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مقّدمة عاّمة

يتناول هذا التقرير اأربعة موا�صيع هاّمة، قد ل تكون م�صتجّدة، لكنها مت�ّص جوانب رئي�صة من 

حياتنا اليومية و�صيا�صاتنا العاّمة.

وما  البيئية  التحّولت  �صحايا  اأبرز  اأحد  يعّد  الذي  البيولوجي،  التنوع  هو  الأّول  املو�صوع 

باأ�صكالها كاّفة. مما  املتوافرة  الطبيعية  املوارد  املوؤثرة على  يرتافق معها من ظواهر ترتك ب�صماتها 

يطرح ال�صوؤال عن مدى تاأثر لبنان بهذه التحّولت واملبادرات التي يتخذها يف هذا املجال.

التي ل  الإ�صالحية  واخليارات  لبنان  العمل يف  و�صوق  الت�صغيل  اأو�صاع  هو  الثاين  املو�صوع 

بّد منها يف هذا املجال للحّد من البطالة والهجرة ورفع م�صتوى املعي�صة. فلبنان يعاين من تدّفق 

نحو  الكفاءات   وهجرة  املهرة  والعمال  اخلريجني  بني  البطالة  ن�صبة  وارتفاع  الأجنبية  العمالة 

اخلارج، والدولة باتت تتخذ موقف املتفرج. وهي تكاد ترخي قب�صتها بالكامل عن هذا ال�صاأن 

احليوي. فلم تعد ال�صلطة قادرة عمليًا على �صبط العالقة بني اأ�صحاب العمل والعمال، وخ�صو�صًا 

جلهة �صمان حقوق الطرف الأ�صعف يف هذه املعادلة.

هناك ثالثًا العدالة ال�صحية والإنفاق الفردي واحلكومي على ال�صحة. فغالبًا ما يتم تناول هذا 

املو�صوع يف جانبه الكمي وتداعياته املالية املحا�صبية على املوازنة العامة، مبعزل  عن عدالة توزيع 

ال�صمان  اأنظمة  ال�صوء على  ت�صليط  الذي يحتم  الأمر  البالغة.  هذا النفاق وتاأثرياته الجتماعية 

الجتماعي ال�صائدة خ�صو�صًا والتغطية ال�صحية عمومًا.

وي�صتعر�ص التقرير رابعًا ا�صرتاتيجية ال�رشاكة بني لبنان والبنك الدويل للمّدة 2011 ـ 2014، 

يف  موؤثر  بدور  التم�صك  على  حتر�ص  التي  الدولية  املوؤ�ّص�صات  من  يعّد  الدويل  البنك  كان  فاإذا 

ال�صيا�صات الجتماعية والقت�صادية لدول املنطقة، فاإن هذا الدور يعتمد اآليات حمددة للتدخل. 

ولبنان بال �صك هو اأحد هذه الدول، التي تتميز ب�صجل حافل من العالقة مع هذه املوؤ�ص�صة، والتي 
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يتوقع اأن ت�صتمر ل�صنوات قادمة يف اإطار ا�صرتاتيجية لها اأهدافها وطريقة عملها، ف�صاًل عن جمالت 

حمددة للتدخل.

موؤ�ص�صة  بو�صفها  الدولية،  التمويل  موؤ�ص�صة  من  كل  عن  نبذة  اأخرياً  طياته  يف  التقرير  يدرج 

تعنى بتحقيق التنمية امل�صتدامة للقطاع اخلا�ص يف الدول النامية، وكذلك منظمة التجارة العاملية 

)WTO( كاإطار قانوين دويل ل�صمان �صالمة ان�صياب التجارة بني الدول الأع�صاء.
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التنّوع البيولوجي يف لبنان

على �ضوء التحّوالت البيئّية يف العامل
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مقّدمة 

ميكن تعريف التنّوع البيولوجي على اأنه تنّوع املنظومات البيئية والأ�صناف والأجنا�س وطريقة 

. ويتزايد الهتمام مبو�صوع التنوع البيولوجي ب�صبب الفقدان املت�صارع 
1
العمل البيئية التي ُتعنى بها

لأ�صناف كثرية من الأجنا�س الربية والبحرية، مع ما لذلك من انعكا�صات على احلياة الب�رشية. 

فقد اأظهرت بيانات »اجلمعية احليوانية يف لندن« اأن العامل فقد منذ �صبعينيات القرن املا�صي 

ما يقارب ثلث احلياة الربية. وتقّدر هذه البيانات النخفا�س يف الأنواع التي تعي�س على �صطح 

  .
2
الأر�س بن�صبة 25% والأنواع التي تعي�س يف املياه العذبة بن�صبة %28

ومما ل �صك فيه اأن هذا النخفا�س املت�صارع يف درجة التنّوع البيولوجي يرتك اآثاراً على حياة 

الإن�صان يف عدة جوانب. فرتاجع التنّوع البيولوجي يوؤّدي اإىل انخفا�س الإنتاج الغذائي ب�صبب 

اإىل  اأي�صًا  يوؤدي  اأن  وميكن  العذبة.  املياه  دورات  انتظام  وعدم  نق�س  واإىل  واحل�رشات،  الآفات 

زيادة احتمالت الكوارث الطبيعية وا�صتداد تاأثريات الحتبا�س احلراري. لذلك من املفيد مبكان 

الإ�صاءة على تطورات التنّوع البيولوجي يف لبنان على �صوء التحّولت ال�صلبية يف العامل على 

ال�صعيدين البيئي والإيكولوجي. 

تتناول هذه  املقالة القوى املحّركة للتنّوع البيولوجي يف لبنان وواقعه وامل�صار الذي ي�صلكه، 

اإ�صافة اإىل بع�س الإجراءات والربامج املتخذة يف هذا املجال. ف�صاًل عن بع�س التو�صيات للحّد 

من تدهور الأو�صاع البيئية يف لبنان ل �صّيما التنّوع البيولوجي. 

http://www.un.org/arabic/ :1ـ اتفاقية التنوع البيولوجي لألمم المتحدة موجودة على الرابط التالي
commonfiles/Conv_Biological_Diversity.pdf

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/ :على االنترنت BBC 2ـ موقع قناة
newsid_7404000/7404530.stm
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اأواًل: واقع التنّوع البيولوجي يف  لبنان

موطن حوايل   يعترب  وهو  الأر�س  م�صاحة  اإجمايل  من   % بن�صبة 0.007  لبنان  م�صاحة  تقّدر 

اأّما  والثدييات.  والطيور  الزواحف  من    %  2.63 و   العاملية   النباتات  اأنواع  من    %1.11

.
3
البحراللبناين فياأوي ما يعادل حواىل 2.7 % من اأنواع احليوانات البحرية يف العامل

لقد اأّدى موقع لبنان اجلغرايف وجباله وتعدد ظروفه املناخية اإىل خلق تنّوع بيولوجي ممّيز يف 

م�صاحة اأر�س حمدودة جّداً.  واإذا كان هذا  التنّوع  ي�صّكل م�صدر غنى للمنظومة البيئية ويتيح 

جمالت عمل كثرية، فاإّن اأن�صطة الإن�صان تت�صّبب بتدهور قاعدة املوارد كمًا ونوعًا، بالرغم من 

مبادرات اإعادة التحريج وا�صت�صالح الأرا�صي واإقامة املحميات الطبيعية. وتقّدر كلفة التدهور 

.
4
البيئي مبئة مليون دولراً �صنويًا

وي�صم لبنان كثافة يف الأ�صناف النباتية تعترب الأعلى يف حو�س املتو�ّصط، الذي هو بدوره من 

الّنباتية يف  احلياة  تتميز  العامل . وعلى نحٍو مماثل،  البيولوجّية يف  الّناحية  تنّوعًا من  املناطق  اأكرث 

 مقارنًة مبعّدل  
2
الكلم تبلغ 0.25 نوعًا يف  الكائنات يف م�صاحٍة حمّددة  بن�صبة مرتفعة من  لبنان 

0.0044  يف الربازيل و 0.017 يف �صوريا و 0.017 يف تركيا. 

البيولوجي املتمّيز يف منطقة حو�س البحر الأبي�س املتو�صط �صاهم يف ت�صّكله  التنّوع  اإن هذا 

عوامل عّدة، اأهّمها: اجلغرافيا احليويّة  والتكّون اخلا�س بالطبقات الأر�صية والبيئة والإ�صالحات 

.
5
التاريخّية التي قام بها ال�صكان يف هذه املنطقة

والتنّوع  )الربي(،  الأر�صي  البيولوجي  التنّوع  هي:  رئي�صية  جمالت  اأربعة  التنّوع  هذا  مي�ّس 

البيولوجي يف املياه العذبة، والتنّوع البيولوجي البحري، والتنّوع البيولوجي الوراثي والزراعي. 

1ـ التنوع البيولوجي االأر�ضي

والزواحف  والطيور  والثديات  والغابات  النباتية  الأ�صناف  اإىل  تق�صيمه  وميكن   

والربمائيات:

Tohmé G. & H. (2007) Illustrated Flora of  Lebanon. Beirut: CNRS publication. pp 610.-3 
Lebanon

Cost of  Environmental Degradation, the case of  Lebanon and Tunisia, the World Bank, -4 June 
2004.

Blondel, J. & Aronson, J. (1999) Biology and wildlife of  the Mediterranean Region. Oxford -5  
University Press
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و�صملت 2597 نوعًا من 
 6

اإىل درا�صة حديثة ن�رشت عام 2007  ا�صتناداً  الأ�صناف النباتية: 

الزهور يف لبنان، تبّي اأن 52% من الزهور ل يوجد مثيل لها يف اأوروبا واأن 221 نوعًا يتفّرد 

اإىل وجود 34 نوعًا  لبنان عن دول منطقة حو�س �رشق البحر املتو�صط. كما ت�صري الدرا�صة  فيه 

نادراً و69 نوعًا مهّدداً بخطر النقرا�س. وي�صل عدد ال�صجريات خ�صو�صًا ذات الفائدة الطبية 

والعطرية اإىل 365 نوعًا، من بينها �صتة مهّمة على ال�صعيد العاملي.

النباتات  من  نوعًا   13 حوايل  انقر�س  حيث  كبرياً،  �صغطًا  يواجه  النباتات  من  النوع  وهذا 

التي كانت تنمو يف الأرا�صي اللبنانية يف حي اأ�صيف اإليها 13 نوعًا اآخرعن طريق ال�صترياد من 

اخلارج. 

الغابات: تقّدر ن�صبة الغابات املوجودة حاليًا بنحو 13% من جممل الأرا�صي اللبنانية بعد اأن 

كانت ت�صكل 74% من م�صاحة لبنان يف فرتات تاريخية �صابقة. اأما املناطق احلرجية فت�صل ن�صبتها 

الغابات حوايل 23% من م�صاحة  املناطق احلرجية مع  اإىل حوايل 10% وبذلك يكون جمموع 

لبنان. 

 ال�صمال وجبل لبنان اللتي ت�صتحوذان على %30 
ّ
وترتكز الغابات ب�صكل رئي�صي يف حمافظتي

و37% على التوايل من اإجمايل م�صاحات الغابات، واأهم الأ�صجار يف هذه الغابات هي ال�صنديان 

 .7
وال�رشو والأرز وال�صوح والعرعر وال�صنوبر

احليوانية، ومعظم  الأ�صناف  اإجمايل  من  ن�صبته %46  ما  الربية  احليوانات  ت�صّكل  الثدييّات: 

هذه احليوانات الربية هي من الثديّيات. وبالنظر اإىل الأرقام املتعّلقة بهذه الثديّيات جند اأن ع�رشة 

اأ�صناف منها قد انقر�صت و54% منها تعترب نادرة اإ�صافة اإىل 9.2% مهّدد بالنقرا�س. 

الأنواع  من   %32 منها  نوعًا،   395 لبنان  يف  املتواجدة  الطيور  اأنواع  عدد  يبلغ  الطيور: 
النادرة. ووفقًا للقائمة احلمراء »لالّتاد الدويل للمحافظة على الطبيعة«  يف عام 2007، ت�صمل 

للخطر و 8  معّر�صي  واثني  ب�صكٍل حرج  للخطر  معّر�صًا  نوعًا واحداً  لبنان  الطيور يف  اأنواع 

اأنواع ه�صة و 17 نوعًا يكاد اأن يكون مهّددا.

احلراري،  الحتبا�س  لظاهرة  كنتيجة  لبنان  ا�صتوطنت  جديداً  نوعًا  واأربعون  خم�صة  وهناك 

Tohmé G. & H. (2007) Illustrated Flora of  Lebanon. Beirut: CNRS publication. 610 -6 

 Food and Agriculture Organization of  the United Nations (FAO) (2010) Global Forest  -7 
Resources Assessment 2010.
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وعلى الرغم من الغنى املتزايد يف الطيور اللبنانية، فقد انخف�صت الأنواع ال�صائعة

املئة يف عام   املئة يف عام 2003 و 19.8 يف  املئة يف عام 1999 و 18 يف  بن�صبة 14 يف 

.2008

اأنواع من الربمائّيات و55  ت�صمل الزواحف والربمائّيات �صبعة  هـ ـ الزواحف والربمائيات: 

نوعًا من الزواحف، منها نوعان من الربمائّيات و�صبعة ع�رش نوعًا من الزواحف مهّددة عاملّيًا.

اإىل  62  من  48  والربمائّيات  الزواحف  اأنواع  يف  ازدياداً  لبنان  ي�صهد  عام 1999   ومنذ 

نوعًا، ومن املتوقع اأن ي�صتمر هذا املنحى الت�صاعدي ل�صنوات قادمة ما دامت هناك مناطق قيد 

الكت�صاف.

اإّن الزواحف والربمائّيات على ال�صواحل اللبنانّية مهّددة بالنقرا�س نتيجة النمو غري امل�صتقر، 

والطريقة ال�صلبية التي يتعاطى بها ال�صكان مع هذه الكائنات احلّية.

2ـ التنّوع البيولوجي يف املياه العذبة. 

م�صادر  على  توؤّثر  التي  بال�صطرابات  خا�س  بنوٍع  العذبة  املياه  يف  البيولوجي  التنّوع  يتاأّثر 

املياه والأنهار، مّما يزعزع املنظومات البيئية للمياه العذبة ويوؤّدي اإىل الق�صاء على الأنواع اله�ّصة، 

الناجم عن ال�رشف ال�صحي  التلوث  اأن  التلّوث.  وما ل �صك فيه،  ل �صّيما تلك احل�صا�صة جتاه 

واملمار�صات اجلائرة لل�صكان توؤثر ب�صكل جذري على هذه املنظومات، مما يرفع من ن�صبة الأنواع 

املهّددة بالنقرا�س، يف حي ي�صّبب ال�صيد غري ال�رشعي اإبادة اأ�صناف حمددة من الأ�صماك يف اأنهاٍر 

معّينة.

يقّدر عدد احليوانات والنباتات التي تعي�س يف املياه العذبة يف لبنان بحوايل 987  نوعًا ، منها  

656  نوعًا من الالفقارّيات، يف حي ت�صكل الأنواع احليوانّية يف املياه العذبة 16 يف املئة من 

التنّوع البيولوجي للحياة احليوانّية يف لبنان. اأّما الأنواع النباتّية يف هذه املياه فهي متثل 6 يف املئة 

فقط من جممل احلياة النباتية.  وتبلغ ن�صبة حيوانات املياه العذبة يف لبنان املعّر�صة خلطر الإنقرا�س 

5%، من بينها 25 نوعًا من الأ�صماك مدرجة يف لئحة الأنواع قليلة الوجود، اإىل جانب ثالثة 

.
8
اأنواع معّر�صة للخطر ونوعي مهّددين بالنقرا�س

Ministry of  Agriculture-Lebanon. 1996. Biological Diversity of  Lebanon – Country Study -8  
Report. UNEP, Project GF/6105-92-72. Publication No. 9.
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3ـ التنّوع البيولوجي البحري . 

البيولوجي يف حو�س  التنّوع  من  يتجّزاأ  ل  لبنان جزءاً  البحري يف  البيولوجي  التنّوع  يعترب 

التغرّي املناخي. حيث تبدو   تاأثري ظاهرة  �رشيعًا تت  املتو�ّصط، الذي ي�صهد تغرّياً  البحر الأبي�س 

الأنواع البحرية احليوانّية والنباتّية الأ�صلّية وكاأنها يف �صباق مع الزيادة املّطردة لل�صكان وغزو 

الأنواع من موطنها الأ�صلي يف املحيطي الهندي والهادي والأطل�صي. وت�صمل العوالق النباتّية 

اإذ  البحري،  احليواين  التنّوع  الأكرب من  الن�صبة  احليوانّية  العوالق  تت�صّمن  نوعًا، يف حي   580

ت�صتمل على اأكرث من 747 نوعًا، فيما ل تزال تدابري احلماية على �صعيدي الأنواع واملنظومات 

البيئية �صعيفة جداً.

4ـ التنّوع البيولوجي الوراثي والزراعي. 

ت�صري اإح�صاءات وزارة الزراعة لعام 2007 اإىل اأهّم املحا�صيل املوجودة يف لبنان على ال�صكل 

التايل:  

جدول رقم )1(: اأهّم املحا�صيل الزراعية يف لبنان ودرجة التنّوع .

