






وقتهم  لتكري�س  مت�أهبني  ال�شب�ب  الن��شطني  من  جمموعة  قبل  من   2007 ع�م  261/اأد(  وخرب  )علم  االقت�ش�دي  ال�شب�ب  منتدى  ت�أ�ش�س 

وجهودهم مل�شلحة ق�ش�ي� الدولة املعقدة واملوا�شيع االجتم�عية واالقت�ش�دية ذات ال�شلة ب�مل�شلحة الع�مة وظروف االأ�رسة اللبن�نية. تعمل 

هذه اجلمعّية امل�شتقّلة، غري احلكومّية، غري احلزبّية والتي ال تبغى الربح كمنرب للحوار االقت�ش�دي بني ال�شب�ب، اخلرباء و�ش�نعي القرار من 

خلفّي�ت خمتلفة )�شي��شّية وغري �شي��شّية(. كم� يعتزم املنتدى متكني اع�ش�ئه من خالل تب�دل املعرفة فيم� يتعّلق بعملية �شي�غة ال�شي��ش�ت 

املتعّلقة ب�مل�لّية الع�ّمة، و�شع املوازنة الع�ّمة والق�ش�ي� االجتم�عّية واالقت�ش�دّية، كم� ت�شهيل على اأع�ش�ئه امل�ش�ركة يف دورات تدريبية 

حكومّية وغري حكومية واملوؤمترات وفر�س االأبح�ث. وي�شعى املنتدى اإىل زي�دة الوعي لدى ال�شب�ب حول عملّية �شنع ال�شي��ش�ت االقت�ش�دّية 

والق�ش�ي� ذات ال�شلة ب�ل�شي��ش�ت االقت�ش�دّية.

اطلق املنتدى م�رسوع »منرب اال�شالحّيني« من اأجل ت�شجيع ال�شب�ب على التفكري، االإنت�ج، البحث، ال�شي�غة والتح�ور يف م�ش�ئل ال�شي��ش�ت 

الع�مة اللبن�نية، التي تعد من �شميم م�ش�ركة املواطن يف حي�ة جمتمعه. ف�أن�ش�أ منرب االإ�شالحيني م�ش�حة متميزة للطاّلب ال�شب�ب، الن��شطني 

والب�حثني من خمتلف اخللفّيت واملن�طق يف لبن�ن للتفكري والت�شميم والبحث والتطوير والدف�ع عن ال�شي��ش�ت املّتعلقة ب�مل�شلحة الع�ّمة.
 

فتو�شل ذلك امل�رسوع اإىل هذا الكتّيب، الذي جمع 33 فكرة �شب�بّية لتحديث لبن�ن والتي خ�شعت اإىل اأبح�ث دقيقة وعملية توثيق ومن�ق�شة 

ة.  لكل فكرة، وذلك قبل ن�رسه� اإىل الراأي الع�م وال�شلط�ت املخت�شّ

 نبذة عن منتدى ال�صباب االقت�صادي
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ر�صالة الرئي�س

، مّنا، اأفكاره.. ولكل فكرة جدلية ا�صتحقاق ا�صمها اأو حتقيقها. لكٍلّ

 وت�ش�وؤالت وت�أمالت من َروع م� ن�ش�هد ونخترب يف هذا 
ٌ
يخطر يف ب�ل الكثريين، كّل �شب�ح، ع�رسات االأفك�ر. وتط�ردن�، يف كّل مك�ن، اأفك�ر

الوطن املتخبط يف هويته وكي�نه!

الفكرة هي اأ�شلم ال�شّك، اأقل خبثً�، واأكرث ده�ًء من االنتق�د فقط. حترر مكنون�ت العقل من ب�طن الواقع لتح�ول ر�شم الواقع ب�شورة العقل. وهذا 

دورن� ك�شب�ٍب موؤمن بدوره يف املجتمع الذي ينتمي، حتمً�، اإليه.

.. ولي�شت االأفك�ر وليدة حلٍم ع�بٍر اأو وم�ش�ت �شجر، اإمن� االأفك�ر احلّقة هي التي بنيت على عمق التفكري املتحرر من اأي حتّجر فتخبطت، هي، 

ب�الأ�شئلة واال�شتجواب�ت وال�شك لتحمي الوطن من �رس م� يجهل.

وهذا دورن�!

منرب االإ�شالحيني َهَدف اإىل توفري م�ش�حة للطالب والن��شطني والب�حثني ال�شب�ب من خمتلف اخللفي�ت واملن�طق للتفكري والبحث وو�شع 

َ نوؤمن  خطط للتنمية وتطوير ال�شي��ش�ت الع�مة التي تتعّلق بق�ش�ي� ال�ش�أن الع�م يف لبن�ن. ولي�شت �شدفًة ع�برًة هذا االختي�ر، اإمن� تكري�شً� لمِ

به يف منتدى ال�شب�ب االقت�ش�دي ب�رسورة اأن تتف�عل االأفك�ر وتت�ش�بك يف اإط�ٍر ج�مٍع، وا�شح الروؤية واالأهداف. لي�شمل االإمن�ء املواطن 

اللبن�ين، وكل مواطن لبن�ين على ك�فة االأرا�شي اللبن�نية من دون ا�شتثن�ء اأو متييز لتح�فظ كل منطقة على ط�بعه� وخ�ش�ئ�شه� فيكتمل 

امل�شهد بتك�مل �شوره.

يف  املعنية  اجله�ت  بني  جّدية  حوار  م�ش�حة  فتح  خالل  من  ب�الأخ�س،  امل�رسوع  هذا  ويف  املنتدى،  يف  لعبه  اإىل  ن�شعى  الذي  الدور  وهن� 

املجتمع�ت املحلية للمن�طق املهم�شة بهدف الو�شول اإىل اأفك�ر تطوير يف ال�شي��ش�ت الع�مة بعد االإ�شتن�د على منهجي�ت علمية يف التح�شري 

وحتليل البي�ن�ت واملعطي�ت لتوؤمن الت�أثري املطلوب على اأر�س الواقع. 

اأن يكون معني بهذا العمل امل�شني، واملحبمِط يف ظّل طبقة �شي��شية تق��ش�س االأفك�ر على عبقريته� وتق��ش�س الرقم على  وال�شب�ب البّد 

متيزه وجتعله اأ�شري وجه�ت نظر التنفع اإال يف الـ 6 و6 مكرر وتبع�ته� اأو اأتب�عه�!

علينا، جديًا، اأن ننخرط يف ال�شاأن العام واأن نتفلت من عقدنا املوروثة لنقراأ ونبحث، ونفكر ونحلل يف ما يطور وطننا بداًل عن تبادل اللوم 

على اأقل تقدير. وهذا النق��س م� نوثقه يف هذا الكت�ب- ح�شيلة امل�رسوع- على اأمل اأن ي�شبح مرجعً� �شب�بيً� قّيمً� يك�رّس مقوالت ق��شية عدة 

يف حّق هذا ال�شب�ب ويبعث فين�، جميعً�، بع�س االأمل والفكرة.

كلكم �رسك�ء، معن�، يف هذا امل�رسوع الذي ينطلق من التفكري وينتهي ب�لفكر من خالل فكرة. عّل فكرته تتحول بن� اإىل ور�شة اإ�شالٍح كبرية، 

فنكمل النق��س بحم��شة الفكرة االأوحد: لبن�ن!

 يحيى مولود 

رئي�س منتدى ال�شب�ب االقت�ش�دي   

4



ت�شجيع ال�شب�ب على تطوير اأفك�ر �شي��ش�تية ............................................................................................................................................     �س.7  

.....................................................................................................................................    �س.9  – املفهوم املفّكك  الع�م يف لبن�ن  ال�ش�أن  اإدارة 

...................................................................................................................  �س.12  )33#( ال�شي��ش�تّية واالفك�ر  الع�ّمة، املب�درات  ال�شي��ش�ت 

من ت�شميم ال�شي��ش�ت اإىل تنفيذه�  .................................................................................................................................................................  �س.67

�شكر وتقدير ................................................................................................................................................................................................  �س.68

الفهر�س:

5





ت�صجيع ال�صباب على تطوير اأفكار �صيا�صاتية

البداية

اأطلق منتدى ال�شب�ب االإقت�ش�دي »منرب االإ�شالحّيني« - 33 فكرة لتحديث لبن�ن، يف �شهر متوز من الع�م 2009 كمب�درة م�شتقلة، تفتح املج�ل اأم�م 

 اأع�ش�ئه لتقدمي �شي��ش�ت بديلة يف عدد من القط�ع�ت احلكومية املختلفة. عّله، بذلك، يوفر االإمك�نّية لهذه ال�شي��ش�ت ب�أن ت�شل اإىل �ش�نعي القرار. 

خالل هذه املرحلة وحتى حزيران 2010، ا�شتط�ع املنتدى جمع 22 فكرة �شي��ش�تية من اأع�ش�ئه. ولكن امل�رسوع بقي، ب�شكله االأويل، ن�ق�شً� 

حيث ك�نت ور�س عمله حم�شورة يف بريوت وحده�. ولذلك برزت احل�جة لتو�شيع متثيل ال�شب�ب اللبن�ين، وا�شتهداف جمموعة اأكرب من جميع 

املن�طق اللبن�نية. ولتحقيق ذلك، عمد املنتدى اإىل طلب منح التمويل م� ُترجم ب�شكل اإيج�بي يف ك�نون الث�ين 2011 من خالل احل�شول على 

 لتعقد ور�شة العمل االأوىل يف طرابل�س يف اآذار 2011 .
1
متويل من الوك�لة االأمريكية للتنمية الدولية

ور�س العمل

اأربع ور�س عمل وعّدة حلق�ت مت�بعة يف ال�شم�ل واجلنوب والبق�ع وجبل لبن�ن، يف عدد من اجل�مع�ت املختلفة،  عقد منرب االإ�شالحيني 

اإمي�نً� من الهيئة االإدارية للمنتدى اأّن اجل�معة توؤمن البيئة االأن�شب واالأبرز لتطوير ومن�ق�شة وت�شميم ال�شي��ش�ت واالأفك�ر ذات املنحى العلمي 

والع�م. فك�ن التع�ون مع عدد من اجل�مع�ت، م�شكورًة، لعقد ور�س العمل وحلق�ت املت�بعة، وهي: ج�معة البلمند )الكورة(، اجل�معة اللبن�نّية 

اللويزة )زوق م�شبح( وج�معة املن�ر يف طرابل�س. وح�رس م� جمموعه 293   �شّيدة  االأنطونّية )زحله(، ج�معة  )النبطّية(، اجل�معة  الدولّية 

�شخ�شً� حلق�ت العمل هذه ومنهم 108 م�ش�ركني ان�شّموا حللق�ت املت�بعة لتطوير اأفك�رهم ال�شي��ش�تّية.

املجموعة امل�صتهدفة

اأر�شلت  ا�شتهدفت ور�س العمل ال�شب�ب اللبن�ين، بني الـ 18 والـ 30 �شنة، من خمتلف اخللفي�ت االإجتم�عية واالإقت�ش�دية واالأك�دميية. كم� 

دعوات ور�س العمل اإىل 32 ج�معة، 110 منظمة غري حكومّية و62 بلدّية. مبعنى اآخر، ف�إّن الدعوات وّجهت لعدد كبري من ال�شب�ب املهتم 

ب�الإدارة الع�ّمة.

هيكلّية ور�س العمل

نّظمت ور�س العمل بطريقة ت�شمن تق��شم املعرفة والنهج الت�ش�عدي، حيث ت�شمنت:

 1. عرو�س ق�شرية من خرباء �ش�ركوا ال�شب�ب يف جت�ربهم يف ال�شي��ش�ت الع�ّمة، مث�ل:

      ◊ ال�شّيدة هال ف��شل – اأفك�ر ري�دية لل�شم�ل

      ◊ ال�شّيدة اإمي�ن الب�ب� – مكّون�ت الوجهة ال�شي�حية الن�جحة

      ◊ ال�شّيدة روال جدايل – م�رسوع اإع�دة التدوير يف ج�معة البلمند

      ◊ ال�شّيد اليا�س خالط – حتدي�ت ال�شكك احلديدية يف طرابل�س  

اجة - ب�ال�شكلة ع�لب�شكلة«
ّ
ج الدر

ّ
      ◊ الدكتور �ش�مر اأنو�س – مب�درة »در

      ◊ الدكتور يحيى حكيم – منهجية البحوث يف ال�شي��ش�ت الع�مة

      ◊ ال�شّيد اأحمد �شم�س الدين – ال�شن�عة يف جنوب لبن�ن

      ◊ ال�شّيدة جيلن�ر اأبو عجرم – ال�شحة والنظ�فة يف ا�شتخدام املي�ه

      ◊ ال�شّيد و�شيم �شمي�ش�ين – اإ�شتعداد املجتمع املحلي ملواجهة الكوارث

   

لقد مّت اإجن�ز هذا الكتّيب من خالل الدعم الكرمي من ال�شعب االأمريكي عرب الوك�لة االأمريكية للتنمية الدولية. اإن م�شمون االأوراق ال�شي��ش�تية يف هذا الكتيب تبقى 
1

م�شوؤولية كّت�ب االأوراق وال تعك�س ب�ل�رسورة راأي الوك�لة االأمريكية للتنمية الدولية اأو احلكومة االأمريكية. 
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      ◊ الدكتور يوجني �شن�شينيغ دبو�س – ت�شجيع اأفراد اجل�لية اللبن�نية لالإ�شتثم�ر يف �شيعهم

      ◊ ال�شّيدة األي�شي� جّم�ل – حتّدي�ت البحث يف ال�شي��ش�ت الع�مة يف لبن�ن

     ◊ ال�شّيدة ه�ال حلو – تكري�س التطّوع، منوذج يف الرتبية ل�ش�لح ال�ش�أن الع�م

 2. من�ق�شة ع�مة لتحديد االأولوية ال�شي��ش�تية عند امل�ش�ركني املهتمني يف مع�جلته�.

 3. تق�شيم حلق�ت املت�بعة على اأ�ش��س القط�ع�ت ذات االأولوية.

 4. تدريب متهيدي متعّلق ب�ل�شي��ش�ت الع�ّمة.

 5. التدريب على املن�هج اجلديدة ل�شي��ش�ت التنمية الب�رسية.

 6.عمل جمموع�ت على:

     ◊ بحث وبن�ء ملف االأولوّي�ت ال�شي��ش�تية املخت�رة.

    ◊ ت�شميم و�شي�غة ال�شي��ش�ت الع�مة.

متابعة املجموعات

ل تكن ور�س العمل، ملّدة يومني، ك�فية للم�ش�ركني ال�شب�ب الذين ال ميلكون اأّية خلفّية عن ال�شي��ش�ت الع�ّمة وكيفّية ت�شميمه�، ك�فية 

ل�شي�غة االأفك�ر ال�شي��ش�تية واالإقرتاح�ت. لذلك، نّظم املنتدى ندوات وحلق�ت مت�بعة مع جميع املجموع�ت )يف من�طق ال�شم�ل، اجلنوب، 

البق�ع، وجبل لبن�ن( ال�شتعرا�س وتقييم التقدم املحرز. بحيث، مّت تدريب 19 جمموعة، يف جميع املن�طق، من خالل :

 - �رسح خمتلف اأق�ش�م املب�درات ال�شي��ش�تّية

 - تقدمي اأمثلة عن �شي��ش�ت مم�ثلة

 - ت�شهيل من�ق�ش�ت املجموع�ت

 - اإدارة وتوثيق االأفك�ر

 - توفري مواد االبح�ث الالزمة

 - تق�شيم امله�م بني اأع�ش�ء املجموعة

- مت�بعة امله�م

 املراجعة واالإختيار

مّت مراجعة وترجمة ال�شي��ش�ت الع�ّمة من قبل املنتدى ب�لتع�ون امل�شتمر مع كّت�ب االأفك�ر.
 

قّيمت الهيئة االإدارية للمنتدى 41 م�شوّدة اأفك�ر مطروحة واخت�رت اأف�شل 33 منه� على اأ�ش��س املع�يري الت�لية : 

 1. عالقة الفكرة ب�لتنمية الب�رسّية واالإقت�ش�دّية

 2. املنطق الك�من وراء احللول املو�شى به� )يف ح�ل ك�نت تهدف اإىل مع�جلة اأ�شب�ب امل�شكلة(

 3. مدى واقعية التو�شي�ت واالإقرتاح�ت

 4. ت�شميم وعر�س الفكرة

 5. م�ش�در املعلوم�ت واإمك�نية االعتم�د عليه�
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اإدارة ال�صاأن العامة يف لبنان – املفهوم املفّكك

الدكتور كرمي املفتي )*(

�شت ت�شعينّي�ت القرن امل��شي الإع�دة اإعم�ر وبن�ء لبن�ن املفّتت. ف�أ�شبح ب�إمك�ن الدولة اللبن�نّية مع�ودة العمل على 
ّ
بعد نه�ية احلرب االأهلّية، كر

هدفه� الرئي�شي من اإدارة ال�شوؤون املتعّلقة ب�مل�شلحة الع�ّمة، اإىل ر�شم ال�شي��ش�ت الع�ّمة ملالق�ت حتدّي�ت م� بعد احلرب من اأجل حتديث الدولة.

 

ب�لرغم من اخلم�شة ع�رسة ع�مً� املليئة ب�ل�رساع�ت، من امللحوظ اأن البريوقراطّية اللبن�نّية ك�نت قد متّكنت من تف�دي االإنهي�ر الذي ط�ل 

�شه� لعواقب مدّمرة: »على الرغم من االأ�رسار الكبرية والندب�ت الدائمة متّكنت البريوقراطية 
ّ
، ولكن لي�س بدون تعر

1
املوؤ�ش�ش�ت ال�شي��شّية اللبن�نّية

.
2
 من ال�شمود، كما اأنها ر�شخت ملزيد من الف�شاد االإقت�شادي واملح�شوبية والتدخل ال�شيا�شي يف مواجهة ال�شغوط التي تولدها حّدة النزاع«

مع اإع�دة هيكلة منوذج الدولة اللبن�نّية عقب احلرب االأهلّية التي ر�شمت، بح�شب اإتف�ق الط�ئف، نظ�مً� لتق��شم ال�شلط�ت والتمثيل الط�ئفي على 

�س ذلك من خالل التدّخل ال�شي��شي 
ّ
 من التغّلب على عيوبه� العديدة. وقد تكر

3
جميع امل�شتوي�ت ال�شي��شّية واالإدارّية ل تتمّكن »احل�ش�رة الع�ّمة«

الطبقة  لدى  التكنوقراطّية  االإحتي�ج�ت  لتلبية  الع�مة مع مه�مه�  االإدارة  ان�شج�م  اإع�دة  ال�شي��شّية، م� عرقل عملية  والوراثة  واملح�شوبّية 

ال�شي��شّية التي ك�نت م�شوؤولة يف ذلك الوقت عن اإع�دة االإعم�ر. كم� �رسح )تريري بفي�شرت( ف�أن »القط�ع الع�م هو املنّظم ال�رسعي ل�شري حي�ة 

. ب�شبب احلرب تقّل�شت موارد وقدرات 
4
االأمة وذلك بف�شل ذاكرته� املرتاكمة ومنظوره� على املدى الطويل والكف�ءة يف اإعداد وتنفيذ القرارات«

البريوقراطّية اللبن�نّية، فبنّي م�رون ك�رسواين بح�شب م�شح اأجراه خالل احلرب االهلّية كيف اأّن ال�رساع الق�ئم خّف�س اخلدمة املدنّية املهنّية 

5
واأبقى املوظفني املدنّيني دون اإ�رساف م� اأّدى بدوره اإىل انخف��س ن�شبة التن�شيق بني الوحدات االإدارّية وت�رسيد املك�تب والقّوة الع�ملة فيه�.

 

تنفيذ  من  متكنه�  كي  ع�لية  بكف�ءة  الاّلزمة  ب�الإ�شالح�ت  القي�م  على  الق�درة  البريوقراطّية  اأهمّية  مت�أخرة  مرحلة  يف  ال�شلط�ت  فهمت 

ال�شي��ش�ت الع�ّمة على ال�شعيد الوطني. ف�أن�ش�أت مكتب وزير الدولة ل�شوؤون التنمية االإدارّية )OMSAR( يف الع�م 1996، اإال اأّن هذا االإجراء 

ج�ء كرد بريوقراطي )اإن�ش�ء اإدارة ع�ّمة جديدة( بداًل من اعتم�د هذا النهج يف قلب كل واحدة من املوؤ�ش�ش�ت ال�شي��شّية التي من �ش�نه� اأن 

تكون رمزاً لقّوة االإرادة ال�شي��شّية لرفع م�شتوى االإدارة الع�ّمة حتى الو�شول اإىل امل�شتوى املطلوب لكف�ءة العمل.

1. تهمي�س االإدارة العامة اللبنانية يف عملية اإعادة االإعمار

اّلتي ن�شحت بتقلي�س حجم  النقد الدويل وبرن�مج االمم املتحدة للتنمية  البنك الدويل و�شندوق  نتيجًة لت�أثري املف�هيم املروجة من قبل 

وكلفة االإدارة الع�مة يف لبن�ن6 اُتّخذ قراراً �شي��شيً� بتج�وز االإدارة الع�ّمة، فتّم االإ�شتع�نة بثالث اأدوات:

فقد مّت، اأّواًل، اختي�ر بريوقراطّي�ت موجودة ب�الأ�شل لتطويره� من خالل تعظيم حجمه� ودوره�، كم� ح�شل، على �شبيل املث�ل، مع جمل�س 

االإمن�ء واالإعم�ر الذي اأن�ش�أ �شنة 1977 للعمل على اإزالة الدم�ر الن�جم عن الع�مني االأّولني من ال�رساع الداخلي7، فتّم تعديل اأهدافه جلعله 

املوؤ�ش�شة الرائدة يف جم�ل التخطيط الع�م لعملّية اإع�دة االإعم�ر.

 ب�حث يف العلوم ال�شي��شية وال�شي��ش�ت الع�مة، ن�ئب رئي�س منتدى ال�شب�ب االقت�ش�دي ، الورقة البحثية الك�ملة متوفرة على موقع 
)*(

http://beirutenterprise.blogspot.com 
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ومت تنفيذ تدبرياً ث�نيً� لتجنب م� ك�ن يعترب اإدارة ع�مة غري فّع�لة ال ميكن االإعتم�د عليه�، وهو اإن�ش�ء اإدارة داخل االإدارة مع تكري�س فئ�ت 

اأُدجموا يف اجلداول االإداري للموؤ�ش�شة الع�مة  جديدة من اخلرباء املتع�قدين واالإ�شت�ش�رّيني ذات الرواتب الع�لية )لبن�نّيني واأج�نب( الذين 

وجداول االأجور 
 8

اإىل ج�نب املوظفني االأ�ش��شيني. ف�ش�عدت هذه اخلظوة على الهروب من االأطر الق�نونّية الب�لية التي حتكم عملّي�ت التعيني

، باالإ�شافة اإىل جتنيد �شّباط وخرباء من خارج املالك تاركًة عملّية االإختيار للجهة املانحة )برنامج االأمم 
9
املنخف�شة يف القط�ع الع�م

املتحدة للتنمية اأو موؤ�ش�شة و�شتمن�شرت لدى الربمل�ن(.

واعتمد امل�ش�ر الث�لث يف عملية التخل�س التدريجي من االإدارة الع�مة يف جهود اإع�دة االإعم�ر يف مرحلة م� بعد احلرب عرب تفوي�س جه�ت 

خ�رج االإدارة الع�ّمة وال�شيم� القط�ع اخل��س، االأمر الذي مّهد الطريق نحو خ�شخ�شة مفهوم ال�ش�حة الع�مة. واأبرز امل�ش�ريع التي ولدت من 

ة )املوؤ�ش�شة اللبن�نّية لتنمية واإع�دة اإعم�ر و�شط بريوت( التي مّت اإن�ش�وؤه� الإع�دة ت�أهيل  هذا املنحى هو م�رسوع "�شوليدير"، وهي �رسكة خ��شّ

الن�شيج العمراين ملدينة بريوت امل�شّتت )منطقة و�شط بريوت(. ويف هذا ال�شي�ق يو�شح نبيل بيهم اأن هذه ال�رسكة "اأخذت على ع�تقه� وبكل 

. وبهذا اأخذت 
ب�ش�طة اأكرث من130  هكت�ر يف و�شط املدينة، ف�أ�ش�شت بذلك اأكرب اأداة لالإدارة العمرانّية يف لبن�ن ورمب� يف ال�رسق االأو�شط"10

على نف�شه� اإع�دة بن�ء وت�أهيل الو�شط التج�ري ملدينة بريوت. اأم� ال�رسكة فتم تكري�س دوره� كوكيل الإع�دة االإعم�ر بعد احلرب االأهلّية يف 

الق�نون عن طريق نف�س الق�نون الذي اأعطى جمل�س االإمن�ء واالإعم�ر �شالحّي�ت اإ�ش�فية يف هذا املج�ل )ق�نون رقم 1273 يف 7 ك�نون 

11
االّول 1991(.

حققت اإع�دة اإعم�ر و�شط بريوت جن�حً� كونه م�رسوع مبتكر وفّع�ل اإال اأنه دّمر مفهوم االأم�كن الع�مة عرب تفوي�س القط�ع اخل��س ب�إدارة 

جوانبه االأ�ش��شّية. فمنذ بدء عملّية اإع�دة االإعم�ر اأّكد العمل ال�شي��شي على نهج اأهمل فكرة اخلدمة الع�ّمة والقط�ع الع�م م� اأدى اإىل تقّل�س 

مفهوم امل�شلحة الع�ّمة اإىل م�شتوى ال ميكن ت�شّوره. 

�شت مفهوم 
ّ
يقوم هذا النموذج يف خ�شخ�شة االأم�كن الع�مة على فل�شفة حكم توؤمن ب�إق�مة بوؤر مغلقة لفئ�ت قليلة، م� اأن�ش�أ بنية حتتّية كر

الف�شل بني االأثري�ء وب�قي ال�شّك�ن دون ت�شميم اأو اإدخ�ل اأي اآلي�ت متطّورة لت�أمني �شكل من اأ�شك�ل الت�ش�من االإجتم�عي. ي�شّكل القط�ع 

، االأمر الذي ينطوي 
الع�م هذه "الفكرة املث�لّية الق�ئمة على عن�رس م�شرتك، فهذا العن�رس يت�ش�رك فيه جميع املواطنني حتت �شقف الق�نون"12

على تن�زالت �رسورّية من الفئ�ت اخل��شة يف املجتمع من اأجل �شم�ن تع�ي�س متن�غم داخل املجموعة وحتت حم�ية املوؤ�ش�ش�ت ال�شي��شية. 

الــ 20 امل��شية، م� �شّل   يف ال�شنوات 
13

اأدت اإىل جتزئة امل�ش�ح�ت ولكن جت�هلت الطبقة ال�شي��شية اللبن�نية هذه النت�ئج والعوار�س التي 

القيود  وتقّبل  الع�مة  االأم�كن  غي�ب  على  اللبن�نيني  تعّود معظم  وب�لت�يل  الع�م.  القط�ع  ت�أهيل  اإع�دة  م�ش�ر  الع�مة يف  االإجراءات  جميع 

املتزايدة التي متنعهم من الدخول اإىل االأم�كن الع�ّمة، فحر�س بريوت وهو اأكرب منطقة خ�رساء يف بريوت مغلق للعموم، ب�الإ�ش�فة اإىل ن�دي 

، كم� ح�ل 
14

الغولف يف االأوزاعي )جنوب بريوت( فهو مبني على ممتلك�ت ع�ّمة موؤّجرة بعقد خ��س مق�بل 1100 لرية لبن�نّية يف ال�شنة

ة ومغلقة على ع�مة ال�شعب وتتطّلب ع�شوّية اأو ر�شوم دخول مرتفعة. ب�الإ�ش�فة اإىل ذلك فقد  املوانئ البحرية وال�شواطئ  التي اأ�شبحت خ��شّ

. واالأهم من ذلك، فقد 
16

 اأو ك�فيه دو ب�ري(
15

اختفت املق�هي التقليدّية التي ك�نت متّثل القلب الن�ب�س للم�شهد الفكري اللبن�ين )مقهى مودك�

َدفعت اأ�شع�ر العق�رات املت�ش�عدة )والعديد منه� راجعة لكب�ر اأ�شح�ب العق�رات ورج�ل اأعم�ل يف ال�شلطة- م� ل ي�شهد اأي مب�درة من قبل 

الدولة(، عددا متك�ثرا من اللبن�نيني اإىل العي�س خ�رج الع��شمة بريوت حيث اأ�شع�ر االإيج�ر وال�رساء و�شلت اإىل ذروة غري م�شبوقة يف العقد 

املن�رسم. ولي�س هن�ك حّتى االآن اأي روؤية �ش�ملة لدى �ش�نعي القرار الإيج�د و�ش�ئل نقل جديدة لالأ�رس املقيمة يف �شواحي بريوت القريبة اأو 

التي ب�تت املركز االإقت�ش�دي الرئي�شي يف البلد.
 17

البعيدة من اأجل ت�شهيل و�شولهم اإىل عملهم يف الع��شمة

املر�شوم الت�رسيعي رقم 59/112  )نظ�م موظفني القط�ع الع�م(، من ع�م 1959 ال يزال ينظم �رشوط التوظيف يف القطاع العام.
8

يدفع الأعلى درجة يف االإدارة الع�مة اللبن�نية، وهي الفئة االأوىل، م� يقرب الــ3000000  لرية لبن�نية،2000 دوالر( �شهري�
9

BEYHUM، Nabil. The Crisis of Urban Culture: The Three Reconstruction Plans for Beirut. The Beirut Review، n°4، Fall 1992 
10

 وفق� للق�نون 1991/117
11

DAHLGREN، Peter، RELIEU، Marc. L'espace public et l'internet. Structure، espace et communication. Réseaux، 2000، vo - 
12

ume 18، n°100، pp. 163-164، available on http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reso_0751-7971_2000_

 num_18_100_2217. For a further analysis on the notion of public sphere، read VAN DAMME، Stéphane. Farewell Habermas ?
.Deux décennies d’études sur l’espace public، Les Dossiers du Grihl، June 2007، available on http://dossiersgrihl.revues.org/682

Read BARAKAT L.، CHAMUSSY H.، Les espaces publics à Beyrouth، Géocarrefour، vol. 77،  n° 3، 2002 
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2.  درا�صة حالة : عملية التخل�س من و�صائل النقل العام 

منذ تفكيك نظ�م الرتامواي يف بريوت يف ال�شتين�ت، ب�الإ�ش�فة اإىل تدمري البنية االأ�ش��شّية لل�شكك احلديدّية وتوقف العمل بنظ�م النقل الع�م 

ب�لب��ش�ت نتيجة للحرب االأهلّية، اأعطت ال�شي��ش�ت الر�شمّية االأف�شلّية ال�شتعم�ل ال�شّي�رات الفردية. وبعد ع�رسين ع�مً�، ل توجد احل�فالت 

الع�م يف لبن�ن، ب��شتثن�ء �شي�رات االأجرة اململوكة للقط�ع اخل��س  النقل  اأي نوع من نظ�م  اأو الرتامواي كم�  البحرية  الع�مة والعب�رات 

)الـ"�رسفي�س"( ، وامليني ف�ن. ب�خت�ش�ر ال يوجد حتى االآن روؤية وا�شحة لتكري�س مفهوم النقل الع�م يف البالد. يف حني اأن املدن احلديثة 

كا�شطنبول والرباط وبكني اأعطت حياة جديدة ال�شتخدام الرتامواي داخل املناطق املكتّظة، يبقى نظام النقل متخّلفًا يف بريوت )ما يوؤثر 

الع�م يف جعبة  للنقل  امل�ش�ألة. فال م�ش�ريع ومب�درات  ب�ش�أن هذه  القرار  االإقت�ش�دّية( ب�شبب عدم وجود روؤية ل�ش�نعي  التنمية  �شلب� على 

امل�شوؤولني، بل خطة ال غري ملجل�س االإمن�ء واالإعم�ر لع�م 1995 التي ت�شورت نظ�م مرتو )مكلفة وغري متم��شكة( يف بريوت الكربى، يف 

الوقت الذي ب�ت "نظ�م النقل مبني على اأ�ش��س ال�شي�رات اخل��شة الب�هظة الثمن وغري الفّع�لة يف املدن. ومن ن�حية قدرة االإ�شتيع�ب على 

.
 الطرق�ت، ف�إّن ال�شي�رة الواحدة لديه� اأدنى قدرة يف م� يتعّلق ب�لنقل ال�رسيع. فو�ش�ئل النقل الع�م هي الو�شيلة الرائدة لتح�شني جودة النقل"18

اأن يلحظ غي�ب االإجراءات ل�شم�ن ال�شالمة  حتى عند مراقبة التدابري املتخذة لت�أمني وتنظيم قط�ع نقل ال�شي�رات يف لبن�ن، ميكن للمرء 

الع�مة وذلك ب�شبب االإ�شتخدام الع�شوائي لكتل االأ�شمنت وعدم تزامن اإ�ش�رات املرور، �شوء حتديد الطرق واإ�ش�رات ال�شري، عدم وجود تخطيط 

على املدى البعيد وعدم تطبيق الق�نون من قبل رج�ل االمن، وكل ذلك يوؤّدي اإىل عدد كبري من الوفي�ت واالإ�ش�ب�ت الن�جمة عن حوادث 

 
19

ال�شي�رات وال�ش�حن�ت كل ع�م.

