رشكات 

التوزيع للم�شتهلكني النهائيني. كما اأن ال�رشكة الوطنية للطاقة الكهربائية 

الإنتاج. �رشكات  تديرها  التي  الطاقة  ملعامل  الوقود  �رشاء  عن   م�شووؤلة 

تعك�ض تعرفة البيع للم�شتهلك النهائي التكلفة عمومًا.  ول يتلقى القطاع 

الوطنية  ال�رشكة  مل�شرتيات  احلكومية  ال�شمانات  رغم  مبا�رشة،  اإعانات 

الأمد  الطويلة  العقود  التزاماتها وفق  NEPCO وت�شديد  الكهربائية  للطاقة 

ل�رشاء الطاقة مع املنتجني امل�شتقلني للطاقة.  وتت�شمن تعرفات التجزئة 

على اإعانات متداخلة بني فئات امل�شتهلكني مع اإعانات تذهب عمومًا اإىل 

القطاع ال�شكني واإىل املنازل ذات الإ�شتهالك الأدنى.

م�سائل القطاع الأ�سا�سية

توفر  �شعف  ب�شبب  والطاقة  للوقود  ا�شترياده  تنويع  اىل  الأردن  �شعى 

م�شادر الطاقة الأولية فيه. واأ�شبح هذا الأمر هامًا ب�شكل خا�ض بعد توقف 

ا�شترياد النفط من العراق يف بداية الألفية الثانية وبدء ارتفاع اأ�شعار النفط 

العاملية. وعند عبور اأنبوب الغاز العربي من م�رش اإىل الأردن عام 2004، 

وقعت احلكومة الأردنية مع م�رش عقداً طويل الأمد  لإ�شترياد الغاز واأ�شبح 

الغاز الطبيعي الوقود الأ�شا�شي لإنتاج الكهرباء بدًل عن النفط. ويف العام 

2008، ا�شتورد الأردن2,7 مليار مرت مكعب من الغاز من م�رش، ا�شتخدمت 
بكاملها يف اإنتاج الكهرباء. و�شاعد ا�شترياد الغاز على التخفيف من تاأثري 

الأ�شعار املرتفعة واملتقلبة للنفط يف ال�شنوات الأخرية.
خبير متقدم  في قطاع �لطاقة

1

هناك �شركة ر�بعة لتوليد �لطاقة �لكهربائية -�شركة  �لقطر�نة-  �لتي �أن�شئت موؤخر�ً لكنها 
2

تفتقر �لى  �أ�ش�س �لت�شغيل  بما �إن بناء معمل توليد �لطاقة من 373 ميغاو�ت من �لمقرر �أن 

يكتمل في �لعام 2011.

 تعتبر و�رد�ت �لكهرباء من م�شر و�شوريا �شئيلة، خا�شة تلك �لو�ردة من �شوريا. �أما  
3

�شادر�ت �لكهرباء فهي  ��شغر حجما وتقت�شر  على تعوي�س جزئي عر�شي من �لو�رد�ت.
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البدائل املحلية

تبذل احلكومة الأردنية جهوداً لتطوير بدائل حملية لإنتاج الكهرباء على 

احلجرية،  والزيوت  وال�شم�ض،  الرياح،  كطاقة  امل�شتورد،  الوقود  اأ�شا�ض 

امل�شادر  زيادة ح�شة  اإىل  الأردن  �شيا�شة  وترمي  النووية.  الطاقة  وكذلك 

القابلة للتجديد يف تزويد الطاقة من %1 يف 2007 اإىل %7 يف 2015.

هام�س الحتياط يف اإنتاج الطاقة

هبط هام�ض احتياط الإنتاج يف الأردن مع تزايد الطلب اإىل ما دون الع�رشة 

بالأردن  ويجدر  بالطاقة.  املد  ل�شمان  الالزم  امل�شتوى  دون  اإي  باملائة، 

ال�شبيل  الطاقة، وهو  الفعالية يف جمال  لتح�شني  اأكرث جراأة  تدابري  اإتخاذ 

الأف�شل اإقت�شاديًا  ملوازنة العر�ض والطلب، نظراً لإ�شتهالك الأردن امًلرتفع 

وقتًا  الإجراء  هذا  ويتطلب  الإجمايل.  املحلي  الناجت  لكل وحدة من  ن�شبيًا 

و�شيخفف  منو الطلب على الكهرباء اإل انه لن يوقفه. ويحتاج الأردن بالتايل 

اىل ال�شتمرار يف اإ�شافة قدرات اإنتاج جديدة باعتبارها م�شاألة ذات اأولوية 

لزيادة هام�ض احتياط الإنتاج ولتجنب خطر النقطاع الكهربائي.

اإلتزام البنك الدويل

خالل  من  الأردن  يف  الكهرباء  قطاع  تطوير  طوياًل  الدويل  البنك  �شاند 

البنك  ال�شيا�شات. وين�شق  ال�شتثمارات املادية وامل�شاعدة يف جمال ر�شم 

اخلا�ض،  والقطاع  الأردنية،  احلكومة  مع  وثيق  ب�شكل  ن�شاطاته  الدويل 

و�رشكاء التنمية ومع املنظمات الأخرى يف جمموعة البنك الدويل )موؤ�ش�شة 

التمويل الدولية IFC و الوكالة الدولية ل�شمان ال�شتثمار MIGA( . ونذكر 

بع�ض الأن�شطة كالتايل:

�رشق  معمل   • ملشروع	  )PRG( الأول  اجلزئي  املخاطرة  �شمان 

عمان لتوليد الطاقة، الذي مت اإمتامه بنجاح وو�شعه قيد العمل يف 

متوز/يوليو 2009، مربهنًا حيوية البنية اجلديدة للقطاع واأهمية 

م�شاركة البنك الدويل.

املوارد  لتنمية  اليابان  �شندوق  من  مقدمة  منحة  •�شاعدت  	
تقييم  يف  الدويل،  البنك  باإدارة   ،)PHRD( والب�رشية  ال�شيا�شية 

املوارد يف جمال الطاقة املتجددة، مبا ي�شمل ت�شميم اإطار قانوين 

ورقابي اأ�شفر عن مقرتح قانون لت�شجيع الطاقة املتجددة و اإن�شاء 

�شندوق متويل للطاقة املتجددة وفعالية الطاقة يف الأردن.

مليون   • 	6 بقيمة  ملنحة  املنفذة  الوكالة  بدور  البنك  يقوم 

تطوير  مل�شاندة   )GEF( العاملي  البيئة  مرفق  من  مقدمة  دولر 

مطّوٍر  اإختيار  على  الآن  العمل  ويجري  الأردن؛  يف  الرياح  طاقة 

من  طاقة  اإنتاج  حمطة  لتطوير  اخلا�ض  القطاع  من  للم�رشوع 

الرياح يف منطقة الفجيج.

مليون  • يقوم البنك اأي�شًا بدور وكالة تنفيذ ملنحة اأخرى بقيمة 1	

دولر من )GEF( اي�شًا ملساندة برنامج فعالية الطاقة يف الأردن.

•يو�شع البنك الدويل حاليًا نطاق دعمه للتكامل الإقليمي للطاقة  	
ويعّد مقرتحًا ل�شندوق التكنولوجيا النظيفة )CTF( لتطوير الطاقة 

املتجددة على امل�شتوى الإقليمي، مع ت�شديد على الطاقة ال�شم�شية 

اأن يت�شمن املقرتح تطوير حمطات للطاقة  املركزة. ومن املنتظر 

اأخرى يف ال�رشق الأو�شط و�شمال  ال�شم�شية يف الأردن )ويف بلدان 

خط  ت�شكل  التي  الأردن  يف  العايل  التوتر  �شبكة  وتقوية  اأفريقيا( 

مرور هام يف منطقة امل�رشق.

