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 الّدكتور بول جورج مرقص              

 

 .محاٍم في اإلستئنافدكتوراه دولة فرنسيَّة في القانون، 

 JUSTICIABeirutConsult.www.justiciabc.com للمحاماة مكتب جوستيسيامؤسس 

 . www.justiciadh.org اإلنسان وحقوق لإلنماء منّظمة جوستيسيا رئيس

 و .النيابية اإلنسان حقوق لجنة مستشار

 

 UNDPاللبناني بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  في مجلس النوابمنّسق الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان 
 . OHCHRومكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان 

الجامعة وفي ) AUB(الجامعة األميركية في بيروت  أستاذ في معهد المحاماة وفي جمعية مصارف لبنان حاليًا، وفي
 .اللبنانية وجامعة الحكمة سابقاً 

المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم برئاسة القاضي الدستوري البروفسور أنطوان مسّرة منّسق في عدد من برامج 
 ).١٩٩٨-١٩٩٦(، ومستشار تنفيذي لمؤسسة جوزف ولور مغيزل للديموقراطية وحقوق اإلنسان )٢٠٠٨-١٩٩٩(

، ومستشار ٢٠١٣ينيسيا منذ لبنك فالتحاد المصارف العربية و و  ٢٠٠١مستشار قانوني لبنك بيروت والبالد العربية منذ 
 ).٢٠٠١ – ١٩٩٨(قانوني لدى بنك بيبلوس سابقًا 

، واالتحاد World Bank، والبنك الدولي UNDPله مؤلَّفات عديدة ودراسات مقدمة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 ).في خاتمة الكتاب" صدر للمؤلف: "راجع( UNESCO، والمكتب اإلقليمي لليونيسكو في بيروت EUاألوروبي 

السفارة األميركية  – Lebanese State Alumni Community: حائز دروع وشهادات تقدير من جهات مختلفة منها
، )٢٠٠٧(، وزارة الخارجية األميركية )٢٠١٢(السفارة األميركية في بيروت  -MEPI Alumni، )٢٠١٢(في بيروت 

، )٢٠٠٧(واشنطن  –، مركز حّل النزاعات )٢٠٠٧(الواليات المتحدة األميركية  –ي نيڤادا معهد الدروس القضائية ف
، )٢٠٠٥(، نقابة المحامين في بيروت )٢٠٠٦(، نقابة خبراء المحاسبة المجازين )٢٠٠٦(مجلس كنائس الشرق األوسط 
ة العسكرية الدائمة في بيروت ، المحكم)٢٠٠٣(، لجنة الرقابة على المصارف )٢٠٠٥(مركز توفيق عسَّاف الثقافي 

 ).٢٠٠٠(، وقائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان )٢٠٠١(
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 مقدمة
 

 .لكّنه بالتّأكيد لم يفت. ورّبما تأخر الوقت. وهو عمل جماعي. الوقت للنهوض بلبنانحان 

 .إال الكالم للفعل. لذلك قّررنا أن ُنقلع عن الكالم

التوثيقي يعرض لُعصارة الدراسات في كل لذلك جاء هذا الكتاب . بل قولنا للعمل. قولنا والعمل

دراسات . دراسات، ال أدبيات وال إنشائيات مّما تعب اللبنانيون وسئموا. قطاع يحتاجه لبنان

 .تشّخص المشكالت وتطرح الحلول

جّل ما قام به فريق العمل هو تجميع عدد من الدراسات في . رباب الحلولأوبذلك ال نّدعي أننا 

 .بس منها بالوقائع واألرقام ما يصلح أداًة تنفيذيةقطاعات مختلفة واقت

فهو يعرض للمشكالت في كل قطاع . يبتعد هذا العمل عن اإلنشائيات واألدبيات المجّردة

 ...وللحلول المقترحة لها، بالمهل واألرقام

م من فإذا ما زاوجنا بين الخّطة الوطنّية لحقوق االنسان التي قمنا بتنسيقها في مجلس النّواب بدع

والّدراسات بين دّفتي هذا الكتاب، لشهدنا من جهة، ) UNDP(برنامج األمم المّتحدة االنمائي 

 .في لبنان ثورة حقوقّية

 .لينهض لبنان

 بـول مـرقـص
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 * النقدية القراءةعلى  شكر

 

   .ةاسماعيل سكريّ  وليد عّمار وسعادة الدكتور الدكتورسعادة   :  قطاع الصحة 

   .، مناضل بيئياألستاذ بول أبي راشد     :قطاع البيئة 

   .، مربٍّ األستاذ توفيق بدره    :قطاع التعليم 

  .وزارة العمل     :قطاع العمل 

 .لوزارة الصناعةعام المدير ال ،األستاذ داني جدعونسعادة :  الصناعةقطاع  

   .اإلقتصاديمين العام لإلصالح موسى فريجي، األ المهندس                  

 .لوزارة الزراعةعام المدير األستاذ لويس لحود، السعادة    :قطاع الزراعة 

 .Hospitality Consultants Associationمدير مؤسسة األستاذ رالف نادر،    :قطاع السياحة 

 
م ؤكرئل* م خه ل أهل ئكِزئخب آِى  لئ ز لعخ�خب آ م ئك له لص  .ائك
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 ةالصحّ                                                       
 

 

 كبيرة ياتتحدّ  لبنان في وتواجه تقّدمًا، األكثر البلدان في حتى عالمّيًا، تحّدياً  الصحة تشّكل باتت 
 :أبرزها

 المناطق في حّدة أكثر الصّحة مشكلة يجعل المتوازن اإلنماء غياب إن: اإلنصاف غياب. ١
 في الوطنية الصحية المؤشرات تخفي وبالفعل،. الصحية الخدمة مؤشرات فيها تتدنى التي
 . واإلجتماعي المناطقي الصعيدين على كبيراً  تفاوتاً  لبنان

 في اإلجتماعية، -الصحية المشكلة تتلّخص: الصحية واألوضاع الفقر بين الواضح رابطالتّ  .٢
 الصحية الخدمات على الحصول في اللبنانيين أمام ونوعاً  كّماً  الفرص تكافؤ عدم واقع

 توفير في المناطقي وبالتفاوت الّدخل بمستوى مرتبط هذا التكافؤ عدم وٕان. والعالجية الوقائية
 .األساسية الخدمات

صحيح ان اللبنانيين : تعدد مصادر التمويل و التفاوت في الخدمات بين الجهات الضامنة . ٣
من المواطنين،  و لكنهم % ٥٢ تقارب نسبتهم ال  مشمولين بالتأمينات الصحيةالغير 

اال انه يوجد تفاوت بين الجهات الضامنة المتعددة من , ينعمون بتغطية وزارة الصحة العامة 
 .حيث مستوى التغطية و سلة الخدما المشمولة بالتغطية

 من األعمار شريحة بلغت أن بعد أثقل العبء هذا أصبح: الديموغرافي التحّول عبء. ٤

 توّقف هو لبنان في غرابة المفارقات أكثر من ولعلّ . جّداً  مرتفعة نسبةً  فوق وما عاماً  الستين

 يصبحالصندوق الوطني للضمان االجتماعي عن تغطية المستفيدين عند التقاعد اي عندما 

 .الصحية للخدمات حاجة أكثرالمواطن 

 
 ساندرا مهّنالهذا الفصل األستاذة  تأعدّ 
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 الصحة
 

ساهمت الحرب في إضعاف القدرات المؤسساتية للدولة : القطاع العامفي قدرات تراجع . ٥

سد النقص الناتج عن غياب ل بالنمو  والقطاع الخاص ة الحكومي مؤسسات غيرلل مما سمح

ولم تبدي الحكومات المتعاقبة التزامًا سياسيًا كافيًا لدعم القطاع العام و ما الشغور  .الدولة

 . دلة على ذلكائف خاصة في وزارة الصحة العامة إال واحد من األالكبير في الوظ

من ناحية  التي الصّحة وزارةدور  في ملموس تحّول حدث: الصّحة وزارة دور في تحّول. ٦
ن أالحكومية بعد و  الخاصة المستشفيات مع التعاقدتمول الخدمات االستشفائية من خالل 

خرى تنظيم القطاع الصحي من خالل تحولت هذه االخيرة الى مؤسسات عامة و من ناحية ا
 . الماليبما يتالءم مع الواقع االداري و  التحفيزالشفافية والمشاركة و  ليات حوكمة تعتمد علىآ

 منجزئيًا  الصحي القطاع تمويل إن: المنصف غير الضرائبي بالنظام العام التمويل إرتباط .٧
 الضرائب على كبير بشكل يعتمد بحيث ،غير العادل الضرائبي بالنظام مرتبط الدولة خزينة
اضافة الى ذلك يأتي القسم  دخالً  األقل الشرائح على أكبر عبئاً  تشكل والتي المباشرة غير

عند تلقي    Out of Pocket (OOP) االكبر للتمويل يأتي مباشرة من جيوب المواطنين
 .Regressiveقل انصافًا على االطالق كونه تراجعي وهو األ الخدمة 

 عبر خزينتها من الدولة أنفقته ما مجمل أن الدراسات بّينت: الصّحة على العام اإلنفاق تدّني .٨
 فيها بما األخرى الضامنة الصناديق وموازنات الضمان إنفاق من وحّصتها العامة الموازنة
 على اإلنفاق إجمالي من%  ٣٠ يتعّدى ال العسكرية والطبابات الدولة موظفي تعاونية
 .العامة الموازنة من% ٣ نسبة تتعّدى ال العامة الصحة وزارة موازنة أن عن فضالً . الصحة
 بغية تخفيف العبء عن كاهل األسر الصحة على العام اإلنفاق زيادة من بد ال بالتالي،

 . كثر عدالةتحقيقًا لتمويل أ
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 الصحة

 : أبرزها ومن العامة، اإلجتماعية النفقات ستدامةا أمام معوقات ثمة: اإلستدامة غياب. ٩
 .الصحة على إلنفاقل محدودة وغير متزايدة ضغوط وجود .أ 
 الضمان صناديق لصالح العام القطاع على المستحقة المتأخرات ضخامة .ب 

 .والعامة المستقلة الخاّصة والمستشفيات الصحي
الذي يتنامى بسرعة في اطار بالخدمات الشخصية االستثنائية و  االنفاق المتعلق .ج 

 . تبادل المنافع السياسية
 

 متزايد وٕاعتماد الصحية الخدمات أكالف في كبير إرتفاع ثّمة: الصحية األكالف معضلة. ١٠
صبح مطلعًا و متطلبًا للتقنيات علمًا ان المواطن ا.المكلفة الحديثة التكنولوجيا على

 .. الخطابات السياسية الشعبويةحديثة مدفوعًا الى ذلك بالوعود و االدوية الو 

 والمهنيين ساتالمؤسّ  ويحرم األسر على عبئاً  الدواء إستهالك يشّكل: الدواء فاتورة إرتفاع. ١١
بالرغم من جهود وزارة الصحة العامة بتخفيض و . التمويل من عادلة حصة من الصحيين

ذات العالمات ال ان زيادة االستهالك غير المبرر ووصف االدوية أسعار االدوية دوريًا إ
 . طباء يؤدي الى تضخيم فاتورة الدواءالتجارية من قبل األ

  :التناقض في مردود الخدمات. ١٢
 القلب كجراحة( المتطّورة الطبية الفروع فين استثمار القطاع الخاص إ .أ 

يؤدي الى  ،)المغناطيسي كالتصوير( المكلفة الحديثة والتكنولوجيا ،)المفتوح
تقديم خدمات بالغة الكلفة دون ان يكون هناك حاجة فعلية استقطاب زبائن و 

 . لها
 بكلفتها مقارنة العامة الصحة لىإن الخدمات الوقائية المتمّيزة بالمردود الكبير ع .ب 

 القطاع بها يقوم التي المحدودة البرامج بعض على مقتصرة تبقى نسبّيًا، القليلة
 .ةالدوليّ  ماتوالمنظّ  األهلي القطاع مع بالتعاون العام

 ما وهو الصحي، المستوى على المردود قليلةو  المكلفة الخدمات في تخمة .ج 
 فبالرغم من تعزيز العالجي، الطابع ذات الصحية الرعاية خدمات بهيمنة يعرف
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 الصحة
 

ال ان هذه الخدمات ال لية إو شبكة الرعاية الصحية األالخدمات الوقائية و  
 . ال بنسبة متواضعة جدًا من الموازنة العامةتحظى إ

 

 في وندرة أطباء تخمة بوجود التفاوت هذا يتمّثل: البشرية الموارد صعيد على التفاوت. ١٣
 .التمريض وخصوصاً  المساعدة الطبية المهن

 معّدالت األغنياء بأمراض تعرف كانت التي األمراض تلك بلغت: زمنةالمُ  األمراض إزدياد. ١٤
 .الّدم ضغط وٕارتفاع السّكري وداء منةالسّ : المزمنة األمراض تلك أهم ومن. مقلقة

 سبباً  تزال ال الفقيرة الدول في المعروفة المعدية األمراض تلك :المعدية األمراض إستمرار. ١٥
 خفض في الوقائية والبرامج لقيحالتّ  حمالت نجاح من بالّرغم األطفال عند للوفيات أساسّياً 
 .نسبتها

 العرض حيث الصحي القطاع على ينطبق ال والطلب العرض قانون إن: الهّدامة المنافسة. ١٦
 بسبب الناس إليها يحتاج ال خدمات إستهالك في المبالغة الى يؤدي مما الطلب، ديولّ 

 .الهّدامة بالمنافسة يعرف ما وهذا الثمن، تدفع ضامنة جهات وجود

 أساسي وبشكل أيضاً  المواطنين صحة ترتبط: المواطنين صحة حماية في المرجعيات دتعدُّ  .١٧
 وتضارب تشابك الى يشار ما وغالباً . لعالسِّ  من وغيرها والمياه والغذاء المحيط بسالمة

 إن وبالتالي،. السلع هذه على قابةالرّ  ضعف أسباب أهم كإحدى الوزارات بين الصالحيات
 مختلف في ةالمعنيَّ  األخرى اإلدارات لدور مكمالً  يكون أن إال يمكن ال الوزارة دور

 معها يتضارب وال القطاعات

إّن هذا التداخل كما والتداخل الفكري التجاري يشكِّالن : التداخل السياسي والطائفي الفئوي. ١٨
عامَلْي ضغط وتشويه للقطاع الصحي ويرفعان من نسبة عدم إحترام القوانين وتوسُّع الفساد 

 . المرتبط بالزبائنية
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 الصحة
 

 
 

 Out ofعبر تخفيض االنفاق و تخفيض  الصحية الرعاية فاتورة تخفيض على العمل .١
Pocket :ضمنها ومن عّدة بأساليب يتمّ  حالي�ا، الكلفة الباهظة الفاتورة هذه تخفيض إن: 

 تطوير شبكات مراكز الرعاية الصحية االولية   .أ 
 تخفيض فاتورة الدواء عبر تحفيز وصف االدوية الجينيسية   .ب 
 من المعامالت كلفة تخفيف أجل من االدارية، واالجراءات باتالمتطلّ  معالجة .ج 

 .الزمنية والمدة المالية الناحيتين
 مستشفيات في ستثماراإل ترشيد عبر فاعلية أكثر بصورة الموارد تخصيص .د 

 بتحليل الترشيد هذا ربط طريق عن وذلك والتقنيات، التجهيزات وفي جديدة،
 حجم واضحة بصورة تبرز دةمحدّ  ةصحيّ  خارطة من نطالًقاإ واألكالف للمنافع

 .الجغرافي نتشارهاإ و  تلبيتها يتم ال التي الحاجات ونوع
 . زيادة في الضرائب العادلة والمنصفة .ه 

 هي الصحة: خفض الفوارق بين المناطق تحقيقًا لمبدأ اإلنصافو النظام الصّحيتطوير . ٢
 َتضمََّنهُ  الذي األساس هو" الصحة في الحق". صدقة أو مّنة وليست الفرد حقوق من حق

وقد عّرفت . اللبنانية الحكومة عليه عتوقّ  والذي اإلنسان، لحقوق العليا الهيئات مكتب ميثاق
 الجسدية، الرفاهية من حالة"بــــــ التمتع في للمواطن بالحق الصّحة العالمية الصحة منظمة
ظام الصّحي في مرحلة بات فيها النّ  ".واإلعاقة المرض إنعدام فقط وليس واإلجتماعية العقلية

أهمية إصالح هذا النظام وٕاستبداله بنظام أكثر عدالة، إنطالقًا مما  مهّددًا باإلنهيار، تبرز
 : من مقّدمة الدستور اللبناني التي تنص على ما حرفّيته -ز-جاء في الفقرة 

 وحدة أركان من أساسي ركن واقتصادياً  واجتماعياً  ثقافياً  للمناطق المتوازن اإلنماء"  – ز
  ".ظامالنِّ  ستقراروإ  الدولة

 

 الحلول الُمقترحة
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جميع المحافظات تتشاطر المصاعب الوطنية عينها من ناحية الموارد، وفرة األسرة  إن 
وعلى . اإلستشفائية والفائض في عدد األطباء الذي يقابله نقص كبير في عدد الممّرضات

الّرغم من ذلك، فإن المؤشرات في المحافظات هي بدورها معّدالت وسطية بين مؤشرات 
ة وبعض المدن ومؤشرات متدنية جّدًا كما في معظم قرى عّكار ممتازة في مراكز األقضي

إتاحة تاليًا، يقتضي العمل من أجل . والمنية والضنية والهرمل واألحياء الفقيرة للمدن الكبرى
الفرصة أمام جميع اللبنانيين للحصول، على نحٍو عادل، على الخدمات الصحية، وذلك من 

 : خالل
ة، السيما في المناطق الريفية حيث تتراجع توفير الخدمات الصحية العام .أ 

الحوافز بالنسبة الى القطاع الخاص وتغيب أو تندر البنى التحتية األساسية 
 . العائدة للقطاع العام

وعلى صعيد اإلنفاق، يقتضي تعزيز حماية الفقراء من أكالف الفاتورة الصحية،  .ب 
مة في هذا لمقدّ نظرًا الى أّن هؤالء هم أكثر من يعانون قصور الخدمات ا

 . القطاع

 Universal Health التمويل دية مصادرالعمل على التغطية الشاملة عن طريق تعدّ  .٣ 
Coverage (UHC):  ّة من الخدمات األساسية الوقائية تتحّقق التغطية الشاملة بتحديد سل

تكون آلية التغطية الشاملة . ستثناءإئية تكون بمتناول المواطنين دون والعالجية واإلستشفا
 : كما يلي
 معتمدة على نحٍو أساسي على شبكةة الخدمات األساسية قيام الدولة بتوفير سلّ    .أ 

 .ة والمستشفيات الحكوميةالمراكز الصحيّ 
عدم تغطية العالجات في القطاع الخاص إال إذا كانت غير متوافرة ضمن  .ب 

 . الشبكة المعتمدة وبموجب موافقة مسبقة
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: دية مصادر التمويل لتوسيع التغطية أي على عناصره الثالثةاإلبقاء على تعدّ  .ج 
سر، وذلك في سبيل المحافظة على اإلشتراكات والضرائب واإلنفاق المباشر لأل

 .ستقرار وديمومة التمويلإ
الموارد  وفيرالتمويل من مصدر ضريبي يوجب تإن مراعاة مبدأ اإلنصاف في  .د 

خل والثروة واألرباح الريعية وليس عن عن طريق الضرائب المباشرة المرتبطة بالدّ 
 . طريق الضرائب غير المباشرة

 وهو أبنائه، صحة في للوطن ستثمارإ هو الصحة على اإلنفاق: التمويل نظام إصالح .٤
  الخدمات توفير هي التمويل نظام إصالح من الغاية وٕان. نميةالتّ  عملية في أساسي إستثمار

 تحقيق أجل ومن. ممكنة كلفة وبأقلّ  الوسائل بأفضل المواطنين الى إيصالها وتأمين الصحية
 : يقتضي الغاية تلك

 وتسعيرات الضمان ساتمؤسّ  من الصحية الخدمات تسعير بين الفوارق إزالة .أ 
 .الخاصة والمستشفيات األطباء

 المضمونين ستردادإ في بالتأخير تتسبب التي اإلدارية المعامالت تبسيط .ب 
 .دفعوها التي للتكاليف

 واإلستشفائي، الطبي القطاع في حالياً  الناشطة ةرسملال عمليات ومراقبة ضبط .ج 
 .المحلية اإلحتياجات لسد الالزم والعدد جهيزاتالتّ  نوعية تحديد عبر

 . أسعاره وخفض لبنان في الدواء سوق فوضى مكافحة .د 
 والبرامج النظم بموجبها تعمل التي األنظمة توحيد عملية الصحة وزارة إنجاز .ه 

 من مجموعة تحّقق ينبغي ذلك، تحقيق في تنجح ولكي. المختلفة الصحية
 : العناصر

 .موّحدة معلومات قاعدة تطوير .١
 .والطبية الجراحية لالعمال موّحدة أساسية تعرفة وضع .٢
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 صناديق توحيد األساسية ركائزه ضمن من تكون لإلستشفاء وطني نظام وضع .٣
 .اإلستشفاء

 عامة مؤسسات إنشاء نظام وتفعيل العام اإلستشفائي القطاع وتفعيل دعم .٤
 .المحافظات في الحكومية المستشفيات إلدارة

 في حاصل هو كما الجراحية للتدخالت (Flat rate) مقطوعة تسعيرة وضع .٥
 .البلدان من العديد

إعتمدتها وطورتها دول عّدة ): One day clinic( اإلستشفاء عن بدائل إيجاد .٦
 .كالواليات المتحدة والدول األوروبية، حيث أصبحت سياسة معتمدة

 Diagnosis)تحديد حاالت اإلستشفاء لتشخيص محدد، أي إعتماد مبدأ  .٧
related Groups)  َّد، وٕان أي تعديل يتطّلب موافقة مع سقف مالي محد

 .الهيئة الضامنة
 .إذا لم يكن هناك ضرورة مرضية الحد من إشغال األسّرة .٨
كما هي الحال في )  (Home careإعتماد مبدأ الرعاية الصحية المنزلية .٩

يان موضوع الرعاية الصحية المنزلية فرنسا حيث يوجد شركتان كبيرتان تتولّ 
 .مما يحقق للدولة الفرنسية تخفيضات كبيرة في فاتورة اإلستشفاء

ريض والطبيب اإلختصاصي إعتماد طبيب العائلة كوسيط بين الم .١٠
 .والمستشفى، مما يساعد في الحد من سوء إستعمال بعض الخدمات الصحية

 من واألطباء والمستشفيات جهة، من التأمين أنظمة بين موّحدة وضع إتفاقية. ١١
 عدم وضمان الُمْخَتلفة، البرامج توّفرها التي ةالصحيّ  قديماتالتّ  نوعية توحيد أجل من أخرى، جهة

 .المعنية األطراف من أيّ  من تالعب أيّ  حصول

 :ويتم ذلك من خالل: (Health Promotion) ّحيلوك الصُ السّ تعزيز . ٥
تطوير حمالت التوعية واإلرشاد الصحي من أجل التأثير على السلوك الصحي  .أ 

 .في ما يّتصل بالنظافة والوقاية من األمراض قبل حصولها
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 روريالضّ  غير لبتخفيف الطّ  عبر الصحي العالج وترشيد اإلستهالك ترشيد  .ب 
 .الوقائية والبرامج لإلرشاد الالزمة األموال تخصيص عبر الوقاية وتعزيز

 : ، ويتحّقق ذلك التعاون كاآلتيالتعاون بين مختلف الجهات اإلدارية المعنية. ٦
 اإلختصاصات دةمتعدِّ  معالجة يستوجب العامة الصحة تهديد مصادر تعدد إن .أ 

 . عدة وزارات تدّخل وتالياً 
 الصحية والقطاعات الحكومة: ةالمعنيّ  الهيئات لمختلف مشترك بعمل القيام .ب 

 المدني المجتمع ماتومنظّ  والبيئية والتربوية واإلقتصادية اإلجتماعية والهيئات
 والنقابات الخاص والقطاع راعةوالزّ  ناعةالصّ  وقطاعات المحلية والسلطات

 .وليةالدّ  ماتوالمنظّ  اإلعالم ووسائل ةالمهنيّ 
 بعضها تكّمل حتى اإلدارية الجهات بمختلف المنوطة المهّمات صوغ إعادة .ج 

 .تتضارب أن بدل البعض
 إختصاصها نطاق ضمن الكاملة المسؤولية وزارة كل تحّمل .د 

 اللبنانية الصّحة وزارة تقّدم :قابيالرّ  دورها وتعزيز العامة الصحة بوزارة المواطن ثقة تعزيز. ٧
 تترك ال أنها إال غنية، دول في التقديمات األحيان بعض في تفوق للمواطنين مهمَّة خدمات
  :أهمها عّدة ألسباب وذلك المواطنين لدى المناسب اإليجابي الصدى
 المستشفيات في المواطنين عالجات تغطية على موازنتها معظم الوزارة تنفق .أ 

 . التقديمات هذه من تستفيد التي الطوائف من بمعظمها المملوكة الخاصة
، اّلذين، وعلى الرغم من فينللموظّ  العمل وسائل من األدنى الحد توافر عدم .ب 

 .عددهم ال يقومون بالدور المطلوب
 تقصير ألي المتعّمد وسائل اإلعالم بالتضخيمبعض قيام العديد من السياسيين و  .ج 

، الدولة ومؤسسات المواطن بين العداء من جّواً  يترك حد الى الوزارة جانب من
في حين أّن البعض اآلخر يتّبع نهجًا ديموقراطّيًا مدنّيًا مسؤوًال في إثارة أخطاء 

  .الوزارة
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 إلى العالجية للخدمات الممّول دور من الصحة وزارة دور تحويل على العمل يقتضي ولذلك،
 : خالل من وذلك القطاع، هذا لنشاط األساسي المّوجه دور

 القطاعين إخضاع خالل من مهامها وتوسيع قابيالرّ  حةالصّ  وزارة دور تعزيز .أ 
 .الصحة وزارة من مسبق لترخيص والخاص العام

 توفير طريق عن ةالصحيّ  مظُ للنُّ  وضابط مومنظِّ  طومخطِّ  كمشرف دورها تحديد .ب 
 .ساتيالمؤسّ  والتطوير لها اإلداري عمالدّ 

 هيكلها ألن للوزارة جديد تنظيمي هيكل وٕاعتماد الكفيّ  البشري العنصر تأمين .ج 
 .العصر متطّلبات مع يتناسب يعد لم الحالي

 األقضية في الصحة وأقسام المحافظات في الصحة وزارة مصالح تعزيز .د 
 . الالزمة البشرية العناصر توفير حيال وخصوصاً  لها التابعة) األقضية طبابات(

دارة قطاع إسين ركيز على تحينبغي على الحكومة التّ : يدالنيةالصّ تحسين قطاع المواد . ٨
جراءات ومن ضمن اإل. كاري في سوق األدويةحتيدالنية، والحّد من الطابع اإلالمواد الصّ 

 :خاذها في هذا اإلطارالتي يمكن لوزارة الصّحة إتّ 
األدوية عتماد قوائم إ تعمال الدواء ووضع سياسة وطنية و ة لترشيد إسطَّ وضع خُ  .أ 

 .األساسية
وهذا اإلجراء من شأنه أن يلزم مستوردي . حتفاظ بالئحة األدوية المعمول بهااإل .ب 

وا الدواء إما باعادة هيكلة إستيراداتهم أو بتخفيض هوامش ربحهم كي يستمرّ 
كمنافسين في سوق األدوية، نظرًا إلى أّن المريض أصبح بمتناوله بدائل أدنى 

 .ما بينها سعرًا يمكنه أن يختار في
، علمًا أن الوزارة قد ضمان جودة المنتجات الصيدالنية وترشيد كلفتها تأمين .ج 

، على GMPباشرت بإخضاع المصانع الوطنية لألدوية ألصول التصنيع الجيد 
 .ّن التطبيق الجاّد لم يسلك طريقه بعدالرغم من أ
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مفهوم مبادئ األحكام إعتماد مبادئ أحكام عامة بشأن األدوية الجديدة، تعكس  .د 

يتعّلق بالتجارب البشرية  التي ينص عليها قانون اآلداب الطبية، والسيما في ما
ستعمال العالجات الجديدة والتي تنسجم مع مؤتمر هلسنكي سنة إوأصول 

٢٠٠٠ . 
متناع عن تغطية سواها دة التي سيتم تغطيتها، واإلتحديد قائمة باألدوية الموحّ  .ه 

لبت بهذه القائمة من جانب وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة ويتم ا. من األدوية
وفي هذه . ستشاري دوليإونقابة األطباء، إضافة الى شريك الصحة العالمية 

 . حترام هذه القائمة من جميع أنظمة التأمين القائمةإيتم  ،الحال
المتوسط، بالتعاون مع شريك دولي نشاء مؤسسة شبه عامة تهدف في المدى إ .و 

تيجي ونقابة األطباء، الى بلورة وتنفيذ سياسات عمالنية، تشمل حمالت ستراإ
كبديل عن األدوية التجارية " الجنريك "ستخدام أدوية إوعية لتحفيز الناس على ت

 .المسّجلة
إعادة إحياء المختبر المركزي وهو المختبر المرجعي للصحة العامة بالنسبة  .ز 

ه يلعب دورًا أساسّيًا في تحليل األدوية لتحاليل المياه والمواد الغذاية، كما أنّ 
 . ومراقبة جودتها

تتمّثل الرعاية الصحية األولية الجّيدة بتقديم  :توسيع وتعزيز خدمات الرعاية الصحية األولية. ٩
سلة كبيرة من الخدمات وفقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية، دون أن تقتصر على 

 :ويجب من أجل ذلك. الخدمات العالجية واألدوية
ف الضغط على نشر وتعزيز دور مراكز الرعاية الصحية األّولية من أجل تخفي .أ 

 .كلفةالتي تعتبر باهظة التّ  والرعاية العالجيةستشارات الطبية الخاصة اإل
ساهم الى حّد كبير لية التي تُ برامج ضمان الجودة للرعاية الصحية األوّ إنشاء  .ب 

 .عاية الصحيةعبر خفض فاتورة الرِّ  يحّ في ترشيد اإلنفاق الصُ 
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 :من أجل ذلكيقتضي تنمية الموارد البشرية الصحية، . ١٠
 

 . اللبنانية والجامعة الخاصة للجامعات التابعة التمريض اتكليّ  قدرات تعزيز .أ 
 طريق عن السّيما الطب مهنة شأن رفع أجل من ائمالدّ  السعي الوزارة على .ب 

 الجسم في البطالة من الحد أجل من الجدارة وٕامتحان بالطّ  لدراسة التأهيل
 .الطبي

 الطبابة آداب على لألطباء والسهر األكاديمي المستوى تحسين على العمل .ج 
 .وتطويرها

 .المساعدة والطبية الصحية المهن تنظيم .د 

يشكل قاعدة معلومات تستعمل في مراحل  لكي :يحّ صُ المعلوماتي النظام تطوير ال. ١١
 .اعتماد الملف الطبي االلكترونيو  التخطيط وتقييم المشاريع والبرامج

راسات واألخذ بعين والدِّ وذلك عبر تعزيز البحوث : التقويم المستمر للخدمات الصحية. ١٢
 .رات العليا المتواصلة، وٕاعادة التوجيه في ضوئهااإلعتبار المتغيِّ 

