
التقریر الفصلي الثامن عن التقدم في تنفیذ

)3باریس(نتائج المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان 

، )3باریس (عن التقدم في تنفیذ نتائج المؤتمر الدولي لدعم لبنان یعرض التقریر الفصلي الثامن 
االقتصادي واالجتماعي للحكومة في العام الثاني على اإلصالحبرنامج للتطورات في مجال تنفیذ 

أحداثًا عدة، كان أبرزھا 2008وقد شھد العام .، مع التركیز على الفصل الرابع من السنةإعالنھ
تموز، 11أیار، وتألیف حكومة وحدة وطنیة في 21أحداث أیار، تالھا اتفاق الدوحة الذي وقّع في 

وعلى الرغم من الوضع السیاسي واألزمة المالیة العالمیة، .بآ12نالت ثقة مجلس النواب في 
وبشكٍل عام، یُقدّر النمّو السنوي لالقتصاد اللبناني في .تمكّن االقتصاد المحلي من تسجیل نمو مرتفع

.في المئة8بنسبة 2008العام 

، رغم بعض 2008من تحقیق تقدّم بارز في العام اإلصالحيوقد تمكّنت الجھات المعنیّة بالبرنامج 
مجموعة كبیرة من إقرارومن بین ھذه الصعوبات، تأخر مجلس النواب في .التحدیّات التي واجھتھا

القوانین والتعدیالت المھمة على القوانین، والتمویل المحدود للدعم الفني ولتنفیذ البرامج اإلصالحیة، 
.لسیاسي في ما یتعلق ببعض البرامجباإلضافة إلى غیاب التوافق ا

وفي موازاة ذلك، تّم تحقیق تقدّم على صعید المضي قدمًا في برمجة تنفیذ التعھدات المالیة التي 
فيالطارئةللمساعدةاألولبرنامجالعالوًة على ذلك، نجح لبنان في إنجاز.3شھدھا مؤتمر باریس 

.الثانيالبرنامجعلى2008الثانيتشرینفيوقّعدوقالدولي،النقدصندوقمع النزاعاتأعقاب
المالیةآلیةمراقبتھإلىباإلضافةوالمالي،الفنيالدعمالبرنامج،بموجبلبنان،الصندوقویزوّد
.المانحةالھیئاتعنبالنیابةاإلصالحیةوالبرامجالعامة

الھیكلیة المؤسسیة الخاصة بتنفیذ البرنامج اإلصالحي

تابع مكتب تنسیق برنامج الحكومة اإلصالحي في رئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون الوثیق مع 
وحدات المراقبة والدعم في مختلف الوزارات، توفیر القیادة والتنسیق والوضوح لعملیة تنفیذ 

إلدارة الھیكلیة ضمن المكتب جدولوفي ھذا اإلطار، تّم وضع .المبادرات اإلصالحیة ومراقبتھا
وتضم ھذه الھیكلیة، من جھة، وحدات تنسیق معنیة بالمجاالت االجتماعیة، .نف ذكرهاآل



واالقتصادیة، ومسائل البنى التحتیة والخصخصة، ومن جھة أخرى وحدات دعم تختّص بتوفیر 
.الدعم الالزم في المجاالت المرتبطة بتطبیق البرامج اإلصالحیة، وبالنواحي القانونیة، وبالتواصل

عبر التنسیق بین المكتب، ووزارة المال، ومجلس اإلنماء واإلعمار، تعزیز الحوار بین وقد تّم
.مختلف القطاعات حول تطبیق البرامج المذكورة

2008التقدّم المنجز خالل العام 

في 2008تّم تسجیل إنجازات مھمة عدّة خالل العام :القطاع االجتماعيإصالحاتفي مجال 
برنامجھا الوطني التجریبي لتحسین ، إذ أطلقت وزارة الشؤون اإلجتماعیة القطاع اإلجتماعي