درجة التنوعاالنتاج /طن بالسنةالمحصول

2+125200تفاح

5+30000كرز

5+32000مشمش

2+29400لوز

2+89700موز

12+117330زيتون

10+116200حبوب

5+514600بطاطا

24+3451000حمضيات

30+106000عنب

 Current Status of Agro-biodiversity in Lebanon and Future Challenges, Chalak, Noun, :امل�صدر

 .El Haj, Rizk, Assi, Attieh, Maalouf, Abi Antoun, Sabra – 2011
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هذه املحا�صيل ت�صمل اأ�صنافًا حملّية/تقليدّية حم�ّصنة وجديدة. وقد قام كلٌّ من م�صلحة الأبحاث 

العلمية الزراعية واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف الأرا�صي اجلافة )اإيكاردا( معًا بتطوير عدٍد 

اللت املحلّية. من اأنواع احلبوب املح�ّصنة با�صتخدام ال�صُ

اللت املحلّية الوراثية، خ�صو�صًا املحا�صيل الب�صتانّية  ويحت�صن لبنان ب�صكٍل عام الأنواع وال�صُ

اإّن هذه  كاللوز الرّبي والإّجا�س واخلوخ والف�صتق والتي واجلوز والرّمان واخلروب والتفاح. 

الأنواع تتكّيف ب�صكٍل طبيعي مع الظروف املحلّية، ولكّنها تعاين نق�صًا يف ال�صتغالل واملكننة  

�صبه  املحا�صيل  اأّما  متفرقة.  وب�صاتي  هام�صّية  اأرا�ٍس  بي  ومبعرثة  عام  ب�صكٍل  مهَملة  وزراعتها 

على  تدريجّيًا  فتتزايد  والق�صدة  والكيوي  الأفوكادو  مثل  حديثًا  اإدخالها  مّت  التي  ال�صتوائّية 

ال�صاحل، لتحّل يف اأغلب الأحيان مكان احلم�صّيات، وهذه املحا�صيل موّجهة لالأ�صواق املحلّية 

النباتات  من  كبري  عدد  زراعة  يف  تزايداً  اأي�صًا  لبنان  وي�صهد  �صواء.  حد  على  الت�صدير  واأ�صواق 

الربيّة وا�صتخدامها يف  يتّم ح�صادها من  التي  التوابل والبهارات  اإىل  بالإ�صافة  العطرّية والطبّية، 

التنمية املحلّية و�صناعة املواد الغذائّية  الطعام. وهذه  الأنواع باتت تت�صدر العديد من م�صاريع 

والأدوية الع�صبّية.

وبالرغم من تفّرد لبنان يف العديد من هذه الأنواع فثّمة حاجة ما�ّصة لإجراء املزيد من البحوث 

الأولوّية  ذات  الأ�صماك  واأنواع  املزروعة،  والنباتات  الأليفة  للحيوانات  اجليني  بالتنّوع  املتعلقة 

الجتماعية والقت�صادية لدرا�صة امل�صار الذي ت�صلكه وملعرفة مدى ا�صتدامتها يف تاأمي احلاجات 

مرور  مع  النباتية  اجلينية  للموارد  تاآكاًل  ُتدث  اأن  يتوّقع  عديدة  تهديدات  وهناك  منها.  الب�رشية 

الزمن منها: 

ـ ا�صتبدال اأنظمة الزراعة التقليدّية واملتنّوعة جينّيًا باأنظمة زراعة حديثة وا�صعة النطاق واأحادّية 

املحا�صيل.

امل�صتقبل  يف  ه�صا�صة  اأكرث  املحا�صيل  يجعل  مّما  اثني  اأو  �صنٍف  اعتماد  اإىل  املزارعي  توّجه  ـ 

وخ�صو�صًا يف حالة التغرّيات املناخّية  ون�صوء اأمرا�س جديدة.

ـ اإجتاهات ال�صوق ل�صالح اإدخال ما ي�صّمى بالأ�صناف املعّدلة والتي اأّدت اإىل اختفاء الأ�صناف 

املحلّية التي بات ت�صويقها يتم على نطاق اأ�صيق.
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ثانيًا: عوامل تدهور التنوع البيولوجي والغابات

 ي�صهد لبنان حالة من الفو�صى والع�صوائية يف ال�صتخدام اجلائر للموارد الطبيعية، كال�صيد غري 

امل�رشوع والإفراط يف ال�صيد البحري والرعي وقطع الأخ�صاب والزحف العمراين، الأمر الذي 

يعّر�س التنّوع البيولوجي لتهديدات خطرية متزايدة واأبرزها ما يلي:  

1ـ فقدان الغابات والكائنات احليّة الأر�صيّة

غياب  ظل  يف  يح�صل  والذي  والعمراين،  املدين  التو�ّصع  عن  رئي�صي  ب�صكل  ناجم  وهذا   

على  يق�صي  وزراعتها  الأرا�صي  ا�صت�صالح  يف  التو�صع  اأن  كما  العامة.  التوجيهية  املخططات 

الغابات، ويوؤّدي اإىل حدوث انهيارات يف املوائل/ النحدارات  الطبيعية. فقد ارتفعت الأرا�صي 

املزروعة بن�صبة 140% بي عامي 1965 و 1997 يف حي اأن 9% من هذه الزيادة يف الأرا�صي 

املزروعة طاولت الغابات9. 

ومن ناحية اأخرى، توؤدي احلرائق دوراً اأ�صا�صيًا يف تقلي�س الغابات وخ�صو�صًا ال�صنوبر. فقد 

– 2008 على حوايل 4200 هكتار من  ق�صت حرائق الغابات خ�صو�صًا يف العامي 2007 

الغطاء النباتي يف لبنان. اأي ما يقارب ثالثة اأ�صعاف ما مت ت�صجريه خالل 17 عامًا10. 

كذلك، فاإن ممار�صات ال�صيد اخلاطئة وغري امل�صتدامة تقتل املاليي من الطيور املهاجرة �صنويًا، 

املمرات  اأحد  �صمن  يقع  لبنان  اأن  خا�صة  الطيور  من  كثرية  اأ�صناف  على  يوؤثر  املتهّور  فال�صيد 

�صيد  يف  الإفراط  يوؤّدي  ثانية  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  العامل.  يف  الطيور  لهجرة  الرئي�صية 

اإىل  )كالديناميت(  تقنيات �صيد م�رّشة  وا�صتخدام  ب�صكل ع�صوائي  الرخويات  الأ�صماك وجمع 

الق�صاء ل على اأ�صناف بحرية حمّددة وح�صب واإمنا على النظام احليوي لهذه الرثوة اأي�صًا وت�صم 

العوامل املوؤذية للمجال احليوي والطبيعي اأي�صًا، ظاهرة جتارة النباتات الطبية والعطرية والزهور 

الربية التي اأخذت ت�صهد طفرة كبرية يف ال�صنوات الأخرية دون ح�صيب اأو رقيب، حيث قدرت 

قيمة هذه التجارة بحوايل 30 مليون دولر عام 2009. 

Ministry of  Environment-Lebanon. 2009. Fourth National Report of  Lebanon to the -9 
Convention on Biological Diversity. MOE/GEF/UNDP 2009.

Association for Forests, Development and Conservation. 2007. State of  Lebanon’s Forests.-10  
Italian Cooperation through ROSS Program, Hanns Seidel Foundation, UNDP, IUCN. Beirut. 

128p
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2ـ تلوث املنظومات املائية

 ترتكز اأ�صباب تلّوث املوارد املائية ال�صطحية واجلوفية يف امل�صادر الرئي�صية التالية: مياه ال�رشف 

منها  التخّل�س  يتم  التي  ال�صلبة  والنفايات  ال�صناعية،  ال�صائلة  والنفايات  املعاجلة،  غري  ال�صحي 

ب�صكٍل خاطئ ومياه ال�رشف الزراعي امللّوث غالبًا مببيدات احل�رشات وال�صموم  التي تر�س على 

اأ�صجار الفاكهة وحما�صيل اخل�صار من دون اأي مراقبة. 

وعلى الرغم من اأّن الكثري من  اأماكن ال�صكن يف لبنان مت�صلة ب�صبكة ال�رشف ال�صحي فاإن عدداً 

كبرياً من هذه ال�صبكات تعاين الت�رّشب، اأو يتم ت�رشيفها اإىل البحر والنهار وكذلك احلفر وقنوات 

اأ�صكال  بالعديد من  ال�صفة والت�صّبب  تلّوث م�صادر مياه  اإىل  يوؤدي  الأمر  الزراعية. وهذا   الري 

الت�صّمم، وهذه امللّوثات ت�صبح اأكرث تهديداً للمنظومات البيئية املائية يف فرتات ال�صحائح )اأي من 

ني�صان اإىل اأيلول تقريبًا(، حيث تزيد ن�صبة تركيز امللّوثات وبالتايل املخاطر الناجمة عنها. كذلك 

البحرّية  الأع�صاب  من  كثرية  اأ�صناف  تعري�س  اإىل  يوؤدي  البحر  امللّوثات يف  هذه  ت�رشيف  فاإن  

والطيور واحلياة البحريّة عمومًا خلطر النقرا�س. 

ثالثًا: تدابري للحفاظ على التنّوع البيولوجي

�صهدت الغابات موؤّخراً خ�صائر فادحة جّراء تغرّي املوائل الطبيعّية  اأو تويل الغابات اإىل اأرا�ٍس 

اإىل جانب  املنظم،  العمراين غري  ع  التو�صُّ اأجل  للغابات من  الع�صوائية  الإزالة  ف�صاًل عن  زراعّية، 

القانوين يف جتميع اخل�صب  الغابات والإفراط غري  املوؤذية وحرائق  الأمرا�س واحل�رشات  انت�صار 

للوقود واإنتاج الفحم النباتي وانت�صار املقالع  والك�ّصارات التي تق�صم اجلبال، مما يعّر�س اإمكانية 

ا�صتعادة املنظومات البيئية احلرجية للخطر. وملواجهة هذا الواقع بادرت اجلهات املعنية اإىل تنفيذ 

برامج حمددة يف حماولة ل�صتعادة الغطاء النباتي والوقاية من احلرائق.

فقد و�صعت وزارة البيئة عام 2001 »اخلّطة الوطنّية لإعادة التحريج«، وهي تق�صي بالتعاقد 

ة لإنتاج وزرع ال�صتالت الأ�صلّية يف مواقع التحريج التي يتّم اختيارها ُم�صبقًا  مع �رشكات خا�صّ

يف جميع اأنحاء لبنان، بالإ�صافة اإىل توفري الرعاية الالزمة ملّدة �صنتي مع ا�صتبدال ال�صتالت يف حال 

اأّما املرحلة  يبا�صها. وت�صمل املرحلة الأوىل من اخلّطة 305 هكتارات موّزعة على 23 موقعًا، 

الثانية فهي ت�صتهدف 278 هكتاراً اإ�صافّيًا موزعة على 18 موِقعًا،  لكّن العدوان الإ�رشائيلي يف 
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متّوز 2006 اأّدى اإىل اإنهاء وتعطيل جممل الأن�صطة.

الوطنّية  باخلّطة  العمل  البيئة  وزارة  ا�صتاأنفت   ،) �صنتي )2006 - 2008  دام  توقُّف  وبعد 

املّتحدة  الأمم  برنامج  وتنفيذ  العاملي  البيئة  مرفق  من  اإ�صايفٍّ  بتمويٍل   2009 عام  يف  للتحريج 

الإمنائي UNDP، لت�صل قيمتها اإىل 2.26  مليون دولر. ويندرج  م�رشوع “حماية وا�صتعادة 

احلواجز  لإزالة  ي�صعى  وهو  الوطنّية،  الت�صجري  اإعادة  خطة  اإطار  يف  اللبنانّية”  احلرجّية  املوارد 

املوؤ�ص�صاتّية والقت�صادّية والتقنّية التي تعوق الإدارة املُ�صتدامة لالأرا�صي يف حماولٍة لرفع م�صتوى 

اأي�صًا تقنّيات جديدة للزراعة عن  الربامج احلرجّية خالل خم�س �صنوات. ويخترب هذا امل�رشوع 

طريق اإ�صتخدام زراعة البذور يدوّيًا واملياه ال�صلبة  لإ�صالح البذور ورّي الأغ�صان ال�صغرية النابتة 

حديثًا بطرق اأكرث فعالّية وبِكلفة اأقل.  

الفرعي  التعاقد  خالل  من  التحريج  لإعادة  جديد  منوذٍج  على  جتارب  اإجرائها  جانب  واإىل 

مبا�رشًة مع البلدّيات ِوفقًا ملعايرَي حُمّددة ُم�صَبقًا، فقد وّقعت وزارة البيئة عام 2010 -  41 اتفاقّية 

بقيمة اإجمالية تبلغ 1،9  مليار لرية لبنانّية  )اأي 1.3 مليون دولر( تت�صّمن تريج 185 هكتاراً. 

احلرجّية  املناطق  تبّي  عام  2005خريطة  بعد يف  لال�صت�صعار عن  الوطني  املركز  وقد و�صع 

توقُّع  اأجل  اأداة تخطيط من  مبثابة  لتكون  اخلريطة  ت�صميم هذه  ومّت  لبنان.  للحرائق يف  املعّر�صة 

�صة  للوقاية من احلرائق  حرائق الغابات خالل موجات احلّر مما ي�صاهم يف توزيع املوارد املخ�صّ

ومكافحتها ب�صكل اأف�صل.

البيئة  ا�صرتاتيجية وزارة  اأيار عام  2009  على  بتاريخ 13   الوزراء قد �صادق  وكان جمل�س 

للتعاون  الإ�صبانية  والوكالة  الأوروبي  التاد  من  بتمويل  بالغابات،  املحدقة  املخاطر  ملواجهة 

البحوث   )1( مكّونات هي  من خم�صة  ال�صرتاتيجية  هذه  وتتاألف   .AECID والتنمية  الدويل 

 )4( ح�صولها  قبل  قمعها  و  لها  ال�صتعداد   )3( املخاطر  تعديل   )2( والتحليل  واملعلومات 

مكافحتها  )5( اإنعا�س الغابات واإدارة مرحلة ما بعد احلريق واإعادة تاأهيل الغابات . ويف الإطار 

ر  نف�صه وافق جمل�س النّواب اللبناين يف اآذار 2010 على القانون رقم 92 / 2010 الذي يحظِّ

ا�صتغالل مناطق الغابات املُحرِتقة يف حماولٍة لردِع ُمفتِعلي احلرائق، حيث من املعروف اأّن الكثري 

من احلرائق يفتعلها ممن يرغبون يف تغيري ا�صتخدام الأرا�صي اأو ال�صتفادة من الفحم النباتي.
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وتطرح  م�صاألة احلفاظ على التنّوع البيولوجي عناوين متعّددة ميكن ا�صتعرا�صها يف ما يلي: 

1ـ حت�صني اإدارة  املناطق املحميّة

ففي اإطار �صعيها لتح�صي اإدارة املناطق املحمية، نفذت وزارة البيئة العديد من امل�صاريع البيئية، 

اأبرزها ما يلي:

 MedWet - م�رشوع املحافظة على الأرا�صي الرطبة واملناطق ال�صاحلّية يف البحر املتو�ّصط ◾

 .UNDP الإمنائي  املتحّدة  الأمم  وبرنامج  العاملية  للبيئة  الفرن�صي  املرفق  من  بتمويٍل   ،Coast

ويندرج هذا امل�رشوع  يف اإطار اتفاقّية رام�صار )RAMSAR(  2002-2006 املتعلقة بدول 

حو�س البحر الأبي�س املتو�ّصط. ويتناول امل�رشوع على وجه التحديد ق�صايا املحافظة على التنّوع 

البيولوجي يف املحمّية الطبيعّية ملدينة �صور ال�صاحلّية واأرا�صي عّميق الرطبة يف �صهل البقاع .

 -2004 2 ◾

SISPAM  2006« بتمويٍل من التاد الأوروبي. وقد �صّكل هذا امل�رشوع املدماك الأ�صا�صي 

لو�صع نظام ت�صنيف املناطق املحمية، الذي ما زال قيد الدرا�صة يف جمل�س الوزراء. وهو ي�صم اأربع 

فئات من املناطق املحمية، هي:

◾ املتنزهات الوطنّية.  

◾ معلم طبيعي. 

◾ اإدارة منطقة املوائل الطبيعّية.

 ◾ املناظر الطبيعّية املحمّية. 

◾ وتطّبق وزارة البيئة اأي�صًا م�رشوع  »دعم اإدارة املوائل الطبيعّية والأنواع يف لبنان«، بالتعاون 

امل�رشوع  ويهدف  العاملي.  البيئة  مرفق  من  وبتمويٍل  الطبيعة  على  للمحافظة  الدويل  التاد  مع 

و�صن�صول  ال�صقعة  راأ�س  وجرف  الأويل  نهر  م�صّب  هي:  حممّية  بحرّية  مناطق  �صبكة  تطوير  اإىل 

ل حول التنّوع البيولوجي ولوائحه يف تلك املناطق،  مطار بريوت. حيث بو�رش بتنفيذ تقييم مف�صّ

.)GIS( واإنتاج خرائط على اأ�صا�س النظام املعلوماتي اجلغرايف
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2ـ حماية املوارد البحريّة واملياه العذبة واملحافظة عليها

متّكن لبنان من اإقامة خم�س حمطات معاجلة ملياه ال�رشف ال�صحي )يف طرابل�س و�صكا والبرتون 

وجبيل واجلّية(، اىل جانب عدة حمطات ما قبل املعاجلة كجزء من الربنامج الوطني لإعادة الإعمار 

وبناء  لت�صميم  الت�صعينيات  مطلع  والإعمار  الإمناء  جمل�س  اأعّده  كان  الذي  الطوارئ  حالت  يف 

الربنامج  بهذا  العمل  لكن  البالد.  اأنحاء  جميع  يف  املعاجلة  وحمّطات  ال�صّحي  ال�رشف  �صبكات 

يجري ب�صورة بطيئة جداً. 