اإ�شرتاتيجية  •يوفر البنك الدويل م�شاعدة تقنية تركز على تنفيذ  	
املتو�شط  ال�شتثمار  باأولويات  يتعلق  لالأردن وخا�شة مبا  الطاقة 

الأمد يف اإنتاج الكهرباء وفعالية الطاقة.

على  العاملية  املالية  الأزمة  تاأثري  درا�شة  على  العمل  •يجري  	
البيئة ال�شتثمارية يف قطاع الكهرباء بتمويل من برنامج م�شاعدة 

.)ESMAP( اإدارة قطاع الطاقة

حمطة �رشق عّمان للطاقة بقوة  370 ميغاو�ت هي �أول حمطة خا�شة لإنتاج �لكهرباء 

يف �لأردن.
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قطاع التعليم يف األردن

تربية املعلم على مفرتق طرق: تعزيز اإعداد املعلم

املعلمون ال�شاحلون ي�شاعدون على خلق تالمذة �شاحلني. وت�شري الدلئل 

الذي  باملدر�شة  ال�شلة  ذي  العامل الأهم   هم  ال�شاحلني  املعلمني  اأن  اىل 

يوؤثر على حت�شيل الطالب.

لذلك  احللول.  لإيجاد  و�رشكائنا  جرياننا  مع  للعمل  ا�شتعداد  على  "نحن 
ي�شتطيعون  اأنهم  اأطفالنا  يوؤمن  هكذا  معلمينا،  يف  ون�شتثمر  معًا  فلنعمل 

اأن يكونوا  ما ي�شاءون." بهذه الكلمات اختتمت امللكة رانيا موؤمتراً اإقليميًا 

عقد على مدى يومني برعاية البنك الدويل مبنا�شبة اإنطالق اأكادميية امللكة 

.)QRTA(  رانيا للمعلمني

خالل  من  للتفوق  اإقليمي  مركز  لتطوير   2008 �شنة  الأكادميية  اأن�شئت 

اأكادميية امللكة  �رشاكة مع معهد املعلمني يف جامعة كولومبيا. و�شرتكز 

رانيا للمعلمني على تدريب عايل النتيجة وانتقائي ونوعي للمعلمني وعلى 

برامج تربوية ملعلمي املدار�ض الر�شمية يف الأردن ويف املنطقة.

والبنك  كولومبيا  جامعة  يف  املعلمني  معهد  بني  الوثيقة  ال�رشاكة  مّهدت 

الدويل الطريق لأكادميية امللكة رانيا للمعلمني لكي تنظم موؤمتر " تربية 

املعلمني على مفرتق طرق" الذي عقد يف حزيران/يونيو املا�شي.

 130 من  اأكرث  رانيا  امللكة  رعاية  حتت  عمان  يف  عقد  الذي  املوؤمتر  �شّم 

م�شاركًا. وجمع �شانعي ال�شيا�شة على امل�شتويني الإقليمي والعاملي وذوي 

الإخت�شا�ض والباحثني واخلرباء يف جمال الرتبية بهدف معاجلة امل�شائل 

الأ�شا�شية التي تواجه القوة التعليمية يف املنطقة.

جامعة  يف  املعلمني  معهد  من  وخرباء  اإقليميون  اأكادمييون  ت�شاطر  وقد 

لتح�شني  ومنهجياتهم  خرباتهم  اأف�شل  و�شنغافورة  والت�شيلي  كولومبيا 

التطور املهني. وقدموا الإ�شرتاتيجيات لتقييم التعليم والتدري�ض، ولتعزيز 

املدار�ض وقدرات مديري املدار�ض لتاأمني النجاح لكافة التالمذة ولتحديد 

الجتاهات الهامة لل�شيا�شة الرتبوية.

ناق�ض املتحاورون خالل املوؤمتر املعايري الوطنية للمعلم ومتطلبات اإ�شدار 

وتطويرهم  املعلمني  اإعداد  ولتعزيز  التعليم،  نوعية  لتح�شني  ال�شهادات 

مهنيًا على اأ�ش�ض جامعية. كما اأكدوا على اأهمية احلوافز يف تن�شئة نوعية 

جيدة من املعلمني.

جمعت  م�شتديرة،  وزارية  طاولة  يومني  ا�شتمر  الذي  املنتدى  توجت  وقد 

اإ�شافة اإىل وزير الرتبية والتعليم العايل يف ال�شفة الغربية وغزة، ممثلني 

عن وزارات الرتبية يف الأردن ولبنان ومدير ق�شم التنمية الب�رشية لل�رشق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا يف البنك الدويل.

وعر�ض امل�شاركون خاللها وجهات نظر �شانعي ال�شيا�شة حول �شبل التقدم 

املتاحة. واخليارات  املنطقة  ال�شيا�شات يف  على  املرتتبة  الآثار   وناق�شوا 

واإ�شتناداً اىل نتائج التقرير الريادي عن الرتبية يف ال�رشق الأو�شط و�شمال 

اأفريقيا الذي اأطلق يف �شنة 2008، طلبت احلكومة الأردنية م�شاعدة البنك 

الدويل يف تاأمني اإطار �شيا�شة �شاملة متما�شكة للتطوير املهني للمعلمني 

يف الأردن، وتدعيم هذا التطوير باخلربة العاملية.
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اإ�شرتاتيجية  لالأردن يف  الدويل  البنك  كيفية دعم جمموعة  تعريف  لقد مت 

اأولويات  مع  تتما�شى  والتي   2006-2010 لل�شنوات  القطرية  امل�شاعدة 

احلكومة، كما تعرب عنها ب�شكل خا�ض اأجندة الـ10 �شنوات الوطنية  الرامية 

اىل تخفيف الفقر وخلق وظائف وفر�ض عمل اأعلى اإنتاجية. وترتكز م�شاعدة 

البنك على اأربعة حماور:

•تعزيز البيئة ال�شتثمارية وبناء موارد ب�رشية من اأجل اقت�شاد  	
ذي قيمة م�شافة قائم على املعرفة واملهارة املكثفة؛

اىل  الو�شول  اإمكانيات  زيادة  خالل  من  املحلية  التنمية  •دعم  	
اخلدمات والفر�ض القت�شادية؛

•اإ�شالح امل�شاعدة الجتماعية وتو�شيع �شمانها؛ و 	
•اإعادة هيكلة النفقات العامة. 	

الن�شاطات  الإقرا�ض،  اأهدافها:  لتحقيق  عدة  و�شائل  الإ�شرتاتيجية  وتقّدم 

التحليلية وال�شت�شارية، متويل القرو�ض للقطاع اخلا�ض، وتدريب القدرات 

املوؤ�ش�شاتية. وقد متت مناق�شة  اإ�شرتاتيجية امل�شاعدة القطرية التي تغطي 

2010، من قبل جمل�ض مدراء البنك الدويل  اإىل   2006 ال�شنوات املالية من 

يف الرابع من اأيار 2006.

 288.5 التنفيذ مبجموع يبلغ  تت�شمن حمفظة الأردن ثمانية م�شاريع قيد 

مليون دولر اأمريكي. وتركز ب�شكل اأ�شا�شي على قطاعات الرتبية/التعليم 

واحلماية الجتماعية والنقل والتنمية الريفية.

كما تت�شمن املحفظة عدداً من القرو�ض املقدمة من مرفق البيئة العاملي/ 

التايل:  النحو  الأن�شطة على  التي متول   )GEF( ال�شاملة  البيئية  الت�شهيالت 

الطبية" )5 مليون دولر اأمريكي(، "الأنظمة  والنباتات  الأع�شاب  "حماية 
البيئية املتكاملة يف وادي الغور" )6.15 مليون دولر اأمريكي(، و"ن�رش �شوق 

طاقة الرياح" )6 ماليني دولر اأمريكي(، و" برنامج دعم فعالية ال�شتثمار 

اأمريكي(، بالإ�شافة اىل منحة من �شندوق  الطاقة" )1 مليون دولر  يف  

تنمية املوؤ�ش�شات )IDF( من اأجل "قيا�ض تاأثري ال�شيا�شات والإ�شرتاتيجيات 

الوطنية حول النوع الجتماعي/اجلندر" ) 254،000 دولر اأمريكي(.

