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  فتـرة  اتخـذت خـالل   التي الحكوميةقرارتالكلمات رئيس مجلس الوزراء و: 1ملحق رقم   

 لرئيسدولة اوكلمات أخرى ل )2006 آب –تموز (العدوان اإلسرائيلي 

 ي أعلن فيها لبنان بلداً منكوباًكلمة الرئيس السنيورة إلى اللبنانيين الت: أوالً

 1/95...............................)15/7/2006 (ئيليالعدوان اإلسرانتيجة 

 5/95..................)26/7/2006 (كلمة الرئيس السنيورة في مؤتمر روما: ثانياً

 اإلسالمي كلمة الرئيس السنيورة إلى مؤتمر منظمة المؤتمر: ثالثاً

)3/8/2007(.........................................................16/95 

 كلمة الرئيس السنيورة أمام مؤتمر وزراء الخارجية العرب: رابعاً

)7/8/2006(.........................................................20/95 

 النص الحرفي لمقررات مؤتمر وزراء الخارجية العرب: خامساً

 26/95...................................................)7/8/2006(غير العادي 

 31/95.........................................1701النص الحرفي للقرار : سادساً

 على رسالتي رئيس الجمهورية بخصوصرد الرئيس السنيورة : سابعاً

 41/95...).....12/11/2006(مناقشة مشروع مسودة المحكمة الدولية جلسة 

 اجتماع مع سفراء الدول المانحةل  خال الرئيس السنيورةكالم: ثامناً

 46/95..................................)..5/5/2006(الفلسطينيين لالجئين 

 في االجتماع الوزاري األمني إثر هجومموقف الرئيس السنيورة : تاسعاً

 48/95).......................20/5/2007(منظمة فتح اإلسالم على الجيش 

 ل أزمة نهر الباردالرئيس السنيورة حوبيان صادر عن : عاشراً

)28/5/2007.......................................................(50/95 

 كلمة الرئيس السنيورة أمام سفراء الدول المانحة بشأن األوضاع: أحد عشر

 56/95)...5/6/2007(اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد 
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 كلمة الرئيس السنيورة لمناسبة النصر على اإلرهابيين في: عشرثاني 

 64/95)................................2/9/2007(معركة نهر البارد 

  في مؤتمر سفراء وممثلي الدول المانحة إلعادةكلمة الرئيس السنيورة: ثالث عشر

 68/95)......10/9/2007(إعمار مخيم نهر البارد والمناطق المجاورة 

  للدول العربية المانحة لالجئين الفلسطينيين الرئيس السنيورةرسالة: رابع عشر

)30/8/2007.................................................(81/95 

  للدول المانحة لالجئين الفلسطينيين الرئيس السنيورةرسالة:  عشرخامس

)10/9/2007.(................................................84/95 

 كلمة الرئيس السنيورة في حفل إفطار دار األيتام اإلسالمية:  عشرسادس

)26/9/2007.(..............................................89/95 
 

 2005تموز  ( مشاريع القوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب       الئحة ب : 2ملحق رقم   

 )2007آب  –

 

من حيث عدد    2007-1989خالل السنوات    الحكومات    وإنتاجية عملمقارنة  : 3ملحق رقم   

 القرارات المتخذةعدد جلسات مجلس الوزراء و

 

 اإلنجازات على مستوى الوزارات واإلدارات العامة: 4ملحق رقم 

 2/177..............................................................وزارة العدل .1
 7/177............................................... والمغتربينوزارة الخارجية .2
 9/177...................................................وزارة الداخلية والبلديات .3
 13/177............................................................وزارة المالية .4
 26/177.............................................وزارة األشغال العامة والنقل .5
 31/177....................................................وزارة الدفاع الوطني .6
 35/177.............................................وزارة التربية والتعليم العالي .7
 43/177.....................................................وزارة الصحة العامة .8
 52/177................................................وزارة االقتصاد والتجارة .9

 60/177..........................................................وزارة الزراعة .10
 65/177........................................................وزارة االتصاالت .11
 70/177.............................................................وزارة العمل .12
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 72/177...........................................................وزارة اإلعالم .13
 77/177.....................................................وزارة الطاقة والمياه .14
 83/177...........................................................ة السياحةوزار .15
 86/177............................................................وزارة الثقافة .16
 95/177.............................................................وزارة البيئة .17
 108/177...............................................وزارة الشباب والرياضة .18
 110/177..............................................وزارة الشؤون االجتماعية .19
 120/177........................................................وزارة الصناعة .20
 123/177..............................مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية .21
 128/177................................................مجلس اإلنماء واإلعمار .22
 129/177..........................................الصندوق المركزي للمهجرين .23
 131/177.........................................................مجلس الجنوب .24
 133/177.....................................................الهيئة العليا لإلغاثة .25
 154/177.....................................................اإلحصاء المركزي .26
 158/177..................................................مجلس الخدمة المدنية .27
 163/177......................................................التفتيش المركزي .28
 165/177........................................................ديوان المحاسبة .29
 170/177..........................المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان .30

 

 وإعادة اإلعمار  المخصصة للنهوضتفاصيل الهبات والمساعدات والقروض: 5ملحق رقم 

 

 تفاصيل إعادة إعمار الجسور المتضررة: 6ملحق رقم 

 

آلية تحديد ودفع المساعدة عن األضرار الالحقة بالوحدات السـكنية وغيـر            : 7ملحق رقم   

 فـي   2006 آب   14 تموز وتـاريخ     12السكنية من جراء العدوان اإلسرائيلي ما بين تاريخ         

 ة خارج منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروتجميع المناطق اللبناني

 

آلية تحديد ودفع المساعدة عن األضرار الالحقة بالوحدات السـكنية وغيـر            : 8ملحق رقم   

 فـي   2006 آب   14 تموز وتـاريخ     12السكنية من جراء العدوان اإلسرائيلي ما بين تاريخ         

 منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت

 9



 

 الوحدات السـكنية بحسـب القـرى         المقررة والمدفوعة ألصحاب   تتعويضاال: 9ملحق رقم   

  وتوزيعها حسب األقضية والمحافظاتوالبلدات

 

تموز (اللبنانية   أبرز المشاريع اإلنمائية التي تم إطالقها في مختلف المناطق        : 10ملحق رقم   

 )2007 تموز -2005

 

لـم تقـر    التي  و نواب لإلبرام االتفاقيات التمويلية التي أحيلت إلى مجلس ال      : 11ملحق رقم   

 لتاريخه

 

 وعـدد   الجديدة وظائف الفئة األولى التي تم اإلعالن عنها لملئها وفق اآللية         : 12ملحق رقم   

 المتقدمين لشغلها

 

 )2006 – 1993(المالية الدولة موجز عن حسابات : 13ملحق رقم 

 

 Partnership for – المشاركة من أجـل لبنـان  "مشروع تطور أعمال : 14ملحق رقم 

Lebanon". 
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 تـمـهيـد
 

 

ما اعتادت الحكومات اللبنانية إصدار كتاٍب سنوٍي حول ما أنجزته فيما خص األعمال             

والسياسات والخطط والحسابات، واتجاهات الرأي في الخيارات التـي اتُّخـذتْ، وإمكانيـات             

نا في السنة األولى من عمـل       لكننا قُم . المستقبل القريب، في ضوء الوقائع والتدابير والتوقعات      

ويـأتي هـذا    . ما قامت به الحكومة خالل تلك السـنة       ذه الحكومة بإصدار تقرير مختصر ع     ه

مـا  بالتقرير أشمل من حيث اهتمامه بالسنتين الماضيتين على السواء، لكن على الخصـوص              

 .2007 وحتى نهاية آب 2006قامت به الحكومة خالل الفترة الممتدة من تموز 

 

 :أردنا من وراء إصدار التقرير الشامل هذا تحقيق عدة أهدافلقد 

 

متابعة ما قمنا به في السنة الماضية لجهة إنفـاذ البيـان الـوزاري للحكومـة،                 :أوالً

للسير في بنود ذاك البيان، وقد أوضـح ذلـك          الحكومة  والخيارات التي انتهجتها    

 .التقرير األول، وهذا التقرير الثاني على السبيل ذاته

 

 الجهـات األمنيـة والعسـكرية      مـن عرض التحديات التي تعرضت لها الـبالد         :ثانياً

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، والسيما فيما يختص باالجتياح اإلسـرائيلي         

المدمر الذي تعرض له لبنان وما تبعـه مـن تـداعيات بمـا فيهـا التشـنجات                  

 ذات الطابع الدولي وما نجم عن       واإلشكاالت السياسية التي رافقت إقرار المحكمة     

 وما رافقها أيضاً من تحركات وممارسات في الشارع تركت          ،ذلك من اعتصامات  

أثرها على أكثر من صعيد سياسي وأمني واقتصادي، بما في ذلك ما تالها مـن               

 ذلـك الهجـوم     من أبرزهـا  هجومات إرهابية واغتياالت سياسية وتفجيرات كان       

موعة فتح اإلسالم والذي انتهـى مـؤخراً بانتصـار          اإلرهابي الذي قامت به مج    

الجيش اللبناني على تلك المجموعة وهي الحرب التي خسر لبنان فيها عدداً كبيراً             

من الشهداء من الجيش اللبناني، وكيف تعاملت الحكومة مع تلك التحديات، ومـا             

 .هي المخارُج التي اختارتها ومضت فيها إيصاالً لبر األمان
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عرُض مواقف الصمود، وسياسات المبادرة، من ضمن اإلصرار علـى احتـرام             :ثالثاً

الدستور وااللتزام بالقوانين في الداخل، والتقيد بمبدأ فصل السلطات واسـتقاللية           

 .القضاء، والعودة إلى بناء سياسة خارجيٍة لبنانيٍة مستقلّة

 

محاسبة والمراقبة على أعمـال     الِحرُص على الشفافية واإلفصاح، والتقيد بمبدأ ال       :رابعاً

وهي . فالحكومةُ مسؤولةٌ تُجاه مجلس النواب، ومسؤولةٌ تُجاه المواطنين       . الحكومة

في هذا التقرير إنما تَعِرُض ِسِجال كامالً للمسائل األساسـية لجهـات السياسـات              

فيستطيع المعنيون والمواطنون   . والمبادرات واألعمال، ووجوه التحصيل واإلنفاق    

يتابعوا ذلك أيضاً وكلَّ كبيرٍة وصغيرٍة خالل هذا العام من عمـر الحكومـة،              أن  

وهذه الوسيلة في اإلفصاح تعتبر شكالً من أشـكال إخضـاع           . والعام الذي سبق  

 .الخبراء والمعنيين والمواطنينو المؤسسات المعنيةأعمال الحكومة لرقابة 

 

ة المواطنين إلى قدرة الدولة اللبنانيـة    نشْر وقائع وسياسات العمل واإلنجاز، لطمأن      :خامساً

على مواجهة التحديات، في الظروف االستثنائية التي مر بها  لبنان خالل العامين             

وفي الوقت نفِسه عرض المخاطر والفُرص، بحيث تكوُن هنـاك        . 2007 و 2006

صورةٌ متكاملة للموقف، وما ينتظر البالد والمواطنين، لنشِر حالٍة مـن الـوعي             

النقاش، بما يتجاوُز التباُينات السياسية وبغرض تحسين مسـتوى األداء ورفـع            و

 .مستوى مردودية استعمال الموارد المتاحة أمام القطاعين العام والخاص

 

التفرقة بين السياسات العامة والشاملة التي عرضها القسم األول من التقريـر أو              :سادساً

المختلفة خـالل   إلدارات والمؤسسات   واالكتاب السنوي، ونشاط وعمل الوزارات      

، وقبل ذلك عن الفترة الممتدة      2007 وآب   2006 تموز   بينثالثة عشر شهراً أي     

 .2006 وحتى نهاية حزيران 2005من تموز 

 

في القسم األول من هذا التقرير قصدنا إلى عرض الملفّات والسياسـات، وخطـوات              

اني عرضـنا خدمـةَ الـوزارات للمـواطنين،         المواجهة واالستجابة للتحديات، وفي القسم الث     

 .والخطوات التي سلكتْها في شتى المجاالت
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لقد أردنا أن يكون التقرير، كما سبق القول، سجال ألعمال الحكومة والسيما في العام              

وقد كان عاماً حاسـماً فـي تـاريخ لبنـان الحـديث             . ، مع إشارات إلى العام السابق     2007

 . األحداث والتحديات، سواء في الداخل أو في المحيطوالمعاصر، لتزاُحم

 

ونأُمُل أن يمهد هذا العمُل التوثيقي      . إنه السجلُّ الحقيقي بدون تجميٍل أو ستٍْر أو افتعال        

والسياسي لسنواٍت وسجالٍَّت أكثر إيجابيةً وتقدماً، سنوات بناء االستقالل اللبناني الثاني، ونشر            

 .لنمو فيهاالستقرار والتقدم وا
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)II( 

 المـقـدمـة
 

 ةـارات المواجهـل ومسـارات العمـمس
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II–مسارات العمل ومسارات المواجهة:  المـقـدمـة 
 

 

. الصمود والمبـادرة  ،  ستقالل الثاني، في سنتها الثانية    عمل حكومة اال  على  السمة الغالبة   كانت  

ن بغية العبث باسـتقراره، ونشـر    والممانعة في وجه األعاصير التي اجتاحت لبنا     الصمودأي  

 إلى القيـام بخطـوات      المبادرةحاالت من عدم االطمئنان في ربوعه وبين مواطنيه، ومن ثم           

لتدعيم معالم االستقالل اللبناني واالستمرار في جهود تعزيز مسيرتي اإلصـالح والنهـوض             

لثالثـين شـهراً    وذلك رغم كل الصعوبات والعراقيل التي ما يزال لبنان يواجهها على مدى ا            

 .الماضية

 

 كيف تم ذلك؟

 

كانت الحكومة قد نجحت خالل السنتين الماضيتين في أن تحول الكثير مـن العنـاوين التـي                 

أعلنها رئيسها في البيان الوزاري إلى برامج عمل تنفيذية، وإلى مسائل محددة جرى طرحهـا               

فبعد أن طرحت الحكومة    . فتوحالحوار اللبناني الم  بالتالي   و ،على جدول أعمال النقاش الوطني    

في السنة األولى من قيامها مهام كبيرة وأساسية، بادرت إلى وضع تلك األهداف والشـعارات               

موضع التنفيذ في برامج محددة، والسيما تلك التي تعتبرها ضرورية إلعـادة قيـام الدولـة                

السياسي واإلداري  وتعزيز مؤسساتها وتفعيل دورها اإلنمائي والسير قدماً في جهود اإلصالح           

وفي هذا اإلطار، عمدت الحكومة إلى العمل على        . والمالي واالجتماعي والنهوض االقتصادي   

مكافحة الترهل في اإلدارة والمؤسسات العامة والحث على زيـادة اإلنتـاج واإلنتاجيـة فـي               

ـ            و. االقتصاد الوطني  ى سعت إلى إطالق العمل الجدي من أجل تثبيت االستقالل والتأكيـد عل

إقامة العالقات الخارجية القائمة على االحترام المتبادل مع جميع الدول الشـقيقة والصـديقة،              

وعلى وجه الخصوص مع الشقيقة سوريا، والسيما لجهة ضرورة إقامة التمثيـل الدبلوماسـي            

إضافةً إلى ذلك،   .  وترسيم الحدود اللبنانية السورية وتحديداً أيضاً في منطقة مزارع شبعا          هامع

قد عمدت الحكومة إلى طرح مسألة معالجة موضوع السالح الفلسطيني خـارج المخيمـات              ف

هيئة الحوار الوطني، واالنطالق فـي       النقاش الوطني المفتوح، وعقب ذلك عبر        وداخلها عبر 

وإقدارها على تعزيز األمن فـي الـبالد وعلـى          عدةً وعديداً،    ،إعادة بناء المؤسسات األمنية   

كذلك بادرت الحكومة إلى العمـل علـى        . ثيري القالقل والفتن في البالد    مواجهة اإلرهاب وم  
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فضالً عن ذلك تابعت الحكومة جهودها من أجل        . التنسيق فيما بين تلك األجهزة لزيادة فعاليتها      

 .قيام المحكمة ذات الطابع الدولي

 

رات جـرى   معظم هذه المبادئ والشعارات التي طرحتها الحكومة تحولت بعد ذلك إما إلى قرا            

اعتمادها، أو مشاريع قوانين جرى إقرار بعضها، وإما إلى مسائل لتوضع على جدول أعمـال        

نقاشات جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها رئـيس مجلـس           مجلس الوزراء، أو من خالل      

 .النواب نبيه بري في مبنى مجلس النواب

 

تحقيق درجـات متقدمـة مـن النمـو         وفيما كانت الحكومة تعد البالد واقتصادها للقفز باتجاه         

 إلى أكثر   2006االقتصادي، حيث كان من المتوقع أن يتجه النمو االقتصادي صعوداً في العام             

 لـدعم   III، وذلك بالتزامن مع التحضيرات التي كانت جاريةً لعقد مـؤتمر بـاريس              %6من  

 جميع المواطنين، في    االقتصاد اللبناني وتعزيز استقراره، وجدت الحكومة نفسها فجأةً، ومعها        

مواجهة أعاصير لم تكن البالد قد واجهت مثيالتها من قبل تمثلت في االجتيـاح اإلسـرائيلي                

والدليل على ذلك أن النمو المشار إليه، والذي كان متوقعـاً           . 2006المدمر في تموز من العام      

 انقلبـت بطريقـة   ،2006كما تثبته المؤشرات االقتصادية المحققة في النصف األول من العام     

 سلبية بنسبة قد تصل إلى نمو سلبي بمعدل ال يقـل عـن              2006عكسية وكانت النتيجة للعام     

تلك الكارثة التي تسببت بها إسرائيل واجهتها الحكومة ومعها اللبنانيون بكـل الصـمود              %. 2

يـد علـى   المقاوم والتضامن والحكمة والصبر والحزم والمبادرة والدبلوماسية المقدامة، وبالتأك 

وعلى ذلك، فقد تحولت الحكومة فـي مواجهـة         . وحدة اللبنانيين في مواجهة العدو اإلسرائيلي     

ذلك االجتياح إلى اعتماد أسلوب الصمود والممانعة، في ذات الوقت الذي عملت فيـه علـى                

اعتماد سياسة مقدامة وخالقة تتوجه نحو تحويل المأزق الذي فرضته إسرائيل إلـى فـرص               

اإلشارة إلى مبادرة الرئيس بري في تسمية هذه         تجدر   .لى مخارج وحلول مبتكرة   والمشكالت إ 

 ".حكومة المقاومة السياسية والدبلوماسية"الحكومة بـ

 

 

 في مواجهة العدوان اإلسرائيلي: أوالً

         وا من خالله التعويض عـن      بينما كان اللبنانيون يعدون العدة الستقبال موسم صيف واعد، رج

ر اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فـوجئ اللبنـانيون         ثْدية التي أصابت البالد إ    ة االقتصا النكس

فإسرائيل التي كانت تحكمها حكومة ضـعيفة برئاسـة رئـيس           . بذلك العدوان الغادر والمدمر   

الوزراء إيهود اولمرت، وجدت في إقدام حزب اهللا على تخطي الخط األزرق، الذي كان لبنان               
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ه وكذلك وعد المسؤولون في حزب اهللا بااللتزام باحترامه أيضاً فـي            قد التزم رسمياً باحترام   

بتمرير صيف  قبل ذلك   ، مثلما وعدوا    2000أكثر من مناسبة ومنذ اعتماد ذلك الخط في العام          

، وجدت إسرائيل في تلك الحادثة المتمثلة في أسر جنديين إسرائيليين، ذريعـةً إلثبـات               هادئ

 أن  من وراء ذلـك   ا عبر محاولة تدفيع لبنان ثمناً باهظاً، وأملت         قوتها وهيمنتها واستعادة هيبته   

زيد من شعبيتها الضعيفة في الداخل وظناً منها أنها تستطيع بذلك إلحـاق الهزيمـة بلبنـان                 ت

صبت إسرائيل جام حقدها على لبنان مسـتفيدةً مـن اإلدانـة            . وبصمود اللبنانيين وبمقاومتهم  

، وكمـا   قصـفها وقد حاولت في    . اإلسرائيليين عبر الخط األزرق   الدولية لعملية أسر الجنديين     

وعد قادتها إعادة لبنان عشرين سنة إلى الوراء، وذلك بالعمل على تقطيع أوصاله وشـرايين               

التواصل بين مناطقه وتدمير بنيته التحتية ومؤسساته العامة والخاصة وعدداً هائالً من األبنيـة       

 دون  ولة قادرة على الردع والرد بقسوة على من يتحدى نفوذها         السكنية، وذلك لإلثبات بأنها د    

 .رقيب أو حسيب دولي

 

للوهلة األولى، وجدت الحكومة اللبنانية نفسها والشعب اللبناني أمام مشهد مأساوي كبير تحول             

ٍة مكْشُوفاً أمام طيـران     فيه لبنان وأبناؤه ومؤسساته ومساكن مواطنيه وبنيته التحتية حقَْل رماي         

 .العدو

 

وسط هذا المأزق، بدأت الحكومة، وإزاء مقولة اختراق الخط األزرق، بالعمل على اجتـراح              

أن الحكومة لم تكن تعلم وال تتبنى وبالتالي ال تتحمل مسؤولية           : "الحلول، فكان رد الفعل األول    

عدوان، ومن هذه األرضية التي مهد لها مجلس الوزراء في جلسته األولى إثر بدء ال             ". ما جرى 

انطلق لمحاولة فتح ثَغرة في الموقف الدولي تسمُح له بتوسيعها لكـي يبنـي عليهـا منصـةَ                  

وقد انعكس ذلك في الكلمة التي تلت العدوان في اليـوم           . المعالجة في مخاطبة المجتمع الدولي    

صـبح  الثالث والتي وجهها رئيس مجلس الوزراء إلى اللبنانيين والعالم واعتبر فيها أن لبنان أ             

وفي الوقت ذاته وضع رئيس مجلس الوزراء في تلك الكلمـة أسـس الحـل أي                . بلداً منكوباً 

 - اليونيفيـل  -المطالبة بوقف فوري إلطالق النار وتوسيع مهمات قوات الطـوارئ الدوليـة           

والعودة إلى تطبيق اتفاقية الهدنة بعد تعديلها، والسيما فيما يتعلق بعديد القوة العسكرية اللبنانية              

 .وتجهيزاتها حسب ما كانت تنص عليه اتفاقية الهدنة

 

هذه المبادئ شكلت النقاطَ الرئيسية لما ُسمي في وقٍت الحٍق بالنقاط السبع التي أعلنها الـرئيس        

فؤاد السنيورة في خطابه في مؤتمر روما في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، أي بعد أقّل                

ما مهد الطريقَ فيما بعد أيضاً لتعديل صياغة مشـروع          وهذا  . من أسبوعين على بدء العدوان    
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، الذي كان يهدف بصيغته األولى إلى استخدام الفصل السابع واسـتقدام            1701القرار الدولي   

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

اء له، وكذلك تأييد الرئيس بـري ومبـادرة         مجلس الوزراء لهذه الصيغة وتأييد مجلس الوزر      

مجلس على خوض معركة دبلوماسية شرسـة       في ال جماع  اإلوصمود رئيس مجلس الوزراء و    

ن أفي األمم المتحدة إلعادة التوازن بنسبة معقولة إلى القرار الـدولي المنشـود، وبخاصـٍة                

 في كل هذه العمليـة،      الحكومة كانت قد وضعت على طاولة المداوالت االقتراح األكثر إقناعاً         

ـ              15أي اقتراح استعداد الحكومة اللبنانية إلرسال الجيش لالنتشار في الجنوب وبعديد يناهز ال

.  سنة 30ألف جندي ليتمركز على طول الحدود الدولية بعد أن حيل بينه وبين ذلك ألكثر من                

 .ذا االلتزاملقد أعلنت الحكومة التزامها بإرسال الجيش، وعمدت بعد ذلك إلى تنفيذ ه

 

في موازاة ذلك، كان على الحكومة أن تواجه أكبر عملية نزوح شهدها لبنان في داخله حيـث                 

دفعت اآللة العسكرية اإلسرائيلية بقسم كبير من سكان الجنوب المنكوب إلى الداخل اللبنـاني،              

أطلقتهـا  وخاصةً باتجاه العاصمة وبقية المناطق، هرباً من اآللة العسـكرية الجهنميـة التـي               

وبناء على ذلك، كان على الحكومـة فـي هـذا           . إسرائيل من عقالها للفتك باللبنانيين اآلمنين     

المجال أن تعمل على الحد من تهجير السكان خارج قراهم، وقد كانت تعليمات الحكومة للقوى               

لهـا  األمنية المشتركة ولقوات الطوارئ قائمةً على رفض اإلنذارات التي كانت توجهها أو تفتع            

القوات اإلسرائيلية للضغط على السكان اآلمنين في القرى والبلدات الجنوبية ودفعهم إلخـالء             

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

. تأمين أسباب الصمود بقدر ما كانت تسمح لها به اإلمكانيات اللوجستية والمعطيات الحربيـة             

ا زاد في صعوبة العمليات اإلغاثية، أن اآللة الحربية اإلسرائيلية دمرت وبظرف ساعات              ومم

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

 91ببيروت، وكذلك التي تربط بقية المناطق بعضها ببعض والتي بلـغ مجموعهـا حـوالي                

ت اإلغاثة تواجه صعوبةً كبرى الستحالة إيصال المواد التموينية إلى          ولهذا كانت عمليا  . جسراً

المناطق إلغاثة السكان بسبب عمل الطيران اإلسرائيلي على مدى سـاعات الليـل والنهـار،               

والذي َأخذ يستهدف كل ما يمكن أن يتحرك على األرض اللبنانية حتى وصل القصـف إلـى                 

في المقابل وضـعت الحكومـة      . نع تسريب األسلحة  الشرقية بحجة م  وأقاصي الحدود الشمالية    

اللبنانية نصب أعينها أثناء المفاوضات واالتصاالت الدولية التي كانت تقـوم بهـا أن مسـالة                

العودة الفورية للنازحين إلى قراهم وبلداتهم تقُع على رأس األولويات المطلوبة، وهـي مـن               

ساعدة قوات اليونيفيل العمل علـى تنفيـذها        المهام األساسية التي كان على الجيش اللبناني وبم       

لحظة توقف إطالق النار، مما يعني عودة النازحين من أهالي الجنوب إلى قراهم فور إعـالن                
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وهذا ما حصل فور اإلعالن عن اتفاق وقف األعمال العدائية، حيث           . وقف العمليات العسكرية  

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

فتح الطُُرق وشقّ المعابر وبناء التحويالت المؤقتة للطرق، والتي سمحت للمواطنين بالوصول            

 آلة الدولة قد تحركت بطاقتها الكاملة إلطالق عملية اإلصالح وإعـادة            تكونإلى قراهم ريثما    

 .رت وبشكل غير مباشر من العدواناإلعمار وإصالح شبكات الطرق المدمرة أو التي تضر

 

لقد نجحت الحكومة اللبنانية في استنفار العالم أجمع من حولها بفعل السياسة المستقلة والمقدامة              

التي اتبعتها وكانت امتحاناً حقيقياً، وألول مرة، لمعنى السياسة الخارجية المستقلة البعيدة عـن              

 إجماع وزاري حول    لدولي والعربي منطِلقةً من   الوصاية والترهيب إذ تمكنت من حشد التأييد ا       

 :إجماٍع وطنٍي من حولها لم يسبقْ له مثيٌل، وحقَّقتْ بذلك عدداً من األهدافكل قراراتها ومن 

 

نجحت الحكومة اللبنانية خالل أيام، وفي نظر المجتمع الدولي، في تحويل لبنان مـن               .1

 نتيجـة الحملـة اإلعالميـة       إلى معتـدى عليـه    ) بفعل اختراق الخط األزرق   (معتٍد  

والدبلوماسية الناجحة التي خاضتها ورئيسها الذي تصدر بالمقابالت التي أجراها عبر           

كان معدل المقابالت الخاصة التـي  (شاشات وعناوين كبريات وسائل اإلعالم العالمية    

ة أجراها الرئيس السنيورة أربع مقابالت تلفزيونية في اليوم وعلى معظم شاشات التلفز           

 واللقاءات مـع    العالمية، وعشرات االتصاالت الهاتفية مع رؤساء الدول والمسؤولين،       

، ناهيك  ) وعدد مماثل من االجتماعات والتصاريح السياسية      الوفود العربية واألجنبية،  

باجتماعين يومياً تقريباً لمجلس الوزراء لمتابعة التطـورات العسـكرية والمواقـف            

وزاري خصوصاً السياسي واإلعالمـي للـرد علـى كـل           ، واالستنفار ال  الدبلوماسية

 بها الحكومة اإلسرائيلية    كانت تقوم اإلسرائيلية واالتهامات واالدعاءات التي     الحمالت  

هذا، باإلضافة إلى اجتماعات العمل اليومية المستمرة التي كان يقوم بهـا            . وأجهزتها

ية حاجات النازحين مـن     رئيُس مجلس الوزراء لمتابعة األعمال اإلغاثية من أجل تلب        

أبناء الجنوب وغيرهم في عدٍد من المناطق اللبنانية الذين تعرضت بلـداتهم وقـراهم              

 .للقصف المدمر على مدار الساعة
 

نجحت الحكومة عبر صداقاتها في العالم واتصاالتها العربية والدوليـة التـي قادهـا               .2

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

من بنية تحتية عبر قصف الطيران، حيث كان العدو اإلسرائيلي يخطّط، باإلضافة إلى             
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ستهداف مبنى مطار بيروت    الما قام بتدميره من منشآت حيوية وأبنية سكنية وغيرها،          

، وغيرها من المنشآت واألبنية     ومحطات الكهرباء والماء في مختلف المناطق اللبنانية      

 .وية في البالدالحي
 

بمسعى ومساعدة من صـديق لبنـان، رئـيس          26/7/2006مؤتمر روما في    انعقاد   .3

 دولة ومن ثالث منظمـات      15 وفود من    الحكومة اإليطالية رومانو برودي، بحضور    

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

 وهي استطاعت بذلك رسم حدود حلها       .ةاإلسرائيلي وتوضيح صورة المعركة السياسي    

وقد شكل مؤتمر روما المنبر الذي أعلن فيه        . في مواجهة االجتياح اإلسرائيلي الهمجي    

 عبر خطابه أمام المؤتمر،     1رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة برنامج النقاط السبع       

فاعيـل  والتي تحولت فيما بعد إلى القاعدة الوطنية التي رسمت طريق الخروج من م            

العدوان وأسست إلعداد األرضية الصالحة النتشار الجيش فـي الجنـوب ولتطـوير             

ولقد أسهمت تلك النقاط في رسم خارطة الطريق أمام الحـل،           . 1701صيغة القرار   

وقد ظهر فـي    . وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتوصل إلى تحرير مزارع شبعا         

 مواجهة موقف باقي الدول بعد رفضها       المقابل موقف الواليات المتحدة األميركية في     

كان هذا فـي    . ، وقد استمر رفضنا لهذا الموقف     الدعوة إلى وقف فوري إلطالق النار     

مقابل ما طالبت به باقي الدول التي حضرت المؤتمر والتي اعتبـرت أن رد الفعـل                

 اإلسرائيلي التدميري إزاء لبنان ال يتناسب مع الحجة التي تمسكت بها إسـرائيل، أي             

 .أسر الجنديين، لتبرير عدوانها البربري على لبنان وسكانه اآلمنين
 

، وهو انعقد استثنائياً في ماليزيا، وقـد        3/8/2006في   مؤتمر القمة اإلسالمية  انعقاد   .4

 خطة النقاط السبع التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في مؤتمر              تبنى

 للمشاركة في   عدد من الدول المشاركة استعداداً     أبدىقد  و . في لبنان  األزمةروما لحل   

طالق النـار    وقف فوري وشامل إل    إلى المتحدة، داعين    لألممقوات حفظ سالم تابعة     

وكان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة طلب مـن          . المنظمة الدولية  إشرافتحت  

التأييـد  " في كلمة نقلت مباشرة عبر تقنية الفيـديو كـونفرنس،            ،المشاركين في القمة  

الكامل منهم، ومن كل الدول المحبة للسالم للخطة الداعية إلى وقف شامل ودائم للنار،              

من أجل إنهاء المذابح ومكافحة الدمار، والعودة بلبنان إلى وضعه الطبيعـي بوصـفه      

                                              
 .1 يراجع النص الكامل للنقاط السبع في الملحق رقم - 1
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اآللـة الحربيـة    " أن   وأكـد ". وحكم القـانون  واالعتدال  منارة للحرية والديموقراطية    

ربت مدننا وقرانا وبنيتنا األساسية وإنساننا وأطفالنا ونساءنا، مـا          اإلسرائيلية التي ض  

إلـى   ، الفتاً "كانت لتنال من عزيمتنا ومن إصرارنا على الحرية واالستقالل والكرامة         

 حتـى  " جريح ووجود نحو مليون نازح3000 واألطفال شهيد، ثلثهم من 900سقوط  "

 2.ذلك التاريخ

 

 قـد شـارك فـي       ارجية والمغتربين فوزي صلوخ      وزير الخ  وفي السياق ذاته كان     

 سلسلة لقاءات مع رؤسـاء      وأجرى،  في كواال المبور   الطارئة   اإلسالميةالقمة  مؤتمر  

 اإليرانيـة  اإلسـالمية  رئيس الجمهوريـة     أبرزها مع الوفود الذين شاركوا في القمة      

، رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان     و،  إندونيسيارئيس  ومحمود احمدي نجاد،    

 ورئـيس الوفـد     ،رئيسة وزراء بـنغالدش   ورئيس وزراء باكستان شوكت عزيز،      و

، رئـيس وزراء    أيضـاً والتقى الوزير صـلوخ     .  حمزة بن الحسين   األمير األردني،

كمـا  .  عقد هذه القمة المهمـة     إلى وشكر له دعوة بالده      ،حمد بدوي أ عبد اهللا    ،ماليزيا

 األزمة تصور لبنان للخروج من      أمامهمشارك بفطور عمل لوزراء الخارجية فعرض       

 السبع  النقاططالق النار في شكل شامل، ثم قرأ على المشاركين          عبر الوقف الفوري إل   

كمـا طالـب    . لحل األزمة والتي أقرتها الحكومة اللبنانية باإلجماع، وطالب بتبنيهـا         

ها  لجنة تحقيق دولية حول مجزرة قانا وبقية المجازر التي ترتكب          إنشاءدعم مطلب   "ـب

وحيـا  ".  في مواجهة العدوان    الشعب اللبناني يقف موحداً    أن"وأكد  ".  في لبنان  إسرائيل

وفي اجتماع على مستوى الخبراء لوضع البيان       ". البطوالت التي تبذل في هذا السياق     "

الوقف الفوري والشامل غيـر     :  عناصر ثالثة هي   إدراج طلب الوفد اللبناني     ،الختامي

، تبني المؤتمر للنقاط السـبع التـي قـدمتها الحكومـة            ئيلياإلسراالمشروط للعدوان   

مع تعهد المـؤتمرين    ،   المنكوبين إلغاثة والعمل على تقديم مساعدات عاجلة       ،اللبنانية

 . ومساعدة االقتصاد اللبنانياإلعمارعادة بتبني فكرة عقد مؤتمر للدول المانحة إل

 

كل استثنائي فـي السـراي       بش 7/8/2006مؤتمر وزراء الخارجية العرب في      انعقاد   .5

الكبير في بيروت، والذي خاطب فيه رئيس مجلس الوزراء العرب والدول العربيـة             

ولقد أسفر  . والدول الصديقة والعالم أجمع بضرورة مساعدته على وقف العدوان فوراً         

                                              
 انظر نص خطاب الرئيس السنيورة خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر في باب المالحق، وقد خاطب المؤتمرين من بيروت مباشرة - 2

 .عبر تقنية الفيديو آونفرنس
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ذلك االجتماع عن موقف عربي موحد، وبالتالي تشكيل وفد عربي توجه إلـى األمـم           

ضية اللبنانية في مجلس األمن، وهو األمر الذي ساعد في صـدور            المتحدة لطرح الق  

 . بصيغته النهائية1701القرار الدولي 
 

 في أن تقف في وجه العدوان اإلسـرائيلي وان           اللبنانية في المحصلة، نجحت الحكومة    .6

تصل إلى مرحلة وقف األعمال العدائية وفي يدها عدة أوراق دفعة واحدة، وهذا ما لم               

 إسرائيل وال باقي األطراف المؤيدة إلسرائيل، ومن هذه األوراق التـي            يكن بحسبان 

 :أمسكت بها الحكومة وأسهمتْ في إنفاذها

 

 .اإلصرار على والوصول إلى وقف األعمال العدائية فوراً . أ 

 بصيغته الجديدة المعدلة، والذي أفضى إلى       1701التوصل إلى صدور القرار      . ب 

اضي اللبنانية التي كانت قد احتلتها بفعل       تأمين االنسحاب اإلسرائيلي من األر    

 .العدوان

 30نشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية الجنوبية للبنان ألول مـرة منـذ               . ج 

 .سنة، على أن تعاونه قوات اليونيفيل المعززة

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

صديقة المكلفة مراقبة الشواطئ اللبنانية لمنع      القوات البحرية لعدد من الدول ال     

 .تسرب األسلحة إلى لبنان

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

 .تحت وصاية اليونيفيل، بانتظار ترسيم الحدود مع سوريا

 

ثة تحضير األرضية المحلية والعربية والدولية إلقامة أكبر مشروع إعادة إعمار وإغا           .7

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

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

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

رق وجسور وإمدادات مياه واتصاالت وكهرباء ومدارس ودور عبـادة          التحتية من ط  

ت جزءا هاماً من المساعدات المادية للمتضررين من العـدوان          مستشفيات، كما أمن  و

الشـفافية اإلداريـة    و  الفعالية إلعادة بناء ما دمره العدوان، كل ذلك بدرجة عالية من         

 .والمالية
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شارك فيه ممثلو نحو     الذي   30/7/2006حة في   للدول المان  مؤتمر ستوكهولم انعقاد   .8

 مليون  940بااللتزام بتقديم حوالي     التعهد إلى  والذي انتهى   دولة ومؤسسة دولية،   60

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

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

وقد كان ذلك نتيجة ما قدمه لبنان في هذا المؤتمر من تصور واقعـي              . مليون دوالر 

وعملي حظي بتأييد المجتمع الدولي لتنفيذ برنامج سريع إلعادة إغاثة لبنان واسـتعادة             

 .نهوضه
 

 ومن أصل المبالغ النقديـة التـي        ، الحكومة استطاعتومع مرور سنة على العدوان،       .9

 اًستعمل قسـم  ت أن مليون دوالر،    748.5من المانحين والبالغة لتاريخه حوالي      تلقتها  

إغاثـة  إعادة بناء جزء من البنية التحتية التي دمرت، وإزالة الركام، و          تمويل    في منها

 ودفع المساعدات لـذوي     النازحين وتأمين عودتهم وفي تقديم المساعدات للمتضررين      

 مليار ليرة مـن     406 دفع مبلغ    14/9/2007، حيث جرى ولتاريخ     الشهداء وللجرحى 

 مسـاعدات لسـكان   وذلك علـى شـكل    مليار ليرة،436 البالغة  أصل الدفعة األولى  

 بلدة  294الجنوب وبعض المناطق اللبنانية األخرى التي تعرضت للعدوان، بما يشمل           

  بلدة وقرية طالتها األعمال العدوانية اإلسرائيلية، وبمـا يشـمل          337وقرية من أصل    

 . مستفيد من األهالي قبضوا المبالغ العائدة لهم79,200

 معاملـة تشـكل     14,700 أكثر من أما على مستوى الضاحية الجنوبية فقد تم إنجاز         

 شـيك   9,200حـوالي    إصـدار  مليار ليرة، وقد تـم       204الدفعة األولى منها مبلغ     

 204 البالغة    من أصل الدفعة األولى     مليار ليرة  157ألصحاب الشقق والمنازل بقيمة     

 ألصحاب الوحدات السـكنية     المدفوعة ذلك ما يجعل مجموع المساعدات       .مليار ليرة 

 563، حـوالي    14/9/2007المدمرة والمتضررة جراء العدوان اإلسرائيلي، وحتـى        

، وذلك من أصـل الدفعـة        مليون دوالر أميركي   347مليار ليرة لبنانية أو ما يعادل       

 مليون  425 مليار ليرة أو ما يعادل       640البالغة قيمتها   األولى لتلك الوحدات السكنية     

 .)9التفاصيل في الملحق رقم  (دوالر أميركي

وقد شـارف   . لقد بلغ العمُل على التعويض واإلصالح وإعادة اإلعمار مراحل متقدمة         

ملف تعويضات الجنوب وباقي القرى على االنتهاء، حيث قامت الحكومة بدفع مبـالغ             

مخصصة إلعادة إعمار عدد من المباني السكنية المهدمـة كليـاً فـي      الدفعة األولى ال  

الضاحية، بما في ذلك ما قامت به الحكومة وتعبيراً عن التزامها بالمبادرة إلى إيـداع               
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المبالغ المخصصة إلعادة إعمار عدد كبير من المباني في الضـاحية فـي حسـابات               

لى أصحاب الحقـوق فـور      مخصصة لها في مصرف لبنان بحيث يصار إلى دفعها إ         

 .قيامهم بتأمين المستندات الثبوتية الالزمة

 مبنى من المباني المتصدعة     150باإلضافة إلى ذلك، فقد تم تلزيم أعمال تدعيم حوالي          

 مبنى قيد المتابعة إلنجـاز عمليـة تلـزيم          99نتيجة القصف في الضاحية وقد تبقى       

 .ى سكناها في وقٍت قريباألشغال فيها بما يمكُّن أصحابها من العودة إل

 

 

 في إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي: ثانياً

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

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

وقـد  .  كل األطراف الداخلية على ضرورة قيام هذه المحكمـة         إجماع في المواقف العلنية من    

حظي هذا الموضوع بإجماع الحاضرين في مؤتمر الحوار الوطني الذي كان قـد دعـا إليـه                 

لكن تبين أن المواقف العلنية كانت تختلف عن المواقف العملية والفعلية،           . رئيس مجلس النواب  

وقـد  .  اهللا الممثلين فـي الحكومـة      على وجه الخصوص من قبل كل من حركة أمل وحزب         

وقد ظهر ذلك بالتزامن مع جريمـة       . افترقت الدروب مع أول محك عملي تجاه هذا الموضوع        

، 12/12/2005 في جلسة مجلس الـوزراء فـي          تويني ومرافقيه   النائب جبران  الشهيداغتيال  

لجمهورية في   وبحضور فخامة رئيس ا    انعقد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية في بعبدا       حيث  

فيها الطلب إلى مجلس األمن أن يقـر        التي جرت   بنتيجة المناقشات   المجلس  قرر  و،   ذاته اليوم

مجلـس  وأقـر   . إنشاء محكمة ذات طابع دولي بالنسبة إلى جريمة اغتيال الرئيس الحريـري           

من جانب آخر الطلب إلى مجلس األمن توسيع مهمة لجنة التحقيـق الدوليـة              الوزراء كذلك و  

جـرائم االغتيـال    تحقق فـي    إنشاء لجنة تحقيق دولية جديدة      و 1595مشكّلة بموجب القرار    ال

 ابتداء من محاولة االغتيال التي تعرض لهـا الـوزير مـروان             ومحاوالت االغتيال األخرى  

حـزب  "و" أمل"باعتراض من وزراء حركة     وذلك   ،نين الطلب يهذمجلس الوزراء   أقر   .حمادة

 في الحكومة في انتظار أن تبـتّ        مشاركتهمطرفين بعد التصويت تعليق     ، وأعلن وزراء ال   "اهللا

 .باألمرلهما المرجعيتان السياسيتان 

 

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

 اف، وذلك ى إلى االعتك  بالسبب الذي أد  له  ال عالقة     لعودتهم مخرجإيجاد   على قاعدة    الحكومة

بانتظار محطة ثانية من االعتراض تزامنت مع طرح الحكومة مشروع نظام المحكمة علـى               
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 بحجة طلب المزيـد     11/11/2006جدول أعماله للمناقشة، فأعلنوا استقالتهم من الحكومة في         

وتجدر اإلشارة إلـى أن رئـيس       . من الوقت للدراسة وبحجة عدم استشارة قياداتهم في األمر        

ن قد أبدى استعداده في اتصاالت مع رئيس الجمهورية أميل لحود لتأجيل موعـد              الحكومة كا 

انعقاد الجلسة، كما عبر عنه رئيس مجلس الوزراء في البيان الذي نشر في الصحف بتـاريخ                

، وهو االقتراح الذي لم يبـدل       13/11/2006 وقبل انعقاد مجلس الوزراء في       12/11/20063

البقاء على موقف االستقالة التي جرى رفضها من قبل رئيس          في قرار حركة أمل وحزب اهللا       

 وبعد ذلك بأيام، تمت عملية اغتيـال النائـب          .الحكومة وحيث طلب منهم العودة عن االستقالة      

 . الذي انضم إلى قافلة الشهداء األبراربيار الجميلالشاب الواعد والوزير الشهيد 

 

بر المؤسسات الدسـتورية اللبنانيـة متعـذراً،        بنتيجة ذلك، أصبح أمر إقرار نظام المحكمة ع       

وخاصة من قبل مجلس النواب ألن رئيسه قرر إقفال أبواب المجلس العتباره، ومن طرفه، أن               

، بعد  الحكومة بعد استقالة نواب أمل وحزب اهللا أصبحت حكومة غير شرعية وغير دستورية            

وبالتالي، تمسـك الـرئيس     . يه ثم غير رأ   ،أن كان صرح بعكس ذلك أثناء زيارته إلى طهران        

لجهة عدم دعوة المجلس لالنعقاد ألنه ال يمكنه أن يقبل درس أي مشـروع              الثاني  بري بموقفه   

 .قانون محال من قبل الحكومة التي ال يعترف هو بشرعيتها

 

باعتبـاره  تجدر اإلشارة إلى حقيقة دستورية ال تقبل اللبس أنه ليس من صالحية الرئيس بري               

 فالذي يبت بهذا األمر هـو       .جلس النواب البتّ بدستورية الحكومة أو عدم دستوريتها       لمرئيساً  

والمفارقة أن هذه المؤسسـة الدسـتورية، أي مجلـس          . مجلس النواب وليس أي جهة أخرى     

وهـذا األمـر    . اهالنواب، أصبح ممنوعاً عليها االجتماُع بنتيجة الموقف المتخذ من قبل رئيس          

كثر من صعيد، والسيما أن الرئيس بري، وبموقف غيـر دسـتوري،            كانت له تداعياته على أ    

أقفل المجلس ومنعه من أن يمارس دوره، إذ إنه المكان الصحيح والدستوري األساسي للتداول              

 .والحوار والتوصل إلى القرارات الالزمة

 

ستشاره دولية قام بها األمين العام لألمم المتحدة وم        ووساطات   وبعد محاوالت عديدة ومبادرات   

، ممـا   إلى نتيجـة  كلّها   لم تؤد    للشؤون القانونية وعدد من مسؤولي الدول األوروبية والعربية       

 إلى سلوك الطريق اآلخر المؤدي إلى إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي عبر             اضطر الحكومة 

 .مجلس األمن الدولي

                                              
 .1 في الملحق رقم 12/11/2006راجع نص البيان الصادر بتاريخ  3
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 األمن الدولي في محصلة     إن هذا الموقف الذي اتّخذه رئيُس مجلس النواب هو ما دفع بمجلس           

وقد كان  . 30/5/2007األمر إلى إقرار نظام المحكمة من جانبه تحت الفصل السابع وذلك في             

من الممكن تفادي الوصول لذلك لو أن رئيس المجلس ترك للمؤسسات الدسـتورية أن تقـوم                

 لبتّ هذه المسألة    بدورها، ولو بادر الوزراء المستقيلون إلى عدم التعطيل والتفاهم مع زمالئهم          

بروح التوافق والتعاون الذي كان سمة جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية منـذ أن               

 .2005تألفت في تموز 

 

في ضوء ما تقدم، نجحت الحكومة في تحقيق هدف أساسي من أهدافها وباتت المحكمـة ذات                

وهكذا، شكَّل إقـرار    . سألةً نافذة الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري م        

المحكمة تحوالً أساسياً حصل للمرة األولى ليقول للمجرمين الذين زرعوا لبنان رعباً واغتياالً             

 وال يزال   .ن الذين مارسوا ويمارسون أساليب الترهيب والتنكيل لن يفلتوا دون عقاب          إوتدميراً  

 واغتـالوا   ةاستمروا في ممارساتهم اإلرهابي   التصميم على هذا التوجه قائماً، ال سيما أن هؤالء          

النائب الشهيد وليد عيدو ونجله ومرافقيه وعدداً من المواطنين األبرياء بعد أيام مـن إقـرار                

 وعقب ذلك، وبتاريخ التاسع عشر من أيلول، عادت آلة القتل الجهنمية لتغتال النائب              .المحكمة

 مـن   اً كبيـر  اً عـدد  أوقع االنفجار الرهيـب   كما  أنطوان توفيق غانم وعدد آخر من األبرياء،        

 . من الدمار والخراباً كبيراًالجرحى وقدر

 

واسـتقالله  سقط النائب غانم شهيداً لينضم إلى قافلة طويلة من الشهداء فداء لحرية لبنـان               لقد  

 .وكرامتهوسيادته 
 
 

 في التأكيد على فصل السلطات وإصالح القضاء وتعزيز استقالليته: ثالثاً

وكـان  .  الحكومة نصب أعينها مسألة إصالح القضاء وتحقيق وتعزيـز اسـتقالليته           وضعت

فـرئيس مجلـس    . التطبيق العملي لهذا التوجه بدايةً التعامل مع القضاء باعتباره سلطةً مستقلة          

الوزراء بادر إلى مخاطبة مجلس القضاء األعلى بعد تشكيله في أول وآخر اجتماع له معهـم                

 تكون زيارتُكُم لي هي أوُل زيارة وآِخُر زيارٍة، فأنا أؤمـن وسـأمارس              أرجو أن : "بقوله لهم 

قناعاتي بأن القضاء سلطةٌ مستقلةٌ، وبالتالي لن تكون لي معكم أية تدخالت أو لقـاءات بعـد                 

 ".اليوم
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وكان الرئيس السنيورة قد امتنع عن إعطاء رأيه أو التدخل حتى في التشكيالت القضائية التي               

 أن صالحيتَُه المنصوص عنها باعتباره سـلطةً         من لس القضاء األعلى، على الرغم    يقرها مج 

وقد كانت محطـة إصـدار التشـكيالت        . سياسيةً تخولَُه التوقيع على مرسوم تلك التشكيالت      

القضائية الدليل الحسي على االقتناع وااللتزام عبر توقيعه مرسوم التشكيالت القضـائية كمـا              

، من دون أن يطّلع على مضـمونه أو تركيبتـه، وهـو              باإلجماع األعلىاقره مجلس القضاء    

، مما عطّـل مشـروع      من فخامة رئيس الجمهورية   حتى اآلن   المرسوُم الذي بقي دون توقيٍع      

، وبالتالي عطّل عمل القضاء ونال من صـدقيته         تفعيل هذا الجسم وتأكيد استقالليته وإصالحه     

 .وفعاليته
 
 

 لى فصل السلطات وعلى تعزيز المساءلة والمحاسبة على أساس األداءفي التأكيد ع: رابعاً

لقد أكدت الحكومة، وفي أكثر من مناسبة، على أهمية تعزيز دعائم النظام الديمقراطي اللبناني              

القائم على فصل السلطات وتعاونها وعلى أهمية تعزيز المساءلة والمحاسبة بما يـؤدي إلـى               

ق، لمس المواطنون أنه لم يعد هناك من حديث حول موضـوع            وفي هذا السيا  . تحسين األداء 

الترويكا، والسيما في ضوء التوجه الذي تم التوصل إليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة              

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

وقد شجع ذلك على تسـريع عمليـة المسـاءلة          .  في السابق  بدالً من األسلوب الذي كان متبعاً     

فـي  لعمل الحكومـة    والمحاسبة في مجلس النواب، وبالتالي القيام بعمليات التصويب الالزمة          

ويفترض أن تتطور هذه الطريقة إيجاباً في       . مجلس النواب في ضوء تلك المساءلة والمحاسبة      

 للحكومـة   الممارسة الديمقراطية والمحاسبة    ضوء عودة مجلس النواب إلى االنعقاد بما يعزز         

على أساس األداء، وبالتالي إلى تحسين مستوى األداء السياسي واإلداري واالقتصـادي فـي              

 .البالد لما فيه منفعة جميع المواطنين
 
 

 في األزمة الحكومية وتداعياتها: خامساً

 مجلس الـوزراء فـؤاد      تذرعتْ حركة أمل وحزب اهللا بدعوة رئيس      . الحكومة تهتز وال تقع   

السنيورة المجلس لالنعقاد لمناقشة وإقرار نظام المحكمة ذات الطابع الدولي إلعـالن اسـتقالة           

ممثليهما من الحكومة بحجة عدم التشاور معهما وعدم إعطائهما المزيد من الوقـت لدراسـة               

الـوزراء  الموضوع، علماً انه كان بإمكان الوزراء حضور الجلسة والطلب من رئيس مجلس             

فقـد  . لكن األمر كان في الواقع أبعد من ذلـك        . المزيد من الوقت لدراسة ومناقشة الموضوع     

ترافق ذلك الموقف مع رفض سوري وحملة إعالمية سياسية من قبـل سـوريا واألطـراف                
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وتجدر اإلشارة مجدداً إلى انه كان بإمكان حركـة         . الحليفة لها في لبنان لرفض قيام المحكمة      

مناقشة مشروع القانون وتقديم المالحظات المطلوبة عليه، لكن االستقالة         أيضاً  هللا  أمل وحزب ا  

قبل المناقشة أو حتى القبول بمبدأ المشاركة في حضور الجلسة وتقديم مالحظاتهم فتح البـاب               

ها الطرفان تقول إن الحكومة بعد استقالة الوزراء الممثلـين للطائفـة            بأمام حجة جديدة تمسك     

ال شـرعية   : "من مقدمة الدستور والتي تقول    ) ي(تت غير ميثاقية استناداً إلى الفقرة       الشيعية با 

لكن الحكومة التي اهتزت بفعل استقالة الـوزراء        ". ألي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك     

الممثلين لطائفة أساسية لم تقع، بل صمدت عن حقٍّ واقتدار مستندةً إلـى المـادة الدسـتورية                 

إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحـدد  : "تعتبر الحكومة مستقيلة:  تقول والتي) 69(رقم

وبما أن الحكومة لم تفقد باستقالة أولئك الـوزراء أكثـر مـن ثلـث               . 4"في مرسوم تشكيلها  

أعضائها، وهو ما حدده المشترع في الدستور، تظل الحكومة قائمةً دستورياً، وبالتالي ال يمكن              

 . ال سواههحمل هو مسؤوليتألحد التذرع بفعل يت
 

فالمقولة بعدم دستورية الحكومة باالسـتناد إلـى        . ولو أراد المشترع غير ذلك لحدده صراحة      

. ، ال ينطبق على حالة الحكومة بعد استقالة الوزراء منهـا          )ي(مقدمة الدستور، وتحديداً الفقرة     

تتوافق مع ميثاق العـيش      تشكيل حكومة أو سلطة ال       منع) ي(إذ إن المشترع قصد من الفقرة       

فيما الذي  . المشترك، أي للحؤول دون قيام سلطة جائرة تفتقد إلحدى مكونات المجتمع اللبناني           

 إحدى الطوائف اللبنانيـة     وزراء ينتمون إلى  جرى في حالة الحكومة الحاضرة، هو قرار من         

 الطابع الدولي،   األساسية االحتجاج على نقطة حازت اإلجماع الوطني، أي إنشاء المحكمة ذات          

بمن فيهم ممثلو تلك الطائفة، للخروج على هذا اإلجماع باالستقالة وهو ما تنطبق عليه القاعدة               

 .القانونية اآلنفة الذكر
 

 إثر ذلك من قبل حزب اهللا واألطراف الحليفة         االعتراضمن ثم   موضوع االستقالة و  وقد تطور   

العتصام في وسط مدينـة بيـروت بحجـة         مواقف سلبية، إذ انه أعلن ا     تجلّى في   الذي   و له  

وكانت هذه الحجة مناسبةً الحتالل وسط العاصمة بمـا         . المطالبة بتشكيل حكومة اتحاد وطني    

يشكله ذلك من السيطرة على أمالك عامة وخاصة، وتعطيل حركة االقتصاد والمواطنين فـي              

االقتصاد الوطني وعلـى     األمن في البالد وعلى      تلك المنطقة، مع التداعيات السلبية لذلك على      

                                              
 :تعتبر الحكومة مستقيلة في الحاالت آالتية :"   من الدستور تقول 69لمادة   ا- 4

 .إذا استقال رئيسها  .أ 
 .إذا فقدت اآثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها  .ب 
 .بوفاة رئيسها  .ج 
 .عند بدء والية رئيس الجمهورية  .د 
 .عند بدء والية مجلس النواب  .ه 
 ".يابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة عند نزع الثقة منها من قبل المجلس الن .و 
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لكن . اقتصادهامنها  بقصد ممارسة الضغط على العباد والبالد و      كل ذلك    .خارج للبنان رؤية ال 

موقفَ الحكومة ورئيسها كان واضحاً ومتماسكاً برفض االنصياع إلى المحـاوالت االنقالبيـة             

بناني تسقط إذا ما    فالحكومات في النظام الديمقراطي الل    . الخارجة عن أسس النظام الديمقراطي    

نزعت عنها الثقة في مجلس النواب، أو إذا استقال رئيسها، وغير ذلك من شروط كما حددها                

 وليس من خالل الضغط عليها بأساليب وأدوات غير ديمقراطية وتتوسـل اسـتعمال              ،الدستور

 . بطريقة أو بأخرى أو التهديدالقوة

 

 وسياسياً حول هذا الموضوع وقفت فيه غالبية        وعقب ذلك، شهدت البالد نزاعاً وجدالً دستورياً      

أعضاء المجلس النيابي وغالبية الشعب اللبناني مع الحكومة، إضافةً إلى التأييد العارم العربي             

 ممـا  ذلـك . والدولي خاصةً بعد محاوالت حصار السراي الكبير وإقفال الطـرق والمـداخل          

ية تقاطرت مـن جميـع المنـاطق        استدعى حركة احتجاج كبيرة محلية تمثلت عبر وفود شعب        

اللبنانية إلى السراي الكبير، ومواقف عربية ودولية كان أبرزها ما عبر عنه خادم الحـرمين               

الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز الذي اعتبر أن محاوالت إسقاط الحكومة بـالقوة أمـر            

 .مرفوض ومدان

 

ض بالحيـاة االقتصـادية والثقافيـة       هذا االعتصام حول قلب العاصمة بيروت من مكان ينـب         

واالجتماعية إلى ساحة خالء يعلن فيها اإلفالس تلو اإلفالس للمؤسسـات التجاريـة والماليـة               

واالقتصادية، وحول االقتصاد اللبناني من اقتصاد طامح للعودة إلى النمو إلى اقتصاد متراجع             

ا أسس بالتالي لحركة هجرة كثيفة      واالزدهار، وهو م  والنمو  ال يلبي طموحات أبنائه في التقدم       

 .لخيرة أبناء الوطن إلى خارج لبنان

 

وعلى الرغم من ذلك كلّه، بادر رئيس مجلس الوزراء، وفي الوقت الذي تصدى فيه بالموقف               

السياسي لمحاولة االنقالب على النظام الديمقراطي، إلى االسـتمرار بالـدعوة إلـى التالقـي               

كذلك عمد إلى التقدم بمقترحات حلول عديدة     . سات الدستورية والحوار الوطني من خالل المؤس    

للخروج من األزمة، والتي كان أبرزها الحل الوسط الذي تقدم به وُعِرف بـاقتراح حكومـة                

 .5)1-10-19(الـ

                                              
د  .  هذا االقتراح ينص على أن تضم الحكومة الموسعة وزيرًا يعلن عن نفسه أنه ملتزم بالحياد في المسائل التي يختلف فيها الفريقان                  5 وق

 هو من صلب حقوقه الدستورية، وبالتالي قالت المعارضة إّن هذا االقتراح غير دستوري، بينما الواقع أّن إعالن ذلك الوزير عن حياديته
ى فرض أي أمر              .  آافة صالحياته آباقي الوزراء     ذلك الوزير  يستطيع أن يمارس    ومضمون هذا االقتراح أن ال يعود لألآثرية القدرة عل

ت                             ى االس ة إل ع الحكوم ة أو دف ة الدول ل آل ى تعطي درة عل ل أن ال يكون للمعارضة الق ار سلطة   ال يوافق عليه اآلخرون، مقاب قالة أو احتك
 .القرار في مجلس الوزراء
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لكن هذا االقتراح الذي قبلت به األكثرية، والذي ُيعتبر خطوةً إلى األمام على طريـق الحـل،                 

ن قبل حزب اهللا وحركة أمل والتيار الوطني الحر الذين أصروا على            قوبل باستمرار الرفض م   

تشكيل حكومة تكون حصة المعارضة فيها الثلث زائد واحد، وهو ما أطلقوا عليه تسمية الثلث               

ثم عاد حزب اهللا ومعه المعارضة إلى رفض مقترحات تشكيل          . المعطل ومن ثم الثلث الضامن    

كثرية مقترح أن يكون للمعارضة الثلث المعطل، مقابل        حكومة وحدة وطنية بعد أن طرحت األ      

أن يكون ذلك استناداً إلى االتفاق على برنامج تنفيذي لعدد من المسائل األساسـية التـي تـم                  

التوافق عليها، والسيما مقررات هيئة الحوار الوطني والنقاط السبع ومسألة انتخـاب رئـيس              

ي إلى طاولة حوار ال أن يسـبق تشـكيلها          الجمهورية، بحجة أن الحكومة يجب أن تتحول ه       

 !حوار لالتفاق على برنامجها التنفيذي

 

إن إصرار المعارضة على موقفها كان يعني عملياً تعطيل آلة الدولة، وهو ما لم توافق عليـه                 

هذا في الوقت الذي استمرت الحكومة في تسيير شـؤون          . األكثرية وبقيت األزمة على حالها    

لقد صـمدت    . ممكنة للحفاظ على المسلّمات األساسية الدستورية والوطنية       البالد بأفضل طريقة  

انطالقاً من مسؤوليتها وواجبها في تسيير شؤون المواطنين والتي انطلقت منها، وذلك            الحكومة  

ضمن ظروف وصعوبات فائقة ومخاطر كبيرة تبقى، على أهميتها، أقل من التفريط بالمبـادئ              

مقراطية والعروبية واالستقاللية ومبدأ إعالء شأن الحريات وااللتزام        والمسلّمات السيادية والدي  

 .بالشرعية التي انبنت عليها هذه الحكومة في مرحلة االستقالل الثاني للبنان

 

 حوالي ذلك، فقد استطاعت الحكومة أن تنجز خالل فترة وجودها على مدى سنتين              بالرغم من 

، وهـي بـذلك تكـون أكثـر         )2ملحق رقم   ( مشروع قانون    95 قرار، ومن ضمنها     4,500

كما هو مبين في    ( من حيث عدد القرارات التي اتخذتها خالل فترة وجودها            إنتاجيةً الحكومات

 ).3الملحق رقم 

 

 

 IIIفي اإلصالح االقتصادي وانعقاد مؤتمر باريس : سادساً

ـ  " مؤتمر رفيق الحريري  " مع لبنان في     25/1/2007في  وقف العالم كله     ه ورعـاه   الذي ترأس

 دعمـاً ماليـاً      لبنـان   جاك شـيراك، فـأعطى      السابق  الرئيس الفرنسي  ،"صديق لبنان الكبير  "

التزاماً من المؤتمرين   واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً غير مسبوق وغير مشروط، فحصد لبنان          

 موزعـاً علـى     فاق كل التوقعات مقداره سبعة مليارات وستمئة مليون دوالر أميركـي          بدعم  

 .االت متعددة ومحددةاستعم
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موصوفة في  ال تهدينامي تميزه و   شيراك  الفرنسي جاك  الرئيُسلقد كان المؤتمر مناسبةً أثبتَ فيها       

مبلغ خمسـمئة   دعماً كبيراً للبنان ب   قدمت حكومته   حيث   ، الدول المشاركة على المساهمة    حض

داعم األكبر للبنان، بحيث    البكونها  برزت المملكة العربية السعودية مرة جديدة       ومليون يورو،   

 مـا   IIIمجموع إسهاماتها في مـؤتمر بـاريس        قدمت الرقم األعلى في المساهمات حيث بلغ        

 . مليون دوالر أميركي100ملياراً ومجموعه 

 

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

 وحركة أمل والتيار الـوطني      "حزب اهللا "بقيادة  وى المعارضة   قالمعوقات الكبيرة التي تعمدتها     

 محاولة اإلطْباق على العاصمة باإلعالن عن العصيان المـدني          من  عشية انعقاد المؤتمر   الحر

وقد تكررت  . المسلح الذي تمثل بإقفال وقطع الطرق ووضع السواتر الترابية وإحراق الدواليب          

 عبر افتعال أحداث الطريق الجديدة التي كـادت أن           الباهر ر المؤتم د اتضاح نجاح  يعُبالمحاولة  

ورئـيس مجلـس    ورئيسـها   تطلق شرارة حرب أهلية، ونجحت الجهود التي بذلتها الحكومة          

النواب والقيادات السياسية في تطويقها في اللحظة األخيرة عبر إطالق يد الجيش في قمع أيـة                

 .مظاهر مسلحة أو محاولة لإلخالل باألمن

 

الذي قـدمت فيـه الحكومـة ورقـة          III أي حال، فإن النتيجة المباشرة لمؤتمر باريس      على  

الذي اتفق المجتمعون علـى     إصالحية جامعة حازت على دعم المجتمعين العربي والدولي، و        

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

 االقتصاد بعد   األمان االقتصادي والمالي، على أن يتم نقل      صل إلى شط    على المسار المو  البالد  

تطبيق برنامجها اإلصالحي الـذي     بلحكومة   جرى السماح ل    وضعية المعافاة في حال    ذلك إلى 

 .دولياً جامعاًعربياً وحصد تأييداً 

 

 

 في مواجهة اإلرهاب عبر معركة مخيم نهر البارد: سابعاً

هته الحكومة في سياسة اإلعاقات التي تعرضت لها على مدى سنتين           االمتحان الكبير الذي واج   

من وجودها ونجحت في عبوره كان امتحان مواجهة اإلرهاب المصدر إلى لبنان، والذي تمثل              

بمحاولة عصابة منظمة تدعى منظمة فتح اإلسالم السيطرة علـى منطقـة الشـمال ومدينـة                

قائُد هذه المنظمة   . مدينةال الذي يقع على أطراف      طرابلس، وذلك انطالقاً من مخيم نهر البارد      

المملكة األردنيـة  المدعو شاكر العبسي كان قد اعتقل في دمشق بعد أن فر إليها من عمان في           

لكن تبين أنه، وبعد أن قضـى فتـرةً         .  بعد اتهامه باغتيال أحد الدبلوماسيين األجانب      الهاشمية
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ُه وجرى تسهيُل أمر دخوله إلى لبنان عبـر أحـد           بسيطةً في السجن، ُسرعان ما ُأطلق سراح      

المعابر غير الشرعية في منطقة قوسايا في البقاع على الحدود السورية لكي يتـزعم حركـة                

، المخـابرات السـورية   المدعومة مـن    " فتح االنتفاضة "انقالبية مدبرة داخل ما يسمى منظمة       

م نهر البارد في الشمال، الممنـوع       فيستولي على مقرات هذه المنظمة وأسلحتها ويقيم في مخي        

. على السلطة اللبنانية دخوله، وليعلن من هناك إمارةً مؤقتةً بهدف توسيعها في منطقة الشـمال   

لكن قيام العصابة المذكورة باقتحام أحد المصارف، في سادس عملية سطو علـى مؤسسـات               

قـوى األمنيـة، أطلـق      تجارية ومالية، وانكشاف مكان وجود أفراد تلك المجموعة من قبل ال          

مواجهة بين هذه العصابة والقوى األمنية اللبنانية بدأت بالهجوم الغادر من قبل أفرادها علـى               

 عنصـراً   25عناصر الجيش اللبناني من دون سابق إنذار في منطقة الشمال واغتيال أكثر من              

د أحيـاء   من الجيش، وذلك بالتزامن مع محاصرة قوى األمن الداخلي لبعض عناصرهم في أح            

 .واقتحام مقرهم) شارع المئتين(مدينة طرابلس 

 

 كـان مـن     بعد هذه الجريمة التي ارتكبت بحق عناصر الجيش اللبناني وأمن مدينة طرابلس،           

البديهي أن تبادر الحكومة إلى حماية الجيش وتقديم كل الدعم له لحفظ هيبته وتأكيد دوره فـي                 

 أحكم الجيش قبضته مـن      ولقد. طينيين على حد سواء   حماية األمن واالستقرار للبنانيين والفلس    

حول المخيم مطالباً أفراد العصابة بتسليم أنفسهم إلى العدالة، حيث أكدت الحكومـة والجـيش               

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

تمرار باالعتداء على المناطق السـكنية اآلمنـة        من قبل تلك العصابة بالرفض والتعنّت واالس      

. المحيطة بالمخيم وعلى المؤسسات االقتصادية، والسيما معمل توليد الطاقة في ديـر عمـار             

وعلى ذلك فقد أطلق الجيش اللبناني مدعوماً من الحكومة والشعب اللبناني، عمليـة عسـكرية               

أن جرى تأمين إجالء السكان المـدنيين       القتالع عصابة فتح اإلسالم من مخيم نهر البارد، بعد          

شـركاء  "الفلسطينيين إلى مخيم البداوي وسط رعاية قادها رئيس مجلس الوزراء تحت شعار             

، انطالقاً من مسلمة مفادها أنه ما من مشكلة بين لبنان والشعب الفلسطيني بـل               "في المسؤولية 

ابة فتح اإلسـالم مـن جهـة        إن المشكلة هي بين الشعبين اللبناني والفلسطيني من جهة وعص         

أخرى، وهي العصابة المسلحة التي خطفت المخيم وحولت سكانه إلى رهينة، وعلى قاعدة أن              

 .مةخروج النازحين من مخيم نهر البارد مؤقت، ورجوعهم مؤكد، وإعادة إعمار المخيم محتّ

 

 

 تاريخه، وأثبت   لقد كانت حرب مخيم نهر البارد أكبر المعارك التي خاضها الجيش اللبناني في            

فيها بسالةً في األداء وصالبةً في الممارسة ووحدةً في الصفوف وإصراراً على حماية لبنـان               
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أي ممارسة سلبية ضد المدنيين، مما كشف نوايا وخلفيات         بقسمه حيث لم تسجل      والتزاماً   وأمنه

كن هـذه   ل.  مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين    حاولت أن توحي بارتكاب الجيش    قوى  ومواقف  

 القوى   بعض ووجهت من قبل    التي خاضها الجيش ببسالة وروح قتالية ووطنية عالية        المعركة

باالسـتمرار  وأو العرقلـة      أو بالتشكيك   بالرفض  وغيرها الحليفة ألجهزة المخابرات السورية   

  مقابل ذلـك،   . بطرق مباشرة وغير مباشرة    محاوالت غير بريئة لدعم القوى اإلرهابية     بالقيام ب 

 والتشـاور  اللبنانيين من وراء الجيش،      حشْد: منذ البداية على ثالثة أمور    وت الحكومة   حرص

 بإغاثة مهجري   والعنايةمع التنظيمات الفلسطينية التي استنكرت هذه الظاهرة الشاذة وإدانتها،          

الحكومـة  اسـتمرت   و. المخيم المنكوب وقرى الجوار اللبناني التي اعتدى عليها المسـلحون         

الجيش في خوض المعركة إلى نهايتها إلنهاء هذه الظاهرة اإلرهابية المسيئة للعالقات            ر  استمو

اللبنانية الفلسطينية، والتي تستهدف اللبنانيين والفلسطينيين على حد سـواء، وتسـتهدف أمـن              

 .2/9/2007 بتاريخاللبنانيين وأمن دولتهم وجيشهم الوطني، وقد تم لهما ذلك 

 

 

  ومعالجة قضايا الالجئين الفلسطينيين في لبنان الفلسطينية– ت اللبنانيةالعالقافي : ثامناً

القاضي بتسمية السيد فؤاد السنيورة  (19/7/2005 بتاريخ 14952بناء على المرسوم رقم 

، )13/10/2005 جلسة 41رئيساً لمجلس الوزراء، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

كّلت الحكومة اللبنانية فريق عمل مهمته إجراء محادثات وبناء لضرورات المصلحة العامة ش

مع ممثلي الجانب الفلسطيني لمعالجة قضايا الالجئين الفلسطينيين في لبنان على أن تشمل 

 :المعالجة المحاور األربعة التاليـة

 

معالجة المسائل الحياتية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية واألمنية داخل المخيمات،  .1

فلسطينيين المقيمين في لبنان بالتعاون مع وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل وال

 ).UNRWA(الالجئين الفلسطينيين 

 .وضع آلية إلنهاء وجود السالح الفلسطيني خارج المخيمات .2

إطالق الحوار حول معالجة قضية السالح الفلسطيني داخل المخيمات لجهة تنظيمه  .3

 .وضبطه

 .ة تمثيلية بين لبنان وفلسطيندرس إمكانية إقامة عالق .4

 

وقد ضمت اللجنة إلى السفير خليل مكاوي رئيساً، والسفير محمد شطح مستشار دولة رئيس 

مجلس الوزراء، والقاضي شكري صادر رئيس هيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل، 
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لشؤون وممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة الدفاع الوطني، ووزارة ا

 .االجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الداخلية والبلديات

 

 : الفلسطينية وبنائها على قواعـد –وانطالقاً من ثابتة ضرورة تصويب العالقات اللبنانية 

 

االعتراف بسيادة لبنان واستقالله واحترام أمنه واستقراره، وااللتزام بوثيقة الوفاق  .1

 .الوطني

م حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وخصوصاً حق العودة المنصوص عنه في دع .2

 .القرارات العربية والدولية

التأكيد والعمل على تأمين حياة كريمة وآمنة لالجئين الفلسطينيين في لبنان في انتظار  .3

 . اإلسرائيلي–قيام حّل عادل وشامل للصراع العربي 

الفلسطينيين تبقى من مسؤولية المجتمع الدولي لجهة التشديد على أن قضية الالجئين  .4

 .مواكبتها حتى إيجاد حّل عادل لها بحسب القرارات الدولية

 

 :وانطلق العمل وكانت اإلنجازات التاليـة

 

إعادة افتتاح مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت بناء على قرار مجلس  .1

وقد عينت المنظمة السيد عباس زكي . 5/1/2006الوزراء في جلسته المنعقدة في 

 .ممثالً لها في لبنان

وقف تدبير األمن العام القاضي بسحب وثيقة السفر من الالجئ الفلسطيني الحاصل  .2

على جنسية ثانية ، خصوصاً وأن هذا التدبير كان مخالفاً لقرارات جامعة الدول 

 .العربية

 اللبناني على إدخال مواد البناء إلعمار اختصار مدة األذونات المسبقة من قبل الجيش .3

 . ساعة كحد أقصى48وترميم المساكن في مخيمات الجنوب تحديداً، لتبلغ 

وهذا يشمل العديد . االعتراف بجواز السفر الفلسطيني الصادر عن السلطة الفلسطينية .4

 ، والمقيمين حالياً في1967من أبناء الضفة والقطاع الذين هجروا بعد حرب حزيران 

لبنان وليس لديهم وثيقة تعرف بهم سوى هذا الجواز ، وإعفاءهم من رسم بدل اإلقامة 

 .وتسوية المخالفات قانونياً بما ُيزيل عنهم عوائق التعليم والزواج والسفر

إطالق البحث في آلية منح الالجئ الفلسطيني إجازة عمل بعد أن أعدت وزارة العمل  .5

وكان قد سبق ". المعاملة بالمثل"ين الفلسطينيين من مبدأ مطالعة قانونية الستثناء الالجئ
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 سمح 79/1 القرار 2005لوزير العمل اللبناني طراد حمادة أن أصدر في حزيران 

من خالله للعمال الفلسطينيين بمزاولة العديد من المهن التي كانت مقصورة على 

نية ، ومسجلين رسمياً اللبنانيين شريطة أن يكونوا من المولودين على األراضي اللبنا

في مديرية شؤون الالجئين في وزارة الداخلية ، ويتم التنسيق في مسألة منح إجازة 

 .العمل بين وزارة العمل ووزارة العدل

 .إعداد دراسة مسحية إحصائية مقارنة لعدد سكان المخيمات وأوضاعهم االجتماعية .6

ي األوراق الثبوتية بالتنسيق مع إطالق البحث في حّل قضية الالجئين الفلسطينيين فاقد .7

وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في 

 .بيروت

لقاءات مع هيئات المجتمع المدني الفلسطيني والجمعيات غير الحكومية وتوحيد الرؤى  .8

 .المطلبية في أوراق عمل متخصصة

ية الرأي العام على أهمية ترميم العالقات تنظيم لقاءات حوارية شبابية ُبغية توع .9

 . الفلسطينية–اللبنانية 

 

أما بالنسبة لتحسين الظروف الحياتية داخل المخيمات، والذي هو من صلب مسؤوليات وكالة 

، فقد قامت اللجنة بدور المحرك الستجالب )األونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 :وكانت الخطوات التاليـة. قيام بمشاريع في هذا اإلطارالتمويل لتمكين األونروا من ال

 

 إلى اجتماع 2006دعا دولة رئيس مجلس الوزراء األستاذ فؤاد السنيورة في نيسان  .1

 سفيراً في السراي الكبير، وعرض عليهم واقع 25للدول المانحة ضم حوالي 

ا وكالة غوث المخيمات المزري ووضع في عهدتهم الئحة بالمشاريع كانت قد أعدته

ـِنـح إلى اآلن . وتشغيل الالجئين الفلسطينيين لهذا الغرض  27وقد بلغت نسبة الم

ولم يكتِف الرئيس السنيورة بهذه .  مليون دوالرا50ًمليون دوالراً أميركياً من أصل 

الخطوة بل أتبعها بإرسال كتاٍب خاص إلى كل من رؤساء حكومات الدول المشاركة 

 .للغرض عينه

 –اق متابعة التواصل مع الدول المانحة التقى رئيس لجنة الحوار اللبناني وفي سي .2

الفلسطيني السفير خليل مكاوي في مؤتمرين ألصدقاء اللجنة من الدول المانحة األول 

 في برلين في ألمانيا، والثاني في لندن في المملكة المتحدة 2007 نيسان 25 و22بين 

ـّهـم على ا2007 تموز 8 و7في  إلسراع في اإليفاء بالتزاماتهم لتمويل مشاريع  لحث

 .تحسين أوضاع المخيمات
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واستهلت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين عملها في كافة المخيمات بما توفر من 

أموال من الدول المانحة لتحسين البنى التحتية، واستحداث مستوصفات، ومشاغل، وبناء 

 للكوادر األكاديمية والمهنية كما المناهج ومن المشاريع مدارس جديدة، وإطالق ورشة تأهيل

القائمة على سبيل المثال ال الحصر ترميم مساكن في مخيم البرج الشمالي في صور، وإعادة 

تأهيل كامل البنية التحتية في مخيم صبرا وشاتيال، واستحداث مستوصفات ومراكز لعالج 

رف صحي وتأمين مياه شفة لمخيم عين السرطان، والشروع في إقامة بنية تحتية من ص

الحلوة، واستحداث محطتي تكرير مياه في مخيمي ويفل وعين الحلوة، وإطالق ورشة تربوية 

على صعيد المناهج األكاديمية كما تطوير المناهج المهنية في معهد سبلين، وإنشاء مركز 

 .تدريبي مهني للنساء العامالت في مخيم البداوي

 

على " فتح اإلسالم" اعتدت جماعة إرهابية أطلقت على نفسها زوراً تسمية ،2007 أيار 20في 

واندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش اللبناني واإلرهابيين . الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد

وقد هجرت الجماعة اإلرهابية بفعل . 2007 أيلول 2انتهت بانتصار الجيش اللبناني في 

 الجئ 32,000رد واتخاذها المدنيين الُعزل دروعاً بشرية ما ُيقارب مصادرتها مخيم نهر البا

فكان ال ُبد . فلسطيني إضافةًَ الى الدمار واألضرار الالحقة بالبلدات والقرى المتاخمة للمخيم

من التركيز على مسائل ثالثة بمتابعة مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء األستاذ فؤاد 

أعمال اإلغاثة الطارئة، واإلعداد إلعادة اإلعمار والتواصل اليومي مع متابعة : السنيورة وهي

 .الرأي العام

 

وقد حرصت اللجنة على المتابعة الدقيقة واليومية لكافة الخطوات المتخذة في هذه المسائل 

على قاعدة التأكيد على أن اللبنانيين والفلسطينيين معاً شركاء في المسؤولية، وأن المواجهات 

 الجئ نازح أقاموا 2500وتولّت اللجنة في عمل اإلغاثة االهتمام بحوالي . ت بتاتاً بينهمليس

في مدارس منطقة البداوي الرسمية، بالتنسيق مع الهيئة العليا لإلغاثة، واألونروا، وممثلية 

وانكبت اللجنة بالتنسيق مع األونروا، ومنظمات األمم المتحدة . منظمة التحرير الفلسطينية

فة، والبنك الدولي، والجيش اللبناني، والهيئة العليا لإلغاثة، وشركة خطيب وعلمي كا

لالستشارات الهندسية بصفتها هيئة استشارية هندسية للحكومة اللبنانية، لإلعداد إلعادة 

اإلعمار، وأثمر انكبابها مؤتمر سفراء ممثلي الدول المانحة والهيئات الدولية في العاشر من 
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 أعاد فيه دولته التأكيد 6في السراي الكبير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء 2007أيلول 

على أن قضية الالجئين الفلسطينيين من مسؤولية المجتمع الدولي، وعدم تطبيق حق العودة 

، مع تعهد لبنان االلتزام  والمبادرة العربية للسالم يؤتي أزمة تلو األزمة194بحسب القرار 

وقد أتبع دولته المؤتمر .  من احترام ثوابت المصلحة اللبنانية العليا انطالقاًليته القوميةوؤبمس

وكان متابعةً  لمؤتمر . بإرسال كتاب إلى رؤساء الدول لحثهم على المساهمة في إعادة اإلعمار

 :العاشر من أيلول أن

 

عرض رئيس اللجنة السفير خليل مكاوي وفي اجتماع خاص مع سفراء االتحاد  .1

 لوضع مخيم نهر البارد والمناطق المجاورة ومقتضيات 18/9/2007 في األوروبي

 .اإلغاثة وإعادة اإلعمار

التقي السفير مكاوي بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء األستاذ فؤاد السنيورة  .2

 – دير عمار – البداوي -رؤساء بلديات المناطق الست المجاورة لمخيم نهر البارد 

 المحمرة  لإلطالع على هواجسهم وإطالق المرحلة –  ببنين- بحنين–المنية 

 .اإلعدادية اإلنمائية لهذه المناطق

رافق وفدٌ  من اللجنة بعثة متخصصة من البنك الدولي زارت المناطق الست في جولة  .3

 .استطالعية لحاجات أبنائها والتوقف عند المشاريع الملحة إنمائياً

 

بارد بدأت، والشروع في إعادة إعمار المخيم وها إن خطوات العودة إلى مخيم نهر ال

ـُهّل على أن تكون السلطة في المخيم للدولة اللبنانية وحدها، ما يؤكد  والمناطق المجاورة است

على جدية وصدقية االلتزامات التي أخذتها الحكومة اللبنانية على عاتقها وتولّت متابعتها لجنة 

ـّة–الحوار اللبناني   . الفلسطيني بدق

 

 

 في التأكيد على أسلوب التغيير الديمقراطي وإجراء االنتخابات الفرعية: اًسعات

على الرغم من أن الحكومة سجلت التزامها بالبيان الوزاري لجهة إعـداد قـانون عصـري                

لالنتخابات النيابية نتيجة عمل الهيئة الوطنية لقانون االنتخاب، التي ترأسها الوزير السابق فؤاد             

ن العام  إ، ف 31/5/2006مكنت من إنجاز مشروع قانون ُسلّم إلى الحكومة في          بطرس، والتي ت  

، شهد إجراء الحكومة لالنتخابات الفرعية في كل        2007، وتحديداً في الخامس من آب       2007

                                              
 .1 راجع آلمة الرئيس السنيورة في المؤتمر، وآذلك آلمات أخرى ومراسالت للرئيس خالل أزمة نهر البارد في الملحق رقم  6
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من دائرتي المتن الشمالي وبيروت الثانية بعد شغور مقعدين نيابيين نتيجة اغتيال كـل مـن                

وقد نجحت الحكومة في تنفيذ قرارها بالدعوة       .  والنائب وليد عيدو   النائب والوزير بيار الجميل   

إلى انتخابات فرعية رغم رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم إجراء االنتخابات الفرعيـة             

 مجلس الـوزراء    قرأبحجة أن الحكومة، كما ادعى رئيس الجمهورية، غير موجودة، فكان أن            

وقد حضـرت الحكومـة األرضـية       . لك الدستور مرسوم إجراء االنتخابات كما ينص على ذ      

اللوجستية والقانونية لالنتخابات التي شارك فيها كل األطراف، بمن فيهم األطراف المعارضة            

للحكومة والتي لم تكن تعترف بشرعيتها، وقد دلّت مشاركتهم في العملية االنتخابية على أمـر               

 .ية الحكومة ودستوريتهاأساسي وهو االعتراف الضمني والواقعي والعملي بشرع

 

 

وقد بينت النتائج، إضافةً إلى مجرى العملية االنتخابية، أن الحكومة سجلت بشكل ال يقبل الشك               

والفت على أنها أشرفت على إنجاز عملية انتخابية شفّافة وحيادية قامت بها أجهـزة الدولـة                

بالخالفات بسرعة وكفاءة عالية،    وقد تولت أجهزة الدولة البتَّ      . المختصة ولم تشُبها أية شائبة    

وقامت بإعالن النتائج بشفافية كاملة، وهي االنتخابات التي فاز بها المرشح كميل خوري عـن       

التيار الوطني الحر في المتن والنائب محمد األمين عيتاني عن تيار المستقبل في دائرة بيروت               

كل اآلراء التي سبق أن تعددت من قبل        وقد كان هذا العمل الدستوري سيفاً قاطعاً بين         . الثانية

كـان  أطراف معارضة والتي خاضت معركة الترويج لعدم شرعية الحكومة ودستوريتها، وقد            

 االنتخابات الفرعية بنتائجها وسيرها الطبيعي تأكيد على احترام الحكومة ألسلوب التغييـر             في

ى النـدوة البرلمانيـة نوابـاً        إل  النتائج الديمقراطي وتقبل نتائجه مهما كانت، وحتى لو حملت       

 .معارضين لخط الحكومة السياسي
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)III( 

 العدوان اإلسرائيلي

 المواجهة السياسية والدبلوماسية
 

 

 "أول من يبادر"إلى حكومة " آخر من يعلم"من حكومة 
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III-المواجهة السياسية والدبلوماسية:  العدوان اإلسرائيلي 

 "أول من يبادر "إلى حكومة" آخر من يعلم"من حكومة 
 

 

يمكن القول إن تجربة المواجهة السياسية والدبلوماسية التي خاضتها الحكومـة خـالل فتـرة               

 وما تالها من تداعيات كانت تجربةً فريدةً، بسـبب مـا            2006العدوان اإلسرائيلي في تموز     

سياسة  وفي المقابل من تصميم على المبادرة، أسهمت فيها ظروف تحرر ال           .حملته من تحديات  

فقـد  . الخارجية اللبنانية من القيود واألثقال التي كانت تنوء تحتها في فترة الوصاية السـابقة             

نجحت الحكومة في رسم خريطة الطريق للحل الدبلوماسي والسياسـي وطوقـت تـداعيات              

العدوان وذيوله، وتمكن لبنان في النهاية من تحرير األرض بإجبار إسرائيل على االنسـحاب              

ضي التي احتلتها حديثاً، كما نجحت في نشر الجيش الوطني على الحـدود الدوليـة               من األرا 

هذا االنتشار جاء مدعوماً مـن قـوات اليونيفيـل          .  سنة 30الجنوبية ألول مرة منذ أكثر من       

باإلضافة إلى إقرار المجتمع الدولي بوجهة النظر اللبنانية على وجه الخصوص بما            . المعززة

نتيجةً لالبتكار الخالّق الذي ظهر مع إطالق النقاط السبع التي اعترف بها            يتعلق بمزارع شبعا    

، بعد أن تمكن لبنان من تعديل القرار لمصلحته فيما كان ذلك القرار على              1701القرار الدولي   

 لناحيـة وضـع     قاب قوسين أو أدنى من الصدور بصيغة اقرب إلى مصلحة إسرائيل، خاصةً           

وتمثل اإلنجاز اآلخر على المستوى الدبلوماسـي بـإقرار األمـم           . القرار تحت الفصل السابع   

 لم يطبق بالكامل لناحية عدم شموله تحرير مزارع شـبعا           425ن القرار   ة ذلك بأ  المتحدة نتيج 

 .التي ما تزال محتلةً من قبل إسرائيلاللبنانية 

 

هـا المسـتقل    وفي استعراض لمسار المواجهة، يتبين أن الحكومة اللبنانية تمكنت، عبر منهج          

والمتحرر من الضغوط وتركيزها على هدف وحيد هو المصلحة الوطنيـة العليـا، أن تخـطّ                

 "آخر من يعلم  "طريقها وسط األلغام والمصاعب، وهي بالتالي استطاعت أن تنتقل من حكومة            

أي أن  .  العدوان العسكري اإلسرائيلي   مع بداية  "أول من يبادر  "عند اندالع العدوان إلى حكومة      

لحكومة، التي وجدت نفسها والبالد وسط مفاجأة عملية اسر الجنديين اإلسرائيليين التي نفـذها     ا

حزب اهللا متخطياً الخط األزرق والتي قوبلت برد فعل إسرائيلي همجي بهدف تـدمير لبنـان                

وتركيعه، استطاعت بفعل التفكير المستقل أن تستعيد زمام المبادرة سياسياً ودبلوماسياً وتشارك            

ي صنع الحل وشق طريق الخالص من االحتالل الجديد، وذلك على الرغم من الكمية القاهرة               ف

 .من الضغوط العسكرية واإلنسانية والسياسية واالقتصادية التي تعرض لها لبنان
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 "آخر من يعلم"المفاجأة وحكومة ": أوال

وار واالتفاق حول    الستكمال جوالت الح   ، وفيما كانت البالد تستعد    2006 تموز   12صباح يوم   

السـتقبال موسـم واعـد مـن        و  من نقاط خالفية، وتحديداً مسألة السياسة الدفاعيـة،        متبقيال

االصطياف وحيث كانت عناوين الصحف تتحدث عن المهرجانات الفنية والسـياحية المقبلـة             

ونسب الحجوزات المرتفعة لدى شركات الطيران وفي الفنادق والمؤسسات االقتصادية، وكلها           

تحضر ألن تسترد بعض ما خسرته نتيجة الركود االقتصادي بفعل ما سبق من أحداث جسام               ت

 بعبـدا اجتمـاع      الجمهوري في  قصرالد في   قَعتمثلت بجملة من االغتياالت والتفجيرات، كان يُ      

فـي ذلـك الوقـت ورد       . ثنائي بين رئيسي الجمهورية والحكومة، إميل لحود وفؤاد السنيورة        

خابرات الجيش إلطالع الرئيسين على خبر عملية نفذها حـزب اهللا فـي             اتصال هاتفي من م   

 .الجنوب عبر الخط األزرق، وأنه تم أسر جنديين إسرائيليين

 

عبر األنباء المتسارعة مالمح رد فعل عسكري إسرائيلي سريع وعنيف          وعلى الفور، ظهرت    

من حـال   . ل إلى حال  بدأ يطال الطرق والجسور في الجنوب، وبلحظات انتقلت البالد من حا          

الهدوء واالسترخاء واالستعداد لصيف مزدهر، إلى حـال صـدمة األحـداث الدراماتيكيـة              

 قـرر رئـيس     ،وفيما كان الوزراء يتداعون للقاء من دون موعد في السراي الكبير          . المفاجئة

مجلس الوزراء فؤاد السنيورة دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد في الليلـة ذاتهـا، خاصـةً وأن                

 .لطيران اإلسرائيلي كان قد بدأ بتدمير الجسور والطرق في الجنوبا

 

وقبل ذلك، كان رئيس الحكومة قد عقد اجتماعاً مع المعاون السياسي لالمين العام لحزب اهللا،               

الحاج حسين الخليل، في السراي الكبير سأله فيه الرئيس السنيورة عن خلفية ما حدث وأسباب               

وكان رد فعـل    .  الرد أن عملية األسر سنحت لحزب اهللا فنفذها        وتوقيت عملية الخطف؟ فكان   

الرئيس السنيورة أن المبادرة للقيام بهذه العملية تأتي خالفاً لما وعد به حزب اهللا، وأنه علـى                 

تأثيرات وردود فعل خطيـرة علـى       من ردة فعل إسرائيل     األرجح سيكون لها وعلى ما يبدو       

عاني من صورتها الضعيفة نتيجة عوامل عديدة، ومنهـا         لبنان من قبل حكومة إسرائيل التي ت      

اختطاف المستوطن اإلسرائيلي في قطاع غزة حيث أقدمت إسرائيل على رد فعل عنيف تجاه              

القطاع وأهله وعملت تدميراً وتقتيالً، فكان تقدير مساعد أمين عام حزب اهللا أن لبنـان لـيس                 

 .7غزة

                                              
بي سمرا وفادي توفيق لمزيد من التفاصيل، انظر رواية الرئيس السنيورة للحرب في مقابلة نشرتها صحيفة النهار أجراها محمد أ - 7

 ". الرئيس فؤاد السنيورة يروي لـ النهار مسارات العمل الحكومي في الحرب" تحت عنوان 2007 تموز 12 و11نشرت يومي 
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صحيح أن حزب اهللا ليس من عاداته اطالع        : "نهاروقد جاء في نص رواية الرئيس السنيورة لل       
 12 في حجم عملية     لكن عمليةً . أحد على خططه العسكرية، وعلى العمليات التي يريد تنفيذها        

 خارج منطقة مزارع شبعا المحتلة، وأدت إلى خرق الخط األزرق على الحـدود              2006تموز  
بن         ناهيك عن أنها جاءت مباشرةً بعد      . انالدولية بين لبنان وإسرائيل، هي بالغة الخطورة على 

تأكيدات من األمين العام السيد حسن نصر اهللا، والتي وعد فيها بصيف لبناني هـادئ علـى                 
الحدود الجنوبية وحيث كان لبنان واالقتصاد اللبناني واللبنانيون في أشد الحاجة إليه اللتقـاط              

مين العام بأنها تذكيرية وهي اقتصرت      مع العلم أن عمليات حزب اهللا التي أسماها األ        . األنفاس
 فإنها ستكون في    ،، وحسب تأكيداته أيضاً أنها إن حصلت أي العمليات مستقبالً         2000منذ سنة   

ذلك الخط الذي قـام الحـزب       . منطقة مزارع شبعا المحتلة من دون أي خرق للخط األزرق         
تي كانـت تلـوح فـي     متجاوزاً التحذيرات والمخاطر المحدقة وال2006 تموز  12بخرقه في   

 ".األفق، والتي كانت تحتم على لبنان أن يكون شديد اليقظة والتحسب

ل

                                             

 
 الـرئيس   يذكروفي حصيلة االجتماع بين رئيس مجلس الوزراء ومعاون أمين عام حزب اهللا،             

ن بـأ رغم أني بقيت مصراً علـى تقـديري          ":النقاش الذي دار  السنيورة في حديثه إلى النهار      
    ما دامت الواقعة قد وقعت وصارت      : عواقب وخيمة على البالد، قلت له أخيراً      العملية قد تجر

وراءنا ويستحيل الرجوع عنها، فلنبحث ونتعاون في كيفية تدارك تبعاتها علينا جميعاً وعلـى              
لبنان، ولنتداول في المطلوب أن تفعلوه وما يمكن أن تفعله الحكومة للخروج من هذا الوضـع                

 .8"المستجد
 

االجتماع، ونتيجة مجيء الوزراء إلى السراي الكبير لدراسة الموقف، ترأس الـرئيس            إثر هذا   

السنيورة اجتماعاً وزارياً تلقائياً للتشاور في الموقف المستجد وسط حالة من المفاجأة الكاملـة              

هـو   الذي نفذ عملية األسر   سيما وأن   وشعور الحكومة أنها آخر من يعلم      ،واالرتباك والصدمة 

 .ي مشارك في الحكومةحزب رئيس

 

وخالل هذا االجتماع الوزاري طرح السؤال، كيف جرى ما جرى وما العمل وما هو موقـف                

هر مالمح رد فعـل عسـكري سـريع         ظْالحكومة وكيف يمكن مواجهة هذا التطور الذي بدأ يُ        

وعنيف وانه يشكل على ما يبدو بداية عملية انتقامية إسرائيلية واسعة ومؤلمة بـدأت تطـال                

 
 . نفس المرجع السابق- 8
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لماذا في هذا   ما هي األسباب الحقيقية وراء هذا العمل و        و ،لطرق والجسور في منطقة الجنوب    ا

. الوقت بالذات، وما هو الموقف الذي يجب أن تتخذه الحكومة في اجتماع مجلـس الـوزراء               

وخالل االجتماع الوزاري، تناهى إلى علم الحكومة أن أمين عام حزب اهللا السيد حسن نصـر                

ن الحزب قد قام بعملية األسر تنفيذاً لوعده أهالي األسرى المحتجزين مـن قبـل               اهللا قد أعلن أ   

في مكان بعيد وآمن واليوم هـو يـوم         أصبحا   األسيرين"، معلناً أن    )الوعد الصادق (إسرائيل  

 ". في المقابل بتفاوض وتبادلايعودوالذي يجب أن  واألسرىالوفاء لسمير القنطار 

 

اإلسرائيلية تنفيذها عملية في العمق اللبنـاني مطالبـة بـإطالق           في المقابل، أعلنت الحكومة     

 .األسيرين ومهددةً بإعادة لبنان عشرين سنة إلى الوراء

 

رئيس مجلس الوزراء، ونتيجة النقاش في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت مسـاء برئاسـة               

 :من المعطيات التاليةرئيس الجمهورية، بلْور الموقف الذي يجب أن تتخذه الحكومة انطالقاً 

 

 أن العملية لم تتم في األراضي اللبنانية المحتلة، ولو أنها تمت فيهـا لربمـا كـان                  :أوالً

الموقف سهالً على الحكومة في التعامل مع المجتمع الدولي الذي كان لبنان قد أوجد              

معه أرضية تسمح للبنان بالرد على أي اعتداء عبر تفاهم نيسان المعروف، وذلـك              

لكن العملية التي نفذها حزب اهللا جاءت من خارج         . 2000ل تحرير الجنوب عام     قب

 .هذا السياق

 

 يقول حزب اهللا إنه لن يسلّم األسيرين إالّ وفق عملية تفاوض بواسطة طرف ثالث،     :ثانيـاً 

وإسرائيل تعلن أنها ستنفذ عمليات عسكرية في العمق اللبناني الستعادة األسـيرين            

 .رين سنة إلى الوراءوإلعادة لبنان عش

 

من هنا كانت الرؤية التي جرى تطويرها في االجتماع هي أنه من واجب الحكومة أن تتصدى                

، كان على الحكومة أن تفتح طريقاً        ذاته لكن في الوقت  . الذي سيدمر لبنان  اإلسرائيلي  للعدوان  

دة القادرة على ردع    للكالم والحديث مع المجتمعين العربي والدولي، وهما يمثالن الجهة الوحي         

كان الحـل   . إسرائيل، وصوالً إلى بناء موقف تفاوضي يصون لبنان ويحفظ مصالحه الوطنية          

 تخطـى إطـار     لجهة أنه  حزب اهللا،    بعملأن تلجأ الحكومة إلى سالح الموقف الذي ال يلتزم          

، توصـالً    عنه في المحافل الدولية لمقاومة االحتالل في ارض وطنية محتلة          دافُعالموقع الذي يُ  

إلى حفظ كل من الموقف والموقع القادرين على التصدي للعدوان اإلسرائيلي وحفظ المصلحة             
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كان موقف الحكومة دقيقاً وحساساً، ويتركز في كيفية الوصول إلى الموقف الـذي ال              . الوطنية

يصل إلى مواجهة أو إدانة حزب اهللا كقوة وطنية تجاوزت حـدود المقاومـة علـى األرض                 

، وفي ذات الوقت بناء الموقف الذي يترك مجاالً للمجتمع الدولي للتفاوض والحـديث              المحتلة

مع الحكومة كطرف موثوق وقادر على تقديم المشروع البديل لحمايـة لبنـان مـن جمـوح                 

 وعدوانية الحكومة اإلسرائيلية؟

 

موقف هذه الخلفية هي التي حكمت موقف الحكومة ورئيسها الذي اقترح في مجلس الوزراء ال             

 مـا    وال تتبنـى   ، وهي ال تتحمل مسـؤولية     ، الحكومة اللبنانية لم تكن على علم      إن: "الذي قال 

كانت الخلفية التي حكمت تفكير رئيس الحكومة في هذا التوجه تجنيب البالد اكبر كمية               ".جرى

السماح باالنتقال إلى منصة تفاوضية تسمح بتناغم غير معلـن          ذاته  من المخاطر، وفي الوقت     

إذ إن الحرب كانت قد أعلنت، وطرفاها المقرران ظاهرياً، أي حزب           . ين الحكومة والمقاومة  ب

 الحكومة اللبنانية التي يجري القتال      ة هي مرجعياللن تكون   وبالتالي  . اهللا والحكومة اإلسرائيلية  

 .على أرض شرعيتها وسلطتها السياسية النظرية

 

علينـا أن نبنـي     : "الموقف واستعمل حججه قائالً   لقد بلور الرئيس السنيورة في تلك اللحظات        

المنصة التفاوضية بين موقفين، موقف حزب اهللا الذي لم يخطر الحكومة أو يقـيم حسـابات                

دقيقة قبل القيام بالعملية، وموقف إسرائيل التي ال ترى إال االنتقام الستعادة هيبتها وصـورتها               

كان موقف رئيس الحكومة هو أن علينـا        . "المهزوزة التي أسهمت فيها تداعيات عملية األسر      

أن نفتح األوتوستراد الذي ستمر من خالله العملية التفاوضية والموقـف اللبنـاني، إلفسـاح               

المجال أمام حل بين موقع وموقف حزب اهللا، والهمجية اإلسرائيلية التي ال حدود لها والعالقة               

 .المقاومةفي مأزق صورتها المكسورة بفعل ضربة 

 

 الحكومة اللبنانية لم تكـن      نإ: "الوزراء الذي انعقد في تلك الليلة خرج بالموقف التالي        مجلس  

 وال تتبنى ما جرى ويجري من أحـداث علـى الحـدود             ، وهي ال تتحمل مسؤولية    ،على علم 

 الذي استهدف ويسـتهدف المنشـآت الحيويـة         اإلسرائيلية العدوان   وهي تستنكر بشد  . الدولية

ل ومعالجة هذه االعتداءات     تطالب بعقد جلسة عاجلة لمجلس األمن لتناوُ        وهي لذلك  ،والمدنيين

وتبدي استعدادها للتفاوض عبر األمم المتحدة وأصدقاء ثالثين لمعالجة ما جرى من أحداث وما              

وهي عنت بذلك األساليب المتعلقة باستمرار اعتقـال        ".  ذلك إلى واألسباب التي دعت     إليهأدت  

اإلسرائيلية واستمرار االحتالل اإلسرائيلي لمزارع شبعا واستمرار تعنّت        اللبنانيين في السجون    
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إسرائيل في انتهاك األجواء والمياه اللبنانية وعدم تزويدها للبنان بخرائط األلغام التي زرعتها             

 .إسرائيل في األراضي اللبنانية على مدى سنوات االحتالل

 

 من الوزيرين محمد     عليه اعتراضهناك  ن  كاموقف مجلس الوزراء هذا لم يصدر باإلجماع، و       

 ."ال تتبنى"فنيش وطراد حمادة وتحفظ من الوزير طالل الساحلي على كلمة 

 

 

 الحكومة اللبنانية من المفاجأة إلى المبادرة: ثانياً

 في القيام بأوسـع عمليـة       الشروعموقف مجلس الوزراء أتاح المجال أمام الحكومة ورئيسها         

 التأسيس لموقف يمهد للخـروج مـن         ذاته وفي الوقت .  لشرح موقفها  اتصاالت عربية ودولية  

المأزق الذي وقعت فيه البالد والذي تركها مكشوفة أمام آلة القتل والتدمير اإلسـرائيلية التـي           

كانت تتمتع بغطاء دولي أساسه أن الخرق للخط األزرق جاء من الجانب اللبناني، وخصوصاً              

 .الخط األزرقأن لبنان كان قد تعهد باحترام 

 

موقف لبنان في عدوان تموز كان يختلف عن موقفه في مرحلة عدوان عناقيد الغضـب فـي                 

لقد كان الموقف اللبناني    . ي ارتكبت إسرائيل فيه يومها مجزرة قانا األولى       ذ، وال 1996نيسان  

يومها ينطلق من أن المقاومة تعمل وفق شرعية وطنية أساسها الشرعة الدولية التـي تجيـز                

لمقاومة المسلحة لتحرير األرض المحتلة، أما عملية اختراق الخط األزرق التي تمـت فـي               ا

 فإنها كانت في ظروف مختلفة، أي بعد االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي            2006تموز العام   

المحتلة باستثناء مزارع شبعا، وهي لم تحصل بالطبع في منطقة مزارع شبعا بل عبر اختراق               

 .معروف بالخط األزرق المحدد والمعترف به دولياًخط االنسحاب ال

 

 وتضامن علني بين المقاومة     ٍم، كانت األرضية صالحة لتناغُ    )عناقيد الغضب (في عدوان نيسان    

أما في عدوان تموز، فإن الموقـف كـان         . المسلحة لالحتالل والسلطة السياسية أي الحكومة     

رع شبعا، وعملية حزب اهللا في هذه المـرة         مختلفاً لناحية أن األرض قد تحررت باستثناء مزا       

كانت خارج األراضي اللبنانية المحتلة، أي عبر الخط األزرق وخارج الحدود الدولية اللبنانية             

 .الجنوبية

 

عقب ذلك، بادر رئيس مجلس الوزراء، وفي الكلمة التي وجهها إلى اللبنانيين والعالم واعتبـر               

 أسس ما سمي فيما بعد بالنقاط السبع، حيث دعا مـن جهـة              فيها لبنان بلداً منكوباً، إلى تحديد     

 45



 للتضامن والوحـدة ولـيس للفرقـة        أولى إلى فتح البيوت والقلوب للنازحين باعتبارها ساعةً       

 التمسـك بحـق     إلى من أي وقت مضى      أكثرهذه التجربةُ بالذات تدفُعنا     : "والتنازع، ومما قاله  

 لبنـان ال    نإ .واللبنانيين تجاه أي تهديـد أو اعتـداء       الدولة اللبنانية وواجبها في حماية لبنان       

 الدولةَ وحدها   إن . ُيطالَب نوَل م أ يعلم و  ن م آِخر كانت الدولة فيه     إذايستطيع القيام والنهوض    

وا العيش   تمثل إرادة اللبنانيين الذين ارتض     ألنها ،هي التي تملك القرار الشرعي بالسلم والحرب      

 .ن اآلن موحدين، وسنظل كذلك من وراء الدولة ومؤسساتها الدستورية          نحن نواجه العدوا   .معاً

 وفـي   . أو نتـردد   أمامه ولن نتراجع    . هناك عدوان كبير يواجه دولتنا وشعبنا      ، اللبنانيون أيها

 ُأذكِّر هنـا بمـا      أن أريد السياسية،   واإلدارةغاثية  الوقت الذي نتخذ فيه كلَّ التدابير للعناية اإل       

تؤكد الحكومةُ اللبنانية على مسؤوليتها في حمايـة        : "األخيرة في قراراته    راءالوز مجلس   أعلنه

 وسالمه، وعلى حقها وواجبها في بسط سلطتها علـى          أمنهالوطن والمواطنين والمحافظة على     

 ." اللبنانية، وفي ممارسة سيادتها واتخاذ قرارها الوطني في الداخل والخـارج           األراضيكامل  

و على كل ذلك ندعبناء: 

 

 أمامهـا  المتحدة، ويفسح المجال     األمم النار، ترعاه    إلطالق وقف شامل وفوري     إلى :أوالً

الجهات الدولية الصديقة، وبالتعـاون مـع الحكومـة         و الدول العربية الشقيقة     وأمام

 وتلك التـي    األخيرة األحداث لمعالجة مسؤولة لكل المشكالت الناجمة عن        ،اللبنانية

 .تسببت بها

 

 المتحـدة فـي     األمم، بالتعاون مع    أراضيهالعمل على بسط سلطة الدولة على كل        ا :ثانياً

 اللبنانيـة، وممارسـة     األراضيالجنوب اللبناني، وكذلك العمل على استعادة كامل        

 1949سيادة الدولة غير المنقوصة عليها، والتمسك باتفاقية الهدنة الموقعـة عـام             

 .فاق الوطني في الطائف عليها اللبنانيون في وثيقة الوأكدوالتي 

 

 سـواء لجهـة     وإغاثته نجدته   إلى في العالم المسارعة     وأصدقاءه أشقاءهيناشد لبنان    :ثالثاً

 الحكومة اللبنانيـة    إن. اإلنسانية العدوان، أو لجهة المساعدة      إيقافجل  أالضغط من   

اريِة التي  عمإل واالقتصادية وا  اإلنسانية مسؤولية الكارثِة    اإلسرائيليينل المعتدين   تحم

 .9"نحلت وتحل بلبنا

 

                                              
 . المرفق بهذا الكراس 1 ضمن الملحق رقم 15/7/2006انظر نص آلمة الرئيس السنيورة إلى اللبنانيين الكامل في  - 9
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 التي أوردها رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى اللبنانيين والعـالم فـي اليـوم          الثالثُ النقاطُ

 عبر النقاش مع الوزراء ورئيس مجلس النواب األستاذ         تْروالثالث للعدوان هي النقاط التي طُ     

اهللا، وبالتعـاون مـع الـرئيس فـؤاد         نبيه بري، المكلّف بالعملية التفاوضية نيابة عن حزب         

 .السنيورة، وتحولت فيما بعد لتصبح النقاط السبع

 

 

 النقاط السبع: ثالثاً

مجلس الوزراء خالل العدوان في حالة انعقاد دائم، وكان يعقد في بعض األحيان جلستين              ظلَّ  

نازحين إضافةً إلى   يومياً، قبل الظهر وبعده، لمتابعة تطورات العدوان وتحفيز أعمال اإلغاثة لل          

 مع الدول العربية واألجنبية لمواجهة التداعيات، خاصـة         متابعة االتصاالت التي كانت جاريةً    

أبنيـة  وأن الحكومة اإلسرائيلية كانت تفكر وتهدد بتدمير كل مرافق البنية التحتيـة وخاصـة               

بعـد أن    وغيرها من المنشآت العامـة والخاصـة      المطار ومحطات الكهرباء وخزانات المياه      

 نقاشاً حـول    22/7/2006وقد شهدت جلسة مجلس الوزراء في       . دمرت كل الجسور والطرق   

سبل الخروج من المأزق، وكان إجماع على تفويض رئيس مجلس الوزراء فـؤاد السـنيورة               

المطالبة بوقف فوري إلطـالق النـار،       : التفاوض باسم الحكومة انطالقاً من خمس نقاط هي       

انيين في إسرائيل، تسليم خرائط األلغام، استعادة مزارع شبعا مقابل بسط           استعادة األسرى اللبن  

كما كُلِّف الرئيس السنيورة تشكيل الوفد إلى مؤتمر        . سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها     

 .روما وتمثيل لبنان

 

وقد انصرف رئيس مجلس الوزراء إلى اإلعداد للمـؤتمر عبـر االتصـاالت واالجتماعـات      

نبيه بري الذي كان علـى اطـالع        األستاذ  وماسية، واالتصاالت مع رئيس مجلس النواب       الدبل

كامل على مجريات األمور وكافة االتصاالت الدبلوماسية، بما في ذلك التفاصيل الواردة فـي              

ولقد رافق الـرئيس  . مشروع خطاب الرئيس السنيورة الذي أعد لإللقاء أمام المؤتمر في روما      

 ،، ميشال فرعون، طـارق متـري      حمادةالياس المر، مروان    : مؤتمر الوزراء السنيورة إلى ال  

وخالل الرحلة بالطائرة إلى روما، اطلع الوزراء علـى نـص           .  وجهاد أزعور  ،فوزي صلوخ 

الخطاب وأدخلوا التعديالت الالزمة عليه، بما فيهم الوزير صلوخ الذي كان يحمل مالحظـات              

 مضمون الخطاب على أساسها وهو كان قد دونهـا          خطية زوده بها الرئيس بري وحيث قارن      

وقد تضمن خطاب الرئيس السنيورة أمام المؤتمر الذي انعقـد          . نتيجة االتصال بالرئيس بري   

 : ما عرف بخطة النقاط السبع، وقد نصت على ما يلي2007 تموز 26في روما بتاريخ 
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 :ية اتفاق حول المسائل التالوإعالن ، نار فوري وشاملإطالقوقف "

 عن طريـق لجنـة      واإلسرائيليين األسرى والمحتجزين اللبنانيين     بإطالقالتعهد   .1

 .الصليب األحمر الدولي

 . قراهمإلى خلف الخط األزرق وعودة النازحين إلى اإلسرائيليانسحاب الجيش  .2

لتزام مجلس األمن وضع منطقة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا تحت سلطة األمم            ا .3

 الحدود وبسط السلطة اللبنانية على هـذه األراضـي،          المتحدة حتى ينجز ترسيم   

 أصـحاب  أمـام     المتحدة السلطة، مفتوحـةً    األمم أنها ستكون، خالل تولي      علماً

 تسليم كافة خرائط األلغام المتبقية      إسرائيلكما أنه يتعين على     .  اللبنانيين األمالك

 . األمم المتحدةإلىفي جنوب لبنان 

ا على كامل أراضيها عبر انتشار قواها المسـلحة         بسط الحكومة اللبنانية سلطته    .4

 حصر السالح والسلطة بالدولة اللبنانية كمـا نـص          إلى مما سيؤدي    ،الشرعية

 .اتفاق المصالحة الوطنية في الطائف

تعزيز القوة الدولية التابعة لألمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان وزيادة عديدها             .5

 العمـل   إطـالق  بهدف   ، للضرورة  وفقاً وعتادها وتوسيع مهامها ونطاق عملها    

 في الجنوب ليـتمكن     واألمن وتأمين االستقرار    اإلغاثة العاجل وأعمال    اإلنساني

 . منازلهمإلىالنازحون من العودة 

 إلعـادة  الضرورية   اإلجراءاتاتخاذ األمم المتحدة بالتعاون مع الفرقاء المعنيين         .6

 وتأمين االلتزام   1949 في العام    وإسرائيلالعمل باتفاق الهدنة الذي وقعه لبنان       

 البحث في التعديالت المحتملة عليه أو تطوير بنوده      إلى إضافةببنود هذا االتفاق    

 . عند الضرورة

 ومساعدته على مواجهـة     األصعدةالتزام المجتمع الدولي دعم لبنان على كافة         .7

لتـي   واالجتماعيـة واالقتصـادية ا     اإلنسـانية العبء الكبير الناتج عن المأساة      

 بناء االقتصـاد    وإعادة اإلعمار وإعادة اإلغاثة في ميادين     خاصةً ،يشهدها البلد 

 .10"الوطني

 

المؤتمر في التوصل إلى الدعوة إلى وقف فوري إلطالق النـار بسـبب معارضـة               وما نجح   

الواليات المتحدة التي تمثلت في المؤتمر بوزيرة الخارجية كوندوليسا رايـس، والتـي القـى               

 . من قبل لبنان وبقية الدول المشاركةلى الدعوة لوقف النار معارضةًاعتراضها ع

                                              
 .1انظر النص الكامل لخاطب رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أمام مؤتمر روما ضمن الملحق رقم  - 10
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 لالطـالع علـى     27/7/2006وفور عودة الوفد إلى لبنان، عقد مجلس الوزراء جلسة بتاريخ           

نتائج المؤتمر، وكانت جلسة طويلة تخللها نقاش في كل القضايا أبدى فيهـا الـوزير الممثـل                 

فظه خالل النقاش على البنود السبعة وخاصة البند المتعلـق  لحزب هللا، األستاذ محمد فنيش، تح 

تعزيز القـوة الدوليـة     : "بوضع مزارع شبعا تحت سلطة األمم المتحدة والبند الذي ينص على          

التابعة لألمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان وزيادة عديدها وعتادها وتوسيع مهامها ونطـاق              

 في مجلس الوزراء تركز     بيد أن الحديث   .لس الوزراء بحجة أن األمر لم يناقش في مج      " عملها

وهو المفوض من حزب    ومباركته  ضع بالتنسيق مع الرئيس بري ومعرفته       على أن الخطاب وُ   

أن علـى   اهللا بالمفاوضات، كما أن هذا الموقف هو موقف تفاوضي هام مع المجتمع الـدولي               

وبعد طـول نقـاش،     . لس الوزراء تعديل مهام قوات الطوارئ الدولية لن يتم دون العودة لمج         

وقـد  . وافق مجلس الوزراء باإلجماع على مضمون خطاب الرئيس السنيورة في مؤتمر روما           

 :جاء في نص قرار مجلس الوزراء، الذي أعلنه وزير اإلعالم غازي العريضي

 

توقف مجلس الوزراء عند الحركة السياسية واالتصاالت الجارية لتحقيق وقـف فـوري             "

 حيث عقـد    ، النار، وكانت المحطة األبرز في مناقشة األوضاع في روما         قإلطالوشامل  

 حضور عربي قوي، ووفد     إلىالمؤتمر أمس وشارك فيه عدد من الدول األساسية إضافة          

ء فـي   اوقد وضع دولة الرئيس مجلس الوزر     . لبناني برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء     

أجراها مع عدد من رؤساء الوفود، وأدت       أجواء المناقشات التي دارت، واالتصاالت التي       

 كـان الـبعض     وإذا تحقيق تقدم في تفهم موقف لبنان وتبني بعض مطالبه األساسية،            إلى

 كان البعض اآلخر يتعمد عن قصد تعميم الفشل بسبب عـدم            وإذا المؤتمر فشل،    أنيعتقد  

اب الوفـد    فإن دولة الرئيس كان قد طرح قبل ذه        ، قرار لوقف إطالق النار    إلىالوصول  

 وفي عدد   إليهن ما تم التوصل     إ روما بأنه ال يتوقع هذا الشيء، وبالتالي ف        إلىالذي ترأسه   

 علـى صـعيد     إن لبنـان،    إلى بالنسبة    واختراقاً إنجازاًمن النقاط األساسية البارزة يعتبر      

 وبالتالي على صعيد وضع موضوع استعادة مزارع شبعا         425 تطبيق القرار    إلىالدعوة  

 وهـذا   ،وية االجتماعات واالتصاالت بما يؤكد حق لبنان ويفتح الطريق أمام تحقيقه          في أول 

 كبير بحد ذاته، ولتحقيق المزيد من النتائج ال بد من تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية               إنجاز

وتأكيد التضامن بين الجميع واستمرار العمل في كل االتجاهات وعلى كل الصعد ومع كل              

 إسـرائيل  وإدانـة  المؤثرة من أجل تعزيز وضع لبنان وحماية حقه،          المرجعيات والقوى 

  صيغة حل شـامل لألزمـة يضـع حلـوالً          إلى والوصول   ،وتحميلها مسؤولية ما يجري   
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 إمكانيـة  ما كانت عليه لجهـة       إلىلألسباب ومعالجات للنتائج ويضمن عدم عودة األمور        

 الحلول هـي فـي      إلىلوصول   القرار في التفاوض وفي ا     إدارة إن. تعريض لبنان للخطر  

 واألساس في ذلك هو الوضوح      ،مستوى كبير من األهمية في ضمان نجاح لبنان أو فشله         

 .في الرؤية والوحدة الوطنية والثقة بين بعضنا البعض

 

 ،ا دار في مؤتمر رومـا      كل المعلومات عم   إلى استمع المجلس    أن وبعد   ، من ذلك  انطالقاً

توقف لوزراء الذين شاركوا في المؤتمر وزمالء آخرين،        وبعد مداخالت عدد من السادة ا     

مجلس الوزراء بكثير من االهتمام عند الخطاب الذي ألقاه دولة الـرئيس فأكـد تأييـده         

 بدور دولته في إدارة األمـور ومتابعتهـا         اإلشادةوتبنيه لمضمون الخطاب وأجمع على      

بلوماسية والتي يحرص فيها     السيما في اتصاالته وحركته السياسية والد      ،على كل الصعد  

 من حرصه على وحدة الموقف وعلى تأكيـد         على إشراك الجميع والتشاور معهم انطالقاً     

 ومعرفة مواقف كل القوى واألطـراف       ،حقوق من جهة  الالتوازن بين ضرورة التمسك ب    

 ". الحل المنشودإلى لنعبر ،والموازين السياسية الدولية من جهة ثانية

 

 سبع في القمة الروحيةالتأييد للنقاط ال .1

لم يقتصر تأييد النقاط السبع على مجلس الوزراء بل شمل القمة الروحيـة المسـيحية               

، انعقدت في مقر البطريركية المارونية في بكركي قمـة          1/8/2006ففي  . اإلسالمية

، ناقشـت تطـورات      كافـة  روحية، حضرها رؤساء الطوائف اإلسالمية والمسيحية     

 :صدرت بياناً أيدت فيه النقاط السبع، وقد جاء في نص البيانالعدوان اإلسرائيلي وأ

 

دعم الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الوزراء مع المراجع الدولية            "

المختصة الستعادة السيادة اللبنانية المستباحة وبسطها على كامـل ارض لبنـان            

وتبنـي  . ري من مزارع شبعا   وسمائه ومياهه، والسيما االنسحاب اإلسرائيلي الفو     

المقترحات العملية التي حددها دولة الرئيس فؤاد السنيورة أمام المؤتمر الـدولي            

في روما والتي أيدها مجلس الوزراء باإلجماع، وهي المقترحات المحـددة فـي             

 ."البنود السبعة بعد الوقف الفوري للنار

 

 5/8/2006إعادة التأكيد في مجلس الوزراء في  .2

 : التأكيدي وقد جاء في نص قراره5/8/2006 في  إلى االنعقادلس الوزراءمجوعاد 
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جددت الحكومة تمسكها باإلجماع وإجماع سائر اللبنانيين حول النقـاط السـبع،            "

وتمنت االبتعاد في مواقف الجميع عن كل ما يمكن أن يؤثر على وحدة الموقـف               

 ".الوطني

 

 تصريح الوزير محمد فنيش .3

 :حمد فنيش قال إثر جلسة إقرار النقاط السبعوزير حزب اهللا م

 

مجلس الوزراء متفق على آلية اتخاذ القرار، وهو مجمع على النقاط السـبع             "إن  

هذه هي النقاط التـي     : "أضاف". بحسب المناقشات التي جرت في مجلس الوزراء      

أجمعنا عليها، ونقارن بينها وبين ما ُيطرح في مجلس األمن، ونأخذ بما يتناسـب              

 ".عهام

 

 نبيه برياألستاذ الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس النواب  .4

مراحـل  نبيه بري، وكان على اطالع كامل علـى         األستاذ  أما رئيس مجلس النواب     

 6/8/2006لقي في مؤتمر روما، فقد طالب في        ُأإعداد خطاب الرئيس السنيورة الذي      

بموقف "ي اليوم التالي    وزراء الخارجية العرب الذين سيعقدون اجتماعهم في بيروت ف        

عملي إلنهاء األزمة مع إسرائيل عبر المساعدة على تطبيق خطة النقاط السبع التـي              

 ".قدمتها الحكومة اللبنانية

 

أي (هل أنتم   "وتساءل في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة             

بر تطبيق خطة البنـود     مستعدون ألخذ موقف إلنقاذ لبنان ع     ) وزراء الخارجية العرب  

أمـا آن لهـذا اللبنـان أن        (...) السبعة، أم المطلوب أن يبقى الجرح اللبناني نازفاً؟         

يترجل عن صليبه؟ أنا بانتظار الجواب العربي، وأيضاً لعلي آمل أكثر من اللزوم في              

أن يعاد النظر في مشروع قرار مجلس األمن بما يتالءم وينطبق مع النقـاط السـبع،                

بنان، كل لبنان، يرفض أي كالم وأي مشروع قرار خارج عن إطار هذه النقاط              ألن ل 

 ".السبع

 

كل المندوبين الذين جـاءوا إلينـا، وخصوصـاً األمـريكيين           : "أضاف الرئيس بري  

والفرنسيين واإلنكليز وغيرهم، لم يعترضوا على أي بند من بنود الحكومة اللبنانيـة،             

 الوزراء باإلجماع، يعني بمعنى آخـر الخطـاب         يعني البنود التي وافق عليها مجلس     
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الذي ألقاه دولة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في روما والذي تبناه مجلس الـوزراء              

حرفياً بعد عودته تحت ظل وقف إطالق نار، وسبعة بنود كما وردت فـي النصـين                

 ".العربي واإلنكليزي

 

 الموقف الذي أعلنه مجلس الجامعة العربية .5

، أصدر مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه غير العادي المنعقد           7/8/2006في  

تأكيد التزام الدول العربية بتوفير     : "على المستوى الوزاري في بيروت، بياناً جاء فيه       

التـي  " النقاط السـبع  "الدعم السياسي الكامل للحكومة اللبنانية وما طرحته في برنامج          

 ".أقرتها

 

 عام حزب اهللا السيد حسن نصر اهللالموقف الذي أعلنه أمين  .6

 كلمـة إلـى     9/8/2006أما أمين عام حزب اهللا، السيد حسن نصر اهللا، فقد وجه في             

 :اللبنانيين عبر تلفزيون المنار، قال فيها

 

أدعو الحكومة اللبنانية إلى مزيد من الصمود السياسي وإلى التمسك بخطة النقاط            "

ن أي تجاوز لبنود هذه الخطة، التي اعتبرت        السبع التي أجمعنا عليها كلبنانيين أل     

برأينا تحفظ الحد األدنى من الحقوق الوطنية والمطالب، هو خروج على اإلجماع            

 ".الذي كنا جميعاً حريصين عليه في كل المراحل السابقة

 

 الموقف الذي أدلى به الرئيس إميل لحود .7

: مهورية إميل لحود  ، وفي تصريحات لوسائل إعالم، قال رئيس الج       2006 آب   11في  

إن مشروع النقاط السبع الذي تقدم به لبنان، وقرار إرسال الجـيش اللبنـاني إلـى                "

الجنوب، هما ركيزة مهمة لحل األزمة الحالية، ولكن في المقابل، كل ما يقدمونه لنـا               

 ".هو الفيتو األميركي

 

 

 وزراء الخارجية العرب ودعم الموقف اللبناني: رابعاً

لبناني على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية في وجه الهمجيـة           الصمود ال دفع  

فالمقاومة اللبنانية أثبتت بعـد سـبعة       . اإلسرائيلية بالرأي العام العالمي والعربي لمساندة لبنان      

وعشرين يوماً من المعارك أنها قادرة على منع إسرائيل من تحقيق أي انتصار عسـكري، ال                

 52



البنية العسكرية لحزب اهللا، وال على مستوى التقدم على األرض الحتالل           على مستوى ضرب    

أية مواقع هامة أو متقدمة باستثناء شريط صغير من األراضي اللبنانيـة المحاذيـة للحـدود                

وقد اقتصر الفعل اإلسرائيلي على قوة التدمير الحربية التي أمنتهـا طـائرات العـدو      . الدولية

هـذا الصـمود    . رى والمدن واألحياء السكنية والبنيـة التحتيـة       والتي صبت حممها على الق    

الصـالبة  تضامن الشعب اللبناني ووحدته الجامعـة وكـذلك         األسطوري للمقاومة من جهة، و    

الدبلوماسية اللبنانية من جهة أخرى، انقلب إلى حركة تضامن مع لبنان بـالتوازي مـع بـدء                 

ار دولي بشأن هذه الحرب، بعد أن بـدأت         المشاورات الدولية في مجلس األمن الستصدار قر      

تتبلور لدى الحكومة معالم الحل المستند إلى المنصة التفاوضية التـي كانـت الحكومـة قـد                 

حضرت لها، كما أشرنا منذ البداية، على مستوى الموقف أوالً، ومـن ثـم علـى مسـتوى                  

 استعدادها إلرسال الجيش    وهذا ما تمثل بخطة النقاط السبع مع إبداء الحكومة        . المقترحات ثانياً 

 .إلى الجنوب لالنتشار على الحدود الدولية تسانده قوات اليونيفيل المعززة

 

وعلى هذا األساس، شهدت بيروت، وتحديداً السراي الكبير، انعقاد اجتماع استثنائي لمجلـس             

وزراء الخارجية العرب وبدعم من الرؤساء العرب، والسيما من خادم الحـرمين الشـريفين              

 .الملك عبد اهللا بن عبد العزيز

 

، وذلك على صـوت     2006لقد شكل هذا االجتماع موقفاً تضامنياً مع لبنان في السابع من آب             

غارات الطيران الحربي اإلسرائيلي وعلى بعد مئات األمتار من األماكن التي كان يسـتهدفها              

 .القصف اإلسرائيلي

 

طاباً شامالً أمام الوزراء العرب، وقـد كـان         وقد ألقى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة خ       

الفتاً تأثر رئيس مجلس الوزراء أثناء إلقاء الكلمة خاصةً حين وصـل إلـى ذكـر األمهـات                  

الثكالى، فدمعت عيناه وتهدج صوته مما دفع بالوزراء العرب لمقاطعته بالتصـفيق تضـامناً،              

سمت اآلراء حول هذه الحادثـة،      وقد انق ). بدموع السنيورة (وهو الحادث الذي عرف فيما بعد       

 إظهار تأثره علناً، وجد الكثير من النـاس         ففيما عاب عليه أمين عام حزب اهللا حسن نصر اهللا         

في هذه الحادثة أمراً طبيعياً يصدر عن مسؤول وإنسان         العربي والعالم أجمع    في لبنان والعالم    

وقد أعلن  . ل ونساء وشيوخ لبنان   تأثر بفعل الجرائم والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق أطفا        

وقـد  . نحن محتاجون إلى وقف سريع وحاسم إلطالق النـار        : "الرئيس السنيورة أمام المؤتمر   
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ساعد الملوك والرؤساء العرب في الضغط على الدول الكبرى وسائر أطراف المجتمع الدولي،             

 من أجـل إلـزام      وال بد من زيادة الجهود والمساعي والضغوط لبلوغ هذا الهدف، لكن أيضاً           

 ما وراء الخط األزرق، والخروج      إلىالمعتدي اإلسرائيلي بإيقاف األعمال العدائية واالنسحاب       

تزويد الدولة اللبنانية   وتسليمها إلى القوات الدولية، وتبادل األسرى، و      اللبنانية  من مزارع شبعا    

 ."لبنانية ووقف انتهاكات إسرائيل اليومية لألجواء والمياه الخرائط األلغامب

 

 فيكمن في الحرص على اعتماد المعالجـات        ،أما األمر اآلخر والذي يوازي األول في األهمية       

، فيكون ذلك المدخل     وشامالً الجذرية بحيث ال يتكرر العدوان، وبحيث يصبح وقف النار دائماً         

ـ     الرئيس السنيورة  ضعرلقد  . 1949للعودة إلى اتفاقية الهدنة المعقودة في العام         ؤتمر  فـي م

 للحل الجذري، أجمع عليه مجلـس        ومتكامالً  شامالً  تصوراً 26/7روما لمساعدة لبنان بتاريخ     

تجدر اإلشـارة   . الوزراء اللبناني، والقمة الروحية المنعقدة بمقر البطريركية المارونية ببكركي        

 ، والتـي خاطبهـا رئـيس      قبل أربعة أيام مؤتمر قمة منظمة المؤتمر اإلسـالمي        قد  إلى أنه عُ  

 .رالسبع السالفة الذكالوزراء اللبناني عبر األقمار الصناعية وتحدث إليها بشأن النقاط 

 

إننا محتاجون اليوم قبل الغد في الواقع إلى        : "وأضاف الرئيس في خطابه أمام الوزراء العرب      

موقف عربي موحد وحاسم لتصويب قرار مجلس األمن بما يحقق خطوة حقيقية نحو معالجـة               

إن لبنـان ال يتحمـل تكوينـه االجتمـاعي          . ا يحفظ صيغتنا السياسية واستقرارنا     وبم ،دائمة

لست . والسياسي تكرار اجتياحات واعتداءات وصراعات ووصايات محلية أو إقليمية أو دولية          

تـتم   عن المسودات التي وصلت إلينا في اليومين الماضيين من مشروع القرار الـذي               راضياً

و ال يظل دون الشرطين اللذين ذكرتهما فقط، بل ال يكاد ينجـز             فه. مجلس األمن مناقشته في   

 العرب، والذين أتوا مشكورين لدعمنا      خوةاإلولذلك يكون على    .  إلطالق النار أيضاً    حقيقياً وقفاً

  وحاسـماً   ثابتـاً   تضامنياً  أن يقفوا معنا أمام المجتمع الدولي، والمحاور اإلقليمية، موقفاً         ،اليوم

 ولكـي أكـون صـادقاً     . ن على طريق السالمة والسيادة بكل جهد ممكن       يسهم في وضع لبنا   

واألشقاء واألصدقاء، أقول لكم وأنتم تقبلون اآلن على دعمنـا فـي             اإلخوة أنتم   ، معكم وشفافاً

اإلغاثة وفي إعادة اإلعمار، إننا نحن اللبنانيين محتاجون في هذا الظرف الدقيق وفـي سـائر                

 لثقة مواطنينا وأشقائنا بنا، وبدولتنا،       وإعماري جاد استعادةً   الظروف إلى عمل سياسي وإغاثي    

 .11" الكتساب صدقية أكبر لدى األصدقاء، واالحترام والهيبة لدى الخصوموسعياً

                                              
  .1 ضمن الملحق رقم  النص الكامل لخطاب رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس وزراء الخارجية العرب- 11
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وكما كان متوقعاً، دعم خطة الحكومة اللبنانيـة         من القرارات    وقد أثمر االجتماع العربي جملةً    

العربية الشيخ   وفد مكون من وزير خارجية دولة اإلمارات         ، وإيفاد "النقاط السبع "التي تضمنتها   

  ووزير خارجية قطر حمد بن     ،لجامعة العربية ا دورةترأس   بالده    كانت  الذي ،اهللا بن زايد   عبد

 إلجـراء   ، جبر آل ثاني واألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى نيويورك            جاسم

ة وتنبيه مجلس األمن من مغبة اتخاذ قرارات لحلول         اتصاالت بهدف دعم وجهة النظر اللبناني     

 .12غير قابلة للتنفيذ من شأنها تعقيد الوضع وال تخدم مصلحة لبنان واستقراره

 

 

 إرسال الجيش إلى الجنوب: خامساً

 في السابع من آب، وبعد انتهاء اجتماع مجلس الجامعة العربية ومغـادرة             أيوفي اليوم ذاته،    

 انعقد مجلس الوزراء في جلسة من جلساته المفتوحة واتخـذ قـراراً             الوزراء العرب بيروت،  

:  ألف جندي، وقد جاء في قرار مجلس الوزراء        15بإرسال الجيش إلى الجنوب في قوة قوامها        

 جنـدي   15,000تؤكد الحكومة على استعدادها إلرسال قوة من الجـيش اللبنـاني قوامهـا              "

 ما وراء الخط    إلى اإلسرائيلياب قوات االحتالل     وذلك مع انسح   ،وانتشارها في منطقة الجنوب   

 بقوات إضافية من اليونيفيل عنـد الحاجـة         أيضا واستعدادها للموافقة على االستعانة      ،األزرق

 وذلك كله في إطار النقاط السبع التـي         ، تلك المنطقة  إلىلتسهيل عملية دخول الجيش اللبناني      

 إمكاناتومة في هذا السياق عزمها على تعزيز        وتجدد الحك . وافق عليها مجلس الوزراء سابقاً    

 ".الجيش اللبناني بما يلزمه من عتاد لتمكينه من القيام بالمهام التي يكلف بها

 

 

 1701القرار : سادساً

مع انتهاء أعمال مؤتمر وزراء الخارجية العرب، كان واضحاً أن مجلس األمن يتجه إلصدار              

ت المتحدة األمريكية وفرنسا ينقسم إلى قرارين، األول        قرار يستند إلى مشروع مقدم من الواليا      

هللا وانتشار قوة دولية متعددة الجنسيات تعمل تحت        اينص بشكل أساسي على نزع سالح حزب        

منطوق الفصل السابع، وبعد شهر يصدر قرار ثان يعلن وقف إطالق النار، وهذا ما رفضـه                

 مشروع القرار المشار إليه بما يتماشى مع        لبنان واستعان بالدول العربية لمساعدته على تعديل      

وقد لعب قرار مجلس الوزراء باإلعالن عن االستعداد إلرسـال الجـيش            . خطة النقاط السبع  

                                              
 .1رب في دورته غير العادية في الملحق رقم لمقررات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الع النص الحرفي - 12
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اللبناني إلى الجنوب دوراً كبيراً في تحويل مجرى النقاش في مجلس األمـن لتعـود فرنسـا                 

 مجلـس األمـن     ولى، وليصدر وبعدها الواليات المتحدة وتتوجها نحو تعديل صيغة القرار األ        

وقف األعمال العدائية، ومن ثم     :  يتضمن مرحلتين   على شكل قرار واحد    1701الدولي القرار   

 .13المرحلة األولىوقف إطالق النار فور استكمال تنفيذ 

 

لكن إسرائيل، التي تعودت على مخالفة القرارات الدولية وكذلك على اإلفالت مـن المحاسـبة      

ـ الدولية، أقدمت خال    مليون  3,5 على نشر نحو     1701 ساعة التي تلت صدور القرار       48ل ال

 وقبل أن تنفذ انسحابها من األراضي التـي احتلتهـا فـي             14قنبلة عنقودية في مناطق الجنوب    

ما تزال تظهر يومياً عبر اإلصابات التي       ومادية  الجنوب، مما تسبب بخسائر وأضرار بشرية       

 وفي تعطيل الحياة االقتصادية والمدنيـة فـي تلـك           بيةتلحق بالمواطنين وسكان القرى الجنو    

 .المناطق المستهدفة بالقصف

                                              
 .1 في الملحق رقم 1701 نص قرار مجلس األمن رقم - 13
  .13/8/2007  المعلومات وردت في آخر تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني ونشر في - 14
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 اإلنجازات على الصعيد األمني
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IV-اإلنجازات على الصعيد األمني  
 

 

واجهت الحكومة للسنة الثانية على التوالي استمرار عمل آلة القتل واإلرهاب في كل لبنـان،               

 ومحاولة ثنيهم عن السير باتجـاه تحقيـق أهـداف تعزيـز              وإرهابهم اب اللبنانيين ءوذلك إلر 

 وإلرباك وضرب مسعى الحكومة اللبنانية لتحقيق النمو        كذلك. االستقالل واالستقرار من جهة   

وقد تمثل ذلـك فـي      . والتقدم الذي بدأت تظهر بوادره جراء عمل هذه الحكومة من جهة ثانية           

 المتنقلة، ومنها محاولة االغتيال التي تعرض لها المقـدم          استمرار أعمال االغتيال والتفجيرات   

سمير شحادة من شعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي، بعد أن كان قد أحرز تقـدماً فـي                  

كل ذلك وسط حملة إعالمية سياسية      . كشف بعض الخيوط عن عمليات إرهابية كانت قد وقعت        

قة فيما بينها ومحاصرة عملها وجهود تعزيز       استهدفت القوى العسكرية واألمنية بهدف بث الفر      

ولكن على الرغم من ذلك، كانت لتلك األجهزة إنجازات عديدة فـي هـذا              . إمكاناتها وقدراتها 

 :المجال، وعلى أكثر من صعيد، وكان من ضمن ذلك

 

 

  زيادة عديد الجيش وقوى األمن الداخلي واألمن العام:أوالً

 بحوالي عشرة آالف عنصر، وذلك على الرغم مـن          ش الجي عملت الحكومة على زيادة عديد    

كذلك، فقد تم زيـادة     . من اإلحاالت على التقاعد    توقف عملية التجنيد اإللزامي والعديد الكبير     

كذلك، فقد عملت الحكومة على تطويع      . عديد قوى األمن الداخلي بحوالي خمسة آالف عنصر       

 . مفتشاً ومأمورا750ًلي دفعتين من العناصر لالنضمام إلى األمن العام بحوا

 

 

 انتشار الجيش في الجنوب وكافة المناطق وعلى كامل الحدود: ثانياً

ألول مرة منذ اكثر من ثالثين سنة، ومع انسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلية مـن األراضـي     

، قام الجيش   1701، وتماشياً مع قرار مجلس األمن رقم        2006التي احتُلت نتيجة عدوان تموز      

قبل من قبل األهـالي بالترحيـب والتهليـل         شار على الحدود الجنوبية حيث استُ     ناني باالنت اللب

وهكذا، وفور انتهاء األعمال العدوانيـة      . واالحتفال بعودته إلى هذه المنطقة الغالية من الوطن       

 فـي   ضابط وجنـدي   15,000، بدأ الجيش نشر قوة مؤلفة من        2006في منتصف شهر آب     

 جنوب مجرى نهر الليطاني إلى الحدود الجنوبية، مهمتها األساسية حمايـة            المنطقة الممتدة من  
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كـذلك، عملـت هـذه القـوة        . الحدود من كل اعتداء والمحافظة على األمن في تلك المنطقة         

المنتشرة على مواكبة وحماية وإنجاح انتشار قوات األمم المتحدة المؤقتة العاملة فـي لبنـان               

ستحداث جهاز ارتباط لدى هذه القوات تسهيالً لتنفيـذ مهامهـا           ، وجرى ا  1701تنفيذاً للقرار   

وتنسيق عملها مع الجيش اللبناني ومتابعة العمل من أجل استعادة الجزء اللبناني من أراضـي               

 .المحتلةاللبنانية قرية الغجر وتحرير مزارع شبعا 

 

 8,600إلـى نشـر     كذلك قامت الحكومة، وبالتنسيق مع قيادة الجيش في اتخاذ القرار الرامي            

عنصر من الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية السورية، وال سيما المنـاطق المسـماة               

بالحدود الخضراء، حيث تقوم هذه القوى باستطالع الحدود بالطوافات وضبط عمليات التهريب            

مـع   كذلك بتفعيل اإلجراءات المتخذة على الحدود فـي الشـمال والبقـاع       .والتسلل إلى لبنان  

المحافظة على السواتر الترابية ومراقبة الثغرات المقفلـة لمكافحـة التهريـب ومنـع تسـلل           

كما تم أيضاً نشر حوالي ألف عنصر علـى         . األشخاص واألسلحة عبر المعابر غير الشرعية     

طول الشواطئ اللبنانية الممتدة من مجرى النهر الكبير الجنوبي في الشمال إلى الناقورة فـي               

ا باإلضافة إلى انتشار الجيش في كافة المناطق اللبنانية للقيام بمهمات الحفاظ على             هذ. الجنوب

األمن، وكذلك مؤازرة قوى األمن الداخلي ودعمها في حفظ األمن وتعزيـز االسـتقرار فـي                

 .البالد

 

 

 الكشف عن الجرائم: ثالثاً

األمنيـة، عملـت    رية و العسـك وعياً منها ألهمية التنسيق والتفاعل والتكامل ما بين األجهزة          

الحكومة على تأليف لجنة إلرساء الربط اإللكتروني بين كافة األجهزة والمؤسسـات األمنيـة              

هيئـة إدارة السـير واآلليـات       والعسكرية ومع بعض إدارات الدولة المعنية األخـرى مثـل           

ـ             والمركبات ة ، والجهاز القضائي، وذلك بهدف التبادل الفـوري والفعـال للمعلومـات األمني

كذلك قام مجلس   . وقد أحرزت هذه اللجنة تقدماً كبيراً في عملها حتى اآلن         . والقضائية الحساسة 

الوزراء بتكليف لجنة لدراسة مسألة وضع كاميرات مراقبة في منطقة بيروت الكبرى وربطها             

بغرفة عمليات مركزية، األمر الذي من شأنه ضبط األمن بشكل أفضل والمساهمة في الكشف              

 .ائم بالسرعة والفعالية المطلوبةعن الجر

 

وعلى صعيد مواٍز في المجال األمني، ومن أهم اإلنجازات التي قامت بهـا الحكومـة كـان                 

تأسيس شعبة المعلومات من ضمن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي، وتفعيل عملها عبـر              
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 فـي   يما مديرية المخابرات  األمنية وال س  العسكرية  التبادل الفعال للمعلومات مع باقي األجهزة       

مديريـة  وبناء على هذا التفاعل والتعاون والتكامـل فـي المهـام، تمكنـت              . الجيش اللبناني 

ف أكثر مـن     من كش   في قوى األمن الداخلي    شعبة المعلومات المخابرات في الجيش اللبناني و    

 ضـبط   والقيام بتوقيفـات وعمليـات    جريمة، وتفادي حدوث جرائم وعمليات إرهابية عديدة        

ساهمت في إظهار إرادة الحكومة اللبنانية وعزيمتها في إعادة ثقة اللبنانيين بالدولـة وبعمـل               

األمنية، وهي اإلرادة التي كانت شبه متوقفة لسنين طويلة، خصوصاً فـي            العسكرية و األجهزة  

هذه الفترة العصيبة التي كانت تمر بها البالد وذلك من أجل ضبط محاوالت زعزعة األمـن                

وجاءت أهم تلك اإلنجازات على     . الستقرار التي تقوم بها جهات ومنظمات ألغراض سياسية       وا

 :النحو التالي

 

 "فتح اإلسالم"في الكشف عن مجموعات إرهابية منضوية تحت لواء ما يسمى بـ  .1

عين علق التـابعين    بلدة  على أثر الكشف عن منفذي جريمة تفجير باصي الركاب في           

في مخيم نهر البارد، وبنتيجة الرصد والمتابعة، تم في         " اإلسالمفتح  "لما يسمى بحركة    

أماكن وتواريخ مختلفة توقيف خمسة أشخاص يحملون جنسيات مختلفة ينتمـون إلـى       

ولقد تبين بنتيجة التحقيق معهم أنهم حضروا إلى لبنان بهدف االلتحـاق            . هذه الحركة 

وبناء لمتابعـة حثيثـة     . هر البارد بمعسكر تدريبي تابع لحركة فتح اإلسالم في مخيم ن        

واستقصاءات مكثفة، تم رصد مجموعة من هؤالء اإلرهابيين تخطط لعمليات إرهابية           

وعليه، فقد تمت مداهمة الشقة الواقعة في شارع المئتين في طرابلس           . كبيرة في لبنان  

توقيف عناصرها بعد اشتباكات عنيفة معهـم، وهـم         قتل و ، وتم   20/5/2007بتاريخ  

ين ارتكبوا عدة عمليات سطو على مؤسسات تجارية ومصارف والذين تبين فيمـا             الذ

نهم كانوا يعدون للقيـام بجملـة مـن         أبعد أنهم هم الذين ارتكبوا عملية عين علق، و        

 . التي كان يمكن أن تحصل لوال يقظة األجهزة العسكرية واألمنيةالعمليات اإلرهابية

على الجـيش اللبنـاني بتـاريخ       "فتح اإلسالم "ـواعتباراً من بدء اعتداءات ما يسمى ب      

 ناشـطاً   28 حيث تم قتل وذبح عدد من العسكريين غدراً، تم توقيـف             20/5/2007

كما  .منتمياً لهذه الحركة من المشاركين في العمليات اإلرهابية والداعمين لها لوجستياً          

 لهـا بتـاريخ     تم ضبط كمية كبيرة من المتفجرات واألسلحة الثقيلة والخفيفة العائـدة          

وعلى خط مواٍز ومكمل لجهود القوى األمنية، عمل الجـيش اللبنـاني            . 12/6/2007

على مالحقة أفراد هذه المجموعة وحصرهم في مخيم نهر البـارد، حيـث انـدلعت               

اشتباكات عنيفة معهم تبين على إثرها حيازتهم على أسلحة ثقيلـة وتمركـزهم فـي               
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وبعـد فشـل    .  يستعدون لمواجهات مع الجيش    تحصينات مجهزة، مما يثبت أنهم كانوا     

وبعـد أن   . الوساطات مع اإلرهابيين لجهة االستسالم إلى القضاء ليلقوا محاكمة عادلة         

تم إخالء المخيم بالكامل من المدنيين، شن الجيش عملية عسكرية كبيرة تستهدف إلقاء             

ضـد العصـابة    القبض على أفراد هذا التنظيم اإلرهابي، وانتهت العمليات العسكرية          

 وقتل بقايـا المقـاتلين      اعتقال باستيالء الجيش على كامل المخيم و      2/9/2007بتاريخ  

 .الذين حاولوا الفرار

 

 في الكشف عن بعض الجرائم .2

كشف جريمة تفجير حافلتي الركاب اإلرهابية في محلـة عـين علـق وتوقيـف                . أ 

 الفاعلين

ريمة إرهابية عـن     على ارتكاب ج   13/2/2007على أثر إقدام مجهولين بتاريخ      

 بلدةطريق تفجير حافلتين للركاب يستقلّهما مدنيون مسالمون في وضح النهار في            

ونتيجةً لعملية تحقيق دقيق واستعالم مكثّف وتحريات حثيثة، تم بتاريخ          . عين علق 

كما تبين بنتيجة التحقيق    .  توقيف أربعة أشخاص من التابعية السورية      2/3/2007

المـدعو شـاكر العبسـي،      اإلرهابي  " فتح اإلسالم "يس تنظيم   معهم ارتباطهم برئ  

وتورطهم بتنفيذ هذه الجريمة واعتراف أحدهم بإقدامه على وضع عبوة ناسفة في            

 والتحقيقـات   إحدى الحافلتين المستهدفتين، والقضية تأخذ طريقها إلـى القضـاء         

 .القضائية تتقدم بشكل جيد

 "الزيادين"قتل توقيف أشخاص بجرم التدخّل بعملية خطف و . ب 

على أثر اختطاف المدعوين القاصر زياد الغندور والشاب زياد قـبالن بتـاريخ             

 جثتين هامدتين فـي محلـة       26/4/2007، والعثور عليهما بتاريخ     23/4/2007

وبنتيجـة  . جدرا في إقليم الخروب جراء إصابتهما بطلقات ناريـة فـي الـرأس            

مانية أشخاص اعترفـوا بتـدخّلهم بهـذه        األبحاث والتحريات المكثّفة، تم توقيف ث     

وال يزال التحقيق مستمراً للقبض على المنفذين الذين يزالون فارين من           . الجريمة

 .وجه العدالة

 توقيف عدد من المشتبه بهم في التفجير الذي استهدف القوات الدولية . ج 

نان على  بعد التفجير الذي استهدف حاجزاً تابعاً للقوات الدولية العاملة في جنوب لب           

مجرى نهر الليطاني، وبالتحديد على جسر القاسمية، تم اعتقال عدد من المشـتبه             

زال التحقيق مستمراً معهم للتوصل إلى الكشـف        يبهم في تنفيذ هذا االعتداء، وما       

 .عن هوية الفاعلين والجهة التي تقف وراء هذه العملية
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 في األمن الوقائي .3

  من األسلحة والمتفجراتمداهمة مراكز حزبية وضبط كمية كبيرة . أ 

نتيجة جهد استعالمي سري ومكثّف وفي إطار تعزيز األمن الوقائي، نفّذت قـوة             

 عمليـة   21/12/2006مشتركة من شعبة المعلومات والقوى السـيارة بتـاريخ          

مداهمة واسعة شملت عدة قرى في قضاءي الكورة والبترون، تم بنتيجتها توقيف            

ب محلي، باإلضافة إلى ضبط كميـة كبيـرة مـن           سبعة أشخاص ينتمون إلى حز    

 .األسلحة والمتفجرات من أنواع مختلفة

 ضبط أجهزة متطورة تستعمل في تفجير عبوات ناسفة . ب 

عملية نوعية خاطفة في مدينة صيدا قرب مخيم عين         ، جرت   27/2/2007بتاريخ  

اد  مؤقت تفجير كيميائي يعمل بواسطة تفاعـل مـو         31الحلوة، تم بنتيجتها ضبط     

 . كيمائية محفوظة بداخلها

 ضبط صواريخ . ج 

 علـى   2/3/2007 بتاريخ   7في اإلطار نفسه، تم ضبط ثالثة صواريخ نوع سام          

 .مرجعيون في محلة ثانوية الصباح-طريق عام النبطية

 توقيف شخص كان يحاول تفجير عبوة ناسفة .د 

 بحوزتـه   ت توقيف شخص ضبط   11/3/2007نتيجة جهد استعالمي، تم بتاريخ      

، ة ناسفة، كان بصدد تفجير أحد محالت بيع المشروبات الروحية في صـيدا            عبو

