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  2013نيسان/أبريل  18إلى  2014 – 2011للفترة المالّية  للبلديعود تاريخ آخر تقرير مرحلي حول استراتيجّية الشراكة 
 )LB-75814التقرير رقم (

  سعر صرف العملة
  2016حزيران/يونيو  8
  ل. ل.  1506د.أ. =  1

  
  السنة المالّية

  كانون األول/ديسمبر 31كانون الثاني/يناير إلى  1
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BRT  النقل السريع بالحافالت  IFC  مؤسسة التمويل الدولّية  
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CDR  مجلس اإلنماء واإلعمار  LCRP   خطة االستجابة لألزمة في لبنان  

CE   طناإشراك المو  LSCTF  الصندوق اإلئتماني لألزمة السورّية في لبنان  
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CHUD   التنمية الحضرّية و اإلرث الثقافي مشروع  MEHE  وزارة التربية والتعليم العالي  
CMA  هيئة السوق المالّية  MENA  الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
CoA  ديوان المحاسبة  MIGA  الوكالة الدولّية لضمان االستثمار  
CPF  االستراتيجّيةإطار الشراكة  MoF  وزارة المالّية  
CPS استراتيجّية الشراكة للبلد  MSME  المؤسسات الُصغرى والصغيرة والمتوّسطة  

CPSPR التقرير المرحلي الستراتيجّية الشراكة للبلد  NPTP  البرنامج الوطني الستهداف الفقر  
CSOs منّظمات المجتمع المدني  NSSF   االجتماعيالصندوق الوطني للضمان  
CTB  مجلس المناقصات المركزي  OMSAR  مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارّية  

DSPs  مقّدمو خدمات التوزيع  PCB  ثنائي الفينيل متعّدد الكلور  
EDL كهرباء لبنان  PHC  الرعاية الصحية األولّية  
EDP  التعليم تطويرمشروع  PFM  إدارة المالّية العامة  

EFMIS دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالّية المشروع الطارئ ل  RACE  مبادرة توفير التعليم إلى األطفال جميعهم  
ESIA تقييم األثر االجتماعي والبيئي  SCD  التشخيص المنهجي للبلد  

ESPISP II لدعم تنفيذ الحماية االجتماعّية  الطارئ المشروع الثاني  SMEs   الحجمالمؤسسات الصغيرة والمتوّسطة  
EU االتحاد األوروبي  SMP  الخطة الرئيسّية اإلحصائّية  

FMR2 المشروع الثاني إلصالح اإلدارة المالّية  SPBF   صندوق بناء السلم والدولة  
FY السنة المالّية  UNHCR  المفّوض السامي لشؤون الالجئين  

GBWSP مشروع إمدادات المياه في بيروت الكبرى  UNDP   المتحدة اإلنمائيبرنامج األمم  
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GDP إجمالي الناتج المحلي  UNICEF  منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسف  
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IBRD البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  UK  المملكة المتحدة  
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  2022 – 2017في لبنان للفترة المالّية  االستراتيجّيةإطار الشراكة 

  المقّدمة .1

 
هذا برنامج مجموعة البنك الدولي وٕاطار النتائج الخاص به بالنسبة إلى لبنان  االستراتيجّيةيعرض إطار الشراكة  .1

وُسلِّم التقرير  2014 – 2011استراتيجّية الشراكة الوطنّية األخيرة للبنان الفترة المالّية غّطت . 2022 – 2017للفترة المالّية 
، أعاق الشلل 2016 – 2015في خالل السنة المالّية و . 2013نيسان/أبريل  8المرحلي الستراتيجّية الشراكة الوطنّية في 

الديناميكّية  بقيت . بينما1نع البنك الدولي من إطالق استراتيجّية تطلعّية بشكل فاعلالسياسي في الحكومة صنع القرارات ومَ 
نمية في ما يخّص في مجال التتحدياتها رفع ، رّكزت الحكومة اللبنانّية انتباهها بشكل أكبر على عام بشكلٍ  السياسّية على حالها

وقد عملت مجموعة البنك الدولي، إلى جانب شركاء دولّيين آخرين، عن كثب مع وقع األزمة السورّية في األشهر األخيرة. 
الجديدة في منطقة الشرق  2المساعدة في هذا الخصوص، بما في ذلك من خالل آلّية القروض الُميّسرة زيادةالحكومة من أجل 

مليون د.أ. كانت  494يمّولها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بقيمة  األوسط وشمال أفريقيا. إلى ذلك، تّمت الموافقة على مشاريعَ 
ًنا وٕانتاجّيًة يعالقة في البرلمان وباتت المحفظة بكاملها قيد التنفيذ في الوقت الحاضر. ونتيجًة لهذه التطّورات، سّهل حوار أكثر تمك

 صياغة خطة إستراتيجّية للسنوات الُمقبلة.
على  خفيف من الوقع الفوري والدائمهذا إلى التّ  االستراتيجّيةيهدف إطار الشراكة  في بيئة هّشة وعرضة للنزاعات، .2

 عزيز الجهود حولمؤسسات الدولة، والتطّرق إلى مواطن الضعف القائمة، وت توطيداألرجح لألزمة السورّية على لبنان، مع 
ة من تتماشى المقاربة المؤّلف .التحديات التنموّية على أمد أطول، وذلك من خالل التدخالت التي ُتعّزز الدمج واالزدهار الُمشتَرك

لى عشقَّْين مع الهدف األساسي لالستراتيجّية االقليمّية لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي ُترّكز 
المساهمة في بناء السلم وٕارساء االستقرار من خالل التطّرق إلى أسباب النزاع االجتماعّية، واالقتصادّية، والمؤّسسّية. سيعمل 

) توسيع iإطار الشراكة الوطنّية من خالل مجالّي تركيز فيشّكل السبيل من أجل تجديد العقد االجتماعي بين الدولة والمواطنين: (
) تعزيز الفرص االقتصادّية وزيادة الرأسمال البشري. من خالل مجالي التركيز، ii؛ و(ى الخدمات وتحسين نوعّيتهانطاق النفاذ إل

التنموّية؛  هسُتساعد مجموعة البنك الدولي لبنان على التخفيف من الوقع االجتماعي واالقتصادي لألزمة السورّية؛ وحماية مكاسب
لقطاع ستواصل مؤسسة التمويل الدولّية، بشكل خاص، دعم تنمية اكما في السنوات الُمقبلة.  فيه وتعزيز آفاق االستقرار والتنمية

إعادة و مرونةالبشكل وثيق بركائز  الخاص من أجل زيادة فرص العمالة عبر القطاعات األساسّية. ُتعتَبر هذه األهداف مرتبطةً 
عادة إمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كما ُتساهم في ركيزة  الستراتيجّية مجموعة البنك الدولي في تجديد العقد االجتماعي

ّية وعالمّية لعالم خدمًة عامًة إقليملُيسدي أّن لبنان  االستراتيجّية. وفي هذا السياق، يعتبر إطار الشراكة اإلعمار وٕاعادة االنتعاش
                                                            

شطتها ها مع القطاع الخاص وزيادة استثماراتها وأنلمسة التمويل الدولّية من مواصلة عأّنه حتى في زمن الشلل السياسي، تمّكنت مؤستجدر اإلشارة إلى  1
 االستشارّية.

ة األسرة الدولّية لسّد أجل تعبئُتعتبر آلّية القروض الُميسَّرة نتيجة شراكة بين مجموعة البنك الدولي، واألمم المتحدة، ومجموعة البنك االسالمي للتنمية من  2
أّثر بأزمة الالجئين السورّيين، مع التركيز األّولي على األردن ولبنان. ومن خالل التوفيق بين مساهمات تالحاجات التمويلّية للدول في منطقة المينا التي ت

ّية لهذه الدول باالقتراض من المصارف التنمو  ة االستراتيجّيةإطار الشراكمنح الجهات المانحة وقروض المصارف التنموّية المتعّددة األطراف، سيسمح 
مليون د.أ. على شكل منح ومليار  140بقيمة  ة، تعّهدت الجهات المانحة بتقديم مساهمات أّولي2016في نيسان/أبريل و ُميّسرة.  المتعّددة األطراف بشروطٍ 

 د.أ. على شكل قروض ُميّسرة إلى إطار الشراكة.
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حكومة ل ُمساعدة الوأّنه يجب بذل الجهود من أج من خالل إستضافة عدد الجئين غير مسبوق (األكبر للفرد الواحد في العالم)
ر من ال بل أكث ،االستقرارو ، حرًصا على ضمان السلم على تمويل هذا العمل الخيري العام حسب حجم هذا التحّدي وشروطه

 ذلك.
في توطيد العالقة بين الدولة ومواطنيها، وهو مكّون أساسي للسلم واالستقرار.  االستراتيجّيةسُيساهم إطار الشراكة  .3

لمواطنين بهدف إعادة كسب ثقة ا االستراتيجّيةيتداخل موضوع الحوكمة وتجديد العقد االجتماعي مع إطار الشراكة في هذا الصدد، 
كبير  ى حدٍّ إل االستراتيجّيةيعتمد إطار الشراكة عامة. من خالل تعزيز الدمج االجتماعي واالقتصادي وتحسين نوعّية الخدمات ال

على التشخيص الوطني المنهجي للبنان، واستراتيجّية مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والتطّورات 
األولوّيات التنموّية التي عرضتها كما يعتمد على أدناه).  4الملحوظة التي نشأت ضمن آلّية القروض الُميسَّرة (راجع الفقرة 

اإلنسانّية وجًها آخر من إلتزام روح  –. وُيعتَبر امتداد التنمية 20163شباط/فبراير  4الحكومة اللبنانّية في مؤتمر لندن في 
اربة قالحاجة إلى االنتقال من م حولتّم التوّصل إلى إجماع ف ،مجموعة البنك الدولي الذي نضج في خالل السنوات األخيرة

من أجل معالجة وقع أزمة الالجئين. وفي هذا الخصوص، يعمل  ، وذلكالتنمية –اإلنسانّية روح لإنسانّية بحتة إلى إشراك مزدوج 
بب شمولي على األزمة واالستجابة للواقع المتغّير بس تأمين ردٍّ ليًدا بيد مع وكاالت األمم المتحدة والجهات المانحة  الدولي البنك

التشديد  يتمّ وفي خالل البرنامج الدولي، س االستراتيجّيةزاع في سوريا ووقعه على لبنان والمنطقة. وفي إطار الشراكة استمرار الن
 بشكل يتماشى مع توصية استراتيجّية مجموعة البنك الدولي. واعتمادهعلى ُبعد النوع االجتماعي 

طّرق برنامج سيت. على مبادئ االشتراك: االنتقائّية، والتنفيذ، والشراكة، والمرونة االستراتيجّيةيعتمد إطار الشراكة  .4
 ومدخالت تحليلّية في القطاعات ذات األولوّية حيث يوَجد إلتزام لبنان إلى أولوّيات البلد من خالل استثمارات ُمحّددة عالية األثر

ل أساسي للمضي وينظر في التنفيذ المؤكَّد كعامالقائمة الكبيرة  اريعالمشسياسي بالتغيير. سُيرّكز على التنفيذ الفاعل لمحفظة 
قدًما بالنسبة إلى العملّيات الجديدة وتحديد المحفظة المالّية اإلجمالّية. ستعتمد إلتزامات القطاع الخاص الجديدة بشكل كبير على 

 تثمرين. وستواصل مؤسسة التمويل الدولّيةطلب السوق والفرص التي قد تنشأ على أساس الجهود اإلصالحّية ومشاعر المس
مة، ال القائ عمالئهاكما ستواصل دعم محفظة  .المشاركة بشكل فاعل في تطوير األعمال من أجل تحديد العبين ُجدد لدعمهم

التي ُتعتَبر  أن ُيعّزز الشراكات االستراتيجّيةمن شأن إطار الشراكة و سّيما وأّنهم يتطّلعون إلى ترك بصمة إقليمّية و/أو عالمّية. 
ثنائّيي األطراف ووكاالت األمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا المعالجة آثار األزمة السورّية، ال سّيما مع المانحين لأساسّيًة 

) زيادة i: (إلىالصدد، طّور كل من مجموعة البنك الدولي، واألمم المتحدة، والبنك اإلسالمي للتنمية آلية تمويل ُميّسرة تتطّلع 
) وضع برنامج فريد iiحجم التمويل إلى الدول المتأّثرة بتدّفق الالجئين إليها والدول المتأّثرة بالنزاعات واالنتكاسات االقتصادّية؛ و(

األوسط  قفي ما بين المؤسسات المالّية الدولّية واألمم المتحدة من أجل تعزيز التنسيق لتأمين المساعدة التنموّية إلى منطقة الشر 
أفضل إلى دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، سواًء وفق شروط ُميّسرة بالنسبة  ) تأمين التمويل بشروطٍ iiiوشمال أفريقيا؛ و(

مصارف التنمية المتعّددة األطراف بالنسبة إلى الدول التي تشهد إلى الدول المتأّثرة بأزمة الالجئين السورّيين أو وفق شروط 
قترض حاليًّا وفق ُمعّدالت فائدة أعلى من المقرضين التجارّيين. من شأن آلّية التمويل أن تؤّمن الدعم إلى أولوّيات تو نزاعات 

لبنان التنموّية المتأّثرة بتدّفق الالجئين إلى لبنان، باإلضافة إلى المنح من الدول الداعمة إلى جانب اإلقراض من مصارف التنمية 
 يكونسمعدل الفائدة الفعلي على القروض فُتصبح الشروط ُميّسرة. وأخيًرا، على مدى ستة أعوام،  ُيخّفض ف، مّماالمتعّددة األطرا

                                                            
" في لندن، شارك فيه 2016ألمانيا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واألمم المتحدة مؤتمًرا بعنوان "دعم سوريا والمنطقة في العام استضاف قادة  3

فّية يدولة، ومنظمات دولّية، ومؤسسات، وهيئات مجتمع مدني، وسورّيون، وأشخاص متأّثرون بالنزاع للموافقة على نهج جديد شامل حول ك 60أكثر من 
 ومؤتمرات الكويت الثالثة إلعالن التبّرعات. 2014االستجابة لهذه األزمة المستشرية، باالعتماد على مؤتمر برلين للعام 
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ل للسماح لمجموعة البنك الدولي بالتحّلي بالرشاقة الضرورّية من أجل التكّيف والبيئة المتغّيرة بشك مرًنا االستراتيجّيةإطار الشراكة 
 متزايد والتي ال ُيمكن توّقعها.

 الجهات المعنّية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتشخيص مع من سلسلة استشارات تفاد إطار الشراكة االستراتيجّيةاس .5
 تّم تنظيم استشارات مع المجتمع المدني، واألكاديمّيين،. المنهجي للبلد واستراتيجّية النوع االجتماعي لمجموعة البنك الدولي

الخاص في بيروت وطرابلس. كما تّم عقد جلسات إضافّية مع ممّثلي الحكومة، والبرلمانّيين، ومجموعات التفكير، وممّثلي القطاع 
براير ُعقدت هذه االستشارات بين شباط/ف .واألمم المتحدة، والجهات المانحة، باإلضافة إلى عّينة من الشباب والشتات اللبناني

امج واالستراتيجّية. كما ُعقَدت جولة ثانية من االستشارات في وساهمت في إغناء التدّخالت في إطار البرن 2015وأيار/مايو 
، مع ممّثلين حكومّيين، وبرلمانّيين، وشباب، من أجل مناقشة التوّجه الجديد إلطار الشراكة للبلد، بما 2016كانون الثاني/يناير 

ا الحكومة أفريقيا واألولوّيات التي حّددتهفي ذلك تماشيه مع استراتيجّية مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق األوسط وشمال 
 من أجل التمويل الُميسَّر.

 

 4وأجندة التنمية البلد سياق .2
a. العوامل المؤّسسّية واالجتماعّية السياسّية 

ن حيث له مكانة رفيعة م –على المستوى الثقافي، والسياسي، واالقتصادي  –منفتحة و صغيرة  ُيعتَبر لبنان دولةً  .6
، من دون أخذ عدد الالجئين السورّيين المقيمين فيه 2015مليون نسمة في العام  4.5الدخل المتوّسط، بلغ عدد سّكانه 

للتنّوع الديني  لالسبيلبنان الطائفّية المتنّوعة  في أفضل الحاالت، شّكلت تركيبة. بعين االعتبارمليون  1.5التقديري الذي يبلغ 
 توّلد من الروابط الداخلّية بالنزاعات االقليمّية والدولّية التي توالثقافي وللحرّيات االجتماعّية والسياسّية وفي أسوأ الحاالت، زاد

اسّية فهو يكون دائًما عرضًة للصدمات السيصراًعا مدنيًّا. بما أّن لبنان يقع في وسط إحدى المناطق األكثر هشاشًة في العالم، 
من المرونة يصعب على اآلخرين فهمها. غير أّن هذه المرونة ال ُتشّكل ضمانًة ضّد التوّترات الداخلّية،  درجةً واألمنّية وقد طّور 

بشكل جذري الظروف والتي بّدلت  1990إلى العام  1974من العام شهدها والدليل على ذلك، الحرب األهلّية الُمدّمرة التي 
 هّدد مسار البلد التنموي.مّما  –ة، واالقتصاد الماكروي الحوكمة، والُبنى التحتيّ  –القائمة في القطاعات 

بسبب وقع نظام حوكمة طائفي شّل عملّية صنع القرارات  المرتفعةلمخاطر العنف والنزاع  ةً يبقى البلد هشًّا وعرض .7
ى استقاللها، ورثت نظام حوكمة طائفيًّا، يعتمد عل على الدولة اللبنانّية حصلت ماعند. نفوذ الخارجّيةلا في وجهوترك لبنان 

، يضمن استقرار الدولة؛ وقد بلغ هذا الترتيب حدوده القصوى في أواخر الستينات وفشلت الحكومات 5ميثاق وطني غير مكتوب
وانعدام االستقرار السياسي، وانعدام المساواة االجتماعية المتتالية في إصالحه مّذاك. وأّدت عقود من النزاعات المتكّررة، 

وضرورة صون السلم الطائفي على حساب الحكومة الفاعلة  6واالقتصادّية الكبير إلى "إفراغ" الدولة في وجه المصالح الطائفّية

                                                            
 ).2015من التشخيص المنهجي للبنان (البنك الدولي،  5، و2، و1يعتمد هذا الجزء بشكل كبير على الفصول 4
 ، وهو ُيرسي قواعد لبنان على أّنه دولة متعّددة الطوائف.1943ل إليه في صيف الميثاق الوطني اتفاق غير مكتوب تّم التوصّ 5
ين الفئات ب نظًرا إلى المصطلحات الُمستخدمة في لبنان، ُيستخَدم المصطلح "طائفي" في إطار الشراكة االستراتيجّية لإلشارة إلى نظام حكومة تشاركي6

ه نظام ّية والمؤسسّية في ما بين الطوائف الدينّية. في لبنان، غالًبا ما ُيستخَدم تعريف الطائفّية على أنّ المختلفة، يعتمد على توزيع نسبي للسلطات السياس
فعال القائمة على ألالفئوّية، وٕان كان هذا المصطلح األخير ُيستخَدم أيًضا بشكل شائع لإلشارة إلى أشكال الهوّية االجتماعّية والسياسّية، والتنظيمات وا

الدينّية وغالًبا ما تكون على أساس مصالح حصرّية. في خالل إطار الشراكة االستراتيجّية، نستخدم مصطلح "طائفي" لإلشارة إلى النظام  االختالفات
 .السياسي وطريقة عمله، وُتشير "الفئة" و"الفئوّية" إلى المصالح واألفعال الخاصة وتنظيم المجموعات القائمة على هوّية دينّية ُمحّددة
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 إلى تشريدأّدى الحرب األهلّية اآلنفة الذكر و شعل والكفوءة. وقد امتَحن النزاع العربي االسرائيلي بقّوة الوجود الوطني اللبناني، مّما أ
مئات آالف الفلسطينّيين إلى لبنان، انتهى األمر بغالبّيتهم في ظروف معيشّية دون المستوى. وقد انتهت الحرب األهلّية في لبنان 

؛ لكن، سمح تنفيذه الذي هدف إلى جعل النظام الطائفي في لبنان أكثر ُمساواةً  1989/1990رسميًّا من خالل اتفاق الطائف 
 وريا ترّدداتالصراع في س الُنخبة التي كانت قائمة في حقبة الحرب وراء وشاح نظام طائفي. ومؤّخًرا، وّلدمكانة تمتين بالجزئي 

صادّية تفي المئة نتيجًة لتدّفق الالجئين إليه. باإلضافة إلى األعباء االق 30-25زلزالّية ال سابقة لها ورفع عدد السكان لديه بنسبة 
 الحّساس أصًال. ائفيواالجتماعّية التقليدّية، سّببت هذه التغّيرات الديمغرافّية اختالالت حادة في التوازن الط

 1.07مليون الجئ من سوريا،  1.5لبنان ما ُيناهز  ضافمنذ بداية النزاع السوري منذ أكثر من خمسة أعوام، است .8
ألف الجئ فلسطيني من سوريا،  42إلى ذلك، ثمة . مليون منهم مسّجلون رسميًّا لدى مكتب المفّوض السامي لشؤون الالجئين

 %37 ّكان بنسبةألف الجئ فلسطيني متواجد أصًال في لبنان. وبالتالي، ازداد عدد الس 270، وما يتجاوز لبناني ألف عائد 35و
مليون  3.3من سوريا أو من الالجئين الفلسطينّيين، وأكثر من  لى ثُلث سّكان لبنان من الالجئينواليوم، حوا منذ بداية األزمة.
غير قادرين على سّد  %52. ومن بين الالجئين المسّجلين، 7مليون من الفئات الفقيرة أو المستضعفة 5.9نسمة من أصل 
لبلد في مجتمعات ا لالجئين؛ مّما ُيفّسر تواجدهم عبر اى قيد الحياة. وبسبب اعتبارات تاريخّية، لم ُيقم لبنان مخّيمً حاجاتهم للبقاء عل

). سمحت الحكومة اللبنانّية 1وٕان كانت المستوطنات غير الرسمية على شكل ِخَيم اّتسعت رقعتها في البلد (الرسم ضيفة، ستمُ 
إلى مراكز الرعاية الصحّية األولّية، والمستشفيات، ومراكز التنمية االجتماعّية، والخدمات لجوء الإلى المدارس، و  الدخوللالجئين 

اذ الرسمي ر التمويل من األسرة الدولّية. كما ُيعتَبر النفتوفّ العامة األخرى. لكن، ُيعتبر النفاذ إلى هذه الخدمات اآلنف ذكرها رهًنا ب
من الالجئين في سّن العمل يعملون في القطاع غير  %80مسوحات إلى أن أكثر من إلى سوق العمل محدوًدا. لكن، ُتشير ال

  الرسمي بشكل أساسي.
  
 

    

                                                            
 .2016-2015جع خّطة لبنان للرد على األزمات را 7
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بينما يواجه لبنان تحديات تنموّية حادة وُملّحة، كانت الجهود اإلصالحّية من أجل تحسين نوعّية المؤسسات وتعزيز  .9
نظام حوكمة سياسّية يحمي المصالح  حولإلى التوّصل إلى إجماع في لبنان بشكل أساسي وتعود الصعوبة النمو محدودًة. 

صالحّية االقتصادّية في لبنان لم يتّم التطّرق إليها. وُتعتَبر الفرص اإلاالقتصادّية الراسخة، مّما يفرض قيوًدا صارمًة على التنمية 
تبر الحلول الفنّية معروفة تماًما وواضحة جدًّا في قطاع الُبنى التحتّية ، ال سّيما وأّنه، في حاالت عديدة، ُتعالضائعة شائعةً 

والنوعّية السيئة للمؤسسات العامة العاجزة عن تأمين مستويات خدمات ُمرضية، وبيئة عمل  المتدهورة (مثًال قطاع الكهرباء)،
 المثال ال الحصر.ماكروّية غير مستدامة، على سبيل  تعتريها االختالالت، وبيئة اقتصادّية

الرغم من هذه التحديات، ُيعَرف لبنان بمستواه المرتفع للتنمية البشرّية، باإلضافة إلى شتاته الناجح والُمثقَّف على بو  .10
في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام  6.1( وعديدةفي الواقع، يستفيد لبنان من قاعدة حواالت صلبة . نطاق واسع

في المئة من إجمالي  350مجموع األصول يتجاوز )، وقطاع خاص ديناميكي، وقطاع مصرفي واسع ُيحّقق أرباًحا (2015
الماضي  استفاد لبنان في كما .)2015-2014في المئة في العام  98-8الناتج المحلي ونمو النشاط المصرفي العام السنوي بين 

 .9صعبة من دعم األسرة الدولّية عندما واجه أزمنةً 
  

  لمحة عامة والتطّورات االقتصادّية األخرىب. 

منذ نهاية الحرب األهلّية، ازدهر االقتصاد اللبناني بوتيرة ُمعتدلة، إّنما بهشاشة عالية بسبب الصدمات المتكّررة  .11
، 2015إلى العام  1993في المئة بشكل متوسط من العام  4.8بنسبة  مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الفعلي .)2(الرسم 

الذي لطالما شّكل دافع  –وقد تأّثر قطاع الخدمات  .في المئة (انحراف معياري واحد) 3.7كانت الهشاشة عند هذا الُمعدَّل قدرها 
وات السنوقد ساهم بشكل ملحوظ في النمو الُمنخفض للبنان في  2011باألحداث منذ العام  كبيربشكل  - 10اتاريخيًّ و  انمو أساسيَّ 

المحلي الفعلي. ونظًرا في المئة من إجمالي الناتج  5.6في الُمقابل، ُيشّكل القطاع الزراعي، بشكل متوسط،  ).3األخيرة (الرسم 
لُمالَحظ في قطاع الخدمات (بشكل خاص في السياحة والتجارة األكبر في االقتصاد اللبناني، أّدى تباطؤ النمو اإلى حصته 

واالستهالك  11مؤّخًرا، دفع النشاط االقتصادي الُمرتبط بسوريا في لبنان. و واضحتراُجع النمو بشكل إلى  2011المحلّية) منذ العام 
 12لمصرف لبنان)، باإلضافة إلى القطاعات الثانوّية، على غرار المستحضرات الصيدالنّية ةالقروض المدعوم الخاص (بدعم من

                                                            
 .2015تقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، تموز/يوليو  8
مليار د.أ. (تمويل لغير  2.4)، أّمنت األسرة الدولّية دعًما ماليًّا مباشًرا بقيمة 2002( 2) وباريس 2001( 1بشكل خاص، في ما ُعرف بباريس  9

مع  2006 ، إثر حرب العام2007المشاريع)، باإلضافة إلى مساهمة مالّية من القطاع المالي في لبنان (مصرف لبنان والمصارف التجارّية). في العام 
 مليارات إضافّية على شكل مساعدة دولّية لجهود إعادة اإلعمار. 3باريس مؤتمر إسرائيل، وّلد 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي الفعلي  74شّكل قطاع الخدمات حوالى  –آخر الحسابات الوطنّية المستخدمة  – 2011و 1997بين العاَمْين  10
دول الُمقاِرن، مع إجمالي الناتج المحلي نفسه للفرد الواحد (من حيث الشراكة بين القطاَعْين العام والخاص) كلبنان في  في المئة لمجموعة 49مقارنًة مع 

 (أذيربدجيان، بيالروسيا، كوبا، الغابون، موريشيوس، المكسيك، رومانيا، سورينام، تركيا، أوروغواي، فينيزويال). 2013العام 
للنشرة االقتصادية للبنان  2015يّتسع نطاق الوقع االقتصادي االيجابي ومساهمة المواطنين السورّيين نتيجة الحرب في سوريا في طبعة ربيع العام 11

Lebanon Economic Monitor . 
القدرات والمخرجات  ت)، ازداد2015(أيلول/سبتمبر  36، في نشرته االقتصادّية عدد Société Générale de Banque du Libanبحسب مصرف  12

رة بشكل دّ الصيدالنّية بشكل ملحوظ في خالل األعوام الخمسة الماضية إثر سلسلة من االستثمارات الجديدة في الصناعة، الموّجهة نحو األسواق الُمص
 خاص.
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من أجل استعادة معّدالت النمو التي كانت بالنمو. لكن، يبقى النشاط االقتصادي غير كاٍف  13وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 الُمحتملة. خرجاتسائدة ما قبل األزمة أو حتى تحقيق المُ 

الهشاشة الحادة  –وهما قطاعان عرضة للصدمات األمنّية  –االعتماد الكبير على قطاعي السياحة والعقارات  يوّلد .12
في المئة من مجموع إجمالي تكوين  70إلى  50شّكل قطاع العقارات والمتكّررة بشكل نسبي بالنسبة إلى االقتصاد اللبناني. 

ا إلى أن القطاع يميل إلى جذب اليد العاملة غير الكفوءة بشكل أساسي، التي إلى ذلك، نظرً  .1997رأس المال الثابت منذ العام 
في مجال  ملحوظة القطاع إلى مكاسبَ  فيالنمو االقتصادي  هي من العمالة األجنبّية في لبنان، السورّية بشكل خاص، لم يؤدِّ 

 17.9ُيشّكل قطاعا البناء والعقارات جزًءا كبيًرا من إجمالي الناتج المحلي ( إلى ذلك،بالنسبة إلى المواطنين اللبنانّيين.  العمالة
في المئة من اليد العاملة اللبنانّية  7.8ما ال يوّظفان بشكل متوّسط إال لكّنه)، 2011و 2004في المئة بشكل متوّسط بين العاَمْين 

دق، والمطاعم، باإلضافة إلى قطاعي التجارة بالجملة والُمفرَّق، شّكل قطاع السياحة، والفنا، كما .200915,14و 2004بين العاَمْين 
على . وبسبب االنعكاسات القوّية للظروف األمنّية 2011و 2004في المئة من إجمالي الناتج المحلي بين العاَمْين  16.8

ل كبير للصدمات السياسّية ، كان هذان األخيران معّرَضْين بشك16االنطباع األجنبي بالنسبة إلى قطاعي السياحة والعقارات
 . 2011واألمنّية، ال سّيما منذ العام 

 
 
  
 

                                                            
، بينما ارتفعت 2014في المئة في العام  74.7ى إل 2011في المئة في العام  52ارتفعت النسبة المئوّية لألفراد الذين يستخدمون االنترنت من  13

في المئة  127مليون شخص. كما ارتفعت االشتراكات في الهواتف الجّوالة بنسبة  1.1االشتراكات في النطاق الواسع الثابت ثالثة أضعاف تقريًبا ليتجاوز 
  .في خالل الفترة نفسها (االتحاد الدولي لالتصاالت)

 .2011نّية المستخدمة إلى العام تعود آخر الحسابات الوط 14
في  19في المئة من االستثمارات المباشرة األجنبّية، إّنما ساهمت بنسبة  46تبرز نتائج ُمشابهة في منطقة المينا حيث حسابات العقارات ُتشّكل حوالى  15

 . 2011و 2003المئة فقط في خلق الوظائف بين العاَمْين 
رات في أبرز المناطق، ال سّيما تلك من حول بيروت والمجّمعات الجبلّية، بشكل كبير على التمويل األجنبي (مستثمري اعتمدت التطّورات في قطاع العقا 16

وافز االقليمّية. وقد تّم التخفيف من ذلك إلى حّد ما من خالل مجموعات ح فوضىمجلس التعاون الخليجي والمغتربين اللبنانّيين) الذي تأّثر بشكل حاد بال
ن كمن مصرف لبنان (من خالل قروض مدعومة تُقّدمها المصارف التجارّية) تهدف إلى تحسين النفاذ إلى الرهونات ذات القيم المقبولة التي ُيممتكّررة 

خسارة طلب  نع تكّبدها. لكن، حتى عند ربط ذلك بالطلب المتزايد على اإلسكان الناتج عن الالجئين السورّيين األغنى، ال ُيمكن لذلك أن يعّوض بالكامل
 مجلس دول التعاون الخليجي والمغتربين الذي ُيرّكز على الوحدات الفخمة في أبرز المناطق. 
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: نمو إجمالي الناتج المحلي والمساهمون فيه 2الرسم 
(جهة اإلنفاق)

 
 .في البنك الدولي وٕادارة اإلحصاء المركزيّ المصدر: حسابات موظّ 

بما أّنها أحدث بيانات الحسابات  2011تتوقَّف البيانات في العام 
 الوطنّية الُمستخدمة.

: نمو إجمالي الناتج المحلي والمساهمون فيه 3الرسم 
  (جهة اإلنتاج)

 
. في البنك الدولي وٕادارة اإلحصاء المركزيّ المصدر: حسابات موظّ 

بما أّنها أحدث بيانات الحسابات  2011تتوقَّف البيانات في العام 
 الوطنّية الُمستخدمة.
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لمنتدى وبحسب مؤّشر التنافسّية العالمّية ل .االقتصاد الماكروي في لبنان عرضًة لمواطَن هشاشة ملحوظةُتعتَبر بيئة  .13

دوٍل أخرى ع مالضعيفة العبء األكبر على لبنان بشكل عام ومقارنًة الماكروّية قتصادّية االُتعتبر البيئة االقتصادي العالمي، 
مّية الذي للبنان ثاني أسوأ بيئة في العالم بحسب مؤّشر التنافسّية العالالماكروّية قتصادّية اال). في الواقع، ُتعتبر البيئة 4(الرسم 
في الواقع، ُيشّكل مستوى الدين الُمرتفع، وعجزان توأمان كبيران (الحسابات المالّية والجارية)، ونظام مصرفي  دولة. 144ُيصّنف 

. ولكن، ملحوظة كانت قائمة منذ حوالى عقَدْينماكروّية بعيد هشاشات اقتصادّية كبير، واقتصاد مربوط بالدوالر األميركي إلى حّد 
 عدد من مواطن االستقرار القوّية، بما في ذلك التدفقات الداخلة بفضل صعبة في السنوات األخيرة، تفادى لبنان أزمًة في أزمنة

األرصدة  همّولتع مصرفي محلي سائل وُمنظَّم بشكل جّيد، تّم توجيهها من خالل قطايالكبيرة والعالية المصداقّية من شتات كبير 
افة إلى الفاعلة ولوائحه التنظيمّية، باإلض لبنانالداخلّية والخارجّية. ويتّم تعزيز الثقة في هذا النظام من خالل مراقبة مصرف 

 في النظام المصرفي. األموالالسيولة العالية والعوامل الممتّصة لرؤوس 
  
 

  افسّية المقارنة للبنان: التن4الرسم 
 

المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مؤشر التنافسّية العالمّية 
 وحسابات موّظفي البنك الدولي. 2014/2015

  : إجمالي الدين العام في لبنان5الرسم 
 
 
 
 

المصدر: حسابات موّظفي البنك الدولي، ووزارة المالّية، ومصرف 
 لبنان

 

 

 
 

دة، وغير فاعلة، وغير ُمنتجة، وغير شّفافة، وتفتقر إلى الُمحاسبة األساسّية في ظل نظام السياسة المالّية ُمقيَّ ُتعتَبر  .14
وكان ذلك في العام  2005تّم تصويت على آخر قانون موازنة ُيصوَّت عليه للعام . عملّية إعداد الموازنة مشّوشةكما أّن . طائفي
ن الموازنات لما بعد فترة الحرب في خالل الفترة الزمنّية الملحوظة في الدستور. وتعود آخر لم يتّم التصويت على أي مو . 2006

تحتاج إلى تعديالت  2003و 1993(وٕان كانت الحسابات بين العاَمْين  2003الحسابات المالّية الُمقفلة رسميًّا إلى حسابات العام 
، لم تكن السياسة المالّية 2005خاصة. حتى قبل العام  الخزينة وتدابيرَ أساسّية). واعتمد اإلنفاق بشكل أساسي على تسليفات من 
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رسيخ ثقافة التي تتلّقى تمويًال حكوميًّا كبيًرا، في ت الموازنةمن خارج  البنود، بما في ذلك السليمةشّفافة. فُيساعد غياب الرقابة 
 انعدام الشفافّية واعتماد السياسة المالّية ألهداف طائفّية.

منذ  .افة إلى ارتفاع حاد في الدين العامدة غير الشفّ كاليف إعادة اإلعمار ما بعد الحرب والسياسة المالّية الُمقيَّ أّدت ت .15
 2007لعاَمْين قوي بين افي العالم. وقد خّفضت فترة نمو  بضعة أعوام، كان للبنان أعلى ُمعّدل دين نسبًة إلى إجمالي الدين العام

، وٕان كان قد ارتفع مّذاك (الرسم 2012في العام في المئة  133.5إلى  2006في المئة في العام  185هذا المعّدل من  2010و
ئمة ر الداي). ولم يتّم التطّرق إلى الدين المالي البنيوي الكبير الراسخ؛ بل ازداد الدين، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى اعتماد التداب5

 2011ام ر منذ العى النمو الُمتعثِّ (مثًال، االعفاء من القيمة على الضريبة الُمضافة على المازوت). وقد أدّ  الُمبدِّدة لاليرادات
تج الخدمات العامة إلى زيادة معّدل الدين نسبًة إلى إجمالي النا منالالجئين الفلسطينّيين  استفادةوالعبء المالي الكبير بسبب 

 لبلد.ل الماكروّية قتصادّيةاالفي البيئة  املحوظً  اتدهورً  سّبب)، مّما 2015في المئة في نهاية العام  148.7جّدًدا (من المحلي مُ 
، كانت التكاليف المالّية الناشئة عن 2013بحسب تقييم األثر االجتماعي والبيئي الذي أجراه البنك الدولي في العام  .16

باإلضافة إلى خسارة النشاط االقتصادي . 2014 – 2012. في الفترة أمليار د. 2.6ما ُيقدَّر بـ، إذ بلغت األزمة السورّية مرتفعةً 
 1.1الّية الُمباشرة بـُقّدرت التكاليف المعلى ثقة المستثمرين والمستهلكين. و  ؤّثر سلًبا، مّما يانعدام األمن وعدم اليقين التي سّببها
ليار د.أ. من حيث زيادة االنفاق (ويعود ذلك، في غالبّية الحاالت، إلى زيادة الطلب م 1.5من حيث خسارة االيرادات و مليار د.أ.

رأس هذه التكاليف المالّية، سّلط تقييم األثر االجتماعي والبيئي الضوء على الوقع السلبي الكبير على الخدمات العامة). وعلى 
ن الكبير نظًرا إلى تدّفق الالجئي ظة في الطلب على هذه الخدماتعلى النفاذ إلى الخدمات العامة ونوعّيتها بسبب الزيادة الملحو 

من قبل الحكومة  مليار د. أ. 1.5إلى الداخل. إلى ذلك، قّدر تقييم األثر االجتماعي والبيئي على أّنه، باإلضافة إلى إنفاق 
من أجل إعادة النفاذ إلى الخدمات العامة مليار د.أ.  2.5، ال بّد من إنفاق مبلغ إضافي قيمته 2014المركزّية حتى نهاية العام 

في لبنان ونوعّيتها إلى المستويات التي كانت عليها ما قبل اندالع النزاع. ومن شأن البيانات الُمقبلة التي ستصدر عن مسوحات 
الالجئين، باإلضافة لّيين و ضيفة أن ُتقّدم معلومات إضافّية حول وقع األزمة السورّية على السّكان المحستالالجئين وسّكان األسر المُ 

 إلى أبعاد عّدة أخرى.
في المئة وُيتوقَّع أن يبقى دون قيمته الُمحتملة  1.5بـ 2015ُيقدَّر نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي في العام  .17

لم تُعد . في المئة)، مّما يعكس وقع االضطرابات االقليمّية وغياب اإلصالحات 2.5بشكل كبير على األمد المتوّسط (حوالى 
، إّنما على 2018 – 2016اسقاطات موّظفي البنك الدولي الحالّية تفترض أّن األزمة السورّية ستنتهي في الفترة الزمنّية المتوّقعة 

 م من الحوادث األمنّية العرضّية. تؤّثر العودة إلى النمو الُمحتَمل للمخرجاتغالعكس، تفترض أن االنعكاسات ستبقى محتويًة بالر 
 بشكل كبير على تسوية النزاع في سوريا، مّما قد يؤّدي إلى تحّسن ملحوظ في الوضع األمني والسياسي في لبنان. 

العامة  إلى استمرار ضعف المالّية فاقعلى االيرادات أو االن الجذرّية سواءً ُيتوقَّع أن يؤّدي غياب اإلصالحات البنيوّية  .18
في المئة من إجمالي الناتج  2.2صة إلى كهرباء لبنان بنسبة ، انخفضت الحواالت الُمقلَّ 2015في العام في لبنان وتدهورها. 

ب وذلك بسب ىنفي المئة من إجمالي الناتج المحلي بالنسبة إلى االيرادات األد 3.2المحلي، إّنما مع تعويضها في الُمقابل بنسبة 
، 2015. كان لبنان ال يزال قادًرا على أن ُيسّجل رصيًدا أوليًّا إيجابيًّا في العام 172014عدم استدامة تدابير ال مثيل لها في العام 

لكن ليس بفضل تدابير السياسات المستدامة. وبالنظر إلى المستقبل، من شأن زيادة في خدمة الدين بسبب ارتفاع معّدالت الفائدة 
راجع أن تؤّدي إلى زيادة في االنفاق الجاري. إلى ذلك، عند ت العالمّية (مثًال تلك المرتبطة باالحتياطي الفدرالي للواليات المتحدة)

                                                            
خاص زيادة غير مستدامة في الحواالت من قطاع االتصاالت الالسلكّية المرتبطة بجمع  لبشك 2014شملت تدابير االيرادات غير المتكّررة في العام 17

 االتصاالت الالسلكّية السابقة.  متأّخرات الحواالت إلى قطاع
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الشلل السياسي، ُيمكن إدخال بعض الزيادات المحدودة في أجور القطاع العام، بما في ذلك حواالت أعلى إلى البلدّيات. ونتيجًة 
ن أجل م أن يتدهور الرصيد المالي على األجل المتوّسط. صحيح أّنه ال بّد من بذل جهود تكييف مالي مستدامة لذلك، ُيتوقَّع

لكن ما من جهود ُمشابهة ُمخطَّط لها في الوقت الحالي. نسبًة إلى إجمالي الناتج المحلي المرتفع،  تخفيض معّدل الدين العام
). وقد 18السياسّية ُتسيطر على األجندة الحالّية (بما في ذلك إنتخاب رئيس الجمهورّية النقاشات االقتصادّية محدودة ألّن المسائل

برنامج التكييف المالي الشامل األخير في سياق مؤتمر باريس. وبسبب التنفيذ الضعيف لهذا  2007اعتمدت الحكومة في العام 
 البرنامج، يبقى الجزء األكبر منه عالًقا اليوم. 

 
  2018-2013المؤشرات االقتصادّية الُمختارة : 1الجدول 

 
 

 
 

                                                            
 وال يزال المنصب الرئاسي شاغًرا. 2014أيار/مايو  25انتهت والية رئيس الجمهورّية اللبنانّية ميشال سليمان في  18

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Est. Est. Est.

Real sector
Real GDP 0.9 1.8 1.5 1.8 2.3 2.5
CPI Inflation (p.a) 2.7 1.2 -3.7 1.5 2.5 3.0

Investment & saving
Gross Capital Formation 30.4 31.2 27.6 27.9 29.0 29.0
Gross National Savings 3.8 4.5 4.4 6.6 6.5 5.9

Central Government Finance
Revenue (including grants) 21.2 23.8 21.6 21.8 23.3 23.1
  o/w. tax revenues 15.1 15.1 14.2 14.2 15.6 15.7
Total expenditure and net lending 30.7 30.4 28.9 29.2 32.0 31.9
  Current 28.8 28.8 27.3 27.5 30.4 30.3
     o/w Interest Payment 8.5 9.2 8.7 9.1 10.6 10.7
  Capital & Net Lending (excluding foreign financed) 1.9 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Overall balance (deficit (-)) -9.5 -6.6 -7.3 -7.4 -8.7 -8.8
Primary Balance  (deficit (-)) -0.9 2.6 1.4 1.7 1.9 1.9

External sector
Current Account Balance -26.6 -26.7 -23.2 -21.3 -22.5 -23.1
   o/w Export (GNFS) 45.7 40.0 39.6 41.0 41.9 42.6
   o/w Import (GNFS) 75.4 70.2 65.7 65.4 67.8 68.9

 Remittances 5.5 3.7 3.4 3.0 3.0 3.0
Trade Balance (GNFS) -29.7 -30.2 -26.2 -24.4 -25.9 -26.3
Gross Reserves (months of imports GNFS) /1 /2 11.4 12.1 11.7 11.6 11.3 11.4

Memorandum items:
Debt-to-GDP ratio (percent) 143.1 145.6 148.7 154.1 157.3 159.7
GDP (in million US$) 44,352 45,731 47,085 47,704 49,447 51,568

Source:  Government data, and World Bank staff estimates and projections.
/1Gross Reserves (months of imports GNFS) = (Imports of Goods & Services / Gross Res. excl. Gold)*12 
/2 Total Imports using the BOP data from the Quarterly Bulletin of BDL

(percent of GDP, unless otherwise specified)

Proj.

(annual percentage change, unless otherwise specified)

(percent of GDP, unless otherwise specified)

(percent of GDP, unless otherwise specified)



12 
 

 4لمادة في إطار استشارته ل. وعلى أساس االسقاطات والسياسات الحالّية، ال ُتعتَبر ديناميكّية الدين العام ُمستدامة .19
ساسي، السيناريو األ، أجرى صندوق النقد الدولي تحليًال الستدامة الدين على أساس ثالثة سيناريوهات: 2015في تموز/يوليو 

ي الفترة الزمنّية بين توقَّع أن يرتفع فُتشير النتائج إلى أن الدين العام يُ  .وسيناريو الرصيد األولي المستمر، والسيناريو التاريخي
ّية عند التمويلنقاط مئوّية من إجمالي الناتج المحلي، بينما ُيتوقَّع أن يتأرجح إجمالي الحاجات  10بنسبة  2020و 2014العام 

. ُيمّثل إجمالي الحاجات التمويلّية الكبير 2018في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام  40في المئة، بالًغا ذروته عند  30
 تكون آثارها على الفقر والنمو الدامج حادًة. هذا هشاشًة ملحوظًة في وجه محّطات التوّقف الُمفاجئة التي قد توّلد أزمةً 

ن والمؤّسسات مصرف لبناعتَبر غالبّية الدين من تُ أوًال، التي تؤّثر على استدامة الدين.  من العوامل المخاطرَ  عددٌ  ُيخّفف .20
في المئة من إجمالي الدين  62المالّية المحلّية. إلى ذلك، يبقى رصيد الديون المستحّقة، في غالبّيتها، بالعملة المحلّية، بينما أن 

ر في   ،وتتمّتع بالسيولة الالزمةبشكل جيد،  . ُتعتَبر المصارف ُمَرْسَملةً 2015الليرة اللبنانّية (ل.ل.) في نهاية العام العام ُمحرَّ
ُتشّكل  ماك تنظيمّية الُمحافظة من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.لة بفضل االستثمارات الحذرة واللوائح ادوصام

في المئة في  83.2 19للمصارف التجارّية، إذ يبلغ ُمعّدل مجموع الخصوم نسبًة إلى االيداعات االيداعات مصدر التمويل األبرز
في المئة من مجموع االيداعات  21. كما شّكلت االيداعات غير الُمقيمة مصدًرا حيويًّا، ما ُيمّثل 2016كانون الثاني/يناير 

ٍء كبيٍر منها إلى المغتربين اللبنانّيين المّطلعين على الوضع ، وهي تعود في جز 2016الخاصة في نهاية كانون الثاني/يناير 
فض على ائتمانات ُيشّكل الطلب الُمنخ األمني والسياسي في المنطقة والذين لديهم ثقة قوّية في النظام المصرفي اللبناني. إلى ذلك،

مل عوامل ُمخّففة أخرى أصول المصارف القطاع الخاص وفرص االستثمار االقليمّية المحدودة قاعدة جاذبة للمستثمرين. تش
أخيًرا، ُيعتبر ترسيخ ثقة المستثمرين. و  ُيساهم فياألجنبّية الصافية وٕاجمالي االحتياطي الدولي الملحوظ في المصرف المركزي، ما 

إلى االحتياطي في المئة من إجمالي الناتج المحلي نظًرا  20صافي نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي أدنى بنسبة 
 النقدي الكبير على شكل ايداعات كّدستها الحكومة، تؤّمن أيًضا سّد الحاجات التمويلّية ألكثر من نصف سنة.

 الفقر والوظائفج. 

غياب  يفوالتقّدم حول انعدام الُمساواة محدوًدا في خالل الفترة ما بعد الحرب األهلّية.  متفّشًيابقي الفقر في لبنان  .21
قّيمة حول  ُيمكن الحصول على معلوماٍت ي للفقر، ديلتحول دون إجراء تحليل تقالتي البيانات الميكروّية الدورّية ذات المصداقّية 

من النتائج الالفتة أن و . 2012-2011الفقر من دراسات استقصائّية مختلفة، بما في ذلك مسح ميزانّية األسر األحدث للعاَمْين 
في المئة من السّكان. وبحسب مسح ميزانّية األسر  30-27قصائّية كّلها توّلد تقديرات للفقر متقاربة جًدا، ما ُيناهز الدراسات االست

في المئة (ما قبل األزمة في سوريا)، مّما يعني أن حوالى مليون  27، ُيقدَّر إجمالي الفقر في لبنان بنسبة 2012-2011للعام 
 للفرد $3150الواحد سنويًّا ( للفردألف ل.ل.  4729البالغ  هم دون خط الفقر السنويشخص كانت مستويات االستهالك لدي

جبل لبنان  يليه، في المئة) 16). ُيعتبر حّد الفقر األدنى في بيروت (6الفوارق االقليمّية الملحوظة قائمة (الرسم الواحد سنويًّا). 
ُيقدَّر في المئة).  38في المئة) والبقاع ( 36ُتعتَبر المناطق األفقر شمال لبنان (و في المئة).  25في المئة) والنبطّية ( 22(

في المئة من السكان  20، أي أن أفقر 0.32ُمعامل جيني لالستهالك للفرد الواحد، الذي ُيقيس مستوى انعدام المساواة، بـ
 في المئة.  40في المئة من السّكان حوالى  20في المئة من مجموع االستهالك، بينما يستهلك أغنى  8يستهلكون حوالى 

 
 

  )2012-2011: معّدالت الفقر حسب كل منطقة (6الرسم 
                                                            

 إّنه معّدل مجموع ايداعات القطاَعْين العام والخاص في المصارف التجارّية نسبًة إلى ميزانّية المصارف التجارّية.19



13 
 

 

 
 .2011المصدر: حسابات موّظفي البنك الدولي على أساس مسح ميزانّية األسر للعام 

 
والدفع  2014شخص في العام  170000 زيادةأّدى النزاع في سوريا إلى زيادة الفقر في صفوف اللبنانّيين مع  .22

مليون لبناني  1.5، باإلضافة إلى 2016-2015 للعام وبحسب خطة االستجابة لألزمة في لبنان. 20فقر أكبر إلىبالفقراء 
ألف الجئ فلسطيني. وبالتالي، ُيشّكل مجموع  320مليون الجئ سوري مستضعف و 1.5يعيشون دون خّط الفقر، في لبنان 

ن في المئة من السكا 55، أي أكثر من مليون 5.9مليون من مجموع السكان البالغ  3.3أكثر من  في لبنان السكان المستضعفين
 في لبنان.

. ة المستوىرفيععمل  وفرَص  كافيةً  وظائفَ  يوّلدبما أن النمو االقتصادي لم  المرتفعةي البطالة كما يواجه لبنان تحدّ  .23
ُتعتَبر البطالة مرتفعًة وطويلة المّدة في لبنان، ال سّيما في صفوف النساء والشباب، وقد ازدادت حّدتها بسبب تدّفق الالجئين 

سوق العمل سنويًّا.  إلىألف شخص  23من دون أخذ تدّفق الالجئين األخير في الحسبان، يدخل حوالى و بنان. السورّيين إلى ل
وظيفة  3400ا (بشكل متوسط، إلى خلق أكثر من ستة أضعاف عدد الوظائف التي يخلقها حاليًّ  الستيعابهم يحتاج االقتصاد لذا،
في المئة من اليد العاملة  11وقبل اندالع األزمة في سوريا، كان حوالى ). 2007و 2004ة فقط في السنة بين العاَمْين صافي
أشهر للنساء). وقد بلغت ُمعّدالت  10شهًرا للرجال و 13عن العمل، مّما يعكس جزئيًّا متوّسط فترات بطالة طويلة (ُتناهز  باطلةً 

. ومن الُمحتَمل أن تكون معّدالت البطالة الحالّية أعلى نظًرا إلى 21في المئة على التوالي 34و 18البطالة لدى الشباب والنساء 
ملة قد . ونتيجًة لتدّفق الالجئين الكبير إلى لبنان، ُيتوقَّع أن تكون اليد العاالسورّيةتباطؤ النمو االقتصادي وٕالى انعكاسات األزمة 

ل ذوي انضّم غالبّيتهم إلى مجموع العمّ تجئين السورّيين، الالمتدّني لفي المئة. ونظًرا إلى المستوى العلمي  35ازدادت بنسبة 
ُيشارك حوالى نصف العاملين الالجئين السورّيين في الخدمات ، مّما يؤّدي إلى زيادة العمالة غير الرسمّية. ةالمهارات المتدني

                                                            
 .LB-81098)، "تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي"، التقرير رقم 2013البنك الدولي ( 20
الحاجة إلى وظائف جّيدة: دور السياسات الماكروّية والسياسات في مجاالت االستثمار، والتعليم، والعمالة، والحماية  –)، "لبنان 2012البنك الدولي ( 21

 . LB-76008االجتماعّية"، التقرير رقم 
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ورّيين ن المنافسة بين العّمال اللبنانّيين والسفي المئة للعاملين في قطاع البناء. وُتشير الدالئل إلى أ 12ليه يالزراعّية والمنزلّية، 
 عند مستويات توظيف ومهارات مختلفة مرتفعة، مّما يؤّدي إلى معّدل بطالة أعلى بالنسبة إلى اللبنانّيين وتوّترات اجتماعّية متزايدة.

اُتعتَبر الهجرة مصدًرا أساسيًّا للعمالة والفرص االقتصادّية األفضل للبنانّيين، إّنما تُ  .24 في العمالة الكفوءة  سّبب أيًضا شحًّ
في المئة، بشكل أساسي بسبب انعدام االستقرار السياسي في لبنان  15ُتقدَّر نسبة السكان اللبنانّيين الذين قد هاجروا بـفي البلد. 

الخسائر دولة في العالم من حيث  144من أصل  113والبحث عن فرص اقتصادّية أفضل في الخارج. يحتّل لبنان المرتبة 
في  44يزيد معّدل الهجرة المرتفع لمن حظي بتعليم جامعي (و األدمغة، وذلك بحسب مؤّشر التنافسّية العالمّية.  هجرةالعائدة إلى 

اعي مهما كان النوع االجتم المئة) من شّحة اليد العاملة الماهرة. نظًرا إلى الفوارق في معّدالت الهجرة بحسب النوع االجتماعي
األساسّية،  تام. كما قد تزيد من شّحة المهارامن انعدام المساواة في لبنان بشكل ع لتعليمي، من شأن الهجرة أن تزيدوالمستوى ا

  على االنتاجّية والنمو. ًال يثقمّما قد ُيشّكل عبًئا 
 د. القيود المفروضة على أجندة التنمية

بالنسبة إلى البلد من أجل زيادة فرص العمل، ال سّيما مجاًال ذات أولوّية العمل  11حّدد التشخيص المنهجي للبنان  .25
تلك العالية الجودة وبشكل مستدام، وتحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي التوأَمْين للقضاء على الفقر المدقع والدفع باالزدهار 

ُمخبَّأة وراء وشاح السيطرة الُنخبة  )i( ، ال سّيما:أساسّيانمن بين هذه المجاالت، قيدان  المشترك بطريقة مستدامة.
) النزاع والعنف (ويعود ذلك جزئيًّا إلى ديناميكّية النزاع األوسع في الشرق األوسط). أّما القيود iiالطائفّية/الحوكمة الطائفّية؛ و(

ناتج عن الطائفّية االستقرار الانعدام  عنالنظر  ضمن هَذْين القيَدْين األساسيَّْين؛ بمعنى آخر، بغّض  التسعة األخرى فتبقى راسخةً 
وعن النزاعات المحلّية واالقليمّية، قد تكون هذه القيود التسعة الراسخة أقل تقييًدا مّما هي عليه في الوقت الحالي. ُتعنى القيود 

م االقتصاد الماكروي، وعل التسعة الراسخة بالحوكمة، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والطاقة، والنقل، والمياه، والبيئة، والتعليم،
 .من القيود األساسّيةوالبيئة المالّية، وُمناخ األعمال. كما تّم تحديد توّفر البيانات على أّنه 

عيق التقّدم في يُ . ُتعتبر سيطرة الُنخبة المنتشرة وممارسات الفساد الشائعة وراء وشاح الطائفّية القيد األساسي األول .26
ساءلة. يوّزع السلطات، وُتسيطر الُنَخب عليه، ويفتقر إلى المُ  ةهدَفْين التوأَمْين نظام حوكمة طائفيمجال خلق الوظائف وتحقيق ال

من  حدودةٍ م يحرص على ترّكز الغنى والنفوذ السياسي في طبقةٍ يؤّدي هذا النظام إلى التدّخل السياسي في المؤّسسات العامة و 
 الُمجتَمع. كما ُيشير إلى تضارَب مصالح بين أسرة األعمال والُنخبة السياسّية التي توّلد الريع االقتصادي.

ُتعتبر قضايا النزاع، واألمن، والهشاشة، بما في ذلك األزمة الحالّية في سوريا، القيد األساسي الثاني الذي ُيلقي  .27
 ظاًما سياسيًّا هشًّا، ال يعمل بشكل جّيد، ودولًة عاجزة في حين وعرضًة لقيود صارمة. في الواقع، ُيعاني لبنان نبثقله على لبنان

في حين آخر لضبط النزاع وممارسة السلطة السياسّية، وذلك بسبب عوامل داخلّية وخارجّية. ولطالما جعلت الصدمات األمنّية 
تدّفق و  تدهور البيئة مة في سوريا وانعكاساتها من خاللالنمو هًشا على مّر التاريخ. والدليل األخير على هذه الهشاشة األز 

دمات المشاكل القائمة أصًال بالنسبة إلى النفاذ إلى خ ةمن حدّ  ما يؤّثر على اقتصاد لبنان ويزيد الالجئين السورّيين إلى لبنان،
ا بسبب ت. كما يزداد النزاع سوءً الخدماالتعليم والصحة والخدمات االجتماعّية والعامة األخرى وبالنسبة إلى ضمان نوعية مثل هذه 

 بالُنخبة السائدة التي تفرض قيًدا أساسيًّا. ممارسات الفساد التي ترتبط ُمباشرةً 
 لتوأَمْينان من تحقيق الهدَفين اُتعتبر الحوكمة والتحديات المؤسسّية من القيود الراسخة األكثر إلزاًما التي تمنع لبن .28

) غياب المؤّسسات، iلتشخيص المنهجي للبنان قيود الحوكمة التالية على أّنها ُمكبِّلة بشكل خاص: (حّدد المجموعة البنك الدولي. 
) وغياب رؤيا من iiومن أجل تنفيذ اإلصالحات؛ (وتطبيقها والقدرة، واإلرادة السياسّية من أجل تصميم سياسات وقوانين جديدة 



15 
 

تأمين ل وغير فاعلة، وتمتلك قدرات محدودة) المؤسسات العامة التي ُتعتَبر ضعيفًة جدًّا، iiiنان والقيادة من أجل البلد؛ و(لبأجل 
 خدمات عالية النوعّية، مّما ُيلحق الضرر بشكل خاص بالمواطنين المستضعفين أو األقل ثراًء. 

ة، والكهرباء، التصاالت الالسلكيّ ُتعيق االختالالت في البنى التحتّية إنجاز الهدَفْين التوأَمْين، بما في ذلك في مجاالت ا .29
نظًرا إلى أوجه التكامل مع القطاعات كّلها، ُيقّيد قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الضعيف النمو وخلق . والنقل، والمياه

تفرضه على  لذينظًرا إلى العبء ا الماكروّية الوظائف. إلى ذلك، ُيعتَبر قطاع الكهرباء مصدًرا أساسيًّا للهشاشة االقتصادّية
، حّولت الحكومة 2014و 2006المالّية العامة ويحتاج إلى اإلصالح. كان الوقع على االقتصاد الماكروي كبيًرا؛ فبين العام 

في الواقع، ُتعاني هذه األخيرة اختالالت تشغيلّية، وسياسة . 22كهرباء لبنان مؤسسةفي المئة من إجمالي الناتج المحلي إلى  4.3
ركات أن على الشعلى سبيل المثال،  ونوعّية سّيئة وغير ُمالئمة إلمدادات الكهرباء، مع فوارق مناطقّية ملحوظة. رسوم بالية،

ومتى  .23يوًما في المغرب 19يوًما في األردن و 13يوًما لربطها بشبكة الكهرباء بعد تقديم طلب االشتراك، مقارنًة مع  56تنتظر 
ساعة،  5.2طاًعا للتيار الكهربائي في الشهر لمّدة متوّسطة قدرها انق 50ألكثر من  تالشركاتّم ربط الشركات بالشبكة، تتعّرض 

ساعة في اليوم الواحد. ونظًرا إلى انعدام المساواة في تقنين الكهرباء، تفتقر المناطق األفقر إلى التيار الكهربائي  8.7أي حوالى 
ق األغنى، مثل بيروت، ال تتعّرض النقطاع للتيار الكهربائي سوى لثالث ساعة كل يوم بينما المناط 12من الشبكة العامة حتى 

دولة  144من أصل  120ساعات يوميًّا. أّما في قطاع النقل، فنوعّية الخدمات والُبنى التحتّية سيئة جدًّا. يحتل لبنان المرتبة 
للسالمة  لّ أسوأ سج لها. كما أّن للبنان اة وهي في حالة ُيرثرقات الريفّية في المناطق النائيبالنسبة إلى نوعّية الطرقات، ال سّيما الط

في المئة من إجمالي  5.5على الطرقات عالميًّا إذ ُتشّكل الكلفة االقتصادّية لحاالت اإلصابة والوفاة على الطرقات في لبنان 
ة لزحمة برى وُتقدَّر الكلفة االقتصاديّ الناتج المحلي الوطني. في موازاة ذلك، زحمة السير خانقة، ال سيما في منطقة بيروت الكُ 

في  15، تُنفق األسر حوالى الموثوقةوفي غياب وسائل النقل العام  .24في المئة من إجمالي الناتج المحلي 10إلى  5السير بـ
لواردات ا المئة من دخلها من أجل سّد حاجاتها في مجال النقل، وبحسب مؤشر أداء اللوجيستّية للبنك الدولي، ُتعتبر تكاليف

والصادرات في لبنان مرتفعًة نسبيًّا، مّما يمنع لبنان بشكل كبير ليكون مركًزا تجاريًّا للمنطقة، وهو دور لطالما لعبه بنجاح في 
المياه فهي دون المستويات المتوّقعة في بلد متوّسط الدخل. وبالرغم من توّفر المياه المرتفع نسبيًّا  اتالماضي. أّما خدمات إمداد

 15الواحد، يّتسم قطاع المياه في لبنان بعجٍز حاٍد في تأمين خدمات المياه، مع وقع ملحوظ على الفقراء الذين ُينفقون حتى فرد لل
ة والصحة بالنسبة إلى البيئ في المئة من مجموع دخل أسرتهم على مصادر بديلة إلمدادات المياه، غالًبا ما تكون كلفتها باهظةً 

امج االستثمار في الُبنى التحتّية الذي يفتقر إلى التنظيم والذي تأّخر انطالقه بعد انتهاء الحرب األهلّية وبرنامج العامة. وقد زاد برن
. إلى ذلك، تفتقر الُبنى 25إصالح المؤسسات غير الكامل من القيود الجغرافّية والزمنّية المفروضة على مصادر المياه في لبنان

  يانة الجّيدة وال ُيمكن لإلمدادات المحدودة أن تسّد وتيرة الطلب المتزايدة.التحتّية القائمة أصًال إلى الص
برز أُيعتَبر تدهور البيئة المتزايد والواسع النطاق، ال سّيما تلّوث المياه، والقصور في إدارة النفايات الصلبة، من  .30

جة عالَ ُتسّبب مياه الصرف الصحي غير المُ  .الخصوصمة نظًرا إلى أن الخطر البيئي يؤّثر على الفقراء على وجه القيود الُملزِ 
 تدهوًرا خطيًرا في نوعّية المياه السطحّية والمياه الجوفّية. ويزداد الوضع سوًءا معالسائلة  الصناعّية والنفايات الزراعي والصرف

                                                            
 ).2015التشخيص المنهجي للبلد في لبنان (البنك الدولي،  22
 .2014 – 2013مسح المؤسسات في لبنان  23
 ).2011البيان الثاني للبنان إلى اتفاقّية األمم المتحدة اإلطارّية للتغّير المناخي (وزارة البيئة،  24
 موسم الشتاء) والطلب على المياه (الذي يبلغ ذروته في خالل أشهر الصيف الحار مارست الفوارق الموسمّية بين إمدادات المياه (التي تبلغ ذروتها في 25

في المئة من مجموع موارده، مقارنًة مع متوّسط منطقة  6والجاف) ضغوًطا إضافّيًة على قدرة تخزين المياه المنخفضة جدًّا أصًال. ال ُيخّزن لبنان سوى 
 في المئة. 85المينا البالغ 
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في  ومستمّرةً  اسةً حسّ  قضّيةً شّكل الضغوط التي ُيمارسها الالجئون. كما أّن التخّلص من النفايات الصلبة على صعيد البلدّيات 
في المئة من النفايات الصلبة البلدّية في مطمَرْين صحيَّْين، الناعمة وزحلة.  53لبنان. حتى مؤّخًرا، كان يتّم التخّلص من حوالى 

هواء، راَقبة تلّوث المكّب مفتوح. ُتسّبب المكّبات المفتوحة وغير المُ  700أّما الباقي فيتّم التخّلص منه في مطمر غير صحي وفي 
في  ة لهدة فاقت بأشواط المّدة الُمحّددال مطمر الناعمة الذي بقي مفتوًحا لمفالمياه، والمناطق الساحلّية. وقد سّبب إقمستجمعات و 

 أسوأ أزمة بيئّية في تاريخ لبنان الحديث وقد كشف عن انعكاسات عقد اجتماعي فاشل بين المواطن والدولة. 2015تموز/يوليو 
في خالل عاٍم تقريًبا، تكّدست أثمال من الُنفايات في زوايا الشوارع، وتحت الجسور، وفي الوديان، وفي األحراش، أو ُرميت في و 

مجاري األنهار أو ُحرقت في أماكَن مفتوحة بكل بساطة، مّما أّدى إلى تفّشي األمراض، وتلّوث الهواء والمياه، ال سّيما في بيروت 
وّلد هذا الوضع تظاهرات واسعة النطاق للمجتمع المدني ُمطالبًة بوضع حّد لسنوات الفساد في قطاع إدارة وجبل لبنان. كما 

النفايات وتعزيز الشفافّية في إدارة الموارد العامة. في حال عدم تحديده على أّنه أحد القيود في التشخيص المنهجي للبلد، ُيشّكل 
المياه والمواد الغذائّية في لبنان وُيهّدد من تفاقم انعكاسات الممارسات غير المكّيفة  سالمةبالنسبة إلى  التغّير الُمناخي مخاطرَ 

والغابات. وكما هي الحال في غالبّية دول الشرق األوسط، ترتفع درجات الحرارة ومستويات  الزراعةبشكل صحيح في مجال 
الل عملّية توجيهات السياسات من خيتّم تحديد عدد من فين. الجفاف في لبنان، مّما يؤّثر على ظروف المعيشة للسّكان الريفيّ 

تشاركّية مع المزارعين، والباحثين الزراعّيين، ووزارة الزراعة من أجل تعزيز مقاومة القطاع الزراعي في وجه التغّير المناخي 
 والتقّلبات الُمناخّية.

