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  تـمهيـد
  

الكتاب الرقم ثالثة في سلسلة التقارير التي صدرت عـن حكومـة    -يحتل هذا التقرير

  ).حكومة اإلصالح والنهوض(الرئيس فؤاد السنيورة األولى 

  

صدر بعد سنة من عمر الحكومة وهـو يفصـل الوقـائع والخطـوات      التقرير األول

سنة على حكومـة اإلصـالح   " وكان بعنوان ٢٠٠٦ومطلع تموز  ٢٠٠٥الحكومية بين تموز 
وقد تضمنت صفحات التقرير إشـارات  ) مئة صفحة( "أبرز اإلنجازات والتطورات: والنهوض

  .إلى سياسات بدأت الحكومة العمَل في تطويرها على مختلف المستويات

  

وتمـوز   ٢٠٠٦عرض لألحداث والوقائع وإن بشكل أشمل بين تمـوز   التقرير الثاني

 ".سنة الصمود والمبـادرة  -السنة الثانية على حكومة االستقالل الثاني"، وكان بعنوان ٢٠٠٧

، ظهر جلياً )صفحة ٥٠٠(بالعودة إلى هذا التقرير الذي قارب حجمه عدد صفحات كتاب كبير 

فبعـد الخطـوات   . أن األحداث التي واجهتها الحكومة وتعاطت معها لم تكن مسـألةً عـابرة  

األول، جاء التقرير الثاني ليواجه وليعـرض وليفسـر ويحلـل    التأسيسية التي تلمسها التقرير 

  :التعاطي الحكومي مع أحداث جسام أبرزها بطبيعة الحال ثالثة هي

  

  

  

وما رافقه من مواقف وسياسات ونتائج وما  ٢٠٠٦العدوان اإلسرائيلي في تموز  -١

ـ     ى طرحه من تحديات، وما أسفر عنه من تفاعالت وتـداعيات وخطـوات وإجـراءات عل

لناحية الموقف السياسي، أو لناحية وضع خطط اإلغاثة وإعـادة   والخارجي المستويين الداخلي

اإلعمار والبدء بتنفيذها، ناهيك عن الجهد الخارجي الدبلوماسي المبذول لناحية تثبيـت موقـع   

  .وموقف لبنان الوطن والدولة، في اإلدارة الداخلية، وفي العالقات بالعرب والعالم

  

ألزمة الداخلية التي نتجت عن الموقف من المحكمة الدولية والـذي أدى  عرض ا -٢

إلى استقالة عدد من الوزراء من الحكومة واالعتصام في وسط بيروت وترافق مـع تعطيـل   

  .تلك المؤسسات عمل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب، والحؤول دون انتظام



 

  

رد التي افتعلتهـا عصـابة شـاكر العبسـي     عرض ومناقشة محنة مخيم نهر البا -٣

اإلرهابية وكيفية تعامل الحكومة مع هذه المسألة والمعركة البطولية التـي خاضـها الجـيش    

اللبناني على مدى خمسة عشر أسبوعاً وحقق فيها نصراً كبيراً أجهض محاولة إقامـة إمـارة   

 ة اللبنانية الفلسـطينية التـي  إرهابية في الشمال لتقويض دعائم الدولة اللبنانية وضرب العالق

 حقوقلمع االحترام الكامل ل تعمل الحكومة على إعادتها إلى طريق الصواب واالنتظامو عملت

  .لفلسطينيين المقيمين في لبنانل اإلنسانية واالجتماعية

  

الذي نحن في صدده اآلن، فهو يعـرض مـن جهـة للخطـوات      أما التقرير الثالث

، لكنه في الوقت ذاته يعـرض بشـكل   ٢٠٠٨وتموز  ٢٠٠٧موز واإلجراءات الحكومية بين ت

مكثف وملخّص كل الخطوات التي قامت بها الحكومة على مدى ثالث سنوات مـن عمرهـا   

على مختلف المستويات وفي كل القطاعات وعبر مختلف الوزارات، إضـافة لعـرض أهـم    

ادهـا سياسـياً واقتصـادياً    لة في أرقامها وأبعالسياسات الداخلية والقرارات التي اتخذت مفص

  . ودبلوماسياً

  

وبمعنى أخر أكثر تحديداً، فإن هذا التقرير يعيد التركيز في بعض فقراته على ما ورد 

  .في الكتابين السابقين، لكنه يقرأ األحداث وتاريخها انطالقاً من محطتها األخيرة

  

أن تقـوم أو أن  لم تسـتطع  ) ثالث سنوات(صحيح أن هذه الحكومة قياساً إلى عمرها 

تنفذ كل ما كانت تريد القيام به من خطوات وإجراءات وإصالحات، أو ما كـان المواطنـون   

رافقت عمر هذه الحكومـة، وكـان    اًجساماً أحداث لكن الصحيح أيضاً أن. يرغبون في تحققه

آخرها الفراغ في رئاسة الجمهورية مع تحولها مجتمعةً إلى سلطة تمـارس مؤقتـاً، وبحكـم    

مـن   ٦٢تور ولمنع الفراغ، صالحيات رئيس الجمهورية وكالةً عمـالً بأحكـام المـادة    الدس

ومن خالل استعراض مكثف لكل ما قامت به منذ تشكيلها وحتى انتهـاء مهامهـا،   . الدستور

في مهمة أساسية وهي مهمة حماية الجمهورية اللبنانية والحفاظ علـى كيـان   الحكومة  نجحت

المؤسسات الدستورية إلى العمـل بشـكل    تمهيداً وتهيئة لعودةها ، كما نجحت في مسعاالدولة

  .الجمهوريةوالحفاظ على  طبيعي



 

  

  المقـدمــة
  

غادر الرئيس أميـل لحـود    ٢٠٠٧منتصف ليل الثالث والعشرين من تشرين الثاني 

القصر الجمهوري في بعبدا وسط مراسم وداع شبه عادية لم يشارك فيها سوى عناصر لـواء  

جمهوري وعدد من الموظفين في القصر الجمهوري وعدد من اإلعالميـين الـذين   الحرس ال

احتشدوا بعدساتهم لكي ينقلوا إلى العالم صورة فراغ سدة الرئاسة األولى في لبنان للمرة الثانية 

حيث انتهت والية الرئيس وغادر مقـر   ١٩٤٣منذ قيام الجمهورية اللبنانية المستقلة في العام 

  .ن أن يسلم المسؤولية إلى خلفهالرئاسة من دو

  

كان الرئيس الراحل الياس الهراوي يفاخر مع نهاية عهده بأنـه، تسـلم الجمهوريـة    

وقد عبر عن ذلك في الكتاب الذي أصدره عـن  . اللبنانية دويالت، وسلمها لخلفه دولةً موحدة

لرئيس لحود، فقـد  ا أما. "ةمن الدويالت إلى الدول: عودة الجمهورية": سنوات رئاسته بعنوان

أمضى تسع سنوات في رئاسة الجمهورية، كانت من أصعب وأخطر السنوات فـي التـاريخ   

فهو قد تسلم الجمهورية دولةً موحدةً وترك على رأسها كرسياً فارغاً تعصف . اللبناني الحديث

ن فمجلس نوابها معطل، وحكومتها باتت موضع خالف وتنازع، وأعداد المهاجري. فيها الرياح

نتيجـة   ،تزايـد يمن الشباب والمحبطين من رجال األعمال واليائسين من أبناء الشعب اللبناني 

  .انعدام االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي واالجتماعي

  

العـداء ألسـبابٍ سياسـية     حكومة االستقالل الثاني الرئيس لحودمنذ البداية، ناصب 

تحت شعار أنها حكومةٌ غيـر شـرعية وغيـر    معروفة، وخاض في مواجهتها حرباً طاحنة 

دستورية، على الرغم من أنها لم تفقد بفعل استقالة وزراء حركة أمل وحزب اهللا ما يتجـاوز  

  .ثلث األعضاء فيها، وهذا ما أبقاها حكومة شرعية ودستورية حسب أحكام الدستور

  

أولـى   فراغ سدة الرئاسة األولى من دون انتخاب رئـيس جديـد للجمهوريـة،   شكّل 

العثرات، التي كان على حكومة االستقالل الثاني أن تتفادى الوقوع فيها، فـي مقابـل حالـة    

كـان مـن   . الفراغ الرئاسي وإقفال مجلس النواب ومنع حصول انتخابات رئاسـية طبيعيـة  

الضروري أن تعمل الحكومة على وضع خطة حكيمة وواعية وحازمة في آن، تحبط المخطط 

من جهة، وتحافظ على أسـس ومبـادئ   كومة أو شّل عملها على األقل، بإسقاط الح الموضوع



 

والتمكن بالتالي من  ،الجمهورية من جهة ثانية، وتحميها، إلى حين إيصال البالد إلى بر األمان

وهذا ما حدث بعد طول عناء بعدما تكبـدت الـبالد أكالفـاً    . انتخاب رئيس جديد للجمهورية

فالحكومـة التـي   . د وطني وسياسي واقتصادي واجتماعيباهظة ومرهقة على أكثر من صعي

نجحت في الحفاظ على الجمهورية وحمايتها إلى حين انتخاب الرئيس ميشال سليمان، كانت قد 

تمـوز   ٢٨ثالث سنوات حفلت باألزمات والصعوبات منذ والدتها في قرابة تولت هذه المهمة 

حـرب اسـتمرار العمليـات    : هيومدمرة ضارية كبيرة حيث واجهت ثالث حروب  ٢٠٠٥

اإلرهابية المتمثلة بالتفجيرات والعبوات الناسفة واالغتياالت، وحرب إسرائيل العدوانيـة فـي   

  .فتح اإلسالم في مخيم نهر البارد منظمة ، وآخرها حرب إرهاب٢٠٠٦تموز 

  

هذه الحروب األساسية الثالث، كانت كل واحدة منها كفيلة بإطاحة وتقـويض أقـوى   

لكن حكومة االستقالل الثاني، خاضت هذه الحروب . التي يمكن أن تمر على لبنان الحكومات

والصبر على الشدائد، وتمكنت من  والحزم والحكمة بتصميم وصالبة وحزم وتسلحت بالحنكة

رد الهجمـات  وعملت علـى  ، والتحديات الصمود والسير في طريق مليء باأللغام والعثَرات

والعـودة   خطوات متقدمة بغية إخراج البالد والعباد من المآزق المتتالية ومن ثَم البدء بتسجيل

  .إلى الحياة الطبيعية بما يعزز االستقرار ويدفع بالبالد نحو مسارات التنمية والنمو االقتصادي

  

  :حرب التفجيرات واالغتياالت

وشديدة  ومتتالية مستمرة حرب تفجيرات واغتياالت متنقلة في تاريخها لم تشهد البالد

الوطأة تماثل ما تعرضت لها مختلف المناطق اللبنانية من إرهاب إجرامي زرع الفتنة الجوالة 

  .في غير منطقة، وطال رموزاً لبنانية كبيرة

  

بدأت الحرب على الدولة اللبنانية في هذه الفترة بمحاولة اغتيال الـوزير مـروان   لقد 

وكـرت سلسـلة االسـتهدافات منـذ     . قـه حمادة، ثم اغتيال الرئيس رفيق الحريـري ورفا 

وتتابعت حتى قبل أن يعلَن عن تشكيل الحكومة بمحاولة اغتيال الوزير اليـاس   ١٢/٧/٢٠٠٥

ومن ثم شهدت مناطق الجديدة والكسليك والبوشـرية  . المر الذي نجا بأعجوبة من موت محتّم

حاوي بعبوة ناسفة، لتعـود   وتال ذلك اغتيال المناضل جورج. وبرمانا وجونية تفجيرات آثمة

والزلقـا والجعيتـاوي،   ) األشـرفية (موجة التفجيرات فتزرع الرعب مجدداً في مناطق مونو 

وتفاقم الوضع . وصوالً إلى تفجير سيارة اإلعالمية مي شدياق التي نجت من محاولة استهدافها

ل المجـذوب  بعد استشهاد الصحافي والنائب جبران تويني، واغتيال األخوين محمود ونضـا 

وكتبت النجاة للمقدم في فـرع المعلومـات وسـام    . المسؤولين في الجهاد اإلسالمي في صيدا



 

لكن قوى األمن الداخلي لم تكن بمنأى عـن موجـة   . شحادة، فنجا بأعجوبة من حادث تفجير

وتالها حادث اغتيال النائـب  . االستهدافات المباشرة، فتعرضت مراكزها لحوادث إلقاء قنابل

  .ير بيار الجميل في وضح النهاروالوز

  

جريمة تفجير باصات في عين علق، وما لبثت موجة التفجيـرات   ٢٠٠٧وشهد العام 

وانتقلت من ثم إلى فردان وبعدها إلـى عاليـه   ) األشرفية(أن حطّت رحالها في قلب بيروت 

وفي . البوشرية وضهر الوحش وفرن الشباك وذوق مصبح وسد) مار مخايل(وفردان والشياح 

منتصف ذلك العام، فُجع لبنان باستشهاد النائب وليد عيدو ونجله ومرافقين ومـواطنين علـى   

الكورنيش البحري عينه الذي شهد لسنتين خلت االستشهاد المدوي للرئيس رفيـق الحريـري   

  .وصحبه ومواطنين أبرياء

  

التـي   الدوليـة  ولم تفرق يد اإلجرام اآلثمة بين المواطنين المقيمين وقوات الطوارئ

، فطالت ستة جنود من الكتيبة اإلسبانية قضوا وهم بصدد تنفيذ للبنانيينانتدبت لتوفير الحماية 

ب مقتـل وجـرح   واستهدف النائب أنطوان غانم بانفجار أودى بحياتـه وسـب  . ١٧٠١القرار 

لقيـادة  غير أن استهداف الرموز اإلعالمية والسياسية لم يحل دون المساس با. مواطنين أبرياء

 سـيارته العسكرية، فاغتيل مدير العمليات في الجيش اللبناني اللواء فرنسوا الحاج عبر تفجير 

وما لبثت االعتداءات ضد قوات الطوارئ أن تتابعت في استهداف كتيبة من القـوة  . في بعبدا

الرائد  وتال ذلك اغتيال. كما استهدف موكب للسفارة األميركية في منطقة الكرنتينا. االيرلندية

  .وسام عيد، رئيس الفرع الفني في شعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي

  

الموجات اإلرهابية المتتالية نالـت مـن رمـوز     تلكومن نافلة القول التأكيد على أن 

لبنانية كبيرة، وأشاعت أجواء القلق والكآبة في نفوس المواطنين اآلمنـين، وخلّفـت ضـحايا    

نفسية، وجروحات االعتداء الذي طال الممتلكات وسبب خسائر اقتصادية ودماراً وخراباً جراء 

وأضاع على الـبالد   ١وخلّف شهداء وجرحى ومعوقين، وأدخل البالد في آتون الفتنة من جديد

  .وعلى اللبنانيين فرصاً هائلة من النمو والتنمية المناطقية

  

كل ما هـو متـوفر مـن    هذه األحداث الجسام كانت تتم مواجهتها من قبل الحكومة ب

إمكانيات، وذلك بالرغم من الضعف الملحوظ والمتـراكم لألجهـزة األمنيـة واإلسـتخبارية     

                                                 
 ١الملحق رقم  -وقائع سلسلة التفجيرات واالغتياالت في باب المالحقأنظر  -١



 

اللبنانية، التي لم تكن قد أعادت تكوين قدراتها بعد تنظيماً وتجهيزاً وتـدريباً، إثـر انسـحاب    

لية تلـك  الجيش السوري الذي كان يمالء الفراغ األمني ويسيطر على األوضاع ويتولى مسؤو

  .المهام

  

  

كانت الظروف األمنية التي رافقت عمل الحكومة إذن على مدى سنواتها الثالث بالغة 

أجهزة أمنية ضعيفة القدرة عتاداً وعدةً وخبرةً، وسط انكشاف تامٍ أمام أجهزة إجرامية : القسوة

حتمـاء،  تعرف األرض وتمتلك المعطيات الالزمة، وتتمتع بحرية الحركة والقـدرة علـى اال  

بسبب وجود بؤر أمنية مقفلة خارج السيطرة لم يكن بمقدور األجهزة األمنية الوصـول إليهـا   

إال أن األهم من ذلك كله هو أن هذه المواجهة كانت تتم في ظل فقـدان  . حتى إن أرادت ذلك

فالضـغوط  . التغطية السياسية الجامعة في بعض األحيان، وغير المنسقة في أحيـان أخـرى  

ة واإلعالمية على الحكومة واألجهزة األمنية كانت كبيرة، وهذا مـا شـكل ضـغطاً    السياسي

مضاعفاً على الرأي العام الذي كان يعاني من تبعات األعمال اإلجرامية األمنية ومن نتائجهـا  

على الصعد المادية واالقتصادية والوطنية والسياسية واإلعالمية، وكذلك من المواقف السـلبية  

  .خذها القوى السياسية المناهضة لقوى األكثرية النيابيةالتي كانت تت

  

أن مواجهة الكوارث والمصاعب تقتضي من الرأي العـام  ، وقد علّمتنا تجارب األمم

مـع الدولـة ومؤسسـاتها الشـرعية     والحرص على التضامن  التمسك بحبل الوحدة الوطنية

التي كـان يفتـرض بهـا أن تـؤمن      أما في الحالة اللبنانية، فإن التغطية السياسية. وأجهزتها

إضافةً إلـى ذلـك، كـان علـى     . التماسك الداخلي لم تكن متوافرة، وهو ما زاد األمر تعقيداً

الحكومة أن تعمل على تأمين الدعم الالزم للقوى األمنية بالعتاد والتدريب، وذلك على الـرغم  

ا أن تجهـد مـن أجـل    وفي الوقت ذاته، كان عليه. من ضعف اإلمكانيات المادية الضرورية

وكان ذلك يتم بالتوازي مع مواجهـة الضـغوط   . تحصين تلك القوى األمنية بالثقة والمؤازرة

السياسية واإلعالمية التي كانت تستغل استمرار عمليات االغتيال والتفجير لممارسة المزيد من 

مل مـن ثـم   الضغوط المعنوية والمادية على األوضاع العامة وعلى معنويات المواطنين، وتع

وفاقم من هذه التأثيرات السلبية هاجس التفجيرات والخوف . على إضعاف الثقة بأجهزة الدولة

من االغتياالت، التي سيطرت على كل القوى السياسية، وخاصةً على قـوى األكثريـة التـي    

 كانت تدرك أنها مستهدفةٌ في عمليات االغتيال بشكل مكشوف، وكل ذلـك مـن دون القـدرة   

على استخدام أي قوة ردع لهذه العمليات اإلرهابية، لمواجهة تلك القوى الخفيـة   عمليوبشكل 



 

التي كانت تعمل على تقويض االستقرار وزرع الفتنة والتشكيك بصدقية الحكومة، وإمكانيـات  

  .استمرار الدولة

  

فتـوالي التفجيـرات   . كانت أهداف العمليات اإلجرامية اإلرهابية واضحةً ومتعـددة 

لها من منطقة إلى أخرى كان يهدف إلى التأكيد على أن االستقرار مستحيل فـي لبنـان   وانتقا

توصالً إلى توليد قناعة لدى اللبنانيين بأن قوى األغلبية النيابية التي تمسك بمقـدرات الحكـم   

عاجزة عن تأمين أسباب االستقرار واألمن، وأنها تفتقر بالتالي إلى الكفاية المطلوبة بسبب عدم 

لكشف عـن  في ا تنجح على أمن المواطنين أوتستطيع الحفاظ تها على إدارة أجهزة أمنية قدر

بالسـعي   ،وتمثل الهدف اآلخر لموجة التفجيرات واالغتياالت، على ما يبدو. مرتكبي الجرائم

تصفيتهم جسدياً أو شل حركتهم وبث الرعب بـين  من خالل إلنقاص األكثرية العددية للنواب 

نجحت في تحقيق جزء من هذه األهداف  اإلرهابية هذه التهديدات والعمليات ومع أن. صفوفهم

حيث بات تنقل وتواصل قادة األكثرية بين بعضهم بعضاً من أكبر الهواجس التي تضغط على 

لكن األكثرية وأعضاء الحكومة، وبالرغم من تلك التهديدات، ظلوا علـى تماسـكهم   . قياداتها

  .اإلجرامية وصالبتهم إزاء تلك العمليات

  

  كيف كان رد فعل الحكومة وكيف تصرفت إزاء هذه العمليات اإلجرامية الكبرى؟

  

رغم أن الظروف التي مرت بها البالد كانت غير مسبوقة في أي تجربة أو زمان من 

عمر الجمهورية اللبنانية، فإن الحكومة وخالل تلك التجربة المريرة، أظهرت شجاعة نـادرة  

فردت على الموجة اإلجرامية بإظهار المزيد من التماسك واإلصرار . نظيره وأبدت تماسكاً قّل

ومن تلك العالئم أنه ما أن اغتيل النائب والوزير بيار الجميـل حتـى انقلبـت    . على الصمود

اإلجراءات االحترازية التي كانت متخذة من قبل الحكومة إلى إجراءات طوارئ تمثلت بتحول 

وقـرر عـدد مـن    . سة مجلس الوزراء، إلى بيت الحكومة مجتمعـةً السراي الكبير، مقر رئا

الوزراء االنتقال للسكن واإلقامة والعمل مؤقتاً في السراي الكبير بقرار ذاتي، فتحولت السراي 

ولعب المقيمون فيها دوراً مهماً في الحفاظ على مقومات . إلى مركز رمزي للحكومة مجتمعةً

وكانت اإلقامة في السراي الكبير اختياريـة  . ى رمز الدولةالجمهورية وثوابت االستقالل وعل

وقد التزم الرئيس فؤاد السنيورة، الذي رافقته . بفعل ضغط وتهديد عمليات اإلجرام واالغتيال

  .عائلته وعدد من الوزراء، العيش ضمن حرم السراي الكبير

  

  



 

ـ  بصـورة كانت تجتمع  وقد استمرت الحكومة بعملها بشكل شبه طبيعي حيث  ةمنتظم

ي ذلك مصالح المواطنين رغم كل الظروف الصعبة بما ف وتسييرالقرارات وتعمل على اتخاذ 

والنائب  ثر استشهاد الوزير والنائب بيار الجميلإوبيروت  إجراء االنتخابات الفرعية في المتن

 وهي االنتخابات التي أتت إلى المجلس النيابي بالنائب كميل خـوري مـن التيـار    عيدو وليد

رغـم أن  تجدر اإلشارة إلى أنه و. من تيار المستقبل والنائب محمد امين عيتاني الوطني الحر

ـ  ومن وجهة نظرها  األطراف المعارضة كانت تعتبر تورية الحكومة غير شرعية وغيـر دس

بالنتائج التـي  وإدارتها واإلشراف عليها وإلى االنتخابات الفرعية الحكومة دعوة لكنها قبلت ب

  .أسفرت عنها

  

من جانب آخر، كانت الحكومة تدرك أن إعادة بناء األجهزة األمنية أمر يحتاج لجهـد  

الثقـة   وتعزيـز  الظروف األمنية، ومن جهة أخرى لبعث ةمتواصل وسريع من جهة، لمواجه

بهذه األجهزة وتزويدها بالمقومات الالزمة، أي بالعدة والعتاد والتدريب، مع السعي لتشجيعها 

وهذا مـا تحقـق بسـرعة قياسـية     . إلى إعادة هيكلة بنيانها وتعزيز قواها وتحفيزها توصالً

وبإجراءات استثنائية بدأت بوادرها تظهر مع التعرض األمني لمنزل المقدم وسام عيـد أوالً،  

وهـذا  . ومن ثم عبر محاولة اغتيال المقدم سمير شحادة، وصوالً إلى اغتيال المقدم وسام عيد

ان يدل على أن هذه األجهزة بدأت تحقق خطوات متقدمة فـي تتبـع   إن دل على شيء، فإنه ك

وظهر ذلك جلياً في الكشف السريع عن الجهة المنفـذة لجريمـة   . صانعي األجرام ومرتكبيه

تفجير عين علق وبعض الجرائم األخرى، إضافة إلى الكشف عن العصابة التي تحركت مـن  

ا أدى إلى كشف مخططاتهم ومداهمتهم لعدد من خاللها منظمة فتح اإلسالم في الشمال، وهو م

أعضائها، إثر تعرض احد المصارف للسرقة من قبلهم قبل محاولة االستيالء على مخيم نهـر  

لـذلك   .هذا التقدم كان إشارة واضحة إلى أن ساعد األجهزة األمنية اللبنانية كان يشتد. البارد

الجسدي أو بالمالحقة األمنيـة والسياسـية   انطلقت عمليات استهداف قادتها بمحاولة االغتيال 

  .واإلعالمية لها ولقياداتها

  

ولم يقتصر عمل الحكومة على جوانـب التصـدي والمعالجـة للجوانـب السياسـية      

الهيئـة  واالقتصادية واألمنية الالزمة بل وقفت إلى جانب المتضررين من األحداث وأولـت  

متضررين في كل مواقع التفجير واإلرهاب والتي السكان التقديم المساعدات إلى العليا لإلغاثة 

  ٢.طالت أغلب المناطق اللبنانية

                                                 
 .في باب المالحق ٢٠٠٨إلى نهاية آب  ٢٠٠٥انظر الملخص عن تقرير أعمال الهيئة من مطلع العام  -  ٢



 

  

  :الحكومة في مواجهة الحرب الثانية

  العدوان السابع

بينما كان اللبنانيون يعدون العدة الستقبال موسم صيف واعـد، رجـوا مـن خاللـه     

اغتيـال الـرئيس رفيـق     التعويض ولو جزئياً عن النكسة االقتصادية التي أصابت البالد إثْر

الحريري، فوجئ اللبنانيون بعدوان إسرائيلي غادر ومدمر بذريعة أسر جنديين إسرائيليين من 

قبل حزب اهللا، شنّته دولة العدو مستفيدةً من اإلدانة الدولية لهذه العملية التي جرت عبر الخط 

  .األزرق

  

عـن تقطيـع أوصـاله    إلى الوراء، وأسـفر   عاد القصف الوحشي لبنان سنواتلقد أ

وشرايين التواصل بين مناطقه وتدمير قسم كبير من بناه التحتية ومؤسساته العامة والخاصـة  

على حد سواء، فضالً عن تدمير وإلحاق أضرار كبيرة باألبنية السـكنية والتجهيـزات فـاق    

بالمؤسسات االقتصـادية الزراعيـة والتجاريـة والصـناعية،     وألف وحدة سكنية،  ١٢٥الـ

ـ  سياسي انقسام أحداث إلى إضافة االقتصاد الوطني بشكٍل عاموب  فـدح أنتائجـه   تداخلي كان

  .من الخسائر الماديةبكثير 

  

لم تقف الحكومة اللبنانية مكتوفة األيدي بالرغم من هول المأساة التي لحقت بالشـعب  

التحتية حقْـَل   اللبناني، بعدما تحول لبنان وأبناؤه ومؤسساته ومدارسه ومساكن مواطنيه وبنيته

بإرادة وعزيمة وتصميم  بل واجهت ذلك رماية مكْشُوفاً أمام االعتداءات المكثفة لطيران العدو

  .ملة من المبادرات وعلى أكثر من صعيدجببتحرك نشط وال يلين و

  

أن الحكومة لم تكن تعلم وال تتبنى وبالتالي ال تتحمل مسـؤولية  ": كان رد الفعل األول
طالقاً من هذه األرضية، مهد مجلس الوزراء في جلسته األولى إثر بدء العدوان وان. "ما جرى

ومن ثم انطلق مجلس الوزراء في محاولة لفتح ثَغرة في الموقف . الحتواء صدمة هذا االجتياح

الحكومة عليها منص وقد انعكس ذلك . ةَ المعالجة في مخاطبة المجتمع الدوليالدولي لكي تبني

التي تلت العدوان في اليوم الثالث والتي وجهها رئيس مجلس الوزراء إلى اللبنانيين في الكلمة 

وفي الوقت . والعالم واعتبر فيها أن لبنان أصبح بلداً منكوباً بسبب االجتياح اإلسرائيلي المدمر

المطالبة بوقـف فـوري   : ذاته، أوجز رئيس مجلس الوزراء في تلك الكلمة أسس الحل وهي

اليونيفيل، والعودة إلى تطبيق اتفاقيـة   -ار، وتوسيع مهمات قوات الطوارئ الدوليةإلطالق الن



 

الهدنة بعد تعديلها، والسيما فيما يتعلق بعديد القوة العسكرية اللبنانية وتجهيزاتها حسـب مـا   

  .كانت تنص عليه تلك االتفاقية

  

  :١٧٠١مؤتمر روما لدعم لبنان، والنقاط السبع، والقرار الدولي 

المبادئ شكلت النقاطَ الرئيسية لما سمي في وقت الحق بالنقاط السبع التي أعلنها  هذه

رئيس الحكومـة   صديق لبنان الرئيس فؤاد السنيورة في خطابه في مؤتمر روما الذي دعا إليه

، أي بعـد أقـّل مـن    تموزاإليطالية األسبق رومانو برودي، في الخامس والعشرين من شهر 

وقد مهد ذلك الطريقَ فيما بعد أيضاً لتعـديل صـياغة مشـروع    . العدوان أسبوعين على بدء

، الذي كان يهدف بصيغته األولى إلى استخدام الفصل السابع واسـتقدام  ١٧٠١القرار الدولي 

وقد كان لرفض رئـيس  . قوة دولية إلى الجنوب يكون من جملة مهامها نزع سالح حزب اهللا

أييد مجلس الوزراء له، وكذلك تأييد رئيس مجلس النواب نبيه مجلس الوزراء لهذه الصيغة وت

بري، وإجماع مجلس الوزراء على خوض معركة دبلوماسية شرسة في األمم المتحدة إلعـادة  

يضـاف  . التوازن بنسبة معقولة إلى القرار الدولي المنشود أبلغَ األثر في تحصين موقف لبنان

اولة المداوالت االقتراح األكثر إقناعاً وجدية في إلى ذلك أن الحكومة كانت قد وضعت على ط

كل هذه العملية، أي اقتراح استعداد الحكومة اللبنانية إلرسال الجيش لالنتشار فـي الجنـوب   

ألف جندي ليتمركز على طول الحدود الدولية بعد أن حيل بينه وبين ذلك  ١٥وبعديد يناهز الـ

ومة التزامها بإرسال الجيش إلى الجنوب، ونفّذت وبناء عليه، أعلنت الحك. سنة ٣٠ألكثر من 

  .هذا االلتزام الحقاً

  

شهرٍ من القصف اإلسرائيلي المدمر والهـادف   أكثر من في موازاة ذلك، وعلى مدى

إلى تحويل جنوب البالد إلى أرضٍ محروقة، كان على الحكومة أن تواجه أكبر عملية نـزوح  

العسكرية اإلسرائيلية بقسم كبير من سكان الجنـوب   شهدها لبنان في تاريخه حيث دفعت اآللة

المنكوب إلى الداخل اللبناني، وخاصةً باتجاه العاصمة وبقية المناطق، هرباً من اآللة العسكرية 

وبناء على ذلك، كان علـى  . الجهنمية التي أطلقتها إسرائيل من عقالها للفتك باللبنانيين اآلمنين

من تهجير السكان خارج قراهم وعدم التسليم بمنطق تهجيـرهم  الحكومة أن تعمل جاهدةً للحد 

وتشتتهم الديموغرافي حفاظاً منها على الوحدة الوطنية والسلم األهلي، وعدم الخضوع للمنطق 

وكانت تعليمات الحكومة للقوى األمنية المشتركة ولقوات الطوارئ قائمـةً  . اإلسرائيلي المدمر

جهها أو الحوادث التي تفتعلها القوات اإلسرائيلية للضـغط  على رفض اإلنذارات التي كانت تو

ودفعهـم إلخـالء    وبث الذعر في نفوسـهم  على السكان اآلمنين في القرى والبلدات الجنوبية

وفي الوقت ذاته، عملت الحكومة على . الجنوب لكي يصبح أرضاً محروقة وخالية من السكان



 

ماكن المستهدفة أو في األماكن التي نزحوا مؤقتاً تأمين أسباب الصمود للمواطنين أكانوا في األ

في موازاة ذلـك،  . بقدر ما كانت تسمح لها به اإلمكانيات اللوجستية والمعطيات الحربيةوإليها 

في كل المنـاطق اللبنانيـة    عمدت الحكومة إلى تدبير عملي قضى بفتح كل المدارس الرسمية

ارس الخاصة بطلب من الحكومة أو بمبادرة مـن  إليواء النازحين، كما تم فتح العديد من المد

وبـادر المجتمـع   . وقد أمنت الدولة المساعدات الالزمة لتعزيز صمود النـازحين . أصحابها

التجاوب مع نداءات الحكومة ومساعيها وبالتالي إلـى   األهلي اللبناني بكل فئاته وعناصره إلى

ة النـازحين  في التخفيف من معانـا ساهم مساهمة فعالة هو األمر الذي احتضان المهجرين، و

  .وعزز الوحدة الوطنية بين اللبنانيين في مواجهة االعتداء

  

من جهة أخرى، كان لبنان يواجه ظروفاً في غاية الصعوبة لتنفيـذ عمليـات إغاثـة    

المواطنين الذين رفضوا مغادرة منازلهم أو حتى أولئك الذين غادروها ولجأوا إلى أماكن أكثر 

زاد في صعوبة العمليات اإلغاثية، أن اآللة الحربية اإلسرائيلية دمرت، وبظـرف  ومما . أمناً

ساعات، كل الطرق والجسور التي تربط قرى وبلدات الجنوب بعضها ببعض وتلك التي تربط 

الجنوب ببيروت، وكذلك تلك التي تربط بقية المناطق بعضها ببعض والتي بلـغ مجموعهـا   

مليات اإلغاثة تواجه صعوبات عمالنيـة كبـرى السـتحالة    ولهذا كانت ع. جسراً ٩١حوالى 

إيصال المواد التموينية إلى المناطق إلغاثة السكان بسبب كثافة نيران الطيـران اإلسـرائيلي،   

على مدى ساعات الليل والنهار، والذي َأخذ يستهدف كل ما يمكن أن يتحـرك علـى األرض   

  .شرقية بحجة منع تسريب األسلحةحتى وصل القصف إلى أقاصي الحدود الشمالية وال

  

  :المساعي الدبلوماسية والسياسية

في المقابل، وضعت الحكومة اللبنانية نصب عينيها، أثناء المفاوضـات واالتصـاالت   

الدولية التي كانت تقوم بها، مسألةَ العودة الفورية للنازحين إلى قراهم وبلـداتهم علـى رأس   

العـودة   التي تمسكت بها الحكومة تلك التي تنص على ومن أهم الشروط. األولويات المطلوبة

وكان ذلك من المهام األساسية التي كان . بعد سريان وقف العمليات العسكرية الفورية للسكان

. على الجيش اللبناني، وبمساعدة قوات اليونيفيل، العمل على تنفيذها لحظة توقف إطالق النار

. وب إلى قراهم فور إعالن وقف العمليات العسكريةوذلك يعني عودة النازحين من أهالي الجن

، حيـث  ١٤/٨/٢٠٠٦وهذا ما حصل فعلياً فور اإلعالن عن اتفاق وقف األعمال العدائية في 

سارعت الوحداتُ الهندسيةُ في الجيش اللبناني وأجهزة الدولة اللبنانية وهيئة اإلغاثة إلى تأمين 

الت المؤقتة للطـرق، والتـي سـمحت للمـواطنين     التحوي فتح الطُرق وشقّ المعابر وإنشاء

قد تحركـت بكامـل    في كل إداراتها ومؤسساتها بالوصول إلى قراهم ريثما تكون آلة الدولة



 

طاقتها إلطالق عملية الترميم وإعادة اإلعمار وإصالح شبكات الطرق المدمرة أو تلـك التـي   

  .تضررت بشكل غير مباشر من العدوان

  

العدوان، ومن جراء العمل المضني والشاق لرئيسها، نجحت  وبفضل تماسكها في وجه

الحكومة اللبنانية في استنفار العالم أجمع من حولها بفعل السياسة المسـتقلة والحكيمـة التـي    

وألول مرة، أصبح لمعنى السياسة الخارجيـة المسـتقلة   . اتبعتها، وكان ذلك امتحاناً حقيقياً لها

وبذلك تمكنـت  . لسياسة اللبنانية أو في ممارسات كبار المسؤولينوجوداً فاعالً إن في أدبيات ا

الحكومة من حشد التأييد الدولي والعربي منطلقةً من إجماع وزاري حول كل قراراتها ومـن  

  :التفافٍ وطنيٍ من حولها لم يسبقْ له مثيٌل، وحقَّقتْ بذلك عدداً من األهداف

  

نظر المجتمع الدولي، في تحويل لبنان مـن   نجحت الحكومة اللبنانية خالل أيام، وفي .١

طرف معتد حسب ما كانت تروج له أجهزة اإلعالم الدولية ويصرح به عدد كبير من 

إلى طرف معتدى عليه كمـا  ) بفعل اختراق حزب اهللا الخط األزرق(قادة دول العالم 

ضـتها الحكومـة   هو الواقع، نتيجة الحملة اإلعالمية والدبلوماسية الناجحة التـي خا 

ورئيسها الذي شكّل محوراً للمقابالت التي أجريت معه عبر الفضـائيات ولعنـاوين   

بمعدل أربع مقابالت تلفزيونية في اليوم الواحد وعلى (كبريات وسائل اإلعالم العالمية 

ووسائل اإلعـالم   معظم شاشات التلفزة العالمية، وأكثر منها مع اإلذاعات والصحف

وال نغفل هنا االتصاالت الهاتفية اليومية التي كان يجريها رئـيس  ). يةالعربية والدول

الحكومة مع رؤساء الدول والمسؤولين في شتى أقطار العالم واللقاءات الرسمية مـع  

الوفود العربية واألجنبية، واالجتماعات والتصاريح السياسية التي ساهمت مجتمعةً في 

. م إلى أصحاب القرار في المجتمع الـدولي نقل صورة حقيقة الوضع اللبناني المأزو

وكان للعمل الحكومي دوره البارز في هذا المجال، فكـان مجلـس الـوزراء يعقـد     

اجتماعين يومياً لمتابعة التطورات العسكرية والمواقف الدبلوماسية، وللرد على كـل  

سرائيلية الحمالت اإلسرائيلية واالتهامات واالدعاءات التي كانت تقوم بها الحكومة اإل

االتصاالت الدولية مع اجتماعات العمل اليوميـة  ترافقت وفي هذا السبيل  .وأجهزتها

المستمرة التي كان يقوم بها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة األعمال اإلغاثية من أجـل  

تلبية مختلف حاجات النازحين من أبناء الجنوب وغيرهم والمتوزعين في عدد كبيـرٍ  

ومما ساعد الحكومة في نجاحها الدبلوماسي والسياسي استنادها . ةيمن المناطق اللبنان

في الـوطن   إخوانهالستقبال النازحين من  أبوابهصمود الشعب اللبناني الذي فتح  إلى



 

حربية في  آلةعتى في وجه أوالصمود البطولة فيما كانت المقاومة تسطر يوميات من 

 .العالم 
 

لم واتصاالتها العربية والدوليـة التـي قادهـا    نجحت الحكومة عبر صداقاتها في العا .٢

رئيسها في رسم خطوط حمر أمام العدوان اإلسرائيلي الذي كان ينوي تدمير ما تبقى 

من بنية تحتية عبر قصف الطيران، حيث كان العدو اإلسرائيلي يخطّط، باإلضافة إلى 

زيد من المنشآت ما قام بتدميره من منشآت حيوية وأبنية سكنية وغيرها، الستهداف الم

الحيوية والسيما مبنى مطار رفيق الحريري الدولي ومرافق الكهربـاء والمـاء فـي    

 .مختلف المناطق اللبنانية، وغيرها من الطرق والمنشآت واألبنية الحيوية في البالد

  

بمسعى ومساعدة من صـديق لبنـان، رئـيس     ٢٦/٧/٢٠٠٦انعقاد مؤتمر روما في  .٣

دولة ومن ثالث منظمات  ١٥وفود من  برودي، وبحضورالحكومة اإليطالية رومانو 

وقد نجحت الحكومة في هذا المؤتمر في شـرح أبعـاد وأخطـار العـدوان     . دولية

اإلسرائيلي وتوضيح صورة المعركة السياسية وطـرح الحلـول والسـبل لمواجهـة     

وقد شكل مؤتمر روما المنبر الذي أعلن فيـه رئـيس   . االجتياح اإلسرائيلي الهمجي

هذه النقاط تحولت فيما بعـد  . ٣كومة برنامج النقاط السبع عبر خطابه أمام المؤتمرالح

إلى قاعدة وطنية رسمت طريق الخروج من مفاعيل العدوان وأسست إلعداد األرضية 

 ١٧٠١القـرار   مشروع الصالحة النتشار الجيش اللبناني في الجنوب ولتطوير صيغة

ضاً في رسم خارطة الطريق أمام الحـل،  وتعديله حسب صيغته الجديدة، وأسهمت أي

وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتوصل إلى تحرير مزارع شبعا مـن االحـتالل   

وقد ظهر في المقابل موقف الواليات المتحدة األميركيـة المتفـرد فـي    . اإلسرائيلي

مواجهة موقف باقي الدول بعد رفضها الدعوة إلى وقف فوري إلطالق النار، وهـذا  

التفرد األميركي قابله إجماع من قبل باقي . قوبل برفض من الحكومة اللبنانيةالموقف 

الدول التي حضرت المؤتمر والتي اعتبرت أن رد الفعل اإلسرائيلي التـدميري إزاء  

لبنان ال يتناسب مع الحجة التي تمسكت بها إسرائيل، أي أسـر الجنـديين، لتبريـر    

 .نينعدوانها البربري على لبنان وسكانه اآلم
 

خطـة   استثنائياً في ماليزيا، وقد تبنـى  ٣/٨/٢٠٠٦انعقاد مؤتمر القمة اإلسالمية في  .٤

النقاط السبع التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في مؤتمر روما لحل 
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 اسـتعداداً فـي هـذا المـؤتمر    عدد من الدول المشاركة  وقد أبدى .في لبنان األزمة

وقف فوري وشـامل   إلىالمتحدة، داعين  لألممم تابعة للمشاركة في قوات حفظ سال

الحكومـة علـى ثوابـت    رئيس  وقد أكّد .المنظمة الدولية إشرافطالق النار تحت إل

في كلمة نقلت مباشرة عبر  ،طلب من المشاركين في القمةو الموقف اللبناني الرسمي،

لمحبة للسـالم للخطـة   التأييد الكامل منهم، ومن كل الدول ا"تقنية الفيديو كونفرنس، 
الداعية إلى وقف شامل ودائم للنار، من أجل إنهاء المذابح ومكافحة الدمار، والعـودة  

وحكـم  واالعتـدال   والديمقراطيـة بلبنان إلى وضعه الطبيعي بوصفه منارة للحرية 
اآللة الحربية اإلسرائيلية التي ضربت مدننا وقرانا وبنيتنا األساسية "أن  وأكد. "القانون

نساننا وأطفالنا ونساءنا، ما كانت لتنال من عزيمتنا ومن إصرارنا علـى الحريـة   وإ
شهيد، ثلثهم مـن   ٩٠٠سقوط " يومها وحتّى تاريخه إلى  ، الفتاً"واالستقالل والكرامة

  .٤حتى ذلك التاريخ "جريح ووجود نحو مليون نازح ٣٠٠٠و األطفال

  

قد شارك في مـؤتمر   فوزي صلوخوزير الخارجية والمغتربين وفي السياق ذاته كان 

سلسلة لقاءات مع رؤساء الوفـود   وأجرى، في كواال المبورالطارئة  اإلسالميةالقمة 

 رئـيس و اإليرانيـة،  اإلسالميةرئيس الجمهورية  أبرزها معالذين شاركوا في القمة 

رئيسـة وزراء  ورئيس وزراء باكستان، ورئيس وزراء تركيا، و، إندونيسيا جمهورية

 رئيس وزراء ماليزيـا  أيضاًوالتقى الوزير صلوخ . األردنيورئيس الوفد  ،بنغالدش

لـوزراء الخارجيـة    عرضكما . عقد هذه القمة المهمة إلىدعوة بالده على وشكره 

طالق النار في شكل شامل، ثم عبر الوقف الفوري إل األزمةتصور لبنان للخروج من 

تي أقرتها الحكومة اللبنانية باإلجمـاع،  السبع لحل األزمة ال النقاطقرأ على المشاركين 

لجنة تحقيق دولية حول مجزرة قانـا   إنشاءدعم مطلب "ـكما طالب ب. وطالب بتبنيها
 الشعب اللبناني يقف موحـداً  أن"وأكد . "في لبنان إسرائيلوبقية المجازر التي ترتكبها 

في اجتماع على و. "٥البطوالت التي تبذل في هذا السياق"وحيا . "في مواجهة العدوان

: عناصر ثالثة هـي  إدراجطلب الوفد اللبناني  ،مستوى الخبراء لوضع البيان الختامي

، تبني المؤتمر للنقاط السبع اإلسرائيليالوقف الفوري والشامل غير المشروط للعدوان 

، المنكـوبين  إلغاثةوالعمل على تقديم مساعدات عاجلة  ،التي قدمتها الحكومة اللبنانية
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ومسـاعدة   اإلعمارعادة المؤتمرين بتبني فكرة عقد مؤتمر للدول المانحة إل مع تعهد

  .على استعادة النهوض االقتصاد اللبناني

  

بشكل استثنائي فـي السـراي    ٧/٨/٢٠٠٦انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب في  .٥

مجلس الوزراء العـرب  فؤاد السنيورة رئيس الالكبير في بيروت، والذي خاطب فيه 

علـى وقـف   ة لبنـان  العربية والدول الصديقة والعالم أجمع بضرورة مساعد والدول

ولقد أسفر ذلك االجتماع عن موقف عربي موحد بحضور . ٦فوراًاإلسرائيلي العدوان 

وزير خارجية سوريا، وعلى تشكيل وفد عربي توجه إلى األمم المتحدة لطرح القضية 

لمؤتمر وزير الخارجية بالوكالة طـارق  اللبنانية في مجلس األمن، وقد مثل لبنان في ا

 .بصيغته النهائية ١٧٠١صدور القرار الدولي رقم  وكانت حصيلة كل ذلك،، ٧متري

  
 

طـارق  وزير الخارجية بالوكالـة  وفي المحصلة، نجحت الحكومة اللبنانية التي مثّلها  .٦

 متري أمام مجلس األمن، تدعمه لجنةٌ من وزراء الخارجية العـرب واألمـين العـام   

للجامعة العربية في أن تقف متماسكةً في وجه العدوان اإلسرائيلي، وأن تصـل إلـى   

مرحلة وقف األعمال العدائية وفي جعبتها عدة أوراق دفعةً واحدةً، وهذا ما لم يكـن  

في حسبان إسرائيل وال باقي األطراف المؤيدة لها، ومن هذه األوراق التي أمسـكت  

 :بها الحكومة وأسهمتْ في إنفاذها

  .اإلصرار على الوصول إلى وقف األعمال العدائية فوراً .أ 

بصيغته الجديدة المعدلة، والذي أفضى إلى  ١٧٠١التوصل إلى صدور القرار  .ب 

  .تأمين االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي اللبنانية التي احتلت بفعل العدوان

 ٣٠نـذ  نشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية الجنوبية للبنان ألول مـرة م  .ج 

  .سنة، على أن تعاونه قوات اليونيفيل المعززة

تحقيق رفع الحصار عن لبنان في البداية جواً ومن ثم بحـراً، مـع وصـول     .د 

القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة والمكلفة بمراقبة الشواطئ اللبنانيـة  

  .لمنع تسرب األسلحة إلى لبنان

ثات دولية عبر وضـعها  فرض موضوع استعادة مزارع شبعا على أية محاد .ه 

 .ةمؤقتاً تحت وصاية اليونيفيل، بانتظار ترسيم الحدود مع سوري
                                                 

 .٢نص الخطاب في الملحق رقم  -٦
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تحضير األرضية المحلية والعربية والدولية إلقامة أكبر مشروع إعادة إعمار وإغاثة  .٧

إلزالة آثار العدوان، والذي اعتبرته إسرائيل، منزعجةً، بأنه بمثابة مشروع مارشـال  

وقد تمكنت الحكومة بنتيجة ذلك، وبعد سنة من . الحكومة اللبنانية اللبناني بقيادة رئيس

العدوان، من إعادة بناء وإصالح غالبية ما دمرته اآللة العسكرية اإلسرائيلية في البنية 

التحتية من طرق وجسور وإمدادات مياه واتصاالت وكهرباء ومدارس ودور عبـادة  

عدات المادية للمتضررين إلعادة بناء ما ومستشفيات، كما أمنت جزءا هاماً من المسا

دمره العدوان من وحدات سكنية، وكل ذلك جرى بصورة منسقة وبدرجة عالية مـن  

 .الفعالية والشفافية اإلدارية والمالية
 

شارك فيه ممثلو نحـو  الذي  ٣٠/٨/٢٠٠٦انعقاد مؤتمر ستوكهولم للدول المانحة في  .٨

مليون  ٩٤٠بااللتزام بتقديم حوالى  التعهد إلى والذي انتهى دولة ومؤسسة دولية، ٦٠

دوالر لدعم جهود إعادة إعمار لبنان، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية السويدي يـان  

 ٥٠٠كان من المتوقع أن ينجح لبنان في تأمين التزام دولي يبلغ حوالي  الياسون، فيما

ن تصور واقعـي  وقد جاء ذلك نتيجة ما قدمه لبنان في هذا المؤتمر م. مليون دوالر

وعملي مبني على أرقام وإحصاءات ووقائع، وحظي بتأييد المجتمع الـدولي لتنفيـذ   

 .برنامج سريع إلعادة إغاثة لبنان واستعادة نهوضه

  

  

، ٢٠٠٨ومع مرور ثالث سنوات على العدوان، وحتـى نهايـة تمـوز مـن العـام      

مانحين، أن تسـتعمل  استطاعت الحكومة، ومن أصل المبالغ النقدية التي تلقتها من ال

قسماً منها في تمويل إعادة بناء جزء من البنية التحتية التي دمرت، وإزالـة الركـام،   

وإغاثة النازحين وتأمين عودتهم وفي تقديم المساعدات للمتضررين ودفع المساعدات 

وبلغ العمُل في مجـاالت التعـويض واإلصـالح وإعـادة     . لذوي الشهداء وللجرحى

ل في الفصل الرابع من هـذا التقريـر علمـاً أن    قدمة، وهو مفصاإلعمار مراحل مت

الحكومة أفسحت المجال أمام مجموعة كبيرة من الدول والمؤسسـات الواهبـة فـي    

اعتماد أسلوب التبني المباشر لعدد من المشاريع أو عمليات إعادة البناء والترميم مما 

  .االجتياحأسهم في التعجيل في معالجة المعضالت التي تسبب بها 

  



 

  :الحرب الثالثة

  العبسي في إمارة مخيم نهر البارد شاكر عصابة

حروب القتل واالغتياالت والتفجيرات المتنقلة والحـرب التـي شـنتها    مع استمرار 

، واجهت الحكومة حرباً من نوع آخر نجحت فـي  ٢٠٠٦آب  -إسرائيل على لبنان في تموز

لك التي شنتها عصابة شـاكر العبسـي مـن    هذه الحرب هي ت. الخروج منها بانتصار كاسح

في محافظة الشـمال  " إمارة إسالمية"الشمال وكانت تهدف بعد السيطرة على المخيم إلى إقامة 

وتدخل البالد في أتون صراعات طائفية ومذهبية وانقسامات مناطقية  تفصلها عن باقي الوطن

دةال تتمكن البالد من الخروج منها سالمة وموح.  

  

ه المنظمة اإلرهابية التوجه والعمل هو المدعو شاكر العبسي المعروف مكـان  قائد هذ

والدته السياسية والبيئة التي نمت فيها منظمته، وكيفية دخوله إلى لبنان، وسيطرته على مخيم 

نهر البارد، وهو واحد من المخيمات الفلسطينية في لبنان التي مـا كانـت السـلطة اللبنانيـة     

وقد هدف المدعو شـاكر العبسـي مـن عملياتـه     . و تفرض سلطتها عليهاتستطيع دخولها أ

العسكرية في المخيم إلى اإلعالن عن إطالق إمارة مؤقتة كان يهدف إلى توسيعها لتشمل كـل  

وتمهيداً للقيام بذلك عمدت العصابة المذكورة إلى القيام بسلسـلة مـن أعمـال    . منطقة الشمال

رع ألحد المصارف، في سادس عملية سطو على مؤسسات خرها اقتحام فآالسطو المسلح كان 

لكن انكشاف مكان وجود أفراد تلك المجموعة من قبل القوى األمنية، . تجارية ومالية في لبنان

أطلق مواجهةً بين القوى األمنية اللبنانية وهذه العصابة التي استنفرت عناصرها وبدأت بعـد  

. ناني في منطقة الشمال مـن دون سـابق إنـذار   ذلك بالهجوم الغادر على عناصر الجيش اللب

عنصراً من الجيش هاجمتهم بغتةً وهم في مهاجعهم، وذلـك   ٢٥فعمدت إلى اغتيال أكثر من 

بالتزامن مع محاصرة قوى األمن الداخلي لبعض عناصرها في أحد أحياء مدينـة طـرابلس   

  .واقتحام مقرهم) شارع المئتين(

  

د السنيورة وكذلك الحكومة اللبنانيـة واضـحاً   كان موقف رئيس مجلس الوزراء فؤا

منذ البداية بضرورة عدم التراخي أو التهاون مع هذه العصابة وخاصـة بعـد هـذه     وقاطعاً

الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق عناصر الجيش اللبناني وأمن مدينة طرابلس وأمن الـبالد  

إلى حماية الجيش وتقديم كل الدعم له  وكان من البديهي أن تبادر الحكومة. والسلم األهلي فيها

نيين على حد لحفظ هيبته وتأكيد دوره في حماية األمن واالستقرار للبنانيين وللمقيمين الفلسطي

وعبر رئيس الحكومة عن هذا الموقف أمام ممثلي جميع المنظمـات الفلسـطينية فـي    . سواء

لقد دعـا رئـيس   . ٢٠٠٧أيار  ٢١االجتماع الذي دعا إليه صباح اليوم التالي، أي االثنين في 



 

 وإدانة ذلك العمل اإلرهابي واإلجراميالحكومة أولئك الممثلين إلى ضرورة التبرؤ مما جرى 

بشكل واضح وقاطع والتأكيد على أن المشكلة ليست بين الفلسطينيين واللبنـانيين بـل بيـنهم    

  .مجتمعين وبين تلك العصابة اإلرهابية

  

وبناء على ذلك، بادر الجيش إلى إحكام قبضته من حول المخيم مطالباً أفراد العصابة 

لحكومة اللبنانية والجيش اللبنـاني  بتسليم أنفسهم إلى العدالة، حيث أكد الرئيس السنيورة باسم ا

وقد قوبل موقف الحكومة والجيش من قبل . على ضمان المعاملة الالئقة والمحاكمة العادلة لهم

تلك العصابة بالرفض والتعنّت واالستمرار باالعتداء على المناطق السكنية اآلمنـة المحيطـة   

لذا، أطلـق  . لطاقة في دير عماربالمخيم وعلى المؤسسات االقتصادية، والسيما معمل توليد ا

الجيش اللبناني مدعوماً من الحكومة والشعب اللبناني، عملية عسكرية القتالع عصـابة فـتح   

اإلسالم من مخيم نهر البارد، بعد أن جرى تأمين إجالء السكان المدنيين الفلسطينيين إلى مخيم 

شركاء في "ء تحت شعار البداوي وأماكن آمنة أخرى وسط رعاية قادها رئيس مجلس الوزرا
، انطالقاً من مسلمة مفادها أنه ما من مشكلة بين لبنان والشعب الفلسطيني بـل إن  "المسؤولية

المشكلة هي بين الشعبين اللبناني والفلسطيني من جهة وعصابة فتح اإلسالم من جهة أخـرى،  

خروج "عدة أن وهي العصابة المسلحة التي خطفت المخيم وحولت سكانه إلى رهينة، وعلى قا
  ."النازحين من مخيم نهر البارد مؤقت، ورجوعهم مؤكد، وإعادة أعمار المخيم محتّمة

  

لقد كانت حرب مخيم نهر البارد أكبر المعارك التي خاضها الجـيش اللبنـاني فـي    

تاريخه، وأثبت فيها بسالةً في األداء وصالبةً في الممارسة ووحدةً في الصفوف نتيجة موقـف  

حازم والصارم بعدم التراجع واإلصرار على حماية لبنان وأمنه، والتـزام الجـيش   الحكومة ال

وأدى ذلك إلى . بقسمه حيث قام بواجبه ولم تسجل في المقابل أي ممارسة سلبية ضد المدنيين

كشف نوايا وخلفيات مواقف وقوى حاولت أن توحي بارتكاب الجيش مجازر بحق المـدنيين  

عركة التي خاضها الجيش ببسالة وروح قتالية ووطنية عالية ووجهت لكن هذه الم. الفلسطينيين

من قبل بعض القوى المعروفة االنتماء بالرفض أو التشكيك أو العرقلة، وباالستمرار بالقيـام  

مقابل ذلك، حرصت . بمحاوالت غير بريئة لدعم القوى اإلرهابية بطرق مباشرة وغير مباشرة

  :ثوابت الحكومة ومنذ البداية على ثالثة

  .حشْد اللبنانيين من وراء الجيش اللبناني -

لشاذة وأدانتها التشاور المستمر مع التنظيمات الفلسطينية التي استنكرت هذه الظاهرة ا -

 .وتبرأت منها



 

العناية بإغاثة مهجري المخيم المنكوب وقرى الجوار اللبناني التـي اعتـدى عليهـا     -

 .المسلحون

  

  

  

داية المعركة شعاراً أبلغته إلى المنظمات والقوى الفلسطينية وقد رفعت الحكومة منذ ب

خروج مؤقت، رجوع مؤكد، إعادة إعمار ": يقول هوالالجئين الفلسطينيين وحرصت على تنفيذ
واستمرت الحكومة واستمر الجيش في خوض المعركة إلـى نهايتهـا إلنهـاء هـذه      "مة،محتّ

ية الفلسطينية، والتي تستهدف اللبنانيين والفلسطينيين الظاهرة اإلرهابية المسيئة للعالقات اللبنان

وقـد ترافقـت هـذه    . على حد سواء، وتستهدف أمن اللبنانيين وأمن دولتهم وجيشهم الوطني

المعارك الضارية مع جهد جبار بذلته الحكومة عبر الهيئة العليا لإلغاثة التي تولت االهتمـام  

مـا  عدداً من التجمعـات   كالة األونروا وأقامت لهمبالنازحين من أبناء المخيم بالتنسيق مع و

 عرف بالمدارس النموذجية من ناحية االهتمام بالجوانـب الغذائيـة والصـحية واالجتماعيـة    

  .للنازحين من مخيم نهر البارد

  

استمرت حرب نهر البارد خمسة عشر أسبوعاً خاضها الجيش اللبناني ببسالة نـادرة  

ذلك أنه خاضها مع التأكيد على االلتزام بدرجـة عاليـة مـن    واألهم من . وبمعنويات مرتفعة

احترام حقوق اإلنسان، وحياة المدنيين، مما مكنه من تجنيب هؤالء المدنيين الخسـائر وردود  

وقد دفع الجيش اللبناني في هذه المعركـة ثمنـاً   . الفعل التي تصاحب عادةً المعارك المشابهة

جريحـاً   ٥٢٠شـهيداً و  ١٨٠لبنان حيث سقط له  باهظاً من دماء عناصره وضباطه وشباب

شهيداً مدنياً جراء القصف الذي اسـتهدفت بـه    ٥٨كما سقط خالل هذه الحرب نحو . ومعوقاً

كما أسفرت حرب نهر البـارد عـن   . عناصر فتح اإلسالم القرى المحيطة والمجاورة للمخيم

لجديد الذي يقع في محيط المخـيم  تدمير كلي للمخيم القديم المتراصة منازله، ولحقت بالمخيم ا

لكن الحكومة، وتنفيذاً منها للشعار الذي رفعته وتقيدت به، اتخذت . القديم أضرار بالغة وفادحة

الخطوات الضرورية إلعادة أعمار المخيم وذلك من خالل التحضير لمؤتمر للـدول المانحـة   

. دولة ومنظمة مانحـة  ٨٠في فيينا بحضور نحو  ٢٠٠٨من العام  حزيران ٢٣الذي عقد في 

وقد ترأس وفد لبنان إلى المؤتمر رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة رغم أن الحكومة كانت 

ركي من يمليون دوالر أم ١١٣في وضعية تصريف األعمال، وأسفر المؤتمر عن تأمين نحو 

ادية في هـذا  الدول الغربية واألوروبية، أما الدول العربية فقد أجلت اإلعالن عن إسهاماتها الم

  .الخصوص إلى وقت الحق



 

  

منذ بدء أعمالها في منتصف العـام   في المقابل فإن الحكومة أرست من خالل تجربتها

مومهم ه ،في تجربة تحدث للمرة األولى ،هابتبني عالقة مميزة وخاصة مع الفلسطينيين ٢٠٠٥

بإقامة المكتب  ذلك ،وقضاياهم واالندفاع لمعالجة مشكالتهم على مختلف المستويات وقد تمثل 

التمثيلي لدولتهم في بيروت وأقدمت على أول مبادرة من نوعهـا بإيفـاد وفـد وزاري زار    

 -وكذلك في إنشاء لجنـة الحـوار اللبنـاني    .المخيمات وتفقد أوضاعها وعمل على تحسينها

 الفلسطيني التي أسهمت في معالجة العديد من القضايا والمسائل الشـائكة فـي العالقـة بـين    

الشعبين اللبناني والفلسطيني وفي العالقة بين اإلخوة الفلسطينيين والدولة اللبنانية وهي لم تزل 

  .العملهذا قائمة في هذا الدور و



 

  باإلمكانمرتكزات لم يعد 

  تجاوزها أو القفز عنها

  

لم يكن من باب الصدف، أن يطلق على هذه الحكومة تسمية حكومة االستقالل الثاني، 

هذه الحكومة لعبت دوراً تأسيسياً في الكثير من الملفات التي عالجتها، أو أعادت  والسبب أن

وقد ساهم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بالتعاون مع سائر أعضاء . طرحها من جديد

حيث أعادت الحكومة . الحكومة، في التأسيس لهذه التغييرات البنيوية والتبدالت الجديدة

افتقده اللبنانيون، ومن أبرز هذه القضايا كان تحرر السياسة الخارجية من  االعتبار للكثير مما

  . أعباء المحاور واألطر والضوابط السابقة التي كانت تحكم عالقات لبنان الخارجية

  

  من المسلماتالمحظور أصبح 

ضرورة أن تقوم بين لبنان وسـوريا   ٨حين أثار الرئيس فؤاد السنيورة في احد مواقفه

على أساس من النديـة   الدبلوماسيطبيعية على مستوى السفارات والتبادل  دبلوماسيةعالقات 

واالحترام المتبادل، كمثل العالقات بين بلدين شقيقين مستقلين، وضرورة ترسيم الحدود بينهما 

وعلى وجه الخصوص في مزارع شبعا، قامت في وجهه عاصفة ردود فعل سياسية متعـددة  

. مات أو إثارة األمور الحساسة في غير أوقاتهامن باب طرق المحر مستهجنة، اعتبرت األمر

لكن سرعان ما تبين أن هذه الطروحات تحولت مواضيع أساسية وقضـايا عامـة، لـم يعـد     

باإلمكان تجاهلها، أو القفز عنها لدى التطرق إلى أي نقاش مسؤول يتعلق بمستقبل لبنـان أو  

ولهذه األسباب كان جدول أعمـال ومقـررات   . اطنينبالقضايا األساسية التي تشغل بال المو

مشتمالً علـى هـذه    ١٤/٣/٢٠٠٦الحوار الوطني الذي انعقد في مجلس النواب واستمر في 

المواضيع األساسية التي باتت الزمةً ألي نقاش أو حركة أو خطـوة سياسـية داخليـة قبـل     

وإقامة العالقات الدبلوماسية، تصويب العالقات األخوية بين البلدين، وتحديد الحدود وضبطها، 

والدليل على ذلك أن أول اجتمـاع تـم بـين رئـيس     . وغيرها والمفقودين وقضايا المعتقلين

الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس السوري بشار األسد في بـاريس، وضـع ملـف    

ة وهو ما تم العالقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفارات في أولوية المواضيع المطروح

  .أقراره والسير به من قبل الدولتين

  

                                                 
  .١٦/١٠/٢٠٠٥حديث مع قناة الجزيرة أدلى به أثناء زيارة لقطر في  -٨



 

وفي كل األحوال، فإن األسس التي أرستها حكومة االستقالل الثانية أتاحت إعادة تأكيد 

الثوابت والمواقف التي قام عليها لبنان، إن على المستوى العربي أو على المستوى الـدولي،  

وبـات لبنـان   . بنان مع باقي الشعوب واألمممع إعادة إحياء الصداقات والروابط التي تربط ل

نابع من قراره الحر والتزامه الثابت  يحمل مندوبيه وسفرائه وجهةَ نظر موحدة وموقف متميز

العادلة والمحقة وتلك الدولية المطروحة والتي تتوافق مع المسلمات والثوابت  بالقضايا العربية

كان لبنان آخر دولة يتم التفكير فيها أو الحـديث  فعلى مدى فترة طويلة، . التي قام عليها لبنان

أما . مع مسؤوليها في المنطقة من قبل الكثير من المسؤولين في الدول الشقيقة منها أو الصديقة

في هذه المرحلة الجديدة، فقد بات لبنان حاضراً في مختلف المنتديات والمؤتمرات، إن عبـر  

بادرته لتأكيد حضوره ودوره فـي العـالم علـى    تحوله لمحطة أساسية في المنطقة، أو عبر م

قاعدة تثبيت استقالله وسيادته انطالقاً من الحرص الشديد على نسج عالقـات سـليمة ونديـة    

وأخوية مبنية على أساس االحترام المتبادل مع الشقيقة سوريا وعلى أساس انتماء لبنان العربي 

أخرى، فضالً عن العمل على تعزيز  بشكل حر ومبادر وليس على أساس اإلرغام أو أي أسس

  .الدول الصديقة في العالم جميع صداقات لبنان وصالته مع

  

بناء على هذه الوقائع، عاد لبنان بلداً مستقالً كباقي الدول في العالم، أي عضواً فاعالً 

في المنطقة، يستقبل الرؤساء والزعماء والموفدين الدوليين ويشـارك فـي كـل المـؤتمرات     

ديات التي يراها مناسبة لمصلحته بعد أن مرت عليه سنوات عجاف كان فيها بلداً شـبه  والمنت

وقد كان للرئيس فؤاد السنيورة في هذا المجال دور كبيـر  . معزول ومقاطَع من زعماء العالم

في نسج صداقات وإعادة تأسيس عالقات مع أغلب دول العالمين العربي والغربي وزعمائها، 

رات والجوالت واالتصاالت الخارجية والهاتفية وإرسال الرسائل التي كان عبر عشرات الزيا

  .يقوم بها بشكل مكثف وحثيث ومتواصل

  

وباختصار، بات للبنان سياسة خارجية مستقلة تحددها حكومته استناداً إلـى الدسـتور   

  .والميثاق الوطني وبناء على مصالح لبنان العليا

  

  اإلصالح السياسي

ومة التطابق بين األقوال واألفعال في الكثير من الشعارات والعناوين يسجل لهذه الحك

 وإذا كان بيانها الوزاري قـد حمـل تسـمية   . التي حملتها ونادت بها وسعت جاهدةً لتطبيقها

إعـادة العمـل    فإن الحكومة وفي أول خطوة لها أقدمت علـى  "حكومة اإلصالح والنهوض،"

وبفضل هذه الحكومة بـات  . الذي كانت مفاعيله معطلةبقانون األحزاب والجمعيات العثماني 



 

تأسيس وقيام األحزاب والجمعيات، مرة جديدة، مسألة علم وخبر وحسب، ما يعـزز مبـادئ   

وبـذلك قرنـت   . احترام الحريات التي نص عليها الدستور اللبناني وحض علـى احترامهـا  

يمقراطي اللبناني القائم على حرية الحكومة القول بالعمل وأكدت على تمسكها بجوهر النظام الد

  .المعتقد والتعبير

  

في شأن إصالح قانون االنتخاب كانت العادة المتبعة في تجـارب سـابقة تقضـي    و

لكن ما كان يجري في العـادة  . بالحديث عن ضرورة وضع قانون عادل ومتطور لالنتخابات

ولمرة "انتخابية تحت يافطة  هو أن قانون االنتخاب كان يوضع قبل أسابيع قليلة من كل عملية

وبما أن جوهر اإلصالح السياسـي  . ويصبح إذ ذاك أمراً واقعاً ومفروضاً بكل سلبياته" واحدة

يقوم في األساس على البدء بإصالح قانون االنتخابات، فإن الحكومة انصرفت فـور قيامهـا   

ورجـال  الخبـراء  لإلعداد لقانون انتخاب جديد عبر تشكيل لجنة مستقلة من أصحاب الرأي و

لصياغة أول مشـروع قـانون لالنتخابـات    القانون المشهود لهم بالكفاءة والمعرفة والحيادية 

وقد تمكنت اللجنة المذكورة مـن التوصـل   . النيابية يراعي الحداثة والتوازن وصحة التمثيل

، ٣١/٥/٢٠٠٦بإجماع أعضائها إلى صيغة مشروع قانون لالنتخابات وقدمت تقريرهـا فـي   

ذي اقترح للمرة األولى الدمج بين اعتماد األكثرية والنسبية في احتساب نتائج االنتخابـات  وال

المجتزأة أو القاصـرة   كمحاولة لكسر الحلقة المفرغة التي عاشها لبنان عبر قوانين االنتخاب

شـبه المعروفـة، وإلتاحـة    تلك االنتخابات  ونتائجعن مقاربة موضوع اإلصالح السياسي، 

وقد تضمن المشروع . م الجيل الصاعد لكسر قاعدة االحتكارات الطائفية والمناطقيةالفرصة أما

إال أن ظـروف إقفـال المجلـس النيـابي     . المذكور بنوداً إصالحية لضبط العملية االنتخابية

وتجدر اإلشارة إلى أن فترة ما بعـد اتفـاق الدوحـة    . المعروفة حالت دون مناقشته وإقراره

ال سليمان رئيساً للجمهورية، شهدت مبادرة أعداد غير قليلة من النـواب  وانتخاب العماد ميش

لطرح مبدأ العودة إلى مشروع القانون الذي أعدته لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس والعمـل  

على إقرار الجوانب اإلصالحية منه وبالفعل فإن مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية فـي  

بات النيابية على أساس التقسيمات اإلدارية التي اتفق عليهـا فـي   قانون االنتخا ٢٩/٩/٢٠٠٨

الوزير السـابق فـؤاد    الدوحة مع بعض اإلجراءات اإلصالحية التي وردت في مشروع لجنة

  .سنة ١٨بطرس من دون األخذ بالنسبية أو تخفيض سن االقتراح إلى 

  

  إصالح القضاء وتعزيز استقالليته

لت الحكومة على تحقيقها وإحراز خطوات متقدمة فيهـا  من المسائل األساسية التي عم

كان موضوع العمل على إصالح القضاء وتعزيز استقالليته وقد وضعت الحكومة هذه المسألة 



 

نصب عينيها وكان التطبيق العملي لهذا التوجه بدايةً التعامل مع القضـاء باعتبـاره سـلطةً    

ضاء مجلس القضاء األعلى بعد تشـكيله  فرئيس مجلس الوزراء بادر إلى مخاطبة أع. مستقلة

أرجو أن تكون زيارتُكُم لي اليوم هي أوُل زيارة وآخر زيارة، فأنا ": وخالل زيارتهم اليتيمة له
أؤمن وسأمارس قناعاتي بأن القضاء سلطةٌ مستقلةٌ، وبالتالي لن تكون لي معكم أية تدخالت أو 

  ."لقاءات بعد اليوم

  

قد امتنع عن إعطاء رأيه أو التدخل حتى في وضع التشكيالت  وكان الرئيس السنيورة

القضائية التي يقرها مجلس القضاء األعلى، والتزامه الكامل بتوقيع مرسوم التشـكيالت وفقـاً   

وقد كانت محطة إصدار التشكيالت القضائية الدليل الحسي . للصيغة التي يعتمدها هذا المجلس

عبر توقيعه مرسوم التشكيالت القضائية كما اقرها مجلـس  به  بما تعهد على االقتناع وااللتزام

القضاء األعلى باإلجماع، من دون أن يطّلع على مضمونه أو تركيبته، وهو المرسـوم الـذي   

امتنع عن توقيعه الرئيس السابق العماد أميل لحود بالرغم من انه وقِّع من قبل كل من رئـيس  

وقد تعطّل بنتيجة ذلـك المشـروع   . ير العدل آنذاكمجلس الوزراء والدكتور شارل رزق وز

اإلصالحي لتفعيل هذا الجسم ومنع تأكيد استقالليته وإصالحه، وجرى بالتالي تعطيـل عمـل   

كما أن الـرئيس  . القضاء وهذا األمر الذي أسهم في النيل من صدقية وفعالية الجسم القضائي

ء األعلى أسماء المرشـحين لشـغل   السنيورة تصرف بذات الطريقة لدى اختيار مجلس القضا

مناصب القضاة المقترحين من لبنان للمحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة مرتكبـي جريمـة   

حيث تسلم أسماء القضاة المقتـرحين فـي مظـروف    . اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري

  .ى محتوياتهمختوم وأرسله إلى أمين عام األمم المتحدة، كما تسلمه، من دون أن يطَّلع عل

  

  

  

  

  فصل السلطات وتعزيز المساءلة والمحاسبة على أساس األداء والكفاءة

أكدت الحكومة وعملت، وفي أكثر من مناسبة، على أهميـة تعزيـز دعـائم النظـام     

الديمقراطي اللبناني القائم على فصل السلطات وتعاونهـا وعلـى أهميـة تعزيـز المسـاءلة      

 الترويكـا  أسلوبوفي هذا السياق، غاب الحديث عن . ألداءوالمحاسبة بما يؤدي إلى تحسين ا

في الفترات التي كانت فيها العالقات منتظمة بين الرؤسـاء الثالثـة   في عمل الحكومة وذلك 

وعلى ذلك فقد عملت الحكومة ومنذ بداية قيامها علـى  . وكانت المؤسسات الدستورية ناشطة

لذي تم التوصل إليه بين السلطتين التشريعية إرساء ممارسة جديدة، السيما في ضوء التوجه ا



 

والتنفيذية بشأن اعتماد أسلوب المساءلة األسبوعية الذي تتبعه العديد من الدول الديمقراطية في 

وقد شجع ذلـك علـى تسـريع عمليـة     . العالم، بدالً من األسلوب الذي كان متبعاً في السابق

القيام بعمليـات التصـويب الالزمـة لعمـل     المساءلة والمحاسبة في مجلس النواب، وبالتالي 

ويفتـرض أن تتطـور هـذه    . الحكومة في مجلس النواب في ضوء تلك المساءلة والمحاسبة

الطريقة إيجاباً بعد عودة مجلس النواب إلى االنعقاد ما يعزز الممارسة الديمقراطية والمحاسبة 

السياسـي واإلداري  للحكومة على أسـاس األداء، وبالتـالي إلـى تحسـين مسـتوى األداء      

ومن المفترض أن ينمي هذا األسـلوب  . واالقتصادي في البالد لما فيه منفعة جميع المواطنين

مع استمرار اعتماده منسوب الثقة بالنظام السياسي ويجعل المواطنين وكـل المهتمـين علـى    

يداً عـن  اإلطالع والمتابعة لعمل الحكومة وموقفها الذي تعرضه أمام النواب وبشكل واقعي بع

  .أساليب الضغط واإلكراه والتشويه السياسي

  

  

  III اإلصالح االقتصادي وبرنامج مؤتمر باريس

لت، بطريقة أو بأخرى، من قبل القوى التـي  طِّقد عII إذا كانت نتائج مؤتمر باريس 

لتعطيل جهود الرئيس رفيق الحريري قبـل  تعمل كانت تناهض أي توجه للنجاح واالزدهار و

أن  كان مؤمالً لهبالقدر الذي  لمشؤوم، فإن لبنان الذي لم يستفد من نتائج هذا المؤتمراغتياله ا

وجد نفسه مع قيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أمام امتحان النجاح في عقد مـؤتمر   ،يستفيد

فـرص  واستعادة  آخر إلنعاش لبنان اقتصادياً وإعادة وضعه على طريق النهوض االقتصادي

. وقد بذلت الحكومة لهذا الغرض جهوداً جبارة إلنجاح هذا المسعى. ية االقتصاديةالنمو والتنم

وقد تمثل ذلك بسلسلة من الخطوات والمساعي كان أولها اجتماع المجموعة الدولية لمسـاعدة  

وقد أسس هذا االجتماع الذي عقد في مقر األمم المتحدة . ١٩/٩/٢٠٠٥لبنان في نيويورك في 

  .٩فيما بعدلدعم لبنان  IIIق العمل للتحضير ولوالدة مؤتمر باريس في نيويورك النطال

                                                 
عقد االجتماع اإلعدادي لمؤتمر أصدقاء لبنان بعد تشكيل حكومة اإلصالح والنهوض فـي مقـر األمـم     -٩

نـان ووزراء خارجيـة الواليـات المتحـدة     أالمتحدة كـوفي   األممعام  مينأ :المتحدة في نيويورك بحضور

 ،وايطاليـا فرانكـو فيينـي    ،وبريطانيا جاك سترو ،وفرنسا فيليب دوست دوالزيه ،كوندليزا رايس األميركية

 ،خـافيير سـوالنا   األوروبـي لالتحـاد   األعلىوالممثل  ،ومصر احمد ابو الغيط ،والسعودية سعود الفيصل

وقد مثل لبنان الرئيس فـؤاد السـنيورة   . و والدنرربنيتا فري األوروبيالشؤون الخارجية في االتحاد ومفوضة 

دعا المجتمعين لعقد اجتماعهم لدعم لبنان في بيروت، لكن عقد هذا االجتماع في بيروت تعثـر وتأجـل   الذي 

ي الوسط التجاري وما سـبقه  وعقد بعد ذلك خارج لبنان بسبب التطورات التي شهدها لبنان بسبب االعتصام ف

 . IIIوتبعه، فكان أن نقل مكان المؤتمر إلى باريس، وسمي مؤتمر باريس 



 

  

 معركتـه  الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عزبقوة  الرئيس جاك شيراك وكما ساند

مـع   ٢٥/١/٢٠٠٧في  مجدداً الرئيس شيراك وقففقد صالح االقتصادي، برنامجه لإل لتحقيق

 "مـؤتمر رفيـق الحريـري   "على تسميته بـالمؤتمر الذي حرص الرئيس السنيورة لبنان في 
 أعطـى وقـد  . ورعـاه  جاك شيراك السابق الرئيس الفرنسي ،"صديق لبنان الكبير"ترأسه و

دعمـاً ماليـاً    لبنـان فعاليات عالمية واسعة ومهمة، ت من أجل إنجاحه شدتحار، الذي المؤتم

بـذلك التزامـاً مـن    واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً غير مسبوق وغير مشروط، فحصد لبنان 

 ئة مليـون دوالر أميركـي  امقداره سبعة مليارات وسـتم وفاق كل التوقعات المؤتمرين بدعمٍ 

  .١٠موزعة على استعماالت متعددة ومحددة

  

 تـه ديناميتميـزه و  شـيراك  الفرنسي جاك الرئيسلقد كان المؤتمر مناسبةً أثبتَ فيها 

للحكومة دعماً كبيراً قدمت حكومته حيث  ،ةالدول المشاركة على المساهم موصوفة في حضال

وكذلك مبلغ  )ما يعادل آنذاك خمسمائة مليون دوالر أميركي( مليون يورو ٣٧٥ مبلغب يةللبنانا

بكونها برزت المملكة العربية السعودية مرة جديدة و، مليون يورو لدعم القطاع الخاص ١٢٥

مجموع إسهاماتها في المساهمات حيث بلغ الداعم األكبر للبنان، بحيث قدمت الرقم األعلى في 

موزعة بين هبات بمبلـغ   مليون دوالر أميركي ١٠٠ملياراً وما مجموعه  IIIمؤتمر باريس 

  .بمبلغ مليار دوالرلبنان لتمويل مشاريع انشائية في  مائة مليون دوالر وقروضاً ميسرة

  

علـى   ،جهد كبير عما بذلته حكومة لبنان من واضحةً وقد أعطى هذا المؤتمر صورةً

بما فيها محاولة اإلطْباق  عشية انعقاد المؤتمرالبعض مارسها الرغم من المعوقات الكبيرة التي 

الذي تمثل بإقفال وقطع الطرق ووضع السـواتر  اإلضراب العام  على العاصمة باإلعالن عن

د تكررت تلـك  وق. الترابية وإحراق الدواليب وإعاقة دورة الحياة اليومية والنشاط االقتصادي

فـي  " جامعة بيروت العربيـة "عبر افتعال أحداث  الباهر المؤتمر د اتضاح نجاحيعبالمحاولة 

. منطقة الطريق الجديدة، والتي كادت أن تطلق شرارة حرب أهلية فيما كان المؤتمر منعقـداً 

قيادات نجحت الجهود واالتصاالت التي بذلتها الحكومة ورئيسها ورئيس مجلس النواب والوقد 

السياسية والروحية في تطويقها في اللحظة األخيرة عبر إطالق يد الجيش في قمع أية مظاهر 

  .مسلحة أو محاولة لإلخالل باألمن

  

                                                 
 .راجع النتائج التي أسفر عنها هذا المؤتمر في الفصل الثالث من هذا التقرير -١٠



 

الذي قدمت فيه الحكومة ورقة  III على أي حال، فإن النتيجة المباشرة لمؤتمر باريس

ذي اتفق المجتمعون علـى  الإصالحية جامعة حازت على دعم المجتمعين العربي والدولي، و

وضع وفق اقتراح الرئيس السنيورة، تمثلت في  "مؤتمر رفيق الحريري لمساعدة لبنان"تسميته 

، على أن والنقدي منه الماليوكذلك  ،األمان االقتصاديمسار على المسار الموصل إلى البالد 

تطبيـق  بمـة  لحكوجـرى السـماح ل   في حالالتعافي وضعية  االقتصاد بعد ذلك إلى يتم نقل

 وقد التزمت الدول المشاركة فـي  .دولياً جامعاًعربياً وبرنامجها اإلصالحي الذي حصد تأييداً 

أو بعيدة لكن األقسام األخرى بقيت طي اإلهمال  ،أجزاء من االلتزامات التي وعدت بهاتقديم 

عودة لبنان  وإذا كانت. مجلس النواب إقفالأدت إلى  بسبب الظروف السياسية التيعن التنفيذ 

إلى العافية السياسية قد بدأت مع بواكير العهد الرئاسي الجديد المدعوم بالتوافق واإلجماع، فإن 

 من دون العودة إلى تنفيـذ برنـامج  بشكل حقيقي ومستدام  العافية االقتصادية لن تكون ممكنة

ـ  الذي تم االلتزام بتطبيقه، IIIباريس مؤتمر  ي شـاركت فـي   من قبل كل القوى السياسية الت

ت تعهـد التـي  و البيان الوزاري الذي أعدته حكومة الوحدة الوطنيةمن خالل  مؤتمر الدوحة

  .بالمباشرة في تنفيذه

  

  قدرة لبنان على النمو

  

الظـروف  كـل  النمو رغـم  تحقيق  أثبتت السنوات الثالث الماضية قدرة لبنان على

االقتصـادية  السياسية والقيادة لذلك افرت إذا ما تووذلك السياسية واألمنية والخارجية القاسية، 

اإلرادة الالزمة لتخطي المصاعب والعتمـاد السياسـات   أيضاً وتوافرت  الحكيمة والمسؤولة

  .لالستثمار وللحركة االقتصاديةواتخاذ اإلجراءات المحفزة المالئمة 

  

أن  الحسابات الوطنية للدخل القومي التي نشرت مؤخراً إلـى تشير وتأسيساً على ذلك 

كانـت  وهذه النسـبة  . %٧.٥ت بلغ ٢٠٠٤النمو االقتصادي الذي حققه لبنان في العام نسبة 

غير أن هذه النسـبة مـا   . أعلى نسبة نمو يحققها لبنان على مدى عشر سنواتوبالفعل آنذاك 

% ١.١بسبب األحداث األمنية واالجتيـاح اإلسـرائيلي إلـى    لبثت أن انخفضت بشكل كبير 

ونتيجة للجهود الحثيثـة التـي بـذلتها    إالّ أنه . ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ي لسنتي على التوال% ٠.٦و

النمـو  تحقيـق   الحكومة على أكثر من صعيد إلطالق القدرات الكامنة في االقتصـاد علـى  

جحت الحكومة في إقدار االقتصـاد  نفقد ، ولتحريك العجلة االقتصادية وبعث الثقة في مستقبله

مسجلة بذلك ، ٢٠٠٧في العام % ٧.٥بنسبة نمو بلغت وذلك اللبناني على العودة إلى االنطالق 

بالرغم من استمرار الظروف عن النسب التي تحققت في السنتين السابقتين وذلك ارتفاعاً كبيراً 



 

الصعبة ومنها التفجيرات اإلرهابية، وحرب نهر البارد، واسـتمرار االعتصـام فـي وسـط     

المرتفعة من النمو والتي لم تكن متوقعة من قبل هذه النسبة إن . العاصمة، واالنقسام السياسي

لم تكن لتحصل لوال الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة إلطالق حركـة االقتصـاد    ،الكثيرين

وقد استمرت جهود الحكومة حتى آخر يوم مـن  . اللبناني محلياً وعربياً وعلى أكثر من صعيد

تشير المؤشرات األوليـة نمـواً فـي    حيث واليتها لضمان استمرار حركة النمو في االقتصاد 

  .٢٠٠٨لعام ل% ٨الـ حدود

  

تموز مطلع نمواً متراكماً من بالفعل هذه اإلحصاءات أن االقتصاد اللبناني حقق تبين و

سنوياً وهو رقـم مرتفـع إذا   %٤أي بمعدل % ١٢يتجاوز الـ ٢٠٠٨تموز نهاية إلى  ٢٠٠٥

التي عانى منها لبنان واالستثنائية  لشديدة الصعوبةأخذنا باالعتبار الظروف السياسية واألمنية ا

علـى  االقتصاد اللبناني يدل هذا المعدل أيضاً إلى أن قدرة من جهة أخرى . الفترةتلك خالل 

سنوياً لو توافرت الظـروف  % ١٠الماضية الـالسنوات الثالث تفوق في مرحلة لالنمو كانت 

آخر أن لبنان خسر من ضمن ما خسر في الفترة  ذلك يعني بكالمو. السياسية واألمنية المؤاتية

كان بإمكانه أن يحققه في فترة األعوام الثالثة الماضية بما ال يقل عـن  إضافياً الماضية نمواً 

فرص العمل  إيجاد، وما يعني ذلك من إمكانية لجهة المحلي هناتجمجموع إضافية على % ١٥

ن إلى لبنان ويحتاجها أيضاً أولئك العائدوالعمل الجديدة التي يحتاجها الشباب الوافد إلى أسواق 

  .بسبب األزمة االقتصادية والمالية العالمية

  

للحركـة  قد أسهمت الحكومة، عبر السياسة االقتصادية والمالية الرصينة والمحفـزة  ل

وكذلك من خالل التنسيق الدائم والمتجانس مع مصرف لبنان في ما خص السياسة االقتصادية 

مصرفية، في تمكين االقتصاد اللبناني من استقطاب تحويالت مهمة مـن اللبنـانيين   النقدية وال

ميـزان  في فائض مجموع التجاوز وعلى ذلك . المقيمين في الخارج ومن المستثمرين العرب

مما وفر ذلك  ،٢٠٠٨في العام . أ.مليار د ٣.٤و ٢٠٠٧في العام . أ.مليار د ٢المدفوعات الـ

الداخلي، وساهم في تمويل مستوى عـال مـن اإلنفـاق الـداخلي     في السوق إضافية سيولة 

التجـاري إلـى   في الميزان العجز مجموع على الرغم من ارتفاع وذلك  ،واالستهالك المحلي

 أسهمت فيهـا المستوردات  وقيمة زيادة غير مسبوقة في حجمنتجت عن . أ.مليار د ٩حوالي 

بعملية إعادة اإلعمار ومعالجة آثار حرب تموز تلك المتعلقة  والسيماالكبيرة  مستويات اإلنفاق

، كما أسهمت فيها الزيادة الحاصلة على أسعار المواد األولية والسيما الزيادة ٢٠٠٦في العام 

  .الكبيرة الحاصلة على أسعار النفط العالمية

  



 

عمدت ومن خالل سياستها وإجراءاتها أن الحكومة إلى  تجدر اإلشارة في هذا الصددو

الهبات النقدية التي توفرت لديها في إطار يولة إضافية في السوق المحلي من خالل إلى ضخ س

تـم  . أ.مليـون د  ٧٠٠الـ مجموعها تجاوزوالتي  لمعالجة آثار حرب تموزالجهود المبذولة 

الـدول  مباشرة مـن قبـل   تقديمها تم . أ.دفعها عبر الهيئة العليا لإلغاثة وما يتجاوز المليار د

عبر مؤسسات القطـاع الخـاص   مباشرة أو  تلك الجهات قامت بهاوالتي  هبةالمؤسسات الواو

  .لمعالجة اآلثار المدمرة للعدوان اإلسرائيلي

  

إلـى   ٢٠٠٥إلى جانب ذلك عمدت الحكومة وفور تسلمها لمهامها في منتصف العام 

قم بناء على قرار مجلس الوزراء روذلك  ٢٠٠١تحريك ملف االستمالكات المتوقف منذ العام 

سنوات المتوقف منذ أكثر من أربع ومليون دوالر  ٣٠٠بمبلغ وذلك  ١٨/٨/٢٠٠٥تاريخ  ٢٤

المشاريع االستثمارية المتوقفة منذ في إطالق حركة نشطة لتنفيذ أسهم إيجاباً  وهو األمر الذي

والتـي بلـغ   من قـروض ميسـرة   في غالبيتها الساحقة  وهي المشاريع الممولة ٢٠٠١العام 

  .أ.مليار د ١.٨حوالي  ٢٠٠٨منتصف العالم  مجموعها حتى

  

قروض ميسرة إلى إعداد مشاريع قوانين أيضاً  عمدتتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة و

والممولـة   من مشاريع البنى التحتية عبر مجلـس اإلنمـاء واإلعمـار   كبيرة لتنفيذ مجموعة 

 ٩٧٠وذلك بحوالي  والتي أحيلت إلى مجلس النواب على شكل مشاريع قوانينبقروض ميسرة 

ستثمارات مجموعة كبيرة من االإلنجاز الحقاً مر سيمهد الطريق األ وهذا مليون دوالر أميركي

  .مرتفعةالبيئية الصحية والجتماعية واالوقتصادية ذات الفائدة االساسية األمهمة وال

  

من جهة أخرى، وكما استطاعت الحكومة أن توحي بالثقة والثبات في وجه التحـديات  

استطاعت أيضاً أن تتجاوز ظروفاً اقتصـادية عالميـة بالغـة     فقد ألمنية والسياسية الداخلية،ا

غير الظروف العالمية تلك الخطورة، وأن تنأى بلبنان واقتصاده، قدر المستطاع، عن تداعيات 

لتتحول بعد ذلك إلـى   ٢٠٠٨ومطلع العام  ٢٠٠٧في العام عالمي مرتفع من تضخم المسبوقة 

  .٢٠٠٨العام القسم الثاني من كبيرة لحلول الركود االقتصادي في احتماالت 

  

 ٢٠٠٧بينما تجاوزت معـدالت التضـخم فـي العـام     في هذا اإلطار يظهر جلياً أنه 

في معظم بلدان العالم وبينها الدول العربية بسبب ارتفاع أسـعار الـنفط والمـواد    % ١٠الـ

وامل الداخلية للتضخم وامتصـاص بعـض   استطاعت الحكومة احتواء معظم العفقد األولية، 

في تحقيق نسبة من التضخم الداخلي أقل من نسبة ذلك ساهم  وقد. العائدة لهالعوامل الخارجية 



 

وتشـير  . تضخم أسعار المواد المستوردة وأقل من المعدالت التي سادت في معظم دول العالم

 ٢٠٠٨ينما بلغت في العـام  ب% ٩.٣ بلغت ٢٠٠٧ نسبة التضخم في العامأن األرقام األخيرة 

والبلدان  الدول العربيةالنسب التي سادت في معظم وهي نسب منخفضة بالمقارنة مع  ،%٥.٥

  .النامية

  

صـيف  مطلع أتت األزمة المالية العالمية في لم يقتصر األمر على تلك التحديات فقد و

البلـدان  العديد من اشئة وطالت معظم بلدان العالم بما فيها اقتصادات البلدان النف ٢٠٠٨العام 

ولقد تبين بنتيجة ذلك ما أسهمت به السياسات المالية والنقدية والرقابية فـي تجنيـب   . العربية

فـي  كلهـا  والتي سـاهمت  اقتصاده التداعيات المباشرة لألزمة المالية العالمية ماليته ولبنان و

أليـة  اقتصـاده   عدم تعرضوصون أوضاعه المالية والحرص على حماية قطاعه المصرفي 

 Wallمما أثار اهتمام الكثير من وسائل اإلعالم األجنبية المختصة كالـذلك . خسائر مباشرة

Street Journal  والـFinancial Times وغيرها كالـNew York Times والـLos 

Angeles Times  الكثير الذي يعاني ، البلد الصغير و"ظاهرة لبنان"التي تحدثت جميعها عن

من إحـدى   مصارفهاقتصاده ول السياسية واألمنية والقادر بالرغم من ذلك على حماية المشاك

  .أصعب األزمات المالية العالمية في التاريخ الحديث

  

لعديـد مـن   لوأعضـائها  قد عمل لبنان ومازال، من خالل زيارات رئيس الحكومة لو

والـدول الصـديقة    ول العربية، لتمتين العالقات االقتصادية مع الدالعواصم العربية واألجنبية

ومـع   بما يمكنه من تحقيق المزيد من التكامل االقتصادي مع محيطـه  والحصول على الدعم

وهـذا  تحقيق نسبة نمو مرتفعة في العامين الماضـيين،  العودة إلى ، وهو أمر ساهم في العالم

علـى  المالية العالمية تفادي اآلثار السلبية المحتملة لألزمة إقدار لبنان على سيساهم في األمر 

  .صعيد االقتصاد الحقيقي

  

  اإلصالح اإلداري واالختيار على أساس الكفاءة

تمسك رئيس مجلس الوزراء بفكرة اإلصالح اإلداري منطلقاً من فكرة اعتماد معياري 

الكفاءة والنزاهة، وعمالً بمبدأ مفاده أن الوظيفة العامة يجب أن تكون متاحة للجميع ولكن على 

س المستويين العلمي والمهني اللذين يتمتع بهما المرشح، وليس على أساس الوالء السياسي أسا

لقد أسست الحكومة ومارست وطبقت صـيغةً جديـدةً فـي التعيينـات     . أو االنتماء المناطقي

اإلدارية انطالقاً من هذه القناعة متجاوزةً بذلك األساليب القديمة القائمـة علـى المحسـوبيات    

وذلك عبر أسلوب تقييمي يؤدي إلى اختيار الكفاءات األفضل بشكل تنافسي ومعلن  والتدخالت



 

لكنهـا  . وقد أعدت الحكومة لذلك مشروع قانون أحالته إلى مجلس النواب إلقـراره . وشفاف

بادرت إلى تطبيقه طوعاً وقبل ذلك من خالل نجاحها بداية في تعيين األمين العـام لمجلـس   

عتماد هذه الطريقة في التعيينات اإلدارية القيادية وفتحهـا أمـام   الخصخصة، ودفعت باتجاه ا

جميع المواطنين عبر التقدم بشكل حر إلى الوظيفة العامة عن طريق اإلعـالن فـي وسـائل    

ثم عادت ونجحـت  . اإلعالم وذلك على قاعدة اعتماد ديمقراطية الجدارة والكفاءة في التعيينات

ظمة لالتصاالت، وكانت قد أعدت كل الخطـوات التـي   في تعيين رئيس وأعضاء الهيئة النا

 ٢٧٢٦مرشحاً لشغل مراكز قيادية في الدولة اللبنانية وذلك من أصـل   ٣٨تمكنها من اختيار 

مرشحاً تقدموا لشغل هذه المراكز على أساس من الشفافية والحيادية الكاملة وبموجب تنـافس  

  .كامل

  

ت شعاراتها على أمل أن يقر مجلـس  وبذلك تكون الحكومة قد أعلنت ومارست وطبق

النواب مشروع القانون المقترح لكي تصبح هذه الطريقة قاعدة متبعة بشكل ملزم فـي كافـة   

  .التعيينات اإلدارية في المستقبل

  

  إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي

كانت الحكومة، ومنذ قيامها، قد أخذت على عاتقها العمل على إنشـاء المحكمـة ذات   

الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهيد باسل فليحـان ورفاقهمـا    الطابع

وسط إجماع علني من كل األطراف الداخلية على ضرورة قيام هذه المحكمة بما يسهم في منع 

تجدر اإلشارة إلى . أن تصبح جرائم االغتياالت والجرائم اإلرهابية األخرى بمنأى من العدالة

حكمة حظي بإجماع الحاضرين في مؤتمر الحوار الوطني الذي كان قد دعـا  أن موضوع الم

لكن تبين أن المواقف العلنية كانت تختلف عمليـاً عـن المواقـف    . إليه رئيس مجلس النواب

ولذلك . الفعلية، وعلى وجه الخصوص من قبل بعض األطراف التي كانت ممثلة في الحكومة

وقد ظهر ذلك بـالتزامن  . ان عملي تجاه هذا الموضوعافترقت الدروب مع أول محكٍّ أو امتح

خالل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في  تويني ومرافقيه النائب جبران الشهيدمع جريمة اغتيال 

وبحضـور رئـيس    مجلس الوزراء في جلسة استثنائية في بعبدا ، حيث التأم١٢/١٢/٢٠٠٥

إلى مجلس األمـن أن يقـر    شات الطلببنتيجة المناقالمجلس قرر و، الجمهورية في اليوم ذاته

، من جانب آخرو .إنشاء محكمة ذات طابع دولي بالنسبة إلى جريمة اغتيال الرئيس الحريري

 الطلب إلى مجلس األمن توسيع مهمة لجنة التحقيق الدولية المشـكّلة  مجلس الوزراء كذلك أقر

جرائم االغتيال ومحـاوالت  تحقق في إنشاء لجنة تحقيق دولية جديدة و ١٥٩٥بموجب القرار 

أقـر  وقد  .ابتداء من محاولة االغتيال التي تعرض لها الوزير مروان حمادة االغتيال األخرى



 

، "حـزب اهللا "و" أمـل "وزراء حركة قبل اعتراض من وسجل  ،نين الطلبيهذمجلس الوزراء 

ن تبـتّ  في الحكومـة فـي انتظـار أ    مشاركتهموأعلن وزراء الطرفين بعد التصويت تعليق 

  .المرجعيتان السياسيتان باألمر

  

وبعد مقاطعة ألعمال مجلس الوزراء دامت سبعة أسابيع، عاد الوزراء المعتكفون إلى 

مقاعد الحكومة على قاعدة إيجاد مخرج لعودتهم تمثل بقول الرئيس السنيورة في جلسة عامـة  

 يومـاً بغيـر   المقاومـة   أننا لم نسـم : "لمجلس النواب جملة شكلت المخرج اللفظي حيث قال
وذلـك  . وهذا ما اعتبر تمسكاً بالمقاومة ودورها وشكل مخرجاً لفظياً لعودة المعتكفين". اسمها

بانتظار محطة ثانية من االعتراض تزامنت مع طرح الحكومة مشروع نظام المحكمة علـى  

 ١١/١١/٢٠٠٦استقالتهم من الحكومـة فـي   عدد من الوزراء  جدول أعمالها للمناقشة، فأعلن

وتجـدر  . بحجة طلب المزيد من الوقت للدراسة وبحجة عدم استشارة قياداتهم في هذا األمـر 

اإلشارة إلى أن رئيس الحكومة وفي مبادرة منه إلى تقريب المواقف آنذاك، كـان قـد أبـدى    

استعداده في اتصاالت مع رئيس الجمهورية أميل لحود لتأجيل موعد انعقاد الجلسة إلى موعد 

، ١٢/١١/٢٠٠٦١١دد، كما عبر عن ذلك في البيان الذي نشر في الصـحف بتـاريخ   آخر مح

، وهو االقتراح الذي لم يبـدل فـي القـرار    ١٣/١١/٢٠٠٦وقبل انعقاد مجلس الوزراء في 

وتجـدر  . الذي طلب منهم العودة عنهاوباالستقالة التي جرى رفضها من قبل رئيس الحكومة 

قليلة، تمت عملية اغتيال النائب والوزير الشهيد بيار الجميـل  اإلشارة إلى أنه وبعد ذلك بأيام 

وجرى بعد ذلك وبأسابيع قليلة بدء االعتصام في وسـط   .الذي انضم إلى قافلة الشهداء األبرار

  .٢١/٥/٢٠٠٨ ورفع في ٢٠٠٦بيروت الذي بدأ في األول من شهر كانون األول في العام 

  

حكمة عبر المؤسسـات الدسـتورية اللبنانيـة    بنتيجة ذلك، أصبح أمر إقرار نظام الم

متعذراً، واضطرت الحكومة إلى سلوك الطريق اآلخر المؤدي إلى إقرار المحكمة ذات الطابع 

  .الدولي عبر مجلس األمن الدولي

  

وفي محصلة األمر، دفع توقفُ مجلس النواب اللبناني عن العمل بمجلس األمن الدولي 

  .٣٠/٥/٢٠٠٧نبه تحت الفصل السابع وذلك في إلى إقرار نظام المحكمة من جا

  

                                                 
  .١٢/١١/٢٠٠٦بتاريخ  راجع نص البيان الصادر عن الرئيس السنيورة -١١



 

في ضوء ما تقدم، نجحت الحكومة في تحقيق هدف أساسي مـن أهـدافها، وباتـت    

المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري أمراً واقعاً ومسـألةً  

ولى ليقول للمجرمين الـذين  وهكذا، شكَّل إقرار المحكمة تحوالً أساسياً حصل للمرة األ. نافذة

زرعوا لبنان رعباً واغتياالً وتدميراً إن الذين مارسوا ويمارسون أساليب الترهيب والتنكيل لن 

وال يزال التصميم على هذا التوجه قائماً، إثر إقرار المحكمة، . يفلتوا بأفعالهم دون عقاب رادع

الوا الحقاً النائب الشهيد وليد عيـدو  واغت ةالسيما وأن هؤالء استمروا في ممارساتهم اإلرهابي

وعقـب ذلـك،   . ونجله ومرافقيه وعدداً من المواطنين األبرياء بعد أيام من إقرار المحكمـة 

، عادت آلة القتل الجهنميـة لتغتـال النائـب    ٢٠٠٧في العام  وبتاريخ التاسع عشر من أيلول

  .أنطوان غانم وعدداً آخر من األبرياء

  

  ما لم يكن في الحسبان 

تفادت الحكومة التي انتقلت إليها صالحيات رئيس الجمهورية وكالة كحالة غير 

الحساسيات أو االستغالل السياسي للموضوع  مسبوقة في تاريخ النظام السياسي اللبناني،

صيغة روحية تصريف األعمال باعتماد ممارسة صالحيات رئيس الجمهورية وكالة وفق 

وبشكل دائم  واطنين والحفاظ على االستقرار مع التركيزونجحت في تسيير أمور البالد والم

  .على نقطة واحدة ووحيدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية الجديد والتوافقي في العمل

  

لتمرير المرحلة  مارست الحكومة الصالحيات التي بين يديها بحرص شديد وتأنٍ

  .السياسي وتأمين عبورها بأكبر قدر من األمان

  

الصفة اإلجرائية، على أمل عبور مرحلة إال ما كان لها  ذ قراراتفامتنعت عن اتخا

  .الفراغ الرئاسي بأقل كمية من الخسائر التي قد تصيب الوطن والمؤسسات

  

ما لم يكن في الحسبان اثر اتخاذ الحكومة  ثلكن رغم كل هذا الحرص فقد حد

  .ن المطارمأعلق بشبكة اتصاالت حزب اهللا، وجهاز تلقراريها الشهيرين فيما ي

  

كانت الخلفية الفعلية للقرارين، هي أن الحكومة ال يمكنها أن تمر مرور الكرام على 

من اتخاذ قرار بشأنهما، لكن في ذات الوقت لم تكن لتحسب أن ردة  الهامين هذين التطورين

الفعل على القرارين ستكون ردة فعل عسكرية على األرض عبر استخدام القوة من قبل حزب 

القوى الحليفة له خاصة وان الحزب كان قد أعلن في أكثر من مناسبة وعلى لسان كل اهللا و



 

ن قراري إذلك ف إلى أضف .ي الداخل مسالة ال يمكن أن تحدثمسؤوليه أن استخدام السالح ف

تكن الحكومة اتخذت قرارين سياسيين ولم  أنالحكومة لم يكونا قرارين عسكريين، بمعنى 

لكن المفاجأة تمثلت بالقرار الذي كان اتخذه حزب اهللا  .غير سياسية ليبأسا أيةتنوي استخدام ل

 وإحراق ألبرياءل توما رافق ذلك من ق والقوى الحليفة له باقتحام مدينة بيروت عسكرياً

 وأحّللمؤسسات صحافية مما بدل الكثير من المعطيات التي كانت معروفة قبل هذه الخطوة 

عملها والطرق المستخدمة من قبلها في  وأساليبالقوى مكانها حقائق جديدة عن طبيعة 

  . التعاطي الداخلي

  

الفعل العسكرية عليهما وهو  ودفي كل األحوال، كان ما كان من قراري الحكومة ورد

 بعد الطائف فكانت قمة الدوحة برعاية من التطور الذي توقف بتدخل واحتضان عربي ثانٍ

التي أرست مرحلة جديدة و ،ورئيس وزرائهر قطر أميالجامعة العربية ومسعى مشكور من 

من التالقي الوطني والعودة إلى االحتكام إلى المؤسسات الدستورية والذي تمثل بانتخاب العماد 

للجمهورية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة  ميشال سليمان رئيساً

 .وانطالق طاولة الحوار الوطني في بعبدا



  وسياسة الحكومة االقتصادية ةالعام ةع االقتصادياوضاألتطور : الفصل األول
  

إلـى   ٢٠٠٥ العام بين تطور األوضاع االقتصادية خالل فترة عمل الحكومة أي من منتصفي

الفرق ما بين قدرة لبنان على النمو إذا ما توافرت الظروف السياسـية   ٢٠٠٨ العام منتصف

والتي تضافرت جميعها فأقدرت لبنان على أن  ،دية الرشيدة والحكيمةواألمنية والقيادة االقتصا

تأثر لبنـان بالصـدمات    مدى ، وبين٢٠٠٨و ٢٠٠٧في العامين % ٧.٥يحقق نمواً جاوز الـ

في حدود إلى تضاؤل النمو االقتصادي ليصبح  توأد األمنية والسياسية التي أضعفت اقتصاده

  .٢٠٠٦و ٢٠٠٥في العامين % ١الـ

  

 ٢٠٠٥في العامين  اللبناني القتصادض لها االتي تعر الصدمات الخارجية والداخلية :أوالً

  الحكومة معها تتعامل وكيف ٢٠٠٦و

  

مهامها، ) النهوض واإلصالححكومة (الثاني  لض لبنان، منذ تولي حكومة االستقالتعر

واألمنية  ةالسياسية والعسكريوالوطنية على مختلف الصعد داخلية صدمات ولصدمات خارجية 

وكان  .األوضاع في البالدمختلف  كانت لها آثارها السلبية الكبيرة على ،واالقتصادية والمالية

والذي أنزل بلبنان  ٢٠٠٦من أهمها العدوان اإلسرائيلي المدمر على لبنان في صيف العام 

ما سبب ك .مليارات الدوالراتقدرت بخسائر فادحة في األرواح والممتلكات والبنى التحتية 

لتداعيات هذا باإلضافة إلى البنان،  فيوالتنمية المناطقية  لنمو االقتصاديلهائلة  فرصٍ إهدار

المدموأمنيواجتماعي  ب بها العدوان على أكثر من صعيد وطني وسياسيرة التي تسب .

ستمرار ابتصاعد الحمالت و تمثّلت وترافقت هذه الصدمات الخارجية مع صدمات داخلية

المعطلة للنشاط والنمو االقتصادي، والتوترات األمنية ات الداخلية والسجاالت السياسية فمناكال

دموية الداخلية الصدمات الهذا إلى جانب  .رار االعتصام في وسط مدينة بيروتاستمبوكذلك 

 "فتح اإلسالم"العمليات اإلرهابية التي قامت بها مجموعة  مثلالتي تعرضت لها البالد المنحى 

زادت من حدة األزمة  عميقةو وتأثيرات سلبية كبيرةتداعيات  ألعمالها اإلرهابيةي كان والت

 االقتصاد اللبناني قدرةدت من حالتي التي يعاني منها الشعب اللبناني، و المعيشيةاالقتصادية و

 نهبإمكاالتي كان  الهامة والمستدامة تحقيق معدالت النمو انطالقته نحو، وكبحت على التطور

التطورات تتيحها التي كانت  والفرص والمجاالت االقتصادية هاتيأن يحقّقها استناداً إلى إمكان

  .في المنطقةغير المسبوقة اإليجابية و االقتصادية
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 اآلثارحتواء وتقليص ال الفوريالصدمات الحادة، بادرت الحكومة إلى العمل  تلكفي مواجهة 

. والمتتابعةرجية والداخلية المتزامنة والمتالزمة من تلك الصدمات الخا كبيرالسلبية لجزء 

  :المجاالت التاليةى في هام تجلّنسبي تحقيق نجاح واستطاعت في هذا اإلطار 

أو احتواء  السياسات واإلجراءات التي اعتمدتها الحكومة واآليلة إلى الحد من التضخم .١

 .بعض مكوناته

النمو ضمن معدالت على استعادة  والعملوتنشيطها، إعادة تحريك الحركة االقتصادية  .٢

األمنية الظروف و في ضوء االحتقانات السياسية السائدةذلك و ةمتاحال اتاإلمكان

 .تعاني منها البالدكانت  الصعبة التيواالقتصادية 

٣. وإعادة تحريك عجلة سرةاستقطاب المساعدات والمنح والقروض الخارجية المي ،

 من أجلمجلس النواب قبل من  إقرارهاتم ان قد ك استعمال تلك القروض الميسرة التي

أن عدداً من مشاريع  وتجدر اإلشارة إلى. تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية

سرة والمخصصة للعديد من قطاعات البنى التحتية في مختلف المناطق القروض المي

تشريعية  بعد أن توقف عقد جلسات مجلس النوابأدراج اللبنانية ظلّت قابعة في 

ضياع المزيد من الفرص على االقتصاد إلى  ى هذا التوقف القسريأدحيث ، لمجلسل

المشاريع تلك تنفيذ الذي كان من الممكن تحقيقه فيما لو جرى  اللبناني لتحقيق النمو

متمثلة على لبنان كبيرة ب أعباء إضافية ترتّ إلىأدى ذلك أيضاً وقد . بأقصى سرعة

مما أصبح  تلك المشاريع بسبب االرتفاع الكبير في أكالف تنفيذهالتنفيذ بكلفة إضافية 

لتنفيذها إما عبر الموازنة التي ال تحتمل مزيداً من قتضي تدبير مصادر مالية إضافية ي

  .على شكل قروض جديدةاألعباء أو 

  

و على صعيدي النمأكبر  اًإنجاز اللبناني أن يحقق قتصاداالكان بإمكان أنه  هال شك فيمما و

 األمر الذيوهو ، األمني والسياسيلو توفرت للبالد مرحلة من االستقرار  والتنمية المناطقية

وتحريك عجلة من عقالها االقتصاد  هذا قدراتإلطالق ونادرة فرصة حقيقية  يشكلسكان 

الحتواء الناجح لمثل هذه المشكالت و العالجيشكالن  ناوالتنمية المناطقية اللذالنمو االقتصادي 

  .والعنيفة الطارئة الخارجية والداخلية لصدماتا

  

من سوء الطالع للبنان أن تزامنت تلك الصدمات الخارجية مع صدمات داخلية كبحت  لقد كان

غير من االستفادة من فرصة الطفرة المالية  لبنان ومنعت ،وديمومتها انطالقة نسب النمو

 تعميق مشكلتيفي ساهمت مات التي هي الصدو الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط،والمسبوقة 

وانسداد آفاق األمل بحلول سريعة للمشكالت التي تعاني منها  ينالشلل والركود االقتصادي
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ذوي الكفاءات والخبرة والشابات من من الشباب من اللبنانيين دفع الكثيرين  األمرذلك . البالد

خسر لبنان المنافع الجمة  ،الثالثةرة للموهكذا، و .من لبنانالمؤقتة  وأالدائمة للهجرة العالية 

الوفر واالستفادة من نتيجة االرتفاع الكبير في أسعار النفط ان يمكن أن يحصل عليها التي ك

فقد حصلت الطفرة األولى في . المنطقة النفطية في دولاللدى  المالي الهائل المتأتي عنها

 ،لم تتمكنوالبالد  انتهت ا هي الثالثةات، وهيية الثمانيناات، والثانية في نهيمنتصف السبعين

، الوفر المالي الضخم امن هذولو يسير استيعاب جزء  من ،وبسبب ظروفها السياسية واألمنية

 ،اقتصادي منتجفي أكثر من قطاع  مفيدةاستثمارات  نحو هيتيح لها توجيهكان يمكن أن بما 

وإيجاد فرص عمل جديدة لمتوازنة اوالتنمية المناطقية المستدام لنمو فرص اتعزيز  تسهم فيف

  .اللبنانيين وتحقيق االزدهار ةعيشمورفع مستوى ونوعية 

  

  اللبناني الخارجية التي تعرض لها االقتصاد المالية واالقتصادية أهم الصدمات .١

 الطاقةتوليد  كلفةإلى ارتفاع ذلك  أدى وقد: االرتفاع العالمي في سعر المحروقات .أ 

ن تضاعف ع الناجماللبنانية  مزيد من العجز في الخزينة وبالتالي إلى ،الكهربائية

كان من  خسارة الخزينة لوارداتإلى عديدة، وأيضاً  مراتلكلفة دعم الكهرباء 

حجمها  والتي بلغ( من رسوم االستهالك على مادة البنزين ،هاالممكن أن تتحقق ل

الر، وذلك مليار دو ١.٧يزيد عن مليار ليرة، أي ما  ٢٦٠٠التراكمي أكثر من 

 ٣٠ولغاية  ٢٠٠٤منذ أن بدأت الحكومة باعتماد سقف ألسعار البنزين في أيار 

مدخالت كلفة و من وإلى لبنان كذلك إلى ارتفاع أكالف الشحن. )٢٠٠٨حزيران 

إلى  كله ذلكأدى  وقد .مادة البنزينواإلنتاج من الطاقة والمازوت والفيول أويل 

ارتفاع في أسعار العديد من السلع  وإلى، لدى الخزينةهائل عجز إضافي 

بارتفاع عادةً الخدمات التي تتأثر أسعارها فضالً عن  ،المصنعةتلك الزراعية و

 .أسعار المشتقات النفطية

مادة بالتالي و ،الطحين كلفةأدى إلى زيادة  وقد: االرتفاع العالمي في أسعار القمح .ب 

 .ا يماثلهوم القمح المنتجات التي تعتمد علىكل وكذلك  ،الخبز

شعير والصويا والعلف عموماً، كال: األخرى باالرتفاع الكبير في أسعار الحبو .ج 

 األلبان ومنتجاتأسعار اللحوم والطيور كبير في ارتفاع  إلىبالتالي هو ما أدى و

 .على اختالفها

مستويات الذي أثّر على وهو : على الدوالر األميركي ارتفاع سعر صرف اليورو .د 

خصوصاً أن نسبة مجموع ما  عموماً،ر من السلع والخدمات لعدد كبي األسعار
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من مجمل % ٥٠ تقارب نسبةيستورده لبنان من دول االتحاد األوروبي 

 .إلى لبنان المستوردات السلعية

مفاعيل الفورة العقارية في ب وذلك بسب: أسعار مواد البناء الكبير في رتفاعاال .ه 

 .المالتوسع االقتصادي السائد في العالمنطقة و

، بما ٢٠٠٧ما جرى في آب  وذلك بسبب: األزمة المستمرة في األسواق المالية .و 

وتداعياتها الهائلة  ،العالية المخاطر ،أزمة القروض العقارية األميركية يخص

  .على أكثر من صعيد مالي واقتصادي والمستمرة

  

  نيةبسبب الصدمات الداخلية السياسية واألم أحجام الفرص الضائعة على لبنان .٢

، وبسبب الصدمات الداخلية ٢٠٠٦و ٢٠٠٥في السنتين  أضاع لبنان على نفسه

 ويتبين. الفورة النفطية األخيرةنتائج فرصاً هامة لالستفادة من واألمنية، منها السياسية 

في  اللبنانين الفرق بين نسب النمو التي حققها االقتصاد أ من خالل تحليل بسيط

ها في العامين ن قدرته الحقيقية كتلك التي حققالتي تبيوالنسب  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥العامين 

ان لبنان أضاع في العامين  سنوياً،% ٨وصلت إلى حوالي والتي  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧

كان من الممكن أن يحققها  ،١%١٤ حواليمجموعه نمواً فائتاً  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥

 بلغتو. منيفي حال نعمت البالد بفترة من االستقرار السياسي واألاالقتصاد اللبناني 

أكثر من في المعدل يوازي أي ما  مليار دوالر من دخله الوطني ٣ حواليذلك، قيمة 

  .٢نيتسنعلى فترة  للعائلة الواحدة متراكمةً دوالر ٣,٧٥٠

  

االقتصاد بالالحقة غير المباشرة وكان لهذه الخسارة المباشرة من جهة أخرى، و

ما يتعلق بقدرة االقتصاد على التالؤم فيتداعيات  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥خالل العامين  اللبناني

وعلى  .مناعته ومدى تمكنه من مواجهة المزيد من الصدماتبمع المتغيرات، وكذلك 

 كانت ستفوق يينللبنان المرتقب تأمينهامن كان ن فرص العمل التي إف، سبيل المثال

 سهم في الحد منبمقدوره أن يمما كان ذلك . هذه الفترةألف وظيفة خالل  ٦٠الـ

وعلى  الوطني التأثيرات السلبية على االقتصاد من تخفيفالومن  أوالً، هجرة الشباب

  .ثانياً للبنانيين األوضاع المعيشية

  

                                                 
زيادة حقيقية على دخله الوطني، بينما لم % ١٦، ما ال يقل عن ٢٠٠٦- ٢٠٠٥السنوات  لبنان على مدىلقد آان من الممكن أن يحقق   ١

 .نسبة نمو حقيقي على مدى السنتين% ١.٧يستطع أن يحقق، ولألسباب المعروفة، ما يزيد عن 
أشخاص، وعدد  ٥حدة مؤلفة من ألف عائلة وتكون العائلة الوا ٨٠٠إذا ما تم االفتراض أنه، وفي المعدل، يبلغ عدد العائالت في لبنان   ٢

  .ماليين نسمة ٤السكان 
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دوالر  يمليارما يزيد عن االستفادة مأيضاً تعذّر على لبنان باإلضافة إلى ذلك فقد 

لتمويل له وما قب IIIخالل مؤتمر باريس حصلت عليه الحكومة ميسر كتمويل إضافي 

من قبل يجرِ النظر فيها  لم والتي ،في كافة القطاعات والمناطقمشاريع إنمائية تنفيذ و

، وهو ما كان قرارهاقوانين إل إلى تحتاجنها كو ،هدف إقرارهاب المجلس النيابي

متعذراً بسبب األوضاع السياسية واألمنية المتشنجة وكذلك بسبب توقف عمل المجلس 

  .كسلطة تشريعية

  

مشاريع قوانين من مشاريع القوانين وفقد كان هناك عدد كبير  ،لى جانب ذلكإ

في المجلس النيابي للسبب أدراج عالقة التي ظلت الموازنات للسنوات الثالث األخيرة 

  .ذاته

  

  برامج الدعم: كيف تعاملت الحكومة مع هذه الصدمات والتطورات .٣

صعبة، فقد قامت الحكومة اللبنانية بالرغم من استمرار الحالة السياسية واألمنية ال

باتخاذ عدد من التدابير واإلجراءات بغية الحد من التأثير السلبي للصدمات الخارجية 

  .وعلى المواطنين اللبنانيين، اللبناني والداخلية على االقتصاد

  

وفي أعقاب حرب تموز  تردي الحالة األمنية وفي مواجهة التأثيرات الناجمة عن

ها العسكري في الجنوب حسب ما تعهدت فيه فيما يتعلق بالقرار ولتعزيز وجود

ي في الفصل مجند إضاف ١٥.٠٠٠بـ، قامت الحكومة بتعزيز قوى الجيش ١٧٠١

زيادة عديد قوى األمن الداخلي من  إلىالحكومة عمدت كذلك . ٢٠٠٦الرابع من العام 

وقد  .٢٠٠٧م عنصر في العا ٢٤,٠٠٠إلى  ٢٠٠٥في العام كما كانت عليه  ١١,٥٠٠

مليار أكثر من مائة ترجمت هذه الزيادات بارتفاع قيمة الرواتب األساسية لهذه الفئات ب

مليار ليرة في أكثر من أربعين إضافةً إلى زيادة قيمة التقديمات ب ٢٠٠٧ليرة في العام 

كمكافأة للعسكريين والذي راتب الشهر اإلضافي الذي دفع  يضاف إلى ذلك. العام نفسه

وجراء  إلى أنهفي هذا اإلطار  تجدر اإلشارة .مليار ليرة ٥٠ اإلجمالي جموعهمبلغ 

 ٢٠٠٨لعام في اكأعباء إضافية على الخزينة  أكبر مبالغترتب تسفهذه اإلجراءات 

هذه الخطوات لتعزيز األمن في وقد عمدت الحكومة إلى اتخاذ . اوالسنوات التي تليه

الية الهائلة التي ستترتب على االقتصاد اللبناني البالد مع اإلدراك الكامل لألعباء الم

  .قادمةعلى مدى سنوات طويلة  ،المالية العامة في البالدعلى و

  



 6

معالجة التداعيات السلبية الكبيرة على أصحاب المداخيل  من جانب آخر، وفيما خص

بسبب االرتفاع في أسعار العديد  من المجتمعوالصغيرة والفئات المهمشة المتوسطة 

، فقد عمدت الحكومة إلى اتخاذ جملة من السلع المستوردة لألسباب التي سبق إيرادها

  :من الخطوات، كان من أهمها

  

وتحسـين  وزيادة القوة الشرائية لذوي الـدخل المحـدود    في مجال رفع األجور .أ 

نظراً لتردي األوضاع المعيشـية للمـوظفين وتراجـع    : أوضاع القطاع التربوي

العالميـة  والمالية التطورات االقتصادية  إزاءرواتب بشكل كبير القدرة الشرائية لل

ودعماً للقطاع التربوي مـن   ،٢٠٠٨النصف األول من العام في األخيرة والسيما 

عدداً مـن   ٢٠٠٨اتخذ مجلس الوزراء في بداية أيار  وتالميذ،وإداريين معلمين 

 :القرارات المعيشية الهامة وهي

 .ألف ليرة لبنانية ٥٠٠ى رفع الحد األدنى لألجور إل )١

العـاملين فـي    رواتبإعطاء زيادة مقطوعة على جميع الرواتب واألجور و )٢

علـى  . ل.ألف ل ٢٠٠مة والمؤسسات العامة والبلديات بقي الرسميةاإلدارات 

 .أساس الراتب

 .ل.ألف ل ١٠٠بقيمة  ينتقاعدمال رواتبإعطاء زيادة مقطوعة على  )٣

 ٣,٠٠٠البتدائي وسـاعة التعلـيم الثـانوي    ساعة التعليم ا كل من زيادة بدل )٤

وبدل ساعة التعلـيم   ،.ل.ل ٤,٠٠٠وبدل ساعة التعليم المهني والتقني  ،.ل.ل

 .ل.ل ٦,٠٠٠الجامعي 

ـ  ٨٣٩تفرغ  بخصوصالموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي  )٥  نم

 .الجامعة اللبنانية لدىمتعاقدين بالساعة الالجامعيين ساتذة األ

ء مساعدة عن كل يوم حضور فعلي لكل تلميذ في المدارس الرسمية إعطا )٦

، المتوسطفي التعليم . ل.ل ١,٠٠٠في التعليم االبتدائي و. ل.ل ٧٥٠بقيمة 

، في زيادة القوة الشرائية لدى ذوي الدخل المحدود اًإسهامالتدبير يشكّل وهذا 

على انخراط المهمشة في المجتمع اللبناني  شرائحشجع فئات واسعة من اليو

حاولة يشكل م، والتسرب المدرسي من يحدو ،أطفالهم في المدارس الرسمية

 .لمعالجة جيوب الفقر في عدد من المناطق اللبنانية ،متواضعة جادة ولو

في . يتعلق بالمواد الغذائيةوال سيما فيما  :الجمركية ةلتعرفارسوم خفض عدد من  .ب 

معفاة كلياً من الرسوم أصبحت قد كانت األدوية هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن 

 .من الضريبة على القيمة المضافة أصالً الجمركية، هذا فضالً عن كونها معفاة
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إلغاء عدد من بوالتي تقضي المتخذة الجمركية األخيرة تلك اإلجراءات  تتمثلو

إلى % ٧٠من وال سيما على الطيور،  ،الرسوم الجمركية وتخفيض بعضها اآلخر

 .٢٠٠٨شهر أيار من بداية  وذلك% ٢٠

 تقدم الحكومة اللبنانية مجموعة كبيرة مـن : برامج الدعم االجتماعي واالقتصادي .ج 

. والمؤسسات العامةخدمات الدعم االجتماعي واالقتصادي عبر عدد من اإلدارات 

تحسين آليات االستهداف لهذه الخدمات لوسائل عدة تعمل حالياً على دراسة هي و

برز هذه الخـدمات  أويمكن تلخيص . وجعلها أكثر تغطية وشفافية تفعيلهاالعامة، و

  :على الشكل التالي

  الخدمات االجتماعية األساسية )١

i. تشمل التغطية الصحية الممولة من قبل الدولة، بشكل جزئـي أو  : الصحة

ـ  ما يقـدر  أيشخص  مليون ٣.٤كلي، نحو  فـي المئـة مـن     ٩٠بـ

في المئـة   ٣٢ووزارة الصحة في المئة على عاتق  ٣٨المستفيدين، بينهم 

أما الباقون فيسـتفيدون  . الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من خالل

تعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد التابعة للعديد مـن  من خدمات 

. واألمنيةمنها وال سيما العسكرية  األجهزة الحكوميةالمؤسسات المستقلة و

مستشـفى   ١٤٥ عبـر  االستشفائيةلخدمات تقدم الدولة افي هذا المجال و

خدمات العناية الصحية األولية مستشفى حكومياً، يضاف إليها  ٢٩خاصاً و

للعناية الصحية األولية إضـافةً   مركزاً ١١٧من خالل ها الدولة متقدالتي 

برنامج التلقـيح الـوطني   تعزيز والمستعصية إلى تقديم أدوية األمراض 

 .الوطنيةاألولية وبرامج الصحة 

ii. مـن   ألف تلميذ، ٥٦١ يستفيد من الخدمات التعليمية الرسمية نحو: لتعليما

مدرسة خاصة مجانيـة   ٣٧٩وللتعليم العام  رسميةمدرسة  ١,٣٩٣خالل 

وتحصل على مساعدات من الدولة إلقدارها على القيام  لتعليم العامتوفر ا

تهـا  بمختلـف كليا الجامعة اللبنانيـة  ما تقدمه  إلىإضافة هذا . بواجباتها

 ٨٨٣.٣بموازنـة تبلـغ   وذلك  ،ومدارس التعليم الفني والتقنيوفروعها، 

باإلضافة إلى توفير الخـدمات  و .)باستثناء موازنة الجامعة اللبنانية( مليار

حيـث  التعليمية، تقوم الحكومة بتمويل هذه الخدمات لموظفي القطاع العام 

بموازنة قـدرها  تلميذ ألف  ١٧٦نحو  من هذا الدعم يبلغ عدد المستفيدين

، مع اإلشارة إلى أن الغالبية العظمى من هؤالء التالمـذة  مليار ليرة ٢٣٨

 .خاصالالتعليم مدارس يرتادون 
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 عناألهل وكذلك لتخفيف بعض األعباء عن كاهل مشكورة وفي محاولة 