يتوّجب تعزيز وضع المستشفيات الحكومية لممارسة دورها : تفعيل المستشفيات الحكومية. ١٣
 :ويتم ذلك عبر. كميلي للقطاع الخاص والتنافس معه في الوقت عينهالتّ 

 
المستشفيات الحكومية القائمة في مختلف المناطق إعادة تأهيل وتجهيز  .أ 

 .اللبنانية
 .طرح مشاريع مراسيم على مجلس الوزراء إلعادة تشكيل مجالس اإلدارة .ب 
 .ظر بالسقوف المالية لتتناسب  ودور هذه المستشفيات ومهّماتهاإعادة النّ  .ج 
 .إيالء عناية خاصة لعملية تجهيز مالك الموظفين في المستشفيات الحكومية .د 
تفعيل دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية لكي تقوم بمهامها في تقييم أداء  .ه 

 . المستشفيات الحكومية ووضع نظام لمحاسبتها
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إن عالقة وزارة الصّحة مع  :تحسين وضع المستشفيات الخاّصة وتحفيز الجودة والفاعلية. ١٤
قوف المالية بما المستشفيات الخاصة ال تزال بحاجة الى ترشيد وخصوصًا لجهة توزيع السّ 

يتناسب واحتياجات المناطق، وتطوير الّرقابة لتفادي اإلنتقائية في إدخال المرضى ومنع 
 : ذلك، يقتضي العمل على ومن أجلِ  .تغريم المريض بفوارق مالية غير قانونية

حكام ومواصفات صارمة، أبناء مستشفيات جديدة الى شروط و  إخضاع عملية .أ 
 . سشفائيةحتياجات المرتكز على الخارطة اإلعلى نحو يتالءم وجدول اال

دة تسمح إلزام المستشفيات التي يجري تطويرها بمالءمة مجموعة معايير محدَّ  .ب 
خرى أالمعايير تتضّمن، إلى جانب أمور وهذه ". عتمادإلا"متحان إلها باجتياز 

 .جهيزات وقواعد المعلومات والموارد البشريةمتعّددة، معيار الحجم والتّ 
 

تشّكل األمراض غير السارية كأمراض القلب والسكري والسمنة  :مكافحة األمراض المزمنة. ١٥
األمراض، من أجل مكافحة تلك . والسرطان وغيرها، العبء األكبر على الصحة في لبنان

 :يجب
عة دخين واألنماط الغذائية المشبَّ مكافحة عوامل الخطورة المشتركة لها وهي التّ  .أ 

 . ة الحركةبالدهون والسكاكر وقلّ 
 .اتهمتوعية المواطنين على هذه المخاطر وٕارشادهم بغية تغيير سلوكيّ  .ب 
إيالء تالميذ المدارس إهتمامًا خاصًا، مع التأكيد على دور اإلعالم في هذا  .ج 

 .المجال
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 4,168,000 )٢٠١٣( اللبنانيين مجموع االسكان. ١

 )٢٠١٣تعادل القوة الشرائية بالدوالر األميركي الدولي، (للفرد  الدخل القومي اإلجمالي. ٢
11,329 at exchange 

rate* 

 80/82 )٢٠١٣بالسنوات، (إناث /ذكور متوسط العمر المأمول عند الميالد. ٣

 9 )٢٠١٣وليد حي،  ١٠٠٠لكل (الخامسة  احتمال الوفاة قبل سن. ٤

 46/70 )٢٠١٣ساكن،  ١٠٠٠لكل (أ /عامًا ذ ٦٠عامًا وسن  ١٥احتمال الوفاة بين سن . ٥

 751 )٢٠١٢بالدوالر األميركي الدولي، (للفرد  مجموع النفقات الصحية. ٦

 7.2 )٢٠١٣(من الناتج القومي اإلجمالي كنسبة مئوية  مجموع النفقات الصحية. ٧

 220 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في جميع المحافظات. ٨

 25 عدد المستشفيات الحكومية المتعاقدة مع الوزارة على صعيد جميع المحافظات. ٩

 141 عدد المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة على صعيد جميع المحافظات. ١٠

 2,154,856 (2013) تقدير عدد السكان المخولين اإلستفادة من تقديمات وزارة الصحة العامة. ١١

  23,203 (2015)المرضى المستفيدين من المستودع المركزي ألدوية األمراض المستعصية . ١٢

 مليون 1,2 "الصندوق الوطني للضمان االجتماعي"عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التي يوفرها . ١٣

 %٢,٥٧ )مع احتساب خدمة الدين العام( ٢٠١٣في العام  لوزارة الصحة العامةنسبة الموازنة المخصصة . ١٤

 مليار ليرة لبنانية 420 قيمة فاتورة االستشفاء التي تدفعها وزارة الصحة اللبنانية سنوّياً . ١٥

*GDP=71.185 trillion LBP in 2013 (official figure), with a population of 
4,168,000 for 2013, and official dollar exchange rate 1507.5LBP. 
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 الصحة

 مراجع

 
 المتحدة األمم برنامج من بدعم النيابّية االنسان حقوق لجنة النواب، مجلس االنسان، لحقوق الوطنية الخطة .١

 عمل وفريق مرقص بول. د تنسيق ، ONHCRاإلنسان لحقوق السامي المفّوض ومكتب UNDP االنمائي
 .٢٠٠٨ ،جوستيسيا منّظمة

 وزارة موقع على ٢٠١٢ عام في منشور لبنان، في الصحي للنظام اإلستراتيجية التوجهات، عّمار وليد. د .٢
  www.moph.gov.lb : اإللكتروني الصحة

                                          :لإلصالح الوطنية للجبهة دراسة وحلول، واقع لبنان في الصحي الوضع .٣
          Amel international/www.amelinternational.org  
: ، منشور على الموقع االلكتروني لمجلس االنماء واالعمار)قطاع الصحة( ٢٠٠٩-٢٠٠٦البرنامج التنموي  .٤

www.cdr.gov.lb/arabic/home.asp 
: آخر البيانات المتوافرة في المرصد الصحي العالمي والمنشورة على موقع منظمة الصحة العالمّية .٥

www.who.int/countries/lbn/ar  
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 لبيئةا
 

بالموارد الطبيعية من هواء ومياه وتربة وتنوّع ُتحدق  اً مخاطر البيئة في لبنان يواجه قطاع 
على صعيد الدولة افر الجهود ضإلى أزماٍت بيئية في حال لم تتها تحّولبيولوجي، مهددة ب

ما في ضوء التغيير السيّ لها، و إليجاد حلول والمواطنين والجمعّيات المدنّية وخاّصة البيئية منها 
ويؤثِّر سلبًا على الّزراعة في لبنان وتنّوعه البيولوجي، والسياحة  المناخي الذي يضرب العالم

 .وسالمة السّكان التي تهّددها الفياضانات واألعاصير

البيئة والمحافظة عليها هي القضية الكبرى التي حّركت دول العالم الكبيرة منها إن حماية 
والّصغيرة، وحثّتها على المشاركة في عقد اّللقاءات واإلتفاقّيات من أجل إيجاد حلول للمخاطر 

وبالتالي، بات من غير المقبول أن يبقى إهمال هذا القطاع في لبنان . البيئية التي ُتهدِّد العالم
ّيد الموقف وٕاّال دفعت األجيال المقبلة ثمنًا باهظًا، في حين أن المادة الثالثة من قانون حماية س

لكّل إنسان الحق : " تنّص حرفّيًا على ما يلي ٢٠٠٢تّموز  ٢٩تاريخ  ٤٤٤البيئة اللبناني رقم 
األجيال ببيئة سليمة ومستقّرة، ومن واجب كل مواطن الّسهر على حماية البيئة وتأمين حاجات 

، كما أن الشرعة العالمّية لحقوق اإلنسان ُتلِزُمنا بأن "من دون المساس بحقوق األجيال المقبلة
 .نورث األجيال الجديدة بيئة نظيفة وسليمة رافعة هذا البند الى مصاف الحق

 :من أبرز المخاطر التي يواجهها قطاع البيئة في لبنان

الهواء في أو سائلة أو غازية  ةمواد صلب وجود أيّ  تلوث الهواء يعنيإّن  :تلّوث الهواء. ١
وحدة البحوث " قامت. بصّحة اإلنسان والبيئة في اإلجمالضرار اإلبكميات تؤدي إلى 

التي أنشاها المجلس الوطني للبحوث العلمية في أواخر عام  ،"المشاركة حول نوعية الهواء
وت وجامعة القديس يوسف، التي تضم باحثين من الجامعة األميركية في بير ، و ٢٠٠٨

  .بقياس مستويات الغازات
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 البيئة
 

، فجاءت نتيجة امة والمواد العالقة في الهواء في مدينة بيروت خالل السنوات الثالث األخيرةالسّ 
 :البحث كما يلي

 ةروت بأضعاف الحد األعلى المسموحث الهواء في مدينة بيمؤشرات تلوّ  تتجاوز .أ 
 .مة الصحة العالميةمنظّ  من

  ٧٠٠ رتفاعات بينإلى إث الهواء في لبنان ينحصر في المدن، بل يمتد لم يعد تلوّ  .ب 
ودرجات  ياحتجاهات الرّ إ نة و فصول السّ  وفقمتر عن سطح البحر،  ٩٠٠و

 . الحرارة، الخ
 : من أبرز العوامل التي أّدت إلى تلّوث الهواء

من تقطير البترول  اتجةكات النّ قل واعتمادها على المحرّ إزدياد عدد وسائل النّ  •
 .كالوقود

 .وٕانتاج الكهرباء ناعةالصّ  •
 . الّتدخين •
 .وسائل التدفئة والتبريد •
 .الحروب المتتالية على لبنان •
رمي الّنفايات في مكّبات عشوائية وحرقها وطمرها وتاليًا إنبعاث غاز الميتان  •

 .الملوِّث
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 البيئة
 

المياه ثروة ال غنى عنها، وهي سبب وجود الحياة، ففيها ومن خاللها  :العذبة تلّوث المياه .٢
إّنها ضرورّية جّدًا إلستمرارية اإلنسان ونمّوه . مليار سنة ٣،٥ظهرت الحياة على األرض منذ 

 ٢٣دائمًا و نهراً  ١٦تضّم (في لبنان األنهار العذبةالمياه تشمل . ونمو الحيوانات والنباتات
إلى  ٢٠٠٠وحنالتي تقّدر ب(والمياه الجوفّية  )ما يقارب األلفي نبع(ينابيع وال )موسمّياً  نهراً 

الثروة المائية، في شكل عام وليس في ثات ومن أهم ملوِّ ). مليون متر مكّعب سنوياً  ٢٧٠٠
 :ما يليلبنان حصرًا ، 

تتكّون األمطار الحمضّية من جّراء تفاعل غاز ثاني أكسيد  :الحمضّية األمطار .أ 
من (وأكاسيد النيتروجين الناتجة عن إحتراق كمّيات ضخمة من الوقود الكبريت 

. في الجوّ  فتختلط مع بخار الماء المنبعث..) .المصانع، ووسائل التدفئة والنقل
تبقى هذه األحماض معّلقة على شكل رذاذ، وتسقط مع األمطار فتؤّثر سلبًا على 

 . البيئة
معظم المياه في لبنان من المياه  ثوّ تتل :يالصحّ المبتذلة والّصرف  مياهال .ب 

 ومواد التّنظيف الّصناعيةابون الصّ المبتذلة غير المعالجة التي تحتوي على 
تحتوي سوائل التنظيف على مادة . وبعض أنواع البكتيريا والميكروبات الضاّرة

فعند وصولها الى مجرى المياه، تساعد مكّوناتها على نمو الطحالب . الفوسفات
 .لبحيرات واألنهر من خالل سحب األوكسيجين من السمك والنباتاتالتي تخنق ا

إن رمي نفايات  :الّسائلة ناعيةفات الصّ المخلَّ اإلدارة غير الّسليمة للّنفايات و  .ج 
ناعية عشوائّيًا في المكّبات ومجاري األنهر يؤدي الى تفاقم تلّوث  المخَلفات الصِّ

بات ماء واألحماض والقلويات والنفط ومركّ ريا والدِّ يهون والبكتبالدّ  الثروة المائية
 .الثقيلة امة، وأمالح المعادنالبترول والكيماويات واألمالح السّ 

راعية زّ على المحاصيل ال التي ترّش المبيدات ب بعض ينسا :المبيدات الحشرية .د 
فيها  لسَ غْ لتي تُ مياه القنوات ارف و مع مياه الصّ ، ارةأو إلزالة األعشاب الضّ 

  يؤدي البحرية كما ل األسماك والكائنات، ويؤدي ذلك إلى قتش وآالتهات الرّ معدّ 
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 البيئة

 )مياه الشرب لرّي المزروعات( إلى نفوق الماشية التي تشرب من مياه الترع
 .والقنوات الملوثة بهذه المبيدات

التربة هي الطبقة السطحّية أو قشرة من الغالف األرضي، المكّونة من فتات : تلّوث التربة .٣
الّصخور وأوراق الّشجر اليابسة والكائنات المتفكِّكة والّتراب حيث تنمو وتتكاثر وبنمط سريع 
جّدًا الكائنات الحّية من نباتات وحشرات، باإلضافة الى ماليين الميكروبات والجراثيم 

 : تلّوث التربةر على التي تؤثّ  عواملومن أبرز ال. والفطرّيات
فطمر بّطارية واحدة صغيرة يمكن أن . ات عشوائيةطمر الّنفايات ورميها في مكبّ  .أ 

 .يؤّدي الى تلّوث متر مكّعب من التربة
 .األمطار الحمضّية .ب 
 .المبيدات واألسمدة الكيماوية .ج 

النفايات  أطنان منبتلّوث الشاطئ هي كوارث لبنان البيئية  ىأول: والبحر تلّوث الشاطىء .٤
التلّوث  ومن أخطر نتائج .سنوياً هائية مياه البحر تكون وجهتها النِّ ناعية الصِّ  والملّوثات
 :المذكور

 .ريادين الذين يعتاشون من البحمصالح الصّ اإلطاحة ب .أ 
 دمار البيئة البحرية الساحلية الممتدة على عمق عشرة أمتار من داخل ب بالتسبُّ  .ب 

مخلوقات  بكل ما تحتويه من البحر وصوًال الى الشواطئ الرملية والصخرية،
 .بحرّية

 .البحرّيةوالديدان والسالحف، واألصداف والطحالب والحشائش  األسماك إبادة .ج 
 : أما األسباب الرئيسية للتلّوث البحري فهي التالية

 . لمخالفات المصانع المنتشرةتعّرض الشاطئ اللبناني  .أ 
  اإلدارة غير السليمة للنفايات إذ ترمى النفايات عشوائّيًا في البحر مّما يؤدي الى  .ب 

 .تلّوث الثروة البحرّية في لبنان 
 .بوسائل غير بيئّية لصيد البحري العشوائيا .ج 
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 البيئة
 

والتي البوارج اإلسرائيلية قصف ل بفع فطية التي تسّربت الى البحرالمادة النّ  .د 
عة وصلت كثافتها الى ما الكيلومترات المربّ  شّكلت بحيرات نفطية مساحتها عشرات

مقابل  كتشاف كمّيات هائلة من الفيول في قاع البحرإ م، كما تمّ نتس ٤٠يزيد عن 
 .الجّية

 . التي تصل الى البحر معالجةال غير المبتذلةمياه ال .ه 
ضت خزانات الوقود في رَّ ، تع٢٠٠٦تموز  ١٥و ١٣في : كارثة التسّرب النفطي .و 

 .االسرائيليللقصف  )كلم جنوب بيروت ٣٠تبعد ( ةمحطة كهرباء الجيّ 
 : ومن جرّاء هذه الحادثة

 ١٥٠٠٠إلى  ١٢٠٠٠ما بين ، بلغت قيلة من زيت الوقود الثَّ كميّ  بتتسرّ  -
وقود  خزاناتكانت موجودة في ، طن ٧٥٠٠٠ نحومن أصل ، طن

 .المصنع
 .الكميات المتبقية إحترقت -
 .من سواحل لبنان ملك ١٥٠على طول  موقعاً  ٧٠أكثر من  تلّوث -
ة ة والصخريّ ، والشواطئ الرمليّ التلّوثب ةوالخاصّ ة بعض المواقع العامّ  أصيبت -

ة ياحيّ ة والسّ ة والتاريخيّ ة، باإلضافة إلى العديد من المنتجعات الثقافيّ والحصويّ 
 .يادينة ومراسي الصّ لمرافئ البحريّ وا

شاطئ الإلى  بناني وصوالً احل اللّ مال على طول السّ جاه الشّ باتّ انتشر التلّوث  -
التي ساهمت في ة ة والتّيارات المائيّ ة الغربيّ الجنوبيّ ياح الرّ بفعل  وريالسّ 

 .ثوُّ التل تفشي
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 البيئة
 

موقع لبنان الجغرافي وجباله والتنوع الكبير في ظروفه  أّدى: التنّوع البيولوجيالمّس ب .٥
 : واألرقام تتكّلم .تنّوع بيولوجي فريد في مساحة محدودة للغاية إيجادالمناخية إلى 

 ان، موّزعة تقريبًا بالتساوي بينمن األنواع المعروفة في لبن نوعاً  ٩١١٩هناك  .أ 
برنامج االمم /وزارة الزراعة) (اً نوع ٤،٦٣٣(والنباتات ) نوعاً  ٤،٤٨٦(الحيوانات 

 .)١٩٩٦ مرفق البيئة العالمي/ المتحدة للبيئة
 .راضي في العالممن مساحة األ% ٠،٠٠٧يحتل لبنان  .ب 

) ٢٠٠٧طعمة وطعمة (لم النباتية في العانواع من األ% ١،١١موئل  هو .ج 
 .من الزواحف والطيور والثدييات% ٢,٦و

من األنواع البحرية في  %٢،٧ زهاءوهو يمثل  اً نوع ١٧٩٠ نحويأوي بحره  .د 
 .العالم

يكولوجية، اإل ر خدمات قّيمة تتعلق بالنظموفِّ يوبالّرغم من أّن التنّوع البيولوجي  .ه 
أّن أنشطة اإلنسان تتسّبب بتراجع قاعدة  يبقىحصى، مجاالت عمل ال تُ  دعميو 

تقّدر كلفة التدهور البيئي المتعّلق باألرض والحياة البرّية بالفعل،  .الموارد هذه
من الناتج المحلي االجمالي % ٠،٦سنويًا أو ما يوازي  أميركي بمئة مليون دوالر

 ).٢٠٠٤ ،البنك الدولي(في لبنان 

من مساحة % ٧٤ ت الغابات عبر التاريخغطّ قديرات، التّ وفق  :تقّلص المساحات الحرجّية .٦
ال إصبحت الغابات ال تغطي أبحيث  عبر الزمن صتتقلّ  المساحات الحرجيةأّن  الّ إ ،لبنان

تبلغ . )حراج مندثرةأ% ٨,٤٣غابات كثيفة و% ٤,٨٩(من المساحة االجمالية % ١٣,٣٢
ر بنسبة حريج السنوي تقدَّ عادة التّ إن أفي حين % ٠,٤ًا قدره ًال سنويّ زالة الغابات معدّ إ

للوصول الى البالد من مساحة % ٢٠عن   تقلّ الّ أن نسبة الغابات يجب أ والواقع %.٠,٨٣
 : التي تهّدد هذه الثروةسباب األومن  .توازن بيئي متكامل

 .العشوائي الصيد .أ 
 .قطع الشجر العشوائي .ب 
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 البيئة
 

 ٢٠٠٨إندلعت بين عامي بلغ مجموع الحرائق التي : الحرائق في الغابات .ج 
هكتار من الغطاء الحرجي  ٤٠,٥٠٠حريقًا قضى على نحو  ٧٠٥، نحو ٢٠٠٩و

 .والنباتي في لبنان
 .هكتاراً  ١,٨٦٠حريق أتى على مساحة  ٤٢٥، إندلع ٢٠٠٨في العام  -
 ٢٨٠لتسّجل % ٣٤، إنخفضت أعداد الحرائق بنسبة ٢٠٠٩في العام  -

 .هكتاراً  ٢,٦٤٢مسّجلة % ٤٢نسبة ولكن المساحة المحترقة إزدادت بحريق، 
، ٢٠٠٨ففي العام . نحو نصف الحرائق المندلعة وقع في مناطق حرجّية -

في العام %  ٤٧،٣من الحرائق في مناطق حرجّية مقابل %  ٤٨،٦إندلع 
 . التالي

إزداد إندالع الحرائق بشكٍل كبير في األراضي الزراعية، فبينما كانت نسبتها  -
 .٢٠٠٩و ٢٠٠٨بين عامي % ٤٢،٢، إرتفعت الى % ٣٠،٨

نظرًا إلنتشار الغطاء الحرجي والّنباتي على معظم الجبال الّلبنانية، فإن  -
، كانت ٢٠٠٨ففي العام %. ٦٥حّصة الجبال من الحرائق كانت تفوق نسبة 

 . في العام التالي%  ٦٧،٩مقابل % ٦٦حّصة الجبال من الحرائق 
 .عي الجائرالرّ  .د 
 .اراتالمقالع والكسَّ  .ه 
 .إلدارة غير السليمة للنفاياتا .و 
 .رات المناخيةالتغيُّ  .ز 
 .ع العمرانيالتوسُّ  .ح 

الشاطئ طول المنتجعات السياحية بشكل جنوني على  نتشارإالمتمّثل ب: ن العشوائيالتمدُّ  .٧
 :عواقب تلك الظاهرة وأهّمهااللبناني، مع 

 .ردم البحر .أ 
 .البحريةتقليص مساحته  .ب 
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 .ستبدال البحر بالباطونإ .ج 

لبة الصَّ الفئة األولى وهي النفايات : الى فئتينالنفايات تقسم : النفاياتالتخّلص من مشكلة  .٨
، ...)ورق صحف، كرتون(الورق  :نمواد غير صالحة لإلستعمال تتضمَّ وهي كناية عن 

علب المشروبات الغازية (، األلومينيوم ...)قوارير، قطع زجاج مكسور(الزجاج 
مالبس، إطارات (ومواد أخرى ...) أغطية زراعية، أكياس( ، البالستيك...)والمعلبات

 عن الناتجةتلك  ومن أخطرها النفايات السائلةوالفئة الثانية هي ...). سيارات، بطاريات
على ستعماالت المنازل والمستشفيات والمختبرات والمعامل، وتكون مياهها عكرة تحتوي إ

بات المركّ  امات،فات ومياه الحمّ والمنظِّ ابون عام والبول والصّ مواد عضوية كبقايا الطّ 
النفايات التخّلص من عادة ويتم  .حتوائها البكتيريا والجراثيمإ، فضًال عن الهيدروكربونية

 :بطريقتين الصلبة
ولهذه الطريقة نتائج خطيرة جّدًا على البيئة، أهّمها التسبّب  :عن طريق حرقها .أ 

 : هامنو نبعاث الغازات السامة إب
الى  والذي يؤديسي والقلب، فّ ر للجهاز التنأوكسيد الكربون المدمِّ أحادي  -

ماغ والقلب إذا استُنشق بكمية كبيرة، ويعرقل نقل األوكسجين الى الدّ  الموت
 .استُنشق بكمية صغيرة والعضالت إذا

سي وعضالت اضطرابات الجهاز التنفّ وهو يسبب غاز أوكسيد الكبريت   -
 .بوالقلب وأزمات الرّ 

يؤدي الى آثار خطيرة على جهاز المناعة واألعصاب و كسين الديو   -
 .ب السرطانات المختلفةوالهرمونات كما يسبِّ 

من . ولهذه الطريقة أيضًا نتائج خطيرة جّدًا على البيئة :عن طريق طمرها .ب 
 : أهّمها

 .فايات لدى تحّللها الى المياه الجوفية والينابيعالنّ  تغلغل -
 .مرللموارد مع إمكان حدوث فجوات في مواضع الطّ تسّرب الغازات الملّوثة  -
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 .مر الميثان وثاني أوكسيد الكربونأهم الغازات التي تنبعث من أماكن الطّ  -
 )خصوصًا لدى هبوب الرياحو (الغبار الذي يمكن أن يحمل المواد السامة  -

 .من نسبة األوكسجين في الهواء لى مسافات بعيدة، ويحدّ إ
فات مخلّ (النفايات المنزلية و تلّوث المياه الجوفية بالملوثات العضوية،  -

التي يؤدي تراكمها الى تكاثر الحشرات والقوارض التي ) األطعمة وسواها
 .ب أمراضًا ال تحصىتسبِّ و موم تنقل السّ 
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 الحلول الُمقترحة

 البيئة
 

 

 

 :   وحماية األراضي الزراعيةالمخّطط التوجيهي الشامل لترتيب األراضي  .١

تنفيذ نظام وطني لمراقبة نوعية الهواء حيث تساعد البيانات، التي يتم جمعها،  .أ 
لى تطوير برامج إدارة وسياسات مالئمة للحد من تلوث الهواء عأصحاب القرار 

 . على المستوى الوطني
، منهم إيجابيث كارثة تحتاج إلى جهد فراد بأن التلوّ تنمية الوعي الذاتي لدى األ .ب 

وحثّهم على استعمال ما ال يلّوث الهواء أو على األقّل ما يساعد على الحّد من 
 .هذه المشكلة

السكاني وذلك ضمن  تمركزالتهجير الصناعات الملوثة للبيئة بعيًدا عن أماكن  .ج 
 .ثات الهواء وامتصاصهاص من ملوِّ على نطاق واسع للتخلّ  خطة زمنية محددة

 .السيارات، ألن عوادمها من أحد مسببات التلوثالكشف الدوري على  .د 
الطاقة  ستخدام الغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة البديلة عن مصادرإ .ه 

 .الحرارية
فات نفطية أو إلقاء مخلّ  من السفن تمنع ث النفطي، بوضع قواعدمعالجة التلوّ  .و 

 .ية في مياه البحاريائكيم
 .كيماوية تركيبها على موادستخدام المبيدات العضوية التي ال يحتوي إ .ز 

 

 :إدارة النفايات .٢
 :نشر مفاهيم التنمية المستدامة عبر

 .زراعة عضوّية .أ 
 .نقل مستدام .ب 
 .طاقة بديلة .ج 
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 .زيادة المساحات الخضراء .د 
 :عن طريقرنهاواأل  والينابيع الشرب مياهالتصّدي لمشكلة تلّوث  .٣

 جةلومعا والخزاناتر نهاواألنابيع والي الشرب مياه على الدوري الصحي الكشف .أ 
 .ثالتلوّ ة حال

 .وضالبع على والقضاء الموسمية البرك معالجة .ب 
 .ليهاإ والمجاري الصحية الحفر مياه بتسرّ  لتفادي ربالشّ  مياه شبكات صيانة .ج 
 يةالجار  المياه من وىالقصستفادة اإل ومحاولة األنهار مجاري على سدود بناء .د 

 .والّري ربللشّ 
 .السنة مدار على المناطق جميع في كنيةالسّ  شققوالِّ  للمنازل الشرب مياه تأمين .ه 
 رفالصّ  ومياه بالنفايات مصادرهايث تلو  عدم وضمان المياهيد إستهالك ترش .و 

 .المواشي سقيأو  الصحي
 

يتعّين أال تكون الوجهة األخيرة لمياه الصرف الصحي : المبتذلة المياهمشكلة معالجة  .٤
مات خّطة للتخلص من هذه المياه تعتمد على المقوِّ البحر والشواطئ بل ضرورة وضع 

 :التالية
ية الريفاطق المنًا في خصوصو  المبتذلة، للمياه صحي صرف شبكات وفيرت .أ 

 الشروط تراعي ال التي البدائية الفردية ساليباأل على تعتمد تزال التي ال
 .األحيان كثرأ في الصحية

 .رالبح في منها صالتخلّ  قبل ليةأوّ  معالجة ومعالجتهاأ المبتذلة المياه تكرير .ب 
 في برميها المنزلية فاياتوالنّ  كالزيوت ناعيةالصّ  فاياتالنّ  من صالتخلّ  منع .ج 

 .نهاراأل مجاري
 .المناطق في المبتذلة المياه لمعالجة صغيرة اتمحطّ  نشاءإ .د 
 .الئمةالم حيةالصّ  الحفر ستعمالإ تشجيع .ه 

 المناطق في روائح منها تنبعث ال والتي المائية غير المراحيض ستعمالإ تشجيع .و 
 .الريفية
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مساحات ال تهدف عملية التحريج الى زيادة :التصّدي لمشكلة تقّلص المساحات الحرجية .٥
 :وذلك لتحقيق األهداف التاليةعادة تأهيلها إو أالحرجية 
 .ع البيولوجي والنظم البيئية الطبيعيةالحفاظ على التنوُّ  .أ 
 .نجرافربة من اإلحماية التُّ  .ب 
 .مطارستيعاب مياه األإرض على التحسين من قدرة األ .ج 
 .تثبيت العناصر الغذائية في التربة .د 
 .تنقية الهواء .ه 
 ....)خرنوب/فطر/عسل/صنوبر(نتاج الخشب والمنتجات الحرجية الثانوية إ .و 
 .بيعية وتشجيع السياحة البيئيةالحفاظ على المناظر الطّ  .ز 

 :هاومن أهمّ ، المدني التخطيط يدالحلول لمشاكل البيئة على صع .٦
 والبلديات المهندسينبات كنقابة نقاسمية والالر سسات المؤ ين بيق التنس ضرورة .أ 

 للمناطق، ةوالخاصّ  العامة روطوالشّ  روفالظّ  ومراعاة البناء، لرخص المانحة
 .القانون على التحايلدون  للحؤول الرقابة عمليات في دوالتشدّ 

 .ةالمناسب والهندسة بيعةالطّ  جمال بين تجمع عمرانية مخططات وضع .ب 
 البناء جعلالحؤول دون و  ثوالتلوّ  ضراراأل لتخفيف البيئية الهندسة مفاهيم باعتِّ إ .ج 

 .البيئة على عبئاً 
احات المس يذيؤ كل ال بشمة والعاية الزراع الطرقاتّق لشمي تنظيطط مخضع و  .د 

 .الخضراء
 .الطرقات جوانب على شجاراأل وغرس العامة الحدائق نشاءإ .ه 
 .رصفةاأل نشاءإ و  وارعالشّ  تجهيز .و 
 .عليها الحفاظ أهميةعلى  المواطنين وتوعية ثاراآل حماية .ز 
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 :من الحلول المقترحة :مشكلة النفايات .٧
لمدة  مةمتراكها ترك وعدم هامن صوالتخلّ  لبةالصّ  فاياتالنِّ  معج اتعمليّ  يمتنظ .أ 

 .طويلة
 سوةأ ةخاصّ  مستوعبات في وضعها قبل المنازل في فاياتالنّ  فرز تشجيع .ب 

 .مةالمتقدِّ  بالبلدان
 .تالنفايا بعثرة من الحيوانات لمنع اةمغطّ  مستوعبات ستخدامإ .ج 
 .اتصنيعه إعادة بهدف لبةالصّ  النفايات فرز .د 
 الريفية المناطق في خصوصاً و  العضوية للنفايات المنزلي التسميد تشجيع .ه 

 .والزراعية

إنشاء  إن الهدف الكامن من وراء عملية :التخمير والتسبيخإنشاء معامل متخّصصة في  .٨
تحويل هو معامل مختلفة الحجم للتخمير والتسبيخ موّزعة على المناطق اللبنانية كافة 