القطاع المالي  في الركيكقيود المفروضة ومناخ األعمال باإلضافة إلى بيئة مالّية واقتصادّية ماكروّية ضعيفة، تمنع ال .31
ود ُمرتبطة تّم رصد أربعة قيخلق وظائف العمل وتحقيق الهدَفْين التوأَمْين. على تأسيس الشركات ونمّوها، مّما يؤّثر مباشرًة 

إلى السوق  جديدة معّوقات للدخول ص المنهجي للبلد. كما تواجه مؤّسساتيبالمالّية، واألسواق، والتجارة، والتنافسّية في التشخ
بسبب بيئة أعمال ضعيفة، وعملّيات احتكار، وغياب إطار منافسة وقدرات إنفاذ فاعلة. وقد أّدت الحوكمة السيئة في لبنان إلى 

. معنّيةجهات المع ال عالقات جّيدة ُتقيممنع خلق فرص العمل في القطاع الخاص بسبب االمتيازات الممنوحة إلى المؤّسسات التي 
ة أعباًء تواجه الشركات السائدة التي ُتقيم عالقات سياسّية جّيدمن عدم اليقين ُيحيط بإنفاذ القوانين واألنظمة.  أّدى ذلك إلى مناخٍ ف

وتأتي  تنافسّية.حّد من اليوُتمَنح نفاًذا امتيازيًّا إلى مدخالت حّساسة، مّما ُيعيق دخول الشركات الجديدة إلى السوق و  تنظيمّية أدنى
ديناميكّية بأثر سلبي غير متناسب على الشركات السهم تنّوع المنتجات المالّية والظروف التمكينّية لخدمات الدين واأل على القيود

السيئة، واإلجراءات  ةحيث يتّم خلق الوظائف. كما ُتساهم تكاليف الصادرات والواردات العالية نسبيًّا، والبنى التحتيّ  الحديثة المنشأ
لعقارات وعلى اعتماًدا مفرًطا على ا ا على التنّوع االقتصادي وتسّببفي إشاعة بيئة غير جاذبة للمؤّسسات تفرض قيودً  ُمعّقدةال

 السياحة بدرجة أقّل.
ُيعتَبر انعدام المساواة الفاضح في النفاذ إلى التعليم العالي الجودة، بدًءا من المستوى ما قبل المرحلة االبتدائّية،  .32

ّيما في بينما يتمّتع لبنان برأسمال بشري قوي نسبيًّا، ال سلتراكم الرأسمال البشري بالنسبة إلى حصة كبيرة من السّكان.  تحدًيا
مجال التعليم، توّلد النوعّية السّيئة للتعليم في المدارس العامة انعدام مساواة كبيًرا في الفرص في ما بين المواطنين، وذلك بحسب 

ق األخير لالجئين السورّيين إلى لبنان في المدارس مستوى دخلهم. وقد ازداد الوضع سوًءا بسبب التدفّ مستوى غنى األهل و 
، مّما يفرض ضغوًطا كبيرًة على النظام العام؛ إذ ُيعاني بعض المدارس من عدد زائد في التالميذ وعلى الحكومّية (الثانوّيات)

لنسبة تكّيف مع الحاجات المختلفة للبنانّيين والسورّيين، مّما يؤّثر على نوعّية التعّلم بامن أجل ال مناهَج مختلفةً  واُيدير  نالمعّلمين أ
ة) من مجموع عدد التالميذ في ة (تالميذ الدورة األولى والثانيفي المئ 37إلى التالميذ. ُيشّكل أطفال الالجئين السورّيين حاليًّا 

تعليم ثانية بعد الظهر لسّد الطلب. إلى ذلك، في خالل السنوات األربع الماضية وهناك ُمطالبة باعتماد دورة  المدارس العامة
 في المئة تقريًبا. 14ازدادت نفقات الحكومة في قطاع التعليم بنسبة  ،)2012-2015(
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 رلم يتّم تحديد الصّحة في التشخيص المنهجي للبلد على أّنها من أبرز القيود التسعة التي تحول دون الحّد من الفق .33
ال يستفيد سوى نصف السّكان من تأمين صحي. لذا،  .يواجه قطاع الصّحة تحديات عديدةإّنما وتحقيق االزدهار المشترك، 

) مع مجموعات الدخل األدنى 2012في المئة في العام  37.3ُتشّكل النفقات العينّية مصدًرا كبيًرا من التمويل الصحي في البلد (
في المئة). ونظًرا إلى موجب  4.2في المئة) على الصحة أكثر من ذوي الدخل األعلى ( 12لها (تُنفق نسبة مئوّية أعلى من دخ

، ال بل مالّيةً  عوباٍت ص الذين ال يحَظْون بتأمين صحيالتسديد الُمباشر مقابل الخدمات، تواجه نسبة كبيرة من اللبنانّيين الفقراء 
وى مشكلة النفاذ إلى الخدمات مع ممارسة الضغوط األقمن الجئين إلى لبنان ل الكبير ازدياد مستوى الفقر لديها. وقد زاد التدّفق

تفيدون من كما قد ارتفع عدد الالجئين السورّيين الذين يس في أسر اللبنانّيين الفقراء نظًرا إلى التداخل القوي مع كثافة الالجئين.
. نظًرا وحده 2014هر الستة األولى من العام لمئة في األشفي ا 35إلى  2012في العام  14شبكة الرعاية الصحّية األولّية من 

إلى وجود قيود البنى التحتّية والقدرات ما قبل األزمة على منشآت الرعاية الصحّية األولّية، يواجه قطاع الصّحة قصوًرا في مراكز 
ة ذات استبعاد اللبنانّيين ذوي الدخل المنخفض من الرعاي الرعاية الصحّية األولّية، وفي الموارد المالّية والبشرّية، باإلضافة إلى

 . التكلفة المقبولة
الحاجات الُمحّددة في مجال الصحة لالجئين السورّيين، بما في ذلك  جه قطاع الصّحة تحديات حادة لسدّ كما يوا .34

 .حاجات صحة األم والطفل، وٕادارة األمراض الُمزمنة، على غرار عالج السرطان وغسل الكلى، والصحة العقلّية، وسوء التغذية
 4.4الالجئين السورّيين في لبنان من أطفال دى ازداد سوء التغذية ل ،26منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)لوبحسب مسح 

سوء التغذية  في المئة ونسبة انتشار 18.6تقّزم . وبلغ ُمعدَّل ال2013في المئة في العام  5.9إلى  2012في المئة في العام 
 مال لبنانوادي البقاع وشتسجيل في المئة، مع  2.2شهًرا  59و 6في صفوف األطفال السورّيين الذين تتراوح أعمارهم بين  الحاد
ز في المناطق حيث تركُّ  في المئة على التوالي. صحيح أن مستويات سوء التغذية الحاد العام مرتفعةٌ  3.9في المئة و 4.5

لكن، قد  ، وفق تصنيف منّظمة الصحة العالمّية.مقبولةٍ  الالجئين مرتفع، غير أن وضع التغذية العام في لبنان يبقى ضمن حدودٍ 
دة أسعار بسبب عوامل تؤّدي إلى تفاقم الوضع، على غرار زيا سريعٍ  ي صفوف الالجئين في لبنان بشكلٍ يتدهور وضع التغذية ف

المواد الغذائّية، وخطر انعدام األمن الغذائي، وزيادة عدد الالجئين ووصول الجئين ُجدد من سوريا، مّما قد يؤّدي إلى تدهور 
  .القائم الوضع

إلى المعلومات في التشخيص المنهجي للبلد على أّنه قيد إلزامي يؤّثر على صنع  تّم تحديد توّفر البيانات والنفاذ .35
ثمة اختالالت أساسّية في مالءمة البيانات السياسات القائمة على األدّلة وُيعيق إطالع الناس على المعلومات الصحيحة. 

كمة. الدخل، والقياسات االقتصادّية وقياسات الحو  ومصداقّيتها، باإلضافة إلى مواءمة تغطية البيانات، ال سّيما الفقر، وتوزيع
باإلضافة إلى نوعّية البيانات السيئة، ومصداقّيتها السيئة، وتوّفرها المحدود، ُيعتبر ضعف النظام اإلحصائي منتشًرا وُيعيق التحليل 

) غياب المعلومات الُمنتظمة حول i. تشمل هذه االختالالت ما يلي: (الماكروي قتصاديواالاالقتصادي على المستوَيْين القطاعي 
) إحصاءات التضّخم iii) االحصاءات الضعيفة بشأن ميزان المدفوعات؛ و(iiتطور أسواق العمل وظروف معيشة األسر؛ و(

أعوام) في إطالق الحسابات الوطنّية السنوّية. ُيعتَبر الضعف المنهجي للنظام  3) فترات التأخير الطويلة (حتى ivالضعيفة؛ و(
السياسة الطائفّية وسنوات النزاع، مّما أضعف مؤّسسات الدولة بشكل كبير. صحيح  ي في لبنان، إلى حّد بعيد، نتيجةحصائاإل

ول التي ُتعتَبر متوّفرة للعلن في دأن بعض الوزارات عّزز الكشف عن البيانات، لكن للجمهور وصول محدود إلى المعلومات 

                                                            
  .2014لالجئين السورّيين في لبنان، شباط/فبراير  2013المشترك للعام  تقييم التغذية 26

http://www.unicef.org/lebanon/Lebanon_Nutrition_Assessment_of_Syrian_Refugess_Report_May_2014 
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البيانات من أجل المعرفة و  فيد قانون لحرّية المعلومات. لذا، ُيمكن للُنخبة استخدام هذه الفجوات أخرى، نظًرا إلى أّنه لم ُينفَّذ بع
 طائفي. خطاٍب  اإلبقاء على

الفوارق من حيث النوع االجتماعي صارخة في لبنان إلى حّد يدعو للمفاجأة، مع مشاركة اقتصادّية متدنّية للمرأة  .36
 ُيعتَبر ،201427فجوة النوع االجتماعي العالمّية للمنتدى االقتصادي العالمي للعام  بحسب تقرير .وتمكين سياسي محدود لها

سوأ المرتبات أمن ناحية المساواة في النوع االجتماعي من حيث المشاركة االقتصادّية والتمكين السياسي، فيحتّل  ًئاأداء لبنان سي
. ُيعتَبر ةميّ يلعلتا اتة واإلنجاز منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إّنما أداؤه أفضل بكثير في مجاالت الصحّ  لفي ما بين دو 

ما قبل األخير في العالم (واألخير في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)، مع مجموع نقاط  مؤّشر التمكين السياسي في لبنان
نساء  4 –إلى العدد القليل تاريخيًّا للنساء المنتخبات في البرلمانات أو الُمعيَّنات كوزيرات  . وُيعزا مجموع النقاط الُمنخفض0.01

وامرأة واحدة تّم تعيينها وزيرة الُمهّجرين في الحكومة الحالّية. لكن، تجدر اإلشارة  2009فقط تّم انتخابهّن في البرلمان في العام 
عندما ُمنحت حّق التصويت، وهذا ما ُيقاَرن جّيًدا نسبيَّا مع عّدة دول  1952منذ العام إلى أن المرأة شاركت في الحياة السياسّية 

من أصل  133. بالنسبة إلى مشاركة المرأة في االقتصاد، يحتّل لبنان المرتبة 28أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
) والدخل المتدّني الذي 0.34النساء إلى الرجال  نسبةى العاملة (دولة، بسبب مستويات متدنية نسبيًّا لمشاركة المرأة في القو  142

وة النوع االجتماعي في التعليم ج، سّد لبنان فةالتعليميّ  ات). بالنسبة إلى اإلنجاز 0.27النساء إلى الرجال  نسبةتكسبه المرأة (
شاركة المرأة في التعليم االبتدائي متدنّية . لكن، ُتعتبر م1.00مع معدل الرجال نسبًة إلى النساء يتجاوز  جامعيالثانوي وال

من أصل  106لبنان المرتبة  وبالتالي، يحتلّ  .في المئة 97في المئة بينما تجاوزت مشاركة الرجل  90 تبلغ إذ المستوى نسبيًّا
ى في مجاالت المرتبة األعلبنان قاء على قيد الحياة في لب. وأخيًرا، احتّل تصنيف الصحة والةالتعليميّ  اتمن حيث اإلنجاز  142

بينما العمر المتوقَّع لحياة  0.9عند الوالدة (النساء نسبًة إلى الرجال) يبلغ  ْين؛ معّدل الجنسَ )142من أصل  62أربعة أساسّية (
 على التوالي. 68و 71صحّية للنساء والرجال 

 
 إطار الشراكة لمجموعة البنك الدولي .3
 توسطة األجلبرنامج الحكومة واالستراتيجّية الم  .أ

تّم تشكيل . وزيًرا من األحزاب اللبنانّية كّلها 24حكومة المصلحة الوطنّية الحالّية برئاسة رئيس الوزراء تّمام سالم مؤّلفة من  .37
 20تصويت الثقة في البرلمان في بأشهر، وحظيت  10سياسي دام  شلل، بعد 2014شباط/فبراير  15هذه الحكومة في 

مأزق سياسي آخر بعد تشكيل الحكومة الجديدة، في هذه المرة بسبب عدم التوّصل إلى  فيالبلد  وقع. لكن، 2014آذار/مارس 
 .تسوية حول انتخاب رئيس جمهورّية جديدة

يلحظ الدستور الدعم باإلجماع من وزراء الحكومة كّلهم (الحاضرين في الجلسة) لقرارات السلطة التنفيذّية في خالل الفراغ  .38
ض قيوًدا على الجهود اإلصالحّية وعلى القدرة على اعتماد تشريعات ولوائح مهّمة، باإلضافة إلى التأكيد على ، مّما فر السياسي

  مة.التي تموّلها مجموعة البنك الدولي التي تحتاج إلى موافقة الحكو  األنشطةالتعيينات األساسّية. كما تؤّثر هذه التأخيرات على 

                                                            
يد الحياة؛ ة مجاالت أساسّية: الصّحة والبقاء على قُيقيس المؤّشر العالمي لفجوة النوع االجتماعي الفجوات النسبّية القائمة بين المرأة والرجل في أربع 27

 واإلنجاز التعليمي؛ والمشاركة االقتصادّية، والتمكين السياسي.
 50، بينما لم ُيّكّرس هذا الحق في قطر، والبحرين، وُعمان، واإلمارات العربّية المتحدة إّال بعد 1952ُمنحت المرأة في لبنان حق التصويت في العام  28

 عاًما.



19 
 

الضوء على األمن والسالمة واالستقرار وصون السيادة الوطنّية من بين أبرز أولوّياتها ُيسّلط بيان سياسات الحكومة الحالي  .39
كما ُيشّدد بيان السياسات على مبادئ الوحدة والحوار الوطني من أجل صون السالمة وتفادي النزاع والتوّترات الطائفّية.  الوطنّية.

ن الموازنة بالتطّرق إلى المشاكل المالّية للدولة؛ وتقديم مشروع قانو سياسات بالنسبة إلى االنتعاش المالي واالقتصادي، يلتزم بيان ال
؛ وسّد الشواغر الحيوّية في اإلدارة العامة؛ وٕاعادة تنشيط القطاعات االقتصادّية األساسّية، ال سّيما السياحة؛ وتحسين ةالعام

ن في عمل على التطّرق إلى سلسلة الرتب والرواتب للموّظفيظروف المعيشة بالنسبة إلى المواطنين اللبنانّيين. كما أن الحكومة ت
ومتابعة ُنظم المعاشات التقاعدّية واألمن االجتماعي التي تّم تقديمها إلى البرلمان. إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى  29القطاع العام

ى البرلمان. قانون الالمركزّية اإلدارّية إلإنفاذ قانون انتخابات جديد يعتمد على توصيات من البرلمان، باإلضافة إلى تقديم مشروع 
ب عنه، بتسريع عملّية ترخيص استخراج النفط والتنقيفي قطاع الطاقة، الذي ُيعتَبر من أبرز أولوّيات الحكومة، تلتزم الحكومة و 

 ما ورد أعاله ال يزال كلّ  باإلضافة إلى اإلجراءات الضرورّية من أجل رسم الحدود البحرّية للمنطقة االقتصادّية الحصرّية للبنان.
 عالًقا بسبب خالفات سياسّية ال ُيمكن تجاوزها على ما يبدو.

ّية، واالنعكاسات السياسّية، واالجتماع يفي سياق أزمة الالجئين السورّيين، تعّهدت الحكومة باحتواء انعكاسات الوضع األمن .40
رة الدولّية دعًما إضافي من األس إلى الحصول على تمويلٍ  ناشطٍ  وتسعى بشكلٍ الالجئين السورّيين في لبنان  وجودواالقتصادّية ل
تهدف الحكومة إلى تطوير البرامج من أجل الحّد من اآلثار االقتصادّية واالجتماعّية لألزمة السورّية على األسر كما لهذا الجهد. 

ول/ديسمبر لذي شّكله البنك الدولي في كانون األضيفة، بما في ذلك من خالل الصندوق االئتماني لألزمة السورّية في لبنان استالمُ 
الُمقبلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. نظًرا إلى الغياب المستمّر للمساعدة اإلنسانّية الُميّسر وآلّية التمويل  2013

ات السيادّية وزارة المالّية والوزار  شاركت فيها ُمعّمقةً  عّدة، أجرت الحكومة استشاراٍت  الكبيرة والمتوقَّعة التي تمتّد على سنواٍت 
األساسّية كّلها من أجل الموافقة على أولوّيات لبنان التنموّية للسنوات الخمس الُمقبلة ووضعت برنامًجا لحاجات دعم الموازنة 

ات التالية: الطرقات الحاجات االستثمارّية في القطاع منمليار د.أ.  2.2مليار د.أ.، بما في ذلك  5.6واالستثمار ُيقدَّر بحوالى 
والنقل؛ البيئة؛ المياه ومياه الصرف الصحي؛ الزراعة؛ التعليم؛ الحماية االجتماعّية؛ والكهرباء، إلخ. وذلك باإلضافة إلى الوعد 

وضمن سياق مليار د.أ. لخطة االستجابة لألزمة في لبنان. إلى ذلك،  2.48اإلنساني الذي قطعه لبنان في مؤتمر لندن بقيمة 
، عرضت الحكومة خطًة تشمل برنامًجا طموًحا يمتّد على خمسة 2016شباط/فبراير  4ضيع مؤتمر لندن الذي انعقد في موا

لمشروع اأعوام حول: (أ) التعليم، ال سّيما التمويل الواسع النطاق والمتعّدد السنوات لالستثمارات في مجال التعليم دعًما إلطار 
(ب) واالستثمارات ذات األولوّية في البنى التحتّية والخدمات العامة في القطاعات "؛ فال جميعهماألط إلى تعليمتوفير ال"الثاني لـ

م الوظائف والفرص االقتصادّية (االستثمارات في البلدّيات التي تخلق فرص عمل وُتساهو األكثر تأّثًرا بسبب األزمة السورّية؛ (ج) 
 لُصغرىابرنامج العمالة المؤّقتة المدعوم من أجل تأمين التمويل وحوافز العمل التي سُتشّجع المؤسسات و مباشرةً في مكافحة الفقر؛ 

ؤّقتة م دائمة جديدة للعاملين اللبنانّيين، باإلضافة إلى وظائفَ  والصغيرة والمتوّسطة الحجم على توسيع إنتاجها واستحداث وظائفَ 
مّية الدولّية المكثّقة هذا وبناء اإلجماع حول أولوّيات التنمية لحظًة سانحًة لمجموعة للسورّيين). ُيشكل سياق االستشارات الحكو 

 استراتيجّيتها وبرنامجها للفترة الُمقبلة. فيالبنك الدولي للمشاركة بشكل بّناء مع الحكومة 
 إطار الشراكة المقترح من مجموعة البنك الدولي  .ب

 ّيةاستراتيجّية الشراكة للبنان، وتقييمات مجموعة التقييم المستقّلة، واستشارات الجهات المعنالدروس من استعراض التعّلم واستكمال 
                                                            

في المئة وتمويله من دون  121سّلم الرواتب لموّظفي القطاع العام بنسبة  زيادةانون من شأنه قتدعو لجنة تنسيق االتحاد البرلمان إلى اعتماد مشروع  29
الحّد األدنى الشهري لألجور في البلد  2012رفع الضرائب على السلع األساسّية. ستكون أّول زيادة في سلسلة األجور منذ أن رفع مشروع قانون في العام 

  د.أ.  1200ذا الرواتب إلى العاملين كّلهم في البلد ليكسبوا حتى . كما زاد مشروع القانون هأد. 467د.أ. إلى  333من 
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 2011ة المالّية (الفتر  لبنانلإطار الشراكة للبلد على الدروس المستفادة من تطبيق برنامج استراتيجّية الشراكة السابقة  يعتمد .41
لى إمن بين الدروس األساسّية من التزام البنك الدولي مع لبنان في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد، الحاجة و  .30)2014 –
بر ضمان الملكّية الوطنّية لالصالحات عٕالى الستثمار عندما يكون االقتصاد السياسي في القطاع مؤاتًيا لالصالح ليس إال و ا

ثمر في حواٍر تلفترات حيث االلتزام باإلصالح في قطاع ما غير كاٍف، على المصرف أن يساألحزاب السياسّية كّلها. وفي خالل ا
لبنك أرسى افي هذا السياق، سياسي ُمستمر مع الحكومة ودعم النقاش حول االصالحات من خالل التوعية والعمل التحليلي. 

لبنك رة المالّية ورئاسة مجلس الوزراء. وبشكل خاص، يستمّر اا فاعًال مع المسؤولين األساسّيين في وزاالدولي شراكًة قوّيًة وتعاونً 
دولي يضمنان لبرنامج البنك ال مفي توطيد التزامه مع فرٍق فنّية ومدراء عامين في وزارات سيادّية بما أن معرفتهم وفهمهالدولي 
ي لبرلمان من أجل تعزيز التأييد ف. وثمة درس أساسي آخر، وهو العمل عن كثب أكبر وعلى مستوى عاٍل مع االعمل استمرارّية

وقت ُمبكر وذلك سعًيا إلى تقليص التأخيرات في الحصول على الموافقات التشريعّية. وبالنسبة إلى التنفيذ، ُتشير الدروس إلى 
 حاجة ةظروف البلد الُمتغّيرة. كما ثممع أهمّية تحسين أداء المحفظة وضمان المرونة في تصميم المشاريع وتنفيذها للتكّيف 

التأّخر في المشاريع. إلى ذلك، ُتعتَبر زيادة و إلدارة المحفظة بشكل ناشط، بما في ذلك من خالل القضاء على سوء األداء أ
بما أّنها  المحدودةو التركيز االستراتيجّية من العناصر األساسّية. كما يجب تفادي انتشار التدّخالت الصغيرة مجاالت االنتقائّية و 

ات العمالء ويصعب رصدها. وُتعتَبر األنشطة االستشارّية والتحليلّية القابلة للتطبيق والقائمة على الطلب والعالية ى قدر لتؤّثر ع
الجودة أساسّيًة من أجل توطيد االلتزام العام. وانطالًقا من تجربة استراتيجّية الشراكة للبنان، ستواصل مؤسسة التمويل الدولّية 

بيئة ُممكِّنة لتعزيز القطاع الخاص من خالل الشراكات  ةولي من أجل ُمساعدة الحكومة على إشاعالعمل عن كثب مع البنك الد
ستفادة في نى التحتّية في لبنان. ُتشير الدروس المبين القطاَعْين العام والخاص، التي ُتعتَبر أساسّيًة من أجل رفع تحديات البُ 

يع إلى إدارة الحكومة القوّية لمبادرات اإلصالح، باإلضافة إلى التركيز على المشار  الل فترة استراتيجّية الشراكة للبنان إلى الحاجةخ
 ي لبنان.بعيد نظًرا إلى االقتصاد السياسي الراهن ف يصعب تحقيقها إلى حدّ  محدودةٍ و  ُمعّقدةٍ  قانونّيةٍ  التي تحتاج إلى إصالحاٍت 

لمجموعة البنك الدولي  2009 – 2006كما سّلطت الدروس من تقييم مجموعة التقييم المستقّلة الستراتيجّية الفترة المالّية  .42
 – 2006كانت الفترة المالّية الضوء على الحاجة إلى التحّلي بالواقعّية حول القدرة على اإلصالح في البيئات ما بعد النزاع. 

السياسّية المحلّية العارمة.  ى، باإلضافة إلى الفوض2006عدائّية مع إسرائيل في صيف العام صعبًة بسبب األعمال ال 2009
يم مجموعة شّدد تقيفي هذا السياق، و فأضعفت هذه البيئة السياسات الجّيدة وحالت دون التوّصل إلى إجماع حول اإلصالحات. 

لى بعة. أوًال، في إطار التوّجه حول االلتزام في الدول ما بعد النزاع، عأر  التقييم المستقّلة اللتزام مجموعة البنك الدولي على نقاطٍ 
لدروس عندما تتحّقق د من ايستفيتقّبل الفشل و يالبنك الدولي أن ُيجازف في حاالت الخطر المدروسة، ويعتمد التدابير الُمخفِّفة، و 

زاع الحات التي من الُمحتَمل أن ُتطبَّق في بيئة ما بعد النثانًيا، على البنك الدولي أن يكون أكثر واقعّيًة بشأن االصو المخاطر. 
وأن ُينّظم تدّخالته على هذا األساس. نظًرا إلى بيئة صنع القرارات الُمعّقدة في لبنان، يجب أن ُيرّكز اإلقراض على المجاالت 

جّيات البلد. نتائج استراتي رصدتحسين ثالثًا، ال بّد من ترتيبات أقوى من أجل و التي تّم التوّصل إلى إجماع بشأن إصالحها. 
الستقرار على انعدام اُيعاني  ال يزالبما أن البلد  لبنان حيوّيةً  في ديونآثار ال ورابًعا، ُتعتبر األهمّية المتواصلة الُمعطاة إلى

 .المستوى المالي
 2014 – 2011في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد  اسُتكملتُتشير تقييمات مجموعة التقييم المستقّلة للمشاريع التي  .43

فيذ واستكماله لتقارير األربعة حول نتائج التنلأعطت استعراضات مجموعة التقييم المستقّلة إلى أهمّية تحليل االقتصاد السياسي. 

                                                            
 .8مفّصلة بشكل أكبر في الملحق  2014 – 2011الدروس المستفادة من استعراض التعّلم واستكمال استراتيجّية الشراكة للبلد للفترة المالّية  30
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في خالل إعداد إطار الشراكة  بعين االعتبار تفي قطاعات المياه والطاقة والشؤون البلدّية عدًدا من التوصيات التي ُأخذ
 . ُيمكن تلخيص هذه التوصيات على الشكل التالي:االستراتيجّية

  ها بحذر.بُيعتَبر تنفيذ اإلصالحات السياسّية عملّيًة معّقدًة يجب ربط نتائج المشاريع  -
من هم من هم الفائزون و من أبرز الجهات المعنّية أساسّيًة لنجاح إصالح أي قطاع. من المهّم فهم  الُمسبقةُتعتبر الموافقة  -

  الخاسرون من أجل تشكيل ائتالف من أجل االصالح. وٕاّال، ُيحتمل أن ُتلقي المصالح الضيقة بظاللها على المصالح الوطنّية.
مع أنشطة المشاريع المقترحة ويجب أن تتماشى مع مستوى الموارد  ّتسقةً ، ومركَّزةً ، ومُ يجب أن تكون أهداف المشاريع عملّيةً  -

  الضرورّية.
  ُتعتَبر توعية المواطنين عملّيًة طويلًة يجب أخذها بعين االعتبار في تصميم المشاريع وتنفيذها. -
الئم الظروف جه التي لم تُعد تُ في فّخ أهداف المشروع األصلّية ومؤّشرات نتائ توقع اشعر فرق دعم التنفيذ بأّنهتيجب أال  -

 . ُيمكن إلعادة الهيكلة الُمبكرة أن ُتعيد تنظيم المشروع وفق غايات وأهداف قابلة للتحقيق.الراهنة المحلّية
التنفيذ باإلبقاء على نطاق بسيط للمشروع والسماح بأكبر قدر ُممكن من المرونة  يسمح، في الحاالت الطارئة والظروف الصعبة -

 الناجح.
قد أثبتت  ،االستفادة من قدرة التنفيذ القائمة واستخدام وحدات إدارة مشاريع ُمختبرة المهمّ في سياق المشاريع الطارئة، من  - 

  نجاعتها أصًال بدل خلق ُبنى جديدة.
ي ما يخّص ذ (فإضافي في خالل التنفي في الحاالت الطارئة إلى انتباهٍ  نظًرا إلى الوقت المحدود لإلعداد، تحتاج العملّيات -

  الرصد والتقييم، والمخاطر، واإلجراءات الحمائّية).
حديد المسائل تّم تالتي ُأجريت في خالل إعداد التشخيص المنهجي للبلد.  ة للبنان من االستشارات المكثّفةاستفاد إطار الشراك .44

نذ العام السياسّيين بسبب القطبّية السياسّية الحادة م) غياب إجماع سياسي حول األولوّيات الوطنّية في ما بين الفاعلين iالتالية: (
المحسوبّية في قرارات المسؤولين الحكومّيين و ) iiiالمساءلة الضعيفة للسلطة التنفيذّية؛ (و ) iiالتي وّلدت طريًقا مسدوًدا؛ ( 2006

عديدة من  لفئاتلة غائبة/فارغة دو و ) ivاألعمال؛ (مؤسّسات وتضارب مصالح مستمّر في ما بين الفاعلين السياسّيين وأسرة 
ُبنى تحتّية سيئة ومتدهورة (مثًال الكهرباء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إلخ.) تجعل مؤسسات و ) vالمجتمع؛ (

ا بالنسبة إلى مالمؤسسات وتزيد من التكاليف، ال سيّ  إنشاءة ُتقّيد وبيئة قانونّية وتنظيمّية بالي) viالقطاع الخاص أقل تنافسّيًة؛ (
  عمل في القطاع الخاص. فرصاستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم، مّما ُيعيق 

تها استشارات ل، ت2015في شباط/فبراير  االستراتيجّيةتّم تنظيم االستشارات األولّية لمجموعة البنك الدولي حول إطار الشراكة  .45
 تّم تنظيم جولةٍ و . 2015إضافّية مع الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة في أيار/مايو 

من أجل استعراض العناصر الجديدة  2016أخرى من االستشارات مع الحكومة، والبرلمانّيين، والشباب في كانون الثاني/يناير 
جّية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (المينا) واألولوّيات التي حّددتها الحكومة التي نشأت عن استراتي

عكست المعلومات الُمسترجعة من هذه االستشارات مجموعًة كاملًة من المسائل التي ُأثيرت في وقد من أجل التمويل الُميسَّر. 
) غياب اإلرادة السياسّية للمضي قدًما ii) غياب رؤيا عامة لتطّور البلد؛ و(iلك: (استشارات التشخيص المنهجي للبلد، بما في ذ

) دور المحسوبّية/الزبائنّية iiiمع االصالحات، بما في ذلك قطاع الطاقة الحّساس الذي ُيثقل بعبئه على الموازنة واالقتصاد؛ و(
الجهات المانحة مًعا من أجل االصالحات؛  إلى دفع) الحاجة iv(في عرقلة المنافسة، والنمو، وخلق الوظائف؛ و والمصالح الراسخة

التربية  أهمّية )vi(ووتدّفق الالجئين السورّيين إلى لبنان؛  العشوائي التدهور البيئي الذي ازداد خطورةً بسبب التحّضربتهديد ال )vو(
تّم قد و جيد في هذا الخصوص.  المدنّية إلعداد األطفال لُيصبحوا مواطنين ويفهموا عالقتهم بالدولة وممارسة حقوقهم بشكلٍ 
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لتزام إترسيخ مقاربات ُبغية ن في البرنامج المموَّل من البنك الدولي وذلك طالتزام الموا راجاالعراب عن دعم قوي من أجل إد
 لحكومة وخلق ثقافة جديدة لتأمين الخدمات.المواطن في برامج ا

تحّدث المشاركون في القطاع الخاص عن قدرة القطاع الخاص على تختلف األولوّيات من مجموعة جهات معنّية إلى أخرى.  .46
ل جخلق وظائف العمل، وتأمين بيئة ُممّكنة مالئمة، والتشديد على قدرة الفاعلين في القطاع الخاص على ممارسة الضغوط من أ

 التغيير وُمساءلة الحكومة. كما شّدد البرلمانّيون على أهمّية دور البلدّيات في التطّرق إلى وقع األزمة السورّية، بما في ذلك تأمين
المساعدة على مستوى البلدّيات. وكان الشباب صريحين  زيادةإلى الخدمات إلى عدد الالجئين المتزايد والتشديد على الحاجة 

ساد وسيطرة الُنخبة وأهمّية النفاذ إلى المعلومات في مكافحة الفساد. كما أشاروا إلى الدور الحيوي للمجتمع المدني الف مسألةبشأن 
الرأي العام بشأن حقوقه ومساءلة الحكومة على يد مواطنيها. أخيًرا، شّدد عدد من مجموعات المشاركين على ضرورة توعية في 

موضوعّية ها من أجل تزويد الحكومة بالمشورة التيًة في دعمها واالعتماد على بياناتها وتحليالأن تكون مجموعة البنك الدولي إنتقائ
 تقرير أكثر تفصيًال عن االستشارات. 2والمستقّلة والِمصداقة وهي الوحيدة األهلة بتقديم مثل هذه المعلومات. في الملحق 

 لمحة عامة عن إطار الشراكة لمجموعة البنك الدولي
م لألزمة الفوري والدائالُمحتَمل  التخفيف من الوقعإلى  االستراتيجّيةة وعرضة للنزاعات، يهدف إطار الشراكة هشّ في بيئة  .47

السورّية في لبنان. كما سيوّطد مؤّسسات الدولة ويتطّرق إلى مواطن الهشاشة القائمة وُيعّزز الجهود لرفع تحديات التنمية 
) تعزيز النفاذ إلى الخدمات وتحسين نوعّيتها؛ iمن خالل مجالي تركيز: ( االستراتيجّية سيعمل إطار الشراكةعلى األمد األطول. 

على  ، سُتساعد مجموعة البنك الدولي لبنان) توسيع الفرص االقتصادّية وزيادة الرأسمال البشري. ومن خالل مجالي التركيزiiو(
لتي ا وحماية المكاسب التنموّية للبلد، والتطّرق إلى مواطن الهشاشةالتكّيف مع الوقع االقتصادي واالجتماعي لألزمة السورّية، 

قبل األزمة السورّية، وتعزيز آفاق االستقرار والتنمية في السنوات الُمقبلة. يعتمد إطار الشراكة للبلد  أصالً  في البلد قائمةً  كانت
ألساسّية الستراتيجّية منطقة المينا الجديدة. وتكمن على موضوع الحوكمة المتقاطع وتجديد العقد االجتماعي، وهو من األهداف ا

، مبادئ االنتقائّية، والتنفيذ، والشراكات، والمرونة من أجل تمكين مجموعة البنك الدولي من البقاء االستراتيجّيةفي إطار الشراكة 
يخيًّا اللتزامات في سياق مخزون كبير تار و . ةعلى التكّيف عندما تسنح الفرص إزاء ميوعة الوضع في البلد والمنطقة وقادرةً  متيّقظةً 

ن أجل بشكل قوّي على إدارة المحفظة الناشطة والتنفيذ، وذلك م كة االستراتيجّيةالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، ُيشّدد إطار الشرا
 تحقيق النتائج من هذه العملّية التي تّمت الموافقة عليها مؤّخًرا. 

مع استراتيجّية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  راكة االستراتيجّيةتماشى مجاالت تركيز إطار الشت .48
كما تعتمد بشكل ُمباَشر على األولوّيات الُمحّددة في (المينا) واألولوّيات الُمحّددة ضمن آلية التمويل الُميّسر لمنطقة المينا. 

التشخيص المنهجي للبلد التي تستجيب إلى القيَدْين األساسيَّْين لسيطرة الُنخبة والنزاع والهشاشة. في ما يخّص سيطرة الُنخبة، 
وذلك األنظمة ي تطبيق السياسات و ستُبَذل جهود في الفترة الُمقبلة من أجل تحديد الفرص للحّد من وقع االمتياز واالستنساب ف

 درس مجاالت في هذا السياق، سيتمّ و للمواطنين والمستثمرين.  بطريقة قابلة للتوّقععادل وشّفاف و تأمين الخدمات بشكل  ُبغية
يد العام، ر إلى التمويل، وسياسة المنافسة، والتو  والوصولالمؤسسات، والنفاذ إلى األرض، والحوافز النقدّية، و  مثل أنظمة األعمال

والجمارك، وعملّيات التفتيش التجارّية. إلى ذلك، من خالل موضوع الحوكمة المتقاطع وتجديد العقد االجتماعي، يطرح إطار 
للوصول إلى المتحّدثين من غير النظراء في الحكومة من أجل تأمين المعلومات  متضافرةً  جهوًدا جديدةً  االستراتيجّيةالشراكة 

أن القطاع  على االستراتيجّيةتؤّكد استشارات إطار الشراكة كما  الحات الضرورّية وتحفيز الطلب عليها.الالزمة بشأن اإلص
ا في ممارسة الضغوط من أجل التغيير ومساءلة الحكومة عن تأمين الخدمات.  الخاص والمجتمع المدني ُيمكن أن يلعبا دوًرا مهمًّ

ؤسسات من أجل تقييم إذا ما كانت مالالزمة لنزاهة اتوجيهّية الداخلّية ومراجعات كما ستستخدم مؤسسة التمويل الدولّية خطوطها ال
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القطاع الخاص في لبنان التي تتطّلع إلى دعم مؤسسة التمويل الدولّية تتمّتع بامتيازات أو منافع خاصة نظًرا إلى العالقات 
 أو المقّربين منهم.السياسّية أو تدّخل كبار المسؤولين 

مجموعة  جديدة لبرنامج سيتّم تصميم عناصرَ بعين االعتبار. ُمعالجة النزاع مع أخذ  االستراتيجّيةتتّم صياغة إطار الشراكة  .49
ّية هّشة، ديناميك لّ ظ فيوتنفيذها البنك الدولي مع فهم أفضل لمحّركات النزاع من أجل تصميم تدّخالت تدعم االستقرار والتماسك 

يالء أهمّية خاصة إلى المناطق المتأّخرة عن الركب في البلد، وذلك ضمن حدود عمل مجموعة البنك إ، مع ةوُمعّقدة، وغير مستقرّ 
مّية أكبر إلى يجب ايالء أهكما الدولي. وتحقيًقا لهذه الغاية، ستعتمد العملّيات الجديدة على تحليل متأنٍّ لالقتصاد السياسي. 

اسّية للنزاع عبر العالم، بما في ذلك شرعية الدول، والتنمية غير المتساوية، والضغوط أّنها المحّركات األس المسائل التي اُعتبرت
 ُتعتَبر المساواة بين الجنَسْين، وهو مكّون أساسي للمحصالت التنموّية االيجابّية، في دول أخرى مرتبطةً  إلى ذلك،الديمغرافّية. 

. تجدر اإلشارة أيًضا 31المساواة بين الجنَسْين ُيشكل محّرك نزاع آخرا يفترض أن انعدام مّ مبانخفاض خطر النزاع،  وثيقٍ  بشكلٍ 
النوع االجتماعي  جّيةاالستراتيتقع ضحية العنف. وبالتالي، ُيدرج إطار الشراكة فأكبر  عّرض المرأة لمخاطرَ إلى أّن النزاع بحّد ذاته يُ 

 ضمن مجالي تركيز أساسَيْين، ال سّيما مجال تعزيز الفرص االقتصادّية وزيادة الرأسمال البشري.
) التركيز iبرامترات االنتقائّية التالية من أجل تحديد الدعم من مجموعة البنك الدولي: ( االستراتيجّيةيستخدم إطار الشراكة  .50

على أّنها أساسّية من أجل الحّد من الفقر وتعزيز ّددة من قبل التشخيص المنهجي للبلد على المجاالت ذات األولوّية الُمح
وطلب دعم مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك  تحقيق االّتساق مع برنامج الحكومة الخاص بها) وiiاالزدهار الُمشترك؛ (

التي تأخذ بعين االعتبار القابلّية لإلصالح تهازّية استراتيجيًّا إعداد البرامج اإلن) وiiiالبرامج ذات األولوّية للتمويل الُميسَّر؛ (
لنشر الخبرات في القطاعات حيث لمجموعة البنك الدولي الميزة المقاَرنة ) وivوالقابلّية للُمجازفة من قبل العبي القطاع الخاص؛ (

  وقع مع الشركاء في التنمية.وٕاحداث ال لتزامات، مع التركيز على قضايا التنمية على أمد أطولمن االتاريخ 
 

  األهداف لتحديد فلترةال: عملّية 7الرسم 

 

  
  
  

    

                                                            
 Paulineيكر بولين ه. با –"النظر في الروابط بين النمو االقتصادي وانعدام المساواة في البيئات المتأّثرة بالنزاعات: األخطاء ومسارات التصحيح"  31
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حّدد التشخيص المنهجي للبلد عدًدا من األولوّيات. صحيح أّنها أساسّية للدفع بالبلد إلى مستوى التنمية التالي، لكن ال ُيتوقَّع  .51
. ومن بين هذه األولوّيات، قطاعا الكهرباء واالتصاالت الالسلكّية. االستراتيجّيةفي المرحلة األولى إلطار الشراكة طّرق إليها تال

قت الحالي، و في غياب أي قابلّية على اإلصالح في هذه القطاعات، لن ُتخّطط مجموعة البنك الدولي برامَج تمويل ملحوظة في ال
على  اشطٍ ن وستعمل في هذه األثناء بشكلٍ إّنما ستعمل على ذلك ما أن يتّم التوّصل إلى إجماع للمضي قدًما من جانب الحكومة 

ستة أعوام،  الذي يمتّد على االستراتيجّيةالزمنّي إلطار الشراكة  الجدولإغناء النقاش حول خيارات اإلصالح وتحفيزه. ونظًرا إلى 
  في حال تحّسن آفاق اإلصالح الناجح. ي بشكل مباشر أكبر في هذه المجاالتقد ُتشارك مجموعة البنك الدول

مجال علم االقتصاد الماكروي واإلدارة المالية الذي ُيشّكل قيًدا كبيًرا على على الضوء كما ُيسّلط التشخيص المنهجي للبلد  .52
 كما هي الحال بالنسبة إلى الطاقة واالتصاالت .تحقيق الهدَفْين التوأَمْين لمجموعة البنك الدولي، مع األثر القطاعي المتداخل

موعة البنك الدولي دعم تعزيز المؤّسسات وبناء القدرات في وزارة المالّية، مع المساهمة، في الوقت نفسه، الالسلكّية، ستواصل مج
  في الحوار حول خيارات السياسات وانعكاساتها المالّية.

النوع االجتماعي في البرنامج بهدف تقليص الفوارق بين الرجل والمرأة من حيث العمالة،  االستراتيجّيةسُيدرج إطار الشراكة  .53
بشكل خاص، من األهمّية بمكان التطّرق إلى مسألة مشاركة القوى العاملة  وملكّية األصول، وتنظيم المشاريع، وٕاسماع الصوت.

ى المرأة. لمرأة، ومعّدل تنظيم المشاريع األدنى في البلد بالنسبة إلق في الرواتب بين الرجل واار ى الفو ، باإلضافة إلالضعيفة للمرأة
د من من المسائل التي تستحّق المزي كشفت االستشارات من أجل استراتيجّية النوع االجتماعي لمجموعة البنك الدولي عن عددٍ 

حقوقها االقتصادّية؛ وغياب الوعي لدى المرأة لويات السياسّية، والقانونّية، و تالتحليل، بما في ذلك: غياب عمالة المرأة على المس
لمسؤولّيات المشاكل المرتبطة باو الطائفّية؛ وميول المرأة إلى البحث عن وظائف ذات رواتب أدنى؛  المراسيمالقانونّية/اللغط بشأن 

يات؛ وأهمّية إشراك لفتيان على الفتُمتشاطرة بشكل متساٍو بين الرجل والمرأة؛ وقوانين ملكّية األصول التي تُبّدي االالمنزلّية غير 
(السنة  اتيجّيةاالستر سُيجرى العمل التحليلي في بداية فترة إطار الشراكة الرجل من أجل إحداث التغييرات الالزمة في المجتمع. 

) من أجل النظر في األسباب الكامنة للفجوات في الفرص بين الرجل والمرأة في لبنان من حيث الوظائف، 2018 – 2017المالّية 
وملكّية األصول، وتنظيم المشاريع. سيعتمد ذلك على البيانات الناجمة عن برنامج المساعدة الفنّية الجاري للوظائف (راجع الفقرة 

وعة القائمة على السياسات، وستكون نتائجه عمليةً في برنامج إقراض مجمفقر األخير، وبرنامج األبحاث التعليمّية )، وتحليل ال68
ستنظر مذّكرة النوع االجتماعي، التي هي قيد اإلعداد في الوقت الحاضر،  كما البنك الدولي وفي عملها التحليلي على حّد سواء.

والتقّدم، والتحديات في الموارد الُمتاحة، والفرص االقتصادّية، واألصول والوكالة، مع  في الفوارق من حيث النوع االجتماعي،
استخدام بيانات مسوحات األسر والمسوحات األخرى واألدبّيات العالية النوعّية من أجل إجراء تحليل للوضع الراهن وتحديد 

، جتماعي استعراض محفظة ُيقّيم إدراج تحليل النوع االجتماعيسُيرافق مذكرة النوع اال المجاالت الُمحتملة إلجراء تحليل إضافي.
واعتبارات وٕاجراءات ُمحّددة من أجل سّد الفجوات القائمة في مجال النوع االجتماعي أو تعزيز تمكين المرأة في محفظة مجموعة 

عي مدموًجا ك الدولي، ُيعتَبر النوع االجتمابالنسبة إلى العملّيات التي موّلتها مجموعة البن البنك الدولي القائمة والخط األساسي.
وسيتّم استخدام الرصد والبيانات الموزَّعة على أساس النوع االجتماعي بشكل  االستراتيجّيةبشكل جّيد في إطار نتائج الشراكة 

ن أجل تعزيز ص ممنهجي في خالل إعداد المشروع وتنفيذه. وفي خالل هذا الوقت، ستواصل مؤسسة التمويل الدولّية تحديد الفر 
والتركيز  BLC Bankللتجارة  يلبنانالبنك التمكين المرأة، انطالًقا من التزاماتها الناجحة في األعمال المصرفّية للمرأة من خالل 

بشكل أساسي على زيادة الوصول إلى قنوات التمويل الرسمّية (مثًال، األعمال المصرفّية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 
 صارف التجارّية، ومؤسسات االستثمار الُمغامر) بالنسبة إلى الشركات التي ُتديرها إمرأة.والم
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على البرنامج الجاري الذي تطّور في خالل السنوات الثالث الماضية من أجل االستجابة إلى وضع  االستراتيجّيةسيعتمد إطار الشراكة  .54
بما أن لجاري، ظة القائمة والعمل التحليلي ايأخذ التزام مجموعة البنك الدولي المقترح بعين االعتبار المحفسريعة.  البلد الذي يتغّير بوتيرةٍ 

كانت محفظة ، 2016عن هذه األدوات. في حزيران/يونيو  ستكون ناشئةً  االستراتيجّيةغالبّية النتائج الُمحّققة في خالل فترة إطار الشراكة 
 واإلرثمليون د.أ.، بما في ذلك استثمارات في المياه،  822.7تها امن سبع عملّيات، يبلغ مجموع التزام البنك الدولي لإلنشاء والتعمير مؤّلفةً 

نظر يالثقافي، والتنمية الحضرّية، والبيئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وٕاصالح اإلدارة المالّية، والتعليم. وعند المضي قدًما، 
تسع ة لم يتّم تحديدها على أّنها من بين أولى األولوّيات الأن الصحّ أيًضا في االلتزام في مجال الصحة. صحيح  االستراتيجّيةإطار الشراكة 

إلى اء الالجئين السورّيين وأفقر اللبنانّيين على حّد سو في التشخيص المنهجي للبلد، لكن من المهّم دعم جهود الحكومة من أجل ضمان نفاذ 

 : األنشطة الغنّية بالمعلومات حول النوع االجتماعي في محفظة مجموعة البنك الدولي1اإلطار 

  ُترّكز محفظة البنك الدولي الحالّية بشّدة على المستفيدات. 
 في المئة من المستفيدات لتأمين المنافع. 50يستهدف  – الفقر البرنامج الوطني الستهداف -
في المئة من النساء  50يستهدف  –لدعم تنفيذ الحماية االجتماعّية الطارئ ضمن المشروع الثاني "العملسوق الُجدد إلى  "القادمونبرنامج  -

 اء العمل.الُمشاركات في التدريب على المهارات غير التقنّية باإلضافة إلى التدريب أثن
ُيدرج اعتبارات النوع االجتماعي من خالل إجراء دراسة استقصائّية ومجموعات تركيز مع نساء في منطقة  – مشروع زيادة إمدادات المياه -

بيروت الُكبرى وجبل لبنان من أجل التأثير على تصميم المشاريع من خالل مشاركة المرأة في أنشطة صنع القرارات في ما يخّص استخدام 
ماعي تلمياه، والبرامج التربوّية التي تستجيب للنوع االجتماعي حول إدارة الطلب على المياه. إلى ذلك، تّم دمج اللغة التي تأخذ النوع االجا

 بعين االعتبار في دليل تنفيذ المشاريع من أجل رصد الدمج في األنشطة التطّلعّية وضمانه.  
يدعم أنشطة الُمجتمع التي تستهدف األطفال من خالل األنشطة المدرسّية أو برامج التعّلم، باإلضافة إلى  –لخدمات البلدّيةالطارئ ل مشروعال -

 النساء من خالل، مثًال، تسهيل تبادل المهارات وفرص رعاية األطفال.
ى خدمات نقل إلى األسر وتحسين النفاذ إل تُفيد المرأة والمعّوقين وكبار السّن من خالل تحسين خدمات المياه – مشاريع الُبنى التحتّية األخرى -

ع و عام أكثر أماًنا تّم تصميمها مع أخذ الحاجات الخاصة لهذه المجموعات بعين االعتبار. كما تشمل هذه المشاريع آلّيات استشارة تأخذ الن
 االجتماعي بعين االعتبار في المراحل كافًة.

االجتماعي بشكل خاص من خالل تدخالتها في القطاع المالي. على المستوى االستشاري،  تتطّرق إلى مسائل النوع – مؤسسة التمويل الدولّية -
لشراكة اشاركت مؤسسة التمويل الدولّية في ُمبادرة الفتة لزيادة نفاذ المرأة إلى التمويل من خالل برنامجها حول المرأة واألعمال المصرفّية ب

للتجارة على أّنه في طليعة المصارف بالنسبة إلى  يلبنانالبنك الح هذه المبادرة، برز . وبفضل نجاBLC Bankللتجارة  يلبنانالبنك المع 
األعمال المصرفّية للمرأة، مّما ُيساعد على زيادة الوعي في المنطقة وبناء قدرات المصارف األخرى من أجل زيادة الوعي لدى المرأة في 

 Agenceقد التزمت مؤسسة التمويل الدولّية، بالشراكة مع الوكالة الفرنسّية للتنمية المنطقة وما وراءها. أما بالنسبة إلى االستثمارات. ف

Française de Developpement  ّمع أهداف ُمحّددة للشركات 2016ل استثماراتها في منطقة المينا في خالل السنة المالّية ، بأحد أو ،
للتجارة  يلبنانالبنك لاشّجع التوعية األكبر للمؤسسات التي ُتديرها امرأة وُتساعد وهي منشأة تُ  –الصغيرة والمتوّسطة الحجم التي تملكها نساء 

على إدارة مخاطر محفظته بشكل أفضل. كما ستواصل مؤسسة التمويل الدولّية دعمها للمرأة من خالل اإلقراض إلى مؤسسات التمويل 
ى لالميكروي في لبنان واستكشاف الفرص التي تأتي إلى لبنان بمبادرات جديدة تأخذ النوع االجتماعي بعين االعتبار، مثل الترويج للتنّوع ع

  الشركات. إدارة س النوع االجتماعي في مجالسأسا



26 
 

رث الثقافي ل التزام البنك الدولي على مستوى البلدّيات التركيز من اإلحوِّ يُ الخدمات العامة ُمقيَّدة. إلى ذلك، س تناالخدمات العامة، في حال ك
 إلى تأمين الخدمات وتطوير الظروف الحياتّية في المناطق األكثر تأّثًرا بتدّفق الالجئين السورّيين إليها.

ي الوقت ف .السابق بشكل أكبر ستراتيجّيةاالسيتّم تعزيز التكامل الفاعل لمحفظة الصندوق االئتماني كما هو وارد في إطار الشراكة  .55
(بما في ذلك ثالث منها يمّولها الصندوق االئتماني لألزمة السورّية في لبنان تبلغ  سبع منح ناشطة تمّولها صناديق إئتمانّيةثمة الحاضر، 

لعمالة، والرعاية الصحّية األولّية، والخدمات مليون د.أ.، ُترّكز على التعليم، والحماية االجتماعّية، وا 76مليون د.أ.)، بقيمة  57قيمتها 
ء في االبلدّية، والتطّوع، واالمتثال البيئي. ستسعى مؤّسسة التمويل الدولّية إلى انتهاز فرص من أجل تعزيز الصندوق االئتماني إلعادة البن

المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم بشكل  أموال جهات مانحة أخرى حسب توّفرها من أجل زيادة الدعم إلى القطاع الخاص وٕالىو لبنان 
 خاص.

سة اّتسعت محفظة استثمارات مؤس ستعتمد مؤسسة التمويل الدولّية على برنامجها القوي أصًال في لبنان دعًما لتنمية القطاع الخاص. .56
د لمشاريع بما أّن مصادر أخرى للتمويل الطويل األم االستراتيجّيةالتمويل الدولّية أكثر من ضعَفْين في خالل الفترة الماضية إلطار الشراكة 

على  زشركة وتركّ  15مليون د.أ. في  374القطاع الخاص تأّثرت بزيادة المخاطر. تبلغ محفظة التزامات مؤسسة التمويل الدولّية حوالى 
عمل  الُصغرى والصغيرة والمتوّسطة وخلق وظائفللمؤسسات  القطاع المالي (بما في ذلك المالّية الُصغرى) من أجل زيادة النفاذ إلى التمويل

وحتى اليوم، تعّهدت مؤسسة التمويل الدولّية بمبلغ  2011قطاعات التصنيع. منذ السنة المالّية و مع استثمارات إنتقائّية في الُبنى التحتّية 
نية، باإلضافة إلى دعم اثم في مشاريعَ مليون د.أ. (على حسابها الخاص ومن خالل التعبئة) في إطار تمويل طويل األمد  250قيمته 

مليار د.أ. من خالل برنامج تمويل التجارة العالمي لمؤسسة التمويل الدولّية. في هذا السياق، دعمت مؤّسسة  2.2ضمانات تُناهز قيمتها 
حد أكبر أ لجنوب إلى الجنوب وٕاعدادمن االتمويل الدولّية المصارف اللبنانّية من أجل التوّسع على النطاق االقليمي من خالل االستثمارات 

ص بلبنان. المخاطر المرتفعة التي تتربّ  خّفف من درجةبرامج لتمويل التجارة التابعة لمؤسسة التمويل الدولّية من حيث الحجم عالميًّا، مّما ال
المتعّددة األطراف  ألول لوكالة ضمان االستثماراتاستفاد المستثمرون في شركة تابعة لمؤسسة التمويل الدولّية ُمتلّقية لالستثمارات من االلتزام ا

مليون د.أ. في تغطية الوكالة في التخفيف من المخاطر المرتبطة بعقود كهرباء لبنان التي تّم تصميمها من  35وقد ساعد مبلغ بقيمة  –
عية مؤسسة التمويل الدولّية الجهات الرا أجل الحّد من الخسائر غير الفنّية وتحسين تأمين الخدمات في نظام توزيع الكهرباء. كما دعمت

كّية، وتوليد تصاالت الالسلر التأمين في منطقة المينا، واالللبنانّية في التوّسع إلى ما بعد حدود لبنان في مثل هذه القطاعات، على غراا
 قطاع المستشفيات في العراق. و الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء، 

من األنشطة االستشارّية من أجل استكمال الدعم الممنوح من خالل أدوات استثمارها، مع بقاء  الدولّية في عددٍ شاركت مؤسسة التمويل  .57
. الستراتيجّيةاديدة إلطار الشراكة الزخم االستراتيجي للمجاالت االستشارّية ذات األولوّية عند مستواه في غالبّية األحوال في خالل الفترة الج

األنشطة االستشارّية بضمان تكافؤ الفرص لمؤسسات القطاع الخاص كّلها بينما ُيرّكز اآلخرون على االلتزامات مع شركات ُيعنى بعض هذه 
فرادى. يشمل ذلك الجهود اآليلة إلى تحسين المناخ االستثماري في لبنان من أجل تحسين الظروف للقطاع الخاص من خالل تحديث السجل 

طرة البيانات عبر الوكاالت الحكومّية، وتعزيز إطار عدم المالءة/تسديد الديون في لبنان، من بين أمور أخرى. التجاري ودعم إطار عمل لمشا
) تسهيل النفاذ إلى ii) تعزيز تمويل الطاقة المستدامة من خالل القطاع المصرفي؛ و(iستواصل مؤسسة التمويل الدولّية جهودها من أجل: (

لبنى التحتّية المالّية ل) بناء القدرات من أجل زيادة تغطية المصرف iiiتوّسطة الحجم التي تملكها نساء؛ و(التمويل للمؤسسات الصغيرة والم
) تعزيز ممارسات حوكمة الشركات الُمعّززة vجديد (مسودة القانون مطروحة للدراسة في البرلمان)؛ و( آمنعلى إطار إقراض  لمن خالل العم

 في المؤسسات الخاصة.
 ركيز، واألهداف المدعومة حسب كل برنامج ألنشطة اإلقراض واألنشطة غير المعنّية باإلقراضمجاالت الت

وات نبرنامج مجموعة البنك الدولي ضمن إطار الشراكة هذا للبلد ُمحدَّد بشكل واضح لسنتي التنفيذ األولَيْين، إّنما أُبقَي مفتوًحا في الس .58
ستجابة ألولوّيات الحكومة الطارئة وظروف السوق المتغّيرة والتكّيف مع وضع غير األخيرة من أجل إعطاء هامش من المرونة في اال

تدوين إنجازات مجموعة البنك الدولي ل ةالفرص 2019سُيعطي استعراض التعّلم واألداء المتوقَّع في السنة المالّية مستقّر وقابل للتغّيير. 
لعمل ا التمويل الدولّية ووكالة ضمان االستثمارات المتعّددة األطراف، نظًرا إلى نماذجوالتكّيف، حسب الضرورة، ال سّيما بالنسبة إلى مؤسسة 

هة حسب الطلب. بهدف بناء المرونة وتعزيز الفرص للجميع، ُيرّكز إطار الشراكة  على  ستراتيجّيةاالالخاصة بها القائمة على السوق والموجَّ
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ى وهو نهج يعترف بطبيعة المسألة الطويلة ويسعى إلى معالجة وقعه عل –أزمة الالجئين  نهًجا شموليًّا للتطرّق ألثر انعكسيمجالي تركيز 
 آفاق التنمية للبلد. 

 
  : مجاالت تركيز إطار الشراكة االستراتيجّية8الرسم 

 
 
 

  
لخدمات، مّما تأمين اتؤّدي الُبنى التحتّية السّيئة إلى سوء  : تعزيز النفاذ إلى الخدمات وتحسين نوعّيتها.1مجال التركيز  .59

يؤّثر سلًبا على الفقراء بشكل خاص، وعلى البيئة أيًضا، ويزيد من التوّترات المحلّية مع ارتفاع الطلب على الخدمات. كما 
زاد النزاع في سوريا من مواطن الضعف البنيوّية القائمة منذ زمن التي استنزفت اقتصاد البلد لفترة طويلة قبل بداية األزمة. 

في المئة من عدد السّكان حتى اليوم، ويبلغ  25أن لبنان يستضيف أكبر عدد الجئين سورّيين نسبًة إلى عدد سّكانه (وبما 
صاده ق الالجئين إليه على اقتفي المئة في بعض المناطق)، يحاول لبنان جاهًدا التكّيف وأثر تدفّ  50ذروته مع أكثر من 

الّية العامة للحكومة، والبنى التحتّية المحلّية وتأمين الخدمات بشكل يتجاوز وعلى موازنة الحكومة، مّما ُيثقل كاهل الم
زادت الحكومة عدًدا من الخدمات العامة إلى الالجئين (بما في ذلك في الكهرباء، وٕامدادات المياه، وجمع كما حدودها. 

 تثمار في الُبنى التحتّيةاالس ُيعتَبر مستوى نوعّيتها. النفايات)، مّما ُيمارس ضغوًطا على نفاذ الموطنين اللبنانّيين إليها وُيهّدد
ق مع إصالحات بنيوّية ومؤسسّية لضمان االستدامة من أجل تحقيق النمو وخلق وظائف العمل، إّنما يجب أن ُيرافَ  اضروريًّ 

ًنا الدولة، ما ُيعتَبر مكوّ الطويلة األمد. إلى ذلك، ُيمكن لتأمين الخدمات العامة ذات النوعّية أن يكون دليًال على شرعّية 
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نى سُتساهم استراتيجّية مجموعة البنك الدولي في التخفيف من قيود البُ وبالتالي،  .أساسيًّا لالستقرار والوقاية من النزاعات
لحوظ، وقع مالتحتّية حيث أمكن ذلك وسُتشّجع مشاركة أكبر للقطاع الخاص في المجاالت حيث الفرصة سانحة إلحداث 

للقطاع الخاص إهتمام في ذلك. وبشكل خاص، سيدعم البنك الدولي الذي يعمل لاللتزام، وحيث  ومة مستعّدةوحيث الحك
عن كثب مع مؤسسة التمويل الدولّية من أجل تعزيز المشاركة القصوى من قبل القطاع الخاص عند اإلمكان استثمارات في 

ن الخدمات ي تهدف إلى تحسين تأميُبنى تحتّية ُمحّددة. قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، االستثمارات في قطاع المياه الت
؛ واالستثمارات في قطاع البيئة الهادفة إلى الحّد من التلوّث الناتج من األنشطة جبل لبنانو بيروت وتعزيز عمل مؤسسة مياه 

 مستوى البلد الترابط على السلعّية، والمواد الخطرة، ومياه الصرف الصحي؛ واستثمارات قطاع النقل التي تهدف إلى تحسين
وزيادة قابلّية النفاذ على المستوَيْين الحضري والريفي؛ واالستثمارات على مستوى البلدّيات من أجل التطّرق إلى الحاجة إلى 

 خدمات بالنسبة إلى سّكان المدن الذين يزداد عددهم بشكل سريع. 

للسماح بتأمين الخدمات سُيعّزز البنك الدولي التزامه على المستوى دون الوطني، حتى عند مستوى البلدّيات،  .60
سعى هذه ت األساسّية بفاعلّية أكبر إلى المواطنين، ودعم فرص التنمية االقتصادّية المحلّية، وتعزيز التماسك االجتماعي.

ي ذلك تتحّمل الحكومات المحلّية، بما فو وتعزيز التنفيذ الدامج للعقد االجتماعي. المقاربة إلى تحسين كفاءة االستثمار العام 
تحتاج إلى التخطيط من أجل حضور أطول وأكبر هي يومي و  البلدّيات واتحاد البلدّيات، االنعكاس الُمباشر لألزمة على أساسٍ 

ناها التحتّية والنظم المؤسسّية والفرص االقتصادّية لألسر المحلّية والتماسك االجتماعي والمالّية العامة وقدرة اإلدارة. والتشديد على بُ 
ال على الحاجات  ،ار التدّخالت الفاعلة ضمن مجال التركيز هذا في المحفظة الجارية التي ُيمكن توسيع نطاقها لترّكزوقد تّم اختب

لدعم أجندة التنمية المستدامة على أمد أطول من خالل الُبنى التحتّية المهّمة، وفرص النمو، القصيرة األجل فحسب، إّنما أيًضا 
قدرات وُنظم محلّية ووطنّية أفضل ُمجّهزة من أجل معالجة طلب عدد سّكان أكبر وقادرة على والتماسك االجتماعي. كما ستضع 

لبلد. في الواقع، سيعتمد إطار الشراكة للبلد على تجربة البنك الدولي للعمل بشكل مباشر مع في اإحداث آثار دائمة على التنمية 
دّيات، وسيسعى، عند الضرورة، إلى الحصول على ضمانات سيادّية الحكومات المحلّية، بما في ذلك البلدّيات واتحادات البل

لتمويل العملّيات التي تستهدف الحاجات المحلّية. وُيمكن تحقيق ذلك من خالل التوفيق بين الدعم المالي الُمباشر وآلّيات التأمين 
 لطلب المحلي من خالل آلّيات إشراك المواطنين.ا األخرى رًدا على

مة في التشخيص المنهجي للبلد وستواصل مجموعة البنك زِ لْ الطاقة على أّنه من أبرز القيود المُ تحديد قطاع تّم  .61
البنك  وبالتالي، ستعتمد مجموعةحول السبيل للمضي قدًما.  الدولي حوارها مع الجهات المعنّية األخرى حتى التوّصل إلى إجماعٍ 

نتهازيًّا من الناحية االستراتيجّية إلصالح هذا الُمحّرك األساسي للتنمية االقتصادّية للبلد من خالل رصد االقتصاد إالدولي نهًجا 
ة ستواصل مؤسسة التمويل الدولّية البحث عن استثمارات ُمحتملكما السياسّي والتأثير عليه من خالل الحوار والعمل التحليلي. 