بتحمـل عـبء   قامت المملكة العربية السعودية  كاهل الخزينة اللبنانية، 

-٢٠٠٦: مذة المدارس الرسمية للعامين الدراسـيين المدرسية لتال الرسوم

، سنوياً) مليون دوالر ٢٠( مليار ليرة ٣٠بمبلغ  ٢٠٠٨-٢٠٠٧و ٢٠٠٧

قامـت دولـة اإلمـارات    كما و. أي ما مجموعه ستون مليار ليرة لبنانية

المـدارس الرسـمية    ةالكتب لتالمذثمن بتمويل  مشكورةًالعربية المتحدة 

. ٢٠٠٧-٢٠٠٦في العام وذلك ) مليون دوالر ١٣(مليار ليرة  ١٩بقيمة 

 قد قامت بإعفاء األهل من هـذه األقسـاط  كانت ويشار إلى أن الحكومة 

وبالتالي  ٢٠٠٠عام المن الموازنة العامة بدءاً من والتي كان يتم تسديدها 

 .كانت تلك الهبات تخفيفاً لألعباء التي تتحملها الخزينة العامة

تشجيع االلتحـاق  لالتي قامت بها الحكومة خطوة ال هذا كلهويضاف إلى 

منح تالميـذ المـدارس    ٢٠٠٨في أيار قررت حيث  بالمدارس الرسمية

ليرة لبنانية عن كل يوم حضور لتالمذة  ١٠٠٠و ليرة ٧٥٠ مبلغالرسمية 

 .على التوالي في المرحلتين االبتدائية والمتوسطةوذلك الرسمية المدارس 

iii. يستفيد من خدمات الرعاية والتنمية : محليةالتنمية الجتماعية واالرعاية ال

اجتماعية معينة كاأليتام ألف شخص ينتمون إلى فئات  ٧٢٧نحو المحلية 

تقدم و. ن واألسر التي تعيلها نساءين واألحداث الجانحين والمسنيوالمعوق

من خـالل  االجتماعية عبر وزارة الشؤون  ،بشكل خاصهذه الخدمات، 

 ٩٧ مـا يقـارب  بلغت بموازنة  ،ر حكوميةمع منظمات غيمبرمة عقود 

 .٢٠٠٦عام في ال مليار ليرة

تمويـل  بالتنمية المحليـة   مشروعساهم التنمية المحلية، فقد  مجال أما في

مشاريع لتحسين المجتمعات المحلية واألوضـاع البيئيـة والصـحية    عدة 

هذا المشـروع   موازنة وبلغت. في مختلف المناطق اللبنانية واالجتماعية

المزارعـون  هـذا الصـندوق   تقـديمات  وقد استفاد من  .مليار ليرة ٣٠

الحـاالت   ة، فضالً عن أصـحاب المحلي اتالمجتمعمختلف في والسكان 

الدولـة عبـر   كما قـدمت  . النساء والشبابشريحتي كذلك االجتماعية و

لـدعم   ،بالعملة المحلية ،اًقروض الصندوق االقتصادي واالجتماعي للتنمية

من  وقد بلغ عدد المشاريع الممولةالحجم وسطة والصغيرة المؤسسات المت

مليار  ٢٨إجمالي قدره تمويل بوذلك مشروعاً  ١,٨١٢نحو هذا الصندوق 
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قدر عدد فرص العمل التي وفرها حيث  ،٢٠٠٨حتى نهاية حزيران  ليرة

  .فرصة عمل ١,٦٤٠المشروع بنحو هذا 

 :برامج الدعم لبعض السلع والخدمات )٢

لى تطوير بعض برامج دعم مصادر الدخل وذلك لتعـويض  عمدت الحكومة إ

االنخفاض الذي طال القدرة الشرائية للمواطنين، ولـدعم بعـض القطاعـات    

وال سيما الزراعية منها، إضـافة إلـى    ،اإلنتاجية في بعض المناطق المهمشة

واحتواء آثارها السلبية  محاولة الحد من ارتفاع األسعار العالمية لبعض السلع

وفيمـا يلـي   . الحبوب والمشتقات النفطيةفيما خص سيما الالمواطنين وعلى 

 :أبرز هذه البرامجب موجز

i. قامت الحكومة بتقـديم تسـهيالت  : توفير المسكن لذوي الدخل المحدود 

وبنـاء   .أو شراء مساكن جديدةمساكن  كتتيح للمواطنين تمل عمليةهامة و

مصرف كل من  فقد عمد، ةات المتعاقبعلى السياسة التي اعتمدتها الحكوم

، ١٩٩٩ة العامة لإلسكان منذ العـام  والمؤسس ،١٩٩٥اإلسكان منذ العام 

قديم قروض بفوائد مدعومة مـع تسـهيالت بالـدفع والمعـامالت     إلى ت

العقـاري  على سبيل المثال، إعفاء من رسوم التسـجيل  (إعفاءات هامة و

يرة من اللبنانيين ، وذلك لشريحة كب)المؤسسة العامة لإلسكان بالنسبة إلى

الذي استفاد مجموع التوفير وقد بلغ . الذين تسري عليهم المعايير المطلوبة

مليون دوالر حتى نهاية  ١٦٤حوالي المخولون االستفادة  منه المواطنون

المؤسسـة العامـة    أنراً، أعلنت الحكومـة  يخأو. ٢٠٠٨شهر حزيران 

مليون ليـرة   ١٢٠سقوف تسليفات القروض السكنية من رفعت لإلسكان 

وعدت قد و. مليون ليرة كمساعدة إضافية لذوي الدخل المحدود ١٨٠إلى 

القـروض لجميـع   منح من جهتها بتسهيل أيضاً و جمعية مصارف لبنان

 .المواطنين

ii. قامت الحكومة بتأمين خدمة النقل المشـترك  : توفير خدمة النقل المشترك

مليـار ليـرة    ١٥نحو وتساهم الحكومة ب. نلمواطايدفعها بتكلفة بسيطة 

وتحـاول  . سنوياً في دعم هذه الخدمة لتبقى التكلفة في حـدودها الحاليـة  

أن تؤمن هذه الخدمة ألكبر شريحة ممكنة من المـواطنين   جاهدةً الحكومة

بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك  شبكة النقل المشترك ع انتشاريعبر توس

سط عـدد حركـة الباصـات    وقد بلغ متو.  لتطال المناطق النائية نسبياً
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 ،صـباحاً ومسـاءاً   اًباص ٥٨بمعدل يومي  ،رحلة ٣٦,٣٤٢السنوية نحو 

 .ومتوسط عدد الركاب سنوياً خمسة ماليين راكب

iii.  طـورت الحكومـة برنـامج دعـم     : )المازوت(دعم المشتقات النفطية

خـالل فتـرة    ،ليتـراً  ٢٠ليرة لكل  ٣٠٠٠للمشتقات النفطية بمبلغ قدره 

، وذلك بغية تمكين المقيمـين  يض عن ارتفاع األسعار عالمياًللتعو ،الشتاء

وقـد بلـغ   . ، وعملياً لكل مستعملي هذه المـادة من الحصول على التدفئة

علـى مـدى   مليار ليـرة   ٨٦مجموع كلفة الدعم التي تحملتها الحكومة 

ويرجح أن تستمر الحكومة فـي هـذا   . ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥األعوام 

 .٢٠٠٨البرنامج لعام 

iv. تفاديـاً  : المحافظة على استقرار سعر البنزينمن خالل م المحروقات دع

في أسعار البنزين قد ال يتمكن المواطن من تحملـه،  مرتقب ألي ارتفاع  

ما أدى إلى معمدت الحكومة إلى وقف استيفاء أية رسوم عن هذه السلعة، 

تآكل كامل مبلغ رسوم االستهالك المفروضة على البنزين والتـي كانـت   

وتجدر اإلشارة إلى أن . كل أحد أهم المصادر المالية لواردات الخزينةتش

مجموع اإليرادات الفائتة على الخزينة، منذ أن بدأت الحكومـة باعتمـاد   

مليار ليرة حتى  آخر  ٢,٥٥٦، بلغ ٢٠٠٤سقف ألسعار البنزين في أيار 

 ينعكسالذي األمر مليار دوالر، وهو  ١.٧، أي ما يعادل ٢٠٠٨حزيران 

، نفسـه  المبلغب يقدرحجم الدين العام في وزيادة في الخزينة عجزاً إضافياً 

وذلك دون احتساب تأثيرات ذلك على زيادة كلفة خدمة الدين العام بسبب 

 .هذه الزيادة وتداعياتها على معدالت الفائدة

v. تستمر الحكومة في دعـم  : دعم كلفة إنتاج الكهرباء تفادياً لرفع التعرفة

 .باء في وجه ارتفاع أسعار الفيول أويل والغاز أويل عالميـاً تعرفة الكهر

كلفة الدعم اإلجمالية التي تحملتها الخزينة خالل الفترة الممتـدة   بلغتوقد 

ويـذكر  . مليار ليرة ٤,٣٨٤حوالي  ٢٠٠٨إلى أيار  ٢٠٠٥من حزيران 

ليـرة،   ٣٥٠لتكلفة الفعلية لكل كيلوات كهرباء هي حالياً في حـدود  اأن 

ليرة، أي أن المواطن اللبناني  ٢٥٠نحو وفي المعدل  الحكومة منها تغطي

ئية التـي  الكهرباالطاقة لفاتورة  الحقيقيةتكلفة القيمة  ثلثال يتحمل سوى 

 .يستهلكها فعلياً

vi. الحكومة في دعـم   ساهمت: دعم القمح والمحافظة على أسعار الرغيف

من مزارعي  ٢١٤مليارات ليرة ، و ١٠من مزارعي القمح بنحو  ١,٣٠٢
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مليون ليرة سنوياً خـالل عـام    ٦٠٠الشمندر السكري بأكثر من مليار و

، وفي ظل االرتفاع الكبير الـذي شـهدته   ٢٠٠٧وابتداًء من آب  .٢٠٠٦

دعـم  "أسعار القمح عالمياً، عمدت الحكومة، إلى  تغيير صيغة الدعم من 

إلى دعم " جالمنت"١٥٠ حـوالي فقد ارتفعت أسعار القمح من ". كالمستهل 

دوالراً للطن الواحد، وإن كانت  ٥٠٠دوالر للطن الواحد إلى ما يزيد عن 

ومـع  . دوالراً للطن الواحد ٣٧٥ حواليقد عادت وانخفضت مؤخراً إلى 

تدبير مناسب هذا االرتفاع المستمر في أسعار القمح، لجأت الحكومة إلى 

من المحافظـة  يضالذي المطاحن بالسعر من استيراد القمح وبيعه يقضي ب

بزيـادة  الحكومة  وباإلضافة إلى ذلك، قامت. على استقرار سعر الرغيف

الدعم على القمح من أجل التعويض على األفران عن االرتفاع في سـعر  

وعلـى هـذا   . ألسعار الخبـز  نفسه لحفاظ على المستوىبغية ا المازوت

ارتفاع سـعره وارتفـاع   األساس، وصلت كلفة دعم القمح للتعويض عن 

مليار  ١١٦لخبز إلى نحو الحالية لسعار األلمحافظة على لو سعر المازوت

 .على أساس سنويو ،٢٠٠٨ليرة مع نهاية أيار 

vii. تقدم الحكومة دعماً لمزارعـي  : دعم المزارعين في المناطق المهمشة

. التبغ عبر شراء كل منتجات التبغ والتنباك المنتجة محلياً بأسعار مدعومة

 ،الجنوب والبقاع والشمال مناطقألف مزارع في  ٢٥ ويفيد من هذا الدعم

 .مليار ليرة سنوياً ٥٦بكلفة تفوق 

viii. تقوم الحكومة، عبر الهيئة العامـة لتشـجيع   : دعم الصادرات الزراعية

بشكل رئيسي عبر دعم كلفـة  واالستثمارات، بدعم الصادرات الزراعية، 

بدون وضع   ،من قيمة الصادرات% ١٠وتبلغ قيمة هذا الدعم نحو  ،النقل

ا البرنـامج  ذويستفيد من ه.  أي سقف على المساعدة المقدمة لكل مستفيد

وقد بلغت ). مزارع ٥٥٠٠-٥٠٠٠يقابلهم نحو (مصدر  ٢٥٠-٢٠٠نحو 

 .٢٠٠٦عام في المليار ليرة  ٣٨.٣كلفة هذا الدعم نحو 

ix. ـ اطممن خالل رفـض ال : المحافظة على سعر الفروج  ةالمتكـرر  اتلب

راً من خالل خفض الرسـوم  يخأتجين بزيادة األسعار، وللمستوردين والمن

الجمركية على الفروج والتي كانت تقف حائالً دون االسـتيراد وبالتـالي   

دون خفض األسعار بالنسبة للمستهلكين، وهو ما أمـن إلـى حـد بعيـد     

 .استقراراً أفضل في أسعار اللحوم البيضاء
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x. مليـار ليـرة    ٩٠ة نحـو  الدولتقدم : دعم الفوائد للمؤسسات االقتصادية

 ،للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتمنح سنوياً  كدعم للفوائد على قروض 

على شـكل  نحو ثالث مليارات دوالر  هذه القروضالحالية لة قيمالتبلغ و

التكنولوجيـا المتطـورة   : وتشمل القطاعات المستفيدة. مشاريع استثمارية

عدد ة وقد بلغ يوالصناعة يالسياحوة يالزراعالمؤسسات والحرف اليدوية و

وتعمـل الحكومـة   . مؤسسة ٥,٣٤٣ حواليمن هذا البرنامج  المستفيدين

 . هذا الدعمنطاق المستفيدين من حالياً على توسيع 

 :إجراءات وتدابير أخرى وأهمها )٣

i.   تخفيض سعر الطاقة الكهربائية لبعض القطاعات االقتصادية والصـناعية

 .والسياحية

ii. وكـذلك  ٢٠٠٦ايا وجرحى حـرب تمـوز   تقديم مساعدات مالية لضح ،

تجدر اإلشارة إلى أن التقديرات تشير إلى  .تلك الحرب جراءللمتضررين 

أن كلفة إجمالي األعمال التي تتم عبر الدولة اللبنانية ومن خـالل الهيئـة   

العليا لإلغاثة فيما خص أعمال اإلغاثـة السـريعة وتقـديم المسـاعدات     

 ١١١متضررة والتي يربو عـددها عـن   ألصحاب المساكن المدمرة أو ال

من أصل هذا المبلـغ  . ألف وحدة سكنية تزيد عن المليار دوالر أميركي

يتوفر لدى الهيئة العليا لإلغاثة من خالل الهبات التي تقدمت بها المملكـة  

العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والعراق والبحرين واندونيسـيا  

 ،مليـون دوالر  ٥٨٠زيد عن ما ال ي والمخصصة حصراً لهذه األغراض

مليون دوالر يتوجب على الدولة اللبنانية  ٤٢٠مما يبقي مبلغاً ال يقل عن 

 .تحمله

iii.  ٢٠٠٦تسهيالت مالية للمؤسسات المتضررة جراء حـرب تمـوز   توفير 

كتوفير قروض جديدة طويلة األجل بفوائد وشروط ميسرة، وإعادة جدولة 

 .أعباء الفوائد على الديون تخفيضكذلك القروض القائمة، و

مجموع المبالغ التي تحملتها الخزينة على شكل كلفة تجدر اإلشارة إلى أن 

دعم للفوائد على القروض التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخـاص  

وحتى نهاية شهر أيـار  منذ بدء هذا البرنامج على مدى السنوات الماضية 

 .مليار ليرة ٥٢٣ حوالي ٢٠٠٨
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iv. لة إعفاءات دائمة من ضريبة الرواتـب واألجـور لعـدد مـن     تقديم الدو

المؤسسات والقطاعات، وإعفاءات مؤقتة من ضريبة الـدخل لمؤسسـات   

 .أخرى

  

  .)٣ الجدول الكامل لبرامج الدعم االقتصادي واالجتماعي للدولة في الملحق رقمراجع (

  

  

  تسلمها مهامهاسياسة الحكومة االقتصادية والوضع االقتصادي خالل فترة : ثانياً

  

الدور الذي كانت تلعبه الدولة تطوير  ترتكز علىسياسة اقتصادية  تباعاببدأت الحكومة عهدها 

 تلقائياً علـى االقتصـاد   المفروضةبعض األعباء من تخفيف الفي االقتصاد الوطني، فحاولت 

مـن   ككـل  لالقتصاد الـوطني  بما يسمحأخرى  مجاالت، في وقت فعلت دورها في الوطني

 في العمـل  الجديدة الحكومية ت تلك التوجهاتتمثلو .االستفادة من مزيد من المرونة واالنفتاح

 المبذولـة  محاوالتالأهم  وتمثلت. الماليةتنظيم األسواق العمل على التشريعات وإصدار  على

مبـدأ التخصـيص   على  فأكدت .مسألة التخصيص أهمية كبيرة في ءللتخفيف من األعباء إيال

التركيز على عملها في إدارة الشؤون العامة وترك بالدولة قيام كز إلى قاعدة وجوب يرتالذي 

تقدم الخـدمات األساسـية   التي القطاع الخاص  مؤسساتبعض المصالح العامة لتدار من قبل 

الجـودة  باعتماد معايير وللمواطن من كهرباء واتصاالت وغيرها بأفضل الشروط والنوعيات 

 .وللخزينة من جهة ثالثـة  ،من جهة أخرىللمواطن من جهة ولالقتصاد  ،لوبكلفة أق ،والكفاءة

عن النتائج المتوخاة مثل ، ناهيك من أعباءالخزينة خفض ما تتحمله إلى التوجه وسيؤدي هذا 

تطـوير االقتصـاد    مـن تلك القطاعات  تمكينفي تحسين األداء في تلك القطاعات و إسهامها

  .وتحقيق معدالت أعلى من النمو ،جديدةإيجاد فرص عمل في و ،الوطني ككل

  

دائماً كما حلم به وأراده اللبنانيون فلقد سادت خالل تلـك السـنوات    بيد أن األوضاع لم تكن

إالّ أنـه وعلـى   . التردي والتراجعالماضية فترات متفاوتة من االزدهار والتقدم وأخرى من 

لقدرة االقتصاد على توليد الالجمة و كل األوضاع واألسباب المعيقة والمعرقلة للنموالرغم من 

عدم القدرة على االنطالق في عملية التخصيص لـبعض  ، وعلى الرغم من فرص عمل جديدة

 قد عرفت الفترةفلدعم لبنان،  IIIد عليه مؤتمر باريس وهو المبدأ الذي أكّ األساسية القطاعات

ـ  مهامها بعدلتاريخ تسلم الحكومة أي ، ٢٠٠٥تموز  ٢٨الممتدة من   سحصولها على ثقة مجل

بعد استقالتها حكمـاً نتيجـةً النتخـاب رئـيس جديـد      أي ، ٢٠٠٨أيار  ٣١لنواب، وحتى ا
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فترات متأزمة على المستويين  تليهاللجمهورية، فترات متالحقة من استعادة النمو االقتصادي 

. ن نمـو عما كان يمكن لها أن تحققه م الحركة االقتصادية خاللها تالسياسي واألمني تراجع

  .في الفترات السابقة لديه تني تكوالتالدفع قوى جزًأ من بالتالي خسر االقتصاد وقد 

  

  استعادة الثقة بعد األحداث المصيرية: ٢٠٠٥االقتصاد في النصف الثاني من العام  .١

 الحاسـمة والتغيرات والتوترات األمنية على الرغم من األوضاع السياسية المتشنجة 

 إثـر على أكثر مـن صـعيد   و ٢٠٠٥ي النصف األول من العام التي عرفها لبنان ف

 عـادت ، اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وخروج الجيش السوري مـن لبنـان  

 ذلك مكّن وقد. أفضل لتتحرك بقوةفي النصف الثاني من العام  عجلة االقتصاد المحلي

وهـي   ،٢٠٠٤م بالمقارنة مع العا% ١.١حقيقي بلغ  ق نمويقمن تح الوطني االقتصاد

عن إصرار اللبنانيين على استعادة نـبض الحيـاة بعـد    نسبة منخفضة ولكنها تعبر 

نجحت الحكومة اللبنانية فقد ذلك، باإلضافة إلى  .األحداث المأساوية التي شهدها لبنان

، مع نهاية العـام  من عجز إلى فائض ٢٠٠٥في العام  ميزان المدفوعات في تحويل

، وشهدت حركة السوق المالية نمواً كبيراً، وكذلك األمـر  كما نمت ودائع المصارف

بالنسبة لحركة مرفأ بيروت، في وقت حافظ المصرف المركـزي علـى االسـتقرار    

أمـا  . النقدي لسعر صرف الليرة مقروناً بزيادة في حجم الودائع بالعملة األجنبية لديه

ـ   بالرغم من كل ما عاناه لبنان الدولة فقد نجحت  ة حاجاتهـا عبـر   فـي تمويـل كاف

  .فاق االكتتاب بها التوقعات التي يوروبوند وسندات الخزينةالإصدارات 

ن في عليه بعض المؤشرات من تحس دلّتهو ما معاً  فت والمشجع في آنٍواألمر الال

يعني أن اللبناني بشكل عام، والقطاع الخاص بشكل  الذيمستوى االستثمار الداخلي، و

قويـاً   ظّل يماناإلن إبل وال بإمكانية نهوضه،  قتصاد اللبنانيباالالثقة  اخاص، لم يفقد

بالرغم مـن كـل   من كل جوانبه  العامالشأن وبقدرة الدولة على إدارة  لبنانبمستقبل 

وعلى صعيد موازٍ، حافظ لبنان علـى جاذبيتـه االسـتثمارية بالنسـبة     . المصاعب

وهذا ما يبرزه نمو عدد خوان العرب بشكل خاص، اإل، وعموماً للمستثمرين األجانب

 حيثوتحديداً خالل النصف الثاني منه  ٢٠٠٥العام المستثمرين والزائرين على مدى 

دفعاً جديداً لزيادة وتيرة النمو بالطبع ارتفعت نسبة االستثمارات األجنبية، مما أعطى 

  .المحلي

  

توح في العدوان اإلسرائيلي واالعتصام المفتداعيات االقتصاد رهينة : ٢٠٠٦العام  .٢

 وسط بيروت
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رت بشكل كبير وعميق على سياسية وأمنية جسيمة أثّ تطورات ٢٠٠٦عرف العام 

خالل و ٢٠٠٥النسبي في نهاية العام االقتصادي فبعد االنتعاش . المحلياالقتصاد 

من كان  أنهاالقتصادية المؤشرات  أظهرتحيث و ،٢٠٠٦النصف األول من العام 

لزيادة  ٢٠٠٦كان يتحضر في النصف األول من العام المؤكد أن االقتصاد اللبناني 

ثني عشرة اإلقد سجلت خالل كانت  أن نسبة النموما وسي، كبيرة في معدالت النمو

 حوالي، ٢٠٠٦وحتى حزيران  ٢٠٠٥من تموز األولى من عمر الحكومة، أي  شهراً

 المعقودة لليبدد كل اآلما ٢٠٠٦جاء في مطلع تموز  لعدوان اإلسرائيلياإال أن . %٦

  .إلى النمو واالزدهاربالبالد بالعودة 

وبعد رفع  بعد توقف األعمال العسكرية في البالد وما أن استتب الوضع األمني

نتج  حادة ، حتى بدأت أزمة سياسية داخلية٢٠٠٦ في شهر أيلول الحصار عن لبنان

 ٢٠٠٦ شهر كانون األولمطلع في التجاري عنها اعتصام مفتوح في وسط بيروت 

إمكانية وأثّر بشكل سلبي على  ،شّل الحركة االقتصادية في وسط العاصمة النابض

  .٢٠٠٦ استعادة االقتصاد المحلي حيويته في الربع األخير من العام

إلعادة التأهيل األولية لكلفة المباشرة ا قدرتفقد لعدوان اإلسرائيلي، اتداعيات ب ونبدأ

مليار  ٢.٨ حواليية المباشرة التي لحقت بلبنان ألضرار والخسائر المادالناتجة عن ا

الكلفة غير المباشرة لألضرار في مختلف القطاعات فيه  تبلغ ، في وقتدوالر

وتنبغي اإلشارة في هذا الصدد إلى اآلثار الكبيرة . االقتصادية أكثر من ذلك بكثير

المنتظر أن أنه كان من حيث ، ٢٠٠٦الناتج المحلي القائم للعام الناتجة عن تراجع 

خالل  المحققحقيقي النمو الاستناداً إلى وذلك % ٨يحقق االقتصاد اللبناني نمواً بمعدل 

بدالً من ذلك، فإن الناتج . ٢٠٠٦حتى نهاية حزيران  ٢٠٠٥من تموز الفترة الممتدة 

  .%٠.٦حقق نمواً بنسبة  ٢٠٠٦المحلي للعام 

ا العامة، فإن عجز الخزينة ارتفع بم أما بالنسبة لآلثار السلبية المترتبة على المالية

. ٢٠٠٦مليار ليرة بالمقارنة بما كان متوقعاً له حتى نهاية العام  ١,٢٠٠يقدر بـ

 ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض في مجموع العائدات العامة المحققة لدى الخزينة

اإلنفاق إليها زيادة في  يضافبما كان متوقعاً أن تبلغه،  مليار ليرة مقارنةً ٨٠٥بـ

مما ذلك . مليار ليرة ٣٨٨والتي بلغت  ،اء تداعيات الحربجرحتى ذلك التاريخ العام 

  .مليار ليرة ١,١٩٣جعل مجموع العجز اإلضافي يصل إلى 

منذ ست سنوات، عانت المالية العامة من عجز أولي  وللمرة األولىونتيجةً لذلك، فإنه 

مليار  ١,٢٥٠أن تحقق فائضاً أولياً يناهز مليار ليرة بعد أن كان متوقعاً لها  ٢٥بلغ 

مليار ليرة في نهاية  ٤,٥٨٢وقد أوقع ذلك المالية العامة في عجز إجمالي بلغ . ليرة
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وعلى . ٢٠٠٥عن العجز المحقق في العام % ٦٤، أي بارتفاع نسبته ٢٠٠٦العام 

ر، أي مليار دوال ٤٠.٤ حواليإلى  ٢٠٠٦في نهاية العام  وصل حجم الدين العامذلك 

مليار دوالر في  ٢٢.٧ حوالي من حجم الناتج المحلي، والذي بلغ% ١٧٨ما يعادل 

  .٢٠٠٦العام 

  

 اتعوقتال فاقنمو : ٢٠٠٨األول من العام  النصفو ٢٠٠٧االقتصاد في العام  .٣

تشير الحسابات الوطنية للدخل القومي التي نشرت مؤخراً إلى أن نسبة النمو 

، وهي تضاهي نسبة النمو %٧,٥بلغت  ٢٠٠٧ي العام االقتصادي الذي حققه لبنان ف

والتي كانت آنذاك أعلي نسبة نمو يحققها لبنان على مدى  ٢٠٠٤المحققة في العام 

بالرغم من الظروف  ٢٠٠٧في العام هذه نسبة النمو تحققت قد لو .عشر سنوات

 نهر البارد،مخيم التفجيرات اإلرهابية، وحرب استمرار مسلسل  الصعبة ومنها

إن هذه النسبة المرتفعة . واالنقسام السياسيواستمرار االعتصام في وسط العاصمة، 

لوال الجهود الكبيرة من النمو، والتي لم تكن متوقعة من قبل الكثيرين، لم تكن لتحصل 

التي بذلتها الحكومة إلطالق حركة االقتصاد محلياً وعربياً وعلى أكثر من صعيد، 

كبير من مشاريع البنى التحتية والممولة بقروض ميسرة  وكذلك إطالق العمل في عدد

بسبب الظروف السياسية التي حالت دون السير بعد توقف لعدة سنوات وآلماد طويلة 

للبدء بتنفيذ تلك الخزينة لتمويل عمليات االستمالك الالزمة ندات سبعملية إصدار 

  .المشاريع

  

  والخدماتي السلعيقطاعات اإلنتاج  .أ 

إذ  ،٢٠٠٧في العام تابعت الصادرات منحاها التصاعدي زراعي، في القطاع ال

مليون  ١١٧بلغت قيمتها و ٢٠٠٦عن صادرات العام % ٢٧حققت نمواً يزيد عن 

الذي تقوم به ) Export Plus(برنامج دعم الصادرات  ذلكفي سهم قد أودوالر، 

طلب اإلقليمي إضافةً إلى تزايد ال ،المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان

ولألسباب عينها، سجلت هذه الصادرات في  .على المنتجات الزراعية اللبنانية

من % ٢٥من حيث القيمة و% ٤.٨ارتفاعاً قدره  ٢٠٠٨األول من العام  النصف

  .٢٠٠٧عن الفترة نفسها من العام حيث الوزن 

نةً مقار% ٣٦ بلغتفقد نمت الصادرات بنسبة كبيرة أما في المجال الصناعي، 

وفي هذا  .مليار دوالر ٢.٤ حواليلتبلغ قيمتها  ٢٠٠٦العام  بما كانت عليه في

معالم % ٢٥بنسبة إلى لبنان الصناعية  اآلالتازدياد الواردات من يثبت  المجال،
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ت هذه حققكذلك  .هذا القطاع وازدياد االستثمارات فيهالحاصل في نمو ال

% ٣٤.٦بنسبة  ٢٠٠٨ن العام م النصف األولفي نمواً الصناعية الصادرات 

إلى ارتفاع الصادرات من المجوهرات  نسبةً ٢٠٠٧الفترة نفسها من العام مقارنةً ب

  .، وكذلك ارتفاع الصادرات من المعادن األساسية٧٢%بنسبة 

ارتفعت  فقد رتفاع األسعار،اولوضع السياسي ا وبالرغم منالبناء، وفي قطاع 

، في وقت ٢٠٠٦عن العام % ٤بنسبة  )بالمتر المربع(رخص البناء طلبات 

إعادة اإلعمار التي  ألنشطةنظراً % ١٥تسليم االسمنت بنسبة كميات فيه  تارتفع

األول من العام  النصفواستمر هذا المنحى في  .استمرت بزخم كبير طوال العام

من العام  ذاتهاعن الفترة % ٢٥.٤رخص البناء بنسبة طلبات ، إذ ارتفعت ٢٠٠٨

كميات فيه  تراجعتفي وقت ، %٢٣.٧بنسبة  يات بيع العقاراتوعمل ،٢٠٠٧

  .٢٠٠٨حتى شهر أيار % ٣تسليم اإلسمنت بنسبة 

، ٢٠٠٧نسبياً خالل العام عرف قطاع التجارة والخدمات تحسناً استتباعاً لذلك، و

مع ازدياد ملحوظ % ٢٠ حواليث ارتفع عدد السفن القادمة إلى مرفأ بيروت بحي

نصف الحاويات  حوالي، علماً أن %٥٩تخليص الحاويات بلغ معالجة و حركة يف

وهذا ما يؤكد على عودة النشاط إلى مرفأ  ،يعاد تصديرها المشحونة إلى لبنان

أما عدد المسافرين  .بيروت كمرفأ إقليمي مميز في قطاعي الترانزيت والمسافنة

مليون  ٣.٤٤ حواليفبلغ  ،القادمين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت

اح ي، فيما تراجع عدد الس٢٠٠٦عن العام % ٢٥.٦ حواليمسافر بزيادة بلغت 

  .مليون سائح حواليإلى % ٤.٢٨ بنسبة

حركة معالجة وتخليص  فازدادت، ٢٠٠٨من العام  النصف األولفي أما 

عدد  كما ارتفع، %٤.٦وزادت عائدات المرفأ بنسبة  ،%١٥.٥ بنسبةالحاويات 

عن % ١٤.٩بنسبة  مطار رفيق الحريري الدوليلبنان عبر إلى اح القادمين يالس

لبنان عبر مع ازدياد في عدد الركاب القادمين إلى  ٢٠٠٧الفترة المقابلة من العام 

  %.١١رفيق الحريري الدولي بنسبة مطار 

في القطاع  المقاصةالشيكات  ارتفعت قيمة وفي مجال التعامالت المصرفية،

، وهو مؤشر له %٣٧.٧بنسبة  ٢٠٠٨من العام  النصف األولالمصرفي في 

وزيادة حجم الحركة  مدلوالت خاصة حول نمط اإلنفاق في االقتصاد بشكل عام

  .االقتصادية

  ميزان المدفوعات .ب 
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، إال أن ميزان ٢٠٠٧بالرغم من زيادة العجز في الميزان التجاري في العام 

الودائع وقد استفادت  .والرفائضاً تراكمياً بلغ أكثر من ملياري د لالمدفوعات سج

 ٦.٦المصرفية من التدفقات الرأسمالية في العام الماضي إذ سجلت ارتفاعاً قدره 

  .مليار دوالر

ميزان المدفوعات  سجلفقد  ،٢٠٠٨من العام  النصف األول ما خصأما في 

وان  ٢٠٠٨ شهر حزيرانحتى نهاية  مليون دوالر ٨٢.٨بقيمة تراكمياً  فائضاً

  .مور قد بدأت تشير إلى زيادة كبرى في التدفقات المالية إلى لبنانكانت األ

  المالية العامة .ج 

مليار ليرة، مما  ٧٢٦تحسناً وقدره ، سجلت المالية العامة ٢٠٠٧في آخر العام 

مليار  ٣,٨٣٨إلى  ٢٠٠٦مليار ليرة في العام  ٤,٥٨٤أدى إلى تراجع العجز من 

العائدات العامة ارتفاع هذا التحسن  قتحقي وقد ساهم في .٢٠٠٧ليرة في العام 

الزيادة في اإلنفاق العام  أسهم في احتواءمليار ليرة، األمر الذي  ١,٤٣٣بمبلغ 

مليار ليرة في العام  ١,١٠٢كما بلغ الفائض األولي . مليار ليرة ٧٠٧والتي بلغت 

  .٢٠٠٦في العام  ملياراً ٢٥، مقارنةً بعجز أولي بلغ ٢٠٠٧

في حسابات الموازنة  األولي الفائض بلغ، ٢٠٠٨من العام  النصف األولوفي 

مليار ليرة عن الفائض األولي المسجل خالل  ٤٦بزيادة أي  مليار ليرة ٦٤٦

العائدات  ارتفاع إلىبشكل أساسي  عائدوذلك ، ٢٠٠٧الفترة عينها من العام 

ارتفع اإلنفاق العام مع العلم أن مليار ليرة،  ٥,٢٠٠ إلى% ١٥.٦العامة بنسبة 

مليار  ١,٩٩١أما العجز العام، فقد بلغ  .مليار ليرة ٧,١٩١ليبلغ % ٧.٨بنسبة 

  .من النفقات العامة% ٢٧.٧ليرة لبنانية، أي ما يعادل نسبة 

الدالالت المستقبلية للتصنيف قد عدلت كانت  "موديز"وكالة تجدر اإلشارة إلى أن 

ةً إلى التحسن العام في أداء ، وذلك نسباالئتماني للبنان من سلبية إلى مستقرة

، وكذلك فعلت المالية العامة وصالبتها في مواجهة الخضات السياسية المتتابعة

وتجدر اإلشارة إلى أن السياسة  ."كابيتال إنتيليجنس"و "ستاندرد أند بورز" وكالتا

المالية الحكيمة التي اتبعتها الحكومة أدت إلى تحقيق وتجاوز األهداف المالية 

  .قتصادية التي وضعت باالتفاق مع صندوق النقد الدوليواال

  الدين العام .د 

مليار ليرة، أي ما  ٦٣,٤٠٦ القائم الدين العام إجمالي، بلغ ٢٠٠٧في آخر العام 

عن مليون دوالر فقط  ٦٦٠ا حوالي بزيادة قدرهأي مليار دوالر،  ٤١.٠٦يعادل 

 ٤٤.٤ الدين العامبلغ فقد ، ٢٠٠٨من العام  النصف األولأما في  .٢٠٠٦العام 
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مليار  ٢٣ما يعادل بالعمالت األجنبية ومليار دوالر  ٢١.٤مليار دوالر، منه 

  .بالليرة اللبنانيةدوالر 

  الوضع النقدي .ه 

الوضع السياسي بالرغم من  ٢٠٠٧نقدي على ثباته خالل العام حافظ الوضع ال

مع تدخل محدود وبقي سوق القطع مستقراً  .تقرالمتأزم والوضع األمني غير المس

بقي حجم االحتياطي من العمالت كما  .أم بائعاً كان شارياً من قبل مصرف لبنان

ارات دوالر في نهاية العام ملي ١٢.٤عند مستوى  األجنبية بدون تغيير يذكر

وديعة في إلى لبنان قدمت كانت قد  العربية السعوديةعلماً بأن المملكة  ،٢٠٠٧

 ٥٠٠رافقتها وديعة من دولة الكويت بقيمة  دوالربمبلغ مليار  ٢٠٠٦صيف العام 

  .في البالد ، وذلك لدعم االستقرار النقديمليون دوالر

من  النصف األولصالبته في محافظاً على استمر الوضع النقدي على ذلك فقد و

 يات سوق القطعلبالرغم من األزمة السياسية القائمة، إذ ظلت عم ٢٠٠٨العام 

، واستطاع مصرف لبنان من رفع ح الليرة اللبنانيةصالل إيجابية بشكل عام

، بالرغم من مليار دوالر ١٤.٨ليبلغ االحتياطي من العمالت األجنبية لديه 

والسيما اضطرار المصرف إلى تلبية حاجات المالية العامة من القطع األجنبي 

   .لتمويل مشتريات مؤسسة كهرباء لبنان من المشتقات النفطية

  

  

  مؤشر األسعار .و 

% ٩.٣بنسبة  االستهالك ارتفع مؤشر أسعارفقد اإلحصاء المركزي،  إلدارةوفقاً 

، وذلك عائد بشكل ٢٠٠٧كانون األول وحتى  ٢٠٠٦كانون األول وذلك ما بين 

اليورو،  مإلى ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، وتراجع سعر الدوالر أمارئيسي 

وفي هذا اإلطار، . وليةاألواد الملمعظم باإلضافة إلى ارتفاع األسعار العالمية 

استيعاب االرتفاع في أسعار النفط والحبوب المالية واالقتصاد على  اوزارتعملت 

المعيشة بالنسبة مستويات ا على معبر عدة وسائل من أجل تخفيف تأثيره

  .للمواطن

ارتفاعاً  ك، فسجل مؤشر أسعار االستهال٢٠٠٨من العام  النصف األولأما في 

نسبة ارتفاع  أكبر "الماء والكهرباء والمحروقات"مكون  سجل وقد، %٦.٢نسبته 

ليبدأ بعدها مرحلة االنخفاض مع تغير األوضاع  خالل هذه الفترة %١٤.٦بلغت 
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ولتنخفض هذه النسبة مع نهاية العام إلى  االقتصادية ومعدالت التضخم في العالم

  .%٥.٥ما ال يتعدى عن 

  القطاع المصرفي .ز 

إذ تمكن من تسجيل عاماً جيداً على القطاع المصرفي اللبناني  ٢٠٠٧كان العام 

مجموع في % ١٠.٧في مجموع األرباح الصافية، و% ٣٠ حوالينمو يقدر ب

ر في نهاية العام، باإلضافة إلى نمو مليار دوال ٨٢.٢٥التي بلغت  الموجودات

  .مليار دوالر ٦٧.٢في الودائع التي بلغت بدورها  %١٠.٩نسبته 

على القطاع  ةجيد ٢٠٠٨من العام األشهر الخمسة األولى  تكانوكذلك 

، %١٣.٣موجودات المصرفية ارتفاعاً بنسبة ال مجموعالمصرفي، إذ سجل 

  %.٢٨.٦، في وقت ارتفعت التسليفات بنسبة %١٢.٩والودائع بنسبة 

  

 التقدم في مجال الخصخصة: ثالثاً

  

في إطار سـعيها لخصخصـة قطـاعي     سنواتها الثالثخطت الحكومة خطوات جديدة خالل 

وفي مجال آخر، نشط المجلس األعلى للخصخصة من أجل تحضير إطار . االتصاالت والطاقة

قانوني جامع لتنظيم عقود الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص بشكل عام، مما يساعد على 

للقطـاع   BOT أسـلوب  تفادي التعقيدات القانونية التي تواجه تلزيم أي مشروع على طريقة

سنوات، أربع فيها عن المناط بالقطاع الخاص  الخاص أو حتى التلزيمات التي تزيد فترة العمل

مركز تنسيق للمشاريع التي تندرج ضمن إطار هـذا  من أن يصبح فيه المجلس  يتمكنبشكل 

علـى   ٢٥/٦/٢٠٠٧وقد وافق مجلس الوزراء خالل جلسته المنعقدة بتـاريخ  . القانون الجديد

تنظيم الشراكة بين القطاعين العـام والخـاص لتنفيـذ    القانون الذي يرمي إلى  هذا ع مشرو

  .إلقراره والذي أحيل إلى مجلس النواب كافة في األراضي اللبنانية اإلنشائية المشاريع

  

الهيئـة الناظمـة   "في قطاع االتصاالت، تم تعيين رئيس وأعضاء : قطاع االتصاالت .١

وقـد  . كلفة اإلشراف على قطاع االتصاالت والمراقبـة ، وهي الهيئة الم"تلالتصاال

باشرت الهيئة في أولى مهامها، وبالتعاون مع المجلس األعلى للخصخصة، التحضير 

تمكين شركات جديـدة مـن    من أجلوي رخص لمستثمرين جدد في قطاع الخل لبيع

القطاع الخاص من زيادة حجم السوق وخلق فرص عمل جديـدة وتحسـين نوعيـة    

هذا باإلضافة إلى المسـاهمة   ،وي في لبناندمة وخفض كلفة التخابر الخلت المقالخدما

 .في تحسين المالية العامة عبر تخفيض الدين العام
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تم التعاقد مع مصرفين استثماريين عالميين للقيام باإلعداد إلجراء عمليات البيـع  كما 

ركتي الهاتف الخلوي الدراسة المالية لشالمرتقبة، كما أنجزت شركة استشارات مالية 

ومن أجـل  . ويلتقنية لتقييم شبكتي الهاتف الخلالدراسة اوضع بتقني وقام استشاري 

تـم  فقد تحديد اإلطار القانوني لهذه العملية، ال سيما لجهة تحويل موجودات الشبكتين، 

ارت إلى إمكانية خصخصة قطـاع  استطالع رأي هيئة التشريع واالستشارات التي أش

 ،٢٠٠٢الصادر في العـام   ٤٣١جب قانون تنظيم قطاع االتصاالت رقم وي بموالخل

األطر التي فرضـها قـانون الخصخصـة رقـم      -قد استوفى الشروط"نظراً لكونه 

وقد تم إطالق عملية خصخصة القطاع خالل مؤتمر صحفي مشترك ".  ٢٢٨/٢٠٠٠

حيث ، و٢/١١/٢٠٠٧ظمة لالتصاالت في ابين المجلس األعلى للخصخصة والهيئة الن

وبدأت بدراسة المستندات العائدة للشركتين  ،عبرت شركات عدة عن اهتمامها لتاريخه

والمتوفّرة في غرفة المعلومات االلكترونية تمهيداً لتقديم عروضها التقنية والعـروض  

  .٢/٢/٢٠٠٨المالية األولية في 

ة التي ستتألف بعد الحكومة الجديدولما كانت الحكومة قد تعهدت بأن تتم المزايدة بظل 

صدر المجلس األعلـى للخصخصـة والهيئـة    أ فقد ،انتخاب رئيس جديد للجمهورية

تمديـد الجـدول    عـن  علنا فيهأ ٢٣/١/٢٠٠٨ظمة لالتصاالت بياناً مشتركاً في االن

ضوء التأخير الحاصل على صـعيد االنتخابـات    فيالزمني للعملية لمدة ثالثة أشهر 

أسابيع على األقـل مـن   أربع ن عن المهل الجديدة قبل الرئاسية، على أن يتم اإلعال

وما زالت غرفة المعلومات مفتوحة أمـام الشـركات   . المهلة الجديدة لتقديم العروض

لمراجعة المستندات وطرح األسـئلة التـي ال    هاعن اهتمام ،قد تعبر وأ ،التي عبرت

قـام ممثلـون عـن    على صعيد آخر، و. يزال المجلس والهيئة يقدمان األجوبة عليها

وي برفقة ممثلـين عـن   واقع العائدة لشبكتي الهاتف الخلالشركات المهتمة بزيارة الم

لبنـاء  تمهيـداً  وقاموا باستيضاح بعض األمور، كجزء من دراستهم  ،المجلس والهيئة

  .عروضهم عليها

، فقد تـم  "Liban Telecom –اتصاالت لبنان "أما في مجال تأسيس شركة مؤسسة 

وضع مخطط لدمج المديرية العامة لإلنشاء والتجهيـز  دولي قام بع استشاري التعاقد م

والمديرية العام لالستثمار والصيانة في وزارة االتصاالت بهيئة أوجيرو في خطـوة  

المرحلة العمل في سيباشر االستشاري  بناًء عليه،و. أولى نحو تأسيس الشركة الجديدة

مـن   وهذا األمر .Liban Telecomمجلس إدارة الثانية المتعلقة بالتنفيذ فور تعيين 

لبيع قسم منها من القطاع الخـاص، علمـاً أن   تحضيراً  هذه الشركة شأنه تفعيل عمل
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ما تـنص   وذلك وفققسماً من األسهم سيتم طرحه في األسواق للمواطنين اللبنانيين، 

  .عليه القوانين المعمول بها في لبنان

  

ة، فيعمل المجلس األعلى للخصخصة، وبالتعاون مع أما في مجال الطاق: قطاع الطاقة .٢

وزارة الطاقة والمياه، على تطبيق خطة ثالثية المحاور إلصالح قطاع الكهرباء فـي  

 .لبنان وإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان

لهذه الخطة يتناول تشركة مؤسسة كهرباء لبنان لتصبح مجموعـة   المحور األول .أ 

بالشفافية، ممـا يسـهل تحسـين    البعض عضها شركات حديثة تتصف عالقاتها بب

 ، فقـد تـم  وبناًء عليـه . هدر قد يطرأ أيالتعاطي مع مكنها من يأدائها ومستوى 

التعاقد مع فريق استشاري سـيعمل مـع المجلـس األعلـى      ٢٠٠٧خالل العام 

يقوم  العمل الذيويواكب هذه الخطة .  للخصخصة من أجل تنفيذ عملية التشركة

مع وزارة الطاقة والمياه لوضع سياسـة مسـتقبلية للقطـاع،     به استشاري يعمل

استشاري آخر يعمل مع مؤسسة كهرباء لبنان لتحسين أدائهـا  العمل الذي يتابعه و

، عـرض  ٢٠٠٨وفي كـانون الثـاني   . والمالي في المدى القصيرفيه اإلداري 

هربـاء  المولج بعملية التشركة الهيكلية الجديدة المقترحـة لقطـاع الك   االستشاري

لى اللجنة الوزاريـة المختصـة بالخصخصـة والبنـى     عومؤسسة كهرباء لبنان 

تمهيداً لرفعها  ٢٠٠٨ومن ثم أقرها المجلس األعلى للخصخصة في أيار  ،التحتية

قام المجلس باستدراج عروض للتعاقد مع كما . لس الوزراء للموافقة عليهاإلى مج

ت وااللتزامات واألعمال الجاريـة  شركة محاسبة تقوم بتقدير األصول والموجودا

التي يقرر نقل ملكيتها أو االنتفاع منها إلى الشركات المنبثقة عن تشركة مؤسسة 

 .مرحلة التعاقد مع الشركة المختارةفي  وهو حالياً ،كهرباء لبنان

للخطة اإلصالحية الذي يغطّي قطاع اإلنتاج، ينشط المجلس في  المحور الثانيفي  .ب 

تغطية مسألة النقص المتزايد في مجال ين مستقلين للطاقة وكذلك مجال إيجاد منتج

والتي تقدر فـي   ،في الطاقة اإلنتاجية التي سيحتاج لها لبنان في المستقبل القريب

ـ .  ميغاواط إضافية ١,٢٠٠ حواليالحد األدنى ب ر المجلـس  ولهذه الغاية، يحض

و معامل جديدة ذات ستقطاب مستثمرين من القطاع الخاص إلنشاء معمل جديد أال

ولهذه الغاية، تم توقيع عقد مـع مؤسسـة   .  قدرة إنتاجية تغطي الحاجة المطلوبة

للمساعدة فـي تنفيـذ هـذه     ٢٠٠٧حزيران  ١٥بتاريخ  (IFC)الدولية التمويل 

كما تعاقد المجلس، بعد القيام باستدراج عروض، مع االستشاري التقني .  العملية

K&M وقد فـازت شـركة   . ية الالزمةللقيام بالدراسة التقنGrant Thornton 
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الـذي قـد تـتم     ،باستدراج العروض للقيام بتخمين موجودات معمل دير عمـار 

ن فـي  خصخصته الجزئية إذا كان هناك من اهتمام بهذا الشأن من قبل مسـتثمري 

، ٢٠٠٨وقد قدم كل من االستشاريين نتائج دراساتهم في نيسـان  . القطاع الخاص

سـتراتيجية  البتحضير توصيتها بالنسبة الدولية تمويل الا، تقوم مؤسسة بناًء عليهو

ومؤسسة التمويـل  من جهة أخرى، يتم التعاون حالياً بين االستشاريين و. العملية

  . لوضع معايير التأهيل المسبق تمهيداً لعرضها على المستثمرين المهتمين الدولية

زيع، تعاقـدت وزارة الطاقـة   للخطة الذي يخص قطاع التو المحور الثالثوفي  .ج 

 CRAوالمياه، بمساعدة من المجلس األعلـى للخصخصـة، مـع االستشـاري     

International   ادات كهربـاءمن أجل التحضير الستدراج عروض لتركيب عد

التوتر (على مستوى المناطق والمستهلكين، وعروض أخرى إلدارة شبكة التوزيع 

 وعلى هذا الصعيد، تأهلـت خـالل  . مافي كل من منطقتين تم تحديده) المنخفض

ثـم   ،عدة شركات للمشاركة بتقديم عروض لتنفيذ الخدمات المطلوبة ٢٠٠٧ العام

جرى استدراج عروض شاركت فيه الشركات المؤهلة وقدمت عروضها بتـاريخ  

  .دراسة العروض المقدمة تم حالياًتو. ٢٠٠٨نيسان  ٣٠



  في المجال التشريعي أعمال الحكومةأبرز : الفصل الثاني
  
  

عمدت  ،تأكيد على جوهر الديمقراطية وااللتزام بالممارسة السياسية على أساسهاانطالقاً من ال

 فصل السلطاتالتأكيد على  أهمها من ، وكانئ في سياستهادامبعدد من ال تطبيقالحكومة إلى 

فضـالً عـن   ، "الدويكا"أو " الترويكا"ابقة والتي عرفت بـ السالسياسية  اتالممارس الذي ألغى

 ،ت المناقشة العامة من قبل النوابجلساعبر  المساءلة والمحاسبة ألداء الحكومة تيز عملييعزت

موضـوع  إلـى  وفي إطار نظرتها اإلصـالحية  . ويعززه مر يدعم النظام الديمقراطيوهو أ

 تعتمـد ومارستها وطبقتها؛ صيغة ينات اإلدارية في التعي الحكومة صيغة جديدة أرستاإلدارة، 

بعيـداً  اختيار الكفاءات بشكل تنافسي ومعلن وشفاف  وتتم من خالل" ديمقراطية الجدارة"مبدأ 

فقد خطت الحكومـة  أما في القضاء،  .عن الطرق القديمة القائمة على المحسوبيات والتدخالت

ليته، فقد تم التعامل مع القضاء خالل خطوات متقدمة في مجال إصالح القضاء وتعزيز استقال

بعيداً عن التدخالت ومحصنة، وسعت إلبقائه عهد الحكومة على أساس اعتباره سلطة مستقلة 

  .السياسية

  

يتطلـب تعـديل بعـض    اإلصالحي  هاتنفيذ برنامجأن مسألة  هاووعياً منومن ناحية أخرى، 

منـذ  و ،الحكومة لم توفر ،جديدة يعاتتشرالنصوص القانونية الحالية باإلضافة إلى استحداث 

 فـي مجـال  العمـل   تم تفعيلمجال التشريعي حيث الفي جهداً ، ٢٠٠٥في تموز  بدء أعمالها

إحالتها إلـى مجلـس النـواب     وإقرارها في مجلس الوزراء ومن ثممشاريع القوانين وضع 

كـل فـي    ،ءدولة رئيس مجلـس الـوزراء والـوزرا    عمد ولهذه الغاية، .للمداولة واإلقرار

تشكيل اللجان المختصـة لوضـع مشـاريع     إلى ،اإلجراء اختصاصه ووفقاً لألصول المرعية

الدولة تماشياً مع متطلبات العصـر، وكـذلك تنفيـذاً للبنـود      القوانين اآليلة إلى تحديث أداء

وهكذا، وخالل فترة تـولي   .IIIتوصيات مؤتمر باريس تنفيذاً لوالحكومة  برنامجاإلصالحية ل

مشـروع قـانون فـي مجلـس      ١٦٧، تم إقرار ثالث كومة مهامها والتي ناهزت سنواتالح

مشروع قـانون   ١٣١وبقي منها  قانوناً ٣٦حيث تم إقرار  ،الوزراء أحيلت إلى مجلس النواب

  .أعمالهإلى القيام بالمجلس  عودةبانتظار  عالقاً

  

  

  القوانين التي أقرت في مجلس النوابأهم : أوالً



 

 ،من قبل مجلس النواب قانوناً ٩٥تم إقرار النصف األولى من عمل الحكومة، نة وخالل الس

 ٣٦د حكومات سابقة، وومجلس استناداً إلى مراسيم صدرت خالل عهالمنها أحيل إلى  ٥٩

 ٢٠٠٥استناداً إلى مشاريع قوانين أحيلت من قبل الحكومة الحالية خالل السنتين قانوناً منها 

  .)٤ حق رقمالتفاصيل في المل( ٢٠٠٦و

  

  :د حكومات سابقةواستناداً إلى مراسيم صدرت خالل عه الصادرةالقوانين أهم  .١

الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للغاز  ٦٨٣القانون رقم  .أ 

 .٢٤/٨/٢٠٠٥وتأسيس الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي، أقر بتاريخ 

استصناع بين حكومة حكومة إبرام اتفاقية الذي يجيز لل ٦٨٤القانون رقم  .ب 

الجمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية لتشييد جزء من الطريق الساحلي 

 .٢٤/٨/٢٠٠٥، أقر بتاريخ الجنوبي السريع

الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة  ٦٨٥القانون رقم  .ج 

لحصص االستثمار لتشييد للتنمية  البنك اإلسالميصندوق الجمهورية اللبنانية و

، أقر بتاريخ طريق بشري في إطار مشروع إعادة إعمار طريق شمال لبنان

٢٤/٨/٢٠٠٥. 

الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية  ٦٨٦القانون رقم  .د 

اللبنانية وصندوق أبو ظبي للتنمية لتمويل مشروع مياه النبطية، أقر بتاريخ 

٢٤/٨/٢٠٠٥. 

الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية  ٦٨٧القانون رقم  .ه 

اللبنانية وصندوق أبو ظبي للتنمية لتمويل مشروع تقاطعات الطرق الرئيسية 

 .٢٤/٨/٢٠٠٥داخل بيروت، أقر بتاريخ 

الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية  ٦٨٨القانون رقم  .و 

انية وصندوق أبو ظبي للتنمية لتمويل مشروع تأهيل وتطوير المجاري في اللبن

 .٢٤/٨/٢٠٠٥المنطقة الشمالية، أقر بتاريخ 

الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية  ٦٨٩القانون رقم  .ز 

قضائي في اللبنانية وصندوق أبو ظبي للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي 

 .٢٤/٨/٢٠٠٥ة، أقر بتاريخ زغرتا والكور

، أقر بتاريخ يحدد مهام وزارة البيئة وينظمهاالذي  ٦٩٠القانون رقم  .ح 

٢٤/٨/٢٠٠٥. 



 

 كالذي ينظم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في مال ٦٩١القانون رقم  .ط 

مديرية المالية العامة ويحدد مالكها وشروط التعيين اإلضافية  -  وزارة المالية

 .٢٤/٨/٢٠٠٥أقر بتاريخ لبعض وظائفها، 

الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية  ٧١٠القانون رقم  .ي 

اللبنانية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة في تمويل 

 .٩/١٢/٢٠٠٥مشروع تطوير شبكة الطرق والتقاطعات الرئيسية، أقر بتاريخ 

يز للحكومة إبرام عقد تمويل بين حكومة الجمهورية الذي يج ٧٢١القانون رقم  .ك 

، أقر )مشروع المياه المبتذلة في جنوب لبنان(اللبنانية والبنك األوروبي للتثمير 

 .١٥/٥/٢٠٠٦بتاريخ 

الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض إجمالي أيبكس بين  ٧٢٥القانون رقم  .ل 

ثمير لتمويل عدة قطاعات ضمن حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك األوروبي للت

 .١٥/٥/٢٠٠٦القطاع الخاص، أقر بتاريخ 

الذي يجيز تعديل بعض أحكام قانون الضمان االجتماعي  ٧٥٣القانون رقم  .م 

واإلعفاء من زيادات التأخير والمخالفات وإجازة تقسيط ديون الدولة الناتجة عن 

اعي، أقر بتاريخ االشتراكات المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان االجتم

٢٢/٥/٢٠٠٦. 

، أقر )قانون االستمالك( ٢٩/٥/١٩٩١تاريخ  ٥٨الذي يعدل القانون رقم  القانون .ن 

  .٨/١٢/٢٠٠٦بتاريخ 

  

 :أحيلت من قبل الحكومة الحالية مشاريع قوانيناستناداً إلى  القوانين الصادرةأهم  .٢

  :أبرزهاكان و

ة تحرير النقل الجوي بين الدول الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاقي ٧٤٠القانون رقم  .أ 

 .١٥/٥/٢٠٠٦العربية، أقر بتاريخ 

اإلجازة للحكومة إبرام عقد تمويل بين الذي يرمي إلى  ٧٤١القانون رقم  .ب 

 ،)مشروع األوتوسترادات اللبنانية(للتثمير الجمهورية اللبنانية والبنك األوروبي 

 .١٥/٥/٢٠٠٦أقر بتاريخ 

مشروع اإلجازة للحكومة إبرام عقد تمويل الذي يرمي إلى  ٧٦٠القانون رقم  .ج 

بين الجمهورية اللبنانية والبنك األوروبي المياه المبتذلة في بيروت الكبرى 

 .١١/١١/٢٠٠٦أقر بتاريخ  للتثمير،



 

تعديل أحكام المادة السابعة من القانون رقم الذي يرمي إلى  ٧٧٥القانون رقم  .د 

 .١١/١١/٢٠٠٦أقر بتاريخ ، )تنظيم قطاع الكهرباء( ٢/٩/٢٠٠٢تاريخ  ٤٦٢

  

  

  والتي لم تقر بعد المحالة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب مشاريع القوانينأبرز : ثانياً

ة لم تتوقف عند القوانين التي أقرت في مجلس النواب، وذلك يلحكوماالورشة التشريعية ن إ

إنما تضمنت  ،٢٠٠٦ تشرين الثانيحتى شهر و ٢٠٠٥خالل الفترة الممتدة من شهر تموز 

لت إلى مجلس يأحالقوانين اإلضافية التي أقرت في مجلس الوزراء ومشاريع عدداً كبيراً من 

له على مدى سنة ونصف اعمأنظراً لتوقف بعد  إقرارهامناقشتها ولم يعمد إلى  الذيالنواب 

وحتى جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في  ١١/١١/٢٠٠٦من وبالتحديد  ،السنة تقريباً

مشروع قانون مرسل من  أي دراسةمناقشة أو تتم لم فخالل هذه الفترة، . ٢٥/٥/٢٠٠٨

ونتيجةً  .الحكومة، مما أعاق العملية التشريعية الضرورية واألساسية لحسن سير أعمال الدولة

 تأرسلمنها مشروع قانون  ١٣١في أدراج مجلس النواب، مشروع قانون  ٢٤٧تراكم لذلك، 

بما فيها مشاريع  ،)٥التفاصيل في الملحق رقم ( هوض واإلصالحخالل عهد حكومة الن

برامجها لاألمر الذي أثّر سلباً على تنفيذ الحكومة  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ازنات لألعوام المو

أهم ما و. تقديماتها االجتماعية وبالتالي على استفادة أكبر عدد من المواطنين مناإلنمائية و

  :اآلتي وه تناولت مشاريع القوانين هذه
  

  :وأهمها ،مشاريع قوانين ذات طبيعة إصالحية .١

أحيل إلى مجلس النواب بموجب (تعديل أصول تعيين موظفي الفئة األولى  .أ 

  ).٩/٩/٢٠٠٥، تاريخ ١٥١١٨المرسوم رقم 

أحيل إلى مجلس النواب بموجب (تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية  .ب 

  ).١٨/١/٢٠٠٦، تاريخ ١٦١٦٢المرسوم رقم 

إحداث مديريات الموارد البشرية في اإلدارات العامة الخاضعة لصالحيات مجلس  .ج 

، تاريخ ١٧٢٤٠أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (الخدمة المدنية 

٢٢/٦/٢٠٠٦.( 

أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (تعديل قانون تنظيم وزارة اإلعالم  .د 

  ).١٢/٩/٢٠٠٦تاريخ  ١٧٦٢٦

أحيل إلى (شتراعي المتعلق بإنشاء مجلس الخدمة المدنية رسوم اإلتعديل الم .ه 

  ).٩/١١/٢٠٠٦، تاريخ ١٨٠٥٥مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 



 

أحيل إلى مجلس النواب (نضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد اإل .و 

 ).١٥/٧/٢٠٠٦تاريخ  ١٧٤٥١بموجب المرسوم رقم 

أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم (عمومية إدارة شؤون الصفقات الإنشاء  .ز 

 ).٢٤/١١/٢٠٠٧تاريخ  ٩٧٣رقم 
  

  :وأهمها: ذات صفة تنمويةمشاريع قوانين  .٢

بين الجمهورية اللبنانية والوكالة ) مليون يورو ٣٠بقيمة (إبرام اتفاقية قرض  .أ 

 لبرنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة )AFD(الفرنسية للتنمية 

مجلس  أحيل إلى( ،)٩/١٢/٢٠٠٤تاريخ  ٥٠داً للقرار رقم انتسا(لبنان الشمالي 

 ).٩/٣/٢٠٠٦، تاريخ ١٦٥٤٧النواب بموجب المرسوم رقم 

 ٤٣.٢بقيمة ( بين الجمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية وكالةإبرام اتفاقية  .ب 

خاصة بمشروع تحسين وتطوير البنية  لتنفيذ أعمال وتجهيزات) مليون دوالر

، ١٦٨٩٩مجلس النواب بموجب المرسوم رقم  أحيل إلى( التحتية لمدينة طرابلس،

 ).٥/٥/٢٠٠٦تاريخ 

بقيمة ( بين الجمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية إستصناعإبرام اتفاقية 

تطوير لتنفيذ أعمال وتجهيزات خاصة بمشروع تحسين و )مليون دوالر ٤٣.٢

مجلس النواب بموجب المرسوم رقم  أحيل إلى( البنية التحتية لمدينة طرابلس،

 ).٥/٥/٢٠٠٦، تاريخ ١٦٩٠٠

بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  وكالةإبرام اتفاقية  .ج 

مشروع تطوير  )مليون دينار كويتي ٢٥بقيمة ( واالجتماعي للمساهمة في تمويل

مجلس  أحيل إلى( مياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية،مرافق ال

 ).١/١٢/٢٠٠٦، تاريخ ١٨١٤٠النواب بموجب المرسوم رقم 

أحيل إلى مجلس النواب بموجب (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص  .د 

 ).٢٠/١٠/٢٠٠٧تاريخ  ٨٤٠المرسوم رقم 

لتمويل مشروع ) ون دينار كويتيملي ٧.٥بقيمة (إبرام اتفاقية تقديم قرض إضافي  .ه 

المعقودة بتاريخ  ٦٥٠األبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم 

أحيل إلى ( مع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ١٤/١١/٢٠٠٢

 ).١٢/١١/٢٠٠٧، تاريخ ٨٩٨مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 

بين حكومة الجمهورية اللبنانية ) دوالر مليون ٤.٥بقيمة (إبرام اتفاقية قرض  .و 

والبنك اإلسالمي للتنمية لتنفيذ إلعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية 



 

أحيل إلى مجلس النواب بموجب (لمشروع توفير المياه لمنطقة بيروت الكبرى 

 ).١٧/١١/٢٠٠٧، تاريخ ٩٣٤المرسوم رقم 

بين الجمهورية اللبنانية وصندوق ) رماليين دوال ١٠بقيمة (إبرام اتفاقية قرض  .ز 

األوبك للتنمية الدولية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الطريق الساحلي الشمالي 

 ).٢٤/١١/٢٠٠٧، تاريخ ١٠٤٣أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (

الية لعامة للتعاون اإلنمائي التابعة لوزارة الخارجية اإليطاإبرام اتفاق بين المديرية  .ح 

بمبلغ (ومجلس اإلنماء واإلعمار لتنفيذ مشروع مياه الشرب في طرابلس والكورة 

، ٩٣٣أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم () مليون يورو ٥.٩أقصاه 

 ).٧/٢/٢٠٠٨تاريخ 

 –بين مجلس اإلنماء واإلعمار ) مليون يورو ٥.٩بمبلغ أقصاه (إبرام اتفاقية مالية  .ط 

لتنفيذ مشروع مياه " Artigiancassa - سانكاايارتيج"ة وبنك الجمهورية اللبناني

أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ( الشرب في طرابلس والكورة

 .)٧/٢/٢٠٠٨، تاريخ ٩٣٤
  

  :وأهمها: مشاريع قوانين ترمي إلى حماية الصحة العامة والتأمين .٣

، ١٧١٥٦م رقم أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسو(قانون سالمة الغذاء  .أ 

 ).١٢/٦/٢٠٠٦تاريخ 

أحيل إلى مجلس النواب ( في لبنان قطاع التأمينمشروع قانون جديد ينظم أعمال  .ب 

 .)٢٧/٧/٢٠٠٧، تاريخ ٥٧٢بموجب المرسوم رقم 
 

  :وأهمها: مشاريع قوانين ترمي إلى تحديث القوانين الضريبية وتطوير األسواق المالية .٤

يل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم أح(قانون يتعلق باألسواق المالية  .أ 

  ).٣٠/٣/٢٠٠٦، تاريخ ١٦٦٩٠

أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (قانون اإلجراءات الضريبية  .ب 

 ).٢٩/٥/٢٠٠٦، تاريخ ١٧٠٨٠
 

 مشروع قانون يرمي إلى مراجعة وتدقيق حسابات األشخاص المعنويين والعموميين .٥

 ).٢٥/٥/٢٠٠٦، تاريخ ١٧٠٥٣سوم رقم أحيل إلى مجلس النواب بموجب المر(

يستند مشروع القانون في أسبابه الموجبة إلى أن شوائب عديدة ربما تكون قد اعترت 

مرحلة بناء الدولة خالل الفترة التي تلت إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، 

وأدت إلى إثراء غير مشروع أو منفعة على حساب المصلحة العامة، مما جعل 



 

يرين من السياسيين والمواطنين يشيرون بأصابع االتهام إلى المسؤولين عن إدارة الكث

ومن أجل جالء هذه القضية بإيفاء كل ذي حق حقه من جهة، . الدولة خالل تلك الفترة

وبمعاقبة كل مخالف أو مرتش أو متواطئ أو مهمل أو مقصر من جهة ثانية، أعدت 

حسابات اإلدارات والمؤسسات العامة،  الحكومة مشروع قانون يرمي إلى إخضاع

والبلديات واتحاد البلديات، والمرافق العامة التابعة للدولة، لتدقيق شامل يتناول أداءها 

، ولغاية نهاية العام ٥/١١/١٩٨٩خالل الفترة الالحقة إلقرار وثيقة الوفاق الوطني في 

  :سابات التاليةويتناول التدقيق الموجودات والمطلوبات وقيدها في الح. ٢٠٠٥

 اإليرادات وتوريدها .أ 

 النفقات مهما كانت مصادر تمويلها .ب 

 المساعدات والمساهمات .ج 

 التلزيمات ومدى انطباقها على القوانين واألنظمة النافذة .د 

 .المتدخلين في الصفقات العمومية من عمالء ووسطاء وسماسرة .ه 

مل المقترح، نص وإلضفاء مزيد من الشفافية والحياد في إجراء عملية التدقيق الشا

مشروع القانون على اإلجازة للحكومة التعاقد مع شركة دولية، أو أكثر، إلنجاز هذه 

كما أن الحصانة المقترحة للمدقق هي لضمان استقالليته في تنفيذ مهامه وعدم . المهمة

  .التعرض ألية ضغوط من أي كان
 
 

قتصادية بعد حرب مشاريع قوانين ترمي إلى دعم صمود المواطنين والمؤسسات اال .٦

: والتداعيات االقتصادية األخيرة للوضع السياسي المتأزم في لبنان ٢٠٠٦تموز 

  :وأهمها

ض بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربي لإلنماء وقر اتاتفاقيثالث إبرام  .أ 

 :االقتصادي واالجتماعي

أحيل (للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار البنى األساسية المتضررة  )١

 ).٢٠/١٠/٢٠٠٦، تاريخ ١٧٩٣٧لى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم إ

للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة  )٢

، ١٠٧أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (من العدوان اإلسرائيلي 

 ).١٦/٣/٢٠٠٧تاريخ 



 

اء المتضررة من للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرب )٣

، ١٩٤أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (العدوان اإلسرائيلي 

 ).٢١/٣/٢٠٠٧تاريخ 

تسهيل إعادة بناء األبنية والمصانع أو أجزاء األبنية والمصانع المهدمة جراء  .ب 

أحيل إلى مجلس النواب بموجب (والتي تحتاج إلى إعادة بناء  ٢٠٠٦عدوان تموز 

 .)١٨/٨/٢٠٠٧، تاريخ ٦٣١المرسوم رقم 

جراء عدوان اإلسرائيلي من الرسوم البلدية  ةإعفاء األبنية المهدمة والمتضرر .ج 

، وإعفاء األبنية والمؤسسات والمحالت في وسط بيروت من الرسوم ٢٠٠٦للعام 

أحيل إلى ( ٢٠٠٧و ٢٠٠٦البلدية ومن الضريبة على األمالك المبنية لعامي 

 ).٢٤/١١/٢٠٠٧، تاريخ ٩٨٧م مجلس النواب بموجب المرسوم رق

إبرام اتفاقية إطارية بين الحكومة اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن المساهمة  .د 

أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم (في تمويل برنامج إعادة إعمار لبنان 

 ).٥/٥/٢٠٠٨، تاريخ ١٤٢٨رقم 
  

ربين ودعم االنصهار تمشاريع قوانين ترمي إلى زيادة وتفعيل التواصل مع المغ .٧

  :وأهمها: لوطنيا

، ٩٦٦أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (إنشاء البطاقة االغترابية  .أ 

 ).٢٤/١١/٢٠٠٧تاريخ 
 

تطوير االقتصاد وتسهيل انضمام لبنان إلى منظمة ومشاريع قوانين ترمي إلى تحديث  .٨

  :وأهمها: التجارة العالمية

أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم (زات قانون التجارة الخارجية واإلجا .أ 

 ).٢٧/٢/٢٠٠٦، تاريخ ١٦٤٥٧رقم 

، تاريخ ١٠٢١أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ( قانون المنافسة .ب 

٢٤/١١/٢٠٠٧.( 

أحيل إلى مجلس النواب بموجب (حماية العالمات الصناعة والتجارة والخدمة  .ج 

 .)٢٤/١١/٢٠٠٧، تاريخ ٩٩٣المرسوم رقم 

، ٩٩١أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (سجيل الدولي للعالمات الت .د 

 ).٢٤/١١/٢٠٠٧تاريخ 



 

أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (حماية الرسوم والنماذج الصناعية  .ه 

 ).٢٤/١١/٢٠٠٧، تاريخ ٩٨٦

أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (حماية الملكية األدبية والفنية  .و 

 ).٢٤/١١/٢٠٠٧اريخ ، ت٩٧٢

أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (حماية األعمال األدبية والفنية  .ز 

  ).٢٨/٨/٢٠٠٧، تاريخ ٦٨٤

  

  

  الصفقات العموميةقانون  تحديث :أبرز المشاريع التي ال تزال قيد التحضير: ثالثاً

العمومية المتعلقـة  إجراء المناقصات ترعى ما تزال  ن تشريعات قديمة ومتعددةانطالقاً من أ

التي والحساسة نشاطات اإلدارية الهامة من الهي والتي  ،بصفقات اللوازم واألشغال والخدمات

تشـريعات   عـدة ترعاه العامة، وبما أن هذا اإلجراء والمؤسسات  تمختلف اإلداراتقوم بها 

  قديمة؛

  

ليـة، واألشـغال   عملت الحكومة، بناًء على اقتراح رئيس مجلس الـوزراء ووزراء الما لذلك 

مشروع قانون  وضع العامة والنقل، والعدل، والصناعة، والداخلية والبلديات، والزراعة، على

يراعي في أحكامه متطلبات تحديث اإلدارة العامة والتطورات االقتصادية أن  إلىيرمي خاص 

ف يترتـب  والمالية واإلدارية والتقنية التي طرأت على وظائف الدولة ومهام إدارتها، كما سو

يتناول مشـروع  كما  .عمل اإلدارة في تنفيذ الصفقات العمومية قرار هذا القانون تفعيلإعلى 

العقـود، وتنفيـذ    مللصفقات العمومية، وإبراعداد اإلالقانون كافة العمليات اإلدارية المتعلقة ب

  .الصفقات العمومية، وتسديد قيمة الصفقات، والمراجعة

  

ير لمشروع القانون هذا وأحيل إلى مجلس الوزراء حيث أقر بتاريخ وقد تم االنتهاء من التحض

مختلف الوزراء المعنيين باستثناء وزير الزراعة المستقيل، وذلـك   ه، كما وقع٢٧/١١/٢٠٠٧

  .حتى يتسنى للحكومة إرساله إلى مجلس النواب لإلقرار

  

  



  IIIمؤتمر باريس اإلصالح و: الفصل الثالث
  

  

  سياسة الحكومة في مجال اإلصالح: أوالً

تحقيق اإلصالح  مسألة العمل علىالحكومة  أولت، ٢٠٠٥تموز  ٢٨منذ تسلمها مهامها في 

موارد مناهج عمل واً وخصصت له ملحوظاهتماماً االقتصادي والمالي واالجتماعي واإلداري 

 .ةاالقتصاد اللبناني وماليته العامظراً للظروف الصعبة التي يمر بها ن وطاقات بشرية هامة

ض لبنان إلى أن عدم المبادرة إلى معالجة تلك المسائل بشكل جذري يعرانطالقاً من وعيها و

ات الكامنة يمخاطر اقتصادية ومالية ونقدية كبيرة، ويحجب إمكانية االستفادة من اإلمكان

عمد الفريق االقتصادي في الحكومة إلى  ؛حالياً لفرص المتاحة لها ومنلالقتصاد اللبناني 

إعداد برنامج إصالحي اقتصادي اجتماعي ومالي شامل وفقاً لخطوط عريضة تم بحثها خالل 

مع المؤسسات المالية الدولية في كل من  ٢٠٠٦اجتماعات عقدها الفريق في بداية العام 

على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق  ٢٠٠٦نيويورك وواشنطن، والحقاً في أيلول 

هذا إلى مناقشة وعلى صعيد موازٍ، بادر الفريق االقتصادي . النقد الدولي في سنغافوره

عبر عقد جلسات متعددة داخل الحكومة ومع اإلدارات المعنية، في اإلطار الوطني البرنامج 

الجهات ع الخاص فضالً عن يات االقتصادية من القطاوكذلك مع الجهات السياسية والفعال

  .العمالية الفاعلة وبعض مؤسسات المجتمع المدني

  

  

  برنامج الحكومة اإلصالحي: ثانياً

من هذا المنطلق، تركّز الهدف األساسي للبرنامج على تحفيز النمو بهدف إيجاد فرص عمل 

. والسياسي هفي جديدة للبنانيين وخفض مستوى الفقر، مع المحافظة على االستقرار االجتماعي

وبشكل أكثر تحديداً، فقد استهدف برنامج اإلصالح رفع معدل النمو الحقيقي في الحد األدنى 

إلى ما بين أربعة وخمسة بالمئة سنوياً خالل السنوات الخمس القادمة، وذلك بما يؤدي إلى 

لرئيسي ا السببوبما أن . تحسين المؤشرات االجتماعية وخفض الفوارق بين المناطق اللبنانية

لهشاشة الوضع االقتصادي يرتبط بحجم الدين العام، فإن تقليص هذا الدين ووضعه على مسار 

حماية الفئات األكثر هشاشة من ل وتوخياًاالستقرار واالستدامة،  لمزيد منتراجعي توصالً 

  .إلنجاز أهداف البرنامج وإنجاحه ينأساسيين شرطان الناحية المعيشية، يعتبر

  



 

ليشكّل الحل األفضل لمعالجة ما وصلت إليه األوضاع إذاً مج اإلصالحي للحكومة صمم البرنا

األوضاع الداخلية، ويـؤمن المـدخل المناسـب    طبيعة وبما يتناسب مع  ،االقتصادية والمالية

ويتوسل هذا البرنامج ضمان نتـائج  . للحصول على الدعم العربي والدولي الذي يحتاجه لبنان

استخدام صحيح المالي والتنمية االقتصادية واالجتماعية المرتقبة في مجال مستدامة لعمليات الت

ها عدد من الـدول والمؤسسـات المانحـة مـن هبـات      تقديمبتعهدت التي  االلتزامات المالية

وقروض، بهدف تحقيق النمو المستدام وتحسين مستوى ونوعية عيش اللبنـانيين فـي شـتى    

  .المناطق اللبنانية

  

م، جاء البرنامج اإلصالحي للحكومة اللبنانية مرتكزاً على ستة محاور رئيسية في إطاره العاو

  :هي

على لهذه الغاية ويركّز  ،يتعلّق بالسياسة االقتصادية التي يجب إتباعها المحور األول .١

اإلصالحات التي من شأنها تحسين مستوى معدالت النمو، ومن أهمها إصالح القطاع 

لية وتحسين بيئة األعمال للقطاعات اإلنتاجية واعتماد المالي وتطوير األسواق الما

  .مة في اإلدارةكَومسألة الَح

جتماعي من أجل تحسين المؤشرات يتطرق إلى إصالحات القطاع اال المحور الثاني .٢

جتماعية، وذلك عبر برامج اجتماعية محددة وهادفة، وعبر تقوية شبكات الحماية اإل

لمهمشة من السكان وتنشيط العمل لتحسين المردود االجتماعية للفئات الضعيفة وا

  .االجتماعي والحياتي الفعلي للنفقات االجتماعية للدولة

يعالج مسألة التصحيح المالي الهادف إلى تقليص العجز والدين العام  المحور الثالث .٣

حافظ على تو ،ويستطيع أن يتحملها االقتصاد ،إلى مستويات قابلة لالستمرار

  .لمالي والنقدي في البالداالستقرار ا

يتعلق بالخصخصة، والتي من شأنها تحسين وتنويع الخدمات المقدمة  المحور الرابع .٤

قطاع إشراك للمستهلكين، وتوسيع قاعدة ملكية المؤسسات الجاري تخصيصها وتشمل 

عريض من اللبنانيين، وزيادة حجم ومدى المشاركة الشعبية في رساميل المؤسسات 

حديث تجهيزاتها وتنويع خدماتها، مع السعي لتخفيض الكلفة، المخصخصة، وت

  .باإلضافة إلى زيادة حجم االستثمارات وإعطاء دفع للنمو االقتصادي

يتعلّق بالسياسة النقدية وضرورة المحافظة على استقرار سعر  المحور الخامس .٥

اص الالزم بأنواعه لكافة مؤسسات القطاع الخ التمويلالصرف، مع تأمين توفّر 

  .والتأكيد على أهمية المحافظة على قطاع مصرفي سليم

  .يركّز على مسألة الدعم الدولي المكمل لجهود الدولة التصحيحية المحور السادس .٦



 

  

  

  IIIمؤتمر باريس : ثالثاً

تلبيةً لطلب الحكومة اللبنانية، بادر الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى دعوة المجتمع الدولي 

كانون الثاني  ٢٥، وذلك في IIIمؤتمر باريس  –ي والدولي لمساعدة لبنان لعقد المؤتمر العرب

 ٣٦ يمثلونالمؤتمر رؤساء وممثلون رفيعو المستوى  قد لبى الدعوة لحضوروقد . ٢٠٠٧

الحكومة  اتسياسمجمل ل اًوتأييد ،وفي لفتة غير مسبوقة. مؤسسات مالية عالمية ٧دولة و

لى المؤتمر، وذلك عرضتها من خالل برنامج عملها واإلصالحية التي ع منها االقتصادية

عنصري وانعكاسات ذلك كلّه على  لبنانبالرغم من المشكالت السياسية التي يعاني منها 

إذ بلغت  ،األمن واالستقرار، فقد حصل لبنان على هبات وقروض ميسرة فاقت كل التوقعات

  .لناتج المحلي اإلجمالي اللبنانيامليار دوالر أميركي، وهو دعم يوازي أكثر من ثلث  7.533

  

في  IIو Iالحدث تكملة لجهود الدولة اللبنانية في مؤتمري باريس  -وقد جاء هذا المؤتمر

من أجل تطبيق خطط وسياسات الدولة التنموية  للبنانممكن دعم أكبر حصد إطار 

المتطورة واإلصالحية الهادفة إلى االرتقاء بالدولة على جميع الصعد إلى مصاف الدول 

، أنه حشد دعماً غير مسبوق، معنوياً ومادياًفي هذا المؤتمر بالذات  وتكمن أهمية .والمتقدمة

التزام لجهود الحكومة اإلصالحية، وربط مسألة الحصول على الدعم المادي واالستفادة منه ب

عال ة وعملية إلى أفمن مبادرات إصالحية هيكليوما خططت له الحكومة بتحويل ما تؤمن به 

وبهذا اإلنجاز، تكون الحكومة قد حققت نجاحاً كبيراً في تطبيق أحد أبرز . ةع ملموسئاقوو

 نيذكما نجحت في التأكيد مرة جديدة على الثقة والدعم المعنوي ال ،تعهدات بيانها الوزاري

  .وفعال ترجمتهما بشكل عمليعلى تحظى بهما على المستويين العربي والعالمي و

  

 IIIت المشاركين في مؤتمر باريس تعهداإجمالي 

  النسبة  المجموع  مؤسسات دول  الجهة المانحة

  %٣٦  ٢,٧١٢  ١,٢٥٠  ١,٤٦٢  مانحون عرب

  %٣٨  ٢,٨٢٦  ١,٧٣٤  ١,٠٩١ مانحون أوروبيون

  %١٢  ٩٤٣    ٩٤٣ مانحون دوليون آخرون

  %١٤  ١,٠٥٢  ١,٠٥٢   مؤسسات مالية دولية

  %١٠٠  ٧,٥٣٣  ٤,٠٣٦ ٣,٤٩٦  المجموع



 

  )٢٠٠٨حزيران ( وزارة المال: المصدر - بماليين الدوالراتاألرقام 

  

من حيث تخصصها ووجهة استعماالتها  ةرئيسي اتفئثالث توزعت تعهدات المؤتمر على 

  :المرتقبة، وجاءت على الشكل التالي

  

مليار  ٥.٦٤١وتقدر مجمل المبالغ المصنفة ضمن هذه الفئة بـ : الدعم للدولة اللبنانية .١

في المئة  ٢٣ ،في المئة من إجمالي تعهدات المشاركين في المؤتمر ٧٥دوالر تمثل 

في المئة  ٧٧و ،سيكون على شكل هبات ،دوالر ارملي ١.٣١٣منها، أو ما يعادل 

مليار  ١.٧٣٦وتبلغ األموال المخصصة لدعم الموازنة . على شكل قروض ميسرة

تقدر مليار دوالر، و ٣.٤٩٩ دوالر، فيما تبلغ تلك المخصصة لتمويل مشاريع تنموية

 ٤٣مليون دوالر، باإلضافة إلى قرض بـ ٣٦٣ـعينية بالمساعدات السلع وقيمة ال

 .مليون لدعم مصرف لبنان

  

  IIIفي مؤتمر باريس  للدولة اللبنانيةالمخصص الدعم 

دعم الموازنة  نوع التعهدات

  واإلصالح

تمويل

  مشاريع

سلع ومساعدات  مصرف لبنان

  عينية

  المجموع

  1,313  363    551  399  هبات

  4,327    43  2,948  1,337  قروض ميسرة

  ٥,٦٤١ 363  43  ٣,٤٩٩ ١,٧٣٦  المجموع

  )٢٠٠٨حزيران ( وزارة المال: المصدر – األرقام بماليين الدوالرات

  

ـ اتفاق ٢٠٠٨وفي وضعية تعهدات دعم الموازنة، وقّعت حتى نهايـة حزيـران    ات ي

في المئة مـن مجمـل    ٣٩، وهو مبلغ يشكّل مليار دوالر ١.٨٥٧تبلغ قيمتها تمويلية 

وقد مليار دوالر،  ٤.٧٠٩ات التمويل الموقعة حتى اآلن والبالغة قيمتها اإلجمالية ياتفاق

هـذه  . لخفض الدين العام تاستخدم تعهدات دعم الموازنة مليار من ١.٤٣٤تم تسلّم 

 ٥٠٠مـة  المبالغ، وهي في معظمها قروض ميسرة، تشمل عملية اسـتبدال ديـن بقي  

  .IIIولم تكن مدرجة في تعهدات باريس  ٢٠٠٧مليون دوالر أجريت في تموز 

بقيمـة   تمويليـة  اتيتم توقيع اتفاقفقد ، بة لوضعية تعهدات تمويل المشاريعأما بالنس

في المئة مـن   ٢٢، وهو مبلغ يشكّل ٢٠٠٨حتى نهاية حزيران  مليار دوالر ١.٠٣٠



 

ومع أن هذه الفئة حصلت على أكبر نسبة . اآلنات التمويل الموقعة حتى يمجمل اتفاق

 ٣.٤٩٩في المئة من التعهـدات أي مـا يـوازي     ٤٧( IIIمن التعهدات في باريس 

، إال أن توقيع اتفاقات في شأن األموال المخصصة لها كان أكثر بطئاً )مليارات دوالر

م التئـام  من الفئتين األخريين بسبب العدد الكبير من المشاريع القائمة، وبسـبب عـد  

وال . الالزمة لهذه الغايـة  مجلس النواب وتالياً عدم إقراره عدداً من مشاريع القوانين

 ،هافي المئة من مجمل تعهـدات  ٢٩ات في هذه الفئة سوى يتبلغ نسبة ما وقّع من اتفاق

بهبات ال تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وهي قد ص اخبشكل ات متعلقة ياتفاقوهي 

ـ ل مشاريع في قطاعات ذات أولويـة قصـوى كالم  ركّزت على تموي والصـرف   هاي

  .الصحي والبنى التحتية والطرق

مليون  ٣٦٣المتعلقة بالمساعدات العينية والتي بلغت  IIIوفي وضعية تعهدات باريس 

ماليين دوالر،  ٣٠٥ قيمتها مشاريع تعادلتنفيذ  ٢٠٠٨دوالر، تم حتى نهاية حزيران 

لمساعدة القوات المسلحة اللبنانيـة وقـوى   ) في المئة ٨٠(القسم األكبر منها خصص 

مع مصر والصـين، فيمـا ال    اتفاقياتهاويجري تنفيذ المشاريع التي تم التوقيع . األمن

  . يزال التفاوض قائماً مع تركيا واليونان

من صندوق النقد  ٢٠٠٧في كانون األول  مليون دوالر ٤٣  تسلّم مصرف لبنانكما 

تطـوير إدارة المخـاطر فـي    في مجال مصرف الامج الذي ينفذه العربي لدعم البرن

مكنه من اعتماد المعايير الدوليـة المتطـورة وتنفيـذ    بما يالقطاع المالي والمصرفي 

  .٢-معايير قرارات بازل

  

في  ١٩مليار دوالر وتمثل  ١.٤٦٣وتقدر مبالغ هذا الجزء بـ: الدعم للقطاع الخاص .٢

ستأتي بمعظمها على شكل قروض ، كين في المؤتمرالمئة من إجمالي تعهدات المشار

 .ميسرة لتحريك عجلة النشاط االقتصادي لدى القطاع الخاص

، بلغـت نسـبة   ٢٠٠٨وفي وضعية تعهدات الدعم للقطاع الخاص في نهاية حزيران 

في المئة  ٨٦مليار دوالر، أي ما يمثل  ١.٢٦٦ات في شأنها يالمبالغ التي وقّعت اتفاق

، فيما تواصـل المؤسسـات العامـة والمصـارف     هدات في هذه الفئةمن مجمل التع

. التجارية استخدام هذه األموال في منح قروض للمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة   

وتعاون المانحون في مجال الدعم للقطاع الخاص مع المصارف التجارية، باسـتثناء  

البنك األوروبي  معها احدإ، مجلس اإلنماء واإلعمارات قروض وقعت مع يثالث اتفاق

ـ  اويتولى تنفيذه مليون يورو ٦٠بقيمة  للتثمير البنـك  مـع   ةمصرف لبنان، والثاني



 

الصندوق العربـي  مع  ةمليون يورو، والثالث ١٠٠بقيمة  يوه أيضاً للتثميراألوروبي 

  . مليون دوالر ٨٥لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بقيمة 

  

من المتوقع أن و :ظمات المجتمع المدنيالدعم من خالل وكاالت األمم المتحدة ومن .٣

 ١٨٥(لدعم قوات اليونيفيل مخصصة في المئة منها  ٦٠مليون دوالر،  ٣١٨يبلغ 

في  ٢٤، و)وخمسة ماليين دوالر من بريطانيامليون دوالر من الواليات المتحدة 

أما الدعم المقدم من خالل ). مليون دوالر ٧٥(لمخيم نهر البارد مخصصة المئة منها 

  .مليون دوالر ٩٨منظمات المجتمع المدني فقد بلغ 

  

  

  IIIالتقدم على مسار تطبيق البرنامج اإلصالحي منذ باريس : رابعاً

التي تعترض مسار تنفيذ البرنامج اإلصالحي  السياسية واألمنية في البالد العقباتبالرغم من 

تطبيق التام أثبتت التزامها  ،رتهابكافة إدا ،الحكومة للحكومة بالشكل والفعالية المبتغاة، إال أن

المبادرات االجتماعية واالقتصادية والمالية وكذلك تلك العائدة إلى البنى التحتية والخصخصة 

واستفادت الحكومة في هذا . عبر التقدم الملموس في الخطى اإلصالحية على كافة المستويات

مكتب "عبر تأسيس  إلصالحياإلطار التطبيقي للبرنامج االسياق بالدفع الذي شكله وضع 

الهادفة إلى ضمن إطار مكتب رئيس مجلس الوزراء يهتم بتنسيق النشاطات خاص  "تنسيق

هي ويرأسها رئيس مجلس الوزراء  الثالثة التي وزاريةالجان للا كذلكوتطبيق هذا البرنامج، 

تابعت التي  "لجنة الخصخصة والبنى التحتية"، و"اللجنة االقتصادية"، و"اللجنة االجتماعية"

  .التطبيق صعيدأعمالها مسجلة إنجازات هامة على 

  

كان  ٢٠٠٨واألشهر األولى من العام  ٢٠٠٧وأبرز تقدم سجل في الربع األخير من العام 

اإلدارات المسؤولة عن تطبيق المبادرات من قبل  IIIتوقيع ملف تعهدات باريس اء من االنته

معالم اإلنجازات المطلوبة، ملية المفصلة، والخطط الع نضمت، وهو ملف يبشكل مباشر

وقد . ومؤشرات األداء األساسية، باإلضافة إلى متطلبات التمويل والمساعدات التقنية المطلوبة

، سلمت اإلدارات المسؤولة عن تطبيق المبادرات الملفات العائدة لها إلى رئيس مجلس الوزراء

كل إدارة مسؤولة وبالتالي محاسبتها على أساس اللجان الوزارية إلى مراقبة أداء  ستعمد بحيث

يساعد و ،اإلصالحي بالبرنامج تإلداراللحكومة ولالتام لتزام االيظهر مدى وهذا األمر  .ملفها

المسؤولية المشتركة للمؤسسات العامة والمشاركة الفعلية في التطبيق، باإلضافة  على ضمان

  .ير في اإلصالحات المطبقةإلى تحقيق المساءلة والتركيز على استدامة الس



 

  

  على الصعيد االجتماعيالتقدم الحاصل  .١

المؤشرات االجتماعية، ركزت الحكومة جهودها في مواجهة التراجع الحاصل في 

تحسين أدائها في مجالي السياسة االجتماعية وتقديم الخدمات االجتماعية، وذلك على 

طاعين الصحي والتربوي عن طريق تقوية شبكات الحماية االجتماعية وإصالح الق

  . وقوانين العمل وتعويض نهاية الخدمة، مع مراعاة األعباء المالية المترتبة جراء ذلك

 الشؤون االجتماعيةفي مجال  .أ 

برئاسة  لجنة فنية من قبل إطار عام لإلستراتيجية االجتماعية الشاملةتم وضع  )١

، وتم ٢٠٠٧ من العام األخيرخالل الربع وذلك وزارة الشؤون االجتماعية، 

كما تم خالل الفصل الثاني  .تقديمه إلى اللجنة الوزارية االجتماعية للموافقة

تطوير وضع دفتر الشروط للتعاقد مع استشاري من أجل  ٢٠٠٨العام  من

 .استناداً إلى هذا اإلطار العام سياسة اجتماعية شاملة

ية خالل تم إطالق برنامج اإلصالح وإعادة هيكلة وزارة الشؤون االجتماع )٢

لتحويل  ٢٠٠٨اجتماع اللجنة الوزارية االجتماعية للفصل األول من العام 

بجهد مشترك من قبل تنمية وكالةم للخدمات إلى نطاق عمل الوزارة من مقد ،

دارية ووزارة الشؤون االجتماعية يهدف مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإل

تطوير الهيكلية تلتزم بلجديدة وتطوير مهام جديدة للوزارة تعكس الرؤية اإلى 

 .التنظيمية واإلدارية المصاحبة

لتخلص من االزدواجية تحسين إدارة القطاع االجتماعي، وفي مجال ابالنسبة ل )٣

في تقديم الخدمات ما بين وزارات الشؤون االجتماعية والصحة العامة 

 لكوذ مفصل حول هذه الخدمات، عرض تحضيرتم والتربية والتعليم العالي، 

خالل وضع خطة عملية للتخلص من االزدواجية في تقديم الخدمات  بهدف

 .٢٠٠٨العام 

على صعيد تنسيق برامج التنمية المحلية، تم مسح المشاريع التي تنفذها  )٤

) Art Gold(ولد غإدارات الدولة أو الدول المانحة، بدعم من برنامج آرت 

تحدة اإلنمائي ويطبقه وهو برنامج تنمية موضوع من قبل برنامج األمم الم

وقد تمت مراجعة التداخالت والنواقص في . مجلس اإلنماء واإلعمار

المشاريع  كما تمت مراجعةً .٢٠٠٧و ٢٠٠١بين عامي المشاريع المطبقة ما 

المقررة، من قبل اللجنة الفنية في اللجنة االجتماعية الوزارية، وتم إرساء 



 

 ،احولهظات الجهات المعنية تضم مالحقاعدة معلومات عن هذه المشاريع 

 .تديرها وزارة الشؤون االجتماعيةو

وضع آلية استهداف وفي مجال على صعيد تطبيق شبكات األمان االجتماعي،  )٥

تعزيز تركيز برامج شبكات األمان االجتماعي على الفئات الفقيرة  بغية

المساعدات االجتماعية وسبل الحصول  تحسين فعاليةمن أجل  والمهمشة

وكذلك دفتر الشروط لتعيين  األسرواستمارات  اتليهذه اآلتم وضع  ،عليها

يجري تطبيق و .شركة برمجة لتطوير برنامج إلكتروني خاص لهذه الغاية

هذه اآللية بشكل تجريبي على منطقة معينة، ليصار إلى تحديد مالءمتها 

 .٢٠٠٨في أواخر العام  للتطبيق على المستوى الوطني

المعوقين وتسهيل سبل ومات االجتماعية إلى الفقراء تقديم الخدفي مجال  )٦

بتقديم هذه  ٢٠٠٨في الفصل األول من العام الوزارة  بدأت، حصولهم عليها

إحدى شبكات األمان المطروحة في برنامج العمل الخدمات التي تشكل 

االجتماعي للحكومة، وذلك بتمويل من صندوق لبنان للنهوض وبالتنسيق مع 

مستفيد من حملة بطاقات  ١,٠٠٠، حيث حصل لمتحدة اإلنمائيبرنامج األمم ا

أما بالنسبة لتأمين  .٢٠٠٨اإلعاقة على الخدمات وذلك حتى نهاية حزيران 

لذوي الحاجات الخاصة، وهي شبكة أمان أخرى يتم  مجانية خدمات صحية

وضع تصور حول إقامة صندوق تعاضد خاص لهؤالء العمل عليها، فقد تم 

 .سل للنقاش ضمن اللجنة الوزارية االجتماعيةاألشخاص، وأر

 الصحة العامةفي مجال  .ب 

تطبيق برنامج  إطارفي وفي مجال تطوير الخدمات الصحية األساسية،  )١

 الخدمات،هذه السنوات الخمس الموضوع وفقاً إلستراتيجية جديدة في مجال 

ارتفع عدد المراكز الصحية المتعاقدة ضمن إطار شبكة الخدمات الصحية 

، ووضع نظام تحويل بين ٢٠٠٧في العام  مركزاً ١١٧إلى  ٨٥من  ألساسيةا

المعلوماتية في  الشبكةهذه المراكز والمستشفيات الحكومية المحلية، وتوسيع 

برنامج تصنيف للخدمات كما عملت الوزارة على تطوير  .هذه المواقع

الصحية  كلية العلوممن قبل  ٢٠٠٧بدأ تطبيقه في حزيران الصحية األساسية 

، حيث تم تطوير في جامعة البلمند بتمويل من منظمة التعاون للتنمية اإليطالية

 ،وبناء على النتيجة .مراكز تجريبية ١٠أداة تصنيف جرى اختبارها على 

جرى اعتماد اثنين من هذه المراكز في كل من طرابلس والنبطية لتطبيق هذا 

تم تنظيم ورشة عمل كما . ٢٠٠٧البرنامج بشكل رسمي في تشرين الثاني 



 

جرت مناقشة برنامج حيث  ٢٠٠٧كانون األول  ١٤على نطاق وطني في 

 .عملي من أجل التوصل إلى تطبيق نظام تصنيف موحد في لبنان

تم توقيع وبعد أن في مجال تطبيق برنامج تصنيف المستشفيات الحكومية،  )٢

البرنامج  تنفيذ بدأ ،٢٠٠٧في أيار  ESAمع المعهد العالي لألعمال اتفاقية 

 .٢٠٠٧في الفصل الثالث من العام  افرنسفي لصحة العليا لمن الهيئة  بتمويل

مستشفى  ٢٥مشترك لـ بتدريباختصاصيون من الهيئة الفرنسية  قامفقد 

التطبيق العملي لمعايير التصنيف وإلجراء تقييم داخلي في كما بدأ حكومياً، 

والذي سيستمر حتى  ٢٠٠٨عام من ال هذه المستشفيات خالل الفصل األول

كما تم وضع دفتر شروط من قبل الخبراء  .العامهذا نهاية الفصل الثاني من 

على  الرقابيلتبدأ عملها الفرنسيين الختيار شركات التصنيف المناسبة 

 .٢٠٠٩بحلول العام المستشفيات 

من خالل قرض من البنك على صعيد ضبط النفقات الصحية، تعمل الوزارة  )٣

مراجعة كيفية استعمال جديدة تتمحور حول وظيفة على إدخال لي الدو

مستشفى بهدف  ٣٠الخدمات الصحية وتطوير بروتوكول جديد للقبول في 

الوزارة نحو تسهيالت صحية أكثر المقدمة من قبل تغطيات إعادة توجيه ال

فريق  وعين، ٢٠٠٧وقد أطلق المشروع في تشرين األول  .فعالية

حول طرق تطوير  ٢٠٠٨ ي سلّم تقريره في كانون الثانيالذاالستشاريين 

 مختلف األوضاع المسببة لالستعمال الضعيفمعالجة  من شأنهاأنظمة 

، أنشأت وزارة الصحة لجنة وبناء على توصيات التقرير .للخدمات الصحية

برنامج من جهة أخرى، تم تحضير . استعمال الخدمات الصحيةلمراجعة 

، وألّفت الوزارة مع المستشفيات وفقاً لألداء الوزارة تعاقدوضع أسس لعمل ل

 .لجنة لوضع مؤشرات األداء الخاصة بالتعاقد مع المستشفيات

معايير وأساليب تطبيقية ووظائف مشتركة خاصة بالتأمين على صعيد تطوير  )٤

في اإللكتروني الصحي، تقوم الوزارة باستكمال المشروع التجريبي للدفع 

 مماثلتطبيق برنامج  وبدأالذي أثبت نجاحه وفعاليته،  مستشفى ضهر الباشق

، وذلك من أجل إرساء صلة ٢٠٠٨في شباط  مستشفى مار يوسفآخر في 

 .ما بين الوزارة والمستشفى ولجنة التدقيق) online link(مباشرة 

، وبدعم من تجهيز البرنامج الوطني الموسع للمناعةفي مجال تطوير وو )٥

تم تحسين مستوى نظام إدارة ة الصحة العالمية، برنامج اليونيسيف ومنظم

مركز توزيع  ٣١ـحاسوب ل ٣١المعلومات للبرنامج حيث جرى توزيع 



 

تدريب العاملين عليها، في وقت يجري العمل على ربطها تم ولقاحات 

تم إطالق حملتين وفي هذا السياق،  .بواسطة شبكة اإلنترنت بوزارة الصحة

لألطفال المسجلين في المؤسسات  األلمانيةللتطعيم ضد الحصبة والحصبة 

األولى والثانية من  الدورة أنجزتكما  .التربوية ولغير المسجلين أيضاً

في كل من بنت للخدمات الصحية المتاخمة " الوصول إلى كل حي"برنامج 

الضنية والهرمل، والتي تمت عبر عدد من -جبيل وبعلبك وعكار والمنية

خمسة مناطق أخرى  فيالبرنامج  يطلقلى أن ، عالمنظمات غير الحكومية

 .٢٠٠٨في أيار 

في قطاع الدواء عبر إعادة تسعير كافة األدوية المسجلة على صعيد اإلصالح  )٦

ي تتم االنتهاء من مراجعة أسعار األدوية ال، ٢٠٠٦و ٢٠٠٠ما بين العامين 

%. ١٤ملفاً بحيث تم تخفيض األسعار بنسبة وسطية بلغت  ١,٠٣٧ تشمل

 ١٩٩٦ا يخص مراجعة أسعار األدوية المسجلة ما بين عامي وفي م

ملفاً سلّمت للوزارة حتى  ٨٣٣ملفاً من أصل  ١١٦، تمت مراجعة ٢٠٠٠و

 .دواء من أصل هذه األدوية ٦٧اآلن، حيث تم تخفيض أسعار 

 التربيةفي مجال  .ج 

إلى مجلس  وجرى تقديمهاجديدة للقطاع التربوي  استراتيجية تم وضع )١

وسيبدأ تطبيق هذه . ٢٠٠٧ أيلولفي  للموافقةنظر فيها وللالوزراء 

 .سنوات ٣على مدى  إقرارها راإلستراتيجية فو

جديدة في الوزارة تعنى بشؤون السياسات والتخطيط وإدارة تم إرساء وحدة  )٢

تم ، وفي إطار عملها، وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الدولي، المعلومات

طلب ال"ستقدم في وضع ميزانية مرتبطة باألداء ارز في مجال تحقيق تطور ب

الميزانية " تم تحضيروعليه، . ٢٠٠٩للميزانية الخاصة بالعام " الموسع

حول  ٢٠١١وحتى  ٢٠٠٩تقديرات مستقبلية لألعوام  تتضمنالتي " الموازية

لمؤشرات األداء األساسية، وبشكل يرتبط مباشرةً وفقاً  تقسيمات الموازنة

 .عة للقطاع التربويباألهداف الموضو

تطبيق نظام إدارة المعلومات التربوية في وزارة التربية ونظام  في مجال )٣

تمت دراسة المتطلبات التقنية كما إدارة المعلومات المدرسية في المدارس، 

شبكة التربية "جرى توقيع اتفاق ما بين الوزارة وأوجيرو من أجل إرساء 

كز امرالو والخاصة الرسمية رسامدال حيث تم ربط عدد كبير من" الوطنية



 

التجهيزات الالزمة إلدارة توفير كما تم . بالوزارة ةمناطقيال ةتربويال

 .٢٠٠٨ في أيارمدرسة  ١,٣٨٨لـالمعلومات المدرسية 

القوى العاملة لديها، قامت وزارة التربية في مجال تحسين فعالية وتنافسية  )٤

 مدير ٤٥٠ات القيادة لدى والتعليم العالي بتطبيق برنامج لتطوير مهار

 .في كندا" تدريب المدربين"خضعوا لبرنامج أمنهم  ٤٠م اختيار ت، ةمدرس

 ٢٧٠اً للتدريب وتم تعيين مركزاً إقليمي ١٥ومن ناحية أخرى، تم افتتاح 

يب مستمر لهؤالء إلى إرساء برنامج تدرفيه ، في وقت تسعى الوزارة مدرباً

وزارة إلطالق برنامج للتقاعد المبكر ومن جهة أخرى، تحضر ال .المدربين

للمعلمين كبار السن خصوصاً من غير حملة الشهادات الجامعية أو المعلمين 

 .٥٨ ذوي الحاالت المرضية وذلك اعتباراً من سن

تحسين تقييم اإلنجازات األكاديمية، تم إحراز تقدم هام من خالل على صعيد  )٥

الرسمية والبدء بتطوير النظام االنتهاء من تطوير نظام إدارة االمتحانات 

، كما تم اختبار بنك األسئلة ونظام أنتاج االمتحانات المعلوماتي المصاحب له

االمتحانات  في هذه األنظمة بشكل رسميتطبيق  أبد وقد .بشكل ناجح

 .٢٠٠٨الرسمية للعام 

على صعيد تحسين استعمال الوسائل التربوية، قامت الوزارة بإغالق ودمج  )٦

كما يجري التباحث مع االتحاد . غير قابلة للبقاء والتطور مدرسة ٣٨

للمعلومات الجغرافية لوضع خريطة للمدارس، األوروبي بشأن تقديم نظام 

وكذلك مع منظمة اليونسكو لبناء قدرات الوزارة على التخطيط االستراتيجي 

  .وصيانة البنية التحتية للوزارة في مجال تقنيات المعلوماتية واالتصال

 ي مجال العملف .د 

في مجال مراجعة قوانين العمل بهدف تسهيل استخدام العمال المؤقتين  )١

لجنة مؤلفة تمت مراجعة بعض القوانين المرعية اإلجراء من قبل والفصليين، 

 أرسلتقضاة وإداريين والتي سلمت مقترحاتها لوزير العمل حيث من 

ومن ثم سيتم ، لفي وزارة العد لمصادقة عليها من قبل المجلس التحكيميل

وقد تمت مراجعة المرسوم رقم  .إلقرارهامجلس الوزراء إرسالها إلى 

المتعلق بتنظيم عمل األجانب في لبنان من قبل المجلس التحكيمي  ١٧٥٦١

للوزارة، على أن تتم إحالتها إلى مجلس الوزراء عليها الذي أرسل مالحظاته 

 .لإلقرار



 

تم المعلوماتية في الوزارة،  نظم نعلى صعيد بناء القدرات البشرية وتحسي )٢

التحضير لتعيين مستشارين إداريين بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون 

 .، وأرسل االقتراح إلى مجلس الخدمة المدنيةالتنمية اإلدارية

 في مجال الضمان االجتماعي .ه 

أنجزت كافة ، تعزيز إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعيعلى صعيد  )١

لتشغيل المرحلة األولى من المخطط التوجيهي والتي تشمل برامج البرامج 

كما يتم تجهيز . االشتراكات والمستفيدين على العاتق والتقديمات الصحية

 .مراكز أنجز تجهيزها بشكل كامل ٧مركزاً ومكتباً للصندوق،  ١٣ومكننة 

أي ما يوازي مستفيداً،  ٣٣٨,٤٣٥تشمل  ،ملفاً ٢٦٠,٧٣٣مكننة  توقد تم

وعلى صعيد آخر، تم افتتاح أول فرع . ةمن عدد الملفات المتوقع% ٢٠

، ٢٠٠٦آذار  ٢٦مناطقي ممكنن للضمان االجتماعي على طريق المطار في 

تم افتتاح  كمادارة المطالبات، وهو مرتبط بشكل مباشر بالمركز الرئيسي إل

 .جميعها بالعمل الفعلي مركزاً مناطقياً بدأت ١١

أعمال التدقيق  الصندوق ي حسابات الصندوق، لزمت إدارةبالنسبة للتدقيق ف )٢

، وتسلمت إدارة ٢٠٠٥- ٢٠٠١الخارجي لحسابات الصندوق لألعوام 

 .وأبدت مالحظاتها عليه ٢٠٠١الصندوق حتى اآلن التقرير األولي عن العام 

 في مجال تحسين قدرة الصندوق على تحصيل االشتراكات، تم وضع دراسة )٣

حقة للصندوق، كما أنشئت وحدة متخصصة لمتابعة لتقييم الديون المست

 ٥٠٠٠االشتراكات حيث تمت متابعة  سدادومراقبة المؤسسات المتخلفة عن 

 %.٤٥شركة متخلفة بلغت نسبة التحصيل منها 

على صعيد ضبط النفقات اإلدارية والتقديمات الصحية، تم وقف التعاقد مع  )٤

٢١ ر األطباء المناوبة أيام وباشلشروط االعتماد،  مستشفى غير مستوف

كما تم إقرار نظام العطل الرسمية لضبط عمليات الدخول إلى المستشفيات، 

تمت دراسة على مستوى آخر، و .ع األدوية لألمراض المستعصيةتوزي

 .مشروع تعزيز وتفعيل الموارد البشرية في الصندوق

نجزت ُأفي مجال تحديد التزامات الصندوق وتأمين التمويل وديمومته، و )٥

الدراسة األكتوارية المتعلقة بفرع المرض واألمومة بالتعاون مع البنك 

الدولي، ومن المنتظر أن يقوم البنك بتقديم عدد من السيناريوهات لتأمين 

 .التوازن المالي لهذا الفرع
 



 

 التقدم الحاصل على الصعيد االقتصادي .٢

ها على الوضع اءعبأ في وقت ألقت فيه األزمة السياسية وتدهور األوضاع األمنية

الفائض األولي عبر تدابير صارمة في مجال رفع االقتصادي، ركزت الحكومة على 

إصالحات في الموازنة العامة، وعبر اإلنفاق العام وتحسين الواردات، وعبر 

  .التنافسيةظروف من شأنها دعم النمو وتهدف إلى تحسين مناخ األعمال وإصالحات 

 العامة الماليةفي مجال  .أ 

لى صعيد إصالح إدارة الموازنة والمالية العامة، وفي مجال توسيع نطاق ع )١

كالً من مجلس اإلنماء واإلعمار والهيئة  ٢٠٠٧الموازنة، شملت موازنة العام 

وفي إطار ربط تحضير الموازنة بإطار النفقات للمدى . العليا لإلغاثة

، ٢٠٠٨العام المتوسط الموضوع بالتنسيق مع اإلدارات المعنية في موازنة 

عقدت الوزارة ورشات عمل لتفسير طرق تحضير الموازنة الجديدة لإلدارات 

وفي السياق نفسه وعلى صعيد آخر، وتحضيراً لتطبيق مشروع ربط . المعنية

تحضير الموازنة بأداء الوزارات واإلدارات العامة، بدأت وزارة التربية 

خالل " وازنة موازيةم"والتعليم العالي بتطبيق مشروع تجريبي لتحضير 

ت الوزارة وحدة خاصة أنشأ، ولهذه الغاية. ٢٠٠٨الفصل األول من العام 

لإلدارات العامة كافة، وذلك   تعنى بتحسين إدارة وتوقعات التدفقات النقدية

عبر إطالق مشروع تجريبي من شأنه وضع جدول للدفعات الخاصة بهذه 

ويساعد  ،النقدية خالل العامدقة توقعات أوضاعها  مناإلدارات، مما يحسن 

بهذا الشأن وقد أرسل مرسوم . في تحقيق وفر مالي وتراجع في الدين وخدمته

 .٢٠٠٨إلى مجلس الخدمة المدنية في أيار 

مع  ٢٠٠٨ة العام نزواوضعت الوزارة معلى صعيد ترشيد اإلنفاق العام،  )٢

لمحروقات النفقات كنفقات السفر، ونفقات ا العديد من عناصر قيود على وضع

واالتصاالت في القطاع العام، وحصر كتلة األجور عبر تجميد التوظيف في 

، والطلب من اإلدارات العامة تخفيض نفقاتها القطاع العام قدر المستطاع

وعلى هذا  .والتقدم باقتراح لخفض النفقات بشكل إضافي% ٥العامة بنسبة 

، ٢٠٠٧ازنة العام من مو% ٣أقل بنسبة  ٢٠٠٨األساس، أتت موازنة العام 

النواب بتاريخ  وتم إقرارها في مجلس الوزراء وأرسلت إلى مجلس

٢٤/١١/٢٠٠٧. 