ة جهوضع مواصفات لمعامل التسبيخ لمن الطبيعي  .النفايات إلى مواد محسِّنة للتربة
الهواء والرطوبة، ونوعية المواد العضوية المساحة المطلوبة وطريقة التسبيخ وتحديد معدالت 

القابلة للتخمير ووضع مواصفات ومعايير للسماد العضوي المنتج وتحديد النسبة المسموح 
 :من محاسن تلك العملية. بها من المعادن الثقيلة ونسب الرطوبة

اإلستعانة بخبرات عبر يمكن إنشاؤها بوقت قصير و المعامل قليلة الكلفة إن  .أ 
 .محلّية

يقّلل من خطورة حدوث مشاكل تقنّية تعرقل عملّية معالجة  جود تلك المعاملو  .ب 
 .النفايات

 .في تنميتها أيًضا المساهمةفرص عمل في مختلف المناطق اللبنانية و  تأمين .ج 
إّن إيجاد مكان كاٍف لتسبيخ نفايات المدن في لبنان قد يكون صعًبا، ولكنه  .د 

 .أسهل بكثير من إيجاد مكان لحرق النفايات
 .هناك تقنيات جديدة للتسبيخ ال تتطلَّب مساحات كبيرة .ه 
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تقنية فرز المواد القابلة للتدوير بطرق يدوّية أو إن  :وٕاعادة التصنيع التدويرإعتماد  .٩
تأمين نجاح تلك التقنية، وألجل . ميكانيكّية هي أيًضا تقنّية سهلة اإلنشاء وقليلة الكلفة

 :يقتضي
ورق، بالستيك، زجاج، تنك، حديد (زة المواد المفر تأمين سوق تصريف  .أ 

 ....)وغيرها
 .إعادة التدوير إعطاء إعفاءات ضريبية لصناعة .ب 
 .سترداد الموادإتطوير مراكز  .ج 
 .سترداد المواردإتطوير المعايير لمرافق  .د 
 .تطوير طرق جمع النفايات .ه 
 ).كالبطاريات مثالً (إعادة تصدير بعض المواد غير القابلة للتدوير  .و 

إّن تكامل الخطة التي ستؤثر إيجابًا : البيئية التوعيةالعمل على و المناسبة  القوانينسن  .١٠
. مود األساس للنهوض بهذا القطاعاعلى البيئة كما وترابطها مع بعضها البعض هي الع

 :ومن أجل ذلك، يقتضي
 .متكاملة ةيبيئ سياسة وضع .أ 
 ضراراإل جريمة تدعى عامة جريمة وتحديد البيئة لحماية عام قانون إقرار .ب 

 .جمعّياتللاإلدعاء  حق عطاءإ و  رادعة عقوباتد يجاإ مع بالبيئة
وضع قانون إلدارة المواد يؤّدي إلى تنظيم عملية مرورها في االقتصاد اللبناني  .ج 

بطريقة تسّهل عملية إدارة النفايات من خالل السيطرة على نوعية النفايات 
 .المنتجة وكميتها

 .ياً وجزائ ياً دار إ ؤولةمس ةمختصّ نية وط بلجان خصالرّ  ءسداإ حق حصر .د 
 وتسهيل الوصول إليها داريةاإل الملفات عن السرية برفع قابةالرّ  تنشيط .ه 

Access to information.        
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مة نظواألين القوان حترامإ علىين المواطنمل وح البيئييف والتثقية وعالتّ ر نش .و 
 .والمخالفين المسؤولين على ضغط ةقوّ  لتشكيل ودفعهممة العا

 .الدراسية المراحل جميع في بيئية مناهج دخالإ .ز 
 .نميالمعلِّ  تدريب في البيئية التربية دخالإ .ح 
 .البيئة بهموم المعنية التطوعية ماتالمنظَّ  تشجيع .ط 
ين بالقواناإللتزام  منكُّد والتأ المخالفاتحقة لمالها جهزتأو  البلديات دوريل تفع .ي 

 .العامةنية المد
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 مراجع

 www.moe.gov.lb: الموقع االلكتروني لوزارة البيئة .١
، إعداد ليال "التلوث مشكلة المشاكل وأبرز ضحاياه في لبنـان الشاطئ" ،٢٠٠٩، تموز ٢٨٩مجلة الجيش، العدد  .٢

  www.lebarmy.gov.lb:صقر الفحل وولسن رزق 
 .٤/٢/٢٠١٤المعايير، حبيب معلوف، جريدة السفير، تلّوث الهواء في لبنان يتجاوز كل  .٣
  www.lebanon.thebihive.org :دراسات وتفسيرات علمية وحلول .٤
، ١٤/٨/١٩٩٩الجمعية الخيرية اإلنمائية، خربة سلم، البيئة والصحة واقع وحلول،  .٥

www.amelinternational.org 
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                                                التعليم
                                                

 :ا هذا القطاعهأبرز المشكالت التي يعاني من

التي تتناول ) الرسمية وغير الرسمية(تكثر التقارير والدراسات : غياب رؤية رسمية موحدة .١
الدراسات التي تحدد وبالمقابل تغيب الخطط و  .المختلفة لقطاع التعليم في لبنانالجوانب 

ستراتيجية المتعّلقة بمضمون وحدود التدخالت والمقاربات التي يفترض أن بوضوح الرؤية اإل
 .ة في تطوير هذا القطاعوالرسمية المعنيّ  تحكم دور الدولة والمؤسسات الخاصة

عن وزارة التربية  عة سواءً ة المتفرِّ د المشاريع والدراسات الصادرة عن الهيئات الرسميّ إن تعدّ 
والتعليم العالي أو عن الهيئات الرسمية أو الخاصة المعنية بالقطاع التربوي، تعكس غياب 

المركز التربوي "ذلك مع اإلشارة إلى أهمية دور . دة من الدولةدة وموحّ ة محدّ رؤية استراتيجيّ 
القطاع  مشكالتتيجية تربوية جديدة تشّخص ستراإالذي يهدف إلى تحديد  "للبحوث واإلنماء
د سبل الحل، إضافة إلى أهمية الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان في هذا التعليمي، وتحدّ 

، والتي بعد تنسيقها من منظمة جوستيسيا باإلطار والتي جرى إقرارها في مجلس النوا
 .أفردت فصًال خاصًا بالقطاع التعليمي

يعاني لبنان من أزمة الثقة  :ضعف القطاع الرسمي في مقابل القطاع الخاص في التعليم. ٢
رًا كفرنسا والواليات سمي على عكس ما هو الحال في أكثر دول العالم تطوّ التعليم الرّ  في

الرسمي في مقابل التسجيل  في التسجيل ترتفع نسبة التسجيل حيث المتحدة األميركية
مرد هذا األمر في لبنان لألداء األفضل للقطاع الخاص يعود  .ادر في التعليم الخاصالنّ 

حجم الموارد المستخدمة، كمتوسط عدد التالمذة  مقابل أداء القطاع الرسمي السيما لناحية
التعليمية والبيئة  اءة المدرسين واختالف األساليبالواحد، وكفم للصف الواحد أو للمعلّ 

 .الحاضنة  المدرسية
 
 

 .هذا الفصل األستاذة نانسي نحوليأعّدت ل           
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حيث تسّجل المدارس ) المتوسطة والثانوية(وينعكس هذا األمر في الشهادات الرسمية 
كذلك، فإن إهمال  .للمدارس الرسميةالخاصة نسب نجاح تفوق باإلجمال تلك التي ُتسجَّل 

ينعكس سلبًا على الجو التعليمي فيها، فالمباني والصفوف  الرسميةالدولة لتنظيم المدارس 
 قديمة، وتقل فيها مساحات اللعب والنشاطات الترفيهية، أما المدارس الخاصة فتوجد فيها

 .على نمائه بما يساعدمستلزمات النمو الفكري والنفسي للطفل  إجماالً 

يشير الواقع اللبناني إلى  :عليمعدم وجود تنسيق بين القطاعين العام والخاص في مجال التّ . ٣
ص في مجال التعليم بحيث نجد أن وابط التنسيقية بين القطاعين الرسمي والخاضعف الرّ 

من القطاعين يعمل بشكل شبه مستقل عن اآلخر، مما يجعلهما قطاعين متجاورين في  ّالً ك
حين أنه يقتضي أن يكونا قطاعين متعاونين ومتكاملين كونهما يعمالن على فئة واحدة من 

 .دًا بغض النظر عن الموارد المتاحةى تعليمًا موحّ الطالب يقتضي أن تتلقّ 
الرسمي  التعليم بين النجاح في فروقال قطاعين علىوينعكس اإلختالف في المستوى بين ال

 .هذا األخير الخاص لمصلحة والتعليم

يشّكل مستوى التحصيل العلمي للمعلمين : عليم المدرسيالمستوى التعليمي ألساتذة التّ . ٤
حيث  الكفاءة ةمن قلّ  سميالرّ  القطاع في التعليمية الهيئة تشكوف. ستثنائيةإأهمية  تمؤشرًا ذا

فتعيين  .ما دونها وأ لة شهادة البكالوريامن حمَ  يمعلمين في القطاع الرسمعدد ال يكثر
المعّلمين، وخاّصة المتعاقدين الذين ُيثبَّتون في ما بعد، ينتمون إلى أحزاب معّينة فرضتهم 

 . وفرضت تعاقدهم بغّض النظر عن المستوى العلمي
 . ال ينتمون إلى التربية بشيء المديرين ثير من المدارس، كثيٌر منهذا مع العلم أّن في الك

في  -مدى اإلنسجام بين تخصصاتهم الجامعية و  يضاف إلى ذلك متوسط أعمار األساتذة
 . والمواد التي يدّرسونها -حال كانوا من حملة الشهادات الجامعية 
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        تجدر  :الحديثاستمرار الطرق التعليمية القديمة التي ال تتناسب ومتطلبات العصر . ٥
 للتعليم الذي يقتضي أن يحصل عليهاإلشارة في هذا السياق إلى أهمية اإلعداد األساسي 

 .عليم المعتمدةالتّ  األساتذة في مجال التعليم لما في ذلك من انعكاس على طرق
 ردو  فيها يقتصر التي ُتمارس طرق التعليم التلقينية سميةفنجد مثًال أنه في المدارس الرّ 

 .والحفظ على التلقي التلميذ ودور المعرفة تلقين على مالمعلِّ 
 نقص يوجد كما دراسياً  رينالمتعثّ  التالميذ لمساعدة الخدمات التربوية في نقص كذلك هناك

 .التالميذ فيها يتخبط التي تكالالمش لمعالجة اإلرشادية الخدمات في

 وطنية سياسة في لبنان غياب لُيسجَّ  :عدم وجود تحفيز للعاملين في المجال التعليمي .٦
 والعقاب الثواب سياسة قتطبِّ  خاص والمدارس الرسمية بشكلٍ  .بشكل عام المدارس لرقابة

 باإلضافة واجباتهم أداء عن رينالمقصِّ  وتعاقب المعلمين الناشطين تكافئالتي تقتضي أن 
 التربوية الطرائق اعتماد على وتدريبهم أدائهم التعليمي لتحسين إرشادهم على السهر إلى

 .الحديثة
سمية في نظامها الداخلي لها أفضل قواعد وٕاجراءات، ولكن إّن المدارس الر فوفي الواقع،  

 .عقاب نتيجة اإلنتماء السياسي لكّل مدرِّسفي التطبيق، ال نرى أّي ثواٍب وال 
الذين  المعوقين سّيماال شةالمهمّ  هتمام بالفئاتلإل مينللمعلّ  خاص إعداد ُيسجَّل غياب كذلك

يجب أن تكون لهم مدارس خاّصة بهم والمدّرس فيها يجب أن يحصل على إعداد خاّص 
له التعامل معهم  .يَخوِّ

      السوري اللجوء  رافق :تأثر المدارس بازدياد أعداد الطالب الذي رافق النزوح السوري .٧
ضطروا إلى ترك إن ّييسور ق أطفال تدفّ  ٢٠١١منذ اندالع األزمة السورية عام إلى لبنان    

هذا األمر أزمة في المجتمع اللبناني الذي سعى إلى  ترك. مدارسهم في وطنهم األم
دمجهم قدر اإلمكان في المدارس خوفًا من انحراف سلوكهم وتأثيرهم سلبًا على المجتمع 

 العالي  متمكنت اإلجراءات المتضافرة من وزارة التربية والتعلي ،في هذا السياق. اللبناني
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انخراط األطفال  المساهمة في تحقيق باإلضافة إلى الوكاالت والمؤسسات اإلنسانية من   
 .نظام المدارس اللبنانية السوريين في

من سوريا قد طغى على قدرة  ق المستمرّ غم من هذه الجهود، فإن التدفّ على الرّ و ولكن    
عليم لألطفال سواء اللبنانيين الضغط على نوعية التّ ر هذا د وقد أثّ نظام المدارس العامة للرّ 

ذات م وازِ ة واللّ كتظاظ الفصول الدراسية وعدم كفاية المرافق المدرسيّ أو السوريين نظرًا إل
 .الصلة

وتشمل الحواجز . من التعليماألطفال  تمنعتختلف األسباب التي  :التسريب المدرسي .٨
بموارد محدودة  ةيمكن أن تكون مفرطة لألسر الالجئسوم الدراسية التي قل والرّ تكاليف النّ 

يضاف إلى ذلك، ضعف أداء الدولة في تطبيق التعليم  .والحواجز اللغوية والسالمة
 .اإللزامي على كافة األطفال في لبنان

 

ينظر اللبنانيون باإلجمال نظرة سلبية للتعليم : تهميش دور التعليم المهني والتقني .٩
 .في التعليم المدرسي يرسب فيعتبرونه نظامًا تعليميًا موازيًا يصلح لمنالمهني والتقني، 

     إن هذه الفكرة المسبقة من شأنها الحد من فاعلية التعليم في هذا المجال حيث ال ينتسب     
هذا مع أّن تالمذة  .إليه إال أولئك الذين يتركون المدرسة فال يأخذونه على محمل الجد

في  مع اإلشارة إلى أهمية التعليم التقني. التعليم المهني مطلوبون جّدًا في سوق العمل
ختصاصيين في كافة الصناعات والمجاالت بهدف إمختلف المجاالت لضرورة وجود 

 .تحسينها واإلرتقاء بها

  بالتخصصات، الطالب لتحاقإ في التوازن عدم يالحظ :العالي عليمبالتّ  اإللتحاق .١٠
 في وضعف العامة حيث التخصصات المفتوحة بالكليات اإللتحاق في تضخم فهناك

 .المتحان دخول تخضع التي المهني الطابع ذات بالتخصصات اإللتحاق
 بالنسبة متكافئة غير أنها إال الجنسين بين بالعموم متكافئة اإللتحاق فرص كانت وٕان

 .والخاص الرسميين القطاع بحسب وبالنسبة لإللتحاق الجغرافية للمناطق
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 من تحدّ  مزمنة كالتمش من العالي التعليم يعاني :قدم بعض البرامج في الجامعات .١١
فبعض اإلختصاصات يغيب . ق العمللسو  مالءمتها وعدم البرامج ِقَدم ذلك نوعّيته ومن

العمل، فضًال ها المنحى التدريبي الذي يحتاجه الطالب قبل أن ينخرطوا في سوق عن
ما  سمية أو الخاصة فياسعة في البرامج بين الجامعات الخاصة والرّ عن اإلختالفات الشّ 

 .بينها
 

 مخرجات بين كبيرة فجوة هنالك :عدم تناسب اإلختصاصات مع متطلبات سوق العمل .١٢
 .وسوق العمل العالي التعليم

 المالئمة المعاهد ختيارإل للطالب منذ المدرسة والتوجيه اإلرشاد غياب فإنّ 
 التعليم فاعلية من يحدّ  العمل سوق وحاجات مع قدراتهم تتالءم التي واإلختصاصات

 .، فضًال عن أنه يفاقم في مشكلة البطالةمخرجاته وجودة العالي
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نيين في قطاع التعليم توحيد الجهود بين ذوي اإلختصاص والمعيقتضي  :توحيد الجهود. ١
شاملة ومفصلة ودقيقة تحدد مشاكل هذا القطاع وما  ةلوضع دراسبموجب لجنة وطنية 

كما يقتضي . يحتاجه بالمقابل، على أن تكون هذه المبادرة برعاية وزارة التربية والتعليم العالي
 .توصيات بشأنهاإيداع الوزارة تقارير دورية أو سنوية لمواكبة األوضاع التعليمية وتحديث ال

 تطوير دور المدارس الرسمية عن طريق تحسينيقتضي : تطوير دور المدارس الرسمية. ٢
 .ومادية بشرية وموارد برامج من ذلك مع ما يتطلبه التعليم جودة

 سياسات ضمن األفراد بين الفرص تكافؤ تأمينيقتضي  :األفراد بين الفرص تكافؤ تأمين. ٣
 التكافؤ هذا دون حائًال  تقف أي خصائص عن النظر بغض والتعليم التربية وبرامج وخطط

. آخر أي معوق أو سكنهم منطقة أو جتماعيةاإل أو اإلقتصادية حالتهم خاصةصورة وب
الخدمات  وتأمين المعاملة في المساواة وفيروت دراسية أماكن توفير الفرص تكافؤ يشمل

 متخصصين ومعلمين تربويين ومرشدين كفوئين معلمين من المساندة والخدمات التربوية
 المدرسية لألنشطة هينوموجّ  جتماعيينإ ومرشدين تربويين وموجهين بتعليم المتعثرين

 .الالمنهجية

تشجيع التعاون  يقتضي: عاون والتنسيق بين القطاعين الرسمي والخاصتشجيع التّ . ٤
والتنسيق بين القطاعين الرسمي والخاص في مجال التعليم من خالل إعداد ورش تدريبية 

 .اإلى حد م مشتركة للعاملين في القطاعين بهدف تبادل الخبرات وتوحيد البرامج التعليمية

تحسين أداء األساتذة في قطاع التعليم من أجل  :تحسين أداء األساتذة في قطاع التعليم. ٥
معايير دنيا علمية ونفسية  إرساء األساتذة عن طريق ختيارإ آليات في النظر إعادةيجب 
 البحث على وصارمة وتحفيزهم دةمحدَّ  وتربوية أكاديمية بمعايير عملهم تقدم وربط ،لقبولهم

 الحلول الُمقترحة
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في المدرسة الرسمية، مثًال  المعتمدة العالمية للمعايير وفًقا ودراسات بحوثب والقيام العلمي 
ترى أّن المدّرس الُمجاز في مادة الرياضّيات يتقّدم لكلّية التربية لُيصنَّف للتعليم الثانوي أو 
يذهب إلى التعليم الخاّص حيث أجره أعلى، فتفرغ المدرسة ذات التعليم األساسي من مدرِّس 

 .يز المدرِّس مالّيًا ليبقى في مرحلة التعليم األساسيلذلك، يجب تحف. ُمخَتّص في هذه المواد

بهدف تطوير أداء األساتذة في القطاع الرسمي  :تطوير أداء األساتذة في القطاع الرسمي. ٦
 ورياً ة والثقافية يقتضي إشراكهم دبما يتالءم مع حاجات الطالب وتطور المفاهيم اإلجتماعي

ين في العلم يّ صصاتخإى أن تكون هذه الدورات من إعداد في دورات تدريبية لهذه الغاية، عل
 .التربوي والنفسي واإلجتماعي

 بحقوق والمطالبة التعليمية المؤسسات مراقبة أداءيقتضي  :التعليمية المؤسسات مراقبة أداء. ٧
التعليمية لتفادي األخطاء عن  العملية في والشفافية المساءلة ستخدامإ المعلمين، وتشجيع

تفعيل أجهزة الرقابة في وزارة التربية بهدف اإلبالغ عن أية أخطاء تشوب التعليم طريق 
 .المدرسي

بهدف حل أزمة األطفال السوريين يجب على : حل أزمة األطفال السوريين العمل على. ٨
عن التعليمية  همحتياجاتإي الحكومات اإلقليمية والشركاء الدوليين التخطيط لمستقبل يلبّ 

عليم المبتكرة التي في وضع وتنفيذ سياسات ونماذج التّ  كلبنان الحكومات المضيفةدعم طريق 
 .اعدهم على اإلندماجتس

 بهدف الحد من التسريب المدرسي يجب على الدولة تخصيص: الحد من التسريب المدرسي .٩
 التشريعات جميع الموارد ووضع ستخدامإ وترشيد األساسي التعليم لتأمين الكافية الموارد

 آلية وضع عبر األساسي اإللزامي التعليم لمرحلة فعلي تطبيق على تساعد التي الضرورية
كذلك . ١٦/٣/١٩٩٨تاريخ  ٦٨٦ رقم تبعًا للقانون " لكل طالب دراسي مقعد" هدف تحقيق

 قانون عن طريق إصدار عشرة سن الخامسة حتى األساسي التعليم إلزامية سن يقتضي رفع
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كما يقتضي  .جنسيتهم عن بمعزل اإللزامية وذلك السن حتى األطفال لكافة اإللزامي التعليم  
 المجتمع في المؤسسات جميع مع افر جهود الدولةضترويج للحق في التعليم عن طريق تال

وللتأكد من نفاذ . نشر الوعي التربويل العمالية والجمعيات والنقابات المهنية كالنقابات
 سنوية لوائح تحضير مخاتير أو بلديات من المحلية اإلدارات يجب علىالسياسة التعليمية 

كما  .المؤسسات التعليمية في تسجيلهم من والتحقق اإللزامي التعليم يشملهم الذين باألطفال
 سن في هم الذين القاصرين ستخدامإ المعنية للحؤول دون السلطات يقتضي العمل مع

 .العمل الذين يعمدون إلى استخدامهماإللزامي ومحاسبة أصحاب  التعليم

ة في إلقاء الضوء مالمساه: إلقاء الضوء على أهمية التعليم التقني والمهني في لبنان .١٠
على أهمية التعليم التقني والمهني في لبنان، من خالل اإلعالم ومن خالل وزارة التربية، 

كما يجب دعم . المجاالتوالتأكيد على دوره الفاعل في إعداد اإلختصاصيين في مختلف 
 .بههذا القطاع بمختلف الموارد المالية والتقنية لتمكينه من توفير أحدث خدمات تعليمية لطّال 

 اللبنانية الجامعةلإلرتقاء بالتعليم العالي يقتضي تطوير دور : بالتعليم العالي اإلرتقاء .١١
 التابعة الّكليات مختلف في بحوثال دعم مراكز من خالل المنتجة النشاطات وتوجيهها نحو

نتشار فروعها وتشجيع إقامة جامعات في المناطق البعيدة عن إكما يقتضي توسيع . لها
 . العاصمة بهدف ترويج التعليم العالي في كافة المناطق اللبنانية

يقتضي تطوير البرامج التعليمية في الجامعات  :تطوير البرامج التعليمية في الجامعات. ١٢
صات لى النواحي العملية أكثر منها التلقينية في الدراسة في مختلف اإلختصاوالتشديد ع

 .في سوق العمل لتسهيل إندماج الطالب

يقتضي ترشيد الطالب في المدارس نحو اإلختصاصات  :ترشيد الطالب في المدارس. ١٣
افر جهود المعنيين في ضم مع حاجات سوق العمل، عن طريق تالجامعية بما يتالء

القطاعات العمالية والقطاع التربوي لتوجيههم حيث يجب بما يفيد سوق العمل ويسمح 
 .باإلستفادة من خبراتهم
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 مراجع
 

 www.mehe.gov.lb: موقع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان. ١
 .الذكر من تنسيق منظمة جوستيسيا الحقوقيةالخطة الوطنية لحقوق اإلنسان سالفة . ٢
    اإلنماء            مجلس منشور على موقع) ٢٠٠٩-٢٠٠٦قطاع التعليم في لبنان (البرنامج التنموي . ٣

  www.cdr.gov.lb: واإلعمار   
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 :هذا القطاع كالت التي يعاني منهاالمشأبرز 

وباستثناء بعض  .١٩٤٦يعود إصدار قانون العمل اللبناني لعام  :قدم عهد القوانين. ١
التطورات  مواكبة مما حال دون جوهرية لتحديثه، تعديالت إدخال التعديالت الضئيلة، لم يتم

التشريعات واإلتفاقيات الدولية المتعلقة  ها فيتلك المنصوص علي السيما وحاجات العمال
 بعض في صالحياتها تجاوز العمل إلى وزارةدفع  قصير التشريعيهذا التّ . مالبأوضاع الع

ومن الضروري  .بموجب قرارات ومذكرات تصدرها عاألوضا لتسوية منها محاولة في األحيان
 ، النصوصلفت النظر في هذا السياق أّن وزارة العمل عمدت إلى إعداد عدد من مشاريع 

 :نذكر منها
مشروع قانون العمل ويشمل عالقات العمل الفردية، عالقات العمل الجماعية  .أ 

والوساطة والتحكيم وحّل نزاعات العمل، عمل األطفال وطوارئ العمل؛ أي اّن 
مجموعة قوانين ُجمَعت في قانون مَوحَّد حيث أخذ المشروع المذكور بإتّفاقيات 

 . العمل الدولية والعربية
 .لزراعيينمشروع قانون للعمال ا .ب 
 .مشروع قانون للعاملين في الخدمة المنزلية .ج 
 .مشروع قانون التقاعد والحماية اإلجتماعية .د 
 .مشروع قانون لتنظيم وزارة العمل .ه 
وٕاّن وزارة العمل عِمَلت من أجل تفعيل المؤسسة الوطنية لإلستخدام لدراسة سوق  .و 

 ).البرنامج االول للشباب(العمل وتشغيل الشباب الّلبناني 
مرسوم تعويض البطالة لألشخاص المعوقين الذي يحتاج إلى تأمين اإلعتمادات  .ز 

 .والتطبيق
 

 
 .أعّدت لهذا الفصل األستاذة نانسي نحولي
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ُيعتبر قانون العمل التشريع السائد في مسألة العمل، إال أنه : عدم وجود أحكام موحدة للعمل. ٢
من فئات مختلفة ال يدخلون ضمن من تشملهم ال توجد إلى جانبه نصوص مختلفة ترعى عمّ 

ن وقوانين القطاعات الحرة وبعض أحكام يأحكام قانون العمل، كنظام الموظفين العمومي
نوعًا من التمايز اإلجتماعي بين مختلف  ينِشئومن شأن ذلك أن . قانون الموجبات والعقود

 .العمال في مختلف القطاعات الختالف النصوص التي ترعى حقوقهم

غياب سياسة  قطاع العمل في لبنان، السيما في تشّكل البطالة أحد أبرز مشاكل: البطالة. ٣
في  واإلحصائيات التي تحدد مستوى البطالة األرقام واضحة للدولة لمكافحة البطالة وتضارب

ظل وجود معلومات غير كاملة عن سوق العمل في لبنان وذلك بحسب منظمة العمل 
تشمل بطء  عدة عوامل اءجرّ من رتفاعًا في نسبة البطالة إد لبنان يشهوال يزال . الدولية

أسعار النفط والغذاء إرتفاع العجلة اإلقتصادية والمالية، واألزمات الخارجية بما في ذلك 
 .العالمية، فضًال عن تقهقر النمو اإلقتصادي العالمي، وأزمة الالجئين السوريين الحالية

يفاقم من مشكلة البطالة توافد اليد العاملة األجنبية التي : ة األجنبيةعدم تنظيم مسألة العمال. ٤
تنافس اليد العاملة اللبنانية لجهة األجر المنخفض وتفضيل أصحاب العمل لألجانب خالفًا 

ن الئحة المهن والذي يتضمّ  ٢٠١٣لعام  ١٩/١ القرار لقرارات وزارة العمل المتتالية وآخرها
باللبنانيين فقط وهي تتنوع من المهن الصناعية والخدماتية البسيطة إلى الواجب حصرها 

 .المهن التخصصية والمهن الحرة
السوريين فيها من جراء األزمة الجئين لريفية بفعل تمركز الوقد تأثرت بالبطالة القطاعات ا

تعاني من  تيفي محافظة لبنان الشمالي ال في سوريا ومنافستهم اليد العاملة المحلية السيما
من سكان المنطقة القادرين % ٧٠، وحيث يعمل في الزراعة نحو %٥٢,٥نسبة فقر تقارب 

 .على العمل

يعاني قطاع العمل في  :اإلختصاصات الجامعية وسوء تنظيم سوق العملسوء توزيع . ٥
لبنان من سوء توزيع اإلختصاصات الجامعية بما يتناسب مع حاجات سوق العمل إضافة 

  أي سياسة توجيهية للدولة بهذا الخصوص، فتوجد طفرة في بعضغياب  إلى
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السيما  اللبنانية العاملة اليد يضطر درة في البعض اآلخر، ممامقابل النّ  االختصاصات     
 .الهجرة للعمل في الخارج خريجو الجامعات وهم أصحاب الطاقات إلى

ف العديد من يتخلّ  :في أماكن العمل عدم تطبيق أحكام العمل وقانون الضمان اإلجتماعي. ٦
 عي على العاملين لديهم لناحيةاإلجتما الضمان قانون  أحكام أصحاب العمل عن تطبيق

تسجيلهم في الضمان لعدم دفع اإلشتراكات عنهم مما يحرم هؤالء العمال من  التواني عن
 وفرع األمومة المرض وتعويض كتعويض للمضمونين الصندوق يؤّمنها التي التقديمات

ويقَّدر عدد العاملين غير . التعليمية التقديمات أو المهنّية واألمراض العمل طوارئ ضمان
من اليد العاملة وذلك % ٤٠ أكثر منالمسجلين في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 

ل العديد من المخالفات ألحكام قانون العمل في . بحسب مؤسسة الدراسات والبحوث وُتسجَّ
 ...حترام ساعات العمل المحددةإل لناحية عدم دفع األجور أو عدم اكن العمأم

 جادّ  تفتيش وجود والمساءلة لناحية عدم قابةالرّ  ُيالحظ في لبنان غياب: غياب تفتيش فاعل. ٧
 يؤدي إلى تفاقممع ما من شأن ذلك أن  العمل وزارة إمكانيات ضعف بسبب وفاعل
 .في أماكن العمل وتزايد المخالفات فيها تكالالمش

 النصوص تعطيل ،في حال لجأ العمال إلى القضاء من شأنه، عمل المحاكم ءبطّن هذا وإ 
 . الضامنة لحقوقهم في أماكن العمل

تتعدد أنظمة التغطية في لبنان من الصندوق : واالجتماعّية الصحّية التغطية أنظمة تعدد. ٨
 للقوى التابعة التغطية وأنظمة الدولة موظفي إلى تعاونّية الوطني للضمان اإلجتماعي

 وزارة تغّطي كما التأمين، وشركات التعاضد إلى صناديق باإلضافة أنواعها على المسلّحة
 في التعّدد هذا عن ينجم ما مع تغطية، أي نظام لديهم ليس الذين األشخاص الصّحة
 التغطية وشروط نطاق في وتفاوت لألنظمة،االقتصادية  الكلفة على سلبي تأثير من األنظمة
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جتماعية لناحية أدنى الحقوق اإلجتماعية إمن عدم مساواة  تركهوآخر، فضًال عما ت نظام بين 
 .األساسية في الدولة

يعاني الصندوق الوطني للضمان : الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي قصور دور. ٩
أبرز  .مهامن دوره وفاعليته في إطار الخدمات التي يقدّ  ة تحدّ عدّ كالت مش اإلجتماعي

المشاكل في هذا اإلطار هي الفساد الذي يعاني منه الصندوق كسائر إدارات الدولة لناحية 
 .نين واإلهمال في أداء الخدمةاعدم تطبيق القو 

