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مقدمة العدد

الأزمة  تفاقم  مع  ليتحول  الن�صاين والجتماعي  لبنان طابعه  اإىل  ال�صوريني  النازحني  تخّطى ملف 

ال�صورية اإىل مادة للجدال والتوتر لي�ص بني الأطراف اللبنانيني اأنف�صهم اأو بني احلكومة اللبنانية واخلارج 

وح�صب، بل بني النازحني واملجتمعات امل�صيفة من املواطنني اللبنانيني اأي�صًا يف ال�صمال والبقاع وبقية 

مناطق الأطراف التي تعاين الفقر واحلرمان. فقد اأدى النزوح ال�صوري اإىل م�صاعفة ال�صغوط احلياتية 

واملعي�صية على هوؤلء املواطنني ول �صيما يف جمال املزاحمة على �صوق العمل، ف�صاًل عن زيادة ال�صغط 

على اخلدمات الأ�صا�صية وال�صكن املحدودة اأ�صاًل.

ونظراً لأهمية مو�صوع النازحني ال�صوريني اإىل لبنان فقد ا�صتحوذ على اهتمام العديد من املوؤ�ص�صات 

الجتماعية  التداعيات  من  حتذر  متعّددة  ودرا�صات  تقارير  و�صدرت  املحلية.  والهيئات  الدولية 

والقت�صادية وال�صيا�صية لهذا النزوح على املجتمع اللبناين. ونحن بدورنا نعر�ص اأبرز ما ت�صمنته هذه 

الدرا�صات وذلك يف الف�صل  الأول من هذا التقرير.

وانطالقًا من اهتمام التقرير مبتابعة تطورات تنفيذ خطة تطوير الكهرباء، يف ما �صّمي “�صيا�صة قطاع 

الكهرباء” يف لبنان، التي اأقرت يف جمل�ص الوزراء بتاريخ 2010/6/21، فاإن الف�صل الثاين يعر�ص اأبرز 

ما ت�صمنه التقرير الدوري الثامن الذي قدمه وزير الطاقة واملياه اإىل جمل�ص الوزراء بتاريخ 2014/1/31 

حول مراحل تنفيذ اخلطة باأبعادها الثالثة، اأي البنى التحتية وم�صادر الطاقة والإطار القانوين.

وا�صتقطاب  البور�صة( يف ح�صد  )وحتديداً  املالية  الأوراق  �صوق  تلعبه  الذي  احليوي  للدور  ونظراً 

ال�صتثمارات الأجنبية املبا�رشة وتوجيهها نحو امل�صاريع النتاجية، مبا يوؤدي اإىل زيادة النمو القت�صادي 

وتكبري حجم القت�صاد، فاإن الف�صل الثالث ي�صلط ال�صوء على واقع ال�صوق املايل يف لبنان، مبا يف ذلك 

حجم البور�صة واآلية عملها وتنظيمها والإجراءات املطلوبة لتطويرها.

القت�صاد  ن�صاط  ومتابعة  قيا�ص  اأدوات  لتطوير  الدويل  والبنك  لبنان  بني  التقني  التعاون  اإطار  ويف 

عام  لبنان  م�رشف  قبل  من  املو�صوع  القت�صادي  الرتكيبي  املوؤ�رش  بتحديث  البنك  اهتمام  برز  اللبناين 

1993 لهذه الغاية. وقام بت�صميم موؤ�رشين جديدين لتح�صني دقة وتوقيت الن�صاط القت�صادي يف لبنان 

نعر�ص تفا�صيلهما يف الف�صل الرابع.

ومع اقرتاب انتهاء املوعد املحدد لتنفيذ الأهداف الألفية للتنمية يف نهاية العام 2014 كان لبد من 

اإلقاء ال�صوء على اأبرز ما تو�صلت اإليه جلان الأمم املتحدة املعنية، التي عملت على �صياغة اأهداف الألفية 

ملا بعد العام 2015 مبا يتما�صى مع الأهداف وال�صيا�صات الوطنية والإقليمية، بحيث ارتفع عدد اأهداف 

الألفية اجلديدة املقرتحة اإىل اثني ع�رش هدفًا تنمويًا، نعر�صها يف الف�صل اخلام�ص والأخري.
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اأثر العمالة ال�شورية النازحة

على �شوق العمل اللبناين
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1-  حالة �سوق العمل يف لبنان واملنطقة 

اأّدت ال�صطرابات الأمنية والجتماعية احلا�صلة يف دول منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمايل اأفريقيا على 

مدى ال�صنوات الثالث الأخرية اإىل اإ�صعاف النمو القت�صادي لي�ص فقط يف بلدان الأزمة بل يف البلدان 

 وهي اأدنى ن�صبة منذ 
)1(

املجاورة لها. ففي لبنان ُقّدرت ن�صبة النمو القت�صادي عام 2013 بـ 0.9 % 

العام 1999، وحتى اأقل من ن�صبة النمو التي �صجلت اإبان العدوان ال�صهيوين على لبنان يف متوز 2006 

التي بلغت اآنذاك World Bank، Spring 2014( % 1.6(. وهذا الرتاجع يف النمو القت�صادي �صاهم 

يف ارتفاع ن�صب البطالة خا�صة بني اأو�صاط ال�صباب التي ُيتوقع اأن ترتفع اأكرث يف حلول عام 2020  اإىل 

ما يناهز الـثالثني يف املئة. وُتعترب ن�صبة البطالة بني ال�صباب يف منطقة ال�رشق الأو�صط حاليًا الأعلى بني 

دول العامل . وذلك بح�صب ما يتبني من اجلدول  رقم )1( التايل:

اجلدول رقم )1(:  موؤ�رشات البطالة يف العامل 

معدل البطالة بني ال�صباب )%( معدل البطالة الإجمايل)%(

املنطقة
2018* 2013* 2012 2018* 2013* 2012

11.6 10.1 9.7 5 4.5 4.4 �رشق اآ�صيا

13.1 13.6 13.8 6.4 6.5 6.6 اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

18 18 17.5 8.1 8.2 8
 اأوروبا )خارج الحتاد الأوروبي( ورابطة الدول

امل�صتقلة

16 18.3 18 7.9 8.6 8.6 الدول املتقدمة والإحتاد الأوروبي

14 13 12.7 4.4 4.2 4.1 جنوب �رشق اآ�صيا واملحيط الهادئ

10.4 10.2 10.1 4.1 4 3.9 جنوب اآ�صيا

11.7 11.9 11.9 7.5 7.6 7.6 اأفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى

28.6 27.2 26.6 10.7 10.9 10.9 منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمايل اأفريقيا

13.2 13.1 12.9 6.0 6.0 6.0 العامل

 *2013 هي تقديرات اأولية. 2014-18 هي توقعات

 )ILOa، 2014( :امل�صدر

1- مت ح�صاب هذه الن�صبة من قبل البنك الدويل با�صتخدام املوؤ�رشات املتزامنة والقيادية اجلديدة .
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2- تطورات �سوق العمل يف لبنان يف ظل النزوح ال�سوري 

2-1-  خ�سائ�ص �سوق العمل اللبناين

ومنو  القت�صادي  النمو  بني  العالقة  مرونة  عدم  لبنان  يف  تاريخيًا  القت�صادية  التطّورات  برهنت 

الوظائف. فبني العامني 1997 و2009 �صهد الناجت املحلي الإجمايل ن�صبة عالية من النمو الإقت�صادي 

�صنويًا    %1.1 معدل  لبنان  يف  التوظيف  منو  يتجاوز  مل   حني  يف  �صنويًا،   %  3.7 متو�صطها   بلغ 

 .)WorldBank، et al.، December 2012(

ومع هذه املرونة ال�صعيفة والنمو القت�صادي املتدين الذي يتوقع اأن يبلغ 1،5 % عام 2014 فاإن 

معدل منو التوظيفات قد ل يتجاوز الواحد يف املئة،  وخا�صة يف ظل ركود القطاع التجاري ) لحظ 

  )%61( اجلديدة  الوظائف  ا�صتحداث  يف  الأ�صا�صي  امل�صاهم  يعترب  الذي  اأدناه(    1 رقم  البياين  الر�صم 

)اجلدول رقم 2(  يليه قطاع اخلدمات )33%( فالإن�صاءات )10%(. يف حني تراجعت م�صاهمة قطاعي 

الزراعة وال�صناعة يف التوظيف بح�صب اإح�صاءات عام 2012، كما هو مبنّي يف اجلدول اأدناه:

الر�صم البياين رقم )1( : ن�صاط  قطاع جتارة التجزئة يف لبنان

امل�صدر : )جمعية جتار بريوت - فرن�صبنك ، اأيار 2014(

اجلدول رقم  )2(: م�صاهمة القطاعات القت�صادية يف لبنان يف ا�صتحداث الوظائف

ن�صبة م�صاهمة كل قطاع 

بالوظائف امل�صتحدثة )%(

ن�صبة النمو ال�صنوي 

)%( 2009-2004

�صايف الوظائف 

امل�صتحدثة
القطاع

-2 -1 -3126 الزراعة

-8 -2 -12664 ال�صناعة

10 3 16،753 الإن�صاءات

61 7 98،645 التجارة

2 1 3،109 النقل والربيد والإت�صالت

33 2 53،832 اخلدمات

3 5 5،162 الو�صاطة املالية والتاأمني

0 5 111 غري معروف

100 3 161،731 املجموع

)WorldBank، et al.، December 2012( : امل�صدر 
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اأ�رشع ن�صبيًا، ومبعدل �صنوي  ويف املقابل �صهدت القوى العاملة يف لبنان خالل الفرتة املا�صية منواً 

قدره 2.2% بني  عامي 2004 و 2010. ويرجع ن�صف هذا النمو اإىل الزيادة يف عدد ال�صكان يف �صن 

العمل التي بلغت ن�صبتها 1.7 % خالل الفرتة ذاتها. ومع بقاء ن�صبة امل�صاركة ثابتة، ويف ظل التوقعات 

العمل  �صوق  اإىل  اجلدد  الداخلني  زيادة عدد  ُيتوقع   ، العمل مبعدل %1،2  �صن  ال�صكان يف  بنمو عدد 

بحوايل 19000 �صخ�ص �صنويًا. 

اإىل  القت�صادي من %44  الن�صاط  النخراط يف  ازدياد معّدل  اإىل  العاملة  القوى  يرجع منو  كذلك 

لل�صابات  املتزايد  الجتاه  ظل  يف  غالبًا  الن�صبة  هذه  تزايد  ويف�رش  و2010.   2004 عامي  بني    %46

لالنخراط يف �صوق العمل، بالتزامن مع ازدياد حملة ال�صهادات الثانوية واجلامعية بينهن. وهذا الجتاه 

قد يرفع عدد الداخلني اجلدد اإىل �صوق العمل اإىل 23000 خالل ال�صنوات الع�رش القادمة. يف حني اأن 

قدرة القت�صاد اللبناين على ا�صتحداث وظائف جديدة مل تتجاوز 3800 فر�صة عمل �صنويًا بني عامي 

2005 و 2009، اأي مبعدل فر�صة واحدة لكل �صتة داخلني جدد اإىل �صوق العمل.

ومبعزل عن الأثر العميق لتدفق النازحني ال�صوريني بكثافة على �صوق العمل يف لبنان، ومع الأخذ 

بعني العتبار ارتفاع ن�صبة البطالة فيه اإىل 20%، باملقارنة مع 11% ع�صية اندلع الأزمة يف �صوريا �صنة 

النازحني  بدء عودة  افرت�صنا  لو  تعاين من اختاللت جوهرية. فحتى  باتت  ال�صوق  فاإن هذه   ،2011

ال�صوريني اإىل �صوريا عام 2016 مع بقاء ن�صبة النمو )اأي 1،5%(ومرونة التوظيف ثابتة على حالها، 

فاإن ن�صبة البطالة لن تنخف�ص اإىل اأدنى من  18 اإىل 19%. وحتى معدلت منو عالية بن�صبة 5 اإىل 6% لن 

تكون كافية لتخفي�ص ن�صبة البطالة اإىل ما دون 11%، ما مل يرتافق ذلك مع اإ�صالحات هيكلية لل�صوق 

متزامنة مع منو اقت�صادي موّلد لفر�ص العمل.

اجلدول رقم )3( : اجتاهات الدميوغرافيا والقوى العاملة يف لبنان

ن�صبة منو القوى 

العاملة )%(

ن�صبة منو ال�صكان 

يف �صن العمل )%(

ن�صبة النمو 

ال�صكاين )%(

النخراط يف الن�صاط 

الإقت�صادي  )%(

ن�صبة ال�صكان يف �صن العمل 

من اإجمايل ال�صكان )%(
ال�صنة

44 72 2004

3.1 2.3 1.4 45 72 2005

2.8 2 1.1 45 73 2006

2.2 1.6 0.9 45 74 2007

1.7 1.4 0.8 45 74 2008

1.7 1.4 0.7 46 75 2009

1.8 1.5 0.7 46 75 2010

1.7 1.5 0.7 46 78 2015

1.3 0.9 0.6 47 79 2020

1.1 0.8 0.5 48 80 2025

0.9 0.6 0.3 49 81 2030

)WorldBank، et al.، December 2012( : امل�صدر
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2-2- خ�سائ�ص العمالة ال�سورية النازحة يف لبنان:

اأوًل- معّدل الن�صاط القت�صادي: ت�صري معطيات ال�صتمارة املنجزة من قبل منظمة العمل الدولية  اإىل 

اأن 47% من النازحني ال�صوريني يف لبنان نا�صطون اقت�صاديًا  )ILOb، 2014(.  وهو ما يوازي تقريبًا 

ن�صبة اللبنانيني النا�صطني اقت�صاديًا، مع تفاوت ب�صيط لناحية الإناث النا�صطات، حيث اإن معّدل الن�صاط 

كما  اللبنانيات،  الإناث  لدى   %23 مع  مقارنة   %19 يبلغ   النازحات  ال�صوريات  للن�صاء  القت�صادي 

يت�صح من خالل اجلدول التايل: 

 اجلدول رقم )4(:  ن�صبة الت�صغيل القت�صادي لدى كل من اللبنانيني والنازحني ال�صوريني

النازحني ال�صوريون )2013( اللبنانيون )2009(

70 73 الذكور

19 23 الإناث

47 48 املجموع

)ILOb، 2014( ، )2011 ،امل�صدر: )يعقوب، واآخرون 

غري اأن ن�صبة الن�صاط القت�صادي بني النازحني ال�صوريني تتفاوت بح�صب مناطق النزوح. حيث جند 

اأن الن�صبة الأعلى للن�صاط القت�صادي لهوؤلء النازحني ترتكز يف لبنان اجلنوبي )54%(، واأدناها يف عكار 

)41%( وذلك بح�صب اجلدول التايل: 

  اجلدول رقم )5(: معدل الن�صاط القت�صادي للبنانيني والنازحني ال�صوريني بح�صب مناطق النزوح

اجلنوب البقاع طرابل�س عكار

45 42 48 43 معّدل الن�صاط الإقت�صادي للبنانيني )%(

54 51 44 41 معدل الن�صاط الإقت�صادي للنازحني ال�صوريني )%(

)ILOb، 2014( ، )2011 ،امل�صدر : )يعقوب، واآخرون

ثانيًا- تدين اأجور العمال ال�صوريني النازحني: يالحظ اأنه نتيجة للظروف القت�صادية والجتماعية 

ال�صعبة وتدين امل�صتوى املهني والتعليمي، اإىل جانب ارتفاع معدلت البطالة اإىل ما يزيد عن 30% بني 

الزراعة  تتطلب مهارة )مثل  اقت�صادية ل  بن�صبة عالية يف قطاعات  يعملون  الذين  ال�صوريني،  النازحني 

والبناء واخلدمات ال�صخ�صية،..(، فاإن النازح ال�صوري م�صتعد للقبول باأي وظيفة متاحة، وحتى باأجور 

اأقل من نظرائه اللبنانيني. مما ي�صع �صغوطًا اإ�صافية على اأجور العمال اللبنانيني.

لبنانية مع وجود فجوة  النازحني 418000 لرية  يبلغ متو�صط الدخل ال�صهري للعمال ال�صوريني 

كبرية بني اجلن�صني؛ حيث بلغ متو�صط    دخل الإناث 248000 لرية لبنانية، اأي اأقل بن�صبة 43 يف املئة 

من متو�صط دخل الذكور البالغ 432000 لرية لبنانية. وهذا املتو�صط يقل كثرياً عن احلدالأدنى لالأجور 

يف لبنان البالغ 675000 لرية لبنانية.
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اأما جغرافيًا، فالأجور ال�صهرية للنازحني ال�صوريني تتباين بح�صب املناطق، حيث �ُصّجل اأدناها يف 

البقاع )401000( لرية  يليها   ) التوايل  لبنانية و 368000 على  عكار وطرابل�ص )357000 لرية 

مع  باملقارنة  جداً  متدنية  تعترب  الأجور  وهذه  لبنانية(.  لرية   560000( اجلنوب  يف  واأعالها  لبنانية. 