اإىل:  اأمريكي(- يهدف امل�رشوع  دولر  مليون   71( للتنمية  عّمان  ممر 

التحتية  البنى  توفري  خالل  من  الأردن  يف  النمو  اإ�شرتاتيجية  م�شاعدة  )اأ( 

الالزمة لدعم دور عّمان كمركز اإقليمي للتجارة واخلدمات؛ و)ب( امل�شاعدة 

قابل  وب�شكل  فعلية  بكلفة  الأردين  الطريق  موجودات  اإدارة  �شمان  يف 

لال�شتمرار.

يهدف  اأمريكي(-  دولر  مليون   20( واملحلية  املناطقية  التنمية 

تعزيز  )ب(  الداخلي،  احلكومي  التمويل  نظام  تعزيز  )اأ(  اإىل:  امل�رشوع  هذا 

و)ج(  املحلي،  امل�شتوى  على  والإدارية  التقنية  والقدرات  املالية  الإدارة 

زيادة التغطية واجلودة يف تاأمني اخلدمات البلدية، مع تركيز خا�ض على 

املناطق ذات اخلدمات املتدنية.

م�رشوع الرتاث الثقايف، ال�سياحة والتنمية احل�رشية )56 مليون دولر 

اأمريكي(- يرتكز امل�رشوع على جتارب واإجنازات امل�رشوع الثاين للتنمية 

ال�شياحية ويدعم تو�شيات الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شياحة لتنمية �شياحة 

ثقافية متوازنة مناطقيًا من خالل جتديد ال�شواحي احل�رشية التاريخية 

الرتكيز  ويعك�ض  املدن.  ثقافيًا يف  وغنية  متما�شكة  مناطق جذب  واإيجاد 

الأ�شا�شي للم�رشوع املقرتح التجربة الدولية الراهنة يف دعم الإقت�شادات 

املحلية وحت�شني نوعية احلياة من خالل خلق فر�ض ا�شتثمار يف ما يعرف 

بال�شناعات الثقافية وال�شياحية.

�سمان طاقة �رشق عّمان )45 مليون دولر اأمريكي(- الهدف الرئي�شي 

لهذا امل�رشوع تلبية احتياجات الأردن من الكهرباء ب�شكل قابل لال�شتمرار 

اإقت�شاديًا وبيئيًا ومبا ي�شاهم يف النمو القت�شادي وحتقيق رفاهية �شكان 

الأردن. والغر�ض من �شمانة البنك الدويل لالإن�شاء والتعمري تعزيز املناف�شة 

وبالتايل امل�شاعدة على خف�ض تكاليف متويل امل�رشوع. وتتاألف مكونات 

370 ميغاوات  الغاز بقدرة  امل�رشوع من  حمطة توليد حرارية تعمل على 

تبنيها ومتلكها وت�شغلها �رشكة مقرتحة من القطاع اخلا�ض

م�رشوع تعزيز احلماية الجتماعية )4 ماليني دولر اأمريكي(- يهدف 

امل�رشوع اإىل حت�شني اإدارة وعمليات برامج امل�شاعدة الجتماعية النقدية 

واإىل حت�شني جودة خدمات الرعاية الجتماعية وفر�ض الو�شول اإليها.

دولر  )7.5مليون  العمل  اأرباب  بتوجيه  املهارات  تطوير  م�رشوع 

اأمريكي(- يهدف امل�رشوع اإىل تعزيز الفعالية الداخلية واخلارجية لقطاع 

التدريب املهني والتقني E-TVET   بجعله اأكرث مرونة وموجه وفقا للطلب 

من خالل تطوير م�شاركة جمموعة اأرباب العمل يف )ا( �شياغة ال�شيا�شات، 

)اا( تطوير واإ�شالح املوؤ�ش�شات، و)ااا( ر�شم وتنفيذ برنامج تنمية املهارات.

م�رشوع النفايات ال�سلبة يف عمان )25 مليون دولر اأمريكي(- يهدف 

م�رشوع النفايات ال�شلبة اإىل حت�شني النوعية والأداء البيئي واملايل لإدارة 

املخلفات البلدية ال�شلبة يف عمان الكربى. كما يهدف اإىل معاجلة م�شائل 

اإدارة النفايات البلدية  ال�شلبة منهجيا وحتفيز اخلطى نحو اإدارة متكاملة 

وفعالة لهذه النفايات ويف الوقت عينه تخفيف الآثار البيئية ال�شلبية على 

امل�شتويني املحلي والعام. ميكن لهذا امل�رشوع اأن ي�شكل منوذجا للبلديات 

الأخرى يف الأردن لتح�شني نظام اإدارتها للنفايات ال�شلبة.

 )ERfKE II  م�رشوع الإ�سالح الرتبوي من اأجل اقت�ساد املعرفة الثاين 

 )ERfKE I( هذا امل�رشوع هو متابعة مل�رشوع -)60 مليون دولر اأمريكي(

الأول الذي هدف اإىل حت�شني: )ا( فر�ض الو�شول اإىل التعليم وامل�شاواة يف 

التعليم من خالل دعم التعليم ما قبل املدر�شي لالأطفال ذوي الإحتياجات 

نوعية  و)ب(  ال�شكاين؛  النمو  يلبي  مبا  املدار�ض  بناء  وتو�شيع  اخلا�شة 

التعليم من خالل ا�شتخدام التكنولوجيا والتطوير املهني. و�شيعّمق م�رشوع 

الإ�شالح  ع نطاق برنامج 
ّ
الإ�شالحات ويو�ش اأثر  الثاين  الرتبوي  الإ�شالح 

الرتبوي احلكومي الذي بداأ  يف 2003. ويهدف م�رشوع الإ�شالح الرتبوي 

الثاين اإىل م�شاعدة كافة التالمذة امللتحقني يف خمتلف مراحل التعليم ما 

يف  للم�شاركة  الالزمة  املهارات  اكت�شاب  على  العايل  التعليم  مرحلة  قبل 

اقت�شاد املعرفة.
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العراق
 األولوية لتأمني اخلدمات للشعب

1
- �شوز�ن �لرز�ز 

/ العراق

خبري �إقت�شاد �أول، د�ئرة �ل�شرق �لو�شط و�شمال �أفريقيا
1

ي 2 ت�رشين الثاين/اأكتوبر، قدمت اللجنة العليا املعنية باحلد من الفقر 

يف العراق اإىل جمل�ض الوزراء  خطة مف�شلة ب�شاأن احلد من الفقر. 

ومع اأن العراق غني باملوارد الطبيعية كالنفط، والرا�شي اخل�شبة، واملياه، 

�شنوات  اأدت  اإذ  الفقر،  23 باملئة من �شكانه يعدون ر�شميا حتت خط  فاإن 

ال�شتثمار  كفاية  عدم  اإىل  الإدارة  و�شوء  والعقوبات،  احلروب،  من  طويلة 

الب�رشي وتدمري البنية التحتية. 

راأ�شمالهم املادي والب�رشي، لكن  اإعادة بناء  اإىل  اليوم  العراقيون  وي�شعى 

اء تدين اأ�شعار 
ّ
هذا اأمر �شعب ب�شبب النزاعات وانخفا�ض الإيرادات من جر

والزراعة  وال�شحة،  التعليم،  مثل  العامة  اخلدمات  على  فالإنفاق  النفط. 

يبقى اأدنى بكثري مقارنة مع البلدان الأخرى يف املنطقة. ويف هذا الإطار، 

تتخذ ا�شرتاتيجية احلد من الفقر امل�شممة موؤخرا اأهمية حيوية للتاأكد من 

اأن اأولويات الإنفاق وقرارات ال�شيا�شة العامة تلبي حاجات ال�شكان.

