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,,

املق ّدمة

ما زال حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية ممكن ًا �إن �أخذنا املبادرة اليوم� .سيتطلّب ذلك اعتماد
�إدارة �شاملة و�سليمة ،وتعزيز الإ�ستثمارات العامة والنمو الإقت�صادي والقدرات الإنتاجية ،وخلق
فر�ص عمل الئقة.

,,

الأمني العام للأمم املتحدة ،ال�سيد بان كي مون

يف �شهر �سبتمرب� /أيلول من العام  ،2000اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إعالن الألفية .وقد �صادق على
الإعالن  191دول ًة والتزمت هذه البلدان بتحقيق ثمانية �أهداف و 21غاية و 58م�ؤ�رشاً بحلول العام  ،2015مبا
يف ذلك احل ّد من الفقر والق�ضاء على اجلوع ،وتوفري التعليم للجميع ،وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ،وحت�سني
الرعاية ال�صحية للأم والطفل ،ومكافحة انت�شار الأمرا�ض املعدية ،وحماية البيئة وتعزيز ال�رشاكات العاملية من
ت�ضمن �إعالن الألفية التزامات بتحقيق الأمن وال�سالم ،وتعزيز حقوق الإن�سان والدميوقراطية
�أجل التنمية .كما ّ
املعر�ضة.
واحلكم الر�شيد ،وحماية الفئات
ّ
والوثيقة احلالية هي التقرير الثاين الذي ت�ضعه احلكومة اللبنانية حول الأهداف الإمنائية للألفية وذلك بدعم
من منظمات الأمم املتحدة يف لبنانُ .يعترب هذا التقرير ع�صارة جهود اللجنة الفنية الوطنية التي مُت ّثل الوزارات
يقيم التقرير التق ّدم املحرز يف حتقيق الأهداف الإمنائية
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ومنظمات الأمم املتحدة املعنيةّ .
متت �صياغتها بعد ن�رش التقرير الأول يف العام  .2003وي�سلّط تقرير
للألفية ،بالإ�ستناد �إىل بيانات وطنية جديدة ّ
العام  2008ال�ضوء على اجلهود املبذولة لتحقيق الأهداف املتوخاة ،ويتمحور حول �أبرز التحديات والفر�ص،
كما يرفع تو�صيات �إىل �صانعي القرار و�سائر الأطراف املعنية بتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية.
للأ�سف ،عانى لبنان من ا�ضطرابات خالل الفرتة التي تلت ن�رش التقرير الأول .فبعد اغتيال رئي�س الوزراء اللبناين،
رفيق احلريري ،يف �شباط/فرباير  ،2005تزعزع الإ�ستقرار ال�سيا�سي والأمني يف البالد .ويف متوز/يوليو ،2006
�ش ّنت ا�رسائيل حرب ًا على لبنان ،ما �أدى �إىل خ�سائر فادحة يف البنى التحتية املدنية ،و�أوقع �أ�رضاراً يف املن�ش�آت
العامة .خلّفت �أي�ض ًا هذه احلرب وراءها م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي املزروعة بالذخائر غري املنفجرة والألغام
الأر�ضية امل�ضادة للأفراد ،كما ت�سببت بتلوث ال�شواطئ بفعل الت�رسب النفطي� .أودت الأعمال العدائية بحياة ما
يقارب  1200مدين ،و�أدت �إىل جرح حوايل � 5000شخ�ص ،و�إ�صابة  %15منهم ب�إعاقات دائمة .وقد ارتفع عدد
ال�ضحايا بعد انتهاء الأعمال العدائية ب�سبب وجود الذخائر غري املنفجرة .على �صعيد �آخر ،قطعت احلرب م�صادر
الرزق ،و�أف�ضت �إىل تفاقم البطالة وهجرة ال�شباب من ذوي املهارات .وقد بلغت كلفة �إعادة الإعمار  2.8مليار
�سيما بالنظر �إىل �أهمية املفاعيل غري املبا�رشة للحرب على الإقت�صاد وامل�ؤ�رشات الإجتماعية
دوالر �أمريكي ،ال ّ
والعمالة .يف �شهر �أيار/مايو  ،2007ن�شب �رصاع م�سلّح �آخر يف خميم نهر البارد للالجئني الفل�سطينيني يف
املخيم بالكامل.
ودمر
ّ
�شمال لبنان ،ف�أدى �إىل خ�سائر يف الأرواح ّ
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متوز �سلب ًا على امل�ستوى املعي�شي يف البالد ككل ،لكن الأثر الأكرب طال �أفقر �رشائح املجتمع يف �أفقر
�أ ّثرت حرب ّ
حتملت ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،وزر اخلراب الذي خلفته احلرب .واجلدير بالذكر� ،أن املناطق
املناطق ،التي ّ
�سجلت تاريخي ًا �أعلى ن�سب
التي ت�أثرت بال�رصاع القائم ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،هي حتديداً تلك التي لطاملا ّ
انت�شار للفقر يف البالد.