يعاني قطاع الضمان اإلجتماعي من مشكلة : قدم عهد نصوص الضمان اإلجتماعي. ١٠
ة تتمثل في قدم عهد النصوص التي ترعى التقديمات اإلجتماعية في مؤسسة أساسي

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، مما يجعلها غير فاعلة أو قديمة والتتالءم مع 
فيغيب تنظيم ضمان الشيخوخة والتنظيم الفاعل . ظرة العصرية للتغطية اإلجتماعيةالنّ 

 ...لضمانا من ألحكام قانون العمل الخاضعينغير  للضمان اإلختياري أو كيفية إفادة

ًا أو رّ ضِ عمل ُيرّجح أن يكون مُ "... ُتعرَّف عمالة األطفال على أنها كل : عمالة األطفال. ١١
م الطفل أو أن يكون ضارًا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو أن يمّثل إعاقة ليتعلّ 

ستفزازًا لإلنسانية والتي إالظاهرة األكثر " تشّكل، وهي 0F١"الروحي أو المعنوي أو اإلجتماعي
 .1F٢"لها  قلب اإلنسانال يجوز أن يتحمّ 

ستخدام األطفال، إال إسن الثامنة كحد أدنى لجواز  ١٩٤٦د قانون العمل اللبناني لعام حدّ 
أنه حّظر استخدام األطفال بين سن الثالثة عشرة وسن الخامسة عشرة في الصناعات 

ة وفي األعمال والصناعات التي اعتبرت خطرة والتي جرى تحديدها في الميكانيكية كاف
 كذلك حّظر استخدام األحداث في الصناعات . من قانون العمل) ٢(و) ١(الملحقين 

 

                                                           
 .١٩٨٩من اتفاقية حقوق الطفل لعام  ١فقرة  ٣٢المادة   ١
 .، أّول مدير عام لمنّظمة العمل الدولّية)١٩٣٢-١٨٧٨(ألبرت توماس  .٢
 



 
 

 

55 
 

 العمل

 

استخدامهم في الصناعات واألشغال الواردة في  وأخضع) ١(الواردة في الملحق رقم 
 .للعمل لشهادة طبية تثبت مقدرتهم) ٢(الملحق رقم 

سعت إلى تطوير هذه األحكام، فأبرمت العديد من اإلتفاقيات الدولية  الدولة اللبنانيةإال أن 
فساهم ذلك في . والعربية ذات الصلة لمواءمة تشريعها مع األحكام الدولية في هذا المجال

 .فيه السيما على مستوى التطبيقات التشريع اللبناني على الرغم من بعض الثغر  تطوير
تعديل بعض أحكام قانون العمل اللبناني، فجرى  وبفعل إبرام هذه اإلتفاقيات المختلفة، تمّ 

رفع الحد األدنى لسن عمل األطفال لغاية ثالثة عشر سنة مكتملة بموجب القانون رقم 
وتم تحديد ساعات العمل وظروف العمل بما يتناسب مع مقدرة األطفال  ٥٣٦/١٩٩٦

لطبي اإللزامي للتأكد من لياقة الطفل للقيام باألعمال التي وفرض ضرورة إجراء الفحص ا
2Fُيستخدم ألدائها

ستخدام األطفال في أعمال صناعية خطرة، إر هذا القانون ، كما حظّ ٣
على حمايتهم من اإلستغالل اإلقتصادي من قبل صاحب العمل ومن العمل في  ونّص 

 . سن مبكرة
بنان انتشارًا كبيرًا السيما في األوساط الفقيرة تنتشر ظاهرة عمل األطفال في لوفي الواقع، 

ق األخير لالجئين وقد تفاقمت بسبب التدفّ . وبين العائالت التي ترزح تحت خط الفقر
وتدخل عمالة األطفال ضمن إطار أوسع . يشكل األطفال نسبة كبيرة منهم حيث السوريين

أو العمل في أعمال تتنافى هو اإلتجار بالبشر عندما يكون األطفال مرغمين على التسول 
 .وكرامتهم أو ال تناسب سنهم

 في عامالً  ٢٥٠,٠٠٠حوالي  ،لبنان فييوجد  :)الخدم(مشكلة اليد العاملة المهاجرة . ١٢
 وسريالنكا وبنغالدش كأثيوبيا والفيليبين وأفريقيا، آسيا دول من األقلّ  على المنزلية الخدمة
 .باقي القطاعات في المهاجرين والعمال التنظيف عمال إلى باإلضافة هذا ،وكينيا والنيبال

وزارة  من عمل إجازةحوزون وي عمل يعمل العمال المهاجرون في لبنان بموجب عقود
 إال أن هذه اإلجراءات . العام تجّدد سنوياً  لألمن العامة المديرية من إقامة وبطاقة العمل

                                                           
 .من قانون العمل المعّدل ٢٢المادة  ۳
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 نتهاكاتضهم إلى إبع هؤالء العمال، إذ يتعرضاإلدارية ليس من شأنها ضمان حقوق       
 وساعات المتدنية، األجور العمل، فضًال عن  المتعلّقة بشروط األساسية لحقوقهم جسيمة
عدا عما يتعرضون  راحة أسبوعية، منحهم وعدم كافية راحة فترات دون من الطويلة العمل

إلى  الجنسي، واإلعتداء واإلساءة والتعذيب رببالضّ  لةمتمثِّ  إنسانية ال معاملة من له أحياناً 
 يحد الكفالة الذي خضوعهم لنظام إلى ضافةباإل المهينة، المعاملة ضروب من ذلك غير

هذا  العاملة، فضًال عن اإلرهاق المادي واإلداري الذي يشكله وحرية حقوق من كبير بشكلٍ 
 .لصاحب العمل النظام
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يقتضي تحديث القوانين التي ترعى  ،بهدف اإلرتقاء بقطاع العمل في لبنان: تحديث القوانين. ١
على اإلتفاقيات الدولية الحديثة في مجال العمل السيما  مصادقةالعمل ويتم ذلك من خالل ال

 .مع هذه اإلتفاقيات القوانين المحليةتلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومالءمة 

 قانون في وجمعها والمشرذمة المتفّرقة النصوص مختلف مراجعةيجب : توحيد النصوص. ٢
 مختلف إلى ويعيد العمل ميدان في الجديدة الحاجات اإلعتبار بعين وعصري يأخذ موّحد
 وموجباتهم حقوقهم معرفة جراءاألُ  وخاصة للفرقاء يسمح بما وضوحها وشفافيتها المواد
 .عليها المحافظة من لتمكينهم الضرورّية هولةبالسّ 

 :القيام بما يلي يقتضي ،بهدف الحد من مشكلة البطالة في لبنان: مكافحة البطالة. ٣
 بسوق في اإلرتقاء والمساهمة البطالة لمكافحة قوانين بموجب العمل سوق تنظيم .أ 

  .لإلستخدام العامة السياسة وتحديد العمل
اإلستخدام العامة في لبنان من خالل تفعيل وتعزيز قدرة المؤسسة دعم خدمات  .ب 

الوطنية لإلستخدام لما لها من دور في زيادة فرص العمل عبر خدمات الوساطة 
 .في سوق العمل وتطوير المهارات وٕاعادة التدريب

يرة تحسين قابلية التوظيف لدى الباحثين عن عمل من خالل تأهيلهم إلعداد السّ  .ج 
وتحضيرهم لمقابالت العمل في مختلف المجاالت وذلك بهدف مواجهة اتية الذّ 

 .ضغوط سوق العمل ورفع معايير الكفاءة لديهم
ن والمؤسسات المالية يتعزيز بناء شبكات وتحالفات مع رجال األعمال المحليّ  .د 

ية في المناطق فرص للتنمية اإلقتصادية المستدامة السيما المحلّ  يجادالمحلية إل
 .لنائيةالريفية وا

 

 الحلول الُمقترحة



 
 

 

58 
 

 العمل

من مزاحمة اليد العاملة اللبنانية في مختلف  الحدّ بهدف : تنظيم مسألة العمالة األجنبية. ٤
القطاعات والتقليل من البطالة، السيما الصناعية والزراعية واليدوية، يقتضي تفعيل 

صوص والقرارات الصادرة عن وزراء العمل، وفرض عقوبات على أصحاب العمل الذين النّ 
 .لين اليد العاملة األجنبية على اليد العاملة الوطنيةيخالفون هذه األحكام مفضِّ 

بالنسبة لطالب الجامعات، : توزيع اإلختصاصات الجامعية بما يتناسب مع سوق العمل. ٥
 مع متالئمة جامعية ختصاصاتا نحو الطالب المؤسسات التربوية الثانوية توجهيقتضي أن 

لبنان، ويتم ذلك من خالل إعداد تقارير سنوية يتم توزيعها على  في سوق العمل حاجات
وبهذه . عاون بين الوزارات المعنية والنقابات المعنية بحسب قطاعات التخصصالمدارس بالتّ 

حتياجات البلد، فال يكون هناك طفرة في اختصاص معين إيتم فرز الطالب بحسب  ،الطريقة
 .ختصاصات أخرىإعلى حساب 

بهدف التأكد من تطبيق : أحكام العمل وقانون الضمان اإلجتماعي في أماكن العملتطبيق . ٦
العمل والضمان  يْ تعديل أحكام قانونَ  ، يقتضيأحكام العمل في مختلف المؤسسات

ال الذين ال يتقيد اإلجتماعي لجهة فرض غرامات عالية القيمة وتعويضات إضافية للعمّ 
في الضمان أو األجر العادل أو ساعات العمل أصحاب العمل تجاههم بموجب التسجيل 

 .سواها من الحقوق الدنيا في مكان العملو 

بهدف تطبيق النصوص في مجال : العمل لوزارة التابعة والتفتيش الرقابة أجهزة تفعيل. ٧
العمل والصندوق الوطني للضمان  لوزارة التابعة والتفتيش قابةالرّ  أجهزة يقتضي تفعيل ،العمل

للكشف على أماكن العمل وتدوين المخالفات التي يتم ضبطها إلجراء المقتضى  اإلجتماعي
 .القانوني الالزم بشأن مرتكبيها

 لتوسيع اإلجتماعي الضمان قانون يتم ذلك من خالل تعديل: الصحّية التغطية أجهزة توحيد. ٨
تلغي حد سواء وٕاصدار قوانين أخرى  على كافة المواطنين يشمل بحيث تطبيقه ميدان

 .الشعبأفراد  نوع من المساواة اإلجتماعية بين إرساءقة، ويساهم ذلك في األجهزة المتفرّ 
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يقتضي وضع مشاريع إلصالح الصندوق الوطني للضمان : إصالح الضمان اإلجتماعي. ٩
 طبيق جميعتبهدف تفعيل  تطبيقية لقانون الضمان اإلجتماعي مراسيم وٕاصداراإلجتماعي 

، والشيخوخة واألمراض العمل طوارئ واألمومة وضمان مرض من تعويض الملحوظة الفروع
 :وذلك على الشكل اآلتي

من الخطوات الُمقَترحة من أجل إصالح وتصويب : فرع ضمان المرض واألمومة .١
 :هذا الفرع

المعدَّل بموجب  ٢٤/٣/٢٠٠١تاريخ / ٥١٠٤/وضع موِضع التنفيذ المرسوم رقم  .أ 
 .المتعلِّق بطب األسنان ١١/١٠/٢٠٠١ريخ تا ٦٥١٦المرسوم رقم 

من الكتاب  "تعويض المرضى"إصدار مرسوم بهدف وضع الفصل الثالث المَعنَون  .ب 
 .الباب االّول من قانون الضمان اإلجتماعي الّلبناني قيد التنفيذ/الثاني

من الكتاب  "تعويض األمومة"الرابع إصدار مرسوم بهدف وضع الفصل  .ج 
 .من قانون الضمان اإلجتماعي الّلبناني قيد التنفيذالباب االول /الثاني

ن الذين ما زالوا تطبيق الضمان الصحي الشامل على جميع المواطنين الّلبنانّيي .د 
 .ميني عام آخر نافذ في لبنانخارج أي نظام تأ

 

 :فرع طوارئ العمل واالمراض المهنّية. ٢
 .يقتضي إصدار المرسوم الّالزم لوضعه موِضع التنفيذ

 

 :فرع التقديمات العائلّية والتعليمّية .٣
 :من الخطوات الُمقَترحة من أجل إصالح وتصويب هذا الفرع

% ٧٥إعادة ربط التعويض العائلي الشهري بالحّد االدنى الرسمي لألجور بنسبة  .أ 
 .منه

نقل المنح التعليمّية من يد صاحب العمل إلى الضمان اإلجتماعي تأمينًا لوصولها   .ب 
 .نوّيًا في الوقت المناسب بعكس ما هو عليه اآلن في الغالبإلى أصحابها س
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ُمنح (التوسُّع في أنواع التقديمات العاِئلية إلى جانب التعويض العائلي الشهري  .ج 
 .)إلخ والدة، ُمنح وفاة، ُمنح حضانة،زواج، ُمنح 

اُألجراء  العودة إلى دفع التعويض العائلي الشهري والُمنح التي ستستجّد مباشرًة إلى .د 
المضمونين العاملين في المؤسسات التي ال يتجاوز عدد أجراِئها الخمسين على 

 .األكثر
 

  :فرع تعويض نهاية الخدمة. ٤
 :من الخطوات الُمقَترحة من أجل إصالح وتصويب هذا الفرع

التوقُّف عن تصفية تعويض نهاية الخدمة للمضمون الذي بلغ عشرين سنة خدمة  .أ 
من العمر بتاريخ نفاذ هذا  ٦٤-٦٠زال مستمّرًا في العمل ولم يبلغ على  االقّل وال 

 .القانون
تعويض نهاية الخدمة قبل ( من قانون الضمان اإلجتماعي ٥٢إلغاء نّص الماّدة  .ب 

تعويض نهاية "ألّنها ُتخاِلف الغاية التي ُوِجد من أجلها ) سنة خدمة ٢٠بلوغ 
 .وفاةلمجابهة مخاطر الشيخوخة والعجز وال" الخدمة

فيما يتعّلق بتعويض نهاية  من نظام تعويض نهاية الخدمة ١٢إلغاء نّص الماّدة  .ج 
خدمة المضمون الذي يعمل عند عّدة أرباب عمل ُمتعاقبين بحيث ُيصبح 

وتجميد هذه الحسابات لحين ) عدد سنوات الخدمة xالراتب االخير : (احتسابه
بلوغ السّن القانونية، الوفاة،  :استحقاق تعويض نهاية الخدمة الحد األسباب الثالثة

 %.٥٠العجز بنسبة ال تقّل عن 
ون الضمان اإلجتماعي، من قان ٥٤من الماّدة  ٥ضرورة تطبيق نّص الفقرة  .د 

يمكن : "، ونّصها" عاش مدى الحياةإمكانّية تحويل التعويض إلى م : "موضوعها
من عمره إلى  ٦٤-٦٠تحويل تعويض نهاية الخدمة الملحوظ لألجير الذي أتّم 

نظام الداخلي لحين معاش مدى الحياة بناًء على طلبه ووفقًا للطرق التي يحّددها ال
 .الحماية اإلجتماعّية المنشودَسنّْ تشريع التقاعد 
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إصدار المرسوم الّالزم بإخضاع كّل المضمونين الذين قبضوا تعويضاتهم وخرجوا  .ه 
من سوق العمل، لفرع ضمان المرض واألمومة والتعويضات العائلّية تطبيقًا للماّدة 

 .من قانون الضمان اإلجتماعي "هــــ"فقرة  ١بند  ٩
شهرًا بدًال من تعديل تعويض نهاية الخدمة بسبب الوفاة ليصبح ال يقّل عن عشرين  .و 

 .سّتة أشهر

حكام الضمان ألعبر إصدار قوانين تعديلية  :تحديث أحكام قانون الضمان اإلجتماعي. ١٠
كما يجب توسيع أحكامه . غطية اإلجتماعية الحديثةالتي لم تعد تتناسب ومقتضيات التّ 

 الشيخوخة بضمان خاص نظامستحداث إتشمل تحديث نظام نهاية الخدمة عن طريق ل
هنالك ضرورة لطرح مشروع قانون بديل عن  وبالفعل، .الخدمة نهاية تعويض بخالف

المشاريع الُمقتَرحة يقوم على قاعدتي التكافل والتوزيع في التمويل والتقديمات ليكون 
 .متجانسًا في ذلك مع بقّية فروع قانون الضمان اإلجتماعي الّلبناني

نتشار ظاهرة عمالة األطفال بقصور النصوص، حيث إال يرتبط : كافحة عمالة األطفالم. ١١
إال أن المشكلة ترتبط  .أن اإلتفاقيات الدولية والنصوص التشريعية كافية في هذا المجال

بشكل أساسي بالنقص في السياسات الداخلية الرامية إلى تكريس هذه الحقوق ووضع 
ذه الظاهرة، من خالل البيئة الحاضنة له مكافحة اذها، حيث يجبفالخطط المالئمة إلن

 :وذلك يتم عبر. رةإجتماعية متطوِّ  -سياسة إقتصادية 
ن التي كالألم ستخدام األطفال والتفتيش الدوري والمستمرّ إتشديد العقوبات على  .أ 

ن القانونية، بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة يرّجح فيها استخدام األطفال دون السّ 
 .الشؤون اإلجتماعية

إعداد إستراتيجية توعية وطنية بهدف مكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال في لبنان  .ب 
 بيع مكافحة إلى اميةالرّ  القانونية دابيرالتّ  لتعزيز العمل قانون ترمي إلى تعديل

 بشكل األطفال ةلاعم بمكافحة المتعلقة التدابير بالبشر وتعزيز واإلتجار األطفال
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 في الدولية والهيئات المنظمات مع التعاون وتعزيز الدولية المعايير مع متوافق 
 .المجال هذا

ولية بقضايا عمل األطفال هتمام وسائل اإلعالم الوطنية واإلقليمية والدّ تعزيز إ .ج 
وقدرتها على تقديم التقارير عنها كي تنشر بدقة وفاعلية وبشكل أخالقي 

 .أسوأ أشكال عمل األطفال مكافحةالمعلومات عن 

 :عبر :العامالت األجنبيات في المنازل وتعديل نظام الكفالة قوننة وضعية. ١٢
 .ستقدام العمال األجانبإتحسين إدارة هجرة اليد العاملة من خالل تنظيم   .أ 
األجنبية،  العمالة تنظيم إلى الرامية القانونية التدابير لتعزيز العمل قانون تعديل .ب 

 السّيما الدولية، المعايير مع يتالءم بما وحقوقهم العاملين كرامة يحمي إطار في
 .المنزلية الخدمة في يتعلق بالعاملين ما في

تحسين اإلندماج اإلقتصادي واإلجتماعي وضع خطط مع المؤسسات المعنية ل .ج 
تحسين ظروف عمل  بهدف للعمال المهاجرين السيما فئة العامالت المنزليات

 .العامالت المنزليات المهاجرات في لبنان
قدرات وزارة العمل والجهات الرئيسة األخرى على إدارة وتنسيق ومراقبة تحسين  .د 

شروط وأحكام العمل الخاصة بالعمال األجانب في لبنان عن طريق بناء قدرات 
موظفي وزارة العمل في مجال معايير العمل الدولية للتعامل مع النزاعات، 

 .وتفتيش العمل
لوك ومعايير بخصوص قواعد السّ توعية أصحاب مكاتب اإلستخدام في لبنان  .ه 

 .العمل الدولية في مجال العمال المهاجرين
ماح للعمال بالعمل بشروط تناسبهم وفي إلغاء نظام الكفالة المعمول به للسّ  .و 

ل ال يناسبهم العمل لديه، ال ُيقيَّدوا بصاحب عم األماكن التي يريدونها كي
سه لجهة كلفة في ذلك من تخفيف عبء على صاحب العمل نف المفضًال 

 ...المعامالت اإلدارية من تجديد إقامة وٕاجازة عمل سنوية
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 مراجع

 
 .سالفة الذكر من تنسيق منظمة جوستيسيا الحقوقية الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان .١
 www.labor.gov.lb: موقع وزارة العمل .٢
 www.ilo.org/beirut/countries/lebanon: موقع منظمة العمل الدولية .٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.labor.gov.lb/
http://www.ilo.org/beirut/countries/lebanon
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 الصناعة                              
 

 :هاأبرز  من ،عدة كالتمش من اللبنانية الصناعة تعاني
 

. اللبناني االقتصاد تطّور أساس هو األمني االستقرار إن :األمني ستقراراإل عامل غياب . ١
 األكبر العائق يشّكل والمنطقة نانلب في حالّيا ائدالسّ  األمني الوضع إنف الحال، وبطبيعة

 .الصناعي القطاع في أموالهم ستثمارإ في المستثمرين رغبة أمام

 أمراً  ليس لبنان في الصناعية السياسة غياب إن :الدولة لدى واضحة رسمية خطة غياب. ٢
 ةسياس ثّمة ليس اليوم، ولغاية .١٩٧٥ عام حربال اندالع قبل ما الى ويعود جديداً 

 ومردّ  .ةالوطنيّ  صناعةلّ ل زمةالّال  الحماية نتؤمّ  فاعلة ةوخط واضحة رؤية تتضمن قتصاديةإ
 :إلى الصناعي عائد للقطاع االهمال ذاه

 .الضرورية للموارد يفتقر الذي المادي نتاجاال قطاعات من الصناعي القطاع كون .أ 
 .الصناعة أهمية إبراز على قادر تطويري صناعي نموذج وجود عدم  .ب 
على سواه من  قطاع الخدمات آثرتالسياسة اإلقتصادية للدولة الّلبنانية التي  .ج 

اإلشارة في هذا اإلطار إلى وجود خّطة صناعّية لدى وزارة  مع القطاعات،
 .الصناعة

 الوطنية، الصناعة دور تعزيز عن مسؤولة وحكومة نواب مجلس من الدولة :الدولة تقصير. ٣
 .الصناعيين كاهل عن التكاليف خفض أجل من الالزمة التسهيالت حتى تؤّمن ال وهي

 على أجنبي منشأ ذات اً سلع تطلب العامة المناقصات بعض أن السياق، هذا في والالفت
 . عينها للسلع رائدة وطنية صناعة وجود من الّرغم

 

 
 .هذا الفصل األستاذة ساندرا مهّناأعّدت ل
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 التصنيع عمالبأ بالقيام المرتبطة االدارية المعامالت إن :االدارية المعامالت تعقيد  .٤
 االستحصال عملية إن ثانية، جهة ومن. أولى جهة من ومكلفة معّقدة والتصدير والتسويق

 مرحلة: مرحلتين على تتم إذ التعقيد من أيضاً  تخلو ال مصنع واستثمار بإنشاء ترخيص على
 عوائقال عن فضالً  بإستثمارها، الترخيص ومرحلة الصناعية المؤسسة بإنشاء الترخيص

 الرسمية اإلدارات في المطلوبة التصديقات ضمنها ومن قتصاديةالوا داريةاالو  فنيةال األخرى
سّيما اّن ال، وعلى الرغم من ذلك، يبقى على الصناعي أن يتعاون أكثر مع اإلدارة والمرافئ

 .تطوير آليات التعاون مع الصناعيينوزارة الصناعة تسعى جاهدة إلعتماد الشفافية و 

يفتقر لبنان : المواد األولية المستهلكة ٕارتفاع كلفةإفتقار لبنان لخامات المواد األولية و . ٥
عملية غير  صناعات إنتاجية إنشاءمّما يجعل من عملية لخامات المواد األولية الطبيعية 

تركيب  ةعادأو إ/ون على الصناعات التحويلية ياللبنانين يالصناعيومما يحّث مربحة، 
هذا وٕان تقّلبات العمالت األجنبية له التأثير األكبر على إرتفاع أسعار . منتوجات مستوردة

 .المواد الخام

إن إرتفاع النفقات المحلية له التأثير األكبر على  :نتاجيةإرتفاع كلفة اإلنتاج وضعف اإل . ٦
 .ضعف االنتاجية

 :نذكر منها ن أكالفًا كثيرة تثقل كاهل الصناعي اللبنانيبالفعل، أُيالحظ 
 .الموّلدات والمحروقات والمياهو الكهرباء  .أ 
 .االتصاالت والعقارات الصناعية .ب 
 .كلفة التصدير عبر مرفأ بيروت والفساد .ج 
 .كلفة تمويل الرأسمال التشغيلي .د 
 .المستوردة األولية المواد على الجمركية الضرائب ارتفاع .ه 
 .نتاجيةاإل المؤسسات على الضرائب ارتفاع .و 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 العام من بتداءإ أي األخيرة النفطية الفورة خالل النفط أسعار إرتفعت :الطاقة كلفة إرتفاع. ٧
 وذلك ،النهائية الصناعية المنتجات أسعار في كبير ارتفاع الى دىأ الذي مراأل ،٢٠٠٣
 .للطاقة فالمكثّ  ستخداماإل ذات الصناعات في خاص نحو على ينطبق

 للمسح وفقاً  لبنان في العاملة المصانع مجموع بلغ :أنشطته في التنّوع الى القطاع إفتقار. ٨
 فوق وما عّمال ٨ فيها يعمل التي المؤسسات شمل قد المسح أن علماً  ،٣٣٤٣ الميداني

 في التنّوع الى تقريف الصناعي القطاع أن األرقام أظهرت وقد .نمطي بشكلٍ  تنتج والتي
 من األكبر القسم أن حيثمع العلم أّن التخصُّص هو عامل أساسي للنجاح،  أنشطته،
 :١هي فقط رئيسية قطاعات عشرة على توّزعي اللبنانية المصانع
 .%)١٨,١٠(صناعة المنتوجات الغذائية والمشروبات   .أ 
 .%)١٤,٠٣(صناعة األثاث  .ب 
 .%)١٢,٦٢( المعدنية غير المنجمية المواد صناعة .ج 
 .%)١٢,١٧( المجوهرات وضمنها المعدنية المواد صناعة .د 
 %).١٠,١١(صناعة الورق والكرتون والطباعة  .ه 

 المؤسسات من الكثير وجود مع :الصناعية للمؤسسات يالجغراف التوزيع في توازن عدم. ٩ 
العاصمة، مع العلم أّن إبتعاد المصانع عن  عن البعيدة المناطق في الكبيرة الصناعية
ع على ذلك  بيروت العاصمة يمكن أن يكون له أثر إجتماعي وٕاقتصادي جّيد، والدولة تشجِّ

 :دليل أبلغ واألرقام. بإعطاء حوافز للّصناعّيين الذين ينشئون مصانعهم في مناطق نائية
 .بيروت العاصمة في فقط%  ١٠,٤٧ نسبة نجد .أ 
 تالمنشآ من% ٥٧,٧٣٣ مع األكبر بالحّصة لبنان جبل محافظة تحظى .ب 

 .٢الصناعية

دليل الصادرات : ومنشور على الموقع اإللكتروني ٢٠١٣إحصاء أجرته شركة دليل الصناعي حتى منتصف العام . ١
 .والمؤّسسات الصناعّية الّلبنانية

  .٢٠٠٧وقائع وأرقام : تقرير القطاع الصناعي في لبنان .٢
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 وحدات هي الصناعية المنشآت معظم إن: الصناعية المنشآت وعمر حجم صغر. ١٠ 
 :٣تتكّلم واألرقام .األساسية التحتية بالبنى مجّهزة وغير الحجم صغيرة

 .عامالً  ٥٠ الى ١٠ بين ما يوّظف الصناعية المنشآت من% ٤١,٣ يقارب ما .أ 
 .عامل ١٠٠ الى ٥٠ بين ما يوّظف الصناعية المنشآت من% ٤,١ يقارب ما. ب

 .عامل ١٠٠ من أكثر يوّظف فقط الصناعية المنشآت من% ٢,٩٥ يقارب ما. ج 
  حين في ،١٩٥٠ العام قبل تأسست قد الصناعية المؤسسات من فقط% ٢. د
   .٢٠٠٠ العام بعد تأسس قد منها% ٣٠ أنّ . هـ
 .مرّبع متر  ٢٥٠ من أقل تشغل الصناعية المؤسسات من% ٢٠,٥ يقارب ما. و
 .مرّبع متر ألف ٥٠ من أكثر تشغل الصناعية المنشآت من فقط% ٠,٥ نسبة. ز

ــة المؤسســات ســيطرة. ١١   نتســابوا الصــناعية للمؤسســات القــانوني الشــكل حيــث مــن الفردي
 :٤األرقام في نقرأ. المهنية للتجمعات خجول
 . ةفردي مؤسسات هي الصناعية المؤسسات من% ٥٥  .أ 

يترك  مما مغفلة، شركات شكل على مؤسس فقط الصناعية المؤسسات من% ٤ .ب 
     .مشكلة في التمويل

 تجّمع أي الى منتسبة غير الصناعية سساتالمؤ  من% ٤٤,٧ نسبة يقارب ما .ج 
 .مهني

 .اللبنانيين الصناعيين جمعية الى منتسبة منها فقط% ١٤ يقارب ما .د 

  :عّدة عواملب مرتبطة الصناعي التمويل جمح ضآلة إن: الصناعي التمويل مشكلة. ١٢
 .جّداً  محدودة المدعوم التمويل على الحصول إمكانيةإّن  .أ 
 .مفرطة ضمانات وتتطّلب مكلفة المصرفية القروض .ب 
 .كلّياً  مستثمرة الصناعية المؤسسات ومدّخرات الموارد .ج 

 .المصدر عينه .٣

 .المصدر عينه .٤
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 :أهّمها عدة، من مشكالت الصناعي القطاع في العاملة اليد تعاني :العاملة اليد مشكالت. ١٣
الواقع، إّن  ، وفيالشباب من اللبنانيين المهاجرين أعداد زديادإ خصوصاً  ومرّدهالنقص 

 أبنائه القدرة اإلقتصادّية للمجتمع الّلبناني ال تستطيع تاريخّيًا إستيعاب كاّفة الكفاءات من

القطاعات اإلنتاجية قانونًا وعملّيًا  وتبقى المشكلة قائمة إن لم يتوّسع اإلقتصاد ويدعم
التوجيه المهني الصحيح، مّما ُيخّفف من أزمة البطالة والهجرة ويدعم اإلنتاج ويعتمد 
 .الوطني

إجمالي من نحو % ٢٦،٥قّدرت نسبة األجور نحو  حيث نسبّياً  المرتفعة األجور .أ 
، علمًا أن إجمالي القيمة المضافة يمّثل الفارق بين ٥المضافة الصناعيةالقيمة 
 ).Input(الت والمدخُ ) Output(اإلنتاج 

 .المهارات المنخفضة .ب 
 .نقص في مجال المهارات المطلوبة .ج 
 .غياب الّنظام الّصناعي .د 
 .لإلحتياجات مالئم غير تقني وتدريب والفني المهني التعليم نحو هجّ التو  ضعف .ه 
 .اللبناني الصناعي تغري رخيصة أجنبية لعمالة منّظم غير تدّفق .و 

 القطاع وضع على كثيرة عوامل تؤّثر: المحلي السوق داخل نتاجاإل  تصريف في الصعوبة. ١٤
 :أهّمها من المحّلي، النطاق على الصناعي

 .الصورة السلبية لإلنتاج المحلي .أ 
 .المستوردة البضائع مع المنافسة ضعف .ب 
 .اللبنانيين من كبيرة شريحة لدى الشرائية القدرة ضعف .ج 
 .لها مرخص غير مؤسسات من مشروعة غير منافسة .د 
 .التوزيعضعف شبكات  .ه 
 .نقص في المعلومات .و 

