تعليقــات عــى
تقريــر املراجعــة
الوطنيــة الطوعية
للبنــان

وض النمــو ،مــا يــؤدّي إىل تفاقــم
يعتقــدون أن التقشّ ــف يولّــد الثقــة ،وأن الثقــة ســتولّد النمــو .بيــد أن التقشّ ــف يقــ ّ
تحســناً دون املســتوى الــذي يعــد بــه املدافعــون عــن التقشّ ــف .ويف
الوضــع املــايل للحكومــة ،أو أو عــى األقــل يولّــد
ّ
وامــة انحداريــة.
وض الثقــة ،وتنطلــق د ّ
الحالتَــن ،تُق ـ َّ
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شــارك لبنــان يف مســار املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة يف املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى  ،2018وبنــاء عليــه تقـدّم بتقريــره
املرحــي بشــأن تحقيــق التنميــة املســتدامة يف جلســة تخللهــا «أســئلة وأجوبــة» مبقــر االمــم املتحــدة يف نيويــورك بتاريــخ
 18متوز/يوليــو .2018
يعتــر مســار املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة مناســبة لتعزيــز الحــوار الوطنــي وضــان املشــاركة الفعالــة للمواطنــن ،كــا ميكنــه أن
يكــون منصــة لتعزيــز الشــفافية واملســاءلة املتبادلــة .لقــد ســعت الحكومــة اللبنانيــة يف مســار اعــداد تقريــر املراجعــة الوطنيــة
الطوعيــة األول للبنــان اىل توفــر مشــاركة مختلــف االطــراف املعنيــة ،اال انهــا مل تعطــي الحــوار القــدر الــكايف مــن اإلهتــام ألخــذ
وجهــة نظــر مختلــف االطــراف مبــا فيهــا املجتمــع املــدين بشــكل عــام .فقــد اقتــر التقريــر عــى املقاربــة الكميّــة ألهــداف التنميــة
املســتدامة مــن دون تقييــم أثــر التحديــات الكثــرة االخــرى جــراء تعهــدات لبنــان امــام الجهــات املانحــة الســيام صنــدوق النقــد الــدويل
بتطبيــق التدابــر التقشــفية لتخفيــض العجــز يف املاليــة العامــة مــن  %10اىل  ،%5والتــي تؤثــر حتــا عــى قدرتــه عــى انجــاز االهــداف.
تــأيت هــذه التعليقــات مبثابــة مســاهمة لتطويــر الحــوار حــول التجانــس بــن التعهــدات الدوليــة التي التــزم بها لبنــان أمام املؤسســات
الدوليــة والجهــات املانحــة مــن جهــة وتحقيــق اهــداف التنميــة املســتدامة والعدالــة االجتامعية واملســاواة من جهــة ثانية:

حول آلية أعداد التقرير:
يعتــر إنشــاء اللجنــة الوطنيــة متعــددة الجوانــب مبثابــة آليــة مؤسســية وهــو أمــر حيــوي إلجــراء حــوارات وطنيــة شــاملة وتشــاركية
وشــفافة ولرصــد التقــدم نحــو تحقيــق التنميــة املســتدامة .ومــن شــأن هــذه اآلليــة ان تعــزز الــدور التحويــي عندمــا تتبنــى نهجــاً
متكامــاً يأخــذ االبعــاد الخمســة للتنميــة املســتدامة (االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والسياســية والثقافيــة) ومجــاالت العمــل
الرئيســية التــي حددتهــا خطــة عمــل  2030يف الديباجــة ويف االعــان الســيايس الســيام لجهــة توطــن الخطــة واالهــداف .وقــد لعبــت
اللجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة يف لبنــان دورا ً يف جمــع املعلومــات مــن الــوزارات واالدارات العامــة املمثلــة فيهــا،
واجتمعــت مــرة واحــدة بعــد تشــكيلها ،فشــكلت مجموعــات عمــل وإجــرت مشــاورات مــع املجتمــع املــدين يف املناطــق ،ولكــن الحــوار
الوطنــي بــن االطــراف املكونــة للجنــة مل يجــر بالقــدر الــكايف لــي يبنــى التقريــر عــى اساســه .ومل تبــذل اللجنــة الجهــد الــكايف
إلطــاع الــرأي العــام واملجتمــع املــدين عــى هــذا املســار ومضمونــه قبــل ارســاله اىل االمــم املتحــدة بصيغتــه النهائيــة.