لقد مت ت�شميم اإ�شرتاتيجية احلد من الفقر بوا�شطة فريق متنوع متثل فيه، 

ووزارة  الوزراء،  جمل�ض  ورئا�شة  الربملان،  من  كل  رفيع،  م�شتوى  على 

املال، ووزارة التخطيط والتعاون الإمنائي، بالإ�شافة اإىل وزارات الرتبية، 

وحكومة  الجتماعية،  وال�شوؤون  والعمل،  والتجارة،  والعدل،  وال�شحة، 

العليا  اللجنة  اأع�شاء  ف  ويت�شّ العراقية.  واجلامعات  املحلية،  كرد�شتان 

بقدرتهم على العمل عرب احلدود القطاعية واملوؤ�ش�شاتية وال�شيا�شية.

اإن اإ�شرتاتيجية احلد من الفقر هي ثمرة �شنوات عديدة من العمل من جانب 

اللجنة العليا، التي انخرطت يف عملية ذات ثالثة اأجزاء. فاملرحلة الأوىل من 

العمل انطوت على تنفيذ امل�شح القت�شادي والجتماعي لالأ�رش العراقية، 

وهو اأول م�شح يتم على نطاق وطني يف العراق منذ عام 1988 يف ما يتعلق 

بدخل واإنفاق الأ�رش. وانطوت املرحلة الثانية من العملية على حتديد خط 

ت�شخي�ض  مع  ني�شان/ابريل(،  �شهر  يف  الوزراء  جمل�ض  عليه  )وافق  الفقر 

الثالثة  املرحلة  اأما  امل�شح(.  بيانات  اإىل  )ا�شتنادا  ونتائجه  الفقر  لأ�شباب 

فانطوت على اإ�شرتاتيجية احلد من الفقر، ا�شتنادا اإىل ت�شخي�ض حدة الفقر. 

ويف �شهر حزيران/يونيو 2009، قدمت اللجنة العليا م�رشوع ال�شرتاتيجية 

العراقي،  اخلا�ض  القطاع  من  مندوبا   120 فيها  �شارك  عمل  ور�شة  اإىل 

املانحة.  واملنظمات  احلكومية،  والدوائر  املدين،  املجتمع  ومنظمات 

الفعل  فتت�شمن ردود  الفقر  احلد من  ا�شرتاتيجية  الأخرية من  الن�شخة  اأما 

املتلقاة خالل ور�شة العمل التي اقيمت يف حزيران/يونيو، بالإ�شافة اإىل 

تن�شيق التنفيذ مع العمل القائم يف اإطار اخلطة الوطنية اخلم�شية للتنمية. 

وقد قدم الربنامج الدويل ل�شندوق اإعمار العراق دعما لهذا العمل بوا�شطة 

هذا  اأداة  ومتّثلت  الدويل.  البنك  يديره  الذي  ال�شتئماين  العراق  �شندوق 

الفقر،  من  احلد  و�شيا�شات  الأ�رش  قطاع  م�شح  الرئي�شية يف م�رشوع  الدعم 

الذي �شمل منحة مببلغ 5,5 ماليني دولر نفذتها وزارة التخطيط والتعاون 

الإمنائي، ومنحة اأخرى لبناء القدرات نفذها البنك الدويل. وقد ا�شتخدمت 

جلمع  متخ�ش�شة  تقنيات  على  عراقي  فريق  لتدريب  القدرات  بناء  منحة 

البيانات، وحتليل الفقر، وعملية ت�شميم الإ�شرتتيجية. 

من  الثاين  اجلزء  اإطار  يف  ت�شميمه  جرى  الذي  الفقر،  ت�شخي�ض  اإن 

الدويل  البنك  بني  م�شرتك  تقرير  يف  بالتف�شيل  )واملعرو�ض  امل�رشوع 

املعي�شة  مل�شتويات  هامة  خ�شائ�ض  عدة  حدد  قد  العراقية(  واحلكومة 

العراق:  والفقر يف 

هناك فروق كبرية بني املناطق. فمعدلت الفقر هي اأعلى بكثري يف املناطق 

الريفية )%39( مما يف املناطق احل�رشية )%16(، علما باأن الفئات الأكرث 

فقرا تعي�ض يف املناطق الريفية.

معدلت النت�شاب اإىل املدار�ض منخف�شة، خ�شو�شا يف �شفوف الفقراء- 

املدر�شة  م�شتوى  على  )حتى  الريفية.  املناطق  يف  حتديداً-  والإناث 

البتدائية، جند اأن معدلت انت�شاب الإناث يف املناطق الريفية الفقرية ل 

تتعدى %60، واأنها تنخف�ض اإىل %4 على م�شتوى املدر�شة الثانوية(.

قد  للعراقيني  ال�شحي  الو�شع  اأن  جند  التعليم،  مبيدان  •اأ�شوة  	
الأمهات  لدى  الوفيات  فمعدلت  الأخرية.  العقود  يف  تدهور 

اأ�شواأ املعدلت يف املنطقة. وهذا  الر�شع هي حاليا من  والأطفال 

امل�شتوى املتدين للو�شع ال�شحي يعود اإىل تراجع يف احل�شول على 

املوارد املائية ومن�شاآت ال�رشف ال�شحي، بالإ�شافة اإىل امل�شتوى 

املنخف�ض للعناية ال�شحية التي يقدمها القطاع العام.

ارتفاع  مينع  وهو  الغذائية،  املواد  لتقنني  عام  نظام  •هناك  	
النظام ي�شتهلك ح�شة �شخمة من املوارد  الفقر. لكن هذا  معدلت 

الغذائية، كما  اأ�شعار املواد  للف�شاد وي�شوه  احلكومية وهو معر�ض 

اأنه غري فعال ك�شبكة للحماية الجتماعية.

معظمهم يف العمل  • يعمل ثلثا الفقراء يف القطاع غري الر�شمي – 	

الزراعي دون اأجور حمددة اأو كموظفني يف موؤ�ش�شات اأعمال �شغرية 

ل تخ�شع لالأنظمة. ونتيجة لت�شوه اأ�شعار املواد الغذائية والنق�ض 

يف ال�شتثمار، �شجلت انتاجية القطاع الزراعي هبوطا كبريا خالل 

العقود الأخرية.

فيها  يعي�شون  التي  البيئة  نوعية  لكن  منازلهم،  ميلكون  الفقراء  من  كثري 

الكهرباء، كما هناك نق�ض  لديه ما يكفي من  فالقليل منهم  �شيئة.  تعترب 

والعناية  واملدار�ض  الأ�شواق  اإىل  الو�شول  ت�شهل  التي  املعبدة  الطرق  يف 

ال�شحية )%71 من الفقراء يعي�شون يف �شوارع غري معبدة(.

�شتة  بتحديد  احلاجات  هذه  اإىل  ت�شتجيب  الفقر  من  احلد  ا�شرتاتيجية  اإن 

وحت�شني  العمل،  من  الدخل  زيادة  ت�شمل:  احلكومي  للعمل  اأولية  جمالت 

ال�شكنية،  البيئة  وحت�شني  التعليمي،  الو�شع  وحت�شني  ال�شحي،  الو�شع 

الرجل  بني  امل�شاواة  وتعزيز  الجتماعية،  للحماية  فعال  نظام  واإيجاد 

لتحقيق  الالزمة  الن�شاطات  عن  تفا�شيل  الإ�شرتاتيجية  وتت�شمن  واملراأة. 

تلك الأولويات ال�شت، ف�شال عن خطة ملراقبة تنفيذ ال�شرتاتيجية.

ومن املتوقع اأن تكون ا�شرتاتيجية احلد من الفقر عن�رش اإر�شاد لأولويات 

ميزانية احلكومة ون�شاطات اجلهات املانحة.