ذات الصلة من أجل تأمين خدمات استشارّية للعملّيات من خالل الشراكات بين القطاَعْين العام  في قطاع الُبنى التحتّية والفرص
صالح ُمتعّددة إ اتوالخاص على أساس انتهازي. صحيح أن البنك الدولي أجرى تحليًال ُمعّمًقا لقطاع االتصاالت الالسلكّية وخيار 

في إصالح قطاع االتصاالت الالسلكّية، بالرغم من تسليط الضوء على في الماضي. غير أّنه ال ينظر في االلتزام بشكل أكبر 
والتي ُتعيق  د التي يفرضها االقتصاد السياسيذلك على أّنه من أبرز القيود الراسخة في التشخيص المنهجي للبلد، بسبب القيو 

تحديد  ئة في مجال التكنولوجيا بهدفلخارطة منظومة مؤسسات ناش التغيير في هذا القطاع. لكن، ُيجري البنك الدولي تحليالً 
لتزام مستقبلي إالبرامج من أجل دعم التنمية في مجتمع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان التي قد ُتمّهد الطريق من أجل 

ي فرص ف في القطاع األوسع لتكونولوجيا المعلومات واالتصاالت في حال سنحت الفرصة. كما ستنظر مؤسسة التمويل الدولّية
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ناديق ُترّكز على صاالستثمار في فضاء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل استثماراتها في 
  التكنولوجيا.
  أ إلطار الشراكة االستراتيجّية: تحسين خدمات إمدادات المياه في بيروت الُكبرى1الهدف 

للبنك  2013لعام لموارد المائّية للبلد في المساعدة الياه، باإلضافة إلى استراتيجّية ُتشّدد االستراتيجّية الوطنّية لقطاع الم .62
على الحاجة إلى إرفاق إصالحات السياسات باالستثمارات الجارية في الُبنى التحتّية، كشرط  ،الدولي والمساعدة الفنّية الجارية

لغاية، شارك البنك الدولي مع الجهات المعنّية، بما في ذلك وزارة على األمد الطويل. لهذه ا ُمسَبق لتأمين الخدمات المستدامة
 ينهر الليطاني)، ومجلس اإلنماء واإلعمار، ووزاراتل الوطنّية لحةصمالالطاقة والمياه ومؤسسات المياه االقليمّية (بما في ذلك 

 .البيئة والزراعة، دعًما لتنفيذ إصالحات السياسات الُمهّمة في قطاع المياه والحرص على حماية المستفدين الفقراء بشكل خاص
وتوزيع  ةأصول الُبنى التحتيّ  ة) زيادة التركيز في خالل إعداد المشروع على العمل ما بعد البناء وصيانiيشمل هذا اإللتزام: (
تعزيز االلتزام العام والتوعية بشأن مسائل استرداد الكلفة واستدامة تأمين الخدمات؛ ) iiالجهات المعنّية؛ و( المسؤولّيات في ما بين

) التطبيق الكامل وفي الوقت المناسب للتدابير الحمائّية االجتماعّية والبيئّية في تصميم مشاريع الُبنى التحتّية وتنفيذها. من iiiو(
ومشروع زيادة إمدادات المياه أن ُيحّسن خدمات المياه في منطقة جبل لبنان  لجاري لبيروت الكبرىشأن مشروع إمدادات المياه ا

د.أ. في اليوم،  4 منألف شخص على أقّل  460، بما في ذلك األحياء في جنوب بيروت حيث يعيش أكثر من ىبيروت الكبر  –
مّما ُيساعد على التطّرق إلى قيود الُبنى التحتّية التي تواجه الفئة الخمسّية للدخل األدنى. بالنسبة إلى التعزيز المؤسسي، ُيساعد 

 على تحسين أدائها. كما يعمل على وضع آلّيات فاعلة إلصالح الشكاوى وبرامجَ جبل لبنان و بيروت البنك الدولي مصلحة مياه 
زيز وجوده الكبير في ، سيواصل البنك الدولي تعوفي المستقبلمشاطرة المنافع لهذه المشاريع الكبيرة التي ُتعنى بالُبنى التحتّية. ل

 تقطاع المياه للعمل مع نظرائه المحلّيين من أجل تنفيذ االستراتيجّية الوطنّية لقطاع المياه والتشديد على الحاجة إلى ربط االستثمارا
ى التحتّية بالتعزيز المؤسسي ومشاركة القطاع الخاص، مّما يضمن االستدامة على األمد الطويل. إلى ذلك، تدعم المشاريع في البنُ 

خطة العمل حول التغّير المناخي لمجموعة البنك الدولي من أجل تعزيز  اتيّ و التي يموّلها البنك الدولي في قطاع المياه أول
) تعزيز القدرات التنظيمّية بشكل ُمباَشر لموارد المياه المتوّفرة من iع المياه، وذلك من خالل: (لُمناخ في قطال األنشطة الداعمة

) تخفيض الضغوط على طبقة iiiمن خالل زيادة فرص مصادر المياه؛ و() تعزيز المرونة لإلدارة التكّيفّية iiخالل التخزين؛ و(
الل تحسين دوًرا أساسيًّا في التكّيف مع التغّير الُمناخي من خ األنشطةتلعب هذه  المياه الجوفّية الساحلّية التي ُيفَرط باستخدامها.

مرونة نظام إمدادات المياه في بيروت في وجه آثار التغّيرات والتقّلبات المناخّية. إلى ذلك، سيؤّمن البنك الدولي المساعدة الفنّية 
س التي قد تؤّثر على الزراعة وُندرة المياه في وادي الالزمة من أجل بناء قدرات الحكومة على االستعداد واالستجابة ألحوال الطق

البقاع، وذلك من أجل ضمان األمن الغذائي مع ازدياد عدد السّكان. وبشكل خاص، سينظر هذا العمل في عدد من خيارات الرّد، 
، ارة اآلفات، واألمراضبما في ذلك: اعتماد تكنولوجّيات رّي جديدة؛ وبناء خّزانات لجمع المياه صغيرة ومتوّسطة الحجم؛ وٕاد

ع واضطرابات النباتات استجابًة للتغّير المناخي؛ وٕانتاج وتوزيع المواد النباتّية المكّيفة حسب التغّير المناخي؛ والمحافظة على التنوّ 
 بشكل يتكّيف مع التغيير المناخي.الوراثي لألنواع البرّية 

  لتلّوث الناجم عن الصناعة، والمواد الخطرة، ومياه الصرف من ا تخفيفالب إلطار الشراكة االستراتيجّية: 1الهدف
  الصحي

 
مليون  700الى تبلغ كلفة تدهور البيئة حو  في كل عام، ُيشّكل تدهور البيئة خطًرا كبيًرا بالنسبة إلى التنمية في لبنان. .63

تلّوث المياه المسألة األكبر. تدعم ُيشّكل  إذْ ناتج المحلي)، في المئة من إجمالي ال 3.2د.أ. بالنسبة إلى االقتصاد اللبناني (أو 
بطة من الناحية التنظيمّية، يدعم البنك الدولي تطوير التشريعات المرتو تقليص تلّوث المياه. مجموعة البنك الدولي لبنان من أجل 
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ن أجل الحّد من التلّوث بنك الدولي مباالمتثال البيئي، وتقييم الوقع البيئي، والمالحقة البيئّية. ومن الناحية االستثمارّية، يتدّخل ال
الصناعي (مشروع تخفيض التلّوث البيئي)، والتلّوث بسبب المواد الخطرة (إدارة ثنائي الفينيل متعّدد الكلور في قطاع الطاقة)، 

وذج التغّير موالتلّوث بسبب مياه الصرف الصحي (المشروع المقتَرح للوقاية من التلّوث في ُبحيرة القرعون). ُتشير تقديرات ن
ما ُيحتَمل أن كلبنان إلى ارتفاع درجة الحرارة بوتيرة أسرع مقارنًة مع المتوّسط العالمي وانخفاض سنوي لألمطار.  فيالمناخي 

يتأّثر تخزين مياه الثلج الذي يلعب دوًرا مهمًّا في إمدادات المياه. وسيكون لآلثار المتضافرة لزيادة درجة الحرارة، وانخفاض مستوى 
 كثر فاعلّيةً أ وخيمة على توّفر المياه. سيحتاج التكّيف مع التغّير المناخي إلى إدارةٍ  األمطار، وتقليص تخزين مياه الثلج عواقبُ 

لكمّية المياه ونوعّيتها في لبنان. وفي إطار خطة العمل حول المناخ في منطقة المينا، يهدف المشروع المقترح للوقاية من تلّوث 
لى تخفيض مصادر التلّوث الذي يصّب في نهر الليطاني وبحيرة القرعون من أجل السماح باستعادة تدريجّية لنوعّية مياه القرعون إ

 االمياه. ُيعتَبر نهر الليطاني الشريان األساسي للبنان وُتستخَدم غالبّية مياهه ألهداف الرّي. شهدت السنوات القليلة الماضية تدهورً 
هر الليطاني. وفي موازاة ذلك، تعمل مؤسسة التمويل الدولّية مع المصارف المحلّية من خالل منتجات حاًدا لنوعّية المياه في ن

، مّما من شأنه أن ُيساهم في الحّد من الطلب على الوقود األحفوري من استثمارية واستشارّية لتعزيز تمويل الطاقة المستدامة
خيارات للطاقة المتجّددة. وفي المستقبل، سيتّم النظر في الفرص السانحة  خالل تعزيز الكفاءة، وعند اإلمكان، من خالل اعتماد

 التي ُتشّجع ممارسات البناء األكثر استدامًة التي ُتخّفض استهالك الطاقة والمياه.
  تعزيز النفاذ إلى خدمات النقل العام والبنية التحتّية وتحسين نوعّيتهاج إلطار الشراكة االستراتيجّية: 1الهدف 

ُيعيق الترابط والُبنى التحتّية للنقل العام في لبنان النمو االقتصادي، والتنافسّية والنفاذ إلى األسواق والخدمات في  .64
الطرقات الريفّية في  ال سّيما دولة حول نوعّية الطرقات، 144من أصل  120احتّل لبنان المرتبة  المناطق المتأّخرة عن الركب.

، وُتقدَّر الكلفة ىحالة سّيئة. وفي هذه الفترة، ازدحام السير شائع، ال سّيما في منطقة بيروت الكبر  في التي هي ةق النائيالمناط
في المئة من إجمالي الناتج المحلي. كما أن الترابط السيئ، وتكاليف النقل المرتفعة، وغياب  8االقتصادّية الزدحام السير بنسبة 
تصادّية ُتضعف االستثمارات الخاصة والتنافسّية التجارّية وُتعيق النفاذ إلى الفرص االق قّيةوالموثو النقل العام الذي يتحّلى بالسالمة 

والتعليمّية للنساء والفتيات في المناطق النائية. إلى ذلك، ُيمارس تدّفق الالجئين السورّيين إلى لبنان ضغوًطا إضافّيًة على شبكة 
ي هذا ف ة، حيث الُبنى التحتّية في حالة سّيئة وحيث ترّكز الالجئين مرتفع.النائي رة، ال سيما في المناطقالنقل والطرقات المتدهو 

السياق، طلبت الحكومة من مجموعة البنك الدولي التطّرق إلى هذه المسائل من خالل تطوير شبكة نقل سريع بالحافالت وتحسين 
لحكومة ا. ُيعتَبر التطّرق إلى قضايا النقل من أولى أولوّيات االنفاذ إلى المناطق النائية من خالل صيانة الطرقات الريفّية وتأهيله

. سيتّم تصميم مشروع النقل السريع بالحافالت وتنفيذه أينما 2016كما تّمت اإلشارة إليها في خالل مؤتمر لندن في شباط/فبراير 
لخدمات من خالل إدخال نظام النقل ) تحسين تأمين اiأمكن مع التزام قوي من جانب القطاع الخاص. سُيساهم المشروع في: (

 النوعّية منإعتماد تشغيل القطاع الخاص ) ii(والعام األول المقبول من حيث الكلفة والذي يتمّتع بالمصداقّية الالزمة في لبنان؛ 
) تعزيز iiiلخدمات النقل السريع بالحافالت، وهو مشروع رائد في لبنان ُيمكن عكسه في تأمين خدمات بنى تحتّية أخرى؛ و( الجّيدة

) تعزيز التنمية الدامجة من خالل تأمين خدمات النقل العادلة ivدور مؤسسات الحكومة في تخطيط خدمات النقل وتنظيمها؛ و(
لمستضعفة كّلها، ال سّيما الفقراء، والنساء، والمعّوقين. كما سيقّلص مشروع النقل السريع والمقبولة الكلفة إلى المجموعات ا

بالحافالت بشكل ملحوظ انبعاثات غازات الدفيئة كما هو متوقَّع من أجل االنتقال من استخدام المركبات الخاصة والنقل العام 
كبرى. ت الحديثة وخطوط النقل السريع بالحافالت التي ُتغّطي بيروت الالقائم حاليًّا البالي وغير الفاعل إلى شبكة كبيرة للحافال

نظًرا إلى قدرة المشروع الكبير على تخفيض غازات الدفيئة، يحظى إعداد المشروع بدعم صناديق عّدة ُتعنى بالتخفيف من التغّير 
ة لمشاركة ساسيًّا من أجل تحديد التوليفة المثاليّ المناخي. سُيعتبر التعاون الوثيق بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولّية أ
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القطاَعْين العام والخاص في قطاع النقل، مّما ُيقّلص التكاليف إلى حّدها األدنى بالنسبة إلى الحكومة والمستهلكين، مع تأمين 
 الخدمات ذات النوعّية العالية وبشكل مستدام.

فّية وٕاعادة تأهيل الطرقات المتعّدد السنوات والذي يحتاج إلى يّد عاملة إلى ذلك، ُيعتبر برنامج النفاذ إلى المناطق الري .65
ُيساهم هذا البرنامج سمكثّفة أولوّيًة أساسّيًة بالنسبة إلى الحكومة للتمويل من قبل آلّية التمويل الُميسَّر الجديدة لمنطقة المينا. 

 قراء في الريف بكلفة متدنية وبشكل يتمّتع بالمصداقّية إلىفي أجندة الدمج وتطوير المناطق النائية من خالل ضمان نفاذ الف
سنوات لكما سُيساهم البرنامج في تأهيل الُبنى الضرورّية الالزمة في المناطق الريفّية، التي ُأهملت  األسواق والوظائف، والخدمات.

لية من اد هذا البرنامج بالتعاون مع منّظمة العمل الدو وُيفيد طيًفا واسًعا من المجتمعات، مّما ُيسّهل التوّترات االجتماعّية. يتّم إعد
وغير المباشر لبرامج إعادة تأهيل الطرقات وُيتوقَّع أن يخلق وظائف عمل للبنانّيين والالجئين  اشرأجل زيادة محتوى العمل المب

 السورّيين.
  ّية من أجل تأمين الخدمات األساسّيةتحسين قدرة الحكومات المحلّية والمركز د إلطار الشراكة االستراتيجّية: 1الهدف 

  االقتصادّية على المستوى المحلي إلى المجتمعات التي تستضيف الجئين سورّيين وتحفيز التنمية
الطارئ ع مشرو اليؤّمن  تتأّثر قدرة الحكومة على تأمين الخدمات األساسّية بشّدة على المستوَيْين المحلي والمركزي. .66
(المموَّل من الصندوق االئتماني لألزمة السورّية في لبنان) األموال مباشرًة إلى المجتمعات التي تستضيف لخدمات البلدّية ل

الالجئين السورّيين لالستثمارات الصغيرة الحجم التي تّم اختيارها على أّنها من األولوّيات من قبل المجتمعات نفسها. يدعم المشروع 
مد ألاومستدامة، فُيرسي القواعد من أجل تعزيز النظم المالّية والمؤسسّية على  مسؤولةٍ  بطريقةٍ  القدرة على تأمين الخدمات المحلّية

معات على مستوى المجتقائم طويل لتأمين الخدمات البلدّية. اعتمد المشروع نهًجا تحّوليًّا، مع نظام إلشراك المواطن راسخ ال
المشروع التدّخالت الهادفة ويؤّمن اإلغاثة الفورّية من خالل استثمارات الُبنى المحلّية، مع تأمين وفورات الحجم. في الواقع، يدعم 

لبة التي ُتعّزز التعاون في تأمين الخدمات على المستوى المحلي. ُتعتَبر إدارة النفايات الص التحتّية الجوهرّية والمبادرات االجتماعّية
رق لسد حاجات الالجئين واألسر المستضيفة وحيث الف كبيرةً  اجه تحدياِت مجاًال ُمحّدًدا حيث البلدّيات والمجتمعات المحلّية تو 

االستشارّية لمؤسسة التمويل الدولّية ُيمكنها النظر في فرص الدعم من خالل ُبنى الشراكات بين القطاَعْين العام والخاص. أّما 
ياة في المراكز التنمية االقتصادّية المحلّية وتحسين نوعّية الحالتنمية الحضرّية الجاري فيخلق ظروًفا لتعزيز و اإلرث الثقافي مشروع 

(بعلبك، وجبيل، وصيدا، وصور، وطرابلس) مع تحسين المحافظة على اإلرث المبني وٕادارته.  التاريخّية ألبرز خمس مدن ثانوّية
لى ألسر والحكومات المحلّية، والوقع العام علفت المشروع انتباه المنطقة وما وراءها، إلى نوعّية األعمال، والمشاركة الُمستدامة ل

نوعّية الحياة، وبيئة العمل، وفرص العمل واألعمال. في جبيل، على سبيل المثال، بلغت نسبة االستثمارات العامة إلى االستثمارات 
دّية المحلّية، وخلق حّسن الظروف االقتصاا وّلد زيادة في عدد الزّوار، و ، ممّ 1:7الخاصة في خالل السنوات الخمس الماضية 

ة جديدة قيد المناقشة من أجل االستفادة من الدروس المتعّلمة، مع التوفيق بين االستثمارات من ر الوظائف في المدينة. وثمة مباد
 رّيين إليها،و أجل تأمين الخدمات والتنمية االقتصادّية المحلّية، والتركيز على المناطق النائية وتلك األكثر تأّثًرا بتدّفق الالجئين الس

ومع النظر بشكل شمولي في القطاعات االقتصادّية والخدمات ذات األولوّية التي تأتي باألثر األقوى على الظروف المعيشّية 
 لألسر المحلّية. 

حّولت ّدة النزاع في سوريا وٕاطالته، تمع ارتفاع ح. : توسيع الفرص االقتصادّية وزيادة الرأسمال البشري2مجال التركيز  .67
 االطبيعة اإلنسانّية لألزمة إلى تحدٍّ تنموي ثقيل بالنسبة إلى البلد، مّما أّدى إلى ارتفاع ملحوظ للفقر، والهشاشة، والبطالة. في هذ

ض الفقر تخفي قدرة لبنان على خلق الوظائف، وبالتالي يقالسياق، حّدد التشخيص المنهجي للبلد عدًدا من القيود التقليدّية التي ُتع
على العرض والطلب على اليد العاملة، بما في ذلك عدم مواءمة  ة) القيود المفروضi. يشمل ذلك: (االزدهار المشتركوتعزيز 

مهارات المتخّرجين الشباب الذين يدخلون إلى سوق العمل، مّما ُيعيق قابلّية توظيفهم في القطاع الخاص، باإلضافة إلى مشاركة 
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) وغياب الدمج المالي، بما في ذلك النفاذ المحدود إلى iii) ومناًخا استثماريًّا غير فاعل؛ (iiالمرأة الضعيفة في اليد العاملة؛ (
 المالّية بالنسبة إلى المؤسسات الُصغرى والصغيرة والمتوّسطة، ال سّيما بالنسبة إلى المرأة والشباب.

مناخي، ّدة عوامل تؤّثر على التغّير البع اخلق الوظائف في لبنان رهنً ُيعتَبر كما ورد في التشخيص المنهجي للبلد،  .68
ستتطّرق مجموعة البنك الدولي إلى تحّدي الوظائف من خالل وعلى القطاع المالي، وعلى العرض والطلب في سوق العمل. 

ى تعزيز لالسياسات، والبرامج، واألدوات االبتكارّية إلى جانب عدد من األبعاد، مع تشديد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولّية ع
القطاع الخاص على أّنه المحّرك األساسي لنمّو الوظائف. ُتعتَبر التحسينات في المناخ االستثماري للبنان وقطاع مالي أكثر دمًجا 
أساسّيًة لهذه الجهود. ومن أبرز التحديات، خلق الوظائف في المناطق النائية والهّشة من البلد. مع أخذ هذه المسألة التنموية 

في ّية مؤّخًرا البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدول هطلقالمشترك للوظائف الذي أَ  عتبار، ينظر برنامج المساعدة الفنّيةبعين اال
مّما قد ُيقّيد  ة،نيّ المع ةالتنظيميّ  فجوات في المهارات) ومواطن الضعف(بما في ذلك ال والعواملالعراقيل الُمرتبطة بسوق المنتجات 

مع ايالء  –النمو االقتصادي وخلق الوظائف في قطاعات ُمحّددة في طرابلس وشمال البلد. ستسعى مرحلة التشخيص األولي 
دة إلى تحديد االستثمارات القطاعّية واالقليمّية المولِّ  –االنتباه إلى أسباب األداء االقتصادي الضعيف من جهة الطلب والعرض 

ا خاًصا ة. وبالتالي، يولي ذلك انتباهً ت الهشاشة في هذه المنطقة النائيتي من شأنها أيًضا أن تحّد من تهديدالفرص العمل ال
 للفرص إلى الشباب والنساء للدخول إلى سوق العمل.

ر ، ُتعتبَ 32. كما هو مفصَّل في التقرير األخير للبنك الدوليشديد على التعاون االقليميسيشمل مجال التركيز هذا الت .69
أوجه التكامل االقتصادي بين مصر، وتركيا، واألردن، ولبنان، والعراق، وسوريا، واألراضي الفلسطينّية ملحوظة، مع توّقع مكاسب 
 33رعاية جوهرّية من زيادة التجارة واالستثمارات، وفي نهاية المطاف، من التكامل االقتصادي. في منطقة حيث أظهر تحليل أخير

طالما كان أداء لبنان في هذا المجال من بين األفضل. ستعمل مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع غياب حركة الصادرات، ل
االستثمار ذات الصلة التي ُيمكنها زيادة تنّوع الصادرات ودخولها  تالسياسة التجارّية الُمحتملة ومبادرا الحكومة من أجل تحديد

إلى األسواق الدولّية واالقليمّية. يشمل ذلك النظر في الفرص اإلضافّية لمؤسسة التمويل الدولّية من أجل تمويل توّسع المؤسسات 
ى التحتّية والبنى في العراق والبن ينيقطاع العالّسع اللبنانّية في المنطقة وما وراءها (مثًال، القطاع المصرفي في تركيا ومصر، تو 

التحتّية في غرب أفريقيا). إلى ذلك، بينما التجارة مع األسواق الُمجاورة وأسواق مجلس دول التعاون الخليجي تأّثرت سلًبا باألزمة 
هذه الغاية، ة إعادة إعمار سوريا والعراق. لالسورّية، للبلد القدرة على لعب دور استراتيجي في بيئة ما بعد النزاع عندما تبدأ عمليّ 

يسعى البنك الدولي، إلى جانب الفرق االستثمارّية واالستشارّية لمؤسسة التمويل الدولّية، بشكل ناشط إلى استحداث فرص ابتكارّية 
 بشكل فاعل من خالل ة من أجل تمكين هذا القطاع من الردّ يوير الخدمات المالّية والبنى التحتّية والمؤّسسطمن أجل دعم ت

 العرض.
  تحسين بيئة االستثمارات الخاصةأ إلطار الشراكة االستراتيجّية: 2الهدف 

يأتي الدعم المنّسق بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولّية والمشورة االستراتيجّية إلى الحكومة حول تطوير  .70
ه من القطاع الخاص المنطقة االقتصادّية الخاصة لطرابس والمناطق الصناعّية المُ  حتملة التي قد ُتساهم في تعزيز النمو الموجَّ

من أجل تعزيز النهج الواسع النطاق القائم على الجهات المعنّية  ُينَجز هذا العمل بشكل متوازٍ وخلق الوظائف في لحظة حاسمة. 
سسة التمويل من قبل البنك الدولي ومؤ ما بعد التنفيذ لتزام االتشمل الخيارات من أجل لتقييم هذه المبادرات المختلفة وتطويرها. 

الدولّية المشورة حول استعداد السياسات والتأّهب القانوني والتنظيمي والمؤسسي والتمويل الُمحتمل الالزم في القطاع الخاص، بما 

                                                            
 .IQ-86946)، "مشرق جديد يلوح في األفق"، التقرير رقم 2014البنك الدولي ( 32
 )، "األبطال مطلوبون: تعزيز الصادرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا."2015(البنك الدولي  33
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ارّية لمؤسسة ارّية واالستشمثالستم، التي قد ُتعّزز الخبرات افي ذلك من خالل ترتيبات الشراكات بين القطاَعْين الخاص والعا
العملّيات االستثمارّية، سينظر البنك الدولي، من خالل مشروع االستثمار في الُبنى التحتّية من أجل بالنسبة إلى التمويل الدولّية. 
ركيز على ع التم –تمويل ُميسَّر ُمحتمل دعًما لخلق الوظائف من قبل القطاع الخاص في المناطق النائية  في ،وظائف مستدامة

نى لبُ اُمكمِّلة إلى  تحسيناتاقتصادّية خاصة وٕادخال  صناعّية ومناطقَ  مناطقَ  قبما في ذلك من خالل إطل –طرابلس والشمال 
التحتّية. في السياق نفسه، سُتقّيم مؤسسة التمويل الدولّية الفرص من أجل تأمين التمويل إلى هذه المبادرات االستكشافّية حيث 

القطاع الخاص، مثًال من خالل التمويل الُمحتمل لمشاركين في ُبنى شراكة بين القطاَعْين العام والخاص أو تمويل طلب  ديوج
 مؤسسات ُمحّددة واقعة في هذه المناطق.

واصل مبادرة خلق الوظائف بإدارة القطاع الخاص المذكورة أعاله المساعدة الفنّية االنتقائّية والخدمات االستشارّية تس .71
ّم يشمل ذلك األنشطة الجارية التي تدخول الشركات ونمّوها من خالل اإلصالحات المؤسسّية والتنظيمّية الهادفة.  زي ُتعزّ الت

تصميمها من أجل تطوير إطار تشغيل بيني للحكومة اللبنانّية يسمح للوكاالت الحكومّية ومؤسسات القطاع الخاص بالتفاعل 
لتي تعتمد على عمل اهذه المبادرة  2015رئيس الوزراء صادر في تشرين األول/أكتوبر بشكل أكثر تبسيًطا. أطلق مرسوم من 

عّزز إلطار الشراكة االستراتيجّية. من شأن تنفيذ هذا النشاط أن يُ  ةه مؤسسة التمويل الدولّية في خالل الفترة السابقبجّبار قامت 
شفافّية خدمات الحكومة إلى المؤسسات والنفاذ من خالل تطوير الحكومة االلكترونّية مع التركيز على دخول المؤسسات إلى 

ة على السياحة التي أّدت إلى الموافقالسوق. كما بذلت مؤسسة التمويل الدولّية جهوًدا من أجل تبسيط عملّية الترخيص ألهداف 
ضارب تو قّلصا االستنسابّية واحد، مع موافقة أخرى عالقة من جانب مجلس الوزراء. من شأن هَذْين المرسوَمْين أن يُ  مرسومٍ 

التراخيص للسياحة. من شأن دعم تحديث الهندسة الحسابّية وهندسة اإلبالغ من خالل ورش عمل حول بناء  حالمصالح في من
رة والمتوسطة المؤسسات الصغي مكانة القدرات وتدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على معايير اإلبالغ الدولّية أن ُتعّزز

الحجم وتوّسع فضاء المؤسسات التي ُيمكنها تقديم العروض والحصول على العقود. تهدف جهود إضافّية من جانب البنك الدولي 
 مالءةدم العلى تعزيز الُبنى التحتّية اإلئتمانّية من أجل تحسين النفاذ إلى المالّية من خالل تطوير نظام ومؤسسة التمويل الدولّية إ

 وتعزيز األصول المنقولة كضمانات مقابل قروضٍ  ،وشامل وموثوق،الحديث والمنظور، وتطوير نظام إبالغ ائتماني ابتكاري 
 بالنسبة إلى المؤسسات األصغر. لزيادة النفاذ إلى الخيارات التمويلّية  كوسيلةٍ 

الت البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولّية من أجل تعزيز السياسات والحوافز التي دخّ تالمستقبل، سيتّم تصميم  في .72
لهذه الغاية، أطلقت مجموعة البنك الدولي التنافس وُتمّكن نمو المؤسسات ذات القدرات العالية والوظائف المستدامة.  زُتعزّ 

ضمان  غيةبُ من السياسات والممارسات من أجل تحديد التدابير التصحيحّية الملموسة التي ُيمكن اتخاذها  ةواسع وعةممجتحليًال ل
ة لسوق عمل عادل وأكثر دمًجا ُيكافئ االبتكار، والتنافسّية، والنوعّية. أظهرت النتائج األوليّ  مؤاتيةٍ  ببيئةٍ "تكافؤ الفرص" والسماح 

لديه أحد أضعف أنظمة التوريد في منطقة المينا، ونظام ُمبَهم إْذ صنع القواعد، بالتزام المواطنين  ا فياني ضعفً أن لبنان ُيع
لتخصيص األراضي وسياسات تجارّية وجمركّية بحاجة إلى تحسين، وأنظمة عمل مألى بالفجوات. ُيمكن لهذه القيود أن تؤّدي 

ياسة في غياب إطار فاعل لس باالقتصاد من حيث الرفاه فادحةً  لحق خسائرَ إلى سوق غير تنافسي بامتياز ومحصالت قد تُ 
وذلك من أجل وضع خّطة عمل  2017" في السنة المالّية Deep Diveللمتابعة "معّمًقا المنافسة. سُيجري البنك الدولي تمريًنا 

 للحؤول دون تقييد سياسات القطاع الخاص.
ل وذلك من أج ،الشؤون العقارّية (المساحة والسجل العقاري)كما يؤّمن البنك الدولي المساعدة الفنّية إلى مديرّية  .73

من شأن ذلك أن ُيقّلص من الممارسات  بالبيانات الجغرافّية والفضائّية العامة األخرى. ومسوحاتهاربط سجالت األراضي 
لطبيعّية والحّد من غياب الموضوعّية بشأن الضريبة على األمالك وتحديد قيمتها. وفي االستنسابّية في إدارة األراضي والموارد ا

 اظامً ن شأنه أن ُيحّدث نويل مشروع تحديث إدارة األراضي ممإطار متابعة المساعدة الفنّية، طلبت الحكومة من البنك الدولي ت
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االيرادات.  يانات وشفافّيتها واستخدامها في صنع القرارات وتعزيزلتعزيز النفاذ إلى البفي لبنان  ا للمساحة والسجل العقاريرقميًّ 
في مجال التوريد، الذي قد يلعب دوًرا حيويًّا في تقليص الممارسات االستنسابّية في استخدام الموارد العامة، ثمة خمسة مجاالت 

ركة مع لجان برلمانّية من أجل إعداد قانون ) مواصلة المشاiعلى األقل حيث ُيمكن للبنك الدولي أن يحّد من سيطرة الُنخبة: (
في  لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم) تسهيل مشاركة اiiسيطرة النخبة" يقضي على الفرص االستنسابّية؛ و(لمنع "توريد 

كات ر في لبنان حيث بدأت ش خاصٍ  السوق العام. ينطبق ذلك بشكلٍ  إلىالتوريد العام، مّما يجذب عدًدا أكبر من المؤسسات 
) تعزيز مبادئ التعاقد المفتوح، بما في ذلك iiiناشئة ابتكارّية وشابة عديدة بجني ثمار عملها وُيمكن أن ُتمَنح فرصة المنافسة؛ و(

) تعزيز قدرات الموّظفين العامين المسؤولين عن إدارة العقود وعملّية ivنشر العروض الممنوحة باإلضافة إلى فرص األعمال؛ و(
) تعزيز قدرات مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات vنوا ُمجّهزين من أجل إجراء التوريد بشكل فاعل ومتكامل؛ و(التوريد ليكو 

 ناء وٕادارة العقود. بالالتي تملكها الدولة من حيث نوعّية التصاميم، والمواصفات، وتقديرات التكلفة، باإلضافة إلى اإلشراف على 
  تحسين النفاذ إلى التمويلب إلطار الشراكة االستراتيجّية: 2الهدف 

تتطّلع مجموعة البنك الدولي إلى تعزيز النفاذ إلى التمويل وتوطيد قابلّية دمج القطاع المالي العام وتوسيع نطاقه.  .74
شركات األولي الالزم إلى الاألسهم رأسمال  تشمل أنشطة ُمحّددة قرًضا جارًيا للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير يهدف إلى تأمين

لنمو (دعم االبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم). ُيسَتْكَمل المشروع على اوالحديثة المنشأ التي لديها القدرة  الشابة
لتي تدعم ا الحاضنات)و  المسّرعاتبآلّية صغيرة لمقابلة المنح من أجل تعزيز بيئة األعمال (مقّدمو خدمات األعمال بما في ذلك 

) تطوير قدرة السوق iالمساعدة الفنّية والخدمات االستشارّية من أجل: ( المؤسسات الناشئة. إلى ذلك، تؤّمن مجموعة البنك الدولي
الرأسمالّية من خالل اإلصالح النظامي والتعزيز المؤسسي لمصلحة السوق الرأسمالي، بما في ذلك االشراف على االبالغ المالي، 

) تعزيز هندسة القطاع المالي من خالل االنتقال إلى iiباإلضافة إلى الدعم الالزم من أجل تنويع منتجات السوق الرأسمالي؛ و(
) ومواصلة إقامة الشراكة مع الجمعّية اللبنانّية للمحاسبين اللبنانّيين الُمعتمدين من iiiوقوانين حول عدم المالءة؛ و( آمنةُمعامالت 

 ) تطوير األمن وقابلّية الدمج لنظام المدفوعات الوطني.ivالتدقيق والمحاسبة؛ و( حة المحاسبة المهنّية ودعم إصالأجل تعزيز هيئ
 ىجديدة ُيمكنها أن ُتعّزز نفاذ المؤسسات الُصغر  سُتدير مجموعة البنك الدولي مبادرات من أجل اختبار أدواٍت  كما .75

مالة . يشمل ذلك برنامج العا في ذلك الفقراء والالجئين، إلى الخدمات المالّيةوالصغيرة والمتوّسطة والمجموعات المهّمشة، بم
 المؤقتة المدعوم المقترح الذي يهدف إلى توسيع نطاق مؤسسات القطاع الخاص، شرط خلق وظائف رسمّية. تّم تنفيذ برامجَ 

لمنافسة. لتركيز بشكل أساسي على النمو وتعزيز اغيرة والمتوّسطة الحجم، مع اصُمختلفة على المستوى العالمي دعًما للمؤسسات ال
تأمين الحوافز إلى المؤسسات (مثل مقابلة المنح والضمانات أو الخدمات االستشارّية وتطوير  علىالبرنامج  رّكزلكن، سي

لوطني ا بالبرنامجالمؤسسات) التي قد تكون مشروطة بخلق الوظائف. ستنظر مبادرة اختبارّية أخرى، مرتبطة بشكل وثيق 
  الستهداف الفقر، في ابتكارات النفاذ إلى التمويل دعًما للحّد من الفقر التي يتّم اختبارها من خالل هذه المبادرة.

سعى مؤسسة التمويل الدولّية إلى توطيد عالقاتها القائمة مع تس باإلضافة إلى تدّخالت القطاع المالي الُمحّددة أعاله، .76
العمالء في القطاع المالي من خالل استخدام أدوات هادفة، مثل آلّيات مشاطرة المخاطر وخطوط التمويل التقليدّية من أجل 

ة إلى تأمين الدعم وشباب، باإلضاف توسيع النفاذ إلى المؤسسات الُصغرى، والصغيرة، والمتوّسطة، ال سّيما تلك التي ُتديرها نساء
نفاذ الموسَّع وتسعى إلى تسهيل ال ةالخاص األسهمكما أن مؤسسة التمويل الدولّية تستفيد من فضاء لبناء القدرات وٕادارة المخاطر. 

ولّية دعمها ستواصل مؤسسة التمويل الد العيني.إلى التمويل من خالل االستثمارات في الصناديق التي تستهدف مؤسسات القطاع 
 تالمؤسسات المالّية الُصغرى وتعتمد نهًجا هادًفا من أجل زيادة النفاذ إلى الخدمات المالّية وغير المالّية بالنسبة إلى المؤسس

الصغيرة جًدا، والنساء، واألسر اللبنانّية المحرومة األخرى، باإلضافة إلى الالجئين المقيمين في لبنان عند اإلمكان. يشمل ذلك 
 ، بما في ذلك التأجير والمالّية الُصغرى، من أجلظر في فرص االستثمار المحتملة في المؤسسات المالّية غير المصرفّيةالن
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لمناخي من من آثار التغّير ا ستضعفة، باإلضافة إلى الحدّ ات المُ التطّرق إلى مسائل الدمج المالي، ال سيما بالنسبة إلى المجموع
ين معيشة للمواطنالظروف ُتحّسن عمل و الفرص  منالت أن تزيد خالل منتجات تمويل الطاقة المستدامة. من شأن هذه التدخّ 

المستوى المرتفع للضغط االجتماعي واالقتصادي في لبنان. إلى ذلك، طّورت مجموعة  راللبنانّيين والالجئين، مّما يحّد من مخاط
الذي ُيعتَبر المفتاح إلدارة المخاطر االقتصادّية الماكروّية. وبشكل خاص، ثمة  بنك الدولي حواًرا قويًّا مع المصرف المركزيال

 برنامج لتقييم القطاع المالي قيد اإلجراء، سيساهم في متابعة العمل حول إصالح النظام الوطني للمدفوعات واألسواق الرأسمالّية. 
ويل الدولّية دعم نمو الوظائف بتوجيه من القطاع الخاص من خالل دعم االستثمارات في ستواصل مؤسسة التم .77

. سيتّم التركيز بشكل خاص على دعم المؤسسات المنطقة وما بين المناطق وما بين دول الجنوب مع مؤسسات القطاع الخاص
وق وتنويع أفريقيا جنوب الصحراء) وتوسيع فرص السمن أجل التوّسع جغرافيًّا (بشكل أساسي في المنطقة وفي ّية في لبنان المال

ى، على الجنوبّية في قطاعات أساسّية أخر  –لالستثمارات الجنوبّية  ُمشابهٍ  المخاطر خارج أسواقها المحلّية. وسيتّم اعتماد نهجٍ 
غرار التصنيع، والمؤسسات الزراعّية، والخدمات من أجل ُمساعدة الجهات الراعية القوّية في لبنان على تحديد األسواق الجديدة 

 ز بصمتهال مؤسسة التمويل الدولّية تعزيآخر. في لبنان، ستواص وتعزيز تجربة مؤسسة التمويل الدولّية وحضورها في أي مكانٍ 
القطاع المالي من أجل االستفادة من الفرص االستثمارّية واالستشارّية والسعي إلى اختيار استثمارات ُمباشرة في  على الواضحة
ناشئة من لحيث الفرص لخلق وظائف عمل كبيرة. كما ستُبَذل جهود من أجل دعم أصحاب الُمبادرات والشركات ا عينيالقطاع ال

 فة التي تستهدف لبنان. خالل االستثمار في الصناديق االستثمارّية الخاصة ورأسمال الُمجازَ 
  خدمات التعليم وتطوير المهارات : تحسين تأمينج2الهدف  

ُيمارس تدفق الالجئين السورّيين إلى لبنان ضغوًطا كبيرًة على نظام التعليم الرسمي في لبنان، مّما يزيد من مواطن  .78
. بالرغم من جهود الحكومة ودعم األسرة الدولّية من أجل تأمين التعليم إلى الالجئين الضعف السابقة القائمة أصًال في النظام

سنة خارج نظام التمدرس الرسمي، مّما  17و 5في المئة من الالجئين السورّيين الذين تتراوح أعمارهم بين  60السورّيين، ُيعتَبر 
وم. لكن، ُتعاني مشّقة التهجير يوميَّا، ُيشّكل التمدرس عبًئا إضافيًّا اليويلة األمد. بالنسبة إلى األسر التي له انعكاسات قصيرة وط

من الُمحتَمل أن ُيسّبب غياب التمدرس في الحاضر حياة فقر في المستقبل، مّما يزيد من خطر النزاعات المستقبلّية وانعدام 
م تأمين الطلب الكبير على التمدرس إلى ضغوط على نظأّدت الطبيعة الطويلة لألزمة و االستقرار في المنطقة. بالنسبة إلى لبنان، 

ى ذلك، أطلقت وردًّا عل ضيف.ستَ الخدمات، بما في ذلك نوعّية التعليم الرسمي بالنسبة إلى أطفال الالجئين وأطفال المجتمع المُ 
لرسمي من ن في نظام التعليم االسورّيي التالمذةالتي نجحت في زيادة عدد  "توفير التعليم إلى األطفال جميعهم" الحكومة مبادرة

. لكن، مارست هذه الزيادة بسبعة أضعاف الضغوط 2015/16في العام  141722إلى  2011/12في العام تلميًذا  18935
أّدى و على قدرة نظام التعليم الرسمي على الُمحافظة على نوعّية النظام التعليمي ومستوى النفاذ بالنسبة إلى التالميذ اللبنانّيين. 

اح هذه المبادرة والحاجة إلى دعم إضافي إلى تطوير استراتيجّية على مستوى النظام تكون على أمد أطول بالنسبة إلى النفاذ نج
. يدعم البنك الدولي، إلى جانب شركاء آخرين، RACE II المبادرة الثانية لـ"توفير التعليم إلى األطفال جميعهم"والنوعّية، ُتعَرف بـ

وبشكل خاص،  .إلى خدمات التعليم الجّيدة ألطفال اللبنانّيين وأطفال الالجئينلوذلك من أجل تأمين النفاذ المتساوي مبادرة ال هذه
مليون د.أ. قيد اإلعداد من شأنه أن ُيساهم في تعزيز النفاذ المتساوي إلى التمدرس،  235 تهقيمتبلغ ثمة برنامح مقابل النتائج 

وفير التعليم إلى الثانية لـ"ت ُمبادرةالتحّد الجهود المبذولة ضمن  ندارة النظام التربوي. ُيتوقَّع أوتحسين ظروف التعّلم، وتعزيز إ
من التكاليف القصيرة والمتوّسطة األمد للتهجير بالنسبة إلى أسر الالجئين مع تعزيز القدرة الطويلة ) RACE IIاألطفال جميعهم" (

 اد األطفال لمواجهة الحياة وسوق العمل متى عاد االستقرار االقليمي. األمد لنظام التعليم في لبنان من أجل إعد
يدعم البنك  للحكومة،) RACE II" (الُمبادرة الثانية لـ"توفير التعليم إلى األطفال جميعهمباإلضافة إلى دعم برنامج  .79

وذلك طاع، ة والقدرات اإلدارّية في القمبيئة التعّلم ونوعّية التعليم في التعليم العام والحضانة، وتحسين الحوك الدولي تحسين
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). كما مّدد 2011مليون د.أ. تّمت الموافقة عليه في السنة المالّية  40من خالل المشروع الثاني الجاري لتطوير التعليم (بقيمة 
تدّفق الالجئين دعًما لرّد الحكومة الفوري على  2015مليون د.أ.) في العام  32البنك الدولي منحًة في حالة طارئة (بقيمة 

السورّيين إلى لبنان وحاجة المدارس إلى تحسين وصول هذه الفئة من السكان إلى هذه الخدمات. ثمة ميزة مهّمة أخرى اللتزام 
البنك الدولي، وهي العمل على تحسين جمع البيانات وذلك من أجل خلق نظام تتّبع بيانات شامل. من شأن ذلك أن يؤّدي إلى 

نفقات التعليم ومحصالت التعّلم، مّما ُيمّكن صانعي القرار والرأي العام من اّتخاذ خيارات مّطلعة حول تخصيص شفافّية أكبر في 
الموارد العامة والحّد من فرص سيطرة النخبة. وأخيًرا، سيعتمد دعم مجموعة البنك الدولي إلى قطاع التعليم على استراتيجّية التعليم 

لى تحويل نظم التعليم والتدريب إلعداد مواطنين معّلمين ومنتجين، يتمّتعون بالمهارات والكفاءات من أجل التنافسّية التي تسعى إ
ًقا الالزمة. إلى ذلك، ستنظر مؤسسة التمويل الدولّية في فرص إطالق الشراكات مع مؤّمني الخدمات المحلّية أو االقليمّية، انطال

 في لبنان.  SABIS International School الدولّيةسابيس مدرسة من خبرتها السابقة في دعم 
من االلتزامات الجارية التي تزّود الشباب بالمهارات الحياتّية  بالنسبة إلى تطوير المهارات، لمجموعة البنك الدولي عددٌ  .80

الل خدمات من خة أن ُيسّهل دخول الشباب الباطلين إلى سوق العمل ن شأن إطار الشراكة االستراتيجيّ موالتدريب أثناء الخدمة. 
ي أثناء العمل، ، والمشورة، والتدريب العملياتّية، وتقنّيات البحث عن وظيفةالتوظيف التي توّفق بين التدريب على المهارات الح

كَمل هذه سُتست المتطّوعين. ةخدمل الوطني مجبرناالوالحوافز ألرباب العمل من خالل برنامج "القادمون الجدد إلى سوق العمل" و 
تستهدف الشباب، من أجل ُمساعدتهم على الربط مع الوظائف من خالل تسهيل االنتقال  خدمات توظيفلت خّال تدامات بااللتز 

في سياق ة اإلنتاجّية. و تدنّية اإلنتاجّية إلى وظائف عاليمن البطالة أو غياب النشاط إلى سوق العمل أو االنتقال من الوظائف الم
تعاون الوثيق مع يتّم تصميمه وتنفيذه بال –ج البنك الدولي مكّوًنا أساسيًّا لتطوير المهارات سُيدرِ  ة المدعوم،تبرنامج العمالة المؤقّ 

من أجل سّد الفجوات في المهارات وتقليص الفارق بين العرض والطلب في سوق العمل.  –الحكومة اللبنانّية والقطاع الخاص 
عزيز بكة مصارفها ومؤسّساتها التمويلّية الميكروّية في الفرص من أجل تكما ستنظر مؤسسة التمويل الدولّية التي تستفيد من ش

تأمين الخدمات غير المالّية (مثًال، التدريب، والتوجيه، وأنشطة أخرى لتطوير المهارات) إلى المواطنين اللبنانّيين الذين يفتقرون 
 إلى هذه الخدمات وٕالى مجتمعات الالجئين على األرجح. 

  تأمين الخدمات الصحّية د: تحسين2الهدف 
ة . انخفضت النفقات العامة واإلجماليّ كان لتاريخ النزاعات الطويل في لبنان انعكاسات مالّية بارزة على قطاع الصّحة .81

في المئة من إجمالي  5.91على قطاع الصحة في لبنان في خالل العقد الماضي. كما انخفضت ميزانّية وزارة الصحة العامة من 
-48الذي ُيقدَّر بـ –الصحة  ع. كما زاد وقع األزمة السورّية في قطا2014في المئة في العام  2.4إلى  2005العام الموازنة في 

من الضغوط على قطاع القائمة منذ زمن من الضغوط المالّية. في الواقع، تزيد األزمة  – 2014مليون د.أ. في العام  49
ي ذلك الحصبة، والنكاف (أبو كعيب)، والبوليو، والسل، والكوليرا، وظهور الصّحة، مع زيادة مخاطر تفّشي األمراض، بما ف

حّية ضيفة. وتتعّرض المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصستأمراض جديدة، مثل الليشمانّية الجلدّية بالنسبة إلى المجتمعات المُ 
إلى لالجئين ايتّم تأمين نفاذ كما على الطلب.  ةلحوظمحدودة نظًرا إلى الزيادة المالتفوق قدراتها االستيعيابّية  لضغوطٍ األولّية 
عام . لكن، مع حلول الاد مكتب المفّوض السامي لشؤون الالجئين معهقمستشفى خاًصا وعاًما تعا 60من خالل  استشفائّية رعاية

ازداد عدد الزيارات اة ذلك، مليون د.أ. في مواز  21، بلغت متأّخرات المستشفيات بسبب الفواتير التي لم ُيسّددها الالجئون 2015
في المئة بينما انخفض هذا العدد بالنسبة  33بنسبة  2014في مؤسسات الرعاية الصحّية األولّية بالنسبة إلى السورّيين في العام 

ات ضيفة من الرعاية المقبولة الكلفة. وبالتالي، ُيعتبر بناء القدر ستفي المئة، مّما يستثني المجتمعات المُ  28إلى اللبنانّيين بنسبة 
في و وتحسين نوعّية مراكز الرعاية الصحّية األولّية خطوًة أولى مهّمة من أجل تحسين النفاذ إلى خدمات فاعلة من حيث الكلفة. 

 المنح من أجل دعم الحكومة في تأمين خدماتتحسين الرعاية الصحّية األولّية تمويًال عبر الطارئ ل مشروعالهذا الصدد، يؤّمن 
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لفقر. كما على أّنهم يعيشون دون خّط االبرنامج الوطني الستهداف الفقر الرعاية الصحّية األولّية إلى اللبنانّيين الذين حّددهم 
ن مهارات من أجل تحسي ،ة، بما في ذلك تأمين المساعدة الفنيّ عاية الصحّية األولّية الُمختارةُيعّزز المشروع قدرة مؤسسات الر 

الخطوط الرصد، و و موّظفي مؤسسات الرعاية الصحّية األولّية وبناء قدراتهم من خالل التدريب في نظم المعلومات، والتقييم 
ع ات في قطاالبنك الدولي عمًال تحليليًّا لتقييم الحاج جريالتوجيهّية لخدمات الرعاية الصحّية األساسّية. في الفترة المقبلة، سيُ 

تحسين خدمات الصحة المحلّية من أجل التطّرق إلى الزيادة الخيالّية في الطلب، مع سّد لالصّحة لالجئين والنظر في السبل 
الحاجات الصحّية للمجتمعات الُمضيفة المحلّية. ومع لعب القطاع الخاص دوًرا مهمًّا في قطاع الصحة في لبنان، ستنظر مؤسسة 

ن أجل تحسين م االستثمارّية لدى مؤّمني خدمات الرعاية الصحّية الخاصة بالتنسيق مع البنك الدوليالتمويل الدولّية في الفرص 
 .خدمات قطاع الصحة

  تعزيز شبكة األمان بالنسبة إلى أكثر اللبنانيين فقًراه إلطار الشراكة االستراتيجّية2الهدف :  
تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي لألزمة في وبحسب كان لألزمة في سوريا وقع ملحوظ على مستويات الفقر.  .82

مليون شخص  1.2(أي حوالى  2014و 2012ألف شخص بين العام  170سوريا، ُقدِّر الفقر في صفوف اللبنانّيين بزيادة قدرها 
ل  ييعيشون حاليًّا دون خّط الفقر)، مع الدفع بالفقراء إلى مزيد من الفقر. تتمركز غالبّية الالجئين السورّيين ف المناطق التي ُتسجَّ

يزيد من هشاشة اللبنانّيين في هذه المناطق. كما ُتشير التقييمات األخيرة إلى أّن األسر  افيها أصًال معّدالت فقر مرتفعة، ممّ 
الجتماعّية ا اللبنانّية تتكّبد نفقات أعلى بما أن كلفة السلع والخدمات قد ارتفعت، ال سّيما المواد الغذائّية. كما أّدت االنعكاسات

لى زيادة هشاشة العالقات ضمن المجتمع والتوّترات االجتماعّية مع المجتمعات اللبنانّية، مع اإلشارة إاالقتصادّية ألزمة الالجئين 
، أطلقت الحكومة، من خالل وزارة الشؤون االجتماعّية 2011في العام و إلى تدهور ظروف معيشتهم بسبب وجود الالجئين. 

ى األسر برنامج مساعدة اجتماعّية يستهدف الفقر بالنسبة إل لوزراء، البرنامج الوطني الستهداف الفقر على أّنه أوّ ومكتب رئيس ال
توّترات ذات البرنامج ردًّا على مستويات الفقر المتزايدة وال ابل تعزيز هذاللبنانّية األفقر واألكثر هشاشًة؛ كما نظرت الحكومة في سُ 

ّية (لالستشفاء)، غطية الصحالوطني الستهداف الفقر من الت للبرنامجضيفة. وتتشّكل سّلة المنافع ستالصلة في المجتمعات المُ 
ة أدوية األمراض الُمزمنة على أساس وصفات طبّية، والتنازل عن رسوم التسجيل، باإلضافة إلى كتب مّجانّية لتالمذة وتغطي

بنك الدولي . تجدر اإلشارة إلى أن اللالستفادة من خدمات هذا البرنامج المؤّهلةالمدرسة في المرحلة االبتدائّية والثانوّية في األسر 
منها آخر منحة على مليون د.أ.،  25من خالل ثالث منح تبلغ قيمتها اإلجمالّية حوالى البرنامج الوطني الستهداف الفقر دعم 

 لطارئا البرنامج الوطنيسورّية في لبنان لترفيع ماليين د.أ. من الصندوق االئتماني لألزمة ال 10شكل تمويل إضافي بقيمة 
، وبشكل خاص زيادة عدد األسر اللبنانّية الفقيرة التي تتلّقى بطاقة التموين الغذائي االلكترونّية. في الواقع، يهدف الستهداف الفقر

ن شأن التمويل جئين السورّيين. ومإلى التخفيف من التوّترات بين المجتمعات اللبنانّية والالالبرنامج الوطني الستهداف الفقر 
قر المدقع. ونظًرا من الفالبرنامج الوطني الستهداف الفقر اإلضافي تمويل مشروع رائد "تدريجي" يسعى إلى إخراج المستفيدين من 

 تنفيذ برامجَ  اقناًة فاعلًة ُيمكن للحكومة ولشركاء آخرين من خاللهالبرنامج الوطني الستهداف الفقر إلى حجم التحّدي، ُيعتَبر 
 اجتماعّية تتطّلع إلى معالجة القضايا األكثر إلحاًحا التي تؤّثر على الفقراء والمستضعفين.

  الموضوع المتقاطع: الحوكمة وتجديد العقد االجتماعي
ُتعتبر الحوكمة وٕاعادة تجديد العقد االجتماعي الموضوع المتقاطع الذي ُيشّكل األساس ألنشطة إطار الشراكة  .83

. في الواقع، ساهم غياب المؤسسات الدامجة، باإلضافة إلى الخدمات العامة ذات النوعّية االستراتيجّية ضمن كل مجال تركيز
المتدنية، والصوت الضعيف، وآلّيات الشفافّية والمساءلة كّلها في الحّد من الثقة بين الدولة ومواطنيها. لذا، ُيعتبر الترويج 

حاسمًة على مسار االزدهار المشترك. سيرّكز برنامج البنك  رفع هذه التحديات المؤسسّية أولوّيةً إلصالحات الحوكمة من أجل 
تحسين  )ii؛ و(توطيد المؤسسات، بما في ذلك في مجال إدارة المالّية العامة) iالدولي على الترويج للحوكمة الجيّدة من خالل: (
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) تعزيز إلتزام المواطن. كما من شأن التحسينات في ivالحات السياسة؛ و(المساهمة في النقاش حول إص) iiiو( ؛توّفر البيانات
هذه المجاالت المساهمة في الحّد من الضغوط األساسّية لسيطرة الُنخبة التي تّم تسليط الضوء عليها في التشخيص المنهجي 

وتعزيز  تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركاتللبلد. وبشكل خاص، ستنظر مؤسسة التمويل الدولّية في الفرص المتوّفرة من أجل 
 الشركات. إدارة تنّوع النوع االجتماعي في مجالس

)iتعزيز المؤسسات المالّية ونُظم التوريد؛ (  
يواجه نظام اإلدارة المالّية العامة، الذي يشّكل وجًها أساسيًّا للقطاع العام، عّدة قيود ُتعيق عمله الخاص، وُتضعف  .84

يفرض حاالت  اوُمعقَّدً  ) نظام إدارة مالّية عامة بالًياiيشمل ذلك: ( إلى استخدام غير فاعل للموارد العامة. شفافّيته، ويؤّدي
رة النقد م وٕاداي) تجزئة في وظائف الخزينة والموازنة بما أن الحكومة تسعى إلى االبقاء على التزام سلiiانعدام كفاءة ملحوظة؛ و(

شاغرة عديدة في  مناصبَ  )iii(ساب خزينة مركزي فاعل وموازنة يوافق البرلمان عليها؛ ومساءلة اإلنفاق العام في غياب حو 
) زيادة أهمّية المصالح الُمكتسبة v) بيئة مراقبة ضعيفة ال تضمن تنفيذ القواعد والخطوط التوجيهّية؛ و(ivاإلدارة العامة؛ و(

ي الحكومة، ال سّيما في صفوف المجتمعات الهّشة والهامشّية فوٕافسادها، باإلضافة إلى خيارات السياسة التي ُتضعف الثقة في 
التوّفر المحدود للمعلومات التي تحّد من ) vi؛ و(ناطق النائية من دون سّد حاجات الخدمة العامة، مّما ُيضعف عالقته بالدولةالم

 المشاركة التي من شأنها دعم مساءلة أفضل.الشفاقّية و 
 شروعمالحات التوريد وٕادارة المالّية العامة، يعمل بشكل وثيق مع الحكومة من خالل كان البنك الدولي في قلب إصال .85

ن ذ إصالح اإلدارة المالّية الذي تكّلل بالنجاح األسس ميدعم تنفالطارئ ل مشروعالأرسى  دعم تنفيذ إصالح إدارة المالّية.الطارئ ل
من المجاالت التي ُيمكن أن تشمل تحليًال للسياسة المالّية، وٕادارة  عددمتابعة من شأنه ُمساعدة وزارة المالّية في بالأجل التزام 

الدين، وتخصيص الموارد العامة في الميزانّية. صحيح أّن هذه التدّخالت تدعم العرض لمساءلة الحكومة، لكن ثمة حاجة أيًضا 
والمالّية،  عاني على المستويات السياسّية، واالقتصادّية،يُ  إلى دعم الطلب، واألهم من ذلك، البرلمان، الذي يلعب دوًرا حيويًّا في بلدٍ 

ٕادارة المالّية العامة في لبنان، سُيشارك البنك الدولي في التي تؤّثر على نظم الحوكمة و  34واألمنّية. ومن أجل تجاوز المعّوقات
م البنك في مجال التوريد، دعو المالّية.  من أجل مشاطرة الممارسات الُفضلى وتعزيز قدرة البرلمان على الرقابة برلمانّيةٍ  لجانٍ 

) إصالح التوريد العام من خالل تعزيز الصالحّيات التنظيمّية في مجال التوريد لمجلس العروض iالدولي لبنان وفق ُبعَدْين: (
ت استثمارّية من عملّيا )iiللمصادقة عليه؛ و( نقانون توريد عام جديد ُرفع إلى البرلما ةصياغلالمركزي، باإلضافة إلى الدعم 

 خالل التدريب المستمر في إجراءات التوريد.
)iiتحسين توّفر البيانات (  

توّفر البيانات والنفاذ إلى المعلومات على أّنها مشكلة عامة تؤّثر على صنع السياسات حّدد التشخيص المنهجي للبلد  .86
في الواقع، ُيعّزز غياب البيانات الشروخ السياسّية واالجتماعّية ويزيد من حّدة التوّترات، مّما ُيديم هشاشة . القائمة على األدّلة

لبنان في وجه النزاع ويزيدها. ثمة اختالالت أساسّية في توقيت البيانات ومصداقّيتها بسبب ضعف القدرات اإلحصائّية 
ن إلى الفقر، وتوزيع الدخل، والمقاييس االقتصادّية التي ُتسّلط الضوء على مواطاإلجمالّية ومحدودّية تغطية البيانات بالنسبة 

الركب في مجال جمع البيانات الميكروّية الضرورّية  عنضعف خاصة. ومقارنةً مع دول أخرى متوّسطة الدخل، لبنان متأخّر 
ت ن بين المشاكل الحادة الخاصة، غياب مسوحاالهدَفْين التوأَمْين لمجموعة البنك الدولي. وم ذمن أجل رصد تنفيوتوّفرها 

) تنشأ عنها تقديرات توزيع نمو الدخل والفقر. كما 2000أسر منذ العام  يْ لة (لم ُيجَر سوى مسحَ صاألسر والبيانات ذات ال

                                                            
 136) إلى المرتبة 2013( 127، وتراجع من المرتبة 1993، وال حسابات نهائّية ُمدّققة للحكومة منذ العام 2005منذ العام عتمدة ما من موازنة مُ  34
 بالنسبة إلى مؤشر الفساد. 175) من أصل 2014(
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تحليل الوظائف  نم مّما يحدّ  ،المؤّسسات والدراسات االستقصائّية المنتظمة حول اليد العاملة بشأنيفتقر لبنان إلى البيانات 
ندرة البيانات على أّنها من الضغوط األساسّية  االستراتيجّية إلىوسوق العمل. إلى ذلك، أشارت استشارات إطار الشراكة 

ين على مساءلة الحكومة؛ كما أشار مشاركون عديدون إلى الحاجة إلى لى صناعة السياسات وقدرة المواطنس عالتي ُتمارَ 
 عبر الجهات المعنّية المختلفة، ضمن الحكومة نفسها وتجاه الرأي العام على حّد سواء. تحسين تدّفقات المعلومات

أفضل للقيود والفرص في تحديد أهداف التنمية  ال بّد من سّد الفجوات في البيانات وتسهيل تبادل المعلومات من أجل فهمٍ  .87
يدعم البنك الدولي إنتاج البيانات حول الفقر ومستوى  الوطني الستهداف الفقر، برنامجمن خالل عمله مع الوالحّد من الفقر. 

كثَّف في م عيش األسر الهّشة والفقيرة جدًّا في لبنان. وفي خالل العاَمْين واألعوام الثالثة المقبلة، سُيشارك البنك الدولي بشكلٍ 
بًة جراء دراسة استقصائّية أكثر صال، مع االستفادة من تحديات البيانات في مسوحات سابقة، من أجل إإدارة اإلحصاء المركزيّ 

على المساعدة التي تّم تأمينها مؤّخًرا في سياق ) 2018 – 2017للفقر (السنة المالّية  سيعتمد تحليلٌ و تحليل الفقر وقياسه. ل
تعزيز قدرة ن أجل سيعمل البنك الدولي مع الشركاء، ال سّيما األمم المتحدة، مو . 2012 – 2011دراسة ميزانّية األسر للعام 

ن إدارة م على توليد البيانات. إلى ذلك، ُيشارك البنك الدولي في برنامج حول األبحاث التعليمّية، بدعمٍ  إدارة اإلحصاء المركزيّ 
إصدار توصيات حول السياسات قائمة على األدلة من أجل تعزيز فاعلّية خدمات التعليم على ، التنمية الدولّية في المملكة المتحدة

فيه مجموعة البنك الدولي بشكل قوي. أّما في مجال الصّحة فيدعم البنك الدولي وزارة الصحة العامة  كته، وهو مجال ُتشار ونوعيّ 
ليل عن تح مسؤولةً تكون من أجل تحويل إدارتها اإلحصائّية الضعيفة في الوقت الحاضر إلى وحدة سياسات حول الصحة 

ستضيفة، ق الالجئين إلى سوريا حول المجتمعات المُ أفضل لوقع تدفّ  أخيًرا، من أجل فهمٍ السياسات وجمع البيانات االستراتيجّية. و 
(مع  لقياس ظروف المعيشة في ثالثة بلدان، وهي لبنان، واألردن، والعراق استقصائّيةً  ُينهي البنك الدولي في الوقت الحالي دراسةً 

 العمل مع حكومة إقليم كردستان).
شمل يلي على عدد من الجبهات من أجل توسيع قاعدة البيانات الوطنّية حول القطاع الخاص. و الد كما ُتشارك مجموعة البنك .88

عمل من أجل المبادرة الُمقبلة لوضع إطار دعم ذلك الجهود الجارية من أجل مساعدة الحكومة في إصالح السجل التجاري و 
ي ف نظام المساحة والسجل العقاريتبادل المعلومات في ما بين الوكاالت الحكومّية. كما ستدعم مجموعة البنك الدولي تحديث 

جموعة البنك ت مهم. إلى ذلك، ساالملكّية والمساحةنات ُبغية تحسين الشفافّية وبيالبنان من خالل تكنولوجيا معلومات حديثة 
قييم حول القدرة على تأسيس مرصد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تهدف هذه المبادرة إلى الجمع بين الدولي في إجراء ت

 طالقإ القطاَعْين العام والخاص من أجل إنتاج بيانات عالية النوعّية ومنتجات تحليلّية لوضع سياسات ذات صلة قائمة على أدّلة و 
تُيّسر بيانات أكثر صالبًة و  نجاح هذه المبادرة، سُتطّور هذه المبادرات مصادرَ  اللمن خبين القطاَعْين العام والخاص. و  حوارٍ 

  تبادل المعلومات الالزمة من أجل التزام أكثر فاعلّية من جانب المواطن في صناعة السياسات.
)iv( المساهمة في النقاش حول إصالح السياسات 

سّية في مؤس قدراٍت  إغناء النقاش حول خيارات السياسة وخيارات اإلصالح وتحفيزه ويبنيَ  إلىسيتطّلع البنك الدولي  .89
تي تختبئ وراء الُيشير التشخيص المنهجي للبلد إلى أن سيطرة الُنخبة، القطاعات التي يغيب فيها اإلجماع حول اإلصالح. 