واستكمال أعمال  ،إغالق ملف المهجرين بشكل نهائي علىوفي مجال العمل  )٣

لصندوق لمليار ليرة  ٢٠٠مبلغ ب إقرار سلفة، جرى وإقفاله مجلس الجنوب



 

ر سندات الخزينة بالعمالت إصداقانون وعلى حساب  دفعة أولىكمجلس الو

بحسب ما  ٢٠٠١العام خمسمائة مليون دوالر الذي أقر في األجنبية بقيمة 

 .٢٧/٤/٢٠٠٧بتاريخ  ٢٩٢لمرسوم رقم نص عليه ا

كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه من أجل مؤسسة جرى التنسيق مع  كما )٤

كهرباء ة لمؤسسة أويل الالزمالفيول مادة حصر وتدقيق النفقات العائدة لشراء 

لبنان، باإلضافة إلى وضع أسس محاسبية سليمة لتخطيط النفقات المستقبلية 

 .بشكل أكثر فعالية

على  ٢٠٠٨األول من العام  النصفعملت الوزارة في ومن جهة ثانية،  )٥

سقوف الوقعات لعدة سنوات للنفقات وفقاً لألساليب والخدمات وتتحضير 

بتحضيرات وهذه التوقعات متصلة . وزاراتالقطاعية المتبعة حالياً في ال

القدرة على التوقع، وتحسين الشفافية والمحاسبة، تحسين الموازنة وتساهم في 

من  ٢٠٠٩وقد طلب تعميم موازنة العام  .تحسين اإلدارة القطاعيةوكذلك 

، وطلب ٢٠١١-٢٠٠٩الوزارات إضافة التوقعات لحاجاتها التمويلية لألعوام 

وتوقعاتها  ٢٠٠٧مة إضافة وضعها المالي في نهاية العام من المؤسسات العا

 .٢٠٠٩المالية للعام 

وبالرغم من الوضع السياسي المتأزم في الواردات،  جبايةتحسين  في مجال )٦

خالل فترة % ٣١ حواليب الجبايةتحسين نسبة  المالية البالد، استطاعت وزارة

الوضع في السنة بالمقارنة بما كان عليه  ٢٠٠٨شباط  –كانون الثاني 

بشكل عام  ضريبةالعائدات الفي تحسن تحقيق  فضالً عن ذلك، تم. السابقة

وذلك بعد ربط % ٦٩بنسبة التي ارتفعت المبنية األمالك  وخصوصاً ضريبة

كما ارتفعت العائدات غير  .العقاري بالسجلقاعدة المعلومات الضريبية 

نسبة % ٧٣ي ارتفع الضريبية، وخصوصاً الدخل من األمالك العامة الذ

الرتفاع التحويالت من فائض موازنة االتصاالت ومن كازينو لبنان بعد أن 

حيز % ٤٠إلى % ٣٠دخلت الزيادة في حصة الخزينة في كازينو لبنان من 

مع تسلم الدولة هبة بقيمة % ١٦٣عائدات الخزينة بنسبة كما ارتفعت . التنفيذ

من ضمن  USAIDية للتنمية مليار ليرة من قبل الوكالة األميرك ١٤٨

 .IIIتعهدات مؤتمر باريس 

تمت إعادة في مجال تحسين إدارة الواردات واإلصالح اإلداري في الوزارة،  )٧

 لخدمة المكلفينمكاتب إقليمية إنشاء والماليات في المناطق عمليات تنظيم 

كما بدأت هذه المكاتب بالقيام بعمليات التحصيل،  ،أكفاءيديرها موظفون 



 

عبر  مكننة العمليات بشكل كامل ووصلها بالمركز الرئيسيضافة إلى باإل

موحد لإلجراءات القانون المشروع ل وبالنسبة. أنظمة األقمار الصناعية

وافق عليه مجلس الوزراء وهو اآلن بصدد المناقشة في الذي  يةبيلضرا

ي وقت فيجري العمل على وضع القوانين التطبيقية العائدة له اللجان النيابية، 

وضمن هذه . الضريبية االزدواجيةتم وضع اآلليات الهادفة إلى منع 

الضريبة الموحدة على الدخل مشروع قانون  مجلس الوزراء أقر المساعي،

، الذي سيحل محل الضرائب النوعية على الدخل ،المحققة في لبنان اإلجمالي

الضريبية القوانين التطبيقية والسياسات وضع  علىحالياً ويجري العمل 

كما يتم العمل من اجل إطالق الخدمات  .٢٠٠٨ للعام واألدلة الخاصة به

المالية اإللكترونية عبر تطوير وتحضير طرق االستعمال والمراسيم 

والقرارات الالزمة، باإلضافة إلى تحضير الشق التقني من معدات وتدريب 

 .متطورةللموظفين والشق اإلعالمي للتعريف بهذه الخدمات الجديدة ال

إنشاء قاعدة معلومات شاملة خاصة بتسجيل موظفي القطاعين العام  وقد تم

 .والخاص في ضريبة الدخل واألجور

على وضع إستراتيجية إلدارة الوزارة  تعملفي مجال تقوية إدارة الدين العام،  )٨

ويتم تطويرها سنوياً  ،الدين العام تتضمن أهداف إدارة الدين بشكل واضح

تطبيق مبدأ الشفافية وفي إطار . ات االقتصادية وأوضاع السوقوفقاً للتطور

الوزارة بإصدار تقارير فصلية تستهدف أصحاب القرار بدأت  ،في هذا المجال

 .المعنيينوالمستثمرين وكافة 

بعدة الوزارة قامت ، وتنافسية االقتصاد في مجال تحسين مناخ األعمال )٩

إنشاء صناديق لرأس المال  تسهيل إجراءات تنظيمية وتمويلية وتسويقية، منها

مليون دوالر الذي يركز على  ٢٠برأسمال " دراب"المضارب كصندوق 

كذلك قامت  .االستثمار في الشركات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم

وأصدرت قراراً يقضي بإعفاء الوزارة بتبسيط إجراءات المراقبة الضريبية، 

والهدايا وقطع الغيار التي ال تتجاوز  الطرود الشخصية والعينات التجارية

كما أصدرت بالتعاون . ألف ليرة لبنانية من المعامالت الجمركية ٥٠٠قيمتها 

مع وزارة الخارجية قراراً يعفي مانيفست بواخر الركاب والبضائع من 

وتعمل الوزارة على الحصول على برنامج مساعدة تقنية من البنك  .التصديق

 .الح الضرائبياإلصالدولي في مجال 

 االقتصادفي مجال  .ب 



 

، بالتعاون مع مؤسسة التمويل في مجال تشجيع االستثمارات، قامت الوزارة )١

 مسار بإطالق برنامج عمل مفصل يهدف إلى ترشيق ،(IFC)الدولية 

الوزارة  تتعاون كماالمعامالت اإلدارية المتعلقة بتسجيل الشركات الجديدة، 

دة لتسجيل مراكز موحإرساء  ث تمحيمع وزارة المال وليبان بوست 

تحضير األدلة العملية التي تشرح كافة وكذلك ) one-stop shop(الشركات 

، وفي مجال اإلطاروفي هذا  .تفاصيل إجراء هذه العملية للمستثمرين

تعمل الوزارة على تسهيل منظمة التجارة العالمية، التحضيرات لالنضمام إلى 

الرسوم التي تتوجب على بنان عبر إلغاء إقامة الشركات األجنبية في ل

الشركات األجنبية في مجال التأسيس واإلعالن في الجريدة الرسمية، وذلك 

، باإلضافة ٢٠٠٨ والعام ٢٠٠٧ العام تيهذه التدابير في موازن إدراجعبر 

زيادة التنسيق والتعاون بين أقسام الوزارة من أجل تخفيض فترة إلى 

مشروع المؤسسات  أما فيما يخص .إلى يومين التصريح لتسجيل الشركات

قامت فقد  ،الممول من قبل االتحاد األوروبي الحجمالصغيرة والمتوسطة 

طريقة استحداث الوزارة بوضع إستراتيجية لخمس سنوات لتطوير القطاع، و

خاصة للتصريح عن التنافسية، باإلضافة إلى إقامة بنية تحتية لدعم أعمال 

إطالق عمل حاضنات تطوير األعمال قة مستدامة عبر بطريالخاص القطاع 

تشاركت الوزارة كما . ٢٠٠٧من شهر آذار  ءادتباالمناطق اللبنانية كافة في 

لتأمين التمويل لهذا القطاع حيث تم اإلعالن عن " كفاالت"مع مؤسسة 

 .مليون يورو بدون ضمانات إضافية ٤٠ضمانات قروض بقيمة 

، قامت الوزارة وتحسين تنافسية التجارة خارجيةالتجارة التسهيل في مجال  )٢

والتي  ٢٠٠٧في تموز " اللجنة الوطنية للتجارة وتسهيل النقل"بإطالق 

وضعت تقييماً حول حاجات كل من مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ 

 .الوزراء توصياتها لمجلسبيروت والنقل المتعدد الوسائط والحدود، وقدمت 

اريع قوانين تم إقرار مشلملكية الفكرية في لبنان، ا إصالح نظامفي مجال  )٣

عديدة في هذا الخصوص كتعديل قانون حماية عالمات الصناعة والتجارة 

والخدمة، وقانون حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وقانون حماية المؤشرات 

 وقد .الجغرافية، واالنضمام إلى اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات

ل من قبل وكالة وم موظفي مشروع حماية المؤشرات الجغرافية الممتم ض

التعاون السويسرية مع مكتب حماية الملكية الفكرية في الوزارة، مما سيعزز 

 .قدرة المكتب المستقبلية



 

إقامة قامت الوزارة بتحضير قانونين حول في مجال تحسين مناخ األعمال،  )٤

عبر تطبيق أساليب منع اإلغراق  "نيمؤسسة التنافسية وحماية اإلنتاج الوط"

قانون أقر مجلس الوزراء وفي هذا اإلطار، . والحماية حيثما تطلب األمر

قانون لالمنافسة الذي ينتظر إقراره في مجلس النواب، والمرسوم التطبيقي 

وقد اتخذ قرار  .٢٠٠٨نيسان  ٣في صبح نافذاً أحماية اإلنتاج الوطني الذي 

ة التحقيق لمعالجة قضايا التجارة، التي تهتم بشكاوى سكرتاريا لهيئإلنشاء 

 .وطنية في قضايا اإلغراق وحماية المنتجات الوطنيةالصناعة ال

في مجال تطبيق برنامج الجودة الممول من قبل االتحاد األوروبي بمنحة  )٥

مؤسسة بالتعاون مع مليون يورو، قامت الوزارة  ١٦قيمتها اإلجمالية 

مسودة لمشروع قانون بوضع  LIBNORاللبنانية المقاييس والمواصفات 

 .حول التوحيد القياسي باللغتين العربية واإلنكليزية

 على الصعيد النقدي .ج 

موجودات بالعمالت األجنبية، مستوى معين للعلى صعيد المحافظة على  )١

ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي ألداء مصرف لبنان في إطار برنامج 

EPCAما (رفع موجوداته اإلجمالية بالعملة األجنبية  ، تمكن المصرف من

 ٤٠٠بما يفوق توقعات البرنامج حيث زادت الموجودات بمبلغ ) عدا الذهب

 .٢٠٠٧مليون دوالر في الفصل الثالث من العام 

القروض التجارية، قام مصرف لبنان بعدة وعلى صعيد تسهيل الحصول على  )٢

وط ايجابية لعقود التأجير، خطوات أهمها برامج دعم للفوائد لتأمين شر

وبرامج دعم الفوائد لحاضنات تطوير األعمال، وبرامج مختلفة لتشجيع 

عبر المشاركة المصارف على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

بالتعاون مع مجلس اإلنماء أنهى المصرف طار، اإلا وفي هذ. في المخاطر

مليون  ١٠٠لتقديم  للتثميربي البنك األوروالتحضير التفاق مع واإلعمار 

يورو على شكل قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع 

مليون يورو مقدم من االتحاد األوروبي، علماً أن اتفاق  ١٥دعم للفوائد بمبلغ 

  .يصبح نافذاًالقرض بحاجة إلى موافقة مجلس النواب حتى 

 مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية .د 

انتهى العمل على مة والشفافية في القطاع العام، كَوالَحنظم إرساء مجال في  )١

الوزراء في تشرين األول  الذي أقره مجلسالعمومية  الصفقاتتحديث قانون 



 

 تمهيداًوزير الزراعة المستقيل  ه من قبلزال ينتظر توقيعي، وال ٢٠٠٧

 .إلرساله إلى المجلس النيابي

م التحضير في مكتب وزارة الدولة لشؤون يتوفي مسألة محاربة الفساد،  )٢

التنمية اإلدارية لتوقيع مذكرة تفاهم مع كل من وزارة المال ووزارة األشغال 

تم تطوير شروط كما . للخضوع لمشروع محاربة الفسادالعامة والنقل 

عدد من الخدمات المعينة التي كانت تقوم بها على من القطاع العام الحصول 

مة وهي وزارات االقتصاد والتجارة، والشؤون بعض اإلدارات العا

 .ناعة، والزراعة، واألشغال العامةاالجتماعية، والص

االستعانة باستشاري  تقدرات القطاع العام، تمفي مجال تطوير وتحديث  )٣

بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية لتطبيق 

ستراتيجية ووضع برنامج عمل جعة اإلاإلستراتيجية اإللكترونية للحكومة لمرا

يتم التحضير وطني، حيث تم تقديمهما إلى رئيس مجلس الوزراء، في وقت 

 .ية للحكومة اإللكترونيةزتقييم الجهولشروط االستخدام ل

  

 التقدم الحاصل على صعيد البنى التحتية والخصخصة .٣

جية والنمو بهدف تقليل نسبة تأثر األوضاع المالية باألحداث وتحسين اإلنتا

تطبيق اإلصالحات في مجال البنى التحتية باتجاه االقتصاديين، دفعت الحكومة 

  .وخصخصة قطاعات االتصاالت والطاقة والنقل

  االتصاالتفي مجال  .أ 

بيع تقديم العروض لتم إطالق عملية ، خلويعلى صعيد خصخصة قطاع ال )١

ة جديدة في لبنان، وبيع رخص خلويمشغلي الموجودات ومطلوبات وعقود 

وتم افتتاح غرفة معلومات  .خلويلبناء وامتالك وتشغيل شبكة جديدة لل

إلكترونية عبر اإلنترنت حيث تتوفر المستندات العائدة للشركتين للمستثمرين 

وقد قرر مجلس الوزراء تأجيل مهلة استالم . الراغبين في تقديم عروض

يتم اإلعالن على أن ، ٢٠٠٨العروض، والتي كانت محددة في شهر شباط 

من المهلة الجديدة لتقديم على األقل أسابيع  ٤عن المهل الجديدة قبل 

 .العروض

أنهت ، "Liban Telecom –اتصاالت لبنان "في مجال بناء وتشركة مؤسسة  )٢

المتوقع ، ومن التحضيرات الالزمة لوضع نظام الشركة الرئيسيالوزارة 



 

رنامج قريباً، وذلك من أجل وإنشاء مكتب إلدارة البتعيين مجلس إدارة لها 

 .تحويل موجودات بعض مديريات الوزارة إليها

فقد أطلق بالتعاون مع شركات ، DSLفي مجال مشروع اإلنترنت السريع  )٣

مركزاً هاتفياً في كافة  ٣٦القطاع الخاص حيث يتم تقديم الخدمات في 

إذ تقوم  وتعتبر هذه التجربة واحدة من التجارب الرائدة في العالم،. المناطق

إدارة حكومية عامة للمرة األولى بإشراك القطاع الخاص ومشاركته على مبدأ 

 .unbundlingالتجزئة 

 الطاقةفي مجال  .ب 

لتقديم استشاري  في مجال تقوية قدرات وضع السياسات القطاعية، تم تعيين )١

المشورة لوزارة الطاقة والنفط في هذا المجال بتمويل من البنك الدولي، وقد 

كما قدمت الوكالة الفرنسية  .٢٠٠٧قريره األولي في كانون األول قدم ت

للتنمية هبة لتطوير برنامج عام لهذا القطاع يشمل برنامج لالستثمار في 

 Electricité de(مؤسسة كهرباء فرنسا  قطاعي التوليد والنقل تقوم به

France(  من تموز د في وقد انتهى العمل ببرنامج قطاع التولي، ٢٠٠٧ابتداء

 .٢٠٠٨ حزيران

استشاري تحسين الفعالية العملية لمؤسسة كهرباء لبنان، تم تعيين في مجال  )٢

، عمل على دولي بتمويل مشترك من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية

لتقوية قدرات قسم  وبالنسبة .٢٠٠٧تقديم تقرير أولي في كانون األول 

طالق مناقصة لتعيين شركة محاسبة المحاسبة لدى شركة كهرباء لبنان، تم إ

هذا وقد تم . محلية وأخرى عالمية من أجل تنظيم وتحديث عمل هذا القسم

ومن المتوقع أن يبدأ . ٢٠٠٦ – ٢٠٠٢مدقق مالي لتدقيق حسابات  تعيين

، في وقت تم تعيين ٢٠٠٨خالل العام وطني للمراقبة المركز ال العمل في

قدمت تقريرها في كانون ق الحراري جدوى معمل الذوشركة دولية لتقييم 

مع جمهورية مصر العربية التي تم توقيعها تفاقية لال ووفقاً. ٢٠٠٧األول 

، من المتوقع أن يبدأ الغاز الطبيعي بالوصول إلى معمل لتأمين الغاز الطبيعي

 .٢٠٠٨من العام  الرابعالفصل  دير عمار خالل

م تعيين استشاري للعمل تعلى صعيد تشركة وتخصيص شركة كهرباء لبنان،  )٣

بالتعاون مع المجلس األعلى للخصخصة من أجل المساعدة في إعادة هيكلة 

. ٢٠٠٧قطاع الطاقة في لبنان، وقد قدم تقريره المبدئي في كانون األول 

وتعمل الوزارة حالياً مع مجلس الوزراء من أجل تأمين هبة من االتحاد 



 

الناظمة للكهرباء فور تأسيسها عبر  األوروبي لتقديم الخبرات التقنية للهيئة

 .برنامج توأمة

في مجال إعادة هيكلة قطاع توزيع الكهرباء، بدأ تقديم العروض لتعيين شركة  )٤

وضع وإدارة عدادات عن بعد، علماً أن المهلة القصوى لتقديم خاصة تهتم ب

وتتم حالياً دراسة العروض  .٢٠٠٨نيسان  ٣٠العروض تم تأجيلها لغاية 

 .المقدمة

بهدف تغطية مسألة في معمل دير عمار في مجال إيجاد منتج مستقل للطاقة  )٥

عقد  النقص بالطاقة اإلنتاجية التي سيحتاج لها لبنان في المستقبل القريب،

بحضور  ٢٠٠٧االجتماع األول إلطالق هذا المشروع في كانون األول 

ي وخبير القانوناالستشاري التقني وكل من و )IFC( مؤسسة النقد الدولية

كما قام المجلس األعلى للخصخصة بالتعاقد مع االستشاري التقني  .المحاسبة

K&M وقد فازت شركة . للقيام بالدراسة التقنية الالزمةGrant Thornton 

باستدراج العروض للقيام بتخمين موجودات معمل دير عمار، الذي قد تتم 

من قبل مستثمرين في  خصخصته الجزئية إذا كان هناك من اهتمام بهذا الشأن

وقد قدم كل من االستشاريين نتائج دراساتهم في نيسان . القطاع الخاص

، وبناء عليها، تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتحضير توصيتها بالنسبة ٢٠٠٨

من جهة أخرى، يتم التعاون حالياً بين االستشاريين . إلستراتيجية العملية

ير التأهيل المسبق تمهيداً لعرضها على ومؤسسة التمويل الدولية لوضع معاي

 .المستثمرين المهتمين

 مجلس اإلنماء واإلعمار .ج 

بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية والوزارات  )١

واإلدارات المعنية، عمل مجلس اإلنماء واإلعمار على تطوير برنامج استثمار 

يات في كل قطاع وفقاً ، يركز على األولو٢٠١٢-٢٠٠٩للقطاع العام للفترة 

المعوقات في مجال اإلنفاق الرأسمالي على لبرنامج الحكومة اإلصالحي، و

 .للصناديق المحلية والعالمية

  
 



لما دمرته إسرائيل في  اإلعمارإعادة إنجازات ورشة النهوض و: الفصل الرابع

  ٢٠٠٦عدوانها في تموز 
  

  

  اإلعمارللنجاح في اإلغاثة وإعادة  الدمج بين اإلمكانات المحدودة واألفكار المبتكرة: أوالً

ة نتيجـة  صحيح أن الهيئة العليا لإلغاثة قد أنشئت لمواجهة الكوارث وأعمال اإلغاثة السـريع 

وعلـى   ٢٠٠٦األحداث المفاجئة، لكن حجم الكارثة التي ولدها العدوان اإلسرائيلي في العـام  

مدى األشهر تموز، آب وأيلول كانت كبيرة ومهولة لدرجة أنها كانت بحاجة لطاقات استثنائية 

فهـا  على مستوى الدولة اللبنانية ككل لكي تكون بالكاد قادرة على مواجهة التداعيات التـي خل 

والمعضلة التي فرضت نفسها على الهيئـة والقيمـين عليهـا أن    . العدوان اإلسرائيلي الغاشم

العدوان بنتائجه فرض نفسه على البالد فيما الخزينة غير قادرة على تأمين وال حتـى رصـد   

األموال الالزمة إلغاثة المنكوبين ورفع األضرار وبدء اإلعمار ومساعدة المتضـررين فـي   

سكنية وفي ذات الوقت فان إمكانات الخزينة نفسها كانت غير قادرة على مواجهـة  وحداتهم ال

التي لم تتأمن من طريق الهبـات التـي تقـدمت بهـا الـدول       اإلعمارأعباء وتكاليف إعادة 

  .والمؤسسات الواهبة

  

لهذه األسباب أعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ومع بداية العدوان وبدايـة تكشـف   

ر الفادحة للهمجية اإلسرائيلية، أعلن لبنان دولة منكوبة، وهذا ما هيأ األجـواء النعقـاد   الخسائ

مؤتمر الدول المانحة في ستوكهولم إال أن األمر لم يقتصر على جمع الدول المانحة لمسـاعدة  

لبنان بل أن الحكومة طورت أفكارا جديدة ساهمت بدرجة كبيرة في إطـالق عمليـة إعـادة    

سريع ومريح للجهات المانحة بإعالنها اعتماد طريقة التبني وباألسلوب الـذي   بشكل اإلعمار

يرتاح إليه الواهب أكان ذلك عن طريق هبات عينية أو هبات نقدية وبأسلوب التنفيذ الذي يحلو 

 اإلعماربمعنى أنها أفسحت المجال لكل من يريد المساهمة بعملية إعادة . ويرتاح إليه الواهب

ساهمته وبالطريقة التي يريدها أو تالئمه وفي ذات الوقت تخدم هـدف إعـادة   بان تكون له م

هذا ما دفع العشرات من رجـال األعمـال والمؤسسـات    . أعمار ما دمره العدوان في لبنان

وحـدات   إعمـار الخيرية والشخصيات والمؤسسات المانحة لالندفاع إلى إعالن تبني إعـادة  

لهذا سنجد في التقرير المرفـق أن دوالً ومؤسسـات   مخصوصة تم اختيارها كل حسبما يريد 

  .قرى أو أبنية أو عدد من الجسور المدمرة إعماروأفراد قاموا بتبني إعادة 
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فان المعضـلة   اإلعمارلكن رغم كل هذا االبتكار في األفكار الذي اعتمد لتسهيل عملية إعادة 

ثة وفي ذات الوقت عمليات إعادة األساس كانت في توفر األموال الكافية إلنجاح عمليات اإلغا

  .ما هدمه العدوان  إعمار

  

صحيح أن جهات ودول كثيرة أعلنت فور انتهاء األعمال الحربية أنها ستتولى إعادة بناء مـا  

دمره العدوان على نفقتها لكن تبين أن هذه االستعدادات لم تكن جدية أو واقعية بل كانت مجرد 

فان واقع إعادة األعمار فرض نفسه على أساس ما توفر  من هنا. مواقف في معظمها إعالمية

من أموال تقدم بها عدد من الدول المانحة وعلى ذلك فإن الرصيد الباقي فـي الكلفـة غيـر    

المغطاة بهبات وقع على كاهل الدولة اللبنانية أي الخزينة العامة التي لم تكن تملـك السـيولة   

شتدت مصاعبها مع دخول عملية االعتصام حيـز  الالزمة لذلك وتحديداً ضمن الظروف التي ا

وفي ذات الوقت وبسبب تعطـل أعمـال مجلـس    . ٢٠٠٦التنفيذ منذ األول من كانون األول 

النواب وإقفاله نتيجة الخالف السياسي الذي كان واقعا بين األكثرية واألقلية كان على الحكومة 

امين األموال التي ال يمكن على تأمينها أن تبتكر الحلول لمعضلة فقدان السيولة وعدم إمكانية ت

إال عبر قوانين يقرها مجلس النواب والتي تسمح للحكومة باالستدانة عبـر إصـدار سـندات    

تمكن من خالله تـامين   مؤقتاً خزينة فكان أن ابتكر رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة حالً

الكلفة اإلجمالية الملقاة على عـاتق  من % ٤٣لما نسبته  اإلعمارالتمويل لعملية اإلغاثة وإعادة 

والوعود التي أطلقت من بعض الجهات لـم   ،أن أموال المساعدات لم تكن كافية باعتبارالدولة 

  .تكن جدية بل كانت وعوداً إعالمية

  

لقد حصلت الهيئة العليا لإلغاثة على المبالغ المبينة في الجدول التالي من خـالل تحـويالت   

  :قامت بها تلك الجهات

  

    دوالرمليون  ٥٥٠  السعودية

    دوالرمليون  ٣٥  العراق

كانت في غالبيتها مودعة في مصرف لبنـان بتوقيـع     دوالرمليون  ٣١٥  الكويت

الصندوق الكويتي وال توقيـع للهيئـة العليـا لإلغاثـة     

  لتحريك تلك المبالغ

    دوالرمليون  ٥٠  سلطنة عمان

    دوالرمليون  ٣  البحرين
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    دوالرون ملي ١  اندونيسيا

  

وحيث أن كالً من هذه الودائع جرى تخصيصها من قبل الجهات الواهبة ألغراض محددة من 

نجاز عمليات التقدير والتثبيت من قبل بإ مرتبطةًقبلها وحيث أن استعماالت تلك األموال كانت 

مجلس الجنوب وصندوق المهجرين من جهة واالستشاري خطيب وعلمي من جهة أخرى فقد 

لمساعدة الدولة اللبنانية على مواجهة بها توفر سيولة مرحلية كان من الممكن االستعانة كانت ت

احتياجاتها للسيولة لتأمين إتمام عمليات اإلغاثة السريعة وكذلك لتشـمل المسـاعدات لجميـع    

أصحاب الوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة في كل أنحاء لبنان السيما وأن هناك أكثر من 

وحدة سكنية مدمرة أو متضررة كان يقع عبء تقديم المساعدة ألصحابها على عاتق ألف  ٣٧

  .أو واهب الدولة اللبنانية حيث لم يتوفر لها أي متبنٍ

  

ت من المساعدات العربية وخصوصـا مـن   نوقد تمثل هذا الحل بإيداع المبالغ النقدية التي تأم

ي لالستدانة عليها وتامين التمويل الالزم المملكة العربية السعودية ككفالة في المصرف المركز

بما  اإلعمارمن كلفة إعادة  ةبالمائ% ٤٣وغير المتوفر للدولة اللبنانية لتغطية تكاليف ما نسبته 

ألف مواطن من أصحاب الوحدات السكنية التي لم يتقدم  ٣٧في ذلك تامين الدفعة األولى لنحو 

مـن  % ١٥توزعت هذه الوحدات السكنية على  حد لتبني مسؤولية تمويل إعادة أعمارها وقدأ

  .من أبنية الضاحية الجنوبية%  ٩٥قرى الجنوب و

  

 ٢١٧بتحمل كلفة مبلـغ   ٢٠٠٦قامت الهيئة العليا لإلغاثة ومنذ عدوان تموز  ،نطالقاً من ذلكإ

البنى التحتية مـن جسـور وطـرق     إعمارمليون دوالر على أعمال اإلغاثة السريعة وإعادة 

الح المدارس والمؤسسات وتقديم المساعدات لذوي الشهداء والجرحـى إضـافة   ومنشآت وإص

الـدول المانحـة   : وقد توزعت مسؤولية تدبير هذا المبالغ على الشكل التالي. إلى إزالة الركام

مليون دوالر أي مـا نسـبته    ١٣٠أما باقي المبلغ أي  ،مليون دوالر ٨٧أمنت من هذا المبلغ 

ة اللبنانية وهي قد اقترضت هذا المبلغ مؤقتاً من مصرف لبنان بكفالة فقد تكفلت به الدول% ٦٠

يمكن أن تتقدم بها بعـض   التي ما عبر المساعداتإاألموال المودعة ريثما يتم تأمين األموال 

الدول المانحة إذا كان ذلك متيسراً أو عبر االستدانة عبر إصدار سندات دين وهو األمر الذي 

  .س النوابكان ينتظر موافقة مجل

  

مليون دوالر  ٧٦٦بتحمل أكالف مقدارها  ٣١/٨/٢٠٠٨قامت الهيئة العليا لإلغاثة وحتى  كما

ألف من الوحدات السكنية المتضررة والمهدمة فـي   ١٠٨وذلك لدفعها إلى أصحاب أكثر من 
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مليون دوالر يتوجب على الدولة اللبنانيـة   ٢٩٤الجنوب والضاحية وقد توزع المبلغ المذكور 

حـوالي  (مليون دوالر أمنتها الدول المانحة وتحديداً المملكة العربية السـعودية   ٤٧٢مينها وتأ

حوالي (وسلطنة عمان ) ألف وحدة سكنية ١٠.٥حوالي (ودولة الكويت ) ألف وحدة سكنية ٥٥

حوالي (والبحرين واندونيسيا ) ألف وحدة سكنية ٢.٢حوالي (والعراق ) ألف وحدة سكنية ٥.٣

مـن المبـالغ   % ٣٨وفي هذه الحال  فأن الدولة اللبنانية تتحمل ما نسبته ). كنيةألف وحدة س

المشار إليها وقد اقترضت الهيئة ما يعادل الدفعة األولى من مصرف لبنان وعلى ذلـك فإنـه   

كان لُزاماً على الدولة أن تتكفل بتامين هذا المبلغ أما عن طريق تدبير مساعدات من الدولـة  

ذلك متيسراً أو عن طريق االستدانة التي يفترض أن يوافـق عليهـا مجلـس     المانحة إذا كان

  .النواب

  

فأن الدولة اللبنانية وعلى نفقتها الخاصة ومن أموال الخزينة أن تستكمل كلفة أعمـال   ،من هنا

اإلغاثة السريعة غير المغطاة من الجهات الواهبة وأن تتحمل أيضاً كلفة المساعدات المقدمـة  

 ١٢٤٦٩: تتوزع على الشكل اآلتي ٣١/٨/٢٠٠٨ألف وحدة سكنية وذلك حتى  ٣٥ألصحاب 

وحدة سـكنية فـي الضـاحية     ٢٢١٤٩وحدة سكنية في الجنوب وفي باقي القرى والبلدات و

مـن المسـاعدات المقدمـة    % ١٥إن هذا يعني أن الدولة اللبنانية تتحمل ما نسبته . الجنوبية

من كلفة مساعدة أصحاب الوحـدات  %  ٩٥رها وألصحاب الوحدات السكنية في الجنوب وغي

  .السكنية في منطقة الضاحية

  

نه من أصل مجموع الكلفة اإلجمالية ألعمال اإلغاثة والمساعدات ألصـحاب  إف ،في المحصلة

  .من الكلفة اإلجمالية%  ٤٣الوحدات السكنية فان على الدولة أن تتحمل ما نسبته 

  

في الجنوب والضاحية فإن األمر كان يتطلب تامين  إلعماران إلكمال عملية إعادة إوبالتالي، ف

مليـون دوالر   ١٣٠: أي أن المطلوب تأمينه هو. أموال للخزينة غير متوافرة في ذلك الوقت

مليون دوالر الستكمال دفع المساعدات ألصحاب الوحـدات السـكنية    ٢٩٤ألعمال اإلغاثة و

خرى المتضررة التي لم تتوفر بشأنها أي دون أن يشمل هذا المبلغ بعض الوحدات السكنية األ

تقارير من االستشاريين الهندسيين وال تشمل أيضاً الخسائر المباشرة التي لحقت بالمؤسسـات  

أي أن العجز الحالي للهيئة العليا لإلغاثـة  ). زراعية صناعية وتجارية وسيارات(االقتصادية 

مليون دوالر والذي ينبغي على  ٤٢٤ والذي لم توفره أموال المساعدات والمطلوب تأمينه هو

  .٢٠٠٦الدولة تأمينه لتقديم المساعدات إلى المتضررين في حرب تموز 
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الخيار األول هو أن . لقد واجهت الهيئة العليا لإلغاثة ورئيسها خيارين أحالهما مر ،في الواقع

ة لديها أي ضمن يتوقف عملها على القيام بأعمال اإلغاثة السريعة ضمن حدود األموال المتوفر

مليون دوالر من ذلك يعني أن نبقي الجسور المدمرة والطرق المعطلة والردم فـي   ٨٧حدود 

كافة أنحاء لبنان والسيما في الجنوب والضاحية وال ينال ذوي الشهداء أي مـن المسـاعدات   

  .المخصصة لهم

  

يم المسـاعدات  فإن الهيئة كانت وحسب ذلك أن يقتصر عمل اإلغاثة على تقد ،من جهة أخرى

ألـف وحـدة    ٣٥ألف وحدة سكنية في الجنوب والضاحية وأن يبقي أصـحاب   ٧٤ألصحاب 

مـن  % ١٥(ألف وحدة سكنية في الجنوب وباقي القـرى   ١٢.٥سكنية موزعين في الجنوب 

دون ) من المجموع% ٩٥(ألف وحدة سكنية في الضاحية الجنوبية  ٢٢.١وحوالي ) المجموع

ونتائج وطنية وأمنية وإنسانية وضميرية كبيرة جداً  تان له مضاعفاذلك األمر ك. أي مساعدة

  .وهو خيار باختصار غير مقبول

  

عن إيجاد حلول ضـمن خـروق    اًالتصرف بشكل خالق بحث على الخيار الثاني وكان يقتصر

  .شهراً أو يزيد ١٨سياسية وأمنية شديدة التعقيد فاقمها إغالق قسري لمجلس النواب على مدى 

  

بادرت الهيئة وبتوجيهات من رئيسها إلى اللجوء إلى مصرف لبنان لالقتراض  ،على ذلك ناءب

من مصرف لبنان إلقدار الدولة والخزينة اللبنانية على تحمل ما أصبح لزاماً عليها أن تتحمله 

الستكمال أعمال اإلغاثة السريعة وللبدء بدفع الدفعة األولـى ألصـحاب الوحـدات السـكنية     

على عاتق الدولة اللبنانية، وحيـث أن مصـرف   مسؤوليتها المتضررة والتي تقع  المدمرة أو

وضمن الظروف السياسـية والماليـة    ،الخزينةعلى لبنان ال يستطيع والحالة هذه أن يفرض 

فقد تم اللجوء إلى االسـتعانة مؤقتـاً بـأموال     ،والصعوبة التي كان يواجهها ،والنقدية الشديدة

بنان في أغراضها المختلفة إلى أن يحين وقت صرفها وإلى أن تسـتطيع  الهبات المقدمة إلى ل

الدولة اللبنانية تأمين المبالغ المتوجبة عليها ككفالة لما تقترضه لألغـراض المحـددة إلعـادة    

  .إعمار ما يتوجب عليها إعماره أو تقديم المساعدات التي يتوجب عليها تقديمها

  

. مقدمها المملكة العربية السعودية ساعدت لبنان بطريقتين أن الدول المانحة وفيمن ذلك يتبين 

األولى عن طريق اإلسهام في كلفة أعمال اإلغاثة السريعة وكذلك في تبني عدد من الوحـدات  

السكنية من جهة أولى وفي مساعدة الدولة اللبنانية والخزينة اللبنانية على تأمين حصتها مـن  
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يع الدولة اللبنانية والخزينة تأمين المصادر الماليـة التـي   التمويل التي التزمت به ريثما تستط

  .تحتاجها لذلك

  

  

  خسائر عدوان تموز وإدارة األزمة: ثانياً

والذي شنته إسرائيل في العـام   تسبب أوسع وأشرس عدوان عرفه لبنان في تاريخه المعاصر

لف لبناني إلـى  اضطر قرابة الثمانمائة أ بخسائر وأضرار جسيمة على لبنان ككل، إذ ٢٠٠٦

شهيداً  ١,٢٠٠ أكثر من تهكما سقط بنتيج، إلى أماكن آمنة فقدموا ،ن قراهم وبلداتهمالنزوح م

 سـتترك تاركاً خسائر مادية هائلة مباشرة وغيـر مباشـرة    ،اًجريح ٤,٥٠٠وخلّف أكثر من 

  .السلبية على البالد واقتصادها ونموها المستقبلي لسنوات طويلة قادمة هاآثار

  

 في المرحلة األولى من العدوان على تحريك كافة إداراتها الحكومة اللبنانيةتركزت جهود وقد 

البقاء في أماكنهم ومدهم بكـل   منالمواطنين  لتمكين للقيام بأعمال اإلغاثةومؤسساتها العامة 

مـن أجـل   ومساكنهم  ديارهمعن إدارة شؤون النازحين كذلك على  مقومات الصمود، والعمل

مدهم بمستلزمات الحياة من مواد  فضالً عن ،ة مؤقتة كريمة لهم في المناطق اآلمنةتأمين إقام

 بادرتحتى ، ٢٠٠٦آب  ١٤ت األعمال الحربية في وما أن توقف. غذائية ومواد طبية وغيرها

 أمـاكن سـكنهم  للعمل على تأمين عودة فورية للنازحين إلى  توجيه كل إمكاناتهاإلى حكومة ال

 ولتحقيق ذلـك،  .ورشة جبارة إلعادة التأهيل واإلعمار والنهوض أطلقت، وومنازلهم المدمرة

التواصـل مـع كافـة     يباستحداث وحدة خاصة لتنشط في مجال قامت رئاسة مجلس الوزراء

ومـع الـدول    ،الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمستشارين المعينين من قبل الدولـة 

، ذات الطابع اإلنمائي العاجـل  األعمال هذه مالحقة تنفيذمن أجل  ،والمنظمات الدولية المانحة

 ،والتنسيق بين الجهود المبذولة بشكل يضمن فعاليةً أكبر في عمليات إعادة التأهيل واإلعمـار 

وقد تمكنت هذه الوحـدة  . لتزم تحقيق شفافية أدق وكلفة أقل وسرعة أكثر في التنفيذبطريقة تو

  :من القيام بعدة أمور كان من أهمها

  

ر التي تكفَّل بتمويلها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تنسيق برامج النهوض المبكّ .١

)UNDP(  

وتمثلت : وضع أطر عملية لمساهمة الدول المانحة في إعادة النهوض واإلعمار .٢

 :باعتماد األساليب التالية
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يا اإلشراف على تقديم المساعدات النقدية المودعة مباشرةً في حسابات الهيئة العل .أ 

لإلغاثة لدى مصرف لبنان أو حسب ورودها في حساب وزارة المالية لدى 

  إلى حساب الهيئةفوراً مصرف لبنان والتي جرى تحويلها 

  اإلشراف على عملية تبني إعادة إعمار القرى المتضررة أو الجسور .ب 

 Lebanon Recovery(المساعدة في اإلشراف على صندوق النهوض اللبناني  .ج 

Fund - LRF( في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في  إنشائه ي جرى إقرارالذ

  مدينة ستوكهولم

تبني إعادة إعمار الجسور  فيما خص والمؤسسات العامة التنسيق ما بين اإلدارات .د 

 المتضررة وتركيب الجسور المؤقتة

في  التنسيق مع الجهات المانحة بخصوص إصالح شبكات المياه المتضررة .ه 

 الجنوب

تركيب البيوت  ين اإلدارات المعنية والدول المانحة فيما خصالتنسيق ما ب .و 

 في القرى المتضررة الجاهزة والمدارس الجاهزة

التواصل مع الدول المانحة من أجل تسهيل عملية تبني إعادة إعمار القرى  .ز 

ي منطقة الضاحية المتضررة في الجنوب وإعادة إعمار األبنية المتضررة ف

 الجنوبية لبيروت

 إعادة إعمار المدارس والمستشفيات مع الجهات المعنية فيما خص التنسيق .ح 

تأمين  التنسيق مع االستشاري والبلديات ومجلس اإلنماء واإلعمار فيما خص .ط 

الجنوبية، لجهة تدعيمها السالمة العامة في األبنية المتصدعة في منطقة الضاحية 

 أو هدمها

اري أو المنوي تنفيذها من قبل إنشاء قاعدة معلومات شفافة بشأن المشاريع الج .ي 

الدول المانحة والمنظمات الدولية في قطاعات مختلفة، ومالحقة تطور العمل فيها 

)www.dadlebanon.org(  

 اإلسهام في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بإعادة اإلعمار .ك 

تقييم اآلثار "المتعلق بـر التقرير التنسيق مع وزارة المال من أجل تحضي .ل 

 البنك الدولي أعدهالذي " االقتصادية واالجتماعية للحرب

وضع اآلليات الالزمة لتحديد ودفع المساعدات عن األضرار الالحقة بالوحدات  .م 

  .في جميع المناطق اللبنانية السكنية وغير السكنية
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  الدوليالعربي و الدعمعلى صعيد : ثالثاً

على دعم وبعد انتهاء األعمال القتالية،  ٢٠٠٦إبان العدوان اإلسرائيلي في تموز  حصل لبنان،

وقد أسهم هذا الدعم إسهاماً كبيراً في مساعدة . الصديقة األخرىمن الدول العربية الشقيقة و

على القيام بأعمال اإلغاثة السريعة والطارئة التي احتاجتها البالد وخصوصاً اللبنانية الدولة 

لنهوض لالهائلة رشة الوفي إطالق النازحين أثناء العدوان، ومن ثم جال إغاثة وإيواء في م

الدولة إلعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المنكوبة في أسرع  اعتمدتهاوإعادة اإلعمار التي 

  .وقت ممكن

  

هات في هذا المجال مرونة كبيرة في تعاملها مع الدول والج الحكومة اللبنانيةوقد أظهرت 

األمر الذي ، مسألة تقديم هذه الهبات والمساعدات بالطريقة التي تناسبهاالمانحة وسهلت لها 

وبالفعل، فقد أتت بعض . تدفق هذه الهبات والمساعدات عبر عدة طرقإلى حد كبير في أسهم 

حساب الهيئة العليا لإلغاثة أو حساب وزارة المالية في أودعت  حيثالهبات بشكل نقدي  هذه

أودعت في أنها أو  ،صاً لتلقي هذه الهباتين فتحا خصااللذهما الحسابان و ،دى مصرف لبنانل

يك هذه الحسابات تحرعلى أن يصار إلى  ،حساب خاص بهذه الهبات لدى مصرف لبنان

فاق الهبات فضلت بعض الدول المانحة إدارة مسألة إن فيما ،أو من قبلها بمعرفة الجهة المانحة

 تم االتفاقعلى مشاريع النهوض وإعادة اإلعمار التي وصرفها  باشرةً من قبلهامالتي تقدمها 

وأما البعض اآلخر  .الهيئات المانحةتلك اللبنانية بناء لمعايير وضعتها  عليها مسبقاً مع الدولة

 فيما ارتأى البعض اآلخر، وبعده من المانحين، فقد فضل تقديم المساعدات العينية إثر العدوان

بعض مشاريع النهوض التي تقوم بها منظمات تنفيذ المساعدات المخصصة للقيام بم بعض تقدي

بناء و. المانحةمباشرةً من قبل الجهات  جرى تعيينهااألمم المتحدة ومنظمات غير حكومية 

صندوق النهوض اللبناني صة ضمن إطار بعض هذه المساعدات المخص تأتعلى ذلك، 

)Lebanese Recovery Fund – LRF ( خصيصاً  تقرر تأسيسه في مؤتمر ستوكهولمالذي

 المانحة من قبل الدوليدار الذي ووبناء على طلب عدد من الدول المانحة،  ،لهذه الغاية

  .مع الدولة اللبنانية ينوالتنسيق الكاملأيضاً  بالتعاونو ،بالتعاون مع األمم المتحدة

  

ل العربية إلى التبرع بمبالغ نقدية ُأودعت في خضم العدوان، عمدت بعض الدو، ووبناء عليه

ب وزارة أو حسا المفتوح لدى مصرف لبنان، للهيئة العليا لإلغاثة العام حساب التبرعاتفي 

 .لدى مصرف لبنان لهيئةالعام لحساب الوجرى تحويلها بعد ذلك إلى  المالية في مصرف لبنان

المملكة العربية السعودية بدايةً ت به الذي تقدم تبرعالاألولية وكان من أهم هذه التبرعات 

جرى ( مليون دوالر ٣٥صندوق التنمية العراقي بمبلغ  تبرعوكما . مليون دوالر ٥٠بمبلغ 
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 ٢٢مليون دوالر، واآلخر بمبلغ  ١٣تقسيمها بعد ذلك إلى قسمين أحدهما في الحساب العام 

السكنية المدمرة أو الوحدات عدد من عادة إعمار العراق إلص لتبني مليون دوالر خص

مليون  ١٥ أولي وقدره وزارة المال الكويتية بمبلغتبرعت  ، و)المتضررة في عدد من القرى

  .دوالر

  

 المملكة العربية السعوديةكل من  بتعزيز االستقرار النقدي في البالد، قامت االتزاماً منهمو

مبلغ إيداع إلى كويت دولة المليار دوالر في المصرف المركزي، كما بادرت بإيداع مبلغ 

  .في المصرف المركزي خمسمائة مليون دوالر

  

آب  ٧في  عقب ذلك، وخالل مؤتمر وزراء الخارجية العرب االستثنائي الذي عقد في بيروت

بادرت المملكة العربية السعودية إلى االلتزام بتحويل أي قبل انتهاء العمليات الحربية، ، ٢٠٠٦

 ٣١٥ ، وبموجب مذكرة موقعة مع لبنان، مبلغمنها تخصصمبلغ خمسمائة مليون دوالر 

مليون دوالر إلعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة والمتضررة في عدد من قرى الجنوب 

خصصت المبلغ المتبقي كما  .وباقي المناطق اللبنانية وبلديات الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت

إصالح ومنها مشاريع  ،عدد من المشاريعل تنفيذ واستكماب مليون دوالر للقيام ١٨٥ وقدره

والتي يتوالها مجلس اإلنماء  عدد من المشاريع الحيوية في مختلف أنحاء لبنانالبنى التحتية و

تأمين  سابقاً تعهدتالمشاريع التي كانت المملكة العربية السعودية قد  تلك، وال سيما واإلعمار

المملكة العربية السعودية مبلغ عشرين مليون  لتحو، ومن ناحية أخرى. قسم من كلفة تمويلها

الدولة اللبنانية  بغية تمكين في المدارس الرسمية، وذلك دوالر أميركي لدعم تالمذة لبنان

وبمبادرة . ٢٠٠٧-٢٠٠٦للعام الدراسي  إعفائهم من الرسوم المدرسية ومساعدتها على

لعام االرسمية خالل مدارس دعم التالميذ في المماثل لآخر مبلغ قامت بتحويل  مشابهة،

  .٢٠٠٨-٢٠٠٧الدراسي 

  

مليون دوالر،  ٣٠٠قدره بمبلغ و لبنان التزمت دولة الكويت بمساعدة من جهة أخرى،

في عدد من قرى  مليون دوالر إلعادة إعمار الوحدات السكنية ١١٥ص منه مبلغ خص

عدد من لقيام بوالر لمليون د ١٨٥ومبلغ  الجنوب وبلديات الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت،

ويشرف على عملية اإلنفاق والتنفيذ  مجلس اإلنماء واإلعمار يتوالهاالمشاريع الحيوية التي 

  .الصندوق الكويتي
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بادرت  البحري والجوي عن لبنان، ينقبل رفع الحصارو ،وما أن انتهت األعمال الحربية

لدعم لبنان في مدينة ستوكهولم في  الحكومة اللبنانية إلى دعوة المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر

هذا المؤتمر  ت نتائجوقد أسفر. مملكة السويد لمعالجة المشكالت العاجلة والناتجة عن الحرب

في المئة منها جاء على  ٨٧مليون دوالر أميركي،  ٩٠٠عن وعود بمساعدات للبنان ناهزت 

الت، تقديم المساعدات بحيث تتولى تلك الدول الواهبة، وفي معظم الحا صةشكل هبات مخص

في المئة على شكل قروض  ١٣و إلى لبنان بشكل مباشر أو من خالل مساعدات عينية،

قطر دولة وتقدمت الدول العربية على باقي الدول في تقديم المساعدات وعلى رأسها . ميسرة

لى عتتولى قطر إنفاقها مباشرةً  مليون دوالر ٣٠٠التي أبدت استعدادها لتقديم هبة بمبلغ 

  .ومشاريع أخرىاللبناني مشاريع إعادة إعمار أربع قرى في الجنوب 

  

، عمدت الحكومة للدعوة إلى عقد اجتماعات على هامش اجتماعات صندوق وفي السياق نفسه

 ٧٠في سنغافورة، حيث تقدم البنك الدولي بهبة بمبلغ  ٢٠٠٦النقد الدولي في أيلول من العام 

عن البدء بتمويل عدد من المشاريع القائمة في لبنان والتي  مليون دوالر للبنان، كما أعلن

إضافةً إلى %. ٧٥يمولها البنك بالكامل بعد أن كانت نسبة تمويله ال تتعدى في الماضي حدود 

ذلك، وافقت إدارة البنك الدولي على رصد مبلغ مليون دوالر إلرساء نظام شفافية ومساءلة 

لبنانية في مجال إدارة الهبات والقروض التي تَرِد إلى في خطوة منها لمساعدة الحكومة ال

  .لبنان

  

  المساعدات النقدية .١

إثر في المحصلة النهائية لمساعدات النهوض وإعادة اإلعمار التي حصل لبنان عليها 

 قبل منالعليا لإلغاثة مساعدات نقدية الهيئة الدولة عبر  ، تلقتالعدوان اإلسرائيلي

إليها ما  يضافمليون دوالر،  ٩٠٥.٤١ حوالي مجموعها بلغ الدول والجهات المانحة

حمليون دوالر، ليصبح  ١٩.٩وقدرها  الدولة اللبنانيةل إلى الهيئة كسلفة خزينة من و

الملحق ( مليون دوالر ٩٢٥.٣١يفوق لة للهيئة ما المجموع اإلجمالي لألموال المحو

األموال لسداد جزء مما يتوجب وتقوم الهيئة باستعمال تلك ). ٤، جداول رقم ٦رقم 

عليها من مصاريف وأعباء متعلقة بإعادة إعمار ما دمره عدوان تموز، والستكمال 

دفع التعويضات المستحقة عن الوحدات السكنية للمواطنين المتضررين جراء 

وإذا ما استثنينا منها األموال غير المخصصة ألعمال إعادة إعمار الوحدات . العدوان

يصبح رصيد المبالغ المستلمة والقابلة لالستعمال في إعادة إعمار الوحدات  السكنية،

  ).٤، جدول رقم ٦الملحق رقم (مليون دوالر  ٤٤٩.١٧السكنية حوالي 
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وعلى هذا األساس، فقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم االلتزام بها، وحتى نهاية آب 

لسكنية المدمرة والمتضررة ، لتقديم المساعدات حصراً إلى أصحاب الوحدات ا٢٠٠٨

مليون دوالر دفع من أصلها  ٤٧٢.٧٧على حساب الدول والمؤسسات الواهبة مبلغ 

، ليبلغ )٣-٢الجدول رقم  – ٦الملحق رقم (مليون دوالر  ٣٣٠.٠١لتاريخه ما يعادل 

  .مليون دوالر ١٤٢.٧٦الرصيد الباقي المتوجب دفعه في هذا الصدد 

  

 من جهة أخرى الهيئةبعض الدول المانحة من جهتها، والتزمت  من جانب آخر، فقدو

تلك  وبالنيابة عنفيما خص القرى واألبنية التي لم يجرِ تبنيها، باألصالة عن نفسها 

بمبالغ لم يتم تحويلها في عمليات إعادة اإلعمار مشاركتها  الجهات التي أعلنتالدول و

ذلك إلعادة إعمار مليون دوالر و ٢٩٣.٦٣يقارب ، بما ٢٠٠٨نهاية آب حتى 

 إلىالقرى والبلدات المتضررة في الجنوب والبقاع إضافة الوحدات السكنية في 

 ١٧٨.٦٩ ، وتم من أصلها دفع حواليالوحدات السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت

الملحق (مليون دوالر  ١١٤.٩٤مليون دوالر ليبلغ الرصيد المتبقي المتوجب دفعه 

  .)٣-٢، جدول رقم ٦رقم 

  

  

على حساب إغاثة النازحين وتقديم المساعدات إن القيمة اإلجمالية للمبالغ الملتزم بها 

 .أ.مليون د  ٢١٧.٦٩ حتية بلغتالبنى الت ذوي الشهداء وإعادة إعمارللجرحى و

تجدر اإلشارة أن هذه المبالغ تم تغطية جزء منها  .)٥الجدول رقم ، ٦الملحق رقم (

من المبالغ المحولة من الدول المانحة، والتي تم شرحها . أ.مليون د ٨٧.٠٢بما يعادل 

فيتوجب على . أ.مليون د ١٣٠.٦٧أما الباقي وهو . ٣مفصال في الجدول رقم 

 ١٩.٩الحكومة اللبنانية تحمله وقد تم تغطية جزء منه عبر سلفة الخزينة البالغة 

لمبالغ المودعة لديه أما الباقي فقد تم اقتراضه من مصرف لبنان بضمانة ا. أ.مليون د

من الدول المانحة وتحديداً من أصل الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية ريثما 

  .يتم تأمين التمويل الالزم للدولة اللبنانية

  

ويتبين مما تقدم أن مجموع المبالغ التي تم االلتزام بها أو تلك التي جرى إنفاقها يفوق 

ئة من مبالغ مخصصة ألعمال اإلغاثة العامة أو ألعمال المبالغ التي حصلت عليها الهي

وذلك المبلغ هو ما اضطرت . إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة
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الهيئة لاللتزام به أو إلنفاقه ريثما تعمد إلى تأمين تلك المبالغ من المصادر المختلفة، 

ر اعتمادات يقرها مجلس أكان من بعض الدول المانحة أو من الدولة اللبنانية عب

المبالغ التي التزمت بها الهيئة  ٩وعلى هذا األساس، يبين الجدوالن رقم . النواب

مليون  ٢٧٣.٩٧، وتلك التي دفعتها الهيئة لتاريخه وهي .أ.مليون د ٤٢٤.٣والبالغة 

، .أ.مليون د ١٩.٩، وذلك بالمقارنة مع مجموع ما تسلمته من سلف خزينة وهو .أ.د

، بينما يبلغ .أ.مليون د ٤٠٤.٤يجعل مجموع العجز عن المبالغ الملتزم بها  وهذا ما

الملحق (. أ.مليون د ٢٥٤.٠٧، ٢٠٠٨العجز عن المبالغ المدفوعة، حتى نهاية آب 

  .)٩الجدول رقم ، ٦رقم 

  

وبخصوص المبالغ التي تبرعت بها الدول والهيئات الواهبة، وما جرى االلتزام به في 

عمار، أو ما جرى دفعه لتاريخه، علينا اإلشارة إلى أن ذلك ال يتضمن عملية إعادة اإل

المبالغ المتعلقة بالمساعدات التي يمكن تقديمها إلى أصحاب المؤسسات الصناعية أو 

الزراعية أو التجارية أو السيارات التي أصيبت بدمار أو أضرار بسبب العدوان 

ونظراً لعدم توفر أي . بشكل أولي اإلسرائيلي، والتي تعتبر طائلة وجرى تقديرها

مصدر مالي خارجي أو داخلي، لم تقم الهيئة لتاريخه بأي خطوة في هذا المجال لتقديم 

أي نوع من المساعدات لتمكين تلك المؤسسات وأصحابها من إعادة إطالق العمل فيها 

  .أو تمكينهم من إعادة تحريك دوالب العمل في مؤسساتهم بشكل طبيعي

  

  والعينية منها ت المخصصةالمساعدا .٢

حصل لبنان على وعود فقد والعينية، منها في مجال المساعدات المخصصة أما 

 ٧٣٥مليار دوالر، صرف منها حتى اآلن مبلغ  ١.٣يوازي  بمساعدات قدرت بما

مليون دوالر من قبل الجهات المانحة ومنظمات األمم المتحدة ومنظمات غير 

تفاصيل . (بنانية، وذلك وفقاً لمصادر تلك الدولعلى كافة األراضي الل ،حكومية

  ).٧المساعدات والقروض التي وردت للدولة بشكل عام في الملحق رقم 

  

  

 النهوضوتيرة إعادة التأهيل واستعادة  في مجاالت التي حققتها الحكومة اإلنجازات: رابعاً

  في المجال االجتماعي .١

 المساعدات اإلنسانية للجرحى وأهالي الشهداء .أ 
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 ها مجلس الوزراءمبدأ المساعدات النقدية التي أقر بدفعالهيئة العليا لإلغاثة  امتق

جرحى العدوان اإلسرائيلي األخير على لبنان، وقد بلغ ألهالي الضحايا ول اللبناني

 ١,٢٤٩ الشهداء البالغ عددهم ألهالي ات المقدمةحجم المساعد ٣١/٨/٢٠٠٨حتى 

 ٤,٧٨٠لـ المدفوعة بلغت المساعدة كذلك ية،مليار ليرة لبنان ٢٤ حوالي شهيداً

، ما يجعل مليار ليرة لبنانية ١٧.٨ بإعاقات مختلفة عدد منهم أصيب جريحاً

  .ل.مليار ل ٤٢ حواليالمبالغ المدفوعة 

 للوحدات السكنية اإلعمارمساعدات إعادة  .ب 

وافقة التي تمت الم عدد الوحدات السكنيةبلغ  العليا لإلغاثة، لهيئةوفقاً ألرقام ا

، أكانت ٢٠٠٨قد دفعت فعالً حتى نهاية آب على دفع المساعدات ألصحابها أو 

١٢,٢٥١منها  ،وحدة سكنية متضررة ١٠٨,١٧٢ ،أو ترميم/إعادة بناء و تخص 

والباقي وحدات  ،مهدمة جزئياًسكنية  وحدة ١,٤٣٢و ،بالكامل مهدمةسكنية وحدة 

موزعة على  وحدة سكنية ٩٤,٤٨٩ها عدد بلغ سكنية متضررة بأضرار متفاوتة

  :الشكل التالي

  
عدد الوحدات السكنية 

  المهدمة كلياً

عدد الوحدات
السكنية المهدمة 

  جزئياً

عدد الوحدات 
 المصابةالسكنية 

  بأضرار متفاوتة
  المجموع

  ٢٣.٤٢٨  ١٨.١٦٠  -  ٥.٢٦٨  الضاحية الجنوبية

  ٨٠.٣١١  ٧٢.١٤٠  ١.٤١٠  ٦.٧٦١  قرى الجنوب

  ٤.٤٣٣  ٤.١٨٩  ٢٢  ٢٢٢  باقي القرى

  ١٠٨.١٧٢  ٩٤.٤٨٩  ١.٤٣٢  ١٢.٢٥١  المجموع

 ،جمالي الوحدات السكنية التي تمت الموافقة على دفع المساعدات ألصحابهامن إو

يستحق  منها وحدة سكنية ١٩,٢٠٧ هناك وحدة سكنية، ١٠٨,١٧٢والتي تبلغ 

  : ، وذلك وفق الجدول التالي%١٧,٧٦ ، أي ما نسبتهألصحابها دفعة ثانية

  
لعدد اإلجمالي للوحداتا

السكنية التي تمت الموافقة 
  على دفع التعويضات لها

عدد الوحدات السكنية 
التي تستحق لها  دفعة 

  ثانية

النسبة المئوية للوحدات 
السكنية التي يستحق لها 

  دفعة ثانية

  %٢٥.٢٤  ٥.٩١٣  ٢٣.٤٢٨  الضاحية الجنوبية

  %١٥.٨٥  ١٢.٧٢٧  ٨٠.٣١١  قرى الجنوب

  %١٢.٧٩  ٥٦٧  ٤.٤٣٣  باقي القرى

  %١٧.٧٦  ١٩.٢٠٧  ١٠٨.١٧٢  المجموع



 14

  

ن نسبة مبالغ الدفعات التي سددتها الهيئة العليا لإلغاثة إلى أ وتفيد الهيئة

، وذلك حتى المستحقين من أصحاب الوحدات السكنية التي تمت معالجتها

 المرتقبةمن أصل المبلغ اإلجمالي للمساعدات % ٦٦بلغت  ،٣١/٨/٢٠٠٨

  .الوحداتهذه ألصحاب 

وفيما يتعلق بالمساعدات التي تدفع إلى أصحاب الوحدات السكنية في الجنوب 

شيكاً إلى أصحاب الوحدات السكنية المتضررة،  ٨٣,٠٣٥اللبناني، فقد تم تسليم 

  .تستحق لهم دفعة ثانية متضرراً ٩,٧٣٩ويتواصل العمل إلنجاز ملفات 

في منطقة  اب الوحدات السكنيةالتعويضات المستحقة ألصح أما بالنسبة إلى

 فقد أوضحت، باستثناء الجنوب ضاحية بيروت الجنوبية وباقي المناطق اللبنانية

، ٣١/٨/٢٠٠٨الهيئة أنها سلمت إلى صندوق المهجرين، منذ عدوان تموز حتى 

للمتضررين في وحداتهم السكنية، وذلك من أصل ما يتوجب دفعه  شيكاً ٢٥,١٨٤

وتتم عملية الدفع هذه من خالل صندوق . هذه المناطقي ف متضرراً ٢٧,٨٠٠إلى 

  .وبعد استكمالهم للمستندات الالزمة إلى المتضررين المهجرين  تباعاً

بلغ عدد الشيكات التي سلمت إلى المتضررين في ومن أصل هذه الشيكات، 

، وذلك في إطار الدفعة األولى شيكاً ٢١,٢٢٣بيروت مدينة الضاحية الجنوبية ل

 .المنازل المتضررة وإعادة بناء المنازل التي تهدمت بشكل جزئي أو كلي لترميم

رين والذين يقارب حثيث إلنجاز ملفات باقي المتضربشكل يجري العمل كما 

من % ٩٠تكون الهيئة قد أنجزت  وبناء عليه،. متضرر عددهم نحو ألفي

وبية تعويضات الدفعة األولى ألصحاب الوحدات السكنية في الضاحية الجن

كما تتابع الهيئة العمل إلنجاز ملفات الذين يستحقون دفعة ثانية إلعادة . لبيروت

ليتم إقفال كامل الملفات  متضرراً ٥,٩١٣لبالغ عددهم ابناء وحداتهم السكنية و

  .المتعلقة بأضرار أصحاب الوحدات السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت

فقد تم  ،ب والضاحية الجنوبية لبيروتما في باقي المناطق خارج منطقة الجنوأ

شيكاً من أصل المبالغ المستحقة ألصحاب الوحدات السكنية، ليبقى  ٣,٩٧١تسليم 

  .في أقرب وقت ممكن يتواصل العمل إلنجاز ملفاتهم متضرراً ٥٥٧

 :الجدول التاليوفق  ٣١/٨/٢٠٠٨إيجاز مجمل العمل الذي أنجز حتى يمكن و
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  الجنوبقرى   الضاحية الجنوبية

باقي القرى في باقي 
  المناطق

  المجموع

  ١٠٨.١٧٢  ٤.٤٣٣ ٨٠.٣١١ ٢٣.٤٢٨  عدد المتضررين اإلجمالي

عدد الشيكات الصادرة كدفعة 

  أولى
١٠٥.٢١٩  ٣.٩٦١  ٨٠.٠٣٥  ٢١.٢٢٣  

  ٢.٩٩٨  ١٠  ٢.٩٨٨  -  عدد شيكات الدفعة الثانية

 تينمجموع عدد شيكات الدفع

  الثانيةواألولى 
١٠٨.٢١٧  ٣.٩٧١  ٨٣.٠٢٣  ٢١.٢٢٣  

قيمة المساعدة اإلجمالية 

  المقررة للمتضررين
٤١٦.١٤٢.٣٠٩.٢٠٧  

٦٩١.٧٤١.٦٤٧.٢٥

٩  
٣٢.٧٦٤.٥٦٠.٨١٢  

١.١٤٠.٦٤٨.٥١٧.٢٧

٨  

  ٧٠٧.٦٩٦.٧٣٨.٢٠٠  22.351.903.000  445.846.847.900  ٢٣٩.٤٩٧.٩٨٧.٣٠٠  قيمة شيكات الدفعة األولى

  ٥٢.٠٨٩.٥٣٥.٠٠٠  232.000.000  51.857.535.000  -  قيمة شيكات الدفعة الثانية

 تينمجموع قيمة شيكات الدفع

  الثانيةواألولى 
٢٣٩.٤٩٧.٩٨٧.٣٠٠  

٤٩٧.٧٠٤.٣٨٢.٩٠

٠  
٧٥٩.٧٨٦.٢٧٣.٢٠٠  ٢٢.٥٨٣.٩٠٣.٠٠٠  

رصيد المبالغ التي ما زالت 

  متوجبة للدفع
١٧٦.٦٤٤.٣٢١.٩٠٧  

١٩٤.٠٣٧.٢٦٤.٣٥

٩  
٣٨٠.٨٦٢.٢٤٤.٠٧٨  ١٠.١٨٠.٦٥٧.٨١٢  

  

 المتضررين جراء العدوان األسماك اديلصيالمقدمة المساعدات  .ج 

تسرب النفط،  جراءتردي أحوال الصيد البحري بعد تلوث الشاطئ اللبناني  بسبب

 ،قامت الهيئة العليا لإلغاثة بتوزيع مبلغ ثالثة ماليين دوالر أميركـي كمسـاعدة  

صياداً مسجالً لدى نقابات الصيد البحري في كل  ٧,٥٠٠ألكثر من  ،على دفعتين

  .دوالر أميركي لكل صياد في كل مرة ٢٠٠، بواقع يةلبناناطق الالمن
 

 البيئةفي مجال  .٢

 تنظيف الشواطئ اللبنانية الملوثة جراء تسرب النفط .أ 

التي  التلوث إزالةمن عمليات  المرحلة األولى ٢٠٠٧في شباط  أنهت وزارة البيئة

جراء قصـف   ركّزت على إزالة الفيول السائل الذي تسرب إلى الشاطئ اللبناني

، وأحرزت تقـدماً فـي   ٢٠٠٦خزانات النفط في معمل الجية الحراري في تموز 

ز على إزالة التلوث النفطي عن التي تركّالتلوث  إزالةالمرحلة الثانية من عمليات 

إزالة التلـوث  جهود نسبة أعلى من  تاستلزمفي المواقع التي  الصخور والرمال

التحديد أنـه  بد من  وهنا ال .أو االجتماعية االقتصاديةوا البيئية بسبب خصائصه

علـى الشـاطئ   موقعاً، عامـاً وخاصـاً،    ٧٠الـ يفوقما  فيإزالة التلوث تمت 
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حتـى  ومن بيروت موقعاً منها تقع  ٢٧وهناك رملي، ال وأ منه صخريال ،اللبناني

   .حتى معمل الجيه جنوباًومنها من بيروت  ٤٣و ،الحدود الشمالية

مالي، من الومنه تقني المباشر، الدعم وال التعاونبإزالة التلوث  عمليات وقد تمت

جهة دولية وإقليمية ومحلية، من بينها الحكومـة االيطاليـة،    ٢٥عن قبل ما يزيد 

، والحكومـة  ) SDCعبر الوكالـة السويسـرية للتعـاون   (والحكومة السويسرية 

/ والحكومة الكنديـة  ،) USAIDعبر الوكالة األميركية للتنمية الدولية(األميركية 

، والحكومـة  )عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي (الوكالة الكندية للتنمية الدولية 

عبـر برنـامج   ( والحكومة اليابانية، ) HRCعبر الهيئة العليا لإلغاثة(النروجية 

عبر الوكالـة االسـبانية   (الحكومة االسبانية ، و)UNDP األمم المتحدة اإلنمائي

، باإلضافة إلى صندوق األوبيك للتنمية الدولية ) AECIDية الدوليةللتعاون والتنم

وبهدف تقييم وضع الشـاطئ مـن   . وبعض الهيئات والجمعيات الدولية والمحلية

ناحية التلوث النفطي بعد انجاز مرحلتي إزالة التلوث، يجري حاليـاً التحضـير   

  .مائيلمسح شامل للشاطئ بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلن

إدارة المخلفات الناتجة عن عمليات مجال متابعة  العمل في  فيمن جهة أخرى، و

 المخلفات الصلبة والسائلة من مواقـع التـدخل  معظم ، تم إنجاز نقل إزالة التلوث

 السـائلة  بلغت كمية الفيـول أويـل  ، إذ تقإلى مواقع التخزين المؤ على الشاطئ

عب، وكمية المواد والمخلفـات الملوثـة   متر مك ٥٠٠ حوالي لتاريخه المستخرجة

الدراسات التقييمية حـول  وباالستناد إلى  .متر مكعب ٣,١٢٠ حوالي بمادة الفيول

 كـل مـن   بالتعاون مـع ، والتي أعدت حالة المخلفات والطرق المتاحة لمعالجتها

 الحكومة الفرنسية، يتم التحضير للبدء في معالجةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و

بالتعاون مع الوكالة الكنديـة للتنميـة    ٢٠٠٨هذه المخلّفات اعتباراً من شهر آب 

  .الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 األولتشـرين   شـهر أصدر البنك الدولي، بناء على طلب وزارة البيئة في قد و

، دراسة حول الكلفة االقتصادية للتدهور البيئي الناتج عن حـرب تمـوز   ٢٠٠٧

بين األضرار البيئية الناتجة عن التلوث من جهة، وكلفة  وميزت الدراسة. ٢٠٠٦

رت الكلفـة  وقـد ، ...)تنظيف، معالجة المخلفات، الخال(المعالجة من جهة أخرى 

أي مجموع األضرار البيئية الناتجة عن التلـوث النفطـي   للتلوث النفطي، العامة 

  .مليون دوالر أميركي ٢٠٣بـ ،والمعالجة

ها إلزالة التلوث ؤي قامت به وزارة البيئة وشركاذالعمل الن أإلشارة إلى تجدر ا

 ،النفطي من على الشاطئ اللبناني تحت ظروف صعبة ونادرة الحصول في العالم
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لمعالجـة الجانـب    مكمل مع نشاط وطني رسمي دبلوماسيهذا الجهد ترافق قد 

خاصة ، وبين ومندوبيهاوالمغتر وزارة الخارجيةجهود وبفضل  .القانوني للكارثة

فـي   المعتمـدين  ء اللبنانيينسفراالمندوبية لبنان لدى األمم المتحدة في نيويورك و

لصالح لبنان من الجمعية العامة  لألمـم المتحـدة    نيقرارتم إصدار  ،العالمدول 

تـاريخ   ٦١/١٩٤قرار رقـم  هما الوحول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، 

هـذان   يـدين و .١٩/١٢/٢٠٠٧تـاريخ   ٦٢/١٨٨رار رقم قوال ٢٠/١٢/٢٠٠٦

بعد أن قـدم أمـين عـام     ،بالجهود اللبنانية انويشيد يسرائيلاإل القراران الكيان

ن يالجمعية العامة لألمم المتحدة تقريره الشامل والمفصل في الدورة الثانية والسـت 

وثّـق آثـار   الـذي  و ٢٠٠٧ األولتشرين  ٢٤تحت بند التنمية المستدامة بتاريخ 

األطر الثالثة المتعلقة بنهج التنميـة   فيكارثة التلوث النفطي الضارة على لبنان 

  :المستدامة وهي

  نيالصحة والسالمة العامت والتي تؤثر على :االجتماعيةاآلثار  )١

التنظيف والرصـد، وفقـدان الفـرص     والتي تؤثر على :االقتصاديةاآلثار  )٢

 االقتصادية 

 .اآلثار االيكولوجية والفيزيائية الكيميائية تؤثر علىوالتي  :البيئيةاآلثار  )٣

الدول األعضـاء، والمنظمـات اإلقليميـة والدوليـة،     كل من القراران ويشجع 

والمؤسسات المالية اإلقليمية والدولية، والمنظمات غيـر الحكوميـة، والقطـاع    

أن نسـبة   مع العلم ن،لمالية والتقنية إلى حكومة لبناالخاص على تقديم المساعدة ا

من الدعم المطلوب كما ورد في رسالة رئاسـة  % ١٠لم تتجاوز  حتى اآلن الدعم

  .٢٠٠٧آب  ٣١اللبناني إلى األمانة العامة لألمم المتحدة في مجلس الوزراء 

قـة  ات المتعلديتضـمن المسـتج   اًثاني اًتقرير األمم المتحدة عام أمينصدر وقد أ

ن فريق عمل متعدد األطراف مكـو بل عد من قأوالذي ، ٦٢/١٨٨بتطبيق القرار 

منظمـة األغذيـة   وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومن ممثلين من البنك الدولي 

 .منظمة الصحة العالمية واالتحاد الدوليوالعالمية 

 طهير الجنوب من القنابل العنقودية واأللغامت .ب 

اإلمـارات  ودولـة   الدوليـة  استطاع الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات الطوارئ

 ١٤٩ ما يزيد عـن  تفجيروعدد من المنظمات غير الحكومية من  العربية المتحدة

 ٣٣.٣مساحات واسـعة بلغـت    وتطهير وذخائر غير منفجرة ألف قنبلة عنقودية

مليون متر مربع من المناطق التـي اسـتهدفها    ٣٩.٣من أصل مليون متر مربع 
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، وذلك لغايـة  )طق المستهدفةمن المنا% ٨٥ حواليأي ( قصف القنابل العنقودية

٣١/٨/٢٠٠٨.  

  

  

 اإلعماراإلنجازات في مجاالت إعادة  تطور :خامساً

 الطرق والجسور .١

منها  ٧٩حيث أنجز العمل في طت عملية إعادة إعمار الجسور خطوات كبيرة، خ

، والتي وقد تمت إعادة إعمار معظم هذه الجسور .جسراً ٩١من أصل  بشكل كامل

من خالل عمليات تبنٍّ كاملة شملت  مليون دوالر، ٧٠ حواليبية بلغت كلفتها التقري

سسات أو عدد من بلدان أو مؤ قامت بها عدةو ،مختلف مراحل إعادة اإلعمار

  :توزعت على الشكل التاليواألشخاص المانحين، 

في هو الماري ، ويبقى جسر واحد هامن ١٤جسراً، انتهى العمل في  ١٦: إيران .أ 

 .يخ بتوسيع الطريقستبدل مشروع إعادة بناء جسر ملّ، فيما االتصميمطور 

 .بشكل كاملجسراً انتهى العمل فيها  ١٦: الشيخ سعد الحريري .ب 

 .بشكل كاملجسراً انتهى العمل فيها  ١٤: الهيئة العليا لإلغاثة .ج 

 جسور ٣بقى ت، ومنها ٧جسور انتهى العمل في  ١٠: المملكة العربية السعودية .د 

آخر وجسر  ،جسر قرب مسبح الجسر هية الدامور في منطق في طور التلزيم

 .، وجسر حارة الروسقرب مدخل وزارة المهجرين

 .بشكل كاملالعمل فيها  جسور انتهى ٦: الشيخ بهاء الحريري .ه 

 .بشكل كاملالعمل فيها  جسور انتهى ٦: عائلة حجيج .و 

 .بشكل كامل فيهما العمل جسرين انتهى: السيد ميسرة سكر .ز 

 -جسرين في كفرمشكي تولت إعادة إعمار : مة والنقلوزارة األشغال العا .ح 

لوزارة قبل العدوان، وانتهى العمل فيهما بشكل ل من ضمن مشروعحاصبيا كانا 

 .كامل

حوراني، السيد علي أحمد  آمالالرئيس نجيب ميقاتي، الوزير نعمة طعمة، السيد  .ط 

مؤسسة افرام، السيد فوزي جابر، رئيس بلدية الزرارية، السيد أحمد طراد، فتفت، 

 Deltaكازينو لبنان، بنك بيبلوس، المديرية العامة للطيران المدني، شركة 

Trading: انتهى  واحد، وقد إعادة بناء جسر هؤالء المانحين وتولى كل من

 .بشكل كامل الجسور هذه كافة العمل في

 .دائم ي أقامته في بقسطا إلى جسرجسر حديد ليتحو: روسيا .ي 
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نسبة (الغجر  –يتولى البنك إعادة إعمار جسر أبو زملة : نميةالبنك اإلسالمي للت .ك 

 .، ومن المتوقع انتهاء العمل فيه قبل نهاية العام الحالي%)٧٥تطور األعمال 

، %)٨٠نسبة تطور األعمال ( عبدابيتولى البنك إعادة إعمار جسر : البنك الدولي .ل 

 .ومن المتوقع انتهاء العمل فيه قبل نهاية العام الحالي

، ومن المتوقع انتهاء )في طور التلزيم(تتولى إعادة إعمار جسر صوفر : يطالياإ .م 

 .العمل فيه قبل نهاية العام الحالي

يتولى إعادة إعمار جسر المطار القديم وتطويره : مجلس اإلنماء واإلعمار .ن 

، %)٤٠نسبة تطور األعمال (النقل الحضري تطوير وتوسيعه من ضمن مشروع 

  .العمل فيه قبل نهاية العام الحالي ومن المتوقع انتهاء

نسبة تطور (تتولى إعادة إعمار جسر المديرج : USAIDوكالة التنمية األميركية  .س 

 .٢٠٠٩حتى العام فيه ، ومن المتوقع استمرار العمل %)٣٥األعمال 

، ومن المتوقع استمرار )في طور التلزيم(تتولى إعادة إعمار جسر رياق : اليونان .ع 

 .٢٠٠٩لعام حتى افيه العمل 

بناء التحويرات في المرحلة األولى للنهوض من أجل  وقد بلغت الكلفة المقدرة ألعمال

ترميم إعادة بناء وبعض الجسور و إعادة بناءوكذلك  تأمين التنقل الطبيعي للمواطنين،

من قبل الهيئة العليا حصراً الطرق المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر والممولة 

 .مليار ليرة ٧٦ حواليلإلغاثة 

  

 االتصاالت .٢

تأهيل األضرار التي لحقت بالسنتراالت معظم عمليات وزارة االتصاالت أنجزت 

صالح إتم فقد واستناداً إلى ذلك، . وشبكات الخطوط الثابتة في جميع المناطق اللبنانية

بكلفة بلغت ملياري  أو دمرت تدميراً كامالً كبيرتضررت بشكل ت التي سنتراالكافة ال

التي تعطلت في تلك السنتراالت  الطاقة اتمحطمعظم  إعادة تشغيل تكما تم ،ليرة

م بانتظار هاتف للعموالكز امر من% ٦٨أعيد إصالح ، ومليار ليرة ١.٥بكلفة 

، الضاحية الجنوبية وبلدياتالقرى بعض في كلياً من تصليح الشبكات المدمرة  االنتهاء

  .مليار ليرة ٣.٩ حواليحتى اآلن تجهيزات إصالح مراكز الهاتف مع الوبلغت كلفة 

الجنـوب  أنجزت بالكامل في النبطيـة و ات الرئيسية المتضررة، فقد شبكأما بالنسبة لل

لشبكات ل بالنسبةاألمر كذلك . مليار ليرة ٤٧ حواليتها اإلجمالية فوبلغت كل والضاحية

المهدمة كلياً في منطقـة   باستثناء الشبكات العائدة إلى األبنية التي تم إصالحهاالثانوية 
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عادة تأهيل المباني واآلليـات العائـدة   أما بالنسبة إل .الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت

  .مليار ليرة ١.٧ هاكلف، فقد بلغت ٢٠٠٦والمتضررة نتيجة عدوان تموز  للوزارة

  

 الطاقة والمياه .٣

بتروجت أنهت شركة  ،قطاع الكهرباء، وبالتحديد في مديرية اإلنتاجل بالنسبة

مليون دوالر  ١٥.٤بقيمة  مساهمة جزئية من الحكومة المصريةموجب بو ،المصرية

ال تزال مؤسسة ات الفيول في معمل الجية الحراري، فيما خزان من تصليح وتركيب، 

ى الهبة إلوباإلضافة  .وضع هذه الخزانات قيد االستثمار علىكهرباء لبنان تعمل 

  .مليون دوالر ١٢ حواليإلى تصليحات مقدرة ببحاجة  المعملالمصرية، ال يزال 

خطوط النقل من  من% ٩٨أما في مديرية النقل، فقد تم إصالح محطات التحويل و

 حواليتوتر عالي وكابالت مطمورة، وقد بلغت الكلفة اإلجمالية لألعمال المنجزة 

على ، فقد أنجزت كافة أعمال التصليحات في مديرية التوزيعأما  .مليون دوالر ٢.٦

من أضرار شبكة % ٩٥ حواليصعيد محطات التحويل وشبكة التوتر المتوسط، و

حتى دوالر  مليون ٢٢.٦ حواليقد تكبدت مؤسسة كهرباء لبنان و .التوتر المنخفض

  .اآلن

استطاعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إصالح كافة خطوط فقد أما في قطاع المياه، 

العليا لإلغاثة، باإلضافة إلى إصالح محطات  الجر من نقل وتوزيع بتمويل من الهيئة

خزاناً  ٥٨خزاناً للمياه من أصل  ٥٦إعادة تأهيل المؤسسة وقد أنجزت . ضخ المياه

مع منظمة اليونيسيف من أجل المؤسسة متضرراً ومدمراً بشكل كامل، فيما تتعاون 

  .٢٠٠٨الخزانين الباقيين قبل نهاية العام تصليح  إنجاز

مؤسسة مياه المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة مياه البقاع و كل منكما أنهت 

، مضخات المياه وشبكات الجرب لألضرار الالحقة حاتبيروت وجبل لبنان كافة التصلي

فيما تبقى بعض شبكات التوزيع في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت تنتظر 

وقد بلغت كلفة األشغال  .طقة المذكورةإعادة تأهيل البنية التحتية في المناالنتهاء من 

ملياري ليرة  حواليالمنفذّة والممولة من قبل الهيئة العليا لإلغاثة في قطاع المياه 

  .لبنانية

  

 المدارس .٤

وتـرميم المـدارس    إعمـار وزارة التربية والتعليم العالي على عملية إعادة  أشرفت

لك على عملية ترميم األبنيـة  وكذ ،اإلسرائيلي جراء العدوانبشكل مباشر المتضررة 
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المدرسية التي تضررت بشكل غير مباشر أثناء فترة العدوان في بيروت وجبل لبنان 

وفي المحصلة النهائيـة،   .من المناطق المستهدفة بعد إيوائها للنازحين وذلك والشمال

المدارس ء ، فيما تجري إعادة بنا٩٢٩مدرسة متضررة من أصل  ٩١٨تم ترميم  فقد

وقد تمت إعادة تأهيل وإعمار بعـض  . مدمرة كلياً عشر الباقية، وهي مدارس اإلحدى

عدد من الواهبين، وخصوصاً دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة    من قبل  المدارس

دولة سويسرا، ودولة قطر، ودولـة إيـران،   وغيرها من الدول والمؤسسات وأهمها 

 ، والمؤسسة اإلسـكان دولية الخيريةال الجمعية المسيحية األرثوذوكسيةودولة ألمانيا، و

، ومؤسسة الوليد بن طالل، وجمعية كاريتـاس، وجمعيـة فـرح    )سويسرا( التعاوني

  .ومرسيكوربساليونيسيف، منظمة العطاء، و

مدرسـة تولتهـا    ٢٥١من أصلها ( اهتمت الهيئة العليا لإلغاثة بالمدارس المتبقية وقد

 بكلفة إجمالية بلغـت ) سسات أخرىمدرسة شاركت في ترميمها مع مؤ ٦٩بالكامل و

أخرى إلعادة تجهيز  عينية حصلت الدولة على مساعدات كما .مليار ليرة ٨.٩ حوالي

جـاهزة   وحـدة تعليميـة   ٣٧تركيب  وقد تم. من كوريا واليابان المدارس المتضررة

اً متكامالًمدرسي موقعاً ١٨تشكل  ،مة من الحكومة التركيةمقد.  

  

 المطارات .٥

دارج المتضررة، تمت إعادة ترميم ثالثة مدارج في مطار رفيق الحريري بالنسبة للم

وفيما يتعلّق . CCC اتحاد المقاولين الدولي في بيروت من خالل هبة من شركة

بشكل كامل،  أنجز العمل في خزانين فقد بخزانات الوقود في مطار رفيق الحريري،

فقد تمت إعادة بنائه ولكن لم الث، لخزان الثل أما بالنسبة. نفسها شركةالوذلك بهبة من 

  .يبدأ العمل به بعد، وذلك بانتظار بناء سور الحماية حوله

إصالح مدرجي مطاري القليعات  ذلك، عمدت الهيئة العليا لإلغاثة إلى باإلضافة إلى

  .مليارات ليرة ٥ تقارببكلفة  ترميم هذين المطارينوقد مولت  ،ورياق

  

 المستشفيات .٦

إعادة تأهيل في فترة وجيزة بعد انتهاء العدوان صحة العامة استطاعت وزارة ال

، وذلك عن العمل بسبب األعمال الحربية تتوقف المستشفيات في الجنوب التيوتشغيل 

إعادة تأهيل كافة مستشفيات ببالتنسيق مع دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تكفلت 

التي تبنت ربع األ ستشفيات القرىم إعادة بناءبقطر التي تكفلت دولة ومع الجنوب، 

  .إعادة إعمارها
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 إزالة األنقاض والردم .٧

كل من الجنوب إزالة األنقاض والردم في حصر وعملية  الهيئة العليا لإلغاثة أنهت

 بأكثر مناإلجمالية والمقدرة كمياتها  ،منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروتوالبقاع و

  .والنهائية ا إلى المكبات المؤقتةترحيلهتم و ،مليون متر مكعب ٥.٦

لبنان والممولة مـن   أنحاء وقد بلغت القيمة اإلجمالية ألعمال إزالة األنقاض في كافة

  .مليار ليرة ١٠٤ حواليلتاريخه قبل الهيئة العليا لإلغاثة 

  

الترميم اإلنشائي لألبنية المتصدعة وعمليات إعادة التأهيل في منطقة الضاحية  .٨

 الجنوبية

دد المباني المتصدعة في منطقة الضاحية الجنوبية والتي يجب ترميم هياكلها عبلغ 

مبنى  ٩١توصية بهدم  "خطيب وعلمي"االستشاري  قدمو، مبنى ٢٦٥اإلنشائية بـ 

أما  .مباني قيد الهدم ٣ بقيت، فيما بشكل كامل مبنى منها ٨٨في العمل  انتهىو .منها

 ١٥٦انتهى العمل في فقد  ،مبنى ١٧٤والبالغة  ،للترميم اإلنشائي المباني التي تحتاج

ومن المتوقع انتهاء العمل  ،منها قيد التنفيذ مبنى ١٨في وقت يبقى  ،حتى اآلن منها

  .قريباًبها 

 القيمة اإلجمالية ألعمال التدعيم اإلنشائي لألبنية وأسوار الحمايـة لتاريخه وقد بلغت 

  .مليار ليرة ٢٥من أكثر  الممولة من قبل الهيئة العليا لإلغاثة

  

  

من ضمن صندوق  االقتصادي واالجتماعيمشاريع النهوض سير العمل في تطور : سادساً

  )Lebanon Recovery Fund - LRF(النهوض اللبناني 

في ) UNDG(مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية من قبل  "النهوض اللبنانيصندوق " تأسس

، بناء على طلب من ٢٠٠٦انعقد في نهاية آب  أعقاب مؤتمر ستوكهولم للدول المانحة الذي

من الدول المانحة من شأنه توجيه الهبات المقدمة  صندوق تمويل مشتركلوضع الدولة اللبنانية 

واالجتماعي في المناطق المتضررة منه تساهم في إعادة النهوض االقتصادي نحو مشاريع 

ن قبل منظمات األمم المتحدة باالشتراك وتنفذ م ،ألولويات الموضوعة من قبل الدولةا مستوفيةً

من قبل األمم المتحدة ولجنة توجيهية مؤلفة من الصندوق ويدار . مع الجهات المحلية المختصة

ممثلين عن الدول المانحة والحكومة اللبنانية تقوم بدراسة المشاريع المقدمة من قبل اإلدارات 

. النهوض والمعايير المعتمدة من الواهبين والمؤسسات العامة اللبنانية والتي تتناسب وحاجات
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وعند إقرار تلك المشاريع يتم تمويلها من قبل هذا الصندوق بحيث تجري إجراءات المناقصات 

  .والتنفيذ وفقاً للمعايير الموضوعة من قبل األمم المتحدة

  

 ١٠(مملكة السويد كل من مليون دوالر مقدمة من  ٤٥.٨الحصول على مبلغ  لتاريخهتم قد و

وقد جرى االلتزام  .)ألف دوالر ٦٥٨(، ورومانيا )ماليين يورو ٢٥(، وإسبانيا )ماليين دوالر

  .مشروعاً مختلفاً ١٥مليون دوالر لتنفيذ  ٢٥.٣لتاريخه بمبلغ 

  

 البديلةلطاقة ل ١) CEDRO(مشروع سيدرو  .١

 تبلغ ميزانيةوالمياه ب ويدار من قبل مشروع األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الطاقة

إنتاج الطاقة و لتفعيل إنتاج واستهالكتطبيق برنامج ، ويهدف إلى مليون دوالر ٢.٧

  .في المناطق المتضررة جراء الحرب البديلةالطاقة 

ويتم التحضير موظفين، وفي هذا اإلطار، تم إنشاء مكتب خاص للمشروع وتم تعيين ال

وفقاً لمياه وغيرها من المستشفيات الحكومية ومحطات ضخ اموقعاً  ٦٠الختيار 

المشروع بالتشاور مع لجنة عمل سيضعها فريق لمعايير اقتصادية وتقنية واجتماعية 

ومجلس اإلنماء واإلعمار، توجيهية مؤلفة من كل من مشروع األمم المتحدة اإلنمائي، 

دفتر الشروط الخاص وضع وقد بدأ التحضير ل. ووزارة المالية وممثلي الجهة المانحة

  .بالمشروع

  

 وعكارالبقاع والجنوب في مناطق  البديلةلطاقة ل ٢) CEDRO(مشروع سيدرو  .٢

ويدار من قبل مشروع األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الطاقة والمياه بميزانية تبلغ 

يهدف إلى تطبيق و ١ –مكمل لمشروع سيدرو مليون دوالر، وهو مشروع  ٣.٥

من قبل المستهلكين وكذلك إلى إزالة وترشيد استعمالها الطاقة  المحافظة علىبرامج 

  .العوائق من أجل تفعيل استعماالت الطاقة المستدامة

  

 المتضررة جراء الحرب للمعالم األثرية اإللكتروني توثيقالمشروع  .٣

دوالر، ويهدف  ألف ٧٦٧الثقافة بميزانية تبلغ ووزارة  منظمة اليونسكوويدار من قبل 

باإلضافة  في لبنان، لمعالم األثريةهم األخاطر وخريطة م إلكترونيإيجاد توثيق إلى 

  .بناء القدرات البشرية من أجل المحافظة وتحسين تلك المواقعإلى 

  

 المتضررة جراء الحرب المؤسسات الصغيرة للصناعات الغذائيةدعم مشروع  .٤
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 الصناعةووزارة ) UNIDO(األمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة ويدار من قبل 

مؤسسات التصنيع الزراعي  تأهيلدوالر، ويهدف إلى  ماليين ٣لغ بميزانية تب

  .والتصديرية إعادة تقوية قدراتها اإلنتاجية من أجل المتضررة جراء الحرب

، كما تم وضع معايير االنتقاء اللجنة التوجيهية للمشروعوفي هذا اإلطار، تم إنشاء 

طاعات التصنيع جل تحديد قحالياً مباحثات مع الجهات المعنية والشركاء من أتم تو

تم تقديم توصية بالتقييم مصنعاً متضرراً  ١١٨الزراعي المستفيدة، في وقت تم تحديد 

  .منهامصانع  ١٠٨لـ يالتقني والبيئ

  

 في الجنوب مشروع دعم صغار المزارعين .٥

 ووزارة الزراعة بميزانية تبلغ )FAO(منظمة األغذية والزراعة ويدار من قبل 

ن دوالر، ويهدف إلى مساعدة صغار المزارعين الذين عانوا من مليو ١.٤ حوالي

تهم على إنتاج خضار سليمة ذات اخسارة هامة في محاصيلهم من أجل استعادة قدر

  .جودة عالية مع تحسين ممارساتهم الزراعية

أعمالها حيث تم انتقاء المستفيدين اللجنة التوجيهية للمشروع  بدأتوفي هذا اإلطار، 

سة ادر توقد تم .وفقاً للمعايير الموضوعة من قبل الفرقاء المعنيين من المشروع

ة وسيصدر القرار بشأنها في الوقت لمناقصا األسعار التي تقدمت بموجبعروض 

  .، في وقت يجري التحضير لوحدات التدريب الالزمةالمناسب لموسم الزرع

  

 الجنوبفي  والدواجن المواشيمشروع دعم مربي  .٦

 ١.٩ووزارة الزراعة بميزانية تبلغ ) FAO(ظمة األغذية والزراعة منويدار من قبل 

 تعرضواالذين  المواشي والدواجنمربي مليون دوالر، ويهدف إلى مساعدة صغار 

 ةع االقتصادياوضاألتحسين من أجل  قطعانهم جراء الحربخسارة هامة في ل

 تعويض الخسارة فيالريفية ذات الدخل المحدود، وذلك عبر لعائالت تلك ال ةوالمعيشي

  .تحسين اإلنتاج الحيواني لديهمكذلك عبر قطعانهم و

وفي هذا اإلطار، بدأت اللجنة التوجيهية للمشروع أعمالها حيث تم انتقاء المستفيدين 

 ٤ إصداروقد تم . من المشروع وفقاً للمعايير الموضوعة من قبل الفرقاء المعنيين

شأنها في الوقت المناسب لموسم الرعي، لشراء الماشية وسيصدر القرار ب مناقصات

  .في وقت يجري التحضير لوحدات التدريب الالزمة
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جراء الحرب في  ةلمتضرراالجتماعي واالقتصادي في المناطق ا اإلنعاشمشروع  .٧

 جنوب لبنان

ووزارات العمل والشؤون االجتماعية ) ILO(ويدار من قبل منظمة العمل الدولية 

جهود مليون دوالر، ويهدف إلى مساعدة  ١.١زانية تبلغ بمي والبلديات والداخلية

لجهات المحلية اعبر تحسين قدرات النهوض االقتصادي المحلي في قضاء بنت جبيل 

  .إعادة تأمين وضع معيشي مستدامو مجالي تقييم الحاجات المحلية للنهوضفي 

قطاعين تمت عملية مسح أولي لحاجات قضاء بنت جبيل مع تحديد  وفي هذا اإلطار،

، وتم تدريب الفرقاء المعنيين على تربية النحلزيت الزيتون و جإنتامستفيدين هما 

حيث تم وضع اقتراح لدعم التطور " للميزات التفاضليةالمحلي  مالتقيي"أسلوب 

االقتصادي لهذين القطاعين مع تحديد الثغرات األساسية والفرص المتاحة والمشاريع 

تشمل مشروعاً  ٤٠تحديد  جرى كما. نتاج زيت الزيتونالمتعددة األبعاد في قطاع إ

إعادة تأهيل إنتاج : هي منها تم تصميم وإطالق خمسة مشاريعو، كافة مراحل التصنيع

زيت الزيتون، توزيع مستوعبات التخزين، توزيع مجموعة من األدوات واآلالت التي 

يشمل المشروع وهذا  .المراعي لتربية النحلزيادة وتستعمل في إنتاج زيت الزيتون، 

تأمين الدعم المالي للمستفيدين حيث تم تعيين مؤسسة : األساسي مجالين إضافيين هما

تدريب مهني حيث تم وضع برامج األشخاص ذوي اإلعاقات تهتم بهذا الشأن، ودعم 

  .المستفيدين في نطاق المشروعمن  لألشخاص المعوقين

  

 التربوي ي القطاعفالمعلوماتية في مجال القدرات  تنميةمشروع  .٨

ألف  ٨٢٠ويدار من قبل منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم العالي بميزانية تبلغ 

أجل  من في وزارة التربية "وحدة إدارة المعلومات" قدرات تطويردوالر، ويهدف إلى 

 مكاتبفي بشكل أكثر فعالية ) ICT(أدوات تقنية االتصاالت والمعلومات استعمال 

مما يسمح بتحسين إدارة المنشآت والموجودات  المدارس الرسميةفي ربية ووزارة الت

  .تخفيض الكلفة من ثمو ،ي ال حاجة لهذحصر الوفر ال التربوية، وذلك بهدف

  

 تحسين أداء القطاع االجتماعيمشروع  .٩

الشؤون االجتماعية بميزانية مشروع األمم المتحدة اإلنمائي في وزارة ويدار من قبل 

اللجنة الوزارية االجتماعية لتطوير دة جهود ندوالر، ويهدف إلى مسا ألف ٢٧٠تبلغ 

إزالة االزدواجية في تقديم الخدمات االجتماعية وتحسين إستراتيجية اجتماعية للبنان، و

  .التنسيق في تطبيق برامج التطوير المحلية ما بين الوزارات



 26

 تم تحديد، كما عية العامةلإلستراتيجية االجتما وفي هذا اإلطار، تم وضع إطار عام

من أجل الوزارات  المقدمة من قبل الخدمات االجتماعية مجاالت االزدواجية في

  .دراسة كيفية إزالتها

  

 الفقراء المعوقين تعزيز إدماجمشروع  .١٠

ويدار من قبل مشروع األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الشؤون االجتماعية بميزانية 

الخدمات االجتماعية المقدمة إلى نطاق إلى توسيع  مليون دوالر، ويهدف ١.٤تبلغ 

ودمج هذه الخدمات في الحياة العادية  عليها، حصولهمسبل الفقراء المعوقين وتسهيل 

  .حماية كاملة للحقوق وللكرامة اإلنسانيةلهذه الشريحة االجتماعية المهمشة مع 

تاخمة لهذه الشريحة وفي هذا اإلطار، بدأت الوزارة بتقديم الخدمات االجتماعية الم

  .على كافة األراضي اللبنانية

  

 الهرمل -إدارة المياه والفيضانات في منطقة بعلبك مشروع  .١١

 ٢.٨بميزانية تبلغ  ووزارة الزراعةويدار من قبل مشروع األمم المتحدة اإلنمائي 

تحسين إدارة المياه والفيضانات في هذه المنطقة المتضررة  إلى دوالر، ويهدفمليون 

  .اء الحرب من أجل تحسين اإلنتاجية الزراعيةجر

  

 في منطقة الشمالواألجبان إنتاج األلبان  دعممشروع  .١٢

ويدار من قبل مشروع األمم المتحدة اإلنمائي ومؤسسة رينيه معوض بميزانية تبلغ 

مليون دوالر، ويهدف إلى تشجيع التطور االجتماعي واالقتصادي في هذه المنطقة 

ق األكثر حرماناً في لبنان، وذلك عبر تقوية نشاطات تربية التي تعد من المناط

على أشكالها من أجل تحسين نوعية وتنافسية واألجبان المواشي وعملية إنتاج األلبان 

  .اإلنتاج المحلي

  

 العمل السلمي من أجل االستقرار واألمان: تمكين النساءمشروع  .١٣

للمرأة واللجنة الوطنية  )UNFPA( للسكان األمم المتحدة صندوقويدار من قبل 

المساواة والعدالة بين مليون دوالر، ويهدف إلى تشجيع  حواليبميزانية تبلغ  يةلبنانال

قرية فقيرة تضررت جراء الحرب من  ٢٠-١٧المرأة والرجل، وتمكين النساء في 

المشاركة في اتخاذ القرارات، والقيادة، والمواطنية، والمشاركة السياسة، والدعم 

  .عي، وبناء التحالفات، والتطوير االقتصادي، وتخفيف القابلية للعنفاالجتما
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 النهوض وإعادة تأهيل المناطق المتضررة في بيروت والضواحيمشروع  .١٤

ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية ويدار من قبل مشروع األمم المتحدة اإلنمائي 

ق النشاطات االجتماعية تطبيمليون دوالر، ويهدف إلى  حواليبميزانية تبلغ  المستدامة

واالقتصادية للنهوض والتي تستهدف الشباب، وكذلك تحسين قدرات المؤسسات على 

  .الصعيد الجماعي في تحديد ووضع األولويات وتطبيق هذه النشاطات

  

الوقاية، ضبط الحرائق، تقييم وإعادة (اإلدارة المتكاملة لحرائق الغابات مشروع  .١٥

 )تأهيل الغابات المتضررة

والدفاع والداخلية  البيئة اتووزار ،)FAO(منظمة األغذية والزراعة ار من قبل ويد

بميزانية تبلغ  ،)AFDC(بالتعاون مع جمعية الثروة الحرجية والتنمية  ،والبلديات

التخفيف من وطأة الفقر عبر تحسين إدارة مليون دوالر، ويهدف إلى  ٢.٦ حوالي

  .للمجتمعات الريفيةنسبةً لفائدتها للبيئة وحرائق الغابات 

  

  



 

 

  :أبرز إنجازات الوزارات خالل عهد الحكومة: الفصل الخامس
  

  لعملجديدة لاستراتيجيات اعتماد سياسات قطاعية وتطوير 
  

بالعمـل علـى   ) اإلصـالح والنهـوض  (في بيانها الوزاري، تعهدت حكومة االستقالل الثاني 

ا التوجـه  ورأت أن هذ .ووضع األسس الثابتة لمستقبل واعد وزاهرالسابقة تصحيح األخطاء 

الفساد من  ستئصالابووبإحياء المؤسسات،  ،االلتزام باإلصالح الحقيقي وإعادة الهيكلةيتحقق ب

 قتصاداالجيال الشابة المتالئمِ مع تطلعاتهم ومع حاجات لأل ، وبالعمل على تأمين التعليمجذوره

وضعهم المعيشي صحة المواطنين وبشأنهم االجتماعي وباالهتمام بحاسم باللتزام وباال المحلي،

برنـامج  وضـع  عهـد ب بالتو ،في ضوء التوصل التدريجي لالستعمال األمثل للموارد المتاحة

معالجة األوضـاع االقتصـادية   وفي مسألة  .واضح لتحقيق النمو المستدام والتنمية المتوازنة

من خالل اإلصالحات الجذرية التي طـال انتظارهـا وتـأخر    رأت الحكومة أنه يتم  ،والمالية

مل على إطالق عجلة االقتصاد اإلنتاجي والخـدماتي مـن   وبالع ،نفيذها بسبب معوقات شتىت

خالل تشجيع مبادرات القطاع الخاص وتحسين أداء إدارات ومؤسسات القطاع العام في خدمة 

مع االلتزام بترشيد اإلنفاق بغية زيادة معدالت النمو وضبط خدمة الدين  ،االقتصاد والمواطنين

  .في الموازنة ومعالجة مشكلة تراكم الدين العام توطئةً لتخفيضه وإطفائه وخفض العجز

  

نهـوض  سياسـات   تطويرعلى الحكومة منذ توليها مهامها  عملتواستناداً إلى ما تعهدت به، 

تحقيـق أهـداف   للقطاعات االقتصادية واالجتماعية، واستراتيجيات جديدة للعمل من شـأنها  

م مع التطورات الحاصلة ءتالكي ياالقتصاد ب النهوضطنين والحكومة من خدمة مصالح الموا

علـى أعمـال   والعدالـة  إضفاء الشـفافية   وذلك بالتالزم مع العمل على ،في العالم والمنطقة

 اإلنتاجية وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى ونوعية عيش النـاس  الحكومة مع رفع الكفاءة

السياسـات واالسـتراتيجيات الحديثـة     مـاد اعتمن خالل و. وتحسين أساليب العمل اإلدارية

تحضير األسـس السـليمة    على تقد عملأن تكون  الحكومةالمفصلة أدناه، تأمل و ،المتطورة

  .قبل أفضل لألجيال القادمةلبناء مست

  

  

  والتعليم للتربية الوطنية اإلستراتيجية: أوالً



 

 

مبـادئ األساسـية التـي كرسـها     الوطنية للتربية والتعليم في لبنان إلى ال اإلستراتيجيةتستند 

الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والقوانين التي ترعى شؤون التربية والتعلـيم، والتـي   

تؤكد على حرية التعليم والحق في التعلم وتوفير العلم للجميع وتأمين الفـرص والمسـتلزمات   

 فـي  والتعليم التربية واقع من سيةاألسا منطلقاتها اإلستراتيجية هذه تستقي كما .المتكافئة للتعلم

 والخـاص  العام القطاعين بين الوطيدة الشراكة حيث من سيما وال به، الخاص والتراث لبنان

 والعـالمي  العربـي  الصعيدين على للبنان التفاضلية ةزيمالتأكيد و التربوية الخدمات تأمين في

في تصميمه على  أيضاًكذلك  ،يةواإلبداع المهنية طاقاته وفي البشري رأسماله في تكمن التيو

 والتقنـي  المهنـي  التعلـيم  وتعزيـز ورفع مستواه  ،والعالي منه العام الرسمي التعليم إصالح

 ،ويعزز قدرة االقتصاد التنافسية مارية،عواإل اإلنمائية البالد حاجات ويالئم يلبي بما وتطويره

 واالنصـهار  االنتماء يعزز بما هاوتطوير المناهج في النظر إعادةب باإلضافة إلى ذلك التزامه

  .والثقافي الروحي واالنفتاح الوطنيين

  

  :التالية المبادئ تحقيق إلى اإلستراتيجية هذه خالل من العالي والتعليم التربية وزارة تهدفو

 لمجمل المرجعي اإلطار يشكل وطني، تربوي منهج إنتاج في قيادي بدور االضطالع .١

 تقـوم  التـي  واألنشطة والمشاريع وللبرامج تضعها، لتيا التنظيمية ولألطر سياساتها،

  .بها

 إعـداد  وفـي  معرفة، مجتمع إلى اللبناني المجتمع تحويل في قيادي بدور االضطالع .٢

 تمكـين ، وكذلك في تعزيز والحياة ميادين كل في المؤهلين والعاملين والخبراء العلماء

 .في العالم نحو اقتصاد المعرفةاالقتصاد اللبناني على التالؤم مع التحوالت الجارية 

 .االقتصادية والتنمية االجتماعي الرقي تحقيق في محوري بدور االضطالع .٣

 الـوطني  االنتمـاء  علـى  وتربيتـه  المنتجو رالمفكّ المواطن إعداد بمهام االضطالع .٤

 .والسالم والديمقراطية والحرية العدالة تسوده مجتمع في االجتماعي واالندماج

   

 :التالية المحاور والتعليم للتربية الوطنية راتيجيةاإلست تضمنتو

  الفرص تكافؤ أساس على متوافر تعليم .١

 أطفـال  متناول في الرسمي التعليم يكون أن على ،٥-٣ العمرية للفئة متاح تعليم .أ 

 .العمرية الفئة هذه

 فـي  الرسـمي  التعلـيم  يكون أن على سنة، ١٥ عمر حتى إلزامي أساسي تعليم .ب 

للجميع  متكافئة فرصاً يوفر بما الخاصة االحتياجات ذوي فيهم منب الجميع متناول

 .والنجاح الدراسية والمتابعةبالمدارس  اللتحاقل



 

 

 والمتابعـة  االلتحاق في متكافئة، وبصورة متوافراً يكون) وتقني عام( ثانوي تعليم .ج 

 والمهنيـة  األكاديميـة  التخصصات بين االختيار فرص لمرتاديه ويؤمن والنجاح،

 أفضـل  تحقيق جلأ منو التربوي واإلرشاد الموضوعي التوجيه من أساس على

  .والمهنية التربوية لخياراتهم

 ،متكافئـة  بصـورة  متـوافراً  يكون) العالي التقني التعليم ذلك في بما( عال تعليم .د 

 ويؤمن وقطاعاته مؤسساته بين األكاديميو التكامل الدينامي توفر بصورة ومنظماً

 .والحاجات للمستجدات تبعاً فويتكي للطلبة الدعم
 

 المعرفة مجتمع بناء في يساهم جيدة نوعية وذ تعليم .٢

 مـع  متوافق ،تائجهون ومؤسساته مناهجه في جيدة نوعية وذ وثانوي أساسي تعليم .أ 

 .العالمية المقاييس ومع الوطنية المعايير

ـ  مـع  متوافق ،تائجهون ومؤسساته مناهجه في جيدة نوعية وذ عاٍل تعليم .ب   اييرالمع

  .العالمية المقاييس ومع الوطنية

 المعلومات بمعالجة الخاصة والمهارات والمواقف المعارف تنمية نحو موجه تعليم .ج 

  .واالتصاالت المعلومات اتيلتقن المجدي واالستخدام

 الحيـاة  مـدى  الـتعلم  بمهـارات  ويـزودهم  األفراد لدى عامة ثقافة يكون تعليم .د 

)continuous education( ،األخالقي والتفكير النقدي التفكير مهاراتب همزودي 

)moral reasoning.(  

  

 االجتماعي االندماج في يساهم تعليم .٣

 المدنيـة،  والمشـاركة  الوطني، االنتماء: الثالثة أبعادها في المواطنية ينمي تعليم .أ 

 . اإلنسانية والشراكة

 والمهـارات  قيموال بالمعارف مرتاديه ويزود االجتماعي التماسك في يساهم تعليم .ب 

 .متنوع مجتمع في المشترك للعيش الالزمة

ـ و ،المجتمـع  أجـزاء  بين ما أفقياً االجتماعي، الحراك في يساهم تعليم .ج   ،اًجغرافي

 .االجتماعية الشرائح بين ما وعمودياً

 وفـي  المدرسة، داخل وللمهمشين للمتسربين االجتماعي اإلدماج في يساهم تعليم .د 

 .االجتماعي التهميش من الوقايةعلى  التمكين

  

  البشري الرأسمال تنمية في يساهمو االقتصادية التنمية في يساهم تعليم .٤



 

 

 ونوعـا  كما اللبناني العمل سوق حاجات تلبي كفاءات ذات عاملة قوى يوفر تعليم .أ 

 .للعمالة الحرة األسواق في المنافسة على قادرةتكون و

  

  التربوي الشأن إدارة .٥

 .وإنتاجية العاملين فيه القطاع فعالية زيادة تؤمن منتظمة إستراتيجية إدارة .أ 

 .المتاحة والمادية البشرية للموارد ودينامية رشيدة إدارة .ب 

 ترشـيد  مبـدأ  معتمدةبالمقارنة مع اإلنفاق  النوعية تحسين إلى تهدف مالية إدارة .ج 

 .اإلنفاق

  

  

  اتخاذهاالخطة اإلصالحية للضمان االجتماعي والخطوات اإلصالحية التي تم : ثانياً

نظراً ألهمية مرفق الضمان االجتماعي، ونظراً لكون الصندوق الوطني للضمان االجتمـاعي  

يعاني من عجز مالي كبير في فرعي الضمان الصحي والتقديمات العائلية، وقد تـراكم هـذا   

بحيث أصبح يهدد استمرارية هذين الفرعين، فقد أولـى رئـيس    ٢٠٠١العجز بدء من العام 

ء موضوع الضمان االجتماعي اهتماماً خاصاً وجعل ضـرورة إصـالحه مـن    مجلس الوزرا

  .أولويات الحكومة

  

  :تم خالل الثالث سنوات الماضية اتخاذ الخطوات اإلصالحية التالية ولهذه الغاية،

  

تم تكليف لجنة من الخبراء دراسة أوضاع الصندوق الـوطني للضـمان االجتمـاعي     .١

ق اإلصالح الضروري، والتي اقترحت في تقريرهـا  وتقديم االقتراحات العملية لتحقي

أن تتولى ورشة اإلصالح هيئـة إنقـاذ تتـألف مـن خبـراء       ١٢/٩/٢٠٠٥بتاريخ 

 .واختصاصيين تحل بصورة مؤقتة محل مجلس اإلدارة
 

ولما كان وزير العمل قد تقدم من جهته بخطة إصالحية أخرى، فقد تم تـأليف لجنـة    .٢

ت وزراء العمل، والصـحة العامـة، واالقتصـاد    وزارية برئاسة دولة الرئيس ضم

لمناقشة مقترحـات اإلصـالح    ٢٠٠٦والتجارة، والمالية، اجتمعت خالل شهر شباط 

الواردة في تقرير لجنة الخبراء وكذلك الخطة اإلصالحية المقدمة من وزير العمـل،  

وخلص المجتمعون إلى التوافق على توصـيات أقرهـا مجلـس الـوزراء بتـاريخ      

 :، وتتضمن التالي١١/٤/٢٠٠٦



 

 

الموافقة على مشروع قانون معجل يرمي إلى تخفيض عدد أعضاء مجلـس إدارة   .أ 

 .الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إلى عشرة مندوبين

الشـؤون   -العدل -الصحة -العمل: الموافقة على تشكيل لجنة وزارية من وزراء .ب 

ـ  مان االجتمـاعي  االجتماعية والمالية لوضع مشروع قانون حديث ومتطور للض

 .ورفعه إلى مجلس الوزراء خالل مهلة شهر على األكثر

الموافقة على الطلب إلى وزير العمل التعاقد مع شركتي تدقيق عالميتين للتـدقيق   .ج 

في حسابات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ابتداء مـن حسـابات العـام    

٢٠٠١. 

  :إقرار البنود اإلصالحية التالية .د 

ساسية على الصندوق بصفته مؤسسة تدير جميـع فـروع   إدخال إصالحات أ )١

الضمان االجتماعي تتناول النواحي اإلدارية والمالية الفنية وتعيد النظـر فـي   

الهيكل التنظيمي للصندوق وفق المشروع الذي أقرته لجنة الخبراء لدى رئاسة 

 .الحكومة

اتـه  إدخال اإلصالحات الالزمة على نظام الضمان الصحي بهدف ضبط تقديم )٢

وتحسين نوعية خدماته وتأمين توازنه المالي، كمرحلة تمهيدية لالنتقال إلـى  

 .توحيد صناديق التأمينات الصحية

إدخال اإلصالحات الضرورية على نظام التقديمات العائلية بهـدف تصـويب    )٣

الموارد المتاحة على الحاجات االجتماعية األكثر إلحاحـاً، وإعـادة التـوازن    

 .المالي لهذا الفرع

اإلسراع في إجراء دراسة رياضية اكتوارية لمعرفة حقيقة االحتياطي التقنـي   )٤

لفرع تعويض نهاية الخدمة وما إذا كان هذا االحتياط كافياً لتغطية التزامـات  

 .هذا الفرع

عدم إدخال شرائح جديدة إلى الصندوق ريثما تتم عملية اإلصالح التي تتيح له  )٥

 .استيعاب تلك الشرائح

الحسابات الذي أجرى تدقيق حسابات الصـندوق حتـى العـام     تكليف مدقق )٦

بالتدقيق المعمق في حسابات الدولة إزاء الصندوق وإعطـاء شـهادة    ٢٠٠٠

 .بصحة هذه الحسابات

إجراء تدقيق حول توظيف أموال الصندوق في المصارف الخاصـة ومـدى    )٧

 .سالمة هذا التدبير



 

 

ء ليشـكلوا نـواة وحـدة    السماح إلدارة الصندوق بالتعاقد مع أربعـة خبـرا   )٨

 .إستراتيجية في الصندوق

االتفاق على أن تحقيق اإلصالحات المشار إليها يستدعي وجود فريق من أصحاب  .ه 

الخبرة واالختصاص المؤهلين لوضع برامج ومشاريع لتنفيذ الخطة اإلصـالحية،  

على أن يعين هؤالء األشخاص عن طريق استبدال مندوبي الدولـة السـتة فـي    

  .ارةمجلس اإلد

الطلب من مجلس إدارة الصندوق أن يرفع إلى مجلس الوزراء، عبر وزير العمل،  .و 

تقارير فصلية عن تقدم سير عملية اإلصالح في الصندوق والعقبات التي تواجهها 

  .التخاذ القرارات الالزمة

  

بنتيجة التعاون بين البنك الدولي والصندوق الوطني للضمان االجتماعي، تم التوافـق   .٣

صيص مساعدة تقنيـة للصـندوق بمبلـغ سـبعمئة ألـف دوالر أميركـي       على تخ

، ٢٧/٨/٢٠٠٧تـاريخ   ٥٤بموجب قرار مجلس الوزراء رقـم  . أ.د// ٧٠٠.٠٠٠//

 :مشاريع ٣على أن يوزع هذا المبلغ على 

  .أنظمة تأدية التقديمات الصحية ومراقبة االستعمال: المشروع األول .أ 

 .وتحصيل االشتراكات والمطابقة نظام تسجيل المضمونين: المشروع الثاني .ب 

تقييم الوضع المالي لفرع ضمان المرض واألمومة وخيـارات  : المشروع الثالث .ج 

 .اإلصالح لضمان التوازن المالي

  

تم تعيين ستة مندوبين جدد كممثلين للدولة في مجلس إدارة الصندوق قـاموا بوضـع    .٤

ـ   ٢٠٠٨ -٢٠٠٧خطة إصالحية للعامين  ام الصـندوق  وذلك بالتعاون مع مـدير ع

. ١٢/٣/٢٠٠٧وقدموها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ . ورئيس اللجنة الفنية

وتضمنت الخطة معالجة شاملة ومفصلة لمشاكل الصندوق وحددت البنود اإلصـالحية  

  .واألهداف المرجوة منها والنتائج المرتقبة وآلية التنفيذ والمهل الزمنية

  

من المخطط التوجيهي العام ألنظمة المعلومـات التـي    تم تلزيم تنفيذ المرحلة األولى .٥

تناولت إنشاء الشبكة الداخلية والشبكة ذات نطاق واسع، والتجهيـزات المعلوماتيـة،   

 .والبرامج التشغيلية

  



 

 

تم تلزيم تشغيل التجهيزات والشبكات المعلوماتية وفحص البرامج وتعديلها إلى شركة  .٦

 .ك لمدة سنتينوذل) إدارة من خارج الصندوق(متخصصة 
 

إلى شركة تدقيق  ٢٠٠٥إلى العام  ٢٠٠١تم تلزيم تدقيق حسابات الصندوق من العام  .٧

 .خارجية

  

د المبلغ المتوجب عليها سنوياً للضمان االجتماعي بصـفتها  ا، التزمت الحكومة بسدومن جهتها

ة في تقديمات الضمان الصحي وفي اشتراكات بعض الفئات الخاصمنها رب عمل وكمساهمة 

ديون المتراكمة عليها وقـدره  مليار ليرة، هذا باإلضافة إلى القسط السنوي من ال ١٥٠وقدره 

 .مليار ليرة ٨٠ حوالي

  

  

  إستراتيجية عمل وزارة الصحة: ثالثاً

رغم األوضاع السياسية والمعيشية الصعبة التي تعاني منها الـبالد، تمكنـت وزارة الصـحة    

ح الصحي من إنجاز عدد من األهداف المرسومة علـى  العامة وفي إطار تطبيق خطة اإلصال

ولقد تحقق ذلك من خالل الموازنة العادية المرصـودة  . ةواالستشفائي ةواإلداري ةالصعد المالي

وبالرغم من أهمية هذه اإلنجازات، ال يزال هناك أمور هامة قيد التنفيذ وذلك بهدف . للوزارة

الصحي في لبنان، والتي من شأنها تأمين تغطية الوصول إلى تحقيق الخطة المرسومة للقطاع 

  .صحية شاملة وعادلة وذات نوعية جيدة لجميع المواطنين وبكلفة معقولة تكفل لها االستمرار

  

  السياسة االستشفائية .١

في تمكـين   ٢٠٠٥أهم مقومات السياسة الصحية التي اتبعتها الحكومة منذ العام  تتمثل

عبر إحياء وتطوير القطاع االستشفائي في لبنان  الدولة من لعب دور فاعل ومؤثر في

 تـوفير بهدف احتواء الفـاتورة االستشـفائية وزيـادة    والقطاع االستشفائي الحكومي 

ولقد أدى هذا التوجه الجديد للحكومة إلى تفعيل . الخدمات للمواطنين وتحسين نوعيتها

قي مقفـالً لسـنوات،   بلكنه ، وشيد وجهز قسم منهاعمل المستشفيات الحكومية، والتي 

أن عدد المستشـفيات فـي   إلى وتجدر اإلشارة . مما ألحق الضرر بالمباني والمعدات

وصل عـددها   تكاثر على مدى العقد الماضي إذالقطاع االستشفائي الخاص في لبنان 

على عدد كبير من التجهيزات واألسرة ال يحتـاج لبنـان    تحتوي ،مستشفى ١٥٠إلى 

افتقاد التنسيق الالزم بين وقد نتج ذلك بسبب . أكثر تقدير منها على%  ٥٠سوى إلى 



 

 

عدم وجود أي دراسة جدوى اقتصادية أو صحية إلقامـة  المراجع المعنية، فضالً عن 

هذه المؤسسات سوى األمل بالحصول من وزارة الصحة على عقود مالية، وهو مـا  

ة وارتفاع كلفتهـا  أدى في عديد من األحيان إلى تدني مستوى ونوعية الخدمات الطبي

  .وألحق الضرر بالمرضى عموماً، وبالفقراء منهم خصوصاً

  المستشفيات الحكومية .أ 

المستشـفيات التـي   من إزاء هذا األمر، وانسجاماً مع هذا التوجه، تم افتتاح عدد 

مستشفى تعمل  ٢٣ حواليبحيث أصبح لدى وزارة الصحة  ،كانت مقفلة منذ أعوام

. تشكل العمود الفقري للقطاع الصحي في لبنـان وأصبحت  ،وتتطور بشكل سريع

من مجمل عدد المستشفيات % ١٥فالمستشفيات الحكومية التي يبلغ عددها أقل من 

من مرضـى  % ٣٠في لبنان أصبحت، وفي غضون سنتين، قادرةً على استيعاب 

وتجدر اإلشارة في هذا . من طاقتها فقط% ٥٠وزارة الصحة رغـم أنها تعمل بـ

أن الحكومة اعتمدت صيغة تعاملية أكثر فعالية مـع الـراغبين فـي    إلى  اإلطار

دعم مادي   من تقديمبدالًف، الحصول على الخدمات الطبية من ذوي الدخل المحدود

الستشفاء، أصبحت هذه العائالت، المقدر عـددها  بغرض امباشر للعائالت الفقيرة 

ستشـفاء فـي   فقـط مـن فـاتورة اال   % ٥عائلة، تسدد  ٦٠,٠٠٠ حواليحالياً ب

من قيمة الفـاتورة فـي المستشـفيات    % ١٥المستشفيات الحكومية بالمقارنة مع 

ما يعني أن الدولة ساهمت مع هذه العائالت المحدودة الدخل بشكل  وهذا. الخاصة

  .مادي مباشر وفعال وبطريقة تحافظ على المال العام وتزيد من فعالية إنفاقه

العام تنطوي على صـعوبات، فقـد عملـت    ولما كانت إدارة القطاع االستشفائي 

وزارة الصحة على تذليل هذه الصعوبات بشكل تدريجي عبـر بنـاء وتطـوير    

الرقابي والبشري، وتطبيق معايير الجودة واالعتماد بالتعاون مع الهيئة  ينالجهاز

العليا للصحة في فرنسا، وإجراء دورات التدريب لمدراء المستشفيات الحكوميـة،  

لية شراء موحدة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، إضافةً إلى وعبر تحضير آ

اعتماد شركات رقابة ذات مواصفات عالمية ترفع تقارير نصـف سـنوية عـن    

وهناك المزيـد مـن   . المالي واإلنتاجي والمعايير الطبية لكل مستشفى ينالوضع

بعـض   الخطوات التي تسعى وزارة الصحة إلى اتخاذها، وتشمل تلـزيم تنفيـذ  

الخدمات إلى القطاع الخاص، وهي تشمل أعمال الرقابة والتـدقيق والدراسـات   

التجريبية لكلفة البطاقة الصحية اإللزامية لبعض شرائح المجتمع األكثـر عـوزاً،   

  .وهذا سيكون شعار المرحلة القادمة إلستراتيجية عمل وزارة الصحة

  القدرة االستشفائية للمستشفيات الحكومية .ب 



 

 

من استيعاب عدد كبيـر مـن    ،فترة وجيزة خالل ،ستشفيات الحكوميةتمكنت الم

مـن  % ٢٠ حواليتسبت ثقة المواطنين، حيث أن واك ،حاالت االستشفاء في لبنان

مرضى المستشفيات الحكومية هم مرضى يتمتعون بتغطية جهات صحية ضـامنة  

ـ  ، فهمذلكمن رغم بالو .ولديهم حرية االستشفاء في المستشفيات الخاصة دخلون ي

للعالج في المستشفيات الحكومية، وهو ما يثبت أهلية وكفاءة هذه المستشفيات وثقة 

   .بها المتزايدة المواطنين والمرضى

  السياسة االستشفائية التخصصية في المستشفيات الحكومية .ج 

تم اعتماد التخصصات في عدد من المستشفيات الحكوميـة لتصـبح مستشـفيات    

فـي   وحالياً، أصبح مستشفى الحريـري الجـامعي  . مرجعية لمستشفيات المناطق

أكبر المراكز التي تؤمن للوزارة خـدمات جراحـة القلـب والقسـطرة      بيروت

  .والتمييل

سرطان األطفال، فقد تم افتتاح مركـز  مرضى معالجة  على وينسحب األمر كذلك

لسرطان األطفال في مستشفى الحريري الجامعي بالتعاون مع مركز السان جـود  

ويتقاسم هذان المركزان كامل حـاالت سـرطان   . ستشفى الجامعة األميركيةفي م

األطفال التي يتم تشخيصها سنوياً في لبنان، ويعتمد المركز الحكومي بروتوكوالت 

وقد انتسب إلى هذا المركز عـدد  . العالج واألدوية نفسها أسوة بمركز السان جود

  .كبير من األطباء األخصائيين في هذا المجال

إلضافة إلى ذلك، سوف يعلن عن افتتاح قسم لزراعة األعضاء، وخاصة زراعة با

الكلى، في مستشفى الحريري الجامعي بعدما تم اكتمال الطـاقم الطبـي واإلداري   

  .لهذا الغرض

  تطوير العمل اإلداري في المستشفيات الحكومية .د 

اسـيم  تعمل وزارة الصحة على تطوير العمل اإلداري وإيجاد التشـريعات والمر 

الالزمة إلدارة قطاع استشفائي كبير بهذا الحجم، وذلك من خالل تطوير آلية عمل 

 ناهيـك عـن   ،هذه المستشفيات وتنمية الموارد البشرية لديها وتأمين جودة العمل

في هذا المضمار تطبيـق  قد تم و. اعتماد الشفافية والرقابة المالية واألداء العملي

  :اإلجراءات التالية

معايير ومقاييس الجودة واالمتياز في المستشفيات الحكومية، حيث بدأ اعتماد ال )١

العمل منذ أكثر من شهرين مع الهيئة العليا للصحة في فرنسا بعمليـة مسـح   

وتدريب لألجهزة اإلدارية والطبية في المستشفيات الحكومية، وال يزال العمل 

وبهذا يكون لبنـان  . جارٍ بغية إجراء امتحانات الجدارة للمستشفيات الحكومية



 

 

إحدى الدول القليلة مقارنة مع الدول األوروبية، والدولة الوحيدة في الشـرق  

األوسط، التي تخضع مستشفياتها الحكومية المتحانات الجودة والرقابة تحـت  

  .إشراف جهة دولية مستقلة هي الهيئة العليا الصحية في فرنسا

مالية وجهات رقابيـة أخـرى   تعد وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة ال )٢

دفتر شروط يلزم المستشفيات الحكومية إجراء مناقصة أو استدراج عـروض  

عامة وموحدة للتعاقد مع شركات رقابة للتدقيق المالي والفني والطبـي تقـوم   

برفع تقارير دورية للوزارة وللجهات الرقابية المختصة عن أداء كل مستشفى 

أقصى معايير الشفافية ما يؤدي إلى انحسار  وبهذا يكون قد تم اعتماد. حكومي

  .التدخالت السياسية

أعدت الوزارة اقتراحاً يقضي بإصدار مرسوم العتماد آلية موحدة للمشتريات  )٣

في المستشفيات الحكومية بهدف اعتماد الشفافية المالية والتأكد مـن معـايير   

تـم تحويـل   األدوية والمعدات الطبية المستخدمة في هذه المستشفيات، وقـد  

  .االقتراح إلى مجلس شورى الدولة الستطالع الرأي

يتم العمل على تطوير التوصيفات الوظيفيـة فـي المستشـفيات    : التوظيفات )٤

الحكومية لتتناسب مع المهام الملقاة على كـل وظيفـة ولضـمان أن يكـون     

المكان المناسب حتى ال تصبح هذه المؤسسات ضـحية   فيالموظف المناسب 

 .في نتيجةً للمحسوبياتالعبء الوظي

تم اتخاذ جملة إجراءات منها أن تقوم المستشفيات الحكومية  وفي السياق نفسه،

تفتيش مركزي،  مثل هيئةمجتمعة، وبوجود ممثلين للهيئات الرقابية في لبنان 

صحة وغيرها، بالقيام باستدراج عـروض  الومجلس الخدمة المدنية، ووزارة 

نظيفات والحراسة والصيانة والمطبخ، الن هـذا  لشراء الخدمات األساسية كالت

النوع من العقود يؤمن فعالية أكبر وزيادة في اإلنتاجية ويوفر على المؤسسات 

 .التجاذبات السياسية وعبء التعويضات وغالباً الغياب غير المبرر

 .العمل مستمر لتوحيد الرمز الطبي والتعرفة بين الصناديق الضامنة )٥

  

  السياسة الدوائية .٢

عدت الوزارة اقتراحاً إلنجاز أسلوب مشتريات موحد لألدوية بين الجهات الضـامنة  أ

 .وخاصة وزارة الصحة والضمان االجتماعي وتعاونية موظفي الدولة

تقترح الوزارة إعداد البطاقة الدوائية لألمراض : التقديمات الدوائية لألمراض المزمنة

ايـة األوليـة حيـث يـؤمن     ومراكز الرع  YMCAالمزمنة بالتعاون مع جمعية



 

 

لكل مواطن يرغب في ذلك، أسوة بالـدول األوروبيـة وبسـعر      Genericدواء

الـذين  ويقـدر عـدد   . في جميع أنحاء لبنانتتوزع مستوصف  ٤٤٠رمزي عبر 

 .اًمريض ١٥٠,٠٠٠ حواليسيستفيدون من البطاقة 

ي مجلس شورى الموجود حالياً ف ٥٣٠قامت الوزارة بإصدار المراسيم التطبيقة للقرار 

 .الدولة والذي يؤمن الشفافية في تسجيل الدواء وتسعيره

سـنوات،   ٣بعد عملية إعادة تسعير األدوية التي حصلت وتحصل كل : تسعير الدواء

بسعر أغلى من أسـعار دول  لم يعد يباع أي دواء مسجل في لبنان  يمكن القول أن

 .الجوار والمنطقة

عة فـي  ذات النوعية الجيدة المصنّ Genericالـإن انتهاج وزارة الصحة دعم أدوية 

األم نفسـها أدى إلـى    دول أوروبا وأميركا الشمالية  أو تحت إشراف الشـركات 

حصول الوزارة على أسعار تنافسية والحصول على هبات لقسم مهم مـن أدويـة   

األمراض المستعصية والمزمنة الباهظة الثمن، وسوف تتابع الوزارة إنتهاج هـذه  

 .السياسة

  

  برامج الرعاية الصحية األولية .٣

ـ  .أ  دة لمقـاييس  قامت الوزارة بالتنسيق مع جامعة البلمند بوضع واعتماد آلية موح

ومعايير مراكز الرعاية األولية، وتم ذلك بالتعاون مع الجامعات األخرى، وسوف 

يصار إلى إعادة ترخيص كل مركز حسب هذه المعايير ما سيؤدي حتماً إلى إقفال 

  . ات غير المستوفية للشروطالمستوصف

تعمل الوزارة مع الصندوق الكويتي للتنمية لالستفادة من شبكة معلومات موحـدة   .ب 

  .تربط جميع المراكز الرعائية بالمستشفيات الحكومية

  

  الوضع المالي لوزارة الصحة .٤

، وللمـرة  ٢٠٠٤مليار ليرة لبنانية في العام  ٤٥بعد أن كان آخر عجز سنوي يوازي 

شكل تي تاريخ وزارة الصحة، ال يوجد هناك عجز مالي أو استحقاقات مالية األولى ف

فرغم تدهور الوضع المعيشـي،  . لوزارةلعبئاً أو التزاماً إضافياً على الموازنة العامة 

ورغم ترك عدد كبير من المواطنين لشركات التأمين والضمان الصحي، إضافة إلـى  

لتزام صارم بالموازنة ال بل أنه يميـل إلـى   ارتفاع أسعار العمالت األجنبية، هناك ا

  .تحقيق الوفر مقارنة مع عجز بعشرات المليارات في السنوات الست الماضية



 

 

 ٢٠٠٧وصـوالً للعـام    ٢٠٠٦و ٢٠٠٥إن التقرير المالي لوزارة الصحة عن عامي 

أشار إلى عدم وقوع عجز في موازنة الصحة من خارج الموازنة المعتمـدة، ال بـل   

سـوف   ٢٠٠٧فإن الوفر المتوقع بعد إنجاز عملية التدقيق للعام من ذلك،  على العكس

 ٢٠٠٠مـا بـين عـامي     عليها قسم من الديون المتراكمة سداديساعد الوزارة على 

  . ٢٠٠٤و

  

  البطاقة الصحية االستشفائية .٥

يؤدي  إذ ،مشكلة تنجم عنها اإلداريةنظمتها أد الصناديق الضامنة وآلية عملها وتعد إن

فوضى في شراء الخدمات الصحية وفي طريقة الحصول عليها من قبل  إلىالتعدد  هذا

خطـة التـأمين   اعتماد ة العامة هو وزارة الصحقبل  من المقترح  الحلو .المواطنين

ن الصحة هي حق من حقـوق  أمفاده واإللزامي انطالقاً من مبدأ الصحي االستشفائي 

كما إن الصحة تشـكل  . ية ومحاربة الفقراإلنسان وهي أحد أهم عوامل التنمية البشر

نتاجنفاق واإلإلمن االقتصاد الوطني من حيث ا أساسياً جزء.  