وبالن�شبة اإىل ال�شعب العراقي، ميّثل عر�ض اإ�شرتاتيجية احلد من الفقر على 

جمل�ض الوزراء يف هذا ال�شهر خطوة كبرية الأهمية يف تنمية البالد. 
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العراق / 

العراق
إصالح نظام التقاعد: حتسني سالمة 

 دخل املسنني يف العراق 
1
- غ�شان ن. �خلوجة 

نبذة عن امل�رشوع

التقاعد،  العراق قانون لإ�شالح  2006، �شدر يف  الثاين/يناير  يف كانون 

قابل  غري  العامة،  املالية  زاوية  من  اعتباره،  ب�شبب  تاأجل  تنفيذه  لكن 

2007، مت تعديل هذا  الأول/دي�شمرب  اإىل حد كبري. ويف كانون  لال�شتمرار 

القانون ومتت امل�شادقة عليه. وقد اأدخل الن�ض اجلديد، الذي ي�شمى عادة 

قانون التقاعد املوحد، تدابري جديدة للحفاظ على قابلية ال�شتمرار ماليا، 

كما عّدل ت�شميم اأنظمة التقاعد يف القطاع العام وفق املمار�شات الدولية 

اجليدة، علما باأنه ين�ّض على توحيد خمتلف اأنظمة التقاعد يف القطاعني 

م�شاعدة  بوا�شطة  العراقية  احلكومة  الدويل  البنك  وي�شاند  العام واخلا�ض. 

فنية طويلة الأمد بهدف ال�شتجابة اإىل حتديات التنفيذ التي يطرحها هذا 

قابلية  واأكرث  اأقوى  موؤ�ش�شاتية  هيكليات  اإن�شاء  على  تعمل  كي  القانون، 

للحكومة  املقدم  احلايل  الدعم  الفنية  امل�شاعدة  هذه  وتكمل  لال�شتمرار. 

العراقية، وهو  ي�شمل  بالدرجة الأوىل م�رشوع احلماية الجتماعية الذي 

ميّوله �شندوق العراق ال�شتئماين، وم�رشوعا جديدا مقرتحا لتقدمي م�شاعدة 

فنية ترمي اإىل تنفيذ �شبكة احلماية الجتماعية.

اأن�شاأ قانون التقاعد املوحد املجل�ض الوطني ل�شناديق التقاعد وال�شندوق 

احلكومي للتقاعد ليحل حمل نظام التقاعد احلكومي ال�شابق، كما اأنه ين�ّض 

على دمج برامج التقاعد املوجودة حاليا يف القطاعني العام واخلا�ض يف 

موعد ل يتجاوز اأول كانون الثاين/يناير �شنة 2010، بغية احلد من التجزء 

احلايل يف �شوق العمل. واملجل�ض الوطني للتقاعد هو الهيئة التي �شتتوحد 

فيها برامج التقاعد الإلزامية، مبا يف ذلك �شندوق التقاعد احلكومي ونظام 

ال�شمان الجتماعي )برنامج التقاعد للقطاع اخلا�ض(، املوجود حاليا يف 

التقاعد  برامج  بني  املقرر  الدمج  اإن  الجتماعية.  وال�شوؤون  العمل  وزارة 

التجزئة  من  يحد  ما  بقدر  فيه  مرغوب  اأمر  واخلا�ض  العام  القطاعني  يف 

العام والقطاع اخلا�ض، لكن قابلية  القطاع  العمل بالف�شل بني  يف �شوق 

ومن  كبريا.  حتديا  تثري  القانون  يحددها  التي  الفرتة  خالل  يف  التنفيذ 

املتوقع اأي�شا وجود حاجة كبرية اإىل تدابري تنظيمية وت�رشيعية اإ�شافية، 

لأن الهدف البعيد وراء هذا التن�شيق، من زاوية ال�شيا�شة العامة، هو اإلغاء 

التجزئة يف القوة العاملة بني القطاعني العام واخلا�ض، اأي اإتاحة درجة 

اأكرب من التحرك للقوة العاملة على م�شار اإمنائي يتوقع اأن يقوم فيه القطاع 

اخلا�ض الر�شمي بدور اأهّم يف اإيجاد فر�ض العمل.

وحتى لو مت معاجلة جميع الق�شايا املتعلقة بتنفيذ قانون التقاعد اجلديد، 

العاملة  القوة  ربع  �شوى  يغطي  ل  العراق  الإلزامي يف  التقاعد  نظام  فاإن 

اأقل  تقريبا، وهذا م�شتوى منخف�ض من منظور احلماية الجتماعية. وهو 

بع�رش نقط مئوية من معدل التغطية الو�شطي املنخف�ض حاليا يف منطقة 

التقاعد  اأنظمة  يف  التغطية  فم�شتوى  اإفريقيا.  و�شمال  الأو�شط  ال�رشق 

العراق، وذلك يف بلدين  اأدنى مما يف  الوطنية يف بلدان هذه املنطقة هو 

هما اليمن وال�شفة الغربية وغزة. والواقع اأن معدل التغطية يوؤثر يف قدرة 

نظام التقاعد على جتّنب الفقر يف �شفوف امل�شنني. وجود فمعدل التغطية 

التقاعد، بل ي�شري  ا�شتفادة حمدودة من نظام  املنخف�ض ل يعرب فقط عن 

اأي�شا اإىل اأن الفئات الجتماعية املحظية هي التي ت�شتفيد من اأداة احلماية 

فئة  هي  التقاعد  نظام  من  امل�شتفيدة  الفئات  اأوىل  اإن  هذه.  الجتماعية 

موظفي القطاع العام، الذين لديهم م�شدر قوي واآمن من الدخل باملقارنة 

والواقع  الر�شمي.  غري  القطاع  يف  التغطية  من  امل�شتفيدة  غري  الفئات  مع 

اأن تو�شيع تغطية ال�شمان الجتماعي على املديني املتو�شط والطويل اأمر 

اقت�شادي  منو  وت�رشيع  الفقر  من  احلد  لتخفيف  هدف  لتحقيق  �رشوري 

يقوده القطاع اخلا�ض.

الأهداف الق�سرية الأمد

اإن الن�شاطات الق�شرية الأمد لربنامج امل�شاعدة الفنية املقرتح �شوف تركز 

على تنفيذ هذا الت�رشيع وما يرافقه من عمليات بناء القدرة. غري اأن الريبة 

الناجمة عن تنفيذ غري مكتمل تهّدد بفقدان ثقة املواطنني بنظام التقاعد. 

حتديد  موثوق  ب�شكل  ميكنه  التقاعد  لإدارة  نظام  ا�شتحداث  فاإن  وبالتايل، 

منافع التقاعد للم�شرتكني اجلدد هو اأمر يت�شف باأولوية ق�شوى. كذلك فاإن 

�رشورة ت�شجيل املعطيات اخلا�شة ب�شيغة املنافع يف القانون اجلديد يجب 

تاأمينها ب�رشعة. وهذه مهمة �شخمة، لأن القانون اجلديد يجعل منافع التقاعد 

م�رشوطة بقيا�ض و�شطي لالأجور يزيد تدريجا عدد ال�شنوات التي يتم الرتكاز 

عليها يف تاريخ الأجور لقيا�ض الأجر الو�شطي. كذلك جتب حماية الحتياطي 

املرتاكم يف �شندوق التقاعد احلكومي خالل املرحلة الأوىل من ا�شتحقاقات 

الربنامج، وذلك عن طريق �شيا�شات حذرة يف اإدارة ال�شتثمارات وممار�شة 

اأ�شا�شا بعوائق نتيجة القدرات  اأن عملية التنفيذ ت�شطدم  هذه الإدارة. ومبا 

التنفيذ �شوف يركز، ب�شورة خا�شة،  املوؤ�ش�شاتية القائمة، فاإن دعم عملية 

على حتديد وتفعيل القدرات الكامنة يف املجل�ض الوطني للتقاعد، وعلى بناء 

القدرة املوؤ�ش�شية الالزمة لال�شتمرار يف تنفيذ العمليات.

