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 % من اإلدارات العامة قادرة على االستمرار لسنة على أبعد تقدير54,4
 

في المئة من اإلدارات والمؤسسات العامة ال#لبنانية التي شملتها دراسة تقييميّة لتداعيات األزمة على اإلدارات   54,4كشفت  

الخدمات للمواطنين لسنة إضافية على أبعد تقدير"، في حين  والمؤسسات العامة في لبنان أنها "قادرة على االستمرار في تقديم  

افادت الدراسة التي أجراها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( وأُعِلنَت  

مخاوفها في شأن تراجع قدرتها على  في المئة من هذه الجهات "عبّرت عن    60نتائُجها في حلقة نقاشية اقيمت في المعهد بأن  

 ."توفير الخدمات

االقتصادية   #األزمة  مواجهة  في  الدولة  "مؤسسات  دراسة  نتائج  ابرز  حاتم  سابين  المعهد  في  االقتصادية  الخبيرة  وشرحت 

قدرة على  والصحية  والمالية  االقتصادية  األزمات  لتداعيات  سريع  "تقييم  بأنها  فوصفتها  والصحية"،  اإلدارات   واالجتماعية 

 والمؤسسات العامة على االستمرار في القيام بمهامها وتأمين استمرارية عملها على المديين القصير والمتوسط 

 .إدارة ومؤسسة عامة   70إدارة ومؤسسة عامة اإلجابة عنه، فاستجاب نصفها، اي نحو    141واستندت الدراسة على استبيان ُطلب من  

ألزمة أدت إلى "استنفاد القدرات وتزايد المخاوف بشأن توفير الخدمات"، وإلى "تدهور وأظهرت الدراسة، بحسب حاتم، أن ا

 ."متسارع في نوعية الخدمة العامة وفي الثقة بالمؤسسات والخدمة العامة

يؤدي إلى زيادة  وبيّنت الدراسة أن األزمة أثّرت على عمليات الموازنة لدى الجهات المشمولة بها، الفتة إلى أن "ضعف شمولية الموازنة  

في    53,8المخاطر المالية المحتملة على المالية العامة مما يحّد من قدرة اإلدارات على االستمرار في تقديم الخدمات العامة". وواجهت  

 .في المئة مما اثر في قدرتها على التعامل مع تداعيات األزمة   20المئة من اإلدارات تخفيضات في موازناتها تجاوزت أحياناً  

كذلك كان للدراسة اثر على توريد السلع والخدمات واألشغال والصيانة، ومن وجوهه "عدم االستقرار في توريد السلع والخدمات 

واالشغال والصيانة ال سيّما بسبب المشاكل المرتبطة بالقدرة على التخطيط واستشراف التدفقات المالية واعداد سياسات استباقية  

دفع المستحقات وادارة المخزون"، و"زيادة نسبة االخالل بالعقود وتعليق االتفاقيات مما ادى الى   ونقص السيولة والتاخير في

في المئة من االدارات تقيدت جزئيا بخطة    52زيادة ممارسات الشراء غير التنافسية". وأوردت الدر اسة في هذا اإلطار أن  

في المئة من االدارات "لجأت بشكل متزايد الى التعاقد   24,5أن  في المئة لم تُعّد خطة شراء، و  23,1الشراء السنوية، وان  

في المئة من االدارات والمؤسسات تاخراً   55,3المباشر والشراء بالتراضي لتأمين المشتريات في الحاالت الطارئة ". وشهدت  

ردين واظهر ضعف الترابط  شهرا، وادى ذلك الى تقويض عالقاتها بالمو  ١٢في تسديد المتاخرات التي تتراوح من شهر الى  

في المئة من الحاالت، اثر التاخر في تسديد المستحقات سلبا على   67,7بين الشراء العام وبقية وظائف االدارة المالية. وفي  

 .قدرة مؤسسات الدولة على الشراء وادى الى نقص حاد في مخزون السلع واللوازم

لمالية، "أدى غياب الشفافية المالية الى اضعاف القدرة على التدقيق والرقابة،  وفي ما يتعلق بالعمل المحاسبي وإعداد التقارير ا

السيما ان البيانات المالية غير موحدة وتتطلب عمليات معالجة لتبسيط المعلومات ونشر البيانات، وهو ما له عواقب مباشرة  

 ."الرقابة المالية والبرلمانية على قدرة وزارة المال على توقع الحجم الحقيقي لالنفاق باالضافة الى جودة 

وفي شأن المكننة والخدمات الرقمية وحفظ المعلومات وأمنها، افادت الدراسة بأن "محدودية تكنولوجيا المعلومات وغياب الذكاء  

فير االصطناعي )بيغ داتا(، تُعطل عملية تحليل البيانات واستخدامها بطريقة فاعلة لتطوير الخدمات المقدمة والبحث على تو

خدمات جديدة، مما يؤثر في عملية ادارة العمليات، وبالتالي الحفاظ على جودة الخدمات وحفظ المعلومات وأمنها". واشارت في  

هذا اإلطار إلى "استنفاد االجهزة والبنية التحتية الحالية في االدارات العامة، وعدم تجديد تراخيص البرامج واالمان مما يعرض 

علومات لخطر القرصنة وفقدان بيانات المواطنين، وذلك يعرض للخطر قدرة الحكومة على جمع البيانات معدات تكنولوجيا الم

 والموارد الالزمة )مثل تحصيل الضرائب والرسوم( وبالتالي تقديم الخدمات". 

https://www.annahar.com/arabic/section/134-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84/11112022074334117 

https://www.annahar.com/arabic/section/134-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84/11112022074334117
https://www.annahar.com/arabic/section/134-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84/11112022074334117
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 نهيار بعد عامين على بدء األزمةاتت على شفير اإلب

 من اإلدارات العامة قادرة على تقديم الخدمات لسنة إضافية %54,4

في المئة من اإلدارات والمؤسسات العامة اللبنانية التي شملتها دراسة تقييميّة لتداعيات األزمة على   54,4كشفت نسبة  

 .االستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين لسنة إضافية على أبعد تقدير«القطاع العام في لبنان، أنها »قادرة على 

أما الدراسة التي أجراها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(،  

لجهات »عبّرت عن مخاوفها في في المئة من هذه ا  60وأُعِلنَت نتائُجها في حلقة نقاشية اقيمت في المعهد بأن نسبة  

 .شأن تراجع قدرتها على توفير الخدمات«

في المئة من الجهات الحكومية أن »األزمات ادت إلى خلل في توفير   50وفيما الحظت الدراسة التي شملت نسبة  

االنهيار بعد الخدمات العامة«، وأن »المؤسسات التي تقّدم الخدمات العامة بلغت حداً من اإلجهاد وباتت على شفير  

  2023عامين على بدء األزمة«، أّكد وزير المال يوسف الخليل في افتتاح الحلقة النقاشية أن »مشروع موازنة عام  

أيار   في شهر  الحكومة  تَبَنَّتْها  التي  االقتصادي  التعافي  خّطِة  مع  ُمنسجماً  باالقتراحاِت  ««، و 2022سيكوُن  سيَأُخذ 

 .وحيِد سعِر الصرف واعتماد سياسات ضريبيٍة عادلة وتصحيح األجور«الُمناسبة، ال سيما على مستوى ت

ورأى الخليل أن »أهمية هذه الدراسة تَكُمن في أنّها مبنيّةٌ على قرائَن وأدلّة علميّة تُقّدم توصيفاً دقيقاً لواقع اإلداراِت  

 .َرها نتيجةَ األزماِت المتتالية التي نعيُشها«والمؤسساِت العامة في لبنان، وتُحّدُد المخاطَر التي تُهّدد وجوَدها واستمرا

والحظ أّن األوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان »أرهقْت كاهَل اإلدارات والمؤسسات العامة في البالد، التي تُعاني  

 .أصالً من ضعف البُنى التحتية ونقِص الموارِد البشرية وشّح الموارِد المالية«

 

 الخدمات اإلجتماعية مستوى حماية 

ورأت رئيسة قسم السياسات االجتماعية لمكتب اليونيسف في لبنان سارة هيغ أنه بالنظر إلى التجربة الدولية، في أزمة 

ما، يجب حماية المستوى األساسي للخدمات االجتماعية، وضمان الحد األدنى من الدخل لألسر الضعيفة واألكثر فقراً.  

