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ّ
عامة
مقدمة ّ
مت�س جوانب رئي�سة من
هامة ،قد ال تكون
ّ
يتناول هذا التقرير �أربعة موا�ضيع ّ
م�ستجدة ،لكنها ّ

العامة.
حياتنا اليومية و�سيا�ساتنا ّ

التحوالت البيئية وما
يعد �أحد �أبرز �ضحايا
املو�ضوع ال ّأول هو التنوع البيولوجي ،الذي ّ
ّ

يرتافق معها من ظواهر ترتك ب�صماتها امل�ؤثرة على املوارد الطبيعية املتوافرة ب�أ�شكالها كافّة .مما
التحوالت واملبادرات التي يتخذها يف هذا املجال.
يطرح ال�س�ؤال عن مدى ت�أثر لبنان بهذه
ّ

املو�ضوع الثاين هو �أو�ضاع الت�شغيل و�سوق العمل يف لبنان واخليارات الإ�صالحية التي ال

للحد من البطالة والهجرة ورفع م�ستوى املعي�شة .فلبنان يعاين من تدفّق
بد منها يف هذا املجال
ّ
ّ
العمالة الأجنبية وارتفاع ن�سبة البطالة بني اخلريجني والعمال املهرة وهجرة الكفاءات نحو

اخلارج ،والدولة باتت تتخذ موقف املتفرج .وهي تكاد ترخي قب�ضتها بالكامل عن هذا ال�ش�أن

احليوي .فلم تعد ال�سلطة قادرة عملي ًا على �ضبط العالقة بني �أ�صحاب العمل والعمال ،وخ�صو�ص ًا

جلهة �ضمان حقوق الطرف الأ�ضعف يف هذه املعادلة.

هناك ثالث ًا العدالة ال�صحية والإنفاق الفردي واحلكومي على ال�صحة .فغالب ًا ما يتم تناول هذا

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

هذا االنفاق وت�أثرياته االجتماعية البالغة .الأمر الذي يحتم ت�سليط ال�ضوء على �أنظمة ال�ضمان

االجتماعي ال�سائدة خ�صو�ص ًا والتغطية ال�صحية عموم ًا.

للمدة  2011ـ ،2014
وي�ستعر�ض التقرير رابع ًا ا�سرتاتيجية ال�رشاكة بني لبنان والبنك الدويل ّ

يعد من امل� ّؤ�س�سات الدولية التي حتر�ص على التم�سك بدور م�ؤثر يف
ف�إذا كان البنك الدويل ّ

ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية لدول املنطقة ،ف�إن هذا الدور يعتمد �آليات حمددة للتدخل.

ولبنان بال �شك هو �أحد هذه الدول ،التي تتميز ب�سجل حافل من العالقة مع هذه امل�ؤ�س�سة ،والتي
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يتوقع �أن ت�ستمر ل�سنوات قادمة يف �إطار ا�سرتاتيجية لها �أهدافها وطريقة عملها ،ف�ض ً
ال عن جماالت
حمددة للتدخل.

يدرج التقرير يف طياته �أخرياً نبذة عن كل من م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ،بو�صفها م�ؤ�س�سة

تعنى بتحقيق التنمية امل�ستدامة للقطاع اخلا�ص يف الدول النامية ،وكذلك منظمة التجارة العاملية
( )WTOك�إطار قانوين دويل ل�ضمان �سالمة ان�سياب التجارة بني الدول الأع�ضاء.
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