الأهداف املتو�سطة والطويلة الأمد

اإن الأهداف املتو�شطة الأمد للربنامج املقرتح �شوف تركز على توحيد القواعد 

يف برامج التقاعد التابعة للقطاعني العام واخلا�ض، ومن ثم تنفيذ الدمج 

املوجودات  اأن  املوحد على  التقاعد  قانون  لذلك. وين�ض  املرافق  الإداري 

اإىل  تتنقل  الجتماعي  ال�شمان  نظام  لدى  الإدارية  واملوارد  واملطلوبات 

املجل�ض الوطني للتقاعد يف موعد ل يتجاوز �شنة 2010. ومما يعقد علمية 

الدمج اأن نظام ال�شمان الجتماعي لي�ض برناجما للتقاعد فح�شب، بل ي�شمل 

العنا�رش  ال�شحي(. وهذه  ال�شمان  اأي�شا عنا�رش �شمان اجتماعي )مثال، 

التي يقدمها  التغطية  العام مبوجب  القطاع  العاملون يف  ي�شتفيد منها  ل 
خبري عمليات، د�ئرة �ل�شرق �لو�شط و�شمال �أفريقيا

1

رجل م�شن يقدم طلبه يف �أحد مر�كز بغد�د
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/ العراق

الأمد  املتو�شطة  الأهداف  اإن  اأ�شا�شي،  وب�شكل  احلكومي.  التقاعد  �شندوق 

لربنامج امل�شاعدة الفنية �شوف تركز على م�شاعدة احلكومة العراقية على 

ال�شمان الجتماعي  ب�شاأن توحيد منافع  العامة  لل�شيا�شة  اإطار  ا�شتحداث 

املوجودة يف القطاعني العام واخلا�ض، واإجناز العمل الت�رشيعي املرافق، 

ومن ثم امل�شاعدة يف عملية الدمج الإداري للهيئات املختلفة.

اإن الأهداف الطويلة الأمد لربنامج امل�شاعدة الفنية املقرتح �شوف ت�شاعد 

احلكومة العراقية على تطوير ا�شرتاتيجية طويلة الأمد ب�شاأن �شالمة دخل 

امل�شنني يف العراق، مع الرتكيز على تو�شيع تغطية ال�شمان الجتماعي. اإن 

قانون التقاعد املوحد يركز على برامج التقاعد احلالية يف القطاع الر�شمي، 

اإدماج  العاملة. ويجب  القوة  اأرباع  يقارب ثالثة  يقدم تغطية ملا  لكنه ل 

التح�شينات التدريجية يف نظام التقاعد يف اإ�شرتاتيجية وطنية طويلة الأمد 

حلماية دخل امل�شنني. كما يجب اأن تنظر هذه ال�شرتاتيجية يف تقنيات من 

�شاأنها حت�شني معدل التغطية لنظام التقاعد الإلزامي )ال�شمان الجتماعي(. 

التي  الجتماعية  الفئات  يف  تنظر  اأن  كهذه  تقنيات  تنظروعلى  اأن  يجب 

العمالة  لقطاع  التنظيمة  احلدود  تفر�شها  التي  الإبعاد  نتائج  تواجه 

الر�شمي، كما يجب اأن تخلق حوافز ميكنها اجتذاب الذين هم حاليا، ب�شكل 

طوعي، خارج نظام التقاعد.

اعتبارات خا�سة بالتنفيذ

�شيتم تنظيم امل�شاعدة الفنية حول خم�شة عنا�رش رئي�شية ت�شنف بح�شب 

الأولوية لتاأمني دعم مبا�رش لحتياجات تنفيذ قانون التقاعد اجلديد على 

املدى الق�شري وبناء القدرة املوؤ�ش�شية للمجل�ض الوطني للتقاعد: )1( تطوير 

القدرة على تنفيذ قانون التقاعد اجلديد؛ )2( تطوير قدرة �شندوق التقاعد 

احلكومي على القيام بتحليل الإح�شاءات و�شيا�شات التقاعد؛ )3( حت�شني 

الهيكلية املادية للمجل�ض الوطني للتقاعد؛ )4( توحيد اأحكام برامج التقاعد 

الإلزامية؛ و )5( تطوير اإ�شرتاتيجية وطنية طويلة الأمد حلماية دخل امل�شنني. 

اإن البنك الدويل �شوف يقدم عنا�رش م�شاعدة فنية رئي�شية، غري اأن احلكومة 

البنية التحتية  العراقية ملتزمة بتقدمي دعم مايل ملجالت ال�شتثمار يف 

يف  مادية  وحت�شينات  املعلومات  تكنولوجيا  نظم  ذلك  يف  مبا  الرئي�شية، 

الفنية م�شممة، بنوع خا�ض، لبناء  التقاعد. كذلك فاإن امل�شاعدة  من�شاآت 

النطاق  وا�شع  تدريب  بوا�شطة  للتقاعد  الوطني  للمجل�ض  املوؤ�ش�شية  القدرة 

الفنية وبعد اجنازها.  ال�شتمرار خالل فرتة امل�شاعدة  القدرة على  ي�شمن 

وفيما يلي اأهم خ�شائ�ض الرتتيبات املتعلقة بالتنفيذ:

•�شوف يتم الرتكيز على دعم نوعي للتنفيذ يرتبط باأحكام قانون  	
التقاعد املوحد، بالإ�شافة اإىل تقدمي خدمات وم�شاندة ا�شت�شارية 

عند الطلب.

•من نقاط الرتكيز الرئي�شية بناء املوؤ�ش�شات بدعم تطوير املجل�ض  	
املبادئ  حيث  من  احلكومي  التقاعد  و�شندوق  للتقاعد  الوطني 

وكذلك  الب�رشية،  املوارد  تطوير  واأنظمة  والأنظمة  التوجيهية 

لأغرا�ض  اخلا�شة  املالية  املوارد  ا�شتخدام  قدرة  على  بالرتكيز 

ال�شتثمارات الإنتاجية.

الفنية،  امل�شاعدة  ميادين  على  الدويل  البنك  فريق  يركز  •�شوف  	
و�شيقدم م�شاعدة فنية اأخرى لبلورة اخليارات املتعلقة باحتياجات 

ال�شتثمار الإنتاجي، مما يتيح للمجل�ض الوطني للتقاعد واحلكومة 

العراقية ا�شتخدام مواردهما املالية اخلا�شة بهذا ال�شاأن.

•�شوف يتم ا�شتخدام موظفني بوقت كامل يف بغداد للعمل على  	
نطاق وطني وتقدمي دعم ميداين لالأ�شغال الالزمة.

التنفيذ  عن  امل�شوؤول  الدويل  البنك  عمل  فريق  يقوم  •�شوف  	
با�شتعرا�شات دورية )ثالث مرات يف ال�شنة على الأقل(.

اإدارة  مكتب  القانون  اأن�شاأ  للتقاعد،  الوطني  املجل�ض  اإىل  وبالإ�شافة 

على  املكتب  هذا  دور  وينطوي  التنفيذ.  م�شاندة  بهدف  التقاعد  اإ�شالح 

العالقات  ذلك  )مبا يف  التقاعد  باإ�شالح  اخلا�شة  التنفيذ  عمليات  تن�شيق 

تنفيذ  يف  الدويل  للبنك  مقابلة  كجهة  �شيعمل  وهو  املانحة(،  اجلهات  مع 

م�رشوع امل�شاعدة الفنية. ويراأ�ض مكتب اإدارة اإ�شالح التقاعد املدير العام 

للمجل�ض الوطني للتقاعد، وهو ي�شم حاليا خم�شة خرباء متحفزين للعمل. 

