نبذة عن منتدى ال�شباب االقت�صادي
ت�أ�س�س منتدى ال�شباب االقت�صادي (علم وخرب �/261أد) عام  2007من قبل جمموعة من النا�شطني ال�شباب مت�أهبني لتكري�س وقتهم
وجهودهم مل�صلحة ق�ضايا الدولة املعقدة واملوا�ضيع االجتماعية واالقت�صادية ذات ال�صلة بامل�صلحة العامة وظروف الأ�رسة اللبنانية .تعمل
احلزبية والتي ال تبغى الربح كمنرب للحوار االقت�صادي بني ال�شباب ،اخلرباء و�صانعي القرار من
احلكومية ،غري
اجلمعية امل�ستقلّة ،غري
هذه
ّ
ّ
ّ
�سيا�سية) .كما يعتزم املنتدى متكني اع�ضائه من خالل تبادل املعرفة فيما يتعلّق بعملية �صياغة ال�سيا�سات
(�سيا�سية وغري
خلفيات خمتلفة
ّ
ّ
ّ
واالقت�صادية ،كما ت�سهيل على �أع�ضائه امل�شاركة يف دورات تدريبية
االجتماعية
العامة والق�ضايا
العامة ،و�ضع املوازنة
باملالية
املتعلّقة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االقت�صادية
عملية �صنع ال�سيا�سات
ّ
حكومية وغري حكومية وامل�ؤمترات وفر�ص الأبحاث .وي�سعى املنتدى �إىل زيادة الوعي لدى ال�شباب حول ّ
ّ
االقت�صادية.
والق�ضايا ذات ال�صلة بال�سيا�سات
ّ
اال�صالحيني» من �أجل ت�شجيع ال�شباب على التفكري ،الإنتاج ،البحث ،ال�صياغة والتحاور يف م�سائل ال�سيا�سات
اطلق املنتدى م�رشوع «منرب
ّ
العامة اللبنانية ،التي تعد من �صميم م�شاركة املواطن يف حياة جمتمعه .ف�أن�ش�أ منرب الإ�صالحيني م�ساحة متميزة للطلاّ ب ال�شباب ،النا�شطني
العامة.
اخللفيت واملناطق يف لبنان للتفكري والت�صميم والبحث والتطوير والدفاع عن ال�سيا�سات امل ّتعلقة بامل�صلحة
والباحثني من خمتلف
ّ
ّ
�شبابية لتحديث لبنان والتي خ�ضعت �إىل �أبحاث دقيقة وعملية توثيق ومناق�شة
الكتيب ،الذي جمع  33فكرة
ّ
فتو�صل ذلك امل�رشوع �إىل هذا ّ
املخت�صة.
لكل فكرة ،وذلك قبل ن�رشها �إىل الر�أي العام وال�سلطات
ّ
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ر�سالة الرئي�س
لكلّ ،منّا� ،أفكاره ..ولكل فكرة جدلية ا�ستحقاق ا�سمها �أو حتقيقها.
ٍ
أفكار وت�سا�ؤالت وت�أمالت من َروع ما ن�شاهد ونخترب يف هذا
يخطر يف بال الكثريين ،ك ّل �صباح ،ع�رشات الأفكار .وتطاردنا ،يف ك ّل مكانٌ � ،
الوطن املتخبط يف هويته وكيانه!
دهاء من االنتقاد فقط .حترر مكنونات العقل من باطن الواقع لتحاول ر�سم الواقع ب�صورة العقل .وهذا
الفكرة هي �أ�سلم ال�شكّ � ،أقل خبثاً ،و�أكرث ً
ك�شباب م�ؤمن بدوره يف املجتمع الذي ينتمي ،حتماً� ،إليه.
دورنا
ٍ
حتجر فتخبطت ،هي،
 ..ولي�ست الأفكار وليدة ٍ
حلم عاب ٍر �أو وم�ضات �ضجر� ،إمنا الأفكار احل ّقة هي التي بنيت على عمق التفكري املتحرر من �أي ّ
بالأ�سئلة واال�ستجوابات وال�شك لتحمي الوطن من �رش ما يجهل.
وهذا دورنا!
منرب الإ�صالحيني َه َدف �إىل توفري م�ساحة للطالب والنا�شطني والباحثني ال�شباب من خمتلف اخللفيات واملناطق للتفكري والبحث وو�ضع
خطط للتنمية وتطوير ال�سيا�سات العامة التي تتعلّق بق�ضايا ال�ش�أن العام يف لبنان .ولي�ست �صدف ًة عابر ًة هذا االختيار� ،إمنا تكري� ًسا مِ َ
ل ن�ؤمن
جامع ،وا�ضح الر�ؤية والأهداف .لي�شمل الإمناء املواطن
إطار
به يف منتدى ال�شباب االقت�صادي ب�رضورة �أن تتفاعل الأفكار وتت�شابك يف � ٍ
ٍ
اللبناين ،وكل مواطن لبناين على كافة الأرا�ضي اللبنانية من دون ا�ستثناء �أو متييز لتحافظ كل منطقة على طابعها وخ�صائ�صها فيكتمل
امل�شهد بتكامل �صوره.
وهنا الدور الذي ن�سعى �إىل لعبه يف املنتدى ،ويف هذا امل�رشوع بالأخ�ص ،من خالل فتح م�ساحة حوار ج ّدية بني اجلهات املعنية يف
املجتمعات املحلية للمناطق املهم�شة بهدف الو�صول �إىل �أفكار تطوير يف ال�سيا�سات العامة بعد الإ�ستناد على منهجيات علمية يف التح�ضري
وحتليل البيانات واملعطيات لت�ؤمن الت�أثري املطلوب على �أر�ض الواقع.
وال�شباب الب ّد �أن يكون معني بهذا العمل امل�ضني ،واملحبِط يف ظ ّل طبقة �سيا�سية تقا�ص�ص الأفكار على عبقريتها وتقا�ص�ص الرقم على
متيزه وجتعله �أ�سري وجهات نظر التنفع �إال يف الـ  6و 6مكرر وتبعاتها �أو �أتباعها!
علينا ،جدياً� ،أن ننخرط يف ال�ش�أن العام و�أن نتفلت من عقدنا املوروثة لنقر أ� ونبحث ،ونفكر ونحلل يف ما يطور وطننا بد ًال عن تبادل اللوم
قيم ًا يك�سرّ مقوالت قا�سية عدة
على �أقل تقدير .وهذا النقا�ش ما نوثقه يف هذا الكتاب -ح�صيلة امل�رشوع -على �أمل �أن ي�صبح مرجع ًا �شبابي ًا ّ
حق هذا ال�شباب ويبعث فينا ،جميعاً ،بع�ض الأمل والفكرة.
يف ّ
إ�صالح كبرية،
كلكم �رشكاء ،معنا ،يف هذا امل�رشوع الذي ينطلق من التفكري وينتهي بالفكر من خالل فكرة .ع ّل فكرته تتحول بنا �إىل ور�شة �
ٍ
فنكمل النقا�ش بحما�سة الفكرة الأوحد :لبنان!
يحيى مولود
رئي�س منتدى ال�شباب االقت�صادي
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ت�شجيع ال�شباب على تطوير �أفكار �سيا�ساتية
البداية
إ�صالحيني»  33 -فكرة لتحديث لبنان ،يف �شهر متوز من العام  2009كمبادرة م�ستقلة ،تفتح املجال �أمام
�أطلق منتدى ال�شباب الإقت�صادي «منرب ال
ّ
إمكانية لهذه ال�سيا�سات ب�أن ت�صل �إىل �صانعي القرار.
�أع�ضائه لتقدمي �سيا�سات بديلة يف عدد من القطاعات احلكومية املختلفة .علّه ،بذلك ،يوفر ال
ّ
خالل هذه املرحلة وحتى حزيران  ،2010ا�ستطاع املنتدى جمع  22فكرة �سيا�ساتية من �أع�ضائه .ولكن امل�رشوع بقي ،ب�شكله الأويل ،ناق� ًصا
حيث كانت ور�ش عمله حم�صورة يف بريوت وحدها .ولذلك برزت احلاجة لتو�سيع متثيل ال�شباب اللبناين ،وا�ستهداف جمموعة �أكرب من جميع
املناطق اللبنانية .ولتحقيق ذلك ،عمد املنتدى �إىل طلب منح التمويل ما ُترجم ب�شكل �إيجابي يف كانون الثاين  2011من خالل احل�صول على
متويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 1لتعقد ور�شة العمل الأوىل يف طرابل�س يف �آذار . 2011
ور�ش العمل
عقد منرب الإ�صالحيني �أربع ور�ش عمل وع ّدة حلقات متابعة يف ال�شمال واجلنوب والبقاع وجبل لبنان ،يف عدد من اجلامعات املختلفة،
�إميان ًا من الهيئة الإدارية للمنتدى � ّأن اجلامعة ت�ؤمن البيئة الأن�سب والأبرز لتطوير ومناق�شة وت�صميم ال�سيا�سات والأفكار ذات املنحى العلمي
اللبنانية
والعام .فكان التعاون مع عدد من اجلامعات ،م�شكور ًة ،لعقد ور�ش العمل وحلقات املتابعة ،وهي :جامعة البلمند (الكورة) ،اجلامعة
ّ
�سيدة اللويزة (زوق م�صبح) وجامعة املنار يف طرابل�س .وح�رض ما جمموعه 293
(النبطية) ،اجلامعة ال
الدولية
أنطونية (زحله) ،جامعة ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سيا�ساتية.
أفكارهم
�
لتطوير
املتابعة
حللقات
وا
ان�ضم
م�شاركني
108
ومنهم
هذه
العمل
حلقات
صا
ً
�شخ�
ّ
ّ
املجموعة امل�ستهدفة
ا�ستهدفت ور�ش العمل ال�شباب اللبناين ،بني الـ  18والـ � 30سنة ،من خمتلف اخللفيات الإجتماعية والإقت�صادية والأكادميية .كما �أر�سلت
وجهت لعدد كبري من ال�شباب املهتم
دعوات ور�ش العمل �إىل  32جامعة 110 ،منظمة غري
حكومية وّ 62
ّ
بلدية .مبعنى �آخر ،ف� ّإن الدعوات ّ
العامة.
بالإدارة
ّ
هيكل ّية ور�ش العمل
نظّ مت ور�ش العمل بطريقة ت�ضمن تقا�سم املعرفة والنهج الت�صاعدي ،حيث ت�ضمنت:
العامة ،مثال:
 .1عرو�ض ق�صرية من خرباء �شاركوا ال�شباب يف جتاربهم يف ال�سيا�سات
ّ
ال�سيدة هال فا�ضل – �أفكار ريادية لل�شمال
◊ ّ
مكونات الوجهة ال�سياحية الناجحة
–
البابا
إميان
�
دة
ال�سي
◊ ّ
ّ
ال�سيدة روال جدايل – م�رشوع �إعادة التدوير يف جامعة البلمند
◊ ّ
ال�سيد اليا�س خالط – حتديات ال�سكك احلديدية يف طرابل�س
◊ ّ
الدراجة  -باال�سكلة عالب�سكلة»
ج
«در
مبادرة
–
أنو�س
�
�سامر
الدكتور
◊
ّ
ّ
◊ الدكتور يحيى حكيم – منهجية البحوث يف ال�سيا�سات العامة
ال�سيد �أحمد �شم�س الدين – ال�صناعة يف جنوب لبنان
◊ ّ
ال�سيدة جيلنار �أبو عجرم – ال�صحة والنظافة يف ا�ستخدام املياه
◊ ّ
ال�سيد و�سيم �شمي�ساين – �إ�ستعداد املجتمع املحلي ملواجهة الكوارث
◊ ّ
الكتيب من خالل الدعم الكرمي من ال�شعب الأمريكي عرب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية� .إن م�ضمون الأوراق ال�سيا�ساتية يف هذا الكتيب تبقى
1لقد ّ
مت �إجناز هذا ّ
م�س�ؤولية ك ّتاب الأوراق وال تعك�س بال�رضورة ر�أي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية �أو احلكومة الأمريكية.
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◊ الدكتور يوجني �سن�سينيغ دبو�س – ت�شجيع �أفراد اجلالية اللبنانية للإ�ستثمار يف �ضيعهم
جمال – حت ّديات البحث يف ال�سيا�سات العامة يف لبنان
◊ ّ
ال�سيدة �ألي�سيا ّ
التطوع ،منوذج يف الرتبية ل�صالح ال�ش�أن العام
ال�سيدة هاال حلو – تكري�س
◊ ّ
ّ
 .2مناق�شة عامة لتحديد الأولوية ال�سيا�ساتية عند امل�شاركني املهتمني يف معاجلتها.
 .3تق�سيم حلقات املتابعة على �أ�سا�س القطاعات ذات الأولوية.
العامة.
 .4تدريب متهيدي متعلّق بال�سيا�سات
ّ
 .5التدريب على املناهج اجلديدة ل�سيا�سات التنمية الب�رشية.
.6عمل جمموعات على:
أولويات ال�سيا�ساتية املختارة.
ل
ا
◊ بحث وبناء ملف
ّ
◊ ت�صميم و�صياغة ال�سيا�سات العامة.
متابعة املجموعات
وكيفية ت�صميمها ،كافية
العامة
خلفية عن ال�سيا�سات
ّ
مل تكن ور�ش العمل ،مل ّدة يومني ،كافية للم�شاركني ال�شباب الذين ال ميلكون � ّأية ّ
ّ
ل�صياغة الأفكار ال�سيا�ساتية والإقرتاحات .لذلك ،نظّ م املنتدى ندوات وحلقات متابعة مع جميع املجموعات (يف مناطق ال�شمال ،اجلنوب،
مت تدريب  19جمموعة ،يف جميع املناطق ،من خالل :
البقاع ،وجبل لبنان) ال�ستعرا�ض وتقييم التقدم املحرز .بحيثّ ،
ال�سيا�ساتية
 �رشح خمتلف �أق�سام املبادراتّ
 تقدمي �أمثلة عن �سيا�سات مماثلة ت�سهيل مناق�شات املجموعات �إدارة وتوثيق الأفكار توفري مواد االبحاث الالزمة تق�سيم املهام بني �أع�ضاء املجموعة متابعة املهاماملراجعة والإختيار
العامة من قبل املنتدى بالتعاون امل�ستمر مع ك ّتاب الأفكار.
مت مراجعة وترجمة ال�سيا�سات
ّ
ّ
قيمت الهيئة الإدارية للمنتدى  41م�سو ّدة �أفكار مطروحة واختارت �أف�ضل  33منها على �أ�سا�س املعايري التالية :
ّ
إقت�صادية
الب�رشية وال
 .1عالقة الفكرة بالتنمية
ّ
ّ
 .2املنطق الكامن وراء احللول املو�صى بها (يف حال كانت تهدف �إىل معاجلة �أ�سباب امل�شكلة)
 .3مدى واقعية التو�صيات والإقرتاحات
 .4ت�صميم وعر�ض الفكرة
 .5م�صادر املعلومات و�إمكانية االعتماد عليها
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�إدارة ال�ش�أن العامة يف لبنان – املفهوم املفكّك
الدكتور كرمي املفتي (*)
اللبنانية معاودة العمل على
ت�سعينيات القرن املا�ضي لإعادة �إعمار وبناء لبنان املف ّتت .ف�أ�صبح ب�إمكان الدولة
كر�ست
ّ
ّ
بعد نهاية احلرب ال ّ
أهليةّ ،
حتديات ما بعد احلرب من �أجل حتديث الدولة.
ملالقات
ة
العام
ال�سيا�سات
ر�سم
إىل
�
ة،
العام
بامل�صلحة
ّقة
ل
املتع
ؤون
�
ال�ش
إدارة
هدفها الرئي�سي من �
ّ
ّ
ّ
اللبنانية كانت قد متكّنت من تفادي الإنهيار الذي طال
البريوقراطية
بالرغم من اخلم�سة ع�رشة عام ًا املليئة بال�رصاعات ،من امللحوظ �أن
ّ
ّ
1
مدمرة« :على الرغم من الأ�رضار الكبرية والندبات الدائمة متكّنت البريوقراطية
ال�سيا�سية
امل�ؤ�س�سات
ّ
ّ
تعر�ضها لعواقب ّ
اللبنانية  ،ولكن لي�س بدون ّ
2
من ال�صمود ،كما �أنها ر�ضخت ملزيد من الف�ساد الإقت�صادي واملح�سوبية والتدخل ال�سيا�سي يف مواجهة ال�ضغوط التي تولدها ح ّدة النزاع» .
أهلية التي ر�سمت ،بح�سب �إتفاق الطائف ،نظام ًا لتقا�سم ال�سلطات والتمثيل الطائفي على
مع �إعادة هيكلة منوذج الدولة
اللبنانية عقب احلرب ال ّ
ّ
3
التدخل ال�سيا�سي
خالل
من
ذلك
�س
تكر
وقد
العديدة.
عيوبها
على
ّب
ل
التغ
من
ة»
العام
«احل�ضارة
ّن
ك
تتم
مل
ة
إداري
ل
ال�سيا�سية وا
جميع امل�ستويات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التكنوقراطية لدى الطبقة
ال�سيا�سية ،ما عرقل عملية �إعادة ان�سجام الإدارة العامة مع مهامها لتلبية الإحتياجات
واملح�سوبية والوراثة
ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سية التي كانت م�س�ؤولة يف ذلك الوقت عن �إعادة الإعمار .كما �رشح (تريري بفي�سرت) ف�أن «القطاع العام هو املنظّ م ال�رشعي ل�سري حياة
ّ
الأمة وذلك بف�ضل ذاكرتها املرتاكمة ومنظورها على املدى الطويل والكفاءة يف �إعداد وتنفيذ القرارات» .4ب�سبب احلرب تقلّ�صت موارد وقدرات
املهنية
املدنية
االهلية كيف � ّأن ال�رصاع القائم خ ّف�ض اخلدمة
اللبنانية ،فبينّ مارون ك�رسواين بح�سب م�سح �أجراه خالل احلرب
البريوقراطية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
5
والقوة العاملة فيها.
املكاتب
وت�رشيد
ة
إداري
ل
ا
الوحدات
بني
التن�سيق
ن�سبة
انخفا�ض
إىل
�
بدوره
ى
د
أ
�
ما
إ�رشاف
�
دون
ني
املدني
املوظفني
و�أبقى
ّ
ّ
ّ
ّ
البريوقراطية القادرة على القيام بالإ�صالحات الالّزمة بكفاءة عالية كي متكنها من تنفيذ
أهمية
ّ
فهمت ال�سلطات يف مرحلة مت�أخرة � ّ
إدارية ( )OMSARيف العام � ،1996إال � ّأن هذا الإجراء
ل
ا
التنمية
ؤون
�
ل�ش
الدولة
وزير
مكتب
أت
�
أن�ش
العامة على ال�صعيد الوطني .ف�
ّ
ال�سيا�سات ّ
ال�سيا�سية التي من �شانها �أن
عامة جديدة) بد ًال من اعتماد هذا النهج يف قلب كل واحدة من امل�ؤ�س�سات
ّ
جاء كرد بريوقراطي (�إن�شاء �إدارة ّ
العامة حتى الو�صول �إىل امل�ستوى املطلوب لكفاءة العمل.
ال�سيا�سية لرفع م�ستوى الإدارة
لقوة الإرادة
ّ
ّ
تكون رمزاً ّ
 .1تهمي�ش الإدارة العامة اللبنانية يف عملية �إعادة الإعمار
نتيج ًة لت�أثري املفاهيم املروجة من قبل البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل وبرنامج االمم املتحدة للتنمية الّتي ن�صحت بتقلي�ص حجم
فتم الإ�ستعانة بثالث �أدوات:
وكلفة الإدارة العامة يف لبنان 6ا ُّتخذ قراراً �سيا�سي ًا بتجاوز الإدارة
العامةّ ،
ّ
بريوقراطيات موجودة بالأ�صل لتطويرها من خالل تعظيم حجمها ودورها ،كما ح�صل ،على �سبيل املثال ،مع جمل�س
متّ � ،أوالً ،اختيار
فقد ّ
ّ
فتم تعديل �أهدافه جلعله
الإمناء والإعمار الذي �أن�ش�أ �سنة  1977للعمل على �إزالة الدمار الناجم عن العامني ال ّأولني من ال�رصاع الداخليّ ،7
لعملية �إعادة الإعمار.
امل�ؤ�س�سة الرائدة يف جمال التخطيط العام
ّ
(*) باحث يف العلوم ال�سيا�سية وال�سيا�سات العامة ،نائب رئي�س منتدى ال�شباب االقت�صادي  ،الورقة البحثية الكاملة متوفرة على موقع

http://beirutenterprise.blogspot.com
KISIRWANI, Maroun. The Lebanese Bureaucracy under stress. How did it survive? Beirut Review, n°4, Lebanese Center for 1
Policy Studies, Autumn 1992
KISIRWANI, Maroun. The Rehabilitation and Reconstruction of Lebanon. In WHITE, Paul J., LOGAN, William S., Rema k 2
ing the Middle East, Berg, Oxford New York, 1997, available on http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/kisirwani.htm
 3ا�ستعري التعبري من OLIVENNES, Denis, BAVEREZ, Nicolas. L’impuissance publique, Calmann-Lévy, Paris, 1989
PFISTER, Thierry. La République des Fonctionnaires, Albin Michel, Paris, 1988 4
KISIRWANI, Maroun, PARLE, William M., Assessing the Impact of the Post Civil War Period on the Lebanese Bureaucracy: 5
A View from Inside. Journal of Asian and African Studies, vol. 22, n°1-2, 1987, available on http://ddc.aub.edu.lb/projects/
pspa/impact.html
 6راجع ق�سم �إ�صالح القطاع العام على موقع برنامج الأمم املتحدة للتنميةhttp://www.undp.org.lb/programme/governance/ :
institutionbuilding/index.cfm
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9

فعالة ال ميكن الإعتماد عليها ،وهو �إن�شاء �إدارة داخل الإدارة مع تكري�س فئات
ومت تنفيذ تدبرياً ثاني ًا لتجنب ما كان يعترب �إدارة عامة غري ّ
(لبنانيني و�أجانب) الذين �أُدجموا يف اجلداول الإداري للم�ؤ�س�سة العامة
العالية
إ�ست�شاريني ذات الرواتب
جديدة من اخلرباء املتعاقدين وال
ّ
ّ
8
عمليات التعيني وجداول الأجور
�إىل جانب املوظفني الأ�سا�سيني .ف�ساعدت هذه اخلظوة على الهروب من الأطر
ّ
القانونية البالية التي حتكم ّ
9
عملية الإختيار للجهة املانحة (برنامج الأمم
�ضباط وخرباء من خارج املالك تارك ًة ّ
املنخف�ضة يف القطاع العام  ،بالإ�ضافة �إىل جتنيد ّ
املتحدة للتنمية �أو م�ؤ�س�سة و�ستمن�سرت لدى الربملان).
واعتمد امل�سار الثالث يف عملية التخل�ص التدريجي من الإدارة العامة يف جهود �إعادة الإعمار يف مرحلة ما بعد احلرب عرب تفوي�ض جهات
العامة وال�سيما القطاع اخلا�ص ،الأمر الذي م ّهد الطريق نحو خ�صخ�صة مفهوم ال�ساحة العامة .و�أبرز امل�شاريع التي ولدت من
خارج الإدارة
ّ
مت �إن�شا�ؤها لإعادة ت�أهيل
خا�صة (امل�ؤ�س�سة
اللبنانية لتنمية و�إعادة �إعمار و�سط بريوت) التي ّ
ّ
هذا املنحى هو م�رشوع "�سوليدير" ،وهي �رشكة ّ
الن�سيج العمراين ملدينة بريوت امل�ش ّتت (منطقة و�سط بريوت) .ويف هذا ال�سياق يو�ضح نبيل بيهم �أن هذه ال�رشكة "�أخذت على عاتقها وبكل
العمرانية يف لبنان ورمبا يف ال�رشق الأو�سط" .10وبهذا �أخذت
ب�ساطة �أكرث من 130هكتار يف و�سط املدينة ،ف�أ�س�ست بذلك �أكرب �أداة للإدارة
ّ
أهلية يف
على نف�سها �إعادة بناء وت�أهيل الو�سط التجاري ملدينة بريوت� .أما ال�رشكة فتم تكري�س دورها كوكيل لإعادة الإعمار بعد احلرب ال ّ
�صالحيات �إ�ضافية يف هذا املجال (قانون رقم  1273يف  7كانون
القانون عن طريق نف�س القانون الذي �أعطى جمل�س الإمناء والإعمار
ّ
11
االول .)1991
ّ
دمر مفهوم الأماكن العامة عرب تفوي�ض القطاع اخلا�ص ب�إدارة
حققت �إعادة �إعمار و�سط بريوت جناح ًا كونه م�رشوع مبتكر ّ
وفعال �إال �أنه ّ
العامة والقطاع العام ما �أدى �إىل تقلّ�ص
اخلدمة
فكرة
أهمل
�
نهج
على
ال�سيا�سي
عملية �إعادة الإعمار �أكّ د العمل
جوانبه ال
أ�سا�سية .فمنذ بدء ّ
ّ
ّ
ت�صوره.
مفهوم امل�صلحة
ّ
العامة �إىل م�ستوى ال ميكن ّ
كر�ست مفهوم
يقوم هذا النموذج يف خ�صخ�صة الأماكن العامة على فل�سفة حكم ت�ؤمن ب�إقامة ب�ؤر مغلقة لفئات قليلة ،ما �أن�ش�أ بنية ّ
حتتية ّ
متطورة لت�أمني �شكل من �أ�شكال الت�ضامن الإجتماعي .ي�شكّل القطاع
الف�صل بني الأثرياء وباقي ال�سكّان دون ت�صميم �أو �إدخال �أي �آليات
ّ
12
املثالية القائمة على عن�رص م�شرتك ،فهذا العن�رص يت�شارك فيه جميع املواطنني حتت �سقف القانون"  ،الأمر الذي ينطوي
العام هذه "الفكرة
ّ
�رضورية من الفئات اخلا�صة يف املجتمع من �أجل �ضمان تعاي�ش متناغم داخل املجموعة وحتت حماية امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية.
على تنازالت
ّ
13
ولكن جتاهلت الطبقة ال�سيا�سية اللبنانية هذه النتائج والعوار�ض التي �أدت �إىل جتزئة امل�ساحات يف ال�سنوات الــ  20املا�ضية ،ما �ش ّل
وتقبل القيود
تعود معظم اللبنانيني على غياب الأماكن العامة ّ
جميع الإجراءات العامة يف م�سار �إعادة ت�أهيل القطاع العام .وبالتايل ّ
العامة ،فحر�ش بريوت وهو �أكرب منطقة خ�رضاء يف بريوت مغلق للعموم ،بالإ�ضافة �إىل نادي
املتزايدة التي متنعهم من الدخول �إىل الأماكن
ّ
14
لبنانية يف ال�سنة  ،كما حال
عامة م� ّؤجرة بعقد خا�ص مقابل  1100لرية
ّ
الغولف يف الأوزاعي (جنوب بريوت) فهو مبني على ممتلكات ّ
ع�ضوية �أو ر�سوم دخول مرتفعة .بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد
ّب
ل
وتتط
ال�شعب
عامة
خا�صة ومغلقة على
ّ
املوانئ البحرية وال�شواطئ التي �أ�صبحت ّ
16
15
التقليدية التي كانت مت ّثل القلب الناب�ض للم�شهد الفكري اللبناين (مقهى مودكا �أو كافيه دو باري)  .والأهم من ذلك ،فقد
اختفت املقاهي
ّ
َدفعت �أ�سعار العقارات املت�صاعدة (والعديد منها راجعة لكبار �أ�صحاب العقارات ورجال �أعمال يف ال�سلطة -ما مل ي�شهد �أي مبادرة من قبل
الدولة) ،عددا متكاثرا من اللبنانيني �إىل العي�ش خارج العا�صمة بريوت حيث �أ�سعار الإيجار وال�رشاء و�صلت �إىل ذروة غري م�سبوقة يف العقد
املن�رصم .ولي�س هناك ح ّتى الآن �أي ر�ؤية �شاملة لدى �صانعي القرار لإيجاد و�سائل نقل جديدة للأ�رس املقيمة يف �ضواحي بريوت القريبة �أو
البعيدة من �أجل ت�سهيل و�صولهم �إىل عملهم يف العا�صمة 17التي باتت املركز الإقت�صادي الرئي�سي يف البلد.
8املر�سوم الت�رشيعي رقم ( 59/112نظام موظفني القطاع العام) ،من عام  1959ال يزال ينظم �رشوط التوظيف يف القطاع العام.
9يدفع لأعلى درجة يف الإدارة العامة اللبنانية ،وهي الفئة الأوىل ،ما يقرب الــ 3000000لرية لبنانية 2000،دوالر) �شهريا

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

 11وفقا للقانون 1991/117

DAHLGREN, Peter, RELIEU, Marc. L'espace public et l'internet. Structure, espace et communication. Réseaux, 2000, vo l 122
_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 13