لبنان  املناطق ذاتها، والتي ترتاوح بني 696000 ل.ل يف �صمال  اللبنانيني املقيمني يف  العمال  اأجور 

اأن الأجور املتدنية  باجلنوب )679000 ل.ل(. واجلدير ذكره  البقاع مروراً  و778000 ل.ل. يف 

للعمال النازحني ت�صتكمل مب�صادر دعم اأخرى، ياأتي يف مقدمها تقدميات وكالة غوث النازحني )%50( 

واملدخرات ال�صخ�صية )22%( وحتويالت من اأقارب يف اخلارج )10%( وم�صادر اأخرى )%18(. 

ثالثًا- و�صعية العمل والتقدميات الجتماعية للعمال ال�صوريني النازحني: معظم العمال من النازحني 

ال�صوريني يعملون ب�صكل غري ر�صمي . حيث اأن 92 % منهم لي�ص لديهم عقد عمل. فحوايل 72 % 

يعملون بال�صاعة اأو بدوام يومي اأو اأ�صبوعي اأومو�صمي. يف حني تبلغ ن�صبة الذين يح�صلون على راتب 

غري  النازحة  ال�صورية  العمالة  ترتكز  بينما  البقاع.  يف  غالبيتهم  ترتّكز   %23 يقارب  ما  منتظم  �صهري 

النظامية يف طرابل�ص ب�صكل اأكرب.

ونتيجة لهذه الو�صعية فاإن غالبية النازحني ال�صوريني يعملون بدون تقدميات اجتماعية اأو اأية حماية 

يف العمل. وتقت�رش هذه التقدميات على الإجازات املر�صية )بن�صبة ل تتعد 9%( فيما ن�صبة امل�صتفيدين من 

ال�صمان ال�صحي ل تتجاوز %1.

وترتافق هذه الو�صعية مع �صاعات عمل اأطول بلغ متو�صطها 50 �صاعة عمل اأ�صبوعيًا للذكور و30 

ويتوزع  اأ�صبوعيًا.  �صاعة   48 تبلغ  للبنانيني  عمل  �صاعات  متو�صط  مع  باملقارنة  وذلك  لالإناث.  �صاعة 

العمال ال�صوريون النازحون بح�صب �صاعات العمل الأ�صبوعية على ال�صكل التايل:

طرابل�ص: 60 �صاعة

البقاع: 54 �صاعة 

اجلنوب: 47 �صاعة 

عكار: 45 �صاعة.

رابعًا-  امل�ستوى التعليمي للعمال ال�سوريني النازحني :

اأو  اأمي  اإما  اأ�صل  ثالثة  ال�صوريني منخف�ص عمومًا. فكل واحد من  للنازحني  العلمي  اإن امل�صتوى 

ي�صتطيع القراءة والكتابة فقط. وتلّقى 75% منهم تعليمًا ابتدائيًا اأو اأقل. فيما بلغت ن�صبة من لديهم تعليم 

الإناث ممن  اأن عدد  رغم  مماثلة،  تعليمية  م�صتويات  لديهم  والإناث  الذكور  اأن  ويبدو  جامعي %30. 

اأكملن تعليمهن الثانوي اأو اجلامعي يبقى اأقل ن�صبيًا من الذكور. ويت�صح ذلك من خالل اجلدول التايل 

رقم )6(:
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اجلدول رقم ) 6(: امل�صتوى العلمي للنازحني ال�صوريني 

جامعي ثانوي متو�صط اإبتدائي يقراأ ويكتب اأمي

4 9 16 40 15 13 ذكور

3 7 15 41 17 15 اإناث

4 8 16 41 16 14 جمموع

)ILOb، 2014(،)WorldBank، et al.، December 2012( : امل�صدر

ويبدو اأن هذا امل�صتوى العلمي قد ترك ب�صماته ب�صكل وا�صح على نوعية املهن التي ميار�صها العمال 

النازحون. الأمر الذي يت�صح من خالل اجلدول التايل:

جدول رقم )7( : امل�صتوى التعليمي للعمال ال�صوريني النازحني وطبيعية املهن التي يزاولونها )%(

جامعي ثانوي متو�صط اإبتدائي اأمي

2 7 19 44 28 غري ماهر

6 8 27 37 21 �صبه ماهر

17 25 22 31 6 ماهر

)ILOb، 2014(،)WorldBank، et al.، December 2012( : امل�صدر

وبالجمال يتوزع العمال ال�صوريون النازحون يف لبنان اإىل ثالثة اأ�صكال من م�صتويات العمل، هي:

ن�صبة حمدودة من العمال املهرة ل تتعدى 12% يعملون يف مواقع تتطلب م�صتوى تعليميًا اأعلى، مثل 

التدري�ص والطبابة والإدارة.

ونواطري  والزراعة  كالبناء  مهارات،  تتطلب  ل  مواقع  يعملون يف  بن�صبة %45  ماهرين  غري  عمال 

الأبنية وال�صائقون..

ال�صيارات  وت�صليح  واملعادن  كالتنجيد  اأ�صغال حرفية  يعملون يف  بن�صبة %43  ماهرين  �صبه  عمال 

وعمليات التحويل اخلفيفة.

اأكرثية  فيما  طرابل�ص،  يف  تعمل  النازحني  ال�صوريني  العمال  من  املاهرة  الفئة  غالبية  اأن  واملالحظ 

العمالة غري املاهرة منهم تعمل يف البقاع.

3- تداعيات الأزمة ال�سورية على لبنان اقت�ساديًا واجتماعيًا

3-1 - التاأثري الكلي للأزمة على القت�ساد اللبناين ب�سكل عام:

تزامن اندلع الأزمة ال�صورية عام 2011 مع املزيد من التدهور الأمني وتراجع النمو القت�صادي 

اأو�صاع  الكثري من  اإىل 1،2% عام 2013. ف�صاًل عن تدهور  الفرتة 2010-2007  من 8% خالل 

القطاعات القت�صادية، مبا فيها القطاعات الريادية كال�صياحة والعقارات والتجارة، خ�صو�صًا اأن �صوريا 
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بدوره  انعك�ص  ما  اللبنانية. وهذا  الب�صائع  ا�صترياد وت�صدير  الرئي�صية حلركة  القناة  الدوام  �صّكلت على 

ارتفاعًا يف الأ�صعار املحلية لل�صلع امل�صتوردة بطرق بديلة اأكرث كلفة غالبًا. وقد ات�صمت هذه الفرتة اأي�صًا 

والنفايات  واملياه  والكهرباء  وال�صحة  التعليم  فيها  مبا  العامة  اخلدمات  على  احلكومي  الإنفاق  بازدياد 

والنقل مقابل تراجع واردات اخلزينة مما فاقم يف املح�صلة عجز املوازنة العامة.

3-2- تاأثري النزوح ال�سوري على املجتمعات امل�سيفة:

تتعّدد اأوجه تاأثري النزوح ال�صوري على املجتمعات امل�صيفة لتطال خمتلف اأوجه احلياة، وذلك على 

ال�صكل التايل:

اأولً- زيادة ال�صغط على اخلدمات العامة الأ�صا�صية وح�صول توتر بني الطرفني: وذلك اأن ترّكز الأعداد 

الكبرية من النازحني ال�صوريني يف مناطق الأطراف التي ترتفع فيها ن�صبة الفقر، اأي يف ال�صمال واجلنوب 

والبقاع حيث تبلغ ن�صبة الفقراء يف هذه املناطق 53% و42% و30% على التوايل، قيا�صًا اإىل 28% على 

امل�صتوى الوطني، وترتفع فيها ن�صبة الأمية وانعدام اأطر احلماية الجتماعية النظامية اأّدى اإىل اإرهاق كاهل 

.)ILOb، 2014(املجتمعات امل�صيفة املذكورة وتدهور الظروف املعي�صية التي تعانيها هذه املناطق

التحتية  والبنى  الأ�صا�صية  اخلدمات  على  الكثيف  ال�صوري  النزوح  نتيجة  ال�صغوط  ت�صاعفت  فقد 

املحدودة اأ�صاًل كمًا ونوعًا. كما زاد هذا النزوح من حجم التوتر بني النازحني وامل�صيفني، خ�صو�صًا 

مع متتع النازحني بتقدميات مالية وعينية اإ�صافية بقيت بعيدة عن متناول الكثريين يف املجتمعات امل�صيفة 

من جهة، ومناف�صة املقيمني على فر�ص العمل النادرة من جهة اأخرى. 

ثانياً – ت�صخم اأ�صعار ال�صلع: �صجلت اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية عام 2012 ارتفاعًا تراوح بني 15% يف 

البقاع و6% يف ال�صمال. ومن اأبرز هذه ال�صلع: الغذاء والدواء وفاتورة الكهرباء والهاتف ومياه ال�رشب 

والنقل بني املناطق )ILOb، 2014(. فارتفاع اأ�صعار هذه ال�صلع ناجم عن ازدياد الطلب نتيجة التدفق 

املتزايد للنازحني ال�صوريني و�صخ كتلة نقدية كبرية كم�صاعدات مبا�رشة لهوؤلء النازحني من قبل جهات 

مانحة. ومما فاقم من هذا الت�صخم عدم قدرة النازحني ال�صوريني واملواطنني على ال�صواء للح�صول على 

الأمني وتتوقف  الو�صع  يتدهور  اأن  قبل  �صوريا  بها من  التزود  العادة على  �صورية رخي�صة جرت  �صلع 

العجلة القت�صادية فيها. ومما ل �صّك فيه اأن �صغوطات الت�صخم تتفاوت كثرياً بني منطقة واأخرى يف 

مناطق النزوح، واإن كانت املجتمعات الأكرث فقراً تواجه التاأثري الأكرب يف ظل �صعف قدرتها ال�رشائية 

وحالة احلرمان التي تعانيها.

ثالثاً- ت�صخم اإيجارات امل�صاكن: تزايد الطلب على امل�صاكن امل�صتاأجرة ب�صكل غري م�صبوق. مما انعك�ص 

ل  قيا�صية  فرتة  خالل   %  200 الأحيان  بع�ص  يف  ن�صبته  جتاوزت  الإيجارات  اأ�صعار  يف  كبرياً  ارتفاعًا 

تتجاوز �صتةاأ�صهر. وقد بدت هذه الن�صبة اأكرث حدة يف بع�ص مناطق العا�صمة بريوت لت�صل اإىل %400. 

اأو ال�رشاء  يف ال�صوق العقارية املحلية. ل بل �صجلت  اللبنانيني على ال�صتئجار  مما حد كثرياً من قدرة 

حالت متكررة لل�صغط على م�صتاأجرين لبنانيني لإخالء ماأجورهم اإف�صاحًا يف املجال لتاأجريها لنازحني 

.)ILOb، 2014(صوريني ببدلت اإيجار اأعلى�
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رابعاً- اإنخفا�س املداخيل: اأّدى انخفا�ص النمو القت�صادي يف لبنان عمومًا، ومناطق البقاع وال�صمال 

اأ�صباب اأخرى منها تردي الو�صع الأمني  اللبنانية ال�صورية، اإىل جانب  خ�صو�صًا نتيجة اإغالق احلدود 

يف طرابل�ص ووادي خالد وعر�صال، اإىل تراجع مداخيل ما يقارب 91% من �صكان البقاع و 89% من 

�صكان ال�صمال الذين طالهم امل�صح. ومن اأبرز العوامل التي �صاهمت يف هذا الرتاجع ما يلي:

غالبية  يف  متكافئة  غري  مناف�صة  ظل  يف  اللبنانية  العاملة  لليد  النازحة  ال�صورية  العمالة  مزاحمة 

النازحة  ال�صورية  العمالة  بخ�صائ�ص  يت�صل  فيما  اليها  اأ�رشنا  اأن  �صبق  لأ�صباب  القت�صادية،  القطاعات 

)UNHCR، 2012(. ومما عّزز من هذه املناف�صة اأي�صًا اأن العديد من النازحني ال�صوريني كانوا يبداأون 

اأعمالهم ال�صغرية باأ�صعار تقل كثرياً عن مثيلتها اللبنانية )مثل ت�صليح ال�صيارات وجتارة التجزئة للب�صائع 

الأمكنة  اإيجارات  وتدين  �صوريا  من  املهربة  الب�صائع  رخ�ص  من  غالبًا  م�صتفيدين  واملطاعم(  واملخابز 

هذه  يجرون  قد  بل  ل  �صابه.  وما  والكهرباء  واملياه  الرتخي�ص  تكاليف  من  وخلّوها  واملرجتلة  ال�صيقة 

الأعمال التجارية �صمن اأماكن �صكنهم. كما اأن هذه امل�رشوعات ال�صغرية تكاد توظف ب�صكل ح�رشي 

ال�صوريني مبن فيهم الطهاة والنوادل واملديرين وعمال النظافة. 

وهذا ما يت�صح من خالل الر�صم البياين اأدناه حول مزاحمة النازحني ال�صوريني للعمالة اللبنانية يف 

مناطق ال�صمال والبقاع، بح�صب القطاعات التي �رشح امل�صتجوبون اأنها ت�صهد اأعلى ن�صبة مزاحمة:

ر�صم بياين رقم )2(: مزاحمة العمالة ال�صورية النازحة بح�صب القطاعات)%(

)UNHCR، 2012( :امل�صدر

وهذه املناف�صة غري املتكافئة ت�صببت باإغراق القت�صاد اللبناين املحلي، ل �صيما يف املناطق امل�صيفة يف البقاع 

وال�صمال، وطالت ن�صاطات حرفية يعتمد عليها اأهل هذه املناطق مثل النجارة وتلحيم املعادن والبناء وال�صيانة 

والنقل. وهو ما اأدى اإىل بطالة وا�صعة يف اأو�صاط اأبناء هذه املناطق وتدين م�صتوى معي�صتهم. 

القطاعات  بع�ص  يف   %75 حتى  و�صلت  كبرية  بن�صبة  املبيعات  تراجع  اإىل  اأدى  الأمني  الو�صع  تردي   -

القت�صادية ملدينة طرابل�ص. 



19

- اإنقطاع التهريب وتوقف التجارة احلدودية ل �صيما يف مناطق مثل وادي خالد وعر�صال، حيث 

كانت هذه الن�صاطات ت�صكل امل�صدر الرئي�صي للمعي�صة يف تلك املناطق قبل الأزمة.

- عدم القدرة على الدخول على الأرا�صي الزراعي القريبة من احلدود وجني املحا�صيل، خ�صو�صًا 

مع وجود الألغام الأر�صية على طول هذه احلدود.

- تراجع التجارة الداخلية بني املناطق نتيجة التدهور الأمني يف ال�صمال.

- اإنخفا�ص حركة الت�صدير وال�صترياد من واإىل �صوريا مما اأّدى اإىل ارتفاع اأ�صعار العديد من املواد 

الأولية .

وبالجمال ميكن تلخي�ص اأبرز تداعيات الأزمة ال�صورية على الأو�صاع يف مناطق ال�صمال والبقاع، 

بح�صب تقييم امل�صتجوبني يف هذه املناطق امل�صيفة على ال�صكل املبنّي يف اجلدول التايل:

جدول رقم )8(: اأبرز ميادين تاأثري اأزمة النزوح ال�صوري على املجتمعات امل�صيفة يف لبنان )%(

طرابل�ص
 وادي

خالد

 البقاع

الغربي

 البقاع

الأو�صط

 البقاع

ال�صمايل
ميادين التاأثري

14 99 30 31 37 تقل�ص القدرة يف احل�صول على اخلدمات الأ�صا�صية

46 100 100 70 59 تقل�ص القدرة يف احل�صول على �صلع اأرخ�ص

59 100 80 70 87 تراجع مداخيل الأ�رشة

92 99.5 90 79 79 ارتفاع اأ�صعار ال�صلع واخلدمات

96.5 100 60 70 71 فقدان ال�صعور بالأمن

8 98 10 5 10 ا�صتنزاف املوارد الطبيعية النادرة

82 100 80 90 74 املزاحمة على فر�ص العمل املتوفرة

2.5 99.5 40 10 6 ال�صغط على خدمات ال�صحة والتعليم املحلية

)UNHCR، 2012( :امل�صدر      

4- التو�سيات وال�سيا�سات املطلوبة

بناء على درا�صة اأو�صاع النازحني ال�صوريني تركز منظمة العمل الدولية )ILO( يف تو�صياتها لتح�صني 

امل�صيفة  النازحني واملجتمعات  الأ�صا�صية كاأولويات تهم هوؤلء  هذه الأو�صاع على عدد من اجلوانب 

على حد �صواء. وهذه اجلوانب هي: 

واملجتمعات  النازحني  من  لكل  الق�صري  املدى  يف  فورية  عمل  فر�ص  لإيجاد  برامج  دعم  اأوًل- 

ذوي  وال�صوريني  اللبنانيني   ال�صباب  من  والناث  للذكور  بالتحديد  موجهة  تكون  اأن  على  امل�صيفة، 

امل�صتويات املهنية والتعليمية املتدنية. ومن هذه الربامج على �صبيل املثال:

- تنفيذ م�صاريع البنى التحتية واإعادة البناء والأ�صغال العامة يف املناطق الريفية واملحرومة. 