3ـ حماية النباتات واحليوانات واملحافظة عليها

املناطق  والنادرة، خ�صو�صًا يف  املهّددة  الأنواع  من  تاأمي حماية عدد  الزراعة  وزارة  تاول 

املحمّية، عرب ت�رشيعات معّينة تطاول: احلظر املفرو�س على ا�صترياد اأ�صجار الأرز والبذور وتنظيم 

ح�صاد  ال�صعرت، ومنع �صيد ال�صالحف البحرّية واحليتان والفقمة، اإىل جانب منع بيع  اأو ا�صتخدام  

اأو جتارة امل�صتّقات يف اأيِّ من الأنواع احليوانية املذكورة.

املّتحدة الإمنائي  اإقليمي عرب برنامج الأمم  تنفيذ م�رشوٍع  لبنان يف  اإىل ذلك، ي�صارك  بالإ�صافة 

الطيور  على  املحافظة  اإىل  امل�رشوع  ويهدف  العاملي«.   البيئة  »مرفق  من  بتمويٍل   )UNDP(

املهاِجرة املحّلقة على طول الوادي املت�صّدع/ م�صلك البحر.

رابعًاً: تو�ضيات عامة

هناك بع�س املقرتحات والتو�صيات التي ميكن ال�صتفادة منها يف عملية حماية الأنواع املختلفة 

وت�صي اإدارة التنّوع البيولوجي يف لبنان. اأبرزها ما يلي:

1ـ تديث وتطوير قاعدة بيانات حول التنّوع البيولوجي لالأ�صناف املختلفة. مما يتيح لل�صلطات 

املعنية الطالع على الواقع احلايل لالأ�صناف املهّددة  من اأجل اتخاذ الإجراءات املنا�صبة للمحافظة 

عليها وحمايتها.

الدرا�صات واخلطوات املتخذة  اإن  اإذ  البيولوجية،  2ـ تطوير خطة عمل �صاملة ب�صاأن الأنواع 

حاليًا تقت�رش على املناطق املحمية اأو درا�صات يقوم بها باحثون منفردون لأنواع حمّددة.
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التعاطي معها وال�صتفادة  التي ل يوجد ت�رشيعات تنظم  3ـ �صّن ت�رشيعات جديدة لالأ�صناف 

منها، بالإ�صافة اإىل تديث الت�رشيعات القائمة التي ت�صمل الأنواع الربية النادرة فقط.

التي  الأنواع  واإدارة  الإ�رشاف  الطبيعية وتعزيز  املوارد  ال�صتدامة وا�صتخدام  4ـ تطوير معايري 

تكّون البيئة الوطنية.

النباتية  اإجراءات تديد خ�صائ�س املوارد اجلينية  تاأمي الدعم املايل والتقني لتو�صيع نطاق  5ـ 

وتقييمها وذلك من خالل ا�صتخدام تقنيات متقدمة وتعزيز املهارات واعتماد املعّدات الكافية.

6ـ دمج اخلطة الوطنية لإعادة التحريج وال�صرتاتيجية الوطنية حلرائق الغابات لتكوين �صيا�صات 

متكاملة واأكرث فعالية.

7ـ حّل م�صكلة تداخل ال�صالحيات بي وزارتي الزراعة والبيئة ب�صاأن التفوي�س يف ما يتعلق 

باملحمّيات وا�صت�صالح الأرا�صي واملناطق املحمّية. 

8ـ و�صع �صوابط بيئية وجتارية لل�صياحة البيئية وغريها من اأ�صكال الرتفيه التي توؤّثر على التنّوع 

البيولوجي.
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اأو�ضاع الت�ضغيل و�ضوق العمل يف لبنان

)MILES  برنامج( 
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مقدمة

يقارب البنك الدويل مو�صوع الت�صغيل وخلق فر�س العمل من منظار �صامل يتجاوز املفهوم 

التقليدي خللق فر�س العمل، القائم على معاجلة الختاللت املبا�رشة يف �صوق العمل، وخ�صو�صًا 

تلك املتعلقة بعر�س العمل. ويندرج برنامج MILES يف هذا الإطار بهدف ت�صي فر�س العمل 

كّمًا ونوعًا، عرب القيام باإ�صالحات تتعلق بال�صيا�صات القت�صادية الكلية والإ�صتثمارات واأنظمة 

معاجلة  اإىل  اإ�صافة  القت�صادي،  للن�صاط  الراعية  والقانونية  الت�رشيعية  والبيئة  الجتماعي  التاأمي 

واملعا�صات  التوظيف،  مبكاتب  املرتبط  العمل  عر�س  جلهة  �صواء  العمل  �صوق  يف  الختاللت 

التقاعدية وقواني ال�رشف من العمل اأو لناحية الطلب على العمل كتحفيز املوؤ�ص�صات وجعلها 

 .
11

اأكرث ديناميكية

الطرفي  بخ�صو�س  التقني بي  التعاون  برنامج  لبنان، �صمن  الدويل يف  البنك  وتاأتي خطط 

�صوق العمل، لترتجم هذا الربنامج الذي ي�صتمر ل�صنتي تت عنوان  »لبنان: مطلوب فر�س عمل 

. ولأن الإح�صاءات والأرقام التي ميكن العتماد عليها نادرة  اأو على الأقل غري كافية 
12

نوعية«

يف لبنان، قام البنك الدويل عرب موؤ�ص�صة البحوث وال�صت�صارات باإجراء م�صح ل�صوق العمل من 

 .
13

اأجل قراءة اأف�صل للواقع  وت�صخي�س اخللل ور�صم ال�صيا�صات املنا�صبة

Banerji, Arub, «Miles to Go?», World bank, Human development-11  
Economics, Europe and Central Asia Region, November, 2006. Available 
at: http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/
Resources/280558-1138289492561/2158434-1138289513224/2158436-1163801467777/

MILESTOGO.pdf

Lebanon good jobs needed, Technical Cooperation program on labor market”, The World -12 
Bank, 2011.

13- نفذ هذا امل�صح خالل الفرتة اأيلول 2010 وني�صان 2011 وجرى تق�صيمه اإىل ق�صمي واحد يتعلق بالأ�رش والأفراد، 

والآخر باأرباب العمل. وي�صمل الق�صم املتعلق بالأ�رش 1998 رب اأ�رشة يبلغ جمموع اأفرادها 8314 فرداً، ي�صاف اإليهم 

1841 فرداً م�صتقاًل. اأما اأرباب العمل امل�صمولي بامل�صح فقد بلغ عددهم 266 �صخ�صًا. 
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اأواًل: االجتاهات االقت�ضادية الكّلية وواقع �ضوق العمل يف لبنان

يقّدم البنك الدويل يف تقريره حول فر�س العمل املطلوبة يف لبنان، املذكور اأعاله، ملحة موجزة 

عن الأو�صاع املاكرو اقت�صادية للبنان تظهر خمتلف اجلوانب املحركة للن�صاط القت�صادي العام يف 

البلد. ويعر�س بعد ذلك لنتائج امل�صح الذي نفذته موؤ�ص�صة البحوث وال�صت�صارات ل�صوق العمل 

يف لبنان.

1ـ الو�صع املاكرو ـ اقت�صادي 

يتمّيز القت�صاد اللبناين بانك�صافه على التدّفقات املالية اخلارجية �صواء عرب تويالت املغرتبي اأو 

ال�صتثمارات الأجنبية، وخ�صو�صًا الريعية منها. وت�صاهم عدة عوامل يف ا�صتمرارية هذا التدّفق 

املايل اخلارجي منها ما هو حمّلي كاأ�صعار الفائدة املرتفعة ومنها ما هو خارجي كالفوائ�س النفطية 

تبعًا لرتفاع اأ�صعار النفط. وكما نعلم فاإن ال�صتثمارات الأجنبية ميكن اأن تكون عاماًل م�صاعداً 

تنفق هذه  فعندما  ال�صتثمارات.  ا�صتخدام هذه  الأمر على وجهة  ويتوقف  له،  مثبطًا  اأو  للنمّو  

الأموال لزيادة الإنتاجية ولتمويل ال�صتثمارات يف البنى التحتية فاإن النتيجة الطبيعية �صتكون زيادة 

يف النمّو القت�صادي وفر�س الت�صغيل. اأما عندما ت�صتخدم الر�صاميل الوافدة لتمويل ال�صتهالك 

مرحلة  اإىل  الوطني  القت�صاد  باإي�صال  يهّدد  الذي  الأمر  املديونية،  زيادة  اإىل  يوؤدي  فهذا  املحلي 

، يف حال ا�صتمرار هذا النمط من الإنفاق ال�صتهالكي،  خ�صو�صًا اأن اجلزء الأكرب 
14

الالا�صتدامة

من هذا ال�صتهالك ي�صتهدف ال�صلع امل�صتوردة ول يدخل �صمن اإطار تن�صيط الدورة الإنتاجية يف 

البلد. فقد بلغ متو�صط ن�صبة ال�صترياد حوايل 39% من الناجت املحلي الإجمايل يف العقد املا�صي. 

ويف هذا الإطار جند اأن تديّن ن�صبة ا�صترياد الآلت من اإجمايّل امل�صتوردات يعترب موؤ�رشاً اإ�صافيًا 

على �صعف ال�صتفادة من التدفقات املالية الأجنبية )حوايل 0.7% فقط(. 

ومن ناحية اأخرى، فقد اأّدت التدّفقات املالية اأي�صًا اإىل ت�ّصن �صعر ال�رشف احلقيقي، مما فاقم  

اخللل يف امليزان التجاري وبالتايل ميزان املدفوعات، م�صاهمًا يف اإ�صعاف تناف�صية ال�صلع اللبنانية 

14 - عدم ا�صتدامة الدين هو املرحلة التي ت�صبح املدخرات الوطنية فيها غري كافية لتغطية خدمة الدين وبالتايل يقوم البلد 

بال�صتدانة من اأجل ت�صديد خدمة الدين، ولي�س اأ�صل الدين الذي يت�صّخم يف هذه احلالة مع مرور الزمن من دون وجود 

افق لت�صديده  اأو كبح تناميه على الأقل.  اأو مبقاربة اأخرى عندما يكون منو الناجت املحلي الإجمايل اأقل من معّدلت الفائدة. 
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مع ال�صلع الأحنبية. فقد ارتفع �صعر ال�رشف احلقيقي مبعدل 140% بي العامي 2010-1992 

و21% بي العامي 1997 و 2009، الأمر الذي اأحلق ال�رشر بالقطاعات الإنتاجية كالزراعة 

وال�صناعة التي انح�رشت يف مقابل تنامي القطاعات الريعية واخلدماتية كالقطاع املايل وامل�رشيف 

والقطاع العقاري. 

لقد �صهدت بع�س املوؤ�رّشات القت�صادية خالل الفرتة 2007-2010 ت�ّصنًا ملحوظًا، ومنها 

معدلت النمو والإنفاق والإيرادات وهو ما فتح نافذة اأمل ملعاجلة م�صكلة الدين العام. فقد تدّفق 

اإىل لبنان حوايل 61 مليار $ خالل هذه الفرتة اأي ما يقارب الـ 40% من اإجمايل التدفقات النقدية 

الواردة اإىل لبنان خالل الثمانية ع�رش عامًا املا�صية )1993-2010(. وكذلك الأمر بالن�صبة اإىل 

الإيرادات العامة التي منت مبعدل 18% خالل الفرتة ذاتها، اىل جانب الفائ�س الأّويل الذي قارب 

الـ 900 مليون $ عام 2009. 

هذه التدّفقات كانت لت�صّكل فر�صة نادرة للبدء مبعاجلة الت�صّوهات ونقاط ال�صعف املزمنة لول 

توظيفها يف القطاعات الريعية التي �صهدت معّدلت منّو مرتفعة خ�صو�صًا يف البناء وامل�صارف. 

اأما القطاعات الإنتاجية فقد �صهدت منواً �صالبًا خالل هذه الفرتة مما عّمق الت�صّوهات الهيكلية يف 

القت�صاد اللبناين.

2ـ واقع �صوق العمل يف لبنان

العمل اجلديدة يف  فاإن معّدلت فر�س  اإىل 2007،  الأعوام 2004  اإح�صائيات  اإىل  اإ�صتناداً 

الفرتة املذكورة بلغت 3400 فر�صة عمل. اإل اأن لبنان يحتاج اإىل 19 األف فر�صة عمل �صنويًا 

خالل ال�صنوات الع�رش القادمة، اأي اأكرث بحوايل خم�صة اأ�صعاف الأرقام احلالية. وهذا تّد خطري 

ي�صتدعي القيام باإ�صالحات جّدية لتاليف مواجهة معّدلت بطالة مطردة الرتفاع. 

ير�صم  والإ�صت�صارات، كي  البحوث  موؤ�ص�صة  م�صح  معطيات  الدويل  البنك  ي�صتخدم  وبدوره 

�صورة �صاملة ل�صوق العمل  يف لبنان على ال�صكل التايل: 

◾ تقّدر ن�صبة  العمالة النظامية يف لبنان بنحو 50% والباقي اإما عاطلون عن العمل  اأو يعملون 

بطريقة غري نظامية. وترتكز العمالة غري النظامية يف قطاعات البناء والزراعة وال�صناعة.

يداً  تتطلب  والتي ل  املنخف�صة  الإنتاجية  ذات  القطاعات  اجلديدة يف  العمل  فر�س  ترتكز   ◾
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وجدت  فقد  عمل.  فر�س  اإيجاد  �صعوبة  من  املاهرة  العاملة  اليد  تعاين  حي  يف  ماهرة،  عاملة 

الدرا�صة اأن حوايل 40% من العاملي يف لبنان هم من ذوي التعليم الأ�صا�صي وما دون. يف حي 

اأن 47% من اليد العاملة تعمل يف قطاعات اخلدمات التي تتطلب مهارات متدنية. وهذا الأمر 

ينطبق على العاملي باأجر و على اأ�صحاب املهن احلّرة. 

التنا�صب بي املهارات املوجودة واملهارات املطلوبة وغالبًا ما تفوق  انعدام  ◾ وجود ظاهرة 

يعملون يف  الذين  ن�صبة  بلغت  ولقد  معها.  تتنا�صب  ول  املطلوبة  املهارات  املوجودة   املهارات 

اأعمال ل ت�صتفيد من مهاراتهم حوايل 40%، اأي اأن اأقّل من ن�صف العمال يف لبنان يعانون من 

انعدام فر�س العمل املتوافقة مع مهاراتهم. 

◾ تديّن ن�صبة م�صاركة الن�صاء �صمن القوى العاملة، حيث تبلغ البطالة عند الن�صاء 180% من 

الن�صاء  �صد  املداخيل  يف  متييز  وجود  جانب  اإىل  تقريبًا(،  ال�صعف  )حوايل  الرجال  عند  البطالة 

�صمن العمالة غرياملنظورة مقارنة مع مداخيل الرجال.

◾ يعاين الوافدون حديثًا اإىل �صوق العمل من طول فرتة البطالة التي ت�صبق ح�صولهم على اأول 

فر�صة عمل. وهذه الظاهرة تنطبق على املتعلمي كما على �صائر الفئات الأخرى. وتقّدر فرتة 

اإيجاد اأول فر�صة عمل بـ 3.5 �صنوات ملن لديهم تعليم اأ�صا�صي و 2.2 �صنة ملن لديهم �صهادة ثانوية 

و 1.5 �صنة حلملة الإجازات اجلامعية. كذلك الأمر بالن�صبة اإىل العاطلي عن العمل الذين يجدون 

اإيجاد فر�صة عمل جديدة، حيث تطول فرتات البطالة خ�صو�صًا عند الأفراد الذين  �صعوبة يف 

التعليمي  البطالة ح�صب امل�صتوى  التايل معّدلت فرتات  الـ 35 �صنة. ويو�صح اجلدول  جتاوزوا 

والعمر.

جدول رقم )2(: فرتات البطالة ح�صب العمر وامل�صتوى التعليمي )بال�صنوات(

أكثر من 35 سنةأقل من 35 سنة

1.32.3من دون تعليم

1.32.6التعليم األساسي

1.41.7التعليم الثانوي

1.21.7التعليم العالي

 »Lebanon good jobs needed…«، The World Bank، 2011 :امل�صدر
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◾ هناك ن�صبة ت�رّشب عالية من �صوق العمل وخ�صو�صًا عند ال�صباب. وهذا الأمر يوؤ�رّش على 

املهارات  كتفّوق  املهنية  الظروف  حيث  من  اأو  املادي   املردود  حيث  من  العمل  مالئمة  عدم 

املوجودة على املهارات املطلوبة.