� 14أي �أقل من دوالر واحد يف ال�سنة ،بناء على العقد املربم مع الدولة يف عام  .1964كان االتفاق يف البداية �أن يخ�ص�ص املكان "للخدمة العامة" من قبل ال�رشكة
امل�ستثمرة �إال �أنه مت جتديد االتفاق با�ستمرار من قبل احلكومات املتعاقبة ومل يعاد النظر بالإيجار حتى يومنا هذا .انظر النهار 6،ني�سان .2011
.Modca cafe to serve its last coffee after 32 years on Hamra Street”, The Daily Star, 28 February 2003 15

 16راجع الدكتور �شوقي الدويهي الذي ح�رص مفهوم الأماكن العامة من خالل مقاهي بريوت :مقاهي بريوت ال�شعبية  ،1990-1950 :دار الهنار2005 ،
 17ت�ستغرق رحلة الو�صول �إىل مكان العمل يف بريوت نحو ال�ساعة والن�صف ال�ساعة ملن هو قادم من ال�ضواحي القريبة لبريوت يال�سيارة.
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 .2درا�سة حالة  :عملية التخل�ص من و�سائل النقل العام
احلديدية وتوقف العمل بنظام النقل العام
أ�سا�سية لل�سكك
منذ تفكيك نظام الرتامواي يف بريوت يف ال�ستينات ،بالإ�ضافة �إىل تدمري البنية ال
ّ
ّ
ال�سيارات الفردية .وبعد ع�رشين عاماً ،مل توجد احلافالت
الر�سمية ال
أهلية� ،أعطت ال�سيا�سات
أف�ضلية ال�ستعمال ّ
ّ
ّ
بالبا�صات نتيجة للحرب ال ّ
العامة والعبارات البحرية �أو الرتامواي كما �أي نوع من نظام النقل العام يف لبنان ،با�ستثناء �سيارات الأجرة اململوكة للقطاع اخلا�ص
(الـ"�رسفي�س")  ،وامليني فان .باخت�صار ال يوجد حتى الآن ر�ؤية وا�ضحة لتكري�س مفهوم النقل العام يف البالد .يف حني �أن املدن احلديثة
كا�سطنبول والرباط وبكني �أعطت حياة جديدة ال�ستخدام الرتامواي داخل املناطق املكتظّ ة ،يبقى نظام النقل متخلّف ًا يف بريوت (ما ي�ؤثر
إقت�صادية) ب�سبب عدم وجود ر�ؤية ل�صانعي القرار ب�ش�أن هذه امل�س�ألة .فال م�شاريع ومبادرات للنقل العام يف جعبة
�سلبا على التنمية ال
ّ
امل�س�ؤولني ،بل خطة ال غري ملجل�س الإمناء والإعمار لعام  1995التي ت�صورت نظام مرتو (مكلفة وغري متما�سكة) يف بريوت الكربى ،يف
الفعالة يف املدن .ومن ناحية قدرة الإ�ستيعاب على
الوقت الذي بات "نظام النقل مبني على �أ�سا�س ال�سيارات اخلا�صة الباهظة الثمن وغري ّ
18
الطرقات ،ف� ّإن ال�سيارة الواحدة لديها �أدنى قدرة يف ما يتعلّق بالنقل ال�رسيع .فو�سائل النقل العام هي الو�سيلة الرائدة لتح�سني جودة النقل" .
حتى عند مراقبة التدابري املتخذة لت�أمني وتنظيم قطاع نقل ال�سيارات يف لبنان ،ميكن للمرء �أن يلحظ غياب الإجراءات ل�ضمان ال�سالمة
العامة وذلك ب�سبب الإ�ستخدام الع�شوائي لكتل الأ�سمنت وعدم تزامن �إ�شارات املرور� ،سوء حتديد الطرق و�إ�شارات ال�سري ،عدم وجود تخطيط
على املدى البعيد وعدم تطبيق القانون من قبل رجال االمن ،وكل ذلك ي ؤ� ّدي �إىل عدد كبري من الوفيات والإ�صابات الناجمة عن حوادث
19
ال�سيارات وال�شاحنات كل عام.
العامة للدولة التي ت�شري �إىل واردات
اخلا�صة من خالل حتليل املوازنة
ال�سيارات
ميكن تف�سري التعلّق الكبري للم�س�ؤولني احلكوميني لقطاع ّ
ّ
ّ
هائلة للخزينة من هذا القطاع .فعند �إ�ضافة جميع بنود الإيرادات العامة ذات ال�صلة ب�سوق ال�سيارات يف لبنان ،20ي�صل ذاك القطاع �إىل
املرتبة الثالثة من الواردات حيث ت�صل �إىل  1,398مليار دوالر لعام ( 2010بالتايل �أعلى من مدخول الإت�صاالت الذي ي�ؤمن قرابة الـ900
�سنوياً) والذي ارتفع قلي ًال عن عام  2009مع  1,385مليار دوالر .21ونظراً لعدم البحث يف �أي من بدائل
مليون دوالر خلزينة الدولة
ّ
ملكية
تقليل
أنها
�
�ش
من
بديلة
�سيا�سة
أي
�
يعتمدوا
أن
�
ؤولني
س�
امل�
على
ال�صعب
فمن
للخزينة،
ال�سنوي
الدخل
هذا
ال�رضيبية للحلول مكان
ّ
وا�ستعمال ال�سيارات يف لبنان.
ومتطورة
عامة مع ّقدة
ح ّتى اليوم مل يتمكّن القطاع العام يف لبنان من الو�صول �إىل م�ستوى قادر على ت�صميم وتنفيذ �شبكات وبرامج ّ
ّ
العامة .ونتيج ًة لذلك ،ف�إن الدولة ال ميكن �أن تدخل "ع�رص املنظمني" كما حدده
ومرتابطة م ّت�صلة بقطاعات حم ّددة ل�سبيل حتقيق امل�صلحة
ّ
(جيم�س بورنهام) ،22وتوفري درجة عالية من الكفاءة التي ال غنى عنها من �أجل �إدارة �سليمة ل�ش�ؤون الدولة.
العامة على �أن تع ّد على حد �سواء �أداة
�إن تداول ال�سلطة مل ي�سفر ح ّتى الآن عن تغيريات يف ال�سلوك ال�سيا�سي يف التعاطي مع الإدارات
ّ
للإ�صالح وم�ستفيدة من الإ�صالح لكي تتمكن من دعم امل�رشوعات ال�سيا�سية ب�شكل م�ستدام .ومن �أجل حتقيق الت�رشيعات اجلديدة املطلوبة،
القيادية و�إقناع اللبنانيني على قبول واحرتام �سيادة القانون الراعي حلقوق املواطنني و�أماكنهم
على ال�سيا�سيني اللبنانيني اكت�ساب القدرات
ّ
العامة.
ّ
بريوت ،يف  21ايلول 2011

NABTI, Jumana. Leveraging Infrastructure. Sustainable Bus Rapid Transit Route Planning in Beirut, Lebanon, Master Th e 188
sis in City Planning, Massachusetts Institute of Technology (MIT), June 2004
 19اليازا لل�سالمة على الطرقات www.yasa.com.lb
االلزامية ( ،)mécaniqueر�سوم رخ�صة ال�سوق.
 20ال�رضائب على النفط ،جمرك ا�سترياد ال�سيارات ،ت�سجيل ال�سيارات ،املعاينة
ّ
 21امل�صدر  :تقرير 2010للمالية العامة ،وزارة املالية ،اجلمهورية اللبنانية ،وهي متوفرة على www.finance.gov.lb
BURNHAM, James. L’Ere des organisateurs, Calman-Lévy, Paris, 1946 22
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منرب الإ�صالحيني

 33فكرة لتحديث لبنان
فهر�س الأوراق ال�سيا�ساتية
التنمية الب�رش ّية

(�إ�صالح من �أجل مواطنة �سليمة� ،آمنة ،ومثقفة)

النقل العام (�ص)14.
(ال�سالمة العامة)

" 1#ترام" لبريوت (�ص)14.
 2#موا�صالت بني املدن ال�ساحلية عن طريق البحر (�ص)15.
 3#خلق �شبكة وطنية للنقل باحلافالت (�ص)16.
� 4#إعادة احياء ال�سكك
احلديدية (�ص)18.
ّ
 5#ت�شجيع اال�ستخدام الآمن للدراجات النارية (�ص)21.
 6#تـ�أميـن �أوا�صـل النقل العـام لطالب اجلامعات يف املناطق النائية (�ص)22.
� 7#إعادة النظر يف حدود ال�رسعة الق�صوى على الطرقات (�ص)24.
 8#تنظيم حركة �سري ال�شاحنات (�ص)25.

التخطيط املُدين (�ص)26.
(حت�سني نوعية احلياة)

 9#متكني ال�شباب اللبناين من متلّك ال�شقق
ال�سكنية (�ص)26.
ّ
 10#حماية املباين الرتاثية اللبنانية (�ص)29.
 11#زيادة امل�ساحات اخل�رضاء يف املدن (�ص)30.
� 12#إن�شاء �أبراج ملواقف ال�سيارات يف بريوت (�ص)32.

البيئة (�ص)33.
(هواء ،بحر ،جبل ،ومدن �أنظف)

� 13#سيا�سة "�صفر نفايات" وخف�ض االنبعاثات الكربونية (�ص)33.
� 14#إدارة وح�سن ا�ستهالك النفايات ال�صلبة (�ص)35.

وال�صحة العا ّمة (�ص)37.
ال�سالمة
ّ
(الرعاية ال�صحية وال�ضمان الإجتماعي)

 15#خطة الت�أهب للطوارئ (�ص)37.
 16#زيادة ال�رضائب على التبغ (�ص)38.

الرتبية (�ص)39.
(التنمية الفردية واجلماعية)

 17#و�ضع منوذج لل�سيا�سة التعليمية الوطنية (�ص)39.
 18#مناه�ضة ظاهرة �أطفال ال�شوارع (�ص)40.
 19#تعليم التكنولوجيا املعلوماتية يف املناطق الريفية (�ص)42.
 20#الربنامج املدر�سي خلدمة املجتمع (�ص)43.

الثقافة (�ص)44.
احلر والنقد الب ّناء)
(التفكري ّ

 21#دعم الك ّتاب النا�شئني (�ص)44.
 22#دعم ال�سياحة الثقافية (�ص)46.
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التنمية االقت�صاد ّية

(�إ�صالح من �أجل مواطنة متينة من خالل حتفيز الأعمال الريادية اللبنانية والإبداع)
الطاقة (�ص)48.
(كفاءة �أعلى لإنتاج �أنظف)
االت�صاالت (�ص)53.
(العامود الفقري للإقت�صاد اللبناين)

 23#تر�شيد ا�ستهالك الطاقة (�ص)48.
 24#تر�شيد �إ�ستهالك املوارد املائية بطريقة م�ستدامة (�ص)50.
� 25#إعادة النظر يف �سيا�سات قطاع اخللوية (�ص)53.

ال�سياحة وال�صناعة وامل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة (�ص)56.
(العامود الفقري للإقت�صاد اللبناين)

 26#ت�شجيع ال�سياحة ال�شبابية (�ص)56.
� 27#إن�شاء وتطوير امل�صانع ال�صغرية (�ص)57.

ال�سيا�سة ال�رضيب ّية (�ص)59.
(دعم القطاعات الإبداعية واملنتجة)

 28#تنويع ن�سبة ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة (�ص)59.
 29#تخفي�ضات �رضيبية للتربعات جانب منظمات املجتمع املدين (�ص)60.
 30#وقف دفع البدالت للنواب الربملانني ال�سابقني وعائالتهم (�ص)61.

اال�صالح االداري (�ص)62.
(دعم خلق و�إدارة امل�ؤ�س�سات)

 31#تطوير املوارد الب�رشية يف الربملان اللبناين (�ص)62.
 32#ت�سهيل املعامالت الإدارية يف �سبيل مكافحة وجه من �أوجه الف�ساد (�ص)63.
 33#تفعيل املجال�س البلدية (�ص)65.
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مبادرة �سيا�ساتية رقم 1 #

النقل العام

«ترام» لبريوت
التخفيف من حركة ال�سري على الطرقات ومن ا�ستخدام ال�سيارات

ور�شات عمل بريوت
الكاتب:
ماجد ال�سعدي
املناطق امل�ستهدفة:
بريوت

احلاجة والغاية:
�إن التنقل يف بريوت ،مدينة متو�سطة احلجم باملقارن ًة مع غريها من العوا�صم ،يعتمد على ال�سيارات
اخلا�صة مما ي�شكل هدراً ال يح�صى للوقود والوقت والطاقة .لذا ينبغي ا�ستك�شاف و�سائل نقل �أخرى
للتنقل يف �أحياء ومناطق بريوت املختلفة.
�إن اال�ستخدام املتزايد لل�سيارات قد �أدى �إىل ثقل احلركة املرورية والتلوث على الطرق� ،إىل جانب االعتماد
الكبري على ال�سيارات من قبل اللبنانيني ،لذا فنحن بحاجة �إىل تو ّفر و�سيلة نقل �آمنة و�سهلة :النقل
بالرتام ،كما فعلت مدن حديثة �أخرى ك�إ�ستنبول ،الرباط ،بكني ودبي.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية
 بلدية بريوت وزارة النقل والأ�شغال العامة جمل�س الإمناء والإعمار وزارة املاليةاجلدول الزمني التقديري:
� 3سنوات

و�صف:
�إن الفكرة هي ان�شاء خط ترام على طول اخلطوط املوجودة يف املحاور الرئي�سية يف بريوت وال�ضواحي القريبة (ال�شمالية واجلنوبية) ،مع
مواقف خا�صة عند �أر�صفة خط النقل البحري (راجع فكرة التنقل البحري ،مبادرة �سيا�ساتية رقم � ،2صفحة .)15
تنتمي الرتامات �إىل القطاع الإقت�صادي الذي ي�أمن م�ستوى عال من فر�ص العمل ،مبا �أن اخلدمة املق ّدمة تعمل على زوال االزدحام املروري،
وتخفيف االعتماد على ال�سيارات وبالتايل حماية البيئة وم�ضاعفة امل�ساهمة يف الناجت الإجمايل املحلي.
�إن الرتامات احلديثة تعمل على الطاقة الكهربائية وال حتتاج �إىل ممرات خا�صة وذلك لأنها ت�سري جنب ًا �إىل جنب مع ال�سيارات و لكن ب�إ�شارات
مرورية وجتهيزات خا�صة ت�سمح لها بنقل امل�شاة ب�أمان يف جميع �أنحاء املدينة.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 احلد من ا�ستخدام ال�سيارات يف بريوت وبالتايل تخفيف التلوث التخفيف من� إزدحام ال�سري ت�أمني و�سيلة نقل لل�سياح يف املدينة ت�شجيع ا�ستخدام و�سائل النقل العام الرخي�صة -خلق فر�ص عمل جديدة
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مبادرة �سيا�ساتية رقم 2 #

النقل العام

موا�صالت بني املدن ال�ساحلية عن طريق البحر
خط بحري من طرابل�س �إىل �صور

ور�شات عمل بريوت
الكاتب:

 -فريديريك كرم ()ELHUB

 -خالد تقي

()Beirut Water Taxi

احلاجة والغاية:
الطرق ال�رسيعة من و�إىل بريوت تعاين من �إختناق ال�سري ون�سبة تلوث مرتفعة ،جنب ًا �إىل جنب مع هدر
الوقت والطاقة يف القدرة الإنتاجية للبالد.

و�صف:
تقت�ضي الفكرة هنا بربط املدن ال�ساحلية عن طريق البحر الذي ميتد على طول اجلانب الغربي من
الأرا�ضي اللبنانية .من �ش�أن نظام النقل البحري هذا �أن يغطي بني  8و 10مرافئ (طرابل�س � ،شكا ،
البرتون ،جبيل ،جونية ،بريوت ال�شمالية واجلنوبية ،اجلية � ،صيدا و�صور) ،لنقل الآالف من الركاب يومي ًا
من و�إىل بريوت يف مراكب جمهزة وخم�ص�صة.

املناطق امل�ستهدفة:
لبنان
امل�ؤ�س�سات العامة املعنية
 جمل�س الوزراء وزارة الدفاع وزارة النقل والأ�شغال العامة وزارة الإقت�صاد والتجارة وزارة املاليةاجلدول الزمني التقديري:
� 4سنوات
� 3سنوات للح�صول على
الرتاخي�صالعامة و�سنة
واحدة لبناء املحطات
و�إطالق نظام النقل

وتن ّفذ هذه ال�سيا�سة على �شكل �( PPPرشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص) ،مما �سيخلق فر�ص عمل على امتداد اخلط ال�ساحلي ب�أكمله يف
البلد وزيادة مداخيل اخلزينة من خالل فر�ض �أنواع خمتلفة من ال�رضائب.
�إن مواقف كبرية وجمانية يف كل ميناء �ست�سمح للركاب بركن �سياراتهم يف بلداتهم والتنقل �إىل وجهتهم� ،سواء للعمل �أو الرتفيه .كما �ستتاح
�سيارات الأجرة وحمطات حلافالت الركّ اب بجوار كل ر�صيف لنقل الركاب من امليناء �إىل املدينة .و�ستبقى �أ�سعار التذاكر معقولة ولن تتجاوز
�أ�سعار ال�سوق وبدل التن ّقل الر�سمي.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 تخفيف �إزدحام املرور من و�إىل بريوت وتقدمي و�سيلة بديلة للنقل داخل البلد. توفري طريقة �سهلة� ،رسيعة ورخي�صة للتوجه �إىل املدن ال�ساحلية ومنها �إىل قرى �صغرية ،وبالتايل ت�شجيع املواطنني على ا�ستمرارالعي�ش يف مناطقهم و�إبطاء النزوح نحو العا�صمة.
 حتفيز اال�ستثمارات املحلية وفر�ص العمل من خالل حمطات املوانئ البحرية. ربط املناطق ببع�ضها البع�ض من خالل و�سيلة �سهلة ،رخي�صة ،جديدة وحديثة من و�سائل النقل. -ت�شجيع ال�شعب اللبناين على ا�ستخدام و�سائل النقل العام والتقليل من ا�ستخدام �سياراتهم.
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مبادرة �سيا�ساتية رقم 3 #

النقل العام

خلق �شبكة وطنية للنقل باحلافالت

ور�شة عمل :جبل لبنان

خلق حلول بديلة مل�شكلة النقل العام

الكاتب:
 هدى احللو �أدريانا بو ديوان -ماريا جنيم

احلاجة والغاية:

املناطق امل�ستهدفة:
لبنان

�إن ال�سكك احلديدية والرتام الكهربائي مت ال ّتخلي عنها من قبل ال�سلطات اللبنانية كو�سائل نقل بديلة
علم ًا �أن م�صلحة �سكك احلديد واحلافالت قد �أوقفت ن�شاطاتها م�ؤخراً .فال�سكك احلديدية قد �أهملت متام ًا
ومعظم امل�سارات قد مت رفعها (�أي �ألغيت)� .أما خدمات احلافالت يف امل�صلحة فقد ح�رصت يف بريوت
فقط وب�شكل خجول ،بعد �أن ا�ست�أنفت عند انتهاء احلرب الأهلية عام  .1990نظراً لعدم وجود و�سائل
ملحة لإعادة تنظيم قطاع النقل يف لبنان.
بديلة للنقل ،هناك حاجة ّ
يف الوقت احلا�رض ،تتنقل البا�صات بني بريوت وكافة املدن الرئي�سية يف لبنان .توجد ثالث نقاط
مق�سمة
(�صعودا ونزوال) رئي�سية للحافالت يف بريوت ،البقاع واجلنوب� .إن حمطة با�صات «�شارل حلو» ّ
�إىل ثالثة مناطق هي� :سوريا  -بريوت ،جونيه جبيل وطرابل�س.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 وزارة النقل والأ�شغال العامة وزارة الطاقة واملياه وزارة الداخلية والبلديات وزارة البيئة وزارة املاليةاجلدول الزمني التقديري:
� 3سنوات

عملية النقل العام بوا�سطة هذة احلافالت غري منظّ مة ،فهي ال ت�صل �إىل جميع املناطق اللبنانية ،وهي
غري �آمنة باال�ضافة �إىل عدم وجود حمطات حمددة لها� .إن املواطنني اللبنانيني يجدون �صعوبة يف
ا�ستخدام البا�صات وبالتايل يلجئون �إىل ا�ستخدام ال�سيارات اخلا�صة .لذالك هناك حاجة لإجراءات
حمددة فيما يخ�ص حافالت النقل العام.

�آثار امل�شاكل:
 زيادة �أعداد ال�سيارات اخلا�صة على الطرقات ( 434مركبة لكل � 1000شخ�ص). ازدحام ال�سري. هدر يف الوقت والإنتاج. زيادة ا�ستهالك الوقود وبالتايل زيادة فاتورة الطاقة املنزلية. تلوث هوائي و�سمعي ،م�شاكل بيئية وت�آكل امل�ساحات اخل�رضاء عدم تو ّفر مواقف كافية لل�سيارات. مواقف ال�سيارات حتل مكان م�ساحات خ�رضاء وم�شاريع انتاجية. زيادة حوادث ال�سري. ا�ستهالك الطرقات. هدر �أموال احلكومة يف تطويرالطرقات. -تدين عدد الركاب مما ي�ؤدي �إىل فائ�ض يف عدد البا�صات ذات اللوحات احلمراء.
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امل�شاكل:
� .1شبكة نقل عام غري منظمة
(عدم وجود �شبكة نقل
من�سقة ،موثوقة
باحلافالت ّ
وفعالة).
ّ
 .2تدهور م�ستوى اجلودة.
 .3رداءة البنى التحتية
للطرقات.

النقل العام
و�صف:
 .1ان�شاء م�ؤ�س�سة تن�سيق رئي�سية لإدارة ،مراقبة وتوجيه �شبكة النقل باحلافالت.
 .2ت�أ�سي�س م�سارات ثابتة بح�سب احلاجات.
 .3تعيني حمطات حمددة للبا�صات بحيث تكون �سهلة الو�صول ،مريحة ،و�آمنة.
� .4إن�شاء جدول زمني حمدد (وقت االنطالق والو�صول).
� .5إقامة خطوط حمددة للنقل بالبا�صات حيثما �أمكن يف الطرقات ال�شديدة الإزدحام.
 .6التن�سيق مع البا�صات اخلا�صة من �أجل دجمهم يف �شبكة النقل باحلافالت وذلك حتى ال يت�رضروا اقت�صاديا( .ميلك القطاع اخلا�ص
 2400حافلة)
�رشوط التطبيق:
� .1أن تكون �شبكة حافالت النقل �صديقة للبيئة على املدى الطويل (�إطار زمني ي�ستغرق � 5سنوات).
 .2تطبيق قوانني �شبكة النقل باحلافالت وقوانني ال�سري.
� .3إ�رشاك القطاع اخلا�ص من �أجل حتقيق املزيد من القبول ل�شبكة النقل باحلافالت.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 .1حاجة �أقل لت�شييد الطرقات وترميمها (تقليل م�صاريف الطرقات وا�ستخدام ال�سيارات) –  110مليار لرية لبنانية ( 73مليون دوالر
مكر�سة مل�شاريع طرقات للعام  2011من خزينة الدولة (وزارة النقل والأ�شغال العامة) .1هذا املبلغ ال ي�ضم م�شاريع جمل�س الإمناء
�أمريكي) ّ
2
والإعمار املتو ّقع �أن تكلّف  498مليون دوالر �أمريكي بني عامي  2010و 2012فقط للطرقات والتقاطعات .
 .2ا�ستخدام م�ساحات املواقف والطرقات ال�ستثمارات يف م�شاريع منتجة ومربحة.
� .3إفادة اخلزينة العامة على املدى البعيد.
 .4تدنيّ ن�سب التلوث� ،إزدحام ال�سري وهدر الوقت.
 .5تدين حجم الإنفاق على الآثار ال�سلبية الناجتة عن �شبكة النقل باحلافالت غري املنظمة (كاحلوادث ،الفاتورة الطبية وم�ستوى التلوث).

1تقارير وزارة املالية
2تقرير جمل�س الإمناء والإعمار ،ت�رشين الأول 2010
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مبادرة �سيا�ساتية رقم 4 #

النقل العام

ال�سكك احلديد ّية اللبنان ّية

ور�شة عمل :البقاع
الكاتب:
اليا�س معلوف
جمعية تران تران
ّ
املناطق امل�ستهدفة:
جميع املناطق اللبنانية

�إعادة احياء ال�سكك احلديد ّية اللبنان ّية وفق املعاير الدول ّية
احلاجة والغاية:
احلديدية بدرا�سة اخلطوط بني بريوت وال�شام
ملحة تاريخ ّية� :سنة  1891بد�أ مهند�سو ال�سكك
ّ
مت افتتاح هذا اخلط يف �آب .21895
واملنكو�ش
وب�أقل من ثالث �سنوات وبا�ستعمال فقط الرف�ش
ّ
التوبوغرافية
اجلرافات وال�شاحنات واالجهزة
ّ
� ّأما اليوم يف بداية القرن الواحد والع�رشون ،بوجود ّ
احلديدية امل�ستملكة �سابق ًا من قبل الدولة ،هذا امل�رشوع
املتطورة ومع �أرا�ضي ال�سكك
ّ
ّ
ميكن �أن يب�رص النور بوقت وتكلفة �أق ّل بكثري من ما ا�ستهلك يف اواخر القرن التا�سع ع�رش.
العاملية الثانية وا�ستغرق تنفيذها حوايل ال�سنتني ،ميكن
ال�ساحلية الّتي �أن�ش�أت بفرتة احلرب
� ّأما اخلطوط
ّ
ّ
اعادة احيائها الآن ب�أقل كلفة ووقت.3

1

احلديدية
�سبعينيات القرن املا�ضي بد�أت م�ؤ�س�سة ال�سكك
و�صف عام عن و�ضع ال�سكك احلديد ّية :يف
ّ
ّ
الدولية ب�سبب ال�ضغوطات
املعاير
لتالقي
تطويرها
على
بالعمل
املعنية
بالتال�شي بعد ف�شل ال�سلطات
ّ
ّ
كحجة للق�ضاء على هذا املرفق احليوي.
اللبنانية
ثم جاءت احلرب
من �أ�صحاب امل�صالح
ّ
ّ
ّ
ال�شخ�صيةّ .
ال�ساحلية فهي متو ّقفة منذ
اخلطوط
ا
ام
�سنة،
الـ35
يقارب
ما
منذ
لة
مازالت
الداخلية
ان اخلطوط
معطّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حوايل ال� 20سنة.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية
العامة والنقل
 وزارة اال�شغالّ
 وزارة الطاقة واملياه وزارة االقت�صاد والتجارة وزارة البيئة وزارة ال�سياحة وزارة العمل وزارة الدفاع الوطني وزارة الثقافة و الآثار وزارة الرتبية والتعليم العايلاالجتماعية
 وزارة ال�ش�ؤونّ
والبلديات
ة
الداخلي
 وزارةّ
ّ
املالية
 وزارةّ
 وزارة ال�صناعةالعامة
ال�صحة
 وزارةّ
ّ
 وزارة الزراعةاجلدول الزمني التقديري:
� 5سنوات

حالي ًا يوجد حوايل الـ 600عامل يف �س.د.ل�( .سكّة دولة لبنان) 4مع العلم ا ّنه لو هذه امل�ؤ�س�سة تعمل بخ�سارة لن تكلّف الدولة ما يوازي رواتب
ّ
ان �أوىل املخالفات �ضد هذا
حمايتها
على
اليوم
ؤ�س�سة
�
امل
هذه
عمل
يقت�ضي
ً.
ا
املوجودين
موظف
الــ600
من
حالي
التعديات مع لفت االنتباه ّ
ّ
ّ
عامة ،مع
حتول �أرا�ضي ال�سكك
ّ
احلديدية �إىل طرقات واوتو�سرتادات ّ
القطاع ناجمة عن الوزارة الوا�صية �أي وزارة النقل والأ�شغال ّ
العامة الّتي ّ
اللبنانية.5
مربع من االرا�ضي
العلم � ّأن م�ؤ�س�سة ال�سكك
ّ
احلديدية متلك  90مليون مرت ّ
ّ
امل�شاكل املبا�رشة:

امل�شاكل غري املبا�رشة:

يومي ًا حرب ًا
يعي�ش املواطن اللبناين ّ
على الطرقات ،عدا عن ازدحام ال�سري
اللبنانية مما
العامة
على معظم الطرقات
ّ
ّ
ي�ؤ ّدي �إىل تطويل امل�سافات ويو�صل �إىل
�شلل جممل القطاعات.

البيئة :يف االحتاد الأوروبي فقط  %2من
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون يف قطاع
النقل ناجتة عن �سكك احلديد (�ضمنها
ان كل قطار
اال�ستهالك الكهربائي)ّ .
ميكن ان يو ّفر عن ا�ستعمال حوايل 350
�سيارة و� 40شاحنة.6
ّ

1جريدة لبنان � 27/15آب 1891
2والية بريوت ،الدكتور اليا�س جريج �ص720 .