ة من خالل حتليل املوازنة الع�ّمة للدولة التي ت�شري اإىل واردات  ميكن تف�شري التعّلق الكبري للم�شوؤولني احلكوميني لقط�ع ال�شّي�رات اخل��شّ

اإىل  ، ي�شل ذاك القط�ع 
20

ال�شي�رات يف لبن�ن اإ�ش�فة جميع بنود االإيرادات الع�مة ذات ال�شلة ب�شوق  ه�ئلة للخزينة من هذا القط�ع. فعند 

املرتبة الث�لثة من الواردات حيث ت�شل اإىل 1،398 ملي�ر دوالر لع�م 2010 )ب�لت�يل اأعلى من مدخول االإت�ش�الت الذي يوؤمن قرابة الـ900 

بدائل  من  اأي  يف  البحث  لعدم  ونظراً   .
21

دوالر ملي�ر   1،385 مع   2009 ع�م  عن  قلياًل  ارتفع  والذي  �شنوّيً�(  الدولة  خلزينة  دوالر  مليون 

ملكّية  تقليل  �ش�أنه�  من  بديلة  �شي��شة  اأي  يعتمدوا  اأن  امل�شوؤولني  على  ال�شعب  فمن  للخزينة،  ال�شنوي  الدخل  هذا  مك�ن  للحلول  ال�رسيبية 

وا�شتعم�ل ال�شي�رات يف لبن�ن.

ومتطّورة  معّقدة  ع�ّمة  وبرامج  �شبك�ت  وتنفيذ  ت�شميم  على  ق�در  م�شتوى  اإىل  الو�شول  من  لبن�ن  الع�م يف  القط�ع  يتمّكن  اليوم ل  حّتى 

ومرتابطة مّت�شلة بقط�ع�ت حمّددة ل�شبيل حتقيق امل�شلحة الع�ّمة. ونتيجًة لذلك، ف�إن الدولة ال ميكن اأن تدخل "ع�رس املنظمني" كم� حدده 

، وتوفري درجة ع�لية من الكف�ءة التي ال غنى عنه� من اأجل اإدارة �شليمة ل�شوؤون الدولة.
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منرب االإ�صالحيني

33 فكرة لتحديث لبنان

فهر�س االأوراق ال�صيا�صاتية

التنمية الب�رشّية

)اإ�شالح من اأجل مواطنة �شليمة، اآمنة، ومثقفة( 

النقل العام  )�س.14(

)ال�شالمة الع�مة(

التخطيط امُلدين  )�س.26(

)حت�شني نوعية احلي�ة(

البيئة  )�س.33(

)هواء، بحر، جبل، ومدن اأنظف(

ال�صالمة وال�صّحة العاّمة  )�س.37(

)الرع�ية ال�شحية وال�شم�ن االإجتم�عي(

الرتبية  )�س.39(

)التنمية الفردية واجلم�عية(

الثقافة )�س.44(

 والنقد البّن�ء(
ّ
)التفكري احلر

"ترام" لبريوت )�س.14(  1#
#2 موا�شالت بني املدن ال�ش�حلية عن طريق البحر )�س.15(

#3 خلق �شبكة وطنية للنقل ب�حل�فالت )�س.16(
اإع�دة احي�ء ال�شكك احلديدّية )�س.18(  4#

#5 ت�شجيع اال�شتخدام االآمن للدراج�ت الن�رية )�س.21(
اأوا�شـل النقل العـ�م لطالب اجل�مع�ت يف املن�طق الن�ئية )�س.22( #6 تـ�أميـن 

اإع�دة النظر يف  حدود ال�رسعة الق�شوى على الطرق�ت )�س.24(  7#
#8 تنظيم حركة �شري ال�ش�حن�ت )�س.25(

#9 متكني ال�شب�ب اللبن�ين من متّلك ال�شقق ال�شكنّية )�س.26(
#10 حم�ية املب�ين الرتاثية اللبن�نية )�س.29(

#11 زي�دة امل�ش�ح�ت اخل�رساء يف املدن )�س.30(
اأبراج ملواقف ال�شي�رات يف بريوت )�س.32( اإن�ش�ء   12#

"�شفر نف�ي�ت" وخف�س االنبع�ث�ت الكربونية )�س.33( #13 �شي��شة 
اإدارة وح�شن ا�شتهالك النف�ي�ت ال�شلبة )�س.35(  14#

#15 خطة الت�أهب للطوارئ )�س.37(
#16 زي�دة ال�رسائب على التبغ )�س.38(

#17 و�شع منوذج لل�شي��شة التعليمية الوطنية )�س.39(
اأطف�ل ال�شوارع )�س.40( #18 من�ه�شة ظ�هرة 

#19 تعليم التكنولوجي� املعلوم�تية يف املن�طق الريفية )�س.42(
#20 الربن�مج املدر�شي خلدمة املجتمع )�س.43(

#21 دعم الكّت�ب الن��شئني )�س.44(
#22 دعم ال�شي�حة الثق�فية )�س.46(
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التنمية االقت�صادّية

)اإ�شالح من اأجل مواطنة متينة من خالل حتفيز االأعم�ل الري�دية اللبن�نية واالإبداع(

الطاقة  )�س.48(

)كف�ءة اأعلى الإنت�ج اأنظف(

االت�صاالت  )�س.53(

)الع�مود الفقري لالإقت�ش�د اللبن�ين(

ال�صيا�صة ال�رشيبّية  )�س.59(

)دعم القط�ع�ت االإبداعية واملنتجة(

اال�صالح االداري  )�س.62(

)دعم خلق واإدارة املوؤ�ش�ش�ت(

ال�صياحة وال�صناعة واملوؤ�ص�صات

ال�صغرية واملتو�صطة  )�س.56(

)الع�مود الفقري لالإقت�ش�د اللبن�ين(

#23 تر�شيد ا�شتهالك الط�قة )�س.48(
اإ�شتهالك املوارد امل�ئية بطريقة م�شتدامة )�س.50( #24 تر�شيد 

اإع�دة النظر يف �شي��ش�ت قط�ع اخللوية )�س.53(  25#

#26 ت�شجيع ال�شي�حة ال�شب�بية )�س.56(
اإن�ش�ء وتطوير امل�ش�نع ال�شغرية )�س.57(  27#

#28 تنويع ن�شبة ال�رسيبة على القيمة امل�ش�فة )�س.59(
#29 تخفي�ش�ت �رسيبية للتربع�ت ج�نب منظم�ت املجتمع املدين )�س.60(

#30 وقف دفع البدالت للنواب الربمل�نني ال�ش�بقني وع�ئالتهم )�س.61( 

#31 تطوير املوارد الب�رسية يف الربمل�ن اللبن�ين )�س.62(
اأوجه الف�ش�د )�س.63( #32 ت�شهيل املع�مالت االإدارية يف �شبيل مك�فحة وجه من 

#33 تفعيل املج�ل�س البلدية )�س.65(
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النقل العام
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 1

»ترام« لبريوت 

التخفيف من حركة ال�صري على الطرقات ومن ا�صتخدام ال�صيارات

احلاجة والغاية:  

و�صف:

ور�صات عمل بريوت

 الكاتب: 

م�جد ال�شعدي

 املناطق امل�صتهدفة:

بريوت

املوؤ�ص�صات العامة املعنية

 - بلدية بريوت

 - وزارة النقل واالأ�شغ�ل الع�مة

 - جمل�س االإمن�ء واالإعم�ر   

 - وزارة امل�لية 

 اجلدول الزمني التقديري:

3 �شنوات

ال�شي�رات  العوا�شم، يعتمد على  التنقل يف بريوت، مدينة متو�شطة احلجم ب�ملق�رنًة مع غريه� من  اإن 

اأخرى  نقل  و�ش�ئل  ا�شتك�ش�ف  ينبغي  لذا  والط�قة.   والوقت  للوقود  يح�شى  ال  هدراً  ي�شكل  اخل��شة مم� 

للتنقل يف اأحي�ء ومن�طق بريوت املختلفة. 

اإن اال�شتخدام املتزايد لل�شي�رات قد اأدى اإىل ثقل احلركة املرورية والتلوث على الطرق، اإىل ج�نب االعتم�د 

النقل  و�شهلة:  اآمنة  نقل  و�شيلة  توّفر  اإىل   بح�جة  فنحن  لذا  اللبن�نيني،  قبل  من  ال�شي�رات  على  الكبري 

بالرتام، كما فعلت مدن حديثة اأخرى كاإ�شتنبول، الرباط، بكني ودبي.

اإن الفكرة هي ان�شاء خط ترام على طول اخلطوط املوجودة  يف املحاور الرئي�شية يف بريوت وال�شواحي القريبة )ال�شمالية واجلنوبية(، مع 

مواقف خ��شة عند اأر�شفة خط النقل البحري )راجع فكرة التنقل البحري، مب�درة �شي��ش�تية رقم 2، �شفحة 15(.

تنتمي الرتام�ت اإىل القط�ع االإقت�ش�دي الذي ي�أمن م�شتوى ع�ل من فر�س العمل، مب� اأن اخلدمة املقّدمة تعمل على زوال االزدح�م املروري،  

وتخفيف االعتم�د على ال�شي�رات وب�لت�يل حم�ية البيئة وم�ش�عفة امل�ش�همة يف الن�جت االإجم�يل املحلي.

اإن الرتام�ت احلديثة تعمل على الط�قة الكهرب�ئية وال حتت�ج اإىل ممرات خ��شة وذلك الأنه� ت�شري جنبً� اإىل جنب مع ال�شي�رات و لكن  ب�إ�ش�رات 

مرورية وجتهيزات خ��شة ت�شمح له� بنقل امل�ش�ة ب�أم�ن يف جميع اأنح�ء املدينة.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - احلد من ا�شتخدام ال�شي�رات يف بريوت وب�لت�يل تخفيف التلوث

 - التخفيف من اإزدح�م ال�شري

 - ت�أمني و�شيلة نقل لل�شي�ح يف املدينة 

 - ت�شجيع ا�شتخدام و�ش�ئل النقل الع�م الرخي�شة 

 - خلق فر�س عمل جديدة
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النقل العام
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 2

موا�صالت بني املدن ال�صاحلية عن طريق البحر

خط بحري من طرابل�س اإىل �صور

احلاجة والغاية:  

و�صف:

ور�صات عمل بريوت

 الكاتب: 

)ELHUB( فريديريك كرم - 

- خ�لد تقي 

)Beirut Water Taxi(    

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

املوؤ�ص�صات العامة املعنية

 - جمل�س الوزراء

 - وزارة الدف�ع

 - وزارة النقل واالأ�شغ�ل الع�مة

 - وزارة االإقت�ش�د والتج�رة

- وزارة امل�لية 

 

 اجلدول الزمني التقديري:

 4 �شنوات

3 �شنوات للح�شول على

 الرتاخي�ش�لع�مة و�شنة

 واحدة لبن�ء املحط�ت 

واإطالق نظ�م النقل

الطرق ال�رسيعة من واإىل بريوت تع�ين من اإختن�ق ال�شري ون�شبة تلوث مرتفعة، جنبً� اإىل جنب مع هدر 

الوقت والط�قة يف القدرة االإنت�جية للبالد.

من  الغربي  اجل�نب  طول  على  ميتد  الذي  البحر  طريق  عن  ال�ش�حلية  املدن  بربط  هن�  الفكرة  تقت�شي 

 ، �شك�   ، )طرابل�س  مرافئ  و10   8 بني  يغطي  اأن  هذا  البحري  النقل  نظ�م  �ش�أن  من  اللبن�نية.  االأرا�شي 

البرتون، جبيل، جونية، بريوت ال�شم�لية واجلنوبية، اجلية ، �شيدا و�شور(، لنقل االآالف من الرك�ب يوميً� 

من واإىل بريوت يف مراكب جمهزة وخم�ش�شة.

وتنّفذ هذه ال�شي��شة على �شكل PPP )�رساكة بني القط�عني الع�م واخل��س(، مم� �شيخلق فر�س عمل على امتداد اخلط ال�ش�حلي ب�أكمله يف 

البلد وزي�دة مداخيل اخلزينة من خالل فر�س اأنواع خمتلفة من ال�رسائب.

اإن مواقف كبرية وجم�نية يف كل مين�ء �شت�شمح للرك�ب بركن �شي�راتهم يف بلداتهم والتنقل اإىل وجهتهم، �شواء للعمل اأو الرتفيه. كم� �شتت�ح 

�شي�رات االأجرة وحمط�ت حل�فالت الرّك�ب بجوار كل ر�شيف لنقل الرك�ب من املين�ء اإىل املدينة. و�شتبقى اأ�شع�ر التذاكر معقولة ولن تتج�وز 

اأ�شع�ر ال�شوق وبدل التنّقل الر�شمي.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - تخفيف اإزدح�م املرور من واإىل بريوت وتقدمي و�شيلة بديلة  للنقل داخل البلد.

- توفري طريقة �شهلة، �رسيعة  ورخي�شة  للتوجه اإىل املدن ال�ش�حلية ومنه� اإىل قرى �شغرية، وب�لت�يل ت�شجيع املواطنني على ا�شتمرار  

     العي�س يف من�طقهم واإبط�ء النزوح نحو الع��شمة.

 - حتفيز اال�شتثم�رات املحلية وفر�س العمل من خالل حمط�ت املوانئ البحرية.

 - ربط املن�طق ببع�شه� البع�س من خالل و�شيلة �شهلة، رخي�شة، جديدة وحديثة من و�ش�ئل النقل.

 - ت�شجيع ال�شعب اللبن�ين على ا�شتخدام و�ش�ئل النقل الع�م والتقليل من ا�شتخدام �شي�راتهم.
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النقل العام
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 3

خلق �صبكة وطنية للنقل باحلافالت

خلق حلول بديلة مل�صكلة النقل العام

احلاجة والغاية:  

ور�صة عمل: جبل لبنان

 الكاتب: 

 - هدى احللو

 - اأدري�ن� بو ديوان

- م�ري� جنيم

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

املوؤ�ص�صات العامة املعنية: 

- وزارة النقل واالأ�شغ�ل الع�مة

 - وزارة الط�قة واملي�ه

 - وزارة الداخلية والبلدي�ت

 - وزارة البيئة

 - وزارة امل�لية

 اجلدول الزمني التقديري:

3 �شنوات

اللبن�نية كو�ش�ئل نقل بديلة  ال�شلط�ت  الّتخلي عنه� من قبل  الكهرب�ئي مت  ال�شكك احلديدية والرتام  اإن 

علمً� اأن م�شلحة �شكك احلديد واحل�فالت قد اأوقفت ن�ش�ط�ته� موؤخراً. ف�ل�شكك احلديدية  قد اأهملت مت�مً� 

ومعظم امل�ش�رات قد مت رفعه� )اأي األغيت(. اأم� خدم�ت احل�فالت يف امل�شلحة فقد ح�رست يف بريوت 

لعدم وجود و�ش�ئل  االأهلية ع�م 1990. نظراً  انته�ء احلرب  ا�شت�أنفت عند  اأن  فقط وب�شكل خجول، بعد 

بديلة للنقل، هن�ك ح�جة ملّحة الإع�دة تنظيم قط�ع النقل يف لبن�ن.

نقاط  ثالث  توجد  لبنان.  يف  الرئي�شية  املدن  وكافة  بريوت  بني  البا�شات  تتنقل  احلا�رش،  الوقت  يف 

مة 
ّ
)�شعودا ونزوال( رئي�شية للح�فالت يف بريوت، البق�ع واجلنوب. اإن حمطة ب��ش�ت »�ش�رل حلو« مق�ش

اإىل ثالثة من�طق هي: �شوري� - بريوت، جونيه جبيل وطرابل�س.

عملية النقل الع�م بوا�شطة هذة احل�فالت غري منّظمة، فهي ال ت�شل اإىل جميع املن�طق اللبن�نية، وهي 

يف   يجدون �شعوبة  اللبن�نيني  املواطنني  اإن  له�.  حمددة  عدم وجود حمط�ت  اإىل  ب�ال�ش�فة  اآمنة  غري 

الإجراءات  ح�جة  هن�ك  لذالك  اخل��شة.  ال�شي�رات  ا�شتخدام  اإىل  يلجئون  وب�لت�يل  الب��ش�ت  ا�شتخدام 

حمددة فيم� يخ�س ح�فالت النقل الع�م. 

اآثار امل�صاكل:

- زي�دة اأعداد ال�شي�رات اخل��شة على الطرق�ت )434 مركبة لكل 1000 �شخ�س(.

- ازدح�م ال�شري.

- هدر يف الوقت واالإنت�ج.

- زي�دة ا�شتهالك الوقود وب�لت�يل زي�دة  ف�تورة الط�قة املنزلية.

- تلوث هوائي و�شمعي، م�ش�كل بيئية وت�آكل امل�ش�ح�ت اخل�رساء

- عدم توّفر مواقف ك�فية لل�شي�رات.

- مواقف ال�شي�رات حتل مك�ن م�ش�ح�ت خ�رساء وم�ش�ريع انت�جية.

- زي�دة حوادث ال�شري.

- ا�شتهالك الطرق�ت.

- هدر اأموال احلكومة يف تطويرالطرق�ت.

- تدين عدد الرك�ب مم� يوؤدي اإىل ف�ئ�س يف عدد الب��ش�ت ذات اللوح�ت احلمراء.

امل�صاكل:

1. �شبكة نقل ع�م غري منظمة 

)عدم وجود �شبكة نقل 

قة، موثوقة 
ّ
ب�حل�فالت من�ش

وفّع�لة(.

2. تدهور م�شتوى اجلودة.

3. رداءة  البنى التحتية 

للطرق�ت.
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تق�رير وزارة امل�لية
1
 

تقرير جمل�س االإمن�ء واالإعم�ر، ت�رسين االأول 2010
2

النقل العام

و�صف:

 1. ان�ش�ء موؤ�ش�شة تن�شيق رئي�شية الإدارة، مراقبة وتوجيه �شبكة النقل ب�حل�فالت.

 2. ت�أ�شي�س م�ش�رات ث�بتة  بح�شب احل�ج�ت.

 3. تعيني حمط�ت حمددة للب��ش�ت بحيث تكون �شهلة الو�شول، مريحة، واآمنة.

 4. اإن�ش�ء جدول زمني حمدد )وقت االنطالق والو�شول(.

 5. اإقامة خطوط حمددة للنقل بالبا�شات حيثما اأمكن يف الطرقات ال�شديدة االإزدحام.

6. التن�شيق مع الب��ش�ت اخل��شة من اأجل دجمهم يف �شبكة النقل ب�حل�فالت وذلك حتى ال يت�رسروا اقت�ش�دي�. )ميلك القط�ع اخل��س 

2400 ح�فلة(

�رشوط التطبيق:

 1. اأن تكون �شبكة ح�فالت النقل �شديقة للبيئة على املدى الطويل )اإط�ر زمني ي�شتغرق 5 �شنوات(.

 2. تطبيق قوانني �شبكة النقل ب�حل�فالت وقوانني ال�شري.

 3. اإ�رساك القط�ع اخل��س من اأجل حتقيق املزيد من القبول ل�شبكة النقل ب�حل�فالت.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

دوالر  مليون   73( لبن�نية  لرية  ملي�ر   110 – ال�شي�رات(  وا�شتخدام  الطرق�ت  )تقليل م�ش�ريف  وترميمه�  الطرق�ت  لت�شييد  اأقل  1. ح�جة 

. هذا املبلغ ال ي�شم م�ش�ريع جمل�س االإمن�ء 
1
�شة مل�ش�ريع طرق�ت للع�م 2011 من خزينة الدولة )وزارة النقل واالأ�شغ�ل الع�مة(

ّ
اأمريكي( مكر

.
2
واالإعم�ر املتوّقع اأن تكّلف 498 مليون دوالر اأمريكي بني ع�مي 2010 و2012 فقط للطرق�ت والتق�طع�ت

2. ا�شتخدام م�ش�ح�ت املواقف والطرق�ت ال�شتثم�رات يف م�ش�ريع منتجة ومربحة.

3. اإف�دة اخلزينة الع�مة على املدى البعيد.

4. تديّن ن�شب التلوث، اإزدح�م ال�شري وهدر الوقت.

5. تدين حجم االإنف�ق على االآث�ر ال�شلبية الن�جتة عن �شبكة النقل ب�حل�فالت غري املنظمة )ك�حلوادث، الف�تورة الطبية وم�شتوى التلوث(.
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النقل العام
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 4

ال�صكك احلديدّية اللبنانّية

اإعادة احياء ال�صكك احلديدّية اللبنانّية وفق املعاير الدولّية

احلاجة والغاية:  

ور�صة عمل: البقاع

 الكاتب: 

الي��س معلوف

جمعّية تران تران

 املناطق امل�صتهدفة:

جميع املن�طق اللبن�نية

املوؤ�ص�صات العامة املعنية

 -  وزارة اال�شغ�ل الع�ّمة والنقل

 - وزارة الط�قة واملي�ه

 - وزارة االقت�ش�د والتج�رة

 - وزارة البيئة

 -  وزارة ال�شي�حة

 - وزارة العمل

 - وزارة الدف�ع الوطني

 - وزارة الثق�فة و االآث�ر

 - وزارة الرتبية والتعليم الع�يل

 - وزارة ال�شوؤون االجتم�عّية

 - وزارة الداخلّية والبلدّي�ت
 

 - وزارة امل�لّية

 - وزارة ال�شن�عة

- وزارة ال�شّحة الع�ّمة
 

- وزارة الزراعة

 اجلدول الزمني التقديري:

5 �شنوات

جريدة لبن�ن 27/15 اآب 1891
1
 

والية بريوت، الدكتور الي��س جريج �س. 720
2

Middle East rail way circle chapter 4, p.453

ب�ش�رى ع��شي-نقيب عّم�ل ال�شكك احلديدّية- مق�بلة مع جريدة النه�ر، االثنني 11 اأكتوبر 2010
4

http://www.al-akhbar.com/node/200505

CER June 2008, Rail way transport and ENV. Facts and figures6

 
1
وال�شام بريوت  بني  اخلطوط  بدرا�شة  احلديدّية  ال�شكك  مهند�شو  بداأ   1891 �شنة  تاريخّية:  ملحة 

.
2
1895 اآب  يف  اخلط  هذا  افتت�ح  مّت  واملنكو�س  الرف�س  فقط  وب��شتعم�ل  �شنوات  ثالث  من  وب�أقل 

التوبوغرافّية  واالجهزة  وال�ش�حن�ت  اف�ت 
ّ
اجلر بوجود  والع�رسون،  الواحد  القرن  بداية  يف  اليوم  اأّم� 

امل�رسوع  هذا  الدولة،  قبل  من  �ش�بقً�  امل�شتملكة  احلديدّية  ال�شكك  اأرا�شي  ومع  املتطّورة 

ع�رس.  الت��شع  القرن  اواخر  يف  ا�شتهلك  م�  من  بكثري  اأقّل  وتكلفة  بوقت  النور  يب�رس  اأن   ميكن 

اأّما اخلطوط ال�شاحلّية اّلتي اأن�شاأت بفرتة احلرب العاملّية الثانية وا�شتغرق تنفيذها حوايل ال�شنتني، ميكن 

 .
3
اع�دة احي�ئه� االآن ب�أقل كلفة ووقت

احلديدّية  ال�شكك  موؤ�ش�شة  بداأت  امل��شي  القرن  �شبعينّي�ت  يف  احلديدّية:  ال�صكك  و�صع  عن  عام  و�صف 

ال�شغوط�ت  الدولّية ب�شبب  ال�شلط�ت املعنّية ب�لعمل على تطويره� لتالقي املع�ير  ب�لتال�شي بعد ف�شل 

احليوي. املرفق  هذا  على  للق�ش�ء  اللبن�نّية كحّجة  احلرب  ثّم ج�ءت  ال�شخ�شّية.  امل�ش�لح  اأ�شح�ب  من 

 
اّن اخلطوط الداخلّية مازالت معّطلة منذ ما يقارب الـ35 �شنة، اّما اخلطوط ال�شاحلّية فهي متوّقفة منذ 

حوايل ال20 �شنة.

 مع العلم اّنه لو هذه املوؤ�ش�شة تعمل بخ�ش�رة لن تكّلف الدولة م� يوازي رواتب 
4
ح�لّيً� يوجد حوايل الـ600 ع�مل يف �س.د.ل. )�شّكة دولة لبن�ن(

الــ600 موظف املوجودين ح�لّيً�. يقت�شي عمل هذه املوؤ�ش�شة اليوم على حم�يته� من التعدّي�ت مع لفت االنتب�ه اّن اأوىل املخ�لف�ت �شد هذا 

القط�ع ن�جمة عن الوزارة  الوا�شية اأي وزارة النقل واالأ�شغ�ل الع�ّمة اّلتي حتّول اأرا�شي ال�شكك احلديدّية اإىل طرق�ت واوتو�شرتادات ع�ّمة، مع 

.
5
العلم اأّن موؤ�ش�شة ال�شكك احلديدّية متلك 90 مليون مرت مرّبع من االرا�شي اللبن�نّية

امل�صاكل املبا�رشة:

 يعي�س املواطن اللبن�ين يومّيً� حربً� 

على الطرق�ت، عدا عن ازدح�م ال�شري 

على معظم الطرق�ت الع�ّمة اللبن�نّية مم� 

يوؤّدي اإىل تطويل امل�ش�ف�ت ويو�شل اإىل 

�شلل جممل القط�ع�ت.

امل�صاكل غري املبا�رشة:

البيئة: يف االحت�د االأوروبي فقط 2% من 

انبع�ث�ت ث�ين اأك�شيد الكربون يف قط�ع 

النقل ن�جتة عن �شكك احلديد )�شمنه� 

اال�شتهالك الكهرب�ئي(. اّن كل قط�ر 

ميكن ان يوّفر عن ا�شتعم�ل حوايل 350 

.
6
�شّي�رة و40 �ش�حنة

ال�صياحة: اّن معظم ال�شّواح يتنقلون 

يف القط�ر الذي يوّفر من كلفة تنقلهم 

ف على الوطن 
ّ
وميّكنهم اي�شً� من التعر

بطريقة اأ�رشع واالنخراط مبا�رشًة مع 

املواطنني. وجود القط�ر ي�شّهل تنّقل 

ال�شّواح اإىل املن�طق البعيدة عن الع��شمة 

وب�لت�يل ي�ش�هم يف توزيع ال�شي�حة على 

املن�طق مم� يو�شل اإىل �شي�حة متوازنة.
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و�صف:

الثقافة والرتبية: ان م�ش�كل النقل هي 

اإحدى االأ�شب�ب التي تو�شل اإىل ت�ش�عد 

يف ن�شبة االأمّية يف ال�شيع والبلدات 

الن�ئية وذلك ل�شدفة وجود اجل�مع�ت 

يف املدن البعيدة م� يوؤّدي اإىل ارتف�ع 

كلفة تنّقل الطاّلب بو�ش�ئل النقل املت�حة 

ح�لّيً�. )مراجعة ال�شي��شة الع�ّمة املعنّية 

بتنّقل طالب اجل�مع�ت يف املن�طق 

الن�ئية، مب�درة �شي��ش�تية رقم 6، 

�شفحة 22(.

االقت�صاد: ال�شلل احل��شل على الطرق�ت 

يوؤّدي اإىل ت�أخري نقل الب�ش�ئع وب�لت�يل 

تعطيل احلركة االقت�ش�دية.

امل�صاكل االجتماعّية: مع زي�دة الفقر 

وغالء املعي�شة ل يعد ب��شتط�عة املواطن 

حتّمل م�ش�ريف اقتن�ء �شّي�رة )�شي�نة، 

ت�شجيل، ميك�نيك، رخ�شة القي�دة، 

ت�أمني، خم�لف�ت ال�شري، ركن ال�شي�رة...(

القطاع الع�صكري: �شعوبة نقل العت�د 

 والعتيد الع�شكري على الطرق�ت الع�ّمة.

االمن الداخلي: ارتف�ع زحمة ال�شري على 

الطرق�ت يوؤّدي اإىل زي�دة عتيد رج�ل 

االأمن املوجلني تنظيم ال�شري مم� يعرقل 

خدم�ت الطوارئ.

ال�صناعة: ان ال�شن�عة يف لبن�ن تع�ين 

من �شعوبة و�شول املواد االأّولّية من 

داخل وخ�رج لبن�ن ومن �شعوبة نقل 

 املنتوج�ت من املعمل اإىل الت�جر.

الزراعة: ان املزارع اللبن�ين يع�ين من 

الكلفة الع�لية و�شعوبة نقل املوا�شي 

 واملزروع�ت داخل وخ�رج لبن�ن.

ال�صّحة: ارتف�ع ن�شبة االأمرا�س الن�جتة 

عن التلّوث احل��شل من وراء ا�شتعم�ل 

ال�شرّيات.

تهدف هذه املب�درة ال�شي��ش�تية اإىل اإع�دة اإحي�ء ال�شكك احلديدّية اللبن�نّية لتمكني النقل امل�شرتك.
 