جدول رقم )3(: معّدل ا�صتقرار العاملون يف نف�س العمل )بال�صنوات(

أكثر من 35 سنةأقل من 35 سنة 

4.48من دون تعليم 

3.811.6التعليم األساسي

3.59.8التعليم الثانوي

2.99.1التعليم العالي

 »Lebanon good jobs needed…«، The World Bank، 2011 :امل�صدر

مرتفعة،  منهم  املتعّلمي  ال�صباب وخ�صو�صًا  عند  الت�رّشب  ن�صبة  اأن  اأعاله  اجلدول  من  يت�صح 

حيث جند اأن معّدل ا�صتقرار العاملي يف نف�س الوظيفة يرتاجع مع ارتفاع امل�صتوى التعليمي. 

◾ تعتمد طرق التوظيف يف الغالب على اجلهد ال�صخ�صي واملعارف والأقرباء، نتيجة تعّطل 

على  التوظيف  مواقع  اأو  التوظيف   فمكاتب  اللبناين.  العمل  �صوق  يف  الو�صيطة  القنوات  دور 

ال�صبكة العنكبوتية قليلة و غالبًا غري فّعالة. 

هذه  لون  يف�صّ احلرة  املهن  اأ�صحاب  من   %63 فاإن  اأنف�صهم،  العمال  راأي  على  وبالوقوف 

املهن على الوظيفة ب�صبب ال�صتقاللية التي توؤّمنها لهم بالإ�صافة اإىل الدخل الأعلى الذي تدّره. 

واإتاحتها  توؤّمنه  الذي  الوظيفي  الأمان  ب�صبب  الوظيفة  لون  يف�صّ اأنهم  اعتربوا  فقد  املوظفون  اأما 

النت�صاب لل�صمان الجتماعي. 

تغيري  يرغبون يف  للذين  بالبحث عن عمل جديد  القيام  الإجابة عن �صبب عدم  ويف معر�س 

عملهم ، اأجاب 62% منهم اأن عدم وجود الوقت الكايف هو العائق. يف حي اأفاد 17% اأنهم 

بحثوا ومل يجدوا معيدين ال�صبب اإىل �صيق �صوق العمل وعدم وجود فر�س عمل حقيقية.

وعلى العموم فاإن العامل يحاول قدر الإمكان احلفاظ على عمله احلايل ب�صبب اخلوف من عدم 

وجود بديل خا�صة يف ظّل ن�صب البطالة املرتفعة ونق�س فر�س العمل اجلديدة.
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ثانيًا: اخليارات االإ�ضالحية املتاحة

يطرح البنك الدويل يف تقريره  ثالثة خيارات اإ�صالحية رئي�صية وفق مقاربة الـ MILES، التي 

ت�صع معاجلة فر�س العمل �صمن اإطار اأو�صع من �صوق العمل ب�صبب ت�صابك التاأثري بي �صوق العمل 

والأ�صواق الأخرى )اأ�صواق الإنتاج وال�صتهالك واملال(. 

1ـ اإ�صالح ال�صمان الجتماعي

يبدو اأن نظام ال�صمان احلايل يعيق اإيجاد فر�س عمل نوعية. فقد اعتربت 95% من املوؤ�ص�صات 

امل�صتجوبة ان عملية التوظيف لديها كانت لرتتفع مبقدار الثلث يف حال األغيت الت�رشيعات احلالية 

العامل.  ال�صمان و�رشف  للتكاليف املرتّتبة على ا�صرتاكات  بال�صمان الجتماعي، نظراً  املت�صلة 

وهذا الأمر اأّدى اإىل اإنت�صار ظاهرة التوظيف املكتوم، حيث اأفادت ال�رشكات اأن حوايل 14% من 

عمالها غري م�رشَّح عنهم.

وهوؤلء  احلاليي  العّمال  ثلث  �صوى  تغّطي  ل  احلالية  ال�صمان  اأنظمة  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن 

ال�صمان وخدماته، يف ظل عدم وجود نظام تقاعد حقيقي  ي�صكون من ترّدي نوعية تقدميات 

يوؤّمن احلياة الالئقة للمتقاعدين. كما اأن فرع املر�س والأمومة يعاين من عجوزات متتالية جتعل 

دميومته عر�صة للخطر.

يف ظل هذا الواقع، ومع الأخذ بعي العتبار م�صكلة البطالة والو�صع القت�صادي الكّلي يف 

لبنان، فاإن من اأبرز اأهداف اإ�صالح ال�صمان الجتماعي ما يلي:

ـ تو�صيع التغطية لت�صمل كل العاملي بغ�ّس النظر عن جن�صياتهم، مع الأخذ بعي العتبار تاأمي 

ال�صتدامة املالية.

ـ تقلي�س الت�صّوهات يف �صوق العمل، حيث ينبغي اأن يكون النظام اجلديد حمفزاً على التوظيف 

النظامي واأن ي�صاعد على جعل �صوق العمل اأكرث مرونة.

اإعادة توزيع الدخل اأكرث عدالة عرب اعتماد القتطاع الت�صاعدي  اآلّيات   ـ امل�صاهمة يف جعل 

لال�صرتاكات  اأو عرب �رشائب ت�صاعدية. 

و  اخلدمة  نهاية  تعوي�س  فرع  اإ�صالح  يقرتح  البنك  فاإن  الأهداف،  هذه  تقيق  �صبيل  ويف 
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ا�صتحداث فرع لإعانات البطالة واتباع نظام رعاية �صحية �صاملة، وذلك على ال�صكل التايل:

1.1ـ تعوي�س نهاية اخلدمة

◾ اعتماد ا�صرتاكات ترتبط ب�صّن التقاعد ومعّدل ال�صتبدال، على اأن يكون هناك ربط تلقائي 

مبعّدلت الت�صّخم. 

◾ اإخ�صاع عملية ال�صتثمار يف ال�صندات احلكومية اإىل حّد اأدنى من العوائد احلقيقية.

◾ اإعطاء الأولوية ل�صتثمارات ال�صندوق يف اأية عملية خ�صخ�صة مع ترك احلق له يف ال�صتثمار 

مبحافظ مالية ذات خماطر اأكرب مع عوائد اأعلى.

◾ اأن يكون اقتطاع ال�صرتاكات ت�صاعديًا بحيث يدفع الأغنى ا�صرتاكات اأعلى، على اأن يوؤّمن 

النظام حداً اأدنى من التقدميات الالئقة للمتقاعدين. 

1.2ـ اإعانات البطالة

نظام  من  يجعل  البطالة  احتمالت  وتزايد  العمل  �صوق  خماطر  اأمام  املتزايد  النك�صاف  اإن 

اإعانات البطالة احلل الأمثل، مع احلر�س على حمدودية تاأثريه على مالية الدولة. اإن وجود �صندوق 

لإعانات البطالة يرفع الإنتاجية حيث تريح العامل من هاج�س البطالة. لكن يجب اللتفات اإىل 

عدم ت�صخيم الإعانات املقدمة كي ل ت�صبح حافزاً على اخلمول والتكالية من قبل القوة العاملة. 

ومن اأبرز عنا�رش هذا ال�صندوق ما يلي: 

◾ اعتماد نظام مايل مبني على ح�صابات الّدخار مع الأخذ بعي العتبار ح�صابات التقاعد.

◾ تقوم احلكومة بدعم ال�صرتاكات لذوي الدخل املتديّن و دعم التقدميات ب�صكل عام.

◾ اإتاحة ال�صتفادة للعمال غري النظاميي وللمهن احلرة وللعاملي بعقود عمل ثابتة.

1.3ـ نظام الرعاية ال�صحية ال�صامل

ال�صندوق  تقدميها  على  درج  التي  اخلدمات  يقّدم  ال�صحية  للرعاية  �صامل  نظام  اعتماد  يتم 

الوطني لل�صمان الجتماعي على اأن ميّول هذا النظام من املوازنة العامة. ويف ما يلي عر�س لهّم 
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املوا�صفات وطرق عمل النظام مع التاأثريات املحتملة:

◾ املوا�صفات وطريقة العمل.

ـ ميّول النظام من املوازنة العامة وتلغى ال�صرتاكات التي تدفع لل�صمان الجتماعي.

ـ يقّدم النظام اخلدمات التي يقّدمها ال�صندوق الوطني لل�صمان الجتماعي وبقية ال�صناديق مع 

تركيز على تعزيز دور الوقاية ال�صحية.

ـ املدخل الأول لال�صتفادة من نظام الرعاية ال�صحية هم الأطباء العامون الذين ي�صّجل الأفراد 

لديهم ويقب�صون من الدولة مع بدلت خمّف�صة يدفعها املري�س.

ـ يتّم اإلغاء كافة ال�صناديق ال�صامنة وتّول م�صاهمة الدولة يف هذه ال�صناديق اإىل النظام اجلديد 

وت�صتحدث الدولة �رشائب على الأرباح العقارية وترفع معّدلت ال�رشيبة على مداخيل الفوائد 

من اأجل تاأمي التمويل الالزم للنظام. 

تقّدر التكاليف لكل فرد بـ 400،000 ل.ل.

◾ التاأثريات املحتملة.

ـ يوؤّمن النظام تغطية �صحية للجميع، الأمر الذي يعالج م�صكلة 53% من ال�صعب اللبناين الذين 

لي�س لديهم اأي تغطية �صحية، عامًة كانت اأم خا�صة. 

ـ ي�صاهم النظام يف معاجلة بع�س الت�صّوهات القائمة حاليًا يف القت�صاد اللبناين. فنوعية ال�رشائب 

اإىل  توؤدي  الريعية  والأن�صطة  املرتفعة  املداخيل  ت�صتهدف  والتي  للتمويل  امل�رشوع  يقرتحها  التي 

بدل  الإنتاجية  الن�صطة  نحو  املوارد  توجيه  على  ف�صاًل  عدالة،  اأكرث  ب�صكل  الرثوة  توزيع  اإعادة 

الأن�صطة الريعية كامل�صاربات العقارية ومداخيل الفوائد.

اإلغاء ال�صرتاكات املدفوعة على الدخل ت�صاعد على تخفي�س تكاليف الإنتاج، وبالتايل  اإن  ـ 

تعزيز التناف�صية والنتاجية لدى املوؤ�ّص�صات وال�رشكات خ�صو�صًا مع توّقع ارتفاع اإنتاجية العمال 

بعد تاأمي التغطية ال�صحية اجليدة لهم. 
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ـ من املتوّقع اأن ي�صبط نظام الرعاية ال�صحية ال�صامل الفائ�س يف عر�س الأطباء والأدوات الطبية. 

هذه الآلّية �صوف ت�صاعد اأي�صًا على �صبط التكاليف املبالغ فيها واخلدمات ال�صحية غري ال�رشورية. 

2ـ برامج �صوق العمل الفّعالة

وهي عبارة عن تدّخالت م�صّممة من اأجل معاجلة اخفاقات �صوق العمل التي ت�صاهم يف زيادة 

خماطر البطالة واإطالة اأمدها وخف�س العائد على العمل. وتت�صّمن برامج �صوق العمل الفّعالة ما 

يلي:

◾ تعزيز برامج التدريب والتاأهيل من اأجل تنمية املهارات .

تاأمي املنح والئتمان للموؤ�ّص�صات النا�صئة حديثًا خ�صو�صًا ال�صغرية واملتو�صطة التي تتميز   ◾

بكثافة ا�صتخدامها للراأ�صمال الب�رشي.

◾ اعتماد ثقافة املراقبة واملتابعة والتقييم �صمن هذه الربامج.

◾ تطوير خمرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات ال�صوق. فمثاًل هناك �صعوبة يف اإيجاد عّمال 

تقنيي مهرة حيث تاأخذ عملية اإيجاد تقني ماهر حوايل 8 اأ�صابيع، وكذلك الأمر بالن�صبة للمهند�صي 

واملدراء. اإن هذه امل�صكلة تربز من خالل وجود 21% من اخلّريجي من حملة ال�صهادات اجلامعية 

العليا الذين ل يعملون �صمن نطاق اخت�صا�صاتهم.

يعاين  حيث  والطالبي  العار�صي  بي  للتوفيق  العمل  �صوق  يف  الو�صيطة  القنوات  ماأ�ص�صة   ◾

العاطلون عن العمل من عدم معرفتهم بالفر�س املتاحة.

للتدخل  املتاحة للدولة  املالية  العمل وباملوارد  املتعلقة ب�صوق  القواني والت�رشيعات  ◾ توحيد 

ال�صتخدام. ومن  الفعالية يف  التوزيع وقّلة  �صوء  احلالية من  املوارد  تعاين  العمل حيث  �صوق  يف 

القواني و�صعفها عدم وجود نظام موّحد مل�صادقات املوؤ�ّص�صات امل�صتفيدة  الأمثلة على ت�صّتت 

من تقدميات الدولة وم�صاهماتها.

ال�صلة وجعلها  ذات  احلكومية واجلمعيات  املنظمات غري  موؤ�ّص�صات  برامج  اإعادة هيكلة   ◾

ت�صّب يف اإطار �صيا�صة عامة وا�صحة املعامل والأهداف.
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◾ تديد ا�صرتاتيجية ل�صتهدافات برامج �صوق العمل الفّعالة تكون مبنية على معايري الفعالية 

والعدالة.

3ـ زيادة الإنتاجية واإعادة توزيع املّدخرات الوطنية

اإ�صافة اإىل معاجلة الت�صّوهات يف �صوق العمل وت�صي و�صع اأنظمة ال�صمان الجتماعي، الأمر 

الذي يزيد من القدرة ال�رشائية للمداخيل وي�صاهم يف توزيع اأكرث عدالة للرثوات الوطنية، ي�صري 

اآليات  ال�صعيد الكّلي، ولكن دون اقرتاح  اإىل بع�س الإ�صالحات على  البنك الدويل يف تقريره 

تنفيذية لهذه الإ�صالحات، منها على �صبيل املثال:

معاجلة  والعمل، وذلك عرب  ال�صتثمار  اقت�صادية مالئمة تّفز على  بيئة  اإيجاد  العمل على   ◾

اأعناق الختناق يف البنى التحتية الرئي�صية )كالكهرباء واملياه والنقل والت�صالت(. 

◾ تعزيز املناف�صة وت�صهيل عملية الدخول واخلروج من ال�صوق، ومبعنى اآخر ت�صهيل الت�رشيعات 

وتخفيف البريوقراطية والإجراءات الإدارية.

القدرات  زيادة  نحو  املالية  التدّفقات  توجيه  على  ت�صاعد  ومالية  نقدية  �صيا�صات  اعتماد   ◾

الإنتاجية. ميكن يف هذا الإطار ا�صتخدام الأداة ال�رشيبية واأ�صعار الفوائد لتحقيق هذه الغاية. لكن 

يجب اللتفات اإىل عدم فعالية �صيا�صات التو�ّصع املايل يف ظّل نظام �صعر ال�رشف الثابت، فجّل ما 

توؤّدي اإليه  هو تفيز الت�صّخم املايل.

◾ اإ�صتهداف مبا�رش لبع�س القطاعات املحددة كالزراعة وال�صناعة  اأو اخلدمات. ومن ال�رشوري 

مبكان ت�صجيع املبادرة الفردية واإن�صاء املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة.

ثالثًا: �ضيناريوهات االإ�ضالح وتاأثرياتها على االقت�ضاد و�ضوق العمل

وهي تت�صّمن ثالثة �صيناريوهات تتعّلق باإ�صالح ال�صمان الجتماعي، وثالثة اأخرى ذات طابع 

بي  يجمع  متكاماًل  ثالثًا  و�صيناريو  وال�صتثمارات،  الأعمال  وبيئة  التحتية  البنى  تطاول  هيكلي 

خمتلف ال�صيناريوهات ال�صابقة.
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1ـ ال�صيناريوهات املتعلقة باإ�صالح ال�صمان الجتماعي

ال�صيناريو الأول: اإلغاء ال�صرتاكات ال�صحية، واملزيد من العمالة النظامية وحوافز اأقّل 

للهجرة.

زيادة  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  الدخل،  املدفوعة على  الإ�صرتاكات  باإلغاء  ال�صيناريو  يق�صي هذا 

العمالة النظامية ويخفف بالتايل من البطالة والهجرة. ومن املفرت�س اأن يوؤدي هذا ال�صيناريو اإىل 

زيادة العبء ال�رشيبي مبعدل 0.72% يف ال�صنوات الأربع املقبلة. كما اأنه من املتوّقع اأن يوؤّدي اإىل 

تخفي�س البطالة بحوايل 14% �صنويًا يف ال�صنوات الأربع املقبلة. 

العامة  التغطية ت�صبح �صاملة )250$ دفعة واحدة �صنوياً( والنفقات  الثاين:   ال�صيناريو 

احلالية يعاد توزيعها )تخ�صي�صها( لل�صندوق الوطني لل�صمان الجتماعي.

من اإيجابيات هذا ال�صيناريو اأنه يوؤّدي اإىل تخفي�س البطالة بحوايل 14% على املدى املتو�صط 

ويوؤّمن التاأمي ال�صحي ل�رشائح كبرية من املجتمع االلبناين. اإل اأنه يرتّتب على هذا ال�صيناريو عجز 

حكومي مبعدل 3.7 اإىل 4% على املدى املتو�صط، اإ�صافة اإىل خف�س ال�صتثمارات بحوايل 1.3 

اأن  يتوّقع  الناجت املحلي الإجمايل  فاإن  ال�صيناريو  بناًء على هذا  اأنه  اإىل  ن�صري  اأن  يبقى  اإىل %1.9. 