Middle East rail way circle chapter 4, p.453

4
احلديدية -مقابلة مع جريدة النهار ،االثنني � 11أكتوبر 2010
عمال ال�سكك
ّ
ب�شارى عا�صي-نقيب ّ

http://www.al-akhbar.com/node/200505
CER June 2008, Rail way transport and ENV. Facts and figures6
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ال�سواح يتنقلون
ال�سياحةّ :
ان معظم ّ
يف القطار الذي يو ّفر من كلفة تنقلهم
التعرف على الوطن
وميكّنهم اي� ًضا من ّ
بطريقة �أ�رسع واالنخراط مبا�رش ًة مع
املواطنني .وجود القطار ي�س ّهل تن ّقل
ال�سواح �إىل املناطق البعيدة عن العا�صمة
ّ
وبالتايل ي�ساهم يف توزيع ال�سياحة على
املناطق مما يو�صل �إىل �سياحة متوازنة.

النقل العام
الثقافة والرتبية :ان م�شاكل النقل هي
�إحدى الأ�سباب التي تو�صل �إىل ت�صاعد
أمية يف ال�ضيع والبلدات
يف ن�سبة ال ّ
النائية وذلك ل�صدفة وجود اجلامعات
يف املدن البعيدة ما ي�ؤ ّدي �إىل ارتفاع
كلفة تن ّقل الطلاّ ب بو�سائل النقل املتاحة
املعنية
العامة
حالياً( .مراجعة ال�سيا�سة
ّ
ّ
ّ
بتن ّقل طالب اجلامعات يف املناطق
النائية ،مبادرة �سيا�ساتية رقم ،6
�صفحة .)22
االقت�صاد :ال�شلل احلا�صل على الطرقات
ي�ؤ ّدي �إىل ت�أخري نقل الب�ضائع وبالتايل
تعطيل احلركة االقت�صادية.

امل�شاكل االجتماع ّية :مع زيادة الفقر
وغالء املعي�شة مل يعد با�ستطاعة املواطن
�سيارة (�صيانة،
حتمل م�صاريف اقتناء ّ
ّ
ت�سجيل ،ميكانيك ،رخ�صة القيادة،
ت�أمني ،خمالفات ال�سري ،ركن ال�سيارة)...
القطاع الع�سكري� :صعوبة نقل العتاد
العامة.
والعتيد الع�سكري على الطرقات
ّ
االمن الداخلي :ارتفاع زحمة ال�سري على
الطرقات ي�ؤ ّدي �إىل زيادة عتيد رجال
الأمن املوجلني تنظيم ال�سري مما يعرقل
خدمات الطوارئ.

ال�صناعة :ان ال�صناعة يف لبنان تعاين
لية من
من �صعوبة و�صول املواد ال ّأو ّ
داخل وخارج لبنان ومن �صعوبة نقل
املنتوجات من املعمل �إىل التاجر.
الزراعة :ان املزارع اللبناين يعاين من
الكلفة العالية و�صعوبة نقل املوا�شي
واملزروعات داخل وخارج لبنان.
ال�صحة :ارتفاع ن�سبة الأمرا�ض الناجتة
ّ
التلوث احلا�صل من وراء ا�ستعمال
عن ّ
ال�سيرّ ات.

و�صف:
اللبنانية لتمكني النقل امل�شرتك.
احلديدية
تهدف هذه املبادرة ال�سيا�ساتية �إىل �إعادة �إحياء ال�سكك
ّ
ّ
احلديدية بني:
�إعادة �إحياء وتطوير اخلطوط
ّ
رياق-حم�ص
◊ بريوت-دم�شق ◊ الناقورة-بريوت-طرابل�س ◊ ّ
 ويتم ذلك من خالل:الدولية
الديقة �إىل خطوط عري�ضة للتما�شي مع اخلطوط
ّ
 .1حتويل اخلطوط ّ
ازدواجية اخلطوط
 .2ت�أمني
ّ
احلديدية �سنة 1971
عمال ال�سكك
ّ
 .3حفر الأنفاق ح�سب درا�سات نقابة ّ
 .4ترميم املحطّ ات على هذه اخلطّ وط
وال�صناعية
ال�سكنية
 .5بناء حمطّ ات جديدة ح�سب متطلّبات الظروف
ّ
ّ
 .6ا�ستعمال هذه اخلطوط على الكهرباء
لل�سيارات �إىل جانب املحطّ ات
 .7ان�شاء مواقف ّ
وعمال لت�سري �أمور هذه امل�ؤ�س�سة
 .8توظيف وتدريب مهند�سني ّ
رياق ومرج عيون ح�سب درا�سات �رشكة  )DHP) Damascus-Halab Prolongementمع الأخذ بعني
 �إن�شاء خط حديدي بني ّاالعتبار االقرتاحات املذكورة �أعاله.
العامة والبي ّئة.
العاملية مع مراعاة ال�سالمة
�رشوط التنفيذ :تن ّفذ هذه اخلطوط باملوا�صفات
ّ
ّ
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النقل العام
املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
وتت�ضمن هذه النتائج:
املالية لت�شغيل القطاع.
ال يعترب قطاع �سكك احلديد مربح ًا ولكن نفعه العام يتخطّ ى بكثري التكلفة
ّ
ّ
اللبنانية وبالتايل:
ال�سيارات وال�شاحنات على الطرقات
 تخفي�ض عدد ّّ
 .1تخفي�ض ازدحام ال�سري
التلوث الناجت عنه
 .2تخفي�ض ّ
 .3ت�سهيل وتخفي�ض تكلفة نقل املواطنني بني املناطق
 .4ت�سهيل وتخفي�ض تكلفة نقل الطلاّ ب
ال�سواح
 .5ت�سهيل وتخفي�ض تكلفة نقل ّ
الزراعية
 .6ت�سهيل ،ت�رسيع وتخفي�ض تكلفة نقل الب�ضائع ومن �ضمنها املوا�شي واملواد
ّ
 .7تخفي�ض عتيد رجال الأمن املوجلني تنظيم ال�سري
 .8تخفي�ض عدد ال�ضحايا الناجتة عن حوادث ال�سري
 .9د ّقة التوقيت يف الو�صول �إىل الأماكن املق�صودة
 .10ت�سهيل النقل الع�سكري
 انعا�ش االقت�صاد من خالل: .1خلق و�سيلة نقل �رسيعة
الربي
والت�صدير
 .2ت�سهيل اال�سترياد
ّ
 .3تن�شيط اال�سترياد والت�صدير البحري بت�سهيل نقل الب�ضائع املك ّد�سة يف املراف�أ
اجلوي بت�سهيل نقل امل�سافرين والب�ضائع من املطار
 .4تن�شيط النقل ّ
 خلق تنمية متوازنة من خالل: .1ربط القرى باملدن
� .2إنعا�ش املناطق التي مير بها القطار
اللبنانية
 .3خلق فر�ص عمل على جميع الأرا�ضي
ّ
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مبادرة �سيا�ساتية رقم 5 #

النقل العام

ت�شجيع الإ�ستخدام الآمن للدراجات النارية

ور�شات عمل بريوت

تخفيف �أزمة ال�سري وجعل الطرقات �أكرث �أمن ًا

الكاتب:
كرمي املفتي
املناطق امل�ستهدفة:
لبنان

احلاجة والغاية:

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية
وزارة الداخلية والبلديات

 .1ازدحام الطرق ب�سبب ال�سيارات.

اجلدول الزمني التقديري:
مر�سوم من وزير الداخلية
ب�إلغاء حظر ا�ستخدام الدراجات
النارية يف �صيدا.
قرار من وزير الداخلية ب�إلغاء
جميع القيود املفرو�ضة على
ا�ستخدام الدراجات النارية

 .2التكلفة العالية ل�رشاء ،ت�سجيل و�صيانة ال�سيارة.

و�صف:

تفر�ض ال�سلطات اللبنانية �سلوكيات قامعة وغري عادلة �ضد الدراجات النارية و�سائقيها .كان �آخرها القرار اجلذري وال�سخيف من
قبل �سلطة الأمن العليا حلظر ا�ستخدام الدراجات النارية يف بريوت الكربى بدءاً من الأول من ت�رشين الثاين  .2011واتهام ال�سائقني
بالت�سبب بالفو�ضى ،واحلوادث ،والتلوث ال�سمعي وال�رسقة يف ال�شوارع .على الرغم من �أن ن�سبة �صغرية من م�ستخدمي الدراجات النارية
تقع بالفعل �ضمن هذه الأ�شكال من الإعتداءات ،ف�إنه من غري العادل وغري املنطقي فر�ض القوانني �ضد ا�ستخدام الدراجات النارية.
ينبغي ت�شجيع الدراجات النارية كو�سيلة �آمنة و�رسيعة للنقل ،وخ�صو� ًصا داخل �شوارع بريوت املزدحمة ،ولكل اللبنانيني من ذوي الدخل
املحدود ،علم ًا �أن تكاليف امتالك دراجة نارية (الت�صنيع ،الوقود ،ور�سوم امليكانيك وال�صيانة) هي �أقل بكثري من تكاليف امتالك ال�سيارة.
يف غياب و�سائل النقل العام املنظمة والفعالة ،ينبغي ت�شجيع اال�ستخدام الآمن واملنظّ م للدراجات النارية يف املدن اللبنانية من قبل
ال�سلطات اللبنانية لتقلي�ص عدد ال�سيارات يف التداول ،خا�ص ًة يف �أوقات الذروة .و�إن ذلك من �ش�أنه �أي� ًضا تقليل التلوث وزيادة الإنتاجية
االقت�صادية من خالل الوقت املكت�سب من عدم الوقوع يف االختناقات املرورية.
يف هذا الإطار� ،إن فر�ض ارتداء اخلوذة والو�ضع القانوين (�أوراق الت�سجيل ،الت�أمني واملعاينة الإلزاميني) والتي تنفذ حالي ًا هي التدابري
ال�رضورية التي ينبغي �أن ت�ستمر ،جنب ًا �إىل جنب مع مالحقة لل�سائقني الذين ال يحرتمون �إ�شارات املرور (خا�صة العالمات احلمراء وال�شوارع
ذات الإجتاه الواحد) .ومع ذلك ،ف�إن احلظر ال�شامل ال�ستخدام الدراجات النارية� ،سواء بعد ال�ساد�سة م�ساء �أو القرار الأخري بحظر ا�ستخدامها
ب�شكل جذري من بريوت الكربى ،وبغ�ض النظر عن كون هذا القرار غري د�ستوري وباطل كون الد�ستور اللبناين يكفل حرية التنقل على الأرا�ضي
اللبنانية ،ينبغي وقف تنفيذها حتت ا�سم الأمن املبهم.
عن طريق ت�شجيع ا�ستخدام الدراجات امل�سجلة والقانونية على الطرق اللبنانية ،ت�ساهم ال�سلطات يف احلد من الإختناق املروري ،م�شاكل
مواقف ال�سيارات كما التلوث.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 احلد من ازدحام ال�سري احلد من م�شاكل مواقف ال�سيارات احلد من التلوث حت�سني الإنتاج االقت�صادي21
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النقل العام

تـ�أميـن �أوا�صـل النقل العـام لطالب اجلامعات
يف املناطق النائية
نظرة يف النقل العام الطالبي يف جنوب لبنان
احلاجة والغاية:
يقع قطاع النقل بني نظريتي التنظري والتطبيق ،وما بني الأثنني م�سافة  35عاما من الإنتظار والرت ّقب.
يجب و�ضع النقل العام يف لبنان على �سكته ال�صحيحة لي�صل �إىل كافة قرى لبنان ،دون �أن ينح�رص يف
ؤ�سف �أن الدولة لـم تلحظ هذا الأمر ،ومل تقوم بدورها لناحية �إقرار خطة وا�ضحة
منطقة معينة .من امل� ُ
و�شاملة للنقل العام يف كافة �أرا�ضي لبنان ،متكّن املواطن من التن ّقل بحرية �ساعة ي�شاء ووقت ي�شاء دون
�أن يتقوقع يف �إنبوب الوقت الذي يفر�ضه مرور «ال�رسفي�س» �أو البا�ص اخلا�ص.

ور�شة عمل :جنوب لبنان
الكاتب:
 رنه جوين �أحمد يا�سني علي ر�سالنرمال
 ن�رسين ّاملناطق امل�ستهدفة:
القرى النائية من لبنان
امل�ؤ�س�سات العامة املعنية
وزارة النقل والأ�شغال العامة
اجلدول الزمني التقديري:
� 3سنوات

تكمن �أبعاد امل�شكلة يف غياب �سيا�سة حكومية وا�ضحة جتاه قطاع النقل العام يف لبنان الذي ُيحيي القرى ويعيد النب�ض �إىل �أهلها
وبالأخ�ص طلاّ بها ،الذين ي�ضطرون لربجمة يومهم مع البا�صات اخلا�صة املحدودة ،بد ًال من �أن تنقلب الآية ،وهذا حكم ًا �سينعك�س �سلب ًا على
ي�شجع اللجوء �إىل وا�سائل بديلة ك�رشاء �سيارة ورفع فاتورة اال�ستهالك الإقت�صادي ،علم ًا �أن هذه الو�سيلة
الأداء التعليمي والإنتاج املحلي ،مما ّ
غري متوفرة جلميع الفئات.
�إنعك�س هذا الواقع �سلب ًا على اجلنوب� ،إذ �أن عدد كبري من القرى وحتديداً قرى ال�رشيط احلدودي ،من مرجعيون ب�إجتاه كفركال واخليام
والعدي�سة ومركبا وبنت جبيل وغريها من القرى ،يغيب عنها النقل العام ب�شكل �شبه كلي ،ويقت�رص ح�ضوره على �سيارات الأجرة وبع�ض
البا�صات اخلا�صة التي َتعبرُ يف تلك القرى بتوقيت حمدد وحم�صور .ما يعني �أن الطالب الذي يريد �أن يرتك العدي�سة مث ًال ويود التوجه نحو
جامعته يف النبطية ،عليه �أن يرتكها متام ال�ساد�سة �صباحاً ،لأن البا�ص مير فقط يف هذا التوقيت ويعود �إىل القرية بعيد الظهر� .أما كلفة
النقل من هذه القرى �إىل النبطية و�صيدا وحتى بريوت م�ضاعفة� ،إذ قد ت�صل فاتورة نقل الطالب �إىل ما يقارب � 375ألف لرية لبنانية بال�شهر
(راجع اجلدول على ال�صفحة التالية) .هذه الظروف تعي�شها الكثري من القرى اللبنانية النائية ،ففي عكار يتكبد الطالب ما يقارب الـ� 20ألف
لرية ليتنقل بني عكار العتيقة �إىل طرابل�س ،ويف البقاع ي�ضطر الطالب لدفع بدل نقل من بلدة الفاكهة �إىل زحلة � 10آالف لرية ذهاب ًا و�إياباً.

و�صف:
تهدف هذه املبادرة ال�سيا�ساتية �إىل ت�أمني النقل العام لطالب اجلامعات يف جميع املناطق النائية ب�أ�سعار مقبولة وب�أوقات تتزامن مع
دومات اجلامعات .لتنفيز هذه ال�سيا�سة نقرتح:
 ت�أمني خدمة النقل العام على كافة الأرا�ضي اللبنانية ت�أمني خدمة النقل العام بني املناطق النائية مراعاة �سعر النقل العام للطالب حتفيز القطاع اخلا�ص لزيادة ا�ستثماراته يف تطوير قطاع النقل العام حتت �إ�رشاف الدولة تنظيم املواقف وحمطات ركاب البا�صات يف املناطق النائية (راجع املبادرة ال�سيا�ستية رقم � ،3صفحة .)16 �إيجاد و�سائل بديلة للنقل الربي يف املناطق النائية (راجع املبادرة ال�سيا�ستية رقم � ،1صفحة  ،14و رقم � ،4صفحة )1822

النقل العام
�إىل
النبطية
(انطالق)

من
النبطية
(عودة)

�إىل
�صيدا
(انطالق)

من
�صيدا
(عودة)

-

-

-

-

2250
7000

7000

2750
9000

9000

7000

7000

9000

9000

7000

7000

9000

9000

7000

7000

9000

9000

7000

7000

9000

9000

7000
7000

2250
7000

9000
9000

2750
9000

7000

2250

9000

2750

7000

7000

9000

9000

ع�رصاً 5.00
ع�رصاً 6.00
ع�رصاً 7.00

-

30000

-

40000

-

30000

-

40000

-

-

-

-

ع�رصاً 8.00

-

-

-

الأوقات
�صباح ًا 6.00
�صباح ًا 7.00
�صباح ًا 8.00
�صباح ًا 9.00
�صباح ًا 10.00
�صباح ًا 11.00
ع�رصاً 12.00
ع�رصاً 1.00
ع�رصاً 2.00
ع�رصاً 3.00
ع�رصاً 4.00

جميع الأ�سعار يف هذا اجلدول هي يف اللرية اللبنانية

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 زيادة ن�سبة خريجي اجلامعات يف املناطق النائية تخفيف النزوح �إىل املدن الرئي�سية بهدف التعليم تقلي�ص تكاليف النقل والتعليم العايل للعائالت يف املنطق النائية -حت�سني نوعية املوارد الب�رشية وبالتايل ت�شجيع اال�ستثمار يف هذه املناطق

ملحق :خطة النقل العام �سنة 2009
جتدر الإ�شارة �إىل وجود خطة تطوير �أداء قطاع النقل العام للركاب من خالل درا�سة �شاملة حول هذا املو�ضوع �أجنزتها وزارة
النقل والأ�شغال يف �آخر ني�سان � .2009أما خطوات التنفيذ الأخرى فتنح�رص بتحديد خطوط ال�سري ومناطق العمل وجتميعها �ضمن
رزنامة عمل ،وحتديد متطلبات ت�شغيلها وم�ستوى �أدائها ،مبا ي�ضمن ت�أمني خدمة منتظمة والئقة وبتكاليف مقبولة� .إعداد دفاتر
ال�رشوط وملفات التلزمي لت�شغيل خطوط ال�سري ومناطق العمل و�إ�ستالم العرو�ض وف�ضها وتقييمها متهيداً لرت�سية الإلتزامات
ومبا�رشة ال�رشكات امل�شغلة عملها .هذه اخلطة ،لأول مرة ،مت من خاللها حتديث الدرا�سات ال�سابقة لت�شمل كل الأرا�ضي اللبنانية.
هي جاهزة للعمل لكنها بحاجة �إىل قرار ومر�سوم من جمل�س الوزراء .من املتوقع ان ي�سري النقل العام بالبا�صات املوحدة باللون,
� 7أيام يف الأ�سبوع ،والعمل من ال�ساد�سة �صباحا �إىل منت�صف الليل مع خدمة مميزة وتنظيم للوقت وت�أمني فر�ص عمل لكل
املناطق و�أظهرة هذه اخلطة �أنها «غري مكلفة خلزينة الدولة اللبنانية».
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النقل العام

�إعادة النظر يف حدود ال�رسعة الق�صوى على
الطرقات اللبنانية
الت�أكيد على حتديد �رسعة ق�صوى معقولة وقابلة لالحرتام

ور�شات عمل بريوت
الكاتب:
ماريو ن�صار
املناطق امل�ستهدفة:
لبنان
امل�ؤ�س�سات العامة املعنية
وزارة الداخلية والبلديات

احلاجة والغاية:
على الرغم من� أن عدداً متزايداً من الطرقات يف لبنان يتم جتهيزها ب�إ�شارات �ضبط ال�رسعة� ،إال �أنه يتم
يعر�ض �سالمة امل�شاة وال�سائقني والدراجني للخطر.
جتاهلها با�ستمرار ،مما ّ

اجلدول الزمني التقديري:
�سنة واحدة

وفق ًا لإح�صاءات قوى الأمن الداخلي� ،إن عدد احلوادث امل�سجلة يف عام  2010هو  4583حادث 549 ،حالة وفاة و  6517جريحاً 1 .و�إن
غالبية ال�ضحايا هم من ال�شباب اللبناين دون �سن الــ .25
والتقيد بالقوانني .وعلى الرغم
�إن العديد من اجلمعيات مثل «كن هادي» و«يازا» تنظم حمالت لن�رش الوعي حول �أهمية القيادة مب�س�ؤولية
ّ
كاف من دون تدخل مبا�رش من
من �أن هذه املنظمات تلعب دوراً كبرياً يف تعزيز� أنظمة ال�سالمة وحماية النا�س� ،إال �أن عملهم يعترب غري ٍ
قبل ال�سلطات املخت�صة.
فن�شهد عدم تنا�سق يف طريقة توزيع حدود ال�رسعة على خمتلف املناطق اللبنانية .قد تبلغ حدود ال�رسعة الق�صوى مث ًال على طريق
جبلية خطرة يف ال�شوف الــ  70كم  /ال�ساعة بينما تبلغ على اجل�رس «الـــرينغ» يف بريوت  50كم \ ال�ساعة ،مما يعطي انطباع ًا للمواطنني� أن
القيود غري املنطقية ت�ستخدم كو�سيلة لالبتزاز القانوين من خالل الغرامات غري العادلة وبالتايل تقلل من جدارة ا�ستخدام �إ�شارات ال�رسعة
علمية �سليمة.
خا�ص ًة عندما ال تع ّد بطريقة ّ

و�صف:
�إن ال�سلطات املعنية بحاجة �إىل اعادة النظر ب�شبكة �إ�شارات �ضبط ال�رسعة ،و�إعادة البت فيها ب�شكل علمي
من خالل درا�سة امتيازات كل تقاطع ،طريق� ،شارع ،طريق جبلي وطريق �رسيع من �أجل �ضمان ال�سالمة
امل�صداقية الالزمة لفر�ض القانون وتنا�سق حدود ال�رسعة املفرو�ضة.
العامة وبناء
ّ
حالي ًا يتم جتهيز الطرقات ب�شبكة متنا�سقة من هذه الإ�شارات ،ميكن وينبغي لل�سلطات �أن تكون
�أكرث �رصامة يف التعامل مع املخالفني .كما �سيكون هناك معنى لزيادة غرامة ال�رسعة مبا يتنا�سب
مع املخالفة� ،أي� أن الغرامة تت�ضاعف يف حال بلغت ال�رسعة �ضعف احلد الأق�صى كما �أن حفظ
�سجل لكبار املخالفني ي�ساعد �أي� ًضا على منع انتهاك قوانني ال�رسعة .وبعد ثالثة غرامات خطرية،
م�شعة
ميكن �سحب رخ�صة القيادة اخلا�صة باملخالف .وينبغي �أي� ًضا �شمل �إ�ستخدام� إ�شارات وعالمات ّ
على الطرق من �أجل �أن تكون� أكرث و�ضوح ًا يف الليل.
�أخرياً ،هنالك حاجة لو�ضع الرادارات امل�ؤقتة والدائمة على الطرقات اخلطرة وال�رسيعة ملعاقبة
املخالفني وتهيئة طرق� أكرث �أمان ًا كما ينبغي �إعطاء الأمر وال�صالحية ل�سائقي دراجات ودوريات
ال�رشطة (جمموعة من اثنني) ملعاقبة وتوقيف املخالفني والكف عن االعتماد على نقاط التفتي�ش الدورية
التي تخنق ال�سري.
 1امل�صدرYASA http://www.yasa.org/ar/Sectiondet.aspx?id2=1532&id=24 :
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املتوخات
النتائج
ّ
واملنفعة العامة:
�إن النتيجة الأولية والأهم هي
احلد من حوادث ال�سيارات
وال�شاحنات على
الطرقات اللبنانية مما
يجعلها� أكرث �أمن ًا وي�سمح
ب�إنقاذ مئات الأرواح،
وتفادي الآالف من اجلرحى.
تع ّد الغرامات ال�ضخمة
والإجراءات لإعادة
�إ�صدار رخ�صة
قيادة� أخرى بعد خ�سارته
نتيجة خمالفات متتالية من
امل�صادر الإ�ضافية لإيرادات
الدولة.

مبادرة �سيا�ساتية رقم 8 #

النقل العام

تنظيم حركة �سري ال�شاحنات

ور�شات عمل بريوت

تنظيم حركة ال�سري و�إبقاء الطرق� أكرث �أمن ًا

الكاتب:
كرمي املفتي
املناطق امل�ستهدفة:
لبنان

احلاجة والغاية:
مئات احلوادث على الطرقات يف لبنان ت�سببها �شاحنة �أو مركبة ذات حمولة ثقيلة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل
قتل الع�رشات من ال�سائقني وامل�شاة �سنوياً.
يف الوقت نف�سه ،ف�إن الآالف من ال�شاحنات املتنقلة يف �أوقات الذروة تت�سبب بازدحام �شديد يف حركة
ال�سري (يف ال�صباح الباكر وامل�ساء)
ل�سوء احلظ �إن عدد ال�ضحايا على الطرقات التي ت�سري عليها ال�شاحنات يف لبنان يف تزايد ملحوظ،
لل�سالمة العامة.
م�سبب ًة بذلك م�شكلة خطرية ّ
التجار من خالل ا�ستخدام ال�شاحنات من جهة وال�سالمة
هنالك حاجة ما�سة لتحقيق توازن بني م�صلحة ّ
العامة من جهة �أخرى ،مع الرتكيز بوجه خا�ص على احلد من ازدحام الطروقات.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية
وزارة الداخلية والبلديات
اجلدول الزمني التقديري:
�سنة واحدة
�إن هذه اخلطوات والإ�صالحات
من �ش�أنها احلد من حوادث
ال�شاحنات ،والتقلي�ص من
الإختناق املروري عند �ساعات
الذروة ،حمققة بذلك �أمن ًا �أكرث
يف نقل ال�سلع والب�ضائع
من� ،إىل وعرب بريوت.

