
 
 
 
 
  
 

  

 3تطبيق برنامج باريس 

  حفل توقيع مع البنك الدول

 2007سبتمبر /  أيلول7

  

ول      بتمبر   /في السابع من أيل ائي مع                2007س ى أّول قرض إنم ع عل ل توقي ، جرى حف

ة        ة بقيم ى     100البنك الدولي يختص بقطاع الطاق ون دوالر أميرآي، باإلضافة إل  ملي

اعي و اع االجتم ون دوالر للقط د   دوالر 338،000ملي ي المعه درات ف ز الق لتعزي

  .المالي

  

 سنة إلى دعم الموازنة، وهو مرتبط 15يرتبط القرض األّول الذي يستحق خالل فترة  

بء     يض ع ا تخف يين، أال وهم دفين أساس وغ ه ى بل ساعد عل ق اإلصالحات وي بتطبي

ة    ستهدفة التالي ات الم ي القطاع ة اإلصالحية ف سريع العملي دين وت اع : ال إصالح قط

ة، ديث إدارة     الطاق ة، وتح ة االجتماعي ال، وإصالحات الرعاي اخ األعم سين من  وتح

  .المالية العامة

  

ى صعيد                       اعي عل ى دعم القطاع االجتم ون دوالر تهدف إل وقد تم تقديم هبة بقيمة ملي

ة                 يد آلف اعي، وترش ان االجتم ز شبكات األم تحديث نظام الضمان االجتماعي، وتعزي

شكل خاص   . القطاع الصحي   يتم ب شاء    وس ة إن ة الضرورية بغي ساعدة التقني ديم الم تق

ف        تراآات، وتعري صيل االش سبين وتح سجيل المنت ي، ت صيل اإللكترون ة التح أنظم

ا، عالوًة             اإلجراءات لضمان االستدامة المالية الخاصة بفرع التأمين الصحي وتطبيقه

ظام  آما سيتم وضع ن   . على تعزيز القدرات في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي       

ى صعيد شبكات          "االختبار البديل للتحقق  " ى تحسين االستهداف عل ، والذي يهدف إل



 
 
 
 
  
 

دة  تهداف جدي ة اس د اإلجراءات الخاصة بآلي ى تحدي اعي، باإلضافة إل ان االجتم األم

سيتم وضع          . والتأّآد من فعاليتها   ة القطاع الصحي، ف يد آلف ق بترش  30أما في ما يتعل

ة من أجل           بروتوآوًال لقبول المرضى في ال     ة الالزم ساعدة التقني مستشفيات وتقديم الم

ة االستخدام               اإلعداد لخطة تهدف إلى مساعدة وزارة الصحة على إنشاء وحدة مراجع

  . الصحي وعلى تأمين خدمات ذات جودة عالية بأدنى آلفة ممكنة

  

ا في                       شرق األوسط وشمال إفريقي ة ال دان منطق درات بل تهدف الهبة الثانية إلى دعم ق

ادة       تط ة وقي ة العام وير وتوفير تدريب متخصص عالي الجودة في مجال اإلدارة المالي

  . المشاريع

  

  3نتائج تطبيق برنامج باريس 

  

ّسرة بلغت      3حصل لبنان خالل مؤتمر باريس  ات وقروض مي ى هب ار  7.613 عل  ملي

ًا في     . دوالر أميرآي  دمًا ملحوظ د تحقق تق ذ  فق اريس   تنفي ائج مؤتمرب د نحو   3نت ، بع

ان أو       ثم سلمها لبن ي ت الغ الت ة المب اوزت قيم ؤتمر، إذ تج اد الم ى انعق هر عل ة أش اني

  . دوالر مليون  4300اتفاقات الدعم التي تم توقيعها 

 فقد بلغ المبلغ الذي تسلمه لبنان من تعهدات المؤتمر أو وّقع على اتفاقات في شأنه في

شكل    دوال مليون  3406التي تلت عقد المؤتمر  السبعة األشهر ّم تخصيصها ب ر وقد ت

ل   ة ولتموي ساعدات التقني الحات، وللم ة باإلص ة المرتبط دعم الموازن سي ل رئي

ة      ات عيني ى شكل هب ا من  . المشاريع، ولدعم القطاع الخاص وقد جاء بعضها عل  آم

  . دوالر  مليون 900 بقيمة السنة نهاية حتى اتفاقيات إبرام المتوّقع

ع  ى أرب ؤتمر عل دات الم ة  وتوزعت تعه صها ووجه ث تخصي ن حي سية م ات رئي  فئ

 :استعمالها وجاءت على الشكل التالي



 
 
 
 
  
 
  دعم الموازنة. 1

ع لتاريخه       ّم االستالم أو التوقي ة المرتبطة باإلصالحات، ت ى صعيد دعم  الموازن عل