يف منهجية التقرير:
اعتمــد التقريــر مقاربــة قطاعيــة ونهجـاً مجتــزءا ً ،بــدل مــن أن يدمــج بــن أركان التنميــة املســتدامة ،واقتــر إعــداده عــى النظــر إىل كل
جانــب مــن أهــداف التنميــة املســتدامة يف ضــوء اســراتيجيات وخطــط الــوزارات املعنيــة كل عــى حــدة .وكان مــن االجــدى أن تســعى
اللجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة إىل دمــج األبعــاد االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة والسياســية والثقافيــة للتنميــة يف
خطــاب التنميــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تســتمر اللجنــة يف عمليــة التقييــم الكمــي مــن خــال قــراءة متقاطعــة ملختلــف االســراتيجيات/
الخطط/الربامــج املســتهدفة قصــرة األجــل وأهــداف التنميــة املســتدامة الـــ .17وهــذا ال يعكــس ملكيــة وطنيــة للموضــوع وال يقــدم
خطــوة إيجابيــة متقدمــة يف معالجــة غيــاب االســراتيجية الشــاملة واملســتدامة اململوكــة وطنيــاً والتــي تقــوم عــى املقاربــة
الحقوقيــة وبالرشاكــة والتشــاور مــع مؤسســات املجتمــع املــدين.

فيــا يتعلــق مبســتوى
التقــدم وحالــة أهــداف
املســتدامة
التنميــة
الســبعة عــر:
يقــدّم التقريــر صــورة ايجابيــة حــول اإلنجــازات مــع اختيــار انتقــايئ ملــؤرشات جزئيــة ال تعكــس التحديــات الحقيقيــة .إن مجــرد اإلبــاغ
الكمــي عــن التقــدم املحــرز يتغــاىض عــن األســباب الجذريــة لعــدم املســاواة والظلــم ،فضـاً عــن مســألة إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات
األساســية والقــدرة عــى تحمــل تكلفتهــا بالنســبة للفئــات الهشّ ــة .إن النظــرة التقييميــة إىل القضايــا عينهــا باســتخدام النهــج القائــم
عــى الحقــوق مــن شــأنه أن يكشــف مــا أُهمــل يف النهــج األول.
فعىل سبيل املثال ،مبا يتعلق بالهدف  3من أهداف التنمية املستدامة (الصحة)،يعــرف التقريــر بوجــود قنــوات تقديــم متعــددة للخدمــات ،لكنــه ال يأخــذ يف االعتبــار أن الخدمــات الصحيــة الخاصــة ال تــزال مكلفــة
للغايــة بالنســبة لغالبيــة الســكان ،فكيــف بالنســبة اىل الالجئــن الفلســطينيني والســوريني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فضــا عــن القيــود
املوضوعــة امــام هــذه الفئــات يف ســوق العمــل .وباملثــل ،فــإن تبنــي «شــكل مــن أشــكال التأمــن الصحــي» ال يعنــي بالــرورة تحقيــق
«التغطيــة الصحيــة الشــاملة»؛ حيــث أن أكــر فئــات الســكان ضعفــا ،مثــل املســنني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والعاطلــن عــن العمــل
والعــال املهاجريــن والالجئــن واملزارعــن وغريهــم ممــن يعملــون يف القطــاع غــر الرســمي ،ال يزالــون خــارج إطــار تغطيــة نظــم
الحاميــة االجتامعيــة الرســمية.
أما يف التعليم (الهدف الرابع)،فــإن املــؤرشات املختــارة بدائيــة وال تتناســب مــع وضــع لبنــان .مثــاً ،فــإن ﻓﺟوة اﻟﺟودة ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻟﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﻲﻓ ﻟﺑﻧﺎن هــي ﺗﺣد
قديــم ،ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ ﺣﺗﯽ ﻲﻓ األوﻗﺎت التــي مل تكــن فيهــا االســتجابة االنســانية يف اﻷوﻟوﯾﺔ .واملشــكالت التــي يعــاين منهــا
القطــاع تتعلّــق بتدهــور نظــام ومناهــج التعليــم عــى نطــاق واســع ويف كل املســتويات ،هــذا باإلضافــة إىل األزمــة التــي يعــاين منهــا
التعســفي وإغــاق مــدارس.
القطــاع الخــاص بســبب ارتفــاع األكالف ،والتــي تــؤدّي إىل حــاالت مــن الــرف
ّ
وبالنسبة للفقر،عالــة للقضــاء عــى الفقــر ،وقــد تــم عــرض نجاحــات مل تتحقــق فعليـاً بالنســبة لربنامــج اســتهداف
هنــاك غيــاب للسياســات االجتامعيــة الف ّ
األرس الفقــرة .كــا مل يجــر أي تقـدّم يف مجــال الحاميــة االجتامعيــة وقــد تــم اتخــاذ إجــراءات رضيبيــة مؤخــرا ً تزيــد الفجــوة بــن األغنيــاء
والفقــراء اىل جانــب انهــا تزيــد الفقــراء فقــرا وتهميشــا.