و�صف:
ثالثة خطوات �أ�سا�سية ،لو ا ّتخذتها ال�سلطات املعنية ،ميكنها �ضمان و�سائل نقل لل�سلع والب�ضائع �أكرث �أمناً  يف لبنان وهي:
اخلطوة الأوىل :نحو التخفيف من تدفق حركة ال�سري هي تنظيم تنقل ال�شاحنات ومركبات احلمولة الثقيلة و�إبعادها عن الطرقات يف
�أوقات الذروة .هذا القرار ميكن �أن يطبق من قبل قوى الأمن الداخلي �أي �إن غرامات حمددة تفر�ض على املخالفني (كال�رشكات التي
ت�ستخدم ال�شاحنات) ،بالإ�ضافة �إىل �سحب رخ�ص القيادة اخلا�صة لل�سائقني املخالفني.
هذه اخلطوة عاد ًة ما تكون من بني التدابري الأوىل التي يقوم بها� أي وزير داخلية جديد .ويف هذا الإطار ف�إن الوزير مروان �رشبل �سبق
و�أ�صدر املر�سوم الذي ينظم �ساعات تداول ال�شاحنات فور توليه مهام من�صبه .مع ذلك ،ال تزال هناك حاجة كبرية لتطبيق هذا االجراء ب�أمر
وحدات قوى الأمن الداخلي ب�أن ت�ستخدم �سلطتها لفر�ض هذا القانون .
اخلطوة الثانية :التي ينبغي اتخاذها هي مكملة للأوىل ،وهي تعيني الوقت الذي ميكن خالله تنقل ال�شاحنات يف بريوت ولكنها ال تعالج ب�أي
�شكل من الأ�شكال� أماكن تنقلها .ولهذا ال�سبب ،من املهم و�ضع خريطة طريق مف�صلة داخل بريوت لل�شوارع التي ال ُي�سمح لل�شاحنات (خا�ص ًة
�أكربها) بدخولها.
يف هذا الإطار ،يجب على قرار وزير الداخلية� أن يذكر بو�ضوح كل ال�شوارع والطرقات والأحياء يف بريوت التي ال حتتمل مرور ال�شاحنات
الكبرية عليها ،وذلك بالتعاون مع بلدية بريوت وينبغي �أن تفر�ض الغرامات� إىل جانب �سحب رخ�صة القيادة اخلا�صة بكل خمالف.
و كبديل ،توجد م�ساحات وا�سعة يف ميناء بريوت حيث ميكن للحاويات (النقل) �أن تفرغ حموالتها يف �شاحنات �أ�صغر ب�إمكانها عبور �شوارع
إزدحام يف ال�سري و�إحداث خماوف تتعلق بال�سالمة.
بريوت ال�صغرية ب�أمان ،دون �إحداث �
ٍ
اخلطوة الثالثة :ينبغي حتديد بديل �آخر للتقليل من التبعية املكثفة لقطاع النقل يف لبنان على ال�شاحنات �أال وهو نظام النقل عرب ال�سكك
احلديدية ،وذلك من خالل �إعادة �إحياء نظام ال�سكك احلديدية يف لبنان (راجع مبادرة �سيا�ستية رقم � ،4صفحة .)18
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التخطيط املُدين

متكني ال�شباب اللبناين من متلّك �شقق �سكن ّية
و�ضع �سيا�سة �رضيبية م�شجعة للمواطن اللبناين ومرتفعة على
�أرباح الإجتار بالعقارات

ور�شة عمل :جبل لبنان
الكاتب:
 عمر ابي �شهالك�سماري
 مرينا ّ و�سام ن�رصاهللاملناطق امل�ستهدفة:
لبنان

احلاجة والغاية:
لقد �شهد لبنان يف ال�سنوات املا�ضية القليلة نه�ضة عمرانية الفتة وحركة متزايدة يف �سوق بيع العقارات.
هذه الظاهرة كانت مو�ضع �إهتمام املراقبني واملحللني املالني والإقت�صاديني .ف�أ�شادوا بها وو�ضعوها
عول عليها على �أنها خال�ص للبنان.
يف خانة �أنها دليل �صحة وثقة ومنهم من ّ
ولكن �إن غ�صنا يف طياتها �آخذين بعني الإعتبار كل اجلوانب املالية واالقت�صادية والإمنائية والبيئية
�سيما على ال�شباب اللبناين الذي بات يواجه �صعوبة
والإن�سانية ،نرى �أن هذه الظاهرة قد تكون
مدمرة وال ّ
ّ
يف ت�أمني امل�سكن الذي هو من �أ�س�س الإحتياجات الإن�سانية .وهنا ن�ستذكر �أحد الأمثلة ال�شعبية اللبنانية
«نيال لعندوا مربط عنزة بلبنان» ولكن �إذا ا�ستمر الو�ضع على ما هو عليه �سوف يطري املربط ومعه �سوف
تطري العنزة .من هنا ف�إن هذه امل�شكلة الإن�سانية املعروفة بالنه�ضة العمرانية قد ح ّدت من قدرة ال�شباب
اللبناين على ت�أمني ال�سكن.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية
 جمل�س الوزراء وزارة املالية وزارة الإقت�صاد والتجارة البلدياتاجلدول الزمني التقديري:
�سنتان

امل�شكلة:
«�صعوبة ت�أمني امل�سكن من قبل ال�شباب اللبناين ب�سبب غالء الأ�سعار يف ال�سوق العقاري».
امل�سببات الرئي�سية:
�سيما العرب منهم قد دفعت �أ�صحاب العقارات من �أرا�ضي و�شقق �سكنية �إىل
 متلك الأجانب :ف�إن القدرة ال�رشائية املرتفعة للأجانب وال ّرفع ال�سعر متا�شي َا مع القدرة ال�رشائية لدى ه�ؤالء الأ�شخا�ص .والالفت هنا �أن الدولة اللبنانية مل تفعل �شيء للحد من هذه الظاهرة بل على
العك�س �شجعتها من خالل تخفي�ض ر�سوم ت�سجيل العقارات من � %16إىل  %5,8للم�ستثمرين اللبنانيني والأجانب على حد �سواء ،بح�سب
القانون رقم  .2001/4/3 299باال�ضافة �إىل ذلك فقد و�صل مع ّدل متلّك الأجانب يف منطقة جبل لبنان وبالأخ�ص بعبدا �إىل اخلط االحمر
حيث انها قاربت الــ %3من امل�ساحة امل�سموح بها ويليها املنت فعاليه فال�شوف .كما ينطبق ذلك اي� ًضا على منطقة بريوت التي و�صلة
1
الن�سبة فيها �إىل ما يعادل الــ % 6,5من ا�صل ال %10امل�سموح بها بح�سب القانون.
 زيادة الطلب :لقد �شهدت الأ�سواق العقارية يف لبنان زيادة يف الطلب على �رشاء العقارات وكما هو يف جميع احلالت املماثلة ف�إن زيادةالطلب ت�ؤدي حكم َا �إىل زيادة يف الأ�سعار.
 غياب ال�ضوابط� :إن غياب ال�ضوابط من قبل الدولة اللبنانية على هذا ال�سوق (ال�سوق العقاري) �أدى �إىل الفو�ضى والتي بدورها �أدت �إىلغالء الأ�سعار وبوترية مت�سارعة وفتح املجال �أمام كبار امل�ستثمرين �إىل احتكار هذا ال�سوق.
 غياب التنمية املتوازنة :ف�إن غياب التنمية املتوازنة بني املناطق اللبنانية وغياب �إدارات الدولة عن بع�ض املناطق �أدى �إىل هجرةحملية ل�سكان هذه املناطق �إىل املناطق التي تتمتع بت�سهيالت يف م�ستلزمات العي�ش مما جعلها مكت�ضة �سكاني ًا وغريها �شبه نائية.
ف�أ�صبحت الكثافة ال�سكنية منح�رصة يف بع�ض املناطق واملدن مما �أدى �إىل قلة يف العر�ض وزيادة يف الطلب مما �أدى �إىل زيادة الأ�سعار.
 غالء املعي�شة� :إذا كان علينا املقارنة ما بني احلد الأدنى للرواتب يف لبنان و�سعر مرت الأر�ض �أو ال�شقة ال�سكنية فرنى �أن هناك هوةعميقة جداَ وا�شحاف بحق ال�شباب اللبناين.
 ال�سيا�سة ال�رضيبية :هي غري موجودة يف هذا ال�سياق� ،إذ ال يوجد يف الدولة اللبنانية و�سيا�ساتها املالية �أي بند �أو �أي �رضيبة على«الأرباح» الناجتة عن جتارة الأفراد بالعقارات.
http://www.ketleh-chaabieh.org/NewsDetails/11-07-10/news-10-7-11-lands-lebanon.aspx 1

26

التخطيط املُدين
و�صف:
املتو�صت الدخل والفقري التملّك يف لبنان عرب تطبيق التو�صيات التالية:
هذه ال�سيا�سة تهدف �إىل متكني ال�شعب اللبناين
ّ
 ان�شاء هيئة رقابية ل�ضبط الأ�سعار :ف�إن املطلوب من الدولة اللبنانية و�إداراتها العامة و�ضع درا�سة دقيقة و�شاملة �آخذة بعني الإعتباري�صب يف م�صلحة اجلميع .وتن�رش هذه الهيئة معدل للأ�سعار ح�سب املنطقة وال تكون
املوقع اجلغرايف و�أهميته و�إعادة التقييم العادل ،الذي
ّ
هذه الإقرتاحات �إلزامية بل مرجع لل�شاري.
 و�ضع �سيا�سة �رضيبية للأرباح الناجتة عن الإجتار بالعقارات :على وزارة املالية وبالتن�سيق مع وزارة االقت�صاد والبلديات و�سائرالإدارات املعنية و�ضع خطة مالية و�رضيبية �شاملة و�إعادة النظر بالر�سوم ،حيث �أن الأرباح الناجتة عن املتاجرة بالعقارات تعود ب�أرباح
هائلة على �أ�صحابها.
 دعم املواد الأولية ومنع احتكارها :حيث ان هذه املواد �أ�صبحت �شبه �رضورية يف ظل هذه النه�ضة العمرانية وجب على الدولة اللبنانيةدعم املواد الأولية امل�ستخدمة يف هذا املجال وذلك يف ال�شكل الذي تراه مالئم ًا دون �أن يو�ؤدي هذا الدعم �إىل الت�أثري يف قطاعات �أخرى.
بالإ�ضافة �إىل جلوء الدولة �إىل احلو�ؤل دون تعر�ض املواد امل�ستخدمة يف القطاع العمراين �إىل الإحتكار من قبل البع�ض مما ي�ؤدي �إىل حتكم
ه�ؤالء وال�سيطرة على �سوق العر�ض مما يجعلهم يحددون هام�ش الأرباح.
 النظر يف ال�رضيبة على متلك الأجانب :ف�إن الالفت هنا �أن الدولة اللبنانية ويف الآونة الأخرية قامت بتعديل هذا القانون من الناحيةال�رضيبية حيث قامت بعمل عك�س ما هو متوقع ،ف�إن الدولة اللبنانية قامت بتخفي�ض الر�سوم مما �شجع الأجانب على اللجوء �إىل التملك
بلبنان وذلك على ح�ساب املواطن اللبناين الذي ال يتمتع بالقدرة ال�رشائية التي يتمتع بها الأجنبي.
 النظر يف احلد الأدنى للأجور :حيث �أن املوظف يف القطاع العام وجممل القطاع اخلا�ص مل يعد لديه القدرة على ت�أمني م�سكن حيث انالأ�سعار املرتفعة للعقارات غري منطقية بالن�سبة لدخل الفرد.
 �إعادة النظر يف التنمية املتوازنة :حيث ان بع�ض املناطق �أ�صبحت تتمتع بت�سهيالت �أكرث من غريهها مما �أدى �إىل نزوح �رشائح كبرية مناملواطنني والتمو�ضعهم يف مناطق معينة للإ�ستفادة من الت�سهيالت
 و�ضع خطة مالية لت�شجيع القرو�ض ال�سكنية :تظهر ال�سيا�سة �أعاله مدى احلاجة خلطة مالية ت�سمح للبنوك اخلا�صة مبنح عدد �أكربمن قرو�ض الإ�سكان لهذه الفئات من النا�س دون جعلها تواجه ارتفاع خماطر القرو�ض .يف املخطط املايل التايل� ،إن املخاطر املرافقة
القرو�ض ال�سكنية �سيتم تخفي�ضها من خالل �آليتني .الآلية الأوىل ت�شمل الأ�سواق املالية ،يف حني �أن الثانية تدعو �إىل اعتماد «�صندوق
الإ�ستمثارامل�شرتك» �.سيتم ا�ستخدام مثل لتو�ضيح هذه الفكرة.
�إن هذه الآلية املالية �ست�سمح للطبقة الو�سطى والطبقات الدنيا  بالو�صول �إىل �سوق الإ�سكان من خالل قنوات �أكرث ليونة .ومن جهة �أخرى،
ف�إن الأ�رس وامل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص من خالل الأ�سواق املالية يتحملون خماطر هذه املعامالت.
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مثل:
يف العام  ،2011ت�أخذ الأ�رسة �أ ،ب و ج رهون عقارية لتمويل �رشاء منزل �أو �شقة .عندها �سيقوم البنك ب�إ�صدار �سندات يف هذه
القرو�ض العقارية املدعومة وذلك من خالل عملية التوريق .ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن الأ�صول الأ�سا�سية لن تت�ضمن القرو�ض غري
املرتبطة بالعقارات ذلك �إ�ضافة �إىل �أن عملية التوريق ينبغي �أن تكون �شديدة التنظيم من قبل ال�سلطات املخت�صة جتنب ًا للتخفيف
امل�صطنع للمخاطر.
عند ت�سجيل املمتلكات ،على كل منزل �أن يدفع ن�سبة �ضئيلة من قيمة ال�رشاء ( )%1-0.5ل«�صندوق الإ�ستمثارامل�شرتك»( )CMF
 .2011و �إن هذا ال�صندوق �سي�ستخدم لتغطية البنوك يف حال تخلف الأ�رس عن دفع رهنها العقاري .وبالطبع� ،إذا تخلّفت الأ�رسة
يتدخل لتغطية
«ب» و�أ�صبح على البنك بيع املمتلكات املفرو�ضة ب�سعر �أقل من قيمة القر�ض ،ف�إن «�صندوق الإ�ستثمار امل�شرتك» ّ
فرق القيمة .وبعد بلوغ القر�ض ا�ستحقاقه ودفع الرهن العقاري ،تتم ت�صفية /ت�سييل ال�صندوق ومن ثم �إعادة توزيع الأموال
للأ�رس املختلفة تبع ًا للم�ساهمات التي قاموا بها.
وبذلك تكون ن�سبة �صغرية من املبلغ املتخلف عنه قد ُدعم من قبل كل �أ�رسة ا�شرتت منز ًال يف العام .2011

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 ت�أمني الفر�ص للعدد الأكرب من اللبنانني لي�صبح لديهم القدرة على التملك يف وطنهم لبنان. ارتفاع امل�ستوى املعي�شي خف�ض �سن الزواج ت�شجيع التنمية املتوازنة -زيادة مدخول خزينة الدولة
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حماية املباين الرتاثية يف لبنان
�إن�شاء �صناديق خا�صة للحفاظ على تاريخ البلد

ور�شات عمل بريوت
الكاتب:
ندى نهرى
املناطق امل�ستهدفة:
لبنان وبريوت حتديداً

احلاجة والغاية:
انخف�ض عدد املباين الرتاثية يف بريوت من  1000عند نهاية احلرب الأهلية �إىل حوايل الـــ .200وبد�أ
ن�شطاء املحافظة على الرتاث بالعمل من �أجل �إ�صدار قانون منذ �أكرث من � 10سنوات ،وبالفعل قد مت
�صياغته ،ولكنه ال يزال يجمع الغبار على الرفوف الربملانية حتى الآن.
عند فقدان هذه املباين الرتاثية� ،سيفقد لبنان قيمته التاريخية ،و�سيت�أثر اقت�صادي ًا نظراً لت�شكل هذا
الرتاث جزءاً من عوامل اجلذب ال�سياحي للبنان� .إن العديد من النا�س الذين ميتلكون هذه املباين ال
ي�ستطيعون ترميمها ،لذا يلج�أون للبيع وهي الطريقة الأ�سهل والأكرث مالءمة .وذلك قد �أدى �إىل:

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية
 وزارة الثقافة البنك املركزي بلدية بريوتاجلدول الزمني التقديري:
� 10سنوات

 جمزرة تاريخية بحق ذاكرة بريوت من خالل تدمري مبانيها القدمية. -احلاجة �إىل �إيجاد توازن بني التنمية االقت�صادية وروح املبادرة مع احلفاظ على الرتاث الوطني.

و�صف:
لذلك ف�إن فكرة هذه ال�سيا�سة ت�سعى �إىل �إن�شاء �صناديق خا�صة للم�ساعدة يف ترميم و�صيانة هذه املباين الرتاثية ،حتت رقابة �صارمة من
البنك املركزي.
�ستقوم وزارة الثقافة وبلدية بريوت بتن�سيق اجلهود لتحديد املنازل املتبقية القدمية التي ميكن ا�ستعادتها عرب اال�ستفادة من هذه ال�صناديق
اال�ستثمارية ،وبالتايل ت�شجيع امل�شاريع املحتملة مثل الإ�سكان احلكومي ،الفنادق ،بيوت الراحة ،املطاعم ،مكاتب ومراكز للمنظمات غري
احلكومية.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 يحافظ لبنان على تراثه التاريخي والقدمي. زيادة عدد النا�س الذين يزورون هذا البلد لرثوته التاريخية ،لذا هناك حاجة ما�سة للحفاظ على ما قد بقي من مدينة بريوت 		والإ�ستفادة منها.
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زيادة امل�ساحات اخل�رضاء يف املدن

ور�شة عمل :جبل لبنان

خلق و�صيانة «�أ�سطحة خ�رضاء»« ،ب�ؤر ب�ستانية �صغرية»
و«�شوارع خ�رضاء» يف جميع املدن اللبنانية
احلاجة والغاية:
�إن غياب ال�سيا�سات خالل الفرتات املذكورة يف اجلدول� أدناه املتعلق مب�س�ألة امل�ساحات اخل�رضاء قد
�أدى �إىل نق�ص خطري يف النطاق البيئي يف املدن .يف الواقع ،تبلغ ح�صة الفرد من امل�ساحات اخل�رضاء
احل�صة
 0.8مرت مربع يف بريوت ،يف حني �أن منظمة
ال�صحة الدولية ( )WHOتو�صي ب�أن ال تقل هذه ّ
ّ
عن  12مرتاً مربع ًا للفرد الواحد .حتتوي العا�صمة بريوت فقط على خم�س حدائق عامة (ال�صنائع -
حديقة رينيه معو�ض ،ميدان �سباق اخليل ،احلديقة الي�سوعية ،حديقة ال�سيويف ،حديقة جربان خليل
جربان) �أما حر�ش بريوت فال يزال مقفال للعموم.
هذا النق�ص الوا�ضح يف امل�ساحات العامة اخل�رضاء له عدة �آثار على م�ستويات خمتلفة:

كتاب امل�ساحات اخل�رضاء:
عمار
زينة ّاملو�سوي
 هالةَ
 غري�س الأعرج ناتا�شا الفغايل ري�شار خليلكاتب الأ�سطحة اخل�رضاء:
ماريو ن�صار
املناطق امل�ستهدفة:
جميع املدن اللبنانية
امل�ؤ�س�سات العامة املعنية
 وزارة البيئة البلدياتاجلدول الزمني التقديري:
�أربعة �سنوات

.1م�شاكل �صحية ي�سببها تلوث الهواء.
.2م�شاكل �إجتماعية :م�ساحات حمدودة للتفاعل الإجتماعي واملدين وللّعب.
.3م�شاكل نف�سية :توتر ،ع�صبية ،اكتئاب مما ي�ؤدي �إىل العنف.
التطور
 :1975 - 1943مل يكن للبنان �سيا�سات وا�ضحة ب�ش�أن الأماكن العامة اخل�رضاء يف خمتلف املدن ،وخ�صو� ًصا يف بريوت� .إن
ّ
يف بريوت ،ما بعد االنتداب الفرن�سي قد �أهمل ب�ش ّدة �إن�شاء و � /أو �صيانة املناطق العامة اخل�رضاء.
 :1990 - 1975احلرب الأهلية وعدم وجود فعلي للحكومة ملدة � 15سنة �أدى �إىل تدهور امل�ساحات اخل�رضاء العامة القائمة.
بعد عام � :1990إن عدة خطط لإعادة �إعمار بريوت �أخذت بعني الإعتبار امل�ساحات اخل�رضاء ولكن مت تطبيقها فقط على مناطق
حمدودة لأغرا�ض جتارية مع جتاهل التجمعات ال�سكانية الفعلية.
 :2011 - 2000اقرتحت خطة رئي�سية لتنظيم الأرا�ضي اللبنانية ( )SDATLالتي ُ�صممت يف كانون الأول  ،2005و�شملت جميع
الأرا�ضي اللبنانية مع �إدخال خجول ل�ش�أن امل�ساحات اخل�رضاء العامة يف املدن ومع ذلك مل ُتنفذ هذه اخلطة.

و�صف:
�إن الهدف من هذه ال�سيا�سة هو زيادة امل�ساحات اخل�رضاء العامة �أينما �أمكن ويف كل املدن اللبنانية.
الأ�سطحة اخل�رضاء:
حملية م�ص ّغرة على زرع الأ�شجار وزيادة امل�ساحات اخل�رضاء على �أ�سطح الأبنية يف املدن ال�ساحلية والداخلية مما
يجب ت�شجيع جلان
ّ
يخفف من التلوث الب�رصي الناجت عن التو�سع املدين الع�شوائي يف كل لبنان.
يجب ت�صميم وهند�سة م�ساحة خم�ص�صة ل�سخانات الطاقة ال�شم�سية.
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الب�ؤر الب�ستانية (احلدائق):
�إن�شاء «ب�ؤر ب�ستانية» يف كل حي لت�شكل احلدائق امل�صغرة م�ساحة م�شرتكة ،مما مينح ال�سكان منفذ
مل�ساحات عامة خ�رضاء وذلك بهدف الرتفيه.
امل�ساحات العامة غري امل�ستخدمة قد تحُ َّول ب�سهولة �إىل «حدائق م�ص ّغرة».
�رشوط التنفيذ:
 ان�شاء ب�ؤر ب�ستانية �سهلة ال�صيانة. ال�سماح بالدخول املجاين �إىل هذه احلدائق. ت�شجيع املواطنني على التربع للحفاظ على هذه امل�ساحات العامة (م�ستوحاة من مبادرةناجحة اتخذت يف حممية الأرز حيث كانت التربعات جيدة)
 ينبغي ا�ستثمار �أي مدخول ناجت من �أن�شطة يف احلدائق ل�صالح �صيانتها وحت�سينها. التخطيط لأن�شطة بالتعاون مع املجتمعات املحلية لتفعيل احلدائق امل�ص ّغرة.�شوارع خ�رضاء:
يف الأحياء حيث ان�شاء هذه احلدائق امل�ص ّغرة غري ممكن ،ب�إمكان البلديات تكري�س فرتة من الأ�سبوع
جلعل بع�ض ال�شوارع املح ّددة خم�ص�صة للم�شاة فقط.

�رشوط التنفيذ:
 منع املركبات من التنقل يف هذه ال�شوارع املخ�ص�صة للم�شاة منع ًا بات ًا خالل الفرتات املحددة. -توفري م�ستلزمات الأمن وال�سالمة العامة.

التو�صيات:
 يجب على وزارة البيئةت�شجيع اللجان املحلية التي
تدير العقارات امل�شرتكة
(املعروفة با�سم «جلان
البناية») على التجمع و�إدارة
هذه احلدائق ال�صغرية يف
ما يخ�ص �صيانتها ،ت�أمني
الأن�شطة واحلفاظ على �أمنها.
 �أما البلديات فعليها ت�سهيلكل املعامالت واملوافقات
املطلوبة لتمكني �إن�شاء
احلدائق امل�صغرة.

التو�صيات:
 توكيل اللجان املحليةبالتخطيط لأن�شطة وتفعيل
ال�شارع بالتن�سيق مع
البلديات.
 �إعادة ت�أهيل ال�شوارعاملح ّددة وحتويلها �إىل �أماكن
خ�رضاء� ،صديقة للم�شاة
وللحيوانات الأليفة.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
حت�سني نوعية حياة املواطنني الذين يعي�شون يف املدن من خالل :
 .1التخفيف من تلوث الهواء وامل�شاكل ال�صحية الناجمة عنه.
� .2إ�رشاك املجتمعات املحلية يف تخطيط وتطوير م�ساحاتهم العامة اخل�رضاء.
 .3زيادة جودة والقيمة االقت�صادية للعقارات.
 .4تخفيف ن�سب التوتر والغ�ضب واالكتئاب وبالتايل العنف.
 .5تعزيز الدينامية الرتفيهية يف الأماكن العامة جمان ًا جلميع الفئات وتوفري فر�ص للأن�شطة الثقافية ومالعب للأطفال.
 .6خلق فر�ص العمل و � /أو فر�ص التطوع من خالل �صيانة احلدائق ،الأمن والأن�شطة الرتفيهية.
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التخطيط املُدين

�إن�شاء �أبراج ملواقف ال�سيارات يف بريوت
زيادة عدد مواقف ال�سيارات يف بريوت

ور�شات عمل بريوت
الكاتب:
يو�سف عزيز
املناطق امل�ستهدفة:
بريوت :حمرا� ،سامي ال�صلح،
جميزة

احلاجة والغاية:
�إن الت�رصيح بندرة مواقف ال�سيارات يف بريوت لي�س بخرب جديد .وقد �ساهمت اجلهود الأخرية
التي بذلتها م�ؤخراً بلدية بريوت يف تركيب عدادات املواقف على طول الطرق الرئي�سية لبريوت
يف زيادة توافر مواقف �أكرث لل�سيارات يف العا�صمة ،ولكن دون ت�أمني حل طويل م�ستدام.
�إحدى عوامل اختناق احلركة املرورية يف بريوت هي تنقل ال�سيارات يف بع�ض الأحيان ب�رسعة ال
تتجاوز  20كلم\ ال�ساعة وذلك خالل بحثها عن مواقف للركن ،معرقل ًة بذلك حركة ال�سري وم�سببة
�إزدحامات خانقة.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 وزارة النقل والأ�شغال العامة بلدية بريوت وزارة املاليةاجلدول الزمني التقديري:
� 3سنوات

و�صف:
بد ًال من ال�سعي �إىل تدمري امل�ساحات اخل�رضاء القليلة املتبقية يف بريوت ال�ستبدالها مبواقف �سيارات ،وهي فكرة �سبقت ووردت من ت�صور
بلدية بريوت ،ال بد من فكرة بديلة �أال وهي بناء �أبراج ملواقف ال�سيارات (على الأقل  10طوابق 5 ،طوابق حتت الأر�ض و 5فوقها).
ومن هذا املنطلق ،ميكن البدء مب�رشوع جتريبي يف ثالث مناطق مزدحمة يف بريوت :احلمرا� ،سامي ال�صلح واجلميزة.
تختار املواقع بحيث تكون قريبة ا�سرتاتيجي ًا من مراكز الأعمال والرتفيه (مع ا�ستخدام العربات الكهربائية ،كما هو احلال يف منطقة و�سط
بريوت) .يف �شارع با�ستور ،على �سبيل املثال منطقة «�شارل حلو» تت�ضمن عقارات كثرية ميكن ا�ستخدامها لهذا الغر�ض مع بناء درج
الرئي�سي.
متحرك لو�صل مواقف ال�سيارات بال�شارع
ّ
ّ
املدمرة نتيجة احلروب ،وبد ًال من انتظار ملاّ كها املختفيني� ،أو �إنتظار� أ�صحابها من� إجراءات
وكفكرة مبتكرة ،ميكن حتديد املباين
ّ
املرياث ال�شديدة التعقيد ،ميكن للدولة �أن ت�صادر هذه املباين جزئي ًا ( ٪ 80من� أ�سهمها البالغة � 2400سهماً) وذلك لت�أجريها ل�رشكات
خا�صة لبناء وت�شغيل �أبراج مواقف ال�سيارات (من خالل نظام �رشاكة بني القطاعني اخلا�ص والعام) .وتعود  ٪ 20من العائدات ال�سنوية
الوراث و�أ�صحاب املباين الأ�صليني.
للمواقف �إىل ح�ساب يف البنك املركزي با�سم ّ
املدمرة التي ت�شوه بريوت والتي مل يتم ا�ستعادتها من قبل �أ�صحابها والتي
�سوي وم�ستدام للتخل�ص من املباين
وبهذه الطريقة يتوفري حل ّ
ّ
تف�سد �صورة العا�صمة.
�أ�سعار مواقف ال�سيارات لن يتجاوز م�ستوى �أ�سعار ال�سوق.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 تقدمي م�ساحة كبرية ملواقف ال�سيارات يف �شارع احلمرا� ،سامي ال�صلح واجلميزة ،وبالتايل التخفيف من اكتظاظ حركة املرور منخالل هذه ال�رشايني الثالثة للمدينة .
 حتفيز ثقافة امل�شي يف املجتمع اللبناين.32
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البيئة

�سيا�سة «�صفر نفايات» وخف�ض االنبعاثات الكربونية
يف لبنان
حتويل املجتمع اللبناين �إىل جمتمع «�صفر نفايات» وذات انبعاثات
كربون قليلة بحلول العام 2050
احلاجة والغاية:
ينتج املجتمع اللبناين  1.5مليون طن من النفايات �سنوياً ،مع زيادة م�ستمرة بن�سبة  %8كل �سنة%10 .
فقط من هذه النفايات يعاد ت�صنيعها.
�إن اعتماد لبنان على مواد ال ميكن �إعادة تدويرها هو ما يهدد مواردنا الطبيعية� ،إ�ضاف ًة �إىل �أن عدم
وجود �سيا�سة لإدارة هذه النفايات ي�سبب ارتفاع ًا يف معدالت انتاجها ،علم ًا �أن جميعها تنتهي يف الأنهر،
الأر�ض ،الهواء والبحر.
�أما يف ما يتعلق بانبعاثات الغازات لالحتبا�س احلراري فت�شكل ال�سبب الرئي�سي لظاهرة التغيرّ املناخي
الذي يهدد احلياة على الأر�ض كما نعرفها .وبالتايل باحلد من هذه االنبعاثات ن�ساهم يف مكافحة
تغري املناخ الذي له ت�أثري حقيقي على جميع الكائنات احلية ،الطق�س ،الدورات الطبيعية (البيولوجية،
اجليولوجية والكيميائية) ،املحيطات وح�ضارات الإن�سان.
تقدر انبعاثات الكربون يف لبنان ب  3.2طن مرتي للفرد الواحد ،يف حني �أن املعدل العاملي هو
� 4أطنان مرتية .وبالرغم من �أن املعدل اللبناين يرتاوح �ضمن املعدل العاملي ،ما زلنا بحاجة للعمل
على حتقيق م�ستويات منخف�ضة و�أكرث ا�ستدام ًة من خالل خطة عمل وا�ضحة ت�شمل جميع القطاعات مثل
ال�صناعات والنقل والطاقة.