 .الدوالهدف منها كالعادة زرع الفتنة في الب

 
 

  ضبط المعابر والحدود مسألة:رابعاً

، بحكم ممارستها لواجباتها الوطنية وسعيها الدائم لفرض سيادتها على كامل األراضي اللبنانية           

 الالزم لجهة منع التهريب بكافـة       االهتمامالبرية والبحرية كل    تعير الحكومة موضوع حدودها     

ضبط حركة  فإنها تعمل على     كذلك   .خاصة األسلحة والمتفجرات والمواد المرتبطة بها     وأنواعه  

عبور األشخاص والبضائع واقتصار ذلك العبور على المعابر الرسمية الحدودية سواء الجوية            

 :مت به في هذا المجال كان التالي وأهم ما قا.أو البرية أو البحرية

 

 ضبط عبور اللبنانيين والسوريين على المعابر البريةفي  .1

في هذا اإلطار، عملت الحكومة على مكننة عبور اللبنانيين على المعابر البرية بالهوية             

، وكذلك مكننـة عبـور      1/5/2007اللبنانية أو أي مستند سفر آخر وذلك اعتباراً من          
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، مع مكننة   2/7/2007ين بالهوية السورية أو أي مستند سفر آخر منذ          السوريين المتنقل 

 .20/7/2007عناوين إقامتهم اعتباراً من 

 

 إزالة التعديات على بعض المعابر الشماليةفي  .2

عملت القوى األمنية على إزالة التعديات على معبر البقيعة على الحدود الشمالية مـع              

ه وبشكل مخالف للقانون محال تجارية ومباني       سوريا، وهو معبر قديم مقفل قامت علي      

. أخرى، وقد تم دفع تعويضات للمتضررين من أجل تسهيل عملية إزالـة المخالفـات             

وعليه سيتم العمل على فتح هذا المعبر في المستقبل القريب بعد أن يصار إلى تجهيزه               

 .تم فعالًقد ، وهو ما بكل المعدات والعناصر الالزمة

 

 ريبي لضبط الحدود مع الحكومة األلمانيةالمشروع التجفي  .3

 الدولية العاملة   الطوارئ قوات    من مساعدةالطلب  إلى  طات األمنية اللبنانية    عمدت السل 

 لتقييم اإلجراءات   األمنية تمجاالال في   متقدمةًتعتبر  في لبنان وكذلك من دول صديقة       

ية والبحرية وتقـديم    واألنظمة األمنية المعتمدة في مطار بيروت الدولي والحدود البر        

 تم تعيين   ،وبالتوازي مع ذلك  . النصائح والمساعدات لسد الثغرات الموجودة    المعدات و 

لجنة مؤلفة من مسؤولين عن إدارات عسكرية وأمنية ومدنية برئاسة المـدير العـام              

لقوى األمن الداخلي أنيط بها مهمة السهر على حسن مراقبة وضبط المراكز الحدودية             

لبحرية والجوية الرسمية ومراقبة تطبيـق القـوانين واألنظمـة والقـرارات            البرية وا 

نقطة اتصال وتنسيق مع الجهات الدوليـة التـي سـتقوم           هذه اللجنة   ل   وتشكّ .المرعية

 كما تم تكليف الجيش اللبناني باتخاذ اإلجراءات الضـرورية      .بعمليات التقييم المذكورة  

ومنع أعمال التهريب بكافة أنواعه وكـذلك       ية  الشماللضبط الحدود الشمالية والشرقية     

 التابعة لقوات   اللبنانية وتلك بالتعاون مع القوات البحرية      مراقبة وضبط الحدود البحرية   

 وعلى هذا األساس، أرسل قسم عمليات حفظ األمن         . الدولية العاملة في لبنان    الطوارئ

 إلـى  10لفترة الممتدة مـن  في األمم المتحدة فريقاً من خبراء الشرطة إلى لبنان بين ا        

وقد التقى هذا الفريق بعدد من المسـؤولين الحكـوميين اللبنـانيين            . 2005 أيلول   25

وبممثلين عن كافة الوكاالت األمنية في لبنان من أجل وضع تصور شامل عن الوضع              

في ما يتعلق بعمليات الضبط والتدقيق الواجب اتباعها والوجود األمني عنـد حـدود              

. ية ومياهه اإلقليمية وفي نقاط العبور بما في ذلك مطـار بيـروت الـدولي         لبنان البر 

 وتعكـف هـذه   .وهكذا فقد تم إعداد تقرير بهذا الشأن أرسل إلى السـلطات اللبنانيـة    
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األخيرة على تطبيق تلك المقترحات التي تسهم إسهاماً جـدياً فـي ضـبط المعـابر                

 .والحدود

 

الية األلمانية، وبناء على اتفاق بـين السـلطات       كما قام فريق من خبراء الشرطة الفدر      

اللبنانية واأللمانية، بزيارة جميع المرافق والمعابر الحدودية اللبنانية المختلفـة حيـث            

 حول األسس النظرية لتعزيز أمن الحـدود،        والمشورةتركّز عمله على تقديم النصح      

 بيروت الـدولي توصـالً      السورية، وكذلك المرافئ ومطار    -والسيما الحدود اللبنانية    

إلى وضع نظام مراقبة وضبط متكامل وكذلك البحث في ميـادين الـدعم بـاألجهزة               

وقد قدم هذا الفريق توصيات تتعلق بكيفية تحسـين         . والمعدات والتدريب واالتصاالت  

عمليات حماية ومراقبة الحدود اللبنانية البرية الرسمية منها وغير الرسـمية مقترحـاً             

 على الحدود الشمالية تشـترك فيـه القـوى    (Pilot Project)تجريبي تنفيذ مشروع 

، وذلك مع تجهيزها بالمعـدات      )جيش، أمن عام، جمارك، أمن داخلي     (اللبنانية المعنية   

الالزمة من الدول المانحة التي ستقوم ألمانيا باالتصال بها والتنسيق فيما بينها لتأمينها             

توصياته أيضاً على ضـرورة تفعيـل التعـاون         كما ركّز هذا الفريق في      . إلى لبنان 

 .والتنسيق بين كافة األجهزة والوكاالت األمنية المعنية في لبنان

وحتى اآلن، قام هذا الفريق بتأمين معدات وتجهيزات المراقبة ووسائل النقل الالزمـة             

لكل من الجيش واألمن العام والجمارك واألمن الداخلي، مع اإلشارة إلى أن عمل هذا              

ومع نجاح هذا المشروع التجريبي، سـيجري النظـر فـي           . لفريق ما يزال مستمراً   ا

 .إمكانية تعميمه على بقية الحدود اللبنانية البرية أيضاً

، قرر مجلس الوزراء إنشاء قوة مشتركة       28/7/2007وفي هذا الخصوص، وبتاريخ     

 الـداخلي   لمراقبة وضبط الحدود الشمالية تتألف من وحدات من الجيش وقوى األمـن           

وقد ربطت هذه القوى عمالنياً بقيادة الجيش وإدارياً ومسلكياً         . واألمن العام والجمارك  

بالقيادات التابعة لها وحددت مهامها وأهدافها بشكل واضح ال لبس فيه مـع التركيـز               

واسـتكماالً لهـذه    . على التعاون والتنسيق بين مختلف األجهزة لضمان حسن التقيـد         

 عنصراً لصالح المديرية العامة لألمن      250 الوزراء أيضاً تطويع     الخطوة، قرر مجلس  

العام وذلك لسد النقص الحاصل في عديدها وفي سبيل تفعيل دورها في ضبط المراكز              

 .الحدودية
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  تجهيز الجيش وقوى األمن الداخلي بما يحتاجانه من معدات وتجهيزات وعتاد:خامساً

 اللبناني والقوى األمنية أهميةً بالغةً نظراً للـدور الفاعـل           َأولَت الحكومة مسألة تجهيز الجيش    

المواطنين، خصوصاً فـي هـذه الفتـرة        على  واألساسي لهذه القوى في الحفاظ على األمن و       

عـام  الخريـف   منـذ   ال سيما   الحساسة التي يشهد فيها لبنان عدداً من االعتداءات اإلرهابية و         

 . وحتى اآلن2004

 

 من المعدات والتجهيزات    كمياتش اللبناني خالل العام المنصرم على       وبالفعل، فقد حصل الجي   

 زوارق سريعة مقدمة من دولة اإلمارات       10 طوافات من نوع غازيل و     9الجديدة وكان أهمها    

 إلى العمل على تعزيز عتاده وذخائره       ةالعربية المتحدة، وزورقين مقدمين من ألمانيا، باإلضاف      

كميات من الذخيرة من مختلف     الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي      في الفترة األخيرة، إذ تسلم      

األنواع والسيارات العسكرية والمناظير الليلية والدروع الواقيـة مـن الرصـاص والشـظايا              

كما تسلم معدات خاصة بنزع األلغام وسيارة خاصة من الوكالة السويسرية للتعـاون             . وغيرها

هـذا  ). NPA(معية المساعدات الشعبية النروجيـة      ، ومعدات مماثلة من ج    )SDC(والتنمية  

فضالً عما حصل عليه لبنان في هذه الفترة من تعزيزات ومعدات من عدد من الدول الشقيقة،                

ومنها مصر واألردن ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وعدد من الدول الصديقة من ضـمن              

 .ميركية وفرنسابرامج الدعم المعتمدة وال سيما من الواليات المتحدة األ

 

ومن جهتها حصلت قوى األمن الداخلي على سيارات رباعية الدفع وقطـع غيـار سـيارات                

 .وزيوت مقدمة من اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى سالح خفيف ومتوسط

 

ـ             ، حصل  "فتح اإلسالم "هذا، وعند بدء المواجهات في مخيم نهر البارد مع إرهابيي ما يسمى ب

 مليون دوالر لشـراء معـدات وأسـلحة         100قوى األمنية على هبة سعودية بقيمة       الجيش وال 

وكافة لوازمها من أجل إقدار الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي في مجال مكافحة اإلرهاب               

 والعمل جاٍر اآلن على تزويد لبنان باألعتـدة والـذخائر لتعزيـز             .والقضاء على اإلرهابيين  

 .لجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي كل من ا وقدراتإمكانات

 

 

 مشروع تحسين وسائل التحقيقات الجنائية: سادساً

استجابةً لطلب السلطات اللبنانية فيما يتعلّق بتعزيز قدرات األجهزة المعنية بإجراء التحقيقات 

الجنائية، تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع يهدف إلى تحسين الوسائل المتّبعة من قبل الشرطة 
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وستتولّى رئاسة مجلس الوزراء إدارة هذا المشروع . القضائية اللبنانية في التحقيقات الجنائية

 مليون يورو، وستشارك أربعة بلدان أوروبية وهي 3الذي يموله االتّحاد األوروبي بما يقارب 

اءة وخبرة كف أسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتّحدة في تنفيذه وذلك بتقديم ما لديها من

 .في مجال حفظ األمن

 

على " دعم اإلصالحات والحوكمة المحلية"وسيعمل هذا المشروع الممول في إطار برنامج 

تلبية حاجة ملحة لدى كافة األطراف المعنية بإجراء التحقيقات الجنائية، لدى قوى األمن 

)  العام وقضاة التحقيقالمدعي(، ووزارة العدل )الشرطة القضائية وقسم المعلومات(الداخلي 

وسواهم من المعنيين بالتحقيقات الجنائية، وذلك من أجل تعزيز القدرات على إجراء التحقيقات 

وقد أثبت العديد من عمليات التدقيق التي تم . بالطرق والوسائل األفضل واألكثر فعالية

 والذي 2005 أيلول إجراؤها هذه الحاجة، ال سيما التدقيق الذي أجرته الشرطة الفرنسية في

كانون (وكذلك توصيات التقرير السادس . خلص إلى استنتاجات أقرتها قوى األمن الداخلي

للجنة التحقيق في عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والتي ) 2006األول 

 .يرأسها القاضي البلجيكي سيرج برامرتز

 

 كافة  على شهراً، التحقيقات الجنائية18أن يستمر ويتناول هذا المشروع، الذي من المفترض 

تى إقفال الملف، والتي تشمل موقع أو مسرح الجريمة،  حمستويات سلسلة التحقيقات الجزائية

 :ويهدف المشروع إلى إنجاز التالي. وإجراء التحقيقات األولية، والقيام بالتحقيقات القضائية

هم وذلك لتسهيل المحافظة على معالم الجريمة تحسين قدرة المعنيين على القيام بمهام .1

 وإلفساح المجال أمامهم إلدارة مسرح الجريمة بشكل أفضل

تعزيز اإلطار القانوني للتحقيق األولي من أجل تقوية التعاون بين قوى األمن الداخلي  .2

 وقضاة التحقيق

دة وبطريقة إدارة اإللمام الكامل بالنواحي القانونية المتصلة باإلجراءات الطويلة والمعقّ .3

 العمليات وذلك ضمن االحترام الشديد لحقوق اإلنسان

تحسين الوسائل التي تنتهجها الشرطة الفنية والعلمية، ال سيما في ما يتعلق بالكشف  .4

 .الطبي الشرعي
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)V( 

 أعمال اإلغاثة

 وإنجازات ورشة النهوض واإلعمار
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V-إلعمار أعمال اإلغاثة وإنجازات ورشة النهوض وا 
 

 

أربعة وثالثون يوماً من المعاناة الشديدة التي عاشها لبنان واللبنانيون تسبب بها أوسع وأشرس 

 النزوح إلىعدوان عرفه لبنان في تاريخه المعاصر، حيث اضطر قرابة الثمانمائة ألف لبناني 

بنتيجته من قراهم وبلداتهم إلى أماكن آمنة من القصف الوحشي الذي لم ينقطع، والذي سقط 

 جريح تاركاً خسائر مادية هائلة مباشرة وغير 4,000 شهيداً وخلّف أكثر من 1,200حوالي 

 المستقبلي لسنوات ا على صدر البالد واقتصادها ونموهمباشرة ستظل آثارها السلبية جاثمةً

وقد تركزت جهود الدولة في المرحلة األولى من العدوان على تحريك كافة . طويلة قادمة

تها للقيام بأعمال اإلغاثة إلدارة شؤون مئات اآلالف من النازحين من أهلنا من القرى إدارا

كريمة لهم في المناطق اآلمنة وإلى مدهم مؤقتة والبلدات الجنوبية من أجل تأمين إقامة 

 ويسجل هنا الموقف المشرف ألهالي .بمستلزمات الحياة من مواد غذائية ومواد طبية وغيرها

 ثم .ادق في انتمائهم لوطنهمصق الذين احتضنوا إخوانهم وعبروا عن التزام وطني تلك المناط

إلى عادت الدولة، وما أن توقف القصف المدمر، للعمل على تأمين عودة فورية للنازحين 

ولتنطلق آلتها بالتالؤم مع ذلك الجهد في ورشة جبارة إلعادة التأهيل قراهم ومنازلهم المدمرة، 

. نهوض متسلّحةً بإرادة اللبنانيين الصلبة وحبهم للحياة وعزمهم الذي ال يقهرواإلعمار وال

ويساعد الدولة في ذلك دعم نقدي وعيني من اللبنانيين المقيمين والمغتربين، ومن األشقاء في 

العالم العربي، واألصدقاء في المجتمع الدولي، الذين بادروا من أجل إقدار الدولة والمواطنين 

 .ن على معالجة بعض جوانب اآلثار المدمرة للعدوان اإلسرائيلياللبنانيي

 

 

 الدعم العربي والدولي ومؤتمر ستوكهولم: أوالً

في خضم العدوان، ومساهمةً منها في تحمل أعباء اإلغاثة الفورية، عمدت بعض الدول 

ة أو حسب العربية إلى التبرع بمبالغ نقدية ُأودعت حسابات التبرعات للهيئة العليا لإلغاث

ورودها في حسابات وزارة المالية في مصرف لبنان والتي جرى تحويلها الحقاً إلى حساب 

وكان من أهم هذه التبرعات وفي األسبوعين األولين لالعتداء ما قامت . الهيئة العليا لإلغاثة

ة  مليون دوالر، وصندوق التنمي50به المملكة العربية السعودية التي تبرعت بدايةً بمبلغ 

 15 مليون دوالر، ووزارة المال الكويتية التي تبرعت بمبلغ 35العراقي الذي تبرع بمبلغ 

 في وديعةًسعودية بإيداع مبلغ مليار دوالر والتزمت كل من المملكة العربية ال. مليون دوالر
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المصرف المركزي، ودولة الكويت بمبلغ خمسمائة مليون دوالر، وهما حولتا هذين المبلغين 

 .ة إلى المصرف المركزي لتعزيز االستقرار النقدي في البالدمباشر

 

عقب ذلك، وخالل مؤتمر وزراء الخارجية العرب االستثنائي الذي عقد في بيروت، بادرت 

مبلغ خمسمائة مليون دوالر ألجل أعمال تحويل المملكة العربية السعودية إلى االلتزام ب

عدد من المشاريع الحيوية في مختلف أنحاء مال واستكاإلغاثة وإعادة بناء ما تهدم وإقامة 

وبعد ذلك، . لبنان وهي قد حولتها مباشرة إلى حساب الهيئة العليا لإلغاثة لدى مصرف لبنان

حولت المملكة العربية السعودية مبلغ عشرين مليون دوالر أميركي لدعم تالمذة لبنان وذلك 

 IIIسهامات المملكة وقبل مؤتمر باريس إلعفائهم من الرسوم المدرسية، بما يجعل إجمالي إ

خمسمائة وسبعين مليون دوالر أميركي، وذلك إضافةً إلى وديعة المليار دوالر في مصرف 

، مما يجعل مجموع 15 مليون دوالر300كما التزمت دولة الكويت بمساعدة وقدرها . لبنان

 .ر في البنك المركزي مليون دوالر، إضافة إلى وديعة الخمسمائة مليون دوال315إسهاماتها 

 

وما أن انتهت األعمال الحربية والقتالية حتى بادرت الحكومة اللبنانية إلى دعوة المجتمع 

لمعالجة المشكالت في مملكة السويد الدولي إلى عقد مؤتمر لدعم لبنان في مدينة ستوكهولم 

رة للبنان ناهزت وقد أسفر هذا المؤتمر عن وعود بمساعدات كبي. العاجلة والناتجة عن الحرب

 في المئة 13 في المئة منها جاء على شكل هبات مخصصة و87 مليون دوالر أميركي، 900

وتقدمت الدول العربية على باقي الدول في تقديم المساعدات وعلى . على شكل قروض ميسرة

ما  ب16 مليون دوالر300رأسها قطر التي أبدت استعدادها لتقديم هبة تتولى قطر إنفاقها بمبلغ 

 . في المئة من الهبات، يليها الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية33يعادل نسبة 

 

أما دولة اإلمارات العربية، فجاءت مساهمتها األساسية في دعم لبنان من خارج مؤتمر 

ستوكهولم، وتركزت في إعادة إعمار عدد من المدارس والمستشفيات التي تضررت في 

أما االتحاد األوروبي فساهم .  الصيادين في مرفأ األوزاعي وإعادة بنائهالجنوب ومساعدة

هذا وقد عملت وزارة .  في المئة6 في المئة من الهبات، والواليات المتحدة بنسبة 10بحوالي 

                                              
 وهي  .) مليون44.5 مليون و15 ( مليون دوالر59.5 لتاريخه نتي الهبهاتينبلغ مجموع المبالغ التي حولتها الكويت من أصل   15

 .عادت وحولت مؤخرًا آامل الرصيد المتبقي مما تعهدت به
 المتضررة وهي بنت جبيـل والخيـام        البلداتتقوم دولة قطر بتنفيذ أشغال في الجنوب من خالل قيامها بإعادة إعمار أربع من                16

 . في منطقة الجنوب بناء دور العبادةوعيتا الشعب وعيناتا، كما تتولى إعادة
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المالية مع الدول والمؤسسات المانحة من أجل إنجاز آلية استعمال هذه الهبات وذلك على شكل 

 .17ر بالتعاون مع األمم المتحدة وعدد من الدول المانحةصندوق نهوض خاص يدا
 

كذلك األمر، فقد عمدت الحكومة للدعوة إلى عقد اجتماعات على هامش اجتماعات صندوق 

 70 في سنغافورة، حيث تقدم البنك الدولي بهبة بمبلغ 2006النقد الدولي في أيلول من العام 

مويل عدد من المشاريع القائمة في لبنان والتي  للبنان، كما أعلن عن البدء بت18مليون دوالر

إضافةً إلى %. 75يمولها البنك بالكامل بعد أن كانت نسبة تمويله ال تتعدى في الماضي حدود 

ذلك، فقد وافقت إدارة البنك الدولي على رصد مبلغ مليون دوالر إلرساء نظام شفافية 

في مجال إدارة الهبات والقروض التي تَِرد ومساءلة في خطوة منها لمساعدة الحكومة اللبنانية 

 .إلى لبنان

 

وفي المحصلة النهائية للمساعدات المخصصة للنهوض وإعادة اإلعمار والتي وردت للدولة ما 

بعد مؤتمر ستوكهولم، حصل لبنان على وعود بمساعدات قدرت بحوالي ملياري دوالر، تأكد 

 جاءت بشكل نقدي وأهمها كان هبة المملكة 960  كان منها مليار دوالر،1.45منها حتى اآلن 

ومن .  مليون دوالر، فيما خصص الباقي لتمويل مشاريع مختلفة570العربية السعودية بمبلغ 

 مليون دوالر والمخصصة إلعادة 121ناحية أخرى، بلغت القروض الميسرة الموعودة 

ربي للتنمية االقتصادية  ماليين دوالر من الصندوق الع104اإلعمار، تأكد منها حتى اآلن 

 ).5تفاصيل المساعدات والقروض في الملحق رقم (واالجتماعية 

 

 

 وحدة النهوض: تنسيق المساعدات وأعمال النهوض واإلعمار: ثانياً

، باستحداث 2006 آب 14قامت رئاسة مجلس الوزراء، وفور توقف األعمال الحربية في 

الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وحدة خاصة لتنشط في مجال التواصل مع كافة 

، وكذلك  المانحةالمنظمات الدوليةو  الدولوالمستشارين المعينين من قبل الدولة وبالتعاون مع

من أجل مالحقة تنفيذ األعمال، والتنسيق بين الجهود المبذولة بشكل يضمن فعاليةً أكبر في 

. أدق وكلفة أقل وسرعة أكثر في التنفيذعمليات إعادة التأهيل واإلعمار ويلتزم تحقيق شفافية 

                                              
 والذي بلغ مجموع المبالغ  لبنانإعماريراجع في مكان آخر موضوع الصندوق المؤسس من قبل عدد من الدول المانحة إلعادة   17

 . مليون دوالر30 أسبانيا والسويد ورومانياالمرصودة له من قبل 
 عبر مؤسسة النقد الدولية     ، ولدعم فوائد قروض للقطاع الخاص     )ن دوالر  مليو 30(خصصت هذه الهبة لدعم البلديات المتضررة        18

، ولتحسين المراقبة المالية    ) مليون دوالر  5(، ولمشاريع في مجال الطاقة      ) مليون دوالر  15(، ولمشاريع مياه    ) مليون دوالر  15(
 . مليون دوالر لم تخصص بعد5 و) مليون دوالر1(للهبات 
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وقد تمكنت هذه الوحدة . وتتألف هذه الوحدة من خبراء في الهندسة وإدارة المشاريع والقانون

 :من القيام بعدة أمور كان من أهمها

 

تنسيق برامج النهوض المبكر التي تكفَّل بتمويلها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  .1

)UNDP( 

همة في اإلشراف على أعمال تسريع رفع األنقاض في منطقة ويشمل ذلك المسا

الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، والتعجيل في إعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من 

وكذلك المساعدة في تنفيذ عملية مكافحة التلوث النفطي . القرى والبلدات المتضررة

يادين والموانئ المتضررة، للشاطئ اللبناني، وتسهيل عملية تقديم المساعدات للص

 .وتدعيم قدرة اإلدارة العامة في مجال تقديم الخدمات

 

 وضع أطر عملية لمساهمة الدول المانحة في إعادة النهوض واإلعمار .2

 :وتمثلت باعتماد األساليب التالية

اإلشراف على تقديم المساعدات النقدية المودعة مباشرةً في حسابات الهيئة العليا  .أ 

ى مصرف لبنان أو حسب ورودها في حساب وزارة المالية لدى لإلغاثة لد

وهذا ما حصل بالنسبة : مصرف لبنان والتي جرى تحويلها إلى حساب الهيئة

 .للهبة السعودية والعراقية واإلندونيسية وغيرها من الدول والمؤسسات الدولية

ت عمد: اإلشراف على عملية تبني إعادة إعمار القرى المتضررة أو الجسور .ب 

الحكومة إلى اعتماد أسلوب التبني لتنفيذ العديد من المشاريع اإلنمائية واإلعمارية 

حيث تعمد كل دولة أو مؤسسة دولية أو حتى جهة فردية إلى إيداع المبلغ الذي 

تبرعت بتخصيصه إلعادة إعمار الجسور والقرى أو المشروع الذي قررت تبنيه 

قيامها مباشرةً بتخصيص المبالغ أو في . في حسابات خاصة في مصرف لبنان

لديها على أن تتولى هي إنفاقه مباشرةً على المشروع المتبنى وبحيث يتم صرف 

وفي حال القرى المتبناة . تلك المبالغ بمعرفة أو بمراقبة من الجهة المتبرعة

 المدفوعة للمتضررين في كل قرية الواجب دفعهابإشراف تلك الدول وفق جداول 

وهذا األسلوب الذي . معايير وضمن اآللية المعتمدة لهذا الغرض حسب المتبناة

إضافةً . اعتمدته كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان

إلى ذلك، ستعمد هذه الدول إلى بناء مراكز اجتماعية ومكتبات عامة أو وضع 

 .ها في ذلكنصب تذكاري في عدد من القرى المتبناة من قبلها تخليداً لدور
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 Lebanon Recovery(المساعدة في اإلشراف على صندوق النهوض اللبناني  .ج 

 LRF-Fund ( : حيث تعمد الدول إلى إيداع هباتها في صندوق خاص جرى

 اإلنمائي األمم المتحدةبرنامج تأسيسه من قبل الدول المانحة ويدار من قبل 

)UNDP(مانحة والحكومة اللبنانية،  ولجنة توجيهية مؤلفة من ممثلين عن الدول ال

وتخصص موجودات هذا الصندوق لتنفيذ مشاريع تساهم في إعادة النهوض 

وتقوم هذه اللجنة بدراسة . االقتصادي واالجتماعي في المناطق المتضررة

المشاريع المقدمة من قبل اإلدارات والمؤسسات العامة اللبنانية والتي تتناسب 

وعند إقرار تلك المشاريع يتم . مدة من الواهبينوحاجات النهوض والمعايير المعت

تمويلها من قبل هذا الصندوق بحيث تجري إجراءات المناقصات والتنفيذ وفقاً 

وحتى اآلن فقد تم الحصول على مبلغ . للمعايير الموضوعة من قبل األمم المتحدة

 15(، وإسبانيا ) ماليين دوالر10( مليون دوالر مقدمة من مملكة السويد 30.1

، وقد جرى االلتزام لتاريخه بمبلغ ) ألف دوالر500(، ورومانيا )ماليين يورو

 مليون دوالر لتنفيذ مشاريع مختلفة استفادت منها كل من وزارة الطاقة 12.2

مشروع المحافظة على (، ووزارة الثقافة )مشروع للطاقة المتجددة في الجنوب(

، )م المزارعين في الجنوبمشروع دع(، ووزارة الزراعة )آثار بعلبك وصور

، ووزارة الشؤون االجتماعية )مشروع إدارة مخزون المدارس(ووزارة التربية 

مشروع دعم المشاريع الصغيرة في (، ووزارة العمل )مشروع دعم اإلصالحات(

 ).الجنوب
 

 وتركيب تبني إعادة إعمار الجسور المتضررةالتنسيق ما بين اإلدارات فيما خص  .3

تفاصيل تبني الجسور والتقدم الحاصل على مسار تنفيذها في الملحق  (الجسور المؤقتة

 ).6رقم 
 

 . في الجنوبإصالح شبكات المياه المتضررةالتنسيق مع الجهات المانحة بخصوص  .4

 

 تركيب البيوت الجاهزةالتنسيق ما بين اإلدارات المعنية والدول المانحة فيما خص  .5

 . في القرى المتضررةوالمدارس الجاهزة
 

 المتضررة تسهيل عملية تبني إعادة إعمار القرى المانحة من أجل الدولالتواصل مع  .6

 .في الجنوب وإعادة إعمار األبنية المتضررة في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت
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 .إعادة إعمار المدارس والمستشفياتالتنسيق مع الجهات المعنية فيما خص  .7
 

تأمين السالمة  اإلنماء واإلعمار فيما خص التنسيق مع االستشاري والبلديات ومجلس .8

 . لجهة تدعيمها أو هدمها، في منطقة الضاحية الجنوبيةالعامة في األبنية المتصدعة
 

بل الدول  شفافة بشأن المشاريع الجاري أو المنوي تنفيذها من قإنشاء قاعدة معلومات .9

المانحة والمنظمات الدولية في قطاعات مختلفة، ومالحقة تطور العمل فيها، والتي 

يمكن االطالع على المعلومات بشأنها عبر الموقع اإللكتروني 
org.dadlebanon.www 

 
 .رمشاريع القوانين الخاصة بإعادة اإلعمااإلسهام في إعداد  .10

 
تقييم اآلثار االقتصادية "التنسيق مع وزارة المال من أجل تحضير التقرير اآليل إلى  .11

 .، والذي سيصار إلى نشره قريباً الذي يعده البنك الدولي"واالجتماعية للحرب

 

 

 الالحقة بالوحدات السكنية  عن األضراراتتحديد ودفع المساعدل  الالزمةلياتاآلضع و: ثالثاً

 وغير السكنية

 بالهيئة العليا لإلغاثة بأعمـال      فور انتهاء العدوان اإلسرائيلي على لبنان، بدأت الحكومة ممثلةً        

. إزالة األنقاض وفتح الطرقات، في كل من الجنوب والضـاحية الجنوبيـة لمدينـة بيـروت               

وبالتزامن مع هذا الموضوع، عملت الحكومة على وضع آليات لتحديد ودفع المساعدات عـن              

 14 تمـوز و 12سكنية وغير السكنية جراء العدوان اإلسرائيلي في الفترة ما بـين      األضرار ال 

 . في جميع المناطق اللبنانية2006آب 

 

األضرار الالحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من تحديد ودفع ل  المعتمدةليةاآل .1

 جنوبيةجراء العدوان اإلسرائيلي في جميع المناطق اللبنانية خارج منطقة الضاحية ال

 كشف األضرار وتحديد المساعدة ودفعها علماً أن قيمة أساليبوتلحظ تلك اآللية 

 لحاالت الهدم الكلي للوحدات – الدفعة األولى والدفعة الثانية -المساعدة الكاملة 

 مليون ليرة لبنانية 60السكنية بما في ذلك قيمة محتويات الوحدة السكنية المدمرة هي 

وكذلك كيفية صرف المساعدة . تشمل صرف مساعدة األثاثتدفع على دفعتين، و

للذين بادروا إلى الترميم أو إعادة اإلعمار على نفقتهم الخاصة ريثما تتم اإلجراءات 
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كذلك في األسس الفنية والمالية المعتمدة، باإلضافة إلى . الالزمة لدفع المساعدات

ي من المؤسسة العامة إفساح المجال أمام إمكانية الحصول على قرض سكني إضاف

 ).7تفاصيل اآللية في الملحق رقم (لإلسكان للذين يرغبون في ذلك 

 

تحديد ودفع األضرار الالحقة بالوحدات السكنية وغير السـكنية مـن            المعتمدة ل  ليةاآل .2

، ومسألة التأخر   جراء العدوان اإلسرائيلي في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت        

 إنجاز أعمال دفع المساعدات في منطقة الضاحيةفي التقدم على مسار 

نسبةً الختالف الوضع في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت عن باقي المناطق،            

خطيـب  "وحرصاً منها على أرواح األهالي، بدأت الحكومة بتكليف مكتب االستشاري           

دراسة المبـاني   دراسة كيفية إزالة األنقاض في األبنية المهدمة جزئياً وكذلك          " وعلمي

التي تستوجب تدعيماً إنشائياً، وإعالم البلديات بالموضوع التخاذ اإلجراءات الالزمـة           

 . للحفاظ على السالمة العامة

 

نقابة المهندسين، التنظـيم    : وبالتزامن مع هذا الموضوع تألفت لجنة تضم ممثلين عن        

مركزي للمهجـرين،   المدني، مجلس اإلنماء واإلعمار، وزارة المهجرين، الصندوق ال       

المديرية العامة لإلسكان، رؤساء بلديات الضاحية الجنوبية، وممثلين عـن األحـزاب            

ومستشارين لدى دولة رئيس مجلـس الـوزراء للشـؤون          ) حزب اهللا، وحركة أمل   (

وكان من أهم مهام هذه اللجنة التوصل إلى صيغة يتفـق عليهـا             . العقارية والتنموية 

إعمار الضاحية الجنوبية، وتطويرها وتحسـين الخـدمات        األطراف المعنيون إلعادة    

وبدأت اللجنة اجتماعاتها الدورية لبحث أفضل الحلول وأسرعها، وتـم الطـرح            . فيها

 :ومن ثم التباحث بكافة الخيارات المتاحة إلعادة إعمار الضاحية ومنها

 عبر خيار المؤسسة العامة أو االستمالك الكامل . أ 

 قاريةالشركة العأسلوب إنشاء   . ب 

 الضم والفرز العام . ج 

ترك إعادة إعمار للمالكين وأصحاب الحقوق على أن تتولى الدولة إعادة إعمـار              .د 

 البنى التحتية

كما تم فـي السـابق دون       للمالكين وأصحاب الحقوق    ترك عملية إعادة اإلعمار      .ه 

 .العمل على حل أي من المشاكل التي تعاني منها المنطقة
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ودراسة كل خيار بإيجابياته وسلبياته، والمشاكل التـي قـد          ثم عمدت اللجنة إلى تقييم      

 :تطرح وكيفية معالجة كل حالة

عند طرح خيار المؤسسة العامة كان هناك اعتراض مـن الفعاليـات السياسـية               . أ 

، هـو   "إليسـار " إذ أن المؤسسة العامة، مثـال         على هذا الخيار   ورؤساء البلديات 

تصـل إلـى    لم  " إليسار"اصة أن لتاريخه    اقتراح ال يؤدي إلى النتيجة المرجوة، خ      

، علماً أن مشروع إليسار لم يبدأ ولم ينجح لمعوقات سياسية الكـل             الغاية المرجوة 

 أن يصل إلـى نتـائج        هذا األسلوب  ، مع أنه كان من الممكن لو تم اعتماد        يدركها

 . هامة بالنسبة للمنطقة وساكنيها وللبلد ككل

، بنظرهم" سوليدير"اً هناك اعتراض ألن تجربة      بالنسبة للشركة العقارية، كان أيض     . ب 

 كان   ايضاً مع أن هذا األسلوب    ، ال تفي الغرض المرجو منه     أي الفئات السياسية،  

 .يمكن أن يحقق نتائج هامة على صعيد إيجاد حل للمشكلة القائمة

أما موضوع الضم والفرز العام كان االعتراض على الوقت الذي ستستغرقه هذه             . ج 

 .  العملية

عند التطرق إلى أي خيار من الخيارات المقترحة كانـت اللجنـة تقابـل بـرفض                و

فـي  من قبل الفئات السياسية في تلك المنطقة متحججين بضرورة اإلسراع           الخيارات  

 .إعادة المواطنين إلى منازلهم

 

لكن . 2006 تموز 12 طرح موضوع إعادة اإلعمار كما كان عليه ما قبل       ،وعلى ذلك 

فـي  كثيرة  ن هناك مخالفات    إ إذ   ، تجاوب من جميع أعضاء اللجنة     قتراحااللم يلق هذا    

تم دراسة حلول لكل هـذه      تاألبنية وهناك مشاكل تعاني منها المنطقة من األفضل أن          

 . األمور لتحسين وتطوير المنطقة

 

طلب إلى رؤساء بلديات الضـاحية إفـادة اللجنـة باألبنيـة المتضـرر              على ذلك،   و

 ،واستناداً إلى كـل ذلـك     .  يم اقتراحات لتحسين وتطوير المنطقة     كما وتقد  ،والمهدمة

 : تقرر العمل وفق المسلمات التالية

 تحقيق العودة السريعة ألهالي المنطقة عموماً  . أ 

 المحافظة على حقوق الناس  . ب 

 معالجة المشاكل العمرانية بهدف تطوير الوضع السابق نحو األفضل  . ج 

 .احترام قوانين البناء .د 
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 خطة شاملة للمنطقة كمشروع نموذجي متكامل وخطة إعادة بناء المنطقة           وبين اعتماد 

 إيجاد  االعتبارالمهدمة كما كانت قبل العدوان، تم اقتراح مشروع وسطي آخذين بعين            

 : حلول للمشاكل التي كانت تعاني منها المنطقة وهي

 مشكلة السير  . أ 

 غياب الحدائق  . ب 

 غياب المواقف العامة للسيارات  . ج 

 .ي المباني المدرسية الرسميةحاد فنقص  .د 

 تم تكليف مهندسين لوضع مسودة اقتـراح حـول          ،وبالتزامن مع كل هذه المقترحات    

 . الممكن ورودها خالل اإلعماراالحتماالتإعادة إعمار الضاحية مع كل 

 

 عقدت اللجنة اجتماعها للتداول بالورقة المقدمة التي تتنـاول          ،22/9/2006وبتاريخ  

ق ألصحابها، والعقبات التي سوف تواجه ذلك، بدءاً بالمراحل التـي           كيفية حفظ الحقو  

تمر بها عملية البناء أو إعادة البناء من االستعماالت المختلفة لألبنية المهدمة، وضعية             

األبنية، وضعية الملكية، الوضعية اإلنشائية، الوضعية القانونية، تحديـد المسـتفيدين،           

 تمت الموافقة علـى تبنـي       االجتماع،وخالل هذا    ...وسيلة التعويض، قيمة التعويض   

الخيار الذي يدمج بين ترك مجال إعادة اإلعمار للمالكين وأصحاب الحقوق وإدخـال             

حركـة  (ختالالت  سيج العمراني بهدف معالجة بعض اال     تعديالت موضوعية على الن   

ـ   ).السير، غياب مواقف السيارات، الحدائق والنقص في المدارس الرسمية         ة ومن جه

 قرض، رهن،   ،إيجار( أوصت اللجنة باعتماد مبدأ اإلبقاء على الحقوق القانونية          ،ثانية

كما كانت عليه قبل الهدم، علماً أن ذلك يتطلب إقرار النصوص التشريعية من             ...) الخ

 . أجل تسهيل إعادة البناء

 

كذلك أوصت اللجنة باعتماد التعويض عن المبنى المهدم ولـيس الوحـدة السـكنية،              

 للتخفيف من   بوإعطاء حوافز تشجيعية ومنها التعويض عن طابق سفلي إضافي للمرآ         

مشكلة المواقف، كما والتعويض عن األقسام المشتركة، وذلك تشجيعاً من الدولة بحيث            

يعاد البناء من قبل جمعية المالكين ووفقاً لقانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات             

 بحيث  ،)37 و 36 المادتان   16/9/1983 تاريخ   88 رقم   عياالشتراالمرسوم  (المبنية  

مـن  % 75يسمح هذا القانون لجمعية المالكين بإعادة البناء من خالل قـرار بنسـبة              

. على األقل من نفقات إعادة البنـاء      % 60أصوات المالكين في حال التعويض بنسبة       

مخالف ضمن العقار   ولفتت اللجنة إلى ضرورة معالجة المخالفات بالنسبة إلى البناء ال         
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على أن يعاد البناء كما كان عليه في حال كان ينطبق عليه، قبل الهدم الشروط التـي                 

تسمح بتسوية وضعه، على أن يسوى وضعه الحقاً، وال يعاد البناء إذا كـان مخالفـاً                

بكامله وإذا كان متعدياً على األمالك العامة أو الخاصة، أو التخطيطـات، واسـتثنت              

أرسلت اللجنـة   وقد  . اء المخالف جزئياً على أن تراعى النصوص القانونية       اللجنة البن 

 إالّ أن   ، إلى األعضاء للموافقة عليها قبل إرسالها إلى دولـة الـرئيس           االقتراحاتهذه  

 . التوقيع عليه عن واالمتناعهذا الخيار أيضاً ُوِجه بالرفض 

 

رئيس مجلـس الـوزراء      رفعت اللجنة كل هذه الخيارات إلى        ،6/10/2006وبتاريخ  

 اللجنة وبامتناع ممثلـي األحـزاب ورؤسـاء بلـديات           يتوقيع بعض أعضاء   مقترنةً

 .الضاحية الجنوبية عن التوقيع على التوصية

 

اآللية ومبالغ  رئيس مجلس الوزراء     أعلن   ،14/10/2006وبمؤتمره الصحفي بتاريخ    

ضاحية الجنوبية، حيث   المساعدات للوحدات السكنية المهدمة والمتضررة في منطقة ال       

 حريـة   ألصحاب الحقوق  تاركاً   ،أعلن أن الشقة السكنية الواحدة هي ركيزة التعويض       

خذ بباقي التوصيات الفنية     بطريقة سهلة ومرنة مع األ     مزلها ومن مالخيار باستعادة حقه  

 مليـون   80 وقدره   اً وعوض على كل صاحب منزل أو شقة سكنية مدمرة مبلغ          .للجنة

 مع إعطاء حافز إضافي في حال توافق المـالكين          ، تدفع على دفعتين    على أن  ،.ل.ل

وبتـاريخ  . لألقسـام المشـتركة   . ل.مليـون ل   50على إعادة بناء المبنى وهو مبلغ       

 وهي آلية تحديد ودفع المساعدة عن       ،146/2006 صدر القرار رقم     ،31/10/2006

        اء العدوان اإلسـرائيلي    أضرار البناء الالحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جر

 ة الضـاحية الجنوبيـة لمدينـة بيـروت         في منطق  2006 آب   14 تموز و  12ما بين   

وبعد ذلك بدأت عملية التدقيق ليصار إلـى دفـع          . )8تفاصيل اآللية في الملحق رقم      (

التعويضات عن المباني المهدمة كلياً أو جزئياً أو تلك التي بحاجة إلى ترميم لتمكـين               

 .أمالكهمشغال ادة إإعالسكان من 

 

المواطنين في الضاحية الجنوبية وألسباب عدة لم يتقدموا        الكثير من المواطنين     أن   بيد

.  من وزارة المهجرين لتقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي تخولهم سحب المستحقات          

إعـادة  ب  البدء في دفع التعويضات وبالتالي في البـدء        ونتج عن ذلك تأخير في عملية     

ـ  مغرضة حملة إعالمية    وقد ترافق مع ذلك    ،مار في الضاحية الجنوبية   اإلع  تحرص

ليس بنيتها الدفع، وذلك    أن الحكومة   ب تؤكد    إلى أن  تسعوعلى تشويه مواقف الحكومة     
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 ذلـك، فقـد     وعلى الرغم من   . نقمة مصطنعة ضد الحكومة    إلطالق تحريضالبهدف  

 تجاه المتضررين غير عابئة بتلك      استمرت الحكومة في إبراز مواقفها وتنفيذ تعهداتها      

 .الحمالت

 

بمشاكل المـواطنين، ولإلسـراع بهـذه العمليـة         مجلس الوزراء   وتحسساً من رئيس    

 تم اعتماد أسلوب فتح حساب خاص في مصرف لبنـان لكـل             ،ولتحقيق شفافية أكبر  

 تأكيداً على عزم الحكومـة علـى      قيمة التعويض تودع فيه    مبنى على عقار مهدم كلياً    

تقـديم جميـع    بن  وستفيدالمع المبالغ المتوجبة للمتضررين، وبالتالي على أن يبادر         دف

 عندما تتوفر لـديهم تلـك المسـتندات أو      ستحصال على قيمة التعويض   المستندات لال 

 . عندما يقرروا تقديمها
 
 

 اإلنجازات في مجاالت اإلغاثة وإعادة التأهيل واستعادة النهوض: رابعاً

 عيفي المجال االجتما .1

 تأمين المواد الغذائية وغير الغذائية لكافة المتضررين .أ 

منذ اندالع العدوان، سعت الهيئة العليا لإلغاثة، من خالل النداءات التي أطلقتها 

،  المانحةومن خالل المبادرات التي تقدم بها عدد من الدول والمؤسسات الدولية

ي قد تسلمت من عدد وه. للحصول على مساعدات إنسانية غذائية وغير غذائية

 طناً من 11,232من الدول المانحة والصديقة على مساعدات عينية بلغ مجموعها 

هذا باإلضافة إلى .  طناً من األدوية والمعدات الطبية502المواد الغذائية و

الحصول على مولدات كهربائية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية ومدارس 

 .زحين وعلى القرى المتضررةجاهزة، وقامت بتوزيعها على النا

 حصة غذائية 327,600وكانت الهيئة قد بادرت خالل فترة العدوان إلى توزيع 

 وجبة غذائية ساخنة على 512,296 حصة غذائية لألطفال و16,868عائلية و

مراكز النازحين الذين فرضت عليهم ظروف االجتياح اإلسرائيلي مغادرة 

 .منازلهم

لية، تابعت الهيئة عمليات التوزيع على النازحين العائدين وبعد توقف األعمال القتا

ثم تولت وزارة الشؤون االجتماعية توزيع قسم من . إلى قراهم وكافة المتضررين

هذه المساعدات عبر المنظمات غير الحكومية المحلية لمساندة كافة المعوزين 
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 وفي كافة المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجةً لعدوان تموز الماضي

 .المناطق اللبنانية

وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة العليا لإلغاثة سهلت، ومن خالل اإلجازات 

واإلعفاءات التي وفرتها الحكومة، في حصول الكثير من الجمعيات األهلية 

وذلك مانحة مباشرةً على المساعدات العينية التي وردت من مؤسسات ودول 

وقد أسهم ذلك كله في التخفيف من . في مساعدة لبنانإسهاماً من أولئك المانحين 

 .الضائقة التي عانى منها اللبنانيون بسبب الحرب والعدوان

 المساعدات اإلنسانية للجرحى وأهالي الشهداء .ب 

تابعت الهيئة العليا لإلغاثة توزيع المساعدات النقدية التي أقرها مجلس الوزراء 

ائيلي األخير على لبنان، وقد بلغ حجم ألهالي الضحايا ولجرحى العدوان اإلسر

 مليار 22.9 شهيداً مبلغ 1,193 ألهالي الشهداء البالغ عددهم  المدفوعةالمساعدة

 جريحاً أصيبوا بإعاقات 3,265ليرة لبنانية، كذلك بلغت المساعدة المدفوعة لـ

 وما تزال الهيئة مستمرة بدفع هذه المساعدات.  مليار ليرة لبنانية15.3مختلفة 

 .وفقاً للجداول الرسمية والمدققة التي تصلها تباعاً

 مساعدات إعادة اإلعمار .ج 

، توزيـع مسـاعدات     2006تتابع الهيئة العليا لإلغاثة، ومنذ شهر تشرين األول         

إعادة اإلعمار، وهي قد استكملت عمليات التقدير والتدقيق من قبل مجلس الجنوب            

 قرية وبلدة في أقضية صور،      294ومستشاري الهيئة، شركة خطيب وعلمي، في       

كـذلك القـرى    والنبطية، وحاصبيا، ومرجعيون، وبنت جبيل، وصيدا، وجزين، و       

راشيا وبعلبك وزحلة وعكـار     التي تعرضت للعدوان في أقضية البقاع الغربي، و       

باستثناء القرى األربع المتبناة مـن      ( قرية متضررة    337 من أصل    -وكسروان  

، أي ما يعادل    )ألة التعويضات السكنية مباشرة فيها    قطر والتي تعالج مس   دولة  قبل  

 وحـدة   79,200 لحـوالي وقد تمت معالجة ملفات عائدة      . من عدد القرى  % 87

 وحـدة   84,051مدمرة كلياً أو جزئياً أو تعرضت ألضرار متفرقة مـن أصـل             

، وفاقـت   )من إجمـالي الوحـدات    % 94أي ما يعادل    (متضررة في تلك القرى     

 مليار ليرة لبنانية، فيمـا بلغـت        666ة العائدة لهذه الوحدات مبلغ      المبالغ اإلجمالي 

 406 مليار ليرة لبنانية، ُدفع منها بالكامـل         436حوالي  قيمة مبالغ الدفعة األولى     

 .14/9/2007مليار ليرة لبنانية، وذلك حتى تاريخ 
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 الهيئـة، بالتعـاون مـع       عالجتأما في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت،        

خطيب وعلمي، ملفات عائدة ألكثر     شركة  زارة المهجرين وصندوق المهجرين و    و

 وبرج  ، والشياح ، وحدة مدمرة كلياً أو جزئياً في بلديات حارة حريك         14,700من  

 ، والغبيري، والحدث، والمريجة، والعمروسية، ووادي شحرور، وبعبدا،       البراجنة

 ،في منطقة عاليـه    الشويفات   –والقبة   ، وحارة األمراء  ،باإلضافة إلى حارة القبة   

مـن إجمـالي    % 59أي ما يعادل    ( وحدة متضررة باإلجمال     25,098من أصل   

 مليار ليـرة  347وبلغت المبالغ اإلجمالية العائدة لهذه الوحدات حوالي   ). الوحدات

 مليار ليرة لبنانية، دفـع      204لبنانية، فيما بلغت قيمة مبالغ الدفعة األولى حوالي         

 مليار ليرة لبنانيـة،     157سابات خاصة في مصرف لبنان مبلغ       ورصد لها في ح   

تفاصيل التعويضات بحسب القرى والبلدات فـي        (14/9/2007وذلك حتى تاريخ    

 ).9الملحق رقم 

أما السبب الرئيسي وراء التأخر في معالجة ودفع المستحقات للوحدات المتضررة           

لى عدم استكمال الملفـات     في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت فهو عائد إ        

 شيكاً  3,200وبالفعل، فقد تم تسليم     . العائدة لهذه الوحدات من قبل أصحاب العالقة      

فقط من قبل الصندوق المركزي للمهجرين للذين أتموا استكمال ملفاتهم، مع وجود            

شيكاً إضافياً جاهزاً للتسليم بانتظار حضور أصحابها إلى الصندوق، وذلـك            916

 شيكاً مصدراً من قبل الهيئة العليـا لإلغاثـة ومرسـالً إلـى              9,514من أصل   

 شيكاً جاهزاً ال تزال ملفاتها غير       5,329، ما يعني أن     7/9/2007الصندوق حتى   

هذا، مع العلـم أن عـدد الملفـات         . مستكملة وتنقصها بعض المستندات والعقود    

 . ملفاً بعد8,500المستكملة لدى وزارة المهجرين لم يتجاوز 

 اع الصحيالقط .د 

خالل فترة العدوان، تركزت جهود وزارة الصحة على المعالجة السريعة 

للحاجات الطارئة كتأمين حاجات المستشفيات من أدوية ولوازم طبية ومحروقات، 

وتأمين نقل الجرحى من المستشفيات الجنوبية باتجاه مستشفى صور الحكومي أو 

زارة بالشؤون الطبية للنازحين كما اهتمت الو. مستشفيات صيدا والبقاع وبيروت

وأطلقت حملة تلقيح لألطفال، باإلضافة إلى تنسيق جهود وتسهيل عمل 

المستشفيات الميدانية التي قدمتها كل من مصر واألردن والمملكة العربية 

 .السعودية

وبعد توقف األعمال العدوانية، نشطت وزارة الصحة في تقديم مساعدات طبية في 

وقد شملت هذه الخدمات توزيع . صوصاً للعائدين إلى قراهممختلف المناطق، خ
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األدوية المتوافرة من المساعدات الدولية عبر المستشفيات والمستوصفات والهيئات 

األهلية، وتوزيع مادة الكلور لتنقية المياه المعدة لالستعمال الشخصي وللشرب 

مات الرعائية مثل هذا باإلضافة إلى الخد. بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

تلقيح األطفال دون الخمس سنوات وخدمات الطوارئ للمصابين الجدد من القنابل 

ومن ناحية أخرى، سرعت الوزارة . العنقودية واأللغام والقنابل التي لم تنفجر بعد

عملية تشغيل عدد من المستشفيات في مختلف المناطق كمستشفى حلبا في عكار، 

 .في الشوف، ومستشفى حاصبياوطرابلس القبة، وسبلين 

 القطاع التربوي .ه 

 وفي معالجة آثار 2007-2006بعد النجاح في تأمين بداية طبيعية للعام الدراسي 

وتداعيات الحرب األخيرة على القطاع التربوي من خالل الجهد االستثنائي الذي 

بذل لترميم وإصالح وإعادة تأهيل المدارس وال سيما من قبل دولة اإلمارات 

لعربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران وقطر والواليات المتحدة ا

األميركية وغيرها من الدول الصديقة، وعلى الرغم من شتى المعوقات األمنية 

والسياسية واألزمات التي شهدها لبنان في اآلونة األخيرة، فقد نجحت الحكومة في 

 الدراسي وأجريت الدورة األولى إقدار تالمذة وطالب لبنان على إنهاء عامهم

وفي هذا اإلطار، نقلت . والثانية من االمتحانات الرسمية وفق المواعيد المحددة

مراكز االمتحانات الموجودة في المناطق التي كانت ما تزال تشهد اضطراباٍت 

 .أمنية إلى أماكن أكثر أمناً

 :وقد تم إنجاز ما يلي

 للعام الدراسي المذكور وإعفائهم من تسجيل جميع تالمذة المدارس الرسمية )1

الرسوم بحسب اآللية التي وضعت للمساهمة السعودية والتي بلغ مجموعها 

  مليون دوالر أميركي20

لمساهمة اإلماراتية ا  لدفعتوزيع الكتب المدرسية وفقاً للخطة التي ُوضعت )2

متوسطة والتي تشمل دفع كلفة الكتب المدرسية لتالميذ المراحل االبتدائية وال

والثانوية في المدارس الرسمية، وذلك بهدف تأمين الكتب المدرسية لكل تلميذ 

  مليون دوالر أميركي13وقد بلغ مجموع هذه المنحة 

 أستاذاً في 150 تنظيم دورات تدريبية بالتنسيق مع منظمة األونيسكو لحوالي  )3

عدد من  النبطية والجنوب، وإجراء ورشات عمل في محافظة البقاع لمحافظتي

أساتذة المدارس الرسمية، فضالً عن اإلعداد لدورات تدريبية لمدربي األساتذة 

 .في مراكز التدريب التابعة للمركز التربوي
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تنظيم دورات تدريبية للمرشدين بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف في مكتب  )4

ات اإلرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك لمواجهة التداعي

 .النفسية التي خلفها العدوان اإلسرائيلي على الطالب والمعلمين

 مذكرة تفاهم لتنفيذ USAIDعت الوزارة مع وكالة التنمية األميركية وقّ )5

، والتي بموجبها تتولى الوكالة "دعم التربية من أجل اإلنماء في لبنان"برنامج 

 . مدرسة في كافة المناطق اللبنانية200تجهيز أكثر من 

، بالتعاون مع مؤسسة رينيه معوض CHFولى مؤسسة اإلسكان التعاوني تت )6

RMF وجمعية إنجاز لبنان IL وبتمويل من الوكالة األميركية للتنمية الدولية 

USAID وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، تنفيذ برنامج LEAD 

 محافظة  مدرسة في40( مدرسة رسمية 55الذي يهدف إلى دعم التنمية في 

 ). مدرسة في محافظة جبل لبنان15شمال لبنان و

وقعت الوزارة مع الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقاً تتولى الوكالة بموجبه إجراء  )7

رياضيات وعلوم (اختبارات لمستوى األساتذة الذين يدرسون باللغة الفرنسية 

على وضع ، فضالً عن تمويل تدريب المدربين )باللغة الفرنسية ولغة فرنسية

 اللغة الفرنسية لدى المعلمين وتصحيح اختبارات  مهارة تعليمأدوات قياس

 .المستوى

 الشؤون االجتماعية .و 

في مجال أعمال تقديم الدعم وتحقيق النهوض االجتماعي، قامت وزارة الشؤون 

االجتماعية بالتنسيق مع الجمعيات األهلية الوطنية والدولية لتسهيل العمل وتفادي 

 :ية بين مختلف المتدخلين، وأهم هذه النشاطات ما تم تقديمهاالزدواج

تقديم الخدمات الصحية من تلقيح وإجراء : عبر مراكز الخدمات اإلنمائية )1

الفحوصات الطبية، والخدمات االجتماعية من متابعة ميدانية لألسر وأعمال 

اعي الدعم النفسي، وتقديم الخدمات التربوية من ترفيه لألطفال وتنشيط اجتم

وشكلت هذه المراكز نقطة انطالق وتشبيك لعدد كبير من . للعائدين وغيرها

الجمعيات األهلية والجهات الناشطة كبرامج األمم المتحدة من أجل توفير مواد 

غذائية وغير غذائية وتوفير خدمات وتنفيذ أنشطة اجتماعية للعائدين إلى 

 .مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت

 آلية لتوزيع الحصص الغذائية لألسر الفقيرة والمهمشة بالتعاون عبر وضع )2

 .لضمان الشفافية وعدالة التوزيع: مع الهيئة العليا لإلغاثة
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من خالل تنظيم لقاءات قطاعية : عبر تنسيق عمل الجمعيات األهلية والدولية )3

هات لتحديد االحتياجات وخطط العمل، والتشبيك ما بين الجمعيات األهلية والج

وكذلك توفير المشورة القانونية المتعلقة . المانحة للحصول على الهبات والمنح

بإجراءات العمل للجمعيات األجنبية، والتنسيق مع مديرية الجمارك العامة 

إلصدار اإلعفاءات الجمركية للجمعيات األهلية العاملة في مجال اإلغاثة 

 .األجنبيةولتلقي الهبات من الهيئات والمنظمات العربية و

عبر تنسيق أنشطة النهوض من خالل بوابة إلكترونية للمعلومات   )4

org.support-lebanon.www : وذلك بتوفير معلومات شاملة حول

التدخالت المتعلقة بأعمال وخطط النهوض في لبنان، وإبراز حاجات العائدين 

بيانات حول الجمعيات المحلية والدولية التي تقدم الدعم إلى مناطقهم، مع 

 .واإلغاثة لهؤالء العائدين
 

 في مجال البيئة .2

 تنظيف الشواطئ اللبنانية الملوثة جراء تسرب النفط .أ 

تنظيـف الشـاطئ    إزالة التلـوث و    ةعملي المرحلة األولى من     وزارة البيئة أنهت  

،  حتى جدرا جنـوب الجيـة      ال ومحمية جزر النخل في الشم     اللبناني من طرابلس  

  والكميات الكبيـرة المتراكمـة علـى        استخراج الفيول أويل السائل    والتي شملت 

بالفيول، والتي   النفايات الصلبة الملوثة      رفع  باإلضافة إلى  هذاو. الشواطئ الملوثة 

تتضمن الرمال الملوثة، والحصى الملوثة، والمعدات التي اسـتعملت، والنفايـات           

 متـر   1,026 وقد بلغت كمية الفيول أويل المسـتخرجة         .الشاطئالمتجمعة على   

، وكمية المواد والمخلفات الملوثة بمـادة الفيـول        شباط الماضي مكعب حتى شهر    

 . متر مكعب6,292

وقد تمت المرحلة األولى بالشراكة مع عدد من الفرقاء الذين ساعدوا وزارة 

 :البيئة، وهم

التي ) SDC(لة السويسرية للتعاون والتنمية الحكومة السويسرية ممثّلةً بالوكا )1

عملت، بالتعاون مع شركة فرنسية ولجنة محمية جزر النخل والصيادين في 

مرفأ طرابلس، على تنظيف محمية جزر النخل والشاطئ الممتد من طرابلس 

 .حتى رأس أنفه
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تي وال) USAID(الحكومة األميركية ممثّلةً بالوكالة األميركية للتنمية الدولية  )2

عملت، بالتعاون مع شركة من الواليات المتحدة األميركية، على تنظيف 

 .الشواطئ من رأس أنفه إلى جبيل

عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) CIDA(الوكالة الكندية للتنمية الدولية  )3

)UNDP ( الذي كلّف شركة يونانية بالعمل على تنظيف الشواطئ في الجية

 .وجدرا

 بالعمل على تنظيف مرفأ شركةً متحدة اإلنمائي الذي لزمبرنامج األمم ال )4

بتمويل من منظمة األوبك للتنمية الدولية ) الدالية(الصيادين 

)OPEC/OFID.( 

 .وزارة البيئة اإليطالية )5

 .القوات البحرية الفرنسية )6

زالة التلوث في أكثر من  التي قامت بأعمال قيمة جداً في إ"بحر لبنان"جمعية  )7

ها من هيئات المجتمع المدني المحلي والوطني التي تطوعت  وغيرمنطقة،

 .للمشاركة

 تخصيص الموقع المناسب في مصفاة      تم المستخرجة،   النفاياتوفي مجال تخزين    

تكرير النفط في الزهراني لتخزين النفايات المستخرجة مـن الشـواطئ الواقعـة             

لمستخرجة من  جنوبي بيروت، وموقع آخر في مصفاة طرابلس لتخزين النفايات ا         

ة لهذه   النهائي المعالجةبصورة مؤقتة لحين    وذلك  الشواطئ الواقعة شمالي بيروت،     

 فـي    أوليةً ووضعت الوزارة خطةً  . بعد توضيبها بالشكل المناسب   وذلك   النفايات

 .هذا اإلطار تتم دراستها مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل التخلص منها

استكمال األولويات التي وضعتها للمرحلة الثانية من وحالياً، تقوم الوزارة ب

 :عمليات إزالة التلوث النفطي، والتي تشمل النشاطات التالية

مسح قعر البحر للتأكد من وجود أي ترسبات نفطية، وذلك بالتنسيق مع  )1

 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

نوب بتمويل إطالق مناقصة لتنظيف المناطق ذات األولوية في بيروت والج )2

 .من الحكومة اليابانية وبالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

التباحث في إمكانية تمويل تنظيف المناطق ذات األولوية في الشمال مع  )3

الوكالة األميركية للتنمية الدولية، وفي إمكانية تمويل تنظيف جزر النخيل في 

 .الشمال بالتعاون مع الحكومة األسبانية
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ك بعض الموارد الالزمة الستكمال تنفيذ المرحلة الثانية عبر التواصل تحري )4

 .مع شركاء دوليين كفنلندا والنرويج وإيطاليا

كلفة التدهور البيئي الناتج عن حرب تموز "وتُظهر المسودة النهائية لدراسة 

 المعدة من قبل البنك الدولي ارتفاع الكلفة المقدرة للتدهور البيئي إلى ما" 2006

 مليون دوالر، أي 729 مليون دوالر أميركي، بمعدل وسطي هو 931 و527بين 

وتُظهر الدراسة أن اآلثار السلبية . 2006من الناتج المحلي لعام % 3.6ما يعادل 

للتدهور البيئي تتركز بشكل رئيسي على قطاع الصرف نتيجةً الرتفاع كلفة 

لزراعية نتيجةً إلصابة مناطق معالجة مخلفات األنقاض والردم ولخسارة المواسم ا

ويليه في األهمية تلوث الشواطئ جراء تسرب النفط . كبيرة بالقنابل العنقودية

وذلك نتيجةً الرتفاع كلفة تنظيف النفط المتسرب وكلفة النفط المحترق والمنتشر 

، وتأتي بعد ذلك اآلثار )كالمنتجعات(والخسارة في الخدمات الشواطئية والبحرية 

على قطاع المياه وخصوصاً في مجال إعادة تأهيل البنى التحتية للمياه في السلبية 

أما اآلثار األخرى فتتركز على المقالع والثروة الحرجية والصحة العامة . الجنوب

نتيجةً لتلوث الهواء جراء احتراق النفط في خزانات معمل الجية الحراري ومطار 

 .بيروت الدولي

 عنقودية واأللغامتطهير الجنوب من القنابل ال . ب 

وفقاً للمعلومات المتوفرة من قبل المكتب الوطني لنزع األلغام ومركـز التنسـيق             

لنزع األلغام التابع لألمم المتحدة، استطاع الجيش اللبناني بالتعـاون مـع قـوات              

الطوارئ الدولية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وعدد مـن المنظمـات غيـر             

 ألف قنبلة عنقودية وذخائر غير منفجرة وتطهير        128الحكومية من تفجير حوالي     

 مليون متر مربـع     37.9 مليون متر مربع من أصل       22.6مساحات واسعة بلغت    

من المناطق  % 60أي حوالي   (من المناطق التي استهدفها قصف القنابل العنقودية        

 .30/9/2007، وذلك لغاية )المستهدفة

منذ بداية العام الحالي، بعد أن وقد بدأت أعمال تطهير األراضي الزراعية 

تركزت أولويات أعمال التنظيف في المرحلة األولى على المحافظة على األرواح 

 .البشرية عبر تنظيف الطرقات والمناطق السكنية والمدارس في القرى الجنوبية

هذا، وقد ارتفع عدد الفرق العاملة على األرض مع مطلع العام الجاري، حيث 

عون فريقاً من المنظمات غير الحكومية والشركات العالمية، يعمل حالياً تس

وحوالي خمسة وعشرين فريقاً من قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان جنباً إلى 

جنب مع فوج الهندسة في الجيش اللبناني والوحدات الهندسية لأللوية المنتشرة في 
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انية لنزع األلغام والقنابل ن يعتبران العامود الفقري للعمليات اإلنسيالجنوب اللذ

 .العنقودية والذخائر غير المنفجرة كافة

على وعلى الصعيد االجتماعي، نظم المكتب الوطني لنزع األلغام ما يزيد 

 14 محاضرة توعية من مخاطر األلغام منذ وقف األعمال الحربية في 175الـ

قودية والذخائر  بلدة تعاني من وجود األلغام والقنابل العن198 لسكان 2006آب 

غير المنفجرة، كما قام بتقديم المساعدات لضحايا األلغام عبر التنسيق مع وزارتي 

 .الصحة والشؤون االجتماعية

 

 الزراعيفي المجال  .3

وفقاً لمسح األضرار المبدئي التي قامت به منظمة الفاو العالمية، فإن األضرار 

وب والثروة الحيوانية وصيد الزراعية المباشرة التي لحقت بقطاعات زراعة الحب

علماً بأنه . األسماك والثروة الحرجية بلغ ما يقارب المائتي مليون دوالر أميركي

من المقدر أن تصل مبالغ الكلفة االقتصادية غير المباشرة إلى أكثر من ذلك نسبةً 

% 80إلى أهمية القطاع الزراعي في اقتصاد منطقة الجنوب، إذ يشكل ما نسبته 

ج المحلي للمنطقة وهو بالتالي المصدر األساسي للدخل وللتوظيف لدى من النات

 .السكان الجنوبيين

وِتجري حالياً جهود لم تُستكمل بعد في تحديد الخسائر التي لحقت بالمزارعين في 

منطقة الجنوب وكل المناطق اللبنانية األخرى التي أصابها الضرر بسبب انقطاع 

 .ل تلك المواسم الزراعيةالطرق وعدم القدرة على استغال

وعلى صعيد آخر، ونسبةً إلى تردي أحوال الصيد البحري بعد تلـوث الشـاطئ              

اللبناني بسبب تسرب النفط، قامت الهيئة العليا لإلغاثة بتوزيع مبلغ ثالثة ماليـين             

 صياداً مسجالً لدى نقابات     7,500دوالر أميركي كمساعدة على دفعتين ألكثر من        

 . دوالر أميركي لكل صياد في كل مرة200كل لبنان، بواقع الصيد البحري في 

 

 

 اإلنجازات في مجاالت إعادة اإلعمار: خامساً

 الطرقات والجسور .1

بحسب المعلومات النهائية من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار ووزارة األشغال العامة 

 91 والفرعية، والنقل، بلغ عدد الجسور المدمرة، جزئياً أو كلياً، على الطرقات الدولية

 منها فيما تتولى الهيئة العليا لإلغاثة تمويل إعادة 73جسراً، وقد تم تبني إعادة إعمار 
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 جسراً في وقت تتولى 49ويتولى المجلس اإلشراف على إعادة إعمار . إعمار المتبقي

وقد خطت إعادة هذه الجسور خطوات كبيرة حيث .  جسرا42ًالوزراة اإلشراف على 

التفاصيل في الملحق رقم  (30/98/2007 منها بشكل كامل حتى 68ي أنجز العمل ف

 :، أما بالنسبة لوضع باقي الجسور، فهو يتلخص بالتالي)6

 )وما فوق% 80نسبة تقدم العمل ( جسور في طور االنتهاء 3 .أ 

  جسور متبناة من قبل إيران في طور التصميم7 .ب 

 جسور ممولة 4 التنفيذ،  من قبل المملكة العربية السعودية قيد جسور متبناة3 .ج 

  في طور التصميم العربية السعوديةمن قبل المملكة

 جسر واحد متبنى من قبل اليونان في طور التلزيم .د 

 ه تصميم انتهىجسر صوفر الذي تبنته إيطاليا .ه 

 سيتطلب ترميمه وقتاً أطول نظراً لحجم USAIDجسر المديرج الذي تبنته  .و 

 .األضرار وصعوبة إعادة بنائه

 اإلطار، قامت الهيئة العليا لإلغاثة، بواسطة وزارة األشغال العامة والنقل، وفي هذا

 طريقاً، كما تم 219 جسراً، باإلضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة 15بإعادة إعمار 

وقد بلغت قيمة األشغال .  عبارة لتأمين حركة السير المؤقت21 تحويرة و44إنشاء 

يئة حتى اآلن في مجال الطرقات والجسور مبلغ من قبل الهوالجاري تنفيذها المنفذة 

 . مليار ليرة لبنانية38.2
 

 االتصاالت .2

عملت وزارة االتصاالت جاهدةً من أجل إعادة تأهيل األضرار التي لحقت 

وقد أنجزت معظم . بالسنتراالت وشبكات الخطوط الثابتة في جميع المناطق اللبنانية

تضررت بشكل ت التي سنتراالكافة الصالح إتم فقد . عمليات التأهيل في هذا اإلطار

معظم  كما تمت إعادة تشغيل كبير أو دمرت تدميراً كامالً بكلفة بلغت ملياري ليرة،

التي تعطلت مع تأمين الخدمة في المحطة التي لم تنجز بعد عبر  الطاقة اتمحط

م وهاتف للعمالكز ا مرمن% 68أعيد إصالح ، و مليار ليرة1.5وسائل بديلة بكلفة 

 وبلغت .وذلك بانتظار االنتهاء من تصليح الشبكات المدمرة في القرى المدمرة كلياً

 . مليار ليرة3.9كلفة إصالح مراكز الهاتف مع التجهيزات حتى اآلن حوالي 

نجزت بالكامل في منطقة النبطية وأنجز      ات الرئيسية المتضررة، فقد أُ    شبكأما بالنسبة لل  

 مليار ليرة،   47احية وبلغت كلفتها اإلجمالية حوالي      معظمها في مناطق الجنوب والض    

 من تصليح كافة الشبكات الثانوية بحلـول شـهر تشـرين األول             ع االنتهاءُ قَّوتَفيما يُ 
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، باستثناء الشبكات العائدة إلى األبنية المهدمة كلياً في منطقة الضاحية الجنوبية            2007

ملت الوزارة على إعادة تأهيل كافة      كما ع . لمدينة بيروت والتي تنتظر إعادة اإلعمار     

 1.7 بكلفة بلغـت     2006المباني واآلليات العائدة لها والمتضررة نتيجة عدوان تموز         

 .مليار ليرة

قامت وزارة االتصاالت وشركات الخليوي فوراً الهاتف الخليوي، فقد إلى بالنسبة و

 13ز تحكم و مراك5 بعد توقف األعمال العدوانية بكافة التصليحات والتي شملت

 .معطّلةرسال إمحطة 

 

 الطاقة والمياه .3

 التصليحات نجزت بعُضفي قطاع الكهرباء، وبالتحديد في مديرية اإلنتاج، فقد ُأ

، في وقت فاقت %)15بنسبة (األولية في خزانات الفيول في معمل الجية الحراري 

مار، وتشمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة للعدوان اإلسرائيلي في قطاع االستث

.  مليون دوالر أميركي39.5 أشهر، مبلغ 4أجرة استخدام باخرة كخزان عائم لمدة 

 مليون 45وال يزال قطاع اإلنتاج بحاجة إلى أعمال إعادة تأهيل تقدر قيمتها بنحو 

  مليون دوالر،85 تفوق  للخسائر المتكبدة في هذا الخصوص أي بكلفة إجماليةدوالر،

أن شركة بتروجت المصرية وبمساهمة جزئية من  الصدد إلى وتجدر اإلشارة في هذا

الحكومة المصرية تقوم حالياً بتصليح خزانات الفيول في معمل الجية الحراري عبر 

 . مليون دوالر15.4هبة كريمة من جمهورية مصر العربية بقيمة 

من خطوط النقل من % 98أما في مديرية النقل، فقد تم إصالح محطات التحويل و

 4.8تر عالي وكابالت مطمورة، وقد بلغت الكلفة اإلجمالية لألعمال المنجزة حوالي تو

وفي مديرية التوزيع، فقد أنجزت كافة أعمال التصليحات على صعيد . مليون دوالر

من أضرار شبكة التوتر % 95محطات التحويل وشبكة التوتر المتوسط، وحوالي 

 ماليين 9 حوالي ي هذا الخصوص فوقد تكبدت مؤسسة كهرباء لبنان. المنخفض

 .دوالر حتى اآلن

 

أما في قطاع المياه، فقد استطاعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إصالح كافة خطوط 

الجر من نقل وتوزيع بتمويل من الهيئة العليا لإلغاثة، باإلضافة إلى إصالح محطات 

 58 من أصل  خزاناً للمياه52هذا وقد أنجزت المؤسسة إعادة تأهيل . ضخ المياه

خزاناً متضرراً ومدمراً بشكل كامل، وسينتهي العمل على خزانين خالل شهر تشرين 
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، فيما تتعاون المؤسسة مع منظمة اليونيسيف من أجل تمويل تصليح 2007األول 

وقد بلغت . الخزانات الباقية التي بدأ تلزيمها عبر عدد من المنظمات غير الحكومية

 حوالي  في هذا الخصوصلممولة من قبل الهيئة العليا لإلغاثةكلفة األشغال المنفذّة وا

 .ملياري ليرة لبنانية

ومن جهتها، تمكنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من إصالح ثالثة خطوط نقل من 

معامل الليطاني ومحطات التحويل، وكذلك من إنجاز التصليحات الالزمة في 

وعة توليد وقناة ري في معمل مركبا مضخات مياه في مشروع ري القاسمية، ومجم

وفي هذا اإلطار، قدمت الوكالة األميركية للتنمية . يستفيد منها البقاع الغربي والجنوب

 ألف دوالر أميركي تباعاً 500 ألف دوالر والثانية بقيمة 850هبتين األولى بقيمة 

 .لمعالجة أضرار مشروع الري في القاسمية ومشاريع تأهيل وتجهيز محطة ضخ

أما على صعيد مؤسسة مياه البقاع، فقد قامت المؤسسة بإنجاز كافة التصليحات 

الالزمة في مضخات متضررة للمياه في بعلبك والبقاع الغربي وزحلة، وخطوط جر 

في بعلبك والبقاعين األوسط والغربي، فيما ال تزال تعمل على إعادة ) نقل وتوزيع(

 مليون 200التصليحات بتمويل قدره تلك مت وت. تأهيل خزان للمياه في مدينة بعلبك

 .ليرة من الهيئة العليا لإلغاثة

كما أنهت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان كافة التصليحات في مضخات المياه 

وشبكات الجر في الشوف وجبيل، فيما تبقى بعض شبكات التوزيع في منطقة 

ة التحتية في المنطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت تنتظر إعادة تأهيل البني

 .المذكورة
 

 المدارس .4

أشرفت وزارة التربية والتعليم العالي على عملية إعادة إعمـار وتـرميم المـدارس              

، فيمـا   862 مدرسة متضررة من أصل      791المتضررة جراء العدوان، إذ تم ترميم       

 مدرسة مدمرة كلياً وتركيب مدارس جاهزة مقدمة من الحكومة          22تجري إعادة بناء    

 :وفي هذا اإلطار، تم إنجاز ما يلي. لتركيةا

 مدرسـة   353أنهت الهيئة العليا لإلغاثة تنفيذ كامل أشغال الترميم والصيانة في            . أ 

 مليـارات   7.6شغلت بالنازحين خالل أيام العدوان في كافة المناطق بكلفة بلغت           

 مدرسة بناء على طلـب      29ليرة، وأعدت مالحق اشغال إضافية وضرورية لـ        

 .ارةالوز

 89



 مدرسة في الجنـوب،     248أنهت اإلمارات العربية المتحدة إعادة إعمار وترميم         . ب 

 مدرسة في مناطق البقاع الغربي والشوف وعاليه وبعبـدا،          15فضالً عن ترميم    

 . مدارس في منطقة الجنوب5وهي بصدد إعادة إعمار 

 تـرميم    مدرسة، فقد أنجزت حالياً    30بالنسبة لدولة قطر التي تبنت إنجاز ترميم         . ج 

 .المدارس المتضررة فيما ال تزال المدارس التي  دمرت بشكل كامل  قيد اإلنجاز

 مدارس فـي    10أما مؤسسة الوليد بن طالل، فقد انتهت من إعادة إعمار وترميم             .د 

 .منطقة الضاحية الجنوبية

 مدرسة متضررة، في وقـت أنجـزت        63هذا وقد أنجزت دولة سويسرا ترميم        .ه 

Mercycorps   22مدرسة، والجمعية الخيرية األرثوذكسية العالميـة        40 ترميم 

 . مدارس3مدرسة، وجمعية كاريتاس مدرستين، وفرح العطاء 

أما إيران فتذكر في تقرير أعمالها في مجال إعادة التأهيل واإلعمار في لبنان أنها               .و 

 مدرسـة   46 مدرسة فيما ال تزال تدرس إمكانيـة تـرميم           86أنهت إعادة تأهيل    

 .أخرى

 ماليـين دوالر    6افة إلى ذلك، فقد حصلت الدولة على هبة أميركية بقيمة           باإلض .ز 

 ألـف دوالر    130 مدرسة، إضافةً إلى هبة قيمتهـا        219أميركي لتجهيز وتأهيل    

 مدرسة رسمية   20أميركي من إحدى الجمعيات غير الحكومية في اليابان لتزويد          

ـ          فوف الروضـات،   في منطقة النبطية بأجهزة تدفئة على الغاز وبمفروشات لص

تبنين (هذا وتم البدء في بناء وتجهيز مدرستين        . فضالً عن وسائل وأدوات تربوية    

 .بهبة كورية قيمتها خمسة ماليين دوالر أميركي) وبريتال

 

 المطارات .5

وفيما يتعلّق بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ال تزال المديرية العامة 

خزان الوقود الثالث المتبقي الذي تم تلزيم إعادة للطيران المدني تتابع إعادة تأهيل 

، وهي التي كانت قد مولت CCC بنائه، والتي تتم من خالل مبادرة كريمة من شركة 

كذلك إعادة ترميم مدارج مطار رفيق الحريري الدولي، في وقت مولت الهيئة العليا 

لفة اإلشراف على  مليون ليرة، باإلضافة إلى ك19.4لإلغاثة بعض التصليحات بكلفة 

ومن المتوقع االنتهاء .  مليون ليرة321.3والبالغة حوالي ، الثالثةتصليح المطارات 

 .من هذه التصليحات قريباً

أما  بالنسبة لبقية المطارات، فقد تم إصالح مدرجي مطاري القليعات ورياق بكلفة 

 . مليارات ليرة3إجمالية بلغت حوالي 
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 المستشفيات .6

لصحة العامة في فترة وجيزة بعد انتهاء العدوان إعادة تأهيل استطاعت وزارة ا

كما . وتشغيل مستشفى ميس الجبل الذي توقف عن العمل بسبب األعمال الحربية

نسقت الوزارة مع الجهات المكلّفة من قبل دولة اإلمارات العربية المتحدة من أجل 

ى العرقوب، مع اإلشارة ترميم وإعادة تجهيز المستشفيات الحكومية في مرجعيون وقر

إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تعمل على بناء مستشفى جديد في منطقة شبعا، 

  جاهزعلى إنشاء مستشفىالذي يعمل ودولة الكويت من خالل الهالل األحمر الكويتي 

 .في منطقة المنية

 

 إزالة األنقاض والردم .7

الة األنقاض والردم في منطقة الضاحية بعد أن أنهت الهيئة العليا لإلغاثة عملية إز

 مليون متر مكعب وترحيلها 1.43الجنوبية لمدينة بيروت والمقدرة كمياتها بحوالي 

 األوزاعي ومحيط مطار رفيق الحريري –إلى المكبات المؤقتة في منطقة خلدة 

م ، ما تزال الهيئة تعمل من أجل استكمال أعمال وأشغال الهد ومنطقة اإلقليمالدولي

 ألف متر مكعب من 23الجزئي لألبنية المتضررة والتي سينجم عنها حوالي 

 .األنقاض

أما في جنوب لبنان، فما يزال مجلس الجنوب بالتعاون مع استشاري الهيئة، شركة 

خطيب وعلمي، يقوم بعملية حصر األنقاض وإبرام عقود التلزيم مع المتعهدين بعد 

 قرية متضررة حتى اآلن تشمل 284نقاض وقد تم حصر أ. موافقة الهيئة عليها

 وحدة سكنية مهدمة جزئياً، 1,320 وحدة سكنية مهدمة بالكامل و10,990حوالي 

ولزمت عقود إلزالة األنقاض في كل من أقضية صيدا وصور والنبطية وبنت جبيل 

 إزالة حوالي ثالثة ماليين متر مكعب من األنقاض من قبل مجلس الجنوب تحيث تم

هذا في وقت أنجزت وزارة األشغال كافة . وحسب تقديرات مجلس الجنوب، والهيئة

 إزالة حوالي مليون متر مكعب من تعمليات إزالة األنقاض في منطقة البقاع، وقد تم

 .األنقاض

 مليار 45هذا وقد فاقت القيمة اإلجمالية ألعمال إزالة األنقاض في كافة لبنان مبلغ 

 .بالغ متوجبة يجري حصرها تمهيداً لدفعها وما زالت هناك م.ليرة حتى اآلن
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الترميم اإلنشائي لألبنية المتصدعة وعمليات إعادة التأهيل في منطقة الضاحية  .8

 الجنوبية

قدر استشاري الهيئة عدد المباني المتصدعة في منطقة الضاحية الجنوبية والتي يجب 

توصية بهدم ستشاري اال مبنى حتى تاريخه، وقدم 251ترميم هياكلها اإلنشائية بـ 

 مبنى للترميم 165كما يحتاج .  مبنى منها، انتهى العمل فيها بشكل كامل86

 مبنى منها قيد 99 منها حتى اآلن، في وقت يبقى 66انتهى العمل في وقد اإلنشائي، 

 .التنفيذ ومن المتوقع انتهاء العمل بها في نهاية العام الحالي

 كيلومتر، في وقت تم تلزيم إنشاء 5.5كما جرى إصالح وتعبيد طرقات بطول 

 متر، علماً أن باقي البنية التحتية 5,758تصوينات حول مالجئ األبنية المهدمة بطول 

 .في منطقة الضاحية سيجري إصالحها من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار

هذا وقد فاقت القيمة اإلجمالية ألعمال التدعيم اإلنشائي لألبنية وأسوار الحماية في 

 . مليار ليرة حتى اآلن9.6لضاحية الجنوبية لمدينة بيروت مبلغ ا
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VI-الجهود على مستوى تحفيز االقتصاد وخطة الدولة للنهوض  
 

 

ط مدينة الوضع االقتصادي العام ما بعد العدوان وتأثيرات االعتصام المستمر في وس: أوالً

 بيروت

بحسب التقديرات غير النهائية للكلفة المباشرة إلعادة التأهيل األولية لألضرار والخسائر 

المادية المباشرة التي لحقت بلبنان جراء العدوان اإلسرائيلي األخير، فإنه من المقدر أن تبلغ 

بلغ الكلفة غير من جهة ثانية، فإنه من المتوقع أن ت.  مليار دوالر2.8هذه الكلفة حوالي 

وتنبغي اإلشارة في . المباشرة لألضرار في مختلف القطاعات االقتصادية أكثر من ذلك بكثير

 بما يعادل 2006هذا الصدد إلى اآلثار الكبيرة الناتجة عن تراجع الناتج المحلي القائم للعام 

دي أن يبلغه في العام على األقل، وذلك بالمقارنة بما كان متوقعاً للنمو االقتصا  مليار ليرة990

، ذلك أنه كان من المنتظر أن يحقق االقتصاد اللبناني %7 – 6، أي بانخفاض بحدود 2006

وذلك استناداً إلى ما حققه االقتصاد اللبناني من نمو حقيقي % 6 بمعدل أدناه 2006نمواً للعام 

لم يحقق أي نمو  2006بدالً من ذلك، فإن الناتج المحلي للعام . 2006حتى نهاية حزيران 

لكنه، وعلى ما . 2005 بالمقارنة بما كان عليه في العام 2006على اإلطالق على مدى العام 

يبدو من مؤشرات، فإنه لم يتراجع كما كان مقدراً له إال بشكل محدود، وبانخفاض يتراوح ما 

ن العام ، وذلك بالنظر إلى عودة الحركة االقتصادية في نهاية الفصل الثالث م%2 – 1بين 

، وال سيما عقب انتهاء العدوان وقبل انطالق االعتصام المفتوح في وسط بيروت في 2006

 استعادة االقتصاد اللبناني لحيويته في على الذي أثر كثيراً وبشكل سلبي 2006كانون األول 

وما زالت تلك التأثيرات . 2007 وفي النصف األول من العام 2006الربع األخير من العام 

بشكل قوي للحركة ووكابحة للعيان لبية لالعتصام على الحركة االقتصادية ماثلة الس

 .2007االقتصادية والنمو االقتصادي في النصف الثاني من العام 

 

 1,193أما بالنسبة لآلثار السلبية المترتبة على المالية العامة، فإن عجز الخزينة ارتفع بمبلغ 

ويعود السبب في ذلك . 2006 متوقعاً له حتى نهاية العام مليار ليرة نسبة بالمقارنة بما كان

 مليار ليرة 805إلى انخفاض في مجموع العائدات العامة المحققة لدى الخزينة والتي بلغت 

 مقارنة بما كان متوقعاً أن تبلغه، مضافاً إليها زيادة في اإلنفاق العام 2006حتى نهاية العام 

 مليار ليرة، مما جعل مجموع العجز اإلضافي 388ت من جراء تداعيات الحرب والتي بلغ

 . مليار ليرة1,193يصل إلى 
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من  2006في العام ألول مرة ومنذ ست سنوات، عانت المالية العامة وونتيجةً لذلك، فإنه 

 1,250 مليار ليرة بعد أن كان متوقعاً لها أن تحقق فائضاً أولياً يناهز 25عجز أولي بلغ 

وقد أوقع ذلك المالية .  مليار ليرة1,271هور قدره، وفي الحد األدنى، مليار ليرة، أي بتد

% 64، أي بارتفاع نسبته 2006 مليار ليرة في نهاية العام 4,582العامة في عجز إجمالي بلغ 

ويذكر أن العجز األولي في المالية العامة لشهر كانون . 2005عن العجز المحقق في العام 

 مليار ليرة وذلك كما كان عليه في العام 13 ليرة، مقارنةً بحوالي  مليار211 بلغ 2006األول 

وعليه، .  لالعتصام المفتوح وتدهور األوضاع السياسية في البالد ذلك نتيجةًحدثوقد . 2005

 مليار دوالر، أي ما يعادل 40.4، وصل حجم الدين العام إلى حوالي 2006ففي نهاية العام 

 .2006 مليار دوالر في العام 22.7والذي بلغ من حجم الناتج المحلي، % 178

 

 من أجل احتواء 2007وفي مقابل ذلك، تابعت الحكومة عملها في النصف األول من العام 

الضغوط المالية والنقدية، وذلك على الرغم من المصاعب الكبرى التي تسببت بها الظروف 

.  المفتوح في وسط مدينة بيروتالسياسية الضاغطة وال سيما فيما يتعلّق بتداعيات االعتصام

في مقابل ذلك كلّه، فقد كان عمل الحكومة وإنجازاتها موضع تقدير من قبل بعثة صندوق النقد 

الدولي التي زارت لبنان في الربيع الماضي والتي توقعت أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي 

الظروف الصعبة التي ، وتأتي هذه التقديرات على الرغم من %2 بحدود 2007خالل العام 

تمر بها البالد واقتصادها، وذلك بالمقارنة مع ما كان ممكناً أن يحققه لبنان من نمو حقيقي في 

، وهو ما يعني خسارةً مضاعفةً تراكميةً للسنة الثالثة على التوالي %6 يتعدى 2007العام 

ير متضمنة للخسارات  غالخسائروتبقى هذه . يتحملها اللبنانيون وتنال من حاضرهم ومستقبلهم

 الظالمة والشرسة األخرى المتمثلة بالمنافع الفائتة على اللبنانيين واقتصادهم بسبب هذه الحرب

 غير المبرر وغير مالتي شنتها إسرائيل، والتي فاقمتها التشنجات السياسية الداخلية ولالعتصا

 .المجدي في وسط بيروت

 

رات االقتصادية السلبية المحققة خالل النصف ومن جهة أخرى، فإنه وبالرغم من بعض المؤش

حتى شهر % 27، كالتراجع في حركة وصول السواح األجانب بحوالي 2007األول من العام 

، وكذلك التراجع في 2006 مقارنة بما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام 2007تموز 

 فإن حركة االستيراد زادت في األشهر األربعة األولى من السنة،% 36رخص البناء بنسبة 

إن هذا . 2007حتى شهر أيار من العام % 5وحركة التصدير زادت بنسبة % 10بنسبة 

المؤشر ُيظهر بوادر عودة متدرجة للحركة االقتصادية عشية تدهور األوضاع األمنية في 
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تي من جهة أخرى فإنه يظهر وبوضوح نسبة المرونة العالية ال. 2007لبنان في أواخر أيار 

يتمتع بها االقتصاد اللبناني وسرعة تجاوبه مع أي بوادر إيجابية تظهر في فترات الهدوء 

 .السياسي واألمني

 

 وبالرغم من كل المؤشرات السلبية، فقد نجحت الحكومة في تحقيـق تقـدم      ،وعلى صعيد آخر  

 غايـة لالخزينـة   إجمالي عمليات   العجز في   بلغت نسبة   و. على صعيد مؤشرات المالية العامة    

حجـم   رغم زيادة وذلك  ،  2006الفترة ذاتها من العام     مع  % 31 بالمقارنة مع    %28 آبشهر  

،  مليـار ليـرة    335  مبلـغ   يقارب ماإلى  لبنان    كهرباء فيما يختص بمؤسسة  وال سيما    اإلنفاق

 مـن   ذاتهافي الفترة    عليه   ت بما كان   مليار ليرة مقارنةً   361 بمبلغ خدمة الدين العام    وارتفاع  

يـرادات  اإلفـي مجمـوع      إلى تحسـن     ،بشكل رئيسي يعود الفضل في ذلك، و     و .م الفائت العا

عن الفترة المقابلـة    % 18إيرادات الخزينة، بنسبة إجمالية بلغت       و الضريبية وغير الضريبية،  

 ، وبخاصةً خالل شهري تموز وآب من العام الحالي مقارنةً بفتـرة العـدوان             2006من العام   

ما كان  عن  % 64 في المقابل، شهد الفائض األولي تحسناً بنسبة         .لماضياإلسرائيلي في العام ا   

 مليار ليرة لألشهر الثمانية األولى من هذا العام، أي ما           817العام الماضي، حيث بلغ     عليه في   

 مـن   ذاتها مليار للفترة    497بلغ  من مجمل الموازنة، بالمقارنة مع فائض أولي         % 9,8يعادل  

 .العام الماضي

 

وضع السياسي وبالتالي االقتصادي المستجد فرض على الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها، هذا ال

دون التخلي عن برنامجها اإلصالحي الذي كان مطروحاً قبل الحرب، وذلك من أجل 

بنتيجة . التعويض عن التدهور في األوضاع االجتماعية واالنخفاض الحاد في معدالت النمو

 اإلصالحات التي كانت مطروحة من قبل الحكومة في القطاع ذلك وعلى سبيل المثال، فإن

االجتماعي والهادفة إلى تحسين المؤشرات االجتماعية وتعزيز شبكات األمان أصبحت أولوية 

لذلك فقد عمدت . هامة في االستراتيجية الجديدة لعمل الحكومة في كافة المناطق اللبنانية

ة التأهيل واإلعمار في المناطق التي تضررت الحكومة إلى اإلسراع في إنجاز ورشة إعاد

بسبب الحرب، وكذلك في إطالق عجلة بعض المشاريع الحيوية في البالد التي من شأنها 

وقد استندت الحكومة في ذلك إلى ما . إنعاش بعض القطاعات التي تأثرت سلباً بسبب االجتياح

عدات وقروض ميسرة حتى لديها من إمكانات ضئيلة وإلى ما أمكن الحصول عليه من مسا

إلى جانب ذلك، بقي الدعم العربي والدولي عامالً مهماً لمساندة . اآلن من األشقاء واألصدقاء

جهود الدولة في الخروج من الحلقة المفرغة التي ُأقحمت فيها البالد وفاقمتها مشكلة الدين 
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 دمار واالنقسام الداخليالعام المرتفع ودخول االقتصاد دائرة النمو السلبي وتعرض البالد لل

 .والتشنجات السياسية واالعتصام في وسط مدينة بيروت
 
 

  المحققةخطة النهوض االقتصادي للحكومة واإلنجازات: ثانياً

بعد أن قطعت عمليات إعادة بناء البنى التحتية وعمليات دفع المساعدات ألصحاب الحقوق في              

ان أشواطاً كبيرة، بـدأت الحكومـة مرحلـةً     الوحدات السكنية المتضررة في مختلف أنحاء لبن      

جديدةً من برنامجها للنهوض الشامل والتي تتركّز حول مسألة تحفيز النهوض االقتصادي عبر             

العمل على دعم مؤسسات القطاع الخاص التي تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر جـراء               

 . العدوان األخير وتحفيز إعادة إطالق نشاطاتها

 

اع الخاص في مختلف القطاعات اإلنتاجية يشكل العامود الفقري لالقتصاد ولما كان القط

اللبناني، وكونه يوفّر الغالبية العظمى من فرص العمل القائمة والجديدة، فقد عمدت الحكومة 

في هذه المرحلة إلى تركيز جهودها في العمل، وضمن هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي 

 تنشيط مختلف هذه القطاعات من أجل تحفيز النمو وإعادة الثقة تمر بها البالد، على إعادة

باالقتصاد الوطني، وبالتالي السعي إلى تشجيع المستثمرين اللبنانيين والعرب واألجانب على 

 .االستثمار في لبنان
 

ولهذه الغاية، فقد أقرت الحكومة برنامجاً متكامالً لتحفيز النهوض االقتصادي يعتمد سلة من 

وقد بدأ . اءات والحوافز على مختلف األصعدة المالية والضريبية والتشريعية والتسويقيةاإلجر

تطبيق عدد من هذه اإلجراءات والحوافز في إطار خطة الحكومة للدعم المباشر للقطاعات 

االقتصادية، وذلك بانتظار تطبيق اإلجراءات األخرى وهي بمعظمها تتطلب إقرار عدد من 

 منها موجوداً في المجلس النيابي، وتلك األخرى التي أحيلت إليه  بعضالقوانين التي كان

 الماضية والتي من شأنها معالجة تداعيات العدوان اإلسرائيلي وما تاله العشرخالل األشهر 

 .من اعتصام وعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي

 

 :ولقد تركّز هذا البرنامج على ثالثة محاور رئيسية، وهي
 

وتشمل هذه سلة من الحوافز ومشاريع القوانين  :مل على إقرار حوافز ضريبيةالع .1

واإلجراءات التي من ضمنها تلك التي أعدتها وزارتا المالية واالقتصاد لدعم عمل 
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المؤسسات االقتصادية وتعزيز صمودها وتغطية جزء من خسائرها من جهة، 

وفي هذا المجال، . ن جهة أخرىوتشجيعها على المبادرة لتعزيز الحركة االقتصادية م

قامت وزارة المالية، وضمن صالحياتها، بتطبيق بعض هذه الحوافز والتي تشمل ما 

 :يلي

 .تمديد مهل تسديد المتوجبات الضريبية .أ 

 على أربع 2006توزيع المتوجبات الضريبية المتعلقة بالفصل الثاني من العام  .ب 

 .دفعات

 التي تعرضت لخسائر مادية مباشرة وتلك       السماح بتسريع االستهالكات للمؤسسات    . ج 

وهذا ما سيمكّن تلك المؤسسـات      . 2007التي تريد إعادة التجهيز قبل نهاية العام        

من تخفيض موجباتها الضريبية في هذه الفترة الصعبة مما سيتيح لهـا اسـتعمال              

تلك الوفورات المالية المتوافرة لتعزيز جهودهـا االسـتثمارية لزيـادة طاقتهـا             

 .تاجيةاإلن

مـن غرامـات    % 90اإلعفاء الكامل من غرامات التحقق واإلعفاء مـن نسـبة            .د 

 .31/12/2006التحصيل للذين سددوا موجباتهم الضريبية قبل 

 .اإلعفاء من الرسوم المتعلقة بإعادة بناء المنشآت المهدمة .ه 

 من جهة ثانية، فإن هناك أيضاً رزمة من التدابير واإلجراءات األخرى المقترحة في

 والتي أقرتها الحكومة، والتي ما تزال تنتظر إقرارها من 2006مشروع موازنة العام 

 :قبل مجلس النواب، وأهمها

اإلجازة بصورة استثنائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المؤسسات المالية  .أ 

والمصارف ادخار مؤونة لمواجهة الخسائر التي قد تنتج عن الديون غير المسددة 

من مجموع أرصدة الذمم % 15 يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة شرط أال

ولقد جرى اعتماد هذا . 31/12/2006المدينة الظاهرة في الميزانية بتاريخ 

تدفقاتها النقدية وال المتضررة وتعزيز االقتراح تعزيزاً للوضع المالي للمؤسسات 

على تحصيل سيما تلك المؤسسات التي تواجه مشاكل ناتجة عن عدم القدرة 

الديون المتوجبة لصالحها والناجمة عن تخلف المدينين الذين تعرضوا ألضرار 

 إلى  تعديليةوهذا االقتراح تطلب إضافة فقرة. مباشرة وغير مباشرة بسبب الحرب

 . بهذا الخصوص144/59المرسوم االشتراعي رقم 

 النقدية إعطاء حوافز للمكلفين الذين يقدمون التبرعات والمساعدات والهبات .ب 

والعينية للدول أو للمؤسسات العامة للمساعدة على تحمل الضرر الناتج عن 

، وذلك من 2006 و2005حوادث اإلرهاب واالعتداءات الحاصلة خالل عامي 
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خالل تمكين أولئك المتبرعين من تنزيل التبرعات والمساعدات بكاملها من 

وهذا اإلجراء تطلب إضافة . ااألرباح المحققة في السنة التي دفعت أو تدفع خالله

 .12/6/1959 تاريخ 144 خاصة إلى المرسوم االشتراعي رقم  تعديليةفقرة

إعطاء الحق للمكلفين بتدوير العجز الحاصل على نتيجة أعمالهم خالل العام  .ج 

 وذلك ألربع سنوات إضافية بالنسبة للمؤسسات المتضررة بشكل مباشر 2006

بع سنوات، وسنتين إضافيتين بالنسبة لباقي حيث تصبح فترة تدوير الخسائر س

لقد تم وضع هذا االقتراح لمساعدة تلك المؤسسات التجارية والصناعية . المكلفين

وهذا اإلجراء تطلب إضافة . على مواجهة الخسائر التي تكبدتها من جراء الحرب

 .12/6/1959 تاريخ 144إلى المرسوم االشتراعي رقم تعديلية فقرة 

ى إخضاع ربح التحسين الناتج عن التفرغ عن األصول الثابتة لضريبة الموافقة عل .د 

حصراً لتسهيل وتحفيز عمليات تحويل الشركات المحدودة % 1.5مخفضة بمعدل 

المسؤولية وشركات األشخاص إلى شركات مساهمة وهو ما يمكن تلك المؤسسات 

لك هذا األمر سوف يحفز ت. أيضاً من طرح أسهمها للتداول في البورصة

المؤسسات على توسيع قاعدة مساهميها من جهة، ويحفز أيضاً عملية اجتذاب 

 كما يعزز الجهود في إطالق عملية التنمية .رؤوس األموال لالستثمار في لبنان

 144هذا اإلجراء تطلب إضافة بند إلى المرسوم رقم . االقتصادية من جهة أخرى

 .2007 عام ، وتم تمديد العمل به حتى آخر12/6/1959تاريخ 

الموافقة على اإلعفاء من رسم االنتقال لعقود التأمين على الحياة التي يكتتب بها  .ه 

األشخاص من غير اللبنانيين وغير المقيمين في لبنان، وذلك لتعزيز قطاع التأمين 

وزيادة حجم أعماله ونشاطه وتحسين الوضع المالي لشركات الضمان وزيادة 

 .ل أجنبية وتوظيفات في لبنان في هذا القطاعحجم أعمالها والستقطاب رسامي

إلغاء الرسوم المستوفاة على إجازات االستيراد والتصدير، مما يحفز قطاع  .و 

 .التجارة  ويساعد على تسهيل انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية

الموافقة على تخفيض وجواز تقسيط غرامات التأخير المفروضة على الرسوم  .ز 

 .31/12/2005جبة للسنوات الخمس السابقة ولغاية البلدية المتو

 

إقرار إجراءات تؤدي إلى توفير التمويل الميسر والطويل األجل للمؤسسات  .2

وفي هذا : لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةلاالقتصادية على شتى أنواعها وتحديداً 

ه من المؤسسات والصناديق المجال، ارتكزت الحكومة إلى الدعم الذي حصلت علي

، مع دعم مالي مصاحب من الدولة اللبنانية في المحاور األساسية العربية والدولية
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هذا التمويل . ومن خالل التعاون المرتقب من المصرف المركزي والقطاع المصرفي

يمكّن المؤسسات االقتصادية من الحصول على حاجاتها التمويلية لمواجهة اآلثار 

وط ميسرة لجهتي الكلفة وفترات اإلمهال المباشرة وغير المباشرة للعدوان، بشر

والتسديد، وبشكل يتيح لتلك المؤسسات المتضررة من إعادة بناء طاقاتها اإلنتاجية 

والتسويقية، بما يسهم في إعادة إطالق االستثمار إلحياء الدورة االقتصادية بهدف 

 إلى وهذا ما سيؤدي.  فرص عمل جديدةوإيجادالمحافظة على فرص العمل القائمة 

ولقد تمحورت . 2006تجاوز حالة التراجع االقتصادي الحاصل منذ شهر تموز 

 :التسهيالت المالية التي تمنح للمؤسسات المتضررة حول أربع ركائز أساسية وهي

وفي هذا المجال، : توفير قروض جديدة طويلة األجل بفوائد وشروط ميسرة .أ 

 الدولية والعربية كالبنك أجرت الحكومة اتصاالت مكثفة مع عدد من المؤسسات

األوروبي لالستثمار، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، والبنك 

اإلسالمي للتنمية، والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الفرنسية 

للتنمية، وصندوق األوبيك وغيرها، لتأمين قروض طويلة األجل وبفوائد مخفضة 

 الخاص، وخصوصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وال سيما لمؤسسات القطاع

ولقد أثمرت هذه االتصاالت موافقةً من جانب . تلك التي تضررت بسبب الحرب

، IIIهذه المؤسسات على توفير قروض أعلنت عنها من خالل مؤتمر باريس 

ر  مليار دوال1.4جزء منها بكفالة الدولة أو من خاللها، بلغت قيمتها اإلجمالية 

 .حتى اآلنمنها  مليون دوالر 840أميركي جرى التوقيع على 

إن القروض التي ستوفرها هذه البرامج التمويلية بدأت تُمنح من قبل المصارف 

المعتمدة في لبنان لمؤسسات القطاع الخاص المتضررة وفقاً للمعايير التي 

 التي وضعتها وضعتها المؤسسات الدولية والعربية واإلسالمية المذكورة واآللية

المصارف وبالتعاون مع المصرف المركزي، مع إعطاء األولوية للمؤسسات 

وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أن البنك . الصغيرة والمتوسطة الحجم

 مليون دوالر، في وقت 208األوروبي لالستثمار وقّع برامج تمويلية بقيمة 

الر للبنان موزعة ما بين  مليون دو225خصصت مؤسسة التمويل الدولية مبلغ 

وقروض طويلة األجل تُمنح " كفاالت"ضمانات على القروض تمنح عبر مؤسسة 

كما تجدر اإلشارة إلى أن البنك الدولي قد أقر هبةً بقيمة . عبر القطاع المصرفي

مخصصة لدعم الفوائد على   مليون دوالر عبر مؤسسة التمويل الدولية15

ة إلى لبنان، ويسمح ذلك بخفض معدالت الفوائد القروض التي ستقدمها المؤسس

ومن جهة أخرى، فقد وقّعت .  في المئة3 إلى 2 على تلك القروض بنسبة
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 مليون دوالر، ووقّعت فرنسا برامج 120برامج تمويلية بقيمة الواليات المتحدة 

 مليون 90 مليون دوالر، وصندوق النقد العربي برامج بقيمة 111أخرى بقيمة 

باإلضافة إلى ذلك، فقد تم التوقيع مع الصندوق العربي للتنمية و. دوالر

والجدير ذكره أن .  مليون دوالر86االقتصادية واالجتماعية على برامج بقيمة 

ذلك من المرات القليلة التي تعمد فيها الدولة إلى طلب تمويل مباشر للقطاع 

النهوض الخاص، وذلك وعياً منها ألهمية هذا القطاع في إطالق عجلة 

 .االقتصادي وحاجته الماسة لذلك

قامت الحكومة بتحفيز المؤسسات المصرفية العاملة : إعادة جدولة القروض القائمة .ب 

في لبنان من أجل تمديد آجال االستحقاقات وإعطاء فترات سماح إضافية 

للمؤسسات اإلنتاجية المتضررة لتسهيل إعادة إطالق عمليات اإلنتاج وإعادة هيكلة 

 وتنشيط االستثمارات الجديدة لدى تلك المؤسسات من خالل منحها الديون

وتحديداً، فقد تمكنت الحكومة من التوصل مع . تسهيالت ائتمانية إضافية

المؤسسات المعنية إلى إعادة جدولة القروض الحاصلة على ضمانة مؤسسة 

ز  وشهر تمو2006، وتأجيل دفع السندات المستحقة ما بين شهر تموز "كفاالت"

هذا فضالً عن العمل على تمديد آجال القروض المدعومة الفوائد . 2007

للمؤسسات المقترضة والتي تعرضت لخسائر بسبب الحرب مدة سنتين كونها من 

 . الحجمةالمؤسسات الصغيرة والمتوسط

قامت الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان : تخفيض أعباء الفوائد على الديون .ج 

ائد على القروض المخصصة للمؤسسات المتضررة عبر بالعمل على تخفيض الفو

 : اتخاذ عدة تدابير منها

إعفاء المصارف من االحتياطي اإللزامي مقابل مبالغ الديون الممنوحة إلى  )1

الشركات والمؤسسات المتضررة بنتيجة الحرب، بحيث يسهم ذلك في خفض 

 تلك الفائدة على تلك القروض، وبالتالي خفض الكلفة التشغيلية لدى

 .المؤسسات

زيادة نسبة التسهيالت بالحساب الجاري المستعملة والممنوحة لعميل واحد  )2

 .على نحو يساعد على إعادة تشغيل المؤسسات المتضررة

التعجيل في تنفيذ االتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع البنك األوروبي  )3

ن يورو  مليو150لالستثمار للحصول على قروض طويلة األجل تفوق قيمتها 

 بناء على طلب -وفي هذا اإلطار، وافق االتحاد األوروبي . وبفائدة منخفضة

 مليون يورو لتمكين الحكومة 15 على تخصيص هبة للبنان بمبلغ -الحكومة 
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ويجري العمل . من منح تخفيض إضافي في نسبة الفائدة على هذه القروض

 .على تنفيذ هذه الهبة بالتعاون مع مصرف لبنان

 تُمنح للصناعيين اللبنانيين  التيجديدةالتشغيلية القروض للارة المال دعم وز )4

وكذلك منح .  نقاط مئوية7عبر المصارف التجارية بفوائد مخفضة بنسبة 

قروض تشغيلية أخرى للقطاع السياحي من فنادق ومطاعم بفوائد مخفضة 

وتأتي هذه .  أشهر إلى سنة6  تتراوح بين نقاط مئوية ومدتها4بنسبة 

القروض للقطاعين الصناعي والسياحي من أجل تعزيز قدرة النهوض لتلك 

، 2006المؤسسات بعد ما عانته من أوضاع متردية نتيجةً لعدوان تموز 

وتراجع الحركة االقتصادية والسياحية نتيجةً لالعتصام المستمر في وسط 

نه، وفي اإلطار عي. السياسية المتالحقةوالتشنجات بيروت ولألزمات مدينة 

أعلنت الدولة عن دعم إضافي للقطاع السياحي على نسق مماثل لما منحته 

للمؤسسات الصناعية يتمثل بأسعار طاقٍة مخفّضة، خصوصاً خالل الليل، مما 

 .يساهم في تخفيف األعباء التشغيلية عن المؤسسات السياحية

ل استمرت الحكومة في السياسة المعتمدة واآليلة إلى دعم التصدير من خال )5

، بحيث بلغت المبالغ )إيدال(المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان 

 2001من العام (المدفوعة من قبل الخزينة خالل عمر برنامج الدعم هذا 

 . مليار ليرة لبنانية192حوالي ) وحتى تاريخه

تسعى الحكومة اللبنانية إلى وضع اإلجراءات الالزمة : أدوات تمويل جديدة توفير .د 

ما يمكن االقتصاد اللبناني من أن يطور أدوات تمويل جديدة عن طريق المساعدة ب

على تأسيس صناديق استثمارية تساهم في رأس مال المؤسسات اإلنتاجية على 

 ومن ذلك العمل على إيجاد وتعزيز بعض أدوات التمويل غير .اختالفها

جيع على إنشاء عدد ويجري العمل حالياً على النظر في إمكانية التش. المصرفية

من صناديق االستثمار للمساهمة برساميل شركات من القطاع الخاص حيث يمكن 

أن يلعب كّل من البنك األوروبي لالستثمار ومؤسسة التمويل الدولية دوراً أساسياً 

 .في إنشائها بالتعاون مع القطاع المصرفي اللبناني

مالية اللبنانية والعربية لجذب بناء على ما تقدم، سيتم اللجوء إلى األسواق ال

الرساميل الخاصة لالستثمار في هذه الصناديق االستثمارية المستحدثة على أن 

 .تقوم بإدارة هذه الصناديق مؤسسات وبنوك استثمار متخصصة

ومن جهة أخرى، تقوم الحكومة باتخاذ كافة اإلجراءات والتشريعات لتطوير 

سير عمليات شراء سندات الديون، وإحياء وتفعيل عمليات التمويل التأجيري وتي
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عمليات ضمان االستثمارات بالتعاون مع مؤسسة ضمان االستثمارات البينية 

هذا إلى جانب . ومع مؤسسة ضمان االستثمارات العربية) MIGA(الدولية 

وفي هذا اإلطار، سيساهم إقرار قانون األسواق . العمل على تفعيل األسواق المالية

جود حالياً في مجلس النواب في تسريع االستفادة من هذه الفرص المالية المو

 .الجديدة التي يجري تطويرها

وعلى صـعيد آخـر وفـي       : دعم القروض المتوسطة والطويلة األجل والتشغيلية      .ه 

 جهوداً خاصة من أجـل تمكـين المسـتثمرين فـي      الحكومةاإلطار نفسه، بذلت    

فة التمويل المتوسط والطويل األجـل      القطاعات اإلنتاجية اللبنانية من تخفيض تكل     

. للفوائـد المدينـة   الحكومـة   للمشاريع المنوي إقامتها في لبنان عبر برنامج دعم         

ويشمل هذا الدعم قطاعات الصناعة والتصنيع الزراعي، والزراعة، وتكنولوجيـا          

المعلومات بما فيها صناعة البرامج المعلوماتية والمشاريع المتعلقة بتطوير اقتصاد          

الفنـادق،  (معرفة، والسياحة من حيث الخدمات التجارية في المناطق السـياحية           ال

الحاضـنات،  (والبنية التحتية السـياحية     ) الشقق المفروشة، المطاعم والمنتجعات   

وتشمل مصادر تمويل هذا البرنامج المصارف المحلية، والمؤسسـات         ). المسارح

ويتضـمن  . وبـي لالسـتثمار   المالية، وشركات اإليجار التمويلي، والبنـك األور      

البرنامج ثالثة أنواع من القروض والتمويل، وهي قـروض متوسـطة وطويلـة             

األجل ممنوحة من المصارف المحلية، وقروض متوسطة وطويلة األجل تمنحهـا           

، والقرض الممنوح من البنك األوروبـي     "كفاالت"المصارف المحلية بكفالة شركة     

 من ضمن اتفاقية الشـراكة  APEX Global Loan Multi-Sectorلالستثمار 

 . متوسطية–اليورو 

ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد أن مجموع المبالغ التي تحملتها الخزينـة              

اللبنانية على شكل كلفة دعم للفوائد على القروض التي حصلت عليها مؤسسـات             

 القطاع الخاص من المصارف الخاصة على مدى السنوات الماضية وحتى نهايـة           

 مليار ليرة لبنانية، وهي كلفة القروض المدعومـة         400 بلغ أكثر من     2006عام  

والميسرة والتي أسهمت، وإلى حد بعيد، في تحريك عجلـة االقتصـاد اللبنـاني              

هذا فضالً عن كونهـا     . وزيادة معدالت النمو وإيجاد فرص عمل جديدة للبنانيين       

ات إنتاجية كبيرة كان من     حافظت على استمرار فرص العمل والعمالة لدى مؤسس       

الممكن أن تصبح غير قادرة على االستمرار، وبالتالي كان من الممكن أن يؤدي              

توقفها إلى نشوء حال من البطالة وتعميق حالة الركود وانعكاسـات ذلـك علـى               

 .األوضاع الحياتية والمعيشية والتداعيات السياسية التي قد تترتب عن ذلك
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اٍز ودائماً في مجال القروض المدعومة ودعم القطاع وفي إطار مو: دعم اإلسكان .و 

ومنذ أكثر من عشر سنوات على الحكومة الخاص والمواطن اللبناني، عملت 

. االستمرار في تقديم دعم غير مباشر لمسألة اإلسكان وهي ما زالت مستمرة فيه

وفي هذا المجال، ومن أجل تسهيل عملية التملك للمواطنين الراغبين بشراء 

 قرضاً مدعوم الفوائد 1995كن لهم، قدم مصرف اإلسكان منذ العام مسا

كما قدمت . للمواطنين مع تسهيالت بالدفع والمعامالت واإلعفاءات الهامة

وتظهر دراسة .  إعفاءات مماثلة أيضا1999ًالمؤسسة العامة لإلسكان منذ العام 

ما بين الفوائد مقارنة ما بين أسعار الفوائد المقدمة من المصرف والمؤسسة و

المقدمة من المصارف التجارية على قروض اإلسكان وفراً كبيراً على المواطنين، 

 مليار ليرة منذ العام 15.8بحيث بلغ هذا الوفر مع مصرف اإلسكان حوالي 

 مليار 77، ومع المؤسسة العامة لإلسكان حوالي 2006 وحتى نهاية العام 1995

وإذا ما أضيف إلى هذه المبالغ . 2006العام  وحتى نهاية 1999ليرة منذ العام 

الوفر المحقق في أسعار الفائدة المدينة واإلعفاءات التي يستفيد منها المقترض 

عبر المصرف أو المؤسسة والتي تضم اإلعفاء من رسوم التسجيل وفك الرهن، 

 ما  الذي استفاد منه المواطنون المستفيدون من هذه القروضيبلغ الوفر اإلجمالي

 .2006 مليون دوالر حتى نهاية العام 140مجموعه 

 

وتهدف هذه اإلجراءات إلى تنمية الصادرات اللبنانية  :إقرار إجراءات إضافية مختلفة .3

والترويج للبنان باعتباره مركز أعمال إقليمي للشركات والمؤسسات بما يشجع على 

مباشرة العمل من استمرار عملها في لبنان أو في التأسيس لقيام بعضها اآلخر في 

لبنان وذلك من خالل إجراءات تشريعية وتنظيمية وتسويقية جديدة بحيث يؤدي ذلك 

 ويؤدي تالياً إلى توسيع حجم االقتصاد وزيادة .إلى تحسين بيئة االستثمار في لبنان

معدالت النمو وضمان استدامته، مع ما يستتبع ذلك من إيجاد فرص عمل جديدة 

 .للبنانيين

 

 

  التقدم في مجال الخصخصة:ثالثاً

 المنصرمة في إطار سعيها لخصخصـة        العشرة شهراألخطت الحكومة خطوات جديدة خالل      

وفي مجال آخر، نشط المجلس األعلى للخصخصـة مـن أجـل            . قطاعي االتصاالت والطاقة  

تحضير إطار قانوني جامع لتنظيم عقود الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص بشكل عـام،               
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اعد على تفادي التعقيدات القانونية الحالية التي تواجه تلزيم أي مشروع علـى طريقـة               مما يس 

BOT             سـنوات، بشـكل     4 للقطاع الخاص أو حتى التلزيمات التي تزيد فترة العمل فيها عن 

وقـد  . يصبح فيه المجلس مركز تنسيق للمشاريع التي تندرج ضمن إطار هذا القانون الجديـد             

 على مشروع القـانون هـذا       25/6/2007ل جلسته المنعقدة بتاريخ     وافق مجلس الوزراء خال   

 فـي    اإلنشـائية  تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع       الذي يرمي إلى      

 . كافةاألراضي اللبنانية

 

الهيئة الناظمة  "في قطاع االتصاالت، تم تعيين رئيس وأعضاء لـ         : قطاع االتصاالت  .1

وقـد  . الهيئة المكلفة اإلشراف على قطاع االتصاالت والمراقبـة       ، وهي   "تلالتصاال

باشرت الهيئة في أولى مهامها، وبالتعاون مع المجلس األعلى للخصخصة، التحضير           

لبيع رخص جديدة لمستثمرين جدد في قطاع الخليوي وذلك من خالل مذكرة تفـاهم              

قـد تـم مـع مصـرفين        وكان التعاقد   . تمت صياغتها تمهيداً لتوقيعها بين الطرفين     

 للقيام باإلعداد إلجراء عمليات Citigroup وJP Morganاستثماريين عالميين هما 

البيع المرتقبة، والتي من شأنها تمكين شركات جديدة من القطاع الخاص مـن زيـادة      

هـذا  . حجم وتحسين نوعية الخدمات المقدمة وتكبير حجم سوق الخليوي فـي لبنـان          

كما وقد تم   . في تحسين المالية العامة عبر تخفيض الدين العام       باإلضافة إلى المساهمة    

 لتنفيذ الدراسة الماليـة لشـركتي   Pricewaterhouse Coopersالتعاقد مع شركة 

 لتقييم شبكتي الهاتف الخليوي HAF Consultingالهاتف الخليوي ومع االستشاري 

العملية، ال سيما لجهة تحويل     ومن أجل تحديد اإلطار القانوني لهذه       . من الناحية التقنية  

موجودات الشبكتين، ال سيما بعد أن تم استطالع رأي هيئة التشـريع واالستشـارات              

التي أشارت إلى إمكانية بيع موجودات قطاع الخليوي بموجب قانون تنظـيم قطـاع              

 –قد اسـتوفى الشـروط      " نظراً لكونه    2002 الصادر في العام     431االتصاالت رقم   

 ".228/2000رضها قانون الخصخصة رقم األطر التي ف

، فقد تـم  "Liban Telecom –اتصاالت لبنان "أما في مجال تأسيس شركة مؤسسة 

 من أجل وضـع مخطـط   Booz Allen Hamiltonالتعاقد مع االستشاري الدولي 

لدمج المديرية العامة لإلنشاء والتجهيز والمديرية العام لالستثمار والصيانة في وزارة           

ت بهيئة أوجيرو في خطوة أولى نحو تأسيس الشركة الجديدة، ومن ثم تعيين             االتصاال

مجلس إدارة لها من شأنه تفعيل عملها تحضيراً لبيع قسم منها من القطاع الخـاص،               

علماً أن قسماً من األسهم سيتم طرحه في األسواق للمواطنين اللبنانيين، وحسـب مـا         

 .تنص عليه القوانين المعمول بها في لبنان
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أما في مجال الطاقة، فيعمل المجلس األعلى للخصخصة، وبالتعاون مع           :قطاع الطاقة  .2

وزارة الطاقة والمياه، على تطبيق خطة ثالثية المحاور إلصالح قطاع الكهرباء فـي             

 ".كهرباء لبنان"لبنان وإعادة هيكلة شركة 

  لهذه الخطة مدى إصالحي عام، حيث تم استدراج عـروض عـن            المحور األول  . أ 

طريق مجلس اإلنماء واألعمار للتعاقد مع ثالثة استشاريين دوليين بتمويـل مـن             

وسيعمل االستشاري األول مع وزارة الطاقة والمياه من أجل وضع          . البنك الدولي 

األطر التنظيمية للقطاع والتي تشمل إيجاد الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ووضع           

 .ستجرار الغاز الطبيعي من مصرالتعرفة الصحيحة والسليمة، ووضع خطة ال

أما االستشاري الثاني، فسيعمل مع مؤسسة كهرباء لبنان من أجل تحسـين األداء             

 .اإلداري والمالي فيها

وسيعمل االستشاري الثالث مع المجلس األعلى للخصخصة من أجل إعادة هيكلة           

الن عـن   وفي هذا المجال، تم اإلع    . هذا القطاع بشكل عام وتشركة كهرباء لبنان      

أسماء الشركات الثالث التي فازت باستدراج العروض، وتجري حالياً المفاوضات          

 .تمهيداً لتوقيع العقود مع كل منهم

 للخطة اإلصالحية الذي يغطّي قطاع اإلنتاج، ينشـط المجلـس           المحور الثاني في   . ب 

 بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه في مجال إيجاد منتجين مستقلين للطاقة وكـذلك       

الطاقة اإلنتاجية التي سيحتاج لها لبنان في       المتزايد في مجال    لتغطية مسألة النقص    

ولهذه .  إضافية  ميغاواط 500المستقبل القريب والتي تقدر في الحد األدنى بحوالي         

الغاية، سيعمد المجلس إلى استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص إلنشاء معمل           

 اجية تغطي الحاجـة المطلوبـة مـن جهـة،         جديد أو معامل جديدة ذات قدرة إنت      

 والستبدال مصادر الطاقة المستنفذة في معامل إنتاج آن وقت اسـتبدالها أو هـي             

 مع السعي من جهة أخرى إلى بيـع         هذا.  ضرورة استبدالها   على وشك  أصبحت

معمل دير عمار من القطاع الخاص علمـاً أن مسـاحة األرض حـول المعمـل           

فية تتيح المجال أمـام المسـتثمرين لتوسـيع طاقتـه           وإمكانات نقل الطاقة اإلضا   

اإلنتاجية لتغطية النقص بالطاقة في حال رغبوا بذلك، كما أن ذلك يمكّـنهم مـن               

 ذلـك   ألناالستفادة من استثمار مجاالت استعمال الغاز الذي سُيستورد من مصر           

ـ       . 2008قد يصبح متاحاً بحلول منتصف عام        د وفي هذا الشأن، فقد تم توقيع عق

 للمسـاعدة فـي     2007 حزيران   15 بتاريخ   (IFC)مع المؤسسة الدولية للتمويل     
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كما يتم التحضير حالياً الستدراج عروض للتعاقد مع استشاري         . تنفيذ هذه العملية  

 .تقني وشركة محاسبة لتنفيذ خدمات تتعلّق بهذا المشروع

ة الطاقـة    للخطة الذي ينظم مسألة التوزيـع، تعاقـدت وزار         المحور الثالث وفي   . ج 

 CRAوالمياه وبمساعدة من المجلس األعلى للخصخصة مع شركة االستشارات 

International          ادات كهربـاءمن أجل التحضير الستدراج عروض لتركيب عد 

على مستوى المناطق والمحالت والمستهلكين، وعروض أخرى إلدارة شـبكات          

ن أن يقسم لبنان إلى     على المستوى المناطقي حيث يمك    ) التوتر المنخفض (التوزيع  

وعلى هذا الصعيد، عبـرت     . ثالث مناطق يمكن أن يدير كل مستثمر شبكة منها        

عدة شركات عن اهتمامها بهذين المشروعين، وتجري حالياً دراسة ملفات هـذه            

 .الشركات لإلعالن عن الشركات المؤهلة لتنفيذ الخدمات المطلوبة

 

 

 ةتحريك عجلة المشاريع اإلنمائي: رابعاً

، عملت الحكومة على ة اإلصالح والنهوض المسؤوليةخالل فترة عامين على تولي حكوم

إطالق وتحريك عجلة عدد كبير من المشاريع اإلنمائية، وقد أسهم ذلك في دعم جهود الحكومة 

وجاءت اإلجراءات . في مجال النهوض االقتصادي واالجتماعي في مختلف المناطق اللبنانية

 : على النحو التاليالتي جرى اتخاذها

 

 تسديد تعويضات االستمالكات .1

 الذي وافق بموجبه على 24، أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 18/8/2005بتاريخ 

تفويض وزير المالية إصدار سندات خزينة بالعمالت األجنبية مخصصة حصراً لدفع 

الي  من أصل إجم مليون دوالر أميركي278تعويضات استمالك بقيمة إجمالية بلغت 

 300مبلغ اإلصدار المالي لسندات الخزينة الذي نص عليه مشروع القانون والبالغ 

منها عائدة لمشاريع موجودة بعهدة مجلس اإلنماء % 90، أكثر من مليون دوالر

وقد كان هذا الموضوع معلقاً . واألعمار، والباقي بعهدة وزارة األشغال العامة والنقل

جميد جملة من المشاريع الهامة ومنع الحكومة،  مما أدى إلى ت2002منذ العام 

وقد . وبالتالي منع اقتصاد البالد، من االستفادة من جزء من التمويل الخارجي المتاح

وكان من . أدى ذلك إلى إلغاء العديد من المناقصات ووقف العمل في تلك المشاريع

يع بسبب الزيادة التي النتائج غير المباشرة لذلك ارتفاع كلفة تنفيذ العديد من المشار

على أسعار معظم المواد المستخدمة في الزيادة الطارئة طرأت، خالل فترة التجميد، 
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عمليات البناء وهو ما حمل الخزينة والمكلف اللبناني أعباء إضافية كان من الممكن 

تجنبها وبالتالي أهدر أمواالً وحجب عن االقتصاد وعن اللبنانيين فرصاً هامة لتحريك 

 .ة النمو في االقتصاد كانت ستعود بالخير عليهمعجل

بعد صدور هذا القرار، باشر مجلس اإلنماء واألعمار فوراً بإعداد قرارات اإليداع 

 وثيقة تبليغ 21250وقرارات وضع اليد على العقارات المعنية، فأصدر حوالي 

 مليون دوالر أميركي 250ألصحاب الحقوق، كما أصدر قرارات إيداع بقيمة 

 مليون دوالر أميركي ألصحاب 127لتاريخه، صرف منها حتى تاريخه حوالي 

من % 25الحقوق؛ علماً بأن قانون االستمالك يوجب على اإلدارة االحتفاظ بما نسبته 

من % 25قيمة التعويضات لحين تنفيذ قرار وضع اليد واالحتفاظ كذلك بنسبة 

 ومما تجدر اإلشارة إليه أن مجلس .التعويضات التي تستأنف قرارات تخمينها البدائية

اإلنماء واألعمار هو اآلن بصدد استكمال إجراءات صرف هذه التعويضات علماً بأن 

 .هذا األمر مرتبط بتقديم أصحاب الحقوق للمستندات الالزمة

وإلى جانب األثر اإليجابي المتعلق بتسديد أصحاب الحقوق التعويضات المستحقة لهم، 

 في تحريك الدورة االقتصادية، كونه يحرك عجلة المشاريع فان هذا األمر يسهم

 التي تسهم في تحريك عجلة النشاط المتوقفة ويطلق عدداً كبيراً من المناقصات

 .االقتصادي في البالد
 

 أبرز المشاريع التي جرى توقيع عقودها .2

اصة إلى حث اإلدارات المعنية وخالحكومة منذ تسلم الحكومة الحالية لمهامها، عمدت 

 تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع واالستفادة القصوى من علىمجلس اإلنماء واألعمار 

 .التمويل الخارجي المتاح خاصةً بعد أن أزيلت عقبة االستمالكات

وقد وقّع مجلس اإلنماء واإلعمار حتى اآلن عقوداً لتنفيذ مشاريع إنشائية جديدة في 

 2005دوالر أميركي خالل العامين  مليون 860مختلف المناطق اللبنانية بقيمة 

موزعة على مختلف القطاعات وعلى ) بآحتى نهاية شهر ( 2007 و2006و

وفي هذا المجال، فقد خصص لقطاع النقل البري مشاريع بقيمة . المناطق اللبنانية كافة

 مليون 161 مليون دوالر، ولقطاع المياه والصرف الصحي مشاريع بقيمة 350

 مليون دوالر، ولقطاع التنمية االجتماعية 7ة مشاريع بمبلغ دوالر، ولقطاع الصح

 مليون 7.3 مليون دوالر، وقطاع المباني الحكومية مشاريع بقيمة 57.2مشاريع بمبلغ 

، ولقطاع النقل الجوي  مليون دوالر91.2دوالر، ولقطاع التربية مشاريع بقيمة 
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اريع مفصلة في الملحق أبرز هذه المش ( وغيرها مليون دوالر16.4مشاريع بقيمة 

 ).10المرفق رقم 

 

 اتفاقيات التمويل .3

منذ أن تسلمت الحكومة الحالية مهامها، سعت بالتعاون مع مجلس النواب إلى إبرام 

كما جرت المبادرة إلى توقيع  اتفاقيات تمويلية . اتفاقيات تمويل كانت موقعة سابقاً

ن اإلسرائيلي على لبنان ونتائجه غير أن العدوا. جديدة مع مصادر التمويل المختلفة

 جهودها زالمدمرة حتّم على الحكومة إعادة النظر ببعض األولويات ودفعها إلى تركي

للحصول على مصادر تمويل تخصص لمعالجة آثار العدوان، دون أن تهمل المسار 

 مع األخذ بعين االعتبار إمكانية دمج بعض هذا. مائي الذي كان معتمداً قبل الحرباإلن

ولقد كان الهدف . المعالجات آلثار العدوان بالمشاريع التي كانت مقررة سابقا

المركزي للحكومة خالل الفترة التي تلت العدوان هو أن تغطي كلفة معالجة آثار 

 قدر المستطاع عن طريق الهبات، وبالتالي االستفادة من جو التعاطف العربي نالعدوا

 .الزم بما يجنبها اللجوء إلى المزيد من االستدانةوالدولي مع لبنان لتوفير التمويل ال

وعلى ذلك، تتابع الحكومة مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات العربية والدولية 

الوسائل واآلليات لترجمة التعهدات التي تم االلتزام بها قبل وخالل مؤتمر ستوكهولم، 

ى تاريخه، وفي أكثر وحت. III –وبعد ذلك ما جرى التعهد به في مؤتمر باريس 

األحيان، يجري تنفيذ األعمال المتعلقة بمعظم الهبات مباشرة من قبل الواهبين 

ومن جانب آخر، فقد تمكنت الحكومة من الحصول .  اللبنانيةالحكومةبالتعاون مع 

 .على عدد من القروض الميسرة ومعظمها مخصص لمعالجة آثار الحرب، ونتائجها

إلطار إلى أن مجلس النواب أبرم، في عهد الحكومة الحالية، وتجدر اإلشارة في هذا ا

 مليون دوالر بينما ال تزال اثنتا عشرة اتفاقية 313خمس اتفاقيات تمويل تفوق قيمتها 

التفاصيل في الملحق المرفق ( مليون دوالر تنتظر اإلبرام من قبل المجلس 689بقيمة 

 ).11رقم 

 أعاله، فقد أقرت الحكومة قبول عدد من الهبات وإضافةً إلى االتفاقيات المشار إليها

العينية خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار الجسور والمدارس والمستشفيات وغيرها من 

المنشآت العامة التي تعرضت للدمار أو ألضرار بالغة، وهي الهبات المقدمة من قبل 

ين من القطاع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات التمويلية وبعض الواهب

 .الخاص
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 معالجة موضوع ارتفاع أسعار بعض مواد البناء .4

، ارتفعت أسعار بعض مواد البناء وخاصةً 2004 و2002خالل الفترة ما بين العامين 

الحديد والبحص والرمل ارتفاعاً كبيراً مما أثر على التوازن المالي للعقود الموقعة مع 

وقد شكل رئيس . عادالت لتعديل األسعارالمقاولين، وخاصةً تلك التي ال تلحظ م

 لجنةً مهمتها تقديم االقتراحات لمعالجة هذه المشكلة، وعلى 17/2/2004الحكومة في 

 60ضوء تقرير هذه اللجنة، وافق مجلس الوزراء على توصياتها في قراره رقم 

 بيد أن هذا القرار ما شمل معالجة الزيادة التي طرأت على كلفة. 1/7/2004تاريخ 

 .جميع مواد البناء كالحديد الصناعي واألنابيب والنحاس وغيرها

 معالجة هذا الوضع، فوافق مجلس الوزراء، في إلىلذا، فقد عملت الحكومة الحالية 

، على تكليف كل 10/11/2005 تاريخ 72 ورقم 6/10/2005 تاريخ 37قراريه رقم 

ضع معايير واحدة العتمادها من وزير األشغال العامة والنقل ووزير الدفاع الوطني بو

وبعد استطالع رأي مجلس اإلنماء واإلعمار، رفعت وزارة األشغال . في هذا الشأن

 187العامة والنقل تقريراً بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قراره رقم 

 بالموافقة على المعايير الموحدة لمعالجة فروقات أسعار بعض 21/5/2007تاريخ 

ء بحيث أمن هذا القرار الجديد معالجة عادلة لهذه المشكلة وبشكل يتفادى مواد البنا

 .تكرارها مستقبالً، كما أمن عملية إعادة تحريك العمل في هذه المشاريع المتوقفة

 

 قانون المناقصات ودفتر الشروط الموحد .5

تسعى الحكومة، ومن ضمن ورشتها اإلصالحية وعلى أكثر من صعيد، إلى إعداد 

قانون عصري للمناقصات، وقد قطعت اللجنة المكلفة بذلك شوطاً كبيراً، ومن مشروع 

المتوقع أن يصار إلى رفع مشروع القانون الجديد إلى مجلس الوزراء باإلضافة إلى 

كما . مشروع قانون يتعلق بإنشاء إدارة الصفقات العامة وذلك في أقرب وقت ممكن

د يصار إلى اعتماده من قبل جميع تعمل هذه اللجنة على مشروع دفتر شروط موح

اإلدارات المعنية، على أن يصدر هذا المستند بمرسوم تطبيقي لقانون المناقصات 

 .الجديد بعد إبرامه

 

 

 

 110



 

 المشاريع األخرى التي يسهم فيها مجلس اإلنماء واإلعمار .6

 Economic & Social Fund for (صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية .أ 

Development( 

تأسس صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية نتيجة معاهدة بين الحكومة اللبنانية 

، من ضمن 21/11/2000 في بيروت بتاريخ جرى توقيعهاواالتحاد األوروبي 

 تاريخ 89/99 المقرة وفقاً للقانون رقم MEDA-اتفاقية الشراكة اإلطار

دوق مرتبطة برئيس مجلس وقد تم إنشاء وحدة إدارة مستقلة للصن. 14/6/199

 .للمساعدات مع االتحاد األوروبي اإلنماء واإلعمار بصفته المنسق الوطني

 25وانطلق العمل بمشروع الصندوق بموجب هبة من االتحاد األوروبي تبلغ 

، 2007وفي العام .  ماليين يورو من الحكومة اللبنانية6مليون يورو، يقابلها 

 . مليون يورو5,375هبة جديدة بقيمة أضاف أليها االتحاد األوروبي 

ويهدف مشروع الصندوق إلى مكافحة الفقر والبطالة عن طريق مكونين، هما 

 فرص العمل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل أوالً إيجاد

عبر المصارف التجارية وتقديم ) revolving funds(تمويل برامج قروض 

التنمية المحلية عبر هبات تمول مشاريع ثانياً ؛ وخدمات تطوير أعمال وتدريب

تنموية تشاركية في البلدات األكثر فقراً من ضمن خطط تنمية محلية شاملة يعدها 

المجتمع المحلي وتنفّذها المجالس البلدية، مثل مشاريع الري وإنشاء المراكز 

حوالي ثلث هذا حلية ويستهلك مكون التنمية الم. الصحية والثقافية واإلنتاج الغذائي

 فرص إيجاد، بينما يستهلك مكون )operational funds(التمويل التشغيلي 

 .العمل ثلثي هذه القيمة

 :، من تحقيق التالي2007 تموز 31 الصندوق، ولغاية  هذااستطاعلقد و

 إيجاد مشروعاً و2,020تطوير أكثر من / إنشاء :فرص العملإيجاد مكون  )1

 فرصة عمل 80ويخلق الصندوق حالياً حوالي .  فرصة عمل جديدة1,640

 قدم الصندوق خدمات تطوير أعمال لـ  فقدفضالً عن ذلك،. جديدة شهرياً

 .2,020 مشروعا من أصل 850

 شخص في 145,000تحسين الظروف المعيشية لـ: مكون التنمية المحلية )2

" ة في لبنانإستراتيجية للتنمية االجتماعي"كما أعد الصندوق .  بلدة فقيرة39

 ".جيوب الفقر " معالجةمبنية على مفهوم
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. 31/12/2009يستمر التزام التمويل األوروبي بموجب المعاهدة حتى  )3

 آلية"ويستقطب الصندوق حالياً عدداً من الجهات المانحة األخرى التي تعتبره 

 .لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المحلية" فعالة

 )Project DevelopmentmmunityCo  (مشروع التنمية االجتماعية .ب 

 2002 تموز 29 مجلس النواب في هقر الذي أيهدف مشروع التنمية االجتماعية،

 مليون دوالر وتساهم    20من البنك الدولي وتبلغ قيمته      قرض  والممول جزئياً عبر    

 : ماليين دوالر، إلى تحقيق التالي5 بمبلغ فيهالدولة اللبنانية 

 الخـدمات االجتماعيـة     إلـى ئمـة للوصـول     المال الفرص والظروف    تأمين )1

  .واالقتصادية األساسية

 .ذوي الدخل المتدنيمن تحسين الوضع االقتصادي للعائالت والفئات  )2

 تلبية االحتياجات الخاصة للشـرائح      إلىتطوير برامج اجتماعية محددة تهدف       )3

 . الشباب، النساء، األطفال والمعوقين وكبار السن: االجتماعية التالية

فادة من الخبرات الناتجة عن تنفيـذ المشـروع         ثيق التجارب والدروس واإل   تو )4

لإلفادة منها في التنسيق مع الوزارات المعنية لتطوير استراتيجية تنمية بشرية           

 .طويلة المدى

 : ، همامشروع من خالل برنامجين أساسيينالينفذ و

برنامج وطني قطاعي يعمل على تطوير برامج اجتماعيـة محـددة ضـمن              )1

 تلبيـة االحتياجـات     إلىمجموعة من العناوين القطاعية الوطنية التي تهدف        

 . ، المعوقين وكبار السنواألطفالالخاصة لشرائح اجتماعية معينة كالنساء 

موي مناطقي مترابط ينطلق من حاجات المجتمعات المحلية التي نبرنامج ت )2

أوضاع يعمل فيها ويستهدف مجموعات محددة من القرى التي تعاني من 

قضاء  تتركز في المناطق مناطق فقر ريفي وتتضمن هذه ،اجتماعية صعبة

جبيل و أقضية بشري ، مدينة طرابلس، وزغرتاالضنية-قضاءي المنية، عكار

 قضاءي راشيا ، قضاءي بعلبك والهرمل، بيروت الكبرى،والبترون

قضاءي عاليه  ، أقضية النبطية وصور وبنت جبيل ومرجعيون،وحاصبيا

 . ، وقضاءي صيدا وجزينفوالشو

 : وفي اإلطار التنفيذي، قام المجلس بإجراء ما يلي

مسح اجتماعي سريع في المناطق العشرة المشار إليهـا آنفـاً، وحـدد فيهـا             )1

تجمعات الفقر كما حدد المسح الحاجات واألوليات اإلنمائية في هذه التجمعات           

 .ت العاملة في المنطقةبعد التشاور والتداول مع الهيئات المحلية والفعاليا
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على ضوء نتائج المسح االجتماعي، قام المجلس بـدعوة الهيئـات األهليـة              )2

الراغبة بالمشاركة إلى تقديم اقتراحات مشاريع لالسـتجابة إلـى األولويـات            

 . القطاعية التي برزت في المسح

  عقداً في مختلف القطاعات320وحتى تاريخه، ينفذ المجلس عبر الهيئات األهلية 

 من  مليون دوالر،13.2والمناطق المستهدفة في المشروع بكلفة إجمالية بلغت 

 مليون دوالر 0.3 مليون دوالر ممولة من قبل البنك الدولي وحوالي 12.9 أصلها

 . اإلنماء واإلعمارممولة من قبل الدولة عبر مجلس

آرت : يةمشروع الشراكات المبتكرة لدعم التواصل بين المناطق عبر التنمية المحل .ج 

 )ART GOLD Lebanon( لبنان -جولد 

العالمية، والتي أعدتها "  جولدمبادرة آرت"يشكّل هذا المشروع جزءاً من 

مجموعة من منظمات األمم المتحدة ومنها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

)(UNDP بهدف تشجيع االتصال االستراتيجي والعملي بين الجهات المانحة 

التعاون اإلنمائي والتعاون الالمركزي التي تدعم سياسات وبرامج ومؤسسات 

 Millennium ( الثالثةاإلنماء المحلي، بهدف تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيــة

Development Goals- MDGs(  وتعزيز قدرات الهيئات المحلية في مقارباتها

 : ويهدف المشروع إلى. للتخفيف من حدة الفقر

ن اإلنمائي الالمركزي بين المجتمعات المحلية اللبنانية تشجيع شراكات التعاو )1

واألجنبية، والشراكات بين الجهات المعنية باإلنماء االقتصادي المحلي اللبناني 

 .واألجنبي

الجنوبية بين الدول النامية، بدعم من المجتمعات -تشجيع الشراكات الجنوبية )2

 .المحلية الشمالية بهدف تبادل الخبرات والتقنيات

شجيع الشراكات بين الجامعات ومراكز التدريب المتخصصة األجنبية ت )3

والجامعات اللبنانية " الشبكة العالمية للجامعات"وجامعات الدول المنضمة إلى 

 .  لتدريب قياديين في مجال التنمية المحلية

 شهراً، وبلغت الموازنة األولية المرصودة له 36وحددت مدة المشروع بـ

ويستند .  هبة من الحكومة اإليطاليةعلى شكلر أميركي  دوال8,292,383

 :المشروع في تنفيذ برامجه إلى ثالثة مستويات

 Local(حيث جرى تأليف عدة مجموعات عمل محلية : المستوى المحلي )1

Working Groups(إلى تشكيل وكاالت محلية للتنمية " ، وسيصار الحقا

ذات طابع ) Local Economic Development Agencies(االقتصادية 
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غير رسمي في مرحلة أولى، تتولى اقتراح خطط التنمية االقتصادية ومتابعة 

 .           تنفيذ برامجها

 National(حيث سيجري تأليف مجموعة العمل الوطنية : المستوى الوطني )2

Working Group-NWG (  التي من المقترح أن تكون برئاسة رئيس

أن تضم ممثلين عن برنامج األمم المتحدة مجلس اإلنماء واإلعمار، على 

 . اإلنمائي وعن عدد من الوزارات والجهات المانحة المشاركة في المشروع

حيث تم تأليف نواة مجموعة العمل الدولية : المستوى الدولي )3

)International Working Group ( على ضوء المؤتمر الدولي الذي

ف تعقد مجموعة العمل الدولية وسو. 2006انعقد في جنيف خالل شهر أيلول 

 لالطالع على سير عمل 2007 أيلول 24اجتماعاً لها في باريس في 

 .المشروع واقتراح الخطوات المستقبلية

وقد تم االتفاق على تحديد المناطق التي سيشملها تطبيق مشروع آرت غولد، في 

 :ية وهيمرحلته األولى،  استناداً إلى البيانات واإلحصاءات الوطنية الرسم

الضنية، -ةعكار، والمني: تشمل ثالثة أقضية، وهي(منطقة لبنان الشمالي  )1

 ).باب التبانة-وطرابلس

مرجعيون، وبنت جبيل، : تشمل خمسة أقضية، وهي(منطقة لبنان الجنوبي  )2

 ).والنبطية، وصور، وحاصبيا

 ).تشمل قضاءي راشيا، والبقاع الغربي( منطقة البقاع  )3

أضيفت الحقاً نتيجة األضرار التي لحقت بها من (ضاحية بيروت الجنوبية  )4

 ).2006جراء حرب تموز 

 

 

 تحديث القوانين: خامساً

حكومة اإلصالح والنهوض اتخاذ قرارات عدة، قد تكون ل  اإلصالحيبرنامجاليتطلب تنفيذ 

جريئة أو صعبة في بعض األحيان، في المجاالت اإلصالحية، فيما خص الشؤون السياسية 

 وحتى 2005وخالل فترة توليها مهامها من منتصف شهر تموز . دية واالجتماعيةواالقتصا

 قراراً، ما 4,483 اتخذت خاللها جلسات 102، عقدت هذه الحكومة 2007نهاية شهر آب 

 1992يجعلها أكثر الحكومات نشاطاً من بين الحكومات المتعاقبة على لبنان منذ العام 

كل خاص، يتطلب تنفيذ برنامج الحكومة تعديل بعض وبش. )3التفاصيل في الملحق رقم (

ولهذه الغاية، عكفت الحكومة منذ تأليفها . األنظمة القانونية القائمة واستحداث أنظمة جديدة
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على إعداد مشاريع القوانين وأحالت إلى مجلس النواب ما يزيد عن تسعين مشروع قانون 

ت هذه الورشة التشريعية مواضيع مختلفة وقد تناول). 2التفاصيل في الملحق رقم (حتى اآلن 

 :وهامة، منها
 

 :وأهمها: ذات طبيعة إصالحيةقوانين مشاريع  .1

أحيل إلى مجلس النواب بموجب (تعديل أصول تعيين موظفي الفئة األولى  .أ 

 ).9/9/2005، تاريخ 15118المرسوم رقم 

وجب أحيل إلى مجلس النواب بم(تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية  .ب 

 ).18/1/2006، تاريخ 1606المرسوم رقم 

حداث مديريات الموارد البشرية في اإلدارات العامة الخاضعة لصالحيات مجلس إ .ج 

، تاريخ 1724أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (الخدمة المدنية 

22/6/2006.( 

م رقم أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسو(تعديل قانون تنظيم وزارة اإلعالم  .د 

 ).22/6/2006، تاريخ 1724

أحيل إلى (تعديل المرسوم االشتراعي المتعلق بإنشاء مجلس الخدمة المدنية  .ه 

 ).9/11/2006، تاريخ 18055مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 

أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (تعديل قانون تنظيم وزارة اإلعالم  .و 

 ).12/9/2006 تاريخ 17626

أحيل إلى مجلس النواب (ام إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد االنضم .ز 

 ).15/7/2006 تاريخ 17451بموجب المرسوم رقم 
 

 :وأهمها: ترمي إلى حماية الصحة العامة والتأمين الصحيقوانين مشاريع  .2

، 17156أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (قانون سالمة الغذاء  .أ 

 ).12/6/2006تاريخ 

 .مشروع قانون جديد ينظم أعمال الضمان في لبنان .ب 
 

 :وأهمها: مشاريع قوانين ترمي إلى تحديث القوانين الضريبية وتطوير األسواق المالية .3

أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (قانون يتعلق باألسواق المالية  .أ 

 ).30/3/2006، تاريخ 16690

 مجلس النواب بموجب المرسوم رقم أحيل إلى(قانون اإلجراءات الضريبية  .ب 

 ).29/5/2006، تاريخ 17080
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 مشروع قانون يرمي إلى مراجعة وتدقيق حسابات األشخاص المعنويين والعموميين .4

 ).25/5/2006، تاريخ 17053أحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (

كون قد اعترت  إلى أن شوائب عديدة ربما ت مشروع القانون في أسبابه الموجبةيستند

خالل الفترة التي تلت إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، بناء الدولة مرحلة 

إلى إثراء غير مشروع أو منفعة على حساب المصلحة العامة، مما جعل وأدت 

الكثيرين من السياسيين والمواطنين يشيرون بأصابع االتهام إلى المسؤولين عن إدارة 

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 

 ،الحكومة مشروع قانون يرمي إلى إخضاع حسابات اإلدارات والمؤسسات العامة

دقيق شامل يتناول أداءها  لت، والمرافق العامة التابعة للدولة،والبلديات واتحاد البلديات

، ولغاية نهاية العام 5/11/1989  فيخالل الفترة الالحقة إلقرار وثيقة الوفاق الوطني

 :ويتناول التدقيق الموجودات والمطلوبات وقيدها في الحسابات التالية. 2005

 اإليرادات وتوريدها .أ 

 النفقات مهما كانت مصادر تمويلها .ب 

 المساعدات والمساهمات .ج 

  ومدى انطباقها على القوانين واألنظمة النافذةالتلزيمات .د 

 .المتدخلين في الصفقات العمومية من عمالء ووسطاء وسماسرة .ه 

وإلضفاء مزيد من الشفافية والحياد في إجراء عملية التدقيق الشامل المقترح، نص 

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 . مةالمه

 .التعرض ألية ضغوط من أي كان
 

مشاريع قوانين ترمي إلى تحديث تطوير االقتصاد وتسهيل انضمام لبنان إلى منظمة  .5

 :وأهمها: التجارة العالمية

اب بموجب المرسوم أحيل إلى مجلس النو(قانون التجارة الخارجية واإلجازات  .أ 

 ).27/2/2006، تاريخ 16457رقم 

 المشروع المتعلق بما فيها 27/7/2007مشاريع القوانين التي أقرت خالل جلسة  .ب 

 .بهيئات الضمان
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 اإلصالح اإلداري: سادساً

 ل أصول تعيين موظفي الفئة األولىتعدي .1

رفـع كفـاءة    "التزاماً بما جاء في البيان الوزاري للحكومة من تعهد بالعمـل علـى              

اإلدارات العامة والمؤسسات الحكومية وتطوير قدراتها البشـرية واعتمـاد سياسـة            

، باإلضـافة   "ديمقراطية الجدارة والكفاءة ومكافأتها وليس على أساس الوالء واالنتماء        

واعتماد المتاحة  لموارد البشرية   ا  لالستفادة من  وضع سياسات إصالحية  "إلى التزامها   

؛ وفي إطار سعي الحكومة اللبنانيـة إلـى         "ث للوظائف العامة  توصيف وتصنيف حدي  

رئيسية في القطـاع العـام      تحديث وسائل وطرق تعيين كبار الموظفين في المراكز ال        

 استقر الرأي لدى مجلس الوزراء على اعتماد آلية علمية وشفافة مبنية علـى             اللبناني؛

 مرشحينالزمة تمهيداً الختيار    المنافسة المفتوحة لتحديد من يتمتعون بالمواصفات الال      

  وظائف الفئة األولى في     لعدد من المراكز الشاغرة في     الذين يتمتعون بالكفاءة واألهلية   

 وفقاً لما نص عليه مشروع القانون التي أحالته الحكومة إلى مجلس            اإلدارات الرسمية 

النواب، والذي يرمي إلى تعديل أصول تعيين موظفي الفئـة األولـى علـى أسـاس                

 .ديموقراطية الكفاءة والجدارة

 

كمـا  . اغرة في الصحف المحلية والعالميـة     تم اإلعالن عن المناصب الش     فقد   وعليه،

مهمتها تقيـيم طلبـات     ) لجنة لكل منصب   ( خاصةً اًشكل رئيس مجلس الوزراء لجان    

 إلـى   ضمت كل لجنة أربعةً   و. الوزير المختص إلى   و إليهالمرشحين ورفع توصياتها    

 واختصاصيين في موضـوع     ، تتنوع اختصاصاتهم بين أساتذة جامعيين     ،سبعة أعضاء 

 وخبراء في اإلدارة العامة مشهود لكفاءتهم ونـزاهتهم وعـدم           ،المنصب المعلن عنه  