ما بالنسبة للبيئة،
أ ّوث عــى جميــع املســتويات ،مبــا يف ذلــك عــدم االهتــام بالشــاطئ
فالوضــع يعــاين مــن تدهــور فظيــع ومــن أزمــة نفايــات وتلــ ّ
وخصخصتــه ،وهــذا مــا مل يذكــره التقريــر.
من ناحية أخرى،بينــا ال ميكــن التقليــل مــن أهميــة تأثــرات اســتضافة الالجئــن الســوريني والفلســطينيني مــن ســوريا يف البــاد ،فــإن النظــر إىل معيقــات
التقــدم يف كل هــدف مــن أهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــال األزمــة الســورية فقــط يســاهم يف تحويــل االنتبــاه عــن االفتقــار
إىل السياســات القامئــة عــى الحقــوق ،فاألزمــة الســورية قامــت بتســليط الضــوء عــى املشــاكل البنيويــة واملنهجيــة والسياســات
مــل الالجئــن
واالســراتيجيات الوطنيــة يف لبنــان وتســببت يف تفاقمهــا ،هــذا باإلضافــة إىل مخاطــر خطــاب التحريــض والكراهيــة الــذي يح ّ
وزر األزمــة وأعبــاء أخطــاء التعامــل مــع املوضــوع وإىل عــدم إحــراز أي تقــدم يف ظــروف الالجئــن وحقوقهــم.
كام بالنسبة للهدف الخامس (املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة)،رغــم «التقــدم النســبي» الــذي تــم عرضــه ،ال يــزال هنــاك فجــوات ومنهــا عــدم وجــود كوتــا تدعــم املشــاركة السياســية للنســاء يف
الترشيــع ،وفجــوة تحقيــق املواطنــة الكاملــة للنســاء اللبنانيــات نتيجــة قانــون الجنســية التمييــزي إضافــة إىل مضاعفــة الهشاشــة
االقتصاديــة لــدى النســاء يف القطــاع غــر املهيــكل وعــدم وجــود إجــراءات حاميــة واضحــة تســتهدف النســاء الالجئــات والعامــات
املهاجــرات.

فيــا يتعلــق مبركزيــة خطــة
االســتثامر الرأســايل يف
الرؤيــة التنمويــة:
ميكــن قــراءة تقريــر املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة كجهــد إضــايف لإلعــان عــن خطــة االســتثامر الرأســايل يف لبنــان ورؤيــة االســتقرار
والنمــو والتوظيــف املقدمــة يف مؤمتــر ســيدر  ،CEDREالتــي ال تعــدو كونهــا قامئــة مــن املشــاريع ،وليــس خطــة متكاملــة باملعنــى
املتعــارف عليــه ،يبــدو أنــه تــم إعدادهــا عــى عجــل تحــت ضغــط املجتمــع الــدويل ،وغابــت عنهــا العمليــة التشــاورية الفعالــة (وهــذا
ميكــن قولــه أيض ـاً عــن خطــة ماكينــزي الحاليــة) .وســتكون للخطــة بالتأكيــد تأثــرات إمنائيــة ولكنهــا ليســت بالــرورة كلهــا إيجابيــة.
يف الواقــع ،ومبــا أن لبنــان قــام منــذ فــرة طويلــة بتنفيــذ سياســات اقتصاديــة ليرباليــة جديــدة ،فــإن خطــة االســتثامر الرأســايل ال توفــر
رؤيــة بديلــة لتعزيــز القطاعــات اإلنتاجيــة ذات القيمــة املضافــة ،وبالتــايل ال ميكــن اعتبارهــا أداة رئيســية لتحقيــق التنميــة املســتدامة.
فهــي تعتمــد بشــكل كبــر عــى الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص ،والتــي مــن املرجــح أن تكــون تكلفتهــا مقنعــة بالديــن العــام
(حيــث الديــن العــام الحــايل إىل الناتــج املحــي اإلجــايل يصــل إىل نســبة  ، )٪150وكجــزء مــن خطــة تقشــف أوســع.
باإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك مخــاوف مــن أن يتــم تنفيــذ خطــة االســتثامر الرأســايل جنبـاً إىل جنــب مــع تدابــر التقشــف األخــرى ،مبــا يف
ذلــك تخفيضــات عــى املعاشــات التقاعديــة ورواتــب موظفــي القطــاع العــام ،التــي ســيكون لهــا تأثــر ضــار عــى العــال والســكان بشــكل
عا م .

فيــا يتعلــق بوســائل
التنفيــذ:
يعــرف تقريــر املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة بتحديــات العجــز وبــطء النمــو االقتصــادي يف لبنان ويؤكــد االلتــزام بالرشاكات مــع املجتمع
ـر ومــوارد القطــاع الخــاص .لكنــه ال يأخــذ بعــن االعتبــار تاريــخ متويــل التنميــة يف
الــدويل لتمويــل التنميــة مــن خــال التمويــل امليـ ّ
لبنــان ،١وتحديــات التنميــة الناجمــة عنــه .ويف الواقــع ،اختــارت البــاد لفــرة طويلــة متويــل التنميــة مــن خــال املــوارد املاليــة الخارجيــة،
وهــي التحويــات واالســتثامرات األجنبيــة .وقــد أدى هــذا النهــج إىل تقليــص فجــوة التمويــل ولكنــه كان ذو تأثــر إمنــايئ محــدود.
عــى ســبيل املثــال ،فــإن التحويــات تدعــم الكثــر مــن اإلنفــاق االســتهاليك لــأرس اللبنانيــة ،ال ســيام يف الصحــة والتعليــم ،ولكــن مــع
تأثــر تضخمــي ،وهــي ترتبــط بهجــرة العقــول ومحدوديــة خلــق فــرص العمــل للعــال املهــرة .ومل يســاهم االســتثامر األجنبــي الخــاص
يف التنميــة االقتصاديــة ،حيــث تــم توجيهــه بشــكل عــام إىل العقــارات أكــر مــن القطاعــات اإلنتاجيــة ،وبالتــايل مــع الحــد األدىن مــن
املكاســب اإلنتاجيــة وخلــق فــرص العمــل.
وباملثــل ،يظــل متويــل الديــون قضيــة رئيســية ،حيــث تذهــب أكــر مــن نصــف إيــرادات الخزينــة لخدمــة الديــن العــام ،وتبقــى النفقــات
االجتامعيــة دون املســتوى املطلــوب وال تنفــق عــى االبــواب االكــر اهميــة وأثــرا .عــاوة عــى ذلــك ،ففــي حــن أن املســاعدات التــي
تــم التعهــد بهــا ال تــزال منخفضــة عــن املطلــوب أو أنهــا ال تظهــر بالــرورة ،فــإن عــدم وجــود رؤيــة للتنميــة ومحدوديــة امللكيــة
وضعــف املســاءلة تضــع مزيــد مــن القيــود عــى ضــان فعاليــة املعونــة .ومــع ذلــك ،فــإن تقريــر املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة ال
يعالــج هــذه التحديــات الهيكليــة وال يقــدم اســراتيجية وسياســات مــع جــدول أعــال للتغيــر.
تعتــر وســائل التنفيــذ أمــرا ً أساســياً يف تحقيــق التنميــة املســتدامة ،وهنــاك أولويــة ملراجعــة السياســات يف لبنــان باتجــاه ربــط
االقــراض بأهــداف التنميــة املحــددة يف أجنــدة التنميــة اململوكــة وطنيــا يف املقــام األول وإنشــاء آليــات لفعاليــة املعونــة والرتكيز
كذلــك عــى اســتخدام الرضائــب كمصــدر مهــم للتمويــل املســتدام ،وضــان دوره يف إعــادة التوزيــع وتشــجيع األنشــطة االقتصاديــة
املنتجــة.
يف هــذا الســياق ،مل تتنــاول الحكومــة اللبنانيــة أيــة مــؤرشات قيــاس «نوعيــة» ،توضــح لنــا مــن خاللهــا مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات
تنفيذيــة (سياســاتية) ،وترشيعيــة ،وقانونيــة ،خصوصــا يف مــدى تأثــر املجتمــع املــدين يف صياغــة التقريــر ومشــاركته يف تنفيــذ
األهــداف وإزالــة العقبــات القانونيــة التــي تحــد مــن مشــاركته الفعالــة يف مراقبــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة .كــا مل يتــم
تقديــم مــؤرشات قيــاس حــول اإلجــراءات والخطــوات التــي تــم اتخاذهــا يف تخطــي العقبــات والتحديــات ،خاصــة فيــا يتعلــق بقضيــة
إدارة األرايض واألمــاك العامــة وخلــق فــرص العمــل الئــق.