، وأحرزت وزارة التربیة والتعلیم العالي تقدمًا ملحوظاً استھداف شبكات األمان االجتماعي للفقراء
الخاصة بھا، مع تطبیق نظام "وحدة ادارة السیاسات والتخطیط والمراقبة والمعلومات"في تعزیز 
باإلضافة إلى ما سبق، عزّز برنامج تدریب .اإلدارة التربویة ونظام المعلوماتیة المدرسيمعلوماتیة

وواصل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عملیة مكننة .المعلّمین فاعلیة أفراد الھیئة التعلیمیة
.مكتبًا29ًفروعھ، وبلغ عدد ما تمت مكننتھ 

.فیذ خطوات عدّة سعیًا الى تحسین البیئة المالیة واالستثماریةتّم تن:في مجال االصالحات االقتصادیة
طار اإلنفاقي المتوسط األمد، ووضع الذي تضمّن اإل2009فقد أصدرت وزارة المال تعمیم موازنة 

عالوًة على ذلك، أقّر مجلس النواب قانون .سقف لإلنفاق العام وسقوف إلنفاق الوزارات المعنیة
انون إدارة الدین العام، وتم تحقیق تقدّم على صعید الخدمات الضریبیة اإلجراءات الضریبیة وق

كذلك تّم المضي قدمًا في إجراءات التسھیل التجاري .اإللكترونیة كالتصریح والتسدید اإللكتروني
وقد نجحت وزارة ".أسیكودا وورلد"مع تطبیق تسجیل المانیفست عن بعد والبرنامج التطبیقي 

في وضع اإلجراءات الالزمة من أجل ترشید تسجیل المؤسسات وتعزیز التوعیة االقتصاد والتجارة
.في ما یتعلق بالملكیة الفكریة

رغم بعض التأخر، تّم تحقیق إنجازات عدّة في مجال قطاع :في مجال الخصخصة والبنى التحتیة
وبلغ وضع المخطّط .الطاقة، ال سیّما في ما یتعلق بتعزیز القدرة على وضع السیاسات لھذا القطاع

األخیرة في حین أنجزت الدراسة المتعلقة بإمكان تعزیز التوجیھي إلنتاج الكھرباء مرحلة المسودّة
التشغیلیةكذلك تجدر اإلشارة إلى أّن الجھود مستمرة لتحسین الفاعلیة .إنتاج الطاقة الكھرومائیة

أمّا على .2003لمؤسسة كھرباء لبنان، وتّم إنجاز التدقیق في الحسابات المالیة للمؤسسة للعام 
بتحریر سوق الحزمة العریضة صعید قطاع االتصاالت، فقد أنجز عمل ملحوظ في ما یتعلق 

)broadband market( وفي ھذا اإلطار رفعت الھیئة المنظمة لالتصاالت مسودّة خاصة ،
.إلى وزارة االتصاالتالحزمة العریضةعامة في مجال بالسیاسة ال

من جھة أخرى، اتخذ مجلس اإلنماء واإلعمار تدابیر عدة ھدفت إلى تحسین قدرتھ على تطبیق 
.سیبدأ بتعزیز قدراتھ البشریة2009الخطط والمشاریع، وھو ابتداءً من العام 

3المستجدات المتعلقة بتعھدات باریس 

تعھدات في المئة من 71، تّم التوقیع على اتفاقات تمویل تتعلق بما نسبتھ 2008حتى نھایة العام 
في المئة58العام والخاص القطاعانوقد تسلّم .ملیون دوالر5.384، أي ما قیمتھ 3باریس 

وقد تّم تسجیل تقدّم على صعید التعھدات المخصصة لدعم ).ملیون دوالر3.122(من ھذه المبالغ 



فقیمة االتفاقات الموقّعة في شأن مبالغ مخصصة .الموازنة، وتلك الھادفة الى دعم القطاع الخاص
غت من تعھدات ضمن ھذه الفئة، وبل3لدعم الموازنة تجاوزت ما كان قطع خالل مؤتمر باریس 

وتجدر اإلشارة إلى أّن عملیات الصرف .في المئة من االلتزامات70نسبة ما صرف منھا للبنان 
أما بالنسبة الى التعھدات الواقعة ضمن .المتبقیة مرتبطة بتنفیذ المبادرات اإلصالحیة المتّفق علیھا