  النظام المقترح أسس .أ 

  .وقابل لالستمرار يؤمن تغطية صحية لكل مواطن بشكل عادل ومتوازن أن )١

الدولـة   متناسبتان مع قـدرات كـل مـن   تكون تغطية الخدمات وكلفتها  أن )٢

  .) Health Financial Equation  –Cost Containment( والمواطن

  .مستدام تكون وتيرة الخدمات ونوعية التغطية مستقرة وفي تطور أن )٣

تطلعات الدولة السياسية واالجتماعية تجاه مواطنيها والعكـس  النظام يلبي  أن )٤

  .)Expectations(ويلبي توقعات المواطنين ن يكون واقعياً أبشرط 

 .بين المواطنين والمساواة منالتضا ييعتمد على مبدأ أن )٥

ويمكن الوصـول   ،و هيئة عليا للصحةأمؤسسة صحية واحدة  إيجاد األمرلذا يقتضي 

  :أهمها هذا الهدف على مراحل عدة إلى

طلبات وموافقات االستشفاء (نظام معلوماتي موحد بين الصناديق الضامنة إرساء  .أ 

  ....)الملف الطبي  –

  .)ي موحدقاموس طب(توحيد الرموز الطبية  .ب 

وإلزام المؤسسـات والجهـاز الطبـي     واالستشفائيةعمال الطبية توحيد الكلفة لأل .ج 

  .بتطبيقها



 

 

ومـن مهامهـا    ،بطاقة صحية لجميع المواطنين بغض النظر عن الجهة الضامنة .د 

ق الملف الطبي كمـا تـؤمن الرقابـة    يوتوثالكترونياً المعلومات الشخصية  تأمين

  . ذاتها جهة ضامنة للحصول على الخدماتمن  أكثرالمالية وعدم استعمال 

  .توحيد آلية التعاقد بين المؤسسات التي تشتري الخدمات وتلك التي تقدمها .ه 

جهزة الرقابة مع احتمال االستعانة بفريـق  أتوحيد الهيكلية التنظيمية للرقابة ودمج  .و 

  .)TPA - Third Party Administration(ثالث 

نشاء هيئة عليا للصحة الوطنية تتمثل فيها الجهات إ إلىدي يؤ مجتمعةً هدافتحقيق هذه األ إن

 .الضامنة نسبة لعدد المضمونين وتحت رقابة الوزارات المختصة

  

  )مشروع بطاقة مرضى األمراض المزمنة(البطاقة الصحية الدوائية  .٦

تعمل وزارة الصحة العامة على إطالق البطاقة الصحية لمرضى األمراض المزمنـة،  

وفي إطار ترشيد . جزًأ من مشروع البطاقة الصحية الممغنطة في لبنانوالتي ستشكل 

عمل مشروع أدوية األمراض المزمنة، سيتم اعتماد شبكة مراكز الرعايـة الصـحية   

والتابعة لوزارة الصحة العامة، باإلضـافة إلـى    ،لتاريخه ١١٥األولية البالغ عددها 

ر الحكومية كمراكز لتقديم خـدمات  بعض المراكز الخاصة التابعة للهيئات األهلية غي

أن وزارة الصحة العامة تحـرص علـى وجـود    ف ولهذه الغاية،. المشروع المذكور

صيدلي مجاز في كل مركز من هذه المراكز ليتولى مسؤولية صرف الدواء والتقيـد  

  .ءباألسس والشروط المرعية اإلجرا

  

  الجهوزية لمواجهة الكوارث والطوارئ الصحية .٧

يل وتطوير الجهوزية لمواجهة الطوارئ الصحية، قامت وزارة الصحة  ضمن إطار تفع

  :العامة، بدعم من منظمة الصحة العالمية، باألنشطة التالية

تدريب العاملين في المستشـفيات الخاصـة والحكوميـة، بالتعـاون مـع نقابـة        .أ 

  .المستشفيات ونقابة األطباء، على وضع خطة للطوارئ

ئ الصحية في مستشفى رفيق الحريري الجـامعي  استحداث مركز إلدارة الطوار .ب 

ت الكوارث في المناطق وتنسـيق توزيـع المرضـى علـى     ابهدف متابعة تداعي

  .المستشفيات ومتابعة احتياجات المستشفيات في المناطق المنكوبة

  .العمل على وضع خطة وطنية للطورائ الصحية .ج 



 

 

ي كافة المناطق علـى  مركزاً للرعاية الصحية األولية ف ١٢٠تدريب العاملين في  .د 

مبادئ الصحة العامة في الطوارئ والتخطيط لتأمين الموارد البشرية واللوجسـتية  

  وإدارة مخزون األدوية والمواد الطبية

إنشاء نظام ترصد وبائي يعتمد على المراكز الصحية، تم دعمه في منطقة الجنوب  .ه 

توائهـا بالسـرعة   بالسيارات الالزمة ومختبرات نقالة بهدف مراقبة األوبئـة واح 

 .المطلوبة

مسح شامل مع نقابة األطباء لتحديث وتيويم المعلومات حول المستشفيات وقدراتها  .و 

  .وخدماتية...) مختبرات، أشعة(وتقنية ) أطباء وممرضات(البشرية 

  .تحضير خطة عمل وإرشادات في حال حدوث الزالزل .ز 

  

  على الصعيد اإلداري .٨

  .ات العائدة لمعامالت وزارة الصحة العامةإنجاز مشروع توحيد ومكننة االستمار .أ 

متابعة موضوع تبسيط إجراءات المعامالت اإلدارية مع مكتـب وزيـر الدولـة     .ب 

 .لشؤون التنمية اإلدارية

 .اعتماد النظام اآللي إلصدار إجازات مزاولة المهن الطبية واألرشفة .ج 

 .إنشاء لجنة للتنسيق والتعاون بين الهيئات الضامنة العامة .د 

المخطط التوجيهي الشامل لوزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة الدولة إعداد  .ه 

 .لشؤون التنمية اإلدارية

معهد باسـل   -إعداد برنامج تدريبي في اإلدارة المالية للمستشفيات الحكومية في المعهد المالي

ت فليحان المالي واالقتصادي، شارك فيه المدراء ومسؤولي شؤون المحاسبة فـي المستشـفيا  

  .الحكومية

  

  

  لإلستراتيجية االجتماعية الوطنية عام إطار: رابعاً

عملت وزارة الشؤون االجتماعية على لتطوير إستراتيجية اجتماعية وطنية،  إطار جهودهافي 

إطار عمل إستراتيجي الختيـار   في تطويرهدف إلى تحديد المبادئ األساسية تع دراسة وضع

ع يسـر تإلستراتيجية الوطنية االجتماعيـة  المقترحة لؤية روتتوخى ال .األولويات االجتماعية

تعزز التماسك االجتمـاعي  يالضعف بحيث عوامل ص الفقر ويالتنمية البشرية واإلنتاجية، وتقل

باإلضافة إلى أهـداف النمـو االقتصـادي    فوبالتالي، . والدولة المواطنينجميع والعالقة بين 

 . إلستراتيجية أن تساهم في بناء الدولةوالفعالية والتوزيع والمساواة، يجب على ا



 

 

  

 األولويات اإلستراتيجية .١

الشروط االجتماعية يتوجب على أية إستراتيجية تستهدف لبنان أن تأخذ بعين االعتبار 

  :السائدة حالياً في لبنان كما تحديات التنفيذ، وبالتحديد ما يلي

  تدني التقديمات في الخدمات العامة .أ 

دمات االجتماعية من قبل القطاع الخاص والمنظمات غير الفائض في تقديمات الخ .ب 

  الحكومية، والمانحين الدوليين

  .إن االختالفات في المجموعات مهمة جداً في اختيار التدخالت وفعاليتها .ج 

لى أن أهمية جدول أعمال اإلصالح االجتماعي بالنسبة عوتدل هذه الخصائص ضمناً 

بالنسبة للحكومة من حيث المروع تضاهي حجمه  للتنمية البشرية والحماية االجتماعية

  .مجاالت التنفيذ ومتطلباته

  

أن تركّز اإلستراتيجية الوطنية  يجبمن حيث األولويات الهادفة إلى التحرك العاجل، و

  : التالية تحقيق األهداف االجتماعية على

يجب على الحكومـة أن تحـدد بصـورة     :تحديد الفقراء والوصول إليهم مباشرة .أ 

المحتاجين إلى الدعم االجتماعي، وإال حصل التسرب المواطنين ضوعية أولئك مو

كما يمكن أن يؤدي . هدر لإلنفاق االجتماعيأدى إلى إلى مستفيدين غير مؤهلين و

غياب معايير االستهداف الواضحة إلـى اسـتدامة الفـوارق أو التنـافس بـين      

متناسـق  مطلـوب و تكافـل   المجموعات، ويحرم بالتالي المواطنين اللبنانيين من

   .واحترام متبادل بينهم وبين الدولة

زيادة الفعالية والتآزر بين نشاطات القطاع العام، والقطاع الخـاص والمنظمـات    .ب 

قد يكون االستهداف الفردي غير ممكـنٍ   :غير الحكومية والجهات الدولية المانحة

جتماعية التي يتم توزيعهـا  دائماً، كما أنه ليس الوسيلة الوحيدة المتاحة للسياسة اال

. بصورة أكبر من خالل الخدمات االجتماعية والسلع العامة والتأمين االجتمـاعي 

في هذه المجاالت نسباً مرتفعة جداً فـي  ) العام والخاص(ويسجل إجمالي اإلنفاق 

، ولكن الموارد الماليـة الخاصـة غيـر    )من إجمالي الناتج المحلي% ٢٤(لبنان 

على مستوى فعاليـة   ،وبالتالي، فإن أي تحسين، وإن بسيط. هتسيطر علي الرسمية

اإلنفاق االجتماعي، قد يكون له أثر كبير نسبياً دون الحاجة إلـى تمويـل عـام    

وتنتج المكاسب المشابهة من عملية اختيار أكثر حرصاً للبرامج وتقليص . إضافي



 

 

ق أفضل أو تنظيم منها تنسي(إدخال تحسينات مؤسساتية  ىاالزدواجية، باإلضافة إل

   ).للخدمات

 التأمينات االجتماعيـة آليات إن  :تعزيز الحماية التي يوفرها الضمان االجتماعي .ج 

ما دون هو مبعثر ومعاً هو في آن  هافإن أثر ولذا، ال تزال بدائية في لبنانالقائمة 

ه االقتصادية واالجتماعية العامة في كل مكـان،  يباإلضافة إلى أهميتو. إمكانياتها

فإن التأمين االجتماعي في لبنان يمكن أن يكون مفيداً بصورة خاصـة حيـث أن   

وفي كل األحوال، فـإن  . الكارثيةولبنان معرض للعديد من الصدمات، الموسمية 

جتماعي من شأنه أن يلعب دوراً مفصلياً في أداء ونتائج االتأمين تحسين مستوى ال

   .العائلي األوسع الصحة والرفاهمجالي وكذلك في  ،أسواق العمل

  

  تحديات التنفيذ  .٢

 اإلصـالحات لنجاح مسبقاً شرطا إن جمع اإلحصائيات في الوقت المناسب يعتبر  .أ 

   .خيارات قائمة على األدلة والبراهين إلىؤدي من شأنه أن يأن إذ االجتماعية 

 إلىيؤدي من شأنه أن الذي الوعي العام زيادة فهو  ،اآلخرالمحوري العنصر أما  .ب 

  . وطنية اجتماعية إستراتيجيةالمنافع التي سوف تنشأ عن تنفيذ تقدير 

  

  توصيات محددة  .٣

يمكن منح بعض النشاطات األولوية في الفترة التي تتم خاللها صياغة اإلسـتراتيجية  

االجتماعية الوطنية وتطويرها، باعتبار أنها جوهرية أكثر مـن غيرهـا، وتأثيرهـا    

ضـمن الميزانيـة   (نسبياً وتحترم الحياد الضريبي  الشامل أسرع نسبياً، وسهلة التنفيذ

على ضوء هذه االعتبـارات، يمكـن   ). اإلجمالية، وليس فقط اإلنفاق االجتماعي العام

  :التركيز على تطوير المجاالت الثالثة ذات األولوية المبينة أدناه

من الممكن تحقيق الكثير باستخدام األدوات والعمليات الجيـدة، بغـض   : الوسائل .أ 

  :عن السياسات والبرامج المعتمدة نظرال

" الموجودات/اإليرادات"تطوير وإدخال اختبارات : )إلى من نصل(االستهداف  )١

بهـدف تحديـد الفقـراء    ) ومنها استهداف الموارد البديلة(أو البدائل المناسبة 

  .والضعفاء بصورة موضوعية وتقديم الدعم لهم

تطـوير معـايير الخـدمات    : )ما الذي يـتم تقديمـه؟  (المحاسبة االجتماعية  )٢

للخدمات االجتماعية التي تقدمها الحكومـة، والقطـاع   " استطالع"واستحداث 

  .الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمانحين الدوليين



 

 

اعتماد معايير واضحة الختيـار مقـدمي   : )ن يقدم ماذا؟م(الشفافية والتنسيق  )٣

  .الخدمات في القطاع الخاص كما العام

تحديد وقياس المخرجات الفعلية وآثـار  : )ما هي الحصيلة؟(لتقييم الرصد وا )٤

  .السياسات والبرامج والمشاريع

يمكنها أن /ن يعرف ماذا، وما االقتراحات التي يمكنهم(الوعي العام والحوار  )٥

، إطالق الحوار االجتماعي بين أصـحاب المصـلحة الحقيقيـة   : )تقدم؟/يقدم

تماعية ومنافع هـذه األخيـرة، وكيفيـة    وشرح الحاجة إلى اإلصالحات االج

  .التخطيط لمواجهة وتخفيف اآلثار المتوسطة األجل الضارة

يجب معالجة جميع نواحي التنمية البشرية والتأمين االجتمـاعي   :بعض السياسات .ب 

وشبكات األمان، لكن يمكن إعطاء األولوية، وإن على أساس تجريبي، على النحو 

  : التالي

م االلتحاق بالتعليم األساسي، وخفض التكرار ورفع الحفظ ضمان تعمي: التعليم )١

  .من خالل مخطط تحويالت نقدية مشروطة مثالً

تحسين الرعاية الصحية من خالل التركيز في المرحلة األولى علـى  : الصحة )٢

خدمات العالج في المستشفيات للمعـوقين، واسـتقاء الـدروس مـن أجـل      

  .إصالحات أشمل في القطاع الصحي

تنفيذ اإلصـالحات فـي الصـندوق الـوطني للضـمان      : االجتماعي التأمين )٣

  .االجتماعي، وبالتوازي، ترشيد الخدمات االجتماعية ذات الصلة

التقاعديـة   الرواتـب (استكشاف جدوى تقديم المساعدات النقديـة  : الشيخوخة )٤

على الفقراء المسنين الذين ال يتلقـون معاشـات   ) االجتماعية غير االكتتابية

  .تقاعدية

دعوة الشركاء االجتماعيين إلعداد اقتراح إلى الحكومـة حـول   : سوق العمل )٥

تأمين البطالة، ودراسة اآلثار على سوق العمل والحصيلة االجتماعية األشمل 

  .الناجمة عن هجرة اللبنانيين ووجود العمال األجانب في لبنان

حسـن  يمكن لإلحصائيات أن تقضي على االنطباعات الخاطئـة وت : اإلحصائيات .ج 

  : عملية اختيار السياسات

تنسيق السـجالت العامـة وحفظهـا علـى الكمبيـوتر      : المعطيات اإلدارية )١

  .واستخدامها في اختيار السياسات االجتماعية وتصميمها ورصدها



 

 

إدخال تعداد منتظم وموثوق حول الجوانـب األساسـية فـي    : بيانات المسح )٢

وخصائص العمالة والنتائج، القطاعات االجتماعية مثل دخل األسرة والنفقات، 

  .ومكاسب العمل

إعادة النظر في قوانين السرية، وإلغاء أوضـاع  : الحصول على اإلحصائيات )٣

حالما تصبح ) مثالً على شبكة اإلنترنت(الملكية، وجعل المسوح متاحة للعموم 

 .نهائية

  

  تطوير إستراتيجية اجتماعية .٥

إستراتيجية اجتماعيـة متكاملـة   تطوير تشكل هذه الدراسة خطوة أولى نحو تحديد و

وتحضير خارطة طريق متماسكة من شأنها تعبيد الطريـق أمـام تحسـين النتـائج     

، تأتي كجزء من جـدول أعمـال   المواطنين لجميعاالجتماعية على المستوى الوطني 

  .الذي التزمت به الحكومة IIIمؤتمر باريس 

يضم ممثلين عـن جميـع    هذا ومن المقرر تشكيل فريق عمل من القطاعات المختلفة

الوزارات والوكاالت االجتماعية المعنية وغيرها من أصحاب المصـلحة الحقيقيـة،   

وذلك من أجل تحويل هذه الرؤية والمبادئ اإلستراتيجية إلى سياسات وبرامج محددة 

  .ة ومتكاملةفي مضمون خطة عمل محدثّ

  

  

  مل الخماسيةإستراتيجية التنمية الزراعية في لبنان وخطة الع: خامساً

إلـى   تحديـداً ات، تعود يواسط الستّينأإن األزمة التي يمر بها القطاع الزراعي في لبنان منذ 

وتوفير  هذا القطاع، أسباب هيكلية تجعل من الضروري القيام بتقويم جذري للعديد من مكونات

 س فقط علـى  وليفي المجال الزراعي اإلطار المؤسساتي المالئم، والتركيز على نوعية النمو

معدالته، واالهتمام بقضايا التنمية التي تستهدف اإلنسان وظروفه المعيشية، والقيام بإصالحات 

التي من شأنها أن تكّـون تصـوراً جديـداً    وتنظيم المجال الزراعي كيفية تشمل دور الدولة و

مـن  تعيده إلى النمو على أسس مبنية على ميزات تفاضلية حقيقيـة تمكنـه    لقطاع الزراعيل

علـى أن تُحـدد هـذه    المنافسة وتضمن للعاملين فيه مداخيل تمكنهم مـن العـيش الكـريم،    

اإلصالحات وأن تُنجز في إطار جامع بين مختلف الفعاليات واألطـراف المعنيـة الرسـمية    

  .والخاصة

  



 

 

والتـي تلخصـت   " التنمية الزراعية في لبنان إستراتيجية"وضعت وزارة الزراعة  وبناء عليه،

  :كما يلي هافأهدا

  .تأمين االستخدام المستدام والرشيد للموارد الطبيعية .١

  .تحقيق األمن الغذائي .٢

 . تنمية المناطق الريفية والمعرضة للفقر .٣

 .زيادة دخل المزارعين والعمل على توفير فرص العمل .٤

 .اللبنانية تحسين القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية .٥

 .ل التجاريالمساهمة في تحسين ميزان التباد .٦

  

يبقى تحقيق هذه األهداف مرتبطاً بالتطورات الممكنة للوسائل المادية والتقنيـة واالقتصـادية   و

وتسعى  .لموارد المتاحة على مستوى المكان والزمانا الصحيح الستخداموالسياسية، وبالتنظيم 

الزراعية  وزارة الزراعة من خالل جهودها في هذا اإلطار إلى بلورة تصور حول السياسات

في لبنان، ويتناول خصوصيات الواقع الزراعي اللبناني، واستخالص الحلول الممكنـة علـى   

حـول آليـة التنفيـذ    تفصيلي ضوء الخيارات الوطنية األساسية، باإلضافة إلى وضع تصور 

 .ةوالبرامج الالزم

  

وتقريـب   من جهـة، ) إعداد، دعم محفّز ومسؤولية مشتركة(باالرتكاز إلى منطق المشروع و

القاعـدة   إلـى التحرك من القمـة   المؤسسات والفاعلين في المجال الزراعي، أي المسافة بين

وذلك لتفادي انقطاع التواصل بين القـرارات  بسهولة ويسر القمة  إلىوالتحـرك من القاعدة 

من جهة أخرى، وعلى هذا األساس فقد تم وضع برنامج عمـل   الوطنية والمبادرات الميدانية

  .ستراتيجية الزراعيةلإل

  

والسياسة والبرامج والمشاريع هو وحـده   اإلستراتيجيةالوضوح في التسلسل المنطقي بين  إن

الكفيل بالوصول إلى األهداف المرجوة، ومن هذا المنطلق يكون المشـروع تعبيـراً واقعيـاً    

ألمثل للمـوارد  ويبقى االستعمال ا. السياسية المطبقة على مجال معين أو منطقة محددة لإلرادة

والسياسة الزراعية  اإلستراتيجيةبين  والترابط الوثيق المتاحة مرتبطاً قبل كل شيء بالوضوح

نجاز البـرامج والمشـاريع   إوكذلك بالسبل المعتمدة عند  ،وبالجوانب المتعلقة بالتنمية الريفية

 لتفعيلية جديدة وسائل وآليات عملومن هذا المنطلق، فإن من الضروري توفير  .المنبثقة عنها

وضـمان   ،والعمل على تنظيمها وتكاملها، وتقوية التفاعل في مـا بينهـا   ،مختلف المبادرات

  .سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو القطاعي أو المحلي تمويلية دائمة إمكانيات



 

 

  

اف وتجدر اإلشارة إلى أن االختيارات األساسية التي اعتمدتها وزارة الزراعة في تحقيق أهـد 

تستلزم تدخالً عقالنياً مـن  ) اقتصاد السوق، والتنمية المستدامة، وحسن اإلدارة(اإلستراتيجية 

الدولة ومن مصادر التمويل وذلك حسب محاور اإلستراتيجية للتنمية الزراعية المتوافق عليها، 

وتشـمل هـذه   . شودنوتحتاج إلى تطوير للوصول إلى قطاع زراعي سليم وتحقيق التطور الم

  :محاور الجوانب التاليةال

  

 :ويشمل هذا المحور: محور تطوير اإلدارة .١

خلق مجاالت للتنسيق في ما بين اإلدارات والمؤسسات بغية إيجاد ترابط وثيق مع  .أ 

  التنمية الريفية والزراعية على مستوى الواجهة االقتصادية واالجتماعية والبيئية

  وضع القانوني للمزارعتفعيل دور التنظيمات المهنية على أساس تحديد ال .ب 

المساهمة في الرفع من قدرة المتعاملين في القطاع الزراعـي علـى اسـتيعاب     .ج 

وإعـداد ومتابعـة السياسـات والبـرامج والمشـاريع       إمكانيات التنمية المتاحة،

الزراعية، واالستعانة بكل الوسائل الممكنة لتحقيق إرشاد زراعي صحيح يمكـن  

رف والتقنيات، إلى تمكنه من معرفة مـا يـزرع   المزارع من االستفادة من المعا

  وكيف يزرع وكيفية تفادي األخطار الزراعية وكيفية تسويق منتجاته

ومستمر ووضعه في خدمة كل المتعاملين في القطاع  إنشاء نظام معلومات متكامل .د 

  .الزراعي

  :ويتطلب العمل على هذا المحور إقامة المشاريع التالية

  الزراعية والريفيةالمرصد الوطني للتنمية  .أ 

  تحديث الهيكلية اإلدارية  لوزارة الزراعة والمصالح التابعة لها .ب 

  وضع نظام وآلية عمل إلعداد وإدارة المشاريع اإلنمائية الزراعية .ج 

  .إنشاء نظام وطني إلدارة المعلومات الزراعية .د 

  

 :ويشمل هذا المحور: محور ترشيد استعمال المياه .٢

  لحد من تلوث المياهرفع مستوى المخزون المائي وا .أ 

تحديث النظم القانونية للري وتنظيم التعامل مع هذا المورد على أساس التـوازن   .ب 

  بين الكلفة والعائد المحقق من استعمال المياه

 .تقديم الحوافز الالزمة لتبني تقنيات وطرق ري فعالة .ج 

  :ويتطلب العمل على هذا المحور إقامة المشاريع التالية



 

 

  ية واستخدامها في الريتخزين المياه السطح .أ 

  ).ألف هكتار(تحديث شبكات توزيع مياه الري  في محاور الري الصغرى  .ب 
 

 القطاعات الرئيسية –محور تطوير اإلنتاج وتحسين النوعية  .٣

  استيعاب الكميات المتزايدة المرتقبة لإلنتاج الزراعي .أ 

  ضمان قيمة مضافة مرتفعة .ب 

  المقاييس والمعاييراعتماد سياسة واضحة تهتم بالنوعية وتطبيق  .ج 

التوجه إلى سالسل إنتاج أكثر تخصصية على مستوى السوق الداخلي أو التصنيع  .د 

  أو التصدير، وخلق أجواء أكثر تنافسية

تحسين مجاالت االستفادة من التقنيات الحديثة على المستوى التسويقي وبخاصـة   .ه 

 .أسواق الجملة

  :اليةويتطلب العمل على هذا المحور إقامة المشاريع الت

 رصد والسيطرة على األمراض الحيوانية الوبائية في لبنان .أ 

 تنظيم وتفعيل ومراقبة قطاع صناعات الحليب ومشتقاته واللحوم والدواجن .ب 

 دراسة حول واقع وتطوير قطاع المسالخ ومحطات المعالجة في لبنان .ج 

 تنظيم ومراقبة استعمال األدوية البيطرية .د 

 تشجيع االستثمار الزراعي .ه 

 البحريةاع تربية األحياء تطوير قط .و 

 تطوير قطاع الصيد المائي في لبنان .ز 

 تطوير قطاع زيت الزيتون .ح 

 تفعيل قطاع الكرمة والنبيذ .ط 

 الرقابة على سالمة الغذاء .ي 

 لتأمين زراعات بديلة Pilot projectsإقامة مشاريع نموذجية  .ك 

 تطبيق وتنفيذ المكافحة البيولوجية على الحمضيات .ل 

 ار والفاكهةتحديث وتطوير قطاع الخض .م 

 مسح ميداني للمشاتل ومراكز اإلكثار، وإنتاج أزهار القطف ونباتات الزينة .ن 

  إجراء مسح ميداني على اآلفات الزراعية .س 

  دراسات قانونية واقتصادية .ع 

  تفعيل و تشغيل مراكز جمع الحليب بالتعاون مع القطاع الخاص .ف 

  تنمية الزراعات العلفية .ص 



 

 

  .بةالمياه العذ تطوير قطاع تربية أحياء .ق 
 

 محور اعتماد تقنيات فعالة .٤

تفعيل المختبرات للتماشي مع حاجات القطاع الزراعي لتصـبح معتمـدة لـدى     .أ 

 الجهات الرسمية

الزراعية، وإتباع طرق زراعيـة دقيقـة ومدروسـة،     فتحسين سالالت األصنا .ب 

  وتأصيل قطعان الماشية

  .تحسين الصحة والتغذية الحيوانية .ج 

  :قامة المشاريع التاليةويتطلب العمل على هذا المحور إ

  تحسين إدارة المزارع .أ 

  إنشاء محطة لألبحاث الزراعية .ب 

  تفعيل وتطوير مختبرات وقاية النبات .ج 

إعادة تأهيل وتطوير مختبر تل عمارة المركزي، وإنشاء مختبر إلنتاج األعـداء   .د 

  الطبيعية، ومختبر للدواجن في تل العمارة أيضاً

  إكثار بذار البطاطا محلياً .ه 

  برات العبدةتفعيل مخت .و 

من أجل الحصول على شهادة االعتماد   (ISO 17025)تطبيق نظام إدارة الجودة .ز 

  المعترف بها عالمياً

  تفعيل مختبرات صور .ح 

  تحسين معامالت اإلنتاج ونشر أساليب استخدام التقنيات الحديث في الزراعة .ط 

  )GMO" (الكشف عن الكائنات المعدلة وراثياً"تفعيل وتطوير مختبرات   .ي 

ة وتأهيل الماعز الشامي وأغنام العواس، وتفعيل مختبر تغذيـة المجتـرات   تربي .ك 

  .الصغيرة في محطة العبدة

  

 تنظيم استخدام األراضي وإدارة الغابات .٥

  المحافظة على التنوع الحيوي البيولوجي وزيادة الغطاء النباتي .أ 

ة المساهمة في مكافحة التصحر من خالل التحريج على السفح الشرقي من السلسل .ب 

  الشرقية لجبال لبنان

وضع آلية للحث على استغالل األراضي المتروكة والعمـل علـى تحسـينها أو     .ج 

 تحريجها واستنفار إمكانيات الري المتاحة



 

 

وضع سياسة وإستراتيجية وخطة عمل لإلدارة المسـتدامة للغابـات والمـوارد     .د 

  .الحرجية والمراعي في لبنان

  :شاريع التاليةويتطلب العمل على هذا المحور إقامة الم

  تحريج في السلسلة الشرقية .أ 

  تحريج وصيانة أراضي في منطقة القاع .ب 

  تأهيل المراكز الحرجية وزيادة عددها .ج 

  تأهيل المشاتل وإنتاج األغراس الحرجية .د 

برنامج العمل المحلي لمكافحة التصحر والحد من الفقر في المنـاطق المعرضـة    .ه 

  للتصحر

دارة المسـتدامة للغابـات والمـوارد    وضع سياسة وإستراتيجية وخطة عمل لإل .و 

  .الحرجية والمراعي في لبنان
 

  محور اإلرشاد الزراعي الريفي .٦

تمكين وزارة الزراعة من تفعيل وزيادة كفاءة خدمات اإلرشاد في مجال الـوعي   .أ 

 البيئي وتوعية الريفيين حول الصحة العامة وسالمة الغذاء

 ةربط اإلرشاد الزراعي بمصادر المعلومات الالزم .ب 

وضع وتنفيذ برامج إرشادية رائدة لزيادة الوعي البيئي وتثقيف الـريفيين حـول    .ج 

  .بالتعاون مع مختلف المعنيين الصحة العامة وسالمة الغذاء

  :ويتطلب العمل على هذا المحور إقامة المشاريع التالية

  حول الوعي والتثقيف البيئي في القطاعات الزراعية والحيوانية والبيئية اإلرشاد .أ 

  فع القيمة المضافة لبعض القطاعات الزراعية من خالل اإلرشاد التسويقير .ب 

 علـى لمنتجات النباتية والحيوانية الواعدة مرتكزة اتنفيذ برامج إرشادية لقطاعات  .ج 

  التشارك والمشاركة مع المعنيين في القطاع

  .إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات اإلرشاد الريفي والزراعي برعاية وزارة الزراعة .د 

  

 محور تنظيم المشاركة وارتباط العناصر المشاركة في التنمية الزراعية .٧

اعتماد مفهوم المشروع والمشاركة والتكامل في كل عمليات التنميـة الزراعيـة    .أ 

  والريفية لتنمية المواطن وخلق أجواء معيشية مؤاتية في الريف اللبناني

وخلق فرص جديدة لتطور  خلق ترابط متين بين التنمية الزراعية والتنمية الريفية، .ب 

  ).السياحة، التصنيع، الخدمات(األنشطة االقتصادية األخرى 



 

 

  .إدخال مفهوم التنمية في المناطق المتجانسةويتطلب العمل على هذا المحور 

  

  

  الخطة العشرية في مجال الموارد المائية والكهربائية وأبرز اإلنجازات: سادساً

ال الموارد المائية للسنين العشر المقبلة، إنما هو الحـد  إن جّل ما تهدف إليه خطة عمل استعم

من هدر المياه السطحية وزيادة نسب استثمارها باإلضافة إلى محاولة تأمين اسـتمرارية فـي   

زيـادة المـوارد المائيـة القابلـة      منما ينتج عن ذلك لموارد على مدار السنة، فضالً عتلك ا

رد ألغراض عدة يبقى الري أهمها وأسـرعها تنفيـذاً   لالستغالل وتطور اإلفادة من هذه الموا

  .ومردوداً

  

ومن أهم المسائل التي تعمل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية حالياً على معالجتهـا  

مـن  % ٢٥هي المسائل التي يسهم عدم حلها في هدر ما يزيد عن و ،هي تلك المذكورة أدناه

نعني بذلك سيالن جزء من حصة لبنـان مـن   و .اضي اللبنانيةإجمالي المتساقطات فوق األر

 الالسيول التي تذهب هدراً إلى البحـر و هذه  ،ود الدولية إلى البلدان المجاورةالمياه عبر الحد

  .بغية استعمالها في مواسم الشحالناتجة عنها توفر إمكانيات كافية لتخزين أو جمع المياه ت

  

 رد مائية إضافيةفي مجال الحاجة إلى تأمين موا .١

ذلك من جهة إلى ميزان المياه السنوي في لبنان، وإلى الحاجات المائيـة فـي    ويعزى

التي تزايدت بشكل ملحـوظ مـع التطـور    وقطاع مياه الشرب واالستعمال المنزلي 

واتخذت  ،الديموغرافي ومع زيادة المقطوعية اليومية للفرد بنتيجة التطور االجتماعي

التجمعات السكانية في مناطق معينة من جراء انتقال السكان إلـى  طابع الحدة بنتيجة 

بـالنظر  ومن جهة أخرى،  السواحل من ناحية ومن جراء األحداث من ناحية أخرى؛

وإلـى أوضـاع    يصـناع قطاع الالالزمة للوفي قطاع المياه المتزايدة إلى الحاجات 

  مشاريع الري القائمة؛

  :وفي ضوء ذلك يتبين التالي

ميات المياه المتوفرة في الينابيع لم تعد تكفي لسد هذه الحاجات خاصة في أيام إن ك .أ 

 .الشحائح

إن اإلدارة من جهة والمبادرة الفردية من جهة ثانية قد انكفأت نحو استغالل المياه  .ب 

ترتكز بمعظمهـا   ،المدروسة مؤخراً ،فمشاريع الوزارة. الجوفية على نطاق واسع



 

 

ألفراد والقطاع الخاص يتقدمون من الـوزارة بعشـرات   وا ،على حفر آبار جديدة

 .الطلبات يومياً ألخذ الرخص واإليصال بالعلم المسبق لحفر اآلبار لشتى الغايات

النتـائج   إن التوجه الستعمال المياه الجوفية على هذا النطاق الواسع قد أدى إلـى  .ج 

 :التالية

ستعماالت في قطـاعي  التأثير على الينابيع بصورة عامة مما انعكس على اال )١

مياه الشرب والري. 

 .انخفاض مستوى المياه في الخزانات الجوفية في البقاع )٢

تداخل مياه البحر باتجاه الساحل وزيادة الملوحة في اآلبار المسـتثمرة علـى    )٣

 .الساحل

أما فيما يتعلق بتقدم أعمال تخزين المياه السطحية في األراضي اللبنانيـة فـي أيـام    

الها في أيام الشح، يتبين أن لبنان ما زال متـأخراً جـداً فـي مجـال    الفيض واستعم

. السيطرة على قسم مقبول من المياه الهاطلة على األرض اللبنانية فتذهب المياه هدراً

ويبدو لبنان وكأنه يعوم على بحر من المياه فيستقطب األنظار الدولية التـي ال تتقبـل   

بأمس الحاجة إلـى  في الحقيقة المياه بينما لبنان هذا الوضع في ظّل حاجة الدول إلى 

  .مياهه

  :وبناء على ما تقدم، يقتضي القيام بالتالي

 :أوالً .أ 

 .وضع الخرائط الجيولوجية والهيدروجيولوجية للمياه الجوفية في لبنان )١

  .مراقبة الخزانات الجوفية كافة )٢

  .المحافظة على المياه الجوفية والينابيع )٣

لتخزين الجوفي وصد مياه البحر والحد مـن الفقـدان   درس جميع إمكانيات ا )٤

بالتبخّر، وتنفيذ اإلنشاءات واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتـأمين التغذيـة      

  .االصطناعية لخزانات المياه الجوفية

 :ثانياً .ب 

  .األشهر اللبنانية كافةمدار درس إمكانيات تخزين المياه على  )١

  .ت الجبليةدرس إمكانيات تخزين المياه بواسطة البحيرا )٢

 .استكمال الدراسات التنفيذية التي بوشر بها )٣

  .تنفيذ السدود والبحيرات الجبلية في المواقع المختارة والتي تثبت جدواها )٤

واإلشراف على تنفيذها تأمين االعتمادات الالزمة لدرس وتنفيذ هذا األشغال : ثالثاً .ج 

 .األجلوجدولتها على المديين القصير والمتوسط  ،واستمالك مواقعها



 

 

  

 في مجال مشاريع مياه الشفة .٢

ات، كانت المجموعات السكنية الممونة بواسطة شبكات نظامية لمياه الشرب يقبل الستين

وقد عمدت الدولة في حينه إلـى تنفيـذ برنـامج    . معدودة ومحدودة النطاق في لبنان

شفة على إنمائي لتأمين مياه الشرب إلى معظم القرى اللبنانية، ودرست مشاريع مياه ال

 :األسس التالية

يوم بما فيـه  / ل ١٠٠المقدرة بـ حاجة الفرد اليومية للشرب واالستعمال المنزلي .أ 

  .الهدر

  .سنة ٢٥طاقة المنشآت وأقطار القساطل لمدة مستقبلية  .ب 

  .اعتمدت مبدئياً على هذا األساسوالتي كميات المياه المخصصة في مصادرها  .ج 

ن سنة المشار إليها أعاله، يفترض أن يسة وعشرأما اليوم، وبعد أن انقضت مدة الخم

. تكون هذه المشاريع قد استهلكت أو على األقل أصبحت غير كافية لتأمين الحاجـات 

ومن جهة أخرى، فإن المؤسسات العامة المستثمرة لهذه المشاريع لـم تقـم بصـورة    

مياه إضافية إجمالية بتجديد المنشآت وتقوية طاقتها مع ازدياد الحاجات وتأمين مصادر 

قـد  ف ،عمليات التأهيل التي قام بها مجلس اإلنماء واإلعمار بتمويل خـارجي أما  .لها

اقتصرت على إعادة هذه المشاريع إلى وضع عمالني دون تطويرها بشـكل جـذري   

  :القيام بالخطوات التالية يقتضي األمروهذا . باتجاه تغطية الحاجات المستجدة

 .القرى التي لم تجهز لهذه الغاية متابعة تأمين مياه الشفة إلى .أ 

تطوير مشاريع مياه الشفة الحالية من حيث المصادر والمنشآت المختلفـة لتـأمين    .ب 

 .مياه كافية وسليمة ومستمرة إلى السكان

  .لحظ االعتمادات الالزمة لتنفيذ هذه األشغال .ج 
 

٣. في مجال مشاريع مياه الري 

ن مشاريع الريتتضم:  

 :ئمةالمشاريع القديمة القا .أ 

قتضي معالجتها بالنسبة للمشاريع القديمة القائمة هي تإن الناحية األساسية التي  )١

التأثير الحاصل على مصادر المياه المستعملة من جراء حفر اآلبـار بكثـرة   

وقد أشرنا إلـى هـذا    .بجوار هذه المصادر واستنفاذ إمكانيات الطبقة الجوفية

 .الموضوع في البند األول أعاله



 

 

د بعض المنشآت الرئيسية في هذه المشاريع وتعديلها مـن شـأنه أن   إن تجدي )٢

  .يساعد على المحافظة على بقاء هذه المشاريع

  :جديدة المشاريع المقترحة لري أراضٍ .ب 

إن التركيز على المشاريع الجديدة المقترحة أمر ضروري خاصة بالنسبة لمياه  )١

موارد المائيـة البديلـة   نهري العاصي والليطاني والبحيرات الجبلية لتأمين ال

 .واإلضافية

أجرت المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الدراسة األوليـة ودراسـة    )٢

 .في إطار االتفاق اللبناني السوري حول قسمة المياهلنهر العاصي الجدوى 

فقد بات من الضروري االستفادة من المياه المخزنة  ،بالنسبة لنهر الليطانيأما  )٣

وينسـحب  . ما انفق عليه من أموال حتى تاريخهاستثمار عون، وفي سد القر

المشاريع المقترحة في نطاق المصلحة الوطنية لنهـر الليطـاني،   األمر على 

باإلضـافة   ،منتجة في جنوبي لبنان والبقاع الجنوبيالشفة الري والمشاريع و

 .إلى تأمين مياه الشفة إلى مدينة بيروت

  :ملية التاليةمن هنا جاءت االقتراحات الع

 :التركيز على مشاريع الري الجديدة .أ 

 .مشروع ري القاع الهرمل من نهر العاصي )١

 .مشروع ري جنوبي لبنان والبقاع الجنوبي من نهر الليطاني )٢

التخزين السطحي والجوفي للمحافظة على المصادر المائية المسـتعملة فـي    )٣

 .مل للري والشرب معاًمشاريع الري القديمة وتأمين مصادر مياه إضافية تستع

لحظ االعتمادات الالزمة لتنفيذ ومراقبة تنفيذ بعض المشاريع المدروسـة ودرس   .ب 

وتنفيذ ومراقبة تنفيذ المشاريع المقترحة من قبل المديرية العامة للتجهيـز المـائي   

والكهربائي على أن تلحظ االعتمادات الالزمة لألشغال التي سيجرى درسها فـي  

  .ة للسنين الالحقة بحسب الحاجةالموازنة العادي

تأمين االعتمادات الالزمة لدرس وتنفيذ ومراقبة تنفيذ المشاريع المقترحة في نطاق  .ج 

 .المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في مدى سريع وقصير األجل بالدرجة األولى
 

 في مجال مشاريع تقويم مجاري األنهر .٤

ت في أقسـام معينـة مـن األنهـر     يهدف هذا المشروع إلى حماية األرواح والممتلكا

المعرعات السكنية الواقعة على ضفافها أو حيـث ترتـدي   ضة للفيضان ضمن المجم

  .األضرار أهمية كافية تقضي بتحمل الدولة مسؤوليتها عن األشغال العامة



 

 

 
 في مجال أشغال التجهيز الكهربائي .٥

ـ   ن موجبـات  تضمنت الخطّة بعض األشغال في إطار التجهيز الكهربائي تخـرج ع

  .مصلحة كهرباء لبنان وتقع ضمن مسؤولية الدولة عن األشغال العامة

  

بناء على ما تقدم، اقترحت وزارة الموارد المائية والكهربائية جملـة مـن الحلـول الممكـن     

اعتمادها خالل السنين العشر المقبلة والتي تبين أنها من أسرع الحلول وأكثرها واقعية وقابلـة  

  :ومن أبرز هذه الحلول. عن كونها األنسب في الظروف الراهنة واألقّل كلفة للتنفيذ فضالً

  

اعتماد سياسة إنشاء البحيرات الجبلية لتخزين وجمع المياه في المناطق ذات الحاجـة،   .١

مما يقلّل من نسبة هدر المياه السطحية ويفتح المجال أمام عدد من خيارات استثمارها 

 .لمنطقة المعنيةتختلف باختالف أوضاع وحاجات ا
 
العمل على تأهيل وتحديث شبكات مياه الري ورفع التعديات وترشيد االستثمار ممـا   .٢

ض منسوب الهدر والتسرب إلى قعر األرض ويسمح باستثمارات جديدة قد تؤدي يخفّ

وكانت هذه الوزارة كما ذكر سابقاً قد قامت بإنجـازات  . إلى زيادة المساحات المروية

 .المجالكبيرة في هذا 

  

٣.  العمل بالتعاون مع وزارة الزراعة وكافة المؤسسات المعنية على إدخال أساليب الري

الحديثة موضع التنفيذ وتعريف المزارعين على التقنيات الجديدة المتّبعـة فـي هـذا    

المجال وينتج عن ذلك تخفيض حاجة األراضي المروية السنوية من المياه مما يـؤدي  

 .لمرويةإلى زيادة المساحات ا

  

أما وضع هذه الحلول موضع التنفيذ فيقتضي القيام بسلسلة متالحقة من الترتيبات، تبدأ بالعمل 

على رفع نسبة مخزون المياه السطحية عن طريق اعتماد سياسة إنشاء بحيرات جبلية صالحة 

تكتمل لتخزين مياه األمطار وذوبان الثلوج في المناطق حيث تدعو الحاجة وتتوفر اإلمكانيات و

باعتماد مخطط لتوزيع مخزون المياه ضمن شبكات من القساطل في المنـاطق التـي تمـنح    

طبيعتها الطوبوغرافية إمكانية المحافظة على الضغط داخل القساطل بغية استخدامه في أساليب 

ونعني بذلك المناطق الجبلية، أما في السـهول   ،الري تحت الضغط على مستوى المزروعات

  .نية الخرسانية ذات التصاميم والبنية المالئمة لتوزيع المياهفتعتمد األق



 

 

  

أما بالنسبة إلى االعتمادات التقديرية الالزمة للقيام بتنفيذ مشاريع بحيـرات جبليـة وشـبكات    

توزيع مياه الري، فقد تم وضع بيان بالمشاريع التي يحسن االهتمام بها ضمن مشروع الخطة 

  :سن التركيز على ما يليالمقدم سابقاً، وإن كان يتح

  

 .مشروع ري القاع الهرمل من نهر العاصي .١

 .بعض البحيرات المدروسة من قبل هذه الوزارة .٢

  

وفي هذين المجالين يجب أن تلحظ الموازنة العادية للسنوات القادمـة االعتمـادات الالزمـة    

الحقاً لمشروع لتغطية أكالف المشاريع الملحوظة وأن يصار إلى وضع مشروع قانون برنامج 

ري القاع الهرمل من نهر العاصي بعد إنجاز الدراسة النهائية لهذا المشـروع مـع إمكانيـة    

  .إضافة مشاريع أخرى في ضوء دراستها النهائية

  

في إطار الخطة إن أبرز اإلنجازات التي قامت بها المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية 

دد من السدود وكذلك استكمال العمـل علـى مشـروع قـانون     العشرية كان استكمال بناء ع

  .في المشاريع المائية BOTالـ

  

  في المشاريع المائية BOTمشروع قانون الـ .١

على مجلس الوزراء،  ٢٠٠٣بعد عرض الخطة العشرية في مجال المياه خالل العام 

المائيـة   وبقرار من دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تم تكليف مدير عام الموارد

وعدد من القضاة بوضع قانون يعتمد على مشاركة القطاع الخاص فـي بنـاء وإدارة   

ويعنـى مشـروع   . عاماً ٣٠لفترة  BOTالمشاريع المائية في لبنان على طريقة الـ

القانون بالمشاريع المائية من سدود، ومحطات تكرير، ومحطات تنقيـة، ومحطـات   

الجة الوحول الناتجة عن تكرير مياه الصـرف  إنتاج الكهرباء من المياه، ومحطات مع

 .الصحي وإدارة مياه الشرب والري وتوزيع الكهرباء في منطقة معينة من لبنان
 
  

وإنجـازات   لسياسة النفطية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانيـة إطار عام ل: سابعاً

 الحكومة في هذا اإلطار



 

 

تنشيط ملف االستكشاف والتنقيب عن النفط والغـاز،   منذ تسلمها مهامها، عملت الحكومة على

ملف المسح السايزمي في المياه اللبنانيـة الـذي يسـاعد     استكمالالخطوات هي  ىوكانت أول

ز المستثمر الـذي  الدولة على تحديد مكامن الهيدروكربون في المياه اللبنانية بشكل كبير ويحفّ

الت المتوفرة في لبنان التخاذ قراره بالتعاون ستتوفر لديه فرصة لإلطالع على طبيعة االحتما

  .مع الدولة اللبنانية واالستثمار في قطاع التنقيب

  

النروجية، وهـي مـن    PGS، وقّعت وزارة الطاقة والمياه اتفاقاً مع شركة ٢٠٠٦و في أيار 

ي المياه الشركات العالمية الرائدة في مجال المسح الثالثي األبعاد، للقيام بمسح ثالثي األبعاد ف

، ولم تتحمل الدولة اللبنانية أي عـبء تمـويلي فـي    ٢كلم ٢,٣٠٠بلوك بمساحة  ٢اللبنانية لـ

المقابل، وذلك على أساس أن تكون للدولة حصة من اإليرادات الناتجـة عـن بيـع بيانـات     

وقد حصلت الدولة اللبنانية على كم هائل من المعلومات عن المخـازن النفطيـة   . المسوحات

التـي يمكـن لهـا     (Blocks)، مما يسمح لها بتحديد القطـع  )رات اإليجابية للمناطقالمؤش(

  .عرضها في المزايدة العالمية التي سوف تستقطب عدداً كبيراً من الشركات العالمية المختصة

  

واستناداً إلى السياسة التي اعتمدتها الحكومة ومشروع قانون النفط والغاز الواجب إقراره فـي  

اب، وإدراكاً منها ألهمية تحديد المنطقة االقتصادية الخالصـة، وقّعـت الحكومـة    مجلس النو

تم بموجبه تحديـد المنطقـة    ٢٠٠٧اللبنانية مع الحكومة القبرصية اتفاقاً بتاريخ كانون الثاني 

  .االقتصادية الخالصة بين البلدين

  

اللبنانيـة، ممثلـة    ، بدأت المباحثات بين الحكومة٢٠٠٦على صعيد آخر، وفي كانون األول 

 Petradبرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه، والحكومة النروجية، ممثلة بمؤسسـة  

الحكومية، من أجل التعاون لتقديم مساعدة للبنان في مجال القطاع النفطي وتحديداً التنقيب عن 

ع النـروج فـي المجـال    وارتأت الحكومة اللبنانية التعاون م. النفط والغاز في المياه اللبنانية

النفطي كونها تعتبر من الدول الرائدة في التنقيب عن النفط والغاز في البحار منذ أكثـر مـن   

أربعين عاماً، وقد راكمت خبرات هائلة الستخراج النفط والغـاز باعتمـاد أحـدث الوسـائل     

  .وأكثرها فعالية ومالئمة للبيئة

  

 ٢٠٠٦متخصصة بزيارة لبنان في كانون األول  وقد أثمر هذا التعاون عن قيام بعثات نروجية

  .للوقوف على وضع هذا القطاع وما يجب القيام به للسير قدماً بالتنقيب عن النفط والغاز

  



 

 

  :وقد تم االتفاق مع النروجيين على التركيز على عدة أنشطة في المرحلة األولى، وأهمها

التنقيب عن النفط والغاز في لبنـان  تعزيز القدرات المحلية اللبنانية المعنية بموضوع  .١

عبر حضور مؤتمرات ومحاضرات في النروج ولبنان يلقيها مستشارون وخبراء فـي  

 .هذا المجال

 .المساعدة التقنية على إدارة بيانات المسوحات السيزمية .٢

المساعدة التقنية في التحضير إلطالق جولة المزايدة األولى للتنقيب عن النفط والغـاز   .٣

 .في لبنان

السياسة النفطيـة، القـانون، واتفاقيـات تقاسـم     (المساعدة في إعداد اإلطار القانوني  .٤

 ).اإلنتاج

  

، قام وفد لبناني من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه ووزارة ٢٠٠٧وخالل العام 

ربـة  المالية ووزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية بزيارة النروج لإلطّالع على التج

النروجية الرائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال وحضور محاضرات عن 

وقد قام وفد من الخبراء النروجيين بعدة زيارات إلى لبنان قدموا خاللها . إدارة الموارد النفطية

وج محاضرات عدة في المجاالت المذكورة أعاله، كما تم إرسال موظفين لبنانيين إلـى النـر  

  .لتلقي دورة تدريبية لمدة شهرين في مجال وضع السياسة النفطية وإدارة الموارد

  

والـذي   ٧/٦/٢٠٠٧تـاريخ   ١٢٧، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ٢٠٠٧وفي حزيران 

ينص على تأليف لجنة إلعداد تقرير حول السياسة الواجب اعتمادها للتنقيب عن النفط والغاز 

د أعدت اللجنة المذكورة مشروع السياسة النفطية التـي أقرهـا مجلـس    في المياه اللبنانية، وق

وقد ساهم الخبراء النروجيون في تقـديم  ). ١٥٧القرار رقم ( ٢٧/١٠/٢٠٠٧الوزراء بتاريخ 

  .المشورة ألعضاء اللجنة خالل إعدادهم للسياسة النفطية

  

مديد التعـاون مـع   ، وافق رئيس مجلس الوزراء النروجي على ت٢٠٠٧تشرين األول  ٢وفي 

  .٢٠٠٩لبنان لمدة سنتين وذلك لغاية العام 

  

وقد شارك خبراء لبنانيون مختصون في مجال النفط في التسويق للمعطيات السيزمية الثنائيـة  

والثالثية األبعاد في معارض عالمية في لندن وأثينا وروما، وقد أبدت بعض الشركات العالمية 

التنقيب عـن الـنفط والغـاز     اً، يجري اإلعداد لمشروع قانونوحالي. اهتماماً بهذه المعلومات

  .، فور تبنّيه من قبل الحكومةسيصار إلى عرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره والذي



 

 

  

  

  قطاع الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنانصالح خطة الدولة إل: ثامناً

. د اإلنفاق العـام وتقليصـه  على صعيد ترشي جراء األكثر أهميةًاإل الطاقةإصالح قطاع  يمثل

خدمة الن نوعية يحسفإن ت، تشكل أيضاً عنصراً أساسياً من عناصر اإلنتاج كهرباءن الأوحيث 

كهربـاء  مؤسسة إلى  ةالموازن تحويالتخفض أما . قتصادياالنمو تفعيل الفي  أيضاً ساهمسي

 ويقلّـص ، المستدام لماليا االستقرار لتحقيقيمهد الطريق فس لتغطية العجز المتفاقم فيها، لبنان

 .في المستقبل يعبء الضريبال زيادةالحاجة إلى 

  

 نتجت عنها، اإلدارة ونوعية األداء على صعيد كهرباء لبنان مشكالت رئيسيةوتواجه مؤسسة 

خسارة و) بالمئة على التوالي ٢٠بالمئة و ١٥ بما ال يقل عنقدرت (هامة  وإداريةخسائر تقنية 

 كلفـة  بالمئة من ٤٠ إجمالية تتعدىخسارة تحصيل الفواتير مما يشكل  فيبالمئة  ستة يحوالب

وفي . بالمئة مما تنتجه ٦٠طاقة المنتجة، مما يعني أن مؤسسة كهرباء لبنان ال تبيع أكثر من ال

للطاقة، وكذلك عدم توفر الغـاز  موارد البديلة النفط وعدم توفر السعار ألستوى العالي ظل الم

التي كانت متوقَّعـةً فـي األعـوام     الجريئةاإلصالحية جراءات اإل يابالطبيعي لتاريخه، وغ

الماضية على صعيد اإلدارة ولجم الهدر الفني واإلداري وتعديل التعرفة بما يتناسب ولو جزئياً 

 دوالر فـي  مليار ١.٣٧إلى  الممول من الخزينةكهرباء عجز ال فقد وصل ،مع ارتفاع الكلفة

بالمئة من النـاتج المحلـي    ٤و الدولة واردات خزينةبالمئة من  ١٩ يحوال ي، أ٢٠٠٦ العام

بالمئـة   ٢٠ حوالي يدوالر، أ مليار ١.٤٨وصل هذا العجز إلى  ٢٠٠٧؛ وفي العام اإلجمالي

األولـى   ة؛ وفي األشهر الستبالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي ٤و الدولة الواردات لخزينةمن 

هائالً وغيـر قابـل    اًحقيقيمما يشكل نزفاً ، ردوال مليار ١.١٩وصل العجز إلى  ٢٠٠٨للعام 

وتجدر اإلشارة إلى أن مجمل النفقات في قطاع الكهرباء والتـي  . لمالية العامةلالستمرار في ا

تحملتها الخزينة خالل العقدين الماضيين، بما فيها خدمة الدين لكون الخزينة قد قامت بتمويـل  

والتي أصبحت تشكل أكثر من ربع رصـيد الـدين    ،راضكامل تلك النفقات عن طريق االقت

  .العام

  

 قطـاع القـدرة   التي تتحملها الخزينة، أي مجموع اللبنـانيين، وتعزيـز  الخسائر إن الحد من 

الكهربائي على اإلنتاج لجهة إيجاد طاقة إنتاجية إضافية تسـتطيع مـوازاة الـنقص الحـالي     

 مشـاركة  تكون جميعها عوامل تدفع الدولة إلـى واستيعاب زيادة الطلب المستقبلية، ينبغي أن 

 إن. القصيرة والمتوسطة األمد من اإلجراءاتمجموعة  يتم ذلك عبر وسوف. القطاع الخاص



 

 

 يحوالب توفيراًكهرباء لبنان، لكن مؤسسة  لمعضلة حلول سريعةه ال توجد أن مدركة الحكومة

اسـتناداً   القادمـة السنوات الخمس  في يتحققبالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي يمكن أن  ثالثة

وهذه  .كهرباء لبنان تدريجية ومتأنية لمؤسسة خصخصة بانتظارجراءات اإل مجموعة من لىإ

 :اإلجراءات هي التالية

  

 ةواإلداري ةوالقانوني ةطر الماليمبادرات لتحسين األ .١

وزارة الطاقة كل من  أو شركات استشارية متخصصة لمساعدةمستشارين  تعيين .أ 

 على القيام باإلصالحات المطلوبةكهرباء لبنان ومؤسسة  ياهلموا

 ٢٠٠٧و ٢٠٠١بين العامين كهرباء لبنان المالية لمؤسسة بيانات ال تدقيق استكمال .ب 

 كهرباء لبنانلمؤسسة  مجلس إدارة جديد تعيين .ج 

 مراسيمها التطبيقية إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء ووضع .د 

 ٤٦٢ رقم كهرباءال قانون علىتعديالت ال إدخال بعض .ه 

 كهرباء لبنانتشركة مؤسسة  .و 

 بعد التشركة كهرباء لبنانوالمراسيم التطبيقية لمؤسسة  تأسيسمرسوم وضع  .ز 

 في قطاع الكهرباءالتوزيع اإلنتاج والنقل ووظائف فصل  .ح 

وقـع  (األداء مراقبة مستويات و األحجاملتدقيق  التحكم الوطنيمركز  إكمال إنشاء .ط 

 ).عقدال

 قصيرة األمد إلعادة الهيكلةالمبادرات ال .٢

من دولة (مباشرة مع كل من الكويت والجزائر  ثنائية جديدةعقود  المفاوضة على .أ 

 للتكلفـة  العاليـة  حول مادة الغاز أويل والفيول أويل لخفض المعدالت) إلى دولة

 )جارية(

األمـن   ىمـن قـو   بدعم تحصيل الرسومالشبكة وفرض على  التعدياتالحد من  .ب 

 )جار( ووزارة العدل

المصري عبر الخط العربي، ممـا   الغاز الطبيعيبدير عمار  معملإمداد  ضمان .ج 

 يسهم في خفض كلفة اإلنتاج

 كيلوفولت مما يسهم في خفض الهدر الفني ٢٢٠بطاقة  شبكة النقل إنشاء إكمال .د 

 )كيلوفولت ٤٠٠ شبكة الـبما فيها ( ةلمحطة كسار المطلوبةالبنية التحتية  إكمال .ه 

 بالمفصل السابعالمعروفة  اإلقليميةالشبكة الكهربائية ب لبنانربط للتمكين من 

 .٢٠٠٣ تعود للعام لى دراسةإمستندة ال ية الضيقةنفطال مواصفاتال تعديل .و 

 المبادرات المتوسطة األمد إلعادة الهيكلة .٣



 

 

 عن بعد عدادات تسمح بالقراءة تركيب وتشغيللشركات خاصة الترخيص ل .أ 

 زهرانيال معملإلى  المسالغاز الطبيعي الالنظر في إمكانية وصول  .ب 

 البت بوضع معملي الزوق والجية من حيث اإلبقاء عليهما ومجاالت تطويرهما .ج 

 .كهرباء لبنانمؤسسة  خصخصة .د 

 التحسينات المحتملة األخرى .٤

 معملي الزوق والجيةحالية، خصوصاً الكهرباء ال معامل تأهيل .أ 

من  وبيعها) الرئيسيةالمدن ارج خ(الكهرباء  لتوليدمع شركات خاصة وقيع عقود ت .ب 

 )المدن الرئيسيةداخل ( كهرباء لبنان مؤسسة

 )التشييد، التشغيل، والبيع( BOTالـعقود كهرمائية بالنتاجية اإلطاقة الزيادة  .ج 

 النقلاالستثمارات الضرورية لتحسين  تأمين .د 

 االستثمارات الضرورية لتحسين التوزيع تأمين .ه 

ليصـبح   ميغـاوات،  ١٥٠٠ قة إضافية بحواليضمان التمويل اإلضافي لبناء طا .و 

 لتلبية ٢٠١٥حلول العام بميغاوات، وتكون جاهزة  ٢٣٠٠مجموع الطاقة المنتجة 

التـي  الحالية  الطاقة الستبدال إضافة ألف ميغاوات( على الكهرباءالطلب المتزايد 

 .)إضافية جديدة ميغاوات طاقة ١٣٠٠و ستتوقف عن العمل

  

سـتتم االسـتعانة باختصاصـين ومؤسسـات     ، قطاع الطاقـة الح لضمان نجاح برنامج إصو

  :للقيام بالمهام التالية ٢٠٠٧ بداية العامفي  استشارية

إجراءات اإلصالح  وتقييمتصميم وتطبيق ومراقبة  علىوزارة الطاقة والمياه  مساعدة .١

  ءقطاع الكهرباب المتعلقة

 الجوانـب على  التركيزع م في عمليات التشغيل اليوميةكهرباء لبنان مؤسسة  مساعدة .٢

  التقنية والمالية

كهربـاء لبنـان   مؤسسـة  فـي إعـادة هيكلـة     المجلس األعلى للخصخصة مساعدة .٣

 .تهاوخصخص

  

 تعتمد نظـام  كهربائي عدادمليون  ١.٢وتركيب وإدارة  لتأمينتهيئ الحكومة العروض كما س

لدفع، باعتبـار ذلـك   الحد من السرقات والتعديات والتهرب من اساعد على وت عن بعد التحكم

الستثمارات استساهم ، كذلك. خفض خسائر التوزيع غير التقنية الهادف إلىمن البرنامج  جزءا

فيما يتعلق و. ةالخسارة التقني تقليصفي  وطني، تحكممركز إنشاء  بما فيها، الحالية في التوزيع

يهدف هذا المشروع إلـى  و .الكهرباء الرئيسيين معملي وتشغيلصيانة لعقد تم تنفيذ ، باإلنتاج



 

 

بالغاز  المشتقات النفطية على استبدالحكومة ال عملت كما توليد وخفض األكالفال فعالية زيادة

) ii(؛ البداويإلى معمل  )الغاز المصري( إقليمي أنبوبخط  عبرغاز طبيعي  تأمين) i: (عبر

منتجـي   اللجوء إلـى عبر على القطاع الخاص  االعتمادتنوي الحكومة  توليد الطاقة إذع يتوس

  .معمل الزهرانيمسال لغاز طبيعي  النظر في إمكانية تأمين) iii(؛ و(IPP)الطاقة المستقلين 

  

  

  سياسة قطاع النقل البري في لبنان: تاسعاً

في تفعيل وتطوير معظم القطاعات األخرى  اًمباشر اًإن لقطاع النقل البري أهمية كبرى وتأثير

وال شك في أن قطاع النقل البري في لبنان بوضعه القائم . جتماعيةواالمنها السيما االقتصادية 

يحتاج إلى تضافر جهود المعنيين في شؤون النقل ألجل إعادة تنظيمه وتحسين أدائه بما يتالءم 

مع تطلعات الحكومة للنهوض باالقتصاد اللبناني إلى المستويات العالمية، وبالتـالي تحسـين   

  .انيين بما يحقق طموحاتهم المستقبلية لوطن زاهرالوضع المعيشي لكافة اللبن

  

إن نظام النقل اللبناني الحالي غير متناسق وغير متجانس مع التطور العالمي فـي إدارة هـذا   

القطاع، األمر الذي يتطلب جهداً لتغيير الوضع الحالي والممارسات الناتجة عنه، وترسيخ دور 

إضافة لذلك، فإن نظام النقل العام للركاب ال . لتغييرالمؤسسات القادرة على قيادة وإدارة هذا ا

يوفر الخدمة المطلوبة إن على صعيد مستوى هذه الخدمة أو على صعيد تكاملهـا وتغطيتهـا   

إلى حداثة األسطول وانعدام يفتقر نظام نقل البضائع ف، فضالً عن ذلك. لكافة األراضي اللبنانية

لباً على فعالية وتنظيم عمل هذا القطـاع ويحـد مـن    المراكز اللوجستية المناسبة مما يؤثر س

  .قدراته التنافسية

  

من ذلك، سعت وزارة األشغال العامة والنقل إلى وضع األسس الالزمـة وخطـوات    انطالقاً

التطبيق المالئمة حتى يكون لقطاع النقل الدور الريادي في المساهمة في إعادة الدور التاريخي 

لمستوى العالمي بصفته مركزاً تجارياً ومالياً وسياحياً مرموقاً في الذي اضطلع به لبنان على ا

  .منطقة الشرق األوسط

  

وضع سياسة نقل بري تهدف إلى تحسين وألجل تحقيق هذا الدور لقطاع النقل، كان ال بد من 

واقع قطاع النقل في لبنان ورفع مستوى خدماته بما يضمن تحقيق رؤيا إعادة بناء االقتصـاد  

  .ي وتأمين مستوى معيشة أفضل لجميع اللبنانييناللبنان
 



 

 

 أهداف سياسة قطاع النقل البري .١

لما تقدم، أعدت وزارة األشغال العامة والنقل مسودة سياسة لقطاع النقل البـري   بناء

  :يحقق تطبيقها األهداف التالية

 ويـنعكس : تأمين خدمة انتقال الركاب على كافة األراضي اللبنانية بأسعار مقبولة .أ 

على مستوى المعيشة كما يؤدي إلى توسيع نطاق المشاركة في القـوى   ذلك إيجاباً

 .العاملة، مما يتيح مجاالت جديدة للعمل ويعزز االستثمار االقتصادي المتنامي

وذلـك عبـر إدخـال    : االستفادة من األساليب المتاحة لوسائل النقل العام للركاب .ب 

ل نظام النقل السـريع علـى المحـاور    أنظمة نقل متطورة للنقل العام الركاب مث

المكتظة، وكذلك تأمين نظام نقل عام متكامل مستفيداً من وسائل النقـل المتعـدد   

الوسائط، مما يفي باحتياجات النقل ضمن نطاق الطاقة االستيعابية القائمة لشبكات 

 .الطرق

ـ   .ج  ات تأمين خدمات النقل الداخلي للبضائع بأكالف مقبولة وبما يتوافق مـع متطلب

 .الحفاظ على البيئة والسالمة العامة

إزالة العوائق التي تحد من القدرة التنافسية ألسطول النقـل الخـارجي وتحفيـز     .د 

 .في هذا القطاع لالستثمارالقطاع الخاص 

 .تفعيل دور لبنان اإلقليمي في مجال تقديم الخدمات اللوجستية .ه 

عبر  :لنقل وبنيته التحتيةتخفيف العبء المالي عن كاهل الخزينة الناتج عن قطاع ا .و 

إنشاء صندوق ائتمان للنقل يتم من خالله تمويل كافة المشاريع المتعلقـة بالنقـل   

 .وصيانة وتأهيل وتطوير شبكة الطرق الوطنية

تطبيق مقاييس محددة على البنى التحتية والفوقية للطرق بهـدف تحسـين واقـع     .ز 

على البيئة والمنظر الجمالي  خدمات النقل بالمركبات وتأمين خدمة المشاة والحفاظ

 .للطرق

 .تأمين السالمة العامة على شبكة الطرق .ح 

 .المحافظة على شبكة الطرق الوطنية واستمرارية أعمال صيانتها وتأهيلها .ط 

المبادرة الفرديـة تتمتـع بمـؤهالت ذات     ببناء طبقة من المفكرين ومن أصحا .ي 

 .مستوى عالمي في قطاع النقل والحقل اللوجستي
 

 سياسة قطاع النقل البريمبادئ  .٢



 

 

بناء لألهداف التي تم استعراضها أعاله، والتي من شأنها تحسين واقع قطـاع النقـل   

البري وتطويره ليتواكب مع التطورات العالمية، تم وضع المبادئ األساسية لسياسـة  

  :قطاع النقل البري ضمن أربع فئات كما يلي

 المبادئ االقتصادية .أ 

i.  منشآت خدمات النقل األساسـية مثـل   العائدة لضي رااألالمحافظة على ملكية

 .حرم الطرق وسكك الحديد

ii.  المشاركة  إلىإعطاء دور أكثر فعالية للقطاع الخاص في مجال النقل واجتذابه

في تطوير قطاع النقل البري وتشغيل خدماته وصيانتها، وذلك عبـر اعتمـاد   

علـى هـذه    أحدث الطرق واألساليب التي من شأنها تشجيع القطاع الخـاص 

 .المشاركة من خالل إطالق خصخصة خدمات النقل البري

iii.  ًإنشاء صندوق ائتمان للنقل يمول سنوياً بقيمة تعادل المبالغ التي صرفت سنويا

وستقوم وزارة األشـغال  . على مشاريع النقل خالل السنوات الخمس األخيرة

مويل الصندوق العامة والنقل بالتعاون مع وزارة المالية على اقتراح مشروع لت

بمجموعة من رسوم االستخدام والضرائب المطبقة على المركبات اآللية وقطع 

ويمول الصندوق على هذا النحو سـنوياً مـن   . الغيار والمحروقات والمواقف

للنقل، على أن يخضع هذا التمويـل للبرنـامج    ةدون تخصيص نفقات إضافي

 .النقل المتكامل المتعدد السنوات الذي ينظم تطبيق سياسة

iv.    إعادة هيكلة رسوم استخدام الطرق بحيث ال تحفز على اسـتخدام السـيارات

الخاصة، بحيث يتم فرض ضريبة نسبية على مستعملي السـيارات الخاصـة   

الوقع الـذي   سعلى أساس التأثير على حجم حركة المرور، وكذلك على أسا

  .تحدثه المركبات الثقيلة على الطرق

  ية اآللية اإلدارية والقانون .ب 

تحسين الوضع المؤسسي لقطاع النقل البري والبحري عبر إدارة غير تقليدية  )١

تتمتع بمدى أوسع من حرية التحرك وسرعة اتخاذ المبادرة وتتسـم بمرونـة   

تساعدها على مجاراة المستجدات، فال تعيق عملها التعقيدات القانونية والرتابة 

وذلك عبر إنشاء الهيئة . يثاإلدارية وال تحد من قدرتها على التطوير والتحد

العامة للنقل البري التي تتمتع باالستقالل اإلداري والمالي الالزم لتنظيم شؤون 

النقل ومراقبة تطبيق سياسة الدولة في هذا المجال واإلشـراف علـى عمـل    

بينما يفتح المجال واسعاً أمام القطـاع   ،القطاع الخاص في تأدية خدمات النقل

 .المشغل لخدمات النقل الخاص ليكون له دور



 

 

إلضفاء طابع متناغم علـى  ) one-stop-shop(تنظيم سلسلة لوجستية واحدة  )٢

حركة الشحن من وإلى لبنان، بما في ذلك تسهيل الخدمات الجمركية باعتمـاد  

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة لتعزيز عمليات الشحن

لبنانيين ووسطاء النقل من خالل تدابير تحفيز القدرة التنافسية لناقلي البضائع ال )٣

تشمل تطوير التنسيق مع البلدان المجاورة لتخفيض الرسـوم عنـد المراكـز    

الجهات المعنية عنـد   لالحدودية ال سيما منها رسم العبور، وكذلك تطوير عم

عند هذه المراكز إلى الحد  االنتظار فتراتالمراكز الحدودية بما يضمن تقليل 

 .األدنى الممكن

إعادة تنظيم مهنة النقل العام للركاب بما يحفّز القطاع الخاص على المساهمة  )٤

الفعالة في تأدية خدمات النقل العام للركاب، مع ضمان إيصال هذه الخدمة إلى 

 .كافة المناطق اللبنانية بأسعار معقولة

  المتطلبات التقنية .ج 

 .للبنانيةللمشاة في العاصمة وكافة المدن ا تأمين نظام مروري مؤاٍت )١

توفير خدمات النقل العام للركاب من خالل شبكة عصرية للحـافالت تـؤمن    )٢

 .خدماتها بمستوى عاٍل وبشكل متكامل لكافة المناطق اللبنانية بأجرة مقبولة

تطوير خدمات النقل العام للركاب باستخدام األنظمة الحديثة المعتمدة عالمياً ال  )٣

حاور األساسية التي تعاني مـن أحجـام   سيما منها نظام النقل السريع على الم

 .حركة مرور مرتفعة

تنظيم التقاطعات الرئيسية في المدن بما يؤمن سالمة المشاة وراحتهم، ويعطي  )٤

 .أولوية المرور لمركبات النقل العام للركاب

تنظيم وقوف السيارات على جوانب الطرق، وتنظيم صعود ونزول الركـاب   )٥

 .من مركبات النقل العام للركاب

اإللكترونية والسمعية  االتصاالتتشجيع الشركات على تبني واستخدام وسائل  )٦

 .البصرية كوسائل للتواصل بدل االنتقال الفعلي -

وضع خطة شاملة للمحافظة على شبكة الطرق الوطنية وصـيانتها وتأهيلهـا    )٧

وفق أسس علمية متطورة تضمن تأمين كافة معايير األمان والسالمة العامـة  

 .بشكل دائم

وضع خطة إلعادة النظر في تصنيف شبكة الطرق الوطنية ضمن أسس جديدة  )٨

كافة عناصر الطريق وأحجام المـرور عليهـا    االعتبارللتصنيف تأخذ بعين 

 .وخدمتها



 

 

تنظيم سير شاحنات نقل البضائع من حيث أوقـات سـيرها والطـرق التـي      )٩

التشدد بمراقبة كما يتم . تسلكها، وكذلك أماكن وأوقات تحميل وتفريغ البضائع

الحموالت المحورية واإلجمالية للشاحنات ومواءمتها مـع األنظمـة النافـذة    

 .وفرض الغرامات على المخالفات

تفعيل الخدمات اللوجستية في بيروت والمدن اللبنانية الكبرى، مـن خـالل    )١٠

وضع خطة تحدد مواقع المراكز اللوجستية والمستودعات الكبرى التي تستخدم 

 .يغ وإعادة توزيع البضائع إلى داخل المدنكمراكز لتفر

إخضاع المركبات اآللية ونظام المحروقات فـي لبنـان للمقـاييس التقنيـة      )١١

ويتضمن ذلك خطة لتحديث محطات المحروقات . العالمية األكثر قابلية للتنفيذ

البخار، والتشدد في تطبيق المعايير  تبما يضمن التحكم على نحو تام بتسربا

 .بعاث الغازات على كافة المركبات اآللية التي يتم استيرادهاالعالمية الن

العام على أنظمـة المـرور    يتنظيم حمالت إعالمية وتربوية لتوعية الرأ )١٢

 .والسبل اآليلة لتفادي حوادث السير

  في ما يخص القاعدة األكاديمية .د 

تطوير أساليب انتقال تقنيات النقل إلى لبنان بما يساهم برفع مؤهالتـه علـى    )١

عيد القطاعين العام والخاص وعلى الصـعيد األكـاديمي إلـى المسـتوى     ص

وستتضمن أساليب انتقال التقنيات الدولية هذه، إنشاء مركزاً مرموقاً . العالمي

لدراسات النقل تشارك به الجامعات اللبنانية والقطاعـان العـام والخـاص،    

 تتضمن إجراءاكما ت. بالتعاون مع مؤسسات مماثلة في أميركا وأوروبا وآسيا

مؤداها أن أي مشروع متعلق بالنقل في لبنان يستلزم خبرة دولية ال بد من أن 

يحتوي في أحد عناصره على التدريب التقني للموظفين المعنيين فـي اإلدارة  

التي يجري لصالحها المشروع إضافة إلى مشـاركة المركـز المنـوه عنـه     

  .ومؤسسات القطاع الخاص في لبنان

  

  حية لقطاع النقل العام للركابالخطة اإلصال .٣

استناداً إلى األهداف الموضوعة لسياسة قطاع النقل البـري، وانطالقـاً مـن إدراك    

الحكومة اللبنانية لمدى أهمية الدور الذي يلعبه قطاع النقل البري بشـكل عـام فـي    

تنشيط وتفعيل النمو االقتصادي وقطاع النقل العام للركاب بشكل خاص في تحسـين  

معيشة اللبنانيين، عمدت الحكومة إلى إيالء قطاع النقل العام للركاب أهميـة   مستوى



 

 

قصوى عند إعداد الخطة اإلصالحية لتحسين وتطوير عمل القطاعات الخدماتية وتـم  

  .إدراج قطاع النقل كأحد األولويات ضمن بنود جدول تنفيذ الخطة اإلصالحية

نقـل العام للركاب في لبنـان بناء لذلك، تم وضع خطـة عمـل إلصالح قطـاع ال

تضمنت جملة من الخطوات المرحلية التي من شأنها تحسين واقع قطاع النقل العـام  

  .للركاب وإرساء أسس تطويره المستقبلي

وتم تقسيم الخطوات المرحلية المقترحة لتحسين واقع قطاع النقل العام للركـاب إلـى   

  :فيذ كالتاليثالث فئات وذلك بحسب متطلبات وضعها موضع التن

 خطوات يحتاج تطبيقها إلى موافقة وإقرار وزاري .أ 

  تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب )١

i. إصدار القرار المشترك المتعلق بتنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب  

إن قطاع النقل العام للركاب يقوم حالياً على أساس غير مـنظم، بحيـث   

وفي الفترات التـي   لعمل أينما شاءيمكن ألي كان الدخول إلى السوق وا

 يختارها بنفسه، دون الخضوع ألية ضوابط مهنيـة أو قانونيـة، وذلـك   

فوضى تفاقم حالة ال إلى هذا الواقع أدى وقد .بمجرد امتالكه لوحة عمومية

لسائر داخل المدن في تأدية خدمة النقل إن على صعيد تغطية هذه الخدمة 

مستوى أدائها، فضالً عن وجود ظـاهرة   أو على صعيد ،المناطق اللبنانية

اللوحات العمومية المزورة التي يتم استخدامها على المركبات العموميـة  

يصعب تحديده فـي   ازدياداًوبصورة متعددة في بعض الحاالت مما سبب 

ـ  عمليـاً علـى    تعدد المركبات العمومية العاملة حالياً، وبالتالي فقد نتج

ومية العاملة وال سيما على خطوط معينة في المركبات العم ةاألرض تخم

هـذه الفوضـى   وقد نتج عـن  . مع غياب شبه كلي على خطوط أخرى

غياب أي معلومات لدى اإلدارات العامة المعنيـة   المرونة المستشرية في

المديرية  -بشؤون تنظيم النقل ال سيما منها وزارة األشغال العامة والنقل 

عمل مركبات النقل العام وفترات أماكن العامة للنقل البري والبحري، عن 

وضع األطر التنظيميـة   لذا كان ال بد من. للركاب وكيفية تقديم خدماتها

ـ  بغيـة  في لبنـان   للركاب قطاع النقل العاملعمل  األساسية  هتفعيـل عمل

وتطوير أدائه وتوفير خدمة النقل على كافة األراضي اللبنانية فضالً عـن  

لمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تأدية خدمات فتح المجال واسعاً أمام ا

  .النقل العام للركاب



 

 

لذلك، تم إعداد مشروع قرار مشترك بين وزيـر األشـغال العامـة     بناء

والنقل ووزير الداخلية والبلديات يرمي إلى تنظيم مزاولة مهنة النقل العام 

للركاب، وذلك عبر إصدار التـراخيص الالزمـة للمركبـات واألفـراد     

الشركات المعنية بشؤون النقل العام للركاب، وبالتالي تحسين مسـتوى  و

أداء مهنة النقل العام للركاب وتأمين هذه الخدمـة إلـى كافـة المنـاطق     

هذا، إضافة إلى وضع ضوابط محددة لدخول السـوق وإزالـة   . اللبنانية

ظاهرة اللوحات العمومية المزورة وبالتالي منع المنافسة غير المشـروعة  

ناتجة عن ممارسة مهنة النقل العام للركاب من قبل أشـخاص بصـورة   ال

  .غير قانونية بواسطة لوحات مزورة

  تطوير أداء قطاع النقل العام للركاب )٢

i. إجراء دراسة لوضع األسس التطويرية لعمل قطاع النقل العام للركاب  

 إنه وبالتوازي مع تنظيم الوضع القائم لمزاولة مهنة النقل العام للركـاب، 

يتوجب العمل على وضع األسس الالزمة لتطـوير وتحسـين أداء هـذا    

القطاع بحيث يتم تأمين خدمة النقل لكافة المناطق اللبنانية وبمسـتوى أداء  

  .مرتفع وبأكالف مقبولة

وفي هذا الصدد، فقد تم إطالق دراسة شاملة على مستوى لبنان لوضـع  

وتأمين خدمة متكاملـة  األسس التطويرية لعمل قطاع النقل العام للركاب 

وسيتم من خالل هذه الدراسة تحديد خطوط السير . لكافة المناطق اللبنانية

(Routes)  ومناطق العمل(Zones)  وتجميعها ضمن رزم عمل، وتحديد

  .متطلبات تشغيلها ومستوى أدائها

ii. إدخال نظام النقل السريع للركاب على الخطوط الرئيسية  

على بعض المحاور الرئيسية، ال سيما منها لقد بينت الدراسات التي تمت 

بيروت، الحاجة إلى إحداث نظام نقل سريع يكون قـادراً   –محور جونية 

على خدمة أحجام الركاب الكبيرة على هذه المحاور وتأمين خدمـة نقـل   

منتظمة على خطوط التغذية التي ترتبط بهذه المحاور ممـا يسـاهم فـي    

لمحاور نتيجـة اسـتخدام المركبـات    تخفيف االزدحام الخانق على هذه ا

  .الخاصة لعدم توفر خدمة النقل السريع والمنتظم

لذا، فإنه ال بد من اإلعداد إلدخال نظام النقـل السـريع علـى المحـاور     

الرئيسية التي تبين الدراسات جدواها االقتصادية وأهميتها في تفعيل النقل 

ياراتهم الصغيرة في العام للركاب وتحفيز المواطنين على عدم استخدام س



 

 

التنقل اليومي وكذلك أهمية هذا النظام على قطـاع البيئـة وانعكاسـاته    

  .اإليجابية عليه

بناء لذلك، فإنه يتم العمل على إطالق دراسة تخطـيط النقـل التفصـيلية    

الجية  -بيروت  –والدراسة الهندسية التنفيذية وملف التلزيم لمحور جونية 

ط التغذية لهذا المحور بما في ذلك المحطات السريع لنقل الركاب ولخطو

  . والمواقف

 خطوات يحتاج تطبيقها إلى موافقة وإقرار من قبل مجلس الوزراء .ب 

  تنظيم أماكن وقوف السيارات الخاصة ضمن المناطق في مدينة بيروت )١

تعاني مدينة بيروت من أزمة حادة في مجـال تـأمين المواقـف المالئمـة     

تزايـد  : طق والتي يعود سببها إلى أمرين أساسيينللسيارات الخاصة في المنا

عدد السيارات بشكل مضطرد، وعدم تأمين العدد المالئم من المواقف ضـمن  

أو اسـتخدام مواقـف األبنيـة     ،األبنية أو عدم لحظ المواقف فيهـا أساسـاً  

الستعماالت أخرى، فضالً عن عدم توفر العدد الكافي من المواقف العموميـة  

لقد أثر هذا الوضع سلباً على سـعة الطـرق    .مدينة بيروتللسيارات ضمن 

وسالمة حركة المرور عليها إضافة إلى صعوبة التنقل ضمن المناطق والكلفة 

زدحامات الخانقة على الطرق الداخلية ومـا  المرتفعة المصاحبة لذلك نتيجة اال

من تأثير سلبي علـى البيئـة   من هدر للوقت ولألعصاب وللمال ويتأتى عنها 

  : لذا، يتطلب هذا الوضع معالجة سريعة يتم من خاللها التالي. والصحة العامة

i.  قيام بلدية بيروت والبلديات األخرى ضمن بيروت الكبرى بتوسعة العمل

بالمشروع الرائد المتعلق بتنظيم الوقوف على الطرق الرئيسية الذي يـتم  

لطـرق  تنفيذه ضمن مشروع تطوير النقل الحضري وتعميمه على كافة ا

 .  الرئيسية وبعض الطرق الثانوية التي يسمح حرمها بذلك

ii.  قيام بلدية بيروت بإطالق إنشاء مواقف متعددة الطوابق في مناطق بيروت

ال سيما أسفل الحدائق العامة وتشجيع ومساعدة القطاع الخاص لالسـتفادة  

 ٢٠٠٤كانون األول  ١١تاريخ  ٦٤٦من الحوافز التي منحها القانون رقم 

 .االستثمار في إنشاء هذا النوع من المواقف في

وتأهيـل   تشغيل محطات التسفير عند مداخل مدينة بيروت وتنظـيم إدارتهـا   )٢

  منشآتها

إن االختالط الحاصل لحركات التنقل بين المدن مع تلك ضمن المـدن تـؤثر   

سلباً إلى حد كبير على االزدحام الحاصل في المدن الرئيسية وال سيما منهـا  



 

 

إن التطور العالمي في مجال تنظيم حركات التنقل قد لحـظ  . بيروت العاصمة

ضرورة الفصل بين حركات التنقل بين المدن عن تلك ضمن المدن، لما لذلك 

األمر الذي . من أهمية في تالفي حصول إزدحامات غير مبررة ضمن المدن

يحتاج إلى إنشاء محطات تسفير عند مداخل المدن تتقاطع عنـدها حركـات   

ويتم من خاللها الفصل بين حركات التنقل بين المدن عن تلـك ضـمن   نقل الت

لقد تم في وقت سابق إنشاء محطة تسفير عند مدخل مدينـة بيـروت   . المدن

شارع عدنان الحكيم في منطقة الجناح إال أنه لم يتم تشغيل هـذه   فيالجنوبي 

 ٢٤٠,٠٠٠الممتدة على مسـاحة  . ط.ب.كما أن تواجد محطة الـ ن. المحطة

متراً مربعاً التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عند المدخل الشمالي 

لمدينة بيروت وسهولة الوصول إليها من محافظتي البقـاع والشـمال عبـر    

مرفأ بيروت واألوتستراد الساحلي على التوالي يجعـل   –أوتستراد الحازمية 

ها حركات التنقل من هاتين منها موقعاً هاماً ومميزاً كمحطة تسفير تتقاطع عند

لذا، تبرز أهمية العمل علـى تشـغيل   . المحافظتين إلى مدينة بيروت والعكس

. ط.ب.محطة عدنان الحكيم وإنشاء محطة مؤقتة على جزء من موقع الــ ن 

ريثما يتم وضع مخطط توجيهي عام الستخدام هذه المسـاحة يلحـظ محطـة    

  .تسفير إضافة إلى استعماالت أخرى

القرار المناسب في مجلـس   اتخاذآللية التنفيذية لتحقيق ذلك يتطلب إن وضع ا

الوزراء العتماد محطة عدنان الحكيم للتسفير من بيـروت إلـى محـافظتي    

للتسـفير مـن   . ط.ب.محطـة ن  اعتمادالجنوب والنبطية وبالعكس، وكذلك 

  .بيروت إلى محافظتي البقاع والشمال وبالعكس

 قة مجلس الوزراء وإقرار من قبل مجلس النوابخطوات يحتاج تطبيقها إلى مواف .ج 

  إعادة هيكلة إدارة قطاع النقل البري )١

يسير قطاع النقل عالمياً بخطى متسارعة نحو تطويره وتحسين أدائه ليـتالءم  

مع متطلبات القطاعات االجتماعية واإلنتاجية مـن جهـة ومـع متطلبـات     

ين األطراف المعنية بشـؤون  االتفاقيات الدولية التي تسعى إلى تنظيم العالقة ب

النقل البري من إدارات عامة منظمة وشركات خاصة مشـغلة ومسـتخدمي   

لـذا،  . خدمة النقل من جهة لضمان انتقال األشخاص بأمان وبالكفاءة الالزمة

فإنه ال بد من إعادة النظر في هيكلية اإلدارة العامة المعنيـة بشـؤون النقـل    

اري ويكون لديها المرونة الالزمة إلعـادة  بحيث تتحرر من قيود الروتين اإلد

  .تنظيم القطاع لتحقيق األهداف المرجوة منه



 

 

ل له أصبح مـن المبـادئ   م للقطاع عن دور المشغّوبما أن فصل دور المنظّ

األساسية لدى العديد من دول العالم التي بادرت إلى إعادة تنظيم هيكلية إدارة 

اإلداري والمالي الالزم لتنظيم شؤون  القطاع، وأنشأت هيئات تتمتع باالستقالل

 بينما يفتح المجال واسـعاً . النقل ومراقبة تطبيق سياسة الدولة في هذا المجال

  .ل لوسائط النقلأمام القطاع الخاص ليكون له دور المشغّ

بناء لما تقدم، وألجل النهوض بقطاع النقل إلى المستوى العالمي بمـا يحقـق   

ا إلعادة اإلعمار واإلنماء ورفـع مسـتوى أداء   تطلعات الحكومة في مسيرته

القطاعات األخرى كافة بما يؤمن ويضمن تحسين الوضـع المعيشـي لكافـة    

اللبنانيين ويحقق طموحاتهم، البد من تحسين الوضع المؤسسي لقطاع النقـل  

البري عبر إدارة غير تقليدية تتمتع بمدى أوسع من حرية التحـرك وسـرعة   

بمرونة تساعدها على مجاراة المستجدات، فـال تعيـق    اتخاذ المبادرة وتتسم

عملها التعقيدات القانونية والرتابة اإلدارية وال تحد من قدرتها على التطـوير  

  .والتحديث

لذا، فقد تم إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء الهيئة العامة للنقل البـري،  

  . منظم لعمل القطاعاإلدارية والمالية ويكون لها دور ال باالستقالليةتتمتع 

  معالجة وضع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك )٢

تعاني مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك من تعثرات إدارية ومالية كبيـرة  

تتمثل بعدم قدرتها على تأمين خدمة انتقال منتظمة وفعالة بحيـث ال تتجـاوز   

ضافة إلى من مجمل الطلب على حركات االنتقال إ% ٣نسبة هذه الخدمة الـ 

مليار ليرة لبنانية يتم تغطيته من خالل مساهمة  ١٣عجز مالي سنوي بحدود 

  .مالية سنوية من الدولة

  :تتمثل المشاكل األساسية التي تعاني منها المصلحة بالتالي

i.  وجود عدد كبير من الفائض الذي يستنزف معظم المساهمة المالية السنوية

ر سلباً على تحقيق أي خطة تطويرية التي تمنحها الدولة للمصلحة مما يؤث

الماليـة   االعتمـادات لعمل المصلحة بسبب عدم القدرة على تخصـيص  

 .الالزمة لتنفيذها

ii.     تقادم أسطول المركبات الذي تملكه المصلحة وضـآلة عـددها الـذي ال

إضافة إلى عجز المصلحة عـن تـأمين   . أوتوبيس ٢٣يتجاوز حالياً الـ 

ما سينتج عنه تفـاقم فـي حجـم المشـكلة     متطلبات صيانتها الدورية، م

 .تدريجياً



 

 

iii. تدهور في مستوى األداء على الصعيد اإلداري والتنظيمي والتشغيلي.  

من هنا كان ال بد من وضع اآللية المناسبة لمعالجة وضع مصـلحة السـكك   

  :الحديدية والنقل المشترك، والتي تتضمن التالي

i. متعلقـة بتوزيـع الفـائض    تفعيل تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية ال

 .وتعاون اإلدارات والمؤسسات العامة في تحقيق ذلك

ii.  إعداد نطاق العمل ودفتر الشروط الالزم إلطالق دراسة ترمي إلى إجراء

مسح شامل ألصول وموجودات المصلحة وتقييم العـاملين فيهـا تمهيـداً    

 .إلعادة تنظيم وضعها

iii.  العامة للنقل البـري والـذي   إقرار مشروع القانون المتعلق بإنشاء الهيئة

  .يتضمن معالجة وضع مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك

  الدعم المالي لقطاع النقل العام للركاب )٣

إن التعثر المالي الذي يواجهه أصحاب مركبات النقل العام للركـاب والـذي   

يؤثر سلباً على قدرتهم في تحديث مركباتهم وتطوير أدائهم، يستوجب النظـر  

انية تأمين الدعم المالي الالزم لهم في المرحلة األولى من مهمة تنظيم في إمك

إن هذا الدعم سوف يكـون لـه الصـدى واألثـر     . وتطوير أداء هذا القطاع

اإليجابي ليس فقط على العاملين في مجال قطاع النقل العام للركـاب، إنمـا   

قل أفضل أيضاً على كافة المواطنين الذين سوف يستفيدون من مستوى خدمة ن

وتغطية أشمل لكافة المناطق دون أي أكالف إضافية، بل أكثـر مـن ذلـك    

إضافة لذلك، فإن تقـديم الـدعم   . من خدمة نقل لم تكن متوفرة لهم االستفادة

المالي للعاملين في هذا القطاع ضمن ضـوابط وشـروط يتوجـب تطبيقهـا     

لين في مجال للحصول على هذا الدعم سوف يشكل مدخالً أساسياً لتحفيز العام

الكلي في مراعاة األنظمة والقوانين النافـذة،   االلتزامالنقل العام للركاب على 

مما يعكس صورة براقة عن واقع هذا القطـاع سـواء أمـام المـواطنين أو     

  .الزائرين

يتمثل الدعم المالي المقترح بمنح الحوافز التالية لكافة فئات النقل العام للركاب 

وباصات وذلـك بعـد تحقيـق    ) فانات(ني باصات من سيارات صغيرة ومي

  :الشروط المحددة أدناه

i.  الحوافز 

ورسـم   االسـتهالك اإلعفاء من الرسوم الجمركية والحد األدنى ورسـم   

 التسجيل ورسم الميكانيك ألول مرة



 

 

 دعم فوائد القروض المصرفية 

  GPSتجهيز المركبات بنظام  

ii. الشروط الواجب تحقيقها 

 ال يتعدى عمرها الخمس سنواتوة أن تكون المركبة جديد 

تتوافق مواصفات محركها مع المواصفات ما قبل األخيرة المعتمـدة فـي    

 أو ما يعادلها EUROالدول األوروبية لمواصفات الـ 

أن تتوفر في المركبة الشروط المتعلقة باللون الموحد وعوامـل السـالمة    

 والراحة واألمان

 )رات الصغيرةللسيا(أن تكون المركبة مجهزة بعداد  

أن تكون المركبة مجهزة بجهاز قطع التـذاكر مـزود بحـافظ لقاعـدة      

 )للميني باصات والباصات(المعلومات المتعلقة بإصدار التذاكر 

 .GPSأن تكون المركبة مجهزة بنظام  

  

  

  سياسة قطاع النقل البحري في لبنان: عاشراً

الصيد البحري الذي كان يشكل مورداً  اشتهر اللبنانيون منذ القدم بشغفهم بالبحر، إضافة إلى

لبنان أنه  عنوقد قيل . مهماً للعيش، فقد اعتمدوا في رحالهم وتجارتهم على المالحة البحرية

بوابة الشرق لما يتمتع به من موقع هام ومميز على البحر األبيض المتوسط، وكذلك كان 

كل هذا . ول المجاورة والمحيطةألسطول سفنه التجارية مكانته ودوره في نقل البضائع إلى الد

  .ال يقل أهمية عن خبرة المالحين العاملين في البحر ومهارتهم في مخر عباب البحر

  

) ١٩٩٠-١٩٧٥(لقد أثرت األحداث األليمة التي عصفت بلبنان على مدى خمسة عشر عاماً 

حد كبير إضافة إلى تقلص أسطول السفن التجارية إلى . على قطاع النقل والمالحة البحرية

، كذلك تقلص، إلى حد كبير أيضاً، عدد المالحين العاملين بالبحر )سفينة ٤٠إلى  ٢٧٣من (

  .وتضاءلت قدراتهم الفنية لعدم مواكبتهم التطور الذي حصل في مجال المالحة البحرية

  

في أثناء ذلك، كان قطاع النقل والمالحة البحرية يشهد تطوراً عالمياً مضطرداً على صعيد 

ق سالمة المالحة البحرية والمحافظة على األرواح والممتلكات والبيئة البحرية وأمن تحقي

السفن والمرافئ وتنظيم عمل المالحين العاملين بالبحر ووضع متطلبات إعادة تأهيل الكوادر 

وقد قامت المنظمة البحرية الدولية المعنية بكافة الشؤون البحرية والتابعة لألمم . البحرية



 

 

 SOLASسالمة األرواح في البحار : بإصدار عدة اتفاقيات دولية ملزمة التنفيذ منهاالمتحدة 

ومعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين في البحر  MARPOLوتدارك التلوث البحري 

STCW 95 .  
 

مة انطالقاً مما تقدم، فإن الحكومة اللبنانية، إدراكاً منها لمدى أهمية قطاع النقل البحري في خد

رؤيا إعادة بناء االقتصاد اللبناني وتأمين مستوى معيشة أفضل لجميع اللبنانيين، فإنها تنـوي  

تبني سياسة لقطاع النقل البحري تحقق إعادة الدور التاريخي الذي تميز به لبنان فـي مجـال   

  .النقل والمالحة البحرية

  

فاضلية التي يتمتع بها لبنان اعتمدت مسودة السياسة الموضوعة لهذا القطاع على الميزات الت

وعلى ضرورة مواكبة التطور العالمي الحاصل على صعيد النقل والمالحة البحرية، وال سيما 

   :منها

موقع لبنان الجغرافي المميز وإطالله على حوض البحر األبيض المتوسط الذي يجعله  .١

  .مدخالً إلى العمق العربي ال سيما دول الخليج والعراق

افي للمرافئ اللبنانية وقربها من بعضها البعض وبالتحديد مرافئ بيروت الموقع الجغر .٢

وطرابلس وصيدا وقدرتها االستيعابية المحدودة، األمر الذي يحتّم ضرورة النظر إليها 

بشكل جماعي ومتكامل واالستفادة من مجموع قدراتها االستيعابية لتأمين كافة خدمات 

والمسـافنة  ) البـري  –الشحن البحـري  (زيت الشحن المحلي والتران: النقل البحري

  .ونقل الركاب) البحري –الشحن البحري (

ضرورة أن تراعي المخططات التوجيهية للمرافئ االعتبـارات المحليـة واإلقليميـة     .٣

وبالتالي فإنه من األهمية بمكان دراسة مدى النمو . والدوليـة في قطاع النقل البحري

) الشحن المحلي والترانزيت والمسافنة والركـاب ( المرتقب لكل من القطاعات األربع 

  .عند إعداد مخططات تطوير وتوسعة المرافئ اللبنانية

األخذ بعين االعتبار عنصر المنافسة مع المرافئ اإلقليميـة مـن حيـث التسـهيالت      .٤

  .والتعرفات ونوع الخدمات التي تقدم في المرافئ

وارتباط المرافئ بشبكة النقل الوطنية العمل على تسهيل اإلجراءات عند المنافذ البرية  .٥

  ).طرق وسكك حديد(واإلقليمية 

ضرورة وجود شبكة لوجستية تساهم في رفع القدرات التخزينية للمرافئ مـن جهـة،    .٦

وإزالة اآلثار السلبية الناتجة عن الطريقة العشوائية بالتحميل والتفريغ فـي المنـاطق   

  .اآلهلة من جهة أخرى



 

 

  .علمية في مجال النقل والمالحة البحريةضرورة بناء الكوادر ال .٧

  

  النقل أهـداف سياسة .١

إن وجود سياسة نقل مستدامة ومتناسقة تتبناها الحكومة وتطبقها بشـكل فعـال هـي    

إن هذه السياسة يجب أن تبنى على ما . السبيل الوحيد لتحقيق التطور والنمو المطلوب

  :يلي

صل والظرف العالمي في مجـال  االستفادة من الفرصة المتكونة من التطور الحا .أ 

  .النقل البحري لتطوير قدرات لبنان ليكون مركزاً بحرياً إقليمياً

  .إزالة العوائق التي تحد من القدرة التنافسية لقطاع شحن البضائع .ب 

  .التركيز على أن يكون لبنان منافساً إقليمياً في مجال الخدمات اللوجستية .ج 

لناتج عن قطاع النقل، وذلك بتفعيـل دور  إزالة العبء المالي عن خزينة الدولة ا .د 

  .القطاع الخاص وإشراكه في تطوير وتشغيل كافة نشاطات قطاع النقل

بناء خبرات عالمية فكرية وتجارية فـي مجـاالت النقـل والمالحـة البحريـة       .ه 

  .واللوجستيات، وبناء الكوادر البحرية على مستوى عاٍل من الكفاءة

  

  في مجال قطاع النقل البحري في لبنان  مبادئ السياسة المقترح اعتمادها .٢

 تطوير قطاع النقل البحري من خالل سياسة نقل مترابطة .أ 

إعادة هيكلة اإلدارة المعنية بشؤون النقل البحري بما يحقق المرونة الالزمة فـي   .ب 

إدارة نشاطات النقل والمالحة البحرية، وذلك من خالل إنشاء الهيئة العامة للنقـل  

باالستقاللية اإلدارية والمالية وتقوم بالدور المنظم والمراقـب  البحري التي تتمتع 

 .لنشاطات القطاع وتكون مسؤولة عن وضع آليات تطبيق سياسة النقل البحري

إعادة تنظيم الهيكلية اإلدارية للمرافئ بما يحقق تحسين وتطـوير األداء اإلداري   .ج 

ة، بحيث يتم حصـر  وفصل الشؤون التنظيمية إلدارة المرفأ عن الشؤون التشغيلي

إدارات المرافئ بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والتطويرية للمرفأ وبمراقبة  دور

ية التي ينبغي أن يفـتح المجـال للقطـاع    ئحسن أداء الخدمات والنشاطات المرف

 .الخاص للقيام بها

 .تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتشغيل وإدارة قطاع النقل البحري .د 

 .يل أسطول النقل البحري اللبنانيتطوير وتفع .ه 



 

 

تطوير شبكة وقاعدة لوجستية رفيعة المستوى، والعمل على تسهيل اإلجـراءات   .و 

سياسة استعمال التكنولوجيات المتطورة فـي مجـال    إتباعالجمركية، إضافة إلى 

 .لمكننة هذه اإلجراءات وتسريعها واالتصاالتالمعلوماتية 

نية بما يضمن تأمين كافة نشـاطات وخـدمات   تحقيق التجانس بين المرافئ اللبنا .ز 

 .النقل البحري عبر المرافئ اللبنانية

 .تفعيل دور لبنان كمصدر للخبرات في مجال النقل والمالحة البحرية .ح 

الدولية في مجال النقل والمالحة البحريـة   االتفاقياتتوفير العناصر الكفيلة بتنفيذ  .ط 

التنافسية لقطـاع النقـل البحـري    لما لذلك من أهمية في تفعيل وتحسين القدرة 

  .ومشاركته في األسواق اإلقليمية والعالمية

  

  تقريـر حول المرافئ اللبنانية .٣

انطالقاً من مبادئ السياسة الموضوعة لقطاع النقل البحري وال سيما ما يعود منها إلى 

فصل إعادة تنظيم الهيكلية اإلدارية للمرافئ بما يحقق تحسين وتطوير األداء اإلداري و

الشؤون التنظيمية إلدارة المرفأ عن الشؤون التشغيلية، وكذلك تجانس نشاطات هـذه  

المرافئ بحيث يحدد دور كل منها بالشكل الذي يضمن تكامل خدماتها والتنافس فيمـا  

فقد تم إعـداد تقريـر    ،بينها فقط على نوعية ومستوى الخدمات التي يؤديها كل منها

ة يستعرض البنية التحتيـة القائمـة للمرافـئ وأعمـال     تفصيلي حول المرافئ اللبناني

 كمـا يتطـرق   .التحسينات والتوسعة الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية الموضـوعة 

الحالية واقتراحات إعـادة تنظيمهـا بمـا     واالستثماريةإلى الهيكلية اإلدارية  التقرير

وما يحقق توجهـات   يتماشى مع التطورات العالمية في مجال إدارة واستثمار المرافئ

الحكومة نحو حصر دور اإلدارات والمؤسسات العامة في وضع السياسات الالزمـة  

للقطاع وتنظيم شؤونه ومراقبة أدائه وجذب القطاع الخاص للقيام بالـدور التشـغيلي   

  .لخدمات القطاع

. ويتكون النظام المرفأي في لبنان من أربعة مرافئ متفاوتة األهمية إلـى حـد كبيـر   

مرفأ بيروت أهم المرافئ إن من جهة البنية التحتية والتجهيزات التي يتمتع بها  يشكل

ويأتي بالدرجة الثانية مرفأ طـرابلس  . أو من جهة حجم البضائع التي يستقبلها سنوياً

من حجم البضائع الذي تـرد إلـى لبنـان سـواء     % ١٠الذي ال يستقبل حالياً سوى 

إنما يتميز مرفأ طرابلس بموقـع  . براً بالترانزيتالداخلي أو إلعادة الشحن  لالستهالك

جاذب الستقبال بضائع الترانزيت إذا ما تم تنفيذ خط سكك الحديد مـن موقعـه إلـى    

السورية وبالتالي ارتباط هذا الخط بشبكة سكك الحديد السورية التي  -الحدود اللبنانية 



 

 

إلى إنجاز مرحلة التوسعة ترتبط بدورها بشبكة سكك الحديد العراقية والتركية، إضافة 

أما مرفأي صيدا وصور فدورهما محدود جـداً علـى صـعيد    . التي يتم تنفيذها حالياً

استقبال البضائع، حيث تقتصر البضائع الواردة إلى مرفأ صيدا على الرخـام إضـافة   

كما يقتصر عمل مرفأ صور على استقبال بعض . الخفيفة االستهالكيةإلى بعض السلع 

  .مستعملةالسيارات ال

ويتبين مما تقدم أن مرفأي بيروت وطرابلس يعتبـران حاليـاً المرفـأين التجـاريين     

األساسيين في لبنان، وهما بال شك بحاجة إلى خطة عمل مشتركة تساهم في تحقيـق  

من الميزات التي يتمتع بها كل منهما السـتعادة   واالستفادةتكامل الخدمات فيما بينهما 

  .ضطلع به لبنان كبوابة للشرقالدور التاريخي الذي ا

  الوضع القائم .أ 

إن الوضع القائم للمرافئ إن على صعيد هيكليتها اإلدارية وكفاءتها أو على صعيد 

، بحاجة ماسة إلى بذل جهود كبيرة إلعادة االستثماراتالتنسيق فيما بينها وترشيد 

ها بما يحقـق  وتحسين كفاءتها وتكامل خدمات واالستثماريةتنظيم هيكليتها اإلدارية 

مستوى خدمة أفضل بأكالف تنافسية مع مرافئ الجوار األمر الذي يسـاهم فـي   

  .جذب أحجام أكبر من البضائع

 مرفأ بيروت )١

ii. الهيكلية اإلدارية  

وعهدت شؤون إدارته وتشغيله بموجـب   ١٨٨٧أنشئ مرفأ بيروت عام 

عـام  إلى شركة فرنسية  االمتيازوقد انتقل هذا . إلى شركة عثمانية امتياز

وعهدت الدولة اللبنانية  باالمتيازتم إنهاء العمل  ١٩٦٠وفي عام . ١٩٢٥

بموجب عقد مدته " شركة إدارة واستثمار مرفأ بيروت" إلى شركة تدعى 

، وبعد انقضاء أجل ١٩٩٠وفي عام . ثالثون سنة إلدارة واستثمار المرفأ

لجنـة  العقد مع الشركة، أصدر مجلس الوزراء قراراً عهد بموجبه إلـى  

وزارية مهام إدارة واستثمار مرفأ بيروت مؤقتاً واقتراح الحلـول بشـأن   

، تم إنشاء لجنة مؤقتة تدعى ١٩٩٣وفي العام . إدارته واستثماره مستقبالً

تعمل بنفس أسلوب العمـل  " اللجنة المؤقتة إلدارة واستثمار مرفأ بيروت"

يبلغ عـدد  . أعالهواألنظمة التي كانت تعمل بموجبها الشركة المشار إليها 

  .سنة ٥٢موظفاً، ومعدل أعمارهم بحدود  ٧٢٠موظفي المرفأ حالياً 

يرتبط مرفأ بيروت بوزير األشغال العامة والنقل الذي يتولى اإلشـراف  

  .على عمله



 

 

iii. تتضمن البنية التحتية لمرفـأ بيـروت   : البنية التحتية والتجهيزات المتاحة

  :التالي

 ٨٠٠,٠٠٠: حة ضمن الحرم المرفـأي المساحة البرية اإلجمالية المتا •

  متر مربع

  حوالي مليون متر مربع: المساحة اإلجمالية لألحواض المائية •

  اًًمتر ٥,١٥٥: الطول اإلجمالي لألرصفة •

  رصيفاً ١٦: عدد األرصفة •

  متراً ١٥و ٩تتراوح ما بين : عمق المياه عند مواقع األرصفة •

متـر   ٢٤٤,٦٠٠ويتضمن مرفأ بيروت محطة للحاويات تبلغ مسـاحتها  

وتحتـوي  . حاوية نمطية سـنوياً  ٧٠٠,٠٠٠مربع وتبلغ قدرة استيعابها 

وقد تم تجهيز المحطة مـن  . موقعاً للحاويات المبردة ٤٤٠المحطة على 

وتوابعهـا مـن أونـاش     STSقبل إدارة المرفأ بخمسة أوناش عمالقـة  

) ١٢عـدد  ( RSوأوناش مناولـة الحاويـات   ) ١٠عدد ( RTGمتحركة 

  .من المعدات التكميلية لعمل المحطةوغيرها 

iv. الحركة التجارية  

يمكن تقسيم الحركة التجارية للبضائع التي يستقبلها مرفأ بيروت إلى ثالثة 

المحلي، وبضائع يعاد تصديرها للخارج  لالستهالكبضائع : أقسام كالتالي

ــافنة   ــاد تصــديرها للخــارج بالمس ــت، وبضــائع يع ــراً بالترانزي ب

Transshipment .يتم استقبال البضائع إما بالحاويات أو كبضائع عامة و

General Cargo  أو كبضائع سائبةBulk .   كما يستقبل مرفـأ بيـروت

  .بواخر الركاب السياحية

v. النشاط التشغيلي  

من مجموع أعمـال  % ٨٠ حواليباستثناء محطة الحاويات، التي تشكل 

ـ   اع الخـاص  مرفأ بيروت، والتي يتم تشغيلها بشكل كامل من قبـل القط

بموجب عقد تشغيل مع إدارة مرفأ بيروت، يتولى مرفأ بيروت من خالل 

البضائع الـواردة إلـى المرفـأ وتخزينهـا      استقبالالعمالة المتوفرة لديه 

وحراستها وتسليمها، ويقتصر دور القطاع الخاص على تفريغ وتحميـل  

  .البضائع على البواخر

 مرفأ طرابلس )٢

ii. الهيكلية اإلدارية  



 

 

مؤسسة  ١/٤/١٩٥٩تاريخ  ٤٣وجب المرسوم اإلشتراعي رقم أنشئت بم

تتمتع بالشخصية المعنويـة  " مرفأ طرابلس استثمارمصلحة "عامة تدعى 

المالي واإلداري، وقد عهـد إليهـا إدارة واسـتثمار مرفـأ      وباالستقالل

 ١٣/١٢/١٩٧٢تـاريخ   ٤٥١٧وهي تخضع للمرسـوم رقـم   . طرابلس

ترتبط المؤسسة بوزير األشغال العامـة  . )النظام العام للمؤسسات العامة(

  .والنقل وتخضع لوصايته اإلدارية

ويتولى شؤون المصلحة مجلس إدارة مؤلف من رئيس وسـتة أعضـاء   

يبلـغ  . ومدير تنفيذي يتم تعيينهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

موظفاً، بينما يبلـغ عـدد المـوظفين     ٩٩مالك المرفأ الموظفين في عدد 

  .موظفاً فقط ١٢ين الحالي

i. تتضمن البنية التحتية لمرفأ طـرابلس  : البنية التحتية والتجهيزات المتاحة

  :التالي

 ٣٥٠,٠٠٠: المساحة البرية اإلجمالية المتاحة ضمن الحرم المرفـأي  •

  متر مربع

  متر ٧٠٠: الطول اإلجمالي لألرصفة •

  أرصفة ٨: عدد األرصفة •

  .أمتار ١٠و ٨بين  تتراوح ما: عمق المياه عند مواقع األرصفة •

ويتم حالياً تنفيذ مشروعين لتوسعة مرفأ طرابلس يتم تمويلهمـا بموجـب   

مليون يـورو   ٤٥بقيمة  EIB لالستثمارقرض ميسر من البنك األوروبي 

وينطوي هذان المشروعان . سنوات ٥سنة مع فترة سماح  ٢٠على مدى 

ر مـوج  متر، وإنشاء كاس ١٠٠٠على تمديد كاسر الموج الرئيسي بطول 

 ٦٠٠متر، إضافة إلى إنشاء رصيف جديـد بطـول    ١٣٠٠ثانوي بطول 

 ١٥متر كمرحلة أولى ويمكن تعميق المياه عنده إلـى   ١٢متر على عمق 

  .متر مربع ١٠٠,٠٠٠متر، وكذلك ردم مساحات بحرية بحدود 

ومن المتوقع االنتهاء من تنفيذ مشروع تطويل كاسر الموج مع نهاية شهر 

تنفيذه  انطالقمشروع إنشاء الرصيف الجديد فقد تعثر  ، أما٢٠٠٨شباط 

ويـتم حاليـاً    China Harbor Companyمن قبل الشركة الملتزمـة  

معالجة الوضع إلعادة إطالق تنفيذ المشروع من قبـل مجلـس اإلنمـاء    

  .المشروع إليه أحيلواإلعمار بعدما 



 

 

ديـد  هذا، ويلحظ المخطط التوجيهي للمرفأ في مرحلة أخرى تتضـمن تم 

متر وردم المساحات خلفـه والتـي تقـدر     ٦٠٠الرصيف الجديد بطول 

متر مربع بحيث يصبح مجموع المسـاحات البريـة    ٧٥٠,٠٠٠بحوالي 

  .متر مربع ١,٣٠٠,٠٠٠المتاحة للمرفأ بحدود 

ii. الحركة التجارية  

التـي   General Cargoيستقبل مرفأ طرابلس بواخر البضائع العامـة  

 لالسـتهالك بضـائع  : ا إلى قسـمين كالتـالي  يمكن تقسيمها وفق اتجاهه

  .المحلي، وبضائع يعاد تصديرها للخارج براً بالترانزيت

iii. النشاط التشغيلي  

البضـائع   اسـتقبال يتولى مرفأ طرابلس من خالل العمالة المتوفرة لديه 

الواردة إلى المرفأ وتخزينها وحراستها وتسليمها، ويقتصر دور القطـاع  

  .البضائع على البواخر ونقلها الخاص على تفريغ وتحميل

 مرفأ صـيدا )٣

i. الهيكلية اإلدارية  

مؤسسة عامـة   ١٥/٩/١٩٩٤تاريخ  ٥٦٥٧أنشئت بموجب المرسوم رقم 

تتمتـع بالشخصـية المعنويـة    " مرفـأ صـيدا   اسـتثمار مصلحة "تدعى 

تـاريخ   ٤٥١٧المالي واإلداري وتخضـع للمرسـوم رقـم     وباالستقالل

وعهـد إليهـا إدارة   ) سـات العامـة  النظام العام للمؤس( ١٣/١٢/١٩٧٢

ترتبط المؤسسة بوزير األشـغال العامـة والنقـل    . واستثمار مرفأ صيدا

  .وتخضع لوصايته اإلدارية

يتولى شؤون المصلحة مجلس إدارة مؤلف من رئـيس وسـتة أعضـاء    

  .ومدير تنفيذي يتم تعيينهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

ii. تتضمن البنية التحتية لمرفـأ صـيدا   : متاحةالبنية التحتية والتجهيزات ال

  :التالي

  متراً ١٤٧: الطول اإلجمالي لألرصفة •

  رصيفان: عدد األرصفة •

  .أمتار ٦و ٥تتراوح ما بين : عمق المياه عند مواقع األرصفة •

يقع مرفأ صيدا ضمن المنطقة األثرية بجوار قلعة صيدا، األمـر الـذي   

حالي إضافة إلى عدم وجود كاسـر  يتعذّر معه القيام بأي توسعة للمرفأ ال

  .لألمواج عند موقعه لحماية المرفأ والبواخر التي تؤمه



 

 

كلم عند  ٢لقد تمت دراسة موقع جديد للمرفأ جنوبي الموقع الحالي بحدود 

سينيق، حيث تم إعداد الدراسات التفصيلية للمرفأ الجديد والتي تضـمنت  

ية نمطية على مساحة حاو ١,٢٠٠,٠٠٠محطة للحاويات بقدرة استيعابية 

متر  ١٧٢,٠٠٠متر مربع، ومنطقة للبضائع المختلفة بمساحة  ٤٥٠,٠٠٠

مربع وبقدرة استيعابية تصل إلى مليون طن سنوياً، إضافة إلـى منطقـة   

ويشتمل المخطط على إنشاء أرصـفة  . متر مربع ٨١,٠٠٠حرة بمساحة 

  .متراً ١٥,٥متر على عمق  ١,٩٠٠بطول 

وع من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار على طريقـة  لقد تم طرح هذا المشر

  .، إال أن ذلك لم يسفر عن نتيجةBOTالتحويل  –التشغيل  –البناء 

ولقد تم االقتراح في مسودة سياسة قطاع النقل البحري العتماد مرفأ صيدا 

  .كمرفأ سياحي

iii. الحركة التجارية  

ى بضـائع  تقتصر الحركة التجارية للبضائع التي يستقبلها مرفأ صيدا عل

المحلي، وعلى الرخام الذي يعاد تصدير معظمه  لالستهالكخفيفة مختلفة 

  .إلى الخارج براً بالترانزيت

iv. النشاط التشغيلي  

يتم نقلها البضائع فال يتوفر لمرفأ صيدا أي مستودعات للتخزين، وبالتالي 

إليه مباشرة من الباخرة إلى مقاصدها سواء داخـل لبنـان أو خارجـه،    

قطاع الخاص أعمال تفريغ البضائع من البـواخر ونقلهـا إلـى    ويتولى ال

  .مقاصدها

 مرفأ صـور )٤

i. الهيكلية اإلدارية  

مؤسسة عامـة   ٤/١٠/١٩٩٤تاريخ  ٥٧٥٩أنشئت بموجب المرسوم رقم 

تتمتـع بالشخصـية المعنويـة    " مرفـأ صـور   استثمارمصلحة "تدعى 

 تـاريخ  ٤٥١٧المالي واإلداري وتخضـع للمرسـوم رقـم     وباالستقالل

وعهـد إليهـا إدارة   ) النظام العام للمؤسسـات العامـة  ( ١٣/١٢/١٩٧٢

ترتبط المؤسسة بوزارة األشغال العامـة والنقـل   . واستثمار مرفأ صور

  .وتخضع لوصايتها اإلدارية

يتولى شؤون المصلحة مجلس إدارة مؤلف من رئـيس وسـتة أعضـاء    

  .اءومدير تنفيذي يتم تعيينهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزر



 

 

ii. تتضمن البنية التحتية لمرفـأ صـور   : البنية التحتية والتجهيزات المتاحة

  :التالي

 ١٥,٠٠٠: المساحة البرية اإلجمالية المتاحة ضمن الحـرم المرفـأي   •

  متر مربع

  متر مربع ٢,٤٠٠حوالي : المساحة اإلجمالية لألحواض المائية •

  متر ٢٤٥: الطول اإلجمالي لألرصفة •

  أرصفة ٣: عدد األرصفة •

  .متراً ٥,٥٠و ٣تتراوح ما بين : مق المياه عند مواقع األرصفةع •

تجدر اإلشارة إلى أن مرفأ صور ال يتضمن كاسـراً لألمـواج لحمايـة    

وقد تم لـذلك إعـداد الدراسـات    . المنشآت المرفأية والبواخر التي تؤمه

الالزمة وملف التلزيم وتم إجراء مناقصة عمومية بهـذا الشـأن، إال أن   

المديرية العامة لآلثار طلبت التريث فـي إطـالق هـذا     –افة وزارة الثق

المشروع لوجوده ضمن المنطقة األثرية لمدينة صور ريثما ينجز مجلس 

هذا مع العلم أنه . اإلنماء واإلعمار دراسة جدوى تحويله إلى مرفأ سياحي

سواء تم استخدام هذا المرفأ ألغراض تجارية أو ألغراض سياحية فإنـه  

رأينا في هـذا   يتمثلو. ة إلى إنشاء كاسر األمواج المشار إليهبحاجة ماس

 االقتراحلذلك، تم . تحويل مرفأ صور ألغراض النزهة والسياحةبالمجال 

  .في مسودة سياسة قطاع النقل البحري العتماد مرفأ صور كمرفأ سياحي

iii. الحركة التجارية  

لـى بعـض   تقتصر الحركة التجارية للبضائع التي يستقبلها مرفأ صور ع

السيارات المستعملة عبر البواخر التي تؤم مرفأي بيـروت وطـرابلس،   

  .حيث يتم تفريغ جزء من حمولتها في مرفأ صور

iv. النشاط التشغيلي  

البضائع، بينما يتولى القطاع الخاص نقلها إلـى   استالمتتولى إدارة المرفأ 

  .مقاصدها داخل لبنان

  

  الخبرة الدولية في مجال إدارة المرافئ .ب 

عتبار الوضع القائم في إدارة المرافئ اللبنانية، فإنها بحاجة ماسة إلـى إعـادة   با

تنظيم هيكليتها اإلدارية بما يحقق فصل الدور التنظيمي ووضع الخطط التطويرية 



 

 

ومراقبة أداء العمل في المرفأ عن الدور التشغيلي الذي يحتاج إلى مرونة القطاع 

  .الخاص وكفاءته في هذا المجال

م دراسة عدة حلول إلعادة هيكلة مرفأي بيروت وطرابلس سعياً إليجاد الحل لقد ت

األمثل الذي يفي بمتطلبات تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءتها وإنتاجيتها بكلفـة  

مقبولة، ولكي تتماشى مع التطور الحاصل في مجال التجارة العالميـة وظـاهرة   

ن اإلبقاء علـى إدارة وتشـغيل   وقد تم استعراض ودراسة الحلول بدءاً م. العولمة

المرفأ بيد القطاع العام عبر مؤسسة عامة   ووصوالً إلى التخصيص بشكل كامل 

 ،Tool Portو ،Service Port: للمنشآت واإلدارة والتشغيل، وهذه الحلول هـي 

 Private Port (Fullو ،Landlord Port (Partial Privatization)و

Privatization). 

   

  ادة الهيكلة إلدارات المرافئإع اقتراحات .ج 

إن الدراسة التي تمت للخيارات المطروحة، قد بينت أن أفضـل الحلـول إلدارة   

والذي يقضي بفصـل النشـاطات    Land Lordالمرافئ اللبنانية هو اعتماد نظام 

التي يعطى أمر القيام بها إلـى القطـاع    (Commercial Activities)التجارية 

التي يعهد أمرها إلى  (Regulatory Activities)يمية الخاص عن األنشطة التنظ

  .مؤسسة عامة أو شركة تملك أسهمها الدولة

تجدر اإلشارة إلى أنه يمكن تطبيق هذا النظام على كافة المرافئ اللبنانية، سـواء  

  .تجارية أو سياحية

  

  اإلجراءات المقترح اتخاذها على المدى القصير لتطوير عمل المرافئ اللبنانية .د 

تبين مما تقدم ضرورة وضع خطة إصالحية وتطويرية لمرفأي بيروت وطرابلس ي

تشمل إعادة هيكلة إدارات المرافئ بما يتناغم مع التطور العالمي وكـذلك إنجـاز   

المشاريع التطويرية التي من شأنها تفعيل عمل المرافئ وإحداث نشاطات مرفأيـة  

ه فـي المشـاركة بتقـديم    جديدة تساهم في اجتذاب القطاع الخاص وتطوير دور

نورد أدنـاه  . شريحة واسعة من الخدمات المرفأية وخدمة السفن التي تؤم المرافئ

  :جملة من الخطوات الواجب تحقيقها على المدى القصير

إعداد مشروع قانون يرمي إلى إعادة تنظيم الهيكلية اإلدارية للمرافئ اللبنانية  )١

اإلداريـة والماليـة    باالسـتقاللية ع من خالل إنشاء المؤسسة العامة التي تتمت

 .والمحاسبية وفق ما تم عرضه أعاله



 

 

تنفيذ عقد إنشاء الرصيف الجديـد فـي مرفـأ     الستكمالإيجاد الحل المناسب  )٢

 .اًمتر ١٥متر وعلى عمق  ٦٠٠طرابلس بطول 

من  االنتهاءتلزيم تنفيذ مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت عند  )٣

دادها كمرحلة أولى، على أن تستتبعها المرحلة الثانية مـن  الدراسة الجاري إع

 .تمديد الرصيف وفق تطور الحركة في محطة الحاويات

العمل على إصدار المرسوم الالزم لتوسعة حرم مرفأ بيروت من نهر بيروت  )٤

 ٧/٦/٢٠٠١تاريخ  ٣٤وحتى نهر الموت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

 .توجيهي األولي لهذا الجزءبعد أن تم إعداد المخطط ال

وضع الدراسات التنفيذية وبرنامج األولويات المرحلي لتنفيذ أشغال التوسـعة   )٥

 .لمرفأ بيروت

اإلسراع في استكمال النظام المعلوماتي المتكامل لتسهيل إنجاز المعامالت مع  )٦

كافة الجهات المعنية باستقبال وتخليص ونقل البضائع في المرافئ التجاريـة  

 .ذا النظام مع المراكز الحدودية البرية ومطار بيروتوربط ه

إطالق المزايدة العمومية لتلزيم الحوض العائم لصـيانة السـفن فـي مرفـأ      )٧

 .طرابلس

تأمين االعتمادات اإلضافية الالزمة إلطالق تنفيذ الجزء الشمالي مـن خـط    )٨

 .السورية –سكك الحديد من مرفأ طرابلس حتى الحدود اللبنانية 

ى اتخاذ القرار المناسب بشأن إزالة التعديات على حرم سكك الحديد العمل عل )٩

كـذلك، إعـداد   . للجزء الساحلي الممتد من مرفأ طرابلس حتى مرفأ بيروت

الدراسات الالزمة إلعادة تأهيل هذا الجزء بنفس المواصفات التي تم اعتمادها 

 .للجزء الشمالي اآلنف الذكر

الخاصة فـي   االقتصاديةلعام للمنطقة العمل على وضع المخطط التوجيهي ا )١٠

طرابلس ريثما يتم إقرار مشروع القانون الرامي إلى إنشائها من قبل مجلـس  

النواب، خاصة وأنه قد تم مناقشته مع اللجان النيابية واللجنة المنبثقـة عـن   

 .اللجان المشتركة وتم وضعه بصيغته النهائية

داري الذي تم تـدميره خـالل   اإلسراع في إعادة تجهيز نظام المراقبة الرا )١١

، وذلك من خالل الهبة المقدمة ٢٠٠٦العدوان اإلسرائيلي على لبنان في تموز 

 .من اإلتحاد األوروبي والتي يتم إدارتها من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار

إعداد دراسة لتعزيز الوجهة السياحية في مرفأ بيروت مـن خـالل إعـادة     )١٢

 .ولالنظر في وجهة استعمال الحوض األ



 

 

لتفعيل خدمات ) النقل والجمارك(وضع اآلليات المناسبة بين الجهات المعنية  )١٣

 .تموين السفن بالمأكوالت والمحروقات

لحرم مرفأي بيـروت   امتداداًإعداد دراسة جدوى إلنشاء مرافئ جافة تشكل  )١٤

  .االستيعابيةوطرابلس لزيادة قدرتهما 

  

  

  سياسة قطاع الطرق في لبنان: حادي عشر

بكة الطرق اللبنانية المصنفة العصب األساسي التصال مختلـف المنـاطق اللبنانيـة    تشكل ش

  .واالجتماعية االقتصاديةبعضها ببعض، ومن ثم العنصر األهم في تنشيط مختلف القطاعات 

  

: كلم من الطرق المعبدة والموزعة بين فئات أربـع هـي   ٦,٣٦٠وتتكون الشبكة الحالية من 

كلم، والطرق الثانوية بطول  ١,٦٤٧كلم، والطرق الرئيسية بطول  ٥٢٣الطرق الدولية بطول 

  .كلم ٢,٨١١كلم، والطرق المحلية بطول  ١,٣٧٩

  

وتتوزع هذه الطرق على كامل األراضي اللبنانية مؤمنة الـربط بـين مختلـف المحافظـات     

قومياً هامـاً   والسياحية مكونة رأسماالً االقتصاديةواألقضية اللبنانية والمدن والقرى والمرافق 

  .ينبغي المحافظة عليه والسعي إلى تطويره

  

سلباً على شبكة الطرق هذه، إذ تـدنى مسـتوى   ) ١٩٩٠ – ١٩٧٥(لقد أثّرت الحرب اللبنانية 

لذلك، تم وضع دراسة شاملة لصيانة وتأهيـل  . خدمتها بشكل واضح نتيجة قلة أعمال الصيانة

مستوى خدمة الشبكة مـن خـالل وضـع     شبكة الطرق الوطنية تضمنت خطة متكاملة لرفع

 اقتصـر استرتيجية محددة من الناحيتين اإلدارية والفنية لتحقيق ذلك، إال أن تنفيذ هذه الخطة 

على تنفيذ مشروع رائد لم يتم استكمال مراحله بعد بسبب عدة معوقات منها إدارية وأخـرى  

  .مالية

  

إلى ارتفاع كبير في كلفة النقل مما يؤثر ومما ال شك فيه أن سوء الحالة الراهنة للشبكة تؤدي 

هـالك السـريع   اطن بأعباء مالية كبيرة نتيجة الومالوطني، ويثقل كاهل ال االقتصادسلباً على 

للمركبات، واالستهالك المرتفع لقطع الغيار والعجالت والوقود، عدا عن خسارة الوقت الناتجة 

  .دث المرورعن تدني السرعة، والخسارة الناتجة عن ارتفاع حوا

  



 

 

المديرية العامـة للطـرق    –وبالرغم من الجهود التي قامت بها وزارة األشغال العامة والنقل 

والمباني على مدى السنوات الماضية بهدف تأمين الحد األدنـى المطلـوب لشـبكة الطـرق     

المصنفة، فإن احتياجات صيانة وتأهيل وتوسعة شبكة الطرق تستدعي اعتماد برنامج شـامل  

إلى الحد من تدهور الشبكة والنهوض بها إلى المستوى المناسب مع اقتصاديات النقـل،  يهدف 

  .واالقتصادية االجتماعيةوكذلك زيادة استيعابها وتوسعتها لخدمة المتطلبات 

  

وبالنظر إلى الحالة الراهنة لمديرية الطرق والمباني في وزارة األشغال العامة والنقل، يتضـح  

ى تقوية هذه المديرية بالجهاز الفني المؤهـل وباألنظمـة والمعـدات    أن هناك حاجة ماسة إل

  .الالزمة لبرمجة وإدارة تطوير وتأهيل وصيانة الشبكة بشكل مستمر

  

  أهداف سياسة النقل البري في قطاع الطرق .١

بناء على ما تقدم، كان ال بد من أن تلحظ سياسة قطاع النقل البري في لبنان في شقها 

  :التحتية المتمثلة بشبكة الطرق الوطنية تحقيق األهداف التالية المتعلق بالبنية

تطوير شبكة الطرق الوطنية العامة وتحقيق اإلنماء المتوازن جغرافياً واجتماعياً،  .أ 

وذلك عبر المحافظة على هذه الشبكة القائمة بطريقـة فعالـة، وتعزيـز سـالمة     

لثروة القومية المتمثّلة في البنية استعمالها وكفاءتها كونها تشكّل جزءاً أساسياً من ا

 .من تأثير على االقتصاد الوطنيأيضاً التحتية، ولما لها 

تحسين وتحديث أجهزة اإلدارة القادرة على نشر تقنيات عصرية فـي التخطـيط    .ب 

 .والتصميم تحقيقاً لألهداف المرجوة في قطاع الطرق

يل مشاريع تأهيـل  تطوير قدرة قطاع الطرق على توفير الموارد الضرورية لتمو .ج 

 .شبكة الطرق وتطويرها

  

  متطلبات تحقيق األهداف .٢

إن تحقيق هذه األهداف يتطلب إجراء جملة من اإلصالحات إن على الصعيد اإلداري 

  : أو على الصعيد التقني، كما يلي

إن النقص الحاصل فـي المـوارد البشـرية والفنيـة     : إدارة فعالة لشبكة الطرق .أ 

ية بإدارة الطرق، يتطلب اتخاذ إجراءات سـريعة لتحقيـق   والبرامج التقنية المعن

  :األمرين األساسيين التاليين

تعزيز قدرة اإلدارة من خالل إعادة هيكلة مديرية الطرق، بما فيـه المختبـر    )١

المركزي لتحسين إدارة الطرق وتأهيلها بطريقة فعالة، وتحضـير البـرامج   



 

 

على التسهيالت الالزمـة   والخطط بالتعاون مع األطراف المعنية، والحصول

 .من مجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية اإلدارية ووزارة المالية

تحديث وتعديل القوانين واألنظمة القائمة المتعلقة بعمليات التلـزيم والتوريـد    )٢

 .بالشكل الذي يحقق فعاليتها وشفافيتها

ية الطـرق،  إضافة إلى تعزيز قدرات مدير: تمويل أعمال صيانة الطرق وتأهيلها .ب 

المخصصة لشبكة الطرق، إذ تفتقـر   االعتماداتتبرز الحاجة إلى ترشيد استعمال 

اإلدارة إلى خطة مالية طويلة األمد تسمح لها القيام بأعمال الصيانة الدورية لتلـك  

الشبكة بشكل كفؤ ومتكامل، ممـا يسـتوجب إحـداث صـندوق مسـتقل للنقـل       

(Transport Fund) لناتجة عن الرسوم التي تُفرض لتغطية تودع فيه الواردات ا

تكاليف صيانة شبكة الطرق، وتعزيز أجهزة الوزارة في إدارة الصندوق المستقل 

بالتنسيق مع وزارة المالية، واإلشراف على برمجة وتنفيذ النفقات المترتبـة مـن   

خالل تخصيص نسبة مئوية من إيرادات الرسوم المتعلّقة بمستخدمي الطـرق أو  

  .دات أخرىمن وار

"    العقود علـى أسـاس األداء  "المحافظة على شبكة الطرق وتأهيلها باستعمال آلية  .ج 

(Performance Based Contract) : تكمن أهمية هذه المنهجية باستخدام العقود

 إسـتراتيجية على أساس األداء في تحسين واقع شبكة الطرق الوطنية من خـالل  

انة والتأهيل ومستوى الخدمة الذي يجب عمل واضحة تحدد متطلبات أعمال الصي

وتهدف هذه المنهجية إلى إشراك القطاع الخـاص وتحديـد   . أن تحققه هذه الشبكة

مسؤولياته في المحافظة على شبكة الطرق عبر عقود الصيانة والتأهيل لرزمة من 

شبكة الطرق تخضع لمسؤولية المتعهد في متابعـة وضـعها وتحديـد متطلبـات     

ستوى خدمتها ضمن األطر العامة الموضوعة مسبقاً مـن قبـل   المحافظة على م

ويكون لإلدارة العامة المتمثلة بمديرية الطرق الدور الرقابي والمشـرف  . اإلدارة

وهذا سوف ينعكس إيجابـاً  . على عمل المتعهد للتأكد من قيامه بالتزاماته التعاقدية

ب لصيانتها وتأهيلها على حالة شبكة الطرق من جهة، وعلى العبء المالي المترت

  .من جهة أخرى

دراسة شاملة لتأهيل وصيانة شبكة الطرق  دوقد قام مجلس اإلنماء واإلعمار بإعدا

منطقة عمل يـتم   ١٧باعتماد هذه اآللية، حيث تم تقسيم شبكة الطرق الوطنية إلى 

إن نتيجة هذه المناقصات سوف تفضي إلى وجود . طرحها في مناقصات عمومية

ؤولين عن صيانة وتأهيل الطرق الواقعة ضمن منطقة عملهـم لمـدة   متعهدين مس

ثالث سنوات، ومتابعة وضعها وتحديث المعلومات عنها في النظـام الجغرافـي   



 

 

للمعلومات، واقتراح األعمال المطلوبة لتحقيق مستوى الخدمة المطلوب على هذه 

ليه أعـاله،  اإلشارة إ توكما تم. الطرق وفق المواصفات الموضوعة لهذه الغاية

فإن دور مديرية الطرق في وزارة األشغال العامة والنقل ينحصر في اإلشـراف  

ومراقبة ومتابعة عمل المتعهد للتأكد من قيامه بالتزاماته التعاقدية وفـق شـروط   

  .العقد

  

  

  إستراتيجية عمل الطيران المدني: عشر ثاني

بشرية وعملية هامة أخرى، بإمكـان   نسبةً إلى موقعه الجغرافي المتميز، وإلى تحلّيه بمقومات

. لبنان إن يلعب دوراً ريادياً ومحورياً في مجال الطيران المدني في منطقة الشـرق األوسـط  

وأهم هذه المقومات هي وجود قدرات بشرية متخصصة في مجال الطيـران مـن طيـارين    

ات طيران ذات ومهندسي طيران وكادرات إدارية من ذوي الخبرة العالية، وإمكانية قيام عملي

كلفة منخفضة، وإمكانية االستفادة القصوى من وجود أجواء مفتوحة كاملة بحريات الطيـران  

  .الثماني، وكذلك إمكانية إدارة القطاع الخاص لشركات الطيران والمطارات بشكل كامل

  

ويشهد العالم حالياً تطوراً كبيراً في صناعة الطيران والنقل الجوي سواء من حيـث تحـديث   

األنظمة والقوانين، وتعزيز سياسة األجواء المفتوحة، وتحرير النقل الجوي من سلطة حكومات 

الدول، إلى تفعيل دور القطاع الخاص في إدارة المطارات، وإنشاء شركات طيران خاصة مما 

أثبت زيادة في اإلنتاجية وعدد المسافرين وارتفاع مستوى الخدمات مع الحفـاظ علـى أمـن    

أما على صعيد العالم العربي، فقد استفاد النقل الجوي فـي المنطقـة مـن    . انوسالمة الطير

التطور االقتصادي المبني على ارتفاع أسعار النفط، باإلضافة إلى نمو حركة النقـل الجـوي   

ولمواكبة التطور العالمي، عمدت بعض الدول العربية إلى تحديث أنظمتها وقوانينهـا  . عالمياً

العالمية في هذا المجال وقامت بتوسيع مطاراتها الستيعاب عدد أكبر من تماشياً مع التطورات 

المسافرين، كما بدأت بعض الحكومات بإدراك أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا المجـال  

لزيادة اإلنتاجية، ورفع مستوى الخدمات، وخفض األسعار، وخلق فرص عمل جديدة، وإطالق 

غير أن هذه التحديثات ال تزال حتـى  . تحقيق رضى المسافرالمنافسة العادلة التي تؤدي إلى 

  .   اآلن محصورة بنسبة كبيرة في دول الخليج العربي

  

لهذه األسباب ولعوامل خارجية أخرى، يشهد قطاع النقل الجوي في لبنان حالياً فرصاً هامـة  

لتطوير عمليـات   للنمو والتطور بشكل كبير، ومنها إمكانية االستفادة من موقع لبنان الجغرافي



 

 

شحن للبضائع مع إمكانية تطوير قطاع نقل متعدد الوسائط تنافسي قوي يستطيع جذب عمليات 

النقل الدولية في ظل االرتفاع الحاصل ألسعار النفط وسعي الدول إلى اختصار مسافات النقل، 

ـ      رة، وكذلك تنامي أعمال البريد والطرود والبريد السـريع، وإمكانيـة توسـيع المنطقـة الح

واستقطاب شركات الطيران ذات الكلفة المتدنية لتغذية الخطوط النظامية من وإلـى بيـروت   

كل ذلك من شـأنه اسـتقطاب   . بالركاب، وإطالق عمليات طيران بواسطة طائرات الهليكوبتر

استثمارات جديدة لقطاع الطيران المدني ككل، وفي مجال الصيانة ومعالجة الركاب وتخليص 

خاص، وبالتالي يتوقع ارتفاع الطلب بشكل كبيـر علـى الكـوادر البشـرية     البضائع بشكل 

  .المتخصصة من طيارين ومهندسي طيران خالل السنوات العشرة القادمة

  

وتتمحور رؤية الحكومة لقطاع النقل الجوي حول االرتقاء بهذا القطاع ليكون رائداً في صناعة 

وخدمات المطارات وشركات الطيـران،   الطيران في الشرق األوسط من حيث فعالية عمليات

. وتحرير قطاع الطيران، وإزالة المركزية والعوائق التي تواجه نمو وتطـور هـذا القطـاع   

وسيتركز عمل المديرية العامة للطيران المدني حول تنظيم عمل المطارات وشركات الطيران 

ن تقديم خدمات مميزة من والمالحة الجوية، ومراقبة أعمال الطيران المدني في لبنان للتأكد م

قبل المطارات ومشغلي الرحالت لتتالءم مع متطلبات العمالء، مما سيساهم في تنشيط الحركة 

  .االقتصادية والنمو بشكل هام

  

  أهم مبادئ إستراتيجية العمل .١

أن يصبح لبنان محوراً لعمليات الطيران ما بين الشرق األوسط والشرق األقصى  .أ 

خرى، ومركزاً لعمليات شركات الطيـران اإلقليميـة   من جهة وأوروبا من جهة أ

  .الصغيرة

  .تخصيص مطار رياق لألعمال الزراعية وللتدريب والشحن المتوسط الحجم .ب 

تحويل مطار القليعات إلى مركز إقليمي للشحن ولشركات النقـل العـارض ذات    .ج 

  .العمليات المتخصصة

المطـارات  تطوير وتنشيط مركز تدريب إقليمي متخصص للطيـران لمـوظفي    .د 

  .وشركات الطيران العاملة في المنطقة

  

  األهداف العامة إلستراتيجية النقل على المديين المتوسط والطويل .٢

  تأسيس شركتي طيران نظاميتين .أ 



 

 

تأسيس عشر شركات طيران عارض لجعل لبنان مركزاً أساسياً لقطـاعي النقـل    .ب 

  العارض والخاص

مركزاً إقليمياً للتدريب على كافة طيران لجعل لبنان للومعاهد  تأسيس خمسة نواٍد .ج 

  شؤون الطيران

  خصخصة إدارة مطار رفيق الحريري الدولي .د 

إطالق مطار رينيه معوض كمطار للشحن الجوي والطيران العـارض، وربطـه    .ه 

 بمطار رفيق الحريري الدولي بشبكة نقل برية وبحرية وسكة حديد

دريب والشـحن  إطالق مطار رياق كمطار متخصص في األعمال الزراعية والت .و 

  المتوسط الحجم

  استقطاب شركات طيران أجنبية إلرساء مركز إقليمي لعملياتها في لبنان .ز 

إعادة تصميم مطار رفيق الحريري الدولي الستقبال الطائرات من نوع إيربـاص   .ح 

٣٨٠  

موقف لكافة  ٣٠رفع عدد مواقف الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي إلى  .ط 

  األحجام

مي للصيانة في مطار رفيق الحريري الدولي واستقطاب شركات تطوير مركز إقلي .ي 

  صيانة دولية لهذه الغاية

  تأسيس مركز إقليمي لمراقبة األجواء وتسيير حركة المالحة الجوية في المنطقة .ك 

  إرساء عمليات للهليكوبتر لألغراض الصحية والتجارية ولإلطفاء الحرائق .ل 

  ماليين مسافر في السنة ١٠استقطاب  .م 

  فرصة عمل في كافة مجاالت الطيران ١٥٠٠إيجاد  .ن 

  .رفع إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي إلى خمسة أضعاف ما هي عليه اآلن .س 

  

  أبرز بنود الخطة اإلستراتيجية لتحقيق األهداف الموضوعة .٣

تطوير كافة القوانين واألنظمة المتعلقة بقطاع الطيران المدني مـن قـانون إدارة    .أ 

سالمة الطيران، إلى قانون الطيران المدني، باإلضافة  قطاع الطيران، إلى قانون

  .إلى أنظمة السالمة واألمن

إنشاء هيئة عامة للطيران ووضع األنظمة اإلدارية لها، وتحديد الكفاءات الخارجية  .ب 

الكادرات البشرية في ، وملء الشواغر ICAOالتي تحتاجها بالتعاون مع منظمة 

  .من ذوي الكفاءة العالية



 

 

رة مطار رفيق الحريري الدولي فـي بيـروت ووضـع هيكليـة     خصخصة إدا .ج 

  .مؤسساتية لهذا المطار وإصدار المراسيم الالزمة لهذا الغرض

  .تطوير وتدريب الكوادر البشرية العاملة في كافة الحقول في مجال الطيران .د 

تطوير أجهزة االتصاالت واألرصاد والمالحة، وتحديث األنظمة الفنية عبر إدخال  .ه 

  .الحديثة في كافة المصالحالبرامج 

  .تلزيم مطار رينيه معوض للقطاع الخاص واإلعالن عن دفتر الشروط الالزم .و 

تلزيم مركز سالمة الطيران عبر تحضير دفتر الشروط، وتلزيم إدارتـه لجهـات    .ز 

  .دولية

تلزيم خدمات أرضية لتفعيل أداء المطار من خدمات نقل، وبنوك، وكونتـوارات   .ح 

ادق، ومحالت تجارية، وسـوبرماركت، ومحـل أزهـار،    تأجير السيارات والفن

ومكتبة تقنية، ومزين للشعر، ومطاعم، ومحالت ألبسـة مطلـة علـى سـاحات     

  .الطائرات، وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة

تطوير بعض قطاعات المطار كساحات الطـائرات، والتطـوير اإلداري بشـكل     .ط 

  .مستمر
 
 

  االتخطة عمل وزارة االتص: ثالث عشر

خطت وزارة االتصاالت والبريد خطوات كبيرة وهامة فـي مجـال تطبيـق خطـة عملهـا      

اإلستراتيجية، والتي تتمحور بشكل رئيسي حول تنظيم قطاع االتصاالت في لبنان، وتحـديث  

البنى التحتية الالزمة لتحديث وتطوير هذا القطاع مما سمح لها بتحسين خـدماتها للمـواطن،   

ملفات النزاع مع الجهات الخارجية كافة التي كانت ما زالت عالقة منـذ   باإلضافة إلى إغالق

كما عملت الوزارة خالل السنوات الثالثة الماضية على رفـع عائـدات االتصـاالت،    . زمن

وبالتالي تغذية عائدات الخزينة من جهة، وتحويل مستحقات الرسم البلدي إلى البلديات بشـكل  

كان له دفع اقتصادي واجتماعي هام على نطـاق الـدول   دوري ومنتظم من جهة أخرى، مما 

  .ككل

  

  في مجال هيكلة قطاع االتصاالت العام في لبنان .١

تم تشكيل الهيئة، وهي الهيئة المكلفة اإلشراف : "الهيئة الناظمة لالتصاالت"تشكيل  .أ 

على تنظيم قطاع االتصاالت، وقد تم تعيين مجلس إدارتها بموجب المرسوم النافذ 

كذلك صدرت مراسيم إعطائها سلف ماليـة  . ٠٨/٠٢/٢٠٠٧تاريخ  ١م حكماً رق



 

 

لتمويل بدء عمل الهيئة لنشاطاتها ومهامها خـالل المرحلـة   . ل.مليار ل ٩بقيمة 

وقد باشرت الهيئة في أولى مهامها، بالتعاون مـع المجلـس األعلـى    . التأسيسية

 JP Morganللخصخصة، وبعد التعاقد مع مصرفين استثماريين عـالميين همـا   

، التحضير لعملية الخصخصة المقررة لقطاع الهاتف الخلوي، وذلك Citigroupو

من خالل اإلعداد لبيع رخص لمستثمرين جدد وتمكين شركات جديدة من القطاع 

الخاص من زيادة حجم السوق وخلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الخدمات 

باإلضافة إلى اإلسـهام فـي    وي في لبنان، هذاخابر الخلالمقدمة وخفض كلفة الت

زيادة المبالغ المحولة من هذا القطاع إلى الخزينة بما ينعكس إيجاباً على الماليـة  

 .العامة

حيث : "Liban Telecom -اتصاالت لبنان "االستمرار في ورشة إنشاء وتشركة  .ب 

الذي قـام بوضـع    Booz Allen Hamiltonتم التعاقد مع االستشاري الدولي 

إلى دمج المديرية العامة لإلنشـاء والتجهيـز والمديريـة العـام      المخطط اآليل

لالستثمار والصيانة في وزارة االتصاالت بهيئة أوجيرو في خطوة أولـى نحـو   

ويسـتمر العمـل مـع االستشـاري     . الجديدة Liban Telecomتأسيس شركة 

والمجلس األعلى للخصخصة، بوتيرة عالية ودون انقطاع أو تأخير، مـن أجـل   

ضير لكافة المراحل التشغيلية واإلدارية والتنظيمية والمالية والتسويقية المتعلقة التح

  ".اتصاالت لبنان"بإنشاء شركة 

  

  في مجال تحديث البنى التحتية لالتصاالت .٢

المشاركة كعضوٍ مؤسس وكمساهم أساسي في إعداد وتمويل وتنفيذ مشروع الكابل  .أ 

 India, Middle East & Westernالبحري األكثر تطوراً في العالم، الكابـل  

Europe (IMEWE)     الذي يتقدم العمل فيه، وهو يعتبر مـن أهـم اإلنجـازات

اإلستراتيجية التي ستتمم الجهود المبذولة داخلياً على صعيد تقديم خدمات التواصل 

إن هذا المشروع، والـذي  . الجديدة وزيادة حجم االتصاالت الداخلية ومع الخارج

، قد وضـع لبنـان وألول   ٢٠٠٨اته النهائية في الخامس من شباط تم توقيع اتفاقي

وسوف ينفـرد لبنـان    .مرة على خارطة الكوابل البحرية الدولية بالشكل الصحيح

بهذا الموقع مقارنة مع الدول المجاورة لبعض الوقت حيث يمكن اسـتغالل هـذه   

 ".Regional Hub"الفرصة لتحويل لبنان إلى مركز إقليمي لالتصاالت 

الذي يصل بيروت بقبرص، وعبرها  "Cadmos"توسعة وتحديث الكابل البحري  .ب 

 10"ت في الثانيةيالى بقية أنحاء العالم، الى سعة  فعلية عالية تقدر بعشرة جيغاب



 

 

Gega bit/seconde"وقد تـم  . ،  بدالً من ثالث جيغابت في الثانية حين إنشائه

 .دخلت حيز التشغيل واالستثمارو ٢٠٠٨االنتهاء من هذه التوسعة في شهر أيار 

مخصصـة    (International bandwidth)شـراء سـعات دوليـة إضـافية      .ج 

الستعماالت نقل المعلومات وخدمات اإلنترنت السريع،  وذلك عبر الكابل البحري 

تربط هذه السعات الدوليـة مـزودي   . Mega bit/s 155بطاقة  FLAGالدولي 

 .ترنت العالمية في لندن ونيويوركخدمات اإلنترنت في لبنان بشبكة اإلن

توسعة كوابل األلياف الضوئية البحرية التي تربط بيـروت بمدينـة طرطـوس     .د 

بما يؤمن ضمانة تقنية في حال حدوث  Alytar)و Berytar(وبمدينة اإلسكندرية 

 –بيـروت  : أي طارئ أو عطل، وذلك بواسطة حلقة من األليــاف الضـوئية   

عت سعة هذه الكوابل إلى قدرة فعلية تصل إلـى  وقد رف. االسكندرية –طرطوس 

 .عشرة جيغابت في الثانية، ودخلت حيز التشغيل

 x STM4 1بسـعة   CYTAشراء سعات دولية من المشغل الوطني القبرصـي   .ه 

تصل بيروت مباشرة إلى مدينـة لنـدن وإلـى مدينـة     ) ميغا بيت بالثانية ٦٢٠(

وخدمات اإلنترنت السـريع  نيويورك، وذلك لتخصيصها لخدمات نقل المعلومات 

 ).DSL(الـ 

توسعة وتطوير وتنويع وسائل االتصـاالت الدوليـة عبـر األقمـار الصـناعية       .و 

: والمحطات األرضية من خالل المشغلين العالميين واإلقليميين لألقمار الصـناعية 

NILSAT، ARABSAT ،INTELSAT. 