 .لبنان، فنحن نشهد حركة في االتجاه المعاكس خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمياهأّما في 

 

https://www.nidaalwatan.com/article/122721-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A8%D8%AF%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%86

%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9544-%D9%85%D9%86 

 

 

https://www.nidaalwatan.com/article/122721-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9544-%D9%85%D9%86
https://www.nidaalwatan.com/article/122721-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9544-%D9%85%D9%86
https://www.nidaalwatan.com/article/122721-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9544-%D9%85%D9%86
https://www.nidaalwatan.com/article/122721-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9544-%D9%85%D9%86
https://www.nidaalwatan.com/article/122721-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9544-%D9%85%D9%86
https://www.nidaalwatan.com/article/122721-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9544-%D9%85%D9%86
https://www.nidaalwatan.com/article/122721-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9544-%D9%85%D9%86
https://www.nidaalwatan.com/article/122721-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9544-%D9%85%D9%86
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 مع خطة التعافي وعلينا االلتزام بتحقيِق اإلصالحات سيكون منسجما   2023الخليل: مشروع موازنة 

 الضرورية

أّكد وزير المال في حكومة تصريف األعمال يوسف الخليل، في افتتاح حلقة نقاشية لدراسة تقييميّة أجراها معهد باسل فليحان 

سيكوُن ُمنسجماً مع خّطِة التعافي    2023واالقتصادي بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة، أن "مشروعِ موازنِة عام  المالي  

، وسيَأُخذ باالقتراحاِت الُمناسبْة، السيما على مستوى توحيِد سعِر الصرف 2022االقتصادي التي تَبَنَّتْها الحكومة في شهر أيار  

 .ٍة عادلْة وتصحيُح األجورِ واعتماُد سياسات ضريبي

ساِت ورأى الخليل أن "أهمية هذه الدراسة تَكمن في أنها مبنيّةٌ على قرائَن وأدلّة علميّة تُقّدم توصيفاً دقيقاً لواقع اإلداراِت والمؤس

 ."نعيُشها العامْة في لبنان، وتُحّدُد المخاطَر التي تُهّدد وجوَدها واستمراَرها نتيجةَ األزماِت المتتاليْة التي

وأشار الى أن "األوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان أرهقْت كاهَل اإلدارات والمؤسسات العامة في البالد، التي تُعاني أصاًل من  

ضعف البُنى التحتية ونقِص الموارِد البشرية وشّح الموارِد المالية، مع الِعلم أنّه في زمن األزماْت يزداُد الطلُب على الخدمات 

 ."ة من قبل المواطنين بشكل عام، ومن الفئاِت األكثْر حاجةً بشكل خاصالعام

ولفت الخليل، إلى أن "المطلوب من هذه اإلداراْت ووزارةُ المال واحدةٌ منها، كثير في هذه األيام، وهي ال تملُك إاّل القليل، إن 

 على مستوى الموارِد البشريِة والكفايات، وخصوصاً على مستوى الموازناْت، أو على مستوى األنظمِة والبُنى التحتيْة، واألهمّ 

أّن األزماْت المتتالية ضاعفْت الخلَل والقصوَر الهيكليِة التي كانت أساساً تُعاني منها اإلداراْت قبل األزمة، وَحّدت من قدرتِها  

نعَطف الحالي يتطلُّب حزمةَ تدابيَر وإصالحاٍت  على التخطيِط ووضعِ سياساٍت استباقيٍة وتأميِن استمراريِة عمِلها"، معتبراً أّن "المُ 

 ."ضْ هيكلية من شأنها أن تُمّهَد الطريَق نحو استقراِر االقتصاِد وإرساِء أُسس النمِو المتوازْن، والتفكيِر في الُسبُل الُممكنْة للنهو

سيكوُن ُمنسجماً مع خّطِة التعافي  الذي    2023التصحيحيْة سيَتَكامل مع مشروعِ موازنِة عام   2022وأكّد أن "مشروع موازنة  

، والذي سيَأُخذ باالقتراحاِت الُمناسبْة، السيما على مستوى توحيِد سعِر  2022االقتصادي التي تَبَنَّتْها الحكومة في شهر أيار  

 ."الصرف، اعتماُد سياسات ضريبيٍة عادلْة، تصحيُح األجوِر، وغيرها

ندوق النقد الدولي لرسِم خطِة التعافي االقتصادي والبدِء بورِش االصالحاِت الماليِة  وأضاف "إنّنا اليوم نُجري المباحثات مع ص

والنقديْة واالصالحاِت البنيويْة، باإلضافة الى تعزيِز وتكثيِف التواصِل والتنسيْق مع الُمجتمعات الدولية الستقطاِب المساعداْت  

ّدد على أن "هذه المباحثاْت لها أبعاٌد جوهريْة من شأنِها أن تُساهَم في إعادةِ التقنية والفنية والمالية لبدء الخروجِ من األزمة". وش

 ."الثقِة بلبناْن وأن تُعطي حافزاً إيجابياً إلعادة احتضانِه ُمجدداً من قِبل جميع الدول المانحة

وعلينا وجريئْة،  سريعْة  سياسيٍة  قراراٍت  اتّخاِذ  الى  بحاجة  الدولة  بناء  "عمليّة  أّن  التحديات    وشدد  مواجهةُ  اليوْم، 

 ."والمخاطر والتمّسُك بالفُرص القليلِة المتوافرةِ للنهوِض بالبالْد وااللتزام بتحقيِق اإلصالحاِت الضرورية

 

https://addiyar.com/article/2052349-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-

2023%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85%D8%A7-

%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9-

%D8%AE%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-

%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-

%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82 

https://addiyar.com/article/2052349-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2023%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
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المالية لبدء الخليل: نعمل على تكثيف التواصل والتنسيق مع الُمجتمعات الدولية الستقطاب المساعدات 
 الخروج من األزمة

 

 معهد باسل فليحان، في افتتاح حلقة نقاشية لدراسة تقييميّة أجراها  يوسف الخليل  تصريف األعمالأّكد وزير المال في حكومة  

مع خّطِة التعافي  سيكوُن ُمنسجماً    2023للطفولة، أن "مشروعِ موازنِة عام    منظمة األمم المتحدةالمالي واالقتصادي بالتعاون مع  

، وسيَأُخذ باالقتراحاِت الُمناسبْة، السيما على مستوى توحيِد سعِر الصرف 2022االقتصادي التي تَبَنَّتْها الحكومة في شهر أيار  

 ."واعتماُد سياسات ضريبيٍة عادلْة وتصحيُح األجورِ 

أدلّة علميّة تُقّدم توصيفاً دقيقاً لواقع اإلداراِت والمؤسساِت ورأى الخليل أن "أهمية هذه الدراسة تَكمن في أنها مبنيّةٌ على قرائَن و

 ."العامْة في لبنان، وتُحّدُد المخاطَر التي تُهّدد وجوَدها واستمراَرها نتيجةَ األزماِت المتتاليْة التي نعيُشها

لسائِر وذّكر بأن المعهد "يُشّكل دعامةً أساسيةً من دعائِم وزارة المال، في رسِم السياسات العا مْة وإدارةِ الماْل العام، ورافداً 

المستمر وثقتها   لليونيسف "دعمها  الوطنيْة"، شكر  القدراِت  التدريْب وتنميِة  لناحيِة  الرسمية، خصوصاً  الوزارات واإلدارات 

 ."وتعاونها مع المعهْد، السيما خالل هذه الفتراْت الصعبْة والدقيقة التي يشهُدها القطاُع العام ولبنان

في البالد، التي تُعاني أصاًل من    المؤسسات العامةأشار الى أن "األوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان أرهقْت كاهَل اإلدارات وو

ضعف البُنى التحتية ونقِص الموارِد البشرية وشّح الموارِد المالية، مع الِعلم أنّه في زمن األزماْت يزداُد الطلُب على الخدمات 

 ."لمواطنين بشكل عام، ومن الفئاِت األكثْر حاجةً بشكل خاصالعامة من قبل ا

ولفت الخليل، إلى أن "المطلوب من هذه اإلداراْت ووزارةُ المال واحدةٌ منها، كثير في هذه األيام، وهي ال تملُك إاّل القليل، إن 

ى الموارِد البشريِة والكفايات، وخصوصاً على مستوى الموازناْت، أو على مستوى األنظمِة والبُنى التحتيْة، واألهّم على مستو