خميم نهر البارد انعك�ست ب�شكل مبا�رش على الإقت�صاد ،ما �أدى �إىل تفاقم الفقر املدقع يف
كما �أن مفاعيل �أزمة ّ
�شمال لبنان ،ال �سيما يف عكّار واملنيه وال�ضنية .وترتب عن ذلك تهمي�ش ل�رشيحة وا�سعة من ال�سكان ممن كانوا
�أ�ص ًال يعانون من ظروف معي�شية �صعبة.
متوز/يوليو  ،2006كانت احلكومة تخو�ض م�ساع رامية �إىل بناء
قبيل الإعتداء الإ�رسائيلي على لبنان يف �شهر ّ
توافق عام حول �سل�سلة �شاملة من الإ�صالحات الإقت�صادية وال�رضيبية ،وجمموعة من نظم احلماية الإجتماعية،
متوز/يوليو ،2006
وذلك بغية الت�صدي مل�شكلة الديون ال�سيادية و�إعادة النمو امل�ستدام للبنان .على �أثر حرب ّ
قامت احلكومة اللبنانية ب�صياغة برنامج نهو�ض مبكر ،و�سعت �إىل توفري دعم الأ�رسة الدولية له ،من خالل م�ؤمتر
دويل للجهات املانحة عقدته احلكومة ال�سويدية يف �آب�/أغ�سط�س  .2006و�ضع امل�ؤمتر تقديراً �أولي ًا لبع�ض
جراء الإعتداء ،كما جنح يف �ضمان التزام دويل بدعم
الأ�رضار املبا�رشة التي حلقت بعدد من القطاعات الأ�سا�سية ّ
جهود النهو�ض املبكر التي يبذلها لبنان.
حولت احلرب الإ�رسائيلية �أنظار احلكومة اللبنانية �إىل الأزمة الإن�سانية النا�شئة ،فانكبت على �إدارتها وتلبية
ّ
احلاجات يف جمال �إعادة الت�أهيل .ومع ذلك� ،أبقت احلكومة على التزامها الكامل بالإ�ستمرار يف جهودها
الإ�صالحية الواردة يف الربنامج الذي كانت قد و�ضعته قبل ن�شوء احلرب .يف هذا ال�صددُ ،عقد م�ؤمتر دويل يف
باري�س يف كانون الثاين/يناير ُ ،2007عر�ضت خالله جمموعة من الإ�صالحات ال�شاملة الرامية �إىل حتفيز النمو
وخلق الوظائف واحل ّد من الفقر واملحافظة على الإ�ستقرار ال�سيا�سي والإجتماعي .جنح هذا امل�ؤمتر الدويل يف
تعبئة دعم �أ�سا�سي وطويل الأمد للجهود املبذولة من �أجل النهو�ض و�إعادة الإعمار يف البالد.

�ست ركائز �أ�سا�سية ،هي:
يتمحور الربنامج الإ�صالحي حول ّ
للنمو ترمي �إىل ت�شجيع الإنتاجية وخف�ض التكاليف وتعزيز تناف�سية الإقت�صاد اللبناين؛
�إ�صالحات ُمع ّززة
ّ
جدول �أعمال �إ�صالحي لل�ش�أن الإجتماعي يهدف �إىل حت�سني امل�ؤ�رشات الإجتماعية وتوفري �شبكات للأمان
الإجتماعي بغية حماية �أ�ضعف ال�رشائح الإجتماعية؛
�إ�صالح مايل و�رضيبي هامُ ،ين ّفذ على مراحل ويهدف �إىل زيادة الفائ�ض الأويل يف املوازنة ،من خالل تر�شيد
الإنفاق وزيادة الواردات ،على نحو ي�سمح باحل ّد من الآثار ال�سلبية على ال�رشيحة الفقرية؛
برنامج خ�صخ�صة يرمي ب�شكل رئي�سي �إىل تعزيز الإ�ستثمار واحلد من املديونية العامة املرتاكمة والدفع بعجلة
النمو الإقت�صادي؛
�سيا�سة نقدية حذرة و�سيا�سة �سعر �رصف تهدف �إىل احلفاظ على �إ�ستقرار الأ�سعار ب�شكل عام وت�س ّهل عملية
متويل حركة القطاع اخلا�ص وحتافظ على متانة النظام امل�رصيف؛
متوز/يوليو
رزمة من امل�ساعدات لدعم لبنان وم�ساعدته على متويل التكلفة ،املبا�رشة وغري املبا�رشة ،حلرب ّ
وال�ستكمال جهود الإ�صالح املحلية ،ال �سيما عرب تخفي�ض عبء كلفة الفائدة على الدين العام وتوفري الثقة
الالزمة لت�شجيع القطاع اخلا�ص على الإ�ستثمار والتخفيف من �أعباء الإ�صالح للأو�ضاع التي ترتبت على
لبنان ب�سبب احلرب.
يعر�ض الظروف املعي�شية الإقت�صادية
�إال �أن العملية الإ�صالحية تباط�أت بفعل انعدام الإ�ستقرار ال�سيا�سي ،ما ّ
والإجتماعية للخطر .وقد �أدى انعدام الإ�ستقرار هذا �إىل تباط�ؤ الإ�صالحات اجل ّدية يف جمال احلوكمة ،كما �أ�ضعف
9