 اإعادة اإحياء وتطوير اخلطوط احلديدّية بني:

 ◊ بريوت-دم�شق   ◊ الن�قورة-بريوت-طرابل�س   ◊ رّي�ق-حم�س

- ويتم ذلك من خالل:

 1. حتويل اخلطوط الدّيقة اإىل خطوط عري�شة للتما�شي مع اخلطوط الدولّية

 2. تاأمني ازدواجّية اخلطوط

 3. حفر االأنف�ق ح�شب درا�ش�ت نق�بة عّم�ل ال�شكك احلديدّية �شنة 1971

 4. ترميم املحّطات على هذه اخلّطوط

 5. بن�ء حمّط�ت جديدة ح�شب متطّلب�ت الظروف ال�شكنّية وال�شن�عّية

 6. ا�شتعمال هذه اخلطوط على الكهرباء

 7. ان�ش�ء مواقف لل�شّي�رات اإىل ج�نب املحّط�ت

8. توظيف وتدريب مهند�شني وعّم�ل لت�شري اأمور هذه املوؤ�ش�شة

- اإن�ش�ء خط حديدي بني رّي�ق ومرج عيون ح�شب درا�ش�ت �رسكة  DHP( Damascus-Halab Prolongement( مع االأخذ بعني 

االعتب�ر االقرتاح�ت املذكورة اأعاله.

�رشوط التنفيذ: تنّفذ هذه اخلطوط باملوا�شفات العاملّية مع مراعاة ال�شالمة العاّمة والبيّئة.

النقل العام
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النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

ال يعترب قط�ع �شكك احلديد مربحً� ولكن نفعه الع�م يتخّطى بكثري التكلفة امل�لّية لت�شغيل القط�ع. وتت�شّمن هذه النت�ئج:   
 

- تخفي�س عدد ال�شّي�رات وال�ش�حن�ت على الطرق�ت اللبن�نّية وب�لت�يل:
 

 1. تخفي�س ازدح�م ال�شري

 2. تخفي�س التلّوث الن�جت عنه

 3. ت�شهيل وتخفي�س تكلفة نقل املواطنني بني املن�طق

 4. ت�شهيل وتخفي�س تكلفة نقل الطاّلب

 5. ت�شهيل وتخفي�س تكلفة نقل ال�شّواح

 6. ت�شهيل، ت�رسيع وتخفي�س تكلفة نقل الب�ش�ئع ومن �شمنه� املوا�شي واملواد الزراعّية

 7. تخفي�س عتيد رج�ل االأمن املوجلني تنظيم ال�شري

 8. تخفي�س عدد ال�شح�ي� الن�جتة عن حوادث ال�شري

 9. دّقة التوقيت يف الو�شول اإىل االأم�كن املق�شودة

 10. ت�شهيل النقل الع�شكري

- انع��س االقت�ش�د من خالل:

 1. خلق و�شيلة نقل �رسيعة

 2. ت�شهيل اال�شترياد والت�شدير الرّبي

 3. تن�شيط اال�شترياد والت�شدير البحري بت�شهيل نقل الب�ش�ئع املكّد�شة يف املراف�أ

 4. تن�شيط النقل اجلّوي بت�شهيل نقل امل�ش�فرين والب�ش�ئع من املط�ر

- خلق تنمية متوازنة من خالل:

 1. ربط القرى ب�ملدن

 2. اإنع��س املن�طق التي مير به� القط�ر

3. خلق فر�س عمل على جميع االأرا�شي اللبن�نّية

النقل العام
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النقل العام
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 5   

ت�صجيع االإ�صتخدام االآمن للدراجات النارية

تخفيف اأزمة ال�صري وجعل الطرقات اأكرث اأمنًا 

احلاجة والغاية:  

و�صف:

ور�صات عمل بريوت

 الكاتب: 

كرمي املفتي

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

املوؤ�ص�صات العامة املعنية

وزارة الداخلية والبلدي�ت 

 اجلدول الزمني التقديري:

مر�شوم من  وزير الداخلية 

ب�إلغ�ء حظر ا�شتخدام الدراج�ت

 الن�رية يف �شيدا.

قرار من وزير الداخلية ب�إلغ�ء

جميع القيود املفرو�شة على

ا�شتخدام الدراج�ت الن�رية

 1. ازدح�م الطرق ب�شبب ال�شي�رات.

2. التكلفة الع�لية ل�رساء، ت�شجيل و�شي�نة ال�شي�رة.

من  وال�شخيف  اجلذري  القرار  اآخره�  ك�ن  و�ش�ئقيه�.  الن�رية  الدراج�ت  �شد  ع�دلة  وغري  ق�معة  �شلوكي�ت  اللبن�نية  ال�شلط�ت  تفر�س 

ال�ش�ئقني  واته�م   .2011 الث�ين  ت�رسين  من  االأول  من  بدءاً  الكربى  بريوت  يف  الن�رية  الدراج�ت  ا�شتخدام  حلظر  العلي�  االأمن  �شلطة  قبل 

الن�رية  الدراج�ت  اأن ن�شبة �شغرية من م�شتخدمي  الرغم من  ال�شوارع. على  ال�شمعي وال�رسقة يف  ب�لت�شبب ب�لفو�شى، واحلوادث، والتلوث 

الن�رية. الدراج�ت  ا�شتخدام  �شد  القوانني  فر�س  املنطقي  وغري  الع�دل  غري  من  ف�إنه  االإعتداءات،  من  االأ�شك�ل  هذه  �شمن  ب�لفعل   تقع 

ينبغي ت�شجيع الدراج�ت الن�رية كو�شيلة اآمنة و�رسيعة للنقل، وخ�شو�شً� داخل �شوارع بريوت املزدحمة، ولكل اللبن�نيني من ذوي الدخل 

 املحدود، علمً� اأن تك�ليف امتالك دراجة ن�رية )الت�شنيع، الوقود، ور�شوم امليك�نيك وال�شي�نة( هي اأقل بكثري من تك�ليف امتالك ال�شي�رة.

قبل  من  اللبن�نية  املدن  يف  الن�رية  للدراج�ت  واملنّظم  االآمن  اال�شتخدام  ت�شجيع  ينبغي  والفع�لة،  املنظمة  الع�م  النقل  و�ش�ئل  غي�ب  يف 

ال�شلط�ت اللبن�نية لتقلي�س عدد ال�شي�رات يف التداول، خ��شًة يف اأوق�ت الذروة. واإن ذلك من �ش�أنه اأي�شً� تقليل التلوث وزي�دة االإنت�جية 

االقت�ش�دية من خالل الوقت املكت�شب من عدم الوقوع يف االختن�ق�ت املرورية.

التدابري  تنفذ ح�ليً� هي  والتي  االإلزاميني(  واملع�ينة  الت�أمني  الت�شجيل،  )اأوراق  الق�نوين  والو�شع  ارتداء اخلوذة  اإن فر�س  االإط�ر،  يف هذا 

ال�رسورية التي ينبغي اأن ت�شتمر، جنبً� اإىل جنب مع مالحقة لل�ش�ئقني الذين ال يحرتمون اإ�ش�رات املرور )خ��شة العالم�ت احلمراء وال�شوارع 

ذات االإجت�ه الواحد(. ومع ذلك، ف�إن احلظر ال�ش�مل ال�شتخدام الدراج�ت الن�رية، �شواء بعد ال�ش�د�شة م�ش�ء اأو القرار االأخري بحظر ا�شتخدامه� 

ب�شكل جذري من بريوت الكربى، وبغ�س النظر عن كون هذا القرار غري د�شتوري وب�طل كون الد�شتور اللبن�ين يكفل حرية التنقل على االأرا�شي 

اللبن�نية، ينبغي وقف تنفيذه� حتت ا�شم االأمن املبهم.

عن طريق ت�شجيع ا�شتخدام الدراج�ت امل�شجلة والق�نونية على الطرق اللبن�نية، ت�ش�هم ال�شلط�ت يف احلد من االإختن�ق املروري، م�ش�كل 

مواقف ال�شي�رات كم� التلوث.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - احلد من ازدح�م ال�شري

 - احلد من م�ش�كل مواقف ال�شي�رات

 - احلد من التلوث

- حت�شني االإنت�ج االقت�ش�دي
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النقل العام
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 6

تـاأميـن اأوا�صـل النقل العـام لطالب اجلامعات 

يف املناطق النائية

نظرة يف النقل العام الطالبي يف جنوب لبنان

احلاجة والغاية:  

ور�صة عمل: جنوب لبنان

 الكاتب: 

 - رنه جوين

 - اأحمد ي��شني

 - علي ر�شالن

- ن�رسين رّم�ل

 املناطق امل�صتهدفة:

القرى الن�ئية من لبن�ن

املوؤ�ص�صات العامة املعنية

وزارة النقل واالأ�شغ�ل الع�مة

 اجلدول الزمني التقديري:

3 �شنوات

يقع قط�ع النقل بني نظريتي التنظري والتطبيق، وم� بني االأثنني م�ش�فة 35 ع�م� من االإنتظ�ر والرتّقب. 

يجب و�شع النقل الع�م يف لبن�ن على �شكته ال�شحيحة لي�شل اإىل ك�فة قرى لبن�ن، دون اأن ينح�رس يف 

منطقة معينة. من املوؤ�شُف اأن الدولة لـم تلحظ هذا االأمر، ول تقوم بدوره� لن�حية اإقرار خطة وا�شحة 

و�ش�ملة للنقل الع�م يف ك�فة اأرا�شي لبن�ن، متّكن املواطن من التنّقل بحرية �ش�عة ي�ش�ء ووقت ي�ش�ء دون 

اأن يتقوقع يف اإنبوب الوقت الذي يفر�شه مرور »ال�رسفي�س« اأو الب��س اخل��س.

اأهله�  اإىل  النب�س  ويعيد  القرى  ُيحيي  الذي  لبن�ن  يف  الع�م  النقل  قط�ع  جت�ه  وا�صحة  حكومية  �صيا�صة  غي�ب  يف  امل�شكلة  اأبع�د  تكمن 

وب�الأخ�س طاّلبه�، الذين ي�شطرون لربجمة يومهم مع الب��ش�ت اخل��شة املحدودة، بداًل من اأن تنقلب االآية، وهذا حكمً� �شينعك�س �شلبً� على 

االأداء التعليمي واالإنت�ج املحلي، مم� ي�شّجع اللجوء اإىل وا�ش�ئل بديلة ك�رساء �شي�رة ورفع فاتورة اال�صتهالك االإقت�صادي، علمً� اأن هذه الو�شيلة 

غري متوفرة جلميع الفئ�ت.

ال�رسيط احلدودي، من مرجعيون ب�إجت�ه كفركال واخلي�م  القرى وحتديداً  قرى  اأن عدد كبري من  اإذ  �شلبً� على اجلنوب،  الواقع  اإنعك�س هذا 

والعدي�شة ومركب� وبنت جبيل وغريه� من القرى، يغيب عنه� النقل الع�م ب�صكل �صبه كلي، ويقت�رس ح�شوره على �شي�رات االأجرة وبع�س 

الب��ش�ت اخل��شة التي َتعرُب يف تلك القرى بتوقيت حمدد وحم�شور. م� يعني اأن الط�لب الذي يريد اأن يرتك العدي�شة مثاًل ويود التوجه نحو 

ج�معته يف النبطية، عليه اأن يرتكه� مت�م ال�ش�د�شة �شب�حً�، الأن الب��س مير فقط يف هذا التوقيت ويعود اإىل القرية بعيد الظهر. اأم� كلفة 

النقل من هذه القرى اإىل النبطية و�شيدا وحتى بريوت م�صاعفة، اإذ قد ت�شل ف�تورة نقل الط�لب اإىل م� يق�رب 375 األف  لرية لبن�نية ب�ل�شهر 

)راجع اجلدول على ال�شفحة الت�لية(. هذه الظروف تعي�شه� الكثري من القرى اللبن�نية الن�ئية، ففي عك�ر يتكبد الط�لب م� يق�رب الـ20 األف 

لرية ليتنقل بني عك�ر العتيقة اإىل طرابل�س، ويف البق�ع ي�شطر الط�لب لدفع بدل نقل من بلدة الف�كهة اإىل زحلة 10 اآالف لرية ذه�بً� واإي�بً�.

و�صف:

تهدف هذه املب�درة ال�شي��ش�تية اإىل ت�أمني النقل الع�م لطالب اجل�مع�ت يف جميع املن�طق الن�ئية ب�أ�شع�ر مقبولة وب�أوق�ت تتزامن مع 

دوم�ت اجل�مع�ت. لتنفيز هذه ال�شي��شة نقرتح:

 - ت�أمني خدمة النقل الع�م على ك�فة االأرا�شي اللبن�نية

 - ت�أمني خدمة النقل الع�م بني املن�طق الن�ئية

 - مراع�ة �شعر النقل الع�م للطالب

 - حتفيز القط�ع اخل��س لزي�دة ا�شتثم�راته يف تطوير قط�ع النقل الع�م حتت اإ�رساف الدولة

 - تنظيم املواقف وحمط�ت رك�ب  الب��ش�ت يف املن�طق الن�ئية )راجع املب�درة ال�شي��شتية رقم 3، �شفحة 16(.

- اإيج�د و�ش�ئل بديلة للنقل الربي يف املن�طق الن�ئية )راجع املب�درة ال�شي��شتية رقم 1، �شفحة 14، و رقم 4، �شفحة 18( 
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من 
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 �صيدا 

)انطالق(

من

 �صيدا 
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النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - زي�دة ن�شبة خريجي اجل�مع�ت يف املن�طق الن�ئية

 - تخفيف النزوح اإىل املدن الرئي�شية بهدف التعليم

 - تقلي�س تك�ليف النقل والتعليم الع�يل للع�ئالت يف املنطق الن�ئية

- حت�شني نوعية املوارد الب�رسية وب�لت�يل ت�شجيع اال�شتثم�ر يف هذه املن�طق

ملحق: خطة النقل العام �صنة 2009

جتدر االإ�ش�رة اإىل وجود خطة تطوير اأداء قط�ع النقل الع�م للرك�ب من خالل درا�شة �ش�ملة حول هذا املو�شوع اأجنزته� وزارة 

النقل واالأ�شغ�ل يف اآخر ني�ش�ن 2009. اأما خطوات التنفيذ االأخرى فتنح�رش بتحديد خطوط ال�شري ومناطق العمل وجتميعها �شمن 

رزن�مة عمل، وحتديد متطلب�ت ت�شغيله� وم�شتوى اأدائه�، مب� ي�شمن ت�أمني خدمة منتظمة والئقة وبتك�ليف مقبولة. اإعداد دف�تر 

ال�رشوط وملفات التلزمي لت�شغيل خطوط ال�شري ومناطق العمل واإ�شتالم العرو�س وف�شها وتقييمها متهيداً لرت�شية االإلتزامات 

ومب��رسة ال�رسك�ت امل�شغلة عمله�. هذه اخلطة، الأول مرة، مت من خالله� حتديث الدرا�ش�ت ال�ش�بقة لت�شمل كل االأرا�شي اللبن�نية. 

هي ج�هزة للعمل لكنه� بح�جة اإىل قرار ومر�شوم من جمل�س الوزراء. من املتوقع ان ي�شري النقل الع�م ب�لب��ش�ت املوحدة ب�للون، 

7 اأي�م يف االأ�شبوع، والعمل من ال�ش�د�شة �شب�ح� اإىل منت�شف الليل مع خدمة مميزة وتنظيم للوقت وت�أمني فر�س عمل لكل 

املن�طق واأظهرة هذه اخلطة اأنه� »غري مكلفة خلزينة الدولة اللبن�نية«.

النقل العام
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النقل العام
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 7

اإعادة النظر يف  حدود ال�رشعة الق�صوى على 

الطرقات اللبنانية

التاأكيد على حتديد �رشعة ق�صوى معقولة وقابلة لالحرتام

احلاجة والغاية:  

ور�صات عمل بريوت

 الكاتب: 

م�ريو ن�ش�ر

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

املوؤ�ص�صات العامة املعنية

وزارة الداخلية والبلدي�ت

 اجلدول الزمني التقديري:

�شنة واحدة

على الرغم من اأن عدداً متزايداً من الطرق�ت يف لبن�ن يتم جتهيزه� ب�إ�ش�رات �شبط ال�رسعة، اإال اأنه يتم 

�س �شالمة امل�ش�ة وال�ش�ئقني والدراجني للخطر.
ّ
جت�هله� ب��شتمرار، مم� يعر

 واإن 
1
وفقً� الإح�ش�ءات قوى االأمن الداخلي، اإن عدد احلوادث امل�شجلة يف ع�م 2010 هو 4583 ح�دث، 549  ح�لة وف�ة و 6517 جريحً�. 

غ�لبية ال�شح�ي� هم من ال�شب�ب اللبن�ين دون �شن الــ 25.

الرغم  اأهمية القي�دة مب�شوؤولية والتقّيد ب�لقوانني. وعلى  الوعي حول  العديد من اجلمعي�ت مثل »كن ه�دي« و»ي�زا« تنظم حمالت لن�رس  اإن 

من  دون تدخل مب��رس  ك�ٍف من  اأن عملهم يعترب غري  الن��س، اإال  ال�شالمة وحم�ية  تعزيز اأنظمة  كبرياً يف  اأن هذه املنظم�ت تلعب دوراً  من 

قبل ال�شلط�ت املخت�شة.

طريق  على  مثاًل  الق�شوى  ال�رسعة  حدود  تبلغ  قد  اللبن�نية.  املن�طق  خمتلف  على  توزيع حدود ال�رسعة  يف طريقة  تن��شق  فن�شهد عدم 

جبلية خطرة  يف ال�شوف الــ 70 كم / ال�ش�عة بينم� تبلغ على اجل�رس »الـــرينغ« يف بريوت  50 كم \ ال�ش�عة، مم� يعطي انطب�عً� للمواطنني اأن 

القيود غري املنطقية ت�شتخدم  كو�شيلة لالبتزاز الق�نوين من خالل الغرام�ت غري الع�دلة وب�لت�يل تقلل من جدارة ا�شتخدام اإ�ش�رات ال�رسعة 

خ��شًة عندم� ال تعّد بطريقة علمّية �شليمة.

النتائج املتوّخات و�صف:

واملنفعة العامة:

اإن ال�شلط�ت املعنية بح�جة اإىل اع�دة النظر  ب�شبكة اإ�ش�رات �شبط ال�رسعة، واإع�دة البت فيه� ب�شكل علمي 

من خالل درا�شة امتي�زات كل تق�طع، طريق، �ش�رع، طريق جبلي وطريق �رسيع  من اأجل �شم�ن ال�شالمة 

الع�مة وبن�ء امل�شداقّية الالزمة لفر�س الق�نون وتن��شق حدود ال�رسعة املفرو�شة.

تكون  اأن  لل�شلط�ت  وينبغي  االإ�ش�رات، ميكن  من هذه  متن��شقة  ب�شبكة  جتهيز الطرق�ت  يتم  ح�ليً� 

يتن��شب  مب�  لزي�دة غرامة ال�رسعة  معنى  هن�ك  �شيكون  كم�  مع املخ�لفني.  التع�مل  اأكرث �رسامة يف 

حفظ  اأن  االأق�شى كم�  �شعف احلد  ال�رسعة  ح�ل بلغت  يف  تت�ش�عف  اأي اأن الغرامة   املخ�لفة،  مع 

خطرية،  ثالثة غرام�ت  وبعد  منع انته�ك قوانني ال�رسعة.  على  اأي�شً�  ي�ش�عد  لكب�ر املخ�لفني  �شجل 

اإ�شتخدام اإ�ش�رات وعالم�ت م�شّعة  �شمل  اأي�شً�  وينبغي  ب�ملخ�لف.  القي�دة اخل��شة  ميكن �شحب رخ�شة 

على الطرق من اأجل اأن تكون اأكرث و�شوحً� يف الليل.

وال�رسيعة ملع�قبة  الطرق�ت اخلطرة  والدائمة على  ح�جة لو�شع الرادارات املوؤقتة  اأخرياً، هن�لك 

ودوري�ت   دراج�ت  ل�ش�ئقي   وال�شالحية  االأمر  اإعط�ء  ينبغي  كم�  اأم�نً�  وتهيئة طرق اأكرث  املخ�لفني 

ال�رشطة )جمموعة من اثنني(  ملعاقبة وتوقيف املخالفني والكف عن االعتماد على نقاط التفتي�س الدورية 

التي تخنق ال�شري.

اإن النتيجة االأولية واالأهم هي 

احلد من حوادث ال�شي�رات 

وال�ش�حن�ت على 

الطرق�ت اللبن�نية مم� 

يجعله� اأكرث اأمنً� وي�شمح 

ب�إنق�ذ مئ�ت االأرواح، 

 وتف�دي االآالف من اجلرحى.

تعّد الغرام�ت ال�شخمة 

واالإجراءات الإع�دة 

اإ�شدار رخ�شة 

قي�دة اأخرى بعد خ�ش�رته 

نتيجة خم�لف�ت متت�لية من 

امل�ش�در االإ�ش�فية الإيرادات 

الدولة.
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النقل العام
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 8   

تنظيم حركة �صري ال�صاحنات

تنظيم حركة ال�صري واإبقاء الطرق اأكرث اأمنًا

احلاجة والغاية:  

و�صف:

ور�صات عمل بريوت

 الكاتب: 

كرمي املفتي

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

املوؤ�ص�صات العامة املعنية

وزارة الداخلية والبلدي�ت 

 اجلدول الزمني التقديري:

�شنة واحدة

اإن هذه اخلطوات واالإ�شالح�ت

من �ش�أنه� احلد من حوادث

 ال�ش�حن�ت، والتقلي�س من 

االإختن�ق املروري عند �ش�ع�ت

 الذروة، حمققة بذلك اأمنً� اأكرث

 يف نقل ال�شلع والب�ش�ئع 

 من، اإىل وعرب بريوت.

مئ�ت احلوادث على الطرق�ت يف لبن�ن ت�شببه� �ش�حنة اأو مركبة  ذات حمولة ثقيلة، االأمر الذي يوؤدي اإىل 

قتل الع�رسات من ال�ش�ئقني وامل�ش�ة �شنويً�.  

يف الوقت نف�شه، ف�إن االآالف من ال�ش�حن�ت املتنقلة  يف اأوق�ت الذروة تت�شبب ب�زدح�م �شديد يف حركة 

ال�شري )يف ال�شب�ح الب�كر وامل�ش�ء(

ملحوظ،  تزايد  يف   لبن�ن  ال�ش�حن�ت يف  عليه�  ت�شري  الطرق�ت التي  عدد ال�شح�ي� على  اإن  احلظ   ل�شوء 

المة الع�مة.
ّ
م�شببًة بذلك م�شكلة خطرية لل�ش

هن�لك ح�جة  م��شة لتحقيق توازن بني م�شلحة التّج�ر من خالل ا�شتخدام ال�ش�حن�ت من جهة وال�شالمة   

الع�مة من جهة اأخرى، مع الرتكيز بوجه خ��س على احلد من ازدح�م الطروق�ت.

ثالثة خطوات اأ�ش��شية، لو اّتخذته� ال�شلط�ت املعنية، ميكنه� �شم�ن و�ش�ئل نقل لل�شلع والب�ش�ئع اأكرث اأمنً�  يف لبن�ن وهي: 

يف  الطرق�ت  عن  واإبع�ده�  الثقيلة  احلمولة  ومركب�ت  ال�ش�حن�ت  تنقل  تنظيم  هي  ال�شري  حركة  تدفق  من  التخفيف  نحو  االأوىل:  اخلطوة 

)ك�ل�رسك�ت التي  املخ�لفني  على  تفر�س  حمددة  غرام�ت  اإن  اأي  الداخلي  االأمن  قوى  قبل  من  يطبق  اأن  ميكن  القرار  هذا  الذروة.  اأوق�ت 

ت�شتخدم ال�ش�حن�ت(، ب�الإ�ش�فة اإىل �شحب رخ�س القي�دة اخل��شة لل�ش�ئقني املخ�لفني.

�شبق  الوزير مروان �رسبل  ف�إن  االإط�ر  هذا  جديد. ويف  وزير داخلية  به� اأي  يقوم  التدابري االأوىل التي  بني  تكون من  م�  اخلطوة ع�دًة  هذه 

واأ�شدر املر�شوم الذي ينظم �ش�ع�ت تداول  ال�ش�حن�ت فور توليه مه�م من�شبه. مع ذلك، ال تزال هن�ك ح�جة كبرية لتطبيق هذا االجراء ب�أمر 

وحدات قوى االأمن الداخلي ب�أن ت�شتخدم �شلطته� لفر�س هذا الق�نون . 

اخلطوة الثانية: التي ينبغي اتخ�ذه� هي مكملة لالأوىل، وهي تعيني الوقت الذي  ميكن خالله تنقل ال�ش�حن�ت يف بريوت ولكنه� ال تع�لج ب�أي 

�شكل من االأ�شك�ل اأم�كن تنقله�. ولهذا ال�شبب، من املهم و�شع خريطة طريق مف�شلة داخل بريوت لل�شوارع التي ال ُي�شمح لل�ش�حن�ت )خ��شًة 

اأكربه�( بدخوله�.

يف هذا االإط�ر، يجب على قرار وزير الداخلية اأن يذكر بو�شوح  كل ال�شوارع والطرق�ت واالأحي�ء يف بريوت التي ال حتتمل مرور ال�ش�حن�ت 

الكبرية عليه�، وذلك ب�لتع�ون مع بلدية بريوت  وينبغي اأن تفر�س الغرام�ت اإىل ج�نب �شحب رخ�شة القي�دة اخل��شة  بكل خم�لف.

و كبديل، توجد م�ش�ح�ت وا�شعة يف مين�ء بريوت حيث ميكن للح�وي�ت )النقل( اأن تفرغ حموالته� يف �ش�حن�ت اأ�شغر ب�إمك�نه� عبور �شوارع 

بريوت ال�شغرية ب�أم�ن، دون اإحداث اإزدح�ٍم يف ال�شري واإحداث خم�وف تتعلق ب�ل�شالمة.

اخلطوة الثالثة: ينبغي حتديد بديل اآخر للتقليل من التبعية املكثفة لقط�ع النقل يف لبن�ن على ال�ش�حن�ت اأال وهو نظ�م النقل عرب ال�شكك 

احلديدية، وذلك من خالل اإع�دة اإحي�ء نظ�م ال�شكك احلديدية يف لبن�ن )راجع مب�درة �شي��شتية رقم 4، �شفحة 18(.
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التخطيط امُلدين
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 9

متكني ال�صباب اللبناين من متلّك �صقق �صكنّية

و�صع �صيا�صة �رشيبية م�صجعة للمواطن اللبناين ومرتفعة على 

اأرباح االإجتار بالعقارات

احلاجة والغاية:  

ور�صة عمل: جبل لبنان

 الكاتب: 

 - عمر ابي �شهال

م�ري
ّ
- مرين� ك�ش

 

- و�ش�م ن�رساهلل

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

املوؤ�ص�صات العامة املعنية

 - جمل�س الوزراء

 - وزارة امل�لية

 - وزارة االإقت�ش�د والتج�رة

- البلدي�ت

 اجلدول الزمني التقديري:

�شنت�ن

لقد �شهد لبن�ن يف ال�شنوات امل��شية القليلة نه�شة عمرانية الفتة وحركة متزايدة يف �شوق بيع العق�رات. 

هذه الظ�هرة ك�نت مو�شع اإهتم�م املراقبني واملحللني امل�لني واالإقت�ش�ديني. ف�أ�ش�دوا به� وو�شعوه� 

يف خ�نة اأنه� دليل �شحة وثقة ومنهم من عّول عليه� على اأنه� خال�س للبن�ن.

ولكن اإن غ�شن� يف طي�ته� اآخذين بعني االإعتب�ر كل اجلوانب امل�لية واالقت�ش�دية واالإمن�ئية والبيئية 

ة وال �شّيم� على ال�شب�ب اللبن�ين الذي ب�ت يواجه �شعوبة 
ّ
واالإن�ش�نية، نرى اأن هذه الظ�هرة قد تكون مدمر

يف ت�أمني امل�شكن الذي هو من اأ�ش�س االإحتي�ج�ت االإن�ش�نية. وهن� ن�شتذكر اأحد االأمثلة ال�شعبية اللبن�نية 

»ني�ل لعندوا مربط عنزة بلبن�ن« ولكن اإذا ا�شتمر الو�شع على م� هو عليه �شوف يطري املربط ومعه �شوف 

تطري العنزة. من هن� ف�إن هذه امل�شكلة االإن�ش�نية املعروفة ب�لنه�شة العمرانية قد حّدت من قدرة ال�شب�ب 

اللبن�ين على ت�أمني ال�شكن.

امل�صكلة: 

»�شعوبة ت�أمني امل�شكن من قبل ال�شب�ب اللبن�ين ب�شبب غالء االأ�شع�ر يف ال�شوق العق�ري.«

امل�صببات الرئي�صية:

- متلك االأج�نب: ف�إن القدرة ال�رسائية املرتفعة لالأج�نب وال �شّيم� العرب منهم قد دفعت اأ�شح�ب العق�رات من اأرا�شي و�شقق �شكنية اإىل 

رفع ال�شعر مت��شيَ� مع القدرة ال�رسائية لدى هوؤالء االأ�شخ��س. والالفت هن� اأن الدولة اللبن�نية ل تفعل �شيء للحد من هذه الظ�هرة بل على  

العك�س �شجعته� من خالل تخفي�س ر�شوم ت�شجيل العق�رات من 16% اإىل  5،8% للم�شتثمرين اللبن�نيني واالأج�نب على حد �شواء، بح�شب 

الق�نون رقم 299 2001/4/3. ب�ال�ش�فة اإىل ذلك فقد و�شل معّدل متّلك االأج�نب يف منطقة جبل لبن�ن وب�الأخ�س بعبدا اإىل اخلط االحمر 

حيث انه� ق�ربت الــ3% من امل�ش�حة امل�شموح به� ويليه� املنت فع�ليه ف�ل�شوف. كم� ينطبق ذلك اي�شً� على منطقة بريوت التي و�شلة 

1
الن�شبة فيه� اإىل م� يع�دل الــ6،5 % من ا�شل ال10% امل�شموح به� بح�شب الق�نون.

- زي�دة الطلب: لقد �شهدت االأ�شواق العق�رية يف لبن�ن زي�دة يف الطلب على �رساء العق�رات وكم� هو يف جميع احلالت املم�ثلة ف�إن زي�دة 

الطلب توؤدي حكمَ� اإىل زي�دة يف االأ�شع�ر.

- غي�ب ال�شوابط: اإن غي�ب ال�شوابط من قبل الدولة اللبن�نية على هذا ال�شوق )ال�شوق العق�ري( اأدى اإىل الفو�شى والتي بدوره� اأدت اإىل 

غالء االأ�شع�ر وبوترية مت�ش�رعة  وفتح املج�ل اأم�م كب�ر امل�شتثمرين اإىل احتك�ر هذا ال�شوق.

اأدى اإىل هجرة  اإدارات الدولة عن بع�س املن�طق  - غي�ب التنمية املتوازنة: ف�إن غي�ب التنمية املتوازنة بني املن�طق اللبن�نية وغي�ب 

ن�ئية.  �شبه  �شك�نيً� وغريه�  مكت�شة  العي�س مم� جعله�  م�شتلزم�ت  بت�شهيالت يف  تتمتع  التي  املن�طق  اإىل  املن�طق  هذه  ل�شك�ن  حملية 

ف�أ�شبحت الكث�فة ال�شكنية منح�رسة يف بع�س املن�طق واملدن مم� اأدى اإىل قلة يف العر�س وزي�دة يف الطلب مم� اأدى اإىل زي�دة االأ�شع�ر.

- غالء املعي�شة: اإذا ك�ن علين� املق�رنة م� بني احلد االأدنى للرواتب يف لبن�ن و�شعر مرت االأر�س اأو ال�شقة ال�شكنية فرنى اأن هن�ك هوة 

عميقة جداَ وا�شح�ف بحق ال�شب�ب اللبن�ين.