أّن األزماْت المتتالية ضاعفْت الخلَل والقصوَر الهيكليِة التي كانت أساساً تُعاني منها اإلداراْت قبل األزمة، وَحّدت من قدرتِها  

لي يتطلُّب حزمةَ تدابيَر وإصالحاٍت  على التخطيِط ووضعِ سياساٍت استباقيٍة وتأميِن استمراريِة عمِلها"، معتبراً أّن "الُمنعَطف الحا

 ."ضْ هيكلية من شأنها أن تُمّهَد الطريَق نحو استقراِر االقتصاِد وإرساِء أُسس النمِو المتوازْن، والتفكيِر في الُسبُل الُممكنْة للنهو

سجماً مع خّطِة التعافي  الذي سيكوُن ُمن  2023التصحيحيْة سيَتَكامل مع مشروعِ موازنِة عام   2022وأكّد أن "مشروع موازنة  

، والذي سيَأُخذ باالقتراحاِت الُمناسبْة، السيما على مستوى توحيِد سعِر  2022االقتصادي التي تَبَنَّتْها الحكومة في شهر أيار  

 ."الصرف، اعتماُد سياسات ضريبيٍة عادلْة، تصحيُح األجوِر، وغيرها

لرسِم خطِة التعافي االقتصادي والبدِء بورِش االصالحاِت الماليِة    صندوق النقد الدوليوأضاف "إنّنا اليوم نُجري المباحثات مع  

والنقديْة واالصالحاِت البنيويْة، باإلضافة الى تعزيِز وتكثيِف التواصِل والتنسيْق مع الُمجتمعات الدولية الستقطاِب المساعداْت  

وشّدد على أن "هذه المباحثاْت لها أبعاٌد جوهريْة من شأنِها أن تُساهَم في إعادةِ   التقنية والفنية والمالية لبدء الخروجِ من األزمة". 

 ."الثقِة بلبناْن وأن تُعطي حافزاً إيجابياً إلعادة احتضانِه ُمجدداً من قِبل جميع الدول المانحة

وعل وجريئْة،  سياسيٍة سريعْة  قراراٍت  اتّخاِذ  الى  بحاجة  الدولة  بناء  "عمليّة  أّن  والمخاطر وشدد  التحديات  مواجهةُ  اليوْم،  ينا 

 ."والتمّسُك بالفُرص القليلِة المتوافرةِ للنهوِض بالبالْد وااللتزام بتحقيِق اإلصالحاِت الضرورية

 

https://www.elnashra.com/news/show/1598803/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84

-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-
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%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA- 

 

https://www.elnashra.com/news/show/1598803/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
https://www.elnashra.com/news/show/1598803/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
https://www.elnashra.com/news/show/1598803/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
https://www.elnashra.com/news/show/1598803/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
https://www.elnashra.com/news/show/1598803/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
https://www.elnashra.com/news/show/1598803/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
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 % من اإلدارات العامة قادرة على تقديم الخدمات لسنة إضافية على أبعد تقدير   54,4دراسة لمعهد فليحان واليونيسف:  

 سيكون منسجما مع خطة التعافي  2023الخليل: مشروع موازنة 

 

اإلدارات والمؤسسات العامة في لبنان، أجراها معهد باسل فليحان المالي  كشفت دراسة تقييمية لتداعيات األزمة على    - وطنية  

في المئة من اإلدارات والمؤسسات   54,4واالقتصادي بالتعاون مع اليونيسف، وأعلنت نتائجها خالل حلقة نقاشية في المعهد، أن "

 60ت للمواطنين لسنة إضافية على أبعد تقدير، وأن  العامة اللبنانية التي شملتها الدراسة، قادرة على االستمرار في تقديم الخدما

 ."في المئة من هذه الجهات أبدت مخاوفها في شأن تراجع قدرتها على توفير الخدمات

في المئة من الجهات الحكومية، أن األزمات ادت إلى خلل في توفير الخدمات العامة، وأن   50والحظت الدراسة التي "شملت  

 ."مات العامة بلغت حدا من اإلجهاد وباتت على شفير االنهيار بعد عامين على بدء األزمةالمؤسسات التي تقدم الخد 

  

 الخليل

 2023وأكد وزير المال في حكومة تصريف االعمال الدكتور يوسف الخليل في افتتاح الحلقة النقاشية، أن "مشروع موازنة عام  

التي   التعافي االقتصادي  أيار  سيكون منسجما مع خطة  الحكومة في شهر  أنه سيأخذ "باالقتراحات  2022تبنتها  "، موضحا 

 ."المناسبة، ال سيما على مستوى توحيد سعر الصرف واعتماد سياسات ضريبية عادلة وتصحيح األجور

والمؤسسات  لفت الى أن "أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها مبنية على قرائن وأدلة علمية تقدم توصيفا دقيقا لواقع اإلدارات  و

 ."العامة في لبنان، وتحدد المخاطر التي تهدد وجودها واستمرارها نتيجة األزمات المتتالية التي نعيشها

وإذ ذكر بأن المعهد "يشكل دعامة أساسية من دعائم وزارة المال، في رسم السياسات العامة وإدارة المال العام، ورافدا لسائر 

الرسمية، خصوصا المستمر وثقتها    الوزارات واإلدارات  لليونيسف "دعمها  الوطنية"، شكر  القدرات  التدريب وتنمية  لناحية 

 ."وتعاونها مع المعهد، ال سيما خالل هذه الفترات الصعبة والدقيقة التي يشهدها القطاع العام ولبنان

ي البالد، التي تعاني أصال من  وأشار الى أن "األوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان أرهقت كاهل اإلدارات والمؤسسات العامة ف 

ضعف البنى التحتية ونقص الموارد البشرية وشح الموارد المالية، مع العلم أنه في زمن األزمات يزداد الطلب على الخدمات 

 ."العامة من قبل المواطنين بشكل عام، ومن الفئات األكثر حاجة بشكل خاص

دة منها، كثير في هذه األيام، وهي ال تملك إال القليل، إن على مستوى  وقال: "المطلوب من هذه اإلدارات ووزارة المال واح

الموازنات، أو على مستوى األنظمة والبنى التحتية، واألهم على مستوى الموارد البشرية والكفايات، وخصوصا أن األزمات 

ألزمة، وحدت من قدرتها على التخطيط المتتالية ضاعفت الخلل والقصور الهيكلية التي كانت أساسا تعاني منها اإلدارات قبل ا

 ."ووضع سياسات استباقية وتأمين استمرارية عملها

أضاف: "المنعطف الحالي يتطلب حزمة تدابير وإصالحات هيكلية من شأنها أن تمهد الطريق نحو استقرار االقتصاد وإرساء 

 ."أسس النمو المتوازن، والتفكير في السبل الممكنة للنهوض

استند على رؤية تتمثل في اعتماد موازنة طارئة وخطة شاملة للتعافي    2022إعداد مشروع الموازنة العامة لعام  ولفت الى أن "

االقتصادي". وقال: "حاولنا أن تكون هذه الموازنة تصحيحية، تحفيزية لالقتصاد، داعمة للمؤسسات الناشئة، مع حوافز ضريبية  
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على المكلفين، باإلضافة الى تحفيز القطاعات اإلنتاجية، ال سيما القطاع الصناعي تشجع االستثمارات، ومساندة لتخفيف األعباء  

 ."والزراعي واقتصاد المعرفة، فالتصحيح بعد االنهيار هو أول مراحل اإلصالح

 

الذي سيكون منسجما مع خطة التعافي    2023التصحيحية سيتكامل مع مشروع موازنة عام    2022أضاف: "مشروع موازنة  

، والذي سيأخذ باالقتراحات المناسبة، ال سيما على مستوى توحيد سعر  2022دي التي تبنتها الحكومة في شهر أيار  االقتصا

 ."الصرف، اعتماد سياسات ضريبية عادلة، تصحيح األجور، وغيرها

بورش االصالحات المالية وتابع: "إننا اليوم نجري المباحثات مع صندوق النقد الدولي لرسم خطة التعافي االقتصادي والبدء  

والنقدية واالصالحات البنيوية، باإلضافة الى تعزيز وتكثيف التواصل والتنسيق مع المجتمعات الدولية الستقطاب المساعدات  