 إنفاقها على خدمة الدين العام وقد تّم. دوالر  مليون1,327 على هبات وقروض بقيمة

امج           أو على إعادة هيكلة      ع برن الدين، أو بإصالحات لقطاع الطاقة، آما ارتبطت بتوقي

  .EPCA)(صندوق النقد الدولي للمساعدة الطارئة في أعقاب النزاعات 

 

ان       سلم لبن غ، ت ذا المبل ى ومن ه ة إل ة   اآلن، هب ون  100 بقيم ة  من  دوالر ملي  المملك

ى  العربية السعودية، تم إنفاقها ة  عل دين، وقرضاً   خدم ة  ال ون  77 بقيم  من  دوالر ملي

ع  مرتبط الدولي النقد صندوق امج  بتوقي صندوق  برن ساعدة  ال ة  للم اب  في  الطارئ  أعق

 .ماليزيا دولة مع دوالر مليون 500 بقيمة الدين هيكلة إعادةوالنزاعات، 

دعم    ات ال ا اتفاق وم، فهي قرض      أم ى الي ة إل ة  الموقّّع ون  300 بقيم  مع  دوالر ملي

ة  ادةإلع  المتحدة العربية اإلمارات دين، وقرض   هيكل ة  ال ون  100 بقيم  مع  دوالر ملي

 250 بقيمة المتحدة الواليات من هبةوالطاقة،  قطاع بإصالحات مرتبط الدولي البنك

  .  تموز 5 بتاريخ الموّقعة التفاهم مذّآرة بموجب دوالر مليون

ات  إبرام يتوّقع  ذلك،إلى إضافة ة  إضافية  اتفاقي ون  817 بقيم ة  دوالر ملي ام،  ا بنهاي لع

  مليون 75 قيمتهاالجتماعي للقطاع تنموي هي اتفاق مع البنك الدولي في شأن قرض

د (دوالر  شة  قي يتم  المناق اوض  وس شأنه  التف شرين  في  ب اق مع   )2007األّول  ت ، واتف

ون   150بقيمة  صندوق النقد العربي في شأن قرض ة  لإلصالحات  دوالر ملي  الهيكلي

ة  لدعم ع في النص     الموازن اني من    فوهو متوق ى     2007 الث سا عل اق مع فرن ،  واتف

 ومتوقع في   الفرنسي، البرلمان بموافقة وهو مرتبط يورو، مليون 375 بقيمةقرض 

ع       المفوضية مع  ، واتفاق 2007من  الرابع الفصل ع في الفصل الراب ة متوق األوروبي

ة   2007من   ساعدة   في شأن رزم ة  الم صاد  لتحسين  المالي ي، وهو   االقت رتبط  الكل  م

 .المؤهالت مراجعة األوروبي، وتتم حاليًا  االتحاد برلمان بموافقة



 
 
 
 
  
 

  

ك،  ع  إضافة إلى ذل رام  يتوّق ات  إب ة  إضافية  اتفاقي ون  817 بقيم ة دوالر ملي ام    بنهاي الع

دعم  الهيكلية ، مخصصة للقطاع االجتماعي ولإلصالحات2007 ة وتحسين    ل الموازن

  .االقتصاد الكلي

  

  دعم القطاع الخاص. 2

دعم  بلغت ا  الغ ل سرة     القطاع  لمب ر قروض مّي ون  729 الخاص عب دعم   ملي دوالر ل

  . في الوقت الراهن عليها التفاوض يجري دوالر مليون100 إلى  النمو، باإلضافة

ذا    ع مع    ، اإلطار وفي ه م التوقي تثمار  األوروبي  البنك ت ى  لالس ان  خطوط  عل  ائتم

شرآات  صغيرة  لل ة  الحجم  والمتوسطة  ال ون  60 بقيم ور  ملي يتم  وي اق  وس ى  االتف  عل

ار  إلعادة تسهيالت شرآات  إعم ة  عدة  لقطاعات  وقرض  ال ون  100 بقيم ورو   ملي  .ي

اعي، وّقعت   لإلنماء االقتصادي  العربي الصندوقومع  ات  واالجتم  مجلس  مع  اتفاقي

انون  16 اإلنماء واإلعمار في  اني  آ ة   وهي بانتظار  2007 الث واب  مجلس  موافق . الن

ا مع البنك    دولي، ف  أم ات  وّقعت ال ر  اتفاقي ل  مؤسسة  عب ة  التموي  مؤسسات  مع  الدولي

ة  ( في خطوط ائتمان محلية، هي  استثمارات اً 90بقيم ل  ) مليون  100(التجارة   وتموي

ون  شارآة  )ملي اً 25 ( مخاطر  وم تثمار )  مليون ع  مؤسسة  في  واس ة  بي  20( بالتجزئ