مو والتنمية. ّية للبنان من أجل االستفادة إلى أبعد حّد من النوّية الحّساسة الضرور ياإلصالحات البنتنفيذ وشاح الطائفّية، ُتعيق 
واجه . وبالتالي، تر بّد من إجماع إلحداث أي تغييوالسياسّية ما بين الُنخب،  لمساومةٍ  ثمة توازن غير مثالي نتيجةً ف

االت في قطاعي الطاقة واالتصاالصالحات األساسّية، بما في ذلك تلك التي لديها آثار مالّية واسعة النطاق، كما هي الحال 
أداء االقتصاد بر ُيعت ، الذي ُيعتَبر ركيزًة الستقرار لبنان.الماكروي هشاشة االقتصاد يزيد منالالسلكّية، معّوقات جّمة، مّما 

ق، ا السياأخرى. وفي هذ االختالالت التي توّلد نزاًعا في حال ترافقها مع عواملَ بسبب  الماكروي السيء في حاالت هشاشة
فيزه. وبما االصالح وتح ، على إثراء النقاش حول خيارات السياسات وفرصُمتجّددةٍ  طاقةٍ مع يعرض البنك الدولي التركيز، 
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تمع المختلفة، بما مع عناصر المج ناشطٍ  يستفيد من ثقافة نقاش نابض، سُيشارك البنك الدولي بشكلٍ  حٌ تمنف أن لبنان مجتمعٌ 
ة الضائعة حول كلفة الفرص مستنيرٍ  ، والرأي العام، من أجل إطالق حوارٍ ينفي ذلك األكاديمّيين، والمجتمع المدني، والبرلمانيّ 

اسات لسيسيتّم تنظيم سلسلة من النقاشات حول الخيارات السياسات البديلة. وبشكل خاص،  ةللوضع الراهن والمنافع المحتمل
البنك الدولي وأعمال  هاي وضعتال Lebanon Economic Monitorلنشرة االقتصادية للبنان ا النصف سنوّية، بدعمٍ 

شات الحال في قطاعي الطاقة وٕاصالح المعا هيلبنان، كما  في المواضيع ذات الصلة بالتنميةفي ما يخّص تحليلّية أخرى، 
لدولي توسيع نطاق استخدام أدوات الوسائط االجتماعّية من أجل الوصول إلى التقاعدّية. وأخيًرا، ستزيد مجموعة البنك ا

وّية ق أكبر من الجهات المعنّية والتفاعل في استراتيجّيتها في مجال االتصاالت، مع االستفادة من حضور كوادرَ  مجموعةٍ 
 . اناللغة العربّية في مكتب البنك الدولي في لبنبمن الموّظفين الناطقين 

)v (إشراك المواطن 
االشتراك و  يزيد إشراك المواطنين في عملّية تصميم الخدمات ومحصالتها ورصدهاإدراج إلتزام المواطن في العملّيات.  .90

شرعّية الدولة وُيعّزز السالم واالستقرار. سُيدرج البنك الدولي  ُيمتِّنفي إدارة الموارد العامة من الثقة بين المواطن والدولة، مّما 
سيتّم و  المواطن في العملّيات من أجل تعزيز المشاركة، والشفافّية، والمساءلة من أجل تحسين نوعّية الخدمات وقياس التقّدم.التزام 

منهجي للجهات المعنّية وذلك حرًصا على أن تؤّثر المشاريع  دعم تصميم آلّيات إلتزام المواطن في العملّيات من خالل تحليلٍ 
على المستفيدين المستهدفين وُتيّسر مشاركتهم الفاعلة. تؤَخذ وجهات نظر المستفيدين بعين االعتبار في تصاميم المشروع من 

ُبنى التحتية وتأمين والفوارق الشاسعة في ال نظًرا إلى االختالفات الجغرافّية للبلد، والنظام الطائفي للحوكمة، .له ملكّيتهم تكوينأجل 
مساءلة  نالخدمات، من األهمّية بمكان إدراج آلّيات إلتزام المواطن في العملّيات من أجل تسهيل المشاركة، وتعزيز الدمج، وتحسي

فات يع على أساس المواصالمؤسسات الحكومّية ومؤّمني الخدمات. وسيتّم إدراج آلّيات أخرى ُمكّيفة إللتزام المواطن في المشار 
توَيْين ستؤّثر المشاركة الفاعلة على المسكما ومسألة التنمية أو االصالح التي يجب معالجتها والسياق المحلي. الخاصة للقطاع، 

ا بالنسبة متأمين البُنى التحتّية والخدمات األساسّية المحلّية، ال سيّ بالمحلي والوطني من خالل آلّيات إلتزام المواطن بشكل ايجابي 
إلى المجموعات المحرومة من حقوقها (بما في ذلك الالجئين). ستعتمد نهوج التزام المواطن على العملّيات التشاركّية الرسمّية 

في إطار البنك  رائدٍ  ُمدَرج كمشروعٍ  ع زيادة إمدادات المياه الجاريرو وغير الرسمّية القائمة، مع أخذ تنّوع لبنان بعين االعتبار. مش
 مشروعلادولي إلشراك المواطن، كما هي الحال بالنسبة إلى المشروع الذي يدعم البرنامج الوطني الستهداف الفقر. يستخدم ال

الرعاية الصحّية األولّية إلتزام المواطن من أجل خلق تدّفق في االتجاَهْين للمعلومات حيث سيتّم تأمين المعلومات  عادةإل الطارئ
إلى مستفيدين ُمحتملين، كما سيتّم جمع المعلومات من المستفيدين حول أوجه استخدام  المتوّفرة جديدةبشأن الخدمات الصحّية ال

وفي  تحسين نوعّية تأمين الخدمات. ُبغيةونوعّيتها. وسُتستخَدم هذه المعلومات من أجل إدخال التعديالت الالزمة  هذه الخدمات
تحديد األنشطة من خالل تمرين شامل إللتزام المواطن وتّم تنظيم استشارات على ، تّم لخدمات البلدّيةل الطارئ مشروعالإطار 

شاملة مع التطّرق إلى الفجوات في الخدمات األكثر إلحاًحا في المناطق  مستوى البلدّيات واتحادات البلدّيات من أجل تأمين منافعَ 
 ْينالجنَسْين في لبنان، بحسب مقاييس فجوة المساواة بين الجنسَ  األكثر تأّثًرا باألزمة السورّية. ونظًرا إلى تدهور المساواة بين

تركيز على إضافّية من أجل ال والمشاركة السياسّية المتدنية للمرأة على المستوى الوطني وعلى مستوى المجتَمع، ستُبَذل جهودٌ 
 دمج المرأة من خالل مقاربات إلتزام المواطن.

: سيتّم رسم خارطة لمنّظمات المجتمع المدني من أجل فهم مواطن في المحفظةالعمل التحليلي لدعم إدراج إلتزام ال .91
دني توطيد الشراكة بين منّظمات المجتمع الم ُبغيةناشطة وذلك  أفضل للقطاعات/المواضيع والمناطق الجغراقّية حيث المنّظمات

ا خاص على لبنان حيث تؤّمن منّظمات المجتمع المدني عددً  ينطبق ذلك بشكلٍ  .تأمين الخدمات على المستوى المحليلوالبلدّيات 
ات. كما لتحسين التنسيق والتكامل مع البلديّ  كبيًرا من الخدمات، وتُنظَّم منّظمات المجتمع المدني وفق خطوط طائفّية، وثمة مجال
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 بشكل دول ومن غير الدول للمشاركة والردّ إلى الفاعلين من ال أن نتائج هذا التحليل سُتغني المقاربة القائمة من أجل وضع برامجَ 
َجماعي على طلبات المواطنين وُتساهم في تحديد الحاجات من حيث بناء القدرات. إلى ذلك، سُيحّدد العمل الُمقبل حول النوع 

ن الجهود م االجتماعي التحديات والفرص لدمج النوع االجتماعي. كما سيدعم التحليل والتوصيات التشغيلّية التحّول نحو مزيدٍ 
الَجماعّية للتطّرق إلى التحديات في حاالت السّكان المهّجرين وزيادة قدرة المجتمعات على إدارة تدّفق المهّجرين إلى البلد. وفي 

طين بشكل خاص ناش واإلى أن يكون خاص على النساء والشباب بما أّنهم يميلون سيتّم التركيز بشكلٍ  إطار هذا النهج التشاركي،
رسميًّا في  نيُمدرج يكونونلى الحاالت الطارئة، أو االرتفاع المفاجئ لتدّفق الالجئين أو الكوارث الطبيعّية، إّنما نادًرا ما ردًّا ع

 بناء مقاومة المجتمعات.لالخّط األمامي 
  

: برنامج البنك الدولي الداللي2الجدول 
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  2022-2017للفترة المالّية  ّيةاالستراتيجج. تنفيذ إطار الشراكة 

  المغّلف المالي

مليار د.أ. للعاَمْين إلى األعوام  1.1يتوقَّع أن يرتفع طلب البلد على تمويل مجموعة البنك الدولي والمنح ذات الصلة ليبلغ  .92
مليون د.أ. على شكل تمويل المؤسسة الدولّية للتنمية (من  100يشمل ذلك الثالثة األولى إلطار الشراكة االستراتيجّية. 

مليون د.أ. على شكل تمويل منح (من الصندوق االئتماني لألزمة  135مخّصصات استثنائّية للمؤسسة الدولّية للتنمية) و

IBRD IBRD
Lebanon Water Supply Augmentation Project  474.0 Second Education Development Project 40.0
Greater Beirut Water Supply  200.0 Supporting Innovation in SMEs Project 30.0
Cultural Heritage and Urban Development Project  59.0 Lebanon Fiscal Management Reform 2 5.2
Environmental Pollution Abatement Project  15.0 Total 75.2

Total 748.0

GEF  Lebanon Trust Fund
PCB Management in the Power Sector Project  2.5 Emergency National Poverty Targeting Project 8.2

Total 2.5 Second Emergency Social Protection Implementation Support Project 6.0
Total 14.2

IDF
Improve Capacity for Environment Compliance  0.3

Total 0.3

Lebanon Syrian Crisis Trust Fund (MDTF) Lebanon Syrian Crisis Trust Fund (MDTF)
Municipal Services Emergency Project  10.0 Emergency Education System Stabilization Project 32.0

Total 10.0 Emergency Primary Healthcare Restoration Project 15.0
National Poverty Targeting Program - Additional Financing 10.0

Total 57.0

SPBF
The National Volunteer Service Program 2.0

Total 2.0

Diagnostic & Technical Assistance  Diagnostic & Technical Assistance
Hydropower Development in Lebanon  Bi-annual production of Lebanon Economic Monitoring
Lebanon Comprehensive Urban Resilience Project  Lebanon Parliament Financial Oversight
Syrian Refugee Crisis Impact (3-Country Survey) Lebanon MSME Technical Assistance Facility
Mobile Internet Ecosystem Program Lebanon Youth - NVSP Strengthening & Sustainability

Promoting Capacity Building & Knowledge Sharing to Improve Youth Employability
Lebanon FSAP Update
Lebanon Capital Markets Regulation & Development
Education Public Expenditure Review
Lebanon Jobs Program
Lebanon Development of National Payment Systems Strategy
Gender Note and Portfolio Review
Public Pension Schemes for Lebanon
Education Research for Results
Poverty Measurement, Monitoring and Capacity Building
Priviledge- and Capture-Resistant Job Creation Policies 
Subsidized Temporary Employment Program

Total Ongoing 760.8 Total Ongoing 148.4

IBRD IBRD
Lake Qaraoun Pollution Prevention (FY17)  55.0 Land Administration System Modernization (FY18) 50.0
Greater Beirut Urban Transport (FY18/19)  200.0 Infrastructure Investment for Sustainable Jobs (FY18/19)* 120.0
Rural Roads and Employment Program (FY17/18)* 200.0 Scale up of Emergency Primary Healthcare Restoration Project  (FY18/19)* 60.0

Municipal Service Delivery, Local Economic Development, and Social 
Cohesion (FY17/18)*  150.0 Total 230.0

Total 605.0

IDA and Donor Grant
Reaching All Children with Education in Lebanon Support P4R (FY17) 235.0
Subsidized Temporary Employment Program (FY18/19) 20.0
Additional Financing to National Poverty Targeting Program (FY17/18) 60.0

Total 315.0

SPF Funded
Leveraging Innovation in Financial Service Provision to Manage Crisis in Lebanon (FY17) 3.2

Total 3.2

Diagnostic & Technical Assistance  Diagnostic & Technical Assistance
Support to Energy Reforms  FSAP Follow-up
El Nino and Climate Change Resilience in Agriculture  Deep Dive on Capture-Free Policies

Supreme Audit Institution/Parliament Oversight Engagement
Lebanon PPP Diagnostic and SEZ Advisory TA 
Gender Diagnostic
Capacity Building of Statisics Department in the Ministry of Public Health

Total Planned 605.0 Total Planned 548.2
GRAND TOTAL Ongoing and Planned 1,365.8

  
GRAND TOTAL Ongoing and Planned 696.60

  
Notes:  Amounts in USD millions. 

           *  Candidate for MENA Concessional Financing Facility 

I. Expand Access to and Quality of Service Delivery  II.  Expand Economic Opportunities and Increase Human Capital

ONGOING ENGAGEMENT

FY17-19 PROGRAM
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خالل البرنامج ُمقابل النتائج لدعم من  توفير التعليم إلى األطفال جميعهمالسورّية في لبنان والصندوق االئتماني لمبادرة 
التعليم. ستعتمد أحجام اإلقراض الفعلّية للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير على طلب البلد، وأداء المحفظة العامة في خالل فترة 

لبنك الدولي لإلنشاء لإطار الشراكة االستراتيجّية، باإلضافة إلى التطّورات االقتصادّية العالمّية التي تؤّثر على القدرة المالّية 
 على طلب الحكومة، يتوقَّع إطار الشراكة االستراتيجّية برنامج بناءً والتعمير والطلب من مقترضي البنك الدولي اآلخرين. 

ي فتمويل مشاريع استثمارّية  على شكل 35مليون د.أ. 840 – 650للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير بقيمة  اإقراض استدالليًّ 
تمويل . تجدر اإلشارة إلى أّنه سيتّم البحث عن الاالستراتيجّيةخالل العاَمْين إلى األعوام الثالثة األولى لفترة إطار الشراكة 

إنطالًقا من آلّية التمويل الُميسَّر لمنطقة المينا للجزء األكبر لهذه العملّيات بما أّنها ُتساهم في الحّد من الضغوط المفروضة 
نظًرا و ). 2ل لسّكان المحلّيين والالجئين (راجع الجدو ل لبلد بسبب تدّفق الالجئين السورّيين إليه وخلق فرص العملعلى ُنظم ا

 تراوحتإلى تراجع استعداد القطاع الخاص للُمجازفة بسبب التحديات االقليمّية التي يرافقها ارتفاع معّدل الفائدة، ُيتوقَّع أن 
ة للتمويل الطويل األمد تجاه الجهات الراعية اللبنانّية في السنوات األولى إلطار الشراكة التزامات مؤسسة التمويل الدوليّ 

مليون د.أ. في السنة، مع افتراض غياب أي تدهور ملحوظ للبيئة التشغيلّية  30و 25 ناالستراتيجّية (بما في ذلك التعبئة) بي
ا أكثر ص أن يكونو بشكل يسمح لمستثمري القطاع الخا للقطاع الخاص. لكن، في حال تحّسن الوضع المحلي واإلقليمي

، وبشكل خاص، في حال إعادة فتح األسواق، على غرار العراق وسوريا، ُيتوقَّع أن تتراوح استثمارات مؤسسة التمويل فاعلّيةً 
جب أن يستمّر برنامج مليون د.أ. في السنة. في موازاة ذلك، ي 50 – 40الدولّية في لبنان والجهات الراعية اللبنانّية بين 

 مليون د.أ. بشكل إجمالي في السنة. 110 – 100تمويل التجارة لمؤسسة التمويل الدولّية ضمن هامش 
 ُنظم الحكومة والتوريد واإلدارة المالّية

اب الكامنة وراء األسبومن بين ُيعتبر التقييم العام ألداء اإلدارة المالّية للمحفظة القائمة التي يدعمها البنك الدولي ُمرضًيا.  .93
لسليمة. كما أّن المشاريع، وتقارير التدقيق بالنسبة إلى تنفيذ ا ، والضوابط المالئمةفي الوقت الُمحّدد الموثوق ذلك، اإلبالغ

 شاريعَ ي تنفيذ مفالالزمة معّدل امتثال التدقيق في المحفظة مرٍض. بينما أن وزارة المالّية والنظراء اآلخرين قد اكتسبوا الدراية 
في هذا  ،يمّولها البنك الدولي، يبقى سّد الفجوات في مجال التوظيف وتعبئة الموارد البشرّية من مخاطر التنفيذ األساسّية. لذا

السياق، ستواصل مجموعة البنك الدولي تعزيز كفاءة ُنظم اإلدارة المالّية في القطاع العام وفي المشاريع، مع المضي قدًما 
نظر . إلى ذلك، سيّتم الماني اإلجمالي على مستوى المحفظةة جّيدة ومستويات أعلى من االمتثال االئتنحو ممارسات دوليّ 

ة من أجل األخذ بعين االعتبار قدرة األقسام المعنّية االستيعابيّ  ما لألنشطة عند مرحلة التصميم لمشروع الئمٍ مُ  في تسلسلٍ 
 والتوظيفّية.

ي القطاع على حّد سواء غائبة ف ةفوظائف التدقيق الداخلي والرقابة الداخليّ . ة ضعيفةً لكن، تبقى آلّيات الضمان والُمساءل .94
العام، مّما يزيد من خطر سوء استخدام األموال العامة ويؤّدي إلى إضعاف الشفافّية والمساءلة في تنفيذ الميزانّية. كما ُيعاني 

يفته لموارد وظك لُيضعف االستعراض الالحق الُمستهلِ . كما التدقيق الخارجي من قبل ديوان المحاسبة من القدرات الضعيفة
 اصاتهيوان المحاسبة ومراجعة اختصاألساسّية كمؤسسة تدقيق ُعليا. وفي المستقبل، ستُبَذل جهود حرًصا على تمكين د

                                                            
 من العوامل، منها توّفر التمويل من آلّية التمويل الُميسَّر لمنطقة المينا. ستعتمد القيمة الدقيقة لتمويل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير على عددٍ  35
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إلى ذلك، سيرّكز  .INTOSAIلتشمل وظيفة تدقيق خارجي وفق معايير المنظمة الدولّية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات 
 .هاتدقيق الداخلي للقطاع العام والمشاركة في تحديثالبنك الدولي على دعم تأسيس وظيفة ال

، بما في ذلك لصنع قرارات التوريد، غالبّية والمساءلة ُينّفذ مجلس اإلنماء واإلعمار الذي لديه نظام ُمحّدد للمحاسبة  .95
ت استشارّية وشركا طويلة. في مجلس اإلنماء واإلعمار موّظفو توريد ذو خبرة المشاريع التي يموّلها البنك الدولي في لبنان

رار غياب آلّية لكن، ال تزال المشاريع تواجه مشاكل توريد، على غ ومستشارون أفراد من أجل تعزيز قدرته حيث الحاجة.
ووجود اختالالت في إدارة العقود. تُبَذل الجهود من أجل إضفاء الطابع المهني على وظيفة التوريد في  موثوقةتقديم شكاوى 
، دعًما للتشريعات القائمة (لمكافحة الفساد، والتوريد العام، وقوانين عّدة ُتعنى باستعراض األدوار والصالحّيات القطاع العام

 لهيئات المراقبة) وتبسيط اإلجراءات، بما في ذلك من خالل الحكومة االلكترونّية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 تنفيذ البرامج

 على أربعة مبادئ إلتزام: االنتقائّية، والمرونة، والتنفيذ، والشراكات.  االستراتيجّيةيعتمد إطار الشراكة  .96
ُيعتَبر إطار الشراكة االستراتيجّية انتقائيًّا من خالل التركيز استراتيجيًّا على عملّيات أقّل وعلى برنامج تحاليل االنتقائّية.  .97

اضي، الحاجة إلى استخدام عمل استشاري وتحليلي لإلبقاء على حوار وخدمات استشارّية أكثر استهداًفا. ومن بين دروس الم
السياسات في المجاالت ذات األولوّية، حتى إذا افتقرت الحكومة إلى النّية أو القدرة على المشاركة في هذا الوقت. تتطّور 

ة فة وصياغة التوصيات الواضحاإلرادة السياسّية، ويظهر األبطال، وتتطّور القدرة مع الوقت. ومن شأن التحّلي بالمعر 
ج في االصالحات والمساهمة في تحقيق نتائ رائدٍ  لمجموعة البنك الدولي بلعب دورٍ  حلعرضها عندما يحين الوقت أن يسم

 على األرض. يتّم اّتباع هذا النهج في قطاع الطاقة مع حوار السياسات الجاري الذي سيستمّر في إثراء النقاش حول أفضل
وتطوير الفرص للتأثير على برنامج إصالح لقطاع الكهرباء الذي ُيمكن للبنك الدولي ومؤسسة وتحفيزه ح خيارات اإلصال

. ومن بين الدروس المهّمة األخرى، المحافظة على حجم محفظة قابل لإلدارة من هالتمويل الدولّية وأسرة المانحين أن تدعم
درات عالية وبملكّية قوّية من جانب العمالء. في الواقع، يتّم اعتماد خالل تدّخالت استراتيجّية أوسع في مجاالت تتمّتع بق

هذا النهج في قطاع المياه حيث يدعم البنك الدولي التزاًما برامجيًّا واسع النطاق ُيغّطي تخزين المياه وتوزيعها مع التطّرق 
 صرف الصحي. إلى المسائل المؤسسّية والمساعدة في الحّد من تلّوث المياه ومعالجة مياه ال

سيحتاج برنامج البنك الدولي إلى المرونة للتكّيف مع التغييرات المفاجئة في بيئة عمل غير ثابتة ومتطايرة إلى حّد  المرونة. .98
بعيد. وكما أظهر التحليل السريع لألثر االقتصادي واالجتماعي لألزمة في سوريا، وتأسيس الصندوق االئتماني لألزمة 

ي تّم إعدادها ضمن إجراءات الحاالت الطارئة، سيواصل البنك الدولي إعطاء السورّية في لبنان، والمشاريع المقابلة الت
األولوّية إلى التأمين السريع والفاعل للمساعدة رًدا على الظروف المتغّيرة في البلد. كما سُتحافظ مؤسسة التمويل الدولّية على 

زالة نك الدولي في دعم االصالحات البنيوّية وإ استراتيجّية مرنة لجذب المستثمرين الخاصين إلى القطاعات حيث ساعد الب
 على التنمية. املحوظً  هاأثرُ  يكونالقيود التنظيمّية، وحيث ُيمكن تحديد استثمارات قابلة لالستدامة ماليًّا 

لحكومة ن جانب ام صارًماستتطّلب مشاركة مجموعة البنك الدولي في خالل فترة إطار الشراكة االستراتيجّية إلتزاًما  التنفيذ. .99
ودعًما قويًّا للتنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي، باإلضافة إلى زيادة االستثمار من قبل المستثمرين المحلّيين واألجانب 
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، بدًءا من رةً كبي ا. في الواقع، واجه برنامج البنك الدولي تحدياٍت متينً حرًصا على أن يبقى خط مؤسسة التمويل الدولّية 
ن حيث الفاعلّية التي أّثرت على المشاريع االستثمارّية التي يمّولها البنك الدولي. فقد أّثرت التأخيرات من التأخيرات البارزة م

لى أداء الموّظفين، والجمود السياسي ع لتبديلة معّقدة، ووتيرة عالي ات حمائّية وتصاميمَ يث الفاعلّية، إلى جانب ترتيبح
ذ البنك الدولي ممارسة استعراضات المحفظة السنوّية، مع تقييم عراقيل التنفيالمحفظة اإلجمالي. وفي المستقبل، سيستأنف 

عيف، أكبر بالنسبة إلى العملّيات ذات األداء الض وتسويتها مع النظراء الحكومّيين، كل قطاع على حدة، وُيشّجع على تفاعلٍ 
مؤسسة  عراض المتوسط الفترة فحسب. ستواصلبما في ذلك إعادة الهيكلة في أي مرحلة في خالل التنفيذ، ال في خالل االست

طّرق إليها. بكر ألي مسألة والتالتمويل الدولّية في الرصد عن كثب للمحفظة االستشارّية واالستثمارّية من أجل التحديد المُ 
ع وكالة م المخّططات بالنسبة إلى اإللتزامات الجديدة، ستستخدم مجموعة البنك الدولي تصميًما أبسط للمشاريع وتتفادى

تضاء، سيقّيم استعراض األداء والتعّلم التقّدم في تنفيذ البرنامج، وعند االقو تنفيذّية متعّددة من أجل الحّد من طلبات التنسيق. 
 من أجل إدراج التحويالت على أساس األداء الفعلي، والتقّدم في االستراتيجّيةُيعيد تنظيم الفترة المتبقية إلطار الشراكة 

) أداة إدارة في خالل 1والتطّورات الناشئة في البلد. سُيشّكل إطار النتائح إلطار الشراكة االستراتيجّية (الملحق ات، حاإلصال
التنفيذ وسيتّم رصد التقّدم في المراحل األساسّية إلطار الشراكة االستراتيجّية سنويًّا مع العميل. ومن أجل تقليص التأخيرات 

بل ق لوزراء، أطلق البنك الدولي عملّية "موافقة ُمسبقة" على المشاريع من قبل مجلس الوزراءفي عملّيات الموافقة في مجلس ا
ولي على تأخيرات التنفيذ، ال يوافق البنك الداستمرار إلى مجلس المدراء التنفيذّيين للبنك الدولي. ومن أجل تفادي  رفعها

لخطوة ال الضرورّية كّلها اتخذتها الحكومة وتبقى مصادقة البرلمان حيث األفعافي الحاالت  إال تمديد المهل الزمنّية للفاعلّية
ما ُيمكن االعتماد على الحكومة من أجل تسريع عملّية الموافقة، ب بينما المتبقية الوحيدة. يأخذ هذا النهج بعين االعتبار أّنه

 بطيًئالمان عندما يكون البر ال سّيما ، ودةً محد تبقى قدرتها على التأثير على أفعال البرلمانفي ذلك موافقة مجلس الوزراء، 
السياسّية. إلى ذلك، ستُبَذل جهود خاصة من أجل دعوة البرلمان إلى االلتئام للنظر في المشاريع التنموّية  ختالفاتبسبب اال

 التي تمّولها آلية التمويل الُميسَّر لمنطقة المينا والمصادقة عليها.
لعمل بشكل وثيق أكثر مع السلطة التشريعّية والشركاء التنموّيين اآلخرين. وُيعتبر ستسعى مجموعة البنك الدولي إلى ا .100

غياب الحوار الفاعل بين السلطَتْين التشريعّية والتنفيذّية في لبنان حول مخّططات قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 
بدأت  التشريعّية (مع متوّسط تأخير مّدته عامان). وقدوأهدافها عنصًرا أساسيًّا يوّلد التأخيرات في الحصول على الموافقات 

ين المعلومات وذلك من أجل تأم تتطّلع إلى مواصلته في المستقبل، مع البرلمانّيين اقائمً  اُمنّظمً  اولي حوارً دمجموعة البنك ال
  لها. ةاصخ أهمّيةذات أخرى  الضرورّية حول العملّيات التي تمّولها مجموعة البنك الدولي وٕاجراءاتها، باإلضافة إلى مسائلَ 

مساعدة منّسقة  تيجّيةيعمل البنك الدولي بشكل وثيق مع شركائه الدولّيين واالقليمّيين من أجل وضع استرا. الشراكات .101
ًدا للبنان، ال سّيما في ما يخّص األزمة في سوريا، من خالل تقييم األثر االجتماعي والبيئي، وخارطة الطريق، روسة جيّ ومد

وتأسيس الصندوق االئتماني لألزمة السورّية في لبنان، ومؤّخًرا، تأسيس آلّية تمويل ُميّسر لمنطقة المينا. وقد تكّلل تنسيق 
ت المانحة حول برامَج ُمحّددة مع تمويل مواٍز في بعض الحاالت (على غرار المشروع مجموعة البنك الدولي مع الجها

الجاري لزيادة إمدادات المياه، الذي يتّم تمويله في موازاة ذلك من قبل البنك اإلسالمي للتنمية واستثمارات مؤسسة التمويل 
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ارها . كما ستواصل مجموعة البنك الدولي توسيع نطاق حو جاحبالن )ووكالة التنمية الفرنسّيةالدولّية من قبل الحكومة الكندّية 
 مع شركاء تنموّيين آخرين، ال سيما في سياق التطّرق إلى أزمة الالجئين السورّيين. 

جهًدا في تحّمل ملكّية وطنّية أكبر لعملّية تنسيق الجهات المانحة وذلك من أجل زيادة فاعلّية المساعدة  تبذل الحكومة .102
دعًما لألولوّيات الوطنّية. في هذا السياق، تجتمع مجموعات العمل في قطاعات التعليم، والصّحة، والبلدّيات، المؤّلفة من 

من الوزارات السيادّية ومن رئاسة مجلس الوزراء بشكل منتَظم من أجل تحديد ن ية، والمسؤولدشركاء تنموّيين، واألمم المتح
أوجه التكامل، وتعزيز التجانس في المساعدة التنموّية، وتفادي االزدواجّية في األهداف. إلى ذلك، سُينّسق الشركاء التنموّيون 

أجل تحسين  أكبر من لكن، ُيمكن بذل جهودٍ تبادل أقوى للمعلومات وتحقيق أفضل النتائج. و  عيجبشكل ثنائي من أجل تش
اإلشارة إليه في استشارات إطار الشراكة االستراتيجّية مع الشركاء التنموّيين. ولهذه  تالتنسيق بين الجهات المانحة، كما تمّ 

، وذلك العامة ل الطاقة وٕادارة المالّيةثحول مجاالت سياسات مهّمة، م الغاية، سينظر البنك الدولي في احتمال وضع برامجَ 
 من أجل ضمان التماسك في ما بين الشركاء وتبسيط الحوار مع الحكومة حول مجاالت اإلصالح األساسّية.

 كل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولّية، والوكالة الدولّية لضمان االستثمار ُيعتبر دعم .103
حّد بعيد وسّباًقا، كما سيتّم تحديد فرص اإللتزام المشترك مع مؤسسة التمويل  ضمن إطار الشراكة االستراتيجّية مكّمًال إلى

الدولّية والوكالة الدولّية لضمان االستثمار في قلب دعم مجموعة البنك الدولي لخلق فرص العمل واستثمارات القطاع 
في ما بينها  نظر في سبل تحقيق التجانسوفي خالل فترة الشراكة االستراتيجّية، ستواصل المؤسسات الثالث كّلها الالخاص. 

بشكل أكبر. في الوقت الحالي، ثمة تعاون وثيق بين البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولّية في مجاالت 
ذات  ةمعرفة مؤسسة التمويل الدولّية للقطاع الخاص، إلى جانب الممارسات العالميّ  وبيئة األعمال. كما سيتّم زيادة الطاقة

ة تحسين المناخ االستثماري. كما سيلعب البنك الدولي ومؤسس ُبغيةالصلة، من أجل تعزيز فاعلّية دعم مجموعة البنك الدولي 
يمي الّية مع توطيد الهيكلّية المالّية واإلطار اإلشرافي والتنظمًرا مكّملًة في تعزيز النفاذ إلى الخدمات الاالتمويل الدولّية أدو 

ي. وبحسب فرص السوق، ستكّمل الوكالة الدولّية لضمان االستثمار ومؤّسسة التمويل الدولّية برنامج البنك للقطاع المال
شاركة لدعم م الدولي من خالل ضمانات واستثمارات ُمحّددة. وستكون ضمانات الوكالة الدولّية لضمان االستثمار متوّفرةً 

مان ضمانات البنك القائمة وأدواته. وستعمل الوكالة الدولّية لضّما ُيكّمل القطاع الخاص األجنبي في مشاريع البنى التحتّية، م
االستثمار يدًّا بيد مع مؤسسة التمويل الدولّية من أجل دعم االسثمارات األهلة عبر الحدود إلى لبنان، بما في ذلك تلك 

اقتصادّية خاصة وفي مؤّسسات صغيرة ومتوّسطة الحجم. إلى ذلك، ستجعل الوكالة الدولّية لضمان  الواقعة في مناطقَ 
االستثمار ضماناتها متوّفرة لدعم الشركات الخاصة في لبنان التي تسعى إلى توسيع نطاق استثماراتها ما وراء البحار في 

 اقتصادّيات نامية أخرى.
  

IV .إدارة المخاطر 
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ة االستراتيجّية هذا لمخاطر اقتصادّية، وأمنّية، وسياسّية مختلفة، كلتي يستهدفها إطار الشراتخضع المحصالت ا .104
ي" مع تحديد "أساس هسيتّم تصنيف الخطر العام على أنّ باإلضافة إلى مخاطر مرتبطة بالقدرة المؤسسّية وتنفيذ البرامج. 

 فئات المخاطر األعلى الواردة أدناه.
على األمد القصير، تشّكل البيئة السياسّية الهّشة في لبنان والبيئة األمنّية  ومخاطر الحوكمة.المخاطر السياسّية  .105

االقليمّية والوطنّية المتوّترة أبرز المخاطر إلنجاز أهداف إطار الشراكة االستراتيجّية. في الواقع، ُيعاني لبنان نظاًما سياسيًّا 
فراًغا رئاسيًّا) يمنعه بشّدة من تسوية النزاع وممارسة سلطته السيادّية، وذلك بسبب عوامل داخلّية  هشًّا ومشلوًال (بما في ذلك

النزاعات و قرار انعدام االست االنصهار" للديناميكّية الداخلّية والخارجّية في لبنان هشاشة البلد في وجه"وخارجّية. وقد أدام هذا 
المعنّية في  وتتشاطر الجهات ةتيجّية إلى حّد كبير جدًّا مع أولوّيات الحكومة الحاليّ االقليمّية. يتماشى إطار الشراكة االسترا

الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني إلى حد كبير التحليل األساسي الوارد في التشخيص المنهجي للبلد. لكن، تجدر 
ل ُينتَخب رئيس بعد وفي حال انتخاب رئيس، قد تتبدّ  التركيبة المؤسسّية الحالّية غير مكتملة بعد إذ لم اإلشارة إلى أن

 االستراتيجّيةة كاستراتيجّية الحكومة في بعض المجاالت. بينما قد يكون لهذا التغيير وقع إيجابي على تنفيذ إطار الشرا
في جوهر  ردوث تغييا حالسلطة التنفيذّية)، من الممكن أيضً  ة السياسّية التي قد ُترافق بروز(بسبب التوجيه اإلضافي واإلراد

الهّش وعدم  السياسي . يؤّدي هذا السياقاالستراتيجّيةالسياسة، مّما يستدعي إعادة النظر في عناصر برنامج إطار الشراكة 
تها أعاله، مناقش تسخ إلى تصنيف عالي المخاطر بشأن الُبعد السياسي. في ما يخّص مخاطر الحوكمة، كما جر اليقين الرا

التي تُثبط الشفافّية، والُمساءلة، والمساواة في تأمين الخدمات الحكومّية والفرص في  دًدا من مواطن الضعفُيعاني لبنان ع
ياسي جزئيًّا الخطر الس صيتقلّ و القطاع الخاص. وبالتالي، ُيعتَبر خطر تحقيق أهداف إطار الشراكة االستراتيجّية عالًيا. 

تته تمّكن البنك الدولي من التكّيف مع أولوّيات البلد وظروفه المتغّيرة. كما أثببفضل نهٍج مرٍن الستراتيجّية االلتزام التي 
 ضعو السنوات األخيرة، ال سّيما رًدا على وقع األزمة السورّية على لبنان، ُيمكن للبنك الدولي أن يتكّيف بشكل سريع مع ال

تضافر و  الحاالت الطارئة من خالل العمل التحليليالتنموي المتغّير، مع استحداث الطرق من أجل التطّرق إلى الحاجات في 
والتمويل. وفي ما يخّص الحوكمة، يتطّرق إطار الشراكة االستراتيجّية إلى هذا الخطر من خالل معالجة الحوكمة على  القوى

لحكومّية، اأّنه موضوع متقاطع يتغلغل في البرنامج برّمته. إلى ذلك، يجب إيالء أهمّية خاصة من أجل تعزيز المؤسسات 
بما في ذلك تلك التي تؤّثر مباشرًة على القطاع الخاص وتزيد من توّفر البيانات. كما ُيتوقَّع أن تأتي الجهود لزيادة إشراك 

مباشرة من خالل الحكومة، مّما يؤّدي إلى زيادة في  المواطن في المشاريع التي تموّلها مجموعة البنك الدولي بانعكاساٍت 
لضغط اءلة في تأمين الخدمات العامة مع الوقت. وستواصل مخاطر الحوكمة والمخاطر السياسّية الُعليا في الشفافّية والمسا

القطاع الخاص إلى االستثمار. ينطبق ذلك بشكل خاص على تنفيذ اإلصالحات في  على االقتصاد والتخفيف من انجذاب
مال، إلخ.)، عبين القطاَعْين الخاص والعام، وتبسيط إجراءات األاألوجه األساسّية للمناخ االستثماري (مثًال، إطار الشراكة 

طة زيادة األنشبا الستثمارات القطاع الخاص ويسمح للمؤسسات على غرار مؤسسة التمويل الدولّية مّما قد ُيعطي زخمً 
 االستشارّية واالستثمارّية.
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بيرة. في ك الماكروّية الملحوظة لبنان إلى مخاطرَ  ض االختالالت االقتصادّيةسُتعرِّ  المخاطر االقتصادّية الماكروّية. .106
رفي يتحّلى مص منطقة عرضة النعدام االستقرار والهشاشة العالية، من شأن صدمة قوّية بما يكفي أن ُتحبط الثقة في قطاعٍ 

ان المدفوعات. في ميز بالقّوة بالرغم من ذلك وبالمرونة حتى اليوم، ما يعكس اّتجاه تدفقات العمالت األجنبّية وُيسّبب أزمًة 
ى في غياب هذه الصدمات الكبيرة، يعتمد االقتصاد بشكل بنيوّي وكبير على التدفقات الرأسمالّية الداخلة إلى البلد من حتّ 

، وللعام الرابع على التوالي، أّدى تدهور التدفقات الرأسمالّية 2015أجل تمويل عجز الحسابات الجارية. لكن، في العام 
بالنسبة إلى صافي األصول األجنبّية. ونظًرا إلى حاجة لبنان إلى التمويل، ُيشّكل تباطؤ تراجع موقف لبنان الداخلة إلى 

 قلق. باإلضافة إلى ذلك، ُيمكن للنفقات الجارية األعلى، التي تزداد بسبب التكاليف المرتبطة التدّفقات الداخلة المستمر مصدرَ 
 أبطأ، أن تزيد من العجز المالي، مّما يزيد من حاجات الحكومة ادات أدنى بسبب نموٍّ بالالجئين السورّيين والتي تقابلها اير 

ياب التنظيم غالتمويلّية والدين العام. وبشكل عام أكثر، تفتقر السياسة المالّية إلى الشفافّية واإلشراف والمساءلة، في موازاة 
 الخزينة وٕاجراءات خاصة مع أسس قانونّية تدعو من ل تسليفاتلموازنة. وقد تّم اإلنفاق بشكل عام من خالاعملّية إعداد في 

يل على سوق الصرف ويوّلد ظروف تمو  عاليةٍ  ن الهشاشة هذه أن ُتحبط الثقة، مّما يؤّدي إلى ضغوطٍ واطِ للشّك. ُيمكن لمَ 
لبنان  قيُيب، قد في الواليات المتحدة إلحتياطي الفدراليا محافظي خارجي وظروًفا مالّية أصعب. مع تقّلص آفاق مجلس

لى اإلقراض عمّما من شأنه أن يؤّثر سلًبا في الليرة اللبنانّية في لبنان، على االيداعات في الدوالر األميركي و  على هامشٍ 
لدين ا إلى القطاع الخاص وعلى برنامج مؤسسة التمويل الدولّية (ال سيما استثمارات القطاع المالي فيه) ويرفع من خدمة

الكبيرة للبنان نظًرا إلى إجمالي الحاجات التمويلّية الكبير للبلد. من جهة أخرى، ومن أجل تحقيق أهداف إطار الشراكة 
أفضل للخدمات العامة وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص، ال بّد من استثمارات  ااالستراتيجّية للبلد التي تتطّلب تأمينً 

مكن مالي كاٍف لالستثمارات العامة التي ال يُ  ثقة في االقتصاد اللبناني، باإلضافة إلى فضاءٍ مستدامة للقطاع الخاص وال
. من خاطَر كبيرة ُتعيق إنجاز هذه األهدافمماكروي القتصادي االوضع ال اع الخاص تمويلها. وبالتالي، ُيسبب ضعفللقط

ن أجل التخفيف من هذه المخاطر. على سبيل المثال، متعّدد المحاور م جهة أخرى، يسعى البنك الدولي إلى اعتماد نهجٍ 
يتّم تأمين المساعدة الفنّية إلى وحدة إدارة الدين في وزارة المالّية. إلى ذلك، ُيعتَبر البنك الدولي ناشًطا في تأمين المشورة في 

ة واسعة من الجهات مجال السياسات إلى صانعي السياسات من خالل تحليل مؤاٍت ويستمّر في العمل إلى جانب مجموع
ن اطِ و المعنّية من خالل منتجات التحاليل والخدمات االستشارّية المتكّررة وعند الطلب. في هذا السياق، يتّم التركيز على مَ 
ل صالضعف االقتصادّية الماكروّية وعلى القيود التنموّية المفروضة على لبنان من أجل زيادة الوعي واقتراح الحلول. ستوا

عند لمخاطر لراء تقييمات حذرة جها ومحفظتها في لبنان عن كثب مع إعمل ويل الدولّية، من جهتها، مراقبة خطّ مؤسسة التم
 الضرورة حول األثر المحتَمل على برامجها في حال تدهور الظروف االقتصادّية الماكروّية وتراجع القطاع المالي.
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  متوسط  الجهات المعنّية .8
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 مرتبطة بالتصميم الفني لعدد من العملّيات األساسّية أن تؤّثر بشكل سلبي على ُيمكن لعواملَ  التصميم الفني للبرنامج. .107

في المئة من  72في المئة من المحفظة الحالّية من المشاريع االستثمارّية (و 62لـتحقيق نتائج إطار الشراكة االستراتيجّية. 
أو مرتفع لخطر التصميم الفني، وُيعزى ذلك إلى عدد من العوامل، منها: تعقيد التصميم (في حال  كبيرااللتزامات) تصنيف 

ن مشاريع هي األولى من نوعها تُنفَّذ في لبنامشروعي مياه ينطويان على تصميم هندسي ُمعقَّد)؛ إلى أّن عدًدا من هذه ال
ال المشروع حللبنك الدولي (دعم االبتكار في المؤسسات الُصغرى والصغيرة والمتوّسطة)؛ وفي  جديدةً  والمنطقة وُتجّسد مقاربةً 

ذائي) في المستقبل. الغ نأحد منافعه (بطاقة التمويبالمشروع  أتيَ مستمّر للتمويل لي ي لمكافحة الفقر، الحاجة إلى تدّفقالوطن
ر التصميم هذه وفي كل حالة، تفوق المخاطَر القدرة ن المشاريع من أجل الحّد من مخاطتّم إدراج عّدة إجراءات في كل م

 الحّد من الفقر.و على تأمين الخدمات، والتوظيف،  كبيرٍ  على إحداث أثرٍ 
ى الجمود السياسي، تفتقر المؤسسات إلى النّية السياسّية وٕال. مع استمرار القدرة المؤسسّية من أجل التنفيذ واالستدامة .108

وٕانفاذها وتطبيق اإلصالحات. كما أن غياب االستمرارّية بسبب التغّيرات الحكومّية  جديدةٍ  وسياساٍت  القدرة على تصميم قوانينَ 
جذب ل اجه الخدمة المدنّية تحدياٍت المتكّررة ُيعيق القدرة المؤسسّية على تنفيذ اإلصالحات وضمان استدامتها. إلى ذلك، تو 

الموّظفين الرفيعي المستوى. في الحاالت حيث تّم تطبيق إصالحات، ُيهّدد غياب القدرات واالستمرارّية استدامتها. إلى ذلك، 
نك الدولي بتقتضي التشكيلة الحكومّية الحالّية االتفاق في ما بين الوزراء األربعة والعشرين، بما في ذلك الموافقة على منح ال

عّدل اإلنفاق مُ . غير أن لبرامج التي يدعمها البنك الدوليوقروضه. صحيح أن عملّية صناعة القرارات البطيئة أعاقت تنفيذ ا
في المئة  3.3رتفع من في لبنان ا ذي ُينّفذه المستفيدونبالنسبة إلى مشاريع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والصندوق االئتماني ال

في المئة. من أجل التطّرق إلى مسائل  13.1، ليبلغ اليوم 2015في المئة في السنة المالّية  7.6إلى  2014المالية  في السنة
للمحفظة مع الحكومة، بهدف تقليص التأخيرات في الكفاءة ومخاطر  منتظمةً  التنفيذ للمحفظة، سُيجري البنك الدولي مراجعاٍت 

إعادة الهيكلة ) iالت على الشكل التالي: (ق وبالتالي ُيحّسن النتائج. ُتعتَبر مبادئ التدخّ المحفظة، مّما يزيد من معّدالت اإلنفا
ال تمديد أو تمديد محدود للمشاريع الشائكة إال في  )iii(و؛ االلغاء الُمسَبق للمشاريع غير الُمجدية )ii(و؛ السريعة، عند الضرورة

جديدة يواَفق عليها في قطاعات مع مشاريع غير ُمجدية؛ وفي حال  عَ ال مشاري )iv(و؛ حال وجود خطة إعادة هيكلة واضحة
التركيز على زيادة القدرة على  )vجديدة؛ و( ملحوظ، سيتّم عكس الدروس المستفادة في تصميم مشاريعَ  تحّسن األداء بشكلٍ 

لبّية سالتنفيذ، بما في ذلك في التوريد، واإلدارة المالّية، والتدابير الحمائّية. وأخيًرا، كان لغياب االستمرارّية في عمل البرلمان آثار 
تائج في المقابل. وتأجيل الن ، مّما يؤّدي إلى تأخير في التنفيذعديدة على برنامج البنك الدولي نظًرا إلى تعليق فاعلّية مشاريعَ 

أهداف إطار  يقتحقتشّكل تعقيدات الهيكلّية المؤسسّية، ال سيما في زمن الفراغ الرئاسي هذا، خطًرا كبيًرا على  وبشكل عام،
 منة مع الجهات المعنيّ  ،. ومن أجل الحّد من هذا الخطر، ُيشارك البنك الدولي، في الخط األمامي وغالًبااالستراتيجّيةالشراكة 
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 ما تُبَذل جهودٌ ك من أجل التوّصل إلى تسوية بالنسبة إلى المشاريع وذلك حرًصا على عملّية موافقة سلسة. ة كّلهاالسياسيّ  األطياف
بنك الدولي أكبر لعمل البنك الدولي. إلى ذلك، ُيعتَبر ال فهمٍ  ُبغية تكوينخاصة من أجل المشاركة بشكل فاعل أكثر مع البرلمانّيين 

ا إلعادة هيكلة المشاريع حسب الضرورة، في حال وجود أي تأخير في الفاعلّية وذلك حرًصا على تحقيق األهداف ذات مستعدًّ 
 األولوّية في الوقت المناسب.

قع في وسط إحدى أكثر المناطق هشاشًة في العالم بشكل مستمّر عرضًة للصدمات السياسّية ُيعتَبر لبنان الذي ي النزاع. .109
 1975ن رة بين العاَميْ أهلّية ُمدمِّ  اعانى هو نفسه عقوًدا من أعمال العنف والنزاعات المتكّررة، بما في ذلك حربً  واألمنّية وقد

لية للتعّرض إلى أعمال العنف والنزاعات بسبب األثر المزدوج لنظام حوكمة ا. ويبقى البلد هشًّا وعرضًة لمخاطر ع1990و
الخارجي، من جهة أخرى. وقد زاد النزاع في سوريا من التوّترات المحلّية، وذلك  طائفي، من جهة، وهشاشته في وجه التأثير

بسبب العبء االجتماعي واالقتصادي الناتج من تدّفق الالجئين إليه من جهة، والتحالفات الطبيعّية مع الفاعلين المتنازعين في 
بموجة العنف  قد يتأّثر بشكل قوي الستراتيجّية في لبنانا سوريا، من جهة أخرى. وغنّي عن القول أن تحقيق نتائج إطار الشراكة

في البلد، بما أّن أوجًها عديدة من البرنامج قد تتوقَّف، كما قد ُتعيق قدرة مجموعة البنك الدولي على العمل إلى جانب الحكومة 
ت كما كانت الحال عليه في الحاال والقطاع الخاص. صحيح أّنه ستُبَذل الجهود كافًة من أجل العمل بأعلى قدٍر من الفاعلّية،

، غير أن تنفيذ البرنامج قد يتأّثر بذلك وقد يتأّخر إنجاز 2014السابقة، مثًال عندما اندلعت أعمال العنف في طرابس في العام 
ّرق إلى طالمحصالت. صحيح أّنه ال ُيمكن الحّد من خطر النزاع، لكن ُيدرك إطار الشراكة االستراتيجّية هذا الخطر بشّدة ويت

أبرز محّركات النزاع، بما في ذلك الضغوط الديمغرافّية المفاجئة، والتنمية غير المتساوية، والشرعّية الضعيفة للدولة. في الواقع، 
يفة من خالل مجالي ضستوقع تدّفق الالجئين السورّيين إلى لبنان على المجتمعات المُ  مباشرةً  االستراتيجّيةيعالج إطار الشراكة 

يز االثَنْين، وذلك من أجل الحّد من التوّترات االجتماعّية. يهدف إطار الشراكة االستراتيجّية إلى الحرص على أن تستفيد الترك
المناطق المحرومة وشرائح السّكان األضعف من زيادة النفاذ إلى الخدمات وبرامج شبكات األمان االجتماعي. وأخيًرا، يعمل إطار 

تعزيز شرعّية الدولة وعالقتها بالمواطنين من خالل طبيعة البرنامج بحّد ذاته الذي ُيعّزز تأمين الخدمات،  الشراكة االستراتيجّية على
 الشفافّية ومساءلة الحكومة.  تمتينويدعم مؤسسات الحكومة، وُيشّجع 
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 االستراتيجّية: إطار نتائج إطار الشراكة 1الملحق 
 

  االستراتيجيةإطار الشراكة أهداف   االستراتيجّيةإطار الشراكة مجاالت تركيز  موضوع متقاطع أهداف مجموعة البنك الدولية
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تها: تعزيز النفاذ إلى الخدمات وتحسين نوعيّ 1مجال التركيز 

 إلطار الشراكة االستراتيجّية: تحسين خدمات إمدادات المياه في بيروت الكبرىأ 1الهدف 
. مّما يعني بدوره أن مصلحة 24/7عادًة متوّفرة ال تكون و قّية وثو إلى المالخدمة تفتقر هذه مياه الشرب، كّلهم تقريًبا من  سّكان بيروت الكبرى يستفيد: بينما منطق التدّخل

دّفق الالجئين على أسس مالّية ضعيفة. وقد زاد ت ، وستبقى مصلحة المياه قائمةً على حّد سواء إصالح نظام الرسوم لتكون أكثر فاعلّية وأكثر استهداًفاالمياه ال ُيمكنها 
ادات المياه لبيروت االستثمار في شبكة إمدمجموعة البنك الدولي دعم ت. ومن أجل رفع هذا التحّدي، سغالبّيتهم األفقر من تدهور الوضع السورّيين إلى لبنان الذين هّم في

  من أجل تعزيز االستدامة المالّية والقدرة التشغيلّية لمصلحة المياه. المياه في المدينة وتؤّمن الدعم الالزم الكبرى وموارد
 برنامج مجموعة البنك الدولي مؤشرات األهداف المكّملة االستراتيجّيةإطار الشراكة مؤّشرات 

مجموع عدد األشخاص الذين انتقلوا  :1المؤشر 
  .24/7إلى خدمة 

يرادي اإلبرنامج تخفيف المياه غير من االنتهاء  :1الحدث 
  .نامج الرائد للرسوم من حيث الحجملالنتقال إلى البر 

  الجاري:

القضاء على الفقر المدقع 
 ودعم االزدھار المشترك

: تعزيز النفاذ إلى 1مجال التركيز 
 الخدمات وتحسين نوعيّتھا

ي
 تعزيز الحوكمة وتجديد العقد االجتماع

أ: تحسين خدمات إمدادات المياه 1الھدف 
 في بيروت الُكبرى

التلوث الناتج من مياه : الحّد من 2الھدف 
الصرف الصحي، والمواد الخطرة، 

 والمواد الصناعيّة

ج: تحسين النفاذ إلى البُنى 1الھدف 
التحتيّة وخدمات النقل العام وتحسين 

وعيّتھان  

د: تحسين قدرة الحكومات 1الھدف 
المركزيّة والمحليّة على تأمين الخدمات 
األساسيّة إلى المجتمعات المستضيفة 
لالجئين السوريّين وتحفيز التنمية 
 االقتصاديّة على المستوى المحلي
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  )2015( 0خط األساس: 
  )2019( 80000الهدف: 

  
  حجم المياه اإلضافي الموزَّع سنويًّا. :2المؤشر 

  )2015/سنة (3مليون م 0خط األساس: 
  )2020/سنة (3م ماليين 10الهدف: 

 
 
 
 

تركيب شبكات توزيع مياه جديدة في منطقة  :2الحدث 
  بيروت الكبرى. –جبل لبنان 

االنتهاء من دراسة الموارد المائّية لجبل لبنان  :3الحدث 
  بيروت. –

توقيع عقد قائم على األداء لتخفيض المياه غير  :4الحدث 
 للتخفيف من التسّرب. 24/7االيرادّية والخدمة 

مشروع زيادة إمدادات المياه (البنك الدولي لإلنشاء -
  )2015في السنة المالّية  ُمعتَمدوالتعمير) (

 (البنك مشروع إمدادات المياه في بيروت الكبرى-
ة في السنة الماليّ  ُمعتَمدوالتعمير) (الدولي لإلنشاء 

2011(  
  

  المقترح:
الخدمة االستشارّية المقترحة للشراكة بين القطاَعْين -

الخاص والعام لمؤسسة التمويل الدولّية واالستثمارات 
  في البنى التحتّية (عند اإلمكان)

  
 

   مياه الصرف الصحي، والمواد الخطرة، والمواد الصناعّيةاالستراتيجّية: الحّد من التلّوث الناتج من إلطار الشراكة  ب1الهدف 
اهم إلى حّد بعيد ائّية ُتسفي أحواض م تصّب مياه الصرف الصحي ،لذلك ، بشكل خاص في محافظة البقاع. ونتيجةً تبقى خدمات الصرف الصحي سيئةً  منطق التدّخل:

الصرف  بمحّطات معالجة مياه سُتحّسن مجموعة البنك الدولي ربط شبكة مياه الصرف الصحي في تدهور نوعّية المياه، ال سّيما على طول ضفاف نهر الليطاني.
يل المصارف تمو الصحي وتشّجع الصناعات على الحّد من تصريف الفضالت السائلة من أجل الحّد من تلّوث البيئة على طول ضفتّي نهار الليطاني. كما سيحّد 

 رد. لبيئة (مثًال الخضراء) من انبعاثات غازات الدفيئة ويحافظ على المواالتجارّية للمشاريع الُمصّممة من أجل تعزيز كفاءة الموارد (الطاقة والمياه) واألبنية الصديقة ل
 برنامج مجموعة البنك الدولي مؤشرات األهداف المكّملة مؤّشرات إطار الشراكة االستراتيجّية

ربط األسر بخدمات مياه الصرف  :1المؤّشر 
  الصحي في محافظة البقاع

  )2016( 0 خط األساس:
  )2022( 5000 الهدف:

  
عدد المؤسسات الصناعّية التي  :2المؤّشر 

خّفضت التخّلص من الطلب على األوكسجين 
  البيولوجي

  )2016( 0 خط األساس:
  )2022( 10 الهدف:

  
  ع تفادي انبعاثات غازات الدفيئةتوقُّ  :3المؤّشر 

  )2013-2016( 4728 خط األساس:
  2tCO 1)2022( 24.137 الهدف:

الموافقة على مرسوم استمالك األراضي؛ بناء  :1الحدث 
  شبكة صرف صحي في ُمحيط زحلة.

  عمل لالمتثال طخط 10إعداد  :2الحدث 
  .فاق عدد من قروض تمويل الطاقة المستدامةنإ :3الحدث 

قرض تمويل للطاقة المستدامة  49 الخط األساس:
)2014-2016(  

  )2022قرض تمويل للطاقة المستدامة ( 123 الهدف:
  
 

ي لدولمشروع الحّد من التلّوث البيئي (البنك ا-
  )2015في السنة المالية عتَمد لإلنشاء والتعمير) (المُ 

تحسين القدرة على االمتثال البيئي (صندوق التنمية -
  )2013في السنة المالّية  عتَمدالمُ للمؤسسة) (

إدارة ثنائي الفينيل متعّدد الكلور في مشروع قطاع -
نة في الس عتَمدالمُ بيئة العالمّية (الطاقة (مرفق ال

  ))2015المالية 
اقة لتمويل الطالخدمات االستشارّية واالستثمارات -

  المستدامة
  

  المقترح:
مشروع الوقاية من تلّوث سّد القرعون (البنك الدولي -

  )2017لإلنشاء والتعمير) (السنة المالّية 
الخدمات االستشارّية واالستثمارات الجديدة -

الُمحتملة في مجال الطاقة المستدامة (مؤسسة 
  التمويل الدولّية)

إحتمال اعتماد أداة تصنيف األبنية الخضراء  -
من أجل المساعدة على الحّد من  EDGE""آدج" 

   )مؤسسة التمويل الدولّيةاستهالك الطاقة والمياه (

                                                            
 األساس.خط ها. يجب أن يكون الهدف أكبر من خط األساس والهدف إلى كمّية إنبعاثات غازات الدفيئة التي تتّم تفاديُتشير أرقام  1
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 التحتّية وخدمات النقل العام وتحسين نوعّيتهاج إلطار الشراكة االستراتيجّية: تعزيز النفاذ إلى البنى 1الهدف 
خدمات النقل  يابغُتعتبر الطرقات الريفّية في المناطق النائية في حالة سيئة جدًّا، وقد بلغ ازدحام السير أوجه، ال سيما في منطقة بيروت الكبرى بسبب  منطق التدخل:

ّية إلى الفرص في لبنان نفاذ الفقراء في المناطق الريفّية والحضر  والمالئمةفعة، وغياب خدمات النقل العام اآلمنة . ُيعيق الترابط السيء، وتكاليف النقل المرتالمالئمةالعام 
البنى  نائية حيثفي لبنان، ال سيما في المناطق ال ةالتربوّية واالقتصادّية. كما مارس تدّفق الالجئين السورّيين ضغوًطا أكبر على وضع الطرقات وشبكة النقل المتدهور 

اذ تتطّلع مجموعة البنك الدولي إلى رفع هذه التحديات من خالل تطوير شبكة نقل سريع بالحافالت وتحسين النفلذا، التحتية في حالة سيئة وحيث ترّكز الالجئين مرتفع. 
 في المناطق النائية من خالل الصيانة وتأهيل الطرقات الريفّية.

 برنامج مجموعة البنك الدولي مؤشرات األهداف المكّملة مؤّشرات إطار الشراكة االستراتيجّية
عدد األشخاص الذين يستخدمون  :1المؤشر 

  خدمة النقل العام الجديد (منهم النساء)
  )2015( 0خط األساس: 

منهم من النساء)  %50( 50000الهدف: 
)2018(  
  

عدد الكيلومترات من النفاذ الُمحسَّن  :2المؤشر 
  إلى المناطق الريفّية

  )2015( 0خط األساس: 
  )2019كم ( 50الهدف: 

  المقترح: 
النقل الحضري في بيروت الكبرى (البنك الدولي -

  )2019-2018لإلنشاء والتعمير) (السنة المالّية 
(البنك الدولي لإلنشاء  2برنامج العمالة والطرق الريفّية-

 )2019-2018والتعمير) (السنة المالّية 
 المحتملة للشراكة بين القطاَعْينالخدمات االستشارّية -

العام والخاص لمؤسسة التمويل الدولّية واالستثمارات 
  في الُبنى التحتّية (عندما أمكن ذلك)

  

  

                                                            
 مرّشح لالستفادة من آلّية التمويل الُميسَّر لمنطقة المينا. 2



54 
 

السورّيين  ئينجد إلطار الشراكة االستراتيجّية: تحسين قدرة الحكومات المركزّية والمحلّية على تأمين الخدمات األساسّية إلى المجتمعات المستضيفة لال1الهدف 
 وتحفيز التنمية االقتصادّية على المستوى المحلي

ي والمركزي. لس ضغوط قوّية على قدرة الحكومة على تأمين الخدمات األساسّية واالستجابة لحاجات التنمية االقتصادّية المحلّية على المستوَيْين المحمارَ تُ  منطق التدخل:
البلدّية األموال لالستثمارات الصغيرة النطاق لتأمين الخدمات على المستوى المحلي، التي اعتُبرت أولوّيًة من قبل المجتمعات لخدمات ل لجاريالطارئ ا مشروعال يلجظ

دّية المحلّية. االتنمية الحضرّية في خمس مدن ثانوّية من أجل تحسين ظروف العيش وتحفيز التنمية االقتصو اإلرث الثقافي ر مشروع مالمستضيفة لالجئين السورّيين. يستث
لى ظروف المعيشة ع تأمين الخدمات والتنمية االقتصادّية المحلّية من أجل تحقيق أكبر أثرٍ  ُبغيةكما تنظر مجموعة البنك الدولي في مبادرة جديدة تمزج بين االستثمارات 

 ومستوى العيش للمجتمعات المحلّية.
 برنامج مجموعة البنك الدولي المكّملةمؤشرات األهداف  مؤّشرات إطار الشراكة االستراتيجّية

لخدمات الطارئ لمشروع الاستثمارات  :1المؤشر 
  البلدّية حسب األولوّيات التي حّددها المستفيدون

  )2015( %0خط األساس: 
  )2017( %80الهدف: 

  
األثر االيجابي الستثمارات مشروع  :2المؤشر 

التنمية الحضرّية على مستوى و اإلرث الثقافي 
بحسب تصنيف  ةللمجتمعات المحليّ  العيش

  .3المستفيدين
  )2014( 0خط األساس: 

 )2017( 4الهدف: 
 

تحديد القطاعات االقتصادّية المحلّية والخدمات  :1الحدث 
  ذات األولوّية

  
سر أللصائّية تقاستكمال نتائج الدراسة االس :2الحدث 

 تضيفةسحول وقع الالجئين السورّيين على المجتمعات المُ 
 .ونشرها

 

  الجاري:
ولي التنمية الحضرّية (البنك الدالثقافي و اإلرث مشروع -

  )2003لإلنشاء والتعمير) (السنة المالّية 
لخدمات البلدّية (الصندوق ل الطارئمشروع ال-

ي السنة ف الُمعتَمداالئتماني لألزمة السورّية في لبنان) (
  )2014المالية 

الدراسة  -2 –أثر أزمة الالجئين الفلسطينّيين -
  )GFFDاالستقصائّية للبلد (المساعدة الفنّية 

  
  المقترح:

تأمين الخدمات البلدّية، التنمية االقتصادّية المحلّية، -
(البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)  4التماسك االجتماعي

 )2017/2018(السنة المالّية 
 

 

  

                                                            
 (األثر األقوى بالنسبة إلى المستفيدين).  5و(األثر األدنى)  0يتراوح سّلم التصنيف بين  3
 مرّشح آللّية التمويل الُميسَّر لمنطقة المينا. 4



55 
 

  أهداف إطار الشراكة االستراتيجية  مجاالت تركيز إطار الشراكة االستراتيجّية موضوع متقاطع الدوليةأهداف مجموعة البنك 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : تعزيز الفرص االقتصادّية وزيادة الرأسمال البشري2مجال التركيز 
  أ إلطار الشراكة االستراتيجّية: تحسين بيئة االستثمارات الخاصة2الهدف 

لى االستثمار القطاع الخاص ع قابلّيةعلى إطالق المؤسسات ونمّوها وخروجها من السوق وعلى ابتكار القطاع المالي والدمج فيه المفروضة تحّد القيود الحالّية  منطق التدخل:
نظيمي والقانوني ح التتتطّلع مجموعة البنك الدولي إلى الحّد من هذه القيود من خالل التزامات اإلصالفي هذا السياق، وُتحبط القدرة على خلق الوظائف بإدارة القطاع الخاص. 

 الهادف.
 برنامج مجموعة البنك الدولي مؤشرات األهداف المكّملة مؤّشرات إطار الشراكة االستراتيجّية

  

القضاء على الفقر المدقع 
االزدھار المشترك ودعم  

 

ي
 تعزيز الحوكمة وتجديد العقد االجتماع

 

: تعزيز الفرص 2مجال التركيز 
االقتصاديّة وزيادة الرأسمال 

 البشري

أ: تحسين بيئة 2الھدف 
  االستثمارات الخاصة

ج: تحسين تأمين الخدمات 2الھدف 
 التعليميّة وتطوير المھارات

د: تحسين تأمين الخدمات 2الھدف 
 الصحيّة

ه: تعزيز شبكات األمان إلى 2الھدف 
 اللبنانيّة األفقرالمجموعات 

ب: تحسين النفاذ إلى 2الھدف 
 الماليّة
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ى إل سساتتحسين خدمات تنظيم المؤ  :1المؤشر 
  القطاع الخاص.

الفترة الزمنّية لتسجيل مؤسسة (عدد  .1
 األيام)

   5)2016( 7خط األساس: 
 )2020( 3الهدف: 

الفترة الزمنّية لتسجيل معاملة الملكّية  .2
 (عدد العملّيات)
  )2016( 25خط األساس: 

 )2019( 5الهدف: 
إنفاذ قانون اإلفالس واإلعسار وقانون  .3

 أخصائّيي اإلعسار 
  )2016خط األساس: ال (

  )2022الهدف: نعم (
 

 
 

) 2أنظمة أسواق رأسمالّية؛ و( 5) إصدار 1( :1الحدث 
) اعتماد تحديد الكيان 3تأمين إنفاذ قانون المعامالت؛ و(

القانوني المشترك في وزارتي المالّية والعدالة؛ الصندوق 
  الوطني للضمان االجتماعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الجاري:
تحديث برنامج تقييم القطاع المالي (التحاليل والخدمات -

  االستشارّية)
  تطوير وتنظيم األسواق الرأسمالّية (المساعدة الفنّية)-
  ة)الوطنّية (المساعدة الفنيّ  سدادالتطوير استراتيجّية ُنظم -
(المساعدة المالّية) (مؤسسة التمويل البرنامج التنافسي -

  الدولّية)
برنامج الوظائف في لبنان (المساعدة الفنّية) (البنك الدولي -

  والتعمير/مؤسسة التمويل الدولّية)لإلنشاء 
  

  المقترح:
تحديث نظام إدارة األراضي (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير) -

  )2018(السنة المالّية 
(السنة  6استثمار في البنى التحتّية من أجل وظائف مستدامة-

  )2019-2018المالّية 
  متابعة برنامج تقييم القطاع المالي-
نة المالّية (الس ياسات بال سيطرة الُنخبةالتمرين الُمعمَّق للس-

2017(  
سياسات خلق الوظائف المقاومة لالمتيازات وسيطرة الُنخبة -

  (المساعدة الفنّية)
ت ادّية الخاصة والخدماالخدمات االستشارّية للمنطقة االقتص-

ة للشراكة بين القطاَعْين العام والخاص في لبنان التشخيصيّ 
(البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/مؤسسة (المساعدة الفنّية) 

 التمويل الدولّية)
 ب الستراتيجّية الشراكة للبلد: تحسين النفاذ إلى التمويل2الهدف 

سواق أساسّية مرتبطة ات أ: باإلضافة إلى إصالحات تنظيم األعمال على نطاق أوسع، بما في ذلك ما قد يوّفر بيئة أكثر تمكيًنا للدمج واالبتكار المالي، تبقى فجو التدّخلمنطق 
منتجات بنك الدولي التمويل الدولّية والتؤّمن مؤّسسة بتحسين النفاذ إلى التمويل للمؤسسات الُصغرى والصغيرة والمتوسطة التي ُيمكن أن تحظى بدعم ضمن البيئة الحالّية. 