اأي �رسيبة على  اأو  اأي بند  اللبن�نية و�شي��ش�ته� امل�لية  الدولة  اإذ ال يوجد يف  ال�شي�ق،  ال�رسيبية: هي غري موجودة يف هذا  ال�شي��شة   -

»االأرب�ح« الن�جتة عن جت�رة االأفراد ب�لعق�رات.

http://www.ketleh-chaabieh.org/NewsDetails/11-07-10/news-10-7-11-lands-lebanon.aspx 
1
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التخطيط امُلدين

و�صف:

ت الدخل والفقري التمّلك يف لبن�ن عرب تطبيق التو�شي�ت الت�لية: هذه ال�شي��شة تهدف اإىل متكني ال�شعب اللبن�ين املتو�شّ

- ان�ش�ء هيئة رق�بية ل�شبط االأ�شع�ر: ف�إن املطلوب من الدولة اللبن�نية واإداراته� الع�مة و�شع درا�شة دقيقة و�ش�ملة اآخذة بعني االإعتب�ر 

 يف م�شلحة اجلميع. وتن�رس هذه الهيئة معدل لالأ�شع�ر ح�شب املنطقة وال تكون 
ّ
املوقع اجلغرايف واأهميته واإع�دة التقييم الع�دل، الذي ي�شب

هذه االإقرتاح�ت اإلزامية بل مرجع لل�ش�ري.

و�ش�ئر  والبلدي�ت  االقت�ش�د  وزارة  مع  وب�لتن�شيق  امل�لية  وزارة  على  ب�لعق�رات:  االإجت�ر  عن  الن�جتة  لالأرب�ح  �رسيبية  �شي��شة  و�شع   -

االإدارات املعنية و�شع خطة م�لية و�رسيبية �ش�ملة واإع�دة النظر ب�لر�شوم، حيث اأن االأرب�ح الن�جتة عن املت�جرة ب�لعق�رات تعود ب�أرب�ح 

ه�ئلة على اأ�شح�به�.

- دعم املواد االأولية ومنع احتك�ره�: حيث ان هذه املواد اأ�شبحت �شبه �رسورية يف ظل هذه النه�شة العمرانية وجب على الدولة اللبن�نية 

دعم املواد االأولية امل�شتخدمة يف هذا املج�ل وذلك يف ال�شكل الذي تراه مالئمً� دون اأن يووؤدي هذا الدعم اإىل الت�أثري يف قط�ع�ت اأخرى. 

ب�الإ�ش�فة اإىل جلوء الدولة اإىل احلووؤل دون تعر�س املواد امل�شتخدمة يف القط�ع العمراين اإىل االإحتك�ر من قبل البع�س مم� يوؤدي اإىل حتكم 

هوؤالء وال�شيطرة على �شوق العر�س مم� يجعلهم يحددون ه�م�س االأرب�ح.

- النظر يف ال�رسيبة على متلك االأج�نب: ف�إن الالفت هن� اأن الدولة اللبن�نية ويف االآونة االأخرية ق�مت بتعديل هذا الق�نون من الن�حية 

ال�رسيبية حيث ق�مت بعمل عك�س م� هو متوقع، ف�إن الدولة اللبن�نية ق�مت بتخفي�س الر�شوم مم� �شجع االأج�نب على اللجوء اإىل التملك 

بلبن�ن وذلك على ح�ش�ب املواطن اللبن�ين الذي ال يتمتع ب�لقدرة ال�رسائية التي يتمتع به� االأجنبي.

- النظر يف احلد االأدنى لالأجور: حيث اأن املوظف يف القط�ع الع�م وجممل القط�ع اخل��س ل يعد لديه القدرة على ت�أمني م�شكن حيث ان 

االأ�شع�ر املرتفعة للعق�رات غري منطقية ب�لن�شبة لدخل الفرد.

- اإع�دة النظر يف التنمية املتوازنة: حيث ان بع�س املن�طق اأ�شبحت تتمتع بت�شهيالت اأكرث من غريهه� مم� اأدى اإىل نزوح �رسائح كبرية من 

املواطنني والتمو�شعهم يف من�طق معينة لالإ�شتف�دة من الت�شهيالت

اأكرب  عدد  مبنح  اخل��شة  للبنوك  ت�شمح  خلطة م�لية  احل�جة   اأعاله مدى  ال�شي��شة   تظهر  ال�شكنية:  القرو�س  لت�شجيع  م�لية  خطة  و�شع   -

اإن املخ�طر املرافقة  من قرو�س االإ�شك�ن لهذه الفئ�ت من الن��س دون جعله� تواجه ارتف�ع خم�طر القرو�س. يف املخطط امل�يل الت�يل، 

اعتم�د »�شندوق  اإىل  تدعو  الث�نية  اأن  امل�لية، يف حني  االأ�شواق  ت�شمل  االأوىل  االآلية  اآليتني.  �شيتم تخفي�شه� من خالل  ال�شكنية  القرو�س 

االإ�شتمث�رامل�شرتك« .�شيتم ا�شتخدام مثل لتو�شيح  هذه الفكرة. 

اإن هذه االآلية امل�لية  �شت�شمح  للطبقة الو�شطى والطبق�ت الدني�  ب�لو�شول اإىل �شوق االإ�شك�ن من خالل قنوات اأكرث ليونة. ومن جهة اأخرى، 

ف�إن االأ�رس وامل�شتثمرين من القط�ع اخل��س من خالل االأ�شواق امل�لية يتحملون خم�طر هذه املع�مالت.
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مثل:

�شندات يف هذه  ب�إ�شدار  البنك  �شيقوم  �شقة. عنده�  اأو  لتمويل �رساء منزل  و ج رهون عق�رية  اأ، ب  االأ�رسة  ت�أخذ  الع�م 2011،  يف 

القرو�س العق�رية املدعومة وذلك من خالل عملية التوريق. ومن املهم االإ�ش�رة اإىل اأن االأ�شول االأ�ش��شية لن تت�شمن القرو�س غري 

املرتبطة ب�لعق�رات ذلك اإ�ش�فة اإىل اأن عملية التوريق ينبغي اأن تكون �شديدة التنظيم من قبل ال�شلط�ت املخت�شة جتنبً� للتخفيف 

امل�شطنع للمخ�طر. 

 )CMF (»ل»�شندوق االإ�شتمث�رامل�شرتك )%عند ت�شجيل املمتلك�ت، على كل منزل اأن يدفع ن�شبة �شئيلة من قيمة ال�رساء )0.5-1

2011. و اإن هذا ال�شندوق �شي�شتخدم لتغطية البنوك يف ح�ل تخلف االأ�رس عن دفع رهنه� العق�ري. وب�لطبع، اإذا تخّلفت االأ�رسة 

»ب« واأ�شبح على البنك بيع املمتلك�ت املفرو�شة  ب�شعر اأقل من قيمة القر�س، ف�إن »�شندوق االإ�شتثم�ر امل�شرتك« يتدّخل لتغطية 

فرق القيمة.  وبعد بلوغ  القر�س ا�شتحق�قه ودفع الرهن العق�ري، تتم ت�شفية/ ت�شييل ال�شندوق ومن ثم اإع�دة توزيع االأموال  

 لالأ�رس املختلفة  تبعً� للم�ش�هم�ت التي ق�موا به�.           

وبذلك تكون ن�شبة �شغرية من املبلغ املتخلف عنه قد ُدعم من قبل كل اأ�رسة ا�شرتت منزاًل   يف الع�م 2011.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - ت�أمني الفر�س للعدد االأكرب من اللبن�نني لي�شبح لديهم القدرة على التملك يف وطنهم لبن�ن.

 - ارتف�ع امل�شتوى املعي�شي

 - خف�س �شن الزواج

 - ت�شجيع التنمية املتوازنة

- زي�دة مدخول خزينة الدولة

التخطيط امُلدين
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النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 -  يح�فظ لبن�ن على تراثه الت�ريخي والقدمي.

-  زي�دة عدد الن��س الذين يزورون هذا البلد لرثوته الت�ريخية، لذا هن�ك ح�جة م��شة للحف�ظ على  م� قد بقي من مدينة بريوت    

      واالإ�شتف�دة منه�.

 

التخطيط امُلدين
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 10

حماية املباين الرتاثية يف لبنان

اإن�صاء �صناديق خا�صة للحفاظ على تاريخ البلد

احلاجة والغاية:  

ور�صات عمل بريوت

 الكاتب: 

ندى نهرى

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن وبريوت حتديداً

املوؤ�ص�صات العامة املعنية

 - وزارة الثق�فة

 - البنك املركزي

- بلدية بريوت

 اجلدول الزمني التقديري:

10 �شنوات

انخف�س عدد املب�ين الرتاثية يف بريوت من 1000 عند نه�ية احلرب االأهلية اإىل حوايل الـــ200. وبداأ 

�شنوات، وب�لفعل قد مت  اأكرث من 10  اإ�شدار ق�نون منذ  اأجل  ب�لعمل من  الرتاث  ن�شط�ء املح�فظة على 

�شي�غته، ولكنه ال يزال يجمع الغب�ر على الرفوف الربمل�نية حتى االآن.

هذا  لت�شكل  نظراً  اقت�ش�ديً�  و�شيت�أثر  الت�ريخية،  قيمته  لبن�ن  �شيفقد  الرتاثية،  املب�ين  هذه  فقدان  عند 

ال  املب�ين  هذه  ميتلكون  الذين  الن��س  من  العديد  اإن   للبن�ن.  ال�شي�حي  اجلذب  عوامل  من  جزءاً  الرتاث 

ي�شتطيعون ترميمه�، لذا يلج�أون للبيع وهي الطريقة االأ�شهل واالأكرث مالءمة.  وذلك قد اأدى اإىل:

- جمزرة ت�ريخية بحق ذاكرة بريوت من خالل تدمري مب�نيه� القدمية.

 - احل�جة اإىل اإيج�د توازن بني التنمية االقت�ش�دية وروح املب�درة مع احلف�ظ على الرتاث الوطني.

و�صف:

لذلك ف�إن فكرة هذه ال�شي��شة ت�شعى اإىل اإن�ش�ء �شن�ديق خ��شة للم�ش�عدة يف ترميم و�شي�نة هذه املب�ين الرتاثية، حتت رق�بة �ش�رمة من 

البنك املركزي.

�شتقوم وزارة الثق�فة وبلدية بريوت بتن�شيق اجلهود لتحديد املن�زل املتبقية القدمية التي ميكن ا�شتع�دته� عرب اال�شتف�دة من هذه ال�شن�ديق 

اال�شتثم�رية، وب�لت�يل ت�شجيع امل�ش�ريع املحتملة مثل االإ�شك�ن احلكومي، الفن�دق، بيوت الراحة، املط�عم، مك�تب ومراكز للمنظم�ت غري 

احلكومية.
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التخطيط امُلدين
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 11

زيادة امل�صاحات اخل�رشاء يف املدن

خلق و�صيانة »اأ�صطحة خ�رشاء«، »بوؤر ب�صتانية �صغرية«

 و»�صوارع خ�رشاء« يف جميع املدن اللبنانية

احلاجة والغاية:  

ور�صة عمل: جبل لبنان

كتاب امل�صاحات اخل�رشاء:

 -زينة عّم�ر

 - ه�لة املو�َشوي

 - غري�س االأعرج

- ن�ت��ش� الفغ�يل

- ري�ش�ر خليل

كاتب االأ�صطحة اخل�رشاء:

م�ريو ن�ش�ر

 املناطق امل�صتهدفة:

جميع املدن اللبن�نية

املوؤ�ص�صات العامة املعنية

 - وزارة البيئة

- البلدي�ت

 اجلدول الزمني التقديري:

اأربعة �شنوات

ال�شي��ش�ت خالل الفرتات املذكورة يف اجلدول اأدن�ه املتعلق مب�ش�ألة  امل�ش�ح�ت  اخل�رساء قد  اإن غي�ب 

اأدى اإىل نق�س خطري يف النط�ق البيئي يف املدن. يف الواقع، تبلغ ح�شة الفرد من امل�ش�ح�ت اخل�رساء 

ة  0.8 مرت مربع يف بريوت، يف حني اأن منظمة ال�شّحة الدولية )WHO( تو�شي ب�أن  ال تقل هذه احل�شّ

 - )ال�شن�ئع  ع�مة  حدائق  خم�س  على  بريوت فقط  الع��شمة  حتتوي  الواحد.  مرتاً مربعً� للفرد  عن 12 

حديقة ال�شيويف، حديقة جربان خليل  الي�شوعية،  احلديقة  اخليل،  �شب�ق  رينيه معو�س، ميدان  حديقة 

جربان( اأم� حر�س بريوت فال يزال مقفال للعموم.

هذا النق�س الوا�شح يف امل�ش�ح�ت الع�مة اخل�رساء له عدة اآث�ر على م�شتوي�ت خمتلفة:

1.م�ش�كل �شحية ي�شببه� تلوث الهواء.

2.م�ش�كل اإجتم�عية: م�ش�ح�ت حمدودة للتف�عل االإجتم�عي واملدين ولّلعب. 

3.م�ش�كل نف�شية: توتر، ع�شبية، اكتئ�ب مم� يوؤدي اإىل العنف.

و�صف:

 اإن الهدف من هذه ال�شي��شة هو زي�دة امل�ش�ح�ت اخل�رساء الع�مة اأينم� اأمكن ويف كل املدن اللبن�نية.

 االأ�صطحة اخل�رشاء:

يجب ت�شجيع جل�ن حملّية م�شّغرة على زرع االأ�شج�ر وزي�دة امل�ش�ح�ت اخل�رساء على اأ�شطح االأبنية يف املدن ال�ش�حلية والداخلية مم� 

 يخفف من التلوث الب�رسي الن�جت عن التو�شع املدين الع�شوائي يف كل لبن�ن.

يجب ت�شميم وهند�شة م�ش�حة خم�ش�شة ل�شخ�ن�ت الط�قة ال�شم�شية.

1943 - 1975: ل يكن للبن�ن �شي��ش�ت وا�شحة ب�ش�أن االأم�كن الع�مة اخل�رساء يف خمتلف املدن، وخ�شو�شً� يف بريوت.  اإن التطّور 

يف بريوت، م� بعد االنتداب الفرن�شي قد اأهمل ب�شّدة اإن�ش�ء و / اأو �شي�نة املن�طق الع�مة اخل�رساء.

1975 - 1990: احلرب االأهلية وعدم وجود فعلي للحكومة ملدة 15 �شنة اأدى اإىل تدهور امل�ش�ح�ت اخل�رساء الع�مة الق�ئمة.

اأخذت بعني االإعتب�ر امل�ش�ح�ت اخل�رساء ولكن مت تطبيقه� فقط على من�طق  اإعم�ر بريوت  اإن عدة خطط الإع�دة  بعد ع�م 1990: 

حمدودة الأغرا�س جت�رية مع جت�هل التجمع�ت ال�شك�نية الفعلية.

ممت يف ك�نون االأول 2005، و�شملت جميع  2000 - 2011: اقرتحت خطة رئي�شية لتنظيم االأرا�شي اللبن�نية )SDATL( التي �شُ

االأرا�شي اللبن�نية مع اإدخ�ل خجول ل�ش�أن امل�ش�ح�ت اخل�رساء الع�مة يف املدن ومع ذلك ل ُتنفذ هذه اخلطة.
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التخطيط امُلدين

 البوؤر الب�صتانية )احلدائق(:

اإن�ش�ء »بوؤر ب�شت�نية« يف كل حي لت�شكل احلدائق امل�شغرة م�ش�حة م�شرتكة، مم� مينح ال�شك�ن منفذ 

 مل�ش�ح�ت ع�مة خ�رساء وذلك بهدف الرتفيه.

  

ل ب�شهولة اإىل »حدائق م�شّغرة«. امل�ش�ح�ت الع�مة غري امل�شتخدمة قد حُتَوّ
 

 �صوارع خ�رشاء:

يف االأحي�ء حيث ان�ش�ء هذه احلدائق امل�شّغرة غري ممكن، ب�إمك�ن البلدي�ت تكري�س فرتة من االأ�شبوع 

جلعل بع�س ال�شوارع املحّددة خم�ش�شة للم�ش�ة فقط.

�رشوط التنفيذ:

 - ان�ش�ء بوؤر ب�شت�نية �شهلة ال�شي�نة.

 - ال�شم�ح ب�لدخول املج�ين اإىل هذه احلدائق.

- ت�شجيع املواطنني على التربع للحف�ظ على هذه امل�ش�ح�ت الع�مة )م�شتوح�ة من مب�درة 

 ن�جحة اتخذت يف حممية االأرز حيث ك�نت التربع�ت جيدة(

 - ينبغي ا�شتثم�ر اأي مدخول ن�جت من اأن�شطة يف احلدائق ل�ش�لح �شي�نته� وحت�شينه�.

- التخطيط الأن�شطة ب�لتع�ون مع املجتمع�ت املحلية لتفعيل احلدائق امل�شّغرة.

�رشوط التنفيذ:

 - منع املركب�ت من التنقل يف هذه ال�شوارع املخ�ش�شة للم�ش�ة منعً� ب�تً� خالل الفرتات املحددة.

- توفري م�شتلزم�ت االأمن وال�شالمة الع�مة.

التو�صيات:

- يجب على وزارة البيئة 

ت�شجيع اللج�ن املحلية التي 

تدير العق�رات امل�شرتكة 

)املعروفة ب��شم »جل�ن 

البن�ية«( على التجمع واإدارة 

هذه احلدائق ال�شغرية يف 

م� يخ�س �شي�نته�، ت�أمني 

 االأن�شطة واحلف�ظ على اأمنه�.

- اأم� البلدي�ت فعليه� ت�شهيل 

كل املع�مالت واملوافق�ت 

املطلوبة لتمكني اإن�ش�ء 

احلدائق امل�شغرة.

التو�صيات:

- توكيل اللج�ن املحلية 

ب�لتخطيط الأن�شطة وتفعيل 

ال�ش�رع ب�لتن�شيق مع 

 البلدي�ت.

- اإع�دة ت�أهيل ال�شوارع 

املحّددة وحتويله� اإىل اأم�كن 

خ�رساء، �شديقة للم�ش�ة 

وللحيوان�ت االأليفة.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

حت�شني نوعية حي�ة املواطنني الذين يعي�شون يف املدن من خالل :

 1. التخفيف من تلوث الهواء وامل�ش�كل ال�شحية الن�جمة عنه.

 2. اإ�رساك املجتمع�ت املحلية يف تخطيط وتطوير م�ش�ح�تهم الع�مة اخل�رساء. 

 3. زي�دة جودة والقيمة االقت�ش�دية للعق�رات.

 4. تخفيف ن�شب التوتر والغ�شب واالكتئ�ب وب�لت�يل العنف. 

 5. تعزيز الدين�مية الرتفيهية يف االأم�كن الع�مة جم�نً� جلميع الفئ�ت وتوفري فر�س لالأن�شطة الثق�فية ومالعب لالأطف�ل. 

6. خلق فر�س العمل و / اأو فر�س التطوع من خالل �شي�نة احلدائق، االأمن واالأن�شطة الرتفيهية.
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التخطيط امُلدين
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 12

اإن�صاء اأبراج ملواقف ال�صيارات يف بريوت

زيادة عدد مواقف ال�صيارات يف بريوت

احلاجة والغاية:  

ور�صات عمل بريوت

الكاتب:

يو�شف عزيز

 املناطق امل�صتهدفة:

بريوت: حمرا، �ش�مي ال�شلح،

جميزة

 املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - وزارة النقل واالأ�شغ�ل الع�مة

 - بلدية بريوت

- وزارة امل�لية

 اجلدول الزمني التقديري:

3  �شنوات

االأخرية  اجلهود  �ش�همت  وقد  جديد.  بخرب  لي�س  بريوت  يف  ال�شي�رات  مواقف  بندرة  الت�رسيح  اإن 

لبريوت  الرئي�شية  الطرق  طول  على  املواقف  عدادات  تركيب  يف  بريوت  بلدية  موؤخراً  بذلته�  التي 

م�شتدام. طويل  حل  ت�أمني  دون  ولكن  الع��شمة،  يف  لل�شي�رات  اأكرث  مواقف  توافر  زي�دة   يف 

ال�شي�رات يف بع�س االأحي�ن ب�رسعة ال  اإحدى عوامل اختن�ق احلركة املرورية يف بريوت هي تنقل 

ال�شري وم�شببة  ال�ش�عة وذلك خالل بحثه� عن مواقف للركن، معرقلًة بذلك حركة  تتج�وز 20 كلم\ 

اإزدح�م�ت خ�نقة.

و�صف:

بداًل من ال�شعي اإىل تدمري امل�ش�ح�ت اخل�رساء القليلة املتبقية يف بريوت ال�شتبداله� مبواقف �شي�رات، وهي فكرة �شبقت ووردت من ت�شور 

بلدية بريوت، ال بد من فكرة بديلة اأال وهي بن�ء اأبراج ملواقف ال�شي�رات )على االأقل 10 طوابق، 5 طوابق حتت االأر�س و5 فوقه�(. 

ومن هذا املنطلق، ميكن البدء مب�رسوع جتريبي يف ثالث من�طق مزدحمة يف بريوت: احلمرا، �ش�مي ال�شلح واجلميزة.

تخت�ر املواقع بحيث تكون قريبة ا�شرتاتيجيً� من مراكز االأعم�ل والرتفيه )مع ا�شتخدام العرب�ت الكهرب�ئية، كم� هو احل�ل يف منطقة و�شط 

بن�ء درج  الغر�س مع  ا�شتخدامه� لهذا  تت�شمن عق�رات كثرية ميكن  حلو«  »�ش�رل  املث�ل منطقة  �شبيل  على  �ش�رع  ب��شتور،  يف  بريوت(. 

.
ّ
ك لو�شل مواقف ال�شي�رات  ب�ل�ش�رع الرئي�شي

ّ
متحر

اإنتظ�ر اأ�شح�به� من اإجراءات  ماّلكه� املختفيني، اأو  انتظ�ر  من  وبداًل  احلروب،  نتيجة  املدّمرة  املب�ين  حتديد  ميكن  مبتكرة،  وكفكرة 

�شهمً�( وذلك لت�أجريه� ل�رسك�ت  الب�لغة 2400  )80 % من اأ�شهمه�  املب�ين  جزئيً�  اأن ت�ش�در هذه  للدولة  التعقيد،  ميكن  املرياث ال�شديدة 

ال�شي�رات )من خالل نظ�م �رساكة بني القط�عني اخل��س والع�م(. وتعود 20 % من الع�ئدات ال�شنوية   اأبراج مواقف  خ��شة لبن�ء وت�شغيل 

اث واأ�شح�ب املب�ين االأ�شليني.
ّ
للمواقف  اإىل ح�ش�ب يف البنك املركزي ب��شم الور

وبهذه الطريقة يتوفري حل �شوّي وم�شتدام للتخل�س من املب�ين املدّمرة التي ت�شوه بريوت والتي ل يتم ا�شتع�دته� من قبل اأ�شح�به� والتي 

تف�شد �شورة الع��شمة.

اأ�شع�ر مواقف ال�شي�رات لن يتج�وز م�شتوى اأ�شع�ر ال�شوق. 

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

- تقدمي م�ش�حة كبرية ملواقف ال�شي�رات يف �ش�رع احلمرا، �ش�مي ال�شلح واجلميزة، وب�لت�يل التخفيف من اكتظ�ظ حركة املرور من 

 خالل هذه ال�رسايني الثالثة للمدينة .

 - حتفيز ثق�فة امل�شي يف املجتمع اللبن�ين.
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مب�درة �شي��ش�تية رقم # 13

�صيا�صة »�صفر نفايات« وخف�س االنبعاثات الكربونية

يف لبنان

حتويل املجتمع اللبناين اإىل جمتمع »�صفر نفايات« وذات انبعاثات 

كربون قليلة بحلول العام 2050

احلاجة والغاية:  

و�صف:

ور�صة عمل: جبل لبنان

 الكاتب: 

 رابطة الن��شطني امل�شتقلني 

  اإندي اآكت

 املناطق امل�صتهدفة:

 لبن�ن

 املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 لل�صيا�صتني:

 - وزارة البيئة 

- وزارة ال�شن�عة

 ل�صيا�صة ال�صفر نفايات:

 - وزارة ال�شي�حة

 - وزارة االإقت�ش�د والتج�رة

- وزارة الثق�فة

ل�صيا�صة خف�س االنبعاثات

 الكربونية:

 - جمل�س الوزراء

 - وزارة الط�قة واملي�ه

 - وزارة الزراعة

- وزارة النقل واالأ�شغ�ل الع�مة

 اجلدول الزمني التقديري:

ل�شي��شة ال�شفر نف�ي�ت:

 3-5 �شنوات

ل�شي��شة خف�س االنبع�ث�ت

 الكربونية: 1.5 �شنوات

ينتج املجتمع اللبن�ين 1.5 مليون طن من النف�ي�ت �شنويً�، مع زي�دة م�شتمرة بن�شبة 8% كل �شنة. %10 

فقط من هذه النف�ي�ت يع�د ت�شنيعه�.

  

اأن عدم  اإ�ش�فًة اإىل  اإع�دة تدويره� هو م� يهدد مواردن� الطبيعية،  اإن اعتم�د لبن�ن على مواد ال ميكن 

وجود �شي��شة الإدارة هذه النف�ي�ت ي�شبب ارتف�عً� يف معدالت انت�جه�، علمً� اأن جميعه� تنتهي يف االأنهر، 

االأر�س، الهواء والبحر. 

اأم� يف م� يتعلق ب�نبع�ث�ت الغ�زات لالحتب��س احلراري فت�شكل ال�شبب الرئي�شي لظ�هرة التغرّي املن�خي 

يف مك�فحة  االنبع�ث�ت ن�ش�هم  من هذه  وب�لت�يل ب�حلد  نعرفه�.  كم�  االأر�س  على  احلي�ة  يهدد  الذي 

الدورات الطبيعية )البيولوجية،  تغري املن�خ الذي له ت�أثري حقيقي على جميع الك�ئن�ت احلية، الطق�س، 

اجليولوجية والكيمي�ئية(، املحيط�ت وح�ش�رات االإن�ش�ن.

الع�ملي هو  اأن املعدل  حني  الواحد، يف  ب 3.2 طن مرتي للفرد  لبن�ن  تقدر انبع�ث�ت الكربون يف 

الع�ملي، م� زلن� بح�جة للعمل  اأن املعدل اللبن�ين  يرتاوح �شمن املعدل    4 اأطن�ن مرتية. وب�لرغم من 

على حتقيق م�شتوي�ت منخف�شة واأكرث ا�شتدامًة من خالل خطة عمل وا�شحة  ت�شمل جميع القط�ع�ت مثل 

ال�شن�ع�ت والنقل والط�قة.

�صيا�صة ال�صفر نفايات

الهدف من هذه ال�شي��شة هو تبني  لبن�ن مفهوم »ال�شفر نف�ي�ت« من اأجل حل امل�شكلة.  اإن مفهوم ال�شفر نف�ي�ت ينظر اإىل م�شكلة النف�ي�ت 

على اأنه� ن�جتة عن طريقة تنقل  املواد يف املجتمع الب�رسي.  لذا ف�إن مفهوم ال�شفر نف�ي�ت ال يهدف اإىل اإدارة النف�ي�ت، بل اإىل اإدارة املواد 

امل�شتعملة للت�شنيع. حلل م�شكلة النف�ي�ت لدين� يجب اإع�دة ت�شميم منتج�تن�، ب�الإ�ش�فة اإىل جميع املم�ر�ش�ت ال�شن�عية والتج�رية، حتى  

نتمكن من اإع�دة تدوير معظم نف�ي�تن� .

ال�شي��شة اإذا  هذه  تنفيذ  ميكن  البرتول،  اإىل  البال�شتيكية   املنتج�ت  تدوير  التكنولوجي� ب�إع�دة  فيه  الذي ت�شمح  ويف الوقت 

تقّبل امل�شنعني عبء اإع�دة تدوير منتج�تهم.

البيئة
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�صيا�صة خف�س االنبعاثات الكربونية

ح�ن االأوان للبن�ن اأن يجنح نحو حتويل املجتمع اللبن�ين اإىل جمتمع ذات انبع�ث�ت كربون قليلة بحلول الع�م 2050. 

اأق�شى حد. الغ�زات امل�شببة لالحتب��س احلراري اإىل  للحد من انبع�ث�ت  اإىل تطوير واعتم�د خطة وطنية تهدف  ذلك، نحن بح�جة   لتحقيق 

على اخلطة اأن ت�شمل كيفية التحول من اقت�ش�د ق�ئم على الوقود االأحفوري اإىل اقت�ش�د ق�ئم على الط�قة  املتجددة كط�قة الري�ح والط�قة 

للط�قة. ا�شتهالكً�  مب�ين اأقل  املث�ل ت�شميم  �شبيل  على  اأكرب،  بفع�لية  الط�ق�ت  ال�شتخدام هذه  خطوات  تت�شّمن  اأن  اخلطة    ال�شم�شية. على 

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - حم�ية البيئة )حل م�شكلة النف�ي�ت والتلوث الن�جت عنه�(

 - احلد من انبع�ث�ت غ�زات االإحتب��س احلراري الن�جتة عن النف�ي�ت

 - دعم ال�شن�عة املحلية من خالل مّده� ب�ملواد اخل�م وب�لت�يل تخفي�س االإ�شترياد

 - التنمية االقت�ش�دية امل�شتدامة

 - الفوائد البيئية واالأيكولوجية: 

 ◊ تف�دي انقراد الك�ئن�ت احلية واملح�فظة على الدورات الطبيعية
 ◊ حت�شني نوعية الهواء

 ◊ احلف�ظ على موارد الكوكب الطبيعية

 - الفوائد ال�صحية :

 ◊ تخفي�س التلوث
 ◊ تخفي�س االأمرا�س والوفي�ت

 ◊ توفري ف�تورة اأنت�ج الط�قة

البيئة
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مب�درة �شي��ش�تية رقم # 14

اإدارة وح�صن ا�صتهالك النفايات ال�صلبة

تر�صيد ال�صلوك اال�صتهالكي من اأجل املحافظةعلى البيئة

احلاجة والغاية:  

و�صف:

ور�صة عمل: �صمال لبنان

الكاتب: 

 - ج�نيت ال�ش�مي

 - فتنة ميك

- اأمرية احللبي

 املناطق امل�صتهدفة:

 لبن�ن

 املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

وزارة البيئة والبلدي�ت

 اجلدول الزمني التقديري:

�شنت�ن

عليه�  يدل  كم�  ع�مة  م�شكلة  اال�شتهالك  اأ�شحى  �رسف،  ا�شتهالكي  جمتمع  اإىل  يتحول  جمتمع  يف 

للفرد.  ال�شنة  العربية مع 363 كغ يف  اأكرب كمية نف�ي�ت يف املنطقة  اأن لبن�ن يولد  اأي  اأدن�ه،   اجلدول 

ففي كل املن�طق اللبن�نية جند تغرّي يف اأ�شلوب احلي�ة من االإقب�ل على ال�شلع املعقدة التي حتتوي على 

اأ�شبح هن�لك ح�جة م��شة ل�شي��شة تر�شيد اال�شتهالك ملنع تزايد  العديد من ال�شلبي�ت البيئية. من هن�، 

اقت�ش�دية  اجتم�عية،  بيئية،  ح�جة  هي  لبن�ن  يف  اال�شتهالك  تر�شيد  ان  الطبيعية.  مواردن�  ا�شتنزاف 

و�شحية، وهي اأّول خطوة جت�ه التنمية امل�شتدامة، اال�شتف�دة من املوارد الطبيعية املحلية واملح�فظة 

على جمتمع وبيئة �شليمني.  