ما ویقدّرموعھا، في المئة من مج98فئة دعم القطاع الخاص، فقد تم توقیع اتفاقات تتعلق بنسبة 
غیر إّن التقدّم كان بطیئًا في ما یتعلق بالتعھدات .بالمئة من االلتزامات55صرف فعلیًا بنسبة 

، ویعزى ذلك البطء إلى كثرة المشاریع في مجلس )ملیون دوالر3.491(المخصصة لدعم مشاریع 
لقروض المتعلقة بتمویل اإلنماء واإلعمار، والى التأخر الذي تتسبب بھ عملیة اعداد اتفاقات ا

.المشاریع، ثم توقیع ھذه االتفاقات واقرارھا من قبل مجلس النواب

 ملیون دوالر في العام 1.292ارتفعت قیمة االتفاقات الموقّعة في فئة دعم الموازنة من
وقد تخطّت قیمة االتفاقات الموقّعة .2008ملیون دوالر في العام 2.133الى 2007

الثانيبرنامجوال2007التوقیع على اتفاقیة الدین العام مع مالیزیا في العام التعھدات بسبب 
كذلك تمّ .2008في العام الدوليالنقدصندوقمع النزاعاتأعقابفيالطارئةللمساعدة

، وخصوصًا مع فرنسا، وصندوق النقد العربي، 2008التوقیع على اتفاقات عدة في 
ملیون دوالر لمّ 200من البنك الدولي بقیمة قرضقَّ سوى ولم یتب.والمفوضیّة األوروبیة

.یتمّ التوقیع على اتفاق في شأنھا
 علما ان اكبر ملیون دوالر، 1.047بلغت قیمة االتفاقات الموقّعة في فئة دعم المشاریع

بین البنك اإلسالمي للتنمیة ومجلس ھو االتفاق 2008حجمًا في العام االتفاقات الموقّعة
ومع استئناف مجلس النواب نشاطاتھ، تّم التصدیق على ثالث اتفاقیات .ماء واإلعماراإلن

.قرض مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، ما سمح بانطالق األعمال
 ملیون دوالر ، علمًا أن اجمالي التعھدات 1.431بلغت قیمة اتفاقات دعم القطاع الخاص

وقد تّم بلوغ ھذه النتیجة بفعل تجاوز قروض جھات مانحة .ملیون دوالر1.463بلغ 
التعھدات التي )، وصندوق النقد العربي، ومجموعة البنك الدوليكالوالیات المتحدة(

، وذلك تلبیًة لطلب القطاع الخاص المتزاید للحصول على 3أعلنتھا خالل مؤتمر باریس 
.التمویل

في المئة من التعھدات وقّعت، تمّ 90أن اتفاقات تتعلق بنسبة سجّل الدعم العیني تقدماً، اذ
.بالمئة منھا83تنفیذ 

المضي قدمًا 
، سیتم التركیز على مصادقة مجلس النواب على القروٍض الخاصة بالمشاریع، 2009في العام 

وستتركّز .وكذلك اقراره مشاریع القوانین العالقة، وھي أساسیة لنجاح برنامج الحكومة اإلصالحي
أولویات الحكومة على إدارة الدین العام والمالیة العامة، وخصخصة المؤسسات والخدمات، 

.والحمایة االجتماعیة، ومسائل النمو االجتماعي

ستواصل وزارة الشؤون اإلجتماعیة العمل على صیغة :في مجال اصالحات القطاع االجتماعي
.مع وزارة الصحة العامة للحّد من ازدواجیة الخدماتاالختبار البدیل للتحقق وستعزز التعاون

كذلك ستسعى وزارة التربیة والتعلیم العالي الى تحریك المساعدات التمویلیة من الجھات المانحة 



(بغیة إطالق البرامج التالیة :i( سنة، 15و6التعلیم اإللزامي لألعمار المتراوحة بین)ii( تعزیز
.التدریب المھني)iii(جودة التربیة األساسیة، 