 مؤّسسات الناشئة والمؤسسات الُصغرى والصغيرة والمتوسطة. لمكّيفة من أجل سّد الفجوة في السوق ل
 برنامج مجموعة البنك الدولي مؤشرات األهداف المكّملة مؤّشرات إطار الشراكة االستراتيجّية

المؤسسات الُصغرى  تحسين نفاذ: 5المؤشر 
  إلى التمويل  والصغيرة والمتوّسطة

زيادة التمويل المتوّفر إلى الشركات  )1(
الناشئة وٕالى المؤسسات في مرحلتها 

 األولى

 
 
 
 
 
 

  :الجاري
مشروع دعم االبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

لسنة في اعتَمد الحجم (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير) (المُ 
  )2013المالّية 

الفنّية للمؤسسات الُصغرى والصغيرة  آلّية المساعدة-
  والمتوسطة في لبنان (المساعدة الفنّية)

                                                            
  .2016للعام  Report Doing Business -بحسب تقرير ممارسة األعمال التجارّية  5
 مرّشح آللّية التمويل الُميسَّر لمنطقة المينا. 6
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مليون د.أ.  20خط األساس: 
)2016(  

 )2020مليون د.أ. ( 60الهدف: 
للمؤسسات حجم القروض المستحّقة  )2(

 :7الُصغرى والصغيرة والمتوّسطة
مليار د.أ.  2.4خط األساس: 

)2013(  
 )2020مليار د.أ. ( 3.0الهدف: 

الحجم المتوسط السنوي المستحق  )3(
لمعامالت تمويل التجارة التي تضمنها 
المصارف الشريكة لمؤسسة التمويل 

 الدولّية:
(متوسط  مليون د.أ. 96خط األساس: 

  )2016-2013سنوي مستحق) (
مليون د.أ. (متوسط  110الهدف: 

 )2022لول سنوي مستحق مع ح
 

 
 
 
 
 
 

زيادة عدد المصارف الشريكة في برنامج تمويل  :1الحدث 
 )2022( 11إلى  9التجارة العالمي من 

  (المساعدة الفنّية) ومبرنامج العمالة المؤقتة المدع-
  

  المقترح:
برنامج العمالة المؤقتة المدعوم (السنة المالّية -

2018/2019(  
تعزيز االبتكار في تأمين الخدمات المالّية من أجل إدارة -

  ي لبنان (المساعدة الفنّية)األزمة ف
االستثمارات والمشاريع االستشارّية في المؤسسات المالّية -

التي ُتعّزز زيادة اإلقراض إلى المؤسسات الُصغرى والصغيرة 
  والمتوّسطة (مؤسسة التمويل الدولّية)

  التزامات تمويل التجارة الجديدة (مؤسسة التمويل الدولّية)-
ع، ل الدولّية) المحتملة في التصنياستثمارات (مؤسسة التموي-

واألعمال الزراعّية، وقطاعات الخدمات (مثًال: التعليم 
  والصحة)

 ج الستراتيجّية الشراكة للبلد: تحسين تأمين الخدمات التعليمّية وتطوير المهارات2الهدف 
نوعّية التعليم على المستويات كافًة، مّما يؤّثر على النفاذ إلى التعليم والبقاء في التعليم و مارس تدّفق الالجئين السورّيين إلى لبنان ضغوًطا كبيرًة على نظام  منطق التدخل:

 توفير التعليم إلى األطفالل يتطّلع البنك الدولي إلى معالجة ذلك من خالل تحقيق االتساق مع استراتيجّية لبنان لذا، التعليم بالنسبة إلى األطفال اللبنانّيين وأطفال الالجئين.
لك ذرًدا على التحديات التي خّلفتها أزمة الالجئين وزادت من حّدتها. كما ُيمكن للتفاعل األكبر بين العرض والطلب في سوق العمل، بما في  ،(RACE) جميعهم في لبنان

ول إلى سوق العمل للشباب العاطلين عن العمل من خالل خدمات الدخ االستراتيجّية، ُيسّهل إطار الشراكة كزيادة نشاط القطاع الخاص في مجال التعليم، دوًرا مهمًّا. إلى ذل
ادة النشاط من قبل القطاع ذلك، ُيمكن لزي التوظيف التي توّفق بين التدريب على المهارات الحياتّية، وتقنّيات البحث عن وظيفة، واالستشارات، والتدريب العملي أثناء العمل. إلى

 مهمًّا.  التعليم أن يلعب دوًرامجال  الخاص في
 برنامج مجموعة البنك الدولي مؤشرات األهداف المكّملة مؤّشرات إطار الشراكة االستراتيجّية

-3نسبة األطفال في سن التمدرس ( :1المؤشر 
سنة) في التعليم الرسمي موّزعين حسب النوع  18
  اعي؛ لبنانّيون/غير لبنانّيينماالجت

  )2016( %57خط األساس: 
أعوام  5على مّر  %8بنسبة الهدف: زيادة 

)2021(  
  

نسبة التالمذة الذين يحضرون صفوًفا،  :2المؤشر 
والذين ينجحون في صفوفهم، وينتقلون إلى 

  الصفوف التالية

  المدارس المستفيدة من البناء وٕاعادة التأهيل :1الحدث 
 بنانلالنظام التربوي في  لدعم الطارئ مشروعال منها من

EESSP  
  )2016( 0خط األساس: 

  )2018( 10الهدف: 
  

  منها من 
  )2016( 0خط األساس: 

  )2021( 110الهدف: 
  

  لجاري:ا
المشروع الثاني لتطوير التعليم (البنك الدولي لإلنشاء -

  )2011في السنة الماّية عتَمد لمُ والتعمير) (ا
برنامج الوظائف في لبنان (المساعدة الفنّية)(البنك الدولي -

  لإلنشاء والتعمير/مؤسسة التمويل الدولّية)
ندوق (الص لبنانفي  لتربوينظام اال لدعم الطارئمشروع ال-

نة المالّية في الس عتَمدالمُ اإلئتماني لألزمة السورّية في لبنان) (
2015(  

                                                            
خدمات لُيمّثل مؤّشر المؤسسات الُصغرى والصغيرة والمتوّسطة أرقام نطاق المحفظة لعمالء مؤسسة التمويل الدولّية، بما في ذلك المساهمات من ا7

ويل الدولّية بالنسبة ماالستشارّية. فهو يعتمد على محفظة القروض غير الُمسّددة للمالّية الميكروّية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لعمالء مؤسسة الت
 إلى المشاريع/المؤسسات المالّية الموّجهة إلى المؤسسات الُصغرى والصغيرة والمتوّسطة الحجم في نهاية كل سنة تقويمّية. 
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  )2016( %57خط األساس: 
أعوام  5بعد مرور  %10الهدف: زيادة بنسبة 

)2021(  
  

 75الشباب الذين استكملوا تدريًبا من  :3المؤشر 
ياتّية، ساعة بنجاح في مجال المهارات الح

والتدريب/التوجيه، والتدريب أثناء العمل ضمن 
("نيو"  "ن الجدد إلى سوق العملو القادم"برنامج 
NEW(  

  )2015( 0خط األساس: 
من النساء  %50)، منهم 2017( 500الهدف: 

  من التعليم الثانوي أو ما دون  %20و
  

 15أعمارهم بين  الشباب الذين تتراوح :4المؤشر 
المدّربون على المهارات الشخصّية غير  24و

 نالوطني لخدمة المتطّوعي برنامجالالتقنّية (ضمن 
NVSP(  

  )2015( 0خط األساس: 
  )2017( 2000الهدف: 

  
  منهم الحصول على عروض عمل

  )2015( %10خط األساس: 
  )2017( %15الهدف: 

 

 أعضاء مديرّية التوجيه التربوي –تعزيز النظام  :2الحدث 
 Direction d’Orientationوالمدرسي 

Pédagogique et Scolaire – ‘DOPS’  الذين
  يستفيدون من التجهيزات والتدريب المهني.

  )2015( 0خط األساس: 
  )2018( 120الهدف: 

  
تحديد القطاعات الفرعّية ذات األولوّية وفئات  :3الحدث 

السكان المستهدفة لتنفيذ عملّيات خلق الوظائف التي ُتعّزز 
عدد الوظائف ونوعّيتها مع التركيز على المناطق النائية، 

 بدًءا من طرابلس والشمال
 
 
 
 

تنفيذ الحماية االجتماعية لدعم  الطارئ  المشروع الثاني-
(القادمون الجدد إلى سوق العمل) (الصندوق االئتماني للبنان) 

  )2009في السنة المالية  عتَمدالمُ (
في  عتَمدالمُ ) (SPBFالبرنامج الوطني لخدمة المتطّوعين (-

  )2012السنة المالّية 
  )ESWالتعليم (استعراض اإلنفاق العام في مجال -
  األبحاث من أجل النتائج في مجال التعليم (المساعدة المالّية)-
  برنامج العمالة المؤقتة المدعوم (المساعدة الفنّية)-
  

  المقترح:
ل في البرنامج من أج توفير التعليم إلى األطفال جميعهم -

  )2017) (السنة المالّية IDA/TFالنتائج لدعم لبنان (
خدمات وال للمنطقة االقتصادّية الخاصة االستشارّيةالخدمات -

التشخيصّية للشراكة بين القطاَعْين الخاص والعام في لبنان 
) (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/مؤسسة ة(المساعدة الفنيّ 
  التمويل الدولّية)

برنامج العمالة المؤقتة المدعوم (السنة المالّية -
2018/2019(  

  االجتماعيالتشخيص حول النوع -
االستثمارات المحتملة مع مؤمني خدمات التعليم في القطاع -

  الخاص (مؤسسة التمويل الدولّية)
 

 : تحسين تأمين الخدمات الصحّيةاالستراتيجّيةد إلطار الشراكة 2الهدف 
) يستفيدون من تأمين صحي، تبقى نسبة كبيرة من السّكان الذين ال يحَظْون بتأمين، ال سّيما الفقراء والمستضعفين، لديها نفاذ %51مع فقط نصف اللبنانّيين ( منطق التدّخل:

دمات بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على الخمحدود إلى الرعاية الصحّية وهي عرضة لصعوبات مالّية، ال بل االفتقار. وقد زاد تدّفق الالجئين الهائل من سوء الوضع 
لرعاية الصحّية األولّية عادة تأهيل االطارئ إلمشروع الالصحّية، مّما يؤّدي إلى استبعاد الفقراء اللبنانّيين والتأثير على نفاذهم إلى رعاية مقبولة. ُيساعد البنك الدولي من خالل 

زيز نظام الرعاية عتحسين النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحّية األولّية في صفوف الفقراء اللبنانّيين من خالل دعم رزمة من الخدمات الصحّية األساسّية، وت علىالحكومة اللبنانّية 
 للعمل مع مؤّمني الخدمات في القطاع الخاص من الصحّية األولّية، وبناء قدرات المراكز من أجل سد الحاجة المتنامية إلى الخدمات الصحّية. قد يكون هناك فرص انتقائّية

 أجل تحسين نتائج الرعاية الصحّية بالنسبة إلى السكان األقل دخًال.
 برنامج مجموعة البنك الدولي مؤشرات األهداف المكّملة مؤّشرات إطار الشراكة االستراتيجّية

عدد منشآت الرعاية الصحّية األولّية  :1المؤشر 
من أجل تأمين  ارة الصحة العامةالمتعاقدة مع وز 

رزمة خدمات الرعاية الصحّية األساسّية إلى 
  الوطني الستهداف الفقر البرنامج

  )2016( 0خط األساس: 
  )2018( 75الهدف: 

  

  الجاري: 
عادة تأهيل الرعاية الصحّية المشروع الطارئ إل-

 عتَمدلمُ االصندوق اإلئتماني لألزمة السورّية في لبنان) ((األولّية
  )2015في العام 

  
  المقترح:
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زيارات على  4تحظى النساء الحوامل بـ :2المؤشر 
  األقل قبل الوالدة (النسبة المئوّية)

  )2016( 65خط األساس: 
 )2018( 90الهدف: 

 

 ولّيةعادة تأهيل الرعاية الصحّية األالطارئ إل مشروعالترفيع -
المالّية (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير) (السنة 

2018/2019(8   
  جئين السورّيين (المساعدة الفنّية)ت الصحّية لالالحاجا-
بناء القدرات لقسم اإلحصاءات في وزارة الصحة العامة -

  (المساعدة الفنّية)
االستثمارات المحتملة مع مؤّمني الرعاية الصحّية في القطاع -

 الخاص (مؤسسة التمويل الدولّية)
 

  

                                                            
 مرّشح آللّية التمويل الُميسَّر لمنطقة المينا. 8
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 الشراكة االستراتيجّية: تعزيز شبكات األمان إلى المجتمعات اللبنانّية األفقره إلطار 2الهدف 
حيث مستويات العنف أعلى. وفي غياب  مليون لبنان دون خط الفقر. تتمركز غالبّية الالجئين السورّيين في مناطقَ  1.2في الوقت الحاضر، يعيش حوالى  منطق التدّخل:

دعم البنك يبما أن أسعار السلع والخدمات ترتفع والفرص االقتصادّية تنخفض.  الفقرمج مساعدة اجتماعّية متينة وهادفة بشكل فاعل، قد يغرق اللبنانّيون الفقراء في دّوامة ابر 
وتعزيز رزمة  من خالل تعزيز آلّية استهداف، مع بناء قدرات البرنامج هشاشةً  كثرالدولي البرنامج الوطني الستهداف الفقر التابع للحكومة الذي يستهدف اللبنانّيين األفقر واأل

 .المنافع التي تحتوي على بطاقة تموين غذائي إلكترونّية
 برنامج مجموعة البنك الدولي مؤشرات األهداف المكّملة مؤّشرات إطار الشراكة االستراتيجّية

البرنامج فع استهداف اتعزيز من :1المؤشر 
  9إلى األكثر فقًراالوطني الستهداف الفقر 

 خدماتأسرة تتلّقى  100000خط األساس: 
  )2015الصحة والتعليم (

  )2017( 44000الهدف: 
  

عدد اللبنانّيين في فقر مدقع الذين  :2المؤشر 
  إلكترونّية تموين غذائييتلقَّْون بطاقة 
  )2015( 30000خط األساس: 

  )2017( 60000الهدف: 
  

 15الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  :3المؤشر 
طني البرنامج الو سنة من بين المستفيدين من  25و

ي الذين ليسوا ال في المدرسة وال فالستهداف الفقر 
وظيفة وال في تدريب يتلقْون رزمًة من الخدمات 

  من أجل زيادة قابلّية العمالة
  )2015( 0خط األساس: 

  )2017( 650الهدف: 
  

  ظهروا تحّسًنا في مستوى العيشمنهم أ
  )2015( 0خط األساس: 

  )2017( %60الهدف: 

إعادة ترخيص األسر في فقر مدقع مع صيغة  :1الحدث 
 استهداف جديدة

  الجاري:
الستهداف الفقر (الصندوق  الطارئ البرنامج الوطني-

  )2014في السنة المالّية  عتَمدالمُ االئتماني للبنان) (
  والرصد، وبناء القدرات (المساعدة المالّية)قياس الفقر، -
  

  المقترح:
التمويل اإلضافي للبرنامج الوطني الستهداف الفقر -

(الصندوق اإلئتماني لألزمة السورّية في لبنان) (السنة المالّية 
2017(  

 
 

 

  

                                                            
لّية إعادة الترخيص وبعدها. يتّم إدراج العدد الُمستهَدف ضمن مشروع قبل عم ءنة أخطاء الدمج واالستثنايتّم قياس تعزيز االستهداف من خالل مقار  9

 البرنامج الوطني الستهداف الفقر الحالي.
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 لحوكمة وٕاعادة تجديد العقد االجتماعيالموضوع المتقاطع: تعزيز ا
 : تعزيز نظم التوريد واإلدارة المالّيةاالستراتيجّيةالهدف أ إلطار الشراكة 

لحكومة عام يتمّتع بالمصداقّية. سُيساعد برنامج مجموعة البنك الدولي اأجل الحوكمة الجّيدة ومن أجل قطاٍع أساسّية من  الجّيدة ُتعتَبر نظم التوريد واإلدارة المالّية منطق التدّخل:
وّقع توطيد المؤسسات التي ُتعّزز االستخدام الفاعل والرصد الصلب للموارد العامة والتنفيذ العادل والقابل للت ُبغيةوذلك  والموازنة،في مجاالت تحليل السياسة المالّية، وٕادارة الدين 

ات القطاع الخاص أن ُتعّزز الشفافّية، وُتحّسن إدارة المخاطر، وتزيد من المساءلة في القطاع سحوكمة الشركات في مؤس إلىالتحسينات  إدخال ة. ومن شأنللقوانين واألنظم
 الخاص.

 برنامج مجموعة البنك الدولي مؤشرات األهداف المكّملة مؤّشرات إطار الشراكة االستراتيجّية
تحسين قدرة ديوان الُمحاسبة على  :1المؤشر 

تحقيق مهامه كهيئة تدقيق خارجي للحسابات 
  العامة.

  )2016( 0خط األساس: 
الهدف: تعديل االستراتيجّية لتشمل أولوّيات 
االصالح المقترحة، واعتماد منهجية تدقيق تمتثل 

  )2017لمعايير الدولّية (ل
  

 ةتعزيز القدرة الفنّية للجنة الموازن :2المؤشر 
  والمالية البرلمانّية

 PEFAمجموع عالمات (خط األساس: ال 
2011(  

) +Dعالمات (على األقل  الهدف: اعتماد مجموع
)2017(  
  

تطوير وثائق المناقصات المعيارّية  :3المؤشر 
  ومراقبتها من قبل مجلس المناقصات المركزي

  )2016( 0خط األساس: 
ي ف الهدف: استخدام وثائق المناقصات المعيارّية

  )2017مؤسسات عامة على األقل ( 6
  

عدد تقييم الحوكمة للشركات  :4المؤشر 
  لمؤسسات القطاع الخاص

  )2017( 0خط األساس: 
   10)2022( 4الهدف: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علن عنتُ المناقصات المركزي  بّوابة مجلس :1الحدث 
الفرص لتقديم العروض ونشر التوصيات لمنح 

  المناقصات.
ال بّوابة في مجلس المناقصات المركزي  خط األساس:

)2016(  
تشكيل بّوابة في مجلس المناقصات المركزي لنشر الهدف: 

 )2017الفرص وتوصيات منح المناقصات (
 
 
 
 

  الجاري:
  الرقابة المالّية للبرلمان (المساعدة الفنّية)-
  

  المقترح:
المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات/اإللتزام برقابة البرلمان -

  (المساعدة المالّية)
تقييمات ممارسات حوكمة الشركات في مؤسسات القطاع -

 دارةإ مجالس فيتنّوع النوع االجتماعي لترويج الالخاص و 
  الشركات (مؤسسة التمويل الدولّية)

 

  

                                                            
 تقييمات لحوكمة الشركات لمؤسسات القطاع الخاص في خالل فترة إطار الشراكة االستراتيجّية. 4تتطّلع مؤسسة التمويل الدولّية إلى إجراء  10
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 : تحسين توّفر البياناتاالستراتيجّيةالهدف ب إلطار الشراكة 
موعة من الجهات جُيمكن استخدام البيانات من أجل إطالع القرارات بشأن أجندة التنمية في لبنان وتحفيز نقاش مّطلع ومفتوح حول إصالح السياسات من قبل م منطق التدخل:

ُنخبة، المن فرص سيطرة  أخرى، ُيمكن الحدّ المعنّية. كما ُيمكن استخدامها من أجل مساءلة الحكومة بالنسبة إلى تأمين الخدمات. ومن خالل هذه القناة ومن خالل قنوات 
 وبالتالي الحّد من احتمال ظهور شكاوى جماعّية ونزاع في بيئة متطايرة وهّشة جدًّا.

 برنامج مجموعة البنك الدولي مؤشرات األهداف المكّملة مؤّشرات إطار الشراكة االستراتيجّية
  توزيع البيانات حول  :1المؤشر 
 منشباط/فبراير  1تمدرس التالمذة في  )1(

 كل سنة أكاديمّية
 1معّدالت نجاح التالمذة المتوّفرة في  )2(

آب/أغسطس من كل سنة أكاديمّية 
ألنواع المدارس كافة: العامة، 

 والخاصة، والخاصة المدعومة.
  )2016خط األساس: ال (

 )2021الهدف: نعم (
  

ى لتقديرات الفقر القابلة للمقارنة ع :2المؤشر 
 – 2017أساس مسَحْين مجموَعْين في خالل 

2022  
  )2016خط األساس: ال (

  )112022الهدف: نعم (
  

ي ف المساحة والسجل العقاري: بيانات 3المؤشر 
  متناول الجمهور على الشبكة

  )2016خط األساس: ال (
  )2022الهدف: نعم (

  
  

 الهيئاتمكننة السجل التجاري وربط  :4المؤشر 
  التسجيل التجاري بالعامة المختلفة المعنّية 

  )2016خط األساس: ال (
  )2017الهدف: نعم (

دراستان استقصائّيتان لألسر في خالل فترة : 1الحدث 
2017 – 2022  

  )2016خط األساس: ال (
  )2022الهدف: نعم (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الجاري:
  تحديث نظام إدارة األراضي (المساعدة الفنّية)-
 Lebanon Economicالنشرة االقتصادية للبنان صدور-

Monitor  مرَتْين في السنة  
آلّية المساعدة الفنّية للمؤسسات الُصغرى والصغيرة -

  والمتوّسطة
  (المساعدة الفنّية) الجّوالبرنامج نظم االنترنت -
  البحث من أجل النتائج في مجال التعليم (المساعدة الفنّية)-
 ة)(المساعدة الفنّية) (مؤسسة التمويل الدوليّ برنامج التنافسّية -

  
  المقترح:

تحديث نظام إدارة األراضي (البنك الدولي لإلنشاء -
  )2018والتعمير) (السنة المالّية 

بناء القدرات لقسم اإلحصاءات في وزارة الصحة العامة -
 (المساعدة الفنّية)

 

                                                            
 في العام الُمقبل بعد اإلنتهاء من جمع البيانات. ةمتوّفر ستكون تقديرات الفقر  11
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  الجهات المعنّية: موجز عن استشارات 2الملحق 
  

إثر  2016ة أقدم من إطار الشراكة االستراتيجّية وفي كانون الثاني/يناير نسخعلى أساس  2015في أيار/مايو  للبنانتّم تنظيم االستشارات إلطار الشراكة االستراتيجّية  .1
منظمات المجتمع المدني، وممّثلو الشباب، والقطاع الخاص، والجهات المانحة. كما المسؤولون الحكومّيون، واللجان البرلمانّية، و . ومن بين الجهات المعنّية، مراجعة لإلطار

ّية في لبنان. بين مجموعة البنك الدولي والجهات المعن مستمرٍ  ستستمّر االستشارات مع الجهات المعنّية في خالل تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجّية وستشّكل األساس لحوارٍ 
  اقشات التي ُأجريت حول إطار الشراكة االستراتيجّية.في ما يلي موجز عن المن

  أزمة الالجئين السورّيين  .أ
اركون إلى أن أشار المش. الستشارات مع البرلمان، والمسؤولين الحكومّيين، والشباب، والقطاع الخاصوضوًعا أساسيًّا ُيثار في خالل اُتعتَبر أزمة الالجئين السورّيين م .2

ة األخرى إلى لبنان غير المسبوق يزيد من المنافسة على الوظائف المنخفضة المهارات، وُيمارس ضغوًطا على الُبنى التحتّية وعلى الخدمات األساسيّ تدّفق الالجئين من سوريا 
اواة ما نظًرا إلى حاالت عدم المسهشاشة الوضع (ال سيّ  (مثًال، التخّلص من الُنفايات، ومياه الصرف الصحي، والمدارس، إلخ.). ُطلب من مجموعة البنك الدولي أن تفهم

لى لبنان. إ وصول المساعدة إلى الالجئين وغياب الضرائب لهذه الفئة من السّكان) وأن تؤّمن المساعدة إلى اللبنانّيين المتأّثرين بتدّفق الالجئين بسببالملحوظة في النظام 
في معالجة األزمة.  ااسيًّ ن والتي تلعب دوًرا أسى البلدّيات التي تتأّثر بشكل سلبي بتدّفق الالجئين إلى لبناكما شّدد المشاركون على الحاجة إلى المزيد من االنتباه بالنسبة إل

الل خص مجموعة البنك الدولي مزيًدا من األموال إلى األسر التي تتأّثر سلًبا بتدّفق الالجئين السورّيين إليها من من جهة أخرى، أوصى المسؤولون الحكومّيون بأن ُتخصِّ 
نك الدولي رفوا كيف ُيمكن لمجموعة البثالثة مشاريع ضمن الصندوق االئتماني المتعّدد الجهات المانحة ومن خالل آلّية التمويل الُميسَّر. وأراد المشاركون من الحكومة أن يع

 لىعين الدول التي تستفيد من أموال الجهات المانحة من أجل المساعدة . فذكروا تركيا من بساعدة لبنان على تحويل حالة الالجئين السورّيين إلى فرصة من أجل التنميةمُ 
رض يجب أن ص وأن أي قتطوير المناطق حيث يتواجد السورّيون. لكن، أشار بعض المشاركين إلى أن لبنان يجب أال يقترض لمعالجة أثر الالجئين السورّيين بشكل خا

 يستهدف تقّدم المجتمع اللبناني بشكل عام.
أشار . جة هذه المسألةلمشاركون من البرلمان أن مسألة الالجئين هي مسألة إنسانّية وتنموّية في الوقت نفسه وأن لبنان يحتاج إلى مساعدة دولّية من أجل معالكّرر ا .3

ون دوًرا من أجل تقييم فاعلّية البرامج الجارية. كما أشاروا إلى أّن الالجئين السورّيين قد يلعب واضحةٍ  البرلمانّيون إلى أن أمواًال ُتخصَّص إلى لبنان واقترحوا وضع استراتيجّيةٍ 
 يجابيًّا في االقتصاد اللبناني ألّنهم يشترون السلع والخدمات من المتاجر اللبنانّية.إغير مباشر 

بتعليم الالجئين فيتمكّنوا من العمل ويكونوا ُمنتجين ويساهموا في االقتصاد، مّما يعكس فقد أوصى البعض كان القطاع الخاص منقسًما حول مسألة الالجئين السورّيين.  .4
ُتستحَدث يجب أن  ةي وظيفألى ديناميكّية إيجابّية. كما شعر آخرون بأن لبنان ال ُيمكن أن يتكّبد كلفة تعليم الالجئين الفلسطينّيين على حساب اللبنانّيين وأن عسلبّية الوضع 

بنان وأّنه س ضغوًطا كبيرًة على األنظمة كّلها في لحول أن أزمة الالجئين ُتمار  عالالجئين السورّيين. لكن، كان هناك إجما إلىالمواطنين اللبنانّيين قبل النظر  ُتعطى إلى
 ثمة حاجة إلى حلول متعّددة األوجه وقصيرة األمد.

  يا (المينا)ر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقآلّية التمويل الُميسَّ   .ب
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ل، بما في ذلك كيفّية مساعدة البلد ع .5 ورّية. لى مواجهة وقع األزمة السفي خالل االستشارات مع الحكومة، تّمت مناقشة آلّية القروض الُميّسرة لمنطقة المينا بشكل مطوَّ
مد على الحّد من أثر أزمة الالجئين السورّيين التي أصبحت مسألة تنموّية طويلة األوقد ارتأى المشاركون أن آلّية القروض الميّسرة لمنطقة المينا ستساعد الحكومة الللبنانّية 

 ومارست ضغوًطا إضافّية على ُبنى تحتّية أصًال ضعيفة.
  اتوالقطاع إصالحات السياسات ج.

عر عديدون شإلى ذلك،  الثمانية عشر في لبنان عليها الموافقة.بما أن الطوائف ها رارات باإلجماع، مّما ُيصّعب صنعأشار المشاركون إلى أن الحكومة اللبنانّية تّتخذ ق .6
 ختالالتإلصالحات، نظًرا إلى االأن الشعب ال ُيسائل صانعي السياسات. وتّم االتفاق بشكل واسع حول أن الطاقة واالتصاالت الالسلكّية هما القطاعان األكثر حاجًة إلى ا

 يتكّبدها القطاع الخاص (وفي حال الطاقة، تكاليف الموازنة الوطنّية). وكانت مسألة أموال الدعم، بشكل خاص باهظةً  تشغيلّيةً  ليفَ ُتسّبب تكا التي في هذين القطاَعْين القائمة
اقة وُيمكن، في الطالكهرباء، موضوع نقاش وكانت التوصية تدعو إلى إزالة أموال الدعم في قطاع الكهرباء وتشجيع الصناعات على االعتماد بشكل أقّل على  بالنسبة إلى

ك الدولي السياق، ُطلب من مجموعة البنالوقت نفسه، استخدام المّدخرات التي ُيمكن توليدها من إزالة أموال الدعم من أجل تعزيز نظام الحماية االجتماعّية في لبنان. في هذا 
ع دهور. تّمت اإلشارة إلى أن تعليم اللبنانّيين على مساءلة الحكومة ُيعتَبر أساسيًّا وأن القطامساعدة الحكومة على تنفيذ اإلصالحات بما أّن السلطات النظامّية المعنّية كّلها ت

 كما اعترف البرلمانّيون بالحاجة إلى مشاركتهم في دعم إصالحات السياسة من أجل المضي قدًما بأجندة التنمية. الخاص ُيمكن أن يلعب دوًرا مفيًدا في هذا الخصوص.
ي لممارسة الضغوط في خالل االستشارات مع الجهات المانحة، كان هناك توصية بتوّصل أسرة الجهات المانحة إلى قاسم مشترك مع القطاع الخاص والمجتمع المدن .7

تحفيزه وأن دورها إصالحات السياسة و تّمت اإلشارة إلى أن الجهات المانحة مستعّدة للعب دورها من أجل إغناء النقاش حول على الحكومة من أجل إدخال االصالحات. 
 .حكومةإلى ال إظهار الفائدة من وراء إصالحات السياسةأساسي من أجل 

 الطائفّية ودور البلدّيات ومنّظمات المجتمع المدنيد. 
ت التوصية بأن في لبنان. فكان إلى الجميع ا متساويةً يشعر المشاركون أن الطائفّية ال تؤّمن فرصً الطائفّية منهجّية في لبنان وقد تسّربت إلى منظمات المجتمع المدني.  .8

ألّن السلطات المحلّية مّطلعة جّيًدا على حاجات المجتمعات. كما  نأفضل إلى المستفيدين المستهدفي تعمل مجموعة البنك الدولي من خالل البلدّيات من أجل تأمين برامجَ 
 ك الدولي على الحرص علىملموًسا على المجتمعات وأن منّظمات المجتمع المدني ُيمكن أن تساعد مجموعة البنكون وقعها يشّدد المشاركون على أن المشاريع يجب أن 

 من المشاريع. وتبلور هذا الشعور أيًضا في خالل االستشارات مع البرلمان.المشاريع أهدافها وأن يستفيد المستفيدون المستهدفون  أن ُتحّقق
  الحوكمة/سيطرة النخبة ه.

ّددوا على دور اب الذين شتّمت مناقشة مسألة سيطرة النخبة بشكل مطّوٍل، ال سّيما في صفوف الممّثلين الشبالمشاركون على أن الحوكمة تشّكل مشكلًة في لبنان. شّدد  .9
طريقة من أجل تثقيف  اا التربية المدنّية على أّنهفي إدامة الوضع الراهن. كما أشار ممّثلو الشباب إلى غياب الوعي في صفوف الشباب في ما يخّص حقوقهم واقترحو  التوارث

 على تسهيل التغيير في البلد. ةأن المنّظمات الثنائّية والمتعّددة األطراف لديها القدر بالشباب في هذا الخصوص. وشعر المشاركون 
د لكل مشروع آلّيات إدارة وعملّيات سليمة وشّفافة. وق ن يكونتّم اقتراح أبطريقة شّفافة.  الموازنةكانت إحدى التوصيات من أجل التطّرق إلى مسألة الحوكمة إعتماد إعداد  .10

رات في بيروت. ومن شأن ُأعطى قطاع النقل على أّنه مثل جّيد، حيث عملت مجموعة البنك الدولي مع منظمة إدارة السير من أجل وضع نظام جديد لعّدادات ركن السيا
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المشاريع كّلها من خالل مجلس إلى تنفيذ ادات نظام ركن السيارات بشكل أفضل. تدعو توصية أخرى ُأعطيت من أجل معالجة مسألة الحوكمة هذا النظام أن ُيدير اير 
 على إجراء التوريد ركزيّ مجلس المناقصات الم يحرصمن المشاريع بسبب غياب القدرة في التوريد وجرى االقتراح أن  كبيرٍ  المناقصات المركزي. تّمت اإلشارة إلى تأخير عددٍ 

 بشكل سريع وفاعل.
  توّفر البيانات وشفافّيتها و.

ما تّمت كل القطاع الخاص. أشار المشاركون إلى غياب البيانات في القطاعات كافًة في لبنان التي ُيمكن أن ُتغني تطوير السياسات، سواًء من قبل الحكومة أو من قب  .11
ات أو التشبيك الذي يتّم من خالله تباين البيانات. في هذا السياق، ُطلب من مجموعة البنك الدولي مساعدة الحكومة على بناء القدرات اإلشارة إلى غياب التنسيق بين الوزار 

موعة البنك أن ُتساعدة مجأوصي ب من أجل جمع البيانات في الوزارات. فُتستخَدم البيانات من أجل تحديد مستوى الفقر، والبطالة، والمهارات المطلوبة للقوى العاملة. كما
 .عليها الدولي الحكومة على تطوير بّوابة ُتعَرض عليها المعلومات حول المشاريع العامة من أجل إطالع المواطنين والقطاع الخاص

  الوظائف ومناخ االستثمارات ز.
وبشكل  خ االستثمارات.في خالل االستشارات مع المسؤولين الحكومّيين، تّمت التوصية بتنظيم ورشة عمل خاصة من أجل التطّرق بشكل أكبر إلى مسألة الوظائف ومنا  .12

 6000انب العرض بما أن لبنان ُيصّدر المواهب منذ برنامج وظائف ومقابلة المهارات. بالنسبة إلى مناخ االستثمارات، تّم االستنتاج أّنه ما من مشكلة من ج اسُتحدثخاص، 
 لقطاع الخاص.إلى ا فسحة أكبرسنة. لكن، من الضروري إعادة تنشيط النمو من خالل تأمين 

  التنسيق بين الجهات المانحة ح.
لب كل . طر المعلومات ضمن مجتمع الجهات المانحةفي خالل استشارات البرلمان والجهات المانحة، أوصى المشاركون بتحسين التنسيق بين الجهات المانحة وتشاط  .13

من قبل  الئمٍ م قيقها بشكلٍ حعن برنامج مجموعة البنك الدولي، مّما من شأنه أن يضمن اّتساق أجندة التنمية والسعي إلى ت إضافّيةً  من البرلمان والجهات المانحة معلوماٍت 
برنامج للجهات المانحة يتّم من خالله توجيه رسائل أساسّية (حول مجاالت مهّمة، منها الطاقة وٕادارة المالّية  وضعالجهات المانحة كّلها والحكومة اللبنانّية. كما أوصى ب

 العامة) وُيمكن لمجتمع الجهات المانحة االجتماع من خالله بشكل منتظم.
  البرلمان موافقةط. 
صحيح أن زم إلى لبنان. في خالل االلتزامات مع البرلمان، شّددت مجموعة البنك الدولي على أّن انعدام النشاط من جانب البرلمان قد يؤّدي إلى خسارة الدعم الال   .14

ئة من شأنها في حاالت طار  مشاريعُ  إلى أن هذه المشاريعَ  المشاريع التي تمّولها المنح ال تحتاج إلى موافقة البرلمان، إّنما تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء. تّمت اإلشارة
 تأمين المساعدة في ظل األزمة السورّية وبالتالي، ُتعتَبر الموافقة عليها طارئة.

 إلتزام المواطني. 
لبوا كما طفي خالل االستشارة مع البرلمان وطلب المشاركون أن تشارك مجموعة البنك الدولي إلى جانب المواطنين بشكل منتَظم.  اطنتّمت مناقشة مسألة إلتزام المو  .15

 بعقد إجتماعات قطاعّية منتظمة من أجل إطالعهم على برنامج مجموعة البنك الدولي، ليتمّكنوا من تسريع عملّية الموافقة على المشروع.
 االجتماعيتقييم النوع ك. 
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وأشار ا. مجلس الوزراء عليه في خالل االستشارات حول النوع االجتماعي، ُأطلع فريق مجموعة البنك الدولي على وجود استراتيجّية حول النوع االجتماعي في لبنان وافق .16
ي الستراتيجّية من أجل النظر في األسباب الكامنة وراء الفجوات ففريق مجموعة البنك الدولي إلى أن العمل التحليلي ُيجرى في وقٍت ُمبكر في خالل فترة إطار الشراكة ا

سُتجري ما كسيتّم إدراج عناصر النوع االجتماعي في المشاريع كّلها في لبنان. و الفرص بين النساء والرجال في لبنان من حيث الوظاف، وملكّية األصول، وروحّية المبادرة. 
 وض.من هذه القر  نّ ا من أجل تقييم كيفّية إستفادتهمتابعة النساء اللواتي يتلقَّْين قروضً  ُبغيةحول المصارف،  مؤسسة التمويل الدولّية تقييًما منفصالً 

 
  وٕادارتها الدولي مؤّشرات ُمختارة ألداء محفظة البنك: 3الملحق 

  2016أيار/مايو  26بدًءا من 

 المؤشر

السنة 
المالية 
2013 

السنة المالية 
2014 

السنة 
المالية 
2015 

السنة 
المالية 
2016 

         تقييم المحفظة

 ᵃ 10.0 11.0 17.0 14.0 الصغيرة) RETFsعدد المشاريع قيد التنفيذ (بما في ذلك المشاريع 

 ᵇ 3.9 3.7 3.4 3.9 متوسط فترة التنفيذ (أعوام)

 ᵃ˒ ͨ 20.0 18.0 41.2 35.7 الصغيرة) RETFsالنسبة المئوّية للمشاريع الجدلّية من حيث العدد (بما في ذلك المشاريع 

 ᵃ˒ ͨ 40.0 9.0 30.1 9.0 الصغيرة) RETFsالنسبة المئوّية للمشاريع الجدلّية من حيث الكمية (بما في ذلك المشاريع 

 ᵃ˒ ͩ 54.5 57.1 70.6 76.5الصغيرة)  RETFsالنسبة المئوّية للمشاريع العرضة للمخاطر من حيث العدد (بما في ذلك المشاريع 

 76.0 32.8 59.5 50.4 ͩ الصغيرة) RETFsالنسبة المئوّية للمشاريع العرضة للمخاطر من حيث الكمية (بما في ذلك المشاريع 

 13.1 7.6 3.3 4.5 ͤنسبة الصرف (%) 

         إدارة المحفظة

CPPR (نعم/ال) ال نعم ال ال خالل السنة 
 1781 2348 1173 1037 موارد اإلشراف (المجموع بآالف د.أ.)

 119 147 107 115 متوّسط اإلشراف (آالف د.أ./المشروع)

 بند المذّكرة
منذ السنة 

 1980المالّية 
السنوات المالية الخمس 

 األخيرة

 7 23  حسب العدد IEG/OEDتقييم المشاريع من قبل 



67 
 

 155.1 824.2  حسب المبلغ (مليون د.أ.) IEG/OEDتقييم المشاريع من قبل 

 71.4 52.2  حسب العدد MU أو Uالمصّنفة  IEG/OEDمن مشاريع  %

 78 38.5  حسب المبلغ MU أو Uالمصّنفة  IEG/OEDمن مشاريع  %
a.  ول أداء المحفظة (إّال للسنة المالّية الحالّية)حكما هو وارد في التقرير السنوي  
b. متوّسط عمر المشاريع في محفظة البنك الدولي للبلد 
c.  النسبة المئوّية للمشاريع المصّنفةU أو MU من حيث أهداف التنمية و/أو التقّدم في التنفيذ 
d. كما تّم تحديده في برنامج تحسين المحفظة 
e. .نسبة الصرف في خالل السنة إلى الرصيد غير المصروف لمحفظة البنك في بداية السنة: المشاريع االستثمارّية فقط 

 مالّية.يع الناشطة في المحفظة، باستثناء نسبة الصرف، التي تشمل المشاريع الناشطة كّلها، باإلضافة إلى المشاريع المنتهية في خالل السنة ال*المؤّشرات كّلها هي للمشار 
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  /البنك الدولي لإلنشاء والتعميرللتنمية  الدولّية المؤسسة : ملّخص عن برنامج4الملحق 

  2016أّيار/مايو  26بدًءا من 

  مرّشح آللّية التمويل الُميّسر لمنطقة المينا.*

مليون د.أ. على شكل منح، فيبلغ مجموع اإللتزام  135سُيمنح مبلغ ،  IDAلتنميةلالدولية مؤسسة المليون د.أ. من المخّصصات الخاصة من  100باإلضافة إلى مبلغ الـ ** 
  مليون د.أ. 235

   

 /البنك الدولي لإلنشاء والتعمير المقتَرح:المؤسسة الدولّية للتنميةبرنامج اإلقراض 

 هوّية المشورع )FYسنة المالّية (
مليون
د.أ.

FY17/18  55 عونالوقاية من تلّوث ُبحيرة القر 
 100 **برنامج مقابل النتائج لدعم مبادرة توفير التعليم إلى األطفال جميعهم 
 200 *برنامج العمالة والطرقات الريفّية 
 150 *تأمين الخدمات البلدّية، والتنمية االقتصادّية المحلّية، والتماسك االجتماعي  
 505 النتيجة  

FY18/19 50 تحديث نظام إدارة األراضي 
 200 النقل الحضري في بيروت الُكبرى  
 60 *الصحّية األولّيةعادة تأهيل الرعاية إل الطارئ مشروعالتحسين  
 120 *االستثمارات في الُبنى التحتّية من أجل وظائف ُمستدامة 
 430 النتيجة 
     935  المجموع: 
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 محفظة العملّية (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمنح) :5الملحق 
2016أيار/مايو  26بدًءا من 

 

Project ID
Development

Objectives
Implementation

Progress
Fiscal 
Year

IBRD IDA Grants Cancel. Undisb. Orig. Frm Rev'd

IBRD:

P050529 MS MS 2003 58.5 0.0 0.0 0.0 6.2 -20.8 -20.8

P118187 MU MU 2011 40.0 0.0 0.0 0.0 33.4 30.7 7.1

P143594 S MS 2015 15.0 0.0 0.0 0.0 15.0 2.5 0.0

P133226 MU U 2014 5.2 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0

P103063 MS MS 2011 200.0 0.0 0.0 0.0 151.2 139.5 26.2

P127306 MS MS 2013 30.0 0.0 0.0 0.0 24.9 0.0 15.1

P125184 MS MS 2015 474.0 0.0 0.0 0.0 442.8 86.5 -17.9

Sub-total IBRD (US$ millions): 822.7 0.0 0.0 0.0 678.1

TFs/Grants:

P111849 MU MU 2009 0.0 0.0 6.0 0.0 0.9 0.9 0.9

P149242 S S 2014 0.0 0.0 8.2 0.0 2.6

P149724 MS MS 2014 0.0 0.0 10.0 0.0 7.1

P126734 The National Volunteer Service Program S S 2014 0.0 0.0 2.0 0.0 0.7

P152646 S MS 2015 0.0 0.0 15.0 0.0 11.0

P122540 S MS 2015 0.0 0.0 2.5 0.0 2.2 -0.2 0.0

P152898 S S 2015 0.0 0.0 32.0 0.0 18.8

0.0 0.0 75.7 0.0 43.3

IBRD & Grants Total Commitments (US$ millions): 898.4 IBRD & Grants Total Undisbursed (US$ millions): 721.3

          of which has been repaid

Total Disbursed (Closed)

          of which has been repaid

Total Disbursed (Active + Closed)

28

138.57

          of which has been repaid

Total Undisbursed (Active)

Total Undisbursed (Closed)

Total Undisbursed (Active + Closed)

Active Projects: IBRD & TFs/Grants

Sub-total TFs/Grants (US$ millions):

* Disbursement data is updated at the end of the first week of the month.

a. Intended disbursements to date minus actual disbursements to date as projected at appraisal.

Closed Projects

IBRD Projects:

Total Disbursed (Active)

Project Name

LB - Cultural Heritage and Urban Dev.

LB - Education Development Project II

LB-Environmental Pollution Abatement Prj

LB - ESPISP 2

LB Fiscal Management Reform 2

678.10

14.69

692.79

Last ISR 

Supervision Rating

28.19

495.33

703.52

633.90

731.71

Emergency Primary Healthcare Restoration

Emergency Education System Stabilization

Original Amount in US$ Millions

Difference Between
Expected and Actual

Disbursements ͣ ̷

Emergency Nat'l Poverty Targeting Proj

LB-Municipal Services Emergency Project

LB- Greater Beirut Water Supply

LB: PCB Management in the Power Sector

LB Supporting Innovation in SMEs Project

LB-Water Supply Augmentation Project
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بيان محفظة مؤسسة التمويل الدولّية المحجوزة والُمنفقة: 6الملحق   
2016نيسان/أبريل  30بدًءا من 
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  الوكالة الدولّية لضمان االستثمار في لبنانبيان دور : 7الملحق 

 2016حزيران/يونيو  7بدًءا من 
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  : استكمال استراتيجّية الشراكة الوطنّية واستعراض التعّلم8الملحق 

  )LB-54690(التقرير رقم  2010تموز/يوليو  28 ):2014 – 2011تاريخ استراتيجّية الشراكة للبلد (السنة المالّية 

  )LB-75814(التقرير رقم  2013نيسان/أبريل  18 تاريخ التقرير المرحلي الستراتيجّية الشراكة للبلد:

 )MNCLBمنى كوزي ( استعراض التعّلم والتنفيذ من إعداد:

 
  أوًال: المقدمة

 السياق  .أ
  

سسة مجموعة البنك الدولي الستراتيجّية الشراكة للبلد المشتركة بين مؤ  ُتجريهالتنفيذ والتعّلم تقييًما ذاتيًّا عتَبر استعراض يُ  .1
أداء برنامج الشراكة ) ُيقّيم 1إن هذا االستعراض: (. 2015 - 2011التمويل الدولّية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير للفترة المالّية 

) ُيقّيم أداء مجموعة البنك الدولي في تصميم البرنامج وتنفيذه 2لمحّصالت المتوّقعة لمجموعة البنك الدولي؛ و(االستراتيجّية في تحقيق ا
) يستخلص العبر من إطار 3مكافحة الفقر المدقع وزيادة االزدهار المشترك؛ و( –هدفَّي مجموعة البنك الدولي المزدوَجْين وُيناقش اّتساقه مع 
. يستخدم االستعراض إطار النتائج للتقرير المرحلي الستراتيجّية الشراكة للبلد 2022 – 2017الجديد للفترة المالّية  الشراكة االستراتيجّية

كمرجع لتقييم برنامج االستراتيجّية هذه ويعتمد على المناقشات مع موّظفي البنك الدولي الذين شاركوا في تطبيق المشاريع وفي العمل 
التقارير حول النتائج وحالة التنفيذ ، و )ICRs( استكمال التنفيذتقارير  إلضافة إلى وثائق البنك الدولي، بما في ذلكاالستشاري والتحليلي؛ با

)ISRs(.ووثائق أخرى خاصة بالمشاريع ، 
ذه، التي هدفت مناقشات االستراتيجّية ه كان التقّدم العام نحو تحقيق محصالت استراتيجّية الشراكة للبلد مرضًيا بشكل ُمعتدل. .2

، إلى وضع االقتصاد على مسار تحقيق نمو اقتصادي مستدام واسع النطاق وذلك من خالل التركيز 2010بدأت مع الحكومة في أوائل العام 
) الُبنى التحتّية 3ل التنافسّية؛ و(األعما ة) بيئ2النمو واالستدامة المالّية؛ و( )1على أربعة أهداف استراتيجّية على فترة أربعة أعوام: (

) تنمية الرأسمال البشري والحماية االجتماعّية. من بين 4االقتصادّية (الكهرباء، والمياه، والنقل، والبيئة، وٕادارة النفايات، والتنمية المحلّية)؛ و(
) تّم تحقيقها بشكل جزئي. تجدر 7تها؛ وسبع () تّم تحقيقها في غالبيّ 3ثالث (و ) تّم تحقيقها؛ 4)، أربع (14المحصالت األربعة عشر (

توّترات بسبب األزمة في سوريا وزيادة حّدة ال كبيرةٍ  اإلشارة إلى أن هذه المحصالت تّم تحقيقها في خالل فترة كان لبنان عرضًة لضغوطٍ 
 السياسّية.

ستجيب ألولوّيات ت ستراتيجّية الشراكة للبلد مرنةً كانت اكان أداء مجموعة البنك الدولي في تصميم االستراتيجّية وتنفيذها جّيًدا.   .3
لتزام إمعنًى بالرغم من سياق لبنان المتطّور والمتطاير. وبحسب حاجات القطاع الخاص في لبنان، كان  تالبلد وبقي تصميم االستراتيجّية ذا

على حّد سواء  قاملحوظ من حيث الحجم ومن حيث النط همًّا لنجاح برنامج مجموعة البنك الدولي بعد تطّوره بشكلٍ مؤسسة التمويل الدولّية مُ 
 في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد. 

اّتبع دعم مجموعة البنك الدولي إلى لبنان في خالل ونظًرا إلى انعدام االستقرار السياسي في البلد في خالل العقد الماضي،  .4
) المحافظة على برنامج إلتزام أساسي، مؤّلف من استثمارات ُمحّددة في الخدمات 1(فترة استراتيجّية الشراكة للبلد نهًجا ثنائي المحور: 

) والتوّصل إلى 1االصالحات األساسّية (المحور  علىاألساسّية، باإلضافة إلى المساعدة الفنّية والعمل التحليلي من أجل إطالع الجمهور 



74 
 

ت إضافّية تّم اختيارها نظًرا إلى دورها الحاسم في دعم النمو االقتصادي ) الجهوزّية للمشاركة بشكل أكبر في مجاال2إجماع حولها؛ و(
 ).2كرويًّا سليًما واعتمد برنامج إصالحات صلًبا (المحور يإطاًرا إقتصاديًّا م واالستقرار االجتماعي في لبنان، في حال نّفذ لبنان

) التأكيد على LB-75814(التقرير رقم  2013/أبريل أعاد التقرير المرحلي الستراتيجّية الشراكة للبلد الصادر في نيسان .5
مساعدة لكن، بما أن برنامج الصالحّية النهج المزدوج المحور، باإلضافة إلى دعم مجموعة البنك الدولي إلى األهداف االستراتيجّية األربعة. 

رات بالبيئة التشغيلّية المعّقدة والمخاطر ذات الصلة في خالل تنفيذ استراتيجّية الشراكة للبلد (الفت كبيرٍ  لمجموعة البنك الدولي تأّثر بشكلٍ 
قرار تالطويلة لعدم اليقين السياسي، والتغّيرات، والحكومة االنتقالّية التي سّببت تأخيرات طويلة في تنفيذ المشاريع وزادت من انعدام االس

ة. في الواقع، أكثر واقعيّ  ة سوريا الحالّية)، كان ال ّبد من مراجعة أهداف استراتيجّية الشراكة للبلد نحو أهدافٍ االقليمي واألثر الملحوظ ألزم
 .2013لعام ل ُيقّيم تقرير التنفيذ والتعّلم أداء برنامج على أساس إطار النتائج الُمكيَّف المعروض في التقرير المرحلي الستراتيجّية شراكة البلد

 ورّية، ووقعها على استراتيجّية الشراكة للبلد، ورّد مجموعة البنك الدولياألزمة الس
مقارنًة مع الدول األخرى المجاورة  ، شهد لبنان أكبر تدّفق لالجئين السورّيين2011منذ بداية األزمة في سوريا في مارس/آذار  .6

إحدى أكبر  وّلد، مّما مليون شخصٍ  1.12ّيين في لبنان ليبلغ ، ارتفع عدد الالجئين السور 2014كانون األول/ديسمبر  10في لسوريا كّلها. 
عديدة. نّظم مكتب المفّوض السامي لشؤون الالجئين والوكاالت الشريكة لألمم المتحدة بشكل فوري  األزمات اإلنسانّية من نوعها منذ سنواتٍ 

تدهور نوعّية تجئين السورّيين، ال المجتمعات اللبنانّية التي خاص الال العملّيات في لبنان ردًّا على األزمة، لكن كان الدعم يستهدف بشكلٍ 
 وذلك بسبب تدّفق الالجئين. ملحوظ، التها االجتماعّية واالقتصادّية بشكلٍ حياتها ومحصّ 

تجاوزت آثار النزاع بشكل سريع حدود األزمة اإلنسانّية لتبلغ األوساط االقتصادّية واالجتماعّية التي تشهد انعكاسات واسعة  .7
أن  2013استنتج تقييم األثر االجتماعي والبيئي للنزاع في سوريا الذي أجراه البنك الدولي في آب/أغسطس النطاق، وسلبّية، ومتنامية. 

ألزمة في ل أن يؤّثر سلًبا وماديًّا على الفقر، ومستويات المعيشة، والصحة وشروط الرأسمال البشري من اللبنانّيين. ُيقدَّر، نتيجةً النزاع ُيتوقَّع 
مليون شخص حاليًّا دون خط الفقر) مع نهاية العام  ألف لبناني إضافي إلى دّوامة الفقر (بشكل إجمالي، حوالى 170ُدفع بحوالى أّنه سوريا، 
  غالبّيتهم من الشباب الذين يفتقرون إلى المهارات.، و 220000الجدد  . وُيقدَّر بلوغ عدد الباطلين عن العمل2014

مع اّتساع رقعة أثر النزاع في سوريا وأزمة الالجئين، ازدادت انعكاساته على المجتمعات البنانّية بشكل ملموس وأّدت إلى  .8
، زاد وجود عدد كبير من الالجئين، ال سّيما في عدد كبير من أفقر المناطق في البلد، من في الواقع .استياء متناٍم ما بين المجتمعات

م يتنافسون هالمنافسة على الموارد النادرة، والعمالة، والنفاذ إلى الخدمات االجتماعّية، مّما زاد من هشاشة اللبنانّيين في هذه المناطق بما أنّ 
غير آمنة ويكتفون بسّد حاجاتهم األساسّية جدًّا، أعزت المجتمعات  يعيشون بشكل عام في ظروفٍ على موارَد محدودة. وٕان كان الالجئون 

ة ومساعدة الالجئون السورّيون أبرز المستفيدين من المساعدة الدوليّ  اعُتبراللبنانّية تدهور مستويات معيشتها إلى وجود الالجئين. في الواقع، 
 ستضيفة.مجتمعات المُ الحكومة، مّما شّكل مصدر توّتر في ال

والتقرير المرحلي الستراتيجّية  2010ألبرز التغّيرات االجتماعّية واالقتصادّية في لبنان منذ استراتيجّية الشراكة للبلد للعام  ونتيجةً  .9
ذات  لفقيرة من خالل نهجاللبنانّية ا، انتقل برنامج البنك الدولي إلى الحّد من أثر النزاع في سوريا على األسر 2013الشراكة للبلد للعام 

) مواصلة دعم استثمارات الُبنى التحتّية واالصالحات 2معالجة األثر القصير األجل لألزمة على لبنان؛ و( )1( محوَرْين من أجل دعم لبنان:
ات ذمو المتوّسط األجل. في هذا الصدد، طّورت الحكومة اللبنانّية خارطة طريق للتدخالت نالمؤسسّية الالزمة من أجل تحقيق المرونة وال

مجموعة من  ، تّم تطويرها كمحصلة لتقييم األثر االجتماعي والبيئي تلحظ47النزاع في سوريا في ظلّ األولوّية من أجل تحقيق االستقرار 
قتصاد اللبناني، واالاألسر اللبنانّية، بشكل خاص، ط التي تهدف إلى دعم المجتمعات و التدخالت ذات األولوّية على األجَلْين القصير والمتوس

 بشكل أوسع. 

                                                            
 .2013خارطة طريق لبنان للحّد من أثر النزاع في سوريا، تشرين الثاني/نوفمبر  47
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 منظَّمو دعًما لتنفيذ خارطة الطريق، طلبت الحكومة اللبنانّية من البنك الدولي وضع آلّية تمويل تسمح بتدّفق مرن ومصداق  .10
الصندوق االئتماني  2013تحقيًقا لهذا الهدف، أّسس البنك الدولي في كانون األول/ديسمبر من أجل تمويل التدّخالت ذات األولوّية. لألموال 

آذار/مارس  31إلى الحكومة. وبدًءا من  ممّولة من المنح من خالل مشاريعَ  –لألزمة السورّية في لبنان من أجل تأمين الدعم الطارئ 
ج، وفنلندا، وهولندا، والسويد، يمليون د.أ. من النرو  75ورّية في لبنان حوالى ، بلغت المساهمات في الصندوق االئتماني لألزمة الس2016

 حتى اليوم، يمّول الصندوق االئتماني لألزمة السورّية في لبنانو وسويسرا، والمملكة المتحدة، وصندوق بناء السالم والدولة للبنك الدولي. 
مليون  32بقيمة  ربوي نظام التالطارئ لدعم ال مشروعال) 2مليون د.أ.؛ و( 10مة لخدمات البلدّية بقيالطارئ ل مشروعال) 1ثالثة مشاريع: (

) التمويل اإلضافي إلى البرنامج الوطني 4مليون د.أ.؛ و( 15عادة تأهيل الرعاية الصحية األولّية بقيمة إل الطارئ مشروعال) 3د.أ.؛ و(
 ماليين د.أ. 10لمكافحة الفقر بقيمة 

  دوليإلتزام مجموعة البنك ال  .ب
رّد برنامج اإلقراض للبنك الدولي في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد على حاجات الحكومة المتغّيرة في في موازاة ذلك،   .11

مليون د.أ.)، الذي وافق عليه مجلس  474في قطاع المياه، ال سّيما مشروع زيادة إمدادات المياه ( بما في ذلك إلتزام برامجيالبنى التحتّية، 
. وتشمل المجاالت األخرى لالتزام الجديد في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد إصالح 2014أيلول/سبتمبر  30راء البنك الدولي في مد

لبنك افق او  اإلدارة المالّية، وتخفيف التلّوث البيئي، ودعم االبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم. كما تّم إلغاء القرَضْين اللَذْين
ّية العائدة إلى تأخيرات في التنفيذ والفاعل بسبب التأخيرات الكبيرة ّيةاالجتماع والتقّدم والحمايةفي مجاالت نظم االنترنت الجّوالة  االدولي عليهم

من البنك  في اإلطار الزمني الستراتيجّية الشراكة للبلد، تّمت الموافقة على تسعة قروض .امفي إعطاء السلطَتْين التنفيذّية والتشريعّية موافقاته
مليون. إلى ذلك، دعم البرنامج الجاري للبنك الدولي نفاًذا أكبر إلى خدمات الُبنى التحتّية األساسّية،  827.6الدولي لإلنشاء والتعمير بقيمة 

 على غرار المياه والنقل. 
تحليًال وخدمًة استشارّية  19. أّمن البنك الدولي لبنان فيالستشارّية والمعرفّية عنصًرا مهمًّا اللتزام البنك الدولي شّكلت الخدمات ا .12

لمالّية العامة، ا(التحاليل والخدمات االستشارّية) في خالل الفترة الزمنّية لهذا التقرير، في المجاالت مثل اإلدارة االقتصادّية الماكروّية، وٕادارة 
ت ابيئة األعمال، وٕاصالح السوق المالي والرأسمالي، واإلصالحات الهيكلّية في الكهرباء والمياه، والتعليم، والعمالة، وأسواق العمل وشبكو 

أجل  ة استجابتها مناألمان االجتماعي. وكّيفت مجموعة البنك الدولي عملها التحليلي من أجل معالجة الصدمات واألزمات وزادت من قابليّ 
 ين المساعدة الفنّية في الوقت الُمحدَّد من أجل التطّرق إلى مسائل السياسة الُمحّددة. تأم
في القطاع الخاص، زادت مؤسسة التمويل الدولّية بشكل ملحوظ استثماراتها وخدماتها االستشارّية في لبنان خالل فترة  .13

ُيشّكل هذا متوّسًطا قدره  مليار د.أ. 1.8الضمانات، التعبئة) تتجاوز ، الديون، سهماستراتيجّية الشراكة للبلد مع أحجام االلتزامات (األ
مليون د.أ. في  192مليون د.أ. من االلتزامات القصيرة والطويلة األجل في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد مقارنًة مع متوّسط قدره  454

ة لمتوّسط االلتزامات السنوّية. في خالل فترة الشراكة االستراتيجّية، أجرت في المئ 236قدرها  ةخالل فترة الثالث سنوات السابقة، أي زياد
ا هطرابلس، وقروض ) فيسهماألفي لبنانّية بارزة، وكان استثمارها األول ( في مصارفَ  األسهمفي  كبيرةٍ  مؤسسة التمويل الدولّية استثماراتٍ 

ئتماني المصرفي األول في منطقة المينا من أجل تمويل الطاقة المستدامة، إلخ. األولى في مؤسسات المالية الُصغرى اللبنانّية، وخّطها اال
 عبر الحدود. وقد ساعدت األنشطة االستشارّية لمؤسسةمن الضمانات إلى المصارف من أجل تشجيع التجارة  كبيرٍ  إلى حجمٍ وذلك باإلضافة 

ي ذلك: (أ) إطالق برنامج مكّرس لدعم المؤسسات التي ُتديرها نساء؛ و(ب) التمويل الدولّية المؤسسات المالّية على عدد من الجبهات، بما ف
تحسين ممارسات إدارة المخاطر؛ و(ج) زيادة اإلقراض من أجل الطاقة المستدامة؛ و(د) زيادة التوعية بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ن ممارسات حوكمة الشركات للمستفيدين من استثمارات مؤسسة الحجم بشكل عام، وذلك باإلضافة إلى األنشطة الُمصمَّمة من أجل تحسي
ة مالتمويل الدولّية ومؤسسات أخرى من القطاع الخاص، باإلضافة إلى الجهود من أجل تحسين مناخ االستثمارات بالنسبة إلى المشاريع المصمَّ 

يلة من كآلّية بد الوساطة من خالل الشركاء المحلّيينمن أجل: (أ) تبسيط نظام إصدار التراخيص في قطاع السياحة؛ و(ب) مأسسة خدمات 
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م يون؛ و(د) مشروع قانون لدعٕاعادة تأهيل اإلطار من أجل تسوية الدو ؛ و(ج) تحديث السجل التجاري بين المؤسساتنزاعات الأجل تسوية 
 اآلمنة).راض المتزايد إلى المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم (مثًال، مشروع قانون المعامالت االق

  ثانًيا: التقّدم نحو محصالت التنمية للبلد

 موجز عن أداء برنامج استراتيجّية الشراكة للبلد  .أ
بشكل كامل أو جزئي غالبّية أهدافه.  2015 – 2011حّقق برنامج استراتيجّية الشراكة للبلد في لبنان في خالل الفترة المالّية  .14

الجديد،  حّققت المشاريع الجاريةـ واالقراض. رضية بشكل معتدل"ها "مُ كة للبلد على أنّ وبالتالي، ُتصنَّف محّصالت استراتيجّية الشرا
 ةوبرنامج التحاليل والخدمات االستشارّية، ومشورة السياسات، والمساعدة الفنّية، والصناديق االئتمانّية، إلى جانب الخدمات االستشاريّ 

استراتيجّية الشراكة للبلد الُمعلنة وساعدت الحكومة وعمالء القطاع الخاص لتحقيق أهدافهم. واستثمارات مؤسسة التمويل الدولّية أهداف 
من أصل بالكامل ) أهداف 4استراتيجّية الشراكة للبلد تقّدًما ملحوًظا نحو تحقق المحصالت المتوّقعة كّلها، فحّققت أربعة ( توقد حّقق

ت، بينما بقي الباقي سواًء تم تحقيقه في غالبّيته أو تّم تحقيقه بشكل جزئي (كما ) ملحوظة على أّنها مؤّشرات محّصال14أربعة عشر (
). لكن، شهدت بعض المجاالت تنفيًذا بطيًئا للمشاريع، وزخًما بطيًئا نحو االصالحات، وتأخيرات في 1هو وارد في الجدول 

 الحكومة.  المصادقة/الفاعلّية، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى فترات الشلل الدورّية في
 

 : تحقيق محصالت استراتيجّية الشراكة للبلد (استعراض)1الجدول 
 الوضع عند التنفيذ األهداف

ُمحّققة في  غير ُمحّققة
 غالبّيتها

 غير ُمحّققة ُمحّققة جزئيًّا

 : تعزيز اإلدارة المالّية وٕادارة المالّية (ُمحّققة في غالبّيتها)1الهدف 

    √ بشكل أكبرقرارات السياسة  إغناء الفضاء المالي: 1.1

   √  إدارة المالّية العامة: تحسين الشفافّية وبيئة المراقبة في إدارة المالّية العامة 1.2

ات إلجراء مسوح ّية: تعزيز قدرات إدارة اإلحصاء المركزيّ بناء القدرات اإلحصائ 1.3
 أساسّية وتحليلها

  √  

 (تحقيقه في غالبّيته): تحسين التنافسّية 2الهدف 

  √   بيئة المؤسسات: تحسين بيئة المؤسسات 2.1

نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والنساء صاحبات المبادرات إلى  2.2
التمويل: تحسين النفاذ إلى التمويل في صفوف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 والنساء صاحبات المبادرات

√    

    √ إلى تمويل التجارةالتجارة والتكامل االقليمي: تحسين نفاذ القطاع الخاص  2.3

االتصاالت الالسلكّية: تحسين القدرات من أجل تطوير استراتيجّية لقطاع  2.4
 االتصاالت الالسلكّية وتنظيمه

  √  
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 : تحسين البنى التحتّية االقتصادّية (تحقيقه في غالبّيته)3الهدف 

القدرات من أجل تنفيذ استراتيجّية الحكومة إلصالح قطاع الكهرباء: تحسين  3.1
 الكهرباء

  √  

إلى مياه الشرب في مناطق المشاريع المستهدفة وتعزيز النفاذ  زيادةالمياه:  3.2
 مصداقّيتها

  √  

النقل: تحسين فاعلّية البنى التحتّية القائمة للنقل الحضري وٕادارة السير في  3.3
 مدينة بيروت ومنطقة بيروت الُكبرى 

 √   

    √ البيئة وٕادارة النفايات: تحسين إدارة البيئة 3.4

التنمية المحلّية: استرداد الخدمات األساسّية ودعم التنمية واالنتعاش  3.5
 االقتصادي المحلّية

 √   

 : تعزيز الحماية االجتماعّية وتنمية الرأسمال البشري (تحقيقه جزئيًّا)4الهدف 

  √   التعليم: زيادة توّفر بيانات التعليم لصنع القرارات في وزارة التربية والتعليم العالي. 4.1

الحماية االجتماعّية وشبكات األمان االجتماعي: تحسين اإلدارة، والتأمين،  4.2
 المالّية واستهداف الخدمات االجتماعّيةواالستدامة 

  √  

 

 .تفاصيل التقييم واردة في مصفوفة النتائج وأبرز نقاطه ملّخصة أدناه .15
 تنفيذ برنامج استراتيجّية الشراكة للبلد وتحقيق األهداف االستراتيجّية  .أ

 تعزيز إدارة المالّية العامة واإلدارة المالّية (تّم تحقيقها في غالبّيته) :1الهدف االستراتيجي 

ّطلعة بشكل قرارات سياسة مالّية م محصلةفي مجال تعزيز الفضاء المالي، تّم تحقيق بشكل عام، تّم تحقيق هذا الهدف في غالبّيته.  .16
ا. ن الشفافّية وبيئة الرقابة في اإلدارة المالّية العامة في غالبّيتهتحسي صلةحمالّية العامة، فتّم تحقيق مإدارة الأفضل. أّما في مجال 

 من أجل إجراء دراسة استقصائّية أساسّية لبناء القدرات اإلحصائّية وتحليله، حصلة تعزيز قدرات إدارة اإلحصاء المركزيّ وبالنسبة إلى م
 تّم تحقيقها بشكل جزئي.