- دعم تقني لت�صميم مبادرات تنمية حملية كفيلة بامل�صاهمة يف حت�صني ظروف املعي�صة.
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- القرو�ص ال�صغرية اأو املنح للم�صاريع املجهرية وم�صاريع الNنتاج الذاتي.

- اإقامة مراكز توظيف طارئة كحلقة و�صل بني اأرباب العمل والعمال الباحثني عن عمل.

العمل  لقوانني  المتثال  ب�صعف  املت�صلة  التحديات  مواجهة  ل�صمان  العمل  حوكمة  تعزيز  ثانيًا- 

ومعايري العمل الدولية، والتي تفاقمت من جراء تدفق النازحني ال�صوريني. فلبنان يعاين اأ�صاًل من وجود 

اقت�صاد غري ر�صمي كبري وعدم احرتام اإجراءات �صالمة العمل اأو اللتزام بتطبيق احلد الأدنى لالأجور اإىل 

التدابري  الق�صايا من خالل  اإىل ذلك. ولذلك ميكن معاجلة هذه  اأطفال عالية وما  جانب وجود عمالة 

التالية:

- ت�صجيع عملية تنظيم وا�صتيعاب موؤ�ص�صات القت�صاد غري الر�صمي.

حكوميًا  امل�صتخدمة  وال�صيا�صات  املوؤ�ص�صات  جمموعة  العتبار  بعني  تاأخذ  اأجور  �صيا�صة  تطوير   -

لت�صحيح اإخفاقات ال�صوق وتاأمني خمرجات فعالة اقت�صاديًا ومرغوبة اجتماعيًا. 

- بناء قاعدة معلومات اح�صائية حول �صوق العمل اإىل جانب ا�صتك�صاف اأ�صواق حمتملة.

- وجوب اإ�صدار قانون خا�ص بالعمالة الأجنبية ُينظم هذه العمالة، اإبتداًء من تاأ�صرية الدخول اإىل 

الأرا�صي اللبنانية مروراً بن�صب ال�رشائب والر�صوم الواجب تاأديتها وكذلك نظام التاأمني ال�صحي املطبق 

عليهم.

- تفعيل وزارة العمل وتعزيز قدرتها على فر�ص احرتام املعايري واأحكام قانون العمل.

العمل  �صوق  مراقبة  جمال  يف  عملها  ب�رشعية  والعرتاف  احلكومية  غري  املنظمات  عمل  ت�صهيل   -

ومالحقة التعديات التي ت�صيب العاملني .

ثالثًا- تعزيز املهارات والقدرات املتاحة: وذلك من خالل التدريب املهني والتقني املوجه للنازحني 

احتياجات  تقييم  اإىل  ا�صتناداً  بالن�صاء  خا�صة  تدريبية  برامج  تقدمي  ذلك  يف  مبا  واللبنانيني.  ال�صوريني 

لديهم  الذين  ال�صوريني  للنازحني  الب�صيطة  الأدوات والتجهيزات  توفري  اإىل  اإ�صافة  ال�صوق.  ومتطلبات 

املهارات املطلوبة دون الت�صبب باختالل توازنات �صوق العمل.

رابعًا- تطوير مقاربات فعالة لتوفري فر�ص العمل للن�صاء وال�صباب ممن مل ي�صبق لهم العمل، خ�صو�صًا 

بني ال�صوريني النازحني.

التعليم: واملطلوب  خام�صًا- و�صع برامج دعم حلماية الأطفال من ال�صتغالل و�صمان حقهم يف 

حتديداً يف هذا املجال برامج للرعاية الجتماعية وامل�صاعدات التي تلبي الحتياجات الأ�صا�صية من الغذاء 

واملاأوى وال�صحة والتعليم، مبا يوفر التعوي�ص عن القيمة امل�صافة لدخل الطفل، ل �صيما تلك املخ�ص�صة 

لالأ�رش التي تراأ�صها ن�صاء اأو حتى اأطفال. كما اأن تي�صري احل�صول على  التعليم يعترب من التدخالت املوؤدية 

اإىل خف�ص عمل الأطفال وحت�صني فر�ص الهروب من م�صيدة الفقر.

واجلدير ذكره اأن هذه التو�صيات تتقاطع مع الكثري من �صيناريوهات التدخل التي تقرتحها منظمات 

اأخرى تابعة لالأمم املتحدة ومعنية ب�صوؤون النازحني مثل املنظمة الدولية لإدارة التنمية – )DMI(، والتي 
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ت�صدد على �صيناريو حمدد من ثالثة حماور هي: حت�صني امل�صاعدات للنازحني وامل�صيفني على حد �صواء، 

وت�صميم اآليات ق�صرية املدى لتوليد الدخل وذات ا�صتخدامات كثيفة لليد العاملة، وت�صميم برامج تنمية 

متو�صطة وطويلة الأجل، بحيث تت�صمن هذه املحاور اإجراءات اأ�صا�صية متفاوتة تبعًا للمناطق امل�صتهدفة، 

مثل:

- دعم اإنفاق الأ�رش من خالل ق�صائم �صلع غذائية وغري غذائية.

- توفري فر�ص عمل يف املدى الق�صري من خالل تنفيذ م�صاريع ق�صرية املدى تتطلب عمالة كثيفة.

- دعم املهارات الإنتاجية للن�صاء وال�صباب مبا فيها اجلودة والبيع يف الأ�صواق املحلية.

- دعم اإنتاج الزيتون وزيت الزيتون من خالل تقدمي معدات الع�رش والتدريب والإر�صاد.

- دعم مربي النحل من خالل تقدمي العالجات باأثمان زهيدة والتدريب على الت�صويق واجلودة.

دعم اأنظمة ري جديدة.

الع�صوية وحما�صيل  للمزارعني الأ�صد حاجة، وم�صاعدتهم يف زراعة املحا�صيل  القرو�ص  - تقدمي 

جديدة تلبي الطلب املحلي ويف اإيجاد قنوات ت�رشيف دائمة لها.

- اإيجاد طرق وو�صائل موا�صالت بديلة لت�صدير منتجات املناطق املت�رشرة، مثل البقاع.

- تاأمني برادات حلفظ منتجات املناطق الزراعية يف البقاع وال�صمال.
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تنفيذ خطة الكهرباء 2010

التقرير الثامن لوزارة الطاقة واملياه

الف�شل الثاين
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تنفيذ خطة الكهرباء 2010 : التقرير الثامن لوزارة الطاقة واملياه

قّدم وزير الطاقة واملياه اإىل جمل�ص الوزراء بتاريخ 2014/1/31 تقرير الوزارة الدوري الثامن حول 

املراحل التي قطعها تنفيذ خطة الكهرباء.وكان جمل�ص الوزراء قد اأقّر »ورقة �صيا�صة قطاع الكهرباء« التي 

اأعدتها وزارة الطاقة واملياه بتاريخ 2010/6/21 طالبًا من الوزارة وجوب رفع تقرير كل �صتة اأ�صهر 

عن املراحل واخلطوات التي قطعتها عملية و�صع هذه اخلطة مو�صع التنفيذ. وتتكون الورقة-اخلطة من 

ع�رش مبادرات مرتابطة ومتكاملة ُتغطي املحاور الأ�صا�صية الثالثة للقطاع وهي: البنى التحتية للقطاع، 

وم�صادر الطاقة، والأطر القانونية.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن كلفة اخلطة تبلغ 4870 مليون دولر، موزعة كما يلي: 1550 مليون دولر 

من الدولة، و2320 مليون دولر من القطاع اخلا�ص، و1000 مليون دولر من اجلهات املانحة. وهي 

تهدف لتوليد 4000 ميغاواط بغ�صون العام 2014 وما مقداره 5000 ميغاواط ما بعد العام 2015.

وكان من املفرت�ص اأن تبداأ املرحلة الأوىل من هذه اخلطة �صيف العام 2010 با�صتئجار الباخرتني 

�صوريا  تركيا عرب  الطاقة من  ا�صتجرار  اإىل  بال�صافة  ميغاواط،  اإىل 280  ما بني 110  لتاأمني  الرتكيتني 

بكمية ترتاوح بني 100 اإىل 150 ميغاواط.

اأما املرحلة الثانية فتمتد من العام 2010 اإىل 2013، وتق�صي باإقامة معامل لإنتاج 700 ميغاواط 

اإىل  والزهراين،  البداوي  معملي  واإ�صالح  واجلية  الذوق  معملي  وتو�صيع  تاأهيل  عمليات  مع  بالتزامن 

جانب اإجراءات اأخرى لتوليد الكهرباء من املياه وم�صادر الطاقة البديلة. ولذلك كان يفرت�ص اأن توفر 

هذه اخلطة اإنتاجًا اإ�صافيًا قدره 400 ميغاواط عام 2011، وحوايل 415 ميغاواط �صنة 2012 لت�صل 

قدرة النتاج اإىل 2560 ميغاواط عام 2013 و�صوًل حتى 4135 ميغاواط يف العام 2015.

ونعر�ص فيما يلي ملخ�صًا عن التقرير الثامن امل�صار اليه اأعاله، مت�صمنًا اآخر ما تو�صلت اإليه الأعمال 

لتنفيذ خطة الكهرباء حتى تاريخ 2014/1/31:

اأوًل- البنى التحتية 

1- الإنتاج 

) الو�صول اإىل قدرة اإنتاجية 4000 ميغاوات يف 2014 و5000 ميغاوات فيما بعد (

اإمكانية ا�صتئجار اأو ا�صتجرار 250 ميغاوات ) بواخر اأو مولدات اأو ا�صترياد ( ل�صد النق�ص يف �صيف 

عام 2010 ولتاأمني بديل على مدى 2-3 �صنوات لعملية تاأهيل وا�صتبدال املعامل القدمية.
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 املدة الزمنية

لتنفيذ امل�رشوع

 القدرة الإنتاجية

امل�صافة )ميغاوات(
حالة التنفيذ

 من 2010 اإىل

2013
280-110

باإنتاج   Karpowership �رشكة  با�رشت  العبّارات:  ا�صتئجار   -1

اإنتاجية  بقدرة  الذوق  معمل  مع  وو�صلها  باخرة  اأول  من  الطاقة 

187.85 ميغاوات بتاريخ 2013/03/30 ومن الباخرة الثانية 

بتاريخ  ميغاوات   82.15 بلغت  اإنتاجية  بقدرة  اجليه  معمل  يف 

الإنتاجية  القدرة  يف  اإجمالية  زيادة  تاأمني  اأي   .2013/09/03

من  ترتاوح  اإ�صافية  تغذية  جانب   اإىل  ميغاوات،   270 قدرها 

�صاعتني اإىل ثالث �صاعات يوميًا.

 من 2010 اإىل

2013
2- بدء ا�صتجرار الطاقة من تركيا: مل يتم حتى تاريخه150-100

3- حال ا�صتجرار الطاقة من بلدان الأخرى:

• من �صوريا: اإن العقود املوقعة مع �صوريا ل�صتجرار الطاقة على 	

تزال  ل  ك.ف.   66 و  ك.ف.،   220 ك.ف.،   400 توتر 

�صارية املفعول اإل اأن وزارة املالية مل توّفر الأموال الالزمة ل�صداد 

قيمة الطاقة املنجزة وتلك املطلوب ا�صتجرارها. وهذا ما يحرم 

لبنان من طاقة كهربائية بحوايل 300-400 ميغاوات متكنه 

من توفري 3.5 �صاعات تغذية اإ�صافية يوميًا.

• اإعادة 	 على  موافقته  عن  امل�رشي  اجلانب  اأعرب  م�رش:  من 

ا�صتجرار الكهرباء اإىل لبنان عرب الأردن و�صوريا، اإل اأن العطل 

الناجم عن تخريب خط ال 400 ك.ف. عند احلدود ال�صورية 

-الأردنية حال دون ا�صتجرار الطاقة من م�رش حاليًا.

• الطاقة 	 لت�صدير  ا�صتعداده  الإيراين  اجلانب  اأّكد  اإيران:  من 

املتفق عليها  الكهربائية  اأن اخلطوط  اإل  اإيران.  الكهربائية من 

للنقل عرب �صوريا قد ت�رشرت كثرياً خالل الأزمة. وقد جرى 

التفاق على ا�صتمرار املباحثات حول عقد اتفاقية بيع الكهرباء 

فور ثبوت اإمكانية تبادل SWAP للكهرباء من اإيران اإىل لبنان 

عرب اجلانب ال�صوري.

اإ�صافة 600-700 ميغاوات ب�صكل عاجل عرب اإن�صاء معامل بتمويل من الدولة اللبنانية، مع احتمال 

اأو اخلا�ص الالحق.مع احتمال توزيعها على ال�صكل التايل: 200-300 ميغاوات  التمويل اخلارجي 

و400-500 ميغاوات نهاية 2010.
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 املدة الزمنية

 لتنفيذ

امل�رشوع

 القدرة الإنتاجية

 امل�صافة

)ميغاوات(

حالة التنفيذ

 من 2011

اإىل 2013
700-600

 1- اإن�صاء معامل جديدة:

 اإ�صافة وحدة بقدرة متو�صطة 550 ميغاوات تعمل على الدارة املركبة يف

دير عمار:

�رشكة  و�رشاء JP Avaxبا�رشت  الهند�صية  الت�صاميم  على  العمل    

العاملي  ال�صت�صاري  اإ�رشاف  حتت  بتاريخAF Consultاملعدات    

345 بقدرة  املفتوحة  الدارة  ت�صليم  يتم  اأن  على   2013/10/14 

 ميغاوات بتاريخ 2015/04/13 وقدرة 525 ميغاوات للدارة املركبة

 يف 2015/11/12. مل تتمكن ال�رشكة اإىل الآن من ا�صتالم املوقع لأنه ل

 يزال يف عهدة اجلي�ص اللبناين، اإ�صافة اإىل تهديد نواب املنطقة مبنع اإن�صاء

املعمل.

 اإ�صافة وحدات بقدرة 272 ميغاوات تعمل على املحركات العك�صية يف

الذوق واجلية:

�رشكة  الذوقBWSC- MANبا�رشت  يف  املطلوبة  الأعمال  بتنفيذ    

العاملي  ال�صت�صاري  اإ�رشاف  حتت  بتاريخ MVV- Deconواجليه    

78.2 بقدرة  اجليه  معمل  ت�صليم  يفرت�ص  وكان   ،2013/05/27 

ميغاوات  194 بقدرة  الذوق  ومعمل   2014/8/20 بتاريخ   ميغاوات 

 بتاريخ 2014/11/13، لكن الأعمال ما زالت جارية مع اإمتام اإجراءات

 بفوائد متدنية قدرها HSBC.% 3 القرتا�ص من م�رشف

تاأهيل، اإ�صالح، ا�صتبدال اأو تو�صيع املعامل القدمية مبا يوؤمن قدرة اإنتاجية حوايل 245 ميغاوات.
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 املدة الزمنية

 لتنفيذ

امل�رشوع

 القدرة الإنتاجية

 امل�صافة

)ميغاوات(

حالة التنفيذ

 من 2011

اإىل 2015
حوايل 100

 تاأهيل الذوق واجلية:

 مل يتم لتاريخه ف�ص العرو�ص ب�صبب تاأخر اإجراءات التلزمي من خالل ال�صناديق

املانحة وجمل�ص الإمناء والإعمار.

 1. املجموعة الأوىل تاأهيل معمل الذوق )الوحدات الإنتاجية من 1 اإىل 4 (:

مل يتم لتاريخه فتح الأ�صعار.

2. املجموعة الثانية تاأهيل معمل اجلية )الوحدات 1 و 2(:

 اتفاق اجلانبني اللبناين والإيراين على قيام بعثة اإيرانية بالك�صف على املجموعات

قيام اإمكانية  الإيرانية  اللبنانية  اللجنة  مناق�صة  عقب  املمكنة  احللول   واقرتاح 

اإيران بتاأهيل املجموعة الأوىل والثانية ملعمل اجلية بتاريخ 2013/11/27.

 3. املجموعة الثالثة تاأهيل معمل اجلية )الوحدات الإنتاجية 3 و 4 و5 (: مل

يتم لتاريخه فتح الأ�صعار.

 من 2011

 اإىل 2013
75 

اإ�صالح معملي دير عمار والزهراين:

  عملية التطوير على العنفة الأوىل يف معمل دير عمار وعلىYTLاأنهت �رشكة

 عنفات معمل الزهراين. ونتيجة لذلك زاد الإنتاج حوايل 48 ميغاوات مع

 احتمال و�صول اإجمايل الإنتاج الإ�صايف اإىل 62.5 ميغاوات عقب ا�صتكمال

 عملية تطوير عنفة يف معمل دير عمار التي تاأجلت مراراً نتيجة الو�صع الأمني

بال�صمال.