بالتعـاون مـع    خلـوي البدء والسير بتنفيذ المشروع الرائد حول الشبكة الثالثة لل .ز 

، وذلك من خالل هبة مقدمـة  خلويالحكومة الصينية في مجال شبكات الهاتف ال

وقد تم االنتهاء من كافة مراحل تركيب وتشغيل الجزء . HEWAWIمن شركة 

 .العائد لتغطية منطقة بيروت الكبرى، وإجراء التجارب األولى والمكالمات األولى

ركية في إطار مبـادرة   ياألم CISCOو وشركة توقيع اتفاق هبة  بين هيئة أوجير .ح 

US-Lebanon Partnership Initiative    وذلك إلنشـاء وتجهيـز بـوابتين ،

وقد تـم اسـتالم وتركيـب    . DSLلخدمات اإلنترنت السريع ضمن مشروع الـ

وتشغيل هاتين البوابتين في مراكز السنتراالت الدولية للهاتف الثابت، وذلك فـي  

مما سمح بتطوير خدمات نقل المعلومات ورفع مستوى حماية ، ٢٠٠٧نهاية العام 

 .وضمانة نوعية الخدمة لموزعي خدمات اإلنترنت في القطاع الخاص اللبناني

إطالق مشروع بناء شبكة متطورة جداً لنقل المعلومات المتعددة الوسائط والمتعددة  .ط 

 ، وذلـك بسـعة  (IP MPLS)البروتوكوالت حسب المفهوم العـالمي الحـديث   



 

 

40Gb/s      بحسب تصميم هندسي ومواصفات فنية عاليـة جـداً تحتـرم أصـول

. الضمانة الفنية وأعلى مستويات المقاييس العالمية العائدة لنوعية الخدمة وجودتها

ولقد تم إطالق هذا المشروع الريادي، الذي سوف يحقق لسوق االتصاالت اللبنانية 

ألطراف وقع بـين هيئـة أوجيـرو    قفزة نوعية استثنائية، من خالل اتفاق ثالثي ا

مما سمح لهيئـة أجيـرو    CISCOركية للتجهيزات يوالشركة األم UNDPوالـ

ويعتبر هذا المشروع %. ٦٣االستفادة من حسم على أسعار المعدات بنسبة بلغت 

مشروعاً رائداً في منطقة الخليج والشرق األوسط وإفريقيا، وهو يهدف إلى تطوير 

من أجـل تقـديم خـدمات نقـل      Liban Telecom قدرات أوجيرو ومن بعدها

المعلومات واالتصاالت، والتحضير الفعلي والسريع لالنتقـال بالشـبكة الهاتفيـة    

 Convergent(الثابتة الحالية إلى شبكة هاتفيـة ذكيـة معلوماتيـة اندماجيـة     

Network(    واالنتقال الحقاً إلى شبكة حسب مفهوم الجيـل الجديـد للشـبكات ،

(New Generation Network - NGN) . 

إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم العالي إلنشاء شبكة معلومات تربوية  .ي 

بتـأمين  والبدء بتنفيذ األعمال المترتبة عن تلك المذكرة، حيث تقوم هيئة أوجيرو 

ربط مقر الوزارة واإلدارة المركزية للجامعة اللبنانية بشبكة نقل المعلومات لغايـة  

إضافة  ،)DSL(السريع ميغابيت بالثانية وبشبكة اإلنترنت  ٤٠ات تصل إلى سرع

إلى ربط كافة المدارس الرسمية التابعة للوزارة وفروع الجامعة اللبنانيـة بشـبكة   

نقل المعلومات هذه، دون أن تتكبد وزارة التربية عناء بناء شبكة متخصصة مـع  

ة والتطوير والتكاليف المرتبطة ما يترتب عن ذلك من احتياجات التشغيل والصيان

وسوف يتم وضع هذه الخدمات برسوم رمزية، إذ أن وزارة التربية سـوف   .بها

فقط من رسوم التأسيس المعتمـدة مـع   %) ١٠(نسبة عشرة في المئة  بسدادتقوم 

وسوف تقوم هيئة أوجيرو بتشكيل . إعفائها من بقية الرسوم الشهرية المرتبطة بها

 وزارة التربية علىمتع بالكفاءة والخبرة يوضع بتصرف فريق عمل متخصص يت

مدار الساعة، مما يضمن استمرار عمل هذه الشبكات وديمومتها ونوعية الخدمات 

 .المقدمة عبرها

، بمعداتها وسـنتراالتها ومقسـماتها    DSLومن الناحية التقنية، ستشكل شبكة الـ

اآللياف الضـوئية الفائقـة    وشبكات الربط ووسائط االتصاالت العائدة لها وحلقات

للشـبكة الوطنيـة    (Epine dorsale )" النخاع الشـوكي "السرعة التي تربطها، 

تغطي  DSLعلماً أن شبكة الـ . للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي في لبنان

حالياً كامل منطقة بيروت الكبرى وطرابلس والميناء وزحلة وصـيدا والنبطيـة   



 

 

مدرسـة   ٢٥٠دن عديدة في جبل لبنان، وبالتالي ما يفـوق  وجونيه والشويفات وم

حكومية وعدد مماثل تقريباً من المدارس الخاصـة، وكـذلك اإلدارة المركزيـة    

  .للجامعة اللبنانية وعدد كبير من الكليات والمعاهد والفروع العائدة لها

وطنية  وبهذا، يكون هذا المشروع هو االنطالقة الحقيقية والفعلية نحو إنشاء شبكة

لنقل المعلومات مخصصة للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، على غرار مـا  

فـي فرنسـا وشـبكة       RENATERهو معروف في الدول المتطورة كشـبكة 

GEANT   في دول أوروبا، مع إمكانية الدخول إلى الشبكات المماثلة في العـالم

  .لتقاسم وتبادل المعرفة والعلم واألبحاث 

تورة بوتيرة شهرية، وهو مشـروع  نـوعي طالمـا حاولـت وزارة     إصدار الفا .ك 

االتصاالت سابقاً دون أن تتمكن من ذلك ألسباب عديدة، مع ما لهذا المشروع من 

فوائد كبيرة تتمثل في سرعة تحصيل المبالغ وتحويلها إلى الخزينة العامـة، إلـى   

ومنهـا  ) الخدماتلبعض (إراحة الزبائن من هموم الفواتير التي كان منها فصلية 

والجدير بالذكر أنه كان يعتقد أنـه ال يمكـن   ). لبعض الخدمات األخرى(شهرية 

تحقيق هذا اإلنجاز إال عن طريق اقتناء نظام جديد للفوترة، إنمـا تمكنـت هيئـة    

 . أوجيرو من تحقيقه دون اللجوء إلى ذلك

يـة لتشـجيع   وفي هذا اإلطار، تم إبرام مذكرة تفاهم مع جمعية المصارف اللبنان

توطين الفواتير في المصارف ولتبادل المعلومات المتعلقة بالفواتير معهـا بشـكل   

لتحصـيل فـواتير    Liban Postإلكتروني، كما تم إبرام مذكرة تفاهم مع شركة 

وقد تم االنتهاء . الهاتف الثابت بواسطة جباة الفواتير من منازل المشتركين مباشرة

دخالهما حيز التطبيق الفعلي مما سهل على مشتركي من تنفيذ هاتين المذكرتين وإ

الهاتف الثابت عملية دفع الفواتير، وأعطى للخدمة الهاتفية الثابتة قيمـة مضـافة   

  .جديدة

إبرام مذكرتي تفاهم بين هيئة أوجيرو وشركتي توزيع الباقات التلفزيونيـة عبـر    .ل 

يـون عبـر   لتقـديم خـدمات التلفز   Econetو Cable Visionالكابل في لبنان 

ـ  IPTVبروتوكوالت وتقنية اإلنترنت الـ  VODوخدمة الفيديو حسب الطلب الـ

في لبنان، وقـد تـم   ) DSL(بشكل تجريبي إلى مشتركي خدمة اإلنترنت السريع 

 .البدء بتنفيذ األعمال المترتبة عن هاتين المذكرتين

 OGERO)تنفيذ مشروع تحديث الوسائل واألدوات اإلداريـة لهيئـة أوجيـرو     .م 

ERP)    الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمل هيئة أوجيرو علـى أصـعدة

اإلدارة المالية والموارد البشرية وإدارة المستودعات وأعمال الشراء، وتحضيرها 



 

 

إتصـاالت  "المتالك األدوات اإلدارية المتطورة والكفاءة الالزمة إلطالق شـركة  

 .الحقاً Liban Telecom"لبنان

وتركيب أنظمة لألرشفة اإللكترونية للمستندات والمعلومـات،   تنفيذ مشروع إنشاء .ن 

"OGERO Networked Storage "   وذلك لحفظ المعلومات العائـدة لمشـتركي

الهاتف الثابت والخلوي ونقل المعلومات واإلنترنت، والمرتبطة بالفواتير العائـدة  

ظمة عـدة أالف  ويبلغ سقف القدرة االستيعابية لهذه األن. لذلك لفترة زمنية طويلة

  .مليار من المعلومات

  

  إغالق كافة ملفات النزاع بين وزارة االتصاالت والجهات األخرى .٣

، وذلـك  خلويتم نهائياً إغالق ملف النزاعات المتعلق بقضايا التحكيم في ملف عقود ال

تمهيداً إلطالق عمليات الخصخصة المرتقبة لهذا القطاع والتي تشكل حجراً محوريـاً  

وكذلك أغلقت باقي ملفات النزاع التي ورثتها الوزارة . الحكومة االقتصاديةفي سياسة 

  : من الوزارات السابقة، وكان آخر هذه الملفات
 
ملف النزاع مع شركة فرانس تيليكوم الفرنسية حيث تم التوصل إلى اتفاق نهـائي   .أ 

لقـاء   ٢٠٠٧تم دفعها في نهاية شهر نيسان أميركي مليون دوالر  ١٢٤.٥بقيمة 

تنازل نهائي عن كامل الدعاوى وتبرئة ذمة الدولة اللبنانية، عوضاً عـن قـرار   

ما عدا الفوائد، أي بـوفر   أميركيمليون دوالر  ٢٧٣التحكيم القاضي بدفع مبلغ 

 .أميركيمليون دوالر  ١٤٩يزيد عن 

إغالق ملف النزاع القائم حول ملـف الشـبكة الخلويـة مـع شـركة ليبانسـيل        .ب 

(LibanCell)  مليـون   ١٥٠من خالل توقيع عقد مصالحة نهائي بمبلـغ  وذلك

مليـون دوالر   ٢٦٦عوضاً عن قرار التحكيم القاضي بدفع مبلـغ   أميركيدوالر 

 .أميركيمليون دوالر  ١١٦ما عدا الفوائد، أي بوفر صافي يبلغ  أميركي

الـذي عمـل مـع وزارة     HSBCإغالق ملف النزاع مع المصرف البريطاني  .ج 

س األعلى للخصخصة خالل تولي الوزير جان لوي قرداحـي  االتصاالت والمجل

وبلغت قيمة المصالحة مع . لمهام الوزارة إلعداد شروط المناقصة الدولية للخلوي

بدالً من المبلغ األساسي المطلوب بقيمة  أميركيمليون دوالر  ٣ HSBCمصرف 

 .مليون دوالر ٣.٥

ة االتفاقية لصالح الدولة األميركية ورفع قيم MCIإنجاز عقد مصالحة مع شركة  .د 

مليـون دوالر   ١١.٨مليون دوالر أميركـي إلـى مبلـغ     ٥.٧اللبنانية من مبلغ 



 

 

أميركي، وذلك بعد عدة اجتماعات في لبنان والخارج وإعداد مشروع عقد االتفاق 

الذي وافق عليه مجلس الوزراء  ٢٩/٣/٢٠٠٦بتاريخ  MCIالرضائي مع شركة 

، وفوض المـدير العـام   ١٨/٥/٢٠٠٦تاريخ  ٤٥محضر  ٤٢بموجب قراره رقم 

لالستثمار والصيانة توقيع العقد  لتسوية الوضع المالي العالق مع الشـركة فـي   

سبيل حل النزاع القائم بعد أن تقدمت الشـركة بـدعوى إفـالس لـدى محكمـة      

 .نيويورك

) Intelsat (استكمال انجاز معاملة بيع أسهم اإلدارة اللبنانية في منظمة انتلسـات   .ه 

 .دوالر أميركي ٥,٢٧٠,٦٢٢.٥وقبض مبلغ 

بعـد عـدة    Pages Jaunesانتهاء المفاوضات مع شركة الصفحات الصـفراء   .و 

اجتماعات من اجل إعداد مشروع عقد اتفاق جديد لطباعة وتوزيع الدليل الرسمي 

 .بصفحاته البيضاء والصفراء على المشتركين

قضـى بـاإلفراج عـن     األميركية والـذي  AT&Tحل النزاع القائم مع شركة  .ز 

 ١٤والبالغة حـوالي   ٢٠٠٤مستحقات اإلدارة اللبنانية لدى هذه الشركة منذ العام 

 .مليون دوالر أميركي

 Americanو  American Telecom Groupحل النزاع القائم مـع شـركتي   .ح 

Telecom Company :  وكانت المحكمة الفدرالية لمقاطعة شرق ميتشيغن فـي

قراراً غيابيـاً بحـق    ٩/٥/٢٠٠٥ركية قد أصدرت بتاريخ الواليات المتحدة األمي

 ٤٢٠الدولة اللبنانية قضى بأن تدفع الدولة اللبنانية إلى هاتين الشركتين مبلغاً قدره 

وقد أدت المراجعات المقدمة من الدولـة اللبنانيـة أمـام    . مليون دوالر أميركي

صادر بحق الدولة، والى رد المحاكم الفدرالية األميركية إلى إبطال الحكم الغيابي ال

وقد تم تصديق هذه النتيجة من قبل المحكمة . الدعوى المقامة بوجه الدولة برمتها

. العليا األميركية، وهو أعلى مرجع قضائي فـي الواليـات المتحـدة األميركيـة    

بالتالي، فتكون وزارة االتصاالت قد وفرت على الخزينة العامة بالتوصـل إلـى   

  .أميركي مليون دوالر ٤٢٠أمام المحاكم األميركية مبلغ  استصدار هذا الحكم

  

بشكل دوري ومنتظم، وذلك بتحويل : تغذية البلديات بالرسم البلدي على فواتير الهاتف .٤

مستحقاتها مباشرة إلى حساباتها في مصرف لبنان، وذلك لغاية الفصل األول من العام 

 – ٢٠٠٥البلديات خالل الفترة  وقد بلغت المبالغ المحولة إلى حسابات. ضمناً ٢٠٠٨

، ووصل عدد البلديات المستفيدة من هـذه التحـويالت   .ل.مليار ل ١٣٠قيمة  ٢٠٠٨

  .بلدية في مختلف المحافظات اللبنانية ٧٨٥المباشرة 



 

 

  

  رفع وتيرة إشراك القطاع الخاص في أسواق اإلنترنت ونقل المعلومات .٥

إلى تسريع وتيرة إشراك القطـاع  عمدت وزارة االتصاالت خالل السنتين األخيرتين 

الخاص في تقديم الخدمات وتحفيزه أكثر وأكثر على دخول سوق خدمات اإلنترنـت،  

للقطـاع الخـاص، إذ   ) ISP(فاستمرت في إعطاء تراخيص توزيع خدمات اإلنترنت 

تراخيص  ٨من ) ISP’s(تضاعف عدد التراخيص المعطاة لشركات توزيع اإلنترنيت 

كما أنها قامت بتخفيض أسـعار الخطـوط   . ٢٠٠٧صة عام رخ ١٧إلى  ٢٠٠٥عام 

رغبـةً منهـا بتخفـيض    % ٨٥الرقمية التأجيرية المحلية والدولية بنسب وصلت إلى 

أكالف إنتاج هذه الخدمات على القطاع الخاص ورفع قدراته التنافسية، وهذا ما يـدل  

جـاد فـرص   على إرادة إشراك القطاع الخاص اللبناني على دخول هذه األسواق وإي

عمل للشباب اللبناني المتخصص، وتحفيزه ليكون سباقاً في مجال صـناعة خـدمات   

 .المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

  

  تصحيح وتطوير ملفات المشتركين .٦

باشر قطاع التدقيق واإلحصاء في مديرية االستثمار العمل علـى تصـحيح ملفـات    

الهاتفية، مما سوف يساهم في  المشتركين بغية تكوين ملفات صحيحة لمشتركي الشبكة

توفير معلومات واضحة لقسم االستعالمات، وإصدار دليل هاتفي يعتمد على معلومات 

صحيحة، ومعرفة جميع االشتراكات العائدة للمشترك الواحد، وتأمين معلومات يمكـن  

االعتماد عليها في مشاريع مستقبلية كالتسويق والمبيعات واإلحصاءات، إضافة إلـى  

  .إمكانية توزيع الفواتير على عناوين صحيحة توفير

  

إنشاء وتشغيل شبكة السلكية ذات حزمة عريضة لنقل المعلومات وخدمات اإلنترنـت   .٧

  في مطار رفيق الحريري الدولي WiFiالسريع حسب تقنيات 

تم إعداد مشروع متكامل من أجل إنشاء وتشغيل شبكة السلكية متكاملة في مطار رفيق 

في بيروت، تسمح بتقديم خدمات اإلنترنت واإلنترنت السريع في كافة  الحريري الدولي

. WiFiصاالت المسافرين والمغادرين والقادمين، وكافة مكاتب المطار، عبر تقنيـات  

وسوف تسمح هذه الشبكة للمسافرين عبر مطار رفيق الحريـري الـدولي باسـتعمال    

ت العالمية بسرعة عاليـة جـداً،   حواسيبهم الشخصية المحمولة للولوج إلى شبكة اإلنترن

وكذلك الولوج إلى الشبكات المحلية، وذلك في أي مكان كانوا في المطار، وأثناء تنقلهم 

، ٢٠٠٨وسيتم االنتهاء من تركيب وتجربة وتشغيل هذا المشروع خالل صيف عام . فيه



 

 

ر على أن يتم الحقاً تسويق هذه الخدمات عبر بطاقات مسبقة الدفع تباع ضـمن متـاج  

  .مطار رفيق الحريري الدولي

إن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الحضارية والريادية المتميزة التي تحمل قيمة 

مضافة إيجابية عالية جداً للمطار وتضعه في مصاف المطارات األكثـر تطـوراً فـي    

وجيـا  العالم، والتي تضمن للمسافرين، إضافة إلى المنطقة التجارية الحرة، مناطق لتكنول

  ).Airport WiFi IT Zone(االتصاالت والمعلومات

  

  العالقات الدولية ودور لبنان في المنظمات والمؤسسات الدولية واإلقليمية لالتصاالت .٨

االنضمام إلى المنظمة العربية لتكنولوجيا االتصال والمعلومات التابعة لجامعة الدول  .أ 

  .العربية

منظمـة العربيـة لتكنولوجيـا االتصـال     انتخاب لبنان رئيساً ألول مجلس ادارة لل .ب 

والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمـدة سـنتين، وعلـى دورتـين     

 .٢٠١٠متتاليتين تنتهيان في العام 

منصب نائب رئيس الجمعية لسنوات  ٥انتخاب لبنان ممثالً بوزارة  االتصاالت لمدة  .ج 

التي تراقـب   (ITSO)ر الصناعية العمومية للمنظمة الدولية لالتصاالت عبر االقما

 .  INTELSATوتنظم عمل مؤسسة 

سنوات فـي الهيئـة االستشـارية العليـا      ٥نتخاب وزارة االتصاالت عضواً لمدة ا .د 

 .  ITSOللمنظمة الدولية لالتصاالت عبر االقمار الصناعية

عـرب  "انتخاب لبنان عضواً في مجلس ادارة المنظمة العربية لالقمار الصـناعية   .ه 

 . ٢٠٠٨لدورتين متتاليتين لغاية عام  "سات

انتخاب لبنان عضواً مقرراً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء االتصاالت العـرب   .و 

 .٢٠٠٦التابع لجامعة الدول العربية، لمدة سنتين ابتداء من شهر حزيران 
 

  مؤشرات المديرية العامة لالستثمار والصيانة وهيئة أوجيرو .٩

. ل.مليـار ل  ١,٧١٠ة المحققة لوزارة االتصاالت من ارتفعت الواردات اإلجمالي .أ 

بالرغم من الحرب اإلسـرائيلية  ( ٢٠٠٦عام . ل.مليار ل ١,٧٨٠إلى  ٢٠٠٥عام 

والتي أدت إلى تضرر الشبكة الهاتفية الثابتة تضرراً كبيـراً فـي    ٢٠٠٦صيف 

، وللمرة األولى فـي تـاريخ وزارة   ٢٠٠٧، لتقفز عام )مختلف المناطق اللبنانية

التصاالت، فوق التوقعات الموضوعة لها لتبلغ الـواردات اإلجماليـة المحققـة    ا



 

 

، ٢٠٠٦مقارنة بالعام % ١٢.٧مسجلةً بذلك نسبة نمو تقدر بـ. ل.مليار ل ٢٠٠٥

 %.٢٠بنسبة  ٢٠٠٧ومتخطيةً الواردات المتوقعة في مشروع موازنة 

 ٦٥٥,٥١٤مـن   ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت على الشبكة الهاتفية الثابتـة  .ب 

 ٧١٧,٥٤٠، ليصل إلـى  ٢٠٠٦مشترك عام  ٦٨١,٧٤٤إلى  ٢٠٠٥مشترك عام 

، ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ما بين العـامين  % ٥، أي بنسبة نمو تفوق ٢٠٠٧مشترك عام 

تان فـي األسـواق   خلويوذلك بالرغم من المنافسة الشديدة التي تشكلها الشبكتان ال

 .اللبنانية

حـوالي   ٢٠٠٧في لبنان بنهاية عام  (DSL)بلغ عدد مشتركي اإلنترنت السريع  .ج 

مشترك، علماً أن االنطالقة التجارية للخدمـة الفعليـة كانـت بتـاريخ      ٢٣,٠٠٠

ونشير في هذا السـياق  . ، أي في فترة لم تتجاوز سبعة أشهر فقط١٥/٠٥/٢٠٠٧

سنتراالً حتـى   ٣١تغطي مناطق توزيع ) DSL(إلى أن خدمة اإلنترنيت السريع 

 .اآلن

تركي الهاتف الخلوي على الشبكتين العائدتين لوزارة االتصـاالت  ارتفع عدد مش .د 

مشـترك بنهايـة عـام     ١,٢٠٠,٥٥٠إلى  ٢٠٠٦مشترك عام  ١,١٠٣,٠٠٠من 

 %.٨.٨، أي بزيادة تفوق ٢٠٠٧

المستعملة فـي غـرف   " تيليكارت"ارتفعت واردات البطاقات الذكية المسبقة الدفع  .ه 

. ل.مليـار ل  ٤٢هاتفية الثابتة من على الشبكة ال (Payphones)الهاتف للعموم 

. ل.مليار ل ٦٥وصوالً إلى ما يفوق  ٢٠٠٦عام . ل.مليار ل ٥٢إلى  ٢٠٠٥عام 

 .٢٠٠٧و ٢٠٠٦ما بين عامي % ٢٥، محققة نسبة نمو تفوق ٢٠٠٧عام 

المستعملة على الشـبكة الهاتفيـة   " كالم"ارتفعت واردات البطاقات المسبقة الدفع  .و 

، لتصـل  ٢٠٠٦عام . ل.مليار ل ٣٦إلى  ٢٠٠٥عام . ل.مليار ل ٢٣من  الثابتة

وتسـتعمل  %. ٥٠، محققة بذلك نسبة نمو تفوق ٢٠٠٧عام . ل.مليار ل ٥٤إلى 

 .هذه البطاقات بشكٍل أساسي من قبل الجاليات األجنبية في لبنان

بطاقـات مسـبقة الـدفع    (ارتفعت الواردات اإلجمالية للخدمات المسـبقة الـدفع    .ز 

مليار  ١١٢لتصل إلى  ٢٠٠٦عام . ل.مليار ل ٩٠من ) فقهاواستعماالت وما يرا

 %.٢٣، محققة بذلك نسبة نمو تفوق .ل.ل

في مصـرف   ٣٦الحساب رقم (ارتفعت حركة المدفوعات لتغذية حساب الخزينة  .ح 

، ٢٠٠٧عام . ل.مليار ل ١,٦٧٧إلى  ٢٠٠٦عام . ل.مليار ل ١,٢٩٨من ) لبنان

 %.٢٩أي بنسبة تفوق 



 

 

ت المالية اإلجمالية المباشرة مـن حسـاب المديريـة العامـة     بلغت قيمة التحويال .ط 

لالستثمار والصيانة لدى مصرف لبنان إلى الحسابات المصرفية العائدة للبلـديات  

لدى فروع مصرف لبنان في مختلف المدن والبلديات اللبنانيـة نتيجـة تحصـيل    

ية نهاية لغا( ٢٠٠٧و ٢٠٠٦الرسم البلدي على فواتير الهاتف الثابت خالل عامي 

وقد تم احتساب هـذه  . ل.مليار ل ٧٩.٧ما قيمته ) ٢٠٠٧الفصل الثالث من عام 

العوائد بواسطة نظام معلوماتي أعد خصيصاً لذلك، وتم التحويل مباشـرة، مـع   

إرسال كتاب خاص إلى كل بلديٍة يعلمها بقيمة التحويل وتاريخه والفترة الزمنيـة  

 .طريقة التعاطي بين اإلدارة والبلدياتالعائد لها، مما يشكل نقلة نوعية في 

ارتفع عدد البلديات التي تم إدخالها في النظام المعلوماتي اإللكترونـي للمديريـة    .ي 

العامة لالستثمار والصيانة واحتساب عدد مشتركيها حسـب نطاقهـا الجغرافـي    

(GIS)  بلدية في الفصل الثالث مـن العـام    ٧٨٣إلى  ٢٠٠٥بلدية عام  ٦٥٢من

وهذا مـا  . شرة في المناطق القروية والريفية البعيدة والقرى الصغيرة، منت٢٠٠٧

يعكس االلتزام الفعلي للمديرية العامة لالسـتثمار والصـيانة بسياسـة اإلنمـاء     

 ٢٠٠٥وبلغ مجمل التحويالت إلى حسابات البلديات خـالل األعـوام   . المتوازن

ليـون دوالر  م ٨٧أي ما يعادل . ل.مليار ل ١٣٠ما مجموعه  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و

 .تقريباً

 E1خط  ٤٠تمت زيادة السعات الدولية لخدمات اإلنترنت واإلنترنت السريع من  .ك 

 ٣٣٥إلى ما يفوق اليـوم  ) ميغابيت في الثانية ٨٠أي ما يوازي ( ٢٠٠٥فقط عام 

، تتوزع على كافـة شـركات   )ميغابيت في الثانية ٦٧٠أي ما يوازي ( E1خط 

 .اعين الخاص والعام العاملة في لبنانمن القط) ISP’s(توزيع اإلنترنت 

تمت زيادة عدد الدوائر الدولية للتخابر الصوتي الدولي التي تربط لبنان بالعالم من  .ل 

دائرة دولية في نهاية عـام   ١٠,٨٠٠إلى حوالي  ٢٠٠٥دائرة دولية عام  ٧,٧٠٠

دائرة دولية، وذلك لتحسين نوعية االتصال الدولي بين  ٣,١٠٠، أي بزيادة ٢٠٠٧

لبنان والعالم ولتسيير حجم التخابر الدولي المتزايد، وخصوصاً بعد إعطاء إمكانية 

 .التخابر الدولي لكافة المشتركين مجاناً

تم إعداد وتوقيع االتفاقية الرسمية بين المديرية العامة لالستثمار والصيانة وهيئـة   .م 

ع ة من جهٍة أخرى في إطار مشـرو ميركياأل CISCOأوجيرو من جهة وشركة 

اللبنانية للحصول على شكل هبة على التجهيزات والمنشآت  –ة ميركيالشراكة األ

مليـون دوالر   ٢.٥التقنية الالزمة إلنشاء بوابتين دوليتين لإلنترنيت السريع بقيمة 

وقد تم إعداد المرسوم الالزم لذلك الذي اعتمده وأقره مجلس الـوزراء  . أميركي



 

 

استالم هذه المنشـآت والتجهيـزات وبـدأت     وقد تم. ونشره في الجريدة الرسمية

 .أعمال التركيب والتنفيذ

تم إعداد ومناقشة وتوقيع اتفاقية بين المديرية العامة لالستثمار والصـيانة وهيئـة    .ن 

 ٦.٨أوجيرو من جهة والحكومة الصينية من جهٍة أخرى من أجل قبول هبة بقيمة 

نشاء شبكة خلوية ثالثة عبارة عن تجهيزات ومنشآت إلهي  أميركيمليون دوالر 

 .الرخصة الثالثة للخلوي واستثمار" اتصاالت لبنان"تمهيداً إلنشاء شركة 

، وألول ٢٠٠٧قامت المديرية العامة لالستثمار والصيانة منذ شهر تشرين األول  .س 

مرة في تاريخ وزارة االتصاالت، باستعمال مراكز االتصاالت الدولية والمحطات 

ية كمنصة لتمرير التخابر الدولي بين الدول وتقديم خدمات األرضية والدوائر الدول

التخابر الترانزيت بين المشغلين الدوليين عبر لبنان، وجعل لبنان مركـز توزيـع   

وقد بلغت الواردات اإلضافية الناتجة . للتخابر الدولي (Regional Hub)إقليمي 

ألف  ٦٧٠قيمته  ما ٢٠٠٧عن هذه الخدمة خالل األشهر الثالثة األخيرة من عام 

 ٢وسوف ترتفع هذه الواردات اإلضافية تدريجياً لتتخطى سـقف  . أميركيدوالر 

 .٢٠٠٨مليون دوالر شهرياً ابتداء من شهر شباط 

  

  

  الخصخصةالحكومة في مجال سياسة : رابع عشر

، تمثل الخصخصة ركناً أساسياً من أركان السياسة اإلصالحية التي تعتمدها الحكومة اللبنانيـة  

. اتيوهي لذلك وردت في معظم البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ أواخـر التسـعين  

بالسير على هذا المسـار   للدول المانحة IIIفي مؤتمر باريس فضالً عن ذلك، فقد تعهد لبنان 

قطاعي االتصاالت والكهرباء، مع اإلشارة إلى أن االستعانة في  في أكثر من مجال، وال سيما

طاع الخاص وإيالئه هذا الدور في عديد من المجاالت بما في ذلك ميادين البنـى التحتيـة   بالق

  . بدرجة عالية من الكفاءة في غاية األهمية لكونه يحقق الهدفيعتبر أمراً 

  

وللدفع باتجاه تنفيذ عمليات الخصخصة ومتابعتها، والتزاماً بما تعهدت به الحكومة اللبنانية في 

عمدت الحكومة إلى إنشاء المجلس األعلى للخصخصة، وجرى تعيين أمـين   هذا المجال، فقد

. عام جديد لهذا المجلس وذلك عمالً بسياسة ديمقراطية الجـدارة التـي اعتمـدتها الحكومـة    

من خاللها كل مشاريعها  تنفذالدولة أن بهو األداة التي يفترض  المجلس األعلى للخصخصةو

لى زيادة فعالية وإنتاجية القطاعات المملوكـة مـن قبـل    إالمتعلقة بالخصخصة، فعمله يهدف 

الدولة وتحسين مستويات أدائها، وتوسيع مشاركة اللبنانيين في تلك القطاعات وفـي مشـاريع   



 

 

البنى التحتية، وجذب االستثمارات األجنبية، واإلسهام في تقليص حجم الدين العام، وتطـوير  

ق فرص عمل جديدة للبنانيين، وتشـجيع ظهـور   أسواق المال، وتحفيز النمو االقتصادي، وخل

ركز عمل المجلس على التقيد الكامـل  يتو .شراكة حقيقية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص

  .بمعايير اإلفصاح وأسس الشفافية والعلنية والحوار البنّاء

  

يعـة  مسارات متنوعة، وذلك للتالؤم مـع طب  ةوتتوزع نشاطات المجلس على السير على ثالث

. المشروع ومتطلبات األوضاع المالية واهتمامات المستثمرين وخصوصيات السوق اللبنـاني 

الحـال   يكما هته، تمهيداً لخصخصالمشروع العام تشركة فمثالً يمكن أن يتم ذلك من طريق 

للمشروع العام من طريـق  في قطاع الكهرباء ومؤسسة الهاتف الثابت؛ أو الخصخصة الكلية 

الحال في قطاع الهاتف الخلوي؛  يكما هة تتوفر فيها الشروط الموضوعة، الترخيص لمؤسس

الحال على صعيد معامل إنتاج الكهرباء  يكما هفي المشروع العام، أو إشراك القطاع الخاص 

المياه المبتذلة، والمصافي النفطية، والتعليم، أو أية النقل، وحالياً وقطاعات أخرى مستقبالً مثل 

  .ة للصالح العامفائدون فيها كتمشاريع أخرى 

  

  برنامج التشركة .١

يقوم المجلس بتطبيق هذا البرنامج على مؤسسة كهرباء لبنان، حيث نص قانون تنظيم 

على فصل نشاطات اإلنتاج والنقل والتوزيع عبر تأسيس  ٤٦٢/٢٠٠٢قطاع الكهرباء 

  .شركات مغفلة خاضعة ألحكام قانون التجارة

الكهرباء، تهدف تشركة قطاع الهاتف الثابت إلـى   ومن جهة أخرى، وبخالف قطاع

، "Liban Telecom"إنشاء شركة مغفلة واحدة فقط تخضع ألحكام قـانون التجـارة   

  .٤٣١/٢٠٠٢تطبيقاً لما ينص عليه قانون االتصاالت 

وتتم عملية التشركة، في أي من القطاعين، على مرحلتين حيث تتم دراسـة القطـاع   

ضوء التجربة الدولية وخصوصيات السوق اللبناني وبناء  وتوضع هيكلية جديدة على

لخطط مالية وتقنية وتنظيمية، ثم من خاللها تـتم االسـتعانة بكبريـات المؤسسـات     

ويصار بعد ذلك إلى . المتخصصة في القانون وعمليات التخصيص والتسويق والتدقيق

نقـل  لخطـط لجهـة   تأليف مجلس إدارة للشركات الجديدة الذي يقوم بدور تنفيذ هذه ا

هذا وتهـدف   .االلتزامات إليها، مع الحفاظ على حقوق العاملينصول وألموظفين واال

عملية التشركة إلى إصالح القطاع وتأمين صدقية مالية وعملية إليه حيث تزداد قيمته 

في أعين المستثمرين المهتمين، وبالتالي العمل على إدخال مساهمين محترمين في هذه 

  .الشركات



 

 

  

  نامج الخصخصة الكليةبر .٢

موضوع هذا البرنامج، إذ أن المجلس يعمل استناداً إلـى   خلوييشكل قطاع الهاتف ال

القانون على خصخصة هذا القطاع عبر إجراء مزايـدة عالميـة ترمـي إلـى بيـع      

الحاليتين بالتزامن، مع مـنح الهيئـة    خلويالموجودات والعقود العائدة إلى شبكتي ال

كما يرتـأي  . خلويبناء وتملك وتشغيل شبكة هاتف لرخصتين لالمنظمة لالتصاالت 

، فـتح المجـال أمـام    ٢٢٨/٢٠٠٢المجلس، وتطبيقاً ألحكام قـانون الخصخصـة   

المستثمرين اللبنانيين بالمشاركة في ملكية القطاع عبر اإلسهام في رأس المال ومـن  

  . خالل طرح بعض األسهم لالكتتاب العام

يق المنافسة في القطاع لتقديم أفضل الخدمات وأكثرهـا  تحق إلىيهدف هذا المشروع و

تنوعاً وفقاً للمعايير المعتمدة دولياً، إذ يدرك المجلس أن بقاء القطاع بيد الدولة، التـي  

تعترض عملها على أسس القطاع الخاص عوائق وعقبات كثيرة، سيؤثر على عمـل  

مستجدات وعن القيام بمـا  القطاع وعلى قدرته على االستثمار والتفاعل الفوري مع ال

هو ضروري لتحديث الشبكتين، وهو ما سيؤدي إلى تردي الخدمة أكثر فأكثر، في بلد 

  .الى المنطقة خلويكان له الدور الريادي إلدخال خدمات الهاتف ال

من جهة أخرى، يضم برنامج الخصخصة الكلية على المدى المتوسط كالً من قطـاع  

ت، حيث ينص كلٌّ من قانون تنظـيم قطـاع الكهربـاء    الكهرباء وقطاع الهاتف الثاب

على الخصخصة الجزئية عبـر بيـع    ٤٣١/٢٠٠٢وقانون االتصاالت  ٤٦٢/٢٠٠٢

من أسهم الشركات المغفلة خالل مهلـة سـنتين مـن تـاريخ     % ٤٠نسبة ال تتجاوز 

إنشائها، على أن يحدد مجلس الوزراء تاريخ ونسبة وكيفية طرح األسهم المتبقية على 

  .طاع الخاصالق

  

  برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص .٣

إيجاد شراكة حقيقية ما بين القطاع العام والقطـاع الخـاص    إلىيهدف هذا البرنامج 

شريك في مخـاطر االسـتثمار    إلىوتحتاج تعجز الدولة عن تمويل االستثمار حيث 

  .والتشغيل

حدة شـراكة القطـاع العـام    و"ويسعى المجلس على هذا الصعيد إلى أن يناط بمهام 

التي من شأنها اقتراح مشـاريع الشـراكة ومتابعـة     "(PPP Unit)والقطاع الخاص 

  .تنفيذها



 

 

وتعتبر عملية إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من أهم المشـاريع وأكثرهـا   

إلحاحاً على هذا الصعيد في ضوء عدم قدرة المعامل الحالية على تلبية الطلب المتزايد 

وتشكّل منطقة دير عمار الموقع األمثل إلنشاء معمـل جديـد   . على استهالك الطاقة

ميغاوات نظراً إلمكانية استفادة المعمل الجديد من استيراد الغاز الطبيعي  ٤٥٠بقدرة 

ولسعة شبكة النقل وتوفر المساحة المطلوبة، إضافة إلى الخـدمات المشـتركة مـع    

  . المعمل القائم في هذه المحلة

جهة أخرى، يتناول برنامج إشراك القطاع الخاص على المديين المتوسط والبعيد مشـاريع   من

معامل لمعالجة النفايات، وتكرير ميـاه الصـرف   أخرى تضم على سبيل المثال، ال الحصر، 

الصحي، ومستشفيات، ومواقف عامة للسيارات، وغيرها من مشاريع البنى التحتيـة، حيـث   

  .كفاءة وخبرة القطاع الخاص وقدراته على إيجاد التمويل الالزميمكن للدولة أن تستعين ب

  

  

  التنمية اإلداريةالدولة في مجال خطة عمل : خامس عشر

استراتيجيا تنمية وتطوير "عمل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، استناداً إلى وثيقة 

، على بلورة ٢٠٠١زراء في أيلول التي تم إقرارها من قبل مجلس الو" اإلدارة العامة في لبنان

العديد من المشاريع واألنشطة التي تخدم أهداف خطة تنمية وتطوير اإلدارة التي تم تحديـدها  

تقييماً لمجمـل المشـاريع    ٢٠٠٥كما أجرى المكتب في نهاية العام . في الوثيقة المشار إليها

 االقتصـادي  ءإلنمـا للعربـي  واألنشطة التي قام بتنفيذها سابقاً بتمويل من قرض الصندوق ا

، ووضع برنامج عمل للسنوات الخمس القادمة يسعى إلى تمويلها مـن قـروض   واالجتماعي

  .لصندوق العربيالجديد لقرض ال وهبات يمكن الحصول عليها، ال سيما

  

   ٢٠٠٧تطوير رؤية جديدة للحكومة االلكترونية خالل عام  .أ 

رؤيـة جديـدة للحكومـة     ٢٠٠٧ل عام طور مكتب وزير الدولة للتنمية اإلدارية خال

 :هي) Pillars(اإللكترونية ترتكز على أربع قواعد 

   (G2E) (G2G) اإلصالح االلكتروني  .أ 

   (G2C) المواطن االلكتروني  .ب 

   (G2B) األعمال االلكترونية  .ج 

  (G2C)المجتمع االلكتروني   .د 
 

 :احهااقترست مقاربات رئيسية تم وسوف يرتكز العمل في الفترة المقبلة على 



 

 

تكثيف االجتماعات ما بين اللجنـة الوزاريـة لتكنولوجيـا    :  وسائل مراقبة التقدم .أ 

المعلومات واالتصاالت والمسؤولين التنفيذيين للمعلومات ومجلـس المسـؤولين   

في قبول اإلسـتراتيجية   اًمهم اًهذه االجتماعات ستلعب دور. التنفيذيين للمعلومات

تقدم التي تستند على الخطط التنفيذيـة للحكومـة   وتنفيذها مقترنة بوسائل مراقبة ال

 . االلكترونية التي وضعتها الوكاالت

تعيـين   :المسؤول الرئيسي للمعلوماتية ومجلس المسؤولين الرئيسيين للمعلوماتيـة  .ب 

المسؤول الرئيسي للمعلوماتية في كل اإلدارات الرئيسية ليشمل جميع المؤسسـات  

واستناداً إلـى  .مسؤولين الرئيسيين للمعلوماتية واإلدارات العامة وإلقامة مجلس ال

ن للمعلوماتية نقطـة االلتقـاء   وتجارب البلدان األخرى، يكون المسؤولون الرئيسي

الرئيسية لمسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إداراتهم ويقدمون التقارير 

ة منتظمـة  يجتمع مجلس المسؤولين الرئيسيين للمعلوماتية بصور. لرئيس اإلدارة

ويناقش ويأخذ قرارات حول القضايا  المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

من خالل اإلدارات العامة ويقدم توصيات إلى الوزراء والـى اللجنـة الوزاريـة    

  .لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

: املتينبناء بوابتين حكوميتين الكترونيتين ش: الشباك الموحد للمعامالت الحكومية .ج 

نظام (لتأمين الخدمات للمواطنين  بوابة المواطن االلكتروني إليجاد بوابة مركزية

وبوابة الكترونية للقطاع العام للتواصل ما بـين   ،والقطاع الخاص) الشباك الواحد

هذه البوابة االلكترونية للقطاع العام ستربط ما بـين جميـع   . اإلدارات الحكومية

الحكومي وتوفر األسس لتحقيق ربط المعلومات بـين   اإلدارات ومركز الملومات

 .نظم المعلومات الحكومية المختلفة

االستفادة القصوى من القطاع الخاص  :الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص .د 

في تنفيذ مشاريع الحكومة االلكترونية من خالل اعتماد نقل بعض نشاطات القطاع 

دة من مبادرات الشـراكة بـين القطـاع العـام     العام إلى القطاع الخاص واالستفا

 .والقطاع الخاص

عدد من الحلول المتوفرة لـدى   اعتمادالسعي إلى  :الشراكة مع الشركات العالمية .ه 

الشركات العالمية والتي تم تنفيذها بنجاح في الحكومات األخرى مثالً تكساس على 

 .الشبكة االلكترونية

كومة اإللكترونية ألنه يعتمـد اسـتخدام   مما يعجل تطبيق الحonline  (Texas( .و 

 . حلول جاهزة ومختبرة



 

 

االستفادة من الشراكة مع حكومات أخرى  :إقامة شراكات مع الحكومات األخرى .ز 

 . في تنفيذ مشاريع معينة تم تنفيذها بنجاح وهذه العملية تسرع في عملية اإلصالح

  

  تعديل أصول تعيين موظفي الفئة األولى .٢

رفع كفاءة اإلدارات العامة والمؤسسات الحكومية وتطوير "العمل على تلتزم الحكومة ب

قدراتها البشرية واعتماد سياسة ديمقراطية الجدارة والكفاءة ومكافأتها ولـيس علـى   

وضع سياسات إصالحية لالستفادة من "، باإلضافة إلى التزامها "أساس الوالء واالنتماء

؛ وفـي  "وتصنيف حديث للوظائف العامـة الموارد البشرية المتاحة واعتماد توصيف 

إطار سعيها لتحديث تعيين كبار الموظفين في المراكز الرئيسية فـي القطـاع العـام    

اللبناني؛ سوف تعتمد آلية علمية وشفافة مبنية على المنافسة المفتوحـة لتحديـد مـن    

ة يتمتعون بالمواصفات الالزمة تمهيداً الختيار المرشـحين الـذين يتمتعـون بالكفـاء    

واألهلية لعدد من المراكز الشاغرة في وظائف الفئة األولى في اإلدارات الرسمية وفقاً 

لما نص عليه مشروع القانون التي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يرمـي  

 .إلى تعديل أصول تعيين موظفي الفئة األولى على أساس ديمقراطية الكفاءة والجدارة

  

كمـا  . عن المناصب الشاغرة في الصحف المحلية والعالميـة  وعليه، فقد تم اإلعالن

مهمتهـا تقيـيم طلبـات    ) لجنة لكل منصب(شكل رئيس مجلس الوزراء لجاناً خاصةً 

أربعـة   من وضمت كل لجنة. المرشحين ورفع توصياتها إليه وإلى الوزير المختص

فـي  إلى سبعة أعضاء، تتنوع اختصاصاتهم بين أساتذة جـامعيين، واختصاصـيين   

موضوع المنصب المعلن عنه، وخبراء في اإلدارة العامة مشهود لكفاءتهم ونـزاهتهم  

وقـد اعتمـدت كافـة    . وعدم انحيازهم، باإلضافة إلى عضوية مجلس الخدمة المدنية

اللجان في قيامها بالمهمة الموكلة إليها آلية واحدة، مع إدخال بعض التعديالت الطفيفة 

رافقت اللجان في أعمالها أمانة سر تألفـت مـن    وقد. بناء لخصوصيات كل منصب

. معهد باسل فليحـان  -كوادر في مكتب وزير الدولة للتنمية اإلدارية والمعهد المالي 

وقد قام أعضاء اللجنة وأمانة السر بهذه المهام بشكل تطوعي دون أن يتقاض أي منهم 

  . أجراً أو بدالت

  

لس األعلى للخصخصة، وكذلك رئيس وعلى هذا األساس، جرى تعيين أمين عام المج

الذين باشروا مهـامهم فـي إطـار تطبيـق     " تالهيئة الناظمة لالتصاال"وأعضاء لـ 

كمـا أنجـزت   . خلوياإلصالحات الالزمة في مجال االتصاالت وخاصة في قطاع ال



 

 

وظيفة شاغرة مسـتمرة، إذ تـم درس    ٣٩عملية فرز وفحص الطلبات المقدمة لملء 

طلبـاً منهـا حتـى اآلن،     ٩٣اللجان المختصة، حيث تم انتقاء  طلباً من قبل ٢,٨٤٢

  .ليجري االنتقاء منهم لشغل المراكز الشاغرة على أساس الكفاءة والجدارة

  

  أنشطة ومشاريع المكتب األخرى .٣

وفيما يلي عرض ألهم أنشطة ومشاريع المكتب، مع تحديـد تلـك المخصـص لهـا     

توقع الحصول على تمويل لتنفيذها، وتم اعتمادات من هبات أو قروض، أو تلك التي ي

إحراز خطوات وإجراءات أساسية في هذا المجال، وأخيراً المشاريع واألنشطة التـي  

يتولى المكتب درسها وتنفيذها بقدراته الذاتية وبتمويل بسيط يصرف من االعتمـادات  

  .المخصصة له في الموازنة العامة
 

د لها اعتمادات من هبات وقروض مـن  المشاريع الجاري تنفيذها حالياً والمرصو .أ 

 جهات مانحة

 الجهة المستفيدة قيمته جهة التمويل وصف المشروع أو النشاط #

١.

لزيادة مستوى " دعم الحكم المحلي"مشروع 

مساهمة المجتمعات المحلية فـي اإلنمـاء   

المتوازن مع البلديات واسـتخدام تقنيـات   

 تالتخطيط بالمشاركة وتطبيق االستراتيجيا

نمائية المحلية تطبيقاً فـاعالً وإشـراك   اإل

 . المجتمع المدني في العمل البلدي

ــاد  اإلتحــ

 األوروبي

ــين  ٤ مالي

 يورو

تجمعاً بلدياً،  ١٢

 ٢٠٨ما يعـادل  

 .بلديات

٢.
تنفيـذ مشـاريع   : مشروع التنمية المحلية

 .سياحية وزراعية

ــاد  اإلتحــ

 األوروبي

٩.٠٧٥ 

مليـــون 

 يورو

تجمعاً بلدياً،  ١٢

 ٢٠٨ما يعـادل  

 .بلديات

٣.

مشروع تزويد البلديات واتحادات البلديات 

والتجمعات البلدية، التي تسـتوفي ملفاتهـا   

الشروط والمعايير المطلوبـة، بتجهيـزات   

 .ومعدات وآليات لمعالجة النفايات الصلبة

ــاد  اإلتحــ

 األوروبي

١٤.٢ 

مليـــون 

 .يورو

  :بلدية منها ١٩٨

ــديات  • بلــ

 .منفردة

تجمعات بلدية  •

 ).٢عدد (

ادات بلدية اتح •

 ).٨عدد(



 

 

 الجهة المستفيدة قيمته جهة التمويل وصف المشروع أو النشاط #

٤.

ــة  • مشــروع نظــام معلومــاتي لمكنن

 . التعويضات الطبية واالجتماعية

مشروع نظام  معلوماتي  في السـجل   •

 .التجاري

ــندوق  الصـ

 العربي

ألف  ٣٦٥

  دوالر

ــة  • تعاونيــ

موظفي الدولة

 وزارة العدل •
 

٥.

 ١برنـامج أفكـار  "دعم المجتمع المـدني  

 :٢وأفكـــــــــــــــــار

باختتـام   إتمام  اإلجـراءات  المتعلقـة  -أ

 ١برنـــــــامج أفكـــــــار  

وضع االتفاقية المالية المتعلقة ببرنامج  -ب

  :موضع التنفيذ  ٢أفكار 

تمويل مشاريع لمنظمـات غيـر    -)١(

  حكومية ومتابعة تنفيذها

إقامة نشاطات تـدريب وحـوار    -)٢(

  لهذه المنظمات

تيــويم قاعــدة البيانــات حــول  -)٣(

  المنظمات نفسها

ــع االلكت -)٤( ــوير الموق ــي تط رون

 لبرنامج أفكار  

ــاد  اإلتحــ

 األوروبي

ــون  ٣ ملي

  يورو

منظمة غيـر   ٢٤

   .حكومية لبنانية

 Lebanese -بوابة المعلومات الجغرافية .٦
GIS portal 

ــندوق  الصـ

 العربي

ــف  ٦٠  أل

 دوالر

اإلدارات 

والمؤسســــات 

 العامة

٧.
مـن   Microsoftآلية تعبئة طلب بـرامج  

 اإلدارات والمؤسسات العامة  قبل 
Microsoft 

هبــة مــن 
Microso

ft  

اإلدارات 

والمؤسســــات 

 العامة

٨.
استقدام خبير دولي لتدريب المفتشين علـى  

 آليات تقييم األداء المؤسسي

ــندوق  الصـ

 العربي

ــف  ١٤  أل

  دوالر
 التفتيش المركزي

٩.
تأمين دعم تقني لإلدارات اللبنانية من خالل 

اتفاقية بين شركة سيسكو العالمية والدولـة  

مجلس اإلنماء 

ــار  / واإلعم
CISCO 

هبــة مــن 

ــركة   ش
CISCO 

   اإلدارة العامة



 

 

 الجهة المستفيدة قيمته جهة التمويل وصف المشروع أو النشاط #

قيمتهـــا  يةاللبنان

ألف  ٣٣٠

  دوالر

١٠.

توفير دورات تدريبية لموظفي القطاع العام 

في لبنان في إطار التعاون القائم بين مكتبنا 

 .وبين السفارة الماليزية في لبنان

الحكومـــة 

 الماليزية
  

اإلدارات 

والمؤسســــات 

 العامة

١١.

راء صور فضـائية لجميـع األراضـي    ش

اللبنانية مع عشر رخص لصالح عدد مـن  

اإلدارات بغية استحداث خريطـة وطنيـة   

 GIS(موحدة لنظم المعلومات الجغرافيـة  

base map.( 

ــندوق  الصـ

 العربي

ألف  ٢٧٠

  دوالر
 اإلدارة العامة

١٢.
تدريب على أساسيات استخدام المعلوماتيـة  

 .متخصصلموظفي القطاع العام وتدريب 

ــندوق  الصـ

 العربي

ألف  ٢٠٠

 دوالر

 ٢٠٠٠ما يقارب 

ــي   ــف ف موظ

اإلدارات 

والمؤسســــات 

 العامة

١٣.
إنجاز برنامج معلوماتي لدعم المسـتثمرين  

ISIC. 

ــندوق  الصـ

 العربي

ــف  ٦٧  أل

 دوالر
 ايدال

١٤.

إنجاز نظام معلوماتي إلدارة تقيـيم األداء  

المؤسسي لإلدارات والمؤسسـات العامـة   

المركزيللتفتيش  المعد 

ــندوق  الصـ

 العربي

ــف  ٣٩ أل

  دوالر
 التفتيش المركزي

١٥.
مشروع تنفيذ نظام توريد إلكتروني تشغيلي 

  )نموذجي(
  ايطاليا

ــف  نصـ

مليـــون 

  دوالر

  وزارات ٥

  

األنشطة والمشاريع التي ستمول من هبات وقروض يتوقع الحصول عليهـا بعـد    .ب 

 ةإنجاز خطوات وإجراءات أساسية مع الجهات المانحة المعني

 قرض الصندوق العربي الجديد )١



 

 

i. تأسيس مهارات إدارية حديثة في اإلدارات األساسية: "البرنامج األول" 

 مبرر المشروع/أهمية مشاريع مقترح تمويلها #

بناء قدرات اإلدارات العامـة فـي      .١

مجال التخطـيط والبرمجـة وإدارة   

 البرامج ومتابعتها وتقييم السياسات

جـرى  والمشاريع التي لعدد من البرامج  الًاستكما

سابقاً من خـالل التـدريب المتخصـص    تنفيذها 

  والمساعدة الفنية

استكمال بعض المشاريع في عـدد     .٢

من اإلدارات باالستناد إلى حاجـات  

الوزارات والمؤسسات مع إعطـاء  

األفضلية للمشاريع التي تصب فـي  

 خدمة المواطن مباشرة

استكماالً آللية تحديد المشاريع حسب حاجات  •

  )(Demand Driven Approachاإلدارات 

مـن   اإلداراتتلبية الطلبات الطارئـة لـدى    •

  تجهيزات ونظم 

متابعة بـرامج التـدريب اإلداري      .٣

ــوارد ( ــاريع، إدارة الم إدارة المش

 ...)البشرية، إدارة الجودة 

 عمل مستمركالتدريب  •

تغطية مجاالت تخصصية غير مؤمنة مـن    •

  قبل المعهد الوطني لإلدارة

ــى    .٤ ــدريب عل ــرامج الت متابعــة ب

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ٣٢٥/٩٦لقد أسهم قرض الصندوق العربي رقـم  

موظفاً في القطاع العام علـى   6000بتدريب نحو 

إن التطـورات  . تقنيات المعلومات واالتصـاالت 

المتسارعة في تطبيقات هذه التقنيات تفتـرض أن  

للتأكد من يكون هناك تدريب دائم ومستمر وهادف 

مواكبة هؤالء الموظفين للتطورات الحاصـلة وإال  

فلن يكون في مقدورهم متابعة مهامها خصوصـاً  

وأن الدولة اللبنانية قد وقّعت عقوداً مـع شـركتي   

لتحديث البرامج المعتمـدة  وراكل مايكروسوفت وأ

  .في اإلدارات والمؤسسات العامة

تحديث شـامل ومكننـة وزارتـين       .٥

  ومؤسسة عامة

كبير من التجهيزات والـنظم   تم تسليم عدد أند بع

 إداريوتأمين بنية تحتيـة معلوماتيـة وتـدريب    

المطلـوب   أصـبح  اإلداراتومعلوماتي لـبعض  

  .مرحلة المكننة الشاملة إلىاالنتقال 

تطبيق برامج حول اعتماد مؤشرات    .٦

ــالخطط  ــا ب ــاس األداء وربطه قي

الدولة على إدخال هذا المفهـوم  عمل مكتب وزير 

لإلدارة الحديثة في بعـض اإلدارات وفـي أدارة   



 

 

 والبرامج السنوية لإلدارات

  

التفتيش المركزي والمطلوب توسيع اعتمـاد هـذا   

المفهوم وتعميق اسـتخدامه بشـكل يشـمل كـل     

  .اإلدارات

مساندة فنية ودعم تقنـي لمجلـس      .٧

  اإلنماء واإلعمار 

تم من خالل قـرض الصـندوق العربـي رقـم     

ساندة فنية ودعم تقنـي لمجلـس   تقديم م ٣٢٥/٩٦

اإلنماء واإلعمار من خالل التعاقد مع عـدد مـن   

األخصائيين في المجاالت اإلدارية والمعلوماتيـة  

إضافة إلى دعم مشروع صيانة وتشـغيل النظـام   

وقد استفاد المجلس من هـذه  .  المعلومات الجديد

  .   المساندة وهو ال زال في حاجة إليها

  

ii. تحسين الوصول إلى الخـدمات العامـة وإيجـاد إدارة    ": البرنامج الثاني

 "مستجيبة لحاجات المواطنين

 مبرر المشروع/أهمية مشاريع مقترح تمويلها  #

اختيــار عشــر معــامالت مهمــة   .١

ــال    ــع األعم ــواطن ولمجتم للم

وتبسيطها ومكننتها بشكل كامل بما 

فيها إمكانية إنشاء شباك موحد لكل 

 من هذه المعامالت

ونموذجية في اتجـاه تحقيـق الحكومـة    خطوة أولى 

استكماالً لبعض النظم كما يشكل هذا العمل  االلكترونية

تنفيذها مـن قبـل مكتـب     وتم والتطبيقات التي سبق

  الوزير 

مراجعة وتبسيط وتوحيد االستمارات   .٢

الحكومية ووضعها بصيغة الكترونية

إن أحد عوائق استخدام االستمارات الحكوميـة عبـر   

ترنت هو عدم توافق معظمها مـع المعـايير   شبكة االن

المناسـبة خصوصـاً لجهــة مكونـات االســتمارات    

ومضامينها وحجم تلك االستمارات التي تشكل عائقـاً  

لذلك فـإن  . كبيراً الستخراجها عبر طابعات الكمبيوتر

توحيد تلك االستمارات وإخضـاعها لمعـايير تقنيـة    

موقـع   وإدارية محددة ونشرها بصيغة الكترونية عبر

www.informs.gov.lb   ره مكتب وزيـرالذي طو

الدولة لشؤون التنمية اإلدارية يعتبر مدماكاً أساسياً في 

  .تحقيق الحكومة االلكترونية



 

 

  إنشاء بوابة الحكومة االلكترونية  .٣

 )E-government Portal(  

لجة متطلبات التعامل ستكون هذه البوابة قادرة على معا

االلكتروني المتعلق بإنجاز المعامالت الحكومية إضافة 

إلى تأمين البنية التحتية من تجهيزات وبرامج وشبكات 

اتصال  لتوفير آليات لتبادل المعلومات بـين اإلدارات  

 Shared(العامة ومشاركتها استخدام تلك الخـدمات  

Services (مما يؤدي إلى وفر مالي مستقبلي.  

وضــع معــايير قياســية للمواقــع   .٤

  ةااللكتروني

إن وضع معايير ذات مقاييس محددة وضوابط لتطوير 

المواقع اإللكترونية في الوزارات والمؤسسات العامـة  

تشمل المضمون ومعايير األمان والتقنيات المسـتخدمة  

يعتبر وحسب التجارب الدولية خطـوة أساسـية فـي    

عدم وجود مثل تلـك  أن .  ةتحقيق الحكومة االلكتروني

المعايير يؤدي إلى تطوير مواقع غيـر منسـجمة وال   

تتمتع بالمظهر الموحد كواجهة للقطاع العام فضالً عن 

  .كونها قد تفتقر لمعايير السالمة واألمان

استكمال أعمال مكننة سبق تنفيـذها وتوسـيع إطـار    إتمام تحديث ومكننة الهيئات الرقابية  .٥

  استخدامها

ــد البي  .٦ ــاءات توحي ــات واإلحص ان

المتعلقة بالعاملين في القطاع العـام  

 ومطابقتها مع جدول الرواتب

استكمال جهود سابقة ومطابقة قواعد بيانات متـوفرة  

  .لدى بعض المؤسسات المعنية

ــاتي إلدارة   .٧ ــام معلوم ــق نظ تطبي

 Asset   ( الموجودات في اإلدارات

Management system(  

ـ     إدارةي مجـال  خطوة أساسية في ضـبط الهـدر ف

  .الموجودات العامة

دعم اإلحصاء المركـزي وإعـادة     .٨

ــع   ــع وتوزي ــة تجمي ــة آلي مأسس

 المعلومات اإلحصائية

تعتبر المعلومات اإلحصائية الدقيقة أساساً التخـاذ أي  

 .قرار سليم

  

  

iii. مراجعة وتحديث النصوص القانونية وهيكليات اإلدارات : "البرنامج الثالث

  "والمؤسسات العامــة

  مبرر المشروع/أهمية مشاريع مقترح تمويلها  #



 

 

  مبرر المشروع/أهمية مشاريع مقترح تمويلها  #

استكمال العمل على مشاريع القوانين   ١

الجديدة للهيئـات الرقابيـة وإعـداد    

تـدريب  (المراسيم التطبيقية الالزمـة  

 )متخصص ودعم تقني

الهيئات الرقابية هي حجر األسـاس فـي تـأمين    

 .اإلدارييناستدامة عمليتي التنمية والتطوير 

  .تحضيرية منجزة إلعمالعمل استكماالً يشكل هذا ال

الهيئة الناظمـة للتواقيـع    إنشاءدعم   ٢

  االلكترونية

يعتبر التوقيع االلكتروني الركيزة األساسية لتحقيق 

 .الحكومة االلكترونية

يشكل هذا العمل استكماالً إلعمـال تحضـيرية   و

مشروع قانون المعامالت االلكترونية فـي  (منجزة 

  .)المجلس النيابي مرحلة التصديق في

تحديث نظام الموظفين بما فيـه نظـم     ٣

ــيم األداء   ــع وتقي ــين والترفي التعي

  ...والمباريات 

 حديثـة  إدارةيؤمن هذا العمل البيئة السليمة لتحقيق 

تحضيرية شـبه   ألعماليشكل هذا العمل استكماالً و

  .منجزة

دعم وتطوير  قوانين تتعلق بالحكومة   ٤

التوقيع االلكتروني، قانون (االلكترونية 

الرقم الموحد، خصوصية المعلومـات  

(...  

يجب تطوير اإلطار التشريعي لكـي يكـون مـن    

الممكن استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت في 

تفعيل عمل اإلدارة وفي تطبيق برنـامج الحكومـة   

  .االلكترونية

دعم مشروع تحديث قانون الصـفقات    ٥

موميـة  الصفقات الع وإدارةالعمومية 

وتنفيذ مشروع نموذجي يعتمد التوريد 

  االلكتروني

يشكل قانون جديد للصـفقات العموميـة عنصـر    

 إجـراء في تأمين الشفافية والفعاليـة فـي    أساسي

إعداد تصـور   كما يجري حالياً الصفقات الحكومية

ووضع  يلمشروع نموذجي حول التوريد االلكترون

المشروع  التصميم الفني للمشروع على أن يتم تنفيذ

  .من خالل قرض الصندوق العربي الجديد

  

 هبة من اإلتحاد األوروبي )٢

 ١٠هناك التزام مبدئي من اإلتحاد األوروبي بتقديم هبة قيمتهـا مـا يقـارب    

ماليين يورو لتنفيذ المخطط التوجيهي المعلوماتي الذي تـم إنجـازه سـابقاً،    

والرامـي إلـى مكننـة    بإشراف وتوجيه مكتب وزير الدولة للتنمية اإلدارية، 



 

 

المحاكم القضائية وربطها بشبكة معلوماتية، ويؤمل إنجاز اإلجراءات الالزمة 

  .٢٠٠٨إلقرار هذه الهبة في اإلتحاد األوروبي في بروكسل في أيلول 

  

األنشطة والمشاريع التي يتولى المكتب تنفيذها بقدراته الذاتية وبتمويل بسيط مـن   .ج 

 وازنة العامةاالعتمادات المخصصة له في الم

 الجهة المستفيدة وصف المشروع أو النشاط #

١.   

  . مشروع البطاقة الذكية

الجهات الرسمية في ماليزيـا   مع تم توقيع مذكرة تفاهم

للبنـان  ) بشكل هبة(قديم دعم تقني لمشروع نموذجي لت

  .في مجاالت التكنولوجيا والحكومة اإللكترونية

تم االتفاق على تنفيذ البطاقة الذكية في لبنان تشمل فـي  

وقد بوشر . يمرحلتها األولى القطاع الطبي واالستشفائ

العمل في إعداد دفاتر الشروط الالزمـة التـي يؤمـل    

  .٢٠٠٨إنجازها في أيلول 

  سسات العامةؤوالم اإلدارات

٢. 

 مشروع مكننة وزارة الخارجية

يساهم مكتبنا مع وزارة الخارجية والمغتربين في تنفيـذ  

مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية والمغتربين 

وشركة أبو غزالة االستشارية لتنفيـذ مشـروع ربـط    

وزارة الخارجية ببعثات لبنان فـي الخـارج ومكننـة    

  .عامالت الم

  وزارة الخارجية والمغتربين

٣. 

 مشروع البطاقة الممغنطة

يساهم مكتبنا بإعداد تصـور تقنـي لتفعيـل العمليـة     

اتية، ومنهـا علـى   من خالل تقنيات المعلوم االنتخابية

  .سبيل المثال اعتماد البطاقة االنتخابية الممغنطة

  اإلدارة العامة والمواطن

  القطاعين العام والخاص  ومات إعداد تصور إلحداث مدينة تكنولوجيا المعل .٤

٥. 
نشاطات فريق الدعم التقني في مكتب وزيـر الدولـة   

 لشؤون التنمية اإلدارية
 سسات العامةؤوالم اإلدارات



 

 

 الجهة المستفيدة وصف المشروع أو النشاط #

 بوابة معلومات الحكومة اللبنانية "نشاطات فريق عمل  .٦
ــة وأصــحاب  اإلدارات العام

 العالقة من الجمهور

 اع العامنشاطات فريق مركز مشاريع ودراسات القط .٧
ــة وأصــحاب  اإلدارات العام

 العالقة من الجمهور

٨. 
المساعدة على تصـميم وبرمجـة واستضـافة مواقـع     

إلكترونية، تقييم عروض ومساعدة تقنيـة فـي مجـال    

 .Webالـ

 اإلدارات والمؤسسات العامة

 اإلدارات والمؤسسات العامة تدريب موظفي القطاع العام على أنظمة أوراكل .٩

١٠.
ستقبال المواطنين فـي المبنـى الجديـد    مكتب ال إنشاء

 لوزارة التربية والتعليم العالي
 وزارة التربية والتعليم العالي

١١.
المركـزي   تصميم وتنفيذ الموقع اإللكتروني للصندوق

 للمهجرين
 الصندوق المركزي للمهجرين

١٢.

رفع كفاءة اإلدارة العامة وتحسين  نوعيـة الخـدمات   

  :للمواطنين وتشمل

  استقبال إنشاء مكاتب - ١

 تبسيط اإلجراءات العائدة لمعامالت المواطنين - ٢

درس نقل صالحيات ودرس إنجـاز معـامالت    - ٣

 المواطنين إلى الوحدات اإلقليمية

درس نقل بعض الوظائف التقنية وإسناد تنفيـذها   - ٤

 .)OUTSOURCING(إلى القطاع الخاص 

وزارة الشؤون االجتماعيـة،  

ــناعة، وزارة  وزارة الصــ

النقل، وزارة األشغال العامة و

والتجــارة، وزارة  االقتصــاد

 الزراعة

 اإلدارة العامة مشروع تبسيط اإلجراءات اإلدارية.١٣

١٤.
لطالب الجامعة اللبنانيـة  " internship"برنامج تدريب 

 معهد العلوم التطبيقية واالقتصادية -

اإلدارات والمؤسسات العامـة  

 وطالب الجامعة اللبنانية

 ة في مجال المعلوماتيةفني/تأمين مساعدة تقنية.١٥
مؤسسة المقاييس والمواصفات 

 )LIBNOR(اللبنانية 

 فنية في مجال المعلوماتية/تأمين مساعدة تقنية.١٦
ــة لتشــجيع  المؤسســة العام

 االستثمارات في لبنان



 

 

 الجهة المستفيدة وصف المشروع أو النشاط #

 وزارة الشؤون االجتماعية فنية في مجال المعلوماتية/تأمين مساعدة تقنية.١٧

 جال المعلوماتيةفنية في م/تأمين مساعدة تقنية.١٨
 -وزارة االقتصاد والتجـارة  

 لجنة مراقبة هيئات الضمان

١٩.
الموقعة بين الدولـة اللبنانيـة وشـركة     تنفيذ االتفاقية

 MDSمايكروسوفت وشركة 
 اإلدارات والمؤسسات العامة

٢٠.

تقديم الدعم التقني لوضع دفتر الشـروط  علىالمساعدة 

مسـتحدث  لمشروع مكننة المركز الطبي النمـوذجي ال 

 الداخلي األمنلقوى 

 وزارة الداخلية والبلديات 

٢١.
 Infoplusالعقد الموقع بين الدولة اللبنانيـة وشـركة   

  Filenetلصيانة برامج  
 اإلدارات والمؤسسات العامة

٢٢.
سير بمشروع  تبليغ لتقديم الدعم التقني ل علىالمساعدة 

 SMS ـعبر ال المنتسبين
 تعاونية موظفي الدولة

٢٣.
معلوماتية في عـدد كبيـر مـن     أجهزةوتركيب شراء 

 .اإلدارات العامة والمؤسسات العامة
 اإلدارة العامة

٢٤.

واالبتكار والمعلوماتية  باألبحاثاللجنة الفرعية المعنية 

والتربية والثقافة المنبثقة عن مجلس الشراكة اللبنـاني  

 ).سياسة الجوار األوروبية(األوروبي 

 اإلدارة العامة

 دريبيبرنامج ت.٢٥
لضـمان  الـوطني ل صندوق ال

 االجتماعي

٢٦.

التعاون القائم بـين مكتبنـا وبـين مؤسسـة      إطارفي 

اميديست يتم العمل على درس إمكانية توفير التمويـل  

ة لموظفي القطاع العام في يالالزم لتنظيم دورات تدريب

 .لبنان

 اإلدارات والمؤسسات العامة

٢٧.

ــاريس  ــامج ب ــاالقتصــاديبشــقيه  IIIبرن الي ، الم

يسـاهم مكتبنـا   يتضمن سلسلة مشـاريع  . جتماعياالو

تحديث قـانون المناقصـات،   : و تشمل التالي  بتنفيذها

مبادئ الشفافية و الجدارة في تعيين المـوظفين،   اعتماد

 اإلدارة العامة



 

 

 الجهة المستفيدة وصف المشروع أو النشاط #

بالقطـاع الخـاص فـي     لالستعانةأسس خاصة  اعتماد

خطة لتنفيذ إسـتراتيجيا   اعتمادتوريد بعض الخدمات، 

ة، إنشاء مديريات للموارد البشـرية  الحكومة اإللكتروني

في كل وزارة، تدريب المـوارد البشـرية فـي وزارة    

  .الصحة العامة

مشـروع  (ومن بين هذه المشاريع تفعيل الرقابة الذاتية 

وزارة المالية ووزارة : في وزارتين هما) مكافحة الفساد

وقد أنجزنا إعداد دفتر الشروط، .األشغال العامة والنقل

ع الوزارتين المعنيتين النتقاء استشـاري  يجري درسه م

 .لتنفيذ المشروع

٢٨.

دعم اللجنة الداخلية المكلفة بإعداد تقرير حول تطبيـق  

نظام إدارة الجودة في المديرية العامـة لقـوى األمـن    

 .الداخلي

المديرية العامة لقوى األمـن  

 الداخلي

٢٩.

مشروع ال. مشروع اتفاقية مع شركتي اوراكل ولوغوس

 إلـى  باإلضـافة يؤمن التدريب والبرامج من اوراكـل  

 .الصيانة والدعم والتدريب

 اإلدارة العامة

 اإلدارة العامة توقيع بروتوكول تعاون بين لبنان واليونان.٣٠

 وزارة التربية والتعليم العالي  التربية والتعليم العاليمشروع إلعادة تنظيم وزارة .٣١

٣٢.

إدارة الوثائق في اإلدارات مشروع مرسوم يتعلق بنظام 

العامة وتحديد مهل الحفظ لكل مرحلة من مراحل عمر 

الوثيقة بحسب نوعها، مـع نظـام تصـنيف للوثـائق     

 .المشتركة بين اإلدارات العامة

 اإلدارة العامة

٣٣.

تقديم الدعم التقني لوضع دفتر الشـروط  علىالمساعدة 

 لمشروع نظام مراقبة امني في نطاق بيروت الكبـرى 

 .يرتكز على الهاتف الثابت

 وزارة الداخلية والبلديات 

 ديوان المحاسبة مشروع قانون إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.٣٤



 

 

 الجهة المستفيدة وصف المشروع أو النشاط #

 مجلس الخدمة المدنية ية نمشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الخدمة المد.٣٥

٣٦.
مشروع قانون إنشاء مديريات إلدارة الموارد البشـرية  

 في اإلدارات العامة
 امةاإلدارة الع

 التفتيش المركزي مشروع قانون إعادة تنظيم التفتيش المركزي.٣٧

٣٨.

 إنشاءمشروع قانون الصفقات العمومية ومشروع قانون 

إدارة الصفقات العمومية ومرسـومين بالموضـوعين   

 .المذكورين أعاله

 إدارة المناقصات

 اإلدارة العامة مشروع استراتيجيا الحكومة اإللكترونية .٣٩

٤٠.
 اإلدارةجديدة للوظائف القياديـة العليـا فـي    تنفيذ آلية 

 والمؤسسات العامة

اللبنانية والمؤسسـات   اإلدارة

 العامة

٤١.

  نظام تقييم أداء أفراد الهيئة التعليمية -

 نظام أداء أساتذة دور المعلمين والمعلمات -

 نظام تقييم أداء أساتذة التعليم المهني والتقني -

 نظام تقييم أداء السلك الدبلوماسي -

 الجامعة اللبنانية أساتذةم تقييم أداء نظا -

 تحديث نظام المباريات في مجلس الخدمة المدنية -

 مجلس الخدمة المدنية

٤٢.
مشروع قانون يتعلق بسلسلة الرواتب الخاصة بمـالك  

 لوظائف المعلوماتية
 وزارة المالية

٤٣.

مشروع مرسوم يتعلق بنظام إرسـال حسـابات    -

  ان المحاسبةالبلديات إلى ديو واتحاداتالبلديات 

مشروع نظام جديد إلرسـال حسـابات اإلدارات    -

العامة والمستندات العائـدة لهـا، إلـى ديـوان     

 المحاسبة

مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد أصول ومهـل   -

 تنظيم الحسابات والبيانات المالية

وزارة المالية ووزارة الداخلية 

 والبلديات



 

 

 الجهة المستفيدة وصف المشروع أو النشاط #

مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم رقابـة ديـوان    -

المحاسبة على المؤسسات والجمعيات والهيئـات  

كات التــي تســتفيد مــن مســاهمات أو والشــر

 أومساعدات أو سلف مالية من اإلدارات العامـة  

من  أوالبلديات  اتحاداتالمؤسسات العامة أو من 

 البلديات

مشروع نموذجي إلرسال حسـابات المؤسسـات    -

 .العامة إلى ديوان المحاسبة

 وزارة الصحة العامة  وزارة الصحة العامة مشروع قانون إلعادة تنظيم.٤٤

٤٥.
الشروط والمعـايير الصـحية والفنيـة للمستشـفيات     

 الحكومية والخاصة
 وزارة الصحة العامة 

 االجتماعيةوزارة الشؤون  االجتماعيةمشروع قانون إعادة تنظيم وزارة الشؤون .٤٦

  لإلسكانامة المؤسسة الع مشروع مرسوم إعادة تنظيم المؤسسة العامة لإلسكان.٤٧

 وزارة الطاقة والمياه مشروع قانون إعادة تنظيم وزارة الطاقة والمياه.٤٨

 والتجارة االقتصادوزارة  والتجارة االقتصادمشروع قانون إعادة تنظيم وزارة .٤٩

٥٠.
إصدار التقرير السنوي لمكتب وزير الدولـة لشـؤون   

 التنمية اإلدارية
 اإلدارة العامة 

٥١.

ـ  ازات المحققـة مـن قـرض    إصدار كتيب عن اإلنج

األول  واالجتماعي االقتصاديالصندوق العربي لإلنماء 

 الخاص بتأهيل اإلدارة اللبنانية

 اإلدارة العامة 

  

وتجدر اإلشارة في هذا المجال إلى بعض المشـاريع الهامـة   : المشاريع األخرى .د 

  :األخرى التي ساهم فيها مكتب وزير الدولة للتنمية اإلدارية ومنها

  قة الذكية لتستخدم في مرحلة أولى في قطاع الطبابة واالستشفاءالبطا )١

  مكننة وزارة الخارجية وربطها مع البعثات في الخارج )٢

 البطاقة الممغنطة االنتخابية )٣

  .دراسة حول مدينة تكنولوجيا المعلومات )٤



 

 

  

  

  خطة عمل إدارة اإلحصاء المركزي: سادس عشر

 سمية في لبنانفي مجال وضع المخطط التوجيهي لإلحصاءات الر .١

 نسـيق النشـاطات  تسلطة ب ءات، تتمتع إدارة اإلحصاء المركزيلقانونِ اإلحصاوفقاً 

تأمين االحصاءات العائدة لمختلف جوانب الحياة  مسؤوليةتقع على عاتقها إلحصائية وا

اإلحصائي في لبنان،  ق النظاميوضع المعايير وتنساالقتصادية واالجتماعية في البالد و

وبالرغم من قيامها بعدة أنشطة احصائية مهمة في السنوات األخيرة كالتعداد اال أنها، 

، ودراسـة األوضـاع   ٢٠٠٥-٢٠٠٤الشامل للمباني والوحدات السكنية والمؤسسات 

، والمسوح االقتصادية ٢٠٠٥-٢٠٠٤، ومسح ميزانية األسرة ٢٠٠٤المعيشية لألسر 

، لـم  ٢٠٠٨االسـتهالك   ، ومؤشر أسـعار ٢٠٠٧المعيشية لألسر  األوضاع ودراسة

  .الكامل والفعلي حتى اآلن ادورهلعب  تتمكن من

  

  :ويعود ذلك إلى عدد من األسباب، أهمها

محدودية الموارد البشرية والمالية التي توفرت لها منذ استعادة نشاطها بعد الحرب  .أ 

  .١٩٩٤في العام 

ما أدى إلى غياب التنسيق بين الوزارات الذي ينظم العمل اإلحصائي في لبنان، م .ب 

  .خلق تضارب في العمل االحصائى في لبنان

غياب جهة إحصائية عليا تضع مخططاً لألعمال اإلحصائية التي ستنفذ في لبنـان   .ج 

 على مدى زمني محدد وتلتزم جميع اإلطراف تطبيقه تفادياً للتضارب والهـدر، 

ارة عامة ة أو إدوزارتنفيذ المسوح اإلحصائية من قبل أية فالذي يجري حالياً هو 

عند توفر التمويل لها من أي مصدر وذلـك دون األخـذ باالعتبـار موضـوع     

 ad(، مما جعل العمل اإلحصائي في لبنان ظرفياًً )sustainability(االستمرارية 

hoc(. 

  

وكما هي الحال في العديد من الدول، هناك في لبنان ثالثة موارد أساسـية للبيانـات   

دارية، والبيانات التي توفرها الوكـاالت والمنظمـات   وهي اإلحصاءات، والبيانات اإل

البيانات والمؤشرات االحصائية فـي ميـادين متعـددة،     في اًنقص ثمة إال أن. الدولية

لنشرها واستخدامها على نطاق واسـع،  ال تتوفر اإلمكانات فوحتى عند توفر البيانات، 

  .على فعالية النظامِ اإلحصائيِمما يؤثر سلباً 



 

 

  

لنظـامِ  إدارة اإلحصاء المركزي لمحدودية او اللبنانيةطالقاً من إدراك الحكومة لذا، وان

 القـرارات عملية صنع  بشكل مستمر يدعم يةكافالحالي في  تأمين بيانات اإلحصائيِ 

يهدف الى خفـض مسـتويات الفقـر    برنامج ية في إطار اإلقتصاد قطاعاتال كافةفي 

طط توجيهي لإلحصاءات الرسـمية فـي   وتعزيز النمو، تسعى الحكومة الى وضع مخ

ويسمح بالتوصـل   ،والتنظيمي صالح المؤسساتيلبنان يلبي مختلف متطلبات خطة اإل

وبالتالي  إلى وضع برنامج لتطوير البيانات الرئيسية يراعي الطلب على هذه البيانات،

  .اتالبنى التحتية وتنمية المهار تطويرل الضرورية ستثماراتاال يفتح المجال إلجراء

  

 األهداف: خطة إستراتيجيةتطوير  .أ 

 العديـد  تنشط في ، حيثالمركزي نظام هو لبنانالحالي في النظام اإلحصائي إن 

 بيانـات اإلدارات المعنيـة بال  حاجات تلبي ةالحكومية خاليا إحصائياإلدارات من 

ضروري من السيكون وهي غير مرتبطة فعلياً مع إدارة اإلحصاء المركزي، لذا 

 تنسـيق نسبة أعلى مـن ال  لتأمين أكثر فعاليةدور إلحصاء المركزي لعب إلدارة ا

تطـوير  و مما سيتطلب اعتماد إجراءات إدارية جديدة ،النظامِ اإلحصائي انتظامو

 .مختلف المعنيين مطالبيؤمن نتائج تلبي  وطني متكامل إحصائي برنامج عمل

بوضـع   ن تبدَأ كزي َألذلك ينبغي على الخطة اإلستراتيجية إلدارة اإلحصاء المر

وطني حـديث   ءنظام إحصا يتركز على تطوير ساسياأل ههدفعمل واضح بيان 

فعالة  عالية عبر استخدام وسائل نوعيةيؤدي الى إنتاج بيانات شاملة ذات  ظممنو

 :من خالل األهداف التالية األمرهذا ويمكن تحقيق . ومنتجة

اإلدارات بـين   خاصـةً  علئي عبر لعب دور قيادي فانظام اإلحصاالن يحست )١

بين كافـة الجهـات    التنسيقوزيادة مستوى  ،البياناتالمعنية بجمع  األخرى 

 .العاملة في هذا االطار

الدوليـة   وفقاً للمعـايير  )statistical time series(تطوير السالسل الزمنية  )٢

 .مطردال اإلقتصادي نموال حاجاتوتلبي 

الكفاءة  من عالل بغية تأمين مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل فاع )٣

كما في مجال تجميع وتحويل ومعالجة وإدارة  في مجال التخطيط لالحصاءات

 .بياناتوتعميم ال

 .تدريبالخالل وتعزيزه من  ءخبراء اإلحصافريق  زيادة عدد )٤



 

 

بشـكل   بيانـات ال بهدف خدمة مسـتخدمي  ءاإلحصا ن خدماتيحستو تطوير )٥

 .أفضل

  

 الخصائص: ةخطة إستراتيجيتطوير  .ب 

وتتطرق الخطة اإلستراتيجية الرئيسية لتطوير المخطط التـوجيهي لإلحصـاءات   

 :يرئيسية همواضيع  –خمسة أبعاد إلى  الرسمية في لبنان

 تنظيميةالدارة اإلتطوير وال )١

 ةحصائياإل ةتحتيال البنية )٢

  بياناتالتطوير  )٣

 معلوماتكنولوجيا الت )٤

 .تدريبال )٥

 :متسلسلة ومرتبطة تستهدف ما يلي طاتالخمسة نشا وتتضمن هذه األبعاد

فـي   ئينظام اإلحصـا على مستوى ال تسمح بتحقيق أفضل إصالح بيئة تأمين )١

بمعالجة الحاجـة للتطـوير التنظيمـي الدارة    الخطة  لذا تبدأ. عزيزهوت لبنان

ـ  االحصاء المركزي وتحسين اإلدارة من الداخل، كما أنها   هفي الوقـت نفس

الثقافة السـائدة بـين    يرتغيلداخلية عبر محاولة ت اصالحاتعمل على دعم اإل

إقتصـاد  فـي   دور النظام اإلحصـائي لأفضل ادراك خالل من ن تخدميالمس

  .سوقال

لـدعم النشـاطات    هي شـرط مسـبق   ةحصائياإل ةتحتيال يةبناإلدراك بأن ال )٢

 .حاجة لالستثمار في هذا المجال ، ولذا سيكون هنالكاإلحصائية

. اس المخطط التوجيهي لإلحصاءات الرسمية في لبنانأس بياناتالتطوير يمثل  )٣

 الترتيبـات الخاصـة بتصـنيف    تشـكل ، االقتصـادية  اتإلحصاءفبالنسبة ل

 ١٩٩٣للعـام   نظام الحسابات الوطنيةت وفقاً للقطاعات المدرجة في المؤسسا

يمكن تحديد عدد من النشاطات الهادفة لجمع  ، كماالعمل برنامجأساساً لتحديد 

 المؤسسـات،  ءاتإحصاو تشمل مسح عينات األسر، في هذا المجال البيانات

مالية الحصائيات ، واإلراسعاأل وإحصائيات االقتصادي،النشاط  واستطالعات

حسـابات  الو ميـزان المـدفوعات،  خارجيـة و التجارة وحسابات ال ،نقديةالو

 مـن  اًرئيسـي الديمغرافي جـزءاً  تحليل يشكل ال باإلضافة إلى ذلك،. وطنيةال

أهـداف  بإطـار   هاتطويرمن الضروري ربط  االجتماعية والتي اتحصاءاإل

 في هذه المجـاالت البيانات وستستند عملية جمع . (MDG)االنمائية لأللفية 



 

 

ومن . والسجالت اإلدارية المستمدة من مسح األسرى البيانات إل بشكل رئيسي

نـاً  بمجاالت أساسـية أخـرى كيا   لخاصةاإلحصائيات اناحية أخرى، تعتبر 

إلنتـاج  آليـة رئيسـية   ي السكانبعض المسوحات كالتعداد  منفصالً، إذ تشكل

 .لمسح العينات العائليةطار وضع إوقاعدة ل المناطقبيانات 

منفصـل فـي المخطـط التـوجيهي     عنصـر  كحصائي اإلتدريب لقد حدد ال )٤

 قـدرة تسمح لبناء تَطوير وسيلة لإلحصاءات الرسمية في لبنان للمساعدة على 

 .على المدى الطويلاللبنانيِ  ءبِي حاجات نظامِ اإلحصالتمد طويلة األمطردة 

ال تشـمل  منفصـلة   أربعة نشاطات في مجال تكنولوجيا المعلومات، تم تحديد )٥

 بل لهـا عالقـة بمسـائل    برامج المعلوماتيةوالكومبيوتر  أجهزة عملية شراء

نـات  وتطـوير قاعـدة بيا  بيانـات،  ال تطـوير قاعـدة  و إدخال المعلومات،

Metadata بياناتال، وتعميم. 

والجدير ذكره أن العمل على المخطط التوجيهي لإلحصاءات الرسمية في لبنـان  

كما أنـه يجـب   . واتنخمس ساألجل يمتد على مدى متوسط  زمنياً اًإطاريغطي 

تتمم الخطة اإلستراتيجية الرئيسية للمخطط، إال أنـه قـد   خطة عمل سنوية وضع 

أثنـاء  والتقييم يسمح بتصحيح المسار مراقبة للتطوير نظام  اًيكون مناسباً ومالئم

 المخطط التوجيهيتطبيق.  

هذا وسيتم طرح المخطط التوجيهي لإلحصاءات الرسمية في لبنان على مجلـس  

الوزراء لمناقشته واعتماده، ليصار عندها إلى تأمين الموارد الماليـة والبشـرية   

  .لتطبيقه

  

  إلدارة اإلحصاء المركزي في مجال اإلنجازات العملية .٢

  اإلحصاءات االجتماعية  .أ 

  ٢٠٠٧دراسة األوضاع المعيشية لألسر للعام   )١

أنجزت إدارة اإلحصاء المركزي دراسة األحوال المعيشـية لألسـر للعـام     

وقد ركزت هذه الدراسة على اثر العدوان اإلسرائيلي على األحـوال   ٢٠٠٧

شركاءها من برنامج األمـم   ، وسلمت٢٠٠٦المعيشية لألسر بعد حرب تموز 

المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية ووزارة الشؤون االجتماعية البيانـات  

وقد تشارك الفرقاء في تحليل نتائج هذه الدراسة وتم  ٢٠٠٧الخام في حزيران 

األمم المتحدة اإلنمـائي   برنامج ويقوم حالياً. تقرير في هذا الخصوص إعداد

  . ائيبطباعة التقرير النه



 

 

  MICS3 األطفالدراسة وضع  )٢

تنفذ هذه الدراسة بالتعاون مع منظمة اليونيسف مع العلم أن هذه الدراسة تنفذ 

بمنهجية محددة وضعتها المنظمة في معظم دول العـالم لتـأمين مؤشـرات    

. أساسية تسمح بمتابعة التطور المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائيـة لأللفيـة  

المركزي التحضيرات الفنية والميدانية إلنجـاز هـذه    تستكمل ادارة اإلحصاء

الدراسة التي سيتم فيها استعمال الحاسوب المحمول بـالكف ألول مـرة فـي    

وقد طورت االدارة البـرامج  . الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هذه الدراسة

المعلوماتية الخاصة بإدخال المعلومات على الكمبيوتر المحمول بالكف، وقـد  

الق هذه الورشة من السراي الحكومي، ومن المتوقع البدء ميدانياً في جرى إط

  .۲۰۰۸هذه الدراسة في أوائل شهر كانون األول 

 المسح السنوي للعمالة والبطالة )۳

إدارة اإلحصاء المركزي بصدد القيام بالتحضيرات الفنية لوضع األسـس  إن 

، وذلك بدعم ۲۰۰۹عام لمسح السنوي للعمالة والبطالة الذي سيبدأ تنفيذه في الل

 .فني من منظمة العمل الدولية

 اإلحصاءات الحيوية )٤

تزود وزارة الداخلية والبلديات إدارة اإلحصاء المركزي شهرياً بإحصـاءات  

عن الوالدات والوفيات بحسب الجنس، وإحصاءات عن الزيجـات والطـالق   

ـ     . استناداً إلى أقالم النفوس ذه وتقـوم إدارة اإلحصـاء المركـزي بنشـر ه

ونظراً ألهمية اإلحصاءات الحيوية، تقوم . المعلومات شهرياً بحسب المحافظة

اإلدارة منذ العام المنصرم بتحضير دراسة داخلية لتطوير وتوسيع وتحسـين  

  .نوعية هذه اإلحصاءات

 دراسة األوضاع المعيشية لألسر ومسح ميزانية األسرة وإحصاءات الفقر )٥

اول خبراء برنـامج األمـم المتحـدة    وضعت إدارة اإلحصاء المركزي بمتن

اإلنمائي والبنك الدولي البيانات الخام لمسح ميزانية األسرة، وساعدت هـؤالء  

الخبراء ليقوموا بإعداد دراسات لتقدير خطوط الفقـر فـي لبنـان ولتحليـل     

وفي هذا المجال، تم إصدار تقرير موجز في الفصل الثالـث مـن   . مالمحها

العام الحالي تقرير مفصل من الجهات الدوليـة  ، وسيصدر خالل ٢٠٠٧العام 

  .المذكورة سابقاً

  

  اإلحصاءات االقتصادية .ب 



 

 

 دراسة القطاعات اإلنتاجية )١

، ٢٠٠٦باشرت اإلدارة بتنفيذ العملية الميدانية في أوائل شهر كانون الثـاني  

: وما زالت مستمرة حتى تاريخه، وهي تشمل األنشـطة االقتصـادية التاليـة   

مات، والتجارة، والنقل، واالتصاالت، والتخزين، والوسـاطة  الصناعة، والخد

وستقوم اإلدارة بإستكمال تنفيذ دراسة القطاعات اإلنتاجيـة  . المالية، والتأمين

، وإصـدار  ٢٠٠٨في أواخر شهر أيلول  ٢٠٠٧عن نشاطها االقتصادي للعام 

 النتائج األولية عن المسح السابق خالل مهمة خبير صـندوق النقـد الـدولي   

  . ٢٠٠٨تشرين األول  ١٧و ٦المقررة بين 

  ٢٠٠٨الرقم القياسي ألسعار االستهالك  )٢

قامت إدارة اإلحصاء المركزي بإطالق الرقم القياسـي ألسـعار االسـتهالك    

آذار  ١٩برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في السرايا الكبيـر فـي    ٢٠٠٨

والـرقم  . قـة ، بحضور ممثلي صندوق النقد الدولي في لبنـان والمنط ٢٠٠٨

القياسي الحالي هو ثمرة جهود أكثر من سنة عملـت فيهـا إدارة اإلحصـاء    

المركزي على تطوير الرقم القياسي ألسعار االستهالك بالتعاون مع صـندوق  

  :النقد الدولي، وقد حققت اإلدارة خاللها التطورات النوعية التالية

i.   ًأن يكـون  عـن إصدار الرقم القياسي ألسعار االستهالك شهرياً عوضـا 

 فصلياً

ii.    تحديث أوزان السلة االستهالكية للرقم القياسي بحسب دراسـة ميزانيـة

 ٢٠٠٤األسرة 

iii.       جمع أسعار السلع من لبنان بكاملـه عوضـاً عـن االكتفـاء ببيـروت

 .وضواحيها

iv. تطوير برنامج معلوماتي خاص بالرقم القياسي بجهود اإلدارة الذاتية.  

 ةالتصنيف الموحد لألنشطة االقتصادي )٣

تقوم إدارة اإلحصاء المركزي بتحديث مستمر للتصنيف الموحـد لألنشـطة   

االقتصادية بالتعاون مع وزارة المالية، بعد تبنيـه  فـي ترميـز األنشـطة     

وينكـب حاليـاً فريـق    . االقتصادية للمكلفين بقرار صادر عن وزير المالية

ـ  ل مبسـط  التصنيف في اإلدارة والعاملين في وزارة المالية على تحضير دلي

  .لترميز النشاطات االقتصادية بتمويل وإشراف من معهد باسل فليحان المالي

 وضع اإلحصاءات عن التجارة الخارجية )٤



 

 

تستمر إدارة الجمارك اللبنانية بتزويـد إدارة اإلحصـاء المركـزي شـهرياً     

. بالمعلومات المجمعة عن حركة التصدير واالستيراد للبضـائع فـي لبنـان   

الياً تطوير إحصاءات التجارة الخارجيـة عبـر دراسـات    وتحاول اإلدارة ح

  .متخصصة بالتعاون مع إدارة الجمارك

 إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر بالتعاون مع مصرف لبنان )٥

تقوم إدارة اإلحصاء المركزي حالياً بالتعاون مع مصرف لبنان بالتحضيرات 

ثمارات األجنبية في الفنية الالزمة إلطالق مشروع إحصائي سنوي حول االست

اللبنانية في الخارج، مطابق لتوصـيات صـندوق النقـد     تلبنان واالستثمارا

  .الدولي في هذا المجال

  

  مواضيع أخرى .ج 

 مسح المشتركين في شبكة مياه جبل لبنان )١

 .واإلدارة هي بصدد استكمال األعمال الخاصة بهذا المسح

 مؤشرات التكنولوجيا واالتصاالت )٢

حضير للقيام بالدراسـات اإلحصـائية الالزمـة السـتخراج     تقوم اإلدارة بالت

مؤشرات التكنولوجيا واالتصاالت حسب المعايير الدولية المعتمدة في األمـم  

، وقد تم التنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنميـة  UNCTADالمتحدة 

  .اإلدارية ووزارة االتصاالت لتوحيد الجهود

  

  

  رة وتحسين األوضاع البيئيةإدا :البيئية سياسةال: عشر سابع

 على صعيد مكافحة التلوث عند المصدر .١

  اإلدارة البيئية لمحافر الرمل والمقالع والكسارات .أ 

i. تم تحديد أربعة أهداف رئيسة : إعداد مشروع قانون لتنظيم المقالع والكسارات

من وضع قانون لتنظيم قطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات فـي لبنـان   

  :قانوني من أجل وهي وضع إطار

سد كل الثغرات التي كانت موجودة في المراسيم أو في القـانون القـديم    •

 الذي تخطاه الزمن

ستحداث إطار قانوني أوسع غير قابل للطعن يسمح بفرض ما ال يمكـن  إ •

 فرضه بواسطة المرسوم من ممارسات سليمة بيئياً



 

 

• يجابيـة ومنـع   لة إدارة هذا القطاع بطريقة فاعلة واتحديد الجهات المخو

 التدخالت في هذا القطاع

تطوير اآلليات المتبعة حالياً لتشمل أحدث التقنيات في علم استثمار محافر  •

الرمل والمقالع والكسارات إضافة لتلك المتعلقة بمرحلتي التأهيل وما بعد 

  .االستثمار

إحدى نقاط قوة هذا القانون أنه سيبنى على تحليل واقع الحال بما في ذلـك  و

اط القوة والضعف والفرص والمخاطر التي يواجهها قطاع استثمار محـافر  نق

سيكون ملزماً لإلدارات كافة عبـر  وأنه  ،الرمل والمقالع والكسارات في لبنان

  .تحديده آلية عمل كل إدارة معنية بقطاع المقالع والكسارات

ii. أي  أن وباعتبار: إعداد مشروع خطة وطنية لتأهيل مواقع المقالع والكسارات

تشريع سابق يعمل به حالياً لم يشمل على خطة تأهيل مواقع المقالع القديمـة  

المتروكة والتي تسبب ضرراً مباشراً للبيئة وعناصرها الطبيعية، فـإن هـذه   

 الخطة من شأنها أن تمهد عملياً إلعادة تأهيل المواقع بغية جعلها أكثر انسجاماً

إداريـة، تنظيميـة،   : ربعة محاوروتشمل خطة التأهيل أ. مع البيئة المحيطة

ويتم العمل حالياً على تطوير هذه اآللية لجعلها ملزمة للمعنيين . ماليةوتقنية، 

كافة بقطاع استثمار محافر الرمل والمقالع والكسارات في لبنان على أن يـتم  

المذكور أعاله ليشمل بذلك و ،إدراجها الحقاً من ضمن القانون المنوي تطويره

 .المتروكة منذ زمن تلكصة حديثاً واقع المرخّتأهيل المو

: )معاصـر الزيتـون  (فة واإلنتاجية النظيفـة  في اإلدارة البيئية للمؤسسات المصنّ .ب 

يعتبر الزيتون من أهم المحاصيل الزراعية في منطقة البحر األبـيض المتوسـط   

لبنـان  كل مـن  ويعتمد . ويشكل مصدراً مهماً للدخل في معظم البلدان المتوسطية

وسوريا واألردن بشكل كبير على الزيتون وإنتـاج زيتـه لالسـتهالك المحلـي     

من % ٢٠ففي لبنان مثالً تبلغ مساحات األراضي المزروعة بالزيتون . وللتصدير

 .من الزيتون إلى زيت% ٧٨-٧٠ ما نسبته مجمل األراضي الزراعية ويتحول

لتـي تختلـف   وينتج عن صناعة زيت الزيتون نوعان أساسيان من الملوثـات ا 

واإلدارة ). ملوثات سائلة(والزيبار ) ملوثات صلبة(الجفت : باختالف تقنية العصر

غير الفعالة والمتكاملة لهذه الملوثات تؤدي إلى أضرار بيئيـة وتلـوث المـوارد    

من الزيبار  ٣م ٢٨٠,٠٠٠فلبنان مثالً ينتج حوالي . الطبيعية خاصةً التربة والمياه

أن آثار متر مكعب واحد من الزيبار تفوق آثار متر مكعب في الموسم الجيد علماً 

  .مرة ٢٠٠-١٠٠من المياه المبتذلة المنزلة ب 



 

 

إلى  وللمياه الناتجة عن عصر الزيتون بعض اآلثار السلبية على البيئة وذلك نظراً

محتواها الغني بالمواد العضوية الناتج بشكل أساسي عن المواد الفينولية التي لهـا  

تلـوث  : بعض هذه اآلثار السلبية هي. ة للجراثيم وآثار سامة للنباتاتآثار مضاد

  .التربة، وتلوث المياه الجوفية، وتلوث المياه السطحية، وتلوث الهواء

وفي هذا اإلطار، تعمل وزارة البيئة على تطوير اإلدارة البيئيـة المتكاملـة فـي    

  :معاصر الزيتون عبر القيام بالنشاطات التالية

i. صر والصناعات المكملة لها علـى األراضـي اللبنانيـة وإدراج    مسح المعا

المعلومات على نظام معلومات جغرافي، وإصـدار خـرائط حـول مواقـع     

المعاصر والصناعات المكملة لها وكافة المعلومات المرتبطة بها مع خريطـة  

باإلضافة إلى إعـداد  (تبين المناطق الحساسة للتلوث من جراء هذه المعاصر 

بالتشريعات الخاصة بقطاع زيت الزيتون ومدى تطرقها إلـى اإلدارة  تقرير 

  ).البيئية للنفايات الناتجة عنه

ii.   الحـدود  (بدء العمل على وضع معايير بيئية وطنية لمعاصر زيت الزيتـون

 والسـهر علـى  وإعداد إستراتيجية للمراقبة ...) القصوى لملوثات المياه الخ

زات المادية وغير الماديـة  د بعض المحفّحسن االلتزام بها، بما في ذلك تحدي

لتسهيل االلتزام، عبر تنفيذ دراسات تدقيق بيئـي علـى معاصـر الزيتـون     

عداد دليل تدقيق بيئي خاص بمعاصـر الزيتـون   إوالصناعات المكملة لها، و

تقليدي، (تبين دراسة التدقيق البيئي لكل تقنية عصر : والصناعات المكملة لها

نسبة استهالك كـل مـن الفيـول،    ) مرحلتين ونصفمراحل،  ٣مرحلتين، 

. الطاقة، المياه، باإلضافة إلى كمية الزيبار المنتجة، وكمية الجفـت المنتجـة  

وتظهر الدراسة ثقل التلوث على المستوى الوطني باإلضافة إلـى الملوثـات   

وتتطرق الدراسة إلى كلفة التدهور البيئـي  . الناتجة عن تكرير زيت الزيتون

مليـون دوالر   ١٣,٢٧زيت الزيتون، والبالغة حالياً حـوالي   إنتاجع من قطا

الكلفة اإلضافية لمعالجة وأميركي سنوياً، باحتساب مداخيل السمك المنقوصة، 

 .المياه، والضرر الالحق بالمناظر الطبيعية

iii.    دعوة مشروع اإلدارة المتكاملة للنفايات الناتجة عن عصر الزيتون مـا بـين

ألردن العامل في وزارة البيئة أصحاب معاصر الزيتون فـي  لبنان، سوريا وا

مختلف األراضي اللبنانية الراغبين بتطوير معاصرهم وإدخال بدائل اإلنتـاج  

األنظف إليها للتقدم بطلبهم إلى الوزارة، بحيث قامت اللجنة التوجيهية باختيار 



 

 

ع التـوز معاصر توافرت فيها الشروط المطلوبة مع األخذ بعين االعتبار  ١٠

  .الجغرافي وتقنيات العصر المختلفة

  

  على صعيد حماية الموارد الطبيعية .٢

  الخطة الوطنية للتحريج .أ 

بهدف زيادة المساحات الخضراء وتأهيل الغطاء النباتي، رصدت الحكومة اللبنانية 

مليار ليرة لبنانية موزعة على خمس سـنوات،   ٢٥مبلغاً وقدره  ٢٠٠١في العام 

تـاريخ   ٣٢٦رقـم  " قـانون البـرامج  "موازنـة العموميـة   من خالل قـانون ال 

، وذلك لتنفيذ مشاريع إعادة التحريج على الصعيد الـوطني، وقـد   ٢٨/٦/٢٠٠١

ووضـعت وزارة  . أوكلت المهام إلى وزارة البيئة لتنفيذ األعمال الضرورية كافة

عبر  ٢٠٠٢البيئة الخطة الوطنية األولى للتحريج وباشرت التنفيذ ابتداء من العام 

تلزيم أعمال التحريج والعناية باألغراس وفقاً لدفتر شروط تقني وإداري وضـعته  

فأطلقت المرحلة األولى من أعمال التحريج التي نفذت خـالل العـامين   . الوزارة

هكتار بأصناف حرجية محلية موزعة بشـكل   ٣٠٥حيث شملت  ٢٠٠٤-٢٠٠٢

  :كل التاليموقعاً في المحافظات الخمس على الش ٢٣متوازٍ على 

i. فاريا والباروك) هكتار ٦٠: (جبل لبنان.  

ii. عكار العتيقة، اهدن، بشري، تنورين) هكتار ٦٠: (لبنان الشمالي.  

iii. بعلول، خربة قنافار، قاع الـريم، رأس بعلبـك،    - الال) هكتار ٨٠: (البقاع

  .شعت، الهرمل، راشيا، جديتا

iv. دلزونجزين، القرية، العباسية، مج) هكتار ٥٠: (لبنان الجنوبي.  

v. كفرمان، رميش، ابل السقي، مرجعيون، حاصبيا) هكتار ٥٥: (النبطية.  

ثم عادت الوزارة وأطلقت المرحلة الثانية لمشروع التحريج الوطني ونفذتها بـين  

 ٢٧٨.٥وشملت المساحة اإلجمالية المحرجـة حـوالي   . ٢٠٠٦و ٢٠٠٤العامين 

  :هكتار موزعة في محافظات خمس كالتالي

i. حمانا، الدامور، اهمج) هكتار ٤٥: (جبل لبنان.  

ii. كوسبا، تنورين، عكار العتيقة) هكتار ٥٤: (لبنان الشمالي.  

iii. تجمع بلديات السهل، بوداي، شمسطار، القاع، الفاكهة ) هكتار ١٠٤.٥: (البقاع

  .الجديدة، بعلبك، راشيا الوادي، الهرمل، سحمر

iv. المروانيـة،  الريحان، زوطر الشـرقية ) هكتار ٧٥: (لبنان الجنوبي والنبطية ،

  .خربة سلم، مركبا



 

 

والجدير ذكره أن أعمال الرقابة تمت وتتم بشكل دوري من قبـل فريـق عمـل    

من خالل الكشف الدوري على المواقع والتأكـد  وذلك التحريج في وزارة البيئة، 

من أن تنفيذ األعمال يتم تطبيقاً لدفتر الشروط التقني الذي وضعته الوزارة وذلك 

  .األولى والثانية من أعمال التحريج خالل المرحلتين

  خطة العمل الوطنية في المناطق المحمية في لبنان .ب 

في إطار وضع أسس ثابتة ومستديمة لمجال إدارة المناطق المحمية فـي لبنـان،   

حددت وزارة البيئة سلسلة بنود، منها إعداد خطة عمل وطنية للمناطق المحميـة  

وجبها األنشطة واألفعـال ذات األولويـة   في لبنان وهي وثيقة ذات رؤيا تحدد بم

كما تتضـمن هـذه الخطـة المهـام     . لإلدارة الفعالة للمناطق المحمية في لبنان

أمـا  . والمسؤوليات والميزانية المقدرة لتنفيذ األنشطة واألفعـال ذات األولويـة  

  :األنشطة الثمانية التي تدخل ضمن إطار خطة العمل فهي

i.  للمحافظة على التنـوع البيولـوجي والـنظم    إعداد وتطوير خطة ايكولوجية

 .االيكولوجية والمناظر الطبيعية

ii.     تطوير نظام وطني لتصنيفات المناطق المحمية في لبنـان وإعـادة تصـنيف

المناطق المحمية الحالية لتتوافق مع هذا النظام الجديد بعد المصـادقة عليـه،   

 .نيفات الجديدوتصنيف مناطق محمية جديدة بحاجة للحماية بحسب نظام التص

iii.  تأسيس إطار مؤسساتي مالئم للمناطق المحمية مع تحديد المهام والصالحيات

 .للوزارات المعنية بالنسبة لكل من التصنيفات المقترحة

iv.  بناء القدرات إلدارة المناطق المحمية كتطوير روزنامة تدريب سنوية وتنظيم

 .عمليات تواصل داخلية ما بين المناطق المحمية

v. ارة فعالة ومستدامة للمناطق المحمية قائمة وذات أهميةتحقيق إد. 

vi.  تمويل مالية مستدامة إلدارة المناطق المحمية إستراتيجيةتطوير. 

vii. أصحاب األراضي الخاصة الذين هم وعي رفع وعي المجتمع محلياً ووطنياً و

 .عادة على ترقب من المناطق المحمية

viii. خطط التسويقية المكثفة والتفـاهم  ترويج السياحة البيئية وإدارة الزوار عبر ال

المتواصل مع وسائل اإلعالم، وتجهيز وتطوير البنى التحتية للزوار وتـدريب  

 .مرشدين محليين

كما تتابع وزارة البيئة في هذا اإلطار استصدار القـانون الخـاص بالمحميـات    

  .الطبيعية عبر إدخال التعديالت المقترحة من مجلس الوزراء عليه

  



 

 

  كارثة حرائق الغاباتمعالجة والوقاية من على صعيد ال .٣

إدارة معالجة النتائج البيئية السلبية الناجمة عـن الحرائـق التـي    : الشق اإلداري .أ 

 ٢٠٠٧اندلعت في تشرين األول 

i.  إدارة النتائج البيئية السلبية الناجمة عن الحرائق التي انـدلعت فـي   في إطار

 ١١٨/٢٠٠٧رقم  اءرئيس مجلس الوزر ، صدور قرار٢٠٠٧تشرين األول 

بتأليف لجنة إدارية فنية للوقايـة مـن حرائـق     المتعلق ٦/١١/٢٠٠٧تاريخ 

مدير عام  بموجبهكلف و ،الرقعة الخضراء والغابات في لبنان وإعادة تأهيلها

 ،البيئة بتنسيق العمل بين مختلف اإلدارات والجمعيات األهلية المعنيـة وزارة 

  .مبنى وزارة البيئة بحيث تجتمع هذه اللجنة أسبوعياً في

ii.  وزارة /بين الجمهوريـة اللبنانيـة   ١٢/١١/٢٠٠٧توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ

ممثلة  AFDCوجمعية الثروة الحرجية والتنمية  ،البيئة ممثلة بمدير عام البيئة

حول تطوير وتنفيذ خطة عملية من أجل الوقاية مـن حرائـق    ،بمديرها العام

في قـراره  مجلس الوزراء  موافقةل، وذلك بالغابات والمعالجة وإعادة التأهي

  .٢٧/١٠/٢٠٠٧تاريخ  ١٣٨رقم 

 الشق التخطيطي .ب 

التواصـل مـع الجهـات    ، تم تحريك الموارد المالية والبشرية والماديةفي إطار 

  :اآلتية الخارجية

i. صندوق التمويل إلعادة إعمار لبنان Lebanon Recovery Fund :  إعـداد

يئة وجمعية الثروة الحرجية والتنمية بقيمـة  وتقديم مشروع من قبل وزارة الب

دوالر أميركي إلى الصندوق عبر منظمة األغذيـة والزراعـة    ٢,٦٠٠,٠٠٠

الوقاية، المكافحة، إعادة : لألمم المتحدة حول اإلدارة المتكاملة لحرائق الغابات

. إضافة إلى مسح األضرار الناجمة عن حرائق الغابات فـي لبنـان   ،التأهيل

شروع من قبل وزارة البيئة وجمعية الثـروة الحرجيـة والتنميـة    سينفذ المو

تمت الموافقة علـى  ، وقد بالتعاون مع الشركاء المعنيين من اإلدارات اللبنانية

 .المشروع ويتم التحضير إلطالقه

ii. المتابعة مجدداً لموضوع المشروع الذي قدمته الـوزارة  : مرفق البيئة العالمي

لمرفق من خـالل برنـامج األمـم المتحـدة     إلى ا ٢٠٠٧-٢٠٠٦خالل العام 

نظـراً  " إستراتيجية لحماية وإعادة تأهيل موارد لبنان الحرجية"اإلنمائي حول 

ـ  الموافقـة   تللحاجة الملحة إلقراره سريعاً بعد وقوع كارثة الحرائق، وقد تم

 .من قبل المرفق بانتظار الموافقة النهائية ملخص المشروععلى 



 

 

iii. لبنك الدولي بجميع المعلومات واإلحصاءات الالزمة من تزويد ا: لبنك الدوليا

جل إعداد تقرير الكلفة االقتصادية للتدهور البيئي الناجم عن حرائق الغابـات  أ

  .٥/١/٢٠٠٨في  األوليتم استالم التقرير  -٢٠٠٧في خريف 

iv. تقديم مقترح مشروع من قبـل وزارة البيئـة وجمعيـة    : المفوضية األوروبية

يهدف إلى تطوير وتنفيـذ  و ،يورو ٧٠٠,٠٠٠التنمية، بقيمة الثروة الحرجية و

إستراتيجية وطنية ومحلية إلدارة حرائق الغابات بمشاركة من اللجنة اإلدارية 

كما يهدف المشروع إلـى  ). مناطقي، ووطني –محلي(يشمل محورين والفنية 

والـدفاع المـدني    األحـراج بناء قدرات وتدريب الجهات المعنية من حراس 

صر الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي وتزويدها بالمعدات الالزمة من وعنا

على فترة المشروع يمتد . جهة، والى تحريج مناطق محروقة من جهة أخرى

 .بانتظار الموافقة النهائية للمشروع ، وال تزال الوزارةسنة

v. ـ : السفارة االيطالية ة إعداد وتقديم مقترح مشروع من قبل وزارة البيئة وجمعي

يهدف إلى . يورو، يمتد لستة أشهر ٣٠٠,٠٠٠الثروة الحرجية والتنمية بقيمة 

 يضاهكتار معظمها على األر ٣٠ألف شجرة على مساحة  ١٥زراعة حوالي 

يركز المشروع علـى المسـاحات   . ٢٠٠٧الخاصة التي احترقت في خريف 

شـجار  حيث تنتشر أشجار الزيتون واأل ،حيث ال تنبت الرقعة الخضراء تلقائياً

 .نال المشروع موافقة أولية. المثمرة

vi. على كتاب رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الحكومـة  : السفارة الفرنسية بناء

-١٤(فريـق عسـكري فرنسـي    الحكومـة الفرنسـية    أرسـلت الفرنسية، 

تحديـد  ملك الجيش اللبنـاني و  PUMAالستطالع طوافات ) ١٥/١١/٢٠٠٧

كما شـارك ممثلـون عـن     .قرير الرسميبانتظار الت -حاجتها إلعادة التأهيل

الداخلي والمديرية العامة للـدفاع   األمنوزارة الزراعة والمديرية العامة لقوى 

المدني ووزارة الدفاع الوطني وجمعية الثروة الحرجية والتنميـة فـي جولـة    

 اإلداراتهـا ممثلـو   فياستطالعية حول مكافحة حرائق الغابات التي شـارك  

بتنظيم من الحكومة الفرنسية للتعرف ) ٢١/١٢/٢٠٠٧-١٧(المعنية في فرنسا 

  .العامة المعنية بمكافحة حرائق الغابات واألجهزةعلى الهيئات 
 
   

  واإلنجازات المحققة الفلسطيني-لجنة الحوار اللبنانيخطة عمل : عشر ثامن



 

 

مية أسهمت فيها عوامل محلية وإقلي بعد مضي عقود على عالقة يشوبها االضطراب المتواصل

الحكومة اللبنانية فـي   بادرت، دفع اللبنانيون والفلسطينيون على حد سواء ثمنهاً غالياً، ودولية

الفلسطينية واضعة نصـب  -فتح صفحة جديدة في العالقات اللبنانية إلى ٢٠٠٥تشرين الثاني 

وقـد   .ةاعد ثابتواستراتيجيات جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية على ق اعتمادعينيها هدف 

  :أربعة هي مبادئمن  انطالقاًمرحلة التأسيس هذه  انطلقت

بسيادة لبنان واستقالله واحترام أمنه واستقراره، وااللتزام بوثيقـة الوفـاق    االعتراف .١

  .، بما في ذلك رفض التوطين حسب ما نصت عليه مقدمة الدستور اللبنانيالوطني

اً حق العودة المنصوص عنـه  وخصوص ،دعـم حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان .٢

  .والموافق عليه في كل القرارات الدولية والعربية

انتظار قيام حل  ب ،التأكيد والعمل على تأمين حياة كريمة لالّجئين الفلسطينيين في لبنان .٣

  .اإلسرائيلي-عادل وشامل للصراع العربي

مع الدولي لجهـة  التشديد على أن قضية الالّجئين الفلسطينيين تبقى من مسؤولية المجت .٤

  .مواكبتها حتى إيجاد حل عادل لها بحسب القرارات الدولية

  

هيئة حكومية يشارك فيها ك الفلسطيني-لجنة الحوار اللبنانيانطالقاً من هذه المبادئ، تم تأليف 

  : لى ما يليعبموجب مرسوم تشكيلها  هامهامتنص و، ممثّلون من وزارات متعددة

الجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيمات الالجئين وخارجها تحسين الظروف الحياتية ل .١

  .في لبنان بالتعاون مع األونروا

  .السالح الفلسطيني خارج المخيمات إنهاء .٢

  .ضبط السالح وتنظيمه داخل المخيمات .٣

  .إقامة عالقات دبلوماسية بين لبنان وفلسطين .٤

  

الفلسطيني بشكٍل ناشٍط منذ تأسيسها، إلى -يلجنة الحوار اللبنان عملتعلى هذه القواعد، بناء و

، على )األونروا( جانب منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

تطبيق المبادرات التي تُسهم في تحسين وضع الالجئين من خالل تسهيل التّواصل حول رصد 

منتَظمة مـع المسـؤولين الفلسـطينيين    المعالجات عبر االجتماعات ال ماهية وكيفيةالحاجات و

الثالثـين شـهراً   خطوات متقدمة خـالل  في هذا المضمار وقد حقّقت اللجنة . والدول المانحة

  .الماضية، بالرغم من كل الظروف واألوضاع الصعبة التي مر بها لبنان

  

  المقيمين في لبنان مبادرة تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين .١



 

 

 ،ويةافي ظّل ظروف مأسالمقيمين في لبنان الالجئين الفلسطينيين  يعيش عدد كبير من

في هذا . ويواجهون صعوبة في تأمين حاجات عائالتهم اليومية بشكل مستقّل ومستقر

تحسين لمبادرة  فؤاد السنيورة ، أطلق رئيس مجلس الوزراء٢٠٠٦عام المجال، وفي ال

ثنـي عشـر   ت اإليشية في المخيمـا حياة الالجئين الفلسطينيين وظروفهم المعنوعية 

قدمت  التي بالتعاون الوثيق مع األونروا، وذلك المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية

على أساسها تقريراً للدولة اللبنانية عن حاجات الالجئين والمشاريع األشد إلحاحاً التي 

 في المخيمـات، وقد شملت هذه المشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية  .تمويل إلىتحتاج 

إنتاجية وترميم الوحدات السكنية، وتحسين المراكز الصحية والتربوية، ودعم مشاريع 

تقـديم  باإلضافة إلـى   تعينهم على العيش بكرامة،و ،جئين الفلسطينيينالتؤمن دخالً ل

  .خدمات اجتماعية واقتصادية أخرى مخصصة لالجئين الفلسطينيين في لبنان

نية ألوضاع المخيمات، أرسلت الحكومـة اللبنانيـة وفـدا    في خطوة استطالع ميداو

مؤلفاً من وزراء التربية، والصحة، والعمل، والثقافة، لزيارة ثالثة مخيمـات   وزارياً

الزيارة اللبنانية الرسمية األولـى  أي  ،هذه الخطوةوقد كانت  .٢٠٠٦في آذار وذلك 

بوقة في تـاريخ العالقـات اللبنانيـة    ، مبادرة غير مسلمخيمات الالجئين الفلسطينيين

تمكَّن الوزراء خالل حيث تلتها زيارة رسمية أخرى لمخيم عين الحلوة، و .الفلسطينية

 وسنحت لهـم الفرصـة  ، تلك الزيارات من التفاعل المباشر مع الالجئين الفلسطينيين

  .الجئينهؤالء الالظروف الحياتية القاسية ل على لتعرف عن كثب وبشكل دقيقل

 ،عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لسفراء الدول المانحة في لبنانوفي هذا اإلطار، 

تمويـل مشـاريع   بهدف تعاون المن أجل تطوير سبل  ،٢٠٠٦في الخامس من أيار 

، دولـة مانحـة   ٢٥ممثلون عن  هحضر ،مبادرة تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين

تجاوبـت الـدول المانحـة    ا االجتمـاع،  ثر هذأوعلى . باإلضافة إلى وكالة األونروا

مليون  ٢٢بقيمة  أولى،في مرحلة تنفذ، و مشاريع لىلألونروا ع رت عن موافقتهاعبو

 .).أ.مليون د ٥٠والمقدر بـ(، أي ما يوازي تقريباً نصف المبلغ المطلوب جمعه .أ.د

حـدة  ، والواليـات المت والـدنمرك وكان من بين أبرز المانحين المفوضية األوروبية، 

باشرت األونروا تطبيق برنامج شـامل لتحسـين    ،وبفضل ذلك .األميركية، وإيطاليا

  .حرص على تأمين الحاجات الضروريةال معالظروف اإلنسانية في المخيمات، 

  

  وثائق  سفر الالجئين الفلسطينيين  .٢

على سحب تنص ات يالتسعينفترة تدابير إدارية في قد اتخذت الحكومة اللبنانية  كانت

وثيقة السفر اللبنانية من الالجئين الفلسطينيين الذين يغادرون لبنان ويحصـلون علـى   



 

 

وقد حـرم هـذا التـدبير    . إلى لبنانعند عودتهم وذلك جنسية أو إقامة من بلد أجنبي 

  .هؤالء الالجئين من االستفادة من المساعدات التي تقدمها األونروا

نية الحكومة اللبنانية بإعادة النظر في هذا طالبت منظمة التحرير الفلسطيلذلك، وبعدما 

لتقارير المختلفة الصادرة عن منظمـات المجتمـع   ااألخذ بعين االعتبار  تم اإلجراء،

الـدائرة   مطالعةقانونية، والدراسات الالمدني، والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، و

ثيقـة سـفر الجـئ    بأن سـحب و  التي أفادتالسياسية في وزارة الخارجية اللبنانية 

الصادر عن الجامعة  ٢٦٠٠فلسطيني بسبب نيله جنسية أخرى يشكّل خرقاً للقرار رقم 

الفلسطيني الحكومة اللبنانيـة  -أوصت لجنة الحوار اللبنانيوبناء على ذلك، . العربية

 ليسـمح  ٢٦٠٠بضرورة إصدار قرار يدعو إلى تطبيق قرار الجامعة العربية رقـم  

 ، وهـو باستعادة وثائق سفرهمأخرى ن الذين اكتسبوا جنسية أجنبية للفلسطينييبموجبه 

  .طنهم فلسطينويرسخ حقّ عودتهم إلى  ألمر الذيا

  

  االعتراف بجوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية .٣

بـاالعتراف   الفلسطيني-لجنة الحوار اللبناني على تبنّي توصيةالوزراء  وافق مجلس

والتي يحملهـا  السفر الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية وثائق السفر وجوازات ب

 تلـك مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة الذين هربوا من من العديد من الفلسطينيين 

إلى أي  الفتقارهمظروفاً صعبة جداً والذين واجهوا ، ١٩٦٧المناطق بسبب حرب عام 

لى إزالة الحـواجز التـي   هذا االعتراف سيساعدهم عو. وثيقة أخرى للتعريف عنهم

، وغير ذلك من مسـائل  تعيق تحصيلهم العلمي، وزواجهم، وتسهيل معامالت سفرهم

  .حياتية

  

  الفلسطينيون فاقدو األوراق الثبوتية .٤

  :فئات ٣يصنّف الفلسطينيون فاقدو األوراق الثبوتية في 

بشكل غيـر   الفلسطينيون الذين انتهت صالحية أوراقهم الثبوتية ويقيمون في لبنان .أ 

قانوني.  