 الماليمحصلة استراتيجّية الشراكة للبلد: الفضاء 

تّم تحقيق هذه المحصلة من خالل تطوير إطار مالي متوّسط األجل، باإلضافة إلى استراتيجّية دين تّم تحقيق المحصلة بشكل كامل.  .17
 مايو)، صادق عليها رسميًّا كل من وزير المالّية والبنك الدولي في أيار/2014(تّم تحديثها في العام  2013متوسطة األجل في العام 

تقييم لألثر االجتماعي واالقتصادي للنزاع في سوريا في وقٍت قياسي وتّم عرضه على مجلس األمن  ذلك، جرى استكمال . إلى2014
لألمم المتحدة، مّما مّهد الطريق إلى الصندوق االئتماني المتعّدد الجهات المانحة من أجل لبنان. كانت عدة أنشطة للمساعدة الفنّية 

لى عدراسة حول التدفقات الرأسمالّية الداخلة إلى لبنان ومة على التقّدم في تحقيق اإلصالحات: ساعدت أساسّية من أجل مساعدة الحك
المستدام  مع السياسات المالّية والنقدّية، ونسبة مساهمتها في تعزيز النمو محّركاتها، باإلضافة إلى التفاعلتحليل طبيعة هذه التدفّقات و 

ماكروّية " ُترّكز على االستدامة المالّية الدعم النمو والرعاية االجتماعّية في سياق التوحيد الماليحول "الواسع النطاق في لبنان؛ ودراسة 
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وعلى تحسين الفضاء المالي؛ وساعدت مذّكرات سياسات عّدة حول الكهرباء واالتصاالت الالسلكّية، وأجور القطاع الخاص على 
 لمالي واالستدامة المالّية الماكروّية.حول أبرز القيود على الفضاء ا المسائلمعالجة 

 إدارة المالّية العامة صلة استراتيجّية الشراكة للبلد: مح

عملّية  إدارة المالّية العامة الحكومة اللبنانّية على تحسينمساعدة الفنية للبنك الدولي حول ساعدت التّم تحقيق المحصلة في غالبّيتها.  .18
 ،إعداد الموازنة وشمولّيتها، من خالل تعزيز تكامل الموازنة الحالية والرأسمالّية، مع إدراج موازنة سنوّية ضمن منظار متعّدد األعوام

، تّمت إعادة تركيز الجهود على 2005منذ العام  ُمعتَمدةة وتعزيز تنفيذ الموازنة مع التركيز على وظيفة إدارة الخزينة. في غياب موازن
مع معايير النظام  اشىمالموازنة لكي تتالعناصر األساسّية من أجل تحسين الشفافّية المالّية وٕادارة الموازنة، بما في ذلك مراجعة تصنيف 

داد موازنة، تعتمد في الوقت الحاضر على إطار مالي ؛ ومراجعة قانون المحاسبة العامة؛ وتطوير فذلكة إع2001المالي العالمي للعام 
 سداد زام وتوّقعاتماكروي وعلى معايير واضحة لتحقيق التكاليف؛ واعتماد خطوط توجيهّية وٕاجراءات محاسبة، وٕادخال ضوابط إلت

الموازنة  نك الدولي، ُيعتَبر تصنيفومع دعم المساعدة الفنّية من البالمدفوعات من أجل تفادي االلتزامات المفرطة وتحسين إدارة النقد. 
 من خالل 2015و 2014وتّم إعداد مشاريع الموازنات للعاَمْين  2001مّتسًقا في الوقت الحاضر مع النظام المالي العالمي للعام 

يدة، محاسبة جدهّية وٕاجراءات استخدام هذا التصنيف. كما تّم استعراض دليل إلعداد الموازنة. من جهة أخرى، تّم إعداد خطوط توجي
بشكل رسمي من قبل حتى اليوم. صحيح أّنه تّم إعداد إطار مالي متوّسط األجل، لكن يبقى إطار اإلنفاق وزير المالّية  يعتمدهالم  لكن

والسقف  هدافلألمجلس الوزراء حرًصا على امتثال الوزارات السيادّية  اعتمادالمتوسط األجل هدًفا بحّد ذاته وفي الحالَتْين، ال بّد من 
 ن، وبالتالي تعزيز األهداف الكامنة وراء هَذْين اإلطاَرْين للتخطيط.التي حّددها هذان اإلطارا

 محصلة استراتيجّية الشراكة للبلد: بناء القدرات اإلحصائّية

ذ للخطة خطة تنفيمراجعة القانون اإلحصائي وتصميم لأّمن البنك الدولي التمويل إلى الحكومة تّم تحقيق المحصلة بشكل جزئي.  .19
ة يّ الرئيسّية اإلحصائّية وكانت النتائج ضمن هذا المجال متباينة. في الواقع، لم تصادق الحكومة اللبنانّية حتى اليوم على الخطة اإلحصائ

االنتقالي  عالرئيسّية ولم يتّم التوّصل إلى اتفاق حول اإلطار القانوني اإلحصائي، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى الجمود السياسي والوض
للحكومة السابقة، مّما أدى إلى فقدان الزخم. في هذا الصدد، تّمت صياغة مذّكرة بشأن الخطة اإلحصائّية المركزّية وتقديمها إلى مجلس 

ماع ج. من أجل االنتقال إلى التنفيذ الفعلي للخطة اإلحصائّية الرئيسّية على مدى خمسة أعوام، يجب التوّصل إلى إاالوزراء للنظر فيه
الدولي إلى  لتزم البنكاالمتباين في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد، ذها وتمويلها. بالرغم من التقّدم في الحكومة اللبنانّية حول تنفي
تحليل و من أجل تطوير القدرات الفنّية اإلحصائّية في مراقبة الفقر، من خالل االحصائّيات االجتماعّية  جانب إدارة اإلحصاء المركزيّ 

وفق المعايير  في الوقت الحاضر ُتجريها إدارة اإلحصاء المركزيّ الفقر وتصميم مسح لميزانّية األسر. يتّم تنظيم المسوحات كّلها التي 
اء ر ، من خالل مكّون حول اإلحصاءات "المعّززة للنوع االجتماعي" الذي تمّولها المساعدة الفنّية للبنك الدولي، تّم إجكالدولّية. إلى ذل

ماعي والصحة، والنوع االجت يحول النوع االجتماعي والتعليم، والنوع االجتماع المركزيّ  تحليلّية من قبل إدارة اإلحصاء ءاثالثة أجز 
 واتر نشمد أطلقت سلسلة قرابط حول إحصاءات النوع االجتماعي على موقعها الشبكي و  العمالة. واليوم إلدارة اإلحصاء المركزيّ و 

 عن اإلحصاءات" التي شملت أوًال إحصاءات حول النوع االجتماعي وتوّسعت مّذالك لتشمل قطاعات أخرى.بعنوان "لمحة 
 : تحسين التنافسّية (تّم تحقيقه في غالبّيته) 2الهدف االستراتيجي 

لبنان، تدعم  الخاص فيجهودها من أجل تحسين بيئة العمل لتطوير القطاع وفي إطار  غالبّيته.في بشكل عام، تّم تحقيق هذا الهدف  .20
مؤسسة التمويل الدولّية الحكومة اللبنانّية من أجل الحّد من العبء على المستثمرين من خالل المساعدة على تحديث السجل التجاري 

ظًرا نمن خالل تبسيط األنظمة واعتماد تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. و  المؤسساتمن الوقت وعدد عملّيات تسجيل  والحدّ 
األولى  ضمن مرحلَتْين. رّكزت المرحلة يل الدولّية منّظًماإلى التأخيرات والتحديات األخرى القائمة، يجب أن يكون مشروع مؤسسة التمو 

على التوّصل إلى إجماع حول استراتيجّية إصالح وتّم تحقيقها في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد. وسترّكز المرحلة الثانية على 
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، التي يجب بعدها 2022 – 2017في الفترة المالّية  االستراتيجّيةتنفيذ االستراتيجّية ومن المتوقَّع تنفيذها في خالل فترة إطار الشراكة 
تسهيل دخول مؤسسات جديدة، ومساعدة المؤسسات غير الرسمّية على التحّول  ة خاصة بالعملّيات، مّما من شأنهتحقيق تحسينات ُمحّدد

 ات رسمّية، وبالتالي االستفادة من الحقوق والخدمات المتوّفرة إلى الشركات المسّجلة وجذب المزيد من االستثمارات في لبنان. إلى مؤسس
 بيئة المؤسساتالشراكة للبلد: محصلة استراتيجّية 

راكة مع مجلس الوزراء وبالشالتنسيق عن كثب مع مكتب رئاسة مؤسسة التمويل الدولّية، ب ت. دعمتّم تحقيق المحصلة بشكل جزئي .21
، جهود وزارة العدل، ووزارة السياحة، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارّية، من بين المفوضّية األوروبّية في عدد من المجاالت

ياغة ص في لبنان. على سبيل المثال، دعمت مؤسسة التمويل الدولّية عمل المؤسساتوزارات وهيئات أخرى، من أجل تحسين بيئة 
قانون حول المعامالت اآلمنة، من شأنه أن يسمح للمصارف باإلقراض مقابل أصول منقولة من أجل تسهيل زيادة النفاذ إلى التمويل 
بالنسبة إلى المؤسسات األصغر والمتوسطة حجًما. ينتظر مشروع القانون أن يدرسه البرلمان. ونظًرا إلى أن البرلمان اللبناني ال يلتئم 

تظم، من غير الواضح متى قد تتّم الموافقة عليه وعلى مشاريع قوانين أخرى. إلى ذلك، تّم تجسيد آلّية وساطة ُتحيل المحكمة بشكل من
إليها في مشروع قانون الوساطة القضائّية؛ وتّم تأسيس مراكز وساطة في بيروت وطرابلس، وتّم تدريب وسطاء، وجرت التوعية بشأن 

ة الت الفعلّية. لكن، تتماشى قدر من الحاقليٍل  ، اقتصر رّد السوق على إطالق خدمات الوساطة على عددٍ منافع الوساطة. حتى اليوم
أعوام من أجل اعتماد الوساطة بشكل شائع.  5إلى  عامٍ  استيعاب السوق البطيئة مع الخبرة الدولّية التي ُتظهر أّن السوق يحتاج بشكلٍ 

الءة الذي يشمل صياغة قانون إفالس وتحديث وضع أخصائّيي عدم المالءة. بينما من الُمحتَمل كما يتّم تحسين نظام معالجة انعدام الم
ن لبنان على صياغة مذّكرة ممشروع القانون حول اإلفالس إلى الوقت العتماده، ساعدت مؤسسة التمويل الدولّية مصرف  جأن يحتا
. كما تتعاون مؤسسة التمويل 2015تّم نشرها في تشرين األول/أكتوبر  يل تسوية القروض المصرفّية السابقة المستحّقة، التيهسأجل ت

لشؤون التنمية اإلدارّية من أجل تبسيط نظام منح التراخيص والموافقات الالزمة في قطاع  ةالدولّية مع وزارة السياحة ومكتب وزير الدول
تراخيص التسهيل والتبسيط ومكننة ال عبرل الترخيص لمؤسسة السياحة. يهدف هذا المشروع إلى الحّد من الوقت والكلفة الالزمة من أج

س المعّوقات البرلمانّية). صادق مجل بل وزارة السياحة (وبالتالي تفادياألساسّية في قطاع السياحة من خالل إصدار المراسيم من ق
والوقت الالزَمْين  ْين وتطبيقهما، ُيتوقَّع تقّلص الكلفةالوزراء على أحد المراسيم بينما يبقى المرسوم الثاني عالًقا. ومتى تّم اعتماد المرسومَ 

 يوًما). 590للحصول على التراخيص من خالل الوزارة إلى أكثر من النصف (حاليًّا 
  إلى التمويل النساء صاحبات المبادراتو محصلة استراتيجّية الشراكة للبلد: نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم 

زادت القدرة المالّية والتمويل الفعلي لهذه المجموعات المستهدفة في خالل فترة الشراكة االستراتيجّية.  .المحصلة بالكاملتّم تحقيق هذه  .22
ة بالنسبة إلى في مرحلة مبكر الرأسمال في هذا السياق، اّتخذت الحكومة اللبنانّية خطوًة واضحًة نحو التطّرق إلى فجوة السوق في تمويل 

متوسطة لة والمتوسطة الحجم من خالل المشروع المموَّل من البنك الدولي حول االبتكار في المؤسسات الصغيرة واالمؤسسات الصغير 
التنمية من أجل تحفيز إطالق الشركات الناشئة وتوسيع نطاق الشركات ألهداف منح الو  سهمالحجم. يمّول المشروع االستثمارات في األ

 331مصرف لبنان دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم من خالل إطالق مبادرته للمذّكرة االبتكارّية في بداياتها. كما عّزز 
إلى المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم. اسُتكملت هذه المبادرات بشكل أكبر من خالل منحة  ةٍ بكر مُ  مرحلةٍ في  األسهم تمنحالتي 

. تؤّمن ّددة الجهات المانحة التي ُيديرها البنك الدوليعمن المنشأة االقليمّية المتالمساعدة الفنّية للمؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم 
أخرى، منًحا مقابلة لمؤّمني خدمات تطوير المؤسسات، بما في ذلك المسّرعات والحاضنات، من  هذه الصناديق، باإلضافة إلى أمورٍ 

 بشكل فاعل.  اوٕادارته بهدف تمويل األسهمة ة السوق ودعم المؤسسات الناشئاختالط منتجاتها وتوعيأجل تعزيز 
ْين: ( ،ةوعلى أساس هذه المبادرات الهادف .23 ) ُيساعد البنك الدولي على 1ُأعطيت المساعدة الفنّية إلى مصرف لبنان حول محوَرْين خاصَّ

بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولّية التي أجرت تقييًما ألنشطة القطاع الخاص بشكل أكبر تطوير أنظمة السداد الوطنّية الخاصة به 
وحدة تطوير تنظيم ) إعادة هيكلة شاملة لإلطار النظامي ألنشطة السوق الرأسمالّية. وٕاثر 2؛ و(االلكترونّيةالخاصة بأنظمة السداد 
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ك الدولي بصياغة أنظمة الترخيص للمؤسّسات وتسجيل ، نصحت مجموعة البن2013للعام  )FSAP(برنامج تقييم القطاع المالي 
، وتأمين العروض ونظام العرض، وخطط االستثمار الَجماعّية، والقواعد التحوطّية. ينشأ ق، وسلوك األسواالمؤسساتالمهنّيين، وسلوك 

صرف لبنان في هذا المجال. وُيعتَبر سوق مالّية مستقّلة وجديدة لعبت دور م هيئة 2011هذا االلتزام عن أن البرلمان أّسس في العام 
 ممارساٍت  امة، مع إدخالتحقيق االّتساق بين اإلطار النظامي والممارسات الدولّية الُفضلى شرًطا لتطوير سوق رأسمالّية محلّية مستد

الخدمات التي تقّدمها المصارف (مثًال، البنى  أوسع من حلول التمويل من أجل استكمال وتزويد القطاع الخاص بمجموعةٍ  جديدةٍ  وأدواتٍ 
يئة السوق ُتعّزز ه). أسهمالتحتّية، والرأسمال للشركات الحديثة المنشأ، وتحويل قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى 

البنى التحتّية  نظِّمة والُمشرفة علىهيئة السوق المالّية الهيئة المُ  تد الوطنّية بعضها البعض إْذ أصبحاالمالّية وتدّفقات عمل نظم السد
 للسوق المالي في لبنان.

طة سّ أـطلقت مؤسسة التمويل الدولّية عدًدا من المبادرات االستشارّية واالستثمارّية من أجل زيادة نفاذ المؤسسات الُصغرى والصغيرة والمتو  .24
المشورة الهادفة إلى زيادة  BLC Bank البنك اللبناني للتجارةى الحجم إلى التمويل. على سبيل المثال، قّدمت مؤسسة التمويل الدولّية إل

إقراضه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم وكيفّية استهداف النساء والمؤسسات التي تملكها نساء على أّنه قسم فريد من السوق. 
جحة في مؤسسة التمويل الدولّية بالنسبة إلى البرامج النا حتذىكان هذا البرنامج األّول من نوعه في منطقة المينا وقد تطّور إلى مثل يُ 

كان من البرامج المتنافسة على جائزة النوع االجتماعي للرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولّية في السنة فلألعمال المصرفّية للنساء، 
زة النوع الذي فاز بجائ، صرفّية للمرأة في منطقة الميناشّكل االلتزام الجوهري لبرنامج األعمال الم، إّنما لم يفز بها، و 2013المالّية 

رزمة أدوات المؤسسات الصغيرة  BLC Bankالبنك اللبناني للتجارة . كما اعتمد 2015االجتماعي لمؤسسة التمويل الدولّية للعام 
 والمتوسطة الحجم لمؤسسة التمويل الدولّية وهو برنامج إلكتروني متوّفر للمؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم في لبنان لتأمين المساعدة

ني الفرنسي، بنك اللبنا. إلى ذلك، قّدمت مؤسسة التمويل الدولّية المشورة إلى ثالث مؤسسات مالّية لبنانّية (الالمؤسساتفي عملّيات 
 ةفرانسبنك، شركة التأجير اللبنانّية) حول كيفّية زيادة اإلقراض من أجل تمويل مشاريع الطاقة المستدامة (مثًال، كفاءة الطاقة، والطاق

لتمويل الطاقة  اتكانت هذه المهمّ والمؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم.  العميلةالمتجّددة، واإلنتاج األنظف) التي تستهدف الشركات 
 االمستدامة من أولى مهّمات مؤسسة التمويل الدولّية في منطقة المينا وقد منحت هذه التجربة الناجحة لهذه المصارف لبنان دوًرا رياديًّ 

 ويل الدولّيةمالخطوط االئتمانّية لمؤسسة الت في منطقة المينا في مجال تمويل الطاقة المستدامة. كما استفادت المؤسستان األخيرتان من
 من أجل المساعدة في تمويل مشاريع تمويل الطاقة المستدامة.

 محصلة استراتيجّية الشراكة للبلد: التجارة والتكامل االقليمي

 في برنامج تمويل التجارة العالمي الذي يلحظ ضمانات العميلةازدادت المشاركة من جانب المصارف . تّم تحقيق هذه المحصلة بالكامل  .25
 عمالءلإلى المصارف من أجل تسهيل التدفقات التجارّية الدولّية بشكل ملحوظ في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد، مّما يضمن 

في خالل هذه  8إلى  3لبنانّية من المصرف الحصول على التمويل الالزم لالستيراد والتصدير. وقد ازداد عدد المصارف الشريكة ال
 ة.يّ الفترة وتجاوز حجم الضمانات التراكمّية مليار د.أ.، مّما جعل لبنان من أبرز المستخِدمين في الشبكة العالمّية لمؤسسة التمويل الدول

تعزيز القواعد  بنك عوده) على(مثًال بنك بيبلوس و في أبرز المصارف اللبنانّية ساعدت االستثمارات الكبيرة في الديون واألسهم وقد 
بيبلوس)، مع  بنك يسمح للمصارف بالتخفيف من حّدة الصدمات (مثًال األزمة المالّية العالمّية والنزاع السوري في حال الرأسمالّية، مّما

، وهي غروب" مالّيةال"ة في السياق نفسه، منحت مؤسسة التمويل الدولّية قرًضا إلى مجموعو دعم التوّسع االقليمي لبنك عوده في تركيا. 
من أجل فتح أول مشروع فندق لها في العراق. كما نجحت مؤسسة التمويل الدولّية في مساعدة الجهات الراعية جهة راعية لبنانّية، 

تحت يرزح  ياللبنانّية (مثًال شركة التأمين ميدغولف) على جذب رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين الدولّيين عندما كان االقتصاد اللبنان
  ضغوٍط كبيرة.

 الالسلكّية محصلة استراتيجّية الشراكة للبلد: االتصاالت
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م البنك الدولي . قدّ تم تحقيق محصلة تحسين القدرات من أجل تطوير استراتيجّية لقطاع االتصاالت الالسلكّية وتنظيمه بشكل جزئي .26
لنشر المساعدة من خالل مساعدة فنّية حول اتأمين المشورة القّيمة حول تطوير استراتيجّية لقطاع االتصاالت الالسلكّية، بما في ذلك 

ت السياسا نعياصأبرز واستراتيجّية النطاق العريض من أجل رسم سيناريوهات إصالحّية مختلفة للنطاق الواسع وذلك من أجل دعم 
(في وزارتي االتصاالت الالسلكّية والمالّية) من أجل اتخاذ قرارات حول إصالح قطاع النطاق الواسع. بينما تّم تحقيق هدف إطالع 

 2020صانعي السياسات ومساعدتهم، يتّم تصنيف هذا االلتزام على أّنه تّم تحقيقه بشكل جزئي ألّن استراتيجّية النطاق الواسع للعام 
 ال الخاصة.لألموال العامة أو رؤوس األمو سات األخيرة عليها في الوقت الحالي بعد تأخير طويل وال تلحظ استخداًما مثاليًّا يتّم وضع اللم

لالتصاالت الالسلكّية من خالل منحة صندوق التنمية المؤسسّية وتّم تحقيق أهداف  لي بناء قدرات الهيئة التنظيمّيةكما دعم البنك الدو 
تها لالتصاالت الالسلكّية في تبسيط العملّيات الداخلّية وتعزيز شفافيّ  رٍض. وبشكل خاص، نجحت هذه الهيئةكل مُ المشروع كّله بش

تّم وضع نظام جديد إلدارة المعلومات يكون متقاطًعا في ما بين  كما وٕاعداد األدوات النظامّية اإلضافّية من أجل تعزيز قدراتها الداخلّية.
 عم الهيئة النظامّية لالتصاالت الالسلكّية وهو عملّي.هذه المكّونات من أجل د

 غالبّيتها)في تحسين الُبنى التحتّية االقتصادّية (تّم تحقيقها  – 3الهدف االستراتيجّي 

جّية ، لم يتّم تحقيق محصلة تحسين القدرات من أجل تنفيذ استراتيقطاع الكهرباء. في بشكل عام، تّم تحقيق هذا الهدف في غالبّيته .27
، طاع المياهقفي و بسبب عدم التوّصل إلى إجماع للمضي قدًما بشأن اإلصالحات.  بشكل جزئي الحكومة إلصالح قطاع الكهرباء سوى

تعزيز الوصول إلى مياه الشرب في المناطق التي يستهدفها المشروع وتحسين قابلّية االعتماد عليها بشكل جزئي،  تّم تحقيق محصلة
تّية تّم تحقيق محصلة تحسين فاعلّية إدارة النقل والُبنى التحف ،قطاع النقلفي  أّما كل جّيد في هذا القطاع.وٕان تقّدمت االصالحات بش

القائمة للنقل الحضري في مدينة بيروت ومنطقة بيروت الُكبرى في غالبّيتها، نظًرا إلى إصالح إدارة النقل من خالل تنفيذ برنامج جديد 
تحقيق محصلة  تمّ ف، التنمية المحلّيةفي مجال  أّما ، تّم تحقيق األهداف لتحسين إدارة البيئة بالكامل.ةقطاع البيئفي و إلدارة النقل. 

 إعادة تأهيل الخدمات األساسّية ودعم التنمية االقتصادّية المحلّية واسترداد العافية االقتصادّية في غالبّيتها.
 محصلة استراتيجّية الشراكة للبلد: الكهرباء

تّم تطوير  .الكهرباء، تّم تحقيق محصلة تحسين قدرات تنفيذ استراتيجّية الحكومة إلصالح قطاع الكهرباء بشكل جزئيفي قطاع  .28
تحويلها إلى شركة وفق المبادئ التجارّية وبناء قدراتها في مجال اإلدارة. لكن، خارطة طريق إلصالح مؤسسة كهرباء لبنان، تدعو إلى 

نك الدولي الدعم أّمن الب في هذا السياق، اسي في ما يخّص خارطة الطريق هذه ويبقى تنفيذها غير أكيد.لم يتّم التوّصل إلى إجماع سي
قطاع  تعزيز القدرات اإلصالحّية فيالطارئ ل مشروعالإلى وزارة الطاقة والمياه لتطوير ورقة سياساته حول قطاع الكهرباء، من خالل 

لى المنافع االقتصادّية لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي الُمسيَّل من أجل تأمين وقود بكلفة ع الطاقة وفي دراسات إضافّية لتسليط الضوء
توليد الطاقة. كما تّم تنظيم أنشطة مساعدة فنّية عّدة ُينّفذها البنك الدولي من أجل تطوير إطار عمل لكفاءة الطاقة، وهي خطة لأقّل 

 في لبنان.  حر سوق توليد الطاقة بالرياتعزيز تدابير كفاءة الطاقة في لبنان وتطويلعمل 
أّدت جهود الحكومة من أجل تشجيع القطاع الخاص على الحّد من الخسائر غير الفنّية وتحسين تأمين الخدمات في قطاع الكهرباء  .29

لة وصيانتها. تملكها الدو إلى منح عقود إلى ثالث شركات لبنانّية (مقّدمو خدمات التوزيع) من أجل تحسين شبكة توزيع الكهرباء التي 
ماليين د.أ. لتمويل إحدى الجهات التي تستثمر مؤسسة التمويل الدولّية  8مؤسسة التمويل الدولّية بمبلغ  تودعًما لهذه الجهود، تعّهد

التنسيق وب م.وٕان كان العميل قد قّرر عدم السحب من هذا االلتزا شركة مقّدمي خدمات التوزيع لديها من أجل المساهمة في تمويل فرع
مليون  35.5الوثيق مع مؤسسة التمويل الدولّية، أنهت الوكالة الدولّية لضمان االستثمار عملّيتها األولى في لبنان من خالل تأمين مبلغ 

 هودٍ ج . وقد أّدى غياب بيئة مؤاتية وفاعلة لمنح األذون إلى إحباطشركة تأمين خدمات التوزيع د.أ. لتغطية المستثمرين األجانب لفرع
 أخرى لمؤسسة التمويل الدولّية للمشاركة إلى جانب الحكومة في عملّيات شراكة بين القطاَعْين الخاص والعام في القطاع.
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داقّيتها بشكل ن مصفي قطاع المياه، تّم تحقيق محصلة تعزيز النفاذ إلى مياه الشرب في المناطق التي يستهدفها المشروع وتحصي .30
من خالل بل لبنان جبيروت و . وقد تّم تعزيز القدرة الفنّية، والمالّية، واإلدارّية لمؤسسة المياه االقليمّية في البقاع ومؤسسة مياه جزئي

لى تعزيز إ عّدة أنشطة مهّمة تهدف ذطوير خطة عمل، باإلضافة إلى تنفيتعيين مدير إداري لمؤسسة المياه االقليمّية في البقاع وت
الخدمات في مؤسسة مياه لبنان في بيروت. وبالرغم من النتائج الملحوظة في تأمين الُبنى التحتّية على األرض (ال سّيما في منطقتي 

ة، فبعلبك والبقاع الغربي)، ال يزال قطاع المياه عرضًة للتأخيرات في تنفيذ اإلصالحات الحاسمة، بما في ذلك تلك المرتبطة باسترداد الكل
ن يْ وتعزيز المنشأة، ومشاركة القطاَعْين العام والخاص، كما تّمت مناقشته في استعراض مجموعة التقييم المستقّلة لمشروعي المياه المنّفذَ 

مياه ، سيستمّر مشروع إمدادات المياه لبيروت الكبرى ومشروع تعزيز إمدادات الفي المستقبلفي خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد. و 
، بشكل عام، باإلضافة إلى تنفيذ االستراتيجّية الوطنّية لقطاع المياه لوزارة الطاقة جبل لبنانبيروت و في دعم خدمات مؤسسة مياه 

 تطوير والتنفيذ الستراتيجّية الحكومة من أجل تحسين أداء القطاع، منوالمياه، بشكل عام. كما لعب البنك الدولي دوًرا ناشًطا في دعم ال
 ه للبنك الدولي.خاصة بالخالل المساعدة الفنّية في تطوير استراتيجّية وطنّية لقطاع المياه وتطوير استراتيجّية مساعدة قطاع المياه 

 محصلة استراتيجّية الشراكة للبلد: النقل

صلة تحسين كفاءة البنى التحتية القائمة للنقل الحضري وٕادارة السير في مدينة بيروت ومنطقة بيروت في قطاع النقل، تّم تحقيق مح .31
ن خالل تركيب إشارات م كبيرٍ  تّم تحسين استخدام البنى التحتّية القائمة والمساحات العامة النادرة في لبنان بشكلٍ الكبرى في غالبّيتها. 

تحسين البنى التحتّية عند أبرز التقاطعات. كانت المساعدة الفنّية والخدمات و اقف السّيارات سير ومركز إلدارة السير وعّدادات لمو 
ومة كاالستشارّية والتحليلّية إلى وزارة النقل واألشغال العامة مهّمًة جدًّا لدعم وضع اللمسات األخيرة على استراتيجّية النقل العام للح

")، مّما ُيمّهد TransBeirutالل تطوير خطة نظام نقل عام متكاملة ("خة بيروت الكبرى من اللبنانّية من أجل تحسين التنّقل في منطق
تدابير الحّد من ازدحام السير في منطقة بيروت الكبرى، من خالل إدخال حلول للنقل العام والنقل لالنتقال إلى المستوى التالي لالطريق 

 .في المستقبل الكبيرةالعام السريع الذي يتمّتع بالمصداقّية 
 محصلة استراتيجّية الشراكة للبلد: البيئة وٕادارة النفايات

 أقام البنك الدولي شراكًة مع الحكومة اللبنانّية من أجل إعداد تحليل بيئي للبلد (التحليلتّم تحقيق محصلة تحسين إدارة البيئة بالكامل.  .32
حليل من بين التوصيات األساسّية للتو لّية إلدراج البيئة في عملّية التنمية. )، مّما أعطى األسس التحلي2011البيئي للبلد، حزيران/يونيو 

رد االبيئي للبلد "إدارة المخاطر البيئّية" من أجل مساعدة الحكومة اللبنانّية على الحّد من المخاطر البيئّية بسبب التلّوث وتدهور المو 
. وقد ساعد البنك الدولي 2014ّوث البيئة التي يمّولها البنك الدولي في العام الموافقة على عملّية تخفيف تل تالطبيعّية. وبالتالي، تمّ 

در مرسوم تطبيق في هذا السياق، صو الحكومة اللبنانّية على تطوير الخطوط التوجيهّية لتقييم األثر البيئي التي وافق البرلمان عليها؛ 
. ومّذاك، يتّم تنظيم نظام تقييم األثر البيئي بالكامل في 2012ام الصادر عن مجلس الوزراء في الع 8633تقييم األثر البيئي رقم 

 2012للعام  8471. كما أّسس مرسوم رقم 2012للعام  8213لبنان. كما تّم تنفيذ التقييم البيئي االستراتيجّي بموجب المرسوم رقم 
تحسين  المؤسسّية الجارية لالمتثال البيئي إلى ترخيص االمتثال البيئي للشركات وهو فاعل. إلى ذلك، ُتساهم منحة صندوق التنمية

وتعزيز االمتثال البيئي في القطاع الصناعي (ال سّيما في المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم) في لبنان. في ما يخّص إدارة المخاطر 
وقد أصبح  2014لكلور في قطاع الطاقة في العام البيئّية، تّمت الموافقة على منحة من مرفق البيئة العالمّية إلدارة ثنائي الفينيل متعّدد ا

. كما ُتساهم منحة جارية لصندوق التنمية المؤسسّية من أجل االمتثال البيئي في تحسين االمتثال البيئي 2015نافًذا في آذار/مارس 
لموافقة خاطر البيئّية، تّمت افي القطاع الصناعي (ال سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم) في لبنان. في ما يخّص إدارة الم

قد أصبحت نافذة في و  2014على منحة من مرفق البيئة العالمّية إلدارة ثنائي الفينيل متعّدد الكلور في قطاع الطاقة في العام 
 .2015آذار/مارس 

 محصلة استراتيجّية الشراكة للبلد: التنمية المحلّية
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الجة التمويل تّمت معتّم تحقيق محصلة استعادة الخدمات األساسّية واسترداد االقتصاد المحلي عافيته ودعم التنمية في غالبّيتها.  .33
زاع دعم جهود لبنان من أجل إعادة بناء البنى التحتّية وتخفيف وقع النلاإلضافي للمشروع األول للبنى التحتّية البلدّية على أّنه منحة 

االسرائيلي في لبنان على البلدّيات. وقد ساهم المشروع في استرداد االقتصاد عافيته وٕاعادة اإلعمار على األمَدْين القصير  اللبناني
فرص للتنمية االقتصادّية. يشمل المشروع تأمين شخًصا من خالل استرداد خدمات أساسّية و  375427وأفاد مباشرًة حوالى  والمتوسط

ساهمة في إعادة بيئة المدينة إلى ما كانت عليه ما قبل المبنى تحتّية أساسّية، و  تأهيل ادةإلعّية، دلب 178دت امشروًعا فرعيًّا أف 440
. كما تّم اهأمن تعزيزأفضل، وٕاعادة العمل بشبكة النقل والنفاذ إلى المياه، وتأمين إنارة الطرقات من أجل  النزاع أو حتى في ظروفٍ 
حسب  ايب دعًما للبلدّيات التي تتمّتع بالمعايير الفنّية، واالجتماعّية، والبيئّية الالزمة من أجل ترتيب حاجاتهتأمين المساعدة الفنّية والتدر 

 .األولوّيات
ماليين د.أ. من صندوق بناء السلم والدولة إلى  10، وافق البنك الدولي على تخصيص منحة بقيمة 2014حزيران/يونيو  20في  .34

 لخدمات البلدّية بهدف التطّرق إلى أولوّيات المجتمعالطارئ ل مشروعالالصندوق االئتماني لألزمة السورّية في لبنان من أجل تمويل 
انتقائّية. يستهدف المشروع المناطق األكثر تأّثًرا بتدّفق الالجئين السورّيين ويرّكز على خدمات تتراوح من إدارة  الطارئة في خدمات بلدّية

صبح والمنشآت الترفيهّية، واألنشطة المجتمعّية. أالنفايات الصلبة، والمياه، ومياه الصرف الصحي، والطرقات (والخدمات ذات الصلة)، 
 وبدأ التنفيذ. 2015ط/فبرايرشبا 25المشروع نافًذا في 

ن المدن التاريخّية. م زيادة التنمية االقتصادية المحلّية في لبنان في عددٍ و ُبذلت الجهود في غالبّيتها لدعم صون وٕادارة اإلرث الثقافي  .35
الحكومة الفرنسّية، ك الدولّي، و التنمية الحضرّية ، المموَّل بشكل مشترك من قبل الحكومة اللبنانّية، والبنو إلرث الثقافي و وقد نجح مشروع 

القتصادّية ا والوكالة الفرنسّية للتنمية، والحكومة اإليطالّية، في تعزيز رؤيا متوازنة للتنمية، تشمل حماية اإلرث، واإلدارة الحضرّية، والتنمية
ي نوعّية الحياة ة الحضرّية التحسينات فتشمل التنميو المحلّية. تدعم هذه المقاربة عملّيات تشاركّية تضع البلدّيات في قلب المشروع. 

نى التحتّية وتطوير اإلسكان، والحّد من الفقر، وتعزيز مظهر المدن من خالل إدارة السير، وترميم المباني التاريخّية وأعمال من خالل البُ 
ي المراكز في المواقع ومن حولها وفتستهدف التنمية االقتصادّية المحلّية المؤسسات المحلّية، ومرافق الضيافة، والسياحة التجميل. 

ن يالتاريخّية للمدن. تشمل أبرز االنجازات الناجحة إعادة تأهيل الوسط التاريخي لبيبلوس الذي يجذب تدفًقا مستداًما من السّياح والزائر 
، باإلضافة ا ُيحّسن جاذبّية المدنالمحلّيين طوال السنة، وٕاعادة تأهيل أجزاء من األحياء التاريخّية لطرابلس، وصيدا، وبعلبك، وصور، ممّ 

 إلى عدد من األعمال األثرّية. 
وقد . 2010ر بالتي ُأنجزت في كانون األول/ديسميشمل العمل التحليلي إعداد دراسة للقدرة على تحقيق النمو وتقييم قطاع السياحة  .36

ى أثرها المحتمل على التنمية المحلّية واالقليمّية، حول دور القطاع كمحّرك أساسي للنمو االقتصادي وشّددت عل أعطت الدراسة أدّلةً 
  " للدفع بالقطاع إلى األمام، ال سّيما في مناطق جبل لبنان وخارج بيروت.محورّيةواقترحت اعتماد استراتيجّية "

  : تعزيز الحماية االجتماعّية وتطوير الرأسمال البشري (تّم تحقيقه بشكل جزئي)4الهدف االستراتيجي 

عليم تّم تحقيق محصلة تحسين توّفر بيانات التعليم لصنع القرارات في وزارة التربية والتبشكل عام، تّم تحقيق هذا الهدف بشكل جزئي.  .37
ات الُمخطَّط لها في الصندوق ة االجتماعّية، وٕان كانت االصالحوالحماي في مجال شبكات األمن االجتماعي العالي بشكل جزئي.
تحقيق التقّدم مع االعتماد الرسمي للبرنامج الوطني الستهداف الفقر في العام  جرىتماعي تّم التخّلي عنها، الوطني للضمان االج

، 2015. ومؤّخًرا، في آذار/مارس "القادمون الجدد إلى سوق العمل"برنامج على  2011، باإلضافة إلى موافقة الحكومة في العام 2009
االت الطارئة ممّوَلْين من منح: أحد المشروَعْين في مجال التعليم يهدف إلى دعم الحاجات وافق البنك الدولي على مشروَعْين للح

التشغيلّية للمدارس العامة (الثانوّيات) في لبنان وٕالى تحسين بيئة التعّلم؛ أّما المشروع اآلخر، فهو في قطاع الصحة الذي يهدف إلى 
 .نة للبنانّيين الفقراء المتأّثرين بتدّفق الالجئين السورّيين إلى لبناإعادة النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحّية األساسيّ 
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أّدى دعم البنك الدولي من أجل تطوير استراتيجّية وطنّية لتطوير قطاع التعليم في العام تّم تحقيق محصلة قطاع التعليم بشكل جزئي.  .38
رّكز على تطوير ت تنمية التعليم األّول وبناء مؤسسات وزارة التربية والتعليم العالي إلى اعتماد سياسات وبرامجَ من خالل مشروع  2010

الطفولة المبكر والتطوير المهني للمعّلمين. وقد ساهم ذلك في تحسين بيئات التعّلم في مرحلة الحضانة (التعليم ما قبل المدرسة). إلى 
بدعم من جهات  برنامج إصالح قطاع التعليم شامالً  ت وزارة التربية والتعليم العاليت المّتسق والمتواصل، بدأذلك، ونتيجًة لبناء القدرا

 مانحة متعّددة. لكن، في السنَتْين الماضيَتْين، راوح هذا البرنامج مكانه إلى حّد بعيد بسبب غياب الحماس إلى إصالح السياسات سواءً 
 حاليًّا. وفي مجاالتٍ  ) في مأزقٍ 2016-2010طني. وُيعتبر المشروع الثاني الجاري لتنمية التعليم (في الوزارة أو على المستوى الو 

ل وبدأ استعراًضا لإلنفاق العام. ُيغني هذا العم اتالجامعفي حوكمة الحول  فنّيةً  أخرى في القطاع نفسه، أّمن البنك الدولي مساعدةً 
 لى الحوار جارًيا حول اإلصالحات بالرغم من الغياب العام للتحّرك على مستوى السياسات.حوار السياسات حول ضمان النوعّية وُيبقي ع

 محصلة استراتيجّية الشراكة للبلد: شبكات األمن االجتماعي والحماية االجتماعية

النسبة ّم تحقيقها ب، إّنما لم يتتم تحقيق المحصلة ضمن شبكات األمن االجتماعي والحماية االجتماعّية على مستوى شبكات األمان .39
تماعي في ن االجان االجتماعي، تّم تحسين أثر شبكات األمافي ما يتعّلق بشبكات األمإلى المعاشات التقاعدّية/التأمين االجتماعي. 

لوطني ا لبنان، وفاعلّيتها، وكفاءتها من خالل تنفيذ برنامج المساعدة االجتماعّية األول الذي يستهدف الفقر في لبنان، وهو البرنامج
وأصبح اليوم عمليًّا بالكامل. يعتمد هذا البرنامج على آلّية استهداف شّفافة،  2011الستهداف الفقر الذي ُأطلق في تشرين األول/أكتوبر 

لطائفي). ا ، التي ال تستخدم إّال الفقر (الرفاه) كمعيار ُيحّدد األهلّية (ال االنتماء السياسي أووهي طريقة اختبار بالوسائل غير المباشرة
) وتّم إطالقه 2009دعم تنفيذ الحماية االجتماعّية للبنك الدولي (الطارئ ل مشروعالضمن  تّمت إدارة البرنامج الوطني الستهداف الفقر

البرنامج ). واألهّم من ذلك، من خالل 2013-2011لدعم تنفيذ الحماية االجتماعّية ( الطارئ على مستوى البلد ضمن المشروع الثاني
 فوطني الستهداف الفقر، جرى بناء القدرة المؤسسّية لوزارة الشؤون االجتماعّية ورئاسة مجلس الوزراء. كما أّن البرنامج الوطني الستهداال

في المئة من المستفيدات من الخدمات. وللمّرة األولى في  50الفقر حرص على المساواة بين الجنَسْين من خالل التطّلع إلى استهداف 
لحديث، للبنان اليوم برنامج يهدف إلى الحّد من الفقر وقد بلغ حتى اليوم آالف األسر اللبنانّية من خالل توزيع خدمات صحّية تاريخه ا

عّد البنك أ عّدالت الفقر في صفوف اللبنانّيين،وردًّا على وقع األزمة السورّية على لبنان، وبشكل خاص ارتفاع موتعليمّية. ومؤّخًرا، 
اف دة من أجل زيادة عدد المستفيدين المشمولين ضمن البرنامج الوطني الستهحمشروًعا ممّوًال بمن على طلب الحكومة، الدولي، بناءً 

مليون د.أ. لمّدة ثالثة أعوام. يعرض المشروع خدمات جديدة  8.2الستهداف الفقر بقيمة الطارئ  لبرنامج الوطنياالفقر. إّنه مشروع 
ًال، ال سّيما المساعدة الغذائّية المؤمَّنة من خالل نظام بطاقات إلكترونّية، ينّفذه في الوقت الحالي برنامج سّلة الخدمات المتوّفرة أص في

مليون د.أ.  3.4في السياق نفسه، قّدم المفوَّض السامي لشؤون الالجئين مبلغ بقيمة األغذية العالمي لالجئين السورّيين في لبنان. 
 350000قات الغذائّية اإللكترونّية للمشروع. تهدف الحكومة اللبنانّية، من خالل ذلك، إلى الوصول إلى للمساهمة في تمويل مكّون البطا

ون خط الفقر بوجود الالجئين وباللبنانّيين الذين يعيشون د كبيرٍ  في المناطق المتأّثرة بشكلٍ  المقبلة شخٍص في غضون السنوات الثالث
أسرة  86000والى فرٍد) البرنامج الوطني الستهداف الفقر واعتبرت ح 495000أسرة ( 125000المدقع. وحتى اليوم، طّبقت أكثر من 

فرد) بطاقة  272000أسرة (أي  5000) مؤّهلة لالستفادة من الخدمات الصحّية والتعليمّية. وأخيًرا، تلّقى حوالى فردٍ  376000(أي 
دعم ل الطارئ البرنامج الوطني لمكافحة الفقر. أّما المكّون الثاني للمشروع الثانيأشهر، كجزء من  6رونّية لمّدة تالتموين الغذائي االلك

زارة الصحة . كما نجح المشروع في دعم و أهدافه كّلها كما هو ُمخطَّط له تنفيذ الحماية االجتماعّية (ترشيد إنفاق قطاع الصّحة) فقد حّقق
دارة استعراض إ) وظيفة 1فاءة معالجة الطلبات. كما استحدث المشروع: (من أجل تحسين ك إلكترونيالعامة مع تطوير نظام فوترة 

رسوم أكبر من خالل م وزارة (وقد ُأضفَي على ذلك طابع رسميمع استخدام الموّظفين وٕادراجها في العملّيات اإلدارّية للاالستخدام، 
خطوط توجيهّية للقبول من أجل الحّد من عملّيات ) نظام معايير قبول و 2)؛ و(2014نيسان/أبريل  22في تاريخ  1/802وزاري رقم 

) نظام تقييم أداء المستشفيات من أجل إعادة السداد 3قبول المرضى في المستشفيات غير المالئمة وفترات إقامتهم في المستشفى؛ و(
لى أداء التعاقد الجديد بالنسبة إ ُمحدَّد من مؤشرات األداء األساسّية (تّم إضفاء الطابع الرسمي على إلى المستشفيات على أساس عددٍ 
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 1ت المعّدالت الجديدة حيز التنفيذ بدًءا من دخل، و 2014أيلول/سبتمبر  29في تاريخ  1/1686المستشفيات من خالل مرسوم وزاري 
 ).2014تشرين الثاني/نوفمبر 

(االقتصاد الماكروي، والمناخ  ”MILES“ إلى ذلك، ساعد برنامج تعاون فني متعّدد األعوام في أسواق العمل تحت إسم "مايلز" .40
الحكومة اللبنانّية على تحديد القيود من أجل خلق وظائف عالية النوعّية، وعرض  االستثماري، والعمل، والتربية، والحماية االجتماعّية)

ي وبرامج ل، والتأمين االجتماعخيارات التدريب، وأنظمة العمو خيارات السياسات في المناطق المرتبطة بالمناخ االستثماري، والتربية، 
القادمون "سوق العمل. وقد أّدى برنامج "مايلز" إلى تحديد برنامج ناشط وابتكاري لسوق العمل للباحثين للمرة األولى عن وظائف (برنامج 

ابلّية توظيف قزيادة  ) يهدف إلى معالجة القيود على مستويي العرض والطلب في سوق العمل اللبنانّية وبالتالي"الجدد إلى سوق العمل
 اللبنانّيين من خرّيجي المدارس والجامعات اللبنانّية.

ّمت إعادة ، الذي تتنفيذ الحماية االجتماعّيةدعم ل الطارئ الثانيمشروع المن خالل  إلى سوق العمل" القادمون الجدد"يتّم تمويل برنامج  .41
. كان المشروع )NEW( أهداف برنامج "القادمون الجدد إلى سوق العمل"من أجل تمكين الحكومة من تحقيق  2014هيكلّيته في العام 

ا ُيتوقَّع أن ، وقد تّمت تسوية ذلك بشكل سريع. كماإلى آخر بسبب الحاجة إلى مرسوم إداري اعتمده مسبقً  في حينٍ  ُيشّكل تنفيذه مشكلةً 
سة االقصاد اللبناني من خالل تطوير نموذج توازن عام قابل لز" إلى هنديمضي البرنامج إلى األمام بشكل سريع. كما أّدى برنامج "ماي
ل النمو الرواتب حو و  االجتماعّية المقترحة، على غرار الزيادة في األجور لالحتساب، تستخدمه الحكومة من أجل محاكاة أثر السياسات

 ح المعاشات التقاعدّية إلى إعداد مقترح ُمراَجعواالستثمار والعمالة. أخيًرا، أّدت المساعدة الفنية البرامجّية للبنك الدولي في إصال
 للمعاشات التقاعدّية للعاملين من القطاع الخاص.

 التقّدم العام في التوريد واإلدارة المالّية

 تعزيز الضوابط الداخلّية والتدقيقفي مجال إدارة المالّية العامة، دعم البنك الدولي الحكومة اللبنانّية في مجاالت عّدة، منها:  .42
مّما  ،لبناء القدرات أنشطة وتدريباتالداخلي من خالل عدة ورش عمل حول تبادل المعرفة؛ التوعية بشأن ديوان المحاسبة من خالل عّدة 

نّية في البرلمان والموازنة اللبنا ساهم في مساعدة ديوان المحاسبة على ترتيب حاجاته اإلصالحّية حسب األولوّيات؛ والمشاركة في لجنة المالّية
بطهم ر من أجل زيادة وعيها لدور المشّرعين في خالل إعداد الموازنات العامة وتنفيذها؛ وتعزيز قناة الحوار وتبادل التجارب للبنان، من خالل 

ريب، وهي جزء من مبادرة أصوات مع دول أخرى في منتديات دولّية بارزة على غرار عملّيات "التبادل" ومختبر الحلول، ومخّيمات التد
 الترابط، مّما ُيمّكن الدول من تبادل التجارب والدروس المستفادة والممارسات الُفضلى.

ي تعزيز بيئة اإلبالغ المال في مجاالت عّدة، منها: البنك الدولي الحكومة اللبنانّية في مجال اإلبالغ عن مالّية الشركات، دعم .43
النظراء  استعراضاإلعداد إلطالق عملّية  ُبغيةالدولي إلى الجمعّية الوطنّية للمحاسبين العامين المعتمدين، السليم، من خالل دعم البنك 

وتأمين النوعّية، وهو جزء مهّم من خطة عمل الجمعّية وشروط عضوّيتها في االتحاد الدولي للمحاسبين. إلى ذلك، شارك البنك الدولي إلى 
يثة المنشأ في توضيح دورها ومسؤولّياتها في ما يخّص اإلشراف على محاسبة الشركة وتدقيقها وتعزيز التنسيق جانب هيئة السوق المالّية الحد

 بين هيئة السوق المالّية والمنّظمات األخرى من أجل تعزيز المعلومات المالّية العالية النوعّية. 
التنظيمّية  العام من خالل تحسين الصالحّيات ح التوريد) إصال1في مجال التوريد، يدعم البنك الدولي لبنان ضمن ُبعَدْين: ( .44

) عملّيات استثمارّية من خالل 2في مجال التوريد لمجلس المناقصات المركزي، باإلضافة إلى دعم صياغة قانون التوريد العام الجديد؛ و(
زيز أّدى تركيز خاص يهدف إلى تع ة،اإلدارة الماليّ صالح الطارئ إل مشروعالوضمن التدريب المستمّر في إجراءات التوريد إلى المقترض. 

وبناء  ،(التفتيش العام) إلى تطوير بّوابة توريد بمدخل واحد، ووثائق معيارّية لتقديم العروض، وأدّلة توريد يأداء مجلس المناقصات المركز 
ة. من وريد العام، الذي تّم تقديمه إلى البرلمان للمصادقتحسين مشروع قانون الت قدرات، إلخ. في موازاة ذلك، تّم توزيع مساعدة فنّية من أجل

شمل في مجال التوريد إلى وحدات تنفيذ المشاريع للمشاريع الجديدة والجارية. ت مستمّرةً  أجل تعزيز أداء المحفظة، يؤّمن البنك الدولي تدريباتٍ 
دريب كة في التقييم، وٕادارة العقود، وتقّبل النتائج، إلخ. أّدى هذا التالمواضيع عدة أنواع من طرق التوريد، وصياغة المواصفات الفنّية، والمشار 

ت الوأنشطة بناء القدرات إلى تحسين وثائق التوريد، وتحسين نوعّية معالجة التوريد وفاعلّيته، وتعزيز أداء إدارة العقود مع تراجع التعدي
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زيادة  للبناني برنامًجا تدريبيًّا إلى المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم من أجلوالتمديدات للعقود. بالتنسيق مع البنك الدولي، يؤّمن المعهد ا
 نجاحها في المشاركة في عقود التوريد العام.

 أداء المحفظة  .ج
مليون د.أ.  827.6، تّمت الموافقة على إقراض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بقيمة دفي خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبل. 45

باإلضافة إلى مليون د.أ.  550الذي تجاوز برنامج اإلقراض المنظور بقيمة (تسعة قروض استثمارّية، بما في ذلك التمويل اإلضافي)، 
من صناديق ائتمانّية مختلفة بإدارة تلّقت تمويًال لثمانية مشاريع،  مليون د.أ. 39ذلك، تّمت الموافقة على منح ينّفذها المتّلقون بقيمة 

ندوق صندوق التنمية المؤسسّية، والصو البنك الدولي، على غرار صندوق بناء السلم والدولة، والصندوق العالمي لالستثمار في الشباب، 
  ي لألزمة السورّية في لبنان الحديث المنشأ.االئتماني للبنان، ومرفق البيئة العالمّية، والصندوق االئتمان

تّم تكييف برنامج البنك الدولي الُمخطَّط له من أجل معالجة وقع الصدمات الخارجّية واألحداث األخيرة في المنطقة، بما في ذلك ي.46
ى لبنان اليوم. هّمة تستمّر في التأثير علمُ  عواملَ إلى جانب التحديات السياسّية واالقتصادّية في البلد، ُتشّكل هذه األحداث األزمة السورّية. 

 2013من أجل مساعدة لبنان على التعامل مع وقع األزمة، تّم تأسيس الصندوق االئتماني لألزمة السورّية في لبنان في كانون األول/ديسمير 
الثالثة ضمن  ةالطارئ ر. وقد تّم توليد المشاريعوتّم استخدام الصندوق االئتماني للبنان من أجل تعزيز البرنامج الوطني الستهداف الفق

ا من الصندوق االئتماني لألزمة السورّية في لبنان في مجاالت الخدمات البلدّية والخدمات في مجال التعليم والرعاية الصحّية األولّية. بدءً 
 822.7تثمارّية تبلغ قيمتها اإلجمالّية الصافية ، تأّلفت محفظة البنك الدولي الناشطة في لبنان من سبع عملّيات اس2016آذار/مارس  31

 مليون د.أ. 76.04بقيمة منها مليون د.أ. على شكل قروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وثماني هبات ينّفذها المستفيدون 

في المئة.  43.8قدره  مرتفعنفاق كان أداء المحفظة ُمرضًيا مع معّدل إ، 2011في بداية فترة استراتيجّية الشراكة للسنة المالّية . 47
كان أداء لبنان من األداءات األفضل في المنطقة في هذا الوقت. وبالتالي، كان للمحفظة دالالت ضعف وانخفض معّدل اإلنفاق بشكل كبير 

في المئة؛ والسنة  4.6بنسبة  2013في المئة؛ والسنة المالّية  9.7بنسبة  2012حتى اليوم: في السنة المالّية  2012السنة المالّية  ذمن
، تشمل المحفظة: (أ) عشرة 2011في السنة المالّية و في المئة.  2.5بنسبة  2015في المئة؛ والسنة المالّية  3.5بنسبة  2014المالّية 

وتّم االتفاق بشأنها ضمن جدول زمني؛ و(ب) قرَضْين جديَدْين من البنك  2009و 2002ت الموافقة عليها بين السنة المالّية مشاريع تمّ 
مشروع إمدادات المياه لبيروت  – 2011في أواسط السنة المالّية  االدولي لإلنشاء والتعمير من االستراتيجّية الحالّية اللَذْين تّمت الموافقة عليهم

بدأ التراجع الحاد في معّدالت االنفاق في السنة المالّية . )مليون د.أ 40، ومشروع تنمية التعليم الثاني بقيمة مليون د.أ. 200رى بقيمة الكب
لم  )،لتعليم الثانيا تطويرمع القرَضْين الجديَدْين من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (مشروع إمدادات المياه لبيروت الكبرى ومشروع  2012

، كان لهَذْين 2012يتم بعد وقتذاك اإلعالن عن فاعلّيتهما (ستة أشهر بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي). في بداية السنة المالّية 
دفع بمعّدل ينفقة مرتفعة ولم تُنَفق مبالغهما قط في خالل السنة المالّية، مّما يؤّثر سلًبا على أداء المحفظة بالكامل و المشروَعْين أرصدة غير مُ 

في المئة. مّذاك، شهدت غالبّية المشاريع الجديدة التي وافق البنك الدولي عليها تأخيرات طويلة من حيث  9.7اإلنفاق إلى االنخفاض ليبلغ 
وبدًءا من نهاية  .موافقة مجلس الوزراء عليها ومصادقة البرلمان عليها، مّما يجعل من التأخيرات في الكفاءة معّوًقا أساسيًّا لتنفيذ المشاريع

: مشروع نظم االنترنت 2015و 2012 ْينحيز التنفيذ ثمانية مشاريع تّمت الموافقة عليها بين العامَ ، لم يدخل بعد 2014كانون األول/ديسمبر 
؛ مشروع  50مليون د.أ.) 15ّد من التلّوث البيئي (مشروع الح ؛ 49مليون د.أ.) 5.2( 2؛ إصالح اإلدارة المالّية 48مليون د.أ.) 6.4الجّوال (

                                                            
وتّم  .2015شباط/فبراير  24على مشروع نظام االنترنت الجّوال وجرى التوقيع على اتفاق القرض في  2013تموز/يوليو  31وافق البنك الدولي في  48

 بسبب المصادقة البرلمانّية المتأّخرة.  2015آب/أغسطس  23إلغاء القرض الحًقا في 
  .2015كانون األول/ديسمبر  23دخل مشروع إصالح اإلدارة المالّية حيز التنفيذ في  49
 .2016كانون الثاني/يناير  28دخل مشروع الحّد من التلّوث البيئي حيز التنفيذ في  50
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؛ مشروع  52مليون د.أ.) 30؛ مشروع دعم االبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم ( 51مليون د.أ.) 474زيادة إمدادات المياه (
ي الفينيل متعّدد ماليين د.أ.)؛ ومشروع إدارة ثنائ 10لخدمات البلدّية (الطارئ ل مشروعال؛  53مليون د.أ.) 30قّدم االجتماعي (الحماية والت

 مليون د.أ.). 2.5الكلور في قطاع الطاقة (
  

  : مؤّشرات وضع المحفظة سنويًّا2الجدول 

 

  

                                                            
 .2015كانون األول/ديسمبر  15زيادة إمدادات المياه حيز التنفيذ في دخل مشروع  51
ليه في عدعم االبتكار في مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم: بعد تأخير دام عاَمْين، وافق مجلس الوزراء على المشروع وصادق البرلمان  52
، أي بعد 2015شباط/فبراير  3التوالي. لكن، دخل المشروع حيز التنفيذ أخيًرا في  ، على2014تشرين األول/أكتوبر  1و 2013كانون الثاني/يناير  9

 البنك الدولي. مدراءعاَمْين منذ موافقة مجلس 
. 0142كانون األول/ديسمير  23مشروع التقّدم والحماية االجتماعّية: بعد انتظار موافقة مجلس الوزراء لحوالى عاَمْين، تّمت إعادة هيكلة المشروع في  53

، أبلغ البنك الدولي الحكومة اللبنانّية إلغاء 2016كانون الثاني/يناير  13. وفي 2015آب/أغسطس  17وتّم تمديد ُمهلة التوقيع مؤّخًرا للمرة الثانية حتى 
 المشروع. 

Fiscal year # Proj
Net Comm 
Amt

Tot Disb
# Proj At 
Risk

% At 
Risk

# Prob 
Proj

% Prob 
Proj

Proact 
Proj

Actions 
#

% 
Proactivity

2011 11 510.2 196.1 5 45 3 27 2 0 0
2012 9 450.3 140.7 6 67 2 22 3 2 67
2013 10 505.2 150.6 5 50 2 20 2 2 100
2014 11 529.0 158.9 6 55 2 18 2 2 100
2015 15 1,032.0 171.2 9 60 4 27 3 2 67



88 
 

 .في السنة المالّية الواحدة ثالثة، كانت الفاعلّية المتأّخرة تاريخيًّا العامل المتكّرر الجدلّيةمع بلوغ متوّسط عدد المشاريع . 48
ت في الكفاءة تّم ترحيل أثر التأخيراجديدة،  ومع الموافقة على مشاريعَ  استغرقت عاَمْين لتكون فاعلةً أن المشاريع  ُيظهر التوّجه

ا تُترَجم التأخيرات الطويلة في الكفاءة إلى تأخيرات في التنفيذ وُتصّنف النتائج في المشاريع على أّنهإلى السنة المالّية الُمقبلة. 
ي التنفيذ أو من حيث هدف التنمية أو االثَنْين مًعا. إلى ذلك، برزت قضايا تنفيذ أخرى، على رضية سواًء من حيث التقّدم فغير مُ 

ايا اإلدارة لصكوك القانونّية، والرصد والتقييم، والتوريد، وقضلغرار التأخيرات في تمويل النظراء، واالنفاق البطيئ، وعدم االمتثال 
إلى أّنه في خالل فترة استراتيجّية  2ُيشير الجدول  من قبل فرق البنك الدولي. عملّيةً  المالّية وٕادارة المشاريع، كّلها تقتضي أنشطةً 

منذ الفاعلّية شهًرا، مّما ُيحّسن مؤّشر  12ألكثر من  الجدلّيةالشراكة للبلد، تّم تنفيذ ثمانية أنشطة عملّية بالنسبة إلى المشاريع 
، 54د)خطر (بيئة البلد وسجل البل رايتيّ يحمل  ا إلى أن كل مشروع في لبنانحتى اليوم. تجدر اإلشارة أيضً  2011السنة المالّية 
ي في العمل مع يستمّر البنك الدول. في الحاالت كافًة، يكون جدليًّاحّول المشروع إلى مشروع ُيحتَمل أن تُ  ةثالث راية باإلضافة إلى

عمه في دبشكل فاعل إلى جانب البرلمان من أجل الفوز ب الحكومة اللبنانّية من أجل تحرير مسائل المحفظة وهو ملتزم بالعمل
 مبكر في خالل إعداد المشروع. وقٍت 
آذار/مارس  31غلقت تسعة مشاريع في خالل فترة استراتيجّية الشراكة واستعرضت مجموعة التقييم المستقّلة أربعة منها بدًءا من . أُ 49

حي في مشروع المياه والصرف الصلتصنيًفا غير ُمرٍض من حيث المحصالت: (أ)  . من المشاريع األربعة هذه، تلّقت ثالثة مشاريع2015
الطارئ مشروع البينما كان أثر عدم تحقيق هدفه الرابع والكفاءة ال ُيذَكر؛ (ب) إنجازات متواضعة بالنسبة إلى ثالثة من أهدافه، بعلبك 

المباشرة المرتبطة بالهدف المرجو لتحسين الظروف الصحّية في منطقة المشروع، ، نظًرا إلى غياب األدّلة  مدادات المياه في البقاع الغربيإل
 أّنه متواضع المشروع الواحد علىرسوم، تّم تصنيف فاعلّية هدف مقابل بالشبكة بط باإلضافة إلى الطلب األدنى مّما هو متوقَّع عليه للر 

 ، وكانت أهمّيته بالنسبة إلى مشروع مساعدة فيالحّية في قطاع الطاقةقدرات اإلصتعزيز الالطارئ ل مشروعالال ُتذَكر؛ و(ج)  تهوكفاء
الحاالت الطارئة ال ُتذَكر وٕان كانت أوجه أخرى من التصميم تؤّثر على تصنيف التصميم المتواضع. كان تحقيق األهداف المرتبطة بأهداف 

 ّنه ُمرضٍ لم تصّنف مجموعة التقييم المستقّلة أي مشروع على أو ته. المشروع متواضًعا بالنسبة إلى المشروع األصلي والمشروع الُمعادة هيكليّ 
في تحسين  واإلنجازات الجوهرّية من حيث المساهمةوالكفاءة العالية، إال مشروع البنى التحتّية البلدّية وذلك نظًرا إلى األهداف العالية األهمّية، 

  .مناطق المتأّثرةظروف المعيشة في ال
ك الدولي من تّم تصميم مساعدة البنمن أجل تحقيق أهداف استراتيجّية الشراكة.  أساسّيةً  ل والخدمات االستشارّية أدواتٍ ُتعتبر التحالي. 50

 تزال ُتغني الخالل المساعدة الفنّية والتحاليل والخدمات االستشارّية من أجل التقاطع في ما بين األهداف األربعة الستراتيجّية الشراكة للبلد و 
يجّية الشراكة في خالل فترة استراتو السياسات حول اإلصالح، باإلضافة إلى تصميم البرنامج المستقبلي لمجموعة البنك الدولي في لبنان. 

والبيئة،  عامة،للبلد، أّمنت التحاليل والخدمات االستشارّية الدعم المشمول في مجاالت االتصاالت الالسلكّية، والتجارة، وٕادارة المالّية ال
ادي صوالخدمات االجتماعّية، والحماية االجتماعّية، والمياه، والتعليم العالي، والصحة والطاقة. كما شملت تقييًما للوقع االجتماعي واالقت

ولّية. تشمل ألسرة الدلألزمة السورّية، مّما شّكل األساس للحكومة من أجل تحديد حاجاتها وأولوّياتها للمساعدة التي تتطّلع إليها من جانب ا
ناء القدرات إلدارة طة بالمحفظة الحالّية للتحاليل والخدمات االستشارّية الدعم لإلدارة االقتصادّية الماكروّية السليمة، وٕادارة المالّية العامة، وأنش

ة، والتعليم، وير النقل العام، واإلدارة البيئيّ ، وٕاصالح بيئة العمل، ودعم اإلصالحات البنيوّية في مجال الكهرباء والمياه، وتطاإلحصاء المركزيّ 
) دعم تأسيس هيئة أسواق 1والعمالة، وأسواق العمل، وشبكات األمان االجتماعي. كما أّن البنك الدولي يؤّمن المساعدة الفنّية من أجل: (

                                                            
). ومتى ُأطلق 6إلى  1على سلم من  3.0ون د CPIAُيطلق اإلنذار البيئي للبلد بالنسبة إلى مشروع في بلد تكون إدارته اإلقتصادّية ضعيفة (تصنيف  54

وذلك إلزالة عالمة اإلنذار. تنطبق إنذارات البلد على المشاريع كّلها القائمة في البلد مع نسبة انقطاع  CPIA 3.5اإلنذار، يجب أن يتجاوز تصنيف 
ثر اريع غير المرضية (كما صّنفتها مجموعة التقييم المستقّلة) أكة بالمشطفي المئة أو أكثر أو عندما ُتشّكل االلتزامات الصافية المرتب 20صافية قدرها 

 من المشاريع الملتَزم بها أو المشاريع المنتهية على مّر السنوات الخمس الماضية.  %40من 
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مجال التأمين واإلشراف على األسواق  في )FSAPبرنامج تقييم القطاع المالي ( رأسمالّية في لبنان، تعتمد على توصيات وحدة تطوير
الوطنّية الخاص به بشكل أكبر. باإلضافة إلى ذلك، يؤّمن  السداد) مساعدة المصرف المركزي على تطوير نظام 2الرأسمالّية وتنظيمها؛ و(

ذاتها ودعمها من خالل رسم خارطة وحدة غاز في الوزارة بحّد  الطاقة والمياه من أجل دعم توحيدالبنك الدولي المساعدة الفنّية إلى وزارة 
 ، ُيمكن لحوار السياسات الوثيق، والخدمات االستشارّية والتحليلّية، واالستثمارات الهادفة أنوفي المستقبللموارد الطاقة التي توّلدها الرياح. 

 ُتساهم في إغناء الزخم وتعزيزها حول األجندة اإلصالحّية.
 أداء مجموعة البنك الدولي - ثالثًا
امج على ُبعَدْين أساسيَّْين: (أ) تصميم برنامج استراتيجّية الشراكة للبلد وأهمّيته؛ و(ب) تنفيذ برن تقييم أداء مجموعة البنك الدولي ُيرّكز. 51

، وتحقيقها لبلدل. وقد ساهم التنفيذ والتصميم المرن للبرنامج بشكل ناجح في السعي وراء أهداف استراتيجّية الشراكة داستراتيجّية الشراكة للبل
ألداء البنك الدولي. وقد مّهد االلتزام القوي لفريق البلد الطريق من أجل تسجيل نتائَج جّيدة في فترة االستراتيجّية  "جّيد" مّما أّدى إلى تصنيفٍ 

 الُمقبلة.
 تصميم استراتيجّية الشراكة للبلد وأهمّيتها  .أ

دعم الحكومة من أجل وضع االقتصاد على مسار النمو االقتصادي المستدام، كان الهدف األساسي الستراتيجّية الشراكة للبلد . 52
ذكرة م وبالنظر إلى البيئة السياسّية واالقتصادّية الهّشة في لبنان وبناًء على الدروس المستفادة في خالل فترةوالواسع النطاق. والمرتفع، 

) المحافظة 1نة تعتمد على طبقَتْين بالنسبة إلى برنامج العمل: (للبلد على مقاربة مر جّية الشراكة استراتي ، اعتمدت)ISNاالستراتيجّية المؤّقتة (
ناء غعلى برنامج أساسي لاللتزام مؤلَّف من استثمارات مختارة في الخدمات األساسّية، ال سّيما المساعدة الفنّية والعمل التحليلي من أجل إ

ة حيث ُتماَرس الضغوط من أجل الستعداد للمشاركة بشكل أكبر في المجاالت اإلضافيّ ) ا2زخم بشأن اإلصالحات األساسّية وتعزيزه؛ و(ال
 ز المساواة االجتماعّية. وقد نظرتعزّ صالح، وحيث ُيتوقَّع أن ُتعّزز اإلصالحات القدرة على النمو، وتزيد من االستقرار المالي، وتُ اإل

ة، وتطوير ر العام وٕادارة المالّية العامة، وبيئة العمل التنافسّية، والبنى التحتّية االقتصاديّ استراتيجّية الشراكة للبلد في العمل في مجاالت االستقرا
 375 نالرأسمال البشري، والحماية االجتماعّية. وتراوحت قيمة مغّلف اإلقراض التدليلي الستراتيجّية الشراكة للبلد من جانب البنك الدولي بي
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راتيجّية الشراكة للبلد بشكل مشترك من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولّية، ما تّم عكسه من خالل التعاون تّم تصميم است. 53
كان ذلك واضًحا جليًّا من خالل التنسيق في مجال عن كثب في مجاالت مختارة حيث يعمل كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولّية. 