ينخف�س بـن�صبة %0.1. 

املوازنة  اأعباء  تغطية   يف  للم�صاهمة  الدخل  على  �رضيبة  ا�صتحداث  الثالث:  ال�صيناريو 

العامة.

وهو ال�صيناريو ال�صابق م�صافًا اإليه فر�س �رشيبة ت�صاعدية على الدخل توؤدي اإىل تعوي�س العجز 

احلكومي، وبالتايل فاإن هذا ال�صيناريو يتوّقع اأن ي�صاهم يف  تخفي�س البطالة بحوايل 14% وزيادة 

ح�صة العمالة النظامية بحوايل 2.2% �صنويًا على املدى املتو�صط ويتوّقع اأن يوؤدي هذا ال�صيناريو 

لتاأمي  ال�رشائب  اإيرادات  ا�صتخدام  ال�صيناريو  هذا  ويقرتح   .%5 بحوايل  الهجرة  تخفي�س  اإىل 

التمويل لنظام الرعاية ال�صحية ال�صامل. لكن التوقعات �صمن هذا ال�صيناريو ت�صري اإىل اأن العبء 

ال�رشيبي �صوف يرتفع مبا يقارب الـ 1.2% �صنويًا. 
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2ـ اإ�صالحات الهيكلية 

اأ ـ زيادة ال�صتثمارات يف البنى التحتية )الت�صالت، الكهرباء، النقل(

على  �صنويًا   %7 بن�صبة  التحتية  البنى  يف  ال�صتثمار  زيادة  تاأثري  يدر�س  الذي  ال�صيناريو  وهو 

الناجت املحلي %0.4  النمو يف  الزيادة اىل زيادة  اأن توؤّدي هذه  املتغريات املدرو�صة. حيث يقّدر 

�صنويًا واأن تنخف�س الهجرة 2% تقريبًا. كما يتوقع ان تنخف�س البطالة بواقع 2 اإىل 4 % �صنويًا. 

لكن يتوقع اأي�صًا اأن ت�صاهم الزيادة يف الإ�صتثمار بزيادة العبء ال�رشيبي مبعدل 2.1% �صنويًا على 

املدى املتو�صط. 

وكما نالحظ فاإن تاأثريات هذا ال�صيناريو على �صوق العمل هي اأقل مقارنة مع ال�صيناريوهات 

الثالثة الأوىل القائمة على اإ�صالح التاأمي الجتماعي، لكنه يف املقابل يحّفز النمّو القت�صادي.

بيئة  لفعالية ال�صتثمارات العامة وللتغرّيات يف  مل عوامل الإنتاج تبعاً  ـ زيادة يف مجُ ب 

الأعمال.

يدر�س اأثر ت�صي الإنتاجية على املتغرّيات املتنّوعة، حيث اإن ت�صي بيئة الإعمال وزيادة فعالية 

عوامل الإنتاج ينتج عنها منو يف الناجت املحلي الإجمايل بحوايل 2% اإىل 2.7% �صنويًا. كما توؤدي 

اإىل تخفي�س البطالة بوترية مت�صاعدة، تبلغ 5.6% يف ال�صنة الأوىل، وي�صل هذا الإنخفا�س اإىل 

حواىل 22.6% بعد اأربع �صنوات.  غري اأن ت�صي الإنتاجية يتطلب زيادة ال�صتثمارات بحوايل 

3.6% ، 7.5%، 11.9% و 16.8% يف ال�صنوات الأربع التالية على التوايل. وكما هو مالحظ 

فاإن تاأثريات هذا ال�صيناريو على �صوق العمل تاأخذ وقتًا. 

ج ـ وهو يجمع البندين )اأ( و )ب( 

الإنتاجية.  العمل على ت�صي  مع  بالتالزم  التحتية  البنى  ال�صتثمار يف  العمل على  يتم  حيث 

لبنان منواً يف  املقابل يحقق  ال�رشيبي. يف  اأن ترتفع الإ�صتثمارت املطلوبة والعبء  يتوّقع  وبذلك 

النتائج  اأن  ويبدو  العمالة.   اإجمايل  النظامية من  العمالة  املولّدة وح�صة  العمل  فر�س  الناجت ويف 

�صمن هذا ال�صيناريو هي اأي�صًا ت�صاعدية تتح�ّصن كّلما تقّدمنا يف الزمن. 
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د( ال�صيناريو املتكامل

ال�صيناريوهات  املقرتحة يف  الذي ي�صمل جميع اخلطوات الإ�صالحية  ال�صيناريو الأخري  وهو 

ال�صابقة، حيث يت�صّمن:

◾ نظام رعاية �صحية �صامل.

◾ ا�صتحداث بع�س ال�رشائب اإ�صافة اإىل ال�رشيبة الت�صاعدية على الدخل.

◾ زيادة ال�صتثمار يف البنى التحتية.

◾ ال�صتثمار يف ت�صي اإنتاجية عوامل الإنتاج.

ويعترب التقرير اأن هذا ال�صيناريو هو الأجنع على املدى املتو�صط، حيث يوؤدي اإىل جمموعة من 

التاأثريات الإيجابية التي تعالج الختاللت والت�صّوهات يف �صوق العمل و�صوق الإنتاج، اإ�صافة 

اإىل تطوير البنية التحتية وتقيق معّدلت منو مقبولة على املديي املتو�صط والبعيد من دون اإرهاق 

املالية العامة للدولة.

جدول رقم )4(: النتائج املتوقّعة يف حال اتبّاع ال�صيناريو املتكامل

2012201320142015المؤشرات
3.10%2.80%2.50%2.40%النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

3.10%3.10%3.20%3.50%الزيادة في عبء الضريبة
-21.80%-17.90%-14.30%-10.80%الهجرة الخارجية

25.60%19.70%14.80%11.00%إجمالي اإلستثمارات
4.40%4.00%3.60%3.20%الطلب على العمالة النظامية

-36.30%-30.90%-25.60%-20.70%البطالة
-3.30%-3.30%-3.30%-3.20%حصة العمالة غير النظامية

 »Lebanon good jobs needed…«، The World Bank، 2011 :امل�صدر

يالحظ من اجلدول اأعاله اأن اخلطوات الإ�صالحية املت�صّمنة يف هذا ال�صيناريو ميكن اأن تقق 

منواً اقت�صاديًا بن�صبة ترتاوح بي 2.4% عام 2012 و3.1% عام 2014 مع تخفي�س كبري للهجرة 
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اخلارجية بواقع 10.8% عام 2012، اأي بعد عام على مبا�رشة تطبيق الإ�صالحات و %21.8 

اأن  اأعوام من تطبيق الإ�صالحات. كذلك الأمر بالن�صبة اإىل �صوق العمل الذي يتوّقع  اأربعة  بعد 

اإىل  البطالة  اأن ت�صل ن�صبة النخفا�س يف معدلت  يقّدر  اإيجابًا بهذه الإ�صالحات، حيث  يتاأثر 

36.3% بعد اأربعة اأعوام مع معاجلة لبع�س الت�صّوهات املتعلقة بح�ص�س العمالة النظامية والعمالة 

اإلغاء  بفعل  وذلك  النظامي  التوظيف  اإىل  العمل  اأرباب  مييل  ان  التقرير  يتوقع  اإذ  النظامية.  غري 

ال�صرتاكات.

يف املقابل فاإن التمويل املطلوب �صوف يوؤّمن من خالل جمموعة �رشائب جديدة  اأو معّدلت 

يزيد  مما  املرتفعة  واملداخيل  الريعية  املداخيل  تديداً  ت�صتهدف  والتي  موجودة،  ل�رشائب  اأعلى 

العبء ال�رشيبي مبعدل 3.2% �صنويًا تقريبًا. يذكر اأن اعتماد اأنواع من ال�رشائب كهذه ي�صاهم يف 

اإعادة توزيع الرثوة ب�صكل اأكرث عدالة ول يوؤثر كثرياً على ال�صتهالك وال�صتثمار.
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العدالة ال�ضّحية يف لبنان
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مقدمة

ال�صحة، يف  الإنفاق على  الهتمام ملو�صوع  النامية بكثري من  الدول  القرار يف  ينظر �صانعو 

ظّل ارتفاع ن�صبة هذا الإنفاق من الدخل الفردي، حيث باتت ت�صكل ثاين اأعلى ن�صبة بعد الغذاء 

التي  املالية  لل�صغوط  نظراً  ال�صحي  الإنفاق  بفعالية  احلكومات  تهتم  اأخرى  ومن جهة  مبا�رشة. 

تعانيها حكومات الدول النامية، حيث ترتفع القيم املطلقة للديون العامة ون�صبها اإىل الناجت املحلي 

الإجمايل. والالفت اأن هذه الدول ترّكز جهدها يف مو�صوع تر�صيد الإنفاق على القيم املطلقة 

مبعزل عن عدالة توزيع هذا الإنفاق واأثاره الجتماعية على خمتلف الطبقات.  

ويرتفع الإنفاق على ال�صحة ب�صكل اأ�صا�صي عند ذوي الإعاقات والعاهات وعند الذين يعانون 

والزلزل  كالعوا�صف  الطبيعية  والكوارث  احلروب  حالت  يف  وخ�صو�صًا  مزمنة  اأمرا�س  من 

والفي�صانات. 

اإن الإنفاق العايل على ال�صحة من قبل املواطني قد يدفع فئات من ال�صكان اإىل ما دون خط 

الفقر. فاأولوية هذا الإنفاق جتعل الأفراد اأمام حل وحيد يتمثل بالقتطاع من اإنفاقهم على البنود 

الأخرى كالغذاء وامللب�س والتعليم مما يحّد من قدرتهم على تاأمي احلاجات الأ�صا�صية. 

والحتمال الأ�صواأ الذي قد تواجهه الطبقات الفقرية هو عدم كفاية مداخيلهم اأ�صاًل لتغطية 

اإنتاجيتهم  انخفا�س  اإىل  اإما  يوؤدي  الذي  الأمر  ال�صحي،  و�صعهم  فيتدهور  ال�صحية  النفقات 

وبالتايل مداخيلهم، اأو التوقف عن العمل ب�صكل كامل يف حالة العجز التام. 

لذلك، وعماًل مببداأ التكافل الجتماعي وعدالة التوزيع، ي�صبح قيام الدولة بدورها يف جمال 

الرعاية ال�صحية، من خالل اأنظمة ال�صمان الجتماعي واأنظمة التغطية ال�صحية، اأمراً �رشوريًا. 
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اأواًل: االأو�ضاع ال�ضّحية يف لبنان: ملحة عامة

لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  اإىل  اإ�صافة  يوجد  حيث  لبنان،  يف  ال�صّحي  التاأمي  اأنظمة  تتعّدد 

الإجتماعي عدد كبري من ال�صناديق ال�صامنة التي توؤّمن التغطية ال�صحية كتعاونية موظفي الدولة 

و�صناديق القوى الأمنية والع�صكرية و�صناديق التعا�صد املتنّوعة. واإ�صافة اإىل هذه ال�صناديق تقوم 

والأدوية  ال�صت�صفاء  نفقات  لتغطية  ال�صحية  اخلدمات  على  طائلة  مبالغ  باإنفاق  ال�صحة  وزارة 

اأ�صا�صي  ب�صكل  ذلك  ويعود  �صحية.  تغطية  باأي  يتمتعون  ل  ممن  اللبناين  ال�صعب  ن�صف  حلوايل 

 .
15

لتف�صي العمالة غري النظامية وارتفاع ن�صبة البطالة

وتبلغ ن�صب الإنفاق ال�صحي يف لبنان اإىل الناجت املحلي الإجمايل 8.8% مقابل 5% يف الدول 

املجاورة. يف حي اأن اأكرث من ن�صف هذا الإنفاق )حوايل 54%(، هو اإنفاق خا�س تتم تغطيته 

 .
16

من جيوب املواطني

وبالنظر اإىل توّزع الإنفاق ح�صب اأنواع الطبابة، جند اأن حوايل 75% من هذا الإنفاق يتجه 

اإىل  الإنفاق على ال�صت�صفاء يعود  ن�صبة  اإرتفاع  اإن  للعيادات اخلارجية.  نحو ال�صت�صفاء والباقي 

ن�صبة  مقابل  ال�صت�صفاء  تكاليف  لن�صبة 90% من  الإجتماعي  لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  تغطية 

80% للطبابة يف العيادات اخلارجية. ويدفع امل�صمون الفارق فقط عند ال�صت�صفاء، بينما يف حالة 

 .
17

الطبابة اخلارجية يدفع كامل التكلفة وينتظر عّدة اأ�صهر كي ي�صرتجع ن�صبة 80% املحّددة 

اإجمايل الإنفاق على  القطاع اخلا�س على ما يقارب 48% من  اآخر، ي�صتحوذ  وعلى �صعيد 

ال�صحة يف لبنان. اأما ح�صة القطاع العام فتقدر بـ 21% من اإجمايل هذا الإنفاق، بينما ت�صل ن�صبة 

الإنفاق على الأدوية اإىل 14% واملر�س والأمومة 12% وذلك بح�صب الر�صم التو�صيحي التايل، 

الذي يو�صح بنية الإنفاق ال�صحي الأُ�رشي بح�صب الأبواب:

15 - ملزيد من التفا�صيل حول هذا املو�صوع ميكن العودة للمقالة ال�صابقة حول “اأو�صاع  الت�صغيل و�صوق العمل يف 

لبنان” 

Akala F, El Saharty S: Public Health Challenges in the Middle East and North Africa. The -16 
Lancet 2006, 367:961-964. 

Akala F, El Saharty S: Public Health Challenges in the Middle East and North Africa. The -17 
Lancet 2006, 367:961-964.
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الر�صم البياين رقم )1(: بنية الإنفاق الأ�رضي على ال�صحة

امل�صدر: م�صح الأو�صاع املعي�صية لالأ�رش 2005/2004، ادارة الإح�صاء املركزي.

�صة  املخ�صّ املوازنات  بي  يتوّزع  اأنه  جند  ال�صت�صفاء  على  العام  الإنفاق  اإىل  وبالنتقال 

حالت  يف  اخلا�س  القطاع  يف  ال�صت�صفاء  لتغطية  امل�رشوفة  والأموال  احلكومية  للم�صت�صفيات 

اخلا�صة من  امل�صت�صفيات  ال�صت�صفاء يف  العام على  الإنفاق  ن�صبة  ال�صحة، وتقّدر  تددها وزارة 

اإجمايل الإنفاق على ال�صت�صفاء حوايل 18%50. 

ويف موؤ�رّشات اأخرى نالحظ اأن معدل الإ�صغال يف امل�صت�صفيات احلكومية ل يتجاوز %56، 

بينما ت�صل هذه الن�صبة يف الدول املتقدمة اإىل 80%، وفيما يقّدر املعّدل الوطني لعدد الأ�رِشَّة بـ 36 

�رشيراً لكل 10000 مواطن، فاإنه يف العا�صمة و�صواحيها ي�صل اإىل 70 �رشيراً لكل 10000 

�صخ�س بينما ينخف�س هذا املعّدل اإىل 20 �رشيراً يف املناطق الواقعة على الأطراف، مما ي�صري اإىل 

 .
19

وجود مركزية �صديدة يف هذا املجال

18 - Chaoul S: «Corruption in the provision of  public expenditures: New evidence from  Lebanon». 
In MA thesis American University of  Beirut, Economics department; 2007.

19- The same reference.

بنية الإنفاق الأ�رضي على ال�صحة

ال�صت�صفاء يف القطاع اخلا�س

الأدوية

ا�صت�صفاء موظفي القطاع العام

املر�س والأمومة

غري ذلك
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اإن اأحد الأ�صباب الرئي�صية وراء �صعف القطاع ال�صحي اللبناين هو تراجع دور وزارة ال�صحة 

وح�رش اهتمامها بتاأمي اخلدمات ال�صحية، بعيداً عن تطوير هذا القطاع الذي يبقى تت رحمة 

الف�صاد  الكلفة وتف�صي  ارتفاع  اإىل  توؤدي غالبًا  اآليات جتارية  يعمل وفق  القطاع اخلا�س والذي 

وتديّن النوعية. 

الإنفاق  لرت�صيد  املانحة  الدولية  الهيئات  ومبادرات  احلكومية  ال�صيا�صات  اأن  املالحظ  ومن 

ال�صحي طوال ال�صنوات املا�صية اإمنا كانت تتم يف اإطار تر�صيد الإنفاق العام كخطوة على طريق 

معاجلة مو�صوع تنامي الدين العام ولي�س ب�صكل م�صتقل ومو�صوعي .  

ومن هذه ال�صيا�صات واملبادرات على �صبيل املثال، اإ�صالحات القطاع ال�صحي التي ت�صّمنها 

برنامج باري�س 3 واملمّولة من البنك الدويل، وهي ت�صمل: 

1ـ اإعداد جمموعة اإ�صالحات لحتواء ارتفاع النفقات ال�صحية يف وزارة ال�صحة. 

2ـ تفعيل دور الرعاية ال�صحية الأولية �صمن خطة عمل متتد خلم�س �صنوات. 

3ـ مبادرة لتعزيز وتطوير برامج املناعة القائمة على ال�صعيد الوطني. 

4ـ تديث وتفعيل دور النظام ال�صحي يف مراقبة الأمرا�س. 