اعتمدت كافة اللجان في     وقد   . مجلس الخدمة المدنية    عضوية ، باإلضافة إلى  انحيازهم

 بعض التعـديالت الطفيفـة بنـاء        مع إدخال المهمة الموكلة إليها آلية واحدة،      قيامها ب 

 اللجان في أعمالها أمانة سر تألفت من كـوادر          توقد رافق . لخصوصيات كل منصب  

وقد قام أعضاء اللجنة    . معهد باسل فليحان  -في وزارة التنمية اإلدارية والمعهد المالي     

 .  أو بدالتاًو أمانة السر بهذه المهام بشكل تطوعي دون أن يتقاض أي منهم أجر

 

، وكذلك رئيس  أمين عام المجلس األعلى للخصخصةجرى تعيينى هذا األساس، وعل

الذين باشروا مهامهم في إطار تطبيق " تالهيئة الناظمة لالتصاال"وأعضاء لـ 
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 أنجزتكما . اإلصالحات الالزمة في مجال االتصاالت وخاصة في قطاع الخليوي

، إذ تم درس ة مستمرة وظيفة شاغر39عملية فرز وفحص الطلبات المقدمة لملء 

 طلباً منها حتى اآلن، 93، حيث تم انتقاء  طلباً من قبل اللجان المختصة2,842

كما هو  (ليجري االنتقاء منهم لشغل المراكز الشاغرة على أساس الكفاءة والجدارة

 .)12مبين في الملحق رقم 

 

 إضفاء الشفافية على حسابات الدولة المالية .2

 الشفافية على حسابات الدولة المالية  المزيد منل إضفاءمن ناحية أخرى، ومن أج

 يتيح لجميع الراغبين في الحصول على المعلومات الكاملة بشكل علمي وتفصيليو

كثرت في اآلونة األخيرة  والسيما بعد أن ،وبطريقة تلغي أي نوع من أنواع االلتباس

 وأوجهه وطريقته األحاديث والتحليالت واالجتهادات عن عمليات اإلنفاق العام

 على  وكيفية وأسباب تراكم الدين العام، وكذلك عن اإليرادات ومصادرها،وحجمه

كافة الحسابات المالية من العام ونشر تم تحضير فقد  مدى السنوات الثالث الماضية،

رائدة  وتأتي هذه الخطوة ال.بشكل مقارن وتراكمي، 2006 وحتى نهاية العام 1993

 على تطوير ونشر قدر متزايد من ،منذ عدة أعوامو ،الماليةوزارة في إطار حرص 

وهو  ، أعلى درجات اإلفصاح والشفافية باعتمادالمعلومات المالية المتوافرة لديها

تطوير األنظمة المحاسبية والمالية المتبعة لديها األمر الذي أصبح ممكناً نتيجة 

بالتعاون مع المؤسسات الدولية اعتماد المعايير الدولية للمالية العامة خصوصاً بعد 

 .المعنية

 

زيادة  تعميق إسهام الحكومة اللبنانية ووزارة المالية في إلىخطوة ال وقد هدفت هذه

طالع جميع المعنيين على كامل المعلومات المالية المتوافرة من أجل إاإلفصاح درجة 

ن كل ما  وبما يتيح لكل من يرغب في االطالع والتثبت م،بشكل مقارن وتراكمي

أيضاً هذه اإلحصاءات تُظهر و .حسابات الموازنة العامة وحسابات الخزينةبيتعلق 

النفقات من داخل الموازنة لكل جهاز كذلك تفاصيل اإليرادات وفقاً للمصدر وللنوع، و

كما تتطرق هذه . ها اإلداريمن أجهزة الدولة حسب تصنيفها االقتصادي وتصنيف

 وكيفية تكوين ،مبالغ العجز المحققإلى رقام التفصيلية، ، وبشكل دقيق وباألالحسابات

راجع موجز عن  ( عبر السنوات الماضية وطرق إعادة تمويله،الدين العام وتراكمه

 .)13هذه الحسابات المالية في الملحق رقم 
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، ضمن ثالثة أبواب رئيسيةبشكل جداول  المتوفرة المعلومات جرى تصنيف هذا، وقد

 :هي

 

 ويتضمن نفقات وإيرادات الموازنة أي ما تم صرفه وجبايته من :الباب األول .أ 

حساب الموازنات العامة التي تم إعدادها وإقرارها بموجب مشاريع قوانين وافقت 

عليها الحكومات المتعاقبة وصادقت عليها مجالس النواب المتعاقبة منذ العام 

ين العام وتطور مبالغ وتبين تلك الموازنات وقطع حساباتها مبالغ خدمة الد. 1993

العجز السنوي وكيفية تمويل تلك العجوزات وكذلك كيفية تمويل الديون وإعادة 

 .تمويل المستحق منها عبر إصدارات سندات الخزينة

يتضمن نفقات وإيرادات الخزينة والتي تتضمن المبالغ التي تم و :الباب الثاني .ب 

ينة وذلك بموجب القوانين من حساب الخزتحديداً إنفاقها من خارج الموازنة و

 .الصادرة في هذا الخصوص أو بموجب سلفات خزينة

يتضمن اإلنفاق االستثماري الممول من قروض خارجية تم و: الباب الثالث .ج 

الحصول عليها من الدول والصناديق العربية والدولية، وذلك بعد أن تم إقرارها 

 .النواببموجب قوانين صادرة عن مجلس 

 

 

  قطاع النقل العامإصالح: سابعاً

في إطار سعي الحكومة إلصالح قطاع النقل البري، قامت المديريـة العامـة للنقـل البـري           

والبحري في وزارة األشغال العامة والنقل بوضع خطة لتنظيم وتحديث وتفعيل قطـاع النقـل    

 :العام للركاب في لبنان، والتي تمحورت حول النقاط التالية

 

للركاب واآلثار السلبية الناتجة عنـه      البري  طاع النقل العام    استعراض الوضع القائم لق    .1

 للركاب على صعيد كـل       البري مما يستدعي وضع نظام متطور ومتكامل للنقل العام       

 .لبنان

 .مبادئ سياسة قطاع النقل البري المتعلقة بالنقل العام للركاب .2

 لقطـاع النقـل      تقوم على اعتماد سياسة محددة     يتحديد العناصر الرئيسية للخطة والت     .3

البري، وإعادة هيكلة اإلدارة العامة المعنية بشؤون النقل، وإعادة تنظيم قطاع النقـل             

العام للركاب، باإلضافة إلى إدخال خدمة النقل السريع على المحاور الرئيسية وربطها            

 .بخطوط النقل إلى المناطق
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 :التي تتضمن ما يليطبيق الخطة، وكما عملت المديرية على وضع الخطوات المرحلية لت

  

إصدار القرار المشترك بين وزير األشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلـديات              .1

المتعلق بتنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب الذي يمكن عن طريقه إنشـاء قاعـدة               

معلومات تحفظ فيها سائر بيانات العاملين في هذا المجـال مـن مـالكين وسـائقين                

ركات ومواقع عملهم الحالية والمركبات، وإصدار التـراخيص لهـم،          ومؤسسات وش 

والتثبت من مطابقة مركبات النقل العام للركاب لمعايير السالمة واألمان ومن مالءمة            

النظافـة  (وحالتها الداخلية   ) اللون الموحد، حالة الهيكل الخارجي    (مظهرها الخارجي   

التعريفي الخارجي والداخلي على هـذه      ، باإلضافة إلى تثبيت الملصق      )وحالة المقاعد 

 .المركبات

إعادة تنظيم قطاع النقل العام للركاب وفق نتائج الدراسة الجاري تنفيذها والممولة من              .2

ومنـاطق  ) ROUTES(خالل قرض البنك الدولي، بحيث يتم تحديد خطوط السـير           

تحديد  وتجميعها ضمن رزم عمل وتحديد متطلبات تشغيلها، كذلك          ZONES)(العمل  

 .مواقع محطات التسفير عند مداخل المدن الرئيسية وأماكن توقف المركبات العمومية

 بيروت، بحيث يتم إطـالق دراسـة        – ةإدخال خدمة النقل السريع على محور جوني       .3

تخطيط النقل التفصيلية والدراسة الهندسية التنفيذية لهذا المحور ولخطوط التغذية لـه            

 .  التابعة لهطية والمحطات والمواقف لهذا المحور والخطوومن ثم تنفيذ البنية التحت

 .إقرار سياسة قطاع النقل البري من قبل مجلس الوزراء بعد استكمال مناقشتها .4

إعادة هيكلة إدارة قطاع النقل البري عن طريق الموافقة على مشروع القانون الرامي              .5

 .صدار القانونإلى إنشاء الهيئة العامة للنقل البري واستكمال مراحل است

معالجة وضع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بحيث يتم استكمال توزيع الفائض             .6

من العاملين فيها على اإلدارات والمؤسسات العامة وإجراء مسـح شـامل ألصـول              

وموجودات المصلحة وإعادة تنظيم وضعها، وفق ما نص عليه مشروع قانون إنشـاء             

 .الهيئة العامة للنقل البري

 

وفـق  ا بالنسبة لألعباء المالية المترتبة على تطبيق هذه الخطة اإلصالحية، فسيتم تأمينهـا              أم

 :اآلتي
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أكالف إعداد الدراسات الالزمة لتنفيذ الخطة، والتي تقدر بحوالي ثالثة ماليين دوالر             .1

أمريكي، سيتم تمويل الجزء األكبر منها من خالل القرض الجاري مع البنك الـدولي،        

خر من االعتمادات التي ترصد في الموازنة العامة للمديرية العامة للنقـل            والجزء اآل 

 بيروت للنقل السـريع،     -أما كلفة تنفيذ البنية التحتية لمحور جونيه        . البري والبحري 

والتي تقدر بحوالي خمسين مليون دوالر أمريكي، وسيتم العمل على تغطيتهـا مـن              

 .خالل العمل على تأمين قرض ميسر

السـيارات  (وافز مالية لتحسين واقع مركبات النقل العام للركاب العاملة حاليـاً   منح ح  .2

 :يتمثل بدعم هذه المركبات عن طريق)  باصات والباصات-الصغيرة والميني

اإلعفاء من الرسوم الجمركية والحد األدنى ورسم االسـتهالك ورسـم التسـجيل          . أ 

 .ول مرةورسم الميكانيك للسيارات التي تدخل حيز العمل أل

 .دعم فوائد القروض المصرفية . ب 

 .GPSتجهيز المركبات بنظام  . ج 

 القرض الميسـر الـذي        االستحصال على  هذا وسيتم تأمين التمويل الالزم من خالل      

 . بيروت للنقل السريع–سيشمل تنفيذ البنية التحتية لمحور جونيه 
 
 

 »تعاونيات لبنان«حل أزمة : ثامناً

. الجمعية التعاونية االستهالكية واإلنتاجية في لبنـان م       «ل أزمة   عملت الحكومة الحالية على ح    

التي تسببت بأزمة اجتماعية وإنسانية حادة منذ أواخر        ) »تعاونيات لبنان «المعروفة باسم   (» .م

 7 مورداً دائنـاً و    716 مودعاً و  688 مساهماً و  23,030 وما زالت، والتي طالت      2000العام  

 .مصارف دائنة

 

، بادر رئيس مجلس الوزراء إلى تكليف لجنـة         ةمسة أشهر على توليه المسؤولي    فبعد أقل من خ   

مالي (اس  ، وعرفان أي  )إداري وقانوني (جد  جمال الزعيم المن  : استشارية ثالثية مؤلفة من السادة    

، ومهمتها دراسـة ملـف تعاونيـات لبنـان          )خبير مالي ومحاسبي   (، وفادي تميم  )ومحاسبي

طراف المعنية فيه، تمهيداً للوصول إلى تصوٍر نهائي لحل هذه األزمة            جميع األ  واالجتماع إلى 

 12/12/2005وقد قامت هذه اللجنة بمجهود استشـاري كبيـر بـين    . المتفاقمة بشكل جذري 

 حيث أنهت أعمالها باجتماع موسع مع وفد تمثيلي يضم كافة شرائح المساهمين             11/7/2006و

، وذلـك بعـد أن قـدمت        2006عشية حرب تموز    والمودعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء      

 .»تعاونيات لبنان« الذي يتضمن الحل المقترح ألزمة 3/7/2006تقريرها األخير بتاريخ 
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، كلَّف رئيس مجلس الوزراء لجنة خبراء خماسية مؤلفـة مـن            2007وفي أواسط شهر آذار     

، وعرفـان   )مالي ومحاسـبي  (، ومنير صيداني    )إداري وقانوني (جمال الزعيم المنجد    : السادة

وفـادي مكـي    ) قانوني ومستشار وزير الزراعـة    (، وسامر عاصي    )مالي ومحاسبي (اس  أي

، لوضع الحلول المقترحة موضع التنفيذ، على أن ال تزيد فترة عمـل هـذه               )اقتصادي ومالي (

 .اللجنة عن ستة أشهر كحد أقصى

 

التي تقوم مقام مجلس    » المؤقتةاللجنة  «وبعد أن حصل أعضاء اللجنة على تفويض خاص من          

بعـد  (يتيح لهم التحرك والتفاوض باسم التعاونيات وينتهـي تاريخـه        » تعاونيات لبنان «إدارة  

، قامت لجنة الخبراء الرباعية بالتفاوض مع المصارف الدائنة ومـع           26/9/2007في  ) تجديده

ـ          ع ممثلـي المسـاهمين     شرائح أساسية من الموردين الدائنين، باإلضافة للتواصل المستمر م

من جمع معلومات تفصيلية هامة عـن       )  أشهر 4(والمودعين، حيث تمكنت خالل فترة قياسية       

هذا الملف الحساس، ومن تحقيق مقاربات تفاوضية أساسية مع كبار الدائنين تكلَّلت معظمهـا              

 .بالتجاوب والنجاح

 

رفقـاً بمسـودة مشـروع      ومؤخراً، سلمت لجنة الخبراء تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء م         

من خالل التعويض على المساهمين والمودعين كما       » تعاونيات لبنان «قانون يقضي بحل أزمة     

على مختلف الدائنين بنسب محددة لكل شريحة، بعد إقرار مبدأ الحصول على سلفة مالية بقيمة               

ع  مليار ليرة لبنانية توضع بتصرف وزارة المالية، على أن يصار إلـى عـرض مشـرو              75

 وقد تم مؤخراً    .القانون على مجلس الوزراء وإحالته أصوالً إلى مجلس النواب تمهيداً إلقراره          

 وتم إقراره على أن     ،12/9/2007عرض مشروع القانون في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ         

 .يصار إلى تحويله إلى مجلس النواب
 
 

 "Partnership for Lebanon – المشاركة من أجل لبنان"مشروع : تاسعاً

في شهر أيلول " Partnership for Lebanon –المشاركة من أجل لبنان "تم إطالق مشروع 

.  من قبل نخبة من رجال األعمال األميركيين وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية2006من العام 

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية واإلمكانات والطاقات التقنية التي 

يحتاجها لبنان من أجل إعادة اإلعمار ولتمكين تلك الموارد من التالؤم مع المتغيرات الحاصلة 

ويقود هذا المشروع خمسة مؤسسات من . وكذلك إلى المساعدة في بناء مستقبل أفضل للبنانيين
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كبريات المؤسسات األميركية الرائدة في الحقول التي تنشط فيها تلك المؤسسات وهي سيسكو 

)CISCO( وغفري ،)GHAFARI( وإنتل ،)INTEL( ومايكروسوفت ،)Microsoft( ،

 ).Occidental Petroleum(وأوكسيدنتال بتروليوم 
 

ويأتي هذا المشروع ليدعم جهود الحكومة اآليلة إلى تطبيق اإلستراتيجية اإللكترونية الوطنية 

)National e-strategy(التطبيقية لهذه ، وذلك وفقاً لألولويات التي حددتها الخطة 

.  برعاية رئيس مجلس الوزراء2005اإلستراتيجية التي أقرت في تشرين الثاني من العام 

وهذا المشروع هو ثمرة جهد مشترك لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبالتعاون مع مكتب 

ة في وتأتي هذه المبادرات التي يلحظها مشروع المشارك. وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

إطار المسارات السبعة األساسية التي حددتها الخطة التطبيقية لإلستراتيجية اإللكترونية 

الوطنية، وبالتحديد في مجال تطوير القدرات البشرية والبنى التحتية في قطاع تكنولوجيا 

، ودور تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتية في تنمية قطاع )ICT(االتصاالت والمعلوماتية 

 .مال واالقتصاد الوطني، وكذلك في مجال تطبيق الحكومة اإللكترونيةاألع
 

ويركز هذا المشروع جهوده، عبر شراكات عامة مع اللبنانيين، لجهة توسيع نطاق التعليم في 

لبنان، وتدريب القوى العاملة، وإقدار الشباب اللبناني وأصحاب المشاريع الجديدة والرائدة 

فرص عمل جديدة، وإرساء بنية تحتية مالئمة للتكنولوجيا، واستعمال والمبادرة منهم في إيجاد 

ويرتكز هذا المشروع . تلك التكنولوجيا لوصل المجتمعات بالخدمات والموارد التي تحتاجها

 :إلى خمسة أطر عمل وهي

 

 المجتمعات المترابطة .1

يعمل هذا المشروع من أجل إرساء مراكز تواصل مباشر متعددة الخدمات، تشكل 

مدخالً محلياً للمواطنين لولوج خدمات عديدة ومعلومات حول التدريب على الوظائف 

الجديدة، والحصول على شهادات تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتية، والعناية الصحية 

باإلضافة إلى تقديم الدعم من خالل  والتعليم والخدمات االجتماعية والموارد الحكومية،

. الحصول على شهادات تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتيةالتدريب على الوظائف، و

  (Community Access Centers)وقد تم إطالق خمسة مراكز معلوماتية اجتماعية

مترابطة نموذجية في بلدات علما الشعب، وبعلبك، وبنت جبيل، وبرج البراجنة، 

 .والنبطية
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 ة والتعليمالقوى العاملتدريب  .2

 لعدد من الشبان ذوي (internship)مين التدريب العملي يعمل هذا المشروع على تأ

الكفاءات في مؤسسات لبنانية خاصة وحكومية، وكذلك في شركات أميركية رائدة في 

ويهدف هذا التدريب إلى زرع بذور النمو االقتصادي المستدام عبر . الواليات المتحدة

كفاءات الخاصة، وتبادل توفير تعليم وتدريب أفضل للموظفين، وكذلك التدريب على ال

 شاب وشابة في شركات رائدة حول العالم 500ويخطط المشروع لتدريب . المعرفة

على مدى السنوات الثالثة المقبلة، وقد تم إرسال المجموعة األولى من المتدربين 

 . متدربا20ًالشباب إلى الواليات المتحدة وعددها 
 
 الخاصإعادة إحياء القطاع / إيجاد فرص عمل جديدة  .3

يهدف هذا المشروع أيضاً إلى المساعدة على إيجاد فرص عمل ومهن جديدة في لبنان 

ومع أن . لوقف هجرة األدمغة والكفاءات من لبنان، وبالتالي عكس هذه الظاهرة

المشروع يعمل ويتعاون مع شركات من مختلف األحجام، فإن الشركات المتوسطة 

ذ أنها تشكل العمود الفقري لالقتصاد المحلي والصغيرة الحجم تنال اهتماماً خاصاً إ

وقد بدأ المشروع . وهي تستطيع االستفادة بشكل أكبر من مبادرات القطاع الخاص

فعلياً باالستثمار في رأس مال عدد من الشركات الواعدة، مع التركيز على قطاعات 

طار، ينسق وفي هذا اإل. اقتصادية ذات قدرة عالية على المنافسة إقليمياً وعالمياً

المشروع مع الجامعة األميركية في بيروت من أجل دراسة هذه القطاعات وتحليل 

 .المعلومات المستقاة من دراسات سابقة، وذلك بهدف استهداف أفضل الستثماراته
 

 البنى التحتية لتقنية االتصاالت والمعلومات .4

لمية للبلدان الصغيرة تعطي البنية التحتية الحديثة لالتصاالت تنافسيةً في السوق العا

لهذا، يتعهد هذا المشروع تحديث البنى التحتية لالتصاالت . التي تعتمد اقتصاد المعرفة

في لبنان من أجل توفير قاعدة صلبة لخدمات اتصاالت وتجارة إلكترونية أفضل، مع 

وتشمل الجهود المبذولة . إمكانية تخفيض التسعيرة للمستخدمين اللبنانيين في المستقبل

تطوير إستراتيجية وطنية لالنترنت السريع، وبالتالي مساعدة الهيئة الناظمة 

لالتصاالت في إرساء وتقوية مناخ مناسب لتقنيات االتصاالت والمعلومات والتي من 

شأنها تشجيع االبتكار واالستثمار، وتطوير البنى التحتية، إضافةً إلى العمل على تأمين 

 .ترنت للبنانبوابة دولية ومركز تبادل لالن
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 اإلغاثة وإعادة اإلعمار .5

في إطار أعمال اإلغاثة وإعادة التأهيل واإلعمار التي شهدها لبنان ما بعد عدوان 

، عمل هذا المشروع مع عدد من أبرز المنظمات غير الحكومية مثل 2006تموز 

ANERA ،Habitat for Humanity ،MercyCorpsو ،UNICEF من أجل 

الية التي جمعها المشروع في بناء وحدات سكنية، وإعادة تأهيل استعمال الموارد الم

 .المدارس، وتوسيع نطاق برامج تدريب القوى العاملة

 

 ).14تطور أعمال المشروع في الملحق رقم (
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 IIIمؤتمر باريس 

 

 اإلعـداد واإلنـجـاز
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VII - مؤتمر باريس III :اإلعداد واإلنجاز 
 

 

 

 ، المدخل إلى مؤتمر الدعماإلصالح: أوالً

، اعتبرت الحكومة أن السير على مسار تحقيق اإلصالح 2005منذ تسلمها لمهامها في تموز 

االقتصادي والمالي واالجتماعي واإلداري هو من ضمن أولوياتها الضاغطة واألساسية نظراً 

أن عدم المبادرة إلى للظروف الصعبة التي يمر بها االقتصاد اللبناني وماليته العامة، ال سيما 

معالجة تلك المسائل بشكل جذري يعرض لبنان إلى مخاطر اقتصادية ومالية ونقدية كبيرة، 

ويحجب إمكانية االستفادة من اإلمكانات الكامنة لالقتصاد اللبناني ويفوت عليه الفرص المتاحة 

القاً من ذلك، عمد انط. فضالً عن ذلك، فإنه يزيد من كلفة تلك المعالجات في المستقبل. له

الفريق االقتصادي في الحكومة إلى إعداد برنامج إصالحي اقتصادي اجتماعي ومالي شامل 

 مع 2006وفقاً لخطوط عريضة تم بحثها خالل اجتماعات عقدها الفريق في بداية العام 

 على هامش 2006المؤسسات المالية الدولية في كل من نيويورك وواشنطن، والحقاً في أيلول 

وعلى صعيد مواٍز، بادر الفريق . اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سنغافوره

مع واالقتصادي داخلياً للتحضير لهذا البرنامج عبر عقد جلسات متعددة داخل الحكومة 

اإلدارات المعنية، وكذلك مع الجهات السياسية والفعاليات االقتصادية من القطاع الخاص 

الية الفاعلة وبعض مؤسسات المجتمع المدنيوالجهات العم. 

 

ز الهدف األساسي للبرنامج وبالدرجة األولى على تحفيز النمو بهدف إيجاد وعليه فقد تركّ

فرص عمل جديدة للبنانيين وخفض مستوى الفقر، مع المحافظة على االستقرار االجتماعي 

ح رفع معدل النمو الحقيقي في وبشكل أكثر تحديداً، فقد استهدف برنامج اإلصال. والسياسي

الحد األدنى إلى ما بين أربعة وخمسة بالمئة سنوياً وذلك خالل السنوات الخمس القادمة، وذلك 

وبما أن . بما يؤدي إلى تحسين المؤشرات االجتماعية وخفض الفوارق بين المناطق اللبنانية

ام، فإن تقليص هذا الدين المصدر الرئيسي لهشاشة الوضع االقتصادي يرتبط بحجم الدين الع

ووضعه على مسار تراجعي توصالً نحو االستقرار واالستدامة، وذلك مع العمل على حماية 

الفئات األكثر هشاشة من الناحية المعيشية، يعتبر شرطاً أساسياً إلنجاز أهداف البرنامج 

 .وإنجاحه
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ليشكّل الحل األفضل لمعالجة     انطالقاً من هذه المبادئ، فقد ُصمم البرنامج اإلصالحي للحكومة        

ما وصلت إليه األوضاع االقتصادية والمالية وبما يتناسب مع األوضـاع الداخليـة، ويـؤمن               

ويتوسـل هـذا    . المدخل المناسب للحصول على الدعم العربي والدولي الذي يحتاجـه لبنـان           

 واالجتماعيـة   البرنامج ضمان نتائج مستدامة لعمليات التصحيح المالي والتنميـة االقتصـادية          

المرتقبة في مجال استعمال التعهدات التي تقدمت بها عدد من الدول والمؤسسات المانحة مـن               

هبات وقروض، بهدف تحقيق النمو المستدام وتحسين مستوى ونوعية عيش اللبنانيين في شتى             

 .المناطق اللبنانية

 

  

 نجاح فاق التوقعات: IIIمؤتمر باريس : ثانياً

كومة اللبنانية، بادر الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى دعوة المجتمع الدولي تلبيةً لطلب الح

 كانون الثاني 25، وذلك في III مؤتمر باريس –لعقد المؤتمر العربي والدولي لمساعدة لبنان 

 وفي لفتة غير مسبوقة وتأييد كامل لسياسة الحكومة االقتصادية واإلصالحية التي .2007

 عملها إلى المؤتمر، وذلك بالرغم من المشكالت السياسية التي عرضتها من خالل برنامج

يعاني منها البلد وانعكاسات ذلك كلّه على األمن واالستقرار، فقد حصل لبنان على هبات 

 مليار دوالر أميركي، وهو دعم يوازي 7.613وقروض ميسرة فاقت كل التوقعات إذ بلغت 

وبهذا اإلنجاز، تكون الحكومة قد حققت نجاحاً . نانيأكثر من ثلث الناتج المحلي اإلجمالي اللب

 كما نجحت الحكومة في التأكيد مرة جديدة .كبيراً في تطبيق أحد أبرز تعهدات بيانها الوزاري

على الثقة والدعم المعنوي التي تحظى بهما على المستويين العربي والعالمي وترجمتهما 

ؤمن به من مبادرات تلحكومة بتحويل ما ويوازي ذلك في األهمية التزام ا. بشكل عملي

وقد جاءت تعهدات المشاركين في المؤتمر . إصالحية هيكلية وعملية إلى أفعال وواقع ملموس

 :على الشكل التالي

 

 النسبة المجموع مؤسسات دول الجهة المانحة

 %36 2,712 1,250 1,462 مانحون عرب

 %38 2,906 1,734 1,172 مانحون أوروبيون

 %12 943  943 ن دوليون آخرونمانحو

 %14 1,052 1,052  مؤسسات مالية دولية

 %100 7,613 4,036 3,577 المجموع
 األرقام بماليين الدوالرات
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وتوزعت تعهدات المؤتمر على أربع فئات رئيسية من حيث تخصصها ووجهة استعماالتها 

 :المرتقبة، وجاءت على الشكل التالي

 

 مليار 5.098وتقدر مجمل المبالغ المصنفة ضمن هذه الفئة بـ : ةالدعم للدولة اللبناني .1

 في المئة 23.  في المئة من إجمالي تعهدات المشاركين في المؤتمر67دوالر وتمثل 

 في المئة على 77 مليون دوالر سيكون على شكل هبات و1,173منها، أو ما يعادل 

 مليار دوالر، 1.703ة وتبلغ األموال المخصصة لدعم الموازن. شكل قروض ميسرة

 مليار دوالر، وسلع 2.972فيما تبلغ تلك المخصصة لتمويل مشاريع تنموية 

 مليون دوالر 77 مليون دوالر، باإلضافة إلى قرض بـ 347ومساعدات عينية بقيمة 

 .يقدمه صندوق النقد الدولي لدعم مصرف لبنان

 

دعم الموازنة  نوع التعهدات

 واالصالح

تمويل 

 مشاريع

سلع ومساعدات  لبنانمصرف

 عينية

 المجموع

 1,196 347  499 400 هبات

 3,902  77 2,523 1,303 قروض ميسرة

 5,098 347 77 2,972 1,703 المجموع

 األرقام بماليين الدوالرات

 

 في 23 مليار دوالر وتمثل 1.725وتقدر مبالغ هذا الجزء بـ : الدعم للقطاع الخاص .2

 مليون دوالر على 346مشاركين في المؤتمر، ويتضمن المئة من إجمالي تعهدات ال

شكل هبات للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية العاملة في لبنان، أما بقية 

 مليار دوالر فستأتي بمعظمها 1.379المبالغ المخصصة لدعم القطاع الخاص والبالغة 

 .اع الخاص القطلدىعلى شكل قروض ميسرة لتحريك عجلة النشاط االقتصادي 
 

، وتقدر المبالغ "الجاري تنفيذها"وهي تخص المشاريع : الدعم للمشاريع الجارية .3

 في المئة من التعهدات في 10 مليون دوالر، أي ما يوازي 760المخصصة لها بـ 

، وهي مبالغ تم التفاوض في شأنها خصوصاً خالل مؤتمر ستوكهولم لدعم IIIباريس 

 . في مراحله األولىمشاريع قائمة ال يزال تنفيذها
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 IIIتعهدات باريس 

الدعم للقطاع الخاص
23%

الدعم للمشاريع
10%

قيد التفاوض
0%

الدعم للحكومة
67%

 
 

 

 البرنامج اإلصالحي للحكومة: ثالثاً

في إطاره العام، جاء البرنامج اإلصالحي للحكومة اللبنانية مرتكزاً على ستة محاور رئيسية 

 :وهي

 

 يتعلّق بالسياسة االقتصادية التي يجب اتباعها ويركّز على اإلصالحات المحور األول .1

ها تحسين مستوى معدالت النمو، ومن أهمها إصالح القطاع المالي التي من شأن

وتطوير األسواق المالية وتحسين بيئة األعمال للقطاعات اإلنتاجية واعتماد مسألة 

 .الحوكمة في اإلدارة

 يتطرق إلى إصالحات القطاع االجتماعي من أجل تحسين المؤشرات المحور الثاني .2

تماعية محددة وهادفة، وعبر تقوية شبكات الحماية االجتماعية، وذلك عبر برامج اج

االجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة من السكان وتنشيط العمل لتحسين المردود 

 .االجتماعي والحياتي الفعلي للنفقات االجتماعية للدولة

 يعالج مسألة التصحيح المالي الهادف إلى تقليص العجز والدين العام المحور الثالث .3

 .يستطيع أن يتحملها االقتصادوستويات قابلة لالستمرار إلى م

 يتعلق بالخصخصة، والتي من شأنها تحسين وتنويع الخدمات المقدمة المحور الرابع .4

تشمل قطاعاً وللمستهلكين، وتوسيع قاعدة ملكية المؤسسات الجاري تخصيصها 

ميل المؤسسات عريضاً من اللبنانيين، وزيادة حجم ومدى المشاركة الشعبية في رسا
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 مع السعي لتخفيض الكلفة،  وتحديث تجهيزاتها وتنويع خدماتها،المخصخصة،

 .باإلضافة إلى زيادة حجم االستثمارات وإعطاء دفع للنمو االقتصادي

 يتعلّق بالسياسة النقدية وضرورة المحافظة على استقرار سعر المحور الخامس .5

عه لكافة مؤسسات القطاع الخاص  الالزم وبأنواالتمويلالصرف، مع تأمين توفّر 

 .أهمية المحافظة على قطاع مصرفي سليمالتأكيد على و

 . يركّز على مسألة الدعم الدولي المكمل لجهود الدولة التصحيحيةالمحور السادس .6

 

وفي اإلطار التفصيلي لتنفيذ هذا البرنامج، فقد جرى البناء على ثالثة برامج تفصيلية تركز 

 :أساسية في االقتصاد المحلي، وهيعلى ثالثة قطاعات 
 

 برنامج اإلصالح االجتماعي .1

من المبادرات اإلصالحية واالجراءات التي % 41يشمل برنامج اإلصالح االجتماعي 

 ويجري تنفيذ هذا البرنامج من قبل كل من .IIIتعهد بها لبنان خالل مؤتمر باريس 

رة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزا

وقد عمدت كل من هذه . ووزارة العمل، والصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 .الجهات المعنية إلى تطوير مبادرات لتحسين أداء القطاع االجتماعي

تركز الوزارة جهودها في المدى القريب على ثالثة : وزارة الشؤون االجتماعية .أ 

 :اتجاهات تضم

قطاع االجتماعي عبر إزالة االزدواجية في تقديم الخدمات وفي تحسين إدارة ال )1

 ما بين وزارات الشؤون االجتماعية والصحة العامة البرامج المشتركةتطبيق 

والتربية والتعليم العالي، وذلك عبر زيادة التنسيق في تطبيق برامج التنمية 

كافة المحلية وكذلك عبر وضع إستراتيجية اجتماعية تعمل كإطار عام ل

 .النشاطات ذات الطابع االجتماعي

إصالح وإعادة هيكلة وزارة الشؤون االجتماعية عبر مراجعة أهداف وبرامج  )2

الوزارة، وتحديث هيكليتها اإلدارية، وإعادة هندسة أنظمتها التطبيقية، 

 .ومكننتها

تصميم ووضع آليات استهداف تساعد في تحسين تغطية وفعالية وتأثير  )3

جتماعي القائمة حالياً على مستوى ونوعية عيش المواطنين شبكات األمان اال

 .وتطبيق اإلجراءات الالزمة في هذا الصدد
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تعمل الوزارة على تطوير برنامج إصالحي يتالءم ويواكب :  العامةوزارة الصحة .ب 

تركز ، وةتنفيذ القرض المقدم من البنك الدولي لتطوير سياسة الحماية االجتماعي

 :المدى القريب على عدد من االتجاهات تضمالوزارة جهودها في 

 .تطوير خدمات الرعاية الصحية األساسية )1

إرساء تدخالت تهدف إلى تقليل معدل الوفيات لألطفال واألمهات من خالل  )2

تحسين الرعاية الصحية والوقائية وزيادة نسبة التلقيح لألطفال الفقراء في 

 .، وال سيما في المناطق األكثر فقراًمناطق محددة

 .تطبيق ووضع إطار مؤسسي لبرنامج تصنيف المستشفيات الحكومية )3

تطوير المعايير واألساليب التطبيقية والوظائف المشتركة الخاصة بالتأمين  )4

 .الصحي

 .تحسين وظائف برامج الصحة العامة وأساليب تطبيقها )5

إصالح القطاع الصيدلي عبر وضع أسس جديدة لتسعير األدوية المسجلة ما  )6

 .2006 و2000ي بين عام

 ، ومن خالل وزارة التربية والتعليم العالي،يقوم القطاع التربوي: وزارة التربية .ج 

بإحداث تغييرات استراتيجية هامة بالتوافق مع تنفيذ الخطة اإلصالحية التي 

مل برامجها في المدى القريب على توضعتها الوزارة على مدى ثالث سنوات، وتش

 :ما يلي

ربوية والتخطيط وتحديد استراتيجيات لتوزيع الموارد تعزيز السياسات الت )1

 .المتاحة بشكل عادل

 .العمل على تأمين الكتب والنقليات المجانية لطالب المدارس الرسمية )2

العمل على تحسين الفاعلية ومستوى الكفاءة لدى المعلمين في القطاع  )3

 .التربوي

 .ق العملتحسين نوعية التعليم وإقدار المناهج على التالؤم مع سو )4

إدارة استراتيجية للمنشآت التربوية من خالل معالجة مسألة المدارس المتعثرة  )5

التي ليس فيها الحد األدنى من التالمذة، ودمجها في مدارس أخرى قريبة 

 .تكون قادرة على تلبية حاجات المواطنين

تتمحور المبادرات الرئيسية لوزارة العمل حول تطوير القوانين : وزارة العمل .د 

واإلجراءات لتطوير كفاءة أصحاب المهارات وزيادة مرونة أصحاب العمل، وذلك 

 :عبر اإلجراءات التالية
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تسهيل إجراءات إجازات العمل للموظفين والعمال األجانب ذوي المهارات،  )1

 .وتبسيط الموافقات المسبقة الواجب الحصول عليها من الوزارة

 .المؤقتين والموسميين والشبابمراجعة قوانين العمل لتسهيل توظيف العمال  )2

مراجعة أساليب معامالت نهاية الخدمة من أجل تبسيط إعطاء المهل القانونية  )3

 .مع إمكانية االستغناء عن تحقق وموافقة وزارة العمل

دعم إسهام الصندوق الوطني العمل على : لضمان االجتماعيالصندوق الوطني ل .ه 

 وبمساعدة فنية من البنك الدولي للضمان االجتماعي في تطوير برنامج إصالحي

وتتمحور المبادرات . ةمن ضمن قرض تطوير سياسة الحماية االجتماعي

 :اإلصالحية حول التالي

 ترشيد اإلنفاق وتوسيع تغطية نظام التأمين االجتماعي )1

 تقوية أساليب الحوكمة واإلدارة في الصندوق )2

 ضمان وتحسين الديمومة المالية للصندوق )3

 .ماية الدخلتقوية سياسات ح )4

 

 برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي .2

من المبادرات اإلصالحية % 35  علىيشمل برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي

، وسينفذ هذا البرنامج من III التي تعهد بها لبنان خالل مؤتمر باريس واإلجراءات

ر الدولة قبل وزارة المال، ووزارة االقتصاد والتجارة، ومصرف لبنان، ومكتب وزي

وقد عمدت كل من هذه الجهات المعنية إلى تطوير المبادرات . لشؤون التنمية اإلدارية

 .الالزمة على المدى القصير إلصالح القطاعات االقتصادية والمالية

طورت وزارة المالية برنامجاً إصالحياً طموحاً للفترة ما بين عام : وزارة المالية .أ 

 : المدى القصير على ما يلي، مع التركيز في2009  وعام 2007

 .إصالح اإلنفاق وضبطه وترشيده )1

 .تحسين إيرادات الدولة )2

اعتماد هيكلية وظيفية وأساليب إدارية جديدة إلدارة الواردات وتحسين كفاءة  )3

 .النظام الضريبي

إصالح وتطوير عملية تحضير الموازنة واإلدارة المالية ألساليب الجباية  )4

 .وأساليب اإلنفاق وضبطهما

 .تقوية إدارة الدين العام وإنشاء جهاز خاص به )5

 .تحسين مناخ األعمال في البالد )6
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هذا وستستمر الوزارة في سعيها في المدى المتوسط والطويل على التركيز على 

 :أساليب التحديث التالية

 .تحديث وترشيق العمليات ومكننة كافة أساليب العمل )1

 .تأخرات في مجال الوارداتتحسين تحصيل أوامر القبض لتخفيف تراكم الم )2

تحسين تحصيل الواردات عبر زيادة التواصل مع مكلفي الضرائب وتحسين  )3

 .مستوى الخدمات المقدمة لهم

طورت وزارة االقتصاد والتجارة برنامجاً إصالحياً : وزارة االقتصاد والتجارة .ب 

 :يتمحور حول أربعة محاور

 .تشجيع االستثمار )1

 .يةدعم نظام حماية الملكية الفكر )2

 .إعطاء تسهيالت إضافية لقطاع التجارة وتحسين التنافسية التجارية )3

 .إصدار وتفعيل قوانين تؤدي إلى تحسين المناخ االقتصادي العام )4

على المدى القصير، يشارك مصرف لبنان في البرنامج : مصرف لبنان .ج 

 : عبر اتخاذ الخطوات التاليةIIIاإلصالحي لباريس 

 ).وهذا نشاط مستمر(اطي العام المحافظة على مستوى االحتي )1

اتخاذ تدابير من شأنها تسهيل الحصول على قروض للمؤسسات االقتصادية  )2

 .اإلنتاجية

 :وسيعمد مصرف لبنان في المدى الطويل إلى اتخاذ الخطوات التالية

في مجال تنظيم األسواق المالية وأنظمة تداول السندات، تحويل مراقبة التقيد            )1

 سـط و المالية للبنان والشـرق األ     األدواتفظ ومقاصة   مركز ح باألنظمة إلى   

MIDCLEAR. 

بيع جزء أو كل من أسهم الدولة ومصرف لبنان في شركة طيران الشرق  )2

 .وشركة إنترا لالستثمار) MEA(األوسط 

وزير على أكثر من اليعمل مكتب : التنمية اإلداريةلشؤون مكتب وزير الدولة  .د 

 :تركيز على التاليصعيد في المجال اإلصالحي، ويتم ال

 .تطوير وتحديث قانون المناقصات وفقاً للمعايير العالمية في هذا المجال )1

 .معالجة مسألة الفساد في اإلدارة في إطار برنامج محاربة الفساد )2

 .)outsourcing (تطوير أساليب تلزيم بعض المهام العامة للقطاع الخاص )3

 .لكترونيةتحضير برنامج عمل لتطبيق استراتيجية الدولة اإل )4

 .تطبيق برنامج تدريب لوزارة الصحة العامة، خاصة في مجال المعلوماتية )5
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 برنامج إصالح البنى التحتية والخصخصة .3

من المبادرات اإلصالحية % 24يشمل برنامج إصالح البنى التحتية والخصخصة 

ة ، وسينفذ هذا البرنامج من قبل وزارIIIالتي تعهد بها لبنان خالل مؤتمر باريس 

وقد عمدت كل . االتصاالت، ووزارة الطاقة والمياه، والمجلس األعلى للخصخصة

هذه الجهات المعنية إلى تطوير مبادرات في المدى القصير لتحسين البنى التحتية 

 .العامة ومستوى الخدمات، وكذلك لدعم الجهود على صعيد الخصخصة

الت ثالثة برامج يضم البرنامج اإلصالحي لقطاع االتصا: وزارة االتصاالت .أ 

 :رئيسية

التي من شأنها تنظيم قطاع االتصاالت " الهيئة الناظمة لالتصاالت"تأسيس  )1

لتحقيق سوق اتصاالت تنافسي يوفر خدمات متطورة بأسعار بمتناول أكبر 

شريحة ممكنة من اللبنانيين، وبما يحقق قدرة على النفاذ ألكبر عدد من 

 .)Degree of Penetration (المشتركين

تحضيراً لتخصيصها، " Liban Telecom –اتصاالت لبنان "تشركة مؤسسة  )2

وبذلك يصار إلى تطبيق قسم مهم من قانون االتصاالت الذي أقر في تموز 

2002. 

خصخصة قطاع الخليوي بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتقديم  )3

 خدمات إضافية، والمساهمة في تخفيض العجز في المالية والدين العام،

باإلضافة إلى إرساء قواعد لإلدارة السليمة لقطاع الخليوي في لبنان، وتوسيع 

 .قاعدة ملكية هذا القطاع ليشمل أكبر عدد من المساهمين اللبنانيين

يرتكز البرنامج اإلصالحي لقطاع االتصاالت على ثالث : وزارة الطاقة والمياه .ب 

 :ركائز هي

 .وير برنامج عام لهذا القطاعتقوية قدرات وضع السياسة القطاعية عبر تط )1

بهدف تقليص العجز، وتحسين " كهرباء لبنان"تحسين الفعالية العملية لمؤسسة  )2

إدارة الموارد الحالية، وتوفير طاقة كهربائية جديدة يعتمد عليها ويحتاجها 

 .االقتصاد اللبناني

من أجل تحسين جودة الخدمات " كهرباء لبنان"تشركة وخصخصة مؤسسة  )3

 .واعد لإلدارة السليمة لقطاع الطاقة في لبنانوتوفير ق
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يتمحور إصالح قطاع النقل في لبنان على تحديد : وزارة األشغال العامة والنقل .ج 

مجال أو مجالين للخصخصة، وتعمل وزارة األشغال العامة والنقل ومع المجلس 

األعلى للخصخصة وجهات معنية أخرى بشؤون هذا القطاع على تقييم الخيارات 

في مطار بيروت، ومرفأي بيروت أو المتاحة لعمليات الخصخصة وجودة الم

وعلى ضوء هذا التقييم، سيحدد المرفق . وطرابلس، والطرق العامة، والنقل العام

 .العام المعد للخصخصة ويطلق العمل على تنفيذ مشروعه

 

 

 IIIالتقدم على مسار تطبيق البرنامج اإلصالحي منذ باريس : رابعاً

 إلى االستعانة الحكومةمن األوضاع السياسية واألمنية غير المستقرة في البالد، عمدت بالرغم 

 لوضع أسس لتطبيق البرنامج Booz Allen Hamiltonبخبرة االستشاريين الدوليين 

اإلصالحي تضمن تحقيق الهدف المنشود في إقدار الدولة على االلتزام التام بالبرنامج وتحقيق 

 للمؤسسات العامة والمشاركة الفعلية في التطبيق، باإلضافة إلى تحقيق المسؤولية المشتركة

 .المساءلة والتركيز على استدامة السير في اإلصالحات المطبقة

 

 اإلطار التطبيقي للبرنامج  .1

وفي اإلطار التطبيقي للبرنامج اإلصالحي، عملت الحكومة على وضع هيكلية لتنفيذ 

خاص ضمن " مكتب تنسيق"، وذلك عبر تأسيس ومراقبة تطبيق البرنامج اإلصالحي

إطار مكتب رئيس مجلس الوزراء يهتم بتنسيق النشاطات الهادفة إلى تطبيق هذا 

تألفت " لجان وزارية"وسيعمل هذا المكتب على تنسيق ودعم عمل ثالث . البرنامج

اللجنة "بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ويرأسها رئيس مجلس الوزراء وهي 

، والتي تضم "لجنة الخصخصة والبنى التحتية"، و"اللجنة االقتصادية"، و"يةاالجتماع

بين أعضائها الوزراء المختصين ورؤساء المجالس والهيئات الناظمة التي تعنى بشكل 

باإلضافة إلى ذلك، سيكون باستطاعة هذه . مباشر بتطبيق المبادرات اإلصالحية

القطاع الخاص أو الجمعيات األهلية اللجان إشراك أعضاء استشاريين خارجيين من 

أو المؤسسات المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص بهدف الحصول على 

 .معلومات في إطار وضع السياسات المحددة لتطوير وإصالح تلك القطاعات

 

، 2007 أيار 17 و15وقد أطلقت هذه اللجان الدورة األولى الجتماعاتها ما بين 

 22، والدورة الثالثة ما بين 2007 تموز 7 و5تماعاتها ما بين والدورة الثانية الج
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أنهت توزيع كما  .ها الذين سيقومون بالدعم اإلداري، وعينت مقرري2007 آب 24و

المبادرات اإلصالحية على اإلدارات المسؤولة عن تطبيق هذه المبادرات بشكل 

. ت تقنية ومالية بدأت بتحديد وإقرار الموارد الالزمة من مساعداكذلك .مباشر

وستعمد هذه اللجان إلى االجتماع كل شهر من أجل حل المسائل التي تردها من 

الوزارات ومؤسسات القطاع العام، باإلضافة إلى مراجعة أولويات المبادرات 

وكذلك مراقبة التنسيق القائم والتكامل في العمل من أجل . القطاعية وفقاً للحاجة

لس الوزراء عن التطور الحاصل والمشاكل التي قد تبقى إرسال تقارير دورية إلى مج

 .عالقةً بهدف معالجتها

 

على مستوى آخر، عمدت كل من اإلدارات المسؤولة عن تطبيق المبادرات المعينة 

من أجل تطوير خطط تنفيذ مبادرات مؤتمر باريس " وحدة مراقبة ودعم"إلى تشكيل 

IIIون مع مكتب التنسيق، على أن ترفع  اإلصالحية إلى برامج عمل مفصلة بالتعا

هذه اإلدارات المسؤولة تقريراً عن التطور الشهري الحاصل للجانها الوزارية، مع 

ومن أجل . المحافظة على تواصل وثيق مع مكتب التنسيق عبر وحدة المراقبة والدعم

إدارة تطبيق المبادرات بشكل فعال، ستعمد هذه اإلدارات المسؤولة إلى وضع آليات 

للمراقبة تضم مؤشرات أساسية لألداء من شأنها تقييم آثار وفعالية واستدامة تنفيذ 

من جهة أخرى، ستقوم اإلدارات المسؤولة بتحديد متطلبات . المبادرات اإلصالحية

المساعدة التقنية المطلوبة بالتعاون مع وحدة المراقبة والدعم ومكتب التنسيق، وكذلك 

كما ستتولى هذه اإلدارات . IIIبيق مبادرات باريس بتعيين الموارد الالزمة لتط

المسؤولة معالجة النزاعات الذي قد تحصل جراء التداخل في عملها مع اإلدارات 

المسؤولة بتطبيق مبادرات أخرى، وستعمد إلى حل المسائل في نطاق صالحياتها 

 .على أن ترفع المسائل العالقة إلى مكتب التنسيق واللجنة الوزارية

 

ك، ستشكل فرق عمل في كل وزارة وفرق أخرى مشتركة ما بين الوزارات هدفها كذل

تطبيق المبادرات اإلصالحية عبر الحصول على الدعم االستشاري الخارجي لبناء 

وستعمل هذه الفرق . الطاقات المطلوبة، وإدارة نطاق عمل هذا الدعم وما ينتج عنه

إلدارات المسؤولة عن تطبيق المبادرات على تقديم تقارير حول مسار تقدم العمل إلى ا

كما سترفع . واللجان الوزارية عبر وحدة المراقبة والدعم وفقاً لآلليات الموضوعة

المسائل والمخاطر إلى وحدة المراقبة والدعم وتتواصل مع مكتب التنسيق من أجل 

 .معالجة المسائل التقنية الخاصة
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  اإلصالحيالتقدم الحاصل في تطبيق مبادرات البرنامج .2

 مبادرة تنضوي تحت 300وبما أن هذا البرنامج اإلصالحي الطموح يتضمن أكثر من 

 برنامج فرعي، عمدت الحكومة إلى وضع أولويات لهذه المبادرات وفقاً 53إطار 

آلثارها االقتصادية واالجتماعية المرتقبة، ومتطلباتها القانونية، وسهولة تأمين التمويل 

 مبادرة باإلمكان تطبيقها على المدى القريب حتى 125تحديد وهكذا، تم . المطلوب

 مبادرة اقتصادية 43 مبادرة اجتماعية و41، وهي تتضمن 2007شهر تشرين الثاني 

وفي هذا الصدد، وحتى اآلن، .  مبادرة في مجال البنى التحتية والخصخصة41و

 :تمكنت الحكومة من تحقيق ما يلي

 

 جتماعيالتقدم الحاصل على الصعيد اال .أ 

 في مجال الشؤون االجتماعية )1

i.  في مجال وضع استراتيجية اجتماعية شاملة، تم تأليف لجنة فنية لتقديم

التوجيه والدعم التقني برئاسة وزارة الشؤون االجتماعية، وسيقدم إطار 

 .2007عام لالستراتيجية االجتماعية خالل الربع األخير من العام 

ii. تقديم الخدمات ما بين وزارات بالنسبة للتخلص من االزدواجية في 

الشؤون االجتماعية والصحة العامة والتربية والتعليم العالي، تم تعيين 

مسؤول من كل من تلك الوزارات للتعاون مع اللجنة الوزارية الخاصة 

وسيتم . بالشؤون االجتماعية بهدف معالجة التداخالت بين تلك الوزارات

  من أجل وضع خطة 2007عرضها خالل الفصل الثالث من العام 

عملية للتخلص من االزدواجية في تقديم الخدمات خالل الفصل الرابع من 

 .2007العام 

iii.  على صعيد تنسيق برامج التنمية المحلية، تم تعيين أخصائي لمسح

البرامج قيد التنفيذ من أجل تحديد التداخالت والنواقص في التطبيق، ومن 

 تشرين األول من العام شهر  مطلعفيالمقرر أن يصدر التقرير المبدئي 

2007. 

iv.  في مجال إصالح برامج العناية والتنمية المحلية، قامت الوزارة بتطوير

أساليب العمل الهادفة إلى تطبيق برامج التنمية بالتعاون مع الجهات 

المعنية، كما وضعت مشروع قرار وزاري يحدد شروط قبول المنظمات 

 .ية الراغبة بالتعاقد مع الوزارةغير الحكومية والمؤسسات الخير
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v.  على صعيد تطبيق شبكات األمان االجتماعي، بدأ العمل على وضع آلية

استهداف بهدف تعزيز تركيز برامج شبكات األمان االجتماعي على 

ومن المتوقع أن تعمد اللجنة الوزارية إلى . الفئات الفقيرة والمهمشة

 .2007لول  شهر أيفي نهايةإصدار قرار بهذا الخصوص 

 في مجال الصحة العامة )2

i.  في مجال تطوير الخدمات الصحية األساسية، قامت الوزارة في إطار

تطبيق البرنامج اإلصالحي بالتعاون مع البنك الدولي بتحديد مواقع 

 مركزاً، ووضع نظام تحويل بين هذه المراكز والمستشفيات 120لـ

 .ي هذه المواقعالحكومية المحلية، وتوسيع الشبكة المعلوماتية ف

ii.  في مجال تطبيق برنامج تصنيف المستشفيات الحكومية، تم توقيع اتفاقية

، وسينفذ البرنامج بتمويل 2007 في أيار ESAمع المعهد العالي لألعمال 

 .من الهيئة الصحية الفرنسية

iii.  على صعيد تطوير معايير وأساليب تطبيقية ووظائف مشتركة خاصة

رة باستكمال المشروع التجريبي للدفع بالتأمين الصحي، تقوم الوزا

 .2007اإللكتروني والمتوقع االنتهاء منه بحلول تشرين األول 

 في مجال التربية )3

i.  وجرى 2007تم وضع استراتيجية جديدة للقطاع التربوي في نيسان 

تقديمها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وللموافقة في أواخر النصف الثاني 

 . سنوات3تطبيق هذه االستراتيجية على مدى وسيبدأ . 2007من العام 

ii.  في مجال تحسين فعالية وتنافسية القوى العاملة لديها، قامت وزارة التربية

والتعليم العالي وكذلك الجامعة اللبنانية بتطبيق برنامج لتطوير مهارات 

 مدراء بتطبيق المرحلة األولى 302القيادة لدى مدراء المدارس، وقد بدأ 

 .نامجمن هذا البر

iii.  على صعيد ترشيق تمويل برنامج التعليم العام والمهني في لبنان، تم

، مما أتاح تقدير 2007وضع دراسة حول هذا الموضوع في نيسان 

فعالية وعدالة التوزيع الحالي للموارد ما بين المدارس والقطاعات 

 .والمناطق

 

 139



 
 التقدم الحاصل على الصعيد االقتصادي .ب 

 في مجال المالية )1

i. يد ترشيد اإلنفاق العام، اتخذت الوزارة خالل األشهر الستة على صع

األولى من العام الحالي ثالثة إجراءات عملية تمثلت بوضع قيود على 

 الذي 2008نفقات السفر واإلعالم حسبما ورد في تعميم موازنة العام 

، وبإصدار مرسومين في الفصل الثاني من العام 2007صدر في أيار 

 مليار ليرة لصندوق المهجرين ومجلس الجنوب 200غ الحالي لدفع مبل

كدفعة أولى وعلى حساب قانون إصدار سندات الخزينة بالعمالت األجنبية 

 من أجل إغالق 2001بقيمة خمسمائة مليون دوالر الذي أقر في العام 

ملف المهجرين بشكل نهائي واستكمال وإقفال أعمال مجلس الجنوب 

، وقد دفع 27/4/2007 بتاريخ 292قم بحسب ما نص عليه المرسوم ر

كذلك يجري العمل من أجل حصر كتلة . من هذا المبلغ% 35حتى اآلن 

األجور على المدى المتوسط عبر تجميد التوظيف في القطاع العام قدر 

 .المستطاع

ii.  في مجال تحسين جباية الواردات، وبالرغم من الوضع السياسي المتأزم

في % 9تحسين نسبة الجباية بحوالي في البالد، استطاعت الوزارة 

األشهر األربعة األولى من السنة الحالية بالمقارنة بما كان عليه الوضع 

كما دخلت الزيادة في حصة الخزينة في كازينو لبنان . في السنة السابقة

% 38حيز التنفيذ مما رفع عائدات الكازينو بنسبة % 40إلى % 30من 

كما جرى االتفاق على حل المسائل . لسنةفي األشهر الخمسة األولى من ا

هذا باإلضافة إلى تحقيق تحسن . العالقة في عالقة الدولة مع كازينو لبنان

في األشهر الخمسة % 36في عائدات ضريبة األمالك المبنية بنسبة 

األولى لهذا العام، وذلك بعد ربط قاعدة المعلومات الضريبية بالسجل 

 .ليالعقاري في بداية العام الحا

iii.  على صعيد إصالح إدارة الموازنة والمالية العامة، بدأت الوزارة بربط

إطار النفقات للمدى المتوسط الموضوع بالتنسيق مع في تحضير الموازنة 

 والهادف إلى دفع 2008اإلدارات المعنية، وذلك وفقاً لتعميم موازنة العام 

كما . م تخطيهاإلدارات العامة إلى التقيد بإطار النفقات الموضوع وعد
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بدأت الوزارة تحضيراتها للخطوة الثانية التي تشمل وضع إطار متوسط 

األمد لإلنفاق العام مع سقف يحدد في الموازنة لكل وزارة، والتي من 

وفي السياق نفسه وعلى صعيد . 2008المتوقع تطبيقها بحلول شهر آذار 

لوزارات آخر، وتحضيراً لتطبيق مشروع ربط تحضير الموازنة بأداء ا

واإلدارات العامة، تقرر القيام بمشروع تجريبي وتم اختيار وزارة التربية 

 . لتطبيق هذا المشروع2007والتعليم العالي في حزيران 

iv.  في مجال تحسين إدارة الواردات واإلصالح اإلداري في الوزارة، تمت 

إعادة تنظيم عمليات الماليات في المناطق باإلضافة إلى إنشاء مكاتب 

.  بهذا الخصوصء وقد صدر قرار لمجلس الوزرا.قليمية لخدمة المكلفينإ

كما وضعت الوزارة مشروع قانون جديد موحد لإلجراءات الضريبية 

وافق عليه مجلس الوزراء وهو اآلن بصدد المناقشة في اللجان النيابية، 

الوزارة مع كافة المعنيين مشروع قانون فيه  تناقش  الذيوقتالفي هذا 

يبة الموحدة على الدخل اإلجمالي المحققة في لبنان والذي سيحل الضر

 ومن المتوقع تقديمه لمجلس الوزراء .محل الضرائب النوعية على الدخل

 .خالل النصف الثاني من العام الحالي

v.  في مجال تقوية إدارة الدين العام، وضعت الوزارة مشروع قانون إلنشاء

 نطاق الوزارة وكذلك إنشاء مجلس وحدة متخصصة بإدارة الدين العام في

أعلى إلدارة الدين العام من شأنه تحسين التنسيق والتعاون ما بين الوزارة 

كما بدأت الوزارة . ومصرف لبنان، وهو ينتظر إقراره في مجلس النواب

بتطبيق مبدأ الشفافية في هذا المجال حيث بدأت بوضع تقرير داخلي 

 .صلياً بانتهاء العام الحاليللدين العام من المتوقع إصداره ف

vi.  في مجال تحسين مناخ األعمال، وضعت الوزارة حوافز ضريبية

، والتي شملت تمديد مهل 2006للمؤسسات المتضررة جراء حرب تموز 

التسديد وتوزيع المتوجبات الضريبية على عدة دفعات وتسريع 

كما تم توسيع نطاق عمل . االستهالكات واإلعفاءات من الغرامات

ليشمل قطاعات جديدة وتم رفع سقف القروض " كفاالت"سسة مؤ

 مليون ليرة بالتعاون مع مشروع المؤسسات الصغيرة 600المضمونة إلى 

هذا باإلضافة إلى . والمتوسطة الحجم في وزارة االقتصاد والتجارة

صياغة مشروع قانون جديد لتنظيم األسواق المالية ما يزال ينتظر إقراره 

 .في مجلس النواب
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 في مجال االقتصاد )2

i.  في مجال تشجيع االستثمارات، قامت الوزارة، وفي إطار مشروع

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بإطالق عمل حاضنات تطوير 

الشمال، الجنوب، البقاع، بيروت (األعمال في المناطق اللبنانية األربع 

 .2007 والتي استهلت عملها فعلياً بدء من شهر آذار) وجبل لبنان

ii.  في مجال التجارة الخارجية، قامت الوزارة باعتماد خطة عمل سياسة

، وبدأت 2007 كانون الثاني 17الجوار بين لبنان واالتحاد األوروبي في 

بتشكيل اللجان الفرعية المشتركة ال سيما لجنة الشؤون االقتصادية 

 .والمالية ولجنة حقوق اإلنسان والحكم الرشيد والديمقراطية

iii. جال تطبيق برنامج الجودة الممول من قبل االتحاد األوروبي بمنحة في م

 : مليون يورو، قامت الوزارة بالتالي16قيمتها اإلجمالية 

عام  (اً محلياً مختبر16استالم المعدات الممنوحة لرفع قدرات  •

 . مليون يورو6بمبلغ قدره ) وخاص

قطاعات تقديم الدعم الفني لما يوازي الخمسين شركة لبنانية من  •

مختلفة لرفع قدراتها اإلدارية واإلنتاجية لتمكينها من الحصول 

، ISO 90001:2000على شهادات المواصفات العالمية 

 .LIBNORولمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية 

اتحاد الغرف وجمعية الصناعيين (مساعدة القطاع الخاص  •

 Lebaneseدة في إنشاء المركز اللبناني الوطني للجو) اللبنانيين

National Quality Center الذي يهدف إلى تطوير وتنمية 

 .مبادئ الجودة ونظم إدارة الجودة في لبنان

iv.  في مجال تحسين مناخ األعمال، وبالتحديد في إطار تسهيل اإلجراءات

المتعلقة بتسجيل الشركات األجنبية، أطلقت الوزارة مشروع تعاون مع 

 International Finance Corporationمؤسسة التمويل الدولية 

(IFC) تم من خالله وضع برنامج عمل مفصل يهدف إلى ترشيق 

المعامالت اإلدارية وتقليص عدد التواقيع وتخفيض الوقت من خالل تقييم 

جدوى اإلجراءات المطلوبة للتسجيل واتباع النظم اإللكترونية الحديثة ما 

 .بين اإلدارات المعنية
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 ى صعيد البنى التحتية والخصخصةالتقدم الحاصل عل .ج 

 في مجال االتصاالت  )1

i.  تم إنشاء الهيئة الناظمة لالتصاالت حيث تم تعيين رئيسها وأعضائها، وقد

باشرت أعمالها بالتحضير لبيع رخص جديدة لمستثمرين جدد في قطاع 

وكان قد تم التعاقد مع . الخليوي بالتعاون مع المجلس األعلى للخصخصة

 لالهتمام Citigroup وJP Morganيين عالميين هما مصرفين استثمار

 Pricewaterhouseبعمليات البيع المرتقبة، كما تم التعاقد مع شركة 

Coopers لتنفيذ الدراسة المالية لشركتي الهاتف الخليوي ومع 

 لتقييم شبكتي الهاتف الخليوي من HAF Consultingاالستشاري 

 .الناحية التقنية

ii. اتصاالت لبنان "ركة مؤسسة في مجال بناء وتش– Liban Telecom" ،

فقد تم التعاقد مع استشاري دولي من أجل وضع مخطط لدمج بعض 

المديريات في وزارة االتصاالت بهيئة أوجيرو، ومن ثم تعيين مجلس 

إدارة لها من شأنه تفعيل عملها تحضيراً لبيع قسم منها من القطاع 

 .الخاص

 في مجال الطاقة )2

i. ة قدرات وضع السياسات القطاعية، تم تعيين في مجال تقويElectricité 

de France لتطوير برنامج عام لهذا القطاع يشمل برنامج لالستثمار في 

كما تم التعاقد من أجل . 2007قطاعي التوليد والنقل ابتداء من تموز 

لتدقيق في أداء الشبكة والتمكين من استيراد  لإنشاء مركز وطني للمراقبة

 . من البلدان المجاورةالطاقة

ii.  في مجال تحسين الفعالية العملية لمؤسسة كهرباء لبنان، تم تعيين مدقق

، كما تم توقيع 2004 – 2002  المؤسسة لألعواممالي لتدقيق حسابات

اتفاقية مع شركة خاصة للقيام بأعمال الصيانة في محطتي الزهراني 

جمهورية مصر ، تم توقيع اتفاقية مع 2007وفي نيسان . والبداوي

العربية لتأمين الغاز الطبيعي لمعمل البداوي ابتداء من الفصل الثاني من 

 .2008العام 
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iii.  في مجال إيجاد منتجين مستقلين للطاقة وبهدف تغطية مسألة النقص

بالطاقة اإلنتاجية التي سيحتاج لها لبنان في المستقبل القريب، وبعد 

 والذي 2006اني من العام  في شهر تشرين الث775صدور القانون رقم 

أجاز لمجلس الوزراء منح أذونات وتراخيص اإلنتاج بناء على اقتراح 

وزير الطاقة والمياه، وبصورة استثنائية لحين تعيين أعضاء هيئة تنظيم 

 (IFC)تم توقيع عقد مع المؤسسة الدولية للتمويل فقد قطاع الكهرباء، 

د منتجين مستقلين للطاقة  للمساعدة في إيجا2007 حزيران 15بتاريخ 

كما يتم . 2007التي من المتوقع أن تبدأ في الفصل الرابع من العام 

التحضير حالياً الستدراج عروض للتعاقد مع استشاري تقني وشركة 

 .محاسبة لتنفيذ خدمات تتعلّق بهذا المشروع

iv.  ًفي مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، وتمهيدا

لعمليات التنقيب واالستخراج واالستثمار، تم توقيع اتفاق مع قبرص 

، 2007لتحديد المنطقة االقتصادية الخالصة مع لبنان في كانون الثاني 

كما تم استكمال عملية المسح الثالثي األبعاد في المياه اللبنانية والتي 

كما دخل لبنان في مجال التعاون النفطي مع . 2007أنجزت في آذار 

 الذي يشمل التدريب على Oil for Developmentالنروج عبر برنامج 

إدارة الموارد النفطية والمساعدة في وضع قانون للتنقيب عن النفط 

واستكماالً للخطوات المتخذة، تم . والغاز والتحضير لعملية الترخيص

تأليف لجنة من الوزارات والهيئات المعنية بهذا القطاع إلعداد تقرير 

سياسة الواجب اعتمادها للتنقيب عن النفط والغاز، ينبثق عنها حول ال

الحقاً قانون الموارد النفطية الذي يرسي اإلطار القانوني والمؤسساتي 

 وسيصار إلى عرض .ألعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية

 .ما توصلت إليه هذه اللجنة على مجلس الوزراء تمهيداً إلقراره
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 لحكومية اراتاقرالكلمات رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة و :1ملحق رقم 

 )2006آب  -تموز ( اإلسرائيليخالل فترة العدوان  اتخذت التي

 لدولة الرئيس وكلمات أخرى
 

 

علن فيها لبنان بلداً منكوباً نتيجة  التي أن اللبنانييإلىكلمة الرئيس فؤاد السنيورة  :أوالً

 )15/7/2006 في ،السراي الكبير( يائيلسراإللعدوان ا

 

 ،،أيها اللبنانيون

 

فيما كنا نستعد النطالقٍة متجددٍة في مسيرة اإلصالح وإعادة النهوض، ها نحـن مجـدداً فـي                

 التي اغتالت المـواطنين، وقطَّعـتْ َأوصـاَل الـوطن،           اإلسرائيليةمرمى النيران والغارات    

إن تلـك   . دةَ الدولِة اللبنانية، وكرامةَ اإلنساِن وحقوقَه     وضربتْ مرافقَه األساسية، وانتهكت سيا    

 لقد شهدت ساعاتُ    .اآللةَ المجرمةَ ما تزاُل تُمِعن قتالً وتدميراً وتهجيراً بدون رادٍع وال وازع           

اليوِم الرابِع من أيام الحرب العدوانية تخريباً ذريعاً متصاعداً لمرافق مدنيـة كثيـرة، بقصـد                

 آلـة  الشمال والبقاع، وهـا هـي        إلى جانب القتل والتدمير من الجنوب       إلىم  التجويع واإلظال 

  .ممها على مدننا وقرانالعدوان الغاشم تمطر على مدار الساعة ح

 

  ،، وأحبائيأخوتي

 

وبالصبر على المعانـاة    . يعتصرنا األلم والحزن، بقدر ما يتملكنا الغضب والتصميم والعزيمة        

حالكـة   ال األيام في هذه    .مبادرات، نعمُل جميعاً على الخالص الوطني     وباستنفار كل الجهود وال   

 . أو الذين فقدوا أباً أو أماً أو أخـاً         المالجئفي األطفال الذين باتوا في      : أفكّر فيكم واحداً واحداً   

 أفكّر في الذين تقطّعت بهم السـبل، والـذين يالحقهـم            . والشيوخ والجرحى  األمهاتأفكّر في   

 أفكّر في أطفاِل ونساِء وشيوِخ بلدة مروحين وقبلها في          . مكان إلى من مكاٍن    إلسرائيلياالدمار  

 عندما كانوا يحاولون عبثاً النجـاةَ  اإلسرائيليالدوير والبياضة وغيرها الذين اغتالتْهم يد الغدر   

 في كل قريٍة من قرى الجنوب، وكلِّ بيٍت من بيوت لبنان فـي بقاِعـه                .من القصف والضرب  

 .ياهإ نفسها والتحدي المأساةوجبلِه وشمالِه، وفي بيروت وضاحيتها، نواجه معاً 

 1/95.  ص– 1ملحق رقم 



 لنفتح قلوبنا جميعـاً     . ساعاتٌ للتضامن وليست للفرقة    إنهاإنها ساعاتٌ للوحدة وليس لالنقسام،      

 . فتح منازلنا ومدارسنا إلعانة من ترك مدرسته وبيته وعمله         إلى إننا مدعوون    .بعضنا لبعض 

 مدعوون لتضميد الجراح وللنظر بعيون األمل والمستقبل، مستقبِل هذا الوطن الذي دفعنـا              ناإن

 وأنا واثقٌ أننا سـنقوى علـى        .رواحنا اكثر مما دفع أي وطٍن في الدنيا       أثمن بقائه من دمائنا و    

 ال يعرفـون     هم .المحنة، وسنكون أهالً للتحدي، وسنبني ما هدمه العدو كما فعلْنا في كلِّ مرة            

 لقد نزف جرح لبنان منذ      .غير الموت والدمار ونحن نُحِسن الصمود والدفاع والبناء واإلعمار        

 اإلسـرائيلي نكبِة العرب الكبرى في ِفلسطين الحبيبة، وها هو ينزفُ من جديد بفعل العـدوان               

 نبقى متـآزرين حفظـاً       إن ما يحدثُ اليوم يدفعنا أكثر من أي وقٍت مضى لكي           .المتكرر عليه 

  .لسالمِة لبنان وسيادِته واستقالِله وكرامِة بنيه

 

 ،،أيها اللبنانيون، إخواني وأحّبائي

 

إني من هنا، من قلِب بيروتَ الذي أعاد إعماره معكم شهيدنا الحبيب الرئيس رفيق الحريـري                

 الغاشـمة تـدميرها     اإلسـرائيلية بيةُ  الذي نذكُره ونفتقد أعمالَه وأحالمه التي تُحاوُل اآللة الحر        

 إنهـا   . إن ما نتعرض له اليوم يتجاوز المسألة المدعاة بشأن األسـرى والمعتقلـين             .واغتيالَها

 فهي تُنِْزُل به عقوبةً جماعيةً      . بذرائع واهية  إسرائيلقضيةُ شعٍب يستباح أمنُه وأرضه من قبل        

وطننا يتعرض اليوم ألعنِف عدواٍن تعرضتْ لـه دولـةٌ    .ليست لها شرعيةٌ أخالقيةٌ أو قانونية  

 . وتُشَرد سكاِنه وتُدمر مؤسساتِهأبناءهوشعٌب من ِقبِل آلٍة حربيٍة غاشمٍة تُقَطِّع شرايينَه وتقتل 

 

 ،،إخواني وأحّبائي

 

المواطنين والـربط    العاجلة لدعم صمود     اإلغاثة أعمالنحن ماضون بكل عزيمة سواء لجهة       

عادة االتصاالت ، والترميم، وتنظيم مسائل الغذاء والدواء ولطلب المـؤازرة           إبين المناطق، و  

 ولجهة المعالجة السياسية لألزمة باالنعقاد الدائم لمجلـس الـوزراء،           - واألصدقاءمن االخوة   

 إلـى  ونحن مؤمنون ومطمئنون .وباالتصال بالجهات العربية الدولية، وكلِّ المؤثرين في العالم      

 أن بيـد    .عدالة قضيتنا وحقنا والى تماسك الشعب والحكومة وتعاون القوى والجهات المعنيـة           

 الـرد   أنالعبرة الحاضرة والباقية من هذه المحنة التي عرفها تاريخنا الحديث عـدة مـرات               

 نسلك معـا حكومـة وشـعبا الطريـق          أنالصحيح على هذا العدوان وكل عدوان يتمثل في         

تصدي ولالستقرار الدائم، طريق قيام الدولِة الواحدِة والقادرِة التي تحمـي           الصحيحةَ الوحيدةَ لل  

 األولى الحكومة بصراحة ومنذ اللحظة      أعلنت لقد   .الجميع، وتحفظ حقوقهم، وتصون سالمتهم    

 2/95.  ص– 1ملحق رقم 



سـر  ن العملية التي نفذها حـزب اهللا أل        لم تكن على علم بما وقع ولم تتب        أنها األحداثالنفجار  

 إلسـرائيل  ليس   األحوال وفي مطلق    . وما حال ذلك دون تفاقم االعتداء      .ييناإلسرائيلالجنديين  

 وهذه التجربةُ بالذات تدفعنا اكثر مـن أي         .الحقَّ في تدمير لبنان، وتشريِد بنيه، وهدم مرافقه       

 التمسك بحق الدولة اللبنانية وواجبها في حماية لبنان واللبنانيين تجاه أي تهديد             إلىوقت مضى   

 مـن   أولو من يعلـم     آخر كانت الدولة فيه     إذا لبنان ال يستطيع القيام والنهوض       إن .أو اعتداء 

 تمثـل إرادة    ألنهـا  الدولةَ وحدها هي التي تملك القرار الشرعي بالسلم والحـرب            إن .يطالَب

 نحن نواجه العدوان اآلن موحدين، وسنظل كذلك من وراء          .اللبنانيين الذين ارتضوا العيش معاً    

 .سساتها الدستوريةالدولة ومؤ

 

  ،، اللبنانيونأيها

 

 وفي الوقت الذي نتخـذ      . أو نتردد  أمامه ولن نتراجع    .هناك عدوان كبير يواجه دولتنا وشعبنا     

 الوزراء مجلس   أعلنه ُأذكِّر هنا بما     أن أريد السياسية،   واإلدارةفيه كلَّ التدابير للعناية االغاثية      

للبنانية على مسؤوليتها في حماية الـوطن والمـواطنين         تؤكد الحكومةُ ا  : "األخيرةفي قراراته   

 األراضـي  وسالمه، وعلى حقها وواجبها في بسط سلطتها على كامـل            أمنهوالمحافظة على   

 على كل ذلك     بناء ."قرارها الوطني في الداخل والخارج    اللبنانية، وفي ممارسة سيادتها واتخاذ      

 :ندعو

 أمامهـا  المتحدة، ويفسح المجال     األممر، ترعاه   طالق النا  وقف شامل وفوري إل    إلى: أوالً

 الدول العربية الشقيقة الجهات الدولية الصديقة، وبالتعاون مع الحكومة اللبنانيـة            وأمام

 . وتلك التي تسببت بهااألخيرة األحداثلمعالجة مسؤولة لكل المشكالت الناجمة عن 

 المتحـدة فـي     األممتعاون مع   ، بال أراضيهاالعمل على بسط سلطة الدولة على كل        : ثانياً

 اللبنانية، وممارسة سيادة    األراضيالجنوب اللبناني، وكذلك العمل على استعادة كامل        

 أكـد  والتي   1949الدولة غير المنقوصة عليها، والتمسك باتفاقية الهدنة الموقعة عام          

 . وثيقة الوفاق الوطني في الطائفعليها اللبنانيون في

 سـواء لجهـة     وإغاثته نجدته   إلى في العالم المسارعة     وأصدقاءه قاءهأش يناشد لبنان    :ثالثاً

 الحكومـة اللبنانيـة     إن .اإلنسانية، أو لجهة المساعدة      العدوان إيقافالضغط من اجل    

 التـي   واإلعمارية واالقتصادية   اإلنسانية مسؤولية الكارثِة    اإلسرائيليينتحمل المعتدين   

 االحتياجـات  آثـار مل حتى اآلن على إزالة       نحن كنا وما نزال نع     .حلت وتحل بلبنان  

 يحل من   اإلسرائيليالخراب  هو  ، وها   1996 و 1993 و 1982 األعوام من   اإلسرائيلية

 .جديد
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 خطة نهوض عربية ودولية سريعة وشاملة       إلى من هنا لبنان بلداً منكوباً وهو يحتاج         أعلنإنني  

 .وان اآلثم كل ما تهدم نتيجة العدصالحإ واإلعمارعادة  وإللإلغاثة

 

، تصر على هذه المحنة وسـيبقى لبنـان        متشبثون بحقنا وبوطننا سنن    أرضنانحن راسخون في    

 .ان، وسيبقى لبنانوسيبقى لبن
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  خطة النقاط السبعاي ضمنهالتالرئيس فؤاد السنيورة كلمة  :ثانياً

 26/7/2006في مؤتمر روما، 

 

 رومانو برودي وللحكومـة     األستاذء   أن أتوجه بالشكر لصديقي رئيس مجلس الوزرا       أود أوالً 

ما كنا نعلـم عنـد لقائنـا        . االيطالية الستضافتها هذا االجتماع المهم والحاسم في روما اليوم        

 هنا في أواخر شهر حزيران الفائت أننا سنعود ونلتقي بهذه السرعة وفـي ظـل هـذه              األخير

ا في نيويـورك، عـن      تحدثنا، منذ عشرة أشهر خلت فقط وخالل اجتماعن       . الظروف المروعة 

 االقتصادي والمؤسساتي التي ستساعد االقتصاد اللبناني على تحقيق النمـو           اإلصالح إجراءات

كمـا  . اإلنتاجيـة  االجتماعي واالقتصادي المستدام وتحسين مستوى الوظائف        اإلنماءوتعزيز  

 أن أعلناو. اكم االقتصاد وتجد حال لمشكلة ديننا المتر      إحياءتطرقنا لرؤية اقتصادية شاملة تعيد      

نجـاح   بلدنا وأن دعمكم المستمر حاسم بالتأكيـد إل        إحياءعادة  دعم المجتمع الدولي أساسي إل    

كمـا  . التجربة الديموقراطية اللبنانية في منطقتنا كما كنا نبهنا لخطورة الفشل بالنسبة لنا جميعا            

 في نيويـورك    ألمناثم ومنذ ثالثة أشهر، تكلمت أمام مجلس        ... تكلمنا عن التحديات والفرص   

 الخطوات التاريخية التي تم اتخاذها نحو بناء لبنان يحكم نفسه بنفسه، لبنـان       إلىحيث تطرقت   

المستقر والديموقراطي والمزدهر، والى مسألة تحرير مزارع شبعا التي ال تزال محتلة والتي             

، والـى   سرائيليةاإل اللبنانيين المحتجزين في السجون      األسريتشكل أولوية وطنية، والى تسليم      

.  اللبنانيـة  لألراضي اإلسرائيليةضرورة وضع حد لتاريخ طويل من االعتداءات والخروقات         

كما أكدت واجب الدولة الطبيعي والحصري تأمين األمن لجميع مواطنيهـا والقـاطنين علـى               

 حقها الحصري في حمل السالح وفي ممارسة سلطتها التامة علـى كامـل              إلى إضافةأرضها  

. 1989ا بما يتوافق مع ما نص عليه اتفاق المصالحة الوطنية في الطائف في العـام                أراضيه

 اهتمام متزايد لتمكين الحكومة اللبنانية بشكل يتـيح أمامهـا           إلبداءوقد ناشدت المجتمع الدولي     

 اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والتخفيـف      اإلصالحيفرصة التقدم سريعا في تطبيق برنامجها       

 المنتشر في المنطقة، كما طالبت بتعاون جدي،        باإلذالل والشعور   واإلحباطأس  من مشاعر الي  

 إسـرائيل حالل سالم عادل ودائم بين      ي أولوياتنا، إل  وهو مطلب ما زال يحتل مرتبة متقدمة ف       

 قمة بيروت   أطلقتها وفقا لما جاء في مبادرة السالم التي         األخرىوالفلسطينيين والدول العربية    

. واإلسالمي، مما سيساهم في تعزيز الديموقراطية في العالمين العربي          2002ام  العربية في الع  

نحن اآلن نتكلم فقط عن الموت والحرب، الدمار والتشريد،         ...  بعيدة اآلن  األموركم تبدو هذه    

 مـن العـدوان     أسـبوعين  إن،  كما تعلمـون جميعـاً    .  والمعاناة، النزوح والخراب   اإلصابات

 بلغـت نسـب     األرواح تدمير بلدنا، فالخسائر فـي       إلى أدىلى لبنان قد     المتفاقم ع  اإلسرائيلي

 جريح حتى اآلن، ثلـثهم      2000 شهيد و  400أكثر من   : مأساوية وما زالت هذه النسب تتزايد     
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ـ   األطفالمن   حـاولوا  ( عاما، حوالي مليون نازح أو ما يعادل ربع سكان لبنان،            12 ما دون ال

ترك منازلهم من دون أي حاجيات       إلى سكان بلدانكم    ل ما قد يحصل في حال اضطر ربع       تخي 

 عمل المستشفيات فلـم تعـد تسـتطيع         ، وفي بعض المناطق شلّ    )سوى الكسوة التي يلبسونها   

، وتم تدمير المنازل والمعامـل      واألدويةمعالجة المصابين، كما سجل نقص في المؤن الغذائية         

 المتحـدة   األمـم ، وتعرضت منشآت    ، وقطعت الطرق ودمرت الجسور     كلياً والمخازن تدميراً 

 وثكنات الجيش ومراكز القوة األمنية المشتركة للقصف، وتم تدمير وحدة دفـاع مـدني كليـاً               

 بالشاطئ  كبيراً  بيئياً نات الوقود مما ألحق ضرراً    ا الطاقة الكهربائية وخز   جنتاإوقصفت مراكز   

التلفزيـوني والخلـوي     الشاحنات، ودمرت هوائيات البـث       أحرقتوالشرقي للبحر المتوسط،    

 مغادرة البالد، كما تم فرض حصار بري وجوي وبحري علـى            إلى األجانبواضطر الرعايا   

 .لبنان

 

  السيدات والسادة،أيهاباختصار، 

 

 انيةسنإهذه قصة بلد ممزق من جراء الدمار والنزوح والتشريد واليأس والموت، قصة معاناة              

 واألعمـال عاناة واليأس والحزن والمجـازر اليوميـة         اآلن، تستمر الم   مأتتكلوفيما  . ال تحتمل 

 الذين فقـدوا    األوالد والمزيد من    األرامل المبتورة والمزيد من     األطرافالوحشية، المزيد من    

 الطوافـة   إلىقبل أن أصعد    . أمهاتهم والمزيد من اليتامى والمزيد من القتلى المدنيين األبرياء        

العنيف، قمت بزيارة أحدى المستشفيات المكتظة      في بيروت المحاصرة والتي تتعرض للقصف       

ال حاجـة   . بالمدنيين المصابين وسمعت صراخهم وأنينهم واسـتمعت لمخـاوفهم وارتبـاكهم          

ستمديت القوة من شجاعة شـعبي وأتيـت        ا أنني   إالالطالعكم على وقع هذه التجربة المؤثرة       

 . على السعي لوضع حد لمعاناتهم مصمماًإليكم

 

 والسعادة، أيها السيدات والسادة،أصحاب المعالي 

 

كم من الوقت سيتطلب التآم الجراح البشـرية  .  وطنأنقاضال تستطيع أي حكومة العيش على  

واالجتماعية والنفسية واالقتصادية وبأية كلفة؟ كم من الوقت سيستلزم بناء الطرقات والجسور            

؟ اإلسـرائيلي  تحت القصف    والمنازل وبأية كلفة؟ كم من الوقت سيمر قبل أن ننسى من قضوا           

أي مستقبل سينتج من الدمار غير مستقبل الخوف والكبت واالنهيار االقتصادي والتطرف؟ هل             

 قيمة الحياة البشرية في لبنان أقل من قيمة المواطنين في دول أخرى؟ هل نحن أبنـاء الـه                   إن

ة؟ هل يستطيع المجتمع     تفوق قيمة قطرة دم لبناني     إسرائيلية؟ أم أن قيمة دمعة      )أقل قدرة  (أدنى
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 بنا مثل هذه العقوبة القاسية؟ هل يستمر المـدنيون          إسرائيل بينما تنزل    الدولي أن يقف متفرجاً   

 والنـاس  األحمراألبرياء والكنائس والمساجد والمياتم وقوافل المساعدات التي يواكبها الصليب   

حرب الوحشية العبثيـة؟    الذين يبحثون عن ملجأ أو ينزحون عن قراهم وبيوتهم عرضة لهذه ال           

أهذا ما يسمى الدفاع المشروع عن النفس؟ أهذا هو الثمن الذي سـندفعه لقـاء توقنـا لبنـاء                   

 مؤسساتنا الديموقراطية؟ أهذه رسالة الدعم المرسلة لبلد التعدد والحرية والتسامح؟

 

 اإلغاثةيات   ومنسق عمل  اإلنسانية المتحدة المساعد للشؤون     األمم لقد وصف أيان انجلند، أمين      

الطارئة، بعد زيارته المنطقة المدمرة في ضاحية بيروت، القصف العشوائي بخـرق للقـانون              

 هذا البند وارد    إنكما  .  الواضح في ما يتعلق بواجب حماية المدنيين خالل النزاعات         اإلنساني

 عتبرة وفقاً  الم األعمالفي اتفاق روما الذي أسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية والذي يعدد            

  واضـحاً   القصف العشوائي للمدن يشكل بالفعل استهدافاً      إننعم  . للقانون الدولي جرائم حرب   

 عسكرية مزعومة يؤدي    أهمية استهداف مواقع استراتيجية ذات      إنكما  . وغير مقبول للمدنيين  

 ئيلإلسـرا ال يمكـن  . وإجرامـي  قتل مدنيين أبرياء يعتبر وفقا للقانون الدولي غير مبرر    إلى

فيجب أن تدفع الـثمن وسـنبدأ بانجـاز      .  ما ال نهاية   إلىاالستمرار في تجاهل القانون الدولي      

 تعوض على الشعب اللبنـاني      إسرائيل وسيلة لجعل    أي القانونية ولن نتغاضى عن      اإلجراءات

؟ وكيف  اإلنسانيةلكن كيف يمكن تقييم الحياة      . الدمار الوحشي الذي ألحقته وما زالت تلحقه بنا       

 النـار   إطـالق  المبتورة؟ ففي الوقت الذي بقيت فيه نداءاتي لوقف          طرافاأليمكن تحديد قيمة    

 إن. اإلنسانية بحاجة ماسة للمساعدات      منكوباً  لبنان بلداً  أعلنت الفوري غير مسموعة،     اإلنساني

 إسرائيليينحكومتي التي لم تكن على علم مسبق بعبور حزب اهللا للخط األزرق وأسر جنديين               

 العنيف وعدوانها الذي تخرق به كل       اإلسرائيلي الرد   إدانةلتي لم تتبن هذه العملية، تدين أشد        وا

لقد رفضت حكومتي الزعم القائل أن هذا العدوان يندرج         . القوانين الدولية واالتفاقات والمعايير   

 التزام لبنـان احتـرام القـرارات        ضمن الحق المشروع في الدفاع عن النفس، وأكدت مجدداً        

كما أن الحكومة ملتزمة    . الدولية وتصميمه على الحفاظ على استقالله وسيادته ووحدة أراضيه        

 أن الماضـي مـن      األسـبوع وكانت الحكومة قد حذرت     .  كلياً  احتراماً األزرقباحترام الخط   

، وسيهدد السـلم واألمـن      إال تفاقم المشكلة ليس     إلى بالتدمير والقتل سيؤدي     إسرائيلاستمرار  

كما أعادت الحكومة تأكيد مسؤوليتها فـي حمايـة         .  خاصة في منطقة الشرق األوسط     الدوليين

باسم الشعب الباسل في    . لبنان ومواطنيه وحقها وواجبها في بسط سلطتها على كامل أراضيها         

 طرابلس وزحلة وبشـري     إلىلبنان من بيروت وبعلبك وجبيل وصور وصيدا وقانا، وصوال          

ـ  لـى  إ منطقة محظـورة، و    إسرائيلحدود الجنوبية والتي أعلنتها      الواقعة على ال   21وللقرى ال

القاطنين في كل قرية وبلدة تعاني في هذه اللحظة التي نتكلم فيها، أدعوكم لالسـتجابة فـورا                 
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 ملحة لبلدنا   إنسانية إعانات نار فوري وتأمين     إطالق تردد لندائي لوقف     أوومن دون أي تحفظ     

 خطة مارشال جديدة لمساعدة لبنـان علـى اسـتعادة      قإطاللذلك يجب   . الذي ضربته الحرب  

 وقت ممكن ومحو التبعات المعوقة لهذا الهجوم غير المبـرر التـي تقـدر               عأتسرعافيته في   

 تستهدف للمرة السـابعة بشـكل متعمـد وتشـل           األهداف هذه   أن  علماً ،بمليارات الدوالرات 

حـالل  علينا العمل معـا إل    ! اآلن! تل الق يجب أن يتوقف  . اقتصادنا وتهدم البنى التحتية المدنية    

 1969 األعـوام  التي استهدفت لبنان فـي  اإلسرائيليةلقد شهدنا العديد من االعتداءات     . السالم

 من هذه االعتداءات تحقيق أهـدافها       أياًلم تتمكن   . 1999 و 1996 و 1993 و 1982 و 1978و

 .كون مؤذياً الوضع السابق سيإلىفالعودة . األمرويجب وضع حد لهذا . المعلنة

 

. اإلنسـانية  المساعدة على وضع حد لهذه المأسـاة         إلى، باسم الشعب اللبناني،      أدعوكم جميعاً 

 :وأنا أؤمن تماما أن ذلك ممكن على النحو التالي

 

 : عالن اتفاق حول المسائل التاليةإ نار فوري وشامل وإطالقوقف 

 عـن طريـق لجنـة       يليينواإلسرائ األسرى والمحتجزين اللبنانيين     بإطالقالتعهد   .1

 .الصليب األحمر الدولي

 . قراهمإلى خلف الخط األزرق وعودة النازحين إلى اإلسرائيليانسحاب الجيش  .2

التزام مجلس األمن وضع منطقة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا تحت سلطة األمـم              .3

المتحدة حتى ينجز ترسيم الحدود وبسط السلطة اللبنانية على هذه األراضي، علما            

 األمـالك  أصـحاب  المتحدة السلطة، مفتوحة أمام      األمما ستكون، خالل تولي     أنه

 تسليم كافة خرائط األلغـام المتبقيـة فـي          إسرائيلكما أنه يتعين على     . اللبنانيين

 . األمم المتحدةإلىجنوب لبنان 

بسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها عبر انتشار قواهـا المسـلحة              .4

 حصر السالح والسلطة بالدولة اللبنانية كما نص اتفـاق          إلىيؤدي  الشرعية مما س  

 .المصالحة الوطنية في الطائف

تعزيز القوة الدولية التابعة لألمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان وزيادة عديـدها              .5

 العمـل   إطـالق وعتادها وتوسيع مهامها ونطاق عملها وفقا للضـرورة بهـدف           

 في الجنـوب ليـتمكن      واألمن وتأمين االستقرار    اثةاإلغ العاجل وأعمال    اإلنساني

 . منازلهمإلىالنازحون من العودة 

عـادة   الضرورية إل  اإلجراءاتاتخاذ األمم المتحدة بالتعاون مع الفرقاء المعنيين         .6

 وتـأمين االلتـزام   1949 في العام وإسرائيلالعمل باتفاق الهدنة الذي وقعه لبنان  
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لبحث في التعديالت المحتملة عليه أو تطوير بنـوده       ا إلى إضافةببنود هذا االتفاق    

 .عند الضرورة

 ومساعدته علـى مواجهـة      األصعدةالتزام المجتمع الدولي دعم لبنان على كافة         .7

 واالجتماعية واالقتصادية التي يشـهدها      اإلنسانيةالعبء الكبير الناتج عن المأساة      

عبر .  بناء االقتصاد الوطني   عادةإ و اإلعمارعادة  إ و اإلغاثةالبلد خاصة في ميادين     

لعناصـر الضـرورية     وتصميم كافة األطراف، يمكن لما تقدم أن يؤمن لنا ا          إرادة

 ومنارة للحريـة     ديموقراطياً  موحداً  عربياً عادته بلداً وإعادة بناء بلدنا المشرذم     إل

كما يمكنه أن يشكل خطوة على طريـق تحقيـق   . والتعددية والتسامح في المنطقة  

ال يمكن الحفاظ علـى لبنـان       . ادل والشامل بين شعوب الشرق األوسط     السالم الع 

 . ساحة لحروب اآلخرينإلى تحوله أنكمثال يحتذى ورعايته 

 

 أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، 

 

 بدعمكم، حـل    إليهندين لشعبنا بحل نتوصل     .  ندين لشعبنا بمخرج مشرف من هذه الحرب       إننا

اسـمحوا  . عمار بلدنا وتعزيز ديموقراطيتنا   إ إعادةمن الدمار ويساعدنا على     يحول دون مزيد    

لي في الختام أن أستذكر قول للمؤرخ الروماني تاسيتوس في هذه المدينة العظيمة منـذ ألفـي           

 : في لبنان والمنطقة اليوم، أقتبسإسرائيلسنة وهو قول يصف تماما ما تقوم به 

 

 رومـا   إلـى لم نـأت    . لقد اخترنا الحياة  .  خيارنا واضح  .اًلقد صنعوا الخراب ويسمونه سالم    "

لن نساوم علـى    . أتينا لنسمع صوتنا ونعلن حق أمتنا في الحياة       . لطلب المساعدات والدعم فقط   

لقـد تخطينـا    . ننا هنا لنشهد على وحدتنا كشـعب      إ. المحقة أو على مصالحنا الوطنية    قضيتنا  

ال تسـمحوا   . فليكن هذا خيـاركم أيضـا     . اوسننهض مجدد . الحروب والخراب عبر األجيال   

 ". للخراب أن 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 
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program, and alleviating the feelings of hopelessness, despair, and 
pervasive sense of humiliation in the region, and for serious cooperation, 
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? 
 
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 
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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: 
 

- An immediate and comprehensive cease-fire and a 
declaration of agreement on the following issues: 
a- An undertaking to release the Lebanese and Israeli 

prisoners and detainees through the ICRC. 
b- The withdrawal of the Israeli army behind the Blue 

Line, and the return of the displaced to their villages. 
c- A commitment from the Security Council to place the 

Shebaa Farms area and the Kfarshouba Hills under UN 
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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. 

d- 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. 

e- 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.  

f- 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. 

g- 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,  
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 
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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 :ثالثاً

 )3/8/2006ا، في  ماليزي–كوااللمبور (

 

 

يـوم  س الوزراء فؤاد السنيورة عند الساعة السابعة والنصـف مـن صـباح      ه رئيس مجل  وج

 كلمـة   ، بتوقيت بيروت من السراي الكبير، الثانية عشرة والنصف بتوقيت ماليزيا          3/8/2006

نقلت مباشرة إلى المؤتمرين في نهاية الجلسة االفتتاحية لقمة منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقدة             

 ).الفيديو كونفرنس (  الـفي كوااللمبور عبر تقنية

 :يلي نصها  وفي ما

 

 أصحاب المعالي الوزراء،

 أصحاب السعادة السفراء،

 السيدات والسادة،

 

كنتُ أود أن أستطيع الحضور بينكم في كوااللمبور، لكي َأِصفَ لكم شخصياً، نعم لكل              

لكن لألسـف،   . ة أسابيع واحٍد منكم، الكارثة والكابوس اللذين يواجههما لبنان منذ أكثر من ثالث          

 .ما استطعتُ المجيء إلى ماليزيا العزيزة بسبب الظروف التي تعرفونها

 

إن الهجوم اإلسرائيلي الحالي هو السابع ضمن الحروب التي شنتها إسـرائيل علـى              

وقد كلّفت هـذه    . لبنان، في خروٍج على كل القوانين واألعراف األخالقية واإلنسانية والدولية         

ب الظالمة لبنان الكثير في حياة أبنائه وفي بنيته األساسية، وفي التهجير الذي طاول ثلث               الحر

. نعم لقد فقدنا ما يقارب تسعمائة قتيل ثلثهم من األطفال تحت سن الثانيـة عشـرة               . المواطنين

وهناك ذلك التخريب الهائل للمنازل والمستشفيات والجسور والمخازن والمصـانع ومقـرات            

. متحدة والمراكز األمنية والبريد والدفاع المدني، وهوائيات وسائل االتصال والتلفـون          األمم ال 

نحن محاصرون في لبنان ليس بالجيش اإلسرائيلي في البر والبحر والجو فقط، بـل وبتلـوث                

 .البيئة، وبالخراب الذي نشره العدوان على مساحة البالد

 

عالم الحضارية ال تعليَل له، وال يمكن أن يقبلـه          إن هذا االحتقار للحياة اإلنسانية، وللم     

وليس بهذه الطريقة يكافُأ لبنان االنفتاح والتسامح والحريات والتعدد         . أحٌد تحت شتّى الظروف   

 .والديمقراطية
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 أيها السادة،

 
في األسبوع الماضي خاطبتُ    . ال تستطيع حكومةٌ أن تبقى على أنقاض شعبها وخرائبه        

ان الذي أقامه االتحاد األوروبي بروما، وتقدمتُ إلى الحاضرين بخطٍة شاملٍة           ر مساعدة لبن  ممؤت

وقد لقيت الخطة صدى إيجابياً واسعاً إذ أجمعت عليها الحكومة اللبنانية، والقمة            . إلنهاء الحرب 

ونحن نحتاج التأييد الكامل من     . الروحية المنعقدة بمقر البطريركية المارونية ببكركي في لبنان       

 دول المؤتمر اإلسالمي، وكل الدول المحبة للسالم للخطة الداعية إلى وقٍف شامٍل ودائٍم              جانب

للنار، من أجل إنهاء المذابح ومكافحة الدمار، والعودة بلبنان إلى وضـعه الطبيعـي بوصـفه                

 .منارةً للحرية والديمقراطية وحكم القانون

 

واإلعمارية في المدى الطويـل،     نحن محتاجون فعالً إلى المساعدات اإلغاثية العاجلة        

لمواجهة التحديات العاصفة التي ضربت بالدنا ومواطنينا، وبناء الحياة والعمران للمرة الثامنة            

 .من جديد

 

إن اآللة الحربية اإلسرائيلية التي ضربت مدننا وقُرانا وبنيتنـا األساسـية وإنسـانَنا              

. ومن إصرارنا على الحرية واالستقالل والكرامة     وأطفالنا ونساءنا، ما كان لتناَل من عزيمتنا        

بعد حوالي الستين عاماً، وبعد قتل مئات األلوف من الفلسـطينيين واللبنـانيين فـي مـذابح                 

موصوفة بدير ياسين وصبرا وشاتيال وقانا وغزة وجنين وبنت جبيل، ثم قانا ثانيةً، مـا تعلَّـم             

إن الممانعة جزٌء أساسيٌّ فـي  . ياة والحرية فينااإلسرائيليون أنهم لن يستطيعوا تدمير إرادة الح 

وبمساعدتكم إن شاء اهللا سنتجاوز العمَل الوحشي األخير، وسـتأتون          . ضمير اإلنسان وطبيعته  

 .إلى لبنان فتجدونه باسماً مرحباً بكم

 

ود أن أتمنى لمؤتمركم كل نجاح، ونحن نعلم أنكم لـن           أمن بيروت الصامدة واألبية،     

والصامد، معكمتخي لبنان الحر بوا آمال اللبنانيين بكم، وستكونون مع لبنان، كما أن! 
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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? 
 
Is this what the international community calls self-defense? Is this the 
message to send to the country of diversity, freedom, and tolerance?  
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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 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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 مؤتمر وزراء الخارجية العربكلمة الرئيس فؤاد السنيورة أمام  :رابعاً

 )7/8/2006 في ،السراي الكبير(

 

 أصحاب المعالي، أيها اإلخوة األعزاء،

 

تجتمعون اليوم في قلب بيروت، وعلى بعد مئات األمتار من هنا تتصاعد أصـوات الغـارات                

 من أرضهم، وروائح الحرائق وغبار      العدوانية المدمرة، واستغاثات الجرحى، ولوعة المقتلعين     

هذا اليوم السادس والعشـرون علـى هـذه الكارثـة           . الركام الذي خلفته الهمجية اإلسرائيلية    

نعـم، الصـغير بمسـاحته،      . اإلنسانية الكبرى التي تهد البلدان الكبرى، فكيف بلبنان الصغير        

، بحيث صارت أعمال اإلسعاف     لقد قطع العدوان أوصاله أيضاً    . والكبير الكبير بأبنائه وأشقائه   

إن لـم يكـن العمـل       .  في جنوب لبنان المنكـوب      وبخاصةً  واستعصاء واإلغاثة أكثر عسراً  

اإلسرائيلي الفظيع إرهاب دولة، فما هو إرهاب الدولة إذن؟ خالل األسبوع األول من الحـرب        

 اإلسـرائيلي،    منكوبة وهي كذلك فعال، وبخاصة أن التخريـب        على لبنان، أعلنت البالد بالداً    

. رت وجه لبنـان    غي  حتى اآلن، وقد بلغ حدوداً     والقتل اإلسرائيلي مستمر لستة وعشرين يوماً     

وقد أتيتم اليوم، أيها اإلخـوة،      . تعرفون جميعا الخطر الداهم النازل بلبنان شعبا وأرضا ودولة        

روف التـي   وقد تسمعون التذمر ممزوجا باألنين، وهذا مفهوم وسط الظ        . للتضامن والمساعدة 

 ما تركونا، بل بذلوا الجهد      - والحق يقال  - العرب األخوةلكن  .  تموز الماضي  12نمر بها منذ    

وهذا االجتماع بالذات، في هذا الظـرف بالـذات،         . والمسعى لمساعدتنا بشتى الوسائل والسبل    

ـ      . دليل آخر على الهم واالهتمام، وعلى الرعاية وااللتزام        ذين ونحن نأمل من اإلخوة العرب ال

أول . هبوا لنجدتنا أن يتابعوا هذه الجهود ويطوروها لتبلغ اآلفاق الضـرورية إلنقـاذ لبنـان              

التحديات التي تواجهنا كما تعلمون هو تحدي وقف إطالق النار الفوري وغيـر المشـروط،               

والذي أعلنت عن المطالبة به منذ بداية االعتداء وحتى اآلن، وكذلك في موقف مشـترك مـع                 

بيد أن ذلك لم يتحقق حتى      . النواب اللبناني، على أثر مذبحة بلدة قانا قبل أسبوع        رئيس مجلس   

اليوم، رغم االجتماعات المتواصلة لمجلس األمن، والتشاور المستمر مع سائر األطراف فـي             

المجتمع الدولي، ورغم استمرار المذابح اإلسرائيلية بشكل يومي، وطوال األسـابيع الثالثـة             

الحاضرة بجرائمها، والحاضرة بأهوالها، والحاضرة بانتهاكات أعـراف        . الماضية والحاضرة 

هناك تدمير البنية األساسية للبالد، ومقتل ما يقارب        . الحرب والسلم والقانون الدولي واإلنساني    

األلف مواطن، ثلثهم من األطفال تحت الثانية عشرة، وقد ناهز عدد المهجـرين والنـازحين               

 إلى سكان النبطية وبلدات أخرى      فقبل يومين وجه العدو إنذاراً    . ردةمطّالمليون وهم إلى زيادة     

بترك مساكنهم، أو يحصل لهم ما حصل ألهل مارون الرأس وبنت جبيل وقانا وصور وبعلبك               
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وعيتا الشعب ومروحين وصريفا، وعشرات المدن والبلدات والقرى األخرى، والتي شـهدت            

، ومن جنوب لبنان وإلـى جبلـه        حوال، ما وفرت أحداً   مذابح متنقلة وآخرها المجزرة في بلدة       

ما وفر الجـيش اإلسـرائيلي      . وسهله وشماله وشرقه، وبيروت وضاحيتها العظيمة والصامدة      

 إال وقصفه بما في      بشرياً  للخدمة المدنية، وال تجمعاً    ، وال مركزاً   وال مؤسسة وال طريقاً    جسراً

لقد ضربوا حتـى  . كن الناس، ووسائل حركتهمذلك المستشفيات ومقرات القوات الدولية، ومسا   

قوافل اإلغاثة والمساعدات التي أرسلها إلينا األشقاء العرب، ال لسبب إال للحقد واالنتقـام، وال               

من أجل ذلك كله، من أجل التصدي للكارثة اإلنسـانية الحاضـرة            . شيء غير الحقد واالنتقام   

 بالقـدرات المتواضـعة التـي نملكهـا،        والقادمة، ومن أجل التمكن من استيعاب هذا الهـول        

وبالقدرات المضافة التي أمدنا بها األشقاء العرب، والجهات الدولية واإلنسانية، ومـن أجـل              

 كمـا سـبق     -تعزيز الصمود، والبقاء في نطاق التماسك االجتماعي واألمني، نحن محتاجون         

ساء العرب، في الضغط    وقد ساعد الملوك والرؤ   .  إلى وقف سريع وحاسم إلطالق النار      -القول

على الدول الكبرى، وسائر أطراف المجتمع الدولي، وال بد من زيـادة الجهـود والمسـاعي                

والضغوط لبلوغ هذا الهدف، لكن أيضا من أجل إلزام المعتدي اإلسرائيلي بإيقـاف األعمـال               

ـ           إلىالعدائية واالنسحاب    ى  ما وراء الخط األزرق، والخروج من مزارع شـبعا وتسـليمها إل

أما األمر اآلخر والذي يـوازي      . القوات الدولية، وتبادل األسرى، والكشف عن خرائط األلغام       

األول في األهمية فيكمن في الحرص على اعتماد المعالجات الجذرية بحيث ال يتكرر العدوان،              

دة ، فيكون ذلك المدخل للعودة إلى اتفاقية الهدنة المعقو         وشامالً وبحيث يصبح وقف النار دائماً    

 .1949في العام 

 

 للحـل   ومتكـامالً   شـامالً   تصوراً 26/7 لقد عرضت في مؤتمر روما لمساعدة لبنان بتاريخ         

الجذري، أجمع عليه مجلس الوزراء اللبناني، والقمة الروحية المنعقـدة بمقـر البطريركيـة              

قاطـه  وهذه هـي ن   . المارونية ببكركي، وقبل أربعة أيام مؤتمر قمة منظمة المؤتمر اإلسالمي         

برنـامج النقـاط    "السبع السالفة الذكر، والتي صارت اآلن تحت سمع المجتمع الدولي وبصره            

 :الدائم للنار، وبالتزامن مع ذلكالوقف الفوري و "السبع

 

التعهد بإطالق األسرى والمحتجزين اللبنانيين واإلسرائيليين عـن طريـق لجنـة             .1

 . الصليب األحمر الدولي

 قراهم  إلى ما وراء الخط األزرق وعودة النازحين        إلى اإلسرائيليانسحاب الجيش    .2

 . ومدنهم
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التزام مجلس األمن وضع منطقة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا تحت سلطة األمـم              .3

المتحدة حتى ينجز ترسيم الحدود وبسط سلطة الدولة اللبنانية على هذه األراضي،            

 أمـام أصـحاب     علما أنها ستكون، خالل تولي األمم المتحدة السلطة، مفتوحـة         

كما أنه يتعين على إسرائيل تسليم كافة خرائط األلغام المتبقيـة           . األمالك اللبنانيين 

 . األمم المتحدةإلىفي جنوب لبنان 

بسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها عبر انتشار قواهـا المسـلحة              .4

ما نصت عليه    حصر السالح والسلطة بالدولة اللبنانية ك      إلىالشرعية مما سيؤدي    

 . وثيقة الوفاق الوطني في الطائف

تعزيز القوة الدولية التابعة لألمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان وزيادة عديـدها              .5

 العمـل   إطـالق وعتادها وتوسيع مهامها ونطاق عملها وفقا للضـرورة بهـدف           

ن  العاجل وأعمال اإلغاثة وتأمين االستقرار واألمن في الجنـوب ليـتمك           اإلنساني

 .  منازلهمإلىالنازحون من العودة 

عـادة   الضرورية إل  اإلجراءاتاتخاذ األمم المتحدة بالتعاون مع الفرقاء المعنيين         .6

 وتـأمين االلتـزام   1949 في العام وإسرائيلالعمل باتفاق الهدنة الذي وقعه لبنان  

نـوده   البحث في التعديالت المحتملة عليه أو تطوير ب    إلىببنود هذا االتفاق إضافة     

 .عند الضرورة

التزام المجتمع الدولي دعم لبنان على كافة األصعدة ومساعدته علـى مواجهـة              .7

 واالجتماعية واالقتصادية التي تشـهدها      اإلنسانيةالعبء الكبير الناتج عن المأساة      

 .البالد خاصة في ميادين اإلغاثة وإعادة اإلعمار وإعادة بناء االقتصاد الوطني

 

الخطوات ينبغي أن تتم بشكل متزامن، فتمكن من تحرير األرض بمـا فـي        إننا نرى أن هذه     

 1949ذلك مزارع شبعا، وتبادل األسرى، ونزع األلغام، والعودة إلى اتفاقيـة الهدنـة للعـام                

معدلة حيث الضرورة، وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني بالطائف بما يؤدي إلى ذهـاب الجـيش               

 سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، باالنفراد، حقـا          اللبناني حتى الحدود الدولية، وبسط    

 .وواجبا ومسؤولية بحيث ال يكون هناك من سالح غير سالح السلطة الشرعية اللبنانية

 

 ، األخوةأيها 

 

فهو ال يطلب أكثر من حق لبنان في تحرير أرضـه،           . إن هذا البرنامج ال يبدو عسير التحقيق      

سط سلطتها على كامل أراضيها كما هـو شـأن كـل دول العـالم               وحق الدولة اللبنانية في ب    
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 به في مؤتمر روما وفي سائر المنتديات األخرى، لكنـه           وقد شهدت ترحيباً  . المعاصر والقديم 

وتأتي صعوبته من ضرورة إقناع المجتمع الدولي به، بحيث ينعكس ذلك في            . صعب رغم ذلك  

 لتحقيـق    فقط؛ بل وأن يكون مالئماً     ن يكون قريباً  القرار الدولي الذي يأمل كل اللبنانيين ليس أ       

األهداف المقصودة وأهمها الوقف الكامل والشامل والدائم للنـار وانسـحاب إسـرائيل مـن               

األراضي اللبنانية التي احتلتها ومن مزارع شبعا، ووقفها لالعتداء على السيادة اللبنانية، وبسط             

ولذلك نحن نحتاج لدعمكم بهذا االتجاه      . دون إبطاء سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها منفردة       

ثم إن ضمان التنفيـذ سـواء       . ، كما دعمتم وتدعمون في جهود اإلغاثة، وإعادة اإلعمار        أيضاً

لوقف إطالق النار، أو لتحقيق عدد من النقاط األخرى، متعلق أيضا بإسرائيل، التي ال تعجبها               

تاج المجتمع الدولي إلى اقتناع به وعمل ملحـاح         وهذا أمر إضافي يح   .  كل نقاط البرنامج   طبعاً

اإلسرائيلي، ما  / فالمعروف أن أكثر القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع العربي        . للسير فيه 

نفذتها إسرائيل حتى اآلن، بل إنها سارت في اتجاهات معاكسة لها، ولقيـت فـي انتهاكاتهـا                 

إن على القـوى الفاعلـة فـي        . ي العالم للقرارات الدولية استحسان بعض األطراف الكبرى ف      

المجتمع الدولي أن تدرك أخيرا، كما حاولنا اإللحاح واإلفهام طوال األسابيع الماضـية أن أي               

تلبيـة مطالـب    : قرار دولي يتعلق باألزمة الناشبة اآلن ينبغي أن يتوافر له شرطان أساسيان           

لقابلية للتنفيذ لجهة إلـزام إسـرائيل       لبنان في االستقالل والسيادة على كامل ترابه الوطني، وا        

 ولجهة تمكين السلطة اللبنانية الشـرعية       - ما وراء الخط األزرق      إلىبوقف النار واالنسحاب    

 .من بسط سيطرتها بواسطة قواها النظامية على كل أراضيها بما في ذلك مزارع شبعا

 

سم لتصويب قرار مجلس     إننا محتاجون اليوم قبل الغد في الواقع إلى موقف عربي موحد وحا           

إن . األمن بما يحقق خطوة حقيقية نحو معالجة دائمة وبما يحفظ صيغتنا السياسية واسـتقرارنا             

لبنان ال يتحمل تكوينه االجتماعي والسياسـي تكـرار اجتياحـات واعتـداءات وصـراعات               

 عن المسودات التـي وصـلت إلينـا فـي          لست راضياً . ووصايات محلية أو إقليمية أو دولية     

فهـو ال يظـل دون      . اليومين الماضيين من مشروع القرار الذي يتناقش مجلس األمـن فيـه           

ولذلك يكـون   . الشرطين اللذين ذكرتهما فقط، بل ال يكاد ينجز وقفا حقيقيا إلطالق النار أيضاً            

على اإلخوة العرب، والذين أتوا مشكورين لدعمنا اليوم أن يقفوا معنا أمام المجتمع الـدولي،               

ر اإلقليمية، موقفا تضامنيا ثابتا وحاسما يسهم في وضع لبنان على طريـق السـالمة               والمحاو

ولكي أكون صادقا وشفافا معكم أنتم اإلخوة واألشقاء واألصـدقاء،          . والسيادة بكل جهد ممكن   

أقول لكم وأنتم تقبلون اآلن على دعمنا في اإلغاثة وفي إعادة اإلعمار، إننا نحـن اللبنـانيين                 

هذا الظرف الدقيق وفي سائر الظروف إلى عمل سياسي وإغاثي وإعماري جاد            محتاجون في   

استعادة لثقة مواطنينا وأشقائنا بنا، وبدولتنا، وسعيا الكتساب صدقية أكبـر لـدى األصـدقاء،               
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نحن نقبل اآلن وبعد تجاوز هذه المحنة بتضامنكم ومسـاعدة          . واالحترام والهيبة لدى الخصوم   

وما كانـت أحـداث الخـراب    . لم، على إعادة اإلعمار للمرة السابعةكل محبي السالم في العا    

السابقة دائما من صنع األعداء، ولذلك علينا أن نبذل كل جهد مستطاع لكي نضـع الحصـان                 

أمام العربة، فال تتحول االنتكاسات إلى قاعدة، وال تظل الدولة اللبنانيـة والشـعب اللبنـاني،                

 .مكسر عصا إلسرائيل وغير إسرائيل

 

 علـى أن ال نكـون       - بعون اهللا وتضامن اإلخوة العرب من حولنا       - إننا مصرون هذه المرة     

وأنا واثق أن اللبنـانيين     . ساحة للصراعات والتجاذبات بعد اليوم، أيا تكن مبرراتها ودوافعها        

إنني أستند في هذه الثقة التي أتحدث       . يستطيعون ذلك ويريدونه اآلن أكثر من أي وقت مضى        

يكم على أحزان األمهات الثكالى، واألطفال القتلى وأنات الجرحـى والمشـردين، وكـل        بها إل 

، ال نـزال    األخوةأيها  . دروس هذه االنتكاسة التي أعادت بلدنا وبلدكم لبنان عقودا إلى الوراء          

لكننا نعلـم أننـا     . في قلب الصدمة والذهول، لهذه الفظائع التي أنزلها ببالدنا العدو الصهيوني          

فاألشقاء اآلخرون في فلسطين والعـراق يعـانون مـن االحـتالل،            . منفردين بالمصيبة لسنا  

ويعانون من صدمات الخارج والداخل، وشبابنا يندفعون إلطفاء النيران أو مكافحتها بالوسائل            

ال بد من الخروج من مـأزق       . التي يقدرون مالءمتها، فال يتراجع األعداء، وال تخمد النيران        

تبقى هذه المنطقة العريقة والضرورية ألمن العالم وتقدمه رهينة التوتر وانعدام         لحس المبرد أو    

ال بد من النهوض مجتمعين من أجـل        . االستقرار، وجبروت الغزاة، وطموحات ملء الفراغ     

 وهو نهوض ضروري إلجالء االحتالل عن األرض العربية، وإقامة          -السالم العادل والشامل  

كما أنه نهوض يفيد لبنان وسـوريا       . ة التي عاصمتها القدس الشريف    الدولة الفلسطينية المستقل  

والعراق، ويضع األمة العربية في عالقة صحية بالجوار اإلسالمي، وعالقـة نديـة بالعـالم               

المعاصر، ويهب االستقرار والتقدم فرصة نحن في أشد الحاجة إليها، بعد معوقـات العقـود               

السادة، لقد تناديتم بمبادرة من الشقيقة الكبـرى المملكـة          ، أيها   األخوةأيها  . الماضية وكوارثها 

العربية السعودية، والتي قامت أمس مشكورة بمبادرة كبيرة أخرى حين دعت لعقد قمة عربية              

لقد أتيتم، أيها اإلخوة، لغوثنا ومسـاعدتنا فـي بيـروت           . طارئة بمكة المكرمة من أجل لبنان     

 .ولبنان

 

محتـاجون للـدعم    -: ي المحنة الحاضرة، وفـي المسـتقبل      ونحن محتاجون فعال للمؤازرة ف    

 والمساعدة في أعمال اإلغاثة واإلعمار، وفي مساعدة االقتصاد اللبناني، الذي كان يعاني أصالً            

من العجز والدين نتيجة االجتياحات السابقة، وقد عقدت عدة اجتماعات عربية ودولية لمساعدة             

ومحتـاجون إلـى   . ة على أمل أن تأتي النتيجة المتوخـاة االقتصاد اللبناني قبل الكارثة األخير  
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الدعم السياسي والدبلوماسي القوي والمستمر لكي ال تتكرر االعتداءات والتدخالت والوصايات           

ومحتاجون اليوم قبل الغد للضغط على المجتمع الدولي من أجـل قـرار فـي         -. واالبتزازات

،  كامالً  إسرائيلياً قتضي بالتزامن انسحاباً  مجلس األمن يفرض وقف إطالق نار شامل ودائم، وي        

. وتحريرا لمزارع شبعا، وتبادال لألسرى، وبسطا لسلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضـيها            

نريد اآلن، كما سبق القول، دعم العرب، والعالم اإلسالمي، والعالم المسيحي، وسائر أطـراف              

ل لبنان وسيادته، وبسط سـلطة الدولـة        المجتمع الدولي، إليقاف هذا العدوان، وصون استقال      

ونريد هذا التضامن والدعم إلنقاذ هذه التجربة اللبنانية الفريدة في          . اللبنانية على كامل أراضيها   

العالم ونريد إنقاذ العيش المشترك اللبناني، ورسالة االستقرار والتعدد واالنفتاح واالعتدال التي            

 .يمثلها لبنان

 

ووقفة المناضلين واألحرار من أجـل      . ووقفة الشهداء والمكلومين  . تصميمإنها وقفة اإلباء وال   

إننا نقـدر ألمتنـا العربيـة،       . لبنان وفلسطين، وكل المتألمين في هذا الوطن العربي الجريح        

 كبرى وباقية في أشقائنا العـرب،       ونحن نضع آماالً  . ولألصدقاء، هذا االهتمام، وهذا االلتزام    

أنتم أيها اإلخـوة ونحـن معكـم    . التزامهم أمنه واستقراره وازدهارهبسبب إعزازهم للبنان، و 

 أمتنـا   أماملقد تعددت التحديات    . ، أمام اختبار كبير تجاه الجوار، وتجاه المجتمع الدولي        طبعاً

ولـدى اللبنـانيين    . العربية، وما تمكنا من االستجابة للعديد منها بالسرعة والفعالية المطلوبتين         

، األخوةأيها  .  أمل كبير أن نتمكن من االستجابة المالئمة لتحدي إنقاذ لبنان          والجمهور العربي، 

إنها عروبـة االختيـار واالنتمـاء      . إن عروبتنا في لبنان غير مشروطة وهي ليست باإلرغام        

 العرب يدركون من    األخوةإن  . ووقوفكم معنا حق وواجب ومسؤولية علينا وعليكم      . وااللتزام

لماضية، أن األمن العربي أمن واحد، وأن المستقبل العربي مستقبل          دروس السنوات العجاف ا   

أكلت يوم  : ونحن نردد جميعا اليوم صرخة اإلمام علي كرم اهللا وجهه إثر مقتل عثمان            . واحد

 قتلت يوم قتل عثمان وأنا واثق بإذن اهللا أننا سنبقى، وسنبقى معا مـا               إنما !أكل الثور األبيض  

ا رائدنا، والعمل الجاد بمقتضى هذا الوعي أساسا فـي مسـاعينا            بقي الوعي باألمة ومصالحه   

تبقون، وتبقى أمتنا   . شكرا للتضامن . شكرا مرة ثانية لالستجابة   . لالستقرار وللتوحد والنهوض  

 .العربية، ويبقى لبنان

 

إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قـرح        . وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين         "

وتلك األيام نداولها بين الناس، وليعلم اهللا الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شـهداء، واهللا ال                مثله،  

 . صدق اهللا العظيم عاشت أمتنا العربية ".يحب الظالمين

 25/95.  ص– 1ملحق رقم 



 النص الحرفي لمقررات مؤتمر وزراء الخارجية العرب غير العادي :خامساً

 )7/8/2006 في ،السراي الكبير(

 

 :الوضع في لبنان

جلس جامعة الدولي العربية في اجتماعه غير العادي المنعقـد علـى المسـتوى               م إن .1

، لتدارس الموقف الخطيـر النـاجمم عـن         7/8/2006الوزاري في بيروت بتاريخ     

 على لبنان وتداعياته الخطيرة على مستقبل االستقرار في         اإلسرائيلياستمرار العدوان   

 6657ى ما جاء فـي قـراره رقـم          وإذ يؤكد عل  -. لبنان والسلم واألمن في المنطقة    

وإذ يعتبر  -.  في هذا الشأن   2/8/2006 وعلى بيانه الصادر في      15/7/2006بتاريخ  

 في المنطقة واعتمادها لمنطق القوة، وكذلك السياسـات الدوليـة           اإلسرائيليةالسياسة  

  في احتاللها  إسرائيلالقائمة على ازدواجية المعايير وتوفير الحماية والدعم الستمرار         

لألراضي الفلسطينية والعربية ومنها مزارع شبعا اللبنانيـة تشـكل جـذور األزمـة              

المتفجرة اآلن في لبنان، وهي التي حالت وتداعياتها دون بسط سيادة الحكومة اللبنانية             

 فـي   وإسرائيلعلى كامل أراضيها ودون إعادة العمل باتفاق الهدنة الموقعة بين لبنان            

 تحويل لبنان   إلىفضه الكامل لكل المشاريع التي تسعى       وإذ يعبر عن ر   -. 1949عام  

 أو دولية على حسـاب المصـالح        إقليمية مسرح مواجهة مفتوحة لتحقيق أهداف       إلى

وإذ يعبر عن استنكاره الشديد لتلكؤ مجلس       -. الوطنية للشعب اللبناني وأمنه واستقرار    

 سافر وغير   سرائيليإاألمن في تحمل مسؤولياته إزاء ما يتعرض له لبنان من عدوان            

وإذ يعبر عن كامل دعمه لصمود الموقف الوطني اللبناني حكومـة وشـعبا             -. مبرر

، ويحيي مقاومة لبنان لهذا العدوان في مواجهة سياسة الدمار          اإلسرائيليإزاء العدوان   

وبعد استماعه  -.  للبنان واإلنسانية لتدمير البنية التحتية     إسرائيلوالتخريب التي تتبعها    

-العرض الذي قدمه دولة الرئيس فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء اللبناني،             إلى

 :وبعد إطالعه على مذكرة األمانة العامة، يقرر

 المستمر على لبنان،    اإلسرائيليتأكيد اإلدانة الجماعية وبكل قوة للعدوان الدموي         . أ 

ي صيانة   عن االستياء الشديد لتأخر مجلس األمن في تحمل مسؤولياته ف          واإلعراب

 التحرك السريع التخاذ قرار بـالوقف       إلىالسلم واألمن الدوليين، ودعوة المجلس      

الفوري والشامل وغير المشروط إلطالق النار ووقف العدوان ورفـع الحصـار            

 .اإلبطاء من األراضي اللبنانية، دون مزيد من اإلسرائيليواالنسحاب 

استهدافه للسـيادة الوطنيـة     التحذير من مخاطر استمرار هذا العدوان وتوسعه و        . ب 

 القوة العسكرية هو أمر مسـتهجن       إلى إسرائيلاللبنانية، واعتبار اللجوء من قبل      
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ومدان وسيكون له تبعات خطيرة تدفع باألوضاع في المنطقة نحو منزلقات تهـدد             

وبصورة مباشرة مستقبل االستقرار في لبنان وتنذر بأفدح العواقـب علـى أمـن          

 .اإلقليمين الدول العربية واألم

 جانب لبنان حكومة وشعبا في مقاومته ورفضه للعدوان         إلىالوقوف بحزم وثبات     . ج 

، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني والتفافه حول حكومتـه خيـر            اإلسرائيلي

ضمان لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره، وتأكيد الدعم المطلق لمسـاندة الحكومـة            

يطرتها على كامل األراضي اللبنانية كمـا نـص         اللبنانية في تنفيذ خطتها لبسط س     

 .عليه اتفاق الطائف ووفق ما تقرره الحكومة في هذا الشأن

تأكيد التزام الدول العربية بتوفير الدعم السياسي الكامل للحكومة اللبنانيـة ومـا              .د 

 :التي أقرتها، والتي نصت على المطالبة " النقاط السبع"طرحته في برنامج 

 :وري وشامل وإعالن اتفاق حول المسائل التاليةوقف إطالق نار ف )1

i.       عن طريـق    واإلسرائيليينالتعهد بإطالق األسرى والمحتجزين اللبنانيين 

 .لجنة الصليب األحمر الدولي

ii.    ما خلف الخط األزرق وعودة النـازحين        إلى اإلسرائيليانسحاب الجيش 

 . قراهمإلى

iii.      رشوبا تحت سلطة رع شبعا وتالل كف   االتزام مجلس األمن وضع منطقة مز

األمم المتحدة حتى ينجز ترسيم الحدود وبسط السلطة اللبنانية على هـذه            

 ستكون، خالل تولي األمم المتحدة السلطة، مفتوحـة         أنها األراضي، علماً 

 تسليم كافـة    إسرائيلأمام أصحاب األمالك اللبنانيين، كما انه يتعين على         

 .األمم المتحدة إلىخرائط األلغام المتبقية في جنوب لبنان 

iv.             بسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها عبر انتشـار قواهـا

 حصر السـالح والسـلطة بالدولـة        إلىالمسلحة الشرعية، مما سيؤدي     

 .اللبنانية، كما نص اتفاق المصالحة الوطنية في الطائف

v.            دة تعزيز القوة الدولية التابعة لألمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان وزيـا

عديدها وعتادها وتوسيع مهامها ونطاق عملها وفقـا للضـرورة بهـدف            

 لتأمين االستقرار واألمـن     اإلغاثة العاجل وأعمال    اإلنسانيإطالق العمل   

 . منازلهمإلىفي الجنوب ليتمكن النازحون من العودة 

vi.            اإلجـراءات التزام األمم المتحدة بالتعاون مع الفرقاء المعنيـين باتخـاذ 

 في العام   وإسرائيلعادة العمل باتفاق الهدنة الذي وقعه لبنان        الضرورية إل 
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 البحـث فـي     إلـى  إضافةً وتأمين االلتزام بمضمون هذا االتفاق       1949

 .التعديالت المحتملة عليه أو تطوير بنوده عند الضرورة

vii.              التزام المجتمع الدولي دعم لبنان على كافة األصـعدة ومسـاعدته علـى

ـ      واالجتماعيـة   اإلنسـانية اتج عـن المأسـاة      مواجهة العبء الكبير الن

، اإلعمار وإعادة   اإلغاثةواالقتصادية التي يشهدها البلد خاصة في ميادين        

 .وإعادة بناء االقتصاد الوطني

التأييد المطلق لموقف الحكومة اللبنانية أمام مجلس األمن، وتبني ما تقدمت به من              .ه 

حة أمام المجلس، والدعوة الى     اقتراحات وتعديالت على مشاريع القرارات المطرو     

تعبئة الجهود العربية لمساندة الحكومة اللبنانية في هـذا الشـأن، وبمـا يضـمن               

المحافظة على استقالل لبنان وسيادته الكاملة، وحقه وواجبه فـي نشـر قواتـه              

النظامية على كامل أراضيه، وذلك بما يجنب لبنان والمنطقـة خطـر اسـتمرار              

 .النزاعات وتفاقمها

بيه مجلس األمن من تداعيات اتخاذ قرارات غير قابلة للتنفيذ تعقد الوضع على             تن .و 

األرض وال تأخذ في االعتبار مصالح لبنان ووحدته واستقراره التي عبر عنهـا             

 . تداعياته الخطيرة بالنسبة للدول العربية جمعاءإلى باإلضافةبرنامج النقاط السبع 

للعدوان، ولشهداء لبنـان الـذين سـقطوا        توجيه التحية لصمود لبنان ولمقاومته       .ز 

 من انتهاكات ومجازر، ال سيما في بلدة قانا         إسرائيلجراءه، واعتبار ما قامت به      

 يشكل جرائم حـرب تسـتوجب       إنماوبقية المناطق والبلدات اللبنانية المستهدفة،      

 ومسـؤوليها   إسـرائيل تحقيقا دوليا فوريا تجريه األمم المتحدة وتستوجب مالحقة         

 عقد جلسـة خاصـة لمجلـس        إلىم المراجع الدولية المختصة، وتبني الدعوة       أما

 للنظـر   1949 وللدول األطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام         اإلنسانحقوق  

 .إسرائيلفي جرائم 

 المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان ونتائجـه وعـن االسـتهداف            إسرائيلتحميل   . ح 

لذي يشكل خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي       المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية، ا    

 أيضـاً ، وتحميلها   1949 والتفاقيات جنيف لعام     اإلنسانيوال سيما للقانون الدولي     

مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن الخسائر البشرية         

لفادحـة التـي    واألضرار المادية والمعنوية، وعن تدمير البنى التحتية والخسائر ا        

 . اإلسرائيليلحقت باالقتصاد اللبناني جراء العدوان 

التعبير عن التقدير للدول والمنظمات العربيـة والدوليـة التـي قامـت بتقـديم                . ط 

 لبنان، ومطالبتها بتكثيف الجهـود فـي مجـال          إلى واإلنسانيةالمساعدات المالية   
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 اإلغاثـة  إليصال مـواد      لبنان وداخله  إلى، والتأمين الفوري لممرات آمنة      اإلغاثة

 المحتاجين في أماكن تواجدهم، وإدانة ورفـض مـا تقـوم بـه              إلىوالمساعدات  

، وكـذلك   اإلنسانية من تدمير للطرق التي تستخدم في إيصال المساعدات          إسرائيل

 . كامالً إلخالء مناطق من سكانها وتدميرها تدميراًاإلسرائيليةرفض المحاوالت 

ر للدول والمنظمات المانحة لمساعدة لبنان في تخطـي          عقد مؤتم  إلىتبني الدعوة    .ي 

، وفي إعادة إعمار ما دمره العـدوان ودعـم          اإلسرائيلياآلثار الكارثية للعدوان    

 .االقتصاد اللبناني

تكليف األمين العام إجراء المشاورات واالتصاالت الالزمة بالتنسيق مع وفد دولة            . ك 

 تنفيذ هذا القرار، وإبقاء جلسـات       قطر بمجلس األمن والمجموعة العربية لمتابعة     

 .المجلس مفتوحة لمتابعة المستجدات

 

 مجلس الجامعة في اجتماعه غير العادي المنعقد على المسـتوى الـوزاري فـي               إن .2

، لتدارس الموقف الخطير الناجم عن اسـتمرار العـدوان          7/8/2006بيروت بتاريخ   

الستقرار في لبنان وعلى السلم      على لبنان وتداعياته الخطيرة على مستقبل ا       اإلسرائيلي

 العرض الذي قدمـه دولـة الـرئيس فـؤاد       إلىوبعد استماعه   -واألمن في المنطقة،    

السنيورة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وبعد مداخالت السادة الوزراء واألمين العام،           

 :يقرر

رئيس مجلس جامعة الدول    - العربية المتحدة  اإلماراتتكليف وزير خارجية دولة      . أ 

ونائب رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر       ) 125(لعربية في دورته الحالية     ا

بصفته ممثل الدول العربية في عضوية مجلس األمن، واألمين العام لجامعة الدول            

 نيويورك لالجتماع بمجلس األمن واألمين العام لألمـم         إلىالعربية، بالسفر فورا    

وقف في لبنان والتشاور معهم فـي       المتحدة لعرض وجهة النظر العربية بشأن الم      

كيفية عالج الموقف الخطير الناجم عن الدمار الكبير الذي تعـرض لـه لبنـان               

 .والتطورات المرتبطة به

عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة بمقر األمانة العامة بالقاهرة فـي أعقـاب               . ب 

 إليهـا شار  عودة اللجنة من نيويورك لمناقشة تقرير وتوصيات اللجنة المكلفة والم         

 . في الفقرة السابقة

الترحيب بعقد قمة عربية طارئة طبقا القتراح المملكة العربية السعودية ومتابعـة             . ج 

 .القتراح اليمن بعقد قمة استثنائية
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تكليف األمين العام بإجراء المشاورات الالزمة بشأن عقد القمة الطارئة المقترحة            .د 

 .وموعدها

 

 الوضع في األراضي الفلسطينية

مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه غير العادي المنعقد يـوم               إن

وإذ يالحظ  -بعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة،       - في بيروت،    2006 أغسطس 7االثنين  

 في تجاهلها للتعهدات والتفاهمات واالتفاقات المبرمة بينهـا وبـين منظمـة             إسرائيلاستمرار  

ينية، واستمرار سياسة القمع واالعتداءات اليومية على األراضـي الفلسـطينية           التحرير الفلسط 

 والحصـار   اإلغـالق وتدمير البنية التحتية ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسـطينية وسياسـة           

وبـالنظر  -واختطاف المدنيين العزل بما يشكل جرائم حرب يعاقب عليها القـانون الـدولي،              

طاني وبناء جدار الفصل العنصري في األراضي الفلسـطينية         الستمرار سياسة التوسع االستي   

وفي -المحتلة بما يخالف قواعد القانون الدولي واالتفاقات الموقعة وفتوة محكمة العدل الدولية،             

ضوء فشل كل الجهود التي بذلتها الدول العربية فرادى ومجتمعين، من أجل طرح عملية سالم               

 إسـرائيل  لألراضي العربية التي احتلتها      اإلسرائيليحتالل  حقيقية وذات مغزى تقود إلنهاء اال     

 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف وضـمان            1967في  

 :وأخذا في االعتبار تفاقم الوضع في المنطقة بأكملها نتيجة ذلك، يقرر-حقوق الالجئين، 

 

 للنظر في كيفيـة تسـوية الصـراع         دعوة مجلس األمن لالجتماع على مستوى عال       .1

 على كافة مساراته تنفيذا لقرارات المجلس ذات الصلة، وخاصـة           اإلسرائيليالعربي  

، بحيــث يشــارك  )2003(1515و) 2002(1397و ) 1973(338) 1967(242

المجتمع الدولي األطراف في تحقيق تحرك فوري لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما            

 الذي غذى التوتر في المنطقة لعقـود طويلـة          اإلسرائيليلعربي  يؤدي إلنهاء النزاع ا   

والذي ساهم وال يزال في تكدير األمن والسلم الدوليين بصورة مختلفة، وفق تسـوية              

 . معادلة ومتوازنة

 . تكليف األمين العام بإجراء االتصاالت الالزمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار .2
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 1701النص الحرفي للقرار  :سادساً

 

 إن مجلس األمن،

 

 فقرة تمهيدية

، )1978 (426،  )1978 (425إذ يذكر بقراراته السابقة حول لبنان ال سيما القرارات           .1

 1697، و  )2006 (1680و) 2006 (1655،   )2004 (1559،   )1982 (520

، وكذلك ببياناته الرئاسية حول الوضع في لبنان وال سيما منها تلك الصادرة             )2006(

 تشرين األول العام    19و) S/PRST/2000/21 (2000 ران العام  حزي 18في تاريخ   

2004) S/PRST/2004/36( 2005 أيار العام    4، و) S/PRST/2005/17( 23، و 

ــاني العــام   2006 تمــوز العــام 30، و)S/PRST/2006/3(، 2006كــانون الث

)S/PRST/2006/35(؛ 

ن وإسرائيل منذ هجوم    إذ يعرب عن قلقه الشديد من التصعيد المستمر للمعارك في لبنا           .2

 الذي أدى حتّى اآلن إلى سـقوط        ،2006 تموز العام    12 على إسرائيل في     "حزب اهللا "

مئات القتلى والجرحى لدى الطرفَين، وسبب أضراراً فادحة في البنى التحتية المدنيـة             

 ؛ئات اآلالف من األشخاص في الداخلوأدى إلى نزوح م

لعنف، إنّما في الوقت ذاته علـى الحاجـة إلـى           إذ يشدد على الحاجة إلى وضع حد ل        .3

المعالجة الفورية لألسباب التي أدت إلى نشوب األزمة الحالية، بما في ذلك اإلفـراج              

 ؛نديين اإلسرائيليين المخطوفَينغير المشروط عن الج

إذ يأخذ في االعتبار حساسية مسألة السجناء ويشجع الجهود الهادفة إلى تسوية مسألة              .4

 ؛للبنانيين المعتقلين في إسرائيلناء االسج

إذ يرحب بجهود رئيس الوزراء اللبناني وبالتزام الحكومة اللبنانية بخطة النقاط السبع،             .5

التي تقتضي فرض سيطرة الحكومة اللبنانية على أراضيها من خالل قواتها المسـلحة             

 وإذاللبنانية،   سلطة غير سلطة الدولة      أو ألسلحة مجال   أيالشرعية، في شكل ال يترك      

 وزيادة عـدد ومعـدات      إضافةيرحب بالتزام الحكومة اللبنانية بتواجد قوة  دولية مع          

 يأخذ باالعتبار طلب الحكومة اللبنانية الـذي        وإذوتفويض ونطاق عمليات هذه القوة،      

 ؛ من جنوب لبناناإلسرائيليةتضمنته هذه الخطة بانسحاب فوري للقوات 

 ؛ق هذا االنسحاب في اقرب وقت ممكن يطبأنلى  يبدي عزمه على العمل عإذ .6

ع في ما يتعلق بمنطقة مـزارع       إذ يأخذ علماً بالمقترحات المقدمة في خطة النقاط السب         .7

 ؛شبعا
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 والقاضي بنشر   ،2006 آب العام    7 في   باإلجماع يرحب بقرار حكومة لبنان المتخذ       إذ .8

نوب لبنان، تزامنـا مـع       جندي لبناني في ج    ألف 15القوات المسلحة اللبنانية وعددها     

 إضـافية  وطلب مساندة قوات "األزرقالخط " ما وراء   إلى اإلسرائيليانسحاب الجيش   

 المنطقـة   إلـى  بحسب الحاجة، لتسهيل دخول القوات اللبنانية المسلحة         "اليونيفيل"من  

 تعزيز القوات اللبنانية المسلحة بالعتاد بحسب الحاجـة         إلىعادة التأكيد على السعي     إو

 ؛ مهامهاتأديةينها من لتمك

طالق النار، وحـل طويـل       للمساعدة على تأمين وقف مستمر إل      إذ يدرك مسؤولياته   .9

 ؛ للنزاعاألمد

 واألمـن ن التهديد الذي يتعرض له لبنان يشـكل تهديـدا للسـالم             أ ب اإلقرارومع   .10

 .العالميين

  

 فقرة تنفيذية

صاً إلى وقف فوري لكّل     يدعو إلى وقف كامل لجميع العمليات الحربية باالستناد خصو         .1

عسكرية الهجومية مـن    ، ووقف فوري لكّل العمليات ال     "حزب اهللا "الهجمات من جانب    

 ؛جانب إسرائيل

 كما هو مقـرر     "اليونيفيل" الحربية، يدعو حكومة لبنان و     لألعمالفي ظل وقف كامل      .2

ء  إلى نشر قواتهما معاً في الجنوب، ويدعو حكومة إسرائيل، مـع بـد             ،11في الفقرة   

 ؛ اللبناني بالتوازي مع ذلكاالنتشار، إلى سحب جميع قواتها من الجنوب

يشدد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل األراضي اللبنانيـة، عمـالً               .3

، واألحكام المرتبطة والواردة    )2006 (1680والقرار  ) 2004 (1559بأحكام القرار   

 مجال  أي وسيطرتها، في شكل ال يترك       في اتفاق الطائف حول ممارسة كامل سيادتها      

 ؛ سلطة غير سلطة الدولة اللبنانيةألسلحة أو

 ؛وي لالحترام الكامل للخطّ األزرقإذ يجدد دعمه الق .4

يجدد أيضا دعمه القوي، كما ذكر في جميع قراراته السـابقة ذات الصـلة، لسـالمة                 .5

 دوليا، كما هـو     أراضي لبنان وسيادته واستقالله السياسي ضمن حدوده المعترف بها        

 ؛1949 آذار 23لبنان وإسرائيل في منصوص عليه في اتفاق الهدنة العام بين 

يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لتوسيع الدعم المالي واإلنساني إلـى              .6

الشعب اللبناني، من ضمنها تسهيل العودة اآلمنة لألشخاص النازحين، وتحت سـلطة            

 ،15 و 14لمطارات والمرافـئ، اعتمـادا علـى الفقـرتين          حكومة لبنان إعادة فتح ا    
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عمار وتنمية  إ في المستقبل للمساهمة في إعادة       ويدعوها أيضا إلى درس مساعدة اكبر     

 لبنان؛

يؤكد على أن جميع األطراف مسؤولة عن ضمان أن ال يتم القيام بأي عمل يتعارض                .7

البحث عن حل طويـل      التي من الممكن أن تؤثر بشكل غير مالئم على           1مع الفقرة   

األمد، الوصول اإلنساني إلى السكان المدنيين، من ضمنها ممر آمن للقوافل اإلنسانية،            

أو العودة الطوعية واآلمنة لألشخاص النازحين، ويدعو جميع األطراف لالذعان لهذه           

 المسؤولية والتعاون مع مجلس األمن؛

ل طويل األمد علـى أسـاس       يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطالق نار دائم وح          .8

 االحترام الكامـل للخـط األزرق مـن كـال الطـرفين،            : المبادئ والعناصر التالية  

 ونهـر  األزرقترتيبات أمنية لمنع استئناف األعمال العدائية، تتضمن إنشاء بين الخط      

الليطاني منطقة خالية من األشخاص المسلحين، والعتاد واألسلحة عدا تلك العائدة إلى            

  المنتشرة في هذه المنطقـة،      11,، كما هو مفوض في الفقرة       "اليونيفيل"لبنان و حكومة  

) 2004 (1559التطبيق الكامل لمقررات اتفاق الطـائف ذات الصـلة، والقـرارات            

، التي تتضمن نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنـان، مـن             )2006 (1680و

عدم وجود أسلحة أو سـلطة       2006, تموز   27اجل، ووفقا لقرار مجلس الوزراء في       

في لبنان عدا تلك التابعة للدولة اللبنانية، ال قوات أجنبية في لبنان مـن دون موافقـة                 

إلى لبنان إال إذا أجـازت     ال بيع أو إمدادات من السالح والمواد المتعلقة بها           الحكومة،

 ؛وزتهاط األلغام في لبنان التي بحتزويد إسرائيل األمم المتحدة بكل خرائ حكومته،

يدعو األمين العام إلى دعم الجهود لتأمين في أسرع وقت ممكن اتفاقات مبدئية بـين                .9

حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على قاعدة وعناصر حل طويل األمد كما ورد رابعـا              

  يكون معنيا بشكل فاعل؛أن ويعبر عن نيته في ،8في الفقرة 

دوليـين أساسـيين واألطـراف     يطالب األمين العام بتطوير، بالتنسيق مع فـاعلين          .10

) 2004 (1559المعنية، اقتراحات لتطبيق بنود اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارين          

، تتضمن نزع السالح، وترسيم حدود لبنان الدولية، خصوصا فـي           )2006 (1680و

تلك المناطق حيث هناك نزاع أو التباس، بما في ذلك معالجة مسألة مـزارع شـبعا،                

  يوما؛30 في غضون تراحات إلى مجلس األمنوتقديم تلك االق

يقرر، بهدف إضافة وتعزيز القوة الدولية لجهة العدد والمعدات والتفويض ونطـاق             .11

 ألـف جنـدي     15 إلى حد أقصى يبلغ      "يونيفيل"العمليات، السماح بزيادة القوة الدولية      

 426 و 425 وفقـا للقـرارين       أداء المهمات الموكلة إليها    إلىوالسماح للقوة، إضافة    

)1978:( 
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 مراقبة وقف العمليات العدائية؛ . أ 

مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية فيما تنتشر في الجنوب، وبينها على طـول              . ب 

الخط األزرق، بالتزامن مع سحب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان كمـا هـو              

 ؛ 2منصوص عليه في الفقرة الرقم 

 مـع الحكومـة اللبنانيـة والحكومـة         )ب (11تنسيق أنشطتها المتصلة بـالفقرة       . ج 

 اإلسرائيلية؛

توسيع مساعدتها لإلسهام في ضمان الوصول اإلنساني إلـى السـكان المـدنيين              .د 

 وعودة األشخاص المهجرين بشكل إرادي وآمن؛

منطقة المشـار   مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات باتجاه إقامة ال          .ه 

 ؛8إليها في الفقرة 

 ؛14على طلبها، في تطبيق الفقرة ومة اللبنانية، بناء مساعدة الحك .و 

دعما لطلب الحكومة اللبنانية نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها علـى              .12

 القيام بكل التحركات الضرورية في منـاطق        "اليونيفيل"كامل األراضي، يسمح لقوات     

 ال تسـتخدم لألعمـال       مناطق عملياتها  أننشر قواتها وفي إطار قدراتها، للتأكد من        

 مهماتهـا   أداءالعدائية بأي شكل، ومقاومة المحاوالت عبر وسائل القوة لمنعها مـن            

بتفويض من مجلس األمن، وحماية موظفي األمم المتحدة، التسـهيالت، التجهيـزات            

والمعدات، تأمين امن وحرية تحرك موظفي األمم المتحدة وعمال اإلغاثة اإلنسـانية،            

 بمسؤولية الحكومة اللبنانية في حماية المـدنيين تحـت التهديـد            األضرارومن دون   

 .الوشيك بالعنف الجسدي

 أنيطلب من األمين العام بشكل عاجل وضع األمـور فـي مكانهـا للتأكـد مـن                   .13

 قادرة على تأدية مهامها التي ينص عليها هذا القرار، يدعو الدول األعضاء             "اليونيفيل"

 على طلبات المساعدة مـن      إيجاباً والرد   "اليونيفيل" البحث في مساهمات معينة في       إلى

 . في الماضي"اليونيفيل" هؤالء الذين ساهموا في إلىالقوة، ويعبر عن شكره العميق 

 تأمين حدودها والمداخل األخرى لمنع دخول لبنان مـن          إلىيدعو الحكومة اللبنانية     .14

 كما تنص الفقرة    "يونيفيلال"و المعدات المتصلة بها ويطلب من       دون موافقتها األسلحة أ   

 . الحكومة اللبنانية نزوال عند طلبهاإلى تقديم المساعدة 11

 أراضيها أو    تتخذ الخطوات الضرورية لمنع، عبر     أن كل الدول يحب     أنيقرر أيضا    .15

 :موانئها أو طائراتها

بيع أو تزويد أي مجموعة أو أفراد في لبنان باألسلحة والمعدات المتصلة بها من               . أ 

نواع، بما فيها األسلحة والذخيرة، اآلليات والمعدات العسكرية، التجهيزات         كافة األ 
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هـذه  (التي لها صفة عسكرية وقطع غيار ما ذكر سابقا، بغض النظر إذا كانـت               

 . الأمهي مصدرها ) الدول

تزويد أي مجموعة أو أفراد في لبنان بأي تـدريبات تقنيـة أو مسـاعدة تتعلـق                  . ب 

 أو استخدام المعدات المذكورة في الفقرة السابقة، غير         بالتزويد، التصنيع، الصيانة  

 هذا المنع ال يطبق على األسلحة والمعدات المتصلة والتـدريب أو المسـاعدة              أن

 .11كما تنص عليه الفقرة > ونيفيلالي<التي تسمح بها الحكومة اللبنانية أو 

ـ  ،2007 آب 31 في لبنان حتى   "اليونيفيل"يقرر تمديد انتداب     .16 ن عزمـه   ويعبـر ع

إعطاء دعم إضافي لهذا االنتداب وللخطوات األخرى من اجل المساهمة في تطبيـق             

 .وقف إطالق نار دائم وحل طويل األمد

يطلب من األمين العام تقديم تقرير للمجلس خالل أسبوع واحد من بدء تطبيق هـذا                .17

 .القرار، ثم على أساس دوري

ل ودائم في الشرق األوسط، على       سالم عاد  إلىيشدد على األهمية والحاجة للتوصل       .18

 ورقم  1967 تشرين الثاني    22المؤرخ  ) 1967 (242أساس كل قراراته السابقة رقم      

 .1973 تشرين األول 22المؤرخ ) 1973 (338

 .يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي .19
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Resolution 1701 (2006) 
Adopted by the Security Council at its 5511th meeting, on 11 August 

2006 
 
 
The Security Council, 
 
Recalling all its previous resolutions on Lebanon, in particular resolutions 
425 (1978), 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006) 1680 
(2006) and 1697 (2006), as well as the statements of its President on the 
situation in Lebanon, in particular the statements of 18 June 2000 
(S/PRST/2000/21), of 19 October 2004 (S/PRST/2004/36), of 4 May 
2005 (S/PRST/2005/17), of 23 January 2006 (S/PRST/2006/3) and of 30 
July 2006 (S/PRST/2006/35), 
 
Expressing its utmost concern at the continuing escalation of hostilities in 
Lebanon and in Israel since Hizbollah’s attack on Israel on 12 July 2006, 
which has already caused hundreds of deaths and injuries on both sides, 
extensive damage to civilian infrastructure and hundreds of thousands of 
internally displaced persons, 
 
Emphasizing the need for an end of violence, but at the same time 
emphasizing the need to address urgently the causes that have given rise 
to the current crisis, including by the unconditional release of the 
abducted Israeli soldiers, 
 
Mindful of the sensitivity of the issue of prisoners and encouraging the 
efforts aimed at urgently settling the issue of the Lebanese prisoners 
detained in Israel, 
 
Welcoming the efforts of the Lebanese Prime Minister and the 
commitment of the Government of Lebanon, in its seven-point plan, to 
extend its authority over its territory, through its own legitimate armed 
forces, such that there will be no weapons without the consent of the 
Government of Lebanon and no authority other than that of the 
Government of Lebanon, welcoming also its commitment to a United 
Nations force that is supplemented and enhanced in numbers, equipment, 
mandate and scope of operation, and bearing in mind its request in this 
plan for an immediate withdrawal of the Israeli forces from southern 
Lebanon, 
 
Determined to act for this withdrawal to happen at the earliest, 
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Taking due note of the proposals made in the seven-point plan regarding 
the 
Shebaa farms area, 
 
Welcoming the unanimous decision by the Government of Lebanon on 7 
August 2006 to deploy a Lebanese armed force of 15,000 troops in South 
Lebanon as the Israeli army withdraws behind the Blue Line and to 
request the assistance of additional forces from the United Nations 
Interim Force in Lebanon (UNIFIL) as needed, to facilitate the entry of 
the Lebanese armed forces into the region and to restate its intention to 
strengthen the Lebanese armed forces with material as needed to enable it 
to perform its duties, 
 
Aware of its responsibilities to help secure a permanent ceasefire and a 
long-term solution to the conflict, 
 
Determining that the situation in Lebanon constitutes a threat to 
international 
peace and security, 
 