) والتحاليل والخدمات االستشارّية للبنك الدولي كّملت الخدمات االستشارّية للشراكة بين PRG ستثمارّية (مثالً الطاقة بما أّن المنتجات اال
وتشاطرت الفرق على مستوى  تعبئته.القطاَعْين العام والخاص لمؤسسة التمويل الدولّية وقدرتها على االستثمار مباشرًة في القطاع الخاص و 

عند االقتضاء وتواصلت بشكل مستمر من أجل ضمان  مشتركةً  وأجرت إجتماعاتٍ  فاعلٍ  الصناعة المعلومات بشكلٍ البلد وضمن مجموعات 
ي فنهج متكامل لمجموعة البنك الدولي، التي تشمل أيًضا الوكالة الدولّية لضمان االستثمار عند االقتضاء، كما تّمت اإلشارة إليه أعاله. 

لتكامل أقل بين البنك الدولي وبرامج مؤسسة التمويل الدولّية وٕان كانت االتصاالت والجهود التنسيقّية مجاالت أخرى من البرنامج، كان ا
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل تعزيز التمويل في حقوق المساهمين لفاعلة. على سبيل المثال، عند تصميم مشروع االبتكار 

مويل الدولّية والبنك الدولي حاالت إخفاق السوق، والفرص لدعم البنك الدولي إلى القطاع، والسبل ، ناقش موّظفو مؤسسة التمبكرةٍ  في مرحلةٍ 
التي ُيمكن للمشروع من خاللها أن يكون ناجًحا في تمويل المؤسسات الخاصة من خالل سّد الفجوات في السوق، مّما من شأنه أن ُيمّهد 

  مستقبلّية.الطريق الستثمارات مؤسسة التمويل الدولّية ال

 ةالتنمويّ  األولوّيات مع أهدافها وتتماشى اللبنانّية الحكومة مع بالشراكة 2014 – 2011 المالّية للفترة الشراكة استراتيجّية تصميم تمّ . 54
 مرًنا، الدولي بنكلا وبقي السوري، النزاع ذلك في بما الخارجّية، وبالصدمات واألمنّية السياسّية باألزمات عاليةٍ  بوتيرةٍ  الشراكة تأّثرت .للبلد

 سرعة إلى نظًرا سيما ال يجّية،لالسترات المرنة البنى على للبلد الشراكة الستراتيجّية المرحلي التقرير شّدد وقد األولوّيات. ترتيب لتغيير يستجيب
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 العناصر وبين إلقراضا برنامج ضمن بالتكامل الشراكة تراتيجّيةاس تصميم اّتسم ذلك، إلى السورّية. لألزمة نتيجةً  المتنامية التنموّية التحديات
 التمويل مؤسسة جانب من بكثير أكبر استثماري برنامجٍ ب لبنان في الخاص القطاع ّيةيكدينام سمحت كما الُمقِرضة. غير والعناصر ضةالُمقرِ 

 الثالث السنوات في د.أ. مليون 192 مقابل للبلد الشراكة راتيجّيةاست فترة خالل في السنة في د.أ. مليون 464 قدرها متوّسطة (بقيمة الدولّية
  الماضية).

 المرحلي ريرالتق شمل .األساس هذا على النتائج مصفوفة وحّدث المسار تصحيح للبلد الشراكة الستراتيجّية المرحلي التقرير عرض .55
 طموحةً  أهدافها ُتعتَبر يالت المؤّشرات تلك وكّيفت تحقيقها المستبَعد من لتيا تلك استبدال أجل من جديدةً  مؤّشراتٍ  للبلد الشراكة الستراتيجّية

 من وكان للبلد. الشراكة يجّيةاسترات فترة خالل في لبنان في السياسي لإلقتصاد بالتحديات والمألى االنسيابّية الطبيعة إلى نظًرا به، ُيباَلغ بشكل
 ذلك، إلى تقبل.المس في إضافيّ  دعم تعبئة إحتمال يقترح مّما المعلومات، تأمين على لقدرةا يملك لم العميل ألن المؤشرات بعض رصد الصعب
 بالنسبة للتحقيق قابلة هدف قيم ديدتح في ُيساعد أن للبلد الشراكة استراتيجّية تصميم عند للتنفيذ واالستعداد اإلعداد لفترة واقعّيةً  أكثر لتقييمٍ  ُيمكن
  المؤّشرات. بعض إلى

  للبلد الشراكة استراتيجّية تنفيذ ب.

 األمرَّْين لبنان عانى قدو  للبلد. الشراكة استراتيجّية تنفيذ فترة خالل في مرتفعةً  واألمنّية الماكروّية، واالقتصادّية السياسّية، المخاطر كانت .56
 أي اعتماد أو قرار أي اذاتخ عن وتكراًرا مراًرا الوزراء مجلس عجز كما والتشريعّية. التنفيذّية السلطَتْين في له، سابقَ  ال الذي السياسي الشلل من

 )1( :2011 العام وائلأ منذ مختلفةٍ  بأشكالٍ  انتقالي نظام مظّلة تحت البلد يعمل الواقع، في الناخبة. هيئاته صفوف في القطبّية بسبب مرسوم
 )2و( الثاني/يناير؛ كانون 12 في السابقة الحكومة سقوط بعد حكومة لتشكيل أشهر خمسة ميقاتي نجيب الوزراء رئيس قضى ،2011 العام في
 تمديد سّدد ذلك، إلى .2013 العام في ميقاتي استقالة إثر حكومة لتشكيل شهًرا 11 حوالى سالم تّمام الوزراء رئيس قضى ،2014 العام في

 ويبقى ،2014 أيار/مايو منذ للجمهورّية رئيس دون من فالبلد ّيين.اللبنان من كبيرٍ  عددٍ  برأي لمصداقّيته ضربةً  2013 العام في لواليته البرلمان
 تحّدد السياق، هذا في .النزاع عن الناتجة المتزايدة الالجئين وبأزمة سوريا في رالُمجاو  بالنزاع كبيرٍ  حدٍّ  إلى يتأّثر أّنه بما متوّتًرا ياألمن الوضع

 بالحوكمة المرتبطة مخاطروال إقتصادي، إصالح برنامج تنفيذ عرقلة إلى وميولها الطائفّية الحصمبال المرتبطة المخاطرَ  للبلد الشراكة استراتيجّية
 ةاالقليميّ  األمنّية ئةالبي عن الناتجة المخاطر إلى باإلضافة الهّشة، الداخلّية السياسّية بالبيئة بطةتالمر  والمخاطر المنهجي، والفساد الضعيفة
 بالنزاع المرتبطة رالمخاط إليها وأضاف المخاطر هذه على التأكيد للبلد الشراكة الستراتيجّية المرحلي التقرير أعاد السياق، هذا في المتوّترة.
 استراتيجّية مرحلة من يةالمتبق الفترة في كّلها المخاطر هذه تجّسدت النزاع. بسبب لبنان إلى كبيرة بأعدادٍ  السورّيين تهجيرو  سوريا في الجاري
  الفعلي. الوقت في الناشئة للتحديات الدولي البنك تجابواس للبلد الشراكة

 إلى االستجابةو  بالمرونة التحّلي على الدولي البنك مجموعة قدرة على الضوء للبلد الشراكة استراتيجّية فترة خالل في التجربة ُتسّلط .57
 فاعل بشكل وأّمن رةالمتغيّ  وأولوّياتها الحكومة لطلبات استجابةً  دعمه الدولي البنك كّيف وقد وحاجاته. البلد ظروف في المتوّقعة غير التغّيرات
 حلوالً  الحكومة لىع العرض من الدولي البنك وتمّكن السورّية. لألزمة نتيجةً  سيما ال الجديدة، التحديات رفع أجل من المناسب الوقت في المشورة
 الدولي البنك رونةم كانت كما التحويلّية. القطاعات في جديدة إقراض عملّيات إعداد مع المتغّيرة، الظروف على رًدا للتنمية النوعّية وعالية سريعة
 والحكومة دوليال البنك بين العالقات وّطدت التي الفردّية، المشاريع تصاميم في أصالً  المشمولة غير األهداف أبرز تحقيق أجل من أساسّيةً 
 المياه إمدادات زيادة مشروع تمويل ترتيبات في د.أ.) مليون 155( األراضي استمالك ليفتكا إدراج )1( األمثلة: تشمل أكبر. بشكل اللبنانّية

 سريعة هيكلة إعادة )2و( للمشروع؛ التمويلّية الرزمة استكمال أجل من للتنمية االسالمي البنك أموال وزيادة المشروع تنفيذ تسهيل أجل من
 على وبناءً  .55ورّيةالس باألزمة كبير بشكل تتأّثر التي الشمالّية المنطقة في الطارئ الدعم ينبتأم للسماح االجتماعّية والحماية التقّدم لمشروع

                                                            
ولم تتلقَّ الحكومة  امة اللبنانّية مؤّقتً وضع الحكو  . لكن، كان2013ة في أّيار/مايو وافق مجلس المدراء التنفيذّيين على برنامج التقّدم والحماية االجتماعيّ  55

. وفي خالل هذه الفترة، استدعى تدّفق الالجئين السورّيين الكبير إلى لبنان 2014آذار/مارس  20التي تّم تشكيلها حديثًا تصويت الثقة في البرلمان إال في 
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 االقتصادي للوقع يًعاسر  تقييًما الدولي النقد وصندوق األوروبي، واالتحاد المتحدة، األمم مع بالتعاون الدولي، البنك أجرى اللبنانّية، الحكومة طلب
 التدّخالت من مجموعةً  والبيئي االجتماعي األثر تقييم يلحظ .2014و 2012 نالعاَميْ  بين الممتدة للفترة لبنان على سوريا في للنزاع واالجتماعي

 الدولي لبنكا دعم كما لبنان. في أوسع بشكل واالقتصاد واألسر المجتمعات دعم خالل من المستهدفة األجل والمتوّسطة القصيرة ّيةو األول ذات
 على تطويرها مّ ت التي سوريا، في النزاع ظل في االستقرار تحقيق أجل من األولوّية ذات للتدخالت اله طريق خارطة إعداد يف اللبنانّية الحكومة

 لبنان في لسورّيةا لألزمة االئتماني الصندوق الدولي البنك أسس الحكومة، طلب على بناءً  وأخيًرا، .يوالبيئ االجتماعي األثر تقييم محصلة أّنها
 ولوّياتلأل المانحة الجهات دعم تعبئة أجل من الدولي البنك بإدارة المانحة الجهات متعّدد ائتماني صندوق وهو ،2013 األول/ديسمبر كانون في

 من عددٍ  من د.أ. مليون 75 حوالى لبنان في السورّية لألزمة االئتماني الصندوق في المساهمات تبلغ اليوم، وحتى الطريق. خارطة في الُمحّددة
 البرنامج أولوّيات ُتحّددو  العامة االستراتيجّية التوجيهات تؤّمن توجيهّية لجنة االئتماني الصندوق على وُتشرف ف.ااألطر  الثنائّية المانحة جهاتال

 التالية: هدافلأل طارئة إعداد في الدولي البنك ساعد هذا، التمويل آلية خالل ومن لبنان. في السورّية لألزمة االئتماني الصندوق يموّله الذي
 السورّيين؛ لالجئينا بتدّفق تأّثًرا األكثر المناطق تستهدف المختارة، البلدّية الخدمات من عددٍ  في الطارئة المجتمعّية األولوّيات إلى التطّرق )1(

 الصحّية الرعاية تغطية تأمين )3و( السورّيين؛ ذيللتالم المتواصل التدّفق وجه في لبنان في العام التعليم قطاع في االستقرار تحقيق دعم )2و(
 من الفقر الستهداف نيالوط البرنامج إعداد في يالدول البنك ساهم ذلك، إلى باإلضافة السورّية. باألزمة المتأّثرين الفقراء اللبنانّيين إلى األولّية
 كّلها اللبنانّية واألسر ّيةالسور  باألزمة المتأّثرين اللبنانّيين لمساعدة أصالً  القائم االجتماعّية المساعدة برنامج لبفض وتوسيعه نطاقه تعزيز أجل
 المدقع. الفقر خط دون

وكان  .من العمل بشكل ناجح في المجاالت الُمحّددة في استراتيجّية الشراكة للبلد ملموستمّكنت مؤسسة التمويل الدولّية بشكل  .58
 ىجوهر استراتيجّية مؤسسة التمويل الدولّية في خالل هذه الفترة توسيع نطاق برنامج تمويل التجارة الذي ارتفع من ثالثة مصارف شريكة إل

قة طومع زيادات ملحوظة جدًّا في الضمانات المقّدمة، التي ُتساهم في تسهيل التدفقات التجارّية وساهمت في تحقيق التكامل في المن ةمانيث
عام، على مستوى االستثمارات وبالرغم من التحديات (مثًال الشواغل األمنّية، واألزمة المالّية العالمّية،  الواحدة وما بين المناطق. وبشكلٍ 

في  240لى امع التزامات سنوّية تزداد بنسبة حو  ملحوظٍ  ومؤّخًرا األزمة السورّية)، ارتفعت أحجام االستثمار لمؤسسة التمويل الدولّية بشكلٍ 
لنساء والحّد لى اإ المؤسسات المالّية تعزيز وصولالمئة في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد. وكانت أولى مشاريع منطقة المينا من أجل 

راءها. كما وما و أخرى في منطقة المينا  من آثار التغّير المناخي من خالل الترويج لتمويل الطاقة المستدامة ناجحًة ويتّم نشرها في أماكنَ 
لبيئة اشّكل إصالح المناخ االستثماري مجاًال أساسيًّا آخر لبرنامج مؤسسة التمويل الدولّية. برزت صعوبات نظًرا إلى بيئة الجهات المعنّية و 

ها الصحيح، على مسار  إلبقاء المشاريع وجهوًدا أكبر/وقًتا أطول مرونةً اق اعتماد التشريعات واقتضى السياسّية المألى بالتحديات، مّما أع
خرى أكان التقّدم كافًيا من أجل ضمان استمرار الجهود مع انتقال المشاريع (مثًال تحديث السجل التجاري) إلى مرحلة التنفيذ، وبدأت مشاريع 

لوكالة ذلك، وّقعت احول إعادة هيكلة القروض). في موازاة  لبنانمصرف بثمارها (مثًال إطالق تعميم  لمالءة وتسوية الديون) تؤتيعدم ا(
اجهها الدفع به إلى األمام نظًرا إلى المخاطر الكبيرة التي يو الدولّية لضمان االستثمار مشروعها األول في لبنان الذي من شأنه أن ُيساهم في 

  المستثمرون األجانب (أو يرونها) في لبنان.

ي . أقامت مجموعة البنك الدولومجموعة البنك الدولي اللبنانّية لحكومةالشراكة الجّيدة أصًال بين ا ءعّزز الحوار المستدام مع النظرا. 59
صريح وجوهري حول تحديات البلد التنموّية، باإلضافة إلى االقتصاد السياسي ووقعه على قدرة  شراكًة قوّيًة مّكنت من إجراء نقاشٍ  نانولب

                                                            

ذي شّكل أحد ال –بين هذه التدخالت، البرنامج الوطني الستهداف الفقر تدّخالت طارئة من أجل الحّد من وقع النزاع على المجتمعات الُمستضيفة. ومن 
اّتبع البرنامج الوطني لمكافحة الفقر، وهو مكّون برنامج التقّدم والحماية االجتماعّية، مساًرا مكّونات برنامج التقّدم والحماية االجتماعّية. وعلى ضوء ذلك، 

وهي قيد التنفيذ في الوقت  2014 سآب/أغسط 18الطارئة. ودخلت هذه المنحة حيز التنفيذ في ع ير امشالسريًعا وحظي بتمويل موارد المنح من خالل 
  الحاضر.
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 اسعةٍ و  شركاء لبنان في مجال التنمية، إذ ُتحّقق النتائج في مجموعةٍ الحكومة على تنفيذ االصالحات. تبقى مجموعة البنك الدولي أحد أبرز 
مانحة أخرى. لكن، أّدت التغييرات في الحكومة وقيادة البرنامج، باإلضافة إلى غياب التنسيق بين وزراء  من المجاالت بالتعاون مع جهاتٍ 

  سابقة. تجارب والمعارف التي تّم اكتسابها في مشاريعَ نقل ال عرقلةنوًعا ما إلى تنفيذ البرامج الوزارات السيادّية ووحدات 

عام ببرنامج مجموعة البنك الدولي في خالل تنفيذ  وبالرغم من الوضع السياسي المعّقد والمليء بالتحديات، التزمت الحكومة بشكلٍ . 60
لعب مكتب رئاسة مجلس الوزراء دوًرا حيويًّا في المجاالت كّلها حرًصا على ضمان اّتساق أنشطة مؤسسة . االستراتيجّيةإطار الشراكة 

ي خالل ف التمويل الدولّية تماًما مع أولوّيات الحكومة، واألهم من ذلك، التطّرق إلى المعّوقات وتسهيل التعاون بين مختلف الوزارات والوكاالت
لدولة لشؤون التنمية اإلدارّية دوًرا تنسيقيًّا أساسيًّا من أجل تحديث نظام منح التراخيص في قطاع السياحة. التنفيذ. كما لعب مكتب وزير ا

مالءة عدم الإلى ذلك، كانت المشاركة الناشطة والدعم القوي من المدير العام لوزارة العدل أساسّيًة في بذل الجهود من أجل تحديث أنظمة 
محكمة. لكن، لم يَر بعض الموّظفين الحكومّيين المشاركة اآللّيات المرتبطة بآلّية الوساطة الُمحالة من ال فالس، باإلضافة إلى دعمواإل

ين فالناشطة في المشاريع التي تمّولها مجموعة البنك الدولي جزًءا من مسؤولّياتهم المهنّية األساسّية وبالتالي، غابت مشاركة بعض الموظّ 
فراد عديدة، كانت الجهود االيجابّية التي يبذلها بعض األ عام، في حاالتٍ  كون قّيمًة. وبشكلٍ تن كانت جهودهم لالحكومّيين األساسّيين الذي

، في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد (مثًال، التغييرات في الحكومة، الشلل في صنع القرارات ت ُيعيقها الوضع السياسي الراهنوالوكاال
ها باإلصالحات المقترحة، إلخ.). وقد زاد الغياب العام للدعم ليها عالقة ورهن بالمساومات السياسّية التي ال صلة االصالحات المواَفق عل

ة من مخاطر المشاريع بسبب التمديد في المهل الزمنيّ  كبيرٍ  المّتسق، والواسع، والمنسَّق للمبادرات اإلصالحّية من جانب الحكومة بشكلٍ 
  فاقت التوّقعات.ومتطّلبات الموارد التي 

روقراطّية يترتبط مسائل التوريد باإلجراءات اإلدارّية الب. تمّكن البنك الدولي من التخفيف من المخاطر االئتمانّية في خالل تنفيذ برنامجه. 61
ود حميدة لصياغة لكن، ُبذلت جهوالمركزّية الطويلة للحكومة التي تثقل كاهل إدارة العقود ومعالجة التوريد، مّما يؤّدي إلى تأخير في التنفيذ. 

 نوصيانة خطط التوريد للمشاريع التي تحتوي على توصيف لرزم التوريد، وتقديرات التكاليف، وتواريخ توقيع العقود المتوّقعة، إلخ. صحيح أ
ل مبادرة على كلكن، مة الميزانّيات الُمخّصصة. هدف خطة توريد يقضي بدعم صناعة القرارات في المصادقة على األنشطة وتبرير مواء

لوزارات إلى ذلك، أّدى غياب مهنة "التوريد" في الرسم التنظيمي ل لها على المستوى المركزي، مّما ُيقّلل من إنتاجّيتها. اتوريد أن يكون ُمرخَّصً 
ًبا لموّظفين فنّيين ها تقريإلى خلق وحدات إدارة مشاريع في الوزارات، ُمخّصصة بشكل حصري لتنفيذ المشروع. ويتّم توظيف هذه الوحدات كلّ 

، لم تُبَذل إال ). لكنذوي المؤّهالت العالية الضرورّيين لدعم مقّررات التوريد كّلها (االختصاصات، والمواصفات، والتقييمات، وٕادارة العقود
إلى موّظفي التوريد على مستوى  ) نقل المعرفة2) إدخال هؤالء المستشارين إلى الوزارة عند انتهاء التمويل؛ أو (1جهود قليلة من أجل: (

  الوزارة.

شمل تكان التقييم العام ألداء اإلدارة المالّية للعملّيات التي يمّولها البنك الدولي في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد ُمرضًيا.  .62
تقارير بط المالئمة في ما يخّص تنفيذ المشروع، و األسباب الكامنة وراء ذلك اإلبالغ في الوقت الُمحّدد وبشكل يتمّتع بالمصداقّية، والضوا

لكبرى الذي شهد (مشروع إمدادات المياه في بيروت ا واحدٍ  باستثناء مشروعٍ  التدقيق النظيفة. ُيعتَبر معّدل امتثال التدقيق في المحفظة ُمرضًيا
يرة إثر تنفيذ مرسوم كب نحة إلى الوكاالت المنّفذة تأخيراتٍ تأخيًرا من قبل الهيئة لتقديم تقرير التدقيق. لكن، شهد توجيه أموال الجهات الما

كّلها  لمنحاوزارة المالّية اليوم ايداع أموال  ضل لألموال من الجهات المانحة ومراقبتها، تفرضصدر مؤّخًرا عن وزارة المالّية. من أجل رصد أف
ذ ، ُتعتَبر العملّيات الالزمة لعملّية النقل طويلة، مّما يؤّخر تنفيفي حساب خزينة واحد قبل تحويلها إلى حسابات المشاريع الُمحّددة. لكن

لعام، مّما ا المشاريع. إلى ذلك، ُتعتَبر آلّيات المساءلة والتأمين ضعيفة. ُتعتَبر وظائف التدقيق الداخلي والمراجعة الداخلّية غائبًة في القطاع
 ة ومساءلة الضوابط المالّية الداخلّية بالنسبة إلى تنفيذ الموازنة. ُيعاني التدقيقاألموال العامة ويضعف الشفافيّ  يزيد من خطر سوء استخدام

األساسّية  الذي أجراه ديوان المحاسبة وظيفته الخارجي من قبل ديوان المحاسبة ضعف القدرات وُيضعف االستعراض السابق الستهالك الموارد
يفة التدقيق الخارجي ودور الرقابة للبرلمان. تشمل الجهود تمكين ديوان المحاسبة كهيئة تدقيق عليا. ورّكز البنك الدولي على تعزيز وظ
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 ةوٕاصالحه، وتحديثه، ومراجعة مهامه لتشمل حصًرا وظيفة التدقيق الخارجي. كما ُيشارك البنك الدولي مع اللجان البرلمانّية من أجل مشاطر 
  الممارسات الُفضلى.

ّية ُأطلقت إعادة التوطين غير الطوع. للتدابير الحمائّية في العملّيات التي يمّولها البنك الدولي مرضًيابشكل عام، كان االمتثال . 63
)OP/BP 4.12 بسبب إعادة توطين السّكان وبائعي السوق بشأن بعض مواقع المشروع. التنمية الحضرّيةو اإلرث الثقافي ) ضمن مشروع ،
كن، لم لهذه الخطط بشكل ناجح.  تّم تطبيقو وطين على أساس إطار سياسات إعادة التوطين. ط عمل إلعادة التتّم إعداد مجموع ست خطو 

عمل إعادة التوطين في ما يخّص إعادة تمركز بائعي الشوارع في الوسط المركزي لطرابس بسبب الظروف  ةيتّم تحقيق أي تقّدم في تنفيذ خط
الم إجتماعي عل. وكانت إدارة التدابير الحمائّية العامة مرضيًة، مع فريق فني قوي بمساعدة ااألمنّية، مّما أجبر على التعليق المؤّقت لألعم

حول عّدة خطط عمل إلعادة التوطين وكان االمتثال للتدابير الحمائّية للبنك  مالئمٍ  ضمن الفريق. تّمت استشارة المجتمعات المتأّثرة بشكلٍ 
اهم في س كما كان لوحدة إدارة المشاريع وجود ميداني قوي، بما في ذلك موّظفين ميدانّيين، مّما الدولي جديًرا بالذكر وفي الوقت الُمحدَّد.

ما بتحقيق تفاعالت منتظمة مع األشخاص المتأّثرين وسلطات الحكومة المحلّية. كما ُيساهم هذا التفاعل في تعزيز عملّية معالجة الشكاوى 
محلّية) معروفون بالنسبة إلى األشخاص المتأّثرين، وبالتالي هم متوّفرون لإلعراب عن وجهات النظر أّن الموّظفين الميدانّيين (من المنطقة ال

األراضي،  ك، عدم توّفر أموال الحكومة لتملّ الضرورة. ومن بين العوامل األخرى التي أّثرت على تنفيذ المحفظة عندنَتظم والشكاوى بشكل مُ 
، تجدر ممّران علوّيان تأخيرات. لكن سّببتطوير النقل الحضري، حيث  عد، ال سّيما في مجال مشرو مّما أّثر مباشرًة على عملّيات التوري

 أخرى، تّم تصميم مشروع زيادة إمدادات المياه (تّمت الموافقة عليه في أيلول/سبتمبر شبيهةٍ  اإلشارة إلى أّنه، إنطالًقا من هذا الدرس ومن دروسٍ 
 راضي من قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير من أجل السماح باّتخاذ هذه الخطوة المهّمة في وقٍت تمويل تكاليف استمالك األل) 2014
  من التنفيذ. مبكرٍ 

س إثر نقاش للمجل .وحدة تفتيش مشروع إمدادات المياه لبيروت الكبرىلدى ، تّم تسجيل طلب 2012تشرين الثاني/نوفمبر  10في . 64
ّيما: أثارها فريق خبراء التفتيش، ال س ، طالبت إدارة المينا إجراء ثالث دراسات مستقّلة حول مسائلَ لطلب التفتيش 2011في مارس/آذار 

المشروع، والتحليل المالي، والتحليل االقتصادي. صحيح أن الدراسات  ف) تقديرات تكالي3) توّفر المياه؛ و(2) نوعّية مياه المصدر؛ و(1(
رته تملة أيًضا. في مذكّ حعلى تفاصيل تصميم المشروع وترتيبات التنفيذ، لكن تّم تحديد بعض المخاطر المُ  دالمستقّلة الثالث أعادت التأكي

 في إطار، إلتزمت إدارة المينا بتعزيز الخطط من أجل تنفيذ المشاريع 2011تموز/يوليو  28إلى المجلس وفريق خبراء التفتيش الصادرة في 
ز شهرً  18خطة عمل لإلشراف تمتّد على  ا تّم تصميمها من أجل الحّد من المخاطر الُمحدَّدة. وٕاثر التنفيذ الناجح لخطة عمل اإلشراف الُمعزَّ

  .2013للبنك الدولي، اعتبر فريق خبراء التفتيش الشكوى على أّنها غير أهلة للتفتيش في نيسان/أبريل 

الشركاء التنموّيين وتعزيز القيمة اإلجمالّية لمساعدة الجهات كانت جهود مجموعة البنك الدولي من أجل تحسين التنسيق في ما بين . 65
األنشطة  ما بين ساق في. نّسقت مجموعة البنك الدولي التدّخالت الُمخطَّط لها مع الشركاء التنموّيين لضمان االتّ إلى حّد كبير المانحة فاعلةً 

اطرة تَظم مع هذه الهيئات التنسيقّية وشاركت بشكل ناشط في أنشطة مشحافظت مجموعة البنك الدولي على التواصل المنو  وتفادي االزدواجّية.
اني مالمعلومات/التنسيق بين الشركاء التنموّيين. كما لعب البنك الدولي دوًرا أساسيًّا في توجيه أموال الجهات المانحة إلى الصندوق االئت

لبنك الدولي. من أنشطة ا واسعةٍ  شراك الشركاء في مجموعةٍ إلاالجتماعات  الدعوة إلىو  لألزمة السورّية في لبنان واستخدم قدرته على التعبئة
جهات مانحة ثنائّية ومتعّددة األطراف في التمويل وتتعاون مع مجموعة البنك الدولي في مجاالت المياه، والطاقة، واالرث الثقافي  ةُتشارك عدّ 

  والتنمية الحضرّية، والنقل الحضري، والحماية االجتماعّية.

، تحت بية والتعليم العاليشاركة في التعليم في لبنان، شّكل وزير التر يز التعاون والتجانس بين الجهات المانحة المُ من أجل تعز . 66
 Reaching Allنان" في لب توفير التعليم إلى األطفال جميعهمتنفيذ استراتيجية " نُتقّدم المشورة والتوجيه بشأ تنفيذّيةً  ، لجنةً قيادته

Children with Education (RACE) in Lebanon . ّن إلى إدخال الالجئين السورّيين واللبنانّيين المستضعفي ةتهدف هذه االستراتيجي
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ي ما بين طريقة التنسيق فلمن األمم المتحدة، والبنك الدولي وُتعتَبر نموذًجا  إلى المدارس. فهي مؤّلفة من جهات مانحة ُمساِهمة، وشركاءَ 
من الجهات  تكل جهة مانحة جزًءا من االستراتيجّية وتضمن التنفيذ الفاعل والمتكامل للبرامج، والموارد، والمخرجاتمّول  إذْ ة، حالجهات المان

 توفير التعليم إلى األطفال جميعهم".ستراتيجّية "الالمانحة كّلها والمتدّخلين الخارجّيين 

االجتماعي واالقتصادي للنزاع السوري بإدارة البنك الدولي تعاوًنا قويًّا بين الجهات المانحة ناًء على طلب الحكومة، شهد تقييم األثر ب. 67
مّثلين الحكومّيين، واألمم المتحدة، واالتحاد األوروبي، وصندوق النقد الدولي. موشّكل عملّيًة دامجًة استفادت من المشاركة الناشطة لل

د األوروبي، ومنظمة العمل الدولّية، وصندوق النقد الدولي، ومفوضّية األمم المتحدة لحقوق االتحا كل من يعمل البنك الدولي عن كثب مع
 اإلنسان، واليونسكو، ومنظمة األمم المتحدة اليونيسف، والمفّوض السامي لشؤون الالجئين، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واالسكوا،

تحدة للمستوطنات البشرّية، واألونروا، وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنَسْين وتمكين وصندوق األمم المتحدة للسكان، وبرنامج األمم الم
ياسي (أقّل ق من أجل إعداد تقييم األثر االجتماعي والبيئي في وقتٍ ، وذلك المرأة، والفاو، وبرنامج األغذية العالمي ومنّظمة الصحة العالمّية

صندوًقا  ّية، شّكل البنك الدوليو رطة طريق ذات صلة للتدخالت ذات األولاخ وفي ما يخّص  والبيئي يمن شهر). وٕاثر تقييم األثر االجتماع
ات هائتمانيًّا متعّدد الجهات المانحة من أجل المساعدة في التخفيف من أثر األزمة السورية واستمرار العمل عن كثب مع األمم المتحدة والج

  في الوقت نفسه.وتمتينه نساني االالتنموي/ل بناء الزخم جحة من أنالما
الخارجّية، وتوعية المجتمع المدني، وٕاطالق  االتهافي خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد، عّززت مجموعة البنك الدولي اتص. 68

نشر  ةُبغيفة عمل البنك الدولي عن كثب مع الحكومة من أجل دعم االتصاالت من خالل ورش عمل ومنتديات استشارّية مختلو . الشراكات
لتنمية انتائج الدراسات ودعم الزخم بشأن إصالحات السياسات، بما في ذلك بيئة األعمال، وٕادارة المالّية العامة، والطاقة، والمياه، والنقل، و 

أسرة حول إمدادات المياه في  800شملت  دراسة استقصائّيةإطار  االقليمّية، والتعليم، والحماية االجتماعّية. كما تّمت توعية الرأي العام في
من أجل تحديد الحواجز  PPIAF المرفق االستشاري للبنية التحتية العامة الممولَّة بمشاركة القطاع الخاص مع تمويل من بعلبكمنطقة 

وباإلضافة إلى هذه التدابير، شارك  .56المياه األساسّية لربط األسر بالُبنى التحتّية، مّما ُيعتَبر أساسيًّا لالستدامة المالّية واالقتصادّية لمرفق
البنك الدولي أيًضا بشكل أوسع مع جهات معنّية مختلفة من األطياف السياسّية حرًصا على تكوين فهم صلب لعمل البنك الدولي في البلد 

 ي دوراٍت ل مشكلة في البلد، نّظم البنك الدولوأهداف العملّيات الُمحّددة التي يمّولها البنك الدولي. مع العلم أن التأخيرات في الكفاءة تشكّ 
عراض الخط المقترح واستوأهدافه السلطة التشريعّية بشأن نطاق إلتزام البنك الدولي في لبنان  توعيةوذلك من  نمع أعضاء البرلما تفاعلّيةً 

  .ومناقشتها للمشاريع ومحصالت التنمية الخاصة بها
صميم البرنامج وفق . تّم تفي تصميم تنفيذ برنامج استراتيجّية الشراكة للبلد وٕادارته على أّنه جّيد ُيصنَّف أداء مجموعة البنك الدولي. 69

نها، وزيادة التنسيق م المبادئ األساسّية لتتماشى مع أهداف البلد التنموّية، واالنتقائّية العالية، والتحديد الجّيد للمخاطر العالية، وتدابير الحدّ 
مع مجموعة البنك الدولي ومع شركاء تنموّيين آخرين، وٕاطار نتائج ُمراَجع، وتدّخالت مالئمة. أشرف البنك الدولي عن كثب على برنامجه، 

وية المعّوقات التي مل في تسوساهم وجود مدير البلد الميداني واألخصائّين الفنّيين، والتوريد، واإلدارة المالّية، بما في ذلك بعض قادة فرق الع
حاجاته المتغّيرة. أولوّيات البلد و  تعترض التنفيذ، مّما يضمن نوعّية العملّيات الجديدة والجارية، ونشر خدمات المعرفة، والرّد بشكل مالئم على

ع الحكومة قى البنك الدولي على حوار قوي مأّدت إدارة المحفظة المتماسكة إلى تكييفات مستمّرة للظروف المتقّدمة والحاجات المتغّيرة. وقد أبو 
ّيات السيئة األداء، على لعملا والعمل بفاعلّية على تجاوزفي خالل تنفيذ استراتيجّية الشراكة للبلد، بما في ذلك التركيز القوي على النتائج 

ن البنك ات طويلة من حيث الفاعلّية. إلى ذلك، كاغرار إعادة الهيكلة السريعة للمشاريع عند الضرورة والمشاريع المنتهية التي لديها تأخير 

                                                            
ارب النوع جشملت الدراسة االستقصائّية أسئلة حول أثر النوع االجتماعي على تأمين خدمات مؤسسة المياه االقليمّية في البقاع، التي سمحت بتقييم ت 56

ع االجتماعي في و االجتماعي المختلفة من حيث النفاذ إلى المياه واستخدامها على مستوى األسر. وقد ساهم ذلك في تحقيق فهم أفضل لطريقة تفعيل الن
طنّية لقطاع و . ُتطبَّق الدروس الُمستفادة على مشروع إمدادات المياه في بيروت الُكبرى ولمساعدة وزارة الطاقة والمياه في تطبيق االستراتيجّية الهقطاع الميا

 المياه. 
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لسياسي في البلد. تراوح مكانها بسبب الشلل المن أجل تحقيق التقّدم في أنشطة المشاريع التي كانت  قالدولي رشًقا وابتكاريًّا في استحداث طر 
ّدم والحماية الوطني الستهداف الفقر عند تأّخر مشروع التق) للبرنامج ولي مصدًرا بديًال للتمويل (منحةعلى سبيل المثال، حّدد فريق البنك الد

لى أساس ما أّن التمويل كان عاالجتماعّية (الذي ُيعتبر البرنامج الوطني الستهداف الفقر جزًءا منه) في الحصول على موافقة البرلمان. ب
شون في دة اللبنانّيين األفقر الذين يعيعأن يبدأ بمسا ، لم تكن سوى موافقة مجلس الوزراء الضرورّية. وتمّكن هذا البرنامج الضروريمنح

  مجتمعات تستضيف الجئين سورّيين.
حلي في مرحلة التقرير المر لعب تحديد المخاطر والتدابير اآليلة إلى الحّد من المخاطر دوًرا أساسيًّا في االنجازات العامة للبرنامج. . 70

لي األزمة السورّية ووقعها على أمن لبنان ووضعه السياسي واالقتصادي كخطر بارز قد ُيعيق الستراتيجّية الشراكة للبلد، حّدد البنك الدو 
إلى الحّد  يوصي التقرير المرحلي الستراتيجّية الشراكة للبلد بالتدابير اآليلةو ع. ضالو  خطورةتحقيق أهداف التنمية للبلد، ما لم ُتدرك الحكومة 

ريع وتكييفها في المحفظة القائمة. كما اسُتخدم التقرير من أجل استعراض أهداف البرنامج للتنمية، من هذه المخاطر، على غرار تحسين المشا
 ستضيفة لالجئين.ال سيما على ضوء األزمة السورّية وآثارها على المجتمعات اللبنانّية المُ 

 لى برنامج لبنانالتعّطل الحكومي عالسياسّية الداخلّية الهّشة و أّثرت البيئة األمنّية االقليمّية والمحلّية المتوّترة، باإلضافة إلى البيئة . 71
يجّية متقّطعة في البلد. في خالل فترة استرات كما أّن األزمة السورّية زادت من االنقسام السياسي، مّما أّدى إلى أحداٍث عنيفةٍ . بشكٍل كبير

مسائل األلّح النعدام االستقرار السياسي واألمن الهّش في ظل القطبّية الشراكة للبلد، تحّول انتباه مجلس الوزراء من زخم اإلصالح إلى ال
للحكومة اللبنانّية التي تّم تشكيلها  57بسبب الطبيعة "التشاركّية بين الفئات المختلفة"و الراسخة في الحكومة، والبرلمان، والرأي العام، بشكل عام. 
ؤسسّية في ما بين المجتمات/المجموعات الدينّية، يحتاج صنع القرارات في لبنان من أجل ضمان التوزيع المتساوي للسلطات السياسّية الم

من الفاعلين السياسّيين المنقسمين. ومارست حاالت الجمود الناتجة في السلطَتْين التشريعّية والتنفيذّية  كبيرِ  في ما بين عددِ  إلى إجماعٍ 
إنفاذ مشاريع القوانين المهّمة، واألنظمة، والتعيينات التي تبقى عالقًة. كما أّثر هذا للحكومة ضغوًطا قوّيًة على الجهود اإلصالحّية وأعاقت 

 سالشلل على عملّيات اإلقراض من جانب البنك الدولي، مّما وّلد تأخيرات في التنفيذ والكفاءة. إلى ذلك، أّثرت التأخيرات في انتخاب رئي
فيذ الناجَحْين على األداء والتنت هذه العوامل مجتمعًة والحكومة على التصّرف. فأّثر  برلمانجديد للجمهورّية ووقعها على الحكومة على قدرة ال

 لبرنامج مجموعة البنك الدولي.
  االّتساق مع استراتيجّية الشراكة لمجموعة البنك الدولي – رابًعا
تأتي قبل اعتماد الهدَفْين التوأَمْين المزدوَجْين لمجموعة البنك الدولي لوضع حّد للفقر المدقع استراتيجّية الشراكة للبلد  نصحيح أ. 72

م تحسين في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد، ساهوالدفع باالزدهار المشترك بطريقة مستدامة، غير أّنها تّتسق تماًما مع هذه األهداف. 
ادة اية اجتماعّية فاعل، في الحّد من الفقر وزيم، إلى جانب تأمين الخدمات االجتماعّية وتأسيس نظام حالخدمات األساسّية للُبنى التحتّية

لدولي من خالل ااالزدهار المشترك. كما ساهم تأسيس الصندوق االئتماني لألزمة السورّية في لبنان في تحقيق األهداف األساسّية للبنك 
 ضيفة.ستتعليم العام، والرعاية الصحّية األولّية، ودعم المجتمعات المُ تأمين الدعم إلى الفقراء في مجاالت ال

كما رّكز برنامج استراتيجّية الشراكة للبلد أيًضا على حماية الفئات المستضعفة من السّكان وضمان دمجها في المجتمع من خالل . 73
زارة الصحة شفيات و المشروعات فاعلّية نفقات مست تحّسندعم التنفيذ والحماية االجتماعّية (األول والثاني). الطارئة لمشاريع التنفيذ 

برنامًجا وطنيًّا الستهداف الفقر (البرنامج الوطني الستهداف الفقر) من  تقدرة وزارة العمل على تطوير عمالة الشباب، وأطلق العامة، وعّززت
ني من توّفر بيانات التعليم لصنع القرارات في وزارة التربية والتعليم العالي. ُيعتَبر البرنامج الوط تاالجتماعي، وزاد نالشبكات األم أجل برامجَ 

 غيةبُ دة االجتماعّية األول الذي يستهدف الفقر في لبنان، عبرنامج المسا 2011الستهداف الفقر، الذي ُأطلق رسميًّا في تشرين األول/أكتوبر 
ة، نظًرا على أساس معايير شّفافة تُقّيم أهلّية كل أسرة لتلّقي المساعد اللبنانّية األفقر واألكثر هشاشةً عدة االجتماعّية إلى األسر "تأمين المسا

                                                            
أشكال الحكومة حيث تمثيل المجموعات مضمون وغالًبا ما تُقتَرح " شكًال من consociationalismُتعتبر الديمقراطّية التشاركّية بين الفئات المختلفة " 57

من  ةإلدارة النزاع في المجتمعات التي تشهد إنقسامات عميقة وتعني مشاطرة السلطة، وٕان كانت ال تّشكل سوى شكل واحد من أشكال مشاطرة السلط
 طائفّية دينّية، ُتعرف بالطائفّية، كما هي الحالة في لبنان.الناحية الفنّية. عندما يتّم تنظيم الديمقراطّية التشاركّية وفق خطوط 
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 ن الممارساتوهي م –. ُيعتبر البرنامج الوطني الستهداف الفقر آلّية استهداف لالختبار بالوسائل غير المباشرة 58إلى توّفر الموارد العامة"
) التغطية الصحّية الشاملة 1مّما يلي: (. تتأّلف المساعدة االجتماعّية للبرنامج الوطني الستهداف الفقر (سّلة المنافع) 59الُفضلى العالمّية

) 2في المئة من التسديدات المشتركة لعملّيات االستشفاء؛ و( 15-10للمستفيدين في المستشفيات العامة والخاصة؛ من خالل االعفاء عن 
جيل والكتب المجانّية س) االعفاءات عن رسوم الت3غطية أدوية األمراض المزمنة مقابل وصفات من خالل مراكز وزارة الصحة العامة؛ و(ت

مة إلى مؤسسة كهرباء لبنان. على ضوء وقع قدَّ ) حسومات على فواتير الكهرباء المُ 4دائّية والثانوّية العامة؛ و(تللتالمذة في المدارس االب
عزيز تنفيذ حاجة طارئة إلى ت تالُمعطاة إلى الحكومة حول البرنامج الوطني الستهداف الفقر، برز  ةع السوري على لبنان واألهمّية العاليالنزا

مليون د.أ. وهو يهدف  8.2تبلغ قيمته ) الذي TF017200الستهداف الفقر (الطارئ البرنامج الوطني  – جديدٍ  البرنامج من خالل مشروعٍ 
لبنانّية كّلها لإلى توسيع نطاق تغطية المساعدة االجتماعّية للبرنامج الوطني الستهداف الفقر إلى اللبنانّيين المتأّثرين باألزمة السورّية واألسر ا

غضون ثالثة أعوام. وبدًءا من كانون  شخص في 350000 هدف الحكومة اللبنانّية في بلوغ زها. يكمنوتعزيدون خّط الفقر المدقع 
 376000أسرة ( 86000حوالى  تأسرة طلًبا إلى البرنامج الوطني الستهداف الفقر واعتُبر  125000، قّدمت أكثر من 2015األول/ديسمبر 

لمدة  ةن غذائي إلكترونيّ شخص) بطاقة تموي 27200أسرة ( 5000حوالى ت شخص) مؤّهلة لتلّقي المنافع التعليمّية والصحّية. وأخيًرا، تلقّ 
  لبرنامج الوطني الستهداف.ل الطارئ مشروعالستة أشهر حتى هذا التاريخ، كجزء من 

عين، الذي يهدف إلى زيادة المشاركة المدنّية للشباب، مّما بالنسبة إلى الدمج، دعم البنك الدولي البرنامج الوطني لخدمات المتطوّ . 74
تّم تحقيق ذلك من خالل زيادة عدد المتطّوعين سين التماسك االجتماعي عبر المجتمعات والمناطق. ُيساهم على األمد المتوّسط في تح

استفاد من و  الشباب في مجتمعات غير مجتمعاتهم وتحسين قابلّية توظيف الشباب من خالل المهارات (الشخصّية غير التقنّية) الُمعّززة.
برامج  12مختلفة من خالل استكمال خمسة مخّيمات صيفّية، و من مناطقَ  شابٍ  2500البرنامج الوطني لخدمات المتطّوعين حتى اليوم 

 700ُيفيد المشروع أن ، 2016، مع نهاية صيف برنامج المنح الصغيرة، وُيتوقَّعمشروع تطّوع من  22تطّوع في عطل نهاية األسبوع، و
ساعة من التدريب على المهارات الحياتّية للشباب  38790تّم تأمين فشاٍب إضافي. كما ُيساهم المشروع في بناء قابلّية عمل الشباب؛ 

ن الذين يبحثون ّييالمشاركين من خالل المشروع. إلى ذلك، يهدف برنامج "القادمون الجدد إلى سوق العمل" إلى تحسين قابلّية توظيف اللبنان
مًال من التدريب على المهارات الحياتّية، والوساطة (مثًال التوظيف)، ُيقّدم البرنامج إلى المشاركين برنامًجا متكاو للمّرة األولى.  عن عمل

  رفقة بتدريب أثناء العمل لمّدة سنَتْين في شركة خاصة.وخدمات الرصد المُ 
تتماشى أولوّية الحكومة لتحسين الخدمات األساسّية للُبنى التحتية، إلى جانب تأمين الخدمات االجتماعّية وتأسيس نظام حماية . 75

لى األولوّيات خرى عأو بأُ  رّكز برنامج مجموعة البنك الدولي بطريقةٍ  اجتماعّية فاعل، مع المجاالت ذات األولوّية للتشخيص المنهجي للبلد.
ي . كان البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ناشًطا ف2015التي تّم تحديدها في وقٍت الحق في التشخيص المنهجي للبلد الذي تّم نشره في العام 

عزيز القدرات إدارة المالّية العامة، وت، وٕاصالح الحماية االجتماعّية، والمياه ومياه الصرف الصحي، والنقل، والتعليم، والحّد من التلّوث البيئي
التي تّم تحديدها  ةالمؤسسّية للقطاع العام، التي تّم تحديدها كّلها على أّنها قيود ُتفَرض على التشخيص المنهجي للبلد. كانت المسائل الهيكليّ 

إصالحات الطاقة، سائدًة عند إعداد استراتيجّية الشراكة للبلد التي سّلطت الضوء على  في التشخيص المنهجي للبلد، ال سّيما في ما يخّص 
ذلك، تّم  ال. إلىالتقّدم على أي أجندة إصالح على مستوى أعلى في هذا المج عرقلةأّنه من الُمحتمل جدَّا أن يؤّدي التسييس الملحوظ إلى 

 تترسيخ استراتيجّية الشراكة للبلد في الواقع السياسي الطائفي القائم على إجماع في البلد، مّما ُيصّعب مهّمة السعي إلى تحقيق إصالحا
لحكومة على اتيجّية الشراكة للبلد أن التفكيك السياسي المستمر أعاق قدرة ار واعتبرت استطموحة، كما ورد في التشخيص المنهجي للبلد. 

 التوّصل إلى إجماع حول االصالح االقتصادي وحول التطّرق إلى اختالالت الُبنى التحتّية للبلد وأعاقت االصالحات التي طال انتظارها من
 .تسهيل النفاذ إلى الخدمات االئتمانّيةالتحتّية، وزيادة التنافسّية، و أجل تحسين بيئة األعمال، والتطّرق إلى معّوقات الُبنى 

                                                            
 ) يعتمد البرنامج رسميًّا.2009حزيران/يونيو  18بيان سياسات الحكومة حول البرنامج الوطني الستهداف الفقر ( 58
لدعم تنفيذ الحماية االجتماعّية  الطارئ لثانيبمساعدة من أموال المشروع ا 2009البرنامج الوطني الستهداف الفقر بشكل ناجح في العام تّمت إدارة  59

 من للبنك الدولي في ثالث مناطق في بيروت، هي عين الرّمانة، والشّياح، والطريق الجديدة.
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  خامًسا الدروس المستفادة والتوصيات من أجل إطار شراكة استراتيجّية جديد

جّية في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد والمقترحات إلطار شراكة استراتيُيسّلط هذا الجزء الضوء على الدروس األساسّية المستفادة . 76
) الدروس المستفادة من إعداد برنامج 1ُترّكز الدروس المستفادة في البرنامج الحالي الستراتيجّية الشراكة للبلد على مجاَلْين: (جديدة. 

) الدروس المستفادة من المشاريع الطارئة في بيئة هّشة يعتريها عدم اليقين، كما هي الحال في لبنان. 2استراتيجّية الشراكة للبلد وتنفيذه؛ و(
نك ، وٕاطار شراكة جّيد، والعمل كمجموعة بإلى حّد بعيدمل الدروس المستفادة الحاجة إلى ملكّية قوّية من جانب البلد، وبرنامج انتقائي تش

  دولي واحدة، والحاجة إلى بناء القدرات في الحكومة، واستخدام أدوات تمويل تّتسم بمرونة أكبر.

 استراتيجّية الشراكة للبلد وتنفيذهاالدروس المستفادة من إعداد برنامج   .أ
  المرونة، والتكّيف، والبساطة في التصميم

  رسي تُ يجب أن يكون تصميم المشروع مرًنا وأن يضّم عناصَر قابلة للتكّيف ُيمكنها أن ُتساعد في التقّدم في الظروف الصعبة و
يجب أن يكون التصميم أقل طموًحا وأقّل كما رة. األسس من أجل إدخال التحسينات بشكل مستمّر والتكّيف مع الظروف المتغيّ 

ة عتبر البساطة والوضوح في أهداف المشروع، مع أخذ بعين االعتبار ملكيّ اعتماًدا على األنشطة والهيئات التشريعّية المستقّرة. يُ 
ألهداف، يجب أن تكون أفرقة العمل واقعّية في تحديد اكما الحكومة والقدرات المؤسسّية المحلّية، أساسيَّْين لتحقيق نتائَج مرضية. 

ق الوطني و صندال يفتقرويجب أال تتخّلى عن استنتاجات التقييمات التي ُتجريها في خالل إعداد المشروع. على سبيل المثال، 
ن البنك حات، الذي كانتيجًة لبنى الحوكمة المعّقدة للصندوق وللجمود السلبي تجاه االصالإلى اإلصالحات للضمان االجتماعي 

 الدولي مدرًكا له قبل إطالق المشروع.
  ٍأكبر مع التركيز على المحصالت والمؤشرات الواقعّية. في غياب المؤشرات التي ُيمكن التحّقق  يجب إعداد إطار النتائج بحذر

ا، واتخاذ م، وتحديد المعّوقات وٕازالتهضحة، ُيصبح من الصعب جدًّا قياس التقدّ امنها بشكل واقعي واألهداف والخطوط األساسّية الو 
 التدابير التصحيحّية في منتَصف المشروع.

  قد يكون من غير الممكن تفادي التأخيرات الطويلة في الفاعلّية، لكن يجب أن تكون المشاريع جاهزًة للتنفيذ. على أفرقة المشاريع
تكون فاعلًة. كما يجب مناقشة التمويل الرجعي مع الُمقترض ز إعداد وثائق التوريد من أجل تحقيق تقّدم سريع ما أن أن ُتعزّ 

 كوسيلة من أجل تسريع عجلة تنفيذ المشروع.
  يجب أن يعتمد تطوير استراتيجّيات القطاع ومشاريع البنى التحتية الواسعة النطاق على تحليل قائم على األدّلة للوقائع الفنّية

 ائل مجتمعًة.واالقتصادّية، واالجتماعّية، والبيئّية للبد
  

 تحسين تنفيذ المشروع

  ُيمكن إلعادة الهيكلة الرسمّية وفي الوقت الُمحدَّد لمشروع ما عندما يواجه الجمود السياسي في خالل التنفيذ أن ُيعّزز المحّصالت
 واإلنجازات.

 بنى جديدة على  ختبارها وٕاثباتها بدل خلقُتساعد االستفادة من قدرة التنفيذ القائمة وتمديد مدى حياة وحدة تنفيذ المشاريع التي تّم ا
 صعبة. تحسين نجاح المشروع في بيئةٍ 

  ن والقادة يالء أهمّية أكبر إلى السّكان المحلّييإفي تصميم المشاريع وتنفيذها. إلى ذلك، يجب يجب إدراج ُبنى الحوافز الصحيحة
يذ المشروع، تنظيم حمالت توعّية هادفة في وقت مبكر في مرحلة تنفالمحلّيين في البيئات الهّشة والحّساسة سياسيًّا. وبالتالي، يجب 

ُتشرك المستفيدين المستهدفين من أجل بناء الثقة وتعزيز المساءلة. ُيعتبر اإلشراك المالئم للجهات المعنّية أساسيًّا من أجل تعزيز 
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الجهات المعنّية وُيشّدد على عملّية تفاعل  النتائج والمحصالت. كما يتجاوز التزام المواطنين حدود االتصاالت واستشارات
 باالتجاَهْين تزيد من مشاركة المواطن وتنقل صوته بشكل أقوى.

 ة بمصادر نلموّظفين العامين وغياب هوّيات خبراء التوريد في الرسم التنظيمي للوزارات السيادّية إلى االستعااقدرات  أّدى ضعف
التنفيذ للمشاريع. ُتعتبر وظيفة منّسق توريد ُمكّرس للمشروع أساسّيًة من أجل معالجة خارجّية لوظائف التوريد ضمن وحدات 

اإلجراءات المعيارّية وتسهيل تقديم الطلبات في الوقت الُمحّدد بحسب الخطوط التوجيهّية للبنك الدولي. ُيمكن لغياب أخصائي في 
ثال يرة في عملّيات التوريد مع البنك الدولي، مّما يؤّدي إلى عدم االمتسّبب تأخيرات كبيُ ريد في وحدة تنفيذ المشاريع أن مجال التو 

 في تنفيذ المشروع. معا عاقدين، وتأخيرٍ تللمهل الزمنّية والتأخير في التسديد إلى الم
 االقتصاد السياسي

  ومة اللبنانّية بشكل القرارات في الحككة للوقت لصنع سة والمستهلِ سيَّ إطار الشراكة للبلد، يجب تقييم الطبيعة المُ في مرحلة تصميم
 الوقت الكافي لإلعداد وجهوزّية التنفيذ، فُيمكن تحديد قيم هدف قابلة للتحقيق لبعض المؤشرات. واقعي من أجل ضمان

  بالنسبة إلى إصالحات القطاعات المهّمة، ال سّيما قطاع الكهرباء، من الضروري تكوين فهم واضح وصريح لتحديات االقتصاد
ومسائل  القيود الملزمة سياسي، من أجل فهم هوّية الفائزين والخاسرين من اإلصالحات. يجب أن تكون الواقعّية بالنسبة إلىال

السياسي المبدأ التوجيهي بشأن مكّونات المشروع وخيار األنشطة. كما ال بّد من الدعم والتماسك الكبير في ما بين  االقتصاد
السياسّية) من أجل تحقيق برامج إصالحّية واستثمارّية ملحوظة. وغالًبا ما يكون التقّدم بشأن  (وفي ما بين األطياف تالحكوما

القضايا ذات األهمّية الوطنّية رهينة االختالفات السياسّية. كما ُيمكن لشفافّية المصالح في االستثمارات واالصالحات أن ُتساعد 
 باألحزا ي ما بينفسبة إلى القضايا األساسّية. ومن دون األهداف المشتركة والثقة في تيسير الثّقة في السياسة وتحقيق التقّدم بالن

 كلفةً  ان، مّما ُيكّبد لبنالسياسّية، تتدهور االستثمارات واالصالحات البارزة في قطاع الكهرباء (من بين قطاعات أخرى) اليوم
ائف الستهداف الفقر) طالما أن الطو  ي(مثًال البرنامج الوطنغير طائفّية في لبنان  . من جهة أخرى، ُيمكن تنفيذ برامجَ باهظةً 

 االصالحات المنفَّذة.ببالبرنامج أو  ةالدينّية المختلفة تشعر باالرتياح وال تعتبر نفسها ُمهّدد
  على قلنطاابحذر. احتاج تنفيذ إصالحات واسعة  اع بهو ُيعتَبر تطبيق االصالحات السياسّية عملّيًة معّقدًة يجب ربط نتائج المشر ،

اة مثالّية ة حيمن دور غرار تلك في قطاع المياه التي اعتمد عليها مشروع المياه ومياه الصرف الصحي في بعلبك وقًتا أطول 
على يعة المستوى الرفالمحصالت على صنع القرارات السياسّية  فيها دمالبنك الدولي. في الحاالت التي تعت للمشروع الذي يمّوله

اه ومياه الميبديلة لتفادي المخاطر التي قد تخرج عن سيطرة المشروع. في حال مشروع  ال ُبّد من إدراج تدابيرَ ، الطويل األمد
مصلحة المياه  دامةلم يتبلور قّط إصالح بنى الرسوم وهو ال يزال يؤّثر سلًبا حتى اليوم على است ك،الصرف الصحي في بعلب

لنفقات المالّية علبك أن ُتساهم في تفادي الحة المياه ومياه الصرف الصحي لبمصفي كانت إلعادة هيكلة مبكرة و ك. بعلاالقليمّية لب
 التي ُتسّبب انعكاسات اقتصادّية سلبّية للمشروع.

 ساسّية، بدل التركيز ُيمكن للتركيز على االستثمارات األالتفّكك السياسي للبلد، والبيئة الهّشة والمصالح الطائفّية القوّية،  نظًرا إلى
يد على يجب التشد الحق. أن يساهم في بناء زخم مبكر من شأنه أن ُيعّزز برامج االصالحات في وقتٍ  على االصالحات المعّقدة

األنظمة وعلى المؤسسات بدل على االصالحات. كما يجب التركيز على المسائل الفنّية ومسائل بناء القدرات، مع إعطاء الوقت 
في خالل هذه  ةُيمكن للدعم المؤسسي والفني الهادف لتعزيز الوظائف والبيئات المؤسسيّ و حات ذات الفروع السياسّية. إلى االصال

 ات في حال بيئة سياسّية مؤاتية.حفي تنفيذ االصال ةالفترة أن يكون أساسيًّا لدعم جهوزّية اإلدارات العام
 يف ئة األعمال عادًة إلى اعتماد القوانين واألنظمة، باإلضافة إلى التعاونتحتاج اإلصالحات على غرار تلك اآليلة إلى تحسين بي 

ما بين الوزارات من أجل تحقيق وقٍع ملحوظ. نظًرا إلى البيئة التشريعّية المألى بالتحديات، وفي بعض الحاالت، في ظل غياب 
عّية. كان من دون الحاجة إلى اللجوء إلى الهيئات التشريالتعاون في ما بين البنى الحكومّية وداخلها، يجب تصميم المشاريع قدر اإلم

 كما يجب، كّلما أمكن ذلك، تنظيمها للقرارات األساسّية التي يجب اّتخاذها ضمن مهام الجهات الراعية للمشروع.
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 .ُيعيق غياب البيئة التمكينّية والُمرخِّصة الفاعلة االلتزام بشأن الشراكات بين القطاَعْين العام والخاص  
 ملكّية الحكومة

 يعي المستوى (مثًال لمسؤولي اإلدارة الرفؤسسّية. ُيمكن للتعيين المتأّخر ُتعتَبر القيادة القوّية والمستدامة محّرًكا أساسيًّا للتنمية الم
لوزارة) أن ا مدير مصلحة المياه االقليمّية في بعلبك) واالعتماد الكبير على المستشارين المؤّقتين في الوزارات (ال على موّظفي

 ليؤّثرا على قدرة المشروع على تحقيق أهدافه التنموّية. وبالتالي، تقتضي التنمية المؤسسية بطًال داخليًّا يكون قادًرا وكفوًءا من أج
 جاح.التوّصل إلى إجماع حول الحلول التي ُيمكن أن تأخذ بالمؤّسسة نحو الن

 ا أّنها تشّكل أساًسا بم تثمارات أساسيًّا. يجب أن تعتمد العملّيات على طلب العمالء،ُيعتبر إلتزام الحكومة القوي في العملّيات واالس
جّيًدا لحل المشاكل التي قد تبرز في خالل التنفيذ. كما تسمح االنتقائّية في قطاعات اإللتزام لمجموعة البنك الدولي بتركيز المواد 

 على تحقيق الوقع.
  مة والجهات المانحة الجهات المانحة على تفادي بعض مطّبات االزدواجّية وعملت بشكل ساعدت هندسة فاعلة للحوار بين الحكو

 ناشط على تطوير اآللّيات التعاونّية القوّية في ما بين الجهات المانحة.
  الدروس المستفادة من المشاريع الطارئة  .ب
 سريع . قد تحتاج عملّية اإلعداد المد والتقييتحتاج العملّيات في بيئة النزاعات إلى عناية إضافّية خاصة لتصميم إطار الرص

المرتبطة بالمشاريع الطارئة إلى تطوير اإلطار بشكل أكبر في مراحل التنفيذ األولى. ُيعتَبر إطار الرصد والتقييم عنصًرا أساسيًّا 
عادة اإلعمار. الطارئة إلاريع مشالفي تصميم المشروع ال ُيمكن فهمه وتطويره بشكل جّيد إال بعد اّتخاذ الخطوات األولى لتنفيذ 

 ُيمكن عندئذ أن يكون في قلب رصد المشاريع.
 من االستجابة  ، بما أّنهم تمّكنواإلى حّد بعيد ساهم الرد السريع من موّظفي مشاريع البنك الدولي في لبنان في نجاح هذه المشاريع

 حسب الضرورة. وقد ساهم ذلك في إعادة هيكلة المشروع ،بشكل سريع للمشاكل التي برزت
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 والوضع الراهن موجز التقييم –استعراض التعّلم واستكمال استراتيجّية الشراكة للبلد : 1الملحق 

 
 تعزيز اإلدارة المالّية وٕادارة المالّية العامة – 1الهدف االستراتيجي 

  أهداف التنمية للبلد:
  التخفيف من عبء الدين وعبء خدمة الدين الفضاء المالي: 1.1
 ونوعّيتها فاعلّية النفقات العامةتحسين  إدارة المالّية العامة: 1.2
 صنع السياسات على أساس األدّلة ة: زيادبناء القدرات اإلحصائّية 1.3

 
استعراض مؤشرات ومحصالت استراتيجية الشراكة 

 للبلد
  الوضع الراهنموجز التقييم و 

 )2014األول/ديسمبر (بدًءا من كانون 
أنشطة مجموعة البنك الدولي التي ساهمت

 في تحقيق المحصلة
  الدروس المستفادة

 الفضاء المالي: تم تحقيقه 1.1

 السياسة المالية بشكل أفضل اتإغناء قرار  1.1
 إعتماد اإلطار المالي الماكروي 1.1.1

  )2010خط األساس: ال (
 )2014الهدف: نعم (

 
 
 
 
 

طة الديون متوستطوير استراتيجّية إدارة  1.1.2
 األجل
  )2010خط األساس: ال (

 )2014الهدف: نعم (
 
  

  إنتظام رصد النقد واإلبالغ 1.1.3
  االبالغ المتقّطع: خط األساس

 الهدف: يوميًّا مع توسيع النطاق

  ما أُنجز
تّم تطوير إطار مالي متوسط األجل (ويتّم تحديثه بشكل

الموازنة المتوسط األجل نصف سنوي) وٕاطار
)MTBF (دارة المالية الماكروّية فيإل قيد اإلنشاء

في آذار/مارس ميديرّية الموازنة في وزارة المالّية
  والعمل جاٍر. 2012

  
  
  

  ما أُنجز
تّم تطوير استراتيجّية دين متوّسطة األجل (في العا

وزير واعتمدها) 2014وتّم تحديثها في العام  2013
. ت2014في أيار/مايو  لبنان رسميًّاالمالّية ومصرف 

تشكيل لجنة عليا للديون باإلضافة إلى مديرية عام
  للديون في وزارة المالّية. 

  
   ما أُنجز

  : AAA/يالتمويل الجاري أو المنته

صالح اإلدارة الطارئ إل مشروعال
  المالّية 

المشروع الثاني إلصالح اإلدارة المالّية 
  في لبنان

  

إلى يرة الكباستخدام التدفقات الرأسمالية 
لبنان من أجل تعزيز النمو المستدام 

  )AAAالطويل األمد (

النمو والرفاه االجتماعي في تعزيز 
  )AAAسياق التجميع المالي (

  ى نظًرا إل –النفقات المتوسط األجل) عملّية طويلة األمد تطوير أطر التخطيط (مثًال إطار
صالح إل الطارئ األسس األولّية المنخفضة، لكن نموذج الحاضنة لدعم تنفيذ المشروع الثاني

ّية هو النهج الصحيح من أجل تطوير القدرات الداخلّية لهذا اإلدارة المالّية/إصالح اإلدارة المال
 .الهدف
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تّم تشكيل وحدة إدارة نقد ُتصدر إحاطات النقد اليومّي 
توقَّع أن يزداد نطاق هذه التقارير وتزداإلى الوزير. يُ 

دارة النقإ إفادتهم نتيجًة للتوظيف الحديث لمستشاري
  الدوليين والمحليين

استعراض مؤشرات ومحصالت استراتيجية الشراكة 
 للبلد

  موجز التقييم والوضع الراهن
 )2014(بدًءا من كانون األول/ديسمبر 

أنشطة مجموعة البنك الدولي التي
 ساهمت في تحقيق المحصلة

  الدروس المستفادة

 المالّية العامة: تّم تحقيقها في غالبّيتهاإدارة  1.2
تحسين بيئة الرصد والشفافّية في إدارة  1.2

 المالّية العامة
 

 ةالمعتمداستعراض تصنيف الموازنة  1.2.1
الحترام معايير النظام المالي العالمي 

 وزيادة الشفافّية 2001
  )2010خط األساس: ال (

 )2014الهدف: نعم (
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

التوجيهّية اعتماد الخطوط  1.2.2
 واإلجراءات الُمحاسبّية

  )2010خط األساس: ال (
 )2014الهدف: نعم (

  

 
 
 

  ما أُنجز
على 2015و 2014تّم إعداد موازنتي العام 

.2001أساس معايير النظام المالي العالمي للعام 
دليل إعداد الموازنة. في غيابوتّمت مراجعة 

موازنة، ُأعيد تركيز الجهود على العناصر
األساسّية من أجل تحسين الشفافّية المالّية وٕادارة

  الموازنة، على غرار:
  المساعدة الفنّية لمراجعة تصنيف الموازنة؛-
االستعراض العملّي إلجراءات المحاسبة-

  وتوثيقها؛
  تصميم نظم مراقبة االلتزامات-
مراجعة قانون المحاسبة العامة، الذي ينتظر-

  مجلس الوزراء اعتماد
تطوير تعميم إلعداد الموازنة، يعتمد على إطار -

  مالي ماكروي ومعايير واضحة لتحديد التكاليف
  

  لم تُنَجز
اإلجراءاتالتوجيهّية و  الخطوظتّمت صياغة 

الحسابّية في دليل محاسبة جديد، لم يتّم اعتماده
  رسميًّا.