 املدة الزمنية

 لتنفيذ

امل�رشوع

 القدرة الإنتاجية

 امل�صافة

)ميغاوات(

حالة التنفيذ

 من 2011

اإىل 2012
70

�رشكة اختيار  مت  وبعلبك:  �صور  يف  املركبة  الدارة  ذات  الغاز  توربينات  زيادة 

POYRYاحتمالت لكافة  واقت�صادية  فنية  معمقة  جدوى  درا�صة  لإجناز    

  ب�صكل اأويل.GEالتطوير بعد تاأكيد اجلدوى  القت�صادية التي اأجرتها �رشكة 

 ويوؤدي امل�رشوع عند تنفيذه اإىل زيادة 84 ميغاوات كتقدير اأويل واإىل زيادة

 التغذية الكهربائية �صاعة اإ�صافية يوميًا.

بقدرة  معامل  اإن�صاء  بعملية   )2014  -2010( فوراً  البدء   )1500  MW-IPP( م�رشوع 

1500ميغاوات ، ولحقًا 1000 ميغاوات بعد 2014 عن طريق التعاون مع القطاع اخلا�ص وبتمويل 

ن�صبته 20 % من القرو�ص الدولية كحد اأدنى، مع اإعطاء هذه الطريقة كل فر�ص النجاح الالزمة عند 

توافر فعاليتها وجدواها القت�صادية والت�صغيلية.
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 املدة الزمنية لتنفيذ

امل�رشوع

 القدرة الإنتاجية

امل�صافة )ميغاوات(
حالة التنفيذ

 من 2010 اإىل

2014
1500

بعد فوزها باملناق�صة املعنية، بداأت �رشكة   Mottاإن�صاء معامل جديدة: 
Mac Donaldمل�رشوع القت�صادية  الفنية  اجلدوى  درا�صة  باإعداد    

ال�صبكة اإىل  ميغاوات   1500 بقدرة  كهرباء  توليد  وحدات   اإ�صافة 

 الكهربائية.

الوزارة اأعدتهما  قانون  م�رشوعي  اإقرار  تاريخه  حتى  يتم  مل   ولكن 

بخ�صو�ص هذا امل�رشوع.

زيادة الإنتاج املائي عرب ت�صليح، وتاأهيل و/اأو ا�صتبدال املعامل القدمية، وتوفري طاقات اإنتاجية جديدة 

عن طريق املياه يرتافق مع عمليات بناء ال�صدود يف قطاع املياه.

 املدة الزمنية لتنفيذ

امل�رشوع

 القدرة

 الإنتاجية

 امل�صافة

)ميغاوات(

حالة التنفيذ

 من 2012 اإىل

2015
40

الطاقة املائية: اأنهت وزارة الطاقة واملياه درا�صة اجلدوى التف�صيلية بالتعاون 

مع ال�صت�صاري  SOGREAH- ARTELIA، لإقامة حمطة كهرمائية 

النهر  جمرى  نظام  يف  ميغاوات   54 ُينتج  اأن  ُيتوقع  والذي  جنة  �صد  على 

و 100 ميغاوات يف نظام الذروة الذي �صيتم اعتماده. اإ�صافة اإىل اإجراء 

لدر�ص  املتحدة  والأمم  الإيطايل  التعاون  ومكتب  الوزارة  بني  م�صاورات 

�صبل اإطالق مبادرات اأخرى يف جمال الطاقة الكهرمائية.

اإدخال الطاقة الهوائية عرب اإن�صاء مزارع الهواء عن طريق القطاع اخلا�ص

 املدة الزمنية لتنفيذ

امل�رشوع

 القدرة

 الإنتاجية

 امل�صافة

)ميغاوات(

حالة التنفيذ

 من 2011 اإىل

2013
100-60

العرو�ص  لف�ص  املعنية  الوزارات  جميع  من  جلنة  �ُصكلت  الهوائية:  الطاقة 

املقدمة فيما يتعلق باملناق�صة العاملية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، حيث 

تقدمت 4 �رشكات كربى، عقدت اللجنة اأوىل اجتماعاتها لف�ص العرو�ص 

ورفع النتيجة اإىل مقام جمل�ص الوزراء يف اأقرب فر�صة ممكنة. 

ت�صجيع القطاع اخلا�ص لإنتاج الطاقة من النفايات ودرا�صة الطاقة احلرارية الأر�صية.
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املدة الزمنية لتنفيذ 

امل�رشوع

القدرة 

الإنتاجية 

امل�صافة 

)ميغاوات(

حالة التنفيذ

من 2013 اإىل 

2014
25-15

 AG �رشكة  مع   UNDP-CEDRO اأنهت  النفايات:  عرب  الإنتاج 

GEOWATT تنفيذ درا�صة اأطل�ص لطاقة الأر�ص احلرارية. ومن املتوقع 
 Bio الـ  درا�صة  اإنهاء  اإىل  اإ�صافة  الثاين 2014،  كانون  اآخر  تن�رشه يف  اأن 

.Mass

1ـ خل�سة الأعمال املتعلقة بالإنتاج:

و�صل لبنان اإىل م�صتويات قيا�صية يف اإنتاج الكهرباء عام 2013 تخطت 1850 ميغاوات. واأدت 

اإىل تغذية كهربائية و�صلت اإىل 18 �صاعة بالرغم من وجود ما يزيد عن مليون نازح �صوري اأّدى اإىل زيادة 

الطلب على الكهرباء بحوايل 300 ميغاوات. وما زالت الإمكانية متوفرة ل�صتجرار400 ميغاوات 

من �صوريا مبا ي�صمح بزيادة التغذية الكهربائية اإىل اأكرث من 20 �صاعة يوميًا. ولكن هذه الإمكانية متوقفة 

على م�صاألتني، هما: اأوًل مبادرة وزارة املالية اإىل تاأمني املدفوعات الالزمة ملوؤ�ص�صة كهرباء لبنان من اأجل 

ت�صديدها للجانب ال�صوري، الذي يوؤكد با�صتمرار ا�صتعداده لتاأمني هذه التغذية، وثانيًا املبا�رشة بتنفيذ 

و�صلة املن�صورية.

الذوق واجلية. اإجناز معملي  اإىل حدود 2500 ميغاوات يف حال  املنتجة  الطاقة  اأن ت�صل  ويتوقع 

وبذلك ميكن ميكن الو�صول اإىل حدود 24 �صاعة يوميًا يف فرتات معينة من ال�صنة، مع احت�صاب الطاقة 

امل�صتجرة من �صوريا. ومع اإنهاء معمل دير عمار نهاية 2015 وبداية 2016 واإ�صافة 550 ميغاوات 

ودائم  ثابت  ب�صكل  التغذية  بهذه  ال�صتمرار  اأن  اإل  حتميًا.  اأمراً  يوميًا  �صاعة  التغذية مبعدل 24  ت�صبح 

حينذاك يتطلب بدون �صك مواكبة الطلب املتزايد وتاأمني ال�صتقرار الكهربائي الدائم اإىل 2020 وما 

بعد.

2. النقل 

ي�صمن  مبا  التحكم  وتاأمني  التقنية،  اخل�صائر  وتخفي�ص  الختناقات  اإلغاء  على  النقل  �صيا�صة  ترّكز 

ا�صتقرار ربط معامل الإنتاج مبراكز الطلب وبكلفة منخف�صة.

2-1- اإجناز ربط �صبكة التوتر العايل 220 كيلوفولت يف املن�صورية �صنة 2010.
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املدة الزمنية لتنفيذ 

امل�رشوع
حالة التنفيذ

من 2010 اإىل 2011
مل ُينجز، مما يعيق ت�رشيف الطاقة الكهربائية املنتجة �صمن خطة الـ700 ميغاوات 

والطاقة امل�صتجرة وامل�صتاأجرة.

2-2- ا�صتكمال البنى التحتية للربط العربي 400 كيلوفولت يف منطقة ك�صارة.

 املدة الزمنية لتنفيذ

امل�رشوع
حالة التنفيذ

امل�رشوع متوقف.من 2011 اإىل 2012

2-3- ا�صتكمال املركز اللبناين للتحكم الوطني �صنة 2011.

املدة الزمنية لتنفيذ 

امل�رشوع
حالة التنفيذ

من 2011 اإىل 2012

مت اإجناز و�صلة األياف ب�رشية على توتر 150 ك.ف. بهدف اإيجاد بديل عن و�صلة 

التقنية  املعدات  التقرير.وبالرغم من جتهيز  تاريخ هذا  املنجزة حتى  املن�صورية غري 

اأو يف  الطوارئ  كليًا يف حالة  العمل  قادر على  ما زال غري  املركز  اأن  اإل  املطلوبة 

حالة الأعطال القائمة ب�صبب عدم اإجناز خط التوتر العايل 220 ك.ف. يف منطقة 

املن�صورية 
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2-4- جتهيز حمطات وخطوط النقل امللحوظة يف خطة الـ700 ميغاوات:

املدة الزمنية 

لتنفيذ 

امل�رشوع

حالة التنفيذ

املحطات 

املناطقية من 

2011 اإىل 

 2013

وتو�صيع 

�صبكة النقل 

من 2013 

اإىل 2015 

- زيادة القدرة التحويلية لبع�ص حمطات التحويل الرئي�صية يف املناطق:

قررت الوزارة تطبيق املادة 147 من قانون املحا�صبة العمومية جلهة عقد اتفاق ر�صائي مع العار�ص 

بعد ف�صل خم�ص مناق�صات عمومية. وقد �ُصكلت جلنة  اللبنانية، وذلك  “ماتيليك”  الوحيد �رشكة 

متخ�ص�صة لتقييم العر�ص الإداري والفني واملايل، حيث تبنّي للجنة مطابقة هذا العر�ص . وكانت 

الوزارة قد خف�صت حوايل 18 % من مبلغ العر�ص حيث و�صلت القيمة النهائية ل�صعر العر�ص اإىل 

حوايل 37.7 مليون دولر اأمريكي م�صتماًل على ال�رشيبة على القيمة امل�صافة. وقد �صدرت موافقة 

ديوان املحا�صبة بتاريخ 2014/1/23 و�صيتم توقيع العقد بتاريخ 2014/1/28.

توتر 66 ك.ف.  على  العاملة  نبوح  – دير  ك�صارة  من خط 220 ك.ف.  الثانية  الدارة  - حترير 

وتاأهيل خط 66 ك.ف. القدمي ك�صارة – دير نبوح )66 ك.ف. (: 

جرت مناق�صة لإن�صاء خط توتر عايل 66 ك.ف. وفق الرتتيب التايل:

.MITAS من حمطة دير نبوح �صماًل اإىل حمطة الهرمل. وفازت به �رشكة :LOT 2A

LOT 2C- LOT 2B: من حمطة الهرمل اإىل حمطة بعلبك )B2( ومن حمطة بعلبك اإىل حمطة ك�صارة 

)C2(. وفازت به �رشكة GAM الُعمانية.

بتاريخ  العقد ح�صب الأ�صول  بتوقيع  الوزارة  التلزمي وقامت  وقد وافق ديوان املحا�صبة على ملف 

.2014/1/23

:)GIS( اإن�صاء وجتهيز حمطات حتويل رئي�صية كربى يف البح�صا�ص، الأ�رشفية وال�صاحية

فازت �رشكة “ماتيليك” اللبنانية بالعقد.وبعد موافقة ديوان املحا�صبة على ملف التلزمي وقعت الوزارة 

العقد ح�صب الأ�صول بتاريخ 2014/1/3.

كابالت جوفية 220 ك.ف.: 

الفرن�صية.وبعد موافقة ديوان املحا�صبة على ملف التلزمي وقعت  فازت بتنفيذها �رشكة “بر�صيمان” 

الوزارة العقد ح�صب الأ�صول بتاريخ 2013/12/18.

حمطة املارينا:

ال�صاحلي  املنت  املارينا املخ�ص�صة ملنطقة  لبناء حمطة  ت�صعى  التي كانت  الأر�ص  باأن  الوزارة  فوجئت 

عليها قد مت �صمها اإىل اأمالك بلدية النقا�ص. وحاليًا جتري املحادثات مع البلدية ووزارة املالية اإما من 

اأجل التاأكيد على البناء يف نف�ص العقار اأو تخ�صي�ص عقار حماٍذ له بغية اإقامة املحطة املذكورة.

جتهيز املحطات امللحوظة من قبل موؤ�ص�صة كهرباء لبنان:

حمطتا �صيدا وبعلبك:

اأنهت موؤ�ص�صة كهرباء لبنان فتح العرو�ص املالية لل�رشكات التي تاأهلت فنيًا يف انتظار اأن يتخذ جمل�ص 

اإدارة املوؤ�ص�صة القرار املنا�صب .
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3. التوزيع

اخلا�ص،  القطاع  مب�صاركة  للتطبيق  قابل  برنامج مرحلي وواقعي  اعتماد  التوزيع على  �صيا�صة  تقوم 

�صمن الأطر القانونية القائمة لال�صتثمار يف ت�صميم، وجتهيز، وتنفيذ و�صيانة اأعمال التوزيع الكهربائية 

جمال  يف  املقرتحة  امل�صاريع  اأبرز  يلي  وفيما  حديثة.  اأنظمة  �صمن  واجلباية  والفوترة  العدادات  فيها  مبا 

التوزيع:

1-3- نقل التوزيع اإىل واقع اأف�صل من خالل امل�صاواة بني املناطق بالتغذية واجلباية، متهيداً لل�رشاكة 

“ اإجراءات �رشيعة” لتفعيل اجلباية  مع القطاع اخلا�ص ابتداًء من عام 2011. وبالتايل اعتماد جمموعة 

ولوقف ال�رشقة والهدر على خمتلف اأنواعه. وهذه الجراءات هي:

الأربعة  الأ�صهر  با�صتثناء  امل�رشوع  يف  للمحدد  بالن�صبة   %6.7 بحدود  اجلباية  فعالية  زيادة  متت   -

الأوىل منه. كما مت العمل على نزع التعديات عن ال�صبكة الكهربائية حيث حرر 7400 حم�رش تعّد على 

ال�صبكة.

املحطات 

املناطقية من 

2011 اإىل 

 2013

وتو�صيع 

�صبكة النقل 

من 2013 

اإىل 2015 

حمطتا �صيدا وبعلبك:

اأنهت موؤ�ص�صة كهرباء لبنان فتح العرو�ص املالية لل�رشكات التي تاأهلت فنيًا يف انتظار اأن يتخذ جمل�ص 

اإدارة املوؤ�ص�صة القرار املنا�صب .

ت�صغيل حمطة فيطرون:

مل تتحرك القوى الأمنية لدعم فرق املتعهد وموؤ�ص�صة كهرباء لبنان اأثناء تنفيذ الأ�صغال. وهذا ما حرم 

حمطة فيطرون من اإغالق و�صلة حالت – فيطرون – بكفيا.

الإ�رشاف على تنفيذ كافة اأعمال النقل:

اإىل ديوان املحا�صبة لإجراء  الوزارة امللف واأر�صلته  اأعدت  بالعقد. وقد  فازت �رشكة كهرباء فرن�صا 

املراقبة امل�صبقة ح�صب الأ�صول.

خط النقل 66 ك.ف. ال�صلطانية / مرجعيون:

اأجنزت كل املناق�صات )با�صتثناء حمطة املارينا( وباتت النتيجة كالتايل:

�صيتم ا�صتعمال ما يزيد عن 100 مليون دولر مت توفريها يف القانون 181 ) اإنتاج، نقل، توزيع، 

درا�صات( يف م�صاريع متبقية من اخلطة اأو يف م�صاريع اإ�صافية بغية زيادة الإنتاج وتخفي�ص الكلفة 

وحت�صني اخلدمة.

تاأمني 810 ميغاوات بدًل من 700 ميغاوات بتكلفة اأقل مما كانت مقدرة يف القانون 181.

تاأمني م�صادر متويل من عدة م�صارف وجهات ُمقر�صة.منها قر�ص بقيمة  360 مليون دولر مع 

HSBC بفائدة حوايل 3 % اأي ن�صف تكلفة اقرتا�ص الدولة عرب �صندات اخلزينة.
الأ�صعار ومبوا�صفات عالية. اأح�صن  تاأمني  اأجل  التناف�صية من  املناق�صات وزيادة  ال�صفافية يف  تعزيز 

وذلك حتت اإ�رشاف جهات دولية عديدة وجلنة اإدارة املناق�صات وديوان املحا�صبة ووزارة املالية.

املخطط التوجيهي للنقل:

اأنهت �رشكة EDF الفرن�صية يف حزيران 2013 املخطط التوجيهي للنقل والإنتاج يف لبنان. وقد 

امل�صاريع  لتنفيذ  الالزمة  ال�رشوط  دفاتر  حت�صري  بغية  متخ�ص�صة  جلنة  لبنان  كهرباء  موؤ�ص�صة  �صكلت 

الواردة يف املخطط التوجيهي للنقل.
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- قرر جمل�ص الوزراء زيادة التعرفة يف مدينة بريوت ومناطق ال�صتثناءات مبا يحقق زيادة يف املداخيل 

لبنان ببدء التح�صريات  اإىل موؤ�ص�صة كهرباء  اأوعز املجل�ص  ُتقدر بحوايل 280 مليار لرية �صنويًا. حيث 

الفنية واللوج�صتية الالزمة. وقد اأبدت املوؤ�ص�صة حينها ا�صتعدادها لتنفيذ القرار اعتباراً من بداية 2014.