مبادئ وقيم ال�صيا�صة العامة

 1. احلف�ظ  على حق االجي�ل الق�دمة ببيئة �شليمة

 2. الرتبية على �شلوك بيئي

 3. اال�شتهالك الك�مل للمواد

 4. مبداأ امللوث يدفع 

 5. ا�رساك اجلميع يف اجلهود البيئية )املنتجني وامل�شتهلكني(

6. اعتم�د التنمية امل�شتدامة

البيئة

اإنتاج الفرد ال�صنوي من النفايات )كيلوغرام(البلد

بح�صب درا�صة للبنك الدويل يف العام 2000

363لبنان

362

349

247

246

243

211

192

277

ال�صّفة الغربية وغزة

االأردن

م�رش

املغرب

�صوريا

تون�س

اجلزائر

جمموع املنطقة
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 نقاط التنفيذ يف هذه ال�سيا�سة:

 1. اال�شتهالك الك�مل للمواد، �شمن منطق تخفيف ن�شبة النف�ي�ت اإىل اق�ش�ه 

 2. اع�دة تدوير النف�ي�ت الن�جتة عن اال�شتهالك ب�شكل يجعله� تدخل يف �شي�ق اال�شتهالك الكلي

 3. اع�دة التدوير واال�شتعم�ل ب�شكل منتج للدورة االقت�ش�دية

 4. رفع م�شتوى الوعي الأهمية  تر�شيد اال�شتهالك فرداً و جم�عًة 

5. تطبيق �ش�رم للقوانني اخل��شة ب�ال�شتهالك واإع�دة التدوير يف املوؤ�ش�ش�ت ال�شحية الكبرية وال�شغرية مب� فيه� املراكز ال�شحية  

      املتواجدة يف املراكز االإجتم�عية

 6. تفعيل دور موؤ�ش�ش�ت املجتمع املدين يف ق�شية تر�شيد االإ�شتهالك

 7. ت�شجيع وحتفيز املب�درات الزراعية وال�شن�عية التي تعتمد على تر�شيد االإ�شتهالك واإع�دة التدوير

 

 اال�صتهالك املنزيل: 

 1. العمل على تخفيف الف�تورة املنزلية االقت�ش�دية وب�شكل مواٍز مع الف�تورة البيئية 

2. اعتم�د ال�شلوكي�ت يف ال�شي�نة واإع�دة التدوير ب�شكل يخفف االإ�شتهالك خ��شة يف جم�ل الكهرب�ء، امل�ء، ال�شلع الغذائية وال�شلع   

      املنزلية

 3. ايج�د مراكز جتميع املواد ال�ش�حلة الإع�دة التدوير 

 اال�صتهالك داخل املوؤ�ص�صات العامة:

 1. العمل على تخفيف ف�تورة االإ�شتهالك الوظيفية ب�شكل مواز مع الف�تورة البيئية 

 2. االعتم�د على اآلي�ت اإع�دة التدوير داخل املوؤ�ش�ش�ت الع�مة

 3. و�شع اآلي�ت ت�شجيعية للموؤ�ش�ش�ت الع�مة وللموظفني الذين يعتمدون تر�شيد االإ�شتهالك واإع�دة التدوير

4. اإ�شتعم�ل مب�ين مرممة ومب�ين خ�رساء

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 تخفيف االإنت�ج الفردي للنف�ي�ت املنزلية مم� يخفف من جممل اإنت�ج النف�ي�ت، وهذا يوؤدي اإىل:

 - تخفيف كلفة جمع النف�ي�ت

 - تخفيف ن�شبة الغ�زات ال�ش�مة الن�بعة عن حرق النف�ي�ت وب�لت�يل تخفيف االأمرا�س الن�جتة عن تلّوث الهواء

 - تخفيف تلوث املي�ه اجلوفية الن�جتة عن طمر النف�ي�ت

- التقلي�س من تك�ثر الك�ئن�ت احلية الن�قلة لالأمرا�س مثل اجلرذان وال�رسا�شري والذب�ب

البيئة
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ال�صحة وال�صالمة العامة
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 15

التاأهب للطوارئ

خطة طوارئ حلاالت الكوارث الطبيعية واحلروب

احلاجة والغاية:  

ور�صة عمل: جنوب لبنان

الكاتب:

 - جمعية »دايز«

 - اإ�شع�ف النبطية

- ال�شليب االأحمر اللبن�ين 

    ق�شم ال�شب�ب - النبطّية 

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

 املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - البلدي�ت واإحت�دات البلدي�ت

 - وزارة الداخلية والبلدي�ت

 - وزارة ال�شّحة

 - املديرية الع�مة للدف�ع املدين

- رئ��شة جمل�س الوزراء

 اجلدول الزمني التقديري:

18 �شهراً

كم� هو معروف ف�إن �شعف اإمك�ني�ت الدولة ومقدراته� يجعله� ع�جزة عن اإدارة االأزمة يف ح�ل وقوع 

اأجل  من  املدنية  اخلريية  واجله�ت  املوؤ�ش�ش�ت  مع  والتن�شيق  التع�ون  اإىل  حتت�ج  بذلك  وهي  الكوارث 

تف�دي تف�قم الو�شع االإن�ش�ين وال�شحي للمنكوبني.

لذا ي�أتي التخطيط والت�أهيل امل�شبق كح�جة �رسورية حت�شبَ� الأي ط�رئ الأنه من جهة ينّمي القدرات ومن 

جهة اأخرى يجّنب الفو�شى ويحّول التن�ف�س بني اجله�ت الع�ملة اإىل تك�مل ويوؤدي اإىل اإ�شتغالل اأف�شل 

لالإمك�ن�ت.

و�صف:

تقوم الفكرة على مبداأ خلق خطة طوارئ وطنّية للتدخل، وذلك على قاعدة االإ�شتنباط من االأ�شفل اإىل االأعلى، اأي بدًء من امل�شتوى املحلي 

و�شواًل اإىل امل�شتوى الوطني وفقً� لالآلية الت�لّية:

1. حث وم�ش�عدة البلدي�ت على التخطيط للطوارئ ب�لتع�ون مع موؤ�ش�ش�ت املجتمع املدين الع�ملة يف جم�ل اخلدمة املدنية االإن�ش�نّية،   

     من خالل درا�شة االإحتي�ج�ت والتدريب والت�أهيل وتوزيع االأدوار و�شواًل اإىل املن�ورات والتجهيز.

2.تعميم التج�رب الن�جحة وتطبيقه� على م�شتوى اإحت�دات البلدي�ت ومن ثم املح�فظ�ت.

3.جتميع اخلطط املو�شوعة على م�شتوى اإحت�دات البلدي�ت واملح�فظ�ت يف خطة وطنية ك�ملة. 

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 اإن التخطيط واالإعداد والتجهيز امل�شبق �شيوؤدي حكمَ� يف ح�ل وقوع الك�رثة اإىل التخفيف من اخل�ش�ئر الب�رسية و�شيحد من تف�قم احل�ل لدى املنكوبني.

فكف�ءة وخربة اجله�ت الع�ملة وكذلك تع�ونهم وتظ�فر جهودهم �شيح�شن من م�شتوى اخلدمة و�شيوظف املوارد يف اأم�كنه� ال�شحيحة مم� 

يخفف من مع�ن�ة الن��س.

كم� ت�رّسع هيئ�ت التخطيط على امل�شتوى املحلي عملية التدخل واإح�ش�ء االأ�رسار وب�لت�يل امل�ش�عدة و�رسعة االإنع��س.
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ال�صحة وال�صالمة العامة
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 16

زيادة ال�رشائب على التبغ

للحد من ا�صتهالك التبغ وزيادة اإيرادات اخلزينة

احلاجة والغاية:  

ور�صات عمل بريوت

الكاتب:

ه�دي حداد

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

 املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - وزارة ال�شحة الع�مة

- وزارة امل�لية

 اجلدول الزمني التقديري:

تدرج يف املوازنة الت�لية قبل

 اأكتوبر، وبعد ذلك يتم تبّنيه�

 من قبل الربمل�ن اللبن�ين.

 - ظ�هرة التدخني ال�رسه  واخلطري يف لبن�ن.

- ت�أثري خطري على ال�شحة الع�مة والبيئة.

و�صف:

تظهر االح�ش�ءات اأن 30% من اللبن�نيني هم من املدخنني ال�رسهني، مبتو�شط   23.3 �شيج�رة يوميً� لكل مدخن.

وفق� لوزارة ال�شحة، ميوت 3500 �شخ�س كل ع�م ب�شبب اأمرا�س تتعلق ب�لتبغ. وب�الإ�ش�فة اإىل ذلك، ف�إن 250-300 مليون دوالر تنفق 

 �شنويً� لعالج االأمرا�س املتعلقة ب�لتدخني، كم� تنفق 900 مليون دوالر اأخرى �شنويً� يف جم�ل الطب ملك�فحة االأمرا�س الن�جمة عن التبغ.

تبعً� لدرا�شة �ش�درة عن  )The Economist( يف ت�رسين االأول 2009 حول ا�شتهالك التبغ يف ال�رسق االأو�شط واأفريقي�، ف�إن لبن�ن قد �شنف 

 يف موقف �شيء للغ�ية،  وت�رسح ب�أن 65.8% من املدخنني هم من الفتي�ن بني 11-15 �شنة، و45.1 % هم من الفتي�ت يف نف�س الفئة العمرية.

اإن معدل  اجلزيئ�ت الكيمي�ئية التي ميكن ايج�ده�  يف البيئ�ت املغلقة  ك�حل�ن�ت واملط�عم هي اأي�شً� مرتفعة ب�شكل غري طبيعي، مبتو�شط   قدره 

 الربمل�ن موؤخراً ق�نونً� حلظر 
ّ
309 جزيئ�ت لكل مرتاً مربعً� )اأي 10 مرات اأكرث من م�شتوى احلد االأق�شى الذي حددته منظمة ال�شحة الع�ملية(. واأقر

 التدخني يف االأم�كن الع�مة املغلقة، وهو تدبري ممت�ز ملك�فحة االإ�شتهالك ال�شلبي للتبغ واالأمرا�س املرتبطة به�، لكنه ال يزال تدبرياً غري ك�ٍف.

�شي��شة  اتب�ع  يجب  ال�ش�رمة،  التدخني  قوانني  تطبيق  ل�شعوبة  نظراً  و  والبيئة،  الن��س  �شحة  على  التدخني  ي�شببه  الذي  ال�رسر  كل  مع 

ال�شج�ئر.  علب  ك�فة  على  لبن�نية(  لرية   750( دوالر   0.5 قدره�  اإ�ش�فية  �رسيبة  لزي�دة  ح�زم  �شي��شي  قرار  اتخ�ذ   وب�لت�يل  جدّية، 

اإىل %8.  5 البنوك من  ال�رسيبة على مدخرات  اأو  اإىل %12  امل�ش�فة  القيمة  رفع معدل �رسيبة  اأكرث من جمرد  واقعية  ال�رسيبة هي   هذه 

من �ش�أن هذه ال�شي��شة اأن توؤدي يف النه�ية اإىل انخف��س عدد املدخنني يف لبن�ن، مع نتيجة اإيج�بية ط�مل� اأن حوادث القلب و�رسط�ن الرئة.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - تقليل التدخني يف االأم�كن الع�مة، وف�ئدة لل�شحة الع�مة.

 - منفعة  للبيئة.

- زي�دة اإيرادات اخلزينة.
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الرتبية
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 17

و�صع منوذج لل�صيا�صة التعليمية الوطنية

اعادة هيكلة النظام التعليمي يف لبنان لتطويره من خالل التمكني 

االإبداعي 

احلاجة والغاية:  

ور�صة عمل: جبل لبنان

الكاتب:

 - جمعية »كوميون«

 - ن�ن�شي عي�شى

 - رمي ا�شم�عيل

 - نيللي ب�ز

 - و�ش�م دعيب�س

- حليم �شويري 

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

 املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - وزارة الرتبية والتعليم الع�يل 

 - وزارة الثق�فة

 - وزارة العمل

- وزارة االإقت�ش�د والتج�رة

 اجلدول الزمني التقديري:

5 �شنوات

ميكن اإخت�شار الو�شع احلايل للنظام التعليمي يف لبنان من خالل النقاط التالية:

 - االفتق�ر للمحفزات التعليمية ب�شبب التوجه البريوقراطي. 

 - االإفتق�ر اإىل املوارد الب�رسية املوؤهلة.

 - حمدودية اخلي�رات املت�حة يف التخ�ش�ش�ت اجل�معية.

 - قلة التن�شيق بني الوزارات )التعليم، الثق�فة والعمل( املوؤدية اإىل:

      ◊ ثغرات يف برامج التوجيه.

      ◊ ثغرات بني من�هج املدار�س، اجل�مع�ت ومتطلب�ت �شوق العمل.

 - غي�ب التحديث�ت املن��شبة على املنه�ج.

- بيئة تعليمية متدنية اجلودة يف املدار�س الر�شمية.

و�صف:

 - تنفيذ توجه�ت جديدة يف املنه�ج، اأ�ش�ليب ومن�خ التعليم يف املوؤ�ش�ش�ت التعليمية.

 - اع�دة هيكلة منهجي�ت وا�شرتاتيجي�ت التعليم داخل املوؤ�ش�ش�ت التعليمية.

 - متكني املعلمني واملدراء من خالل دورات تدريبية وور�س عمل.

 - تع�ون وتن�شيق دائم بني الوزارات )وزارة التعليم، وزارة الثق�فة ووزارة العمل(.

- تزويد الطالب بربامج توجيهية بدًء من املدر�شة مم� يوؤدي اإىل م�شتوى تعليمي اأف�شل يف اجل�مع�ت.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

حت�شني الو�شع الراهن لنظ�م التعليم يف لبن�ن وب�لت�يل ارتق�ء جودة التعليم مم� يوؤدي اإىل:

 - انخف��س ن�شبة الت�رسب املدر�شي.

 - ارتف�ع معدل االإلتح�ق ب�جل�معة.

 - انخف��س معدل البط�لة.

 - زي�دة يف متو�شط دخل االأ�رسة.

 - حت�شن الو�شع ال�شحي الع�م ب�شبب زي�دة الوعي.

 - تدين معدالت اجلرائم عند االأحداث. 

- خلق جمتمع اأكرث وعيً� وم�شوؤولية.
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الرتبية
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 18

مناه�صة ظاهرة اأطفال ال�صوارع

مناه�صة ظاهرة اأطفال ال�صوارع عن طريق مراكز اجتماعية اختيارية 

لالأحداث

احلاجة والغاية:  

ور�صة عمل: البقاع

الكاتب:

- اجلمعية اللبن�نية لبن�ء قدرات   

 )LSCCB( االأطف�ل     

 - روال عق�د

- مرمي خرم�

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

 املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - وزارة ال�شوؤون االإجتم�عية

 - وزارة الرتبية والتعليم الع�يل

- االإحت�د حلم�ية االأحداث

 )UPEL( يف لبن�ن     

 اجلدول الزمني التقديري:

�شنة واحدة

اآث�ر �شلبية على املجتمع  اإىل  التعليم   تعزيز م�شتوى  اللبن�نية يف  للدولة  امل�ش�همة املحدودة  اأدت  لقد 

�شعف   اإىل  التعلم ب�الإ�ش�فة  يف  ت�شمن احلق  تنفيذ  اآلي�ت  انعدام  اإن  اللبن�ين وقدرته الفكرية. 

اأعم�ر مبكرة جداً.   التوجيه واملت�بعة ك�نت القوة الدافعة وراء ارتف�ع معدالت الت�رسب من املدار�س يف 

ونتيجة ذلك، اأ�شبحت ظ�هرة الت�رسب املدر�شي �ش�ئعة، خ��شًة يف املن�طق املهم�شة.

امل�صكلة : تدين معدل التعليم يف لبنان

 - اإن معدل الت�رسب املدر�شي املرتفع يف لبن�ن قد ي�شل اإىل 25 يف املئة قبل ال�شف الت��شع وذلك لالأ�شب�ب الت�لية:

    ◊ اأ�شب�ب اقت�ش�دية : عدم قدرة االأهل على حتمل اأعب�ء ت�شجيل ومواكبة اأوالدهم يف املدار�س، ترك الطفل مدر�شته من اأجل    

          دخول �شوق العمل.

    ◊ اأ�شب�ب اجتم�عية: روؤية الط�لب اأن ال يوجد م�شتقبل لتعلمه، خ��شًة اذا ل تكن هن�ك طريقة الإكم�ل تعلمه يف ح�ل ك�ن  

          الجئً� اأو بدون جن�شية.

.
1
 - اإن 8.4 يف املئة من طالب املرحلة االإبتدائية هم خ�رج املدر�شة

- اإن امل�شتوى التعليمي لالأطف�ل الع�ملني هو اأقل بكثري من امل�شتوى التعليمي لليد الع�ملة اللبن�نية ككل. و هكذا، يف حني بلوغ 

ن�شبة االأمية 49 يف املئة بني الع�ملني ب�شكل ع�م، ف�إن تلك الن�شبة هي 95 يف املئة بني االأطف�ل الع�ملني الذين ترتاوح اأعم�رهم 

   .
2
 بني 10-13 �شنة،  وهي 84 % بني االأطف�ل الع�ملني الذين ترتاوح اأعم�رهم بني 14-17 �شنة

- اأف�د ا�شتطالع ان  77% من �شك�ن »الدوم« )املعروفني ب�لغجر( ل يذهبوا اإىل املدر�شة اأبداً، و اإن 10.4 % منهم ب�شبب غي�ب 

.
3
 بط�ق�ت الهوية

العواقب غرياملبا�رشة :

 - ارتف�ع معدالت  اجلرائم عند االأحداث

 - عم�لة االأطف�ل غري ال�رسعية

- اجلرمية املنظمة : ال�رسقة واملخدرات

www.uis.unesco.org/Library/Documents/oosc05-en.pdf 
1

 UNICEF - Situation assessment of the working children in Lebanon، based on the data made available by the Population 
2

 and Household Survey conducted by the Ministry of Social Affairs in 1996
http://s3.amazonaws.com/webdix/media_files/945_Lebanon_publication_en_web_original.pdf 

3
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الرتبية

و�صف:

تهدف هذه ال�شي��شة اإىل تن�شيط عمل امل�ش�عد االجتم�عي املخت�س لت�أكيد حق التعليم جلميع االأطف�ل يف لبن�ن من خالل املراكز االإجتم�عية 

لالأحداث والتي من �ش�أنه� مت�بعة و�شعهم التعليمي خ��شًة عند العثور عليهم يعملون اأو يتو�شلون، بغ�س النظر عن جن�شي�تهم اأو بط�ق�ت 

هوي�تهم.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 1. التقليل من عدد اأطف�ل ال�شوارع

 2. التقليل من معدل عم�لة االأطف�ل

 3. رفع معدالت التعليم ال �شيم� يف املن�طق املهم�شة

 4. احلد من الفقر

 5. حت�شني �شحة اأطف�ل ال�شوارع

6. تخفي�س العنف عند االأحداث

التو�صيات املقرتحة:

 1. تدريب ع�ملني اإجتم�عيني لي�شبحوا خرباء يف التع�مل مع اأطف�ل ال�شوارع.

2. من بني م�شوؤولي�ت هوؤالء الع�ملني االإجتم�عيني حتديد مواقع اأطف�ل ال�شوارع، واإر�ش�دهم اإىل 

 املراكز.

3. ا�شتخدام املراكز احل�لية للعن�ية ب�الأطف�ل مثل مراكز االأيت�م واجلمعي�ت غري احلكومية 

ة الإيواء اأطف�ل ال�شوارع. واإن ذلك من �ش�أنه اأي�شً� حتفيز  االإندم�ج االإجتم�عي.  املخت�شّ

4. اأي طفل يرغب يف دخول املركز ب�شبب م�ش�كل ع�ئلية، عم�لة االأطف�ل، اأو الأي �شبب ق�نوين 

 اآخر، ب�إمك�نه اأن يطلب ت�شجيله يف املركز مع دعم من امل�ش�عد االجتم�عي.

5. على امل�ش�عد االجتم�عي الت�أكد من ت�شجيل الطفل يف املدر�شة، بغ�س النظر عن هوية 

 الق�ئمني على رع�يته وعن جن�شيته.

6. يف ح�ل ك�ن الطفل غري لبن�ين، اأو لي�س لديه اأوراق ثبوتّيه، فعنده� من م�شوؤولية الع�مل 

االإجتم�عي احل�شول على  طلب ا�شرتح�م له من وزارة الرتبية والتعليم الع�يل لل�شم�ح له 

 ب�اللتح�ق ب�ملدر�شة وخو�س االمتح�ن�ت الر�شمية.

7. ويف اإط�ر املت�بعة يقع على ع�تق الع�ملني االإجتم�عيني الت�أكد من اإلتح�ق الطفل ب�ملدر�شة 

حتى عمر 15 �شنة، كم� ين�س الق�نون اللبن�ين، وذلك ب�لتن�شيق مع مدر�شة الطفل كل ع�م.

ال�رشوط:

1 . اأن تتوزع املراكز االإجتم�عية 

اخل��شة ب�الأحداث على االأرا�شي 

اللبن�نية ك�فًة مع الرتكيز على 

املن�طق املهم�شة وذات الدخل 

 املنخف�س.

2. اأن حتتوي هذه املراكز 

على عدد ك�ف من امل�ش�عدين 

 االجتم�عيني.

3. اأن يت�بع امل�ش�عد االجتم�عي 

اإجراءات طلب االإ�شرتح�م يف 

وزارة الرتبية والتعليم الع�يل، 

خ��شة لالأطف�ل الذين ال اأوراق 

 ثبوتية لديهم.

4. اأن ت�شتقبل املراكز كل اأطف�ل 

ال�شوارع بغ�س النظر عن الدين، 

 العرق، اجلن�س اأو اجلن�شية.

5. تخ�شي�س اأموال ع�مة لدعم 

 هذه املراكز.

6.اأن تلتزم املراكز مبع�يري 

 احلم�ية وال�شحة.

  

القوانني الداعمة لهذه ال�صيا�صة

 - امل�دة ال�ش�بعة من االإعالن الع�ملي حلقوق االإن�ش�ن: »يحق للجميع بحم�ية مت�ش�وية �شد اأي متييز و�شد اأي حتري�س على متييز يخل بهذا االإعالن« 

- امل�دة 26 من االإعالن الع�ملي حلقوق االإن�ش�ن: »لكل فرد حق التعليم. يجب اأن يوفر التعليم جم�نً�، على االأقل يف مراحله االإبتدائية اأو االإلزامية.   

    يجب اأن يكون التعليم االإبتدائي اإلزاميً�، و اأن يكون التعليم الفني واملهني مت�حً� للعموم وان يكون التعليم الع�يل مت�حً� للجميع على اأ�ش��س اجلدارة«

 - امل�دة 3 من ميث�ق حقوق الطفل امللزمة ق�نونً�: » اإن م�شلحة الطفل الف�شلى هي م� يجب اأن يوىل االإهتم�م االكرب يف اتخ�ذ اأي قرار قد توؤثر عليهم« 

- امل�دة 28 من ميث�ق حقوق الطفل امللزمة ق�نونً�: »تعطي االإتف�قية اأهمية كربى للتعليم. ينبغي ت�شجيع ال�شب�ب لبلوغ اأعلى مراحل ممكنة من    

     التعليم.«

 - امل�دة 2 من ميث�ق حقوق الطفل امللزمة ق�نونً�: »ال ينبغي اأن ُيع�مل اأي طفل بظلم«. 

 - ق�نون رقم 686  ل�شنة 1998، الذي عّدل امل�دة 49 من املر�شوم رقم 59/134 تن�س على م� يلي :

     ◊ »التعليم الع�م جم�ين والزامي يف املرحلة االإبتدائية، و هو حق لكل لبن�ين يف �شن املرحلة االإبتدائية.«

     ◊ ُعّدل لي�شمل جميع االأطف�ل حتى �شن الــ 12

    ◊ ُعّدل لي�شمل جميع االأطف�ل حتى �شن الــ 15

الرتبية
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الرتبية
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 19

تعليم تكنولوجيا املعلوماتية يف املناطق الريفية

خلق مناطق جمهزة باالأنرتنت �صديد ال�رشعة يف القرى

احلاجة والغاية:  

ور�صات عمل بريوت

الكاتب:

م�جد ال�شعدي

 املناطق امل�صتهدفة:

القرى الريفية

 املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - وزارة االإت�ش�الت

 - البلدي�ت واإحت�دات البلدي�ت

- وزارة الرتبية والتعليم الع�يل

 اجلدول الزمني التقديري:

�شنت�ن

يع�ين الريف اللبن�ين من �شعوبة يف ا�شتخدام اأحدث املواد واملعدات التكنولوجية وا�شتخدامه� كبّوابة 

لفر�س العمل واالأعم�ل التج�رية وك�شب املعلوم�ت.

و�صف:

يف االآونة االأخرية، و�شلت احلكومة �شل�شلة من احلدائق الع�مة يف بريوت  بخدمة الواي-ف�ي جم�نً�. و لكن االأهم، هو اإق�مة من�طق انرتنت 

ال�شلكية ع�لية ال�رسعة يف القرى الريفية، بحيث يتمكن ال�شك�ن املحليني من ا�شتخدام التكنولوجي� احلديثة، والو�شول اإىل م�شتوي�ت تعليمية 

واحل�شول على معلوم�ت من االنرتنت مب�ش�عدة مدربني من املنظم�ت غري احلكومية املتخ�ش�شة.

اإن التن�شيق بني كل من وزارة االت�ش�الت ومنظم�ت الري�دة االجتم�عية غري احلكومية، من �ش�أنه اأن يربز برامج تعليمية يف جم�ل تكنولوجي� 

املوؤ�ش�ش�ت  تطوير  مثل  املج�الت،  من  العديد  يف  املحلية  االقت�ش�دية  للتنمية  منرب  ت�شكل  اأن  ميكن  التي  الريفية  املن�طق  يف  املعلوم�ت 

ال�شي�حية عرب �شبكة االإنرتنت.

اإن اإدخ�ل االإنرتنت ال�رسيع يف املن�طق الريفية وتدريب املجتمع�ت املحلية على الو�شول اإىل �شبكة االإنرتنت �شيفيد قط�ع التعليم، كم� اأن 

طالب املدار�س ينبغي اأن ي�شتفيدوا من التجوال على �شبكة االنرتنت بتكلفة منخف�شة )توفري اإنرتنت جم�ين يف املدار�س اأو مراكز البلدي�ت( 

مم� يوؤدي اإىل تراكم وك�شب املعرفة وتطوير مه�راتهم والتوا�شل ب�شبك�ت اأو�شع.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - حت�شني م�شتوى العلم والتعليم.

 - م�ش�همة فع�لة ملحو االأمية.

 - خلق فر�س العمل.

- تطوير التفكري النقدي ومه�رات البحث.
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الرتبيةالرتبية
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 20

 برنامج مدر�صي لدعم التطوع خلدمة املجتمع

ت�صجيع العمل التطوعي واملواطنة

احلاجة والغاية:  

ور�صات عمل بريوت

الكاتب:

عفيف طب�س

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

 املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

وزارة الرتبية والتعليم الع�يل

 اجلدول الزمني التقديري:

�شنت�ن

 - غي�ب روح التطوع

 - قلة االإندم�ج والوعي لدى املواطن 

 - غي�ب التدريب العملي على امله�رات عند الطالب املتخرجني من املدار�س

 - �شعف مه�رات القي�دة، التوا�شل، االإدارة والتخطيط عند اأغلبية الطالب املتخرجني

 - وجود ح�جة م��شة للمتطوعني مل�ش�عدة اجلمعي�ت غري احلكومية يف تنفيذ االإ�شالح�ت

و�صف:

ب�لتن�شيق مع وزارة الرتبية والتعليم الع�يل، يتم و�شع برن�مج خدمة املجتمع يف املدار�س من خالل اإعط�ء الطالب عدداً معينً� من ال�ش�ع�ت 

اأن  اأو برامج مدنية �شيفية اإلزامية. يف املق�بل، يتم ت�شجيل �ش�ع�ت  خدمة املجتمع الطالبية  يف ملف�تهم على  ال�شهرية خلدمة املجتمع، 

تعطى تو�شي�ت تبعً� لذلك.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - تثقيف االأجي�ل اجلديدة حول املواطنة الفّع�لة، الواعية والت�ش�ركية.

 - جعل الطالب اأكرث كف�ءة ومه�رة، واإعداد مهنيني ورّواد جمتمع خمت�شني  يف امل�شتقبل. 

 - اكت�شاب الطالب املزيد من االن�شباط واملهارات وااللتزام.

 - توفري اإنت�جية اأكرث لتعزيز م�ش�ريع تتعلق ب�مل�شلحة الع�مة. 
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الثقافة
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 21

دعم الكّتاب النا�صئني

دعم الن�رش واملطالعة الدائمة، وخا�صة بني فئة ال�صباب

احلاجة والغاية:  

ور�صة عمل: �صمال لبنان

الكاتب:

يحيى مولود

 املناطق امل�صتهدفة:

ك�فة املن�طق اللبن�نية

 املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - وزارة الثق�فة

 - وزارة الرتبية والتعليم الع�يل

 - وزارة االإعالم

- البلدي�ت 

  

 اجلدول الزمني التقديري:

�شنة اأوىل لو�شع االأ�ش�س

يف لبن�ن الكثري من املبدعني يف جم�الت عدة ولكن الو�شع االإقت�ش�دي الع�م واحل�لة ال�شي��شية 

ال�ش�غطة تركت هذه ال�رسيحة املميزة يف مهب املب�درات الفردية امل�شنية واملتعبة. وهذه املب�درات 

كثرياً م� حُتبط �ش�حبه� بعدم� يجد اأن دولته ال تقّدر موهبته واأن املجتمع يتلهى يف م�ش�كله، فال 

ع. وقد اأثرت احلرب االأهلية،  االإعالم ي�ش�عده على اإبراز بع�شً� من هذه الط�قة وال احل�لة الع�مة ت�شجمِّ

 غي�ب الروؤى، وعدم وجود ميزانية ك�فية لوزارة الثق�فة بت�شخيم هذه امل�شكلة.

كم� تعترب ن�شبة املط�لعة من امل�ش�كل اله�مة التي يع�ين منه� املجتمع بنويً�. فن�شبة املط�لعة يف لبن�ن ت�شل اإىل اقّل من 17 يف املئة، 

وت�شري االح�ش�ءات اإىل اأن االمريكيني يقراأون نحو 11 كت�بً� يف ال�شنة بينم� يف الع�ل العربي وخ�شو�شً� يف لبن�ن ال يتخّطون الكت�ب 

.
1
 الواحد يف ال�شنة

ولذلك، ت�أمني الظروف املالئمة لفئة الكت�ب الن��شئني اأمر �رسوري ال بل اأقرب اإىل اأن يكون اإلزامي من اأجل اإبراز وجه الوطن الثق�يف 

واالإ�ش�ءة على اأفك�ر ال�شب�ب التي حتمل ط�قة للتغيري يف اأكرث االأحي�ن. كم� وت�أمني ال�شبل املطلوبة لتعريفهم على بع�شهم وتعريف 

املجتمع عنهم اأمران �رسوري�ن جداً، م� ي�ش�عد يف زي�دة ن�شب املط�لعة اله�دفة اأي�شً�.