 
 .المصدر عينه .٥
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 يؤدي مّما المطلوب بالشكل البحرية الحدود عبر التهريب عمليات ضبط عدم .ز 
      .شرعية غير بصورة المستوردات بعض دخول الى

 غير منافسة بنانيةالل الصناعة تواجه: المجاورة الدول منتجات مع متكافئة غير منافسة. ١٥
 تقديم الى يعود وذلك ،وتغرقها المحلية األسواق تقتحم التي المجاورة الدول منتجات من متكافئة
 فقدان ظلّ  في ،رضهاأ على العاملة الصناعية للمؤسسات ملحوظة تسهيالت المذكورة الدول

 .الّلبنانية الدولة من الحمائية السياسة

ر عملية صعبة وتواجه التصدي إن وصول المنتجات اللبنانية الى أسواق: تحديات التصدير. ١٦
 :تحديات عّدة من أهّمها

 .المطلوبةضرورة إلتزام اإلنتاج بالمعايير والمواصفات والمقاييس التقنية  .أ 
 .المعوقات اإلدارية .ب 
 .المنافسة في األسعار والجودة .ج 
 .القواعد المقّيدة للمنشأ .د 
 .الحواجز التقنية والسياسة الحمائية المعتمدة في الخارج .ه 
 .غير كافيةمعلومات  .و 
 .ضعف في الترويج للتصدير .ز 
 .تراجع الطلب العالمي على سلع البلدان النامية المصّنعة .ح 
 .الكلفة المرتفعة للمنتجات الصناعّية الّلبنانّية .ط 

 :من أهّم شروط اإلنضمام :لى منظمة التجارة العالميةإنضمام لبنان لغاية اآلن إعدم . ١٧
 .جمركيةال للتعرفات جدول باإلنضمام الّراغبة الدولة تقديم .أ 
 قطاع في ستتبعها التي بااللتزامات جدوالً  باإلنضمام الّراغبة الدولة ميتقد .ب 

 والنشاطات القطاعات تعترض التي والشروط بالحواجز قائمة يشمل الخدمات
 .إلزالتها زمني جدول ووضع الخدماتية المهنية
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   .العالمية التجارة منظمة تفاقياتإ إلتزامها .ج 

 بلدان منها الدول مع التجارية اتيباالتفاق قيتعلّ  ما في بالمثل المعاملة مبدأ تطبيق عدم. ١٨
 .دستيرااإل على ضريبية غير تقنية معّوقات وضعت صديقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

72 
 

 الصناعة
 

 
 

  
ال بديل عن المناخ السياسي المستقّر من أجل جذب  :مستقرّ  سياسي مناخ تأمين. ١

بالفعل، إن االستقرار عن طريق . االستثمارات الخارجية وتطوير االستثمارات الداخلية
مصالحة وطنية حقيقية وٕاصالح سياسي ديموقراطي وٕاصالح إداري فعلي هو الحاضنة 

 . للنشاط االقتصادي الناجح والسليم
 

 مهّدد الصناعي القطاع إن :حمائية سياسة إرساء طريق عن الوطنية الصناعة تشجيع. ٢
 الوطني االنتاج حماية على العمل يجب ذلك أجل ومن الخارج من تأتيه التي المنافسة بحّدة

 الُمسَتهلكة المواد وعلى الوطني اإلنتاج على الضريبة تخفيض طريق عن خاّصة بصورة
 توسيع على جاهدةً  الصناعة وزارة تعمل الواقع، أرض وعلى. الوطنّية تفعيل الصناعة بغية

 حماية على تعمل كما الدولة، بمالّية يضرّ  ال بما الصناعّيين على اإلعفاءات مروحة
 منتجات على إستيراد إجازات فرض إلى إضافةً  حمائّية رسوم بإقتراح الوطنّية الصناعة
 :ويقتضي من أجل ذلك .واعدة أو ناشئة وطنية لصناعات مناِفسة

 يكون الداخلية المجتمع قوى بين لبنان في داخلية مساومة من لنوع سعيال .أ 
 األولوية يقابلها العمل فرصة على الحصول في اللبناني للعامل األولوية" عنوانها
 ".اللبناني المستهلك سّلة في اللبنانية للسلعة

 في األخذ لجهة فيها مواقعه على والحفاظ الداخلية سوقه توسيع على العمل .ب 
 .معها تفاعلوال اللبناني المستهلك عن الصادرة شاراتاإل كل االعتبار

 .وقللسّ  مستمّرة بدراسة الداخل في التسويقية سياسته تطوير .ج 
 والحملة الصناعية للسلع والمتخصصة العامة والمعارض التسّوق شهر تفعيل .د 

 ".لبنان في صنع" الناجحة
 .ستيرادتنظيم تراخيص اإل .ه 

 

 الحلول الُمقترحة
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 .الكمية لتقليل ستيراداإل حصص على القيود بعض فرض .و 
 العالم في الحديثة الصناعية المدن شروط هافي تتوافر صناعية مدينة توفير .ز 

 .والتوفير االنتاج وزيادة الصناعة تطوير بهدف
  :ومن طرق حماية اإلنتاج الوطني أيضاً    

 .تطوير الصناعات القائمة .أ 
 .صناعات جديدةالمساعدة على تأسيس  .ب 
 .غراق وحاالت منع التصديرمكافحة اإل .ج 
المتعّلقة ات الدولية يتفاقاالهتمام بالتشريع الصناعي واإلشتراك في تحضير اإل .د 

 .نتاج الصناعيبالصناعة أو باإل
سهام في رفع المستوى التقني لليد العاملة اللبنانية والتشجيع على توفير اإل .ه 

 .لقطاع الصناعيالكفاءات الفنية الضرورية لنمو ا
حصاءات الصناعية وجمع المعلومات والمعطيات الالزمة لدرس وضع اإل .و 

مجاالت التوظيف في المشاريع الصناعية في لبنان ومجاالت تصريف 
 .الصناعات الوطنية في األسواق الداخلية والخارجية

تعزيز العالقات بجميع الوزارات المعنّية بالصناعة من قريب أو بعيد وعلى  .ز 
ص وزارة البيئة إذ من األهمية بمكان إيالء الشأن البيئي األولية الالزمة األخ

 .لكسب ثقة اللبنانيين بصناعتهم
رد أعاله ضمن اإلمكانيات المالّية والبشرّية تسعى للقيام بما و  أّن وزارة الصناعة وفي الواقع،

ة واإلنتاج المحّلي ورفع والمطلوب أكثر هو ترسيخ اإلعتقاد بأهمّية الصناع. والمادّية الُمتاحة
 .موازنة الوزارة للقيام بدورها كامالً 

 

على وزارة الصناعة تسخير طاقاتها كافة من أجل النهوض  :وزارة الصناعة تفعيل دور. ٣
من خالل سياسة تهدف الى تنمية الصناعة الوطنية ودفع إنتاجّيتها  بالقطاع الصناعي

 .وتدّني تكاليف االنتاج
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يقتضي العمل على تسهيل إجراءات الّرخص الصناعية إلنشاء  :داريةتسهيل اإلجراءات اإل .٤
مصانع على المستوى المطلوب كتبّني نظام النافذة الواحدة لتسجيل إتمام جميع االجراءات 

وعلى الدولة تقديم مختلف اإلمكانيات ألصحاب المشاريع وٕازالة العقبات . بأسرع وقت ممكن
 .تدّفق اإلستثمارات التي تحول دون

 تكاليف وتحديداً  نتاجإيجاد سبل تخفيض كلفة اإل على العمل إن :نتاجاإل  كلفة تخفيض. ٥
 الرئيسية ألهدافا من هو والتصدير والتسويق التوضيب ومجاالت ومستلزماتها صناعاتال
 :تطّلبي االنتاج كلفة تخفيض وٕان. الوطنية ةيالصناع سياسةلل

 .  الصناعي باإلنتاج الخاّصةالعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات  .أ 
 .تخفيض الضرائب .ب 
 .نظيميةتقليص القيود التّ  .ج 
 .يجاراتتخفيض اإل .د 
 .معقول بسعر كهربائية طاقة تأمين .ه 
 .اللبنانية لليرة الحقيقية القيمة يعكس مستقرّ  صرف سعر تأمين .و 
 .ُمَجهَّرة من قَبل الدولةتأمين مناطق صناعّية مالئمة  .ز 

إن تخفيض كلفة الطاقة الصناعية بجميع مشتّقاتها عبر  :تخفيض كلفة الطاقةالعمل على  .٦
يساعد بصورة كبيرة  هاستخدامإوترشيد  سعار المشتقات النفطية والطاقة الكهربائيةأتخفيض 

 :من خالل في الواقع، يمكن تحقيق ذلك .على تخفيض نفقات االنتاج
 .على الطاقة المكثقة التي تعتمدضة للصناعات فّ تعريفات مخوضع  .أ 
ستخدام إها الكهربائية الخاصة، وذلك عبر للمدن الصناعية بانتاج طاقت السماح .ب 

 .أو الطاقة الشمسّيةالطاقة البديلة والصديقة للبيئة، أي الغاز الطبيعي 

على الدولة العمل على تطوير العناصر الهيكلية المترابطة  :التحتية البنية وتحديث تطوير .٧
 :التي توّفر إطار عمل يدعم الهيكل الكّلي للتطوير الصناعي، ومن ضمنها
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 .المنشآت .أ 
 .وسائل النقل المتطّورة .ب 
 .موارد المياه والّصرف الصحي .ج 
 .الشبكات الكهربائية واإلتصاالت .د 
 .شبكة إطفاء الحرائق .ه 
 .مرتبط بإدخال التكنولوجيا الحديثةوكل ذلك 

 عن باألخّص  الّدعم ذلك ويتحّقق :األنظف اإلنتاج مفهوم تتبّنى التي الصناعات دعم. ٨
 :طريق

 .الصناعات لتلك ميّسرة قروض تقديم .أ 
 .ضريبية حوافز الصناعات تلك منح .ب 
متخّصصة  بحوث مراكز وتفعيل إنشاء على المعنّية والمؤسسات الجامعات حثّ  .ج 

 .شؤون اإلنتاج األنظففي 
 ).جوائز معنوّية(َمنح شهادات تقدير  .د 

 أجل من التكنولوجيا في االستثمارات من الضروري العمل على زيادة :التكنولوجيا تطوير. ٩
. فالتكنولوجيا الحديثة والمتطّورة تسمح بتطوير اإلنتاج وتخفيض الكلفة. إلنتاجا كفاءة تعزيز

الصناعة متدنّية جّدًا بالمقارنة مع اإلنتاجية في أوروبا مثًال بالفعل، إن إنتاجية العمل في 
القائمة بين لبنان والبدان األوروبية، على الّرغم من واقعة " الهوة التكنولوجية"وذلك يعود الى 

لذلك، يكمن التحّدي . إرتفاع األجور في أوروبا بالنسبة الى أجور اليد العاملة في لبنان
يين اللبنانيين إلى مصادر التكنولوجيا المعاصرة بهدف الحصول األكبر في وصول الصناع

 .عليها
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إن تحسين شبكة التوزيع يكمن في معالجة مشكالت  :التوزيع شبكة تحسين على العمل. ١٠
شبكة نقل المنتجات من مصانع متعددة الى مناطق متعددة بهدف تخفيض تكاليف النقل 

 .الى أدنى حد ممكن وتعظيم األرباح المتحّققة من ذلك

يلعب من ناحية أولى،  :وحماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية ث العلميةتشجيع البحو . ١١
يثمّثل في رفع معّدالت  التطبيقي دورًا محوريًا في خدمة التنمية الصناعية -البحث العلمي

نتاجية، مّما التقنيات الحديثة في النشاطات اإلن نوعّيته وٕادخال األساليب و ينتاج وتحساإل
ومن ناحية ثانية، يجب  .يؤّدي الى تطويرها وزيادة مساهمتها في الدخل القومي للمجتمع

كل مبتكر رسم أو  منحالذي قانون لى حماية الملكية الفكرية الصناعية وفقًا للالعمل ع
ستثمار ذلك الرسم أو بإحق الأو من اتصل اليه الحق منه له وحده فقط صناعي نموذج 
يداع ذلك الرسم إا وبيعه وعرضه للبيع والتكليف ببيعه بشرط أن يكون جرى مسبقً  النموذج

 .نموذجأو ال

 الصناعي المسح أظهر لقد :الصناعية المؤسسات لدمج وداعمة عةمشجِّ  تشريعات سن. ١٢
 :على العمل يقتضي. الصغيرة المؤسسات وهيمنة الصناعية المؤسسات تبعثر

 تلك ةً خاصّ  ،حديثة بإدارة والمتوسطة الصغيرة الصناعات دمج مشاريع تشجيع .أ 
 .واحد إنتاجي فرع في العاملة

 مستوى لتأمين اتيّ وٕاتفاق تحالفات عقد على بعضها من القريبة الفروع تشجيع .ب 
 أخرى وحوافز ضريبية عفاءاتإ مثالً  كمنحها بينها، ما في التكامل من مقبول
 .هالتوجّ  هذا دعم سبيل في مؤثرة

عة لقيام مشاريع سن تشريعات مشجِّ على الدولة : تشجيع المشاريع المشتركة .١٣
وفي هذا اإلطار، يمكن لجمعية الصناعيين . مشتركة بين شركات لبنانية وغير لبنانية

 اللبنانيين تعزيز عالقاتها مع جمعّيات الصناعيين ورجال األعمال في البلدان األجنبية 
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ذلك . بهدف تسهيل مشاركة الصناعيين اللبنانيّين في المعارض الّدولية الصناعية
وبالتالي الحّث على الّشراكة بين يساعد على نشر المعلومات عن الصناعة اللبنانية 

 :ومن حسنات تلك المشاريع المشتركة. الطرف اللبناني والطرف األجنبي
 .جلب االستثمارات  .أ 
 .والمعلوماتية والخبراتالمتاحة تسهيل نقل التكنولوجيا  .ب 

 .ومن الضروري أيضًا تشجيع المشاريع الُمشتَركة بين القطاَعين العام والخاص

هو تلبية التسهيالت  إن الهدف النهائي من منح :ناعيمويل الصّ عملية التّ دعم وتسهيل . ١٤
ومن أجل . حجامها، من ريادية ومتوسطة وصغيرةأختالف إمتطلبات المؤسسات على 

 :تحقيق ذلك، ينبغي العمل على أمور عّدة من ضمنها
 منفعة ذات مالية لبنانية مساهمة شركة هيو  كفاالت، شركة عمل قاعدة توسيع .أ 

 في تعمل التي( الحجم متوسطةو  صغيرة مؤسسات مساعدة على تعمل عامة
 .مدروس مصرفي تمويل على للحصول) لبنان

 األسواق في بالصناعة ةالمعنيّ  العامة المؤسسات في اإلدارية اإلجراءات تبسيط .ب 
 .الخارج وفي المحلية

 .المدعوم الّتمويل على الحصول عملية تسهيل .ج 
 .             متدنية فائدة أسعار مع األجل وقصيرة طويلة ميّسرة مصرفية قروض إسداء .د 
  في تأمينها عليهم يصعب والتي الصناعيين من المطلوبة الّضمانات تقليص .ه 

 .األحيان معظم

 :على الدولة: حماية وتطوير قدرات اليد العاملة اللبنانية. ١٥
تدّفق  لمسألةالسعي من أجل حماية اليد العاملة اللبنانية عبر تنظيم صارم  .أ 

 .العمالة األجنبية الّرخيصة
تأمين موارد بشرية ماهرة عن طريق إيالء قطاع التعليم في جميع مستوياته  .ب 

 .إهتمامها وعبر تطوير البرامج والمناهج التعليمية وربطها بسوق العمل
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 :بدوره يناععلى القطاع الصو  

حاجات سوق مع التدّخل لجهة جعل البرامج التعليمية والتدريبة في لبنان متوافقة  .أ 
 .العمل

 العمل وفرص أوّالً  التدريب فرص تأمين طريق عن التعليمي القطاع بيد يده وضع .ب 
 .والجامعيين المهنيين للطالب ثانياً 

 السريع الّربح خصائص من ذلك ألن الّرخيصة األجنبية العمالة الى الّلجوء عدم .ج 
 . والمؤقت فقط

من أهم أنشطة تلك الشركات الّداعمة في ما  :تطوير عمل مؤسسات دعم قطاع األعمال. ١٦
 :يخّص القطاع الصناعي

هو  إن سبب القيام بدراسة السوق: القيام بدراسة سوق إنتاجية القطاع الصناعي .أ 
ومناقشة الدراسات  اإلستبياناتإن . إكتشاف متطّلبات وٕاحتياجات الناس

ومن المعروف . تخدمة في دراسة األسواقسواالستقصاءات هي من األدوات الم
أي معرفة أسعار السلع (أن دراسة السوق عملية متشّعبة تغّطي معلومات السوق 

الى مجموعات (، وتقسيم السوق )المختلفة في السوق ووضع العرض والطلب
حركات الصعود والهبوط للسوق (سوقوٕاتجاهات ال )متماثلةفرعية ذات دوافع 

 ).خالل فترة معّينة
 .ناعي بالمعلوماتتزويد القطاع الصّ  .ب 
 .تقديم المشورة التقنّية .ج 
 .تقديم المشورة المالية .د 
 .البحث عن شركاء وتدريب الصناعيين .ه 

 :عبر التصدير عملية أمام العوائق إزالة على العمل ينبغي: صديرالتّ  تحفيز. ١٧
 التكاليف تخفيض أجل من والّنقل العامة األشغال وزارة مع الوثيق الّتعاون .أ 

 يالبرّ  قلالنّ  أزمة تخفيف أجل ومن يوالجوّ  والبحري يالبرّ  قلللنّ  الباهظة المادية
 .وريةالسّ  األزمة ةخلفيّ  على
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 عن اللبنانية المرافئ في اإلدارية المعامالت إنجاز في اإلسراع على العمل .ب 
 يومّياً  ساعة ٢٤ المرافئ أبواب فتح أو العمل ساعات زيادةو  العديد زيادة طريق
 .الرسمية العطل في المرافئ إقفال وعدم

 منطقة توسعة طريق عن الحاويات موضوع في إضافية تسهيالت توفير .ج 
 .االضافي الوقت على الموقف تكاليف وتخفيف الحاويات

 .المرافئ والى من والنقل والكهرباء المعامالت أجور تخفيض على العمل .د 
 وفي الّرسوم في األعباء لتخفيف المقصد دول في المعنّية السلطات مع العمل .ه 

 .تعاون بروتوكوالت توقيع طريق عن اإلدارية واالجراءات المعامالت
 جهة من الّتهريب موضوع في تهاونها عدم طريق عن الجمارك دور إدارة تعزيز .و 

 .أخرى جهة من الحدود عند التوّقف فترة وتقليص المعامالت وتسهيل

من الضروري العمل على تقوية : العالمية التجارة منّظمة الى لبنان إنضمام عملية درس. ١٨
وترسيخ القطاع الصناعي الّلبناني ورفع قدرته التنافسّية وتأمين الخدمات العاّمة الضرورّية 

 .بأقّل كلفة ممِكنة
منّظمة التجارة العالمّية بتعِرفات جمركّية مرَتِفعة أّما بعد، فعلى لبنان أن يتقّدم لإلنضمام من 

على المنتجات التي يتّم إنتاجها وتلك التي يمكن أن يتّم إنتاجها في لبنان حمايًة إلنتاجه 
إّن تشبُّث لبنان بجمارك . وتخفيفًا لحجم اإلستيراد وسعيًا إليجاد فرص لإلستثمار والعمل فيه

ة محّددة يجب أّال ُيثير حفيظة الدول الشركاء في المنظَّمة ُمرتفعة لُمنتجات صناعّية وزراعيّ 
خاّصًة وأّن تكاليف لبنان الُمرتفعة تجعله غير قادر على تصدير الكثير وبالتالي تهديد 

والحماية الجمركّية إجراء مقبول لدى المنّظمة وخاّصًة . الُمنتجات الُمماثلة لدى هذه الدول
ومن الضروري لفت النظر أّن دخول لبنان بتعرفات . بنانللدول الفقيرة ودون النامية كل

 .جمركّية متدّنية سيزيد من الهّوة بين مستورداته وصادراته عّما هي عليه

 من أن االنتباه عن يغيب أالّ  يجب :والدولية الثنائية اتباإلتفاقي إعادة النظر على العمل. ١٩
  تكون قد كلفة ذات األجنبية السلع تدّفق ضغط إشتداد التجارية المعاهدات نتائج أبرز
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. اللبنانية السوق في المنافسة حد زيادة الى وتالياً  لبنان الى عالية نوعية ذات ولكن متدنية
 لناحية خاّصة وبصورة واالتفاقيات المعاهدات بإعادة النظر بتلك جزئّياً  يكمن والحل

 لعالسّ  لبعض إستيراد إجازات منح عبر أو الجمركية سومالرّ  فرض عبر بالمثل المعاملة
 وتيرة لجهة الحاصل الخلل تقليص الى ؤّديمّما ي اآلخر بعضها استيراد منع الى وصوالً 

 .الشرعي غير ستيرادواإل هريبالتّ  لجهة أو االنفتاح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

81 
 

 
 الصناعة
 
 
  

 
 

للعام ) األولية المشتراة ناقص التغيير في المخزونالمواد (قيمة المواد األولية المستهلكة  .١
 ).مدخالت القطاع الصناعي(االستهالك الوسيط  من مجموع% ٨٢ :٢٠٠٧

 ٦،٨ :٢٠٠٧عمال للعام  ٤الناتج االجمالي للمؤسسات الصناعية التي توّظف أكثر من  .٢
 .مليار دوالر

 مليار ٣: المديرية العامة للجمارك وفق إحصاءات ٢٠١٤قيمة الصادرات اللبنانية للعام . ٣
 .مليون دوالر ٣١٣و

 ١٥٠مليار و ٣: وزارة الصناعةوفق إحصاءات  ٢٠١٤عام للالصادرات اللبنانية  قيمة. ٤
 .رمليون دوال

حسب إحصاءات وزارة الصناعة في بيروت وجبل  ٢٠١٤للعام قيمة الصادرات اللبنانية . ٥
 .نمليو ٧ومليار  ٣: لبنان

مفق إحصاءات شهادات المنشأ المصادق  ٢٠١٣حال الصادرات اللبنانية مقارنة بالعام . ٦
 ٣نحو  ٢٠١٤عليها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان عام 

بارتفاع نسبته  ٢٠١٣مليون دوالر عام  ٩٢٣مليار م ٢مليون دوالر مقارنًة مع  ٧مليار و
بالمئة عام  ٢,٤القيمة كانت قد سجلت إرتفاعًا نسبته في حين أن هذه  بالمئة ٢,٩

 .٢٠١١مقارنًة بالعام  ٢٠١٢بالمئة عام  ١٩,٨و ٢٠١٢مقارنًة بالعام  ٢٠١٣
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 )١/٤( معيشة ربع وفِّروي سية لإلقتصاد الريفي في لبنانُيعّد قطاع الزراعة الدعامة األسا
وعلى الّرغم من التراجع النسبي الذي شهده هذا القطاع . اللبنانيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 .خالل العقود الثالثة األخيرة، إّال أّنه حافظ على مكانته في االقتصاد الوطني
 :أبرز العقبات التي يواجهها قطاع الزراعة في لبنان من

خصوصًا إذا و ن كلفة اإلنتاج الزراعي في لبنان عالية جدًا، إ: الكلفة العالية لإلنتاج الزراعي. ١
أّدت عوامل عّدة إلى تلك المشكلة، أهمها . البلدان المجاورةفي الزراعي ما قورنت بكلفة اإلنتاج 

 :ارتفاع
 .كلفة المدخالت الزراعية المستوردة .أ 
 .كلفة الطاقة في لبنان .ب 
 .كلفة ضمان األراضي الزراعية .ج 
 .في قطاع الزراعة كلفة اليد العاملة .د 
 .كلفة النقل لعدم توفر البنى التحتية الّالزمة .ه 
 .الرسوم المرتفعة للّضمان اإلجتماعي .و 
 .سياسة دعم إنتاج القمح والتبغ والشمندر السكري .ز 
 .الرسوم الجمركية والقيمة المضافة على مستلزمات اإلنتاج المستوردة .ح 
 .الفساد المستشري في كافة دوائر الدولة .ط 

 

في تعاني بعض المنتجات الزراعية في لبنان نقصًا : النقص في جودة اإلنتاج الزراعي .٦
الجودة، مما يدفع المواطن إلى البحث عن البدائل من المنتجات الزراعية المستوردة ذات 
 الجودة العالية كما تجعل من السلع الزراعية اللبنانية مرفوضة في البلدان المستوردة لإلنتاج

 .تي ثبحث عن منتجات ذات جودة أعلى من جودة النتجات الّلبنانيةالزراعي ال

 

 
 .أعّدت لهذا الفصل األستاذة ميساء الشريف
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 :ترّدي جودة اإلنتاج الزراعي في البالد الى جملة أسبابيعود 

غياب اإلرشاد والتدريب الموّجه للمزارعين الذين ال يزالون حتى اليوم يعتمدون  . أ
 .وأنماط تقليدية لإلنتاج الزراعيعلى أصناف 

ستخدام المفرط وغير المراقب أو المدروس للمدخالت الزراعية والسيما اإل . ب
 .المبيدات واألسمدة

 .عدم توافر معايير مواصفات إلزامية للسلع الزراعية. ج
عدم إتباع طرق تعامل جيدة لمرحلة ما بعد الحصاد كالنقل والتوضيب والتخزين . د

 .وغيرها
 . غياب الرقابة على الجودة من المنتج إلى المستهلك مرورًا بالخبراء والتقنيين. ه

من ضعف  كما هو ثابت تغيب الدولة بشكٍل شبه كّلي عن قطاع الزراعة :غياب الدولة.٣
 :ّجل غياب الدولة في المجاالت التاليةوقد سُ . إمكانيات وزارة الزراعة السّيما المالّية منها

 .تي تنظم هذا القطاعفي التشريعات ال .أ 
 .في المراسيم واإلرشاد الزراعي .ب 
 .التثقيف والرقابة والقرارات والتنظيم وغيرهافي  .ج 

 :من مساوئ حصر الدعم :دعم اإلنتاج لإلستهالك المحّلي .٤
 .التسبُّب بإرتفاع كلفة إنتاج المزروعات األخرى كالخضار والبقوالت .أ 
 .إمتناع المزارعين عن زراعة المنتجات األخرى .ب 
 .دةو عدم اإلستفادة من الدعم إال في مناطق محد .ج 

من المعروف بأن للدول المستوردة الحق في  :دون تحديد سقف اإلنتاجدعم التصدير  .٥
وضع رسم إغراق يوازي قيمة الدعم الممنوح للمنتجات المدعومة المصّدرة عمًال بإتّفاقّية 

تبعها كّل الدول لحماية إنتاجها منظمة التجارة الدولية وعمًال باإلجراءات الحمائية التي ت
 .المحّلي من تهديد مصطنع كالّدعم
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 :ضعف البنى المؤسسية في القطاعين األهلي والخاص  .٦
 .غياب التسليف الزراعي متوسط وطويل األمد وارتفاع الفوائد على القروض .أ 

 إلى تقويم المصارف للمخاطر المرتفعة في عمل القطاع والسبب في ذلك يعود
 .األراضي الزراعية الوحيدة تكون، حيث الضمانات الزراعي

ضعف دور التعاونيات والنقابات واالتحادات النقابية وشبكات التوضيب والتبريد  .ب 
 .والتصنيع والتسويق والتصدير في القطاع الزراعي

غياب هذا ال نتيجة تداعياتالّن إ: غياب تصنيف األراضي على نحٍو مالئم .ج 
فاألرض . بشكٍل كبير على القطاع الزراعي في لبنانفرضت واقعًا يؤثر 

 . المصنفة زراعية يكون ثمنها متواضعًا جّدًا بالمقارنة مع األرض المصّنفة سكنية
إّن النسبة المتدنّية لموازنة وزارة الزراعة من : نسبة موازنة وزارة الزراعةتدّني  .د 

ام بدور فاعل في تطوير تحّد من قدرة الوزارة على القيُتكّبل و الموازنة العامة 
 :القطاع الزراعي، األمر الذي يرّتب تداعيات عديدة منها

 .كثرة الشواغر في المالك والحاجة الدائمة لتأهيل وتدريب الموّظفين •
 .نقص في المباني واآلليات والتجهيزات والمختبرات •
نقص في االعتمادات الالزمة لتنفيذ برامج البحث العلمي واإلرشاد والتدريب  •

 .ومهام الرقابة وحماية الغابات والثروة السمكية
 .لبنان وخارجه لترويج المنتجات اللبنانية داخل نقص في الحمالت الدعائية •
المؤسسات الحكومية والمنظمات  سائرمحدودية التنسيق بين وزارة الزراعة و  •

 .الدولية وغير الحكومية

 : ومن نتائجه النقص في البنى التحتية الزراعية،. ٧
 .التأثير على كلفة اإلنتاج وجودته .أ 
 .والسّيما الماء الموارد الطبيعية حدوث هدر في .ب 
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تطرح االتفاقيات المتعّددة المبرمة : االتفاقيات الزراعية والتجارية العربية واإلقليمية والدولية. ٨
شتراك في منظمة التجارة الدولية، ة أو في إطار جهوي أو اإلعداد لإلمع الدول المجاور 

نفتاح األسواق ومجابهة منافسة المنتجات الخارجية، بسبب الكلفة العالية لإلنتاج إشكالية إ
 .المحلي وعدم مطابقته للمواصفات، وانعدام وجود نظم وآليات فاعلة للتسويق

  :مشكلة الرّي ومشكلة الجفاف والتصّحر. ٩
 .شاريع الري العامةارتفاع كلفة الرّي بسبب غياب م .أ 
 .أساليب ري تقليدية اعتماد .ب 
التغّيرات المناخية التي تشهدها منطقة حوض المتوسط والتي تتمّثل في حدوث  .ج 

موجات حرارية سوف تساهم في تحويل مناخ هذه المنطقة إلى صحراوي جاف 
 .٢٠٢٥مع حلول العام 

ٕارتفاع درجات في معدل المتساقطات المائية و  ١٩٩٣منذ العام  التدّني الملحوظ .د 
 .الحرارة والجفاف

إنخفاض مستوى المياه الجوفية في لبنان وجفاف العديد من الينابيع والمساحات  .ه 
منظمة " تقاريروفق  ر وأهمها نهر الليطاني مرحلة الجفافودخول األنهاالرطبة، 

الخطة الوطنية "وقد أّكد تقرير . " )الفاو(األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
عة وزارة الزرا والمنّظم من ٢٠٠٣الصادر في حزيران " لمكافحة التصّحر

لمانية للتعاون الفني وفريق عمل برنامج االمم بالتعاون مع خبراء الوكالة األ
من األراضي اللبنانية معّرضة لخطر التصّحر % ٦٠أّن  ،المتحدة االنمائي

 .بدرجة كبيرة
 والمياه األمطار والثلوجي ظل غياب خطة لالستفادة من ر المياه فاهدإمشكلة  .و 

ن متر مكعب من مليو  ٢٦٠٠ر أكثر من نصف الـ اهدإيتم (الجوفية والسطحية 
 ).ستغاللهاالمياه التي يمكن إ
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أّن معظم األرباح الناتجة عن اإلنتاج الزراعي تذهب  :مشاكل تسويق اإلنتاج الزراعي. ١٠
 للتجار والعمالء، وال يبقى للمزارع سوى الحّصة األصغر من قيمة السلعة الزراعية أي