روح املواطنة وجهود امل�صاحلة وبناء ال�سالم .فالهجرة �إىل اخلارج تتزايد ،ال �سيما لدى ال�شباب ،مت�سببة بالتايل
بهجرة الأدمغة .ال ب ّد من الت�صدي جلميع هذه التحديات واتخاذ اخلطوات الفورية الالزمة ملعاجلة الو�ضع .ومن
بني هذه اخلطوات ،اعتماد قانون انتخابي جديد والق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز الطائفي و�إ�صالح النظام
الرتبوي واعتماد �سيا�سة وطنية من �ش�أنها متكني القطاعات الإنتاجية وخلق فر�ص عمل جديدة.
بالرغم من بع�ض التق ّدم املحرز يف حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية� ،إال �أن العديد من التو�صيات والتحديات
الواردة يف التقرير الأول حول الأهداف الإمنائية للألفية ال تزال �سارية وقائمة .من بني التحديات امل�شرتكة
التو�صل �إىل بيانات و�إح�صاءات حم ّدثة وتطابق الإح�صاءات
الواجب رفعها يف كافة الأهداف الإمنائية للألفية،
ّ
الوطنية .من جهة �أخرى ،ي�ؤدي انعدام التن�سيق بني خمتلف الأطراف املعنية ،مبا يف ذلك املنظمات احلكومية
واخلا�صة وهيئات املجتمع املدين ووكاالت الأمم املتحدة واجلهات املانحة� ،إىل تفتيت املوارد ال�شحيحة
وهدرها .ومن �أبرز مواطن القلق ،غياب نظام مراقبة لتقييم عملية تنفيذ الأهداف الإمنائية للألفية يف البالد.
تعود البيانات الواردة يف هذا التقرير �إىل فرتة ما قبل نهاية العام  ،2007وال تعك�س ،بالتايل ،التغيريات الناجتة
عن ت�صاعد الأزمة الغذائية العاملية وارتفاع �أ�سعار النفط� .سي�ستمر هذان العامالن يف الت�أثري على البيانات
بالت�ضخم.
اخلا�صة بالإقت�صاد الكلي ،ال �سيما تلك املتعلقة
ّ
ميكن الرتفاع �أ�سعار النفط الت�أثري �إيجاب ًا يف الإقت�صاد اللبناين� ،إذ من �ش�أنه تعزيز تدفقات الإ�ستثمارت
الت�ضخم .يف
الأجنبية� .إال �أن هذه الأخرية تتوجه �أ�سا�س ًا نحو القطاع العقاري ،فلن ت�ساهم بالتايل يف خف�ض
ّ
الواقع ،ت�شري البيانات ال�صادرة عن البنك الدويل �إىل زيادة يف م�ؤ�رش �أ�سعار املواد الإ�ستهالكية بلغت ن�سبتها
 % 8.9خالل الربع الأول من العام  ،2008مقارنة بـ  %5.2فقط للفرتة عينها عام .2007
مت انتخاب رئي�س جديد للجمهورية وتعيني حكومة
يبقى الأمل يف �أن ي�ستقر الو�ضع ال�سيا�سي يف لبنان ،بعد �أن ّ
وحدة وطنية ،الأمر الذي �أدى فوراً �إىل تعزيز التدفقات ال�سياحية وبع�ض التدفقات الإ�ستثمارية.
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الق�ضاء على الفقر
املدقع واجلوع

�سوق غزة ال�شعبي  -منطقة البقاع

1

الق�ضاء على الفقر
املدقع واجلوع

يقل دخلهم عن دوالر واحد ،وذلك بني عامي
الغاية الأوىل :تن�صيف ن�سبة ال�سكان الذين ّ
 1990و .2015
2004

1995
ال�سكان الذين يعي�شون حتت خط الفقر الأدنى
( $ 2.4يف اليوم)

)1997( %10.1

ال�سكان الذين يعي�شون حتت خط الفقر الأعلى
(  $ 4يف اليوم)

)1997( %33.7

ح�صة �أفقر  %17من الدخل الوطني

5

ح�صة �أفقر  %20من �إجمايل الإ�ستهالك

6

الأفراد الذين يعي�شون يف ظروف معي�شية فقرية جداً
الأفراد الذين يعي�شون يف ظروف معي�شية فقرية
معامل «جيني»

8

7

1

%8

3

%20.6

2015
%4

2

4

%10.3

)1997( 4

غري متوفرة

-

غري متوفرة

%7

-

%6.6

%4.2

%3.3

%34.0

%25.5

%17.0

0.435

0.361

-

يوميا؛ و %8ما
تبلغ ن�سبة ال�سكان الذين يعي�شون حتت خط الفقر  %20.6( %28.6منهم ب�أقل من $4
ً
دون  $2.4يف اليوم).