ور�شة عمل :جبل لبنان
الكاتب:
رابطة النا�شطني امل�ستقلني
�إندي �آكت
املناطق امل�ستهدفة:
لبنان
امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
لل�سيا�ستني:
 وزارة البيئة وزارة ال�صناعةل�سيا�سة ال�صفر نفايات:
 وزارة ال�سياحة وزارة الإقت�صاد والتجارة وزارة الثقافةل�سيا�سة خف�ض االنبعاثات
الكربونية:
 جمل�س الوزراء وزارة الطاقة واملياه وزارة الزراعة وزارة النقل والأ�شغال العامةاجلدول الزمني التقديري:
ل�سيا�سة ال�صفر نفايات:
� 5-3سنوات
ل�سيا�سة خف�ض االنبعاثات
الكربونية� 1.5 :سنوات

و�صف:
�سيا�سة ال�صفر نفايات
الهدف من هذه ال�سيا�سة هو تبني لبنان مفهوم «ال�صفر نفايات» من �أجل حل امل�شكلة� .إن مفهوم ال�صفر نفايات ينظر �إىل م�شكلة النفايات
على �أنها ناجتة عن طريقة تنقل املواد يف املجتمع الب�رشي .لذا ف�إن مفهوم ال�صفر نفايات ال يهدف �إىل �إدارة النفايات ،بل �إىل� إدارة املواد
امل�ستعملة للت�صنيع .حلل م�شكلة النفايات لدينا يجب �إعادة ت�صميم منتجاتنا ،بالإ�ضافة �إىل جميع املمار�سات ال�صناعية والتجارية ،حتى
نتمكن من �إعادة تدوير معظم نفاياتنا. 
ويف الوقت الذي ت�سمح فيه التكنولوجيا ب�إعادة تدوير املنتجات البال�ستيكية �إىل البرتول ،ميكن تنفيذ هذه ال�سيا�سة� إذا
تقبل امل�صنعني عبء� إعادة تدوير منتجاتهم.
ّ
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البيئة
�سيا�سة خف�ض االنبعاثات الكربونية
حان الأوان للبنان �أن يجنح نحو حتويل املجتمع اللبناين �إىل جمتمع ذات انبعاثات كربون قليلة بحلول العام .2050
لتحقيق ذلك ،نحن بحاجة �إىل تطوير واعتماد خطة وطنية تهدف للحد من انبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري� إىل �أق�صى حد.
على اخلطة� أن ت�شمل كيفية التحول من اقت�صاد قائم على الوقود الأحفوري �إىل اقت�صاد قائم على الطاقة املتجددة كطاقة الرياح والطاقة
تت�ضمن خطوات ال�ستخدام هذه الطاقات بفعالية �أكرب ،على �سبيل املثال ت�صميم مباين� أقل ا�ستهالك ًا للطاقة.
ال�شم�سية .على اخلطة �أن
ّ

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 حماية البيئة (حل م�شكلة النفايات والتلوث الناجت عنها) احلد من انبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري الناجتة عن النفايات دعم ال�صناعة املحلية من خالل م ّدها باملواد اخلام وبالتايل تخفي�ض الإ�سترياد التنمية االقت�صادية امل�ستدامة الفوائد البيئية والأيكولوجية:◊ تفادي انقراد الكائنات احلية واملحافظة على الدورات الطبيعية
◊ حت�سني نوعية الهواء
◊ احلفاظ على موارد الكوكب الطبيعية
 الفوائد ال�صحية :◊ تخفي�ض التلوث
◊ تخفي�ض الأمرا�ض والوفيات
◊ توفري فاتورة �أنتاج الطاقة
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البيئة

�إدارة وح�سن ا�ستهالك النفايات ال�صلبة
تر�شيد ال�سلوك اال�ستهالكي من �أجل املحافظةعلى البيئة
احلاجة والغاية:
يف جمتمع يتحول �إىل جمتمع ا�ستهالكي �رصف� ،أ�ضحى اال�ستهالك م�شكلة عامة كما يدل عليها
اجلدول �أدناه� ،أي �أن لبنان يولد �أكرب كمية نفايات يف املنطقة العربية مع  363كغ يف ال�سنة للفرد.
ففي كل املناطق اللبنانية جند تغيرّ يف �أ�سلوب احلياة من الإقبال على ال�سلع املعقدة التي حتتوي على
العديد من ال�سلبيات البيئية .من هنا� ،أ�صبح هنالك حاجة ما�سة ل�سيا�سة تر�شيد اال�ستهالك ملنع تزايد
ا�ستنزاف مواردنا الطبيعية .ان تر�شيد اال�ستهالك يف لبنان هي حاجة بيئية ،اجتماعية ،اقت�صادية
و�صحية ،وهي � ّأول خطوة جتاه التنمية امل�ستدامة ،اال�ستفادة من املوارد الطبيعية املحلية واملحافظة
على جمتمع وبيئة �سليمني.

البلد

�إنتاج الفرد ال�سنوي من النفايات (كيلوغرام)

لبنان
ال�ضفّة الغربية وغزة
الأردن
م�رص
املغرب
�سوريا
تون�س
اجلزائر
جمموع املنطقة

363
362
349
247
246
243
211
192
277

بح�سب درا�سة للبنك الدويل يف العام 2000

و�صف:
مبادئ وقيم ال�سيا�سة العامة
 .1احلفاظ على حق االجيال القادمة ببيئة �سليمة
 .2الرتبية على �سلوك بيئي
 .3اال�ستهالك الكامل للمواد
 .4مبد�أ امللوث يدفع
 .5ا�رشاك اجلميع يف اجلهود البيئية (املنتجني وامل�ستهلكني)
 .6اعتماد التنمية امل�ستدامة
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ور�شة عمل� :شمال لبنان
الكاتب:
 جانيت ال�شامي فتنة ميك �أمرية احللبياملناطق امل�ستهدفة:
لبنان
امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
وزارة البيئة والبلديات
اجلدول الزمني التقديري:
�سنتان

البيئة
نقاط التنفيذ يف هذه ال�سيا�سة:
 .1اال�ستهالك الكامل للمواد� ،ضمن منطق تخفيف ن�سبة النفايات �إىل اق�صاه
 .2اعادة تدوير النفايات الناجتة عن اال�ستهالك ب�شكل يجعلها تدخل يف �سياق اال�ستهالك الكلي
 .3اعادة التدوير واال�ستعمال ب�شكل منتج للدورة االقت�صادية
 .4رفع م�ستوى الوعي لأهمية تر�شيد اال�ستهالك فرداً و جماع ًة
 .5تطبيق �صارم للقوانني اخلا�صة باال�ستهالك و�إعادة التدوير يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية الكبرية وال�صغرية مبا فيها املراكز ال�صحية
املتواجدة يف املراكز الإجتماعية
 .6تفعيل دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف ق�ضية تر�شيد الإ�ستهالك
 .7ت�شجيع وحتفيز املبادرات الزراعية وال�صناعية التي تعتمد على تر�شيد الإ�ستهالك و�إعادة التدوير
اال�ستهالك املنزيل:
مواز مع الفاتورة البيئية
 .1العمل على تخفيف الفاتورة املنزلية االقت�صادية وب�شكل ٍ
 .2اعتماد ال�سلوكيات يف ال�صيانة و�إعادة التدوير ب�شكل يخفف الإ�ستهالك خا�صة يف جمال الكهرباء ،املاء ،ال�سلع الغذائية وال�سلع
املنزلية
 .3ايجاد مراكز جتميع املواد ال�صاحلة لإعادة التدوير
اال�ستهالك داخل امل�ؤ�س�سات العامة:
 .1العمل على تخفيف فاتورة الإ�ستهالك الوظيفية ب�شكل مواز مع الفاتورة البيئية
 .2االعتماد على �آليات �إعادة التدوير داخل امل�ؤ�س�سات العامة
 .3و�ضع �آليات ت�شجيعية للم�ؤ�س�سات العامة وللموظفني الذين يعتمدون تر�شيد الإ�ستهالك و�إعادة التدوير
� .4إ�ستعمال مباين مرممة ومباين خ�رضاء

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
تخفيف الإنتاج الفردي للنفايات املنزلية مما يخفف من جممل �إنتاج النفايات ،وهذا ي�ؤدي �إىل:
 تخفيف كلفة جمع النفاياتتلوث الهواء
عن
الناجتة
أمرا�ض
ل
ا
تخفيف
وبالتايل
النفايات
حرق
عن
النابعة
ال�سامة
 تخفيف ن�سبة الغازاتّ
 تخفيف تلوث املياه اجلوفية الناجتة عن طمر النفايات -التقلي�ص من تكاثر الكائنات احلية الناقلة للأمرا�ض مثل اجلرذان وال�رصا�صري والذباب
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ال�صحة وال�سالمة العامة

الت�أهب للطوارئ

ور�شة عمل :جنوب لبنان

خطة طوارئ حلاالت الكوارث الطبيعية واحلروب
احلاجة والغاية:
كما هو معروف ف�إن �ضعف �إمكانيات الدولة ومقدراتها يجعلها عاجزة عن �إدارة الأزمة يف حال وقوع
الكوارث وهي بذلك حتتاج �إىل التعاون والتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات واجلهات اخلريية املدنية من �أجل
تفادي تفاقم الو�ضع الإن�ساين وال�صحي للمنكوبني.
ينمي القدرات ومن
لذا ي�أتي التخطيط والت�أهيل امل�سبق كحاجة �رضورية حت�سب َا لأي طارئ لأنه من جهة ّ
ويحول التناف�س بني اجلهات العاملة �إىل تكامل وي�ؤدي �إىل �إ�ستغالل �أف�ضل
جهة �أخرى يج ّنب الفو�ضى
ّ
للإمكانات.

الكاتب:
 جمعية «دايز» �إ�سعاف النبطية ال�صليب الأحمر اللبناينالنبطية
ق�سم ال�شباب -
ّ
املناطق امل�ستهدفة:
لبنان
امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 البلديات و�إحتادات البلديات وزارة الداخلية والبلدياتال�صحة
 وزارةّ
 املديرية العامة للدفاع املدين رئا�سة جمل�س الوزراءاجلدول الزمني التقديري:
� 18شهراً

و�صف:
بدء من امل�ستوى املحلي
تقوم الفكرة على مبد أ� خلق خطة طوارئ
وطنية للتدخل ،وذلك على قاعدة الإ�ستنباط من الأ�سفل �إىل الأعلى� ،أي ً
ّ
التالية:
و�صو ًال �إىل امل�ستوى الوطني وفق ًا للآلية
ّ
إن�سانية،
 .1حث وم�ساعدة البلديات على التخطيط للطوارئ بالتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف جمال اخلدمة املدنية ال
ّ
من خالل درا�سة الإحتياجات والتدريب والت�أهيل وتوزيع الأدوار و�صو ًال �إىل املناورات والتجهيز.
.2تعميم التجارب الناجحة وتطبيقها على م�ستوى �إحتادات البلديات ومن ثم املحافظات.
.3جتميع اخلطط املو�ضوعة على م�ستوى �إحتادات البلديات واملحافظات يف خطة وطنية كاملة.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
�إنالتخطيطوالإعدادوالتجهيزامل�سبق�سي�ؤديحكم َايفحالوقوعالكارثة�إىلالتخفيفمناخل�سائرالب�رشيةو�سيحدمنتفاقماحلاللدىاملنكوبني.
فكفاءة وخربة اجلهات العاملة وكذلك تعاونهم وتظافر جهودهم �سيح�سن من م�ستوى اخلدمة و�سيوظف املوارد يف �أماكنها ال�صحيحة مما
يخفف من معاناة النا�س.
ت�رسع هيئات التخطيط على امل�ستوى املحلي عملية التدخل و�إح�صاء الأ�رضار وبالتايل امل�ساعدة و�رسعة الإنعا�ش.
كما ّ
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ال�صحة وال�سالمة العامة

زيادة ال�رضائب على التبغ

ور�شات عمل بريوت

للحد من ا�ستهالك التبغ وزيادة �إيرادات اخلزينة

الكاتب:
هادي حداد
املناطق امل�ستهدفة:
لبنان

احلاجة والغاية:

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 وزارة ال�صحة العامة -وزارة املالية

 ظاهرة التدخني ال�رشه واخلطري يف لبنان. -ت�أثري خطري على ال�صحة العامة والبيئة.

اجلدول الزمني التقديري:
تدرج يف املوازنة التالية قبل
�أكتوبر ،وبعد ذلك يتم تب ّنيها
من قبل الربملان اللبناين.

و�صف:

تظهر االح�صاءات �أن  ٪30من اللبنانيني هم من املدخنني ال�رشهني ،مبتو�سط� 23.3سيجارة يومي ًا لكل مدخن.
وفقا لوزارة ال�صحة ،ميوت � 3500شخ�ص كل عام ب�سبب �أمرا�ض تتعلق بالتبغ .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن  300-250مليون دوالر تنفق
�سنوي ًا لعالج الأمرا�ض املتعلقة بالتدخني ،كما تنفق  900مليون دوالر �أخرى �سنوي ًا يف جمال الطب ملكافحة الأمرا�ض الناجمة عن التبغ.
تبع ًا لدرا�سة �صادرة عن ( )The Economistيف ت�رشين الأول  2009حول ا�ستهالك التبغ يف ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا ،ف�إن لبنان قد �صنف
يف موقف �سيء للغاية ،وت�رصح ب�أن  ٪65.8من املدخنني هم من الفتيان بني � 15-11سنة ،و ٪ 45.1هم من الفتيات يف نف�س الفئة العمرية.
�إن معدل اجلزيئات الكيميائية التي ميكن ايجادها يف البيئات املغلقة كاحلانات واملطاعم هي �أي� ًضا مرتفعة ب�شكل غري طبيعي ،مبتو�سطقدره
أقر الربملان م�ؤخراً قانون ًا حلظر
 309جزيئات لكل مرتاً مربع ًا (�أي  10مرات �أكرث من م�ستوى احلد الأق�صى الذي حددته منظمة ال�صحة العاملية) .و� ّ
كاف.
التدخني يف الأماكن العامة املغلقة ،وهو تدبري ممتاز ملكافحة الإ�ستهالك ال�سلبي للتبغ والأمرا�ض املرتبطة بها ،لكنه ال يزال تدبرياً غري ٍ
مع كل ال�رضر الذي ي�سببه التدخني على �صحة النا�س والبيئة ،و نظراً ل�صعوبة تطبيق قوانني التدخني ال�صارمة ،يجب اتباع �سيا�سة
جدية ،وبالتايل اتخاذ قرار �سيا�سي حازم لزيادة �رضيبة �إ�ضافية قدرها  0.5دوالر ( 750لرية لبنانية) على كافة علب ال�سجائر.
ّ
هذه ال�رضيبة هي واقعية �أكرث من جمرد رفع معدل �رضيبة القيمة امل�ضافة �إىل � ٪12أو ال�رضيبة على مدخرات البنوك من � 5إىل .٪8
من �ش�أن هذه ال�سيا�سة �أن ت�ؤدي يف النهاية �إىل انخفا�ض عدد املدخنني يف لبنان ،مع نتيجة �إيجابية طاملا �أن حوادث القلب و�رسطان الرئة.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 تقليل التدخني يف الأماكن العامة ،وفائدة لل�صحة العامة. منفعة للبيئة. -زيادة �إيرادات اخلزينة.
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الرتبية

و�ضع منوذج لل�سيا�سة التعليمية الوطنية
اعادة هيكلة النظام التعليمي يف لبنان لتطويره من خالل التمكني
الإبداعي
احلاجة والغاية:
ميكن �إخت�صار الو�ضع احلايل للنظام التعليمي يف لبنان من خالل النقاط التالية:
 االفتقار للمحفزات التعليمية ب�سبب التوجه البريوقراطي. الإفتقار �إىل املوارد الب�رشية امل�ؤهلة. حمدودية اخليارات املتاحة يف التخ�ص�صات اجلامعية. قلة التن�سيق بني الوزارات (التعليم ،الثقافة والعمل) امل�ؤدية �إىل:◊ ثغرات يف برامج التوجيه.
◊ ثغرات بني مناهج املدار�س ،اجلامعات ومتطلبات �سوق العمل.
 غياب التحديثات املنا�سبة على املنهاج. -بيئة تعليمية متدنية اجلودة يف املدار�س الر�سمية.

و�صف:
 تنفيذ توجهات جديدة يف املنهاج� ،أ�ساليب ومناخ التعليم يف امل�ؤ�س�سات التعليمية. اعادة هيكلة منهجيات وا�سرتاتيجيات التعليم داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية. متكني املعلمني واملدراء من خالل دورات تدريبية وور�ش عمل. تعاون وتن�سيق دائم بني الوزارات (وزارة التعليم ،وزارة الثقافة ووزارة العمل).بدء من املدر�سة مما ي�ؤدي �إىل م�ستوى تعليمي �أف�ضل يف اجلامعات.
 -تزويد الطالب بربامج توجيهية ً

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
حت�سني الو�ضع الراهن لنظام التعليم يف لبنان وبالتايل ارتقاء جودة التعليم مما ي�ؤدي �إىل:
 انخفا�ض ن�سبة الت�رسب املدر�سي. ارتفاع معدل الإلتحاق باجلامعة. انخفا�ض معدل البطالة. زيادة يف متو�سط دخل الأ�رسة. حت�سن الو�ضع ال�صحي العام ب�سبب زيادة الوعي. تدين معدالت اجلرائم عند الأحداث. خلق جمتمع �أكرث وعي ًا وم�س�ؤولية.39

ور�شة عمل :جبل لبنان
الكاتب:
 جمعية «كوميون» نان�سي عي�سى رمي ا�سماعيل نيللي باز و�سام دعيب�س حليم �شويرياملناطق امل�ستهدفة:
لبنان
امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 وزارة الرتبية والتعليم العايل وزارة الثقافة وزارة العمل وزارة الإقت�صاد والتجارةاجلدول الزمني التقديري:
� 5سنوات
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الرتبية

مناه�ضة ظاهرة �أطفال ال�شوارع

ور�شة عمل :البقاع

مناه�ضة ظاهرة �أطفال ال�شوارع عن طريق مراكز اجتماعية اختيارية
للأحداث

الكاتب:
 اجلمعية اللبنانية لبناء قدراتالأطفال ()LSCCB
 روال عقاد مرمي خرمااملناطق امل�ستهدفة:
لبنان

احلاجة والغاية:
لقد �أدت امل�ساهمة املحدودة للدولة اللبنانية يف تعزيز م�ستوى التعليم �إىل �آثار �سلبية على املجتمع
اللبناين وقدرته الفكرية� .إن انعدام �آليات تنفيذ ت�ضمن احلق يف التعلم بالإ�ضافة �إىل �ضعف
التوجيه واملتابعة كانت القوة الدافعة وراء ارتفاع معدالت الت�رسب من املدار�س يف �أعمار مبكرة جداً.
ونتيجة ذلك� ،أ�صبحت ظاهرة الت�رسب املدر�سي �شائعة ،خا�ص ًة يف املناطق املهم�شة.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية وزارة الرتبية والتعليم العايل الإحتاد حلماية الأحداثيف لبنان ()UPEL
اجلدول الزمني التقديري:
�سنة واحدة

امل�شكلة  :تدين معدل التعليم يف لبنان
 �إن معدل الت�رسب املدر�سي املرتفع يف لبنان قد ي�صل �إىل  25يف املئة قبل ال�صف التا�سع وذلك للأ�سباب التالية:◊ �أ�سباب اقت�صادية  :عدم قدرة الأهل على حتمل �أعباء ت�سجيل ومواكبة �أوالدهم يف املدار�س ،ترك الطفل مدر�سته من �أجل
دخول �سوق العمل.
◊ �أ�سباب اجتماعية :ر�ؤية الطالب �أن ال يوجد م�ستقبل لتعلمه ،خا�ص ًة اذا مل تكن هناك طريقة لإكمال تعلمه يف حال كان
الجئ ًا �أو بدون جن�سية.
 �إن  8.4يف املئة من طالب املرحلة الإبتدائية هم خارج املدر�سة.1 �إن امل�ستوى التعليمي للأطفال العاملني هو �أقل بكثري من امل�ستوى التعليمي لليد العاملة اللبنانية ككل .و هكذا ،يف حني بلوغن�سبة الأمية  49يف املئة بني العاملني ب�شكل عام ،ف�إن تلك الن�سبة هي  95يف املئة بني الأطفال العاملني الذين ترتاوح �أعمارهم
بني � 13-10سنة ،وهي  ٪ 84بني الأطفال العاملني الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 17-14سنة.2
 �أفاد ا�ستطالع ان  ٪77من �سكان «الدوم» (املعروفني بالغجر) مل يذهبوا �إىل املدر�سة �أبداً ،و �إن  ٪ 10.4منهم ب�سبب غياببطاقات الهوية.3
العواقب غرياملبا�رشة :
 ارتفاع معدالت اجلرائم عند الأحداث عمالة الأطفال غري ال�رشعية اجلرمية املنظمة  :ال�رسقة واملخدراتwww.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�سيا�سة �إىل تن�شيط عمل امل�ساعد االجتماعي املخت�ص لت�أكيد حق التعليم جلميع الأطفال يف لبنان من خالل املراكز الإجتماعية
للأحداث والتي من �ش�أنها متابعة و�ضعهم التعليمي خا�ص ًة عند العثور عليهم يعملون �أو يتو�سلون ،بغ�ض النظر عن جن�سياتهم �أو بطاقات
هوياتهم.
التو�صيات املقرتحة:

ال�رشوط:

 .1تدريب عاملني �إجتماعيني لي�صبحوا خرباء يف التعامل مع �أطفال ال�شوارع.
 .2من بني م�س�ؤوليات ه�ؤالء العاملني الإجتماعيني حتديد مواقع �أطفال ال�شوارع ،و�إر�شادهم �إىل
املراكز.
 .3ا�ستخدام املراكز احلالية للعناية بالأطفال مثل مراكز الأيتام واجلمعيات غري احلكومية
املخت�صة لإيواء �أطفال ال�شوارع .و�إن ذلك من �ش�أنه �أي� ًضا حتفيز الإندماج الإجتماعي.
ّ
� .4أي طفل يرغب يف دخول املركز ب�سبب م�شاكل عائلية ،عمالة الأطفال� ،أو لأي �سبب قانوين
�آخر ،ب�إمكانه �أن يطلب ت�سجيله يف املركز مع دعم من امل�ساعد االجتماعي.
 .5على امل�ساعد االجتماعي الت�أكد من ت�سجيل الطفل يف املدر�سة ،بغ�ض النظر عن هوية
القائمني على رعايته وعن جن�سيته.
ثبوتيه ،فعندها من م�س�ؤولية العامل
 .6يف حال كان الطفل غري لبناين� ،أو لي�س لديه �أوراق
ّ
الإجتماعي احل�صول على طلب ا�سرتحام له من وزارة الرتبية والتعليم العايل لل�سماح له
بااللتحاق باملدر�سة وخو�ض االمتحانات الر�سمية.
 .7ويف �إطار املتابعة يقع على عاتق العاملني الإجتماعيني الت�أكد من �إلتحاق الطفل باملدر�سة
حتى عمر � 15سنة ،كما ين�ص القانون اللبناين ،وذلك بالتن�سيق مع مدر�سة الطفل كل عام.

� . 1أن تتوزع املراكز الإجتماعية
اخلا�صة بالأحداث على الأرا�ضي
اللبنانية كاف ًة مع الرتكيز على
املناطق املهم�شة وذات الدخل
املنخف�ض.
� .2أن حتتوي هذه املراكز
على عدد كاف من امل�ساعدين
االجتماعيني.
� .3أن يتابع امل�ساعد االجتماعي
�إجراءات طلب الإ�سرتحام يف
وزارة الرتبية والتعليم العايل،
خا�صة للأطفال الذين ال �أوراق
ثبوتية لديهم.
� .4أن ت�ستقبل املراكز كل �أطفال
ال�شوارع بغ�ض النظر عن الدين،
العرق ،اجلن�س �أو اجلن�سية.
 .5تخ�صي�ص �أموال عامة لدعم
هذه املراكز.
�.6أن تلتزم املراكز مبعايري
احلماية وال�صحة.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 .1التقليل من عدد �أطفال ال�شوارع
 .2التقليل من معدل عمالة الأطفال
 .3رفع معدالت التعليم ال �سيما يف املناطق املهم�شة
 .4احلد من الفقر
 .5حت�سني �صحة �أطفال ال�شوارع
 .6تخفي�ض العنف عند الأحداث
القوانني الداعمة لهذه ال�سيا�سة

 املادة ال�سابعة من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان« :يحق للجميع بحماية مت�ساوية �ضد �أي متييز و�ضد �أي حتري�ض على متييز يخل بهذا الإعالن» املادة  26من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان« :لكل فرد حق التعليم .يجب �أن يوفر التعليم جماناً ،على الأقل يف مراحله الإبتدائية �أو الإلزامية		 .يجب �أن يكون التعليم الإبتدائي �إلزامياً ،و �أن يكون التعليم الفني واملهني متاح ًا للعموم وان يكون التعليم العايل متاح ًا للجميع على �أ�سا�س اجلدارة»
 املادة  3من ميثاق حقوق الطفل امللزمة قانوناً� « :إن م�صلحة الطفل الف�ضلى هي ما يجب �أن يوىل الإهتمام االكرب يف اتخاذ �أي قرار قد ت�ؤثر عليهم» املادة  28من ميثاق حقوق الطفل امللزمة قانوناً« :تعطي الإتفاقية �أهمية كربى للتعليم .ينبغي ت�شجيع ال�شباب لبلوغ �أعلى مراحل ممكنة من 		التعليم».
 املادة  2من ميثاق حقوق الطفل امللزمة قانوناً« :ال ينبغي �أن ُيعامل �أي طفل بظلم». قانون رقم  686ل�سنة  ،1998الذي ع ّدل املادة  49من املر�سوم رقم  59/134تن�ص على ما يلي :◊ «التعليم العام جماين والزامي يف املرحلة الإبتدائية ،و هو حق لكل لبناين يف �سن املرحلة الإبتدائية».
◊ ُع ّدل لي�شمل جميع الأطفال حتى �سن الــ 12
◊ ُع ّدل لي�شمل جميع الأطفال حتى �سن الــ 15
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مبادرة �سيا�ساتية رقم 19 #

الرتبية

تعليم تكنولوجيا املعلوماتية يف املناطق الريفية
خلق مناطق جمهزة بالأنرتنت �شديد ال�رسعة يف القرى

ور�شات عمل بريوت
الكاتب:
ماجد ال�سعدي
املناطق امل�ستهدفة:
القرى الريفية

احلاجة والغاية:
كبوابة
يعاين الريف اللبناين من �صعوبة يف ا�ستخدام �أحدث املواد واملعدات التكنولوجية وا�ستخدامها ّ
لفر�ص العمل والأعمال التجارية وك�سب املعلومات.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 وزارة الإت�صاالت البلديات و�إحتادات البلديات وزارة الرتبية والتعليم العايلاجلدول الزمني التقديري:
�سنتان

و�صف:
يف الآونة الأخرية ،و�صلت احلكومة �سل�سلة من احلدائق العامة يف بريوت بخدمة الواي-فاي جماناً .و لكن الأهم ،هو �إقامة مناطق انرتنت
ال�سلكية عالية ال�رسعة يف القرى الريفية ،بحيث يتمكن ال�سكان املحليني من ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ،والو�صول �إىل م�ستويات تعليمية
واحل�صول على معلومات من االنرتنت مب�ساعدة مدربني من املنظمات غري احلكومية املتخ�ص�صة.
�إن التن�سيق بني كل من وزارة االت�صاالت ومنظمات الريادة االجتماعية غري احلكومية ،من �ش�أنه �أن يربز برامج تعليمية يف جمال تكنولوجيا
املعلومات يف املناطق الريفية التي ميكن �أن ت�شكل منرب للتنمية االقت�صادية املحلية يف العديد من املجاالت ،مثل تطوير امل�ؤ�س�سات
ال�سياحية عرب �شبكة الإنرتنت.
�إن �إدخال الإنرتنت ال�رسيع يف املناطق الريفية وتدريب املجتمعات املحلية على الو�صول �إىل �شبكة الإنرتنت �سيفيد قطاع التعليم ،كما �أن
طالب املدار�س ينبغي �أن ي�ستفيدوا من التجوال على �شبكة االنرتنت بتكلفة منخف�ضة (توفري �إنرتنت جماين يف املدار�س �أو مراكز البلديات)
مما ي�ؤدي �إىل تراكم وك�سب املعرفة وتطوير مهاراتهم والتوا�صل ب�شبكات �أو�سع.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 حت�سني م�ستوى العلم والتعليم. م�ساهمة فعالة ملحو الأمية. خلق فر�ص العمل. -تطوير التفكري النقدي ومهارات البحث.
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مبادرة �سيا�ساتية رقم 20 #

الرتبية

برنامج مدر�سي لدعم التطوع خلدمة املجتمع
ت�شجيع العمل التطوعي واملواطنة

ور�شات عمل بريوت
الكاتب:
عفيف طب�ش
املناطق امل�ستهدفة:
لبنان

احلاجة والغاية:
 غياب روح التطوع قلة الإندماج والوعي لدى املواطن غياب التدريب العملي على املهارات عند الطالب املتخرجني من املدار�س �ضعف مهارات القيادة ،التوا�صل ،الإدارة والتخطيط عند �أغلبية الطالب املتخرجني -وجود حاجة ما�سة للمتطوعني مل�ساعدة اجلمعيات غري احلكومية يف تنفيذ الإ�صالحات

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
وزارة الرتبية والتعليم العايل
اجلدول الزمني التقديري:
�سنتان

و�صف:
بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم العايل ،يتم و�ضع برنامج خدمة املجتمع يف املدار�س من خالل �إعطاء الطالب عدداً معين ًا من ال�ساعات
ال�شهرية خلدمة املجتمع� ،أو برامج مدنية �صيفية� إلزامية .يف املقابل ،يتم ت�سجيل �ساعات خدمة املجتمع الطالبية يف ملفاتهم على �أن
تعطى تو�صيات تبع ًا لذلك.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
الفعالة ،الواعية والت�شاركية.
 تثقيف الأجيال اجلديدة حول املواطنة ّورواد جمتمع خمت�صني يف امل�ستقبل.
مهنيني
 جعل الطالب� أكرث كفاءة ومهارة ،و�إعدادّ
 اكت�ساب الطالب املزيد من االن�ضباط واملهارات وااللتزام. -توفري �إنتاجية �أكرث لتعزيز م�شاريع تتعلق بامل�صلحة العامة.
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الثقافة

دعم الكتّاب النا�شئني

ور�شة عمل� :شمال لبنان

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

الكاتب:
يحيى مولود
املناطق امل�ستهدفة:
كافة املناطق اللبنانية

احلاجة والغاية:
يف لبنان الكثري من املبدعني يف جماالت عدة ولكن الو�ضع الإقت�صادي العام واحلالة ال�سيا�سية
ال�ضاغطة تركت هذه ال�رشيحة املميزة يف مهب املبادرات الفردية امل�ضنية واملتعبة .وهذه املبادرات
كثرياً ما تحُ بط �صاحبها بعدما يجد �أن دولته ال تق ّدر موهبته و�أن املجتمع يتلهى يف م�شاكله ،فال
ت�شجع .وقد �أثرت احلرب الأهلية،
الإعالم ي�ساعده على �إبراز بع� ًضا من هذه الطاقة وال احلالة العامة ِّ
غياب الر�ؤى ،وعدم وجود ميزانية كافية لوزارة الثقافة بت�ضخيم هذه امل�شكلة.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 وزارة الثقافة وزارة الرتبية والتعليم العايل وزارة الإعالم البلدياتاجلدول الزمني التقديري:
�سنة �أوىل لو�ضع الأ�س�س

كما تعترب ن�سبة املطالعة من امل�شاكل الهامة التي يعاين منها املجتمع بنوياً .فن�سبة املطالعة يف لبنان ت�صل �إىل اق ّل من  17يف املئة،
وت�شري االح�صاءات �إىل �أن االمريكيني يقر�أون نحو  11كتاب ًا يف ال�سنة بينما يف العامل العربي وخ�صو� ًصا يف لبنان ال يتخطّ ون الكتاب
الواحد يف ال�سنة.1
ولذلك ،ت�أمني الظروف املالئمة لفئة الكتاب النا�شئني �أمر �رضوري ال بل �أقرب �إىل �أن يكون �إلزامي من �أجل �إبراز وجه الوطن الثقايف
والإ�ضاءة على �أفكار ال�شباب التي حتمل طاقة للتغيري يف �أكرث الأحيان .كما وت�أمني ال�سبل املطلوبة لتعريفهم على بع�ضهم وتعريف
املجتمع عنهم �أمران �رضوريان جداً ،ما ي�ساعد يف زيادة ن�سب املطالعة الهادفة �أي�ضاً.

