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 مجموعة البنك الدولي تُعدِّل إستراتیجیتھا لدعم احتیاجات لبنان الطارئة في ظل تحدیات اجتماعیة واقتصادیة حادة
واستمرار عدم االستقرار السیاسي

بیروت، في 30 مایو/أیار 2022 - وافق مجلس المدیرین التنفیذیین لمجموعة البنك الدولي في العشرین من
ص التقدم مایو/أیار على تقریر مراجعة األداء والدروس المستفادة إلطار الشراكة اإلستراتیجیة للبنان الذي یُلّخِ
المحرز في التنفیذ خالل السنوات المالیة 2017-2022، ویُنقِّح أھدافھ في وقٍت یشھد فیھ لبنان إحدى أشد

د تقریر مراجعة األداء والدروس المستفادة أیضاً فترة تنفیذ األزمات االقتصادیة والمالیة في التاریخ الحدیث. ویُمدِّ
إطار الشراكة اإلستراتیجیة عاماً إضافیاً (خالل السنة المالیة 2023) لتعزیز برامج التعافي االجتماعي

واالقتصادي التي تشتد الحاجة إلیھا وتستھدف الفئات الفقیرة واألكثر ھشاشة، ودعم مسار إصالحات االقتصاد الكلي
واإلصالحات الھیكلیة التي أصبحت ضروریة إلنقاذ البلد.

خالل فترة تنفیذ إطار الشراكة، عصف بلبنان عدد من األزمات المتفاقمة والمتشابكة: أزمة اقتصادیة ومالیة قاسیة،
وجائحة كورونا (كوفید-19)، وانفجار مرفأ بیروت، ومؤخراً أزمة أمن غذائي نتیجة للحرب في أوكرانیا. ووفقا

لتحلیل البنك الدولي، ھوى إجمالي الناتج المحلي االسمي من قرابة 52 ملیار دوالر أمیركي في 2019 إلى
مستوى متوقع قدره 21.8 ملیار دوالر أمیركي في 2021، مسجالً انكماشاً نسبتھ 58.1%. وواصل سعر
الصرف تراجعھ الشدید، متسبباً في دخول معدالت التضخم في خانة المئات. وقد أدَّت ھذه األزمات إلى تفاقم

المصاعب االجتماعیة التي أثَّرت على األسر الفقیرة والمحتاجة أكثر من غیرھا، وزیادة الھوة وعدم المساواة بین
الفئات المجتمعیة. وفي ظل التقاعس السیاسي، أحدثت األزمات، التي لم یتم إیجاد الحلول لھا، أضراراً طویلة األمد
في االقتصاد والمجتمع في لبنان: فالخدمات العامة األساسیة تتھاوى، ومعدالت البطالة تزداد بشكل حاد، ورأس

المال البشري یتعرض الستنزاف شدید. ویعاني القطاع الخاص من معوقات جسیمة من جراء شلل النظام المالي.
وقد أفضى انخفاض إنتاجیة الشركات ومعدالت تولید اإلیرادات إلى انتشار تسریح العمالة وحاالت اإلفالس. وإذا
استمر التقاعس في إصالح السیاسات، فمن المتوقع أن ینكمش إجمالي الناتج المحلي الحقیقي بنسبة 6.5% في

.2022

في ظل ھذه الظروف من اقتصاد متدھور وبیئة سیاسیة یشوبھا عدم الیقین، یقوم تقریر مراجعة األداء والدروس
المستفادة بتحدیث إطار الشراكة اإلستراتیجیة لجعلھ أكثر تركیزاً على الناس، مع توخي مزید من االنتقائیة في

مجموعة ضیقة من القطاعات التي تعود بالنفع بشكل مباشر على الفئات الفقیرة واألكثر احتیاجاً ومنھا الالجئین،
وإرساء العناصر األساسیة لبرنامج إصالحي. ویُعدِّل تقریر مراجعة األداء والدروس المستفادة المجاالت ذات

األولویة إلطار الشراكة اإلستراتیجیة وإطار نتائجھ. ویھدف ھذا التعدیل إلى تدعیم استجابات التصدي لألزمات،
وتخفیف آثارھا االجتماعیة واالقتصادیة، وترسیخ العناصر األساسیة لمعالجة التحدیات الھیكلیة الكامنة في مجال

الحوكمة والنموذج االقتصادي.
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لقد كان التقدم المحرز في تحقیق أھداف إطار الشراكة اإلستراتیجیة متواضعاً في عدة مجاالت بالنظر إلى تحدیات
الحوكمة السائدة والتلكؤ المتعمد على صعید السیاسات من جانب الطبقة السیاسیة. واستجابة لھذه األولویات

واالحتیاجات المستجدة، أعاد البنك الدولي ھیكلة وتخطیط محفظة عملیاتھ بإلغاء المشاریع التي ال یرتقي أداؤھا إلى
المستوى المطلوب، وتخصیص الموارد لألولویات التي تم تحدیدھا حدیثاً من خالل استجابة تتركز على اإلغاثة