ًا ات). مليون ع الوالي ات وم ة اتفاقي دة، ثم ة المتح ر موّقع ةمجمو عب  ومؤسسة ع

تثمار  ا  الخاص  االس ة   للمؤسسات Citigroup البحار  وراء لم ة  المالي ذلك  . المحلي آ

د  صندوق وّقعت مع  ات   النق ر  العربي اتفاقي امج  عب ل  برن ة،  التجارة  تموي  مع  العربي

ين  وسطاء  ات    ومع  . محلي ع اتفاقي م توقي سا، ت ة   فرن ر وآال ة  عب سية  التنمي  مع  الفرن

  .محلية مالية مؤسسات

  



 
 
 
 
  
 
  مويل المشاريعت. 3

اه               1064تم تمويل مشاريع بقيمة      اه ومي ى صعيد قطاع المي  مليون دوالر لتاريخه عل

ة المتضررة،             الصرف الصحي، والمرافئ، والطرقات، وقطاع الطاقة، والبنى التحتي

ديات، وتخصيص                ار، وللبل ادة اإلعم ة، وعمليتي النهوض وإع واإلصالحات اإلداري

ام،       المنح المدرسية لالجئين الف  زع األلغ ان، ودعم القطاع الخاص ون لسطينيين في لبن

  .والمستشفيات، والمدارس، والتدريب المهني والبيئي

 على قائمة  مليون دوالر لمشاريعEIB( 260(لالستثمار  األوروبي البنكوخصص  

 الصندوق ومن .الطرق و والمرافئ، الصحي، الصرف ومياه المياه قطاع صعيد

 دينار  مليون 35 مليون دوالر، بينها337 واالجتماعي تصادياالق لإلنماء العربي

 ماليين 9و المتضررة، التحتية آويتي للبنى دينار  مليون30و  الطاقة، آويتي لقطاع

  . الصحي الصرف ومياه المياه  مليون دينار لقطاع25و اإلدارية، لدعم اإلصالحات

 ماليين 105والر، بينها  مليون د197، حصل لبنان على األوروبية ومن المفوضّية

 اتفاقية إطار وفي. اإلعمار وإعادة النهوض في اطارعمليتي مشاريع يورو لتنفيذ

 اإلصالحات لدعم يورو مليون 46 بقيمة مشاريع على التوقيع تم األوروبية، الجوار

 الفلسطينيين لالجئين المدرسية والمنح وللبلديات، والسياسية، واالجتماعية االقتصادية

 للتنمية اإلسالمي البنك ومن . األلغام ونزع الخاص للقطاع الدعم وتقديم بنان،ل في

 بنى، وومدارس االجتماعي، بينها مستشفيات القطاع في  مليون دوالر، لمشاريع245

 وخصصت .والطرق ، الصحي الصرف ومياه المياه وقطاع بسري، تحتية آسّد

 صعيد على يورو ماليين 10 بقيمة موّقعة  مليون دوالر، وثمة اتفاقية26 المانيا

 ومياه المياه قطاع في يورو مليون 20 التوقيع آذلك على والبيئة، وتّم المهني التدريب

  .الصحي الصرف

 



 
 
 
 
  
 
   المساعدات التقنية والهبات العينية.4

ة  المساعداتوفي ما يتعلق ب ات  التقني ة،   والهب ة   العيني ات بلغت قيم ة  االتفاق  أو الموّقع

ون  285 إلى اآلن هاالتي تم تسلم ا دعم  دوالر ملي ة     ، بينه ات المتحدة بقيم   من الوالي

ون  270 وات  دوالر ملي ة، ودعم   العسكرية  للق ة  واألمني ون  15 بقيم من   دوالر ملي

  .الطاقة مصر لقطاع

  

 آلية التنسيق. 5

ة    ة آلي سيق  وضعت الحكوم ة،   مع  الوعود  وبرمجة  المانحة  الجهات  مع  للتن الحكوم

مّ  المانحة،   الجهات  مع فصلية تشمل اجتماعات د  ت ا،   عق اعين منه ع  اجتم د  ويتوق  عق

اع  الي  االجتم ة  في  الت شرين  شهر  بداي ة اجتماعات    . األول ت شمل اآللي ذلك ت  مع  آ

 الدولي البنك/الدولي النقد صندوق اجتماعات هامش على تعقد المانحة البالد مجموعة

ضًا ا    . والربيعية السنوية سيقية أي ة التن ق  جتماعات وضمن اآللي  قطاع  بموضوع  تتعل

ين  ان  حيث  المانحة،  الجهات  مع  مع ة  اإلصالحات  األّول الموضوع  آ  االجتماعي

 مع التنسيق وحدة خالل من المانحة الجهات مع ويتم التنسيق.أخرى قطاعات وستتبعه

وافر آل    في  المانحة  الجهات  ال، وتت ى  المعلومات  وزارة الم وان  عل وزارة  عن  ال

  .اإللكتروني