امل�شاكل العامة:

م�شاكل القراءة:
 ثالثة على �أربعة من غريالقراء العرب ،من املمكن �أن
ّ
يعاودوا القراءة �إذا ت� ّأمنت مواد
م�شوقة.
 عدم وجود وقت وعدم �إكمالالتح�صيل العلمي �أ�سباب �أخزى
لقلة القراءة.
 وجود التلفاز والربامجالف�ضائية ال�سبب الرئي�سي الآخر
لقراءة �أقل.
 معدل العمر للتوقف عنالقراءة هو للمجموعات ما بني
الـ  18-15و25-19

عدم اعتبار هذه امل�س�ألة حاجة وطنية عدم وجود قدرة مادية للكاتب النا�شئ لإ�صدار كتابه غياب و�سائل الرتويج والدعم �ضعف ن�سبة املطالعة هيمنة املجتمع والعائلة على الأفكار عدم اهتمام الإعالم يف ال�ش�ؤون الثقافية �ضعف ميزانية وزارة الثقافة -عدم التن�سيق بني الوزارات املعنية واملعنيني

Next Page Foundation Study,
2007

1بح�سب م�س�ؤول املطالعة العامة يف وزارة الثقافة اللبنانية عماد ها�شم
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الثقافة
و�صف:
تهدف هذه ال�سيا�سة �إىل دعم الكتّاب النا�شئني ،وت�شجيع املطالعة الهادفة من خالل:
 احت�ضان وزارة الثقافة الكتاب النا�شئيني املميزين من خالل ن�رش �إنتاجهم الفكري. العمل على ت�سويق �إنتاجهم الفكري. ت�أمني مراكز �إلتقاء �أو جتمع لهذه الفئة ،وعر�ض هذا الإنتاج يف املكتبات العامة. تخ�صي�ص م�ساحة ثقافية ،يف كافة و�سائل الإعالم ،على �أن حتدد ب�ساعة �أ�سبوعية على الأقل للتلفزيونات و�صفحة لل�صحف تتابعب�شكل �أ�سا�سي كافة الإ�صدارات وتناق�شها مع كتابها.
 �إقامة حلقات حوارية ،يف كافة املدار�س والثانويات ،عن هذه الإنتاجات �ضمن الدوام الدرا�سي. جمع الكتب التي �صدرت لكتاب لبنانيني عمرهم حتت اخلام�سة والع�رشين. ت�أمني م�ساحة خا�صة للإنتاج ال�شاب يف كافة املكتبات الوطنية العامة ،بحيث توزع الإنتاجات عليها. تبادل البعثات الثقافية مع الدول املهتمة.� -إن�شاء �صندوق خا�ص ت�أتي وارداته من خالل امل�ساعدات وبيع الكتب ال�صادرة وي�ستخدم يف ن�رش كتب �أخرى.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
لهذا ال�سيا�سة الكثري من الأوجه الإيجابية التي �سوف ت�ساعد يف �إطالق نه�ضة �شبابية فكرية:
 حتريك عجلة الن�رش ال�شبابي حتفيز ال�شباب على الأمور الثقافية خلق مناخ ثقايف ،تفاعلي ،وب ّناء بني ال�شباب زيادة ن�سبة املطالعة زيادة امل�س�ؤولية الثقافية لدى الإعالم ودور الن�رش التبادل الثقايف يف الداخل الوطني ،ومع اخلارج تعريف الطالب على �أفكار �أنا�س من نف�س اجليل ،ما يفتح �أفق توا�صل وديناميكية جيدة بني ال�شبابمتيز ثقافية ،بقالب جديد ،للبنان يف العامل
 -خلق ف�سحة ّ
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الثقافة

دعم ال�سياحة الثقافية

ور�شة عمل� :شمال لبنان

فتح �آفاق جديدة لل�سياحة اللبنانية بتظهري �صورة الثقافة

الكاتب:
يحيى مولود
املناطق امل�ستهدفة:
كافة املناطق اللبنانية

احلاجة والغاية:
�أثرت احلرب الأهلية القا�سية وظروف الإحتالل الإ�رسائيلي والو�ضع ال�سيا�سي الال م�ستقر ب�شكل �سلبي
يف جمال ال�سياحة يف الوقت الذي تطورت به بع�ض البلدان القريبة التي عملت على حت�سني �صورتها
و�إن�شاء املناطق احلديثة ما �أدى �إىل عدم تكاف�ؤ املناف�سة على �صعيد ال�سياحة الرتفيهية.
ويف النظر �إىل ال�سيا�سات الإقت�صادية للحكومات املتعاقبة ،جند �أن ال�سياحة احتلت حيزاً مهم ًا فيها
على ح�ساب القطاعات الأخرى من �صناعية وزراعية وثقافية حيث انح�رست هذه القطاعات .ويف ظ ّل
بع�ض الأحداث الأليمة مل ت�ستطع ال�سياحة الرتفيهية (�إجماالً) وحيد ًة ت�أمني الإيرادات املطلوبة ف�ضعف
الإقت�صاد و�ضاعت الثقافة بني �أقدام املبادرات الفردية الغري كافية.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 وزارة ال�سياحة وزارة الثقافة وزارة الإعالم وزارة ال�صناعة كافة الوزارات املعنية الأخرىمن داخلية� ،إت�صاالت ،نقل..،
 البلدياتاجلدول الزمني التقديري:
� 3سنوات حت�ضريية

وتظل ال�سياحة الثقافية هي املقوم ال�سياحي غري املتكرر �أو املت�شابه �أو القابل للمناف�سة ،بحيث ي�ؤمن
إمناء للقطاع ال�سياحي وحتقيق ًا للتنمية ال�شاملة للبالد .فالدول
املحتوى الثقايف املميز املوجه لل�سياح � ً
القريبة �سبقتنا يف جماالت الرتفيه والإعمار ولكن طبيعة اللبناين املنفتح على ح�ضارات العامل جتعل
منه متفوق ًا يف هذا املجال حيث تنعدم املناف�سة.
امل�شاكل العامة:

من ال�سياحة الثقافية يف
�سوي�رسا

 عدم وجود خطة �سياحية تربز مميزات الوطن ككل عدم اعتبار هذه امل�س�ألة حاجة وطنية غياب و�سائل الرتويج والدعم الإعالمي عاملي ًا عدم ر�صد ميزانية عدم التن�سيق بني الوزارات املعنية واملعنيني عدم وجود �شبكة نقل قادرة على ت�أمني حاجات ال�سياح -مفهوم اخل�صو�صيات املحلية

ويقول رافائيل فينيغر مدير
الت�سويق يف مكتب بازل
ال�سياحي� ،إن قرابة مليون
�سائح يتوجهون �إىل بازل
�سنويا لال�ستفادة مما تقدمه
املدينة الواقعة على �ضفاف
نهر الراين ثقافيا وفنيا،
�أ�ضف �إىل ذلك �أنها حتت�ضن
هذا العام معر�ضا كبريا حول
توت عنخ �آمون(الفرعون
امل�رصي) ،الذي من املحتمل
�أن ي�صل عدد زائريه �إىل
ن�صف مليون �شخ�ص حتى
نهاية �أكتوبر املقبل� ،أكرث
من ن�صفهم �سياح �أجانب

و�صف:
تهدف هذه ال�سيا�سة �إىل دعم ال�سياحة الثقافية من خالل:

كتيب كامل عن الآثار التي ميكن �أن تكون مواقع �أ�ستقطاب لل�سياح الثقافيني.
 ن�رش ّ �إن�شاء موقع �إلكرتوين لل�سياحة الثقافية يف لبنان ،وربطه باملواقع املرتبطة. ت�أمني الدعاية الالزمة ،وحت�ضري خارطة �سياحية ثقافية ت�ساعد ال�سائح على معرفة خ�صائ�ص لبنان ال�سياحة والإ�ستفادة منها. ر�سم خارطة نقل �سياحية ،وت�أمني و�سائل نقل خم�ص�صة لل�سياح الثقافيني. -ن�رش خارطة حتدد املكتبات العامة واملراكز الثقافية.

www.swissinfo.org .

46

الثقافة
كتيب عن ال�صناعات اليدوية ،والتقليدية.
 ن�رش ّ حتفيز املنت�رشين على ال�سفر �إىل لبنان. التوا�صل مع البعثات الثقافية للدول وتفعيل دور البعثات اللبنانية فيها �إ�صدار مفكرة ثقافية �سنوية من خالل:◊ التن�سيق بني البلديات كافة لتنظيم مهرجانات ثقافية يف املناطق.
◊ التن�سيق بني املراكز الثقافية من �أدبية وفنية لتقدمي �أم�سيات تعك�س �صورة الإبداع اللبناين كما مع املبدعيني اللبنانيني يف كافة
املجاالت.
◊ �إقامة املعار�ض اخلا�صة باحلرف وال�صناعات اليدوية ومعار�ض الفنون الت�شكيلية ومعار�ض الأزياء وامل�أكوالت ال�شعبية.
◊ حت�ضري امل�ؤمترات املطلوبة.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
لهذا ال�سيا�سة الأثر املهم يف �إعطاء لبنان �صورة متقدمة بني دول املنطقة:
يقرب اللبنانيني من بع�ض
 ال�سياحة الداخلية بني املناطق ،ما ّ خلق فر�ص عمل �إطالق «براند ثقايف لبناين» التبادل الثقايف يف الداخل الوطني ،ومع اخلارج مدخول مهم خلزينة الدولة -التعريف بالرتاث الثقايف اللبناين
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تر�شيد ا�ستهالك الطاقة

ور�شة عمل� :شمال لبنان

توفري وعزل الطاقة الكهربائية لدى املنازل

الكاتب:
 نارميان فائق ر�ضوان بريوتي -حممد ديب

احلاجة والغاية:

املناطق امل�ستهدفة:
لبنان

على الرغم من جميع املحاوالت والدرا�سات ف�إن لبنان منذ انتهاء احلرب الأهلية مازال يعاين من م�شكلة
يف قطاع الطاقة ،وذلك لأن معظم احللول امل ّتبعة مل تكن جذرية بل كانت معاجلات ظرفية و�آنية .كما
�أنها مل ت�أخذ بعني الإعتبار النمو الدميوغرايف� ،إرتفاع امل�ستوى املعي�شي ،تطور البلد و�إزدياد الطلب على
الطاقة ،والتطورات التكنولوجية لتوليد وتوزيع الطاقة.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
وزارة الطاقة واملياه
اجلدول الزمني التقديري:
� 3سنوات

من ناحية �أخرى فان امل�صانع احلرارية و�أنواع الوقود امل�ستخدمة ال تراعي الو�ضع البيئي ،ناهيك عن
الإ�ستهالك املتزايد للطاقة يف لبنان حيث �أن معدل ن�سبة ا�ستهالك الفرد يفوق ن�سبة ا�ستهالك الطاقة يف
البلدان املجاورة (انظر اجلدول �أدناه).
لذلك كان ال بد من البحث عن حلول لهذه امل�شكلة ،ومن �أهم هذه احللول و�ضع �سيا�سة عامة متعلقة
برت�شيد ا�ستخدام الطاقة يف ظل معايري التنمية امل�ستدامة ،ل�ضمان احلفاظ عليها وا�ستمرار التزود بها
و�إطالة عمر م�صادرها النا�ضبة.

البلد

ا�ستهالك
الكهرباء
كيلوواط
�ساعي/عام

�سنة البيانات

امل�صدر

تعداد ال�سكان

يف عام

معدل الطاقة
للفرد (واط)

العراق

35,840,000

2007

البنك الدويل

28,807,000

2005

142

الأردن

8,490,000

2005

البنك الدويل

5,703,000

2005

170

�سوريا

34,000,000

2007

البنك الدويل

19,043,000

2005

204ص�و
:ف

لبنان

10,580,000

2005

البنك الدويل

3,577,000

2005

337

و�صف:
� .1إقت�صادي ًا  :مبد أ� التوفري.
 .2بيئي ًا  :التقليل من انبعاثات الغازات وت�أثرياتها ال�سلبية على البيئة وال�صحة.
� .3ضمان اجلودة :
◊ �صيانة �أف�ضل للمعامل
◊ االعتماد على الأبحاث الناجحة يف جمال الطاقة امل�ستدامة
 .4العمل امل�شرتك بني القطاع العام واخلا�ص.
48

الطاقة

النقاط العملية   :
                                                                                                
 .1و�ضع و�إ�صدار املوا�صفات القيا�سية للمعدات والنظم الكهربائية ،والعمل على تطبيق هذه املوا�صفات على الإنتاج املحلي وامل�ست		
ورد.
 .2و�ضع املوا�صفات القيا�سية للعزل احلراري للأبنية.
� .3إ�صدار الت�رشيعات الالزمة لتزويد التجهيزات واملعدات امل�ستهلكة للطاقة باللوحات الأ�سمية التي تبني مع ّدالت ا�ستهالك الطاقة 		
بها.
 .4تقييم  علمي ل�سعر الطاقة احلقيقي (�سواء كانت حمروقات او كهرباء �أو ماء )...بالإ�ضافة �إىل ال�شفافية.
� .5إعتماد مبد�أ ح�ص�ص الإ�ستهالك بطريقة ت�صاعدية.
 .6رفع م�ستوى املوارد الب�رشية يف جمال تر�شيد الإ�ستهالك.
 .7تطوير برامج رفع الوعي.
 .8متابعة جدية للهدر والف�ساد.
 .9اال�ستثمار يف الطاقة البديلة (اعتماد الطاقة ال�شم�سية� ،إن�شاء مفاعل كهربائية تولد طاقة من حركة موج البحر �إلخ).
 .10ان�شاء هيئة عليا للطاقة ت�ضم خرباء ومندوبني من قبل الوزارات املعنية وبلديات وهيئات جمتمع مدين.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
تخفيف هدر الطاقة عن طريق ال�صيانة و�سيا�سة توفري اال�ستهالك مما ي�ؤدي �إىل ت�أمني ن�سبة طاقة لعدد �أكرب من النا�س بالإ�ضافة �إىل
تخفيف �إنبعاثات الغازات امل�رضة.
 توفري ا�ستهالك  الطاقة على ال�صعيد املنزيل. رفع م�ستوى انتاج الكهرباء. التوفري على املواطن والدولة. -معاجلة �أف�ضل للهدر والف�ساد.

ملحق :دليل �سبل تر�شيد ا�ستهالك الطاقة
                                                                                                
� .1إطفاء امل�صابيح يف الأماكن غري امل�ستخدمة.
 .2ا�ستخدام الإنارة الطبيعية من خالل الف�سحات ال�سماوية والنوافذ.
 .3اعتماد �أ�ساليب تقنية للتحكم يف توزيع الإ�ضاءة ،عن طريق �إعادة النظر بتمديدات املفاتيح (املقاب�س) ،لتوفري �أكرث من م�ستوى
�إنارة يف م�ساحة حمددة.
 .4التحكم الآيل يف ت�شغيل معدات الإنارة ،وعلى الأخ�ص يف املباين التجارية .وذلك عن طريق تركيب م�ؤقتات زمنية ،وا�ستخدام
ح�سا�سات الإ�شغال.
العادية.
امل�صابيح
ت�ستهلكه
ما
من
اقل
%٨٠
حوايل
ت�ستهلك
والتي
املدجمة
الفلوري�سنت
م�صابيح
 .5االعتماد على
ّ
 .6منع ت�رسب املياه ال�ساخنة.
 .7عزل �أنابيب املياه ال�ساخنة مبواد عازلة ملنع ت�رسب احلرارة يف احلائط �إذا كانت مدفونة� ،أو يف الهواء �إذا كانت خارجية.
 .8ف�صل الكهرباء عن ال�سخان عند عدم ا�ستخدامه و�ضبط منظم حرارة ال�سخان عند درجة ( )60درجة مئوية.
 .9تنظيف �أغطية امل�صابيح من الغبار املرتاكم للح�صول على �إ�ضاءة جيدة.
 .10ا�ستخدام الألوان الفاحتة يف طالء املنزل لأنها تعك�س �ضوء �أف�ضل.
 .11ا�ستخدام الأجهزة املنزلية كالغ�سالة ون�شافة املالب�س والكي وغريها يف غري �أوقات الذروة �إن �أمكن.
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تر�شيد �إ�ستهالك املوارد املائية بطريقة م�ستدامة
خف�ض ن�صيب الفرد من املياه ب�سبب �شح املياه وتلوثها
احلاجة والغاية:

ور�شة عمل :البقاع
الكاتب:
جمعية املر�أة العاملة واملعيلة
يف لبنان
دعد ح�سني
املناطق امل�ستهدفة:
لبنان

�إن حاجة لبنان �إىل و�ضع �سيا�سة عامة لتنظيم الرثوة املائية يعود للأ�سباب التالية:
 تعترب املياه �سالح ا�سرتاتيجي ،وتلعب دوراً �أ�سا�سي ًا يف �إعادة توزيع خريطة القوى ال�سيا�سيةوالتحالفات القائمة بني دول ال�رشق الأو�سط ومن �أهم املوا�ضيع املتعلقة باحلرب وال�سالح
وال�رصاع من �أجل البقاء يف املنطقة.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 وزارة الطاقة واملياه وزارة البيئةاجلدول الزمني التقديري:
� 3سنوات

 �إندالع النزاعات حول املياه ،تبعا ً للتقرير ال�صادر عن مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية يف وا�شنطن يف �آذار  1996عن احتمالاندالع  15نزاعا حول املياه قد يقع معظمها يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،اما تقرير البنك الدويل ال�صادر مبنا�سبة اليوم الدويل للمياه
يف � 22آذار � 1996أكد �أن امل�شكلة التي تعيق عملية التنمية يف منطقة ال�رشق الأو�سط والعامل لي�ست قلة الأرا�ضي بل قلة املياه وغياب
1
الإر�شاد و�أن احلروب القادمة �ستكون على املياه ولي�س على الأرا�ضي.
�أما الغاية من و�ضع �سيا�سة عامة لتنظيم الرثوة املائية هو التعامل مع املوارد والرثوات العامة كملك وطني م�شرتك والتتعاطى مع
املو�ضوع كم�شكلة طارئة وجذرية من �أجل و�ضع �سيا�سات وطنية حول اال�ستخدام الر�شيد للرثوة املائية وحول اال�ستهالك امل�ستدام للمياه.
ويف ظل غياب الرقابة والت�رشيعات الالزمة الناجتة عن الإهمال احلكومي للرثوة املائية ،نطرح امل�شاكل التالية التي يعاين منها اللبنانيون :
 ندرة املياه �أو �شح املياه :الناجتة عن اال�ستهالك غري امل�ستدام للموارد املائية و�إىل الهطول املطري غري املنتظم ،وهي م�شكلة ت�ؤثرب�شكل مبا�رش على الو�ضع االقت�صادي وتتفاقم هذه امل�شكلة مع املتغريات املناخية والنمو ال�سكاين املتزايد وما ينتج عنه من طلب
متزايد على املياه ملختلف القطاعات االقت�صادية زراعية كانت �أم �صناعية �أو �سياحية ،خا�ص ًة يف ف�صل ال�صيف حيث ت�شهد معظم
املناطق اللبنانية انقطاعا للمياه ب�شكل مكثف .الأمر الذي يدفع املواطنيني �إىل �رشاء املياه لتلبية احتياجاتهم اليومية وهذا يزيد من
العبء االقت�صادي على الأ�رس .هذه امل�شكلة مرتبطة ب�ضعف االمدادات املائية يف املناطق النائية حتديدا ً.
 تلوث املياهُ :يعد تلوث مياه الأنهار والبحريات واملياه اجلوفية من �أكرث امل�شكالت البيئية خطور ًة ،والناجتة عن رمي النفاياتاملنزلية وال�صناعية التي تـُلقى فيها ونتيجة ت�رسب مياه املجاري �إليها مبا فيها من بكترييا ومواد كميائية ملوثة .تظهر م�صادر
التلوث يف مياه ال�رصف ال�صحي واملخلفات ال�صناعية ومبيدات احل�رشات والأ�سمدة الكميائية �أن يف العام � ،2002أظهرت التحاليل
املخترب املركزي التابع لوزارة ال�صحة وجود تلوث ميكروبيولوجي يف  % 40من  863عينة جمعت من �شبكات مياه ال�شفة يف مناطق
لبنانية خمتلفة ،ويف  % 37من  450عينة جمعت من الينابيع واملياه اجلوفية .حتى يف العا�صمة بريوت ،مع بدء �شح نهر بريوت
تعود معاناة �سكان املناطق املجاورة كالأ�رشفية وبرج حمود� ،إذ ت�شتد االنبعاثات الكريهة نتيجة للمياه املبتذلة التي ت�صب مبا�رشة
يف النهر ،ومثلها م�شكلة نهر الغدير يف ال�ضاحية اجلنوبية ،والأمثلة كثرية.2

1بح�سب درا�سات البنك الدويل عام 19962درا�سة للبنك الدويل 2011
2بول�س عا�صي  :قلق املواطن اللبناين وق�ضاياه  ،بريوت الطبعة الأوىل  ، 2008دار احلداثة للطباعة والن�رش والتوزيع � ،ص. 117 .

50

الطاقة
نهر الليطاين:
                                                                                                
�أما نهر الليطاين يعترب املثال ال�صارخ يف تلوث املياه وهو ال�رشيان احليوي للكثري من املناطق اللبنانية الداخلية يف البقاع
وال�ساحل يف اجلنوب اللبناين.
�إن نهر الليطاين نهر ميت فعال ً� ،إذ ي�صب فيه  150مليون مرت مكعب �سنوي ًا من املياه امللوثة حاملة ً �أو�ساخ ال�رصف ال�صحي
ونفايات امل�صانع .هذا النهر الكبري الذي يحتل حو�ضه  2175كم مربع و�صل �إىل اخلط الأحمر من التلوث؛ ويقول �أحد املهند�سني
يف امل�صلحة الوطنية لنهر الليطاين �إن معمل البطاريات وحده ي�رصف يف النهر خم�سة كيلوغرامات من الزئبق ال�سام يوميا ف�ضال ً
عن �أطنان امللوثات الكميائية ال�صناعية املختلفة وال�سيما من م�صانع الورق .3بالإ�ضافة �إىل التعديات التي غزت �ضفتيه على طول
جمراه والتي ميكن �إزالتها ب�إ�رشاف الدولة� ،إ�ضاف ًة �إىل نفايات املدابغ واملعامل واجلور ال�صحية يف منطقة البقاع التي ت�صب فيه،
يف ظل الإهمال املزمن يف احلفاظ على نظافة جمراه من قبل الوزارات وامل�صالح والبلديات املعنية التي ال يوجد لديها �أي م�رشوع
بهذا اخل�صو�ص �إال ما ندر.
من م�صادر تلوث نهر الليطاين:
 .1املبيدات والأ�سمدة الكميائية امل�ستعملة يف الزراعة:
ي�ساهم ا�ستعمال املواد املمنوعة عامليا ً وبدون مراقبة وبطرق غري فنية وا�ستعمال كميات كبرية ومرتفعة من املواد الكميائية يف
الأر�ض الواقعة على �ضفتي النهر يف تلوثه الكميائي وذلك من خالل انتقالها من الرتبة عن طريق جريان املياه فيها �أو عن طريق
التيارات الهوائية والت�ساقط ب�أ�شكاله املختلفة  ،وحينما ت�صل هذه املياه املحملة باملبيدات ف�إنها ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش �أو من خالل
ال�سل�سلة الغذائية على جميع املكونات البيئية مبا فيها الإن�سان واحليوان والنبات .
 .2النفايات:
تعتمد القرى املمتدة على حو�ض الليطاين منه مكبا ً لنفاياتها من نفايات �صلبة ومنزلية وكذلك ردميات الور�ش وجثث احليوانات
النافقة حيث تختلط النفايات مع بع�ضها للتتفاعل وت�شكل �أنواعا ً عديدة من امليكروبات والبكترييا على طول جمرى النهر وبحرية
القرعون� ،إ�ضافة �إىل وجود مكبات للنفايات املنزلية قريبة من نهر الليطاين ويتم التخل�ص منها �إما عن طريق احلرق �أو الطمر ،دون
توافر مطامر خا�صة ملوازين احلرارة الزئبقية والبطاريات واملواد الإلكرتونية وغريها.
� .3شبكات ال�رصف ال�صحي:
�إن �أغلبية قرى ومدن البقاع ت�صب مياهها املبتذلة من �شبكات ال�رصف ال�صحي مبا�رشة يف جمرى النهر دون وجود حمطات تكرير
�أو معاجلة لها ،وحتوي املياه املبتذلة كميات كبرية من املواد الع�ضوية الذي يزيد من ت�صاعد الروائح الكريهة .كما �أن م�صانع
املدينة ال�صناعية يف مدينة زحلة ت�رصف نفاياتها ال�صناعية ومياهها املبتذلة يف جمرى نهر الليطاين مبا�رشة وت�ستخدم هذه
امل�صانع يف �صناعتها الر�صا�ص والأ�سيد والزرنيخ يف الدباغة ومعامل البطاريات والإ�سفنج  ،بالإ�ضافة �إىل نفايات املزارع
احليوانية .
نالحظ �أن منطقتي زحلة والبقاع الغربي تعانيان ب�شكل �أكرب من تلوث نهر الليطاين ب�سبب االنت�شار الكثيف للمن�ش�آت ال�صناعية
واملزارع احليوانية الأمر الذي يهدد حياة الكائنات احلية وحياة ال�سكان املقيمني على جانبي النهر ب�سبب ما ي�صدره من روائح
كريهة وح�رشات وما حتمل من جراثيم ت�سبب ت�شوهات خلقية و�أمرا�ض �رسطانية ومعدية كالتيفوئيد والكولريا واملالريا وغريها
من الأمرا�ض املزمنة .