أن التقنية والفنية والمالية لبدء الخروج من األزمة. هذه المباحثات لها أبعاد جوهرية من شأنها أن تساهم في إعادة الثقة بلبنان و

 ."تعطي حافزا إيجابيا إلعادة احتضانه مجددا من قبل جميع الدول المانحة

وختم: "عملية بناء الدولة بحاجة الى اتخاذ قرارات سياسية سريعة وجريئة، وعلينا اليوم، مواجهة التحديات والمخاطر والتمسك 

  ."ضروريةبالفرص القليلة المتوافرة للنهوض بالبالد وااللتزام بتحقيق اإلصالحات ال

  

 هيغ

بدورها، قالت رئيسة قسم السياسات االجتماعية لمكتب اليونيسف في لبنان سارة هيغ: "بالنظر إلى التجربة الدولية، في أزمة 

ما، يجب حماية المستوى األساسي للخدمات االجتماعية، ويجب ضمان ودعم الحد األدنى من الدخل لألسر الضعيفة واألكثر  

 ."ن، فنحن نشهد حركة في االتجاه المعاكس خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمياهفقرا . أما في لبنا

أضافت: "نظرا إلى هذا الوضع الصعب، نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الوضوح حول أثر االزمة على القطاع العام، وبالتالي  

 :جدانقاط مهمة  3الدراسة التي اجراها المعهد المالي تمأل هذه الفجوة، وتطرح 

أوال، الحاجة الملحة لتطوير خطة إنقاذ وطنية للخدمات العامة كدعم توفر المياه، والمدارس، والمراكز الصحية، ومراكز التنمية  

 .وضمان الحد األدنى الستمرار األداء الفعال لهذه الخدمات - االجتماعية على األقل 

 .لفاعلة التي تدعم الخدمات العامة على كافة المستوياتثانيا، أهمية التنسيق الكبير مع مجموعة واسعة من الجهات ا

ثالثا، حاجتنا جميعا إلى فهم ووعي أكبر بالميزانية الوطنية، لزيادة المعرفة حول مقدار األموال التي ال يزال يتعين على الدولة 

 ."إنفاقها

  

 الزعني 

غسان   بالتكليف  واالقتصادي  المالي  فليحان  باسل  معهد  رئيس  إلى وقال  تسعى  العامة  والمؤسسات  اإلدارات  "ان  الزعني: 

"االستمرار في لعب دورها وفي توفير الخدمات العامة رغم كل الصعاب، وفي ظل التدهور الواسع النطاق الذي يطال الخدمات 

مالت المواطنين  العامة الحيوية، ويقع على عاتق القيمين على هذه االدارات تحدي االستمرار في تحفيز الموظفين وتسيير معا

رغم غياب استراتيجية إلدارة األزمات، ورغم رواتب وأجور ال تكفي لتغطية بدل النقل ومع خسارة كبيرة للموارد البشرية 

 ."الكفوءة

أضاف: "رغم الدمار والشك وفقدان الثقة واالستخفاف بمؤسسات الدولة وطاقاتها البشرية، ثمة مؤسسات كثيرة مصممة على  

 ."ر ان ذخيرتها على قاب قوسين من النفاد، ومعهد باسل فليحان مثال على ذلك وقانون الشراء العام نموذجالمضي قدما غي 

وتابع: "بالنسبة لنا ال خيار سوى الدولة القادرة، وال مفر سوى العودة الى بناء مؤسسات الدولة، وهذا يعني حكما إدارة عصرية 

اد. إدارة ترتقي بالعقد االجتماعي ليصبح عقد ثقة متبادلة بين الدولة ومواطنيها، مبنية على الجدارة والمهارة وبمنأى عن الفس

 ."دولة تقوم بإعداد القادة لتولي المهام، وتنادي بالتعلم المستمر المرتبط باألداء

  



 

8 

 

 الدراسة 

األ مواجهة  في  الدولة  "مؤسسات  دراسة  نتائج  ابرز  حاتم  سابين  المعهد  في  االقتصادية  الخبيرة  االقتصادية  وشرحت  زمة 

اإلدارات  قدرة  والمالية والصحية على  االقتصادية  األزمات  لتداعيات  "تقييم سريع  أنها  الى  واالجتماعية والصحية"، مشيرة 

 .والمؤسسات العامة على االستمرار في القيام بمهامها وتأمين استمرارية عملها على المديين القصير والمتوسط

إدارة ومؤسسة   70إدارة ومؤسسة عامة اإلجابة عنه، فاستجاب نصفها، اي نحو    141طلب من    واستندت الدراسة على استبيان

 ."عامة

ولفتت الى أن "الدراسة أظهرت أن األزمة أدت إلى استنفاد القدرات وتزايد المخاوف بشأن توفير الخدمات، وإلى تدهور متسارع  

والخدمة العامة. وتناولت الدراسة اثر األزمة على عدد من القطاعات األساسية  في نوعية الخدمة العامة وفي الثقة بالمؤسسات  

اإلدارات  عمل  خلل  في  ساهمت  التي  المشاكل  وشرحت  االجتماعية،  والخدمات  والزراعة   والمياه  والطاقة  الصحة  وهي 

 ."الرقمية للمؤسسات والمؤسسات العامة، وخصوصا في اإلدارة المالية وإدارة الموارد البشرية والبنية التحتية

وذكرت أن "الدراسة بينت بأن األزمة أثرت على عمليات الموازنة لدى الجهات المشمولة بها"، الفتة إلى أن "ضعف شمولية 

الموازنة يؤدي إلى زيادة المخاطر المالية المحتملة على المالية العامة مما يحد من قدرة اإلدارات على االستمرار في تقديم  

ال في المئة مما اثر في   20في المئة من اإلدارات تخفيضات في موازناتها تجاوزت أحيانا    53,8عامة. وواجهت  الخدمات 

قدرتها على التعامل مع تداعيات األزمة. كذلك كان للدراسة اثر على توريد السلع والخدمات واألشغال والصيانة، ومن وجوهه 

والصيانة ال سيما بسبب المشاكل المرتبطة بالقدرة على التخطيط واستشراف   عدم االستقرار في توريد السلع والخدمات واالشغال

التدفقات المالية واعداد سياسات استباقية ونقص السيولة والتأخير في دفع المستحقات وادارة المخزون، وزيادة نسبة االخالل  

 ."بالعقود وتعليق االتفاقيات مما ادى الى زيادة ممارسات الشراء غير التنافسية

 23,1في المئة من االدارات تقيدت جزئيا بخطة الشراء السنوية، وان    52وأوضحت أن "الدر اسة أوردت في هذا اإلطار، أن  

في المئة من االدارات لجأت بشكل متزايد الى التعاقد المباشر والشراء بالتراضي لتأمين    24,5في المئة لم تعد خطة شراء، وأن  

في المئة من االدارات والمؤسسات تأخرا في تسديد المتأخرات التي تتراوح    55,3ئة. وشهدت  المشتريات في الحاالت الطار

شهرا، وادى ذلك الى تقويض عالقاتها بالموردين واظهر ضعف الترابط بين الشراء العام وبقية وظائف   12من شهر الى  

لمستحقات سلبا على قدرة مؤسسات الدولة على الشراء في المئة من الحاالت، اثر التأخر في تسديد ا  67,7االدارة المالية. وفي  

 .وادى الى نقص حاد في مخزون السلع واللوازم

وفي ما يتعلق بالعمل المحاسبي وإعداد التقارير المالية، أدى غياب الشفافية المالية الى اضعاف القدرة على التدقيق والرقابة، ال  

ليات معالجة لتبسيط المعلومات ونشر البيانات، وهو ما له عواقب مباشرة على  سيما ان البيانات المالية غير موحدة وتتطلب عم

 ."قدرة وزارة المال على توقع الحجم الحقيقي لالنفاق باالضافة الى جودة الرقابة المالية والبرلمانية

ؤثر على المدى البعيد ويحد  وأشارت الى أن "الدراسة أبرزت أن عدم انتظام الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من شأنه ان ي

من قدرة الحكومة على ادارة واصالح نظام المالية والعامة او تلبية المتطلبات المالية للجهات المانحة. وأدى تعدد الحسابات الى 

اسي زعزعة عملية ادارة النقد والسيولة وضعف التقارير المالية"، مشددة على أن "االنفاق من خارج الموازنة الناتج بشكل اس

 ."من تأسيس الشركات المملوكة من الدولة ومرافق عامة، يخلق مخاطر مالية كبيرة ويهدد استدامة تقديم الخدمات

وفي شأن المكننة والخدمات الرقمية وحفظ المعلومات وأمنها، لفتت الى أن "الدراسة أفادت بأن محدودية تكنولوجيا المعلومات 

تعطل عملية تحليل البيانات واستخدامها بطريقة فاعلة لتطوير الخدمات المقدمة والبحث وغياب الذكاء االصطناعي )بيغ داتا(، 

على توفير خدمات جديدة، مما يؤثر في عملية ادارة العمليات، وبالتالي الحفاظ على جودة الخدمات وحفظ المعلومات وأمنها.  