من المتوقّع أن تطلق وزارة المال التصریح اإللكتروني بنھایة :في مجال االصالحات االقتصادیة
وستبادر وزارة االقتصاد والتجارة ومكتب وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة إلى التركیز .2009سنة 
(على :i( رفع كل مشاریع القوانین) یئة األعمال واألنظمة وبمسودة قانون المتعلقة بب)11وعددھا

تحریك المساعدات )ii(إلى مجلس النواب، "لیبان بوست"المركز الموحّد لتسجیل المؤسسات لدى 
"الحكومة اإللكترونیة"التمویلیة من أجل تحسین الحوكمة ضمن القطاع العام وتطبیق مبادرات 

.ومحاربة الفساد

(سیتّم التركیز في قطاع االتصاالت على:في مجال الخصخصة والبنى التحتیة :i( اإلعداد من أجل
بعد إطالق االطار التنظیمي للترخیص الخاص )ii(عملیة خصخصة رخصتي الھاتف الخلوي، 

یتوقع في األشھر المقبلة اطالق )2009في الفصل األوّل من العام (الحزمة العریضة بخدمة 
إنجاز اإلطار التنظیمي لقطاع االتصاالت في المجاالت المرتبطة )iii(المزاد في ھذا القطاع، 

أمّا على صعید قطاع الطاقة، .بفصل المحاسبة، ومشاركة البنى التحتیة، وحّل العقد المحلیة، الخ
فسیتركّز جھود الحكومة على تعزیز القدرة على صنع السیاسات في وزارة الطاقة والمیاه، 

ومن المتوقّع أن یمضي .جیة إصالحیة شاملة خاصة بقطاع الطاقةباإلضافة إلى وضع إستراتی
مجلس اإلنماء واإلعمار قدمًا في تعزیز قدرتھ على تطبیق السیاسات والمشاریع عبر توظیف 

.2009عناصر جدیدة في سنة 

إّن وزارة المال، بالتعاون الوثیق مع مكتب تنسیق برنامج الحكومة اإلصالحي :برمجة التعھدات
مجلس اإلنماء واإلعمار، ستواصل العمل مع الھیئات المانحة على برمجة تنفیذ التعھدات المالیة و

على صعید دعم الموازنة، سیتم التركیز على إنجاز اإلصالحات الضروریة من أجل .2009خالل 
التركیز أمّا في ما یتعلّق بدعم المشاریع، فسیتم .صرف التعھدات التي تّم توقیع اتفاقات في شأنھا

(على :i( التوصّل إلى اتّفاقات على قروض جدیدة تتواءم مع أولویات لبنان، وخصوصًا في قطاعي
ضمان )iii(تسریع مسار صرف القروض الموقّع علیھا والتي تم اقرارھا، )ii(الطاقة والمیاه، 

.اقرار اتفاقات القروض الموجودة
الفاعل للبرنامج اإلصالحي في بعض الوزارات ان التنفیذ:فھي2009متطلبات الدعم الفني في 

.واإلدارات یعتمد على توافّر الدعم الفني الضروري والتمویل من أجل تعزیز القدرات البشریة
5.6وبالنسبة إلى االصالحات في المجال االقتصادي، تبلغ حاجات الدعم الفني في السنة الجاریة 

تدریب وتعزیز القدرات البشریة في وزارة االقتصاد مالیین دوالر، یخّصص الجزء األكبر منھا لل
أما بالنسبة إلى االصالحات في القطاع االجتماعي، فتبلغ حاجات الدعم الفني في السنة .والتجارة
ملیون دوالر، یخّصص الجزء األكبر منھا لتطبیق برنامج الحّد من التسرب المدرسي 1.1الجاریة 

وفي مجال البنى التحتیة، تبلغ حاجات الدعم الفني في السنة ).وزارة التربیة والتعلیم العالي(
وبذلك، یبلغ مجموع .ملیون دوالر من أجل تلبیة احتیاجات الھیئة المنظمة لالتصاالت1.4الجاریة 

.مالیین دوالر أمیركي8.1نحو 2009احتیاجات الدعم الفني في سنة 