امل�صاكل العامة:

 -عدم اعتب�ر هذه امل�ش�ألة ح�جة وطنية

 - عدم وجود قدرة م�دية للك�تب الن��شئ الإ�شدار كت�به

 - غي�ب و�ش�ئل الرتويج والدعم

 - �شعف ن�شبة املط�لعة

 - هيمنة املجتمع والع�ئلة على االأفك�ر

 - عدم اهتم�م االإعالم يف ال�شوؤون الثق�فية

 - �شعف ميزانية وزارة الثق�فة

- عدم التن�شيق بني الوزارات املعنية واملعنيني

م�صاكل القراءة:

- ثالثة على اأربعة من غري 

اء العرب، من املمكن اأن 
ّ
القر

يع�ودوا القراءة اإذا ت�أّمنت مواد 

م�شوقة.

- عدم وجود وقت وعدم اإكم�ل 

التح�شيل العلمي اأ�شب�ب اأخزى 

لقلة القراءة.

- وجود التلف�ز والربامج 

الف�ش�ئية ال�شبب الرئي�شي االآخر 

لقراءة اأقل.

- معدل العمر للتوقف عن 

القراءة هو للمجموع�ت م� بني 

الـ 15-18 و25-19 

بح�شب م�شوؤول املط�لعة الع�مة يف وزارة الثق�فة اللبن�نية عم�د ه��شم
1
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الثقافةالثقافة

و�صف:

 تهدف هذه ال�صيا�صة اإىل دعم الكّتاب النا�صئني، وت�صجيع املطالعة الهادفة من خالل:  

                                                                                                   

 - احت�ش�ن وزارة الثق�فة الكت�ب الن��شئيني املميزين من خالل ن�رس اإنت�جهم الفكري.

 - العمل على ت�شويق اإنت�جهم الفكري.

 - ت�أمني مراكز اإلتق�ء اأو جتمع لهذه الفئة، وعر�س هذا االإنت�ج يف املكتب�ت الع�مة.

- تخ�شي�س م�ش�حة ثق�فية، يف ك�فة و�ش�ئل االإعالم، على اأن حتدد ب�ش�عة اأ�شبوعية على االأقل للتلفزيون�ت و�شفحة لل�شحف تت�بع  

     ب�شكل اأ�ش��شي ك�فة االإ�شدارات وتن�ق�شه� مع كت�به�.

 - اإق�مة حلق�ت حوارية، يف ك�فة املدار�س والث�نوي�ت، عن هذه االإنت�ج�ت �شمن الدوام الدرا�شي.

 - جمع الكتب التي �شدرت لكت�ب لبن�نيني عمرهم حتت اخل�م�شة والع�رسين.

 - ت�أمني م�ش�حة خ��شة لالإنت�ج ال�ش�ب يف ك�فة املكتب�ت الوطنية الع�مة، بحيث توزع االإنت�ج�ت عليه�.

 - تب�دل البعث�ت الثق�فية مع الدول املهتمة.

- اإن�ش�ء �شندوق خ��س ت�أتي وارداته من خالل امل�ش�عدات وبيع الكتب ال�ش�درة وي�شتخدم يف ن�رس كتب اأخرى.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 لهذا ال�صيا�صة الكثري من االأوجه االإيجابية التي �صوف ت�صاعد يف اإطالق نه�صة �صبابية فكرية:

 - حتريك عجلة الن�رس ال�شب�بي

 - حتفيز ال�شب�ب على االأمور الثق�فية

 - خلق من�خ ثق�يف، تف�علي، وبّن�ء بني ال�شب�ب

 - زي�دة ن�شبة املط�لعة

 - زي�دة امل�شوؤولية الثق�فية لدى االإعالم ودور الن�رس

 - التب�دل الثق�يف يف الداخل الوطني، ومع اخل�رج

 - تعريف الطالب على اأفك�ر اأن��س من نف�س اجليل، م� يفتح اأفق توا�شل ودين�ميكية جيدة بني ال�شب�ب

- خلق ف�شحة متّيز ثق�فية، بق�لب جديد، للبن�ن يف الع�ل
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و�صف:

 تهدف هذه ال�صيا�صة اإىل دعم ال�صياحة الثقافية من خالل:

  

 - ن�رس كتّيب ك�مل عن االآث�ر التي ميكن اأن تكون مواقع اأ�شتقط�ب لل�شي�ح الثق�فيني.

 - اإن�ش�ء موقع اإلكرتوين لل�شي�حة الثق�فية يف لبن�ن، وربطه ب�ملواقع املرتبطة.

 - ت�أمني الدع�ية الالزمة، وحت�شري خ�رطة �شي�حية ثق�فية ت�ش�عد ال�ش�ئح على معرفة خ�ش�ئ�س لبن�ن ال�شي�حة واالإ�شتف�دة منه�.

 - ر�شم خ�رطة نقل �شي�حية، وت�أمني و�ش�ئل نقل خم�ش�شة لل�شي�ح الثق�فيني.

 - ن�رس خ�رطة حتدد املكتب�ت الع�مة واملراكز الثق�فية.

الثقافة
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 22

دعم ال�صياحة الثقافية

فتح اآفاق جديدة لل�صياحة اللبنانية بتظهري �صورة الثقافة

احلاجة والغاية:  

ور�صة عمل: �صمال لبنان

الكاتب:

يحيى مولود

 املناطق امل�صتهدفة:

ك�فة املن�طق اللبن�نية

 املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - وزارة ال�شي�حة

 - وزارة الثق�فة

 - وزارة االإعالم

 - وزارة ال�شن�عة

- ك�فة الوزارات املعنية االأخرى

     من داخلية، اإت�ش�الت، نقل،..

- البلدي�ت   

  

 اجلدول الزمني التقديري:

3 �شنوات حت�شريية

اأثرت احلرب االأهلية الق��شية وظروف االإحتالل االإ�رسائيلي والو�شع ال�شي��شي الال م�شتقر ب�شكل �شلبي 

يف جم�ل ال�شي�حة يف الوقت الذي تطورت به بع�س البلدان القريبة التي عملت على حت�شني �شورته� 

 واإن�ش�ء املن�طق احلديثة م� اأدى اإىل عدم تك�فوؤ املن�ف�شة على �شعيد ال�شي�حة الرتفيهية.

ويف النظر اإىل ال�شي��ش�ت االإقت�ش�دية للحكوم�ت املتع�قبة، جند اأن ال�شي�حة احتلت حيزاً مهمً� فيه� 

على ح�ش�ب القط�ع�ت االأخرى من �شن�عية وزراعية وثق�فية حيث انح�رست هذه القط�ع�ت. ويف ظّل 

بع�س االأحداث االأليمة ل ت�شتطع ال�شي�حة الرتفيهية )اإجم�اًل( وحيدًة ت�أمني االإيرادات املطلوبة ف�شعف 

 االإقت�ش�د و�ش�عت الثق�فة بني اأقدام املب�درات الفردية الغري ك�فية.

وتظل ال�شي�حة الثق�فية هي املقوم ال�شي�حي غري املتكرر اأو املت�ش�به اأو الق�بل للمن�ف�شة، بحيث يوؤمن 

املحتوى الثق�يف املميز املوجه لل�شي�ح اإمن�ًء للقط�ع ال�شي�حي وحتقيقً� للتنمية ال�ش�ملة للبالد. ف�لدول 

القريبة �شبقتن� يف جم�الت الرتفيه واالإعم�ر ولكن طبيعة اللبن�ين املنفتح على ح�ش�رات الع�ل جتعل 

منه متفوقً� يف هذا املج�ل حيث تنعدم املن�ف�شة.

امل�صاكل العامة:

 - عدم وجود خطة �شي�حية تربز مميزات الوطن ككل

 - عدم اعتب�ر هذه امل�ش�ألة ح�جة وطنية

 - غي�ب و�ش�ئل الرتويج والدعم االإعالمي ع�مليً�

 - عدم ر�شد ميزانية

 - عدم التن�شيق بني الوزارات املعنية واملعنيني

 - عدم وجود �شبكة نقل ق�درة على ت�أمني ح�ج�ت ال�شي�ح

- مفهوم اخل�شو�شي�ت املحلية

من ال�صياحة الثقافية يف 

�صوي�رشا

ويقول راف�ئيل فينيغر مدير 

الت�شويق يف مكتب ب�زل 

ال�شي�حي، اإن قرابة مليون 

�ش�ئح يتوجهون اإىل ب�زل 

�شنوي� لال�شتف�دة مم� تقدمه 

املدينة الواقعة على �شف�ف 

نهر الراين ثق�في� وفني�، 

اأ�شف اإىل ذلك اأنه� حتت�شن 

هذا الع�م معر�ش� كبريا حول 

توت عنخ اآمون)الفرعون 

امل�رسي(، الذي من املحتمل 

اأن ي�شل عدد زائريه اإىل 

ن�شف مليون �شخ�س حتى 

نه�ية اأكتوبر املقبل، اأكرث 

من ن�شفهم �شي�ح اأج�نب

www.swissinfo.org .
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الثقافة

 - ن�رس كتّيب عن ال�شن�ع�ت اليدوية، والتقليدية.

 - حتفيز املنت�رسين على ال�شفر اإىل لبن�ن.

 - التوا�شل مع البعث�ت الثق�فية للدول وتفعيل دور البعث�ت اللبن�نية فيه�

 - اإ�شدار مفكرة ثق�فية �شنوية من خالل:

     ◊ التن�شيق بني البلدي�ت ك�فة لتنظيم مهرج�ن�ت ثق�فية يف املن�طق.

    ◊ التن�شيق بني املراكز الثق�فية من اأدبية وفنية لتقدمي اأم�شي�ت تعك�س �شورة االإبداع اللبن�ين كم� مع املبدعيني اللبن�نيني يف ك�فة 

          املج�الت.

     ◊ اإق�مة املع�ر�س اخل��شة ب�حلرف وال�شن�ع�ت اليدوية ومع�ر�س الفنون الت�شكيلية ومع�ر�س االأزي�ء وامل�أكوالت ال�شعبية.

    ◊ حت�شري املوؤمترات املطلوبة. 

الثقافة

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

لهذا ال�صيا�صة االأثر املهم يف اإعطاء لبنان �صورة متقدمة بني دول املنطقة:

ب اللبن�نيني من بع�س
ّ
- ال�شي�حة الداخلية بني املن�طق، م� يقر

 

 - خلق فر�س عمل

 - اإطالق »براند ثق�يف لبن�ين«

 - التب�دل الثق�يف يف الداخل الوطني، ومع اخل�رج

 - مدخول مهم خلزينة الدولة

- التعريف ب�لرتاث الثق�يف اللبن�ين
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و�صف:

الطاقة
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 23

تر�صيد ا�صتهالك الطاقة

توفري وعزل الطاقة الكهربائية لدى املنازل 

احلاجة والغاية:  

ور�صة عمل: �صمال لبنان

الكاتب:

 - ن�رمي�ن ف�ئق

 - ر�شوان بريوتي

- حممد ديب

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

 املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

وزارة الط�قة واملي�ه   

  

 اجلدول الزمني التقديري:

3 �شنوات

على الرغم من جميع املح�والت والدرا�ش�ت ف�إن لبن�ن منذ انته�ء احلرب االأهلية م�زال يع�ين من م�شكلة 

يف قط�ع الط�قة، وذلك الأن معظم احللول املّتبعة ل تكن جذرية بل ك�نت مع�جل�ت ظرفية واآنية. كم� 

اأنه� ل ت�أخذ بعني االإعتب�ر النمو الدميوغرايف، اإرتف�ع امل�شتوى املعي�شي، تطور البلد واإزدي�د الطلب على 

الط�قة، والتطورات التكنولوجية لتوليد وتوزيع الط�قة.

من ن�حية اأخرى ف�ن امل�ش�نع احلرارية واأنواع الوقود امل�شتخدمة ال تراعي الو�شع البيئي، ن�هيك عن 

االإ�شتهالك املتزايد للط�قة يف لبن�ن حيث اأن معدل ن�شبة ا�شتهالك الفرد يفوق ن�شبة ا�شتهالك الط�قة يف 

البلدان املج�ورة )انظر اجلدول اأدن�ه(.

�شي��شة ع�مة متعلقة  اأهم هذه احللول و�شع  البحث عن حلول لهذه امل�شكلة، ومن  لذلك ك�ن ال بد من 

برت�شيد ا�شتخدام الط�قة يف ظل مع�يري التنمية امل�شتدامة، ل�شم�ن احلف�ظ عليه� وا�شتمرار التزود به� 

واإط�لة عمر م�ش�دره� الن��شبة.

البلد

ا�صتهالك 

الكهرباء 

كيلوواط 

 �صاعي/عام

معدل الطاقة 

للفرد )واط(
يف عامتعداد ال�صكانامل�صدر�صنة البيانات

28،807،0002005142البنك الدويل35،840،0002007العراق

5،703،0002005170البنك الدويل8،490،0002005

19،043،0002005204البنك الدويل34،000،0002007

3،577،0002005337البنك الدويل10،580،0002005

االأردن

�شوري�

لبن�ن

و�صف:

 1. اإقت�صاديًا : مبداأ التوفري.

 2. بيئيًا : التقليل من انبع�ث�ت الغ�زات وت�أثرياته� ال�شلبية على البيئة وال�شحة.

 3. �صمان اجلودة :

    ◊ �شي�نة اأف�شل للمع�مل

    ◊ االعتم�د على االأبح�ث الن�جحة يف جم�ل الط�قة امل�شتدامة

4. العمل امل�صرتك بني القطاع العام واخلا�س.
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الطاقةالطاقة

النقاط العملية:   

                                                                                                

1. و�شع واإ�شدار املوا�شف�ت القي��شية للمعدات والنظم الكهرب�ئية، والعمل على تطبيق هذه املوا�شف�ت على االإنت�ج املحلي وامل�شت  

     ورد.

 2. و�شع املوا�شف�ت القي��شية للعزل احلراري لالأبنية.

3. اإ�شدار الت�رسيع�ت الالزمة لتزويد التجهيزات واملعدات امل�شتهلكة للط�قة ب�للوح�ت االأ�شمية التي تبني معّدالت ا�شتهالك الط�قة    

     به�.

 4. تقييم  علمي ل�شعر الط�قة احلقيقي )�شواء ك�نت حمروق�ت او كهرب�ء اأو م�ء...( ب�الإ�ش�فة اإىل ال�شف�فية.

 5. اإعتم�د مبداأ ح�ش�س االإ�شتهالك بطريقة ت�ش�عدية.

 6. رفع م�شتوى املوارد الب�رسية يف جم�ل تر�شيد االإ�شتهالك. 

 7. تطوير برامج رفع الوعي.

 8. مت�بعة جدية للهدر والف�ش�د.

 9. اال�شتثم�ر يف الط�قة البديلة )اعتم�د الط�قة ال�شم�شية، اإن�ش�ء مف�عل كهرب�ئية تولد ط�قة من حركة موج البحر اإلخ(.

10. ان�ش�ء هيئة علي� للط�قة ت�شم خرباء ومندوبني من قبل الوزارات املعنية وبلدي�ت وهيئ�ت جمتمع مدين.

ملحق: دليل �صبل تر�صيد ا�صتهالك الطاقة

                                                                                                

 1. اإطف�ء امل�ش�بيح يف االأم�كن غري امل�شتخدمة.

 2. ا�شتخدام االإن�رة الطبيعية من خالل الف�شح�ت ال�شم�وية والنوافذ. 

3. اعتم�د اأ�ش�ليب تقنية للتحكم يف توزيع االإ�ش�ءة، عن طريق اإع�دة النظر بتمديدات املف�تيح )املق�ب�س(، لتوفري اأكرث من م�شتوى   

      اإن�رة يف م�ش�حة حمددة.

4. التحكم االآيل يف ت�شغيل معدات االإن�رة، وعلى االأخ�س يف املب�ين التج�رية. وذلك عن طريق تركيب موؤقت�ت زمنية، وا�شتخدام  

      ح�ش��ش�ت االإ�شغ�ل.

 5. االعتم�د على م�ش�بيح الفلوري�شنت املدجمة والتي ت�شتهلك حوايل 80% اقل من م� ت�شتهلكه امل�ش�بيح الع�دّية. 

 6. منع ت�رسب املي�ه ال�ش�خنة.

 7. عزل اأن�بيب املي�ه ال�ش�خنة مبواد ع�زلة ملنع ت�رسب احلرارة يف احل�ئط اإذا ك�نت مدفونة، اأو يف الهواء اإذا ك�نت خ�رجية.

 8. ف�شل الكهرب�ء عن ال�شخ�ن عند عدم ا�شتخدامه و�شبط منظم حرارة ال�شخ�ن عند درجة )60( درجة مئوية.

 9. تنظيف اأغطية امل�ش�بيح من الغب�ر املرتاكم للح�شول على اإ�ش�ءة جيدة.

 10. ا�شتخدام االألوان الف�حتة يف طالء املنزل الأنه� تعك�س �شوء اأف�شل.

11. ا�شتخدام االأجهزة املنزلية ك�لغ�ش�لة ون�ش�فة املالب�س والكي وغريه� يف غري اأوق�ت الذروة اإن اأمكن.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

تخفيف هدر الط�قة عن طريق ال�شي�نة و�شي��شة توفري اال�شتهالك مم� يوؤدي اإىل ت�أمني ن�شبة ط�قة لعدد اأكرب من الن��س ب�الإ�ش�فة اإىل 

تخفيف اإنبع�ث�ت الغ�زات امل�رسة.

 - توفري ا�شتهالك  الط�قة على ال�شعيد املنزيل.

 - رفع م�شتوى انت�ج الكهرب�ء.

 - التوفري على املواطن والدولة.

- مع�جلة اأف�شل للهدر والف�ش�د.
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الطاقة
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 24

تر�صيد اإ�صتهالك املوارد املائية بطريقة م�صتدامة 

خف�س ن�صيب الفرد من املياه ب�صبب �صح املياه وتلوثها 

احلاجة والغاية:  

ور�صة عمل: البقاع

الكاتب:

جمعية املراأة الع�ملة واملعيلة 

 يف لبن�ن

دعد ح�شني

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

 املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - وزارة الط�قة واملي�ه

- وزارة البيئة

  

 اجلدول الزمني التقديري:

3 �شنوات

اإن ح�جة لبن�ن اإىل و�شع �شي��شة ع�مة لتنظيم الرثوة امل�ئية يعود لالأ�شب�ب الت�لية:

ال�شي��شية  القوى  خريطة  توزيع  اإع�دة  يف  اأ�ش��شيً�  دوراً  وتلعب  ا�شرتاتيجي،  �شالح  املي�ه  تعترب   -

وال�شالح  ب�حلرب  املتعلقة  املوا�شيع  اأهم  ومن  االأو�شط  ال�رسق  دول  بني  الق�ئمة  والتح�لف�ت 

وال�رساع من اأجل البق�ء يف املنطقة.

 للتقرير ال�ش�در عن مركز الدرا�ش�ت اال�شرتاتيجية والدولية يف وا�شنطن يف اآذار 1996 عن احتم�ل 
ً
- اإندالع النزاع�ت حول املي�ه، تبع� 

اندالع 15 نزاع� حول املي�ه قد يقع معظمه� يف منطقة ال�رسق االأو�شط، ام� تقرير البنك الدويل ال�ش�در مبن��شبة اليوم الدويل للمي�ه 

يف 22 اآذار 1996 اأكد اأن امل�شكلة التي تعيق عملية التنمية يف منطقة ال�رسق االأو�شط والع�ل لي�شت قلة االأرا�شي بل قلة املي�ه وغي�ب 

1
االإر�ش�د واأن احلروب الق�دمة �شتكون على املي�ه ولي�س على االأرا�شي.

مع  والتتع�طى  م�شرتك  وطني  كملك  الع�مة  والرثوات  املوارد  مع  التع�مل  هو  امل�ئية  الرثوة  لتنظيم  ع�مة  �شي��شة  و�شع  من  الغ�ية  اأم� 

 املو�شوع كم�شكلة ط�رئة وجذرية من اأجل و�شع �شي��ش�ت وطنية حول اال�شتخدام الر�شيد للرثوة امل�ئية وحول اال�شتهالك امل�شتدام للمي�ه.

ويف ظل غي�ب الرق�بة والت�رسيع�ت الالزمة الن�جتة عن االإهم�ل احلكومي للرثوة امل�ئية، نطرح امل�ش�كل الت�لية التي يع�ين منه� اللبن�نيون :

- ندرة املياه اأو �صح املياه: الن�جتة عن اال�شتهالك غري امل�شتدام للموارد امل�ئية واإىل الهطول املطري غري املنتظم، وهي م�شكلة توؤثر 

ب�شكل مب��رس على الو�شع االقت�ش�دي وتتف�قم هذه امل�شكلة مع املتغريات املن�خية والنمو ال�شك�ين املتزايد وم� ينتج عنه من طلب 

متزايد على املي�ه ملختلف القط�ع�ت االقت�ش�دية زراعية ك�نت اأم �شن�عية اأو �شي�حية، خ��شًة يف ف�شل ال�شيف حيث ت�شهد معظم 

املن�طق اللبن�نية انقط�ع� للمي�ه ب�شكل مكثف. االأمر الذي يدفع املواطنيني اإىل �رساء املي�ه لتلبية احتي�ج�تهم اليومية وهذا يزيد من 

 .
ً
العبء االقت�ش�دي على االأ�رس. هذه امل�شكلة مرتبطة ب�شعف االمدادات امل�ئية يف املن�طق الن�ئية حتديدا 

النف�ي�ت  رمي  عن  والن�جتة  خطورًة،  البيئية  امل�شكالت  اأكرث  من  اجلوفية  واملي�ه  والبحريات  االأنه�ر  مي�ه  تلوث  ُيعد  املياه:  تلوث   -

لقى فيه� ونتيجة ت�رسب مي�ه املج�ري اإليه� مب� فيه� من بكتريي� ومواد كمي�ئية ملوثة. تظهر م�ش�در 
ُ
املنزلية وال�شن�عية التي تـ

التلوث يف مي�ه ال�رسف ال�شحي واملخلف�ت ال�شن�عية ومبيدات احل�رسات واالأ�شمدة الكمي�ئية اأن يف الع�م 2002، اأظهرت التح�ليل 

املخترب املركزي الت�بع لوزارة ال�شحة وجود تلوث ميكروبيولوجي يف 40 % من 863 عينة جمعت من �شبك�ت مي�ه ال�شفة يف من�طق 

لبن�نية خمتلفة، ويف 37 % من 450 عينة جمعت من الين�بيع واملي�ه اجلوفية. حتى يف الع��شمة بريوت، مع بدء �شح نهر بريوت 

تعود مع�ن�ة �شك�ن املن�طق املج�ورة ك�الأ�رسفية وبرج حمود، اإذ ت�شتد االنبع�ث�ت الكريهة نتيجة للمي�ه املبتذلة التي ت�شب مب��رسة 

.
2
يف النهر، ومثله� م�شكلة نهر الغدير يف ال�ش�حية اجلنوبية، واالأمثلة كثرية

1996درا�شة للبنك الدويل 2011
2
بح�شب درا�ش�ت البنك الدويل ع�م 

1

بول�س ع��شي : قلق املواطن اللبن�ين وق�ش�ي�ه ، بريوت الطبعة االأوىل 2008 ، دار احلداثة للطب�عة والن�رس والتوزيع ، �س. 117 . 
2
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الطاقة

نهر الليطاين:

                                                                                                
اأم� نهر الليط�ين يعترب املث�ل ال�ش�رخ يف تلوث املي�ه وهو ال�رسي�ن احليوي للكثري من املن�طق اللبن�نية الداخلية يف البق�ع 

 وال�ش�حل يف اجلنوب اللبن�ين.

 اأو�ش�خ ال�رسف ال�شحي 
ً
، اإذ ي�شب فيه 150 مليون مرت مكعب �شنويً� من املي�ه امللوثة ح�ملة 

ً
اإن نهر الليط�ين نهر ميت فعال 

ونف�ي�ت امل�ش�نع. هذا النهر الكبري الذي يحتل حو�شه 2175 كم مربع و�شل اإىل اخلط االأحمر من التلوث؛ ويقول اأحد املهند�شني 

 
ً
يف امل�شلحة الوطنية لنهر الليط�ين اإن معمل البط�ري�ت وحده ي�رسف يف النهر خم�شة كيلوغرام�ت من الزئبق ال�ش�م يومي� ف�شال 

. ب�الإ�ش�فة اإىل التعدي�ت التي غزت �شفتيه على طول 
3
عن اأطن�ن امللوث�ت الكمي�ئية ال�شن�عية املختلفة وال�شيم� من م�ش�نع الورق

جمراه والتي ميكن اإزالته� ب�إ�رساف الدولة، اإ�ش�فًة اإىل نف�ي�ت املدابغ واملع�مل واجلور ال�شحية يف منطقة البق�ع التي ت�شب فيه، 

يف ظل االإهم�ل املزمن يف احلف�ظ على نظ�فة جمراه من قبل الوزارات وامل�ش�لح والبلدي�ت املعنية التي ال يوجد لديه� اأي م�رسوع 

بهذا اخل�شو�س اإال م� ندر.

 من م�ش�در تلوث نهر الليط�ين:

 1. املبيدات واالأ�صمدة الكميائية امل�صتعملة يف الزراعة:

 وبدون مراقبة وبطرق غري فنية وا�شتعم�ل كمي�ت كبرية ومرتفعة من املواد الكمي�ئية يف 
ً
ي�ش�هم ا�شتعم�ل املواد املمنوعة ع�ملي� 

االأر�س الواقعة على �شفتي النهر يف تلوثه الكمي�ئي وذلك من خالل انتق�له� من الرتبة عن طريق جري�ن املي�ه فيه� اأو عن طريق 

التي�رات الهوائية والت�ش�قط ب�أ�شك�له املختلفة ، وحينم� ت�شل هذه املي�ه املحملة ب�ملبيدات ف�إنه� توؤثر ب�شكل مب��رس اأو من خالل 

 ال�شل�شلة الغذائية على جميع املكون�ت البيئية مب� فيه� االإن�ش�ن واحليوان والنب�ت .

 2. النفايات:

 لنف�ي�ته� من نف�ي�ت �شلبة ومنزلية وكذلك ردمي�ت الور�س وجثث احليوان�ت 
ً
تعتمد القرى املمتدة على حو�س الليط�ين منه مكب� 

 عديدة من امليكروب�ت والبكتريي� على طول جمرى النهر وبحرية 
ً
الن�فقة حيث تختلط النف�ي�ت مع بع�شه� للتتف�عل وت�شكل اأنواع� 

القرعون، اإ�ش�فة اإىل وجود مكب�ت للنف�ي�ت املنزلية قريبة من نهر الليط�ين ويتم التخل�س منه� اإم� عن طريق احلرق اأو الطمر، دون 

 توافر مط�مر خ��شة ملوازين احلرارة الزئبقية والبط�ري�ت واملواد االإلكرتونية وغريه�.

 3. �صبكات ال�رشف ال�صحي:

اإن اأغلبية قرى ومدن البق�ع ت�شب مي�هه� املبتذلة من �شبك�ت ال�رسف ال�شحي مب��رسة يف جمرى النهر دون وجود حمط�ت تكرير 

اأو مع�جلة له�، وحتوي املي�ه املبتذلة كمي�ت كبرية من املواد الع�شوية الذي يزيد من ت�ش�عد الروائح الكريهة. كم� اأن م�ش�نع 

املدينة ال�شن�عية يف مدينة زحلة ت�رسف نف�ي�ته� ال�شن�عية ومي�هه� املبتذلة يف جمرى نهر الليط�ين مب��رسة وت�شتخدم هذه 

امل�ش�نع يف �شن�عته� الر�ش��س واالأ�شيد والزرنيخ يف الدب�غة ومع�مل البط�ري�ت واالإ�شفنج ، ب�الإ�ش�فة اإىل نف�ي�ت املزارع 

احليوانية .

نالحظ اأن منطقتي زحلة والبق�ع الغربي تع�ني�ن ب�شكل اأكرب من تلوث نهر الليط�ين ب�شبب االنت�ش�ر الكثيف للمن�ش�آت ال�شن�عية 

واملزارع احليوانية االأمر الذي يهدد حي�ة الك�ئن�ت احلية وحي�ة ال�شك�ن املقيمني على ج�نبي النهر ب�شبب م� ي�شدره من روائح 

كريهة وح�رسات وم� حتمل من جراثيم ت�شبب ت�شوه�ت خلقية واأمرا�س �رسط�نية ومعدية ك�لتيفوئيد والكولريا واملالري� وغريه� 

من االأمرا�س املزمنة .

و�صف:

 النخف��س ن�شيب الفرد من املي�ه النظيفة، من ال�رسوري و�شع �شي��شة ع�مة تنظم مي�ه لبن�ن وتزود قراه ومدنه ب�ملي�ه ب�إدم�ج 
ً
نظرا 

مب�دئ التنمية امل�شتدامة، بهدف حم�ية مي�ه االأنه�ر من التلوث وتر�شيد ا�شتخدامه� عرب تنفيذ م�رسوع�ت م�شتدامة.

تنطلق هذه ال�شي��شة من خالل االهتم�م مب�شكالت املي�ه واال�شتخدام الر�شيد وامل�شتدام له� عرب تع�ون الوزارات املعنية فيم� بينهم )الط�قة 

واملي�ه ، الزراعة ، البيئة ، ال�شحة ، االقت�ش�د ، امل�لية(؛ ب�لتع�ون مع املنظم�ت التي تعنى ب�شوؤون املي�ه والبيئة .

يرتجم هذا التع�ون ب�إطالق �شل�شلة من االأن�شطة:

- تنفيذ عدد من امل�رسوع�ت امل�ئية املحلية )حت�شني �شبك�ت توزيع املي�ه، اإيج�د خزان�ت لتجميع املي�ه، اإجراء �شي�نة وتركيب اأجهزة   

ح�فظة للمي�ه(.
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- تبني برامج توعية بيئية حول �شبل اال�شتخدام الر�شيد للمي�ه بهدف حم�ية املي�ه من التلوث وو�شع االأ�ش�س الإيق�ظ ح�س التوعية امل�ئية  

لدى املواطنيني حل�شن تر�شيد ا�شتخدام املي�ه يف ك�فة املن�طق اللبن�نية.

.
ً
 وم�شتقبال 

ً
- تعزيز اأ�شلوب ال�شف�فية يف عر�س حق�ئق ق�شية املي�ه ح�لي� 

- العمل ب�شكل جدي لت�شخري راأ�شم�ل اخل��س لالإ�شتثم�ر يف تنمية املوارد امل�ئية، وامل�ش�همة يف اإدارة املوارد امل�ئية.

- تطوير البحوث امل�ئية العلمية االأ�ش��شية والتطبيقية وتب�دل نت�ئج االأبح�ث.

- تعزيز التع�ون واإق�مة ال�شالت الوثيقة مع املنظم�ت والهيئ�ت االإقليمية والدولية التي تعنى ب�شوؤون املي�ه.

اأن لالإن�ش�ن الفرد، الدولة، البلدي�ت، اجلمعي�ت املعنية دور اأ�ش��شي يف جتذر هذه امل�شكلة وتف�قمه� اأو مع�جلته� والق�ش�ء عليه� بتع�ونهم 

بطريقة فع�لة وجدية من خالل العمل على:

- اإيجاد حل ملكبات النفايات عن طرق فرزها ومعاجلتها باإن�شاء مطامر ت�شتويف ال�رشوط البيئية وال�شحية للمحافظة على �شالمة البيئة.