1. Calls for a full cessation of hostilities based upon, in particular, the 
immediate cessation by Hizbollah of all attacks and the immediate 
cessation by Israel of all offensive military operations; 

2. Upon full cessation of hostilities, calls upon the Government of 
Lebanon and UNIFIL as authorized by paragraph 11 to deploy 
their forces together throughout the South and calls upon the 
Government of Israel, as that deployment begins, to withdraw all 
of its forces from southern Lebanon in parallel; 

3. Emphasizes the importance of the extension of the control of the 
Government of Lebanon over all Lebanese territory in accordance 
with the provisions of resolution 1559 (2004) and resolution 1680 
(2006), and of the relevant provisions of the Taif Accords, for it to 
exercise its full sovereignty, so that there will be no weapons 
without the consent of the Government of Lebanon and no 
authority other than that of the Government of Lebanon; 

4. Reiterates its strong support for full respect for the Blue Line; 
5. Also reiterates its strong support, as recalled in all its previous 

relevant resolutions, for the territorial integrity, sovereignty and 
political independence of Lebanon within its internationally 
recognized borders, as contemplated by the Israeli-Lebanese 
General Armistice Agreement of 23 March 1949; 

6. Calls on the international community to take immediate steps to 
extend its financial and humanitarian assistance to the Lebanese 
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people, including through facilitating the safe return of displaced 
persons and, under the authority of the Government of Lebanon, 
reopening airports and harbours, consistent with paragraphs 14 and 
15, and calls on it also to consider further assistance in the future to 
contribute to the reconstruction and development of Lebanon; 

7. Affirms that all parties are responsible for ensuring that no action is 
taken contrary to paragraph 1 that might adversely affect the search 
for a long-term solution, humanitarian access to civilian 
populations, including safe passage for humanitarian convoys, or 
the voluntary and safe return of displaced persons, and calls on all 
parties to comply with this responsibility and to cooperate with the 
Security Council; 

8. Calls for Israel and Lebanon to support a permanent ceasefire and a 
longterm solution based on the following principles and elements: 

- full respect for the Blue Line by both parties; 
- security arrangements to prevent the resumption of 

hostilities, including the establishment between the Blue 
Line and the Litani river of an area free of any armed 
personnel, assets and weapons other than those of the 
Government of Lebanon and of UNIFIL as authorized in 
paragraph 11, deployed in this area; 

- full implementation of the relevant provisions of the Taif 
Accords, and of resolutions 1559 (2004) and 1680 (2006), 
that require the disarmament of all armed groups in 
Lebanon, so that, pursuant to the Lebanese cabinet decision 
of 27 July 2006, there will be no weapons or authority in 
Lebanon other than that of the Lebanese State; 

- no foreign forces in Lebanon without the consent of its 
Government; 

- no sales or supply of arms and related materiel to Lebanon 
except as authorized by its Government; 

- provision to the United Nations of all remaining maps of 
landmines in Lebanon in Israel’s possession; 

9. Invites the Secretary-General to support efforts to secure as soon as 
possible agreements in principle from the Government of Lebanon 
and the Government of Israel to the principles and elements for a 
long-term solution as set forth in paragraph 8, and expresses its 
intention to be actively involved; 

10. Requests the Secretary-General to develop, in liaison with 
relevant international actors and the concerned parties, proposals to 
implement the relevant provisions of the Taif Accords, and 
resolutions 1559 (2004) and 1680 (2006), including disarmament, 
and for delineation of the international borders of Lebanon, 
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especially in those areas where the border is disputed or uncertain, 
including by dealing with the Shebaa farms area, and to present to 
the Security Council those proposals within thirty days; 

11. Decides, in order to supplement and enhance the force in 
numbers, equipment, mandate and scope of operations, to authorize 
an increase in the force strength of UNIFIL to a maximum of 
15,000 troops, and that the force shall, in addition to carrying out 
its mandate under resolutions 425 and 426 (1978): 

a) Monitor the cessation of hostilities; 
b) Accompany and support the Lebanese armed forces as they 

deploy throughout the South, including along the Blue Line, 
as Israel withdraws its armed forces from Lebanon as 
provided in paragraph 2; 

c) Coordinate its activities related to paragraph 11 (b) with the 
Government of Lebanon and the Government of Israel; 

d) Extend its assistance to help ensure humanitarian access to 
civilian populations and the voluntary and safe return of 
displaced persons; 

e) Assist the Lebanese armed forces in taking steps towards the 
establishment of the area as referred to in paragraph 8; 

f) Assist the Government of Lebanon, at its request, to 
implement paragraph 14; 

12. Acting in support of a request from the Government of Lebanon 
to deploy an international force to assist it to exercise its authority 
throughout the territory, authorizes UNIFIL to take all necessary 
action in areas of deployment of its forces and as it deems within 
its capabilities, to ensure that its area of operations is not utilized 
for hostile activities of any kind, to resist attempts by forceful 
means to prevent it from discharging its duties under the mandate 
of the Security Council, and to protect United Nations personnel, 
facilities, installations and equipment, ensure the security and 
freedom of movement of United Nations personnel, humanitarian 
workers and, without prejudice to the responsibility of the 
Government of Lebanon, to protect civilians under imminent threat 
of physical violence; 

13. Requests the Secretary-General urgently to put in place measures 
to ensure UNIFIL is able to carry out the functions envisaged in 
this resolution, urges Member States to consider making 
appropriate contributions to UNIFIL and to respond positively to 
requests for assistance from the Force, and expresses its strong 
appreciation to those who have contributed to UNIFIL in the past; 

14. Calls upon the Government of Lebanon to secure its borders and 
other entry points to prevent the entry in Lebanon without its 
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consent of arms or related materiel and requests UNIFIL as 
authorized in paragraph 11 to assist the Government of Lebanon at 
its request; 

15. Decides further that all States shall take the necessary measures 
to prevent, by their nationals or from their territories or using their 
flag vessels or aircraft: 

a) The sale or supply to any entity or individual in Lebanon of 
arms and related materiel of all types, including weapons 
and ammunition, military vehicles and equipment, 
paramilitary equipment, and spare parts for the 
aforementioned, whether or not originating in their 
territories; and 

b) The provision to any entity or individual in Lebanon of any 
technical training or assistance related to the provision, 
manufacture, maintenance or use of the items listed in 
subparagraph (a) above; 

except that these prohibitions shall not apply to arms, related 
material, training or assistance authorized by the Government of 
Lebanon or by UNIFIL as authorized in paragraph 11; 

16. Decides to extend the mandate of UNIFIL until 31 August 2007, 
and expresses its intention to consider in a later resolution further 
enhancements to the mandate and other steps to contribute to the 
implementation of a permanent ceasefire and a long-term solution; 

17. Requests the Secretary-General to report to the Council within 
one week on the implementation of this resolution and 
subsequently on a regular basis; 

18. Stresses the importance of, and the need to achieve, a 
comprehensive, just and lasting peace in the Middle East, based on 
all its relevant resolutions including its resolutions 242 (1967) of 
22 November 1967, 338 (1973) of 22 October 1973 and 1515 
(2003) of 19 November 2003; 

19. Decides to remain actively seized of the matter. 
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خصوص تأجيل جلسة بعلى كتابي رئيس الجمهورية  رئيس فؤاد السنيورةالرد : سابعاً

 )12/11/2006( مجلس الوزراء الخاصة لمناقشة مشروع مسودة المحكمة الدولية

 

 

  على الكتابين اللذين وجههما لـه        12/11/2006رد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في        

رئيس الجمهورية إميل لحود حيث طلب في الكتاب األول تأجيل انعقاد جلسة مجلس الـوزراء           

الخاصة لتتاح له فرصة دراسة مشروع مسودة المحكمة ذات الطابع الخاص والثـاني الـذي               

سالة تتجـاوز مسـالة انعقـاد       يعتبر فيه أن استقالة الوزراء الممثلين لحركة أمل وحزب اهللا م          

 .مجلس الوزراء

 

الرئيس السنيورة كشف في رده على الرئيس لحود انه اعلم مجلس الـوزراء  انـه سـيدعو                  

 .مجلس الوزراء لالنعقاد يوم االثنين في جلسة خاصة

 

 :وفيما يلي نص رد الرئيس السنيورة

 

 فخامة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود المحترم" 

 

  أوقاتكم،اسعد اهللا

 

أطلعت باهتمام على مضمون الكتابين الموجهين من قبل مدير عام رئاسة الجمهوريـة إلـى               

األمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشـة مشـروعي              

 .االتفاق والنظام األساسي المتعلقين بالمحكمة الدولية الخاصة للبنان

 

يد على حسن التعاون بين رئاسـة الجمهوريـة ورئاسـة مجلـس             وانطالقاً من حرصي الشد   

الوزراء، وعلى المحافظة على االستقرار السياسي في البالد، يهمني أن أؤكد لفخامتك على ما              

 :يلي

 

 9/11/2006خالل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الخميس الواقع فيـه             : أوالً

جلسة خاصة لمجلس الوزراء    أشرت في مداخلتي بوضوح إلى أنني سأدعو إلى         

وصباح يوم الجمعة الواقـع فيـه       . 13/11/2006يوم االثنين القادم الواقع فيه      
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 اتصلت بفخامتك هاتفياً بشأن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء          10/11/2006

يوم االثنين للبحث في موضوع الهيئة الناظمة لالتصاالت وكذلك في موضـوع            

ي للمحكمة الدولية، واللذين كان قد أودعنـي        مشروعي االتفاق والنظام األساس   

، وقد أرسلت   10/11/2006إياهما األمين العام لألمم المتحدة صباح الجمعة في         

إلى فخامتك النسخة الكاملة عن المشروعين مع كتـاب األمـين العـام لألمـم               

 .المتحدة، فور تسلمهما ومباشرة بعد محادثتنا الهاتفية

 

هاتفية اآلنفة الذكر طلبت فخامتك تأجيل انعقـاد جلسـة يـوم            خالل محادثتنا ال   : ثانياً

. ، الن انشغاالتك تحول دون حضورك هذه الجلسـة        13/11/2006االثنين في   

وقد أكدت لفخامتك على أهمية انعقاد هذه الجلسة وأهمية البت بالمواضيع التـي           

عك وبعد تلك المحادثة المستفيضة قلت لك أنني سأعاود البحث م         . ستطرح فيها 

 11/11/2006وبالفعل، اتصلت بفخامتك هاتفياً صباح يـوم السبت        . بهذا األمر 

ولفتك إلى أن موضوع المحكمة الدولية الخاصة طغى على كل ما عـداه مـن               

مواضيع وأحداث، وان موضوع تعيين الهيئة الناظمة لالتصاالت لم تعـد لـه             

م االثنـين   األولوية اآلن، وبالتالي تمنيت على فخامتـك حضـور جلسـة يـو            

 التي قلت لك بأنني سأدعو إليها للنظر في مسـألة مشـروعي             13/11/2006

 .االتفاق والنظام األساسي للمحكمة الدولية

 

توضيحاً لما تفضلت به بان فخامتك تحتاج لمزيد من الوقت لدراسة مشـروعي              :ثالثاً

لتـي  االتفاق والنظام األساسي، فقد أكدت لفخامتك أن المالحظات والتقـارير ا          

وضعت وخاصة من قبل فخامتك على مسودة المشروعين، تتناول بالفعل كـل            

كلمة في هذين المشروعين، وانه لم يعد هناك ثمة أي موضوع فيهما لـم يـتم                

تناوله بالمالحظات التي كانت لفخامتك، وان ما ادخل على المشروعين ال يعدو            

 .فخامتك من مالحظاتكونه تعديالت محدودة جداً، وان بعضها اخذ بما أبديته 

 

 شـددت   11/11/2006وعليه، وأثناء هذه المخابرة الهاتفية صباح يوم السبت          :رابعاً

لفخامتك على أهمية انعقاد جلسة مجلس الوزراء للبحـث تحديـداً بموضـوع             

المحكمة الدولية، الن من شأن ذلك إزالة أجواء االحتقان السائدة فـي الـبالد،              

قضية أساسية ومهمة، وبالتالي، فقد أكـدت علـى         والن الموضوع يعتبر بذاته     

أهمية اضطالع فخامتك بدور أساسي فيه وعلـى أهميـة أن يجتمـع مجلـس               
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الوزراء، من اجل بت هذا الموضوع بالذات، بمبادرة وتمن من فخامتك ألنـك             

كنت وما تزال تؤكد على انك تؤيد قيام هذه المحكمة والتـي، وبعـد أن حـاز                 

ام األساسي بشأنهما على موافقـة األعضـاء الـدائمين          مشروعا االتفاق والنظ  

لمجلس األمن الدولي وغيرهم من األعضاء، فقد بادر األمين العام لألم المتحدة            

إلى إرسالهما فوراً للحكومة اللبنانية إلبداء الرأي فيهما قبـل أن يصـار إلـى               

 .عرضهما في جلسة رسمية لمجلس األمن الدولي للنظر في إقرارهما

 

بالمقابل، كان موقف فخامتك لي بأنك تتمنى عدم انعقاد جلسة مجلس الـوزراء              :اًخامس

بسبب حاجتك لمزيد من الوقت لدراسة مشروعي االتفاق والنظـام األساسـي            

وقد أجبت فخامتـك    . 13/11/2006للمحكمة، وبسبب انشغالك يوم االثنين في       

 .حينها بأنني سأفكر باألمر

 

د دراستي لكل المعطيات المذكورة أعاله، ونظراً ألهميـة         في ضوء ما تقدم وبع     :سادساً

الموضوع، وحساسيته ودقته، وخاصة بعد إجماع األعضاء الـدائمين لمجلـس           

األمن الدولي من خالل المشاورات التي أجراها األمين العام لألمم المتحدة على            

ه إقرار  مشروعي االتفاق والنظام األساسي للمحكمة، وبعد تفكيري ملياً بما يحقق         

مجلس الوزراء لهذين المشروعين مـن تنفـيس ألجـواء التـوتر واالحتقـان           

السياسيين في البلد، وتكريساً لما قرره مؤتمر الحوار وباإلجماع حول المحكمة           

الدولية الخاصة، بادرت وفي إطار صالحياتي المنصوص عليها في الدسـتور           

ة عشرة من يـوم االثنـين       إلى دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد عند الساعة الثاني       

 في جلسة مخصصة للبحث في مشـروعي االتفـاق          13/11/2006الواقع في   

والنظام األساسي للمحكمة الخاصة للبنان كما وردا من األمـين العـام لألمـم              

 .المتحدة

 

عقب الكتاب الذي أرسله مدير عام رئاسة الجمهورية إلى األمانة العامة لمجلس             :سابعاً

 من قبلـي لتجنيـب      إيجابية هذه الجلسة الخاصة، وكخطوة      الوزراء بشأن عقد  

البالد خضة سياسية أخرى، وآخذاً باالعتبار فرضية ارتباط فخامتك بانشغاالت          

، طلبت إلى األمين العام لمجلس الـوزراء بعـد          13/11/2006يوم االثنين في    

 إبالغ مـدير عـام رئاسـة الجمهوريـة          11/11/2006عصر يوم السبت في     

 للبحـث   12/11/2006لى فخامتك أن نجتمع سوياً يوم األحد فـي          اقتراحي ع 
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بالموضوع وان أبادر إلى إرجاء انعقاد مجلس الوزراء إلى يوم الثالثـاء فـي              

تجدر اإلشارة وكما أشـرت إلـى     . 15/11/2006 أو يوم األربعاء في      14/11

فخامتك أن هذا اإلرجاء سوف يستوجب إلغاء سفري إلـى كـل مـن كوريـا                

 واليابان، مع ما يترتب على هذا اإللغاء من انعكاسات سلبية حيث كنت             الجنوبية

سأجتمع إلى وزير خارجية كوريا الجنوبية الذي انتخب لمنصب األمين العـام            

لألمم المتحدة للبحث معه في القضايا العربية عموماً والقضايا األساسـية التـي             

صلحة هذه القضـايا،    تهم لبنان خصوصاً، والتي تحتاج إلى اتصاالت سريعة لم        

ناهيك عن االجتماع إلى المسؤولين الكوريين واليابانيين بشأن حفـزهم علـى            

المشاركة واإلسهام في المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان المرتقـب انعقـاده            

 .2007خالل شهر كانون الثاني من عام 

 

 إليـك وبتأجيـل      من فخامتك على اقتراحي باالجتماع     جواباًوفيما كنت انتظر     : ثامناً

انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تلقى أمين عام مجلس الوزراء رسالة من مـدير             

، يفيـده بموجبهـا أن      12/11/2006عام رئاسة الجمهورية، ظهر يوم األحـد        

. استقالة عدد من الزمالء الوزراء أصبحت تتجاوز مسألة انعقاد مجلس الوزراء          

إلى أنني كنت قد بادرت مساء يـوم        في هذا الصدد أود أن الفت انتباه فخامتكم         

أمس السبت، وفور اطالعي عبر وسائل اإلعالم على بيان االستقالة الصـادر            

عن حركتي أمل وحزب اهللا، إلى رفض استقالة الوزراء الممثلين لهمـا والـى              

اإلعالن عن تمسكي بمشاركتهما الفاعلة في الحكومة، والى التأكيد على أن هذه            

 من خالل التمسك بنص وروح الدسـتور القـائم علـى            الحكومة تمارس الحكم  

 .التشاور والحوار والتوافق، وأنها ستظل متمسكة بذلك

 

 فخامة الرئيس،

 

أرجو أن تتفهم دقة الظروف التي تعيشها البالد في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة                

 المسؤوليات السياسية إلـى  العربية ومنطقة الشرق األوسط، والتي تتطلب االرتقاء في ممارسة     

الدرجة التي يقتضيها واجب الحفاظ على الوحدة الوطنية والوفاق الوطني، هذا الوفـاق الـذي             

تجلى سامياً في أول مقررات مؤتمر الحوار، ومن قبل كل القوى السياسية المشـاركة فيـه،                

شـهيد رفيـق    عندما اجمعوا على موضوع المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الـرئيس ال           

 .الحريري ورفاقه
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إن األمانة الدستورية التي في أعناقنا تفرض علينا ممارسة الحكم والسـلطة بكامـل الحكمـة                

والروية وبعد الرؤية، وحيث أن إنشاء المحكمة الدولية الخاصة ومباشرتها لعملها بأسرع وقت             

 .ممكن، هو مطلب لبناني جامع

 

ة مجلس الوزراء الخاصة التي ستعقد عند السـاعة         لــذلك، أتمنى على فخامتك حضور جلس     

 للبحث في مشروعي االتفاق والنظـام األساسـي         13/11/2006الثانية عشرة من يوم االثنين      

ومن البديهي أن مجلس الوزراء سيعمد إلى مناقشة وجهـات          . للمحكمة الدولية الخاصة للبنان   

 التأكد من سـالمة هـذا القـرار         النظر وكل المالحظات المطروحة ولن يكون قراره إال بعد        

وتفضلوا فخامة  . وشموله كل المعطيات التي تمكّن لبنان من كشف هذه الجريمة بعدل وشفافية           

 .الرئيس بقبول االحترام والتقدير
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 سفراء الدول المانحة لالجئين الفلسطينيينمع ع ااجتمكالم الرئيس السنيورة خالل  :ثامناً

 5/5/2006السراي الكبير، في 

 

 

سفراء الدول المانحة لالجئين الفلسطينيين في لبنان في السـرايا الحكوميـة،            ل اجتماع   تم عقد 

الواليات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسـا وإيطاليـا        : وضم سفراء والقائمين بأعمال دول    

ة وألمانيا وأسبانيا وسويسرا والدانمارك والنروج وكندا واالتحاد األوروبي والصين والسـعودي          

واإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وإيران ومصر وأسوج وأستراليا وبلجيكا واليابـان            

 . وفي حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي،وهولندا

 

 في حضور السـفير مكـاوي اسـتهله          صحافياً  عقد الرئيس السنيورة مؤتمراً    ،وبعد االجتماع 

 سفيرا من سفراء الدول التي تبـدي        25د ظهر اليوم اجتماعا حضره حوالي       عقدنا بع : "بالقول

أهمية في المساعدة في ملف الالجئين الفلسطينيين إلى جانب عدد آخر من األشخاص الـذين               

يعانون ويتعاونون مع سعادة السفير مكاوي الذي جرى التعاون معه مـن أجـل إدارة ملـف                 

ظر في كيفية معالجة المشاكل المختلفة التي تراكمت على         التواصل مع األخوة الفلسطينيين والن    

مدى فترة طويلة من الزمن واإلشكاالت التي جرى التطرق لها من خـالل القـرارات التـي                 

اتخذتها الحكومة خالل الفترة الماضية بشأن كيفية التعامل مع األخوة الفلسطينيين ومعالجة تلك             

ة للتطرق في هذا االجتماع إلـى جميـع القضـايا           وقد كانت مناسب  . المشاكل العميقة الجذور  

وأبعادها وأهمية العمل سوية مع تلك الدول التي هي جزء م المجتمع الـدولي الـذي يتحمـل                  

المسؤولية األساس في الجريمة لتي ارتكبت وأدت إلى هذا النزوح لألخوة الفلسـطينيين مـن               

االجتماع كان مخصصا للتطرق لمـا      وبالتالي هذا   . ديارهم إلى عدة بلدان مجاورة منها لبنان      

قامت به الحكومة اللبنانية في هذه اآلونة وما تزمع القيام به على شتى الصـعد أكـان ذلـك                   

لتحسين الظروف المعيشية واإلنسانية التي يعيشـها األشـقاء الفلسـطينيون فـي المخيمـات               

تمر هـذا الوضـع   وضرورة التعامل معها أنها ال تليق وال يجوز بأي حال من األحوال أن يس        

وهو يؤدي إلى ظروف معيشية خانقة لها تداعياتها على شتى الجوانب االجتماعيـة واألمنيـة               

وقد تقدم السيد ريتشارد كـوك  . والسياسية وبالتالي يتطلب بذل الجهود المضنية في هذا السبيل  

أهمية المسؤول عن األونروا في لبنان بعرض شامل حول الظروف التي يعيشها الفلسطينيون و            

ولقد جرى بعـد ذلـك      . القيام بعدد من المشاريع المحددة لتحسين الظروف الحياتية والمعيشية        

التطرق إلى عدد من األسئلة التي تقدم بها عدد من السفراء والتي أبدوا بها تقـديرهم الشـديد                  

ية إلـى   للمبادرة التي قامت بها الحكومة اللبنانية من أجل إعادة العالقات اللبنانيـة الفلسـطين             
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صوابيتها وما يجب أن تكون عليه ولمعالجة الظروف المعيشية والحياتية والصحية والتعليمية            

لقد أبدى  . في المخيمات الفلسطينية بما يضفي على هذا الواقع وضعا أفضل مما هو عليه حاليا             

ة ومـا   سفراء الدول تقديرهم لدور الحكومة اللبنانية وتعاطفهم الشديد مع ما تقدمت به الحكوم            

تقدمت به األونروا وأكدوا أنهوا سيبادرون فورا إلى إطالع حكوماتهم على هـذا الموضـوع               

أعتقد . تمهيدا للقيام بخطوات عملية من أجل تقديم العون السريع لألونروا لتنفيذ هذه المشاريع            

 أن االجتماع كان جيدا جدا وأنا أتوقع أن يصار إلى تقدم على هذا الصعيد، هنـاك مسـؤولية                 

للحكومة اللبنانية ولكن هناك مسؤولية حقيقية للمجتمع الدولي الذي ينبغي أن يبادر إلى اإلسهام              

بمعالجة مسائل في منتهى األهمية ولها أبعاد على شتى الصعد في لبنان، إن كانـت الصـعد                 

 ".الحياتية والمعيشية واإلنسانية وأيضا األمنية
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ثر  إستهل االجتماع الوزاري األمني الذي انعقدفي م رئيس فؤاد السنيورةالموقف : تاسعاً

 هجوم منظمة فتح اإلسالم على الجيش

 20/5/2007في السراي الكبير، 

 

 

 أود أن أتوجه بالتعزية الحارة إلى عائالت شهداء الجيش اللبناني والشهداء            ،قبل أن أبدأ كالمي   

ء المجرم على الجيش اللبنـاني      من المواطنين اللبنانيين اآلمنين الذين سقطوا بفعل هذا االعتدا        

لذلك كل التعازي لشهدائنا العسكريين والمدنيين، كما إني أتوجه إلى أهلنـا            . في منطقة الشمال  

في الشمال عموماً وفي طرابلس وعكار والميناء والضنية والكورة وكل المنـاطق الشـمالية،              

د الغدر قررت أن يكون الدور      أتوجه إليهم ألقول إنكم اليوم تدفعون الثمن عن لبنان كله ألن ي           

اآلن على الشمال، لكن أود أن أقول ألهلنا أننا جميعاً نقف صفاً واحداً معهم ويجب أن نكـون                  

جميعاً صفاً واحداً مع الجيش والقوى األمنية في مواجهة هؤالء المجرمين وكل من تسول لـه                

 .نفسه المساس بأمن لبنان

 

 تزال في مقدمة صفوف من يقدم التضحية لكي يبقى هـذا            لقد كانت القوى األمنية اللبنانية وال     

إن الجيش الذي نجح    . الوطن، ولهذا السبب بالذات تم استهداف الجيش والقوى األمنية اللبنانية         

 عامـاً   30في االنتشار في الجنوب على الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة بعد غياب استمر              

 وثانيـاً بهـدف ضـرب       ،نشغل عن مهمته األساسـية     أوالًً لكي ي   ،يستهدف اليوم في الشمال   

 . بل في كل لبنان،وزعزعة االستقرار ليس في الشمال فقط

 

 هم شعب واع وهم يعرفون تماماً مـا الـذي           ، وأهل الشمال خصوصاً   ،الشعب اللبناني عموماً  

نها إن ما يسمى منظمة فتح اإلسالم، اإلسالم م       . يجري وما هي أهدافه، وال حاجة للتفسير أكثر       

براء وهي منظمة معروفة ظروف صناعتها وتركيبها ومعروف من يقف خلفها ومـن الـذي               

 .سلحها ودربها وروج لها وحضر لها األرضية لكي تعمل
 

في كل األحوال، ما أريد أن أقوله اليوم أننا شعباً ومؤسسات وقوى سياسية ومسؤولين مدعوين       

 وليكن معلوماً أننا فـي  ،قواها األمنية الشرعيةللوقوف خلف الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها مع     

 وبالتالي فان القوى األمنية الشـرعية مـن         ،لبنان ارتضينا الدولة المدنية والنظام الديمقراطي     

 داخلي هي األداة األمنية المخولة حفظ األمن وحماية اللبنانيين ومصـالحهم،            أمنجيش وقوى   

 وشعباً وقوى نظامية، ولن نسمح ألي جهـة اآلن          ةً دول  واحداً  فإننا نقف صفاً   وكما قلت صباحاً  
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أن تنال من تماسكنا، ومن إصرارنا على فرض األمن والقانون على سائر األرض اللبنانيـة،               

 أن يحمل السالح باستثناء الجيش      أحد ولن يكون من حق      ،وعلى المقيمين بالمخيمات وخارجها   

 .والقوى األمنية الرسمية

 

 لكننا مصممون على التصدي للمؤامرة      ،حة أمامنا صعبة وقاسية   صحيح أن الخيارات المطرو   

 . أو نخاف، أو نتراجع، ولن نتهاون،التي تحاك ضد لبنان

 49/95.  ص– 1ملحق رقم 



  حول أزمة مخيم نهر الباردرئيس فؤاد السنيورةالبيان صادر عن  :اًعاشر

 28/5/2007في 

 

 

واقـع   أيـار، بمهاجمـة م     20، نهار السبت الواقع في      "فتح اإلسالم "قامت عناصر    

 جندياً كان معظمهم خارج الخدمـة       32الجيش اللبناني في طرابلس وقتلت بوحشية       

 وفقاً لما توصلت إليه التحقيقات واستناداً إلى االعترافات التي أدلى بها بعـض              .آنذاك

تقف وراء التفجيرين اإلرهابيين اللذين     " فتح اإلسالم "المشتبه بهم والموقوفون، تبين أن      

.  شباط اللذين تسببا بمقتل عدد من المدنيين       13منطقة عين علق في     طاال الباصين في    

وقد تزامنـت االشـتباكات     . كما تبين أن هذه المنظمة مسؤولة عن عدد من السرقات         

األخيرة مع ثالثة تفجيرات طالت األسبوع الفائت بيروت وعاليه وأشارت التحقيقـات            

 . األولية إلى إمكانية تورط المنظمة نفسها بذلك
 

يست هذه الحرب حرباً بين لبنان والفلسطينيين، ال بـل إنهـا حـرب شـنت ضـد       ل 

 إننا نتصدى لمجموعة متطرفة تعرف باسـم        .اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء    

تضم بين صفوفها إرهابيين من جنسيات مختلفة دخلوا خلسة إلى لبنـان            " فتح اإلسالم "

ةً لعملياتهم واستولوا فعلياً على قـراره       وتجمعوا في مخيم نهر البارد فاستخدموه قاعد      

لقد تم بالفعل اختطاف الشعب الفلسطيني داخل المخيم الذي طالـب           . ضد إرادة قاطنيه  

إن الشعبين اللبناني والفلسطيني وقعا ضـحية ممارسـات         . مراراً برحيل هذه المنظمة   

سالم ولفلسـطين   وعقيدة هذه المجموعة الحاقدة، علماً أن أهدافها وتطلعاتها ال تمت لإل          

 . بأية صلة

 

" فـتح اإلسـالم   "لقد أدانت السلطة الفلسطينية وبقية الفصائل الفلسطينية صـراحةً           

 كمـا أن    .وأكدت أن ال صلة لهذا التنظيم بالمنظمات الفلسطينية الفاعلة في فلسطين          

مختلف تلك الفصائل الفلسطينية قد تبرأت كلها علناً من المجموعـة اإلرهابيـة هـذه               

أضف إلـى ذلـك أنهـا       . ت منذ البداية االعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني        وأدان

 . التزمت مساعدة الدولة اللبنانية على وضع حد لهذه الظاهرة

كما صدر عن جامعة الدول العربية ومجلس األمن في األمم المتحدة بيانـان شـديدا                

نين وبشـكل دقيـق      إذ وصف كال البيـا     اللهجة دعما فيهما جهود الحكومة اللبنانية     
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المنظمة التي يواجهها لبنان بالمنظمة اإلرهابية التـي ال تمـت لإلسـالم وللقضـية               

 . الفلسطينية بأية صلة

 

 االستسـالم، " فتح اإلسالم "لقد طلبنا، وبمساعدة المجموعات الفلسطينية المحلية من         

 . ليمثلوا أمام القضاء العادل بدل التسبب بمزيد من المواجهات والعنف

 

تؤكد الحكومة اللبنانية التزامها التام بالقضية الفلسطينية المحقـة وتضـامنها مـع              

 وقد بذلت هذه الحكومة، منذ تشكيلها، جهـوداً حثيثـة لتحسـين             .الشعب الفلسطيني 

كما عملت جاهدةً   . مستوى معيشة الالجئين الفلسطينيين القاطنين في المخيمات اللبنانية       

ي لخطتها الهادفة إلى تحسين الظـروف السـائدة فـي           على تأمين دعم المجتمع الدول    

قامت لسوء الحظ بإعاقة هـذه الجهـود مـن خـالل         " فتح اإلسالم "إال أن   . المخيمات

 . زعزعة االستقرار وتأزيم األوضاع في المخيمات

 

إننا حريصون على الوضع اإلنساني في مخيم نهر البارد وقـد اتخـذنا الخطـوات                

عبر السعي إلى إيقاف االعتداءات والسـماح للمـدنيين         ع  الالزمة لمعالجة هذا الوض   

أضف إلى أننا نتعامل مع الوضع بأقصى درجات الحذر بهـدف           . بالخروج من المخيم  

إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن عناصـر        . تجنب أية خسارة غير ضرورية في األرواح      

ني يحـاول   يطلقون النار من مناطق مدنية ويستهدف قناصوهم أي مـد         " فتح اإلسالم "

فالهدف الواضح الذي يسعون إليه يكمن في استخدام الالجئـين          . الخروج  من المخيم   

دروعاً بشرية، األمر الذي يتنافى مع المعايير األخالقية وأبسط قواعد حقوق اإلنسـان             

 . والقانون الدولي اإلنساني

 

ئين الفلسـطينيين   األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالج    لقد تبين، وفقاً لمصادرنا ولوكالة       

الغالبية الكبرى من المقيمين في المخيم قد تركتـه         ، أن   )األونروا(في الشرق األدنى    

التي اسـتنفرت   بالفعل ويتم االهتمام بهم من قبل أجهزة الحكومة اللبنانية المختصة           

كافة مواردها البشرية والمادية إلغاثة هؤالء النازحين في األماكن التي لجؤوا إليهـا             

كما أننا نعمل على إرسال إمدادات إنسانية لالجئين        . مخيمات والمناطق المجاورة  في ال 

 . الذين ما زالوا في المخيم
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المجتمع الدولي اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضـى بتحمـل مسـؤولياته تجـاه                 

 وعليهم في هذا الظرف اإليفـاء بالتزامـاتهم مـع           الالجئين الفلسطينيين ومخيماتهم  

ر للدعم اإلنساني الذي يتم إرساله للتخفيف من حدة األوضـاع اإلنسـانية             تقديرنا الكبي 

 . الصعبة للمدنيين األبرياء الذين يعانون من هذه األحداث المؤسفة

 

نحن نحارب اإلرهابيين لحماية لبنان وتأمين سالمة وأمن كل قاطنيه من لبنـانيين،              

ـ         . فلسطينيين وآخرين  مح باسـتهداف جيشـها     ال يمكن ألية دولة في العـالم أن تس

ومواطنيها بهجمات ال يمكن وصفها إال بالبربرية داخل حدودها، خاصـةً علـى يـد               

تقوم الحكومة اللبنانية والجـيش اللبنـاني بأقصـى         . مقاتلين أجانب دخلوا البلد خلسةً    

وكل خيار بديل عن هذا الحسم ستكون  . الجهود لمعالجة هذا التهديد بشكل حاسم وحذر      

ئج خطيرة جداً على لبنان وعلى هذه المنطقة، إذ سيتحول لبنان أرضـاً             له تبعات ونتا  

إن لبنان يـرفض ويـدين      . خصبة لنشاط كل إرهابي أو خارج عن القانون في العالم         

 . اإلرهاب أينما وقع ولن يتسامح معه على أرضه مهما كانت الظروف

 

يبقـى الجهـة    إن الجيش اللبناني بمؤازرة ودعم كافة شرائح الشـعب اللبنـاني               

 كمالذ أخيـر بهـدف الـدفاع عـن          الشرعية الوحيدة التي تملك حق استخدام القوة      

. لن يكون لبنان أرضاً لخرق القانون واإلفالت من العقـاب         . استقراره وأمن مواطنيه  

. لقد عانى لبنان طوال أربعين عاماً بسبب التردد والتغاضي والتدخالت فـي شـؤونه             

بلدنا سيظل أرض الحرية والسيادة واالسـتقرار حيـث         سنبقى على موقفنا ونؤكد أن      

كما نذكّر بإرث والتـزام لبنـان مبـادئ         . يتمتع فيه المواطنون باألمن وحكم القانون     

التعايش والتعددية والحرية والديمقراطية والتسامح واالنفتاح واالعتدال، وسنكون على         

 .مستوى هذه الرسالة
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Statement issued by Prime Minister Fouad Siniora concerning Nahr 
el Bared Crisis 
May 28th, 2007 

 
 
 

 On Saturday, May 20th, Fateh al Islam attacked army positions 
in Tripoli, brutally killing 32 soldiers most of whom were off-
duty at the time. According to our investigations and confessions 
from suspects in custody, Fateh Al Islam was behind the terrorist 
bus bombings in Ain Alaq on February 13th in which innocent 
civilians lost their lives. They were also responsible for a number 
of robberies.  The recent clashes have coincided with the three 
bombings in Beirut and Aley this past week and preliminary 
investigations point to the same group. 

 
 This is not a war between Lebanon and the Palestinians. It is a 

war that was launched against both the Lebanese and the 
Palestinians. We are fighting a fringe group called Fateh Al Islam, 
composed of a number of terrorists of various nationalities, who 
have illegally infiltrated into Lebanon and assembled in the 
Palestinian Nahr Al Bared refugee camp, using it as a base for its 
operations, effectively hijacking it against the will of its residents. 
In fact, the Palestinian population taken hostage inside the camp 
has repeatedly requested their departure. Both the Lebanese and the 
Palestinians are the victims of this group’s malicious acts and 
ideology whose ends and ambitions are neither connected nor 
related to Islam or Palestine.  

 
 The Palestinian Authority has publicly condemned Fateh Al 

Islam and asserted that it bears no connection to the political 
organizations in Palestine. Also, the various Palestinian factions 
have all publicly disassociated themselves from this terrorist group 
condemning the attack against the Lebanese army from the start. 
They have also committed to assist the Lebanese government in 
putting an end to this phenomenon.   

 
 The Arab League and the UN Security Council also released 

very strong statements of support for our efforts, concurrently 
and accurately identifying the group we are facing as terrorists 
whose ends and ambitions are completely disconnected from and 
unrelated to Islam or the Palestinian cause. 
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 With the help of local Palestinian groups, we have urged Fateh Al 
Islam to surrender in order to face a fair and judicial legal 
process as opposed to further confrontation and violence. 

 
 We remain fully committed to the just Palestinian cause and 

stand in solidarity with the people of Palestine. Since its 
inception, this government has made concerted efforts to improve 
the livelihoods of the Palestinian refugees living in the camps.  It 
has worked hard to rally support for our plan for improved camp 
conditions from a number of countries in the international 
community. Unfortunately, Fateh Al Islam is clearly thwarting 
these efforts by destabilizing and aggravating the dire conditions in 
the camps. 

 
 We are also concerned about the humanitarian situation and 

have taken steps to address the issue in securing a cessation of 
hostilities to allow civilians to exit the camp. We are being as 
cautious as possible in the hope of sparing unnecessary loss of life. 
It should however be noted that Fateh Al Islam are firing from 
civilian areas, targeting by sniper fire any civilians trying to flee. 
Their obvious aim is to use the helpless refugee population as a 
human shield, which is both immoral and illegal under all 
international human rights and humanitarian law. 

 
 According to our sources and the United Nations Relief and Works 

Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), the 
vast majority of the camp’s residents have in fact left and are 
being well taken care of at nearby camps and locations. We are 
also working on sending humanitarian supplies into the camp for 
those who remain. 

 
 Now more than ever, the international community has a 

responsibility toward the Palestinian refugees and refugee 
camps and is called upon to fulfill it. We greatly appreciate all 
humanitarian support being dispatched, helping to alleviate the 
humanitarian conditions of the innocent people who have been 
affected by these troubling events.  

 
 We are fighting terrorists to protect Lebanon and the safety 

and security of all the people, Lebanese, Palestinian, and others 
living here. No country in the world would allow for such attacks 
against their own soldiers and citizens to occur within their 
borders, especially at the hands of foreign fighters who entered the 
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country illegally.  The Lebanese government and army are doing 
their utmost to deal with this threat decisively yet cautiously. The 
alternative would be very dangerous, sending a message to outlaws 
and terrorists around the world that Lebanon would be easy and 
fertile ground for their operations. Lebanon rejects and fully 
condemns terrorism and will not tolerate it under any 
circumstances.   

 
 The Lebanese army, fully backed by the entire population, 

remains the sole entity with the right to legitimately exercise 
the use of force, as a last resort, in defending its citizens' security. 
Lebanon will not be a land of lawlessness and impunity. It has 
suffered a lot from irresolution, permissiveness and interventions 
over more than forty years. We will stand firm and insure that our 
country remains a land of liberty, sovereignty and stability, where 
citizens are safe and protected by the rule of law. We will continue 
to be the responsible member of the Arab and international 
community, respectful of its laws and resolutions. Lebanon has 
always stood for the noble principles of coexistence, plurality, 
freedom, democracy, tolerance, openness and moderation.  We will 
live up to our legacy. 
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أمام سفراء الدول المانحة بشأن األوضاع اإلنسانية  رئيس فؤاد السنيورة الكلمة: أحد عشر

 نهر الباردمخيم لالجئين الفلسطينيين في 

 05/06/2007  في،السراي الكبير

 

 

 سعادة السفراء،

 رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية،

 

وما يزيد . التي نمر بها نحن واإلخوة الفلسطينيينلقاؤنا اليوم يواكب حالة الطوارئ اإلنسانية 

من مأساوية الوضع أن اإلخوة الالجئين الفلسطينيين العزل الذين هجروا قسراً من موطنهم، 

ونجوا من حروب متتالية، مضطرون اليوم للنزوح عن منازلهم مؤقتاً بسبب نزاع جديد 

 .لة إلى بيئتهم وعاداتهم ونمط حياتهمافتعلته مجموعة إرهابية زرعت بينهم، ال تمتّ بص

 

لم تَختر الدولة اللبنانية هذه المواجهة، وهنا ال بد لي من التأكيد على أن هذه المواجهة ليست 

أبدا بين اللبنانيين والفلسطينيين، بل هي حرٌب شُنّت عليهما معاً، وفي آن واحد؛ هي حرٌب 

لي المدمِّر، والذي ما زلنا نعاني من تداعياته أعلنت بعد أقل من عام على العدوان اإلسرائي

السلبية على كافة المستويات وخصوصاً االقتصادية االجتماعية والنفسية؛ هي حرٌب تشنّها منذ 

، ال شأن لها ال بالقضية "فتح اإلسالم"حوالي الثالثة أسابيع مجموعة إرهابية سمت نفسها 

 - االستقرار في البالد، وتشويه العالقات اللبنانيةالفلسطينية، وال باإلسالم، تهدف إلى زعزعة

الفلسطينية، هذه العالقات التي عكفنا بعد شهرين من تشكيل هذه الحكومة، على تصويبها 

وصوغها على أسس متينة من خالل إعادة بناء الثقة، مع اتخاذ عدٍد من اإلجراءات التي تُسهل 

 .يالً في هذا السياقحياة األخوة الفلسطينيين والطريق ما زال طو

 

إنها حرب في . إن المواجهة التي نخوضها مواجهة ضد إرهاب االغتيال والتفجيرات المتنقلة

عين علق، في األشرفية وفردان وعاليه والبارحة في سد البوشرية، إنها مواجهة لإلرهابيين 

لبنانيين، والالجئين في سبيل تعزيز سيادة الدولة بجيشها وقواها األمنية، وحماية المواطنين ال

إن الدولة اللبنانية تخوض حرباً من .الفلسطينيين على حدٍّ سواء، خصوصاً في مخيم نهر البارد

أجِل مستقبل لبنان وشعبه، ومن أجلِ  صونِ  قيم التسامح واالنفتاح والديمقراطية التي نؤمن 

 .بها ونسعى دوماً إلى ترسيخها
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إن عدم التصدي لالعتداء .  تفاديها وال يسعه أن يخسرهاإنها حرب لم يكن باستطاعة لبنان

الذي قامت به هذه المجموعة اإلرهابية، يعني المساومة على أمن واستقرار اللبنانيين، وبالتالي 

 .مستقبلهم ما قد يحول لبنان ساحة مفتوحة ألعمال عنٍف إرهابية ضد المدنيين

 

من أن أؤكد لكم في هذا اإلطار، أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش اللبناني ال بد 

وكان موقفُ الشرعية . تهدف إلى التخلص من كل تهديد قد تشكّله هذه المجموعة أو غيرها

اللبنانية واضحاً وصريحاً في كيفية معالجة ما جرى منذ البداية، وهو اجتثاث اإلرهاب، بتفاهٍم 

هابيين باالستسالم، وأعلنا أننا نضمن لهم معاملة طالبنا اإلر. تام مع الفصائل الفلسطينية

. لم تستجب نداءاتنا، ولم يترك أمامنا سوى الخيار العسكري. إنسانية ومحاكمة عادلة وشفافة

 ".آخر الدواء الكي"أرغمنا على الحسم وكان 

 

تداءِ  عمد معظم الالجئين الفلسطينيين القاطنين في مخيم نهر البارد إلى الرحيل احتماء من اع

 .اإلرهابيين، أما الذين ما زالوا في مخيم نهر البارد فقد أرغموا على ذلك

 

، والتي عبرت عنها بوضوح السلطة "مفتح اإلسال"ـوباإلضافة إلى اإلدانة الصريحة ل

الفلسطينية، مع نفيها ألي عالقة بين هذه المجموعة اإلرهابية وأي من المنظمات السياسية 

الفلسطينية، أصدر القادة العرب، جامعة الدول العربية، ومجلس األمن بيانات تدعم جهودنا في 

 .اجتثاث هذه الظاهرة

 

 سيداتي سادتي،

 

ني بأقصى ما في وسعه لتحييد المدنيين، وتجنب إيقاع خسائر في األرواح يقوم جيشنا الوط

على الرغم من االستفزازات المتكررة، مع حرصه على تأمين ممرٍّ آمن إلجالء الجرحى، 

تسانده الحكومة اللبنانية عبر الهيئة العليا لإلغاثة، بالتعاون مع األونروا واليونيسيف، 

دولي، والهالل األحمر الفلسطيني، والهيئات األهلية اللبنانية والصليب األحمر اللبناني وال

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن . والفلسطينية، التي تعمل على تأمين أفضل رعاية للنازحين

تطلق النار من األحياء المأهولة في المخيم مستهدفة بنيران القناصة كل " فتح اإلسالم"عناصر 

مخيم أو يمر في محيطه، مع إرغام كل من يحاول تركه على مدني يحاول الخروج من ال

 .البقاء بغية استعماله درعاً بشريةً
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أما الوضع اإلنساني للنازحين من مخيم نهر البارد فيبقى في صميم اهتماماتنا، وقد توليتُ 

يا شخصياً اإلشراف على كما والمتابعة اليومية ألعمال اإلغاثة التي تضطلع بها الهيئة العل

لإلغاثة، األونروا، اليونيسيف، االتحاد الدولي للصليب األحمر، الصليب األحمر اللبناني، 

نلتزم تأمين كافة .  الفلسطيني–والهالل األحمر الفلسطيني، وبالتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني 

راء احتياجات النازحين، ويجب إعادة إعمار كافة األبنية والوحدات السكنية التي تضررت ج

إال إن عملية إعادة اإلعمار تتطلب مساعدة ودعم كافة األشقاء العرب . األعمال الحربية

وها نحن نطلق نداء استغاثة طالبين مساندة كافة أعضاء . واألصدقاء في المجتمع الدولي

المسؤولية ملقاة على عاتقنا جميعاً تجاه الشعب . المجتمع الدولي والمنظمات اإلنسانية

 المجتمع الدولي استجاب لطلبنا وساعدنا في إعادة إعمار ما هدمه العدوان .الفلسطيني

اإلسرائيلي المدمر الصيف الماضي، وها أنا أتوجه بالطلب إليكم أن تكرروا دعمنا في هذه 

لنشبك أيدينا ونحول الكارثة إلى فرصة لترسيخ العالقات األخوية . المحنة والمهمة اإلنسانية

 .سين شروط الحياة في المخيماتمع الفلسطينيين ولتح

 

مع .  في إطار تحسين وتطوير العالقات اللبنانية الفلسطينيةإنجازهسوف نبني على ما تم 

التزامنا التام بمقررات هيئة الحوار الوطني وتحديداً رفض التوطين، وإن كل تشكيك قد يطول 

هذا االلتزام وهو ذات دوافع تحسين شروط حياة الالجئين الفلسطينيين يتعارض حتماً مع 

 .دوافع مغرضة

 

 سيداتي سادتي،

 

 لتقييم ومعرفة ، مدير األونروا في لبنان،عملت جاهداً وعن قرب مع السيد ريتشارد كوك

وكان من النتائج المباشرة لهذه المواجهة أن مخيم البداوي يحتضن . الحاجات على األرض

شخص، / 16،000/  استيعاب حوالي شخص في حين أنّه قادر على/ 37,000/اآلن أكثر من 

ما قد يؤثر على بنيته التحتية مع اإلشارة إلى أن الموارد لم تعد كافية لتأمين حاجات سكانه 

وعلى رغم الجهود الكبيرة التي بذلت في مجال .األصليين، وال حاجات ومتطلبات ضيوفه

ونروا خطة قصيرة عرضت األ.اإلغاثة يبقى الكثير من الحاجات التي تفوق طاقتنا وحدنا

الصحة، الغذاء، : المدى تلبي حاجات النازحين حتى آب المقبل وتشمل القطاعات التالية

. المسكن، التعليم، المياه، الصرف الصحي، الحماية واألمن ودعم فوري لمرحلة ما بعد األزمة

ء المجتمع إن جهود وأهداف األونروا واليونيسيف، واللجنة الدولية للصليب األحمر وكل أعضا

المدني الذين عملوا خالل هذه األزمة سوف تساعد الالجئين على استعادة حياتهم الطبيعية بأقل 
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لقد عملنا مع الكثيرين منكم ومع أصدقائنا في المجتمع الدولي بهدف تأمين . قدر من المعاناة

لتي يعيشها كما يجب معالجة أساس المعضلة والمعاناة ا. الدعم لخطتنا لتحسين أوضاع المخيم

الفلسطينيون إليجاد حلول بعيدة المدى وإال كل جهودنا سوف تذهب سدى. 

 

منذ . إن األزمة الحالية تتخطى حدودنا لتمتد إلى الشرق األوسط بأكمله بل والى العالم بأسره

تأليفها قامت هذه الحكومة بجهود جادة لتحسين األوضاع المعيشية لالجئين الفلسطينيين في 

وسنحافظ على التزامنا الكامل بأحقية القضية الفلسطينية، وسنقف كما دوماً . تالمخيما

لقد قمنا وألول مرة بتحسين أوضاعهم االجتماعية . متضامنين مع الشعب الفلسطيني

والتعليمية، ومعالجة مشاكل العمل بحيث يتم استيعابهم في النظام االقتصادي اللبناني، مع 

 .كامل بعودتهم إلى ديارهم ورفضنا الواضح والصريح لكل توطينالتزامنا التام وتعهدنا ال

 

 سيداتي سادتي،

 

يقع علينا واجب مشترك لتبديد المخاوف وتخفيف معاناة الالجئين الفلسطينيين في محاربة 

 .الفقر، الوقاية من األمراض، وتعزيز األمل والكرامة وفي الحياة الكريمة وتوفير األمن

 

المخيمات يعني أمناً في لبنان بكامله، وهو أساسي لتوفير البيئة المالئمة إن توفير األمن في 

إن الالجئين الفلسطينيين كانوا ضحايا للعديد من االنتهاكات ومن واجبنا . لالزدهار االقتصادي

واجب كسب ثقة الفلسطينيين وأن نظهر لهم أنهم ليسوا هم . تلبية حاجاتهم وطلبهم للمساعدة

وقد أكدنا مراراً وتكراراً أن نزوحهم مؤقت . ضحايا أبرياء لهذه األزمةاألهداف بل هم 

 .وعودتهم إلى مخيم نهر البارد مؤكدة وإعادة إعمار مساكنهم حتمية

 

 سيداتي سادتي،

 

إني أناشدكم مساعدتنا إلتمام هذه المهمة التي ال يمكننا القيام بها بمفردنا وال يمكننا أن 

 والملح أن ال نفشل في هذه المهمة فيتأكد الفلسطيني أن المجتمع من الضروري. نتغاضى عنها

 .الدولي والدولة اللبنانية لن يتركاه

 

 .شركاء نحن في المسؤولية، معاً يمكننا إحداث التغيير

 .وشكراً
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Address by Prime Minister Fuad Siniora for Nahr al Bared 
Humanitarian Flash Appeal 

The Grand Serail, 05/06/2007 
 
 
 
Ladies and Gentlemen:  
 
I have asked you here today because we have a serious humanitarian 
emergency on our hands. What makes this situation especially distressing 
is that dispossessed refugees, many of them survivors of wars and 
displacement, have been uprooted once again, have had to leave their 
homes due to yet another conflict. 
 
We did not choose this confrontation, which is not between the Lebanese 
and Palestinians, but is a war waged against them both; a war that comes 
less than a year after Israel’s destructive onslaught, the economic and 
social effects of which still weigh heavily upon us; a war waged by a 
fringe group of terrorists, Fateh al Islam, who have nothing to do either 
with Islam or the Palestinian cause; a war intended to destabilize the 
country and Palestinian-Lebanese relations which have just started to be 
placed, for the first time, on a solid footing after a number of socio-
economic measures were taken to bridge confidence; a war waged in Ain 
Alaq, Nahr al Bared, Ashrafieh, Verdun, Aley, and now Sadd al 
Bouchriyeh; a war for the authority, credibility and sovereignty of the 
state and the security of its inhabitants, including those of Nahr al Bared. 
It is a war for the future of Lebanon and its people and for the 
preservation of tolerance, moderation and the democracy we cherish; a 
war that Lebanon cannot avoid and cannot lose. 
 
Not facing up to this confrontation would compromise the future of 
Lebanese security and stability. It would turn Lebanon into an open field 
for continued vicious acts of violence against civilians. I assure you, our 
objectives in the present military operation are clear. We want to 
eliminate the threat posed by this group. Our position has been plain and 
consistent from the start. With the understanding of the majority of 
Palestinian organizations, we have urged the terrorists to surrender, with 
the assurance that they will be treated humanely and face a fair and 
transparent judicial process. Our calls have gone unanswered, leaving 
only the military option which we were forced to exercise as a last resort. 
The camp's population has repeatedly requested their departure and most 
of those that remain there are being held against their will. Furthermore, 
the Palestinian Authority has publicly condemned Fateh el-Islam and 
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asserted that it bears no connection to any of the political organizations in 
Palestine. Arab leaders, the Arab League and the UN Security Council 
have also released strong statements of support for our efforts, 
concurrently and accurately identifying the group in the manner the 
Lebanese have. 
 
Ladies and Gentlemen: 
 
Our army is doing all it can to avoid unnecessary loss of life in spite of 
constant provocation, ensuring that all the wounded are treated and that 
the evacuees receive the best humanitarian assistance available. We have 
on several separate occasions secured a cessation of hostilities to allow 
for the evacuation of remaining civilians. It should be noted however that 
Fateh el-Islam is firing from civilian areas, targeting by sniper fire any 
civilians trying to flee, essentially holding remaining civilians as human 
shields. 
 
We remain most concerned about the humanitarian situation of the 
residents of Nahr el-Bared. I have personally been following up regularly 
with the Higher Relief Council, UNRWA, UNICEF, the International 
Red Cross Federation, the Lebanese Red Cross, the Palestinian Red 
Crescent and the Lebanese-Palestinian Dialogue Committee, on the 
humanitarian efforts underway. We are committed to meeting the needs 
of the displaced and must rebuild the homes that have been damaged as a 
result of the hostilities. This endeavor will require the help and assistance 
of all our Arab brothers and friends in the international community. 
However, as you well know, we do not have the means to do this alone 
and are appealing for help from members of the international community 
and humanitarian agencies, as we all have a responsibility, together, 
toward the people of Palestine. The international community has 
responded in helping us to recover from last summer’s destructive Israeli 
invasion, and I ask you to do the same now. Let us join hands to 
transform a catastrophe, which has been created by criminals alien to our 
society and the Palestinian people, Fateh Al Islam, into an opportunity for 
the rebuilding of brotherly relations with the Palestinians and improving 
living conditions in the camps. We will be building on what has been 
achieved so far in improving Lebanese-Palestinian relations. It goes 
without saying that we remain committed to the national consensus, 
rejecting the final settlement and naturalization of Palestinian residents in 
Lebanon. All insinuations regarding the motives behind betterment of 
living conditions of the Palestinians contrary to this commitment are 
baseless. 
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Ladies and Gentlemen: 
 
I have been working closely with Mr. Richard Cook, the director of 
UNRWA in Lebanon, to assess the needs on the ground. A direct 
consequence of this war has been that the Baddawi camp, once home to 
16,000 people, now houses 37,000 people. This, of course, severely 
strains the capacities, infrastructure and supplies of the camp, and adds to 
the hardship of its inhabitants and the woes of its guests. In spite of the 
extensive efforts that are already under way, many needs have still not 
been met. 
 
As such, UNRWA has presented a comprehensive short term response 
plan to meet, until August, the emergency needs of the displaced refugees 
directly resulting from this crisis. It covers many sectors, all of which are 
vital for the adequate living conditions of the evacuees. They include 
health, food, non-food items, shelter, education, water and sanitation, 
protection, security and immediate post-conflict support. The efforts and 
dedication of UNRWA, UNICEF, the ICRC and all the other civil society 
members that have been active in this crisis, will help the refugees to 
resume their normal lives with a minimum of suffering. 
 
We have worked with most of you and with our friends in the 
international community, in order to rally support for our plan for 
improved camp conditions. But unless the core problem is addressed and 
Palestinian grievances are redressed, all these efforts will be short-lived. 
The problem stretches way beyond our borders, to the whole Middle East 
and to the world at large. Since its inception, this government has made 
concerted efforts to improve the living conditions of the Palestinian 
refugees living in the camps. We remain fully committed to the just 
Palestinian cause and stand in solidarity with the people of Palestine. We 
have for the first time addressed their social, educational and labor 
problems, and their assimilation into the Lebanese economic cycle, while 
standing by our total commitment to their return to their homeland. 
 
Ladies and gentlemen,  
 
We have a joint duty to allay the fear and alleviate the suffering endured 
by the Palestinian refugees, an obligation to eradicate poverty, squalor 
and disease, to replace them with hope, dignity, acceptable living 
conditions and security. Security within the camps means security in the 
country at large; it also provides an environment conducive to economic 
activity. The Palestinian refugees have been the underserved victims of 
much injustice and we must heed their call for help. In earning their trust 
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and showing them that they are not the targets but the unintended victims 
of this crisis we have pledged to them that their evacuation is temporary, 
their return to Nahr el-Bared is guaranteed and the reconstruction of their 
homes is assured. 
 
I call upon you, Ladies and Gentlemen, to help us fulfill this pledge. We 
cannot afford to do it alone and we cannot afford not to do it. This cannot 
be another broken promise to the Palestinians. Rather, it must be the 
proof that they are not forgotten, that the international community will 
not abandon them and that we will do the right thing. Together, we are 
responsible. Together, we can make a difference. Thank you. 
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 لمناسبة النصر الذي حققه لبنان والجيش اللبناني رئيس فؤاد السنيورةالكلمة :  عشرثاني

 على اإلرهابيين في معركة نهر البارد

 2/9/2007  في،اي الكبيرالسر

 

 

 أيها اللبنانيون في لبنان وبالد االغتراب،،

 واخوتي في كل مدن وقرى ومنازل لبنان، مـن الشـمال الصـامد              أحبائي اللبنانيون، يا    أيها

لـى  إو  البقاع المعطـاء،   إلى الجبل الشامخ،    إلى الجنوب المقاوم والمكلل بالغار،      إلىوالبطل،  

 معكم واليكم خبر االنتصـار الـوطني   أزفّ المنيعة والمجاهدة،   بيروت قلب الوطن وعاصمته   

 ومريـدي الفوضـى     اإلرهابيينوالصمود الوطني، والفوز الكبير الذي حققه جيش لبنان على          

 . والخراب والمآسي في لبنان

 

 ،، واألبطال األبرار شهداء الجيش وأخوات أمهات اللبنانيات، يا أيتها

  

االبتهاج والعزة على مستوى ما قدمـه وطننـا وشـهداؤنا مـن              ساعة للفخر والنصر و    إنها

 والدفاع عـن    اإلسرائيلي الجيش الذي انتشر في الجنوب لحماية لبنان من العدو           إن. تضحيات

، ونجح  واإلرهابيينبنيه وأرضه هو ذاته الجيش الذي تصدى في الشمال لعصابات المجرمين            

نجح بوحدته ونجـح    . حاوالت الفوضى والفتنة  بالتضحيات الكبيرة والغالية في القضاء على م      

 .  بشجاعته وبدماء ضباطه وجنوده ونجح قبل ذلك وبعده بوطنية والتفاف اللبنانيين من حوله

 

  العسكريون،،أيها اللبنانيون، أيها

 

 اإلسـرائيلي  احتفلنا بمرور سنة على بطوالت المقاومين في الجنوب في وجه العدو              ،باألمس

واليوم نحتفل ببطوالت الجيش الـوطني      .  العدوانية في بلدنا وعليه    أهدافهق  وفي منعه من تحقي   

 .اإلرهابيين المخلصين في الشمال في مواجهة أهلهمع 

 

كبـر نصـر    أ وشبابكم واخوتكم    وأوالدكملقد حققتم اليوم بفضل سواعد جنودكم ودماء جيشكم         

قوي والقادر والمستعصي علـى      في نهر البارد، وها هو لبنان ال       اإلرهابيينوطني لبناني على    

 .انه وعلم دولته جنوده وسواعد شبأرواحالنزاعات والتجاذبات قوي وقادر تحميه 
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 أيها االخوة المواطنون،،

 

 األمر يتعلق   أن ،   األمن منذ اللحظة األولى العتداءات العصابة على الجيش وقوات          ،أكدتلقد  

ن الدولة وقواها الشرعية هـي الحاميـة         تكو أنونحن مصرون على    . بأمن الدولة وأمن لبنان   

 تبسط الدولة اللبنانيـة     أنوالراعية والضامنة ألمن المواطنين وأمن الوطن ، ومصرون على          

 ال يكـون    أنخيراً على    وأ أوالً اللبنانية، ومصرون    األراضيسلطتها بقواها النظامية على كل      

 أمكـن وقـد  .  طوال العقود الماضية دولية لقينا منها األمرينأو إقليميةلبنان ساحة لصراعات  

 .     الكبير وهو خطوة كبيرة على طريق تحقيق ذلك كلهاإلنجاز يحقق هذا أنلجيش لبنان 

 

  االخوة المواطنون،،أيها

 

، لكـن   واإلسـالم  الذين تلطوا باسم فلسطين      اإلرهابيينلقد كانت حرب نهر البارد حرباً ضد        

 .اإلسالمفلسطين براء منهم كما 

 

 وتي اللبنانيين والفلسطينيين،،،يا اخ

 

 هذه التجربة التي مررنا بها لم تكن حربا مع االخوة الفلسطينيين بل كانـت               أنكونوا على ثقة    

 على هذه الفئة     مشتركاً  كان نصراً  إنماوالنصر  . اإلرهابيينحرب اللبنانيين والفلسطينيين على     

 .مأمنهالضالة التي اعتدت على اللبنانيين والفلسطينيين 

 

 الدولة اللبنانية لن تتخلى عن واجباتها       أنوانتم يا اخوتي الفلسطينيين في لبنان، كونوا على ثقة          

عادتكم موفوري الكرامة   تجاهكم ولبنان ملتزم بالقضية الفلسطينية وبالعمل مع اخوته العرب إل         

 الدولـة   أن  للعدوان الغاشم على الجـيش واللبنـانيين       األول في اليوم    أعلناوكما  .  دياركم إلى

 إلـى وكمـا وقفـت     .  تعيد اليوم تكرار هذا االلتزام     فإنها ،عمار المخيم  إ إعادةاللبنانية ملتزمة   

عمار إجانبكم في    لىإ ستقف معكم و   ،جانبكم في محنة التهجير والنزوح خارج مخيم نهر البارد        

ثـار  آلـول و   تنظيفه من ف   إعادة ننتهي من    أن بعد   الرأس مرفوعي   إليهنهر البارد لكي تعودوا     

 إخواننـا  إلى هأتوج أنوفي هذا المجال يهمني     . الدمار الذي تسببت به هذه العصابة المجرمة      

 التـي   اإلعمـار  خطـة    أن التأكيد أعيد في الشمال وفي القرى المحيطة بالمخيم لكي         وأحبائنا

مر  مـؤت  إلى في العاشر من هذا الشهر        دعونا  ونحن ، ستشمل المخيم ومحيطه اللبناني    أعددناها

عمـار المخـيم     إ إعـادة  مسؤولياتها في المساهمة الجدية في       أمامللدول المانحة لكي نضعها     
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 هذا المخـيم    إن.  باهظة عن كل اللبنانيين    أثماناً ذلك المحيط الذي عانى الكثير ودفع        ،ومحيطه

 . كنف الوطن سيكون تحت سلطة الدولة اللبنانية دون سواهاإلىالذي عاد 

 

  المواطنون،،أيها

 

 الداخلي تضـحيات كبـرى      األمنلقد قدم جيشكم الوطني، وقدمت قوى       .  مع العسر يسراً     إن

 زهرة شبابهم وقاسـى المـدنيون       واألبناء واآلباء   واألخوات األمهاتوغالية قدموا كما قدمت     

 المقاومـة   أثمـرت ولن تذهب هذه التضحيات هـدراً، فكمـا         . اللبنانيون والفلسطينيون كثيراً  

 أمن للجنوب، ستحفظ الدولة الوطنية وسيحفظ الجيش الوطني         أمناًمود الوطني   والممانعة والص 

 من أي جهـة،     أمنهلبنان واستقراره ولن تكون هناك سلطة على ارض لبنان، وال مونة على             

 .وال ألي جهة

 

 باتجـاه   وإيجـابي لى كل المعنيين بالشأن العام، ال بد من سير ثابت           إلى االخوة المواطنين و   إو

 االنتخابـات   أقربهـا  اسـتحقاقات كبـرى      أمامنا.  وباتجاه الخروج من األزمة الراهنة     التوافق

 . المؤسسات والى الدسـتور    إلىلنعد جميعا   .  والمطلوب المبادرة والمثابرة واالنفتاح    ،الرئاسية

.  ووطننا على طريق السالم والسالمة الوطنية      وأوالدنا أنفسنا نضع   إنمانحن عندما نفعل ذلك     

ريده المواطنون، وهذا ما تقتضيه المصلحة الوطنية، وهذا ما يتمناه لنا اخوتنا العرب             وهذا ما ي  

 .  لبنان في العالموأصدقاء

 

  في كل المناطق،،أحبائي أعزائي

 طنون، االخوة المواأيها

 أيها العسكريون،

 بناء شهداء الجيش والمقاومة وشهداء كل لبنان،،،أ وأباء وأمهاتيا 

 

 ومفتـدين بـدمائهم     أعينهم نصب   أمنهوالذين قاتلوا وضحوا واضعين الوطن      رحم اهللا الشباب    

 .لبنان وحرياته واستقراره وازدهاره

 

 . الواجب بنبل وشجاعةأدت التي واألمنية تحية للقيادات العسكرية 

 

 :ن، وكل الذين يحبون لبنان وينتظرون حضوره وتوهجهيوالى اللبناني
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 الرصاص ابتهاجاً وليكن علمنا اللبناني مرفوعاً في        إطالقعن   االمتناع   إلىعاً    ي  جم  أدعوكم  

 والشرفات والتالل والنوافذ وفوق الرؤوس، علمنا، رايتنا وبيرق ابتهاجنا وعزتنـا            األماكنكل  

 .ارفعوه وال ترفعوا غيره انه علم لبنان ويكفينا فخراً

 

 .     سيبقى لبنان ، سيبقى لبنان ، سيبقى لبنان 
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إلعادة  في مؤتمر سفراء وممثلي الدول المانحة رئيس فؤاد السنيورةالمة لك:  عشرثالث

 إعمار مخيم نهر البارد والمناطق المجاورة

 10/09/2007 السراي الكبير، في

 

 

 

  المعالي والسعادة والسيادة ،أصحاب

 حضرة السيدات والسادة،

 أيها الحفـل الكريـم،

 

ً  أن أرحب بكلٍ  منكـم، فرد اً فرداً، وأشكركم على مشاركتكم في هذا المؤتمر أود بداية

واسمحوا لي أن أخص بالترحاب والشكر . إلعادة إعمار مخيم نهر البارد والمناطق المجاورة

المفوضة العامـة لألونروا السيدة كارين أبو زيـد، وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في 

قسم الشرق األوسط في البنك الدولي، لبنان السيد عباس زكـي، والسيد جوزف سابا مدير 

والسفير خليل مكاوي رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وجميع سفراء الدول الشقيقة 

والصديقة، وكافة ممثلي منظمات األمم المتحدة، وهيئات المجتمع المدني اللبنانية والعربية 

 .كم المستمرة للبنانشكراً لمساندت. شكراً لمشاركتكم في هذا المؤتمر. والدولية

 

إن أحداث نهر البارد والتي انتهت . ٍق موحد وتطالعنا مسؤولية جسيمةنجتمع معاً كفري

ـّا عنايةً  فائقـة فتضحيات جيشنا البطل . بانتصار لبنان على اإلرهابيين لم تزل تتطلب من

ّّضواألضرار المادية حتماً وأوجاع اإلخوة الالجئين الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين ال تُعو ،

، ولذلك فإن أي فشٍل في عملية إعادة إعمار مخيم هذه التضحيات واألوجاعالكبيرة تزيد في 

 .نهر البارد وتنمية المناطق المجاورة له سيرتب على لبنان والمنطقة والعالم تداعياٍت كارثية

  

ألن المخاطر والتهديدات ولذلك فالرهانات عالية، . إن ما جرى كان بمثابة جرس إنذار

ضدنا في لبنان، وضد العالم اإلسالمي، وضد . المحتملة من التطرف العنيف ضدنا جميعاً

 .العالم كلِّه

 

ـَه ضد اإلرهابيين بانتصاٍر كبير كما تعلمون ـَت وقد عِمـل . لقد أنهى الجيشُ اللبناني معرك

والمآسي عند اللبنانيين والفلسطينيين على حدٍ  هؤالء اإلرهابيون على زرع الفوضى والدمار 
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أنها تمتلك إمكاناٍت " فتح اإلسالم " وأظهرت تلك الجماعةُ  اإلرهابيةُ  التي سمت نفسها . سواء

ـّل خطراً  ـُشك قتاليةً هائلة، وغنيٌّ عن البيان أنه ما كانت لها عالقة بفتح وال باإلسالم، وهي ت

ـِها اإلقليمية والدوليةعلى لبنان والمنطقة والعالم  ـِها وارتباطات كان ال بد . نظراً إليديولوجيت

ـِها على اللبنانيين والفلسطينيين ـُنا مكلفة . لنا، ودون أي تردد، أن نوقفَ اعتداءات أتت معركت

لكنها كانت ملحةً وضرورية من أجل الحفاظ على القانون والنظام وسلطة الدولة، ومن أجل 

 .الستقرار في المنطقة ، واألمن في العالممستقبل لبنان، وا

 

ـَدء المواجهات قرارها الحاسم بضرورة القضاء على هذه  ـَتـت الحكومةُ  اللبنانيةُ  منذ ب أثب

ـْنا حتى االنتصار عوائقُ عدة. الجماعة اإلرهابية طالت المعركة واستبسل جنودنا . واجهت

ُ  نظيرهما ر أبوا إالّ . غم الشُـح في تجهيزاتهم العسكريةمؤكّدين على شجاعة وعنفوان يقّل

في الوقت عينه، وضعت الحكومة اللبنانية مع الجيش . أن ينتصروا وكان لهم ما أرادوا

وقد . اللبناني نُصب أعينها احترام الموجبات األخالقية، وتحديداً تأمين سالمة المدنيين األبرياء

ـّخذنا كل اإلجراءات الضامنة لهذه المع  .واإلنسانيةايير األخالقية ات

 

قـدم الجيشُ اللبناني البطُل مئة وأربعة وستين شهيداً في هذه المعركة، عدا الجرحى، ومنهم 

ـُم دائمـة، كما قدمت قوى األمن الداخلي مثاالً في التضحية،  ـُه  شهيدين من أليمن إصابات

رحى هم من أهالي المناطق وعدد كبير من هؤالء الشهداء والج. الصليب األحمر اللبناني

ـُسهم  المجاورة لمخيم نهر البارد، وإن تضحياتهم مع أهاليهم وقاطني المناطق المجاورة ست

 .في التأسيس للبنان أكثر أماناً وسالماً

 

 حضرةَ  السيدات والسـادة،

 

وها نحن . إن تحدي إرساء السالم يبقى أكبر وأصعب من جرم إشعال فتيل الحرب

ـِ لقد شاهدتم عبر . ـه بعد انتهاء المعركة ضد اإلرهابيين في نهر البارد تحدياٍت عدةنواجـ

ـِقَ بالمخيم والمناطق المجاورة ـَح نزح عن المخيم . وسائل اإلعالم الدمار الهائَل الذي ل

 وقد لحقت بالمنطقة المحيطة. ، ومنهم من يعاني التهجير للمرة الثانية أو الثالثةالجئاً 32،000

 .بالمخيم خسائر اقتصاديةٌ  كبيرة  مباشرة وغير مباشرة

 

 لي بأن أكون واضحاً في الجزم غير القابل للتأويل بأن ما جرى لم يكن معركةً  بين اسمحوا

بل كان اللبنانيون والفلسطينيون معاً عرضةً الستهداف جماعٍة . اللبنانيين والفلسطينيين
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ل مغرضون على افتعاله بين اللبنانيين والفلسطينيين لن ينجح وإن التوتر الذي عم. إرهابية

ونحن نتعاون في ذلك بشكلٍ  فعال مع منظمة التحرير الفلسطينية . وعلينا أن نتكاتف لتفاديـه

وكافة القوى الفلسطينية منذ اليوم األول للمعركة للتخفيف من إمكانات تصاعد الحساسيات 

ً  في مرحلة ما بعد ، زمـةالسياسية واالجتماعية خالل األ ُ  أولوية ُ  هذه المسألة وتستمر

من هنا كانت قناعتنا المعلنة والنابعة من الوقائع بأن مخيم نهر البارد والمناطق . األزمة

. اني وفلسطينيم تميز بين لبنوعندما وقعت هذه المأساة فإنها ل. المجاورة هي مناطقُ  منكوبة

،  المخيمإلىوعلينا نحن أن نعيد االستقرار والحياة العادية . ـةفقد قاسى الجميع مقاساةً هائل

 .وهذا ال يتم إال ببناء عالقات سليمة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني

 

وهذا يتطلب الدعم المادي بسرعة وفي . ويقع على عاتقنا االلتزام باإلغاثة وإعادة اإلعمار

. فلبنان ال يستطيع أن يتحمل الِعبء وحـده. كم مساعدتإلىولذلك فنحن نتطلع . الوقت المالئم

فما جرى على مر العقود الماضية من نزاعات وعدم استقرار واحتالل وتخريب؛ كل ذلك 

 المجتمعين العربي والدولي من أجل الدعم والمساعدة في األزمـة إلىيقتضينا التوجه 

 .األخيرة
 

 حضرات السيدات والسادة،

 

ن جيداً ما يزال يعاني جروحاً نازفةً جراء اعتداءات عدة، أكثرها إن لبنان على ما تدركو

 وتعلمون أيضاً أننا نتابع العمل للتعويض  . الغاشم العام الماضياإلسرائيليهمجيةً  العدوان

 رعلى المهجرين في جبل لبنان، والشمال، وترميم وإعادة إعمار البلدات والقرى، وكذلك األم

 في  تموز اإلسرائيلي الجنوبية للعاصمة بيروت جراء العدوان في الجنوب والضاحية

لقد شكَّل لنا ما جرى في نهر البارد تحدياً جديداً ال يمكننا مواجهته وحدنا خصوصاً . الماضي

وأن اقتصادنا منهك، ولم نزل نناضل من أجل قيام وطٍن مستقل، ودولة سيدة حرة، ونتعرض 

وغم كل ذلك نحن مصممون على . ياسي والهجمات اإلرهابيةبقساوة الختبارات االغتيال الس

 .إمكاناتتحقيق أهدافنا واالضطالع بمسؤولياتنا بكل ما أوتينا من 

 

 أيها السيدات والسادة،

 

 ديارهم، ويلتزم مقررات إعالن إلىإن لبنان يصر ويؤكـد على حق الفلسطينيين بالعودة 

لقد كان إعالن . 2002المنعقد في عاصمته عام بيروت الصادر عن مؤتمر القمة العربية 
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ـّده إعالن الرياض ) 2002(بيروت  دعوةً صادقـة لقيام سالم مؤسٍس ) 2002(والذي أك

 إلىعلى إنهاء االحتالل وتحقيق حّل حقيقي وعادل لقضية الالجئين الفلسطينيين باالستناد 

 .قرارات األمم المتحدة، وروحية القانون الدولي

 

 فإن إيجاد الحل العادل ،نت قضيةُ  الالجئين الفلسطينيين من مسؤولية المجتمع الدوليولما كا

إن المجتمع الدولي تقاعس عن القيام . لهذه القضية يقع حتماً على عاتق المجتمع الدولي أيضاً

ـِح ومن ا. بواجبه تجاه الالجئين الفلسطينيين ما فاقم من الظلم الالحق بهم، وعمقَ مأساتَهم لمل

ـَه غير المجدية لتداعيات إهمال  ، بما يعيد هذه القضيةبمكانٍ  أن يغير المجتمع الدولي مقاربت

 . جانبهم ولن يتخلى عنهمإلى الالجئين الفلسطينيين بأن هذا المجتمع إلىالثقة 

 

إن  الفلسطينية، مرت بمراحل حرجة و-وال يخفى على أحٍد منكم، أن العالقات اللبنانية

منذ عامين تقريباً على طي صفحة الماضي السوداء، من خالل بناء عالقات  حكومتنا عملت،

وقد التزمنا العمل .  فلسطينية سليمة وصلبة على قاعدة احترام المصالح المشتركة–لبنانية 

 أن يقوم الحلُّ إلىالجاد لتوفير حياٍة كريمة وآمنة ومزدهرة لالجئين الفلسطينيين في لبنان 

 اللبناني اإلجماع ديارهم ويتفق ذلك مع إلىالعادُل الذي يسمح لهم بممارسة حقِّ العودة 

 .الحاضر في الدستور، والذي يدعم حق العودة، ويرفض استمرار الالجئين في لبنان

  

 قامت الحكومة اللبنانية بخطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف من خالل بناء ،من هذا المنطلق

 الفلسطيني، في –ن اللبنانيين والفلسطينيين، فكان تشكيُل لجنة الحوار اللبناني عالقات ثقة بي

، والذي يتولى السفير خليل مكاوي رئاستها، الذي تعرفونه جيداً 2005تشرين األول 

لكن العمل الذي قامت به لم يستكمل بسبب األوضاع . حققت اللجنة تقدماً ملحوظاً. مكمبمعظ

 .2006لضاغطة والعدوان اإلسرائيلي في صيف الـالسياسية الداخلية ا

 

 الواجهة الظروفَ المأسويةَ التي يعيشُها الالجئون الفلسطينيون إلىوقد أعادت أزمةُ نهر البارد 

إن مخيم نهر البارد والمناطق المجاورة يشكل . في المخيمات ما يستدعي عنايةً وعمالً كبيرين

.  خالل المعركة واألزمـة كبيرةٌ وواسعةًاٌ بالمخيم أضرارفقد لحقت. لنا اليوم أولويةً حيوية

ـّرت بشكل مباشر، بحيث إن األعمال  وفي الجوار، فإن ست قرى، بين األفقر في لبنان، تأث

 . مليون دوالر28 ما ينيف على الـاإلغاثية العاجلة في الحالتين تكلف
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األولى : ألولوية الحيوية من مرحلتين لالهتمام بهذه ا نضع بين أيديكم سلةً متكاملةً،من هنا

تتعلق بأعمال باإلغاثة الطارئة بداخل المخيم وفي قرى وبلدات المحمرة وببنين وبحنّين والمنية 

وهذا يقتضي . المخيم والمناطق المجاورة وتنميتها والثانية بإعادة إعمار. والبداوي ودير عمار

إن . ة، وهيئات األمم المتحدة، والبنك الدوليتضافراً للجهود بين المؤسسات الرسمية اللبناني

وقد عملنا على وضع خطة . مسحاً مشتركاً لألضرار وحاجات إعادة اإلعمار قد بدأ فعلياً

وسيعمل البرنامج المقترح على تلبية .  تمويلإلىمتكاملة محددة المراحل الزمنية والمحتاجة 

. طينيين وللمواطنين اللبنانيين بجوار المخيماالحتياجات االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلس

ويتطلب . وسيتوزع هذا العبء على فترة زمنية، لكن علينا أن نخطط لهذه العملية من اآلن

 .ذلك من جانبكم االلتزام بالعملية كلها، وإن تكن التفاصيل الدقيقة يمكن أن توضع الحقاً

 

 المدن والبلدات المتاخمة للمخيم أعلنت منطقةً  فإن مخيم نهر البارد وكامل،وكما أسلفتُ القول

وإن األونروا سوف تتعاون مع الحكومة اللبنانية لتأمين كافة حاجات أهالي هذه . منكوبة

 الفلسطيني –المنطقة، وستتابع أيضاً التنسيقَ التخطيطي والميداني مع لجنة الحوار اللبناني 

رافَ الثالثةَ منذ بدء األزمة على كل حال، نحن والهيئة العليا لإلغاثة، والذي جمع األط

 مساهمات عاجلة لمرحلة اإلغاثة، والتي تكتسب أولويةً قصوى مع دنـو  شهر إلىمحتاجون 

 .رمضان المبارك

 

ـَة له  وضخامة الجهود الضرورية إلعادة اإلعمار وحدها تؤشر. إننا بإزاء تحدٍ  كبير ال سابق

 جهودنا سيكون حتماً فرصةً للدخول في مرحلٍة جديدة من العالقات لكن نجاح.  هذا التحديإلى

وستسمح لنا هذه الفرصة بالتقدم في تحقيق رؤيتنا اإلنسانية لالجئين .  الفلسطينية–اللبنانية 

وعلينا أن نعمل معاً بفاعلية وحكمة لتفادي أي إشكاالت في . الفلسطينيين في كل المخيمات

 .المخيمات األخرى

 

 السيدات والسادة ،أيها 

 

ـّـدلقد أعلناّ تكراراً لالجئين الفلسطينيين منذ بدء األزمة ،  أن خروجهم مؤقت ورجوعهم مؤك

 .ونحن ملتزمون تحقيق ما أعلناه. وإعادة إعمار المخيم محتّمة

 

إن األولوية الثانية التي سنعمل على تحقيقها هي إعادة إعمار نهر البارد بشكٍل نموذجي، مع 

ودعوني . ظ على خصوصية نسيجه المجتمعي، وتأمين حياٍة كريمة وآمنة لالجئين فيهالحفا
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ـّد أن الوضع األمني لن يكون كما كان عليه قبل  فالدولة اللبنانية ستبسط . 2007 أيار 20أؤك

وسيعامل الالجئون الفلسطينيون على غرار إخوتهم المواطنين . سلطة القانون في المخيم

 .لةٍ  واحترام، وحفظٍ  لكرامتهم وحقوقهم اإلنسانيةاللبنانيين، بعدا

 

 أيها السيدات والسادة،

 

لن . وأي  فشل في إعادة إعمار مخيم نهر البارد يعني انعكاساٍت كارثية. إن التحدي كبير جداً

نسمح بتكرار مخاطر ما جرى في أي من المخيمات األحد عشر الباقية، فظواهر أخرى مثُل 

 .نبغي أن ال تجد لها مرتعاً خصباً وأرضاً آمنة في مخيمات الالجئين بعد اليومفتح اإلسالم ي

 

ع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرةً في األوضاع السيئة التي مفالمجت. إننا بإزاء مسؤولية مشتركة

إننا ندفع الثمن جميعاً نتيجة عدم المعالجة السليمة لقضايا . يعاني منها الالجئون الفلسطينيون

جئين في لبنان ألكثر من خمسة عقود، وقد تحمل لبنان أعباء أكبر مما يستطيع نتيجة الال

ولبنان ملتزٌم . إن هذا كلـه يجب أن يتغير. السياسات الدولية، ونتيجة الظروف التي مر بهـا

إنما إن . بهذا التغيير، لكنه ال يستطيع القيام وحده بمهام اإلغاثة واإلعمار للمخيم ومحيطـه

وعندما ننصرف لبناء مخيم نهر البارد، ينبغي أن ال ننسى المواطنين . تعاونّا معاً فسننجح

، ويستحقون منّا أيضاًفقد عانى هؤالء من الحرب . اللبنانيين في المناطق المجاورة للمخيم

 .االهتمام والمساعدة

 

 فقد كانت .ينبغي أن نتعلم من دروس الماضي من أجل تأمين المستقبل المستقر واآلمن

األوضاع بمخيم نهر البارد وغيره من المخيمات، على هذه الحالة من التردي، طوال ستين 

والموقف يتطلب منّا . وهذا ينبغي أن يتغير. عاماً، بحيث صار حدوث هذه األزمة ممكناً

 .التحرك

 

 حو لمدٍة  على هذا الن الالجئين الفلسطينيين ومخيماتهم استمرتأوضاعومرةً  أخرى أرى أن

واللجوء نفسه هو نتيجة جريمة ارتكبت بحق الفلسطينيين تحت أعين ومسمع . طويلة جداً

وقد دفع لبنان واللبنانيون أثماناً عاليةً نتيجة النزاع العربي اإلسرائيلي، ونتيجة . األسرة الدولية

ني من جديد اعتداءات إسرائيل وهجومها على لبنان منذ أواخر الستينات، وها نحن اليوم نُعا

  .من أعباء الجرائم اإلسرائيلية وعواقبها، بعد سنةٍ  على حرب إسرائيل التخريبية ضد لبنان
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 أيها السيدات والسادة،

 

إن . يجب علينا االتعاظ من دروس الماضي لبناء مستقبٍل آمٍن ومستقر يسوده السالم والتضامن

لن نسمح . عاماً سمحت بهذه األزمةاألوضاع المهملة في مخيم نهر البارد على مدى ستين 

ما جرى لن يتكرر وال يجوز أن . لن نهمل بالتالي هذه األوضاع مجدداً. بتكرار  ما جرى

وحتى إيجاد حل عادل لقضية . البارد وال في أي مكان آخر في لبنان يتكرر ال في نهر

علينا . ام وأمانالالجئين عبر تحقيق حق العودة سيعيش الالجئون الفلسطينيون بسالم واحتر

وآمل أن يؤدي األشقاء . سيضطلع لبنان بمسؤولياته. معاً أن نؤدي واجباتنا في هذا اإلطار

 .العرب والمجتمع الدولي واجبهم  كامالً ويقدموا  الدعـم الالزم

 

.  فرصٍة لبناء مستقبٍل أفضل وأكثر أمناًإلىوعلينا أن نحول هذه األزمة . الرهاناتُ عاليةٌ جداً

وما نطلبه أن .  ضحى الكثيرون بحياتهم، والحياة وتأمينها هي الهدف الذي نريد أن نبلُغَـهلقد

يقف إخواننا وأصدقاؤنا معنا ويشاركوا في تحمل األعباء المالية، بحيث يستطيع لبنان أن يحيا 

ع  ديارهم، إننا نتطلإلىويزدهر، وبحيث يستطيع الفلسطينيون أن يعيشوا بأماٍن لحين العودة 

 اليوم الذي نستطيع فيه تحقيق السالم العادل والشامل، بحيث يسود االستقرار، ويستعيد إلى

 .الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

 

 أيها السيدات والسادة،

 

 .شكـراً لحضوركـم ، شكـراً لمساعدتكـم ، شكـراً لكــم
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Speech of Prime Minister Fuad Siniora at at Nahr el Bared Crisis 
Appeal - Post Conflict Relief, Recovery and Reconstruction 

Grand Serail, 10/09/2007 
 
 
 
 
Your Excellencies, Ladies and Gentlemen: 
 
Welcome and thank you all for coming, Commissioner-General Karen 
Abu Zayd of UNRWA, His Excellency Mr. Abbas Zaki, the Palestine 
Liberation Organization representative in Lebanon, Ambassadors 
representing our Arab brothers and friends of Lebanon, Mr. Joseph Saba 
from the World Bank, Haeds of the Six Municipalities surrounding the 
camp of Nahr el Bared. Your Excellencies.  Thank you for coming and 
participating. 
   
I view us all as one team with an important task ahead of us. The Nahr el 
Bared crisis was very costly in human life, particularly for our army.  
That sacrifice can never be compensated. Lost lives cannot be restored. 
But the shattered lives of tens of thousands of civilians can and should be 
restored. The physical damage, though extensive, is limited in 
comparison.  But if we fail to rebuild, it will not only be tragic, but the 
dangers will be limitless.  
 
This was a wake-up call.  The stakes are high. The potential threat from 
violent extremism is against us all. Against us in Lebanon, against us in 
the Arab world, the Muslim world. Against us all in the world at large. 
 
As you are aware, last week the Lebanese army achieved victory over 
terrorists, who sought chaos and destruction equally for the Lebanese and 
the Palestinians.  This group which called itself Fateh al Islam had no 
connection with the Muslim religion or Fateh.  They had unexpected and 
enormous capabilities and combined a misguided ideology with likely 
links to various political agendas.  It was a costly, but unavoidable battle 
that was imposed on us.  It was not a battle of choice. This was a 
necessary battle to uphold law and order and the authority of the state; it 
was a battle for the future of Lebanon, for the security of the region and 
the world.    
 
The Lebanese government demonstrated resolve and determination in this 
fierce battle. There were many obstacles along the way.  The battle was 
long and our army displayed great courage even if often ill-equipped. But 
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it had to persevere and it did. At the same time, upper most in the 
priorities of the government and military was the moral obligation to 
spare civilian life.  We have taken every measure to ensure that these 
ethical principles were upheld.   
 
One hundred and sixty four brave Lebanese soldiers made the ultimate 
sacrifice, as did members of the Internal Security Force and two members 
of the Lebanese Red Cross.  Many of these soldiers came from the area 
surrounding the Nahr el Bared camp where the fighting took place. We 
revere the sacrifice of all those who lost their lives and acknowledge the 
sacrifices of those who were injured and became incapacitated and all 
who fought bravely and consider it as a cornerstone on the path for a 
safer, more peaceful Lebanon.  
 
Ladies and Gentlemen: 
 
The challenge of peacemaking is often greater than the challenge of war; 
and the challenges we face in the aftermath of the Nahr el Bared conflict 
are manifold.  You have all seen pictures of the severe damage and 
destruction the camp and surrounding area sustained. All the camp’s 
32,000 residents were displaced, many for the second and third times in 
their lives.  The region as a whole has suffered serious economic losses.   
Let me make this very clear once more, this was not a conflict between 
Lebanese and Palestinians. We were both the target of a group of lethal 
terrorists.  Tensions arising between the camp and its environment needed 
to be diffused.  We have thus cooperated closely with the Palestinian 
Liberation Organization and various Palestinian groups in order to 
minimize political sensitivities during the crisis.  
 
This remains a priority in the post-crisis phase. It is for this reason that 
we have considered Nahr el-Bared and its surrounding area are as a single 
disaster zone, as the tragedy of the events that took place there did not 
differentiate between Lebanese and Palestinians. They all suffered a great 
deal. We want to restore peace and normalcy to the camp; and this can 
only happen in friendly waters.   
 
We have to demonstrate commitment, and ensure that the required 
financial support is available in a timely manner.  This is why we need 
your help. Lebanon cannot do this alone. It is simply beyond our capacity 
especially after our country has endured over 30 consecutive years of 
conflict, instability, occupation and destruction.  
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Ladies and Gentlemen: 
 
As most of you know, Lebanon still has bleeding wounds from previous 
conflicts and from last year’s brutal Israeli aggression.  We are still 
working, and beyond our means, to compensate displaced people in 
Mount Lebanon, Beirut and the North and rehabilitate their villages while 
at the same time helping in rebuilding the South and southern 
neighborhood of Beirut from the destruction of last year’s war.  The Nahr 
el Bared crisis has created yet another strain we really cannot afford; 
certainly not alone when our national economy is struggling and we are 
still battling for the country's independence and state sovereignty, and 
experiencing political assassinations and terror attacks.  Lebanon still has 
much healing to do, but we remain determined to do all that is in our 
capacity to fulfill our responsibilities and realize our goals.   
 
Ladies and Gentlemen: 
 
Lebanon remains committed to the Palestinians’ inalienable right to 
return to their homeland. Lebanon also puts its full support behind the 
Arab Summit Beirut Declaration of 2002.  This was a genuine offer of 
peace based on ending the occupation and realizing a just and fair 
resolution to the refugee issue based on UN resolutions and international 
law. While the refugees remain an international responsibility, the issue is 
unfortunately yet to be comprehensively addressed or resolved by the 
international community.  This has had many serious repercussions, 
compounding the tragedy and injustice the Palestinians have endured. 
This needs to change. We must give them some hope and confidence that 
the international community is on their side and will not abandon them.    
 
As you know, the history of Lebanon's relations with the Palestinian 
refugees has often been a difficult one. This government came to office a 
little over two years ago with the intent as well of putting that history 
behind us and working to build Lebanese-Palestinian relations on healthy 
and solid ground. Our aim has been to provide the Palestinians living in 
Lebanon with a life of dignity, security and prosperity, within an 
environment where law and order prevails, until a just solution is realized 
when they can exercise their right of return.  This is in line with the 
Lebanese consensus and what is clearly stipulated in the Lebanese 
Constitution that clearly supports this right, rejecting their permanent 
settlement in the country. 
 
From the start of its term, this government has taken concrete steps 
toward these goals, standing for change and working along the path of 
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trust-building and the peaceful resolution of disagreement. We 
established the Lebanese-Palestinian Dialogue Committee in October of 
2005, with Ambassador Makkawi as Secretary-General. The Committee 
made important progress. But its work was unfortunately impeded by 
domestic political tensions as well as Israel’s aggression in the summer of 
2006.   
 
The Nahr el Bared crisis has served as a loud reminder. The situation in 
the camps is urgent and unsustainable. It requires our serious attention 
and action.  Nahr el Bared and its surrounding area should be a vital 
priority. The area surrounding Nahr el Bared sustained serious damages 
during the crisis. Six municipalities, which are among Lebanon’s poorest, 
were directly affected with the cost of emergency relief and early 
recovery alone exceeding USD 28 million. 
 
We are thus presenting you with a comprehensive package divided into 
two main phases: (i) relief and early recovery to the affected population  
within the camp and in the municipalities Muhammara, Bebnine, 
Bhanine, Minieh, Beddawi and Deir Ammar; (ii) recovery of the camp 
and its reconstruction in the second phase. It combines the efforts of the 
Lebanese government institutions, UN agencies and the World Bank, 
who have agreed to work together. A joint assessment of the 
reconstruction and recovery needs is currently being conducted. The 
World Bank has agreed to set up a trust fund for the recovery, 
reconstruction and development phase.  The proposed trust fund will 
address the socio-economic needs of Palestinian refugees as well as the 
affected Lebanese citizens living in adjacent municipalities. With the 
financial burden spread over time, we have to plan for the whole 
operation from now.  This requires your firm commitment and support for 
its entirety, even if the details will come later. 
  
As I have said, the entire area in and around the camp will be considered 
a single disaster area.  UNRWA will cooperate with the Lebanese 
government to ensure that everyone in the region receives the appropriate 
services.  UNRWA and the Lebanese-Palestinian Dialogue Committee, as 
well as the High Relief Committee, have already been working closely 
and effectively together in the relief effort, so this will be a continuation 
of that relationship.  However, we are in need of immediate contributions 
for the emergency relief phase, which is becoming even more critical as 
the holy month of Ramadan approaches. 
  
The scale of the challenge before us is unprecedented. The size of the 
reconstruction effort alone will be considerable.  However, succeeding in 
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this would provide us with an ideal opportunity to enter in a new era of 
Lebanese-Palestinian relations.  This might be our chance to accelerate 
progress in our policy towards the Palestinian refuges and the Palestinian 
camps more generally. We need to work efficiently and carefully to avoid 
having problems in all the other camps. 
 
Ladies and Gentlemen: 
 
The residents of Nahr el-Bared were promised that their evacuation is 
temporary, their return is guaranteed and the reconstruction of their 
homes is assured. This cannot be another broken promise to the 
Palestinians.   
 
Our other priority is to restore and improve the environment in which 
they were living, while maintaining its social structure and affording its 
residents a life of peace and dignity. We will also ensure that the security 
situation does not return to the status quo ante. The Lebanese state 
intends to provide the Palestinians with real security under the rule of 
law, rather than have it administered under special security arrangements.  
They will be treated justly, fairly and with respect to their dignity and 
human rights.  
 
Ladies and Gentlemen: 
 
The stakes are very high. Failing to rebuild Nahr el-Bared will mean 
catastrophic consequences. We cannot risk chaos and violence in any of 
Lebanon’s 11 other camps. Phenomena like Fateh el-Islam should no 
longer find safe havens and fertile grounds in the refugee camps. 
 
This is a shared responsibility. The international community bears a solid 
responsibility toward the plight of the refugees. We are all paying the 
price for over five decades of failure to deal rightly with the issue of the 
situation of the Palestinian refugees and Lebanon has borne more than its 
fair share of the consequences. This must change. Lebanon is not capable 
of dealing with the relief and reconstruction of Nahr el-Bared and the 
surrounding area on its own.  However, together, it can be done. 
 
In rebuilding Nahr el Bared, the Lebanese residents of the surrounding 
area should not be forgotten.  They too have suffered from the war and 
they too deserve our attention and assistance. 
 
We must learn the lessons of the past in order to secure a stable, peaceful 
future.  The situation in Nahr el Bared evolved over sixty years in a way 
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that made this crisis possible.  This must change.  The situation requires 
our action. 
 
Ladies and Gentlemen: 
 
It has been going on for too long.  This was all the result of a crime that 
was committed against the Palestinians before the eyes and ears of the 
international community. Lebanon and the Lebanese have paid a heavy 
price at the expense of their livelihoods, compromising their future, even 
losing the lives of their children.  Now again we are dealing with this 
crime’s burdens and repercussions, barely one year after the devastation 
of Israel’s destructive war on Lebanon.  
 
What happened in Nahr el Bared should not happen again.  Anywhere.  
We can no longer neglect the situation. Until a just solution is reached, 
whereby the Palestinian refugees return to their homeland, they must live 
in peace, dignity and security.  We must all play our roles in realizing 
that.  Lebanon is committed to doing its part. I hope that the international 
community and our Arab brothers will do the same and extend the 
necessary support. 
  
The stakes are too high. We must transform this crisis into an opportunity 
to build a better, safer future.  While we have sacrificed life, life is what 
we are fighting for.  All we ask is that our brothers and friends share with 
us at least the financial burden, so that Lebanon can flourish, and the 
Palestinians can live in safety until they return to their homeland.  We all 
look to a day when the necessary circumstances for a just and 
comprehensive peace are realized and stability prevails. 
 
Thank you Ladies and Gentlemen, for being here, for your support. 
Thank you. 
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 ينيينرسالة الرئيس فؤاد السنيورة للدول العربية المانحة لالجئين الفلسط: رابع عشر

 30/08/2007في 

 

 
 

 المحترم............................ سعادة السفير 

.................................................... 

 

 تحية وبعد،
 

يواجه لبنان تحدياً ضخماً في إطالق المرحلة الثانية إلغاثة نازحي مخيم نهر البارد 

. بنانيين في المناطق المجاورة، وإعادة إعمار ما تهدممن الالجئين الفلسطينيين والمواطنين الل

: ، وتحت شعار2007وكنا قد أطلقنا المرحلة األولى من هذا المشروع في حزيران عام 

وفي هذا السياق رأيتُ أن . الخروج من المخيم مؤقت، والعودة مؤكدة وإعادة إعماره محتَّمة

) UNRWA(ث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أدعوكم إلى لقاٍء ينعقد بالتعاون مع وكالة غو

 سبتمبر الجاري في تمام - أيلول10في السراي الحكومي الكبير وذلك يوم االثنين الواقع فيه 

الحادية عشرة من قبل الظهر لتدارس ما قمنا به من خطوات، واستكشاف سبل التعاون في 

 .حّل هذه المشكلة الطارئة

 

بناني في المعارك الدائرة منذ أكثر من ثالثة أشهر على لقد زاد عدد شهداء الجيش الل

المائة والخمسين، قدموا جميعاً وبشجاعٍة فائقة التضحية الكبرى بالنفس في المعركة ضد 

والحفاظ على سيادة الدولة , اإلرهابيين لحماية حياة المدنيين، وصون القانون، والنظام العام

 هذه المواجهة ضد اإلرهاب كارثةٌ إنسانيةٌ ألقت وال يخفى عليكم أنه نشأت عن. وسلطتها

 ناهيك -بثقلها على حياة الالجئين الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين المقيمين في الجوار

فالمعارك . بالتداعيات االجتماعية واالقتصادية على منطقة الشمال خصوصاً ولبنان عموماً

وها نحن . ر وعرضت المخيم إلى دمار هائلأرغمت المقيمين في المخيم والجوار على الفرا

إذ يتحتّم علينا االستمرار في إغاثة النازحين والمتضررين عبر تأمين . نواجه تحدياً مزدوجاً

ويكون علينا من جهٍة أخرى وبالتوازي . مستلزمات حياتهم اليومية خالل الشهور المقبلة

ه، وإصالح األضرار في المناطق االنطالق في عملية ضخمٍة إلعادة إعمار المخيم وتأهيل

 .المجاورة
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لكن طواَل عقود مضت . يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية قضية الالجئين الفلسطينيين

ولذلك فقد اضطرت بالدنا لدفع ثمٍن . ُترك لبنان منفرداً إلى حٍد بعيد لمواجهة هذه المسؤولية

 كما تعلمون، إضافةً للتداعيات األمنية غاٍل جداً، وتحمل لبنان وما يزال األمر على هذا النحو

 .واالستراتيجية، والتي تفاقمت على لبنان، وعلى المدنيين الفلسطينيين طوال العقود الماضية

 

 صاحب السعادة،

 

ال يغيب عن نظركم أن هذا التقاعس في مجال عون الالجئين، كان جزءا من تقاعٍس 

 اإلسرائيلي، وتحديداً القضية -دل للصراع العربيأكبر وطوال ستين عاماً في إيجاد حّل عا

، وصدور القرار 1948الفلسطينية التي يشكِّل الالجئون أحد محاورها الجوهرية منذ العام 

وقد أنتج هذا التقاعس تراكمات للمشاكل رفعت من حدة التوتر بين اللبنانيين . 194الدولي رقم 

وها هو لبنان يواجه مرةً . ودة إليها مهما كلف األمروالفلسطينيين في ِحقٍَب سوداء ال نريد الع

 .أخرى تحدياً يتعلق بالالجئين ويجد ذاته عاجزاً عن مواجهته بمفرده

 

فقد ُأضيفَ إلى ضخامة ملف الالجئين بما يفوق قدرات الدولة اللبنانية على المعالجة، 

ن تمكنه من التصدي لتلك أن الظروف التي عاشها لبنان في الثالثين عاماً الماضية حالت دو

 2005على أن الحكومة اللبنانية الحالية بادرت في شهر أكتوبر . االختالالت بالجدية المرغوبة

 الفلسطيني وأوكلت إليها مهمة توثيق عرى العالقات اللبنانية -إلى إنشاء لجنة الحوار اللبناني

ية واالقتصادية بما يؤمن لهم  الفلسطينية، وتحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين االجتماع–

إمكانيات العيش بكرامة وفي ظروف الئقٍة وطبيعية لحين عودتهم إلى ديارهم بحسب ما تنص 

لقد أكّد لبنان دائماً تمسكه بإعالن المبادرة العربية الصادر عن قمة . عليه القرارات الدولية

قررات األمم المتحدة بما والمستند إلى م) 2007(والذي ثبتته قمة الرياض ) 2002(بيروت 

إن كلفة الفشل في حّل قضية الالجئين . 194في ذلك حق العودة بحسب القرار رقم 

الفلسطينيين وما نتج عن ذلك من إشكاالت حياتية وأمنية هي التحدي األساس الذي يواجهنا 

يه أن يكون والذي نرمي إل.  الفلسطينية-معاً، ما يستدعي مقاربةً جديدةً للعالقات اللبنانية

النجاح في حّل المشكالت المترتبة على االضطرابات بمخيم نهر البارد، نموذجاً لما يمكن أن 

تقوم به السلطة اللبنانية بأجهزتها المختصة والمعنية من مسؤولية في الحفاظ على القانون، 

دة اللُّحمة بين والسهر على أمن الالجئين، وتسهيل سبل عيشهم، وتنشئة أبنائهم وتعليمهم، وإعا

 .الفلسطينيين وجوارهم لحين عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
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لقد أثبت المجتمع الدولي أخيراً دعمه والتزامه االهتمام بنازحي مخيم نهر البارد من 

لكن المهمة توسعت . خالل المساعدات السخية التي قدمها منذ إطالق نداء اإلغاثة األول

 على - إلى استمرار عمليات اإلغاثة اإلنسانية- زمنية أطول إذ إنها ستشتملوستمتد على فترة

اإلعداد بدقة وسرعة إلعادة اإلعمار، ما يتطلب موارد أكبر، وجهوداً أوسع في التخطيط 

وإن نجاح هذه المهمة بوجهيها اإلنساني واإلعماري لن تتوقف آثاره على النازحين . والتنفيذ

ورة وحسب، بل سيكون خطوةً إلى األمام في إعادة التأكيد على سيادة وأبناء المناطق المجا

 الفلسطينية، إلى المساهمة في الحفاظ -الدولة اللبنانية على أراضيها، وتحسين العالقات اللبنانية

 .على االستقرار الوطني واإلقليمي

 

 

ي السبل سبتمبر الجاري لكي نتباحث ف/إنني أتطلع إلى لقائكم في العاشر من أيلول

. اآليلة لمساعدة الجئي مخيم نهر البارد ومواطني المناطق المجاورة، وإعادة إعمار المخيم

ذلك أن التقدم في إنجاز هذه الخطوة، يساعد األمن، ويخفّف التوتر، ويدعم االستقرار في لبنان 

 .والمنطقة

 

 .وتفضلوا بقبول االحترام

 

 فــؤاد السنيـورة 
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 فؤاد السنيورة للدول المانحة لالجئين الفلسطينيينيس رسالة الرئ: خامس عشر

 10/09/2007في 

 

 

 

 ____________دولة 

_______________ 

 

التقينا اليوم وسفيركُم الكريم ومجموعة من السفراء اآلخرين ممثِّلي المجتمع الـدولي،            

 للتداول وإياهم في كيفية معالجة      باإلضافة إلى ممثّلي المنظَّمات الدولية العاِملَة في لبنان، وذلك        

تداعيات وآثار المعركة التي خاضها الجيش اللبناني في الشمال في مواجهة جماعٍة إرهابيـة              

، فاعتـدوا علـى اإلسـالم وعلـى الالجئـين          "فتح اإلسالم "أطلق أفرادها على أنفسهم تسمية      

وقـد قامـت هـذه      .  على حدٍّ سواء   الفلسطينيين في مخيم نهر البارد وعلى الجيش واللبنانيين       

الجماعة بهجماٍت إجراميٍة غادرٍة على مواقع للجيش اللُّبناني انِطالقاً من مخيم نهر البارد الذي              

ـ     . أخَذَتْه رهينةً ومقراً لعملياِتها العدوانية     إيديولوجيا " فتح اإلسالم "وتبين منذ بدِء المعركة أن ل

" فـتح اإلسـالم   "إن المعركة ِضد    .  دولية ما يشكِّل خطراً عالمياً أكيداً      متطرفة وقنواِت اتصالٍ  

 من ِخيرِة ضباط جيشنا وجنُوِده، إضافة إلى        164وقد استُشِهد خالل المواجهات     . فُِرضت علينا 

 .الجرحى والمصابين بإعاقاٍت دائمة

 

مواجهةً بين اللبنانيين   " سالمفتح اإل "لم تكُن المعركة في مخيم نهر البارد ضد إرهابيي          

بل على العكس، فإن هذه الجماعة استَولَت على المخيم وشكَّلت خطراً حقيقيـاً             . والفلسطينيين

 .على اللبنانيين كما على الفلسطينيين من ساكنيه وأهالي المناطق المجاورة

 

 

 

 األوضاع في مخيمات    لقد أعادت هذه اَألزمةُ إلى الواِجهة وبشكٍل طارئ وملح مسألة         

الالجئين الفلسطينيين، وانعكاساِت هذه األوضاع على األمِن والسـالم فـي لبنـان والمنطقـة             

ولقد تعرض مخيم نهر البارد بفعل هذه المعركة ِضد اإلرهابيين إلـى دمـاٍر هائـل،       . والعالم

ـ        وقد شـلَّت المعركـة     . سمة ن 32.000وشرد الالجئون القاطنون فيه، والذين يناِهز عددهم ال

              م خصوصاً وَأنزلَـتْ بأهاليهـا خسـاِئراقتصاد شمال لبنان عموماً، والمناطق المجاورة للمخي
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وها نَحن نواِجه تحدياً كبيراً يتمثَّل بإعادة إعمـار المخـيم والمنـاطق             . مباشرةً وغير مباشرة  

يق على كُلِّ محاولٍة مغِرضة الفتعال أزمـٍة        المجاورة والسهر على أمن المخيم بما يقْطَع الطر       

 .جديدة

 

إن هذه األزمة أسهمت في التأكيد على رؤيتنا لضرورة تصحيح األوضاع في مخيمات            

الالجئين الفلسطينيين في لبنان كي ال تستِمر هذه المخيمات مساحةً تستبيحها جماعاتٌ إرهابية             

 1969فمنذ العام   . خذها منطلقاً لعمليات إجرامية للعنف واإلرهاب     وتت" فتح اإلسالم "على ِغرار   

لكن هذا الوضع   . ما عاد األمن في مخيمات الالجئين الفلسطينيين من مسؤولية السلطة اللبنانية          

لن يعود إلى مخيم نهر البارد بعد إعادة إعماره، بل ستتحمل السلطة اللبنانية بكافـة إداراتهـا                 

ولـن  . لسهر على األمن وحماية الالجئين وصون القانون العام والنظام فيـه     المعنية مسؤولية ا  

تسمح الدولة اللبنانية بأن يشكل المخيم مجدداً خطراً على قاطنيه من جهة، وعلى لبنـان مـن                 

 .جهٍة ُأخرى

 

لقد أعدت حكومتنا، وفي تعاوٍن وثيٍق مع منظمات األمم المتحدة والبنك الدولي خطّـةً              

 لإلغاثة، واإليواء، وإعادِة إعمار المخيم والمناطق المجاورة، وهـي بصـدد إنشـاء              متكاملةً

صندوق لتمويل هذه الخطة يتولى اإلشراف عليه البنك الدولي وعـدد مـن الـدول المانحـة                 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الصندوق مستقل تماماً في مصـادره           . باإلضافة إلى الدولة اللبنانية   

 والمخصـص لـدعم لبنـان       3-ن ما جرى تدبيره في إطار مؤتمر بـاريس        المالية وإدارته ع  

ونسأُل لتحقيق ذلك بنجاح دعم المجتمع الدولي، فهذه مسؤولية مشتركة،          . ونهوضه االقتصادي 

لقد عانى لبنان على مدى ثالثٍة وثالثين عاماً مسـتمرة          . والنجاح يشكل تحدياً أساسياً لنا جميعاً     

. لت المعاناة األكثر ضراوةً في العدوان اإلسرائيلي العام الماضـي         من التهجير والدمار، وتمثّ   

 .وبكُلِّ بساطة فإن معالجة تداعيات ما عانيناه ونعانيه يتخطّى قدراتنا بمفردنا

 

أكتُب إليكم وكُلّي ِثقَة بأنكُم ستحثُّون كل الجهود في دعِم نـداِء اإلغاثَـة، واإليـواء،                

وتتألَّف خطّة الدولة اللبنانيـة فـي هـذا         . رد والمناطق المجاورة  وجهود إعمار مخيم نهر البا    

 إعادة اإلعمار،   والثانية.  تتعلَّقُ باإلغاثة الطارئة، واإليواء المؤقّت     األولى. الصدد من مرحلتين  

وإنني ُأرسُل إليكم ربطاً الوثائق الضرورية التي يمكن أن تطلعوا من خاللهـا علـى       . والتنمية

حلتين، مع مسٍح َأولي للحاجات، آمالً أن نبقى على تواصل لضـمان تـأمين              آلية متابعة المر  

 .تحقيٍق سريٍع للمرحلتين
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إنني لعلى ثقٍة تامة بأنكم تقدرون أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي مسؤوليةٌ مشتركة             

ل يهـددنا  علينا االضطالع بها معاً، وأن التهديد اإلرهابي الذي انتصر عليه لبنان كان ومـازا    

ومنذ أن تولّت حكومتنا مسؤولياتها قامت بخطواٍت ملموسة وحقيقية لضمان حياٍة آمنة            . جميعاً

وإنني لعلى ثقٍة أنكم تعلمون بحاجة الالجئين الفلسطينيين إلـى الـدعم            . وكريمة لهم في لبنان   

 هـذا الـدعم     إن. لحين تمكنهم من العودة إلى ديارهم، في حٍل متكامل للسالم العادل والشامل           

 .حتماً واجٌب إنساني، وهو أيضاً ضرورة لألمن واالستقرار

 

على االهتمام والدعم، واسمحوا لي بأن أتقـدم مـنكم بفـائق            __________ شكراً،  

 .االمتنان والتقدير

 

 فــؤاد الســنيورة 
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Letter of Prime minister Siniora for Donor Countries re Palestinians 
Refugees 

10/09/2007 
 
 
 
Country ____________ 
____________________ 

 
 
 
Dear _______________, 
 
Today I met with Ambassador _________ together with a larger group of 
ambassadors representing the international community in Lebanon, as well as 
representatives of international organizations working in Lebanon, in order to 
discuss with them the aftermath of the conflict in northern Lebanon, where our 
army uprooted a group of terrorists that called themselves Fateh el-Islam, who 
had hijacked the name of Islam as well as the Palestinian refugee camp of Nahr 
el Bared.  They had launched a number of terror attacks and a vicious attack on 
the Lebanese army from this base. This group has a radical ideology and 
international linkages posing a global threat. The battle was imposed on us. In 
fighting them, one hundred sixty four brave Lebanese soldiers and many others 
made the ultimate sacrifice.   
 
This was not a conflict between Lebanese and Palestinians.  Rather, this group 
of terrorists took over the camp and posed a danger to both Lebanese and 
Palestinian communities inside and outside the camp.   
 
This crisis served as a loud reminder of the urgent situation in the refugee 
camps and their implications for local, regional and international peace and 
security. The Nahr el Bared camp has suffered severe destruction and all 
32,000 of its residents have been displaced. The fighting paralyzed the region’s 
local economy and the surrounding area also incurred serious damage.  We are 
now faced with the urgent task of rebuilding the camp and its surrounding area 
and ensuring the camp's security in a manner that would prevent such a crisis 
from recurring.   
 
This crisis served as a resounding wake-up call that unless we address the 
situation in the refugee camps, they will remain vulnerable to being used again 
by such groups as a base for terrorism and violence. Since 1969, the security in 
the Palestinian refugee camps was not under Lebanese authority.  This will not 
be the case in Nahr el Bared once it is rebuilt, as the camp’s security will now 
be under the Lebanese authorities.  We will not allow the camp to turn into a 
security threat to its own residents, Lebanon and beyond.   
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My government has been cooperating closely with the UN agencies and the 
World Bank in developing a relief, recovery, reconstruction and development 
plan. We are asking the international community for help, as this is a shared 
responsibility for us all. Lebanon has endured thirty three continuous years of 
displacement and destruction, which was further compounded by the brutal war 
Israel waged on us last year.  It is simply beyond our capacity to do this alone.  
 
I am writing to bring this matter to your kind attention, confident that you will 
extend your country’s support to our relief, recovery and reconstruction effort 
of the camp and the surrounding area. The plan is divided into two phases: an 
emergency relief and early recovery phase and a second phase of recovery, 
reconstruction and development.  I have attached here a document that provides 
an idea of the operation and rapid assessment of needs in the area.  The 
intention is to have this fund administered by the World Bank and other donor 
countries.  It would be separate from the Paris III pledges and other funds 
allocated for the reconstruction of Lebanon.  I hope to remain in contact with 
you so we can together ensure the speedy implementation of both phases of the 
plan. 
 
I am confident that you appreciate that the matter of Palestinian refugees is a 
responsibility we all share and that the terrorist threat Lebanon defeated was a 
threat to us all.   Since my government took office, it has taken concrete steps 
toward affording Palestinian refugees a peace, safety and dignity while in 
Lebanon. I am confident as well that you believe that real support must be 
extended to the Palestinian refugees until such a time when they can exercise 
their right of return to their homeland.  This is certainly a humanitarian 
obligation. It is also a necessity for global security and stability. 
 
Please allow me, ___________, to extend the assurances of my high 
consideration. 
 
 
 
 
Fuad Siniora 
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 كلمة الرئيس فؤاد السنيورة في حفل إفطار دار األيتام اإلسالمية : عشرسادس

 26/09/2007فندق الفينيسيا، في 

 

 

 اإلخوة في عمدة دار األيتام اإلسالمية،

 أيها اإلخوة، أيها األعزاء،

 

 في لبنان وبيروتَ مناسبةٌ للتواصِل      اقاليد هذا الشهر الكريم، وهو عندن     اللقاء في رمضان من ت    

 .والتشاوِر وتبادِل الرْأِي والمراجعِة والتصحيِح والتبصر فيما نحن فيه، وما نحن مقْبلون عليه

 

ويسرني اليوم على الخصوص أن أتحدث إليكم على إفطار دار األيتام اإلسالمية، وهو أعرقُ              

 .اِت بيروت، كما أن دار األيتام إحدى أعرق المؤسسات الخيرية والتنموية في لبنانإفطار

 

إن لبنان الذي نجتمع اليوم على محبته، ويشغلُنا البحثُ عن حماية صيغته ووفاقه الـوطني، ال                

لبنـان هـذا    . يقوم وال يستمر من دون الحفاظ على العيش المشترك بين جميع أبنائه وعائالته            

صيغة العيش المشترك، القائمةُ على الحريِة والديمقراطيِة واالعتداِل والتسـامِح، بـين             تُمي هز

وهذا يعني، كما علمتْنا التجارب أن استمرار صيغة لبنان كما ارتضيناها والعمَل            . مختلف فئاته 

بِة والتغالب  على تطويرها وتدعيم وفاقنا الوطني، كلُّ ذلك يكون باالستناد إلى نقيض منطِق الغل            

فقد دلت التجارب التي تعلمناها، أن مشاريع الغَلَبة أودت         . والفرض والسيطرة بالعنف واإلكراه   

بالبالد إلى التهلُكة، كما علّمتْنا التجارب أن محاوالِت القفز على المعادالت التي ارتضيناها إلى              

إلى تراجعاٍت فـي مسـيرِتنا      غاياٍت أخرى، عن طريق توسل العنف والتهديد والتهويل، أدت          

 .الوطنية عانَينا ونعاني منها معاناةً كبيرةً ومستمرة

 

هذه التحدياتُ كلُّها ما قلّلتْ من اقتناِعنا بالصيغة اللبنانية، بل إن اَألوضاع التي تشهدها المنِطقة               

 العربي كلِّـه وكـذلك      العربية َأوصلتْنا إلى االقتناع بأن صيغتنا التعددية المنفِتحة مهمةٌ للعالَم         

 .العالم اإلسالمي، والِرهان على نجاِحها رهاٌن على مستقبل واعٍد وزاهٍر لوطننا وألمِتنا

 

وفيما يتصُل بنا فإن الوعي بالدولة وضروراِتها، والوعي بالهوية واالنتماء العربي، هما اللذان             

دائماً أن الدولةَ فكرةً ومؤسساٍت هي المكان       فقد رأينا   . حكَما مسيرتَنا منذ ظهور الكيان اللبناني     

الذي يتوحد فيه اللبنانيون، ويعملون على قَدِم المساواِة في الحقوق والواجبات، كمـا اعتقـدنا               
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ورأينا دائماً في االنتماء العربي الهويةَ والثقافةَ والخيار الذي يصالحنا مع أنفُِسنا، ويحددنا تُجاه              

يحفظُ مصاِلحنَا وتَوازنَنا في عالَِم اليوم، وفي خيارات المستقبل مع األشقّاء، ومـع             اآلخرين، و 

 .القضايا الكبرى لألمِة والمصير

 

وانطالقاً من الدولة وضروراِتها ومقتضياِتها بل وإرغاماِتها عِملْنا على مدى العقوِد الماضية،            

ويشهد اهللا، ونحن في عشيٍة     . ت المنوطة بنا  وتحملْنا إلى جانب سائر فئات المواطنين المسؤوليا      

مباركٍة من عشيات هذا الشهر الفضيل، أنه ما كان هناك استحقاقٌ وطنيٌّ أو ظـرفٌ وطنـيٌّ،                 

وكان هناك خياران أو إمكانيتان إحداهما للدولة واُألخرى لغيرها في الـداخل أو الخـارج إالّ                

 .وقوانينَها ودستورهاواخترنا جماعةً ونُخَباً الدولةَ ومؤسساِتها 

 

 أيها اإلخوة األعزاء،

 أيها الحفل الكريم،

 

ونحـن مـن   . نجتمع اليوم، مع بدء مرحلة انتخاب رئيس جديد للبالد والدولـة والجمهوريـة     

موقعنا، الذي تشرفتُ بتحمل مسؤولياته بثقة مجلس النواب الكـريم المنتخـب مـن الشـعب                

    دبفارغ الصبر، ونَع اللبناني، ننتظر         ويصار هذا االستحقاقَ الهام والساعات لكي نتجاوز األيام 

إلى تسليم األمانة، إلى الرئيس الجديد المنتخب ومجلس النواب الكريم، لكي تُتاِبع البالد رحلـةَ               

التعافي الجديدة التي انتظرنا استئنافها منذ ما قبل التمديد المشؤوم والذي تعرفون ظروفه، وما              

 .لبالد من ويالٍت وخراٍب وتنَازعجر على ا

 

              الرئيس الجديد للجمهورية ويفتح انتخاب إنها ساعةٌ مباركةٌ، ببركة هذا الشهر الكريم حين يتم

والحكومـة  . مع الحكومة الجديدة آفاقاً رحبةً للبنان على المستقبل الموعود باآلمال والتطلعات          

م والعمل من اجل إتماِم وإنجاِح هذا االستحقاق        التي لي شرفُ رئاستها لن توفر الجهد والتصمي       

في موعده استناداً إلى أحكام دستورنا، الذي هو الحكَم الفصُل الذي ارتضيناه إلدارة شـؤوِننا               

 .وقضايانا الوطنية والمؤسساتية

 

إنّه وفي مقابل الفراِغ في سدة الرئاسِة اُألولى، الذي يهددنا به البعض، فإننا مصـممون مـع                 

شعب اللبناني ونواِب المجلس الكرام، أن ال نتجاوز الواليةَ الدستوريةَ الحالية، إالّ ويكون لنا              ال

رئيٌس جديٌد يعيد مع الحكومة العتيدة جمع البالِد وإطالقَ عمل المؤسسات الدستورية، المقفلـة              

 .والمعطَّلة أللف حجٍة ومئة سبٍب واٍه ومرفوض
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المتمثلّةَ في قَتْل النائب أنطوان غانم، واضحةٌ في مغزاها، وهو اإلرعـاب       إن الجريمةَ الجديدةَ    

لكن كما لم تُضِعفْ عزيمتَنـا ولـم تُِخفْنـا          . وخَلْق الفراغ، واإلصرار على التهديم والتخريب     

إننا عندما نتمرد على الضعف واإلخضـاع إنمـا         . الجرائم اُألخرى، فإننا لن نخافَ هذه المرة      

دنا الغالي الرئيس رفيق الحريري الذي صنع السلم ونشر العلـم وجـدد العمـران               نتذكَّر شهي 

 .وصنع للوفاق الوطني أعرافاً باقيةً ودفع حياتَه مع رفاقه األبرار لكي يبقى وطنُنا ويستمر

 

 إن األمَل والعمَل اليوم هو أن ال تنقضي المهلةُ الدستوريةُ إالّ وعندنا رئيٌس جديٌد ودسـتوريٌّ               

للجمهورية، التي ستبقى إن شاء اهللا، بفضل صمود اللبنانيين، ومساعدة اإلخوة العرب، عصيةً             

 .على اإلجرام وعلى التخريب والقتل والهدم

 

 ،أيها اإلخوة األعزاء

 

إن الحكومة التي أسميناها، وأسميتموها حكومةَ االستقالل الثاني، والتي تسلمتُ مسؤولياِتها في            

ا وضمن تحديات ومشكالت شديدة القسوة على مدى عامين ونيـف، قامـت             ظروٍف تعرفونه 

بواجبها ومهامها، فرسخت االستقالَل وحمتْه ودافعتْ عن ِنصابه وثبتتْ مفاهيمـه، والتزمـتْ             

 .باإلجماع الوطني حين خرج المترددون عليه

 

ا وفي ثالثٍة من وزرائها     لقد صمدت الحكومةُ رغم تعرضها لمحٍن ومؤامراٍت وجرائم استهدفتْه        

سقط أحدهم شهيداً هو الوزير بيار الجميل وسقط نُواٌب كان في طليعتهم الشهيد النائب جبران               

 .غسان تويني والشهيد النائب وليد عيدو ونجله ورفاقه، وآخرهم النائب الشهيد أنطوان غانم

 

ياء ومن أفاعيله جريمة عين     كيف لنا أن ننسى اإلرهاب المجرم الذي تنقل بين المناطق واألح          

علق والتفجير في أكثر من منطقة وذلك كلُّه بهدِف زعزعِة األمن وإحالل الفوضى وضـرب               

لكن الشعب اللبناني صمد، وصمدت حكومته، ووقفت في وجـه أعاصـير الحقـد              . العزيمة

ومـاً علـى    ووضعت ثقتَها بالدولة وأجهزتَها األمنية والمدنية، وبالشعِب اللبناني الذي يؤكد د          

 .تصميمه على البناء، وعلى الحياة الحرة والكريمة والديمقراطية
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 أيها اإلخوة،

 

نحن مصممون على عدم التراجع أو االستسالم أو الخوف، ألننا راهنا على إيمـان وصـمود                

وبهذه العزيمة نجحنا في تلمس طريـق النهـوض، فمنحنـا           . شعبنا ومؤسسات الدولة وقواها   

ةَ واألمنيةَ الثقة رغم كيد الشامتين والمتآمرين والمشككين، ونجـح الرهـان،            أجهزتنا العسكري 

وكان كشف القَتَلة في جريمة عين علق وما تالها من نجاحات أمنية، الشاهد على صدق النية                

نجحت مؤسساتنا العسكرية واألمنية في استيعاب الصدمات، فاشـتد سـاعدها،           . وقوة اإلرادة 

 . المشككةُ والمغرضةُ والمتآمرة عليها وعلى مستوى التعاون فيما بينهاولهذا ازدادت الحمالتُ

 

لقد كان قرار إرسال الجيش إلى الجنوب بعد أن نجحنا بفعل بطوالت المقاومـة وتضـحياتها                

تلك الخطـوة التـي أكـدت       . وتضحيات الشعب اللبناني في منع إسرائيل من تحقيق أي نصر         

لياتها الوطنية والتاريخية، وبمؤسسات الدولة صاحبة الحـق        تمسك الحكومة مرةً جديدةً بمسؤو    

في الدفاع والحماية ومقدمةً لبسط سلطة الدولة الشرعية غير المنقوصة علـى كامـل ترابهـا               

الوطني وذلك بعد أن نجحنا في تأكيد حقنا بلبنانية مزارع شبعا المحتلـة تمهيـداً السـتعادتها                 

 425تمع الدولي بذلك بعد أن كان قد اعتبر القـرار           وتحريرها ونجحنا بانتزاع اعتراف المج    

 .قراراً منفَّذاً

 

إن الحكومة التي تحملتُ مسؤوليةَ رئاستها وبفضل دعم وثقة أغلبية الشعب اللبناني وأغلبيـة              

أعضاء المجلس النيابي الكريم وكذلك مؤازرة األشقاء واألصدقاء واألحرار في العالم، حمـت             

الل التي أطلقتْها انتفاضةُ الرابع عشر من آذار، وعبرت جسر الصـمود            جذوةَ الحرية واالستق  

والتماسك في وجه اإلرهاب واإلرهابيين والقتلة والمجرمين والطـامعين واألعـداء، فكانـت             

. المحكمةُ الدوليةُ ثمرةَ نضالها وصمودها رغم كل ما واجهتْه من مؤامرات وأفخاخ وتقلبـات             

ِعزٍة للعدوان اإلسرائيلي الغاشم ونتائجه، وحمت الدولـةَ ومقاومـة          والحكومةُ تصدتْ بفخٍر و   

وقد أطلقـت الحكومـة اكبـر       . الشعب اللبناني والوحدة الوطنية في أصعب الظروف وأحلكها       

عملية إعادة اعمار شهدها لبنان ونجحت في تخطي كل الصعاب بمؤازرة األشقاء واألصدقاء،             

اء البنية التحتية، شـارفت علـى اسـتكمال تعـويض           وهي شارفت بعد االنتهاء من إعادة بن      

ومساعدة كل المتضررين من تلك الحرب المدمرة في عملية ليس من سمة لهـا إال الشـفافية                 

والصدق والمسؤولية، تجاه الوطن والمواطنين رغم كل حمالت التشكيك والتجريح واالفتـراء            

 .الملفوف بالسياسات الفئوية، والغرضية الضيقة والمريضة
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تجاوزت حكومةُ االستقالل الثاني كلَّ خطوِط األوهاِم والعراقيِل التي وضعت فـي طريقهـا،              

ووقفت مع الشعب والجيش وحمت ظهر القوى األمنية على خط حماية لبنـان فـي مواجهـة                 

اإلرهابيين في نهر البارد وخارج نهر البارد، وصانت القضيةَ الوطنيـةَ اللبنانيـةَ والقوميـةَ               

وها هي الحكومةُ تسعى وبكل جهٍد صادق إلعادة إعمار ما هدمتْه           . لفلسطيني العزيز والشعب ا 

العصاباتُ اإلرهابيةُ في نهر البارد ومحيطه لكي تبقى كلمةُ الدولة وهيبتُها محترمةً ومقـدرةً              

رد وهي ستبقى وحتى آِخر يوم دستوري من عمرها صامدةً ترفع الرايةَ الوطنية وتَ            . ومصونة

 .التحدي وتنتصر للمواطن مهما تكاثرت االفتراءاتُ والتجنياتُ وحمالت التجريح والتضليل

 

 أيها اإلخوة،

 أيها األعزاء،

 

إن حكومة اإلصالح والنهوض، حكومة االستقالل الثاني، ورغم كل ما وقف في وجهها، ومنذ              

اية االقتصاد الوطني في وجه     البدء بتأليفها، لتعطيل مسيرة التحديث واإلصالح، تمكنت من حم        

كل صنوف التدمير والتعطيل، وحافظت وإلى حد بعيد على مستوى عيش اللبنانيين، والـذي              

. كان من الممكن أن يتراجع خطوات كبيرة جداً إلى الوراء لو لم تُتَّخَذ اإلجراءاتُ التي اتُّخذت               

 في عقد مـؤتمر     وقد طبقت الحكومة اإلصالح وعملت له بصدق ومسؤولية وعملت ونجحت         

 رغم كل محاوالت التعطيل والتأخير، تارةً عبر االعتصامات، وتارةً أخرى عبـر             3-باريس

والحكومة لم تكتف بدفع اإلصـالح االقتصـادي واإلداري         . التهديدات بالعصيان واالنقالبات  

واالجتماعي إلى األمام، بل عملت على إطالق اإلصالح السياسي عبر إعادة العمـل بقـانون               

جمعيات وتكليف اللجنة الوطنية لصياغة أول مشروع متكامل لالنتخابات النيابية، والذي هو            ال

أساس اإلصالح السياسي في لبنان بعد أن صانت ودافعت عن حريـة التعبيـر والتجمـع و                 

كما أكدت في ممارساتها على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية وفي التأكيد            . االجتماع

 .ية القضاءعلى استقالل

 

والى من يتحدثون عن التوافق والشراكة واالستئثار والمشاركة، فان الحكومة ومنـذ قيامهـا              

حرصت وعملت على اتخاذ كل قراراتها بالتوافق واإلجماع ولم تلجأ إلـى التصـويت الـذي                

عد يتيحه الدستور إال في قراٍر واحٍد هو قرار إنشاء المحكمة الدولية والمصادقة على نظامها ب              

               اإلرهاب الوزراء أن حاز على اإلجماع الوطني في الحوار وخارج الحوار وبعد أن تناولت يد

 .والنواب والمواطنين وهددتْ وتُهدد من تَبقَّى
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 أيها األعزاء،

 أيها الحضور الكريم،

 

المقبل ومجلس  إن الحكومة وهي تُِعد العدةَ لكي يصار إلى تسليم األمانة إلى الرئيس المنتخب              

النواب، ترى أن الشعب اللبناني يستحقُّ الحلُم واألمَل بغٍد أفضل انطالقاً من رؤية مستندة إلى               

رؤيةٌ تُغلِّب المصلحة العامة على الخاصة، وتعيـد        . التجارب والحاجات والمتطلبات العصرية   

ومسـتقبل  االعتبار إلى فكرة الدولة وضرورة تعزيز وجودها ودورهـا فـي رعايـة أمـن                

رؤيـةٌ تُعيـد إصـالح      . المواطنين، الدولة الديمقراطية القوية والقادرة والعصرية والمنفتحـة       

المؤسسات والقطاعات العامة واالقتصادية والوظيفية بعـد أن ترهلـت باألعبـاء واألثقـال،              

 .ومشروعات االنقسام، وأضاليل الفتنة والتهديد

 

عليه، يستحقون العيشَ في بلد ديمقراطـي مسـتقل         إن اللبنانيين يستحقون أفضَل مما حصلوا       

يستحقون اقتصاداً حيوياً يطابق مواصفاتهم وطموحاتهم ومسـتواهم الثقـافي          . محترم السيادة 

ويستحقّون مؤسساٍت دستوريةً وسياسيةً تعمُل لهم، وبإرادتهم، وتقْوى وال تَضـعف،           . والعلمي

 .ن فئةوتبني وال تهدم، وتكون للجميع ال لفئٍة دو

 

اللبنانيون يستحقون حياةً كريمةً من دون وصايٍة أو توجيٍه أو فرٍض أو ترهيب أو إرغـاٍم أو                 

 .اختباراٍت للتعالي والمزايدة واالدعاء والمغالطة والتسلُّط

 

اللبنانيون يستحقون رئيساً للجمهورية يليق بهم وبطموحهم إلى العيش المشترك حيـث يحلـو              

 .لتعدد والتسامحالعيش في بلد الحرية وا

 

 إخوتي وأحبائي،

 أيها الحفُل الكريم،

 

وما دمتُ أتحدثُ عـن التحـديات       . نحن في رمضان، وهو شهر المشقّة واالمتحان في العبادة        

                  بإيجاٍز لتحـٍد آخَـر ضأن أتعر نا ونحن أهٌل لها إن شاء اهللا، فإنني ُأريدالوطنية التي تُواجه

نحن أهـُل   . ؤثّر في توحِدنا الداخلي، وفي عيِشنا، وعالقاِتنا بالعالَم       يواجهنا نحن المسلمين، وي   

فاعتدالُنا في الشأن الوطني، يستند إلـى       . االعتدال في الوطنية والسياسة، وتلك ليست مصادفة      

ثقافٍة عريقٍة في االعتدال الديني، وفي االعتراف باآلخر، وفي العيش المشترك، وفي االنفتـاح          
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ال مبرر لظواهر التشدد والتطرف، وصنع األقلية واألكثرية، واعتبار هذا النـوع            . على العالَم 

من سـلم   ":  كما قال صلواتُ اهللا وسالمه عليه هو       -فالمسلم. من اإلسالم أفضل من ذاك النوع     

ومن حمـل   . دمه ومالُه وِعرضه  : وكُلُّ المسلم على المسلم حرام    . المسلمون من لسانه ويده   

 ."السالح فليس منّاعلينا 

 

إن هذه القيم الكبرى التي نستمدها من ديننا، ومن أعراِفنا الوطنية والقومية واإلنسانية، حريـةٌ               

                ريةٌ بأن تتجلَّى في وثيقـٍة تُجمـعسية، وهي حباتجاه إصالح شؤوننا الدينية والمؤس بأن تدفَع

ال مكان للتطرف في صـفوِفنا،      . يني والوطني عليها كلمتُنا ويجتمع عليها نهجنا اإلصالحي الد      

إن هذا عهٌد نقطعه على     . وال مكان وال داعي للفتنة بين المسلمين أو بين المسلمين والمسيحيين          

أنفُِسنا في رمضان، وبمقتضى نهج الوحدة والتماسك الذي قامـت عليـه حياتُنـا اإلسـالميةُ                

 .والوطنية، وسوف تبقى

 

وقد أردتُ في هذه المؤسسـة الوطنيـة        . وهذه عشيةٌ من عشياته المباركة    هذا شهر رمضان،    

. الكبرى، أن يكون الحديثُ حديثاً في ثوابت الدنيا والدين، وثوابت العيش الوطني واإلنسـاني             

ال سالم لنـا إالّ مـع       : وأنا أقول . ال سالم للعالَم إن لم يتحققْ سالمنا نحن       : بعض الناس يقول  

فليكن رمضان، شهر   .  ال نريد أن نخيف أو نخاف في عالقاتنا مع العالَم من حوِلنا            نحن. العالَم

الصوم والعبادة، شهر الرحمة والغفران، بشرى سالٍم لجميع اللبنانيين وبشرى سالم إلخواننـا             

وليكن رمضان شهر التوافق الوطني، والتالقي والتـآخي        . في فلسطين والعراق، وللعالم أجمع    

 يريدون لنا أن نخـرج مـن مـآزق االغتيـال            - وهم كُثُرٌ  -كلُّ محبي لبنان  . ي لبنان الديني ف 

والتفجير والفرقة واالنقسام، وأن ينتظم عمُل مؤسساِتنا الدستورية، وأن تبسطَ الدولةُ اللبنانيـةُ             

 .سلطتَها على كامل أراضيها بدون شريك أو منازع

 

 وليكن رمضان منطلقَ المبـادرة ألداء الواجـب         .فليكن رمضان مبعثَ الخير في شهر الخير      

وليبقَ رمضان ينبوع الخير في مدينة المجد والخيـر، مدينـِة           . تُجاه الدين والوطن والمصير   

 .التآخي واالنفتاح والسالم، مدينة بيروت، وفي دار الخير، داِر األيتام اإلسالمية

 

عشْتم وعـاش   .  كلُّ رمضان وأمتُنا بخير    .كلُّ رمضان ولبنان بخير   . كلُّ رمضان وأنتم بخير   

 .لبنان
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل إبرام وثيقة باريس لعام 1971 
وصيغتها املعدلة عام 1979 من معاهدة برن حلماية األعمال األدبية والفنية.

28آب 2007 648 1

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تسهيل إعادة بناء األبنية واملصانع أو 
أجزاء األبنية واملصانع املتهدمة جراء عدوان متوز 2006 واليت حتتاج إىل إعادة بناء.

18آب 2007 631 2

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة انضمام لبنان إىل 
اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف.

14آب 2007 621 3

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة االنضمام إىل 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري.

8آب 2007 618 4

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل محاية املؤشرات اجلغرافية. 27متوز،2007  573 5

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل إصدار قانون تنظيم قطاع التأمني يف 
لبنان.

27متوز،2007  572 6

ملحق رقم 2: الئحة بمشاريع القوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب (تموز 2005 - أيلول 2007)
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة تصديق وثيقة 
ستوكهومل لعام 1967 يصيغتها املعدلة عام 1979 من اتفاقية باريس حلماية امللكية 

الصناعية.
27متوز،2007  570 7

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة تصديق وثيقة 
ستوكهومل اإلضافية املؤرخة يف 14-7-1967 من اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات 

مصدر السلع الزائفة او املضللة.
27متوز،2007  569 8

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة التصديق على 
النظام األساسي ملعهد الدول االسالمي للمواصفات واملقاييس (مسيك).

27متوز،2007  567 9

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة تصديق  وثيقة 
جنيف لعام 1977 بصيغتها املعدلة عام 1979 من اتفاقية نيس بشأن التصنيف 

الدويل للسلع واخلدمات الغراض تسجيل العالمات.
27متوز،2007  565 10

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام االتفاقية 
الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة.

28حزيران،2007  465 11

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل املادة 58 من املرسوم 
االشتراعي رقم 102 تاريخ 16-9-1983 وتعديالته (قانون الدفاع الوطين).

27حزيران،2007  459 12
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل الفقرة الرابعة من املادة 26 
من مشروع القانون الصادر باملرسوم رقم 58 تاريخ 1982-12-15.

21حزيران،2007  449 13

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل متديد التعاقد مع املساحني والرسامني 
املكلفني باعمال حتديد وحترير االمالك العقارية تنفيذاً الحكام املادة 34 من قانون 

املوازنة العامة لعام 2002.
429 16حزيران،2007  14

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يتعلق مبشروع املوازنة العامة واملوازنات 
امللحقة لعام 2007.

13حزيران،2007  403 15

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اإلنضمام إىل 
معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات.

31أيار،2007  371 16

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اإلنضمام إىل عهد 
حقوق الطفل يف االسالم.

24أيار،2007  363 17

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اإلنضمام إىل 
معاهدة منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل.

328 19أيار،2007  18
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل إعفاء مندويب الشركات الصينية 
املشاركة يف املعرض الصيين الدائم من رسوم اإلقامة وتأشريات العمل.

272 11نيسان،2007  19

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاق  بني 
اجلمهورية اللبنانية واموعة األوروبية حول بعض أوجه اخلدمات اجلوية.

21آذار،2007  198 20

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض 
بني حكومة اجلمهورية اللبنانية والصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعي 
للمسامهة يف متويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء املتضررة من العدوان 

اإلسرائيلي.

21آذار،2007  194 21

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اإلنضمام إىل 
معاهدة التعاون بشأن الرباءات لعام 1970 بصيغتها املعدلة عام 2001.

21آذار،2007  183 22

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5-
.6-2002

21آذار،2007  182 23
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل متديد العمل بالقانون رقم 239 
تاريخ 29-7-2002 املتعلّق بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن 
إصدار أوامر التحصيل املتعلّقة باملتأخرات املترتبة على املشتركني من جراء استهالك 

الطاقة الكهربائية.

20آذار،2007  161 24

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض 
بني حكومة اجلمهورية اللبنانية والصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعي 
للمسامهة يف متويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء املتضررة من العدوان 

اإلسرائيلي.

16آذار،2007  107 25

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل بعض املواد من القانون 
الصادر يف 6 شباط 1962 املتعلق بأحداث مديرية الشؤون اجلغرافية يف وزارة 

الدفاع الوطين.
23شباط،2007  76 26

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل مادتني من القانون رقم 65-
42 تاريخ 24-7-1965 (منع طبع ونشر خرائط ومصورات األراضي اللبنانية 

قبل احلصول على ترخيص مسبق من قيادة اجليش).
23شباط،2007  75 27

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية إجيار 
بني اجلمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن إجيار معدات الستخدامها يف 

مشروع مستشفيات ومراكز صحية يف اجلمهورية اللبنانية.
22شباط،2007  69 28

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية وكالة 
بني حكومة اجلمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية لشراء معدات الستخدامها 

يف مشروع مستشفيات ومراكز صحية يف اجلمهورية اللبنانية.
22شباط،2007  68 29
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل أحكام املادتني 23       و 
24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15-3-1926 وتعديالته.

22شباط،2007  65 30

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل إبدال إسم بلدة "النبطية التحتا" 
قضاء النبطية- حمافظة النبطية بإسم بلدة "النبطية".

22شباط،2007  50 31

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يتعلق مبشروع املوازنة العامة واملوازنات 
امللحقة لعام 2006.

22شباط،2007  40 32

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اإلكتتاب يف زيادة 
رأس املال املكتتب به لدى البنك اإلسالمي للتنمية.

22شباط،2007  7 33

إحالة مشروع قانون معجل يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاق  بني األمم 
املتحدة واجلمهورية اللبنانية بشأن إنشاء حمكمة خاصة للبنان والنظام األساسي العائد 

هلذه احملكمة.
 14كانون األول،2006 

جريدة رمسية 
عدد 15

34

جلان مشتركة
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض 

بني حكومة اجلمهورية اللبنانية والصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعي 
للمسامهة يف متويل مشروع تطوير مرافق املياه والصرف الصحي يف بعض املناطق 

اللبنانية.

18140 1كانون األول،2006  35
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل إعفاء مجيع شركات الطريان النظامية 
والعامة العاملة يف مطار رفيق احلريري الدويل- بريوت من بدالت اهلبوط واإلنارة 

واإليواء وبدالت االشغال.
30تشرين الثاين،2006  18136 36

11\12\2006 املال واملوازنة
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل استثناء األراضي املستعملة من قبل 
أهايل قرية "وطى حوب" يف العقارات اليت متلكها الرهبنة املارونية يف القرية املذكورة 

من األنظمة املتعلقة باإلفراز.
30تشرين الثاين،2006  18135 37

11\12\2006 املال واملوازنة

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اصدار سندات 
خزينة بالعمالت األجنبية.

30تشرين الثاين،2006  18133 38

20\11\2006
20\11\2006

املال واملوازنة
اإلدارة والعدل

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل بعض أحكام املرسوم 
اإلشتراعي رقم 114 تاريخ 1959/6/12 

املتعلق بإنشاء جملس اخلدمة املدنية.
9تشرين الثاين،2006  18055 39

جلان مشتركة إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اإلنضمام اىل 
اتفاقية احلماية البيئية البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسط وهي التعديالت اليت 

طرأت على اتفاقية محاية البحر املتوسط من التلوث.
9تشرين الثاين،2006  18054 40

 
29\11\2006

20\11\2006
20\11\2006

املال واملوازنة
األشغال العامة إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تسوية أوضاع املستفيدين من 

خدمات الكهرباء واملياه.
9تشرين الثاين،2006  18053 41
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اإلنضمام اىل 
منظمة مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص.

1تشرين الثاين،2006  18002 42

هيئة عامة

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل بعض مواد قانون تنظيم 
هيئات الضمان.

18001 1تشرين الثاين،2006  43

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض 

بني حكومة اجلمهورية اللبنانية والصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعي 
للمسامهة يف متويل مشروع إعادة إعمار البىن األساسية املتضررة.

17937 20تشرين األول،2006  44

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاق  بني 
حكومة اجلمهورية اللبنانية وحكومة اجلمهورية اإليطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون 

حول "بنية آمنة لتكنولوجيا املعلومات".
11تشرين األول،2006  17850 45

20\11\2006
20\12\2006

25\10\2006
25\10\2006
25\10\2006

املال واملوازنة
اخلارجية واملغتربني

الدفاع الوطين

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اإلنضمام إىل 
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو 

عشوائية األثر وبروتوكوالا الثالثة.
11تشرين األول،2006  17849 46

15\11\2006 25\10\2006
25\10\2006

اإلدارة والعدل
الدفاع الوطين إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل استبدال إسم قرية "عارية" قضاء 

جزين- حمافظة لبنان اجلنويب بإسم قرية "عاراي".
11تشرين األول،2006  17848 47
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

هيئة عامة

اإلجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بني حكومة اجلمهورية اللبنانية والصندوق العريب 
لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعي للمسامهة يف متويل مشروع التطوير اإلداري

17847 48

 
20\12\2006

12\10\2006

28\09\2006
28\09\2006
28\09\2006
28\09\2006

املال واملوازنة
اخلارجية واملغتربني
الزاراعة والسياحة
اإلقتصاد الوطين

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل إنشاء وكالة تنمية الصادرات اللبنانية. 25أيلول،2006  17730 49

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اإلنضمام إىل 
الربوتوكول اإلختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة.
25أيلول،2006  17729 50

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اإلنضمام إىل 

مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية (الباليستية).
12أيلول،2006  17627 51

28\09\2006
28\09\2006
28\09\2006

املال واملوازنة
اإلدارة والعدل

اإلعالم واإلتصاالت

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل املادة الثامنة من مشروع 
القانون املوضوع موضع التنفيذ مبوجب املرسوم رقم 7276 تاريخ            8-7-

1961 (تنظيم وزارة اإلعالم).
12أيلول،2006  17626 52

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل استبدال الترمجة العربية التفاقية 
تشجيع ومحاية اإلستثمارات بني حكومة اجلمهورية اللبنانية وحكومة مملكة إسبانيا 

املربمة مبوجب القانون رقم 632 تاريخ 1997-4-23.
30آب،2006  17596 53
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاق بني 
حكومة اجلمهورية اللبنانية وحكومة مجهورية إيران اإلسالمية حول التعاون اإلداري 

املتبادل يف القضايا اجلمركية.
18آب،2006  17557 54

جلان مشتركة

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل إنشاء حممية طبيعية يف جبل الرحيان. 11آب،2006  17533 55

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية 

تأسيس املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة.
19متوز،2006  17498 56

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية 
استصناع بني حكومة اجلمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية لتنفيذ أعمال 
وجتهيزات كلييت اهلندسة والعمارة يف إطار مشروع اجلامعة اللبنانية يف طرابلس.

15متوز،2006  17453 57

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية 
التشجيع واحلماية املتبادلة لإلستثمارات بني حكومة اجلمهورية اللبنانية وحكومة 

سلطنة عمان.
15متوز،2006  17452 58

 
20\09\2006
11\10\2006
05\10\2006

07\09\2006
07\09\2006
07\09\2006
07\09\2006

املال واملوازنة
اإلدارة والعدل

اخلارجية واملغتربني
الدفاع الوطين

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اإلنضمام إىل 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

15متوز،2006  17451 59
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

هيئة عامة إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية وكالة 
بني اجلمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية لتنفيذ أعمال وجتهيزات كلييت 

اهلندسة والعمارة يف إطار مشروع اجلامعة اللبنانية يف طرابلس.
15متوز،2006  17450 60

 
20\09\2006
11\10\2006
05\10\2006

17\09\2006
17\09\2006
17\09\2006
17\09\2006

املال واملوازنة
اإلدارة والعدل

اخلارجية واملغتربني
الدفاع الوطين

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام النظام 
األساسي لس السلم وإال من العريب.

15متوز،2006  17449 61

 
05\10\2006

17\08\2006
17\08\2006

املال واملوازنة
الدفاع الوطين إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل إعفاء احتاد بلديات املنت الشمايل- 

الساحلي واألوسط- من مسؤولية تسديد دين متوجب ملؤسسة "ساتشي" اإليطالية.
6متوز،2006  17372 62

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام الربوتوكول 

اإلختياري لإلتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا.
1متوز،2006  17341 63

18\10\2006 06\07\2006
06\07\2006

املال واملوازنة
إلدارة والعدل إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل إحداث مديريات للموارد البشرية يف 

اإلدارات العامة اخلاضعة لصالحيات جملس اخلدمة املدنية.
22حزيران،2006  17240 64

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض 
إضايف وتعديل اتفاقية القرض رقم 620 (املربمة مبوجب القانون رقم 337 تاريخ 

2001-8-2) بني اجلمهورية اللبنانية والصندوق الكوييت للتنمية اإلقتصادية العربية.
22حزيران،2006  17239 65
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

جلان مشتركة

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يتعلق بسالمة الغذاء. 17156 12حزيران،2006  66

جلان مشتركة
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اإلنضمام إىل 
بروتوكول قرطاجة املتعلق بالسالمة اإلحيائية لإلتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي.

17155 12حزيران،2006  67

جلان مشتركة إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية متويل 
جتارة (واردات) بني حكومة اجلمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية لشراء 

مشتقات نفطية.
17106 5حزيران،2006  68

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يتعلق باإلجراءات الضريبية. 17080 29أيار،2006   69

جلان مشتركة
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تسوية املخالفات على األمالك 

العمومية البحرية.
17079 29أيار،2006   70

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل مراجعة وتدقيق حسابات األشخاص 
املعنويني والعموميني.

17053 25أيار،2006   71
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون معجل إىل جملس النواب يرمي إىل تطويع تالمذة ضباط قوى 

األمن الداخلي من محلة اإلجازة اجلامعية اللبنانية يف احلقوق .
16973 15أيار،2006   72

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اإلنضمام إىل احتاد 
الدول اإلسالمية لإلتصاالت السلكية  والالسلكية واملصادقة على نظامه األساسي.

16909 6أيار،2006   73

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية بني 
حكومة اجلمهورية اللبنانية وحكومة مجهورية التشاد حول التنشيط واحلماية املتبادلة 

لإلستثمارات.
16903 5أيار،2006   74

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية بني 
حكومة اجلمهورية اللبنانية وحكومة مجهورية بنني حول تشجيع اإلستثمار املتبادلني .

16902 5أيار،2006   75

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية 
استصناع بني حكومة اجلمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية لتنفيذ أعمال 

وجتهيزات خاصة مبشروع حتسني وتطوير البنية التحتية ملدينة طرابلس.
16900 5أيار،2006   76

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية وكالة 
بني حكومة اجلمهورية اللبنانية والبنك اإلسالمي للتنمية لتنفيذ أعمال وجتهيزات 

خاصة مبشروع حتسني وتطوير البنية التحتية ملدينة طرابلس.
16899 5أيار،2006   77
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

18\04\2006
18\04\2006
18\04\2006

املال واملوازنة
إلدارة والعدل
التربية الوطنية

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل إلغاء الفقرة (4) املضافة مبوجب القانون رقم 233 تاريخ 9-
2000-6 إىل القانون رقم 104 تاريخ       1991-11-6    .