  

  : AAAالتمويل الجاري أو المنتهي/

 

  
صالح اإلدارة المالّية الطارئ إلمشروع ال
  دارة المالّية العامة)المساعدة الفنّية إل(
  

المشروع الثاني إلصالح إدارة المالّية في 
 لبنان
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 اعتماد عدد االلتزامات وضوابطها 1.2.3

  )2010خط األساس: ال (
 )2014الهدف: نعم (

  
  أُنجز

عدد من االلتزامات والضوابط، وتحسينتّم اعتماد 
تخطيط النقد وٕادارته، وزيادة الشفافّية في عملّية

ُأجري استعراض كما التسديد وٕاعداد الموازنة.
(بدعم من مذّكرة صادرة غير الُمسدَّدةلاللتزامات 

جلس الوزراء)، وُتعتبر تفاصيلعن رئيس م
يالمعروضة مرئّيةً اليوم فغير الُمسدَّدة لتزامات اال

نظام تكنولوجيا المعلومات، مّما يسّهل عملّية
  مراجعة التسديدات. 

يتّم توحيد دفاتر األستاذ الحسابّية المحلّية في
الوقت الحاضر سنويًّا مع مكتب القبض والمحاسبة
المركزي في دفتر واحد. كما يتّم توحيد الخصوم

ونيًّا. كما تّم وضع بروتوكوالتوااليداعات إلكتر 
  األمن والمراقبة وتحديد أدوار المستخدمين.

ومحصالت استراتيجية الشراكة استعراض مؤشرات 
 للبلد

  موجز التقييم والوضع الراهن
 )2014(بدًءا من كانون األول/ديسمبر 

أنشطة مجموعة البنك الدولي التي ساهمت
 في تحقيق المحصلة

  الدروس المستفادة

 أُنجزت بشكل جزئي –بناء القدرات اإلحصائّية  1.3

 المركزيّ  عزيز قدرات إدارة اإلحصاءت 1.3
 إلنجاز مسوحات أساسّية وتحليلها

 
 ذ كامل منمسح األسر بتنفي 1.3.1

وفق  إدارة اإلحصاء المركزيّ 
 المعايير الدولّية

  )2010خط األساس: ال (
 )2014الهدف: نعم (

  
  
  

  أنجز بشكل جزئي
مسًحا لألسر مع  أنهت إدارة اإلحصاء المركزيّ 

مج ف البرنااهدالدعم الفني من البنك الدولي أل
الوطني الستهداف الفقر. ُتجرى المسوحات كّلها 

وفق المعايير والمنهجّيات  في الوقت الحاضر
الدولّية. لكن، يبقى تمويل المسح مسألة 
مطروحة وال يزال هناك بعض االعتماد على 

  الجهات المانحة.
  

  :  AAAالتمويل الجاري أو المنتهي/

  

مسح ميزانّية األسر  - المساعدة الفنّية
  )اسُتكملت(

  

بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة الرئيسّية 
 (AAA) اإلحصائّية

بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطوات 
 اإلحصائّيةاألساسّية للخطة الرئيسّية 
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سمح برنامج توأمة مع إدارة إحصاءات إيرلندا 
لعمل في إدارة ر مقيم باالشمالّية لمستشا

 المركزّي لمّدة عام واحد اإلحصاء
 
 

)TFSCB22في  ) (المنتهي 
  )2015شباط/فبرايير 

 تحسين التنافسّية – 2الهدف االستراتيجي 
 أهداف التنمية للبلد

  للمؤسسات.: تخفيف وتبسيط اإلطار القانوني والتنظيمي المؤسساتبيئة  2.1
  في لبنان ساتالمؤس: زيادة عدد المخططات/األدوات المالّية المتوّفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم وتلك التي تملكها النساء وتبسيط خدمات دعم المبادراتغيرة والمتوسطة الحجم وصاحبات صالنفاذ إلى التمويل للمؤسسات ال 2.2
  تقليص القيود المرتبطة بالتجارة إلى أدنى حدّ  التجارة والتكامل االقليمي: 2.3
 إدخال المنافسة، وتحسين القدرات ونوعّية الخدمات، والحّد من التكاليف بالنسبة إلى المستهلكين االتصاالت الالسلكّية: 2.4

 
استعراض مؤشرات ومحصالت استراتيجية الشراكة 

 للبلد
  موجز التقييم والوضع الراهن

 )2014(بدًءا من كانون األول/ديسمبر 
أنشطة مجموعة البنك الدولي التي ساهمت

 في تحقيق المحصلة
  الدروس المستفادة

 أُنجز جزئيًّا – المؤسساتبيئة  2.1
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  المؤسساتتحسين بيئة  2.1
 
 
 
 
 

المؤسسات . عدد األيام لالمتثال ألنظمة 2.1.1
  (العدد)

  )2011( 587خط األساس: 
  )2014( 337الهدف: 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  عدد األيام لتسوية قضّية: 2.1.2
  )2012يوًما في المحاكم ( 721 خط األساس:

  )2014يوًما عبر الوساطة ( 90الهدف: 
  

األساس للوساطة، التي  خط مالحظة: في غياب رقم
ند إطالق المشروع، استخدم الُمقارِ كانت جديدة عن

سوية لت الضرورّية يوًما) عدد األيام الحالّية 721(من 
ارّيةالتج األعمالقضية في المحكمة، بحسب تقرير 

Doing Business Report  حتى  2011للعام
 اليوم.

 

يعمل مكتب رئيس الوزراء، الذي تّم تأسيسه في 
 نلحريري، كأمانة لقيادة الجهود ضمحكومة ا

" وهو في لبنان المؤسساتبرنامج "تحسين بيئة 
إلصالحات يعمل عن كثب ا في مجال ناشط

  مع مجموعة البنك الدولي 
  

 أُنجز جزئيًّا
في خالل فترة استراتيجّية الشراكة للبلد هذه، 
تدعو التأخيرات والتحديات األخرى إلى إعادة 

 زالتي ُتركّ  1هيكلة المشروع إلدراج المرحلة 
على التوّصل إلى إجماع حول استراتيجّية 

ترّكز على التنفيذ. التي  2المرحلة و اإلصالح، 
ناجحة في التوّصل إلى إجماع  1كانت المرحلة 

م تحول االستراتيجّية لتحديث السجل التجاري و 
ة اللبنانيّ  تطوير إطار تشغيل بيني لإلدارة

والموافقة عليه من قبل الجهات المعنّية 
في خالل الدورة  2 ةالمختلفة. ستُنفَّذ المرحل
  .تيجّيةاالستراالجديدة إلطار الشراكة 

  مقاييس متوّفرة بعد. وبالتالي، ال
 

  أُنجز جزئيًّا
تّم تأسيس مركَزْي وساطة تحت راية نقابة 
المحامين في طرابلس وغرفة التجارة في بيروت 

وسيًطا واعتمادهم.  35وجبل لبنان، مع تدريب 
وُأدخلت مناهج تسوية النزاعات البديلة في 

ن، لم لكر في كليتّي أعمال. يستجيشهادات الما
يتمّكن المشروع من زيادة عدد القضايا التجارّية 
الُمحالة والتي تتّم تسويتها من خالل الوساطة 
بسبب العملّية البطيئة والصعبة من أجل تعزيز 
الثقة في في الخدمات الجديدة، على غرار 

ر قانوني. الوساطة، ال سّيما في غياب إطا

  : AAAالتمويل الجاري أو المنتهي/ 

بيئة  إصالح حول برنامج تقييم القطاع المالي
  )AAA( الرأسمالّيةاألسواق استثمارات التأمين و 

  الخدمات االستشارّية لمؤسسة التمويل الدولّية:

  مالءة وتسوية الديونعدم ال-

  إصالح التراخيص-

  اآلمناإلقراض -

  السجل التجاري ومؤسسات األعمال الناشئة-

 
 

 تحتاج إصالحات المناخ االستثماري عادًة إلى إجماع الجهات المعنّية في ما بين الوزارات
الجهات المعنّية المختلفة، وهو جهد يجب عدم التقليل من أهمّيته من حيث مقتضياتومجموعات 

 الوقت والموارد، باإلضافة إلى االعتراف بحاالت عدم اليقين لتحقيق هذه األهداف.
 القيود األخرى التي غالًبا ما يجب التطّرق إليها ليكون العمل االستشاري فاعًال، بناء بين من

لّية" للوكالة الحكومّية المعنّية. يشمل ذلك أجهزة الكومبيوتر، والبرامجّيات،التشغي"القدرات 
ذات الصلة، والتكاليف التشغيلّية المتزايدة، بما في ذلك التجهيزات المكتبّية، واستئجار اتوالتدريب

ىلهذا الدعم، قد تفتقر الوكاالت الحكومّية إالمنشآت، وتدريب الموّظفين األشمل، إلخ. من دون 
الرأسمال البشري والعامل األساسي من أجل تنفيذ تصاميم جديدة لألنظمة وتنفيذ التنظيمات، إلخ.

  لديها القدرة على إحداث أكبر وقع عادةً إلى االصالحات التيالمناخ االسثماري  اتإصالحتحتاج
إلى التكاليفسبة نافع نمعدل الممتأنٍّ لالقانونّية، التي ال تزال تشّكل تحدًيا نظًرا إلى ضرورة تقييم 

ن تكونضروري. وبالتالي، يجب أ يالسياسي في لبنان حيث االصالح القانون اللتزامات االقتصاد
المشاريع ذات الصلة ُمنّظمة بشكل أقّل طموًحا فيمكن تحقيق نتائج مؤّقتة من شأنها أن ُتساهم في

اإلصالحات االيجابّية في من شأن ذلك أيًضا أن يضمن بعضو تكوين الزخم إلصالحات أكبر. 
 حال عدم تحقيق آثار أكثر طموًحا أو في حال تأّخرها بشكل كبير.

 يجب أن تكون تصاميم المشروع وتوّقعاته حول النتائج المحتملة مرنًة لتأخذ بعين االعتبار
تشغيلّيةلتوّقعة التي ال ُيمكن تفاديها نظًرا إلى البيئة اوعملّيات إعادة الهيكلة غير الم التأخيرات

 المعّقدة للبنان.
 يجب االعتراف بمواطن الضعف لالتصاالت داخل الهيئات الحكومّية وفي ما بينها، باإلضافة إلى

 توجيه االصالحات والتخطيط لها.عن القادة السياسيين (بما في ذلك الوزراء أنفسهم)  عجز
 لحلول خارج نطاق المحكمة،يجب ايالء أهمّية خاصة عند إدخال خدمات جديدة، مثل الوساطة أو ا

وعند تشكيل هيئات جديدة (مثًال مراكز وساطة) لضمان الدعم الكافي في ما بين الجهات المانحة
المشاريع نظرتضمن إطار زمني منطقي. يجب أن  و ُيمكن تكوينهويكون الطلب في السوق قائًما أ

ق هذه المشاريع والسماح بأطرفي الحّد من التوّقعات حول تقديم الخدمات في خالل مرحلة إطال
لحوظة.م زمنّية طويلة بما يكفي للجهات المعنّية من أجل فهم وقبول العملّية الجديدة وتحقيق نتائجَ 

 ُيعتَبر الحصول على دعم هيئة حكومّية من الحكومة اللبنانّية ناشطة وملتزمة (مثًال مكتب رئيس
اإلدارّية) أساسيًّا لتوجيه اإلصالحات عندما تبزرالوزراء أو مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 

الحاجة إلى التنسيق في ما بين الوزارات. لكن، ال ُيمكن لهذا الدعم أن يحّل مكان االلتزام المباشر،
 والديناميكّية التفاعلّية، والتواصل الجّيد ضمن الوزارة السيادّية المسؤولة عن اإلصالح.

  السياسي وعندما تكون عملّية صنع القوانين معّقدة، من األهمّيةعندما يسود انعدام االستقرار
ووطني أ اعإجم تكوينبمكان تنظيم محّصالت المشروع من أجل تفادي االعتماد المفرط على 

إنفاذ القوانين. في مثل هذا السياق، تزيد األنشطة حيث ال ضرورة لإلجماع الوطني من فرص
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  اآلمنةصياغة القانون حول العملّيات  2.1.3
  )2010: ال (خط األساس

 )2014الهدف: نعم (

، 2014ديسمبر /األول وبالتالي، في كانون
 14تغرقت ستّمت تسوية حالة وساطة واحدة ا

  يوًما.
  
  
  

  أُنجز
اسُتكمل القانون حول المعامالت اآلمنة وهو في 
 مكتب رئيس الوزراء ينتظر تقديمه إلى البرلمان.

لتوجيهّية للحلول خارج المحكمة، واستراتيجّية السجل التجاري)ا طالنجاحات الوسيطة (مثًال الخطو 
َعْرَقل المشاريعقد تُ  التي لها قيمتها بحّد ذاتها، إنّما أيًضا تكوين الزخم إلصالحات مآلى بالتحديات.

يئة) إال في حال وجود باآلمنالتي تحتاج إلى إجماع وطني (مثًال إنفاذ قوانين االفالس واالقراض 
  لصنع القوانين.فاعلة 
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استعراض مؤشرات ومحصالت استراتيجية الشراكة 
 للبلد

  موجز التقييم والوضع الراهن
 )2014(بدًءا من كانون األول/ديسمبر 

أنشطة مجموعة البنك الدولي التي ساهمت
 في تحقيق المحصلة

  الدروس المستفادة

 تّم إنجازها –والنساء صاحبات المبادرات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم  النفاذ إلى 2.2
المؤسسات الصغيرة نفاذ . تحسين 2.2

إلى والمتوسطة الحجم وصاحبات المبادرات 
 التمويل 

 
 
 
 
 
  
 

زيادة تمويل الطاقة المستدامة بالدوالر  2.2.1
  األميركي الذي أقرضته المصارف

  
 60 1العميل 

  0خط األساس: 
  الهدف: غير ُمحدَّد
جزًءا من مشروع إقليمي وُيعتَبر  (مالحظة: كان

رائًدا في هذا الوقت، وبالتالي ال خط أساس وال 
  هدف ُمحدَّد)

  
  2العميل 

  0خط األساس: 

على قرض  2014صادق البرلمان في أيلول/سبمتبر 
مليون د.أ. ُيعطي منًحا  30من البنك الدولي بقيمة 

ولى في المراحل األ  رأسماليًّاوتمويالً  ألهداف التنمية
ي دخل حيز التنفيذ ف ،للشركات الناشئة االبتكارّية

  .2015 /فبرايرشباط
  

موّظف شركة تأجير ومصرف  300تدريب حوالى 
  على تمويل الطاقة الُمستدامة

  
  أُنجز

 1العميل  -201462بدًءا من نهاية حزيران/يونيو 
 24  د.أ.مليون  136.3مشروًعا بقيمة 
  سبةبنالحّد من انبعاثات غازات الدفيئة 

5572 2tCO 
  

  أُنجز
 1العميل  -2014بدًءا من نهاية تموز/يوليو 

 10  مليون  12مشاريع مؤسسات بقيمة
 د.أ.

 الحّد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 
1945 2tCO 

 

  : AAA/التمويل الجاري أو المنتهي

مشروع دعم االبتكار في المؤسسات 
الصغيرة والمتوّسطة الحجم (البنك 

  الدولي لإلنشاء والتعمير)

  

تطوير المؤسسات الصغيرة 
المؤسسات و والمتوّسطة الحجم 

الصغيرة والمتوّسطة الحجم التي 
  (المساعدة الفنّية)تملكها نساء 

  

اء للنس النظاميغير  العملتحدّيات 
)AAA( 

  

  

  استثمار مؤسسة التمويل الدولّية:

  تمويل الطاقة المستدامة-

  المالّية الُصغرى-

  بنك عوده-

 نظًرا إلى الفترات الطويلة (سنوات) للحصول على مصادقة البرلمان، على المشاريع اتّباع ما يلي
 في خالل مرحلة التصميم:

بين المكّونات للتكّيف والتغييرات التي طرأت على البيئة. مثًال، تحويلالمحافظة على المرونة  -1
 أموال أكثر إلى المنح واستثمارات أقل أو العكس.

 .إدراج التمويل الرجعي في اتفاقات التمويل للمشاريع -2
يجب أن يكون استخدام مدير مشاريع عهًدا، ال شرط كفاءة بما أن المصادقة قد تأتي في -3

التمديد، مّما يترك وقتًا قليًال للوكالة المنّفذة لإلعالن عن المنصب الشاغر، والبحثنهاية فترة 
عن مرّشحين، واستخدام المرشح المالئم. بالطبع من الضروري اختيار وكالة منّفذة تتمّتع
بقدرات قوّية من أجل بدء التنفيذ لبعض األنشطة حتى استخدام مدير المشاريع. مثًال، قد

رارمكن تنفيذ مكّون آخر، على غام خبير للمكّون األساسي، لكن يُ ضروري استخديكون من ال
المنح الصغيرة للمنافسات، وبناء القدرات، إلخ. من قبل الوكالة المنّفذة فوًرا. وبالتالي، يجب
التفكير مليًّا وبشكل مسبق في شروط الكفاءة مع أخذ المرونة بعين االعتبار من أجل عدم

 المشروع. عرقلة تنفيذ 
 لتمويل الطاقة المستدامة سوق كبير، لكن المصارف تحتاج إلى االستثمار في موارد تمويل الطاقة

المستدامة (التسويق، القدرات الداخلّية، إلخ.) من أجل االستفادة من الفرص قدر المستطاع وليصبح
 تمويل الطاقة المستدامة خّط أعمال مستداًما.

  األعمال" (في االبتكارّية، على غرار "المرأة البرامج  فييحتاج النجاحWINإلتزاًما كامًال من ،(
في المنظمة. ُيعتبر تسديد الرسوم والدعم الصريح (والمتماسك) من أفرقة إدارةو جانب العمالء 

 العمالء الرفيعة المستوى دالئل مهّمة جدًّا عن االلتزام. 
 ألعمالارّية (مثل تمويل الطاقة المستدامة والمرأة في اُيعتَبر لبنان سوق اختبار جيًدا لألفكار االبتك

)WINة ولتحديد الدروسق)) من أجل إنتاج روايات نجاح في منطقة المينا لنسخها في المنط
 المستفادة.

                                                            
 تّمت إزالة أسماء العمالء أو إستثناؤها ألهداف السرّية.  60

62 The figures below include both loans to corporate sector and to SMEs. For Client 1, SMEs accounted for 5projects for $4 million with GHG reduction of 339 
tCO2 eq. For Client 3, SMEs accounted for 2 for US$1.8 million with GHG reduction of 1033 tCO2 eq. 
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مليون د.أ.  2.8. منها .أماليين د 10الهدف: 
  للمؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم

  
  3العميل 

  0خط األساس: 
 ماليين د.أ. 3الهدف: 

 
 

على زيادة اإلقراض مساعدة المصارف  2.2.2
  إلى المؤسسات التي تملكها نساء:

قرًضا لمؤسسات صغيرة  1260خط األساس: 
منها إلى نساء  %7ومتوسطة الحجم تُنَفق سنويًّا، 

  )2011صاحبات مؤسسات (
قرًضا لمؤسسات صغيرة ومتوسطة  1525الهدف: 

منها إلى نساء صاحبات  %20الحجم تُنَفق سنويًّا، 
  )2014مؤسسات (

  
مساعدة مؤسسات المالّية الُصغرى من  2.2.3

  ألهداف التمويل البالغ الصغرأجل تعزيز اإلقراض 
  )8200د.أ. ( 614 619 11خط األساس: 

  61)2012( 000 410 15الهدف: 
 

  أُنجز
 -2014 بدًءا من نهاية كانون األول/ديسمبر

 3العميل 
 3  مليون  2.76مشاريع مؤسسات بقيمة

 د.أ.
 2tCO 1033 الحّد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة

  
  أُنجز

، جرى إنفاق2014و 2013في السنَتْين الماليَتْين 
قرًضا لمؤسسات صغيرة ومتوسطة 1961و 2040

في السنة المالّية %17.5الحجم على التوالي، منها 
لنساء 2014في السنة المالّية  %17.7و 2013

  صاحبات مبادرات.
 

  أُنجز
  2012في نهاية العام 
  د.أ. 241 112 18 قيمة القروض:

 
 
 
 

  

الخدمات االستشارّية لمؤسسة التمويل 
  الدولّية:

  المستدامةتمويل الطاقة -

  )WINالمرأة في األعمال (-

  إدارة المخاطر-

األعمال المصرفّية للمؤسسات -
  الصغيرة والمتوسطة الحجم

  المالّية الُصغرى-

 

 

 

استعراض مؤشرات ومحصالت استراتيجية الشراكة 
 للبلد

  موجز التقييم والوضع الراهن
 )2014(بدًءا من كانون األول/ديسمبر 

أنشطة مجموعة البنك الدولي التي
 ساهمت في تحقيق المحصلة

  الدروس المستفادة

 أُنجز -التجارة والتكامل اإلقليمي  2.3

                                                            
 نىعتُ التي مرتبطة بمشروع استشاري كان جارًيا وقتذاك من أجل تعزيز وظيفة اإلدارة المركزّية لشركة قابضة  2013خطوط األساس واألهداف في التقرير المرحلي الستراتيجّية الشراكة للبلد في نيسان/أبريل  61
  مؤسسات المالّية الُصغرى القائمة في لبنان.   ت مؤسسة التمويل الدولّية قرًضا بقيمة مليوني د.أ. إلى، منح2012. مالحظة: في العام مؤسسات المالّية الُصغرى القائمة في لبنانب
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تحسين نفاذ القطاع الخاص إلى تمويل  2.3
  التجارة

 البرنامجزيادة حجم تمويل التجارة ضمن  2.3.1
من قبل المصارف إلى العالمي لتمويل التجارة 

  القطاع الخاص

  )2010مليون د.أ. ( 92خط األساس: 

في المئة على األقل في  10الهدف: نمو بنسبة 
 2014حزيران/يونيو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أُنجز
 464: 2014الحجم السنوي للسنة المالّية 

  %500زيادة بنسبة  أي مليون د.أ.،
  

عدد المصارف المشاركة في البرنامج العالمي 
إلى  2010في العام  3لتمويل التجارة ارتفع من 

  2014في نهاية العام  8
  

الحجم التراكمي للبرنامج العالمي لتمويل التجارة 
حتى السنة المالّية  2011من السنة المالية 

  مليار د.أ. 1.5: 2014
 
 
 
 

 :AAA/التمويل الجاري أو المنتهي
 

البرنامج العالمي لتمويل التجارة لمؤسسة
 التمويل الدولّية

 

ومحصالت استراتيجية الشراكة استعراض مؤشرات 
 للبلد

  موجز التقييم والوضع الراهن
 )2014(بدًءا من كانون األول/ديسمبر 

أنشطة مجموعة البنك الدولي التي ساهمت
 في تحقيق المحصلة

  الدروس المستفادة

 أُنجز جزئيًّا –االتصاالت الالسلكّية  2.4

تحسين القدرة على تطوير استراتيجية لقطاع  2.4
  االتصاالت الالسلكّية وتنظيمه

تطوير استراتيجّية طويلة األمد إلصالح  2.4.1
  قطاع االتصاالت الالسلكّية

  )2010خط األساس: ال (

 )2014الهدف: نعم (

  أنجز جزئيًّا
أّدى التقييم الفني لألفعال إلى إعادة النظر في 
خيارات إصالح القطاع. تبقى إمكانّية تحرير 
القطاع ال تزال مفتوحة مع فهم فني للوقع 

  المالي.
  
  
  

 :AAA/التمويل الجاري أو المنتهي
  

سياسة النطاق العريض لتكنولوجيا 
  المعلومات واالتصاالت (المساعدة الفنّية)

  
طاق العريض النشر واستراتيجّية الن

  (المساعدة الفنّية)
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اع لقط التنظيمّيةالهيئة تحسين قدرات  2.4.2
مة أنظكما أثبتها اعتماد  االتصاالت الالسلكّية

وعملّيات مصادقة  تخصيص أطياف الترّددات
  نظامّية جديدة 

  )2010خط األساس: ال (
  )2014الهدف: نعم (

  نجزأُ 
االت التنظيمّية لالتصالهيئة تقييم نعم، اعتمد 
  عملّيات تنظيمّية جديدة. ) TRAالالسلكّية (

ة الهيئمنحة صندوق التنمية المؤسسّية إلى 
ُمغلقة ) TRAالتنظيمّية لالتصاالت الالسلكّية (

والمشروع منتٍه. األهداف كّلها ضمن المشروع 
مّية الهيئة التنظي تمُنجزة بشكل ُمرٍض. بّسط

 اعملّياته) TRAلالتصاالت الالسلكّية (
 اشفافّية عملّياته ت)؛ وعّزز 1الداخلّية (المكّون 
األدوات التنظيمّية  ت)؛ وأعدّ 2الداخلّية (المكّون 

الداخلّية  ااإلضافّية من أجل تعزيز قدراته
). تّم وضع نظام إدارة معلومات جديد 3(المكّون 

متقاطع ما بين هذه المكّونات الثالثة، لدعم 
) TRAلالتصاالت الالسلكّية ( الهيئة التنظيمّية

 وهو عملي كما ورد في المشروع. 

بناء القدرات التنظيمّية في قطاع 
الالسلكّية (منحة صندوق  االتصاالت

  التنمية المؤسسّية). المنحة منتهية.
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 تحسين البنى التحتّية االقتصادّية  – 3الهدف االستراتيجي 
  أهداف التنمية للبلد

  ذات المصداقّية والحّد من استنزاف موازنة الحكومةزيادة إمدادات الكهرباء  الكهرباء: 3.1
 إمدادات المياه وتطوير خطة شاملة إلدارة موارد المياه موثوقّيةزيادة  المياه: 3.2
 تحسين فاعلّية البنى التحتّية القائمة للنقل الحضري في منطقة بيروت الكبرى النقل: 3.3
 إدارة النفايات الصلبة البلدّية البيئة وٕادارة النفايات: 3.4
 تعزيز تنمية األراضي المتوازنة والمستدامة التنمية المحلّية: 3.5

ؤشرات ومحصالت استراتيجية استعراض م
 الشراكة للبلد

  موجز التقييم والوضع الراهن
 )2014(بدًءا من كانون األول/ديسمبر 

أنشطة مجموعة البنك الدولي التي ساهمت
 في تحقيق المحصلة

  الدروس المستفادة

 أُنجز جزئيًّا -الكهرباء  3.1

. تحسين القدرات من أجل تنفيذ استراتيجّية 3.1
  إلصالح قطاع الكهرباءالحكومة 

وضع اللمسات األخيرة على خارطة  3.1.1
طريق إلعادة هيكلة كهرباء لبنان/تحويلها إلى 

  شركة والموافقة عليها
  )2010خط األساس: ال (

 )2014الهدف: نعم (
 
 
 
 
 
 
 
 

تنفيذ ُمرٍض للبرنامج القطاعي، كما  3.1.2
  أثبتته:

  أ) مخّصصات الموازنة الكافية
  من مشاريع البرنامج %50توريد ب) بداية 

  )2010خط األساس: ال (

  أُنجز جزئيًّا
إعداد خطة التحويل إلى شركة، لكن عدم 

إجماع واسع في الحكومة بعد.  التوّصل إلى
التنفيذ عالق. صحيح أّنه وضعت اللمسات 
األخيرة على خطة التحويل إلى شركة، لكن لم 
يتّم التوّصل إلى اتفاق حول ذلك في ما بين 

ُيحّقق االقتصاد  الجهات المعنّية المهتّمة.
ذا ه السياسي الحالي في لبنان تقّدًما بشأن

وي على إشكالّية اإلصالح الُمعقَّد الذي ينط
كبيرة. ُيشير غياب التقّدم بشأن تحويل مؤسسة 
كهرباء لبنان إلى شركة إلى الحاجة إلى نهج 
مفتوٍح وتشاركي في الحكومة. فمن دون هذا 

ن تتجاوز اإلصالحات مرحلة التحليل لالنهج، 
  األولي.

  
  أُنجز جزئيًّا

ُحّقق تقّدم ملحوظ في تنفيذ ورقة سياسات قطاع 
، لكن في خالل األشهر 2010للعام الكهرباء 

األخيرة، راوح هذا التقّدم مكانه. ُعّلقت  6-12
طَّط لها المشاريع الُمخ تالعقود قيد التنفيذ، وبقي

 :AAA/التمويل الجاري أو المنتهي

استعراض المساعدة الفنّية لقطاع الكهرباء: 
عادة تعزيز قدرات الطارئ إلمشروع ال

  إصالح قطاع الطاقة 
  

  ) AAAورقة سياسات قطاعّية (
  

 دعم تنفيذ قطاع الكهرباء
 

  السياسي معّقد والمصالح الطائفّية قوّية، ُيمكن للتركيز علىوضع االقتصاد في السياقات حيث 
االستثمارات األساسّية بدل التركيز على االصالحات المعّقدة أن ُيساهم في بناء زخم مبكر من 

 شأنه أن يدفع ببرامج االصالحات في وقت الحق.
 مارات ) الزمان لالستثالدعم والتماسك الواسع النطاق في ما بين األطياف الحكومّية (والسياسّية

نية كون التقّدم حول المسائل ذات األهمّية الوطيالكبيرة والبرامج اإلصالحّية. في لبنان، غالًبا ما 
رهينة االختالفات السياسّية. ُيمكن لشفافّية المصالح في االستثمارات واالصالحات أن ُتساعد في 

دون  ق التقّدم حول مسائل أساسّية. منلثقة في ما بين األطياف السياسّية وتحقياتسهيل بناء 
ات تتدهور االصالحات واالستثمار في ما بين األحزاب السياسّية، متبادلة أهداف مشتركة وثقة 

 .كلفة باهظة ، فُتكّبد لبنانالكبيرة والجلّية في قطاع الكهرباء اليوم
  ُعام والخاص.القطاَعْين النة والمرّخصة الفاعلة يمنع المشاركة في شراكات بين مكّ غياب البيئة الم 
  بالرغم من التحديات، ُيظهر دعم مؤسسة التمويل الدولّية والوكالة الدولّية لضمان االستثمار إلى

مة هالدور االيجابي الذي ُيمكن للقطاع الخاص أن يلعبه في المسا ُمقّدم خدمات التوزيع (وفرعه)
 .مستقبلفي ال تسليط الضوء عليهفي إصالح قطاع الطاقة في لبنان، ما يجب اإلعتراف به و 
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  )2014الهدف: نعم (
 
  
  
  

القرار النهائي من أجل تطوير إمدادات  3.1.3
  (الغاز الطبيعي الُمسيَّل) الوقود البديل

  )2010خط األساس: ال (
  )2014الهدف: نعم (

 
 

لة. ُتعتَبر كلفة هذا التعليق للتقدم حول  غير مموَّ
تنفيذ برنامج قطاع الكهرباء للحكومة ملحوًظا 

  ويستمّر في االرتفاع.
  

  غير ُمنَجز
عادة إلعلى ُمقّدم العطاء الُمفضَّل تطوير وحدة 

في البداوي من أجل  للتخزينتعويز عائمة 
استيراد الغاز الطبيعي الُمسيَّل واستبدال مشتّقات 

ما تّم اقتراحه على مجلس الوزراء. لكن كالنفط، 
ي فلم يوافق على مقّدم العطاء الُمفضَّل هذا. 

فعل، انه بالالوقت الحالي، يراوح هذا المشروع مك
 ظًرانمع كلفة جارية باهظة بالنسبة إلى لبنان 

  .مّدخراتإلى تآكل غير متوقَّع لل
االعراب عن اهتمام بتطوير شراكة بين 
القطاَعْين العام والخاص لمنشأة إعادة تغويز 

  للغاز الطبيعي الُمسيَّل. 
المشروع عالق بسبب غياب موافقة الحكومة 

  الُمفضًّل.على ُمقّدم العطاء 
  

 8إلتزمت مؤسسة التمويل الدولّية بمبلغ قيمته 
إلى أحد  2013في السنة المالّية  63ماليين د.أ.

مؤّمني خدمات التوزيع، فرع من بوتيك ش م ل، 
وٕاحدى الجهات التي تستثمر لديها مؤسسة 
التمويل الدولّية، التي استفادت أيًضا من تغطّية 

الدولية لضمان االستثمار المتعّددة  الوكالة
 األطراف.

 

                                                            
 نت التغطية.االستثمار المتعّددة األطراف أمّ تجدر اإلشارة إلى أّنه في مرحلة الحقة، قّرر العميل عدم السحب مقابل االلتزام، فُألغَي المشروع، وٕان كانت الوكالة الدولّية لضمان  63
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استعراض مؤشرات ومحصالت استراتيجية 
 الشراكة للبلد

  موجز التقييم والوضع الراهن
 )2014(بدًءا من كانون األول/ديسمبر 

أنشطة مجموعة البنك الدولي التي ساهمت
 في تحقيق المحصلة

  الدروس المستفادة

 أنجز جزئيًّا –المياه  3.2



113 
 

النفاذ إلى مياه الشرب وموثوقّيتها تعزيز  3.2
  في مناطق المشروع المستهدفة

  
ربط األسر بشكل قانوني بشبكة إمدادات  3.2.1

المياه الُمحّسنة في البقاع الغربي، وبعلبك، 
  والمناطق المجاورة لها

  البقاع الغربي:
   64)2007( 589 13خط األساس: 

  )2013( 705 47الهدف: 
 
 
 
 
 
 
 

  بعلبك:
 000 18(المياه) /  714 15خط األساس: 

  )2001(صرف صحي) (
(صرف  406 93(مياه) /  408 150الهدف: 

  65)2013صحي) (
  
  
  

االمتثال لمعايير نوعّية المياه لمنظمة  3.2.2
  الصحة العالمّية
  البقاع الغربي:

  )2007ملغ/ل ( 100خط األساس: النترات: 
  )2007مل ( 10/100القولونّيات: 

  )2013ملغ/ل ( 10النترات: الهدف: 
  )2013مل ( 1/100القولونّيات: 

  
  

ل/فرد/يوم من إمدادات المياه إلى  100
  المستفيدين من المشروع.

  
  أُنجز جزئيًّا

  905 9البقاع الغربي: 
  
  
مدادات المياه في البقاع الطارئ إل مشروعال

كم من شبكة  194الغربي (ُمنتٍه): إعادة تأهيل 
كم مّما هو ُمخطَّط  85إمدادات المياه (أكثر بـ
  له عند تقييم المشروع).

تؤّمن محّطات الضغط المياه لالمتثال لمعايير 
  النوعّية لمنّظمة الصحة العالمّية.

  
  نجز جزئيًّاأُ 

  (صرف صحي) 410 29(مياه) /  640 73
مشروع المياه ومياه الصرف الصحي في بعلبك 
(منتٍه): تركيب شبكة تجميع مياه صرف صحي 

كم. تشغيل مّحطة  134وتوزيع مياه على مدى 
معالجة مياه الصرف الصحي في إيعات على 

  مستويات التصميم.
  

  أُنجز
لمنظمة الصحة االمتثال لبرامترات النوعّية 

  العالمّية.
ُتظهر النتائج أن مستويات النترات في الشبكة 

ملغ/ل بكثير ومتوسط مجموع  10هي دون 
  في الشهر. 1/100القولونيات 

  أُنجز

 :AAA/التمويل الجاري أو المنتهي

مشروع زيادة إمدادات المياه (اعتمده 
أيلول/سبتمبر  30البنك الدولي في  مجلس
2014(  

  

مشروع إمدادات المياه لبيروت الُكبرى 
 (جاٍر)

  
مدادات المياه في البقاع الطارئ إل مشروعال

  الغربي (منتٍه)
  

مشروع المياه ومياه الصرف الصحي في 
  بعلبك (منتٍه)

  
استراتيجّية مساعدة قطاع المياه على 

 ) (منتهية)AAAمستوى البلد (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ضمان االستدامة في قطاع المياه في لبنان. لُيعتبر سلوك المستهلك عامًال حاسًما أساسيًّا
وبالتالي، يجب أن يتجاوز إلتزام المواطن حدود االتصاالت واالستشارات مع الجهات المعنّية، 

عّزز صوت المواطن بشكل أفضل وتُ  عاالتجاَهْين التي ُتسمِ عل في على عملّية التفا وأن ُيشّدد
مشاركته. يجب أن يعتمد تطوير استراتيجّيات القطاع ومشاريع البنى التحتية الواسعة النطاق على 

 تحليل قائم على األدّلة آلثار البدائل الفنّية واالقتصادّية واالجتماعّية والبيئّية.
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تأمين المياه اليومي للفرد ضمن منطقة  3.2.3

  المشروع في البقاع الغربي
  )2007ل ( 60خط األساس: 

  )2013ل ( 100الهدف: 
  

حجم مياه الصرف الصحي الُمجمَّعة  3.2.4
  والُمعالجة (بعلبك)

  )2007( 0خط األساس: 
  )2013/يوم (3م 5.992الهدف: 

  
وضع اللمسات األخيرة على  3.2.5

االستراتيجّية الوطنّية لقطاع المياه ومصادقة 
  66البرلمان عليها

  )2010خط األساس: ال (
  )2013الهدف: نعم (

 خط 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 WHO standards for water 
quality met 

West Beka’a 
Baseline: Nitrates: 100 mg/l .(2007) 

Coliform: 10/100 ml. (2007) 
Target: Nitrates: 10 mg/l (2013) 

Coliform: 1/100 ml (2013) 

  ل/فرد/يوم 100
  أُنجز

  /يوم3م 8000
  أُنجز

طّورت وزارة الطاقة والمياه استراتيجّية وطنّية 
لقطاع مياه الصرف الصحي صادق عليها 

. 2012مجلس الوزراء في آذار/مارس 
االستراتيجّية قيد التنفيذ وُتدَرج فيها إدارة 

الصرف الصحي لوادي البقاع. كما وضعت 
وزارة البيئة اللمسات األخيرة على خطة العمل 
لمكافحة التلّوث في بحيرة القرعون في وادي 

 البقاع.
  

  أنجز
 

and total coliforms average 1/100 
ml per month. 

 
 
 

Achieved 
100 liters/capita/day 

 
 
 

/day38,000 m Achieved: 
 
 
 
 

Achieved  
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3.2.3 Per capita per day delivery of 
water within project area in West 

Beka’a 
Baseline: 60 liters (2007) 
Target: 100 liters (2013) 

3.2.4 Volume of wastewater 
collected and treated (Ba’albeck) 

Baseline: 0(2007) 
/day (2013)35,992m Target: 

 
3.2.5 National Water Sector Strategy 
finalized and approved by the 

67Parliament 
Baseline: No (2010) 
Target: Yes (2013) 

The Ministry of Energy and Water 
developed a National Wastewater 
Sector Strategy which was 
approved by the Council of 
Ministers in March 2012. The 
Strategy is under implementation 
and incorporates wastewater 
management for the Beka’a Valley. 
The Ministry of Environment also 
finalized the Business Plan for 
Combating Pollution of Lake 

Qaraoun in the Beka’a valley. 

 
 
 
 



116 
 

  



117 
 

 

 

استراتيجية استعراض مؤشرات ومحصالت 
 الشراكة للبلد

  موجز التقييم والوضع الراهن
 )2014(بدًءا من كانون األول/ديسمبر 

أنشطة مجموعة البنك الدولي التي ساهمت
 في تحقيق المحصلة

  الدروس المستفادة

 : ُأنجز في غالبّيتهالنقل 3.3

تعزيز فاعلّية إدارة السير وُبنى النقل  3.3
مدينة بيروت وفي الحضري القائمة أصًال في 

  *منطقة بيروت الكبرى
  

تحسين زيادة متوّسط السرعة في الممّرات  3.3.1
  .)ساعةالرئيسّية ضمن المشروع (كم/

  )2004( 20خط األساس: 
  )2015( 30الهدف: 

  
تقليص إنتهاكات ركن السيارات في  3.3.2

مناطق حّساسة لعملّيات السير الفاعلة بشكل 
  ملحوظ (% تقليص)

 )2010( 0األساس: خط 
  )2015( 30الهدف: 

  
ن ركعّداد لمتوّسط االيرادات اليومّية لكل  3.3.3

  السيارات المرّكبة ضمن المشروع (ل.ل.)
  )2004( 0خط األساس: 

  )2015( 000 50الهدف: 
  

مركز إدارة السير العام يستخدم تقنّيات  3.3.4
 نظم النقل الذكّية لرصد عملّيات السير ومراقبتها

  )2004األساس: ال (خط 

 
 
 
 
 

  أُنجز
  .)ساعة(كم/ 29.14

وضع اللمسات األخيرة على استراتيجّية نقل عام
تحسين التنّقل في منطقة بيروت الُكبرىمن أجل 

  (ترانس بيروت)
  

  أُنجز جزئيًّا
8.25 

 
 
 

  أُنجز في غالبّيته
42 463 
لشوارعفي انظام ركن السيارات المدفوع تّم تنفيذ 

موقًفا مدفوًعا). تّم تركيب إشارات سير عند 899(
موصولة بمركز CCTVكاميرا  55و تقاطع 200

  إدارة السير العملي والُمجّهز. 
 

  أُنجز

 :AAA/التمويل الجاري أو المنتهي

  مشروع تنمية النقل الحضري
  

  )AAAاستراتيجّية النقل العام (
  

طبرجا  –لممر بيروت  العامالنقل خيار 
)AAA( 
 
 

 

  بسبب الفضاء المالي الضّيق للبنان، ُيعتبر االلتزام الكبير على المستوى الوزاري، بما في ذلك
 وزارة المالّية، أساسيًّا لنجاح تنفيذ المشروع. 
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 )2015( الهدف: نعم
  

بزيادة النسبة المئوّية * ُحذف المؤشر المرتبط 
لحجم حركة السير من أجل تحقيق التجانس مع 
مؤشرات ورقة المشاريع المموّلة اإلضافّية التي 

ير تقار  وافق البنك الدولي عليها، باإلضافة إلى
  )ISR(حول النتائج وحالة التنفيذ 

المؤّشرات الوسيطة ضمن هذا العامود* ُأزيلت 
المرتبطة بمواقف السيارات، وإِشارات السير، 
واستراتيجّية النقل الحضري بما أّنه ُأشير إليها في 
.عامودي أبرز األحداث والتقّدم الُمحَرز حتى اليوم
 

تّم تنفيذ برنامج إدارة السير بشكل ناجح. العمل 
بنظام إدارة السير، بما في ذلك مركز إدارة 

 السير، جاٍر.
 

استعراض مؤشرات ومحصالت استراتيجية 
 الشراكة للبلد

  موجز التقييم والوضع الراهن
 )2014كانون األول/ديسمبر  (بدًءا من

أنشطة مجموعة البنك الدولي التي ساهمت
 في تحقيق المحصلة

  الدروس المستفادة

 أُنجز -. إدارة البيئة والنفايات 3.4

  تحسين اإلدارة البيئّية 3.4
تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي  3.4.1

االستراتيجي وتشغيل نظام المصادقة على 
  االمتثال البيئي

  )2010خط األساس: ال (
  )2014الهدف: نعم (

  
تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة (مؤسسة  3.4.2

  التمويل الدولّية)
  )2010( 0خط األساس: 

  )2014طن متري/سنة ( 000 10الهدف: 
 
 

  
  أُنجز

)؛ مرسوم 8633مرسوم تقييم األثر البيئي (رقم 
) ومرسوم 8213التقييم البيئي االستراتيجي (رقم 

) التي صادق 8471االمتثال البيئي (رقم 
. األنظمة 2012مجلس الوزراء عليها في العام 

 الثالثة كّلها عملّية في الوقت الحاضر. 
 

  أُنجز
  tCo2 155 9تخفيض 

لمباٍن خضراء. تدريب عملّيات تدقيق  5إجراء 
مستشاًرا محليًّا إلجراء عملّيات تدقيق لمباٍن  12

  خضراء ( مؤسسة التمويل الدولّية)
  

  :AAA/التمويل الجاري أو المنتهي
 
 (AAA) للبلدالتحليل البيئي  -
أفضل الممارسات الُمطابقة إلعادة  -

 )AAAالتشجير (
 POPsجردة الملوثّات العضوّية الثابتة  -

 وٕازالتها 
 المساعدة الفنّية للحّد من التلّوث البيئي -
والحوكمة االقليمية جيل المعرفة  -
)ReGoKo( (مرفق البيئة العالمّية)  
تحسين قدرات االمتثال البيئي (صندوق -

  المؤسسية)التنمية 
الحّد من التلّوث البيئي (البنك الدولي -

  لإلنشاء والتعمير)
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" ARZتطوير نظام تصنيف المباني الخضراء "
 2013مع تصنيف مبنى واحد في شباط/فبراير 

  (مؤسسة التمويل الدولّية)
 
 

مشروع إدارة ثنائي الفينيل متعّدد الكلور -
  (مرفق البيئة العالمّية)

 قطاع البناء ذات اإلنتاج النظيف-
الخدمات االستشارّية لمؤسسة التمويل (

 الدولية
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استعراض مؤشرات ومحصالت استراتيجية 
 للبلدالشراكة 

  موجز التقييم والوضع الراهن
 )2014(بدًءا من كانون األول/ديسمبر 

أنشطة مجموعة البنك الدولي التي ساهمت
 في تحقيق المحصلة

  الدروس المستفادة

 أُنجز في غالبّيته –التنمية المحلّية  3.5

استعادة الخدمات األساسّية واسترداد  3.5
  االقتصاد المحلي عافيته ودعم التنمية

  إعادة بناء البنى التحتية 3.5.1
  )2010خط األساس: ال (

  )2014الهدف: (
  مبنى بلدية 18إعادة ترميم وتصليح  .1
كم من  183إعادة ترميم/تصليح  .2

 الطرقات
 جدار دعم 50إعادة ترميم/تصليح  .3
عامود  684 4إعادة ترميم/تصليح  .4

 كهرباء في الشوارع
كم  13إعادة ترميم/تصليح  .5

 الطرقاتلتصريف المياه من 
  

مراكز مدنّية  5تقدير المستفيدين في  3.5.2
  تاريخّية:

  ) 2010خط األساس: (
 زائر 000 325  .أ
  مقيم 000 196 1  .ب
 )2014الهدف: (
 زائر 000 375  .أ
 مقيم 000 294 1  .ب

 
 
 
 

 
 

  أُنجز
ُأنجز مشروع تنمية البلدّيات األّول بشكل ُمرٍض 

. تّم تحقيق 2012نيسان/أبريل  30في 
 ذات الصلة.األهداف كّلها 

 
  
  
  
  
  
  
  

  أُنجز في غالبّيته
 زائر 000 350  .أ
 مقيم 000 255 1  .ب

  
رّية التنمية الحضو اإلرث الثقافي استفاد مشروع 

 31من تمويل إضافي. كما تّم تمديده حتى 
 .2015كانون األول/ديسمبر 

 
، استثمرت مؤسسة2012في السنة المالّية 

التمويل الدولّية مليوني د.أ. في مؤّسسة تكنولوجيا
معلومات واتصاالت مقّرها في طرابلس، يتجاوز

موّظف، أي أكثر من 100عدد موّظفيها اليوم 

 :AAA/يالمنتهالتمويل الجاري أو 
 

  المشروع األول للبنى التحتّية البلدّية (منتٍه)
  

ة التنمية الحضريّ و اإلرث الثقافي مشروع 
  (جاٍر)

  
اإلرث التمويل اإلضافي إلى مشروع 

  التنمية الحضرّية و الثقافي 
  

القدرة على النمو والسياحة (المساعدة 
  الفنّية)

  
) (استثمار مؤسسة MobiNetSموبيناتز (
  الدولّية)التمويل 
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موّظفين الذي كان قائما قبل تدّخلالضعفي عدد 
  مؤسسة التمويل الدولّية.
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  تعزيز تطوير الرأسمال البشري والحماية االجتماعّية – 4الهدف االستراتيجي 
  أهداف التنمية للبلد

  تحسين نوعّية التعّلم والتعليم في قطاع التعليم العام.: التعليم 4.1
   شبكات األمان االجتماعي والحماية االجتماعّية: 4.2

 العاطلين عن العمل، والمرضى، والمسّنين تأمين الحماية االجتماعّية إلى -
 تحسين مستويات العيش بالنسبة إلى الفئات األفقر واألكثر هشاشًة في صفوف السّكان اللبنانّيين -

استعراض مؤشرات ومحصالت استراتيجية 
 الشراكة للبلد

  موجز التقييم والوضع الراهن
 )2014(بدًءا من كانون األول/ديسمبر 

البنك الدولي التي ساهمتأنشطة مجموعة 
 في تحقيق المحصلة

  الدروس المستفادة

 أُنجز جزئيًّا –التعليم  4.1

زيادة توّفر بيانات التعليم لصنع القرارات  4.1
  في وزارة التربية والتعليم العالي

من أجل اتخاذ  EMIS استخدام نظام 4.1.1
  قرارات بشأن نقل المعّلمين في المراحل كلها

  )2010ال (خط األساس: 
 )2014نعم ( :الهدف

 
 
 
 
 
 

  
  

  أُنجز جزئيًّا
 )ISRs( تقارير النتائج وحالة التنفيذ هتكما رصد

عدد  ارتفع، ير التعليمو لمشروع الثاني لتطل
النفاذ إلى بيانات  لىعالقادرة وحدات الوزارة 

إلى  0من خط األساس التعليم لصنع القرارات 
النهائي (والهدف  2014في حزيران/يونيو  4
 EMIS). ُيتوقَّع تحقيق تقّدم إضافي في مجال5

اذ المؤّشر المرتبط بزيادة النف في العام الُمقبل.
مرتبط مباشرًة بمؤشر  EMISإلى بيانات 

  المحصلة "لزيادة توّفر بيانات التعليم". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :AAA/التمويل الجاري أو المنتهي

  المساعدة الفنّية في مجال التعليم العالي
  

  المشروع الثاني لتطوير التعليم
  

المساعدة الفنّية في الوقت المناسب حول 
  تقّدم "حوكمة الجامعات"

  
ية لدعم تنفيذ الحما الطارئ المشروع الثاني

  االجتماعّية 
  

  قياس محو األمّية المالّية (المساعدة الفنّية)

  ن.إلى أصغر الموّظفياستخدام الموّظفين في لبنان ُمسيَّس إلى حّد بعيد، حتى بالنسبة 
  ُيعزى غياب اعتماد اإلصالحات األساسّية لقطاع التعليم التي يدعمها المشروع الثاني لتطوير

 التعليم إلى الجمود العام لإلصالحات السياسّية في البلد.
  "ُتعتَبر هذه التحديات وتحديات سياسّية أخرى ُمحبطة لمبادرة "توفير التعليم إلى األطفال جميعهم

 لقنونة دعم الجهات المانحة في قطاع التعليم من أجل تأمين قبل وزارة التربية والتعليم العاليمن 
 الخدمات التعليمّية إلى الالجئين السورّيين كّلهم.

  ُيشّكل االبقاء على عدد الموّظفين الكامل لوحدة تنفيذ المشروع تحديًّا نتيجًة للصراعات السياسّية
 في الوزارة.

 إلصالحات في السياسة، من جهة، وقّلة الموّظفين من جهة أخرى، باإلضافة إلى يؤّدي غياب ا
 االفتقار العام إلى حّس الحاالت الطارئة، إلى مصروفات على المشاريع دون التوّقعات.
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استعراض مؤشرات ومحصالت استراتيجية 
 الشراكة للبلد

  موجز التقييم والوضع الراهن
 )2014األول/ديسمبر (بدًءا من كانون 

أنشطة مجموعة البنك الدولي التي ساهمت
 في تحقيق المحصلة

  الدروس المستفادة

 أُنجز جزئيًّا –الحماية االجتماعّية وشبكات األمان االجتماعي  4.2

تحسين إدارة الخدمات االجتماعّية وتأمينها  4.2
واستدامتها المالّية واستهداف الخدمات 

  االجتماعّية
زيادة النسبة المئوّية لحاالت االستشفاء  4.2.1

  وفق معايير االستشفاء من قبل المراقبين الطبّيين
  )2010( 0خط األساس: 

 )2013( %70الهدف: 
  

 75الشباب الذين أنهوا بنجاح تدريًبا لمدة  4.2.2
ساعة على المهارات الحياتّية، والتدريب، 

 NEWوالتوظيف ضمن البرنامج "نيو" 
  )2013( 0خط األساس: 

  )2014( 650الهدف: 
  نساء %50منهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  أُنجز
، 2014في نهاية المشروع في آب/أغسطس 

  .%83) ليبلغ %70تجاوز المشروع هدفه (
  
  
  

  غير ُمنجز
أطلقت الحكومة اللبنانّية، في إطار جهودها من 

التطّرق إلى مستويات البطالة العالية  أجل
وبطالة الشباب، برنامًجا ابتكاريًّا للباحثين عن 
عمل للمّرة األولى، من أجل تحسين قابلّية 

الذي  8691المرسوم رقم  وافق توظيفهم.
على  2012في آب/أغسطس اعتمدته الحكومة 

خلق "برنامج العمل األول للشباب". واعتمد 
 5ة لهذا البرنامج لمدة مجلس الوزراء ميزانيّ 

. 2014كانون األول/ديسمبر  18أعوام في 
بدعم من البنك الدولي، سيتّم توجيه هذا البرنامج 

عاَمْين األولَّْين من خالل برنامج "القادمون الفي 
ُأنجز العمل  ).NEWالجدد إلى سوق العمل" (

"، وهو NEWاإلعدادي كّله ضمن برنامج "
تعتمد الحكومة المرسوم جاهز لإلنطالق ما أن 

 طارئ ال التفاق المنحة األصلي للمشروع الثاني
  لدعم تنفيذ الحماية االجتماعّية.

  أُنجز

  :AAA/التمويل الجاري أو المنتهي

  
ية لدعم تنفيذ الحما الطارئ المشروع الثاني

المساعدة الفنّية  – 2االجتماعّية (المكّون 
  في مجال الصّحة)

  
  للبنان MILESالمساعدة الفنّية البرامجّية 

  
ماية لدعم تنفيد الح الطارئ المشروع الثاني 

البرنامج الوطني  –) 1االجتماعّية (المكّون 
  لخدمة المتطّوعين

  
البرنامج الوطني الستهداف الفقر 

  (المساعدة الفنّية)
  

  الهجرة وأسواق العمل (المساعدة الفنّية)
  

  البرنامج الوطني لخدمة المتطّوعين
  

  ة االجتماعّيةمشروع التقدم والحماي
  

  )SPBFالمهّجرون السورّيون في لبنان (
  
  

 
 

  يعود غياب اعتماد الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لالصالحات إلى ُبنى الحوكمة الُمعّقدة
في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والجمود السلبي تجاه االصالحات، الذي كّنا مّطلعين 

 نتمّكن من معالجته. عليه قبل انطالق المشروع، لكن لم
  َّا. من األسهل أن نبدأ من نقطة الصفر. (محاولة مقابلة ُيعتبر إدخال التغّير المؤسسي صعًبا جد

إصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مقابل إعتماد نظام وطني للضمان االجتماعي 
 جديد، مثل البرنامج الوطني الستهداف الفقر)

 ي لبنان ضعف الفترة الُمقّدرة عند تصميم المشروع.بلغت فترة تنفيذ المشاريع ف 
ُيمكن تنفيذ البرامج غير القائمة على الطائفّية في لبنان (البرنامج الوطني الستهداف الفقر) طالما 

، تشعر الطوائف المختلفة بارتياح/ال تشعر بوجود أي تهديد من قبل ما أّنه، في مرحلة
 البرنامج/اإلصالحات.
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الفقراء المسّجلون في قاعدة بيانات  4.2.3
  البرنامج الوطني الستهداف الفقر

  )2012( 000 62خط األساس: 
  )2014( 000 90الهدف: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

إبالغ األشخاص المستهدفين في بعلبك  4.2.4
اإلدارّية الهرمل عن تحّسن فهم اإلجراءات  –

والقضائّية للحصول على وثائق هوّية ثبوتّية 
  وشهادات زواج ووالدة (عدد)

  )2013( 0خط األساس: 
 )2014( 500الهدف: 

تجاوز البرنامج الوطني الستهداف الفقر هدف 
. 2014مستفيد فرد في العام  000 90بلوغ 

مؤّهلين  فردٍ  000 376حتى اليوم، ُيعتَبر 
من ضدة االجتماعّية علالستفادة من المسا

البرنامج الوطني الستهداف الفقر. إلى ذلك، 
األفقر المؤّهلون  200 27الـ تلّقى المستفيدون

لالستفادة من البرنامج الوطني الستهداف الفقر 
أشهر  6بطاقة التموين الغذائي االلكترونّية لمّدة 

لطارئ ا مشروعالضمن  في إطار ترفيع البرنامج
  ستهداف الفقر.لبرنامج الوطني الل
  

  غير ُمنجز
تّم التخّلي عن هذه المنحة بناًء على طلب من 

 الحكومة اللبنانّية.
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 الُمخطَّط إلقراضبا المعنّية غير األنشطةو  اإلقراض أنشطة برنامج :CPSCR للبلد الشراكة استراتيجية استكمال تقرير 2 الملحق

 الفعلّية والنتائج اله

 التحاليل والخدمات االستشارّية  القروض  القروض

 الُمخطًّط لها

استراتيج
ّية 
 الشراكة
Est. الفعلّية الُمخطًّط لها الفعلّية الفعلّية 

مليون  
 د.أ.

مليون  
 د.أ.

 
 

 2011السنة المالّية 
مشروع إمدادات المياه لمنطقة بيروت 

 الُكبرى
 

 
200.0 

 2011السنة المالّية 
مشروع إمدادات المياه لمنطقة بيروت 

 الُكبرى
 

 
200.0 

 2011السنة المالّية 
  

سياسة النطاق الواسع لتكنولوجيا 
واالتصاالت (المساعدة المعلومات 

 الفنّية
 

 2011السنة المالّية 
 

سياسة النطاق الواسع لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت (المساعدة 

 الفنّية
  

 40.0 المشروع الثاني لتطوير التعليم 40.0 المشروع الثاني لتطوير التعليم
قدرة النمو والسياحة (المساعدة 

 الفنّية)
(المساعدة قدرة النمو والسياحة 

 الفنّية)
 2012السنة المالّية 

  
 تمويل إضافي لإلرث الثقافي

 
 

27.0 

 2012السنة المالّية 
 

 تمويل إضافي لإلرث الثقافي
 

 
27.0 

استخدام التدفقات الرأسمالّية الكبيرة 
اخلة إلى لبنان من أجل تعزيز دال

 ةالداخلالنمو والتدفقات الرأسمالّية  النمو المستدام الطويل األمد
 2013السنة المالّية 

  
مشروع دعم االبتكار في المؤسسات 

 30.0  الصغيرة والمتوسطة الحجم

 2013السنة المالّية 
 

مشروع دعم االبتكار في المؤسسات 
 التحليل البيئي للبلد التحليل البيئي للبلد 30.0 الصغيرة والمتوسطة الحجم

 30.0 مشروع التقدم والحماية االجتماعّية

مشروع التقّدم والحماية االجتماعية 
كانون  13(أُلغي المشروع في 

 30.0 )2016الثاني/يناير 

 2012السنة المالّية 
  

تطوير المؤسسات الصغيرة 
ا التي تملكه وتلكوالمتوسطة الحجم 

 نساء (المساعدة الفنّية)
 

 2012السنة المالّية 
 

تطوير المؤسسات الصغيرة 
ها تملك التيوتلك والمتوسطة الحجم 

 نساء (المساعدة الفنّية)
 

 6.4 مشروع ُنظم االنترنت الجّوالة

 2014السنة المالّية 
ي (أُلغمشروع ُنظم االنترنت الجّوالة 

آب/أغسطس  24المشروع في 
2015(  6.4 

جردة وٕازالة الملّوثات العضوّية الثابتة 
 (المساعدة الفنّية)

جردة وٕازالة الملّوثات العضوّية الثابتة 
 (المساعدة الفنّية)

 2014السنة المالّية 
 

 5.2 2إصالح اإلدارة المالية  4.0 2إصالح اإلدارة المالية 
تحدّيات العمل غير النظامي للنساء 

 (المساعدة الفنّية)
تحدّيات العمل غير النظامي للنساء 

 (المساعدة الفنّية)

 125.0 مشروع زيادة إمدادات المياه

 2015السنة المالّية 
 

 474.0 مشروع زيادة إمدادات المياه
استراتيجية النطاق الواسع ونشرها 

 (المساعدة الفنّية)
استراتيجية النطاق الواسع ونشرها 

 (المساعدة الفنّية)

 15.0 مشروع الحّد من التلّوث البيئي 15.0 مشروع الحّد من التلّوث البيئي
الهجرة وأسواق العمل (المساعدة 

 الفنّية)
وأسواق العمل (المساعدة الهجرة 

 الفنّية)
سبل العيش المستدامة القائمة على  

 24.0 الزراعة في المناطق الهامشّية
  ُأسقط المشروع

 
إصالح بيئة االستثمارات (المساعدة 

 الفنّية)
إصالح بيئة االستثمارات (المساعدة 

 الفنّية)
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الطريق و  A2 مشروع الطريق السريع
  في بيروتالدائري 
تطوير الغاز الطبيعي الُمسيَّل مشروع 

)(PRG أُلغي )(   

 (قيد اإلعداد) 2016السنة المالّية 
 

التلّوث في بحيرة القرعون  الوقاية من
   مليون د.أ.) 55(

 استراتيجّية قطاع المياه استراتيجّية قطاع المياه
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 التحاليل والخدمات االستشارّية  القروض  القروض

 الُمخطًّط لها

استراتيج
ّية 
 الشراكة
Est. الفعلّية الُمخطًّط لها الفعلّية الفعلّية 

مليون  
  د.أ.

مليون 
   د.أ.

  2012السنة المالّية 
 

البرنامج الوطني لخدمة المتطّوعين 
)SPBF(  2.0 

  2012السنة المالّية 
 

البرنامج الوطني لخدمة المتطّوعين 
)SPBF( 2.0 

  2013السنة المالّية 
  

 العالي (المساعدة الفنّية)التعليم 
 

  2013السنة المالّية 
  

 التعليم العالي (المساعدة الفنّية)
 

بناء القدرات لتنفيذ الخطوات 
األساسّية للخطة اإلحصائّية الرئيسّية 
(إعادة تصنيفه على شكل مساعدة 

فنّية في المشاريع الُمخطَّط لها 
 0.13 )2014للسنة المالّية 

البيئّيين الشباب برنامج القادة 
)GFYI(  0.03 

قياس محو األمّية المالّية (المساعدة 
  الفنّية)

حوار السياسات الصحّية (المساعدة 
 الفنّية)

  2013السنة المالّية 
  

ين تحس –صندوق التنمية المؤسسّية 
 قدرات االمتثال البيئي

 0.3 

 2013السنة المالّية 
 

ين تحس –صندوق التنمية المؤسسّية 
 االمتثال البيئي قدرات

 0.3 
الحّد من التلّوث البيئي (المساعدة 

 الفنّية)
الحّد من التلّوث البيئي (المساعدة 

 الفنّية)
بناء  – صندوق التنمية المؤسسّية

قدرات منظمات المجتمع المدني من 
أجل تأمين خدمات المساعدة 

  )ُ◌سقط(أالقانونية 
 0.3 

) SPBFالمهّجرون في لبنان (
مليون  1.2على مبلغ (الموافقة 

  ألف د.أ) 300د.أ. أُلغي منه 
 0.9 

الممارسات الُفضلى المالئمة إلعادة 
التشجير من أجل تعزيز تكّيف 

 المناخ (المساعدة الفنّية)
قياس محو األمّية المالّية (المساعدة 

  الفنّية)

 SPBF( 1.2المهّجرون في لبنان (

 2014السنة المالّية 
 –للبنان الصندوق االئتماني 

الستهداف  الطارئ المشروع الوطني
 8.2  الفقر 

دعم النمو والرفاه االجتماعي في 
 سياق التوحيد المالي

المساواة االقتصادّية واالجتماعّية في 
 الضرائب

 2014السنة المالية 
 

ثنائي  إدارة - مرفق البيئة العالمّية
  الفينيل متعّدد الكلور

 
2.54 

لألزمة السورّية الصندوق اإلئتماني 
الطارئ مشروع ال – في لبنان

 10.0  ةلخدمات البلديّ ل

 2014السنة المالّية 
بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة 

الرئيسّية اإلحصائّية (المساعدة 
  الفنّية) 

(المساعدة  دراسة تطوير طاقة الرياح
  الفنّية)

الظروف  –مرفق البيئة العالمّية 
المعيشّية المستدامة من الزراعة في 

 7.2 المناطق الهامشّية 

 2015السنة المالّية 
 

إدارة ثنائي  – مرفق البيئة العالمّية
   الفينيل متعّدد الكلور

  
الصندوق اإلئتماني لألزمة السورّية 

ة عادالطارئ إل شروعالم – في لبنان
  الرعاية الصحية األولّية 

  
الصندوق اإلئتماني لألزمة السورّية 

م لدع الطارئ  شروعالم – في لبنان
 تربوينظام الال
 

2.54 
15.0 

 في لبنان FSAPوحدة تطوير  تقييم المناخ االستثماري

إطار سياسات االبتكار والصناعات 
 تقييم الحاجات والوقع في لبنان التنافسّية



129 
 

  

 

 

  
  

FSAP  على التأمين واألسواق
  الرأسمالّية

 

 
 السنة المالّية 2015 (الجارية)

تحديث نظام إدارة األراضي 
  (المساعدة الفنّية)

مخططات المعاشات التقاعدّية 
  العسكرّية والمدنّية (المساعدة الفنّية)
بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة 

  الرئيسّية (المساعدة الفنّية)
للغاز الطبيعي  دعم وحدة الغاز

الُمسيَّل في وزارة الطاقة والمياه 
  (المساعدة الفنّية)

وضع خارطة لموارد طاقة الرياح 
  (المساعدة الفنّية)

تطوير األسواق الرأسمالّية وتنظيمها 
  (المساعدة الفنّية)

 السدادتطوير إحصاءات نظم 
  (المساعدة الفنّية)الوطنّية 

آلّية تطوير المؤسسات الُصغرى 
والصغيرة والمتوسّطة الحجم 

  (المساعدة الفنّية)
 تقييم المناخ االستثماري

 
تقييم الفقر / الوضع االجتماعي 

  المتعّدد القطاعات 
 

 مجموع القروض
501.

4  827.6 

 39.0  13.7 مجموع المنح

 المجموع
515.

1 
 866.6 
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 : الخارطة9الملحق 
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