واإذا كانت هذه الإ�صالحات تقارب و�صع القطاع ال�صحي يف لبنان من زاوية زيادة الفعالية 

وتخفي�س النفقات، اإل اأنها ل تتطرق اإىل مو�صوع العدالة ال�صحية مبا ينطوي عليه من اأهمية يف 

توزيع اخلدمات ال�صحية بي خمتلفة �رشائح املجتمع واملناطق اللبنانية.

ثانيَا: عدالة القطاع ال�ضحي يف لبنان

مما ل �صّك فيه اأن عدم العدالة يف توزيع اخلدمات ال�صحية يجعل املعاناة ال�صحية لدى الفئات 

اله�ّصة من الفقراء والأقّليات العرقية والإتنية وذوي العاهات والعاطلي عن العمل  اأو العمال من 

ذوي الدخول املنخف�صة اأكرب بكثري  من بقية الفئات املي�صورة.

وت�صتند مقاربة مو�صوع العدالة ال�صحية يف هذا التقرير اإىل امل�صوحات الجتماعية التي قامت 
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مّت  موؤ�رّشات  عّدة  من خالل  وذلك   .
20

 UNDP الـ  مع  بالتعاون  املركزي  الإح�صاء  اإدارة  بها 

ا�صتخال�صها من بيانات غري ر�صمية حول ال�صحة املتوفرة يف لبنان، نظراً لعدم توافر بيانات كاملة 

 :
21

لدى الأجهزة الر�صمية، وهذه املوؤ�رشات نعر�صها على ال�صكل التايل

1ـ توزع الإعاقات ح�صب الو�صع املعي�صي. 

يظهر من خالل الر�صم البياين اأدناه اأن ن�صبة حالت الإعاقة تنخف�س تدريجيًا كّلما اجتهنا نزوًل 

من الطبقات الأفقر اإىل ال�رشائح الأغنى.

الر�صم البياين رقم )3(: ن�صب الإعاقات ح�صب امل�صتوى املعي�صي لالأ�رضة22

امل�صدر: م�صح الأو�صاع املعي�صية لالأ�رش 2005/2004-2007. اإدارة الإح�صاء املركزي.

2ـ تطّور الإنفاق ال�صّحي بح�صب م�صتوى الدخل

الأ�رش  فن�صبة  الدخل.  ارتفاع  مع  يرتفع  اأنه  اأي  ت�صاعدي،  باأنه  ال�صحة  على  الإنفاق  يّت�صف 

الفقرية التي اأنفقت على ال�صحة تقارب الـ 85% بينما ترتفع هذه الن�صبة حلدود الـ 90%  اأو اأكرث 

20- م�صح الأو�صاع املعي�صية، م�صدر �صابق.

21- درا�صة اأجراها ثالثة باحثي يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت هم: الدكتور ن�رشين �صالتي، والدكتور جاد �صعبان، 

والدكتور فرا�س رعد. وقد ن�رشت الدرا�صة يف جملة International Journal for Equity in Health تت 

عنوان “امل�صاواة ال�صحية يف لبنان: تليل اإقت�صادي جزئي”، 2010. \\\\\\\  

22- تقديرات املوؤلف بناًء على اأرقام م�صح الأو�صاع املعي�صية 2004 و 2007.
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ال�رشيحة الأغنى وهذا يوؤكد ارتباط الإنفاق  اإىل  93% عند  ال�رشائح الدخلية. وت�صل  عند بقية 

ال�صحي اإيجابًا مب�صتوى الدخل. 

ر�صم بياين 1: ن�صبة اإنفاق الأ�رض على ال�صحة ح�صب امل�صتوى املعي�صي لالأ�رضة

امل�صدر: م�صح الأو�صاع املعي�صية لالأ�رش 2005/2004-2007. اإدارة الإح�صاء املركزي.

ويف موؤ�رش مت�صل، جند اأن الإنفاق اخلا�س على ال�صحة يرتفع كلما ارتفع الدخل. وهذا اأمر 

طبيعي ولكن هذا املوؤ�رش غري كاٍف بذاته كِقّيم مطلقة لإ�صتخال�س نتائج ما مل ينظر اإىل م�صتويات 

الدخل بحد ذاتها، اإذ اإن ن�صبة اإنفاق الفقراء على ال�صحة قيا�صًا على دخلهم هي اأكرب بكثري من 

ن�صبة اإنفاق الأغنياء اإىل دخلهم، اأي اأن الإنفاق اخلا�س على ال�صحة يق�صم من دخل الفقراء  اأكرث 

مما يق�صم من دخل الأغنياء.  

3ـ تاأثري الإنفاق ال�صّحي على ِن�َصب الفقر

اأحد  هو  فالدخل  الفقر.  بخط  ي�صّمى  ما  يف  الفقر  موؤ�رشاءت  كاأحد  غالبًا  الدخل  ُي�صتخدم 

موؤ�رشات قيا�س الفقر ولي�س موؤ�رّشها الوحيد. وهناك نوعان من خطوط الفقر، الأول خط الفقر 

الأعلى والذي يقّدر يف لبنان بـ 4دولر يوميًا للفرد، وخط الفقر الأدنى الذي يقّدر بـ 2.4دولر 

 .
23

يوميًا للفرد الواحد

23- الفقر والنمو وتوزيع الدخل يف لبنان، برنامج المم املتحدة الإمنائي، اآب 2008.
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تعوي�س  دون  من  اخلا�س  دخله  من  ال�صخ�س  اإنفاق  )اأي  ال�صحة  على  اخلا�س  الإنفاق  اإن   

لحق( ينخف�س عند الفقراء اإىل حدود 78000ل.ل. �صنويًا عند ال�رشيحة الأفقر بينما يقارب 

الكثري ملن  يعني  فاإن مبلغ 78000ل.ل. قد  الفقرية. مع ذلك   للفئات غري  403000 ل.ل. 

الكثري لذوي  اأربعة دولرات، يف حي قد ل تعني 403000 ل.ل.  اليومي  يتجاوز دخله  ل 

الدخول املتو�صطة واملرتفعة. 

وبح�صب امل�صادر ذاتها، فاإن التغطية ال�صحية للمواطني اللبنانيي ت�صاهم يف اإبقاء معّدل الفقر 

عند 27%، تقريبًا بدًل من ارتفاعه اإىل 31% يف حال عدم وجود هذه التغطية. مما ي�صري اإىل اأهمية 

التقدميات ال�صحية على م�صتوى معي�صة الطبقات اله�صة الفقرية. 

4ـ طبيعة التغطية ال�صّحية بح�صب م�صتويات الدخل

اإنطالقًا من تق�صيم الأ�رش بح�صب م�صتويات الدخل اإىل خم�س �رشائح، نالحظ ما يلي:

التاأمينات  ُنظم  اأحد  من  تغطية  لديهم  الفقراء  ت�صم  التي  الأوىل  ال�رشيحة  من  فقط   %18

الجتماعية. وترتفع هذه الن�صبة تدريجيًا لت�صل اإىل 70% عند الأغنياء. مما يدّل على اأن الفقراء 

الفقراء  هوؤلء  ت�صتهدف  اأن  يفرت�س  والتي  ال�صحية،  التقدميات  من  اأقل  ا�صتفادة  فر�س  لديهم 

كاأولوية بح�صب فل�صفة التاأمينات الجتماعية. 

يتبّي من  توّزع الذين لديهم تغطية �صحية بي عاّم وخا�ّس اأن الغالبية تعتمد على ُنظم التاأمي 

العامة )اأي املوؤ�ص�صات العامة ال�صامنة املتنّوعة ك�صندوق ال�صمان الجتماعي وتعاونية موظفي 

الدولة وغريها...(، خ�صو�صًا عند �رشائح الدخل املتو�صطة. اأما ن�صبة الفقراء امل�صموني ممن لديهم 

اأقدر  تاأمي خا�س فهي 5% فقط يف مقابل 25% للم�صموني من ال�رشيحة الأغنى، والتي هي 

بطبيعة احلال على تّمل تكاليف اأق�صاط التاأمي. 

اأو�صع واأ�صمل من نظم التاأمي اخلا�صة  اأنظمة التاأمي ال�صحي العامة لديها خدمات  اأن  يذكر 

التي تنتقي اخلدمات التي تقّدمها مبا يتوافق مع م�صلحتها بتعظيم الربح.

5ـ درجات ال�صت�صفاء ونوعية اخلدمات كموؤ�رّض على عدالة التوزيع

بامل�صموني  غالبًا  ينح�رش  الثالثة  اأو  الثانية   الدرجة  من  ال�صت�صفاء  اأن  املجال  يالحظ يف هذا 
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لدى القطاع العام، بينما ال�صت�صفاء من الدرجة الأوىل ي�صتفيد منه امل�صمونون لدى ُنظم التاأمي 

اأن ال�صت�صفاء اجلّيد يكون غالبًا من ح�صة  تبلغ ن�صبتهم حوايل 15%. مما يعني  اخلا�صة وهوؤلء 

املقتدرين الذين ي�صكلون الغالبية العظمى من امل�صموني يف نظم التاأمي اخلا�صة. 

وتاأكيداً لذلك تفيد الأرقام باأن 2% فقط من ال�رشيحة الأفقر ح�صلت على ا�صت�صفاء من الدرجة 

الأوىل، بينما ت�صل هذه الن�صبة اإىل 19% عند الطبقة الأغنى )ال�رشيحة اخلام�صة(. 

6ـ توزع الإنفاق ال�صحي جغرافياً

يرتّكز الإنفاق ال�صحي يف بريوت وجبل لبنان عند ال�رشيحينت الرابعة واخلام�صة اأي الطبقات 

الأغنى اأما يف باقي املحافظات فاإن الإنفاق ال�صحي يرتكز لدى ال�رشائح الأقّل غنًى والفقرية. 

موؤ�رّش اآخر يتناول توّزع الإنفاق ال�صحي )واإن كان غري مبا�رش( بي املناطق هو ن�صبة احلائزين 

على بطاقة الإعاقة التي تقّدمها وزارة ال�صوؤون الجتماعية. حيث جند اأن بريوت توز على الن�صبة 

الأعلى )ما يقارب الـ 45%( من اإجمايل ذوي الإعاقات، على عك�س البقاع الذي تتدّنى فيه هذه 

الن�صبة اإىل %25. 

وبخ�صو�س ن�صب التغطية ال�صحية بح�صب املناطق، جند اأن هناك فروقات ملحوظة يف ن�صبة 

التغطية ال�صّحية، حيث ت�صل هذه الن�صبة اإىل 60% و 54%  يف حمافظتي بريوت وجبل لبنان على 

التوايل، بينما تقارب الـ 35% يف بقية املحافظات. ويف ما يخ�س التاأمي اخلا�س فاإن بريوت اأي�صًا 

تتل املرتبة الأوىل من حيث ن�صبة الذين لديهم تاأمي �صحي خا�س ما يعك�س ترّكز ذوي الدخول 

املرتفعة يف العا�صمة. 

اإىل حوايل  الدرجة الأوىل  ا�صت�صفاء  ن�صبة  لنوعية ال�صت�صفاء حيث ت�صل  بالن�صبة  كذلك الأمر 

20% يف بريوت، ول تتعّدى هذه الن�صبة 5% يف البقاع واجلنوب.

ثالثًا: اال�ضتنتاجات 

ُتظهر الأرقام التي عر�صناها وجود فروقات كبرية يف ال�صتفادة من تقدميات القطاع ال�صحي 

يف لبنان، حيث اإن الفقراء الذين يفرت�س اأن ترتكز جهود برامج الرعاية ال�صحية عليهم يعانون من 

�صعوبة يف احل�صول على اخلدمات ال�صحية، واإذا ح�صلوا عليها فبجودة اأقّل وكلفة اأعلى.



51

ومبا اأن اإنفاق الأ�رش الفقرية على ال�صاأن ال�صحي ي�صتنزف موارد متزايدة من مداخيل هذه الأ�رش 

فهو ي�صاهم يف زيادة ن�صبة الفقراء يف لبنان بن�صب ل تقل عن 4 اأو%5.

ال�رشائح من حيث فر�س احل�صول على  النتائج وجود تفاوت كبري بي خمتلف  كذلك تظهر 

للفرد،  املعي�صي  امل�صتوى  ارتفع  كّلما  ترتفع  النوعي  ال�صت�صفاء  فمعّدلت  ونوعّيتها.  اخلدمات 

وكذلك احلال بالن�صبة لن�صب التغطية التي تنخف�س عند ذوي الدخول املنخف�صة. 

ومن زاوية اأخرى، جند اأن هناك تفاوتًا يف احل�صول على اخلدمات ال�صحية بي خمتلف املناطق، 

حيث ت�صل بريوت وجبل لبنان على الن�صبة الأكرب من تقدميات القطاع ال�صحي مقارنة مع بقية 

املحافظات وخ�صو�صًا البقاع. وهذا الأمر يعك�س طبيعة ال�صيا�صات الجتماعية القت�صادية املتبعة 

والتي توؤّدي اإىل تهمي�س الأطراف ل�صالح املركز. 

اإن هذه النتائج ت�صتدعي اإعادة النظر با�صتهدافات الإنفاق ال�صّحي وتر�صيده كي يطاول الفئات 

املحتاجة فعاًل.  

اأما بالن�صبة لتقدميات وزارة ال�صّحة، فيمكن التوّقف عند نقطتي رئي�صيتي هما:

واإهمالها  والدواء،  ال�صت�صفاء  تقدمي  اخلدماتي وغرقها يف  اجلانب  الوزارة على  ترّكز جهود 

لوظيفتها الرئي�صية بو�صفها راعية للقطاع ال�صحي يف لبنان لناحية املراقبة والت�رشيع والتخطيط. 

تعاظم الإنفاق ال�صحي على ال�صت�صفاء من قبل الوزارة مع مرور الزمن ب�صبب ازدياد عدد غري 

امل�صموني الذين يعتمدون على تقدميات الوزارة، وبالتايل اإرهاق خزينة الدولة ب�صكل متزايد.

لذلك قد يكون من املفيد مبكان تكوين روؤية ا�صرتاجتية �صحية جديدة تكون اأكرث فعالية واأكرث 

�صموًل، وتقوم على اأ�صا�صي: 

و�صع  لديهم  الذين  اأي  اخلا�صة  احلالت  لذوي  ال�صحية  اخلدمات  تاأمي  الأول:  الأ�صا�س 

اقت�صادي ه�س، بدون تميلهم اأي اأعباء. 

الأ�صا�س الثاين: اأن يكون ممّوًل كليًا من ال�صرتاكات الت�صاعدية. اإن اعتماد هذه ال�صرتاتيجية 

توؤّمن العدالة يف التوزيع ال�صحي كما توؤّمن تر�صيد النفقات غري ال�رشورية وت�صي الو�صع املعي�صي 

لالأ�رش الفقرية. 
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اإ�ضرتاتيجية ال�ضراكة

 بني لبنان والبنك الدويل

الفرتة 2014-2011
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مقدمة

بربامج  ُيعرف  ما  �صمن  لبنان  يف  العاملة  الدولية  املوؤ�ّص�صات  من  واحداً  الدويل  البنك  يعترب 

ال�رشاكة بي لبنان وموؤ�ّص�صات املجتمع الدويل، ترتاوح مددها بي �صنة وخم�س �صنوات واأحيانا 

اأكرث من ذلك.

ولعل من اأبرز هذه الربامج ال�رشاكة بي لبنان والبنك الدويل خالل الفرتة 2014-2011. 

.
24

واإن كان بع�س الربامج وامل�صاريع ميتد حتى العام 2016

وكان �صدر عن البنك الدويل يف �صيف العام 2010 تقرير يعر�س لطبيعة العالقة بي البنك 

الدويل ولبنان على هذا ال�صعيد، اإىل جانب جمالت التعاون خالل العقد املن�رشم. ويتطّرق هذا 

اأعقاب عدوان متوز، والتي  التي ولدت يف  املوؤقتة   تنفيذ ال�صرتاتيجية  اإىل مراحل  اأي�صًا  التقرير 

جاءت لتلغي الإ�صرتاجتية املو�صوعة يف كانون الأول عام 2005، وذلك ب�صبب تغرّي املعطيات 

الجتماعية وال�صيا�صية والقت�صادية يف اأعقاب احلرب.

وبذلك ي�صبح لدينا ثالث ا�صرتاتيجيات �رشاكة يف ال�صنوات اخلم�س الفائتة: الأوىل هي التي 

للعام  ال�صتثنائية  الظروف  فر�صتها  التي  املوؤقتة  ال�صرتاتيجية  هي  والثانية   ،2005 عام  اأُّعدت 

التي ت�صكل مو�صوع  اأربع �صنوات، والثالثة هي »ا�صرتاتيجية ال�رشاكة«  2006 وا�صتمرت ملدة 

هذا التقرير.

ويف ما يلي نكتفي بعر�س الأهداف املو�صوعية لإ�صرتاتيجية ال�رشاكة وطريقة عملها واملجالت 

امل�صتهدفة، كما نعر�س جمموعة امل�صاريع التي يجري تنفيذها بتمويل من البنك الدويل لالإن�صاء 

والتعمري.