 ب�التف�ق على ال�رسكة التي �شتقوم ببن�ء 
ً
- اإيج�د حلول لل�رسف ال�شحي عرب تكريره� اأو مع�جلته�، وو�شع امل�ش�لح ال�شي��شية ج�نب� 

حمطة زحلة ملع�جلة ال�رسف ال�شحي بعد اأن مت و�شع حجر االأ�ش��س؛ ومراجعة جمل�س االإمن�ء واالإعم�ر لبن�ء حمطة ملع�جلة املي�ه 

4
املبتذلة يف جب جنني بعد اأن ر�شدت له� اأر�س مب�ش�حة 36 األف مرت مربع.

- عمل الدولة على �شن قوانني تراعي الو�شع البيئي وال �شيم� ا�شتخدام املي�ه واملح�فظة عليه�.

 على ورق.
ً
- اإيج�د ال�شبل الالزمة لتطبيق القوانيني املرعية للمح�فظة على البيئة واإال تبقى حربا 

 نهر الليط�ين، ملنع الفي�ش�ن�ت يف ف�شل ال�شت�ء.
ً
- اإزالة التعدي�ت عن جمرى النهر وحتديدا 

- حت�شني و�ش�ئل وعملي�ت الري حيث يتم من خالله� عدم �رسف املي�ه بطريقة ع�شوائية.

- تنظيم ومراقبة ا�شتعم�ل املبيدات واالأ�شمدة الكمي�ئية امل�رسة ب�ل�شحة، وتنظيف جمرى االأنهر ومراقبة نوعية املي�ه.

- ا�شتكم�ل م�رسوع نهر الليط�ين يف  الري واإنت�ج الط�قة.

الطاقة

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

نتائج مبا�رشة: 

- خف�س م�شتوى هدر املي�ه.

- خف�س م�شتوى تلوث املي�ه.

- زي�دة الوعي ب�أ�ش�ليب ا�شتخدام املي�ه.

- الق�ش�ء على ظ�هرة تلوث املي�ه ب�ملبيدات واالأ�شمدة اأو مبي�ه اإىل ال�شهولة الن�شبية يف اإع�دة ا�شتخدامه� يف ري املزروع�ت ال�شن�عية 

وبذلك تت�شع الرقعة الزراعية ويزداد االنت�ج وتقل من الواردات ويتح�شن امليزان التج�ري وترتفع م�شتوي�ت املعي�شة وتتح�شن نوعية 

املي�ه من خالل اال�شتخدام الر�شيد للموارد امل�ئية، مم� يقلل من انت�ش�ر االأمرا�س الن�جتة عن التلوث وب�لت�يل يتمتع اجلميع ب�شحة 

جيدة وقدرة على االنت�ج واال�شتهالك امل�شتدام .

نتائج مبا�رشة: 

- االلتزام ب�إر�ش�ء مب�دئ العدالة االجتم�عية واالقت�ش�دية عرب التغلب على الفقر بفعل �شم�ن حق احل�شول على مي�ه غري ملوثة للجميع.

- خلق فر�س عمل جديدة من اأ�شح�ب االخت�ش��ش�ت العلمية. 

- ت�شجيع القط�ع اخل��س على اال�شتثم�ر يف قط�ع املوارد امل�ئية والبيئية.

- حتقيق التوازن بني النمو ال�شكاين واملوارد املائية، وبني اأمناط االنتاج واال�شتهالك بتحقيق مفهوم التنمية امل�شتدامة الذي ي�شتجيب 

الحتي�ج�ت االأجي�ل احل��رسة دون اإحل�ق ال�رسر ب�حتي�ج�ت االأجي�ل الق�دمة.

52



االت�صاالتالطاقة
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 25

اإعادة النظر يف �صيا�صات قطاع اخلليوي

بني العائدات الريعية واملمار�صات االإحتكارية: روؤية تنموية

احلاجة والغاية:  

ور�صة عمل: �صمال لبنان

الكاتب:

 - حممد �شيف اهلل اأبوالنج�

- زياد مب�شوط

 املناطق امل�صتهدفة:

جميع املن�طق اللبن�نية

 املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - وزارة االت�ش�الت

 - جمل�س الوزراء

 - الهيئة الن�ظمة لالإت�ش�الت

 - املجل�س االأعلى للخ�شخ�شة 

- جمل�س النواب

 اجلدول الزمني التقديري:

�شنت�ن

اإطالق قطاع اخلليوي 

اخلليوي  اله�تف  عرب  االإت�ش�الت  خدمة  طرح  يف  اللبن�نية  احلكومة  �رسعت  الت�شعيني�ت  اأوائل  يف 

القدرة  االأ�ش��شي  اله�تف  عرب  االإت�ش�الت  خلدمة  االأ�ش��شية  البنية  لالإفتق�ر  ومو�شوعي  عملي  كبديل 

الدم�ر الذي خلفته احلرب �شببً� رئي�شيً� للدفع بتطوير مرافق  اإحتي�ج�ت �شك�ن لبن�ن. ك�ن  على تلبية 

 LIBANCELL ل�رسكتي BOT اخلدم�ت الع�مة واإدارته�. وبن�ًء عليه منحت  احلكومة عقود اإمتي�ز

تو�شعً�  اخلليوي  خدمة  تو�شعت  الفرتة  تلك  يف   .1994 الع�م  من  بداأً  �شنوات   10 ملدة   CELLISو

مطرداً، فو�شلت ن�شبة امل�شرتكني اإىل  20.81 يف املئة من �شك�ن لبن�ن ع�م 2003، يف حني اأن دول

اأخرى مثل م�رس، االأردن، اجلزائر، املغرب، تون�س وال�شعودية ل تتج�وز فيه� ن�شبة امل�شرتكني الــ7 يف املئة يف اأف�شل االأحوال يف الع�م 

ذاته. يالحظ اأي�ش� اأن ذلك النمو املطرد يف اخلدمة  نبع من طفرة خالل الفرتة بني 1995- 1999 والتي  �شهدت منو لن�شبة امل�شرتكني من 

%2.91 ع�م 1995 اإىل %20.10 ع�م 2000. اأم� م�شتوى االأ�شع�ر للدقيقة فظل دون الــ20 �شنتً� وهو �شعر مقبول ب�لن�شبة ل�شوق ن��شئة 

اأخذت يف النمو.

جدير ب�لذكر اأن هذه الري�دة �ش�به� ق�شور فيم� يتعلق برف�هة امل�شتهلك فقد ك�ن متو�شط م� ينفقه امل�شتخدم �شهريً�  االأعلى يف املنطقة 

حيث و�شل اإىل 73 دوالر ع�م 1999 ومعدل االإنف�ق هذا يعد مرتفعً� حتى ب�ملق�رنة مع دول فيه� �شك�ن ذو قوة �رسائية ع�لية ك�لكويت 

اأن �شي��شة التو�شع ك�نت ق�ئمة على الطلب غرياملرن للقط�ع�ت وال�رسائح العلي� للم�شتخدمني واأن  وال�شعودية. وقد يتبني من هذه النقطة 

التغطية. كم� يت�أكد ذلك من  اأواالأفقى يف  الراأ�شي  يف اخلدم�ت  التو�شع  االإحتك�رية ولي�س  االأ�شع�ر  الربح من  اأ�ش��س  االإيرادات ق�مت على 

املوقع الر�شمي لل�رسك�ت الع�ملة ب�ل�شوق اأنذاك والتي اأقرت اأنه� اأ�شتثمرت اإجم�يل م� يقرب من 277.5 مليون دوالر خالل الفرتة 1995- 

1999 يف حني اأن اإجم�يل االإيرادت يف نف�س الفرتة بلغت 802 مليون دوالر، واأف�شحت ال�رسك�ت على اأنه� حققت منه� اأرب�حً� �ش�فية تقدر 

بــ140.8 مليون دوالر وح�شلت وزارة االإت�ش�الت والربيد اأنذاك على403.4  مليون دوالر.

تغرّي يف �صيا�صة الدولة: ال�صعي وراء تعزيز اإيرادات الدولة

القط�ع اخل��س لالإ�شتثم�ر يف قط�ع  اإطالق يد  ال�ش�بق املتمثل يف  الدولة  ال�شي��شية وراء ذلك فقد تغري منحى  النظر عن اخللفي�ت  بغ�س 

اخلليوي. ف�أ�شبحت الدولة اللبن�نية تتخذ منحى اآخر بداأ من الع�م 2001 .فقد مت ف�شخ عقدي االإمتي�ز من قبل  احلكومة قبل اإنته�ء املدة 

املحددة ب3 �شنوات يف مق�بل دفع مبلغ 179 مليون دوالر كتعوي�س لل�رسكتني واإح�لة االإدع�ء بعدم دفع 600 مليون دوالر من ح�شة 

اإقرار التحكيم الدويل ببطالن االإدع�ء اإال اأن م�  الدولة للتحكيم الدويل بعد خالف�ت �شديدة بني احلكومة اجلديدة وال�رسكتني. وب�لرغم من 

يعنين� هن� هو م�ش�ر ال�شي��شة الع�مة وتوجهه� االإ�شرتاتيجي وت�أثريه على من�خ االإ�شتثم�ر ب�لقط�ع ورف�هة امل�شتهلك اللبن�ين ومن ثم الع�ئد 

على االإقت�ش�د الوطني ب�شكل ع�م.

ملي�ر  تبلغ حوايل  )التي  اخلليوي  االإت�ش�الت خ��شة  قط�ع  امل�لية من  املتح�شالت  وتعظيم  الدولة  اإيرادات  تعزيز  على  مبني  منطلق  من 

ون�شف دوالر( وتوجيه الف�ئ�س لدعم العجز بقط�ع الكهرب�ء )الب�لغ تقريب� ملي�ر دوالر( وغريه من املرافق الع�مة للدولة، توجهت ال�شي��شة 

الع�مة نحو منحى جديد بداأ ب�إقرارالق�نون رقم 431 لع�م 2002 ب�ش�أن تنظيم قط�ع االإت�ش�الت.
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وقد �ش�حب ذلك التحول �شيطرة الدولة على احل�شة امل�لكة ب�ل�رسكتني الع�ملتني ح�ليً� ب�ل�شوق مم� يجعل الو�شع ب�لن�شبة للقط�ع خمتلف 

مت�م� عن نظريه ال�ش�بق. وقد تبينت تداعي�ت املنحى الريعي ل�ش�لح خزينة الدولة يف وجوه عدة ت�شمنت:

�شهري� ع�م  �شهري� قد و�شلت 41 دوالر  امل�شتخدم  ينفقه  امل�شتخدمني فن�شبة متو�شط م�  االإحتك�رية من  االإعتم�د على املتح�شالت   -

2010 و 55 دوالر ع�م 2009 والذي يعد من اأعلى املتو�شط�ت يف الع�ل واملنطقة وال ي�ش�هيه اإال نظريه يف الكويت )التي يبلغ عدد 

�شك�نه� ن�شف �شك�ن لبن�ن(.

- اإنح�ش�ر ن�شبة امل�شرتكني من عدد ال�شك�ن اإىل  %64.77 ع�م 2010 فقط وهو م� يعني عدم و�شول اخلدمة ل�رسائح عدة من املجتمع 

اللبن�ين واحلد منفر�س منو اقت�ش�دي على عك�س ن�شب اأعلى بكثري يف الع�ل واملنطقة. فعلى �شبيل املث�ل و�شلت هذه الن�شبة يف نف�س 

الع�م اإىل حوايل %78 يف م�رس ، %99 بتون�س، و%104 ب�الأردن ، %153 ب�ل�شعودية حيث جت�وزت االإ�شرتاك�ت عدد ال�شك�ن.

- االإرتف�ع املب�لغ فيه ب�لن�شبة ملتو�شط م�شتوى االأ�شع�ر للدقيقة الذي تخطى الــ30 �شنت� والذي يعد �شعرا مب�لغ فيه بكل املق�يي�س يف 

حني اأنه مبلغ يف م�رس على �شبيل املث�ل 0.04 �شنت�.

القوانني املتعلّقة بالهيئة الناظمة لالإت�صاالت

ي�ش�ر ب�أن ق�نون تنظيم االإت�ش�الت رقم 431 لع�م 2002 قد اأقر �شالحي�ت جمة للهيئة الن�ظمة لالإت�ش�الت ت�شمنت:

    - الرق�بة على عدة خدم�ت وال �شيم� اله�تف اخلليوى وفقً� للم�دة 19 فقرة ب من الق�نون.

- من مه�م و�شالحي�ت الهيئة ت�شجيع املن�ف�شة يف قط�ع االإت�ش�الت وذلك يف امل�دة 5 فقرة ج.

ن�جتة عن و�شع  ال�شوق  به� يف  املعمول  واالأ�شع�ر  التعرف�ت  اأن  له�  تبني  األي�ت و�شعه� يف ح�ل  اأو  االأ�شع�ر  اأن حتدد  للهيئة  احلق   -

اإحتك�ري )�شيطرة �شخ�س واحد اأو تكتل cartel( وذلك مبوجب امل�دة 28 من الق�نون.

- اأكدت امل�دة 30 من الق�نون على دور الهيئة يف الت�أكد من مدى الو�شع التن�ف�شي يف ال�شوق وال �شيم� اإتخ�ذ اأي تدابري لت�أمني املن�ف�شة 

ومنه� على �شبيل املث�ل التدابري املتخذة ملواجهة اإ�شتعم�ل املعلوم�ت من قبل املتن�ف�شني ب�شكل يوؤدي لنت�ئج غري تن�ف�شية. 

- ن�شت امل�دة 18 على مبداأ امل�ش�واة واملن�ف�شة يف منح الرتاخي�س ملقدمي اخلدم�ت.

- ن�شت امل�دة 4 من الق�نون على اإ�شتقالل الهيئة االإداري وامل�يل وتبعيته� ملجل�س الوزراء ولي�س لوزارة االإت�ش�الت، كم� اأ�ش�رت امل�دة 

6 على تكوين جمل�س اإدارة من التكنوقراط معّينني مبوجب مر�شوم من جمل�س الوزراء بناء على اإقرتاح وزير االإت�شاالت.

عليها  املتفق  االأ�شعار  يف  املتمثلة  احلالية  االإحتكارية  املمار�شات  ملكافحة  بها  املنوط  بالدور  تقوم  مل  الهيئة  فاإن  هذا  من  الرغم  على 

تلك  تفعيل  على  للهيئة  الفعلية  القدرة  الإنعدام  ذلك  ويوؤدي  قبل.  من  له�  اأ�رسن�  التي  واخلدمة  للتغطية  ال�شلبية  واملوؤ�رسات  فيه�  واملب�لغ 

االأدوار وال�شالحي�ت لتع�ر�شه� مع ال�شي��شة الريعية الق�ئمة على االأ�شع�ر االإحتك�رية لتعظيم ع�ئدات الدولة امل�لية. فمن الن�حية الفعلية ال 

ت�شتطيع الهيئة التع�ر�س مع �شي��شة وزارة االإت�ش�الت رغم اإ�شتقالله� االإ�شمي عنه� وذلك الأن امل�دة 11 ب�لق�نون  ح�رست اإيرادات الهيئة 

وزارة  له� من خم�ش�ش�ت  يت�أتى  وم�  اأخرى  ور�شوم  الرق�بة عليه�  ور�شوم  الرتاخي�س  الن�جمة عن هب�ت م�رسوطة وبدالت  الع�ئدات  يف 

االإت�شاالت يف �شهرّي �شباط ومتوز من كل عام، نافيًة حق الهيئة االأ�شيل كونها م�شتقلة ماليًا واإداريًا وفقا�س للمادة 4 يف احل�شول على 

خم�ش�ش�ت مب��رسة من املوازنة الع�مة للدولة ب�أ�شتثن�ء فرتة اإن�ش�ئه� بحد اأق�شى �شنتني. لذا ف�إن الهيئة اأ�شبحت فعليً� جزءاً من املنظومة 

الريعية للوزارة ومن ورائه� الدولة .

و�صف:

يف نظرة معمقة مل�شكلة القط�ع يف لبن�ن يتبني احل�جة الإجراءات فورية واإ�شرتاتيجي�ت تنموية لت�شحيح امل�ش�ر على املدى الق�شري والطويل.

تفعيل دور الهيئة الناظمة لالإت�صاالت 

- التفعيل االأين لدور الهيئة الن�ظمة لالإت�ش�الت فيم� يتعلق ب�ملن�ف�شة بني ال�رسكتني احل�ليتني اململوكت�ن للدولة وال �شيم� فيم� يتعلق 

ب�ملن�ف�شة ال�شعرية امل�ش�ر اإليه� يف امل�دة 28 من الق�نون.

االت�صاالت
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النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

- اإمك�نية اجلمع بني تعظيم االإيرادات من القط�ع�ت االإنت�جية وال �شيم� االإت�ش�الت ب�جراءات غرياحتك�رية وتوجه�ت خدم�تية،   

     تنموية ت�أمن رف�هية امل�شتهلك.

 - احلد من املخطط�ت التنموية لقط�ع على ح�ش�ب قط�ع اأخر.

 - امل�ش�عف�ت االيج�بية على القط�ع�ت االقت�ش�دية املختلفة: القط�ع التج�ري، امل�رسيف والقط�ع�ت الرتفيهية.

- اإقتط�ع احلق االأ�شيل للهيئة يف املوازنة الع�مة للدولة املتمثل يف احل�رس امل�إىل  ب�مل�دة 11 �شيعوق ب�شكل ج�شيم قدرة الهيئة على 

تفعيل دوره� يف حم�ية املن�ف�شة نظرا لعدم اإ�شتقاللية منظومته� امل�لية مم� يعني ب�ل�رسورة تعديل لن�س وم�شمون امل�دة.

- طرح الرخ�شتني املمتدتني لع�رسين �شنة اللتني يف حوزة الهيئة الن�ظمة ملزايدة ع�مة مع اإلتزام مع�يري املن�ف�شة وال�شف�فية وذلك 

لتحقيق اأكرب ع�ئد م�يل ممكن ب�شكل يفوق املتح�شالت االإحتك�رية احل�لية.  جدير ب�لذكر اأن النظ�م احل�إىل الق�ئم على  التجديد ال�شنوي�أدى 

لتقييد اأى م�ش�ريع تو�شعية من قبل ال�رسك�ت واخل�شوع اإىل املم�ر�ش�ت االإحتك�رية و خ��شة ال�شعرية منه� بدال من التو�شع يف تقدمي و 

ت�شويق اخلدمة للن�شف االأخر من �شك�ن لبن�ن اأو حت�شني اخلدمة النوعية للم�شتخدمني احل�ليني.

�رشاكة القطاع العام مع القطاع اخلا�س

اإحل�قً� على االألوي�ت لدى دوائر ال�شي��شة العلي� ف�إن طرح مقدم جديد للخدمة ممثال يف الدولة عن طريق االألية اجلديدة ل�رساكة القط�ع الع�م 

مع القط�ع اخل��س )PPP-Public Private Partnership( �شيكون توجه خدمي تنموي ي�شمن اإ�شتمرار املن�ف�شة بني الع�ملني ب�ل�شوق 

ولكن ال يوؤثر على خطط واأولوي�ت الدولة جت�ه دعم  مرافق وقط�ع�ت خدمية اأخرى:

- اأن الدولة بب�ش�طة ت�شتطيع حتويل متح�شالت الرخ�شتني طويلة االأمد اإىل خم�ش�س تنموي مل�رسوع مقدم ث�لث خلدم�ت اخلليوي يف 

�شكل  �رساكة بني القط�ع الع�م واخل��س تدفع جميع امل�شتحق�ت لل�رسيك اخل��س بن�ء على حتقيق امل�شتهدف التنموي من حيث اخلدمة 

وال�شعر واجلودة ل�ش�لح ال�شك�ن بلبن�ن وخ��شة ال�رسائح املهم�شة واالأكرث فقراً.

- يجب التاأكيد على اأن م�شتحقات ال�رشيك اخلا�س ال تدفع له اإال بعد موافاة امل�شتهدف التنموي وعلى اأق�شاط بعيدة املدى ولي�س مبجرد 

ر�شو العط�ء عليه لذا ف�ن ال�شيولة الن��شئة عن طرح الرخ�شتني �شتتوفر لدى الدولة قبل اإتي�ن موعد امل�شتحق�ت الواجبة الدفع.

- اأ�شول امل�رسوع كم� متع�رف عليه يف األي�ت ال�رساكة مع القط�ع اخل��س توؤول اإىل الدولة يف غ�شون 25 ع�م كحد اأق�شى واأن الدولة 

ت�أخذ �شفة امل�لك احلقيقي للم�رسوع والقط�ع اخل��س هو جمرد جهة تنفيذية لالإن�ش�ء واالإدارة والت�شغيل وال�شي�نة والت�شويق والتمويل.

- يقت�شي لتفعيل هذا االإقرتاح اإقرار جمل�س النواب مل�رسوع ق�نون �رساكة القط�ع الع�م مع القط�ع اخل��س واملح�ل ملجل�س النواب وفقً� 

ملر�شوم جمل�س الوزارء رقم 840 لع�م 2007.

- جتدر االإ�ش�رة اإىل اأن هن�ك اإجراءات تعوي�شية اأخرى لتعزيز اإيرادات الدولة امل�لية تتمثل يف اإع�دة النظر يف رفع قيمة بع�س بنود 

التعريف�ت اجلمركية على ال�شلع  االإ�شتهالكية الغري اأ�ش��شية بن�شب ب�شيطة ال توؤدي اإىل ن�شوء �شوق تهريب غري ر�شمية والتي ترتواح 75 

يف املئة منه� بني ال�شفر واخلم�شة ب�ملئة.

االت�صاالت االت�صاالت
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النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - خلق حركة اإقت�ش�دية يف املن�طق الن�ئية بحيث ي�شتفيد منه� �شك�ن املنطقة.

 - زي�دة فر�س العمل يف كل املن�طق اللبن�نية مم� ي�أدي اأىل التخفيف من الهجرة والنزوح.

 - تخفيف االإكتظ�ظ ال�شك�ين داخل الع��شمة.

 - املح�فظة على املوارد ال�شي�حية لالأجي�ل الق�دمة. 

- تب�دل الثق�ف�ت بني ال�شب�ب اللبن�ين واالجنبي.

ال�صياحة وال�صناعة واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 26

ت�صجيع ال�صياحة ال�صبابية

ا�صتهداف فئة �صياحية حمّددة

احلاجة والغاية:  

ور�صة عمل: �صمال لبنان

الكاتب:

 - ري�ن �شه�ل

 - خديجة حم�شي

 - جنوى زكور

 - هند مرعي

 - نبيلة طبو

 - ابراهيم العرت

- اله�م دالل

 املناطق امل�صتهدفة:

كل لبن�ن وب�الأخ�س املن�طق 

خ�رج مدينة بريوت

املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - وزارة ال�شي�حة

 - وزارة النقل واال�شغل

 - وزارة البيئة

 - البلدي�ت

- وزارة ال�شب�ب والريل�شة

  

 اجلدول الزمني التقديري:

3 �شنوات

ت�شكل ال�شي�حة رافعة اأ�ش��شية لالقت�ش�د اللبن�ين، فبح�شب املجل�س الع�ملي لل�شي�حة وال�شفر ف�إن م�ش�همة 

ال�شي�حة يف الن�جت املحلي االجم�يل يف لبن�ن لع�م 2011 �شيكون 9.5 يف املئة و�شيوفر فر�س عمل لــ 

122 األف لبن�ين )اي 9.1% من اجم�يل الوظ�ئف(. 

ولكن رغم هذه املوؤ�رسات م� زال لبن�ن يع�ين من غي�ب �شي��شة وا�شحة تتعلق بقط�ع ال�شي�حة، ف�أكرث 

ال�شي�حية امل�شتهدفة  الفئة  ال�شي�حة دون حتديد خ�ش�ئ�س  اإىل زي�دة  الدولة تهدف  مب�درات ون�شط�ت 

)البلد، املدخول، الفئة العمرية واجلن�س(. هذا اأدى اإىل منو �شي�حي ع�شوائي وغري متوازن ال ي�أخذ بعني 

االإعتب�ر اأن الفئ�ت ال�شي�حية املختلفة لديه� ح�ج�ت خمتلفة وب�لت�يل هي بح�جة اإىل تنظيم القط�ع 

بح�شب هذه احل�ج�ت املتغ�يرة.

لهذا ال�شبب نرى اأن ال�شي�حة ال�شب�بية �شعيفة ومركزة ب�شكل كبري يف مدينة بريوت و�شواحيه�.

و�صف:

 تهدف هذه الورقة اإىل ت�شجيع وتنظيم ال�شي�حة ال�شب�بية بح�شب مب�دىء ال�شي�حة امل�شتدامة يف ك�فة 

املن�طق اللبن�نية وخ��شًة املن�طق التي تقع خ�رج مدينة بريوت. 

اإقرتاحات التنفيذ:

ت�شجيع خلق و�ش�ئل جذب لل�شّواح ال�شب�ب واملغرتبني اللبن�نيني ال�شب�ب من خالل:

- دعم م�ش�ريع ال�شي�حة البيئية )ت�شلق اجلب�ل، الغو�س حتت امل�ء واالألع�ب امل�ئية، رحالت ا�شتك�ش�فية...(

- اع�دة احي�ء وت�شجيع املن��شب�ت الرتاثية والقروية والنوادي الري��شية

- ت�شجيع م�ش�ريع التواأمة مع املدن العربية واالجنبية خللق م�ش�ريع التب�دل الثق�يف

- ايج�د بنية ا�شتثم�رية الع�دة تفعيل م�ش�ريع �شي�حية بحرية بطريقة م�شتدامة 

- دعم ا�شدار دليل �شي�حي الكرتوين مف�شل وع�رسي خم�ش�س لل�شب�ب

- دعم ا�شدار خريطة �شي�حية �شب�بية تكون موجودة على االإنرتنت

 )web-tourism enterprises( تطوير امل�ش�ريع ال�شي�حية على �شبكة االإنرتنت -

- ت�شجيع اإن�ش�ء بيوت لل�شب�ب يف ك�فة املن�طق اللبن�نية

- تدريب و ت�أهيل ال�رسطة ال�شي�حية للتع�مل مع ال�شي�حة ال�شب�بية

املبادئ:

ال�شي�حة امل�شتدامة واالإمن�ء 

 املتوازن بهدف:

- خلق فر�س عمل وت�أمني    

     مدخول للمجتمع�ت املحلية

- املح�فظة لالأجي�ل 

     الق�دمة على: 

     ◊ البيئة الطبيعية

     ◊ البيئة الثق�فية

     ◊ البيئة االإجتم�عية

    ◊ الفن املعم�ري واأ�شلوب  

         البن�ء
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ال�صياحة وال�صناعة واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة

اإن�صاء وتطوير امل�صانع ال�صغرية

دعم اإن�صاء وتطوير امل�صانع ال�صغرية يف املناطق اللبنانية خارج 

حمافظة بريوت

احلاجة والغاية:  

و�صف:

 ور�صة عمل: جنوب لبنان

 الكاتب: 

 - �شف�ء حنجول

 - زي�د علوية

 - ح�شن ح�شن

 - علي نقر

 املناطق امل�صتهدفة:

املن�طق اللبن�نية خ�رج حم�فظة

  بريوت

املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - وزارة ال�شن�عة

 - وزارة  الداخلية والبلدي�ت

 - وزارة االإقت�ش�د

 - غرف ال�شن�عة والتج�رة

- وزارة الزراعة

 - وزارة الط�قة

 - وزارة البيئة

 - وزارة الرتبية والتعليم الع�يل

 - وزارة ال�شي�حة

 اجلدول الزمني التقديري:

4 �شنوات

تق�رير وزارة امل�لية
1

درا�شة للبنك الدويل 2011
2

�شهد لبن�ن على مدى العقود امل��شية �شي��شة دعم قط�ع اخلدم�ت على ح�ش�ب قط�عي ال�شن�عة والزراعة 

االإ�شترياد  اأن  بذلك  فرنى  ال�رسيع.  اال�شتهالك  ثق�فة  ب�جت�ه  والذه�ب  االإ�شترياد  اإىل  االإعتم�د  وب�لت�يل 

. يف هذا 
1
للع�م 2010 بلغ 17،964 مليون دوالر مق�بل 4،253 مليون دوالر فقط على الئحة ال�ش�درات

االإط�ر تكونت لدين� ح�ج�ت اإقت�ش�دية:

- اأقت�ش�د غري متوازن: ن�شبة الزراعة من الن�جت املحلي للع�م 2009 هي 5% فقط و17% لل�شن�عة، 

اأم� قط�ع اخلدم�ت له الن�شبة االأكرب اأي 78% مم� يوؤدي اإىل زي�دة خطر التدهور االإقت�ش�دي يف ح�ل 

.
2
انهي�ر قط�ع اخلدم�ت

- الرتكيز على املع�مل الكبرية مق�بل اإهم�ل امل�ش�نع ال�شغرية وب�لت�يل زي�دة ن�شبة البط�لة وذلك 

ب�شبب اإعتم�د املع�مل الكبرية على املكننة.

- زي�دة النزوح نحو املدن ب�شبب قلة فر�س العمل يف املن�طق الن�ئية.

- اختف�ء ال�شن�ع�ت احلرفية املحلية مم� يوؤدى اإىل  ت�ش�وؤل قدرة ال�شن�ع�ت اللبن�نية التن�ف�شية 

ب�شكل ع�م كونه� تنتق�س قيمة م�ش�فة ذات ط�بع حملي ي�شمح له� ب�لتن�ف�س مع الب�ش�ئع امل�شتوردة.

 تهدف هذه ال�شي��شة اإىل ت�شجيع ال�شن�ع�ت املحلية على اأن تكون ذات جودة ع�لية وقيمة م�ش�فة مراع�ًة للمع�يري البيئية. ويتحقق ذلك 

من خالل و�ش�ئل عّدة:

◊ ت�شجيع ان�ش�ء م�ش�نع �شغرية تعمل �شمن ا�شرتاتيجي�ت حملية لتنظيم وتطوير �شال�شل القيمة املحلية حتى يتم:

 - خلق �شبكة بني ال�شن�ع�ت املحلية.

 - خلق منتج جديد نه�ئي ذات قيمة م�ش�فة يتمّيز مبوقعه اجلغرايف.

 - ت�أمني �شوق لت�رسيف املنتج�ت الزراعية املحلية من خالل ال�شن�ع�ت الغذائية.

 - جذب �شوق �شي�حي يهتم بتجربة تقني�ت االإنت�ج املحلي التقليدي.

ال�صياحة وال�صناعة واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 27
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االإقرتاحات لتطبيق هذه ال�صيا�صة:

- االعتم�د على مراكز درا�ش�ت لتحديد اأولوّي�ت االإنت�ج املحّلي. وتكون هذه على نط�ق »احت�دات البلدًي�ت« وت�شم متثيل بلدي�ت، 

ج�مع�ت، وموؤ�ش�ش�ت خ��شة. يجب الت�شديد على التن�شيق بني كل املراكز لتك�مل عمله� على امتداد االأرا�شي اللبن�نّية. فتعمل هذه 

املراكز كـــ:

 1- اأداة لتوفري خدم�ت فع�لة للم�ش�نع ال�شغرية.

 2- اأداة مل�ش�عدة ال�شك�ن االأكرث حرم�نً�.

 3- اأداة للربط بني ال�شن�ع�ت على امل�شتوى املحلي، الوطني والدويل.

4- اأداة لربط الدعم امل�يل وغري امل�دي للموؤ�ش�ش�ت.