 .فقط% ٢٠بحدود 
 

الحرب ل خسائر القطاع الزراعي خال قيمة بلغت: الحرب االسرائيلية األخيرة على لبنان. ١١
منظمة األمم "حسب ما أعلنه تقرير أعدته  ٢٠٠٦آب  –تموز  في اإلسرائيلية على لبنان

 اً أضرارأن إلى  التقرير وأشار. دوالر مليون ٢٨٠نحو " )الفاو(لمتحدة لألغذية والزراعة ا
األمر الذي زاد من تدهور حالته واّلذي حّمل ، القطاع نتيجة الحرب مباشرة جسيمة طالت

القنابل العنقودية التي تعوِّق عمل المزارعين في هذا إضافًة لمشكلة . ضخمة عين ديونًارالمزا
 .أراضيهم

اإلنتاج الزراعي نتيجة تكامل هذين نتاج الحيواني وتأثيراتها على اإل  العوامل المؤثرة على. ١٢
 :تكالتلك المشأبرز  من. من القطاعالفرعين 

غير كافية  من العلفالُمنتجة محّليًا  حيث أن الكميات في كمّية األعالفنقص  .أ 
 .قات المهمة لإلنتاج الحيوانيالمعّو حدوهذا ما يشّكل أ

باإلضافة إلى أن ، ةـة والكميـالنوعي من حيث ّيةـتدهور المراعي الطبيع .ب 
نوعية  ذاتوالبقايا الزراعية هي ، القشل المصادر األخرى من العلف مث

 .لتدعيم اإلنتاج العالي كافيةمنخفضة وليست 
 .المستوردة المركزةالف ـى األعـاد علـاإلعتم .ج 
إنخفاض أسعار اإلنتاج والمنافسة من المنتجات المستوردة الرخيصة  .د 

إضافة ، الجبن األبيض، بودرة الحليبل ي بالد المنشأ مثـف والمدعومة عادًة
لبنان من البلدان ل ات الحيوانية التي تصـضة للمنتجـإلى التسعيرة المنخف

 .المجاورة
 .اللقاحات والعقاقير البيطرية، مركزال كالعلفإرتفاع أسعار المدخالت  .ه 
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 .لب األحياناتسويق المنتجات بطريقة تقليدية في غ .و 
ات العاملة في قطاع تربية ـشاط التعاونيـة نـالخدمات البيطرية ومحدودي ضعف .ز 

 .الطيور الداجنة
قات أمام مربي النحل وهي .ح   :معوِّ

 .في القنوات التسويقية المناسبة صالنق •
 .لدى النحالين لمعلومات والخبرةالنقص في ا •
 .تشخيص المرضل النقص في وسائ •
  .لهذا إلى جانب غياب التأصي، النقص في مراقبة النوعية •
 :وهي صيادي األسماكب مشاكل خاصة •
 .المستوردة التركيةل المنافسة مع الفصائ •
 .غير الشرعيةالتقليدّية أو  طرق صيد السمكل استعما •
 .الصيداألسعار المرتفعة لشبكات  •
 .بنية التسويق الضعيفة •
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وضع خّطة وطنية تساهم في إنماء هناك حاجة إلى  :تحديث وٕاصدار التشريعات الالزمة. ١

 :من خالل ويكون ذلك. قطاع الزراعة تدريجيًا وذلك ضمن إطار القوانين والمراسيم والقرارات
تنظِّم وتراقب وتشجع العمل  واستصدار مراسيم وقراراتتحديث وسّن قوانين  .أ 

. الزراعي، السيما من أجل إستكمال الرزمة التشريعية المتعّلقة بالقطاع الزراعي
فالقوانين النافذة حاليًا كقانون الغابات والقانون الخاص بهيكلية وزارة الزراعة 

تحديثها وفق إحتياجات هذا  بالثروة الزراعية هي قديمة ُيفَتَرض والقرارات المتعلقة
 .القطاع وبناًء على دراسات وتقارير ُيعّدها خبراء في هذا المجال

غرف الزراعة، كقانون سالمة الغذاء، وقانون المبادرة إلى سّن القوانين الالزمة  .ب 
 . وقانون صندوق الضمان من الكوارث وقانون الصيد البحري وغيرها

 

 سائر أطراف القطاع العام والخاص ودورها والتنسيق معتطوير هيكلية وزارة الزراعة  .٢
تحديث الهيكليات والمهام وعمليات التنسيق داخل وزارة  ثمة حاجة إلى: األهليةالمنّظمات و 

تنظيم وتفعيل التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات إضافًة إلى الزراعة 
 :ويكون ذلك من خالل. أوًال داخل وزارة الزراعة هذا التطوير ُينتهج. مية والدوليةاإلقلي

 .تأمين الكادر البشري الالزم وتأهيل الموجود .أ 
 .عاملة في الجامعات ومراكز البحوثستفادة من الخبرات الوطنية الاال .ب 
 .وربطهما ببعض رشاد والتدريب والبحث العلميتطوير مهام وقدرات اإل .ج 
 .تطوير وتفعيل التعليم الزراعي المهني .د 
 .مهام الرقابةتطوير  .ه 
 .مويةلتنربط خارطة البنى التحتية بخارطة األولويات ا .و 
 .تفعيل الخدمات الفنية الزراعية .ز 

 

 الحلول الُمقترحة
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التعاون بين وزارة الزراعة والجهات الرسمية اللبنانية وتفعيل التنسيق  فعيلت .ح 
والتكامل مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية، ومع الجامعات والمؤسسات 
التعليمية الرسمية والخاصة، ومع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال ونقابة 

 .لحكوميةمع الجهات المحلية غير ااألطباء البيطريين، و 

 :من خالل تحديث البنى التحتية الزراعية ورفع كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية. ٣
 .رفع كفاءة االستفادة من الموارد المائية .أ 
 .التوسع في استصالح األراضي من أجل زيادة الرقعة الزراعية .ب 
 .تطوير شبكة الطرق الزراعية .ج 
 .واستحداث أنظمة ري حديثةإنشاء برك تلّية وشق طرق زراعية التوّسع في  .د 
والتخفيف من االستفادة من الثروة المائية في لبنان، والمياه الجوفية والسطحية  .ه 

 .الهدر المائي
بالتعاون الوثيق مع البلديات والمجتمع  تحريج وٕاعادة تحريج وٕادارة الغابات .و 

 .اتوتنفيذ الخطة الوطنية إلدارة الغاب المدني والمنظمات غير الحكومية المحلية
 .القيام بتنفيذ خطة لإلدارة المستدامة لألراضي الهامشية والمراعي .ز 
 . المحافظة على التنّوع البيولوجي والنظام البيئي للبالد .ح 

 :ويكون ذلك من خالل :تفعيل اإلرشاد الزراعي. ٤
 .إعادة تقييم الواقع الحالي لإلرشاد الزراعي ووضع مخطط إرشادي متكامل .أ 
اإلرشاد وتوفير الموارد البشرية والمالية والُبنى التحتية تحديث هيكلية وآليات  .ب 

 .الالزمة
باالمكانيات البشرية  اهومدّ  الزراعية الموجودة في األقضية كزامر ال تفعيل عمل .ج 

ٕاعداد وتنفيذ برامج إرشادية متخصصة ومرتبطة و والمادية والتجهيزات الالزمة، 
 .بسالسل اإلنتاج

 . ية باإلرشادالتنسيق بين كافة الجهات المعن .د 
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 :تفعيل الرقابة على المنتجات والمدخالت الزراعية والغابات واألحراج والصيد البحري والبري. ٥
ومن . الثقة بالمنتجات النباتية والحيوانية اللبنانية على الصعيدين الداخلي والخارجيذلك  يعيد

 :سبل تفعيل الرقابة
 .وتطوير المختبراتتأهيل وتفعيل أجهزة وآليات الرقابة  .أ 
في المراكز الحدودية كاّفًة  تأهيل وتفعيل مراكز الحجر الصحي البيطري .ب 

 .وتفعيلها الرقابة على الصادرات والواردات والمدخالت واإلستمرار في تأمين
من قبل  تفعيل الرقابة على سالمة المنتوجات الزراعية في األسواق اللبنانية .ج 

 .جميع اإلدارات المعنية بها
تشجيع ومساعدة المنتجين والمزارعين على التزام المواصفات والمعايير التي  .د 

 .تفرضها األسواق الداخلية والخارجية ضمانًا للميزة التفاضلية لإلنتاج
تشجيع ومساعدة المنتجين والمزارعين على اعتماد أنظمة التتّبع والعالمة  .ه 

 .الزراعية التجارية
 .لغذاءتنظيم الرقابة الفنية على معامل ا .و 

 

 وتحّققجّدًا  عالٍ وجود يد عاملة مؤهلة تكون ذات مستوى تقني الى  السعي :تأهيل العمالة. ٦
 :ويكون ذلك من خالل إضافية، مداخيل
 .والمؤهل القادر الشباب عنصر اجتذاب .أ 
 بالمجال لالهتمام كافة المستويات على لهم والالزم المناسب الدعم تقديم .ب 

 .الزراعي

 :وذلك من خالل ،الفقرالحّد من . ٧
عمال مزارعين و تحسين شروط عمل ومداخيل القوى العاملة اللبنانية من  .أ 

وموظفين وحرفيين من خالل حمايتها من منافسة القوى العاملة غير اللبنانية 
في وذلك رة للقوى العاملة الى لبنان بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدولة المصدِّ 

 .مجاالت شروط االقامة والعمل
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 .والصّحي جراء في لبنان في الضمان االجتماعيتسجيل كل األُ  .ب 
توسيع نطاق الضمان االجتماعي ليضم الحرفيين والمزارعين وكل الفئات غير  .ج 

 .ا كالعديد من المهن الحرة والعاملين لحسابهمالمشمولة بخدماته حاليً 
 

 :وذلك من خالل، تسهيل التسليف المصرفي. ٨
ؤسسات ومصرف لبنان والم دولة اللبنانية عبر وزارة المالال كّل منمشاركة  .أ 

 .تسهيل التسليف الزراعي ببرنامجومؤسسة كفاالت  الدولية والمصارف
 .نشاء وتشغيل مصرف التسليف الزراعيإنفيذ قانون ت .ب 
 .رةتسليف للمشاريع المتوسطة والصغي برنامجوضع  .ج 
ف من أعباء فّ وفق آليات تخ ة للمنتجين عبر المصارفقروض مدعوم تقديم .د 

 .شروط القروض والفوائد العالية دون أن تقّلل الضمانات
أنظمة التتبع والعالمة الزراعية التجارية وشهادة وبربط القروض بتقنيات جديدة  .ه 

 .الجودة
 . األولوية لدعم الصادرات اعطاء .و 

 

من أهم هذه  .لبنانيةاألراضي ال مختلفاتخاذ رزمة تدابير شاملة ومتنوعة ومتكاملة على . ٩
 :التدابير
 .توسيع السوق اللبنانية امام االنتاج اللبناني من خالل حمايته .أ 
لالنتاج كد من معاملة الدول االخرى أات التجارية مع التيّ التطبيق الفعلي لالتفاق .ب 

 .بالمثل اللبناني
نتاج فرع من قطاع معين إتفاقات التي تسمح للبنان بحماية تفعيل بنود تلك اال .ج 

جنبية بال دخال البضائع األإر فادح من خالل ذا كان هذا الفرع سيتعرض لضر إ
 .قيود
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بحث "أّكدت الدراسة التي قام بها  :تطبيق قانون مكافحة اإلغراق في األسواق اللبنانية. ١٠
 :يلي على ما" تلوث البيئة

مر ذا لزم األإثه يغراق وتحدقانون مكافحة اإل اللبنانية بتطبيقالدولة  ضرورة قيام .أ 
 .غراق الحاليليتماشى مع واقع اإل

 وأشكاله وذلك نواعهأالدولة في مكافحة التهريب الى لبنان بكل  ضرورة تشّدد .ب 
 .بواسطة الضابطة الجمركية

نتاج اللبناني من خالل دعم مام اإلأسواق الخارجية لتوسيع األ ط الحدودبض .ج 
سواق الخارجية نتاجهم الى األإالصادرات ومساعدة المنتجين على التصدير ونقل 

 .سطول التجاري اللبنانيمة وقليلة الكلفة وتطوير األظّ بطريقة من
 

 :من خاللخفض كلفة اإلنتاج الزراعي اللبناني، . ١١
 .متكاملةتفعيل سالسل اإلنتاج ضمن إستراتيجية تنمية زراعية  .أ 
التحول إلى سالسل إنتاج أكثر تخصصية على مستوى السوق الداخلي أو  .ب 

 .التصنيع أو التصدير
 .رفع كفاءة اإلنتاج من أجل زيادة القدرة التنافسية وٕاعطاء قيمة مضافة للمنتجات .ج 
 .تفعيل وتطوير آليات وبرامج التسويق الداخلي والخارجي .د 
 .اعيةتفعيل وتطوير برنامج دعم الصادرات الزر  .ه 
نتاج الكهرباء على الغاز وتطوير مصادر إالطاقة من خالل تطوير خفض كلفة  .و 

والطاقة الشمسية حين اخرى للطاقات المتجددة كالطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح 
 .قل كلفةأنواع من الطاقة تكون تلك األ

من اإلنتاج النباتي واإلنتاج  تفعيل التصنيع والتسويق والتصدير كّالً شمول  .ز 
 .الحيواني على حدٍّ سواء

 .إلغاء الحّد األدنى لألجور .ح 
تخفيض الرسوم المتوّجبة للّضمان اإلجتماعي إلى الحدود المعمول بها لدى دول  .ط 

 .الجوار

http://www.bee2ah.com/تلوث-البيئة
http://www.bee2ah.com/تلوث-البيئة
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 .إلغاء دعم إنتاج المنتجات الزراعية وهي التبغ والقمح والشمندر السّكري .ي 
 .الرسوم الجمركّية والقيمة المضافة على مستلزمات اإلنتاج المستوَردةإلغاء كافة  .ك 
 .وضع حّل للفساد في دواِئر الدولة .ل 

 :من خالل ،من سلع وخدمات اللبنانية الزراعية العمل على تحسين نوعية المنتجات. ١٢
 ومؤسسة الصناعيةالبحوث كمعهد  المعنيةالمؤسسات الخاصة عمل تفعيل  .أ 

 اتالزراعية والمؤسس العلميةمصلحة األبحاث و  الّلبنانية المقاييس والمواصفات
 .خرىالمماثلة في القطاعات األ

 بحوثات ومراكز اليّ شراك الجامعات الموجودة في لبنان في هذا الجهد عبر الكلإ .ب 
م خدمات استشارية دّ والتدريب الموجودة لدى هذه الجامعات والتي يمكن ان تق

 .وبحثية مفيدة
العمل على الحّد من تلّوث المياه والتربة والغذاء، والحد من انتشار األمراض  .ج 

 .الوبائية بالنسبة لإلنتاج الحيواني

وتحديدًا وزارَتي  اللبنانية سلطاتال من واجب :حتكارتنفيذ فعلي لقانون مكافحة اإل. ١٣
من  مرذا لزم األإوتعديله حتكار في تطبيق قانون مكافحة االتشّدد ال االقتصاد والزراعة

 :التوّصل الى النتائج التاليةجل أ
القطاعات السيما قطاع ة وشفافة مفقودة اآلن في معظم رّ مين منافسة حأت .أ 

 .الزراعة
 .االقتصادي واالنتاجسعار وتسريع النمو خفض األالعمل لتحقيق  .ب 
قيمة  ،التركيز على تطوير فروع االنتاج التي للبنان فيها ميزة تنافسية وتفاضلية .ج 

 النباتاتمن دوية المنتجة نتاج البذور واألامضافة مرتفعة كالزراعات البيولوجية و 
كوالت الناتجة من تصنيع االنتاج الزراعي أفي لبنان والم الطبية المتوافرة

  .اللبناني

http://www.bee2ah.com/الصناعية
http://www.bee2ah.com/creatures/نباتات
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 :من خالل إعادة تأهيل القطاع الزراعي،. ١٤
 رجاالً  وللشباب، للمزارعين ضافيةإ دخل ومصادر للزراعة موازية نشطةأ تشجيع .أ 

 القفزة مواكبة من الزراعي القطاع في العاملين جميع من أجل تمكين ونساء،
 .للزراعة المرتقبة النوعّية

 المساهمة تؤمنو  الزراعية للتنمية مكّملة تكون الريفّية للتنمية برامج وضع .ب 
 بعضبهدف استيعاب  المتوازن واإلنماء االجتماعي التماسك في المطلوبة
 .المرتقبة التنموية الحلقة خارجوعدم تركها  الهامشية أو المعزولة المناطق

 .التنمية إلى المؤدية اإلمكانيات استيعاب على المتعاملين مختلف قدرة زيادة .ج 
 

  :إعتماد سياسة الحماية. ١٥
يستدعي هذا التدبير من الدولة وضع رسوم جمركّية مرتفعة على المنتجات  .أ 

والمصّنعات الزراعّية المستوردة حتى يتوّفر للمنتج الّلبناني الحافز الواضح 
 .بمهّمة اإلنتاجواألكيد الذي يساعده على القيام 

 :يمكن للدولة أن تقوم باألدوار التالية في ظّل سياسة الحماية .ب 
 .وضع المواصفات القياسّية للمنشآت واإلنتاج على حّد سواء •
إحداث مختبرات عالية المستوى للكشف عن اآلفات الزراعية أو  •

 .الحيوانية
أو إحداث مختبرات عالية المستوى لفحص المنتجات الزراعية الطازجة  •

 .المصّنعة وٕاصدار الشهادات الالزمة لها
نتج الّلبناني على إن يتّم مات التجارية التي تخدم مصالح اليإبرام اإلتفاق •

فقط بعد التشاور وموافقة ممّثلي القطاع الخاص طالما أّنهم المعنّيون 
 .في تنفيذ هكذا إتّفاقات

 :سة الحمايةظّل سياويمكن للقطاع الخاص أن يقوم باألدوار التالية في 
 .إختبار أنواع المزروعات الواجب زراعتها أو اإلنتاج الواجب إعتماده •
 .إعتماد الوسائل التي تقي اإلنتاج من األمراض واآلفات الزراعية •
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 .التقّيد بالمواصفات القياسّية الّلبنانية •
 .إحداث مراكز لتصريف اإلنتاج الزراعي •
 .الكلفة وتسويق اإلنتاج إنشاء التعاونيات الزراعية لتخفيض •
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 زهاءألف هكتار منها  ۲۳۱ حوالي: ٢٠١٠مساحة األراضي الزراعية المستغّلة عام  .١
 .ألف هكتار مروية ۱۱٥

 .لبنانية مليار ليرة ٣١٧٣ حوالي :٢٠٠٩حجم االنتاج الزراعي في العام  .٢
من قيمة الواردات اللبنانية  %۱۸حوالي  :٢٠١٤في العام الواردات الزراعية  .٣

 .اإلجمالية
 %.٨٥ -% ۸۰ُتقدَّر بحوالي : نسبة استيراد لبنان لحاجاته الغذائية .٤
 .%٤حوالي : ٢٠١١في العام  نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الدخل الوطني للبالد .٥
 .%٦حوالي : ٢٠١١في العام  نسبة تشغيل العمالة في القطاع الزراعي .٦
 . %٢٣حوالي : ٢٠١٤في العام  نسبة الصادرات الزراعية .٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزراعة باألرقام
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 المراجع
 

 www.b2ah.com  ، موسوعة البيئة،٢٠١١تشرين الثاني  ٢٢كيفية النهوض بالقطاع الزراعي اللبناني،   .١
جدية لمعالجة المشاكل البيئية في ال تدابير " ، يونس عوده، ٢٠١١كانون األول / ٣١٨مجلة الجيش، العدد  .٢

   www.lebarmy.gov.lb    "  ،لبنان
همال تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعي واألمن الغذائي في لبنان ابرزها اإلبوابة تمكين النساء إقتصاديًا،  .٣

  www.weeportal-lb.org، ٢٠١٤شباط  ٢١الرسمي، 
  www.fao.org،")فاو "الـ ( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  .٤
   www.agriculture.gov.lb دراسة أعدتها وزارة الزراعة، .٥
 .بقلم المهندس الزراعي موسى فريجي –" رأي في التوّجهات العامة للسياسة الزراعية في لبنان" .٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lebarmy.gov.lb/
http://www.weeportal-lb.org/
http://www.weeportal-lb.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.agriculture.gov.lb/
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 النفط والغاز
 

 :أبرز المشكالت التي يعاني منها قطاع النفط والغاز
 

 : على الصعيد الداخلي . أ
وجود والمهتمة بهذا الملف، في ظل  :المعنيةللجهات المصالح المختلفة تزاحم  .١

حتماالت هدر الثروة إ، مما يؤدي إلى لبنانالمحاصصات الطائفية والسياسية السائدة في 
، التلّهي -أي التأخر بإستخراج النفط االستغالل، التوقيت الخاطىء وءفي متاهات س"

تقان اللعبة التجارية المتداخلة مع المصالح السياسية إضافة الى عدم إبالخالفات، 
 ١.ةللدول

 

ال تنتقل  "بحيث  :الفساد المستشري في النظامين اإلقتصادي والسياسي اللبنانيين .٢
و الى الدولة، بل تدخل جيوب من يدير أموال الناتجة من تلك الصناعات الى الشعب ألا

اإلخفاقات في مختلف مستويات مما يؤدي إلى . ٢"و من يستفيد من إدارتهأقطاع هذا ال
نتهاء من التنقيب، كل الى اإل لي وصوالً وّ طالق التلزيم األإمن  ءاً بدْ  "هذا القطاع، 

ل ببضع للفساد، الفساد الصغير المتمثّ  اً جدّ  عالياً  حتماالً إمرحلة من تلك المراحل تشهد 
البنيوي، في بنية الدولة حيث يتقاسم المسؤولون في الدولة، رشاوى أو الكبير، أي 

 ."ا يؤثر مباشرة على التنميةبسكوتهم عن بعضهم البعض، مغانم هذا القطاع، ممّ 
 

والتي تؤدي إلى البطء في المعامالت  السائدة في النظام اإلداري اللبناني :البيروقراطية .٣
 .والعمليات الخاصة بهذا القطاع

 

 
 .٢٠١٣، شباط "تحديات الداخل والخارج: دراسة عن النفط في لبنان" شادي مسعد، .١
، ١١/٤/٢٠١١ورشة في المجلس النيابي اللبناني عن تحديات قطاع النفط والغاز في لبنان، الوكالة الوطنية لالعالم، . ٢

http://www.edigear.com/detail/index.php?id=548157#sthash.9RASlYJv.dpuf 
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-الصراع اللبناني(ستراتيجي اإلقليمي إ -سياسي والجيو -على الصعيد الجيو . ب
 :)اإلسرائيلي

. الطامع في تكبير حصته، عن غير وجه حق، من الثروة النفطية :االسرائيليالموقف  .٤
وجود حقل من النفط والغاز إحتمال صة، وقد أظهرت نتائج المسوحات والصور المتخصّ 

3Fمشتركشبه 

، التي تحاول السيطرة على جزء من )حقل لفيتان(سرائيلإ بين لبنان و  ٤
بحسب المصادر  ٣مليار م ٤٥٣ الحصة اللبنانية فيه، علمًا أن هذا الموقع قد يحتوي 

من بين حقول الغاز التي اكُتِشفت  غاز في العالم حقلمن الغاز مما ُيؤهله ليكون أكبر 
٢٠٠٩,4Fعام 

٥ 
 

إحتمال توجيه ضربات  يطرح: حدودهما البحريةحول  اإلسرائيلي -اللبناني الصراع .٥
ا سيؤّدي حتمًا إلى نقيب واإلستخراج في عرض البحر، ممّ ات التّ ة إسرائيلية لمنصّ جويّ 

وسيزيد هذا الترّدد أسعار . نقيبركات العالمية في المشاركة في عمليات التّ ترّدد الشّ 
5Fبين إسرائيل ولبنان في حال حصول مواجهات تلقائياً شركات التأمين التي ستزداد 

٦. 
 

 

  :على الصعيد اإلقتصادي. ج
خري، أميركا ستصبح ُمصّدرًا للغاز في تقنية إستخراج الغاز الصّ  ظهورمع : التصدير .٦

وحتى بدأت األصوات تعلو في فرنسا وألمانيا إلستخدام هذه التقنيات . "فترة وجيزة
 خري في هذه الدول والذي قد ُيقلل في حال نجاحه من إعتماد إلستخراج الغاز الصّ 

 

 

                                                           
موجودة في الجانب اإلسرائيلي وليس في الجانب اللبناني،  هذا الحقلغالبية فرة حاليًا والتي تشير إلى أن احسب الدراسات األولية المتو ٤

 .فيكمن السؤال هنا عن مدى تمدد هذا الحقل إلى لبنان
 .٢٠١٣، شباط "تحديات الداخل والخارج: دراسة عن النفط في لبنان"شادي مسعد،  ٥
، جريدة الجمهورية، "تحديات إستخراج وتصدير الغاز اللبناني"جاسم عجاقة، ٦

http://www.aljoumhouria.com/news/index/77440K  
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6F." أوروبا على الغاز المستورد وبالتالي الغاز اللبناني

لكن ال بد من التّنويه هنا أن  ٧
استخراج الغاز الصخري ينتج ضررًا بيئيًا هائًال، مما يقلِّل إحتمال إعتماد هذه التقنية في 

 .أوروبا، مما يؤثر إيجابًا على الغاز اللبناني
 

عن المعّدل الذي تم اإلتفاق عليه بين : القلق الدائم من إحتمال تراجع أسعار النفط .٧
المستوردة منها، مما يؤدي إلى أن تبيع إسرائيل النفط بأسعار أكبر من إسرائيل والدول 

لكن إذا حصل ذلك، ستُفَتح آفاق أمام النفط اللبناني أن يربح عقودًا على . الّنفط اللبناني
 .المدى الطويل أكثر من إسرائيل

 

 :على الصعيد البيئي. د
المسح الزلزالي، : التنقيب التنقيب عن النفط والغاز في كافة مراحل عملياتخطورة  .٨

اخالء الموقع عبر تفكيك المعدات وسحب  قل، التوزيع،ستخراج، النّ االستكشاف، اإل
 .، كّلها تشّكل عملّيات خطيرة ترافق مراحل التنقيبالمعدات

 

7Fالمحتملة رتفاع كبير في التسربات النفطيةإ :كثر حصوالً األخطار البيئية األ  .٩

في مرحلة  ٨
في مرحلة  نبعاثات مختلفة للغازاتإ و الهواء منسوب حرارة  إلى ، إضافةً اإلستخراج
 .اإلستهالك

 

 :عمليعلى الصعيد ال. ه
من كافة المستويات الهندسية والتقنية : قلة وجود العاملين اللبنانيين المتخصصين .١٠

 .والمهنية
 
 
 

                                                           
 .المرجع عينه٧
، ٢٠١٤، حزيران ٢٥٤٠٨العدد النهار،  يع البيئي في قطاع النفط والغاز،مخاطر غياب التشر "النا فياض، ٨

http://newspaper.annahar.com/article/140676 
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 على الصعيد اللبناني الداخلي
 :المستوى القانونيعلى  . أ

ذين يحدد أحدهما القطاعات البحرية المعروضة لّ ال: إصدار المرسومين التطبيقيين .١
في المناقصات، فيما يتعلق الثاني بوضع معالم العقد النموذجي المطلوب لللتنقيب 

 .وتقاسم اإلنتاج
 

 .مالئم لألنشطة البترولية :إعداد قانون ضريبي .٢
 

 :على المستوى البيئي . ب
اآلثار السلبية لعمليات التنقيب عن من لحماية البيئة  :طار تشريعي شاملإوضع  .٣

الناجمة عن أي فعل او حادث  ةالبيئي ضرارالنفط والغاز، مراعيًا التسربات النفطية واأل
 :كالتاليوالمستقلة عن التسّربات،  قد يهدد النظام البيئي

 ؛بوضع خطة طوارئ لتنظيف فوري وسريع لموقع التسرّ  •
 ؛ب بالحادثتحديد مسؤولية المتسبّ  •
 ؛ب به من أضرارصالح وتنظيف ما جرى التسبّ إمراقبة عملية  •
 ؛منوط به ضرار عن تنفيذ ما هوألل عند تقاعس المسؤول عن اة التدخّ إمكانيّ  •
إيجاد جهاز رقابي ضخم لدى الوزارة غنّي بالموارد البشرية والمادية القادرة على  •

المراقبة البيئية المحيطة بمناطق الحفر واإلنتاج في الحقول أو المكّبات؛ إضافًة 
عويض الواجب تحديد المسؤولية البيئية وطبيعتها ونطاقها، وبالتالي حجم التّ إلى 

 خالل بالنصوص البيئية والموجبات إلا ت نتيجةوادفعه من غرامات وجزا
 
 

 الحلول الُمقترحة
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إلزام الشركات بعقود وبرامج تأمين تغطي "التعاقدية، وسن ضرائب بيئية، و
االضرار الهائلة التي قد تترافق مع االنشطة البترولية وٕالزام الشركات بالتنظيف 

عبر إيداع رأسمال كوديعة ُتسَتعمل  "وتحّمل الكلفة الموازية لذلك مهما بلغت
 للتعويض عن األضرار البيئية؛

لتزام إلتستطيع ا فرض تعاقد شركات النفط العالمية مع شركات تأمين عالمية •
و تلوث أنظيف الباهظة والتعويضات المترتبة على أي حادث بحجم تكاليف التّ 

 ؛بيئي
قامة نظام مراقبة دقيق ومستمر بالتنسيق ما بين وحدة الصحة والسالمة والبيئة إ •

دارة قطاع البترول ووزارة البيئة، لمراقبة ومتابعة حسن تطبيق القانون إفي هيئة 
8F.نقيبوالعمل على حماية البيئة من تبعات أعمال التّ 

٩ 
 

 :على المستوى التخطيطي. ج
إيجاد نظام مؤلف من مراحل متعددة يفرد مساحة ضرورة : "إيجاد الّنظام المالئم  .٤

كافية للحوار والتواصل بين األطراف المعنية ألن مشاكل كثيرة قد تنتج عن 
غياب التواصل والتفاعل بينها، على أن يشمل هذا النظام وضع السياسة العامة، 
وسن التشريعات واألحكام الناظمة، وصوغ العقود النموذجية التي يجري على 

ها التفاوض مع الشركات، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة وكفايتها، عمليات أساس
9F"التنفيذ، ومراقبة العمليات واإلشراف، ومواكبة سير تقدم النظام

١٠. 
 