علـى  (الفلسطينيون الذين يملكون أوراقاً تعريفية ال تعترف بها الدولـة اللبنانيـة    .ب 

  .)غرار الوثائق الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية

 .لهويةلالقانوني تحديد الالفلسطينيون الذين يفتقرون إلى  .ج 

انعكاسات سلبية على كـّل   له مأزقاً إنسانياً يشكلالفلسطينيين هؤالء وضع ولما كان 

–فقد عملت لجنة الحوار اللبنـاني  ،د القانونية واالجتماعية واالقتصادية واألمنيةعالص



 

 

الفلسطيني على إنجاز اإلجراءات التحضيرية لتزويـد الفلسـطينيين فاقـدي األوراق    

هم الثبوتية، وبحسب جداول رسمية محددة العدد والمهلة، ببطاقة تعريف تُسهل حيـات 

اليومية، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام وممثليـة منظمـة التحريـر    

كما تم اتخاذ . الفلسطينية، على أن ال تُدون أسماؤهم على جداول الالجئين الفلسطينيين

قرار على أن يصار إلى التباحث مع المسؤولين المعنيـين فـي المملكـة األردنيـة     

عربية حول إمكانية استعادة الفلسـطينيين، مـن فاقـدي    الهاشمية وجمهورية مصر ال

األوراق الثبوتية أو الذين يحملون األوراق الثبوتية المنتهية الصـالحية والتـي تـم    

  .إصدارها في مصر أو األردن سابقاً، لتجديد وثائقهم األساسية

  

  الحوار حول قانون العمل  .٥

طيني أمر معقّد بعض الشيء لعدم بالنسبة لالجئ الفلس حيازة إجازة العملنظراً لكون 

؛ ولما كان هذا األمر ضرورياً ألي أجنبـي  تطبق التعامل بالمثلوجود دولة فلسطينية 

طبابة  منالتأمينات االجتماعية  يرغب بالحصول على إجازة عمل في لبنان؛ وبما أن

ـ   ؛ فقدبالنسبة لألجنبي بحيازة إجازة العملوغيرها مرتبطة  واستشفاء ة عملـت الدول

قرار وزير العمل الصادر  اللبنانية على إحداث تمييز لمصلحة الالجئ الفلسطيني عبر

من قرار حصـرية  الفلسطيني  ء هذا الالجئتثناوالذي ينص على اس ٢٠٠٥في العام 

هـذا  و ما زال . والسماح له بمزاولة هذه المهن بشكل قانوني بعض المهن باللبنانيين

بالنسـبة لالجئـين    العمـل  على تحسـين أوضـاع   كيفية العملالحوار جارياً حول 

  .الفلسطينيين

  

  إلى المخيماتتسهيل دخول مواد البناء  .٦

يتوجب عليهم التقـدم  الالجئون الفلسطينيون في مخيمات جنوب لبنان تحديداً  لما كان

من الجيش اللبناني بطلب االستحصال على إذن يسمح لهم بإدخال مواد البناء لتـرميم  

وغالباً ما كانت تستغرق هذه المعامالت أسابيع عـدة بـل    ،نازلهموتحسين أوضاع م

مناقشـتها  وهذه المسألة إلى طرح الفلسطيني –لجنة الحوار اللبناني عمدتقد فأشهر، 

بإجراء تعديالت الجيش اللبناني  وهكذا، قام. مع ممثل قيادة الجيش اللبناني في اللجنة

مهلة  عبر اختصار هذه ء إلى المخيماتعلى آلية الحصول على إذن دخول مواد البنا

. ما أمن ارتياحاً في أوساط الالجئين الفلسـطينيين  ،ساعة كحد أقصى ٤٨منحها إلى 

تسـهيل تطبيـق   من أجـل   الالجئين شكاوىهذه المسائل ومتابعة  في اللجنة وتستمر

  .القرارات ذات الصلة



 

 

   

  أزمة مخيم نهر البارد .٧

منذ بدايتها في  الفلسطيني-ارد جهود لجنة الحوار اللبنانيأزمة مخيم نهر الب استقطبت

صياغة سياسات الحكومـة  المساعدة على وقد كان للجنة دور فعال في . ٢٠٠٧أيار 

تشارك األطراف المعنية اللجنة  تزالوحتى اليوم، ما . والتنسيق مع األطراف المعنية

  . في الجهود لمعالجة تداعيات المعارك ضد اإلرهابيين

  

الفلسطيني اجتماعات منتظمة مع الجانب -عقدت لجنة الحوار اللبناني، فقد وبناء عليه

القادة الدينيين، والمنظّمات غير الحكوميـة،  مع الفلسطيني واللبناني على حد سواء، و

األزمة واإلصغاء إلى هـواجس   استيعاببهدف وذلك  ،المجتمع المدني ين فيناشطالو

وبقرار من رئيس مجلس الوزراء،  .الناجمة عن التوتّر بالحواروحّل الخالفات  الناس

، جنة على التعامل مع تداعيات هذه المعـارك اللتم تشكيل ثالث وحدات لتعزيز قدرة 

  : وهي

زيادة وعي الرأي العام اللبناني وتحسين التواصل وهدفها  :وحدة التوعية واإلعالم .أ 

ين على حدين واللبنانيعلى ذلـك،   .سواء مع الفلسطيني وقد عملت الحكومة، بناء

: ثـالث رسـائل أساسـية   التي تبنـت  " شركاء في المسؤولية"حملة  على إطالق

، "خروجكم من المخيم مؤقّت، ورجوعكم إليه مؤكّد، وإعادة إعمار المخيم محتّمة"

اللبنانيين والفلسطينيين على حـد سـواء يواجهـون عـدوا      والتي تركز على أن

  .، وبالتالي، يعتبرون مسؤولين عن الحفاظ على أمانهم وسالمتهم معاًشتركاًم

مختلـف  ومهمتها التواصل وتنسيق أعمـال   :وحدة تنسيق أعمال اإلغاثة الطارئة .ب 

منظّمات األمم المتحدة، والهيئة العليا لإلغاثـة، والصـليب األحمـر اللبنـاني،     

أدت  وفي هـذا المجـال،  . فلسطينيوالصليب األحمر الدولي، والهالل األحمر ال

في غالبية قطاعات حملـة   أساسياً الهيئة العليا لإلغاثة دوراً بالتعاون معاألونروا 

اإلغاثة، بما في ذلك تأمين المسكن، والمياه، والصـرف الصـحي، والخـدمات    

إلى ذلك، قام الهالل األحمر الفلسـطيني والصـليب األحمـر    . الصحية، والتربية

  .للبناني بتنسيق عمليات إخالء الالجئين من مخيم نهر الباردالدولي وا

وتعمل هذه الوحدة مـع   :وحدة إعادة إعمار مخيم نهر البارد والمناطق المجاورة .ج 

فريق عمل من األخصائيين في رئاسة مجلس الوزراء، وتحت اإلشراف المباشر 

ـ لرئيس مجلس الوزراء، على  از تصـميم إعـادة   تقييم حاجات الفلسطينيين وإنج

هي ثمرة جهود مشتركة بين األونـروا، ولجنـة   ، وإعمار المخيم وتنمية الجوار



 

 

إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وشركة خطيب وعلمي لالستشـارات الهندسـية،   

  .والجيش اللبناني

  

وأهم ما قامت به الحكومة اللبنانية حتى اآلن في مجال معالجة األوضاع المترتبة عن 

  :خيم نهر البارد كان التاليأزمة م

   ومؤتمر فيينا الدول المانحة اجتماع .أ 

األسرة الدوليـة  اجتماعاً طارئاً مع  ٢٠٠٧أيلول  ١٠الحكومة اللبنانية في  عقدت

إلى إعطاء الجهات المانحة الوقت  االجتماعوقد هدف هذا  .لمتابعة أعمال اإلغاثة

وعلى الرغم من . كّل منها تقديمهال التي يمكنلتقدير حجم األموال الالزمة الكافي 

استجابة مجموعة الدول المانحة بشكٍل إيجابي وفوري لطلب األونروا من خـالل  

أكثر من نصف المبلغ المطلوب، بقيت األونروا بحاجة إلى مبـالغ   التزامها بتقديم

 اإلنسـانية لمعالجـة المسـائل   إضافية لتتمكّن من المضي قدماً في تنفيذ خطّتهـا  

  .حياتيةوال

هـي  أن قضية الالجئين الفلسـطينيين   الراسخة قناعتها من وعقب ذلك، وانطالقاً

مؤتمر الدول المانحة إلعادة إعمار مخيم نهر البارد "انعقد  مسؤولية دولية بامتياز،

بـدعوة   ٢٠٠٨حزيران  ٢٣في  يينّاڤفي العاصمة النمساوية  "والمناطق المجاورة

والحكومة اللبنانية، واالتحاد األوروبي، وجامعـة الـدول    ،من الحكومة النمساوية

على مسـتوى  دولة ومنظّمة  ٨٠وشارك فيه ممثّلون من . واألمم المتحدة ة،العربي

 وأسفر عن تـأمين  رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية واألمناء العامين والسفراء،

مليون  ١١٣بحوالي  تم االكتتابحيث  إلطالق ورشة إعادة األعمار الدفعة األولى

دوالر أميركي إلعادة إعمار مخيم نهر البارد والقرى المحيطة به، علماً أن الدولة 

اللبنانية ووكالة األونروا قد قدرتا تكاليف إعادة إعمار المخيم والقرى المجاورة له 

والجدير ذكره أن هذا المبلغ يشـكل تقـديمات   . مليون دوالر أميركي ٤٤٥بمبلغ 

وبية والغربية وبعض الصناديق العربية فقط، أمـا بالنسـبة للـدول    الدول األور

ن بالمئة من احتياجات إعادة إعمار يالعربية، والتي يفترض أن تقدم ما نسبته خمس

المخيم، فسيصار إلى متابعة هذا األمر معها، وعقب ذلك إلى اإلعالن عن المبالغ 

  .التي سيكتتب بها في هذا المجال

  راإلعماإعادة  خطّة .ب 

استحوذت االستعدادات إلطالق ورشة إعادة إعمار مخيم نهر البـارد والمنـاطق   

الفلسـطيني   – المجاورة على مجمل الجهود التي بذلتها لجنة الحـوار اللبنـاني  



 

 

بإشراف مباشر من مكتب رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مـع وكالـة غـوث    

ير الفلسـطينية، والبنـك   ، ومنظمة التحر)األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

فلسـطينية إلعـادة    – وانصبت الجهود على بلورة رؤية موحدة لبنانيـة . الدولي

إعمار ما تهدم في قسمي المخيم القديم والجديد وتنمية المناطق المجاورة، علـى  

قاعدة احترام سيادة الدولة اللبنانية من ناحية، وتـأمين حيـاة كريمـة لالجئـين     

  .نطق الحقوق والواجبات من ناحية أخرىالفلسطينيين ضمن م

ولما كانت الحكومة اللبنانية تعتقد أن مشروع تأهيل وإعادة إعمار نهر البارد هو 

تحد مشترك بين لبنان والمجتمع الدولي ويقع على عاتق الجميع مقاربة هذا الملف 

مر، وبعـد  بدقة وعناية لتأمين الحلول، فإن الوثيقة التي أعدتها الحكومة إلى المؤت

دراسات وتقييم، توصلت إلى صيغة لتأهيل وإعادة إعمار ما تدمر جراء حـرب  

مخيم نهر البارد في المخيم القديم والجديد، وذلك بعد تقسيم هذه المنطقة إلى ثالث 

  :حلقات

  المخيم القديم الذي دمر بالكامل: الحلقة األولى )١

  شرالمخيم الجديد الذي أصيب بشكل مبا: الحلقة الثانية )٢

المناطق المحاذية للمخيم الجديد والتي تحـدها حلبـا شـماالً،    : الحلقة الثالثة )٣

  . والبداوي جنوباً، والبحر غرباً، والمحمرة والعبدة شرقاً

 ٣كما أن تقييم مسألة التأهيل وإعادة إعمار هذه المنـاطق قـد تمحـور حـول     

  : عناصر

اإلعمار علـى أسـس   خلق بيئة مناسبة تساعد انطالق ورشة التأهيل وإعادة  )١

شفافة وثابتة، وذلك عبر إدخال مبدأ الحوكمة من خـالل تطبيـق القـوانين    

المرعية اإلجراء وضمان استتباب األمن ضمن سيادة الدولة اللبنانية، وإعطاء 

ها من قبل الدولـة،  كالحقوق ألصحاب أراضي المخيم القديم من خالل استمال

  .المحاذية للمخيمباإلضافة إلى العمل على تنمية المناطق 

التأهيل وإعادة اإلعمار، ويتضمن ذلك إزالة الركام ونزع األلغـام وتأهيـل    )٢

والتجارية وتأهيـل البنـى    منهاالطرق وإعادة إعمار وترميم األبنية السكنية 

 التحتية 

تأهيل وإعمار وترميم المخيم الجديد الذي عانى من اإلصابات المباشرة وغير  )٣

مخيم البداوي الذي استقبل النازحين الفلسطينيين مـن  المباشرة، وكذلك ترميم 

 . مخيم نهر البارد خالل األزمة



 

 

وبالرغم من أن موضوع إعمار مخيم نهر البارد سيكون مسؤولية األونـروا، إال  

أن الدولة ستواكب جميع هذه األعمال من خالل وحدة متخصصة تعمل بإشـراف  

أعمال تأهيل وإعـادة إعمـار    مباشر من رئيس مجلس الوزراء لمواكبة وتنسيق

الفلسطيني، ومنظمـة التحريـر   -المخيم، وذلك بالتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني

الفلسطينية، ومنظمات األمم المتحدة، والبنك الدولي، والدول المانحة، والمنظمات 

كما سيتم تأليف لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للتأكيد . غير الحكومية

سير هذه العملية، وتضم وزير المالية، ووزيـر الداخليـة، ووزيـر    على حسن 

الفلسـطيني ومـدير الوحـدة    -الشؤون االجتماعية، ورئيس لجنة الحوار اللبناني

  .المتخصصة

كما ستبحث الحكومة اللبنانية عن مشاركة فعالة من قبل المجتمع الدولي لتعزيـز  

د التنمية المستدامة ألهالي المنطقة االستقرار األمني في منطقة لبنان الشمالي وتأكي

  .والمخيم

  

  

المشروع التجريبي لضبط الحدود الشمالية مع الحكومـة  : مسألة ضبط الحدود: عشر تاسع

 األلمانية

الدولية العاملـة فـي    الطوارئقوات  من مساعدةالطلب إلى طات األمنية اللبنانية عمدت السل

لتقييم اإلجراءات واألنظمـة   األمنية تمجاالالي ف متقدمةًتعتبر لبنان وكذلك من دول صديقة 

المعـدات  الدولي والحدود البرية والبحرية وتقـديم   رفيق الحريرياألمنية المعتمدة في مطار 

تم تعيين لجنة مؤلفة مـن   ،وبالتوازي مع ذلك. النصائح والمساعدات لسد الثغرات الموجودةو

اسة المدير العام لقوى األمن الداخلي أنيط بها مسؤولين عن إدارات عسكرية وأمنية ومدنية برئ

مهمة السهر على حسن مراقبة وضبط المراكز الحدودية البرية والبحرية والجويـة الرسـمية   

نقطـة اتصـال   هـذه اللجنـة   ل وتشكّ .ومراقبة تطبيق القوانين واألنظمة والقرارات المرعية

كما تم تكليف الجيش اللبناني  .المذكورة وتنسيق مع الجهات الدولية التي ستقوم بعمليات التقييم

ومنع أعمال التهريـب  الشمالية باتخاذ اإلجراءات الضرورية لضبط الحدود الشمالية والشرقية 

 اللبنانية وتلكبالتعاون مع القوات البحرية  بكافة أنواعه وكذلك مراقبة وضبط الحدود البحرية

وعلى هذا األساس، أرسل قسم عمليات حفظ  .انالدولية العاملة في لبن الطوارئالتابعة لقوات 

 ٢٥إلى  ١٠األمن في األمم المتحدة فريقاً من خبراء الشرطة إلى لبنان بين الفترة الممتدة من 

وقد التقى هذا الفريق بعدد من المسؤولين الحكوميين اللبنانيين وبممثلـين عـن   . ٢٠٠٥أيلول 

صور شامل عن الوضع في ما يتعلق بعمليات كافة الوكاالت األمنية في لبنان من أجل وضع ت



 

 

الضبط والتدقيق الواجب إتباعها والوجود األمني عند حدود لبنان البرية ومياهه اإلقليمية وفي 

وهكذا فقد تم إعداد تقرير بهذا الشـأن  . الدولي رفيق الحريرينقاط العبور بما في ذلك مطار 

  .أرسل إلى السلطات اللبنانية

  

قية ثنائية تم توقيعها بين الحكومتين اللبنانية واأللمانية، تم إنشاء مكتب المشروع وبناء على اتفا

الجمارك في بيروت، وبدأ فريق استشاري متخصـص بوضـع   / األلماني للشرطة الفدرالية 

كما قـام  . الدراسات لمساعدة األجهزة اللبنانية على صياغة استراتيجية وطنية لضبط الحدود

المرافق والمعابر الحدودية اللبنانية المختلفة حيث تركّز عمله على تقـديم   الفريق بزيارة جميع

 -النصح والمشورة حول األسس النظرية لتعزيز أمن الحدود، والسـيما الحـدود اللبنانيـة    

الدولي توصالً إلى وضـع نظـام مراقبـة     رفيق الحريريالسورية، وكذلك المرافئ ومطار 

في ميـادين الـدعم بـاألجهزة والمعـدات والتـدريب       وضبط متكامل باإلضافة إلى البحث

وقد قدم هذا الفريق توصيات تتعلق بكيفية تحسين عمليـات حمايـة ومراقبـة    . واالتصاالت

 Pilot)الحدود اللبنانية البرية الرسمية منها وغير الرسمية، مقترحاً تنفيذ مشروع تجريبـي  

Project) جيش، أمن عام، جمارك، (نانية المعنية على الحدود الشمالية تشترك فيه القوى اللب

، وذلك مع تجهيزها بالمعدات الالزمة من الدول المانحـة التـي سـتقوم ألمانيـا     )أمن داخلي

كما ركّز هذا الفريق في توصياته أيضـاً  . باالتصال بها والتنسيق فيما بينها لتأمينها إلى لبنان

  .والوكاالت األمنية المعنية في لبنان على ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق بين كافة األجهزة

  

، قرر مجلس الوزراء إنشاء قوة مشتركة لمراقبة ٢٨/٧/٢٠٠٧وفي هذا الخصوص، وبتاريخ 

وضبط الحدود الشمالية تتألف من وحدات من الجيش وقوى األمن الـداخلي واألمـن العـام    

كياً بالقيادات التابعة لها، وقد ربطت هذه القوى عمالنياً بقيادة الجيش وإدارياً ومسل. والجمارك

وحددت مهامها وأهدافها بشكل واضح ال لبس فيه مع التركيز على التعاون والتنسـيق بـين   

واستكماالً لهذه الخطوة، قرر مجلـس الـوزراء أيضـاً    . مختلف األجهزة لضمان حسن التقيد

صل في عديدها عنصراً لصالح المديرية العامة لألمن العام وذلك لسد النقص الحا ٢٥٠تطويع 

مفتشـاً فيمـا    ١٢٥وفي سبيل تفعيل دورها في ضبط المراكز الحدودية، قد تم بالفعل تطويع 

  .ألغي تطويع المأمورين فيما بعد

  

، بدأت ورشة التحضير العملي وتأمين األعتدة والتجهيـزات  ٢٠٠٧واعتباراً من شهر تموز 

المكتب األلمـاني دوراً كبيـراً    الالزمة لوضع المشروع التجريبي موضع التنفيذ، حيث لعب

. وفاعالً لتأمين العتاد والتجهيزات والتدريب مع الدول المانحة التي شاركت في دعم المشروع



 

 

وقد قدمت ألمانيا معظم المعدات البوليسية التي شملت آالت كشف المعادن، وأجهـزة تحـذير   

وسيارات دفع رباعي،  ضوئية، وأجهزة كومبيوتر محمولة، ومطافئ حرائق، ودراجات نارية،

ومناظير، وسيارات قيادة، وكاميرات تصوير وفيديو، وألبسة خاصة للحماية، وآالت فحـص  

للمستندات، وآالت كشف المتفجرات، ومولدات كهربائية من مختلف األحجام لكافـة المواقـع   

واالتحاد  كما قدم عدد من الدول المانحة وتشمل الواليات المتحدة األميركية. والمراكز وسواها

األوروبي وبريطانيا وكندا والدنمرك مساهمات هامة، لتصل قيمة المساهمات اإلجماليـة إلـى   

  .مليون يورو حتى اآلن ١٤حوالي 

  

قامت الحكومة اللبنانية بواجباتها كاملةً تجاه هذا المشروع وذلك عن طريق تقديم  ومن جهتها،

ضرورية واالستمالك، وبلغت قيمة مسـاهماتها  كافة التسهيالت اإلدارية والقانونية واألشغال ال

وقد تمت هذه األعمال علـى مـرحلتين، المرحلـة    . مليار ليرة لبنانية ٥.٦ حواليحتى اآلن 

مليار ليرة لبنانيـة، أمـا    ٢.٤األولى نفذت من قبل الهيئة العليا لإلغاثة وبلغت قيمتها حوالي 

وع موضع التنفيذ والذي أوصى باستحداث المرحلة الثانية فقد بدأت بعد المباشرة بوضع المشر

مراكز متقدمة لألمن العام والجمارك والجيش وقوى األمن الـداخلي فـي محلتـي العبوديـة     

والبقيعة وتركيز مراكز للتجمع والمراقبة على طول الحدود، وهذا ما استدعى تأمين عدد كبير 

يـدات والبنـى التحتيـة    من المكاتب والبيوت المسبقة الصـنع وتجهيزهـا بالمعـدات والتمد   

وقد نفذت هذه المرحلة من قبل المديرية العامة لقوى األمـن الـداخلي وبلغـت    . الضرورية

باإلضافة إلى ذلك، قررت الحكومـة اسـتمالك   . مليار ليرة لبنانية ٣.٢تكاليفها حتى تاريخه 

إلنشـاء  دونم في محلة العبودية يقع مباشرةً علـى الحـدود الشـمالية     ٨٠عقار تبلغ مساحته 

المراكز الحدودية عليه مستقبالً وتركيز المراكز المستحدثة عليه حالياً، وقد تمت الموافقة على 

مليون دوالر أميركي مـن أصـل    ٢.١اإلجازة لمجلس اإلنماء واإلعمار استعمال مبلغ بقيمة 

المبالغ المرصودة الستمالكات موافق على صرفها بموجب سندات خزينة بالعملـة األجنبيـة   

  .لتمويل كلفة هذا العقار

  

، باشر الفريق األلماني باالشتراك مع اللجنة اللبنانية المختصة، اعتباراً مـن  وفي هذا اإلطار

، عمليات التقييم واإلشراف المباشر على سير العمل وحل المشـاكل التـي   ٢٠٠٨بداية العام 

م ألداء القـوة  أول عمليـة تقيـي   ٢٠٠٨وتمت خالل شهر شباط من العـام  . تعترض التنفيذ

المشتركة، وعقد اجتماع لدراسة نتائج هذا التقييم برئاسة دولة رئيس مجلس الـوزراء حيـث   

أعطيت التوجيهات لتالفي األخطاء والتركيز على ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بعمـل  

  .مختلف األجهزة المعنية



 

 

  

مختلـف األجهـزة، لتنتهـي     واستمرت أعمال القوة المشتركة بطريقة فاعلة وتعاون تام بين

حيث انتقلت ملكيـة المشـروع    ٢٠٠٨حزيران  ٣٠المرحلة التنفيذية للمشروع التجريبي في 

، اعتبر وقد وضع الفريق األلماني تقريراً شامالً حول تقييم المشروع التجريبي. للدولة اللبنانية

دارة المتكاملـة للحـدود،   فيه أن لبنان قادر على ضبط حدوده وفقاً لإلستراتيجية األوروبية لإل

وأن استمرار التعاون الفعال بين األجهزة عالمة مشجعة من أجل قيام قوة حدودية مستقلة في 

المستقبل، وأوصى باإلبقاء على القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود الشـمالية ومواصـلة   

بمسـؤولية ضـبط    مهامها في المنطقة الشمالية بتركيبتها وعديدها الحالي، وأن تساهم كـذلك 

كما اقترح على الجانب اللبناني خالل المرحلة المستقبلية تحديد اإلسـتراتيجية  . الحدود البحرية

 : اللبنانية في مجال مستقبل ضبط الحدود وفق إحدى االقتراحات التالية

إنشاء قوة خاصة أو جهاز مستقل لضبط الحدود البرية والبحرية والجوية كافة مع ما  .١

  .من تشريعاتيتطلبه ذلك 

تطبيق األنموذج المطبق على القوة المشتركة لمراقبـة وضـبط الحـدود الشـمالية      .٢

  .عنصر لذلك ٤,٠٠٠، مع تقدير الحاجة إلى حوالي )مشاركة كافة األجهزة المعنية(

  .تحديد آلية العمل مع الشركاء الدوليين في المرحلة الالحقة .٣

  

لهذا المشروع حفاظاً على استمراريته حتى نهاية ألمانيا بالقيام بدور تعزيز ورعاية  وستستمر

، إتاحةً في المجال أمام الحكومة اللبنانية التخاذ قرارها حول اعتماد إسـتراتيجية  ٢٠٠٨العام 

وقد رصدت مبلغ مليون يـورو السـتكمال المعـدات     مراقبة الحدود اللبنانية كاملةً، لعمليات

  .الالزمة لهذه الغاية



 

 

  ر خدمات جديدة، تقديم تسهيالت ودعم،تعريفات مخفضة، تطوي

  وإطالق مشاريع إنمائية
  

من الناحية العملية التي تؤثر مباشرةً على حياة الناس اليومية، عملت الحكومة علـى إطـالق   

مشاريع إنمائية متعددة في مختلف المناطق اللبنانيـة، وتقـديم خـدمات وتسـهيالت جديـدة      

  .لمستثمرينمال واوتعريفات مخفضة للمواطنين ولقطاع األع

  

باإلضافة إلى هذه الخدمات والتسهيالت، تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة قامت خالل عهـدها  

بالعديد من التقديمات والمساعدات األخرى، وكان أهمها برامج الدعم االقتصادي واالجتماعي 

قتصـادية  تطور األوضـاع اال ( األولوالمعيشي والتي تم تفصيلها في القسم األول من الفصل 

، وكذلك المساعدات التي قدمتها الدولـة  ٣والملحق رقم ) العامة وسياسة الحكومة االقتصادية

 الرابـع والتي تم تفصـيلها فـي الفصـل     ٢٠٠٦للمواطنين المتضررين نتيجةً لعدوان تموز 

) ٢٠٠٦إنجازات ورشة النهوض وإعادة اإلعمار لما دمرته إسرائيل في عدوانها في تمـوز  (

  .٨و ٧و ٦رقم  والمالحق

  

وفيما يلي ملخص عن أبرز المشاريع التي أطلقت والخدمات والتسهيالت الجديـدة التـي تـم    

  .تقديمها

  

  تعريفات مخفضة: أوالً

  في مجال االتصاالت .١

مما  %٦٠ إلى ٣٠ من كلفة التخابر الدولي تخفيضإذ جرى : الدولية االتصاالت .أ 

وتخفيضـها   الـدول  لكافة التعرفة توحيدكما تم . شكل وفراً هاماً على المشتركين

ــة ــاراً. ل.ل ٥٠٠(  %٥٠ لغاي ــيالً. ل.ل ٤٠٠ -نه ــن  )ل ــداء م ــك ابت وذل

١/١١/٢٠٠٧. 

وذلك من  %٤٠ لغاية كلفتها تخفيضحيث تم : المحلية التأجيرية الرقمية الخطوط .ب 

 .أفضل بسعر خاصة شبكات لتقديم الشركات تشجيعأجل 

وذلـك مـن    %٨٥ لغايةكلفتها  تخفيضذ تم إ: الدولية التأجيرية الرقمية الخطوط .ج 

 .والدولية األسعار اإلقليمية مع تنافسية أسعار تقديمأجل 



 

 

 مـن : التي خفضت كلفتها كالتـالي : )Dial up( باالنترنت  الهاتفية االتصاالت .د 

. ل.ل ٥٠٠: سـاعة  ١٥ فـوق  مـا  ،الدقيقة. /ل.ل ٧٥٠: ساعة  ١٥ إلى ساعة

 .الدقيقة/

 فـي  لالستعمال اًسقوف السعات سقوفحيث أصبحت  :DSL لل اإلضافية السعات .ه 

 إلى. ل.ل  ٥٠,٠٠٠ من اإلضافي GB لا سعر تخفيض تمو ،حدة على اتجاه كل

  .ل.ل ١٥,٠٠٠

  

  الجمركيةفي مجال الرسوم  .٢

وال سيما فيما يتعلق بـالمواد  : تخفيض في عدد من الرسوم في التعريفة الجمركية .أ 

ة كلياً من الرسوم الجمركية، فضـالً عـن   الغذائية، أما األدوية فهي أصبحت معفا

وكان آخر تلك اإلجـراءات  . كونها معفاة أصالً من الضريبة على القيمة المضافة

إلغاء عدد من الرسوم الجمركية وتخفيض بعضها اآلخر، وال سيما على الطيور، 

  .٢٠٠٨وذلك ابتداء من شهر أيار % ٢٠إلى % ٧٠من 

  

  في مجال الصحة العامة .٣

بعد عملية إعادة تسعير األدوية التي حصلت في لبنان، وعمليـات  : واءتسعير الد .أ 

سنوات، لم يعد أي دواء مسجل في لبنان يباع بأسعار أغلى مـن   ٣المراجعة كل 

  .أسعار دول المنطقة والجوار

  

  

  تقديمات ودعم مختلف: ثانياً

 في مجال االتصاالت .١

 رسـوم  من الحرب نم لمتضررينكافة ا تم إعفاء: ٢٠٠٦  تموز حرب إعفاءات .ب 

 عـن  الحرب أعباء تخفيفب خالل تلك الفترة، وذلك مساهمةً الهاتفية االشتراكات

  .المواطنينهؤالء 

  

  في مجال االقتصاد واالستثمار .٢

دعم المؤسسـات الصـغيرة    تمكن مشروع: دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .أ 

بنانية األربع والمتوسطة من إطالق عمل حاضنات تطوير األعمال في المناطق الل

والتي استهلت عملها فعلياً بدءاً من ) الشمال، الجنوب، البقاع، بيروت وجبل لبنان(



 

 

في إطار البرنامج المتكامل لدعم المؤسسات الصـغيرة  ، وذلك ٢٠٠٧شهر آذار 

وهذه الحاضنات الواقعـة فـي    .والمتوسطة الحجم الذي يموله االتّحاد األوروبي

كمـا   ،ع وبيروت، تهدف إلى تعزيز تنافسـية لبنـان  صيدا وطرابلس وسهل البقا

محليـة   تستشكّل مركزاً للخدمات الداعمة لألعمال وستساعد في بناء اقتصـاديا 

المؤسسات ذات القدرة العاليـة علـى   " احتضان" ـوتتمثّل مهمتها األولية ب. قوية

تـه عالميـاً،   الذي ثبتت فعالي ،"االحتضان"وهذا . النمو والمؤسسات الناشئة حديثاً

كناية عن إحاطة مكثّفة وإمساك كبير بزمام األمور لمساعدة المؤسسـات علـى   

وحالياً تعمل وزارة االقتصاد والتجارة على تدريب . تحقيق أكبر قدرة إنتاجية لها

الهيئات اإلدارية للحاضنات األربع، وتدعم هذه الحاضنات في تقـديم الخـدمات   

ركة صغيرة أو متوسطة، كما أنها تستضيف مـا  ش ١٧االستشارية والتدريبية لـ

كل  أيضاًوقد حصلت  .incubatesشركة صغيرة حديثة التأسيس   ١١يقارب الـ

يورو، لتغطيـة كلفـة التجهيـزات     ٧٠٠,٠٠٠حاضنة أعمال على هبة مقدارها 

وقد كان لحاضنات األعمال والتجمعات التي . وتشغيل المراكز في المرحلة األولى

ل على تشغيلها مساهمة كبيرة في هذا المجال مما يدّل على التزام كّل تملكها وتعم

 .األطراف المعنية

 دعم الدولة للحبوب والشمندر السكري .ب 

تم العمل على إيجاد حلول مجزية لعملية دعم الدولة للقمح المحلي والشـمندر   )١

 :السكري

i. ـ  : على صعيد الشمندر السكري ن تم تخفيض هذا الدعم تدريجياً بـدءاً م

وتمت إعادة النظـر  . ٢٠٠٧وينتهي مع موسم العام  ٢٠٠٥موسم العام 

بآلية تنظيم الدعم بحيث يغطي الدعم زراعة الشمندر فقط دون التصنيع، 

ويدفع الدعم مباشرة للمزارع ويترك له أمر تصريف اإلنتاج مما يؤمن له 

 .دخالً إضافياً

ii. لتاليةعلى صعيد القمح المحلي، قامت الوزارة باإلجراءات ا: 

 تحديد فترة الدعم بثالث سنوات •

عدم تخفيض قيمة الدعم تدريجياً وذلك مراعاة ألوضاع المـزارعين   •

وامتصاص لمساحات واسعة من األراضي من أمام زراعات أخـرى  

 .تعاني من الكساد

ضمان شراء إنتاج المزارع مهما بلغت الكمية، وقد أدت هذه السياسة  •

وعة قمح  بحيث تسـلمت الـوزارة   إلى ارتفاع في المساحات المزر



 

 

جزءاً من اإلنتاج وعمد المزارعون إلى التصدير إلى الخارج وإلـى   

بيع اإلنتاج مباشرة إلى المطاحن المحلية مما أتاح لهم فرصة الـربح  

األمر الذي أثبت عـدم  . واالستفادة من ارتفاع األسعار العالمية للقمح

 .الحاجة إلى دعم الدولة

صعبة التي مرت بها البالد وارتفـاع أسـعار القمـح    بسبب األوضاع ال  )٢

عالمياً، عمدت وزارة االقتصاد والتجارة على عقد اجتماعات متواصـلة  

ومفتوحة مع التجار والمستوردين وأصحاب المطاحن واألفـران وكافـة   

النقابات المعنية بصناعة الرغيف للتنسيق فيما بيـنهم وإيجـاد الحلـول    

. تخفيف أعباء الغـالء عـن كاهـل المـواطن    الممكنة الحتواء األزمة و

فاعتمدت الوزارة سياسة تأمين الرغيف يشكل دائم ومـن دون انقطـاع،   

وكذلك الحفاظ على استقرار سعر رغيف الخبز وجودته بالرغم من غالء 

الطحـين، المـازوت،   (معظم العناصر الداخلة في تكلفة تصنيع الرغيف 

دت الوزارة إلى اتخاذ الخطـوات  ولتحقيق هذا االستقرار، عم). النايلون

 :التالية

i.  طن من القمح كمخزون احتيـاطي تكفـي حاجـة     ٤٦,٠٠٠استيراد

 .االستهالك بحدود الشهرين

ii.  أ للطن الواحد من القمح المسـتورد  .د ٥٠دعم استيراد القمح بمعدل

أ للطن لمنع أي خلـل  .د ٧٥في المرحلة األولى، ومن ثم رفعه إلى 

 .قتمويني أو نقص في السو

iii.   إطالق حرية استيراد القمح والطحين ومشتقاته من دون أي قيـود أو

  .عقبات بما فيها إلغاء اإلجازة

  

  في مجال الزراعة .٣

  استمرار العمل بالبرنامج الوطني لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية .أ 

قامت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان باالستمرار بتنفيذ ومتابعـة  

وذلـك  " اكسبورت بـالس  "الوطني لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية  البرنامج

والقاضي بتمديد  ٥/٤/٢٠٠٦الصادر بتاريخ  ١استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 

ومن المالحظ أن استمرار العمل بالبرنامج . العمل في البرنامج لمدة خمس سنوات

دة حجم صادراته خاصـة  انعكس إيجاباً على استقرار القطاع الزراعي وعلى زيا

  .، وتحديداً الفصل الرابع من العام نفسه٢٠٠٧بالنسبة للعام 



 

 

  :، تم إنجاز ما يلي٢٠٠٧وفي العام 

عن % ١٧بنسبة تبلغ " اكسبورت بالس"زيادة عدد المنتسبين إلى برنامج  )١

  .٢٠٠٦العام 

من مجموع % ٧٥، أي ما يوازي .ل.ل// ٢٧,١٠٥,٥٤٣,٠٠٠//تسديد  )٢

قة للمنتسبين إلى البرنامج الـوطني لـدعم الصـادرات    الرديات المستح

والــــذي بلــــغ مجموعــــه  ٢٠٠٦الزراعيــــة للعــــام ،

 . ل.ل//٣٦,١٦٥,٦٥٣,٠٠٠//

بلغت كلفة البرنامج الوطني لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية منذ إطالقه  )٣

، بما فيها كلفـة  .ل.ل//200,117,490,000// ٢٠٠٧ولغاية نهاية العام 

والدعم غير المباشر من نفقات ترويج وإرشاد باإلضـافة  الدعم المباشر 

 .إلى كلفة المعاينة والمراقبة التي تدفع إلى شركات المراقبة

بعد أن كان وقف العمل في برنامج الدعم هذا قد تقرر في بدايـة العـام    )٤

نسبةً لكلفته الباهظة وقلة منافعه االقتصـادية، إال أنـه، ونظـراً     ٢٠٠٨

تقرر استمرار العمل كلفة المرتفعة لإلنتاج الزراعي، للظروف السائدة وال

  .Export Plusببرنامج 

  

  في مجال الصناعة .٤

تعاونـت وزارة  : إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتضررة .أ 

الصناعة مع منظمة اليونيدو على وضع مشروع برنامج إلعادة تأهيل المؤسسات 

بوشر العمـل  ٢٠٠٦رة جراء حرب تموز الصغيرة والمتوسطة الحجم المتضر ،

الذي تديره األمم المتحـدة  ) LRF(به، وذلك من خالل صندوق النهوض اللبناني 

وقد جرى . ولجنة توجيهية مؤلفة من ممثلين عن الدول المانحة والحكومة اللبنانية

، وعقـدت  )LASER(تحت اسـم   ١٦/١٠/٢٠٠٧إطالق هذا المشروع بتاريخ 

مبنى الوزارة وفي المناطق مع أصحاب العالقـة ورؤسـاء    سلسلة اجتماعات في

التجمعات الصناعية لمناقشة استمارة مسح األضرار التي تم ملؤها الحقاً من قبل 

ويقوم الفريق المكلـف بمتابعـة هـذا    . المتضررين وجرى الكشف على أساسها

من أجل مصنعاً متضرراً، والعمل جارٍ حالياً  ١١٨المشروع حالياً حيث تم تحديد 

 .تحديد مساعدات إعادة التأهيل

رغبة منها بدعم القطاع الصناعي بشكل عام، وبتخفيـف  : الصناعيدعم القطاع  .ب 

بشـكل   ٢٠٠٦وطأة الخسائر التي مني بها هذا القطاع خالل وبعد حرب تمـوز  



 

 

الصناعي، وذلـك عبـر   عن سلسة خطوات لدعم القطاع  الحكومةأعلنت خاص، 

  :التالي

للقروض التشغيلية الجديدة التي تُمنح للصناعيين اللبنـانيين   دعم وزارة المال )١

وتـأتي هـذه   . نقاط مئويـة  ٧عبر المصارف التجارية بفوائد مخفضة بنسبة 

القروض من أجل تعزيز قدرة النهوض للمؤسسات الصناعية بعد ما عانته من 

، وتراجـع الحركـة االقتصـادية    ٢٠٠٦أوضاع متردية نتيجةً لعدوان تموز 

احية نتيجةً لالعتصام في وسط مدينة بيروت على مدى سـنة ونصـف   والسي

  .ولألزمات والتشنجات السياسية التي تالحقت حينها

لمـدة سـنة ابتـداء مـن      لمؤسسات الصناعية أسعار طاقة مخفّضـة امنح  )٢

حيث ينخفض سعر الكيلوواط إلـى   الليلفترة ، خصوصاً خالل ١/٦/٢٠٠٧

 .المؤسساتهذه فيف األعباء التشغيلية عن ، مما ساهم في تخليرة لبنانية ٥٠

 ٤٨في إطار اإلجراءات الوقائية، عملت الوزارة على استصدار القرار رقـم   )٣

المتضمن الموافقة على فرض إجـراءات وقائيـة علـى     ٤/٩/٢٠٠٦تاريخ 

هذا وتتولّى الوزارة، بالتعاون مع وزارة االقتصـاد  . واردات بالط السيراميك

اية المستهلك، الرقابة على مدى التزام أصحاب معامل مصلحة حم -والتجارة 

  .السيراميك مضمون القرار لجهة عدم رفع األسعار

  

  في مجال التربية .٥

وبـدل  . ل.ل ٣,٠٠٠زيادة بدل ساعة التعليم االبتدائي وبدل ساعة التعليم الثانوي  .أ 

 ٦,٠٠٠وبدل ساعة التعليم الجـامعي  . ل.ل ٤,٠٠٠ساعة التعليم المهني والتقني 

 .ل.ل

مـن األسـاتذة    ٨٣٩الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي على تفرغ  .ب 

 .المتعاقدين بالساعة لدى الجامعة اللبنانية

إعطاء مساعدة عن كل يوم حضور فعلي لكل تلميذ في المدارس الرسمية بقيمـة   .ج 

إسهام ، وهذا المتوسطفي التعليم . ل.ل ١,٠٠٠في التعليم االبتدائي و. ل.ل ٧٥٠

في زيادة القوة الشرائية لدى ذوي الدخل المحدود، وتشجيعاً لفئات واسـعة مـن   

الفئات المهمشة في المجتمع اللبناني على انخراط أطفالهم في المدارس الرسـمية،  

وكذلك في محاولة هامة وإن متواضعة لمعالجة جيوب الفقر في عدد من المناطق 

 .اللبنانية

  



 

 

  في مجال الصحة العامة .٧

  مستشفيات الحكوميةال .أ 

 حـوالي ، بتـأمين  ٢٠٠٥قامت الـوزارة، فـي العـام    : القدرة االستشفائية )١

حالة استشفائية منهـا   ٢٦,٠٠٠عملية استشفائية، تم معالجة نحو  ١٨٢,٠٠٠

، فقامـت الـوزارة بتغطيـة    ٢٠٠٦أما في العام . في المستشفيات الحكومية

منها في المستشفيات  حالة ٣٤,٠٠٠حالة استشفائية، تمت معالجة  ١٨٤,٠٠٠

أما الزيادة الكبيرة في عدد العمليات االستشفائية فحصـلت خـالل    . الحكومية

عملية استشـفائية،   ٢٠١,٠٠٠إذ اضطرت الوزارة إلى تغطية   ٢٠٠٧عام 

حالة منها في المستشفيات الحكومية، وهذه الزيادة التي ال  ٥٥,٠٠٠عولجت 

إلى أزمة معيشية وإلـى مشـكلة    تعكس معدل النمو البشري في لبنان تشير

 .واضحة لدى الجهات الصحية الضامنة األخرى

بلغ عدد مجموع عمليات القلب المفتوح للعام : السياسة االستشفائية التخصصية )٢

البـالون مـع   "عملية، وعدد عمليـات   ١,١٦٠على حساب الوزارة  ٢٠٠٧

عي وأصبح مستشفى الرئيس رفيق الحريري الجـام . عملية ١,٦٥٦" راسور

أكبر المراكز التي تؤمن للوزارة خدمات جراحة القلب والقسطرة والتمييل إذ 

لحساب الوزارة في " بالون مع راسور" ١٩٢عملية قلب مفتوح و ٢١٥أجرى 

  .٢٠٠٧العام 

أما بالنسبة لمعالجة سرطان األطفال، فلقد تم افتتاح مركز سرطان األطفـال   )٣

بالتعاون مع مركز السان جـود  في مستشفى الرئيس رفيق الحريري الجامعي 

  .في مستشفى الجامعة األميركية

عمليات زرع كلي في مستشـفى الـرئيس رفيـق     ٣كما تم لتاريخه إجراء  )٤

الحريري الجامعي، إذ تم افتتاح قسم لزراعة األعضاء وخاصة زراعة الكلى 

  .في هذا المستشفى بعدما تم اكتمال الطاقم الطبي واإلداري لهذا الغرض

  الدوائية السياسة .ب 

، بلغ عدد المرضى ٢٠٠٧في العام : التقديمات الدوائية لإلمراض المستعصية )١

الذين يتلقون أدويتهم المكلفة والباهظة الـثمن علـى نفقـة وزارة الصـحة     

ومن أصل . اًمريض ١٣,٦٢٢والموجودين على قاعدة بيانات مركز الكرنتينا 

ـ  ٣,٧٢٧حالة سرطانية موجودة في لبنان، هنـاك   ٨,٠٠٠ يتلقـون   اًمريض

 .عالجهم على نفقة وزارة الصحة



 

 

ولتوفير مشقة المواصالت على المرضى ولتأمين أدويتهم في منـاطقهم، تـم   

مراكز لتوزيع األدوية لألمراض المستعصية في المناطق، فـي   ٥استحداث 

كل من زحلة، وصيدا، وطرابلس، والنبطية، وبيت الدين، بدأ العمل فيها فـي  

  .مريض ١,٦٠٠ حواليم هذه المراكز ، وتخد٢٠٠٧نيسان 

وفي هذا اإلطار أيضاً، وتسهيالً لمعامالت المواطنين وضبطاً للهدر فـي آن  

 .واحد، يتم العمل حالياً على إصدار بطاقة إلكترونية لكل مريض

قامت وزارة : إدخال أدوية جديدة على التقديمات الدوائية لألدوية المستعصية )٢

جديد عبر موازنـة األدويـة المستعصـية هـو     الصحة العامة بتأمين دواء 

Exjade ويستمل لعالج مرض التالسيميا، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء .

مريض ال يستفيدون من أية تغطية صحية أو  ١٠٠ حواليوسيتم توزيعه على 

 .من أية جهة ضامنة

 التلقيح .ج 

 .ثة الماضيةعرفت المؤشرات اإلحصائية للتلقيح تحسناً ملحوظاً في السنوات الثال

تماشياً مع التزام لبنـان بإسـتراتيجية منظمتـي    : الحصبة والحصبة األلمانية )١

الصحة العالمية واليونيسيف للقضاء على مرضي الحصبة والحصبة األلمانية 

، ونظراً لتكرار جوائح الحصبة سنوياً في معظم المنـاطق  ٢٠١٠بنهاية العام 

وزارة الصحة  تية لبرنامج التحصين، نظماللبنانية، وإنفاذاً لتوصية اللجنة الفن

 (MR)العامة حملة وطنية للتلقيح ضد مرضي الحصبة والحصـبة األلمانيـة  

الداخلية والشؤون االجتماعية، وبالتعاون مع وزارات التربية والتعليم العالي، 

، والدفاع ، ونقابتي األطباء وجمعيات طب واالتصاالتاإلعالم، ووالبلديات، 

العائلة والطب العام، ومؤسسات القطـاع الصـحي األهلـي    األطفال وطب 

المعنية، سيما جمعية الشبان المسيحية، والجمعيات العلمية والمهنية، وبـدعم  

جميـع   واستهدفت هذه الحمـالت . من منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية

عشر عاماً  الرابعةاألطفال على األراضي اللبنانية من عمر تسعة أشهر حتى 

النظر عن عدد جرعاتهم السابقة ومواعيد جرعاتهم الالحقة، وذلك على بغض 

 ٢٠٠٨نيسـان   ١٢لغايـة  ت سـتمر اآذار و ٣١فـي   كانمرحلتين أوالهما 

 ٢٩الثانيـة بتـاريخ   ، ومستهدفة األطفال في المؤسسات التربوية والرعائيـة 

مستهدفة باقي األطفال من هـذه الفئـة    ٢٠٠٨أيار  ٣حتى  تستمرانيسان و

 .أو رعائية ألي سبب كـان /مرية ممن ال يرتادون أية مؤسسات تربوية والع

 %.٧٦.٥وبلغت نسبة التغطية 



 

 

تطبيقاً لمبدأ تعزيـز شـبكات   : حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي )٢

االجتماعية، واقتراح  IIIاألمان والحماية االجتماعية الواردة في خطة باريس 

خدمات الصحية مباشرةً للعائالت الفقيرة بدالً وزارة الصحة بتوسيع تقديمات ال

من التقديمات المادية، قامت وزارة الصحة بإجراء حملـة وطنيـة للكشـف    

المبكر عن سرطان الثدي عند النساء وتقديم العالجات الالزمة علـى نفقـة   

 حواليوتم اختيار هذه الحملة ألن سرطان الثدي يشكل . وزارة الصحة العامة

الت السرطان في لبنان ويحتل المرتبـة األولـى بـين    من مجمل حا% ٢٢

وشملت هذه الحملـة  %). ٤٢بنسبة (السرطانات التي تصيب النساء في لبنان 

تعتبـر فحصـاً   التي وتشجيع السيدات على إجراء الصورة الشعاعية للثدي، 

 .زال ممكنـاً ما أساسياً للكشف المبكر لسرطان الثدي في وقت يكون العالج 

على مجموعة من المبادرات، من بينها إقامة شبكة مـن   الحملة تركزت هذهو

 أرجـاء الفحص الشعاعي  للثدي بتعرفة مخفضة ومتوفرة في سـائر   مراكز

البالد لتسهيل العبء المادي على النساء الراغبات في الحصول علـى هـذا   

على  %٧٠-٦٠فتم االتفاق على تقديم حسومات لجميع النساء بقيمة . الفحص

ليرة لبنانيـة   ألف ٣٠فبلغ سعر الصورة  ،لشعاعية خالل هذه الفترةالصورة ا

ليرة لبنانية فـي المستشـفيات    ألف ٤٠وفي المستشفيات الحكومية المعتمدة 

 ١٧بلغ  عدد المستشفيات الحكومية المشاركة  وقد. الخاصة والمراكز الطبية

اً مركـز  ٣٠والمراكز الطبيـة  مستشفى  ٦٠والمستشفيات الخاصة مستشفى 

صـورة شـعاعية    ٤,٠٧٩ أجريتوقد . اللبنانية األراضيعلى جميع  موزعاً

أما المرحلـة   .للحملة وبالحسم المتفق عليه األولىللثدي خالل فترة المرحلة 

حتى أواخـر شـهر شـباط     ٢٠٠٧الثانية فكانت من منتصف تشرين الثاني 

سنة،  ٧٠إلى  ٤٠في جميع المستشفيات الحكومية لجميع السيدات بين  ٢٠٠٨

 .صورة شعاعية للثدي خالل فترة المرحلة الثانية ٣,٣٠٩حيث أجريت 

فـي محاولـة   : "C"و" B"التهاب الكبد  لمكافحةإطالق الحملة الوطنية األولى  )٣

ساكنة في الجسـد لسـنوات    بقىالكبد المزمنة التي ت أمراض بعض لمكافحة

ة وزارقامـت   ،و سرطان في الكبدأتقرح وتشمع  إلىطوال وغالباً ما تؤدي 

مـع  بالتعـاون   جهودهمابتوحيد  الشؤون االجتماعيةووزارة الصحة العامة 

، والجمعيـة  واألمعـاء والجمعية اللبنانية لطب المعدة  روش ال-هوفمنشركة 

، وذلك مـن أجـل   "C"و" B"التهاب الكبد  لمكافحة المعدية لألمراضاللبنانية 

على واستمرت هذه الحملة . ضضد هذه األمراإطالق الحملة الوطنية األولى 



 

 

لبنـان والتـي    أنحاءالمستشفيات المشاركة في جميع  وأجرت مدى شهرين،

لكشف عن التهاب الكبـد  ل فحوصات الدم المخبرية مستشفى ٦٠يفوق عددها 

"B "و"C"  للراغبين في إجراء هـذه الفحوصـات  % ٥٠مع حسومات بنسبة .

 "B"ف عن االلتهاب الكبـد  اختبار للكش ٢,١١٨حيث ُأجري ما يزيد عن وقد 

حالة مصـابة، معظمهـا    ٤٦تم التبليغ عن ، حيث حملة التوعيةخالل  "C"و

وقامت وزارة الصحة بتقديم العـالج المبكـر    . "B"بااللتهاب الكبد  إصابات

مراحـل   يتطور المـرض إلـى   أنيجابية قبل إالذين كانت نتائجهم  للمرضى

  .متقدمة غير قابلة للشفاء

 ،على غرار بعلبك وعكار ،المستشفيات في المناطق النائية أن رللنظ والملفت

شخص في  ٣٠٠يزيد عن  إجمالينسبة من االختبارات مع عدد  أعلىسجلت 

 .في لبنانالمناطق  بعدا إلىالحملة  ما يعني وصولالمنطقتين، 

  

  في مجال النقل والنقل العام .٨

مالية ألصحاب الفانـات  القاضي بدفع تعويضات  ٤٥٣/٢٠٠٢تنفيذاً للقانون رقم  .أ 

أب الخصوصية والعمومية العاملة على المازوت عند استبدالها أو استبدال -والبيك

قامت الهيئة العليا لإلغاثـة بـالتعويض    محركاتها بمحركات تعمل على البنزين،

مستفيد أتموا استبدال محركاتهم من المازوت إلـى البنـزين، بقيمـة     ٧٦٥على 

 .ليرة لبنانية مليارات ٥إجمالية بلغت 

  

  في مجال الشباب والرياضة .٩

. ل.ل/١,١٥١,٠٠٠,٠٠٠/منح مساهمات مالية إلى اتحاد الرياضة والشباب بقيمة  .أ 

  .٢٠٠٦وذلك للمشاركة في البطوالت المحلية واإلقليمية والدولية خالل العام 

  

  في مجال الشؤون االجتماعية .١٠

  خدمات مراكز الخدمات اإلنمائية .أ 

لغ عدد المستفيدين من خدمات األقسـام الصـحية فـي    ب :النشاطات الصحية )١

هـذا الـرقم يشـمل    اً، ومستفيد ٣٣٩.٢٩٥ حواليمراكز الخدمات اإلنمائية 

الصحة العامـة، القلـب، صـحة األم    : في االختصاصات التالية(المعاينات 

مركـز   ٧٣والتلقيح وطب األسنان، وذلك فـي  ) واألسرة والصحة اإلنجابية

 .مراكز صحية للنقابات العمالية ٣رع لها إضافةً إلى ف ٧٧خدمات إنمائية و



 

 

وتشمل دور الحضانة النهارية وصـفوف محـو األميـة     :النشاطات التربوية )٢

. وبرنامج التسرب المدرسي والمخيمات الصيفية وتعلـيم اللغـات األجنبيـة    

 .مستفيداً ١١,٨٨١ حوالياستفاد من هذه البرامج 

ب المهني وعمالة األطفال كتدريب الشباب شملت التدريو :النشاطات التدريبية )٣

والشابات على استعمال الكومبيوتر وتدريب النسـاء علـى حـرف ومهـن     

للمساهمة في زيادة دخل األسرة، إضافة إلى ندوات تثقيفية ودورات خاصـة  

العاملين لتمكينهم من المهنة  لبالعمل التطوعي ودورات تدريبية سريعة لألطفا

  .٣,٤٨٩عدد المستفيدين التي يزاولونها، وبلغ 

 ٢١٢تم تحضير الملفـات وبـدأ تنفيـذ    : مشاريع تنمية المناطق الريفية والمدينية .ب 

حدائق  –بنى تحتية  -تعاونية -إنتاجية –تتضمن مشاريع زراعية  اًإنمائي اًمشروع

 .على المناطق اللبنانية كافة موزعةعامة 

تأمين حقوق المعوقين فـي  افتتحت الوزارة مركز سادس تابع لبرنامج : المعوقون .ج 

  .تعنايل البقاع

  

  في مجال ملف عودة مهجري الجبل .١١

تابـع الصندوق المركزي للمهجرين عملية اسـتكمال ملف عـودة المهجريـن  .أ 

من خالل اسـتكمال تمويل مشـاريع هذه العـودة  ١٩٩٣التي بدأهـا في العام 

البنـى التحتيــة،   كافة، وفي مسـتويي المصالحات و اإلعماريةفي مسـتوياتها 

والتي جميعها يجري تمويلها من األموال العامة، وفق اآلليات المعتمـدة والتـي   

 .تبنّتهـا الحكومات المتعاقبة منذ ذاك التاريخ

وفّر للصندوق لغاية اليوم من الميزانية العامة مبلغــاً  تأن ت الحكومة اسـتطاع .ب 

ية، وذلك فـي إطـار   عبر دفعات متتالليرة لبنانية  ١٨٦.٦٣٦.٠٢٠.٥٤٨قدره 

دوالر مليـون   ٥٠٠إصدار سـندات خزينة بالعمالت األجنبيـة بقيمـة   قانـون

لصـالح الصنــدوق المركــزي    % ٦٠والتي توزعــت بنســبة    أميركي

مـن   ٢٠٠١ي أقر في العـام  ذ، واللصالح مجلس الجنـوب% ٤٠للمهجريـن و

في أقرب ) الجنوبمع استكمال أعمال مجلس (أجل إنهاء ملف المهجرين وإغالقه 

فرصة ممكنـة، ليطوي لبنان بإقفال هذا الملف الوطني واإلنسـاني واالجتماعي 

صفحـة أليمة من صفحات الحـرب التي شـهدها على مدى خمسـة عشــر  

 .عاماً



 

 

حزيـران   ٣٠و  ٢٠٠٥تمـوز   ١في الفترة ما بـين   المدفوعةتوزعت األموال  .ج 

 اإلعماريةعلى األنشطة  لبنانية،ليرة  ٢١٠.١٦٠.٩٧١.٠٤٨، والتي بلغت ٢٠٠٨

والمصالحات والبنى التحتية، في مختلـف المنـاطق الخاضـعة لنطـاق عمـل      

الصندوق، والتي تشمل كل لبنان باستثناء محافظتي الجنوب والنبطية، وقضـائي  

 :وقد صرفت على الشكل التالي. راشيا والبقاع الغربي
 

 )ليرة لبنانية(القيمة  نوع المساعدة
عدد 

 تفيدينالمس

 6,118,874,000801  إخالء

 9,735,000,0001298  إخالء مصالحات

 50,341,591,5002473 مساعدات إعادة إعمار

 25,368,425,5483431 مساعدات ترميم

 40,849,000,0009449 مساعدات ترميم منجز

 1,094,654,00080 مساعدات معالجة تعديات

 6,966,419,000569 مساعدات عن فديات ضحايا

 2,845,266,000149 مساعدات إعمار وترميم دور عبادة 

مساعدات إعمار وترميم في بعض قرى 

 المصالحات
55,883,800,0003741 

 10,948,941,00062 كلفة مشاريع بنى تحتية

 ٢١٠,١٦٠,٩٧١,٠٤٨٢٢,٠٥٣ المجمـــــوع

  
 

  مختلف القطاعاتتقديم تسهيالت عملية للمواطنين والمستثمرين في : ثالثاً

  في مجال العمل .١

  تسهيل معامالت إجازات العمل لألجراء األجانب .أ 

اكتمال مكننة إجازات العمل في جميع الدوائر المعنية في الوزارة، ممـا أدى   )١

  .إلى تسريع المعامالت لجميع المواطنين

تجديد إجازات العمل عبر البريد مما أدى إلى تخفيف األعباء على المواطنين  )٢

  .لجهة الجهد والوقت الالزمين لتجديد المعامالت سنوياًخصوصاً 



 

 

 صدور العديد من المراسيم والقرارات والمذكرات التي تنظم العمل في الـوزارة  .ب 

مما أحدث تطورات إيجابية على صعيد العمل انعكست بشكل جيد على مسـتوى  

سـبقة  تقديم الخدمات للمواطنين، وخصوصاً فيما يتعلق بتنظيم تقديم الطلبـات الم 

 .الستقدام خادمات

صدور العديد من المراسيم والقرارات والمذكرات التي من شأنها تخفيف األعباء  .ج 

، خصوصاً بشأن تقسيط ما يعتبره صاحب العمل مستحقاً عليه عن أصحاب العمل

  .قانوناً من اشتراكات

  

  في مجال السياحة .٢

ـ : توفير قروض تشغيلية مدعومة الفوائد .أ  ال للقـروض  استصدار دعم وزارة الم

التشغيلية الجديدة التي تُمنح للقطاع السياحي من فنادق ومساكن ومنتجعات بحرية 

 ٦نقاط مئوية، ومدتها تتـراوح بـين    ٤مرخصة ومطاعم بفوائد مخفضة بنسبة 

وتأتي هذه القروض من أجـل تعزيـز قـدرة النهـوض لتلـك      . أشهر إلى سنة

، وتراجع ٢٠٠٦لعدوان تموز  المؤسسات بعد ما عانته من أوضاع متردية نتيجةً

الحركة االقتصادية والسياحية نتيجةً لالعتصام المستمر في وسط مدينة بيـروت  

  .ولألزمات والتشنجات السياسية المتالحقة

دعم إضافي للقطاع السياحي على نسق مماثـل لمـا   : توفير أسعار طاقة مخفضة .ب 

ضة، خصوصاً خـالل  منحته الدولة للمؤسسات الصناعية يتمثل بأسعار طاقٍة مخفّ

 .الليل، مما يساهم في تخفيف األعباء التشغيلية عن المؤسسات السياحية

  

  في مجال االتصاالت .٣

 الكوابـل  إصـالح  سريع بشكل تمإذ : تموز حرب عن الناتجة األعطال إصالح .أ 

مـن أجـل إعـادة     الحرب بسبب االتصال عنها انقطع التي والقرى المدن لربط

 .كافة اللبنانية رىوالق المدن بين التواصل

  تحسين خدمات الخليوي .ب 

هاتان الشبكتان تستوعبان  أصبحتتوسيع سعة شبكتي الهاتف الخلوي بحيث  )١

 .مكنةوقد جرى ذلك بأقل كلفة م ،لف مشتركأمليون ومئتي 

توسيع التغطية الجغرافية لشبكتي الهاتف الخلوي حيث جرى تركيب ما يزيد  )٢

ادة في حجم العديد من المواقع الموجودة، ، ما عدا الزياًجديد اًموقع ٧٥ لىع



 

 

مر الذي خفف من معاناة العديد من المواطنين ال سيما في المناطق البعيدة األ

 .والتي تمت تغطيتها أخيراً بعد طول انتظار

الذي كان معموالً به عند  ٢.٠تحديث نظام شبكتي الهاتف الخلوي من المعيار  )٣

  .األكثر تطوراً في قطاع الخلوي ٢.٥لى المعيار إاستالم الدولة للقطاع 

  

 في مجال المالية .٤

 )ضريبة دخل، ضريبة أمالك مبنية، رسم انتقال( فينمكلّال ةع لخدموفر استحداث .أ 

ضافة إلـى  إ ،وتبسيطها بالسرعة الالزمة إلنجاز المعامالت بيروت والمناطقفي 

  .فينتحصيل خاصة بكبار المكلّ وحدةاستحداث 

 إلزاميـة السـداد  طريق البريد و الضرائب عن ريح عناصالت استحداث آلية تقديم .ب 

ويقلـل التعـاطي    ل أمور المكلف واإلدارة معـاً رف، مما يسهاعن طريق المص

  .لفسادلقيام أي شكل من أشكال االمباشر ما بين الموظف والمكلّف منعاً 

الذي يهدف إلى توحيد اإلجراءات على  مشروع قانون اإلجراءات الضريبية إقرار .ج 

ة أنواع الضرائب، مما يوحد خدمة المكلفين فـي دائـرة واحـدة، والتـدقيق     كاف

الضريبي أيضاً، إضافةً إلى وضع مهلة زمنية حول استيفاء الضرائب مـن قبـل   

 .الوزارة يسقط بعدها الحق بمطالبة المكلّف

  

  في مجال الجمارك .٥

فـي مطـار رفيـق    " منـار "تمت مكننة اإلجراءات الجمركية عبر تطبيق نظام  .أ 

في المصنع وعـدد مـن   " Cars"الحريري الدولي ومرفأ بيروت، وتطبيق نظام 

واعتماد آلية تطبيقه اعتباراً من " ٢نور "المعابر الجمركية الحدودية، وإقرار نظام 

  .٢٠٠٥تشرين الثاني 

  

  في مجال االقتصاد واالستثمار .٦

  ترشيق وتسهيل اإلجراءات اإلدارية الداخلية لتسجيل الشركات في لبنان .أ 

فيما يتعلق بعملية  تسهيل اإلجراءات المتعلقة بتسجيل الشـركات األجنبيـة،    )١

وقعت وزارة االقتصاد والتجارة على مشروع تعاون مع مؤسسـة التمويـل   

، والذي تم مـن خاللـه     International Finance Corporationالدولية 

وضع برنامج عمل مفصل يهدف إلى ترشيق المعامالت اإلداريـة وتقلـيص   



 

 

عدد التواقيع وتخفيض الوقت من خالل تقييم لجدوى اإلجـراءات المطلوبـة   

 .للتسجيل  وإتباع النظم االلكترونية الحديثة بين اإلدارات المعنية

ليبـان بوسـت وكـل مـن وزارة     شركة كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين  )٢

االقتصاد والتجارة ووزارة المالية و وزارة العدل لتنفيـذ بعـض توصـيات    

 .يل إجراءات تسجيل الشركاتتسه

الذي يهتم بتنظيم العالقة ما بـين كافـة   : إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلك .ب 

  .الوزارات في المسائل المتعلّقة بحماية المستهلك

بهـدف تسـهيل إنشـاء المشـاريع     : إنشاء مركز معلومات لمساندة المستثمرين .ج 

ين بمعلومات وافية ودقيقة فيمـا  االستثمارية في لبنان وفي سبيل تزويد المستثمر

يخص مناخ األعمال واالستثمارات في لبنان، قامت المؤسسـة العامـة لتشـجيع    

بالعمل على إنشاء مركز للمعلومـات ومسـاندة   ) IDAL(االستثمارات في لبنان 

المستثمرين يعتمد على جمع المعلومات االقتصادية من المصادر الموثوقة ونشرها 

والراغبين في االستثمار لتسهيل مهمة توظيفها في مشـاريع  وتزويد المستثمرين 

ناجحة ومجدية في لبنان، وقد أنجزت المرحلة الثانية من هـذا المركـز وهـي    

البرنامج االلكتروني المعد لتجميع المعلومات وذلك بالتعاون مع مكتـب وزيـر   

وهي ما زالت تجمع وتـدخل وتحفـظ وتحـدث    . الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

المعلومات الواردة من المنسقين المعينين من قبل اإلدارات والمؤسسـات العامـة   

  .والخاصة المعنية بالمعلومات االقتصادية

  

  في مجال الصناعة .٧

حيث تم إقرار المرسوم التنظيمي لحماية اإلنتاج الـوطني  : حماية اإلنتاج الوطني .أ 

 .من قبل مجلس الوزراء

  

  في مجال النقل البحري .٨

في مرفأ بيروت، يضم إدارتي الجمارك والمرفأ تسـهيالً  " باك الموحدالش" افتتاح .أ 

  .ية والجمركية المتعلقة بعمليات التصديرأالمعامالت المرف كافةإلنجاز 

  

  في مجال األشغال العامة .٩

حيث عالجت الحكومـة هـذه   : معالجة موضوع ارتفاع أسعار بعض مواد البناء .أ 

الـذي حـدد المعـايير     ٢١/٥/٢٠٠٧تاريخ  ١٨٧المشكلة بإصدار قرارها رقم 



 

 

وهذا القرار جـرى تعديلـه   . الموحدة لمعالجة فروقات أسعار بعض مواد البناء

  .١٨/٣/٢٠٠٨تاريخ  ١١٢بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

حيث وافق مجلس الوزراء على : إعداد قانون المناقصات ودفتر الشروط الموحد .ب 

ات العمومية وعلـى مشـروع   مشروعي قانوني الصفقات العمومية وإدارة الصفق

 .مرسوم الشروط العامة لمشاريع األشغال العامة

  

  في مجال التربية .١٠

في إطار مكون االمتحانات الرسمية، تم وضع نظام إدارة إلكترونية لالمتحانـات   .أ 

وبنك إلكتروني ألسئلة االمتحانات الرسمية، وتم اختبار النظام خالل االمتحانـات  

  ).٢٠٠٧-٢٠٠٦الثانية للعام الدراسي الدورة (الرسمية الحالية 

  

  في مجال الصحة العامة .١١

 ٢٠٠٥حيث تم خالل الفترة الممتدة بين العام : زيادة عدد المستشفيات الحكومية  .أ 

مستشفى حكومي كانت مقفلة لسنوات، وبذلك أصـبح لـدى    ١٥افتتاح  ٢٠٠٨و

لرئيس زحلة، النبطية، تنورين، ا: مستشفى حكومي هي ٢٢وزارة الصحة العامة 

، ضهر الباشق الجامعي، )حلبا(رفيق الحريري الجامعي، الدكتور عبد اهللا الراسي 

، مرجعيـون،  )الكرنتينـا (سير الضنية، راشيا الوادي، بعبدا الجامعي، بيـروت  

صيدا، إهدن، طرابلس، سبلين، ميس الجبل، أورنج ناسـو، الهرمـل، بعلبـك،    

 .الشحار الغربي، حاصبيا، وجزين

  

 داخلية واألمن الداخلي والعامعلى صعيد ال .٣

  إجراء االنتخابات الفرعية .أ 

على إثر شغور مقعدين نيابيين في منطقتي المتن وبيروت نتيجة الستشهاد كل من 

النائب والوزير بيار الجميل والنائب وليد عيدو، وصدور مرسوم دعوة الهيئـات  

ـ ٥/٨/٢٠٠٧الناخبة وتحديد موعد االنتخابات الفرعيـة بتـاريخ    ت دائـرة  ، قام

الشؤون االنتخابية في وزارة الداخلية والبلديات بفتح باب الترشيح وأجرت كافـة  

وعليه، تـم إجـراء االنتخابـات    . الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالعملية االنتخابية

الفرعية في موعدها، وبالرغم من حدة التنافس الذي ساد عملية االنتخاب خاصـةً  

هذه العملية بالديمقراطية والشفافية التامة بمعزل عن  في منطقة المتن، فقد اتسمت

كافة التدخالت من قبل أية جهة رسمية، وبـاعتراف المشـاركين مـن مـوالين     



 

 

وفي ظل إمساك تام بالوضع األمني، صدرت النتائج . ومعترضين على حد سواء

في سرعة قياسية وتم تبنيها من قبل جميع األطراف دون تحفظ أو اعتراض على 

  .الوزارة واألجهزة األمنية عمل

  التطوير اإللكتروني للعمليات األمنية من أجل تحسين سير العمل .ب 

إنشاء شبكة معلومات متكاملة ووصل الوحدات بالمديريـة العامـة بواسـطة     )١

Fiber Optic     أو بطرق متطورة أخرى مما يؤدي إلـى نقـل المعلومـات

  .وتبادلها بسرعة وسرية تامة بين القطعات وقيادتها

مكننة العمل العدلي واإلداري في القطعات وتنفيذ الـربط اإللكترونـي بـين     )٢

القطعات أفقياً وعمودياً مما يساعد في استثمار قاعـدة المعلومـات الجنائيـة    

بكل سهولة وسـرعة، واسـتخدام المحضـر    ) سجل عدلي، مكتب تحريات(

 .القضائي الممكنن، مما يسهل أمور المواطنين ومعامالتهم

كة خلوية مقفلة خاصة بقوى األمن الداخلي من أجل تأمين تواصـل  تشغيل شب )٣

جميع القطعات بعضها ببعض وتواصلها مع السـلطات التنفيذيـة واإلداريـة    

والعدلية، ما انعكس إيجاباً على حسن تنفيذ المهام واالطالع على المستجدات 

  .األمنية ومعالجتها بصورة فورية

  ل اإلجراميةتحسين المراقبة من أجل ضبط األعما .ج 

  GRSتجهيز غرفة عمليات شرطة بيروت باألنظمة اإللكترونية الحديثة من  )١

، وربط التقاطعات والشوارع األساسية والحساسـة بشـبكة   TETRAوشبكة 

مراقبة بالكاميرات مما يؤدي إلى تأمين ارتباط الدوريات بغرفـة العمليـات   

يات وسرعة توجيهها بواسطة خرائط رقمية، وكذلك تحديد أماكن تواجد الدور

إلى مكان الحدث، باإلضافة إلى مراقبة دائمة للشوارع واألمـاكن الحساسـة   

 .ضمن مدينة بيروت ما من شأنه تعزيز األمن واالستقرار

قرب مباني اإلسكوا ومجلـس النـواب والقصـر     CCTVتركيز كاميرات  )٢

 الحكومي ووزارة الداخلية والبلديات والشـوارع والتقاطعـات الهامـة فـي    

العاصمة، ما يؤدي إلى اطمئنان المواطنين اللبنانيين والدبلوماسيين والسـواح  

األجانب إلى وجود المراقبة المستمرة للمناطق األساسية من جهة، وإلى تحليل 

المعلومات وتخزينها بغية ضبط أي عمل إجرامي أو إرهابي قبـل وقوعـه   

  .والرجوع إليها عند الحاجة

  :ما يؤدي إلى: ات السرعة على الطرق السريعةالبدء بتركيب أجهزة مخالف .د 



 

 

خفض سرعة السائقين وبالتالي تدني نسبة القتلى والجرحـى الناتجـة عـن     )١

 .حوادث السير

انخفاض كلفة حوادث السير المرتفعة بشكل كبير في لبنان، والتي كّلفت لبنان  )٢

 .مليون دوالر ٧٠و ٥٠، وبحسب تقرير مختص، ما بين ٢٠٠٣عام 

عبور اللبنانيين الذين يستعملون بطاقة الهوية اللبنانية لالنتقـال مـن    بمكننةالبدء  .ه 

، وإدخال هـذه المعلومـات إلـى الشـبكة     ١/٥/٢٠٠٧اعتباراً من  وإلى سوريا

المركزية بعدما كانت األمور تقتصر سابقاً على االحتفاظ ببطاقات المـرور دون  

كـذلك بـدأت   . ملياتوجود إمكانية الستثمارها أو الوقوف على تفاصيل هذه الع

عملية مكننة مماثلة لحركة عبور الرعايا السوريين الذين يدخلون إلـى لبنـان أو   

 .١/٧/٢٠٠٧اعتباراً من  كيغادرونه باستعمال بطاقة الهوية السورية، وذل

  

 على صعيد الدفاع الوطني ونزع األلغام .١٣

بواجب الدفاع  للقيام انتشار وحدات من الجيش اللبناني عمالنياً في منطقة الجنوب .أ 

وكذلك انتشار وحدات . عن الحدود وصد كل اعتداء يقوم به العدو اإلسرائيلي

على طول الحدود الخضراء مع سوريا شرقاً وشماالً لمراقبة هذه الحدود ومنع 

كذلك تمركزت وحدات على طول . عمليات التهريب بكافة أشكاله وباالتجاهين

لألسلحة والبضائع بالتنسيق مع قوات  الشاطئ اللبناني لمنع أي عملية تهريب

 .١٧٠١األمم المتحدة العاملة وفقاً للقرار 

 :في إطار إزالة األلغام .ب 

استطاع الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية ودولة اإلمارات  )١

العربية المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية من تفجير ما يزيد عن 

وذخائر غير منفجرة وتطهير مساحات واسعة بلغت  ألف قنبلة عنقودية ١٤٦

مليون متر مربع من المناطق التي  ٣٧مليون متر مربع من أصل  ٣١

، )من المناطق المستهدفة% ٨٤ حواليأي (استهدفها قصف القنابل العنقودية 

 .٣٠/٦/٢٠٠٨وذلك لغاية 

حمالت إقامة اليوم الوطني ضد استعمال القنابل العنقودية، ومتابعة تنفيذ  )٢

توعية من مخاطر األلغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة داخل 

القرى والمدارس وفي المناطق التي تعرضت للعدوان اإلسرائيلي، وذلك عبر 

اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر األلغام والمنظمات غير الحكومية 

 .والجمعيات األهلية األجنبية



 

 

سائل ومنشورات تحمل رسائل توعية من طباعة ملصقات وبث ونشر ر )٣

 .مخاطر األلغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة

توعية الالجئين في مخيم البداوي ومخيم نهر البارد من مخاطر األلغام  )٤

والذخائر غير المنفجرة، بدعم من منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة 

ة النرويجية واللجنة الدولية للصليب وجمعية المساعدات الشعبي) اليونيسيف(

 .ناشط من أساتذة األونروا ١٠٠ حوالياألحمر، وتدريب 

  

  

  تطوير خدمات جديدة: رابعاًً

  في مجال االتصاالت .١

مؤسسـة  عبـر   االتصـاالت  عمدت وزارة: DSL السريع االنترنت خدمةتقديم  .أ 

 عـن  أو مباشـرةً  ،DSL تقنيـة  عبر السريع االنترنت خدمة توفيرأوجيرو إلى 

 بسـعات  متـوفرة ، وهي خدمـة  ٢٠٠٧ أيار وذلك اعتباراً من ISP´s لا طريق

وتتوفر هـذه الخدمـة    .العادي الهاتف خط على عملوت تنافسية بأسعار و مختلفة

 تتـوفر  أن على مركزاً هاتفياً في بيروت والمدن الكبرى، ٣٦ من أكثر في حالياً

 مـن  كبيراً ستحساناًا الخدمة هذه قتالوقد  .اللبنانية األراضي جميع على تدريجياً

 لبنـان  ووضـعت  مشترك حتى اآلن، ٢٥,٠٠٠إذ بلغ عدد المشتركين  المواطنين

 .المجاورة الدول معالتطور التقني في مجال االتصاالت  مستوى نفس على

، ١/١١/٢٠٠٧ من ابتداء المشتركين لجميع: المباشر الدولي التخابر إمكانية توفير .ب 

أصـبحت   خدمـة وهذه ال .الراقية الدولكافة ب أسوةً حضارية ضرورية خدمةفي 

االشتراك  توطين إلى الحاجة دونمشترك حتى اآلن  ٥١٢,٠٠٠لـ  مجاناً متوفرة

 فيالسابقين  المشتركين قبل من المدفوعة الدولية السلفة إعادةكما في السابق، مع 

 .اآللي الدولي التخابر

عبر إضافة إمكانية طلـب  : لكترونيإلا اوجيرو موقعخدمات جديدة على  تطوير .ج 

 خدمة إلغاء، أو كالموقع عبر DSL لا لخدمة اشتراك طلب تقديمخدمات مباشرةً ك

 .مع الوزارة الخدمات نجازإل تسهيالً، وذلك المباشر الدولي التخابر

، وهـذه الخدمـة تشـمل    ١/٧/٢٠٠٧وذلك اعتباراً مـن  : شهرياً الفاتورة تأمين .د 

 لمشـتركين لخليوية والدولية وخدمة اإلنترنت، مما يسـمح ل المخابرات المحلية وا

تسـريع  و الـدفع  عن المتخلفين عدد تخفيفلوزارة االتصاالت و نفقاتهم،ب تحكمال

 .الدولة إيرادات عملية تحصيل



 

 

مـن   المصارف جمعية مع اتفاقيةعبر توقيع : الهاتف الثابت فاتورة توطينخدمة  .ه 

 الفاتورة دفع  لمسألةتسهيالً شهرياً ل.ل ٢,٠٠٠ بكلفة الهاتفية الفاتورة توطينأجل 

، الذين أصبح بإمكانهم طلب الحصول على نسخ عن الفـواتير  للمشتركين الهاتفية

 .عبر البريد اإللكتروني

 شـركة  مـع  تفـاهم  مذكرةإذ تم توقيع : Liban Post طريق عن الفواتير جباية .و 

Liban Post ن مباشرةً من المنازل أو الهاتف الثابت من المشتركي فواتير لجباية

 .للراغبين االستفادة من هذه الخدمة الفاتورة دفع سهلعبر مراكز الشركة، مما ي

وهي بطاقات مدفوعة مسبقاً للتخابر عبـر الهـاتف الثابـت    : كالم بطاقاتتوفير  .ز 

والعمـال   المواطنين من كبيراً استحساناً القتلالستعمال المحلي أو الدولي، وقد 

 يوميـاً  المشغلة البطاقات عدد رتفعوا البطاقات هذه على الطلب دادزإذ ا األجانب

 .حالياً بطاقة ٩,٠٠٠ إلى بطاقة ٤,٠٠٠ حوالي من

وهي بطاقات مدفوعة مسبقاً للتخابر عبر غرف الهاتف : كارتيليت بطاقاتتوفير  .ح 

 زدادإذ ا المواطنين من كبيراً استحساناً القتللعموم لالستعمال المحلي أو الدولي، 

 ٦,٠٠٠ حوالي من يومياً المشغلة البطاقات عدد رتفعوا البطاقات هذه على الطلب

 .حالياً بطاقة ١٥,٠٠٠ إلى بطاقة

: DSL لا معلومـات  نقل شبكة بواسطة الدولة موظفي تعاونية فروع جميع ربط .ط 

 الفروع بين االتصاالت على إيجاباً الدولة موظفي تعاونية فروع ربط نعكسوقد ا

 التقاعـد ومـنح   الطبيـة، والمنح  المدرسية، المنح مثل معامالت ازإنج في مجال

 .وغيرها من المعامالت

مركـز   خدمـة  تحسـين عملت أوجيرو علـى  : Call Center لا خدمةتحسين  .ي 

 جديد مركز بإضافة المراكز ، وعملت على استكمال١٥١٥ االتصاالت على الرقم

ـ  بيـروت  في اليةالح المراكز إلى إضافة) الدين بيت( الشوفمنطقة  في ة وزحل

مستوى  تحسين وبالتالي ،جدد مخابرين إضافةكما عملت على  .وصيدا وطرابلس

 .الخدمةتقديم 

 فـي  وإيـزال  بطرماز سنترالي وضع تمإذ : الخدمة في جديدة سنتراالت وضع .ك 

، وذلك من ضمن مخطط الـوزارة  الضنية جبال من نائية مناطق في وهي الخدمة

 .اللبنانية األراضي جميع على الهاتفية خطوط ينوتأم اتالشبك ستكمالال

 الذين للمواطنين االتصال إمكانية تأمينمن أجل : للعموم الهاتف غرف عدد زيادة .ل 

 ٤٥٠ثابتة وعلى كافة األراضي اللبنانية، إذ تم زيادة  هاتفية اشتراكات يملكون ال

 .غرفة هاتف للعموم في عدد من المدن والقرى



 

 

 دفـع  تسهيلوذلك من أجل : فيها العمل ودواماإللكترونية  القبض صناديق ادةيز .م 

 ٦٥٠إلـى   ٤٠٠، إذ ارتفع عدد هـذه الصـناديق مـن    لمشتركينا الفواتير على

  .صندوق، وهي مرتبطة بشبكة نقل معلومات متطورة

  

  في مجال المالية والضرائب .٢

الذي من شأنه تأمين تواصل أفضل مع المكلفين حيـث  : مركز الخدمات الهاتفية .أ 

بإمكانهم االستفسار عن أية مسألة ضريبية والحصول على جـواب فـوري فـي    

الحاالت العادية، أو في اليوم ذاته للحاالت المعقدة، أو في مهلة أقصاها ثالثة أيام 

وقد خصصت وزارة المالية رقماً سهالً وبسيطاً لهذه الغاية، . للحاالت المعقدة جداً

 .فين على مدار الساعة، لإلجابة على تساؤالت المكل١٧١٠هو 

والتي من شأنها تبسيط المعامالت وتسهيل حيـاة  : ضريبة األمالك المبنية بالبريد .ب 

المواطن، وذلك عبر إنجاز معاملة األمالك المبنية عبر البريد بدون تكبـد عنـاء   

فلقد أصبح بإمكان المواطن تعبئـة  . االنتقال شخصياً إلى مركز اإلدارة الضريبية

اسبة، والتي يمكن الحصول عليها عبر موقع الوزارة اإللكترونـي،  االستمارة المن

وإيداعها مع مستنداتها لدى أي مكتب من مكاتب شركة ليبان بوست والحصـول  

على إيصال بتأكيد إرسال االستمارة، ثم استالم المعاملـة المنجـزة مـن دائـرة     

يصـال، دون  األمالك المبنية على عنوان المراسل ضمن المهل المذكورة على اإل

أما بالنسبة للدفع، فيستطيع المواطن الدفع عبر مكاتـب ليبـان   . أية كلفة إضافية

بوست أو خدمة التسليم الخاصة بالشركة، أو عبـر المصـرف، أو فـي دوائـر     

 .التحصيل في وزارة المالية

حيث أصبح بإمكان المكلفين التصـريح عـن ضـرائبهم    : التصريح اإللكتروني .ج 

نترنت في أي زمان أو مكان، في خدمة سهلة وسريعة ودقيقـة  إلكترونياً عبر اإل

وموثوقة وآمنة مع حماية تلقائية تحدد األخطاء وتصححها بشكل فوري، ما يجنب 

وهـذه الخدمـة متـوفرة اآلن للشـركات     . المكلف الخضوع للغرامات المرتبطة

لتصاريح وألنواع ضريبية محددة فقط، لكنها ستشمل قريباً باقي المكلفين وأنواع ا

  .األخرى

  

  في مجال الحكومة اإللكترونية .٣

عمل مكتب وزير الدولة : توفير معلومات عن اإلجراءات اإلدارية عبر اإلنترنت .أ 

لشؤون التنمية اإلدارية على تقديم خدمة إلكترونية جديدة للعمـوم تتمثـل بنشـر    



 

 

نترنـت  معلومات كاملة حول كيفية القيام بكافة اإلجراءات اإلدارية على شبكة اإل

 .www.informs.gov.lbعبر الموقع المتخصص 

  

  في مجال الثقافة .٤

  المكتبة الوطنية .أ 

إطالق مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية الذي تبرع به سمو األمير حمد بن  )١

. زهامليون دوالر لتغطية كلفة بنائها وتجهي ٢٥خليفة، أمير دولة قطر، بمبلغ 

كلية الحقوق في الجامعـة اللبنانيـة   (وخصص مجلس الوزراء مبنى الصنائع 

وأعدت الوزارة برنامجاً هندسياً مفصالً للمشـروع ونظامـاً إداريـاً    ). سابقاً

وسوف تجرى على أساسهما مباراة معمارية دولية على أن تقـوم  . وتشغيلياً

 .روعتنفيذ المش ىدولة قطر بعد ذلك باإلشراف المباشر عل

 "إعادة تأهيل المكتبـة الوطنيـة  "بعد ثالث سنوات من بدء العمل في مشروع  )٢

بـدالً   ٢٠٠٦آب  ٣١الممول من قبل االتحاد األوروبي، تم اختتام أعماله في 

تموز من العام نفسه كما كان مفترضاً، وتمت تصفية المشروع فـي   ٣١من 

وتضمن المشروع  .٢٠٠٦كانون األول  ٣١األشهر الثالثة التي تلت بتاريخ 

دار الكتـب  "استجماع وترميم وتأهيل وفهرسة ما تم الحفاظ عليه من مقتنيات 

ـّمت إليها بموجب قـانون  " الوطنية وما أضيف إليها من هبات ومن كتب سل

 .اإليداع

مركـز   ٢٠تعزيز شبكة المكتبات العامة في مختلف المناطق اللبنانية عبـر   )٣

مكتبـة شـريكة    ٣٠بإشراف الوزارة مباشـرة و " للمطالعة والتنشيط الثقافي"

 .بإشراف البلديات أو جمعيات ثقافية محلية

 دار الثقافة والفنون .ب 

 -المركز اللبناني: دار الثقافة والفنون"باشرت وزارة الثقافة العمل على إنشاء  )١

مليون دوالر أميركـي   ٢٠الذي تبرع جاللة السلطان قابوس بمبلغ " العماني

وقررت الحكومة اللبنانية تخصيص قطعة أرض . ه وتجهيزهلتغطية كلفة بنائ

 .في وسط مدينة بيروت التجاري لهذا المشروع الكبير ٢م٣,٧٥٠بمساحة 

نظّمت وزارة الثقافة خالل العام المنصرم مشاورات مـع عـدد كبيـر مـن      )٢

المهتمين والخبراء والمعنيين من اجل وضع تصور ألهداف المركز وأدواره 

وقامت مجموعة استشـارية متخصصـة بإعـداد    . عمله ووظائفه ومجاالت

البرنامج العلمي والوظيفي والهندسي والتحضير لمبـاراة معماريـة دوليـة    



 

 

وسوف تطلق المباراة خالل مـؤتمر  . بالتعاون مع االتحاد العالمي للمعماريين

، وبعد اختيار الفائز سوف تقوم شركة ٢٠٠٨تموز  ٤في  واإلتحاد في تورين

 .بل سلطنة عمان باإلشراف على تنفيذ المشروعمكلّفة من ق

  

  

  إطالق مشاريع إنمائية: خامساً

  في مجال التنمية االجتماعية .١

األعمال المحققة علـى صـعيد صـندوق التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة        .أ 

)Economic & Social Fund for Development(  

 ٢٥وروبي تبلـغ  يستمر العمل في مشروع الصندوق بموجب هبة من االتحاد األ

، ٢٠٠٧وفـي العـام   . ماليين يورو من الحكومة اللبنانية ٦مليون يورو، يقابلها 

  .مليون يورو ٥,٣٧٥أضاف أليها االتحاد األوروبي هبة جديدة بقيمة 

ويهدف مشروع الصندوق إلى مكافحة الفقر والبطالة عن طريق ثالثة مكونـات،  

  :هي

سات الصـغيرة والمتوسـطة   عن طريق دعم المؤس: خلق فرص عمل جديدة )١

عبر المصارف ) revolving funds(الحجم من خالل تمويل برامج قروض 

 ٢٠٠٨أيار  ٣١وقد تم لغاية . التجارية وتقديم خدمات تطوير أعمال وتدريب

. فرصة عمل جديدة ٢,٠٩٥مشروعاً وإيجاد  ٢,٨٦٧تطوير أكثر من / إنشاء

رصة عمل جديـدة شـهرياً،   ف 70 حواليويعمل الصندوق حالياً على تأمين 

 ١,٤٠٥وفضالً عن ذلك، فقد قدم الصندوق خـدمات تطـوير أعمـال لــ     

 .مشروعاً مقدماً ٢,٨٦٧مشروعا من أصل 

عبر هبات تمول مشاريع تنموية تشاركية في البلدات األكثـر   :التنمية المحلية )٢

 فقراً من ضمن خطط تنمية محلية شاملة يعدها المجتمـع المحلـي وتنفّـذها   

المجالس البلدية، مثل مشاريع الري وإنشاء المراكز الصحية والثقافية واإلنتاج 

 ١٤٥,٠٠٠وقد استطاع هذا المكون من تحسين الظروف المعيشية لـ. الغذائي

إستراتيجية للتنمية االجتماعية "بلدة فقيرة، كما أعد الصندوق  ٣٩شخص في 

 ".رجيوب الفق"مبنية على مفهوم معالجة " في لبنان

مساهمة سريعة في النهوض االقتصادي واالجتماعي جـراء حـرب تمـوز     )٣

وكذلك في إنعاش المناطق والقطاعات األكثر تضرراً، بحيث تتضمن : ٢٠٠٦

تبلغ قيمة هذا المكـون   .مكوناً للتنمية المحلية، وآخراً الستحداث فرص العمل



 

 

دية واالجتماعية مليون يورو يتولى صندوق التنمية االقتصا ٥,٣٧٥من الهبة 

 .تنفيذها

. ٣١/١٢/٢٠٠٩ويستمر التزام التمويل األوروبـي بموجـب المعاهـدة حتـى     

آليـة  "ويستقطب الصندوق حالياً عدداً من الجهات المانحة األخرى التي تعتبـره  

 .لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المحلية" فعالة

  )ment ProjectCommunity Develop(إنجازات مشروع التنمية االجتماعية  .ب 

فاعلة ومسـتدامة لتحسـين    أداة التنمية االجتماعية بإنشاءمشروع  تمثلت أهداف

 أوضـاع المعيشية واالقتصادية في المناطق اللبنانية التي تعـاني مـن    األوضاع

وتـأمين  خفـض مسـتوى الفقـر     سعى إلىالمشروع فاجتماعية صعبة وبالتالي 

االستفادة من البنية التحتية االقتصادية  إمكانيةوفرص العمل عبر تحسين  المساواة

  :واالجتماعية وذلك عبر

الخـدمات االجتماعيـة    إلـى المالئمـة للوصـول   الفرص والظروف  تأمين )١

  واالقتصادية األساسية

  تحسين الوضع االقتصادي للعائالت والفئات ذوي الدخل المتدني )٢

ة للشـرائح  تلبية االحتياجات الخاص إلىتطوير برامج اجتماعية محددة تهدف  )٣

  الشباب، النساء، األطفال والمعوقين وكبار السن مناالجتماعية 

من الخبرات الناتجة عن تنفيـذ المشـروع    اإلفادةتوثيق التجارب والدروس و )٤

تنمية بشرية  إستراتيجيةلإلفادة منها في التنسيق مع الوزارات المعنية لتطوير 

تخفيـف   إلىالهادفة  خرىاألطويلة المدى تسهم في إنجاح المشاريع التنموية 

  .حدة الفوارق االجتماعية والمناطقية

برنـامج  و برنامج وطني قطاعيهما  مشروع من خالل برنامجين أساسيينالذ نفّو

وفي اإلطار التنفيذي، قام مجلس اإلنماء واإلعمار بـإجراء مـا   . موي مناطقينت

  : يلي

المنيـة   ، وقضـائي قضاء عكار: مسح اجتماعي سريع في عشر مناطق هي )١

بيـروت  و ،جبيـل والبتـرون  وأقضية بشـري  و ،مدينة طرابلس، ووزغرتا

وأقضية النبطية  ،راشيا وحاصبيا وقضائي ،بعلبك والهرمل وقضائي ،الكبرى

، وقضـائي صـيدا   عاليه والشوف وصور وبنت جبيل ومرجعيون، وقضائي

وجزين، وحدد فيها تجمعات الفقر، كما حدد المسـح الحاجـات واألوليـات    

نمائية في هذه التجمعات بعد التشاور والتـداول مـع الهيئـات المحليـة     اإل

  .والفعاليات العاملة في المنطقة



 

 

ضوء نتائج المسح االجتماعي قام مجلس اإلنماء واإلعمار، الذي رعـى   في )٢

وأشرف على تنفيذ هذا البرنامج، بدعوة الهيئات األهلية الراغبة بالمشـاركة  

الستجابة إلى األولويات القطاعية التي بـرزت  إلى تقديم اقتراحات مشاريع ل

وأنجز المجلس بذلك، في إطار المشاريع المناطقية، التعاقد حـول  . في المسح

 . مليون دوالر ١٥ حواليمشروعاً بقيمة إجمالية بلغت  ١٢٠

مشروع بموازنة قصوى ( أطلق المجلس المشاريع الصغيرة والسريعة التنفيذ  )٣

التي سعى المجلس مـن  ) أشهر ٦فذ خالل فترة وين. أ.د ٣٠.٠٠٠ال تتعدى 

خاللها إلى التعاقد مع جمعيات وهيئات أهلية لتنفيذ مشاريع ضرورية وآنيـة  

في المناطق اللبنانية المختلفة وتغطي قطاعات متنوعة منها الصحة، الزراعة، 

مشـروعا   ١٢٨وقد بلغ عددها . التعليم، التدريب وتطوير المهارات وغيرها

 .مليون دوالر ٤.٢لية بلغت بقيمة إجما

كما قام المجلس، ولمواجهة اآلثار المدمرة للعدوان اإلسـرائيلي فـي تمـوز     )٤

، بإطالق المبادرات التأهيلية السريعة حيث دعا الجمعيـات األهليـة   ٢٠٠٦

الراغبة بالمشاركة إلى تقديم اقتراحات مشاريع للعمل في المناطق المنكوبـة  

وال تزيد فترة تنفيذها عن . أ.د ٥٠.٠٠٠تها عبر مشروعات ال تتجاوز موازن

أشهر وذلك عبر مشاريع تسعى إلى تحريك العجلة االقتصادية واالجتماعية  ٥

بقيمة  مشروعاً ٧١وقد بلغ عددها . لنهضة السكان من األزمة التي يعيشونها

 .مليون دوالر ٣.٩إجمالية بلغت 

 مشـاريع بتنفيـذ   على صعيد اجتماعي آخر، يقوم مجلس اإلنماء واإلعمـار  )٥

قطاعية وطنية تتوجه لمعالجة قطاعات اإلعاقة، الشباب والنوع االجتمـاعي  

ذة إلى التعاون على مستوى لبنان حيث تسعى الجمعيات األهلية المنفّ) الجندر(

مع كل الجهات العاملة في هذه الحقول من حكومية وغير حكومية إلى تعزيز 

رتقاء بالمعايير الخاصة بهذه المواضـيع  السياسات المعتمدة وتفعيل تنفيذها لال

وبلغت القيمة اإلجمالية لهذه المشـاريع  . إلى مصاف المعايير المقبولة عالميا

 .مليون دوالر ٢.٢الثالثة 

األعمال المحققة على صعيد مشروع الشراكات المبتكرة لـدعم التواصـل بـين     .ج 

  D Lebanon(ART GOL(لبنان  -آرت جولد : المناطق عبر التنمية المحلية

العالميـة، والتـي أعـدتها    " مبادرة آرت جولـد "يشكّل هذا المشروع جزءاً من 

مجموعة من منظمات األمم المتحدة ومنها برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي     

)(UNDP    بهدف تشجيع االتصال االستراتيجي والعملي بين الجهـات المانحـة



 

 

مركزي التي تـدعم سياسـات   وبرامج ومؤسسات التعاون اإلنمائي والتعاون الال

 Millennium(اإلنماء المحلي، بهدف تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيــة الثالثة 

Development Goals- MDGs(  وتعزيز قدرات الهيئات المحلية في مختلف

  .مقارباتها للتخفيف من حدة الفقر

لـه  شهراً، وبلغت الموازنـة األوليـة المرصـودة     ٣٦حددت مدة المشروع بـ

ويسـتند  . دوالر أميركي على شكل هبة من الحكومـة اإليطاليـة   ٨,٢٩٢,٣٨٣

مسـتوى  وال المستوى المحلـي، : المشروع في تنفيذ برامجه إلى ثالثة مستويات

وقد تم االتفاق على تحديد المناطق التـي سيشـملها   . المستوى الدوليو الوطني،

إلـى البيانـات   تطبيق مشروع آرت غولد، فـي مرحلتـه األولـى،  اسـتناداً     

  :واإلحصاءات الوطنية الرسمية وهي

الضـنية،  -عكار، والمنيـة : تشمل ثالثة أقضية، وهي(منطقة لبنان الشمالي  )١

 ).باب التبانة-وطرابلس

مرجعيون، وبنت جبيـل،  : تشمل خمسة أقضية، وهي(منطقة لبنان الجنوبي  )٢

 ).والنبطية، وصور، وحاصبيا

 ).البقاع الغربيتشمل قضاءي راشيا، و( منطقة البقاع  )٣

أضيفت الحقاً نتيجة األضرار التي لحقت بها مـن  (ضاحية بيروت الجنوبية  )٤

 ).٢٠٠٦جراء حرب تموز 

  :، استطاع المشروع تحقيق ما يلي٢٠٠٦ومنذ إطالقه في أيلول 

عقد لقاءات مع عدد من الجهات المانحة العاملة في بيروت للتعريف عن  )١

لية التنمية المحلية من خالله، ونتيجة المشروع وحثّها على المشاركة في عم

مليون دوالر على مساهمتها،  ١,٥لذلك وافقت الحكومة االيطالية على زيادة 

مليون يورو،  ١,٥مليون دوالر للمشروع، واسبانيا  ٣كما قررت بلجيكا تقديم 

 .    مليون دوالر ٢وكندا 

 Catalan Agency forتوقيع أول برنامج تعاون بين المشروع و )٢

Development   مشاريع إلعادة التأهيل في البقاع الغربي والجنوب  ٣لتنفيذ

وهناك أيضاً مساهمة بقيمة . ٢٠٠٨يورو خالل العام  ٢٧٠,٠٠٠ حواليب

 Les Amis du(يورو من منظمة غير حكومية في موناكو  ١٠,٠٠٠

Liban à Monaco ( لتنفيذ مشروع تربوي في كل من راشيا والبقاع

 . الغربي



 

 

يع مذكرة تفاهم مع ممثلين عن البعثة االيطالية للشراكة الالمركزية توق )٣

)Italian Decentralized Cooperation Mission ( لتنفيذ مشاريع تساهم

في إنماء عدد من القرى والبلدات في المناطق التي يشملها المشروع، مع 

 .  دوالر أميركي ٦٥٠,٠٠٠ حوالياإلشارة إلى أن قيمة هذه المساهمة هي 

ألف دوالر أميركي لتنفيذ مشاريع ذات أولوية  ٦٠٠,٠٠٠ حواليتخصيص  )٤

تحضيراً إلطالق عملية التنمية المحلية في كل منطقة من مناطق عمل 

 .المشروع

تنظيم دورات تدريبية وتقديم الدعم الفني ألعضاء لجان العمل المحلية التي تم  )٥

غة خطط العمل تشكيلها من أجل تطوير مهارات هؤالء األعضاء لصيا

  .المحلية

  

  مشاريع تنموية مختلفة .٢

الذي ساهم في إطالق عدد كبير من المشاريع التي : سداد تعويضات االستمالكات .أ 

جرى تجميدها ألكثر من خمس سنوات، مما تسبب في تحميـل الخزينـة أعبـاء    

هذا باإلضافة إلـى اآلثـار    أكالف إضافية بسبب التأخير في تنفيذ هذه المشاريع،

تصادية االيجابية الفائتة والتي كان من الممكن االستفادة منها فيما لـو جـرى   االق

وفي هذا اإلطـار،  . البدء بتنفيذ تلك المشاريع كما كان يفترض قبل خمس سنوات

وثيقة تبليغ ألصحاب  ٢٢,٤٠٠ حواليعمل مجلس اإلنماء واإلعمار على إصدار 

 ١٤١ حـوالي ، صرف منها مليون دوالر ٢٥١.١الحقوق، وقرارات إيداع بقيمة 

 .مليون دوالر ألصحاب الحقوق

بحيث بلغت : إطالق عدد كبير من المشاريع اإلنمائية في مختلف المناطق اللبنانية .ب 

 ٢٠٠٦و ٢٠٠٥قيمة العقود التي وقعها مجلس اإلنماء واإلعمار خالل األعـوام  

مليـون دوالر   ٩٤٠ حـوالي  ٢٠٠٨واألشهر الخمسة األولى من عـام   ٢٠٠٧و

 .يركي موزعة على مختلف القطاعات وعلى المناطق اللبنانية كافةأم

حيـث أبـرم   : إبرام اتفاقيات تمويل جديدة وإحالة اتفاقيات إلى المجلس النيـابي  .ج 

المجلس النيابي في عهد الحكومة الحالية خمس اتفاقيات تمويل يـديرها مجلـس   

روض التـي تتجـاوز   اإلنماء واإلعمار، بينما ال يزال عدد كبير من اتفاقيات الق

 .مليون دوالر ينتظر اإلبرام من قبل المجلس النيابي ٩٧١قيمتها 

  

  في مجال الزراعة .٣



 

 

 إطالق مشاريع للتنمية الزراعية وتدعيم األمن الزراعي .أ 

توقيع عقود لمشاريع زراعيـة ممولـة مـن الحكومـة      ٢/١٠/٢٠٠٧بتاريخ تم 

تهـدف إلـى   ، حكوميـة  االقتصاد والتجارة وجمعيات غير وزارةركية بين ياألم

إلى لبنان على أثـر حـرب    ركي التي قدمت سابقاًياستعمال مبالغ هبة القمح األم

طن من القمـح المعـد     ٢٥,٠٠٠هبة عبارة عن  اتفاقية، بموجب ٢٠٠٦تموز 

  :وتنفيذاً لمضمون هذه االتفاقية .لصناعة الرغيف

مزايـدة  ب، القمـح مـن  خصصت األموال الناتجة عن بيع الكميات المستلمة  )١

في مجاالت التنميـة الزراعيـة    ،ليرة لبنانية مليار ٧.٢عمومية بلغت قيمتها 

وتدعيم األمن الغذائي وفي تنمية األسواق الزراعية وتوسيعها إليجاد فـرص  

 . عمل في األرياف وزيادة المداخيل

شكلت لجنة خاصة تتولى تنفيذ مضمون االتفاقية وضعت دفتر شروط خاص  )٢

وتم بالنتيجة اختيار . قبل جمعيات ومنظمات غير حكومية عروض منلتقديم ال

 :وهي ىثالثة مشاريع حلت في المراتب الثالثة األول

i.  منظمةACDI/VOCA   ومشروعها AMAR وموضوع مشـروعها 

العمل من أجل تحديث الزراعة والمناطق الريفية عبر تنميـة زراعـة   

مليـار    ٣.٩ وقدره مبلغ تمويل، بالعلف وزراعة بعض أصناف الفواكه

 . ليرة لبنانية

ii.  جمعيةArc en Ciel مشروعها زيـادة القـدرة التنافسـية    موضوع و

للزراعة اللبنانية عبر إنشاء مراكز لإلرشاد الزراعي وأسواق للخضـار  

 . مليار ليرة لبنانية ٢.٥ يبلغ مبلغ تمويلب في مختلف المناطق اللبنانية

iii.   مشروعها تنويـع  موضوع وإنماء /جمعية اإلنماء االجتماعي والثقافي

 مبلغ تمويـل ب عنب بدون بذور وكيوي من مزروعات ذات قيمة عالية

  .مليون ليرة لبنانية ٦٥٥ وقدره

  مشروع مكافحة التصحر .ب 

تنفيذ بركة تجميع مياه للمزارعين في قرية مجدل في قضاء عكار بتمويل من  )١

  .ميركيدوالر أ ٤٠,٠٠٠آسيوية للتنمية الريفية بقيمة -المنظمة األفرو

تنفيذ مشروع مكافحة خطر السيول في منطقة القـاع بتمويـل مـن الوكالـة      )٢

دوالر أميركي وبدعم فنـي   ١٣٥,٠٠٠بقيمة ) GTZ(األلمانية للتعاون الفني 

  ).أكساد(من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة 



 

 

دف إلى فتح أسواق االستمرار في تنفيذ مشروع حول التجارة العادلة والذي يه )٣

خارجية أوروبية لبعض المنتجات الريفية وذلك بـدعم مـن مركـز تنميـة     

األراضي القاحلة وبإشراف فنـي مـن برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي       

(UNDP).  

تأمين تمويل بقيمة مليوني يورو من الحكومة األسبانية لتنفيذ مشروع حـول   )٤

والذي تمت المباشرة فيه مـع   مكافحة خطر السيول في منطقة البقاع الشمالي

، وبإشراف فني مـن برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي      ٢٠٠٨بداية العام 

(UNDP).  