2-3- حت�صري دفاتر ال�رشوط واإجراء مناق�صات لتلزمي اأعمال » مقدمي اخلدمات« بطريقة �صفافة اإىل 

�رشكات متخ�ص�صة تقوم باأعمال اخلدمات الكهربائية مع اللتزام بتح�صني م�صتواها ومبعايري اجلودة. مما 

يوفر مداخيل وافية وم�صتدامة للخزينة )2014-2011(.

الزمنية  واملدة  التوزيع  خدمات  مقدمي  م�رشوع 

لتنفيذ امل�رشوع
حالة التنفيذ

عملية املناق�صات من 2010 اإىل 2011

تطوير و�صيانة �صبكة التوزيع، قراءة العدادات 

اآليًا ونظام الفوترة من 2012 اإىل 2014 

اإ�صالح وتاأهيل �صبكة التوزيع من 2012 اإىل 

 2014

اإدارة الربنامج من 2012 اإىل 2014

بعد انتهاء مرحلة املناق�صات والتلزميات واإعداد اخلطة لربنامج 

املراحل  بتنفيذ  اخلدمات  مقدمي  �رشكات  بداأت  امل�رشوع 

املتفق  الربنامج  وح�صب  ال�رشوط  دفرت  يف  ورد  ما  ح�صب 

عليه لالدارة، ل�صيما اجلباية، خدمة الزبائن وجتربة العدادات 

الذكية. 

3-3- جتهيز مركز عمالء مركزي للمراقبة والتحكم والقراءة عن بعد، والقطع الكهربائي عن بعد 

وح�صن اإدارة التغذية والطلب.

املدة الزمنية لتنفيذ 

امل�رشوع
حالة التنفيذ

من 2012 اإىل 

2014

مركز املراقبة: جرى تاأهيل 6 عار�صني فنيني من اأ�صل 9 �رشكات تقدمت للمناق�صة. ومت 

حت�صري مقايي�ص التجارب احلية التي على العار�صني تقدميها من خالل عر�ص حي للتاأكد 

من اأن النظام العائد للعار�ص الأدنى �صعراً يعمل باحلد الأدنى املطلوب وفقًا ملوجبات 

دفرت ال�رشوط الفنية ليتم بعدها فتح العرو�ص املالية بتاريخ 27 /2014/1 على اأن تعلن 

نتائج املناق�صة باأ�رشع وقت ممكن.
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ثانيًا- امل�سادر والطلب

1. م�سادر الطاقة 

ترّكز ال�صيا�صة يف هذا املجال على تنويع م�صادر الطاقة و�صوًل اإىل ا�صتخدام الغاز بن�صبة ثلثي هذه 

امل�صادر اإىل جانب ما يزيد عن 12 % للطاقة املتجددة.على اأن تتوزع الن�صبة الباقية على م�صادر اأخرى 

خمتلفة، مع الأخذ بعني العتبار اعتماد تقنيات ت�صمح بالتبديل بني الغاز والفيول اأويل.

املدة الزمنية لتنفيذ 

امل�رشوع
حالة التنفيذ

من 2011 اإىل 

2013

 اأ.حتويل / تركيب معظم معامل الإنتاج على الغاز تدريجياً مع تنويع م�صادر ال�صترياد.

ما زال معمل دير عمار يعاين من انقطاع الغاز الطبيعي عرب خط GASYLE 1 ب�صبب 

توقف م�رش عن تزويد لبنان به.

ب. درا�صة اجلدوى واإطالق بناء حمطة ا�صتقبال الغاز ال�صائل

رف�ص ال�صت�صاري Poten and Partners �رشكتني من اأ�صل ثالث �صاركت يف مناق�صة 

اإن�صاء حمطة تخزين وتغويز عائمة.ولذلك اأعيدت املناق�صة بتاريخ 2014/1/27 لتقدمي 

عرو�ص جديدة.

 وبتاريخ 2013/10/24 جرى الإعالن عن تاأهيل �رشكات لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي 

ت�صع  املوؤهلة  ال�رشكات  عدد  بلغ   ،2013/11/20 بتاريخ  املهلة  انتهاء  ومع  امل�صال. 

�رشكات عاملية خمت�صة يف هذا املجال، مت تزويدها بنموذج اأ�صئلة معد من قبل ال�صت�صاري 

كمرحلة اأوىل للتفاو�ص على جدول وكميات الغاز امل�صال املتوقع توريدها. وقد اأر�صلت 

ال�صت�صاري  قبل  من  درا�صتها  اإىل  �صي�صار  التي  الأ�صئلة  منوذج  على  الأجوبة  ال�رشكات 

لختيار اأف�صل خم�ص منها. ولحقًا �صيتم التفاو�ص مع ال�رشكات اخلم�ص بالتعاون مع 

توريد  اتفاقية  م�صودة  واإبرام  اجلدية  باملحادثات  للبدء  فقط  اأثنتني  لختيار  ال�صت�صاري 

الغاز الطبيعي امل�صال.

بقيمة  امل�صال  الطبيعي  الغاز  لوحدة  مالية  معونة  الدويل  البنك  قدم  الإطار  هذا  ويف 

املحا�صبة. املحاماة،  البيئة،  الهند�صة،  جمال  يف  ا�صت�صاريني  لتوظيف  دولر   200000

حيث اأبرمت العقود مع الخت�صا�صيني ملوؤازرة عمل الوحدة.

ج. بناء خطوط الغاز الطبيعي على طول ال�صاحل اللبناين 

عقدت بع�ص اجلل�صات للبحث بحيثيات خط الغاز ال�صاحلي بعد اإحالة م�رشوع القانون 

مبا يف ذلك �صبل التمويل  اإىل اللجنة الفرعية، لكن اللجنة طلبت اإعداد درا�صة لالأثر البيئي 

جار  احلديدية.والعمل  ال�صكة  حرم  يف  الغاز  خط  اإن�صاء  بخ�صو�ص  الجتماعي  والأثر 

حاليًا لتح�صري ما يلزم.
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2. الطاقة املتجددة

والفردية  اخلا�صة  العامة  املبادرات  كل  وتفعيل  ودعم  اإطالق  الكهرباء  قطاع  �صيا�صة  ورقة  تلتزم 

ل�صتعمال م�صادر الطاقة املتجددة لتحقيق ن�صبة 12 % من احتياجات لبنان لالإنتاج الكهربائي واحلراري.

اأ. ا�صتكمال اأطل�س الرياح واإطالق مزارع الهواء:

مت تخ�صي�ص جزء من امل�صاهمات يف املوازنة ال�صنوية من قبل وزارة الطاقة واملياه لبناء اأول مروحة 

لإنتاج الطاقة من الرياح يف لبنان، وذلك من خالل املركز اللبناين حلفظ الطاقة ول�صالح موؤ�ص�صة كهرباء 

لبنان. 

وقد اأطلق املركز عملية اإعالن النوايا لرتكيب ع�رشة ميغاوات.وُيتوقع اأن يتم تركيب املروحة خالل 

عام 2014.

ب. درا�صة جدوى املزارع ال�صم�صية:

املركز  ل�صالح  واملياه  الطاقة  وزارة  قبل  من  ال�صنوية  املوازنة  يف  امل�صاهمات  من  جزء  تخ�صي�ص  مت 

اللبناين حلفظ الطاقة ) 6 مليارات لرية لبنانية( لبناء اأول مزرعة �صم�صية لإنتاج الطاقة يف لبنان على جمرى 

نهر بريوت، على اأن يتمكن هذا  امل�رشوع من متويل ذاته لحقًا. وقد مت اإطالق مناق�صة عاملية �صاركت 

فيها 12 �رشكة من ال�رشكات الكربى فاز منها حتالف Phoenix/Asaco بـ 3.1 مليون دولر.

ُيتوقع اأن يغذي هذا امل�رشوع نف�صه و�صوًل اإىل تركيب ع�رشة ميغاوات تباعًا حيث يكون الإنتاج 

باإيداع  املوؤ�ص�صة  وتتعهد  العامة  �صبكتها  على  مبا�رشة  الإنتاج  ربط  ويتم  لبنان  كهرباء  موؤ�ص�صة  ل�صالح 

الإيرادات يف �صندوق تراكمي خا�ص.

ج. التفكك احلراري للنفايات:

�صابقًا  الوزراء  جمل�ص  �صكلها  التي  الوزارية  باللجنة  املو�صوع  لهذا  والعملي  الفعلي  التطور  يرتبط 

لو�صع خطة اإ�صرتاجتية تنفيذية يف هذا املجال. فلم يح�صل اأي جديد بخ�صو�ص اإنتاج الطاقة عرب النفايات 

حتى تاريخه. وهو ما مّت اعتباره من م�صوؤولية جمل�ص الإمناء والإعمار ووزارة البيئة بح�صب قرار جمل�ص 

الوزراء.

د. ت�صجيع كافة املبادرات الفردية واخلا�صة لإنتاج الطاقة املائية:

مت اإجناز اإ�صرتاجتية وطنية �صاملة لإنتاج الكهرباء من الطاقة املائية من قبل وزارة الطاقة واملياه، ميكن 

من خاللها اإنتاج حوايل 684 ميغاوات طاقة كهرومائية. وت�صعى الوزارة اإىل اإيجاد التمويل الالزم للبدء 

ببناء هذه املعامل الكهرومائية اأو تاأهيل القدمي منها ل�صيما من خالل التعاون مع البنك الدويل.



37

3. اإدارة الطلب / تر�سيد الطاقة:

تلتزم الورقة امل�صار اإليها باإعداد ون�رش ثقافة تر�صيد ا�صتهالك الكهرباء. كما تلتزم باعتماد برامج وطنية 

توزيعها،  واإعادة  ونقلها  الذروة  وخف�ص  الطاقة  لرت�صيد  كاأ�صا�ص  الطلب  اإدارة  حول  تتمحور  تنفيذية 

وللتحكم بنمو الطلب على الكهرباء. مما ي�صمح بتوفري 5 % كحد اأدنى من جممل الطلب. اأما الإجراءات 

يف هذا املجال فهي:

اأ. تبني قانون حفظ وماأ�ص�صة املركز اللبناين حلفظ الطاقة واإطالق اخلطة الوطنية لرت�صيد ا�صتهالك الطاقة:

بتاريخ  املعدل  القانون  مل�رشوع  الوزراء  جمل�ص  قبل  من  النهائي  البت  بانتظار  الوزارة  زالت  ما 

.2013/01/09

ب. تو�صيع انت�صار ا�صتعمال الإنارة املنزلية الفاعلة:

اأنهى فريق عمل املركز اللبناين حلفظ الطاقة توزيع ثالثة ماليني ملبة موفرة للطاقة على املنازل مبعدل 

3 ملبات لكل منزل. وُيعمل حاليًا على تخ�صي�ص موازنة لإن�صاء حديقة منوذجية لعر�ص جتهيزات كفاءة 

الطاقة وبناء ن�صب هند�صي فني لتجميع كامل اأعداد اللمبات العادية املتوهجة.

ج. حتقيق �صعار » �صخان �صم�صي لكل منزل«:

ي�صهد �صوق ال�صخانات ال�صم�صية يف لبنان منواً مطرداً وذلك نتيجة امل�صاريع القائمة من قبل وزارة 

الطاقة واملياه. ويف هذا ال�صياق اأطلقت نقابة املهند�صني وبرنامج الأمم املتحدة يف لبنان مبادرة » �صخان 

�صم�صي لكل مهند�ص » وذلك متا�صيًا مع خطة الوزارة وتبعها توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة اأطباء الأ�صنان 

و�صوًل لتحقيق هدف مليون مرت مربع يف العام 2020.

كما تتابع الوزارة حاليًا برامج لتقدمي وتوزيع وامل�صاهمة ب�رشاء �صخانات �صم�صية واإطالق احلمالت 

الإعالمية ذات ال�صلة.

د. ت�صجيع ا�صتعمال الإ�صاءة العامة املوفرة للطاقة: 

بداأت الوزارة مطلع العام 2013 بتوزيع وتركيب 800 عمود لالإنارة العامة على الطاقة ال�صم�صية، 

خ�صو�صًا للبلديات التي تدفع م�صتحقات موؤ�ص�صة كهرباء لبنان. وقد وافقت اجلهات الرقابية على نتائج 

ثالث مناق�صات اإ�صافية بو�رش العمل بها لإنارة ال�صوارع والأماكن العامة. رافق ذلك موافقة احلكومة 

ال�صم�صية  الطاقة  على  العامة  الإنارة  مو�صوعها  كهبة  دولر  مليون  مبلغ 3.6  تخ�صي�ص  على  ال�صينية 

والهوائية معًا.



38

هـ. اآليات متويل تر�صيد الطاقة:

املدة الزمنية لتنفيذ 

امل�رشوع 
حالة التنفيذ 

من 2010 اإىل 

2014

الطاقة  �صوق  يف  كبري  منو  اإىل  لبنان  وم�رشف  واملياه  الطاقة  وزارة  بني  التعاون  اأّدى 

املتجددة، يف ظل زيادة ملحوظة يف القرو�ص لهذه الغاية وفق اأحكام التعميمني 236 

و313، حيث بلغ جمموع ال�صتثمار للعام 2013 يف الأبنية اخل�رشاء وتركيب جتهيزات 

اأمريكي.مما �صجع م�رشف لبنان لإ�صدار  اخلاليا الفوتوفلطية حوايل 90 مليون دولر 

تعميم جديد رقم 346 خ�ص�ص من خالله 330 مليون دولر اأمريكي لدعم القطاعات 

القت�صادية، منها 150 اإىل 200 مليون دولر اأمريكي خ�ص�صت مبا�رشة لدعم كفاءة 

الطاقة والطاقة املتجددة والأبنية اخل�رشاء.

4. التعرفة 

لبنان  التح�صريات لزيادة تعرفة موؤ�ص�صة كهرباء  لبنان  الوزارة وموؤ�ص�صة كهرباء  ا�صتكملت كل من 

املولدات  فاتورة  وتخفي�ص  الكهربائية  التغذية  �صاعات  وزيادة  جهة،  من  املايل  العجز  خف�ص  بهدف 

الكهربائية على املواطنني من جهة اأخرى.

وعلى �صعيد اآخر، ما زالت الوزارة م�صتمرة يف اإ�صدار الت�صعرية ال�صهرية للمولدات الكهربائية وفقًا 

لالآلية املو�صوعة بهذا اخل�صو�ص. اإل اأن �صبط اللتزام بهذه الت�صعرية يتطلب تفعيل الرقابة الدائمة من 

قبل وزارتي القت�صاد والداخلية والبلديات.

ثالثًا-  الإطار القانوين

1. املقايي�ص واملعايري:

1-1- المتيازات:

تابعت املديرية العامة لال�صتثمار يف الوزارة تنفيذ الإجراءات التي كانت قد با�رشت بها لإيجاد حل 

مل�صكلة المتيازات.

2-1- الأبنية اخل�رشاء والطاقة الفعالة:

تتعلق  ع�رشون(  )املادة  م�صتقلة  مادة  يت�صمن  الوزراء  جمل�ص  اإىل  الطاقة  حلفظ  قانون  م�رشوع  رفع 

مبو�صوع الأبنية اخل�رشاء.

2. ت�سركة كهرباء لبنان:

1-2- خارطة الطريق لت�رشكة موؤ�ص�صة كهرباء لبنان.

مل يطراأ اأي جديد بخ�صو�ص م�رشوع ت�رشكة موؤ�ص�صة كهرباء لبنان بانتظار التوجيهات والقرارات 

الالزمة.
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2-2- التوظيف يف موؤ�ص�صة كهرباء لبنان:

مت اإجراء مباراة مفتوحة ل 200 مهند�ص وفني واإداري يف املوؤ�ص�صة. وقد �صدر قرار جمل�ص اخلدمة 

املدنية رقم 190/2 تاريخ 2013/4/3 باإعالن نتائج املباريات، اإل اأن املو�صوع توقف عن هذا احلد 

نظراً لعدم وجود رئي�ص جمل�ص خدمة مدنية.

اإجراء مباراة حم�صورة لعمال غب الطلب وجلباة الإكراء: ما زال هذا امل�رشوع ينتظر اإقراره يف جمل�ص 

النواب، خا�صة بعد موافقة اأكرثية الكتل النيابية على �صيغة قانون بهذا اخل�صو�ص.