ة في االدارات العامة، وعدم تجديد تراخيص البرامج واالمان واشارت في هذا اإلطار إلى استنفاد االجهزة والبنية التحتية الحالي

مما يعرض معدات تكنولوجيا المعلومات لخطر القرصنة وفقدان بيانات المواطنين، وذلك يعرض للخطر قدرة الحكومة على  

التي أوردتها الدراسة جمع البيانات والموارد الالزمة )مثل تحصيل الضرائب والرسوم( وبالتالي تقديم الخدمات. ومن األرقام  

أن   الشأن  هذا  تكنولوجيا   51,6في  الجهزة  فحص صيانة  تجري  باالستبيان  المشمولة  والمؤسسات  اإلدارات  من  المئة  في 

في    24,2في المئة تعرضت لجرائم إلكترونية ومحاوالت قرصنة، و  12,1المعلومات فقط عندما تطرأ مشكلة، في حين أن  

 ."لتكنولوجيا المعلومات المئة ال يوجد فيها قسم مخصص

وعن األثر على الطاقات البشرية، ذكرت حاتم أن "الدراسة الحظت بأن خطر الهجرة يصيب كل االدارات ويهدد بإفراغها من  

الشرائية  القدرة  وفقدان  الغياب  نسبة  االستقاالت وزيادة  أن  السياق  هذا  في  معتبرة  المؤسسية،  ذاكرتها  الخبرات ومن  افضل 
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في    55,8مهارات هي مؤشرات مقلقة في ما يتعلق بقدرة القطاع العام على الخروج من االزمة. واشارت إلى أن  واستنفاد ال

، ال سيما من 2019المئة من الجهات المستجيبة للدراسة، ذكرت ان عددا من الموظفين طلبوا اجازات غير مدفوعة منذ العام  

والقطاعية، كاألطباء والمدرسين والمهندسين وتقنيي تكنولوجيا المعلومات،   فئات الموظفين المسؤولين عن تقديم الخدمات الفنية

 ."في المئة من الموظفين طلبوا اجازات لمدة تزيد عن ثالثة اشهر 42,1وأن 

 

وأوضحت أن "الدراسة خلصت إلى توصيات على المديين القصير والمتوسط في كل من هذه المجاالت، إن على مستوى القدرة 

  ."أو على الصعيد التشريعي والعمليات،

 

http://nnaleb.com/ar/economy/575381/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-54-4-

%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7 

 

 

 

http://nnaleb.com/ar/economy/575381/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-54-4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7
http://nnaleb.com/ar/economy/575381/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-54-4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7
http://nnaleb.com/ar/economy/575381/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-54-4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7
http://nnaleb.com/ar/economy/575381/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-54-4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7
http://nnaleb.com/ar/economy/575381/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-54-4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7
http://nnaleb.com/ar/economy/575381/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-54-4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7
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 معهد باسل فليحان في دراسة تقييمية لتداعيات األزمة على اإلدارات والمؤسسات العامة في لبنان

 المالي واالقتصادي حلقة نقاشية تناولت الواقع في االدارات العامة ككل.عقد معهد باسل فليحان 

 

كشفت دراسة تقييمية لتداعيات األزمة على اإلدارات والمؤسسات العامة في لبنان، أجراها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

في المئة من اإلدارات والمؤسسات العامة    54,4بالتعاون مع اليونيسف، وأعلنت نتائجها خالل حلقة نقاشية في المعهد، أن "

في   60اللبنانية التي شملتها الدراسة، قادرة على االستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين لسنة إضافية على أبعد تقدير، وأن  

 ."المئة من هذه الجهات أبدت مخاوفها في شأن تراجع قدرتها على توفير الخدمات

في المئة من الجهات الحكومية، أن األزمات ادت إلى خلل في توفير الخدمات العامة، وأن   50  والحظت الدراسة التي "شملت 

 ."المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة بلغت حدا من اإلجهاد وباتت على شفير االنهيار بعد عامين على بدء األزمة

 

 :الخليل

 2023ل في افتتاح الحلقة النقاشية، أن "مشروع موازنة عام  وأكد وزير المال في حكومة تصريف االعمال الدكتور يوسف الخلي

أيار   الحكومة في شهر  تبنتها  التي  التعافي االقتصادي  أنه سيأخذ "باالقتراحات  2022سيكون منسجما مع خطة  "، موضحا 

   ."المناسبة، ال سيما على مستوى توحيد سعر الصرف واعتماد سياسات ضريبية عادلة وتصحيح األجور

الى أن "أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها مبنية على قرائن وأدلة علمية تقدم توصيفا دقيقا لواقع اإلدارات والمؤسسات  ولفت  

 ."العامة في لبنان، وتحدد المخاطر التي تهدد وجودها واستمرارها نتيجة األزمات المتتالية التي نعيشها

ارة المال، في رسم السياسات العامة وإدارة المال العام، ورافدا لسائر وإذ ذكر بأن المعهد "يشكل دعامة أساسية من دعائم وز

المستمر وثقتها   لليونيسف "دعمها  الوطنية"، شكر  القدرات  التدريب وتنمية  لناحية  الرسمية، خصوصا  الوزارات واإلدارات 

العام ولبنان". وأشار الى أن "األوضاع وتعاونها مع المعهد، ال سيما خالل هذه الفترات الصعبة والدقيقة التي يشهدها القطاع  

البنى التحتية   لبنان أرهقت كاهل اإلدارات والمؤسسات العامة في البالد، التي تعاني أصال من ضعف  الصعبة التي يشهدها 

لمواطنين ونقص الموارد البشرية وشح الموارد المالية، مع العلم أنه في زمن األزمات يزداد الطلب على الخدمات العامة من قبل ا

 ."بشكل عام، ومن الفئات األكثر حاجة بشكل خاص

وقال: "المطلوب من هذه اإلدارات ووزارة المال واحدة منها، كثير في هذه األيام، وهي ال تملك إال القليل، إن على مستوى  

، وخصوصا أن األزمات الموازنات، أو على مستوى األنظمة والبنى التحتية، واألهم على مستوى الموارد البشرية والكفايات

المتتالية ضاعفت الخلل والقصور الهيكلية التي كانت أساسا تعاني منها اإلدارات قبل األزمة، وحدت من قدرتها على التخطيط 

 ."ووضع سياسات استباقية وتأمين استمرارية عملها

ريق نحو استقرار االقتصاد وإرساء أضاف: "المنعطف الحالي يتطلب حزمة تدابير وإصالحات هيكلية من شأنها أن تمهد الط

 ."أسس النمو المتوازن، والتفكير في السبل الممكنة للنهوض

استند على رؤية تتمثل في اعتماد موازنة طارئة وخطة شاملة للتعافي    2022ولفت الى أن "إعداد مشروع الموازنة العامة لعام  

تحفيزية لالقتصاد، داعمة للمؤسسات الناشئة، مع حوافز ضريبية    االقتصادي". وقال: "حاولنا أن تكون هذه الموازنة تصحيحية،

تشجع االستثمارات، ومساندة لتخفيف األعباء على المكلفين، باإلضافة الى تحفيز القطاعات اإلنتاجية، ال سيما القطاع الصناعي 

 ."والزراعي واقتصاد المعرفة، فالتصحيح بعد االنهيار هو أول مراحل اإلصالح

الذي سيكون منسجما مع خطة التعافي    2023التصحيحية سيتكامل مع مشروع موازنة عام    2022روع موازنة  أضاف: "مش