والتعافي وتعزیز القدرة على الصمود. ویشمل ھذا تقدیم دعم طارئ لمكافحة جائحة كورونا لتجھیز المستشفیات من
أجل تقدیم الرعایة العاجلة وتوزیع اللقاحات المضادة للفیروس، وبرنامجاً للتحویالت النقدیة الموجھة لمساعدة األسر
األكثر فقراً وھشاشةً، ودعم منشآت األعمال الصغیرة ومتوسطة الحجم التي تضررت من الجائحة ومن انفجار مرفأ

بیروت، وبرنامج قسائم شرائیة لدعم صغار المزارعین على مواصلة اإلنتاج الزراعي، ومشروعاً طارئاً لألمن
الغذائي لضمان توفر الحبوب الغذائیة وإمكانیة الحصول علیھا من قبل الفئات الفقیرة والمحتاجة، ومنھا الالجئین.

واعتمد البنك الدولي أیضاً على عالقاتھ الوطیدة مع مجتمع المانحین وبالتنسیق الوثیق مع األمم المتحدة واالتحاد
األوروبي إلجراء تقییم سریع لألضرار واالحتیاجات (RDNA)في أعقاب انفجار مرفأ بیروت، ووَضع إطار

اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار في لبنان3RF) ). وتال ذلك إنشاء الصندوق االئتماني الُمخصَّص للبنان
(LFF) ، وھو صندوق إئتماني متعدد المانحین لتوجیھ الدعم المالي لتنفیذ أولویات إطار اإلصالح والتعافي وإعادة

اإلعمار. وقد أطلق الصندوق بالفعل عدة مبادرات ومشاریع لتلبیة احتیاجات التعافي لمنشآت األعمال المیكرویة
والصغیرة، واحتیاجات التعافي االجتماعي لفئات السكان المتضررة، وإعادة إعمار المساكن وإعادة تأھیل

الصناعات الثقافیة واإلبداعیة في األحیاء المتضررة، ومؤخراً مبادرات إلدارة النفایات الصلبة، وأنشطة التعافي
البیئي في المناطق التي تضررت من االنفجار.

ویسعى تقریر مراجعة األداء والدروس المستفادة أیضاً إلى التعلم من تجربة التنفیذ من أجل تحسین مستویات تنفیذ
محفظة العملیات الحالیة وجودة المشروعات الجدیدة المحتملة. ومن بین الدروس الرئیسة المستفادة ضرورة دعم
تقدیم الخدمات األساسیة، واعتماد المرونة في تصمیم المشروعات، وتدعیم التنسیق بین الوكاالت المعنیة من أجل

تتنفیذ اإلصالحات، وبناء شراكات قویة، وإعادة بناء العقد االجتماعي من خالل المساءلة واإلشراف على
اإلصالحات ذات األولویة، ومأسسة آلیات التنفیذ الالمركزیة، وتعزیز دور الجھة الثالثة للمراقبة والرصد في تنفیذ

المشروعات.

وتعلیقاً على ذلك، قال ساروج كومار جاه، المدیر اإلقلیمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "على الرغم من
التحذیرات المبكرة، أضاع لبنان وقتاً ثمیناً، والعدید من الفرص لتبنِّي مسار إلصالح نظامھ االقتصادي والمالي. إن

تكالیف التقاعس والتلكؤ ھائلة، لیس فقط على الحیاة الیومیة للمواطنین، وإنما أیضاً على مستقبل الشعب اللبناني.
وبعد مرور عامین ونصف على األزمة، لم یشرع لبنان حتى ھذا التاریخ في تطبیق برنامج شامل لإلصالح

والتعافي یحول دون إنزالق البالد إلى مزید من الغرق. وینطوي استمرار التأخیر المتعمد في معالجة أسباب األزمة
على تھدید لیس على المستوى االجتماعي واالقتصادي فحسب، وإنما أیضاً على خطر إخفاق منھجي لمؤسسات

الدولة وتعریض السلم االجتماعي الھش  لمزید من الضغوط."

یستند تقریر مراجعة األداء والدروس المستفادة إلى الدراسة التشخیصیة المنھجیة الخاصة بلبنان، واألعداد األخیرة
من تقریر المرصد االقتصادي للبنان، وتقییم المخاطر والقدرة على الصمود الذي أُجري في اآلونة األخیرة. واستفاد
التقریر أیضاً من مشاورات موسعة مع مختلف أصحاب المصلحة، ومنھم الجھات الحكومیة وممثلي المجتمع المدني

والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.