مع األخذ بعين : ضرورة تحديد مدى ودرجة تعاطي الدولة اللبنانية بالرقابة .٥
 :التاليةاإلعتبار أولوية جذب المستثمرين، وذلك عبر إحدى الوسائل 

 

                                                           
مخاطر غياب التشريع البيئي في "النا فياض، إن هذه النقطة، وما سبقها في ما يخص القطاع البيئي مقتبس من إقتراحات األستاذة ٩

 http://newspaper.annahar.com/article/140676، ٢٠١٤، حزيران ٢٥٤٠٨العدد ، جريدة النهار، "قطاع النفط والغاز
مجلة دراسات المال العام وبناء مجلة السادسة، ، مقاله دروس التجربة النرويجية وفوائدها المحتملة بالنسبة للبنانفاروق القاسم في ۱۰

 .۲۰۱٤، تشرين األول ٥، العدد رقم معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي، حول ادارة قطاع النفطمعهد باسل فليحان الدولة، 
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شركة خاصة بالدولة اللبنانية لها األولوية نسبة للشركات األخرى للعمل  تأسيس •
 على بعض البلوكات المحددة مسبقًا؛

شركة خاصة بالدولة اللبنانية ال تملك األولوية وتتقدم للعروض كما  تأسيسأو  •
 بقية الشركات الموجودة؛

اإلدارة ضمن الشركات الموجودة، وال ينحصر أو مشاركة الدولة اللبنانية في  •
 دورها بالرقابة، بل بالتدخل اإلداري؛

اإلدارية عدم مشاركة الدولة في اإلدراة وٕاكتفاء الدولة اللبنانية بالرقابة القانونية و  •
 .العامة فقط؛ وغيرها

 

 :والرقابة مكافحة الفساد على مستَويي. د
10Fوضع ضوابط رقابيةو  رفع مستوى الشفافية .٦

في كل المعامالت للسماح  ١١
المالية وعلى و دارية والتشريعية والقضائية والرقابية بالرقابة على كل المستويات اإل

 .مستوى المجتمع المدني
 

قة بإدارة في المرحلة المتعلّ  صياغة مشروع قانون خاص بالصندوق السيادي .٧
وألدوات للرقابات "عائدات النفط والغاز، على أن يتم إخضاع الصندوق 

 ." المحاسبة والمساءلة التي تخضع لها االدارة
 

الذي يقوم بدور الرقابة  :تطوير القدرات االدارية والمالية لديوان المحاسبة .٨
ستقاللية إدارة قطاع البترول، مع وجوب تطوير مستوى إالالحقة على هيئة 

 .دارة هذا القطاعإوفاعلية هذه الرقابة التي يمكن أن تضمن حسن 
اللجان النيابية والهيئة : المستويين يْ على كلَ  :ل رقابة مجلس النوابتفعي .٩

 .في هذا المجال العامة، مع دعوة هذه األخيرة الى تكثيف جلساتها التشريعية
                                                           

     تحديات قطاع "المتعلقة بــ المجلس النيابي اللبنانيرشة مقتبسة من المناقشات التي دارت في و اإلقتراحات الخاصة بموضوع الرقابة ١١
 ، ١١/٤/٢٠١١، الوكالة الوطنية لالعالم، "النفط والغاز في لبنان   

http://www.edigear.com/detail/index.php?id=548157#sthash.9RASlYJv.dpuf         
   

http://www.edigear.com/detail/index.php?id=548157#sthash.9RASlYJv.dpuf
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 .لعقابئية التي ُتعنى بالمالحقة واو شبه القضاأالقضائية  تفعيل الرقابة .١٠
 

 :سياسيالرسمي و على المستويين ال. ه
خطة "  وضع، على أن يتم بمسؤولية وجدّ و : عاطي بمصداقية وشفافيةالتّ  .١١

افة في المجال النفطي بغية تحسين مصداقية الدولة اللبنانية، كما ة وشفّ حواض
 11F١٢."فاوضيتحسين موقعها التّ 

 

مناخًا مالئمًا لإلستقرار التشريعي من  تركالذي ي ياسيستقرار السّ تأمين اإل .١٢
الموقف التفاوضي للبنان أمام الشركات العالمية والدول ي ز ويقوّ هة، ويعزِّ ج

 .االخرى من جهة أخرى
 

 :دارياإلعملي و ال المستويينعلى . و
عبر إستبعاد التعيين السياسي  التي جرى تشكيلها دارة النفطإتحصين هيئة  .١٣

 .ألعضاء هيئة النفط
 

ال تتداخل فيها  :افةستخراج النفط من خالل مناقصات دولية شفّ إتلزيم  .١٤
المصالح الخاصة مع المصالح العامة، ومن دون أية ضغوطات، لحسابات 

12Fقةسياسية او مصالح ذاتية ضيّ 

١٣. 
 

عبر تخصيص قسم  فادة من مداخيل هذه الثروةتفاق المبكر على كيفية اإلإل ا .١٥
 . ١٤لمناقشة هذا الملف الوطني قتصاديمن الحوار اإل

 

تحدد األطر العامة واألسعار والئحة الزبائن : لدانإيجاد إتفاقيات أّولية بين الب .١٦
تطوير واألسواق والشروط المتوقعة، إضافة إلى المدد الزمنية، قبل التوّجه إلى 

13Fالبنى التحتية الضرورية إلنتاج الغاز ومعالجته ونقله

١٤. 
                                                           

 .2013نيسان   18، جريدة الحياة،"جيواستراتيجيا النفط والغاز في لبنان وشرق المتوسط"بول سالم، ١٢
 .٢٠١٣، شباط "تحديات الداخل والخارج: دراسة عن النفط في لبنان"شادي مسعد، ١٣
 .مذكور سلبقاً  ،"جيواستراتيجيا النفط والغاز في لبنان وشرق المتوسط"، بول سالم١٤
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دون ستكمال دورة التراخيص األولى من يرّتب األولويات إل تحديد جدول زمني .١٧
رًا عن استغالل موارده البترولية بالنسبة أي تأخير حتى ال يكون لبنان بلًدا متأخّ 

14Fكتشافات غازيةإإلى الدول المحيطة به والتي سجلت 

١٥. 
 

وذلك على  ستخراج النفظإالعمل على تأسيس شركة وطنية تعنى بعملية  .١٨
15Fملحوظ مثال جميع الدول التي لديها مخزون نفطي

١٦. 
 

16Fستكشافثبات عمليات اإلإل الجيولوجية الجديةتشجيع الدراسات  .١٩

، في إطار ١٧
 .دور رقابي أساسي للدولة اللبنانية في هذا المجال

 

 :قتصادياال المستوىعلى  . ز
 .العمل على تأمين أسواق طويلة األمد للغاز اللبناني .٢٠

 

 .جذب المستثمرين .٢١
 

 :تربويال مستوىعلى ال. ح
وتحفيز الطالب اللبنانيين على التوّجه إلى اإلختصاصات  تهيئة األرضية .٢٢

المطلوبة من الناحيتين التقنية والعلمّية، مع التحذير من عدم إغراق سوق 
العمل بمتخّصصين في هذا المجال، ومع األخذ بعين اإلعتبار األعداد والتنوّع 

 .المطلوبين وعدم حصره بإختصاص دون اآلخر
 

 :والدولي على الصعيد اإلقليمي. ط
للمساعدة على العودة عن ترسيم الحدود الذي أجرته مع  التنسيق مع قبرص .٢٣

 قتصادية بحرية من إالى حرمان لبنان من مساحة  أّدى عملياً الذي اسرائيل، و 
 

                                                           
 .المرجع عينه١٥
 .المرجع عينه ١٩
 .المرجع عينه. ١٨
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، مع األخذ بعين اإلعتبار إستحالة إيجاد لجان مشتركة بين لبنان حقه الطبيعي
 .17F١٨ةالحاضر  الوضعية السياسية الّضخ، أقّله في وٕاسرائيل لمراقبة توزيع

 

وبالتعاون مع ولجان تحكيم أخرى بواسطة األمم المتحدة  حل أي نزاع حدودي .٢٤
18Fقبرص

١٩. 
 

 19F٢٠.ر القطاع في المنطقةمن أجل معرفة تطوّ  صد اإلستراتيجي الدقيقالرّ  .٢٥
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .٢٠١٣، شباط "تحديات الداخل والخارج: دراسة عن النفط في لبنان"شادي مسعد، ١٨
 انتخاب رئيس جديد يعزز نجاح     " ، "ملتقى النفط والغاز"نظريــان بارودي، ممثل رئيس الجمهورية اللبنانية في ندوة  ١٩
، ٢٠١٤أيار  ٠٩وكالة األنباء اللبنانية، ، "خارطة الطريق النفطية  

http://www.walnews.com/index.php/article/102028     
 .المرجع عينه ٢٠

http://www.walnews.com/index.php/article/102028
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 السياسة البترولية للبنان وٕاقرارها من مجلس الوزراءوضع  ٢٠٠٧

 قانون الموارد البترولية في المياه البحرية :٢٠١٠/١٣٢ رقم ع القانونيشر ت ٢٠١٠

 هيئة إدارة قطاع البترول :٧٩٦٨إقرار المرسوم  ٢٠١٢

 تعيين مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول من ستة أعضاء ٢٠١٢

 التراخيص األولى من مجلس الوزراءإطالق دورة  ٢٠١٢

قة باألنشطة القواعد واألنظمة المتعلّ ، ١٠٢٨٩ رقم صدور المرسوم ٢٠١٣
 )عدد من المراسيم التطبيقية(البترولية 

الّنفط والغاز 
 بالتواريخ
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 .شتراك في دورة التراخيص األولىشركة عالمية لإل ٤٦ل تأهّ  -
 ١٠( Blocksاالقتصادية الخالصة الى مناطق على شكل رقع  هاإلقليمي والمياتقسيم البحر  -

 .كحد أقصى ٢كم ١٤٠٠وكحد أدنى  ٢كم ١تتراوح مساحتها بين ) رقع
 .)ألف متر مكعب ١٥أكثر من (من مياه لبنان  %٧٠المسح الذي شمل أكثر من إنهاء  -
 .لبنانمياه الجيولوجية التي شملت مسوحات ال من% ١٠تحليل نحو  -
بالة ق مليون برميل من النفط السائل ٦٦٠تريليون قدم مكعب من الغاز و ٣٠ نحوتقدير وجود  -

 20F٢١.السواحل اللبنانية
21Fمليار دوالر  ٦٠٠الى  ٣٠٠فطي ستتراوح بين الـالقطاع النّ  تقدير إنتاج -

مرة  ٢٥ي ما يفوق أ ٢٢
  22F٢٣.احتياطي الذهب الموجود في لبنان

ن تكون الكمية الموجودة فيه أمليون دوالر، ومن الممكن  ١٣٥ توازي كلفة حفر بئر نفطي -
23Fكافية او غير كافية

٢٤. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ٢٠١٣، أيار "مليون برميل نفط في المياه اللبنانية ٦٦٠تريليون قدم مكعب من الغاز و ٣٠: باسيل"وكالة الصحافة الفرنسية،  ٢١ 

http://www.naharnet.com/stories/ar/82600 

كانون الثاني  ١٧ ،"عائدات القطاع النفطي وتشكيل لجنة قرار مبكر مليار دوالر ٦٠٠:الفرد رياشي"ربى بوغادر،  ٢٢ 
 ، موقع النشرة اإللكترونية اإلقتصادية،٢٠١٣

http://www.elnashrafinance.com/news/show/47033   
 .المرجع عينهنظريــان بارودي،  ٢٣
 .، المرجع عينهربى بوغادر٢٤

 النفط والغاز باألرقام

http://www.elnashrafinance.com/news/show/47033
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 مراجع 
 

 .٢٠١٣، شباط "تحديات الداخل والخارج: دراسة عن النفط في لبنان"شادي مسعد،  .١
ورشة في المجلس النيابي اللبناني عن تحديات قطاع النفط والغاز في لبنان، الوكالة الوطنية لالعالم،  .٢

١١/٤/٢٠١١.
http://www.edigear.com/detail/index.php?id=548157#sthash.9RASlYJv.dpuf 

، جريدة الجمهورية، "تحديات إستخراج وتصدير الغاز اللبناني"جاسم عجاقة،  .٣
http://www.aljoumhouria.com/news/index/77440K  

، حزيران ٢٥٤٠٨، جريدة النهار، العدد "مخاطر غياب التشريع البيئي في قطاع النفط والغاز"النا فياض،  .٤
٢٠١٤ ،http://newspaper.annahar.com/article/140676 

 .١٨/٤/٢٠١٣ يدة الحياة،، جر "جيواستراتيجيا النفط والغاز في لبنان وشرق المتوسط"بول سالم،  .٥
انتخاب رئيس جديد يعزز " ، "ملتقى النفط والغاز"نظريــان بارودي، ممثل رئيس الجمهورية اللبنانية في ندوة " .٦

 ، ٩/٥/٢٠١٤ ، وكالة األنباء اللبنانية،"نجاح خارطة الطريق النفطية
http://www.walnews.com/index.php/article/102028 

مليون برميل نفط في المياه  ٦٦۰تريليون قدم مكعب من الغاز و ۳۰: باسيل"وكالة الصحافة الفرنسية،  .۷
 http://www.naharnet.com/stories/ar/82600، ۲۰۱۳، أيار "اللبنانية

  ،"النفطي وتشكيل لجنة قرار مبكرعائدات القطاع  مليار دوالر ٦٠٠:الفرد رياشي"غادر،  ربى بو .٨
 اإلقتصادية،، موقع النشرة اإللكترونية ١٧/١/٢٠١٣

٩. http://www.elnashrafinance.com/news/show/47033 
معهد باسل ، حول ادارة قطاع النفطمجلة السادسة، مجلة دراسات المال العام وبناء الدولة، معهد باسل فليحان  .١٠

 .٢٠١٤ ، تشرين األول٥دد رقم ، العفليحان المالي واإلقتصادي

 

 

 

 

http://www.walnews.com/index.php/article/102028
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كبير في االقتصاد المحلي كونه يشّكل مصدرًا  لطالما ساهم قطاع السياحة في لبنان بشكلٍ 

 .ستقرار في البالدواإلالسياسي بالوضع األمني و  لكّنه مرتبط، رئيسيًا للدخل والعمالة
 :ولعّل أبرز العقبات التي يواجهها قطاع السياحة في لبنان تتمثل في

به لبنان منذ العام إّن الوضع األمني الذي مّر ويمّر : الوضع األمني المتدهور في البالد. ١
أمن واستقرار  وأثرها المباشر علىوتظاهراٍت وقطع طرق  وٕانفجاراتٍ  ، من إشتباكاتٍ ٢٠٠٦
اح العرب واألجانب من لبنان إلى وّ ، هو السبب الرئيسي في تغيير بوصلة الساللبناني الداخل
 . أخرى أكثر أماناً  بلدانٍ 

عن وجود  سمير مقبلاللبناني علنه وزير الدفاع أما إّن  :وجود خاليا إرهابية في لبنان. ٢
وتكاثر الّالجئين ) ٢٠١٤(، واقتحام االرهابيين بلدة عرسال لتنظيم القاعدة في لبنان

تراك والسوريين وتهديد بعض لبعض الخليجيين واأل عمليات خطفٍ السورّيين، إضافًة الى 
، كّلها ٢٠١٢ٍت عّدة في العام مّرا السفارات العربية والتركية، كذلك اقفال طريق المطار

هذا إضافًة الى . عوامل أرعبت السّواح عمومًا والخليجيين خصوصًا من القدوم إلى لبنان
" داعش " و" جبهة النصرة " و" فتح اإلسالم " المجموعات االرهابّية المسّلحة األخرى مثل  

ستهدافهم مناطق ضافًة الى إالمناطق اللبنانية إمختلف والتي ُيفاد عن انتشارهم وتغلغلهم في 
رات واالنتحاريين  .سكنّية بالمتفجِّ

إّن الوضع السياسي في لبنان وما يخّلفه من تشنجات يضرب : رالمناخ السياسي المتوتّ . ٣
من السفر إلى القطاع السياحي خصوصًا مع تحذير بعض الدول العربية والعالمية رعاياها 

 الشديد أو توّخي الحذر والمقيمين هناك من الخروج  إّال في حاالت الضرورة القصوى لبنان
 هذا المناخ السياسي المتوّتر على الصعيد الداخلي من شأنه التأثير سلبًا على. في تنقالتهم
ويجعل من لبنان خارج قائمة البلدان ذات الوجهات  اح عند اختيارهم وجهتهمخيارات السوّ 

 .السياحية

 السياحة                                                                                                  
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وكأّن الوضع الداخلي واألزمات السياسية المترافقة معه وغياب األمن  :األزمة السورية. ٤

واالستقرار وحدها لم تكِف لبنان لتبدأ أزمة سوريا وهي البلد الوحيد الذي نشترك معه بحدود 

على القطاح السياحي اللبناني وشّكلت سببًا لتراجع تدفق  بثقلها فالحرب في سوريا ألقت. برية

من السّواح األردنيين يدخلون لبنان %  ٦٠عاّمة واألردنيين خصوصًا إذ أّن السّواح العرب 

 .سنويًا بّرًا عبر سوريا

وجود جمهورية بال رئاسة : شغور مركز رئاسة الجمهورية والتأخير في تشكيل الحكومات. ٥
ينطوي على تداعياٍت خطيرة على البلد ويؤثر شأنه شأن التأخير في تشكيل الحكومات سلبًا 

 .  على السياحة في لبنان

إذا ما سألنا عن سبب هبوط  :التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة لبعض المسؤولين. ٦
 في جزء منه ذلك يعود ن في الخارج، نجد أنالسياحة في لبنان أقّله بالنسبة لّلبنانيين المقيمي

تصريحات بعض المسؤولين في لبنان ورؤساء التيارات واألحزاب الُمتداولة في اإلعالم  إلى
 . باإلضافة لتبادل اإلتهامات في ما بينهم دون أدنى أوجه المسؤولية

غة السياسية المتوترة في إّن اللّ  :السياسية قطابم الدخول في الحوار بين مختلف األعد. ٧
وفعلي البالد السيما رفض جميع األقطاب واألحزاب السياسية من الدخول في حواٍر بّناٍء 

ل لتقريب وجهات النظر وٕايجاد الحلول لألزمات التي ما بينهم بغية التوصّ  فيوهادف 
 .اً كثر ويؤّثر بالتالي على السياحة سلبأيشّنج الوضع تضرب لبنان 

ولألسباب التي العام في لبنان  الجوّ إّن  :المجتمع الدولي التدخل اإليجابي منغياب . ٨
اليوم ضاغط على السوريين  كما أّن عبء الّالجئينغير مؤاٍت للسياحة، ذكرناها سابقًا 

 . الموازنة

القطاعات  ر سلبًا على كلّ تؤثّ  يعيش لبنان أزمة إقتصادية خانقة :األزمة اإلقتصادية الخانقة. ٩
 ور ميم حيث يعجز عن التطّ السيما القطاع السياحي الذي تضربه هذه األزمة في الصّ 
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عن مديونية عامة  وهذه األزمة اإلقتصادية ناتجة. ستقطاب السّواح حول العالمهوض إلوالنّ  
مليار ليرة وهذا قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي  ٧٦٦٩اليوم هو  عجز متزايد سنوياً (

من أعلى وهي ) $مليار ٧٠تقارب اليوم  ومديونية متطورة سلبياً  ،قد تؤدي الى زيادة العجز
ٕانخفاض في نسبة و عجز مزمن في الموازنات العامة، باإلضافة إلى  المديونيات في العالم
زمة السورية ومقاطعة الخليجيين للبنان على مستوى السياحة رات األالنمو ناتجة عن تطوّ 

 . واإلستثمار وٕارتفاع نسبة البطالة خصوصًا في قطاع الخدمات

السياحة في لبنان أسعار تذاكر النهوض بمن المعوقات أمام : غالء تذاكر السفر إلى لبنان. ١٠
تتراوح أسعار تذاكر السفر جوًا ، إذ مقارنة مع بلدان أخرى حيث انها مرتفعة جداً  اً السفر جوّ 

مثال على ذلك،  فإّن سعر تذكرة . دوالر لكل تذكرة سفر ١٣٠٠و ١٢٠٠ إلى لبنان ما بين
ويؤّثر أيضًا على نمو  .السفر من لندن إلى القاهرة أقّل من سعر التذكرة من لندن إلى بيروت

 كا الجنوبيةر بلدان أمي معظملبنان و  بينالقطاع السياحي في لبنان غياب الرحالت المباشرة 
 . ث يكثر عدد المغتربين اللبنانيينوأميركا الشمالية حي
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 .الحدود بوجه المجموعات المسلَّحةتحصين  .١
 

 .البّناء إراحة الوضع السياسي الداخلي عبر العودة إلى الحوار .٢
 

النهوض بالسياحة في لبنان في ظّل : العمل على تفعيل ديناميكية جديدة للسياحة .٣
األوضاع األمنية المتردّية يحتاج إلى تفعيل ديناميكية جديدة للسياحة تتمثل باإلضاءة 

-Eco(على المعالم السياحية في لبنان لكل قرية ومدينة السيما في المناطق البعيدة 
Tourism .(تف ووسائل فالترويج للمناطق السياحية في لبنان يجب أن ينشط عبر الهوا

التي باتت في  ترونية ومواقع التواصل اإلجتماعيما عبر المواقع االلكاإلعالم السيّ 
هذه الديناميكية تتمثل بعرض أبرز المناطق اللبنانية . متناول الجميع وفي كل بيت وبلد

التي يمكن أن تكون وجهة للسّواح األجانب والعرب، السيما عرض مفّصل ألماكن 
 . ج وغيرها من األساسيات للسياحة في لبناندق والمطاعم وأماكن التزلّ المنتجعات والفنا

 

إّن دور  :توفير المرتكزات التي يحتاجها القطاع للمناقسة عربيًا وعالميًا من قبل الوزارة .٤
الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي في البالد يتمثل ليس برسم المشاريع والخطط فحسب، 

دة يجب تحسينها في البالد بالتنسيق مع وزاراٍت أخرى مثل بل يقع على عاتقها أمور عدي
تأمين كما و تطوير البنى التحتية وتعميم شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمواصالت، 

ث والضوضاء والمحافظة على من بيئة نظيفة خالية من التلوّ األساسية الشروط البيئية 
تصاالت، وتسهيل حركة أحدث تقنيات المعلومات واإل مواكبةعن  الثروة الطبيعية، فضالً 
في ما يتعّلق بالفندقية  تبادل الخبرات بين لبنان والخارج، كما و النقل واالنتقال للعمالة

 . في هذا المجال ، والنهوض بالتعليم الفني والتقنيوالخدمات السياحية األخرى
 

 الحلول الُمقترحة
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ساعة كما ويجب زيادة سرعة اإلنترنت  ٢٤/٢٤الواقع، إن الكهرباء يجب أن تؤّمن وفي 
 .وتخفيض كلفتها بالمقارنة مع الدول العربية

 

ال يكفي للنهوض  :العمل على تنشيط حركة السياحة في لبنان على مدار السنة .٥
، بل يجب تنشيط فحسبأسير بعض المواسم  اعبالسياحة في لبنان أن يبقى هذا القط

مختلف المناطق اللبنانية من المدن والقرى الحركة السياحية على مدار السنة وفي 
مة في كل لبنان خاّصًة في المناطق التي النائية، وتوسيع نطاق الخدمات السياحية المقدَّ 

ياضية، وجعل السياحة في متناول ائح عادًة، لتشمل السياحات الصحية والرّ ال يزورها السّ 
ياحات المنتجة كافة، وتشجيع على تنشيط أنواع السكما يجب العمل . خلجميع فئات الدّ 

كما وتشجيع  سياحة المؤتمرات في لبنان، عبر إنشاء مراكز للمعارض والمؤتمرات،
ستقطاب فئات جديدة من إوالعمل على راثية والصحية قافية والدينية والتّ الثّ  السياحة

وتفعيل أهيل والتدريب، اح، وتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي عن طريق التّ وّ الس
وتفعيل المجلس الوطني إلنماء السياحة والهيئة العليا للسياحة، دور الشرطة السياحية، 

ة، وتوفير خدمات بأسعار تنافسية لتشجيع ستراحات على الحدود البريّ إوٕانشاء مراكز 
نجاز مرفأ إقل الجوي والبحري، والعمل على اح وخاصة في مجالي النّ وّ ستقطاب السإ

 .ياحيةالسفن السِّ ستقبال جونيه إل
 

يات والتسويق بدوٍر أساسي ، تقوم الدعافي ظروٍف عادية :عاية والتسويقدور الدّ تفعيل  .٦
ستقطاب السّواح من مختلف بالد العالم، والحاجة إلى الدعاية تكون أهم وأساسية ومهم إل

 . أكثر في ظروٍف إستثنائية ودقيقة واضطراباٍت أمنية تشهدها البالد
 

في : تفعيل التنسيق مع شركة طيران الشرق األوسط إليجاد عروضات مغرية للسّواح .٧
ظّل العروضات الُمتاحة للسّواح المتجهين إلى العالم، من الضروري الدخول إلى 
المنافسة عبر تفعيل التنسيق الجّدي مع شركة طيران الشرق األوسط والفنادق في لبنان 

 جهين إلى لبنان وبأسعاٍر مشجعة تشمل ة للسّواح المتّ كاملمتل لتقديم عروض بغية التوصّ 
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سعر تذكرة السفر واإلقامة في الفنادق وزيارة المواقع السياحية وغيرها، إذ أنه ولجذب 
السّواح من جديد إلى لبنان، على وزارة السياحة أن تدخل هذه المنافسة من الباب 

 . العريض
 

من مختلف  ّواحلبنان بشاطىء جميل يستقطب الس يتمّتع :تفعيل السياحة البحرية  .٨
ياض مثًال، لذلك يجب وضع ًة من البلدان التي ال يوجد فيها بحر كالرّ أنحاء العالم خاصّ 
السياحة البحرية بين بناني والحّد من تلّوث مياه البحر وتفعيل اطىء اللّ خّطة لتنظيف الشّ 

ة المناسبة، من خالل إنشاء وتجهيز المرافئ السياحيّ بنانية والمرافئ اإلقليمية المرافئ اللّ 
هذا ويجب العمل على تصميم وتطوير . يات على األمالك العامة البحريةومعالجة التعدّ 
 .وسواهما على خليج جونيه وآخر في مرفأ الجيه”Cruise Line“ مرفأ خاص 

 

درجات الفنادق وذلك من حيث تعديل : إعادة الّنظر في ترتيبات القطاع الفندقي .٩
)(Stars وتطوير القوانين وتحديثها. 
 

 Wedding)وصاالت األعراس  SPA ــومن ضمنها قطاع ال: تنظيم بعض القطاعات .١٠
Venues)  والمسابح(Beach Club) من حيث الّرخص والقوانين. 

 

وذلك عن طريق تطوير خطط دولية على كّل منطقة : تحديد سقف لعدد المطاعم .١١
 .يحّدد سقف أقصى لعدد المطاعم فيهاسياحية يحيث 

 

ا، بحيث سوف يتم لتطوير مشاريع سياحية فيهوذلك  :تحديد مناطق سياحية بإمتياز  .١٢
ستثمار السياحي فيها من قبل مستثمرين لبنانين وأجانب، فتستفيد هذه تشجيع اإل

ة غير إعتيادية من الرخص، الضرائب، ضمان اجتماعي، المناطق من تسهيالت عدّ 
 .فات، إلختوظي

 

امة لتشجيع يجب تطوير القانون المتعّلق بالمؤسسة الع :IDALتطوير قانون  .١٣
 .تناسب مع الفنادق الكبيرة كما الصغيرة منهايل اإلستثمارات في لبنان
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 :تطوير النقل العام .١٤
 .راضي اللبنانيةباصات عامة على جميع األتأمين  •
تمويل هذا النشاط عبر ويمكن . إعادة تطوير القطار من بيروت الى طرابلس وبالعكس •

 .أراضي القطار في الجنوببإعادة النظر 
 .إلى جميع سيارات االجرة في لبنان) Taximeter(إدخال العداد  •

 

جانات مالي وقانوني للمهر وذلك من خالل تأمين دعم  :المهرجانات السياحية دعم .١٥
 .جميع المناطق اللبنانيةالسياحية في 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

121 
 

 السياحة

 

 

 

 :٢٠١٥في العام  المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة في إجمالي الناتج المحلي .١
 .)مليارات دوالر ٣,٦( %٨،١

 . من حيث الوجهة السياحية في العالم ٣٣لبنان المرتبة  إحتلّ  .٢
) المباشرة وغير المباشرة(بلغ إجمالي عدد الوظائف في قطاع السفر والسياحة  .٣

من سوق العمل  %٢١،٣، أي ما يشكل نحو ٢٠١٥عام في الوظيفة  ٣٢٦،٨٠٠
  .اللبناني

عام مليار دوالر  ١،٣أن إجمالي اإلستثمارات في قطاع السفر والسياحة قد وصل إلى  .٤
 .من مجموع اإلستثمارات الرأسمالية في لبنان %٩،٩، أي ما يشكل ٢٠١٥

مليارات  ٦،٩اح الدوليين قد وصل إلى وّ أن إجمالي اإلنفاق داخل لبنان من قبل الس .٥
من مجموع اإلنفاق على السياحة % ٥١,٩أي ما يشكل نسبة  ٢٠١٥في العام دوالر 
إنفاق للسياح بلغ ، مقارنة بمتوسط إنفاق على السياحة المحلية، مقارنة بمتوسط المحلية

 .من مجموع اإلنفاق العالمي% ٦,١مليارات دوالر في العالم، أي  ٧,١
حسب مصلحة األبحاث والدراسات والتوثيق في وزارة السياحة حول عدد الوافدين إلى  .٦

خالل  ٤٤،٩١١في مقابل  ٥٨،٦٣١بلغ عدد الوافدين العرب   :٢٠١٦لبنان في أيلول 
وبلغ عدد الوافدين األوروبيين %) ٣١ارتفاع بنسبة ( ٢٠١٥الفترة نفسها من العام 

خالل الفترة نفسها  ٤٢،١٧٦في مقابل  ٢٠١٦خالل شهر أيلول من العام  ٤٩،٢٢٩
 ٢٦،٢٧٥وبلغ عدد الوافدين من قارة أميركا % ) ١٧ارتفاع بنسبة ( ٢٠١٥من العام 

 ٢٠١٥ام خالل الفترة نفسها من الع ٢٣،٢٢٤في مقابل  ٢٠١٦خالل أيلول من العام 
في مقابل  ١٠،٩٧٩، أما من قارة آسيا فبلغ مجموع الوافدين %)١٣ارتفاع بنسبة (

 .٢٠١٥خالل الفترة نفسها من العام  ١١،٠٠٩
 

 السياحة باألرقام
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من إجمالي الوافدين الى لبنان خالل أيلول من العام % ٣٦وشّكل الوافدون العرب  .٧
، ٢٠١٦ايلول من العام وكان من أبرز الوافدين العرب الى لبنان خالل  .٢٠١٦

مقارنة بالفترة نفسها من % ٣٣مسجلين ارتفاعًا بنسبة  ٢٧،٦٤١العراقيون وبلغ عددهم 
بارتفاع  ١٠،٣٥٢يليهم الوافدون المصريون . ٢٠،٧٥٩حيث بلغ عددهم  ٢٠١٥العام 

، ثم االردنيون ٦،٨٣٩حيث بلغ عددهم  ٢٠١٥مقارنة بالفترة نفسها من العام % ٥١
، ٦،٩١٧حيث بلغ عددهم  ٢٠١٥مقارنة بالفترة نفسها من العام % ٣٢ بزيادة ٩،٠٩٩

مقارنة بالفترة نفسها % ٠،٤١مسجلين ارتفاعًا بنسبة  ٤،١٢٩يليهم الوافدون السعوديون 
 .٤،١١٢حيث بلغ عددهم  ٢٠١٥من العام 

من إجمالي الوافدين الى لبنان خالل ايلول من العام % ٣٠شّكل الوافدون االوروبيون  .٨
ومن أبرز الوافدين االوروبيين خالل هذا الشهر الفرنسيون الذين بلغ عددهم : ٢٠١٦