توظيف عمال غب الطلب من �صمن م�رشوع مقدمي اخلدمات: التحق معظم عمال غب الطلب 

وجباة الإكراء التابعني ملديرتي التوزيع ب�رشكات مقدمي اخلدمات. وقد وقعوا عقود عمل حتفظ حقوقهم 

ح�صب القوانني اللبنانية وبراوتب تبداأ من احلد الأدنى لالأجور وبا�صرتاكات يف ال�صمان الجتماعي. اأما 

البع�ص الآخر القليل فقد اختاروا عدم اللتحاق بال�رشكات ووقعوا تنازًل عن الوظيفة.

ا�صتدراج عرو�ص لتعيني يد عاملة متخ�ص�صة يف معامل الإنتاج ومراكز النقل: تقوم موؤ�ص�صة كهرباء 

لبنان حاليًا بالتح�صريات الالزمة للتلزمي. وهي ب�صددا�صتكمال الآلية املطلوبة للتعيينات، على اأن تعر�ص 

على جمل�ص الوزراء لتخاذ القرار املنا�صب.

3.الو�سع القانوين 

اأ. تعديل القانون 462:

رقم  القانون  م�رشوع  ل�صيغة  النهائية  للم�صودة  الوزراء  جمل�ص  اإقرار  بخ�صو�ص  جديد  اأي  يطراأ  مل 

462 املعّدل، الذي كانت وزارة الطاقة واملياه قد رفعته اإىل مقام جمل�ص الوزراء بتاريخ 2012/3/21. 

وكذلك الأمر بالن�صبة مل�رشوع القانون الطارئ والرامي اإىل اإنتاج الطاقة الكهربائية بالتعاون مع القطاع 

اخلا�ص، والذي كانت وزارة الطاقة واملياه قد رفعته اإىل جمل�ص الوزراء بتاريخ 2010/12/27 واأعادت 

طرحه بتاريخ 2012/3/21.وهذا امل�رشوع ي�صمح باإطالق م�صاريع �رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص 

يتناول  احلايل. كما  القانون 462  ي�صملها  والتي ل  املتجددة  الطاقة  الكهرباء وخا�صة  اإنتاج  يف جمال 

امل�رشوع  اإنتاج 2500 ميغاوات وفق اخلطة الواردة يف ورقة �صيا�صة قطاع الكهرباء.
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�شوق الأوراق املالية يف لبنان

الف�شل الثالث
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1. حجم وبنية القطاع املايل يف لبنان

ُيعترب تطوير �صوق املال واحداً من املرتكزات املهمة، اإىل جانب القطاع امل�رشيف، يف اإطار اجلهود 

املبذولة لالإ�صالح القت�صادي والتحول نحو اآليات ال�صوق من اأجل تعبئة وتخ�صي�ص املوارد واإف�صاح 

املجال اأمام القطاع اخلا�ص للقيام بدور اأكرب يف الن�صاط القت�صادي. وذلك نظراً للدور احليوي الذي 

امل�صاريع  اإىل  وتوجيهها  الأجنبية  ال�صتثمارات  وا�صتقطاب  املدخرات  ح�صد  يف  الأ�صواق  هذه  تلعبه 

. )Levine، et al.، 1998( الإنتاجية الأكرث كفاءة وحيوية

التمويل  عملية  يف  خلل  عليه  يرتتب  املرتكزات  لهذه  املتكافئ  غري  النمو  فاإن  ذلك،  غرار  وعلى 

اأبرز مظاهره ا�صتحالة متويل احتياجات ال�صتثمار الطويلة الأجل باأدوات  ال�رشورية لال�صتثمارات من 

)مالية م�رشفية ق�صرية الأجل  )Ocampo، et al.، 2008( تطغى على موارد امل�صارف التجارية، التي 

ُتعترب العن�رش الأقوى �صمن النظام املايل يف لبنان حيث بلغ جمموع اأ�صول هذه امل�صارف حوايل ثالثة 

اأ�صعاف الناجت املحلي الإجمايل )333.2%( ، يف حني ل تتعدى القيمة الراأ�صماألية ل�صوق البور�صة ن�صبة 

30 % من اإجمايل الناجت املحلي . وهو ما يت�صح من خالل الر�صم البياين التايل:

  امل�صدر : بيانات م�رشف لبنان

�صّكلت اأ�صول القطاع امل�رشيف يف لبنان حوايل 333.2 % من الناجت املحلي الإجمايل عام 2013، 

متويل  يف  هامًا  دوراً  اللبنانية  امل�صارف  كلبنان.وتلعب  �صغري  بلد  اإىل  بالن�صبة  كبرياً  رقمًا  يعّد  ما  وهو 

القطاع اخلا�ص اإ�صافة اإىل دورها  يف متويل خزينة الدولة . 
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2 . ت�سليفات القطاع املايل ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�ص 

الفرتة  يف  �صنويًا   %  8.6 حوايل  مبعدل  املقيم   اخلا�ص  للقطاع  التجارية  امل�صارف  ت�صليفات  منت 

املمتدة ما بني 2000-2013، لتبلغ ما يقارب 104 % من الناجت املحلي الإجمايل عام 2013. يف 

حني مل تتخط ت�صليفات امل�صارف املتخ�ص�صة ن�صبة 3.8 % يف الفرتة ذاتها، لت�صكل بذلك حوايل 2.6 

% من اإجمايل الناجت املحلي عام 2013. وبالرغم من منو ت�صليفات املوؤ�ص�صات املالية بن�صبة 12 % �صنويًا 

يف فرتة 2000-2013، اإل  اأنها مل تتجاوز 2 % من الناجت املحلي الإجمايل عام 2013. وهو ما يت�صح 

من خالل الر�صم البياين التايل:

امل�صدر : بيانات م�رشف لبنان

3 . اأداء بور�سة بريوت 

3-1- حجم بور�سة بريوت 

رغم اأن بور�صة بريوت ُتعترب واحدة من اأقدم الأ�صواق املالية يف املنطقة حيث يعود تاريخ تاأ�صي�صها 

ان�صمام  مع  اخلم�صينيات  اأوائل  يف  املنطقة  يف  مايل  �صوق  كاأف�صل  نفت  �صُ اأنها  ورغم   ،1920 للعام 

حوايل خم�صني �رشكة اإىل البور�صة، اإل اأن اأهميتها ودورها تراجعا ب�صكل كبري، لينخف�ص عدد ال�رشكات 

املدرجة اإىل 11 �رشكة اليوم وت�صبح الأ�صعف يف منطقة ال�رشق الأو�صط ، كما هو مالحظ يف الر�صم 

البياين التايل:



45

 امل�صدر : البنك الدويل ، بور�صة بريوت 

وقد بلغت القيمة ال�صوقية الراأ�صمالية لل�رشكات املدرجة يف بور�صة بريوت 10.3 مليار دولر عام 

2012. وهي اأدنى ن�صبة يف منطقة ال�رشق الأو�صط بعد تون�ص، كما هو مبنّي يف الر�صم البياين اأدناه :

امل�صدر : م�رشف لبنان ، البنك الدويل 

3-2- بنية بور�سة بريوت  

يهيمن القطاع امل�رشيف على ال�رشكات املدرجة يف البور�صة، حيث جتاوزت ح�صة هذه ال�رشكات 

تداول   والإعمار بحجم  التطوير  قطاع  يليه  عتبة 70 %،  املتدوالة  الأ�صهم  وقيمة  امل�رشفية  من حجم 

19.59 % وقيمة اأ�صهم 11.87 % ، يف حني مل تتجاوز ح�صة  قطاع ال�صناعة حجمًا وقيمًة 2%، يليه 

قطاع التجارة بح�صة تقل عن  0.5 % . 
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 جدول رقم )9( اأ�صماء ال�رشكات املدرجة يف بور�صة بريوت 

القطاع ال�رشكة / �صندوق ا�صتثمار

تطوير واإعمار �صوليدير

م�صارف

بنك عودة

بنك بريوت

بنك بيمو

البنك اللبناين للتجارة

بنك لبنان واملهجر

بنك بيبلو�ص

�صناعة
الإ�صمنت الأبي�ص

هولي�صم لبنان

�صناديق �صندوق بريوت التف�صيلي

جتارة ر�صماين يون�ص لل�صيارات

 امل�صدر : بور�صة بريوت 

    ر�صم بياين رقم )5(                                      ر�صم بياين رقم )6(

 امل�صدر : بور�صة بريوت 

اأما على �صعيد القيمة الرت�صملية التي ُتبنّي حجم راأ�صمال القطاع يف ال�صوق املالية فقد توزعت هذه 

القيمة قطاعيًا على ال�صكل التايل: قطاع امل�صارف  79.20%، يليه قطاع التطوير والإعمار 17.27 % 

ثم ال�صناعة 3.17 % والتجارة 0.36 % .

 ر�صم بياين رقم )7(       

امل�صدر : بور�صة بريوت 
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يبنّي الر�صم رقم 7 حقيقتني هامتني حول القت�صاد اللبناين، هما:

- حجم اخللل البنيوي الذي يعرتي القت�صاد اللبناين، حيث يكاد يهيمن قطاع واحد، اأي امل�صارف، 

على جممل الن�صاط القت�صادي، يف حني يتال�صى دور وتاأثري القطاعات الإنتاجية كال�صناعة والزراعة. 

�رشكات  العاملة حمليًا، وحتديداً  ال�رشكات  الفردي على معظم  العائلي-  القانوين  ال�صكل  - طغيان 

القطاع التجاري الذي ي�صّكل مكونًا رئي�صيًا يف الناجت املحلي،  حيث متثل املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة 

حوايل 90 % من املوؤ�ص�صات العاملة يف لبنان وتوظف حوايل 94 من الأيدي العاملة، مما يحول دون 

اإدراج هذه املوؤ�ص�صات يف البور�صة.

3.3. موؤ�سرات �سيولة بور�سة بريوت 

- حجم الأ�سهم املتداولة

�صّكلت قيمة الأ�صهم املتداولة يف بور�صة بريوت �صنة 2012 ما ن�صبته  0.94 % من اإجمايل الناجت 

على  يدل  موؤ�رش  يف  الأو�صط،  ال�رشق  منطقة  يف  الأقل  الن�صبة  هذه  وتعترب  لبنان.  يف  الإجمايل  املحلي 

امل�صتثمرين  ثقة  من  ويحد  املحلية  املبا�رشة  ال�صتثمارات  يعيق  مما  اللبنانية.  املالية  ال�صوق  �صيولة  �صعف 

بال�صوق املالية .

  امل�صدر : م�رشف لبنان ، البنك الدويل 

- معدل دوران الأ�سهم

يعترب معّدل دوران الأ�صهم من املعايري املوؤثرة يف قرارات امل�صتثمر للتوظيف يف الأوراق املالية ل�صوق 

للم�صتثمرين  بالن�صبة  املختلفة  املالية  الأ�صواق  بني  املفا�صلة  معايري  اأحد  اأنه  عن  ف�صاًل  فح�صب،  معينة 

الأجانب اأي�صًا.
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و ي�صتهدف هذا املوؤ�رش ب�صفة اأ�صا�صية قيا�ص درجة �صيولة �صوق مايل اأو �صهم معنّي مقارنة مع �صوق اأو 

�صهم اآخر، اأي القدرة على ت�صييل ال�صهم ب�رشعة وباأقل تكلفة وب�صعر يقارب اآخر �صعر للتداول. فكلما 

زادت معدلت التداول على ال�صهم ارتفعت �صيولته مبا يتيح فر�صًا للم�صتثمرين للدخول والتخارج من 

هذا ال�صهم متى اأرادوا، وبالتايل تقل�ص عامل املخاطرة على ال�صتثمار يف ال�صهم. ويظهر الر�صم البياين 

اأدناه معدل دوران الأ�صهم يف لبنان باملقارنة مع منطقة ال�رشق الأو�صط:

 امل�صدر : م�رشف لبنان،البنك الدويل

4- تنظيم بور�سة بريوت

تتوىل عملية تنظيم وتطوير ال�صوق املالية يف لبنان هيئة الأ�صواق املالية التي اأن�صئت عام 2011. ومن 

مهام الهيئة اأي�صًا حماية حقوق امل�صتثمرين واحلد من املخاطر وو�صع الإطار التنظيمي لإدراج الأدوات 

املالية يف ال�صوق والوكالء املرخ�صني ووكالت الت�صنيف وخطط ال�صتثمار. وكانت الهيئة قد اأ�صدرت 

اأوىل قرارتها املتعقلة بعمليات الإف�صاح والك�صف عام 2013  .

)WorldBank, 2013( 5- ال�سيا�سات والتو�سيات

من جهة،  واملراقبة  الإ�رشاف  بني  ما  املالية  الأ�صواق  هيئة  مهام  التوازن يف  حتقيق  1-5- �رشورة 

وتطوير ال�صوق والأدوات ال�صتثمارية  ا�صتناداً لأحكام القانون رقم 161/2011 من جهة اأخرى. ملا 

قد يتخلل هاتني املهمتني من ت�صارب، ل �صيما اأن تنظيم الأ�صواق قد يفر�ص قيوداً �صارمة من �صاأنها كبح  

عملية التطور والبتكار يف ال�صوق نتيجة معايري حمائية قا�صية لال�صتثمارات .

2-5- يتعني على احلكومة اللبنانية ر�صم �صيا�صة تطويرية لل�صوق املالية وفق ا�صرتاتيجيات متو�صطة 

والتنفيذ. وذلك  الإ�رشاف  فيه وتعزيز عملية  العر�ص والطلب  لت�صجيع عنا�رش  الأجل، وذلك  وطويلة 

بالتعاون والتوا�صل مع اجلهات املتخ�ص�صة حمليًا ودوليًا.
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3-5- توفري احلوافز الكفيلة بت�صجيع امل�صتثمرين للدخول اإىل ال�صوق عرب معاجلة عوامل �صعف 

البور�صة، مثل حمدودية الفر�ص ال�صتثمارية وعدم تنّوعها وانخفا�ص ال�صيولة، مما يجعل زيادة راأ�صمال 

ال�رشكة عرب الكتتاب عملية  متويلية غري جمدية للم�صتثمرين نتيجة الو�صع القائم.

4-5- العمل على زيادة عر�ص الأدوات ال�صتثمارية اجلاذبة. وميكن اأن تلعب اخل�صخ�صة املدرو�صة 

دوراً حيويًا يف هذا املجال. 

5-5- ت�صجيع ال�رشكات على طرح اأ�صهمها للتداول داخل ال�صوق املالية، علمًا باأن يف لبنان ما بني 

15 اإىل 20 �رشكة من احلجم الكبري خارج البور�صة حاليًا، ومن �صاأن دخولها اأن يحرك ال�صوق املالية.

6-5- اإيجاد الت�رشيعات املنا�صبة لتوظيف موارد �صناديق املعا�صات التقاعدية يف ا�صتثمارات جديدة 

وطويلة املدى حتقق عوائد من �صاأنها توفري ال�صتقرار املايل لنظام التاأمينات، ومبا ي�صاعد النظام على الوفاء 

باإلتزاماته وحتقيق ن�صبة عائد مقبول ن�صبة اإىل املخاطر املقبولة . مما يتطلب العمل جديًا لإ�صالح نظام 

التاأمينات الجتماعية وخا�صة التقاعد .

7-5- ت�صجيع اإن�صاء �صناديق ا�صتثمار متخ�ص�صة، تعمل على ا�صتقطاب �صغار امل�صتثمرين بهدف 

ال�صتثمار يف اأ�صواق الأوراق املالية وحتقيق مزايا ل ميكنهم  حتقيقها منفردين.

8-5- تعزيز ال�صفافية وتبني معايري احلوكمة الر�صيدة يف عمل هيئة الأ�صواق املالية، من اأجل اإ�صتعادة 

ثقة امل�صتثمرين يف ال�صوق املالية.

9-5- ال�صعي اإىل ربط ال�صوق املالية يف لبنان مع الأ�صواق الإقليمية من اأجل ت�صجيع امل�صتثمرين 

الأجانب وتو�صيع حجم ال�صوق . 
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الف�شل الرابع

املوؤ�شرات القت�شادية الرتكيبية اجلديدة 

املقرتحة من قبل البنك الدويل لقيا�س 

الن�شاط القت�شادي يف لبنان
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1. تعريف املوؤ�سر القت�سادي الرتكيبي:

 individual( فردية  موؤ�رشات  جمموعة  من   )Composite Index( الرتكيبي  املوؤ�رش  يتاألف 

indicators( يرتاوح عدد كل منها بني 4 و10 موؤ�رشات متجان�صة زمنيًا. وي�صتخدم املوؤ�رش القت�صادي 
عن  الك�صف  ذلك  يف  مبا  القت�صادي،  الن�صاط  يف  املتعاقبة  التقلبات  وقيا�ص  لتحليل  كو�صيلة  الرتكيبي 

النمو  اإىل تقدير اجتاهات  نقاط الذروة والنحدار يف دورات الأعمال )Business Cycles( و�صوًل 

القت�صادي. وهذه املوؤ�رشات )�صواء كانت تركيبية اأو فردية( ت�صّنف عادة اإىل ثالثة اأنواع تبعَا لتوقيت 

حترك الأعمال التي تقي�صها هذه املوؤ�رشات،  ن�صتعر�صها باإيجاز فيما يلي:

اأوًل- املوؤ�رشات املتقدمة اأو املوجهة )Leading Indicators(: وهي �صال�صل تك�صف عن معطيات 

للن�صاط القت�صادي ت�صتخدم للتاأثري يف وجهة القت�صاد، وبالتايل نقاط حتّول اأ�صا�صية يف دورة الأعمال 

ب�صكل م�صبق قبل حدوثها. مما يجعلها ت�صتحوذ على ح�صة الأ�صد من انتباه املعنيني.