 إنَّ المعوقات الرئیسیة للتنمیة في لبنان التي تم تحدیدھا في الدراسة التشخیصیة المنھجیة الخاصة بلبنان ال تزال
قائمة، وھي إستیالء النخبة على السلطة تحت ستار الطائفیة، والتعرض للصراع والعنف. وقد أوجدت ھذه المعوقات
د نظاماً سیاسیاً ھشاً قاصراً، ودولة عاجزة عن عزل الصراع السیاسي عن قدراتھا للحكم وممارسة السلطة. وتُجّسِ

إدارة األزمات إلى أي مدى تآكلت قدرات نظم الحوكمة الرشیدة، وكذلك الشلل السیاسي الذي أوجدتھ ھیمنة النخبة.
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وفي ھذا السیاق، یستند تقریر مراجعة األداء والدروس المستفادة إلى ثالثة سیناریوھات محتملة یمكن من خاللھا أن
تنشأ تسویة سیاسیة جدیدة- وھي الجمود السیاسي، والحد األدنى من التوافق في اآلراء، والتحول السیاسي. ویفرض

كل سیناریو مجموعة مختلفة من القیود والمعوقات والفرص لبلورة برنامج عمل البنك الدولي.

 ووفقا للدعوات التي أُطلقت سابقاً، من الضروري أن یسارع لبنان في المرحلة المقبلة إلى اعتماد خطة ذات
مصداقیة لتعاٍف شامل ومنصف لتحقیق االستقرار المالي الكلي، وتسریع وتیرة تنفیذھا لتفادي دماراً كامالً لشبكاتھ

االجتماعیة واالقتصادیة، وإیقاف الخسائر التي ال یمكن تعویضھا في رأس المال البشري. وكما ھو ُمبیَّن في األعداد
السابقة من تقریر المرصد االقتصادي للبنان، على ھذه اإلستراتیجیة أن ترتكز على: (أ) إطار جدید للسیاسة النقدیة
یكفل استعادة الثقة واالستقرار في سعر الصرف؛ (2) برنامج إلعادة ھیكلة الدیون من أجل تحقیق حیز لإلنفاق في
إطار المالیة العامة في األمد القصیر والقدرة على االستمرار في تحمل أعباء الدین في األمد المتوسط؛ (3) إعادة
ھیكلة شاملة للقطاع المالي من أجل استعادة قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بااللتزامات؛ (4) ضبط أوضاع

المالیة العامة على نحو تدریجي منصف من أجل استعادة الثقة في السیاسة المالیة العامة؛ (5) إصالحات تھدف إلى
تعزیز النمو؛ و(6) تعزیز سبل الحمایة االجتماعیة. 

على الرغم من استمرار تدھور مستویات الحوكمة في لبنان خالل تنفیذ إطار الشراكة اإلستراتیجیة، استطاعات
بعض النقاط المؤسسیة اإلیجابیة تحقیق مستوى من الشفافیة والمساءلة في توفیر الخدمات الحكومیة وكسب ثقة

المواطنین. وتشمل األمثلة في ھذا الصدد مستشفى رفیق الحریري الجامعي، ومنصة إمباكت (IMPACT)، وھي
منصة لتكنولوجیا المعلومات من التفتیش المركزي في لبنان. وفي المستقبل، سیكون بناء وتعزیز القدرات المؤسسیة

أمراً حیویاً، ویتطلب استثمارات في الوقت المناسب، وتدریباً ودعماً مالیاً لدعم اإلدارات العامة وتحقیق التنمیة
المستدامة.

ویلزم بذل جھود كبیرة لحث خطى أجندة إصالح أنظمة الحوكمة. وھذا أمر بالغ األھمیة لتجدید العقد االجتماعي،
وترمیم عالقة الثقة الُمحطَّمة بین المواطن والدولة السیما في ھذا المنعطف الحرج. وتتمثل بعض المجاالت الرئیسیة

على ھذا الصعید في إصالح نظام الشراء العام، وإصالح اإلدارة المالیة العامة، وتعزیز الرقابة المالیة للبرلمان،
واستقاللیة القضاء. 

وال تزال حقوق المرأة تواجھ معوقات قانونیة ومؤسسیة واجتماعیة تعكس مستویات مقلقة الستبعاد المرأة عن
قطاعات ھامة وحیویة. وقد استحدث تقریر مراجعة األداء والدروس المستفادة محور تركیز مشترك لمخاطبة

الفرص االقتصادیة ومعالجة المعوقات التي تواجھھا النساء في أسواق العمل وتعزیز ریادة األعمال للنساء. وسیكون
الً للبرامج والجھود التي تجري بالفعل في سیاق برنامج تمكین المرأة في المشرق. ھذا ُمكّمِ

فیما یواصل البنك الدولي توجیھ موارد محفظة عملیاتھ نحو المشاریع التي تسھم إسھاماً مباشراً في إنقاذ األرواح،
وحمایة الفئات الفقیرة واألكثر احتیاجاً، ومنع انھیار الخدمات األساسیة، فإنھ یقوم أیضاً بإعداد مجموعة من

الدراسات التحلیلیة اإلستراتیجیة والقطاعیة لتحدید اإلصالحات التي تھدف إلى تحفیز التعافي وإعادة البناء بقیادة
القطاع الخاص في لبنان.
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