- تخ�شي�س غرفة التج�رة وال�شن�عة لكل حم�فظة يف لبن�ن والت�أكيد على التوا�شل بني الغرف التي تندرج �شمن ا�شرتاتيجيته� 

 دعم املوؤ�ش�ش�ت ال�شن�عّية ال�شغرية.

 - ا�شتحداث اإخت�ش��س ج�معي ومهني الإدارة املوؤ�ش�ش�ت ال�شن�عية ال�شغرية.

- ت�شهيالت قرو�س من البنوك التج�رية واملوؤ�ش�ش�ت املعنية )اإيدال وكف�الت اإلخ(.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - ت�شجيع ال�شن�عة املحلية ال�شغرية املتخ�ش�شة وب�لت�يل حتويل ثق�فة اإ�شتهالك اإىل ثق�فة اإنت�ج. 

 - حتريك العجلة االإقت�ش�دية يف املن�طق خ�رج بريوت وخلق فر�س عمل فيه�. 

 - تخفي�س البط�لة وب�لت�يل النزوح املن�طقي.

 - تخفيف االكتظ�ظ ال�شك�ين يف الع��شمة.

 - املح�فظة واع�دة احي�ء ال�شن�ع�ت املحلية.

 - ت�رسيف املنتوج الزراعي.

 - ت�شجيع �شي�حة االأنت�ج الرتاثي وب�لت�يل ت�شجيع ال�شي�حة املتوازنة.

 - زي�دة تن�ف�شية ال�شن�ع�ت الوطنية يف االأ�شواق الع�ملية.

ال�صياحة وال�صناعة واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة
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ال�صياحة وال�صناعة واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة

تنويع ن�صبة ال�رشيبة على القيمة امل�صافة

تعزيز نظام مايل اأكرث عدالة

احلاجة والغاية:  

و�صف:

ور�صات عمل بريوت

 الكاتب: 

كرمي املفتي

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - جمل�س الوزراء 

- وزارة امل�لية

 اجلدول الزمني التقديري:

يتم اعتم�ده� يف ميزانية الع�م

2013 

اللبن�نيني  ميزانية  على  وتوؤثر  متييزية  تعترب   %10 بن�شبة  امل�ش�فة  القيمة  على  ال�رسيبة  اإن   -

املحرومني اكرث من االأغني�ء.  

- احل�جة لتخفي�س االأ�شع�ر وذلك لدعم الطبقة الو�شطى والطبق�ت املحرومة. 

يف  اإدخ�له�  مت  مب��رسة  غري  �رسيبة  وهي  امل�ش�فة  القيمة  على  ال�رسيبة  من  �شطرين  لبن�ن  لدى 

غري  املنظم�ت  ال�رسورية،  )امل�شتلزم�ت  ال�رسائب  من  املعفية  للب�ش�عة   %0 بن�شبة   ،2001 الع�م 

ال�شوق. يف  االأخرى  الب�ش�ئع  ك�فة  تغطي  التي   %10 ون�شبة  احلجم(  ال�شغرية  واملوؤ�ش�ش�ت   احلكومية 

اإن 10% كن�شبة ع�مة على كل الب�ش�ئع تعترب �رسيبة �شديدة التمييز وذلك الأنه� ت�شيب ك�فة امل�شتوي�ت 

االإجتم�عية وت�ش�هم اأي�شً� يف انخف��س م�شتوى االإ�شتهالك يف االأ�شواق، مم� يبطئ حركة االإنت�ج ب�شكل 

ع�م. 

ال�شي��شة  يف  اأكرب  اجتم�عية  عدالة  يحقق  اأن  �ش�أنه  من  امل�ش�فة  القيمة  على  ال�رسيبة  ن�شبة  تنويع  اإن 

هذه  ت�شتخدم  ذلك،  اإىل  اإ�ش�فًة  الداخلي.  االإ�شتهالك  ودعم  اخلزينة  لدخل  زي�دة  كم�  اللبن�نية  امل�لية 

لالإزده�ر  ق�بلة  فئ�ت  ت�شم  التي  تلك  خ��شة  حمددة  قط�ع�ت  لت�شجيع  وذلك  الفع�لية  �شديدة  ع�مة  ل�شي��شة  ك�أداة  امل�لية  ال�شي��شة 

)ك�ملعلوم�تية، الط�قة اخل�رساء وال�شي�حة البيئية(. اإن عملية التنويع من املمكن اأن تنفذ بطريقة تتف�دى تدين ايرادات الدولة بل تزيده�، 

ولكن مع توزيع اأكرث عدالة لل�رسيبة على خمتلف الفئ�ت االإجتم�عية.

الـ»لوك�س« الثمني والرتفيهي )حتدد الئحة الب�ش�ئع من قبل اللجنة امل�لية الربمل�نية ب�ل�رساكة مع منظم�ت  يف هذا، تفر�س على قط�ع 

املجتمع املدين املخت�شة وب�لت�ش�ور مع القط�ع اخل��س( ن�شبة اأعلى لل�رسيبة على القيمة امل�ش�فة ترتاوح بني 12% و20% بح�شب القط�ع، 

مم� �شيزيد بدوره مداخيل الدولة.  

يف الوقت نف�شه اإن القط�ع�ت املدعومة �شرتى هذه الن�شبة تهبط اإىل مت�شوى يرتاوح م� بني 5% و %7.

اأم� ال�شلع االأخرى فقد تبقى على ن�شبة %10.

ال�صيا�صة املالية
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 28

اخلطوات التي يجب اإتباعها:

- اإع�دة هيكلة مديرية 

ال�رسيبة على القيمة امل�ش�فة 

يف وزارة امل�لية مع تدريب 

فرق عمل من اأجل حتقيق 

الن�شب ال�رسيبية املتنوعة 

 بنج�ح.

- حتديد الن�شب املختلفة تبعً� 

للقط�ع، والتي ت�رسف عليه� 

جلنة امل�ل الربمل�نية.

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - تخفي�س اأ�شع�ر ال�شلع االأ�ش��شية / ال�رسورية. 

 - ت�شجيع االإ�شتثم�رات واالإ�شتهالك يف القط�ع�ت املدعومة.

 - زي�دة املداخيل امل�لية للخزينة.
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تخفي�صات �رشيبية للتربعات جانب منظمات 

املجتمع املدين

ت�صجيع التربعات والعمل املدين

احلاجة والغاية:  

و�صف:

ور�صات عمل بريوت

 الكاتب: 

عبد الكرمي كريدية

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - الربمل�ن اللبن�ين

 - جمل�س الوزراء

 - وزارة ال�شوؤون االإجتم�عية

- وزارة امل�لية

 اجلدول الزمني التقديري:

�شنت�ن

تع�ين املنظم�ت غري احلكومية يف لبن�ن من قلة التمويل وت�شطراإىل االإعتم�د على اإنف�ق�ت �شخ�شية من 

املتطوعني، واجله�ت امل�نحة ذات دوافع �شي��شية اأو املمّولني الدوليني. 

اإن حتديث نظ�م التخفي�ش�ت ال�رسيبية للتربع�ت من �ش�أنه اأن يحفز التربع�ت ال�شخمة والفع�لة، وتفعيل 

تدفق املوارد يف املجتمع املدين وال�رسك�ت واحلكومة.

ومن �ش�أن هذه املب�درة اأن  تعود ب�لنفع على  منظم�ت املجتمع املدين الكفوءة  التي له� �شفة املنفعة 

الع�ّمة، والتي جتري مهمة ذات م�شلحة ع�مة لل�شعب اللبن�ين من خالل �شفة  »مرفق ع�م معرتف به«، 

اإال اأن هذه الت�شمية ل تعط بطريقة علمّية وعقالنّية يف بلدن�.

منظم�ت  جدارة  مع  تتالءم  اأن  على  به«  معرتف  ع�م  »مرفق  �شفة  مراجعة  يجب  االأوىل،  املرحلة  يف 

غري  للمنظم�ت  فقط   ال�شفة  هذه  ملنح  �ش�رمة  توجيهية  مب�دئ  و�شع  فعلين�  املدين.  املجتمع 

احلكومية التي ت�شهر على اخلدمة الع�مة وامل�شلحة الع�مة. وميكن  القي�م بهذه املهمة من قبل  جلنة 

 خم�ش�شة، ك�للجنة الربمل�نية لل�شوؤون االإجتم�عية ب�لتع�ون مع وزارتي ال�شوؤون االإجتم�عية وامل�لية.

دافعة  �رسكة  اأو  توجه مواطن  كلم�  به«،  معرتف  ع�م  »مرفق  احلكومية  غري  املنظمة  ت�شبح  عندم� 

�رسائب للتربع لهذه اجلمعية، ف�إنهم� �شي�شتفيدا من التخفي�ش�ت ال�رسيبية مب� يتن��شب مع املبلغ املتربع 

اأن  يجب  هذا  االإ�شتف�دة منه. كل  ال�رسائب ميكن  خلف�س  اأق�شى  ث�بت وحد  به. ي�شمل احل�ش�ب مبلغ 

امل�لية. ب�الإجراءات  مرتبطة   عن طريق بريوقراطية �شليمة  امل�لية،  مع وزارة  مف�شاًل ب�لتع�ون  يكون 

ال�صيا�صة املالية
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 29

لتطبيق هذه ال�صيا�صة يجب:

- ت�شكيل جلنة وطنية من 

اخلرباء )تعنّي من قبل اللجنة 

الربمل�نية لل�شوؤون االإجتم�عية، 

وزارة ال�شوؤون االإجتم�عية 

ووزارة امل�لية( يف خالل 6 

 اأ�شهر.

-  و�شع مع�يري ومتطلب�ت 

ال�شفة املقرتحة يف غ�شون 

 3 اأ�شهر.

- اإ�شدار املر�شوم من 

قبل جمل�س الوزراء  يف غ�شون 

 6 اأ�شهر.

- تقدمي نظ�م التخفي�ش�ت  

ال�رسيبية اجلديد يف 

ميزانية ع�م 2013، 

يف ت�رسين االأول  2012

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

وهذه اخلطوة اله�مة  �شتزيد من فر�س التمويل للمنظم�ت غري احلكومية يف لبن�ن، التي من �ش�أنه� زي�دة امك�ني�ته� وموارده�، ملجتمع 

 مدين اأكرث تطوراً، واأكرث قدرًة على مع�جلة الثغرات يف اخلدم�ت االجتم�عية.

و�شوف يتم ت�شجيع االأفراد واملوؤ�ش�ش�ت على امل�ش�ركة يف دعم املجتمع املدين، مم� ي�ش�عف م�شتوى الوعي وامل�شوؤولية االجتم�عية عند 

املواطنني واأ�شح�ب ال�رسك�ت.
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وقف دفع البدالت للنواب الربملانيني ال�صابقني وعائالتهم

ا�صتثمار املال العام يف �صيا�صات اجتماعية اأكرث �رشورة

احلاجة والغاية:  

و�صف:

ور�صات عمل بريوت

 الكاتب: 

كرمي املفتي

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - وزارة امل�لية

- الربمل�ن

 اجلدول الزمني التقديري:

ميزانية 2013، ويتم عر�شه� 

يف م�رسوع املوازنة اجلديد 

بحلول ت�رسين االأول 2012

ال�ش�بقني وع�ئالتهم �شنويً�  للربمل�نيني  دوالر من املدفوع�ت  مليون   18 لبن�ن  امليزانية يف  ت�شمل 

)امل�شدر جملة » ال�شهرية« العدد 75، ت�رسين االأول 2008(. يف الواقع، اإن الن�ئب الذي انتخب يف والية 

لبن�نية(،  ماليني لرية  من راتب الن�ئب )8   % 25 على  يح�شل  حني يرتك من�شبه  الربمل�ين،  واحدة، 

 %  75 فيحق له  لثالثة والي�ت،  انتخ�به  مت  اذا  اأم�  من الراتب،   % فله 50  انتخ�به لواليتني،  واإذا مت 

من راتبه. اأم� يف ح�ل وف�ة الن�ئب، ف�إن اال�شتحق�ق  يورث من قبل ع�ئلته املقربة.

من خالل وقف هذه الدفع�ت، ف�إن هذه ال�شي��شة �شتخف�س النفق�ت غري ال�رسورية خلزينة الدولة، والتي 

ميكن اأن ت�شتخدم اأي�شً� يف �شي��ش�ت اجتم�عية واقت�ش�دية اأكرث ف�ئدة.

البدالت  لتلك  فبو�شع حٍد  البالد.  مل�شتوى الديون يف  اخلزينة، نظراً  وال  اللبن�نيني  ان يتحمله  ميكن  ال  النظ�م ال�شخي ميثل اإنف�قً�   هذا 

اأن تنفق على �شي��ش�ت   الدولة 18 مليون دوالر �شنويً�، التي من املمكن  اأن يعطي خزينة  ال�شي��شية من �ش�أنه  غري الع�دلة املعط�ة للطبقة 

الع�م ال�شي��شة يف ميزانية  اأن تقّدم هذه  التغيري، يجب  اأن تبقى جمرد بدالت ممنوحة كم� هو احل�ل. و لكي يح�شل هذا  اأكرث �رسورًة، ال 

2013، وذلك يف ت�رسين االأول 2012.

ال�صيا�صة املالية
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 30

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - انه�ء التميزات غري املربرة املمنوحة للطبقة ال�شي��شية.

- ا�شتخدام مداخيل جديدة يف �شي��ش�ت اإجتم�عية )راجعمب�درة �شي��ش�تية رقم 10: �شفحة 29، رقم 18: �شفحة 40، 

    رقم 20: �شفحة 43(.
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تطوير املوارد الب�رشية يف الربملان اللبناين

تزويد النواب الربملانيني مبعاونني برملانيني خمت�صني

احلاجة والغاية:  

و�صف:

ور�صات عمل بريوت

 الكاتب: 

كرمي املفتي

 املناطق امل�صتهدفة:

لبن�ن

املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - الربمل�ن اللبن�ين 

- وزارة امل�لية

 اجلدول الزمني التقديري:

اأن يعتمد ميزانية ع�م 2014 ، 

مبوجب ق�نون امليزانية بحلول 

ت�رسين االول 2013.

بدقة .  الوقت واملوارد داخل موؤ�ش�ش�تهم الربمل�نية الإجراء واجب�تهم  اإن معظم النواب ي�شكون من �شيق 

النواب ال  ف�إن  واالجتم�عية(  الزي�رات ال�شي��شية  )االأعرا�س / امل�آمت /  االجتم�عية  اأن�شطتهم  وبوجود 

يبقى لهم من الوقت الك�يف لتنفيذ براجمهم ال�شي��شية ب�شكل فّع�ل لتطبيق القوانني املطلوبة، اإىل ج�نب 

واجب�تهم الد�شتورية يف مراقبة عمل ال�شلطة التنفيذية.

يلبي  ح�ج�ت مب��رسة  لكل ن�ئب،  خمت�شني  برمل�نيني  ثالثة مع�ونني  من  مكون  فريق  توظيف  اإن 

املوجهة  واالأ�شئلة  القوانني  واإعداد و�شي�غة اقرتاح�ت  الق�نونية،  االأبح�ث  من  بدء  اأ�شعدة،  عدة   على 

اإىل احلكومة، الخ...

تكمن الفكرة يف نقل جزء من امل�شتحق�ت امل�لية ال�شنوية لتزفيت الطرق لكل ع�شو والتي تبلغ الــ)100.000 دوالر( الإن�ش�ء ثالث وظ�ئف 

برمل�نية »مع�ون برمل�ين« يف مكتب كل ع�شو.

)عمومً�  النواب  موظفي جمل�س  اأعم�لهم مع  تن�شيق جداول  خالل   من  وذلك  الربمل�نيني  يقّدمون م�ش�عدة قّيمة للنواب  املع�ونني  اإن 

مكتب االأمني الع�م(  واللج�ن الربمل�نية، واإجراء البحوث ب�ش�أن �شي��ش�ت ع�مة عدة، ب�الإ�ش�فة اإىل اإح�طة الن�ئب ب�إقرتاح�ت القوانني الواردة 

وم�ش�ريع القوانني، وتنظيم عمل النواب، واحلف�ظ على ال�شجل الر�شمي للن�ئب، الخ.

- ترتك عملية التوظيف لكل ن�ئب. 

- تخ�ش�س مك�تب خ��شة ب�ملع�ونني داخل مب�ين الربمل�ن.

- يتطلب هذا االإجراء تعديل يف ق�نون املوازنة.

االإ�صالح االإداري
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 31

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - خلق 384 فر�شة عمل جديدة خلريجي العلوم ال�شي��شية / الق�نون لكل ع�شو برمل�ين لبن�ين ثالثة مع�ونني اأي ثالثة �رسب 128.

- تعزيز  قدرة النواب على العمل يف اإجن�ز مه�مهم الد�شتورية ودعم دين�ميكية الربمل�ن مت��شيً� مع طبيعة هذه املوؤ�ش�شة يف النظ�م   

    ال�شي��شي اللبن�ين.
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ت�صهيل املعامالت االإدارية يف �صبيل مكافحة وجه من 

اأوجه الف�صاد 

زيادة االإعتماد على ال�صّباك االإلكرتوين للمعامالت االإدارّية

احلاجة والغاية:  

و�صف:

ور�صة عمل: جبل لبنان

 الكاتب: 

 - اأن م�ري اأبو عزيز 

 - را�شيل �شليط�

 - م�ري جو اآالف�ل�س

- نيفني بي�ش�ر 

 املناطق امل�صتهدفة:

ك�فة املن�طق اللبن�نية

املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

جميع املوؤ�ش�ش�ت الع�مة

 اجلدول الزمني التقديري:

اأربعة �شنوات

تعود م�شكلة غي�ب ا�شرتاتيجّية اإع�دة تفعيل االإدارة الع�ّمة اإىل نه�ية احلرب االأهلية التي دامت 15 �شنة 

اللبن�نية  الدولة  يف  اإرادة  وجود  وعدم  »الف�ش�د«  النتيجة  وك�نت  الع�مة  االإدارات  على  �شلبً�  وانعك�شت 

الإع�دة هيكلة االإدارات الع�مة.

وفقً� ملوؤ�رس مدرك�ت الف�ش�د 2010، احتّل لبن�ن املرتبة 127 على ق�ئمة 180 دولة. وقد �شجل 10/2.5 

)مق�رنة ب�لنقطة 3 على 10 واملركز الــ 102 يف الع�م 2008(، مع العلم اّن م�رس احتّلت املركز 98 

�شعف  ج�نب  اإىل  لبن�ن  يف  ال�ش�لح  احلكم  مع�يري  �شوء  اأخرى  موؤ�رسات  وتعك�س   .85 املركز  واملغرب 

ال�شف�فية وامل�ش�ءلة، وغي�ب حق الو�شول اإىل املعلوم�ت واآلي�ت اأخرى ملك�فحة الف�ش�د.

 تهدف هذه ال�شي��شة اإىل مك�فحة الف�ش�د يف االإدارات الع�مة من خالل ت�شهيل وحتديثه� من خالل:                                                                                                    

 - اإعتم�د مهل للبت ب�ملع�مالت االإدارية. 

 - ا�شتخدام املواقع وو�ش�ئل الدفع االلكرتونية. 

 - تفعيل اأجهزة املراقبة واملح�ش�بة. 

�س مفهوم املع�مالت االإلكرتونية.
مِّ
- �شي�غة قوانني جديدة حتدد وتكر

 

-  حتديث موقع www.inform.gov.lb  بهدف اإعالم املواطن حول االإجراءات االإدارية وتطّوراته� من اأجل جعل املواطن يدرك   

      االإجراءت الالزمة قبل مب��رسته�. 

 - اعتم�د انظمة جديدة الإجن�ز املع�مالت وتطبيق املكننة على هذه االأنظمة.

ل.  - حتديد ال�شالحي�ت وامل�شوؤلي�ت جلميع املوظفني يف كل ق�شم ودائرة ب�شكل مف�شّ

االإ�صالح االإداري
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 32

امل�صاكل العامة:

                                                                                                
 - �شعف و عدم تنفيذ اآلية املح��شبة الع�مة وت�شجيل ال�شك�وى

 - عدم احرتام القوانني داخل االإدارات الع�مة

 - الر�ش�وى/ املح�شوبية/ االإفتق�ر للكف�ءة/ االإختال�س

 - اإدخ�ل  عّم�ل متعهدين من خالل الوا�شطة

 - اإعتم�د مبداأ املركزية االإدارية مم� ينعك�س �شلبً� على اإجن�ز املع�مالت ل�شك�ن املن�طق الن�ئية
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 - اعتم�د اآلية لتقييم اآداء موظفي االإدارات الع�مة وتكون اأ�ش��شً� ملنح الرتقي�ت.

 - املكننة احلديثة:

     ◊ ربط قواعد املعلوم�ت ببع�شه� البع�س

     ◊ تدريب املوظفني على اإ�شتخدام احل��شوب

 - تفعيل اأجهزة الرق�بة من خالل اإعتم�د مبداأ الثواب والعق�ب ورفع الغط�ء ال�شي��شي على املخ�لفني 

- تعديل �شلم الرواتب لتحفيز اأ�شح�ب الكف�ءة على الدخول اإىل القط�ع الع�م

النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 - ت�شهيل مع�مالت املواطنني

 - تراجع ظ�هرة الر�ش�وى يف املع�مالت االإدارية

 - تراجع ظ�هرة املح�شوبية يف اإجن�ز املع�مالت مم� ي�ش�هم يف زي�دة امل�شداقية يف االإدارات الع�مة

- امل�ش�عدة على ت�شجيع اال�شتثم�ر يف لبن�ن حني يرتفع معدل مدرك�ت الف�ش�د املذكور اأعاله وموؤ�رسات اأخرى

االإ�صالح االإداري
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تفعيل املجال�س البلدية 

اإ�رشاك هيئات املجتمع املدين يف جلان املجال�س البلدية

احلاجة والغاية:  

و�صف:

ور�صة عمل: جبل لبنان

 الكاتب: 

االإحت�د الن�ش�ئي التقدمي

 املناطق امل�صتهدفة:

جميع املن�طق اللبن�نية

املوؤ�ص�صات العامة املعنية:

 - وزارة الداخلية والبلدي�ت

- املديرية الع�مة لالإدارات 

    واملج�ل�س املحلية والبلدية

 اجلدول الزمني التقديري:

ثالث �شنوات

عمومً�  املرتّدي  البلدي�ت  واقع  ف�إن  املحلية،  التنمية  ه�مً� يف  دوراً  املحلي  واملجتمع  البلدي�ت  تلعب 

يحّتم التع�ون والتف�عل مع املجتمع املدين. اإن عملية التوا�شل قد تكون خجولة يف بع�س االأم�كن حيث 

اأكرث  اإ�رساك  تتم بع�س االت�ش�الت يف بع�س االأحي�ن لتنظيم املهرج�ن�ت واحلفالت، اإمن� املطلوب هو 

للمجتمع املدين يف اللج�ن املحلية بحيث ت�شبح عملية التوا�شل هذه ملزمة وذات ت�أثري فع�ل يف التنمية 

املحلية. وهذا م� تن�س عليه امل�دة 53 من ق�نون البلدي�ت : »للمجل�س البلدي اأن ينتخب اأي�شً� جل�نً� من 

اأع�ش�ئه لدرا�شة الق�ش�ي� املن�طة به وميكن اأن ي�شتعني بلج�ن يعّينه� من غري اأع�ش�ئه«.

دور  يقت�رس على  ال  وهذا  وتنفيذه�،  به�  االأخذ  اإلزامية  اإىل  احل�جة  يخلق  التنفيذ، مم�  قة و�شعبة 
ّ
من�ش ولكنه� غري  املب�درات موجودة  ان 

البلدي�ت فح�شب بل على احت�دات البلدي�ت.

خ لفرتات طويلة يف اذه�ن املواطنني وك�أنه فقط الأمور ال�رسف ال�شحي والنف�ي�ت، مم� يخلق ح�جة م��شة اإىل 
ّ
ان مفهوم العمل البلدي تر�ش

تطويره اإىل مفهوم تنموي حملي �ش�مل. 

تهدف هذه ال�شي��شة اإىل ا�رساك هيئ�ت املجتمع املدين يف جل�ن املج�ل�س املحلية البلدية وتطوير النظرة التقليدية للبلدية من خالل اإلزام 

 البلدي�ت ت�شكيل جل�ن ممّثلة من املجتمع املدين تخت�س:

 1. الثق�فة

 2. املراأة

 3. البيئة

 4. ال�شحة

5. ال�شب�ب

اإن القي�م مبثل هذه اخلطوة يوؤدي اإىل تقييم الو�شع، حتديد امل�شكالت، ترتيب االأولّي�ت، حتديد االحتي�ج�ت التنموية، اإعداد خطط التنمية 

ن املجتمع املحلي من بلورة النت�ئج امل�شتح�شل عليه� من تقييم الو�شع ب�مل�ش�ركة وحتويله�  وكذلك مت�بعة وتقييم هذه اخلطط، وهي مُتكمِّ

اإىل م�ش�ريع ن�بعة من احتي�ج�ت املجتمع وق�بلة للتنفيذ. وب�لت�يل:

- على البلدية دعوة جميع موؤ�ش�ش�ت املجتمع املدين التي تعنى بهذه الق�ش�ي� يف املنطقة للم�ش�ركة ك�أع�ش�ء يف هذه اللج�ن

- يكون لكل موؤ�ش�شة اأو جمعية حق امل�ش�ركة وفقً� للح�جة والغ�ية

- �رسورة اإجراء م�ش�ورات قبل �شدور اأي قرار يتعلق بق�ش�ي� اللج�ن املخت�شة

االإ�صالح االإداري
مب�درة �شي��ش�تية رقم # 33
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النتائج املتوّخات واملنفعة العامة:

 اإن ت�شكيل مثل هذه اللج�ن ي�شهل وي�ش�عد على:

 - م�ش�ركة املواطنني واملجتمع املدين ب�لتخطيط واإعداد خطط ا�شرتاتيجية ن�بعة من االحتي�ج�ت احلقيقية.

 - الواقعية يف تع�طي املج�ل�س البلدية مع امل�ش�ئل االجتم�عية لتحديد االإ�شك�لي�ت الواقعية ومعرفة املجتمع عن كثب.

 - رق�بة، مت�بعة وتقييم اخلطط من قبل جمعي�ت م�شتقّلة.

 - تبّني ومت�بعة اخلطط من قبل املجتمع�ت املحلية نتيجًة الإح�ش��شه� ب�أّن اخلطط ن�بعة من احتي�ج�ته�.

 - تفعيل الدميقراطية الت�ش�ركية.

- تب�دل اخلربات بني موؤ�ش�ش�ت املجتمع املدين والبلدي�ت وبن�ء قدراتهم.

االإ�صالح االإداري
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من ت�صميم ال�صيا�صات اإىل تنفيذها: كي ت�صبح روؤية ال�صباب واقعًا

م� زالت ال�شي��ش�ت الع�ّمة تتبع العديد من املن�هج واملدار�س كونه� من العلوم اجلديدة ن�شبيً�. ورغم بع�س الفوارق بني هذه املدار�س، ال 

يختلف تعريف هدفه� الرئي�شي عن حل ق�شية اأو ح�جة ع�مة.

الق�ش�ي� املّت�شلة ب�حل�جة  اإذا مت حل  اإقرتاٍح �شي��ش�تٍي م�، ت�شتخدم تقني�ت واأ�ش�ليب تقييم وا�شحة يحدد من خالله� م�  ولقي��س جن�ح 

نت يف الو�شع ال�ش�بق.
ّ
االأ�ش��شية، اأو اإذا م� ح�ش

اإن ر�شم االإقرتاح�ت هو اخلطوة االأوىل لعملية اأكرث �شمولية موجهة من اأجل حل ق�شية ع�مة.

خالل دورات التدريب، مت �رسح هذه االأ�ش�س ب��شتف��شٍة للكّت�ب مع الت�أكيد على اأن اقرتاح�تهم ال متّثل »احلل« االأوحد، بل متّثل روؤية للحل 

وعليهم الدف�ع عن هذه الروؤية ودفعه� اإىل االأم�م الإي�ش�له� اإىل �ش�نعي القرار.

حمالت املدافعة واملنا�رشة 

اإقن�ع  الث�نية. مرحلة املدافعة واملن��رسة �شعيً� وراء  اإىل املرحلة  اأن ينتقلوا  الكّت�ب  ب�إمك�ن  اأ�شبح  ال�شي��ش�ت،  واالآن، ومع �شي�غة هذه 

�ش�نعي القرار الرئي�شيني ب�قرتاح�تهم، حتى يتم اإدراجه� �شمن جدول اأعم�ل ال�شي��شيني واعتم�ده� يف نه�ية املط�ف.

املراقبة واملحا�صبة

لل�رشوط  وفقًا  ال�شيا�شة  تنفيذ  مراحل  جميع  متابعة  املعنية  املدنّية  املنظمات  على  ال�شيا�شات،  هذه  الإحدى  القرار  �شانعي  تبّني  د 
ّ
مبجر

املحّددة، كم� تقدمي تق�رير دورية للراأي الع�م. ب�الإ�ش�فة اإىل ذلك، يجب اال�شتمرار ب�ل�شغط على �ش�نعي القرار لتنفيذ ال�شي��شة وفقً� للحلول 

املقرتحة، كي ت�شبح روؤية ال�شب�ب واقعً�.
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�صكر وتقدير

قبل كل �شئ ال بد من تعبري عن ف�ئق التقديرللكّت�ب ال�شب�ب الذين عملوا على �شي�غة هذه ال�شي��ش�ت الع�ّمة واالفك�ر، فهم ك�نوا 

امل�ش�همني الرئي�شّيني يف هذا الكتّيب، كم� واإّن ا�شم�وؤهم و/اأو ا�شم�ء املنظم�ت موجودة يف كّل ورقة �شي��ش�تّية.

�ش�هم يف اإجن�ح م�رسوع منرب اال�شالحّيني:

الهيئة االإدارية ملنتدى ال�صباب االإقت�صادي:

 ◊ يحيى مولود، رئي�شً�
 ◊ د. كرمي املفتي، ن�ئبً� للرئي�س

 ◊ يو�شف عزيز، اأمني �شندوق
 ◊ زياد مب�شوط، اأمني �رّش

 ◊ غري�س العميل، حم��شبة

 فريق عمل منرب اال�صالحّيني:

ق امل�رسوع
ّ
 ◊ �شدريك �شقري، من�ش

ق منطقة جبل لبن�ن
ّ
 ◊ م�زن الق��شي، من�ش

ق منطقة اجلنوب
ّ
 ◊ علي نقر، من�ش

ق منطقة ال�شم�ل
ّ
 ◊ ف�ر�س �شخن، من�ش

ق منطقة البق�ع
ّ
 ◊ يو�شف اأّيوب، من�ش

 ◊ اأ�شعد ذبي�ن، م�شوؤول االإعالم االإجتم�عي
ب جمموع�ت ال�شم�ل

ّ
 ◊ توفيق عّلو�س، مدر

ب جمموع�ت ال�شم�ل
ّ
 ◊ ج�ن حّج�ر، مدر

نود اأي�ش� اأن ن�شكر املوؤ�ش�ش�ت االأك�دميية التي ا�شت�ش�فت ودعمت ور�س العمل يف خمتلف املن�طق اللبن�نية مب� يف ذلك :

 ◊ ج�معة البلمند، الفرع الرئي�شي، الكورة
 ◊ اجل�معة االأنطونّية، زحلة

 ◊ اجل�معة اللبن�نّية الدولّية، النبطّية
 ◊ ج�معة �شّيدة اللويزة، الفرع الرئي�شي، زوق م�شبح

 ◊ ج�معة املن�ر يف طرابل�س
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