اأواًل: تطّور ال�ضراكة بني البنك الدويل ولبنان

ترّكزت جهود البنك الدويل يف العقد الأخري )2000-2010( ب�صكل رئي�صي على عملية 

اإعادة الإعمار التي انطلقت بعد انتهاء احلرب الأهلية يف لبنان وعلى ال�صيا�صات املالية والكّلية. 
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والأمنية  ال�صيا�صية  التطّورات  نتيجة  عديدة  اهتزازات  اإىل  البلدين  بي  ال�رشاكة  تعّر�صت  وقد 

املتالحقة.  

 يف لبنان يف ال�صنوات اخلم�س املا�صية اأظهرت 
24

ويعترب التقرير اأن جتربة جمموعة البنك الدويل

متوز 2006  عدوان  انتهاء  فبعد  والحتياجات،  للظروف  ال�صتجابة  على  وقدرة  عالية  مرونة 

تقدير  يف  للم�صاعدة  �رشيعًا  بالعمل  الدويل  البنك  جمموعة  بداأت  �رشاعات(  التقرير:  )ي�صّميه 

التحتية  البنى  اإعمار  اإعادة  يف  اأي�صًا  و�صاهمت  الإعمار.  اإعادة  احتياجات  تديد  ويف  الأ�رشار 

الإ�صالحات  دعم  يف  مهمًا  دوراً  املجموعة  لعبت  ذلك  اإىل  اإ�صافة  الأ�صا�صية.  املدنية  للمناطق 

الهيكلية واملالية التي التزمتها حكومة ال�صنيورة يف اإطار موؤمتر باري�س III. ف�صاًل عن امل�صاهمة 

يف و�صع الأُ�ص�س ل�صبكات حماية اجتماعية �صاملة. 

انطالقًا من  للمراأة،  الن�صاط القت�صادي  اأهمية ملو�صوع  الدويل يويل  البنك  اأن  الوا�صح  ومن 

اإميانه بالدور القت�صادي الهاّم الذي ميكن اأن تقوم به املراأة.

وبعد مراجعة �رشيعة لال�صرتاتيجية املوؤقتة، يعر�س التقرير ال�صرتاتيجية اجلديدة باأهدافها وطريقة 

اإليه يف ما يلي، اإىل جانب عر�س جمموعة امل�صاريع  عملها وجمالت ال�صتهداف، وهو ما ن�صري 

التي جرى تنفيذها )لغاية كانون الأّول 2011(.

1ـ ال�صرتاتيحية املوؤقتة

ا�صرتاجتية  اأنقا�س  على  اأعقاب عدوان 2006، وذلك  املوؤقتة يف  ال�صرتاتيجية  اإعداد  مّت  لقد 

ّدقت يف كانون الأول 2005. امل�صاعدة التي كانت قد �صُ

ّممت لدعم برنامج الإ�صالحات الهيكلية على املدى املتو�صط  وهذه ال�صرتاتيجية املوؤقتة �صُ

الذي تقدمت به حكومة ال�صنيورة اإىل موؤمتر باري�س III . وكان تنفيذ  الكثري من الإ�صالحات 

الأ�صا�صية لهذا الربنامج متوقفًا على اإجماع �صيا�صي غري موجود اأ�صاًل، لذلك ا�صتمر تنفيذ الربنامج 

ب�صكل بطيء جداً.

فحتى �صدور التقرير يف �صيف 2010 كانت ثمانية م�صاريع فقط تنّفذ بقيمة اإجمالية تقارب 

24- راجع تعريف جمموعة البنك الدويل �س 49 �صمن باب “بطاقة تعريف: موؤ�ص�صة التمويل الدولية”
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269 مليون دولر اأمريكي، اأُنفق فعليًا منها 138.4 مليون دولر اأمريكي. واأهم امليادين التي 

ت�صتهدفها هذه امل�صاريع الثمانية هي اإعادة اإعمار البنى التحتية خ�صو�صًا املياه و�صبكات ال�رشف 

العامة كالكهرباء وتفعيل  املوؤ�ص�صات  تعزيز قدرات  اإىل جانب  املدنية،  ال�صحي والنقل والتنمية 

اأُطر التعاون مع موؤ�ص�صة التمويل  اأي�صًا من  نظم احلماية الإجتماعية. ولقد ا�صتفاد البنك الدويل 

الدولية لتاأمي التمويل للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة املت�رّشرة  من عدوان متوز . 

يًا ب�صكل عام.  ويف تقييمه لأداء ال�صرتاتيجية املوؤقتة،  يعترب البنك الدويل اأن التنفيذ كان ُمر�صٍ

الثالث  ال�صنوات  يف   %27 البالغة  الربنامج  هذا  �صمن  الإنفاق  ن�صبة  اأن  اإىل  ذلك  يف  وي�صتند 

الأخرية )2008-2010( تفوق ن�صبة الإنفاق يف الربامج امل�صابهة يف دول الـ MENA والتي 

بلغت 21%. وفيما يتوقع التقرير اأن يتم تقيق الأهداف املو�صوعة فاإنه يجد اأن دميومة النتائج 

تتوقف على اإجراء الإ�صالحات الهيكلية القطاعية وعلى تاأمي الإنفاق ال�رشوري لل�صيانة. 

لبنان والبنك الدويل يف  ال�رشاكة بي  اإىل بع�س الدرو�س امل�صتفادة من جتربة  التقرير  ويخل�س 

اإطار ال�صرتاتيجية املوؤقتة  ومنها: 

ـ عدم ال�صتخفاف بتعقيدات البيئة ال�صيا�صية يف لبنان عند و�صع ال�صيا�صات واملخططات. 

ـ من املفيد اأن يتم ت�صميم اأن�صطة مرنة قابلة للتعديل تبعًا للتقدم يف برامج الإ�صالح. 

ـ من املهم و�صع اأهداف واقعية. 

مع  للتكّيف  قابلة  وباأدوات  معّقد  غري  ب�صكل  م�صّممة  امل�صاريع  تكون  اأن  اأي�صًا  املهم  من  ـ 

التحّديات ومع التغرّي يف الأولويات الذي تفر�صه التطّورات يف البلد. 

2ـ اإ�صرتاتيجية ال�رضاكة احلالية )2014-2010(

وبالن�صبة لإ�صرتاتيجية ال�رشاكة لالأعوام املمتدة من 2010 حتى 2014، يوؤكد البنك اأنها تظى 

باجماع عري�س حولها من قبل الأطراف الفاعلة اقت�صاديًا و�صيا�صيًا واجتماعيًا يف لبنان. وهذا 

الإجماع اأتى ح�صيلة ا�صت�صارات مو�ّصعة للبنك مع املجموعات ال�صيا�صية املختلفة، واملوؤ�ص�صات 

اإىل  بالإ�صافة  احلكومية  غري  واملنظمات  املدين  املجتمع  عن  وممثلي  املانحة  والأطراف  العامة 
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اأكادمييي، واإن اأّدى تباين امل�صالح ال�صيا�صية لالأطراف املتعددة اإىل اختالف الأحزاب ال�صيا�صية 

يف جمالت التنفيذ. 

هذا يف حي َحِظَي مو�صوع  ت�صي بيئة الإعمال يف لبنان من اأجل ت�صجيع ال�صتثمارات، ومن 

اأجل خلق فر�س العمل ووقف نزيف الأدمغة اللبنانية، باهتمام القطاع اخلا�س خالل امل�صاورات 

مع البنك. 

اأما اأطراف املجتمع املدين فقد اأظهروا عدم ثقة بالدولة وبرتكيبة النظام ال�صيا�صي القائم على 

املحا�ص�صة، و�صّجعوا البنك الدويل على تبّني م�صاريع بعيدة عن التجاذبات ال�صيا�صية كالكهرباء 

واملاء. 

1ـ2ـ الأهداف املو�صوعية ل�صرتاتيجية ال�رضاكة

 تّدد ا�صرتاتيجية ال�رشاكة عدداً من الأهداف الأ�صا�صية وهي: 

ـ م�صاعدة احلكومة اللبنانية يف و�صع القت�صاد اللبناين على طريق تقيق منّو مرتفع، الأمر الذي 

اأجل  العام ومن  املالية وال�صيطرة على الدين  للبنان ملوا�صلة التح�ّصن يف ال�صتدامة  يعترب حا�صمًا 

خلق فر�س عمل وتاأمي البنى التحتية »واخلدمات الإجتماعية الكافية والالئقة«. 

ـ دعم جمموعة من الإ�صالحات الهيكلية وال�صتثمارات التي ت�صاعد على تقيق النمّو وخلق 

فر�س العمل. ومن اأهّم هذه  الإ�صالحات التي من �صاأنها تعزيز النمّو القت�صادي ما يلي: 

ـ اإدارة اقت�صادية ت�صعى لتحقيق ال�صتقرار على ال�صعيد املايل وعلى �صعيد القت�صاد الكّلي. 

ـ ت�صي بيئة الأعمال عرب جمموعة من الت�رشيعات املالئمة وتاأ�صي�س اإطار مل�صاركة مع القطاع 

اخلا�س الأمر الذي يوؤدي اإىل زيادة يف ال�صتثمارات اخلا�صة الفّعالة يف القت�صاد احلقيقي. 

ـ تاأمي الت�رشيعات املالئمة لتطوير فاعلية البنى التحتية يف الكهرباء والنقل واملياه، اإىل جانب 

الهتمام بالتنمية املحلية والبيئة وتناف�صية عوامل الإنتاج. 

ـ نظام تعليمي ر�صمي بحيث تكون املخرجات جيدة من حيث النوعية  وتالئم الطلب املحّلي 

والعاملي على اليد العاملة، اإ�صافة اإىل تو�صيع وتفعيل نظام احلماية الإجتماعية. 
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جمموعة من امل�صاريع الأقليمية املحتملة منها: 

ـ م�صاريع بنى تتية ومن�صاآت لت�صهيل التجارة اخلارجية عرب تخفي�س التكاليف ورفع التناف�صية. 

ـ م�رشوع الربط الكهربائي، واإطار ت�رشيعي ل�صوق اإقليمي م�صرتك للطاقة. 

اخلا�س  القطاع  ا�صتثمارات  لتحفيز  املنطقة  يف  الأعمال  ت�رشيعات  بي  الن�صجام  تقيق  ـ   

وت�صهيل حركة انتقال الأموال ولتعزيز التناف�صية على ال�صعيد الإقليمي. 

دعم اإ�صرتاتيجية احلكومة اللبنانية لتح�صي احلوكمة يف جمالت التعاون الأربعة التالية: 

ـ اإ�صالح اإدارة املالية العامة. 

ـ اإ�صالح بيئة الأعمال. 

ـ اإ�صالح موؤ�ص�صة كهرباء لبنان. 

ـ اإ�صالح ال�صندوق الوطني لل�صمان الإجتماعي. 

ويتعهد البنك الدويل باأن يوؤّمن اخلدمات املالية وامل�رشفية املتعلقة باإعداد برنامج َحوكمة �صامل 

مرّبراً اهتمامه بهذا الربنامج  �صمن هذه ال�صرتاتيجية لفتقار لبنان اإىل املوؤ�ص�صات العامة القادرة 

على اإنتاج وتاأمي اخلدمات العامة النوعية والكافية. 

2ـ2ـ مراحل واآليّات عمل ا�صرتاتيجية ال�رضاكة 

بال�صتناد اإىل واقع البلد واإىل الدرو�س امل�صتفادة من ال�صرتاتيجية املوؤقتة، مّت اعتماد مقاربة تقوم 

:)Two Tire Approach ( على مرحلتي

املرحلة الأوىل:

جهة،  من  اأ�صا�صية  خدمات  يف  حمّددة  ا�صتثمارات  من  يتاألف  للعمل  رئي�صي  برنامج  تبّني   

وخدمات م�رشفية وتقنية لتذليل العقبات يف خطوات لحقة من جهة ثانية. 

وتت�صّمن هذه املرحلة بالتحديد: 
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قرو�س حمّددة يف قطاع الطاقة، واملياه، والنقل، والتنمية املدنية والبلدية واحلماية الجتماعية 

والإدارة املالية العامة. 

ومع تقّدم العمل، يتّم اإدراج اأن�صطة اإ�صافية بهدف تقوية الزخم الذي ت�صري به الإ�صالحات 

وهذه  الجتماعية،  احلماية  وتفعيل  املايل  وال�صتقرار  النمّو  تقيق  اأجل  من  املطلوبة  الرئي�صية 

النمو  اأمام  من  العوائق  اإزالة  لدعم  حمّددة  ا�صتثمارات  اأو  م�رشفية   خدمات  ت�صمل  قد  الأن�صطة 

القت�صادي. 

بناء  جمال  يف  واأي�صًا  املالية  ال�صيا�صات  متتي  جمال  ويف  العامة  املالية  اإدارة  يف  تقنية  م�صاعدة 

القدرات الإح�صائية. 

م�صاعدة تقنية لتعزيز العمالة واأ�صواق العمل، مع تركيز خا�س على جمالت  من �صاأنها تعزيز 

فر�س دخول الن�صاء اإىل �صوق العمل. 

املرحلة الثانية: 

ي�صع التقرير عدداً من املعايري لالنتقال اإىل املرحلة الثانية، على ال�صكل التايل: 

وجود توافق كاٍف مع احلكومة والأطراف املعنّية حول اأجندة �صيا�صة الإ�صالح املر�صومة. 

اأن يكون لالإ�صالح املن�صود تاأثري على اأحد املجالت التالية: 

♦ النمّو القت�صادي.

♦ الأو�صاع املالية )ت�صي و�صع ال�صيا�صات املالية وو�صع املالية العامة(. 

♦ �صمولية احلماية الجتماعية. 

ـ ال�صتعداد للم�صي ُقدمًا يف الإ�صالحات وب�صكل اأعمق وبالأخ�س يف املجالت التي توؤّدي 

اإىل تعزيز النمو القت�صادي. 

من  هام�صًا  ترتك  ال�صرتاتيجية  اأن  وُيذكر  يتّم تقيقه.  ملا  دورية  مبراجعة  الدويل  البنك  ويقوم 

املرونة يف تديد امل�صاريع مع احلكومة اللبنانية مبا يتوافق مع الأهداف العامة لال�صرتاتيجية الواردة 

اأعاله.
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امل�صاريع احلاليّة التي ينّفذها البنك الدويل 

يت�صّمن عمل البنك الدويل يف لبنان حاليًا 11 م�رشوعًا، موّزعة على قطاعات املياه وال�رشف 

ال�صحي والتعليم وال�صحة والبنى التحتية و الإدارة العامة واحلماية الجتماعية اإ�صافة اإىل عملية 

الإ�صالح واإعادة الإعمار، وهي كما يلي: 

م�رضوع بناء القدرات لتنفيذ املخطط الح�صائي الرئي�صي:

املخطط  تنفيذ  اأجل  من  اللبنانية  للحكومة  التقنية  امل�صاعدة  تاأمي  على  امل�رشوع  هذا  يقوم 

الإح�صائي الذي و�صعته. وت�صمل امل�صاعدة موا�صيع اإ�صالح الت�رشيع الإح�صائي القائم، ومراجعة 

املخطط الإح�صائي املو�صوع ور�صم خمطط تنفيذي له، واإعادة هيكلة اإدارة الإح�صاء املركزي. 

الت�صويت عليه بتاريخ 29  البنك الدويل بقيمة 129000 دولر ومت  بِهبة من  وميّول امل�رشوع 

اأيلول من العام 2011 وقد ترك تاريخ النتهاء منه مفتوحًا حتى اإجناز املهمة.

م�رضوع تاأمني املياه لبريوت الكربى

اإىل  �صنوات  الأول 2010 وميتد حلوايل 6  كانون  بتاريخ 16  ّدق  �صُ الذي  امل�رشوع  يهدف 

تاأمي املياه العذبة ملنطقة بريوت الكربى مبا فيها ال�صواحي املحيطة بالعا�صمة والتي تعاين �صّحًا يف 

املوارد املائية العذبة منذ حوايل اأربعة عقود. تبلغ كلفة امل�رشوع 370 مليون دولر موّزعة على 

ال�صكل التايل:  البنك الدويل بقر�س قيمته 200 مليون دولر، احلكومة اللبنانية ب 30 مليون 

دولر، والباقي 140 مليون دولر يتّم تاأمينها من م�صادر حملية غري حمّددة.

م�رضوع تطوير التعليم الثانوي

قبل  ما  التعليم  وتطوير  عام  ب�صكل  التعليمية  والبيئة  التعليم  نوعية  تطوير  اإىل  امل�رشوع  ي�صعى 

البتدائي )احل�صانة( ب�صكل خا�س. وتبلغ كلفة امل�رشوع 42.6 مليون دولر متّول بقر�س قيمته 

40 مليون دولر من البنك الدويل و2.6 مليون دولر من احلكومة اللبنانية. وقد متّت املوافقة 

على امل�رشوع بتاريخ 30 ت�رشين الثاين 2010 على اأن يتّم النتهاء منه يف 16 كانون الأول عام 

.2016
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م�رضوع دعم تنفيذ برنامج احلماية الجتماعية الطارئة الثاين

ياأتي هذا امل�رشوع يف اإطار موا�صلة دعم تنفيذ برنامج احلماية الجتماعية الطارئة الأول الذي 

تطبيق الإ�صالحات الجتماعية  نوعية  ت�صي  اإىل  يهدف  والذي   ،III اأقّر �صمن موؤمتر باري�س

و�صبكات  الجتماعي  التاأمي  جمالت  يف  خ�صو�صًا  املذكور،  املوؤمتر  اإطار  يف  عليها  اُتفق  التي 

الأمان الجتماعية وال�صحة والتعليم. وتقّدر تكاليف هذا امل�رشوع ب�صتة ماليي دولر يتّم تاأمينها 

من �صندوق �صيادي لبناين. وقد �صّدق امل�رشوع بتاريخ 5 اأيلول من العام 2008، على اأن يتم 

النتهاء منه يف 31 اآذار عام 2012، ولكن دون معرفة احل�صيلة النهائية للم�رشوع. 