16693 30آذار،2006  78

18\04\2006
18\04\2006

املال واملوازنة
الصحة العامة إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل إنشاء صندوق تقاعدي لدى نقابة 

املعاجلني الفيزيائيني يف لبنان وحتديد موارده.
16692 30آذار،2006  79

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يتعلق باألسواق املالية. 16690 30آذار،2006  80

 
17\05\2006

23\03\2006
23\03\2006

املال واملوازنة
إلدارة والعدل

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل بعض أحكام قانون رقم 
222 تاريخ 29-5-2000 (إنشاء مؤسسة عامة بإسم املعهد الوطين لإلدارة 

وتعديل بعض األحكام الواردة يف املراسيم اإلشتراعية الرقم 112 و114 و115 
تاريخ 12-6-1959 وتعديالا).

16615 18آذار،2006  81

 

12\04\2006

23\03\2006
23\03\2006
23\03\2006

املال واملوازنة
اإلدارة والعدل
الصحة العامة

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل املادة األوىل من القانون رقم 
212 تاريخ 2-4-1993 (أحداث وزارة الشؤون اإلجتماعية).

16588 16آذار،2006  82

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض 
بني اجلمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (أي أف دي) لربنامج املياه ومعاجلة 

املياه املبتذلة اخلاص مبؤسسة مياه لبنان الشمايل.
16547 9آذار،2006  83
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

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

املال واملوازنة
اإلدارة والعدل

الزراعة والسياحة
اإلقتصاد والتجارة
األشغال العامة
الدفاع الوطين
 التربية الوطنية

البيئة
الصحة العامة

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل إصدار قانون التجارة اخلارجي 
واإلجازات

16457 27شباط،2006  84

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل إصدار مرسوم بغعادة القانون الرامي 
إىل تعديل بعض أحكام املادة /2/ من املرسوم اإلشتراعي رقم 150\83 (قانون 

القضاء العديل)
16439 27شباط،2006  85

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل بعض أحكام القانون رقم 
442 تاريخ 29-7-2002 (أصول التعيني يف وظيفة مدرس يف مرحليت الروضة 

والتعليم األساسي)
06\02\2006 16316 86

30\01\2006 اإلقتصاد والتجارة

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل القانون رقم 642 تاريخ 2-
1997-6 (إحداث وزارة الصناعة) جلهة إضافة مصلحتني إقليميتني جديدتني

25كانون الثاين2006  16201 87

 
09\05\2006

21\01\2006
21\01\2006
21\01\2006

املال واملوازنة              
اإلقتصاد والتجارة
الدفاع الوطين

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل بعض أحكام قانون احملاسبة 
العمومية

18كانون األول،2006  16162 88
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

02\01\2006 اإلدارة والعدل
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل املادتني رقم 448 ورقم 

468 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السين واجلعفري الصادر بتاريخ       16-
7-1962

29كانون األول،2005  16061 89

جلان مشتركة

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل حتديد شروط الترخيص بإنشاء 
واستثمار حمطات توزيع احملروقات السائلة من الصنفني األول والثاين

31تشرين األول،2005  15622 90

جلان مشتركة

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تنظيم مهنة تقومي السمع 31تشرين األول،2005  15621 91

جلان مشتركة

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تنظيم مهنة تقومي النطق 31تشرين األول،2005  15620 92

جلان مشتركة

إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل اإلجازة للحكومة اإلنضمام إىل 
اإلتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل

19تشرين األول،2005  15510 93

هيئة عامة
إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل بعض أحكام املرسوم 

اإلشتراعي رقم 46 تاريخ 1983/6/24 
( نظام الشركات احملصورة نشاطها خارج لبنان- أوف شور).

5تشرين األول،2005  15315 94
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مالحظات  أجنز بتاريخ أحيل بتاريخ اللجان النيابية املوضوع تاريخ اإلحالة رقم املرسوم البند 

 
2006\02\22

2005\10\12
2005\10\12

املال واملوازنة
اإلدارة والعدل إحالة مشروع قانون إىل جملس النواب يرمي إىل تعديل أصول تعيني موظفي الفئة 

األوىل
15118 9أيلول 2005  95
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رقم رئيس مجلس الوزاء
الحكومة

تاربخ التشكيل 
(المرسوم)

تاربخ االستقالة 
(مرسوم االستقالة)

عدد 
الجلسات

عدد 
عدد االيامالقرارات

عدد 
القرارات 
في اليوم

عدد 
القرارات في 
الجلسة

جلسة آل 
...يوم

٢٤437843892189 آانون األول ٢٥١٩٩٠ تشرين الثاني 58١٩٨٩سليم الحص
١٦9012535092146 أيار ٢٤١٩٩٢ آانون األول 59١٩٩٠عمر آرامي
٣١244081682177 تشرين األول ١٦١٩٩٢ أيار 60١٩٩٢رشيد الصلح
٢٥11835769364308 أيار ٣١١٩٩٥ تشرين األول 61١٩٩٢رفيق الحريري
٧6123155324389 تشرين الثاني ٢٥١٩٩٦ أيار 62١٩٩٥رفيق الحريري
٤71309375744411 آانون األول ٧١٩٩٨ تشرين الثاني 63١٩٩٦رفيق الحريري

رقم رئيس مجلس الوزاء
الحكومة

تاربخ التشكيل 
(المرسوم)

تاربخ االستقالة 
(مرسوم االستقالة)/

 أو / تاريخ أخر جلسة

عدد 
الجلسات

عدد 
عدد االيامالقرارات

عدد 
القرارات 
في اليوم

عدد 
القرارات في 
الجلسة

جلسة آل 
...ايام

٢٦10135366925357 تشرين األول ٤٢٠٠٠ آانون األول 64١٩٩٨سليم الحص
١٧10543929035429 نيسان ٢٦٢٠٠٣ تشرين األول 65٢٠٠٠رفيق الحريري
٢٦56277655855010 تشرين األول ١٧٢٠٠٤ نيسان 66٢٠٠٣رفيق الحريري
١٩1564317544312 نيسان ٢٦٢٠٠٥ تشرين األول 67٢٠٠٤عمر آرامي

١٩11479915448 تموز ١٩٢٠٠٥ نيسان 68٢٠٠٥محمد نجيب ميقاتي
٢٤10244837976448 أيلول ١٩٢٠٠٧ تموز 69٢٠٠٥فؤاد السنيورة

مالحظة: تاريخ آخر جلسة (حتى نهاية أيلول 2007)

عهد الرئيس الياس الهراوي

عهد الرئيس اميل لحود

ملحق رقم 3 - مقارنة عمل وإنتاجية الحكومات خالل السنوات 1989-2007 من حيث عدد جلسات مجلس الوزراء وعدد لقرارات المتخذة
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 الـعـدل وزارة -1

 
 

على صعيد متابعة التحقيقات في القضايا الجنائية وعلى رأسها قضية اغتيال الـرئيس             : أوالً

 رفيق الحريري

، ممثلة بوزير العدل والمدير العام والقاضيين شكري صـادر ورالـف            عقدت الوزارة  .1

 مع مساعد األمين العام لألمم المتحـدة للشـؤون القانونيـة            عديدةرياشي، اجتماعات   

األستاذ نيكوال ميشال بهدف التفاوض حول موضوع إنشـاء المحكمـة ذات الطـابع              

هذا اإلطار أيضاً، أوفـدت     وفي  . الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري      

الوزارة القاضيين صادر ورياشي إلى األمم المتحدة وإلى الهاي لمتابعة المفاوضات،           

والتي أسفرت عن وضع صيغة نهائية لنظام إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي والذي             

 تلـك   وقد تم التوصل إلـى إقـرار      . 23/8/2006أرسل إلى مجلس الوزراء بتاريخ      

 .لس األمن وتوقيع االتفاقية المتعلقة بهذا الشأن في مجالصيغة

 دعا إليها اجتماعات   من خالل عقد عدة      متابعة مواكبة التحقيق الدولي في هذه القضية       .2

وزير العدل مع المحقق الدولي براميرتس، باإلضافة إلى اجتماعات متواصـلة مـع             

تنسيق ما بـين لجنـة      المدعي العام التمييزي والمحقق العدلي اللبناني بهدف متابعة ال        

 .التحقيق الدولية والقضاء اللبناني

 متابعة مجريات التحقيق في االغتياالت ومحاوالت االغتيال التي طاولت شخصـيات            .3

التحقيقات في االنفجارات التي وقعت     كذلك  لبنانية وإحالة بعضها إلى المجلس العدلي و      

تي أدت إلى توقيـف مرتكبـي       في مختلف المناطق اللبنانية، كما ومواكبة التحقيقات ال       

هذا وقد تم تعيين محقق عـدلي فـي قضـية           . جريمة تفجير الحافلتين في عين علق     

محاولة اغتيال دولة نائب رئيس مجلس الوزراء األستاذ الياس المر وتفجيـري عـين           

 .علق

 منظمة فتح اإلسالم وخاليـا أخـرى         أعضاء من  القبض على خاليا إرهابية ال سيما      .4

م القاعدة في مناطق أخرى من األراضي اللبنانية، وإحالة ملف االعتداء           مرتبطة بتنظي 

 . إلى المجلس العدلي20/5/2007على الجيش في 

 

 على الصعيد التنظيمي: ثانياً

 الـذي   2007 -2006إعداد مشروع مرسوم التشكيالت القضائية للسـنة القضـائية           .1

وتجـدر  . ء ووزير العدل  ااقترحه مجلس القضاء األعلى باإلجماع ووقعه رئيس الوزر       
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 توقيـع   رينتظحيث ما زال     ،تطبيقه وبالتالي    هذا المرسوم،  إصدار إلى تعذّر    اإلشارة

 .رئيس الجمهورية

 قاٍض متدرج بقرار من مجلس القضاء األعلى، إال أن مرسوم تعيينهم            38إعالن أهلية    .2

المرسـوم  بانتظار توقيع رئيس الجمهوريـة علـى        أيضاً  قضاة أصليين تعذّر تطبيقه     

 .المذكور

قاٍض علـى المجلـس     ) 12(صدر عن هيئة التفتيش القضائي قرارات قضت بإحالة          .3

مساعدين قضائيين على المجلس التأديبي للمساعدين القضـائيين        ) 8(التأديبي للقضاة و  

وقرارات قضت باقتراح وقف قاٍض عن العمل وبتوقيف مساعدين قضائيين عن العمل            

قاٍض فضالً عن قـرارات أخـرى تتعلـق         ) 11(يه إلى   وقرارات قضت بتوجيه التنب   

 .بخبراء وكتاب عدول

 بتوقيـف   أحدهاقضى  وصدر عن المجلس التأديبي للقضاة قرارات بحق أربعة قضاة           .4

 .قاٍض عن العمل

قيام هيئة التفتيش القضائي بجوالت تفقدية على المحاكم، معظمها اتخذ الطابع الفجائي،             .5

 تطبيق األصول القانونية فضالً عـن التـدقيق فـي           وجرى التحقق في مدى الدقة في     

 .أعطت التوجيهات الالزمة بهذا الخصوصحيث ملفات الدعاوى والسجالت والقيود و

وذلك من خالل تأهيل مبنـى وزارة       " معهد الدروس القضائية  "التحضير إلعادة هيكلة     .6

رة العدل، على   الزراعة سابقاً في األشرفية ليصبح من المباني المستأجرة التابعة لوزا         

أن يجري نقل مكاتب معهد الدروس القضائية والمركز العربـي للبحـوث القانونيـة              

فتتـاح هـذا    ال ويجري اإلعداد . والقضائية التابع للجامعة العربية إلى المبنى المذكور      

 .الجامعة العربيةمن المبنى بحضور وفود 

وقد جرى تنفيذ أعمـال  الكشف على المحاكم التي تضررت بسبب العدوان اإلسرائيلي        .7

الصيانة والتأهيل والتصليح ال سيما لمحاكم تبنين، بنت جبيل، مرجعيون، بعلبك بحيث            

 . العمل بشكل طبيعي إلىعادت هذه المحاكم

إجراء مباراة كتاب العدل لملء المراكز الشاغرة، وإعادة تنظيم تلك المبـاراة التـي               .8

غشّ منظمة تـم التحقيـق فيهـا        ترشّح لها أكثر من ألف شخص بعد ثبوت عمليات          

 .ومالحقة وتوقيف مرتكبيها

االهتمام بصورة مستمرة بملفات قضائية أهمها تلك التـي تتعلّـق باسـترداد زهيـر                .9

 .الصديق ورنا قليالت

إنجاز المرحلة الثانية لتطوير نظام السجل التجاري في الوزارة وقصور العدل وعلى             .10

متابعة إنجاز المخطط   وسجلة لدى السجل التجاري،     إدخال الملفات القديمة للشركات الم    
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عمليات التوجيهي العام لمكننة العمل القضائي والمحاكم في لبنان وإجراء التعديالت و          

 . للبرامج المنفذة سابقاً من قبل المركزةالتطوير الالزم

م انطالقاً من ارتباط مديرية السجون بوزارة العدل، فقد تم إعداد مشروع مرسوم لتنظي           .11

وفـي  . 1997هذه المديرية وتحديد مهامها وصالحياتها ومالك الموظفين فيها عـام           

وقـد  . الوقت الراهن يجري العمل على اتخاذ الخطوات الالزمة لصدور هذا المرسوم          

العـدل، الداخليـة، الشـؤون      (عقدت اللجنة المشتركة، المؤلفة من الوزارات المعنية        

 56/2006التي شكّلت بالقرار رقم     )  والرياضة االجتماعية، الصحة، التربية والشباب   

 والمكلّفة دراسة أوضاع السجناء والسـجون فـي لبنـان، عـدة             15/6/2006تاريخ  

 ويستمر العمل على    .اجتماعات في السراي الكبير برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء        

 .متابعة هذه الجهد للوصول إلى النتائج المرجوة

ث الذي تقوم به وزارة العدل بالمسـاعدة الفنيـة مـن            في إطار مشروع عدالة األحدا     .12

، 1999مكتب األمم المتحدة، المكتب المعني بالمخـدرات والجريمـة، منـذ العـام              

استحدثت مصلحة حماية األحداث خالل هذه الفترة برنامجاً معلوماتيـاً يعـرف بــ              

ـ          " بسما" دءاً مـن   ويقوم على جمع وتوحيد وتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالحدث ب

 فضـالً عـن تقيـيم       هـذا . التحقيق األولي وصوالً إلى مرحلة تنفيذ التدبير القضائي       

المعلومات من اجل إجراء كافة التحاليل الالزمة المتعلقة بواقع األحـداث المخـالفين             

كما تم إطالق دراسة حـول األحـداث        . للقانون الجزائي واألطفال الضحايا في لبنان     

إن مـن   " الجديد" تهدف إلى اإلضاءة على      ، و المعرضين للخطر المخالفين للقانون أو    

 أو من جهة الثغـرات والعقبـات المتعلقـة          422/2002جهة مفاعيل تطبيق القانون     

 .بتطبيقه

 .  الرسمي المجدد لوزارة العدلاإللكتروني إطالق الموقع  .13

 

 م المحاكمعلى صعيد مشاريع واقتراحات القوانين والدراسات القانونية وأحكا: ثالثاً

إنجاز مشروع القانون الرامي إلى إنشاء البطاقة االغترابيـة وإحالتـه إلـى مجلـس                .1

الـوزراء عليـه فـي      مجلس  وافق  ، وهو المشروع الذي     5/7/2006الوزراء بتاريخ   

 مع تأليف لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضـوية          21/5/2007تاريخ  جلسته ب 

داخلية والبلديات إعادة صياغته علـى ضـوء        وزراء الخارجية والمغتربين والعدل وال    

 .حظات التي وردت عليهمالبعض ال

 المتعلق بحماية األحداث المخـالفين أو       422/2002إعداد مشروع تعديل القانون رقم       .2

 .المعرضين لخطر كما عدلته اللجنة المكلّفة من قبل وزير العدل
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 .بل لجنة أخصائيينتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية من ق .3

تحضير مرسوم يقضي بتوسيع مالك سائر المحاكم في لبنان تبعاً لتوصـية مجلـس               .4

 .القضاء األعلى وإيداعه المراجع المختصة

 إعادة بناء األبنيـة المتضـررة أو المهدمـة نتيجـة االعتـداء               قانون إنجاز مشروع  .5

 .اإلسرائيلي
 

 التحضير إلقامة الدعوى ضد إسرائيل: رابعاً

، المتضمن الموافقة علـى مبـدأ       3/10/2006بناًء على قرار مجلس الوزراء تاريخ        .1

، وتكليف وزارة 12/7/2007مقاضاة إسرائيل عن الجرائم التي ارتكبتها في لبنان منذ          

العدل دراسة مختلف الخيارات الممكنة لمقاضاة إسرائيل، قامت الوزارة بالتعاون مـع            

اف النائب العام التمييزي، بعملية جمع األدلة علـى         اإلدارات العامة كافة، وتحت إشر    

االعتداءات اإلسرائيلية والجرائم المرتكبة من قبلها، وعلى توثيق تلك األدلة علـى أن             

انتقـاء  ويتم، في ضوء التشاور مع مكاتب محاماة دولية سوف تتولّى إقامة الدعوى،             

 .الدعوى بنتيجة إيجابيةاألدلة المجدية والكفيلة بإعطاء لبنان الحظوظ القتران 

 وضعت اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس حقـوق اإلنسـان           11/12/2006بتاريخ   .2

 التقرير النهائي الذي أدانت بموجبه إسرائيل النتهاكهـا مختلـف           11/8/2006تاريخ  

 .القوانين الدولية؛ وقد اعتمد هذا التقرير كدليل إضافي على االنتهاكات

  

 ولي واإلقليميعلى الصعيد الد: خامساً

 في التعاون الدولي واإلقليمي .1

الولوج إلى  مجاالت  نحو تحسين   " والبدء بتنفيذ برامج     UNDPمتابعة التعاون مع     . أ 

 Towards improving access to)" العدالة عبر تحسين الشـفافية والفعاليـة  

justice by improving transparency and efficency)مساندة النظـام  "، و

 Supporting the judiciary system in)" في تطبيق التشريع البيئيالقانوني 
the enforcement of environmental legislation) 

المشاركة في إعداد مشاريع القوانين االسترشادية لتوحيد التشريع العربي وإبـداء            . ب 

 .المالحظات بشأنها وذلك ضمن إطار جامعة الدول العربية
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 في االتفاقيات .2

قة على مشروع اتفاقيتين للتعاون القضائي في األمور الجزائية والمدنية بين           المواف . أ 

الجمهورية اللبنانية وجمهورية بيالروسيا والذي أحيـل إلـى وزارة الخارجيـة            

 .14/12/2006والمغتربين بتاريخ 

السعودية في مجال   المملكة العربية   متابعة إعداد مشروع اتفاق تعاون بين لبنان و        . ب 

 .مين والمحكومينتسليم المته

استكمال تحضير مشروع االتفاق بين الحكومتين اللبنانية واألوكرانية        العمل على    . ج 

 .حول إعادة قبول األشخاص بين البلدين

متابعة العمل حول إعداد مشروع اتفاقية للتعاون الدولي والقضائي بين الجمهورية            .د 

 .اللبنانية ودولة اإلمارات العربية المتحدة

 متوسطية في ما يتعلق بالعدالة وحقوق اإلنسان،        -اليوروالشراكة  تابعة موضوع   م .ه 

وذلك من خالل مشاركة الوزارة في المؤتمرات المتعلقة بهذا الموضوع، وإيفـاد            

 .قضاة إلى األردن وبرشلونة والمغرب لمتابعة الحلقات الدراسية في هذا المجال
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 الخـارجية والمغتربيـنوزارة  -2

 

 

 يرية الشؤون السياسية والقنصليةعلى صعيد مد: أوالً

 :لبنانب، وال سيما تلك التي لها عالقة متابعة التطورات الدولية .1

 مديرية الشؤون السياسية، ال سيما فرع الشؤون الدولية، مختلف التقارير تتابع .أ 

 من مختلف البعثات في الخارج ومنها بعثة لبنان الدائمة في إليها تردالتي 

متعلقة بتطبيق القرارات الدولية التي تعنى بلبنان وسبل نيويورك، وخاصة تلك ال

 .تنفيذها

من هذه القرارات تلك المتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري وما يتعلق بملف  .ب 

 1701كما وحظي القرار . المحكمة الخاصة ذات الطابع الدوليقواعد  إرساء

سيما من حيث  بنفس االهتمام ال 12/12/2006والبيان الرئاسي الصادر في 

لهذه األمور وفي السياقين، فقد أخذ العمل التحليلي والمتابعة اإلدارية . تداعياته

مع مختلف الجهات ومن بينها وزارة العدل من نشاط الوزارة بالتعاون حيزاً مهماً 

ومكتب األمين العام للشؤون القانونية واليونيفيل ومكتب حفظ السالم في األمم 

 . المتحدة

واظب على تحضير الوثائق المتعلقة فقد سبة لفرع الشؤون العربية، أما بالن .ج 

 ةمجلس جامعة الدول العربية غير العادياجتماعات بالمؤتمرات العربية، منها 

 وفي القاهرة في 7/8/2006 في بيروت في ةدعلى المستوى الوزاري المنعق

و  3في القاهرة يومي ) 127(، واالجتماع العادي للدورة 20/8/2006

 23، والقمة العربية في الرياض واجتماعاتها التمهيدية في الفترة من 4/3/2007

 .29/3/2007 إلى

 متوسطية بمتابعة ملف الشراكة األوروبية –قامت منسقية الشراكة األوروبية  .د 

 المتوسطية األوروبيةوقد شهد ملف الشراكة . المتوسطية بكل تفاصيله وخلفياته

 وافق مجلس الوزراء في جلسته قدرار سياسة الجوار، وتقدماً ملحوظاَ من حيث إق

 على إقرارها وتم اعتمادها رسمياً من قبل الجانبين في 12/1/2007تاريخ ب

 مجلس الشراكة، فقد تم بواسطة المنسقية الدعوة التفاقيةوتطبيقاً . 19/1/2007

هر على تنفيذ اللتئام اللجان الفرعية المنبقثة عن المجلس والتي أنيطت بها مهام الس

وقد وافق لبنان على إنشاء عشر لجان . االتفاقية وخطة العمل المنبثقة عنها
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فرعية، منها اللجنة المعنية بالتعاون في مجال السياسة الخارجية وحقوق اإلنسان 

 . سهاؤوالحكم الرشيد والديمقراطية، والتي تتولى الوزارة تر
 

  والمؤتمرات والعالقات الثقافيةعلى صعيد مديرية المنظمات الدولية: ثانياً

لمديرية وهذه الذي قامت به االمتابعة جهد  قسط وافر من 2006كان لعدوان تموز  .1

 اإلحصاءات الدورية المتعلقة وهي لذلك قد عملت على توثيق. الدائرة بالتحديد

باالعتداءات اإلسرائيلية على لبنان بالتنسيق مع مديرية الشؤون السياسية واإلدارات 

للبنانية المعنية ولجان األمم المتحدة المختصة، وتابعت أعمال لجنة التحقيق الخاصة ا

 . مجلس حقوق اإلنسانإلىبهذه االنتهاكات، ووضعت تقريراً شامالً بها ورفعته 

 

 على صعيد مديرية الشؤون االقتصادية: ثالثاً

 ).7/7/2006 (األوروبيالتوقيع على اتفاق جوي مع االتحاد  .1

 .سوم حول إنشاء وكالة تنمية الصادرات اللبنانيةإنجاز مر .2

 . اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولية للبضائعإلىإعداد وثيقة انضمام لبنان  .3

 .مع قبرصالخالصة اتفاقية تحديد المنطقة االقتصادية  .4

 

 على صعيد مديرية الشؤون اإلدارية والمالية: رابعاً

هو صدور التشكيالت الدبلوماسية  ) 2006 األولتشرين (لعل ما ميز الفترة المعنية  .1

كما وافق مجلس .  العامنمياأل سفارة ومركز 58على مستوى سفير، والتي طالت 

). رتبة سفير (األولى الفئة إلى مستشاراً جرى ترفيعهم 18الوزراء على تصنيف 

ة وكان من المتوقع أن يتم إصدار التشكيالت على مستوى القنصليات العام

 تنفيذ التشكيالت على مستوى رؤساء مؤخراً على الوزارة وقد عملتوالمستشارين، 

 .البعثات

أما بالنسبة للنظام الجديد المقترح لوزارة الخارجية والمغتربين، فقد درسته عدة لجان  .2

عام (آخرها اللجنة الوزارية التي وضعت عليه عدة مالحظات تم األخذ بها كان 

عطائه المجرى القانوني ألمانة العامة لمجلس الوزراء إل ا، وأحيل لجانب)2004

 .المطلوب
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 الداخليـة والبـلديـات وزارة -3

 

 

 على صعيد المديرية اإلدارية المشتركة: أوالً

 آب  5االنتخابات الفرعية في منطقة المتن ودائرة بيروت الثانية في          النجاح في إجراء     .1

 أمنية تـذكر    تإشكاليايث لم تسجل أية     في ظل إمساك تام بالوضع األمني ح      ،  2007

خالل العملية االنتخابية، وذلك على الرغم من حدة التنافس الذي ساد العملية االنتخابية             

وبمعـزل  الشفافية التامة الديمقراطية ووقد اتسمت العملية االنتخابية ب   . في منطقة المتن  

وتـم  سرعة قياسية   عن كافة التداخالت من قبل أي جهة رسمية، وصدرت النتائج في            

تبنيها من قبل جميع األطراف المشاركة دون أي تحفظ أو تسجيل أي اعتراض علـى               

 .عمل الوزارة والقوات األمنية

جرى إصدار قرار يتعلق بإعادة قيد الالجئين الفلسـطينيين الـذين شـطبت قيـودهم                .2

. تعمـيم سـابق  الكتسابهم جنسيات أجنبية من قبل المديرية العامة لألمن العام استناداً ل         

 .كما وضعت آلية إلعادة القيد واسترداد الوثائق التي سحبت من أصحابها

إصدار قرار يتعلق بضبط حركة العبور البري للبنانيين والسوريين يقضـي بتـدوين              .3

المعلومات األساسية لكافة عمليات الدخول والخروج على سجالت رسمية يحتفظ بهـا            

 .المعلوماتبشكل دائم، إضافةً إلى مكننة هذه 

إصدار قرار يتعلق بإنشاء مكتب معلوماتية لدى األمانة الدائمة لمجلس األمن المركزي             .4

يعنى بمكننة وتنظيم وفرز وتخزين المعلومات الواردة إلـى المجلـس مـن مختلـف        

 . والعمل على االستفادة منهااإلدارات واألجهزة األمنية، وذلك بغية تحليلها ومقاطعتها

 

 يد المديرية العامة لقوى األمن الداخليعلى صع: ثانياً

 مشروع النقل الحضري .1

تطبيق مشروع تطوير النقل الحضري عن طريق إخضـاع عناصـر    العمل على    . أ 

إن مشروع تطوير النقل الحضري     . السير حديثي الخدمة لدورات تأهيلية وتدريبية     

 إقامة غرفـة عمليـات مركزيـة     ونفاق  أمع تطبيقه والقاضي بإنشاء جسور و     المز

ضمن نطاق بيروت CCTV وتركيز إشارات ضوئية على التقاطعات وكاميرات 

 مما يحتم إخضاع عناصر السير وخاصة حديثي الخدمة منهم لـدورات            ،الكبرى

تأهيلية وتدريبية لكي يؤدوا الخدمة المتعلقة بتنظيم وتسهيل السير وقمع المخالفات           
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ـ           زم وانسـجاماً مـع     على أكمل وجه والتعاطي مع المواطنين بكل احتـرام وح

 .مقتضيات مشروع النقل الحضري المذكور

إصدار القرار المشترك بين وزير األشغال العامـة والنقـل ووزيـر الداخليـة               . ب 

والبلديات المتعلق بتنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب الذي يمكن عن طريقـه             

ال من مالكين   إنشاء قاعدة معلومات تحفظ فيها سائر بيانات العاملين في هذا المج          

وسائقين ومؤسسات وشركات ومواقع عملهـم الحاليـة والمركبـات، وإصـدار            

التراخيص لهم، والتثبت من مطابقة مركبات النقل العام للركاب لمعايير السـالمة            

) اللون الموحد، حالة الهيكل الخـارجي     (واألمان ومن مالءمة مظهرها الخارجي      

، باإلضافة إلى تثبيت الملصق التعريفـي       )عدالنظافة وحالة المقا  (وحالتها الداخلية   

 .الخارجي والداخلي على هذه المركبات

 FIBER) إنشاء شبكة معلومات متكاملة ووصل الوحدات بالمديرية العامة بواسطة  .2

OPTIC)            أو بطرق متطورة أخرى، مما يؤدي إلى نقل المعلومات وتبادلها، بسرعة 

 .وبسرية بين القطعات وقيادتها

مل العدلي واإلداري في القطعات وتنفيذ الربط اإللكتروني بين القطعات أفقياً           مكننة الع  .3

 :وعامودياً، مما يؤدي إلى

المخزنة، بكـل   )  مكتب تحريات  -سجل عدلي (استثمار قاعدة المعلومات الجنائية      . أ 

 .سهولة وضبط قيود العديد والعتاد وكافة الشؤون اإلدارية

 .استخدام المحضر القضائي الممكنن . ب 

 .تسهيل أمور المواطنينتأكيد على االلتزام بذهنية وأساليب العمل اآليلة إلى ال . ج 

 وشـبكة   GPSتجهيز غرفة عمليات شرطة بيروت باألنظمة اإللكترونية الحديثة من           .4

TETRA         ،وربط التقاطعات والشوارع األساسية والحساسة بشبكة مراقبة بالكاميرات ،

 :ما يؤدي إلى

 .فة العمليات بواسطة خرائط رقميةتأمين ارتباط الدوريات بغر . أ 

 .تحديد أماكن تواجد الدوريات وبالتالي سرعة توجيهها إلى مكان الحدث . ب 

مراقبة دائمة للشوارع واألماكن الحساسة ضمن مدينة بيروت ما يعـزز األمـن              . ج 

 .واالستقرار

 قرب مباني اإلسكوا ومجلس النـواب والقصـر الحكـومي           CCTVتركيز كاميرات    .5

ة والشوارع والتقاطعات الهامة في العاصمة، ما يؤدي إلـى اطمئنـان            ووزارة الداخلي 

 المراقبـة   إلى وجود المواطنين والسياسيين اللبنانيين والدبلوماسيين األجانب والسواح       
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أي المستمرة للمناطق األساسية من جهة، وإلى تحليل المعلومات وتخزينها بغية ضبط            

 .يها كلما دعت الحاجة من جهة ثانيةجرمي أو إرهابي قبل وقوعه والرجوع إلعمل 

تشغيل شبكة خليوية مقفلة خاصة بقوى األمن الداخلي، ما أدى إلى تـأمين تواصـل                .6

جميع قطعات قوى األمن بعضها ببعض وكذلك تواصـلها مـع السـلطات التنفيذيـة               

واإلدارية والعدلية، ما انعكس إيجابياً على حسن تنفيذ المهـام واإلطـالع علـى أي               

 . أمنية ومعالجتها بصورة فوريةمستجدات

 :المباشرة بتركيب أجهزة مخالفات السرعة على الطرقات السريعة، وذلك يؤدي إلى .7

ومعظمهـم مـن    (خفض سرعة السائقين، وبالتالي تدني نسبة القتلى والجرحـى           . أ 

، وحسـب   2003الناتجة عن حوادث السير التي كانت كلفت لبنان عـام           ) الشباب

 إلـى   3.2 مليون دوالر، أي ما يعـادل        70 و 50 ، ما بين  SWEROADتقرير  

 .من إجمالي الناتج المحلي% 4.8

 .انخفاض كلفة حوادث السير المرتفعة بشكل كبير في لبنان . ب 

 .زيادة إيرادات الدولة بسبب ضبط مخالفات السرعة أوتوماتيكياً . ج 

 

 على صعيد المديرية العامة لألمن العام: ثالثاً

ة العامة لألمن العام لمتابعة األوضاع األمنية بالسرعة         في المديري  طوارئإنشاء غرفة    .1

 .المطلوبة، ومراقبة األحداث والتطورات الميدانية واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها

تجهيز مطار رفيق الحريري الدولي بأجهزة متطورة لكشف المسـتندات المـزورة،             .2

 . باألمن العامإضافةً إلى أجهزة كمبيوتر حديثة للعمل ضمن الشبكة الخاصة

تجهيز المراكز الحدودية البرية في المصنع والعريضة والعبوديـة بـأجهزة قـراءة              .3

 .جوازات السفر وأخرى لكشف التزوير

بدء مكننة عبور اللبنانيين الذين يستعملون بطاقة الهوية اللبنانية لالنتقال مـن وإلـى               .4

شبكة المركزية بعـدما    ، وإدخال هذه المعلومات إلى ال     1/5/2007سوريا اعتباراً من    

كانت األمور تقتصر سابقاً على االحتفاظ ببطاقـات المـرور دون وجـود إمكانيـة               

كذلك بدأت عملية مكننـة مماثلـة       . الستثمارها أو الوقوف على تفاصيل هذه العمليات      

لحركة عبور الرعايا السوريين الذين يدخلون إلى لبنان أو يغادرونه باستعمال الهويـة         

 .1/7/2007 اعتباراً من كالسورية، وذل
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 على صعيد هيئة إدارة السير واآلليات والمركبات: رابعاً

دراسة آلية تنفيذ مشروع إجراء معاينة ميكانيكية للسيارات المستعملة المستوردة مـن             .1

الخارج قبل تسديد الرسوم الجمركية وقبل إصدار الشهادات الجمركية وقبـل إخـراج             

في هذا الصدد، تم إنجاز دراسة المرحلتين التـي         . ئ اللبنانية السيارة نهائياً من المراف   

 إلى مرحلـة  Conformity Examتتضمنها تلك المعاينة من مرحلة كشف المطابقة 

  للتأكّد مـن أن جميـع   First Technical Controlإنفاذ المعاينة الميكانيكية األولى 

ة اإلجراء متـوافرة فـي      شروط السالمة العامة المنصوص عليها في القوانين المرعي       

المركبة المستعملة المستوردة حديثاً، وذلك توصالً إلى منع إدخال المركبات المتالعب           

بهيكلها أو محركها وبالتالي إلى تخفيض نسبة الحوادث اليومية التـي يتعـرض لهـا               

 .6/5/1992الصادر بتاريخ / 150/المواطن، وذلك تطبيقاً وتنفيذاً ألحكام القانون رقم 

طوير امتحانات السوق في لبنان في شقّها الشفهي وتحسين نتائجه توصالً إلى تسـليم              ت .2

شهادة السوق وحصرها بمن يستحق وبمن يجيد القيادة، من خالل دراستها وإنجازهـا             

لمشروع اعتماد االمتحان الشفهي على الكمبيوتر في جميع فروعها وأقسامها المنتشرة           

ذي يسبق االمتحان العملي، نظراً ألهمية وجدوى هـذا       في مختلف المناطق اللبنانية وال    

 .االمتحان ولتعلقّه المباشر بسالمة السائق وسالمة المواطنين والسالمة العامة

 دراسة قانون السير الجديد مع اللجان النيابية المختصة توصالً إلقرار قـانون   مواصلة .3

 .حديث وعصري أسوةً بباقي البلدان المتقدمة

  من أجـل    مع الهيئة العليا لإلغاثة ووزارة المهجرين ومجلس الجنوب        بالتنسيقالعمل   .4

إيجاد طريقة للتعويض على كافة أصحاب السيارات التي تضررت من جراء العدوان            

 .2006اإلسرائيلي الحاصل على البالد في شهري تموز وآب 

  القاضي بدفع تعويضـات ماليـة ألصـحاب الفانـات    453/2002تنفيذاً للقانون رقم     .5

أب الخصوصية والعمومية العاملة على المازوت عند اسـتبدالها أو اسـتبدال            -والبيك

 قامت الهيئة العليا لإلغاثة بـالتعويض        حيث محركاتها بمحركات تعمل على البنزين،    

 مستفيد أتموا استبدال محركاتهم من المازوت إلى البنزين، بقيمة إجماليـة            765على  

 . مليارات ليرة لبنانية5بلغت 
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 المـاليـة وزارة -4

 

 

 )مديرية الواردات على القيمة المضافة و الضريبة(على صعيد اإلدارات الضريبية : أوالً

عبر إصدار مرسوم إعادة تنظيم الماليـات       : إعادة تنظيم اإلدارة الضريبية   على صعيد    .1

 .استحداث الدوائر أو الفروع الضريبية بحسب المهامو

 تطوير الخدماتعلى صعيد  .2

  المعامالت الضريبيةإنجازد مستندات ومهل تحدي . أ 

 :تسهيل التصريح عن الضرائب وتسديدها، وتفعيل الخدمات الضريبية اإللكترونية . ب 

 على تخفيـف عـبء انتقـال         منها حرصاً: التصريح حصرياً بواسطة البريد    )1

المكلفين إلى الوحدات المالية المختصة وتسهيل عمل هذه األخيـرة، عمـدت            

ى إلزام المكلفين بتقديم تصاريحهم عبر البريد، وقـد قامـت           وزارة المالية إل  

 :بالخطوات التالية

i.   المطلوبة لكل نوع ضريبة عبـر مكاتـب         تتوفير التصاريح والبيانا 

 كافةالبريد 

ii. تحضير المغلفات الالزمة لكل نوع من أنواع التصاريح 

iii. تحضير القسيمة البريدية 

iv.       وإرسالها إلـى البريـد      تحديد آلية استالم التصاريح في مكاتب البريد 

 المركزي في وزارة المالية

v. إرسال كافة المعلومات إلى وزارة المالية بشكل إلكتروني 

vi.    تدريب موظفيLibanPost       ًعلى تسهيل إسهام المواطنين، وتحديـدا 

 المكلفين، من تحقيق هذا الهدف

vii. إعداد حملة إعالنية إلعالم المكلفين بالخدمة الجديدة 

تسَهل هذه الخدمة عملية تسديد المكلفـين       : طة المصارف التسديد حصرياً بواس   )2

ممـا يـنظم    , للضريبة عبر فروع المصارف المنتشرة في كافة أرجاء البالد        

 .عمل اإلدارة الضريبية

لمكلفين عليه عبر الموقـع      ا  يحصل 6 نظام إلدخال واحتساب نموذج ر     ادعدإ )3

 .اإللكتروني

 .  لكتروني الموقع اإلوضع نماذج تصاريح ضريبة الدخل على )4
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، وهو Call Centerتأليف فريق عمل في مديرية المالية العامة لتنفيذ خدمة الـ  . ج 

ما يمكن المواطنين من االستحصال على المعلومات الموثوقة بصورة فورية هاتفياً           

 .على مدار الساعة

 تحديث اإلجراءات وتطوير أساليب العملعلى صعيد  .3

إدارة ملـف  : س الملفات وإصـدار التكـاليف  استكمال المكننة الشاملة ألعمال در     . أ 

 .الدرس، إصدار الجداول واإلعالمات وإعداد التقارير واإلحصاءات الالزمة

 تعاطي المكلفين    لتسهيل موَحد لكل مكلف في المعامالت    الاستخدام الرقم الضريبي     . ب 

 مع اإلدارة الضريبية

يـاس، ويشـمل     بناًء على معايير ومؤشرات الق      تحسين األداء  عقد  مشروع نجازإ . ج 

 :البنود التالية

 تعزيز الخدمات المقدمة للمكلفين )1

 إنشاء قاعدة معلومات وضمان المساواة بين كافة المكلفين )2

 تحسين األداء واإلنتاجية )3

 تنسيق العالقات الخارجية )4

 متابعة تطوير االلتزام الضريبي وبرامج التدقيق ضمن أنظمة حديثة )5

ة للرؤى المـذكورة    بيانها تنفيذاً ومتابع  تحدد المعايير ومؤشرات القياس التالي       )6

 في البند أوالً

إنشاء مركز للدراسات واألرشيف يتضمن معلومـات مفصـلة عـن جميـع              )7

وكيفيـة تفعيلـه    ..) وكذلك مراجع قانونية وإدارية ومالية وتنظيمية     . المكلفين

 .2008 و2007للعامين 

لمركزية وتنسيق أكبر مع    البدء بإعادة تنظيم اإلدارة الضريبية عبر تفعيل اإلدارة ا         .د 

 .المناطقفي المكاتب 

 الـذي  (scoring system)قامت اإلدارة الضريبية بإعداد جدول تحليل المخاطر  .ه 

يظهر نسبة التزام المكلف بواجباته الضريبية و نسـبة المخـاطر الـواردة فـي               

و يستعمل هذا الجدول لتصنيف المعامالت المقدمة إلى وحدة خـدمات           . تصاريحه

 .ين بحيث يتم إنجاز هذه المعامالت مع أو دون درسالمكلف

ها و  إرسـال  و    المستندات،  من استالم  قامت اإلدارة بمكننة مسار تعقب المستندات      .و 

 . إعداد التقارير الالزمة و معامالتالمعايير إنجاز 
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وذلـك لمالءمـة النمـاذج      , قامت اإلدارة الضريبية بتعديل النماذج والتصـاريح       .ز 

ديالت الضريبية و تأمين حاجات االلتزام الضريبي و تسـهيل          والتصاريح مع التع  

 .عملية تعبئة التصاريح من قبل المكلفين

 أنظمة معلوماتعلى صعيد ترابط  .4

قامت اإلدارة الضريبية بالربط مع نظام الضمان االجتماعي ليتمكَن المراقبون من            . أ 

  في الضـمان االجتمـاعي، واالستحصـال عـن         األجراء المسجلين البحث عن   

 عدد األجراء الـذين     م واالستفسار والتعرف إلى    في حال وجوده   ممعلومات عنه ال

 .  مسجلة في الضمانشركة معينةأي يعملون في 

قامت اإلدارة الضريبية بمكننة معامالت ضريبة األمالك المبنيـة حيـث أصـبح              . ب 

و . إصدار جميع الجداول بشكل ممكنن، و تبادل الملفات بين المراقبين إلكترونيـاً           

قد تم تحديد مهل زمنية إلنجاز المعامالت وتأمين إمكانية اإلطالع على ضـريبة             

 إلـى  باإلضافة   LibanPostاألمالك المبنية المتوجبة من خالل االتصال بمراكز        

عالنـات  اإلإعالم المواطنين بإصدار جداول ضريبية األمالك المبنية عبر إلصاق          

 .LibanPostعلى المباني من قبل 

وذلـك  , ن أنظمة المديرية العامة للشؤون العقارية ومديرية الـواردات        تم الربط بي   . ج 

نقل الملكية، الحجوزات ونفـي     :  عن األمور التالية   االستعالمبهدف تسهيل عملية    

 .الملكية

 تحديث القوانين والتشريعاتعلى صعيد  .5

 .مراجعة القوانين والتشريعات الضريبية المعتمدة بغية تبسيطها وتحديثه .أ 

وجرى روع قانون اإلجراءات الضريبية ووافق عليه مجلس الوزراء         وضع مش تم   . ب 

مشروع أمـام اللجـان     المن  % 90إنجاز مناقشة   تم  . لى المجلس النيابي  إ تحويله

 .النيابية

تحقيق  الذي يهدف إلى      مسودة مشروع قانون الضريبة الموحدة على الدخل       وضع . ج 

 . الضريبيةاإلنصاف والعدالة

قامت دائرة قاعدة   : قتصادية وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا    إعادة تصنيف األنشطة اال    .د 

المكلفين المركزية بالتنسيق مع دائرة اإلحصاء المركزية بإعادة تصنيف األنشطة          

 .االقتصادية وتحديث أنشطة المكلفين

 التواصل مع المكلفينعلى صعيد  .6

اإلدارة تـؤمن   : التواصل المباشر واآلني مع المكلفين عبر البريـد اإللكترونـي          . أ 

 :الضريبية الخدمات التالية للمكلفين عبر البريد اإللكتروني
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 المذكرات والتعليمـات الصـادرة عـن    ،إمكانية الحصول على أهم القرارات  )1

 اإلدارة الضريبية

 إمكانية المراجعة في ما يتعلق بمراحل إنجاز المعامالت )2

 إمكانية تقديم كافة الشكاوى )3

 راتإمكانية إرسال األسئلة واالستفسا )4

تتعاون اإلدارة الضريبية مع القطـاع العـام        : التواصل مع القطاع العام والخاص     . ب 

 ،والخاص بغية الحصول على مجموعة من المعلومات من شأنها تسـهيل عملهـا            

 :نذكر منها

 الوزارات  )1

i.  مثالً ( الحصول على معلومات عن قطاعات اقتصادية       : وزارة االقتصاد

 ...)درجة نمو قطاع معين

ii. الربط مع السجل التجاري: دلوزارة الع 

iii. الربط مع نظام البلديات: وزارة الداخلية 

iv.  مخزون , مواقع( الحصول على معلومات عن الكسارات      : وزارة الدفاع

 ...)الرمل

الحصول على أرقام المنتسبين وتاريخ انتسـابهم وعنـاوينهم مـن           : النقابات )2

 :النقابات التالية

i.  شمال-بيروت(أطباء( 

ii. أطباء األسنان  

iii. يادلة ص 

iv.  بيروت( محامين( 

v. مهندسين  

الحصول على معلومات عن المتعهدين والمبالغ المدفوعة       :  المؤسسات العامة  )3

 :لهم من المؤسسات العامة التالية

i. مجلس اإلنماء واألعمار 

ii. مجلس الجنوب  
iii.  OGERO 

 :الحصول على معلومات معينة من القطاعات الخاصة مثالً: القطاع الخاص  )4

i.  فيات، مستودعات األدوية، مستش( قطاع الصحة(... 

ii.  موزعون،, مستوردون(  قطاع المحروقات(... 

iii.  قطاع الخلوي  )MTC-ALFA( 
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السري في عملية   قررت اإلدارة الضريبية    : إعالم المكلف بالنتائج األولية للتدقيق      . ج 

 وإعطاءه مهلة معينة في حال وجود أي        ،إبالغ المكلف النتائج األولية لدرس ملفه     

 .صدار التكليف النهائيتبرير قبل إ

عند االنتهـاء مـن درس      : إرفاق إعالمات التكليف بإيصاالت وإيضاحات للمكلف      .د 

الضريبية إرفاق اإلعالم بإيصال التحصيل إضـافة إلـى    الملف، قررت اإلدارة 

 .الشرح عن حقوق وواجبات المكلف

ـ    : نشرات تطبيقية تعنى باألمالك المبنية ورسم االنتقال       .ه  ريبية قامـت اإلدارة الض

بخصوص ضريبة األمالك المبنيـة   بوضع نشرات تطبيقية على الموقع إلكتروني

ورسم االنتقال، وذلك بعد إعادة النظر في النصوص القانونية من قبـل الفريـق              

 .القانوني

 الحرب معالجة آثار على صعيد  .7

قامت مصلحة التدقيق واالستردادات خالل فترة االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان           . أ 

وأيضاً بعد هذه الفترة، بالعديد من اإلجراءات التي هدفت إلى التخفيف عن كاهـل        

الخاضعين للضريبة من خالل العمل مع مصلحة التشريع والسياسات الضـريبية           

تشـمل  . على إعداد مشاريع النصوص التي تعالج آثار الحرب بالنسبة للخاضعين         

 اإلعفاء من دفـع الغرامـات       هذه اإلجراءات السماح بتسديد الضرائب بالتقسيط و      

  المستحقة و تأجيل تاريخ تسديد بعض الضرائب

تم تحضير مشروع القرار إلعفاء تركات الشهداء الذين سقطوا جراء االعتداءات            . ب 

 . لرئيس الحكومةاالستثنائية الصالحيات إلى استنادااإلسرائيلية من رسم االنتقال 
 

 ة النفقاتعلى صعيد مديرية الموازنة ومراقب: ثانياً

 وإحالته إلـى مجلـس      2006إنجاز مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام         .1

 2/3/2007 بتـاريخ    12النواب عن طريق نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم           

 وقد تم تضمين مشـروع      .22/2/2007 تاريخ   40بموجب المرسوم النافذ حكماً رقم      

ن المواد القانونية لمعالجة النتائج التـي تمخضـت          عدداً م  2006قانون موازنة العام    

 .2006عنها الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في تموز 

 وإحالته إلى مجلس النواب، عن طريق نشره فـي          2007إنجاز مشروع موازنة عام      .2

 بموجب المرسوم النافذ حكماً     20/6/2007 بتاريخ   36الجريدة الرسمية في العدد رقم      

، 2007موازنة عـام      مشروع قانون   وقد تم تضمين    . 13/6/2007ريخ   بتا 403رقم  

على سبيل العلم، نفقات كل من الهيئة العليا لإلغاثة والمشاريع الممولة مـن مصـادر            

 . خارجية في مجلس اإلنماء واألعمار
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 بحيث تم تضمينه التوقعات المالية      2008لعام  لإجراء تعديل جذري في تعميم الموازنة        .3

 المتوسط، وذلك كي يصار إلى ربط تحضير الموازنة من قبل الـوزارات             على المدى 

واإلدارات العامة بهذه التوقعات، بحيث تعكس الموازنة العامة السياسات االقتصـادية           

كما تم تضمين التعمـيم تعليمـات واضـحة ومحـددة حـول        . واالجتماعية للحكومة 

ت والمؤسسـات العامـة كـي       اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل الوزارات واإلدارا      

 . وخالل السنوات التي تليها2008  العامتحقق الحكومة األهداف المالية المتوقعة خالل

إطالق ورشة عمل مع الوزارات واإلدارات العامة لشرح األسـاليب الجديـدة التـي               .4

ستستخدم في تحضير الموازنة بما يسهل االنتقال من تحضير الموازنة علـى أسـاس              

 تصاعدي مقارنة بالموازنات السابقة إلى موازنة مبنية علـى األهـداف            البنود وبشكل 

 .واألداء

إطالق عدد من ورش العمل، بالتنسيق مع المعهد المالي، مع كـوادر وزارة الماليـة                .5

 فـي   بهدف تعميم البرنامج اإلصالحي للوزارة للمدى القصير والمتوسط، بين العاملين         

 . تحقيق اإلصالحات المرجوةي وبالتالي في  تبن الكوادر فيتلكك اشرإ، والوزارة

إطالق مشروع نموذجي مع وزارة التربية والتعليم العالي بهدف تحضير موازنة هذه             .6

الوزارة ضمن إطار يمتد على ثالث سنوات، تعكس من خالله إسـتراتيجية الـوزارة              

ات خالل هذه الفترة، ويتم ترجمتها إلى إطار مالي يمكن من خالله قياس بعض مؤشر             

 .األداء

التي وردت مـن كـل مـن        )  محضراً 280نحو  (إنجاز جميع معامالت االستمالكات      .7

وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة إضافة إلـى جـداول             

عمار بحيث بلغ إجمالي المبالغ الموافق عليها من قبل اللجنة          عائدة لمجلس اإلنماء واأل   

 مليار ليرة لبنانية حتى منتصف شـهر آب         211مالكات نحو   المكلفة إنجاز ملف االست   

المشاريع االستثمارية التي   من  العديد  إنجاز   األمر سيؤدي إلى التسريع في       ذاه. 2007

 ت، وذلك بسبب اإلشكاال    هذه االستمالكات  بسبب عدم السير في دفع قيمة     كانت متوقفة   

 . السياسية التي سادت سابقاً

 تـاريخ   76نفيذاً لقـراري مجلـس الـوزراء األول رقـم           متابعة ملف اإليجارات ت    .8

وضع تقرير عن األبنية التي تشـغلها       و القاضي بتكليف وزارة المالية      23/12/2004

قرر بموجبـه   ت الذي   5/1/2006 تاريخ   35اإلدارات والمؤسسات العامة والثاني رقم      

اجـات اإلدارات   تكليف وزارتي األشغال العامة والنقل والمالية إعداد تقرير حول احتي         

 .لألبنية والوسائل التي يمكن اعتمادها وفق االحتياجات لتأمينها

 اإللكترونيعلى صعيد المركز : ثالثاً
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استكمال تطبيق نظام سويفت للتحويل اإللكتروني لمدفوعات الموازنة العامة والمبـالغ            .1

 تطبيـق   ويجري العمل حالياً على استكمال    .  مليون ليرة  10التي تساوي أو تفوق الـ      

نظام سويفت للتحويل اإللكتروني لمدفوعات الموازنة العامة والمبالغ التي تسـاوي أو            

، وهو األمر الذي يسهم إسهاماً كبيـراً فـي ضـبط االتفـاق        مليون ليرة  5 ـتفوق ال 

تم إكمال مدفوعات القوى األمنية ضمن هذا       وتعزيز الشفافية، مع اإلضارة إلى أنه قد        

 .اإلطار

الداخلية والبلديات،  : حضير وتنفيذ الموازنة في كل من الوزارات التالية       تطبيق نظام ت   .2

التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني، األشغال العامة والنقل،          

العدل، الصحة العامة، العمل، الصناعة، اإلعالم، السياحة، والشؤون االجتماعية بحيث          

يـتم العمـل    .ل وتصدر المستندات والمعلومات الالزمة    أن كل من هذه الوزارات تدخ     

 . حالياً لتطبيق هذا النظام في باقي الوزارات

سـاعات   ( والمدفوعات األخـرى   تمت مكننة كافة العمليات المتعلقة بجدول الرواتب       .3

بشكل يتم فيه تحويل الرصيد مباشرة إلـى        ...)  العمل اإلضافية، اللجان، بدالت النقل    

 . لمصرفيحساب المستفيد ا

أكان أمـر دفـع     (تطبيق مكننة عملية اقتطاع جميع الضرائب عند إصدار أمر الدفع            .4

، وهو ما يؤدي إلى تحصيل المبالغ المترتبة على المكلفين          )خزينة أو أمر دفع موازنة    

 .تحسين الجباية وهو ما يؤدي إلى المسددة،وغير 

 واستالم وتسليم البريد من     تطبيق وحدة الدرس الجديدة في ضريبة الدخل ومكننة القلم         .5

Liban Post كل لبنان، وكذلك مكننة قلـم ضـريبة   في  بما فيها التصاريح الضريبية

الدخل في مالية جبل لبنان واعتماد األرشفة الممكننة وذلك عن طريق المكننة الكاملـة        

 .ألعمال الوزارة

عتين لمديرية الخزينـة    مكننة قلم دائرة المحاسبة والصناديق ودائرة مراقبة الجباية التاب         .6

 .والدين العام

استكمال عملية أرشفة التصاريح الضريبية ووضعها في متناول الوحدات الضـريبية            .7

 .على الحاسوب

 ضمن وزارة المالية لتسهيل وتحسـين       اًتواصل المديريات مع بعضها بعض     تحقيق   تم .8

 إلـى نظـام      مما يشمل تحويل عمليات الدفع إلكترونياً من نظـام الخزينـة           ،العمليات

)Standard Integrated Government Tax Administration System – 

SIGTAS(      والتنسـيق بـين المـديريات       ، مما يخفف عبء إعادة إدخال المعلومات 
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القتطاع المبالغ المطلوبة قبل القيام بالحواالت للمكلفين وإمكانية اإلطالع على جميـع            

 .حسابات مكلف معين قبل إعطاءه براءة ذمة

 

 على صعيد السجل العقاري: رابعاً

تم ربط نظام ضريبة األمالك المبنية بمديرية الشؤون العقارية بعد وضع آليـة لـذلك                .1

 بعد إجراء عملية التسجيل في الدوائر العقارية، ال يترتب على المكلـف             همما يعني أن  

ـ  حيث أصـبح  التوجه إلى مديرية الواردات ليتقدم بتصريح انتقال الملكية،          ك يـتم    ذل

تلقائيا، وسيقوم موظفو مديرية الواردات بإجراء تلك العمليـة بعـد االطـالع علـى               

، مما سيؤدي إلى إصدار الضـريبة       إلكترونياًالمعلومات الواردة من الدوائر العقارية      

بشكل صحيح على المكلفين المعنيين وإفادتهم من تنزيل سكن المالك وتخفيف العـبء             

 .جاز معامالته ويسهل عملية إنعن المواطن

تم إعادة تدريب موظفي كافة أمانات السجل العقاري على نظـام السـجل العقـاري                .2

 .الممكنن وذلك في المعهد المالي

تم إنشاء موقع إلكتروني للمديرية العامة للدوائر العقارية وسيتم وضعه قيد التنفيذ قبل              .3

 .2007نهاية العام 

ية اإلطالع على الصحيفة العقارية إلكترونيـاً       برامج تخول إمكان  إعداد  تم العمل على     .4

 في الوقت الحاضر    قيد التجربة وهي   ،عبر شبكة خارج شبكة أمانات السجل العقاري      

 .تمهيداً إلتاحتها للمواطنين لالستفادة منها

إصدار عشرات اآلالف من اإلفادات العقارية اإللكترونية، وذلك لدعم خطـة مجلـس              .5

 .2006يم ومسح األضرار الناتجة عن حرب تموز الوزراء للقيام بعملية تقي

تم تصديق معظم الصحائف العقارية في أمانة السجل العقاري في البقاع ولـم يبقـى                .6

 . صحيفة23000سوى حوالي 

تم تجهيز الخادم الرئيسي لنظام نفي الملكية الجديد بكافـة المعلومـات اإللكترونيـة               .7

 وتم تـدريب العـاملين علـى        .نة البقاع الخاصة بأمانات السجل العقاري باستثناء أما     

استخدام النظام الجديد الذي يعطي معلومات دقيقة وصحيحة عن الملكيـات العقاريـة             

 .2007وسوف يبدأ العمل به خالل شهر أيلول 

 األمالك المبنية، يومياً وبشكل إلكتروني، بالملكيات       –يتم تزويد مديرية الواردات      . أ 

السجل العقاري في لبنان باسـتثناء أمانـة السـجل          العقارية التابعة لكافة أمانات     

 . التي سيصار إلى إنجاز العمل بشأنها قريباًالعقاري في البقاع
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تم وضع البرامج وتنفيذ العملية التي تخول رئيس مصلحة العمليات ورئيس دائرة             . ب 

التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضـافة اإلطـالع علـى معلومـات       

ة في نظام السجل العقاري الممكنن من أجل متابعـة إجـراءات            الصحيفة العقاري 

 .التحصيل بحق المتخلفين عن تسديد المبالغ المتوجبة عليهم لوزارة المالية

تم وضع برامج للسماح لمديرية المالية العامة باإلطالع إلكترونياً على إشارات الحجز             .8

 .الموضوعة على العقارات

 .في بيروت بخوادم رئيسية جديدةتم تجهيز أمانة السجل العقاري  .9

تحضير وإصدار تقارير حول مدة إنجاز المعامالت العقارية فـي أمانـات السـجل               .10

 .العقاري كافة

 لتسريع معامالت الشركة في أمانات السجل العقاري        LibanPostالتنسيق مع شركة     .11

 .دي إلى تقديم خدمات حقيقية وسريعة لجميع المواطنين، بما يؤودوائر المساحة

 الحربمعالجة آثار  .12

ستحصـال  قام عقاراتهم المهدمة في اال    تسهيل مهمة المواطنين والذين يجهلون أر      . أ 

 وذلك عبر البحـث عـن       2006على إفادات عقارية لعقاراتهم بعيد حرب تموز        

 .ممتلكاتهم في نظام السجل العقاري الممكنن من خالل أسماء المواطنين

 

 على صعيد المساحة: خامساً

دوائر جونيه وزحلة، كما  في Oracle 9iإصدار  إلىد البيانات والبرامج تحديث قواع .1

 .تم تركيب خادم رئيسي جديد لدائرة المساحة في زحلة

 الحربمعالجة آثار  .2

تحضير وتأمين الخرائط الرقمية لكافـة المنـاطق المتضـررة جـراء العـدوان              . أ 

 .اإلسرائيلي لشركة خطيب وعلمي وبلدية بيروت

 .ر الخرائط الرقمية لمنطقة الضاحية الجنوبية لنقابة المهندسينتحضير وتسليم صو . ب 

تحضير وتسليم صور الخرائط الرقمية لعقارات الضاحية الجنوبية المتضررة من           . ج 

 .جراء العدوان اإلسرائيلي بناء على طلب من وزارة المهجرين

 أعمال التحديد والتحرير .3

 وتعديالته، أجيز لمصلحة    8/2/2002 تاريخ   392 من القانون رقم     34بموجب المادة   

المساحة تلزيم أعمال التحديد والتحرير لمكاتب وشركات هندسية خاصة وفقاً لشروط           

 كما أجيز لها التعاقد مع عدد       .1/4/2003 تاريخ   9852محددة بموجب المرسوم رقم     

 . رسامين8 مساحاً و35تم التعاقد مع حيث من المساحين والرسامين، 
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 منطقة عقارية مسـاحتها التقريبيـة    91 جرى تلزيم    ،2003من العام   فعليه، واعتباراً   

 أي مـا    ، هكتار 200,000 منطقة مساحتها التقريبية     279 هكتار من أصل     32,500

)  منطقة قيد اإلنجـاز    56والباقي  ( منطقة   35 أنجز منها حتى اآلن      ،%16.25نسبته  

 . ليرة لبنانية10,458,376,000بكلفة إجمالية بلغت 

 لكيل وتنظيم خرائط نهائية ممكننةأعمال ا .4

 565 هكتار من اصـل      64,600 منطقة عقارية مساحتها اإلجمالية      198جرى تلزيم   

 300,000منطقة عقارية محددة ومحررة وغير مكالة مساحتها اإلجماليـة حـوالي            

 . ليرة لبنانية11,668,651,000، بكلفة إجمالية بلغت %21 أي ما نسبته ،هكتار

 فهي فـي حـدود الثمـاني        ،قدرة إلنجاز أعمال التحديد والتحرير والكيل     أما المدة الم  

 . وهي القدرة القصوى لإلدارة، منطقة عقارية سنويا50ًسنوات على أساس تلزيم 

 

 على صعيد المجلس األعلى للجمارك: سادساً

 وجعـل المرافـئ     X-RAYتم تزويد المرافئ اللبنانية بأنظمة فحص باألشعة السينية          .1

لهذا الهدف تـم تركيـب نظـامين        . نةية، البحرية منها بشكل خاص، مرافئ آم      اللبنان

في مرفأ بيـروت    ) جهاز شبه ثابت و آخر متنقّل     (  X-RAYلكشف باألشعة السينية    ل

كما جـرى تركيـب جهـاز       . ممولة من قرض بدون فائدة مقدم من جمهورية الصين        

 .نعالمقدم من ألمانيا في جمرك المص)  CAB 2000(السكانر 

مشروع مكننة عمليات تسجيل ومراقبة اآلليات العابرة للحـدود اللبنانيـة           البدء بتنفيذ    .2

CARS  .   كما  المشروع في مكتب جمرك المصنع بعد إعادة تأهيله        جرى تنفيذ و قد

 .جرى تنفيذ الجزء المتعلّق بالمشروع في مديرية الجمارك العامة

إنجازه وتعميمه علـى كافـة المكاتـب         بعد   CARSإن أهم الفوائد التي يقدمها نظام       

تسهيل  و   تأمين قاعدة بيانات مركزية وموحدة لعمليات العبور      الجمركية الحدودية هي    

توحيد قواعـد اإلدخـال      و   تأمين درجة عالية من الشفافية     و   عملية التدقيق والمراقبة  

لتواصل تأمين الترابط وا   كما أن هذا المشروع سيؤدي ل      .والمكوث ومركزة التحكّم بها   

، ومع مديرية الجمارك العامـة، ومـع        اًبين جميع المعابر الحدودية مع بعضها بعض      

سرع عملية العبور عبر اسـتخدام تقنيـة         سي هو ما  و مصلحة المركز اآللي الجمركي   

 .Barcode –الباركود ”

 ربط المكاتب الجمركية فيما بينها، وخاصةً الحدودية منها، عبـر الشـبكة             تم استكمال  .3

 . ة المعلوماتيةالجمركي
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حتـى منتصـف عـام      ( خطة عمل للسنتين القادمتين       المجلس األعلى للجمارك   وضع .4

 و تجـدر    .2007ضع مسودة برنامج التدريب اإلقليمي للعـام        مما يتضمن و  ) 2009

اإلشارة بان المعهد المالي قد اعتمد من قبل منظمة الجمارك العالمية كمركز إقليمـي              

 . للتدريب

لتخليص الجمركي في عمليات التصدير، تلبيةً لمقترحـات جمعيـة          تبسيط إجراءات ا   .5

 في مكتب جمرك  " 2نور  "جرى تطبيق نظام     و على سبيل المثال      ،الصناعيين اللبنانيين 

، كما جرى تطبيقـه فـي        رفيق الحريري الدولي على كافة األوضاع الجمركية       مطار

تطبيقه على باقي األوضاع    مرفأ بيروت على بيانات التصدير وإعادة التصدير تمهيداً ل        

 .الجمركية

يهدف إلـى  " منار"شروع م .في مكتب جمرك مرفأ بيروت" منار"تطبيق نظام ب البدء .6

 التجارة اإللكترونية، والتي تكمن بتبـادل معلومـات اإلرسـاليات التجاريـة             تحسين

 EDIالموجودة في المانيفست وبوالص الشحن وأذونات التسليم بالوسائل اإللكترونيـة           

إن هذه الخطوة اليوم تسـرع إجـراءات        . ين وكالء المالحة البحرية ومرفأ المقصد     ب

 .التخليص وتختصر مدة مكوث البضائع في المرافئ، وبالتالي تخفّض النفقات المترتّبة

وتوحيدها بالنسـبة   " منار"و قد تم تنسيق التطبيقات العملية لبرنامج معالجة المانيفست          

 . هذا البرنامجلجميع المكاتب التي تطبق

 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسـق، و اعتمـاد           491إصدار التعديل رقم     .7

 .  على نظام المعلوماتية2007التعريفة اعتباراً من بداية العام 

 .(Royalties)تحديد أصول التصريح عن عائدات وحقوق الترخيص  .8

 .فأ إلى مرفأ بيروتالمر-نقل تسجيل البيانات العائدة لدائرة المسافرين .9

 29، تاريخ   17065 من قانون الجمارك بموجب المرسوم رقم        216تعديل نص المادة     .10

، بما يتيح إمكانية إنشـاء مسـتودعات خصوصـية لشـركات األدويـة              2006أيار  

 .والمستحضرات الصيدالنية المستوفية لكافة الشروط المفروضة

ية المختصة مهمتها التنسيق مع     تأليف لجنة مكونة من رؤساء بعض الوحدات الجمرك        .11

إدارة واستثمار مرفأ بيروت بغية إيجاد الحلول المالئمة والمناسبة لتنظيم عملية كشف            

جنـة مقترحـات إلصـالحات      لوقد وضعت ال  . وسحب المستوعبات من مرفأ بيروت    

 . مجلس األعلى للجماركلل

 اسـتعمال   تسهيل حركة مرور الشاحنات على معبر المصنع وذلك بالموافقـة علـى            .12

الطريق الذي كان يعرف بالخط العسكري بغية مرور الشاحنات المحملة بضائع برسم            

 .التصدير وتخصيص الباحة الشرقية المالصقة للطريق المذكور للغاية ذاتها
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تحديد آلية إدخال البضائع إلى المستودعات الخاصة بالشركات اللوجسـتية ووسـطاء             .13

 .يروتالنقل في المنطقة الحرة في مرفأ ب

 Asycuda Worldأسيكودا وورلـد   تنفيذ مشروع التحضير للجماركباشرت إدارة ا .14

 .الذي يهدف إلى توحيد قواعد البيانات الجمركية

 قرارات وتدابير وإجراءات اسـتثنائية       الحكومة والوزارة  اتخذت: الحربعالجة آثار   م .15

ئة التي فرضـها    في إدارة الجمارك في ظل الظروف االستثنائية والطار       جرى تطبيقها   

 :2006 تموز 12العدوان اإلسرائيلي منذ 

تجميع الدوائر الجمركية المعنية التابعة لمكتب جمرك مرفـأ بيـروت ولمكتـب              . أ 

جمرك المطار في المعهد المالي الذي نقلت إليه جميع أجهزة الكومبيوتر الالزمـة             

مر العمـل   وقد است . إلنجاز معامالت البضائع الموجودة في المرفأ أو في المطار        

، حيـث أنجـزت     2006 آب   18 ولغايـة    2006 تموز   18في المعهد المالي منذ     

 . معامالت تعود للمطار706 معاملة تعود لمرفأ بيروت و1582

...) الخ - تراخيص - موافقات -تأشيرات(تجاوز مختلف القيود من أي نوع كانت         . ب 

صـحاب  وعن أي جهة تصدر، المفروضة على االستيراد، وذلك على مسؤولية أ          

 .العالقة لجهة مخالفة القوانين واألصول المرعية

السماح، وبموافقة وزير المالية، بقبول الشيكات المصـرفية الشخصـية بصـورة          . ج 

استثنائية، بدالً من المبالغ النقدية وبدالً من الشيكات المضمونة بكفاالت مصرفية،           

عمل في وقت   ثم توقّف ال  . وقد جرى تحصيل جميع تلك الشيكات من دون استثناء        

 .الحق، بهذا التدبير االستثنائي

تعزيز قدرات الجمارك لجهة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمساعدة الحكومة          .د 

رها على مراقبة المستويات المتوفّرة من المنتجات األساسية كاألغذية والوقود وغي         

 .من المستلزمات

ممارسـات  الز إلى أفضل    تسهيل سلسلة اإلمدادات اإلنسانية من خالل تدابير ترتك        .ه 

 .ممكنةال

لتخليص جميع البضائع واألدوية والمخصصـة ألعمـال        ق إجراءات خاصة    تطبي .و 

 .اإلغاثة اإلنسانية

 اتتصميم استمارة على شبكة اإلنترنت للمانحين الذين يرغبون في شحن مسـاعد            .ز 

 .عينية من الخارج
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 دعم القطاع الخاص: سابعا

 منها الموافقة على أكثر     ئة أفضل للقطاع الخاص   تم تطبيق مبادرات من أجل إنشاء بي       .1

والعمـل  )  اقتراح من مشاركين من  القطاع الخـاص        70من  أصل      ( تدبيراً   50من  

 .بها

 .مراجعة القوانين والمراسيم وتحديث اإلجراءات في وزارة المالية .2

 . من أجل تعزيز روح المبادرة لدى الشباب"مبادرة بادر"المساعدة في تأسيس  .3

 من أجل التضـامن     يطة بكافة العراقيل التي تواجهها النشاطات االقتصادية      وضع خر  .4

 .من حول هذف إيجاد الحلول لمعالجتها

 التـي   إليجاد حل سريع للعراقيل   ) بين الحكومة ومجلس النواب   (إنشاء لجنة مشتركة     .5

 .تعترض سير وتقدم النشاطات االقتصادية المختلفة

 قطـاع    الـوزارة ومـع    من خالل التنسيق مع   تم اعتماد سياسات لتعزيز الصادرات       .6

 . وجمعية الصناعيينالصناعة

 الحربمعالجة آثار  .7

إطالق برنامج تمويلي للتعافي االقتصادي ُيعيد الحياة إلى االقتصاد عبـر إتاحـة              . أ 

 : الميسرةالحصول على القروض

مؤسسة التمويـل الدوليـة     :  من أبرز المشاركين في هذه التسهيالت التمويلية       )1

االستثمار األوروبي و المؤسسة الفرنسية للتنمية وصندوق األوبـك         ومصرف  

 .والصناديق العربية والسعودية والكويتية للتنمية

ة إلى إعادة جدولة القروض وخفـض عـبء          ترمي هذه التسهيالت التمويلي    )2

 الدين وتوفير ضمانات للقروض وتوسيع نطـاق توزيـع قنـوات التمويـل            

 .وتخفيض عبء خدمة هذه القروض

 تم العمل مع البنك المركزي إليجاد أساليب مختلفة لخفـض عـبء الفوائـد          )3

 .لقطاع الخاصالممنوحة لقروض الالمفروضة على 

 .تم التشجيع على استحداث صناديق استثمار جديدة )4
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 األشغـال العـامـة والنقـل وزارة -5

 

 

 على صعيد مديرية الطرق والمباني: أوالً

أو بشكل مباشر   دد الطرقات المتضررة كلياً أو جزئياً       بلغ ع : على صعيد قطاع الطرق    .1

 بالتنسيق مـع الهيئـة العليـا         لتاريخه والتي تم تأهيلها وإعادة صيانتها    أو غير مباشر    

 تحويرة  39 طريق على مختلف أقسام شبكة الطرق كما تم إنشاء           151لإلغاثة حوالي   

ساهمة في تخفيـف االزدحـام       عبارة وذلك لتأمين الطرقات البديلة والمؤقتة للم       17و

 .وتأمين السالمة العامة

تم تنسيق العمل وتوزيع الصالحيات بين وزارة األشغال العامـة  : على صعيد الجسور  .2

 الجسور يتم إعـادة بناؤهـا عبـر         معظموالنقل ومجلس اإلنماء واألعمار، علماً بأن       

ـ . الهبات والمساعدات المقدمة من الدول واألشخاص المانحة       ة وزارة األشـغال    لناحي

 اً جسراً مؤقتاً حديدياً وذلك لربط المناطق ببعضها بعض        18 فقد تم إنشاء     ،العامة والنقل 

 .  جسراً في مختلف المناطق27كما يتم العمل على إعادة بناء وإنشاء 
 

 نسبة األشغال الُمنجزة لكل المحافظات البند

 %100 التحويرات

 %85 الطرق

 %95 عبارات
 

تأثّر برنامج عمل اإلدارة بشكل كبيـر بأحـداث     : يد أعمال الصيانة والتأهيل   على صع  .3

حرب تموز خصوصاً بأن هذه الفترة هي المخصصة والمتوقّعة لبدء األشغال ورغـم             

 :ذلك يمكن إيجاز اإلجراءات واإلنجازات باآلتي

عمدت اإلدارة وبعد األضرار الفادحة التي أصابت شبكة الطرق بعد حرب تموز             . أ 

التعاون والتنسيق مع الهيئة العليا لإلغاثة واألجهزة المختصة إلعادة إصـالح           وب

وتأهيل شبكة الطرق والمباني الحكومية ورفع األضـرار واألنقـاض بالسـرعة            

 .الالزمة

تعبيـد وتزفيـت وأعمـال      (تم وضع برنامج تفصيلي ألعمال الصيانة والتأهيل         . ب 

اإلدارة إلى تنفيذ هذه األشغال     لمختلف أقسام شبكة الطرق حيث عمدت       ) صناعية

وفقاً لألولويات وبعد تخصيص اعتمادات لكل قضاء موزعة على مختلف األقضية           

 .وحسب تصنيف شبكة الطرق
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 على صعيد المديرية العامة للنقل البري والبحري: ثانياً

 على الصعيد اإلداري .1

ية البحرية، وتم    لألمالك العموم  GISتم البدء بإحداث نظام المعلومات الجغرافي        .أ 

 للشـاطئ  Satellite Imageryلهذا الشأن االستحصال على الخـرائط الجويـة   

 .اللبناني وجاري العمل بتنظيم هيكلية النظام المعلوماتي تمهيداً إلدخال المعلومات

تم إعداد المواصفات الالزمة وملف التلزيم لربط رئاسات المرافئ السبع باإلدارة            . ب 

لعامة للنقل البري والبحري عبـر نظـام البـث بالموجـات            المركزية للمديرية ا  

، وينتظر إطالق ملف التلزيم وإيجـاد وسـيلة التمويـل           Microwaveالقصيرة  

 األوروبـي أو مـن الموازنـة        االتحادالمناسبة سواء من خالل الهبة المقدمة من        

 .العامة

 لى الصعيد التقنيع .2

 :في مجال النقل البري . أ 

الجهات المعنية إلقرار مسودة سياسة قطاع النقل البـري  يتم متابعة العمل مع     )1

 .وإطالق العمل لتنفيذها

تمت مباشرة العمل بالدراسة الشاملة إلعادة تنظيم انتقال األشـخاص ونقـل             )2

 .البضائع ضمن األراضي اللبنانية وبين لبنان والخارج

حـدود  يتم متابعة مشروع تأهيل خطّ السكك الحديدية بين مرفأ طـرابلس وال            )3

  كلم، ومن المتوقّع البدء بمرحلة التنفيذ خـالل        35.5 السورية بطول    -اللبنانية

 .2007 العام

مشروع تأهيل خطّ السكك الحديدية بين رياق وسرغايا في         دراسة  يتم متابعة    )4

 . كلم الستكمال العمل به15.5البقاع بطول 

عيـل وتطـوير    يتم العمل على إعداد النصوص التنظيمية الجديدة الالزمة لتف         )5

قطاع النقل البري في لبنان، وتحديث النصوص التنظيمية القائمة بما يتوافـق            

وقد تم بهذا الشأن إعداد مشروع قرار مشـترك         . مع متطلبات تطوير القطاع   

بين وزير األشغال العامة ووزير الداخلية والبلديات يتعلّق بتنظيم مزاولة مهنة           

 .النقل العام للركاب

لهيئة العليا لإلغاثة في تنظيم ونقل المساعدات الواردة إلى لبنـان           تم مساعدة ا   )6

من المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية إلى مراكز مستودعات الهيئـة      

 .2006  من العاموذلك خالل فترة الحرب على لبنان خالل تموز وآب
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الـدولي علـى    والبنك  ووزارة الداخلية   تم العمل، بالتعاون مع وزارة المالية        )7

وضع خطّة أولويات لتفعيل وتطوير قطاع النقل البري في لبنان، وهي تندرج            

 .ضمن الخطّة اإلصالحية للحكومة

 :في مجال النقل البحري . ب 

يتم متابعة العمل إلقرار مسودة سياسة قطاع النقل البحري وإطـالق خطّـة              )1

 .العمل لتنفيذها

نظمة المتعلقـة بالنقـل والمالحـة       يتم متابعة العمل على تحديث القوانين واأل       )2

وضمن هذا اإلطار تم إعداد مشروع مرسوم معدل ألجور محطات          . البحرية

اإلرشاد وتم إرساله إلى وزارة المالية إلبداء الرأي بشأنه أو الموافقـة عليـه              

كما يتم العمل علـى تحـديث وتطـوير         . تمهيداً الستكمال مراحل استصداره   

 .لمرفأيةشروط ممارسة النشاطات ا

بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بمعالجة التعـديات             )3

 .على األمالك العمومية البحرية، يتم متابعته مع مجلس النواب تمهيداً إلقراره

 تـاريخ   2522تم العمل على إعداد مشروع مرسوم لتعديل المرسـوم رقـم             )4

واألنظمة المعنية بشؤون   ، وذلك ضمن إطار تحديث التشريعات       15/7/1992

 .األمالك العمومية البحرية

يتم العمل على تفعيل السياحة البحرية على طول الشاطئ اللبناني من خـالل              )5

تحفيز القطاع الخاص على إنشاء خطوط مالحية ساحلية للنزهة، وقد تم لهذا            

 . في هذا الصددWhite Paperالشأن إعداد تقرير 

رافئ اللبنانية، وبانتظار إقرار توصياته سـوف       تم وضع تقرير شامل عن الم      )6

يتم العمل على وضع المخطّط التوجيهي العام لتطـوير وتحـديث المرافـئ             

 .التجارية وأنظمة عملها بحيث تتكامل خدماتها مع بعضها البعض

7(              متابعة عمل جهاز التفتيش على السفن اللبنانية والسفن األجنبية التي تـؤم يتم

 Flag State Implementation & Port State)ة المرافــئ اللبنانيــ

Control). 

تم العمل، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي على وضع خطة أولويات             )8

لتفعيل وتطوير قطاع النقل البحري في لبنان، وهي تنـدرج ضـمن الخطّـة              

 . اإلصالحية للحكومة
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 على صعيد المديرية العامة للطيران المدني: ثالثاً

بعد انتهاء الحرب، عملت المديرية العامة للطيران المدني على وضع خطط إلعـادة              .1

األمور إلى حالتها الطبيعية، ال سيما من خالل تسريع المعامالت التي كانت عالقـة،              

، حـين   2006 وإعادة تشغيل المطار ليستعيد حركته الطبيعية ابتداًء من شهر أيلـول          

 .في الثامن منهإعالن رفع الحصار الجوي عن لبنان 

انتهت األشغال المدنية الخاصة بخزاني الوقود، وكذلك تزويدها بالمعـدات الالزمـة             .2

إلعادة تشغيلها، وتم تكليف إحدى الشركات الهندسية بإعداد دراسـة لبنـاء الخـزان              

جميعها بهبة كريمة مـن شـركة       و ، وقد بدأ العمل في إعادة بناء هذا الخزان        .الثالث

CCC. 

 تأهيل المدارج وساحات الطائرات مع إجراء التصليحات الضـرورية          تزامنت أعمال  .3

على مختلف التجهيزات الفنية في المطار، ومع إصالح األعطـال الكهربائيـة علـى              

المدارج والممرات وعلى أجهزة الهبوط اآللي واألجهزة المساعدة، كما أعيد تشـغيل            

الن عن الرحالت في الوقـت      أنظمة الرادار وأنظمة االتصاالت المالحية وأنظمة اإلع      

 .الالزم وغداة إعالن رفع الحصار

أجرت المديرية العامة للطيران المدني كشفاً على مطاري رياق والقليعات، وأطلقـت             .4

وانتهى العمل في   . عملية الترميم للمدارج والساحات بعد تعرضهما للعدوان اإلسرائيلي       

 نحو مليـون وأربعمايـة ألـف        مطار رياق الذي أصبح جاهزاً لالستخدام بكلفة بلغت       

دوالر أميركي، وكذلك األمر في مطار القليعات التي انتهت أشغال الترميم فيه نهايـة              

 . وبكلفة مماثلة2007شهر أيار 

 وافق بموجبه على إعفاء     2/10/2006 تاريخ   32صدر قرار عن مجلس الوزراء رقم        .5

تـرة االعتـداءات    المستثمرين في المطار من الغرامات المترتبـة علـيهم خـالل ف           

 . وتمديد هذه العقود لفترة مماثلة1/10/2006 ولغاية 12/7/2006اإلسرائيلية من 

تم تعديل برنامج الرسوم المشترك بين مختلف المصالح الفنية واإلدارية ليشمل إدخال             .6

أذونات وتراخيص العبور والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، ومباشرة اعتماد           

 مصلحة النقل الجوي ونواب رئيس المطار، ويهدف البرنـامج إلـى            البرنامج من قبل  

إيجاد قاعدة معلومات خاصة بهذه األذونات تسهيالً للرجوع إليها عند الحاجـة، كمـا              

يساعد في عملية إصدار الفواتير من قبل قسم الواردات في ما يعود إلى رسوم عبور               

 .األجواء اللبنانية
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اصة للطيران المدني في منطقة البحر المتوسـط        شاركت االمديرية في ورشة عمل خ      .7

)Euromed Aviation Project(  وهذا للمشروع سيقدم مساعدات فنية وتدريبيـة ،

 .لدول البحر المتوسط

اعتماد لبنان مركزاً لعقد دورات تدريبية على استثمار وصيانة محطات الرصد الجوي             .8

، وذلك في االجتماعات السنوية     األوتوماتية والعوامات البحرية لدراسة حركة األمواج     

 .للجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية

متابعة عملية تحديث امتحانات وشهادات الطيارين وفنيي الطيران، وإصـدار جديـد             .9

 .لتراخيص نموذجية من خالل وسائل تكنولوجية حديثة

 المباشرة بتدريب طالب بعض الجامعات والمعاهد اللبنانية علـى إجـراء الصـيانة             .10

 .والتشغيل ألجهزة االتصاالت الجوية والمالحية وأنظمة الرادارات
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 الدفـاع الـوطنـي وزارة -6
 
 

 )والتزاماً بقرارات مجلس الوزراء (على الصعيد األمني: أوالً

انتشار وحدات من الجيش اللبناني عمالنياً في منطقة الجنوب للقيام بواجب الدفاع عن  .1

وكذلك انتشار وحدات على طول .  به العدو اإلسرائيليالحدود وصد كل اعتداء يقوم

الحدود الخضراء مع سوريا شرقاً وشماالً لمراقبة هذه الحدود ومنع عمليات التهريب 

كذلك تمركزت وحدات على طول الشاطئ اللبناني لمنع أي . بكافة أشكاله وباالتجاهين

متحدة العاملة وفقاً للقرار عملية تهريب لألسلحة والبضائع بالتنسيق مع قوات األمم ال

1701. 

مواكبة وحماية وإنجاح انتشار قوات األمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان تنفيذاً  .2

، وتفعيل جهاز االرتباط اللبناني لدى هذه القوات تسهيالً لتنفيذ مهامها 1701للقرار 

دة الجزء اللبناني وتنسيق عملها، ومتابعة العمل بالتالزم مع الجهد الدبلوماسي الستعا

 .من قرية الغجر وتحرير مزارع شبعا المحتلة

تنفيذ فرض حظر التجول في مدينة بيروت إثر حادث الجامعة العربية والسيطرة على  .3

 .أعمال الشغب

التنسيق الكامل مع األجهزة األمنية في المجاالت كافة، خاصة في مواضيع محاوالت  .4

تفجيرات األمنية التي طالت عدة مناطق الكشف عن حوادث االغتيال السياسي وال

لبنانية، والقيام بتبادل المعلومات مع هذه األجهزة، وكذلك القيام بتحقيقات مشتركة مما 

 .ساهم في الكشف عن بعض الشبكات والعمل على توقيف عناصرها وتفكيكها

فيها اتخاذ تدابير أمنية حول المخيمات الفلسطينية، مراقبة ورصد تحركات المشبوهين  .5

وفي المراكز العسكرية خارجها، وخاصةً إثر توقيف شبكة تابعة لفتح اإلسالم متهمة 

 .بتنفيذ تفجيري عين علق

متابعة الظواهر التي تمس سالمة الوحدات العسكرية والسهر الدائم على أمنها،  .6

ومتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية خاصة األعمال العسكرية في مخيم نهر 

 عين الحلوة والمراكز العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات ومنها البارد،ومخيم

 في منطقة البقاع) جبل المعيصرة وجبيلة عين البيضا(موقعي قوسايا 

 –استطالع الحدود البرية بالطوافات، وتفعيل اإلجراءات المتخذة على الحدود اللبنانية  .7

تر الترابية ومراقبة الثغرات السورية في الشمال والبقاع والمحافظة على فاعلية السوا

المقفلة لمكافحة التهريب، والتشدد في مراقبة حركة دخول وخروج األشخاص 

 .والبضائع عبر المعابر البرية والمطار والموانئ اللبنانية
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  أجل معالجةالعدوان اإلسرائيلي منوالتي قصفها مشبوهة المناطق الكشف على ال .8

 .لذخائر غير المنفجرة والقذائف واألجسام وامخلفات الحرب

 

 على صعيد مهمات المركز اللبناني لألعمال المتعلقة بنزع األلغام: ثانياً

، وعمل فرق )MAG(اإلشراف على عمل كل من المجموعة االستشارية لأللغام ماغ  .1

، وجمعية )SRSA(، والوكالة السويدية لخدمات اإلنقاذ )BACTEC" (باكتك"شركة 

 Handicap(، المنظمة غير الحكومية )NPA(ية المساعدات الشعبية النروج

International(وعمل الشركات العاملة ضمن عملية مشروع التضامن اإلماراتي ،-

 من أجل إزالة األلغام والذخائر غير المتفجرة والقنابل العنقودية من مخلفات 2

 .المعارك في المناطق اللبنانية كافة

بل العنقودية، ومتابعة تنفيذ حمالت توعية من إقامة اليوم الوطني ضد استعمال القنا .2

مخاطر األلغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة داخل القرى والمدارس وفي 

المناطق التي تعرضت للعدوان اإلسرائيلي، وذلك عبر اللجنة الوطنية للتوعية من 

 .بيةمخاطر األلغام والمنظمات غير الحكومية والجمعيات األهلية األجن

طباعة ملصقات وبث ونشر رسائل ومنشورات تحمل رسائل توعية من مخاطر  .3

 .األلغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة

توعية الالجئين في مخيم البداوي ومخيم نهر البارد من مخاطر األلغام والذخائر غير  .4

وجمعية ) سيفاليوني(المنفجرة، بدعم من منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة 

 100جية واللجنة الدولية للصليب األحمر، وتدريب حوالي يالمساعدات الشعبية النرو

 .ناشط من أساتذة األونروا

وضع خطة لتوزيع قطاعات العمل ما بين وحدات الجيش اللبناني والمنظمات غير  .5

نفجرة في الحكومية العاملة في مجال العمليات اإلنسانية لنزع األلغام والذخائر غير الم

وقد تم تسليم خرائط ولوائح تظهر حقول األلغام والبقع . محافظتي جبل لبنان والشمال

 .2008المشبوهة تحضيراً لعمليات التنظيف المتوقع تنفيذها خالل العام 

 Digger Foundation-Demining(إجراء االتصاالت مع المؤسسة السويسرية  .6

Technologies (لشراء كاسحة ألغام نوع حول تأمين التمويل الالزم DIGGER 

D-2وتقديمها كهبة إلى الجيش اللبناني . 

 :التنسيق مع .7

لتنفيذ مشروع تحديد أماكن تواجد الذخائر غير المنفجرة ) Ronco(شركة رونكو  .أ 

 والقنابل العنقودية في جنوب لبنان
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لمساعدة الجيش اللبناني في مجال ) SDC(الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية  .ب 

التجهيز لنزع وإزالة الذخائر غير المنفجرة والتدريب على عمليات مراقبة 

 وضمان النوعية

 حول DSSD (Demining for Safety and Social Development(شركة  .ج 

استعدادها لتقديم المساعدة للبنان للتخلص من األلغام والذخائر غير المنفجرة 

 والقنابل العنقودية

 Ceia(مئة وخمسين متحسسة ألغام نوع / 150/ لتقديم سفارة إيطاليا في لبنان  .د 

Mil D1 (كهبة إلى الجيش اللبناني 

 International Demining(شركة المستشارون الدوليون لنزع األلغام  .ه 

Consultants ( حول اقتراح بناء مدرسة في لبنان لتدريب المستشارين الدوليين

 .األلغامالتقنيين على إدارة العمليات اإلنسانية لنزع 

 الدنمركية وفرق تنظيف مخلفات المعارك التابعة للجمعية النيوزيلنديعمل الفريق  .و 

)Dan Church Aid ( من جنوب لبنان8 و7في القطاعين . 

حول تقديم المساعدة من قبل شركة ) .G.C.G(التجمع الدولي لالستشارات  .ز 

 .إيطالية في هذا المجال

 دوالر لترميم مبنى داخل 500,000ة بقيمة سفارة رومانيا في لبنان حول تقديم هب .ح 

 .ثكنة عصام شمعون في النبطية وتقديم تجهيزات متعلقة بنزع األلغام

إلقـاء محاضرات، توزيع منشوارت وملصقات للتوعية من مخاطر القنابل العنقودية  .8

والذخائر غير المنفجرة على المواطنين العائدين إلى قراهم بواسطة الحواجز العسكرية 

 .مساعدة عدد من الجمعيات المنضمة إلى اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر األلغاموب

 

 على الصعيد اإلنمائي: ثالثاً

 اإلسرائيليالقيام بأعمال إغاثة في المناطق اللبنانية كافة للتخفيف من آثار العدوان  .1

 .بواسطة لجان متخصصة

لتسرب الذي حصل بعد  نتيجة االشاطئالمساهمة بإزالة الرواسب النفطية عن  .2

 .  اإلسرائيلية على معمل الجيةاالعتداءات

الكشف على الجسور المهدمة والطرقات المقطوعة بفعل األضرار الالحقة بها نتيجة  .3

 طرقات بديلة، وإقامة جسور وتركيب واستحداثالعدوان اإلسرائيلي والعمل على فتح 

يا لإلغاثة في تأمين المواد عبارات لتسهيل مرور المواطنين ومؤازرة الهيئة العل

 .الغذائية للنازحين
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 على صعيد التجهيزات: رابعاً

عشرة زوارق سريعة مقدمة كهبة من / 10/و" غازيل"تسع طوافات نوع / 9/تسلّم  .1

 . وإجراء عمليات التدريب العملي عليهادولة اإلمارات العربية المتحدة

 .تأمين كاميرات مراقبة لصالح المحكمة العسكرية .2

 . ومناظير ليلية ودروع واقية للرصاص والشظاياذخائرسلم ت .3

تسلم معدات خاصة بنزع األلغام وسيارة من نوع فولكسفاكن من الوكالة السويسرية  .4

 ومعدات خاصة بنزع األلغام من جمعية المساعدات الشعبية SDCللتعاون والتنمية 

 .والمقدمة كهبة) NPA(النروجية 
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 يـالـم العـتعلية والـالتربي وزارة -7

 

 

 على صعيد التعليم العام: أوالً

اإلشراف على فتح المدارس الرسمية والمؤسسات التربوية الستقبال المهجرين أثنـاء            .1

 .فترة العدوان اإلسرائيلي وتأمين حاجاتهم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني

وان اإلسـرائيلي   إجراء مسح لألضرار الالحقة بالمدارس الرسمية المتضررة من العد         .2

 إيواء النازحين، ومتابعة أعمال التـرميم وتـأمين األبنيـة           بسبببالقصف المباشر أو    

المدرسية البديلة للمدارس الرسمية المتضررة أو المدمرة بسبب العدوان اإلسـرائيلي،           

مما اقتضى إجراء االتصاالت وعقد اجتماعـات متتاليـة مـع ممثلـي الـدول               ذلك  

إلدارات اللبنانية المختصة وال سيما مجلس اإلنماء واألعمـار         والمؤسسات الواهبة وا  

والهيئة العليا لإلغاثة، بغية حثها على السرعة ومواكبة نشاطها فـي إنجـاز أعمـال               

الترميم وتأمين األبنية المجهزة مسبقاً، من أجل مباشرة التدريس في تلك المدارس في             

 العام الدراسي عامـاً عاديـاً        لكي يكون  2006  تشرين األول  16الموعد المقرر في    

وقد باشرت جميع المدارس الرسمية التدريس فعالً في ذلك الموعد مع استمرار            . كامالً

 .العمل على استكمال أعمال الترميم في بعض المدارس التي تعرضت ألضرار فادحة

يـاً  إصدار القرارات الالزمة لتأمين أبنية مؤقتة بديلة عن األبنية المدرسية المهدمة كل            .3

 .في بعض قرى قضاءي بنت جبيل ومرجعيون

إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم قسائم تسليم الكتب المدرسية وآليـة توزيعهـا علـى       .4

ألصـحاب المكتبـات ودور النشـر       المدارس والتدقيق في هذه القسائم وتسديد ثمنها        

 .لمتحدةبواسطة مصرف لبنان، تنفيذاً للهبة التي قدمتها دولة اإلمارات العربية ا

توزيع المساهمة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية لتغطية الرسوم المدرسية            .5

 .على صناديق المدارس الرسمية

 للشهادتين المتوسطة والثانوية    2007-2006 للعام   إجراء امتحانات الدورة االستثنائية    .6

 .العامة في كل فروعها وإصدار نتائجها

صصة ودخولها إلى المدارس الرسمية للقيام بندوات وإجراء        تنظيم عمل الهيئات المتخ    .7

 .دراسات حول التأهيل النفسي بعد فترة الحرب

تأمين نقل مكاتب الوحدات اإلدارية في الوزارة من البناءين المستأجرين في منطقتـي              .8

، مما حقـق وفـراً      2006الشياح واألونسكو إلى مبنى الوزارة الجديد قبل نهاية العام          

 .يقارب المليار ونصف المليار ليرة لبنانيةزينة العامة على الخ
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فتح عدد من الثانويات الرسمية وفروعها وتأمين احتياجاتها من مفروشات وتجهيزات            .9

تحقيقاً لالستراتيجية الوطنية للتربية في تعميم التعليم الثانوي، مع مراعـاة الحاجـات             

 .مال العامواإلمكانات بما ال يؤدي إلى إنفاق غير مبرر من ال

معالجة قضايا األبنية المدرسية المستأجرة وتنظيم عقود اإليجار أو المصالحات لدفع            .10

 .بدالت األشغال، والبت بمعامالت استثمار الحانوت المدرسي

دراسة احتياجات الثانويات ومدارس التعليم األساسي الرسمي إلى التعاقد النوعي فـي             .11

 األدنى من عمليات التعاقد بعد إعادة توزيع        بعض االختصاصات العلمية، وإجراء الحد    

 .الحصص على األساتذة والمدرسين الداخلين في المالك

 االمتحانات الرسمية .12

إجراء االمتحانات الرسمية للدورة العادية لكل من الشهادة الثانوية العامة بفروعها  .أ 

 .األربعة والشهادة المتوسطة واإلشراف على التصحيح والنتائج

ت المراكز وتأمين حراستها من قبل القوى األمنية واإلشراف على تأمين حاجا .ب 

أعمال االمتحانات وإجراء تبديل في بعض المراكز في محافظة الشمال بسبب 

 .األوضاع األمنية في مخيم نهر البارد

عقد اجتماعات لذوي الصعوبات التعليمية مع اللجنة الطبية المكلفة وإنجاز  .ج 

في مستشفى الجامعة األميركية، وذوي الصعوبات مركزي األمراض السرطانية 

ة للضرير واألصمة في المدرسة اللبنانيالتعليمي. 

 : وقد جاءت نتائج الدورة العادية لالمتحانات الرسمية على الشكل التالي .د 

 ، 257، الغائبـون 5354مجــموع المرشحيــن  :شهادة العلوم العامة )1

 ،4280، الناجحون 5097المشتركون 

 % 79.94ة النجـاح نسب

 ،442، الغائبـون 13687المرشحيــن  مجمـوع :شهادة علوم الحياة )2

 11199، الناجحون 13245المشتركون      

 % 81.82نسبة النجـاح      

 ،791الغائبــون  ،19110 مجموع المرشحيــن :شهادة االجتماع واالقتصاد )3

 ،12602، الناجحــون 18319المشتركــون      

  %65.94ة النجاح نسب     

 ،273، الغائبـــون 3935 مجمـوع المرشحين :شهادة اآلداب واإلنسانيات )4

 ،2917، الناجحــون  3662المشتركــون      

 % 74.13نسبة النجاح      
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 ،1513،  الغائبـون 61351المرشحيـن  مجمـوع :الشهادة المتوسطة )5

 ،41075، الناجحــون 59838المشتركــون      

 % 66.95بة النجاح نس     

 التعليم الثانوي الرسمي .13

 لعـدد مـن     SISمتابعة الدورات التدريبية على نظام معلوماتي إلدارة المدرسة          . أ 

 .المسؤولين في الثانويات الرسمية

 

 على صعيد التعليم العالي: ثانياً

إنجاز مشروع قانون تنظيم التعليم العالي ضمن اللجنة التي شكّلها الوزير من أصحاب              .1

 .ختصاص وعرضه على مجلس شورى الدولةاال

، وهـو    األوروبي Tempusوضع خطة تدريب أساتذة كليات الهندسة ضمن مشروع          .2

برنامج يتناول تقييم واعتماد البرامج الهندسية بالتعاون مع جامعات أوروبية ولبنانيـة            

لتـدريب  وتنفيذ ورشتي ا  ونقابتي المهندسين في لبنان والمديرية العامة للتعليم العالي،         

األولى والثانية لمائة أستاذ في كليات الهندسة على آليات التقييم ومراحـل االعتمـاد              

 .األوروبية، وإطالق مشروع تامبوس لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي

 

 على صعيد التعليم المهني والتقني: ثالثاً

: التأهيل المهنـي  : "تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع المنظمة الدولية الفرنكوفونية حول         .1

 ".وسيلة لدمج الشباب المتسرب في الحياة العملية

تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع البعثة الثقافية الفرنسية للتدريب على الفنـون الفندقيـة               .2

 . أستاذ تعليم فني80شملت 

تنظيم ورشة عمل حول موقع التعليم المهني والتقني العالي ضمن المنظومة العالميـة              .3

 .L.M.Dعالي للتعليم ال

توقيع اتفاقية المشروع المشترك مع نقابة أصـحاب الصـناعات الغذائيـة واالتحـاد               .4

األوروبي بقيمة خمسة ماليين يورو إلنشاء مشروع الصناعات الغذائية في قب الياس،            

 2008 -2007واستكمال أعمال التحضير لتنفيذ المشروع وافتتاح المعهد في العـام           

 .ختصاصات وتأمين التجهيزاتووضع المناهج الالزمة لال

التوقيع على اتفاقية لمشروع مشترك مع المجمع العربي لإلدارة والمعرفـة وشـركة              .5

للتدريب على تقنيات المعلوماتيـة فـي ثمانيـة         ) طالل أبو غزالة  (الدار لالستشارات   

 .معاهد ومدارس فنية رسمية
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 المتحـدة اإلنمـائي      مع مؤسسة الحريري وصندوق األمم     ةالتوقيع على اتفاقية مشترك    .6

للشـبكات فـي    ) CISCO(للمرأة وشركة أنظمة سيسكو، وذلك لنيل شهادة سيسـكو          

 .ثمانية معاهد ومدارس فنية رسمية

 

 مصلحة التعليم الخاصعلى صعيد : رابعاً

  المدارس الثانوية الخاصة .1

 .  إفادة مصدقة للتالميذ واألساتذة5193تسليم  .أ 

 .إجازة فتح مدرسة ثانوية خاصة مشروع مرسوم للحصول على 12إعداد  .ب 

 المدارس االبتدائية الخاصة .2

 مشروع مرسوم للحصول على إجازة فتح مدرسـة ابتدائيـة خاصـة             14إعداد   . أ 

 . معاملة702وإنجاز 

 المدارس المجانيـة .3

، 2006/2007 ملف تحقيق وتفتيش على المدارس المجانية للعام 379إنجاز  .أ 

 .ساهمة مالية للمدارس المجانيةوإصدار القرارات المناسبة لجهة إعطاء م

 

 قصـر األونسـكوعلى صعيد : خامساً

المهرجان المسرحي المدرسي السـنوي ودورة الخـط        :  إطالق مشاريع ثقافية ومنها    .1

 .العربي

 

 اإلرشاد والتوجيــهعلى صعيد برامج : سادساً

 مواد إنجاز برامج اإلرشاد في المدارس والثانويات الرسمية للمدرسين واألساتذة في .1

التعليم كافة عبر زيارات للمدارس والثانويات، واللقاءات التربوية، ودراسة 

   CDIم بتنظيم توثيق المكتبات عبر الـالمسابقات الفصلية، إضافة إلى االهتما

 .فضالً عن عمل التوجيه التربوية للحد من التسرب المدرسي.  BCDو

م ألساتذة التعليم الثانوي المكلفين  إلدخال الكومبيوتر في التعليPILاستكمال دورة  .2

 .بمهمات تربوية في اإلرشاد والتوجيه

 . بالتعاون مع البعثة الثقافية الفرنسية في لبنان Liasonsإصدار مجلة  .3

بين ) 2007 نيسان 14( الثالثي حول إلزامية الصحية المدرسية االتفاقتوقيع  .4

 .لتربية والتعليم العاليمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة ووزارة ا

 .إطالق الحملة الوطنية الثانية لصحة الفم واألسنان .5
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إعداد منشطين لألندية الصحية البيئية المدرسية، وتنظيم دورة تدريبية حول تعليم  .6

، والتعاون مع المركز التربوي للبحوث واإلنماء اإلنترنتالتربية الصحية عبر 

 .  الصحة اإلنجابيةووزارة الشؤون االجتماعية في موضوع

تنفيذ إحصاء في جميع المدارس والثانويات حول وجود غرفة لتجهيزها كمستوصف  .7

 . طبي ضمن المدرسة أو الثانوية من قبل منظمة الصحة العالمية

دورات باللغة (إنشاء جهاز التوجيه المهني وتدريبيه بالتعاون مع منظمات أهلية  .8

 ).  استعمال الكومبيوتر–اإلنكليزية 

 النفسي لألطفال والمعلمين –تدريب مدرسي التعليم االبتدائي على الدعم االجتماعي  .9

 بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومنظمة 2006المتضررين من حرب تموز 

وتدريب متطوعين لتقديم الدعم النفسي لألطفال النازحين من مخيم نهر . اإلونيسكو

 . البارد

 االهتمام بموضوع البيئة .10

 Terre وجمعية AFDCيبية بالتعاون مع جمعية الثروة الحرجية دورات تدر .أ 

Liban. 

تنظيم حملة توعية حول الصيد المستدام بالتعاون مع جمعية حماية الطبيعة في  .ب 

 .SPNLلبنان 

وبالتعاون مع " أصدقاء الدمى " إطالق مشروع توجيهي حول المياه مع فرقة  .ج 

 .Eventaمؤسسة 

 .ت الورقية في المدارس الرسمية لمشروع تدوير النفايااإلعداد .د 

 .بالتعاون مع المركز اللبناني للتربية المدنية" مشروع المواطنية"تنفيذ  .ه 

 .المنفذ من قبل الجامعة اليسوعية في لبنان" مشروع المواطنية "المشاركة في  .و 

 

 على صعيد العالقات الخارجية: سابعاً

برنامج الدولي لمكافحـة أسـوأ       ال حول (ILO)توقيع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية        .1

 .أشكال عمل األطفال
 
 

 على صعيد الوحدة الهندسية: ثامناً

وتركيـز الوحـدات    )  مدرسـة  791(متابعة ترميم وإعادة بناء المدارس المتضررة        .1

 ). وحدة50(الجاهزة المقدمة هبة من الدولة التركية 
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 على صعيد المركز التربوي للبحوث واإلنماء: تاسعاً

نفيذ مشروع التقييم بالكفايات الهادف إلى تطـوير نظـام التقيـيم المدرسـي              متابعة ت  .1

وتوحيده وخلق إطار مرجعي لكفايات كل مادة تعليمية لالستناد إليها في عملية تطوير             

 والمؤسسـات  BIEFالمناهج، وتنظيم ورشتي عمل بالتعاون مع المكتـب البلجيكـي    

لتعاون مع التفتـيش التربـوي وجهـاز        التربوية العامة والخاصة، ولقاءات تربوية با     

 .اإلرشاد والتوجيه

تشكيل لجان وضع المناهج وفق منهجية التربية التكوينية المتكاملة بحيث تشكل مـواد              .2

 .اللغات والرياضيات الحاضن لسائر المواد من خالل أنشطة تطبيقية مندمجة

ة، وتنظـيم عـدة     متابعة تنفيذ مشروع التدريب المستمر للمعلمين في المدارس الرسمي         .3

دورات تدريبية إلعداد المدربين في اللغتين الفرنسية واإلنكليزية والتدريب على برامج           

 متدرب من أفراد الهيئة التعليمية، ووضع مسـودات         4800المعلوماتية لما يزيد عن     

الخطط التدريب المناطقية والمستند النهائي لمقررات األفرقـاء التربـويين المعنيـين            

 .دريب المستمر نتيجة ورش العمل التي تمت في المركزبمشروع الت

تنفيذ دورة تدريبية للمدربين في جهاز اإلرشاد والتوجيه ضمن مشروع الدعم النفسي             .4

 .لألطفال بعد الحرب، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة والوزارة

في المنـاهج  " انيبرنامج التعريف بالقانون الدولي اإلنس "تنفيذ مشروع إدماج مضامين      .5

والكتب بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر لتعميم ثقافة احترام القانون الدولي            

 .اإلنساني، وإعداد مدربين لتدريب الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية

إصدار أربع دراسات وتنظيم ورشة عمل ولقاء تشاوري تنفيذاً لمشروع إدخال التربية             .6

لمناهج والنشاطات التربوية والالمنهجية في المـدارس بالتعـاون مـع           السكانية في ا  

 لتوعيـة المـواطن   وإيجابيـة صندوق األمم المتحدة للسكان، بهدف نشر ثقافة صحية    

 . لالهتمام بصحته الشخصية وسالمة مجتمعههوتوجيه

تنفيذ مشروع اعتماد اللغة اإليطالية لغة أجنبية ثانية في بعـض المـدارس الرسـمية                .7

لتعاون مع المركز الثقافي اإليطالي، بإقامة معرض اللغـة اإليطاليـة وتنفيـذ دورة              با

 . معلماً ومعلمة15تدريبية في اللغة اإليطالية شملت 

استخدام اإلنترنت ألغراض التعليم والتعلم بالتعاون بين وزارة التربية         إطالق مشروع    .8

سسة الحريري، وإجراء ومؤ) World Links(والتعليم العالي ومنظمة وورلد لينكس 

 . مدرب150تدريبية لـدورة 

تنفيذ المشروع المشترك مع مؤسسة رينيه معوض للتقوية المدرسية بهدف مواجهـة             .9

الصعوبات التعليمية في مواد الرياضيات والعلوم واللغات، والتخفيف مـن التسـرب            
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ميذ، ودورة  المدرسي المبكر، بإقامة دورة صيفية في محافظة الشمال شملت ثالثمائة تل          

 تشمل عشر مـدارس فـي   2007بمعدل يوم واحد في األسبوع اعتباراً من أول العام         

الشمال والجنوب، والتحضير إلقامة دورة تدريبية ألفراد الهيئة التعليمية لتنفيذ مشروع           

 .الدعم المدرسي

تنفيذ مشروع وضع بطاقات تعليمية مركزة في مواد الرياضيات واللغـات موجهـة              .10

، لتمكينهم من متابعة تحصيلهم عنـد  Saint Judeمرض السرطان في مركز لتالمذة 

 .انتهائهم من تلقي العالج الكيمائي

بناء أدوات مقننة لقياس التحصيل التعليمي في نهاية الحلقتين األولـى والثانيـة مـن                .11

التعليم األساسي، وتـوفير بنـك لالختبـارات التحصـيلية، ووضـع هـذه األدوات               

 .متناول المؤسسات التربوية والمعلمينواالختبارات في 

إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة في مشروع دراسة التوقعات التربوية لتبيان المنحـى             .12

الذي سلكه تطور النظام التعليمي، تضمنت تطوير برنامج طرائق البحث الديناميكيـة            

م العـام   وإدخال التصحيحات الالزمة على مختلف المستويات، وشملت تالمذة التعلـي         

 .والتعليم المهني والتقني والمعلمين، ومؤشرات الفعالية الداخلية

إنجاز المرحلة الثالثة من دراسة تشخيص أوضاع البنية المدرسية الرسـمية لصـالح              .13

 .مشروع الخريطة المدرسية

 

 على صعيد مشروع اإلنماء التربوي: عاشراً

 الناتجة  راسة لتقييم األضرار   وضع د  تولى المشروع، بمساعدة خبير من البنك الدولي،       .1

برنامج للنهوض بالقطاع التربـوي فـي       وضع   و عن العدوان اإلسرائيلي على لبنان،    

لبنان وآلية تنفيذ العمل من أجل مسح األضرار الالحقة بالمباني المدرسـية وتحديـد              

 وبالتالي، أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على          .حاجات هذا القطاع  

 كل مدرسة ومستوى األضرار التي لحقت والجهة المانحة التي تولت الترميم أو             رمز

 .إعادة األعمار والجهة التي قدمت التجهيزات

مـؤتمر  ل  والتحضير شارك فريق مشروع اإلنماء التربوي بتقييم حاجات قطاع التربية         .2

 .العمل بتوصياتهالبدء في ، وستوكهولم

ية، وأقرت بعـد أن أجـرت اللجنـة التعـديالت            أنجزت اإلستراتيجية الوطنية للترب    .3

 .الالزمة، وهي حالياً بانتظار إقرارها في مجلس الوزراء

في إطار إنشاء الشبكة الوطنية للتربية، أطلق النشاط المتعلق بالربط بين مئـة نقطـة                .4

 .موزعة في كافة أنحاء لبنان
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 .قها بالنسبة للخارطة المدرسية، تم تحديد مستلزمات التطوير لتطبي .5

أنجزت دراسة لترشيد اإلنفاق في قطاع التربية، ووضعت إستراتيجية وخطـة عمـل              .6

، )التعليم العام والتعليم المهنـي والتقنـي      (لتعزيز الفاعلية والمساواة في قطاع التعليم       

 .ويجري العمل حالياً على تطبيق الخطط الموضوعة

عمـل علـى نسـخة باللغـة        فيما يتعلق بمعجم المصطلحات التربوية للتقييم، انتهى ال        .7

هذا وقد أنجز وضع ألف كراس تقييم، وتم تحديد         . اإلنكليزيةاألخرى باللغة   الفرنسية و 

الكفايات األساسية لكافة المواد والمراحل التعليمية،على أن تستخدم هذه الكراسات من           

 .قبل المركز التربوي للبحوث واإلنماء من أجل تطوير وتحديث المناهج

 مـدير تـدريبهم     150 مشروع اإلنماء التربوي، أنهى      -تنمية القيادة   في إطار مكون     .8

ويجري حالياً  .  مدرباً للمدراء لدورة تدريبية مكثفة في كندا       20حتى اآلن، كما خضع     

 مدير مدرسة رسمية لتطوير المهارات القيادية والمهنية واالجتماعية لدى          303تدريب  

لاللتحاق بالدورة التدريبيـة     ديراً جديداً  م 20مدراء المدارس، كم يجري أيضاً اختيار       

 .في كندا

، كذلك يجري العمل    )مراكز الموارد ( مركز للتدريب المستمر المعلمين      17تم تجهيز    .9

 .على إنجاز أدوات التقييم المتعلقة بهذا المكون

تم إنجاز المسودة األولى إلعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم العالي، ويجري حاليـاً              .10

 .يار الشركة التي سوف تتولى توصيف مهام الموظفين وتدريبهماخت

 . مدرسة233تم تجهيز مختبرات الكمبيوتر لـ .11

 مدرسة يتولى مشروع اإلنماء التربـوي اإلشـراف         11 مدارس من أصل     9 تم بناء    .12

ويجري حالياً توريد المفروشات والتجهيـزات مـن كمبيـوترات          . على عملية بنائها  

 .س اإلحدى عشرة الجديدةوتجهيزات في المدار

في إطار مكون االمتحانات الرسمية، يجري العمل على وضع نظام إدارة إلكترونيـة              .13

يتم اختبار النظام خـالل     سلالمتحانات وبنك إلكتروني ألسئلة االمتحانات الرسمية، و        

 ).2007-2006الدورة الثانية للعام الدراسي (االمتحانات الرسمية الحالية 

م معلوماتية اإلدارة التربوية، يجري توزيع التجهيزات المرتبطـة بنظـام           بالنسبة لنظا  .14

عمالً ببنود العقد الموقع مـع الشـركة   )  كمبيوتر لكل مدرسة  2(المعلوماتية المدرسي   

 .االستشارية

يجري العمل حالياً على تصميم الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة التربيـة والتعلـيم            .15

 .العالي
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 ة العـامـةالصحـ وزارة -8

 

 

 على صعيد البرامج الوقائية في وزارة الصحة: أوالً

تم توسعة شبكة مراكز الرعاية الصحية : برنامج الرعاية الصحية األوليةعلى صعيد  .1

 لتغطية كافة 2006 مركزاً جديداً خالل العام 38تضم حوالي حيث أصبحت األولية 

فريق عمل قد تابع و .ساسيةحيث يجري تقديم خدمات صحية أوالمناطق اللبنانية 

 بمتابعة أعمال الرعاية  الوزارة مدير عامقبلف من كلّم ال،مشروع الصحة اإلنجابية

 إلى المراكز المنضوية أصالً  إضافةً،عمل تلك المراكزويتركز  ،الصحية األولية

من أهم المحاور التي التي كانت النوعية و مسائل الجودة على ،ضمن الشبكة المذكورة

 ذلك من  معرافقت وما ياألطفالالعمل عليها وخاصة فيما يتعلق بأنشطة تلقيح تم 

أمور تقنية تضمن سالمة اللقاح بعد ضمان توفره بشكل مستمر في كافة المراكز 

 .الصحية والمستوصفات التي تقدم خدمات التلقيح

همية  مشروع بالغ األهذا: نظام االعتماد للمؤسسات والنشاطات الرعائيةعلى صعيد  .2

لمستقبل النشاطات الصحية الرعائية، وقد وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بالتعاون 

ويتلخص . مع الجانب اإليطالي وكذلك مع جامعة البلمند وعدد من الجامعات األخرى

 :المشروع بالتالي

 .تنفيذ نظام اعتماد للمؤسسات والبرامج الصحية الرعائية .أ 

 .ها إلنشاء مركز صحي جديدتحديد الشروط الفنية الواجب توفر .ب 

 .التدريب المستمر للعاملين في المراكز الصحية .ج 

إدارة ملف طبي  ، وذلك من أجلاعتماد نظام معلومات موحد للمستوى الرعائي .د 

الزيارات، (أساسي موحد للمريض إضافةً إلى تنظيم العمل في أقسام المركز 

م المواعيد، المختبر، قسم  األدوية، المحاسبة، تنظي-الخدمات، األطباء، المخازن 

، وإصدار التقارير واإلحصاءات التي من شأنها مساعدة )األشعة، وغيرها

ويستعمل هذا النظام حالياً في كل مركز . أصحاب القرار في إدارة شؤون المركز

، مع إمكانية إرسال التحديثات يومياً إلى قاعدة بيانات )Off Line(بشكل مستقل 

 .سجالت المرضى في قاعدة بيانات واحدةمركزية من أجل تجميع 

، 2006، وتحديداً شهر تموز 2006شهد العام : برنامج التحصين الموسععلى صعيد  .3

 الوطنية للتحصين، ةإلى الروزنام) DPT-Hip-Hop B(إدخال اللقاح الخماسي 

مع وذلك بالتشاور والتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف كذلك 
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بدأ بلقاح الجدري فقط، ثم  وهو البرنامج الذي (لفنية لبرنامج التحصين الموسعاللجنة ا

 ،مودي حيثا التوسع العكما تم.  لقاحات9الحقاً تم التوسع األفقي به لتشمل الروزنامة 

 أصبح يشمل األطفال ،كان التلقيح يشمل فقط األطفال دون السنتين من العمربعد أن 

ولعل أهم إنجازات . الي جاٍر ليشمل شريحة عمرية أكبر سنة، والتوجه الح18لغاية 

برنامج التحصين لهذا العام تمثل بتنفيذ حملة وطنية للتلقيح ضد شلل األطفال استهدفت 

في " من منزل لمنزل"حملة األطفال من عمر يوم إلى عمر خمس سنوات، حيث نفذت 

ابلس العتيقة، جزء من بعلبك، الهرمل، المنية، الضنية، عكار، طر(عدد من األقضية 

، )الضاحية الجنوبية(، وجزء من قضاء بعبدا )حي السلم والعمروسية(قضاء عاليه 

 .وأقضية راشيا، حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، النبطية وصور

تعطي الوزارة األولية لهذا البرنامج الموجه : برنامج الصحة المدرسيةعلى صعيد  .4

 وهناك عدد كبير من البرامج التي يمكن .لمدرسيةاللتالميذ ولتحسين البيئة الصحية 

 نيسان 14وقد تم توقيع اتفاقية الصحة المدرسية في . تنفيذها على هذا المستوى

 بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم 2007

 .العالي، وهذا البرنامج سيغطي جميع المدارس الرسمية في لبنان

هو جزء من برنامج الصحة المدرسية : برنامج صحة الفم واألسنانعيد على ص .5

 متابعة تنفيذ الحملة الوطنية لصحة الفم واألسنان في المدارس الرسمية خاللويتضمن 

تنفيذ حمالت توعية لتالمذة المدارس الرسمية من جديدة، حيث يشمل  سنة دراسية كل

 يع بطاقة الكشف الطبي على األسنانوتوزالتربية الصحية، -قبل اإلرشاد والتوجيه

لكل طالب المدارس الرسمية في ملف مزدوج خاص بالكشف الطبي على األسنان و

تنفيذ الكشف على األسنان مع تدوين النتائج على  إلى إضافةًهذا  .جميع المراحل

 إعداد التقارير المناسبة من قبل فريق التربية الصحية بناء والبطاقة الخاصة لكل تلميذ

تم وضع الخطة  وقد .لبطاقة موحدة أعدتها الهيئة الوطنية لصحة الفم واألسنان

، والتي 2010 – 2005الوطنية االستراتيجية لصحة الفم واألسنان في لبنان للفترة 

 في لبنان وكل من وزير الصحة العامة األسناننقابة أطباء أعضاء أجمع عليها 

 .الصحة العالمية والجمعيات األهليةووزير التربية والتعليم العالي ومنظمة 

في إطار مكافحة األوبئة، : برنامج األمراض االنتقالية والرصد الوبائيعلى صعيد  .6

 الطيور المحتملة حيث دعت أنفلونزابالتحضير لمواجهة مصلحة الطب الوقائي قامت 

دورية  الطيور لعقد اجتماعات كأنفلونزااللجنة الوطنية لمكافحة األمراض االنتقالية 

لمناقشة اإلجراءات المطلوب اتخاذها على صعيد الرصد المبكر للحاالت في حال 

 وحيث تم وضع خطط لنقل الحاالت المحتملة إلى .ظهورها وكيفية معالجتها واحتوائها
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، كما تم تأمين مخزون من األدوية )واحة في كل محافظة(بعض المستشفيات المعتمدة 

)Tami Flu (وكذلك تم إعداد خطة لنقل الحاالت . ت ومخالطيهالمعالجة هذه الحاال

 والدفاع المدني مع وضع لوائح بأسماء األحمر المستشفيات عبر سيارات الصليب إلى

 لتسهيل هذه األطباءاتف مندوبي الجهازين المذكورين وتوزيعها على ووأرقام ه

 .العملية
 

  تطبيقهاعلى صعيد الخدمات االستشفائية واإلصالحات الجاري: ثانياً

 المستشفيات الحكوميةعلى صعيد  .1

تم تطوير القطاع االستشفائي الحكومي من خالل إنشاء مؤسسات عامة إلدارة  .أ 

المستشفيات الحكومية مع إعطائها االستقالل المالي واإلداري باإلضافة إلى منحها 

مساهمات وسلف مالية للتشغيل ولعقد االتفاقيات الستشفاء المواطنين عبر هذه 

ظهر بشكل جلي والذي ستشفيات، هذا مما أدى إلى نمو ملحوظ في هذا القطاع الم

 .من خالل مؤشرات أداء هذه المستشفيات الصحية والمالية والفنية

 مؤسسة عامة بدأ الجزء األكبر منها العمل بصورة فعلية، 29أنشئ لغاية تاريخه  .ب 

لمواطنين الصحية وتم افتتاح أقسام جديدة في بعض المستشفيات لتلبية حاجات ا

وقد تم . واالستشفائية مع دور فاعل في مجال الوقاية الصحية والترصد الوبائي

:  وهي2007 – 2006 مستشفيات حكومية جديدة خالل العامين 10افتتاح 

مستشفى الرئيس رفيق الحريري، مستشفى الشحار الغربي، مستشفى بعلبك، 

ن، مستشفى ميس الجبل، مستشفى الهرمل، مستشفى طرابلس، مستشفى سبلي

ومن المتوقع أن يتم افتتاح ). مستشفى صيدا، مستشفى حاصبيا و مستشفى حلبا

 هي مستشفى البوار الحكومي، مستشفى 2007ثالثة مستشفيات أواخر العام 

 .جزين، ومستشفى زحلة

كذلك تم تطوير أداء وتوسيع خدمات بعض المستشفيات إن لناحية زيادة عدد  .ج 

عناية : تنورين(أو إضافة بعض الخدمات الجديدة ...) ، زحلةطرابلس(األسرة 

مركز معالجة : عمليات القلب المفتوح، صيدا الحكومي: فائقة، النبطية الحكومي

 ).الحروق

تطبيق قانون العمل في بدأ : تطبيق قانون استقاللية المستشفيات الحكوميةعلى صعيد  .2

 والمراسيم 602/98ل بالقانون  والمعد544/96استقاللية المستشفيات الحكومية 

 .التطبيقية التي صدرت تطبيقاً لهذه القوانين

تم وضع آلية تنفيذية إلنشاء مركزية : تطبيق مركزية نظام المشترياتعلى صعيد  .3

موحدة لمشتريات المستشفيات الحكومية من األدوية واللوازم والمعدات الطبية 
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. اللوازم والمعدات والمواصفات الفنيةولتأسيس قاعدة معلومات شاملة حول األدوية و

حسب تجارب العديد من  و،المركزية  تحقيق إجراء تطبيق هذهوسيتعدى الوفر المقدر

 .%30 حوالي ، التي طبقت مثل هذه البرامجالدول

في هذا من أهم ما تم إنجازه لقد كان : نظام إصدار بطاقات االستشفاءعلى صعيد  .4

االستشفاء، إذ تم تبسيط إجراء المعامالت االستشفائية هو نظام إصدار بطاقات المجال 

عبر وجود قاعدة معلوماتية لجميع المواطنين حول الجهة الضامنة لكل مواطن، 

وصل هذه المعلومات ضمن الشبكة اإللكترونية في جميع مراكز إصدار جرى و

 . مركزا25ًالبطاقات االستشفائية البالغ عددها 

متابعة : ل المقطوع للخدمات االستشفائية الجراحية والطبيةتطبيق نظام البدعلى صعيد  .5

العمل في الوزارة في تطبيق نظام البدل المقطوع للخدمات االستشفائية الجراحية 

 .والعمل يجري حالياً العتماد بدل مقطوع للخدمات االستشفائية الطبية

لعمل على تم ا: توحيـد آليات العمل في الصناديق الضامنة الحكوميةعلى صعيد  .6

توحيد آليات العمل في الصناديق الضامنة الحكومية من ضمان اجتماعي وتعاونية 

موظفي الدولة والقوى العسكرية على صعيد التأمينات الصحية، نتيجة لتعدد الصناديق 

معدالت التغطية ومرجعياتها اإلدارية ومصادر اختالف الضامنة وتعدد أنظمتها و

 .تمويلها

 

  نظام اعتماد المستشفيات في لبنانعلى صعيد: ثالثاً

تحسين نوعية الخدمات المقدمة في إلى يتم متابعة العمل وتنفيذ البرامج الهادفة  .1

 نظام مشروع اعتماد المستشفيات في 2003المستشفيات، والوزارة تطبق منذ العام 

لبنان بدعم وتمويل من مشروع تأهيل القطاع الصحي الممول بقرض من البنك 

 Basic Standardوالذي يشتمل على اعتماد المواصفات األساسية الدولي، 

 .Accreditation Standardsومواصفات الجودة والسالمة العامة 

 لوضع معايير وشروط اعتماد تتناسب مع OPCV أستراليتمت االستعانة بفريق  .2

لى الواقع المحلي للمستشفيات وتأخذ بعين االعتبار التطور الحاصل في هذا القطاع ع

 لجنة تقييم إلىوبناًء عليه، فقد تم وضع هذه المعايير ورفعها . الصعيد العالمي

 آذار 9 تاريخ 7612وتصنيف واعتماد المستشفيات وحيث تمّ إقرارها بمرسوم رقم 

2002. 

تم التوافق على المواصفات الفنية الواجب توفرها في كل مشروع مستشفى جديد،  .3

زارة المواصفات الفنية لمختلف أقسام المستشفى حيث وضعت لجنة مختصة في الو
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كما عقدت عدة اجتماعات عمل مع نقابة . الطبية والخدمات العامة واإلدارة

 عشر ياثنالمسؤولين في المستشفيات الخاصة وشارك في مناقشة المشروع المقترح 

 يمستشفى كبيراً في بيروت والمناطق، وتم التوافق على المواصفات المطلوبة، وه

في   برنامج اعتماد المستشفياتسيساهم ،وبناًء على ذلك.  مع معايير االعتمادةمتطابق

تقديم خدمات ذات مستوى كذلك في  و، الحكومياالستشفائيتحسين وضع القطاع 

 . مع الخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص مقارنةًوجودة مقبولة
 

 على صعيد البطاقـة الصحيـة: رابعاً

 الصحة العامة، وبعد تكليف شركة متخصصة في التأمين الخاص أنجزت وزارة .1

)MedNet( دراسة تجريبية ،)Pilot Study ( تضمنت اعتماد البطاقة الصحية

وعقدت .  بئر حسن–كخطوة أولى في مستشفى الرئيس رفيق الحريري الجامعي 

 للتداول الوزارة في المستشفى المذكور لقاءات عدة مع المعنيين في الشركة المذكورة

بهدف إيجاد اآلليات و. حول خطة وزارة الصحة العامة المقترحة في هذا المجال

 حيث اتفق على  دولة رئيس مجلس الوزراءإلىأحيل هذا المشروع المناسبة للتنفيذ، 

ورئيس ) SNA، وMEDNET(يتم عقد اجتماع قريب مع الشركات المعنية  أن

  المشروعة المناسبة للتنفيذ والبدء بتجربة اآلليلوضعالمجلس االقتصادي واالجتماعي 

 سيتم إحالة المشروعفي ضوء ذلك، و.  الجامعيعبر مستشفى الرئيس رفيق الحريري

 . إلى مجلس الوزراء للموافقةبعد ذلك
 

 على صعيد السياسـة الدوائيــة: خامساً

 إعادة تسعير األدويةعلى صعيد  .1

ء في لبنان مع األسعار المعمول بها تم إجراء مقارنة دقيقة ألسعار تسجيل الدوا .أ 

في دول المنطقة وخاصة تلك التي تعتمد ذات النظام االقتصادي أو المشابه 

 هي  كانتالتيو هناك بعض المفاجئات تكانتبين أنه  ولقد .كالسعودية واألردن

محط عالمات استفهام سيما وأن هناك بعض األدوية مسجلة في لبنان بأسعار 

وضمن هذا النطاق، قام التفتيش الصيدلي . ها في تلك الدولمضاعفة عن أسعار

بانتداب مفتش للسفر إلى السعودية للقيام بجولة في األسواق في مدينة جدة للتأكد 

 ،من أسعار بعض األدوية التي أفاد مستوردوها بأنها غير مسوقة في هذا البلد

 وتم .في السعوديةحيث تبين وجود تسعة من هذه األدوية تباع في السوق المحلي 

رفع التقرير من قبل دائرة التفتيش الصيدلي إلى مصلحة الصيدلة، وإلى مدير عام 
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الوزارة الذي أشار إلى لجنة التسعير بخفض سعر األدوية الواردة في التقرير 

 .51/1 و306/1عمالً بالقرار 

لية  وتم وضع آ24/1/2006 تاريخ 51/1 بالقرار 306/1تم إصدار تعديل للقرار  .ب 

 3,769 اإلجمالي غ عددهاالالبجديدة إلعادة التسعير، حيث تم تصنيف األدوية 

وقد نتج  . سنة تسجيلها في وزارة الصحةإلى  عدة شرائح وذلك استناداًدواء إلى

وطلب ، C وB وAثالث شرائح أساسية وهي تقسيمها إلى  إلىوصل تعن ذلك ال

.  أدويتهم من دائرة االستيرادمن جميع المستوردين الحصول على الئحة لتقسيم

حددت نسب األرباح للمستوردين والموزعين وكلفة الشحن وأرباح الصيادلة كما 

 فقد تم إعادة النظر في جميع األدوية المسجلة ووضع ،كذلك. حسب كل شريحة

عادة التسعير كل ثالث سنوات، وهذا األمر لم يكن موجوداً في السابق وهو إلآلية 

، وهو %15 – 3ؤدي إلى خفض أسعار األدوية بنسب متفاوتة بين ما يتوقع أن ي

 .مما سيؤدي إلى وفر كبير في كلفة األدوية

، )Portion A(من الملفات المقدمة % 30أعادت لجنة التسعير النظر بأسعار  .ج 

 تسعير وعددها إعادة إلى وتحتاج  ضمنا2001ًوهي أدوية مسجلة بعد سنة 

منها قد أبقيت على أسعارها الحالية، أما % 50ثبت أن أنه وسيما ، 1,035

 لجنة التسعير في وتستمر%. 19,37الباقية فتم تخفيضها بنسبة % 50الـ

 االنتهاء من التسعير في مدة أقصاها ثالثة  بهدف)األسبوعمرتين في (اجتماعاتها 

ن أصحاب العالقة بصدد تقديم الملفات المطلوبة إف، Bبالنسبة للشريحة  أما .أشهر

 . على أن يعاد النظر في أسعارها بعد ثالثة أشهر،عادة التسعيرإل

للحصول على بنك عملت الوزارة على مكننة فواتير األدوية المسجلة وذلك  .د 

معلومات يتعلق بأنواع وكميات األدوية المستوردة سنوياً إلى لبنان حسب تصنيفها 

 محددة ودقيقة العالجي، مما يمكن وزارة الصحة من إصدار إحصاءاتوالعلمي 

 .عن االستهالك السنوي لألدوية

لعب التفتيش : التفتيش والرقابة وضبط وتنظيم سوق الدواء في لبنانعلى صعيد  .2

الصيدلي دوراً فعاالً بعد قيام وزارة الصحة العامة بالتعاقد مع مفتشين صيادلة جدد، 

في العمل وضبط وبعد إخضاعهم لدورة تدريبية وهو ما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية 

السوق الدوائية في لبنان ووضع محاضر في المخالفات وإحالتها وفق القوانين 

في سياق رفع معايير األسس ذلك  .واألنظمة المرعية اإلجراء على القضاء المختص

وبناًء على محاضر التفتيش . الصحيحة للسياسة الصحية والدوائية للمواطن في لبنان

 قرارات سحب المستحضرات الطبية بإصدارة العامة الصيدلي قامت وزارة الصح
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المهربة والمزورة من األسواق اللبنانية ومنع تداولها، كما كلف التفتيش الصيدلي تنفيذ 

مضمون هذه القرارات وتم تبليغ الجهات المعنية ال سيما منظمة الصحة العالمية، وهو 

الفات ورفع هذه الملفات فضبط المخ. ضبط وتنظيم سوق الدواء في لبنانما سيؤدي 

إلى القضاء المختص وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين واألنظمة 

 مما يؤدي إلى تطهير السوق المحلي من ،المرعية اإلجراء من شأنه محاربة الفساد

 .األدوية المهربة والمزورة

يل السجون االنطالق بمشروع تأه: المشاريع المتعلقة بمكافحة المخدراتعلى صعيد  .3

 المكتب المعني بالمخدرات - المتحدة األمموحمايتها من اإلدمان والسيدا بالتنسيق مع 

 .وهي تؤمن األموال الالزمة لهذا المشروع ومدته ثالثون شهراً. والجريمة

 :شراء األدوية المستعصية وآلية توزيعهاعلى صعيد  .4

ي اعتماد أدوية إيجاد آلية تؤمن شراء الدواء بأسعار معقولة، والسير ف .أ 

 . المصنعة والمستعملة في دول أوروبا وأميركا وكنداGenericsالـ

ترشيد وصف الدواء واستعماله عبر اللجان الطبية العاملة في الوزارة حيث  .ب 

تخضع كل وصفة لموافقة مسبقة من لجنة علمية توافق فيه على استعمال الدواء، 

عتمدت بعض المعايير التي تمنع إضافة إلى عملية صرف الدواء للمواطنين حيث ا

أية عملية غش أو انتحال شخصية لمريض بهدف االستفادة المشروعة من المال 

 .العام

 تمت مكننة كاملة لجميع لقد: اعتماد الالمركزية في توزيع األدويةعلى صعيد  .5

موجودات وزارة الصحة من أدوية في مستودعات الكرنتينا ووضع سجالت واضحة 

واإلنجاز األهم في هذا اإلطار هو اعتماد . ة لكافة المستفيدينوممكننة وموثق

عصية وتسليمها مباشرة للمرضى عبر تالالمركزية لتقديم ودراسة طلبات األدوية المس

إنشاء مكتب يديره مفتش صيدلي في كل مستشفى حكومي، ووصله إلكترونياً بمركز 

 في محافظته دون عناء االنتقال الدواء في مستشفى الكرنتينا لتأمين الدواء لكل مواطن

واالنتظار في مركز الكرنتينا في بيروت، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، 

 .2007 أيلول 10يبدأ العمل فيه في على أن 

 

  المعامالتإجراءاتعلى صعيد مشروع تبسيط ": سادسا

د أنجزت وق: Master Planوضع تصميم توجيهي لوزارة الصحة العامة على صعيد  .1

الدراسة ووضعت على موقع الوزارة اإللكتروني لتضمينها المالحظات المناسبة من 

 .قبل الذين شاركوا في مناقشتها قبل اعتمادها نهائياً
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يجري العمل حالياً على تطوير : مكننة معامالت وزارة الصحة العامـةعلى صعيد  .2

لما من شأنه تسهيل العمل هذا المشروع ليشمل مختلف الوحدات اإلدارية في الوزارة 

على الموظف والمواطنين وتسريع إنجاز المعامالت اإلدارية وتقديم الخدمة للمواطنين 

 .بفعالية أكبر

مشروع لتوحيد وترميز االستمارات العائدة لمعامالت وزارة الصحة على صعيد  .3

 وسيتم فقد تم تصميم االستمارات الموحدة لمعظم خدمات وزارة الصحة العامة: العامة

وفي إطار الجهود المبذولة ، وذلك 2007 خالل العام اإلنترنتوضعها على شبكة 

 ضمن خطة تطوير وتحديث لهملتسهيل معامالت المواطنين وتقديم خدمة أفضل 

 في سياقفي خطوة هي األولى من نوعها  وتحسين األداء وتخفيض الكلفة، واإلدارة

 .تطبيق الحكومة اإللكترونية

 

 ى صعيد الهيكلية الجديدة المقترحةعل: سادساً

 الذي ينظم العالقة بين وزارة 26/12/2006صدر مرسوم أصبح نافذ حكماً بتاريخ  .1

الصحة العامة والجهات المدنية المعنية بالرعاية الصحية األولية لناحية إدارة وتشغيل 

ؤسسات المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة بالتعاون مع البلديات أو الم

األهلية المعنية بالصحة والتي ال تتوخى الربح، وذلك لتأمين خدمات الرعاية الصحية 

 .األولية من خالل هذه المراكز

 

 على صعيد الوضع المالي: سابعاً

قامت الوزارة باقتطاع مبالغ متواضعة وبشكل متدرج من عقود المستشفيات الخاصة  .1

حكومية التي أصبح سقفها المالي حوالي  المستشفيات ال مععقودالوتم تحويلها إلى 

وسيستمر العمل من أجل نقل قسم متزايد من األعمال .  مليار ليرة لبنانية سنويا31.8ً

االستشفائية للمواطنين وبعض المؤسسات الضامنة للمستشفيات الحكومية، ولقد أصدر 

 ى الحض علرئيس مجلس الوزراء تعميماً للمؤسسات الضامنة الحكومية من أجل

 . التي تقدمها المستشفيات الحكومية الطبيةاستعمال الخدمات

 

 على صعيد الموارد البشرية: ثامناً

 مراقباً صحياً بموجب 47إعادة تحديث وتطوير دور الرقابة الصحية وذلك عبر تعيين  .1

، وتم تثبيت المراقبين بعد إنجاز سنة 10/9/2005 تاريخ 15129المرسوم رقم 

وتم . 21/2/2007 تاريخ 228مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم تدريب وبعد موافقة 
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 كما تم إسناد .تزويدهم بسيارات ومختبرات نقالة بدعم من منظمة الصحة العالمية

المهام الموكلة إليهم لتغطية جميع األقضية في الجمهورية اللبنانية باإلضافة إلى مراكز 

 .ار والمرفأ وغيرهاالمراقبة الصحية في المراكز الحدودية، المط
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 االقتصـاد والتجـارة وزارة -9

 

 

 في مجال المشاركة المباشرة في أعمال اإلغاثة: أوالً

اتخاذ كافة اإلجراءات اآليلة إلى تأمين مخزون كاٍف من المواد التموينية الضرورية  .1

 . بشكل مستمرمثل الطحين والقمح والمحروقات والمواد الغذائية واألدوية

ات متواصلة ومفتوحة مع التجار والمستوردين والصناعيين وأصحاب عقد اجتماع .2

األفران وكافة النقابات المعنية بالنقل للتنسيق فيما بينهم وإزالة اإلعاقات التي كانت 

تواجه العديد منهم خالل تلك الفترة التي تقطعت فيها وسائل االتصال بين كافة 

 .المناطق

عار المواد الحياتية األساسية ال سيما الخضار مراقبة األسواق للحد من ارتفاع أس .3

 .والفاكهة والخبز والمحروقات والمواد الغذائية

 .تأمين الحصول على هبة القمح من قبل الواليات المتحدة األميركية وتأمين وصولها .4

، لعبت الوزارة دوراً أساسياً 2006 في شهر آب العام فور تنفيذ وقف إطالق النار .5

ضير ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات العديد من المؤتمرات الدولية ومحورياً في التح

بما في ذلك االجتماع االستثنائي للمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع  الداعمة للبنان،

 .لجامعة الدول العربية

 

 على صعيد مشاريع التعاون مع االتحاد األوروبي: ثانياً

 كانون 17لبنان واالتحاد األوروبي في اعتماد خطة عمل تنفيذ سياسة الجوار بين  .1

، والبدء بتشكيل اللجان الفرعية المشتركة، ال سيما لجنة الشؤون 2007الثاني 

وقد عقد . االقتصادية والمالية ولجنة حقوق اإلنسان والحكم الرشيد والديمقراطية

ريخ اجتماع عمل للجنة الفرعية المعنية بالشؤون المالية واالقتصادية في بيروت بتا

، كما عقد اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بحقوق اإلنسان والحكم 2007 آذار 21

ويجري التحضير حالياً  . 2007 نيسان 12الرشيد والديمقراطية في بيروت في 

 . إلنشاء بقية اللجان الفرعية المشتركة

 National Indicativeمتابعة إصدار البرنامج الوطني مع االتحاد األوروبي  .2

Program 2007 وورقة لبنان اإلستراتيجية لألعوام 2010 – 2007 لألعوام – 

2013 Country Strategy Paper والتي تتضمن اإلطار العام لمساهمات االتحاد ،
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وقد قامت وزارة . 2013 -2007األوروبي المالية ورؤيته للبنان خالل الفترة 

 .  ة في حينهاالقتصاد والتجارة بتوزيعه على كافة الوزارات المعني

التحضير إلطالق المفاوضات مع االتحاد األوروبي حول تحرير الخدمات، والتفاوض  .3

على السلع الزراعية والصناعات الغذائية، إذ يقوم االتحاد األوروبي بعقد جلسات عمل 

تحضيرية وتدريبية لدول حوض البحر المتوسط من أجل وضع اتفاقية إطار لتحرير 

 استكماالً التفاقية الشراكة بين لبنان واالتحاد األوروبي والتي الخدمات في هذه الدول

ويشارك فريق من وزارة االقتصاد . تلحظ  تحرير السلع دون تجارة الخدمات

واألمر ينطبق . والتجارة بحضور هذه الجلسات تمهيداً للمرحلة القادمة من المفاوضات

ملحوظة في اتفاقية الشراكة أيضا على السلع الزراعية والصناعات الغذائية غير ال

 . والتي تحتاج إلى مفاوضات إضافية تحدد الحقا بالتوافق بين لبنان واالتحاد األوروبي

  مليون يورو من االتحاد األوروبي،14، الممول بهبة قدرها تمكن برنامج الجودة .4

ام بفضل المجهود االستثنائي لفريق العمل في الوزارة، وخالل فترة الحرب، من االلتز

 :بالمهل المحددة من قبل االتحاد األوروبي، إذ تمكن بذلك من

استالم وتركيب المعدات الممنوحة لرفع قدرات المختبرات المحلية من خالل  .أ 

 مليون 6 بهبة قدرها) عام وخاص( مختبر محلي 16تجهيز وتقديم الدعم الفني لـ

ها من الحصول يورو، باإلضافة إلى تقديم التدريب واالستشارات من أجل تمكين

لكي تقبل فحوصاتها في الدول المصدر إليها مما يساعد  على االعتماد الدولي

 .صناعتنا الوطنية على زيادة صادراتها وكذلك تقديم سلعة سليمة للمستهلك

تقديم الدعم الفني لما يوازي الخمسين مصنع وشركة لبنانية في قطاعات مختلفة  .ب 

لتمكينها من الحصول على شهادات المواصفات لرفع قدراتها اإلدارية واإلنتاجية 

 .ISO 22000 وISO 90001:2000العالمية 

 من خالل LIBNORالدعم الفني لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية  .ج 

   national inquiry pointالتدريب واالستشارات وإنشاء نقطة استفسار دولية

Internationalات منظمة التجارة ذات قاعدة معلومات حديثة حسب متطلب

العالمية، ورفع قدراتها التشغيلية بحيث تصبح على مستوى مؤسسات المواصفات 

 .  الدوليةISOالعالمية ومنظمة الـ 

في إنشاء ) اتحاد الغرف وجمعية الصناعيين اللبنانيين(مساعدة القطاع الخاص  .د 

لذي  اLebanese National Quality Centerالمركز اللبناني الوطني للجودة 

 . الجودة ونظم إدارة الجودة في لبنانمبادئ تطوير وتنمية إلىيهدف 
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 مـن قبـل بعثـة    2007تمت المصادقة على خطة عمل برنامج الجـودة لسـنة          .ه 

 .المفوضية األوروبية  في بيروت

تم إعداد سياسة وطنية للجودة من خالل االستعانة بخبراء محليـين وأوروبيـين              .و 

الفرقاء المعنيين إلبداء رأيهم ومن ثم على مجلـس         والتي سوف يتم عرضها على      

 .الوزراء للمصادقة عليها

اقتراح مشاريع قوانين لتعزيز البنية التحتية للجودة في لبنـان، كقـانون الجـودة               .ز 

 .وقانون مصداقية المنتجات إضافة إلى تعديل قانون مجلس االعتماد اللبناني

لق بإدارة أنظمة الغذاء باإلضافة إلـى       إنهاء العدد الثاني من دليل األلف باء المتع        . ح 

صياغة وترجمة العدد الثالث من دليل األلف باء المتعلق بالمترولوجيا وصـياغة            

 .العدد الرابع من دليل ألف باء المتعلق بالتغليف والملصقات

 .بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية" يوم المترولوجيا "تنظيم ندوة خاصة بـ .ط 

 الصغيرة والمتوسطة من إطالق عمل حاضنات تطوير ن مشروع المؤسساتيتمك .5

) الشمال، الجنوب، البقاع، بيروت وجبل لبنان(األعمال في المناطق اللبنانية األربع 

في إطار البرنامج ، وذلك 2007والتي استهلت عملها فعلياً بدءاً من شهر آذار 

 .االتّحاد األوروبيالمتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي يموله 

وهذه الحاضنات الواقعة في صيدا وطرابلس وسهل البقاع وبيروت، تهدف إلى تعزيز 

ستشكّل مركزا للخدمات الداعمة لألعمال وستساعد في بناء كما  ،تنافسية لبنان

المؤسسات ذات القدرة " احتضان "ـوتتمثّل مهمتها األولية ب.  محلية قويةتاقتصاديا

 الذي ثبتت فعاليته ،"االحتضان"وهذا . ى النمو والمؤسسات الناشئة حديثاًالعالية عل

عالميا، كناية عن إحاطة مكثّفة وإمساك كبير بزمام األمور لمساعدة المؤسسات على 

وحالياً تعمل وزارة االقتصاد والتجارة على تدريب . تحقيق أكبر قدرة إنتاجية لها

ع، وتدعم هذه الحاضنات في تقديم الخدمات الهيئات اإلدارية للحاضنات األرب

 شركة صغيرة أو متوسطة، كما أنها تستضيف ما 17االستشارية والتدريبية لـ 

 كل اًضأيوقد حصلت  .incubates شركة صغيرة حديثة التأسيس  11يقارب الـ 

 يورو، لتغطية كلفة التجهيزات وتشغيل 700,000حاضنة أعمال على هبة مقدارها 

وقد كان لحاضنات األعمال والتجمعات التي تملكها . ي المرحلة األولىالمراكز ف

وتعمل على تشغيلها مساهمة كبيرة في هذا المجال مما يدّل على التزام كّل األطراف 

  . المعنية
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إنجاز الوزارة النسخة األولية لمشروع قانون حماية التسميات الجغرافية بتاريخ  .6

د التزم بوضع قانون لحماية المؤشرات الجغرافية ، حيث كان لبنان ق20/10/2006

......)  حماية استعمال التسميات الجغرافية مثل لبنة شتورا، نبيذ كفريا، زيتون الكورة(

وتشكّل المؤشرات الجغرافية أداة فعالة لتسويق المنتجات ".األفتا"بموجب اتفاقية 

ولقد . كّل حافزاً للتطور الريفياللبنانية على الصعيد المحلي و العالمي، كما وأنها تش

 تاريخ 85تمت موافقة  مجلس الوزراء على  مشروع القانون بقرار رقم 

 573، وأحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم النافذ حكماً رقم 21/5/2007

 .2/8/2007 تاريخ 46  ونشر في الجريدة الرسمية عدد 27/7/2007تاريخ 

مجلس الشراكة اللبناني األوروبـي المنعقـد فـي         التحضير والمشاركة في اجتماعات      .7

 الذي تم خالله عـرض تطـور العالقـات السياسـية            2007 نيسان   24لوكسمبورغ  

 .واالقتصادية والتجارية ما بين لبنان واالتحاد األوروبي

متابعة تشكيل وعقد االجتماعات  المشتركة ما بين المؤسسـات اللبنانيـة والجانـب               .8

 :للجان الفرعية المشتركةاألوروبي فيما يتعلق با

عقد اجتماع عمل للجنة الفرعية المعنية بشؤون       : لجنة النقل والطاقة والبيئة والمياه     . أ 

 .2007 حزيران 8النقل والطاقة والبيئة والمياه في بروكسيل بتاريخ 

لجنة التجارة والصناعة والخدمات ولجنة األسواق الداخليـة ولجنـة السياسـات             . ب 

 تمـوز   4-3-2قد اجتماع لهذه اللجان في بيروت بتاريخ        ع: االجتماعية والهجرة 

 :حيث تم ما يلي،  في السراي الحكومي وعلى مدى ثالثة أيام متتالية2007

بحثت اللجنة الفرعية المشتركة اللبنانية األوروبية المعنيـة بـأمور التجـارة             )1

والصناعة والخدمات بالمواضيع المتعلقة تطور التجارة ما بـين لبنـان دول            

تحاد األوروبي، واألنظمة المتبعة فيما يتعلـق بالمقـاييس والمواصـفات           اال

والمطابقة وسياسات األعمال، وتحرير تجـارة السـلع والخـدمات وإنشـاء            

 .وآليات حل النزاعات والتجارة البينية اإلقليمية الشركات،

أما اللجنة الفرعية المشتركة اللبنانية األوروبيـة المعنيـة بـأمور األسـواق              )2

 المتبعة من قبل لبنان فيما يتعلق برفـع جـودة           تناقشت الخطوا قد  ف ،اخليةالد

ونوعية المنتجات اللبنانية من خالل برنامج الجودة واالنضمام إلـى اتفاقيـة            

ACAA          المعنية بالمطابقة والمواصفات، باإلضافة إلى تطور عملية تحسين  

 تم التباحث بعدد    كما. الخدمات في لبنان وخاصة الخدمات المالية والمصرفية      

من مشاريع القوانين قيد اإلعداد مثل قـانون المنافسـة وقـانون اإلفـالس               

وتم التطرق إلـى المواضـيع المتعلقـة        . والقوانين المتعلقة بإنشاء الشركات     
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بالمشتريات الحكومية وحماية الملكية الفكرية والصناعية من ناحية القـوانين          

 . ومدى التزامه بهاواالتفاقيات  الموقعة من قبل لبنان

ختمت االجتماعات باالتفاق على تحديد األوليات التي ستعمل عليها اللجنتـين            )3

 .وبرنامج العمل للعام المقبل وأطر التعاون المستقبلي ألعضاء هذه اللجنة

التحضير ومتابعة االجتماعات المحليـة     على  يجري منذ الفصل الماضي ولتاريخه       . ج 

 ةلمشتركة ال سيما لجنة األبحاث واالبتكار والمعلوماتي      إلنشاء بقية اللجان الفرعية ا    

 .والتربية والثقافة

متابعة اتخاذ التدابير واإلجراءات الضرورية الناتجة عن انضمام كل من بلغاريـا             .د 

 .ورومانيا إلى االتحاد األوروبي

تحضير جداول للمساعدات التقنية التي يحتاج إليهـا لبنـان مـن قبـل االتحـاد                 .ه 

 .األوروبي

 

 على صعيد التجارة الخارجيـة: الثاًث

تم عقد : المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لجامعة الدول العربيةعلى صعيد  .1

جلسة استثنائية لدعم نهوض االقتصاد اللبناني في بيروت خالل شهر تشرين الثاني 

 نتج عنها إصدار عدد من التوصيات والقرارات التي تعمل الوزارة بشكل 2006

لى متابعة تنفيذها مع جامعة الدول العربية والصناديق والمؤسسات العربية، حثيث ع

 :ومن أهم المقررات التي نفذت

الموافقة على الروزنامة الزراعية المقترحة من قبل لبنان والتي تسمح بحماية عدد  .ب 

 لفترة سنة) خضار وفاكهة(من السلع الزراعية 

توفير على  اإلمارات العربية المتحدة موافقة الجهات الرسمية لدولة الكويت ودولة .ج 

 المساحات المجانية للمنتجات اللبنانية في المعارض التي تعقد لديها

العمل مع البنك اإلسالمي للتنمية وبالتنسيق مع كافة المؤسسات العربية واإلقليمية  .د 

 لمساندة الحكومة اللبنانية

ن في بيروت خالل عقد مؤتمر لرجال األعمال والمستثمرين العرب مخصص للبنا .ه 

دعم ومساندة لبنان في إعادة اإلعمار وتأهيل " تحت عنوان 2007شهر آذار 

 "اقتصاده لمواجهة آثار العدوان اإلسرائيلي

 دوالر من الصندوق العربي للتنمية الصحية لدعم 250,000تخصيص مبلغ  .و 

القطاع الصحي في لبنان، إذ حصل لبنان على هذه المساعدة نتيجةً لالجتماع 
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االستثنائي للمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية الذي انعقد في 

 .2006بيروت على أثر عدوان تموز 

التعاون مع وزارة السياحة لمؤتمر السياحة العربي في بيروت، لتحقيق التحضير  .ز 

 نيسان 19إذ عقدت الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للسياحة بتاريخ 

، باإلضافة إلى 2007 نيسان 17-16نة التنفيذية للسياحة بتاريخ  واللج2007

 .  للجنة منظمة السياحة العالمية  لمنطقة الشرق األوسط29االجتماع الـ 

وقّع لبنان اتفاقية تنمية العالقات التجارية واالستثمارية : العالقات الثنائيةعلى صعيد  .2

 -ار لتحفيز التجارة البينية اللبنانية مع الواليات المتحدة األميركية، وهي اتفاقية إط

 المشتركة ما بين البلدين، والتي أقرها تاألميركية والمساعدة على تنمية االستثمارا

 تاريخ 201 وصدرت بالمرسوم النافذ رقم 20/2/2007مجلس الوزراء بتاريخ 

22/3/2007. 

