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 قرض الدولي تكشف التضخيم الُمريببنود ال

 
 رنى سعرتي

وّقعة مع البنك الدولي لدعم اأُلسر المحتاجة، بدليل أّن تفنيد بنود القرض تُبيِّن اّن األرقام التي استخدمها نواب، يبدو اّن النواب بالغوا في اعتراضاتهم على اتفاقية القرض الم
مة، وأقل ما ُيقال فيها اّنها غير دقيقة، وال تعكس الواقعأي العام لتبرير مو عن قصد أو عن جهل، أمام الر   .اقفهم المتحّفظة، ُمضخَّ

عالمات  مليون دوالر لمساعدة األسر األكثر فقرًا يوم الثلثاء المقبل، بعدما طرح النواب 642المشتركة البحث في اتفاقية قرض البنك الدولي البالغة قيمته  تواصل اللجان النيابية
ج الى أجوبة وليس اعتراضات أو محاولة للعرقلة، بل هي ويقول النواب اّن هناك اسئلة تحتا. يدة حوله في الجلسة االولى لمناقشته، ليصار الى تأجيل البت به واقرارهاستفهام عد

ة الشرائية للمواطن يوميًا، ازاء انهيار سعر صرف الليرة عم ومع تراجع القدر مجّرد توضيحات مطلوبة، على الرغم من اّن الحاجة لهذا القرض ملّحة، مع اقتراب موعد رفع الد
 .ن المزيد من المماطلة والسجاالت السياسيةالمتواصل، وبالتالي، ال يحتمل اقرار مشروع القانو 

ول هدر محتمل في اموال القرض، وكلفة تشغيلية النواب إلقراره، ح جاءت أبرز االسئلة حول القرض، الذي وّقعه وزير المالية غازي وزني مع البنك الدولي وأحاله الى مجلس 
خاص من خارج ادارات الدولة للعمل في برنامج القرض، وتوّلي برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة مليون دوالر، بحسب النواب، باالضافة الى توظيف أش 81تصل الى 

 .آلية تحديد األسر المستهدفة والمعايير المعتمدة شكك بعض النواب في توزيع المساعدات على الجهات المستفيدة، في حين
ابة لألزمة في وزارة الشؤون االجتماعية عاصم أبي علي، والذي َمّثل وزارة الشؤون االجتماعية في المفاوضات التي في هذا االطار، أّكد المشرف العام على خطة لبنان لالستج

 .، وارقام الموازنات أيضًا، وبالتالي ال توجد أي ثغرة تشير الى امكانية حصول هدر ألموال القرضتفاقية القرض واضحةجرت مع البنك الدولي، اّن بنود ا
  

يون دوالر كما مل 81او  81، اّن االرقام التي تّم التداول بها في جلسة اللجان المشتركة حول الكلفة التشغيلية لبرنامج القرض ليست صحيحة، وال تبلغ «الجمهورية»واوضح لـ
 :ع، مّفصاًل كيفية تقسيم موازنات القرض على الشكل التاليُأشي
  
 .ألف أسرة 841لـماليين دوالر مخّصصة للمساعدات المالية  604 -
  
 .ألف تلميذ 11مليون دوالر مخّصصة للمساعدات المالية لـ 61 -
  
 .الف شخص 800د أسري ودعم نفسي واجتماعي لـاالنمائية، من إرشاماليين دوالر مخّصصة لخدمات اجتماعية عبر مراكز الخدمات  80 -
  

ر فقط للكلفة التشغيلية ماليين دوالر متبقية منها مليون دوال 9هي قيمة القرض، وبالتالي هناك  642مليون دوالر من أصل  611وقال أبي علي، اّن اجمالي تلك الموازنات يبلغ 
 :موازنات 1ماليين دوالر االخرى فهي مقسّمة على  1اما الـ. نظرًا لضخامة البرنامج Softwareو  ITض الوظائف التقنية لبرنامج القرض، والتي هي عبارة عن بع

  
ء ث تتطلب ضخامة كّل برنامج من هذا النوع في كل دول العالم، بناوفق أهم المعايير العالمية، حي grievance redress mechanism (GRM) بناء نظام للشكاوى  -8