و�صف:
نظرا ً النخفا�ض ن�صيب الفرد من املياه النظيفة ،من ال�رضوري و�ضع �سيا�سة عامة تنظم مياه لبنان وتزود قراه ومدنه باملياه ب�إدماج
مبادئ التنمية امل�ستدامة ،بهدف حماية مياه الأنهار من التلوث وتر�شيد ا�ستخدامها عرب تنفيذ م�رشوعات م�ستدامة.
تنطلق هذه ال�سيا�سة من خالل االهتمام مب�شكالت املياه واال�ستخدام الر�شيد وامل�ستدام لها عرب تعاون الوزارات املعنية فيما بينهم (الطاقة
واملياه  ،الزراعة  ،البيئة  ،ال�صحة  ،االقت�صاد  ،املالية)؛ بالتعاون مع املنظمات التي تعنى ب�ش�ؤون املياه والبيئة .
يرتجم هذا التعاون ب�إطالق �سل�سلة من الأن�شطة:
 تنفيذ عدد من امل�رشوعات املائية املحلية (حت�سني �شبكات توزيع املياه� ،إيجاد خزانات لتجميع املياه� ،إجراء �صيانة وتركيب �أجهزةحافظة للمياه).
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الطاقة
 تبني برامج توعية بيئية حول �سبل اال�ستخدام الر�شيد للمياه بهدف حماية املياه من التلوث وو�ضع الأ�س�س لإيقاظ ح�س التوعية املائيةلدى املواطنيني حل�سن تر�شيد ا�ستخدام املياه يف كافة املناطق اللبنانية.
 تعزيز �أ�سلوب ال�شفافية يف عر�ض حقائق ق�ضية املياه حاليا ً وم�ستقبال ً. العمل ب�شكل جدي لت�سخري ر�أ�سمال اخلا�ص للإ�ستثمار يف تنمية املوارد املائية ،وامل�ساهمة يف �إدارة املوارد املائية. تطوير البحوث املائية العلمية الأ�سا�سية والتطبيقية وتبادل نتائج الأبحاث. تعزيز التعاون و�إقامة ال�صالت الوثيقة مع املنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي تعنى ب�ش�ؤون املياه.�أن للإن�سان الفرد ،الدولة ،البلديات ،اجلمعيات املعنية دور �أ�سا�سي يف جتذر هذه امل�شكلة وتفاقمها �أو معاجلتها والق�ضاء عليها بتعاونهم
بطريقة فعالة وجدية من خالل العمل على:
 �إيجاد حل ملكبات النفايات عن طرق فرزها ومعاجلتها ب�إن�شاء مطامر ت�ستويف ال�رشوط البيئية وال�صحية للمحافظة على �سالمة البيئة. �إيجاد حلول لل�رصف ال�صحي عرب تكريرها �أو معاجلتها ،وو�ضع امل�صالح ال�سيا�سية جانبا ً باالتفاق على ال�رشكة التي �ستقوم ببناءحمطة زحلة ملعاجلة ال�رصف ال�صحي بعد �أن مت و�ضع حجر الأ�سا�س؛ ومراجعة جمل�س الإمناء والإعمار لبناء حمطة ملعاجلة املياه
4
املبتذلة يف جب جنني بعد �أن ر�صدت لها �أر�ض مب�ساحة � 36ألف مرت مربع.
 عمل الدولة على �سن قوانني تراعي الو�ضع البيئي وال �سيما ا�ستخدام املياه واملحافظة عليها. �إيجاد ال�سبل الالزمة لتطبيق القوانيني املرعية للمحافظة على البيئة و�إال تبقى حربا ً على ورق. �إزالة التعديات عن جمرى النهر وحتديدا ً نهر الليطاين ،ملنع الفي�ضانات يف ف�صل ال�شتاء. حت�سني و�سائل وعمليات الري حيث يتم من خاللها عدم �رصف املياه بطريقة ع�شوائية. تنظيم ومراقبة ا�ستعمال املبيدات والأ�سمدة الكميائية امل�رضة بال�صحة ،وتنظيف جمرى الأنهر ومراقبة نوعية املياه. -ا�ستكمال م�رشوع نهر الليطاين يف الري و�إنتاج الطاقة.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
نتائج مبا�رشة:
 خف�ض م�ستوى هدر املياه. خف�ض م�ستوى تلوث املياه. زيادة الوعي ب�أ�ساليب ا�ستخدام املياه. الق�ضاء على ظاهرة تلوث املياه باملبيدات والأ�سمدة �أو مبياه �إىل ال�سهولة الن�سبية يف �إعادة ا�ستخدامها يف ري املزروعات ال�صناعيةوبذلك تت�سع الرقعة الزراعية ويزداد االنتاج وتقل من الواردات ويتح�سن امليزان التجاري وترتفع م�ستويات املعي�شة وتتح�سن نوعية
املياه من خالل اال�ستخدام الر�شيد للموارد املائية ،مما يقلل من انت�شار الأمرا�ض الناجتة عن التلوث وبالتايل يتمتع اجلميع ب�صحة
جيدة وقدرة على االنتاج واال�ستهالك امل�ستدام .
نتائج مبا�رشة:
 االلتزام ب�إر�ساء مبادئ العدالة االجتماعية واالقت�صادية عرب التغلب على الفقر بفعل �ضمان حق احل�صول على مياه غري ملوثة للجميع. خلق فر�ص عمل جديدة من �أ�صحاب االخت�صا�صات العلمية. ت�شجيع القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار يف قطاع املوارد املائية والبيئية. حتقيق التوازن بني النمو ال�سكاين واملوارد املائية ،وبني �أمناط االنتاج واال�ستهالك بتحقيق مفهوم التنمية امل�ستدامة الذي ي�ستجيبالحتياجات الأجيال احلا�رضة دون �إحلاق ال�رضر باحتياجات الأجيال القادمة.
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مبادرة �سيا�ساتية رقم 25 #

االت�صاالت

�إعادة النظر يف �سيا�سات قطاع اخلليوي
بني العائدات الريعية واملمار�سات الإحتكارية :ر�ؤية تنموية

ور�شة عمل� :شمال لبنان
الكاتب:
 حممد �سيف اهلل �أبوالنجا زياد مب�سوطاملناطق امل�ستهدفة:
جميع املناطق اللبنانية

احلاجة والغاية:

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 وزارة االت�صاالت جمل�س الوزراء الهيئة الناظمة للإت�صاالت املجل�س الأعلى للخ�صخ�صة -جمل�س النواب

�إطالق قطاع اخلليوي

يف �أوائل الت�سعينيات �رشعت احلكومة اللبنانية يف طرح خدمة الإت�صاالت عرب الهاتف اخلليوي
كبديل عملي ومو�ضوعي للإفتقار البنية الأ�سا�سية خلدمة الإت�صاالت عرب الهاتف الأ�سا�سي القدرة
على تلبية �إحتياجات �سكان لبنان .كان الدمار الذي خلفته احلرب �سبب ًا رئي�سي ًا للدفع بتطوير مرافق
LIBANCELL
وبناء عليه منحت احلكومة عقود �إمتياز  BOTل�رشكتي
اخلدمات العامة و�إدارتها.
ً
اجلدول الزمني التقديري:
ً
و CELLISملدة � 10سنوات بد�أ من العام  .1994يف تلك الفرتة تو�سعت خدمة اخلليوي تو�سع ًا
�سنتان
مطرداً ،فو�صلت ن�سبة امل�شرتكني �إىل  20.81يف املئة من �سكان لبنان عام  ،2003يف حني �أن دول
�أخرى مثل م�رص ،الأردن ،اجلزائر ،املغرب ،تون�س وال�سعودية مل تتجاوز فيها ن�سبة امل�شرتكني الــ 7يف املئة يف �أف�ضل الأحوال يف العام
ذاته .يالحظ �أي�ضا �أن ذلك النمو املطرد يف اخلدمة نبع من طفرة خالل الفرتة بني  1999 -1995والتي �شهدت منو لن�سبة امل�شرتكني من
 2.91%عام � 1995إىل  20.10%عام � .2000أما م�ستوى الأ�سعار للدقيقة فظل دون الــ� 20سنت ًا وهو �سعر مقبول بالن�سبة ل�سوق نا�شئة
�أخذت يف النمو.
جدير بالذكر �أن هذه الريادة �شابها ق�صور فيما يتعلق برفاهة امل�ستهلك فقد كان متو�سط ما ينفقه امل�ستخدم �شهري ًا الأعلى يف املنطقة
حيث و�صل �إىل  73دوالر عام  1999ومعدل الإنفاق هذا يعد مرتفع ًا حتى باملقارنة مع دول فيها �سكان ذو قوة �رشائية عالية كالكويت
وال�سعودية .وقد يتبني من هذه النقطة �أن �سيا�سة التو�سع كانت قائمة على الطلب غرياملرن للقطاعات وال�رشائح العليا للم�ستخدمني و�أن
الإيرادات قامت على �أ�سا�س الربح من الأ�سعار الإحتكارية ولي�س التو�سع الر�أ�سي يف اخلدمات �أوالأفقى يف التغطية .كما يت�أكد ذلك من
املوقع الر�سمي لل�رشكات العاملة بال�سوق �أنذاك والتي �أقرت �أنها �أ�ستثمرت �إجمايل ما يقرب من  277.5مليون دوالر خالل الفرتة -1995
 1999يف حني �أن �إجمايل الإيرادت يف نف�س الفرتة بلغت  802مليون دوالر ،و�أف�صحت ال�رشكات على �أنها حققت منها �أرباح ًا �صافية تقدر
بــ 140.8مليون دوالر وح�صلت وزارة الإت�صاالت والربيد �أنذاك على 403.4مليون دوالر.
تغيرّ يف �سيا�سة الدولة :ال�سعي وراء تعزيز �إيرادات الدولة
بغ�ض النظر عن اخللفيات ال�سيا�سية وراء ذلك فقد تغري منحى الدولة ال�سابق املتمثل يف �إطالق يد القطاع اخلا�ص للإ�ستثمار يف قطاع
اخلليوي .ف�أ�صبحت الدولة اللبنانية تتخذ منحى �آخر بد أ� من العام . 2001فقد مت ف�سخ عقدي الإمتياز من قبل احلكومة قبل �إنتهاء املدة
املحددة ب� 3سنوات يف مقابل دفع مبلغ  179مليون دوالر كتعوي�ض لل�رشكتني و�إحالة الإدعاء بعدم دفع  600مليون دوالر من ح�صة
الدولة للتحكيم الدويل بعد خالفات �شديدة بني احلكومة اجلديدة وال�رشكتني .وبالرغم من �إقرار التحكيم الدويل ببطالن الإدعاء �إال �أن ما
يعنينا هنا هو م�سار ال�سيا�سة العامة وتوجهها الإ�سرتاتيجي وت�أثريه على مناخ الإ�ستثمار بالقطاع ورفاهة امل�ستهلك اللبناين ومن ثم العائد
على الإقت�صاد الوطني ب�شكل عام.
من منطلق مبني على تعزيز �إيرادات الدولة وتعظيم املتح�صالت املالية من قطاع الإت�صاالت خا�صة اخلليوي (التي تبلغ حوايل مليار
ون�صف دوالر) وتوجيه الفائ�ض لدعم العجز بقطاع الكهرباء (البالغ تقريبا مليار دوالر) وغريه من املرافق العامة للدولة ،توجهت ال�سيا�سة
العامة نحو منحى جديد بد أ� ب�إقرارالقانون رقم  431لعام  2002ب�ش�أن تنظيم قطاع الإت�صاالت.
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وقد �صاحب ذلك التحول �سيطرة الدولة على احل�صة املالكة بال�رشكتني العاملتني حالي ًا بال�سوق مما يجعل الو�ضع بالن�سبة للقطاع خمتلف
متاما عن نظريه ال�سابق .وقد تبينت تداعيات املنحى الريعي ل�صالح خزينة الدولة يف وجوه عدة ت�ضمنت:
 الإعتماد على املتح�صالت الإحتكارية من امل�ستخدمني فن�سبة متو�سط ما ينفقه امل�ستخدم �شهريا قد و�صلت  41دوالر �شهريا عام 2010و  55دوالر عام  2009والذي يعد من �أعلى املتو�سطات يف العامل واملنطقة وال ي�ضاهيه �إال نظريه يف الكويت (التي يبلغ عدد
�سكانها ن�صف �سكان لبنان).
 �إنح�سار ن�سبة امل�شرتكني من عدد ال�سكان �إىل  64.77%عام  2010فقط وهو ما يعني عدم و�صول اخلدمة ل�رشائح عدة من املجتمعاللبناين واحلد منفر�ص منو اقت�صادي على عك�س ن�سب �أعلى بكثري يف العامل واملنطقة .فعلى �سبيل املثال و�صلت هذه الن�سبة يف نف�س
العام �إىل حوايل  78%يف م�رص  99% ,بتون�س ,و 104%بالأردن  153% ,بال�سعودية حيث جتاوزت الإ�شرتاكات عدد ال�سكان.
 الإرتفاع املبالغ فيه بالن�سبة ملتو�سط م�ستوى الأ�سعار للدقيقة الذي تخطى الــ� 30سنتا والذي يعد �سعرا مبالغ فيه بكل املقايي�س يفحني �أنه مبلغ يف م�رص على �سبيل املثال � 0.04سنتا.
القوانني املتعلّقة بالهيئة الناظمة للإت�صاالت
ي�شار ب�أن قانون تنظيم الإت�صاالت رقم  431لعام  2002قد �أقر �صالحيات جمة للهيئة الناظمة للإت�صاالت ت�ضمنت:
 الرقابة على عدة خدمات وال �سيما الهاتف اخلليوى وفق ًا للمادة  19فقرة ب من القانون. من مهام و�صالحيات الهيئة ت�شجيع املناف�سة يف قطاع الإت�صاالت وذلك يف املادة  5فقرة ج. احلق للهيئة �أن حتدد الأ�سعار �أو �أليات و�ضعها يف حال تبني لها �أن التعرفات والأ�سعار املعمول بها يف ال�سوق ناجتة عن و�ضع�إحتكاري (�سيطرة �شخ�ص واحد �أو تكتل  )cartelوذلك مبوجب املادة  28من القانون.
 �أكدت املادة  30من القانون على دور الهيئة يف الت�أكد من مدى الو�ضع التناف�سي يف ال�سوق وال �سيما �إتخاذ �أي تدابري لت�أمني املناف�سةومنها على �سبيل املثال التدابري املتخذة ملواجهة �إ�ستعمال املعلومات من قبل املتناف�سني ب�شكل ي�ؤدي لنتائج غري تناف�سية.
 ن�صت املادة  18على مبد أ� امل�ساواة واملناف�سة يف منح الرتاخي�ص ملقدمي اخلدمات. ن�صت املادة  4من القانون على �إ�ستقالل الهيئة الإداري واملايل وتبعيتها ملجل�س الوزراء ولي�س لوزارة الإت�صاالت ،كما �أ�شارت املادةمعينني مبوجب مر�سوم من جمل�س الوزراء بناء على �إقرتاح وزير الإت�صاالت.
 6على تكوين جمل�س �إدارة من التكنوقراط ّ
على الرغم من هذا ف�إن الهيئة مل تقوم بالدور املنوط بها ملكافحة املمار�سات الإحتكارية احلالية املتمثلة يف الأ�سعار املتفق عليها
واملبالغ فيها وامل�ؤ�رشات ال�سلبية للتغطية واخلدمة التي �أ�رشنا لها من قبل .وي�ؤدي ذلك لإنعدام القدرة الفعلية للهيئة على تفعيل تلك
الأدوار وال�صالحيات لتعار�ضها مع ال�سيا�سة الريعية القائمة على الأ�سعار الإحتكارية لتعظيم عائدات الدولة املالية .فمن الناحية الفعلية ال
ت�ستطيع الهيئة التعار�ض مع �سيا�سة وزارة الإت�صاالت رغم �إ�ستقاللها الإ�سمي عنها وذلك لأن املادة  11بالقانون ح�رصت �إيرادات الهيئة
يف العائدات الناجمة عن هبات م�رشوطة وبدالت الرتاخي�ص ور�سوم الرقابة عليها ور�سوم �أخرى وما يت�أتى لها من خم�ص�صات وزارة
�شهري �شباط ومتوز من كل عام ،نافي ًة حق الهيئة الأ�صيل كونها م�ستقلة مالي ًا و�إداري ًا وفقا�ص للمادة  4يف احل�صول على
الإت�صاالت يف
ّ
خم�ص�صات مبا�رشة من املوازنة العامة للدولة ب�أ�ستثناء فرتة �إن�شائها بحد �أق�صى �سنتني .لذا ف�إن الهيئة �أ�صبحت فعلي ًا جزءاً من املنظومة
الريعية للوزارة ومن ورائها الدولة .

و�صف:
يف نظرة معمقة مل�شكلة القطاع يف لبنان يتبني احلاجة لإجراءات فورية و�إ�سرتاتيجيات تنموية لت�صحيح امل�سار على املدى الق�صري والطويل.
تفعيل دور الهيئة الناظمة للإت�صاالت
 التفعيل الأين لدور الهيئة الناظمة للإت�صاالت فيما يتعلق باملناف�سة بني ال�رشكتني احلاليتني اململوكتان للدولة وال �سيما فيما يتعلقباملناف�سة ال�سعرية امل�شار �إليها يف املادة  28من القانون.
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 �إقتطاع احلق الأ�صيل للهيئة يف املوازنة العامة للدولة املتمثل يف احل�رص امل�إىل باملادة � 11سيعوق ب�شكل ج�سيم قدرة الهيئة علىتفعيل دورها يف حماية املناف�سة نظرا لعدم �إ�ستقاللية منظومتها املالية مما يعني بال�رضورة تعديل لن�ص وم�ضمون املادة.
 طرح الرخ�صتني املمتدتني لع�رشين �سنة اللتني يف حوزة الهيئة الناظمة ملزايدة عامة مع �إلتزام معايري املناف�سة وال�شفافية وذلكلتحقيق �أكرب عائد مايل ممكن ب�شكل يفوق املتح�صالت الإحتكارية احلالية .جدير بالذكر �أن النظام احل�إىل القائم على التجديد ال�سنوي�أدى
لتقييد �أى م�شاريع تو�سعية من قبل ال�رشكات واخل�ضوع �إىل املمار�سات الإحتكارية و خا�صة ال�سعرية منها بدال من التو�سع يف تقدمي و
ت�سويق اخلدمة للن�صف الأخر من �سكان لبنان �أو حت�سني اخلدمة النوعية للم�ستخدمني احلاليني.
�رشاكة القطاع العام مع القطاع اخلا�ص
�إحلاق ًا على الألويات لدى دوائر ال�سيا�سة العليا ف�إن طرح مقدم جديد للخدمة ممثال يف الدولة عن طريق الألية اجلديدة ل�رشاكة القطاع العام
مع القطاع اخلا�ص (� )PPP-Public Private Partnershipسيكون توجه خدمي تنموي ي�ضمن �إ�ستمرار املناف�سة بني العاملني بال�سوق
ولكن ال ي�ؤثر على خطط و�أولويات الدولة جتاه دعم مرافق وقطاعات خدمية �أخرى:
 �أن الدولة بب�ساطة ت�ستطيع حتويل متح�صالت الرخ�صتني طويلة الأمد �إىل خم�ص�ص تنموي مل�رشوع مقدم ثالث خلدمات اخلليوي يف�شكل �رشاكة بني القطاع العام واخلا�ص تدفع جميع امل�ستحقات لل�رشيك اخلا�ص بناء على حتقيق امل�ستهدف التنموي من حيث اخلدمة
وال�سعر واجلودة ل�صالح ال�سكان بلبنان وخا�صة ال�رشائح املهم�شة والأكرث فقراً.
 يجب الت�أكيد على �أن م�ستحقات ال�رشيك اخلا�ص ال تدفع له �إال بعد موافاة امل�ستهدف التنموي وعلى �أق�ساط بعيدة املدى ولي�س مبجردر�سو العطاء عليه لذا فان ال�سيولة النا�شئة عن طرح الرخ�صتني �ستتوفر لدى الدولة قبل �إتيان موعد امل�ستحقات الواجبة الدفع.
 �أ�صول امل�رشوع كما متعارف عليه يف �أليات ال�رشاكة مع القطاع اخلا�ص ت�ؤول �إىل الدولة يف غ�ضون  25عام كحد �أق�صى و�أن الدولةت�أخذ �صفة املالك احلقيقي للم�رشوع والقطاع اخلا�ص هو جمرد جهة تنفيذية للإن�شاء والإدارة والت�شغيل وال�صيانة والت�سويق والتمويل.
 يقت�ضي لتفعيل هذا الإقرتاح �إقرار جمل�س النواب مل�رشوع قانون �رشاكة القطاع العام مع القطاع اخلا�ص واملحال ملجل�س النواب وفق ًاملر�سوم جمل�س الوزارء رقم  840لعام .2007
 جتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك �إجراءات تعوي�ضية �أخرى لتعزيز �إيرادات الدولة املالية تتمثل يف �إعادة النظر يف رفع قيمة بع�ض بنودالتعريفات اجلمركية على ال�سلع الإ�ستهالكية الغري �أ�سا�سية بن�سب ب�سيطة ال ت�ؤدي �إىل ن�شوء �سوق تهريب غري ر�سمية والتي ترتواح 75
يف املئة منها بني ال�صفر واخلم�سة باملئة.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 �إمكانية اجلمع بني تعظيم الإيرادات من القطاعات الإنتاجية وال �سيما الإت�صاالت باجراءات غرياحتكارية وتوجهات خدماتية،تنموية ت�أمن رفاهية امل�ستهلك.
 احلد من املخططات التنموية لقطاع على ح�ساب قطاع �أخر. -امل�ضاعفات االيجابية على القطاعات االقت�صادية املختلفة :القطاع التجاري ،امل�رصيف والقطاعات الرتفيهية.
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ت�شجيع ال�سياحة ال�شبابية

ور�شة عمل� :شمال لبنان

ا�ستهداف فئة �سياحية حم ّددة
احلاجة والغاية:
ت�شكل ال�سياحة رافعة �أ�سا�سية لالقت�صاد اللبناين ،فبح�سب املجل�س العاملي لل�سياحة وال�سفر ف�إن م�ساهمة
ال�سياحة يف الناجت املحلي االجمايل يف لبنان لعام � 2011سيكون  9.5يف املئة و�سيوفر فر�ص عمل لــ
� 122ألف لبناين (اي  %9.1من اجمايل الوظائف).
ولكن رغم هذه امل�ؤ�رشات ما زال لبنان يعاين من غياب �سيا�سة وا�ضحة تتعلق بقطاع ال�سياحة ،ف�أكرث
مبادرات ون�شطات الدولة تهدف �إىل زيادة ال�سياحة دون حتديد خ�صائ�ص الفئة ال�سياحية امل�ستهدفة
(البلد ،املدخول ،الفئة العمرية واجلن�س) .هذا �أدى �إىل منو �سياحي ع�شوائي وغري متوازن ال ي�أخذ بعني
الإعتبار �أن الفئات ال�سياحية املختلفة لديها حاجات خمتلفة وبالتايل هي بحاجة �إىل تنظيم القطاع
بح�سب هذه احلاجات املتغايرة.
لهذا ال�سبب نرى �أن ال�سياحة ال�شبابية �ضعيفة ومركزة ب�شكل كبري يف مدينة بريوت و�ضواحيها.

الكاتب:
 ريان �شهال خديجة حم�صي جنوى زكور هند مرعي نبيلة طبو ابراهيم العرت الهام داللاملناطق امل�ستهدفة:
كل لبنان وبالأخ�ص املناطق
خارج مدينة بريوت
امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 وزارة ال�سياحة وزارة النقل واال�شغل وزارة البيئة البلديات وزارة ال�شباب والريل�ضةاجلدول الزمني التقديري:
� 3سنوات

و�صف:
تهدف هذه الورقة �إىل ت�شجيع وتنظيم ال�سياحة ال�شبابية بح�سب مبادىء ال�سياحة امل�ستدامة يف كافة
املناطق اللبنانية وخا�ص ًة املناطق التي تقع خارج مدينة بريوت.
�إقرتاحات التنفيذ:
لل�سواح ال�شباب واملغرتبني اللبنانيني ال�شباب من خالل:
جذب
و�سائل
ت�شجيع خلق
ّ
 دعم م�شاريع ال�سياحة البيئية (ت�سلق اجلبال ،الغو�ص حتت املاء والألعاب املائية ،رحالت ا�ستك�شافية)... اعادة احياء وت�شجيع املنا�سبات الرتاثية والقروية والنوادي الريا�ضية ت�شجيع م�شاريع التو�أمة مع املدن العربية واالجنبية خللق م�شاريع التبادل الثقايف ايجاد بنية ا�ستثمارية العادة تفعيل م�شاريع �سياحية بحرية بطريقة م�ستدامة دعم ا�صدار دليل �سياحي الكرتوين مف�صل وع�رصي خم�ص�ص لل�شباب دعم ا�صدار خريطة �سياحية �شبابية تكون موجودة على الإنرتنت تطوير امل�شاريع ال�سياحية على �شبكة الإنرتنت ()web-tourism enterprises ت�شجيع �إن�شاء بيوت لل�شباب يف كافة املناطق اللبنانية -تدريب و ت�أهيل ال�رشطة ال�سياحية للتعامل مع ال�سياحة ال�شبابية

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 خلق حركة �إقت�صادية يف املناطق النائية بحيث ي�ستفيد منها �سكان املنطقة. زيادة فر�ص العمل يف كل املناطق اللبنانية مما ي�أدي �أىل التخفيف من الهجرة والنزوح. تخفيف الإكتظاظ ال�سكاين داخل العا�صمة. املحافظة على املوارد ال�سياحية للأجيال القادمة. تبادل الثقافات بني ال�شباب اللبناين واالجنبي.56

املبادئ:
ال�سياحة امل�ستدامة والإمناء
املتوازن بهدف:
 خلق فر�ص عمل وت�أمنيمدخول للمجتمعات املحلية
 املحافظة للأجيالالقادمة على:
◊ البيئة الطبيعية
◊ البيئة الثقافية
◊ البيئة الإجتماعية
◊ الفن املعماري و�أ�سلوب
البناء
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�إن�شاء وتطوير امل�صانع ال�صغرية
دعم �إن�شاء وتطوير امل�صانع ال�صغرية يف املناطق اللبنانية خارج
حمافظة بريوت
احلاجة والغاية:
�شهد لبنان على مدى العقود املا�ضية �سيا�سة دعم قطاع اخلدمات على ح�ساب قطاعي ال�صناعة والزراعة
وبالتايل الإعتماد �إىل الإ�سترياد والذهاب باجتاه ثقافة اال�ستهالك ال�رسيع .فرنى بذلك �أن الإ�سترياد
للعام  2010بلغ  17,964مليون دوالر مقابل  4,253مليون دوالر فقط على الئحة ال�صادرات .1يف هذا
الإطار تكونت لدينا حاجات �إقت�صادية:
 �أقت�صاد غري متوازن :ن�سبة الزراعة من الناجت املحلي للعام  2009هي  %5فقط و %17لل�صناعة،�أما قطاع اخلدمات له الن�سبة الأكرب �أي  %78مما ي�ؤدي �إىل زيادة خطر التدهور الإقت�صادي يف حال
انهيار قطاع اخلدمات.2
 الرتكيز على املعامل الكبرية مقابل �إهمال امل�صانع ال�صغرية وبالتايل زيادة ن�سبة البطالة وذلكب�سبب �إعتماد املعامل الكبرية على املكننة.
 زيادة النزوح نحو املدن ب�سبب قلة فر�ص العمل يف املناطق النائية. اختفاء ال�صناعات احلرفية املحلية مما ي�ؤدى �إىل ت�ضا�ؤل قدرة ال�صناعات اللبنانية التناف�سيةب�شكل عام كونها تنتق�ص قيمة م�ضافة ذات طابع حملي ي�سمح لها بالتناف�س مع الب�ضائع امل�ستوردة.

ور�شة عمل :جنوب لبنان
الكاتب:
 �صفاء حنجول زياد علوية ح�سن ح�سن علي نقراملناطق امل�ستهدفة:
املناطق اللبنانية خارج حمافظة
بريوت
امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 وزارة ال�صناعة وزارة الداخلية والبلديات وزارة الإقت�صاد غرف ال�صناعة والتجارة وزارة الزراعة وزارة الطاقة وزارة البيئة وزارة الرتبية والتعليم العايل وزارة ال�سياحةاجلدول الزمني التقديري:
� 4سنوات

و�صف:
تهدف هذه ال�سيا�سة �إىل ت�شجيع ال�صناعات املحلية على �أن تكون ذات جودة عالية وقيمة م�ضافة مراعا ًة للمعايري البيئية .ويتحقق ذلك
من خالل و�سائل ع ّدة:
◊ ت�شجيع ان�شاء م�صانع �صغرية تعمل �ضمن ا�سرتاتيجيات حملية لتنظيم وتطوير �سال�سل القيمة املحلية حتى يتم:
 خلق �شبكة بني ال�صناعات املحلية.يتميز مبوقعه اجلغرايف.
 خلق منتج جديد نهائي ذات قيمة م�ضافة ّ ت�أمني �سوق لت�رصيف املنتجات الزراعية املحلية من خالل ال�صناعات الغذائية. -جذب �سوق �سياحي يهتم بتجربة تقنيات الإنتاج املحلي التقليدي.