، والذي سيأخذ باالقتراحات المناسبة، ال سيما على مستوى توحيد سعر  2022االقتصادي التي تبنتها الحكومة في شهر أيار  
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النقد الصرف، اعتماد سياسات ضريبية عادلة، تصحيح األجور، وغيره ا". وتابع: "إننا اليوم نجري المباحثات مع صندوق 

الدولي لرسم خطة التعافي االقتصادي والبدء بورش االصالحات المالية والنقدية واالصالحات البنيوية، باإلضافة الى تعزيز  

بدء الخروج من األزمة. هذه وتكثيف التواصل والتنسيق مع المجتمعات الدولية الستقطاب المساعدات التقنية والفنية والمالية ل

المباحثات لها أبعاد جوهرية من شأنها أن تساهم في إعادة الثقة بلبنان وأن تعطي حافزا إيجابيا إلعادة احتضانه مجددا من قبل  

لتحديات جميع الدول المانحة". وختم: "عملية بناء الدولة بحاجة الى اتخاذ قرارات سياسية سريعة وجريئة، وعلينا اليوم، مواجهة ا

 ."والمخاطر والتمسك بالفرص القليلة المتوافرة للنهوض بالبالد وااللتزام بتحقيق اإلصالحات الضرورية

 

 : هيغ

قالت رئيسة قسم السياسات االجتماعية لمكتب اليونيسف في لبنان سارة هيغ: "بالنظر إلى التجربة الدولية، في أزمة ما، يجب   

للخدمات االجتماعية، ويجب ضمان ودعم الحد األدنى من الدخل لألسر الضعيفة واألكثر فقرا . أما  حماية المستوى األساسي  

في لبنان، فنحن نشهد حركة في االتجاه المعاكس خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه". أضافت: "نظرا إلى هذا الوضع 

على القطاع العام، وبالتالي الدراسة التي اجراها المعهد الصعب، نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الوضوح حول أثر االزمة  

 :نقاط مهمة جدا 3المالي تمأل هذه الفجوة، وتطرح 

أوال، الحاجة الملحة لتطوير خطة إنقاذ وطنية للخدمات العامة كدعم توفر المياه، والمدارس، والمراكز الصحية، ومراكز التنمية  

 .دنى الستمرار األداء الفعال لهذه الخدماتوضمان الحد األ - االجتماعية على األقل 

 .ثانيا، أهمية التنسيق الكبير مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة التي تدعم الخدمات العامة على كافة المستويات

ن على الدولة ثالثا، حاجتنا جميعا إلى فهم ووعي أكبر بالميزانية الوطنية، لزيادة المعرفة حول مقدار األموال التي ال يزال يتعي 

 إنفاقها". 

 

https://www.lebanontab.com/86140 معهد- باسل -فليحان- في-دراسة -تقييمية- لتداعيات-األزمة-على- اإلدارات -والمؤسسات -العامة -في -لبنان/ 

 

 

  

https://www.lebanontab.com/86140/معهد-باسل-فليحان-في-دراسة-تقييمية-لتداعيات-الأزمة-على-الإدارات-والمؤسسات-العامة-في-لبنان
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 الخليل: علينا االلتزام بتحقيِق اإلصالحاِت الضرورية واستقطاب المساعدات المالية

المالي واالقتصادي شفت دراسة تقييمية لتداعيات األزمة على اإلدارات والمؤسسات العامة في لبنان، أجراها معهد باسل فليحان  ك

في المئة من اإلدارات والمؤسسات العامة    54,4بالتعاون مع اليونيسف، وأعلنت نتائجها خالل حلقة نقاشية في المعهد، أن "

في   60اللبنانية التي شملتها الدراسة، قادرة على االستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين لسنة إضافية على أبعد تقدير، وأن  

 ."ذه الجهات أبدت مخاوفها في شأن تراجع قدرتها على توفير الخدماتالمئة من ه

في المئة من الجهات الحكومية، أن األزمات ادت إلى خلل في توفير الخدمات العامة، وأن   50والحظت الدراسة التي "شملت  

 ."االنهيار بعد عامين على بدء األزمةالمؤسسات التي تقدم الخدمات العامة بلغت حدا من اإلجهاد وباتت على شفير 

 

 الخليل

 2023وأكد وزير المال في حكومة تصريف االعمال الدكتور يوسف الخليل في افتتاح الحلقة النقاشية، أن "مشروع موازنة عام  

أيار   الحكومة في شهر  تبنتها  التي  التعافي االقتصادي  "باالقت2022سيكون منسجما مع خطة  أنه سيأخذ  راحات  "، موضحا 

  ."المناسبة، ال سيما على مستوى توحيد سعر الصرف واعتماد سياسات ضريبية عادلة وتصحيح األجور

ولفت الى أن "أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها مبنية على قرائن وأدلة علمية تقدم توصيفا دقيقا لواقع اإلدارات والمؤسسات  

 ."ا واستمرارها نتيجة األزمات المتتالية التي نعيشهاالعامة في لبنان، وتحدد المخاطر التي تهدد وجوده

وإذ ذكر بأن المعهد "يشكل دعامة أساسية من دعائم وزارة المال، في رسم السياسات العامة وإدارة المال العام، ورافدا لسائر 

"د  لليونيسف  الوطنية"، شكر  القدرات  التدريب وتنمية  لناحية  الرسمية، خصوصا  المستمر وثقتها  الوزارات واإلدارات  عمها 

 ."وتعاونها مع المعهد، ال سيما خالل هذه الفترات الصعبة والدقيقة التي يشهدها القطاع العام ولبنان

وأشار الى أن "األوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان أرهقت كاهل اإلدارات والمؤسسات العامة في البالد، التي تعاني أصال من  

ارد البشرية وشح الموارد المالية، مع العلم أنه في زمن األزمات يزداد الطلب على الخدمات ضعف البنى التحتية ونقص المو

 ."العامة من قبل المواطنين بشكل عام، ومن الفئات األكثر حاجة بشكل خاص

على مستوى  وقال: "المطلوب من هذه اإلدارات ووزارة المال واحدة منها، كثير في هذه األيام، وهي ال تملك إال القليل، إن  

الموازنات، أو على مستوى األنظمة والبنى التحتية، واألهم على مستوى الموارد البشرية والكفايات، وخصوصا أن األزمات 

المتتالية ضاعفت الخلل والقصور الهيكلية التي كانت أساسا تعاني منها اإلدارات قبل األزمة، وحدت من قدرتها على التخطيط 

 ."تأمين استمرارية عملهاووضع سياسات استباقية و

أضاف: "المنعطف الحالي يتطلب حزمة تدابير وإصالحات هيكلية من شأنها أن تمهد الطريق نحو استقرار االقتصاد وإرساء 

 ."أسس النمو المتوازن، والتفكير في السبل الممكنة للنهوض

ثل في اعتماد موازنة طارئة وخطة شاملة للتعافي  استند على رؤية تتم  2022ولفت الى أن "إعداد مشروع الموازنة العامة لعام  

االقتصادي". وقال: "حاولنا أن تكون هذه الموازنة تصحيحية، تحفيزية لالقتصاد، داعمة للمؤسسات الناشئة، مع حوافز ضريبية  

سيما القطاع الصناعي تشجع االستثمارات، ومساندة لتخفيف األعباء على المكلفين، باإلضافة الى تحفيز القطاعات اإلنتاجية، ال  

 ."والزراعي واقتصاد المعرفة، فالتصحيح بعد االنهيار هو أول مراحل اإلصالح

الذي سيكون منسجما مع خطة التعافي    2023التصحيحية سيتكامل مع مشروع موازنة عام    2022أضاف: "مشروع موازنة  

قتراحات المناسبة، ال سيما على مستوى توحيد سعر  ، والذي سيأخذ باال2022االقتصادي التي تبنتها الحكومة في شهر أيار  

 ."الصرف، اعتماد سياسات ضريبية عادلة، تصحيح األجور، وغيرها

وتابع: "إننا اليوم نجري المباحثات مع صندوق النقد الدولي لرسم خطة التعافي االقتصادي والبدء بورش االصالحات المالية 

الى تعزيز وتكثيف التواصل والتنسيق مع المجتمعات الدولية الستقطاب المساعدات  والنقدية واالصالحات البنيوية، باإلضافة  
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التقنية والفنية والمالية لبدء الخروج من األزمة. هذه المباحثات لها أبعاد جوهرية من شأنها أن تساهم في إعادة الثقة بلبنان وأن 