 .١زينــة عبــا .2017 .التحديــات التــي تواجــه فعاليــة متويــل التنميــة :مــا دور منظــات املجتمــع املــدين يف البلــدان العربيــة؟ .شــبكة املنظــات
العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة1lxfyADx.dpbs.sthash#606=http://www.annd.org/arabic/itemId.php?itemId ،

بالنســبة ملشــاركة ممثلــن
عــن املجتمــع املــدين يف
إعــداد التقريــر
بــادرت هيئــات مــن املجتمــع املــدين منــذ أكــر مــن ســنة يف إعــداد التقاريــر وتنظيــم االجتامعــات حــول التقريــر الطوعــي ،شــارك
فيهــا عــدد كبــر مــن األخصائيــن والخــراء وممثلــن عــن بعــض االدارات العامــة املعنيــة ،وقــد متــت دعــوة اللجنــة الوطنيــة للمشــاركة.
إال أن املســار الحكومــي مل يأخــذ هــذه املبــادرات يف عــن االعتبــار عــى النحــو املطلــوب .وقــد ورد يف املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة
مــن ممثلــن ﻣﻦ اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ اﻤﻟﺪﻲﻧ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص بهــدف ﺿﺎﻤن اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ
الحاليــة أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ألهــداف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ تتض ّ
ﺧﻼل املســارات اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ .ومــع ذلــك ،فقــد غابــت املعايــر املحــددة الختيــار الــركاء املمثلــن يف اللجنــة الوطنيــة .فينبغــي وضــع
معايــر اختيــار مفتوحــة ونزيهــة وشــفافة لضــان قيــام اللجنــة الوطنيــة بــدور رقــايب واستشــاري مســتقل وفعــال.
ومــن ناحيــة أخــرى ،يف حــن ميكــن اعتبــار العديــد مــن املشــاورات التــي نظمتهــا اللجنــة ،والتــي تــم الرتويــج لهــا يف تقريــر املراجعــة
الوطنيــة الطوعيــة ،كمناســبة لزيــادة الوعــي عــى املســتوى الوطنــي ،نظــرا ً للقيــود الهيكليــة عــى املشــاركة الدميقراطيــة يف
لبنــان ،كان مــن األحــرى اســتخدامها لتوجيــه مخــاوف أصحــاب املصلحــة املتنوعــة إىل مســتوى صنــع السياســات بشــكل مبــارش .فــإن
املشــاورات التــي جــرت عــى مســتوى تحديــد التحديــات ومــن ثــم عــى مســتوى التنفيــذ قللــت مــن شــأن املجتمــع املــدين يف
ـر التوصيــات املقرتحــة بعنايــة وأن تعتربهــا مكونــات رئيســية
توفــر أجنــدة بديلــة وتحويليــة .وهكــذا ،ينبغــي للجنــة الوطنيــة أن تفـ ّ
لخريطــة طريــق يف التخطيــط والتصميــم والتنفيــذ .وينبغــي تعزيــز بيئــة متكينيــة وآمنــة للمجتمــع املــدين وضــان اســتقالليته
وتعزيــز املشــاركة املدنيــة ،باتخــاذ تدابــر ترشيعيــة فعالــة يف مــا يتعلــق بالحــق يف الوصــول إىل املعلومــات وحريــة التعبــر .إضافة
إىل ذلــك ،ينبغــي أن تكــون املســاءلة املتبادلــة بــن جميــع الجهــات الفاعلــة ،مبــا يف ذلــك القطــاع الخــاص ،مبثابــة أولويــة قصــوى،
بالنظــر إىل أن الفســاد وانعــدام الشــفافية ال يــزاالن ميثــان تحدي ـاً رئيســياً.

يف ضــوء هــذه املالحظــات عــى األقســام الرئيســية لتقريــر املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة ،تســتغل مجموعــة مــن منظــات
املجتمــع املــدين يف لبنــان هــذه املناســبة لدعــوة الحكومــة اللبنانيــة العتبــار مســار املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة كخطــوة
أوىل باتجــاه عمليــة حــوار وطنــي شــامل وتشــاريك وشــفاف حــول تحديــات التنميــة املســتدامة .ويجــب أن تنعكــس اإلرادة
السياســية لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف البيــان الــوزاري وتعيــن اجتــاع/ات للمتابعــة وإقــرار تدابــر عــى املســتوى
الوطنــي لضــان التخطيــط املتكامــل ألركان التنميــة املســتدامة الخمــس وتوطــن جــدول أعــال  2030يف خطــة تنميــة وطنيــة
مــن دون مامطلــة.
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