  مشاريع مديرية الثروة الزراعية .ج 

ألف شريحة من مبيد مكافحة حشرة الفاروا على النحل وتوزيعها  ٣٥٠توزيع  )١

  .على النحالين في مختلف المناطق

تتضمن القرارات الجديـدة،  ) ثالثة أشهرشهرية أو كل (إصدار نشرة دورية  )٢

  .األسعار، إرشادات زراعية، الخ

توعية المزارع اللبناني نحو السبل اآليلة إلى تحسين قدراتـه التنافسـية فـي     )٣

األسواق الداخلية والخارجية من خالل تحسين جـودة المنتجـات الزراعيـة    

تيسـير لناحيـة دخـول    اللبنانية ولفت انتباهه إلى اآلفاق التي تتيحها اتفاقية ال

  .أسواق عربية جديدة

تفعيل أكبر للرقابة على المبيدات، مع اإلشارة أنه لم يسمح بدخول أي مبيـد   )٤

زراعي ما لم يخضع للفحص المخبري في مختبـر كفرشـيما، والـذي تـم     

استكمال تجهيزه ببعض المستلزمات الضرورية من خالل المشاريع التي تنفذ 

  .ومجلس الوزراء ووزارة االقتصاد والتجارةمن قبل اإلتحاد األوروبي 

  المشروع األخضر .د 

األلف دونم من  حوالي، تم استصالح ٢٠٠٥وحتى نهاية العام  ١٩/٧/٢٠٠٥منذ 

األراضي في مختلف المناطق، حيث شكّلت المساحة المستصلحة فـي محافظـة   

تم ، ٢٠٠٦وفي العام ). دونم ٦٠٠ حوالي(البقاع نصف هذه المساحة أو ما يزيد 

وشـملت  . دونمات في محافظة البقاع ٩١٠ حواليدونماً، منها  ١٦٢١استصالح 

قرية وبلدة  ٢٨٩مزارعاً، ينتمون لـ ٥٢٤الخدمات التي أداها المشروع األخضر 

مزارعاً ينتمون  ٤١١، فقد شملت ٢٠٠٧أما األعمال المنجزة خالل العام . لبنانية

نمـاً، أضـيفت إلـى المسـاحة     دو ١٦٠٠ حواليقرية، حيث تم إنجاز  ٢٣٥لـ

  .الزراعية القابلة لالستثمار



 

 

  

  على صعيد مشاريع المياه .٤

 افتتاح سد شبروح .أ 

ماليـين متـر    ١٠إلـى   ٨ حواليتكمن أهمية هذا السد كونه سداً ركامياً يخزن 

مكعب من المياه في السنة، ويعنى بتأمين حاجات منطقة كسروان وقسم من منطقة 

ألف متـر   ٦٠، وهو يغذي منطقة كسروان بـ ٢٠٥٠المتن من المياه حتى سنة 

مكعب من المياه في اليوم في فصل الشحائح، أي من شهر حزيران وحتى شـهر  

  .تشرين األول

ألف متر مكعـب فـي    ٦٠ويتضمن المشروع محطة تكرير لمياه الشرب بوتيرة 

، وهـي  اليوم، والتي تعتمد على التقنيات العالية للتكرير من ناحية الجودة والكمية

وتغذيها المياه .  ثاني أكبر محطة لتكرير لمياه الشرب في لبنان بعد محطة الضبية

مليون متر مكعب، ونبـع   ٣من مصدرين رئيسيين وهما الحوض الصباب بكمية 

 –ماليين متر مكعب من المياه خالل فترة نيسان  ٥ حوالياللبن حيث يتم سحب 

حساب توزيع المياه من نهر اللبن، مـع  وهذه الكمية ال تدخل في . أيار من العام

مليون متر مكعب، يستعمل منها  ٤٨اإلشارة إلى أن تصريف مياه نبع اللبن تفوق 

  .مليون متر مكعب للري في كفرذبيان والباقي يذهب هدراً في البحر ٣

، وبدأ العمل بـه فـي   ٢٠٠٢وقد وضع حجر األساس في هذا المشروع في العام 

، لكن العدوان ٢٠٠٦المنتظر انتهاء األعمال به في العام  وكان من. ٢٠٠٣العام 

  .٢٠٠٧اإلسرائيلي أجل انتهاء التنفيذ حتى صيف العام 

مليون دوالر، وحيث تم إضـافة تكـاليف طريـق     ٤٣وبلغت تكاليف المشروع 

الولوج إلى السد، باإلضافة إلى تكاليف بعض التغييرات التقنية الناتجة عن طبيعة 

  .مليون دوالر ٢.٥نطقة، والتي لم تتعد جيولوجيا الم

هذا ويعتبر سد شبروح مشروعاً نموذجياً في الحفاظ على البيئة، إذ تم بناء واجهة 

  .السد بنوعية الحجر الذي يتواجد في المنطقة خصيصاً لهذه الغاية

  

  على صعيد النقل وشبكة الطرق .٥

  التحضيرات لتطبيق مشروع النقل الحضري .أ 

ر حديثي الخدمة لدورات تأهيلية وتدريبية لتأدية الخدمـة  إخضاع عناصر السي )١

المتعلقة بتنظيم وتسهيل السير وقمع المخالفات على أكمل وجه، والتعاطي مع 

المواطنين بكل احترام وحزم انسجاماً مع مقتضيات مشروع النقل الحضري، 



 

 

والذي يتضمن، إضافةً إلى أنشاء الجسور واألنفاق، إقامـة غرفـة عمليـات    

ضـمن   CCTVكزية وتركيز إشارات ضوئية على التقاطعات وكاميرات مر

 .نطاق بيروت الكبرى

المباشرة بتنفيذ مشروع العمل بعدادات الوقوف على جوانب الطرقـات فـي    )٢

مدينة بيروت، مع العمل على مراقبة حسن سير العمل بهذا المشروع وضبط 

ت والمركبات بالتنسـيق  وتنظيم العاملين فيه من قبل هيئة إدارة السير واآلليا

مع الشركة الملتزمة توصالً إلنجاح هذا المشروع وتعميمه مستقبالً على كافة 

المناطق اللبنانية نظراً ألهميته على صعيد تأمين مواقف للسيارات في األماكن 

  .المكتظة، وإبراز الوجه الحضاري للبالد، وتأمين مداخيل إضافية للدولة

  

  على صعيد التربية .٦

مشروع وضع بطاقات تعليمية مركزة في مواد الرياضيات واللغات موجهة تنفيذ  .أ 

، لتمكينهم من متابعة تحصـيلهم  Saint Judeلتالمذة مرض السرطان في مركز 

  .عند انتهائهم من تلقي العالج الكيمائي

أنجزت وزارة التربية والتعليم العـالي، وخـالل فتـرة تسـلم     : األبنية المدرسية .ب 

ناء عدد كبير من األبنية المدرسية للمدارس العامة من ثانويات الحكومة مهامها، ب

مهنيـة،   ٢٣مدرسة، وللمدارس المهنية والتي بلغت  ١٣٦وتكميليات عامة بلغت 

وجاء التوزيع المناطقي على . باإلضافة إلى ترميم عدد كبير من المدارس األخرى

  :الشكل التالي

  محافظة بيروت )١

i. لعامأبنية عائدة لمدارس للتعليم ا  

  ١٣، وأبنية خضعت لترميم وإضافة عدد ٦أبنية جديدة منجزة عدد  •

  ١٠أبنية جديدة قيد التنفيذ أو التلزيم عدد  •

ii. أبنية للتعليم المهني  

  ١أبنية جديدة منجزة عدد  •

  .تم ترميم كافة المهنيات األخرى •

  محافظة الشمال )٢

i. أبنية عائدة لمدارس للتعليم العام  

بنية خضعت لترميم وإضـافة عـدد   ، وأ١٠أبنية جديدة منجزة عدد  •

١٤٣  



 

 

  ٢٦أبنية جديدة قيد التنفيذ أو التلزيم عدد  •

ii. أبنية للتعليم المهني 

  ٥أبنية جديدة منجزة عدد  •

  .٧أبنية جديدة قيد التنفيذ أو التلزيم عدد  •

  محافظة جبل لبنان )٣

i. أبنية عائدة لمدارس للتعليم العام  

  ٦٠وإضافة عدد ، وأبنية خضعت لترميم ١٥أبنية جديدة منجزة عدد  •

  ١١أبنية جديدة قيد التنفيذ أو التلزيم عدد  •

ii. أبنية للتعليم المهني  

  ٦أبنية جديدة منجزة عدد  •

  .تم ترميم كافة المهنيات األخرى •

  محافظة البقاع )٤

i. أبنية عائدة لمدارس للتعليم العام  

  ٦٩، وأبنية خضعت لترميم وإضافة عدد ٣٦أبنية جديدة منجزة عدد  •

  ١٢تنفيذ أو التلزيم عدد أبنية جديدة قيد ال •

ii. أبنية للتعليم المهني 

  ٥٤أبنية جديدة منجزة عدد  •

  .تم ترميم كافة المهنيات األخرى •

  محافظة الجنوب )٥

i. أبنية عائدة لمدارس للتعليم العام  

  ٢٢، وأبنية خضعت لترميم وإضافة عدد ٤٣أبنية جديدة منجزة عدد  •

  ٣أبنية جديدة قيد التنفيذ أو التلزيم عدد  •

ii. تعليم المهنيأبنية لل 

  ١أبنية جديدة منجزة عدد  •

  .تم ترميم كافة المهنيات األخرى •

  محافظة النبطية )٦

i. أبنية عائدة لمدارس للتعليم العام  

  ٣٠، وأبنية خضعت لترميم وإضافة عدد ٣٦أبنية جديدة منجزة عدد  •

  ٦أبنية جديدة قيد التنفيذ أو التلزيم عدد  •

ii. أبنية للتعليم المهني 



 

 

  ٣دد أبنية جديدة منجزة ع •

  .تم ترميم كافة المهنيات األخرى •

  

  على صعيد الثقافة .٧

 ٢٠٠٩بيروت عاصمة عالمية للكتاب  .أ 

عاصـمة  «بيروت  ٢٠٠٧تموز  ٣بعد إعالن لجنة التحكيم في األونسكو في  )١

التنـوع الثقـافي والحـوار    «مشددةً على أهمية  »٢٠٠٩عالمية للكتاب لعام 

إلى إنشاء لجنة تنظيمية فـي  ، عمدت الدولة إلدارة هذا المشروع »والتسامح

بيروت برئاسة وزير الثقافة ورئيس بلدية بيروت، وهيئة أخرى تنفيذية تضم 

باإلضافة إلى وزير الثقافة ورئيس بلدية بيروت عدداً من المعنيين بهذا الحدث 

وسعياً لتحضير وتنفيذ هذا الحـدث المميـز، تقـرر إقامـة مكتـب      . الكبير

زارة الثقافة يتولى إدارة وتنسيق وتنظيم هـذا  سكريتاريا دائم تحت إشراف و

  .  الحدث

سنة االحتفال بهـذا   ٢٠١٠إلى نيسان  ٢٠٠٩حددت الفترة الممتدة من نيسان  )٢

الحدث، متضمنة بذلك تاريخ اليوم العالمي للكتاب الذي يحتفل به سنوياً فـي  

  ".أسبوع المطالعة"لبنان تحت عنوان 

  :، إلى أغراض ثالثة٢٠٠٩تهدف تظاهرة بيروت عاصمة للكتاب  )٣

i. تعزيز قطاع الكتاب في لبنان على أن يحظى كتاب الناشئة بنظر خاص.  

ii. تشجيع المطالعة وأول لوازمه تنشيط مراكزها.  

iii.    الدعوة لفهم متنوع للثقافة التي هي في آن واحد تراث واجـب المعرفـة

  .واإلغناء، وانفتاح على العالم كله

لتظاهرات والمبادرات المدرجـة فـي   ن اإمن أجل تحقيق األهداف المحددة ف )٤

  :ستنتظم حول سبعة محاور رئيسية »بيروت عاصمة عالمية للكتاب«إطار 

i. وذلك من خالل البرامج التلفزيونية أو اإلذاعية والحمالت : الدعاية للحدث

اإلعالنية وإصدار الطوابع وإنشاء مواقع االنترنت وإصـدار الكتيبـات   

جاز شعار الحملة، كما تم وضع كتيـب  وحتى اآلن، تم أن. والكاتالوغات

وملصق إعالني خاص بالمناسبة، ويجري العمل حالياً على إنشاء وتفعيل 

 .موقع الكتروني خاص بالحدث

ii. إقامة تظاهرات وطاوالت مستديرة ومحاضرات : كتابات وقراءات للناشئة

 .ومباريات مدرسية وإصدار منشورات ومجالت متوجهة للناشئة



 

 

iii.  مستديرة ومحاضرات ومعارض ومنشورات وبرامج تظاهرات وطاوالت

تلفزيونية لحث الجمهور على القراءة، فضالً عن تفعيـل دور المكتبـات   

  .وتأهيلها لالحتفاء بهذه المناسبة

iv. نشر المطالعة ودعم المكتبات  

v. تعزيز صناعات الكتاب  

vi. تكريم األدب اللبناني بإعادة نشر األعمال األدبية : التعريف باألدب اللبناني

 .التي فقدت من المكتبات أو بنشر أعمال جديدة ومختارات

vii. إقامة التظاهرات في الشـوارع ومعـارض الكتـب    : االحتفال بالكتاب

والمقاهي األدبية والمهرجانات في بيروت والمدن اللبنانية األخرى احتفاء 

 .بالمناسبة

 ومنذ انطالق عمل اللجنة، وبالرغم من الظروف االستثنائية التي تمـر بهـا  

البالد، يتم يومياً استقبال المشاريع والمراجعات من قبل المهتمين داخل لبنـان  

  . وخارجه، ما يعد خيراً ويحفز على العمل بجهد إلنجاح هذا الحدث

تشـرين   ٦أيلول إلـى   ٢٧(فونية والنشاطات الثقافية على هامش األلعاب الفرنك .أ 

  )٢٠٠٩األول 

سة لأللعاب الفرنكوفونية التي ستقام في إثر اختيار لبنان الستقبال الدورة الساد )١

، تنشط وزارة الثقافة فـي  ٢٠٠٩تشرين األول  ٦أيلول إلى  ٢٧بيروت من 

رياضياً  إطار المشاركة في تنظيم هذا الحدث الكبير الذي ال يشكل فقط احتفاالً

إذ يتضمن النشاطات الثقافيـة  تظاهرة ثقافية مميزة شبابياً وشعبياً، وإنما أيضاً 

  :لتاليةا

i.  ة في مجاالت الغناء والرقص والنحت والرسمسبع مباريات ثقافي

 .والتصوير الفوتوغرافي والقصة المحكية واألدب

ii.  حفالت موسيقية، مسرح الشارع، نشاطات ( نشاطات ثقافية وفنية موازية

  ).رياضية في المدارس والجامعات، وغيرها من األنشطة

لى المسابقات والنشاطات الفنية والثقافية منظمة والمشرفة عتتولّى اللجنة ال )٢

مهمة اختيار وتجهيز كتأمين العناصر التي تضمن فعالية تنفيذ هذا المشروع، 

المواقع الثقافية وإنشاء محترفات فنّية داخل هذه المواقع، وكذلك المساعدة 

يزة التقنية المتطورة، باإلضافة إلى إقامة سلسلة من التظاهرات الثقافية المم

وقد أنجزت بالتنسيق والتعاون مع اللجنة . على هامش النشاطات الرسمية

  :المنظمة لأللعاب الرياضية  إلى اآلن المهام اآلتية



 

 

i. إعداد وتحضير دفتر الشروط. 

ii. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للدورة. 

iii.  إعداد وتجهيز مقر اللجنة المنظمة في قصر االونسكو ومباشرة العمل

 .منه

iv. يار مواقع المباريات الثقافيةاخت:  

موقع مخصص لمسابقات الرقص والرسم والتصوير : قصر األونسكو •

كما . حتنالفوتوغرافي والنحت، وتقام في حدائقه محترفات للرسم وال

يتضمن قصر األونسكو عدة قاعات أخرى سيتم تجهيزها لتكون 

 .مختبراً فوتوغرافياً وقاعة للتدريب ومكاتب لالجتماعات

 :جامعة القديس يوسفمسرح أبو خاطر ومسرح بيريت في  •

سيخصصان للنشاطات األدبية والغناء في مراحل التدريبات 

  .والتصفيات

v.  إطالق الدعوة لالشتراك في المسابقات الثقافية من خالل توزيع ملصقات

 .تبين قواعد االشتراك واإلعالن عنها أيضا في الصحف المحلية

vi. المنسقين في الميادين الثقافية المحددة  ومباشرة اختيار لجان الحكم و

 .االتصال بهم والتعاون معهم

vii.  تعمل اللجنة على وضع برنامج حافل بالنشاطات الثقافية والفنية للتحفيز

بمشاركة نجوم في مجال  على المشاركة ومتابعة ومواكبة هذا الحدث

 .والثقافةالفنون 

viii. ر األعمال التحضيرية تعد اللجنة روزنامة عمل شاملة  تحدد مسا

  .والتنفيذية لهذا الحدث

  

  على صعيد الشباب والرياضة .٨

التي ستقام في بيروت  ٢٠٠٩تحضير ملف الدورة السادسة لأللعاب الفرنكوفونية  )١

، حيث باشرت اللجنة التنفيذية، المكلفة ٢٠٠٩تشرين األول  ٦أيلول إلى  ٢٧من 

حسن سير هذه األلعاب، أعمالهـا   بالقيام بجميع األمور التنفيذية لتحضير وضمان

برئاسة وزير الشباب والرياضة ومشاركة خبـراء فـي    ١/١١/٢٠٠٧ابتداء من 

  .المجاالت الرياضية والثقافية واإلدارية والتقنية والمحاسبية والقانونية



  حرب التفجيرات واالغتياالتتفاصيل : ١الملحق رقم 

  "صيد السمك في حوض السباحة"
   

  

شكلت الظروف القاسية وغير المسبوقة، سمة البحار التي أبحرت سفينة الحكومة فيها وطبيعة 

ففي الوقت الذي لم تكن البالد قد استفاقت بعد مـن هـول   . األمواج واألعاصير التي واجهتها

الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفيما كان الرئيس المكلف فؤاد السنيورة يعمل جريمة اغتيال 

على تشكيل الحكومة األولى بعد االنتخابات، حتى استهدفت عمليـة تفجيـر إجراميـة فـي     

وزير الدفاع في الحكومة التي سبقت حكومة االستقالل الثاني، أي الياس المـر   ١٢/٧/٢٠٠٥

رقة من عملية التفجير في منطقة النقاش حيث أسفر االنفجار الذي نجا من الموت بأعجوبة خا

تجدر اإلشارة . عن إصابته بجروح بليغة مع مرافقه المقدم الياس البيسري ومقتل شخص أخر

إلى أن الوزير الياس المر استمر كوزير للدفاع وعين نائباً لرئيس الحكومـة فـي الحكومـة    

منصبه لفترة طويلـة خـارج الـبالد بسـبب      الجديدة على الرغم من انه اضطر للتغيب عن

  .اإلجراءات األمنية ولمتابعة العالج للجروح البليغة التي أصيب بها بفعل جريمة التفجير

  

لكن هذه الجريمة لم تكن خاتمة أحزان الحكومة التي كانت مصممة على العمل باندفاع، بـل  

ي الذي ضربها وضرب البالد في كانت إيذاناً ببدء موجة من الصدمات األولى من الهول األمن

فقد امتدت وتشعبت عمليات االغتيال والتفجير بشـكل مرعـب ومتواصـل    . مختلف المناطق

ومتوال، لتطال المناطق التجارية والسكنية وتسـتهدف االغتيـاالت المفكـرين والمناضـلين     

بث الذعر  والصحافيين وأهل الفكر والرأي والكلمة والمسؤولين والوزراء والنواب وهدفت إلى

والخوف وإلحاق األذى بالمواطنين األبرياء والضرر في المؤسسات وبأمالك المواطنين حيث 

فـي   الجديـدة : شملت العمليات اإلرهابية المتنقلة من تفجير واغتيال وعبوات ناسفة منـاطق 

أسـفر عـن    ٢٣/٥/٢٠٠٥في  والكسليكجرح سبعة أشخاص،  احيث نتج عنه ١٩/٣/٢٠٠٥

أسفر عـن جـرح سـتة     ٢٦/٣/٢٠٠٥في  والبوشريةثالثة أشخاص،  مقتل شخصين وجرح

 ٦/٥/٢٠٠٥فـي   وجونيةأسفر عن جرح تسعة أشخاص،  ١/٤/٢٠٠٥في  وبرماناأشخاص، 

بعبوة ناسفة  ٢/٦/٢٠٠٥في  سمير قصير، اغتيال المفكر والكاتب شخصاً ٢٤أسفر عن جرح 

فـي   جـورج حـاوي   زرعت تحت سيارته أمام منزله في األشـرفية، واغتيـال المناضـل   

تحت سيارته في منطقة وطى المصيطبة وقد جـرح   بعبوة ناسفة زرعت أيضاً ٢١/٦/٢٠٠٥

أيضاً سائقه، ومع تشكيل الحكومة استمرت موجة التفجير واالغتياالت حيـث بوشـرت فـي    



 

مواطناً، وانتقلت موجة التفجير إلـى   ١٥وأسفرت عن جرح  ٢٠٠٥/ ٢٣/٧في  مونوشارع 

حيث أسفرت عن جرح عشرة مواطنين، وضربت موجة التفجيرات  ٢٠٠٥/ ٢٢/٨في  الزلقا

شخصـاً   ١٨حيث أسفرت عن مقتل مواطن وأصـابت   ١٧/٩/٢٠٠٥في  الجعيتاويمنطقة 

فـي   مـي شـدياق  آخرين بجراح، واستمرت موجة اإلجرام إلى إن اسـتهدفت اإلعالميـة   

يغة في جسمها، ثم في منطقة غزير حيث نجت بأعجوبة بعد أصابتها بجروح بل ٢٥/٩/٢٠٠٥

في منطقة المكلس أسفرت عـن   ١٢/١٢/٢٠٠٥في  جبران التوينيكانت جريمة اغتيل النائب 

بإلقاء  وسام عيدثر ذلك منزل النقيب إاستشهاد النائب التويني واثنين من مرافقيه، ثم استهدف 

 وبمحمود ونضال المجـذ ثم اغتيال األخوين  ١١/٢/٢٠٠٦قنبلة يدوية في محلة الحدث في 

وسـام  في صيدا، ليستهدف بعد ذلك الرائد  ٢٦/٥/٢٠٠٦المسؤولين في الجهاد اإلسالمي في 

رئيس فرع األمن القومي في شعبة المعلومات والذي نجا سمير شحادة في منزله والمقدم  عيد

عبر تفجير عبوة ناسفة لدى مرور موكبه في منطقة الرميلـة   ٥/٩/٢٠٠٦في  بأعجوبة أيضاً

ثم انتقلت موجة اإلرهاب . عن استشهاد أربعة أشخاص وجرح أربعة آخرونحيث أسفر ذلك 

فـي   ثكنـة الحلـو  : لتتركز على إلقاء متفجرات على مراكز لقوى األمـن الـداخلي منهـا   

، ليتبعـه فـي   ١١/١٠/٢٠٠٦في فردان فـي   ثكنة بربر الخازنوأخرى على  ٨/١٠/٢٠٠٦

خر على آ، وانفجار رياض الصلحهجوم أخر بالقنابل الصاروخية على منطقة  ١٥/١٠/٢٠٠٦

 ثكنـة الحلـو  ثم أعيد استهداف . ٢٥/١٠/٢٠٠٦في  الرملة البيضاءرفيق الحريري في  جادة

األمن الـداخلي  قوى وانفجار عبوة بالقرب من فصيلة  ١/١١/٢٠٠٦بإلقاء متفجرة عليها في 

فـي   بيار الجميل، لترتكب اثر ذلك عملية اغتيال وزير الصناعة والنائب الطريق الجديدة في

  .وقد استشهد مع الوزير الجميل مرافقه وجرح أخر ٢٠٠٦/ ٢١/١١

  

حيث وقعت جريمة تفجير باصات الركاب  ٢٠٠٧موجة االغتياالت والتفجيرات لم تتوقف عام 

حيث أسفرت الجريمة عن استشهاد ثالثة أشخاص وجـرح   ٢٠٠٧/ ١٣/٢في  عين علقفي 

وتنتقل إلى قلب بيروت حيث انفجرت عبوة ناسفة قـرب  موجة التفجيرات آخرين، لتعود  ٢٥

ع الـ مجمABC  ١٨وأسفرت عن استشهاد مواطنة وجـرح   ٢٠/٥/٢٠٠٧في  االشرفيةفي 

وقـوع  أسفرت عن  ٢٠٠٧/ ٢١/٥في  فردانآخرين، لتتبعها عملية تفجير أخرى في منطقة 

، اًشخص ١٦أسفر عن إصابة  ٢٣/٥/٢٠٠٧في  عاليهتسعة جرحى، ثم تفجير أخر في مدينة 

ونتج عـن   ٢٧/٥/٢٠٠٧في  البربيروإلقاء قنبلة على دورية لقوى األمن الداخلي في منطقة 

ثـم انفجـار    ٣٠/٥/٢٠٠٧في  كنيسة مار مخايلجرحى، ثم قنبلة بالقرب من  ٦ذلك سقوط 

شخصاً بجروح، وإلقـاء   ١٩أسفرت عن جرح  ٤/٦/٢٠٠٧في سد البوشرية منطقة  عبوة في

وتفجيـر   فرن الشـباك وإلقاء قنبلة في منطقة  ٧/٦/٢٠٠٧في  ضهر الوحشعبوة في منطقة 



 

 ٥في ذات اليوم أسفر عن استشـهاد شـخص وإصـابة     ذوق مصبحعبوة ناسفة في منطقة 

 من مرافقيه ٦النائب وليد عيدو ونجله و أشخاص بجروح، إلى أن نجح المجرمون في اغتيال

لكن عمليـات  . في منطقة الحمام العسكري ١٣/٦/٢٠٠٧عبر تفجير موكبه في  من المواطنين

التفجير واإلرهاب انتقلت هذه المرة إلى الجنوب لتستهدف دورية تابعة لقوات الطوارئ الدولية 

في اخطر عملية تستهدف قـوات   سبانمن الجنود األ ٦سبانية والتي أودت بحياة الكتيبة األمن 

كما استهدفت آليتين تابعتين للشرطة . ١٧٠١ثر انتشارهم في الجنوب تنفيذا للقرار إالطوارئ 

ولم تكتف يـد  . ١٦/٧/٢٠٠٧في  القاسميةالعسكرية في قوات اليونيفيل بعبوة ناسفة في محلة 

النائـب  إجرامها باسـتهداف   اإلرهاب اإلجرامي باغتيال النائب وليد عيدو ونجله بل استكملت

في منطقة حرش تابت في سـن   ١٩/٩/٢٠٠٧بتفجير سيارة استهدفت موكبه في  أنطوان غانم

  .شخصاً ٧٠الفيل حيث استشهد معه خمسة وجرح نحو 

  

يد اإلجرام انتقلت بعد ذلك إلى مكان لم يكن متوقعاً حيث تم اغتيال مدير العمليات في الجيش 

عبر تفجير سيارة لدى مرور موكبه في منطقة بعبـدا واستشـهد    الحاج اللواء فرنسوااللبناني 

أشخاص، وقد استمرت موجة اإلرهاب ضد قـوات   ٥معه عريف في الجيش اللبناني وجرح 

استهدفت دورية لعناصر من الكتيبـة   الرميلةالطوارئ الدولية حيث انفجرت عبوة في منطقة 

بة ومواطن، ومن استهداف قوات الطـوارئ  االيرلندية ما أسفر عن جرح عنصرين من الكتي

إلى استهداف الجسم الدبلوماسي حيث انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور سيارة تابعـة للسـفارة   

  .آخرين بجروح ٣١أشخاص وجرح  ٣مما أسفر عن استشهاد  الكرنتيناركية في منطقة ياألم

  

ع الفنـي فـي شـعبة    وانتقلت يد اإلجرام لتستهدف هذه المرة بعد سمير شحادة رئيس الفـر 

 ٤٢الذي استشهد مع مرافقه وخمسة أشـخاص آخـرين وجـرح     الرائد وسام عيدالمعلومات 

  .مواطناً

  



خالل  وعدد من الوزراء المعنيين رئيس مجلس الوزراءلكلمات : ٢ملحق رقم ال

  ٢٠٠٦فترة العدوان اإلسرائيلي على لبنان في تموز وآب 
  

  

  كلمة الرئيس فؤاد السنيورة التي ضمنها خطة النقاط السبع  : أوالً

  ٢٦/٧/٢٠٠٦مؤتمر روما، في 

  

رومـانو بـرودي وللحكومـة     األستاذزراء أن أتوجه بالشكر لصديقي رئيس مجلس الو أود أوالً

 األخيـر ما كنا نعلم عند لقائنا . االيطالية الستضافتها هذا االجتماع المهم والحاسم في روما اليوم

هنا في أواخر شهر حزيران الفائت أننا سنعود ونلتقي بهذه السرعة وفي ظـل هـذه الظـروف    

 إجـراءات اعنا فـي نيويـورك، عـن    تحدثنا، منذ عشرة أشهر خلت فقط وخالل اجتم. المروعة

 اإلنماءاالقتصادي والمؤسساتي التي ستساعد االقتصاد اللبناني على تحقيق النمو وتعزيز  اإلصالح

كما تطرقنا لرؤية اقتصادية . اإلنتاجيةاالجتماعي واالقتصادي المستدام وتحسين مستوى الوظائف 

دعم المجتمع الدولي أساسي  أن وأعلنا. لمتراكملمشكلة ديننا ا االقتصاد وتجد حالً إحياءشاملة تعيد 

نجاح التجربة الديموقراطية اللبنانيـة فـي   بلدنا وأن دعمكم المستمر حاسم بالتأكيد إل إحياءعادة إل

ومنذ ... كما تكلمنا عن التحديات والفرص. منطقتنا كما كنا نبهنا لخطورة الفشل بالنسبة لنا جميعاً

الخطوات التاريخية التي تم  إلىفي نيويورك حيث تطرقت  األمن ثالثة أشهر، تكلمت أمام مجلس

اتخاذها نحو بناء لبنان يحكم نفسه بنفسه، لبنان المستقر والديموقراطي والمزدهر، والـى مسـألة   

اللبنانيين  ىاألسرتحرير مزارع شبعا التي ال تزال محتلة والتي تشكل أولوية وطنية، والى تسليم 

، والى ضرورة وضع حد لتـاريخ طويـل مـن االعتـداءات     اإلسرائيليةالمحتجزين في السجون 

كما أكدت واجب الدولة الطبيعي والحصـري تـأمين   . اللبنانية لألراضي اإلسرائيليةوالخروقات 

حقها الحصري في حمل السالح وفـي   إلى إضافةاألمن لجميع مواطنيها والقاطنين على أرضها 

يها بما يتوافق مع ما نص عليه اتفاق المصالحة الوطنيـة  ممارسة سلطتها التامة على كامل أراض

اهتمام متزايد لتمكـين الحكومـة    إلبداءوقد ناشدت المجتمع الدولي . ١٩٨٩في الطائف في العام 

 واجتماعياً اقتصادياً اإلصالحيفي تطبيق برنامجها  اللبنانية بشكل يتيح أمامها فرصة التقدم سريعاً

المنتشر في المنطقة، كما طالبت  باإلذاللوالشعور  واإلحباطعر اليأس والتخفيف من مشا وسياسياً

حالل سالم عادل ودائم بين بتعاون جدي، وهو مطلب ما زال يحتل مرتبة متقدمة في أولوياتنا، إل
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قمـة   أطلقتهـا لما جاء في مبادرة السالم التي  وفقاً األخرىوالفلسطينيين والدول العربية  إسرائيل

، مما سيساهم في تعزيز الديموقراطيـة فـي العـالمين العربـي     ٢٠٠٢في العام  بيروت العربية

نحن اآلن نتكلم فقط عن الموت والحرب، الـدمار  ... بعيدة اآلن األموركم تبدو هذه . واإلسالمي

من العـدوان   أسبوعين إن، كما تعلمون جميعاً. والمعاناة، النزوح والخراب اإلصاباتوالتشريد، 

بلغت نسب مأساوية  األرواحتدمير بلدنا، فالخسائر في  إلى تأدتفاقم على لبنان قد الم اإلسرائيلي

ما  األطفالجريح حتى اآلن، ثلثهم من  ٢٠٠٠شهيد و ٤٠٠أكثر من : وما زالت هذه النسب تتزايد

ل ما قد يحصل حاولوا تخي(، حوالي مليون نازح أو ما يعادل ربع سكان لبنان، عاماً ١٢دون الـ

ترك منازلهم من دون أي حاجيات سـوى الكسـوة التـي     إلىاضطر ربع سكان بلدانكم في حال 

عمل المستشفيات فلم تعد تستطيع معالجة المصابين، كما سجل  ، وفي بعض المناطق شّل)يلبسونها

، وقطعـت  كليـاً  ، وتم تدمير المنازل والمعامل والمخازن تدميراًواألدويةنقص في المؤن الغذائية 

المتحدة وثكنات الجيش ومراكز القوة األمنيـة   األممت الجسور، وتعرضت منشآت الطرق ودمر

الطاقـة الكهربائيـة    جإنتـا وقصفت مراكز  المشتركة للقصف، وتم تدمير وحدة دفاع مدني كلياً

 وأحرقـت الشـرقي للبحـر المتوسـط،     بالشاطئ كبيراً بيئياً نات الوقود مما ألحق ضرراًاوخز

مغـادرة   إلـى  األجانـب ات البث التلفزيوني والخلوي واضطر الرعايا الشاحنات، ودمرت هوائي

  .البالد، كما تم فرض حصار بري وجوي وبحري على لبنان

  

  باختصار، أيها السيدات والسادة،

  

ال  إنسـانية هذه قصة بلد ممزق من جراء الدمار والنزوح والتشريد واليأس والموت، قصة معاناة 

الوحشـية،   واألعمالتمر المعاناة واليأس والحزن والمجازر اليومية اآلن، تس مأتكلوفيما . تحتمل

الذين فقدوا أمهاتهم والمزيد  األوالدوالمزيد من  األراملالمبتورة والمزيد من  األطرافالمزيد من 

الطوافة في بيروت المحاصرة  إلىقبل أن أصعد . من اليتامى والمزيد من القتلى المدنيين األبرياء

للقصف العنيف، قمت بزيارة أحدى المستشفيات المكتظـة بالمـدنيين المصـابين     والتي تتعرض

ال حاجة الطالعكم علـى وقـع هـذه    . وسمعت صراخهم وأنينهم واستمعت لمخاوفهم وارتباكهم

على السعي لوضع  مصمماً إليكمستمديت القوة من شجاعة شعبي وأتيت اأنني  إالالتجربة المؤثرة 

  .حد لمعاناتهم
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  لمعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة،أصحاب ا

  

كم من الوقت سيتطلب التآم الجـراح البشـرية   . وطن أنقاضال تستطيع أي حكومة العيش على 

واالجتماعية والنفسية واالقتصادية وبأية كلفة؟ كم من الوقت سيستلزم بنـاء الطـرق والجسـور    

؟ أي اإلسـرائيلي قضوا تحت القصف  والمنازل وبأية كلفة؟ كم من الوقت سيمر قبل أن ننسى من

مستقبل سينتج من الدمار غير مستقبل الخوف والكبت واالنهيار االقتصادي والتطـرف؟ هـل إن   

أقل ( أدنىله إطنين في دول أخرى؟ هل نحن أبناء قيمة الحياة البشرية في لبنان أقل من قيمة الموا

بنانية؟ هل يستطيع المجتمـع الـدولي أن   تفوق قيمة قطرة دم ل إسرائيلية؟ أم أن قيمة دمعة )قدرة

بنا مثل هذه العقوبة القاسية؟ هـل يسـتمر المـدنيون األبريـاء      إسرائيلبينما تنزل  يقف متفرجاً

والناس الذين يبحثون  األحمروالكنائس والمساجد والمياتم وقوافل المساعدات التي يواكبها الصليب 

ذه الحرب الوحشية العبثية؟ أهذا مـا يسـمى   عن ملجأ أو ينزحون عن قراهم وبيوتهم عرضة له

الدفاع المشروع عن النفس؟ أهذا هو الثمن الذي سندفعه لقاء توقنا لبناء مؤسساتنا الديموقراطيـة؟  

  أهذه رسالة الدعم المرسلة لبلد التعدد والحرية والتسامح؟

  

 اإلغاثـة ق عمليـات  ومنس اإلنسانيةالمتحدة المساعد للشؤون  األمملقد وصف أيان انجلند، أمين  

الطارئة، بعد زيارته المنطقة المدمرة في ضاحية بيروت، القصف العشـوائي بخـرق للقـانون    

هذا البند وارد في  إنكما . الواضح في ما يتعلق بواجب حماية المدنيين خالل النزاعات اإلنساني

 المعتبـرة وفقـاً   لاألعمـا اتفاق روما الذي أسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية والذي يعدد 

وغير  واضحاً القصف العشوائي للمدن يشكل بالفعل استهدافاً إننعم . للقانون الدولي جرائم حرب

قتـل   إلىعسكرية مزعومة يؤدي  أهميةاستهداف مواقع استراتيجية ذات  إنكما . مقبول للمدنيين

االستمرار فـي   إلسرائيلال يمكن . وإجراميمدنيين أبرياء يعتبر وفقا للقانون الدولي غير مبرر 

القانونيـة   اإلجـراءات فيجب أن تدفع الثمن وسنبدأ بانجاز . ما ال نهاية إلىتجاهل القانون الدولي 

تعوض على الشعب اللبناني الدمار الوحشـي الـذي    إسرائيلوسيلة لجعل  أيولن نتغاضى عن 

وكيـف يمكـن تحديـد قيمـة     ؟ اإلنسانيةلكن كيف يمكن تقييم الحياة . ألحقته وما زالت تلحقه بنا

الفوري غيـر   اإلنسانيالنار  إطالقالمبتورة؟ ففي الوقت الذي بقيت فيه نداءاتي لوقف  األطراف

حكومتي التي لـم تكـن    إن. اإلنسانيةبحاجة ماسة للمساعدات  منكوباً لبنان بلداً أعلنتمسموعة، 

والتـي لـم تتـبن هـذه      ينإسرائيليعلى علم مسبق بعبور حزب اهللا للخط األزرق وأسر جنديين 
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العنيف وعدوانها الذي تخرق به كـل القـوانين الدوليـة     اإلسرائيليالرد  إدانةالعملية، تدين أشد 

لقد رفضت حكومتي الزعم القائل أن هذا العدوان ينـدرج ضـمن الحـق    . واالتفاقات والمعايير

ارات الدولية وتصميمه على التزام لبنان احترام القر المشروع في الدفاع عن النفس، وأكدت مجدداً

 األزرقكما أن الحكومة ملتزمة بـاحترام الخـط   . الحفاظ على استقالله وسيادته ووحدة أراضيه

بالتـدمير   إسـرائيل اسـتمرار   أنالماضي من  األسبوعوكانت الحكومة قد حذرت . كلياً احتراماً

وليين خاصة في منطقة الشرق ، وسيهدد السلم واألمن الدإالتفاقم المشكلة ليس  إلىوالقتل سيؤدي 

كما أعادت الحكومة تأكيد مسؤوليتها في حماية لبنان ومواطنيه وحقها وواجبها في بسط . األوسط

باسم الشعب الباسل في لبنان من بيروت وبعلبك وجبيـل وصـور   . سلطتها على كامل أراضيها

على الحدود الجنوبيـة  الواقعة  ٢١طرابلس وزحلة وبشري وللقرى الـ إلى وصيدا وقانا، وصوالً

لى القاطنين في كل قرية وبلدة تعاني في هذه اللحظـة  إمنطقة محظورة، و إسرائيلوالتي أعلنتها 

نـار   إطـالق تردد لندائي لوقف  أوالتي نتكلم فيها، أدعوكم لالستجابة فورا ومن دون أي تحفظ 

خطة مارشـال   إطالقب لذلك يج. ملحة لبلدنا الذي ضربته الحرب إنسانية إعاناتفوري وتأمين 

وقت ممكن ومحو التبعـات المعوقـة لهـذا     عأتسرجديدة لمساعدة لبنان على استعادة عافيته في 

تستهدف للمرة السـابعة   األهدافهذه  أن علماً ،الهجوم غير المبرر التي تقدر بمليارات الدوالرات

علينا العمل ! اآلن! قف القتليجب أن يتو. بشكل متعمد وتشل اقتصادنا وتهدم البنى التحتية المدنية

 األعـوام التي استهدفت لبنان في  اإلسرائيليةلقد شهدنا العديد من االعتداءات . حالل السالممعا إل

من هذه االعتـداءات تحقيـق    أياًلم تتمكن . ١٩٩٩و ١٩٩٦و ١٩٩٣و ١٩٨٢و ١٩٧٨و ١٩٦٩

  .ابق سيكون مؤذياًالوضع الس إلىفالعودة . األمرويجب وضع حد لهذا . أهدافها المعلنة

  

وأنـا  . اإلنسـانية المساعدة على وضع حد لهذه المأساة  إلى، باسم الشعب اللبناني، أدعوكم جميعاً 

  :أن ذلك ممكن على النحو التالي أؤمن تماماً

  

  : عالن اتفاق حول المسائل التاليةإنار فوري وشامل و إطالقوقف 

عن طريق لجنة الصليب  اإلسرائيليينواألسرى والمحتجزين اللبنانيين  بإطالقالتعهد  .١

  .األحمر الدولي

  .قراهم إلىخلف الخط األزرق وعودة النازحين  إلى اإلسرائيلينسحاب الجيش إ .٢
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مجلس األمن وضع منطقة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا تحـت سـلطة األمـم     لتزاما .٣

أنها  لماًالمتحدة حتى ينجز ترسيم الحدود وبسط السلطة اللبنانية على هذه األراضي، ع

. اللبنـانيين  األمالك أصحابالمتحدة السلطة، مفتوحة أمام  األممستكون، خالل تولي 

األمـم   إلىكما يتعين على إسرائيل تسليم كافة خرائط األلغام المتبقية في جنوب لبنان 

  .المتحدة

بسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها عبـر انتشـار قواهـا المسـلحة      .٤

حصر السالح والسلطة بالدولة اللبنانية كمـا نـص اتفـاق     إلىما سيؤدي الشرعية م

  .المصالحة الوطنية في الطائف

تعزيز القوة الدولية التابعة لألمم المتحدة العاملة في جنوب لبنـان وزيـادة عديـدها     .٥

 اإلنسـاني العمل  إطالقللضرورة بهدف  وعتادها وتوسيع مهامها ونطاق عملها وفقاً

في الجنوب ليتمكن النازحون مـن   واألمنوتأمين االستقرار  اإلغاثة العاجل وأعمال

  .منازلهم إلىالعودة 

عادة العمل الضرورية إل اإلجراءاتاتخاذ األمم المتحدة بالتعاون مع الفرقاء المعنيين  .٦

وتأمين االلتزام ببنـود هـذا    ١٩٤٩في العام  وإسرائيلباتفاق الهدنة الذي وقعه لبنان 

البحث في التعديالت المحتملـة عليـه أو تطـوير بنـوده عنـد       إلى إضافةاالتفاق 

  .الضرورة

ومساعدته على مواجهة العـبء   األصعدةالتزام المجتمع الدولي دعم لبنان على كافة  .٧

واالجتماعية واالقتصادية التي يشهدها البلد خاصة  اإلنسانيةالكبير الناتج عن المأساة 

وتصميم  إرادةعبر . عادة بناء االقتصاد الوطنيإو اإلعمارعادة إو اإلغاثةفي ميادين 

عـادة بنـاء بلـدنا    كافة األطراف، يمكن لما تقدم أن يؤمن لنا العناصر الضرورية إل

ومنارة للحرية والتعددية والتسامح في  ديموقراطياً موحداً عربياً عادته بلداًوإالمشرذم 

م العادل والشـامل بـين   كما يمكنه أن يشكل خطوة على طريق تحقيق السال. المنطقة

تحولـه   أنال يمكن الحفاظ على لبنان كمثال يحتذى ورعايته . شعوب الشرق األوسط

  .ساحة لحروب اآلخرين إلى

  

  أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، 
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بدعمكم، حل يحول  إليهندين لشعبنا بحل نتوصل . ندين لشعبنا بمخرج مشرف من هذه الحرب إننا

اسـمحوا لـي فـي    . عمار بلدنا وتعزيز ديموقراطيتناإ إعادةمزيد من الدمار ويساعدنا على دون 

الختام أن أستذكر قول للمؤرخ الروماني تاسيتوس في هذه المدينة العظيمة منذ ألفي سنة وهو قول 

  :في لبنان والمنطقة اليوم، أقتبس إسرائيليصف تماما ما تقوم به 

  

روما لطلـب   إلىلم نأت . لقد اخترنا الحياة. خيارنا واضح .سالماً لقد صنعوا الخراب ويسمونه"

لن نساوم علـى قضـيتنا   . أتينا لنسمع صوتنا ونعلن حق أمتنا في الحياة. المساعدات والدعم فقط

لقـد تخطينـا الحـروب    . ننا هنا لنشهد على وحدتنا كشـعب إ. المحقة أو على مصالحنا الوطنية

ال تسـمحوا للخـراب أن   . فليكن هذا خيـاركم أيضـاً  . مجددا وسننهض. والخراب عبر األجيال

  ". ينتصر
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Prime Minister Fuad Siniora's Address 
Rome, 26/7/2006 
 
I would like first to express our deep condolences to the Secretary General 
Mr. Kofi Anan and to all the countries to whom these Observers of UNIFL 
belong and who got killed yesterday by Israeli fire in Southern Lebanon. 
 
I would like to thank my friend, Prime Minister Romano Prodi and the 
Italian government for hosting this critically important and timely meeting in 
Rome today. Little did we know when we last met here toward the end of 
June that we would be meeting again so soon and in such dire 
circumstances!  
  
Only ten months ago, at our core group meeting in New York, we talked of 
economic and institutional reform measures to help the Lebanese economy 
achieve its growth potential, promote sustainable social and economic 
development, and the enhancement of productive jobs. We spoke of a 
comprehensive macroeconomic vision to rejuvenate the economy and 
resolve our debt overhang. We stated that the support of the international 
community was paramount to the rebirth of our country, and that your 
continued support was absolutely crucial for the Lebanese experience of 
democracy to succeed in our part of the world, and warned of dire 
consequences for us all if we failed. We talked of challenges and 
opportunities…  
 
  
Then just three months ago, I addressed the Security Council in New York. 
There I spoke of the historic strides taken on the road to a self-governing, 
stable, democratic and prosperous Lebanon. I affirmed the priority national 
issue being the liberation of the still occupied Shebaa Farms, the handover of 
Lebanese detainees in Israeli prisons, and the need to put an end to the long 
history of incursions and violations of Lebanese territory by Israel. I also 
confirmed the state’s natural obligation to be the sole provider of security to 
all its citizens and residents, and its exclusive right to carry arms and 
exercise its full authority throughout the country in accordance with the Taef 
national reconciliation pact of 1989. I also pleaded for a heightened interest 
by the international community in order to empower the Lebanese 
government, enabling it to move quickly in its economic social and political 
reform program, and alleviating the feelings of hopelessness, despair, and 
pervasive sense of humiliation in the region, and for serious cooperation, 
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still a top priority, to achieve a just and lasting peace between Israel and the 
Palestinians and the Arab world, as expressed in the Beirut Arab Summit 
peace initiative in 2002, which would contribute to the cause of democracy 
in the Arab and Muslim worlds. 
 
How long ago that all seems now…. 
 
Now we talk only of death and war, destruction and dispossession, casualties 
and suffering, displacement and desolation. 
 
You are all aware that two weeks of a continuously escalating Israeli 
onslaught on Lebanon have totally ravaged our country: the toll in terms of 
human life has reached tragic proportions, and continues to mount: over 400 
killed and 2000 injured so far, one third of them children under 12; almost a 
million people, or 25% of the population have been displaced; (try to 
imagine what would happen if a quarter of your populations were forced to 
flee their homes with only the clothes on their backs); in some areas, 
hospitals have been crippled and are unable to cope with the casualties; there 
are shortages of food and medical supplies; homes, factories, and 
warehouses have been completely destroyed; roads severed , and bridges 
smashed; UN facilities , army barracks, and posts of Joint Security Forces 
shelled; a civil defense unit wiped out; power supplies and fuel depots 
bombarded causing devastating environmental damage on the eastern shore 
of the Mediterranean; storage tanks ablaze; television aerials crushed; 
foreign nationals fleeing; air, land and sea blockades enforced. In short, 
ladies and gentlemen, this is the story of a country torn to shreds by 
destruction, displacement, dispossession, despair and death; the story of 
senseless human suffering. And as I speak, the trauma, the desperation, the 
grief and the daily massacres and atrocities go on. More limbs lost, more 
widows, more motherless children, more orphans, more defenseless people 
dying.  
 
Before I boarded the helicopter in the besieged and severely bombarded city 
of Beirut, I visited one of the hospitals crowded with injured civilians, and 
listened to their cries of pains, fears and uncertainties. I need not tell you 
how moving that experience was, but I drew strength from the resilience of 
my people to come to you determined to strive so that their agony is over. 
 
Excellencies, ladies and gentlemen, no government can survive on the 
ruins of a nation. 
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How long will it take to heal the human, social, psychological, and economic 
scars, and at what cost? How long and at what cost to rebuild roads, bridges, 
homes? Before we forget those who have perished under the weight of 
Israeli bombs? What future other than one of fear, frustration, financial ruin 
and fanaticism can stem from the rubble?  
 
Is the value of human life less in Lebanon than that of citizens elsewhere? 
Are we children of a lesser God? Is an Israeli teardrop worth more than a 
drop of Lebanese blood? 
 
Can the international community continue to stand by while such callous 
retribution by the state of Israel is inflicted upon us?  
 
Will innocent civilians, churches, mosques, orphanages, relief supplies 
under Red Cross escort, people seeking shelter or fleeing their homes and 
villages continue to be the casualties of this barbaric and senseless war? 
 
Is this what is called legitimate self-defense? Is this the price we pay for 
aspiring to build our democratic institutions? Is this the message of support 
for the country of diversity, freedom and tolerance? 
 
Jan Egeland, U.N. Under-Secretary for Humanitarian Affairs and 
Emergency Relief Coordinator has, after visiting affected area in the suburbs 
of Beirut, called the indiscriminate bombing a breach of humanitarian law, 
which is clear on the supreme obligation to protect civilians during 
hostilities. This obligation is also enshrined in the Rome Treaty establishing 
the International Criminal Court which restates the facts that, under 
international law, constitute war crimes. Yes, the indiscriminate shelling of 
cities constitutes a foreseeable and unacceptable targeting of civilians. 
Similarly, the bombardment of sites with alleged military significance, 
resulting invariably in the killing of innocent civilians, is, under international 
law, unjustifiable and criminal.  
 
Israel cannot go on indefinitely disregarding international law. It must be 
made to pay, and we shall commence legal proceedings and spare no avenue 
to make Israel compensate the Lebanese people for the barbaric destruction 
it has inflicted and continues to inflict upon us. How, though, do you put a 
value to human life? What value do you place on lost limbs? 
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While my calls for an immediate humanitarian cease-fire have gone 
unheeded, I have declared Lebanon a disaster-stricken country in urgent 
need of humanitarian assistance. My Government, which had no advance 
knowledge of the Hezbollah crossing of the Blue Line and abduction of two 
Israeli soldiers and has disavowed it, condemns in the strongest possible 
terms the violent Israeli response and its aggression in contravention of 
international laws, conventions, and norms. It also rejects the claim that this 
aggression is in the context of the legitimate right to self-defense. The 
Government has also reaffirmed the commitment of Lebanon to abide by 
international resolutions and its determination to preserve its independence, 
sovereignty, and territorial integrity. It is also committed to fully respect the 
Blue Line. It also warned last week that the continuation of the destruction 
and the killing perpetrated by Israel will only aggravate the problem and 
threaten international peace and security, especially in the Middle East. It 
also reaffirmed its responsibility in safeguarding the country and its citizens, 
and its right and duty to extend that authority over the entire territory. 
 
On behalf of the valiant people of Lebanon, from Beirut, Baalbeck, and 
Byblos, to Tyre, Sidon and Qana, to Tripoli, Zahle, Jamhour and Becharre, 
to the 21 villages at the southern border, declared a no-go zone by Israel, to 
the people of each and every town and village suffering now as we speak, I 
call upon you all to respond immediately, without reservation or hesitation, 
to my appeal for an immediate cease-fire, and provide urgent humanitarian 
assistance to our war-stricken country. A new Marshall plan must then be set 
in motion in order to help Lebanon recover as quickly as possible from the 
crippling effects of this unjustified onslaught valued in billions of US 
Dollars which is for the seventh time deliberately targeting and disabling our 
economy and civilian infrastructure. 
 
The killing must stop! Now! We must work together for peace. We have 
seen previous Israeli aggressions on Lebanon, in 1969, ‘78, ’82, ’93, ’96, 
and ’99. They have achieved none of their stated aims. This must be the end. 
Returning to the status quo ante would be futile. In the name of the people of 
Lebanon, I call upon you all to help put an end to this human tragedy. I 
firmly believe that this can be achieved in the following manner: 
 

1. An immediate and comprehensive cease-fire and a declaration of 
agreement on the following issues: 

2. An undertaking to release the Lebanese and Israeli prisoners and 
detainees through the ICRC. 
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3. The withdrawal of the Israeli army behind the Blue Line, and the 
return of the displaced to their villages. 

4. A commitment from the Security Council to place the Shebaa Farms 
area and the Kfarshouba Hills under UN jurisdiction until border 
delineation and Lebanese sovereignty over them are fully settled. 
While in UN custody, the area will be accessible to Lebanese property 
owners there. Further, Israel surrenders all remaining landmine maps 
in South Lebanon to the UN. 

5. The Lebanese government extends its authority over its territory 
through its own legitimate armed forces, such that there will be no 
weapons or authority other than that of the Lebanese state as 
stipulated in the Taef national reconciliation document. 

6. The UN international force, operating in South Lebanon, is 
supplemented and enhanced in numbers, equipment, mandate and 
scope of operation, as needed, in order to undertake urgent 
humanitarian and relief work and guarantee stability and security in 
the south so that those who fled their homes can return.  

7. The UN, in cooperation with the relevant parties, undertakes the 
necessary measures to once again put into effect the Armistice 
Agreement signed by Lebanon and Israel in 1949, and to insure 
adherence to the provisions of that agreement, as well as to explore 
possible amendments to or development of said provisions, as 
necessary. 

8. The international community commits to support Lebanon on all 
levels, and to assist it in facing the tremendous burden resulting from 
the human, social and economic tragedy which has afflicted the 
country, especially in the areas of relief, reconstruction and rebuilding 
of the national economy. 

 
With goodwill and determination on all sides, the above can provide us with 
the necessary elements to rebuild our fractured country, reemerging as a 
unified Arab democratic country, a beacon of freedom, diversity and 
tolerance in the region. It can also be a stepping stone to achieving a just and 
comprehensive peace between the peoples of the Middle East. The 
significance of Lebanon as a model cannot be preserved and fostered if 
turned into a battlefield for the wars of others. 
  
Excellencies, ladies and gentlemen,  
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We owe our people an honorable way out of this war. We owe our people, 
with your support, a solution that will not allow any further destruction and 
will help us rebuild our nation and strengthen our democracy. 
 
In conclusion, let me recall what the Roman historian Tacitus said in this 
great city two thousand years ago and which describes well what Israel is 
doing to Lebanon and the region today: and I quote: 
 

“They create a desolation and call it peace“ 
 
Our choice is clear. 
We have chosen life. 
We did not come to Rome only to ask for relief and support. 
We came to be heard and to cry out loud our nation's right to life. 
We shall not compromise our just cause or our national interests.  
We are here to bear witness to our unity as a people. 
We have overcome wars and destruction over the ages. 
We shall rise up again. 
Let that be your choice too. 
Do not allow desolation to prevail. 
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  كلمة الرئيس السنيورة إلى مؤتمر منظمة المؤتمر اإلسالمي  : ثانياً

  )٣/٨/٢٠٠٦ماليزيا، في  –كوااللمبور (

  

مجلس الوزراء فؤاد السنيورة عند الساعة السـابعة والنصـف مـن صـباح يـوم       وجه رئيس

بتوقيت بيروت من السراي الكبير، الثانية عشرة والنصف بتوقيت ماليزيا، كلمة نقلت  ٣/٨/٢٠٠٦

مباشرة إلى المؤتمرين في نهاية الجلسة االفتتاحية لقمة منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقـدة فـي   

  ).الفيديو كونفرنس ( قنية الـكوااللمبور عبر ت

  :وفي ما يلي نصها 

  

  أصحاب المعالي الوزراء،

  أصحاب السعادة السفراء،

  السيدات والسادة،

  

كنتُ أود أن أستطيع الحضور بينكم في كوااللمبور، لكي َأصفَ لكم شخصياً، نعـم لكـل   

لكن لألسف، مـا  . ثالثة أسابيعواحد منكم، الكارثة والكابوس اللذين يواجههما لبنان منذ أكثر من 

  .استطعتُ المجيء إلى ماليزيا العزيزة بسبب الظروف التي تعرفونها

  

إن الهجوم اإلسرائيلي الحالي هو السابع ضمن الحروب التي شنتها إسرائيل على لبنـان،  

الحـرب  وقد كلّفـت هـذه   . في خروجٍ على كل القوانين واألعراف األخالقية واإلنسانية والدولية

. الظالمة لبنان الكثير في حياة أبنائه وفي بنيته األساسية، وفي التهجير الذي طاول ثلث المواطنين

وهنـاك ذلـك   . نعم لقد فقدنا ما يقارب تسعمائة قتيل ثلثهم من األطفال تحت سن الثانيـة عشـرة  

ـ   م المتحـدة  التخريب الهائل للمنازل والمستشفيات والجسور والمخازن والمصانع ومقـرات األم

نحن محاصـرون  . والمراكز األمنية والبريد والدفاع المدني، وهوائيات وسائل االتصال والتلفون

في لبنان ليس بالجيش اإلسرائيلي في البر والبحر والجو فقط، بل وبتلوث البيئة، وبالخراب الـذي  

  .نشره العدوان على مساحة البالد
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وللمعالم الحضارية ال تعليَل له، وال يمكن أن يقبله أحـد  إن هذا االحتقار للحياة اإلنسانية، 

وليس بهذه الطريقة يكافُأ لبنان االنفتـاح والتسـامح والحريـات والتعـدد     . تحت شتّى الظروف

  .والديمقراطية

  

  أيها السادة،

  

في األسبوع الماضـي خاطبـتُ   . ال تستطيع حكومةٌ أن تبقى على أنقاض شعبها وخرائبه

لبنان الذي أقامه االتحاد األوروبي بروما، وتقدمتُ إلى الحاضرين بخطـة شـاملة    مؤتمر مساعدة

وقد لقيت الخطة صدى إيجابياً واسعاً إذ أجمعت عليها الحكومة اللبنانية، والقمـة  . إلنهاء الحرب

ونحن نحتاج التأييد الكامـل مـن   . الروحية المنعقدة بمقر البطريركية المارونية ببكركي في لبنان

جانب دول المؤتمر اإلسالمي، وكل الدول المحبة للسالم للخطة الداعية إلى وقف شـامٍل ودائـمٍ   

للنار، من أجل إنهاء المذابح ومكافحة الدمار، والعودة بلبنان إلى وضعه الطبيعي بوصفه منـارةً  

  .للحرية والديمقراطية وحكم القانون

  

جلة واإلعمارية فـي المـدى الطويـل،    نحن محتاجون فعالً إلى المساعدات اإلغاثية العا

لمواجهة التحديات العاصفة التي ضربت بالدنا ومواطنينا، وبناء الحياة والعمران للمرة الثامنة من 

  .جديد

  

إن اآللة الحربية اإلسرائيلية التي ضربت مدننا وقُرانا وبنيتنا األساسية وإنسانَنا وأطفالنـا  

بعد حـوالي  . تنا ومن إصرارنا على الحرية واالستقالل والكرامةونساءنا، ما كان لتناَل من عزيم

الستين عاماً، وبعد قتل مئات األلوف من الفلسطينيين واللبنانيين في مذابح موصوفة بدير ياسـين  

وصبرا وشاتيال وقانا وغزة وجنين وبنت جبيل، ثم قانا ثانيةً، ما تعلَّـم اإلسـرائيليون أنهـم لـن     

. إن الممانعة جزء أساسي في ضمير اإلنسان وطبيعته. الحياة والحرية فينا يستطيعوا تدمير إرادة

وبمساعدتكم إن شاء اهللا سنتجاوز العمَل الوحشي األخير، وستأتون إلى لبنان فتجدونه باسماً مرحباً 

  .بكم
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تخيبوا من بيروت الصامدة واألبية، أود أن أتمنى لمؤتمركم كل نجاح، ونحن نعلم أنكم لن 

  !آمال اللبنانيين بكم، وستكونون مع لبنان، كما أن لبنان الحر والصامد، معكم
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Prime Minister Fuad Siniora’s address to the IOC Meeting 
August 3, 2006 

 
 
 
Excellencies, Ladies, and Gentlemen, 
Dear Friends, 
 
I would have liked to be seated among you today in Kuala Lumpur to 
describe, in person, to each and every one of you, the agony of the nightmare 
facing Lebanon for the past three weeks. Unfortunately, circumstances do 
not permit me to be with you. 
 
Indeed, this is the seventh in a series of outrageous and wanton invasions of 
Lebanon. It is in cynical breach of practically every law and convention. It is 
taking an enormous toll on human life and infrastructure, and has totally 
ravaged our country and  shattered our economy: over 900 killed and 3000 
injured so far, one third of the casualties are children under twelve; one 
quarter of our population, or one million people, displaced, many with no 
homes to return to; in some areas, hospitals have been destroyed or crippled 
and are unable to cope with the casualties; fuel, food and medical supplies 
are in short supply; homes, factories, and warehouses have been completely 
destroyed; airports ruined,  roads severed, and bridges smashed; UN 
facilities, army barracks and posts of Joint Security Forces shelled; a civil 
defense unit wiped out; power supplies bombarded; television and 
communication aerials crushed; foreign nationals evacuated; and  land, sea 
and air blockades enforced, effectively besieging the entire country, and fuel 
tanks set on fire and seriously damaging the environment and polluting the 
eastern Mediterranean. And so it goes on, unchecked and unpunished.  
 
Is the value of human life in Lebanon less than that of citizens of other 
countries? 
 
Why does the international community stand by while such callous 
retribution by the State of Israel is inflicted upon us? 
 
Will you allow innocent civilians, mosques, churches, hospitals, orphanages, 
medical and relief supplies, people seeking shelter or fleeing their homes 
and villages to be the casualties of this ugly war? 
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Is this what the international community calls self-defense? Is this the 
message to send to the country of diversity, freedom, and tolerance?  
 
Excellencies, no government can survive on the ruins of a nation. 
    
Last week, I addressed the International Conference for Lebanon in Rome, 
proposing a comprehensive seven-point plan to end the war. It was well 
received by the Conference and got the unanimous and full backing of the 
Lebanese Council of Ministers and the Speaker of Parliament. 
Representatives of diverse segments of civil society in the country have 
come out strongly in favor, and two days ago, an Islamic-Christian Summit, 
representing all the religious confessions, endorsed the plan, thereby 
ensuring a broad national consensus and preserving our delicate social 
equilibrium. 
 
 
Excellencies, Ladies, and Gentlemen, 
 
The Lebanese people are virtually united in their belief that the plan, which 
deals with all outstanding issues, can stop this senseless war. We need the 
unqualified support of the Islamic Conference , and of all peace loving 
nations, and urge you to unanimously adopt our seven-point plan for an 
immediate, permanent and unconditional cease-fire in order to put an end to 
the trauma, desperation, grief and daily massacres, and allow Lebanon to 
reclaim its position in this troubled region as a beacon of freedom and 
democracy where justice and the rule of law prevail, and as a refuge for the 
oppressed where moderation, tolerance and enlightenment triumph. We also 
need your humanitarian aid for our disaster-stricken country, as well as 
longer term assistance in helping us to rebuild, for the eighth time, our 
fractured land. 
 
The Israeli war machine has laid waste to tens of towns and villages, has 
destroyed our infrastructure, has orphaned our children, has maimed our 
men and widowed our women, but it cannot destroy the will of our people to 
be free. After almost sixty years, after killing hundreds of thousands of 
Lebanese and Palestinians, after occupation, humiliation, oppression and 
intimidation, after Deir Yassin, Sabra, Chatila, Qana, Gaza, Jenin, Bint Jbeil, 
and Qana yet again, they have not learned that they cannot and will not 
destroy our will to live, that a desire to resist oppression is in the nature of 



 18

man. With your help, inshallah, we will overcome this latest brutal 
onslaught, and Lebanon will again receive you with open arms. 
 
From the steadfast, resolute city that is Beirut, I wish you every success in 
your deliberations today, and know you will not let us down. 
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  كلمة الرئيس فؤاد السنيورة أمام مؤتمر وزراء الخارجية العرب  : ثاًثال

  )٧/٨/٢٠٠٦السراي الكبير، في (

  

  أصحاب المعالي، أيها اإلخوة األعزاء،

  

تجتمعون اليوم في قلب بيروت، وعلى بعد مئات األمتار من هنا تتصـاعد أصـوات الغـارات    

تلعين من أرضهم، وروائح الحرائـق وغبـار   العدوانية المدمرة، واستغاثات الجرحى، ولوعة المق

هذا اليوم السادس والعشرون على هذه الكارثة اإلنسـانية  . الركام الذي خلفته الهمجية اإلسرائيلية

نعم، الصغير بمساحته، والكبيـر الكبيـر   . الكبرى التي تهد البلدان الكبرى، فكيف بلبنان الصغير

، بحيث صارت أعمال اإلسعاف واإلغاثـة أكثـر   أيضاًلقد قطع العدوان أوصاله . بأبنائه وأشقائه

إن لم يكن العمل اإلسرائيلي الفظيع إرهاب . في جنوب لبنان المنكوب وبخاصةً واستعصاء عسراً

 دولة، فما هو إرهاب الدولة إذن؟ خالل األسبوع األول من الحرب على لبنان، أعلنت البالد بالداً

لتخريب اإلسرائيلي، والقتـل اإلسـرائيلي مسـتمر لسـتة     ، وبخاصة أن امنكوبة وهي كذلك فعالً

تعرفون جميعا الخطر الداهم النـازل  . رت وجه لبنانغي حتى اآلن، وقد بلغ حدوداً وعشرين يوماً

وقد تسمعون التذمر . وقد أتيتم اليوم، أيها اإلخوة، للتضامن والمساعدة. بلبنان شعبا وأرضا ودولة

 األخـوة لكـن  . تموز الماضي ١٢سط الظروف التي نمر بها منذ ممزوجا باألنين، وهذا مفهوم و

وهذا . ما تركونا، بل بذلوا الجهد والمسعى لمساعدتنا بشتى الوسائل والسبل -والحق يقال -العرب

. االجتماع بالذات، في هذا الظرف بالذات، دليل آخر على الهم واالهتمام، وعلى الرعاية وااللتزام

عرب الذين هبوا لنجدتنا أن يتابعوا هذه الجهود ويطوروها لتبلغ اآلفـاق  ونحن نأمل من اإلخوة ال

أول التحديات التي تواجهنا كما تعلمون هو تحدي وقـف إطـالق النـار    . الضرورية إلنقاذ لبنان

الفوري وغير المشروط، والذي أعلنت عن المطالبة به منذ بداية االعتداء وحتى اآلن، وكذلك في 

بيد أن ذلك . مجلس النواب اللبناني، على أثر مذبحة بلدة قانا قبل أسبوع موقف مشترك مع رئيس

لم يتحقق حتى اليوم، رغم االجتماعات المتواصلة لمجلس األمن، والتشاور المستمر مـع سـائر   

األطراف في المجتمع الدولي، ورغم استمرار المذابح اإلسرائيلية بشكل يومي، وطوال األسـابيع  

الحاضرة بجرائمها، والحاضرة بأهوالهـا، والحاضـرة بانتهاكـات    . لحاضرةالثالثة الماضية وا

هناك تدمير البنية األساسية للبالد، ومقتل مـا  . أعراف الحرب والسلم والقانون الدولي واإلنساني

يقارب األلف مواطن، ثلثهم من األطفال تحت الثانية عشرة، وقد ناهز عدد المهجرين والنـازحين  
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إلى سكان النبطية وبلـدات أخـرى    فقبل يومين وجه العدو إنذاراً. ردةزيادة مطّالمليون وهم إلى 

بترك مساكنهم، أو يحصل لهم ما حصل ألهل مارون الرأس وبنت جبيل وقانا وصـور وبعلبـك   

وعيتا الشعب ومروحين وصريفا، وعشرات المدن والبلدات والقرى األخرى، والتي شهدت مذابح 

، ومن جنوب لبنان وإلـى جبلـه وسـهله    بلدة حوال، ما وفرت أحداً متنقلة وآخرها المجزرة في

وال  ما وفر الجيش اإلسـرائيلي جسـراً  . وشماله وشرقه، وبيروت وضاحيتها العظيمة والصامدة

إال وقصـفه بمـا فـي ذلـك      بشـرياً  للخدمة المدنية، وال تجمعاً ، وال مركزاًمؤسسة وال طريقاً

لقد ضربوا حتـى قوافـل   . ، ومساكن الناس، ووسائل حركتهمالمستشفيات ومقرات القوات الدولية

اإلغاثة والمساعدات التي أرسلها إلينا األشقاء العرب، ال لسبب إال للحقد واالنتقام، وال شيء غير 

من أجل ذلك كله، من أجل التصدي للكارثة اإلنسانية الحاضرة والقادمـة، ومـن   . الحقد واالنتقام

الهول بالقدرات المتواضعة التي نملكها، وبالقدرات المضـافة التـي    أجل التمكن من استيعاب هذا

أمدنا بها األشقاء العرب، والجهات الدولية واإلنسانية، ومن أجل تعزيز الصمود، والبقاء في نطاق 

إلى وقف سريع وحاسم إلطـالق   -كما سبق القول -التماسك االجتماعي واألمني، نحن محتاجون

والرؤساء العرب، في الضغط على الـدول الكبـرى، وسـائر أطـراف      وقد ساعد الملوك. النار

المجتمع الدولي، وال بد من زيادة الجهود والمساعي والضغوط لبلوغ هذا الهدف، لكن أيضا مـن  

مـا وراء الخـط األزرق،    إلىأجل إلزام المعتدي اإلسرائيلي بإيقاف األعمال العدائية واالنسحاب 

مها إلى القوات الدولية، وتبادل األسرى، والكشف عـن خـرائط   والخروج من مزارع شبعا وتسلي

أما األمر اآلخر والذي يوازي األول في األهمية فـيكمن فـي الحـرص علـى اعتمـاد      . األلغام

، فيكون ذلـك  وشامالً المعالجات الجذرية بحيث ال يتكرر العدوان، وبحيث يصبح وقف النار دائماً

  .١٩٤٩المعقودة في العام المدخل للعودة إلى اتفاقية الهدنة 

  

للحل الجذري،  ومتكامالً شامالً تصوراً ٢٦/٧لقد عرضت في مؤتمر روما لمساعدة لبنان بتاريخ  

أجمع عليه مجلس الوزراء اللبناني، والقمة الروحية المنعقدة بمقر البطريركية المارونية ببكركي، 

ه هي نقاطه السبع السالفة الذكر، والتي وهذ. وقبل أربعة أيام مؤتمر قمة منظمة المؤتمر اإلسالمي

الوقـف الفـوري والـدائم     "برنامج النقاط السبع"صارت اآلن تحت سمع المجتمع الدولي وبصره 

  :للنار، وبالتزامن مع ذلك
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التعهد بإطالق األسرى والمحتجزين اللبنانيين واإلسرائيليين عن طريق لجنة الصليب  .١

  . األحمر الدولي

قـراهم   إلـى ما وراء الخط األزرق وعودة النازحين  إلى رائيلياإلسانسحاب الجيش  .٢

  . ومدنهم

التزام مجلس األمن وضع منطقة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا تحـت سـلطة األمـم     .٣

المتحدة حتى ينجز ترسيم الحدود وبسط سلطة الدولة اللبنانية على هـذه األراضـي،   

مفتوحة أمام أصحاب األمـالك  علما أنها ستكون، خالل تولي األمم المتحدة السلطة، 

كما أنه يتعين على إسرائيل تسليم كافة خرائط األلغام المتبقية في جنـوب  . اللبنانيين

  .األمم المتحدة إلىلبنان 

بسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها عبـر انتشـار قواهـا المسـلحة      .٤

انية كما نصـت عليـه   حصر السالح والسلطة بالدولة اللبن إلىالشرعية مما سيؤدي 

  . وثيقة الوفاق الوطني في الطائف

تعزيز القوة الدولية التابعة لألمم المتحدة العاملة في جنوب لبنـان وزيـادة عديـدها     .٥

 اإلنسـاني العمل  إطالقوعتادها وتوسيع مهامها ونطاق عملها وفقا للضرورة بهدف 

ليتمكن النازحون مـن   العاجل وأعمال اإلغاثة وتأمين االستقرار واألمن في الجنوب

  . منازلهم إلىالعودة 

عادة العمل الضرورية إل اإلجراءاتاتخاذ األمم المتحدة بالتعاون مع الفرقاء المعنيين  .٦

وتأمين االلتزام ببنـود هـذا    ١٩٤٩في العام  وإسرائيلباتفاق الهدنة الذي وقعه لبنان 

طـوير بنـوده عنـد    البحث في التعديالت المحتملـة عليـه أو ت   إلىاالتفاق إضافة 

  .الضرورة

التزام المجتمع الدولي دعم لبنان على كافة األصعدة ومساعدته على مواجهة العـبء   .٧

واالجتماعية واالقتصادية التي تشهدها البالد خاصة  اإلنسانيةالكبير الناتج عن المأساة 

  .في ميادين اإلغاثة وإعادة اإلعمار وإعادة بناء االقتصاد الوطني

  

ن هذه الخطوات ينبغي أن تتم بشكل متزامن، فتمكن من تحرير األرض بما في ذلـك  إننا نرى أ 

معدلة حيـث   ١٩٤٩مزارع شبعا، وتبادل األسرى، ونزع األلغام، والعودة إلى اتفاقية الهدنة للعام 

الضرورة، وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني بالطائف بما يؤدي إلى ذهاب الجيش اللبناني حتى الحدود 
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، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، باالنفراد، حقا وواجبا ومسؤولية بحيـث  الدولية

  .ال يكون هناك من سالح غير سالح السلطة الشرعية اللبنانية

  

  ، األخوةأيها 

  

فهو ال يطلب أكثر من حق لبنان في تحرير أرضه، وحق . إن هذا البرنامج ال يبدو عسير التحقيق

. ة في بسط سلطتها على كامل أراضيها كما هو شأن كل دول العالم المعاصر والقديمالدولة اللبناني

وتأتي . به في مؤتمر روما وفي سائر المنتديات األخرى، لكنه صعب رغم ذلك وقد شهدت ترحيباً

صعوبته من ضرورة إقناع المجتمع الدولي به، بحيث ينعكس ذلك في القرار الدولي الذي يأمـل  

لتحقيق األهداف المقصـودة وأهمهـا    فقط؛ بل وأن يكون مالئماً ليس أن يكون قريباً كل اللبنانيين

الوقف الكامل والشامل والدائم للنار وانسحاب إسرائيل من األراضي اللبنانية التي احتلتهـا ومـن   

مزارع شبعا، ووقفها لالعتداء على السيادة اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية علـى أراضـيها   

، كما دعمتم وتدعمون في جهـود  ولذلك نحن نحتاج لدعمكم بهذا االتجاه أيضاً. نفردة دون إبطاءم

ثم إن ضمان التنفيذ سواء لوقف إطالق النار، أو لتحقيق عدد من النقاط . اإلغاثة، وإعادة اإلعمار

ضافي يحتاج وهذا أمر إ. كل نقاط البرنامج بإسرائيل، التي ال تعجبها طبعاً األخرى، متعلق أيضاً

فالمعروف أن أكثر القرارات الدوليـة ذات  . المجتمع الدولي إلى اقتناع به وعمل ملحاح للسير فيه

اإلسرائيلي، ما نفذتها إسرائيل حتى اآلن، بل إنها سارت في اتجاهـات  / الصلة بالصراع العربي

. لكبرى في العـالم معاكسة لها، ولقيت في انتهاكاتها للقرارات الدولية استحسان بعض األطراف ا

إن على القوى الفاعلة في المجتمع الدولي أن تدرك أخيرا، كما حاولنا اإللحاح واإلفهـام طـوال   

األسابيع الماضية أن أي قرار دولي يتعلق باألزمة الناشبة اآلن ينبغي أن يتـوافر لـه شـرطان    

طني، والقابلية للتنفيذ لجهة تلبية مطالب لبنان في االستقالل والسيادة على كامل ترابه الو: أساسيان

ولجهة تمكين السلطة اللبنانية  -ما وراء الخط األزرق  إلىإلزام إسرائيل بوقف النار واالنسحاب 

  .الشرعية من بسط سيطرتها بواسطة قواها النظامية على كل أراضيها بما في ذلك مزارع شبعا

  

وحد وحاسم لتصويب قـرار مجلـس   إننا محتاجون اليوم قبل الغد في الواقع إلى موقف عربي م 

إن لبنان . األمن بما يحقق خطوة حقيقية نحو معالجة دائمة وبما يحفظ صيغتنا السياسية واستقرارنا

ال يتحمل تكوينه االجتماعي والسياسي تكرار اجتياحات واعتداءات وصراعات ووصايات محليـة  
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ينا في اليـومين الماضـيين مـن    عن المسودات التي وصلت إل لست راضياً. أو إقليمية أو دولية

فهو ال يظل دون الشرطين اللذين ذكرتهما فقط، بل . مشروع القرار الذي يتناقش مجلس األمن فيه

ولذلك يكون على اإلخـوة العـرب، والـذين أتـوا     . ال يكاد ينجز وقفا حقيقيا إلطالق النار أيضاً

 ثابتاً تضامنياً والمحاور اإلقليمية، موقفاًمشكورين لدعمنا اليوم أن يقفوا معنا أمام المجتمع الدولي، 

 ولكي أكون صـادقاً . يسهم في وضع لبنان على طريق السالمة والسيادة بكل جهد ممكن وحاسماً

معكم أنتم اإلخوة واألشقاء واألصدقاء، أقول لكم وأنتم تقبلون اآلن على دعمنا في اإلغاثـة   وشفافاً

ن محتاجون في هذا الظرف الدقيق وفي سائر الظروف إلـى  وفي إعادة اإلعمار، إننا نحن اللبنانيي

عمل سياسي وإغاثي وإعماري جاد استعادة لثقة مواطنينا وأشقائنا بنا، وبدولتنا، وسعيا الكتسـاب  

نحن نقبل اآلن وبعد تجـاوز هـذه   . صدقية أكبر لدى األصدقاء، واالحترام والهيبة لدى الخصوم

ومـا  . لسالم في العالم، على إعادة اإلعمار للمرة السـابعة المحنة بتضامنكم ومساعدة كل محبي ا

كانت أحداث الخراب السابقة دائما من صنع األعداء، ولذلك علينا أن نبذل كل جهد مستطاع لكي 

نضع الحصان أمام العربة، فال تتحول االنتكاسات إلى قاعدة، وال تظل الدولة اللبنانيـة والشـعب   

  .وغير إسرائيلاللبناني، مكسر عصا إلسرائيل 

  

على أن ال نكون سـاحة   -بعون اهللا وتضامن اإلخوة العرب من حولنا -إننا مصرون هذه المرة  

وأنا واثق أن اللبنانيين يسـتطيعون  . للصراعات والتجاذبات بعد اليوم، أيا تكن مبرراتها ودوافعها

أتحدث بها إليكم علـى   إنني أستند في هذه الثقة التي. ذلك ويريدونه اآلن أكثر من أي وقت مضى

أحزان األمهات الثكالى، واألطفال القتلى وأنات الجرحى والمشردين، وكل دروس هذه االنتكاسـة  

، ال نزال في قلب الصدمة والذهول، األخوةأيها . التي أعادت بلدنا وبلدكم لبنان عقودا إلى الوراء

فاألشـقاء  . لم أننا لسنا منفردين بالمصيبةلكننا نع. لهذه الفظائع التي أنزلها ببالدنا العدو الصهيوني

اآلخرون في فلسطين والعراق يعانون من االحتالل، ويعانون من صـدمات الخـارج والـداخل،    

وشبابنا يندفعون إلطفاء النيران أو مكافحتها بالوسائل التي يقدرون مالءمتها، فال يتراجع األعداء، 

حس المبـرد أو تبقـى هـذه المنطقـة العريقـة      ال بد من الخروج من مأزق ل. وال تخمد النيران

والضرورية ألمن العالم وتقدمه رهينة التوتر وانعدام االستقرار، وجبروت الغـزاة، وطموحـات   

وهو نهوض ضروري  -ال بد من النهوض مجتمعين من أجل السالم العادل والشامل. ملء الفراغ

طينية المستقلة التي عاصـمتها القـدس   إلجالء االحتالل عن األرض العربية، وإقامة الدولة الفلس

كما أنه نهوض يفيد لبنان وسوريا والعراق، ويضع األمة العربية فـي عالقـة صـحية    . الشريف



 24

بالجوار اإلسالمي، وعالقة ندية بالعالم المعاصر، ويهب االستقرار والتقدم فرصة نحن في أشـد  

، أيها السادة، لقد تناديتم بمبـادرة  األخوةأيها . الحاجة إليها، بعد معوقات العقود الماضية وكوارثها

من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، والتي قامت أمس مشكورة بمبادرة كبيـرة أخـرى   

لقد أتيتم، أيها اإلخـوة، لغوثنـا   . حين دعت لعقد قمة عربية طارئة بمكة المكرمة من أجل لبنان

  .ومساعدتنا في بيروت ولبنان

  

محتاجون للدعم والمساعدة -: ال للمؤازرة في المحنة الحاضرة، وفي المستقبلونحن محتاجون فع

مـن العجـز    في أعمال اإلغاثة واإلعمار، وفي مساعدة االقتصاد اللبناني، الذي كان يعاني أصالً

والدين نتيجة االجتياحات السابقة، وقد عقدت عدة اجتماعات عربية ودولية لمسـاعدة االقتصـاد   

ومحتاجون إلى الـدعم السياسـي   . لكارثة األخيرة على أمل أن تأتي النتيجة المتوخاةاللبناني قبل ا

-. والدبلوماسي القوي والمستمر لكي ال تتكرر االعتداءات والتدخالت والوصايات واالبتـزازات 

ومحتاجون اليوم قبل الغد للضغط على المجتمع الدولي من أجل قرار في مجلس األمـن يفـرض   

، وتحريرا لمزارع شبعا، كامالً إسرائيلياً امل ودائم، ويقتضي بالتزامن انسحاباًوقف إطالق نار ش

نريد اآلن، كما سبق القـول،  . وتبادال لألسرى، وبسطا لسلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

دعم العرب، والعالم اإلسالمي، والعالم المسيحي، وسائر أطراف المجتمع الدولي، إليقـاف هـذا   

ونريـد  . ن، وصون استقالل لبنان وسيادته، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيهاالعدوا

هذا التضامن والدعم إلنقاذ هذه التجربة اللبنانية الفريدة في العالم ونريد إنقاذ العـيش المشـترك   

  .اللبناني، ورسالة االستقرار والتعدد واالنفتاح واالعتدال التي يمثلها لبنان

  

ووقفة المناضلين واألحرار من أجل لبنان . ووقفة الشهداء والمكلومين. فة اإلباء والتصميمإنها وق

إننا نقدر ألمتنا العربية، ولألصدقاء، هذا . وفلسطين، وكل المتألمين في هذا الوطن العربي الجريح

زهم للبنان، كبرى وباقية في أشقائنا العرب، بسبب إعزا ونحن نضع آماالً. االهتمام، وهذا االلتزام

، أمام اختبار كبيـر تجـاه   أنتم أيها اإلخوة ونحن معكم طبعاً. والتزامهم أمنه واستقراره وازدهاره

أمتنا العربية، وما تمكنا من االسـتجابة   أماملقد تعددت التحديات . الجوار، وتجاه المجتمع الدولي

جمهور العربي، أمل كبير أن نتمكن ولدى اللبنانيين وال. للعديد منها بالسرعة والفعالية المطلوبتين

، إن عروبتنا في لبنان غير مشروطة وهـي  األخوةأيها . من االستجابة المالئمة لتحدي إنقاذ لبنان

ووقوفكم معنا حق وواجب ومسـؤولية  . إنها عروبة االختيار واالنتماء وااللتزام. ليست باإلرغام
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نوات العجاف الماضية، أن األمن العربي العرب يدركون من دروس الس األخوةإن . علينا وعليكم

اليوم صرخة اإلمام علي كـرم   ونحن نردد جميعاً. أمن واحد، وأن المستقبل العربي مستقبل واحد

قتلت يوم قتل عثمان وأنا واثق بإذن  إنما !أكلت يوم أكل الثور األبيض: اهللا وجهه إثر مقتل عثمان

ما بقي الوعي باألمة ومصالحها رائدنا، والعمل الجاد بمقتضى هـذا   اهللا أننا سنبقى، وسنبقى معاً

 شـكراً . مـرة ثانيـة لالسـتجابة    شكراًُ. في مساعينا لالستقرار وللتوحد والنهوض الوعي أساساً

  .تبقون، وتبقى أمتنا العربية، ويبقى لبنان. للتضامن

  

سسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن يم. وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين" 

وتلك األيام نداولها بين الناس، وليعلم اهللا الذين آمنوا منكم ويتخذ مـنكم شـهداء، واهللا ال يحـب    

  . صدق اهللا العظيم عاشت أمتنا العربية ".الظالمين
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  كلمة الوزير فوزي صلوخ في مؤتمر القمة اإلسالمية  : رابعاً

  ٣/٨/٢٠٠٦كوااللمبور، 
 

الطارئة التي عقدت في  اإلسالميةفي القمة لبنان  الخارجية والمغتربين فوزي صلوخير مثل وز

سلسلة لقاءات مع رؤساء الوفود الذين  وأجرى،  ٣/٨/٢٠٠٦في  العاصمة الماليزية كواال المبور

محمود احمدي نجاد، رئيس  اإليرانية اإلسالميةرئيس الجمهورية  أبرزهاشاركوا في القمة 

رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان، رئيس وزراء باكستان شوكت عزيز، رئيسة  اندونيسيا،

، أيضاًوالتقى الوزير صلوخ . حمزة بن الحسين األمير األردنيوزراء بنغالديش ورئيس الوفد 

كما . عقد هذه القمة المهمة إلىرئيس وزراء ماليزيا عبد اهللا احمد بدوي وشكر له دعوة بالده 

عبر الوقف  األزمةتصور لبنان للخروج من  أمامهملوزراء الخارجية فعرض  شارك بفطور عمل

من  النار في شكل شامل، ثم عرض للنقاط السبع التي تبناها مجلس الوزراء طالباً إلطالقالفوري 

كما قرأ على المشاركين البنود السبعة لحل األزمة والتي أقرتها الحكومة اللبنانية . القمة تبنيها

لجنة تحقيق دولية حول مجزرة قانا  إنشاءدعم مطلب "كما طالب ب. وطالب بتبنيها باإلجماع،

الشعب اللبناني يقف موحدا في مواجهة  أن"وأكد ". في لبنان إسرائيلوبقية المجازر التي ترتكبها 

وفي اجتماع على مستوى الخبراء لوضع ". البطوالت التي تبذل في هذا السياق"وحيا ". العدوان

الوقف الفوري والشامل غير : عناصر ثالثة هي أدراجالختامي طلب الوفد اللبناني البيان 

، تبني المؤتمر للنقاط السبع التي قدمتها الحكومة اللبنانية والعمل اإلسرائيليالمشروط للعدوان 

المنكوبين مع تعهد المؤتمرين بتبني فكرة عقد مؤتمر للدول  إلغاثةعلى تقديم مساعدات عاجلة 

  .ومساعدة االقتصاد اللبناني اإلعمار إلعادةحة المان

  

الوزير صلوخ كلمة في القمة التي انتهت بتبني الموقف اللبناني والنقاط السبع التي كانت  وألقى

  :وفي ما يلي نص الكلمة، الوزير صلوخ في كلمته الموقف اللبناني وأكد أقرتها،الحكومة اللبنانية 

  

لحود ودولة رئيس مجلس  إميلات فخامة رئيس الجمهورية العماد تحي إليكمانقل  أنأود بداية " 

فؤاد السنيورة، وتحيات الشعب  األستاذنبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء  األستاذالنواب 

اشكر  أنكذلك  وأود. اللبناني الجريح والمألوم والذي يئن تحت وقع حمم النار والموت والدمار

لهذه القمة الطارئة الموسعة للجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر  لدولة ماليزيا الصديقة دعوتها

السيد الرئيس، يتعرض بلدي لبنان . المأساوية في لبنان وفلسطين األوضاع، وذلك لبحث اإلسالمي
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 أساسي، يطاول كل مرافق الحياة، ويستهدف بشكل إسرائيليلعدوان همجي  أسابيعمنذ ثالثة 

 إبادة إلى، والنيل من الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ويعمد برياءاألوعمدي قتل المدنيين اآلمنين 

 اإلسرائيليويستمر هذا العدوان . مناطق كاملة عبر قصف متكرر ومركز لكل مظاهر الحياة فيها

ما طالبت به الحكومة اللبنانية من  أيدتالساحقة من دول العالم التي  لألكثريةرغم الموقف الحازم 

 ٨٠٠ما يفوق ال اآلنلنار، ورغم العدد الكبير من الضحايا الذي بلغ حتى ا إلطالقوقف فوري 

شخص،  ألف ٩٠٠والنساء، ورغم نزوح ما يقارب ال األطفالجريح جلهم من  ٣٠٠٠قتيل و ال

وقد . على المجتمع اللبناني بأسره وضاغطاً مأساوياً إنسانياً ربع سكان لبنان، مما يشكل وضعاً أي

، وطلب مساعدة المجتمع الدولي منكوباً الوزراء فؤاد السنيورة لبنان بلداً دولة رئيس مجلس أعلن

تفرض حصارا شامال على  إسرائيلبالكارثة، خاصة وان  األشبهفي التعامل مع هذا الوضع 

ونشكر منظمة . والمطارات والمعابر الحدودية وتستهدف قوافل المساعدات بالقصف المرافئ

ا للمؤتمر الذي عقد في مدينة اسطنبول، بالتعاون مع البنك على دعوته اإلسالميالمؤتمر 

، للتباحث في السبل العملية لجمع المساعدات للشعبين اإلسالميةللتنمية وغرفة التجارة  اإلسالمي

وسوف يتطلب التعامل مع آثار هذا العدوان كذلك برنامجا . إيصالهااللبناني والفلسطيني، وسبل 

وفي . المجتمع الدولي لن يبخل به على لبنان أن، وهو ما نثق اإلعمار إعادةدوليا للمساعدة في 

 األبيض، التسبب بإحدى اكبر الكوارث البيئية في البحر اإلسرائيليسياق النتائج الكارثية للعدوان 

تسرب نفطي سوف تبقى البيئة  إلىالطاقة في لبنان  إنتاجضرب احد معامل  أدىالمتوسط حيث 

بعض المعلومات ذات المصداقية العالية تؤكد استعمال  أنكما . طويل ألمدالبحرية تعاني منه 

، كالقذائف االنشطارية والفراغية والتي تحتوي يورانيوم مستنفد، محرمة دولياً ألسلحة إسرائيل

المقبلة، ما يدعونا لطلب التحقيق العاجل في هذا  األجيالكارثية على  آثاروهو ما سوف يكون له 

لبنان منذ اليوم  أعلنالسيد الرئيس، لقد . المتحدة والمنظمات المتخصصة األمم من طرف األمر

تحقيق المكاسب عن طريق القوة العسكرية وعن طريق استهداف  إسرائيلمحاولة  أن األول

مدان ومرفوض، وان الشعب اللبناني الذي قرر الصمود موحدا في وجه  أمرالمدنيين وهو 

 أنعلى ، النار إلطالقحول حكومته في مطالبتها بالوقف الفوري ، ملتف اإلسرائيلياالعتداء 

وقد عقد بتاريخ . اإلسرائيليالعدوان  أهوالسلمي بعيد عن  إطارتبحث بقية الملفات العالقة في 

مؤتمر في روما بدعوة من الحكومة االيطالية وحضرته العديد من الدول المعنية  ٢٦/٧/٢٠٠٦

ودعم  اإلعمار إعادةي في لبنان ومناقشة سبل تقديم المساعدة في والمهتمة، لبحث الوضع المأساو

الساحقة من الدول المشاركة على ضرورة  لألكثريةو قد ظهر خالل المؤتمر توافق . االقتصاد
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 إلى أدى ، ممالألسف اإلجماع إلىوقف النار لم يجد طريقه  أنغير . النار إلطالقالوقف الفوري 

محطاتها منذ يومين بمجزرة دموية  أقصىاحل مأساوية جديدة، تمثلت تفاقم المشكلة و دخولها مر

لقد جاءت مجزرة قانا، وهي الثانية التي ترتكبها . في بلدة قانا في جنوب لبنان إسرائيلارتكبتها 

على استهداف  إضافياً ، لتشكل دليال١٩٩٦ًعام  األولىفي هذه البلدة بعد المجزرة  إسرائيل

وقد وقع نتيجة . ل عمدي ومركز ما يشكل جرائم حرب موصوفة وواضحةإسرائيل للمدنيين بشك

المبنى  إلى أهاليهمالذين التجأوا مع  األبرياء األطفالمن  أكثريتهم، قتيالً ٦٦هذه المجزرة الرهيبة 

إسرائيل ال تعترف  أنالذي قتلوا فيه كونه قريب من مسجد البلدة، فلعله يتمتع بحرمة معينة، تبين 

استمرار إسرائيل بمجازرها وآخرها مجزرة قانا، ومع استمرار إسرائيل بتمردها على ومع . بها

حلول  أوكالم عن ترتيبات  أي أنالساحقة من دول العالم، قررت الحكومة اللبنانية  األكثرية إرادة

 النار الفوري والشامل، وهذا ما يمليه علينا احترام دماء شهدائنا إطالقتأتي بعد وقف  أنينبغي 

وكرامة شعبنا في ضوء الحالة الغريبة والنادرة في العالقات الدولية، حيث يستمر نزاع دام 

وكان دولة رئيس مجلس . مطلقة للمجتمع الدولي أولويةيكون وقف النار  أنوعدوان وحشي دون 

ع فؤاد السنيورة قد قدم خالل مؤتمر روما باسم الحكومة اللبنانية مجتمعة، مشرو األستاذالوزراء 

  :حل، من سبع نقاط مترابطة، كالتالي

  :اتفاق حول المسائل التالية وإعالننار فوري وشامل  إطالقوقف  -  

األحمر والمحتجزين اللبنانيين واإلسرائيليين عن طريق لجنة الصليب  األسرى بإطالقالتعهد  - أ 

  .الدولي

  .قراهم إلى وعودة النازحين األزرقخلف الخط  إلىنسحاب الجيش اإلسرائيلي إ -ب 

المتحدة  األمموضع منطقة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا تحت سلطة  األمنالتزام مجلس  -ت 

ستكون، خالل  أنها ، علماًاألراضيحتى ينجز ترسيم الحدود وبسط السلطة اللبنانية على هذه 

لى إسرائيل كما انه يتعين ع. اللبنانيين األمالك أصحاب أمامالمتحدة السلطة، مفتوحة  األممتولي 

  .المتحدة األمم إلىالمتبقية في جنوب لبنان  األلغامتسليم كافة خرائط 

عبر انتشار قواها المسلحة الشرعية مما  أراضيهابسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كامل  -ث 

  . حصر السالح والسلطة بالدولة اللبنانية كما نص اتفاق المصالحة الوطنية في الطائف إلىسيؤدي 

المتحدة العاملة في جنوب لبنان وزيادة عديدها وعتادها  لألممتعزيز القوة الدولية التابعة  - ج

 اإلغاثة وأعمالالعاجل  اإلنسانيالعمل  إطالقوتوسيع مهامها ونطاق عملها وفقا للضرورة بهدف 

  .منازلهم إلىفي الجنوب ليتمكن النازحون من العودة  واألمنوتأمين االستقرار 
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العمل باتفاق  إلعادةالضرورية  اإلجراءاتالمتحدة بالتعاون مع الفرقاء المعنيين  األمم ذاتخا –ح  

 إلى إضافةوتأمين االلتزام ببنود هذا االتفاق  ١٩٤٩الهدنة الذي وقعه لبنان وإسرائيل في العام 

  .تطوير بنوده عند الضرورة أوالبحث في التعديالت المحتملة عليه 

ومساعدته على مواجهة العبء الكبير  األصعدةدولي دعم لبنان على كافة التزام المجتمع ال - خ 

 اإلغاثةواالجتماعية واالقتصادية التي يشهدها البلد خاصة في ميادين  اإلنسانيةالناتج عن المأساة 

ينظر  أنندعو ونصر على  إنناالسيد الرئيس، ". بناء االقتصاد الوطني وإعادة اإلعمار وإعادة

النار بشكل شامل  إطالقي هذا االعتداء الخطير بأسرع وقت ممكن، فيقرر وقف ف األمنمجلس 

ومصالح لبنان الذي يعمل بإصرار  إرادةوفوري، ويرسي حال نهائيا للملفات العالقة يتوافق مع 

دعائم الدولة القادرة والعادلة التي تتسع للجميع  إرساءومثابرة ورغم الصعوبات والعراقيل على 

لحظات مأساوية يقتل فيها  األوقاتلبنان الذي يعيش في هذه  إن. أبنائهات كافة وتجسد تطلعا

له ملء الثقة انه سوف يجد في قمتكم هذه خير نصير في  أبناؤهمدنيوه، وتدمر منشآته ويشرد 

 أريقتصوت الحق وصوت السالم وصوت العقل وسوف تبقى الدماء البريئة والزكية التي  إسماع

 في لبنان دافعاً أسابيعالتي ارتكبت فيها إسرائيل ومجازر منذ ثالثة  األماكن في قانا وفي سائر

ما  إن أيضاًوال بد من القول . للشعب اللبناني نحو مزيد من الوحدة والصمود والتمسك بالحق

 وال حجراً ال يوفر بشراً وحشياً يصح في لبنان يصح في فلسطين حيث تمارس إسرائيل عدواناً

مكافآت على إسرائيل  وأغدقمن غزة هلل له البعض،  إسرائيلياً ا سمي انسحاباًم أنوقد تبين 

 أنسراب والى عدوان يومي وحقوق مزعومة تعطيها إسرائيل لنفسها بعد  إلىلقيامها به قد تحول 

أتشرف بمخاطبتكم في هذه اللحظة بالذات ووطني يحترق . الخصام وهي الخصم والحكم بات فيها

 األراملن عدد الثكالى يتضاعف وعدد إو. هجر جراء العدوان اإلسرائيلي الغاشمي أووشعبي يقتل 

يزداد وعدد اليتامى في صعود مستمر، ولكننا محافظون على وحدتنا الوطنية ودفاعنا ومقاومتنا 

والتراث باق  واألصالةنطمئنكم أن لبنان التاريخ  أننود . من اجل الحفاظ على سيادتنا واستقاللنا

 بوتاجايا تضمن ملحقاً إعالنتبني الموقف اللبناني وفي نهاية القمة صدر ". مكم وتأييدكمبفضل دع

الحالية والتي تتكون من سبع نقاط، تتمثل في الوقف  األزمةالحتواء "عن خطة الحكومة اللبنانية 

، وعودة األزرقالنار، وانسحاب الجيش اإلسرائيلي إلى خلف الخط  إلطالقالفوري والشامل 

وضع منطقة مزارع شبعا وتالل كفر شوبا  الدولي األمنازحين إلى قراهم، والتزام مجلس الن

المتحدة من أجل ترسيم الحدود، وبسط سلطة الحكومة اللبنانية على أراضيها  األممتحت سلطة 

جنوب  فيالمتحدة العاملة  لألممكافة عبر انتشار قواتها المسلحة، وتعزيز القوة الدولية التابعة 
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اللبنانية  باألزمةالمعنية  األطرافالمتحدة بالتعاون مع  األممنان وزيادة عددها وعتادها واتخاذ لب

والتزام المجتمع الدولي دعم لبنان على  ،العمل باتفاق الهدنة إلعادةالضرورية  اإلجراءات

ادية واالقتص اإلنسانيةة اسأكافة، ومساعدته على مواجهة التداعيات الناجمة عن الم األصعدة

  ".واالجتماعية
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  الوزير طارق متري في اجتماعات مجلس األمن مداخالت: خامساً

  

، مثل وزير الخارجية بالوكالة طارق متري ٢٠٠٦خالل العدوان اإلسرائيلي على لبنان في العام 

الجمهورية اللبنانية في اجتماعات مجلس األمن وكانت له ثالث مداخالت بينت الموقف اللبنـاني  

وفي ما يلي نص مداخالت الوزير متري فـي الجلسـات   . وجهة نظر الحكومة اللبنانيةوشرحت 

  .١٧٠١آب الجلسة التي صدر فيها القرار  ١١آب و ٨تموز و ٣١الثالث التي انعقدت في 

  

  ٢٠٠٦تموز  ٣١مداخلة الوزير متري في جلسة 

  

. من شعب لبنـان جئت من بيروت حامالً صور الرعب وصيحات األسى، وأيضاً الغضب واألمل 

وكلي ثقة بأن أعضاء المجلس لن يشاهدوا صوراً مما رأيناه ثم ينصرفوا عنـا، أو يسـمعوا مـا    

  .سمعناه ثم يصموا آذانهم

  

واسمحوا لي أن استهل بياني بكلمة لكل الجهود المبذولة التي أدت باألمس إلـى اعتمـاد البيـان    

سيدي الرئيس، كما أثني على جهـود  وأود أن أشيد بجهودكم، ). S/PRST/2006/35(الرئاسي 

  .األمين العام الذي أشاطره تأكيده على أن سلطة مجلس األمن وهيبته على المحك

  

وإذ أعرب عن التقدير لجهود األمس، فقد جئت إلى هنا للتأكيد بكل قوة على مطالبـة الحكومـة   

  .وال بد أن تتوقففالهجمات مستمرة بال هوادة، . اللبنانية بوقف فوري وشامل إلطالق النار

  

، حيـث ارتكبـت   ٢-وجئت أيضاً للمطالبة ببدء عملية تحقيق دولي فيما يتعلق بجريمة قانا، قانـا 

وأنا على يقين من أن الكثيرين من أصحاب الـذاكرة القويـة منـا    . ١٩٩٦مذبحة هناك في عام 

  .التي وقعت خالل عملية عناقيد الغضب ١٩٩٦سيذكرون مذبحة عام 

  

فعشـرات المسـنين والمعـوقين واألطفـال     . قائق أصبحت اآلن معروفة لنا جميعاًوأعتقد أن الح

وقامت طائرة نفاثة إسرائيلية بقصف المبنـى  . والنساء كانوا مختبئين في قبو منزل تحت اإلنشاء

  .طفالً، دفنوا تحت األنقاض ٣٥شخصاً، من بينهم  ٦٢بقنبلتين، مما أسفر عن مقتل 
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وال أقـول معظـم    -ثوب الحداد ويستنكر ما يعتبره جميع اللبنـانيين  لقد غادرت بلدي وهو يلبس

 -وليس هناك من مبرر ألي عقاب جماعي -عقابا جماعيا ال مبرر له -اللبنانيين، بل كل اللبنانيين

وإراقة دماء األطفال في قانا تستحق أكثـر، وأكثـر بكثيـر، مـن     . يفرض على السكان المدنيين

  .عبارات األسف

  

لي أن أقول إن البعض منا قد سئموا من اإلصغاء إلى خطاب من نوع يدعي حقا زائفـا  واسمحوا 

ولكن . وهذا صحيح. وسمعنا إلى حد الغثيان أن أخطاء تُرتكب في الحروب. في الدفاع عن النفس

 ١٩٩٣وفي  ١٩٨٢وفي  ١٩٧٨وفي  ١٩٦٩كم من األخطاء ارتكبت إسرائيل في حق شعبي في 

م من األخطاء تُرتكب اآلن؟ وعندما تكون األخطاء نمطـاً للسـلوك   ، وك١٩٩٩وفي  ١٩٩٦وفي 

  .وتصبح مؤهلة ألن توصف بالجرائم: آخر فإنها تستحق اسماً

  

واستمعنا جميعاً المرة بعد المرة بعد المرة إلى التبرير الذي يساق بأن المقاتلين موجودون وسـط  

بخالف قولي إنه انتهاك صـارخ للقـانون   وال أود أن أجادل حول هذا التبرير، . السكان المدنيين

، التفاقيات جنيف يعلن صراحة وبشكل قاطع في المـادة  ١٩٧٧فالبروتوكول األول لعام . الدولي

  :، أنه٥٠

  

  ".ال يجرد السكان المدنيين من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم ال يسري عليهم تعريف المدنيين"

  

لنظر عما يساق من ذرائع، وبغض النظر عما يقدم من ومذبحة قانا جريمة ضد المدنيين، بغض ا

  .مبررات

  

وأعتقـد  . وقد شهدنا أعمال عدوان إسرائيلية تُرتكب سابقا ضد لبنان. يجب أن تتوقف أعمال القتل

وعـدوان  . أن جميع أعضاء مجلس األمن يدركون أن أيا من تلك األعمال لم يحقق هدفه المعلـن 

  .اليوم ينبغي أن يكون آخرها
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ولهذا السبب بالذات، أناشد جميـع  . إن العودة إلى ما كان عليه الوضع في السابق لن تكون مجدية

. أعضاء مجلس األمن، باسم شعب لبنان، أن يساعدونا على وضع نهاية لهذه المأسـاة اإلنسـانية  

  .وحكومة لبنان تؤمن إيماناً راسخاً بأن ذلك يمكن تحقيقه على النحو التالي

  

  :اقره مجلس الوزراء، وهو يدعو إلى صاًوهنا سأقرأ ن

  :وقف فوري وشامل إلطالق النار، وإعالن اتفاق بشأن المسائل اآلتية"...

  

القيام باإلفراج عن السجناء والمحتجزين اللبنانيين واإلسرائيليين، عن طريـق لجنـة الصـليب    "

  األحمر الدولية؛

  

  وعودة المشردين إلى قراهم؛ انسحاب الجيش اإلسرائيلي إلى ما وراء الخط األزرق،"

  

التزام من مجلس األمن بوضع مزارع شبعا وتالل كفرشوبا تحت والية األمم المتحـدة إلـى أن   "

وستكون تلك المنطقة أثناء وجودها تحت . تُحسم بالكامل مسألة ترسيم الحدود وسيادة لبنان علهما

  تلكات هناك؛وصاية األمم المتحدة متاحة لدخول اللبنانيين من أصحاب المم

  

وفضالً عن ذلك، تسلّم إسرائيل لألمم المتحدة جميع خرائط األلغام األرضية المتبقية في جنـوب  "

  لبنان؛

  

تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على أراضيها من خالل قواتها المسلحة الشرعية، بحيث لن تكون "

و المنصوص عليه فـي اتفـاق   هناك أي أسلحة أو سلطة عدا ما يخص الدولة اللبنانية، على النح

  الطائف للمصالحة الوطنية؛

  

تستكمل القوة الدولية التابعة لألمم المتحدة والعاملة في جنوب لبنان وتُعزز من حيـث أعـدادها   "

ومعداتها وواليتها ونطاق عملياتها حسبما تتطلبه الحاجة، حتى تضطلع باألعمال اإلنسانية الطارئة 

تقرار واألمن في الجنوب، لتمكين الفارين من ديارهم مـن العـودة   وأعمال اإلغاثة، وتضمن االس

  إليها؛
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تتخذ األمم المتحدة، بالتعاون مع األطراف المعنية، التدابير الالزمة الستئناف تنفيذ اتفاق الهدنـة  "

، وكفالة التقيد بأحكام ذلك االتفاق، فضـالً عـن   ١٩٤٩الموقع من جانب لبنان وإسرائيل في عام 

  إمكانية إدخال تعديالت على األحكام المذكورة أو تطويرها حسب االقتضاء؛استكشاف 

  

يلتزم المجتمع الدولي بدعم لبنان على جميع المستويات، ومساعدته على مواجهة العـبء الهائـل   

الناجم عن المأساة اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية التي نُكب بها بلدنا، وخاصة فـي ميـادين   

  ".مار وإعادة بناء االقتصاد الوطنياإلغاثة واإلع

  

. وأعتقد أن األعضاء سيتفقون معي على أننا مدينون لشعبنا بإيجاد مخرج مشرف من هذه الحرب

وندين لشعبنا بالتوصل، بدعم من المجلس، إلى حل ال يدع مجاالً لمزيد من الدمار، ويساعدنا على 

ئها وإعمارهـا، وخصوصـاً خـالل السـنة     وهي أمة كنا نعكف على إعادة بنا -إعادة بناء أمتنا

  .الماضية

  

: كثيراً ما يقال لنا إن لبنان يتسم في حد ذاته بشيء من المغزى واألهمية، لما يمثله ولما هو عليه

ولذلك، ال ينبغي أن نكون ساحة معركة ألي حروب لخدمـة  . بلد سمته التعددية والتنوع والتسامح

  .لبنان ميداناً لحروب اآلخرينوال ينبغي أن يكون . مصالح اآلخرين

  

جئت ألنادي عالياً بحق . لقد جئت إلى مجلس األمن باسم الحكومة اللبنانية على أمل أن تسمعوني

إننا لن نفرط في قضيتنا العادلة، وفي لحظـة كهـذه،   . شعبي في الحياة وحقه في الجيش بكرامة

كالتي شهدناها بـاألمس، أصـبح    والشعب اللبناني في خضم المآسي،. نجدد تأكيد وحدتنا كشعب

ومن خالل تلك الوحدة نأمل في أن نتمكن مـن التغلـب علـى    . موحداً أكثر من أي وقت مضى

وقد تغلب بلدنا على الكثير من الحروب والدمار على مر األعوام التي أشـرت إليهـا،   . الحروب

  .وسننهض من جديد. وقبل ذلك على مر العصور

  

  .وال ينبغي له أن يسمح للحرب والدمار والكراهية أن تسود. اًفليكن ذلك خيار المجلس أيض
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  ٢٠٠٦آب  ٨مداخلة الوزير متري في جلسة 

  

ومنذ . لقد جئنا إلى هذه الهيئة، وإلى المجتمع الدولي مطالبين بوقف إطالق النار الفوري والشامل

ح طلبنا وقفا فورياً إلطالق من األروا ٩٠٠وقبل أن نفقد . يوماً طلبنا وقفاً فورياً إلطالق النار ٢٧

وطالبنا بوقـف  . من المدنيين جرحى طالبنا بوقف فوري إلطالق النار ٣٠٠٠وقبل سقوط . النار

فوري إلطالق النار حينما كان مليون لبناني ممن يفترشون اآلن أرض المدارس والبنايات العامة 

  .جود بالنسبة للكثيرين منهموبيوت االستضافة مازالوا ينامون في بيوتهم التي لم تعد في الو

  

. وقبل ثمانية أيام، وفي ظل مذبحة قانا، ناشدنا مرة أخرى بوقف إطالق النار الكامـل والشـامل  

كما تسمي إسرائيل الجرائم المرتكبة ضد " األخطاء"أو  -ونجتمع اليوم في ظل المزيد من المذابح

مدنياً في  ٣٨آلخر اإلحصاءات،  قاًمن عمال الزراعة في قاع، ويوم أمس وف ٢٨ومنهم  -المدنيين

  .الغارة على الشياح، وهي منطقة سكنية في بيروت

  

  ):هيومان رايس واتش(وسوف أقتبس اآلن من تقرير منظمة رصد حقوق اإلنسان 

  

نمط الهجمات أثناء الهجوم اإلسرائيلي على لبنان يوحي بأن األخطاء ال يمكن تفسيرها أو طرحها "

حوادث غير مقصودة؛ فتكرارها وسعة مداها وخطورة عواقبها تدلل علـى   جانبا على أنها مجرد

أغسـطس  / ، آب)هاء( ٣، رقم ١٨منظمة رصد حقوق اإلنسان، المجلد ". (ارتكاب جرائم حرب

  ).، الموجز٢٠٠٦

  

اليوم تلقينا مشروع القرار مع االعتراف بالجهود التي بذلها عدة أعضاء في المجلس للتوصل إلى 

نا نعترف بتصميمهم على إنهاء العنف، ونقدر االنشغال الذي أعـرب عنـه المجتمـع    إن. االتفاق

الدولي وعلى مستقبل لبنان، ودعمه لحكومتنا الديمقراطية في السعي إلى وضع إطار عمل للسالم 

ومما يؤسف له أن مشروع القرار ال يقصر عن تلبية العديد من مطالبنا المشـروعة  . واالستقرار

  .د يعجز أيضاً عن تحقيق النتائج التي يأمل المجتمع الدولي أن يحققهافحسب، وإنما ق
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ال . إلطالق النـار  فورياً إلطالق النار؛ وما استغرق كل هذا الوقت ليس وقفاً فورياً لقد طلبنا وقفاً

، "وقـف األعمـال العدائيـة   "مشروع القرار يدعو إلـى  : هو فوري وال هو وقف إلطالق النار

لكن قـدراً أكبـر مـن    . إن لبنان يؤكد ويرحب ببعض من تلك المبادئ. ادئويتضمن بعض المب

  .التوضيح مطلوب بشأن كثير من المسائل األخرى؛ وذلك التوضيح حاسم األهمية للبنان

  

األعمال "مشروع القرار يدعو إلى وقف الهجمات التي يشنها حزب اهللا ويدعو إسرائيل إلى وقف 

يعرفون أن إسرائيل لم تعترف قط بأن أياً من أعمالها في لبنـان  أعضاء المجلس كافة ". الهجومية

دفاعاً عن "وفي كل الحروب التي شنتها إسرائيل ضد بلدنا كانت تزعم أنها شنتها ". دفاعياً"لم يكن 

كيف يمكن . لنزوات إسرائيل معرضاً وفي هذا الصدد، يترك مشروع القرار لبنان ضعيفاً". النفس

كيف يمكن لقرار أن ينص على وقف لألعمال العدائية ثم ينطوي في الحقيقـة   ؟اعتبار هذا معقوالً

  على مجازفة كبيرة بالسماح بمواصلة العنف والدمار؟

  

ذلك، وحتى يكون وقف األعمال العدائية معقوال، يتعين على إسرائيل أن تبدأ باالنسحاب  علىبناء 

القوات المسلحة اللبنانية، بمساعدة قـوات   إن. وهذا ال يجوز إرجاؤه. فورا من األراضي اللبنانية

األمم المتحدة، يجب أن تكون القوات الوحيدة المنتشرة في لبنان، بما في ذلك في المنطقة الواقعـة  

فرد  ١٥٠٠٠وحكومتنا تؤكد من جديد استعدادها الفوري لنشر . بين الخط األزرق ونهر الليطاني

دما ينسحب الجيش اإلسرائيلي إلـى مـا وراء الخـط    من القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب عن

األزرق، وتعرب كذلك عن استعدادها لطلب مساعدة قوات إضافية لتحسين قدرة قوة األمم المتحدة 

المؤقتة في لبنان، وكل ذلك على أساس الخطة السباعية التي أقرها مجلـس الـوزراء اللبنانيـة    

  .باإلجماع يوم أمس

  

وري التحرك بجدية في التعامل مع قضـية مـزارع شـبعا بقصـد     وعالوة على ذلك، من الضر

وبصراحة، لدينا شواهد على أن المجتمع الدولي مستعد للتحرك . التوصل إلى تسوية سياسية دائمة

بالنسبة إلى هذه القضية، لكن مشروع النص المطروح علينا ال يعبر بقدر كاف عن تلك الشـواهد  

  .وال عن ذلك االستعداد
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بـرا وبحـرا    -اج إلى طمأنة صريحة جازمة من المجتمع الدولي بأن حرمة حـدودنا شعبنا يحت

إننا لسنا بحاجة إلى سرد سجل إسرائيل في رفض االمتثال . ستحترمها إسرائيل في النهاية -وجوا

سنة االمتثال لقـرار   ٢٢تكفي اإلشارة إلى أن إسرائيل أجلت لمدة . لقرارات مجلس األمن الكثيرة

. ، لم تحترم قط السيادة اللبنانية٢٠٠٠في عام " انسحابها"وإسرائيل، منذ ). ١٩٧٨( ٤٢٥المجلس 

وكثيراً ما تجاهلت الخط األزرق، سواء على األراضي اللبنانية أو في المجال الجـوي اللبنـاني،   

  .بمنأى عن العقاب

  

م العهـد والثابـت   أما الحكومة اللبنانية فإنها، من جانبها، تود أن تؤكد من جديد احترامها القـدي 

للقرارات الدولية، وتؤكد من جديد أيضاً عزمها على الحفاظ على استقاللها وسـيادتها وسـالمتها   

لقد وضعنا أمام المجلس ما نظن أنه الشروط المسبقة الضرورية لتمكين حكومتنـا مـن   . اإلقليمية

إعـادة بنـاء بلـدنا    الحفاظ على وحدتنا الوطني كشعب، والدفاع عن حقنا في الحياة في سالم، و

ولبلوغ تلك األهداف ذات األولوية نحن بحاجة إلى الدعم والتضامن المستمرين من مجلس . المدمر

  .األمن

  

  ٢٠٠٦آب  ١١مداخلة الوزير متري في جلسة 

  

وبعد مضي شهر طويل على بداية مناشدة حكومـة  . يجتمع مجلس األمن من جديد في هذه القاعة

من أجل وقف إلطالق النار يضع حدا للقنابل المنهمرة كالمطر التي  -لحاحولنَقُل دعوتها بإ -لبنان

فمنذ شهر اآلن، وبينمـا يواصـل   . دمرت بلدنا، ولحكم الرعب الذي فرضته إسرائيل على شعبنا

العالم تفرجه، والمجتمع الدولي تردده، حاصرت إسرائيل لبنان ودمرته، وتسببت في كارثة إنسانية 

  .تنا التحتية واقتصادناوبيئية، وحطمت بني

  

والواقع أن إستراتيجية إسـرائيل  . تقول إسرائيل إن هذه الحرب ضد حزب اهللا وليست ضد لبنان

مدني لبناني بشكل عشوائي، ثلـثهم   ١١٠٠إن قتل أكثر من . اإلرهابية تضرب اللبنانيين أجمعين

ر السـافر لبنيتنـا التحتيـة    التي ارتكبت في القرى، والتدمي" التطهير"أطفال، والمجازر وعمليات 

لقد شُرد ربع سكاننا، ولم يعـد للعديـد   . واقتصادنا، أفعال إجرامية بكل ما تحمل الكلمة من معنى
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أمـا  . منهم بيوتا يرجعون إليها، ومعظمهم بحاجة ماسة إلى الوقود، والغـذاء، والمـواد الطبيـة   

  .المنازل، والمستشفيات، والمصانع، والمخازن فقد هدمت

  

روح، وإصابة اآلالف بجراح هو األعمال االنتقامية  ١٠٠٠السبب المباشر في إزهاق أكثر من  إن

هناك حاالت عديدة، وثقتها منظمات حقـوق اإلنسـان،   . غير المتناسبة وغير المبررة بشكل سافر

وفـي حـاالت   . تكشف عن عدم تمييز الجيش اإلسرائيلي بشكل منتظم بين المحاربين والمـدنيين 

يدل توقيت الهجوم وقوته، وعدم وجود هدف عسكري، وما يتلوه من ضـربات موجهـة   عديدة، 

وحتى يومنا هـذا، وقبـل   . لعمال اإلغاثة، على أن القوات اإلسرائيلية تستهدف المدنيين عن عمد

بضع ساعات، استُهدفت قافلة إلخالء المدنيين من مدينة مرجعيون، في حراسة الصليب األحمـر،  

  .١٦أربعة أشخاص وجرح مما أسفر عن قتل 

  

وقد قدمت الحكومة اللبنانية بعد دعوتها األولى إلى وقف إطالق النار خطة لمؤتمر روما من سبع 

نقاط تمت صياغتها في إطار عملية وطنية لتوافق اآلراء، حصلت على موافقة مجلـس الـوزراء   

  .كبير من المجتمع الدولياللبناني باإلجماع، وعلى تأييد القادة السياسيين والدينيين، وتأييد 

  

ووقف إطالق النار الذي ال يمكـن  . إن وقف إطالق النار الناقص ليس بوقف حقيقي إلطالق النار

ووقف إطالق النار الذي يحفظ لجهة الحق في عـدم  . تنفيذ أحكامه ليس بوقف إلطالق النار بتاتا

جه االستعجال بوقف إلطالق لقد طالب لبنان على و. وقف إطالق النار، ليس بوقف إلطالق النار

  .وبشكل نهائي -النار يكون قابالً للتنفيذ، بغية وقف أعمال القتال فورا

  

وال يوجد من يرغب أكثر من لبنان في التأكيد للمجلس على أننا لن نعود هنا مـرة أخـرى فـي    

ر إن مواصلة غزو لبنان تبين اسـتمرا . غضون ستة أسابيع أو ستة أشهر أو حتى في ستة أعوام

ويبين هذا النمط . اعتقاد إسرائيل بأن األعمال العسكرية تشكل العالج ألسباب األزمة في المنطقة

من الغزو التهديدات المستمرة التي يواجهها لبنان وضرورة التوصل إلى حل سياسي يستند إلـى  

ل األجل، القانون الدولي وال يكون نتيجة الستخدام القوة، حل من شأنه أن يفضي إلى استقرار طوي

  .لما يرد في خطة السبع نقاط وفقاً
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ويقدر شعب وحكومة لبنان أيما تقدير جهود العديدين في المجتمع الدولي، ومن أبرزهـا، جهـود   

األمين العام وأعضاء مجلس األمن الذين ما برحوا يعملون في سبيل التوصل إلى نهاية فورية لما 

قيم الذي اضطلع به العديد من البلدان للتوصـل إلـى   ونعرب عن تقديرنا العمل ال. ابتلي به لبنان

إزاء التأخير في التوصل إلى اتفاق بشأن  ونقدر فراغ صبر العديدين حقاً. اتفاق له مقومات البقاء

وما هـو  . ومثال على ذلك المقترحات الرامية إلى التوصل إلى هدنة لألغراض اإلنسانية. القرار

لذي سيرافقنا، كما آمل، ونحن ننهض من الدمار ونعيد إعمـار  أهم من ذلك، نحن ممتنون للدعم ا

  .بلدنا ونضمد جراحه

  

ونأمل أن يتخذ مجلس األمن والجمعية العامـة  . ونقدر اعتراف مجلس األمن بمشكلة مزارع شبعا

في المرحلة القادمة، الخطوات الضرورية لحل تلك القضية والتخلص بذلك مـن أحـد األسـباب    

  .األساسية للصراع

  

وأنا واثق بأن أعضاء المجلس يفهمون أن اللبنانيين يتوقون لرؤية وقف حقيقي للقتال ويتوقعون أن 

وبصراحة، ال يثق اللبنانيون في تمييز إسرائيل . يبدي المجلس تصميماً قوياً على تحقيق ذلك فورا

  .مشروطويجب أن يكون إنهاء العمليات العسكرية غير ". هجومي"وما هو " دفاعي"بين ما هو 

  

وكانت نتائج الحصار حتى اآلن فادحة . وينبغي أن يكون رفع الحصار فورا كذلك عند إنهاء القتال

فقـد منـع   . بحيث أنه ال يمكن للمجتمع الدولي السماح باستمرار األزمة اإلنسانية لحطة أخـرى 

هذا اليـوم،   وحتى في. وصول المساعدات اإلنسانية إلى السكان الذين يحتاجون إليها أمس الحاجة

تواصل إسرائيل إطالق النار على قوافل السمان الذين يحـاولون الوصـول إلـى أمـاكن آمنـة      

  .والحصول على المساعدة

  

وقد قررت حكومتنا نشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان كقوة عسكرية وحيدة، بمساعدة 

ويقينـا،  . نسحابها إلى الحدود الدوليـة قوات األمم المتحدة، في اللحظة التي تباشر فيها إسرائيل ا

. يتعين على قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان أن تؤدي الدور الحاسم الذي يحدده هذا القـرار 

وأود اإلشادة هنا بأفراد قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان على كل ما قاموا به من أجل إحالل 

  .السالم ولكل ما جرى لهم
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لت، يتعين على قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان أن تؤدي الدور الحاسم الـذي  وقطعاً، كما ق

ولذا فإن حكومة لبنان تهيب بالبلدان المساهمة بقوات العمل على وجه السـرعة  . يحدده هذا القرار

لزيادة قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان وتعزيزها، كيما تتمكن من أداء واجباتها كمـا نـص   

تقديم المساعدة والدعم إلى السكان اللبنـانيين والقـوات   : ذلك القرار الذي اتخذناه من فورنا على

  .المسلحة اللبنانية ومرافقتهم، والرصد ليس لتوقف القتال فحسب، بل لوقف إطالق النار كذلك

  

هـا  ، فال بد له من معالجة األسباب الجذرية لهذه الحرب، بما فيولكي يمضي أي حل سياسي قدماً

استمرار االحتالل اإلسرائيلي لمزارع شبعا والتهديد الدائم ألمن لبنان، فضالً عن نضـال لبنـان   

ونرى أن الحل السياسي القائم على القـانون الـدولي   . الستعادة سيادته التامة على كامل أراضيه

  .وخطة السبع نقاط سيفضي إلى استقرار طويل األجل

  

جب أدبي وسياسي في إطار ميثاق األمـم المتحـدة ومعـايير    ويقع على عاتق المجتمع الدولي وا

القانون الدولي المقبولة في الدفاع عن سيادة لبنان وسالمته اإلقليمية، فضالً عن حمايـة الشـعب   

اللبناني بموجب أحكام القانون اإلنساني الدولي ذات الصلة، بما فيها اتفاقية جنيف وبروتوكوليهـا،  

  .ارا وعمداالتي انتهكتها إسرائيل مر

  

وإذا ُأريد إلسرائيل أن تدرك أنه ال يمكن إخضاع شعوب الشـرق األوسـط لنيرهـا، وأن تلـك     

الشعوب ال تصبو إال إلى العيش بحرية وكرامة، يمكن أن يشكل ذلك نقطة انطالق صـوب حـل   

 ومـؤتمر . عاماً ٦٠اإلسرائيلي األوسع الذي نُكبت به المنطقة على مدى  -نهائي للصراع العربي

، الذي دعا إلى سالم عادل وشامل ودائم يقوم علـى  ٢٠٠٢القمة العربي المعقود في بيروت عام 

بيد أنه ال يمكن تنفيذ حل سياسـي مادامـت   . مبدأ األرض مقابل السالم، بشكل الحل للمضي قدما

إسرائيل تواصل احتاللها لألراضي العربية في لبنان وفلسطين ومرتفعات الجوالن السورية وتشن 

  .الحرب على األبرياء
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ونقـدر اهتمـام   . وسينعقد مجلس الوزراء اللبناني بصورة عاجلة غدا للنظر في هذا القرار الهام

ومن الضـروري أن يعمـل   . وقرارات مجلس األمن، المسؤول عن صون السلم واألمن الدوليين

  .مجلس األمن فورا على إنهاء الهجوم اإلسرائيلي على لبنان

  

بنان اليوم، وهو يتطلع إلى المستقبل ال يمكن أن تكون المخاطر المحدقة به أكبر وبالنسبة لشعب ل

والنجاح في إحالل السلم واالستقرار في لبنان . وهذه هي حالة العالم أيضاً فيما أرى. منه اآلن

عالمة على قدرة المجتمع الدولي وعزمه على التأكيد لشعوب العالم أن السالم العادل يمكن أن 

  .يسود
 



 والمعيشي لدعم االقتصادي واالجتماعيفي مجاالت االدولةالتي تنفذهابرامجلل صملخ: ٣الملحق رقم 

 الحكومي اإلنفاق إجمالي
 مليـار ( ٢٠٠٦ السنوي

 )*ل.ل
المقـدر   عددال
 الدولة تقدمها التي االجتماعية الخدمات لمستفيدينل

707 3,405,000 

 وأدوية خارجية وعناية استشفاء

 لصحيةا الخدمات
 األولية الصحية العناية خدمات
 األساسية األدوية
 المزمنة األمراض أدوية
 التلقيح

 )والمهنية والجامعة اللبنانية منها تالميذ المدارس الرسمية العادية( تعليمية خدمات 560,000 ١,٠٥٦
 التعليمية الخدمات

 )لموظفي الدولة( مدرسية منح 176,000 238

97 )١( 727,000 

  االجتماعية الرعاية برامج

 المحلية التنمية خدمات رعاية اجتماعية وتنمية محلية
 حكومية غير منظمات مع شراكات
 أخرى اجتماعية برامج

 الحكومي اإلنفاق إجمالي
 مليـار ( ٢٠٠٦ السنوي

 *)ل.ل
المقـدر   عددال
  لمستفيدينل

 مصـادر  لـدعم  الحكوميـة  اإلجراءات
 الدخل

 المحدود الدخل لذوي السكن تأمين )المؤسسة العامة لإلسكان وبنك اإلسكان( اإلسكان قروض دعم 33,107  )٢(٢٤٧ 

٣(١,٣٧٦( اسـتهالك   لفـاتورة  محتمل ارتفاع دون للحؤول لبنان كهرباء مؤسسة خسائر دعم يناللبناني كل 
 الكهرباء دعم  الطاقة الكهربائية

 دعم النقل المشترك العام لتبقى التكلفة في حدودها الحاليةدعم خدمة النقل  ٥,٠٠٠,٠٠٠ 15

يناللبناني لك 52   المازوت دعم  عالمياً األسعار ارتفاع عن للتعويض المازوت فاتورة دعم 

٤(٢,٥٥٦( يناللبناني لك    بنزينال المحافظة على استقرار أسعار  هتفادي ارتفاع سعر البنزين بشكل كبير عبر وقف استيفاء أية رسوم عن 

٥(١٠(  )٥(   القمح دعم 1,302

)٦(٢١٤ ١.٦ الزراعة دعم  السكري الشمندر دعم 

 والتنباك التبع دعم 25,000 56
٧(٣٨.٣(   )Export Plus( الزراعي التصدير دعم  200-250  

 الحكومي اإلنفاق إجمالي
 ٣٠/٦/٢٠٠٨حتـــى 

 )ل.ل مليار(
المقدر  عددال
  لمستفيدينل

 عمل فرص يجادإل الحكومية اإلجراءات
 االقتصاد وتحفيز جديدة

اًمشروع٥,٣٤٣ 90   لالستثمار األوروبي البنك األمد، والطويلة المتوسطة القروض كفاالت، مؤسسة 
 الخاص للقطاع الممنوحة القروض دعم

ــا( ــورة التكنولوجي ــة المتط  والزراع
 )اليدوية والحرف والصناعة والسياحة

اًمشروع١,٨١٢ 28  وتشـمل  للتنمية االجتماعي االقتصادي الصندوق عبر المحلية بالعملة قروض تقديم 
 والتجارة والخدمات والصناعة الزراعة: القطاعات

 الصغيرة القروض

يناللبناني لك ال تقديرات لهذا الدعم  ضريبية إعفاءات الدخل ضريبة من قتةؤم وإعفاءات واألجور الرواتب ضريبة من دائمة إعفاءات 
  .نظراً لتوفر المعلومات الكاملة في مختلف أنواع الخدمات ٢٠٠٦م تظهر اإلنفاق الحكومي السنوي استناداً إلى أرقام العام هذه األرقا* 

يشمل كلفة  الذين استفادوا من خدمات الرعاية االجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون االجتماعية، وال ٢٠٠٦ تموز عدوان مهجري من ١٠٢,٠٠٠ حوالي العدد هذا يشمل  )١(
  .٢٠٠٦المساعدات وإعادة اإلعمار بسبب عدوان تموز 

  .٣٠/٦/٢٠٠٨وحتى  ١٩٩٥هذا الدعم يشمل إجمالي الدعم المقدم منذ العام  )٢(
ويقـدر  . ٢٠٠٨ر خالل العام الملياري دوال حواليخالل السنتين الماضيتين بسبب ارتفاع كلفة المحروقات، مما سيجعلها تصل إلى  متعاظمتضاعفت كلفة هذا الدعم بشكل  )٣(

  .لكل رب عائلة في الشهر الواحد) دوالر أميركي ٢٠٠أو . (ل.ل ٣٠٠,٠٠٠الدعم الوسطي الذي تقدمه الدولة في مجال الكهرباء ما يعادل 
  .أنفقته الدولة ذيال مبلغال، وليس ٢٠٠٨وحتى نهاية حزيران  ٢٠٠٤هذا المبلغ هو عبارة عن اإليرادات الفائتة على الخزينة منذ أيار  )٤(
 ٧٥انتقل هذا الدعم من دعم لمزارعي القمح فقط ليصبح دعماً للرغيف يطال جميع اللبنانيين بكلفة تناهز ، ومع االرتفاع الكبير في أسعار القمح عالمياً، ٢٠٠٧في العام   )٥(

  .مليار ليرة ١١٦ليناهز ، ارتفع هذا الدعم مجدداً ٢٠٠٨أما في األشهر الخمسة األولى من العام . مليار ليرة
  .يشكل هذا العدد عدد المصدرين، ولكن هذا الدعم يستفيد منه القطاع الزراعي ككل )٦(
تقرر راعي، لكلفته الباهظة وقلة منافعه االقتصادية، إال أنه، ونظراً للظروف السائدة والكلفة المرتفعة لإلنتاج الز )Export Plus(بعد أن تقرر وقف العمل في برنامج الدعم  )٧(

  .هإعادة العمل ب

  )٢٠٠٨حزيران ( وزارة المالية: المصدر



الملحق رقم ٤: القوانين الصادرة خالل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة استنادًا الى مراسيم صدرت خالل 
حكومات سابقة

 تاريخ  مرسوممـوضـوع الـقـانـون  تاريخ رقم

٦٨٠٢٠٠٥/٠٨/٢٤
اإلجازة للحكومة االنضمام الى  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية
٩٣٦١٢٠٠٣/٠١/٠٣

٦٨١٢٠٠٥/٠٨/٢٤

اإلجازة للحكومة االنضمام الى  بروتوكول مكافحة تهريب 

المهاجرين عن طريق البر والبحر  والجو المكمل  التفاقية 

األمم  المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

٩٣٥٩٢٠٠٣/٠١/٠٣

٦٨٢٢٠٠٥/٠٨/٢٤

اإلجازة للحكومة االنضمام الى  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 

االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال المكمل التفاقية 

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

١٠٣٢٨٢٠٠٣/٠٦/٢٣

٦٨٣٢٠٠٥/٠٨/٢٤
اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية انشاء الهيئة  العربية للغاز 

وتأسيس الشركة العربية لنقل  وتسويق الغاز  الطبيعي
١٠١٧٣٢٠٠٣/٠٥/٢٣

٦٨٤٢٠٠٥/٠٨/٢٤

اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية 

اللبنانية والبنك  االسالمي للتنمية  لتشييد جزء من الطريق 

الساحلي  الجنوبي السريع

١٤٢٥٨٢٠٠٥/٠٣/٠٤

٦٨٥٢٠٠٥/٠٨/٢٤

اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية 

اللبنانية وصندوق  البنك االسالمي  للتنمية لحصص  

االستثمار لتشييد  طريق بشري في إطار مشروع إعادة إعمار 

طرق شمال لبنان

١٤٢٥٩٢٠٠٥/٠٣/٠٤

٦٨٦٢٠٠٥/٠٨/٢٤
اجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية 

اللبنانية وصندوق  ابو ظبي للتنمية لتمويل مشروع مياه النبطية
١٤٣٩٢٢٠٠٥/٠٥/١٣

٦٨٧٢٠٠٥/٠٨/٢٤

اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية 

اللبنانية وصندوق  أبو ظبي للتنمية لتمويل مشروع  تقاطعات 

الطرق الرئيسية داخل بيروت

١٤٤٠٩٢٠٠٥/٠٥/١٦

٦٨٨٢٠٠٥/٠٨/٢٤

اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية 

اللبنانية وصندوق  ابو ظبي للتنمية لتمويل مشروع تأهيل  

وتطوير المجاري في المنطقة الشمالية

١٤٤١٠٢٠٠٥/٠٥/١٦
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الملحق رقم ٤: القوانين الصادرة خالل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة استنادًا الى مراسيم صدرت خالل 
حكومات سابقة

 تاريخ  مرسوممـوضـوع الـقـانـون  تاريخ رقم

٦٨٩٢٠٠٥/٠٨/٢٤

اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية 

اللبنانية وصندوق  أبو ظبي للتنمية لتمويل مشروع الصرف  

الصحي بقضائي زغرتا  والكورة

١٤٤١١٢٠٠٥/٠٥/١٦

٧٧٤٩٢٠٠٢/٠٤/١٠تحديد مهام وزارة  البيئة وتنظيمها٦٩٠٢٠٠٥/٠٨/٢٤

٦٩١٢٠٠٥/٠٨/٢٤

تنظيم مديرية  الضريبة على القيمة  المضافة في مالك وزارة 

المالية - مديرية المالية  العامة وتحديد مالكها وشروط  

التعيين اإلضافية  لبعض وظائفها

٨٦١٧٢٠٠٢/٠٩/١٠

٦٩٢٢٠٠٥/٠٨/٢٤
تعديل الفقرة (٢)  من المادة (٢٢) من قانون الموزانة  العامة 

والموازنات الملحة لعام ١٩٨١
١١١٢٠٢٠٠٣/١٠/٠٧

٦٩٣٢٠٠٥/٠٨/٢٤

إلغاء المادة ٢٤ من القانون رقم ٣٥٠/٩٤ وإعادة العمل 

بالبندين ٢ و ٥ من المادة ٤٧٦ من قانون تنظيم القضاء 

الشرعي السني والقضاء الجعفري الصادر بتاريخ 

١٩٦٤/٧/١٦

١٠٩٦٩٢٠٠٣/٠٩/٢٠

٦٩٥٢٠٠٥/١٢/٠٩

اإلجازة بإبرام  اتفاقية العمل الدولية رقم (١٧٠) المسماة 

اتفاقية المواد الكيميائية ١٩٩٠ وتوصية العمل الدولية رقم 

(١٧٧) المكملة لها

١١٧٨١٢٠٠٤/٠١/٢٣

٦٩٦٢٠٠٥/١٢/٠٩

اإلجازة للحكومة الموافقة على تعديل  الفقرة (١) من المادة 

الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون  االقتصادي بين 

دول الجامعة العربية

١٣٤٥٥٢٠٠٤/٠٩/٢٥

٦٩٧٢٠٠٥/١٢/٠٩
اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية 

وجمهورية  تركيا حول تنشيط والحماية المتبادلة  لالستثمارات
١٣٩٥٨٢٠٠٥/٠١/١١

٦٩٨٢٠٠٥/١٢/٠٩
اإلجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية 

وحكومة أوكرانيا حول  التعاون في القضايا  الجمركية
١٤٤٠٨٢٠٠٥/٠٥/١٦

٦٩٩٢٠٠٥/١٢/٠٩
اإلجازة للحكومة االنضمام الى  اتفاقية تسجيل االجسام المطلقة 

في  الفضاء الخارجي
١٤٦٣٢٢٠٠٥/٠٦/١٦
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الملحق رقم ٤: القوانين الصادرة خالل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة استنادًا الى مراسيم صدرت خالل 
حكومات سابقة

 تاريخ  مرسوممـوضـوع الـقـانـون  تاريخ رقم

٧٠٠٢٠٠٥/١٢/٠٩
اإلجازة للحكومة االنضمام الى  اتفاقية المسؤولية الدولية عن 

األضرار  التي تسببها األشياء الفضائية
١٤٦٣٤٢٠٠٥/٠٦/١٦

٧٠١٢٠٠٥/١٢/٠٩

اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط وحماية  االستثمارات 

المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة  جمهورية 

موريتانيا االسالمية

١٤٧٠١٢٠٠٥/٠٦/٢٠

٧٠٢٢٠٠٥/١٢/٠٩
اإلجازة للحكومة االنضمام الى مشروع  االتفاق المنظم  

النشطة الدول على  سطح القمر واألجرام السماوية األخرى
١٤٧٠٣٢٠٠٥/٠٦/٢٠

٧٠٣٢٠٠٥/١٢/٠٩
استبدال اسم قرية  "مزرعة حريقص" بحيث  يصبح اسم هذه  

القرية "حريقص"
١٣٩٤٢٢٠٠٥/٠١/٠٤

١٤٠١٠٢٠٠٥/٠١/١٨تصحيح اسم قرية في قضاء البترون -  محافظة لبنان  الشمالي٧٠٤٢٠٠٥/١٢/٠٩

٧٠٩٢٠٠٥/١٢/٠٩
تسوية أوضاع السيارات التي أدخلت الى المنطقة الحدودية 

أثناء  حقبة االحتالل االسرائيلي لها
١٤٨٧٣٢٠٠٥/٠٧/٠١

٧١٠٢٠٠٥/١٢/٠٩

اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الحكومة اللبنانية 

والصندوق  العربي لالنماء  االقتصادي واالجتماعي  

للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة  الطرق والتقاطعات 

 الرئيسية

١٤٢٨٦٢٠٠٥/٠٣/٠٩

٧١٨٢٠٠٦/٠٥/١٥

اإلجازة للحكومة االنضمام الى  بروتوكول مكافحة صنع 

األسلحة النارية واجزائها  ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها 

بصورة  غير مشروعة المكمل التفاقية االمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية

٩٣٦٠٢٠٠٣/٠١/٠٣

٧١٩٢٠٠٦/٠٥/١٥

اإلجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية 

وحكومة  رومانيا للتعاون في  مكافحة الجريمة  المنظمة 

واالرهاب  واالتجار غير  المشروع في  المخدرات 

والمؤثرات  العقلية والسالئف  وغيرها من الجرائم الخطيرة

١١٧٢٩٢٠٠٤/٠١/١٢

٧٢٠٢٠٠٦/٠٥/١٥
اإلجازة للحكومة تصديق االتفاقية المتعلقة بحماية التراث 

الثقافي غير  المادي
١٣٥١٨٢٠٠٤/١٠/٠٦
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حكومات سابقة

 تاريخ  مرسوممـوضـوع الـقـانـون  تاريخ رقم

٧٢١٢٠٠٦/٠٥/١٥

اإلجازة للحكومة إبرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية 

والبنك  االوروبي للتثمير (مشروع المياه المبتذلة في جنوب  

لبنان)

١٣٩٨٩٢٠٠٥/٠١/١٧

٧٢٢٢٠٠٦/٠٥/١٥
اإلجازة للحكومة تصديق االتفاقية المتعلقة بحماية التراث 

الثقافي  المغمور بالمياه
١٣٩٩٠٢٠٠٥/٠١/١٧

٧٢٣٢٠٠٦/٠٥/١٥

اإلجازة للحكومة إبرام اتفاق التعاون في مجال النقل البري 

لالشخاص والبضائع  بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة 

 الجمهورية اليمنية

١٤١٨٦٢٠٠٥/٠٢/١٤

٧٢٤٢٠٠٦/٠٥/١٥

اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري  

والشؤون البحرية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة  

الجمهورية اليمنية

١٤١٨٧٢٠٠٥/٠٢/١٤

٧٢٥٢٠٠٦/٠٥/١٥

اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض إجمالي ايبكس بين  

الجمهورية اللبنانية والبنك األوروبي للتثمير  لتمويل عدة 

قطاعات ضمن القطاع الخاص

١٤٢٩٤٢٠٠٥/٠٣/١٦

٧٢٦٢٠٠٦/٠٥/١٥
اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية 

وحكومة  جمهورية كوريا حول التعاون االقتصادي والتجاري
١٤٢٩٥٢٠٠٥/٠٣/١٦

٧٢٧٢٠٠٦/٠٥/١٥

اإلجازة للحكومة إبرام اتفاق تعاون تربوي وثقافي بين  

حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة  الواليات المتحدة  

المكسيكية الموقع  في بيروت بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢١

١٤٣٠٥٢٠٠٥/٠٣/٢٩

٧٢٨٢٠٠٦/٠٥/١٥

اإلجازة للحكومة االنضمام الى  اتفاقية روتردام بشأن تطبيق 

إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيماوية ومبيدات 

آفات معينة خطرة متداولة في التجارة  الدولية

١٤٧٠٢٢٠٠٥/٠٦/٢٠

٧٢٩٢٠٠٦/٠٥/١٥
اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية بشأن  الزراعة بين لبنان 

وسويسرا
١٤٨٥٥٢٠٠٥/٠٦/٢٨

١٤٨٥٦٢٠٠٥/٠٦/٢٨اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية بشأن  الزراعة بين لبنان وايسلندا٧٣٠٢٠٠٦/٠٥/١٥
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 تاريخ  مرسوممـوضـوع الـقـانـون  تاريخ رقم

٧٣١٢٠٠٦/٠٥/١٥
اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية بشأن  الزراعة بين لبنان 

والنروج
١٤٨٥٧٢٠٠٥/٠٦/٢٨

٧٣٢٢٠٠٦/٠٥/١٥

اإلجازة للحكومة إبرام االتفاقية حول التجارة الحرة بين 

الجمهورية اللبنانية ودول  الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  

(افتا)

١٤٨٥٨٢٠٠٥/٠٦/٢٨

٧٣٣٢٠٠٦/٠٥/١٥

اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية 

وحكومة  جمهورية بيالروسيا حول النقل الدولي  للركاب 

والبضائع براً

١٤٨٥٩٢٠٠٥/٠٦/٢٨

٧٤٢٢٠٠٦/٠٥/١٥
تعديل البند (١) من  المادة (٤٢) من  المرسوم االشتراعي 

رقم ١٠٢ تاريخ ١٦-٩-١٩٨٣ (الدفاع الوطني) وتعديالته
٥١٥٧٢٠٠١/٠٣/٢٩

٧٤٣٢٠٠٦/٠٥/١٥
إنشاء ميدالية وزارة الداخلية  والبلديات وتحديد  اوصافها 

وشروط منحها
١١٧٩٣٢٠٠٤/٠١/٣٠

٧٤٤٢٠٠٦/٠٥/١٥
تعديل الفقرة (١)  من المادة (٩٤) من المرسوم االشتراعي 

رقم ١٤٤ تاريخ ١٢/٠٦/١٩٥٩ وتعديالته (ضريبة  الدخل)
١٤٢٤٥٢٠٠٥/٠٢/٢٦

٧٤٥٢٠٠٦/٠٥/١٥
تعديل البند (١) من  المادة ٥ من القانون رقم ٢٣٤ تاريخ 

١٠-٦-٢٠٠٠ المتعلق بتنظيم  مهنة الوساطة  المالية
١٤٢٦١٢٠٠٥/٠٣/٠٤

  - -  تحديد أسسس خاصة بصف "الفرشمن" ومعادلته٧٤٨٢٠٠٦/٠٥/١٥

٧٤٩٢٠٠٦/٠٥/١٥
االعتراف ومعادلة  شهادات نهاية  المرحلة الثانوية  االجنبية 

للبنانيين
  - -  

٧٥٠٢٠٠٦/٠٥/١٥
تمديد مفعول قانون إيجار العقارات  المبنية حتى تاريخ 

٣١/١٢/٢٠٠٦
  - -  

٧٥١٢٠٠٦/٠٥/١٥
فصل قرية بقرصونة -  القطين قضاء المنية - الضنية  

محافظة الشمال ليصبحا قرية  بقرصونة وقرية القطين
  - -  

٧٥٢٢٠٠٦/٠٥/١٩
تطبيق أحكام القانون رقم ٥-٨٤  تاريخ ٣٠-٧-١٩٨٤ على 

بعض عناصر قوى األمن الداخلي
١٠٤٩٠٢٠٠٣/٠٧/١٨
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 تاريخ  مرسوممـوضـوع الـقـانـون  تاريخ رقم

٧٥٣٢٠٠٦/٠٥/٢٢

تعديل بعض أحكام قانون الضمان االجتماعي واإلعفاء من 

زيادات التأخير والمخالفات وإجازة تقسيط ديون الدولة الناتجة 

عن االشتراكات المتوجبة لصالح  الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي

١٣٧١٧٢٠٠٤/١٢/٠٦

٧٦٥٢٠٠٦/١١/١١
اإلجازة للحكومة االنضمام الى  اتفاقية حظر استحداث وانتاج  

وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية  وتدمير تلك األسلحة
١٦٩٧٤٢٠٠٦/٠٥/١٥

١٣٥٣٠٢٠٠٤/١٠/١٢انشاء وتنظيم  ومراقبة مراكز نقل الدم٧٦٦٢٠٠٦/١١/١١

٧٦٧٢٠٠٦/١١/١١
تعديل القانون رقم ٥٣٩ تاريخ ٢٤-٧-١٩٩٦ المتعلق بانشاء 

المؤسسة  العامة لالسكان
١٤٢٦٠٢٠٠٥/٠٣/٠٤

٧٦٨٢٠٠٦/١١/١١
تعديل المادة ١٧ من  قانون تنظيم القضاء  الشرعي السني  

والقضاء الجعفري الصادر بتاريخ ١٦-٧-١٩٦٢
١٤٤٦٨٢٠٠٥/٠٥/٢٤

٧٦٩٢٠٠٦/١١/١١

إضافة وظيفة أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية 

وامين السر الخاص لرئاسة المجلس اإلسالمي الشيعي االعلى 

الى مالك كل من اإلفتاء السني والمجلس االسالمي الشيعي 

األعلى وتعديل نص  المادة ٤٦٠ من قانون تنظيم القضاء  

الشرعي السني والقضاء الجعفري الصادر بتاريخ ١٦-٧-

١٩٦٢

١٤٦٠٦٢٠٠٥/٠٦/١٦

٢٠٠٦/١٢/٠٨نشر٣
تعديل القانون رقم ٥٨ تاريخ ٢٩-٥-١٩٩١  (قانون 

االستمالك)
١١٢٥٦٢٠٠٣/١٠/٢٥

٢٠٠٦/١٢/٠٨نشر٥

الغاء المرسوم االشتراعي رقم ٣١  تاريخ ٥-٨-١٩٦٧  

المتعلق بمكافحة اإلغراق واستبداله بـ"قانون حماية  اإلنتاج 

الوطني"

١٢٨٥١٢٠٠٤/٠٧/٠٣
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من قبل حكومة الرئيس  أحيلتمشاريع قوانين  إلى القوانين الصادرة استناداً: ٤الملحق رقم 

   ٢٠٠٥السنيورة خالل العام فؤاد 

  

  تاريخ  رقم  موضوع القانون  تاريخ  مرسوم

اتفاقيـة بـين    برامجازة للحكومة اإل  ١٦/٨/٢٠٠٥  ١٤٩٩٦

الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا 

ضريبي والحـؤول  لتفادي االزدواج ال

دون التهرب مـن دفـع الضـرائب    

  المفروضة على الدخل

١٥/٥/٢٠٠٦ ٧٣٤  

فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة   ٢٧/٨/٢٠٠٥  ١٥٠٦٠

  ٢٠٠٦المالية للعام 

١١/١١/٢٠٠٦ ٧٧٠ 

جازة للحكومة ابرام اتفاق تعـاون  اإل  ٩/٩/٢٠٠٥  ١٥١١٧

والحكومة مالي بين الحكومة اللبنانية 

   لمانيةاأل اليةرديالف

  ) مشروع مياه الغدير ( 

١٥/٥/٢٠٠٦ ٧٣٥  

  ٩/١٢/٢٠٠٥ ٧٠٥  تسنيد الموجودات  ٥/١٠/٢٠٠٥  ١٥٣١٣

٥/١٠/٢٠٠٥  ١٥٣١٧  مـاعي بـالقيم   هيئات االستثمار الج

  نقولة وسائر االدوات الماليةمال

٩/١٢/٢٠٠٥ ٧٠٦  

االجازة للحكومة ابرام اتفاقيـة خـط    ١٤/١٠/٢٠٠٥  ١٥٤٣٨

ن الحكومـة  ائتمان غير معـزز بـي  

وبرنـامج تمويـل التجـارة    اللبنانية 

  العربية

٩/١٢/٢٠٠٥ ٧٠٨  

تعديل المادة الثالثة من القانون رقـم   ١٧/١٠/٢٠٠٥  ١٥٤٩٢

نشر (  ١٩٨٧-٥-٤تاريخ  ١٤/٨٧

والمادة العشـرين  ) العالمة التجارية 

ــم   ــانون رق ــن الق ــاريخ  ٨٩م ت

٩/١٢/٢٠٠٥ ٧٠٧  
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ــة  (٧/٩/١٩٩١ ــراع والملكي االخت

  ) الفكرية

للحكومـة االنضـمام الـى     ة جازاإل ٢٩/١٠/٢٠٠٥  ١٥٦١١

 اإلرهاب لعماأاالتفاقية الدولية لقمع 

  النووي

١٥/٥/٢٠٠٦ ٧٣٦  

منح الحكومة حق التشريع في الحقل   ٧/١١/٢٠٠٥  ١٥٦٥٩

  الجمركي 

١٥/٥/٢٠٠٦ ٧٤٦  

اتفاقيـة بـين    إبرامجازة للحكومة اإل  ٩/١١/٢٠٠٥  ١٥٦٧٢

ــالُج ــة وجمهوري ــة اللبناني ة مهوري

باكستان االسالمية لتفـادي االزدواج  

الضريبي والحؤول دون التهرب مـن  

  دفع الضرائب

١٥/٥/٢٠٠٦ ٧٣٧  

في قضـاء  " قاليا"تصحيح اسم قرية   ٩/١١/٢٠٠٥  ١٥٦٧٣

محافظة البقاع بحيث  –البقاع الغربي 

  "قليا"يصبح 

١٥/٥/٢٠٠٦ ٧٤٧  

تـاريخ   ٣٦٠تعديل القـانون رقـم    ٢١/١١/٢٠٠٥  ١٥٧٦١

١٦/٨/٢٠٠١   

  ) تشجيع االستثمارات في لبنان ( 

١١/١١/٢٠٠٦ ٧٧١ 

ضافي في موازنة وزارة إفتح اعتماد  ٢١/١١/٢٠٠٥  ١٥٧٦٢

   ٢٠٠٦التربية والتعليم العالي للعام 

١١/١١/٢٠٠٦ ٧٧٣ 

الموازنة العامة والموازنات الملحقـة   ٢٤/١١/٢٠٠٥  ١٥٧٨٤

  ٢٠٠٥لعام 

٣/٢/٢٠٠٦ ٧١٥  

ومــة االنضــمام الــى جـازة للحك اإل  ٦/١٢/٢٠٠٥  ١٥٨٩٧

بروتوكول كيوتو الملحـق باتفاقيـة   

بشـأن تغيـر    اإلطاريةمم المتحدة األ

  المناخ

١٥/٥/٢٠٠٦ ٧٣٨  
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برام اتفـاق بـين   إجازة للحكومة اإل ١٣/١٢/٢٠٠٥  ١٥٩٣٥

حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة 

جمهورية بيالروسيا حـول التعـاون   

  لمنع الجرائم

١٥/٥/٢٠٠٦ ٧٣٩  

  

  

  

رئيس الحيلت من قبل حكومة مشاريع قوانين أ إلى القوانين الصادرة استناداً: ٣ الملحق رقم

  ٢٠٠٦فؤاد السنيورة خالل العام 

  

  تاريخ  رقم  موضوع القانون  تاريخ  مرسوم

-٢٥٠تعديل بعض مواد القانون رقم   ٣/١/٢٠٠٦  ١٦٠٨٨

وتعديالته  ١٩٩٣-٣-١٤تاريخ  ٩٣

  )انشاء المجلس الدستوري ( 

نشر 

٢  

٩/٦/٢٠٠٦  

جازة للحكومة االنضمام الى اتفاقية اإل  ٥/١/٢٠٠٦  ١٦١٠٤

االمم المتحـدة بشـان عقـود البيـع     

  الدولية للبضائع

١١/١١/٢٠٠٦  ٧٥٥ 

نشر   تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز  ٥/١/٢٠٠٦  ١٦١٠٥

١  

٩/٦/٢٠٠٦  

قطع حساب موازنـة الدولـة سـنة     ٥/١/٢٠٠٦٥  ١٦١٠٦

٢٠٠٣    

٣/٢/٢٠٠٦  ٧١٦  

اتفاقية تحريـر   إبرامجازة للحكومة اإل  ٧/١/٢٠٠٦  ١٦١٠٧

  النقل الجوي بين الدول العربية

١٥/٥/٢٠٠٦  ٧٤٠  

اتفـاق بشـأن    إبرامجازة للحكومة اإل  ٧/١/٢٠٠٦  ١٦١٠٨

آلية التفاوض الجماعي العربـي مـع   

  التكتالت االقليمية

١١/١١/٢٠٠٦  ٧٥٦ 
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اتفاقية االمـم   إبرامجازة للحكومة اإل ٢٥/١/٢٠٠٦  ١٦٢٠٠

دة لحصانات الدول وممتلكاتهـا  المتح

  من الوالية القضائية

١١/١١/٢٠٠٦  ٧٥٧ 

ــهيل إ ١٠/٢/٢٠٠٦  ١٦٣٥١ ــكنية تس ــروض س ــاء ق عط

  لألشخاص المعوقين

١١/١١/٢٠٠٦  ٧٧٤ 

عقد تمويل بين  إبرامجازة للحكومة اإل  ١/٢/٢٠٠٦  ١٦٣٥٢

الجمهورية اللبنانية والبنك االوروبـي  

وتوســترادات مشــروع األ( للتثميــر 

  )لبنانية ال

١٥/٥/٢٠٠٦  ٧٤١  

 ٢٨/١١/٢٠٠٦  ٧٧٨  الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية ٢٤/٢/٢٠٠٦  ١٦٤٣١

جازة للحكومة االنضمام الى اتفاقية اإل  ٨/٣/٢٠٠٦  ١٦٥٣٨

بيجين المتعلقة ببروتوكول مونتريـال  

بشأن المواد المستنفذة لطبقة االوزون 

.  