ثانياً- املوؤ�رشات املتاأخرة اأو املتباطئة )Lagging Indicators(: متيل هذه املوؤ�رشات للتاأثري يف نقاط 

قليلة  املتاأخرة  املوؤ�رشات  تبدو  قد  املتزامنة. ولذلك  ال�صال�صل  بعد حدوث  القت�صاد،  اأ�صا�صية يف  حتّول 

الفائدة و�صطحية فيتم جتاهلها بو�صفها غري منطقية للوهلة الأوىل. ولكن ذلك يعني يف الواقع جتاهل 

من  حتذيراً  ت�صكل  اأن  ميكن  املوؤ�رشات  فهذه   .)Business Cycle( الأعمال  لدورة  حيوية  معلومات 

اختاللت بنيوية ميكن اأن تتفاعل داخل القت�صاد.

ثالثاً- املوؤ�رشات املتزامنة )Coincident Indicators(: وهي التي تعك�ص م�صار الن�صاط القت�صادي 

الإجمايل اجلاري. وبذلك تعترب مبثابة تعريف بالواقع القت�صادي الكلي ودورة الأعمال.

وفيما يلي عّينة من مكّونات الأ�صكال الثالثة للموؤ�رشات الرتكيبية اأعاله، وامل�صتخدمة يف القت�صاد 

الأمريكي:

اأ( مكّونات املوؤ�رش املتقدم اأو املوّجه:

معّدل �صاعات العمل الأ�صبوعية للعمال ال�صناعيني.

املعّدل الأ�صبوعي لطلبات احل�صول على تاأمني البطالة.

طلبات ال�صناعيني اجلديدة لل�صلع ال�صتهالكية واملواد.

�رشعة ت�صليم الب�صاعة اجلديدة للباعة من قبل املزودين.

كمية الطلبيات اجلديدة لل�صلع الراأ�صمالية غري الع�صكرية.
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كمية رخ�ص البناء اجلديدة لالأبنية ال�صكنية.

.)S&P 500 stock index ( موؤ�رش �صتاندار اأند بورز لل�رشكات ال�صناعية الكربى

)M2( العر�ص النقدي احلقيقي

الهام�ص بني الفوائد الق�صرية والطويلة الأجل.

اأذواق امل�صتهلكني.

ب( مكّونات املوؤ�رش املتاأخر: 

معدل فرتات البطالة.

معدل املخزونات اإىل املبيعات للت�صنيع والتجارة.

معدل كلفة العمل لكل وحدة من الإنتاج.

كلفة القرو�ص ال�صناعية والتجارية.

التغري يف اأ�صعار ا�صتهالك اخلدمات.

معدل اأق�صاط القرو�ص ال�صخ�صية للدخل الفردي.

ج( مكونات املوؤ�رش املتزامن:

املوظفون على جداول الرواتب غري الزراعية.

الدخل ال�صخ�صي حم�صومًا منه املدفوعات التحويلية.

الإنتاج ال�صناعي.

املبيعات التجارية وال�صناعية.

2. واقع املوؤ�سرات الرتكيبية يف لبنان 

اللبناين طّور م�رشف لبنان املركزي �صنة 1993   اأكرث حداثة و�صمولية لالقت�صاد  �صعيًا لتوفري تقييم 

موؤ�رشاً تركيبيًا مكونًا من ثمانية متغريات هي : اإنتاج الكهرباء ، ا�صترياد امل�صتقات النفطية، الكتلة النقدية 

م 3، ال�صيكات املتقا�صة ، جمموع امل�صافرين يف املطار ، ت�صليمات الإ�صمنت ، ال�صترياد والت�صدير. اإل 

اللبناين منذ نهاية احلرب الأهلية  التي ح�صلت يف القت�صاد  التغريات الهيكيلية العميقة  اأنه بالرغم من 

ثابتة  بقيت  املذكور  املوؤ�رش  يف  الثمانية  للمتغريات  )التثقيالت(  الن�صبي  الوزن  فاإن  الت�صعينيات،  اأوائل 

منذ ذلك احلني. ف�صاًل عن  اأن هذا املوؤ�رش ل يت�صمن قطاع الإدارة العامة الذي ي�صكل 9،6% من الناجت 

املحلي بني العامني 2004 و 2011. 

واإذا كان هذا املوؤ�رش مفيداً يف تقدير التطّورات القت�صادية اإل اأنه يعاين من ثغرات اإح�صائية خ�صو�صًا 

يت�صح من خالل  الثغرات. وهذا ما  الذي ي�صتدعي تطويره لردم هذه  الدقة واملو�صوعية الأمر  لناحية 
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الر�صم البياين اأدناه، حيث يتبني حجم الفجوة ما بني تقديرات املوؤ�رش  لنمو الناجت املحلي الإجمايل والنمو 

الفعلي، اإىل حد اأن موؤ�رش م�رشف لبنان كان ي�صري اإىل انكما�ص القت�صاد بن�صبة 1،4% �صنة 2006 يف 

حني اأن القت�صاد كان ينمو فعليًا بن�صبة %1،6 :

ر�صم بياين رقم 10: الفجوة بني تقديرات موؤ�رّش م�رشف لبنان والنمو الفعلي للناجت املحلي

.Matta, S. (2014). New Coincident and Leading Indicators. The World Bank :املصدر

 )Matta، 2014 ( ولتح�صني دقة وتوقيت تقديرات الن�صاط القت�صادي يف لبنان �صّمم البنك الدويل

ن�صتعر�صهما   ،.)WB-CI( املتزامن  واملوؤ�رش   )WB-LI( املوّجه  املوؤ�رش  هما:  للبنان  موؤ�رشين جديدين 

فيما يلي:

)WB-CI(  3. مكّونات املوؤ�سر الرتكيبي املتزامن

املركزي يف  الإح�صاء  اإدارة  قبل  من  املن�صورة  ال�صنوية  ال�صال�صل  من  انطالقًا  املتزامن  املوؤ�رش  بناء  مت 

ت�رشين الأول 2013، حول الناجت املحلي الإجمايل للفرتة بني العامني 2005 - 2011 بعد مراجعتها 

وتدقيقها. كما تطلب بناء املوؤ�رش انتقاء املتغريات التي تعك�ص من جهة ديناميكيات الناجت املحلي احلقيقي 

ومن جهة ثانية ميكن توفريها �صهريًا ب�صكل منتظم مع مفعول رجعي يبداأ من تاريخ ن�رش اإدارة الح�صاء 

املركزي لإح�صاءات الناجت املحلي، اأي منذ العام 2005 من جهة اأخرى. ولر�صم �صورة وا�صحة تت�صمن 

لبنان  الناجت املحلي الإجمايل يف  اللبناين فقد مت اعتماد جتزئة مف�صلة ملكونات  كافة قطاعات القت�صاد 

بح�صب اجلدول رقم )1(:
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اجلدول رقم )10(: مكّونات الناجت املحلي الإجمايل من جانب العر�س

اخلدماتال�صناعةالزراعة والغابات

- الزراعة واحلراجة

احليوانية  الرثوة   -

واملنتجات   احليوانية 

؛ ال�صيد  

- ال�صناعات الغذائية 

- �صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

- ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيك

اجللدية  وامل�صنوعات  اجللود  �صناعة   -

والأحذية

- امل�صنوعات اخل�صبية

- �صناعة الورق والكرتون والطباعة

- �صناعة الغزل والن�صيج والألب�صة

- �صناعة املجوهرات والأحجار الكرمية 

واملعادن الثمينة 

- امل�صنوعات املعدنية ما عدا و�صائل النقل

- �صناعات الآلت والأجهزة الكهربائية

- �صناعة و�صائل النقل

- �صناعة املفرو�صات

- البيع باجلملة والتجزئة

- �صيانة واإ�صالح املركبات 

- النقل

- الفنادق واملطاعم 

- املعلوماتية والإت�صالت

- اخلدمات املالية

- العقارات

- اخلدمات املهنية

- اخلدمات الإدارية

- الإدارة العامة

-التعليم

-ال�صحة والرعاية الإجتماعية

- اخلدمات ال�صخ�صية والجتماعية

.Central Administration of Statistics. (2013). Lebanese 2004-2011 National Accounts : املصدر

ونظراً لعدم توافر �صال�صل زمنية طويلة للعديد من املتغريات التي يتطلبها بناء املوؤ�رش الرتكيبي املعتاد 

فاإن بناء املوؤ�رش املتزامن لتوثيق الن�صاط القت�صادي يف لبنان اقت�رش على عدد اأقل ن�صبيًا من هذه املتغريات 

بلغ 21 متغرياً موؤهاًل للدخول �صمن تركيبة املوؤ�رش املتزامن. وهي تتمتع بالقدرة على تو�صيف حركة 

الن�صاط القت�صادي يف لبنان. وهذه املتغريات نوردها يف اجلدول رقم )2(  اأدناه : 



57

اجلدول رقم )11(: املوؤ�رشات املحتملة لإدخالها يف املوؤ�رش املتزامن للبنان 

امل�صدر  املوؤ�رشات املحتملة

وزارة املالية الر�صوم وامل�صاريف الإدارية

وزارة املالية ر�صم ال�صتهالك الداخلي على ال�صيارات

م�رشف لبنان ت�صليمات الإ�صمنت

م�رشف لبنان ال�صيكات املتقا�صة

م�رشف لبنان رخ�ص البناء

�رشكة اآراء للبحوث والإ�صت�صارات املوؤ�رش القت�صادي احلايل

�رشكة اآراء للبحوث والإ�صت�صارات موؤ�رش دخل الفرد احلايل

�رشكة اآراء للبحوث والإ�صت�صارات موؤ�رش الأمن احلايل

اجلمارك اللبنانية اإ�صترياد الطاقة

اجلمارك اللبنانية ت�صدير الب�صائع

اجلمارك اللبنانية اإ�صترياد الب�صائع )من دون اإ�صترياد الطاقة(

م�رشف لبنان الت�صليف اإىل القطاع اخلا�ص

م�رشف لبنان الكتلة النقدية م 3

وزارة املالية الإنفاق الأويل

وزارة املالية ت�صجيل ال�صيارات اخلا�صة

م�رشف لبنان ودائع القطاع اخلا�ص غري املقيم

وزارة املالية ال�رشائب على القطاع العقاري

وزارة املالية ال�رشيبة على التبغ

وزارة ال�صياحة عدد ال�صياح الوافدين

وزارة املالية اإيرادات ال�رشيبة على القيمة امل�صافة

 

Matta, S. (2014). New Coincident and Leading Indicators. The World Bank :املصدر 
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 حيث جرى اختيار هذه املتغريات ا�صتناداً اإىل الأ�ص�ص املنطقية التالية:

اإذ  اللبناين.  القت�صاد  اأ�صا�صيًا من  ُيعترب ركنًا  ، والذي  باجلملة والتجزئة  التجارة  دينامية قطاع   -1

�صكل هذا القطاع حوايل 14.8 % من الناجت املحلي الإجمايل عام 2011 . وميكن معرفة حجم هذا 

لبنان. ومن خالل  عليها من م�رشف  احل�صول  التي ميكن  املتقا�صة  ال�صيكات  القطاع من خالل عدد 

اإيرادات ال�رشيبة على القيمة امل�صافة، التي تن�رش معطياتها من قبل وزارة املالية.

الإجمايل عام  املحلي  الناجت  بن�صبة 14.8 % من  لبنان  اأكرب قطاع يف  ثاين   ، العقاري  القطاع   -2

وهي  امللكية.  على  ال�رشائب  و  العقاري  الت�صجيل  ر�صوم  خالل  من  حجمه  تقدير  وميكن   .  2011

معطيات تن�رشها عادة وزارة املالية.

3- قطاع خدمات الإدارة العامة، ثالث اأكرب قطاع اإقت�صادي يف لبنان ممثاًل 9.6 % من الناجت املحلي 

الأويل  الإنفاق  بتقديرات  ال�صتعانة  ميكن  القطاع  هذا  اأن�صطة  ولتقدير حجم  عام 2011.  الإجمايل 

للحكومة املركزية.

الناجت املحلي الإجمايل عام 2011  4- يف حني يتم قيا�ص القطاع املايل الذي �صكل 7.3 % من 

املقيم،  القطاع اخلا�ص غري  للقطاع اخلا�ص وودائع  الت�صليفات   ، النقدية م 3  الكتلة  من خالل حجم 

فاإن معرفة حجم  قطاع البناء والت�صييد الذي �صكل 4.5 % من الناجت املحلي الإجمايل عام 2011 يتم 

با�صتخدام معطيات ت�صليمات الإ�صمنت ورخ�ص البناء . ومعطيات القطاعني ميكن احل�صول عليها من 

م�رشف لبنان.

لندرة املتغريات التي تعك�ص ن�صاط القطاعني الزراعي وال�صناعي يف لبنان اللذين �صكال  6- نظراً 

3.8 % و13.4 % من الناجت املحلي على التوايل عام 2011، ميكن قيا�ص حجم هذا الن�صاط باحت�صاب 

ال�صادرات ال�صافية )بدون ا�صترياد امل�صتقات النفطية( بال�صتناد اإىل املعلومات املتوفرة من اإدارة اجلمارك 

اللبنانية.

الكهرباء  النقل،  الإدارية،   التبغ، اخلدمات  ت�صنيع  املعلومات والت�صالت:  فاإن قطاع  اأخرياً   -7

ال�صتهالك  ر�صم  الت�صالت،  عائدات  خالل:  من  التوايل  على  احت�صابه  ميكن   ، واملطاعم  الفنادق 

امل�صتقات  م�صتوردات   ، ال�صيارات  ت�صجيل  ر�صوم  الإدارية،  والغرامات  الر�صوم   ، التبغ  على  الداخلي 

اإىل ذلك فقد ا�صتخدم كل من موؤ�رش القت�صاد اجلاري  وموؤ�رش  النفطية وال�صّياح الوافدين. وبالإ�صافة 

دخل الفرد اجلاري وموؤ�رش الأمن اجلاري كتقديرات لأذواق امل�صتهلكني .

ويف املح�صلة، ومع النتهاء من مراجعة املتغريات املتوافرة بال�رشوط املطلوبة، فقد بلغ  العدد النهائي 

ملكونات املوؤ�رش املتزامن )WB-CI( اثني ع�رش متغرياً، بح�صب اجلدول رقم )3( اأدناه:
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 اجلدول رقم )3( : مكونات املوؤ�رش املتزامن بح�صب اأوزانها الن�صبية يف املوؤ�رش

الوزن )%(املوؤ�رش

0.4الت�صدير ال�صايف لل�صلع )من دون منتجات الطاقة(

0.7ال�رشائب على القطاع العقاري

3.4عدد ال�صّياح الوافدين

3.7ودائع القطاع اخلا�ص غري املقيم

6.1ال�رشيبة على التبغ

6.2ال�صيكات املتقا�صة

6.3ت�صليمات الإ�صمنت

13.0اإيرادات ال�رشيبة على القيمة امل�صافة

13.9الت�صليفات للقطاع اخلا�ص

14.7الإنفاق الأويل

15.0الر�صوم والغرامات الإدارية

16.6الكتلة النقدية م3

100املجموع

Matta, S. (2014). New Coincident and Leading Indicators. The World Bank :املصدر 

)Leading Indicator WB-LI (4.  مكّونات املوؤ�سر املوّجه

يعترب املوؤ�رش املوّجه )WB-LI( املتوفر بوترية عالية مكماًل طبيعيًا للموؤ�رش املتزامن )WB-CI( يف 

بيئة ه�صة وغري م�صتقرة، كما هو احلال يف لبنان. فهذا املوؤ�رش باإمكانه امل�صاعدة يف حتقيق اأمرين اأ�صا�صيني 

هما: التقاط اإ�صارات مبكرة حول نقاط حتّول يف الن�صاط القت�صادي، وتوّقع منو الناجت املحلي الإجمايل 

خالل الأ�صهر الثني ع�رش القادمة، مع الإ�صارة اإىل اأن املوؤ�رش امل�صمم �صيكون املوؤ�رش املوجه الوحيد املتوفر 

 2006 الأول  )كانون  متغرياً  ع�رش  �صبعة  طالت  �صهرية  متابعة  وبعد  اللبناين.  القت�صاد  حول  للعموم 

وحتى ت�رشين الأول 2012( للتاأكد من مالءمتها لل�رشوط القت�صادية والإح�صائية، ا�صتقر عدد املوؤ�رش 

القيادي على ت�صعة متغريات نعر�صها يف اجلدول التايل بح�صب اأوزانها الن�صبية:
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اجلدول رقم )4( : مكونات املوؤ�رش القيادي بح�صب اأوزانها الن�صبية 

الوزن )%(املوؤ�رش

0.09هام�ص ال�صندات يف الأ�صواق النا�صئة عامليًا

0.47العائدات اجلمركية

5.05الهام�ص بني �صعر الفائدة املحلي والليبور

5.26الإنفاق ال�صتثماري

10.85الت�صليف اإىل القطاع اخلا�ص

15.46الوافدون اإىل مطار بريوت

15.66ت�صليمات الإ�صمنت

22.41احلمولت الوافدة اإىل مرفاأ بريوت

24.75التكلفة ال�صخ�صية

100املجموع

Matta, S. (2014). New Coincident and Leading Indicators. The World Bank :املصدر 

5. اختبار املوؤ�سرين:

جرى اختبار مدى فعالية املوؤ�رش الرتكيبي املتزامن يف قيا�ص الن�صاط القت�صادي يف لبنان من خالل 

 )WB-CI( املوؤ�رش  بوا�صطة  القت�صادي  النمو  تقدير  يف  املعياري  والنحراف  اخلطاأ  مقدار  احت�صاب 

باملقارنة مع النمو القت�صادي الطبيعي املحقق فعاًل على مدى �صت �صنوات )2006-2011(، ليتبنّي 

التقدير كان مطابقًا متامًا واأن قيمة كل من اخلطاأ والنحراف املعياري كانت �صفراً. مما ي�صري  اأن هذا 

اإىل دقة وفعالية هذا املوؤ�رش يف قيا�ص ديناميات القت�صاد اللبناين.يف حني بلغت ن�صبة اخلطاأ والنحراف 

املعياري يف موؤ�رش م�رشف لبنان لنف�ص الفرتة 2،37 يف املئة و 1،29 يف املئة على التوايل.