امس لفريق عقد االجتماع الخ:  منظمة التجارة العالمية معمفاوضاتعلى صعيد ال .3

، وتوصل لبنان 2007 أيار 3عمل انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 

المفاوضات المتعددة األطراف حيث تقرر إعداد في من خالله إلى إحراز تقدم كبير 

مسودة تقرير وقائع االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، األمر الذي يعني أن 

. طراف لدخول لبنان إلى المنظمة وصلت إلى المرحلة النهائيةالمفاوضات المتعددة األ

 ةكما تم مناقشة عروض لبنان المحسنة في مجال المفاوضات الثنائية على التعريف

أحرز لبنان بعض التقدم في هذا المجال لقد و. الجمركية وتحرير قطاعات الخدمات

لتوقيع بروتوكول ثنائي حيث أعلنت كل من الجمهورية الكوبية وتايوان استعدادهما 

 .مع لبنان معلنين انتهاء المفاوضات الثنائية

 

 على صعيد تطوير اإلدارة وتحديث اإلجراءات اإلدارية الداخلية" رابعاً

فيما يتعلق بعملية تسهيل اإلجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات األجنبية، أنهت وزارة  .1

مع مؤسسة التمويل الدولية االقتصاد والتجارة العمل المتعلق بمشروع تعاون 

International Finance Corporation والذي تم من خالله وضع برنامج عمل ،

مفصل يهدف إلى ترشيق المعامالت اإلدارية وتقليص عدد التواقيع وتخفيض الوقت 

من خالل تقييم كامل لجدوى اإلجراءات المطلوبة للتسجيل وإتباع النظم اإللكترونية 

 .في ما بين اإلدارات المعنيةل للتواصالحديثة 
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على صعيد عائدات هبة القمح المقدمة من قبل وزارة الزراعة في الواليات المتحدة : خامساً

 األميركية

تم اإلعالن عن تقديم عـروض بـالظرف المختـوم للتعاقـد            ،  30/4/2007بتاريخ   .1

لمحلية وغير  حكومية ا ال زراعية من قبل المنظمات غير       ةبالتراضي لتنفيذ مشاريع تنمي   

 .المحلية

 من قبل لجنة مؤلفة من أعضاء مـن وزارة االقتصـاد والتجـارة              تم فض العروض   .2

ـ     ، و 3/8/2007 من    بدءاً وممثلين عن السفارة األميركية     ةتم قبول ثالثة مشاريع تنمي

ولما كانت هـذه المشـاريع تتخطـى        . زراعية مقدمة من قبل منظمات غير حكومية      

ة، طلب من المنظمات مراجعة كلفة المشاريع لتتناسب والهبة         بقيمتها إجمالي قيمة الهب   

 .المقدمة

 

 على صعيد القوانين: سادساً

 :جرى وضع مشاريع القوانين التالية

: )قانون اإلغراق والدعم واإلجراءات الوقائية(مشروع قانون حماية اإلنتاج الوطني  .1

ئة العامة حيث أقر ، وأحيل إلى الهي13/6/2006أقر في اللجان المشتركة بتاريخ 

، 9/11/2006أرسل إلى القصر الجمهوري للتوقيع بتاريخ . 31/10/2006بتاريخ 

 .21/12/2006 بتاريخ 60ونشر في الجريدة الرسمية العدد 

عفاء من موجب وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين مشروع قانون لإل: شركات الهولدنغ .2

ء رئيس مجلس اإلدارة من إجازة أو معنويين في مجلس إدارة شركات الهولدنغ وإعفا

 دخل حيز التنفيذ بتاريخ نشره في  وقد.العمل إذا كان من غير اللبنانيين المقيمين

 .16/11/2006الجريدة الرسمية أي في 

دخل حيز التنفيذ بتاريخ نشره : اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولية للبضائع .3

 .23/11/2006في الجريدة الرسمية أي في 

أحيل إلى مجلـس    :  السلع الزائفة أو المضللة    ياتفاقية مدريد بشأن قمع بيانات مصدر      .4

 نشـر فـي     حيث 27/7/2007 تاريخ   569النواب بموجب المرسوم النافذ حكما رقم       

 .2/8/2007 تاريخ 46الجريدة الرسمية عدد 

راء أقر في جلسة مجلس الـوز     : تعزيز قطاع التأمين في لبنان من خالل قانون جديد         .5

، وأحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسـوم النافـذ          2007 نيسان   3المنعقدة بتاريخ   

 تـاريخ   46نشر في الجريدة الرسـمية عـدد        و 27/7/2007 تاريخ   572حكما رقم   

2/8/2007. 
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 سـنغافورة بشـأن   ةإلى معاهـد  االنضمام ةاإلجازة للحكوم  إلى   يقانون يرم مشروع   .6

 371نواب بموجب المرسوم النافذ حكمـاً رقـم         أحيل إلى مجلس ال   : قانون العالمات 

 .7/6/2007 تاريخ 33نشر في الجريدة الرسمية عدد و، 2007 أيار 31تاريخ 

أحيل إلى مجلس النواب بموجـب المرسـوم        : اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية     .7

 46نشر في الجريدة الرسـمية عـدد        و 27/7/2007 بتاريخ   570النافذ حكما رقم        

 .2/8/2007 تاريخ

أحيل :  التصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات        بشأن اتفاقية نيس  .8

نشر و 27/7/2007بتاريخ  565إلى مجلس النواب بموجب المرسوم النافذ حكما رقم         

 .2/8/2007 تاريخ 46في الجريدة الرسمية عدد 

ب المرسوم النافذ   أحيل إلى مجلس النواب بموج    : مشروع قانون المؤشرات الجغرافية    .9

 تاريخ  46نشر في الجريدة الرسمية عدد      وحيث   27/7/2007بتاريخ  573حكما رقم   

2/8/2007. 

 .مرسوم اإلحالة قيد التوقيع: اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية .10

 

 :من أهم القوانين األخرى التي عملت عليها الوزارة خالل هذه الفترة وما زالت قيد اإلقرارو

 مة الغذاءقانون سال .1

 قانون تكنولوجيا المعلومات .2

 قانون التجارة الخارجية واإلجازات .3

 قانون الحجر الصحي البيطري .4

 قانون المقاييس والمواصفات والقواعد التقنية وإجراءات تقييم المطابقة .5

 قانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات .6

 .ألعالف والبذورقانون تنظيم استيراد وتجارة وبيع األدوية واألسمدة الزراعية وا .7

 

177/59 .  ص– 4ملحق رقم   



 ةـوزارة الزراع -10

 

 

 المديرية العامة للزراعة: أوالً

 على صعيد التنظيم والتشريع .1

المشاركة في صياغة إعداد هيكلية وطنية للسالمة اإلحيائية بالتعاون مـع وزارة             . أ 

 .البيئة

 .تشكيل لجنة فنية للمصادقة على المواد النباتية . ب 

 .تشكيل لجنة األدوية الزراعية . ج 

 .تهاء من إعداد مشروع الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتيةاالن .د 

 .اقتراح تعديل بعض مواد مشروع قانون إيجار األراضي الزراعية .ه 

 .إعداد نص مشروع مذكرة تفاهم بين لبنان وقطر .و 

 .وضع دراسة حول إعادة النظر في الرسم الجمركي على استيراد الفروج .ز 

ات على مسالخ الدواجن الصغيرة والمالشات      تفعيل رقابة المجالس الصحية والبلدي     . ح 

 .بعد إصدار مواصفات فنية لمسالخ الدواجن الصغيرة والمالشات

 .دراسة موضوع اتفاقية إقامة منطقة حرة مع تركيا . ط 

 .تحضير دراسة برنامج ترويجي لزيت الزيتون .ي 

 .صدور مرسوم إنشاء المعهد الوطني للكرمة والنبيذ . ك 

م الزراعة العضوية وتحضير مشاريع المراسيم      إنجاز مشروع قانون خاص لتنظي     . ل 

 .التطبيقية الخاصة وتنسيق أعمال اللجنة الوطنية للزراعة العضوية

إعداد مشروع استبدال شبكات توزيع مياه الري في السهول المروية الصغرى من             .م 

 .األقنية المكشوفة إلى األنابيب المضغوطة

 .شكلة السيول في المنطقةدراسة الحوض المائي في منطقة القاع لمعالجة م .ن 

 على صعيد المشاريع .2

 :استكمال العمل في مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور المتمثّل في . أ 

إن (إجراء عملية إحصائية لعدد الطيور والمزارع وطرق التربية واإلصابات           )1

 .، من خالل متابعة ميدانية في جميع المناطق اللبنانية)حصلت

 .رضتنظيم أعمال الوقاية من الم )2

 .تنظيم عملية التخلص من الطيور النافقة وتعقيم المزارع )3

 .متابعة الفحوصات اليومية للكشف عن إمكانية وجود أنفلونزا الطيور )4
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دعم االستعداد الطارئ لمرض أنفلونزا الطيور وأمراض       : "تنظيم مشروع مع الفاو    . ب 

 ".أخرى وبائية

 .هلية اللبنانيةتحضير مشروع لمكافحة الحمى المالطية مع المنظمات األ . ج 

 :الحصول على موافقة اإليفاد المبدئية لتمويل ثالثة مشاريع هي .د 

 مليـون   10.5مشروع إنشاء برك جبلية بتنفيذ من المشروع األخضر بقيمـة            )1

 ).قرض(دوالر 

 ماليـين دوالر    3مشروع درء خطر السيول في منطقة البقاع الشمالي بقيمة           )2

 ).هبة من الحكومة اإليطالية(

هبـة مـن    (صد الوطني للتنمية الزراعية بقيمة مليـون دوالر         مشروع المر  )3

 ).الحكومة اإليطالية

وضع الخطة الزراعية المتضمنة المشاريع الهادفة إلى النهوض بالقطاع الزراعي           .ه 

 مشروعاً موزعة على محاور استراتيجية التنمية الزراعية وفقاً لمـا           50وعددها  

 :يلي

  مشاريع 4    محور تطوير اإلدارة )1

  مشروعان2   محور ترشيد استعمال المياه )2

  مشروعا20ً  محور تطوير اإلنتاج وتحسين النوعية  )3

  مشروعا13ً   محور اعتماد تقنيات فعالة )4

  مشاريع6 محور تنظيم استخدام األراضي وإدارة الغابات )5

  مشاريع4   محور اإلرشاد الزراعي الريفي )6

 محور تنظيم المشاركة وارتباط العناصر )7

 مشروع واحد   ركة في التنمية الزراعيةالمشا 

 . مليون ليرة لبنانية82947.9وذلك بكلفة إجمالية مقدرة بـ 

إطالق مشروع تنفيذ بركة تجميع مياه في قرية مجدل قضاء عكـار بـدعم مـن                 .و 

 .السفارة التشيكية في لبنان

ة  ألف دوالر إلعادة دراسة االسـتراتيجي      200الحصول على هبة من اإليفاد بقيمة        .ز 

 .والخطة الزراعية

تنفيذ مشروع نموذجي لدرء خطر السيول في شمال البقاع بدعم مالي من الوكالة              . ح 

 ألف دوالر ضـمن مشـروع مكافحـة         130 بقيمة   GTZاأللمانية للتعاون الفني    

 .التصحر
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إنجاز إحصاء األضرار الزراعية التي حصلت بنتيجة العدوان اإلسـرائيلي فـي             . ط 

 .2006تموز 

 . مليون يورو كهبة2لحكومة اإليطالية حول التسويق بقيمة تقديم مشروع ل .ي 

 حول الزراعـة    UNDPإعداد دراسة بتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي          . ك 

 . الفرص المتاحة والعقبات-المشروعة للنباتات المخدرة ألسباب طبية في لبنان

وروبـي بـدفع     المنفّذ من ِقبل االتحاد األ     ADPمباشرة مشروع التنمية الزراعية      . ل 

 .بعض األموال للتجمعات الزراعية

متابعة العمل في مشروع المدارس الحقلية للمزارعين المنفـذ ضـمن مشـروع              .م 

 .اإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية

 على الصعيد العملي واإلداري .3

المباشرة في تحديث أجهزة المعلوماتية في جميع الوحدات التابعة للمديرية العامة            . أ 

 .للزراعة

 .كننة المعلوماتم . ب 

 .المشاركة في أعمال اللجان الفنية الخاصة بإعداد المواصفات القياسية اللبنانية . ج 

 .متابعة توصيات لجنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى .د 
 

 المشروع األخضر: ثانياً

عمل المشروع األخضر يندرج ضمن سياسة توسيع الرقعة الزراعية وتثبيت المـزارع فـي              

 فإن األعمال التي يقوم بها المشروع تبـدأ بعمليـة           ، وفي هذا اإلطار   .استثمارهاأرضه بغية   

 وتـأمين النصـوب     ، وصوالً إلى األعمال التكميلية الالزمة لألرض المستصلحة       ،االستصالح

 . وشق الطرقات الزراعية، وحفر برك ترابية أو بناء خزانات من الباطون المسلّح،الالزمة

 

 الحبالنسبة ألعمال االستص .1

 تم استصالح حوالي األلـف دونـم فـي          ،2005 وحتى نهاية العام     19/7/2005منذ  

 البقاع نصـف هـذه      محافظة حيث شكّلت المساحة المستصلحة في       ،مختلف المناطق 

 1621 تـم استصـالح   ،2006 وفي العـام  .) دونم600حوالي (المساحة أو ما يزيد   

وشـملت الخـدمات التـي أداهـا         . دونمات 910 البقاع حوالي    محافظة منها   ،دونماً

أما األعمال   . قرية وبلدة لبنانية   289 موزعين على    ، مزارعاً 524المشروع األخضر   

 مزارعاً مـوزعين علـى      411 فقد شملت     وحتى تاريخه،  2007المنجزة خالل العام    

 أضيفت إلى المساحة الزراعية القابلة      ، دونماً 1600 حيث تم إنجاز حوالي      ، قرية 235

 .مارلالستث
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وبنتيجة هذه البيانات يتبين أن خدمات المشروع األخضر ومنذ التاريخ المشـار إليـه              

 دونماً إلـى المسـاحة      4280 وأضيف   ، مزارعاً 1169أعاله وحتى تاريخه قد شملت      

 مـن   3 م 100000 وحـوالي    ، من خزانات الباطون   3 م 24500 وتم إنشاء    ،الزراعية

 مليار ليرة فـي عمليـات االستصـالح         3.5 وتم صرف أكثر من    .الخزانات الترابية 

 .وتوابعها

 بالنسبة للطرق الزراعية .2

 . متر من الطرقات25000ز انجإم ت . أ 

كفرتون، عرسـال، بريصـا،      :ال يزال العمل جارياً لتنفيذ واستالم الطرق التالية        . ب 

 . طريقاً في مرحلة التخطيط14إضافةً إلى ، ياطر

 بالنسبة إلنشاء بحيرات مائية .3

،  الشـمال  – الديمان، و  الشوف – مرستيي كل من    ل إلنشاء بحيرات مائية ف    يتم العم 

 90 وهي بمعدل وسطي بسعة      ،وتم تجهيز دفاتر الشروط لتنفيذها    .  الهرمل – عروبةو

 . لكل منها3ألف م

 

 مصلحة األبحاث العلمية الزراعية: ثالثاً

 في مجال األبنية، المختبرات والتجهيزات .1

جديد في محطة تل العمارة وتجهيزه بالمعدات الالزمة بحيث         إتمام تأهيل المختبر ال    . أ 

 .اصبح يعتبر من أهم وأحدث المختبرات

افتتاح مختبرات وقاية النبات والبيوتكنولوجيا وحقول األمهات ومكتبة عامة فـي            . ب 

 .محطة تل العمارة

 شاريع عمل وأبحاثم .2

 .مشروع إكثار وتأهيل الشتول الممول من الدولة اإليطالية . أ 

 .وع اإلنماء الريفي في جبولة الممول من الدولة اإليطاليةمشر . ب 

 . المغرب الممول من إيكاردا-مشروع المشرق . ج 

 .بعض مشاريع مختلفة ممولة من السوق األوروبية .د 

  إرشاد .3

تعميم الزراعة البيولوجية من خالل التوزيع المجاني لبعض الحشـرات المفيـدة             . أ 

 .ناطق اللبنانيةعلى المزارعين في كافة الم) مختبر العبدة(

إصدار نشرات أرصاد جوية موجهة للمزارعين صباح كل يوم تعتمد في معظـم              . ب 

 .وسائل اإلعالم
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متابعة موضوع أنفلونزا الطيور والتعاون مع وزارة الزراعة في هـذا المجـال،              . ج 

 وإصـدار   ،PCR إلى التحاليل التي يقوم بها مختبر الفنار بعد تجهيزه بآلة            إضافةً

 . نتائج التحاليل ونتائجهاتقارير يومية عن

 وقاية النباتات .4

 . أمراض اكتشفها فرع وقاية النبات في المصلحة9تسجيل  . أ 

 :جرى توقيع عدة اتفاقيات مع كل من: اتفاقيات تعاون .5

 .المعهد الوطني لألبحاث الزراعية في فرنسا . أ 

 )تصنيف شبكة بيو هوائية إلقليم شرق البحر المتوسط(االتحاد األوروبي  . ب 

 )رسمي وخاص(الجامعات اللبنانية مع معظم  . ج 

 إيكاردا .د 

 الفاو .ه 

 أكساد .و 

 مؤسسة الرؤيا العالمية .ز 

  بري لتأهيل المعوقين في الصرفندمركز الرئيس . ح 

 .مؤسسة الصفدي . ط 
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 االتـصـاالتوزارة  -11

 

 

 هيكلة قطاع االتصاالت العام في لبنانإعادة على صعيد : أوالً

عيين مجلس إدارتها رئيساً وأعضاء وتم ت" الهيئة المنظمة لالتصاالت"تم تشكيل  .1

، وكذلك إصدار مرسوم 08/02/2007 تاريخ 1بموجب المرسوم النافذ حكماً رقم 

لتمويل أعمال الهيئة ونفقات المرحلة التأسيسية . ل.مليار ل/ 4.5/السلفة المالية بقيمة 

 .لها

ان إنجاز األعمال التحضيرية لخصخصة شبكتي الهاتف الخليوي حيث أنهى المصرف .2

JP Morgan و City Bank أعمال تقييم هذا القطاع بما يسمح حالياً من وضع 

رخصتي الهاتف الخلوي للبيع في األسواق اإلقليمية والعالمية في األشهر المقبلة من 

 .2007العام 

في هذا الصدد، يستمر العمل ": اتصاالت لبنان"متابعة العمل في ورشة إنشاء وتشركة  .3

والمجلس األعلى للخصخصة في التحضير " بوز آلن هاميلتون"مي مع االستشاري العال

لكافة المراحل التشغيلية واإلدارية والتنظيمية والمالية والتسويقية المتعلقة بإنشاء 

 ".اتصاالت لبنان"وتشركة مؤسسة 

 

 على صعيد تحديث البنى التحتية لالتصاالت: ثانياً

انتهى فقد :  بريتار وأوغاريت–س مشروع توسعة الكوابل البحرية قدموعلى صعيد  .1

العمل بهذا المشروع حسب الجدول الزمني للتنفيذ الذي تم االتفاق عليه بين مختلف 

، اإلدارة STE، اإلدارة السورية CYTA اإلدارة القبرصية (األطراف العاملة فيه 

، وذلك بعد تعديله إثر العدوان )ERICSSON، وشركة OGEROاللبنانية 

 نظام التوسعة جاهزاً وقيد التشغيل بقدرة استيعابية أصبحو. ى لبناناإلسرائيلي عل

 .2007جيغابيت في الثانية خالل شهر تموز /10/

 – من قبل وزارة االتصاالت 10/03/2007بناًء على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ  .2

 I-ME-WEهيئة أوجيرو، قام لبنان باالنضمام إلى مجموعة الدول المشاركة في الـ 

Submarine Cable System وذلك بغية تشغيل كابل بحري يمتد من الهند لغاية ،

بريطانيا مروراً بلبنان، بالمشاركة مع مؤسسات عالمية مثل فرانس تيليكوم، وإيطاليا 

وسوف يسمح هذا المشروع الذي . تيليكوم، وسعودي تيليكوم، ومصر تيليكوم وآخرين

177/65 .  ص– 4ملحق رقم   



بتأمين السعات الدولية المتزايدة للبنان ومنطقة ، 2008سوف يتم تنفيذه في نهاية عام 

 .الشرق األوسط عبر لبنان

عقد شراء سعات دولية بين هيئة أوجيرو والمشغل الوطني القبرصي على صعيد  .3

CYTA 4 بسعةx STM1  : تم توقيع عقد شراء سعات دولية بين هيئة أوجيرو

 القبرصية، بتاريخ CYTA الجمهورية اللبنانية، وشركة –ممثلة لوزارة االتصاالت 

أو الواليات المتحدة /، لشراء سعات دولية بين لبنان وأوروبا و15/05/2007

، وذلك لتأمين استمرارية السعات الدولية المشتركة بين لبنان (STM-4 1)األميركية 

 مما سوف يؤمن وسائل هذا. وقبرص باالتجاهين عبر كابل قدموس بعد تحديثه

بلغت وقد . 10Gb/s سوف تصل إلى لبنان والعالم بسعاٍتاالتصاالت الدولية بين 

دوالر أمريكي، ودخل حيز التنفيذ في شهر حزيران // 5.112.640//قيمة هذا العقد 

2007. 

قامت وزارة : قبول الهبة الصينية في مجال شبكات الهاتف الخليويعلى صعيد  .4

 التي سمحت بالتوصل االتصاالت وهيئة أوجيرو بإعداد المواصفات الفنية والدراسات

إلى االتفاق على الهبة مع الحكومة الصينية العائد إلى تجهيزات ومعدات تقنية متكاملة 

 على األراضي اللبنانية (GSM/IN)تسمح بإنشاء نواة لشبكة خليوية ومنصة ذكية 

مشترك مع ملحقاتها، تكون بمثابة بداية الرخصة ) خمسون ألف/ (50.000/بقدرة 

وقد صدر بهذا الخصوص قرار مجلس ". اتصاالت لبنان"اة لشركة الثالثة المعط

 المنعقدة في 79 من محضر الجلسة رقم 136/2007الوزراء اللبناني رقم 

، بموضوع قبول الهبة المقدمة من الحكومة الصينية، وتكليف هيئة 21/05/2007

 باستالم أوجيرو واألجهزة الفنية التابعة لها والمتخصصة في مجال شبكات الخليوي

 .المعدات موضوع الهبة وتركيبها وتشغيلها

بناًء على مبادرة : CISCOاتفاق الهبة الموقع بين هيئة أوجيرو وشركة على صعيد  .5

شركة إنتل، سيسكو سيستمز، غفري، : أربعة من كبريات الشركات األمريكية وهي

-US)" لبنانية ال–صندوق الشراكة األمريكية "وأوكسيدنتال بتروليوم، من أجل إنشاء 

Lebanon Partnership Initiative) لتوفير الموارد األكثر إلحاحاً والالزمة ،

 وقد تم .للمساعدة في جهود إعادة أعمار لبنان عقب الحرب اإلسرائيلية األخيرة عليه

 إلنشاء وتجهيز CISCOتوقيع مذكرة التفاهم واتفاقية الهبة بين هيئة أوجيرو وشركة 

 DSL ،Internationalإلنترنت السريع ضمن مشروع الـ بوابتين لخدمات ا

Internet Exchange Point, National Exchange Gatewayن تشكالن ا واللت

 .دوالر أمريكي/ 1.361.100/حاجة ملحة لشبكة الهاتف الثابت، وذلك بهبة قيمتها 

177/66 .  ص– 4ملحق رقم   



 الصفحات الصفراء والبدء بتوزيعه على –إنجاز الدليل الهاتفي على صعيد  .6

في هذا المجال، تم إنجاز عقد الدليل الهاتفي مع : 14/12/2006لمشتركين منذ تاريخ ا

، وذلك بعد تعثر ومماطلة من ”Pages Jaunes“ اللبنانية –الشركة الفرنسية 

الوزارات السابقة دامت أكثر من سنتين وتسببت بخسائر مالية على الوزارة والشركة 

شركة بإنجاز طباعة الدليل بصفحاته الصفراء، وقد قامت ال. ماليين دوالر/ 4/تفوق 

وقد بدأ توزيع هذه النسخ على . وسلمت مئتي وخمسين ألف نسخة إلى الوزارة

 في مراكز البيع 2007المشتركين والمؤسسات العامة والخاصة ابتداًء من مطلع عام 

اديق التابعة لهيئة أوجيرو والمنتشرة على كافة األراضي اللبنانية، وعلى كافة صن

 .قبض الفواتير الهاتفية للشبكة الثابتة

 

 DSLعلى صعيد إطالق خدمات اإلنترنت السريع : ثالثاً

 في القطاع  ونقل المعلوماتاإلنترنتلقد تم، بالتعاون والتالزم مع شركات توزيع خدمات 

وقد انطلقت . 2007 منذ بداية شهر أيار (DSL) السريع اإلنترنت، إطالق خدمات الخاص

 مركزاً هاتفياً تغطي مناطق بيروت الكبرى والمدن اللبنانية 36لخدمات، تباعاً، في هذه ا

وقد بلغ عدد المشتركين في هذه الخدمات لغاية تاريخه حوالي . الكبرى والمناطق الصناعية

 .مشترك/ 10,000/

وتعتبر ورشة إطالق هذه الخدمات الجديدة خطوة إستراتيجية عمالقة تخطوها وزارة 

الت والقطاع الخاص وهيئة أوجيرو في طريق اقتصاد المعلومات والمعرفة االتصا

وسوف يكون لها حتماً األثر . وتكنولوجيا االتصاالت وصناعة الخدمات المرتبطة بها

 .االقتصادي اإليجابي على النسيج الصناعي والتجاري والعلمي واالجتماعي في لبنان

ة في الوزارة وهيئة أوجيرو بدراسة المرحلة الثانية من جهة أخرى، تقوم حالياً المصالح المعني

، وذلك إلطالق هذه الخدمة في المناطق اللبنانية األخرى وفي نطاق DSLلمشروع الـ 

 . مركز هاتفي إضافية100حوالي 

 

 على صعيد إغالق كافة ملفات النزاع بين وزارة االتصاالت وجهات أخرى: رابعاً

 المتعلق بقضايا التحكيم في ملف عقود الخليوي، وذلك تمهيداً تم نهائياً إغالق ملف النزاعات

إلطالق عمليات الخصخصة المرتقبة لهذا القطاع، والتي تشكل حجراً محورياً في سياسة 

وكذلك أغلقت باقي ملفات النزاع التي ورثتها الوزارة من الوزارات . الحكومة االقتصادية

 :السابقة، وكان آخر هذه الملفات
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حيث تم التوصل إلى اتفاق نهائي : نزاع مع شركة فرانس تيليكوم الفرنسيةملف ال .1

 لقاء تنازل نهائي 2007مليون دوالر تم دفعها في نهاية شهر نيسان / 124.5/بقيمة 

 .عن كامل الدعاوى وتبرئة ذمة الدولة اللبنانية

الذي عمل مع وزارة االتصاالت : HSBCملف النزاع مع المصرف البريطاني  .2

بلغت قيمة . مجلس األعلى للخصخصة إلعداد شروط المناقصة الدولية للخلويوال

مليون دوالر أمريكي، وقد عرض األمر خالل / HSBC/ 3المصالحة مع مصرف 

 . على ديوان المحاسبة للموافقة2007شهر حزيران 

 

  دفع مستحقات البلديات– تغذية الخزينة –على صعيد واردات الوزارة : خامساً

: 2006دفع مستحقات البلديات عن الفصلين الثاني والثالث من العام د على صعي .1

إحساساً منها بالضائقة المالية التي تمر بها قطاعات العام والخاص في لبنان، وشعوراً 

بالمسؤولية تجاه الوطن بكامله بشكل عام، والبلديات بشكل خاص، ورغبة منها 

وقتها، قامت وزارة االتصاالت بمبادرٍة بالمساهمة في دفع رواتب موظفي البلديات في 

منها، واستجابة للنداءات التي وصلتها من عدد من رؤساء البلديات، باحتساب 

، وذلك "الضريبة على القيمة المضافة/ الرسم البلدي "مستحقات البلديات من عائدات 

زع بلدية تتو /744/، وذلك لـ 2006عن الفصلين الثاني والثالث والرابع من العام 

على كافة المناطق واألراضي اللبنانية من الجنوب إلى الشمال، ومن الساحل إلى 

، وتم دفع .ل.مليار ل/ 45/بلغت هذه المستحقات حوالي لقد  و.البقاع فبيروت والجبل

هذه المستحقات بواسطة تحويل مصرفي مباشرةً من حساب وزارة االتصاالت لدى 

 . في مصرف لبنانمصرف لبنان إلى حسابات هذه البلديات

 - مصرف لبنانفرع  بلدية لديها حساب مصرفي لدى 48وقد شملت هذه الدفوعات 

 بلدية لدى فرع مصرف 54 بعلبك، و- بلدية لدى فرع مصرف لبنان 37النبطية، و

 بلدية لدى فرع 177 صيدا، و- بلدية لدى فرع مصرف لبنان 73 صور، و-لبنان 

 بلدية 43 زحلة، و-دى فرع مصرف لبنان  بلدية ل77 طرابلس، و-مصرف لبنان 

 93 عاليه، و- بلدية لدى فرع مصرف لبنان 68 بكفيا، و-لدى فرع مصرف لبنان 

 . بلدية لدى المركز الرئيسي في بيروت74 جونية، و-بلدية لدى فرع مصرف لبنان 

 تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أنها المرة الثالثة، خالل أقل من عام واحد، تقوم

وقد وصلت المبالغ اإلجمالية المحولة . فيها وزارة االتصاالت بدفع مستحقات البلديات

/ 66/ حتى تاريخه 2007 و2006 و2005من الوزارة إلى البلديات خالل األعوام 

 .مليون دوالر
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مشترك، أي / 687.322 /2007بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت لغاية آخر حزيران  .2

 .2006عدد في نهاية شهر حزيران عن نفس ال % 3.4بزيادة 

 2007بلغت الواردات اإلجمالية لوزارة االتصاالت عن األشهر السبعة األولى للعام  .3

 .مليون دوالر أمريكي/ 755/ما قيمته ) 2007كانون الثاني لغاية آخر تموز (

قامت وزارة االتصاالت بتغذية خزينة المالية العامة للدولة خالل فترة األشهر السبعة  .4

 .مليون دوالر أمريكي/ 717/ بما قيمته 2007األولى من العام 

 

 مديرية المراكزعلى صعيد : سادساً

 ،إجراء كشوفات على المراكز المتضررة في الجنوب من جراء العدوان اإلسرائيلي          تم   .1

 :شملت هذه الكشوفاتو

 الخيام، وعيتا الشعب، وكذلك   : تأمين الخرائط الالزمة على قرص مدمج لمركزي       . أ 

خرائط بنت جبيل، وتسليمها إلى مندوب دولة قطر إلجراء الدراسـات الالزمـة             

 .إلعادة تأهيل هذه المباني

 إجراء الكشوفات الالزمة والتنسيق مع هيئة أوجيرو إلنجـاز األشـغال المتممـة             . ب 

 التي تنفّذها، بغية تسليم المواقع للملتزم مؤسسات كابورال وموريتي          DSL لنظام

 جـل   - مينـاء الحصـن    - النهر - فرن الشباك  - بدارو -عدلية ال -وهي األشرفية 

 . إنطلياس والجديدة- ذوق مكايل- الحازمية- ضبية- الدورة-الديب

 & Expansion توسعة وتحديث المقسمات الهاتفية في كافة األراضي اللبنانيـة  . ج 

Switching Upgrade  ًوإجراء دراسة شاملة لتوسعة خطوط المشتركين وفقـا ،

 .لوب بالتنسيق مع المديرية التجارية في هيئة أوجيروللحاجة وللمط

ســتالم النهــائي لمشــروع الموزعــات اإللكترونيــة الملــزم إلــى االإنجــاز  .د 

 .(International Gateway Infrastructure Active Cabinet)شركة

 . بريتار-ستالم النهائي لمشروع االتصال البحري أليتارإجراء اال .ه 

 

  البريدعلى صعيد مديرية: سابعاً

تأمين مواكبة واستمرارية العمل البريدي إبان العدوان اإلسرائيلي علـى لبنـان فـي               .1

، حيث تم تحويل بريد لبنان الجوي الصادر والـوارد إلـى            2006شهري تموز وآب    

تأمينه بصورة منتظمة براً من وإلـى لبنـان عبـر           تم  مطار دمشق الدولي بالتوسط و    

ال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي قسـراً خـالل          معابره البرية، وذلك بسبب إقف    

 .الشهرين المذكورين
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 العـمـل وزارة -12

 

 

 على صعيد مشاريع القوانين والمراسيم": أوال

إحالة مشروع مرسوم يتعلّق بإنشاء صندوق مركزي لإلغاثة االقتصادية واالجتماعية           .1

 الخاضعة ألحكام   ،نتاجية، وغاية هذا المرسوم إغاثة المؤسسات اإل      إلى مجلس الوزراء  

، والتي دمرت كليـاً أو جزئيـاً         وتعديالته 23/9/1946قانون العمل الصادر بتاريخ     

 .نتيجة العدوان اإلسرائيلي على لبنان

تعيين ممثلي أصحاب العمل    حول   20/10/2006 تاريخ   17884صدور المرسوم رقم     .2

 .لناظرة في خالفات العمل الجماعيةواألجراء في اللجنة ا

قبول هبة نقدية مقدمة مـن      حول   20/10/2006 تاريخ   17883صدور المرسوم رقم     .3

تعزيز " لتمويل المرحلة الثانية لبرنامج عمل       منظمة العمل الدولية لصالح وزارة العمل     

قدرات وزارة العمل في معالجة مشاكل عمل األطفال قي لبنان ضمن البرنامج الدولي             

 ".لمكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال

إنهاء خدمة المندوبين السـتة     حول   24/6/2006 تاريخ   17294رسوم رقم   صدور الم  .4

 .لممثلي الدولة في صندوق الضمان االجتماعي وتعيين بدالً عنهم

إعداد مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان االجتماعي وإنشاء             .5

 .ة لشؤون مجلس النواب لوزير الدولوإرساله، نظام التقاعد والحماية االجتماعية

 

 على صعيد القرارات الصادرة عن وزير العمل: ثانياً

 يتعلق بتنظيم تقديم طلبات الموافقات المسـبقة        21/8/2006 تاريخ   185/1القرار رقم    .1

بها لكل مكتب اسـتقدام خادمـات       التي يحق   السنوية واألسبوعية   ويحدد عدد الطلبات    

 .ر اإلدارية المتعلقة بهذا الشأندون شهادات إيداع، كما ينظم بعض األمو

، وعلى أثر العدوان     أصحاب العمل  الذي يمنع  24/8/2006 تاريخ   193/1القرار رقم    .2

أو التوقف النهائي    األجراء ألسباب اقتصادية أو القوة القاهرة     إنهاء عقود    اإلسرائيلي،

ال التشاور مـع وزارة العمـل، وإ      عن العمل وعدم سماح الظروف األمنية بذلك دون         

 .اعتبر صرفاً تعسفياً

، والمؤلفـة   إنشاء الهيئة الثالثية األطراف   حول   7/9/2006 تاريخ   201/1القرار رقم    .3

لمعالجة ذيول الحرب اإلسرائيلية على      من وزارة العمل والهيئات االقتصادية والعمال،     

 .لتعاون والتنسيق في قضايا العمللتحقيق البنان وانعكاساتها على اليد العاملة و
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الذي يهدف إلى تبسيط إجـراءات الحصـول      5/10/2006 تاريخ   221/1لقرار رقم   ا .4

 وإنجاز المعامالت بالسـرعة الممكنـة، وهـو يحـدد           تراخيص عمل األجانب  على  

 للحصول على    تقديمها مع طلبات الموافقة المسبقة، وتلك المطلوبة       المستندات المطلوب 

 .إجازات العمل أو تجديدها

  واللذان 28/4/2007 تاريخ   29/1 والقرار رقم    8/3/2007خ   تاري 14/1القرار رقم    .5

 بناًء على مقتضيات المصلحة العامـة       يتعلّقان بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط     

، ويستثنى من هذا القرار الفلسـطينيون المولـودون         ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل    

 .ت وزارة الداخلية اللبنانيةعلى األراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجال

يتعلق بشروط طلبات الموافقـة المسـبقة       الذي   16/4/2007 تاريخ   23/1القرار رقم    .6

، ة لألمـن العـام    موتراخيص العمل لألجانب التي سويت أوضاعهم في المديرية العا        

 . الغايةحدد المستندات الواجب تقديمها لهذهوي

لق بفتح اعتماد إضافي في الموازنـة        يتع  الذي 28/5/2007 تاريخ   59/1القرار رقم    .7

 لتلزيم المرحلة األولى في المخطط التـوجيهي العـام ألنظمـة            2007اإلدارية للعام   

 الجزء الثاني لـربط الشـبكة       -المعلومات في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي       

 .WAN –على نطاق واسع 

 توضـيحية علـى     يتعلق بإجراء تعديالت  الذي   2/6/2007 تاريخ   62/1القرار رقم    .8

عمـر  والخاصة ب  الوطني للضمان االجتماعي     شروط تعيين المستشارين في الصندوق    

 .المؤهالت العلمية والخبرات العملية المطلوبةالمستشار وب
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 اإلعـالم وزارة -13

 
 
 

 على صعيد معالجة الفائض في الوزارة: أوالً

ر إنجازاً أساسياً وواعداً على  يعتب2006إن االنتهاء من ملف الفائض بصورة نهائية عام 

طريق تفعيل عمل اإلدارة العامة اللبنانية ويشكل نموذجاً يحتذى به في أي عملية إصالحية 

 :مستقبلية، وذلك لسببين جوهريين

 نهايتها ويتم وضع حل جذري إلىإنها المحاولة األولى التي تستكمل : األولالسبب  .1

 صدور قرار العمل بأسلوب التعامل رقم لمعضلة أساسية كانت قد نشأت منذ ما قبل

 الذي وضع األسس والمعايير لتعريف التعامل مع الوزارة، وقبل أن 1972 سنة 103

كما جاء " انحرف التعامل عن غايته"تتغير ماهيته وتتبدل أهداف هذا التعامل، حيث 

ضعاف  عدا عن أن العدد تجاوز أهذا. لعات مجلس الخدمة المدنية سابقاًفي إحدى مطا

 حيث وصل عدد المتعاملين، اإلعالم أضعاف المراكز المحددة في هيكلية وزارة –

وقد تم توزيع الفائض .  متعامال1379ً إلىالفائض معالجة عملية تنفيذ أقله، عند البدء ب

على اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، مما أدى إلى االلتزام بمبدأ من 

واالنتهاء من دفع اكثر من أجر وتعويض إلى أشخاص قد ال  أجراًيعمل يتقاضى 

 ذاتها نظراً للتخمة في األعداد التي كانت متواجدة في وزارة اإلدارةينتجون فعلياً في 

 تصنيف المتعاملين وفق شروط التحصيل والمؤهالت العلمية جرى هذا كما .اإلعالم

 من بعض المتعاملين ال تتوافر %36 علمنا إن نسبةً تتجاوز اوالكفاءات، وال سيما إذ

 . مؤهالت محددةإلى مراكز تحتاج إشغال مؤهالت علمية تؤهلهم أيةفيهم 

إن دفع المستحقات والبدالت الشهرية والتعويضات األخرى وفق : السبب الثاني .2

 إلىالقوانين واألنظمة المحددة تم بصورة علمية ودقيقة بعد ما كان األمر يخضع 

 إلىيفتقر غالباً الذي كان بية عند دفع بدل التعامل للمعنيين، والكثير من االستنسا

العدالة التي تستوجب شمولها الجميع، وتجعلهم متساوين وفق سنوات الخدمة 

وبالتالي، فإن مجموع . والمؤهالت العلمية التي اعتمدت في إطار عملية التعاقد

، وبذلك .ل.ل/4,321,159,000 /إلى والثاني األولالمستحقات انخفض في الفصلين 

 %.47  بلغت حواليتكون نسبة التخفيض اإلجمالية في الوزارة
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 على صعيد وضع هيكلية إدارية جديدة للوزارة: ثانياً

إن األنظمة التي ترعى العمل، وتحديداً الهيكلية الخاصة بوزارة اإلعالم، تعود إلى العام 

 تعديل جوهري يذكر أي ولم يطرأ .7/8/1961 تاريخ 7276 والمحددة بالمرسوم رقم 1961

 هذا ما جعل األمر ال يتماشى مع .25/83عليها سوى ما نص عليه المرسوم االشتراعي رقم 

 تؤديها وزارة اإلعالم في إطار وحداتها أنطبيعة العمل اإلعالمي او المهام التي يمكن 

 مديرية –ات اللبنانية  مديرية الدراسات والمنشور–مديرية الوكالة الوطنية لإلعالم : الثالث

لهذا كان ال بد من وضع مشروع هيكلية تحدد المراكز . اإلذاعة، فضالً عن مصلحة الديوان

. والمهام المطلوبة التي تلبي طبيعة العمل اإلعالمي العصري بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

 :وما يمكن تسجيله من إنجازات على سبيل الذكر ال الحصر

 :والهيكلية المطلوبةالعنصر البشري  .1

والذي ) بصورة نهائية( ملف الفائض إنجازتم االنتهاء من موضوع التعامل بعد  .أ 

 .31/10/2005، ومن ثم معاودة االنتهاء منه بتاريخ 2001عام البدأ العمل به في 

 متعاقداً سنداً للمرسوم 558، تم إنجاز توقيع مشاريع عقود لـ 2007وفي العام  .ب 

بعد اعتماد وذلك ، موزعين على الشكل اآلتي 5/4/2001 تاريخ 5240رقم 

 :مشروع الهيكلية الجديدة

 )الثالثة(مئة واربعة وستون متعاقداً على الفئة  )1

 )األولى –الرابعة ( الفئة فيمئتان وخمسون متعاقداً  )2

 مجموع الفئة أنأي )  الثانية–الرابعة ( الفئة فيوتسعة وستون متعاقداً  )3

 319) = 69+250) ( الثانية–الرابعة (لفئة وا) األولى –الرابعة (

 ).الخامسة( الفئة فيوخمسة وسبعون متعاقداً  )4

تم إيداع اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات جميع ملفات المتعاملين السابقين  .ج 

لدى الوزارة الذين تم إلحاقهم من قبل مجلس الخدمة المدنية، فضالً عن العمل 

 .ة لهمعلى نقل االعتمادات العائد

تم اعتماد مشروع هيكلية جديدة يأخذ بعين االعتبار حاجات الوزارة الفعلية والتي  .د 

يتطلبها العمل اإلعالمي واإلداري، إضافةً إلى تنظيم العنصر البشري وفق 

 .مشروع هيكلية جديدة أخذت بعين االعتبار الحاجة الفعلية للوزارة

 .ساسية المطلوبة للتعاقدتم إعداد ملف لكل متعامل يتضمن المستندات األ .ه 

تم وضع مشروع مرسوم تنظيم وزارة اإلعالم للفئتين الثالثة والرابعة بمشاركة  .و 

 .كل من إدارة األبحاث والتوجيه ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
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على أن تكون تم تجهيز الوزارة، ألول مرة، بساعات ضبط الدوام اإللكترونية  .ز 

 الموظفين وذلك وفق برنامج توزيع الدوام المختلف لكل من مرتبطة مباشرة بقسم

الوكالة الوطنية واإلذاعة اللبنانية، حيث يعد قسم الموظفين آلياً بياناً بدوام كل من 

 .العاملين لدى الوزارة ويحول إلى دائرة الشؤون المالية

ر في إعداد بيانات تفصيلية بجميع المطبوعات والدوريات ودور النشر التي تصد .ح 

 ).يجري مكننة ملفات كل منها(لبنان 

إنشاء غرفة للرقابة على البث اإلذاعي والتلفزيوني على المستوى المحلي  .ط 

 .382/94 من القانون 47والعالمي سنداً للمادة 

 .استحداث مركز لنشر اإلعالنات الرسمية في معظم المحافظات .ي 

مرئية والمسموعة تفعيل موضوع استيفاء الرسوم من المؤسسات اإلعالمية ال .ك 

اعتمدنا التقسيط في الفترة األخيرة نظراً لألوضاع المالية الصعبة التي تعانيها (

 ).هذه المؤسسات

إعادة تخفيض عدد االشتراكات الهاتفية وحصر التخابر الخليوي بخطوط هاتفية  .ل 

 .محددة

ين كان معالجة موضوع أفراد الهيئة التعليمية الرسمية الملحقين بوزارة اإلعالم الذ .م 

 تعليم ثانوي ومعلم ومدرس، وذلك من خالل أستاذ شخصاً ما بين 24عددهم 

العمل على نقل معظم هؤالء إلى مالك وزارة اإلعالم بعد توقيع الوزير مؤخراً 

عائدة لهم، وبعد استطالع رأي مجلس الخدمة المدنية، في حين المراسيم اللمشاريع 

مع العلم أن هذا . ير بحسم الموضوعإن عدداً ال بأس به قد استقال عند الس

 منتصف الثمانينات من القرن إلىموضوع إلحاق هؤالء بوزارة اإلعالم يعود 

 .الماضي

العمل على تثبيت المتعاقدين لدى وزارة اإلعالم من خالل عرض الموضوع على  .ن 

، 31/5/200 تاريخ 341/1240مقام مجلس الوزراء بموجب كتاب الوزير رقم 

وهذا الموضوع . الع رأي مجلس الخدمة المدنية ووزارة الماليةومن خالل استط

 .يشكل استقراراً للموظف المنتج وحافزاً لتأدية الوظيفة دورها على أكمل وجه

 

 على صعيد مديرية الوكالة الوطنية لإلعالم: ثالثاً

مكننة الوكالة الوطنية لإلعالم وفق مذكرة التعاون اللبناني الفرنسي لجهة استخدام  .1

اإلنترنت عبر األقمار االصطناعية مما يسمح للجميع وتحديداً المؤسسات اإلعالمية 

 . العالمأنحاء جميع إلى ساعة يومياً، ونقل الوكالة 24بزيارة موقع مركز النشر لمدة 
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كنشرة ورقية، حيث يتم التوزيع من قبل % 86تخفيض نشرة الوكالة المطبوعة بحدود  .2

 تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع بموجب إعطاؤهم موزعين تابعين للوكالة ويتم

 180 – 150يع أعداد الوكالة زكان يتم تو (8/7/2002 تاريخ 8169المرسوم رقم 

صفحة أحياناً، وبشكل يومي، على المئات من النواب والوزراء والشخصيات 

كانت كلفة الطباعة كبيرة وكذلك وحيث والفاعليات والمؤسسات في مختلف المناطق، 

 ).لفة بدل التوزيعك

 على تنفيذ إنشاء قاعدة معلومات خاصة بالتوثيق واألرشفة 2006العمل منذ العام  .3

العائدة لمديرية الوكالة الوطنية لإلعالم، وإتاحة استثمار هذه المعلومات بصورة علمية 

، ال سيما بعد ازدياد عدد الزائرين لموقع الوكالة الوطنية )مالية مستقبالً(متطورة 
gov.leb-nna.www  

 المحلية للنشاطات اإلعالموفي ما يتعلق بنظام أرشفة الصور التي توزع على وسائل  .4

 وحتى تاريخه وفق ما هو موجود لدى 1970الرسمية بأغلبها، فإنها تبدأ من العام 

 على التصوير لصالح الوكالة والمرسلة من قبل شركة داالتي ونهرا، التي تعمل

 وهذه الصور تشكل ذاكرة أساسية في تلك الفترة لقسم مهم من تاريخ .وزارة اإلعالم

لبنان الحديث، في حين أن أرشيف نشرات األخبار العائدة للوكالة الوطنية لإلعالم 

 .1993 العام إلىيعود تاريخه 

لية للعمل داخل بالنسبة للوكالة الوطنية، فقد وضعت دراسة تتضمن الحاجة الفع .5

 عناصر في القضاء، بعدما كان 3) (حسب األقضية(المديرية والمكاتب في المناطق 

 ).األمر في البداية محصوراً بالمحافظات وبأعداد تتجاوز عشرات العناصر

العمل على تفعيل دور غرفة الصحافة األجنبية في الوزارة حيث تستقبل يومياً عدداً  .6

ت اإلعالمية األجنبية يرسلون تقاريرهم ويأخذون من مراسلي الصحف والمؤسسا

المعلومات الضرورية لذلك فضالً عن تنظيم أوضاعهم في لبنان بالتعاون مع 

 .المؤسسات المعنية في وزارات أخرى لتسهيل عملهم

العمل على تفعيل دور مركز الدراسات لالستفادة من كم المعلومات المهمة التي تصل  .7

من وثائق وما يجري متابعته في وسائل اإلعالم العالمية إلى الوزارة وما لديه 

 .والعربية، والسعي إلى إصدار نشرات دورية ومجلة

 

 على صعيد مديرية اإلذاعة اللبنانية: رابعاً

 من قبل شركة كونتينتـال الكتـرونيكس         اإلذاعة  تطوير أجهزة إرسال   علىتم العمل    .1

 وتشمل أجهزة اإلرسـال     .1999ية العام   بموجب اتفاقية تم توقيعها في نها     واألميركية  

ونظراً لعدم استكمال الشركة المعنية لهذا المشروع وبعـد   .FM والـAMعلى الـ 
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 دوالر وسددت الدولـة     232,000انتهاء التسوية المالية معها حيث تنازلت عن مبلغ         

، فقد تم اتخاذ قـرار فـي مجلـس          2006آخر قسط متوجب عليها في تشرين الثاني        

ــوزرا ــاريخ ال ــرقم 20/2/2007ء بت ــت ال ــف 233 تح ــى تكلي ــة عل  بالموافق

 اللبنانية متابعة هذا الموضوع من خالل تشغيل أجهزة اإلرسال  INFOLINKشركة

ومن المفـروض إنجـاز     .  FM، واستكمال تركيب أجهزة الـ      AMعلى موجة الـ    

 .المشروع خالل األشهر المقبلة

 اإلذاعة اللبنانيـة مـع شـركة شـتودر          تإنجاز االستالم المؤقت لتجهيز استوديوها     .2

(studer)     حديثة ومتطورة تعمل علـى      ت السويسرية ويشمل تجهيز سبعة استوديوها 

، فضالً عن الغرف الفنية وغرف االستماع والمراقبة        DIGITAL و .C.Dأنظمة الـ   

 .العائدة لهذه االستوديوهات

+ لوماتية إذاعية حديثة    إقامة وحدات لألخبار مربوطة باالستوديوهات بواسطة نظم مع        .3

)OB VANS( عدد )فرنك سويسري7,776,022.40قيمة المشروع اإلجمالية ). 2  .

وبعد انتهاء .  السويسريUBS AGمن هذا المشروع من قبل بنك % 85وتم تمويل 

مهلة السماح وهي عبارة عن سنتين، بدأت الدولة بتسديد األقسـاط المتوجبـة عليهـا       

 . 2007شرة سنوات، وذلك ابتداًء من شهر نيسان مرتين في السنة ولمدة ع

العمل على تمكين اإلذاعة اللبنانية من توفير مداخيل للخزينة اللبنانيـة مـن خـالل                .4

اإلجازة لإلذاعة حق استثمار وإنتاج البرامج وبيعها، وإنتاج اإلعالنات التجارية وغير           

 اإلذاعـة   ت استوديوها التجارية لمصلحتها ولمصلحة الغير، فضال عن اإلجازة بتأجير       

 24/8/2006 تـاريخ    58صدر قرار مجلس الوزراء رقم      .  (وفترات من أوقات بثها   

بناء على اقتراح الوزارة لتعديل المادة الثامنة من قانون تنظيم وزارة اإلعالم الصادر             

 .، وتم إقراره في لجنة اإلدارة والعدل النيابية)7/8/1961 تاريخ 7276بالمرسوم رقم 

 من قبل الوزارة واإلشراف على إعداد تقـارير يوميـة           .C.D إنتاج عدد من     متابعة .5

خالل حرب تموز والفترة التي تلتهـا       ) األمانة العامة (وإرسالها إلى وزارة الخارجية     

 . تتضمن األحداث اليومية والخسائر البشرية والمادية
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 الطـاقـة والمـيـاه وزارة -14

 

 

 لبنانعلى صعيد مؤسسة كهرباء : أوالً

 مديرية اإلنتاجعلى صعيد  .1

في مجال إعادة تأهيل ما تضرر خالل العدوان اإلسرائيلي، أنجزت بعض  .أ 

%). 15بنسبة (التصليحات األولية في خزانات الفيول المتضررة في معمل الجية 

وتقوم شركة بتروجت المصرية حالياً بتصليح خزانات الفيول في معمل الجية 

 . مليون دوالر15.4 جمهورية مصر العربية بقيمة الحراري عبر هبة كريمة من

قطاع في وقد فاقت قيمة التكاليف المباشرة وغير المباشرة للعدوان اإلسرائيلي  .ب 

 4، وهي تشمل أجرة استخدام باخرة كخزان عائم لمدة  ما كان متوقعاًاالستثمار

ة وال يزال القطاع بحاج.  مليون دوالر أميركي39.5مبلغ وحيث بلغت أشهر، 

 . مليون دوالر45إلى أعمال إعادة تأهيل تقدر قيمتها بنحو 

 مديرية النقلعلى صعيد  .2

من خطوط النقل من توتر عالي وكابالت % 98تم إصالح محطات التحويل و .أ 

 .مطمورة التي دمرا خالل العدوان اإلسرائيلي

 . مليون دوالر4.8بلغت الكلفة اإلجمالية لألعمال المنجزة حوالي  .ب 

 يرية التوزيعمدعلى صعيد  .3

أنجزت المديرية كافة أعمال التصليحات على صعيد محطات التحويل وشبكة  .أ 

 .من أضرار شبكة التوتر المنخفض% 95التوتر المتوسط، وحوالي 

 مليون دوالر، وهي قيمة التصليحات في 9تكبدت مؤسسة كهرباء لبنان حوالي  .ب 

 .قطاع اإلنتاج في بيروت وجبل لبنان وكافة المناطق األخرى

  إصالح وتشركة مؤسسة كهرباء لبنانعلى صعيد .4

 Electriciteفي مجال تقوية قدرات وضع السياسات القطاعية، تم تعيين شركة  .أ 

de France لتطوير برنامج عام للقطاع ويشمل برنامج لالستثمار في قطاعي 

 مركز وطني إنشاءكما تم التعاقد من أجل . 2007التوليد والنقل ابتداًء من تموز 

 من أجل التدقيق في أداء الشبكة وتمكين )National Control Center(تحكم لل

 .استيراد الطاقة من البلدان المجاورة

في مجال تحسين الفعالية العملية لمؤسسة كهرباء لبنان، تم تعيين مدقق مالي  .ب 

، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة خاصة للقيام 2004 – 2002لتدقيق حسابات 
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، تم 2007وفي نيسان . الصيانة في محطتي الزهراني والبداويل والتشغيبأعمال 

توقيع اتفاقية مع جمهورية مصر العربية لتأمين الغاز الطبيعي لمعمل البداوي 

 .2008ابتداًء من نهاية الفصل الثاني للعام 

في مجال إيجاد منتجين مستقلين للطاقة وبهدف تغطية مسـألة الـنقص بالطاقـة               . ج 

يحتاج لها لبنان في المستقبل القريب، تم توقيع عقد مع المؤسسـة            اإلنتاجية التي س  

 للمساعدة في تنفيذ هذه العملية      2007 حزيران   15 بتاريخ   (IFC)الدولية للتمويل   

كما يـتم التحضـير     . 2007التي من المتوقع أن تبدأ في الفصل الرابع من العام           

 محاسبة لتنفيذ خدمات    حالياً الستدراج عروض للتعاقد مع استشاري تقني وشركة       

 .تتعلّق بهذا المشروع

 

 على صعيد مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: ثانياً

 على صعيد الوضع العام .1

خالل فترة اندالع الحرب اإلسرائيلية على لبنان، تم الكشف على مواقع األضرار             . أ 

 .والمبادرة إلى إصالح الشبكات بالسرعة الممكنة وبالقدر المستطاع

صادر المياه ومحطات الضخ عاملة بصورة متواصلة مهمـا كلـف           إبقاء جميع م   . ب 

 .األمر

إبقاء جلسات مجلس اإلدارة مفتوحة والتواصل اليومي مع سلطات الدولة بشأن ما             . ج 

 .يقتضي العمل به لإلبقاء على فعالية هذا المرفق الحيوي قائمة

 أوضاع عمل المديريات داخل المؤسسةعلى صعيد  .2

ة قياس عن بعد لدفق وضغط ومستوى الميـاه، علـى   تقديم وتركيب وتشغيل شبك    . أ 

 .شبكة التوزيع العائدة لمناطق بيروت والمتن الساحلي

 كلم من مفرق عين الجرن إلى       9 ملم بطول    450تم تلزيم خط توريد جديد بقطر        . ب 

 .بلدة عجلتون استعداداً لجر مياه سد شبروح

دة في بلدة جبيـل وموقـع    تم تلزيم وتنفيذ خط جر جديد بين محطة التصفية الجدي          . ج 

 .خزانات مار جرجس

تم تلزيم مشروع تقديم وتركيب مصاٍف ومحطة ضخّ قرب مصب نهر إبـراهيم              .د 

 .لتكرير وضخّ المياه إلى مناطق بلدة نهر إبراهيم وحاالت والفيدار

كان قـد   حيث   2007جر مياه فوار إنطلياس إلى مصنع ضبيه، ولغاية آخر أيار            .ه 

 متر وتمديدات   600فق الخاص بهذا المشروع وهو بطول حوالي        تم تنفيذ كامل الن   

 . ملم في مصنع ضبيه1000بقطر 
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 . تشغيل وإدارة محطة معالجة وضخّ مياه الشفة في جبيل .و 

 

 ثالثاً على صعيد مؤسسة مياه لبنان الشمالي

 اإلدارة اإلداريةعلى صعيد  .1

دمي مصالح الميـاه    قيام مديرية الشؤون اإلدارية ببذل جهود كبيرة لتصنيف مستخ         . أ 

المدموجة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بعض المراكز الشاغرة فـي مـالك              

. 4/5/2006 تـاريخ    122/6المؤسسة، ولقد صدر قرار بهذا الخصوص بـرقم         

ومن بعدها عمدت هذه المديرية إلى إجراء الترتيبات الالزمة لملء بعض المراكز            

مالي من بين مستخدمين وأجراء وعمال      الشاغرة في مالك مؤسسة مياه لبنان الش      

ومتعاقدي المصالح المدموجة بالمؤسسة، وصدر قرار بهـذا الخصـوص بـرقم            

 ولحقتها قرارات أخرى بين الفتـرة الممتـدة مـن           20/6/2006 تاريخ   165/6

 بموضوع ملء مراكز شاغرة وتسوية أوضـاع        6/12/2006 لغاية   20/6/2006

مالية لتحديد احتساب رواتـب المسـتخدمين       ونقل والتنسيق مع مديرية الشؤون ال     

 .الجدد وتاريخ استحقاق التدرج

، تـم   9/11/2006تـاريخ   / 54/بعد موافقة مجلس الوزراء وبموجب قراره رقم         . ب 

تعاقد المؤسسة مع الموظفين اإلضافيين الذين استخدمتهم شركة أونديو لبنان فـي            

ا، وذلك ابتداًء من تاريخ     إطار عقد تقديم خدمة المياه في مدينة طرابلس وضواحيه        

انتهاء مدة العمل بعقد الشركة المذكورة، حيث بلغ العدد اإلجمالي لعقود المتعاقدين           

 .عقد/ 58/

 إدارة االستثمارعلى صعيد  .2

جراء العمليات الحربية اإلسرائيلية ونتيجة ألعمال القصف الجـوي، تضـررت            . أ 

وبعـض خطـوط الميـاه      بعض المنشآت المائية في الشمال كمنشآت سد البارد         

الرئيسية في دوائر القبيات وحلبا، وقد تم إصالحها بصورة عاجلة بحيث لم يشعر             

 .المواطنون بنقص في المياه

 اإلدارة الفنيةعلى صعيد  .3

إعداد تقرير شامل حول األضرار التي لحقت بمنشآت المؤسسة خـالل العـدوان              . أ 

اإلغاثـة ومجلـس اإلنمـاء      اإلسرائيلي على لبنان وتم إرساله إلى كل من هيئة          

وقد تم تصليح كافة األعطـال      . واألعمار ومجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه     

 دوالر، ما عدا جسر عرقا الذي تأخر العمـل بـه نتيجـةً              35,000بقيمة بلغت   
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 22,000وتقدر قيمة التصليحات المتبقيـة حـوالي        . ألحداث نهر البارد األخيرة   

 .دوالر

حول إمكانية الطلب من االتحاد األوروبي تقـديم المسـاعدة          إعداد دراسة شاملة     . ب 

 .والمؤازرة للمؤسسة في األمور الفنية وتقديم معدات مختلفة

إعداد هيكلية مقترحة لتصنيف المتعهدين المقبولين لـدى مؤسسـة ميـاه لبنـان               . ج 

 .الشمالي

د المشاركة في االجتماعات بين المؤسسة والبنك الدولي ومن ثم العمل على إعـدا             .د 

تقارير شاملة حول إمكانية الطلب من البنك الدولي تقديم المسـاعدة والمـؤازرة             

 .للمؤسسة في األمور الفنية وتقديم معدات مختلفة

 األلمانية، ومن ثم العمل     GTZالمشاركة في االجتماعات بين المؤسسة ومؤسسة        .ه 

ـ              اعدة على إعداد تقارير شاملة حول إمكانية الطلب من هذه المؤسسة تقـديم المس

 .والمؤازرة للمؤسسة في األمور الفنية وتقديم معدات مختلفة

  

 على صعيد مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: رابعاً

 :تركز عمل المؤسسة على معالجة أضرار العدوان اإلسرائيلي على لبنان، وأبرز إنجازاتها

تم إصالح جميع خطـوط     : إصالح خطوط الضخ والجر وشبكات التوزيع     على صعيد    .1

 والجر الرئيسية وشبكات التوزيع بواسطة أربعة عقود تم تمويلها بالكامل مـن             الضخ

في المدن والبلدات التي تعرضـت لـدمار        التي  قبل الهيئة العليا لإلغاثة، ما عدا تلك        

 .كامل وهي صديقين، وعيناتا، وعيتا الشعب، وبنت جبيل، والخيام

وقـد تـم    : ضخ والمعالجة إصالح أضرار اآلبار االرتوازية ومحطات ال     على صعيد    .2

إصالح كافة األضرار والتي تشمل بئرين في بفروه ووادي فخر الدين بتمويـل مـن               

اليونيسيف، وثالثة محطات في الطيبة والوزاني ومركبا بتمويل من الصليب األحمـر            

 .الدولي

 خزاناً  52أنجزت المؤسسة إعادة تأهيل     : إصالح أضرار الخزانات المائية   على صعيد    .3

وسينتهي العمل على خزانين     خزاناً متضرراً ومدمراً بشكل كامل،       58 من أصل    للمياه

، فيما تتعاون المؤسسة مع منظمة اليونيسيف من أجل         2007خالل شهر تشرين األول     

تمويل تصليح الخزانات الباقية التي بدأ تلزيمها عبـر عـدد مـن المنظمـات غيـر                 

 .الحكومية

 محطة ضخ مياه بآالت تعقيم كلـور        65هيز  عملت المؤسسة على تج   : مشاريع جديدة  .4

 محطة بتمويل من قبـل فريـق دعـم ألمـاني            30من ضمن برنامج سالمة المياه، و     
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)THW( محطة ممولة من قبل صـندوق التعـاون األلمـاني            32، و )KFW( 3، و 

 محطة جديدة من قبـل      22كما تم تلزيم    . محطات بتمويل من الصليب األحمر الدولي     

 . أشهر3وقع إنجازها خالل يتوالتي اليونيسيف 
 

 على صعيد مؤسسة مياه البقاع: خامساً

في إطار معالجة أضرار العدوان اإلسرائيلي، أتمت المؤسسة كافة التصليحات الالزمة            .1

نقـل  (في مضخات متضررة للمياه في بعلبك والبقاع الغربي وزحلة، وخطوط جـر             

 .في بعلبك والبقاعين األوسط والغربي) وتوزيع

 المؤسسة حالياً تعمل على إعادة تأهيل خزان للمياه مدمر بالكامل في مدينـة              ال تزال  .2

 .بعلبك

 

 على صعيد بناء وإدارة السدود: سادساً

 سد شبروح .1

يعنـى  و ماليين متر مكعب من المياه في السنة،         10 إلى   8سد ركامي يخزن حوالي     

ـ   من المياه   بتأمين حاجات منطقة كسروان وقسم من منطقة المتن          ، 2050نة  حتـى س

 المياه في اليوم فـي فصـل         ألف متر مكعب من    60وهو يغذي منطقة كسروان بـ      

 .من شهر حزيران وحتى شهر تشرين األولالشحائح، أي 

، وبدأ العمل بـه فـي العـام         2002ضع حجر األساس في هذا المشروع في العام         ُو

ـ      . 2003 وان ، لكـن العـد    2006 فـي العـام      هوكان من المنتظر انتهاء األعمال ب

 .2007اإلسرائيلي أجل انتهاء التنفيذ حتى صيف العام 

 ألف متر مكعب في اليـوم،       60ويتضمن المشروع محطة تكرير لمياه الشرب بوتيرة        

تعتمد على التقنيات العالية للتكرير من ناحية الجودة والكمية، وهي ثاني أكبـر             والتي  

وتغذيها المياه من مصدرين     . محطة لتكرير لمياه الشرب في لبنان بعد محطة الضبية        

 ونبع اللبن حيـث يـتم        مليون متر مكعب،   3 بكمية   هما الحوض الصباب  ورئيسيين  

وهذه .  أيار من العام– ماليين متر مكعب من المياه خالل فترة نيسان      5سحب حوالي   

الكمية ال تدخل في حساب توزيع المياه من نهر اللبن، مع اإلشارة إلى أن تصـريف                

 مليون متر مكعب للـري      3 مليون متر مكعب، يستعمل منها       48للبن تفوق   مياه نبع ا  

 .في كفرذبيان والباقي يذهب هدراً في البحر

إلى تم إضافة تكاليف طريق الولوج      وحيث   مليون دوالر،    43بلغت تكاليف المشروع    

تكاليف بعض التغييرات التقنية الناتجة عـن طبيعـة جيولوجيـا           ، باإلضافة إلى    السد
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في زيـادة   % 3 مليون دوالر، وبالتالي بقيت دون سقف        2.5قة، والتي لم تتعدَّ     المنط

 .األسعار

ـ  يعتبر سد شبروح مشروعاً نموذجياً في الحفاظ على البيئة، إذ           هذا و  ء واجهـة   اتم بن

 . خصيصاً لهذه الغايةالسد بنوعية الحجر الذي يتواجد في المنطقة
 

  في المشاريع المائيةBOTمشروع قانون الـ .2

 على مجلس الـوزراء،  2003بعد عرض الخطة العشرية في مجال المياه خالل العام         

لشهيد رفيق الحريري، تم تكليف مدير عام الموارد المائيـة          اوبقرار من دولة الرئيس     

مشاركة القطاع الخاص فـي بنـاء وإدارة         قانون يعتمد على     وعدد من القضاة بوضع   

ويعنـى مشـروع    .  عاماً 30 لفترة   BOTالـالمشاريع المائية في لبنان على طريقة       

القانون بالمشاريع المائية من سدود، ومحطات تكرير، ومحطات تنقيـة، ومحطـات            

عن تكرير مياه الصـرف     إنتاج الكهرباء من المياه، ومحطات معالجة الوحول الناتجة         

 .الصحي وإدارة مياه الشرب والري وتوزيع الكهرباء في منطقة معينة من لبنان

 أن مشروع القانون يخفف أعباًء عن كاهل الموازنة عبر استقطاب التمويل من             ويذكر

سيحال قريبـاً إلـى مجلـس    ، وأحيل إلى رئاسة مجلس الوزراء   قد   و القطاع الخاص، 

 .الوزراء للعمل على إقراره
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 الـسيـاحـة وزارة -15

 

 

 انعكاسات األوضاع الراهنة على القطاع السياحيعلى صعيد : أوالً

دراً للقطاع السياحي بكافة أنواعه وفئاته وامتداده على جميع المناطق اللبنانيـة            كان مق  .1

 بدأت بشائره فعلياً تتحقّـق منـذ شـهر           والذي 2006  العام خاللأن يشهد نمواً الفتاً     

 ترقّب وصول ما يزيـد عـن        وقد كانت المؤشرات المختلفة تشير إلى     . كانون الثاني 

حجـوزات الفنـادق    ب أرقام فعلية ارتبطت     وهي ،نسائح إلى لبنا  ألف   500المليون و 

 فـإن تقـدير الخسـائر       ، وبعد ما حدث،   وبالتالي. والشقق المفروشة وحركة المطار   

 مليـارات دوالر أميركـي ليسـت        3اإلجمالي للقطاع السياحي والتي تبلغ ما يقارب        

نادق وشقق  وهماً، إنما مقاربة فعلية للمداخيل التي كانت متوقّعة للقطاع السياحي من ف           

 إضـافةً إلـى      هذا .مفروشة ومطاعم ووكاالت تأجير سيارات ووكاالت سياحة وسفر       

العديد من القطاعات اإلنتاجية المرتبطة مباشرة بهـذا        اآلثار السلبية التي تحققت لدى      

القطاع، من تجار إلى بلدات اصطياف إلى لجـان المهرجانـات الدوليـة والمحليـة               

 .وغيرها

االسـتثمار  "تطرق إلى بنـد     ت لم    المتكبدة عن الخسائر الحديث  ومن جهة أخرى، فإن      .2

هي بالتالي  ,،  بها توقف العمل    بمعنى المشاريع قيد اإلنجاز أو المشاريع التي      " السياحي

إضافةً إلى ذلك الخسائر الالحقة باالقتصاد الوطني       . لن تتحقّق وضمن المنظور القائم    

عة نتيجة لنمو حركة السـياحة أي رسـوم         من جراء عدم استيفاء كافة الرسوم المتوق      

 .المطار والجمارك والضريبة على القيمة المضافة وغيرها

 سـائح،  412,041ما مجموعه  2007بلغ عدد السواح في األشهر الستة األولى للعام   .3

كما بلغت نسـبة اإلشـغال      . 2006عن الفترة نفسها من العام      % 34.7بتراجع نسبته   

ف في األشهر الستة األولى مـن العـام الحـالي فـي كافـة               الفندقي وفقاً لعدد الغر   

 .فقط% 20المحافظات نسبة 

 

 على صعيد المشاركة في المؤتمرات والمعارض اإلقليمية والدولية: ثانياً

ـ         تشارك .1 ان ضـمن الخريطـة      وزارة السياحة بمعارض في الخارج تعزيزاً لدور لبن

 ).دبيسطنبول، برلين، موسكو، الكويت والندن، (السياحية 

177/83 .  ص– 4ملحق رقم   



الملتقى السنوي لعالم الضيافة والصناعات الغذائيـة فـي         " وزارة السياحة في     تشارك .2

 30 و 27 في الفترة ما بـين       - BIEL -في مركز بيروت الدولي للمعارض    " المنطقة

 .2007آذار 

اجتماعات الـدورة العاشـرة للمجلـس       تنظيم واستضافة   على  وزارة السياحة   عملت   .3

) 18( واجتماعات الدورة    -اجتماع وزراء السياحة العرب    -الوزاري العربي للسياحة    

 19 و 16للجنة التنفيذية للسياحة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية في الفترة ما بـين              

 وذلك تفعيالً لقرار المجلس االقتصادي االجتماعي بدعم لبنان واعتبـار           2007نيسان  

 . عاماً للسياحة العربية إلى لبنان2007عام 

ستضافة وزارة السياحة لالجتماع التاسع والعشرين للجنة منظمـة السـياحة           تنظيم وا  .4

 بحضـور   (UNWTO)العالمية للشرق األوسط بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية         

 .2007 نيسان 18وزراء السياحة العرب وفعاليات في عالم الصناعة السياحية في 

 

 على صعيد الترويج والتسويق: ثالثاً

 :ترويجية عن لبنانإعداد أفالم  .1

العمل على إنتاج فيديو كليب مع الفنان الياس الرحباني حول مميـزات الشـعب               . أ 

 .اللبناني

 ). ثانية30مدته  ( عن لبنانيإنتاج فيلم دعائي . ب 

 .اإلعداد لمهرجان المأكوالت في بيروت .2

 

 على صعيد تفعيل العالقات الخارجية واتفاقيات التبادل السياحي: رابعاً

م برنامج تنفيذي للتعاون السياحي مع الهيئة العليا للسياحة فـي المملكـة             توقيع وإبرا  .1

 .4/7/2007العربية السعودية بتاريخ 

 

 على صعيد تعزيز القدرات اإلدارية في الوزارة: خامساً

اإلعداد لمشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم وزارة السـياحة لتنفيـذ وحـدة               .1

 .استشارية ضمن الوزارة

 

 على صعيد تطوير وتحسين الخدمات السياحيةساً ساد

دعم المؤسسات السياحية من أجل االستمرار في عملها في إطـار خطـة اقتصـادية                .1

 :لتنشيط القطاع السياحي من خالل
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وضع آلية دعم للقطاع السياحي مع وزارة المالية ووزارة االقتصاد والتجارة من             . أ 

 من فنادق ومطـاعم بفوائـد       ياحيةخالل القروض التشغيلية لجميع المؤسسات الس     

 . أشهر إلى سنة6 نقاط مئوية ومدتها 4مخفضة بنسبة 

وضع آلية لتخفيض تعرفة الطاقة الكهربائية للفنادق والمساكن السياحية والنتجعات           . ب 

 .البحرية المرخصة

 

المؤسسات السياحية التي قامت وزارة السياحة بالتراخيص لهـا ضـمن           على صعيد   : سابعاً

 2007 حزيران و2006ا بين تموز الفترة م

 )4عدد (مساكن سياحية  .1

 )1عدد (مجمع سياحي  .2

 )4عدد (فندق  .3

 )1عدد (قق مفروشة ش .4

 )29عدد  ( وسناك ومقهى وملهىمطعم .5

 ).24عدد (الوكاالت السياحية المرخّصة  .6

177/85 .  ص– 4ملحق رقم   



 الثـقـافـة وزارة -16

 

 

 على صعيد المطالعة العامة: أوالً

الذي تبرع به سمو األمير حمد بن خليفـة،         وطنية  الإطالق مشروع النهوض بالمكتبة      .1

وخصـص  .  مليون دوالر لتغطية كلفة بنائهـا وتجهيزهـا     25أمير دولة قطر، بمبلغ     

وأعـدت  ). كلية الحقوق في الجامعة اللبنانيـة سـابقاً       (مجلس الوزراء مبنى الصنائع     

و سـوف تجـرى     . الوزارة برنامجاً هندسياً مفصالً للمشروع ونظاماً إدارياً وتشغيلياً       

، مبـاراة   2008 ومطلع العـام     2007على أساسهما، وخالل الربع األخير من العام        

ـ                تنفيـذ   ىمعمارية دولية على أن تقوم دولة قطر بعد ذلك باإلشـراف المباشـر عل

 .المشروع

 الممول من   "إعادة تأهيل المكتبة الوطنية   "بعد ثالث سنوات من بدء العمل في مشروع          .2

 تمـوز مـن     31 بدالً من    2006 آب   31وروبي، تم اختتام أعماله في      ِقبل االتحاد األ  

العام نفسه كما كان مفترضاً، وتمت تصفية المشروع في األشهر الثالثة التـي تلـت               

 وتضمن المشروع استجماع وترميم وتأهيل وفهرسة       .2006 كانون األول    31بتاريخ  

ما أضيف إليها من هبات ومـن       و" دار الكتب الوطنية  "ما تم الحفاظ عليه من مقتنيات       

ـّمت إليها بموجب قانون اإليداع  .كتب سل

 -المركـز اللبنـاني   : دار الثقافـة والفنـون    "باشرت وزارة الثقافة العمل على إنشاء        .3

 مليون دوالر أميركـي لتغطيـة       20الذي تبرع جاللة السلطان قابوس بمبلغ       " العماني

 تخصـيص قطعـة أرض بمسـاحة        وقررت الحكومة اللبنانيـة   . كلفة بنائه وتجهيزه  

وقـد نظّمـت وزارة   .  في وسط مدينة بيروت التجاري لهذا المشروع الكبير  2م3750

الثقافة خالل العام المنصرم مشاورات مع عدد كبير من المهتمين والخبراء والمعنيين            

وتقوم حالياً  . من اجل وضع تصور ألهداف المركز وأدواره ووظائفه ومجاالت عمله         

ارية متخصصة بإعداد البرنامج العلمي والوظيفي والهندسي والتحضير        مجموعة استش 

لمباراة معمارية دولية، تقوم بعدها شركة مكلفة من قبل سلطنة عمان باإلشراف على             

 .تنفيذ المشروع

توقيع مشروع دعم المطالعة العامة في لبنان والنشر لألطفال باللغة العربية الذي وقّع              .4

 . بين وزارة الثقافة اللبنانية والحكومة الفرنسية2006في تشرين األول عام 

مساعدة المكتبات العامة التي تضررت من جراء العدوان اإلسـرائيلي علـى لبنـان               .5

 . الطيبة، عيتيت، بنت جبيل، جباع وحارة حريك في بلداتوخاصة
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 .إنشاء مركزين للمطالعة والتنشيط الثقافي في صور وعشقوت .6

، من قبل منظمة األونسـكو،      2009عالمية للكتاب للعام    اإلعالن عن بيروت عاصمة      .7

وقد بدأت وزارة الثقافة التنظيم لهذا الحدث، وأعلنت عن بدء استقبال برامج النشاطات             

 .المقترحة لهذا العام

 دوالر أميركي لمساعدة مكتبة حارة      29,850توقيع اتفاقية مع السفارة التشيكية بقيمة        .8

 .حريك

نامج إلكتروني إلدارة المكتبات وإمكانية خلق شـبكة اتصـال          دراسة إمكانية شراء بر    .9

 .فيما بين المكتبات العامة

لقاء تشاوري وتدريبي حول مكننة المكتبات العامة لمدة ثالث أيام في مكتبـة سـن                .10

 .الفيل لوضع رؤية مستقبلية

 .افتتاح مكتبات عامة جديدة في كامد اللوز ومجدل عنجر .11

 .للمطالعة والتنشيط الثقافي في تنورين ومشتى حسنمتابعة مشروع إنشاء مركزين  .12

) حوالي العشرين مكتبة عامة   (دعم إنشاء مكتبات عامة جديدة شريكة لوزارة الثقافة          .13

 .باالتفاق مع البلديات والجمعيات األهلية والمدنية

البدء بخطة إنشاء خمسة أو ستة مكتبات إقليمية في مختلف المحافظـات والمـدن               .14

 .رى وخاصة في جبيل وبعلبكاللبنانية الكب

العمل مع الجهات المانحة لتزويد المكتبات العامة بالتجهيزات المختلفـة وخاصـة             .15

 ).مع السفارة اليابانية(األجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الكومبيوتر 

 :إطالق حملة وطنية شاملة للتوعية حول مفهوم المطالعة العامة منها .16

 للتشجيع  2007 في شهر تشرين األول      أ تطبيقها يبدالتحضير لحملة وطنية كبرى      . أ 

تتضمن ملصقات وكتيبات وأفالم توعية ولقاءات مع المختصـين         وعلى المطالعة   

 .وحلقات تلفزيونية وإعالنات في الطرقات وغيرها

  المناطق اللبنانية لمدة أسبوعين    مهرجان متنقل لكتب األطفال بين بيروت ومختلف       . ب 

 .اءات صغيرةبمشاركة بيت الكتاب ومجلة قر

 

 على صعيد مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة: ثانياً

إنجاز مشروع مرسوم مع األسباب الموجبة له، والمراسالت المتعلّقة به، إلنشاء دائرة             .1

 .تعنى بالملكية الفكرية ضمن مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة

لبرامج األوروبية الداعمـة لإلنتـاج      متابعة التعاون مع االتحاد األوروبي من خالل ا        .2

 .Euromed Audiovisuelالسينمائي 
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المشاركة في االجتماعات الهادفة إلى مناقشة خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجـوار              .3

 .األوروبية وتقديم اقتراحات وزارة الثقافة بهذا الخصوص

 إلى تنظيم وكيفية    المشاركة في أعمال اللجنة المكلفة اإلعداد لمشروع المرسوم الرامي         .4

عمل جمعيات وشركات اإلدارة الجماعية وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها،           

وإنجاز مشروع المرسوم بشكله النهائي وإعداد المراسالت اإلداريـة مـع األسـباب             

 .الموجبة لهذا المرسوم

لتصـديق  إعداد مشروع قانون مع األسباب الموجبة له يرمي إلى اإلجازة للحكومـة ا             .5

على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبيـر الثقـافي مـع مشـروع المرسـوم                

 .والمراسالت اإلدارية المتعلقة بهذا القانون

 

 على صعيد دائرة العارض: ثالثاً

المشاركة والمساعدة في تنظيم معرض لرسوم األطفال النازحين إلى بيـروت خـالل              .1

يـة، حيـث زودت وزارة الثقافـة األطفـال      حرب تموز بالتعاون مع الجمعيات األهل     

 . بهذا الصددةبمعدات الرسم الالزمة، ونشرت روزنام

التحضير لبينالي بيروت الدولي الثاني لرسوم األطفال الذي سيقام في قصر األونسكو             .2

 . حيث سيشارك فيها مدارس لبنان كافة وأطفال العالم2007 كانون األول 7بتاريخ 

 

 يرية شؤون السينماعلى صعيد مد: رابعاً

تشكيل لجنة استشارية لدعم وتشجيع السينما اللبنانية، وقد باشرت هذه اللجنة أعمالهـا              .1

وانبثق عنها لجنتين فرعيتين، األولى لقراءة النصوص المقدمة طلباً لـدعم الـوزارة             

 .دعم هذه األعماللوالثانية لدراسة الجدوى االقتصادية 

ومات عن السينما اللبنانية وإدخال المعلومات والوثائق       مباشرة العمل إليجاد قاعدة معل     .2

 .المتوفّرة في المديرية في هذه القاعدة بعد تحويلها إلى النظام الرقمي

نقل وتحويل أرشيف األفالم الوثائقية الموجودة في المديريـة إلـى النظـام الرقمـي                .3

 .المووضعها على أقراص مدمجة وتزويد سفارات لبنان في الخارج بهذه األف

التحضير إلحياء المهرجان المسرحي المدرسي الثالث، من اتصاالت وتحضيرات بدءاً           .4

، مع المدارس المعنية التي ستشارك بـالعروض والتـي          2006من شهر تشرين أول     

 في المحافظات اللبنانية كافـة، وتـم        2007بدأت في األسبوع األخير من شهر شباط        

 على مسرح قصر األونيسكو في بيـروت   عرضهاليصار إلىاختيار العروض الجيدة    

177/88 .  ص– 4ملحق رقم   



، ثم ستجري الحفلة الختامية فـي األسـبوع         2007في األسبوع األخير من شهر آذار       

 .2007األول من شهر نيسان 

 تعرض على محطات التلفزيـون فـي        (SPOTS)تحقيق سلسلة من األفالم القصيرة       .5

 .لثقافيةلبنان تعرف بالتراث واإلبداعات اللبنانية في مختلف المجاالت ا

إعادة النظر في قانون الرقابة التي يتوالها األمن العام وإشـراك وزارة الثقافـة فـي                 .6

 .أعمال لجنة الرقابة

للتعريف باإلنتاج المحلي مـن     ) مهرجان سينما لبنانية  (إطالق تظاهرة سينمائية سنوية      .7

ن، وتقديم جائزة    يتخلل هذا االحتفال تكريم سينمائيين لبنانيي      .األفالم الروائية والوثائقية  

 .الدولة ألفضل األعمال

التنسيق مع إدارة معهد الفنون في الجامعة اللبنانية وكلية اإلعالم إلفادة الطالب مـن               .8

 ).األستديو(تجهيزات الوزارة التقنية 

وتنظيم ) فرنسا(المشاركة في تنظيم وإقامة الليالي السينمائية اللبنانية في مهرجان كان            .9

 كذلك إقامة جناح خـاص بالسـينما        .لبنانية في هذا المهرجان   سلسلة عروض ألفالم    

 .إمكانيات لبنان في هذا المجالعرض اللبنانية و

 في فرنسا حيث يـنظم عـرض        Lilleالمشاركة في مهرجان مدينة ليل السينمائي        .10

أقيم المهرجان في النصف األول من شهر        (Rétrospectiveاستعادي لألفالم اللبنانية    

 ).2007تموز 

 الـذي نظمتـه بلديـة بـاريس     Paris Cinémaلمشاركة في مهرجان واحتفالية ا .11

بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية وبلدية بيروت وعرضت خاللـه بمجموعـة مـن              

 .األفالم اللبنانية الروائية الطويلة والقصيرة واألفالم الوثائقية والتسجيلية

 ترعاه سفارة إيطاليـا وبعثـة    الذيCiné Caravaneالمشاركة في تنظيم احتفالية  .12

المفوضية األوروبية في لبنان، حيث سيصار إلى إقامة عروض سينمائية لبنانية متنقلة            

 .2007 مدينة وبلدة لبنانية خالل سنة 27في 

تنظيم أسبوع سينمائي لبناني في الجزائر بمناسبة إعالن الجزائر عاصـمة للثقافـة              .13

 تمـوز   30 إلـى    23ام الثقافية اللبنانية مـن       وذلك في إطار األي    2007العربية للعام   

2007. 

 

  الكونسرفتوار–المعهد الوطني العالي للموسيقى على صعيد : خامساً

بالرغم من األوضاع غير المستقرة في البالد التي تؤثر سلباً على البرامج الثقافية والفنية، 

 :استطاع الكونسرفتوار الوطني من القيام بعدة نشاطات، أهمها
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 كونسرت لألوركسترا الوطنية اللبنانية 14، و"موزيك دي شومبر" كونسرت 26يذ تنف .1

 . كونسرت لألوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية 21للموسيقى الشرق، و

 طالباً دبلوم بكالوريا في مختلف االختصاصات الموسيقية، 35في الشهادات، نال  .2

تصاصات الموسيقية، كما نال طالب  طالباً دبلوم إجازة ليسانس في مختلف االخ11و

 .واحد دبلوم ماجستير في مادة الغناء األوبرالي

اشتراك األوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية في مهرجانات البستان الدولي والتي  .3

 . رفيع المستوىيثَمنت وَصنفت األوركسترا السيمفونية كجهاز أوركسترال

ة الوطنية اللبنانية بالتعاون مع عدة سفارات تنفيذ كونسرات لألوركسترا السيمفوني .4

والتي بدورها استقدمت قادة ضيوف لألوركسترا وعازفين عالميين منفردين عزفوا 

 .مع األوركسترا

 في أوروبا بعد خضوع هؤالء تاشتراك طالب من الكونسرفتوار مع أوركسترا .5

 .ت األوركسترامن قبل مسؤولين في تلك) Auditions" (استماع تقييمي"الطالب إلى 

 :منشورات الكونسرفتوار في هذه الفترة .6

 . الجزء الثالث–تتمة منهج آلة القانون  .أ 

 وتضم كامل التراث الموسيقي الشرقي من لونغا وسماعي –أجزاء / 6 /-روائع  .ب 

 .وبشرف

 ".ناي النوا "– للسنة الرابعة –تتمة منهج آلة الناي  .ج 

 ".طبلة" الشرقي اإليقاعتتمة منهج آلة  .د 

 ".فريد من نوعه عالمياً"يج موسيقى الشرق عربية سولف .ه 

 

 المديرية العامة لآلثارعلى صعيد : سادساً

  المعارضعلى صعيد .1

" المرأة في القـدم   "تنظيم أمسية ومعرض مؤقَّت في المتحف الوطني تحت عنوان           . أ 

 ).28/2/2007 ولغاية 15/12/2006من (

  سرقة آثار – تهريب –تجارة  على صعيد .2

 . رقة اآلثار في بحر صورمتابعة ملف س .أ 

  والمسح األثريواالستكشافالحفريات واإلسبارات  على صعيد .3

متابعة أعمال تنفيذ مشروع النقل الحضري المتعلِّق بإنشاء جسور وأنفاق في  .أ 

، والقيام بالحفريات محيط مدينة بيروت تحت إشراف مجلس اإلنماء واإلعمار

 .الغبيري-لمتحف وطريق المطارا-زمة في كل من موقعي العدليةاألثرية الال
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كل من صور وجبيل ومدينة بعلبك متابعة ومراقبة أعمال حفر البنى التحتية في  .ب 

" اإلرث الثقافي والتنمية المدينية" وذلك ضمن مشروع ومحيطها ومدينة طرابلس

)CHUD(ل من قبل البنك الدولي للتدخُّل فور ظهور أية معالم أثريةالُممو . 

 أثرية طارئة في كافة المناطق اللبنانية وذلك إثر ظهور معالم القيام بحفريات .ج 

أثرية نتيجة أعمال البنية التحتية التي تقوم بها اإلدارات والمؤسسات العامة كما 

 .نتيجة أعمال البناء التي يقوم بها األفراد في أمالكهم الخاصة

اإلرث "  ضمن مشروعمتابعة أعمال المسح األثري في المرفأ الجنوبي في صور .د 

 .)CHUD" (الثقافي والتنمية المدينية

 الترميم والتأهيل على صعيد .4

بقيمة (المباشرة بتنفيذ أعمال ترميم برج المباركة في مدينة صور بهبة مالية  .أ 

 .مقدَّمة من سفارة الواليات المتحدة األميركية في لبنان.) أ. د35,065

لحة في البترون ووضع المباشرة بتنفيذ أعمال ترميم وتأهيل في موقع المسي .ب 

بيت جعلوك -لوحات تعريفية لموقعي معابد السفيرة في الضنية ومعبد مقام الرب

 ". إنماء"مقدَّمة من جمعية ) أ. د62,000بقيمة (في منجز وذلك بهبة مالية 

 قضاء بعلبك بهبة –تنفيذ أعمال مشروع ترميم المعبد األثري في تمنين الفوقا  .ج 

 . أ. د30,000الواليات المتحدة األميركية في لبنان بقيمة مالية مقدَّمة من سفارة 

في طرابلس، العائـدة    " حمام عز الدين  "متابعة أعمال تنفيذ مشروع ترميم وتأهيل        .د 

ملكيته إلى المديرية العامة لآلثار، بتمويـل مـن الصـندوق العربـي لإلنمـاء               

ب تفاهم بشأن    الذي وقَّع مع مجلس اإلنماء واإلعمار خطا       واالجتماعي االقتصادي

 3/1/2007وقد بدأت األعمال فـي      . تقديم هبة مالية بقيمة مئة ألف دينار كويتي         

كما يجري التحضـير للمرحلـة الثانيـة مـن          . وسوف تستمر مدة عشرة أشهر    

 . المشروع لتحويله إلى معرض دائم عن تاريخ الحمامات

ُممول مـن قبـل      ال )CHUD" (اإلرث الثقافي والتنمية المدينية   "مواكبة مشروع     .ه 

البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومتين اإليطالية والفرنسـية والـذي           

طـرابلس،  (وتطوير مراكز خمس مدن تاريخية      عادة تأهيل   يرمي من جهة إلى إ    

ضمن نسيجها العمراني العام وتحسـين الخـدمات        ) بعلبك، صور، صيدا وجبيل   

ميم وتأهيل موقعي بعلبك وصور األثريين      السياحية فيها، ومن جهة أخرى إلى تر      

وعليه، تقوم المديرية العامة لآلثار     . ومعالم أثرية أخرى متفرقة ضمن هذه الُمدن        

بمتابعة األعمال التي تمَّ تلزيمها إلى المتعهدين فـي أوسـاط المـدن التاريخيـة               

بالنسـبة إلـى    أما   . 2009 من تنفيذها خالل العام      االنتهاءالمذكورة والتي ُيتوقَّع    
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استشـاريين  موقعي بعلبك وصور األثريين، فقد بدأت اإلجراءات المتعلِّقة بتلزيم          

زمة للتدخّالت المطلوبة لُيصار الحقاً في ضوئها إلى تلـزيم          إعداد الدراسات الال  

 .2011األعمال وتنفيذها في مدة أقصاها العام 

فة في موقع بنكو دي روما متابعة أعمال البعثة اإليطالية في ترميم اآلثار المكتش .و 

 .وإعادة تركيزها في مبنى مجلس النواب

 إدارة المتاحف والمواقع والمستودعات األثريةعلى صعيد  .5

العمل على مشروع تصميم صاالت عرض جديدة للمتحف الوطني في كل من  .أ 

صالة موريس "الطابق السفلي والصالة في الطابق األرضي الُمطلق عليها إسم 

 ".شهاب

أعمال تنفيذ مشروع إنشاء هنغارات حديدية كمستودع لآلثار في منطقة متابعة  .ب 

 .    2007 من األعمال في شهر تموز االنتهاءفرن الشباك، بحيث ُيتوقَّع 

كشف على المواقع والمعالم األثرية والتاريخية للوقوف على وضعها إثر العدوان ال .ج 

ه، تمَّ تحضير وعلي. 2006اإلسرائيلي على لبنان خالل شهري تموز وآب 

لي لمعالجة األضرار زمة للمساعدة في الحصول على الدعم الماالملفات الال

حقة بكل من قلعة شمع والمعالم األثرية عند شاطئ جبيل بنتيجة المباشرة الال

 .  بسوق بعلبك التراثيالالحقةتسرب زيت الفيول، واألضرار غير المباشرة 

ة من لجنة التراث العالمي لتقييم األضرار الطلب من منظمة اليونسكو إرسال بعث .د 

بعلبك، " (الئحة التراث العالمي"الآلحقة بالمواقع األثرية األربعة الُمدَرجة على 

، وبالتالي مواكبة الكشف الذي قامت به هذه البعثة خالل )عنجر، صور وجبيل

 ووضعت بنتيجته تقريراً تقنياً تضمَّن عرضاً بالتدخالت 2006شهر أيلول 

 :وقد أعطى هذا التقرير أولوية قصوى وعاجلة إلى. آلزمة بالنسبة لكل موقعال

وجوب المبادرة لتنظيف ميناء جبيل وأسفل التل األثري من الفيول مع تدعيم  )1

 البرج الغربي للميناء، 

ضرورة العمل على توثيق شامل ومفصَّل لموقعي بعلبك وصور ال سيما من  )2

ة تقنية المسح الثالثي األبعاد بالاليزر خالل إجراء أعمال رفع لهما بواسط

مما سيسمح من جهة بتقييم دقيق لوضعهما الحالي وبالتالي تمكين اإلدارة من 

متابعة التغيرات المحتمل أن تلحق بهما مستقبالً بنتيجة عوامل مختلفة، ومن 

جهة أخرى بتحديد كافة المشاكل التي يتعرَّضان لها والمخاطر التي تتهددهما 

 لتأمين استعدادهاوعليه، أبدت منظمة اليونسكو . لتالي وضع آلية للمعالجةوبا

 في تنفيذ األعمال المطلوبة وتزويد المديرية العامة لآلثار الالزمالتمويل 
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وفي هذا اإلطار، تمَّ التنسيق مع مكتب اليونسكو . الالزمةبالتجهيزات التقنية 

 بشأنها الالزمةالمشاريع في بيروت في إعداد خطة العمل والبدء بتحضير 

 .تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ

تحضير ملفات إلى مجلس اإلنماء واإلعمار للمساعدة في تأمين تمويل من أجل  .ه 

 .تنفيذ مشاريع ترميم في كل من قلعة شقيف أرنون وقلعة شمع

 لوضع قلعة شمع على World Monument Fundتحضير ملف إلى منظمة  .و 

 2008التي ستصدر في شهر حزيران " المهدَّدة في العالمالمواقع المئة "الئحة 

 .  للحفاظ عليهاالالزملُيصار إلى المساعدة على تأمين الدعم التقني والمالي 

 األرشفة والمكننةعلى صعيد  .6

متابعة، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، تنفيذ مشروع  .أ 

 (Photothèque) ومكتبة الصور (Archives)مكننة المستندات والوثائق 

 لدى المديرية العامة لآلثار وتطوير أساليب (Planothèque)ومكتبة الخرائط 

 طالع البحث واإلتسهيل عمليةل  نظام المعلوماتيةباستخدامالعمل فيها ال سيما 

 .عليها

الموضوعة لة مفصَّالجردة  المواقع األثرية بحيث أصبحت ال صورةأرشفمتابعة  .ب 

 صورة 14,600صورة و 96,026  ترقيم وتأهيل حواليتشمل الصور مكتبةل

 . نسخة إضافية24,831ساليد و

 Data Management Systemالعمل على تفعيل مكننة المعامالت على برنامج  .ج 

(DMS). 

 .العمل على إعادة تنظيم محفوظات المديرية العامة لآلثار تمهيداً لمكننتها .د 

 .وصيانة أجهزتها في مبنى المديرية العامة لآلثارمتابعة أعمال شبكة الكومبيوتر  .ه 

تحديث المعلومات المتعلِّقة بالمديرية العامة لآلثار على موقع اإلنترنت الخاص  .و 

 .بوزارة الثقافة

 نشاطات مختلفة  .7

متابعة إعداد الخريطة األثرية لكامل األراضي اللبنانية على نُظُم المعلومات  .أ 

 .الجغرافية

 .لبنان الرقمية مع المديرية العامة للشؤون الجغرافيةمتابعة مشروع خريطة  .ب 

 من وضع الخريطة الرقمية لمنطقة صور وذلك بالتعاون مع مجلس االنتهاء .ج 

 .واستالمهااإلنماء واإلعمار، 
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، من وضع الدراسة "اإلرث الثقافي والتنمية المدينية"، ضمن مشروع االنتهاء .د 

رية العامة لآلثار والمتضمنة برنامجاً النهائية لمشروع الدعم اإلداري لصالح المدي

 لبنانيين وأجانب في اختصاصيينتدريبياً للجهاز البشري اإلداري والفني من قبل 

وعليه، يجري . ة إضافة إلى تأمين تجهيزات تقنيةمختلف مجاالت عمل اإلدار

حالياً التنسيق مع مجلس اإلنماء واإلعمار والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل 

 . الدراسة المذكورة وإعطائها الصيغة التنفيذية وفقاً لألصول القانونيةتماداع
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 الـبيئـة وزارة –17

 

 

 على صعيد الشؤون التنظيمية واإلدارية الداخلية": أوال

متابعة استصدار مشروع مرسوم تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامهـا        .1

ي بعض وظائفها، حيث وافـق مجلـس الخدمـة          ومالكها وشروط التعيين الخاصة ف    

 .2007المدنية على مشروع المرسوم في تموز 

 .ISO 9000متابعة عملية حصول الوزارة على شهادة نظام إدارة الجودة  .2

اللقـاء  حيث عقـد     باالستناد إلى تحليل النفقات، و     2008إعداد مشروع موازنة العام      .3

دعوة الوحـدات اإلداريـة فـي       مت  ت ، و  2008التنسيقي حول تحضير موازنة العام      

 ضـمن السـقف     2008وزارة البيئة إلى تحديد تطلعاتها حول إعداد موازنـة العـام            

 قوانين البرامج ومنها     مسألة المسموح به وفقاً لسياسة الحكومة التقشفية، والتركيز على       

 .قانون برنامج إعادة تأهيل مواقع المقالع وقانون برنامج التحريج

معلومات البيئية التي تحتـوي علـى معلومـات حـول المتطـوعين             إنجاز قاعدة ال   .4

، وتدريب موظفي وزارة البيئة على استخدامها، والوزارة بصدد         ...واإلستشاريين، إلخ 

 .إدراج التعديالت الالزمة على البرنامج بعد فترة تجريبية

ـ              .5 هيالً دراسة كيفية تأمين استفادة أكبر من نظام المعلومات الجغرافي في الـوزارة تس

اسـتبيان حاجـات وزارة البيئـة لنظـام         " دراسة حـول     إنجاز بعدلخدمة المواطنين   

 .، على أن تأتي المرحلة التطبيقية فور توفّر الموارد الالزمة"المعلومات الجغرافي

السعي الدائم لتطوير الموارد البشرية في الوزارة عبر المشاركة في دورات تدريبية،             .6

 الشؤون المالية والمادية والمعلوماتية والقانونية عبر اعداد        باإلضافة إلى تطوير إدارة   

 .  البيانات واإلحصاءات الالزمة

 

 على صعيد الشؤون التخطيطية والبرمجة العامة: ثانياً

متابعة استصدار مشروع مرسوم التقييم البيئي االسـتراتيجي لمشـاريع السياسـات             .1

 .والخطط والبرامج في القطاع العام

عقد اجتماع ثنـائي    فقد  : ج المفاهيم البيئية في الورقة اإلصالحية للحكومة      السعي إلدما  .2

إعـداد برنـامج    تم  مع وزارة المالية لمناقشة موضوع اإلصالحات الضريبية البيئية و        

 .في أقرب فرصة ممكنةللحوار الذي سيعقد حول هذا الموضوع 
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ر ترؤس لجنـة النقـل      ، عب األوروبيةبرمجة تطبيق الشق البيئي لورقة سياسة الجوار         .3

 .والطاقة والبيئة والمشاركة في االجتماعات التمهيدية ذات الصلة

  متابعة العمل على إحداث مرفق البيئة العربي .4

تمويل برامج البيئة في الدول العربية بما فيها مرفـق البيئـة            "إعداد دراسة حول     . أ 

 ).2006تشرين الثاني (باللغتين العربية واإلنكليزية " العربي

ور قرار الموافقة على الدراسة من قبل المجالس المختصة في جامعة الـدول             صد . ب 

العربية وإحالة مشروع مرفق البيئة العربي إلى لجنة التنسيق العليا للعمل العربي            

المشترك التي نتج عنها القرار القاضي بعدم وجود ازدواجية بين مشروع المرفق            

ع علـى المجلـس االقتصـادي       والمؤسسات العربية القائمة، وسيعرض الموضو    

 .للبتّ به) 6/9/2007-3(واالجتماعي في دورته القادمة 

 تحديث مؤشرات البيئة والتنمية .5

 مؤشر من مؤشرات البيئة والتنمية التي أصدرتها وزارة البيئة في العـام             52تحديث  

 معلومات وبيانات رقمية لتوفير معلومـات أفضـل   إلى بهدف تسهيل الوصول   2001

وقد تم هذا التحـديث بالتنسـيق مـع         . ضح لوضع البيئة والتنمية في لبنان     ومفهوم أو 

لتاريخه، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة األشغال العامة       واإلدارات المعنية ال سيما     

 :والمؤشرات المحدثة هي. والنقل، ووزارة السياحة، ووزارة الداخلية والبلديات

 االجتماعية -في المؤشرات السكانية واالقتصادية . أ 

الكثافة السكانية، نسبة سكان المدن، نسبة النمـو السـكاني فـي            : علم السكان  )1

المدن، الحياة المتوقعة عند الوالدة، معدل الخصوبة اإلجمالي، نسبة الـذكور           

 إلى اإلناث

نسبة وفيات األطفال، نسبة وفيات األطفـال دون الخمـس          : مستوى المعيشة  )2

صل على مياه شفة صالحة، النسبة السـكانية        سنوات، النسبة السكانية التي تح    

، )الرجال والنسـاء  (الموصولة إلى شبكات المياه، نسبة األمية لدى الراشدين         

الرجـال  (، نسـبة البطالـة      )الرجال والنسـاء   (اقتصادياًالناشطات  /الناشطين

، الفارق بين نسبة االلتحاق بالتعليم للذكور واإلناث، توزيع إجمـالي           )والنساء

إجمالي الناتج المحلي، نسبة إجمـالي النـاتج        /المحلي، الدين الخارجي  الناتج  

المحلي من االستيراد والتصدير، الناتج المحلي للفرد، مؤشر الفقر العام، عدد           

 . رجل في القوة العاملة لكل قطاع إنتاجي100النساء لكل 
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ك مجمل طلب المياه لكل قطـاع إنتـاجي، اسـتهال         : اإلنتاج/نماط االستهالك أ )3

الطاقة السنوية للفرد، إنتاج النفايات المنزلية، إنتاج واستيراد وتصدير النفايات          

 .الخطرة، التخلص من النفايات المنزلية، توزيع النفايات المنزلية

 في النشاطات االقتصادية . ب 

استعمال األسمدة الزراعية، نسبة األراضـي الزراعيـة المرويـة،          : الزراعة )1

 زراعية المرويةاستهالك المياه للمساحة ال

 توزيع المقالع، مساحتها ونشاطها: الصناعة )2

 الطاقة المنتجة من مصادر متجددة: الطاقة )3

 السياحية في الفنادق لكل مئة فـرد مقـيم، عـدد            اإلقامةعدد ليالي   : الخدمات )4

 السواح لكل مئة فرد مقيم، عدد زائري المحميات الطبيعية

 .ليات حسب عمرهاعدد السيارات لكل مئة فرد، عدد اآل: النقل )5

 في البيئة . ج 

 الغازات الدفيئة، استهالك المواد المستنفذة لطبقـة األوزون، معـدل           انبعاثات )1

 الجزئيات في الهواء

مساحة الغابات، غطاء أرض الخط الساحلي، الخط السـاحلي         : التربة/األرض )2

، األرض الزراعية لكل فرد، تغيير وجهة       اإلجماليالخط الساحلي   / المصطنع

األرض، تغيير األرض الزراعية، مساحة األرض الرطبة، المساحة        استعمال  

 المتأثرة بالتصحر

نسبة الغابات المحمية، مساحة المناطق الساحلية المحميـة،        : التنوع البيولوجي  )3

 .الكائنات المهددة، المساحة الغابية التي تعرضت للحرائق في السنة

 ياسات ونشاطات التنمية المستدامةفي س .د 

 .عدد محطات معالجة المياه المبتذلة :فرقاء المعنيونال/النشاطات )1

 تطوير نظام الرقابة والتفتيش البيئيين .6

إعداد مسودة مشروع حول تطوير نظام الرقابة والتفتيش البيئيين وعرضه علـى             . أ 

 األوروبي  لالتحاد مشروع دعم اإلصالحات التابع      مهمن(د من الشركاء للتمويل     عد

، ومـا   .)، الـخ  اإليطاليةومة النروجية، الحكومة    في رئاسة مجلس الوزراء، الحك    

 . زالت الوزارة تسعى للحصول على الدعم المطلوب
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 -"تقوية القوانين البيئية في النظام القضائي     "التحضير للمشاركة في تنفيذ مشروع       . ب 

الممول من البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنفّذ بشكل رئيسي من            

 عبر تحديد المهام المطلوب تنفيذها من وزارة البيئة بالتنسيق مـع            -وزارة العدل 

 .2007األطراف المعنية، ومواكبة نشاطات المشروع التي انطلقت في آذار 

 والمشاركة في اجتماعات دولية ومحلية بـارزة، سـعياً          وإقليميةاستضافة وفود دولية     .7

 .لتحسين وضع البيئة في لبنان

 

  التوجيهية العامةعلى صعيد الشؤون: ثالثاً

تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لمختلف شركاء الوزارة مـن القطـاعين العـام               .1

 والخاص

ورشة عمل حول موضوع تقنيات معالجة النفايات المنزلية الصلبة فـي لبنـان،              . أ 

ضمن المشروع اإلقليمي لإلدارة المتكاملة للنفايات الصـلبة فـي دول المشـرق             

 اإلدارات المعنية وبلديات من مختلف المحافظات       والمغرب العربي، شاركت فيها   

 .اللبنانية والشركات االستشارية المختصة

 خـالل   1"الحمى"محاربة الفقر من خالل إعادة إنعاش وتطوير        "ورشة عمل حول     . ب 

، بهدف خلق استراتيجية إقليمية إلنعاش الحمى من        " في دول غرب آسيا    21القرن  

 . أجل محاربة الفقر في دول غرب آسيا

عرض ومناقشات أبرز آثار الحرب األخيرة على لبنـان مـن جـراء العـدوان                . ج 

اإلسرائيلي على محميات لبنان الطبيعية، من خالل تنظيم ورشة عمل بمشـاركة            

 .الجمعيات والفعاليات التي تتعاطى شأن المحميات الطبيعية

يدانية لهـا،   تفعيل التواصل مع هيئات القطاعين العام والخاص عبر القيام بزيارات م           .2

حيـاء المناسـبات البيئيـة      إاإللكتروني لوزارة البيئة بشكل دوري، و     وتحديث الموقع   

 .البارزة، وفتح المجال أمام طالب الجامعات للتطوع في الوزارة

في إطار العمل من أجل تنفيذ حملة إعالمية خاصة بوزارة البيئة،           : في اإلعالم البيئي   .3

حول كلفة التـدهور البيئـي      ) ل من ثالثة أجزاء   مسلس(إعداد ملصق والئحة إعالنية     

 .والتقييم البيئي االستراتيجي كحّل لها

 

                                                 
عبر االستخدام المستدام للموارد الطبيعية " قبل المجتمع المحلي، هي منطقة محمية أساسا منطقة محمية تحظى بإدارة مستدامة من 1

" مستمرا" تتطلب هذه اإلدارة تدخال. ليمي والعالميتلبية لما تتطلبه احتياجات األنواع المهددة والهامة على الصعيد المحلي واإلق

لتأمين الحماية على المدى البعيد وصيانة التنوع البيولوجي، في حين توفير مردود مستدام للمنتوجات الطبيعية وخدمات تتالءم 

 .مع حاجات المجتمع المحلي
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 على صعيد مكافحة التلوث عند المصدر: رابعاً

 المشروع الريادي لتطبيق منهجية التقييم البيئي االستراتيجي في وضع مخطـط            إنهاء .1

صيلته خطـة تنمويـة     ، كانت ح  )لبنان الشمالي (ومحيطه  " بلوع بعتارة "لتنظيم منطقة   

، الـذي   2007للمنطقة نالت موافقة المجلس األعلى للتنظيم المدني في كانون الثـاني            

 . الرأيإلبداءأحالها إلى البلديات المعنية 

 في اإلدارة البيئية لمحافر الرمل والمقالع والكسارات .2

 .إعداد مشروع قانون لتنظيم المقالع والكسارات . أ 

 .اقع المقالعإعداد آلية إلعادة تأهيل مو . ب 

 في إعـادة  (decision support system)" نظام مساعد ألخذ القرارات"إعداد  . ج 

 مقلعـاً   450مسح ميداني وإلكتروني شمل     ) 1(تأهيل مواقع المقالع باالستناد إلى      

طرق التأهيـل الممكنـة،     (دراسات حول مواضيع أساسية الستكمال النظام       ) 2(و

 دء باستخدام النظاموالب...) معايير اتخاذ القرار، الخ

 بمـا فـي ذلـك خيـارات     :تطوير اإلدارة البيئية المتكاملة في معاصر زيت الزيتون    .3

 :اإلنتاجية النظيفة، ووسائل الوقاية والرقابة والعالج

مسح المعاصر والصناعات المكملة لها على األراضي اللبنانية وإدراج المعلومات           . أ 

ل مواقع المعاصر والصناعات    على نظام معلومات جغرافي، وإصدار خرائط حو      

المكملة لها وكافة المعلومات المرتبطة بها مع خريطة تبين المنـاطق الحساسـة             

باإلضافة إلى إعداد تقرير بالتشريعات الخاصـة       (للتلوث من جراء هذه المعاصر      

 )بقطاع زيت الزيتون ومدى تطرقها إلى اإلدارة البيئية للنفايات الناتجة عنه

ي إعداد دراسة كلفة التدهور البيئي الناتج عن قطاع زيت الزيتون           مباشرة العمل ف   . ب 

 ودراسة الجدوى االقتصادية للتقنيات المختلفة في عصر الزيتون

الحدود القصوى  (بدء العمل على وضع معايير بيئية وطنية لمعاصر زيت الزيتون            . ج 

تزام بها، بما   وإعداد استراتيجية للمراقبة ومراقبة حسن االل     ...) الخلملوثات المياه   

في ذلك تحديد بعض المحفزات المادية وغير المادية لتسهيل االلتزام، عبر تنفيـذ             

عداد دليـل   إلزيتون والصناعات المكملة لها، و    دراسات تدقيق بيئي على معاصر ا     

 .تدقيق بيئي خاص بمعاصر الزيتون والصناعات المكملة لها

لبيئي عبـر متابعـة استصـدار مشـروع          نظام تقييم األثر ا    إدارة: تقييم األثر البيئي   .4

 .المرسوم، ومراجعة دراسات تقييم األثر البيئي لعدد من المشاريع اإلنشائية
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 على صعيد إدارة النفايات الصلبة والسائلة: خامساً

السعي إلعادة تحريك االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة التي وافق عليهـا             .1

 .عدادهاإ والتي كانت قد شاركت وزارة البيئة في 2006مجلس الوزراء في حزيران 

 في السالمة الكيمائية .2

في إطار متابعة إقرار الخطة الوطنية التنفيذية إلدارة الملوثات العضـوية الثابتـة      . أ 

، إصدار كتاب وقرص مدمج حول الخطة،       )واإلنكليزيةالمتوفّرة باللغتين العربية    (

ها إلى أمانة سر اتفاقية ستوكهولم، علـى أن         باللغة اإلنكليزية كمرحلة أولى لتقديم    

 .تتم الترجمة إلى اللغة العربية في وقت الحق

 على توقيع وثيقة    21/5/2007 تاريخ   154موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم        . ب 

Aide Memoire  مع البنك الدولي حول الملوثات العضوية الثابتة والتي تهـدف 

 هبـات، لـإلدارة المسـتدامة للملوثـات         إلى تحريك الموارد المالية، على شكل     

العضوية الثابتة ضمن إطار اتفاقية ستوكهولم، وتوقيع الوثيقة من قبل ممثل وزارة            

 .البيئة وإرسالها إلى البنك الدولي لتوقيعها من قبله

المرسوم الخاص باستيراد مادة البتروكوك بهدف فرض       "متابعة استصدار مشروع     . ج 

، التـي   صناعة ترابة  - ISIC 2651لمصنفة رقم   شروط بيئية على المؤسسات ا    

 .، عبر متابعة تلقّي آراء اإلدارات المعنية ومراجعتها"تستورد مادة البتروكوك

 

 على صعيد حماية الموارد الطبيعية: سادساً

 بإحالة مشروع قانون إلى مجلـس       9/11/2006 تاريخ   18054صدور المرسوم رقم     .1

النضمام إلى اتفاقيـة لحمايـة البيئـة البحريـة          النواب يرمي إلى اإلجازة للحكومة ا     

والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وهي التعديالت التي طرأت على اتفاقيـة حمايـة             

 .البحر المتوسط من التلوث

متابعة استصدار مشروع قانون حماية نوعية الهواء عبر متابعة تلقّـي آراء اإلدارات              .2

 المعنية ومراجعتها

  المتحدة بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو المتعلّق بهااألمم متابعة تطبيق اتفاقية .3

موافقة رئيس مجلس الوزراء على تسمية وزارة البيئة السلطة الوطنية المولجـة             . أ 

متابعة بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ           

 .لمتحدة لتغير المناخوإبالغ ذلك إلى األمانة العامة التفاقية األمم ا
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عداد تقرير حول وضع نظام محدد لمتابعة تطبيق        تأليف لجنة داخل وزارة البيئة إل      . ب 

، وبالتـالي وضـع   )وضع آلية للتنمية النظيفـة  (2 من بروتوكول كيوتو12المادة  

تقرير مفصل يشمل أيضاً تفصيالً عن القطاعات االقتصادية المنتجة ألكبر عـدد            

ن وسبل االستفادة من مشاريع التنمية النظيفة، باإلضافة إلـى          من انبعاثات الكربو  

 .الجهات المانحة

التنسيق مع البنك الدولي في إطار طلب المساعدة من أجل البدء بمشاريع تتعلّـق               . ج 

بآلية التنمية النظيفة، ودراسة االقتراح المقدم مـن البنـك الـدولي حـول هـذا                

 .الموضوع

باب وجذور عوائق تنفيذ اتفاقية تغير المنـاخ         وضع تقرير وطني لتقييم آثار وأس      .د 

ونشره على الموقع اإللكتروني للوزارة، ليتم في المراحـل المقبلـة درس هـذه              

العوائق وتحليلها من أجل وضع خطّة وطنية إلزالتها وبالتالي التوصل إلـى إدارة             

قـارير   هذا باإلضافة إلى العمل على تحليل النقاط المشتركة بـين الت           .بيئية أفضل 

 االتفاقيـات الوطنية الثالثة التي أعدت لتقييم آثار وأسباب وجذور عوائق تنفيـذ            

 .تغير المناخ) 3(التصحر، ) 2(، التنوع البيولوجي) 1(الثالثة 

إعداد حملة إعالمية حول تغير المناخ، حيث بثت وسائل اإلعالم فواصل إعالنية             .ه 

وع البيولوجي ومكافحة التصحر وتغير     التن(سبعة حول اتفاقيات بيئية دولية ثالث       

مـا  "،  "لبيئة أفضـل  ...كهرباء أقل "،  "تغير المناخ :" تحمل العناوين التالية  ) المناخ

مـا  "،  "استعمل المبيدات الصديقة للبيئـة    "،  "هيدا حقك وحق والدك   ...تهدر مياتك 

حافظ على نظافة المكـان حتـى يسـبحوا         "،  "ع شجراتك، هولي أماني    وتولّ تقص

 ).2006تشرين األول " (صيانة أفضل، كلفة أقل، وصحة أسلم"، "بأمانوالدك 

 متابعة تطبيق بروتوكول مونتريال وتعديالته حول حماية طبقة األوزون .3

متابعة استصدار مشروع قانون االنضمام إلى تعديالت بيجين المتعلقة ببروتوكول           .أ 

حيث أقر في لجنـة      لها،   المستنفدة طبقة األوزون من المواد      مونتريال حول حماية  

 البيئة النيابية ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

لطبقـة   المسـتنفدة متابعة استصدار مشروع مرسوم بشأن التحكم فـي المـواد            .ب 

 األوزون، حيث صدر رأي مجلس شورى الدولة بالموافقة على المشروع

  صناعات غير ضارة بطبقة األوزونمتابعة تحويل المؤسسات الصناعية إلى .ج 

لطبقـة   المسـتنفدة إعداد مسح تقييمي بيئي للمؤسسات التي تستخدم المـواد           )1

 األوزون 

                                                 
   11/2/2007الذي يعتبر لبنان منضماً إلى هذا البروتوكول ابتداًء من 2
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وضع مواصفات المعدات والمساعدات التقنيـة التـي سـوف يـتم تقـديمها               )2

 13(للمؤسسات الصناعية عند تحويلها لصناعات غير ضارة بطبقة األوزون          

ادات تجاريـة ومصـنع     مصـنع بـر   / مؤسسة 27إسفنج و / مؤسسة عوازل 

 المتحدة اإلنمائي عـن مناقصـة وطنيـة      األممعالن برنامج   إ، و )يروسوالتأ

  2007لشراء هذه المعدات حيث استلم البرنامج العروض في تموز 

تقديم تقرير وطني إلى الصندوق المتعدد األطـراف لبروتوكـول مونتريـال             )3

 لطبقـة  المسـتنفدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن المسح الشامل للمواد         

 المستوردة والمستهلكة في لبنان، من أجـل درس عمليـة           HCFCsاألوزون  

 تمويل مستقبلي للتخلص التدريجي من تلك المواد

 بريد والتكييفتقديم المساعدة التقنية للورش الفنية العاملة في قطاع الت .د 

لعـدد ورش الصـيانة للتبريـد       ) في كل المناطق اللبنانية   (إجراء مسح شامل     )1

 والتكييف

عالن صحفي للطلب إلى أصحاب ورش التبريـد والتكييـف والفنيـين            نشر إ  )2

االتصال بوزارة البيئة بغية الحصول على المساعدات التقنية والخبرات الفنية          

لطبقة األوزون كلوروفلوروكربون    المستنفدةالالزمة للحد من استعمال المواد      

CFCsواستبدالها بمواد صديقة لطبقة األوزون . 

لطبقـة األوزون    المسـتنفدة ذ مشروع إدارة وإعادة تدوير المـواد        التحضير لتنفي  .ه 

الممول من المرفق الفرنسي للبيئة العالمية عبر الوكالة الفرنسية للتنميـة، حيـث             

سيتم توقيع وثيقة المشروع باألحرف األولى من قبل مدير عام للبيئة، وذلك بنـاء              

 قبول الهبـة علـى     على موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض مشروع مرسوم        

 .مجلس الوزراء في وقت الحق

 12لطبقة األوزون في     المستنفدة مركز تدوير للمواد     12وضع خطة عمل إلنشاء      .و 

معهد ومدرسة مهنية موزعة جغرافياً على جميع األراضي اللبنانية، وتزويد هـذه            

ا بدورهم  المعاهد والمراكز بالمعدات الالزمة لتنفيذ برامج تدريبية ألساتذتها ليقومو        

                بتدريب كافة الفنيين العاملين في قطاع التبريد والتكييـف، وذلـك بعـد أن تـم

وعلـى  . 2006الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم العالي في حزيران          

هذا األساس، يجري التحضير، مع المستشارين الفنيين لبرنـامج األمـم المتحـدة            

ية المطلوبـة للمعـدات     المواصفات الفن اإلنمائي، إلنشاء هذه المراكز عبر وضع       

جراء استقصاء أسعار من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لشـراء           إالمطلوبة، و 

 .2007هذه المعدات، حيث تم اختيار العرض األنسب في تموز 
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 .تنظيم دورات تدريبية للمزارعين حول بدائل الميثيل بروميد .ز 

 المتكاملـة   واإلدارة الميثيـل بروميـد       دليل للمزارعين حول بـدائل     بإعدادالبدء   .ح 

 .للمبيدات

 . فيلم وثائقي حول بدائل الميثيل بروميدبإعدادالبدء  .ط 

 التربة والتحريج .6

 )لثةالمرحلة الثانية والثا(استكمال الخطة الوطنية للتحريج  .أ 

تحـريج  ( المرحلة الثانية من الخطة الوطنية للتحـريج         إنهاء: المرحلة الثانية  )1

، وإرسـال كتـب إلـى       )في مختلف المحافظات اللبنانية    هكتار   300حوالي  

البلديات المعنية من أجل تسليمها مواقع التحريج ضمن نطاق بلداتها وإبالغها           

أنها أصبحت مسؤولة عن صيانة ورعاية المواقع المحرجة، وإرسال نمـوذج           

، تمأله كل بلدية عن استالمها للموقع؛ وتتلقى وزارة البيئة ردود البلديات تباعاً           

 مع النماذج حيث تذكر البلديات واقع حال المواقع عند استالمها

استكمال دفتر الشروط اإلداري والتقني؛ اسـتكمال طلبـات         : المرحلة الثالثة  )2

بعض البلديات التي تم اختيارها للتحريج ضمن نطاق بلـدتها فـي المرحلـة              

 الثالثة

مـات الجغرافـي،    استكمال العمل على إعداد خريطة، تستند على نظام المعلو         )3

حول توافق مواقع التحريج مع مواقع األلغام واألجسام المتفجرة، وذلك بعـد            

استالم نسخ إلكترونية لخرائط مواقع األلغام في القرى المعنية من قيادة الجيش            

 .والتنسيق مع المشروع المختص في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 التصحر ووضـع برنـامج عمـل        في إطار تقييم القدرات الوطنية في موضوع       .ب 

لتطويرها، وضع تقرير وطني لتقييم آثار وأسباب وجذور عوائق تنفيـذ اتفاقيـة             

 للوزارة، ليـتم فـي المراحـل        لكترونيةاإلمكافحة التصحر ونشره على الصفحة      

المقبلة درس هذه العوائق وتحليلها من أجل وضع خطة وطنية إلزالتها وبالتـالي             

 .ة أفضلالتوصل إلى إدارة بيئي

في إطار تحديث قاعدة المعلومات لحرائق الغابات وتحليلها بشكل دوري بهـدف             .ج 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة، استكمال اإلحصاءات وإنهاء جدولة حرائـق الغابـات           

 ويتم حالياً إجـراء إحصـاء تحليلـي         2006 و 2005 و 2004الخاصة باألعوام   

 .للبيانات
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درات الوطنية في موضع التنوع البيولـوجي ووضـع         تقييم الق : ألنظمة اإليكولوجية ا .7

برنامج عمل لتطويرها عبر وضع تقرير وطني لتقييم آثار وأسباب وجـذور عوائـق            

 للـوزارة، ليـتم فـي       اإللكترونيةتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ونشره على الصفحة        

التهـا  المراحل المقبلة درس هذه العوائق وتحليلها من أجل وضع خطـة وطنيـة إلز             

 . وبالتالي التوصل إلى إدارة بيئية أفضل

 المحميات الطبيعية والمواقع الطبيعية .8

إعداد خطة عمل وطنية للمحميات الطبيعية وأساليب المتابعة المرتقبة لهذه الخطة            .أ 

التي تحدد بموجبها األنشطة واألفعال ذات األولويـة لـإلدارة الفعالـة للمنـاطق              

 الخطة المهام والمسؤوليات والميزانيـة المقـدرة        المحمية في لبنان، وتتضمن هذه    

وتسهيالً لتنفيذ هـذه الخطـة، تـم إعـداد     . لتنفيذ األنشطة واألفعال ذات األولوية    

 .مشروع قانون برنامج يصار إلى تمويله من خالل موازنة الدولة السنوية

متابعة استصدار مشروع القانون الخاص بالمحميـات الطبيعيـة عبـر إدخـال              .ب 

 . الت المقترحة من مجلس الوزراء عليه، وسيتم إحالة المشروع قريباًالتعدي

 محمية جبل الريحان ومشـروع      بإنشاءمتابعة استصدار مشروع القانون الخاص       .ج 

 . محمية في منطقة القموعةبإنشاءالقانون الخاص 

متابعة عملية مكافحة الحشرات في محمية أرز تنورين، ضمن إطـار مشـروع              .د 

 .دولي
 

  على البيئة2006لى صعيد إدارة تداعيات حرب تموز ع: سابعاً

 التقييم البيئي الشامل .1

التواصل مع الجهات المعنية لتغطية الموضوع البيئي لتـداعيات حـرب تمـوز              .أ 

 في المقاضاة القانونية المزمع إقامتها، حيث تم الطلب مـن وزارة العـدل              2006

شكوى التي تنوي الدولة    ضم موضوع التلوث النفطي على الشاطئ اللبناني إلى ال        

اللبنانية التقدم بها أمام األمم المتحدة، وتحديداً ذكر األضرار البيئية واالقتصـادية            

 .واالجتماعية الهائلة التي أحدثها ويحدثها مثل هذا التلوث

التقييم "حملت عنوان    و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    التي قام بها     لدراسةمراجعة ا  .ب 

ماج المفاهيم البيئية فـي سياسـة النهـوض وإعـادة اإلعمـار      البيئي السريع إلد  

 .2007 في شباط والتي تم نشرها، "واإلصالح
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 البنك الدولي دراسة حول الكلفة االقتصادية للتدهور البيئي الناتج عن حرب            إعداد .ج 

وهو //  مليون دوالر أميركي   729// الكلفة يقارب    إجمالي، بينت أن    2006تموز  

 203.1 (، التلـوث النفطـي    ) مليـون  290.2 (الردميات: اليةيشمل القطاعات الت  

 8.9 (، الغابات ) مليون 95.5 (، المقالع والكسارات  ) مليون 131.4 (، المياه )مليون

 .)غير مقدر (، الهواء)مليون

 إدارة التلوث النفطي .2

 حول كارثة التلوث النفطـي فـي        2006 آب   17انعقاد مؤتمر دولي في أثينا في        . أ 

 .لبنان

البقعـة النفطيـة علـى     "61/194قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم       صدور   . ب 

 .، ومتابعة تطبيقه2006 كانون األول 20في "  اللبنانيةالشواطئ

 ئ اللبناني من الجنوب حتى الشمال التلوث النفطي عبر تنظيف الشاطإزالة . ج 

ـ        إزالةفي المرحلة األولى التي ركّزت على        )1 ة  الفيول أويل السـائل عـن كاف

، جرى التدخل على المواقـع      2007الشواطئ الملوثة والتي انتهت في شباط       

 : 3التالية

ii. محيط ) + الوكالة الكندية للتنمية الدولية   ( رأس السعديات    - الجية -جدرا

 )وزارة البيئة اإليطالية(معمل الجية 

iii. برنامج (محيط مرفأ الدالية، الروشة، مغارة نادي السبورتينغ        :  بيروت

 )حدة اإلنمائياألمم المت

iv.    الوكالة األميركيـة   ) (قضاء الكورة (حتى أنفه   ) قضاء جبيل (من الفيدار

 )للتنمية الدولية

v.  الوكالة السويسرية للتنمية(من أنفه حتى طرابلس ومحمية جزر النخل( 

جبيل، الرملـة البيضـاء،     : باإلضافة إلى بعض األعمال على المواقع التالية      

 ). جمعية بحر لبنان(الجية 

، فيمـا    3 م 1026 فهي   31/3/2007ا كمية الفيول السائل المستخرجة حتى       أم

 .3 م6254كمية المواد والمخلفات الملوثة بمادة الفيول والمستخرجة فبلغت 

أيلـول  /  فـي آب   إطالقهـا تمهيداً لهذه المرحلة المرتقب     : في المرحلة الثانية  ) 2

قعر البحـر فـي     باإلضافة إلى مسح ل   (، تم إجراء مسح شامل للشاطئ       2007

بهدف تقييم شامل لعمليات التنظيف ودرس      ) الشاطئأماكن محددة على طول     

                                                 
، 18042/2006، 18041/2006لمراسيم ا (هبات على شكل معدات وتجهيزات لمكافحة التلوث النفطيبدول عديدة تقدمت وقد  3

18043/2006 ،18044/2006 ،18045/2006 ،18046/2006( 

177/105 .  ص– 4ملحق رقم   



) وخريطـة (األولويات بالنسبة لهذه المرحلة، جرى على أساسه إصدار الئحة          

 .بأولويات التنظيف، وبدء العمل على تحريك الموارد للتنفيذ

 خلفات الناتجة عن عمليات التنظيفإدارة الم .د 

ية نقل المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المرحلة األولـى           لعمل إنجازشبه   )1

 :من أعمال التنظيف من مواقع التدخل إلى مواقع تخزين مؤقت، كما يلي

i.           نقل المستوعبات المتضمنة للمخلفات الناتجة عـن التلـوث النفطـي - 

 إلى منشآت   -للمنطقة الممتدة من أنفه إلى جزر النخيل مروراً بطرابلس        

 11): بتمويل مـن الوكالـة السويسـرية للتنميـة        (طرابلس  النفط في   

 .مستوعب

ii.           نقل المستوعبات المتضمنة للمخلفات الناتجة عـن التلـوث النفطـي - 

 إلى منشآت النفط فـي طـرابلس        -للمنطقة الممتدة من جبيل حتى أنفه     

 .  مستوعب22):  للتنمية الدوليةةبتمويل من الوكالة األميركي(

iii.   تخدمة لتخزين النفايات الملوثة ومادة الفيول أويل        نقل المستوعبات المس

السائلة المستخرجة عن عمليات تنظيف مرفأ الدالية ومنطقة الروشة في          

 5): بالتعـاون مـع مؤسسـة سـوكلين       (بيروت إلى مطمر بصـاليم      

 .مستوعبات

iv.          منطقة  – نقل المستوعبات المتضمنة للمخلفات الناتجة عن التلوث النفطي 

بتمويل مـن الوكالـة الكنديـة للتنميـة         (س السعديات    رأ - الجية -جدرا

 . مستوعب11): الدولية

 المتحدة اإلنمائي، دراسة تقييمية حول حالـة        األممإعداد، بالتنسيق مع برنامج      )2

، 30/6/2007المخلفات والطرق المتاحة لمعالجتها، صـدرت نتائجهـا فـي           

برة العالميـة فـي      الخ إلضفاءتستكمل حالياً بدراسة يقوم بها خبراء فرنسيون        

 . هذا المجال،  فيما بدأ العمل على تحريك الموارد الالزمة لتطبيقها

عداد، بالتعـاون مـع البـاحثين اللبنـانيين         اإل:  خطة مراقبة بيئية وتنفيذها    إعداد .ه 

وبخاصة مع خبراء وعلماء في الجامعة األميركية في بيروت، خطة لمراقبة حالة            

ية الناتجة منها من جراء التلوث النفطي، والسـعي         البيئة البحرية والثروات الغذائ   

 .لتحريك الموارد لتنفيذها

ومن أبرز معالمها العـرض األول للفـيلم الوثـائقي          : التغطية اإلعالمية للحادثة   .و 

برعاية رئيس مجلس الوزراء، مـن إعـداد االتحـاد          " التسرب النفطي في لبنان   "

وزارة الشـؤون الخارجيـة      ومن تمويل    IUCNالعالمي للمحافظة على الطبيعة     
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 المديرية العامة للتعاون من أجل التنمية واالتحـاد الـدولي لحمايـة             –اإليطالية  

، ويتم التنسيق مع وزارة اإلعالم حول إمكانية عـرض          ) دقيقة 35مدته  (الطبيعة  

 2007 تمـوز    30مؤتمر صـحفي فـي      كما تم عقد     .الفيلم على القنوات المحلية   

بعد مرور سنة   :  "تحت عنوان " كي ال ننسى  "ث النفطي   إلحياء ذكرى كارثة التلو   

 ".2007 – 2006 تموز – كارثة التلوث النفطي –
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 الشـبـاب والريـاضـة وزارة –18

 

 

 على صعيد النشاطات الشبابية والرياضية والكشفية: أوالً

إطالق ورشة العمل لتنفيذ برنامج الشباب األوروبي المتوسـطي وإقامـة النشـاطات              .1

 .(Euromed)ة العملي

 -في إطار التحضيرات الستضافة لبنان البطولة اآلسيوية السابعة عشر أللعاب القوى           .2

، تم صيانة المدينة الرياضية، إال أن البطولة ألغيـت بسـبب األوضـاع              2007لبنان  

 .الراهنة

باالشـتراك مـع    " رالي الشبل الثاني  "إقامة نشاط في صيدا خالل شهر حزيران حول          .3

 .بنان المستقبلجمعية كشافة ل

، 2007 تموز   1إقامة نشاط الطفولة المبدعة باالشتراك مع كشافة العلم اللبناني بتاريخ            .4

 .حيث تم إعداد مسابقات في الشعر والرسم والكتابة وعزف الموسيقى

التحضير الشتراك لبنان في دورة األلعاب الرياضية العربية الحاديـة عشـر التـي               .5

 .2007 الثاني ستجري في مصر خالل شهر تشرين

 .2007إقامة مهرجان العطاء ألطفال النبطية في تموز  .6

 .2007إقامة مهرجان الطفولة في طرابلس في تموز  .7

مشاركة الوزارة في عـدة مـؤتمرات واجتماعـات ودورات وبعثـات ومخيمـات               .8

 .ومعسكرات لها عالقة بالشباب والرياضة

 

 يمية والمنجزات اإلدارية والماليةعلى صعيد مشاريع القوانين والمراسيم التنظ: ثانياً

 المتعلق بإبرام مذكرة تفاهم مع 27/2/2007 تاريخ 85صدور المرسوم رقم  .1

 .2009-2007جمهورية مصر العربية في مجال الشباب والطالئع لألعوام 

 .توقيع اتفاقية تعاون بين لبنان وفرنسا بموجب بروتوكول يوقّع سنوياً .2

وروبي في إطار اتفاق الشراكة األوروبية المتوسـطية         بروتوكول مع االتحاد األ    توقيع .3

 . ألف يورو للمشاريع الشبابية400بقيمة 

 تنظـيم الحركـة     :مرسوم نافذ حكماً   (27/3/2007 تاريخ   213صدور المرسوم رقم     .4

 .، وتعديله بالتعاون مع اللجنة األولمبية اللبنانية)الرياضية والشبابية والكشفية

 .الجديدة لوزارة الشباب والرياضةإنجاز مراسيم الهيكلية  .5

 .إعداد مشروع مرسوم تشكيل اللجنة الخاصة لرياضة المعوقين .6
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ن للتدقيق الخارجي المستقّل للحسـابات الماليـة العائـدة          نثوتعيين مكتب غرانت نور    .7

 .لمصلحة المدينة الرياضية

م النافذ إبرام االتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بموجب المرسو .8

 .28/6/2007 تاريخ 465حكماً رقم 

 .2007متابعة صيانة المدينة الكشفية وملعب طرابلس األولمبي للعام  .9

 .إصدار قرارات ترخيص لبعض الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية .10

صدور القرار التنظيمي المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات واتحاداتها  .11

 .90/1/2007رقم 

المتعلق بتسمية قاعة الميناء الرياضية  (16/6/2007 تاريخ 419صدور مرسوم رقم  .12

 ").قاعة الشيخ رفيق الحريري الرياضية "باسمطرابلس 

 طرابلس الرياضية، وكذلك المسبح –استكمال كل من ملعب بعلبك وقاعة الميناء  .13

 .اف على تنفيذهاألولمبي في الضبية والذي حول إلى مجلس اإلنماء واإلعمار لإلشر

تسليم إدارة الملعب األولمبي في صيدا إلى بلدية صيدا بناء لطلبها الذي تبين أنه ذو  .14

وفي حال نجاح هذه التجربة، سيصار إلى استحداث األطر القانونية . صفة قانونية

 .المناسبة لتعميمها

 

 على صعيد المساهمات والشؤون المالية: ثالثاً

تحادات الرياضية والكشفية والشبابية وذلك للمشاركة فـي        منح مساهمات مالية إلى اال     .1

 . 2007 و2006 للعامينالبطوالت المحلية واإلقليمية والدولية وإقامة األنشطة الداخلية 

 والبالغـة كلفتهـا     2009تحضير ملف الدورة السادسة لأللعاب الفرنكوفونية في لبنان          .2

 . ليرة لبنانيةاتالتقديرية عشرة مليار

 .2006 قطر –افأة للرياضيين الذين شاركوا في بطولة آسيا إعطاء مك .3
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 الشـؤون االجتمـاعيـة وزارة -19

 

 

 الخطوات اإلصالحيةعلى صعيد ": أوال

 شاركت الوزارة في إعداد وصياغة خطة العمل االجتماعيـة         : خطة العمل االجتماعية   .1

(Social Action Plan)   وتنفيـذا  .  للمـانحين 3 التي قدمت إلى مـؤتمر بـاريس

 BOOZ ALLENمع شـركة  " للتوصيات التي نتجت هذا المؤتمر، يتم العمل حاليا

HAMILTON   لوضع برنامج عمل تنفيذي لتطبيق هذه التوصيات على مسـتوى  

 : يتضمن أربعة محاور رئيسية والذي الوزارة، 

إعادة تنظيم وإصالح وزارة الشؤون االجتماعية من خالل تطوير مهمة الـوزارة             . أ 

 .غاياتها وتحديث برامجهاو

تعزيز أداء القطاع االجتماعي في لبنان من خالل إنشاء وتفعيل لجنـة وزاريـة               . ب 

أنشئت هذه اللجنة بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم             (للشأن االجتماعي   

هدفها التنسيق بين جميع الـوزارات واإلدارات       ) 22/1/2007 تاريخ   10/2007

 :المعنية في لبنان من أجل

ى الحد من االزدواجية في تقديم الخـدمات االجتماعيـة مـن قبـل     العمل عل  )1

وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة الصـحة،      (الوزارات واإلدارات المختلفة    

هـذه  وقد بدأ العمل التنسيقي بين  ).ومجلس اإلنماء واألعمار وزارة التربية،

واجيـة   إليجاد الحلول المناسبة والحد من االزد      مع المجلس وكذلك   الوزارات

 .القائمة

 اجتماعية شاملة بالتعاون مع البنك الـدولي وفريـق مـن            ةتطوير إستراتيجي  )2

المستشارين المتخصصين في هذا المجال،وقد تم إعداد اإلطار العـام لهـذه            

االستراتيجية االجتماعية، على أن يتم عرضه على اللجنة الوزاريـة للشـأن            

 .2007االجتماعي مطلع شهر أيلول 

 االستهداف لتحديد األسر الفقيرة المؤهلة للحصول علـى الخـدمات           تطوير آليات  . ج 

االجتماعية والدعم االجتماعي المالئم، ويتم العمل مع البنـك الـدولي لتطـوير             

 . الواجب اعتمادهاالمؤشرات

تنفيذ برامج شبكات األمان االجتماعي وذلك بناء على آليات االستهداف بحسـب             .د 

 .خطة العمل االجتماعية
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قرارات لتنظيم العالقة التعاقديـة مـع       الانتهى العمل بمشاريع    : عالقة التعاقدية تنظيم ال  .2

 :مؤسسات القطاع األهلي والتي تشمل

 .تعريف دقيق لفئات المستفيدين . أ 

 .تعريف دقيق للخدمات والبرامج االجتماعية . ب 

تحديد شروط تأهل المستفيدين للحصول على الخدمات والبرامج واختيار الجهات           . ج 

 Accreditation System for Serviceلتأمين هذه الخدمات والبرامج المتعاقدة 

Provider . 

 النموذجية  تتحديد الطرق اإلجرائية إلدارة هذه العالقة التعاقدية ووضع االستمارا         .د 

 .الضرورية

 مؤسسات القطاع األهلـي      عدد من  على التحضير لجلسات عمل مع    " ويتم العمل حاليا  

 .إصدارها نهائياًلمناقشة هذه القرارات قبل 

 تـم تحضـير    في هذا الشأن،:استحداث آلية عمل جديدة لتنفيذ مشاريع التنمية الريفية  .3

آلية عمل جديدة لتنفيذ مشاريع التنمية الريفية تتضمن معايير لتقديم وقبـول مشـاريع              

" التنمية بحسب األولويات ووضع إجراءات متطورة إلدارة دورة المشاريع التنموية بدأ          

ن عن قبول الطلبات وانتهاًء بتقييم المشاريع المنفذة وآليـة متابعـة مراحـل              باإلعال

وقد أنجزت الترتيبات الالزمة لعرض هذه اآللية على مقـام مجلـس            . تنفيذها ميدانياً 

 .الوزراء طلباً للموافقة على مضمونها بعد أن جرى استطالع رأي وزارة المالية

 ICT Masterلتوجيهي العام لمكننة الوزارة تنفيذا للمخطط ا: مكننة وحدات الوزارة .4

Plan       بالتعاون مع فريق عمل من مكتب وزير الدولـة         و الذي وضع من قبل الوزارة

 : انتهى العمل على المشاريع التاليةفقد لشؤون التنمية اإلدارية، 

 مشروع مكننة أرشيف الوزارة . أ 

 مشروع نظام ممكنن إلدارة سير المعامالت في الوزارة . ب 

 كننة نظام إدارة شؤون الموظفين وأرشفة ملفاتهممشروع م . ج 

مشروع مكننة محاسبة المشاريع المشتركة مع الجمعيات األهلية ومراكز الخدمات           .د 

 .اإلنمائية

تدريب المـوظفين فـي     " وقد انتهى العمل في برمجة هذه األنظمة الممكننة ويتم حاليا         

 .النتهاء من عملية التدريبالوزارة على كيفية استعمالها ليصار إلى اعتمادها بعد ا

تم تشكيل لجنة إدارة بيت المحتـرف اللبنـاني وفقـاً           : تنظيم بيت المحترف اللبناني    .5

، وتقوم اللجنة حالياً بإعداد األطـر التنظيميـة         18/3/2006 تاريخ   16622للمرسوم  
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 Booz Allenتمهيداً إلطالق العمل وفقاً للدراسة القيمة التي أعدت من قبل مؤسسة 

Hamiltonلتفعيل دور بيت المحترف اللبناني . 