وقد تلقى املكتب تدريبا اأ�شا�شيا يف اإدارة امل�شاريع واملهارات التنظيمية، 

وذلك كق�شم من م�شاهمة وكالة الوليات املتحدة للم�شاعدات الدولية يف 

اإن�شاء املجل�ض الوطني للتقاعد. ومن املتوقع اأن متتد فرتة تنفيذ امل�شاعدة 

الفنية على ثالث �شنوات، علما باأن التنفيذ خمطط على مراحل تتيح الرتكيز 

مع  املوحد،  التقاعد  قانون  الناجمة عن  التنفيذ  احتياجات  على  مبا�رشة 

الأمد  طويلة  وطنية  اإ�شرتاتيجيات  تطوير  م�شاندة  على  اإ�شرتاتيجي  تركيز 

حلماية دخل امل�شنني يف العراق. 
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العراق
برنامج الشراكة

اإن مذكرة الإ�شرتاتيجية املرحلية لل�شنوات 2011-2009، امل�شرتكة بني البنك 

الدويل وموؤ�ش�شة التمويل الدولية، قد ا�شتفادت من جردة الن�شاطات التي قامت 

بها جمموعة البنك الدويل حتى الآن يف العراق، كما ا�شتفادت من ا�شت�شارات 

وا�شعة النطاق مع حكومة العراق، واجلهات املانحة، وغريها من الهيئات 

املعنية، مبا يف ذلك ممثلون عن منظمات القطاع اخلا�ض واملجتمع املدين. 

وتقع الن�شاطات التي يتم تنفيذها مبوجب مذكرة الإ�شرتاتيجية املرحلية يف 

جمال واحد اأو اأكرث من جمالت الالإنخراط التالية:

احلياة  وا�شتئناف  الإعمار  اإعادة  عمليات  دعم  يف  •ال�شتمرار  	
القت�شادية والجتماعية؛

ذلك  يف  مبا  العامة،  املوارد  واإدارة  الر�شيدة  الإدارة  •حت�شني  	
املوارد الب�رشية والطبيعية واملالية؛

•دعم ال�شيا�شات واملوؤ�ش�شات التي ت�شجع منوا يرتكز على قاعدة  	
وا�شعة بقيادة القطاع اخلا�ض.

ال�سندوق الدويل لإعمار العراق

اإن ال�شندوق الدويل لإعمار العراق يهدف اإىل م�شاعدة اجلهات املانحة على 

والتنمية  الإعمار  باإعادة  اخلا�شة  الدعم  جهود  وتن�شيق  مواردها  توجيه 

للعراق  ال�شتئماين  الدويل  البنك  ا�شتئمانيني: �شندوق  بوا�شطة �شندوقني 

و�شندوق المم املتحدة ال�شتئماين للعراق. ويقوم ال�شندوق الدويل لإعمار 

اإطار  يف  وذلك  القدرات،  وبناء  الإعمار  اإعادة  م�شاريع  بتمويل  العراق 

ويف  العراق.  مع  الدويل  والتفاق  العراقية  الوطنية  التنمية  اإ�شرتاتيجية 

انتهاء  تاريخ  متديد  على  املانحة  اجلهات  وافقت   ،2009 اأيار/مايو   26
الربنامج حتى 31 كانون الأول/دي�شمرب 2013.

حمفظة امل�ساريع

ببناء  تتعلق  منتهية  م�شاريع  ثالثة  العراق  يف  امل�شاريع  حمفظة  ت�شمل 

القدرات وتوفري الكتب املدر�شية وتنمية البنية التحتية للمجتمعات املحلية، 

بالإ�شافة اإىل 20 م�رشوعا قيد التنفيذ. ومن هذه امل�شاريع الع�رشين خم�شة 

ع�رش م�رشوعا ميّولها الربنامج وخم�شة م�شاريع متولها املوؤ�ش�شة الدولية 

للتنمية، وهي تندرج �شمن قطاعات املياه واإعادة تاأهيل الطرق و ال�شحة 

والطاقة و التعليم، بالإ�شافة اإىل الإدارة املالية واحلماية الجتماعية.

صندوق العراق االستئماين

م�ساريع منجزة

ركز   – اأمريكي(  دولر  ماليني   3.6( القدرات  لبناء  الأول  امل�رشوع 

اخلا�شة  املهارات  حت�شني  اإىل  العراقية  الوزارات  حاجة  على  امل�رشوع 

بتخطيط واإدارة امل�شاريع. وا�شتفاد من امل�رشوع اأكرث من 580 موظفا من 

خمتلف الوزارات واملوؤ�ش�شات املحلية.

م�رشوع التزويد بالكتب املدر�سية )40 مليون دولر اأمريكي( – �شمم 

امل�رشوع بهدف ا�شتخدام املوارد املحلية اإىل اأق�شى حد ممكن بالتعاقد مع 

اأ�شحاب مطابع حملية، مع اللتفات اإىل كمية الورق املتاحة يف العراق. 

دولر  مليون   14 العراقية  املطابع  اأ�شحاب  مع  العقود  جمموع  بلغ  وقد 

اأمريكي، كما اأن مبلغ يقارب 7.5 مليون دولر اأمريكي قد اأنفق كتكاليف 

يد عاملة حملية.

 20( املحلية  املجتمعات  التحتية يف  البنية  تاأهيل  اإعادة  م�رشوع 

مليون دولر اأمريكي( – ا�شتهدف هذا امل�رشوع اإعادة تاأهيل البنية التحتية 

الريفية عرب متويل برامج عمل �شغرية احلجم وكثيفة ال�شتعمال لليد العاملة، 

كما هدف امل�رشوع اإىل خلق  فر�ض عمل على ال�شعيد املحلي.

م�ساريع قيد التنفيذ

 – اأمريكي(  دولر  مليون   60( املدار�س  تاأهيل  واإعادة  بناء  م�رشوع 

ي�شتهدف هذا امل�رشوع تخفيف ال�شعوبات والزدحام يف املدار�ض بوا�شطة 

اإعادة تاأهيل 133 مدر�شة حالية وبناء 52 مدر�شة جديدة. وبذلك ت�شتفيد اأكرث 

من 50 األف عائلة لديها اأولد يف عمر الدرا�شة )حواىل 95 األف طالب(.

يرتكز   – اأمريكي(  دولر  ماليني   7( القدرات  لبناء  الثاين  امل�رشوع 

اعتماد  على  ال�شلطات  م�شاعدة  بهدف  القدرات  لبناء  الأول  امل�رشوع  على 

�شيا�شات متو�شطة الأمد تركز على الإدارة القت�شادية واإدارة القطاع العام 

و�شبكات احلماية الجتماعية.

م�رشوع اإعادة التاأهيل ال�سحي )25 مليون دولر اأمريكي( – يهدف 

يف  الطوارىء  خدمات  تاأهيل  اإعادة  على  امل�شاعدة  اإىل  امل�رشوع  هذا 

والطبية  الأ�شا�شية  بالتجهيزات  م�شت�شفى   12 وتزويد  م�شت�شفيات  ت�شعة 

واملختربية، بالإ�شافة اإىل الأدوية الأ�شا�شية.

امل�رشوع الأول لتنمية القطاع اخلا�س )65 مليون دولر اأمريكي( – 

يهدف هذا امل�رشوع اإىل امل�شاعدة على دعم القطاع اخلا�ض والقطاع املايل 

بالو�شائل التالية: )1( اإن�شاء �شبكة وطنية لالإت�شالت ذات قدرة عالية ؛ )2( 

املدفوعات؛  نظام  لتح�شني  التجارية  بامل�شارف  املركزي  امل�رشف  ربط 

)3( معاجلة اأولويات خمتارة يف اإطار بناء املوؤ�ش�شات.

دولر  مليون   65( ال�سحي  وال�رشف  املائي  للتزويد  بغداد  م�رشوع 

للتزويد  الأ�شا�شية  اخلدمات  اإعادة  على  امل�شاعدة  اإىل  يهدف   – اأمريكي( 

املائي وال�رشف ال�شحي يف بغداد، وذلك باإعادة تاأهيل ال�شبكات واملن�شاآت 

القائمة وتقدمي الدعم املوؤ�ش�شي.