 ."لمانحةتعطي حافزا إيجابيا إلعادة احتضانه مجددا من قبل جميع الدول ا

وختم: "عملية بناء الدولة بحاجة الى اتخاذ قرارات سياسية سريعة وجريئة، وعلينا اليوم، مواجهة التحديات والمخاطر والتمسك 

  ."بالفرص القليلة المتوافرة للنهوض بالبالد وااللتزام بتحقيق اإلصالحات الضرورية

  

 هيغ

االجتماعية لمكتب اليونيسف في لبنان سارة هيغ: "بالنظر إلى التجربة الدولية، في أزمة بدورها، قالت رئيسة قسم السياسات  

ما، يجب حماية المستوى األساسي للخدمات االجتماعية، ويجب ضمان ودعم الحد األدنى من الدخل لألسر الضعيفة واألكثر  

 ."عات الصحة والتعليم والمياهفقرا . أما في لبنان، فنحن نشهد حركة في االتجاه المعاكس خاصة في قطا

أضافت: "نظرا إلى هذا الوضع الصعب، نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الوضوح حول أثر االزمة على القطاع العام، وبالتالي  

 :نقاط مهمة جدا 3الدراسة التي اجراها المعهد المالي تمأل هذه الفجوة، وتطرح 

للخدمات العامة كدعم توفر المياه، والمدارس، والمراكز الصحية، ومراكز التنمية  أوال، الحاجة الملحة لتطوير خطة إنقاذ وطنية  

 .وضمان الحد األدنى الستمرار األداء الفعال لهذه الخدمات - االجتماعية على األقل 

 .اتثانيا، أهمية التنسيق الكبير مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة التي تدعم الخدمات العامة على كافة المستوي

ثالثا، حاجتنا جميعا إلى فهم ووعي أكبر بالميزانية الوطنية، لزيادة المعرفة حول مقدار األموال التي ال يزال يتعين على الدولة 

 ."إنفاقها

  

 الزعني 

إلى  تسعى  العامة  والمؤسسات  اإلدارات  "ان  الزعني:  غسان  بالتكليف  واالقتصادي  المالي  فليحان  باسل  معهد  رئيس  وقال 

"االستمرار في لعب دورها وفي توفير الخدمات العامة رغم كل الصعاب، وفي ظل التدهور الواسع النطاق الذي يطال الخدمات 

العامة الحيوية، ويقع على عاتق القيمين على هذه االدارات تحدي االستمرار في تحفيز الموظفين وتسيير معامالت المواطنين  

ات، ورغم رواتب وأجور ال تكفي لتغطية بدل النقل ومع خسارة كبيرة للموارد البشرية رغم غياب استراتيجية إلدارة األزم

 ."الكفوءة

أضاف: "رغم الدمار والشك وفقدان الثقة واالستخفاف بمؤسسات الدولة وطاقاتها البشرية، ثمة مؤسسات كثيرة مصممة على  

 ."ل فليحان مثال على ذلك وقانون الشراء العام نموذجالمضي قدما غير ان ذخيرتها على قاب قوسين من النفاد، ومعهد باس

وتابع: "بالنسبة لنا ال خيار سوى الدولة القادرة، وال مفر سوى العودة الى بناء مؤسسات الدولة، وهذا يعني حكما إدارة عصرية 

متبادلة بين الدولة ومواطنيها، مبنية على الجدارة والمهارة وبمنأى عن الفساد. إدارة ترتقي بالعقد االجتماعي ليصبح عقد ثقة  

 ."دولة تقوم بإعداد القادة لتولي المهام، وتنادي بالتعلم المستمر المرتبط باألداء

  

 الدراسة 

االقتصادية   األزمة  مواجهة  في  الدولة  "مؤسسات  دراسة  نتائج  ابرز  حاتم  سابين  المعهد  في  االقتصادية  الخبيرة  وشرحت 

الى اإلدارات   واالجتماعية والصحية"، مشيرة  قدرة  والمالية والصحية على  االقتصادية  األزمات  لتداعيات  "تقييم سريع  أنها 

 .والمؤسسات العامة على االستمرار في القيام بمهامها وتأمين استمرارية عملها على المديين القصير والمتوسط

 ."إدارة ومؤسسة عامة   70جاب نصفها، اي نحو  إدارة ومؤسسة عامة اإلجابة عنه، فاست   141واستندت الدراسة على استبيان طلب من  

ولفتت الى أن "الدراسة أظهرت أن األزمة أدت إلى استنفاد القدرات وتزايد المخاوف بشأن توفير الخدمات، وإلى تدهور متسارع  

طاعات األساسية  في نوعية الخدمة العامة وفي الثقة بالمؤسسات والخدمة العامة. وتناولت الدراسة اثر األزمة على عدد من الق

اإلدارات  عمل  خلل  في  ساهمت  التي  المشاكل  وشرحت  االجتماعية،  والخدمات  والزراعة   والمياه  والطاقة  الصحة  وهي 

 ."والمؤسسات العامة، وخصوصا في اإلدارة المالية وإدارة الموارد البشرية والبنية التحتية الرقمية للمؤسسات



 

14 

 

 

رت على عمليات الموازنة لدى الجهات المشمولة بها"، الفتة إلى أن "ضعف شمولية وذكرت أن "الدراسة بينت بأن األزمة أث

الموازنة يؤدي إلى زيادة المخاطر المالية المحتملة على المالية العامة مما يحد من قدرة اإلدارات على االستمرار في تقديم  

في المئة مما اثر في   20تها تجاوزت أحيانا  في المئة من اإلدارات تخفيضات في موازنا  53,8الخدمات العامة. وواجهت  

قدرتها على التعامل مع تداعيات األزمة. كذلك كان للدراسة اثر على توريد السلع والخدمات واألشغال والصيانة، ومن وجوهه 

طيط واستشراف عدم االستقرار في توريد السلع والخدمات واالشغال والصيانة ال سيما بسبب المشاكل المرتبطة بالقدرة على التخ

التدفقات المالية واعداد سياسات استباقية ونقص السيولة والتأخير في دفع المستحقات وادارة المخزون، وزيادة نسبة االخالل  

 ."بالعقود وتعليق االتفاقيات مما ادى الى زيادة ممارسات الشراء غير التنافسية

 23,1ئة من االدارات تقيدت جزئيا بخطة الشراء السنوية، وان  في الم  52وأوضحت أن "الدر اسة أوردت في هذا اإلطار، أن  

في المئة من االدارات لجأت بشكل متزايد الى التعاقد المباشر والشراء بالتراضي لتأمين    24,5في المئة لم تعد خطة شراء، وأن  

سديد المتأخرات التي تتراوح  في المئة من االدارات والمؤسسات تأخرا في ت  55,3المشتريات في الحاالت الطارئة. وشهدت  

شهرا، وادى ذلك الى تقويض عالقاتها بالموردين واظهر ضعف الترابط بين الشراء العام وبقية وظائف   12من شهر الى  

في المئة من الحاالت، اثر التأخر في تسديد المستحقات سلبا على قدرة مؤسسات الدولة على الشراء   67,7االدارة المالية. وفي  

 .نقص حاد في مخزون السلع واللوازم وادى الى

وفي ما يتعلق بالعمل المحاسبي وإعداد التقارير المالية، أدى غياب الشفافية المالية الى اضعاف القدرة على التدقيق والرقابة، ال  

اقب مباشرة على  سيما ان البيانات المالية غير موحدة وتتطلب عمليات معالجة لتبسيط المعلومات ونشر البيانات، وهو ما له عو

 ."قدرة وزارة المال على توقع الحجم الحقيقي لالنفاق باالضافة الى جودة الرقابة المالية والبرلمانية

وأشارت الى أن "الدراسة أبرزت أن عدم انتظام الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من شأنه ان يؤثر على المدى البعيد ويحد  

واصالح نظام المالية والعامة او تلبية المتطلبات المالية للجهات المانحة. وأدى تعدد الحسابات الى من قدرة الحكومة على ادارة  

زعزعة عملية ادارة النقد والسيولة وضعف التقارير المالية"، مشددة على أن "االنفاق من خارج الموازنة الناتج بشكل اساسي 

 ."يخلق مخاطر مالية كبيرة ويهدد استدامة تقديم الخدمات من تأسيس الشركات المملوكة من الدولة ومرافق عامة،

وفي شأن المكننة والخدمات الرقمية وحفظ المعلومات وأمنها، لفتت الى أن "الدراسة أفادت بأن محدودية تكنولوجيا المعلومات 

طوير الخدمات المقدمة والبحث وغياب الذكاء االصطناعي )بيغ داتا(، تعطل عملية تحليل البيانات واستخدامها بطريقة فاعلة لت

على توفير خدمات جديدة، مما يؤثر في عملية ادارة العمليات، وبالتالي الحفاظ على جودة الخدمات وحفظ المعلومات وأمنها.  