م�رضوع ا�صرتاتيجية الفيحاء للتنمية امل�صتدامة

ي�صعى البنك الدويل �صمن هذه ال�صرتاتيجية لدعم اتاد بلديات الفيحاء )طرابل�س( يف تطوير 

ا�صرتاتيجية م�صتدامة للنمو القت�صادي وت�صجيع ال�صتثمار وخلق فر�س العمل ولتخفيف الفقر 

يف مدينة طرابل�س واملينا والبداوي. وقد متّت املوافقة على امل�رشوع بتاريخ 21 �صباط من العام 

2008 وي�صتمر لغاية نهاية العام احلايل 2012. ويتّم متويل الكلفة املقّدرة بحوايل 345 األف 

 .Cities Alliance دولر عرب قر�س من

امل�رضوع الطارئ لتاأمني املياه للبقاع

يهدف امل�رشوع اإىل تاأمي مياه نظيفة و�صاحلة لل�رشب واىل ت�صي الو�صح ال�صّحي لل�صكان يف 

منطقة البقاع الغربي عرب اإ�صالح �صبكة املياه القائمة. تقّدر كلفة امل�رشوع بنحو 15 مليون دولر 

ّدق امل�رشوع يف 20 اآذار 2007 وانتهى العمل به يف  متّول عرب �صندوق �صيادي لبناين. وقد �صُ

20 ت�رشين الثاين من العام 2011.

امل�رضوع الطارئ لتعزيز قدرات اإ�صالح قطاع الطاقة

يهدف امل�رشوع اإىل ت�رشيع اإجراء الإ�صالحات يف قطاع الطاقة املتفق عليها يف موؤمتر باري�س 

اأن  وعلى  خ�صخ�صتها.  اإىل  و�صوًل  لبنان  كهرباء  موؤ�ص�صة  هيكلة  اإعادة  تديداً  ويتناول   ،III

ت�صتخدم احلكومة اللبنانية جزءاً من موازنة امل�رشوع للتعاقد مع موؤ�ّص�صات ا�صت�صارية. متّت املوافقة 

على امل�رشوع يف 19 اآذار 2007 وميتد لغاية 31 كانون الأول 2012. وتبلغ كلفته الإجمالية 8 

ماليي منها 5 ماليي دولر توؤّمن عرب �صندوق �صيادي لبناين و 3 ماليي دولر توؤّمنها احلكومة 

اللبنانية. 
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متويل اإ�صايف مل�رضوع البنى التحتية للبلديات

العام 2006  من  الثاين  ت�رشين  بتاريخ 3  العام 2006  اعتداءات  اأعقاب  به يف  العمل  ُبو�رش 

البنية  اإعمار  اإعادة  جهود  دعم  على  امل�رشوع   ترّكز   .2011 الأول  كانون   30 لغاية  وا�صتمر 

التحتية وتعزيز النمّو القت�صادي والتنمية ب�صكل عام يف البلديات التي تاأثرت جّراء العدوان يف 

العام 2006 وذلك عرب اإن�صاء �صندوق �صيادي لبناين بقيمة 30 مليون دولر.

م�رضوع التنمية املدنية والرتاث الثقايف

يف  الأ�صا�صية  الأثرية  املواقع  بع�س  اإ�صالح  اإعادة  يف  امل�رشوع  لهذا  الرئي�صي  الهدف  يكمن 

والبلديات  ال�صياحة  وزارة  دعم  اإىل  اإ�صافة  وجبيل،  وطرابل�س  و�صور  و�صيدا  وبريوت  بعلبك 

اأن يوّلد فوائد اقت�صادية للمقيمي يف  املحلية لتعزيز ال�صياحة الرتاثية الثقافية، الأمر الذي يتوّقع 

تلك املناطق وللدولة ب�صكل عام. تبلغ كلفة امل�رشوع حوايل 61.89 مليون دولر، يوؤّمن البنك 

توفريه عرب احلكومة  يتّم  والباقي  ا�صتثماري حمّدد،  منها عرب قر�س  مليون دولر  الدويل 31.5 

اللبنانية وم�صادر متويل اأجنبية.

اأن ينتهي العمل فيه بتاريخ 31  متّت امل�صادقة على امل�رشوع بتاريخ 17 ني�صان 2007 على 

كانون الأول من العام 2011.

م�رضوع تطوير النقل احل�رضي

التحتية  البنى  يف  ال�صتثمارات  وتاأمي  الالزم  املوؤ�ّص�صاتي  الإطار  اإن�صاء  اإىل  امل�رشوع  يهدف 

املتعلقة باملوا�صالت، وذلك لدعم وتطوير م�رشوع النقل احل�رشي يف منطقة بريوت و�صواحيها. 

وي�صاعد امل�رشوع ح�صب البنك الدويل يف معاجلة التحّديات املتعلقة باملوا�صالت بطريقة فّعالة من 

الناحية الجتماعية والقت�صادية، مما يعّزز موقع لبنان كمناف�س ا�صرتاتيجي اأ�صا�صي يف املنطقة على 

هذا ال�صعيد. تقدر الكلفة الإجمالية للم�رشوع بـ 15.17 مليون دولر يوؤّمن البنك الدويل 65 

اأخرى.  اأجنبية  اللبنانية وم�صادر  ا�صتثماري، والباقي توؤّمنه احلكومة  مليون دولر منها كقر�س 

متّت املوافقة على امل�رشوع بتاريخ 13 حزيران 2002، ويفرت�س اأن يكون العمل فيه قد انتهى 

بتاريخ 30 كانون الأول 2011.



64



65

بطاقة تعريف)1(:

�ضة التمويل الدولية  موؤ�ضّ
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 وُتعترب 
25

ئت موؤ�ص�صة التمويل الدولية عام 1956 وهي اأحد اأع�صاء جمموعة البنك الدويل اأُن�صِ

ب�صكل  املوؤ�ّص�صة  وتهدف  النامية.  الدول  يف  اخلا�س  بالقطاع  ُتعنى  للتنمية  دولية  موؤ�ّص�صة  اأكرب 

رئي�صي اإىل تقيق التنمية امل�صتدامة للقطاع اخلا�س يف الدول النامية عرب: 

ـ تاأمي التمويل لل�رشكات وامل�صاريع يف الدول النامية.

ـ م�صاعدة ال�رشكات اخلا�صة يف الدول النامية للو�صول اإىل اأ�صواق املال العاملية واملحلية.

ـ تقدمي امل�صورة وامل�صاعدة الفنية للم�صاريع واحلكومات يف الدول النامية.  

تقّدم موؤ�ّص�صة التمويل الدولية ِرزمة من اأعمال امل�صاعدة الفنية عرب من�صاآت مدارة بوا�صطتها، 

ولكنها ممّولة من خالل �رشاكات مع احلكومات املانحة وغريها من املوؤ�ّص�صات املتعّددة الطرف.

وتتمتع املوؤ�ّص�صة بال�صتقاللية املالية والقانونية. وت�صاهم  البلدان الأع�صاء يف موؤ�ص�صة التمويل 

الدولية البالغ عددها 182 بلداً يف راأ�س املال امل�رّشح به ويبلغ 2.4 بليون دولر اأمريكي. كما 

ت�صاهم هذه البلدان يف تديد �صيا�صات املوؤ�ص�صة، وتوافق على ا�صتثماراتها ب�صورة جماعية. 

وي�صرتط اأن تتوّفر يف اأي بلد يريد الن�صمام اإىل املوؤ�ص�صة ال�رشوط التالية:  

)IBRD( ـ اأن يكون ع�صواً يف البنك الدويل )البنك الدويل لالإن�صاء والتعمري

ـ اأن يوّقع على اتفاقية اإن�صاء موؤ�ص�صة التمويل الدولية؛ 

ـ اأن يكون قد اأودع لدى الأمانة املوؤ�ص�صية ملجموعة البنك الدويل وثيقة اإعالن قبول اتفاقية 

اإن�صاء موؤ�ص�صة التمويل الدولية. 

املخاطر  اإدارة  على  ال�رشكات  ت�صاعد  التي  املالية  الأدوات  من  عدداً  املوؤ�ص�صة  وت�صتخدم 

وو�صولها اإىل اأ�صواق راأ�س املال الأجنبية واملحلية ومن هذه الأدوات: 

قرو�س حل�صاب موؤ�ص�صة التمويل الدولية.

ـ قرو�س جماعية.

ـ متويل اأ�صهم راأ�س املال.

اإعادة  جمالت  يف  م�صاعدتها  بغر�س  عن متويل البلدان  م�صوؤولة  خم�س منظمات عاملية،  من  موؤلفة  جمموعة  الدويل هي  البنك  جمموعة   -  25

املجموعة  اأُن�صئت  وقد  العاملي.  ال�صتثمار  وحماية  ت�صجيع  اإىل  بالإ�صافة  واحلروب،  الطبيعية  والكوارث  الأزمات  بعد  والنهو�س  الإعمار 

مع �صندوق النقد الدويل ح�صب مقررات موؤمتر بريتون وودز، وي�صار اإليهما معا كموؤ�ص�صات بريتون وودز. ويتكّون البنك الدويل من خم�س 

الطرف   متعّدد  ال�صتثمار  �صمان  الدويل، وكالة  التمويل  الدولية، موؤ�ص�صة  التنمية  والتعمري، موؤ�ص�صة  لالإن�صاء  الدويل  هي:  البنك  موؤ�ص�صات، 

واملركز الدويل لت�صوية املنازعات ال�صت�صارية.



68

ـ متويل اأ�صباه اأ�صهم راأ�س املال.

ـ �صناديق الأ�صهم والديون.

ـ خدمات الو�صاطة.

ـ اأدوات اإدارة املخاطر.

ـ التمويل بالعملة املحلية.

ـ متويل البلديات.

ـ متويل التجارة.

وترتكز اعمال املوؤ�ص�صة �صمن املحاور التالية:

ـ املوارد املالية املعنية مبكافحة غاز الكربون.

ـ مواطنية ال�رشكات.

ـ الفر�س البيئية.

ـ الأ�صواق املالية

ـ ال�صتثمار الأجنبي.

ـ امل�صاواة بي اجلن�صي.

ـ البيئة العاملية.

ـ الأعمال التجارية ال�صعبية.

ـ اخل�صخ�صة/ال�رشاكات بي القطاعي العام واخلا�س.

ـ موؤ�ص�صات الأعمال ال�صغرية واملتو�صطة احلجم.

ـ ال�صناديق الئتمانية.
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بطاقة تعريف )2(: 

WTO منظمة التجارة العاملية
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اأنقا�س التفاقية العامة للتعريفات والتجارة  اأُن�صئت منظمة التجارة العاملية عام 1995 على 

)اجلات( التي بو�رش العمل بها يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية.

لقد تطّور نظام التجارة الدولية عرب �صل�صلة من املفاو�صات  اأو اجلولت التجارية التي انعقدت تت 

 راية اجلات. واأّدت اجلولة الأخرية التي امتدت من 1986 اإىل 1994 اإىل اإن�صاء منظمة التجارة العاملية. 

اإن منظمة التجارة العاملية هى املنظمة العاملية الوحيدة املخت�صة بالقواني الدولية املعنية بالتجارة 

ما بي الدول. وتكمن مهمة املنظمة الأ�صا�صية يف �صمان ان�صياب التجارة باأكرب قدر من ال�صال�صة 

والُي�رش واحلرية.  

الأن�صطة واملهاّم:

متار�س املنظمة اأن�صطتها عن طريق: 

ـ اإدارة التفاقيات اخلا�صة بالتجارة.

ـ خلق منتدى للمفاو�صات املتعلقة بالتجارة اخلارجية.

ـ العمل على ف�ّس النزاعات املتعلقة بالتجارة.

ـ مراجعة ال�صيا�صات القومية املتعلقة بالتجارة.

امل�صاعدات  خالل  من  التجارية  بال�صيا�صات  املتعلقة  املوا�صيع  يف  النامية  الدول  معاونة  ـ 

التكنولوجية وبرامج التدريب.

ـ التعاون مع املنظمات الدولية الأخرى ذات ال�صلة.

هيكل املنظمة:

ت�صمل ع�صوية منظمة التجارة العاملية اأكرث من 140 ع�صواً ميثلون اأكرث من 90% من حركة 

التجارة العاملية. وهناك ثالثون دولة ما زالت تفاو�س لالإن�صمام اإىل ع�صوية املنظمة. وبالن�صبة اإىل 

اتخاذ القرارات فاإنها تتخذ بالإجماع. ويتّم الت�صديق على اتفاقية منظمة التجارة العاملية بوا�صطة 

برملانات الدول الأع�صاء.

ويعترب املوؤمتر الوزاري الذي ينعقد مرة كل �صنتي على الأقل مبثابة الهيئة العليا ااملعنية باتخاذ 

القرارات يف منظمة التجارة العاملية.

الوفود يف جنيف  ال�صفراء وروؤ�صاء  ب�صفة عامة  )ي�صمل  التالية  املرتبة  العام يف  املجل�س  وياأتي 

ينعقد عدة  املجل�س  الأع�صاء(. وهذا  الدول  مر�صلي من عوا�صم  م�صوؤولي  اأحيانا  ي�صّم  ولكنه 

مّرات يف العام يف مقر املنظمة يف جنيف. وميكن اأن ينعقد اأي�صًا ب�صفته هيئة مراجعة �صيا�صات 

التجارة، وكذلك ب�صفته هيئة ف�ّس املنازعات. 
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ويلي املوؤمتر الوزاري واملجل�س العام من حيث ال�صالحيات والأهمية  كل من جمل�س الب�صائع 

املجل�س  اإىل  تقاريرها  ترفع  املجال�س  )ترب�س(. وهذه  الفكرية  امللكية  اخلدمات وجمل�س  وجمل�س 

العام.

�صة وفرق العمل التي تتعامل مع التفاقيات ب�صورة منفردة،  وهناك العديد من اللجان املتخ�صّ

اإىل جانب موا�صيع اأخرى مثل البيئة والتنمية وطلبات الع�صوية واتفاقيات التجارة الإقليمية. 

وقد اأ�صاف املوؤمتر الوزاري الأول يف �صنغافورة عام 1996 ثالث جمموعات عمل جديدة اإىل 

هذا الهيكل. ُتعنى بالعالقة بي التجارة وال�صتثمار، والتفاعل بي التجارة وال�صيا�صات التناف�صية 

وال�صفافية يف امل�صرتيات احلكومية. وقد اأوكل الوزراء يف الجتماع الوزاري الثانى يف جنيف 

يف 1998 اإىل  منظمة التجارة العاملية مهمة درا�صة مو�صوع التجارة الإلكرتونية بعد  تق�صيمها 

بي املجال�س واللجان القائمة.

اأهداف املنظمة:

�صمان  يريدان  فامل�صتهلك واملنتج كالهما  الرخاء وال�صالم:  ي�صوده  اقت�صادي  عامل  اإقامة   ♦

ال�صنع ومكّوناتها ومواّدها  تامة  املنتجات  اأو�صع من  لع مع �صمان اختيار  بال�صِ امل�صتمّر  الإمداد 

دائمًا  �صتظل مفتوحة  الأ�صواق اخلارجية  اأن  املنتجي وامل�صدرين  ي�صمن كل من  اخلام. وبذلك 

لهم.

منوذجية  ب�صورة  يتم  اأكرب:  ب�صورة  وم�صوؤول  بال�صالم  يتمتع  مزدهر  اقت�صادي  عامل  ن�صوء   ♦

اتخاذ القرارات يف منظمة التجارة العاملية باإجماع الدول الأع�صاء. ويتم الت�صديق عليها بوا�صطة 

ف�ّس  اآلّية  طريق  عن  التجارية  اخلالفات  بخ�صو�س  العرتا�س  ويتم  الأع�صاء.  الدول  برملانات 

تف�صري التفاقيات والتعّهدات  الرتكيز على  يتّم  العاملية حيث  التجارة  املنازعات اخلا�صة مبنظمة 

تّول  خماطر  تنخف�س  الطريقة  وبهذه  بهما.  للدول  التجارية  ال�صيا�صات  التزام  �صمان  وكيفية 

اخلالفات التجارية اإىل نزاعات �صيا�صية اأو ع�صكرية. واإىل جانب خف�س احلواجز التجارية،  فاإن 

نظام منظمة التجارة العاملية يعمل  اأي�صًا على اإزالة احلواجز الأخرى بي الأفراد والدول. 

♦ توفري احلمايه املنا�صبه لل�صوق الدويل ليالئم خمتلف م�صتويات املعي�صة والتنمية.

�س املوارد. ♦ اإيجاد و�صع تناف�صى دويل للتجارة يعتمد على الكفاءة القت�صادية يف تخ�صّ

♦ تقيق التوظيف الكامل ملوارد العامل.
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