 110( ال�سحي والتنمية احل�رشية  التزويد املائي وال�رشف  م�رشوع 

مليون دولر اأمريكي( – يهدف هذا امل�رشوع اإىل حت�شني واإعادة تاأهيل 

البناء  باإعادة  والقيام  مدن،  ت�شع  يف  ال�شحي  وال�رشف  املائي  التزويد 

احل�رشي يف املناطق الأكرث فقرا يف ثالثة مدن، مما يوؤدي اإىل اإفادة اأكرث 

من مليوين �شخ�ض. ويقدم امل�رشوع اأي�شا تدريبا ودعما فنيا.

م�رشوع اإعادة تاأهيل البنية التحتية يف املجتمعات املحلية )متويل 

اإ�سايف( )26 مليون دولر اأمريكي( – يهدف امل�رشوع اإىل القيام باأ�شغال 

مدنية كثيفة ال�شتعمال لليد العاملة من اأجل اإحياء البنية التحتية املائية 

يف املناطق الريفية وخلق فر�ض عمل حملية وتعزيز م�شاركة املجتمعات 

املحلية وزيادة القدرة املوؤ�ش�شية.
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م�رشوع اإعادة تاأهيل املعاقني )16.8 مليون دولر اأمريكي( – يهدف 

اإىل  املقدمة  الرتقيعية  واجلراحة  التاأهيل  اإعادة  خدمات  حت�شني  اإىل  

البنية التحتية  املعاقني لتخفيف عبء العجز اجل�شدي، وذلك عرب حت�شني 

يف املراكز املختارة لإعادة التاأهيل اأو اجلراحة الرتقيعية، بالإ�شافة اإىل 

حت�شني مهارات املوظفني الذين يقدمون اخلدمات.

يهدف   – اأمريكي(  دولر  ماليني   8( الجتماعية  احلماية  م�رشوع 

واإدارة  بتطوير  املتعلقة  الأعمال  على  العراقية  الوكالت  قدرة  تدعيم  اإىل 

ومراقبة برامج التقاعد، وبرامج اإ�شالح �شبكات احلماية الجتماعية.

 5.5 بقيمة  )منحة  بها  اخلا�سة  وال�سيا�سات  الأ�رش  م�سح  م�رشوع 

ماليني دولر اأمريكي/م�ساعدة فنية بقيمة 3.6 ماليني دولر اأمريكي( 

– ميول هذا امل�رشوع م�شحا �شامال لدخل واإنفاق الأ�رش مع حتليل البيانات، 
وذلك لتمكني ال�شلطات من حتديد خط الفقر، وتوجيه امل�شاعدة الجتماعية 

نحو الفئات الأكرث حاجة، واعتماد �شيا�شات مبنية على املعلومات.

م�رشوع بناء مدار�س يف منطقة امل�ستنقعات )6 ماليني دولر اأمريكي( 

– يقدم هذا امل�رشوع متويال اإ�شافيا مل�رشوع اإعادة تاأهيل وبناء املدار�ض 
33 مدر�شة �شغرية يف منطقة  ت�شمل  بناء مدار�ض جديدة  اأجل متويل  من 

امل�شتنقعات يف جنوب العراق. ويرتاوح عدد امل�شتفيدين من هذا امل�رشوع 

بني 6 و8 اآلف طفل.

– ي�شتهدف تعزيز  اأمريكي(  دولر  )5 ماليني  البيئية  الإدارة  م�رشوع 

العامة،  ال�شيا�شات  حتليل  من  لتتمكن  البيئة  لوزارة  الرئي�شية  املهمات 

و�شياغة الأنظمة والقوانني، ومراقبة نوعية البيئة، وت�شجيع الوعي البيئي، 

والقيام بدرا�شات فنية.

يهدف   – اأمريكي(  دولر  ماليني   6( الكهرباء  تاأهيل  اإعادة  م�رشوع 

اإىل حت�شني املهارات الفنية املتعلقة بت�شغيل و�شيانة املن�شاآت الكهربائية 

مليون   124 قيمته  قر�ض  مع  بالإقرتان  وذلك  الكهرباء،  لوزارة  التابعة 

الأ�شا�شية  القدرة  اإحياء  للتنمية بهدف  الدولية  الوكالة  اأمريكي من  دولر 

على توليد الكهرباء يف حمطة كهرباء احلرثة.

 8.7( الطارئة  ال�سحية  احلالت  اإىل  لال�ستجابة  اإقليمي  م�رشوع 

– يهدف اإىل م�شاعدة حكومة كرد�شتان املحلية  اأمريكي(  ماليني دولر 

للحالت  ال�شتجابة  بهدف  وفعالة  ومن�شقة  �رشيعة  خدمات  اإن�شاء  على 

ال�شحية الطارئة.

م�رشوع اإ�سالح القطاع امل�رشيف )10 ماليني دولر اأمريكي( – يهدف 

اإىل م�شاندة العراق يف تنفيذ خطة اإ�شالح القطاع امل�رشيف بالرتكيز على 

النواحي  من  الدولة  متلكهما  الذين  التجاريني  امل�رشفني  ت�شكيل  اإعادة 

التنظيم  مهمات  تعزيز  اإىل  بالإ�شافة  واملالية،  والت�شغيلية  املوؤ�ش�شية 

والرقابة لدى م�رشف العراق املركزي.

املؤسسة الدولية للتنمية

اإىل  يهدف   – اأمريكي(  دولر  مليون   100( الثالث  التعليم  م�رشوع 

م�شاعدة وزارة التعليم على تخفيف الكتظاظ يف املدار�ض وتدعيم قدرتها 

على حت�شني نوعية التعليم والربامج التعليمية.

ميول   – اأمريكي(  دولر  مليون   135( الطرق  تاأهيل  اإعادة  م�رشوع 

القرى  اإىل  املوؤدية  والطرق  الرئي�شية  الطرق  تاأهيل  اإعادة  امل�رشوع  هذا 

وحكومة  اجلنوبية  واملنطقة  الو�شطى  املنطقة  يف  العراق  حمافظات  يف 

عائمة  ج�شور  ثالثة  اإبدال  �شيتم  ذلك،  عن  وف�شال  املحلية.  كرد�شتان 

باإن�شاءات دائمة.

م�رشوع الطاقة الكهربائية يف دوكان ودربندخان )40 مليون دولر 

منطقة  يف  فقط  لي�ض  الكهربائي  التزويد  حت�شني  اإىل  يهدف   – اأمريكي( 

الوطنية.  بال�شبكة  امل�رشوع  بربط  وطني  �شعيد  على  اأي�شا  بل  كرد�شتان 

و�شي�شتفيد من امل�رشوع ب�شورة مبا�رشة 490 األف اأ�رشة تقريبا، بالإ�شافة 

اإىل عدد من ال�شناعات.

م�رشوع توليد الكهرباء )124 مليون دولر اأمريكي، مع املنحة بقيمة 

6 ماليني دولر اأمريكي( – يهدف اإىل اإحياء القدرة الأ�شا�شية على توليد 

الكهرباء يف حمطة احلرثة، بالإ�شافة اإىل بناء القدرات يف وزارة الكهرباء.

يهدف   – اأمركي(  دولر  مليون   109.5( املائي  التزويد  م�رشوع 

عليا،  اأولوية  ذات  حمافظات  اأربع  يف  املياه  ونوعية  كمية  حت�شني  اإىل 

وتوزيعها،  املياه  لتزويد  التحتية  البنية  وحت�شني  تاأهيل  باإعادة  وذلك 

 وت�شجيع احلكومة على ت�شميم �شيا�شة قابلة لال�شتمرار يف قطاع املياه.

برنامج الشراكة