مان واشارت في هذا اإلطار إلى استنفاد االجهزة والبنية التحتية الحالية في االدارات العامة، وعدم تجديد تراخيص البرامج واال

مما يعرض معدات تكنولوجيا المعلومات لخطر القرصنة وفقدان بيانات المواطنين، وذلك يعرض للخطر قدرة الحكومة على  

جمع البيانات والموارد الالزمة )مثل تحصيل الضرائب والرسوم( وبالتالي تقديم الخدمات. ومن األرقام التي أوردتها الدراسة 

أن   الشأن  هذا  م  51,6في  المئة  تكنولوجيا في  الجهزة  فحص صيانة  تجري  باالستبيان  المشمولة  والمؤسسات  اإلدارات  ن 

في    24,2في المئة تعرضت لجرائم إلكترونية ومحاوالت قرصنة، و  12,1المعلومات فقط عندما تطرأ مشكلة، في حين أن  

 ."المئة ال يوجد فيها قسم مخصص لتكنولوجيا المعلومات

ة، ذكرت حاتم أن "الدراسة الحظت بأن خطر الهجرة يصيب كل االدارات ويهدد بإفراغها من  وعن األثر على الطاقات البشري

الشرائية  القدرة  وفقدان  الغياب  نسبة  االستقاالت وزيادة  أن  السياق  هذا  في  معتبرة  المؤسسية،  ذاكرتها  الخبرات ومن  افضل 

في    55,8م على الخروج من االزمة. واشارت إلى أن  واستنفاد المهارات هي مؤشرات مقلقة في ما يتعلق بقدرة القطاع العا

، ال سيما من 2019المئة من الجهات المستجيبة للدراسة، ذكرت ان عددا من الموظفين طلبوا اجازات غير مدفوعة منذ العام  

ولوجيا المعلومات، فئات الموظفين المسؤولين عن تقديم الخدمات الفنية والقطاعية، كاألطباء والمدرسين والمهندسين وتقنيي تكن

 ."في المئة من الموظفين طلبوا اجازات لمدة تزيد عن ثالثة اشهر 42,1وأن 

وأوضحت أن "الدراسة خلصت إلى توصيات على المديين القصير والمتوسط في كل من هذه المجاالت، إن على مستوى القدرة 

 والعمليات، أو على الصعيد التشريعي". 

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/439564/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-

%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-

%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 - 

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/439564/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/439564/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/439564/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/439564/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/439564/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
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 رمن اإلدارات العامة قادرة على االستمرار لسنة على أبعد تقدي 54,4%

في المئة من اإلدارات والمؤسسات العامة اللبنانية التي شملتها دراسة تقييميّة لتداعيات األزمة على اإلدارات   54,4كشفت  

قادرة على االستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين لسنة إضافية على أبعد تقدير"، في حين  والمؤسسات العامة في لبنان أنها "

افادت الدراسة التي أجراها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( وأُعِلنَت  

لمئة من هذه الجهات "عبّرت عن مخاوفها في شأن تراجع قدرتها على  في ا  60نتائُجها في حلقة نقاشية اقيمت في المعهد بأن  

 ."توفير الخدمات

االقتصادية   األزمة  مواجهة  في  الدولة  "مؤسسات  دراسة  نتائج  ابرز  حاتم  سابين  المعهد  في  االقتصادية  الخبيرة  وشرحت 

االقتصا األزمات  لتداعيات  سريع  "تقييم  بأنها  فوصفتها  والصحية"،  اإلدارات واالجتماعية  قدرة  على  والصحية  والمالية  دية 

 والمؤسسات العامة على االستمرار في القيام بمهامها وتأمين استمرارية عملها على المديين القصير والمتوسط 

إدارة ومؤسسة   70إدارة ومؤسسة عامة اإلجابة عنه، فاستجاب نصفها، اي نحو    141واستندت الدراسة على استبيان ُطلب من  

وأظهرت الدراسة، بحسب حاتم، أن األزمة أدت إلى "استنفاد القدرات وتزايد المخاوف بشأن توفير الخدمات"، وإلى   .عامة

 .""تدهور متسارع في نوعية الخدمة العامة وفي الثقة بالمؤسسات والخدمة العامة

فتة إلى أن "ضعف شمولية الموازنة يؤدي وبيّنت الدراسة أن األزمة أثّرت على عمليات الموازنة لدى الجهات المشمولة بها، ال

إلى زيادة المخاطر المالية المحتملة على المالية العامة مما يحّد من قدرة اإلدارات على االستمرار في تقديم الخدمات العامة". 

على التعامل  في المئة مما اثر في قدرتها    20في المئة من اإلدارات تخفيضات في موازناتها تجاوزت أحياناً    53,8وواجهت  

 .مع تداعيات األزمة

كذلك كان للدراسة اثر على توريد السلع والخدمات واألشغال والصيانة، ومن وجوهه "عدم االستقرار في توريد السلع والخدمات 

ستباقية  واالشغال والصيانة ال سيّما بسبب المشاكل المرتبطة بالقدرة على التخطيط واستشراف التدفقات المالية واعداد سياسات ا

ونقص السيولة والتاخير في دفع المستحقات وادارة المخزون"، و"زيادة نسبة االخالل بالعقود وتعليق االتفاقيات مما ادى الى 

في المئة من االدارات تقيدت جزئيا بخطة    52زيادة ممارسات الشراء غير التنافسية". وأوردت الدر اسة في هذا اإلطار أن  

في المئة من االدارات "لجأت بشكل متزايد الى التعاقد   24,5في المئة لم تُعّد خطة شراء، وأن    23,1الشراء السنوية، وان  

في المئة من االدارات والمؤسسات تاخراً   55,3المباشر والشراء بالتراضي لتأمين المشتريات في الحاالت الطارئة ". وشهدت  

ادى ذلك الى تقويض عالقاتها بالموردين واظهر ضعف الترابط  شهرا، و  ١٢في تسديد المتاخرات التي تتراوح من شهر الى  

في المئة من الحاالت، اثر التاخر في تسديد المستحقات سلبا على   67,7بين الشراء العام وبقية وظائف االدارة المالية. وفي  

 .قدرة مؤسسات الدولة على الشراء وادى الى نقص حاد في مخزون السلع واللوازم

بالعمل المحاسبي وإعداد التقارير المالية، "أدى غياب الشفافية المالية الى اضعاف القدرة على التدقيق والرقابة،  وفي ما يتعلق  

السيما ان البيانات المالية غير موحدة وتتطلب عمليات معالجة لتبسيط المعلومات ونشر البيانات، وهو ما له عواقب مباشرة  

 ."الحقيقي لالنفاق باالضافة الى جودة الرقابة المالية والبرلمانيةعلى قدرة وزارة المال على توقع الحجم 

وفي شأن المكننة والخدمات الرقمية وحفظ المعلومات وأمنها، افادت الدراسة بأن "محدودية تكنولوجيا المعلومات وغياب الذكاء  

االصطناعي )بيغ داتا(، تُعطل عملية تحليل البيانات واستخدامها بطريقة فاعلة لتطوير الخدمات المقدمة والبحث على توفير 

لية ادارة العمليات، وبالتالي الحفاظ على جودة الخدمات وحفظ المعلومات وأمنها". واشارت في  خدمات جديدة، مما يؤثر في عم 

هذا اإلطار إلى "استنفاد االجهزة والبنية التحتية الحالية في االدارات العامة، وعدم تجديد تراخيص البرامج واالمان مما يعرض 

ات المواطنين، وذلك يعرض للخطر قدرة الحكومة على جمع البيانات معدات تكنولوجيا المعلومات لخطر القرصنة وفقدان بيان

 ."والموارد الالزمة )مثل تحصيل الضرائب والرسوم( وبالتالي تقديم الخدمات
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