 

 على صعيد توفير الدعم للسياسات االجتماعية في لبنان: ثانياً

مشروع تقييم الوضع االجتمـاعي واألوضـاع المعيشـية للشـعب اللبنـاني بعـد                .1

مباشرة بعد حرب تموز : )Economic & Social Impact Assessment(الحرب

من البنـك الـدولي بتنفيـذ دراسـة         مقدمة  بة  بتمويل من ه  و، قامت الوزارة    2006

(ESIA)           هدفها تزويد صانعي السياسات والمانحين بمعلومات عن تأثير الحرب على 

 .أوضاع المعيشة والوضع االجتماعي للشعب اللبناني

بالشـراكة مـع إدارة     : "2004األوضاع المعيشية لألسر فـي العـام        "إصدار تقرير    .2

رة الشـؤون االجتماعيـة تقريـر األوضـاع         أصدرت وزا حيث  اإلحصاء المركزي   

، وهدفـه نشـر كافـة       )2004أجريت الدراسة الميدانية في العـام       (المعيشية لألسر   

 .المؤشرات االقتصادية واالجتماعية التي صدرت عن الدراسة

: "2004 و 1995تطور خارطة أحوال المعيشة في لبنان بين عـامي          "إصدار تقرير    .3

بهـدف دراسـة    ) 2004( بالمؤشرات الحديثـة     1998وهدفه مقارنة مؤشرات العام     

وتحليل التغيرات التي طرأت على أحوال معيشة السكان خالل هذه السنوات والخروج            

 . بخالصات وتوصيات

، بدأت الوزارة بإطالق وتوزيـع النشـرات        2007 آذار   6في  : النشرات اإلحصائية  .4

علّقة بخصـائص أوضـاع     اإلحصائية التي تهدف إلى تحديد المؤشّرات الرئيسية المت       

المعيشة والسكّان على مستوى المحافظات والمستوى الوطني حيث تكون المعلومـات           

األوضـاع  " عن المسح الوطني لتقريـر       منبثقةالموجودة في هذه النشرات اإلحصائية      

 ). 2004/2005المسح المتعدد األهداف، (المعيشية لألسر 

لوزارة خالل فترة العدوان اإلسرائيلي علـى       قامت ا : إنشاء بوابة إلكترونية للمعلومات    .5

  وبالتعاون مع جمعيتـي  Handicap Internationalلبنان، وبالشراكة مع مؤسسة 

 وذلك بهدف توفير معلومـات      إلكترونية، بإنشاء بوابة للمعلومات     "مدى"و" صامدون"

وتتـوفر هـذه    . شاملة حول التدخالت المتعلقة بأعمال اإلغاثـة وخطـط النهـوض          

. org.support-lebanon.www: ومات لجميع المعنيين عبر العنـوان التـالي       المعل

وتضم هذه البوابة بيانات حول الجمعيات المحلية والدولية التي تقدم الدعم واإلغاثـة             

تي تقوم بتنفيذها   للنازحين وللعائدين إلى قراهم كما وتشمل أنواع األنشطة والخدمات ال         

 .والنطاق الجغرافي التي تعمل ضمنه
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 على صعيد اإلنجازات القطاعية: ثالثاً

 في موضوع الطفولة .1

على اثر    :برنامج الدعم النفسي االجتماعي لألطفال المتأثرين بالحرب وعائالتهم        .أ 

، أطلقت الوزارة البرنامج الوطني     2006العدوان اإلسرائيلي على لبنان في تموز       

م النفسي االجتماعي لألطفال المتأثرين بالحرب وعائالتهم بالتعاون وبدعم من          للدع

 للـدعم    وغوث األطفال البريطاني، وتم تشكيل لجنـة وطنيـة         فمنظمة اليونيسي 

 تتمثل فيها كافة المعنيين في القطاعين الرسمي واألهلـي مـن            النفسي االجتماعي 

كمـا عملـت    . ن واالجتمـاعيين  الخبراء واألطباء النفسيين واألخصائيين النفسيي    

 والدولية وتـدريب    األهلية لعمل الجمعيات    ة الجغرافي الخارطة الوزارة على إعداد  

 كتيبين  إصدار تم   وقد. الجمعيات العاملة في المنطقة على الدعم النفسي االجتماعي       

تمـت  وكما   ، والعاملين االجتماعيين  لألهل ينعن الدعم النفسي االجتماعي موجه    

 .ارات خاصة بالدعم النفسي االجتماعيترجمة استم

بهدف توفير بيئة آمنة وخالية من العنف تسمح بنمو نفسـي   :العنف على األطفال . ب 

وجسدي مالئم لكرامة الطفل ومصلحته الفضلى، وضع المجلس األعلى للطفولـة           

 الوطنية لحماية ووقاية الطفل باالستناد إلى نتـائج         ةلإلستراتيجياألطر المرجعية   

 وانطالقا من المخرجات    ، الدولية لألمم المتحدة حول العنف ضد األطفال       الدراسة

التي أعدتها اللجنة التنسيقية واللجان الفرعية الخاصة بمناهضة العنف والمنبثقـة           

 .عن المجلس األعلى للطفولة

تم :  واستغاللهم اإلنترنت من سوء استعمال     األطفالحماية  البرنامج الوطني حول     . ج 

 اإلنترنـت  من سـوء اسـتخدام       األطفالة لدراسة حول حماية     طر مرجعي أ إعداد

 واألهـل  األطفـال واستغاللهم بواسطته، بغية تحليل  مدى المعرفة والوعي لدى          

 للتوعية والتثقيف تصـلح     أهداف واآلثار المرتبطة واقتراح     اإلنترنت إلىبالنسبة  

 مـن   طفـال األ عمل على المستوى الوطني لحماية       إلستراتيجيةن تكون النواة    أل

 .اإلنترنتمخاطر 

قام المجلس األعلى للطفولة التابع لوزارة الشؤون االجتماعيـة         : البرامج التربوية  .د 

. ووضع الخطوات العملية لتنفيـذها  بإعداد آلية لمكافحة ظاهرة التسرب المدرسي

كما تم تنفيذ استطالع للرأي بعد العدوان اإلسرائيلي على لبنان مع ثالثين مـدير              

موزعـة  )  مدارس خاصة  7 مدرسة رسمية و   23(المناطق المتضررة   مدرسة في   
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على محافظات جبل لبنان، والبقاع  والجنوب والنبطية لتقدير حجـم احتياجـات             

 .2007 – 2006المدارس التربوية المتزامنة مع بداية العام الدراسي 

دور أعد المجلس األعلى للطفولة برنامجاً لتفعيل       : برنامج الحد من عمل األطفال     .ه 

مراكز الخدمات اإلنمائية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية في مجال الحد مـن            

 .2007مشكلة عمل األطفال في لبنان، سيتم العمل على تنفيذه خالل العام 

تم العمل على برامج ونشاطات تسهم في تعزيـز       : برامج وطنية لدعم ثقافة الطفل     .و 

ت الفراغ وتشجيع األطفـال علـى       إعمال حق الطفل في األنشطة الترفيهية وأوقا      

المطالعة حيث تم تأمين عدد من الكتب وتأسيس مكتبـة صـغيرة فـي مراكـز                

 – بنـت جبيـل      – النبطية   - التابعة للوزارة في كل من الشياح      اإلنمائيةالخدمات  

 .  عين الرمانة– قانا – صور –بعلبك 

 العـدوان   خـالل :  للطفولة األعلى خاص بالمجلس    موقع إلكتروني مشروع   إعداد .ز 

 مـن   Platform تم إنشاء صـفحة ،اإلسرائيلي على لبنان ونتيجة حالة الطوارئ

خاللها عمل المجلس على عرض كل المعطيات والبرامج والمؤشـرات المعنيـة            

 .بالطفولة، والزال العمل بها سارياً

 :بناء القدرات والتدريب . ح 

 شـهري آذار  قام المجلس األعلى للطفولة بتنفيذ ثالث دورات تدريبية خـالل   )1

 . حول حقوق الطفل، وكيفية التواصل مع األهل2007ونيسان 

 وكاريتاس ومؤسسـة    Defiliban نفذ المجلس األعلى للطفولة بالتعاون مع        )2

مخزومي مشروع  تدريبي لمدة أسبوع حـول المواطنيـة وحقـوق الطفـل               

 . طالب1400 مدرسة  وقد استفاد منه حوالي 23 فيهاشتركت 

بالتعاون والتنسيق مع المجلس األعلى للطفولـة ووزارة        " اكإدر"نفذت جمعية    )3

معالجة المشاكل السلوكية   "الشؤون االجتماعية ووزارة الصحة العامة مشروع       

الهادف إلـى بنـاء قـدرات العـاملين الصـحيين           " لدى األطفال والمراهقين  

واالجتماعيين في مراكز الخدمات اإلنمائية وتعزيز مهاراتهم في التعرف على          

المشكالت وتقديم اإلرشاد والتوجيه لألهل حول المشـاكل السـلوكية لـدى            

 . األطفال والمراهقين 

 : مذكرات برامج وبروتوكوالت التعاون . ط 

 : يتمحور حول مسارين2007 لسنة فبروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسي )1

i.     ويشمل إجراء دراسة حـول     ): ما قبل الحرب  (البرنامج العادي المستدام

، وتنظيم ورشة عمـل لعـرض       "فال في المؤسسات الرعائية   وضع األط "
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الدراسة ومتابعة توصياتها لجهة تدريب العاملين مع األطفال والتـرويج          

ألهمية الرعاية البديلة وتـدريب العـاملين فـي المراكـز االجتماعيـة             

 .والمؤسسات عليها، وإعداد معايير التعاقد حولها

ii.  يف اآلثار السلبية الناجمة عن     التي وضعت من أجل تخف    : نشاطات التعافي

 على األطفال والنساء،وذلك من خالل إجـراء دراسـة          2006أزمة العام   

عن قدرة المؤسسات المعنية بالعنف على األطفال على استيعاب األطفال          

 .المعنفين

بروتوكول تعاون مع المنظمة السويدية لرعايـة األطفـال المتضـمن           وضع   )2

طفال هدفه المساهمة في حمايـة أكبـر   األمساعدة  ل خط خاص    مشروع إنشاء 

 .عدد ممكن من األطفال في جميع المناطق اللبنانية

 في موضوع المرأة .2

 مشروع تطوير قدرات العاملين في مراكز الخدمات اإلنمائيـة حـول موضـوع             . أ 

 حيث تم تنفيذ مشروع تدريب للعاملين فـي مراكـز           :الوقاية من العنف األسري   

رفهم في موضوع الوقاية مـن العنـف األسـري          الخدمات اإلنمائية لتطوير معا   

ولتعزيز قدراتهم على تنظيم جلسات توعية من محيط مراكزهم ولتمكيـنهم مـن             

 .مهارات التدخل في حاالت العنف الزوجي

حـب،  : نحو أسرة بال عنـف    "حملة وطنية لمناهضة العنف األسري تحت شعار         . ب 

الجمعيات األهلية المعنية    مركزاً للخدمات اإلنمائية و    39بمشاركة  " حوار وتسامح 

 ...).البلديات ، األندية(والمجتمعات المحلية 

مشروع تطوير قدرات العاملين االجتماعيين في مجال مناهضـة العنـف ضـد              . ج 

حيث تم تنفيذ جلسات توعيـة      ) بالتعاون مع التجمع النسائي الديمقراطي     (:المرأة

ردت إلى مراكـز  وتم جمع إحصاءات حول حاالت في مجال العنف ضد المرأة و     

 ). حالة300حوالي (التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني في كل المناطق اللبنانية 

 حيث تم اختيار عدد     :مشروع تطوير حقوق النساء واألطفال من خالل المعلوماتية        .د 

من مراكز الخدمات اإلنمائية التابعة لمراكز الخدمات اإلنمائية وبعض المراكـز           

 يتضمن معلومات قانونية، كما تم تنفيـذ        CDها بكمبيوتر و  االجتماعية وتم تجهيز  

ـ    عامالً اجتماعياً حول كيفية اسـتخدام قـرص ممغـنط           36دورتين تدريبيتين ل

يحتوي على مواد قانونية خاصة بالنساء وكيفية تقديم إرشادات قانونيـة للنسـاء             

 .المستهدفات
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 الخاصـة بتحسـين   eSteering Committeالمشاركة في لجنة التسيير الوطنية  .ه 

 حيث تم التوصل إلى وضع مشروع عقد        :وضع  العامالت المنزليات المهاجرات    

موحد لتلك العامالت سيتم عرضه على وزير العمل للموافقة عليه وإحالتـه إلـى              

القسم األكبر من الكتيب الخـاص       كما وأنجز . اللجان المتخصصة حسب األصول   

 إلى اللغة العربية خالل النصف الثاني       بواجبات وحقوق العامالت، والذي سيترجم    

 .2007من العام 

 في موضوع كبار السن .3

 حيث نفذت الـوزارة مشـروع مسـح        :وضع مشروع دراسة خدمات كبار السن      .أ 

للخدمات المقدمة لكبار السن في الجمعيات والمؤسسات واألندية التي تعنى بهـا،            

ل المعلومـات تحضـيراً     يتم العمل حالياً على تحلي    و. " موقعا 186وقد بلغ عددهم    

 .إلصدار التقرير النهائي

وذلك لتقييم   :مشروع دراسة تقييم استجابة وجهوزية المراكز التي تعنى بالمسنين         . ب 

 ويعمل حالياً على    .، والتي تمت  2006لحاجات المستجدة خالل وبعد حرب تموز       ا

 .إصدار التقرير النهائي عن هذه الدراسة

 حيـث أنجـز     : في مراكز الخدمات اإلنمائية     نادي نهاري منشأ   33مشروع تقييم    . ج 

المسح الميداني لهذه المراكز وسيتم إعداد التقرير النهائي خالل النصف الثاني من            

 .2007العام 

 حيـث تـم     :مسودة مشروع الخطة الوطنية لتحسين أوضاع كبار السن في لبنان          .د 

عية وضع هذه المسودة والتي تتضمن بعض المؤشرات لتحسين األوضاع االجتما         

 .لكبار السن في لبنان

برنامج لتسـليم بطاقـات       وقد وضعت الوزارة مسودة    :مسودة بطاقة كبار السن    .ه 

 .لكبار السن

 الرامي إلى وضع مشروع نظام ضمان صـحي         :2489إعادة النظر في القانون      .و 

 . اختياري للمسن

 في موضوع االستراتيجيات السكانية .4

إدماج األبعاد السـكانية وقضـايا      العمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال         . أ 

الصحة اإلنجابية والجندر في الخطط والبرامج القطاعية وذلك من خالل إعـداد         

 . برامج عمل تنفيذية للسياسة السكانية في القطاعات المختلفة
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تطوير عدد من أدوات االتصال والتواصل بهـدف إبـراز صـورة البرنـامج           . ب 

معنيين حول قضايا السكان وحول أنشـطة        وزيادة معرفة الشركاء وال    وإنجازاته

 :  البرنامج، وهي

 تم إطالقه في النصـف      www.pdslebanon.org إلكترونيوضع موقع    )1

 2007األول من العام 

 . السكانية والتنمويةتاإلستراتيجيامطوية تعرف بأهداف وأنشطة برنامج  )2

 جابيةفي موضوع الصحة اإلن .5

 صـدرت ،  2007خالل شهر حزيـران      :تنفيذ دراسة تقييمية لحاجات المراهقين     .أ 

 7علـى    عتمـدت  ا "خالل حرب تمـوز   / دراسة سريعة حول تجارب المراهقين    "

 ة من منطقة الضـاحية الجنوبيـة      /مراهق120حلقات نقاش بؤرية شملت حوالي      

 واحدة مـع     حلقة نقاش بؤرية   كذلك إطالق  .لالطالع على تجاربهم خالل الحرب    

قدموا خدمات في مراكز النزوح التي استحدثت خالل الحرب         " مسؤوال 25حوالي  

إلـى تحديـد    هذه الدراسات    وهدفت   .لالطالع منهم على مشاهداتهم مع النازحين     

المراهقات القتراح التدخالت المناسبة مـن      /المشكالت المعترضة لدى المراهقين   

دمات اإلنمائية وبعض الجمعيـات     نشاطات توعية وخدمات من خالل مراكز الخ      

 .األهلية في منطقة الضاحية الجنوبية

 موجهة  :لمراهقاتا/دورة تدريبية حول الدعم النفسي االجتماعي للمراهقين      إعداد   . ب 

مـن   28إلى مقدمي الخدمات في منطقة الضاحية الجنوبية شارك فيهـا حـوالي             

يـة ووزارة الصـحة     االجتماعيين في مراكز الخدمات اإلنمائ    /العاملين الصحيين 

 .2007تموز شهر حددت دورة المتابعة خالل و. العامة والهيئات األهلية

 نفـذت    دراسـة  من خـالل     :ستراتيجية الحماية الخاصة بالنساء والفتيات    اإعداد   . ج 

 ،بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية بدعم من صندوق األمم المتحدة للسـكان           

 .2007خالل حزيران  تراتيجيةاالسهذه وقد صدرت المسودة األولى ل

 com.lebteen.www .اإللكترونيحملة إعالمية إلطالق الموقع إطالق  .د 

إصدار دراسة تقييمية لجميع المواد اإلعالمية التثقيفيـة المتـوفرة التـي تعنـى               .ه 

الثغرات واالحتياجات   وتقييم سريع لهذه المواد لتحديد       :بمواضيع الصحة اإلنجابية  

وتشكيل مرجع وطني في مجال الصحة اإلنجابية لتوجيه عملية إنتاج مزيد مـن             

 .المواد في هذا المجال
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 على صعيد الخدمات المقدمة عبر أجهزة الوزارة وبرامجها: رابعاً

 خدمات مراكز الخدمات اإلنمائية .1

م الصـحية فـي      بلغ عدد المستفيدين من خدمات األقسـا        لقد :النشاطات الصحية  . أ 

هذا الرقم يشمل المعاينـات     ، و مستفيد 451.000مراكز الخدمات اإلنمائية حوالي     

الصحة العامة، القلب، صحة األم واألسرة والصـحة        : في االختصاصات التالية  (

 فرع  75 مركز خدمات إنمائية و    74والتلقيح وطب األسنان، وذلك في      ) اإلنجابية

 .لها

ر الحضانة النهارية وصفوف محو األمية وبرنامج       وتشمل دو  :النشاطات التربوية  . ب 

استفاد مـن هـذه     . التسرب المدرسي والمخيمات الصيفية وتعليم اللغات األجنبية        

 .مستفيد 6516البرامج حوالي 

شملت التدريب المهني وعمالة األطفال كتـدريب الشـباب         و :النشاطات التدريبية  . ج 

اء على حرف ومهن للمسـاهمة      والشابات على استعمال الكومبيوتر وتدريب النس     

في زيادة دخل األسرة، إضافة إلى نـدوات تثقيفيـة ودورات خاصـة بالعمـل               

 العاملين لتمكينهم مـن المهنـة التـي         لالتطوعي ودورات تدريبية سريعة لألطفا    

 .2734يزاولونها، وبلغ عدد المستفيدين 

 مشاريع تنمية المناطق الريفية والمدينية .2

 - إنتاجية – تتضمن مشاريع زراعية     اً إنمائي اً مشروع 225 تنفيذ   تم تحضير الملفات وبدأ   

 . على المناطق اللبنانية كافةموزعة حدائق عامة – بنى تحتية -تعاونية

 المعوقون .3

 .افتتحت الوزارة مركز سادس تابع لبرنامج تأمين حقوق المعوقين في تعنايل البقاع

 

 ات اإلنمائية في المناطقعلى صعيد تعزيز وتفعيل دور مراكز الخدم: خامساً

 عيتا الشعب بالتعاون مع دولة قطرإعادة بناء مركز في كل من بنت جبيل و .1

للتفـاهم بـين    " ووفقا .تم التحضير لهذا المشروع وخرائط البناء أصبحت جاهزة للتنفيذ        

 سيتحول هذان المركزان إلى مراكـز  ،وزيرة الشؤون االجتماعية والمسؤولين القطريين    

 .  على جميع المناطق اللبنانيةية يؤمل تعميمها الحقاًمحلية نموذج

 تعزيز قدرات مراكز الخدمات اإلنمائية في بعض المناطق .2

 : كل منجرى توقيع مذكرات تفاهم مع

لتزويد سبع مراكز خدمات إنمائيـة فـي الجنـوب           )IMC(الهيئة الطبية الدولية     .أ 

 .ات اإلنمائيةالخدمطبية وأدوية ودعم برامج مراكز وبتجهيزات إدارية 
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لتأمين تجهيز عدد من المراكز في      ) UNHCR(المفوضية العليا لشؤون الالجئين      . ب 

 وإقامة دورات تدريبية    ،المناطق المتضررة في الجنوب وضواحي بيروت والبقاع      

 .للعاملين في المراكز وبعض المتطوعين من المجتمع المدني

استشاري للعـائالت فـي     إلنشاء مركز ترفيهي    ) IOM(المنظمة الدولية للهجرة     . ج 

وتتعاون الوزارة لتنفيذ هذا المشروع     . مدينة بعلبك وتشغيله لمدة سنتين على األقل      

مع هيئات محلية، فالبناء تقدمة من الجمعية الخيرية اإلسالمية للبلدية التي أخـذت             

على عاتقها أعمال الترميم في المبنى، ويؤمل االنتهاء من الترميم في بداية شـهر           

 .   ليتم االفتتاح بعد ذلك2007أيلول 

  الجديدةبعض  مراكز الخدمات اإلنمائيةإحداث  .3

بالنظر للحاجة المتنامية في المناطق التي ال زالت تفتقر إلى وجود مراكـز خـدمات               

 قـرارات   الـوزارة أصدرت  فقد  إنمائية لتلبية الحاجات الصحية واالجتماعية األولية،       

الـدامور  وفي   ،ية في جونية في قضاء كسروان     متعلقة باستحداث مراكز خدمات إنمائ    

 .  ببنين في قضاء عكار، وفيبعقلين في قضاء الشوفو
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 الصـنـاعـة وزارة -20
 
 

 2006على صعيد مواجهة تداعيات حرب تموز : أوالً

 وآثارها االقتصـادية    2006بادرت وزارة الصناعة إلى مواجهة تحديات حرب تموز          .1

وقد ضـمت   . همتها متابعة شؤون المصانع المتضررة    من خالل إنشاء هيئة طوارئ م     

الهيئة إلى مسؤولين في الوزارة ممثلين عن جمعية الصناعيين اللبنانيين، التجمعـات            

 .الصناعية في المناطق التي طالها العدوان مباشرةً وبعض أصحاب المصانع المدمرة

2.         مته على المعنيـين    وضعت الهيئة نموذجاً خاصاً لمسح أضرار القطاع الصناعي وعم

 ولغايـة   16/8وبناًء لنتائج المسح، الـذي امتـد مـن          . في جميع المناطق المتضررة   

 بشكل كلّـي أنجـزت الـوزارة        118 مصنعاً تضرر منها     192 وشمل   13/9/2006

أما عن تقدير قيمة هذه األضرار فتم من ِقبل خبراء مـن            . تقريرها األولي عن المسح   

 114وقد وضع هؤالء الخبراء تقريراً أولياً بين إصـابة          . نِقبل جمعية شركات الضما   

 بضرر جزئي، بينما قدرت القيمة اإلجمالية لألضـرار بــ      78مصنعاً بضرر كلّي و   

 .أ. د180.425.777

تعاونت وزارة الصناعة مع منظمة اليونيدو على وضع مشروع برنامج إلعادة تأهيل             .3

    بوشـر   2006رة جراء حرب تموز     المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتضر ،

الذي تديره األمم المتحدة    ) LRF(العمل به، وذلك من خالل صندوق النهوض اللبناني         

 .ولجنة توجيهية مؤلفة من ممثلين عن الدول المانحة والحكومة اللبنانية

 تاريخ  9595بادرت الوزارة مع جمعية الصناعيين إلى تعميم قرار مصرف لبنان رقم             .4

لمتعلق بالفرص المتاحة إلعادة أعمار المصانع المتضررة عبر الحصول          ا 8/5/2007

من القيمة االستبدالية لألبنية والتجهيزات     % 60على قروض بشروط ميسرة  لتغطية       

وقـد  .  المحددة  وفقاً ليعض الشروط   2006المتضررة بشكل مباشر جراء حرب تموز       

خذ العلـم والمباشـرة بتقـديم       تم تعميم هذا القرار على كل الصناعيين المتضررين أل        

 من المصارف التي تتعامل     طلبات الحصول على القروض التي حددها القرار المذكور       

 .معها المؤسسات الصناعية المتضررة

رغبة منها بدعم القطاع الصناعي بشكل عام، وبتخفيف وطأة الخسائر التي مني بهـا               .5

 عـن دعـم     الحكومة أعلنت بشكل خاص،    2006هذا القطاع خالل وبعد حرب تموز       

 لمـدة    مخفّضـة  لمؤسسات الصناعية أسعار طاقة   امنح  عبر   الصناعيإضافي للقطاع   

 حيث ينخفض سعر الكيلوواط     الليلفترة  ، خصوصاً خالل    1/6/2007سنة ابتداًء من    

 .المؤسساتهذه ، مما يساهم في تخفيف األعباء التشغيلية عن  ليرة لبنانية50إلى 
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 مل الوزارةعلى صعيد خطة ع: ثانياً

تطوير القدرة المؤسساتية للقيـام بالمسـح السـنوي للقطـاع           "المشروع الخاص بـ     .1

 الخاصة بتنفيـذ المشـروع      المراحلمتابعة  : )"النظام اإلحصائي الصناعي  (الصناعي  

الموقّع مع اليونيدو وجمعية الصناعيين اللبنانيين، وذلك لتنمية قدرة وزارة الصـناعة            

اعي السنوي وتحديث المسح بصورة تقنية ومتخصصة وبشكل        على القيام بالمسح الصن   

ـب يتضـمن              . مستمرهذا وقد أنجزت جميع األعمال التحضيرية بما فيها إعـداد كتي

التعليمات الخاصة بأصول وطرق جمع المعلومات من المصانع، وذلك تمهيداً لتدريب           

 .المحققين في ملء االستمارات فور توفر الظروف المناسبة

 متوسطية-وروير سياسة الجوار الفي إطا .2

ويـتم العمـل    . تم وضع دليل حول قواعد المنشأ المعمول بها في اإلطار الموسع           . أ 

حالياً على تعريب الدليل بالتعاون مع الوحدة المختصة لدى رئاسة مجلس الوزراء            

 ،الفرنسيةو ،العربية: لتطبيق اتفاق الشراكة، على أن توزع النسخ باللغات الثالث        

 .إلنكليزيةوا

تم الطلب من األمانة العامة لمجلس الوزراء تمديد العمل للجنة الوطنية للتحضير             . ب 

، )ACAAs(لبدء المفاوضات حول اتفاقية المطابقة والقبول للسـلع الصـناعية           

وذلك لضرورة استكمال أعمال هذه اللجنة المشكلة لمواكبة تنفيذ الخطة الوطنيـة            

 .الموضوعة في إطار سياسة الجوار

وذلـك   :السير بتسهيل وتحفيز دمج المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم         .3

لبلوغ الحد األدنى من الحجم االقتصادي المفيد لمواجهة األسواق العالمية بإدارة حديثة            

وقد تم استقدام خبير ضمن إطـار برنـامج         . وجهاز تسويق على المستوى المطلوب    

لمتحدة اإلنمائي للمساعدة في خلق حـوافز إلفـادة         من خالل برنامج األمم ا    " توكتين"

المؤسسات التي ترغب باالندماج فيما بينها، كما تم دعوة وزارة المال ومصرف لبنان             

 .وجمعية الصناعيين للمشاركة في مجموعة العمل

 

 إنجازات عامة: ثالثاً

راح استمرت الوزارة بالعمل على خفض أكالف إنتاج الصناعة الوطنية من خالل اقت            .1

إعفاء المواد األولية والوسيطة التي ال يتوفّر إنتاج محلّي منها، من الرسوم الجمركيـة         

قـد  ، علماً أنه    ومن خالل السعي إلى خفض تسعيرة الكهرباء وكلفة المشتقات النفطية         

 .جرى البدء بتطبيق الخفض في تسعيرة الكهرباء لمدة عام
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ـ          .2 ين الـوزارة وجمعيـة الصـناعيين       يجري العمل حالياً من خالل لجنة مشتركة ما ب

اللبنانيين على درس طلبات الصناعيين المقدمة إلى وزارة االقتصاد والتجـارة حـول          

، ليتم تحويل هذه الطلبات إلى هيئة التحقيق وفق مـا نـص             المستورداتزيادة  مسألة  

 .عليه قانون حماية اإلنتاج الوطني

صـناعيين اللبنـانيين لمناقشـة      تم تشكيل لجنة في الوزارة باالشتراك مع جمعيـة ال          .3

المرسوم التنظيمي لحماية اإلنتاج الوطني لمراعاة ظروف الصناعيين وفق اإلمكانيات          

المتاحة والمعايير االقتصادية الحديثة، وتم إرسال المالحظات إلـى وزارة االقتصـاد            

 .والتجارة

نية جديدة   وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين تم إطالق حملة إعال        13/10/2006بتاريخ   .4

بتحب لبنان؟  "عبر وسائل اإلعالم المرئية المحلية األرضية والفضائية، استكماالً لحملة          

وقد تضـمنت الحملـة رسـالة       . ، كان هدفها الترويج للصناعة الوطنية     "حب صناعتو 

مفادها أن أكبر دعم توفّره الدول الصديقة للبنان لمؤازرته في محنته يتـوفّر بشـراء               

 .بنانيةالمنتجات الل

 مهندسـاً، باحثـاً     25تم تعزيز القدرات البشرية والتقنية للوزارة من خـالل تعيـين             .5

 تـاريخ   17582اقتصادياً، محلّل برامج معلوماتية، ومراقب بموجب المرسوم رقـم          

30/8/2006. 

 تـاريخ   48في إطار اإلجراءات الوقائية، عملت الوزارة على استصدار القرار رقـم             .6

 الموافقة على فرض إجـراءات وقائيـة علـى واردات بـالط              المتضمن 4/9/2006

 مصـلحة   -هذا وتتولّى الوزارة بالتعاون مع وزارة االقتصـاد والتجـارة         . السيراميك

حماية المستهلك، الرقابة على مدى التزام أصحاب معامل السيراميك مضمون القـرار         

 .لجهة عدم رفع األسعار

 العالمية، صدر عن وزير الصناعة القرار       في ضوء انضمام لبنان إلى منظمة التجارة       .7

 قضى بإلغاء إخضاع استيراد وتصدير بعض المواد        20/10/2006 تاريخ   75/1رقم  

 .إلى نظام اإلجازة المسبقة، وقد تم نشره وإبالغه إلى من يلزم

 في السراي الحكومي للبحث في مطالب       22/3/2007تنظيم ورشة عمل يوم الخميس       .8

اد الحلول المناسبة لها مع وزارتي المالية واالقتصاد والتجـارة          الصناعيين الممكن إيج  

والمديريات والمؤسسات التابعة لها، بمشاركة رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين ووفد          

 .من الجمعية
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 التـنـميـة اإلداريـةمكتب وزير الدولة لشؤون  -21

 

 

 لعامةعلى صعيد تأسيس قدرات ومهارات حديثة في اإلدارة ا": أوال

إجراء المسح الميداني الحتياجات اإلدارات والمؤسسات العامة التي تضررت من آثار            .1

قام مكتب وزير لشؤون التنمية اإلدارية بمسح سريع الحتياجات          :العدوان اإلسرائيلي 

عدد من اإلدارات والمؤسسات العامة المعنيـة بعمليـة النهـوض، لتحديـد ماهيـة               

لعمل المستجدة التي قد تحتاجهـا، لـدرس إمكانيـة          المستلزمات والقدرات وعناصر ا   

كمـا تـم تحديـد الئحـة     . وتم رفع التوصيات المناسـبة بشـأنها    . تلبيتها أو تأمينها  

والتي  بعض اإلدارات والمؤسسات العامة      التي تحتاجها بالتجهيزات والنظم المعلوماتية    

ة الملقاة على عاتقها     المهمات اإلضافي  إنجازتساعد اإلدارات والمؤسسات المعنية على      

كما تم إعداد المواصفات الفنية ودفاتر الشـروط الالزمـة          . جراء العدوان اإلسرائيلي  

وقد ساهم برنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي   . لها، وإنجاز عملية توريد هذه التجهيزات    

 .بتمويل المشروع

 لشؤون التنمية   أنجز مكتب وزير الدولة   : دعم القدرات التخطيطية لقوى األمن الداخلي      .2

اإلدارية خطة استراتيجية لدعم وحدة التخطيط في المديرية العامة لقوى األمن الداخلي            

تتضمن منهجية متكاملة للتخطيط االستراتيجي مع الخطوات المطلوبـة لتطـوير أداء            

وقد جرى تنقيح الخطة وتدعيمها بأمثلة حية من واقـع عملهـا مـع              . المديرية العامة 

. االستناد إلى مجاالت أداء رئيسية تسعى هذه اإلدارة إلـى تطويرهـا           أهداف محددة ب  

وحالياً، يعمل المكتب مع إدارة قوى األمن الداخلي من أجل إقرار هذه الخطة وتحديد              

 .النشاطات والخطوات الواجب تطبيقها من أجل إيجاد التمويل الالزم لها

لبلديـة بتجهيـزات ومعـدات      مشروع تزويد البلديات واتحادات البلديات والتجمعات ا       .3

 مليون يـورو    14.2بقيمة  من خالل هبة    وقد تم ذلك    : وآليات لمعالجة النفايات الصلبة   

 :، وقد تم إنجاز التالي)2004بوشر به في العام ( من قبل االتحاد األوروبيممولة 

 .توظيف خبير المراقبة والتنسيق الخاص بالمشروع . أ 

ع تجمع بلديات بعلبك إلنشاء معمل معالجة       توقيع اتفاقية ووضعها موضع التنفيذ م      . ب 

 . بعلبك-النفايات الصلبة في الطيبة 

الشـوف األعلـى ،     :  آلية لسبعة بلديات وتجمعات واتحادات بلدية هي         23تسليم   . ج 

 .الشوف السويجاني، عاليه، خربة سلم ، المرج، أنصار ومشمش
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جمـع بلـديات     مستوعب متعدد الحجم لصالح اتحاد بلديات جبيل ، ت         1786تسليم   .د 

 .المتن األعلى ، وبلديات الخيام وأنصار

إعطاء األمر إلى المتعهد للمباشرة ببناء معمل لمعالجة النفايات الصلبة في عـين              .ه 

 .بعال لصالح اتحاد بلديات صور

 

 على صعيد تحديث التشريعات والهيكليات اإلدارية: ثانياً

معالي وزير اإلعالم، حيث تـم      بناء على طلب    : وضع هيكلية جديدة لإلذاعة اللبنانية     .1

إعداد دراسة تتضمن األسباب الموجبة لتعديل هيكلية اإلذاعة، أرفـق بهـا مشـروع              

مرسوم يتضمن تنظيم مديرية اإلذاعة اللبنانية، مع هيكلية جديدة تتالءم مع التوجيهات            

 .الجديدة المعتمدة في العديد من اإلذاعات في العالم

 17/12/1999 تاريخ   154ل بعض أحكام القانون رقم      مشروع قانون يرمي إلى تعدي     .2

الذي يعتبر من أهم التشـريعات المواكبـة لعمليـة          و :)قانون اإلثراء غير المشروع   (

وقد تبين من خالل التجربة والممارسة وجود       . مكافحة الفساد والرشوة في القطاع العام     

ي القانون المـذكور    لهذه األسباب بق  . ثغرات عدة فيه، وأحكام يشوبها بعض الغموض      

لذلك فقد تم القيام بتكليف فريق عمل من كبار         . عاجزاً عن مكافحة الفساد بشكل فعال     

القضاة واإلداريين بدرس الموضوع، فتم إعداد مشروع قانون جرى رفعه إلى األمانة            

العامة لمجلس الوزراء، يتضمن التعديالت التي تكفل سد الثغرات واسـتكمال أحكـام             

ولما كان هناك عـدة     . راهن بما يضمن تطبيقه وتحقيق النتائج المتوخاة منه       القانون ال 

اقتراحات مقدمة لألمانة العامة لمجلس الوزراء لتعديل قانون اإلثراء غير المشـروع            

 مكتب وزير ، والتي تحتاج إلى مراجعة وتنسيق ومواءمة، فإن توجه          1998منذ العام   

هو إلى تأليف لجنة من قضاة وحقوقيين مختصين        الدولة لشؤون التنمية اإلدارية حالياً      

 .لمراجعة هذه المشاريع وتوحيدها في نص واحد

استناداً إلـى قـرار مجلـس       : انضمام لبنان إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد        .3

وزير الدولة لشؤون التنمية    "، القاضي بتكليف    15/12/2005 تاريخ   76الوزراء رقم   

 بالنصوص الواجب تعديلها في حال انضمام لبنان إلـى اتفاقيـة            اإلدارية إعداد الئحة  

األمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة العدل والـوزارات األخـرى عنـد              

، وبعد أن قامت اللجنة المكلفة من مكتب وزير الدولة للتنمية اإلدارية بإنجاز             "االقتضاء

 بالنصوص القانونية التي يقتضي تعديلها أو       المهمة المشار إليها، تم القيام بإيداع الئحة      

استحداثها في حال انضمام لبنان إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى األمانـة              

 لعـرض   23/5/2006 تـاريخ    326العامة لمجلس الوزراء بموجـب كتابنـا رقـم          
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ة مجلس  وبعد موافق . الموضوع على مقام مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب بشأنه        

 17450الوزراء عليه، أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم            

 .15/7/2006تاريخ 

تم وضع مخطط توجيهي إداري ومعلوماتي عـام        : تطوير أداء وزارة الصحة العامة     .4

يتناول الجانب المؤسسي وتقنيات المعلومات لتحديد المعوقـات والمشـاكل وطـرح            

وقد تم تسليم التقرير بصيغته النهائية إلى مدير عام وزارة الصحة           . المعالجات الالزمة 

الذي تقدم بطلب للبدء بالعمل على معالجة بعض المشاكل في الوزارة تحـت إطـار               

 .المخطط التوجيهي العام

حيث تم وضع مخطط توجيهي عـام يتنـاول         : تطوير أداء وزارة االقتصاد والتجارة     .5

مات لتحديد المعوقات والمشاكل وطرح المعالجـات       الجانب المؤسسي وتقنيات المعلو   

المشروع قيد المتابعة بانتظـار مالحظـات الـوزارة         . الالزمة لتطوير أداء الوزارة   

 .المعنية
 

 على صعيد بناء إدارة عصرية تخدم المواطن: ثالثاً

تزويد مديرية الجمارك العامة بنظام معلوماتي لتسجيل ومراقبة المركبـات العـابرة             .1

أصبح إنجاز عمليات تسليم أجهزة المعلوماتية وملحقاتهـا للمكاتـب           : اللبنانية للحدود

وقد تم أيضاً تسليم النظام المعلوماتي      . الجمركية البرية والبحرية في مراحلها األخيرة     

الرامي إلى تسجيل ومراقبة  المركبات العابرة للحدود اللبنانية ووصل عملية التسجيل            

 ويتم حالياً اختبار عملية تبادل المعلومات منم خـالل          .ية البرية بين كل المعابر الحدود   

 .النظام اإللكتروني بين المراكز عامة

أنجزت : تزويد وزارة الثقافة بنظام معلوماتي إلدارة الملفات ونظام معلومات جغرافي          .2

عملية االستالم المؤقت لنظام إدارة الملفات والمسـتندات الورقيـة باإلضـافة إلـى              

 .والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات) كمبيوتر وخوادم(زات التجهي

تـم  : إنجاز مشروع نظام التعويضات الطبية واالجتماعية في تعاونية موظفي الدولـة           .3

تسليم وتركيب البرامج المطلوبة للمشروع بما يؤمن سرعة ودقة إنجاز المعـامالت،            

 .المشار إليهاويجري التحضير لتدريب الموظفين على تشغيل البرامج 

 :تم إنجاز األعمال التالية: )دعم المجتمع المدني(برنامج أفكار  .4

تـم  (إتمام عملية تقييم االقتراحات المقدمة من المنظمات غير الحكومية اللبنانيـة             . أ 

 ). منظمة24(وتم الشروع في التعاقد مع المنظمات الفائزة )  مشروعا69ًتقديم 

ة من المؤسسات األوروبية لتـأمين المسـاعدة        إتمام عملية تقييم العروض المقدم     . ب 

 .التقنية للبرنامج والشروع في إجراءات التعاقد معها
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 الخاص بالبرنامج تمهيـداً لوضـعه فـي         اإللكترونيإنجاز عملية تطوير الموقع      . ج 

 .متناول الزائرين

، 1يتم العمل حالياً على إتمام كافة اإلجراءات المتعلقة باختتـام برنـامج أفكـار                .د 

 . موضع التنفيذ2االتفاقية المالية ببرنامج أفكار ووضع 

إلدارة تقييم األداء المؤسسي لـإلدارات والمؤسسـات العامـة          إنجاز نظام معلوماتي     .5

 أيلـول   18فـي   وقد تمت عملية االستالم وأطلق المشروع       : لصالح التفتيش المركزي  

2007. 

ركيـب البـرامج    تـم تسـليم وت    : إنجاز مشروع نظام معلوماتي في السجل التجاري       .6

 .المطلوبة للمشروع، ويجري التحضير للتدريب على البرامج بعد تسليمها

مساعدة وزارة الداخلية في وضع دفتر الشروط التقني لمشروع نظام مراقبة أمني في              .7

 .يتم إعداد دفتر الشروط التقني: نطاق بيروت الكبرى يرتكز على الهاتف الثابت

مـع عشـرة رخـص      : لجميع األراضي اللبنانية  إنجاز مشروع شراء صورة فضائية       .8

لصالح عدد من اإلدارات بغية استحداث خريطة وطنية موحـدة لـنظم المعلومـات              

، وهي المجلس الوطني للبحوث العلمية، وزارة األشغال (GIS base map)الجغرافية

مياه، العامة والنقل، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الطاقة وال          

 .وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الثقافة، وزارة االتصاالت

فـي لبنـان    إنشاء مركز متطور للمعلومات في المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات           .9

)ISIC( :    بكافة البرامج المعلوماتية وقواعد المعلومات التـي تتـيح هذا المركز مزود

لمعطيات والمعلومات االقتصادية والتقنيات    تزويد رجال األعمال والمستثمرين بكافة ا     

 عمليـة   توقد تم تسليم المشروع متكامالً لمؤسسة إيدال وتم       . اإلدارية التي يحتاجونها  

 فـي مرحلـة     ،2007 آب   28، الذي تم إطالقه في      ، ودخل المشروع  االستالم المؤقت 

 .الصيانة التي ستمدد لمدة سنة من تاريخ االستالم المؤقت

ويشـمل إدارة المـوارد البشـرية وإدارة        : وزارة الشؤون االجتماعيـة   مكننة ديوان    .10

المستندات والوثائق، وقد تم استالم المشروع الممول من الصندوق العربي مـن قبـل             

 .لجنة استالم

أطلق مكتب وزير الدولـة لشـؤون     : تدريب موظفي القطاع العام على أنظمة أوراكل       .11

لموظفين في القطاع العام على كامـل أنظمـة         التنمية اإلدارية سلسلة دورات تدريبية      

أوراكل وإدارات البرمجة المتوفرة، وذلك ضمن االتفاقية الموقعة بين الدولة اللبنانيـة            

التـي تتـولى استضـافة      " شركة لوغوس "ووكيلها المحلي   " أوراكل سيستمز "وشركة  

ـ         . الدورات التدريبية  ن ضـباط   وقد افتتحت هذه السلسلة بدورة أولى كان متدربوها م
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المؤسسات العسكرية ، مما يشكل دعماً ألداء اإلدارة العسكرية ال سيما على صـعيد              

 .تكنولوجيا المعلومات

وضع مخطط تنظيمي لتطوير البنية التحتية لتقنيات االتصال والمعلوماتية فـي وزارة             .12

ـ           : العدل اد عبر إعداد البرامج المعلوماتية الالزمة للقضاء في لبنان، بتمويل من االتح

، على أن يتم    2007األوروبي، وقد تم تسليم التقارير النهائية في العاشر من شهر آب            

 .2007اتخاذ قرار بشأن هذه البرامج قبل العاشر من شهر تشرين األول 

تم تيويم مضمون االسـتراتيجية، وسـوف       : مشروع استراتيجيا الحكومة اإللكترونية    .13

لمعلومات واالتصـاالت فـي أول اجتمـاع        تعرض على اللجنة الوزارية لتكنولوجيا ا     

 .تعقده

تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس الـوزراء        : مشروع االستراتيجية اإللكترونية الوطنية    .14

في هذا الخصوص حيث تم االتفاق على إحداث وحدة تنسيق معلوماتية فـي مكتـب               

 .رئيس مجلس الوزراء
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 ارـاء واإلعمـس اإلنمـ مجل-22

 

 

 :تقريرالالرجاء مراجعة 

 

 الجهود على مستوى تحفيز االقتصاد وخطة الدولة للنهوض :القسم الرابع

 .109-102. ص،  تحريك عجلة المشاريع اإلنمائية:الفقرة الرابعة
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 الصندوق المركزي للمهجرين -23

 

 

 على صعيد ملف عودة المهجرين: أوالً

رين التي بـدأها    تابع الصندوق المركزي للمهجرين عملية استكمال ملف عودة المهج         .1

 اإلعماريةاريع هذه العودة في مستوياتها       من خالل استكمال تمويل مش     1993في العام   

كافة، وفي مستويي المصالحات والبنى التحتية، والتي جميعها يجـري تمويلهـا مـن              

ومـات المتعاقبـة منـذ ذاك      األموال العامة، وفق اآلليات المعتمدة والتي تبنّتهـا الحك        

 .التاريخ

 111وفّر للصندوق لغاية اليوم من الميزانية العامة مبلغاً قدره          تأن  ت الحكومة   عااستط .2

 إصدار سندات خزينة بـالعمالت  قانونعبر دفعات متتالية، وذلك في إطار     مليار ليرة   

لصـالح الصـندوق    % 60 والتي سيتوزع    دوالر أميركي  مليون   500األجنبية بقيمة   

 مـن   2001ي أقر في العام     ذ، وال جنوبلصالح مجلس ال  % 40المركزي للمهجرين و  

فـي أقـرب    ) الجنوبمع استكمال أعمال مجلس     (أجل إنهاء ملف المهجرين وإغالقه      

فرصة ممكنة، ليطوي لبنان بإقفال هذا الملف الوطني واإلنساني واالجتماعي صـفحة            

 .أليمة من صفحات الحرب التي شهدها على مدى خمسة عشر عاماً

، 2007 حزيـران    30و 2005 تمـوز    1 في الفترة ما بين      المدفوعةتوزعت األموال    .3

 والمصالحات والبنى التحتيـة،     اإلعمارية على األنشطة     مليار ليرة،  105والتي بلغت   

في مختلف المناطق الخاضعة لنطاق عمل الصندوق، والتي تشمل كل لبنان باسـتثناء             

على الشـكل   وصرفت  . محافظتي الجنوب والنبطية، وقضاءي راشيا والبقاع الغربي      

 :التالي

 )ليرة لبنانية(القيمة       نوع المساعدة 

 23.829.700.000     عمارإمساعدات إعادة  

 18.150.450.000      مساعدات ترميم 

 22.745.300.000     مساعدات ترميم منجز 

 198.810.000    مساعدات معالجة تعديات 

 1.376.386.000    مساعدات عن فديات ضحايا  

 2.103.566.000   اعدات أعمار وترميم دور عبادة مس 

 18.218.216.000 مساعدات أعمار وترميم في بعض قرى المصالحات 

 18.549.514.000     كلفة مشاريع بنى تحتية 
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على صعيد مواجهة العدوان اإلسرائيلي وتوزيع التعويضات عن الوحـدات السـكنية            : ثانياً

 خارج منطقة الجنوب

إلغاثـة علـى    العليـا ل  هيئة  ال بالتعاون مع ، عمل الصندوق و   2006ز  بعد عدوان تمو   .1

المساعدة في إعداد مخيمات إيواء مع كامل تجهيزاتها مقدمة من جمعيات أهلية أجنبية             

 عودة النازحين منذ اليوم األول لوقـف األعمـال          ومعغير حكومية إليواء النازحين،     

 .مخيمات بعدما انتفت الحاجة إليهااإلعداد للفي عملية ألعمال ا توقفتالعدوانية، 

 تـاريخ   96إنفاذاً للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء التي حملت األرقـام             .2

، تـم وضـع     31/10/2006 تاريخ   146 و 7/10/2006 تاريخ   130 و 24/8/2006

 األضرار التي ألحقها    علىالتعويض  المساعدة في   آليات للعمل لمعالجة نتائج العدوان و     

، وفي إطـار     وقد أوكل للصندوق   . اللبنانية خارج الجنوب   ي جميع المناطق  فالعدوان  

 المسـاعدات  تسـليم شـيكات      تعاونه مع وزارة المهجرين والهيئة العليـا لإلغاثـة،        

للمستفيدين في المناطق التي تدخل ضمن نطاق عمله األساسـي، فـي جبـل لبنـان                

عليه فقـد تـم     . ي واألوسط وبيروت وضاحيتها الجنوبية وفي الشمال والبقاعين الشمال      

 :2007  أيلول7لغاية 

وحدة سكنية في مختلف المنـاطق المتضـررة   / 25,000 /حواليالكشف على   تم   . أ 

وحدة مدمرة  / 30,000/التي تدخل في نطاق عمل الصندوق، من أصل قرابة الـ           

 .ومتضررة

  من قبـل وزارة المهجـرين     ملف عائد لوحدة سكنية   / 21,000 /حواليتحويل  تم   . ب 

 باألضـرار، حـول منهـا حـوالي          للتـدقيق   الهيئة العليا لإلغاثة    استشاري لىإ

 ، الذي بـدوره    من االستشاري إلى الصندوق المركزي للمهجرين       ملف /18,000/

إلصدار شيكات بأسماء أصحاب الحقوق     ملف   /17,500/  حوالي إلى الهيئة  لحو

 .فيها

 .ملف فقط/ 8,500/لي بلغ عدد الملفات المستكملة لدى وزارة المهجرين حوا . ج 

 شـيكاً   916 مع وجود     للمستفيدين من أصحاب الحقوق،    شيك/ 3,200/تسليم  تم   .د 

 مـن أصـل   إضافياً جاهزاً للتسليم بانتظار حضور أصحابها إلى الصندوق، وذلك        

 5,329 ما يعنـي أن      . الصندوق  إلى العليا لإلغاثة حول من الهيئة     شيك/ 9,514/

 حتى  عقودالمستندات و غير مستكملة وينقصها بعض ال     اً جاهزاً ال تزال ملفاتها    شيك

 .يصار إلى تسليمها إلى أصحاب الحقوق
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 مجـلس الجنـوب -24

 

 

 على صعيد أعمال اإلغاثة: أوالً

خالل العدوان، قدم المجلس الرعاية واالهتمام ألهلنا في الجنوب، ال سيما الذين صمدوا مـنهم      

ات لهم على كافة أنواعها من غذائية وطبية ولـوازم          في بلداتهم وقراهم، عبر توزيع المساعد     

 من قبـل الهيئـة    المقدمةللنازحين التي كانت ترد من جهات عديدة، باإلضافة إلى المساعدات      

 .العليا لإلغاثة

 

 على صعيد فتح الطرقات: ثانياً

بعد وقف االعتداءات، قام المجلس بفتح جميع الطرقات في الجنـوب المؤديـة إلـى القـرى                 

بلدات لتسهيل عودة األهالي، كما قام بفتح الطرقات الداخلية في القرى، وإنشاء عـدد مـن                وال

العبارات الستخدامها كطرق مؤقتة وبديلة عن عـدد مـن الجسـور المهدمـة مثـل جسـر                  

 .، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا لإلغاثةطرفلسي وعبارة بدياس وبرج رحال/الزرارية

 

 لة األنقاضعلى صعيد إزا: ثالثاً

 مليون  3قام المجلس بإزالة أنقاض المنازل والمحالت والمؤسسات المهدمة، والتي بلغت نحو            

 .، وتم نقلها إلى مكبات محددة من ِقبل البلدياتتر مكعبم

 

 على صعيد أضرار المنازل: رابعاً

ن بمسـح  أجرى المجلس مسحاً شامالً ألضرار المنازل بسرعة قياسية، إذ قام في فترة شـهري    

 :المنازل المتضررة، وكانت النتيجة كالتالي

  منزالً مهدماً هدماً كامال10,951ً . أ 

  منزالً مهدماً هدماً جزئيا1,678ً . ب 

  منزالً متضرراً تتراوح بين طفيفة إلى جسيمة75,348 . ج 

 .ل. ل1,145,213,817,000 بلغت تقديرية منزالً متضرراً بكلفة 87.977أي ما مجموعه 

 

قد بدأ بالتدقيق بهذه الكشوفات فـور   " خطيب وعلمي " شركة االتحاد الهندسي     وكان االستشاري 

صدورها، وتقوم دوائر رئاسة مجلس الوزراء بإصدار شيكات القسط األول للمعامالت المدققة            
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نهايـة   حتى    إلى المجلس  وقد وصل . وإرسالها إلى المجلس ليقوم بالتالي بدفعها إلى أصحابها       

 . مليار ليرة لبنانية408.7حوالي  بلغت قيمتهاكاً  شي75,000حوالي  شهر آب

 

 على صعيد تعويضات لذوي لشهداء: سادساًً

 معاملة عائدة لشهداء سقطوا نتيجة العدوان اإلسرائيلي، أنجز المجلـس منهـا             942تم تسجيل   

 معاملة، فما زالت قيد الدرس الستكمال مستندات        77أما المعامالت الباقية، أي     .  معاملة 865

 حتى اآلن شيكات عائدة لذوي       المجلس وقد وصل . لبعض منها ولدراسة أحقية البعض اآلخر     ا

 . شهيدا842ً

 

 على صعيد تعويضات الجرحى: سابعاًً

 جريحاً، أرسل منها إلى الهيئة العليا       3,681بلغ عدد معامالت الجرحى المسجلة لدى المجلس        

 . جريحا1,486ًيكات عائدة لـ وقد وصل للمجلس حتى اآلن ش.  معاملة2,345لإلغاثة 

 

 على صعيد تعويضات اآلليات والسيارات: ثامناًً

 سيارات، بقيمـة    3,804 آلية، منها    5,232بلغ مجموع اآلليات المسجلة لدى مجلس الجنوب        

 ويجري حالياً وضـع آليـة     . وفق تخمينات الخبراء  . ل. ل 33,384,628,000إجمالية بلغت   

ار اآلليات والسيارات ليصار إلى التعويض على أصـحابها          عن أضر  لتقدير كلفة التعويضات  

 .، في ضوء تدبير األموال الالزمة لذلكفي أقرب فرصة ممكنة
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  الهيئـة العـليا لإلغاثة-25

 

 )2007 حزيران 30 - 2006 تمـوز12(أعمال الهيئة جـراء العــدوان اإلسرائيلي 

 

 جة العدوان اإلسرائيلي األخير على لبنانفي الهبات والمساعدات الواردة للهيئة بنتي: أوالً

 2006 آب 14 ولغاية 2006 تموز 12 من تاريخ ابتداًءنتيجةً للعدوان اإلسرائيلي على لبنان 

وما لحقه من حصار جوي وبحري استمر شهراً، وتلبيةً لنداءات الحكومة اللبنانية بطلب 

 بادرت الدول الشقيقة والصديقة ،قةالمساعدة العاجلة من الدول العربية الشقيقة والدول الصدي

والمؤسسات العاملة في لبنان والخارج وكذلك األفراد من مختلف الطوائف في لبنان والخارج 

إلى تقديم الدعم للهيئة العليا لإلغاثة من أجل تمكين الدولة اللبنانية من مساعدة النازحين 

لتي قدمت إلى لبنان على وقد توزعت المساعدات ا. والمتضررين من جراء هذا العدوان

مساعدات مالية ومساعدات عينية سيما وأن بعضاً من تلك الدول والمؤسسات عمدت : نوعين

إلى تقديم جزء من مساعداتها للبنان مباشرةً عبر مؤسسات المجتمع المدني اللبناني أو من 

 .خالل المؤسسات الخيرية الدولية وليس عن طريق الهيئة العليا لإلغاثة

 

تألفت المساعدات العينية التي تلقتها الهيئة من مواد غذائية : اعدات العينيةالمس .1

وقد عمدت تلك الدول المانحة . متنوعة، ومساعدات طبية ومعدات ومستلزمات اإليواء

وكذلك مؤسسات الدعم العربية والدولية إلى إرسالها إلى لبنان حيث تم استالمها من 

 طناً على اختالف أنواع 13.477عدات من حوالي  وقد تكونت تلك المسا.قبل الهيئة

وقد تم توزيعها على المواطنين استناداً للحاجات والظروف . المساعداتتلك 

 2006 تموز 12اللوجيستية التي كانت تعاني منها البالد خالل فترة الحرب من تاريخ 

كذلك .  بسبب انقطاع الطرق وقصف الجسور وأخطار القصف2006 آب 14ولغاية 

  لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين2006فقد استمر التوزيع حتى نهاية العام 

وقد جرى تفصيل تلك المواد ومصادرها وتواريخ استالمها وتواريخ . المنكوبين

 .تسليمها للقرى والهيئات المستفيدة

أو االلتزام بتقديم  بادرت عدة دول وأفراد ومؤسسات إلى إرسال :المساعدات المالية .2

 بما برعات نقدية إلى الهيئة لمساعدة النازحين والمتضررين في كافة المناطق اللبنانيةت

في ذلك لتمويل وتنفيذ عدد آخر من المشاريع اإلنمائية المحددة من قبل الواهبين، حيث 

بلغ إجمالي التبرعات النقدية التي تسلمتها الهيئة من مصادر عدة والتي حولت إلى 

177/133 .  ص– 4ملحق رقم   



ان أو إلى وزارة المالية في حسابها لدى مصرف لبنان لصالح حسابها لدى مصرف لبن

تحويلها إلى حساب الهيئة لدى مصرف لبنان فيما بعد الهيئة العليا لإلغاثة والتي جرى 

. ل. ل166.487.658.590 ما مجموعه 2007 حزيران 30حتى تاريخ والتي بلغت 

 :موزعاً على الشكل التالي
 

 الجهة المانحة
 المجموع

  *رة اللبنانية باللي

 156.841.478.383 )مبالغ غير مخصصة(مبالغ محولة من الدول 

 4.264.445.680  الشركات المتبرعة عدد منمبالغ محولة من

 3.939.329.278 مبالغ محولة من سفارات لبنان في الخارج

 1.442.405.249 مبالغ محولة من األفراد

 166.487.658.590 المجموع

 .م معظمها بالدوالر األميركي وجرى تحويلها إلى الليرة اللبنانية لدى مصرف لبنانمبالغ تم تسل* 

 

وانطالقاً من حرص الهيئة العليا لإلغاثة على االلتزام بقدر عال من الشفافية في 

 تموز 12التعامل فقد تم فصل حسابات الهيئة لدى مصرف لبنان بالنسبة للفترة ما قبل 

 فيما يخص  عن تلك العائدة لها،ومهمات الهيئة العادية والتي تعود ألعمال ،2006

 والتي تتعلق بالمساعدات المسلمة للهيئة لمواجهة ،2006 تموز 12 بعد الفترة ما

وعلى ذلك فقد تم فتح . األضرار واالحتياجات الناتجة عن العدوان اإلسرائيلي

هيئة من كل حسابات لدى مصرف لبنان مخصصة حصراً إليداع التبرعات المحولة لل

دولة على حدة وذلك فيما خص المبالغ المخصصة لغايات معينة من قبل الجهة 

وعلى ذلك فقد جرى فتح . الواهبة وحساب آخر يجمع التبرعات المختلفة األخرى

 وهذه .حسابات دائنة ما تزال كما تم تسلمها في مجموعها مودعةً لدى مصرف لبنان

على كل مبلغ تسلمته كل من يرغب باالستعالم لالطريقة تسمح وتيسر سهولة التعرف 

 فتح حسابات مدينة مخصصة إلىفي المقابل عمدت الهيئة . الهيئة من الواهبين

للصرف بضمان الحسابات التي تودع بها تلك التبرعات وذلك حتى تبقى حسابات 

يسمح ذلك برسم صورة واضحة وكاملة و. الهبات منفصلةً عن حسابات اإلنفاق

 .ين كامل األموال المتلقاة بشكل منفصل عن حسابات اإلنفاقوشفافة تب
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وبناًء على ذلك فقد قامت الهيئة العليا لإلغاثة بالعمل على فتح حسابات مستقلة لدى 

باسم كل قرية على لكل نوٍع من أنواع اإلنفاق وكذلك حسابات مستقلة مصرف لبنان 

 التعويضات والمساعدات علىهذه الحسابات المدينة  من يتم الصرف  وبحيثحدة

 .المسلمة ألصحاب الوحدات السكنية المتضررة من جراء العدوان اإلسرائيلي

 

باإلضافة إلى المساعدات النقدية غير المخصصة لموضوع معين والتي يصرف منها 

على الحاجات المختلفة للنازحين والمتضررين، هناك نوع آخر من التبرعات النقدية 

دمة من الدول الشقيقة والتي تكوُن الغايةُ منها الصرف على وهي التبرعات المق

موضوع تحدده الدولة المانحة فقد تم إيداع تلك المساعدات في حسابات خاصة بها 

تابعة للهيئة العليا لإلغاثة والمودعة في حسابات مفتوحة لدى مصرف لبنان تُظهر 

  :اليةبوضوح اسم الجهة المانحة، وبياناتُها التفصيلية هي الت

 
 رقم الحساب

 لدى مصرف لبنان

 :اسم الحساب

 الهيئة العليا لإلغاثة
 دوالر أميركي

 ما يعادلها

 بالليرة اللبنانية

 753.750.000.000 500.000.000المساعدة السعودية  760051140-002-01

 30.150.000.000 20.000.000المساعدة السعودية  760051151-002-01

01-002-760051333 

الصندوق العربي 

للتنمية االقتصادية 

 واالجتماعية

10.372.697 15.636.840.185 

01-002-760051322 

مساعدة دولة اإلمارات 

الكتاب (العربية المتحدة 

 )المدرسي

13.000.000 19.597.500.000 

 819.134.340.185 543.372.697 المجموع 

غاثة أيضاً مبلغ خمسين مليون دوالر أميركي من المملكة العربية السعودية تلقت الهيئة العليا لإل* 

أودعت في حساب الهبات النقدية األخرى التي تلقتها من الدول األخرى والمؤسسات واألفراد 

 .والتي لم تخصص لتمويل أهداف محددة من قبل الواهبين

 

انية تم إيداع المبالغ المباعة من هذا وقد تم العمل على فتح حسابات مقابلة بالليرة اللبن

الحساب بالدوالر األميركي إلى الحساب بالليرة اللبنانية حيث أصبحت الحسابات على 

 :الشكل التالي
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 رقم الحساب

 لدى مصرف لبنان

 :اسم الحساب

 الهيئة العليا لإلغاثة
 دوالر أميركي

 ما يعادلها

 الليرة اللبنانيةب

سعودية المساعدة ال 760051140-002-01

 )دوالر أميركي(
345.000.000 - 

760051140-001-01 
المساعدة السعودية 

 )ليرة لبنانية(المحولة 
- 232.655.000.000 

760051151-001-01 

المساعدة السعودية رصيد 

 بعد تنزيل ما المدرسية

دفع حسب ما هو مبين 

  6 – 5في الصفحة 

- 7.230.090.000 

 239.885.090.000 345.000.000 المجموع 

 

تجدر اإلشارة هنا إلى وجود عدد من الدول األخرى التي تعهدت بتقديم مساعدات 

نقدية إما عبر الهيئة أو مباشرة من قبل الواهبين يمكن تلخيص مجموعها على الشكل 

 :التالي

 

 الدولة المانحة 
 المبلغ

 يبالدوالر األميرك

 طبيعة اإلنفاق

 بشكل مباشر أو عبر الهيئة

 مشاريع محددة من قبل الدول المانحةلتنفيذ غ المخصصة المبال

  بكامله تم تسلم المبلغ،عبر الهيئة 500.000.000
 مخصصة لدفع األقساط المدرسية  20.000.000 المملكة العربية السعودية أ

 الكويت ب
 من قبل دولة تم سداد جزء منها 300.000.000

 الكويت

  820.000.000 المجموع 

 غ التي دفعت للهيئة في الحساب اإلجماليالمبال

 دفعت للهيئة في الحساب اإلجمالي 35.000.000 العراق هـ

 دفعت للهيئة في الحساب اإلجمالي 1.000.000 اندونيسيا و

 دفعت للهيئة في الحساب اإلجمالي 50.000.000 المملكة العربية السعودية ز

 ب اإلجماليدفعت للهيئة في الحسا 15.000.000 الكويت ح

  101.000.000 المجموع 
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 الدولة المانحة

 المبلغ

 يبالدوالر األميرك

 طبيعة اإلنفاق

 بشكل مباشر أو عبر الهيئة

 المبالغ التي تعهدت بها الدول المانحة ولم يتم تسلمها بعد

 تعهدت بها ولم يتم تسلمها بعد 14.400.000 سوريا ط

 تعهدت بها ولم يتم تسلمها بعد 7.500.000 المملكة األردنية الهاشمية ك

 تعهدت بها ولم يتم تسلمها بعد 7.500.000 مصر ل

 تعهدت بها ولم يتم تسلمها بعد 5.000.000 مملكة البحرين م

 تعهدت بها ولم يتم تسلمها بعد 1.300.000 اليمن ن

  35.700.000 المجموع 

 المبالغ التي تعهدت الدول المانحة بإنفاقها مباشرة

 مباشرة من قبل دولة قطر 300.000.000 قطر ج

  300.000.000 المجموع 

 بانفاقها عبر مجلس اإلنماء واإلعمارالمبالغ التي تعهدت الدول المانحة 

 عبر مجلس اإلنماء واإلعمار  50.000.000 سلطنة عمان د

  50.000.000 المجموع 

 1.306.700.000 المجموع العام 

 

توثيقاً لعالقات األخوة الوطيدة بين المملكة العربية : ربية السعوديةمنحة المملكة الع .أ 

 وامتداداً لمواقف المملكة الداعمة للبنان ولتمكين ،السعودية والجمهورية اللبنانية

لبنان من مواجهة األزمات المالية واالقتصادية تم االتفاق ما بين حكومة المملكة 

 دوالر أميركي 500.000.000الية بقيمة والحكومة اللبنانية على تقديم منحة م

 :على أن تخصص هذه المنحة على الشكل التالي

 دوالر أميركي إلعادة تشييد ما يزيد عن مئة 350.000.000تخصيص مبلغ  )1

قرية من القرى المتضررة في جنوب لبنان باإلضافة إلى تقديم مساعدات 

 مساعدات الستمالك إلعادة بناء منطقة الضاحية الجنوبية بما في ذلك تقديم

عقارات منطقة الضاحية الجنوبية إلنشاء مدارس رسمية عليها أو مؤسسات 

 .عامة لمصلحة المواطنين

 . دوالر أميركي إلعادة بناء الجسور المتضررة15.000.000تخصيص مبلغ  )2
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 دوالر أميركي لتجهيز المدارس منها 15.000.000تخصيص مبلغ  )3

لمدارس التي مولتها المملكة  دوالر أميركي لتجهيز ا7.500.000

 . دوالر أميركي لتجهيز المدارس الرسمية األخرى7.500.000و

 دوالر أميركي لتغطية العجز في تمويل مشاريع 75.000.000تخصيص مبلغ  )4

 .الطرق التي تمولها المملكة العربية السعودية في لبنان

 في تمويل  دوالر أميركي كاحتياطي لتغطية أي عجز45.000.000إبقاء مبلغ  )5

 .المشاريع المشار إليها أعاله

وباإلضافة إلى ذلك، قامت المملكة العربية السعودية بتقديم هبة مالية على شكل 

 أي ما يعادل ي دوالر أميرك20.000.000مساعدات مدرسية وذلك بقيمة 

 ليرة لبنانية وتم فتح حساب خاص بها لدى مصرف لبنان 30.150.000.000

 الهبة السعودية المدرسية وهي مخصصة لتمويل –عليا لإلغاثة تحت اسم الهيئة ال

صناديق المدارس الرسمية من خالل دفع األقساط المدرسية للتالميذ في جميع 

 . في سائر المناطق اللبنانية) الروضة والتعليم األساسي والثانوي(المراحل التعليمية 

 1 وذلك حتى تاريخ  ليرة لبنانية22.323.590.000وقد تم تحويل مبلغ قدره 

 من حساب الهبة السعودية المدرسية إلى حسابات المدارس حيث تم 2007شباط 

وقد تم الدفع . التحويل على الفروع الرئيسية للمصارف التي تتعامل معها المدارس

 : مدرسة حتى تاريخه مقسمة على النحو التالي1.330إلى 

 

 .)ل.ل(المبلغ  عدد المدارس المحافظة

 7.355.410.000 441 الشمال

 4.828.090.000 276 جبل لبنان

 3.311.460.000 250 البقاع

 3.197.790.000 153 الجنوب

 2.043.590.000 136 النبطية

 1.587.250.000 74 بيروت

22.323.590.000 1.330 المجموع

 
 ما تم االتفاق مع دولة الكويت واستناداً إلى رغبتها وكذلك إلى :منحة دولة الكويت .ب 

تعهدت به من تقديم منحة لإلسهام في إعادة إعمار لبنان من خالل الصندوق 

 دوالر أمريكي 300.000.000الكويتي للتنمية االقتصادية العربية بلغت قيمتها 
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على أن يتولى الصندوق إدارة المنحة وفقاً ألنظمته وصالحياته وبالتعاون 

 المبالغ المقررة بموجب منحة وقد تم االتفاق على تخصيص. والتنسيق مع الهيئة

 :دولة الكويت إلعادة اإلعمار على الوجه التالي
 

 تفاصيل المشروع
 الكلفة التقديرية

 )دوالر أميركي(

 100.000.000 * قرية جنوبية25تعويضات إسكان للمنازل المدمرة جزئياً أو كلياً في 

 15.000.000 لجنوبيةتعويضات إسكان للشقق المدمرة جزئياً أو كلياً في الضاحية ا

تأهيل البنى التحتية األساسية في القرى إضافة إلى إنشاء مبنى عام في 

 كل قرية

35.000.000 

المساهمة في كلفة البنى التحتية والمباني العامة وإنشاء مدرستين 

 جديدتين في منطقة الضاحية الجنوبية
35.000.000 

بك الجنوبي والشرقي تأهيل طريق رياق بعلبك واإلضافات ومدخلي بعل

 وترميم السوق القديم

40.000.000 

 ,IA, IIتموين منطقة البقاع الغربي وراشيا بمياه الشرب ويشمل أنظمة 
III, IV  

40.000.000 

بما فيه إنشاء محطة كهرباء (إجراء دراسة لمشروع كهرباء عكار 

 وتنفيذه لتحسين وضع التيار الكهربائي في منطقة عكار) العيون
6.000.000 

تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في تبنين والقرى المجاورة 

 وإنشاء المحطتين
14.000.000 

يشمل إعادة تأهيل ) جسور وخدمات ومرافق عامة(مشاريع صغيرة 

وتجهيز المشاريع الممولة من المنحة إضافة إلى مشاريع صغيرة منها 

فر وتجهيز آبار مشروع بنى تحتية وأرصفة في منطقة باب التبانة وح

 مياه في بعلبك والجنوب

15.000.000 

 300.000.000 المجموع

وتم   قرية25تخصص هذه المنحة لتقديم مساعدات إعادة بناء وترميم المساكن المتضررة في * 

حتى تاريخه الدفع ألربع وعشرين من القرى التي خصصت لهذه المنحة، كما يقوم الصندوق 

الح البنية األساسية في القرى الخمس والعشرين التي تعهدت بالتعويض بالتعهد بإعادة إعمار وإص

على المساكن المتضررة فيها وكذلك إنشاء مركز اجتماعي جديد في عدد من هذه القرى باإلضافة 

وقد . إلى تعهده بتمويل تنفيذ مشاريع إنمائية في عدة مناطق لبنانية وذلك حسب مشيئة الواهب

 دوالر أميركي من أصل مبلغ الهبة 44.500.000 تاريخه بتحويل مبلغ بادرت دولة الكويت حتى

 .التي تعهدت بتقديمها إلى لبنان
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تعهدت دولة قطر مشكورةً باإلسهام في عملية إعادة اإلعمار عن : منحة دولة قطر .ج 

طريق إعادة إعمار أربع بلدات من الجهات المتضررة على نفقتها الخاصة كما 

بناء مدارس، ترميم وتأهيل المساجد والكنائس، تعويض ترميم مدارس، (تعهدت 

وهي قد ارتأت أن تتولى مباشرةً تقديم تلك ...). أصحاب المساكن المتضررة، الخ

المساعدات وكذلك تنفيذ تلك المشاريع دون المرور بحساب الهيئة لدى مصرف 

 67.123.047 قامت دولة قطر بدفع مبلغ 2007 حزيران 30ولغاية تاريخ . لبنان

 52.630.063دوالر أمريكي مقسمة على مساعدات للمساكن المتضررة بقيمة 

 دوالر أمريكي دفعت لقاء ترميم المدارس وإنشاء 14.492.984دوالر أمريكي و 

أما بالنسبة للمساعدات إلعادة إعمار . مدارس جديدة وتأهيل بعض المراكز العامة

 :توزعت على الشكل التاليالمساكن التي جرى دفعها من قبل دولة قطر فقد 

 

 عدد الشيكات اسم البلدة
 المبلغ

 بالدوالر األمريكي

 18.573.308 2.582 الخيام

 12.400.506 2.023 بنت جبيل

 9.007.032 1.474 عيناتا

 12.649.217 1.487 عيتا الشعب

 52.630.063 7.566 المجموع

 

عمار فيمكن تقسيمها أما المدفوعات التي قامت بها دولة قطر لقاء إعادة اإل

 :كالتالي
 

 جهات الصرف
 المبلغ

 بالدوالر األمريكي

 6.294.728 مدفوعات للمقاولين عن أعمال إعادة اإلعمار

 2.690.144 مساعدات للمدارس

 5.508.112 مدفوعات متفرقة

 14.492.984 المجموع

 

 :هذا ويمكن تقسيم المدفوعات للمدارس على النحو التالي
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 جهات الصرف
 المبلغ

بالدوالر األمريكي 

 2.040.370 أثاث للمدارس

 421.334 كتب وقرطاسية

 81.390 معدات تدفئة

 76.383 قرطاسية للتالميذ

 48.840 قرطاسية إلدارة المدارس

 21.827 مدفوعات مختلفة

 2.690.144 المجموع

 

)  ل–البند د (أما بالنسبة إلى باقي المنح المقدمة من الدول العربية واإلسالمية 

فهي في مجملها مقدمة من أجل التعويض على أصحاب الوحدات السكنية 

 .المتضررة من جراء العدوان اإلسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية

 

بادرت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى : منحة دولة اإلمارات العربية المتحدة .د 

تمثلت . لبنانية بشكل مباشر من قبلهاتقديم التبرعات العينية والمالية للدولة ال

 مدرسة في مناطق الشوف، 15 مدرسة على نفقتها الخاصة منها 263بترميم 

بعبدا، وعاليه، كما أن هناك ثالث مدارس قيد اإلنشاء وقد خصص لمشروع 

 . دوالر أميركي15.000.000ترميم المدارس مبلغ 

ركي كمساعدات  دوالر أمي3.000.000كما خصصت دولة اإلمارات مبلغ 

للصيادين العاملين في مرفأ األوزاعي الذي استهدف بأكثر من غارة من قبل 

العدو الصهيوني أدت إلى تدمير الميناء ومراكب الصيادين وقد توزع المبلغ على 

 : الشكل التالي

 .مليونا دوالر أميركي دفعت لدعم صيادي المرفأ )1

 .مليون دوالر أميركي لترميم المرفأ بأكمله )2

المتحدة هبةً لتأمين الكتب المدرسية لجميع   العربيةتلك فقد قدمت دولة اإلماراكذ

 2007 – 2006الطالب في المدارس الرسمية لجميع المراحل للعام الدراسي 

يتم دفع قيمة الكتب المدرسية إلى المكتبات .  دوالر أميركي13.000.000بقيمة 

 .عليم العاليوفقاً آللية محددة من قبل وزارة التربية والت
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 دوالر 500.000كما بلغت كلفة ترميم مستشفى مرجعيون الحكومي مبلغ 

 500.000أما كلفة ترميم مجمع تربوي وطبي في عين الحلوة فقد بلغت , أميركي

هذا كما قامت بإرسال . دوالر أميركي تكفلت بها دولة اإلمارات العربية المتحدة

 دوالر 20.000.000ن اإلسرائيلي بقيمة مساعدات غذائية وطبية منذ بداية العدوا

 فإن دولة يأما مشروع نزع األلغام التي خلفها العدوان اإلسرائيل. أميركي

اإلمارات العربية المتحدة هي من الدول األساسية المساهمة فيه حيث بلغت 

 . مليون دوالر أميركي تتولى دفعها مباشرة50ًمساهمتها حوالي 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة بتقديم مساعدات كبيرة باإلضافة إلى ما تقدم تقوم

جداً إلى الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي وتتمثل بتجهيز تلك القوى باألعتدة 

 . والسيارات والزوارق وطائرات الهليكوبتر

 

 مؤتمر ستوكهولم للدول المانحة: ثانياً

إلسرائيلي على لبنان ونتيجةً لضخامة تم عقد مؤتمر ستوكهولم للدول المانحة إبان العدوان ا

األضرار التي لحقت بكافة القطاعات االقتصادية فقد تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر 

بمساعدة لبنان في عملية إعادة اإلعمار من خالل تقديم الهبات النقدية والعينية أو من خالل 

اركة في مؤتمر ستوكهولم وتشمل تقديمات الدول المش. القروض ذات التسهيالت في الدفع

 مليون دوالر أميركي وتقوم بتنفيذه مباشرةً، 300المبلغ الذي تعهدت به دولة قطر والبالغ 

ويشمل أيضاً القرض الميسر الذي تعهد الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 . مليون دوالر أميركي104 مليون دينار أي ما يعادل 30والبالغ 

 

  من الدولة اللبنانيةسلف مقررة للهيئة: ثالثاً

عشرة مليارات .(ل. ل10.000.000.000 خزينة كل منها بقيمة ثالث سلفأعطيت الهيئة 

وثانية بموجب المرسوم ، 2006 تموز 14 بتاريخ 17448بموجب المرسوم رقم ) ليرة لبنانية

يار ليرة من مبلغ عشرين مل سلم للهيئة وعلى ست دفعات 2006 تموز 29 بتاريخ 17522

 :بحيث حولت جميعها إلى حساب الهيئة في مصرف لبنان على الشكل التاليأصلها 

 

 .ل.المبلغ ل  2006التاريخ 

 3.000.000.000سلف مقررة للهيئة 7/17
 3.000.000.000سلف مقررة للهيئة 7/17
 3.000.000.000سلف مقررة للهيئة 7/22
 1.000.000.000سلف مقررة للهيئة 8/5
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 .ل.المبلغ ل  2006التاريخ 

 5.000.000.000سلف مقررة للهيئة 8/10
 5.000.000.000سلف مقررة للهيئة 8/12

 20.000.000.000 المجموع 

 

، كما أنه تم تحويلها إلى الهيئة خـالل         2006أما السلفة الثالثة فقد أعطيت للهيئة في شهر آب          

 علـى وضـع     2007 حزيران   25قة بتاريخ   كما قرر مجلس الوزراء المواف    . 2007شهر آب   

 مليار  20تصرف الهيئة العليا لإلغاثة على أن تعطى        ب مليار ليرة لبنانية     60سلفة عاجلة بقيمة    

 مليار ليرة فَتَُجدَوُل وفقاً للمدفوعات على       40ليرة لبنانية بصورة فورية أما المبلغ الباقي وقدره         

 .وهذا ما لم يتم تحويله إلى الهيئة بعد مليار ليرة لبنانية 4أال تقل شهرياً عن 

 

 في  تأمين المساعدات اإلنسانية للنازحين والمحتاجين: رابعاً

باإلضافة إلى ما تم استالمه من معونات من الدول العربية واألجنبية من مواد غذائية ومعدات 

 حتى 2006تموز  12إيواء، فقد قامت الهيئة العليا لإلغاثة منذ بداية العدوان اإلسرائيلي في 

ووزعت على النازحين . ل. ل32.538.917.561 بشراء مواد غذائية بقيمة 2006نهاية العام 

 تم وجبات ساخنة ية أوثوالمتضررين في مختلف األراضي اللبنانية إما كحصص غذائية أو إغا

خالل  و. من قبل الهيئةاألولية المقدمة من الجهات المانحة وتلك المشتراةمواد تحضيرها من ال

العدوان تم شراء المواد في معظمها بواسطة لجنة مختصة شكلت من قبل الهيئة وكلفت 

وبسبب صعوبة التنقالت .  وتم استالم وتوزيع المواد بواسطة الجيش اللبناني،شراءعمليات الب

ها بين المناطق والحاجة الماسة إلى المواد الغذائية والمواد اإلغاثية فقد تم شراء بعضها وتوزيع

مباشرة من قبل القائممقامين والمحافظين في سائر أنحاء الدولة اللبنانية وخاصة في محافظة 

 .جبل لبنان حيث كان التجمع األكبر للنازحين

 

 جرى التعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص من قبل الهيئة 2006 آب 28وبتاريخ 

دي اتـش ال يع المتمثلة بالشـركات العليا لإلغاثة وتحديداً مع نقابة شركات النقل السـر

DHL ِارامكـس ،ARAMEXفيدرال اكـسبرس ،  Federal Express  وسكاي نتSky 

Net  حيث تولت هذه الشركات عملية إدارة المخازن إدارةً كاملةً ممكننةً، وعملية استالم 

. 2006اني  تشرين الث20وتسليم المواد وتوزيعها  على كامل األراضي اللبنانية حتى تاريخ 

هذه الخدمات جرى تقديمها بشكل مجاني للدولة اللبنانية وهو أسلوب عاد بالفائدة على الهيئة 
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العليا لإلغاثة حيث كانت من التجارب األولى المستحدثة كشراكة حقيقية فاعلة وذات كفاءة بين 

 .القطاعين الخاص والعام

 

 ،حين بمعدات لإليواء تتألف من فرشكما قامت الهيئة العليا لإلغاثة بتزويد مراكز الناز

 : ولحف تم شراؤها وتوزيعها على الشكل التالي، شراشف،حرامات

دوالر  9.87  أي ما يوازي. ل. ل14.880 بسعر( فرشة 161.843فرش عدد  .1

 .ل. ل2.408.234.393 أي ما يعادل )أميركي للوحدة

دوالر  3.88 أي ما يـوازي. ل. ل5.843 بسعر(حرام  54.212حرامات عدد  .2

 .ل. ل316.742.563أي ما يعادل ) أميركـي للوحدة

 دوالر 4.19 اي ما يـوازي. ل.ل 6.312 بسعر(شرشف  7.241شراشف عدد  .3

 .ل.ل 45.707.000  أي ما يعادل) أميركـي للوحدة

دوالر  11.94 اي ما يـوازي. ل.ل 18.000 بسعر( لحاف 250لحافات عدد  .4

 .ل. ل4.500.000 أي ما يعادل ) أميركـي للوحدة

 دوالر 4.33  أي ما يوازي. ل. ل6.527 بسعر( وسادة 1.129وسادات عدد  .5

 .ل. ل7.369.000   أي ما يعادل  )أميركـي للوحدة

 

تتضمن . ل. ل293.515.150قامت الهيئة العليا لإلغاثة بشراء مواد إغاثة لألطفال بقيمة 

خذت الهيئة العليا لإلغاثة على وقد أ .الحاجات األساسية لألطفال من حليب وحفاضات وغيرها

عاتقها كافة مصاريف نقل وتوزيع المساعدات على النازحين في المناطق المختلفة وقد تم ذلك 

 : بيانها كالتالي،بواسطة شركات نقل معروفة

 

بالليرة اللبنانية   المجموع ي بالدوالر األميرك المبلغ المبلغ بالليرة اللبنانية  جهات الصرف

 2.919.097.538 295.205 2.474.076.000 ل آليات استعما
 807.799.075 38.410 749.896.000 توضيب عمال أجور

 498.682.762 56.035 414.210.000 توضيبنفقات 
 112.843.000 - 112.843.000 محروقات 

 32.681.000 - 32.681.000 نفقات إتمام معامالت جمركية
 10.259.525 2.070 7.139.000 استئجار سيارات 

 3.857.000 - 3.857.000  متنوعة أشغال
 4.385.219.900 391.720 3.794.702.000 المجموع 
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وخالل فترة العدوان تمت عملية نقل المواد اإلغاثية بموجب اتفاقيات رضائية نظراً للحاجة 

طاع الطرق الماسة إلى نقل المواد ولعدم سهولة التنقل ما بين المناطق اللبنانية بسبب انق

 تم 2006 آب 28أما بعد العدوان وابتداًء من . وقصف الجسور والمخاطر الهائلة لعملية النقل

وضع الشراكة المذكورة سابقاً مع شركات النقل السريع موضع التنفيذ من خالل إدارتهم 

لعملية النقل حيث تم الحصول على عدة عروض أسعار للنقل وتم انتقاء السعر األفضل مع 

 .دمة المطلوبةالخ

 

كما قامت الهيئة العليا لإلغاثة خالل فترة العدوان وبعده بتجهيز المستودعات وغرف العمليات 

كذلك تم توزيع مياه على مراكز النازحين وتركيب خزانات في بعض . بالمعدات الالزمة

 :التالي تجهيز فوج اإلطفاء ببعض المواد األساسية وقد تكوَّن هذا البند من كالمراكز وكذل
 

  المبلغ بالليرة اللبنانية جهات الصرف

 3.600.000 توزيع مياه 

 11.010.000 خزانات مياه 

 150.000 صيانة خزانات 

 90.261.000  إطفاءمواد 

 105.021.000 المجموع 

 

في أعمال الهيئة والمبالغ المصروفة على التعويضات واإلصالحات ومعالجـة آثـار          : خامساً

 سرائيليالعدوان اإل

على شكل مساعدات بهدف  2007وحتى نهاية شهر حزيران أما فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة 

 :رفع آثار العدوان اإلسرائيلي فيمكن تلخيصها كالتالي

 

 .)ل.ل (المبلغ المدفوعة جهات الصرف

 22.390.000.000 )ضمن آلية معتمدة ومعلنة(الشهداء 

 15.208.200.000 )ضمن آلية معتمدة ومعلنة(الجرحى 

 10.019.444.000 طرق وجسور

 4.523.067.000 مساعدات للصيادين

 487.773.675.000 )ضمن آلية معتمدة ومعلنة(تعويض أصحاب الوحدات السكنية المتضررة 

 60.725.085.875 رفع أنقاض األبنية المهدمة في كافة المناطق اللبنانية
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 .)ل.ل (المبلغ المدفوعة جهات الصرف

 5.276.250.000 أتعاب االستشاري 

 7.741.820.000 مباني رسمية

 11.208.953.584 مصاريف متنوعة

 624.866.495.459 المجموع

 
 .)ل.ل 22.390.000.000  (المبالغ المدفوعة لذوي الشهداء .1

جرى اعتماد اآلليات التي سبق للهيئة أن اعتمدتها في السابق بالنسبة لمبالغ 

عشرين مليون . (ل. ل20.000.000 هذا األساس فقد تم دفع مبلغ وعلى. المساعدات

الذي قضى نتيجة ولغ من العمر أكثر من عشر سنوات االب لذوي الشهيد) ليرة لبنانية

لذوي ) عشرة ماليين ليرة لبنانية. (ل. ل10.000.000 غ ومبل،العدوان اإلسرائيلي

استناداً لآللية المكتوبة ك وقد تم ذل.  سنوات10الشهيد البالغ من العمر أقل من 

والمعتمدة من قبل مجلس الجنوب ووزارة المهجرين حيث يتم تسلم الطلبات من ذوي 

الشهداء في مراكز مجلس الجنوب والمراكز المعتمدة من قبل األمانة العامة للهيئة 

 بعد دراستها بحيث يصار إلى تحويلهاوالمراكز المعتمدة من قبل وزارة المهجرين 

 واستناداً إلى هذه .اسة الهيئة التخاذ القرار وإصدار الشيكات في حال توجبهاإلى رئ

م الشيكات الصادرة في محافظتي الجنوب والنبطية إلى مجلس يتسلاآللية يجري 

على أن إلى أصحاب الحقوق التي تصدر الشيكات باسمهم بدورها الجنوب لتسليمها 

 . في باقي المناطقحابها إلى أصتتولى وزارة المهجرين تسليم الشيكات 

 : كالتاليأما المستندات الواجب تقديمها لالستفادة من هذه المبالغ فهي

 .إخراج قيد عائلي مشطوب عليه اسم الشهيد .أ 

 .وثيقة وفاة .ب 

 .إفادة مختار المحلة .ج 

 .حصر ارث .د 

 .محضر درك .ه 

 .)ل. ل15.208.200.000 (لجرحىالمبالغ المدفوعة ل .2

 العدوان اإلسرائيلي بموجب آلية أصيبوا خالل) ح جري3.219 (تم دفع مبالغ لجرحى

معتمدة من قبل الهيئة ومنفـذة بواسطة مجلس الجنـوب ووزارة المهجرين بحد 

للجريح بعطل ) خمسة عشر مليون ليرة لبنانية. (ل. ل15.000.000أقصى قيمته 

يعطى نسبة مئوية من هذا المبلغ تساوي ، أما الجريح المصاب بعطل جزئي فدائم

 .بة العطل المذكور في تقرير الطبيب الشرعينس
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 :أما المستندات الواجب تقديمها فيمكن تلخيصها كالتالي

 إخراج قيد عائلي .أ 

 .تقرير المستشفى أو الطبيب المعالج .ب 

 .تقرير لجنة األطباء المعينة من قبل الهيئة لتحديد نسبة العطل .ج 

 .فواتير المستشفى أو الطبيب المعالج .د 

 . مختار المحلةمحضر درك أو إفادة .ه 

هذا وقد تم تعين لجنة طبية متخصصة للكشف على الجرحى الذين تقدموا بطلبات من 

أجل تعويضهم عن اإلصابات التي لحقت بهم خالل االعتداءات اإلسرائيلية لتحديد 

مدى أحقيتهم بالتعويضات المقررة من الهيئة العليا لإلغاثة، وقد بلغ بدل أتعاب اللجان 

 .ل. ل531.300.000عاينوا الجرحى مبلغاً قدره الطبية الذين 

 .)ل. ل10.019.444.000 (مبالغ المدفوعة لتنفيذ أعمال بناء عبارات وتحويراتال .3

يمثل هذا البند قيمة مدفوعات لترميم وصيانة وإعادة إعمار الجسور المهدمة 

عقود والتحويرات للجسور المهدمة ُدفعت للمتعهدين الذين تم التعاقد معهم بموجب 

حسب ظروف تلك المرحلة  إلى جداول معدة من قبل وزارة األشغال رضائية استناداً

 . بأنه تم االتفاق مؤخراً مع المتعهدين بموجب المناقصاتعلماً

 ،نتيجةً الستهداف معظم الطرق والجسور في الغارات الجوية ولضخامة األضرارو

ت بعض الدول العربية واألجنبية  بادر،وانطالقاً من مبدأ مساعدة الحكومة اللبنانية

وكذلك بعض الشخصيات الفاعلة في لبنان بتقديم المساعدة حيث تكفلت بإعادة إعمار 

وقد تم إنجاز تنفيذ إعادة بناء العديد من تلك . بعض الجسور على نفقتها الخاصة

 .الجسور على نفقة الواهبين وبشكل مباشر من قبلهم

 .)ل.ل 4.523.048.000 ( مساعدات للصيادين .4

نتيجةً لوجود البوارج اإلسرائيلية التي انتشرت على طول الشواطئ اللبنانية والتي 

 فقد بادرت الهيئة العليا ،حالت دون تمكين صيادي األسماك من السعي على رزقهم

مائتي دوالر  (ي دوالر أميرك200لإلغاثة إلى التعويض عليهم بحيث تم دفع مبلغ 

 بموجب كشوفات مقدمة من قبل  كل مرة وعلى دفعتينفيللصياد الواحد ) أميركي

نقابات الصيادين والتي تم تدقيقها في غرفة العمليات التابعة للهيئة العليا لإلغاثة 

 لتسليمها إلى ،ودفعت بواسطة شيكات صادرة باسم النقابات والجمعيات التعاونية

 بأسماء المستفيدين  ما عدا صيادي القرعون الذين تم تسليمهم شيكات،أصحاب الحقوق

 .النهائيين
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 .)ل.ل487.773.675.000 (تعويض أصحاب الوحدات السكنية المتضررة .5

يتم التعويض على أصحاب الوحدات السكنية المتضررة بحسب اآللية المكتوبة 

تقسيم المدفوعات ألصحاب الوحدات السكنية  ويمكن. والموضوعة لهذا الغرض

 : التاليالمتضررة حسب المحافظات على الشكل

 

 .)ل.ل(المبالغ المدفوعة  المحافظة

 261.379.015000 النبطية

 122.329.752.000 الجنوب

 101.527.045.000 الضاحية الجنوبية

 1.371.055.000 جبل لبنان

 1.120.791.000 البقاع

 46.017.000 الشمال

 487.773.675.000 المجموع

 
 .)ل. ل60.725.085.875 (اطق اللبنانيةرفع أنقاض األبنية المهدمة في كافة المن .6

تم العمل على رفع أنقاض األبنية المهدمة في والجسور في مختلف المناطق اللبنانية 

 :وذلك من خالل تلزيم المتعهدين للقيام بإزالة األنقاض ويمكن بيانها على الشكل التالي

 

  .)ل.ل( المجموع  اسم المتعهد المنطقة

 36.250.526.000 ل.م.والتعهدات ش شركة الجهاد للتجارة الجنوبية  الضاحية –األنقاض رفع 
 62.061.000 .م.م.دار الهندسة والتخطيط ش  الضاحية الجنوبية–األنقاض رفع 
 BATISOL  116.941.000شركة   الضاحية الجنوبية–األنقاض رفع 
 686.304.000 شركة الجنوب للمقاوالت  الضاحية الجنوبية–األنقاض رفع 
 130.384.000 شركة الهندسة والمقاوالت  الضاحية الجنوبية–األنقاض رفع 
 167.614.000 مؤسسة ردكو هندسة ومقاوالت  الضاحية الجنوبية–األنقاض رفع 
 630.976.000 مكتب المهندس فادي أديب  الضاحية الجنوبية–األنقاض رفع 

 383.238.000 المهندس رائد النخالوي  البقاع-رفع األنقاض 
 2.704.364.000 شركة البنيان للهندسة والمقاوالت  البقاع-رفع األنقاض 
 503.560.000 ل.م.والتعهدات ش شركة الجهاد للتجارة  البقاع-رفع األنقاض 
 1.701.648.000 .م.م.شركة غلوبال كونتراكتنغ ش  البقاع-رفع األنقاض 
 1.383.408.000 قاوالتمؤسسة الرائد للهندسة والم  البقاع-رفع األنقاض 
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  .)ل.ل( المجموع  اسم المتعهد المنطقة

 25.022.000 .م.م.شركة غلوبال كونتراكتنغ ش  جسر نهر العاصي–رفع األنقاض 
 416.000.000 مؤسسة الرائد للهندسة والمقاوالت  تعنايل –األنقاض رفع 
 420.368.000 ل.م.الشركة المتحدة للبناء ش  قانا –األنقاض رفع 
 45.056.000 مؤسسة ايلي بو فاضل للتجارة والتعهدات  مدينة صيدا –األنقاض رفع 
 ASSOUMA CO 40.777.875  مرفأ األوزاعي –األنقاض رفع 
 7.533.000 ادريس حسن هاشم  رب ثالثين  -األنقاض رفع 
 12.552.000 ل.م.الشركة المتحدة للبناء ش  جسر القاسمية أنقاضرفع 
 12.000.000 مؤسسة الطيار للهندسة والمقاوالت جسر القاسمية أنقاضرفع 

 24.753.000 راجي إدريس للحفريات ومواد البناء نقل الردميات
 45.725.085.875 المجموع

 
كما تم منح بعض الشركات سلفاً عن أعمال إزالة ورفع األنقاض نتيجة االعتـداءات              

 :اإلسرائيلية بيانها كالتالي
 

 .)ل.ل(لمبلغ ا اسم المتعهد

 3.555.070.000 مؤسسة المهندس نبيل شميساني للمقاوالت والتجارة
 2.305.304.000 مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاوالت 

 2.088.036.000 مؤسسة حطاب اخوان للهندسة 
 1.425.930.000 مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاوالت 

 1.407.208.000 عامة مؤسسة اثر للهندسة والمقاوالت ال
 1.023.530.000 م .م.شركة المنفذ ش
 999.350.000 ل .م.شركة الجبل ش

 974.356.000 مؤسسة ريمون السويدي للتعهدات والتجارة 
 231.370.000 م .م.شركة االسراء للتجارة والمقاوالت  ش

 209.386.000 م .م.شركة الوليد للتجارة العامة والمقاوالت  ش
 176.430.000 م .م.لمدار للتجارة والمقاوالت  ششركة ا

 170.438.000 شركة فرحات غروب للتجارة والمقاوالت 
 155.814.000 شركة الشرق االوسط لالنماء والسياحة 

 145.572.000 شركة قدموس للتجارة والمقاوالت العامة 
 52.024.000 مؤسسة التاج 

 47.750.000 مؤسسة ترو للتجارة والمقاوالت 
 32.432.000  للهندسة والمقاوالت والتجارة العامة S.B.Rمؤسسة 

 15.000.000.000 المجموع
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  الهيئة عن أعمال الكشف على األبنية المتضررةيأتعاب استشار .7

الستشاري الهيئة العليا لإلغاثة شركة االتحاد . ل. ل5.276.250.000تم دفع مبلغ 

الكشف على أعمال سلفة على حساب وذلك ك) خطيب وعلمي. (ل.م.الهندسي ش

األبنية المتضررة على أساس نسبة مئوية من قيمة التعويض المدفوع ألصحاب 

 .الوحدات السكنية المتضررة

 .)ل. ل7.741.820.000( رسميةالمباني المبالغ المدفوعة إلصالح ال .8

 :يتكون هذا البند من التالي

 عن خطيب وعلمي. ل.م.شركة االتحاد الهندسي ش دفعت لأتعاب االستشاري .أ 

 77.642.000الكشوفات الميدانية التي قام بها المتعهدون على المدارس بقيمة 

 .ل.ل

 اللبنانية لإلسفلتشركة أراكو  دفعت ل ساعة العبد– األمنيةتجهيز مركز القوات  .ب 

 .ل.ل 211.050.000   بقيمةل.م.ش

 .ريس الرسميةمدرسة التبافي . ل. ل1.275.000  تنظيف وفتح المجارير بقيمة .ج 

في مختلف المناطق ) بموجب عقود أبرمت بموجب مناقصات ( مدارس عدةترميم .د 

 .ل.ل 6.189.628.000 اللبنانية بقيمة

لزوم إصالحات . ل. ل1.150.120.000سلفة لمجلس اإلنماء واإلعمار بقيمة  .ه 

 .2007 آذار 15 تاريخ 2007/6وتجهيزات لبعض المدارس بموجب القرار 

ت العشرية العائدة للعقود الموقعة بين الهيئة العليا لإلغاثة والمتعهدين إعادة التوقيفا .و 

  .ل. ل112.105.000الموكل إليهم عملية ترميم المدارس وبلغت قيمتها 

 :تتألف المصاريف المتنوعة مما يلي: مصاريف متنوعة .9
 

 .)ل.ل(المبلغ  جهات الصرف

 3.439.656.000  والمستشفياتالصحة العامة

 2.238.922.000 ومرافئمطارات 

 1.445.444.000 المياه

 8.500.000 تعويضات زراعية وثروة حيوانية

 19.898.000 مصاريف البيئة

 11.098.000 الكهرباء

 4.045.435.584 مختلف

 11.208.953.584 المجموع
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 :تمثل بما يليوالمستشفيات تإن مصاريف الصحة العامة 

 

 .)ل.ل(المبلغ  جهات الصرف

مستحقات لمستشفيات مختلفة عن معالجة جرحى ة على حساب دفع

 االعتداءات اإلسرائيلية

1.508.822.000 

مستحقات مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن دفعة على حساب 

 معالجة جرحى االعتداءات اإلسرائيلية
1.101.206.000 

مستحقات مستشفى صور الحكومي عن معالجة دفعة على حساب 

 ات اإلسرائيليةجرحى االعتداء

500.000.000 

 226.734.000  وزارة الصحةإلى أدويةثمن 

نفقات تزفيت وحفر وتركيب قساطل في ممرات المستشفى الميداني 

 السعودي

59.491.000 

مستشفى ال مستشفى الدكتور نسيب البربير لقاء مصاريف إقامةدفعة ل

 األردنيالميداني 

42.612.000 

 603.000 إسعاف سيارات 8 ـكية خاصة ل معاملة جمرإتمامنفقات 

 188.000 مصاريف مختلفة

 3.439.656.000 المجموع

 

 اإلدارة لزوم مبنى أشغالة ـ قيمتمثل والمرافئ إصالح المطاراتإن مصاريف 

بمبلغ قدره ) د عزمي زيتونةومؤسسة محمد محمالمنفذ ( طرابلسلمنشآت مرفأ 

وكذلك . ل. ل19.481.000قيمة ب ومطار بيروت الدولي. ل. ل36.371.000

مصاريف الدراسات والمسح واإلشراف على تأهيل المطارات من قبل دار الهندسة 

نفقات . ل. ل308.951.000 شاعر وشركاه بقيمة –للتصميم واالستشارات الفنية 

إصالح األضرار في مدرج وممرات مطار رفيق الحريري الدولي بقيمة 

كما تم الدفع لشركة ) .BUTEC S.A.Lكة المنفذ شر. (ل. ل1.860.853.000

عن أعمال رفع الردميات الناتجة عن . ل.م.الشرق األوسط لخدمة المطارات ش

 .ل. ل13.266.000قصف مطار رفيق الحريري الدولي بقيمة 

بسبب تضرر محطات المياه من جراء العدوان اإلسرائيلي ولمساعدة األهالي على 

 :ات مياه وهي مقسَّمةٌ على الشكل التاليمواجهة األزمة تم إصالح عدة محط

 وهي عبارة عن دفعة   لزوم محطات ضخ لكفرا وآبار فخر الدين وقبريخاأشغال .أ 

لتجهيزات الكتروميكانيكية في محطة ضخ كفرا باإلضافة إلى أشغال في آبار فخر 
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 بقيمة الدين وترميم محطة قبريخا مع جهاز تعقيم واللوحات الكهربائية

 .ل. ل449.363.000

 ة الجر والتوزيعبكش  متنوعة حسب الحاجة لخطوطأعطال وإصالحات أشغال .ب 

 .ل. ل496.081.000 بقيمة  للهندسةإخوانمؤسسة حطاب تمت بواسطة المتعهد 

مدير مؤسسة مياه ل  تمت بواسطة سلفه أعطيت متنوعةأعطال وإصالحات أشغال .ج 

 .ل. ل500.000.000 وتم تسديدها بواسطة فواتير وهي بقيمة لبنان الجنوبي

بسبب تضرر جسر المدفون بفعل االعتداءات اإلسرائيلية وبسبب االضطرار لتحويل 

 تم القيام بإنشاء تحويرٍة مرت في بعض األراضي ،السير للقيام بإعادة إعماره

الزراعية وتسببت في قطع بعض أشجار الزيتون ولذلك تقرر دفع تعويضات للمالكين 

 شجرة زيتون بقيمة إجمالية 22 تحوم تعويضاً عن قطع  لجنة وقف مار اسطفان في–

 شجرة زيتون 12وانطوان سلوم أيوب لقاء تعويض عن قطع . ل. ل5.500.000

 بللشجرة الواحدة بموج. ل. ل250.000 بمعدل -.ل. ل3.000.000بقيمة إجمالية 

 .5/10/2006 تاريخ 52محضر الهيئة رقم 

 بواسطـة شركـة غـح سبورتنـبمسالشاطئ في يف ـتنظكما تم العمل على 

بكلفة (  .YELLOW TECH Petroleum Services S.A.R.Lمتخصصـة

 الشمال، بواسطة –والشاطئ األزرق في منطقة الهري .) ل. ل8.291.000قدرها 

 الذي من الفيول .)ل. ل11.607.000بكلفة قدرها ( م.م.شركة نيفي غروب ليمتد  ش

 .ي استهدفت معمل الجيه الحراريانتشر في البحر نتيجة الغارات الت

قامت الهيئة العليا لإلغاثة بدفع اشتراكات كهرباء ثانوية األمير شكيب أرسالن و

الرسمية عن شهري آب وأيلول وذلك عن الفترة التي كانت تستخدم فيها المدرسة 

وكذلك قامت . ل. ل10.172.000مركزاً للمستشفى الميداني األردني وذلك بمبلغ 

عليا لإلغاثة بدفع استهالك الطاقة البديلة عن أربع مدارس رسمية بلغت قيمتها الهيئة ال

 .ل. ل926.000

تمثل المصاريف المختلفة قيمة مصاريف مختلفة ومصاريف عادية لزوم الهيئة العليا 

 .لإلغاثة خالل فترة العدوان اإلسرائيلي على لبنان

 

  السلف المعطاة:سادساً

يت بناًء على قرارات تم تسديد العديد منها وما زال هناك مبالغ كما وقد كان هناك سلف أعط

 :معطاة كسلف وهي كالتالي
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 السلفة المعطاة

 .ل.ل

 قيمة السلفة

 .ل.المسددة نقداً ل

 )التي أعيدت(

 قيمة السلفة

المسددة بفواتير 

 .ل.ل

رصيد السلفة 

الموقوفة كما في 

30/6/2007 

 12.929.000 149.631.000 737.440.000 900.000.000 *أمين عام الهيئة العليا لإلغاثة  
 552.000 121.204.000 178.244.000 300.000.000  ** الشوف جورج صليبيمقائمقا

 - 10.747.000 14.253.000 25.000.000 **قائمقام كسروان ريمون حتي

 - 76.232.000 48.768.000 125.000.000 **قائمقام المتن مارالن حداد

نان الجنوبي مالك عبد محافظ لب

 - 600.000.000 - 600.000.000 **الخالق

 - 235.955.000 164.045.000 400.000.000 **قائمقام عاليه منصور ضو

 - - 100.000.000 100.000.000 **محافظ الشمال ناصيف قالوش

مدير مؤسسة مياه لبنان الجنوبي 

**** 500.000.000 - 500.000.000 - 

 50.000.000 - - 50.000.000  ***مة للدفاع المدني المديرية العا
 - 228.997.000 71.003.000 300.000.000 **انطوان سليمان 

 275.000.000 - - 275.000.000 **حبيب كيروز 
 5.000.000 - - 5.000.000 ***سيزان الخوري يوحنا 

 300.000.000 - - 300.000.000 **محمود المولى 
 170.000.000 - - 170.000.000  **يش اللبنانيمديرية خزينة الج

 500.000.000 - - 500.000.000 ***وزير الصحة 
 - 200.000.000 - 200.000.000 ****مدير مؤسسة مياه البقاع 

 6.326.736.000 - - 6.326.736.000 *****مجلس اإلنماء واإلعمار

 7.840.217.000 1.922.766.000 1.313.753.000 11.076.736.000 المجموع

 2006 تمـوز  20 تـاريخ  1/2006بموجب القرار رقـم   . ل. ل 800.000.000ُأعطي سلفه بقيمة    *        

   2006 تموز 14كسلفة عاجلة بتاريخ . ل. ل100.000.000ومبلغ 

 2006 تموز 20 تاريخ 1/2006ُأعطيت للمذكورين أعاله الُسلَف بموجب القرار رقم **      

 لُسلَف بناًء على طلب إحالة من المستفيدين لتسيير األمور الطارئة     ُأعطيت ا***

 2006 آب 30 تاريخ 2006/3القرار بموجب سلفة ال ُأعطيت****   

 4.326.736.000 وقيمتهـا    2007 شـباط    2 تاريخ   2007/1ُأعطيت السلفةُ األولى بموجب القرار      ***** 

والسلفة الثانية بموجب   )  طريق المطار  –ية  بناء األقسام المتضررة من جسور طريق الحازم      . (ل.ل

إعادة بناء جسر القليعات،    . (ل. ل 2.000.000.000 قيمتها   2007 آذار   15 تاريخ   2007/5القرار  

 ).جسر وادي الزينة، جسر الدامور، وجسر الدامور القديم
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 اإلحصـاء المركـزي -26

 
 

 على صعيد اإلحصاءات االجتماعية: أوالً

 مـن    التحقيق تم إطالق نتائج  : الوطني عن أحوال المعيشة في لبنان     التحقيق الميداني    .1

 .2006 تشرين الثاني 6السراي الحكومي في 

 وتم استخراج كافة الجـداول       المسح أنجز: PAPFAMالمسح اللبناني لصحة األسرة      .2

اإلحصائية المتعلقة بالصحة اإلنجابية والشباب وكبار السن وتم إرسالها إلـى جامعـة             

وقد نالت اإلدارة في هـذا      .  العربية لُيصار إلى نشر النتائج في التقرير النهائي        الدول

 .اإلطار درعاً تقديرياً من قبل جامعة الدول العربية

تم نقل سجالت الوفيات بالتنسيق مع وزارة الداخلية وسيستكمل         : اإلحصاءات الحيوية  .3

 .العمل بالنسبة إلى الوقوعات الباقية

بما أن هذا المسح هو من أهـم المسـوح          : يات العمالة والبطالة  مسح مستو التحضير ل  .4

األسرية التي تنفذ بشكل دوري لرصد حركة العمالة والبطالة في أي بلد، فقد قـررت               

، 2008إدارة اإلحصاء المركزي البدء بتنفيذ هذا النوع من المسوح اعتباراً من العام             

 .2007ام على أن يبدأ التحضير له في النصف الثاني من الع

بعـد العـدوان     :2007التحضير للدراسة الوطنية لألحوال المعيشية لألسـر للعـام           .5

اإلسرائيلي على لبنان، وحرصاً على توحيد الجهود وتـوفير األمـوال، تـم إدخـال               

المواضيع ذات الصلة باألوضاع المعيشية لألسر ودمجها في دراسة العمالة والبطالة،           

 .2007الرابع من العام على أن يبدأ المسح في الفصل 

دراسة مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على األوضاع المعيشية لألسر بعد حرب تمـوز              .6

بطلب وتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبعد موافقة رئيس مجلـس             :2006

الوزراء على إجراء اإلحصاء المركزي مسحاً حول أثر العدوان اإلسـرائيلي علـى             

، بدأ موظفو اإلدارة علـى إجـراء        2006 لألسر بعد حرب تموز      األوضاع المعيشية 

 7000الالزم لجهة إعداد االستمارة واألدلة وإعداد خطة المعاينة وسحب عينـة مـن        

أسرة موزعة على األراضي اللبنانية كافة وتحضير الخرائط وملفات الجزر، وذلـك            

ة اإلنمائي وإدارة اإلحصـاء     لمباشرة التنفيذ فور عقد االتفاق بين برنامج األمم المتحد        

المركزي ووزارة الشؤون االجتماعية ومنظمة العمل الدولية التـي أبـدت رغبتهـا             

وقد سلمت اإلدارة مسودة االستمارة لبرنامج األمم المتحدة        . المشاركة في هذه الدراسة   

اإلنمائي ولمنظمة العمل الدولية لمناقشتها وقد تم اعتماد االستمارة المعدة مـن قبـل              
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وستصـدر  . 2007 كانون الثـاني     3اإلدارة وتم التوقيع على بروتوكول التعاون في        

 .2007نتائج الدراسة في شهر آب 

 استمارة على الميـدان، وال زال العمـل فيـه           4000تم إنجاز   : المسوح االقتصادية  .7

مستمراً علماً أن األعمال الميدانية قد توقفت خالل العدوان اإلسرائيلي علـى لبنـان              

لذلك سيتم استكمال األعمال الميدانيـة   . أثرت إلى حد كبير سلبياً في األشهر الالحقة       وت

 وستحلّل المعلومات تحت إشراف خبير صـندوق النقـد الـدولي            2007خالل العام   

(METAC)            على أن تصدر النتائج األولية للمؤشرات االقتصادية في أواخر الفصـل 

 .2007الثالث من العام 

تم االنتهاء من األعمال الميدانية وتسليم المشروع البيانـات         : ات الدولية برنامج المقارن  .8

ويبقى على لبنان المشاركة في احتساب المؤشرات المختلفة بالتعـاون مـع            . المطلوبة

 .منظمة اإلسكوا والبنك الدولي

ما زال العمل مستمراً في مؤشر األسعار وينشر فصلياً على          : مؤشر أسعار االستهالك   .9

كمـا  . إلنترنت ويوزع على مختلف الهيئات الرسمية واالقتصادية واإلعالمية       صفحة ا 

يتم العمل على التحضير لتوسيع عمل المؤشر ليشمل لبنان بأكمله بعد االنتهـاء مـن               

إال أن عمليـة    . تحديث سلة االستهالك من دراسة األحوال المعيشية وميزانية األسرة        

حققين الموزعين علـى مختلـف المنـاطق        توسيع نطاق المؤشر مشروطة بتأمين الم     

 .اللبنانية وتوفر المكاتب اإلقليمية في المحافظات

فـي   16118صل  أ جزيرة من    15800إنجاز   مت: ؤسساتمي المباني وال  قتتيويم مبط  .10

وتتركز الجزر غير المنجزة في     . من مجموع الجزر  % 98 يعادل   ا م أي 2006العام  

 أصـدرت قـد    وعلى هذا، ف   . العمل إلنجازن  قضائي عاليه والشوف لعدم وجود محققي     

  عدا قضائي عاليه والشـوف  وتـم        المحافظات ما  نتائج هذه الدراسة لمختلف      اإلدارة

 لكافـة   CDزيعهـا علـى شـكل       و وت باإلدارة الخاصة   اإلنترنت صفحة   لىنشرها ع 

 .واإلعالمية واالقتصاديةالمؤسسات الحكومية 

 

 أخرىمواضيع : ثانياً

 Compendium“  إصدار تقريـر  مع وزارة البيئةنعاوت بالتم :ة البيئياإلحصاءات .1
Statistique  National sur les Statistiques de l’Environnement au 

Liban 2006”  بالتعــاون مــع 2006 فــي حزيــران   MEDSTAT 

ENVIRONNEMENT - Plan Bleu – EUROSTAT ،  عرض هـذا وقد تم

 في MEDSTAT ENVIRONNEMENT  التقرير في المؤتمر النهائي لمشروع
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ويتضمن هذا التقرير جميع المؤشرات واإلحصاءات البيئية المتوفرة والتي تم          . األردن

 .جمعها من جميع المصادر الرسمية

ما زال العمل مستمراً في هـذه الدراسـة          :مسح المشتركين في شبكة مياه جبل لبنان       .2

 بصورة دورية تسليم البيانـات إلـى        ، ويتم 2005علماً أن األعمال قد بدأت في العام        

 .مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان

 

 على صعيد نشر المعلومات : ثالثاً

بسبب عدم وجـود قـدرات      : العمل على تطوير الصفحة اإللكترونية الخاصة باإلدارة       .1

مالية كبيرة لتطوير الصفحة اإللكترونية الخاصة باإلدارة، تقوم اإلدارة بما تيسر فـي             

مع اإلشارة إلى أن اإلدارة تخطط إلنشاء موقع إلكتروني متطور          . ه الصفحة تحسين هذ 

 .، شرط توفر التمويل المطلوب2007خالل العام 

تم تجميع اإلحصاءات المختلفـة العائـدة لألعـوام         : إعداد نشرة اإلحصاءات السنوية    .2

 ونشـرها علـى الصـفحة       2006 خالل النصف األول مـن العـام         2000-2005

  .2006 لإلدارة، وتمت طباعتها في أواخر العام اإللكترونية

 

 على صعيد دراسة جدوى لتأمين مؤشرات خاصة بالمواضيع التالية: رابعاً

لـدى  بعد صدور التقرير النهائي عن األوضـاع        : مؤشرات التكنولوجيا واالتصاالت   .1

، تعمل اإلدارة علـى اسـتخراج بعـض المؤشـرات           2006ألسر في تشرين الثاني     ا

،  بالتعاون مع الوزارات المعنيـة     وستعمد اإلدارة، . بالتكنولوجيا واالتصاالت الخاصة  

إلطالع على كيفيـة احتسـاب المؤشـرات الخاصـة بتكنولوجيـا المعلومـات              ا إلى

 التي ستعرض في اجتماع اللجنة اإلحصـائية        المعتمدة وفقاً للقائمة    ، وذلك واالتصاالت

 .2007في األمم المتحدة في نيويورك عام 

نظراً لكون موضوع الهجرة من المواضيع المهمة والحساسة والتـي يـزداد            : جرةاله .2

تأمين معطيات حولها، ومع أن قياس هذه الظاهرة لـيس بـاألمر            أهمية  التشديد على   

السهل، إال أنه من الضروري في بلد كلبنان أن يحاط هذا الموضوع باالهتمام الـالزم      

التي تجريها اإلدارة أو عبر دراسات متخصصة       وتأمين ما يمكن تأمينه عبر الدراسات       

لذلك فقد قامت اإلدارة بإضافة أسـئلة خاصـة         . ستجريها اإلدارة في السنوات المقبلة    

 بالتعاون مع منظمة اليونيسف، علـى أن        MICS3بموضوع الهجرة في دراسة الـ      

 وبالتالي يجري العمـل علـى     . 2007تجرى األعمال الميدانية في النصف الثاني من        

أما فـي مـا يتعلـق بالدراسـات         . إصدار بعض المؤشرات الخاصة بهذا الموضوع     

177/156 .  ص– 4ملحق رقم   



المتخصصة التي تنوي اإلدارة القيام بها في السنوات المقبلة، تتم االستفادة من برامج             

 لتدريب العاملين فـي إدارة      MEDSTAT2تدريب إقليمية ودولية وال سيما برنامج       

نشير في هذا السياق أن اإلدارة      . مؤشراتاإلحصاء المركزي على طرق قياس هذه ال      

 .تتعاون مع مديرية األمن العام اللبناني في تأمين هذه اإلحصاءات
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  مجلس الخدمة المدنية-27

 

 

 في مجال إضفاء الشفافية والعالنية على أعمال المجلس: أوال

 وعلـى   من أجل تسهيل إطالع اإلدارات والمؤسسات العامة والمواطنين على أعمال المجلس،          

 التي يقدمها، وال سيما في حقل المباريات وتقديم اآلراء االستشارية وأصـول تقيـيم               تالخدما

األداء وطريقة مكننة الملفات الشخصية وسواها من مهام، شهد المجلس العام الماضي خطوات             

 جادة ونوعية في اتجاه تفعيل معالم الشفافية والعالنية وتطبيق نموذج الحكومـة اإللكترونيـة             

E.GOVERNMENT.   بعرض بعض الخدمات عن طريـق اسـتعمال        المجلس  باشر  وقد

 وقد انتهى مؤخراً من تحديث الموقـع اإللكترونـي          .تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة   

وضـوعات  ، إن لجهة الشكل أو التنظـيم أو الم        lb.gov.csb.www: العائد له على العنوان   

واألبواب، بما يسمح اإلطالع والتعرف أكثر على آلية عمله ومهامه واختصاصاته والخدمات            

التي يقدمها، وال سيما في حقل المباريات وما تقدمه من فرص عمل، وما تبثه مـن دم جديـد           

 .لإلدارة

 

 هـذا   كما تم، وألول مرة، نشر جميع اآلراء المبدئية االستشارية  الصادرة عن المجلس على             

الموقع اإللكتروني، والتي تشكل مرجعاً في الحقل اإلداري، حيث شملت استشارات وآراء في             

وهذا ما سهَّل عملية اتخاذ القرارات داخل الوحـدات اإلداريـة فـي             . الميادين اإلدارية كافة  

 لمختلف الوزارات والمؤسسات العامة، والتأكد من سالمتها، ومن أنها صادرة وفاقاً لألصـو            

 . رعية والنظامية، وهذا ما يعزز الثقة في أعمال اإلدارة و في قراراتهاالش

 

 في مجال مكننة القرارات والكتب الصادرة عن هيئة المجلس: ثانياً

من أجل تحسين وتسريع العمل في هذا مجلس الخدمة المدنية، كلف فريق من الموظفين بتنفيذ               

المجلس بمساعدة تقنية مـن مكتـب وزيـر     عملية مكننة القرارات والكتب الصادرة عن هيئة        

الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، وأدخلت في ذاكرة الحاسوب جميع القرارات والكتب الصـادرة      

وهذا المشروع لن يتوقف عند هذا الحد،       .  وحتى تاريخه  1990عن المجلس اعتباراً من العام      

الموارد البشرية فـي اإلدارات     إذ يطمح المجلس مستقبالً إلى ربط جميع الوحدات التي تعنى ب          

في مجلس الخدمة المدنية، مما     ) في إدارة الموظفين  (العامة بالوحدة المركزية للموارد البشرية      

 .يجعل تبادل المعلومات والبيانات الشخصية عبر شبكة اإلنترنت تتم بطريقة سهلة وسريعة
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 لس ودوره المرتقبفي مجال تحديث األنظمة والقوانين التي ترعى عمل المج: ثالثاً

 تـاريخ  114قام مجلس الخدمة المدنية مؤخراً بإعادة النظـر بالمرسـوم االشـتراعي رقـم        

 المتعلق بإنشائه، مقترحاً إدخال تعديالت مهمة عليه تواكـب النظـرة الحديثـة              12/6/1959

وقد تـم بموجـب الكتـاب رقـم         . لمهامه ودوره، ال سيما على صعيد إدارة الموارد البشرية        

 الموجه في حينه إلى مكتب وزير الدولة لشـؤون التنميـة            20/9/2005 تاريخ   3996/2004

اإلدارية إحالة مشروع القانون الرامي إلى إدخال التعديالت المطلوبة والتي تعكس رؤية هـذا              

المجلس للدور المرتقب له للسنوات العشر القادمة بما خبره من تجارب، وباعتباره األقدر على              

فعلى سبيل المثال، لعب مجلس الخدمة المدنية فـي اآلونـة األخيـرة دوراً              . مهاتلمسها وتقيي 

 .أساسياً في تحصيل إيرادات الدولة ومنفِّذاً لقوانينها، ومقدماً رئيسياً للخدمات إلى المواطنين

 

 إحالة مشروع القانون هذا إلى      9/11/2006 تاريخ   18055وقد تم فعالً بموجب المرسوم رقم       

، تاريخ  4/12/2006، حيث تنكب لجنة اإلدارة والعدل على دراسته منذ تاريخ           مجلس النواب 

 .أول جلسة عقدته لمناقشته بحضور مندوبين عن مجلس الخدمة المدنية

 

 على صعيد تأمين فرص العمل في القطاع العام: رابعاً

على حل  فرصة عمل في القطاع العام، مما ساعد        / 600/يقوم المجلس سنوياً بتامين أكثر من       

 يقـوم مجلس  فـال . جزء مهم من مشكالت البطالة وتداعياتها على المستوى االجتماعي ككـل          

، ويعمـل علـى      فيها سنوياً آالف المرشحين لمختلف الوظائف      التي يشترك مباريات  ال بإجراء

ت اعتبـارا و  أ مـداخالت    أيدون    إلى الوظيفة العامة    ومهنية  األشخاص األكثر كفاءة   إيصال

الستنسابية، حيث جاءت المباريات نموذجاً للنـزاهة والدقة في التنظـيم والعمـل            وبعيداً عن ا  

علـى   في اإلدارة اللبنانية وفي المجتمع      كان له األثر اإليجابي    وهذا. والسرية والحيدة المطلقة  

  .السواء

 

 في مجال مكننة الملفات الشخصية: خامساً

ائدة للشـؤون الذاتيـة للعـاملين، وأدخلـت         أنجز المجلس مكننة القسم المتعلق بالمعلومات الع      

االستمارات وأصبح النظام المعلوماتي، بما يتضمنه من معلومات، معتمداً في كافـة اإلدارات             

وهذا ما يوفر معلومات دقيقة عـن       . العامة والبلديات والمؤسسات العامة المشمولة بصالحياته     

. وموحدة لجميع عاملي القطاع العـام حجم القطاع العام، واستخراج بيانات حديثة وموثوق بها        

وهذا النظام يساعد اإلدارة على استثمار هذه المعلومات لجهة وضع خطط لتطوير مواردهـا              

 .البشرية، وتكوين رؤية مستقبلية لإلدارة من خالل استخدام البيانات الموجودة فيه
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 منهـا   ،وائـد عديـدة   ف إلدارات العامة ل النظام المعلوماتي للملفات الشخصية الموضوع    يحقق  

، يكشف الموظفين المتفوقين والمنتجـين    و ،اإلسهام في رفع مستوى الموظف والوظيفة العامة      

ومهنيتهم، مع إمكانيـة     ترقيتهم أو ترفيعهم إلى وظائف تتناسب وكفاءاتهم          أمام يفسح المجال و

وتقوية ،  فينعلى الموظ  ممارسة رقابة فعالة ومستمرة   على   يساعد   كما. مكافآتهم عند االقتضاء  

 لديهم ومحاولة تالفيها، مع األخذ بعين االعتبـار         ضعفال نقاط   لديهم، وكشف حس المسؤولية   

 .برامج التدريب التي بات يتوالها المعهد الوطني لإلدارة

 

 في مجال تقييم األداء: سادساً

ل العـام   وضع نظام لتقييم أداء الموظفين في اإلدارات العامة خـال          ب م مجلس الخدمة المدنية   اق

إال أن إدارة المـوظفين     .  ليتوافق وواقع اإلدارة العامة    1999جرى تعديله خالل العام     ،  1998

استمرت في اإلطالع على المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية تطبيق هذا النظام من خالل              

مما استدعى ضـرورة إدخـال بعـض التعـديالت          ،  اتصاالتها ومراسالتها مع هذه اإلدارات    

وضع نظام جديـد    ، وبالتالي    تسهيل وتبسيط تقييم أداء الموظف     علىساعد  بما ي ية عليه   األساس

 .مختصر وواضح على ضوء التجربة السابقة

 

فـي    مع المبادئ العامة المتعلقة بتقيـيم أداء المـوظفين الـدائمين           ، وانسجاماً مجلسالكما أن   

 التعليمية في التعليم العام ما قبـل        وضع مشروع نظام لتقييم أداء أفراد الهيئة      ،  اإلدارات العامة 

هـذا المشـروع   أودع ، ووفي التعليم المهني والتقنـي    الجامعي وفي دور المعلمين والمعلمات    

 1588/2005 – 172/2002معالي وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية بموجب الكتاب رقم          

  .6/10/2005تاريخ 

 

 في مجال مشروع تصنيف الوظائف: سابعاً

ريق العمل المكلّف بمشروع تصنيف الوظائف، وبالتعاون مع مكتـب وزيـر الدولـة              أنجز ف 

 بتصنيف جميع الوظـائف التـي سـبق    2005لشؤون التنمية اإلدارية، مهمته في مطلع العام      

توصيفها بعد إنجاز عملية تقييمها، حيث وضعت ضمن سلسلة فئات جديـدة متدرجـة وتـم                

 . ابه المهام وتجانسهاتقسيمها أفقياً إلى مجموعات بحسب تش
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 في مجال إعادة النظر بأنظمة الوظيفة العامة: ثامناً

بما أن الشكل التقليدي للتوظيف لم يعد مؤتلفاً وروح المبـادرة المطلوبـة مـن اإلدارة، رأى                 

المجلس أن ما يجب اعتماده حالياً هو نظام توظيف جديد يعتمد التعيين ألجل محدد، يتم مـن                 

شخاص ذوي معارف ومؤهالت خاصة يمكن جلـبهم مـن خـارج اإلدارة،             خالله استقطاب أ  

 .ودفعهم لتولي مراكز قيادية مهمة

 

وعلى هذا األساس، أحال المجلس إلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلداريـة، بموجـب              

، مشروع قانون تضـمن إدخـال تعـديالت أساسـية           28/2/2003ص تاريخ   /52كتابه رقم   

، والذي هو حالياً موضوع دراسة      )112/59اشتراعي  (الموظفين الحالي   وجوهرية على نظام    

في إطار فريق عمل في مجلس الخدمة المدنية لوضع الصياغة النهائية له، والذي سيخضع من               

خالله الموظفون اإلداريون ألحكام أكثر ليونة ولحوافز أكبـر وفقـاً لمهـاراتهم وإنجـازاتهم               

وهؤالء األشخاص سـيتم    . ووفقاً لمتطلبات التغيير المطلوبة   واختصاصاتهم وشهاداتهم العلمية    

ومن أجل االرتقاء إلى هذا النظـام بسالسـة،         . استقطابهم من داخل القطاع العام ومن خارجه      

األجـر  "يجب استقطاب األشخاص المالئمين لالضطالع بعبء هذه المهام عن طريق إعطاء            

 ). Wages attached to duties" (المالئم على قدر المشقة

 

وفي سبيل إعادة دراسة وتنظيم مختلف األجهزة والهيكليات اإلدارية لبلوغ نظام إدارة عامـة              

يقوم على االحتراف والشفافية ويسهل فهم أوضح للقوانين ولألنظمة من قبـل العامـة، قـام                

" خطة خمسـية لإلصـالح اإلداري  "، بعرض  2003المجلس، ومن خالل تقريره السنوي لعام       

، تضمنت تعديالت أساسـية     )2008 – 2004(رؤيته لإلصالح لخمس سنوات قادمة      ضمنّها  

وجوهرية في كافة الموضوعات التي تعنى بالخدمة العامة، بدًء بضبط الهيكليات وتحجيمهـا             

وتقليص عدد اإلدارات، وصوالً إلى تحديد األساليب والنصوص التي من شأنها تفعيـل مبـدأ               

 .الثواب والعقاب داخل اإلدارة

 

وتجدر اإلشارة إلى العديد من األعمال واإلنجازات األخرى التي قام بها المجلس، والتي مـن               

شأنها، في حال وضع النصوص الالزمة لها، نقل اإلدارة من مرحلـة اإلدارة ذات القـوانين                

المتشابكة إلى مرحلة اإلدارة المبسطة والقادرة على أداء فعلي وسريع لوظائفها بأسلوب أكثـر          

 :نة وسالسة، ومنها ليو

مشاركة المجلس عبر رئيسه في اللجان التي تولت إجراء المقابالت لمرشحين لبعض             .1

المراكز على مستوى الفئة األولى في اإلدارات والمؤسسات العامة، والتـي أجريـت             
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على قاعدة التنافس وتكافؤ الفرص بما يضمن مبدأ الجدارة واالسـتحقاق ألصـحاب             

عالية، وهذا ما ينسجم مع الرؤية الحديثة لإلدارة التي أرسـيت           المؤهالت والمعارف ال  

 وتجدر اإلشارة إلـى أن هـذا        .قواعدها في حينه من خالل البيان الوزاري للحكومة       

األسلوب الجديد في عملية اختيار القيادات اإلدارية في إدارات ومؤسسـات القطـاع             

ي أعدته الحكومة بشأن تحسين     العام قد جرى اعتماده استناداً إلى مشروع القانون الذ        

 .عملية اختيار تلك القيادات

إنجاز توزيع الفائض الذين أودعوا بتصرف المجلس، وتـم تـوزيعهم علـى جميـع                .2

 .اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي أبدت رغبتها وحاجتها في التعاقد معهم

ع، يتالفى الثغـرات    إعداد مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون اإلثراء غير المشرو          .3

 . والنواقص التي بقيت عاجزة عن مكافحة ظاهرة الفساد في القطاع العام

إعداد مشروع قانون يتضمن أحكامـاً اسـتثنائية خاصـة بـالموظفين والمتعاقـدين               .4

واألجراء، يتضمن معالجة لموضوع الفائض وموظفي الفئـة األولـى الموضـوعين            

 .بالتصرف
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  التفتيش المركزي-28

 

 

اشياً مع الدور الرقابي واإلصالحي في مجال اإلدارة العامة المنوط بهيئة التفتيش المركزي،             تم

 سبع عشرة جلسة، تداولت خاللهـا       2007عقدت الهيئة خالل األشهر الثماني األولى من العام         

 قـراراً،   228في الملفات المعروضة أمامها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وبلغ عـددها            

كل منها فقرات حكمية تجمع بين العقوبات التأديبية بحق المخالفين والتي تشكل رادعاً             تضمن  

لهم عن ارتكاب مخالفات مستقبلية، وبين توصيات ذات طابع توجيهي لـإلدارات المختصـة              

 .تهدف إلى ترشيد العمل اإلداري وضمان جودته

 

 :31/8/2007 حتى 1/1/2007وفي ما يلي جدول إجمالي يبين نتيجة قرارات الهيئة من 

 

 17 عدد الجلسات

 228 عدد القرارات

 161 عدد الموظفين الذين تناولتهم التدابير المسلكية

 77 عدد الموظفين المحالين على ديوان المحاسبة

 11 عدد الملفات المحالة على ديوان المحاسبة

 15 عدد الموظفين المحالين على النيابة العامة التمييزية

 10 لفات المحالة على النيابة العامة التمييزيةعدد الم

 6 عدد الموظفين المحالين أمام الهيئة العليا للتأديب

 7 عدد الملفات المحالة على الهيئة العليا للتأديب

 145 عدد التوصيات

 33 عدد ملفات الحفط

 

 :يةوتتوزع المخالفات التي اشتملت عليها القرارات المتخذة على األبواب التال

 .القيام باألعمال المحظرة بصورة خاصة .1

 .مخالفات الدوام .2

 .إساءة ممارسة الصالحيات اإلدارية .3

 .مخالفات األصول المسلكية .4

 .مخالفات األصول اإلدارية .5
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 .مخالفات األصول المالية .6

 .مخالفات أصول إدارة المواد وتنفيذ األشغال .7

 .مخالفات تستوجب المالحقة المدنية .8

 .الحقة الجزائيةمخالفات تستوجب الم .9

 

 

177/164 .  ص– 4ملحق رقم   



  ديوان المحاسبة-29

 

 

 في طبيعة عمل ديوان المحاسبة: أوالً

يمكن ايجاز ما يتميز به ديوان المحاسبة اللبناني،وفقاً لعدة تشريعات منظمـة كـان آخرهـا                

 : وتعديالته، بالنقاط األربعة التالية16/9/1983 تاريخ 82المرسوم االشتراعي رقم 

من الدسـتور اللبنـاني     / 87/سسات الدستورية الن المادة     انه يرقى إلى مصاف المؤ     .1

 . قد نصت على ضرورة إنشائه1926الصادر في العام 

انه على غرار أجهزة الرقابة في فرنسا والجزائر وتونس والمغرب يتمتـع بالصـفة               .2

القضائية ولهذا جاء في تعريفه في المادة األولى من قانون تنظيمه انه محكمة إداريـة               

 .قضاء الماليتتولى ال

 وال يؤثر ذلك على اسـتقالليته التـي         يإن ارتباطه برئاسة مجلس الوزراء هو إدار       .3

تأمنت له من خالل النصوص التي ترعى تنظيمه، وبالتالي فهـو يراعـي معـايير               

االستقاللية التي تعتمدها المنظمات اإلقليمية والدولية لألجهزة العليا للرقابـة الماليـة            

 .والمحاسبة

 :رس عدة اوجه من الرقابة المالية وهيإنه يما .4

يمارس ديوان المحاسبة رقابته المسبقة على المعـامالت        : الرقابة اإلدارية المسبقة   . أ 

 .من قانون تنظيمه/ 36/و / 35/و / 34/المحددة أنواعها وقيمها في المواد  

يمارس ديوان المحاسبة عدة اوجـه      : الرقابة المؤخرة على الحسابات والموظفين     . ب 

 :لرقابة المؤخرة هيمن ا

الرقابة القضائية على حسابات مهمة المحتسبين العامين سنداً ألحكام المـواد            )1

 . من قانون تنظيمه/ 58/و / 57/و / 56/

مـن  / 61/و  / 60/و  / 59/الرقابة القضائية على الموظفين سـنداً للمـواد          )2

 سـواء   ويصدر الديوان بنتيجة هاتين الرقابتين قرارات قضائية      . القانون نفسه 

في صحة الحسابات أو عدم صحتها أو في مسؤولية الموظفين عن المخالفات            

 .المرتكبة أو عدم مسؤوليتهم

من قانون تنظـيم ديـوان      / 45/الرقابة اإلدارة المؤخرة باالستناد إلى المادة        )3

المحاسبة وتشمل  تقدير المعامالت المالية ونتائجها العامة من حين عقدها إلى            

وبنتيجة هذه الرقابة يصدر    .  قيدها في الحسابات   إلىن تنفيذها   حين االنتهاء م  

 .عن ديوان المحاسبة تقرير سنوي وتقارير خاصة
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 .ويصدر بنتيجة هذه الرقابات القرارات والتقارير الالزمة بهذا الشأن

إضافة إلى ذلك، يمارس ديوان المحاسبة دوراً توجيهياً لإلدارة من خالل إبدائه اآلراء             

ية في القضايا المالية بناًء لطلب اإلدارات والمؤسسـات العامـة والبلـديات             االستشار

 .الخاضعة لرقابته

 ودولية لألجهزة العليا للرقابـة الماليـة        ةانه يشارك في عضوية عدة منظمات إقليمي       .5

 .والمحاسبة

 

ف كما إن لدى الديوان نيابة عامة مستقلة تقوم أيضاً بدورها في التحقيق واالدعاء في مختل              

 .الموضوعات المالية التي تعرض عليها

 

 )31/8/2007 لغاية 1/7/2005من (في مجال أعمال ونشاطات ديوان المحاسبة : ثانياً

 الرقابة المسبقة .1

بلغ عدد القرارات التي اتخذها الديوان في نطاق رقابته اإلدارية المسبقة خالل الفترة              

 :قراراً موزعة على الشكل التالي/ 3654/المذكورة 

 

 2296 موافقة كاملة

 151 موافقة مع شروط وتوصيات

 886 موافقة مع شروط

 66 موافقة مع توصيات

 20 موافقة جزئية

 70 اعالن عدم صالحية

 40 اعادة المعاملة الى مصدرها

 125 عدم موافقة 

 

 الرقابة المؤخرة .2

ت وتقـارير،  صدر الديوان بنتيجة الرقابة المؤخرة خالل الفترة المعنية عـدة قـرارا          

 :نبينها فيما يلي
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 قراراً/  51/ الرقابة على الحسابات

 قراراً/ 23/ الرقابة على الموظفين

من قـانون تنظـيم     / 64/تقارير خاصة سنداً للمادة     

ديوان المحاسبة بخصوص المخالفات المنسوبة الـى       

 الوزراء

/2 / 

 76 :المجموع 

 

، كمـا   2005 وعـام    2004 عن أعمال عام     كما صدر لديوان المحاسبة تقريران سنويان     

وقد تضمنت هذه التقارير السنوية  تقارير خاصة        . 2006بوشر بإعداد تقرير عن أعمال      

 :تتعلق بـالموضوعات التالية 

 .مالحق الصفقات العمومية . أ 

 .قوانين البرامج في لبنان . ب 

 المشاكل االساسية التي تعترض اعداد الحسابات في وزارة الماليـة ومالحظـات            . ج 

 .الديوان بشأن الصيغ المعتمدة في عرضها

 .المساعدات التي تعطى للجمعيات التي تمارس النشاطات السايحية .د 

 .المشاريع المشتركة في وزارة الشؤون االجتماعية .ه 

 .المشاريع المشتركة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني .و 

 .رقابة مكاتب التدقيق الخاصة على القطاع العام .ز 

 . التأمين المستوفاة من المرشحين لالنتخاباتمبالغ . ح 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن الفارق الكبير في عدد المعامالت المنجزة بين الرقابـة المسـبقة               

 :والرقابة المؤخرة مرده إلى األسباب التالية

إن الرقابة المؤخرة على الحسابات ترتبط إلى حد كبير بقدرة أجهـزة المحاسـبة               . أ 

نية على تقديم حسابات قابلة للمراجعة والتدقيق وعلى تقديم هذه          لدى اإلدارات المع  

الحسابات ضمن المهل المحددة لها في القوانين واألنظمة، وهي أمور سبق لديوان            

 .المحاسبة أن لفت النظر إلى عدم توفرها في تقاريره السنوية

جديـدة  إن الرقابة المسبقة هي من المعامالت الجوهرية وهي مقيدة بمهلة قصيرة             . ب 

من قانون تنظيم ديوان المحاسبة بعشرة أيام، ولهذا فان ديوان          / 39/حددتها المادة   

المحاسبة كان مضطراً خالل هذه الفترة إلى إعطاء أولوية للرقابة المسبقة تالفيـاً             
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لعرقلة عمل اإلدارة في تنفيذها المشاريع العامة فـي شـتى المجـاالت األمنيـة               

 .عيةوالصحية والتربوية واالجتما

يضاف إلى كل ذلك الوضع الخاص الذي يمر به ديوان المحاسبة خالل هـذه الفتـرة              

والمتمثل بشغور مركز رئاسة الديوان ومراكز خمسة رؤساء غرف، بحيـث اصـبح          

ديوان المحاسبة يعمل برئيس غرفة واحد هو نفسه رئيس ديوان المحاسـبة باإلنابـة              

 .ضافة إلى مهامه اإلداريةويرأس جميع الغرف القضائية واإلدارية، باإل
 
 اآلراء االستشارية .3

لـإلدارات  "من قانون تنظيم ديوان المحاسبة التي نصت علـى أن           / 87/وفقاً للمادة   

والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديـوان المحاسـبة أن            

لدور التـوجيهي   ، وهذا ما يؤكد على أهمية ا      "تطلب رأي الديوان في المواضيع المالية     

واإلرشادي الذي يلعبه ديوان المحاسبة في مـؤازرة اإلدارات والمؤسسـات العامـة             

والبلديات على تفسير النصوص المالية وحسـن تطبيقهـا، فقـد بلـغ عـدد اآلراء                

 .رأياً استشارياً/ 134/االستشارية خالل هذه الفترة 

 

 العالقات الخارجية .4

لية تضـم األجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة           بصفته عضواً في منظمات إقليمية ودو     

 :والمحاسبة وهي

 .INTOSAIالمنظمة العالمية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  .أ 

) االرابوسـاي (المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابـة الماليـة والمحاسـبة            . ب 

 .والمجلس التنفيذي لهذه المنظمة

 .AISCCUFيا للرقابة المالية المنظمة الفرنكوفونية لألجهزة العل . ج 

 ).االسوساي(المنظمة اآلسيوية لألجهزة العليا للرقابة المالية  .د 

سعى ديوان المحاسبة إلى تفعيل عالقاته بهذه المنظمات والمجموعات الرقابية العالمية           

. واإلقليمية بهدف مواكبة التطورات الهامة التي شهدتها الرقابة المالية في العالم اليوم           

يقاً لهذه الغاية، حرص ديوان المحاسبة على متابعة الندوات والمـؤتمرات التـي             وتحق

عقدت في مجاالت عديدة أهمها ما يتعلـق بالرقابـة علـى الصـفقات العموميـة،                

والخصخصة، والرقابة على األداء، وهي موضوعات تدخل في صـلب التطـورات            

تابع التطورات التي تشهدها فرنسا     كما تابع الديوان وي   . المالية التي يشهدها العالم اليوم    

، 2006 وبدء تنفيذه فـي العـام   2001 في العام LA LOLFحالياً بعد إقرار قانون 

177/168 .  ص– 4ملحق رقم   



 Le contrôleوتوجه ديوان المحاسبة الفرنسي إلى ممارسة الرقابة على األهـداف  

des objectifsبعد أن أصبحت الموازنة العامة تعد على أساس برامج وأهداف . 