١١/١١/٢٠٠٦  ٧٥٨ 

برام اتفاقية معاهدة إللحكومة  جازةاإل  ٨/٣/٢٠٠٦  ١٦٥٣٩

  الحظر الشامل للتجارب النووية

١١/١١/٢٠٠٦  ٧٥٩ 

عقـد تمويـل    إبرامجازة للحكومة اإل  ٨/٣/٢٠٠٦  ١٦٥٤٠

مشروع المياه المبتذلة فـي بيـروت   

الكبرى بين الجمهورية اللبنانية والبنك 

  وروبي للتثميرألا

١١/١١/٢٠٠٦  ٧٦٠ 

اتفاقيـة بـين    إبرامجازة للحكومة اإل ٣٠/٣/٢٠٠٦  ١٦٦٩١

ة اللبنانية وحكومـة  حكومة الجمهوري

قامة خدمات جوية بين سلطنة عمان إل

  قليميهما وما وراءهماإ

١١/١١/٢٠٠٦  ٧٦١ 

اتفاقية بشـأن    إبرامجازة للحكومة اإل ١٣/٣/٢٠٠٦  ١٦٦٩٤

ــع   ــريبي ومن ــب االزدواج الض تجن

١١/١١/٢٠٠٦  ٧٦٢ 
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ــالت ــق  ه ــا يتعل ــريبي فيم رب الض

 بالضرائب على الـدخل وراس المـال  

بين حكومـة الجمهوريـة اللبنانيـة    

  وحكومة دولة قطر

االجازة للحكومة ابرام اتفاقيـة بـين    ١١/٤/٢٠٠٦  ١٦٧٢٩

حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومـة  

جمهورية غينيا حول تنشيط وحمايـة  

  االستثمارات المتبادلة

١١/١١/٢٠٠٦  ٧٦٣ 

لقانون رقـم  تعديل المادة السابعة من ا ١٥/٤/٢٠٠٦  ١٦٧٥٨

تنظـيم  (  ٢٠٠٢-٩-٢تاريخ  ٤٦٢

  )قطاع الكهرباء 

١١/١١/٢٠٠٦  ٧٧٥ 

االتفاق الدولي   إبرامجازة للحكومة اإل  ٥/٥/٢٠٠٦  ١٦٩٠١

لزيت الزيتون وزيتون المائـدة لعـام   

٢٠٠٥  

١١/١١/٢٠٠٦  ٧٦٤ 

االنضمام الى اتفاقية جازة للحكومة اإل ١٥/٥/٢٠٠٦  ١٦٩٧٤

حظــر اســتحداث وانتــاج وتخــزين 

ميائية وتـدمير  واستعمال االسلحة الكي

  سلحةتلك األ

١١/١١/٢٠٠٦  ٧٦٥ 

اتفاقية تنشـيط   إبرامجازة للحكومة اإل ١٤/٦/٢٠٠٦  ١٧١٨٦

االستثمارات وحمايتها المتبادلة بـين  

  الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا

١٠/١١/٢٠٠٦  ٧٥٤ 

  



مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى فتح اعتماد 

إضافي في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- قوى األمن الداخلي 

والسجون لعام ٢٠٠٨.

14أيار ٢٠٠٨ ١٤٣٩ ١

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية إطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي 

للتنمية بشأن المساهمة في تمويل برنامج إعمار لبنان.

5أيار ٢٠٠٨ ١٤٢٨ ٢

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية 

قبرص في مجال اإلنقاذ البحري والجوي.

5أيار ٢٠٠٨ ١٤١٨ ٣

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى تحديد العمل 

بأحكام القانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٤-٣-١٩٩٤ وتعديالته (تسوية 

مخالفات البناء).

5أيار ٢٠٠٨ ١٣٩٢ ٤

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاق نقل جوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة 

الجمهورية الفرنسية.

5أيار ٢٠٠٨ ١٣٨٩ ٥

(٢٨ تموز ٢٠٠٥ - ٣١ أيار ٢٠٠٨) مشاريع القوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب والتي لم تقر بعد لملحق رقم ٥:
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلنضمام إلى معاهدة جوهنسبرغ حول التعاون اإلداري المتبادل في 

القضايا الحمركية.

18آذار ٢٠٠٨ ١٢٠٠ ٦

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى منع استيراد 

السيارات المعدلة وجهة استعمالها في الخارج.
18آذار ٢٠٠٨ ١٠٢٤ ٧

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية مالية بين مجلس اإلنماء واإلعمار- الجمهورية اللبنانية 

وبنك (ارتيجينساسا) لتنفيذ مشروع مياه الشرب في طرابلس 

والكورة.

7شباط ٢٠٠٨ ٩٣٤ ٨

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاق بين المديرية العامة للتعاون اإلنمائي التابعة لوزارة 

الخارجية اإليطالية ومجلس اإلنماء واإلعمار لتنفيذ مشروع مياه 

الشرب في طرابلس 

7شباط ٢٠٠٨ ٩٣٣ ٩

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاق  للتعاون اإلداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات 

الجمركية والبحث عنها ومكافحتها بين حكومتي الجمهورية اللبنانية 

وجمهورية مصر العربية.

7شباط ٢٠٠٨ ٩٣٢ ١٠
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاق  بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدائمة للتحكيم إلنشاء 

هيئة إقليمية لها في لبنان.

3كانون الثاني ٢٠٠٨ ٧٦٤ ١١

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى فتح اعتماد 

إضافي في موازنة وزارة الدفاع الوطني للجيش لعام ٢٠٠٨.
3كانون الثاني ٢٠٠٨ ٧٥٧ ١٢

إحالة مشروع قانون دستوري  إلى مجلس النواب يرمي إلى إضافة 

فقرة جديدة إلى المادة ٤٩ من الدستور.
24كانون األول ٢٠٠٧ ٢ ١٣

إحالة مشروع قانون   إلى مجلس النواب يتعلق بحماية األبنية 

التراثية.
24تشرين الثاني ٢٠٠٧ ١٠٥٧ ١٤

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول العائد لها.
24تشرين الثاني ٢٠٠٧ ١٠٥٢ ١٥

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق األوبك للتنمية 

الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي- المرحلة الثانية).

24تشرين الثاني ٢٠٠٧ ١٠٤٣ ١٦
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى إصدار قانون 

المنافسة.
24تشرين الثاني ٢٠٠٧ ١٠٢١ ١٧

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يتعلق بإصدار حقوق 

مجانية أو بأسعار تشجيعية لمستخدمي الشركات المغفلة والقائمين 

على اإلدارة فيها.

24تشرين الثاني ٢٠٠٧ ١٠٠١ ١٨

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى حماية عالمات 

الصناعة والتجارة والخدمة.
24تشرين الثاني ٢٠٠٧ ٩٩٣ ١٩

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات.
24تشرين الثاني ٢٠٠٧ ٩٩١ ٢٠

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى إعفاء األبنية 

المهدمة والمتضررة من جراء العدوان اإلسرائيلي من الرسوم 

البلدية لعام ٢٠٠٦ وإعفاء األبنية والمؤسسات والمحالت في وسط 

بيروت من الرسوم البلدية ومن الضريبة على األمالك المبنية لعامي 

.٢٠٠٦- ٢٠٠٧

24تشرين الثاني ٢٠٠٧ ٩٨٧ ٢١

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى حماية الرسوم 

والنماذج الصناعية.
24تشرين الثاني ٢٠٠٧ ٩٨٦ ٢٢
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يتعلق بمشروع الموازنة 

العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٠٨.
24تشرين الثاني ٢٠٠٧ ٩٧٧ ٢٣

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء "إدارة 

شؤون الصفقات العمومية".
24تشرين الثاني ٢٠٠٧ ٩٧٣ ٢٤

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل بعض 

أحكام القانون رقم ٧٥-٩٩ تاريخ ٣-٤-١٩٩٩ المتعلق بحماية 

الملكية األدبية والفنية.

24تشرين الثاني ٢٠٠٧ ٩٧٢ ٢٥

إحالة مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة 

للحكومة إبرام مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية 

وحكومة الواليات المتحدة األميركية حول برنامج المساعدة في 

التنمية التعليمية في لبنان.

24تشرين الثاني ٢٠٠٧ ٩٦٧ ٢٦

إحالة مشروع قانون  إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء البطاقة 

اإلغترابية.
24تشرين الثاني ٢٠٠٧ ٩٦٦ ٢٧

إحالة مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب يرمي إلى فتح اعتماد 

إضافي في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى األمن الداخلي 

والسجون لعام ٢٠٠٧.

20تشرين الثاني ٢٠٠٧ ٩٤٦ ٢٨
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية  قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك 

اإلسالمي للتنمية إلعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية 

لمشروع توفير المياه لمنطقة بيروت الكبرى بالجمهورية اللبنانية.

17تشرين الثاني ٢٠٠٧ ٩٣٤ ٢٩

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية تقديم قرض إضافي لتمويل مشروع األبنية التعليمية في 

بيروت وتعديل اتفاقية  القرض رقم ٦٥٠ المعقودة بتاريخ ١٤-١١-

٢٠٠٢ مع الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية.

12تشرين الثاني ٢٠٠٧ ٨٩٨ ٣٠

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادتين 

الخامسة والسادسة من المرسوم اإلشتراعي رقم ١١٨ تاريخ ١٢-

٦-١٩٥٩ وتعديالته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة).

3تشرين األول ٢٠٠٧ ٨٦٧ ٣١

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تنظيم الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
20تشرين األول ٢٠٠٧ ٨٤٠ ٣٢
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة العمل الدولية 

(إيلو) ممثلة بالمكتب اإلقليمي للدول العربية (البرنامج الدولي 

لمكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال).

9تشرين األول ٢٠٠٧ ٨١٦ ٣٣

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
3تشرين األول ٢٠٠٧ ٧٧١ ٣٤

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا  بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية (آي 

أف سي).

29أيلول ٢٠٠٧ ٧٦٧ ٣٥

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إلغاء القرار رقم 

١٣٤-ال ار ١٩٣٢ تاريخ ١٥-٩-١٩٣٢ وتعديالته المتضمن 

أحكاماً متعلقة بورق اللعب.

28أيلول ٢٠٠٧ ٧٥٠ ٣٦

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام وثيقة باريس العام ١٩٧١ وصيغتها المعدلة عام ١٩٧٩ من 

معاهدة برن لحماية األعمال األدبية والفنية.

28آب ٢٠٠٧ ٦٨٤ ٣٧
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تسهيل إعادة بناء 

األبنية والمصانع أو أجزاء األبنية والمصانع المتهدمة جراء عدوان 

تموز ٢٠٠٦ والتي تحتاج إلى إعادة بناء.

18آب ٢٠٠٧ ٦٣١ ٣٨

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

انضمام لبنان إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
14آب ٢٠٠٧ ٦٢١ ٣٩

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

االنضمام إلى االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء 

القسري.

8آب ٢٠٠٧ ٦١٨ ٤٠

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى حماية المؤشرات 

الجغرافية.
27تموز،٢٠٠٧  ٥٧٣ ٤١

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إصدار قانون 

تنظيم قطاع التأمين في لبنان.
27تموز،٢٠٠٧  ٥٧٢ ٤٢

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

تصديق وثيقة ستوكهولم لعام ١٩٦٧ يصيغتها المعدلة عام ١٩٧٩ 

من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

27تموز،٢٠٠٧  ٥٧٠ ٤٣
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

تصديق وثيقة ستوكهولم اإلضافية المؤرخة في ١٤-٧-١٩٦٧ من 

اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة او المضللة.

27تموز،٢٠٠٧  ٥٦٩ ٤٤

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

التصديق على النظام األساسي لمعهد الدول االسالمي للمواصفات 

والمقاييس (سميك).

27تموز،٢٠٠٧  ٥٦٧ ٤٥

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

تصديق  وثيقة جنيف لعام ١٩٧٧ بصيغتها المعدلة عام ١٩٧٩ من 

اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات الغراض 

تسجيل العالمات.

27تموز،٢٠٠٧  ٥٦٥ ٤٦

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام االتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
28حزيران،٢٠٠٧  ٤٦٥ ٤٧

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة ٥٨ 

من المرسوم االشتراعي رقم ١٠٢ تاريخ ١٦-٩-١٩٨٣ وتعديالته 

(قانون الدفاع الوطني).

27حزيران،٢٠٠٧  ٤٥٩ ٤٨
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل الفقرة 

الرابعة من المادة ٢٦ من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 

٥٨ تاريخ ١٥-١٢-١٩٨٢.

21حزيران،٢٠٠٧  ٤٤٩ ٤٩

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تمديد التعاقد مع 

المساحين والرسامين المكلفين باعمال تحديد وتحرير األمالك 

العقارية تنفيذاً الحكام المادة ٣٤ من قانون الموازنة العامة لعام 

.٢٠٠٢

٤٢٩ 16حزيران،٢٠٠٧  ٥٠

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بمشروع الموازنة 

العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٠٧.
13حزيران،٢٠٠٧  ٤٠٣ ٥١

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلنضمام إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات.
31أيار،٢٠٠٧  ٣٧١ ٥٢

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلنضمام إلى عهد حقوق الطفل في االسالم.
24أيار،٢٠٠٧  ٣٦٣ ٥٣

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلنضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب 

الدولي.

٣٢٨ 19أيار،٢٠٠٧  ٥٤
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إعفاء مندوبي 

الشركات الصينية المشاركة في المعرض الصيني الدائم من رسوم 

اإلقامة وتأشيرات العمل.

٢٧٢ 11نيسان،٢٠٠٧  ٥٥

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاق  بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة األوروبية حول 

بعض أوجه الخدمات الجوية.

21آذار،٢٠٠٧  ١٩٨ ٥٦

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق 

العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع 

إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان اإلسرائيلي.

21آذار،٢٠٠٧  ١٩٤ ٥٧

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلنضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات لعام ١٩٧٠ بصيغتها 

المعدلة عام ٢٠٠١.

21آذار،٢٠٠٧  ١٨٣ ٥٨

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إلغاء القانون رقم 

٣٩٤ تاريخ ٥-٦-٢٠٠٢.
21آذار،٢٠٠٧  ١٨٢ ٥٩
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تمديد العمل 

بالقانون رقم ٢٣٩ تاريخ ٢٩-٧-٢٠٠٢ المتعلّق بإعفاء مؤسسة 

كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلّقة 

بالمتأخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهالك الطاقة 

الكهربائية.

20آذار،٢٠٠٧  ١٦١ ٦٠

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق 

العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع 

إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان اإلسرائيلي.

16آذار،٢٠٠٧  ١٠٧ ٦١

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل بعض 

المواد من القانون الصادر في ٦ شباط ١٩٦٢ المتعلق بأحداث 

مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني.

23شباط،٢٠٠٧  ٧٦ ٦٢

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل مادتين من 

القانون رقم ٦٥-٤٢ تاريخ ٢٤-٧-١٩٦٥ (منع طبع ونشر خرائط 

ومصورات األراضي اللبنانية قبل الحصول على ترخيص مسبق 

من قيادة الجيش).

23شباط،٢٠٠٧  ٧٥ ٦٣
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية إيجار بين الجمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية 

بشأن إيجار معدات الستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز 

صحية في الجمهورية اللبنانية.

22شباط،٢٠٠٧  ٦٩ ٦٤

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي 

للتنمية لشراء معدات الستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز 

صحية في الجمهورية اللبنانية.

22شباط،٢٠٠٧  ٦٨ ٦٥

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل أحكام 

المادتين ٢٣       و ٢٤ من القرار التشريعي رقم ١٨٦ تاريخ ١٥-

٣-١٩٢٦ وتعديالته.

22شباط،٢٠٠٧  ٦٥ ٦٦

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إبدال إسم بلدة 

"النبطية التحتا" قضاء النبطية- محافظة النبطية بإسم بلدة "النبطية".
22شباط،٢٠٠٧  ٥٠ ٦٧

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بمشروع الموازنة 

العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٠٦.
22شباط،٢٠٠٧  ٤٠ ٦٨
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلكتتاب في زيادة رأس المال المكتتب به لدى البنك اإلسالمي 

للتنمية.

22شباط،٢٠٠٧  ٧ ٦٩

إحالة مشروع قانون معجل يرمي إلى اإلجازة للحكومة إبرام اتفاق  

بين األمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة 

للبنان والنظام األساسي العائد لهذه المحكمة.

٧٠ 14كانون األول،٢٠٠٦ 

لجان مشتركة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق 

العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع 

تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية.

١٨١٤٠ 1كانون األول،٢٠٠٦  ٧١

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إعفاء جميع 

شركات الطيران النظامية والعامة العاملة في مطار رفيق الحريري 

الدولي- بيروت من بدالت الهبوط واإلنارة واإليواء وبدالت 

االشغال.

30تشرين الثاني،٢٠٠٦  ١٨١٣٦ ٧٢

11\12\2006 المال والموازنة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى استثناء األراضي 

المستعملة من قبل أهالي قرية "وطى حوب" في العقارات التي 

تملكها الرهبنة المارونية في القرية المذكورة من األنظمة المتعلقة 

باإلفراز.

30تشرين الثاني،٢٠٠٦  ١٨١٣٥ ٧٣
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

11\12\2006 المال والموازنة
إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اصدار سندات خزينة بالعمالت األجنبية.
30تشرين الثاني،٢٠٠٦  ١٨١٣٣ ٧٤

20\11\2006

20\11\2006

المال والموازنة

اإلدارة والعدل

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل بعض 

أحكام المرسوم اإلشتراعي رقم ١١٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ 

المتعلق بإنشاء مجلس الخدمة المدنية.

9تشرين الثاني،٢٠٠٦  ١٨٠٥٥ ٧٥

لجان مشتركة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلنضمام الى اتفاقية الحماية البيئية البحرية والمنطقة الساحلية للبحر 

المتوسط وهي التعديالت التي طرأت على اتفاقية حماية البحر 

المتوسط من التلوث.

9تشرين الثاني،٢٠٠٦  ١٨٠٥٤ ٧٦

 

29\11\2006

20\11\2006

20\11\2006

المال والموازنة

األشغال العامة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تسوية أوضاع 

المستفيدين من خدمات الكهرباء والمياه.
9تشرين الثاني،٢٠٠٦  ١٨٠٥٣ ٧٧

5\02\2007

19\02\2007

20\11\2006

20\11\2006

20\11\2006

المال والموازنة

اإلدارة والعدل      

الشؤون الخارجية

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلنضمام الى منظمة مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص.
1تشرين الثاني،٢٠٠٦  ١٨٠٠٢ ٧٨

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل بعض مواد 

قانون تنظيم هيئات الضمان.
١٨٠٠١ 1تشرين الثاني،٢٠٠٦  ٧٩
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق 

العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع 

إعادة إعمار البنى األساسية المتضررة.

١٧٩٣٧ 20تشرين األول،٢٠٠٦  ٨٠

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاق  بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية 

اإليطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول "بنية آمنة لتكنولوجيا 

المعلومات".

11تشرين األول،٢٠٠٦  ١٧٨٥٠ ٨١

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلنضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية يمكن 

اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر وبروتوكوالتها الثالثة.

11تشرين األول،٢٠٠٦  ١٧٨٤٩ ٨٢

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى استبدال إسم قرية 

"عارية" قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي بإسم قرية "عاراي".
11تشرين األول،٢٠٠٦  ١٧٨٤٨ ٨٣

هيئة عامة اإلجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية 

والصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي للمساهمة في 

تمويل مشروع التطوير اإلداري.

١٧٨٤٧ ٨٤
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

 

20\12\2006

12\10\2006

28\09\2006

28\09\2006

28\09\2006

28\09\2006

المال والموازنة

الخارجيةوالمغتربين

الزاراعة والسياحة

اإلقتصاد الوطني

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء وكالة تنمية 

الصادرات اللبنانية.
25أيلول،٢٠٠٦  ١٧٧٣٠ ٨٥

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلنضمام إلى البروتوكول اإلختياري التفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

المهينة.

25أيلول،٢٠٠٦  ١٧٧٢٩ ٨٦

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلنضمام إلى مدونة الهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف 

التسيارية (الباليستية).

12أيلول،٢٠٠٦  ١٧٦٢٧ ٨٧

28\09\2006

28\09\2006

28\09\2006

المال والموازنة

اإلدارة والعدل

اإلعالم واإلتصاالت

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة 

الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب 

المرسوم رقم ٧٢٧٦ تاريخ ٧-٨-١٩٦١ (تنظيم وزارة اإلعالم).

12أيلول،٢٠٠٦  ١٧٦٢٦ ٨٨

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى استبدال الترجمة 

العربية التفاقية تشجيع وحماية اإلستثمارات بين حكومة الجمهورية 

اللبنانية وحكومة مملكة إسبانيا المبرمة بموجب القانون رقم ٦٣٢ 

تاريخ ٢٣-٤-١٩٩٧.

30آب،٢٠٠٦  ١٧٥٩٦ ٨٩
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية إيران 

اإلسالمية حول التعاون اإلداري المتبادل في القضايا الجمركية.

18آب،٢٠٠٦  ١٧٥٥٧ ٩٠

لجان مشتركة
إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء محمية 

طبيعية في جبل الريحان.
11آب،٢٠٠٦  ١٧٥٣٣ ٩١

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة.
19تموز،٢٠٠٦  ١٧٤٩٨ ٩٢

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك 

اإلسالمي للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة 

في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس.

15تموز،٢٠٠٦  ١٧٤٥٣ ٩٣

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لإلستثمارات بين حكومة 

الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان.

15تموز،٢٠٠٦  ١٧٤٥٢ ٩٤
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

 

20\09\2006

11\10\2006

05\10\2006

07\09\2006

07\09\2006

07\09\2006

07\09\2006

المال والموازنة

اإلدارة والعدل

الخارجيةوالمغتربين

الدفاع الوطني

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلنضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
15تموز،٢٠٠٦  ١٧٤٥١ ٩٥

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية وكالة بين الجمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية 

لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة في إطار مشروع 

الجامعة اللبنانية في طرابلس.

15تموز،٢٠٠٦  ١٧٤٥٠ ٩٦

 

20\09\2006

11\10\2006

05\10\2006

17\09\2006

17\09\2006

17\09\2006

17\09\2006

المال والموازنة

اإلدارة والعدل

الخارجيةوالمغتربين

الدفاع الوطني

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام النظام األساسي لمجلس السلم وإال من العربي.
15تموز،٢٠٠٦  ١٧٤٤٩ ٩٧

 

05\10\2006

17\08\2006

17\08\2006

المال والموازنة

الدفاع الوطني

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إعفاء اتحاد 

بلديات المتن الشمالي- الساحلي واألوسط- من مسؤولية سداد دين 

متوجب لمؤسسة "ساتشي" اإليطالية.

6تموز،٢٠٠٦  ١٧٣٧٢ ٩٨

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام البروتوكول اإلختياري لإلتفاقية المتعلقة بسالمة موظفي األمم 

المتحدة واألفراد المرتبطين بها.

1تموز،٢٠٠٦  ١٧٣٤١ ٩٩

18\10\2006 06\07\2006

06\07\2006

المال والموازنة

إلدارة والعدل

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إحداث مديريات 

للموارد البشرية في اإلدارات العامة الخاضعة لصالحيات مجلس 

الخدمة المدنية.

22حزيران،٢٠٠٦  ١٧٢٤٠ ١٠٠
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية قرض إضافي وتعديل اتفاقية القرض رقم ٦٢٠ 

(المبرمة بموجب القانون رقم ٣٣٧ تاريخ ٢-٨-٢٠٠١) بين 

الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية.

22حزيران،٢٠٠٦  ١٧٢٣٩ ١٠١

لجان مشتركة

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بسالمة الغذاء. ١٧١٥٦ 12حزيران،٢٠٠٦  ١٠٢

لجان مشتركة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلنضمام إلى بروتوكول قرطاجة المتعلق بالسالمة اإلحيائية 

لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

١٧١٥٥ 12حزيران،٢٠٠٦  ١٠٣

لجان مشتركة
إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية تمويل تجارة (واردات) بين حكومة الجمهورية اللبنانية 

والبنك اإلسالمي للتنمية لشراء مشتقات نفطية.

١٧١٠٦ 5حزيران،٢٠٠٦  ١٠٤

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق باإلجراءات الضريبية. ١٧٠٨٠ 29أيار،٢٠٠٦   ١٠٥
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

لجان مشتركة
إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تسوية المخالفات 

على األمالك العمومية البحرية.
١٧٠٧٩ 29أيار،٢٠٠٦   ١٠٦

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى مراجعة وتدقيق 

حسابات األشخاص المعنويين والعموميين.
١٧٠٥٣ 25أيار،٢٠٠٦   ١٠٧

هيئة عامة إحالة مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب يرمي إلى تطويع 

تالمذة ضباط قوى األمن الداخلي من حملة اإلجازة الجامعية اللبنانية 

في الحقوق .

١٦٩٧٣ 15أيار،٢٠٠٦   ١٠٨

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلنضمام إلى اتحاد الدول اإلسالمية لإلتصاالت السلكية  والالسلكية 

والمصادقة على نظامه األساسي.

١٦٩٠٩ 6أيار،٢٠٠٦   ١٠٩

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية 

التشاد حول التنشيط والحماية المتبادلة لإلستثمارات.

١٦٩٠٣ 5أيار،٢٠٠٦   ١١٠

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بنين 

حول تشجيع اإلستثمار المتبادلين .

١٦٩٠٢ 5أيار،٢٠٠٦   ١١١
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك 

اإلسالمي للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات خاصة بمشروع تحسين 

وتطوير البنية التحتية لمدينة طرابلس.

١٦٩٠٠ 5أيار،٢٠٠٦   ١١٢

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي 

للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات خاصة بمشروع تحسين وتطوير 

البنية التحتية لمدينة طرابلس.

١٦٨٩٩ 5أيار،٢٠٠٦   ١١٣

18\04\2006

18\04\2006

18\04\2006

المال والموازنة

اإلدارة والعدل

التربية الوطنية

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إلغاء الفقرة (٤) 

المضافة بموجب القانون رقم ٢٣٣ تاريخ ٩-٦-٢٠٠٠ إلى القانون 

رقم ١٠٤ تاريخ ٦-١١-١٩٩١.

١٦٦٩٣ 30آذار،٢٠٠٦  ١١٤

18\04\2006

18\04\2006

المال والموازنة

الصحة العامة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء صندوق 

تقاعدي لدى نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان وتحديد موارده.
١٦٦٩٢ 30آذار،٢٠٠٦  ١١٥

 

7\11\2006

لجان مشتركة

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق باألسواق المالية. ١٦٦٩٠ 30آذار،٢٠٠٦  ١١٦
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

 

17\05\2006

23\03\2006

23\03\2006

المال والموازنة

إلدارة والعدل

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل بعض 

أحكام قانون رقم ٢٢٢ تاريخ ٢٩-٥-٢٠٠٠ (إنشاء مؤسسة عامة 

بإسم المعهد الوطني لإلدارة وتعديل بعض األحكام الواردة في 

المراسيم اإلشتراعية الرقم ١١٢ و١١٤ و١١٥ تاريخ ١٢-٦-

١٩٥٩ وتعديالتها).

١٦٦١٥ 18آذار،٢٠٠٦  ١١٧

 

12\04\2006

23\03\2006

23\03\2006

23\03\2006

المال والموازنة

اإلدارة والعدل

الصحة العامة

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة 

األولى من القانون رقم ٢١٢ تاريخ ٢-٤-١٩٩٣ (أحداث وزارة 

الشؤون اإلجتماعية).

١٦٥٨٨ 16آذار،٢٠٠٦  ١١٨

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية 

(AFD) لبرنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة مياه 

لبنان الشمالي.

١٦٥٤٧ 9آذار،٢٠٠٦  ١١٩

أعيد الى الحكومة 

لتوقيعه من وزير 

العدل

19\04\2006

06\04\2006

02\05\2006

10\05\2006

12\04\2006

17\03\2006

01\11\2006

17\03\2006

17\03\2006

17\03\2006

17\03\2006

17\03\2006

17\03\2006

17\03\2006

المال والموازنة

اإلدارة والعدل

الزراعة والسياحة

اإلقتصاد والتجارة

األشغال العامة

الدفاع الوطني

 التربية الوطنية

البيئة

الصحة العامة

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إصدار قانون 

التجارة الخارجي واإلجازات.
١٦٤٥٧ 27شباط،٢٠٠٦  ١٢٠
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إصدار مرسوم 

بغعادة القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام المادة /٢/ من 

المرسوم اإلشتراعي رقم ١٥٠\٨٣ (قانون القضاء العدلي).

١٦٤٣٩ 27شباط،٢٠٠٦  ١٢١

 

18\02\2006

إدارة وعدل إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل بعض 

أحكام القانون رقم ٤٤٢ تاريخ ٢٩-٧-٢٠٠٢ (أصول التعيين في 

وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم األساسي).

6شباط ٢٠٠٦ ١٦٣١٦ ١٢٢

30\01\2006 اإلقتصاد والتجارة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل القانون 

رقم ٦٤٢ تاريخ ٢-٦-١٩٩٧ (إحداث وزارة الصناعة) لجهة 

إضافة مصلحتين إقليميتين جديدتين.

25كانون الثاني٢٠٠٦  ١٦٢٠١ ١٢٣

 

09\05\2006

21\01\2006

21\01\2006

21\01\2006

المال والموازنة    

اإلقتصاد والتجارة

الدفاع الوطني

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل بعض 

أحكام قانون المحاسبة العمومية.
18كانون األول،٢٠٠٦  ١٦١٦٢ ١٢٤

02\01\2006 اإلدارة والعدل إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادتين 

رقم ٤٤٨ ورقم ٤٦٨ من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني 

والجعفري الصادر بتاريخ ١٦-٧-١٩٦٢.

29كانون األول،٢٠٠٥  ١٦٠٦١ ١٢٥
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مالحظات  أنجز بتاريخ أحيل بتاريخ
اللجان 

النيابية
الموضوع تاريخ اإلحالة

رقم 

المرسوم
البند 

لجان مشتركة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تحديد شروط 

الترخيص بإنشاء واستثمار محطات توزيع المحروقات السائلة من 

الصنفين األول والثاني.

31تشرين األول،٢٠٠٥  ١٥٦٢٢ ١٢٦

لجان مشتركة
إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تنظيم مهنة تقويم 

السمع.
31تشرين األول،٢٠٠٥  ١٥٦٢١ ١٢٧

لجان مشتركة
إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تنظيم مهنة تقويم 

النطق.
31تشرين األول،٢٠٠٥  ١٥٦٢٠ ١٢٨

لجان مشتركة
إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة 

اإلنضمام إلى اإلتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل.
19تشرين األول،٢٠٠٥  ١٥٥١٠ ١٢٩

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل بعض 

أحكام المرسوم اإلشتراعي رقم ٤٦ تاريخ ١٩٨٣/٦/٢٤ 

( نظام الشركات المحصورة نشاطها خارج لبنان- أوف شور).

5تشرين األول،٢٠٠٥  ١٥٣١٥ ١٣٠

 

٢٢\٠٢\٢٠٠٦

١٢\١٠\٢٠٠٥

١٢\١٠\٢٠٠٥

المال والموازنة

اإلدارة والعدل إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل أصول 

تعيين موظفي الفئة األولى.
١٥١١٨ 9أيلول ٢٠٠٥  ١٣١
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  اللبنانيةالجمهورية 
  رئاسة مجلس الوزراء
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  ل الهيئة العليا لإلغاثةالتقرير المعد عن أعما: ٦الملحق رقم 

   يـاإلسرائيلدوان ـلعا آثار معالجةل
  
  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠٠٨ آب ٣١ ىـوحت ٢٠٠٦وز ـتم ١٢من 
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  الفهرس
  
 ص    

 ٤  المقدمة أوالً

  ٥  ملخص التقرير ثانياً

١١ الهيئةكشف بالمبالغ المحولة الى لثاًثا

  12  والمدفوعة من حسابات الهيئة مبالغ الملتزم بهاالبكشف   رابعاً

  12  أعمال اإلغاثة وإعادة إعمار البنى التحتية  ٤.١

  13  إعادة إعمار القرى واألبنية والمشاريع الممولة من الجهات المانحة  ٤.٢

  13  إعادة إعمار القرى واألبنية   ٤.٢.١  

  14  الممولة من الجهات المانحةالمشاريع    ٤.٢.٢  

  14  الدولة اللبنانيةالتي التزمت بها  القرى واألبنيةإعادة إعمار   ٤.٣

  5١   العليا لإلغاثة الهيئة ص العجز المالي المحقق لدىملخ  خامساً

  

  ئحة الجداولال
  

  ص  

  ٦  الدول المانحة بتقديمها عبر الهيئة تي تعهدتإنفاق الهبات ال أوجه  ١جدول رقم

  ٨  الجهات المانحة والحكومة الهيئة على حساب كل من ة من قبلالمبالغ المدفوع ٢جدول رقم

استنادا الى  الحكومة اللبنانيةوالجهات المانحة المبالغ الملتزم بها من قبل الهيئة على حساب   ٣جدول رقم

  حجم المبالغ المقررة

٩  

  ١١   وطريقة إنفاقهالمانحة من قبل الدول االى الهيئة المبالغ المحولة  ٤جدول رقم

  ١٢  البنى التحتية إعماروإعادة اإلغاثة  أعمال المبالغ الملتزم بها، والمدفوعة والمتبقية على حساب ٥جدول رقم

المكفولة من   المبالغ الملتزم بها، والمدفوعة والمتبقية على حساب إعادة إعمار القرى واألبنية ٦جدول رقم

  ةالدول المانح

١٣  

  ١٤  شاريع الممولة من الدول المانحةالمكلفة ونفقات  ٧جدول رقم

والتي تحملتها الهيئة على حساب والمدفوعة إلعادة أعمار القرى واألبنية  المبالغ الملتزم بها ٨جدول رقم

 الدولة اللبنانية في القرى والبلدات وفي الضاحية الجنوبية

١٥  

  ١٥  عدوان اإلسرائيليلمعالجة آثار الملخص العجز المالي المحقق لدى الهيئة   ٩جدول رقم
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 3

  

  

  الئحة الرسوم البيانية
  

  ص 

  ٥  مساهمات الجهات المانحة عبر الهيئة في عملية إعادة اإلعمار ١رسم بياني رقم 

أجريت على حساب  التي نفقاتالما خص لدى الهيئة بملخص العجز المالي المحقق ٢رسم بياني رقم 

  الحكومة اللبنانية

١٠  

  

  المالحق الئحة
  

  ص    

الئحة الهبات المقدمة من الدول والهيئات المانحة والتي تم أو يتم صرفها مباشرةً من   ١ملحق رقم

  قبلها
١٦  

  ٢ملحق رقم

  

 السـيد و المنح المقدمة من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية والحكومة السـورية 

 ناصر الخرافي
١٨  

  ١٩  الئحة بكلفة إصالح الطرق والجسور  ٣ملحق رقم

  21  تخصيص الهبات المقدمة من المملكة العربية السعودية  ٤رقمملحق

  25  تخصيص الهبات المقدمة من دولة الكويت  ٥ ملحق رقم

  26  مملكة البحرين ، وسلطنة عمانندونيسيا وأوتخصيص المنح المقدمة من العراق  ٦ملحق رقم

 27  يةمنحة الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماع  ٧ملحق رقم

  28  لمعالجة التلوث النفطي جمنحة مملكة النروي  ٨ملحق رقم

  29  القرى المكفولة من المملكة العربية السعودية٩ملحق رقم

  40 األبنية المكفولة من المملكة العربية السعودية ١٠ملحق رقم

  42  الكويتالقرى المكفولة من ١١ملحق رقم

  44 الكويتالمكفولة من  األبنية١٢ملحق رقم

  45 سلطنة عمانالقرى المكفولة من ١٣ملحق رقم

  48 سلطنة عماناألبنية المكفولة من ١٤ملحق رقم

  49 العراقالقرى المكفولة من ١٥ملحق رقم

  51 بحرينال مملكة القرى المكفولة من١٦ملحق رقم

  53 ندونيسياأ القرى المكفولة من١٧ملحق رقم

  55  على عاتق الحكومة اللبنانيةالقرى ١٨ملحق رقم
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   المقـدمـة  .أوالً
  

 يزالما وهو  .على اراضيه العدوان اإلسرائيليجراء والممتلكات  األرواحفي وفادحة جسيمة تكبد لبنان خسائر 

بحصـار   واسـتتبع  ٢٠٠٦آب  ١٤ولغاية  ٢٠٠٦تموز  ١٢ من الذي استمرهذا العدوان  ما تمخض عنيعالج 

الطرق والجسور، محطـات  (البنى التحتية وكبيرة في األرواح  ذلك خسائر خلفولقد . راًشه دامجوي وبحري 

فـي مختلـف القـرى    والمؤسسات االقتصـادية   المباني السكنيةفي و...) يد الكهرباء، المطارات والمرافئ،تول

 صـعيد االقتصـادي  إلى جانب تداعيات ذلك علـى ال  دات اللبنانية ومنطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروتوالبل

، كل الدول والمؤسسات الواهبـة الى نداءات استغاثة  ومنذ بداية هذه االعتداءات أطلقت الحكومة اللبنانية. العام

 في منـاطقهم النازحين والمواطنين الصامدين بلتتمكن أوالً من االهتمام الفوري المساعدة العاجلة بتقديم لبت اوط

رفع األنقاض لمباشرة فور انتهاء العمليات العسكرية بورشة ل ثانياًو ،رقنقطاع الطالقصف المستمر واجراء من 

  .البناء إعادةو
  

. الـدعم  الئمهم لتقديمتالتي  طريقةالختيار إلالمانحة الجهات امام تسهيال لعمل المانحين أفسحت الحكومة المجال 

عينيـة أو  ال مسـاعداتهم  ين تقـديم رر عدد من المانحففي حين ق .ت المساعدات على أنواع مختلفةءوبالتالي جا

إعـادة  مشـاريع  تقديم هذه المساعدات مباشرة إلى المتضررين أو تمويـل   نقدية عبر الهيئة، ارتأى عدد آخرال

  :خمسة أنواع لىإانقسمت  من المانحينالمساعدات المقدمة فإن  على ذلكو. ون المرور بالهيئةد عماراإل
 
  ات الواهبة الى المتضررينمساعدات عينية مقدمة مباشرة من الجه .١

  )فصلنولها تقرير خاص م(مقدمة الى المتضررين عبر الهيئة  مساعدات عينية .٢

الوحدات السـكنية   بما في ذلك إعمار بعض عماراالعادة إلمحددة  إغاثيةمساعدات نقدية لتنفيذ مشاريع  .٣

عبر حسابات الهيئة وهـي   الدول والهيئات المانحة وال تمرمباشرة وهي المساعدات التي تتولى تنفيذها 

 )١مرفقة ملحق رقم المانحة الئحة الدول أنظر (. أ.مليون د ١٢٣٩عن التي بلغ مجموعها ما يزيد 

كذلك ودة اعمار الوحدات السكنية إلعاأو /و إغاثية ألعمالمخصصة وعبر الهيئة مساعدات نقدية مقدمة  .٤

 واستناداً إلى مذكرات تفاهم موقعة مـع  هبأي حسب مشيئة الوا(اعمارية او بنى تحتية تنفيذ مشاريع ل

 ) على حدة واهبكل 

للحكومـة   تـرك حيث (غير مخصصة  إغاثيةمشاريع أعمال ولتنفيذ مساعدات نقدية مقدمة عبر الهيئة  .٥

  )هذه األموال في مجال األعمال اإلغاثية وإعادة اإلعمار استعمالكيفية  اللبنانية حرية اختيار
  

الواهبة الدول والهيئات  المنح المالية المقدمة منوتبيان جميع التفاصيل المتعلقة بينحصر هذا التقرير بشرح 

الرابـع   دينالمذكورة في البنوعبر الهيئة  ، وذلكلجة أثار العـدوان اإلسرائيلـيلمساعدة لبنان في مجال معا

  .أعالهوالخامس 
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  ملخص التقرير. ثانياً

  

إلى إرسال تبرعات نقدية إلى الهيئة األفراد مؤسسات والدول وال من عدددر ات الحكومة اللبنانية بااستجاباً لنداء

المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة : وهؤالء هم. وذلك للمساهمة في عملية اإلغاثة وإعادة اإلعمار

لنروج، مساهمة ، البحرين، أندونيسيا، مملكة االصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعيةعمان، العراق، 

 تجدر اإلشارة إلى أن عدة. الشعب المصري إضافةً إلى تبرعات نقدية من شركات وأشخاص من لبنان والخارج

بتحويل أي من المبالغ التي قيل أنها  أبدت استعدادها لمساعدة لبنان ولكن لم تقم حتى تاريخه أخرى كانت دول

والمفصلة بالرسم . أ.مليون د ١١٣٠عبر الهيئة  تي تمتالوعلى ذلك فقد بلغ مجموع التبرعات . ستتبرع بها

  .١والجدول رقم  ١البياني رقم 

  

  عبر الهيئة في عملية إعادة اإلعمارمساهمات الجهات المانحة : 1الرسم البياني رقم 
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  الدول المانحة بتقديمها عبر الهيئةإنفاق الهبات التي تعهدت  أوجه: ١جدول رقم 
 

  انحةالجـهات المـ

قرى وأبنية الإعادة إعمار 

 الضاحية الجنوبية

بنى 

 تحتية

مشاريع 

 إنمائية

إعمال 

  اإلغاثة

دعم قطاع 

 التعليم

التلوث 

  النفطي

دعم الجيش 

  وقوى األمن

المجموع 

  العام

  )مليون دوالر أميركي(

  ٦٩٠.٠  ١ ١٠٠.٠    ٤٠.٠  ٥٠  ١٥٠  ٣٥  ٣١٥  المملكة العربية السعودية

  ٣١٥      -  ١٥  ١٨٥    ١١٥  الكويت 

الصندوق العربي للتنمية االقتصادية 

  واالجتماعية
  

  
١٠.٣٧        

  
١٠.٣٧  

مساعدة الشعب المصري في إعادة 

  اإلعمار
  

  
٢.٦٢        

  
٢.٦٢  

  ١٣.٠      ١٣.٠          اإلمارات العربية المتحدة

  ٣٥.٠        ١٣.٠      ٢٢.٠  العراق

  ١.٠              ١.٠  اندونيسيا

  ٣.٠              ٣.٠  مملكة البحرين 

  ٥٠.٠          ١٠.٠    ٤٠.٠٢  نة عمان سلط

  ٠.٩٩    ٠.٩٩            جمملكة النروي

  ٩.٠٢        ٩.٠٢        تبرعات نقدية من أشخاص وشركات

  المجموع العام
٣٥  ٤٩٦.٠  

٣٥٧.٩

٩ 
١١٣٠  ١٠٠.٠  ٠.٩٩  ٥٣.٠  ٨٧.٠٢  

  

فتح حسابات لى اعلى قدر عاٍل من الشفافية في التعامل،  في المحافظة من حرصهاانطالقا و ،الهيئة عمدتوقد 

جرى العمـل  كما  .المحولة من كل دولة على حدة لدى مصرف لبنان مخصصة حصراً إليداع التبرعاتدائنة 

  .للتبرعات الواردة من المؤسسات واألفراد مخصصٍ حسابٍ على فتح

  

اودعت التي الدائنة فتح حسابات مدينة مخصصة للصرف بضمان الحسابات  الىفي المقابل عمدت الهيئة 

يسمح برسم  االمر الذي ،حسابات الهبات منفصلة عن حسابات اإلنفاق إبقاء وذلك بهدف .تلك التبرعات بهابموج

تفصيل وكذلك  .بشكل منفصل عن حسابات اإلنفاق التي تلقتها الهيئةوشفافة تبين كامل األموال  ة واضحةصور

وعلى هذا األساس وفي هذا السياق . نفاقاإلمجاالت مهتم باألمر باالطالع على حسابات اإلنفاق بشكل يتيح لكل 

تقديم المساعدات للمتضررين في اإلغاثة و تم فتح حسابات مدينة للمبالغ التي انفقتها الهيئة في أعمال فقد

                                                 
ويجري . وقد تم فتح حساب خاص بها لدى مصرف لبنان. أ.مليون د ١٠٠بادرت المملكة العربية السعودية وفي خطوة منها لتعزيز تجهيز الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي إلى تقديم منحة مالية بقيمة   ١

على . أ.مليون د ٣٥مليون دوالر أميركي، كما يجري التعاقد لتعزيز قوى األمن الداخلي بمبلغ  ٦٥يادة الجيش وذلك بمبلغ التعاقد لتزويد الجيش وقوى األمن الداخلي بالتجهيزات العسكرية بمعرفة ومشاركة ق
  .هة أخرىأن يتم الدفع من هذه المبالغ بناء على موافقة كل من وزير الدفاع وقائد الجيش من جهة ووزير الداخلية وقائد قوى األمن الداخلي من ج

  .مليون دوالر لألبنية المدمرة في الضاحية الجنوبية أما الباقي فهو مخصص للمشاريع اإلنمائية األخرى ١٠للقرى في الجنوب، . أ.مليون د ٣٠: منحة سلطنة عمان على الشكل التالي تم تخصيص  ٢
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والتي عملياً تتحمل عبئها الحكومة تمويل خارجية التي لم يتوفر لها مصادر بما في ذلك تلك وحداتهم السكنية 

  .اللبنانية
  

  

وحدات ال بعضشاركوا مباشرةً بإعادة اعمار فقد ناصر الخرافي سيد لة قطر، والحكومة السورية، والدوأما 

ومن وقد عمدت جمهورية مصر العربية . ودون المرور بحسابات الهيئةالمتضررة قرى عدد من الالسكنية في 

طة توليد في مح لمدمرةا إعادة بناء جزء من خزانات الفيول أويلبوبشكل مباشر  إلى التبرع ،جانب آخر

  .)٢التفصيل في الملحق رقم ( الكهرباء في معمل الجيه
  

 الهيئةحسابات إلى تم تحويلها  المبينة في الجدول رقم واحد أعاله قد تجدر اإلشارة إلى أن كل الهبات النقدية

لدى  ة الكويتدول المنحة في حساب خاص باسمتلك  تم إيداع حيث ، باستثناء منحة الكويتلدى مصرف لبنان

ألصحاب  المحددة المساعداتتحويل إلى على أن يصار  ،لتوقيع عليهباليس للهيئة أي صالحية و مصرف لبنان

وهو  الصندوق الكويتيممثل بأمر من  حساب إلى حساب الهيئة تباعاًمن هذا اللوحدات السكنية المتضررة ا

  .ق الكويتيالحساب الذي توقع عليه الهيئة باالتحاد مع مندوب الصندو
  

 فقد انحصرت. ٢٠٠٦جة آثار عدوان تموز غاثة ومعالاإل اكالف عملياتللبنانية في أما مساهمة الحكومة ا

وذلك من خالل سلفة خزينة قدمتها للهيئة  ).أ.دمليون  ١٩.٩أي ما يعادل ( ثالثين مليار ليرة مبلغ بإقرار ودفع

   .غاثةإلالعليا ل
  

بنـى تحتيـة،    ،إغاثـة (لجهات المانحة غير كافية لتغطية كلفة إعادة اإلعمـار  لما كانت الهبات المقدمة من او

اضطرت إلى أن فقد المتضررين، إعادة اإلعمار ومساعدة ب ا كانت الحكومة اللبنانية ملتزمةولم) ووحدات سكنية

وعلى ذلـك  . مانحةول المن قبل الدوالتي لم يتم تبنيها  ،كالفهذه االتغطية الجزء المتبقي من  على عاتقها تأخذ

 فقدوبالتالي . لفترة طويلة توقف العمل في مجلس النواب والسيما في ظلموال الالزمة كان على الهيئة تدبير األ

المملكـة العربيـة   أصل هبة القتراض من مصرف لبنان بكفالة المبالغ المودعة لديه وال سيما من قامت الهيئة با

إما من خالل هبات جديدة أو من خالل اعتمادات يؤمنها هذه المبالغ تدبير ة للدولة اللبناني السعودية إلى أن يتسنى

  .مجلس النواب
  

مساعدات حصلت عليه الهيئة من  ه من مساعدات للمتضررين من أصل ماما جرى تقديمتجدر اإلشارة إلى أن 

 اإلغاثـة وعلـى دفـع   تحمل كلفة أعمال  يخه علىقتصر حتى تارينانية الدولة اللب الدول المانحة ومساهمةمن 

 االقتصـادية لمؤسسات ا يفترض تقديمه من مساعدات لم تشمل كنية ولمفي وحداتهم الس للمتضررينالمساعدات 

أعباء أكثر مما  اللبنانية يتوجب على الدولة هأو سيارات مدمرة الذي يعني أيضاً أن )صناعية وتجاريةوزراعية (

اب المؤسسـات اإلقتصـادية المتضـررة    أي مساعدات ألصـح  إذا ما جرى إقرار دفع وذلك تحملته حتى اآلن

  .السيارات المدمرةوأصحاب 
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الحكومة كذلك على حساب المبالغ المدفوعة على حساب الدول والهيئات المانحة وبلغت  وعلى هذا األساس فقد

المجموعات هذه المبالغ وفق  ٢ول رقم الجد لويفص. أ.مليون د ٨٣٥.٧٨ مبلغ ٢٠٠٨آب  ٣١حتى  اللبنانية

أعمال ) ٤(، إنمائية مشاريع) ٣(، التحتيةبنى  )٢(، الضاحية الجنوبيةأبنية إعادة اعمار القرى و) ١( :التالية

  .وقوى األمن الداخلي دعم الجيش) ٧(، التلوث النفطي )٦(، دعم قطاع التعليم )٥(، اإلغاثة

  

  اللبنانيةالجهات المانحة والحكومة  منالهيئة وعلى حساب كل المبالغ المدفوعة من قبل : ٢جدول رقم 
 

  ةـهات المانحـالج

قرى الإعادة إعمار 
وأبنية الضاحية 

  الجنوبية

بنى ال
  تحتيةال

مشاريع 
  إنمائية

إعمال 
  اإلغاثة

دعم قطاع 
  التعليم

التلوث 
  النفطي

دعم الجيش 
  وقوى األمن

المجموع 
  العام

  )مليون دوالر أميركي(

  المملكة العربية السعودية
٢٢٣.٤٥  1.68  7.88  ٥٠.٠  29.05    ٨٣.٢٥  

٣٩٥.٣
١  

  ٩٣.٥        ١٥.٠  ٨.٢٤    ٧٠.٢٦  ٣الكويت 
الصندوق العربي للتنمية االقتصادية 

  واالجتماعية
  

  
١.١٣        

  
١.١٣  

  ٠                مساعدة الشعب المصري في إعادة اإلعمار
  ١٣.٠      ١٣.٠          اإلمارات العربية المتحدة

  ٢٦.٤١        ١٣.٠      ١٣.٤١  العراق
  ٠.٦٧              ٠.٦٧  ندونيسياأ

  ١.٢٧              1.27  مملكة البحرين 
  ٢٠.٩٥              20.95  سلطنة عمان 
  ٠.٥٥    ٠.٥٥            جمملكة النروي

  ٩.٠٢        ٩.٠٢        تبرعات نقدية من أشخاص وشركات
الهيئة على من قبلالمدفوعة المجموع المبالغ

  الجهات المانحةحساب
٨٣.٢٥  ٠.٥٥  ٤٢.٠٥  ٨٧.٠٢  ١٧.٢٥  ١.٦٨  ٣٣٠.٠١  

٥٦١.٨
١  

الهيئة على حسابمن قبل المدفوعةالمبالغ
 الحكومة اللبنانية

٠  ٠  ٠  ٩٥.٢٩  ٠  ٠  ١٧٨.٦٨  
٢٧٣.٩
٧  

  ٨٣.٢٥  ٠.٥٥  ٤٢.٠٥  ١٨٢.٣  ١٧.٢٥  ١.٦٨  ٥٠٨.٦٩  المجموع العام
٨٣٥.٧
٨  

  

                                                 
وعلى هذا األساس فقد تم . رة هذه الهبة بالتعاون مع الهيئة العليا لإلغاثةتم االتفاق مع دولة الكويت على أن يتولى الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية واالجتماعية إدا ٣

ن أصل هذا الحساب وحسب اإلتفاق مع دولة الكويت على تحويل المبلغ إليداعه في حساب خاص باسم الصندوق الكويتي في مصرف لبنان، بحيث يصار إلى تحويل المبالغ م

مصرف لبنان والذي يوقَّع عليه باإلتحاد بين الصندوق والهيئة فيما خص فقط إعادة بناء القرى المتبناه من قبل الكويت في الجنوب الحاجة إلى الحساب المشترك المفتوح لدى 

  .قرية واألبنية التي تبنتها دولة الكويت في منطقة الضاحية الجنوبية القائمة وعددها إثني عشر عقاراً ٢٤وعددها 
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الحاصلة والتي فة األضرار كل تقد بقيفوبالرغم من أهمية المساعدات التي تلقاها لبنان من الجهات المانحة 

أكبر بكثير من قيمة المساعدات النقدية التي حصل عليها يتوجب دفع المساعدات بشأنها مباشرةً من قبل الهيئة 

 ١٢٥٨.٨٤أدناه حوالي  ٣لألغراض المحددة في الجدول رقم المبالغ الملتزم بها لتاريخه حيث بلغت  .لبنان

ددتها ح التي ولكافة األغراض اللبنانية من الجهات المانحة والحكومة في حين أن ما تم تحويله ..أ.مليون د

الجهات من . أ.مليون د ١١٣٠: مقسم كما يلي. أ.مليون د ١١٤٩.٩ مجموعها بلغ الدول والهيئات المانحة

  ).الحكومة اللبنانيةمن . أ.مليون د ١٩.٩و) ١الجدول رقم ( المانحة
  

  الحكومة اللبنانية والجهات المانحة  الهيئة على حساب قبل الملتزم بها منالمبالغ : ٣جدول رقم 
  استناداً إلى حجم المبالغ المقررة

  

  الجهات المانحة

قرى الإعادة إعمار 
وأبنية الضاحية 

  الجنوبية

بنى 
  تحتية

مشاريع 
  إنمائية

إعمال 
  اإلغاثة

دعم قطاع 
  التعليم

التلوث 
  النفطي

دعم الجيش 
  وقوى األمن

المجموع 
  العام

  )مليون دوالر أميركي(

  ٥٠٨.٨٦  ١٠٠.٠    ٢٩.٠٦  ٥٠.٠  ٧.٨٨  11.73  310.19  المملكة العربية السعودية

  ٢٢٨.٧٣        ١٥.٠  111.4    ١٠٢.٣٣  ٤الكويت 

  ١.١٣          ١.١٣      الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية

  ٠                مساعدة الشعب المصري في إعادة اإلعمار

  ١٣.٠      ١٣.٠          المتحدةاإلمارات العربية 

  ٣٥.١٥        ١٣.٠      ٢٢.١٥  العراق

  ٠.٧٨              ٠.٧٨  ندونيسياأ

  ٢.٠٩              ٢.٠٩  مملكة البحرين 

  ٣٥.٢٣              ٣٥.٢٣  سلطنة عمان 

  0.55   ٠.٥٥            جمملكة النروي

  9.02       ٩.٠٢        تبرعات نقدية من أشخاص وشركات

  ٨٣٤.٥٤  ١٠٠.٠  ٠.٥٥  ٤٢.٠٦  ٨٧.٠٢  ١٢٠.٤١ ١١.٧٣ ٤٧٢.٧٧ ل الجهات المانحةالمجموع المبالغ الملتزم بها من قب

  ٤٢٤.٣٠        ١٣٠.٦٧   ٢٩٣.٦٣  المبالغ الملتزم بها من قبل الحكومة اللبنانية

  المجموع العام
١٠٠.٠  ٠.٥٥  ٤٢.٠٦  ٢١٧.٦٩  ١٢٠.٤١  ١١.٧٣  ٧٦٦.٤  

١٢٥٨.٨
٤  

  

أن التزامـات   ساعدات التي قدمتها الدول والهيئات الواهبةواستناداً إلى أوجه إنفاق الم يتضح من الجدول أعاله

وفي مجالي أعمال اإلغاثة وإعادة إعمار الوحدات السكنية مـن القـرى    ٢٠٠٨حتى نهاية آب الحكومة اللبنانية 

في حين أن المبالغ المخصصـة للهيئـة مـن قبـل     . أ.د مليون ٤٢٤.٣ بلغت والبلدات وفي الضاحية الجنوبية

                                                 
وعلى هذا األساس فقد تم . ى أن يتولى الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية واالجتماعية إدارة هذه الهبة بالتعاون مع الهيئة العليا لإلغاثةتم االتفاق مع دولة الكويت عل ٤

من أصل هذا الحساب وحسب اإلتفاق مع دولة الكويت على تحويل المبلغ إليداعه في حساب خاص باسم الصندوق الكويتي في مصرف لبنان، بحيث يصار إلى تحويل المبالغ 

المتبناه من قبل الكويت في الجنوب الحاجة إلى الحساب المشترك المفتوح لدى مصرف لبنان والذي يوقَّع عليه باإلتحاد بين الصندوق والهيئة فيما خص فقط إعادة بناء القرى 

  .لقائمة وعددها إثني عشر عقاراًقرية واألبنية التي تبنتها دولة الكويت في منطقة الضاحية الجنوبية ا ٢٤وعددها 
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تحـت وطـأة   بالنيابة عن الحكومة اللبنانية وضع الهيئة  هذا ما. أ.مليون د ١٩.٩ نانية لم تتعد مبلغالحكومة اللب

   عجز كبير

  

 الحصول على عن طريقتغطية هذا العجز إما  على الحكومة اللبنانية يتوجبوبالتالي  .أ.دمليون  ٤٠٤.٤ قدره

  ).٢رسم بياني رقم ( ن طريق مجلس النوابعالالزمة ات الخارجية أو تأمين االعتمادات الهبالمزيد من 

  

  

  أجريتالتي نفقات الما خص ب لدى الهيئةالمحقق ملخص العجز المالي : ٢ مالرسم البياني رق

  على حساب الحكومة اللبنانية 

  

19.90

-404.40

130.67

293.63

-500.0

-300.0

-100.0

100.0

300.0

500.0

المبالغ المدفوعة والملتزم بها     المبالغ المحولة من الدولة
اللبنانية

ي)
رآ
مي
ر ا
وال
ن د
ليو
( م

  
     

على حسابوالملتزم بها المبالغ المدفوعة  

   المتضررة واألبنيةالقرى  إعمارعادة إ

على حساب  والملتزم بهاعةالمبالغ المدفو  

  بناء البنى التحتيةعادة وإ غاثةأعمال اإل

من المبالغ المحولة    

اللبنانية الحكومة  
        العجز المالي المحقق   

 
 

 العجز المالي 

لملتزم به والمدفوعة عن أعمال المبالغ ا

 اإلغاثة واعادة بناء البنى التحتية

الملتزم به والمدفوعة عن المبالغ 

بنيةإعادة اعمار القرى واأل أعمال  
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  الهيئة لمحولة الىاالمبالغ بكشف   .اًًثالث
  

  : نوعان  ٢٠٠٨حتى نهاية آب  المحولة الى الهيئةالمبالغ 
  

 العليا لإلغاثة حتى تاريخه مبلغ الهيئة ستلمتا. من قبل الدول والهيئات المانحة أ. مليون د ٩٠٦.٤١  .١

أن كل  تجدر اإلشارة إلى .٤والموزعة وفق الجدول رقم من الدول والجهات المانحة . أ. مليون د ٩٠٦.٤١

حيث يتم تحويل المبالغ  تتم تحويلها كاملة إلى الهيئة، باستثناء منحة الكويالهبات النقدية التي جرى االلتزام بها 

  .الالزمة تباعاً إلى حساب الهيئة
  

للهيئة المحولة و المقررة الخزينة سلف )ليرة لبنانية ٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠أي ( .أ.دمليون  ١٩.٩     .٢

   .سرائيليوالمخصصة لمعالجة أثار العدوان اإل
  

  ة إنفاقهاوطريق لمانحةمن قبل الدول ا إلى الهيئةالمبالغ المحولة : ٤جدول رقم 
  

  الجهات المانحة

قرى الإعادة إعمار 

وأبنية الضاحية 

  الجنوبية

بنى 

  تحتية

مشاريع 

  إنمائية

عمال أ

  اإلغاثة

دعم قطاع 

  التعليم

التلوث 

  النفطي

دعم الجيش 

  وقوى األمن

المجموع 

  العام

  )مليون دوالر أميركي(

  ٦٩٠.٠  ١٠٠.٠    ٤٠  ٥٠  ١٥٠  ٣٥  ٣١٥  المملكة العربية السعودية

  ٩١.٤١        ١٥  ٨.٢٤    68.17  ٥كويت ال

الصندوق العربي للتنمية االقتصادية 

  واالجتماعية
  

  
١٠.٣٧        

  
١٠.٣٧  

  ٢.٦٢          ٢.٦٢      مساعدة الشعب المصري في إعادة اإلعمار

  ١٣.٠      ١٣.٠          اإلمارات العربية المتحدة

  ٣٥.٠        ١٣.٠      ٢٢.٠  العراق

  ١.٠              ١.٠  ندونيسياأ

  ٣.٠              ٣.٠  رين مملكة البح

  ٥٠.٠          ١٠.٠    ٤٠.٠  سلطنة عمان 

  ٠.٩٩    ٠.٩٩            جمملكة النروي

  ٩.٠٢        ٩.٠٢        تبرعات نقدية من أشخاص وشركات

  المجموع العام
١٨١.٢  ٣٥  ٤٤٩.١٧  

٨٧.٠

٢  
١٠٠.٠  ٠.٩٩  ٥٣.٠  

٩٠٦.٤

١  

  

                                                 
وعلى هذا األساس فقد تم اإلتفاق . الهبة بالتعاون مع الهيئة العليا لإلغاثة االقتصادية واالجتماعية إدارةتم االتفاق مع دولة الكويت على أن يتولى الصندوق الكويتي للتنمية   ٥

لصندوق الكويتي في مصرف لبنان، بحيث يصار إلى تحويل المبالغ من أصل هذا الحساب وحسب الحاجة مع دولة الكويت على تحويل المبلغ إليداعه في حساب خاص باسم ا

  .يه باإلتحاد بين الصندوق والهيئةًإلى الحساب المشترك المفتوح لدى مصرف لبنان والذي يوقَّع عل
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   الهيئةحسابات  منالمدفوعة والملتزم بها المبالغ كشف   .رابعاً
  

أكان ذلك مما توفر لديها من هبات أو مما اضطرت ( من حسابات الهيئة بالنسبة للمبالغ التي تم انفاقهاا أم

مصرف لبنان من أصل الهبة  لدىالمودعة  بكفالة المبالغ على حساب الحكومة اللبنانيةواقترضته الى تحمله 

  :هي ثالثة أنواع )السعودية
  

 ى التحتية البنوإعادة إعمار  أعمال اإلغاثة  ٤.١

ذوي الشهداء على حساب إغاثة النازحين وتقديم المساعدات للجرحى والملتزم بها للمبالغ  إن القيمة اإلجمالية

هذه  أن اإلشارةتجدر  .٥مدرجة في الجدول رقم و .أ.دمليون   ٢١٧.٦٩ بلغت حتيةالبنى الت وإعادة إعمار

والتي تم  ،من المبالغ المحولة من الدول المانحة. أ.مليون د ٨٧.٠٢بالغ تم تغطية جزء منها بما يعادل الم

تحمله الحكومة اللبنانية فيتوجب على . أ.د مليون ١٣٠.٦٧الباقي وهو  ماأ .٣شرحها مفصال في الجدول رقم 

اضه من مصرف لبنان الباقي فقد تم اقترأما  .أ.مليون د ١٩.٩البالغة عبر سلفة الخزينة  جزء منه وقد تم تغطية

وتحديداً من أصل الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية المودعة لديه من الدول المانحة  المبالغبضمانة 

  .ريثما يتم تأمين التمويل الالزم للدولة اللبنانية
  

  البنى التحتيةأعمال اإلغاثة وإعادة إعمار على حساب المتبقية والمدفوعة الملتزم بها، والمبالغ : ٥رقم  الجدول

الملتزم بهاالمبالغ  حشرال   غير المدفوعةالمبالغ  المبالغ المدفوعة 
  )مليون دوالر أميركي(

  الشهداءذويإغاثة النازحين وتقديم المساعدات للجرحى و.١
   28.09 ٦28.09  المبالغ المدفوعة لذوي الشهداء والمصابين

 1.73 6.88 8.61 الصحة العامة
 - 28.17 28.17  التغذية ومعدات االيواء

 - 1.53 1.53 وسائل نقل
 أتعابتجهيزات لغرف العمليات، صيانة، بدل (مختلفة للقطاع العام مصاريف 

  .).أعمال الهيئة،عن  اإلعالنية، محروقات، الحملة العدوان العاملين في الهيئة خالل
2.00 2.00 - 

 - 0.01 0.01 نتيجة تحويرات زراعية تعويضات 
 - 2.60 2.60 مساعدات لصيادي األسماك

 1.73 69.28 71.01 المجموع
  البنى التحتية إعمارإعادة.٢

  ٢٤.٢٨٧  ٢٦.٠٥ ٥٠.٣٣  )٣ملحق رقم (  الطرق والجسور
ترميم المدارس التي استعملت كمراكز إليواء النازحين، ترميم (المباني الرسمية 

  ٠.٣٨  ٥.٥ ٥.٨٨ )المباني الحكومية المتضررة من جراء العدوان اإلسرائيلي

  ٠.٠١٨ ٠.٠١ ٠.٠٢ كهرباء
  - ١.٣٧ ١.٣٧ المياه

  ٠.١١  ٣.٢٤ ٣.٣٥ المطارات والمرافئ
  ٨.٨٧٩ ٧٦.٨٦ ٨٥.٧٣  )الجنوب، البقاع، والضاحية الجنوبية(رفع األنقاض والترميم اإلنشائي 

  ٣٣.٦٥  ١١٣.٠٣  ١٤٦.٦٨ المجموع
  ٣٥.٣٨  ١٨٢.٣١ ٢١٧.٦٩ المجموع العام

                                                 
  .ق بها على أن يتم الدفع لهم تباعاً يزال هناك بعض الملفات العائدة لتعويضات لذوي الشهداء والجرحى يجري التدقيال  ٦
على لبنان مشاريع تعبيد وتزفيت طرق وأعمال صناعية في مختلف المناطق اللبنانية التي تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة العدوان اإلسرائيلي تم تلزيم   ٧

  .ي فيمثل كلفة فروقات االسعارأما المبلغ الباق. أ.مليون د ٤٠.٤٩والبالغة كلفتها  ٣والمفصلة في الملحق رقم 
رائيلي على لبنان والتي تطالب إن قيمة المبالغ التي مازالت مترتبة على الهيئة ال تشمل قيمة األضرار والخسائر التي تكبدتها مؤسسة كهرباء لبنان خالل العدوان اإلس  ٨

بعد تدقيق الفواتير التي تم إرسالها من قبل المؤسسة إلى الهيئة العليا لإلغاثة وذلك . أ.د ٣٢.٨١٥.٣٢٥والتي تم تخفيض قيمتها إلى . أ.د ٥٣.٤١٩.٦٩٥الهيئة بها والبالغة 
  .بسبب عدم موافقة الهيئة العليا لإلغاثة على المبلغ الذي تطالب به المؤسسة حتى تاريخ اعداد هذا التقرير

ذ أشغال رفع االنقاض والترميم اإلنشائي وكذلك الكشف على الوحدات السكنية المتضررة في الجنوب يمثل هذا المبلغ قيمة مستحقات استشاري الهيئة عن أعمال مراقبة تنفي  ٩
فيمثل . أ.مليون د ٠.٨أما المبلغ الباقي البالغ حوالي . كلفة فرز ونقل ركام الضاحية الجنوبية. أ.مليون د ٣، باإلضافة الى مبلغ .أ.مليون د ٥والضاحية الجنوبية وذلك بقيمة 

  .االلتزام المتبقي على أعمال الترميم اإلنشائي قيمة
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  لجهات المانحةبنية والمشاريع الممولة من اإعادة إعمار القرى واأل  ٤.٢

  إعادة إعمار القرى واألبنية  ٤.٢.١
  

المكفولة ساب إعادة إعمار القرى واألبنية على حالمدفوعة وبها  ملتزمالالمبالغ  ٦الجدول رقم يلخص 

رين البحمملكة العراق،  المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عمان، :الدول المانحة وهي من

.) أ.مليون د ٤٧٢.٧٧ أي% (٦٢ تحملت ما نسبته الدول والهيئات الواهبة يتبين من ذلك أن .وإندونيسيا

 ٧٢٢٧٥وحدة سكنية في الضاحية الجنوبية و ١٢٨٦ما يعادل ألصحاب  ةالمقرر من إجمالي المساعدات

  .في الجنوب وباقي المناطق
  

  

 الجدول رقم ٦: المبالغ الملتزم بها، والمدفوعة، والمتبقية على حساب إعادة إعمار القرى واألبنية
المانحة المكفولة من الدول   

 

الشرح
عدد الوحدات 
 السكنية المتضررة

المبالغ الملتزم 
بها

المبالغ 
 المدفوعة

المبالغ غير 
  المدفوعة

 ملحق رقم

  )مليون دوالر أميركي(

 ةالقرى واألبنية المكفولة من المملكة العربية السعودي.١

 –الجنوب  –القرى المكفولة من المملكة العربية السعودية في البقاع 
 )قرية ٢٢٠(جبل لبنان  –النبطية  –الشمال 

  ٩ملحق رقم  70.12 208.42 278.54 ٥٣٨٦١

 األبنية المكفولة من المملكة العربية السعودية  في الضاحية الجنوبية
 )عقاراً ٣٦(

  ١٠ملحق رقم  ١٦.٦٢ 15.03 31.65 ٨٧٦

  ٨٦.٧٤ 223.45 ٣١٠.١٩  ٥٤٧٣٧ المجموع

القرى واألبنية المكفولة من الكويت.٢  

 ٢٤( القرى المكفولة من الكويت في محافظتْي الجنوب والنبطية
  )قرية

  ١١ملحق رقم  27.85 66.74 94.59 ١٠٣٩٩

  ١٢ق رقم ملح 4.22 3.52 7.74 ١٨١  )عقارات ٩( األبنية المكفولة من الكويت في الضاحية الجنوبية

  32.07 70.26 102.33 ١٠٥٨٠  المجموع

القرى واألبنية المكفولة من سلطنة عمان.٣

 –النبطية  –الجنوب  –القرى المكفولة من سلطنة عمان في البقاع 
  )قرية ٣١( جبل لبنان

١٣ملحق رقم  ٩.٢٢ 16.26 25.48 ٥٠١٦  

١٤ملحق رقم  5.06 4.69 9.75 ٢٢٩  )عقارات ٣(األبنية المكفولة من سلطنة عمان في الضاحية الجنوبية   

  ١٤.٢٨ ٢٠.٩٥ 35.23 ٥٢٤٥  المجموع

  القرى المكفولة من العراق.٤

  ١٥ملحق رقم  ٨.٧٤ 13.41 22.15 ٢١٨١  )قرى ٤( القرى المكفولة من العراق في محافظة النبطية

القرى المكفولة من البحرين.٥

  ١٦ملحق رقم  0.82 1.27 2.09 ٣٥٣  )قرية واحدة( محافظة الجنوبالقرى المكفولة من مملكة البحرين في 

  القرى المكفولة من إندونيسيا.٦

١٧ملحق رقم  0.11 0.67 0.78 ٤٦٥  )قريتين(القرى المكفولة من إندونيسيا في محافظة النبطية   

  142.76 330.01 ٤٧٢.٧٧  ٧٣٥٦١ المجموع العام
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  المانحة الممولة من الجهاتالمشاريع  ٤.٢.٢

 

والصـندوق العربـي للتنميـة     ،كل من المملكة العربيـة السـعودية  به  التزمما  ٧يلخص الجدول رقم 

ـ    اإلمارات العربية المتحدةو ،ومملكة النروج ،االقتصادية واالجتماعية ا وفق االتفاقيـات الموقعـة معه

  أ.مليون د ٢٧٤.٧٥ تلهذه االلتزامابلغت القيمة اإلجمالية . ع مختلفة يتم إنفاقها عبر الهيئةتمويل مشاريل
  

  المشاريع الممولة من الدول المانحةكلفة ونفقات : ٧الجدول رقم 

 الشرح
  المبالغ غير المدفوعة المبالغ المدفوعة الملتزم بهاالمبالغ

  )مليون دوالر أميركي(
المملكة العربية السعودية

 0.00 7.88 7.88  الطرق والجسور المكفولة من السعودية
 10.05 1.68 11.73  إعادة إعمار البنى التحتية للقرى وتجهيز المدارس

 - ١٥.٠٦ ١٥.٠٦ ٢٠٠٧- ٢٠٠٦منحة المدرسية للعام الدراسي ال

 - 14.00 14.00 ٢٠٠٧- ٢٠٠٦منحة المدرسية للعام الدراسي ال

 ١٦.٧٥ ٨٣.٢٥ ١٠٠.٠  دعم الجيش وقوى األمن الداخلي

 ٢٦.٨ ١٢١.٨٧ ١٤٨.٦٧ المجموع
الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية

وضع آلية عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج اإلصالحي وإدارته من قبل 

  الوزارات والمؤسسات المعنية والقيام بالدراسات المرتبطة بها
1.13 1.13 -  

    ١.١٣ ١.١٣ المجموع

  مملكة النروج

  - 0.55 0.55  معالجة التلوث النفطي

    ٠.٥٥ ٠.٥٥ المجموع

  اإلمارات العربية المتحدة

  -  ١٣.٠٠  ١٣.٠٠ مشروع الكتاب المدرسي لتوزيعه على تالميذ المدارس الرسمية

    ١٣.٠٠  ١٣.٠٠ المجموع

     الكويت

 ١٠٣.١٦ 8.24 ١١١.٤  تأهيل بنى تحتية، مشاريع كهرباء وصرف صحي، مشاريع صغيرة

 ١٠٣.١٦ 8.24 ١١١.٤ المجموع

  ١٢٩.٩٦  ١٤٤.٧٩  ٢٧٤.٧٥  المجموع العام

  

   الدولة اللبنانيةبها  التزمتالتي  األبنيةالقرى وإعادة إعمار   ٤.٣
 

من قبل أي من الواهبين  المتبناةالوحدات السكنية غير  عمارإا إعادة اللبنانية على عاتقه أخذت الحكومة

بلغت قد و. في الجنوب وباقي المناطق ١٢٤٦٩وحدة سكنية في الضاحية الجنوبية و ٢٢٤١٢ هيو

  وبالتالي  .أ.مليون د ١٧٨.٦٨دفع منها لتاريخه . أ.مليون د ٢٩٣.٦٣لهذه المساعدات القيمة اإلجمالية 
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القرى إلعادة اعمار  ةالمقرر المساعداتكلفة من إجمالي % ٣٨تكون الحكومة اللبنانية قد تحملت 

  .ية الجنوبيةفي ذلك الضاح بمافي كافة المناطق اللبنانية  المتضررة واألبنية
  

   واألبنية والتي تحملتها الهيئةعمار القرى إلعادة إالمبالغ الملتزم بها والمدفوعة: ٨الجدول رقم 
  الضاحية الجنوبية فيفي القرى والبلدات و الدولة اللبنانية على حساب

 

الشرح
عدد الوحدات السكنية 

  المتضررة

المبالغ الملتزم 
  بها

المبالغ
 المدفوعة

ير المبالغ غ
  المدفوعة

 ملحق رقم

  )مليون دوالر أميركي(

   96.35 140.31 236.66 ٢٢١٤٢ )عقاراً ١٦٢٣( األبنية المتضررة في الضاحية الجنوبية

الجنوب، النبطية، (القرى غير المكفولة من الدول المانحة 

 )قرية ٥٩( )جبل لبنان، الشمال
١٨.٦ ٣٨.٣٧ ٥٦.٩٧  ١٢٤٦٩ 

ملحق رقم 

١٨  

   ١١٤.٩٥١٠  ١٧٨.٦٨  ٢٩٣.٦٣  ٣٤٦١١  مالمجموع العا

  

  ملخص العجز المالي المحقق لدى الهيئة العليا لإلغاثة  .خامساً
  

 علـى حسـاب  بالنيابة عن الحكومة اللبنانيـة   الهيئةالتزمت بها التي  مبالغالن من خالل الجداول السابقة أن ييتب

 إعادة إعمارالمتضررين على نى تحتية  ومساعدات أعمال إغاثة، الب(ثار العدوان اإلسرائيلي الشاملة آلمعالجة ال

 حددةوالموالحكومة المبالغ المخصصة من قبل الواهبين  كافة في مختلف المناطق اللبنانية تفوق )القرى واألبنية

في الجدول رقـم   مفصل ، وهو.أ.دمليون   ٤٠٤.٤ بلغ عجزمما أدى إلى . والمحولة إلى الهيئةلتلك األغراض 

عن طريـق مجلـس    جية أو تأمين االعتماداتيتوجب إما تأمينه عن طريق الهبات الخار عجزاً ذلك يعنيو. ٩

   .النواب

  
  اإلسرائيليآثار العدوان  معالجةلالهيئةلدىالمحققالماليعجزالملخص:٩جدول رقم 

 

  رحـالش
  المبالغ المدفوعة  هاالملتزم بالمبالغ 

  )مليون دوالر اميركي(

البنى التحتية  ذوي الشهداء وإعادة إعماروتقديم المساعدات للجرحى و غاثةاإلأعمال .١
  )٣وجدول رقم  ٢جدول رقم (

١٣٠.٦٧ 95.29  

  178.68  ٢٩٣.٦٣  )٣وجدول رقم  ٢جدول رقم ( إعادة إعمار القرى واألبنية. ٢

  273.97 ٤٢٤.٣ المجموع

  ١٩.٩  ١٩.٩  المحولة للهيئةسلفة الخزينة : ينزل

  لمحقق لتاريخها المالي العجز
(404.4) -  

- )254.07(  

                                                 
ة         الدفعة الثانيةيمثل هذا المبلغ   ١٠ ة الدفع الغ المستحقة من قيم ة والمب وب والضاحية الجنوبي ى و  ألصحاب الوحدات السكنية المتضررة في الجن ة     األول ى حساب الهيئ ي هي عل  الت

  .٢٠٠٨آب  ٣١ والتي تم استالمها حتى ومجلس الجنوب عدة من قبل استشاري الهيئة ووزارة المهجرينحسب الجداول المبذلك و. أ.مليون د ١١٥والبالغة حوالي 
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  -١-ملحق رقم 

   يتم صرفها مباشرةً من قبلهاتم أو والتي  الدول والهيئات المانحةمن الئحة الهبات المقدمة 
  

 الجهات المانحة
   مخصصةالمبالغ ال

 )يمليون دوالر أميرك(

 ٣٠٠.٠٠ قطر

 ٢٤١.٤٢ الواليات األميركية المتحدة

 111.17 بيةالمفوضية األورو

 ٨٥.٤٧ دولة اإلمارات العربية المتحدة

 69.00 إيطاليا

 ٧٠.٠٠ الصندوق الدولي لإلنشاء والتعمير

 49.40 فرنسا

 46.92 ألمانيا

 38.17 دائرة المساعدات اإلنسانية التابعة للمفوضية األوروبية

 25.66 إسبانيا

 24.23 السويد

 18.37 كندا

 15.40 جمهورية مصر العربية

 14.53 سويسرا

 14.12 أستراليا

 14.00 ةسوري

 10.00 تركيا

 9.96 هولندا

 7.02 تياجات اإلنسانيةحالموضوعية العالمية لتلبية اإل

 6.90 اليابان

 6.48 المملكة البريطانية المتحدة

 5.93 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

 ٥.٨٠  CCC)( شركة اتحاد المقاولين

 5.22 الدانمارك

 5.20 كوريا

 4.03 برنامج األمم المتحدة للتنمية

 3.72 الصين

 3.20 ناصر الخرافي

 3.17 برنامج األغذية العالمي

 3.00 مملكة البحرين

 2.76 فنلندا

 2.48 اليونان
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  الجهات المانحة
   مخصصةالمبالغ ال

 )يمليون دوالر أميرك(

 1.89 يةمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسان

 1.89 بلجيكا

 1.67 برنامج األمم المتحدة للطفولة

 1.46 النمسا

 1.27 بولندا

 1.13 جمهورية التشيك

 0.94 (CERF)سورف 

 0.76 نيوزيلندا

 0.66 رومانيا

 0.65 البرازيل

 0.65 الوكالة الفرنسية للتنمية

 0.60 قبرص

 0.60 إيرلندا

 0.53 سلوفينيا

 0.49 ة لإلسكانصندوق األمم المتحد

 0.43 اللوكسمبورغ

 0.39 وكالة كتالن للتنمية والتنسيق

 0.29 جهات أخرى

 0.26 البرتغال

 0.17 إيسلندا

 0.15 )الفاو(منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 0.08 اإلتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر

 0.06 منظمة العمل الدولية

 0.05 تشيلي

 0.03 ندوراساله

 0.03 أصدقاء لبنان في موناكو

 0.03 إستونيا

 0.01 مبادرة مايكرونيوترينت

 1239.9 المجموع

  

ولم تسـتطع الهيئـة   . المساعدات المقدمة مباشرة من الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةمل هذه الالئحة على تال تش

التي وجهت ها بالرغم من الطلبات الخطية المتكررة العليا لإلغاثة أن تحصل على أي معلومات مالية محددة بشأن

  .ولين اإليرانيينؤإلى المس
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  -٢-ملحق رقم 

  ناصر الخرافي والسيدجمهورية مصر العربية والحكومة السورية ، ودولة قطرالمنح المقدمة من 
  

  ردولة قطالمنحة المقدمة من   .١
  

الخيام، بنت جبيل، : وهي ر أربع قرى في الجنوبإن المنحة المقدمة من دولة قطر والمخصصة إلعادة إعما

ودون  اق عليها مباشرة من قبل دولة قطروكذلك القيام بمشاريع محددة من قبلها يتم اإلنف عيتا الشعب، وعيناتا

غير أن التقارير التي يعدها القيمون على المنحة القطرية  .المفتوحة لدى مصرف لبنانالمرور بحسابات الهيئة 

 ٢٠٠٨ى أن المبالغ المدفوعة على حساب إعادة إعمار القرى المتبناة من قبلها بلغت حتى نهاية آب تشير إل

  .مليون دوالر أميركي ١٥٧قد بلغت قيمة إعادة اعمار الوحدات السكنية  و. مليون دوالر أميركي ٢٠٥حوالي 

  

  جمهورية مصر العربيةالمنحة المقدمة من   .٢
  

عمدت ومن جانب آخر إلى التبرع بإعادة بناء جزء من خزانات الفيول أويل قد فأما جمهورية مصر العربية، 

  .مليون دوالر أميركي ١٥.٤في محطة توليد الكهرباء في معمل الجيه وذلك بمبلغ 

  

  الحكومة السوريةالمنحة المقدمة من   .٣
  

دتي قانا والقليلة حيث يبلغ عدد فقط بإعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كلياً في بلالحكومة السورية تكفلت 

وحدة سكنية  ٣٤٢تمت المباشرة في إعادة إعمار  ، حيثوحدة سكنية ٥٦٠الوحدات المهدمة والمتضررة فيها 

على عاتق فهي تقع  ،وحدة سكنية في هاتين القريتين ٢١٨أما الوحدات السكنية المتضررة والبالغ عددها . منها

  .مة اللبنانيةوبالتالي على عاتق الحكوالهيئة 

  

  ناصر الخرافي السيدالمنحة المقدمة من   .٤
  

 ،بإعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كلياً في بلدة مـارون الـراس  فقط كذلك تعهد المستثمر ناصر الخرافي 

 تم سـداد قيمـة  فقط مليار ليرة لبنانية  ٣,٧٢٠لوحدات المهدمة إلعادة إعمار هذه ا حيث بلغت القيمة اإلجمالية

اما إعادة اعمار الوحـدات  . وحدة سكنية ٦٢الدفعة األولى ألصحاب الوحدات السكنية المتضررة والبالغ عددها 

  .على عاتق الهيئة وبالتالي على عاتق الدولة اللبنانيةالسكنية المتضررة في هذه القرية فهي تقع 
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  -٣-ملحق رقم 

  الئحة بكلفة إصالح الطرق والجسور
  

  القضاء  المحافظة

لتحويراتا

  )انجزت(

المجموعة األولى

  الثانية والثالثةو
  المجموع  المجموعة الخامسة  المجموعة الرابعة

 )مليون دوالر أميركي(

  جبل لبنان

  ٥.٣١  ٠.٤٣  ١.٠٦  ٣.٤١  ٠.٤١  الشوف

  ١.٣٤  ٠.٤٣  ٠.٥٣  ٠.٣٨  ٠  بعبدا

  ٢.٠١  -  -  ١.٧٧  ٠.٢٥  عاليه

  ١.٤٦  -  ٠.٠٦  ٠.٥١  ٠.٨٩  كسروان

  ١.٠٤  ٠.٢٤  -  ٠.٧٥  ٠.٠٦  جبيل

  ١.٤٩  ٠.٣٠  -  ١.١٩  ٠  المتن

  ١٢.٦٧  ١.٤  ١.٦٥ ٨.٠١ ١.٦١  جبل لبنانمجموع محافظة 

  الشمال

  ٠.٠١  -  -  ٠.٠١  ٠  طرابلس

  ٤.٤٨  ٠.٠٣  -  ٤.٢٣  ٠.٢١  عكار

  ٠.٦٤  -  -  ٠.٦٤  -  بشري

  ١.٣٣  ٠.٧٨  ٠.٥٤  -  -  البترون

  ٢.٠٦  -  -  ٢.٠٦  -  زغرتا

  ١.٨٧  -  ٠.٥٥  ١.٣٢  -  الضنية

  ٠.٢٩  -  ٠.٢٩  -  -  المنية

  ٠.٤٤  ٠.٤٤  -  -  -  الكورة

  ١١.١١  ١.٢٥  ١.٣٩ ٨.٢٦ ٠.٢١  الشمالمجموع محافظة 

  الجنوب

  ٢.٢٨  -  ٠.٣٩  ١.٥٢  ٠.٣٦  صيدا

  ١.٢٣  -  ٠.٠٣  ٠.٨٧  ٠.٣٢  صور

  ٠.٦٤  -  ٠.١٧  ٠.٣٧  ٠.١  مرجعيون

  ٠.٨١  -  -  ٠.٦٨  ٠.١٣  بنت جبيل

  ٠.٥٥  -  -  ٠.٤٤  ٠.١١  حاصبيا

  ٠.٤  -  ٠.١٦  ٠.١٦  ٠.٠٩  زينج

  ١.٤١  -  -  ١.١٦  ٠.٢٤  النبطية

  ٧.٣٢  -  ٠.٧٥ ٥.٢١ ١.٣٦  الجنوبمجموع محافظة 

  البقاع

  ٠.٧٧  -  -  ٠.٦١  ٠.١٧  الهرمل

  ٢.٥٤  -  ٠.١  ٢.٣٢  ٠.١٢  بعلبك

  ٢.٨  ٠.٣٣  ٠.١٩  ٢.١٣  ٠.١٥  زحلة

  ١.٢٢  -  -  ١.٢٢  -  راشيا

  ١.٤  -  -  ١.٤  -  البقاع الغربي

  ٨.٧٣  ٠.٣٣  ٠.٢٩ ٧.٦٨ ٠.٤٤  ظة البقاعمجموع محاف

  ٠.٢١  -  - ٠.٢١ -  إشارات السير في كافة المحافظات

  ٠.٤٤  -  ٠.٤٤ - - إصالح شبكات اإلنارة في كافة األقضية

  ٤٠.٤٩  ٢.٩٨  ٤.٥١ ٢٩.٣٨ ٣.٦٢  المجموع العام



  اللبنانيةالجمهورية 
  رئاسة مجلس الوزراء
 الهيئـة العليـا لإلغاثـة

 20

  

  

لمباشرة لحرب تموز كما يمكن تفصيل كلفة إصالح الطرق والجسور بين األضرار المباشرة واألضرار غير ا

  :على الشكل التالي

  

  ات الملزمةالمجموع  الضرر
  قيمة األشغال

  )مليون دوالر أميركي(

  ٣.٦٢ - أشغال التحويرات

  ١٢.٦٤ األولى واإلنارة أضرار مباشرة

  ١٨.٣٧ الثانية والثالثة أضرار غير مباشرة

  ٥.٨٦ الرابعة والخامسة *أضرار مباشرة وغير مباشرة

  ٤٠.٤٩  المجموع

  

أشغال تعبيد وتزفيت الطرق ضمن المجموعة الخامسـة  عملية مباشرة تنفيذ أخر تلزيم  تجدر اإلشارة الى أن* 

بتـاريخ   واألخيرةالمجموعة الخامسة هذه ال غقيمة أشتمت الموافقة على  ، علما أنه٧/١١/٢٠٠٨جرت بتاريخ 

٦/١٢/٢٠٠٧.  
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  -٤-ملحق رقم 

  ديةالعربية السعوتخصيص الهبات المقدمة من المملكة 
  

  أوجه تخصيص الهبة  تفاصيل المشاريع
على  قيمة االلتزام

  الحساب
  القيمة المدفوعة 

  )الدوالر األميركيمليون (  

  )مليون دوالر أميركي ٥٥٠(منحة المملكة العربية السعودية ملخص تخصيص . ١

 ٥٠.٠ ٥٠.٠  ٥٠.٠  أعمال اإلغاثة

  ٢٠٨.٤٢  ٢٧٨.٥٣  ٢٨٣.٠  ) قرية ٢٢٠(نوب والبقاع عمار المنازل المتضررة في الجإإعادة 

  ١٥.٠٣  ٣١.٦٥  ٣٢.٠  )عقار ٣٦(عمار المنازل المتضررة في الضاحية الجنوبية إإعادة 

إعادة بناء البنى التحتية للقرى والبلدات المتضررة والمراكز 

  الثقافية ومدارس الضاحية الجنوبية
١.٦٨  ١١.٠  ٣٥.٠  

  ٧.٨٨  ٧.٨٩  ١٥.٠  إعادة بناء الجسور المتضررة

  -  -  ٧٥.٠  تغطية العجز في تمويل مشاريع الطرق التي تمولها المملكة 

  -  ٠.٧٢  ١٥.٠  تجهيز المدارس

  -  -  ٤٥.٠  احتياطي لتغطية أي عجز في تمويل المشاريع

 ٢٨٣.٠١ ٣٧٩.٧٩  ٥٥٠.٠  المجموع

  دعم قطاع التعليم . ٢

  ٢٩.٠٦  ٢٩.٠٦  ٤٠.٠  دعم قطاع التعليم 

 ش وقوى األمن الداخليدعم الجي. ٣

 ٨٣.٢٥ ١٠٠.٠  ١٠٠.٠  دعم الجيش وقوى األمن الداخلي

 ٣٩٥.٣٢ ٥٠٨.٨٥  ٦٩٠.٠  المجموع العام

  

  )يدوالر أميرك مليون ٥٠( أعمال إغاثة. ١

كانت المملكة من أوائل الدول التي بادرت إلى  ٢٠٠٦في األيام األولى للعدوان اإلسرائيلي على لبنان في تموز 

وضع بتصرف الهيئة العليا . أ.دمليون  ٥٠ساعدة للبنان وذلك من خالل التبرع بمبلغ أولي قدره تقديم الم

  .لإلغاثة وتم استعماله في اإلنفاق على حساب إغاثة النازحين
  

  )يدوالر أميرك مليون ٥٠٠( والبني التحتية   ةإعادة أعمار القرى واألبنية المتضرر. ٢

هدمة والبنى التحتية بتقديم منحة مالية كبيرة مخصصة إلعادة إعمار القرى المقامت المملكة العربية السعودية 

  .مليون دوالر أميركي ٥٠٠بقيمة  ٢٠٠٦جراء حرب تموز المتضررة 
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  )يدوالر أميرك مليون ٤٠( دعم قطاع التعليم. ٣
  

ليرة  ٦٠.٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠أي ما يعادل . أ.مليون د ٤٠قامت المملكة العربية السعودية بتقديم هبة مالية بقيمة 

الهبة السعودية المدرسية  –لبنانية وتم فتح حساب خاص بها لدى مصرف لبنان تحت اسم الهيئة العليا لإلغاثة 

وهي مخصصة لتمويل صناديق المدارس الرسمية من خالل دفع األقساط المدرسية للتالميذ في جميع المراحل 

وقد تم تحويل مبلغ هذه الهبة على . في جميع المناطق اللبنانية التعليمية الروضة والتعليم األساسي والثانوي

أما  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ومخصصة لدفع األقساط المدرسية للعام الدراسي . أ.دمليون  ٢٠مرحلتين األولى بقيمة 

  .٢٠٠٧/٢٠٠٨الدفعة الثانية فهي مخصصة للعام الدراسي 
  

عدة دفعات حيث تم تحويل مبلغ وقدره  تمت على :)٢٠٠٦/٢٠٠٧العام الدراسي ( ىالمرحلة األول  ٣.١

حيث تم . ليرة لبنانية وذلك من حساب الهبة السعودية المدرسية إلى حسابات المدارس ٢٢.٦٩١.٣٢٠.٠٦٦

مدرسة حتى  ١.٣٩٤وقد تم الدفع إلى  .التحويل على الفروع الرئيسية للمصارف التي تتعامل معها المدارس

  :تاريخه مقسمة على النحو التالي
  

  عدد المدارس  محافظةال

  ٤٤٩  الشمال

  ٣٠٠  جبل لبنان

  ٢٦٥  البقاع

  ١٦٢  الجنوب

  ١٤٤  النبطية

  ٧٤  بيروت

  ١.٣٩٤  المجموع
  

  :ويمكن تقسيم المساعدات المدفوعة لصناديق المدارس حسب المراحل التعليمية كالتالي
  

  عدد الطالب  المرحلة التعليمية

  ١٨٠.٤٢٦  مرحلة الروضة والحضانة

  ٦٦.٨٧١  التعليم االبتدائيمرحلة 

  ١٤.٦٤٧  مرحلة التعليم المتوسط

  ٦٤.٣٥٣  مرحلة التعليم الثانوي

  ٣٢٦.٢٩٧  المجموع
  

ليـرة   ٧.٤٥٨.٦٧٩.٩٣٤مع إتمام هذه المرحلة األولى يكون رصيد الحساب المتبقي بعد هذه المرحلـة هـو   

  .لبنانية
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ليـرة   ٢١.١١١.٢٦٨.٠٠٠تحويل مبلغ وقدره  تم :)٢٠٠٨-٢٠٠٧العام الدراسي ( المرحلة الثانية   ٣.٢

لبنانية وذلك حتى تاريخه من حساب الهبة السعودية المدرسية إلى حسابات المدارس حيث تـم التحويـل إلـى    

المبلغ المحول قيمة مستحقات المدارس الرسـمية   ويمثل. الفروع الرئيسية للمصارف التي تتعامل معها المدارس

وقـد تـم   ). مرحلة الثانوي –مرحلة التعليم المتوسط  -مرحلة التعليم االبتدائي  -مرحلة الروضة والحضانة (

  :مدرسة حتى تاريخه مقسمة على النحو التالي ١.٣٨٦الدفع إلى 
  

  

  عدد المدارس  المحافظة

  ٣٩٠  الشمال

  ٢٣٢  جبل لبنان

  ٢١٤  البقاع

  ١٢٨  الجنوب

  ١١٦  النبطية

  ٥٦  بيروت

  ٢٥٠  مناطق اللبنانيةالمدارس الثانوية في مختلف ال

  ١.٣٨٦  المجموع
  

  

  :ويمكن تقسيم المساعدات المدفوعة لصناديق المدارس حسب المراحل التعليمية كالتالي
  

  عدد الطالب  المرحلة التعليمية

  ١٣٨.٥٠٠  مرحلة الحضانة والروضة والتعليم االبتدائي

  ٨٩.١٨١  مرحلة التعليم المتوسط

  ٧٥.٢٧٢  مرحلة التعليم الثانوي

  ٣٠٢.٩٥٣  المجموع
  

  .ليرة لبنانية ٩.٠٣٨.٧٣٢.٠٠٠مع إتمام هذه المرحلة الثانية يكون رصيد الحساب المتبقي بعد هذه المرحلة هو 
  

  :وبذلك يكون مجموع المبالغ المتوفرة بعد دفع المستحقات من المرحلة األولى والمرحلة الثانية على الشكل التالي

  المبلغ بالليرة اللبنانية  الشرح

  ٦٠.٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠  قيمة المنحة المقدمة عن المرحلتين

  )٢٢.٦٩١.٣٢٠.٠٦٦(  المدفوع في المرحلة األولى: ينزل

  )٢١.١١١.٢٦٨.٠٠٠(  المدفوع في المرحلة الثانية: ينزل

  ١٦.٤٩٧.٤١١.٩٣٤  الوفر المتبقي من المنحة
  

ـ  ٤٤ن مكرمـة جديـدة بقيمـة    سعودية مهذا الرصيد المتبقي سيضم إلى ما قدمته المملكة العربية ال أ .ون دملي

  .والمخصصة الستعمالها في غرض دفع الرسوم عن التالميذ والكتب ودعم المدرسة الرسمية
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  )أ.مليون د ١٠٠(دعم الجيش وقوى األمن الداخلي   .٤
تقديم  بادرت المملكة العربية السعودية وفي خطوة منها لتعزيز تجهيز الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي إلى

ويجري التعاقد  .وقد تم فتح حساب خاص بها لدى مصرف لبنان .مليون دوالر أميركي ١٠٠منحة مالية بقيمة 

مليون  ٦٥بمبلغ  وذلك لتزويد الجيش وقوى األمن الداخلي بالتجهيزات العسكرية بمعرفة ومشاركة قيادة الجيش

مليون دوالر أميركي على أن يتم الدفع  ٣٥بمبلغ  قوى األمن الداخلي، كما يجري التعاقد لتعزيز دوالر أميركي

من هذه المبالغ بناء على موافقة كل من وزير الدفاع وقائد الجيش من جهة ووزير الداخلية وقائد قوى األمن 

  .الداخلي من جهة أخرى
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  -٥-ملحق رقم 

  دولة الكويت الهبات المقدمة من تخصيص 
  

تفاصيل المشروع
أوجه تخصيص 

  الهبة

االلتزام على  قيمة

  الحساب

القيمة 

  المدفوعة 

  )دوالر أميركيمليون (  

  )مليون دوالر أميركي ٣١٥( دولة الكويتملخص تخصيص منحة 

  ١٥.٠  ١٥.٠  ١٥.٠  أعمال اإلغاثة

  ٦٦.٧٤  ٩٤.٥٩  ١٠٠.٠  قرية جنوبية  ٢٤تعويضات إسكان للمنازل المدمرة جزئياً أو كلياً في 

  ٣.٥٢  ٧.٧٤  ١٥.٠  ة جزئياً أو كلياً في الضاحية الجنوبيةتعويضات إسكان للشقق المدمر

تأهيل البنى التحتية األساسية في القرى إضافة إلى إنشاء مبنى عام في 

  كل قرية
٠.٦  ٣٣.٦  ٣٥.٠  

المساهمة في كلفة البنى التحتية والمباني العامة وإنشاء مدرستين 

  جديدتين في منطقة الضاحية الجنوبية
٧.٥٣  ٣١.٨  ٣٥.٠  

أهيل طريق رياق بعلبك واإلضافات ومدخلي بعلبك الجنوبي والشرقي ت

  وترميم السوق القديم
٢٠.٠  ٤٠.٠  -  

 ,IA, IIتموين منطقة البقاع الغربي وراشيا بمياه الشرب ويشمل أنظمة 
III, IV   

٤٠.٠  -  -  

بما فيه إنشاء محطة كهرباء (إجراء دراسة لمشروع كهرباء عكار 

  ن وضع التيار الكهربائي في منطقة عكاروتنفيذه لتحسي) العيون
٠.٠٧  ٦.٠  ٦.٠  

تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في تبنين والقرى المجاورة 

  وإنشاء المحطتين
٠.٠٢  ١٤.٠  ١٤.٠  

شمل إعادة تأهيل ت) جسور وخدمات ومرافق عامة(مشاريع صغيرة 

 وتجهيز المشاريع الممولة من المنحة إضافة إلى مشاريع صغيرة منها

مشروع بنى تحتية وأرصفة في منطقة باب التبانة وحفر وتجهيز آبار 

  مياه في بعلبك والجنوب

٠.٠٢  ٦.٠  ١٥.٠  

 ٩٣.٥ ٢٢٨.٧٣  ٣١٥.٠  المجموع العام

  

  

التبرع بمبلغ أولي قدره ب ٢٠٠٦رائيلي على لبنان تموز في األيام األولى للعدوان اإلسقامت حكومة دولة الكويت 

كما . تصرف الهيئة العليا لإلغاثة وتم استعماله في اإلنفاق على حساب إغاثة النازحينوضع ب. أ.دمليون  ١٥

.هدمة والبنى التحتية المتضررة جراءإلعادة إعمار القرى الممخصصة . أ.مليون د ٣٠٠قيمة هبة ب بتقديمقامت 
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  -٦-ملحق رقم 

  بحرين مملكة الوسلطنة عمان و وإندونيسياالعراق المقدمة من المنح تخصيص 

  
  

  تفاصيل المشاريع
أوجه تخصيص 

  الهبة

قيمة االلتزام على 

  الحساب
  القيمة المدفوعة 

  )دوالر األميركيمليون (  

  منحة العراق. ١

  ١٣.٠  ١٣.٠  ١٣.٠  أعمال اإلغاثة

  ١٣.٤١  ٢٢.١٥  ٢٢.٠  )قرى ٤(عمار المنازل المهدمة في محافظة النبطية إإعادة 

 ٢٦.٤١ ٣٥.١٥  ٣٥.٠  المجموع

 منحة أندونيسيا .٢

  ٠.٦٧  ٠.٧٨  ١.٠  )قريتين(عمار المنازل المهدمة في محافظة النبطية إإعادة 

  منحة سلطنة عمان. ٣

عمار المنازل المهدمة في محافظة النبطية، الجنوب، البقـاع  إإعادة 

  ) قرية ٣١(وجبل لبنان 
١٦.٢٦  ٢٥.٤٨  ٣٠.٠  

 ٤.٦٩ ٩.٧٥  ١٠.٠  )عقارات ٣(ية عمار المنازل المهدمة في الضاحية الجنوبإإعادة 

 - -  ١٠.٠  مشاريع إنمائية

  ٢٠.٩٥  ٣٦.٠١  ٥٠.٠  المجموع

  منحة مملكة البحرين. ٤

  ١.٢٦  ٢.٠٩  ٣.٠  ) قرية واحدة( عمار المنازل المهدمة في محافظة الجنوب إإعادة 

 ٤٩.٢٩ ٧٤.٠٣  ٨٩.٠  المجموع العام
  

  

مليون دوالر لألبنية  ١٠مليون دوالر للقرى في الجنوب،  ٣٠ :تم تخصيص منحة سلطنة عمان على الشكل التالي

تتم عبر مجلس  والتي ماليين الباقية فهي مخصصة للمشاريع اإلنمائية األخرى ١٠في الضاحية الجنوبية أما الـ 

  .اإلنماء واإلعمار
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  -٧-ملحق رقم 

  تصادية واالجتماعيةمنحة الصندوق العربي للتنمية االق

  

  
  

 ١٠.٤من المنحة المقدمة من الصندوق العربي للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية البالغـة قيمتهـا   تم تخصيص جزء 

 Booz Allen لتغطية تكاليف الخدمات االستشارية التي قـدمتها شـركة   وبموافقة الصندوق مليون دوالر أميركي 

Hamilton (Lebanon) LTD مهمة وضع  ٣مؤتمر باريس  حيث أناطت الحكومة اللبنانية بالشركة المذكورة بعد

آلية عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج اإلصالحي وإدارته من قبل الوزارات والمؤسسات المعنيـة والقيـام بالدراسـات    

  .دوالر أميركي ١.١٣١.٢٥٦بلغت كلفة هذا المشروع ما قيمته فقد المرتبطة بها، وعليه 
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  -٨-ملحق رقم 

  نفطيالتلوث ال لمعالجة جالنرويمنحة مملكة 

  
  

بتقديم منحة مالية للدولة اللبنانية ممثلةً بالهيئة بقيمة مليون دوالر أميركي مخصصة لمعالجة  جالنرويقامت مملكة 

وقد جرى العمل على اإلعالن . كارثة التلوث النفطي نتيجة تسرب الفيول إلى البحر بسبب تضرر خزانات الفيول

 ١.٩٢٩.٠٠٠النفطي وبلغت كلفة اإلعالن عن المناقصة مبلغ عن مناقصة من أجل تلزيم مشروع إزالة التلوث 

وقد تم تلزيم هذه  .تشمل أعمال معالجة التلوث النفطي العمل على إزالة التلوث النفطي من ست مواقعو. ل.ل

دوالر  ٥٤٨.٠٦٧كلفة إجمالية قيمتها " Environmental Protection Engineering S.A"األعمال لشركة  

  .أميركي
  



إجمالي المبلغالدول / الجهات المانحة
إجمالي المبالغ
المصروفة (*)

الجهة المنفذةوجهة االستعمال

1859الكويت
بنى تحتية، مياه شرب، صرف صحي، تجهيزات 

صحية
الصندوق الكويتي

300205.6قطر
إعادة إعمار ٤ قرى بما فيها اإلسكان، بنى تحتية، 

مبان عامة، مبان دينية
الجهة المانحة

الجهة المانحةإغاثة، بنى تحتية، بيئة140117الواليات المتحدة األميركية

منظمات غير حكومية، ECHOترحيل رعايا أثناء الحرب، مشاريع متعددة11087االتحاد األوروبي

تنمية اقتصادية، زراعة، بيئة، بنى تحتية12663إيطاليا
منظمات األمم المتحدة، منظمات غير حكومية، 

مجلس اإلنماء واإلعمار

7070اإلمارات العربية المتحدة
تأهيل مدارس، مساعدات للصيادين، إغاثة، نزع 

ألغام
الجهة المانحة

715.3البنك الدولي
بنى تحتية، قروض للقطاع الخاص، إدارة مالية 

للهبات
وزارة الداخلية والبلديات، وزارة المالية، مجلس 

IFC ،اإلنماء واإلعمار

KFW، GTZتعليم مهني، مياه، كهرباء، بيئة8315ألمانيا

صندوق النهوض اللبناني (LRF)إغاثة ومشاريع تنموية مختلفة3232إسبانيا

الجهة المانحةطرق وجسور، مدارس29**إيران

منظمات األمم المتحدة، منظمات غير حكوميةإغاثة، أزالة ألغام2112كندا

صندوق النهوض اللبناني (LRF)إغاثة ومشاريع تنموية مختلفة2118السويد

منظمات األمم المتحدةإغاثة2020بريطانيا

منظمات األمم المتحدةإغاثة ومشاريع تنموية مختلفة1815استراليا

الجهة المانحةكهرباء15.415.4مصر

الهالل األحمر التركي، TIKAتربية ومدارس جاهزة، صحة3010تركيا

منظمات غير حكومية، الدولة اللبنانيةتربية، دفاع وأمن88فرنسا

الملحق رقم ٧: وضعية الهبات التي تعهدت الدول والجهات المانحة بتقديمها إثر العدوان اإلسرائيلي في تموز ٢٠٠٦
المساعدات المخصصة وتلك التي تصرف مباشرة - حتى ٣١ آب ٢٠٠٨

(المبالغ بماليين الدوالرات األميركية)



منظمات األمم المتحدةإزالة ألغام، مياه وصرف صحي88هولندا

مجلس الجنوب والجهة المانحةإعادة إعمار عدد من القرى في الجنوب41.2الشيخ ناصر الخرافي

منظمات األمم المتحدةإزالة ألغام77اليابان

الجهة المانحة، منظمات غير حكوميةإغاثة ومشاريع تنموية مختلفة6.42.6بلجيكا

الجهة المانحةإنشاء مدرستين52كوريا

الجهة المانحة، منظمات األمم المتحدةجسور، تجهيزات صحية4اليونان

منظمات األمم المتحدةصحة، إزالة ألغام42فنلندا

الجهة المانحة، الدولة اللبنانيةالجمارك، الالجئين الفلسطينيين، اتصاالت، ثقافة4الصين

منظمات األمم المتحدةإزالة ألغام33الدانمارك

إغاثة1.51.1تشيكيا
منظمات األمم المتحدة، منظمات غير حكومية، 

(LRF) صندوق النهوض اللبناني

الجهة المانحةإغاثة1.31.3بولندا

منظمات غير حكوميةإغاثة1.31.3إيرلندا

إغاثة ومشاريع تنموية مختلفة3.93بلدان أخرى
منظمات األمم المتحدة، منظمات غير حكومية، 

(LRF) صندوق النهوض اللبناني

1,304735المجموع

ال يشمل هذا الجدول الهبات المقدمة من مؤسسات وأفراد في مجال إعادة إعمار الجسور (والمفصلة في الفصل الخامس من التقرير)مالحظات:
وفقاً لمعلومات الدول / الجهات المانحة(*)
وفقاً لتقديراتنا لحجم المشاريع التي يقوم بها الجانب اإليراني(**)



مالحظاتمؤشر التطورالتطور الحاصل حتى تاريخهالتقديرات األولية لألضرار

 1,249عائلة حصلت على مساعدات حوالي ١،٢٠٠عائالت الشهداء
قيمتها ٢٤ مليار ليرة

 %100من العائالت حصلت على مساعدة
مالية

الملفات المعالجة فاقت التقديرات 
األولية

 4,780جريح حصلوا على مساعداتحوالي ٤،٠٠٠ جريحالجرحى
الملفات المعالجة فاقت التقديرات %100حصلوا على مساعدات ماليةقيمتها ١٧٫٨ مليار ليرة

األولية

وحدات سكنية
الوحدات المعالجة فاقت التقديرات %80,311100وحدة تمت معالجة ملفاتهاالجنوب: ٧٩،١٨٧ وحدة متضررة

األولية

المبلغ المدفوع ٤٤٦ ميار ليرة (٨٠،٠٣٥ الدفعة األولى
شيكًا مصدرًا)

المبلغ المدفوع ٥٢ ميار ليرة (٢،٩٨٨ الدفعة الثانية
شيكًا مصدرًا)

%4,43391وحدة تمت معالجة ملفاتهاالقرى األخرى: ٤،٨٦٣ وحدة متضررة

المبلغ المدفوع ٢٢٫٤ ميار ليرة (٣،٩٦١ الدفعة األولى
شيكًا مصدرًا)

المبلغ المدفوع ٢٣٢ مليون ليرة (١٠ الدفعة الثانية
شيكات مصدرة)

الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت: 
%23,42894وحدة تمت معالجة ملفاتها٢٥،٠٠٠ وحدة متضررة

المبلغ المدفوع ٢٤٠ ميار ليرة (٢١،٢٢٣ الدفعة األولى
شيكًا مصدرًا)

 7,500صيادًا تلقوا مساعدات بلغت 7,500٤٫٥صيادًا متضررًاصيادو األسماك
%100حصلوا على مساعدات ماليةمليار ليرة

الملحق رقم ٨: إنجازات مرحلة إعادة اإلعمار في أرقام
31/8/2008

المساعدات المالية
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إعادة تأهيل وإعمار البنى التحتية
مالحظاتمؤشر التطورالتطور الحاصل حتى تاريخهاألضرار

 79جسرًا تمت إعادة افتتاحها وفتحت أمام91جسرًا مدمرًاالجسور
%87السير

 10جسور ينتهي العمل بها خالل
 العام ٢٠٠٨، على أن ينتهي العمل
 في الجسرين الباقيين خالل العام

2009

شبكات متضررةاالتصاالت
%100تم إنجازهاالشبكات الرئيسية

تم إنجاز معظمهاالشبكات الثانوية
أنجزت آافة الشبكات باستثناء بنت 
جبيل وشبكات األبنية المدمرة في 
الضاحية بانتظار إعادة اإلعمار

%58100تم إصالجها58سنترال

%68 70مرآزًا تم إصالحها103مراآز هاتف للعموم متضررة
بانتظار إنهاء األشغال في المناطق 

المدمرة آليًا

الخدمة مؤمنة عبر وسائل بديلة%880تم إصالحها10تجهيزات االتصاالت

%34100تم إصالحها34آابالت ألياف ضوئية

%6100تم إصالحها6اتصال السلكي

%2100تم إصالحها2مرشد موجة

الخزانان الباقيان واللذان تمولهما %5697خزانًا تم إصالحها 58خزانًا متضررًا للمياهالمياه
اليونيسيف هما في طور البناء

%20100تم إصالحها20مضخة متضررة للمياه

%2100آبار تم إصالحها2آبار ارتوازية متضررة

%1514100نقطة تم إصالحها1514نقطة آتضررة في خطوط الجر
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مالحظاتمؤشر التطورالتطور الحاصل حتى تاريخهاألضرار

 3خزانات للفيول وخزاني مياه متضررة فيالكهرباء
%100من أعمال الصيانة الالزمةمعمل الجية الحراري

أنهت شرآة بتروجت إعادة التأهيل 
واإلعمار بهبة مصرية، وتعمل 

مؤسسة آهرباء لبنان حاليًا لوضع 
الخزانات قيد االستثمار

%100خطوط النقل

%95شبكات التوزيع

%91899تم إعادة تأهيلها929مدرسة متضررة آليًا أو جزئيًاالمدارس
11مدرسة متضررة آليًا ال زالت

قيد اإلعمار

المطارات
%100 5مدارج أعيد تأهيلها5مدارج متضررة

مدرجين في مطار رفيق الحريري 
الدولي في بيروت، ١ في مطار 

رياق، ١ في مطار القليعات

%3100خزانات أعيد تأهيلهما3خزانات متضررة للوقود
الخزان الثالث تم تأهيله لكن العمل 

به لم يبدأ بعد بانتظار بناء سور 
الحماية حوله

مكافحة التلوث البيئي
مالحظاتمؤشر التطورالتطور الحاصل حتى تاريخهالتقديرات األولية لألضرار

 5.6مليون متر مكعب من األنقاض التي تم5.6مليون متر مكعب من األنقاض الناتجةإزالة األنقاض
%100رفعها

تلوث الشاطئ جراء التسرب النفطي
 15-12ألف طن من الفيول المتسرب

إزالة حوالي ٥٠٠ متر مكعب من النفط 
السائل و٣،١٢٠ متر مكعب من النفايات 

الصلبة

انتهاء المرحلة األولى من التنظيف 
ومشارفة أعمال المرحلة الثانية للتنظيف 

بعمق على االنتهاء

إزالة القنابل العنقودية
 39.3آيلومتر مربع من المساحات الملوثة

%33.385آيلومتر مربع تم تنظيفهابالقنابل العنقودبة
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مالحظاتمؤشر التطورالتطور الحاصل حتى تاريخهاألضرار

3مباٍن ال تزال قيد الهدم%8897مبنى91مبنىالمباني التي هي بحاجة لتدمير آلي
المباني التي تعاني من ضرر إنشائي 

14مبنى ال تزال قيد الترميم%8085مبنى94مبنىآبير وبحاجة لترميم إنشائي
المباني التي تعاني من ضرر إنشائي 

4مباٍن ال تزال قيد الترميم%7695مبنى80مبنىبسيط وبحاجة لترميم إنشائي
%24492مبنى265مبنى

الترميم اإلنشائي لألبنية المتصدعة
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