 .وى، من اجل االجابة عن تساؤالت المستفيدين من البرنامجنظام مماثل للشكا
  
تمارات عشوائيًا، والقيام بزيارات ميدانية تعيين شركات تدقيق لضمان الشفافية المطلقة في استخدام اموال القرض والتدقيق في االستمارات المعبأة، حيث يتّم اختيار بعض االس -6

في االستمارات، والتحقق من نزاهة وشفافية تسجيل المعلومات من ِقبل العمال االجتماعيين، لتالفي أي شكل من أشكال االستفادة نتيجة  المعلومات الواردة للتأّكد والتحقق من
 .المحسوبيات

  
 .هدفه تحديد الثغرات ومعالجتهاطّبقة في العالم، و وهو نظام معتمد لدى أهّم الشركات وكل البرامج الم( Monitoring and evaluation)بناء نظام رصد وتقييم،  -1
جتماعية، ألّن ماليين االخرى تهدف الى بناء قدرات وزارة الشؤون اال 1ماليين دوالر كلفة تشغيلية، بل مليون دوالر فقط، ألّن الـ 9وشّدد أبي علي، اّنه ال يمكن اعتبار الـ 

ًا بعد انتهاء مّدة برنامج القرض، باإلضافة الى الخبرة التي ستكتسبها الوزراة في هذا االطار من ناحية بناء وستستفيد منها الحقاألنظمة التي سيتّم تأسيسها ستبقى داخل الوزارة 
 .القدرات

ية البالغة ضمن الكلفة التشغيلهذا األمر، مشيرًا الى أّن عدد االشخاص الذين سيتّم توظيفهم من  شخصًا في البرنامج، نفى أبي علي 60وبالنسبة للحديث عن توظيف حوالى 
 .سنوات، مقّسمين بين وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة التربية ورئاسة الحكومة 1أشخاص ولمدة  1الى  1مليون دوالر ال يتعّدى 



علي الى اّن هذا البرنامج يتعامل لمستفيدة، لفت أبي توزيع المساعدات على الجهات ا( WFP)ألغذية العالمي لألمم المتحدة اما في ما يتعّلق باالعتراض على توّلي برنامج ا 
سائم المساعدات سنوات عبر برنامج استهداف األسر األكثر فقرًا، حيث يتوّلى البرنامج اصدار البطاقات االئتمانية المخّصصة لق 5مع وزارة الشؤون االجتماعية منذ اكثر من 

بالنازحين السوريين، وبالتالي يملك الخبرة واإلمكانات والقدرات على االرض لمتابعة هذا الملف، ومعالجة المساعدات الخاصة  يتوّلى توزيع كافة WFPالغذائية، باالضافة الى اّن 
 .أي شكاوى او اعطال تقنية تتعلق بعمل البطاقات

عمولة التي تّم االتفاق عليها مع برنامج االغذية العالمي جال، وألّن نسبة الزيع المساعدات جاء بناء لخبرته وتجربته السابقة والحالية في هذا الملتو  WFPوشرح علي، اّن تعيين الـ
في المئة من قيمة التحويالت المالية ككلفة  1تبلغ وسيتّم اعتمادها للمرة االولى، حيث اّن نسبة العمولة المعتمدة عادة لدى البرنامج  WFPلالمم المتحدة هي االدنى في تاريخ الـ

إاّل اننا توصلنا خالل المفاوضات الى خفض تلك النسبة من »تي تستلم توزيعها، واصدار البطاقات االئتمانية ومتابعة التحويالت المالية، لقروض او الهبات التشغيلية في كافة ا
الى اّن برنامج االغذية العالمي واشار . «لنسبة لناوهو إنجاز با. مليون دوالر 6.1ماليين دوالر الى حوالى  5ة من حوالى في المئة، أي الى تقليص الكلفة التشغيلي 8الى  1

 .لالمم المتحدة سيقوم خالل فترة البرنامج بتجهيز وتدريب كوادر وزارة الشؤون االجتماعية للقيام في المستقبل بمهامها
  

ًا اّن أي تأخير في إقرار القرض سُيترجم تأخيرًا في ية المشتركة، معتبر رة الشؤون االجتماعية سترسل كامل االجوبة عن كل أسئلة اللجان النيابوختم أبي علي، مؤّكدًا اّن وزا
 .وصول المساعدات للمحتاجين

 
 