حيث بلغ  ٢٠١٥مقارنة بالفترة نفسها من العام % ١١مسجلين ارتفاعًا بنسبة  ١١،٢٥٦
مقارنة بالفترة نفسها من % ٢٤بارتفاع  ٧،٦٥١، ثم الوافدون األلمان  ١٠،١٨٦عددهم 
بارتفاع  ٥،١٩٤، يليهم الوافدون البريطانيون  ٦،١٨٣حيث بلغ عددهم  ٢٠١٥العام 

 .٤،٣١٠حيث بلغ عددهم  ٢٠١٥مقارنة بالفترة نفسها من العام % ٢١
: ٢٠١٦من إجمالي الوافدين الى لبنان خالل أيلول % ١٦شّكل الوافدون من قارة أميركا  .٩

كا خالل وسجل الوافدون األميركيون المرتبة االولى من حيث عدد الوافدين من قارة امير 
حيث  ٢٠١٥مقارنة بالفترة نفسها من العام % ١٣بارتفاع  ١٣،٠٥٥ايلول وبلغ عددهم 

خالل ايلول من  ٨،٩٤٠، ثم يأتي الوافدون الكنديون وبلغ عددهم  ١١،٥٩٢بلغ عددهم 
حيث  ٢٠١٥مقارنة بالفترة نفسها من العام % ١٤مسجلين ارتفاعًا بنسبة  ٢٠١٦العام 

 ١،٥٣٠في مقابل  ١،٦٣٤الوافدون البرازيليون وبلغ عددهم ثم .  ٧،٨٤١بلغ عددهم 
 .٢٠١٥في الفترة نفسها من العام 
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TOTAL ARRIVALS BY NATIONALITY FOR THE PERIOD OF: 2013 - 2014  

           

 
ALL CONTINENTS 

           

 

 .وزارة السياحة: المصدر

2013 
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             Total 

Africa  3,722 4,680 4,904 4,660 5,999 7,869 6,023 5,411 4,897 5,298 4,760 6,569 64,792 

America  11,49
2 

10,37
6 

14,172 14,433 18,800 29,066 26,834 24,805 14,05
5 

15,302 11,39
6 

18,849 209,58
0 

Arab 
Countries  

30,16
6 

33,83
5 

34,865 33,028 34,469 36,506 26,736 42,997 27,15
4 

38,766 28,87
9 

34,679 402,08
0 

Asia  7,832 8,676 11,842 9,491 10,685 13,025 10,662 9,399 8,821 7,883 7,635 11,742 117,69
3 

Europe   25,53
6 

27,89
5 

37,239 36,592 37,178 43,590 55,299 48,866 27,27
0 

32,391 27,10
1 

35,033 433,99
0 

Oceana  2,220 1,849 3,064 3,617 3,836 6,098 4,224 5,696 4,044 3,308 2,774 4,438 45,168 
Others  92 100 106 77 80 102 144 119 60 46 43 90 1,059 
General 
total 

81,06
0 

87,41
1 

106,19
2 

101,89
8 

111,04
7 

136,25
6 

129,92
2 

137,29
3 

86,30
1 

102,99
4 

82,58
8 

111,40
0 

1,274,3
62 
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 . المتعلقة بالسياحة ٣٨البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، الفقرة  .٣
: ٧/٧/٢٠١١، "والجديد... ضبابية وعموميات : "قطاع السياحة في البيان الوزاري .٤

www.lebanonfiles.com. 
: ، الضرائب والغرامات تعرقل عملية النهوض في لبنان٢٠١٤أيار  ١٦الوزير ميشال فرعون،  .٥

www.altaharri.com. 
» بيبلوسبنك «والنشرة االقتصادية الصادرة عن » بنك االعتماد اللبناني«التقرير األسبوعي الصادر عن  .٦

)Lebanon This Week( ،٢٠١٤آذار  ٢٤ ،www.almustaqbal.com . 
، جريدة الديار دليل األمن وحركة المجتمـع المدني ٢٠١٦ خالل أيلول % ٢١عدد السّياح إرتفاع في : فرعون   .٧

 . ٢٠١٦تشرين األول  ٢٠
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 صدر للمؤلِّف
 

 كتب إفرادية -أوالً 

 ١٩١ األلمانية، ايدناور كونراد منشورات منظمة جوستيسيا ومؤسسة ،المحكمة العسكرية والمحاكمة العادلة .١
 .٢٠١٦ بيروت ص،

منشورات الهيئة اللبنانية للحقوق ، آلية في ظل استنكاف الدولة اللبنانية عن التشريع –الزواج المدني  .٢
 .٢٠١٤ ص ١٠٣ ،المدنية

السرّية المصرفّية، مكافحة تبييض األموال، الصيرفة اإلسالمّية، : ن في مواجهة التحدياتالبنمصارف  .٣
 بيروت ص، ٢٩٦الخدمات اإللكترونّية، التهّرب من الضريبة، منشورات منّظمة جوستيسيا الحقوقية، 

٢٠١٤. 
منشورات منّظمة  الدولة، الشأن العام، حقوق االنسان، النظام المصرفي، :ثقافة الدفاع عن الحقوق .٤

 .٢٠١٣بيروت ص،  ٤٧٧،  جوستيسيا الحقوقية
 رياض لبنان مصرف حاكم تقديم لبنان، في وتنظيمها قوننتها تطّورها، نشأتها،: اإلسالميَّة الصيرفة .٥

 .٢٠١٠ بيروت، ص، ١٢٠البركة،  بنك منشورات سالمة،
بدعم من برنامج أمديست،  الحقوقية منّظمة جوستيسيا منشورات ،)وجواباً  سؤاالً  ٦٣( البنك في حقوقك .٦

 www.justiciadh.orgللتنزيل  وقابل ورقّياً  ،٢٠١٠ بيروت، ص، ١٣٤
 باللغة ،)األوسط والشرق اللوكسمبور سويسرا، فرنسا، لبنان،( التحديات بمواجهة المصرفية السرية .٧

 ,Le Secret Bancaire face à ses défis (Liban, France, Suisse: الفرنسية
Luxembourg et Moyen-Orient)، بروالن ودار بيروت -صادر دار منشورات 

BRUYLANT-  ،٢٠٠٨ ص، ٦٠٨بروكسل. 
 للتنزيل قابل ،UNDPو النواب مجلس منشورات للبرلمانيين، دليل ،)لبنان حالة( األموال تبييض مكافحة .٨

www.justiciabc.com ،٢٠٠٨ بيروت، ص، ٦٤. 
 منظمة منشورات ،)واستخدامها إدارتها عن والمسؤولية المعلومات إلى الوصول حق( المعلومات أخالقيات .٩

 ص، ٩٨، www.justiciabc.com للتنزيل قابل بيروت، -اإلقليمي  المكتب ،UNESCO اليونيسكو
 .٢٠٠٨ بيروت،

 المّتحدة األمم وبرنامج اإلنسان حقوق لجنة -النواب مجلس منشورات ،واإلعالم والرأي التعبير حرية .١٠
 .٢٠٠٨ بيروت، ص، ٤٧، www.lp.gov.lb للتنزيل  قابل ،UNDP اإلنمائي
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 ،UNDP اإلنمائي المّتحدة األمم وبرنامج اإلنسان حقوق لجنة -النواب مجلس منشورات ،اإلعدام عقوبة .١١
 .٢٠٠٨ بيروت، ص، ٧١،  www.lp.gov.lbللتنزيل قابل

 اإلنمائي المّتحدة األمم وبرنامج اإلنسان حقوق لجنة - النواب مجلس منشورات ،المعّوقين حقوق .١٢
UNDP، للتنزيل قابلwww.lp.gov.lb  ،٢٠٠٨ بيروت، ص، ٤٠. 

 

 جماعيَّة مؤلَّفات في مساهمات -ثانياً 

 يزبك، جوزف المحامي إعداد ،)عمل ودعاوى إنذارات نماذج مع وجواباً  سؤاالً  ٢٤( العمل في حقوقك .١٣
بدعم من برنامج أمديست،  الحقوقية منّظمة جوستيسيا منشورات مرقص، بول الدكتور المحامي إشراف

 .www.justiciadh.org للتنزيل قابل ،٢٠١٠ بيروت، ص، ٦٩
 وجواباً  سؤاالً  ٤٠( ومسؤوليته وواجباته الطبي الجسم حقوق - وواجباته المريض حقوق: الصحة في دليُلك .١٤

 منشورات مرقص، بول الدكتور المحامي إشراف ،)استدعاءات ونماذج القضائيَّة األحكام من عّينات مع
 للتنزيل قابل ،٢٠١٠ بيروت، ص، ٨٧منّظمة جوستيسيا الحقوقية بدعم من برنامج أمديست، 

www.justiciadh.org. 
 عيد وسام المحامي إعداد ،)ومعامالت طلبات نماذج مع وجواباً  سؤاالً  ٣٧( والصناعة التجارة باء ألف .١٥

الحقوقية بدعم  منّظمة جوستيسيا منشورات مرقص، بول الدكتور المحامي إشراف فارس، ريتا والمحامية
 .www.justiciadh.org للتنزيل قابل ،٢٠١٠ بيروت، ص، ٩٤من برنامج أمديست، 

 منشورات مرقص، بول الدكتور المحامي إشراف ؟،وواجباتك حقوقك هي ما: بالضريبة مكلَّف أنت .١٦
 للتنزيل قابل ،٢٠١٠ بيروت، ص، ٨٠برنامج أمديست،  الحقوقية بدعم من منّظمة جوستيسيا

www.justiciadh.org . 
منّظمة  منشورات مرقص، بول الدكتور المحامي إشراف ،)وجواباً  سؤاالً  ١٠٥( البلدية في حقوقك .١٧

 للتنزيل قابل ،٢٠١٠ بيروت، ص، ١٦٦الحقوقية بدعم من برنامج أمديست،  جوستيسيا
www.justiciadh.org. 

 ووثائق دراسات" سلسلة ،معاً  والعيش التواصل في تطبيقيَّة ونماذج حاالت: التنوع في الوحدة ممارسة .١٨
 جامعة – الدينيَّة العلوم كليَّة أنطوان مسرَّة، منشورات. اشراف القاضي د ،١٢ رقم ،"مسيحيَّة إسالميَّة
 .٢٠١٠ بيروت، ص، ٣٨٧يوسف،  القديس

 Les: ، دراسة باللغة الفرنسيةدول حوض البحر المتوسط قراطية وحقوق اإلنسان فيو النماذج الديم .١٩
Paradigmes Démocratiques et les Droits de l’Homme dans le Bassin de 
la Méditerranée, Recherche dirigée par Claudio Zanghi et Lina Panella, 

Ed. Grafo ،٢٠١٠ إيطاليا، ميسينا، ص، ٥٤٠. 
 األهلي للسلم اللبنانية المؤسسة منشورات ،)لبنان في البلدي الديموقراطي العمل قواعد( المحلية الحكمية .٢٠

 .٢٠٠٩ بيروت، ص، ٤٨٠الشرقية،  والمكتبة الدائم
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 للسلم اللبنانية المؤسسة منشورات ،)فاعلة مواطنية أجل من لبنان في المواثيق ثقافة بناء( الدوحة اتفاق .٢١
 .٢٠٠٩ بيروت، ص، ٣٧٧الدوحة،  -للديموقراطية العربية والمؤسسة بيروت -الدائم األهلي

 ،)الناس من قريبة ديموقراطية سبيل في وتمكين وبلوغية إعالم( واإلجتماعية اإلقتصادية الحقوق مرصد .٢٢
 .٢٠٠٨ بيروت، ص، ٥٢٥الشرقية،  والمكتبة الدائم األهلي للسلم اللبنانية المؤسسة منشورات

 بيروت، ص، ١٥١األوسط،  الشرق فرع - لإلعالم العالمّية المسيحية الهيئة منشورات ،اإلعالم في الحق .٢٣
٢٠٠٨. 

 حكم لتطوير العربي المركز منشورات ،العربي العالم في والتنظيم بالتجّمع للحقّ  اإلرشادية المبادئ .٢٤
رئيس المجلس (إشراف  األوروبي، اإلتحاد من بدعم للحرّية ناومان فريدريش ومؤسسة والنزاهة القانون

 .٢٠٠٨ بيروت، ص، ٣١٨سليمان،  عصام. د) الدستوري
 بيروت، ص، ٧٦٨والنزاهة،  القانون حكم لتطوير العربي المركز منشورات ،العربية الدول في القضاء .٢٥

٢٠٠٧. 
 األهلي للسلم اللبنانية المؤسسة منشورات ،)والمجتمع التشريع بين التواصل( لبنان في التشريع مرصد .٢٦

 – ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ بيروت، ،)ص ٣٥٣ص،  ٦٠٧ص،  ٥٩٦( أجزاء ٣ الشرقية، والمكتبة الدائم
٢٠٠٧. 

 من وفريق مسّرة أنطوان البروفسور القاضي مع ،)مختارة قضائية أحكام نماذج( لبنان في القضاء مرصد .٢٧
 .٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ بيروت، ،)ص ٤٦٤ص،  ١٥٢( ،)٢( جزءان الشرقية، المكتبة منشورات الحقوقيين،

بيروت،  الشرقية، والمكتبة الدائم األهلي للسلم اللبنانية المؤسسة منشورات ،لبنان في اإلنتخابية الجغرافية .٢٨
 .٢٠٠٤ ص، ٦٢٢

 Fighting Money Laundering & Terrorist اإلرهاب وتمويل األموال تبييض مكافحة .٢٩
Financing )العربيَّة والبالد بيروت بنك منشورات الحلبي، عباس القاضي مع ،)وٕانكليزي عربي 

 .٢٠٠٣ بيروت، ص، ٣٩، .ل.م.ش
 ،٧٨١٨/٢٠٠١ رقم لبنان مصرف وتعميم ٣١٨/٢٠٠١ رقم القانون ضوء في األموال تبييض مكافحة .٣٠

 .٢٠٠١ بيروت، ص، ٩، .ل.م.ش العربيَّة والبالد بيروت بنك منشورات الحلبي، عباس القاضي مع
 ،)التخطيط ومجاالت والثقافية التشريعية مرتكزاتها( اليوم لبنان في واإلجتماعية اإلقتصادية الحقوق .٣١

 .٢٠٠٠ بيروت، ص، ١٨٢الحكمة،  جامعة منشورات
 ٧٥٨األوروبي،  اإلتحاد من بدعم مغيزل ولور جوزف مؤسسة منشورات لبنان، في الديموقراطية مرصد .٣٢

 .٢٠٠٠ بيروت، ص،
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 دراسات -ثالثاً 

 Emerging good ،للفقراء العدالة قطاع خدمات تطوير تقديم خالل من الجيدة الممارسات بيان .٣٣

practices in enhancing delivery of justice sector services to the poor in 

MNA-Lebanon ،الدولي  للبنك مقدَّمة دراسةWORLD BANK ،٢٠١١ ص، ٢٥. 

 Emerging good practices in resolving،العقارية النزاعات حل في الجيِّدة الممارسات بيان .٣٤
land-related disputes in MENA-Lebanonالدولي  للبنك مقدَّمة ، دراسةWORLD 

BANK ،٢٠١١ ص، ١٦. 
تمكين المتقاعدين بتعويض صرف من االستفادة من قوانين غالء المعيشة وٕاعفاء التعويض المذكور  .٣٥

 .٢٠١٢ص،  ١٦، بتكليف من تجمُّع المتقاعدين، من الضريبة على الفوائد المصرفية
 وبدعم التقّدمي النسائي اإلتحاد من بتكليف السفر، في القاصرين أوالدها اصطحاب في األم حقّ  إعمال .٣٦

 .٢٠١١ ص، ٢١أميديست،  برنامج من
باللغة اإلنكليزية، بدعم من برنامج األمم المتحدة إلدارة ، Whistle-blowingحماية كاشفي الفساد  .٣٧

 .٢٠١٠ص، بيروت،  ٤٣، POGARالحكم في الدول العربيَّة 
 مبادرة من وبدعم التقّدمي النسائي اإلتحاد من بتكليف ،القاصر لولدها مصرفيّ  حساب بفتح األم حق .٣٨

 .٢٠٠٩ ص، ١٩، MEPI أوسطية الشرق الشراكة
 .٢٠٠٩ص،  ٤٥، المركز اللبناني لحكم القانون والنزاهة واالتحاد األوروبي، حرية التجمُّع .٣٩
 .٢٠٠٩ األوروبي، واالتحاد القانون وحكم للنزاهة العربي المركز السياسية، األحزاب .٤٠
 Towards Improvingتسهيل الوصول إلى العدالة عبر تعزيز شفافية اإلدارة القضائية وفاعليته، .٤١

Access to Justice by Enhancing Transparency and Efficiency in the 
Administration of Justice ، ،بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع المحامي وليد النقيب

UNDP  ،٢٠٠٧ص، بيروت،  ٨٥في وزارة العدل. 
رسالة دبلوم دراسات عليا في القانون الخاص، جامعة اإلستثناءات على السريَّة المصرفيَّة في لبنان،  .٤٢

 .١٩٩٩ص، بيروت،  ١٣٢الحكمة، 
د لألحوال الشخصيَّة .٤٣ ص، بيروت،  ١٣٢قية، جامعة الحكمة، ، دراسة توثيطرح النظام المدني الموحَّ

١٩٩٩. 
بحث معمق في القانون الدولي الخاص، جامعة نموذج في العمليات المصرفية ذات اإلرتباط الدولي،  .٤٤

 .١٩٩٩ص، بيروت،  ١٣٠الحكمة، 
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 تشريعية وخطط قوانين واقتراحات مشاريع -رابعاً 

 ...).-٢٠٠٧( النيابية اإلنسان حقوق لجنة ،)تنسيق( اإلنسان لحقوق الوطنية الخطة .٤٥

 لمتابعة الوطنية اللجنة إلى مقدَّم ،)إعداد( ألوالدها جنسيتها منح اللبنانية األم تخويل قانون مشروع .٤٦
 .٢٠٠٩ ،UNDP اإلنمائي المتحدة األمم برنامج من المرأة بدعم قضايا

 .١٩٩٨، )إعداد( "الشرفجرائم " من قانون العقوبات المتعلقة بـ  ٥٦٢مشروع قانون تعديل المادة  .٤٧
 
 

 علمية مقاالت -خامساً 

٤٨.  :Banking ISIS: How can banks contribute in globan security?مصارف  جمعية
    .٢٠١٥، آذار ٤٦لبنان، ص

 .٢٠١٥، الفصل األول، آذار ١٢١، صدراسة مقارنة: التحاويل النقدية اإللكترونية .٤٩
مجلة الصحة واإلنسان، نقابة ، اللبناني والتشريع الدوليالقانون : التعويض عن حوادث العمل .٥٠

 .٢٠١٥ ربيع، ٢٢، ص ٣١المستشفيات، عدد 
، إتحاد المصارف العربية، لحماية في وسائل الدفع اإللكتروني بملء النقص في التشريعا .٥١

 .٢٠١٥فبراير / ، شباط٤١١،العدد ١٢٦ص
مجلة الصحة واإلنسان، نقابة المستشفيات، ، الخطأ الطبي وأهمية تثقيف المريض وتوعيته على حقوقه .٥٢

 .٢٠١٤ شتاء، ٢٨، ص ٣٠عدد 
/ كانون األول ،٤٠٩، عدد٥٩، إتحاد المصارف العربية، صإعداد الدراسات في القانون المصرفي .٥٣

 .٢٠١٤ديسمبر
٥٤. Building US-MENA Corresponding Banking Relationships within an 

:effective AML/CFT Program, ٢٠١٤، تشرين الثاني ٥٣مصارف لبنان، ص جمعية. . 

، ٤٠٧، عدد١٠ص إتحاد المصارف العربية: الستصدار تشريعات وآليات تصون حقوق المضمون .٥٥
 .٢٠١٤تشرين األول 

عالَم تنّص التوجيهات الجديدة لـ : اإلمتثال من طريق مكافحة تبييض االموال وتمويل اإلرهاب .٥٦

FinCEN  تشرين األول/ أيلول ،٥٥ ص لبنان، مصارف جمعية: اإللكترونية النقدية التحويالت 

٢٠١٤. 
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، يسعى لبنان إلى تطوير أنظمته FATCAقانون اإلمتثال الضؤيبي األميركي على الحسابات االجنبية  .٥٧

 .٢٠١٤، أيلول ٤٠٦، عدد٦٦إتحاد المصارف العربية، ص: القانونية وتعزيز تشريعاته المطبقة

العبر القانونية الُمستخلصة  :و سائر القضايا الحديثة والسلطات األميركية  BNP Paribasقضية  .٥٨

 .٢٠١٤تموز  ،٤٩ ص لبنان، مصارف جمعية ودروس االمتثال،

 ،٤٧ ص لبنان، مصارف جمعية توافقها مع معايير لجنة بازل، الرقابة المصرفية في لبنان ومدى .٥٩

 .٢٠١٤أيار، 

 .٢٠١٤،آذار، ٦١ ص لبنان، مصارف جمعيةوظيفة اإلمتثال المستحدثة في المصارف الّلبنانية،  .٦٠

، ٣٤، ص ٢٧مجلة الصحة واإلنسان، نقابة المستشفيات، عدد أنظمة التغطية الصحّية في لبنان،  .٦١

 .٢٠١٣نيسان 

٦٢. FATCA: Singularité américaine ou modèle à suivre? ، ص لبنان، مصارف جمعية 

 .٢٠١٤كانون الثاني،  ،٦٠

مجلة الصحة واإلنسان، نقابة المستشفيات، عدد القانون الدولي والتشريع الّلبناني، : عمالة األطفال .٦٣

 .٢٠١٤، كانون الثاني ٢٠، ص ٢٦

٦٤.  La syndication bancaire: Architecture complexe en l’absence de 
législation، ٢٠١٣ ،١٠٧ ،  ص٥٠ عدد لبنان، في المجازين المحاسبة خبراء نقابة مجلَّة. 

، مجلة الصحة واإلنسان، نقابة المستشفيات،     المعدات الطبية وتنظيمها من الناحية القانونية في لبنان .٦٥

 .٢٠١٣، تموز ١٦، ص ٢٤عدد 

 .٢٠١٣ نيسان ،٥٤ ص لبنان، مصارف جمعيةدراسة مقارنة، : التحاويل النقدية االلكترونية .٦٦
 ص لبنان، مصارف جمعيةالنظام اللبناني في ضوء القانون المقارن، : الجرائم المالية والمصرفية .٦٧

 .٢٠١٣ شباط ،٤٨
 كانون الثاني ،٤٦ ص لبنان، مصارف جمعيةجرائم االنترنت وتأثيرها على القطاع المصرفي اللبناني،  .٦٨

٢٠١٣. 
 ،٢٦ ص الصحة واالنسان، مجلة؟ يقهاقوانين في لبنان وما مدى تطبما هي أحدث ال: التشريع البيئي .٦٩

 .٢٠١٣نيسان 
 .٢٠١٣كانون الثاني  ،٢٨ ص الصحة واالنسان، مجلةتخزين خالص المرأة عبر شركات تجارية،  .٧٠
جمعية التعليمات التنفيذية، : FATCAعلى الحسابات األجنبية  قانون اإلمتثال الضريبي األميركي .٧١

 .٢٠١٢، تشرين الثاني ٥٦مصارف لبنان، ص 
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٧٢. Les autouts du secteur bancaire dans la protection de l’économie durant 
les périodes de crise ، ٢٠١٢تشرين األول /، أيلول٢٦جمعية مصارف لبنان، ص. 

واإلنسان، نقابة  الصحة مجلة ،قراءة قانونية مقارنة في مشروع قانون مكافحة العنف اُألسري .٧٣
 .٢٠١٢تشرين األول ، ١٦، ص ٢١المستشفيات، عدد 

 .٢٠١٢، آب ٥٠جمعية مصارف لبنان، ص إشكاليات قفل الحساب الجاري في النص واإلجتهاد،  .٧٤
جمعية وسائل التطبيق، : FATCAقانون اإلمتثال الضريبي األميركي على الحسابات األجنبية  .٧٥

 .٢٠١٢تموز /، حزيران٥٨مصارف لبنان، ص 
، تموز ٤٠، ص ٢٠لصحة واإلنسان، نقابة المستشفيات، عدد مجلة االعناية الملطَّفة والموت الرحيم،  .٧٦

٢٠١٢. 
 نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ،مشروع قانون نظام التقاعد والحماية االجتماعية في لبنان .٧٧

 .٢٠١٢نيسان  ،٢٦ ص ،١٩ عدد المستشفيات،
، آذار ٤٤ص جمعية مصارف لبنان، الكفالة المصرفية في القانون اللبناني وتطّورها في االجتهاد،  .٧٨

٢٠١٢. 
، كانون ٦٠جمعية مصارف لبنان، ص الطبيعة القانونية للقواعد التي ترعى اإلعتماد المستندي،  .٧٩

 .٢٠١٢كانون الثاني / ٢٠١١األول 
، ص ١٨مجلة الصحة واإلنسان، نقابة المستشفيات، عدد إدارة الكوارث البيئية في القانون اللبناني،  .٨٠

 .٢٠١٢، كانون الثاني ٢٤
 عدد المستشفيات،  نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ؟،اللبناني القانون في مريض أم مجرم منالمد هل .٨١

 .٢٠١١ األول تشرين ،٣٠ ص ،١٧
 ،١٦ عدد المستشفيات، نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ،اللبناني القانون في المستشفيات اعتماد نظام .٨٢

 .٢٠١١ تموز ،٢٢ ص
 ،٣١ ص ،١٥ عدد المستشفيات، نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ،اللبناني القانون في األعضاء وهب .٨٣

 .٢٠١١ نيسان
 ،١٤ عدد المستشفيات، نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ،والقانوني اإلجتماعي اإلطار: المدرسّية الصحة .٨٤

 .٢٠١١ الثاني كانون ،١٨ ص
 ،٣٤ ص ،١٣ عدد المستشفيات، نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ؟،الدواء القانون ينّظم مدى أي إلى .٨٥

 .٢٠١٠ األول تشرين
 ،٢٣ ص ،١٢ عدد المستشفيات، نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ،الطبية والمسؤولية المريض حقوق .٨٦

 .٢٠١٠ تموز
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ةا في الحقّ  إلى قانونلا ينظر كيف .٨٧  ص ،١١ عدد المستشفيات، نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ؟،لصحَّ
 .٢٠١٠ نيسان ،٢٦

 الصحة مجلة ،منها النفع مع تتناسب ال نتائجها أن قّدر لو التجميل جراحة يجري ال أن الطبيب على .٨٨
 .٢٠٠٩ الثاني كانون ،٣٦ ص ،٦ عدد المستشفيات، نقابة واإلنسان،

 .٢٠٠٩ األول تشرين ،٥٧ ص ،١٠ عدد لبنان، مصارف جمعية نشرة ،والتقليدية اإلسالمية البنوك .٨٩
 ،اإلرهاب وتمويل األموال تبييض لمكافحة الدولية المعايير في بازل ولجنة فاتف مجموعة بين التقاطع .٩٠

 .٢٠٠٨ آب ،٤٨ ص لبنان، مصارف جمعية نشرة
 .٢٠٠٧ ،١٢٠ ص خاص، عدد العدل، مجلة ،القانونية الناحية من المصرفية العمليات .٩١
 واإلنسان، الصحة مجلة ،قضائية؟ قرارات هناك وهل الطبي الخطأ مع اللبناني القانون يتعامل كيف .٩٢

 .٢٠٠٧ األول، تشرين ،٥٢ ص ،١ عدد المستشفيات، نقابة
 .٢٠٠٦ األول تشرين ،٧١ ص ،١٢ عدد لبنان، مصارف جمعية نشرة ،المصرفية السرية .٩٣
 تشرين ،٢ ص ،٧ عدد العدل، مجلة ،المصرفية والعمليات اإللكترونية للتجارة الالزمة التشريعات .٩٤

 .٢٠٠٦ األول
 ،٦٧ ص ،١٠ عدد لبنان، مصارف جمعية نشرة ،القانونية الوجهة من الحديثة المصرفية العمليات .٩٥

 .٢٠٠٦ األول تشرين
 ،١٧ الثالث، ص الجزء ،٢٧ عدد لبنان، في المجازين المحاسبة خبراء نقابة مجلَّة ،اإللكتروني التوقيع .٩٦

٢٠٠٦. 
 آب ،٧٥ ص ،٣٠٩ عدد العربية، المصارف اتحاد مجلة ،اإلرهاب تمويلو  األموال تبييض مكافحة .٩٧

٢٠٠٦. 
 .٢٠٠٦ حزيران ،٣٣ ص العربية، المصارف اتحاد مجلة ،االلكترونية التجارة .٩٨
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 "جوستيسيا"من منشورات                                                    

 ١٩١ األلمانية، كونراد ايدناور، منشورات منظمة جوستيسيا ومؤسسة المحكمة العسكرية والمحاكمة العادلة   .١
 .٢٠١٦ بيروت ص،

السريَّة المصرفيَّة، مكافحة تبييض  :التحّديات القانونيَّة والعالميَّةفي مواجهة  مصارف لبنان .٢
 .٢٠١٣ ص، ٢٩٩والتهرُّب من الضريبة،  الخدمات اإللكترونيَّة ة،سالميّ الصيرفة اال األموال،

الّشأن العام، مصالحة ياسة، ستور، حقوق اإلنسان، َعقلَنة السالدّ  :ثقافة الّدفاع عن الحقوق .٣
 .٢٠١٣ص،  ٤٧٥، الناس مع الّدولة، الّنظام المصرفيّ 

ص،  ٩٤ نماذج طلبات ومعامالت، سؤاًال وجوابًا، مع ٣٧، ألف باء التجارة والصناعة .٤
٢٠١٢. 

 .٢٠١١ص،  ١٦٦سؤال وجواب،  ١٠٠؟ أكثر من شو حقوقك بالبلدّية .٥

 .٢٠١١ص،  ٨٠سؤال وجواب،  ١٠٠أكثر من  حقوق المكّلف بالضريبة وواجباته، .٦

 .٢٠١١ص،  ١٣٤سؤاًال وجوابًا،  ١٠٠ حقوقك في البنك، .٧

 .٢٠١٠ص،  ٦٩سؤاًال وجوابًا مع نماذج إنذارات ودعاوى عمل،  ٢٤ شو حقوقك بالعمل؟ .٨

سؤاًال وجوابًا، مع عّينات من األحكام القضائّية ونماذج إستدعاءات،  ٤٠، دليلك في الّصحة .٩
 .٢٠١٠ص،  ٨٧
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 جوستيسيا لإلنماء وحقوق اإلنسان منّظمة
 ١١٤٧/٢٠٠٨منّظمة غير حكومّية ال تبغي الّربح، علم وخبر 

www.justiciadh.org 

 المنّظمةأهداف أبرز 

إقامة البرامج الّتطبيقّية والميدانّية والبحثّية والمحاضرات العلمّية في بيروت والمناطق، الّرامية إلى تعزيز  •
 .التنمية وحقوق اإلنسان

 .التواصل مع المتّظمات الحكومّية وغير الحكومّية لدعم برامج التنمية وحقوق اإلنسان في لبنان •

نشر ثقافة مدنّية في حقوق اإلنسان وتدعيمها على مستوى المبادرات والمشاريع اإلنمائّية بين المواطنين  •
 .رسمّيةوخصوصًا الّشابات والشّبان إلى جانب المؤّسسات ال

 

  

 

 

 

 

 

 

 


	*GDP=71.185 trillion LBP in 2013 (official figure), with a population of 4,168,000 for 2013, and official dollar exchange rate 1507.5LBP.
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