ارة إلى أن ديوان المحاسبة اللبناني سعى في مشروع تعديل قانون تنظيمه            وتجدر اإلش 

من قانون تنظيم ديوان المحاسـبة      / 45/الذي لم يصدر لغاية تاريخه إلى تعديل المادة         

، مع إننـا    )الفعالية، الكفاءة، االقتصاد  (الحالي الستيعاب المفاهيم الحديثة لرقابة األداء       

كثر إلعادة النظر بهذا التعديل قبل إقراره بقصـد إدخـال           بتنا نشعر بالحاجة اكثر فا    

 .الرقابة على البيئة التي تستقطب اليوم اهتمام منظمة االنتوساي

ونظراً الفتقاره إلى وحدة مختصة بالتدريب، وسعياً منـه لتنميـة وزيـادة كفـاءات               

 ومهارات العاملين لديه، حرص ديوان المحاسبة على استغالل أي فرصة للمشـاركة           

في اللقاءات العلمية والتدريبية التي تنظمها الجهات المشار إليها، علماً أن تكاليف هذه             

 .الدورات كانت دائماً على عاتق الجهات المنظمة لها

 :وقد شارك الديوان في النشاطات التالية

 اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي للمجموعة العربية . أ 

 بية في المجموعة العربيةاللقاءات العلمية والتدري . ب 

دورات تدريبية ولقاءات علمية للمنظمة الدولية لألجهزة العليـا للرقابـة الماليـة              . ج 

 : التابعة لهاIDI ومبادرة تنمية القدرات INTOSAIوالمحاسبة انتوساي 

  فرنسا وإدارات فرنسية أخرى-نشاطات مع المعهد الوطني لإلدارة  .د 

على المشاركة في لجان عديدة تولـت إعـداد         باإلضافة إلى كل ذلك حرص الديوان       

 :مشاريع قوانين وأنظمة أبرزها

 .إعادة النظر بقانون اإلثراء غير المشروع برئاسة وزير الدولة للتنمية اإلدارية . أ 

إعادة النظر في بعض مواد قانون المحاسبة العموميـة بالمشـاركة مـع وزارة               . ب 

 .المالية

 .مية وإدارة المناقصاتالمشاركة في إعداد قانون للصفقات العمو . ج 

 

 أعمال النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة .5

 إلـى   1/7/2005قامت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة خالل الفترة الممتدة مـن            

 بالمهام الموكولة إليها بموجب القوانين واألنظمـة فدرسـت القضـايا            31/8/2007

 .لمطالعات المناسبةالمحالة إليها من المراجع المختصة ووضعت بشأنها ا
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 المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان -30

 

 

 على صعيد المشاريع االستثمارية وعقود سلة الحوافز: أوالً

 خالل ،بلغ عدد المشاريع االستثمارية وعقود سلة الحوافز التي تم الموافقة عليها .1

 .ستثمارياًمشروعاً ا/ 21 /،2007شهر أيلول حتى و 2006 و2005العامين 

 
 

تطور عدد المشاريع االستثمارية وعقود سلة الحوافز سنويًا
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حاز قطاع السياحة على الحصة األكبر من عدد المشاريع االستثمارية وعقود سلة  .2

 . مشاريع10أي ، %47 بحيث بلغت نسبة القطاع السياحي من المجموع ،الحوافز
 

توزيع المشاريع االستثمارية وعقود سلة الحوافز على أساس القطاعات  
ووفقاً لعددها 

زراعة
%5

صناعة غذائية
%10

صناعة
%14

سياحة
%47

تكنولوجيا
%10

تكنولوجيا المعلومات 
واالعالم
%10

 
 

مليون / 850/بلغت القيمة اإلجمالية للمشاريع االستثمارية وعقود سلة الحوافز حوالي  .3

السياحة، والصناعة الغذائية، وتكنولوجيا : لقطاعات التاليةدوالر موزعة على ا

جاء في المرتبة األولى القطاع .  والزراعة، واإلعالم، والتكنولوجيا،المعلومات
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، أما %9من المجموع، يليها القطاع الصناعي ليبلغ % 87السياحي بحيث بلغت النسبة 

 . خرىالباقي فتوزع على القطاعات االقتصادية اإلنتاجية األ

 

ًا   توزيع المشاريع االستثمارية وعقود سلة الحوافز على القطاعات ووفق
لحجم االستثمار

سياحة
%87

زراعة
تكنولوجيا%1

%1

صناعة غذائية
%1 صناعة

%9

تكنولوجيا المعلومات 
واالعالم

%1

 
 

بلغ عدد فرص العمل الجديدة المتاحة من خالل المشاريع االستثمارية وعقود سلة  .4

 .فرصة عمل موزعة على كافة االختصاصات/ 3,339/الحوافز 

 

ل توزيع المشاريع االستثمارية وعقود سلة الحوافز وفقًا لعدد فرص العم

سياحة
%83

زراعة
تكنولوجيا%2

%1

صناعة غذائية
%6 صناعة

%3

تكنولوجيا المعلومات 
واالعالم

%5

 
 

بيروت وجبل : توزعت المشاريع االستثمارية وعقود سلة الحوافز على المناطق التالية .5

لحصة األكبر من التوزيع الجغرافي أي لبنان والبقاع والشمال، بحيث نالت بيروت ا

 . من العدد اإلجمالي% 47
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عدد المشاريع االستثمارية وفقاً للتوزيع الجغرافي  
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يمكن تلخيص المشاريع االستثمارية وعقود سلة الحوافز التي وافقت عليها المؤسسة  .6

، وفقاً 2007 ولغاية أيلول 2005 منذ العام ،العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان

 :للجدول التالي

 
 ستثمارحجم اال عدد المشاريع القطاع

 )دوالر أميركي(

 عدد فرص العمل 

19,000,00062 زراعة

29,900,000200 صناعة غذائية

379,314,000102 صناعة

تكنولوجيا 

المعلومات 

3 واالعالم

7,545,000164

10737,684,8802,763 سياحة

25,468,90048 تكنولوجيا

21848,912,7803,339المجموع

 

 ى صعيد المعلومات والترويج لمناخ االستثمار في لبنان عل: ثانياً

 النشاطات الترويجية .1

شاركت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان في بعض المؤتمرات 

والمعارض المتخصصة وورش العمل في سبيل الترويج لمناخ األعمال واالستثمار في 

لناحية التجاذبات السياسية الداخلية لبنان، بالرغم من الصعوبات التي واجهتها إن كان 

 . أو لناحية األوضاع غير األمنية السائدة في البلد
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 البرامج: ثالثاً

 مركز المعلومات لمساندة المستثمرين .1

بهدف تسهيل إنشاء المشاريع االستثمارية في لبنان وفي سبيل تزويد المستثمرين 

ستثمارات في لبنان، قامت بمعلومات وافية ودقيقة فيما يخص مناخ األعمال واال

المؤسسة بالعمل على إنشاء مركز للمعلومات ومساندة المستثمرين يعتمد على جمع 

المعلومات االقتصادية من المصادر الموثوقة ونشرها وتزويد المستثمرين والراغبين في 

 وقد أنجزت .االستثمار لتسهيل مهمة توظيفها في مشاريع ناجحة ومجدية في لبنان

 ، الثانية من هذا المركز وهي البرنامج االلكتروني المعد لتجميع المعلوماتالمرحلة

وهي اآلن بصدد تجميع . وذلك بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

المعلومات من المنسقين المعينين من قبل اإلدارة والمؤسسات العامة والخاصة المعنية 

 . ها بهدف تهيئة إطالق هذا لمركز في القريب العاجلبالمعلومات االقتصادية وتوضيب

 خدمة تنسيق المشاريع .2

تقوم المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان بطريقة مستمرة بترويج المشاريع 

 وذلك في اطار ، بعد أن يتم تجميعها وتحديثها،االستثمارية في القطاعين العام والخاص

تتوزع هذه المشاريع االستثمارية  . حتملين أو متمولينإمكانية تنسيقها مع مستثمرين م

تكنولوجيا  و،صحيةالعناية  وال،سكن وال،خدماتال :على أبرز القطاعات اإلنتاجية التالية

تضم حالياً هذه .  والسياحة،صناعةوال ،غذائيةالصناعة وال ، واالتصاالت،المعلومات

 :الخدمة

 .لخاص مشروع استثماري في القطاعين العام وا30 .أ 

 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فرصة استثمار في قطاع 26   .ب 

 .السياحة فرصة استثمار في قطاع 21   .ج 

 المناطق االقتصادية المتخصصة .3

أعدت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان دراسة أولية إلنشاء وتطوير 

ي سبيل ترويج  وذلك ف،)Special Economic Zones(مناطق اقتصادية متخصصة 

 ولتتماشى مع الخطة ،وإنماء المناطق اللبنانية كافة في اطار مبدأ اإلنماء المتوازن

 والتي 2007الوطنية التي وضعت في برنامج لبنان االقتصادي في كانون الثاني 

 مستوى وخفض للبنانيين، عمل وخلق فرص النمو، حول تحفيز األولى تتمحور بالدرجة

بعد التنسيق مع وزارة االقتصاد . والسياسي االجتماعي االستقرار ىعل والمحافظة الفقر،

 من المتوقع عرض هذا المشروع على الجهات المختصة بغية إعداد ،والتجارة

 . الدراسات الالزمة لتحقيقه
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 على صعيد ترويج ودعم الصادرات اللبنانية: رابعاً

 البرنامج الوطني لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية .1

ت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان باالستمرار بتنفيذ ومتابعة قام

، وذلك استناداً "اكسبورت بالس "البرنامج الوطني لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية 

 والقاضي بتمديد العمل في 5/4/2006الصادر بتاريخ  1 لقرار مجلس الوزراء رقم

حظ أن استمرار العمل بالبرنامج انعكس ايجاباً ومن المال. البرنامج لمدة خمس سنوات

على استقرار القطاع الزراعي وعلى زيادة حجم صادراته خاصة بالنسبة للنصف 

 .  2007األول من العام 

 
 30/6/2007 إلى 1/1/2007الفترة الممتدة من حجم التصدير اإلجمالي لإلنتاج الزراعي خالل 

 وتوزيعه حسب الصنف

 

 برتقال امضح عنب موز تفاح  

فواكه 

 بندورة بطاطا أخرى

خضار 

 المجموع أخرى

النصف 

األول 
2007 28,81929,7126,68418,35285,1049,23620,3334336,756205,429 
2006 68,37626,41126,65414,31371,08025,415108,1962,21425,973368,630 
2005 58,94526,58627,36513,03595,69017,601128,5623,47725,613396,873 

 

 

مجموع الصادرات الزراعية من خالل برنامج  "اآسبورت بالس"
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توزيع المنتوجات الزراعية اللبنانية من خالل برنامج "اآسبورت 
بالس"  خالل النصف األول من العام 2007

موز
%14.5

عنب
%3.3

حامض
%8.9

برتقال
%41.4

تفاح
%14.0

بطاطا
%9.9

خضار أخرى
بندورة%3.3

%0.2

فواآه أخرى
%4.5

توزيع المنتوجات الزراعية من خالل برنامج "اآسبورت بالس" 
خالل العام 2006

تفاح
%19

موز
%7

عنب
%7

حامض
%4

برتقال
%19

فواآه أخرى
%7

بطاطا
%29

بندورة
%1

خضار أخرى
%7

 بلغت حركة النقل المرتبطة بشحن المنتوجات 2007خالل النصف األول من العام  .أ 

وكانت . شحنة توزعت على جنسيات مختلفة 8,887الزراعية من خالل البرنامج 

ويوضح .  من مجمل الشاحنات%58حصة الشاحنات اللبنانية هي األكبر إذ شكلت 

 2007التالي عدد الشاحنات التي استخدمت خالل النصف األول من العام الرسم 

 .نسيتها جوكيفية توزعها حسب
 

توزيع جنسيات شاحنات النقل من خالل برنامج "اآسبورت بالس" 
خالل النصف األول من العام 2007

آويتية  
%20

جنسيات أخرى
%3

سورية 
%19

لبنانية 
%58

 
  

عـن العـام    % 17بنسبة تبلـغ    " اكسبورت بالس "زاد عدد المنتسبين الى برنامج       . ب 

 . الماضي ويمكن للجدول التالي أن يوضح ذلك
 عدد المنتسبين سنويا للبرنامج وتوزعهم حسب المحافظات

 2007 2006 2005 2004 2003 السنة/المحافظة

11119810 بيروت 
2427344244 جبل لبنان

3533342936 الشمال 
6110311489111 البقاع

1318172020 الجنوب والنبطية
144192208188221 المجموع
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ة منذ إطالقه ولغاية بلغت كلفة البرنامج الوطني لدعم الصادرات الزراعية اللبناني .ج 

، بما فيها كلفة الدعم .ل.ل//191,821,142,000// 2007شهر أيلول من العام 

المباشر والدعم غير المباشر من نفقات ترويج وإرشاد باإلضافة الى كلفة المعاينة 

فيما يلي الجدول الذي يفصل الكلفة . والمراقبة التي تدفع الى شركات المراقبة

 :السنوية للبرنامج

 

  السنة .)ل.ل(الكلفة 
9,878,847,000 2001
33,530,243,000 2002
23,114,734,000 2003
36,615,440,000 2004
30,143,894,000 2005
39,728,789,000 2006
18,809,195,000  2007شهر أيلول  لغاية
191,821,142,000  المجموع

0
5,000,000,000

10,000,000,000
15,000,000,000
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ل
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2007

ة  ة اللبناني الكلفة السنوية لبرنامج دعم الصادرات الزراعي

 
 

  باريس–ترويج صادرات الصناعات الغذائية معرض سيال  .2

 قامت المؤسسة برعاية وتنظيم الجناح اللبناني ،AGROMAPفي إطار برنامج 

 SIAL- Salonبالتعاون مع نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، ضمن معرض 

International de L’Alimentation، 26 و22 وذلك في الفترة الممتدة ما بين 

 المعارض الدولية ويعتبر هذا المعرض من أكبر وأهم. 2006تشرين األول 

المتخصصة في عرض وتسويق منتجات التصنيع الغذائي، ومن أبرز أسباب هذه 

الرعاية هي عولمة نشاطات قطاع الصناعات الغذائية في لبنان ومساعدة منتجاته على 
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الولوج إلى األسواق الدولية وذلك عبر فتح المجال أمام صناعيي هذا القطاع للمشاركة 

لية متخصصة، وتعزيز فرص التواصل بين الصناعيين في معارض محلية ودو

 . اللبنانيين ونظرائهم في العالم لإلطالع على أحدث التقنيات ومتطلبات هذه األسواق

 لكل من األجنحة  وقد كان مجاوراً، ضمن المعرض جيداًاحتل الجناح اللبناني موقعاًو

 ، مربعاً مترا150ًني  وبلغت مساحة الجناح اللبنا،المصرية والسورية واإليرانية

 مؤسسة صناعية لبنانية عاملة في قطاع التصنيع الغذائي ومنهم من 19وشارك فيه 

 فخلصت إلى تثبيت حوالي مائة ،ما أهم نتائج المعرض المباشرةأ. شارك للمرة األولى

، .أ.بقيمة إجمالية بلغت حوالي المليونين ومائة ألف د/ 173 /وثالث وسبعون عقداً

 .  للمعلومات التي أفادت بها نقابة أصحاب الصناعات الغذائيةوذلك وفقاً
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. ص– 5ملحق رقم  10/1  

 األعمار المخصصة للنهوض وإعادة  والقروضالهبات والمساعداتتفاصيل : 5ملحق رقم 
 

 الهبات المقدمة من الدول العربية": أوال
 

 المبلغ الموعود الجهة المانحة

 )مليون دوالر(

المبلغ الذي حصلت عليه 

مليون (الحكومة لتاريخه 

 )دوالر

 نطاق استخدام المساعدات مالحظات

تم تحويل جميع هذه المبالغ بالكامل    570 570 ية السعوديةالمملكة العرب

إلى حسابات مفتوحة لدى مصرف 

 لبنان

 

 عدد من القرى والضاحية، بنى      أعمارتبني إعادة   

 استكمال  ،رسم صناديق المدارس   تحتية وجسور، 

 وغيرها مـن    مشاريع إنمائية ممولة من المملكة    

 المشاريع الحيوية

 دولة الكويت

وق الكويتي عبر الصند(

 ) العربيةللتنمية االقتصادية

 مليون دوالر 15تم تحويل مبلغ   277 315

 لإلغاثة

 أعمارإعادة بلقسم المتعلق بالنسبة ل 

القرى والضاحية الجنوبية لبيروت 

 مبلغ  تحويلومشاريع البنى التحتية، تم

 مليون دوالر إلى حسابات الهيئة 47

ذهبت لتعويضات الوحدات السكنية، 

إلى مؤخراً  مليون حولت 215و

حساب مفتوح لدى مصرف لبنان باسم 

 الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية

الباقي المخصص لتنفيذ عدد من  

 المشاريع سيصرف مباشرة

 عدد مـن القـرى والضـاحية        أعمارتبني إعادة   

الجنوبية بما فيها أعمال البنى التحتية، عدد مـن         

 المشاريع األخرى

،  المتضـررة   من القـرى   أربع أعمارتبني إعادة   أعلن القطريون في مؤتمر ستوكهولم    300 دولة قطر
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 المبلغ الموعود الجهة المانحة

 )مليون دوالر(

المبلغ الذي حصلت عليه 

مليون (الحكومة لتاريخه 

 )دوالر

 نطاق استخدام المساعدات مالحظات

استعدادهم لتقديم مساعدات للبنان   )بعتا(قطر 

  بهذا المبلغاألعمارإلعادة 

 مباشرةً ودون هيقوم القطريون بإنفاق 

، المرور بحساب لهم في مصرف لبنان

وبحسب مصادرهم فقد تم صرف مبلغ 

 مليون دوالر وفقاً لما يلي 121.1

 ):2007 أيلولحتى نهاية (

o ع تعويضات وحدات سكنية دف

 .أ. مليون د80.8متضررة بقيمة 

o  بقيمة  مدارسأعمارترميم وإعادة 

 .أ. مليون د8.3

o  مختلفة وأعمارعقود إعادة تأهيل 

 .أ. مليون د29.5بقيمة 

o  2.5تجهيزات مدرسية بقيمة 

 .أ.مليون د

ومستشـفيات  مدارس ودور عبـادة     إعادة بناء   و

  مختلفةبنى تحتيةو

دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة

 

 

 

 

تم تحويل على حساب مفتوح لدى   13 )مبلغ غير نهائي (102

 13مصرف لبنان باسم دولة اإلمارات 

كلفة الكتب لتغطية  .أ.مليون د

 المدرسية

فقد ،  اللجنة المعينةوفقاً لمعلومات 

أكملت دولة اإلمارات مشاريع إضافية 

ترميم مـدارس ومستشـفيات الجنـوب، كتـب         

مدرسية، مساعدات لصيادي األسماك في منطقـة       

، نزع األلغام، مساعدات هامة في إعادة       األوزاعي

هيز الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي مـن        تج

طائرات هليكوبتر وزوارق وسيارات ومعـدات      

 أخرى
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 المبلغ الموعود الجهة المانحة

 )مليون دوالر(

المبلغ الذي حصلت عليه 

مليون (الحكومة لتاريخه 

 )دوالر

 نطاق استخدام المساعدات مالحظات

 

دولة اإلمارات العربية 

 )تابع (المتحدة

 : مليون دوالر89بقيمة 

o  في مدارس وإعادة بناء ترميم

الجنوب والنبطية وجبل لبنان 

 .أ. مليون د15بقيمة 

o  ترميم مستشفى مرجعيون بقيمة

 .أ. د500,000

o  ترميم مجمع تربوي في عين

 .أ. د500,000الحلوة بقيمة 

o  مساعدات عينية من أغذية

 .أ. مليون د20يمة وأدوية بق

o إعادة  ومساعدات للصيادين

 3بناء مرفأ األوزاعي بقيمة 

 .أ.مليون د

o  استكمال العمل في مشروع

 مليون 50نزع األلغام بمبلغ 

 .أ.د

تم تحويل المبلغ بالكامل إلى مجلس   50 50 سلطنة عمان

 اعتماد آلية وقد تماإلنماء واألعمار، 

مماثلة لتلك المتّبعة من قبل المملكة 

 في مجال العربية السعودية والكويت

 لوحدات المتضررةدفع التعويضات ل

 عدد من القرى في الجنوب والنبطية       أعمارإعادة  

 بما فيها البنى التحتية ،ومباني الضاحية الجنوبية
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 المبلغ الموعود الجهة المانحة

 )مليون دوالر(

المبلغ الذي حصلت عليه 

مليون (الحكومة لتاريخه 

 )دوالر

 نطاق استخدام المساعدات مالحظات

  عدد من القرىأعمارتبني إعادة  تم تحويله نقداً  35 35 العراق

مساعدات تقنية ومعدات  تقديمتم    15.4 مصر

 15.4مبلغ بإلعادة تأهيل الكهرباء 

بما فيها إعادة تأهيل ، ماليين دوالر

خزانات الفيول في معمل الجية 

 الحراري

 كهرباءإعادة تأهيل ال

الصندوق العربي للتنمية 

 االقتصادية واالجتماعية

  عدد من القرىأعمارتبني إعادة   10.4 10.4

  عدد من القرىأعمارتبني إعادة   2 5 البحرين

 من القرى عدد أعمارتبني إعادة   2 4 الشيخ ناصر الخرافي

 مشاريع في مجال الصحة العامة   3 مجموعة من المصريين

سيصار إلى تحديد  سورية

 المبلغ الحقاً

  عدد من القرىأعمارتبني إعادة   

   959.4 1,409.8 المجموع العام

 .خه حتى تاري مليون دوالر4995.ة بناء على ما تقدم، أصبح مجموع المبالغ المحولة من قبل الدول العربي
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  الدوليةالمساعدات :ثانياً
 

 المبلغ الموعود الجهة المانحة

 )مليون دوالر(

مليون (المبلغ المؤكد 

 )دوالر

 نطاق استخدام المساعدات مالحظات

عبر (الواليات المتحدة 

USAID( 

 مخصصة إلعادة بناء جسر 28.9  130 140

 المديرج

 مخصصة لمكافحة تلوث الشاطئ 6 

 اللبناني

 بعض أعمارعادة  مخصصة إل1.2 

 المباني

  مخصصة لترميم مدارس7 

  مساعدات إنسانية87 

بنى تحتية وجسور، ترميم مدارس، مكافحة 

 التلوث النفطي للشاطئ اللبناني

 – EC (االتحاد األوروبي

ECHO( 

 مليون يورو منها مخصص 10  57 111

 لمساعدات تقنية

 مليون يورو لترحيل رعايا أجانب 11 

 إبان العدوان

 مليون يورو لدعم المشروع 14 

 اإلصالحي للحكومة

  مليون يورو للبنى التحتية12 

  مليون يورو للصندوق االجتماعي6 

  مليون يورو مساعدات إنسانية30 

تبني تنفيذ مشاريع مختلفة، مساعدات إنسانية، 

 مساعدات تقنية

  والتنميةلألعمارالبنك الدولي 

 

 مليون منها مخصص لدعم فوائد 15  71 71

قروض للقطاع الخاص عبر مؤسسة 

ريع المياه، دعم مساعدة البلديات، تمويل مشا

 فوائد قروض للقطاع الخاص
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 المبلغ الموعود الجهة المانحة

 )مليون دوالر(

مليون (المبلغ المؤكد 

 )دوالر

 نطاق استخدام المساعدات مالحظات

 

 

 البنك الدولي لألعمار والتنمية

 )ابعت(

 )IFC(النقد الدولية 

  مليون للبلديات المتضررة30 

  مليون للمياه15 

  مليون للطاقة5 

 مليون مخصص لتحسين المراقبة 1 

 المالية للهبات

 مليون مخصص إلصالحات القطاع 1 

 االجتماعي

عبر صندوق التعاون (إلمانيا 

 )KFW –األلماني 

تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس   51 51

 : لتخصيص ما يليواألعماراإلنماء 

o 4للتعليم المهني . أ. ماليين د

 والتقني

o 5للكهرباء. أ. ماليين د 

o 4للمياه. أ. ماليين د 

 التعليم التقني –بية تنفيذ عدد من مشاريع التر

 ، البيئةوالمهني، الكهرباء، المياه

 أعمارمخصص إلعادة ماليين  6  38 38 إيطاليا

 جسر صوفر

 بنى أعمارمخصص إلعادة مليون  19 

 تحتية سيصرف عبر السفارة اإليطالية

سيصرف عبر منظمات ماليين  13 

 األمم المتحدة على مشاريع مختلفة

، مساعدات إعادة بناء جسور وبنى تحتية

لمنظمات غير حكومية، مكافحة التلوث النفطي 

 للشاطئ اللبناني، مشاريع مختلفة

مكافحة التلوث النفطي للشاطئ اللبناني، مشاريع النهوض  مليون لصندوق 19تم تحويل  32 32 إسبانيا
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 المبلغ الموعود الجهة المانحة

 )مليون دوالر(

مليون (المبلغ المؤكد 

 )دوالر

 نطاق استخدام المساعدات مالحظات

 مختلفة )LRF(اللبناني 

 مشاريع مختلفة  12 21 كندا

 LRF مخصصة لصندوق 10  18 21 السويد

 UNDP ـ مخصصة ل7 

 مشاريع مختلفة

 في قطاعات المياه، مشاريع مختلفةتبني تنفيذ   جسور حديدية مؤقتة3تم تأمين   18 20 المملكة المتحدة

 الصحة، نزع األلغام، وتأمين جسور مؤقتة

سيصار إلى تحديد  إيران

 المبلغ الحقاً

 :وفقاً لمعلوماتهم، تم ما يلي 

 86ة تأهيل تم إعاد: المراكز التربوية 

 مدرسة قيد 46مدرسة فيما تبقى 

 اإلنشاء

 داراً فيما 48تم ترميم : دور العبادة 

  دور قيد اإلنشاء9تبقى 

 10تم إعادة تأهيل : المراكز الطبية 

مراكز طبية فيما يبقى مركزين قيد 

 اإلنشاء

 جسور رئيسية 10تم إنشاء : جسور 

 جسور رئيسة 10 فرعية فيما يبقى 9و

 ن قيد اإلنشاءوجسرين فرعيي

 طرقات رئيسية 6تم تأهيل : طرقات 

 طرقات 8 فرعية فيما يبقى 488و

  طريق فرعية قيد اإلنشاء68رئيسة و

ترميم مدارس ومستشفيات، بنى تحتية، طرق 

 ، كهرباء، بلديات، نزع ألغاموجسور، دور عبادة
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 المبلغ الموعود الجهة المانحة

 )مليون دوالر(

مليون (المبلغ المؤكد 

 )دوالر

 نطاق استخدام المساعدات مالحظات

 مشروع 64 من ءتم االنتها: كهرباء 

 إعادة تأهيل في قطاع الكهرباء

 مشاريع مختلفة  10 17 ليااسترا

 وحدة من المدارس 50تم تأمين   10 10 تركيا

  ومستشفيين نقّالينالجاهزة

 الصحة، مدارس جاهزة

 ، ومشاريع مختلفةتربية، دفاع وأمن  جسور حديدية مؤقتة6تم تأمين   8 8 فرنسا

 هولندا

 

 )تابع(هولندا 

 مليون يورو لليونيسيف لمشاريع 1  7 8

 المياه

  إلزالة األلغاميورون  ماليي4 

 مشاريع مختلفة

 مشاريع مختلفة  3 6 بلجيكا

 نزع ألغام، مشاريع مختلفة  7 7 اليابان

 –تين رسميتين في تبنين مدرسوتجهيز  بناء  5 5 كوريا الجنوبية

  البقاع الشمالي–الجنوب وفي بريتال 

 مشاريع مختلفة  3 4 الصين

 مشاريع مختلفة   4 فنلندا

  مليون مخصصة لمراكز صحية1.3  4 4 ناليونا

  جسر مشاة23 مليون لجسر و1 

 لمشروع طاقة شمسية مع مليون 1 
UNDP 

 مشاريع مختلفةطرق وجسور، 

 مشاريع مختلفة   3 الدانمارك

 إغاثة، مشاريع مختلفة  1.1 1.5 تشيكيا

 مشاريع مختلفة  1.3 1.3 بولندا
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 المبلغ الموعود الجهة المانحة

 )مليون دوالر(

مليون (المبلغ المؤكد 

 )دوالر

 نطاق استخدام المساعدات مالحظات

 مشاريع مختلفة  1.3 1.3 إيرلندا

  عدد من القرىأعمارتبني إعادة  دفع نقداً  1 1 سياإندوني

مجموعة من البلدان 

رومانيا، النمسا، البرازيل، (

نيو زيلندة، سلوفاكيا، إيسلندا، 

لوكسمبورغ، بلغاريا، 

 إستونياقبرص، مالطا، 

 )ومنظمة أوبك

 مشاريع مختلفة  3.4 4.1

   492.1 590.2 المجموع العام
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 )إلعادة األعمار (ةالقروض الميسر: ثالثاً
 

 المبلغ الموعود الجهة المانحة

 )مليون دوالر(

المبلغ الذي حصلت عليه 

مليون (الحكومة لتاريخه 

 )دوالر

 الجهة المستفيدة مالحظات

الصندوق العربي للتنمية 

 االقتصادية واالجتماعية

 وأعمار مخصص إلعادة تأهيل 104  104 104

 أضرار ناتجة عن الحرب األخيرة

قة، المياه، الطرق والجسور، قروض الطا

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

 مشاريع مياه   17 فرنسا

   104 121 المجموع العام
 
 
 

 المساعدات النقدية األخرى: رابعاً
في مصرف ووزارة المالية  الهيئة العليا لإلغاثة يي حساب وقد أودعت ف، مليون دوالر9.5حوالي  العدوان منذ بدايةلبنان عليها حصل بلغت المساعدات النقدية اإلضافية التي 

 . هذا باإلضافة إلى هبة عينية من شركة كاتربيالر عبارة عن ماكينات ستستخدم في إعادة األعمار.لبنان

 

 
 



              
                                            

 

تم تبني إعادة إعمار 91 جسرًا30/9/2007
منجز: 68 
جسرًا

العمل مستمر في 
23 جسرًا

تقدم العمل %الجهة المتبنيةالموقعرقم الجسر
%100الهيئة العليا لإلغاثةالجنوب139
طور التصميمإيرانالجنوب240
%80إيرانالجنوب3
طور التصميمإيرانالجنوب4
%100الهيئة العليا لإلغاثةالجنوب5118
%100الهيئة العليا لإلغاثةالجنوب699
%100الهيئة العليا لإلغاثةالجنوب749
%100الهيئة العليا لإلغاثةالجنوب850
%100رئيس بلدية الزراريةالجنوب943
%100روسيا (جسر حديدي دائم)الجنوب10142
%100 عائلة حجيجالجنوب1129
%90 عائلة حجيجالجنوب1298
%100الشيخ سعد الحريريالجنوب1369
%100الشيخ سعد الحريريالجنوب14107
%100الشيخ سعد الحريريالجنوب15106
%100الشيخ بهاء الحريريالجنوب1671
%100الشيخ بهاء الحريريالجنوب1770
%100الشيخ بهاء الحريريالجنوب1889-90-139
%100الشيخ بهاء الحريريالجنوب1995
%100إيرانالجنوب20105
%100إيرانالجنوب21104
%100إيرانالجنوب22138
%100إيرانالجنوب23143
%100إيرانالجنوب24103
%100إيرانالجنوب25136
%100إيرانالجنوب26135
%100إيرانالجنوب27137
%100 عائلة حجيجالجنوب2823
طور التصميمالمملكة العربية السعوديةالجنوب2996

الجنوب
الجنوب

6 - تفاصيل إعادة إعمار الجسور المتضررة ملحق رقم

العدد اإلجمالي للجسور المتضررة: 91

وزارة األشغال العامة والنقل تشرف على 46 جسرًا - مجلس اإلنماء واإلعمار يشرف على 45 جسرًا

اسم الجسر
حجة

حجة معمرية
قعقعية
مليخ

جبال البطم
جوية - صور

صرفند فوق مجرى نهر القاسمية
السكسكية

طير فلساي - جسر 6 شباط على نهر الليطاني
بقسطا

القاسمية (الشرقي)
مفرق دير أنطار

الجسر المؤدي إلى بولفار صيدا الشرقي
األولي
سينيق

غازية - ممر عروي
قنريت - ممر علوي

محول الزهراني - باتجاه النبطية
طريق الزهراني القديمة - على نهر الزهراني

 PS 1        عدوسية - 1.8 آم جنوب الزهراني - ممر علوي
PS3        الصرفند - 6.5 آم جنوب الزهراني - ممر علوي
PS4      بابلية - 7.75 آم جنوب الزهراني - ممر علوي

PS4 bis       سكسكية - 8.2 آم جنوب الزهراني - ممر علوي

وزارة األشغال العامة والنقل: 12 جسرًا
مجلس اإلنماء واإلعمار: 17 جسرًا

V3    خيزران

ممر فوق المياه بالقرب من البياضة

PI 3      أنصارية - 10+050 آم جنوب الزهراني - ممر سفلي
PI 4       أنصارية دير تقال - 10+700 آم جنوب الزهراني - ممر سفلي

PI 6    أبو األسود - 15+400 آم جنوب الزهراني - ممر سفلي
القاسمية على الطريق العام - 1

ملحق رقم 6 - ص. 4/1



              
                                            

 

تقدم العمل %الجهة المتبنيةالموقعرقم الجسر
طور التصميمإيرانالنبطية1120
طور التصميمإيرانالنبطية2121
طور التصميمإيرانالنبطية34
طور التصميمإيرانالنبطية4122
%100إيرانالنبطية5123
%100الهيئة العليا لإلغاثةالنبطية6140
طور التصميمإيرانالنبطية7134
%100السيد أمل حورانيالنبطية8125
%100السيد على أحمد فتفتالنبطية913
%100 عائلة حجيجالنبطية10119
%100 عائلة حجيجالنبطية1117
%100أبناء فوزي جابرالنبطية1291
%100الهيئة العليا لإلغاثةالنبطية1392
%100مشروع مستمر - وزارة األشغال العامة والنقلالنبطية14144
%100 عائلة حجيجالنبطية15
%100مشروع مستمر - وزارة األشغال العامة والنقلالنبطية16145

النبطية
النبطية

اسم الجسر
الوزاني

أبو زبلة
الماري

فرديس
زغلة

رومين - دير الزهراني
وادي األخضر - عرب صاليم - آفر رمان

التحرير
حبوش - عرب صاليم

قعقعية الجسر
الخردلي

حبوش - ممر علوي
حبوش -  ممر سفلي
آفرمشكي - حاصبيا

آفرمشكي - حاصبيا
الحاصباني (أبو وديع)

وزارة األشغال العامة والنقل: 16 جسرًا
مجلس اإلنماء واإلعمار: 0 جسر
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تقدم العمل %الجهة المتبنيةالموقعرقم الجسر
الهيئة العليا لإلغاثةجبل لبنان188
%100الهيئة العليا لإلغاثةجبل لبنان279
%100المملكة العربية السعوديةجبل لبنان3115-116
مشروع النقل الحضري - مجلس اإلنماء واإلعمارجبل لبنان4117
%100المديرية العامة للطيران المدنيجبل لبنان553
انتهاء التصميمإيطالياجبل لبنان6141
USAID7%جبل لبنان774
%100الشيخ سعد الحريريجبل لبنان855
%100الشيخ سعد الحريريجبل لبنان956
السيد وديع عبسيجبل لبنان1057
%100السيد نعمة طعمةجبل لبنان1158
طور التصميمالمملكة العربية السعوديةجبل لبنان1259
%100الشيخ سعد الحريريجبل لبنان1360
%10المملكة العربية السعوديةجبل لبنان1451
%85المملكة العربية السعوديةجبل لبنان1561
طور التصميمالمملكة العربية السعوديةجبل لبنان1668
%100الشيخ سعد الحريريجبل لبنان1762
%100السيد ميسرة سكرجبل لبنان1863
%100السيد ميسرة سكرجبل لبنان1964
%70المملكة العربية السعوديةجبل لبنان2066
%100الشيخ بهاء الحريريجبل لبنان2172
%100الشيخ بهاء الحريريجبل لبنان2273
%100الشيخ سعد الحريريجبل لبنان2367
%100مؤسسة افرامجبل لبنان24130
%100آازينو لبنانجبل لبنان2533
%100بنك بيبلوسجبل لبنان2637

جبل لبنان
جبل لبنان

اسم الجسر
بعبدا
غريفة

حازمية - المطار
طريق المطار القديمة
طريق األوزاعي

صوفر
مديرج

الناعمة - الجسر القديم - ممر سفلي
محول الناعمة

جسر يقع إلى جنوب جسر المشاة - ممر علوي
الدامور - مدخل مسبح أوسيانا

جسر إلى شمال محول الشوف - قرب مدخل وزارة المهجرين
محول الشوف

جسر الدامور القديم
الدامور

مسبح الجسر
الدبية - ممر سفلي

جسر يقع إلى جنوب محطة األيتام - ممر علوي
الجية - شمال مخابز جمول

وادي الزينة
محول الوردانية
PS5 - الرميلة

محول الرميلة / علمان
غزير

معاملتين / جسر الكازينو
الفدار

وزارة األشغال العامة والنقل: 3 جسور
مجلس اإلنماء واإلعمار: 23 جسرًا
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تقدم العمل %الجهة المتبنيةالموقعرقم الجسر
%100الهيئة العليا لإلغاثةالبقاع1126
%100الهيئة العليا لإلغاثةالبقاع2131
%100الهيئة العليا لإلغاثةالبقاع3128
%100الهيئة العليا لإلغاثةالبقاع4129
طور التلزيماليونانالبقاع5114
%100إيرانالبقاع680
%100الشيخ سعد الحريريالبقاع7124
%100دلتا ترايدنغ Delta Tradingالبقاع8113
%100الشيخ سعد الحريريالبقاع9133
%100الهيئة العليا لإلغاثةالبقاع1086
%100الشيخ سعد الحريريالبقاع1177

البقاع
البقاع

تقدم العمل %الجهة المتبنيةالموقعرقم الجسر
%100السيد أحمد طرادالشمال185
%100الهيئة العليا لإلغاثةالشمال293
%100الشيخ سعد الحريريالشمال348
%100الشيخ سعد الحريريالشمال434
%100الشيخ سعد الحريريالشمال535
%50الشيخ سعد الحريريالشمال6127
%100الرئيس نجيب ميقاتيالشمال736
%100الشيخ سعد الحريريالشمال881
طور التصميمالمملكة العربية السعوديةالشمال9

الشمال
الشمال

اسم الجسر
القاع
بدنايل

الساحل - رأس بعلبك
أبلح - بعلبك - تل عمارة

الزعرورية - علق
سيدة - مجدلون

جسر سكة الحديد - رياق - فوق نهر الليطاني
العاصي

فرزل - جرمشية
تربل - الفرزل
تعنايل - بر الياس

المدفون
جسر عرقا الساحلي
مطار القليعات

وزارة األشغال العامة والنقل: 6 جسور
مجلس اإلنماء واإلعمار: 3 جسور

مزرعة بلدة - آفر حرة (سويسة)
آويخات
عويق حلبا
عرقا

اسم الجسر
حيصة - بالنة
قبيات عكار

مجلس اإلنماء واإلعمار: جسرين
وزارة األشغال العامة والنقل: 9 جسور
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 7 رقم ملحق

 

 وغير السكنية آليـة تحديد ودفع المسـاعدة عن األضرار الالحقة بالوحدات السـكنية

 2006 آب 14 تمـوز و تاريخ 12من جـراء العـدوان اإلسـرائيلي ما بيـن تاريخ 

  لمدينة بيروت منطقة الضاحية الجنوبيةخارجفي جميع المناطق اللبنانية 
 

 

 :تُدفـع المسـاعدة عـن

مختلف  الالحقة في ضراراألضرار األثاث إضافة إلى ر البناء الالحقة بالمساكن، وأأضرا -1

 . هذه المساكنأقسـام البناء الموجودة في

 .أيا كانت وجهة استعمالهو  بمختلف أقسامهنىأضرار البناء الالحقة بالمب -2

 

 :تُعطـى المسـاعدة

 :في حالـة إعـادة اإلعمـار )أ

   إلى المالـــك -1

  بعد أخذ موافقة المالك أو الشاغلستأجر أو المستثمر  إلى الم -2

 

 :التـرميـم )ب

 )مالك، مستأجر، مستثمر، شاغل بالتراضي أو بالتسامح(  إلى الشـاغل  -1

   إلى المالـك إذا كانـت الوحـدة غيـر مشـغولة -2

 

 

 آليـة كشـف األضـرار وتحديـد المسـاعدة ودفعهـا:  أوالً

 :ما يليوفقاً ليقدم طلب المساعدة 

 

  استالم وتقديم نموذج الطلب -1

 مكان استالم نموذج الطلب  )أ

 يمكن اسـتالم نماذج الطلبات من مكاتب وزارة المهجريـن والصندوق المركزي 

للمهجريـن ومجلس الجنـوب ومراكز المحافظـات والقائمقاميـات والبلديات 

 .والمخاتير

 مكان تقديم الطلب ) ب

 البقاع ءيي الجنوب والنبطية وفي قضامكاتب مجلس الجنوب في محافظت -1

 .الغربي وراشيا

 باقيمكاتب وزارة المهجرين أو مكاتب الصندوق المركزي للمهجرين في  -2

 .المناطق اللبنانية

 1/6.  ص– 7ملحق رقم 



 

من  لكل  بعلبك وعكارمحافظتيعلى أن يستحدث مؤقتاً ولهذه الغاية، مكاتب فرعية في 

، وأن يصار إلى حصر جميع موظفي وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين

 .الطلبات المقدمة في وزارة المهجرين لتسجيلها لديها وإجراء المقتضى

 

2- المستندات المطلوبة لكّل وحدة متضرمةرة أو مهد 

 . صورة عن إخراج قيد إفرادي أو صورة عن الهويـة ) أ

 ).ال يتعدى تاريخ إصداره ستة أشهر(إخراج قيد عائلي  ) ب

وفي الحاالت  لمالـك أو سـند إيجـار للمسـتأجر وخبـر لإفـادة عقاريـة أو علـم ) ج

 .األخرى يكتفى بأي مسـتند يثبـت اإلشـغال

يستثنى من تقديم هذا المستند صاحب العالقة الذي تقّل قيمة أضراره عن مليون ليرة (

 ).لبنانية

قـام أو إفـادة بلدية، أو إفادة من قوى األمن الداخلي أو إفادة مختـار مصدقة من القائم ) د

المحافظ في القرية التي ال يوجد فيها بلدية، تفيد عن محتويات العقار لجهة عدد الطوابق 

اء اإلعتداءات اإلسرائيلية بين وعدد الوحدات وعن اإلشغال وعن تضرر العقـار من جر

 . 2006  آب14 تمـوز و12

 

 الكشـف من قبـل الفـرق الفنيـة -3

ـى تنظيـم محضـر مسـتقل لكل وحـدة يتضمـن نتيجـة الكشـف الميدانـي يصـار إل

    .بكميات األضرار جـدوالً

 

 تقـديـر الكلـفـة -4

إسـتناداً إلى جدول الكميـات، يصار إلى تقديـر الكلفـة حسـب األسـعار المعتمدة في 

 .النمـوذج

 

 إعداد جدول عام لكّل قرية او بلدة  -5

 يتم إعداد جدول عام لكّل  كافة المهدمةنتيجة للكشـف الميداني على الوحدات المتضررة أو

، يتضمن أسـماء المسـتفيدين ورقم العقار ورقم المبنى ورقم القسـم ةقرية أو بلدة على حد

 لكّل مسـتفيد، المقترحةوالطابق والمسـاحات وقيمة األضرار الفعلية وقيمة المسـاعدة 

 . مجلس الوزراءوترسـل صورة عن هذا الجدول إلى رئاسـة 

 

   إستكمال المستنـدات  -6

 مستندات إضافية وفق  تقديمطلب من صاحب العالقةالفي بعض الحـاالت الخاصة يمكن 

 :على سبيل المثال ال الحصرمنها وضعية كّل طلب، 

 مالكيـن في حـال تعـدد المالكيـنال إقـرار -  

  حصـر إرث في حـال وفـاة المالـك-                          

 2/6.  ص– 7ملحق رقم 



 

 

تحديـد قيمـة المساعـدة   -7

 المستندات المطلوبة من قبل وزير المهجرين أو جميعيتم تحديد قيمة المساعدة لكّل مستفيد تقدم ب

 .  من قبل مجلس الجنوب كّل ضمن نطاق عمله الجغرافي

 

 

 مجلس الوزراء إرسـال صورة مصدقـة عن الملـف إلى رئاسـة  -8

زة الموجـودة لدى كّل من اإلدارات المعنية إلى رئاسـة ترسل صور مصدقة عن الملفـات الجاهـ

 .الحكومة، لتسـجيلها لدى القلـم المكلـف بذلك

 

  التحقـق مـن الكشـف الفنـي  -9

 . الملـف إلـى اإلستشـاري المعتمـد للتدقيـقمجلس الوزراءتحيل رئاسـة 

 

   إصـدار الشيـكـات-10

 . حيث يتم إعداد أوامر الدفع وإصدار الشيكاتلوزراءمجلس ايعيد اإلستشاري الملف إلى رئاسة 

 

  حفــظ الملــف-11

 .لى المؤسسة العامة لإلسكان للحفظ الملف إمجلس الوزراءترسل رئاسة 

 

  ألصحـاب العالقـة الدفعة األولىمستحقـاتدفـع  -12

 الشـيكات مع أوامـر الدفـع إلى كّل من مجلـس مجلس الوزراءترسـل رئاسـة  -أ

 . تسـليمها إلى أصحـاب العالقـةىـدوق المركـزي المهجريـن ليتولـلجنـوب والصنا

الدفع، كما يقـوم المسـتفيد بالتوقيـع على اسـتالم الشـيك في خانة خاصة على أمر  - ب

 باسـتعمال المسـاعدة الممنوحـة له للغاية التي أقـرت من أجلها، يقـوم بتوقيـع تعهـد

 . اإلجماليـة وقيمـة كّل دفعـةمتضمناً قيمـة المسـاعدة

الصندوق المركزي للمهجرين كل من  المسـتفيدين، يعيد  منبعـد تسـليم الشـيكات - ج

 على مجلس الوزراءلى رئاسـة ومجلس الجنوب أمر الدفع األصلي وصورة عن التعهد إ

 .بالتعهـد األصلـي مع نسـخة عن أمـر الدفـعكٌل منهما  أن يحتفظ

 

 

 :الحـاالت اإلستثنائيــة : ثانياً

أما في حال وجود .  جزئياً أو كلياًة الوحدات المتضررة أو المهدمجميعتعتمد اآللية المشار اليها ل

 مع مجلس الوزراءالمعنية بإحالتها إلى رئاسة حاالت تستدعي معالجة إستثنائية، تقوم اإلدارات 

 .لالزمة المعالجة إلعطاء التوجيهات ا طريقةإقتراح

 

 3/6.  ص– 7ملحق رقم 



 

 

 

 آلية كشف الدفعـة الثانيـة للمساعدة وصرف قيمتها : ثالثاً

 الكشف من قبل الفرق الفنية  - 1

يقوم المستفيد بتقديم طلب لإلستحصال على الدفعـة الثانيـة لـدى الصـندوق المركـزي                ) أ

 للمهجرين أو 

 .     لدى مجلس الجنوب

بموجب  إعادة اإلعمار غال الترميم أو أشن التأكد من صرف الدفعة األولى عيصار الى) ب

 .ف ميداني من قبل االدارة المعنيةكش

إذا تبيـن أن المسـتفيد لم يصرف الدفعـة األولى علـى أشــغال التـرميم أو إعـادة                 ) ج

 اإلعمار،

مزيـد من األشـغال اإلضافيـة، ويعـاد الكشــف الميدانــي          ب    يطلـب إليـه القيام    

 مجـدداً

 .ن ذلـك    للتأكـد م

 

 صرف قيمة الدفعة الثانية من المساعدة - 2

أوامر الدفع وتصـدر شـيكات الدفعة الثانية من   مجلس الوزراءتعـد رئاسـة

المسـاعدة المقررة للمسـتفيد، وترسـل إلى اإلدارة المعنيـة التي تقوم بتسـليمها إلى 

 .أصحاب العالقـة وفقـاً آلليـة صرف الدفعـة األولـى

 

 

 صـرف مسـاعـدة األثــاث :عاًراب

لكّل مسـتفيد تتجاوز قيمة المسـاعدة المقررة له عن الوحدة تُصرف مسـاعدة عن أضرار األثاث 

 . .ل.ل/5.000.000/السـكنية الواحدة 

أو إعـادة اإلعمـار، وتدفـع الترميـم من قيمـة مسـاعدة % 20تكـون قيمـة المسـاعدة 

 .هـذه النسـبة مع كل دفعـة

 

 

 أو إعادة اإلعمار الجزئي أو الكلّي على نفقتهم الخاصة /صرف المساعدة للذين قاموا بالترميم و :خامساً

أو إعادة اإلعمار مع مساعدة األثاث المقررة دفعـة واحـدة صرف المسـاعدة المقررة للترميم تُ

 . لكلّـيأو إعـادة اإلعمـار الجزئـي أو اا على نفقتهـم الخاصة بالترميم للذين قامـو

 

 

*  *  * 

 

 4/6.  ص– 7ملحق رقم 



 

 األسـس الفنيـة والماليـة:  سادساً

 التـرميــم -1

 . ل.ل/200.000/  لمساعدة الترميم هو الحد األدنىإن  ) أ

 .ل.ل/30.000.000/  هـو الحد األقصىو

تُصـرف المسـاعدة للمسـتفيد دفعـة واحـدة في حـال لم تتجـاوز قيمـة األضـرار  ) ب

 . .ل.ل/10.000.000/مبلـغ 

تُصرف المسـاعدة . ل.ل/10.000.000/ذا تجـاوزت قيمـة األضـرار مبلـغ  إ ) ج

 . .ل.ل/10.000.000/ قيمـة الدفعـة األولـى تكونللمسـتفيد على دفعتيـن على أن 

 

2- الهـدم الكلّـي 

. ل.ل/50.000.000/تُحـدد قيمـة المسـاعدة للهـدم الكلي عن الوحـدة السـكنية بـ  ) أ

 .يـن متسـاوتين وفقـاً آلليـة الصـرف المذكـورة سـابقاًوتُصـرف على دفعت

ل للمتر المربع .ل/ 300.000/تحتسب قيمة المساعدة للهدم عن الوحدات غير السكنية بواقع  ) ب

 .ل.ل/ 50.000.000/الواحد، على أن يكون الحد األقصى للمساعدة 

 

3- الهـدم الجزئـي 

 :زئي يصار إلى لتحديد قيمة المساعدة في حاالت الهدم الج

 .للمتـر المربع الواحـد. ل.ل/300.000/إحتسـاب كلفـة الجـزء المهـدوم بواقـع  )أ

 .إحتسـاب كلفـة الترميـم للجـزء الباقـي )ب

ويكـون الحـد ) للجـزء المهـدم وللجزء المتضرر(تجمـع الكلفتـان أعـاله  ) ج

 األقصـى

 . وفقاً آللية الصرف المذكورة سـابقاًتُصرف على دفعتين. ل.ل/40.000.000/للمساعدة 

 

 أو إعادة إعمار األقسام المشتركة/ترميم و -4

 :تُصـرف لجمعيـة المالكيـن المساعـدات التاليـة 

 الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات  ) أ

 )طابقين+ ارضي (في المباني التي يزيد فيها عدد الطوابق عن ثالث 

تُطبـق عليهـا اسـس وآليـة الترميـم : انات المتضررةالدرج وبيت الدرج والمصعد والخز

 .للوحـدة السـكنية الواحـدة

تُحتسـب كلفة إعادة بنـاء المتر المربـع : الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات المهدمة

ـْن  . ل.ل/150.000/الواحـد من الـدرج وبيـت الـدرج والمصعـد والخزانـات المهدمي

 ..ل.ل/50.000.000/مـة المسـاعدة على أن ال تتعـدى قي

 الطوابـق السفليـة غيـر السكنيـة)  ب

 السكنيـة الترميـم للوحـدةتُطبـق عليها أسـس وآليـة : لطوابق السفلية المتضررةا

 .الواحـدة
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تُحتسـب كلفة إعادة بنـاء المتر المربـع الواحـد من الطوابـق : لطوابق السفلية المهدمـةا

على أن ال تتعـدى قيمـة المسـاعدة . ل.ل/150.000/ة السـفلية المهدمـ

 . .ل.ل/50.000.000/

 طابـق األعمــدة ) ج

يطبـق عليـه أسـس وآليـة الترميـم  للوحـدة السكنيـة : طابق األعمدة المتضرر

 .الواحـدة

تُحتسـب كلفة إعادة بنـاء المتر المربـع الواحـد من طابـق : طابق األعمدة المهـدوم

على أن ال تتعـدى قيمـة المسـاعدة . ل.ل/150.000/المهـدوم األعمـدة 

 . .ل.ل/50.000.000/

 

 إمكانيـة اإلسـتفادة عن أكثـر من منشـأ -5

 . يسـتفيد صاحـب الحـق عن كل وحـدة سـكنية مهمـا كان عـددهـا

 

 

 إمكانية حصول المستفيد على قرض سكني من المؤسسة العامة لإلسكان:  سابعاً

 150ين المتضرر من إكمال بنـاء وحدته السـكنية المهدمة التي تتجاوز مسـاحتها بهدف تمك

، يمكنه الحصول على قرض سـكني وفقـاً لنظام اإلقـراض لدى المؤسسـة العامـة 2م

 .لإلسـكان حسب اآلليـة المعمـول بهـا

 

*  *  * 
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  ٨ق رقم لحم
  

   ودفع المساعدة عن أضرار البناء الالحقة بالوحدات السكنية وغير السكنيةتحديدآلية 

٢٠٠٦ آب ١٤ تموز و١٢ا بين تاريخ اء العدوان اإلسرائيلي ممن جر  

  في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت
  

  

  

  :تدفع المساعدة عن:  أوالً

ة وغير السكنية واألقسام المشتركة وأضرار األثـاث وفقـاً لألصـول            أضرار البناء الالحقة بالوحدات السكني    

  :والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار إلى كل من

  

  في حالة الهدم الكليأ ـ 

 المالك -١

           أو

  المستأجر أو المستثمر أو الشاغل بعد أخذ موافقة المالك -٢

  

  في حالة الترميم والهدم الجزئيب ـ 

 )مستأجر، مستثمر، شاغل بالتراضي أو بالتسامحمالك، ( الشاغل  -١

        أو

   المالك إذا كانت الوحدة غير مشغولة -٢

  

  .لصاحب األثاث:  في حالة أضرار األثاثج ـ 

  

  

  آليــة الكشــف على األضــرار وتحديــد قيمة المساعــدة وصرفها: ثانياً

  :يقدم طلب المساعدة وفقا لما يلي

  

  لبإستالم وتقديم نموذج الط - ١

  مكان استالم نموذج الطلب -أ 

يمكن ألصحاب العالقة إستالم نماذج الطلبات مـن مكاتـب وزارة المهجـرين أوالـصندوق               

  .المركزي للمهجرين وكذلك من مراكز البلديات أومكاتب المخاتير
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  مكان تقديم الطلب -ب 

حـصر جميـع    مكاتب وزارة المهجرين أو الصندوق المركزي للمهجرين، على أن يصار إلى            

  .الطلبات المقدمة في وزارة المهجرين لتسجيلها لديها وإجراء المقتضى

  

  المستندات المطلوبة لكل وحدة متضررة أو مهدمة - ٢

  . صورة عن إخراج قيد إفرادي أو صورة عن الهوية-أ 

  ).ال يتعدى تاريخ إصداره ستة أشهر( إخراج قيد عائلي -ب 

  .يجار للمستأجر إفادة عقارية للمالك أو سند إ-ج 

  وفي الحاالت األخرى يكتفى بأي مستند يثبت اإلشغال

يستثنى من تقديم هذا المستند صاحب العالقة الذي تقل قيمـة األضـرار الالحقـة بوحدتـه                 (

  ).المتضررة عن مليون ليرة لبنانية

رر العقـار    إفادة بلدية، تبين محتويات العقار لجهة عدد الطوابق وعدد الوحدات واإلشغال وتض            -د  

صورة مصدقة  ، أو   )٢نموذج رقم   ( آب   ١٤ تموز و    ١٢من جراء اإلعتداءات اإلسرائيلية بين      

  .عن محضر قوى األمن الداخلي

    

   الكشف من قبل الفرق الفنية - ٣

نتيجة الكشف الميداني من قبل فريق مشترك بين وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجـرين              

  . بكل وحدة يتضمن جدوالً بكميات األضراريصار إلى تنظيم محضر مستقل

  

   تقدير الكلفة - ٤

  .إستناداً إلى جدول الكميات، يصار إلى تقدير الكلفة حسب األسعار المعتمدة والمبينة في النموذج

  

  إعداد جدول عام لكّل مبنى أو للمباني في أي عقار - ٥

ضررة أو المهدمة كافة، تقـوم      نتيجة للكشف الميداني من قبل الوزارة والصندوق على الوحدات المت         

الوزارة والصندوق بإعداد جدول عام لكل المباني على العقار، يتضمن أسـماء المـستفيدين ورقـم               

العقار ورقم المبنى ورقم القسم والطابق والمساحات وقيمة األضـرار الفعليـة وقيمـة المـساعدة                

جدول إلى مكتب اإلستشاري المكلّف     المقترحة لكل مستفيد، وتتولى الوزارة إرسال نسخة عن هذا ال         

  .إلبداء رأيه بالموضوع  وإعادته إلى الوزارة  إلجراء المقتضى

  

  إستكمال المستندات - ٦

يمكن في بعض الحاالت الخاصة الطلب إلى صاحب العالقة مستندات إضافية عن وضعية الملـف               

ر إرث فـي حـال وفـاة    إقرار مالكين في حال تعدد المالكين، حص  : على سبيل المثال ال الحصر      (

  ...).المالك
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  تحديد قيمة المساعدة - ٧

  .يتم تحديد قيمة المساعدة لكل مستفيد تقدم بجميع المستندات المطلوبة من قبل وزير المهجرين

  

 تحويل الملف إلى الصندوق المركزي للمهجرين - ٨

صدقة عنه إلى   يتم تحويل الملف إلى الصندوق المركزي للمهجرين إلجراء الالزم وتحويل صورة م           

  .رئاسة مجلس الوزراء لتسجيلها لدى القلم المكلّف بذلك

  

 إصــدار الشيكــات - ٩

  .تصدر رئاسة مجلس الوزراء أوامر الدفع والشيكات المحررة ألمر المستفيد األول

  

 حفــظ الملــف -١٠

 عند  ترسل رئاسة مجلس الوزراء صورة عن الملف إلى المؤسسة العامة لإلسكان للحفظ والستعماله            

  .الحاجة

  

 صرف مستحقات الدفعـة األولـى  -١١

 ترسل رئاسة مجلس الوزراء الشيكات مع أوامر الدفع إلى الصندوق المركزي للمهجرين الـذي               -أ  

  .يتولى تسليمها إلى أصحاب العالقة

 يقوم المستفيد بالتوقيع على استالم الشيك في خانة خاصة على أمر الدفع، وعند استالم الدفعة                -ب  

األولى يقوم بتوقيع تعهد باستعمال المساعدة الممنوحة له للغاية التي أقرت من أجلها، علـى أن                

  .يتضمن التعهد قيمة المساعدة اإلجمالية وقيمة كل دفعة

 بعد تسليم الشيك إلى المستفيد، يعيد الصندوق المركزي للمهجرين أمر الدفع األصلي وصـورة  -ج  

  .لوزراء وتحتفظ لديها  بالتعهد األصلي مع نسخة عن أمر الدفععن التعهد إلى رئاسة مجلس ا

  

آليــة الكشــف للدفعــة الثانيــة للمساعــدة وصــرف قيمتهــا فيما خص التـرميم               -١٢

  والهدم الجزئي

    الكشف من قبل الفرق الفنية  -أ 

 الصندوق المركـزي     يقدم المستفيد طلب اإلستحصال على الدفعة الثانية من المساعدة لدى          - ١

  .للمهجرين

 يتم التأكد من صرف قيمة الدفعة األولى عن أشغال الترميم أو الهدم الجزئـي بموجـب                 - ٢ 

  .كشف ميداني من قبل الصندوق المركزي للمهجرين واإلستشاري

ـ  بعد الموافقة على الدفعة الثانية يحيل الصندوق المركزي للمهجرين الملف إلـى رئاسـة                ٣

  .اءمجلس الوزر
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 صرف قيمة الدفعة الثانية من المساعدة - ب

تعد رئاسة مجلس الوزراء أوامر الدفع وتصدر شيكات الدفعة الثانية من المـساعدة المقـررة               

للمستفيد، وترسل الشيكات وأوامر الدفع إلى الصندوق المركزي للمهجرين الذي يقوم بتنظـيم             

  .ة صرف مستحقات الدفعة األولىعملية تسليمها إلى أصحاب العالقة وفقاً آللي

  

  صـرف مساعـدة األثـاث للمنازل المتضررة والمهدمة جزئياً  - ١٣

 فـي حـال     أضرار األثاث للوحدة السكنية المتضررة والمهدمة جزئيـاً       صرف مساعدة عن     ت - ١

  . ل.ل/ ٥,٠٠٠,٠٠٠/تجاوزت قيمة المساعدة المقررة عن هذه الوحدة السكنية مبلغ  

من قيمة المـساعـدة عـن التـرميم أو الهـدم           % ٢٠قيمـة المساعدة عن األثاث بنسبة       تحدد   -٢

  .الجزئي، وتدفع هذه المساعدة بذات النسبة من المساعدة عن األضرار مع كل دفعة

  

  صرف قيمة المساعدة للذين قاموا بالترميم أو إعادة اإلعمار الجزئي أو الكلي على نفقتهم الخاصة   - ١٤

دة المقررة دفعة واحدة للذيـن قامـوا على نفقتهـم الخاصـة بإنجــاز أشغــال             تصرف المساع 

ـّي، مع مساعدة األثـاث، وفقاً لآللية المحددة بالقرار رقم                الترميـم أو إعادة اإلعمار الجزئي أو الكل

  .٢٤/٨/٢٠٠٦ تاريخ ٩٦/٢٠٠٦

  

رف اإلسـكان أو جهـاز إسـكان        الوحدات السكنية المقترضة من المؤسسة العامة لإلسكان أو مـص           -١٥

  العسكريين

مصرف اإلسكان وجهـاز    / بالنسبة للوحدات السكنية المقترضة بواسطة المؤسسة العامة لإلسكان        -١

  . إسكان العسكريين المتطوعين تطبق بشأنها اآللية المرفقة بهذا القرار

ها تجاه غير المـذكورين      أما بشأن الوحدات السكنية وغير السكنية المثقلة بأعباء غير منازع في           - ٢

يقتضي على المـستفيد مـن       في الفقرة أعاله والتي تتعلّق بشراء أو بناء الوحدة قبل الهدم فإنه           

المساعدة أن يتقدم من الصندوق المركزي للمهجرين بإتفاق مع الجهة صاحبة الحق كمـا هـو                

يتم دفـع المـساعدة     .  صحيح  تبين فيه آلية اإليفاء      مدون على الصحيفة العينية للعقار بتاريخ     

  . إستناداً لهذا اإلتفاق

  

  

 الحـاالت اإلستثنائيـة     :  ثالثاً

تطبق اآللية المذكورة أعاله على جميع الوحدات المتضررة أو المهدمة جزئياً أو كلياً، وفـي حـال                 

 وجود حاالت تستدعي معالجة إستثنائية، تقوم وزارة المهجرين أو الصندوق المركـزي للمهجـرين             

  .بإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء مع إقتراح طريقة المعالجة إلعطاء التوجيهات الالزمة
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  :األســـس الفنيـــة والماليـــة  : رابعاً

  الترميــــم -١

 األدنى  أ ـ  إن ل.ل/ ٢٠٠,٠٠٠/ لمساعدة الترميم هو الحد.  

  .ل.ل/٣٠,٠٠٠,٠٠٠/  هـــو الحــد األقصــىو     

لمساعـــدة للمستفيـــد دفعـة واحـدة فـي حـال لـم تتجـاوز ب ـ تصـرف ا

  .ل.ل/ ١٥,٠٠٠,٠٠٠/قيمـــة األضـــرار مبلــــــغ  

  تصرف المساعدة للمستفيد على . ل.ل/ ١٥,٠٠٠,٠٠٠/ج ـ إذا تجاوزت قيمة األضرار مبلغ 

  .ل.ل/ ١٥,٠٠٠,٠٠٠/دفعتين على أن تكون قيمة الدفعة األولى 

  

 ـــيالهـــدم الجزئ -٢

  :لتحديد قيمة المساعدة في حاالت الهدم الجزئي يصار إلى

  .للمتر المربع الواحد. ل.ل/ ٣٠٠,٠٠٠/أ ـ إحتساب كلفة الجزء المهدوم بواقع 

  .إحتساب كلفة الترميم للجزء المتضرر ب ـ

علـى أن يكـــون     )  للجزء المهدم وللجزء المتـضرر    (  تجمـع الكلفتـــان أعـــاله      -ج

  تصرف المساعدة علـى دفعتيــن      . ل.ل/ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠/األقصى للمساعـــدة   الحــد

  .وفقـاً آلليـة الصرف المعتمدة في الترميم والمذكورة أعاله

  

٣-  الترميم أو الهدم الجزئي للوحداتالمساعدة عن األقســام المشتركــة فيما خص  

  :تصرف لمالكي العقار مجتمعين المساعدات التالية عن

  لدرج والمصعد والخزانات المتضررةيت االدرج وبأ ـ 

     تُعتبر وحدة مسـتقلة وتُطبق عليها أسس وآلية الترميم والهدم الجزئي للوحدة السكنية لجهة قيمة 

  .   المسـاعدة

  فليــة غيــر السكنيــة المتضررةالطوابــق السب ـ 

  م الجزئي للوحدة السـكنية لجهـة      تُعتبر وحدة مستقلة وتُطبق عليها أسـس وآلية الترميم والهد

  .     قيمـة المسـاعدة

  طابـــق األعمــدة المتضرر ج ـ

      يعتبر وحدة مستقلة ويطبق عليه أسس وآلية الترميم والهدم الجزئي للوحدة السـكنية لجهة قيمة   

  .    المسـاعدة

  

 الهـــدم الكلّــــي -٤

  .ل.ل/ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ /قيمة المساعدة عن الوحدة السكنية) أ 

ـْن  ـْن متساويتي   :تشملوتصـرف المساعـدة عن الهدم الكلي ألصحاب الحقوق علـى دفعتي

  .يعطى لصاحب األثاث. ل.ل/١٠,٠٠٠,٠٠٠/ـ التعويض عن األثاث بقيمة 

   التعويض عن الوحدة السكنية-
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 طـابق   – المـصعد    – الخـزان    –بيت الدرج   ( حصة الوحدة السكنية في األقسام المشتركة        -

  ) الطوابق السفلية واألساسات– بيت الناطور –األعمدة 

   قيمة المساعدة عن الوحدة غير السكنية)ب 

ليرة لبنانية، وهي تـشمل     / ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠/بحد أقصى   . ل. ل ٣٠٠,٠٠٠ xتساوي  المساحة    

  .المساعدة عن بناء الوحدة وحصتها في األقسام المشتركة

 يضـاف إلـى هـذا المبلـغ مساعــدة أثـــاث تعطـى         بالنسبة إلى المكاتب والعيادات،   

ــصاحب ــا  ل ــاث قيمته ـــاوز  % 20األث ــى أن ال تتجـ ــساعـدة عل ـــة الم ــن قيم م

  .ل.ل/١٠,٠٠٠,٠٠٠/

  نية للوحدة المستخدمة لغير السكنقيمة المساعدة في المباني السك) ج 

  )البند أ حسب ( فوق الطابق األرضي قيمة المساعدة التي تعطى للوحدة السكنية -

   للطابق األرضي وما دون قيمة المساعدة للوحدات غير السكنية في المباني غير السكنية -

 )حسب البند ب  (

 )حافـز(قيمة المساعدة اإلضافية   ) د

يخصص المبنى الـذي سـتتـم إعــادة بـنائه بمسـاعـدة إضـافـيـة وقـدرها          -١

  . ل.ل/ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠/

ـُدفع إلى المالكين مجتمعين  -٢   .بعد إنجاز صب سقف الطابق األرضيت

  

  

ـّـي في حالة عدم الرغبة في إعادة البناء  :خامساً   المساعـدة عن الهـدم الكل

تعطى المسـاعدة عن الهـدم الكلـي إلى أصحــاب الحقـــوق الذيـــن ال يرغبـــون              

اإلداريـة  بإعــادة البنـاء على ذات العقــار، شرط قيامهم باتخــاذ اإلجراءات القانونيـة و            

الالزمة لتســهيل عمل بقية مالكي العقار المهدوم على إعــادة البنــاء وذلـك دون اشـتراط               

تعقيدات غير مبررة أو تعسف غير مقبول في استعمال الحق من ِقبل أحـد المـالكين أو أصـحاب                   

  .الحقوق

  

  

  الوحدة المهدمة كلياً التي كانت مشغولة باإليجار:  سادساًً

  أو المسـتثمر) ٢٣/٧/١٩٩٢بعد (لجديد المستأجر ا -أ

تُعطى مسـاعدة الهـدم إلى المالك، أما المستأجر الجديد أو المستثمر فإنه ال يستحق مساعدة عن               

  .الهــدم

 )٢٣/٧/١٩٩٢قبل (المستأجر القديم  -ب

 تعطى المساعدة للمالك في حال قرر إعادة البناء مع حفظ حقوق المستأجر حسب القوانين -١

ة اإلجراءالمرعي .  
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، تعطى المساعدة   )بموجب اتفاق لدى الكاتب العدل    ( في حال اإلتفاق بين المالك والمستأجر        -٢

 الموقع بينهما، بعد حفظ حقوق باقي المالكين واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة              االتفاقوفق  

  .لتسهيل عملهم في إعادة البناء

وعدم اإلتفاق مع المستأجر،    )  إمكانية البناء  أو عدم ( في حال عدم رغبة المالك بإعادة البناء         -٣

وبعد حـسم قيمـة     وفي هذه الحالة،    . يبقى للمستأجر الحق بالتعويض، إذا وجد، من المالك       

منهـا،  % ٣٥من رصيد قيمة المساعدة والمـستأجر       % ٦٥مساعدة األثاث، يعطى المالك     

جزءاً مـن التعـويض     وتطبق أحكام القوانين النافذة على أن تكون المساعدة التي قبضها           

  .المذكور أعاله

  

  

   إمكانيــة اإلستفــادة عــن أكثــر مــن منشــأ  :سابعاً

  . يستفيد صاحب الحق عن كل وحدة سكنية وغير سكنية يملكها أو له حق فيها مهما كان عددها

  

  

إمكانيــة حصــول المستفيــد علــى قــرض سكنــي مــن المؤسســة العامــة           : ثامناً

  سكــانلإل

بهدف تمكين المتضرر من إكمال بناء وحدته السكنية المهدمة يمكنه الحصول على قـرض سـكني                

  .وفقاً لنظام اإلقراض المعمول به لدى المؤسسة العامة لإلسكان حسب اآللية المعمول بها
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  حـــقـلـم
  

  ....../...../........تاريخ ............ للقرار رقم 

  

  لمساعدة عن أضرار البناء الالحقة بالوحدات السكنية وغير السكنيةآلية تحديد ودفع ا

  ٢٠٠٦ آب ١٤ تموز  و١٢ من جراء العدوان اإلسرائيلي ما بين تاريخ 

  في منطقة الضاحية الجنوبية 
  

يرعى هذا الملحق دفع المساعدة عن الوحدات السكنية العائدة للمتضررين المقترضين من المؤسسة العامة 

رف اإلسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين بالمشاركة مع المصارف استناداً ألحكام مص/لإلسكان

وبالتالي على اإلفادات (بروتوكول التعاون بينهما وهذه المصارف والمدونة على الصحائف العقارية 

المصرف مصرف اإلسكان و/العائدة لهذه الوحدات السكنية التأمينات العقارية لصالح المؤسسة) العقارية

  -:المقرض، بحيث تكون آلية العمل كما يلي

جهاز إسكان العسكريين /مصرف اإلسكان/تصدر الشيكات باسم المؤسسة العامة لإلسكان  :أوالً

  ".لصالح المستفيد الذي يذكر اسمه"المتطوعين مع إضافة عبارة 

  

 المتطوعين لدى المصارف جهاز إسكان العسكريين/مصرف اإلسكان/تفتح المؤسسة العامة لإلسكان  :ثانياً

المقرضة حسابات خاصة بالمساعدات المدفوعة وفقاً ألحكام آليات دفع المساعدات وهذا الملحق 

  .وتسجل قيمة المساعدة العائدة لكل مقترض في الحساب الخاص المفتوح لدى المصرف المقرض

هاز إسكان العسكريين ج/مصرف اإلسكان/يتم تحريك هذا الحساب من قبل المؤسسة العامة لإلسكان  

المتطوعين باإلتفاق مع المصرف المقرض، ويخصص فقط لدفع المساعدة إما وفقاً لتقدم العمل 

، وإما إلجراء التسوية المناسبة مع )إعادة بناء أو ترميم(إلعادة الوحدة السكنية إلى ما كانت عليه 

  :المصرف المقرض وفقاً للحاالت التالية

  

  الترميم للوحدة السكنية المتضررةلبناء أو تنفيذ أشغال إعادة ا -١

ترميم وحدتـه السـكنية، خالل /يصـرح المقترض المتضـرر برغبتـه بإعـادة البناء   ) أ

 .سـتة أشـهر

 .تدفع له مباشرة قيمة الدفعة األولى من المساعدة أو المساعدة بكاملها حسب الحالة  ) ب

 .لمتضرر صرف الدفعة الثانيةعند إنتهاء أشغال المرحلة األولى، يطلب المقترض ا   ) ج

 .تجري الدائرة المختصة الكشف الفني للتأكّد من تنفيذ األشغال   ) ح

  في ضوء نتيجة الكشف الفني، يصار إلى صرف الدفعة الثانية من المساعدة مباشرة أو فور     ) خ

  .      تأمين المبلغ في الحساب المفتوح لهذه الغاية

  .عة الثانيةيقفل الملف ويحفظ بعد إتمام الدف
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  ل أعمال إعادة البناء أو الترميمعدم تنفيذ أشغا -٢

  

  شراء وحدة سكنية جديدة   - أ

 يصرح المقترض المتضرر بعدم رغبته تنفيذ أشغال إعادة بناء أو ترميم وحدته المتضررة )١

  .ويختار شراء وحدة سكنية أخرى

وجهاز إسكان العسكريين مصرف اإلسكان /  يوقع المقترض و المصرف المقرض والمؤسسة)٢

المتطوعين إتفاقية ينتقل بموجبها التأمين الملقى على الوحدة السكنية المتضررة إلى 

  .الصحيفة العينية للوحدة السكنية الجديدة

وفقاً ألحكام آليات دفع المساعدات دون أي حق للمصرف أو ) بدفعتيها(تدفع قيمة المساعدة )  ٣

  .سكان العسكريين المتطوعين للتدخل أو اإلعتراضمصرف اإلسكان وجهاز إ/المؤسسة

  .  يقفل الملف ويحفظ بعد إتمام الدفعة الثانية)٤

  بناء وحدة سكنية جديدة  -ب  

أعاله على أن يتم دفع المساعدة وفقاً لتقدم العمل،  كما ) أ( تطبق اآللية المذكورة في الفقرة 

  .والسيذكر في إتفاقية التعديل وفي ضوء توفر األم

  

  الترميم وبشراء أو بناء وحدة سكنية جديدة/ عدم الرغبة بإعادة البناء -٣

ترميم وحدته السكنية المتضررة وال / يصرح المقترض المتضرر بعدم رغبته بإعادة بناء  - أ

  .بشراء أو بناء وحدة سكنية جديدة

لمصرف المقرض يقتطع من المساعدة مبلغ يساوي رصيد القرض أصالً وفائدة يوزع بين ا  -ب 

جهاز إسكان العسكريين المتطوعين بنسبة /مصرف اإلسكان /والمؤسسة العامة لإلسكان

  .حصة كّل منهم ويدفع المتبقي من المساعدة في حال وجوده إلى صاحب العالقة

  .يقفل الملف ويحفظ  -ج 

  

  :ثالثاً

 من المساعدة خالل ستة إذا لم ينجز المستفيد األشغال المطلوبة منه مقابل الدفعة األولى  - ١

أشهر من تاريخ القبض بالنسبة إلعادة البناء وخالل ثالثة أشهر من تاريخ القبض بالنسبة 

للترميم، يقتطع من المساعدة مبلغ يساوي رصيد القرض أصالً وفائدة يوزع بين المصرف 

ين جهاز إسكان العسكريين المتطوع/مصرف اإلسكان /المقرض والمؤسسة العامة لإلسكان

  .بنسبة حصة كّل منهم ويدفع المتبقي من المساعدة في حال وجوده إلى صاحب العالقة

  يقفل الملف ويحفظ  - ٢  

  

تم اإلتفاق مع جمعية المصارف على إعطاء المتضرر فترة سماح تحدد مدتها حسب   :مالحظة هامة

 تأخير من الحالة، يتوقف المقترض المتضرر خاللها عن دفع األقساط وال يتحمل فوائد

  .جراء ذلك
 



هدمالدفعة األولىالمبلغ اإلجماليقضاء
هدم 
ترميمجزئي

مجموع 
هدماألضرار

هدم 
ترميمجزئي

مجموع 
األضرار

S10,118,000                10,118,000                 -        7           7عيتنيتالبقاع الغربي1
S17,559,00017,559,00044المرجالبقاع الغربي2
S7,320,0007,320,00033آفرَياالبقاع الغربي3
S8,320,000                  8,320,000                   -        4           4لوساالبقاع الغربي4
1,330,960,000743,276,000163100119123مشغرةالبقاع الغربي5
S50,631,80050,631,8002929ميدونالبقاع الغربي6
S300,000300,00011القرعونالبقاع الغربي7
S126,259,00066,259,000279قلياالبقاع الغربي8
S13,584,00013,584,0001818سحمرالبقاع الغربي9

S4,085,0004,085,0008822يحمرالبقاع الغربي10
S2,257,0002,257,00011زالياالبقاع الغربي11
S64,017,000                64,017,000                 65         65عَباالنبطية12
S4,302,128,0002,874,695,000422573617336عدشيت الشقيفالنبطية13
S42,595,00042,595,0003737عَزةالنبطية14
S881,932,000519,544,000103116129عين بوسوارالنبطية15
S108,707,000108,707,000110110عين قاناالنبطية16
S3,929,582,6002,427,080,600394460503انصارالنبطية17
623,548,000501,745,00042413419عربصاليمالنبطية18
S92,875,000                92,107,000                 -        45         452      1     3أرنونالنبطية19
S178,038,000166,038,0008282بفروةالنبطية20
     -90         88           2               148,085,000              209,585,000بريقعالنبطية21
S39,230,00039,230,000282811الشرقيةالنبطية22
S602,493,350362,493,350               8110118شوآينالنبطية23
S113,136,000              111,960,000               -        69         6910      10دير الزهرانيالنبطية24
3         3   -198       191           7               412,050,000              642,450,000دويرالنبطية25
S1,941,142,000           1,658,434,000            7           632       6392      -     2حُبوشالنبطية26
7         2      6675       633         34            2,168,101,400           3,096,868,200حاروفالنبطية27
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وتوزيعها حسب األقضية والمحافظات (حتى تاريخ 2007/9/14)
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ترميمجزئي
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351,859,000282,265,00021226229حومين الفوقاالنبطية28
S43,985,00043,985,0002121حومين التحتاالنبطية29
S35,665,00035,665,0004747جرجوعالنبطية30
S3,523,979,9502,273,730,95053695748112 جباعالنبطية31
S3,303,618,200           2,019,443,000            38         1      576       61511    11جبشيتالنبطية32
7         5      3492       346      1           2               642,079,000              713,905,000آفررمانالنبطية33
S2,607,819,235           1,817,409,235            23         2      838       8635      7         12آفرصيرالنبطية34
S2,830,462,200           1,925,398,200            27         1      733       7611      2         3آفرتبنيتالنبطية35
     -S181,602,000              181,602,000               -        160       160آفرفيالالنبطية36
S787,102,000551,296,0008167175الكفورالنبطية37
S1,966,499,0001,375,745,0003656760333ميفدونالنبطية38
253,826,000165,527,00021618 المجيديةالنبطية39
S16,238,302,200         11,492,332,200          137       9      2,970    3,11620    1     20      41النبطية التحتاالنبطية40
S1,517,526,000972,409,00018231333311النبطية الفوقاالنبطية41
752,532,000435,156,000135467639النميريةالنبطية42
S1,577,312,000           904,376,000               16         213       2299      1         10قعقعية الجسرالنبطية43
S1,294,028,000           1,148,822,000            3           549       5524         4القصيبةالنبطية44
S41,025,00041,025,0002424رومينالنبطية45
S225,796,600              203,518,600               123       123صرباالنبطية46
S15,555,000                15,555,000                 23         23سينايالنبطية47
S165,797,000              159,413,000               1      204       2051         1صير الغربيةالنبطية48
S1,996,726,000           1,494,316,000            14         4      599       6175         5تولالنبطية49
S4,948,006,0003,174,282,200416436483يحمر الشقيفالنبطية50
S1,035,621,550           966,819,550               2           1      379       382زوطر الشرقيةالنبطية51
S2,247,609,0001,442,907,00025124727366زوطر الغربيةالنبطية52
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S2,704,565,150           1,816,487,150            27         2      524       5534      1     2         7زبدينالنبطية53
573,860,000415,526,00031127131زفتاالنبطية54
     -S            5,571,816,6003,560,059,000                      44     18       353415عيتا الجبلبنت جبيل55
S20,946,365,40013,425,482,600136641,3521,5523159عيترونبنت جبيل56
S1,878,050,0001,396,356,00038325336عين إبلبنت جبيل57
S7,249,896,800           4,188,049,800            91         14    210       3153         3بيت ياحونبنت جبيل58
S2,554,646,000           1,901,744,000            25         2      242       269-   -  2         2برج قالويةبنت جبيل59
13         9  -      8424       654    32       156            12,624,914,6007,239,543,400برعشيتبنت جبيل60
S21,147,613,400         14,603,887,600          168       62    1,575    1,80531    1     21      53شقرابنت جبيل61
S861,747,000659,751,000519820311دبلبنت جبيل62
S1,867,822,000           1,179,562,000            19         4      248       2712      1         3دير أنطاربنت جبيل63
S5,630,787,400           3,106,307,400            68         5      116       1891      7     17      25الغندوريةبنت جبيل64
         8         5      4563       394    28         34            3,253,870,400           4,943,035,800الطيريبنت جبيل65
58         8     3    31847       235      4         79            3,815,702,000           6,634,992,000فرونبنت جبيل66
9         3  -      5626       411    34       117            6,197,908,800         10,887,083,600حدّاثابنت جبيل67
2,295,361,0001,466,767,00020718421111حانين*بنت جبيل68
18         7     1    61510       503    30         82            4,532,692,900           7,411,886,500حاريصبنت جبيل69
29         1     1    35727       239    19         99            4,830,642,600           8,499,487,000الجميجمةبنت جبيل70
      S20,532,137,604         12,103,995,804          294       45    625       96419    -  2         21آفرابنت جبيل71
S1,972,613,0001,305,745,0001912102301010آفردونينبنت جبيل72
S4,814,567,200           3,430,337,200            42         7      851       9002         2خربة سلمبنت جبيل73
23      15     2      5836       427    55       101            6,286,221,000         10,353,568,800آونينبنت جبيل74
a2,430,858,400           1,749,109,000            14    229       24367    2     3         72مارون الراسبنت جبيل75
S2,990,398,000           2,056,066,000            26         340       3661      3         4قالويبنت جبيل76
S752,083,600              589,093,600               2           2      90         941         1القوزحبنت جبيل77
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S1,792,285,000           1,510,465,000            5           5      429       4391      -     1رامّيةبنت جبيل78
1         1  -324       227    35         62            3,684,976,500           6,256,224,400رشافبنت جبيل79
S105,436,00095,836,0003232رميشبنت جبيل80
55      21  -    40134       365      3         33            2,535,595,000           3,663,052,200صفد البطيخبنت جبيل81
S7,892,290,800           4,723,202,600            98         11    401       51011    2         13السلطانيةبنت جبيل82
S4,355,865,600           2,425,101,000            50         5      102       1571      1     4         6صرّبينبنت جبيل83
S11,830,834,200         7,713,742,200            104       23    962       1,0893      5     1         9تبنينبنت جبيل84
7         6     7981       622    67       109            9,037,467,200         14,805,653,800يارونبنت جبيل85
S19,346,832,800         11,183,163,200          227       60    575       86211    4         15ياطربنت جبيل86
S6,511,0006,511,00066عرمتىجزين87
S535,000535,00011حيتوليجزين88
S601,000601,00022الحَسانيةجزين89
S66,467,60062,204,0002323آفرجرةجزين90
S229,156,000154,156,0003737611اللويزةجزين91
S29,615,000                29,615,000                 -        50         506         6مليخجزين92
S500,000                     500,000                      -        1           1وادي بعنقودينجزين93
5         3      532         52           1               124,519,000              168,283,000الريحانجزين94
42,391,00042,391,000404044سجدجزين95
S17,610,000                17,610,000                 -        20         201         1ابو قمحةحاصبيا96
12         12                 39,615,000                49,215,000العباسية  المجيديةحاصبيا97
S1,330,000                  1,330,000                   1           11      1برغزحاصبيا98
S89,996,00089,996,000686811شبعاحاصبيا99

S1,382,000                  1,382,000                   2           2الدالفةحاصبيا100
S2,289,000                  2,289,000                   2           2الدحيرجاتحاصبيا101
3         1     1      2351       235               266,266,000              266,266,000الماريحاصبيا102
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S76,527,00076,527,000                 101101الفريديسحاصبيا103
S94,128,00094,128,0009494حلتاحاصبيا104
S70,475,000                70,475,000                 -        64         641         1حاصبياحاصبيا105
S188,087,000172,487,0009393الهّباريةحاصبيا106
S5,658,254,4003,481,517,0006529544638415آفر شوبا+مزرعة شانوححاصبيا107
S96,320,40084,998,40018182آفر حمامحاصبيا108
S19,712,00019,712,0002525مزرعة السالمية \ عين جرفاحاصبيا109
S142,154,00082,154,00021921وادي الخنساحاصبيا110
S138,226,000123,844,0005858راشيا الفخارحاصبيا111
S5,375,0005,375,0002525ريحانة بريحاصبيا112
S4,825,000                  4,825,000                   6           6العقبةراشيا113
S11,622,000                11,622,000                 6           6عيتا الفخارراشيا114
S20,694,000                20,694,000                 51         511         1بكاراشيا115
S11,135,000                11,135,000                 4           4ضهر االحمرراشيا116
S2,390,000                  2,390,000                   6           6جب فرحراشيا117
S33,795,000                33,795,000                 -        13         13آوآباراشيا118
S2,530,000                  2,530,000                   2           21     1         2آفرمشكيراشيا119
S24,570,000                24,570,000                 23         235         5راشياراشيا120
S12,591,020,000         8,329,089,600            58         6      1,239    1,30322    -  58      80العّباسيةصور121
2,470,500,0001,615,976,200253421449123عيتيتصور122
146       140      6               803,963,400           1,035,113,400علما الشعبصور123
S250,967,000              130,967,000               4           10         141         1العزيةصور124
      17         6    44711       407         40            2,714,860,000           3,953,809,000عين بعالصور125
205,283,000204,563,000515111العباسية جل البحرصور126
S2,151,898,2001,656,038,200111219221511أرزونصور127
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S2,266,802,5401,454,558,000146302322بافليهصور128
S2,434,047,200           1,716,018,400            25         343       3681      1         2باريشصور129
1,618,958,000.01,250,708,000.017302319156باتوليةصور130
S2,405,215,6001,387,693,60035195230البازورَيةصور131
303,429,000303,369,000142142بدياسصور132
S32,460,00026,070,0002151722بستاتصور133
1         721         67      1           4               426,262,600              592,909,600بيوت السيادصور134
S2,328,435,0001,318,179,00026669101البّياضةصور135
642,254,000585,752,000120420522برج رَحالصور136
79,387,00079,387,00017917911البرغليةصور137
804,184,200625,714,2006211812644البستانصور138
S719,215,000521,224,000               6137938644الشعيتّيةصور139
460,560,000343,096,8002575911شبريحاصور140
S1,305,105,000703,647,0001842749شحورصور141
S3,150,486,000           1,871,334,500            43         4      107       1544      1     2         7شمعصور142
J6,100,063,000           4,329,274,000            44         8      1,230    1,2825      2         7شهابيةصور143
5         2      2263       151    11         64            2,949,042,000           5,126,143,000شيحينصور144
S1,628,286,000           1,160,754,000            16         325       341دبعالصور145
410,669,000230,693,2565939811دير عامصصور146
S1,207,145,000           974,738,600               3           5      289       2974      -  1         5دير آيفاصور147
S9,447,401,150           5,832,531,550            100       19    706       8254      3         7دير قانون النهرصور148
a3,089,252,000           1,879,872,000            44         4      304       3521      -  1         2دير قانون رأس العينصور149
S1,906,157,0001,170,527,00019217719822دردغّياصور150
271,429,000201,409,00021221224الظهيرةصور151
Sالقليلةصور152

y4,428,745,000           3,609,187,800            -        6      823       829   244     415      263    
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S824,531,000434,531,000133144الحّلوسيةصور153
S17,840,00017,840,00099الحماديصور154
1,849,585,0001,104,835,000222402628210حانويهصور155
S154,833,000148,953,000310510822حميريصور156
S1,293,578,400938,814,60074176187325الحنّيةصور157
S551,731,800375,073,80057176جّناتاصور158
33         11     31     383       250    21       112            4,938,381,600           8,509,088,000جبال البطمصور159
S1,848,447,0001,247,417,000146177197639الجّبينصور160
J2,040,054,0001,361,412,00020475495جوّياصور161
S65,681,00065,681,00024244آنيسةصور162
S800,197,400695,803,4001282283معرآةصور163
S5,201,402,600           3,690,779,600            48         5      509       5626      1     4         11معروبصور164
S8,102,325,200           5,115,055,200            130       4      582       71612    -  24      36مفرق العباسيةصور165
J479,494,000369,496,0001210210511محرونةصور166
110         7     3  460100       356    24         80            5,427,826,000           8,490,261,000مجدل زونصور167
373,546,000255,975,000336773مالكية الساحلصور168
6,199,966,4004,423,025,00040146947489615المنصوري+المشاعصور169
   -S1,457,439,000           1,053,540,000            3           10    136       149مروحينصور170
S35,423,00035,423,0005959البياضصور171
     -   -107       100           7               384,014,000              584,639,000مزرعة مشرفصور172
J2,299,934,1361,592,271,13617653055391726المجادلصور173
36         28      4           4               239,204,000              396,254,000النفاخيةصور174
S2,687,153,8001,732,318,60030303333الناقورةصور175
J886,904,600881,585,0003633638         8وادي جيلو+رويسة وادي جيلوصور176
239,872,000220,144,0004040أم توته*صور177
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Sقاناصور178
y3,025,858,400           2,762,476,400            -        1,018    1,018   107     132      140

S59,135,000                50,087,000                 1      25         26-  2         2القاسميةصور179
4         4   -178       165      7           6               726,640,200              930,745,200رشكنانيهصور180
S579,928,000486,796,00021276279الرمادّيةصور181
S3,126,414,400           1,855,249,600            35         7      247       28916    1     5         22سلعاصور182
310,034,000218,207,00022125129السماعيةصور183
98         99     80     935       642    45       248          12,564,321,200         21,916,308,000صّديقينصور184
صورصور185

S10,573,505,400         8,729,020,300            59         2      3,128    3,18917    220    237+المساآن+الحوش+الزراعة
S14,393,728,8608,332,449,06017423672869صريفاصور186
S1,860,830,0001,215,884,00023246248711طير دّباصور187
454,925,000414,611,0001121922111طير فلسايصور188
8         2      3476       263      7         77            3,427,451,200           5,666,216,200طير حرفاصور189
3939               190,314,600162,771,000توراصور190
S13,949,00013,949,0003838يانوحصور191
392,349,000289,467,0002747622يارين*صور192
S14,780,762,400         8,320,454,400            189       13    267       4697      16      23زبقينصور193
222,844,400158,056,400122326الزلوطية*صور194
S7,390,0007,390,00088العدوسيةصيدا195
396,172,100290,008,1003114414811عدلونصيدا196
S8,535,0008,535,00044عرب الجلصيدا197
S3,810,000                  3,810,000                   -        5           51         1عين الدلبصيدا198
     -  -2           1      1                   4,645,000                  6,990,000عنقونصيدا199
546,489,050366,489,0506115916622انصارَيةصيدا200
S4,647,0004,647,00033ارآيصيدا201
S74,167,00066,319,0001363744ارزيصيدا202
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S22,365,00022,365,0003636البابليةصيدا203
S28,656,00028,656,0001616البيساريةصيدا204
S3,660,000                  3,660,000                   4           4برتيصيدا205
S79,030,80036,000,00033بنعفولصيدا206
درب السيمصيدا207

S4,821,0004,821,00044
277,358,000171,482,000312024الغَسانيةصيدا208
S1,916,756,800           1,203,523,800            19         14    149       18210    1     11      22الغازيةصيدا209
S55,856,15055,856,1507777الحجةصيدا210
حارة صيداصيدا211

S130,476,000              130,476,000               150       1502         2
     -S251,858,075              251,858,075               -        106       106الهالليةصيدا212
S26,830,00026,830,0001515آوثرية السيادصيدا213
3         2963       296               453,143,000              453,143,000آوثرية الرزصيدا214
S5,502,0005,502,00077آفرملكيصيدا215
S1,702,010,0001,017,810,000222150174الخرايبصيدا216
خرطومصيدا217

S2,777,5002,777,50088
S83,074,00062,854,0003232المروانيةصيدا218
         S127,110,000              127,110,000               119       1191         1مطرية الشومرصيدا219
S34,450,00021,445,00066المية وميةصيدا220
S110,229,400110,229,400626222النجارية/ مصيلحصيدا221
S1,700,0001,700,00011وادي الليمونصيدا222
120,302,00090,302,00014748قعقعية الصنوبرصيدا223
S11,376,000                11,376,000                 3           3قناريتصيدا224
S7,339,0007,339,00055القريةصيدا225
     -S280,476,200              271,974,200               -        135       135صيداصيدا226
صيدا \حي التعميرصيدا227

S438,217,800              371,917,800               1           4      318       3231     1         2
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269,741,800269,384,20012312333السكسكَيةصيدا228
S118,616,000118,604,000383811الصرفندصيدا229
طباياصيدا230

S1,675,000                  1,675,000                   1           1
طنبوريتصيدا231

S1,165,000                  1,165,000                   1           1
S98,912,00068,576,0001101111تفاحتاصيدا232
     -S48,618,000                24,618,000                 3           3زغدراياصيدا233
S10,797,00010,797,00066الزهرانيصيدا234
S1,990,896,2001,248,525,00023220723277الزراريةصيدا235
S3,530,769,000           2,551,136,000            22         20    671       7131         1عديسةمرجعيون236
S990,698,000714,410,000               71120128عدشيت القصيرمرجعيون237
197,289,000155,289,00017879عين عرب*مرجعيون238
36         31      1           4               411,729,000              668,778,600القصيرمرجعيون239
S4,160,0004,160,00011علمانمرجعيون240
         5         2575       253      1           3               967,464,000           1,091,112,000بني حيانمرجعيون241
S1,891,752,200           1,729,392,200            4           410       414-   3         3بالطمرجعيون242
S2,391,021,800           2,289,437,800            3      1,022    1,0251      15      16بليدامرجعيون243
279,555,000262,035,000213213123برج الملوكمرجعيون244
S267,686,400261,801,600145145ديرميماسمرجعيون245
S870,186,000789,336,500110209220156ديرسريانمرجعيون246
11         2      3239       230    17         76            3,238,534,600           5,778,480,400دبينمرجعيون247
884,101,400712,849,4003320020622إبل السقيمرجعيون248
39      25     1    1,11213    1,022    30         60            6,417,082,000           8,929,836,200حوالمرجعيون249
S3,664,939,4002,870,487,2001869289524812آفرآالمرجعيون250
20,082,099,38412,170,062,384221258881,134314مجدل سلممرجعيون251
27      17     1      6879       663      3         21            2,888,907,200           3,768,582,000مرجعيونمرجعيون252
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S10,166,307,975         6,295,064,975            96         22    645       76349    13      62مرآبامرجعيون253
S11,284,055,400         8,066,260,800            55         27    1,518    1,6004      1     14      19ميس الجبلمرجعيون254
1      1361       135      1               494,483,000              629,771,000محيبيبمرجعيون255
S179,234,000179,234,00016566الوزانيمرجعيون256
S9,220,984,2005,133,963,2001135332348966قبريخامرجعيون257
     -   -S1,801,429,600           1,309,531,600            14         1      206       221القنطرةمرجعيون258
298,471,800298,471,800259259القليعةمرجعيون259
S2,219,019,000           1,505,189,000            17         2      296       3151      -  4         5رب ثالثينمرجعيون260
S6,854,0006,854,00077سردة والعمرةمرجعيون261
S5,599,100,4003,698,923,80053641447322الصّوانةمرجعيون262
S17,070,301,000         11,059,037,000          164       30    1,233    1,4272      -  9         11الطيبةمرجعيون263
6         2  -      2804       262      1         17            1,417,815,000           2,309,007,000طلوسة *مرجعيون264
S4,551,816,4003,041,913,9003219546597134تولينمرجعيون265

LBP 655,246,412,659LBP 426,186,412,4756,2321,39169,32976,9521,252629102,224مجموع بلدات الجنوب
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هدمالدفعة األولىالمبلغ اإلجماليقضاء
هدم 
ترميمجزئي

مجموع 
هدماألضرار

هدم 
ترميمجزئي

مجموع 
األضرار

حاالت قيد المعالجة الحاالت المعالجة

بلدة

ملحق رقم 9: التعويضات المقررة والمدفوعة ألصحاب الوحدات السكنية بحسب القرى والبلدات 
وتوزيعها حسب األقضية والمحافظات (حتى تاريخ 2007/9/14)

26      17226       172               357,654,000              357,865,200الدامورالشوف267
37      3337         33               117,562,000              121,482,000جدراالشوف268
S250,104,000              250,104,000               63         634      9         13سبلينالشوف269
182       182               336,095,000              374,628,000شحيمالشوف270
S21,870,000                17,050,000                 2      2علمان الضيعةالشوف271
S56,419,800                56,419,800                 21         21غريفةالشوف272
S88,579,000                82,994,000                 46         4612      12إيعاتبعلبك273
S201,500,000              190,500,000               55         5535    13      48بريتالبعلبك274
4      94           9                   8,185,000                  8,185,000بزاليةبعلبك275
S4,212,318,800           3,792,565,600            12    775       787331  2,070بعلبكبعلبك276  2,401  
8         4     1      43           4                 27,817,000                27,871,000حدث بعلبكبعلبك277
S11,809,000                11,809,000                 20         203         3دوريسبعلبك278
S735,319,800              555,319,800               9           183       1925      44      49شمسطاربعلبك279
2           2                 16,372,000                16,372,000طارّيابعلبك280
S2,280,803,000           1,590,632,000            25         189       21443    150    193نبي شيتبعلبك281
      S21,052,000                21,052,000                 12         1210فغالجبيل282
1           1                   6,528,000                  6,528,000تربلزحلة283
102       101      1               578,786,000              597,082,800تعنايلزحلة284
137       137               937,826,000           1,034,313,600علي النهريزحلة285
1           1                   6,756,000                  6,756,000قوصايازحلة286
S80,332,262                80,332,262                 47         471         1الحيصةعكار287
3         153         15                 21,262,500                21,262,500القبياتعكار288
S99,545,100                59,652,000                 20         20ببنينعكار289
S253,678,400              161,158,000               1      25         26خريبة/ الكويخاتعكار290
S44,778,500                44,778,500                 29         29عندقتعكار291
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هدمالدفعة األولىالمبلغ اإلجماليقضاء
هدم 
ترميمجزئي

مجموع 
هدماألضرار

هدم 
ترميمجزئي

مجموع 
األضرار

حاالت قيد المعالجة الحاالت المعالجة

بلدة

ملحق رقم 9: التعويضات المقررة والمدفوعة ألصحاب الوحدات السكنية بحسب القرى والبلدات 
وتوزيعها حسب األقضية والمحافظات (حتى تاريخ 2007/9/14)

S8,045,000                  8,045,000                   4           4قبعيتعكار292
S19,259,250                19,259,250                 16         161         1مزرعة البلدةعكار293
S175,985,000              159,445,000               36         36فتقاآسروان294

LBP 11,133,745,012LBP 9,515,959,71234162,1982,24842512,3832,799مجموع البلدات األخرى
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الدفعة األولىالقيمة اإلجماليةترميمهدمعدد العقاراتبلديةقضاء
القيمة المدفوعة والمحجوزة في

ترميمهدممصرف لبنان
الشيكات 
المستفيدينالمسلمة

658119526LBP 277,356,655,000LBP 162,971,188,501LBP 122,857,966,7003,8057,4466,91911,752حارة حريك
1421212626,379,628,80018,022,210,20014,463,396,7782851,8981,3362,234الشياح

34102338,347,642,60019,939,330,60017,117,161,600552263625929برج البراجنة
321301,713,658,4001,138,658,400971,644,60014245169253الحدث
4450,830,00050,830,00019,239,000241024المريجة

2235,525,60035,525,6009,790,000737العمروسية
22225,182,200207,467,200168,889,000181318الغبيري

117,586,4007,586,40011وادي شحرور
2113,885,00013,885,00012,685,000656بعبدا

877142715344,130,594,000202,386,681,901155,620,772,6784,6569,9089,08015,224المجموع

66611,182,800611,182,800496,922,00012988129حارة األمراء
218,995,0008,995,0008,995,000838حارة القبة

2112,594,890,0001,244,890,0001,219,144,0003392542القبة - الشويفات
10183,215,067,8001,865,067,8001,725,061,00033146116179المجموع

887143723LBP 347,345,661,800LBP 204,251,749,701LBP 157,345,833,6784,68910,0549,19615,403المجموع العام
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بعبدا

عاليه

األقسام

14,743

(حتى تاريخ 2007/9/14)
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الوضع العام للوحدات المتضررة *

العدد اإلجمالي للوحدات المتضررة 108,237

الوحدات المعالجة 87%
الوحدات غير المعالجة بعد 13%

لم تحسب القرى المتبناة من دولة قطر *

9: التعويضات المقررة والمدفوعة ألصحاب الوحدات السكنية بحسب القرى والبلدات وتوزيعها حسب األقضية والمحافظات (2007/9/14 ملحق رقم
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وضع القرى 

العدد اإلجمالي للوحدات المهدمة في القرى 9,363 العدد اإلجمالي للوحدات المتضررة في القرى 74,688

الوحدات المعالجة 83% الوحدات المعالجة 96%
الوحدات غير المعالجة بعد 17% الوحدات غير المعالجة بعد 4%

9: التعويضات المقررة والمدفوعة ألصحاب الوحدات السكنية بحسب القرى والبلدات وتوزيعها حسب األقضية والمحافظات (07/9/14  رقم
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وضع الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت

العدد اإلجمالي للوحدات المهدمة في الضاحية 4,879 العدد اإلجمالي للوحدات المتضررة في الضاحية 19,307

الوحدات المعالجة 97% الوحدات المعالجة 55%
الوحدات غير المعالجة بعد 3% الوحدات غير المعالجة بعد 45%
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 في مختلف المناطق اللبنانية تلزيمهاالتي تم ريع اإلنمائية أبرز المشا: 10ملحق رقم 

 )2007 أيلول - 2005تموز (

 

 ):الطرقات(في قطاع النقل البري  .1

 

 مصدر التمويل تاريخ توقيع العقد .)أ.د(قيمة العقد   المشروعاسم
التوزيع الجغرافي 

 )المحافظة(

تركيب إشارات السير الضوئية 

وكاميرات مراقب السير ضمن 

 مشروع النقل الحضري

 بيروت البنك الدولي 2005آب  31,784,066

تركيب عدادات الوقوف على 

جوانب الطرق ضمن مشروع 

 تطوير النقل الحضري

كانون األول  8,041,031
2005 

 البنك الدولي
بيروت وجبل 

 لبنان

 طريق –وصلة حارة حريك 

 المطار
 تشرين األول 7,783,787

2005 
 جبل لبنان الصندوق العربي

تشرين األول  11,766,406 تأهيل البنية التحتية في حي السلم
2005 

 جبل لبنان محلي

تشرين األول  4,150،625  قبة شمرا–طريق العبدة 
2005 

  الشمال-وطني البنك اإلسالمي

  الشمال-وطني محلي 2005آب  6,699,715  العريضة-طريق مفرق حمص 

كانون األول  5,846,587 رايل ورحبه وفنيدقطريق جب
2005 

 عكار البنك اإلسالمي

تشرين األول  10,207,135 جسر الدورة
2005 

 جبل لبنان البنك الدولي

تشرين الثاني  9,197,473 الممر السفلي في العدلية
2005 

 بيروت البنك الدولي

 جبل لبنان البنك الدولي 2005أيلول  2,270,251  عرمون-تقاطع بشامون 

تحويرة حدث الجبة وحصرون 

 وطريق الديمان
تشرين األول  8,537,641

2005 
 الشمال البنك اإلسالمي

  الجنوب-وطني البنك اإلسالمي 2005أيلول  12,994,664  الناقورة-تأهيل طريق صور 

 -توسعة وتأهيل طريق رياق 

 بعلبك
كانون األول  27,397,660

2005 
 محلي

 وطني

 رمل اله-بعلبك 

تأهيل البنى التحتية لمدينة 

 –المجموعة األولى (بيروت 

 )المرحلة الثانية

كانون األول  11,962,571
2005 

 بيروت البنك اإلسالمي
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 مصدر التمويل تاريخ توقيع العقد .)أ.د(قيمة العقد   المشروعاسم
التوزيع الجغرافي 

 )المحافظة(

طريق المتن السريع، وصلة 

 بصاليم
 جبل لبنان محلي 2006باط ش 2,207,622

 البنك الدولي 2006شباط  7,168,800 تقاطع طريق المطار
بيروت وجبل 

 لبنان

كانون الثاني  9,779,130 جسر انطلياس
2006 

 جبل لبنان البنك الدولي

الممر السفلي على تقاطع عبد اهللا 

 اليافي في طريق الشام
كانون الثاني  3,701,615

2006 
 روتبي الصندوق العربي

أعمال التجميل لطريق بحمدون 

 المحلية
كانون الثاني  1,511,010

2006 
 جبل لبنان الصندوق الكويتي

السالمة المرورية على طريق 

الحدود اللبنانية السورية في 

 المرحلة –منطقة المصنع 

 األولى

  البقاع-وطني محلي 2006شباط  1,914,4485

  الشمال–وطني  يمحل 2006آذار  3,145,861 تأهيل نفق شكا

طريق المتن السريع، وصلة 

 دير مار شعيا –جورة البلوط 

 العطشانة-ووصلة دير مار شعيا

 جبل لبنان محلي 2006حزيران  8,796,780

كانون الثاني  58,887,943  المصنع-طريق تعنايل 
2007 

  البقاع–وطني  البنك األوروبي

تأهيل البنى التحتية لمدينة 

 – الثانية المجموعة(بيروت 

 )المرحلة الثانية

 بيروت البنك اإلسالمي 2007آذار  21,794,097

تأهيل البنى التحتية لمدينة 

 -الجزء الثاني(بيروت 

المرحلة  – األولىالمجموعة 

 )الثالثة

 بيروت الصندوق العربي 2007 حزيران 13,803,193

تنفيذ األشغال المتبقية من 

 مشروع طريق شنعير دلبتا
 جبل لبنان محلي 2007 حزيران 3,613,170

تنفيذ األشغال المتبقية من 

مشروع شق طريق مراح 

 – طاران – بخعون –السريج 

 جسر الحازمية

 الشمال محلي 2007 حزيران 3,364,527
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 مصدر التمويل تاريخ توقيع العقد .)أ.د(قيمة العقد   المشروعاسم
التوزيع الجغرافي 

 )المحافظة(

مدخل بيروت تنفيذ أشغال تأهيل 

 ) طبرجا–الدورة (الشمالي 
 محلي 2007 حزيران 16,771,683

 جبل –وطني 

 لبنان

 الهبة السعودية 2007 حزيران 1,526,715 إعادة بناء جسر الدامور
 جبل –وطني 

 لبنان

 الهبة السعودية 2007 حزيران 803,540 إعادة بناء جسر وادي الزينة
 جبل –وطني 

 لبنان

لي تحت مستيدرة تنفيذ الممر السف

 الطيونة
 الصندوق العربي 2007آب  9,948,181

بيروت وجبل 

 لبنان

تنفيذ الممر السفلي تحت تقاطع 

 مار مخايل
 الصندوق العربي 2007آب  5,557,949

بيروت وجبل 

 لبنان

 

 المجموع

 

350,165,913    

 
 :في قطاع المياه والصرف الصحي .2

 

 مصدر التمويل  توقيع العقدتاريخ .)أ.د(قيمة العقد   المشروعاسم
التوزيع الجغرافي 

 )المحافظة(

إنشاء مجاري صحية وخطوط 

توزيع مياه الشرب في بعلبك 

 وعمشكي

  الهرمل–بعلبك  البنك الدولي 2005تموز  11,228,709

إنشاء مجاري صحية وخطوط 

 توزيع مياه الشرب في بعلبك
  الهرمل–بعلبك  البنك الدولي 2005آب  9,605,465

 -تنفيذ خط جر نبع الرعيان 

 عاليه
 جبل لبنان الصندوق الكويتي 2005آب  13,715,543

الجزء (تموين قرى قضاء بعلبك 

 بمياه الشرب) الشمالي الشرقي
  الهرمل–بعلبك  محلي 2005آب  12,084,243

كانون األول  6,020,268 أعمال تكميلية في محطة الطيبة
2005 

 النبطية محلي

الصرف الصحي إنشاء محطة 

 في زحلة
كانون األول  18,909,558

2005 
 البقاع ايطاليا

مشروع الصرف الصحي في 

 البقاع الغربي
 البقاع البنك اإلسالمي 2005أيلول  23,493,945
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 مصدر التمويل تاريخ توقيع العقد .)أ.د(قيمة العقد   المشروعاسم
التوزيع الجغرافي 

 )المحافظة(

 جبل لبنان البنك اإلسالمي 2005أيلول  8,575,661 امور الد-إنشاء خط الناعمة 

تأهيل آبار وتنفيذ منشآت لزوم 

 مصلحة عين الدلبة
 جبل لبنان الصندوق الكويتي 2006آذار  3,260,897

  الهرمل–بعلبك  ايران 2006حزيران  12,446,683 تموين قرى الهرمل بمياه الشرب

تأمين الوصالت المنزلية لبلدات 

 – منطقتي اليمونة وقرى في

 عيون أرغش

  الهرمل–بعلبك  محلي 2006آذار  4,941,232

 جبل لبنان الصندوق الكويتي 2006حزيران  4,296,052 أشغال مائية في منطقة الباروك

تشرين األول  960,903 أشغال مائية في منطقة زغرتا
2006 

 الشمال الصندوق الكويتي

تشغيل وصيانة أنظمة المياه 

 –ي في منطقة بعلبك والمجار

 النبي شيت

تشرين األول  4,554,992
2006 

  الهرمل–بعلبك  البنك الدولي

 الشمال الصندوق الكويتي 2006حزيران  2,544,884 خط جر المياه بين كوسبا وفيع

خط جر مياه نبع العسل إلى 

 خزانات بحنس
 جبل لبنان الصندوق الكويتي 2006حزيران  4,282,521

ات لبعض بلدات خطوط جر شبك

 محافظة البقاع
 الصندوق الكويتي 2006حزيران  1,131,203

 البقاع

خط تجميع وتصريف الصرف 

 الصحي للقسم الساحلي لطرابلس
 البنك األوروبي 2006أيار  6,661,137

 الشمال

خط تجميع مياه الصرف الصحي 

 بين الخريبة وعماطور
كانون الثاني  1,684,596

2006 
 محلي

 جبل لبنان

شبكات الصرف الصحي لمنطقة 

 صيدا
 اليابان 2006أيار  1,678,510

 الجنوب

مياه أشغال محطات الضخ 

 في صور المدينةالشرب 
 محلي 2007شباط  899,409

 الجنوب

تنفيذ أشغال مائية في الكورة 

 وطرابلس
 إيطاليا 2007تموز  8,097,458

 الشمال

 

 المجموع

 

161,073,869   
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 :ةفي قطاع الصح .3

 

 تاريخ توقيع العقد .)أ.د(قيمة العقد  إسم المشروع
التوزيع الجغرافي  مصدر التمويل

 )المحافظة(

 النبطية البنك اإلسالمي 2005 –أيلول  594,605 بناء مركز رميش الصحي

توريد تجهيزات لمستشفى زحلة 

 5,351,122 الحكومي

 –كانون الثاني 
2006 

 البقاع البنك اإلسالمي

يانة مستشفى بيروت تشغيل وص

 1,018,446 الحكومي

 – األولتشرين 
2006 

 بيروت محلي

    6,964,173 المجموع

 

 

 :قطاع التنمية االجتماعية واالقتصادية .4
 

 تاريخ توقيع العقد .)أ.د(قيمة العقد   المشروعاسم
التوزيع الجغرافي  مصدر التمويل

 )المحافظة(

 عقداً لمشاريع تنموية 320توقيع 

في مختلف المناطق صغيرة 

ضمن برنامج التنمية المحلي 

)CDP( 

22,400,000 
 خالل األعوام

2005-2006-
2007 

 البنك الدولي
كافة محافظات 

 لبنان

عقود ضمن مشروع اإلرث 

الثقافي في طرابلس، صيدا، 

 صور، بعلبك وجبيل

18,628,909 
 خالل األعوام

2005-2006-
2007 

 البنك الدولي

 جبل –الجنوب 

علبك لبنان ب

  الشمال–الهرمل 

كانون األول  16,213,402 مسلخ طرابلس
2006 

 الشمال ايران  

 

 المجموع
 

57,242,311 
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 :في قطاع المباني الحكومية .5

 

 تاريخ توقيع العقد .)أ.د(قيمة العقد   المشروعاسم
التوزيع الجغرافي  مصدر التمويل

 )المحافظة(

إنشاء مبنى قائمقامية سير 

 الضنية
تشرين األول  951,166

2005 
 الشمال محلي

تشرين الثاني  294,525 إنشاء مبنى جمارك صيدا
2005 

  الجنوب–وطني  محلي

تشرين الثاني  294,525 بناء مستودع اآلثار
2005 

 وطني محلي

إعادة تأهيل وترميم مبنى بلدية 

 بيروت
 بيروت بلدية بيروت 2007حزيران  5,727,765

    7,267,981 المجموع

 
 : في قطاع التربية .6

 

 مصدر التمويل تاريخ توقيع العقد .)أ.د(قيمة العقد  إسم المشروع
التوزيع الجغرافي 

 )المحافظة(

تشرين األول  1,382,303 بناء مدرسة شارون
2005 

 جبل لبنان محلي

تشرين األول  1,797,610 بناء مدرسة بسكنتا
2005 

 جبل لبنان الصندوق العربي

كانون األول  1,134,886 بزيزابناء مدرسة 
2005 

الصندوق 

 السعودي
 الشمال

كانون األول  1,827,770 بناء مدرسة دوما
2005 

الصندوق 

 السعودي
 الشمال

تشرين األول  1,190,750 بناء مدرسة كفرذبيان
2005 

 جبل لبنان الصندوق العربي

 الشمال محلي 2005أيلول  1,837,221 بناء مدرسة المينا

عهد فني صناعي في إنشاء م

 المينا
كانون األول  1,846,775

2005 
 الشمال الصندوق العربي

2005تموز  1,483,905 إنشاء المدرسة المهنية في القاع   الهرمل-بعلبك  الصندوق العربي 

إنشاء المدرسة المهنية في 

 تكريت
2005تموز  1,820,028  عكار محلي 
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 مصدر التمويل توقيع العقدتاريخ  .)أ.د(قيمة العقد   المشروعاسم
التوزيع الجغرافي 

 )المحافظة(

إنشاء مدرسة فنية عالية في أبي 

 سمرا
كانون األول  3,607,723

2005 
 الشمال الصندوق العربي

إنشاء مدرسة فنية عالية في 

 البداوي
كانون األول  2,667,644

2005 
 الشمال الصندوق العربي

خدمات التشغيل والصيانة للمدينة 

 جامعية في الحدثال
 محلي 2005أيلول  26,611,672

 جبل –وطني 

 لبنان

 جبل لبنان محلي 2006آذار  1,031,001 بناء مدرسة عرمون

 الشمال محلي 2006أيار  842,077 بناء مدرسة دير عمار

 البقاع محلي 2006أيار  682,284 بناء مدرسة تعلبايا

كانون الثاني  1,764,371 بناء مدرسة الرامه
2006 

 الشمال الصندوق العربي

2006نيسان  2,063,277 بناء مدرسة العمروسية  جبل لبنان الصندوق العربي 

كانون الثاني  2,988,293 بناء مدرسة بعلبك
2006 

الصندوق 

 السعودي
  الهرمل–بعلبك 

2006آذار  983,261 بناء مدرسة عجلتون  
الصندوق 

 السعودي
 جبل لبنان

كانون الثاني  1,195,721 بناء مدرسة بخعون
2006 

الصندوق 

 السعودي
 الشمال

 في بيروت 6 بناء المدرسة رقم

 )رأس بيروت(
 بيروت الصندوق الكويتي 2006حزيران  3,409,796

 في بيروت 7 بناء المدرسة رقم

 )رأس بيروت(
تشرين األول    3,182,744

2006 
 بيروت الصندوق الكويتي

 في بيروت 8بناء المدرسة رقم 

 )قاق البالطز(
 بيروت الصندوق الكويتي 2006أيار    4,491,985

 في بيروت 14 بناء المدرسة رقم

 )االشرفية(
 بيروت الصندوق الكويتي 2006حزيران  4,391,143

 في بيروت 24 بناء المدرسة رقم

 )المصيطبة(
 بيروت الصندوق الكويتي 2006حزيران  1,901,658

 في بيروت 26 بناء المدرسة رقم

 )المزرعة(
 بيروت الصندوق الكويتي 2006حزيران  2,192,257

 مصدر التمويل تاريخ توقيع العقد .)أ.د(قيمة العقد   المشروعاسم
التوزيع الجغرافي 

 )المحافظة(
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 جبل لبنان محلي 2006أيار  550,368 بناء مدرسة دير بابا

كانون األول  699,023 بناء مدرسة قب الياس
2006 

 البقاع البنك الدولي

 الشمال الصندوق العربي 2006نيسان  1,488,778 بناء المدرسة المهنية في بشري

 جبل لبنان الصندوق العربي 2006آذار  1,606,005 بناء المدرسة المهنية في إده

 -شراء معدات لكلية العلوم

 الحدث
تشرين الثاني  1,900,000

2006 
 البنك اإلسالمي

 جبل –وطني 

 لبنان

هيزات كلية الهندسة في توريد تج

 الجامعة اللبنانية
كانون الثاني  3,256,123

2007 
 البنك اإلسالمي

 جبل –وطني 

 لبنان

أشغال المرحلة األولى من 

مشروع إنشاء المدينة الجامعية 

 في طرابلس

 الشمال محلي 2007شباط  490,742

تحويل مبنى مهنية كترمايا إلى 

 مبنى للتعليم العام
 جبل لبنان محلي 2007ران حزي 1,712,169

إنشاء المعهد الفني الفندقي في 

  طرابلس-الميناء 
 الشمال الصندوق العربي 2007حزيران  1,187,300

    91,218,663 المجموع

 

 :في قطاع النقل الجوي .7

 

 .)أ.د(قيمة العقد  إسم المشروع
تاريخ توقيع 

 العقد

التوزيع الجغرافي  مصدر التمويل

 )المحافظة(

يل وصيانة مطار تشغ

رفيق الحريري الدولي 

 )Dملحق (

 وطني محلي 2007تموز  16,399,000

    91,218,663 المجموع

 

مجموع اإلجمالي لهذه المشاريع ومشاريع أخرى عديدة يتوالها مجلس اإلنماء واإلعمار ال

 . مليون دوالر أميركي860يبلغ 
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مرسوم اإلحالةالممولالقيمة بالدوالر

1

 اتفاقية تمويل لمشروع المياه والصرف الصحي في 
الشمال.(الفائدة متحركة علماً ان مقياس الفائدة هو 
تيبورلستة أشهر - 1٪  أي حالياً حوالي ٪3.44  

والسداد 10 سنوات + 5 سنوات سماح)

39,000,000يورو30,000,000
AFD

 الوكالة الفرنسية
للتنمية

وقعت االتفاقية في 2005/12/02 واحيلت إلى مجلس الوزراء بالكتاب 
رقم  1/7856 تاريخ 2005/12/07 للموافقة.واحيلت بالمرسوم  رقم 

16547 تاريخ 2006/03/09الى مجلس النواب لالبرام.

2

 اتفاقيتي االستصناع والوكالة لتمويل مشروع تحسين 
وتطوير البنية التحتية لمدينة طرابلس 

(29.800.000دينار اسالمي) الفائدة 5.1٪ السداد 
12 سنة بعد 6 أشهر من انتهاء فترة االعداد المحددة 

بثالث سنوات.

43,210,000دوالر أميركي43,210,000
البنك اإلسالمي 

للتنمية

احيلت مسودة االتفاقية بالكتاب رقم 1/348 تاريخ 2006/01/20 
للموافقة  وتفويض رئيس المجلس التوقيع عليها.وافق مجلس الوزراء 

بالقرار رقم 7 تاريخ 2006/02/02 على مسودة االتفاقية وعلى تفويض 
رئيس المجلس التوقيع عليها. وقعت االتفاقية في 2006/03/14.أحيلت 
بالكتاب رقم 1792 تاريخ 2006/03/22الى مجلس الوزراء الحالتها 
الى مجلس النواب لالبرام. تم احالة االتفاقية بالمرسوم رقم 16900 

(استصناع) و16899 (وكالة) تاريخ 2006/05/05 الى مجلس 
النواب للالبرام.

3
 اتفاقية ملحقة لتمويل استكمال عدد من مشاريع مياه 
الشرب في المناطق اللبنانية الممولة جزئياً من اتفاقية 

سابقة (620).
16,700,000دينار كويتي5.000.000

الصندوق الكويتي 
للتنمية

وقعت االتفاقية في 2006/04/04 .واحيلت بالمرسوم  رقم 17239 
تاريخ 2006/06/22الى مجلس النواب لالبرام.

4
 اتفاقيتي االستصناع والوكالة لتمويل مشروع اعمال 
وتجهيز كليتي الهندسة والعمارة في الجامعة اللبنانية 

في طرابلس.
42,000,000دوالر أميركي42,000,000

البنك اإلسالمي 
للتنمية

 تم احالة االتفاقية بالمرسوم رقم 17453  تاريخ 2006/07/15 
الى مجلس النواب للالبرام.

5
مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في 

بعض المناطق اللبنانية
83,500,000دينار كويتي25,000,000

الصندوق العربي 
لالنماء االقتصادي 

واالجتماعي

قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 2006/06/29 بالموافقة على 
مشروع االتفاقية وتفويض رئيس المجلس التوقيع عليها.وقعت بتاريخ 
2006/09/12.قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2006/10/19 
بالموافقة على مشروع المرسوم الحالة االتفاقية الى مجلس النواب 

لالبرام. تم احالة االتفاقية بالمرسوم رقم 18140  تاريخ 2006/12/01 
الى مجلس النواب للالبرام.

القيمــة

اإلتفاقيات التـمويلية التي أحيلت الى مجلس النواب لإلبرام والتي لم تقر لتاريخه :11 ملحق رقم

اإلتفـاقيـة

ملحق رقم 11 - ص. 2/1

1يورو = 1.3 دوالر 
 1دينار آويتي = 3.34 دوالر



مرسوم اإلحالةالممولالقيمة بالدوالر القيمــة

اإلتفاقيات التـمويلية التي أحيلت الى مجلس النواب لإلبرام والتي لم تقر لتاريخه :11 ملحق رقم

اإلتفـاقيـة

6
اعادة اعمار اضرار الحرب (الطرق ، المياه 

والكهرباء)
100,200,000دينار كويتي30,000,000

الصندوق العربي 
لالنماء االقتصادي 

واالجتماعي

 وافق مجلس الوزراء عليها بالقرار  رقم 44 تاريخ2006/09/04 .
 وقعت بتاريخ 2006/09/12 .تم احالة االتفاقية بالمرسوم رقم 17937

تاريخ 2006/10/20 الى مجلس النواب للالبرام .

8,500,000دوالر أميركي8,500,000شراء معدات لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية7
البنك اإلسالمي 

للتنمية
واحيلت الى مجلس النواب لالبرام بالمرسوم رقم 68 تاريخ 

2007/02/22.(الجريدة الرسمية عدد 10 تاريخ 2007/02/26)

30,060,000دينار كويتي9,000,000مشروع التطويراالداري.(وزارة التنمية االدارية)8
الصندوق العربي 
لالنماء االقتصادي 

واالجتماعي

قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 2006/07/06 بالموافقة على 
مشروع االتفاقية وتفويض رئيس المجلس التوقيع عليها.وقعت االتفاقية 
في 2006/09/12 واحيلت الى مجلس النواب لالبرام بالمرسوم رقم 

17847 تاريخ 2006/10/11.

116,900,000دينار كويتي35,000,000مشروع تأهيل قطاع الكهرباء9
الصندوق العربي 
لالنماء االقتصادي 

واالجتماعي

وقعت االتفاقية في 15 كانون الثاني 2007 وافق مجلس الوزراء على 
مشروع االتفاقية بالقرار رقم 8 تاريخ 2007/02/20 ، واحيلت الى 
مجلس النواب لالبرام بالمرسوم رقم 194الجريدة الرسمية العدد17 

تاريخ26 آذار 2007

10
مشروع إقراض مؤسسات القطاع الخاص المتضررة 

من الحرب
83,500,000دينار كويتي25,000,000

الصندوق العربي 
لالنماء االقتصادي 

واالجتماعي

وقعت  االتفاقية في 15 كانون الثاني  2007 وافق مجلس الوزراء على 
مشروع االتفاقية بالقرار رقم 9 تاريخ 2007/02/20 ، واحيلت الى 
مجلس النواب لالبرام بالمرسوم رقم 107الجريدة الرسمية العدد17 

تاريخ26 آذار 2007.

11
 اتفاقية ملحقة لتمويل مشروع االبنية التعليمية في 

بيروت الممولة جزئياً من اتفاقية سابقة (650).
25,500,000دينار كويتي7,500,000

الصندوق الكويتي 
للتنمية

وقعت االتفاقية في 2007/05/02 .واحيلت بالقرار  رقم 190 تاريخ 
2007/05/21الى مجلس النواب لالبرام.

12
 اتفاقية  لتمويل مشتقات نفطية (تسهيالت مالية لم 

يطلب من البنك تجديدها).
100.000.000دوالر أميركي100.000.000

البنك اإلسالمي 
للتنمية

وقعت االتفاقية في 2006/05/02 .واحيلت بالمرسوم  رقم 17106 
تاريخ 2006/06/05الى مجلس النواب لالبرام.

689,070,000 المجموع - دوالر أميركي

يضاف إليها
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 1دينار آويتي = 3.34 دوالر



عدد الذين تم تعيينهمعدد الذين تم قبول ترشيحهمعدد المتقدمين لكل وظيفةالوظيفةاإلدارة

11631أمين عام المجلس األعلى للخصخصة

10631رئيس

623123أعضاء - عدد 4

المحافظات
محافظ بيروت / محافظ جبل لبنان / محافظ عكار / 

محافظ بعلبك-الهرمل
28012

1405رئيس مجلس إدارة

3178عضو مجلس إدارة - عدد 6

395رئيس

558إعضاء - عدد 4

602رئيس

2298أعضاء - عدد 4
772رئيس

1003أعضاء مجلس إدارة متفرغين - عدد 2
1235أعضاء مجلس إدارة غير متفرغين - عدد 4

652مدير عاموزارة االقتصاد

964مدير عاموزارة النفط

2414مدير عاموزراة الشؤون االجتماعية

844مدير عاموزارة الزراعة
913مدير عامالتنظيم المدني

392842935العدد اإلجمالي

الهيئة العامة للطيران المدني

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان

ملحق رقم 12 - وظائف الفئة األولى التي تم اإلعالن عنها لملئها وفق اآللية الجديدة وعدد المتقدمين لشغلها

الهيئة الناظمة لالتصاالت

كهرباء لبنان

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

ملحق رقم 12 - ص. 8/1
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 متابعة مسيرة التقدم والتالؤم مع متطلبات المستقبل -تقديم الرئيس السنيورة : أوالً

 

أرحب بالجهود اآليلة إلى الوضع في متناول جميع اللبنانيين واآلخرين مـن المهتمـين لهـذه                

فصلة عن نتائج المالية العامة خالل الفترة الممتدة بين العامين          المجموعة من البيانات المالية الم    

 .2006 و1993

 

إنّه لمستند مرجعي بالغ األهمية نظراً إلى كونه يضم، وللمرة األولى، المعلومات عـن نتـائج           

المالية العامة وتطور الدين العام على مدى السنوات الثالثة عشر الماضية في مسـتنٍد واحـد                

في المجال أمام الباحثين والدارسين وكذلك جمهور المـواطنين وغيـرهم مـن             وبشكل يفسح   

المهتمين إلجراء متابعة دقيقة للتطورات التي طرأت على مجموع اإليرادات ومصادرها التي            

حققتها الخزينة وكذلك حجم اإلنفاق العام الذي تكبدته وتطور مجمـوع خدمـة الـدين العـام                 

 .2006م في لبنان حتى نهاية العام وبالتالي تطور حجم الدين العا

 

كمـا  . لقد تابعت ويشكل دقيق جميع الجهود المبذولة إلعداد ونشر هذه المجموعة من البيانات            

وأتذكر أيضاً ما تم بذله من جهود لتطوير أنظمة العمل المحاسبية وتطبيق المكننـة وتحـديث                

حلة التي كنت فيهـا وزيـراً       وعصرنة وتبسيط المعلومات واإلجراءات المالية في خالل المر       

للمالية مما أفسح في المجال للوصول إلى ما وصلنا إليه من تالؤم مع المعايير المتبعـة لـدى               

 .الكثرة الساحقة من دول العالم على صعيد المالية العامة

 

بالفعل، فإن متابعة مسيرة التحديث والتطوير وعمل الجميع الدؤوب وبذهنية فريق العمل قـد              

ا المستند الهام بأن يرى النور، وإنني أشعر باالعتزاز بجهد كل مـن شـارك فـي                 سمح لهذ 

 .إنجازه

 

 رئيس مجلس الوزراء 

 فؤاد السنيورة 
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 تقديم وزير المالية: ثانياً

 

 2006 و 1993يسرني تقديم هذه المجموعة من البيانات المالية المفصلة الممتدة بين العـامين             

 دراسة حول تطور المالية العامة خالل فترة ما بعد الحرب           الصادرة عن وزارة المالية، ضمن    

 وتهدف هذه الدراسة إلى وضع المعلومات والتفاصـيل         .1993لية وتحديداً بدًء من العام      األه

يشكل هذا العمل خطـوة     . المتعلقة بالمالية العامة في متناول جميع المعنيين والمهتمين باألمر        

 إطار سعيها الدائم لإلفصاح وجهودها المتواصـلة لتشـجيع   إضافية تقوم بها وزارة المالية في     

وقد تمت مراجعة هذه البيانات المالية وطريقة وضعها والمعلومـات          . الشفافية في القطاع العام   

 . المنشورة للتدقيق والمراجعة من قبل إحدى أهم شركات التدقيق العالمية

 

األرقام المتعلقة باإلنفاق العام وإيـرادات      ويساهم هذا التقرير في تقديم المعلومات التفصيلية و       

ويهدف إلى وضع كامل المعلومات المتوفرة في تصرف كـل المعنيـين            . الدولة والدين العام  

 .  بالشأن العام وبالباحثين والمواطنين

 

وتجدر اإلشارة إلى إنها المرة األولى التي تقوم الحكومة اللبنانية بهذا العمل وتنشر البيانـات               

وسوف تنشر كـل  .  المفصلة على مدى أربعة عشر سنة، وبتفاصيل لم تنشر في السابق    المالية

هذه المعلومات مع التفاصيل المتعلقة بها على موقع وزارة المالية االلكتروني وعلى أقـراص              

 مدمجة لتسهيل استعمالها 

 

 :وتدعو المراجعة للبيانات الواردة في هذه الورقة إلى إبداء مالحظات عديدة

 

 1996 ولغاية العام    1993تلف نسبة التفاصيل والتحاليل للسنوات الممتدة من العام         تخ .1

وتعود تلك الفروقات إلـى واقـع تحـول تنفيـذ           .  وحتّى تاريخه  1997مقارنةً بالعام   

 من نظام مرتكز على التراكمية إلى نظام مرتكز على          1997الموازنة ابتداًء من العام     

وقـد سـمحت تلـك      . مكننة مسار الموازنة بشكٍل كامال    القاعدة النقدية، عالوةً على     

 وحتّى أيامنـا    1997التطورات بتحليل أكثر تفصيالً ودقةً لعناصر الموازنة من العام          

 متـوفرة   1996 و 1993إن البيانات العائدة إلى السنوات الممتدة بين العـامين          . هذه

ضمها إلى هذا المستند ليؤخّر     بناًء عليه، كان    . لدينا، بيد أنّها غير ممكننة بشكٍل كامل      

إال أن األرقام المجمعة تظهر بوضوح اتّجاه الواردات والنفقات وحجمها،          . عملية نشره 

 . كما وأنّها مبينة في جداول الدين العام
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 في هذا المستند، بيد     1993لم يتم إدراج تحليل الدين العام للفترة الممتدة ما قبل العام             .2

 . وحتّى تاريخه1993اإلجمالية للدين العام من أنّه يظهر في األرقام 

 سنة، وهي   14 على امتداد    تطور األوضاع المالية  تعرض هذه المجموعة من البيانات       .3

   .لهيكلية الصلبة الخاصة بموازنتناتعكس ا

يطغى على النفقات العامة عنصران غير مرنين، هما الرواتب واألجور من جهة             . أ 

فعل، فإن السياسات المالية في المرحلة الثانية أي        بال. وخدمة الدين من جهة أخرى    

 قد ركّزت بشكل خاص على تخفيض الفوائد عبر إتباع إجراءات           2000بعد العام   

عديدة أهمها التحسن الملموس لمستوى الفائض األولي وكذلك معالجة مشكلة الدين           

، ، واإلعداد لعمليات الخصخصة   3 وباريس   2وكلفته من خالل مؤتمرات باريس      

 .  باإلضافة إلى المساعدة الدولية

على صعيد اإليرادات، تظهر األرقام الجهود الكبيرة اآليلة إلى اعتماد إجـراءات             . ب 

وفي هذا المجال، كان ال بد لنا من        . جديدة، باإلضافة إلى توسيع الوعاء الضريبي     

ذكر أن لبنان نجح في تحديث نظامه الضريبي وتعزيز التحصيل، ما سمح بزيادة             

عالوةً على ذلك، تظهر    . عدل وارداته من الناتج المحلي اإلجمالي بشكٍل ملحوظ       م

 . األرقام اإلصالحات العديدة المطبقة في وزارة المالية

 

اسمحوا لي باغتنام هذه الفرصة ألعبر عن امتناني لكّل من ساهم في وضـع هـذا المسـتند،                  

لمالية ووحدة المعلوماتيـة فـي وزارة       وبشكٍل خاص فريق األمم المتحدة اإلنمائي في وزارة ا        

فجهود أعضاء هذين الفريقين على مر السنين لم تعزز فعالية الوزارة فحسـب، بـل               . المالية

لعبت دوراً أساسياً في تطبيق اإلصالحات التي كان لها وقعاً كبيراً على المالية العامـة فـي                 

 .لبنان

 

تي ساهمت في عملية التطوير فـي وزارة  كما أرغب بتوجيه تقديري لكل المؤسسات الدولية ال    

المالية وخاصة صندوق النقد الدولي لتزويد الوزارة بمساعدة تقنية قيمـة طـوال السـنوات               

لمراجعتهـا  لمجموعـة     " ديلويت أند توش  "كما أرغب بتوجيه شكري إلى شركة       . المنصرمة

يـاً نرفقـه ربطـاً بهـذه        الجداول واألرقام المالية المدرجة في الدراسة ولتزويدها تقييماً خط        

 . الدراسة

 

باإلضافة إلى ما سبق، سيفسح هذا المستند المجال أمام الجـامعيين، والطـالب، والبـاحثين،               

وفي . والمواطنين لدراسة وضع المالية العامة عن كثب خالل السنوات األربع عشرة األخيرة           
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 توضـيح أي معلومـات      هذا المجال، تبقى وزارة المالية مستعدة لإلجابة على أي سـؤال أو           

 .إضافية قد يحتاجون إليها

 

أخيراً، آمل أن تفتح لنا هذه الدراسة المجال لحوار بنّاء يسمح للبنان بتحديث اقتصاده ومعالجة               

التحديات المالية الكبيرة والتي تسعى الحكومة إلى القيام بها من خالل برنامجهـا اإلصـالحي           

 . 3على دعم دولي غير مسبوق  في مؤتمر باريس الذي تم اعتماده وحصل من خالله لبنان 

 

 

 ةـاليـر المـوزي

 ورـاد أزعـجه 
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 موجز عن التقرير: ثالثاً

 

  عن عمليات اإلنفاق العامواالجتهادات كثرت في اآلونة األخيرة األحاديث والتحليالت 

 العام تراكم الدينأسباب و وكيفية اإليرادات ومصادرهاعن كذلك وطريقته وحجمه ووأوجهه 

 تطوير أعوام علىعدة منذ وقد دأبت وزارة المالية . 2006 وحتى نهاية العام 1993منذ العام 

تقارير دورية كما عمدت إلى وضع . المتوافرة لديهاالمالية  من المعلومات قدر متزايدنشر و

والتي ة وغيرها من التقارير الدوري وعمليات التجارة الدوليةالعام عن المالية العامة والدين 

 لجهة في تطور مستدامالمبينة في تلك التقارير المعلومات  أن تكون ةحرصت الوزار

في تطوير األنظمة ومن جهة أخرى الوزارة  استمرت كما . وشموليتها وشفافيتها وضوحها

اعتماد المعايير الدولية للمالية العامة بالتعاون مع المتبعة لديها وكذلك المحاسبية والمالية 

 .سات الدولية المعنيةالمؤس

 

واستناداً وزارة المالية وبتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء حرصت  هذا السياقفي 

إعداد بيانات على إلى رغبة الحكومة اللبنانية في اعتماد أعلى درجات اإلفصاح والشفافية 

خدمة الدين كيفية تطور اإليرادات ومصادر  اإلنفاق العام و أوجهمالية مفصلة تظهر وبوضوح

ما هو بالليرة اللبنانية وما هو بالعمالت األجنبية وتطور حجم هذا الدين وتوزعه بين العام 

 األول وبتصرف في المقامبتصرف الرأي العام  ذه المعلومات كاملةه بهدف وضعكله وذلك 

 مفي المقا ومحللين وطالبوخبراء  اقتصاديينالمعنيين والمهتمين بالشأن العام عموما من 

 .الثاني

 

اإلفصاح وفي  الحكومة اللبنانية ووزارة المالية في إسهام قتعمي وفي خطوة رائدة نحو ،لذلك

بما يتيح و وتراكميمقارن بشكل على كامل المعلومات المالية المتوافرة اطالع جميع المعنيين 

ومبالغ  قاإلنفا وأوجهالواردات لكل من يرغب في االطالع والتثبت من كل ما يتعلق بمصادر 

 فقد عمدت وزارة ،  تمويلهإعادة وتراكمه وطرق  الدين العامتكوينوكيفية العجز المحقق 

والتي تبين في محصلة األمر كيفية تراكم المرفقة المالية إلى وضع هذه الجداول والمعلومات 

 وحتى نهاية 1993مدى السنوات الثالث عشرة الماضية ومنذ مطلع العام الدين العام على 

 .2006لعام ا

 

 ضمن ثالثة أبواب جرى تصنيفهافي هذا التقرير إن المعلومات الواردة في الجداول المرفقة 

 :رئيسية
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حساب إيرادات الموازنة أي ما تم صرفه وجبايته من يتضمن نفقات ووالباب األول 

 تفققوانين وامشاريع التي تم إعدادها وإقرارها بموجب الموازنات ي ه العامة واتالموازن

وتبين . 1993النواب المتعاقبة منذ العام لس ا مجوصادقت عليهاالحكومات المتعاقبة عليها 

كيفية ووتطور مبالغ العجز السنوي   خدمة الدين العاممبالغتلك الموازنات وقطع حساباتها 

 إصداراتعبر منها المستحق كيفية تمويل الديون وإعادة تمويل  وكذلكتلك العجوزات تمويل 

 .ت الخزينةسندا

 

تم إنفاقها من التي مبالغ الفيتضمن نفقات وإيرادات الخزينة والتي تتضمن الباب الثاني أما 

الصادرة في هذا الخصوص بموجب القوانين ولكن من حساب الخزينة وذلك خارج الموازنة 

 .أو بموجب سلفات خزينة

 

تم الحصول عليها  وض خارجيةرمول من ق الماالستثماريالباب الثالث فيتضمن اإلنفاق أما 

، وذلك بعد أن تم إقرارها بموجب قوانين صادرة عن من الدول والصناديق العربية والدولية

 .مجلس الجنوب

 

المعلومات من مختلف أنظمة المعلوماتية المعتمدة في وزارة تلك  وتجميع استخراجقد تم و

نذ مبشكلها وتبويبها الجديد  اعتمادهاتم  وجرى تطويرها على مدى عدة سنواتالمالية والتي 

من معلومات قديماً  المعتمد يالمحاسب جانب ما كان يوفره النظام إلىوذلك  1997عام المطلع 

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن وزارة المالية وبالتعاون مع صندوق  .1996  العام حتى نهاية

بين تلك التعاون القائم عبر و ة اإلنمائي المتحدبرنامج األممكذلك النقد الدولي والبنك الدولي و

على وضع  1996 و1995ين تالسن وعلى مدى وا جمعياًوزارة المالية قد عمل المؤسسات وبين

منسجماً مع يكون  يد جدوجرى اعتماد نظام محاسبيلخزينة لالئحة حسابات جديدة للموازنة و

معظم دول ظمة المالية العامة المعتمدة في أنوكما هو معمول به في المعايير الدولية المعتمدة 

الجديد مراقبة المحاسبة والنظام   وزارة الماليةأرستفقد   الجديداألساسوعلى هذا . العالم

نظام القيد البدء باعتماد قيدها عبر جرى ووالخزينة د عمليات الموازنة ووقيمختلف عمليات ل

 أي 1996اية العام ه نحتىمعموال به خالفا لما كان وذلك 1997منذ مطلع العام المزدوج 

فصل  1997وابتداء من مطلع العام  من الممكن أصبحعلى ذلك فقد بناء و .القيد المفردنظام 

ما كان يتيحه النظام المحاسبي األمر الذي حسابات الموازنة عن حسابات الخزينة وهو 

 .ن والخزينة بشكل ممكنيز بين حسابات الموازنةي لجهة التم1997  العامالمعمول به ما قبل
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المحاسبي الجديد بمكننة النظام فريق المكننة في وزارة المالية لقد قامت وزارة المالية وعبر 

 مكن هذا النظام الجديد وزارة المالية حيث ،1997عام المن مطلع ابتداء وبوشر العمل به 

كامل عمليات الخزينة لة ننبطريقة ممكقيودها وحساباتها من تسجيل وبالتالي الدولة اللبنانية 

تاريخ ريخها، مكانها، مبلغها، المستفيد، تا( بكامل تفاصلها وإيراداتوالموازنة من نفقات 

 تتوفر أن من الممكن أصبحعلى ذلك و). ا ونوعها، وغيرها من المعلوماتهعتيالصرف، طب

والخزينة منذ مطلع يرادات الموازنة إتتضمن عمليات نفقات ووالتي الجداول المرفقة التفصيلية 

 الممولة من االستثماريةقات فخدمة الدين العام والننفقات أن تجدر اإلشارة إلى . 1997عام ال

 .1993 منذ مطلع عام تفصيالتهاقد أدرجت كانت قروض خارجية 

 

ن ما تقدم ال يعني على اإلطالق عدم توفر كامل تفاصيل  إلى أينبغي التوضيح في هذا المجال

 أنهابل يعني ، 1996-1993 خالل الفترة لعائدة لنفقات وإيرادات الموازنة والخزينةالعمليات ا

تلك وزارة المالية تعمل على إعداد نظام ممكنن إلدخال  أنعلماً  بشكل يدوي ةكانت متوافر

ها بتبويب مماثل للجداول  المعلومات العائدة ل ذاكرة الحاسوب وبالتالي استخراجفيليات مالع

 وحتى 1997تي أصبحت متوفرة بشكل ممكنن عن كل الفترة الممتدة منذ مطلع العام المرفقة ال

 .اليوم

 

من ينبغي توضيحه فإن ما المعلومات تلك  استخراجإلى عملية  ما تقدم وبالعودة إلىاستناداً 

 : التاليةاألمورعلى  يتركز لوماتع الماستخراجفي عملية أمور 

 

تم استخراج هذه المعلومات من نظام الموازنة الممكنن لقد : نفقات الموازنة العامة .1

عتمادات الموازنة واال اعتمادات بما يشملوالذي يعنى بعملية تحضير وتنفيذ الموازنة 

مدورة وعمليات حجز وعقد النفقات وصوال إلى تصفية النفقة وصرفها بما فيها ال

 .الرواتب واألجور ومعاشات التقاعد وتعويض الصرفمصاريف 

ديق ونظام انظام الصن( من نظام مكننة الخزينة استخراجهاتم لقد  :إيرادات الموازنة .2

والذي ) تحصيل الضرائب والرسوم عبر المصارف التجارية ونظام تحصيل الضرائب

تاريخها ونوع الضريبة أو (يتم عبره تسجيل تفاصيل عمليات القبض بكامل تفاصيلها 

 .)وتفاصل أخرى وفقا لنوع العمليةأو الرسم لتلك الضريبة لمكلف رسم االرسم و

نظام المحاسبة ( من نظام مكننة الخزينة استخراجها تم لقد: نفقات وإيرادات الخزينة .3

 ونظام  ونظام تحصيل الضرائب والرسوم عبر المصارف التجاريةديقاالصننظام و
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والذي ) ئبودائع والذمم والسلف ونظام تحصيل الضراالإدارة حسابات الخزينة من 

 .كافة تفاصيل العملياتالحصول على المعتمدة باقي األنظمة من  كما يتم عبره

تم استخراجها من نظام مكننة لقد : لة من قروض خارجيةونفقات العمليات المم .4

 بدأت وزارة المالية والذي) DMFAS(القروض المعتمد من قبل معظم دول العالم 

د ائض والسحوبات والفووالقرلكل ما يتعلق ب بالتفصيلو باعتماده وهو يسمح بالتسجيل

المقرض والمستفيد وغيرها  كل من يةهوب العملة وسبحواالستحقاقات والتسديدات 

 . الضروريةمن التفاصيل

بعد إجراء وذلك  أرقام الدين الداخلي والخارجي اعتمادتم لقد : خدمة الدين العام .5

ال سيما ومصرف لبنان والتي تمت مطابقتها ى لد مع المعلومات المتوافرة المطابقة

 .بالنسبة للدين الخارجي مع قيود وزارة المالية

 

  قامت وزارة المالية بالطلب من مكتب التدقيق العالمي اإلفصاح والشفافية فقدي لمبدأقيقاًتح

)Deloitte & Touche (هذهة استخراج مليفي ع بالمنهجية التي اعتمدتها الوزارة لتدقيقبا 

  . المرفقالتقرير  الشركة هذه أعدتدوقالمعلومات 

 

 ارتفاعاً في النفقات من 2006-1993 خالل الفترة المجمعةتظهر التقارير والبيانات المالية 

، مع 2006عام في ال مليار ليرة 11,625 نحو إلى 1993عام ال مليار ليرة في 3,162نحو 

 في  تمثل بنوع من الثباتلإلنفاقاً ملحوظاً أن السنوات الخمس األخيرة شهدت ضبط اإلشارة

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت هذه الواردات ارتفاعاً ملحوظاً على . مستوى النفقات

حوالي  إلى 1993عام في ال مليار ليرة 1855  حوالي  األخيرة من13مدى السنوات ال

خذت منحى جديداً في االرتفاع  أاإليرادات أن إلى اإلشارة، مع 2006 مليار ليرة عام 7,315

 .2002مع استحداث الضريبة على القيمة المضافة في عام 

  

للموازنة والذي يعني حصيلة الفرق بين مجموع الواردات ومجموع أما بالنسبة للميزان األولي 

في  مليار ليرة 378عجزاً مقداره النفقات باستثناء خدمة الدين العام فقد سجل هذا الميزان 

خالل التسعينيات، ليعود ويتحول سلبياً منحى تصاعدياً هذا الميزان  شهد ثم، 1993 عامال

في وعلى الرغم من ظروف الحرب . 2005عام الوحتى الثالثة فائضاً ملحوظاً مع بداية األلفية 

، فقد  من مجال وال سيما فيما خص المالية العامة أكثر وتداعياتها السلبية في 2006العام 

   .  مليار ليرة لبنانية9كومة الحفاظ على مستوى متدن من العجز لم يتجاوز حت العاستطا

14/8 .  ص– 13ملحق رقم    



 المالية العامة كانت تحقق عجزاً مالياً مستمراً على مدى كل سنة من أنيتبين مما تقدم 

 ما كان يتوجب إلى عشرة الماضية مما يعني تراكماً في الدين العام إضافة األربعةالسنوات 

 .1992ية من دين عام في نهاية العام على الدولة اللبنان

 

 :وفي التفصيل يمكن مالحظة ما يلي

 

  خارج خدمة الدين العامالنفقاتصعيد على  .1

 مليار 3,162من نحو  مستمراً ارتفاعاالمحقق اإلنفاق العام االسمي مجموع سجل 

ة تناهز زياد أي ب2006عام في ال مليار ليرة 11,625 نحو إلى 1993عام في الليرة 

في اإلنفاق هذا االرتفاع معه وقد حمل . أكثر من ثالثة أضعاف ونصف الضعف

وتظهر . 1996-1993 وال سيما خالل السنواتتضخمية والنتائج العوامل ال بعض

في السنوات الخمس العام اإلنفاق مجموع المحاوالت التي بذلتها الحكومة الحتواء 

 مليار ليرة  أي 9,942نحو  2005في العام م  بلغ إجمالي اإلنفاق العاحيث ،األخيرة

إال إن . 2002عام ما كان عليه في ال مقارنة مع ةالمائ في 1.6بانخفاض نسبته نحو 

لما طبيعية ، كنتيجة 2006عام الإلى االرتفاع في أن عاد ما لبث  اإلنفاق العام حجم

مجاالت عديدة رتبته تبعات حرب تموز من إنفاق إضافي لتغطية تكاليف الزيادة في 

عديد الجيش وقوى األمن الداخلي وارتفاع بسبب الحرب بما في ذلك تكاليف زيادة 

باإلضافة إلى العجز الكبير والمتفاقم . 2بعد انتهاء مفاعيل باريس العام خدمة الدين 

 مما حتم على الخزينة دفع مبالغ باهظة لسد هذا العجزوهو في مؤسسة كهرباء لبنان 

 .د بسبب أوضاع المؤسسة واالرتفاع الكبير في أسعار النفطالهائل المتزاي

ما  في مقابل اإلنفاقحجم قد نجحت الحكومة في احتواء على الرغم من ذلك كله فو

الزيادات التي طرأت في العديد ب المتمثلة من التحديات الكبرى واجهته من عدد كبير

الحكومة لتغطية عجز فعلى سبيل المثال، ارتفعت تحويالت . اإلنفاقمن أبواب 

 إجمالي من ةالمائ في 3 (2001عام في ال مليار ليرة 277مؤسسة كهرباء لبنان من 

)  النفقاتإجمالي من ةالمائ في 12 (2006عام في ال مليار ليرة 1422 إلى) النفقات

 الحكومة على مجموع ما أنفقته أن إلى اإلشارة تجدرو. أي بما يفوق الخمسة أضعاف

 من ةالمائ في 55 ما نسبتهبلغ لتغطية عجزها  2006عام ال لبنان في مؤسسة كهرباء

 .  على الرواتب واألجور وملحقاتهامجموع اإلنفاق

 2006 في العامإنفاق الحكومة على الشأن االجتماعي مجموع من جهة أخرى بلغ 

رة  مليار لي335مقارنة مع )  النفقاتإجمالي من ةالمائ في 7( مليار ليرة 767.6نحو  
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ولعل أبرز ما أسهم في هذه الزيادة . الضعفينبزيادة تفوق  أي بما 2001عام في ال

التحويالت التي قامت بها الحكومة إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يتمثل ب

 . 2006-2004 مليار ليرة خالل الفترة 580والتي بلغت نحو 

مقبولة من مطلوبة و استطاعت الحكومة المحافظة على معدالت من جهة أخرى

عام في ال مليار ليرة 283والذي ارتفع من في الموازنة العامة اإلنفاق االستثماري 

اإلنفاق إلى ذلك يضاف . 2004عام في ال مليار ليرة 408  حوالي  إلى2001

 مجلس اإلنماء واالعمارقبل المنفذ من واالستثماري الممول من مصادر خارجية 

 2006 و2005وقد شهد عامي .  مليار ليرة270 نحو 2004عام في الوالذي بلغ 

في مجلس  الموازنات إقراراإلنفاق االستثماري كنتيجة لعدم حجم بعض التراجع في 

 قيد التنفيذ على اإلنشاءاتعلى  اإلنفاق حيث اقتصر  ،خالل هاتين السنتينالنواب 

  . وما قبل2005عام الالمبالغ المدورة من 

 عشرية والتي ال أالثنيالقاعدة أساس  على اإلنفاقيحتم ات ن عدم إقرار الموازنإ

نشاءات قيد اإليمكن تطبيقها على مجمل اإلنفاق االستثماري، وبشكل خاص على بند 

يمكن تطبيق هذه علماً إنه .  التنفيذ والتي تشكل الجزء األكبر من الموازنة االستثمارية

 .القاعدة على بنود الصيانة والتجهيزات

 مؤسسة كهرباء لبنان قد نتج عنهـا        إلىفي هذا السياق أن تحويالت الحكومة       ويذكر  

 هذه المؤسسة خـالل الفتـرة       إلىفقد بلغت التحويالت      . تراكم كبير  في حجم الفوائد     

أما الفوائد المترتبة على هذا المبلغ فقد بلغـت         .  مليار دوالر  3.8 نحو   1993-2006

 11.3يل عجز مؤسسة كهرباء لبنان نحـو        وبذلك تصبح كلفة تمو   .  مليار دوالر  7.5

 . مليار دوالر

 

 على صعيد خدمة الدين العام .2

أما بالنسبة لخدمة الدين العام والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أواخر التسعينيات لتصل 

 من إجمالي ةالمائ في 48نسبته بلغت فقد  ،2001عام من الإلى مستوى قياسي 

 في 33إلى التراجع، وبشكل تدريجي، لتصل إلى عادت النفقات  هذه أن إالالنفقات، 

وقد أسهم في هذا التراجع المساعدات التي . 2005عام من مجموع النفقات في ال ةالمائ

 والتي تمثلت في القروض الميسرة والطويلة المدى 2تلقاها لبنان في مؤتمر باريس 

 إلى أن اإلشارةأميركي، مع  مليار دوالر 2.4لبنان منها ما مجموعه تسلم والتي 

كانت قد  2من المشاركين في مؤتمر باريس بالمساعدات التي تلقاها لبنان الوعود 
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 إعادةصراً في حالمبالغ تلك  وقد استعملت . مليار دوالر أميركي3.1بلغت نحو 

 . من الدين العامهام هيكلة جزء 

، أهمها التوصل إلى اتفاق امة للمالية العقد حمل هذا المؤتمر العديد من االيجابياتل

 مليار 3.6 والمصارف العاملة في لبنان على تمويل مقداره الحكومة اللبنانيةبين 

إيجابياً أثراً  2باريس  لنتائج مؤتمروقد كان .  لمدة سنتينةبالمائدوالر بفائدة صفر 

 السوق تراجع معدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية فيب تمثلكبيراً 

وعلى سبيل المثال، انخفض معدل العائد على سندات . األولية إلى مستويات تاريخية

 2002 في تشرين األول ةالمائ في 16.64الخزينة بالليرة اللبنانية من فئة السنتين من 

وتجدر اإلشارة إلى أن معدل الفائدة هذا قد عاد . 2005 في شباط ةالمائ في 7.74إلى 

 األمنية بسبب التداعيات التاريخذلك   بعد ةالمائ في 8.5 نحو إلى االرتفاع إلى

، وبقي على هذا المستوى حتى والسياسية الغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري 

 مستوى خدمة الدين العام، التي اإليجابية على وقد انعكست هذه المفاعيل .اآلن

عام في الار ليرة  ملي3349 إلى 2000ام في الع مليار ليرة 4220انخفضت من 

غير أنه بعد انتهاء ). ةالمائ في 20أي بنسبة ( مليار ليرة 871، أي بما قيمته 2005

من  مليار 4343، عادت خدمة الدين إلى االرتفاع بشكل كبير لتبلغ 2مفاعيل باريس 

 مقارنة عما كانت عليه في العام ةالمائ في 30 بزيادة نسبتها ، أي 2006عام ال

2005 . 

، ولتحقيق مزيد من التراجع في مستوى خدمة 2007سعت الحكومة، خالل العام قد و

ا  هذإعادةلجهة  -2 التي عادت إلى االرتفاع بعد انتهاء مفاعيل باريس -الدين العام

 والذي نتج 3 إلى مسار تنازلي وذلك من خالل عقد مؤتمر باريس اإلنفاقالنوع من 

أن تكون لتداعياته آثار ايجابية هامة على  من المؤمل عنه دعم عربي ودولي للبنان

 المالية واالقتصادية التي تعهد لبنان اإلصالحاتالمالية العامة وال سيما تنفيذ 

 . باعتمادها

 

 اإليراداتعلى مستوى  .3

عملت الحكومة خالل السنوات الماضية على تعزيز اإليرادات سواء عبر تحسين 

داث بعض الرسوم أو الضرائب الجديدة، ال سيما اإلدارة الضريبية أو عبر استح

. الضريبة على القيمة المضافة والرسم على فوائد الودائع المصرفية واألدوات المالية

في  مليار 7,315 إلى 2001عام في ال مليار 4,645وقد ارتفعت اإليرادات العامة من 

 .2001لعام  عما كانت عليه في اةالمائ في 57.5، أي بما نسبته 2006عام ال
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لضريبة على القيمة المضافة األثر األكبر في تحسين مستوى الستحداث اوقد كان 

 في المئة من 22.7فقد شكلت عائدات الضريبة على القيمة المضافة نحو . اإليرادات

، وهي تأتي في المرتبة األولى من حيث 2006عام في الاإليرادات العامة مجموع 

ها من حيث األهمية اإليرادات المتأتية من وفر وزارة وقد تلت.  مصادر اإليرادات

عام في ال مليار ليرة 1300المواصالت السلكية والالسلكية  والتي بلغت قيمتها نحو 

مجموع  طرأ على الذي ملحوظالالتراجع  إلى اإلشارةال بد من وفي المقابل . 2006

تلبية ذلك ة المضافة و الضريبة على القيمبدء العمل في نتيجةاإليرادات الجمركية 

 .    على المواطنيناألعباء وتخفيض دعم النموللسياسة االنفتاح االقتصادي و

 

 على مستوى الميزان العام  .4

استطاعت الحكومة، خالل السنوات الخمس الماضية، أن تحول العجز األولي الذي 

عام عن المستوياته ، إلى فائض أولي بلغ أعلى 2001عام الساد في التسعينيات وحتى 

وقد استمرت الحكومة في تحقيق فائض أولي .  مليار ليرة1000 حيث فاق 2002

وحتى خالل .  2006 و2005على الرغم من األحداث التي ألمت بالبلد في العامين 

 والزيادة الكبيرة في اإليرادات، ومع التراجع النسبي الذي طرأ على 2006عام 

حدود متواضعة جداً حيث لم الميزان األولي في ي النفقات، بقيت نسبة العجز ف

 .  مليار ليرة9اوز الـ جتت

 

 على مستوى الدين العام .5

 مليار ليرة لبنانية، أو ما 5400  حوالي1992بلغ مجموع الدين العام في نهاية العام 

كان رقم الدين العام  أنعلماً  مليار دوالر بحسب سعر الصرف الحالي 3.6يوازي 

 .األجنبيةقروض بالعمالت رصيد لل مليون دوالر على شكل 360نحو تضمن ي

 مليار 39.5 1 حواليإلى مجموع الدين العام ارتفعفقد  2006عام في نهاية ال أما 

، وذلك بارتفاع اسمي  من الناتج المحليةالمائ في 174دوالر أميركي أي ما يوازي 

 .1992ية عام كان عليه نهاعما مقارنة  أضعافعشرة مقداره 

يمكن  حيثدراسة وتيرة تنامي الدين العام، فانه من المفيد وللمزيد من التفصيل 

 : لتطور مجموع الدين العامالتمييز بين عدة مراحل

                                                 
) accrued interest(  يختلف هذا الرقم عن األرقام الوارد في منشورات وزارة المالية حيث أن هذا الرقم يستثني الفوائد المستحقة  1

 مليار دوالر 40.386ويبلغ الدين العام في حال احتسبت هذه القروض والفوائد نحو .نو قروض  مصرف لبنان لمؤسسة آهرباء لبنا
  .أميرآي
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،  مليار ليرة13930،  ارتفع الدين العام بنحو 1998-1992في المرحلة األولى،  .أ 

 . مليار ليرة1990مقدارها  ةسنويزيادة أي بمعدل 

 مليار 5954، فقد ارتفع الدين بما قيمته 2000-1998أما في المرحلة الثانية  .ب 

 مليار ليرة وهو المعدل السنوي األعلى 3000، أي بمعدل سنوي يقارب الـليرة

 .على امتداد السنوات الثالثة عشر الماضية

بالنمو، غير أن نموه اتخذ العام الدين استمر  2003 – 2001المرحلة الثالثة  .ج 

 مليار 5652 نحو 2003 و2001منحى تراجعياً، فبلغت قيمة ارتفاع الدين بين 

 . مليار ليرة2800، أي بمعدل سنوي مقداره ليرة

 5039 فقد ارتفع الدين بنحو 2005 ونهاية 2003أما في الفترة الممتدة بين نهاية  .د 

 . مليار2520، أي بمعدل سنوي مقداره مليار ليرة

 5400 والبـالغ  1992 نهاية عام    في أن مجموع الدين العام      ليهإ اإلشارةتجدر   ما   إن

 تمويلـه ودفـع     إعادة إلى  شكل عبء تراكمي على الخزينة التي اضطرت       مليار ليرة 

 عاماً حيث أن لبنان لم يحظ خالل تلك السنوات الماضـية            14فوائد خدمته على مدى     

فان  وفي المحصلة . ينبفائض في موازنته يمكنه من تسديد ولو جزء يسير من هذا الد           

إذا ما أضيفت عليـه     مليار دوالر    22يعادل ما قيمته حوالي      ألصبحمجموع ها الدين    

في  55أي انه يفسر ما نسبته      الفوائد التراكمية التي كان معموالً بها خالل هذه الفترة،          

 . 2006 من مجموع الدين العام في نهاية عام ةالمائ

 ، فقدلذا. األعلى في العالممن إلى الناتج المحلي حالياً  الدين العام تعتبر نسبة مجموع

الحصول على من لبنان ليتمكن  ين دوليينعملت الحكومة على التحضير لمؤتمر

 مبنياً على برامج إصالحية متقدمة حققت مساعدات تمكنه من تخفيض المديونية العامة

وقد .  للمالية العامةاألوليجزء من نتائجها مما انعكس تحسناً كبيراً في الميزان 

 الحصول على وعود بالمساعدات، سوف 3استطاعت الحكومة خالل مؤتمر باريس 

 الداخلية إلى وضع الدين العام على مسار اإلصالحية بالتضافر مع الجهود تؤدي

 . تراجعي

، اإلجمالي كنتيجة لخفض العجز 2002وقد استقرت نسب نمو الدين العام منذ عام 

 : الدولة للتمويل، وذلك بسبب العوامل التاليةوبالتالي حاجة

 في  مما مكن الحكومة من تحقيق فوائض أوليةاإليراداتاحتواء النفقات وتعزيز  .أ 

 .الموازنة
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 االستدانة التي وإلستراتيجية 2انخفاض معدالت الفوائد كنتيجة لمؤتمر باريس  .ب 

 ةالمائ في 17من انتهجتها الحكومة مما أدى إلى انخفاض في خدمة الدين العام 

عام من الناتج في ال ةالمائ في 10 إلى 2001كنسبة من الناتج المحلي في عام 

2005. 
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ملحق رقم 14 - تطور أعمال مشروع "المشاركة من أجل لبنان"

Crisis Relief  & 
Response

Fund Mgmt / Distribution to NGO’s Grant (of $250,000) extended to 
four NGO’s (ANERA, Habitat for 
Humanity, Mercy Corps, and 
UNICEF).

Sep-06

National Broadband Strategy Wokrshops and continous 
coordintaion with Telecom 
Regulatory Authority (TRA)

ongoing

Best Practices workshop May-07

Workshop to kick off Internet 
Exchange Point (IXP) operation 

Sep-07

International Internet Gateway Donated equipment arrived to 
Beirut Port

Sep-07

Other New Wireless Technology "Intel 
WiMAX" Pilot delivered in 5 
locations between Beirut and 
South of Lebanon: 2 Hospitals, 2 
Academic Centres, 1 school)

Apr-07

Professional IT Essentials in High Schools - 5 
schools started (15 instructor 
trained, 98 students graduated)

Sep-07 second batch of schools 
that will start training

Jan-08

16 interns attend a 6 months 
internship program at Cisco in 
San Jose and Phoenix

Apr-07

4 interns attend a 6 months 
program at Intel's Legal and 
Finance organizations in the US

Apr-07

Grant to CDR for funding 25 
interns accepted by Council of 
Ministers

Jul-07 Start of internship at CDR 
and selected Ministries 

Nov-07

Internship support  at Ghafari 
Corporation, 1 USA  and 3 in 
Qatar

Sep-07 Microsoft working on plan 
for 50 interns

2008

110 Intel Servers donation to 
Universities along with training 
for students and support.

Apr-07

Completed Activities Planned ActivitiesWork Steam

ICT Infrastructure

Internet Exchange Point

Internships 

Workforce Training / 
Education
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Completed Activities Planned ActivitiesWork Steam
Intel donated a telemedicine 
solution and equipments with 
WiMAX connectivity to AUH in 
Beirut and Nabatiyeh Hospital in 
south of Lebanon

Apr-07 6 months extension of 
connectivity funding for 
telemedicine solution

Oct-07

15 PCs donated to the Ministry 
of Higher Education

Jul-07

Training Public Shool 
(Kindergarten to 12th Grade) 
Education Initiatives – around 
1010 teachers have been 
trained to date

Oct-07 additional 1500 teachers 
to be trained in 
collaboration with Hariri 
Foundation

Dec-07

Intel Class Mate PCs donated to 
public school for a pilot of 6 
months with  funded internet 
connectivity

Oct-07 Launch of “School in a 
box,” a computer lab 
sponsorship program

Dec-07

Launching Business Matching 
Portal on-line 
(www.portaltolebanon.com)

May-07

US Chamber of Commerce 
trains around 180 Lebanese 
firms on using Business 
Matching Portal

May-07

Executive Mentorship Mentor Lebanese 
GMs/CEOs by top US 
business executives over 
a period of 6-12 months

Dec-07

Equity Investments Berytech Investment, Intel 
$500,000

Oct-07

Diaspora Event with Craig 
Barrett at Intel Headquarters

Sep-07

John Chambers and Yousif 
Ghafari address the Lebanese 
Diaspora in New York City 

Oct-07Diaspora Engagement

Job Creation / Private 
Sector Revival

Education Workforce Training / 
Education

Business Matching

Job Creation / Private 
Sector Revival
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Completed Activities Planned ActivitiesWork Steam
SME Enablement

ICT Small Business Fast Start  
Project - stakeholder enagement 
and networking by Mircosoft

Sep-07

Connected Communities
Establishment of Community 
Centers (5 currently) in Lebanon 
with software, curriculum, 
training, and other resources.

Jul-07 Establishment of Ten 
additional centers

2008

TelePresence (Real-time video 
conferencing solution) Two systems donated 

(Presidency Council of Ministers 
and Ministry of Foreign Affairs) 
awaiting selection of locations

Apr-07

Sector Revival

Connected 
Communities  & 
Government
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