ل�صنة  توقعات م�صبقة  اإجراء  امل�صمم )WB-LI( يف  املتاأخر  املوؤ�رش  كما جرى تفح�ص مدى قدرة 

بلغت  )WB-CI(. حيث  املتزامن  املوؤ�رش  معطيات  من  انطالقًا  الفرتة 2012-2008،  قادمة طوال 

ن�صبة اخلطاأ بني التوقع والنمو الفعلي 37% والنحراف املعياري 28%. مما يوؤكد اأهمية املوؤ�رش املتاأخر 

كاأداة للتنبوؤ القت�صادي.
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الف�شل اخلام�س

اأهداف وموؤ�شرات التنمية العاملية

ما بعد عام 2015
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مع اقرتاب املوعد النهائي لتنفيذ الأهداف الإمنائية الثمانية لالألفية نهاية العام 2015 عمدت اللجان 

املتحدة  الأمم  التفاق على �صياغة خطة  اإىل  �صنة 2012  املتحدة خالل  لالأمم  التابعة  الإقليمية  اخلم�ص 

للتنمية ملا بعد عام 2015. وقد اأ�صارت اللجان يف تقريرها اإىل �رشورة و�صع اأهداف اإمنائية تتما�صى مع 

التي  تقييمًا للظروف القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية  اأي�صًا  الوطنية والإقليمية، و�صّمنته  الأهداف 

�صيغت اخلطة احلالية على اأ�صا�صها وما تفر�صه من حتديات وفر�ص للم�صتقبل. مع الإ�صارة اإىل اأن عدد 

هذه الأهداف بلغ اثني ع�رش هدفًا مقابل ثمانية اأهداف لالألفية احلالية.

وهذه الأهداف مت تف�صيلها بح�صب التبويب اأدناه:

الأهداف الألفية للتنمية ملا بعد العام 2015

اإىل ال�صفر، باأقل من 1.25 دولر يوميًا   1- تخفي�ص ن�صبة ال�صكان الذين يعي�صون 

 وتقلي�ص ن�صبة الأ�صخا�ص الذين يعي�صون حتت خط الفقر الوطني عام 2015 بن�صبة

.)2( )1()%...(

حق من  والأعمال  واملجتمعات   )%...( بن�صبة  والرجال  الن�صاء  ح�صة  زيادة   -2 

المتالك العريف لالأرا�صي، وامللكيات واأ�صول اأخرى )2( )3(.

 3- تغطية )...%( من الأ�صخا�ص الفقراء وال�صعفاء �صمن نظم احلماية الجتماعية)2(

.)3(

عنها الناجتة  الوفيات  عدد  وتقلي�ص  الكوارث  اأمام  ال�صمود  على  القدرة  تعزيز   -4 

بن�صبة )...%( )2(.

1. اإنهاء الفقر

1- منع والق�صاء على جميع اأ�صكال العنف �صد الفتيات والن�صاء )1()2()3(.

2- اإنهاء زواج الأطفال )1( )2(.

واملرياث، امللكية  حقوق  جلهة  والرجل  املراأة  بني  احلقوق  يف  امل�صاواة  �صمان   -3 

وتوقيع العقود، وت�صجيل الأعمال وفتح احل�صابات امل�رشفية )1()2(.

4- الق�صاء على التمييز �صد املراأة يف احلياة العامة وال�صيا�صية والقت�صادية )1()2()3(.

 2.متكني الفتيات

 والن�صاء وحتقيق

 امل�صاواة بني اجلن�صني
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1- زيادة ن�صبة الأطفال القادرين على احل�صول على التعليم البتدائي بن�صبة )...%(

.)2(

 2-�صمان اإنهاء كل طفل، بغ�ص النظر عن الظروف، تعليمه البتدائي وجعله قادراً

على القراءة والكتابة والعّد مبا يكفي لتلبية احلد الأدنى من معايري التعلم)1( )2(.

 3- �صمان و�صول كل طفل، بغ�ص النظر عن الظروف، اإىل التعليم الثانوي وزيادة

اإىلن�صبة للقيا�ص  وقابلة  بها  معرتف  تعلم  خمرجات  يحققون  الذين  املراهقني   ن�صبة 

.)2( )1( )%...(

الالزمة واملهنية  التقنية  باملهارات  والرجال  الن�صاء  من  والكبار  ال�صباب  تزويد   -4 

للعمل وزيادة عددهم بن�صبة )...%( )2( )3(.

 3. تعزيز جودة

 التعليم وتوفري التعليم

 مدى احلياة

ع والأطفال دون اخلام�صة )1( )2(. 1- اإنهاء وفيات الأطفال الر�صّ

 2- زيادة عدد الأطفال واملراهقني والبالغني املعّر�صني للخطر وكبار ال�صن الذين تلقوا

اللقاحات الوقائية الكاملة بن�صبة)...%()1( )2(.

 لكل100،000 ن�صمة3X- خف�ص معدل وفيات الأمهات اإىل ما ل يزيد عن....

.)2( )1(

4- �صمان ال�صحة واحلقوق اجلن�صية والإجنابية ال�صاملة)1( )2(.

اأمرا�ص نق�ص املناعة الب�رشية وال�صل واملالريا،والأمرا�ص ال�صتوائية  5- تقليل عبء 

املهملة واإعطاء الأولوية لالأمرا�ص غري املعدية)2(.

 4.�صمان احلياة

 ال�صحية

باحل�صول على غذاء كاف ومغذ اإن�صان  الق�صاء على اجلوع، و�صمان حق كل   -1 

واآمن وباأ�صعار معقولة)1( )2(.

 2- تخفي�ص ن�صب التقزم ومر�ص الهزال والأنيميا بن�صبة ).. %( و).. %( و ).. %(

على التوايل )1( )2(.

 3- زيادة الإنتاجية الزراعية بن�صبة )...%(، مع الرتكيز على الزيادةامل�صتمرة ملحا�صيل

املالكني ال�صغار و�صمان الو�صول اإىل الري)3(.

الأ�صماك وم�صائد  واملحيطات  الزارعة  خ�ص  ما  يف  م�صتدامة  ممار�صات  اعتماد   -4 

ي�صمن م�صتوى  اإىل  املختارة  الأ�صماك  اأر�صدة  حت�صني  اإىل  وال�صعي  العذبة  املياه   يف 

ا�صتمراريتها )1(.

5- احلد من خ�صائر ما بعد احل�صاد وف�صالت الطعام بن�صبة)...%( )3(.

 5.�صمان الأمن

 الغذائي والتغذية

ال�صليمة
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املدار�ص، ويف  املنازل،  يف  لل�رشب  ال�صاحلة  املياه  على  اجلميع  ح�صول  توفري   -1 

واملراكز ال�صحية، وخميمات الالجئني)1( )2(.

ال�صحي العراء و�صمان ح�صول اجلميع على خدمات ال�رشف  التغّوط يف  اإنهاء   -2 

 يف املدار�ص والعمل، وزيادة فر�ص احل�صول على خدمات ال�رشف ال�صحي يف املنازل

بن�صبة )...%()1( )2(.

منها وتعزيز كفاءة العر�ص  العذبة مع م�صتويات  للمياه  املائية  امل�صحوبات  توازن   -3 

ا�صتخدام املياه يف الزراعة بن�صبة % وال�صناعة بن�صبة % واملناطق احل�رشية بن�صبة )... %(.

 4- اإعادة تدوير اأو معاجلة مياه ال�رشف ال�صحي املنزلية وال�صناعية قبل ت�رشيفها )1(

.)3(

 6.�صمان و�صول

 اجلميع اإىل املياه

 وال�رشف ال�صحي

1- م�صاعفة ح�صة الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة العاملي.

2- �صمان ح�صول اجلميع على خدمات الطاقة احلديثة)1( )2(.

وال�صناعة املباين  يف  الطاقة  ا�صتخدام  كفاءة  لتح�صني  العاملي  املعدل  م�صاعفة   -3 

والزراعة والنقل.

على ت�صجع  التي  الفعالة  غري  الأحفوري  والوقود  لالإعانات  التدريجي  الإلغاء   -4 

ال�صتهالك امل�رشف)1( )3(.

 7. �صمان الطاقة

 امل�صتدامة

1- زيادة عدد الوظائف اجليدة والكرمية وحت�صني �صبل العي�ص بـ)... وظيفة ( )2(.

 2- خف�ص عدد ال�صباب الذين ل يتعلمون ول يعملون ول يتلقون تدريبًا مهنيًا بن�صبة

.)2()%...(

 3- تعزيز القدرة الإنتاجية من خالل توفري النفاذ ال�صامل اإىل اخلدمات املالية والبنى

التحتية مثل النقل وتكنولوجيا املعلومات والت�صالت)1( )2()3(.

 4- زيادة عدد الأعمال اجلديدة بـ)...(ورفع القيمة امل�صافة من املنتج مبن خالل خلق

بيئة اأعمال موؤاتية وتعزيز روح املبادرة)2( )3(.

 8. خلق فر�س عمل،

 وتاأمني �صبل عي�س

م�صتدامة ومنو من�صف

احلكومات عند  والبيئية  والجتماعية  القت�صادية  احل�صابات  ون�رش  ا�صتخدام   -1 

وال�رشكات )1(.

2- زيادة ن�صبة امل�صرتيات احلكومية امل�صتدامة بن�صبة )...%( )3(.

3- حماية النظم الإيكولوجية والأ�صناف والتنوع اجليني.

4- احلد من اإزالة الغابات بن�صبة %وزيادة اإعادة التحريج التي بن�صبة )...%(

5- حت�صني نوعية الرتبة، واحلد من تاآكل الرتبة بـ).... طن( ومكافحة الت�صحر.

 9.الإدارة امل�صتدامة

 لأ�صول املوارد

الطبيعية
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1- تاأمني الهوية القانونية املعرتف بها عامليًا جمانًا، مثل �صهادات امليالد )1( )2(.

ال�صلمي والحتجاج  اجلمعيات  وتكوين  التعبري  بحرية  النا�ص  متتع  التاأكدمن   -2 

والو�صول اإىلو�صائل الإعالم امل�صتقلة واملعلومات )1( )3(.

جميع على  املدين  والنخراط  ال�صيا�صية  العمليات  يف  العامة  امل�صاركة  زيادة   -3 

امل�صتويات)2( )3(.

بيانات اإىل  والو�صول  املعلومات  على  احل�صول  يف  اجلمهور  حق  �صمان   -4 

حكومية)1(.

5- تقليل الر�صوة والف�صاد و�صمان م�صاءلة امل�صوؤولني)3(.

 10. �صمان احلكم

 الر�صيد واملوؤ�ص�صات

 الفاعلة

 1- خف�ص ن�صبة الوفيات نتيجة العنف لكل 100000 ن�صمة والق�صاء على جميع

اأ�صكال العنف �صد الأطفال)1( )2()3(.

2- �صمان الو�صول اإىل ق�صاء م�صتقل ونزيه وي�صمن حقوق التقا�صي )1( )2()3(.

 3- وقف ال�صغوطات اخلارجية التي توؤدي اإىل �رشاعات، وخا�صة املتعلقة باجلرائم

املنظمة )3(.

4- تعزيز القدرة والكفاءة املهنية وامل�صاءلة لقوات الأمن وال�رشطة والق�صاء)3(.

 11. �صمان

 اأمن املجتمعات

وا�صتقرارها

املمار�صات من  كبري  ب�صكل  واحلد  للتطور،  مواكب  عادل  جتاري  نظام  دعم   -1 

و�صول وحت�صني  الزراعية،  الإعانات  ذلك  يف  مبا  احلايل  التجاري  للنظام   امل�صوهة 

منتجات البلدان النامية اإىل الأ�صواق)3(.

 2- تنفيذ اإ�صالحات ل�صمان ا�صتقرار النظام املايل العاملي وت�صجيع ا�صتقرار ال�صتثمار

الأجنبي اخلا�ص الطويل الأجل )3(.

 3- تثبيت الزيادة يف معدل احلرارة العاملية اإىل ما دون ال 2 درجة مئوية تقريبًا فوق

م�صتوى فرتة ما قبل الثورة ال�صناعية، متا�صيًا مع املعاهدات الدولية.

النامية للبلدان  الإمنائية  امل�صاعدات  لتقدمي  كبرياً  تبذل جمهوداً  املتقدمة مل  البلدان   -4 

 بن�صبة 0.7 % من الناجت القومي و0.15 و 0.20% للبلدان الأقل منواً، وينبغي على

البلدان الأخرى التوجه نحو الأهداف الطوعية من اأجل تكامل امل�صاعدات املالية.

 5- تقليل التدفقات املالية غري امل�رشوعة والتهرب ال�رشيبي وا�صتعادة الأ�صول امل�رشوقة

ب)...ـ $ ()3(.

وتطوير والبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  اإىل  الو�صول  ب�صاأن  التعاون  تعزيز   -6 

البيانات)3(.

 12. خلق بيئة عاملية

 مواأتية وحتفيز التمويل

طويل الأجل.

)2013 ،UNDP(:امل�صدر

)1(معايري تتخذ بعداً عامليًا.

)2( موؤ�رشات مل ت�صّنف بعد .

)3( اأهداف تتطلب املزيد من العمل التقني لإيجاد موؤ�رشات مالئمة.
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Introduction

Syrian refugees’ file in Lebanon went far beyond its humanitarian and social 
characters to become, with the exacerbation of the syrian crisis,  controversial and 
tensional  not only among lebanese parties themselves or lebanese government and 
foreign parties but also among refugees and hosting societies in the North, Bekaa 
and other peripheral areas suffering poverty and deprivation. Syrian emigration 
duplicated livelihood pressures on those citizens particularly in job market as well 
as the originally limited fundamental services and lodgings. 

Given its significance, Syrian refugees’ file was of great concern to local panels 
and international organisations that published several studies and reports warning 
against social, economic and political repercussions upon Lebanese society. In 
turn, we expose the content of this study in the first chapter of this report. 

Going from the concern to follow up the electricity development plan 
implementation evolvements, so-called “Electricity Sector Policy” adopted by the 
cabinet in June 21st, 2010, the second chapter shows the content of the eighth 
periodical report presented by the minister of energy and water to the cabinet on 
january 31st, 2014 on the three-dimension plan stages i.e. infrastructure, energy 
resources and legal framework. 

Given the vital role of stock market (notably the stock exchange) in mobilizing, 
attracting and guiding the direct foreign investments towards productive projects, 
leading to the increase of growth and amplification of economy size, the third 
chapter highlights the fact of stock market in Lebanon including stock exchange 
size, mechanism, organisation and required procedures for improvement. 

Within the technical cooperation framework between Lebanon and the World 
Bank to develop the Lebanese economic activity follow up and measurement tools, 
the Bank interest to update the 1993 Lebanese Central Bank economic composite 
index came to the front. In chapter four, we dove into the depths of the newly indices 
drawn up by the bank to improve the economic activity accuracy and timing.  

As the 2014 expiry date for the Millenium Development Goals came to a close, it 
was necessary to spotlight the UN concerned committees findings, which drew up 
the post-2015 MDGs in pursuance of the national and regional policies and goals 
where the proposed MDGs turned out to be twelve exposed in the fifth chapter.
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