1تقارير وزارة املالية
2درا�سة للبنك الدويل 2011
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املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 ت�شجيع ال�صناعة املحلية ال�صغرية املتخ�ص�صة وبالتايل حتويل ثقافة �إ�ستهالك �إىل ثقافة �إنتاج. حتريك العجلة الإقت�صادية يف املناطق خارج بريوت وخلق فر�ص عمل فيها. تخفي�ض البطالة وبالتايل النزوح املناطقي. تخفيف االكتظاظ ال�سكاين يف العا�صمة. املحافظة واعادة احياء ال�صناعات املحلية. ت�رصيف املنتوج الزراعي. ت�شجيع �سياحة الأنتاج الرتاثي وبالتايل ت�شجيع ال�سياحة املتوازنة. -زيادة تناف�سية ال�صناعات الوطنية يف الأ�سواق العاملية.

الإقرتاحات لتطبيق هذه ال�سيا�سة:
أولويات الإنتاج املحلّي .وتكون هذه على نطاق «احتادات البلد ًيات» وت�ضم متثيل بلديات،
 االعتماد على مراكز درا�سات لتحديد � ّاللبنانية .فتعمل هذه
أرا�ضي
ل
ا
امتداد
على
عملها
لتكامل
املراكز
كل
بني
التن�سيق
على
الت�شديد
جامعات ،وم�ؤ�س�سات خا�صة .يجب
ّ
املراكز كـــ:
� -1أداة لتوفري خدمات فعالة للم�صانع ال�صغرية.
� -2أداة مل�ساعدة ال�سكان الأكرث حرماناً.
� -3أداة للربط بني ال�صناعات على امل�ستوى املحلي ،الوطني والدويل.
� -4أداة لربط الدعم املايل وغري املادي للم�ؤ�س�سات.
 تخ�صي�ص غرفة التجارة وال�صناعة لكل حمافظة يف لبنان والت�أكيد على التوا�صل بني الغرف التي تندرج �ضمن ا�سرتاتيجيتهاال�صناعية ال�صغرية.
دعم امل�ؤ�س�سات
ّ
 ا�ستحداث �إخت�صا�ص جامعي ومهني لإدارة امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ال�صغرية. -ت�سهيالت قرو�ض من البنوك التجارية وامل�ؤ�س�سات املعنية (�إيدال وكفاالت �إلخ).
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ال�سيا�سة املالية

تنويع ن�سبة ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة
تعزيز نظام مايل �أكرث عدالة

ور�شات عمل بريوت
الكاتب:
كرمي املفتي
املناطق امل�ستهدفة:
لبنان

احلاجة والغاية:
 �إن ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة بن�سبة  %10تعترب متييزية وت�ؤثر على ميزانية اللبنانينياملحرومني اكرث من الأغنياء.
 -احلاجة لتخفي�ض الأ�سعار وذلك لدعم الطبقة الو�سطى والطبقات املحرومة.

و�صف:

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 جمل�س الوزراء وزارة املاليةاجلدول الزمني التقديري:
يتم اعتمادها يف ميزانية العام
2013
اخلطوات التي يجب �إتباعها:

لدى لبنان �شطرين من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة وهي �رضيبة غري مبا�رشة مت �إدخالها يف
العام  ،2001بن�سبة  %0للب�ضاعة املعفية من ال�رضائب (امل�ستلزمات ال�رضورية ،املنظمات غري
احلكومية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية احلجم) ون�سبة  %10التي تغطي كافة الب�ضائع الأخرى يف ال�سوق.

 �إعادة هيكلة مديريةال�رضيبة على القيمة امل�ضافة
يف وزارة املالية مع تدريب
فرق عمل من �أجل حتقيق
الن�سب ال�رضيبية املتنوعة
بنجاح.

�إن  %10كن�سبة عامة على كل الب�ضائع تعترب �رضيبة �شديدة التمييز وذلك لأنها ت�صيب كافة امل�ستويات
الإجتماعية وت�ساهم �أي� ًضا يف انخفا�ض م�ستوى الإ�ستهالك يف الأ�سواق ،مما يبطئ حركة الإنتاج ب�شكل
 حتديد الن�سب املختلفة تبع ًاعام.
للقطاع ،والتي ت�رشف عليها
�إن تنويع ن�سبة ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة من �ش�أنه �أن يحقق عدالة اجتماعية �أكرب يف ال�سيا�سة
جلنة املال الربملانية.
املالية اللبنانية كما زيادة لدخل اخلزينة ودعم الإ�ستهالك الداخلي� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ت�ستخدم هذه
ال�سيا�سة املالية ك�أداة ل�سيا�سة عامة �شديدة الفعالية وذلك لت�شجيع قطاعات حمددة خا�صة تلك التي ت�ضم فئات قابلة للإزدهار
(كاملعلوماتية ،الطاقة اخل�رضاء وال�سياحة البيئية)� .إن عملية التنويع من املمكن �أن تنفذ بطريقة تتفادى تدين ايرادات الدولة بل تزيدها،
ولكن مع توزيع �أكرث عدالة لل�رضيبة على خمتلف الفئات الإجتماعية.
يف هذا ،تفر�ض على قطاع الـ«لوك�س» الثمني والرتفيهي (حتدد الئحة الب�ضائع من قبل اللجنة املالية الربملانية بال�رشاكة مع منظمات
املجتمع املدين املخت�صة وبالت�شاور مع القطاع اخلا�ص) ن�سبة �أعلى لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة ترتاوح بني  %12و %20بح�سب القطاع،
مما �سيزيد بدوره مداخيل الدولة.
يف الوقت نف�سه �إن القطاعات املدعومة �سرتى هذه الن�سبة تهبط �إىل مت�سوى يرتاوح ما بني  %5و .%7
�أما ال�سلع الأخرى فقد تبقى على ن�سبة .%10

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 تخفي�ض �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية  /ال�رضورية. ت�شجيع الإ�ستثمارات والإ�ستهالك يف القطاعات املدعومة. زيادة املداخيل املالية للخزينة.59
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ال�سيا�سة املالية

تخفي�ضات �رضيبية للتربعات جانب منظمات
املجتمع املدين
ت�شجيع التربعات والعمل املدين

ور�شات عمل بريوت
الكاتب:
عبد الكرمي كريدية
املناطق امل�ستهدفة:
لبنان

احلاجة والغاية:
تعاين املنظمات غري احلكومية يف لبنان من قلة التمويل وت�ضطر�إىل الإعتماد على �إنفاقات �شخ�صية من
املمولني الدوليني.
املتطوعني ،واجلهات املانحة ذات دوافع �سيا�سية �أو
ّ
�إن حتديث نظام التخفي�ضات ال�رضيبية للتربعات من �ش�أنه �أن يحفز التربعات ال�ضخمة والفعالة ،وتفعيل
تدفق املوارد يف املجتمع املدين وال�رشكات واحلكومة.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 الربملان اللبناين جمل�س الوزراء وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية وزارة املاليةاجلدول الزمني التقديري:
�سنتان

ومن �ش�أن هذه املبادرة �أن تعود بالنفع على منظمات املجتمع املدين الكفوءة التي لها �صفة املنفعة
العامة ،والتي جتري مهمة ذات م�صلحة عامة لل�شعب اللبناين من خالل �صفة «مرفق عام معرتف به»،
ّ
وعقالنية يف بلدنا.
علمية
ّ
�إال �أن هذه الت�سمية مل تعط بطريقة ّ
لتطبيق هذه ال�سيا�سة يجب:

و�صف:
 ت�شكيل جلنة وطنية مناخلرباء (تعينّ من قبل اللجنة
الربملانية لل�ش�ؤون الإجتماعية،
يف املرحلة الأوىل ،يجب مراجعة �صفة «مرفق عام معرتف به» على �أن تتالءم مع جدارة منظمات
وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية
املجتمع املدين .فعلينا و�ضع مبادئ توجيهية �صارمة ملنح هذه ال�صفة فقط للمنظمات غري
ووزارة املالية) يف خالل 6
احلكومية التي ت�سهر على اخلدمة العامة وامل�صلحة العامة .وميكن القيام بهذه املهمة من قبل جلنة
�أ�شهر.
خم�ص�صة ،كاللجنة الربملانية لل�ش�ؤون الإجتماعية بالتعاون مع وزارتي ال�ش�ؤون الإجتماعية واملالية.
 و�ضع معايري ومتطلباتال�صفة املقرتحة يف غ�ضون
عندما ت�صبح املنظمة غري احلكومية «مرفق عام معرتف به» ،كلما توجه مواطن �أو �رشكة دافعة
� 3أ�شهر.
�رضائب للتربع لهذه اجلمعية ،ف�إنهما �سي�ستفيدا من التخفي�ضات ال�رضيبية مبا يتنا�سب مع املبلغ املتربع
 �إ�صدار املر�سوم منبه .ي�شمل احل�ساب مبلغ ثابت وحد �أق�صى خلف�ض ال�رضائب ميكن الإ�ستفادة منه .كل هذا يجب �أن
قبل جمل�س الوزراء يف غ�ضون
يكون مف�ص ًال بالتعاون مع وزارة املالية ،عن طريق بريوقراطية �سليمة مرتبطة بالإجراءات املالية.
� 6أ�شهر.
 تقدمي نظام التخفي�ضاتال�رضيبية اجلديد يف
ميزانية عام ،2013
املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
يف ت�رشين الأول 2012
وهذه اخلطوة الهامة �ستزيد من فر�ص التمويل للمنظمات غري احلكومية يف لبنان ،التي من �ش�أنها زيادة امكانياتها ومواردها ،ملجتمع
مدين� أكرث تطوراً ،و�أكرث قدر ًة على معاجلة الثغرات يف اخلدمات االجتماعية.
و�سوف يتم ت�شجيع الأفراد وامل�ؤ�س�سات على امل�شاركة يف دعم املجتمع املدين ،مما ي�ضاعف م�ستوى الوعي وامل�س�ؤولية االجتماعية عند
املواطنني و�أ�صحاب ال�رشكات.
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ال�سيا�سة املالية

وقف دفع البدالت للنواب الربملانيني ال�سابقني وعائالتهم
ا�ستثمار املال العام يف �سيا�سات اجتماعية� أكرث �رضورة

ور�شات عمل بريوت
الكاتب:
كرمي املفتي
املناطق امل�ستهدفة:
لبنان

احلاجة والغاية:
ت�شمل امليزانية يف لبنان  18مليون دوالر من املدفوعات للربملانيني ال�سابقني وعائالتهم �سنوي ًا
(امل�صدر جملة « ال�شهرية» العدد  ،75ت�رشين الأول  .)2008يف الواقع� ،إن النائب الذي انتخب يف والية
واحدة ،حني يرتك من�صبه الربملاين ،يح�صل على  ٪ 25من راتب النائب ( 8ماليني لرية لبنانية)،
و�إذا مت انتخابه لواليتني ،فله  ٪ 50من الراتب� ،أما اذا مت انتخابه لثالثة واليات ،فيحق له ٪ 75
من راتبه� .أما يف حال وفاة النائب ،ف�إن اال�ستحقاق يورث من قبل عائلته املقربة.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 وزارة املالية الربملاناجلدول الزمني التقديري:
ميزانية  ،2013ويتم عر�ضها
يف م�رشوع املوازنة اجلديد
بحلول ت�رشين الأول 2012

من خالل وقف هذه الدفعات ،ف�إن هذه ال�سيا�سة �ستخف�ض النفقات غري ال�رضورية خلزينة الدولة ،والتي
ميكن� أن ت�ستخدم �أي� ًضا يف �سيا�سات اجتماعية واقت�صادية �أكرث فائدة.

و�صف:
هذا النظام ال�سخي ميثل� إنفاق ًا ال ميكن ان يتحمله اللبنانيني وال اخلزينة ،نظراً مل�ستوى الديون يف البالد .فبو�ضع ح ٍد لتلك البدالت
غري العادلة املعطاة للطبقة ال�سيا�سية من �ش�أنه �أن يعطي خزينة الدولة  18مليون دوالر �سنوياً ،التي من املمكن �أن تنفق على �سيا�سات
�أكرث �رضور ًة ،ال �أن تبقى جمرد بدالت ممنوحة كما هو احلال .و لكي يح�صل هذا التغيري ،يجب �أن تق ّدم هذه ال�سيا�سة يف ميزانية العام
 ،2013وذلك يف ت�رشين الأول .2012

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 انهاء التميزات غري املربرة املمنوحة للطبقة ال�سيا�سية. ا�ستخدام مداخيل جديدة يف �سيا�سات �إجتماعية (راجعمبادرة �سيا�ساتية رقم � :10صفحة  ،29رقم � :18صفحة ،40رقم � :20صفحة .)43
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الإ�صالح الإداري

تطوير املوارد الب�رشية يف الربملان اللبناين
تزويد النواب الربملانيني مبعاونني برملانيني خمت�صني

ور�شات عمل بريوت
الكاتب:
كرمي املفتي
املناطق امل�ستهدفة:
لبنان

احلاجة والغاية:
�إن معظم النواب ي�شكون من �ضيق الوقت واملوارد داخل م�ؤ�س�ساتهم الربملانية لإجراء واجباتهم بدقة .
وبوجود �أن�شطتهم االجتماعية (الأعرا�س  /امل�آمت  /الزيارات ال�سيا�سية واالجتماعية) ف�إن النواب ال
فعال لتطبيق القوانني املطلوبة� ،إىل جانب
يبقى لهم من الوقت الكايف لتنفيذ براجمهم ال�سيا�سية ب�شكل ّ
واجباتهم الد�ستورية يف مراقبة عمل ال�سلطة التنفيذية.
�إن توظيف فريق مكون من ثالثة معاونني برملانيني خمت�صني لكل نائب ،يلبي حاجات مبا�رشة
على عدة �أ�صعدة ،بدء من الأبحاث القانونية ،و�إعداد و�صياغة اقرتاحات القوانني والأ�سئلة املوجهة
�إىل احلكومة ،الخ...

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 الربملان اللبناين وزارة املاليةاجلدول الزمني التقديري:
�أن يعتمد ميزانية عام ، 2014
مبوجب قانون امليزانية بحلول
ت�رشين االول .2013

و�صف:
تكمن الفكرة يف نقل جزء من امل�ستحقات املالية ال�سنوية لتزفيت الطرق لكل ع�ضو والتي تبلغ الــ( 100.000دوالر) لإن�شاء ثالث وظائف
برملانية «معاون برملاين» يف مكتب كل ع�ضو.
قيمة للنواب وذلك من خالل تن�سيق جداول �أعمالهم مع موظفي جمل�س النواب (عموم ًا
�إن املعاونني الربملانيني  يق ّدمون م�ساعدة ّ
مكتب الأمني العام) واللجان الربملانية ،و�إجراء البحوث ب�ش�أن �سيا�سات عامة عدة ،بالإ�ضافة �إىل� إحاطة النائب ب�إقرتاحات القوانني الواردة
وم�شاريع القوانني ،وتنظيم عمل النواب ،واحلفاظ على ال�سجل الر�سمي للنائب ،الخ.
 ترتك عملية التوظيف لكل نائب. تخ�ص�ص مكاتب خا�صة باملعاونني داخل مباين الربملان. -يتطلب هذا الإجراء تعديل يف قانون املوازنة.

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 خلق  384فر�صة عمل جديدة خلريجي العلوم ال�سيا�سية  /القانون لكل ع�ضو برملاين لبناين ثالثة معاونني �أي ثالثة �رضب .128 تعزيز قدرة النواب على العمل يف �إجناز مهامهم الد�ستورية ودعم ديناميكية الربملان متا�شي ًا مع طبيعة هذه امل�ؤ�س�سة يف النظامال�سيا�سي اللبناين.
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الإ�صالح الإداري

ت�سهيل املعامالت الإدارية يف �سبيل مكافحة وجه من
�أوجه الف�ساد
زيادة الإعتماد على ال�ش ّباك الإلكرتوين للمعامالت الإدار ّية

ور�شة عمل :جبل لبنان
الكاتب:
 �أن ماري �أبو عزيز را�شيل �شليطا ماري جو �آالفال�س نيفني بي�ساراملناطق امل�ستهدفة:
كافة املناطق اللبنانية

احلاجة والغاية:
العامة �إىل نهاية احلرب الأهلية التي دامت � 15سنة
ا�سرتاتيجية �إعادة تفعيل الإدارة
تعود م�شكلة غياب
ّ
ّ
وانعك�ست �سلب ًا على الإدارات العامة وكانت النتيجة «الف�ساد» وعدم وجود �إرادة يف الدولة اللبنانية
لإعادة هيكلة الإدارات العامة.

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
جميع امل�ؤ�س�سات العامة
اجلدول الزمني التقديري:
�أربعة �سنوات

وفق ًا مل�ؤ�رش مدركات الف�ساد  ،2010احت ّل لبنان املرتبة  127على قائمة  180دولة .وقد �سجل 10/2.5
ان م�رص احتلّت املركز 98
(مقارنة بالنقطة  3على  10واملركز الــ  102يف العام  ،)2008مع العلم ّ
واملغرب املركز  .85وتعك�س م�ؤ�رشات �أخرى �سوء معايري احلكم ال�صالح يف لبنان �إىل جانب �ضعف
ال�شفافية وامل�ساءلة ،وغياب حق الو�صول �إىل املعلومات و�آليات �أخرى ملكافحة الف�ساد.

امل�شاكل العامة:
                                                                                                
� -ضعف و عدم تنفيذ �آلية املحا�سبة العامة وت�سجيل ال�شكاوى

 عدم احرتام القوانني داخل الإدارات العامة الر�شاوى /املح�سوبية /الإفتقار للكفاءة /الإختال�سعمال متعهدين من خالل الوا�سطة
 �إدخال ّ� -إعتماد مبد أ� املركزية الإدارية مما ينعك�س �سلب ًا على �إجناز املعامالت ل�سكان املناطق النائية

و�صف:
تهدف هذه ال�سيا�سة �إىل مكافحة الف�ساد يف الإدارات العامة من خالل ت�سهيل وحتديثها من خالل:
� إعتماد مهل للبت باملعامالت الإدارية. ا�ستخدام املواقع وو�سائل الدفع االلكرتونية. تفعيل �أجهزة املراقبة واملح�سابة. �صياغة قوانني جديدة حتدد وتك ِّر�س مفهوم املعامالت الإلكرتونية.وتطوراتها من �أجل جعل املواطن يدرك
 حتديث موقع  www.inform.gov.lbبهدف �إعالم املواطن حول الإجراءات الإداريةّ
الإجراءت الالزمة قبل مبا�رشتها.
 اعتماد انظمة جديدة لإجناز املعامالت وتطبيق املكننة على هذه الأنظمة.مف�صل.
 حتديد ال�صالحيات وامل�س�ؤليات جلميع املوظفني يف كل ق�سم ودائرة ب�شكل ّ63

الإ�صالح الإداري
 اعتماد �آلية لتقييم �آداء موظفي الإدارات العامة وتكون �أ�سا� ًسا ملنح الرتقيات. املكننة احلديثة:◊ ربط قواعد املعلومات ببع�ضها البع�ض
◊ تدريب املوظفني على �إ�ستخدام احلا�سوب
 تفعيل �أجهزة الرقابة من خالل �إعتماد مبد أ� الثواب والعقاب ورفع الغطاء ال�سيا�سي على املخالفني -تعديل �سلم الرواتب لتحفيز �أ�صحاب الكفاءة على الدخول �إىل القطاع العام

املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
 ت�سهيل معامالت املواطنني تراجع ظاهرة الر�شاوى يف املعامالت الإدارية تراجع ظاهرة املح�سوبية يف �إجناز املعامالت مما ي�ساهم يف زيادة امل�صداقية يف الإدارات العامة -امل�ساعدة على ت�شجيع اال�ستثمار يف لبنان حني يرتفع معدل مدركات الف�ساد املذكور �أعاله وم�ؤ�رشات �أخرى
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الإ�صالح الإداري

تفعيل املجال�س البلدية
�إ�رشاك هيئات املجتمع املدين يف جلان املجال�س البلدية

ور�شة عمل :جبل لبنان
الكاتب:
الإحتاد الن�سائي التقدمي
املناطق امل�ستهدفة:
جميع املناطق اللبنانية

احلاجة والغاية:
تلعب البلديات واملجتمع املحلي دوراً هام ًا يف التنمية املحلية ،ف�إن واقع البلديات املرت ّدي عموم ًا
يح ّتم التعاون والتفاعل مع املجتمع املدين� .إن عملية التوا�صل قد تكون خجولة يف بع�ض الأماكن حيث
تتم بع�ض االت�صاالت يف بع�ض الأحيان لتنظيم املهرجانات واحلفالت� ،إمنا املطلوب هو �إ�رشاك �أكرث
للمجتمع املدين يف اللجان املحلية بحيث ت�صبح عملية التوا�صل هذه ملزمة وذات ت�أثري فعال يف التنمية
املحلية .وهذا ما تن�ص عليه املادة  53من قانون البلديات « :للمجل�س البلدي �أن ينتخب �أي� ًضا جلان ًا من
يعينها من غري �أع�ضائه».
�أع�ضائه لدرا�سة الق�ضايا املناطة به وميكن �أن ي�ستعني بلجان ّ

امل�ؤ�س�سات العامة املعنية:
 وزارة الداخلية والبلديات املديرية العامة للإداراتواملجال�س املحلية والبلدية
اجلدول الزمني التقديري:
ثالث �سنوات

من�سقة و�صعبة التنفيذ ،مما يخلق احلاجة �إىل �إلزامية الأخذ بها وتنفيذها ،وهذا ال يقت�رص على دور
ان املبادرات موجودة ولكنها غري ّ
البلديات فح�سب بل على احتادات البلديات.
تر�سخ لفرتات طويلة يف اذهان املواطنني وك�أنه فقط لأمور ال�رصف ال�صحي والنفايات ،مما يخلق حاجة ما�سة �إىل
ان مفهوم العمل البلدي ّ
تطويره �إىل مفهوم تنموي حملي �شامل.

و�صف:
تهدف هذه ال�سيا�سة �إىل ا�رشاك هيئات املجتمع املدين يف جلان املجال�س املحلية البلدية وتطوير النظرة التقليدية للبلدية من خالل �إلزام
البلديات ت�شكيل جلان مم ّثلة من املجتمع املدين تخت�ص:
 .1الثقافة
 .2املر�أة
 .3البيئة
 .4ال�صحة
 .5ال�شباب
أوليات ،حتديد االحتياجات التنموية� ،إعداد خطط التنمية
�إن القيام مبثل هذه اخلطوة ي�ؤدي �إىل تقييم الو�ضع ،حتديد امل�شكالت ،ترتيب ال ّ
وكذلك متابعة وتقييم هذه اخلطط ،وهي تمُ ِكّن املجتمع املحلي من بلورة النتائج امل�ستح�صل عليها من تقييم الو�ضع بامل�شاركة وحتويلها
�إىل م�شاريع نابعة من احتياجات املجتمع وقابلة للتنفيذ .وبالتايل:
 على البلدية دعوة جميع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي تعنى بهذه الق�ضايا يف املنطقة للم�شاركة ك�أع�ضاء يف هذه اللجان يكون لكل م�ؤ�س�سة �أو جمعية حق امل�شاركة وفق ًا للحاجة والغاية� -رضورة �إجراء م�شاورات قبل �صدور �أي قرار يتعلق بق�ضايا اللجان املخت�صة
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الإ�صالح الإداري
املتوخات واملنفعة العامة:
النتائج
ّ
�إن ت�شكيل مثل هذه اللجان ي�سهل وي�ساعد على:
 م�شاركة املواطنني واملجتمع املدين بالتخطيط و�إعداد خطط ا�سرتاتيجية نابعة من االحتياجات احلقيقية. الواقعية يف تعاطي املجال�س البلدية مع امل�سائل االجتماعية لتحديد الإ�شكاليات الواقعية ومعرفة املجتمع عن كثب. رقابة ،متابعة وتقييم اخلطط من قبل جمعيات م�ستقلّة. تب ّني ومتابعة اخلطط من قبل املجتمعات املحلية نتيج ًة لإح�سا�سها ب� ّأن اخلطط نابعة من احتياجاتها. تفعيل الدميقراطية الت�شاركية. -تبادل اخلربات بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والبلديات وبناء قدراتهم.
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من ت�صميم ال�سيا�سات �إىل تنفيذها :كي ت�صبح ر�ؤية ال�شباب واقع ًا
العامة تتبع العديد من املناهج واملدار�س كونها من العلوم اجلديدة ن�سبياً .ورغم بع�ض الفوارق بني هذه املدار�س ،ال
ما زالت ال�سيا�سات
ّ
يختلف تعريف هدفها الرئي�سي عن حل ق�ضية �أو حاجة عامة.
�سيا�ساتي ما ،ت�ستخدم تقنيات و�أ�ساليب تقييم وا�ضحة يحدد من خاللها ما �إذا مت حل الق�ضايا امل ّت�صلة باحلاجة
إقرتاح
ولقيا�س جناح � ٍ
ٍ
ح�سنت يف الو�ضع ال�سابق.
الأ�سا�سية� ،أو �إذا ما ّ
�إن ر�سم الإقرتاحات هو اخلطوة الأوىل لعملية �أكرث �شمولية موجهة من �أجل حل ق�ضية عامة.
خالل دورات التدريب ،مت �رشح هذه الأ�س�س با�ستفا�ضةٍ للك ّتاب مع الت�أكيد على �أن اقرتاحاتهم ال مت ّثل «احلل» الأوحد ،بل مت ّثل ر�ؤية للحل
وعليهم الدفاع عن هذه الر�ؤية ودفعها �إىل الأمام لإي�صالها �إىل �صانعي القرار.
حمالت املدافعة واملنا�رصة
والآن ،ومع �صياغة هذه ال�سيا�سات� ،أ�صبح ب�إمكان الك ّتاب �أن ينتقلوا �إىل املرحلة الثانية .مرحلة املدافعة واملنا�رصة �سعي ًا وراء �إقناع
�صانعي القرار الرئي�سيني باقرتاحاتهم ،حتى يتم �إدراجها �ضمن جدول �أعمال ال�سيا�سيني واعتمادها يف نهاية املطاف.
املراقبة واملحا�سبة
املدنية املعنية متابعة جميع مراحل تنفيذ ال�سيا�سة وفق ًا لل�رشوط
مبجرد تب ّني �صانعي القرار لإحدى هذه ال�سيا�سات ،على املنظمات
ّ
ّ
املح ّددة ،كما تقدمي تقارير دورية للر�أي العام .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب اال�ستمرار بال�ضغط على �صانعي القرار لتنفيذ ال�سيا�سة وفق ًا للحلول
املقرتحة ،كي ت�صبح ر�ؤية ال�شباب واقعاً.
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�شكر وتقدير
العامة واالفكار ،فهم كانوا
قبل كل �شئ ال بد من تعبري عن فائق التقديرللك ّتاب ال�شباب الذين عملوا على �صياغة هذه ال�سيا�سات
ّ
�سيا�ساتية.
الكتيب ،كما و� ّإن ا�سما�ؤهم و�/أو ا�سماء املنظمات موجودة يف ك ّل ورقة
امل�ساهمني
ّ
الرئي�سيني يف هذا ّ
ّ
اال�صالحيني:
�ساهم يف �إجناح م�رشوع منرب
ّ

الهيئة الإدارية ملنتدى ال�شباب الإقت�صادي:
◊ يحيى مولود ،رئي� ًسا
◊ د .كرمي املفتي ،نائب ًا للرئي�س
◊ يو�سف عزيز� ،أمني �صندوق
�رس
◊ زياد مب�سوط� ،أمني ّ
◊ غري�س العميل ،حما�سبة

فريق عمل منرب اال�صالح ّيني:
من�سق امل�رشوع
◊ �سدريك �شقريّ ،
من�سق منطقة جبل لبنان
◊ مازن القا�ضيّ ،
من�سق منطقة اجلنوب
◊ علي نقرّ ،
من�سق منطقة ال�شمال
◊ فار�س �سخنّ ،
من�سق منطقة البقاع
◊ يو�سف � ّأيوبّ ،
◊ �أ�سعد ذبيان ،م�س�ؤول الإعالم الإجتماعي
مدرب جمموعات ال�شمال
◊ توفيق علّو�شّ ،
مدرب جمموعات ال�شمال
◊ جان ّ
حجارّ ،
نود �أي�ضا �أن ن�شكر امل�ؤ�س�سات الأكادميية التي ا�ست�ضافت ودعمت ور�ش العمل يف خمتلف املناطق اللبنانية مبا يف ذلك :
◊ جامعة البلمند ،الفرع الرئي�سي ،الكورة
أنطونية ،زحلة
◊ اجلامعة ال
ّ
النبطية
الدولية،
اللبنانية
◊ اجلامعة
ّ
ّ
ّ
�سيدة اللويزة ،الفرع الرئي�سي ،زوق م�صبح
◊ جامعة ّ
◊ جامعة املنار يف طرابل�س
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