التق ّدم املحرز
احلاجات الأ�سا�سية غري امل�شبعة واحلرمان :التق ّدم املحقق
يف العام  ،1998قامت درا�سة «الأو�ضاع املعي�شية للأ�رس» بقيا�س ن�سبة الفقر يف لبنان ،بالإ�ستناد
�إىل مقاربة «احلاجات الأ�سا�سية غري امل�شبعة» (� .9)UBNأظهرت الدرا�سة �أن احلاجات الأ�سا�سية غري
م�شبعة لدى ثلث ال�سكان املقيمني يف لبنان ( )%34واعتربت �أنهم يعي�شون يف الفقر .كما �أ�شارت �إىل
�أن  %6.6من ه�ؤالء ال�سكان يعانون من م�ستوى ا�شباع متدن جداً وحرمان كبري .بغية مراقبة التغيرّ
احلا�صل على م�ستوى الأحوال املعي�شية لل�سكان يف لبنان ،بعد مرور ع�رش �سنوات على ن�رش درا�سة
 1برنامج الأمم املتحدة االمنائي ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية« ،الفقر والنمو وتوزيع الدخل يف لبنان» ،بريوت .2008
 2برنامج الأمم املتحدة االمنائي ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية« ،الفقر والنمو وعدم امل�ساواة يف لبنان» – املوجز التنفيذي ،بريوت .2007
 3برنامج الأمم املتحدة االمنائي ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية« ،الفقر والنمو وتوزيع الدخل يف لبنان» ،بريوت .2008
 4برنامج الأمم املتحدة االمنائي ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية« ،الفقر والنمو وعدم امل�ساواة يف لبنان» – املوجز التنفيذي ،بريوت .2007
 5ادارة االح�صاء املركزية« ،درا�سة الأو�ضاع املعي�شية للأ�رس للعام .1998 ،»1997
 6برنامج الأمم املتحدة االمنائي ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية« ،الفقر والنمو وعدم امل�ساواة يف لبنان» – املوجز التنفيذي ،بريوت .2007
7
«تطورالأو�ضاعاملعي�شيةللأ�رسيفلبنان–مقارنةبنيالعامني 1995و،»2004بريوت.2007
برنامجالأمماملتحدةاالمنائيووزارةال�ش�ؤونالإجتماعيةّ ،
� 8أنظر املرجع نف�سه.
 9دليل الأحوال املعي�شية هو الدليل العام املعتمد لقيا�س درجة ا�شباع احلاجات الأ�سا�سية للأ�رس والأفراد املقيمني يف لبنان .ت�ستند الدرا�سة على
منهجية احلاجات الأ�سا�سية غري امل�شبعة ( ،)UBNالتي ا�ستبقت على �أربعة جماالت من احلاجات الأ�سا�سية جرى قيا�سها بوا�سطة  11م�ؤ�رشاً ،وهي
التالية )1 :الإ�سكان (عدد الغرف لكل فرد ،امل�ساحة املبنية للفرد ،ابرز و�سائل التدفئة)؛  )2املياه وال�رصف (الربط ب�شبكة املياه ،و�سائل �رصف ال�صحي)؛
 )3التعليم (التح�صيل العلمي ،امل�ستوى التعليمي)؛ و )4امل�ؤ�رشات املرتبطة بالدخل (عدد ال�سيارات اخلا�صة ،معدل التبعية ،املهنة الرئي�سية) .باال�ستناد
�إىل هذا الدليل ،جرى ت�صنيف الأ�رس والأفراد �ضمن خم�س فئات من الأو�ضاع املعي�شية :م�ستوى ا�شباع متدن جداً ،متدن ،متو�سط ،مرتفع ،ومرتفع جداً.
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1.1

العام �ُ ،1998أجريت «درا�سة مقارنة»ُ 10ن�رشت يف العام  .2007ا�ستندت هذه الدرا�سة �إىل املنهجية نف�سها،
وا�ستخدمت املعايري املعتمدة يف درا�سة العام  ،1998كما احت�سبت درجة احلرمان بالإ�ستناد �إىل البيانات العائدة
لعامي � 11.2005/2004أظهرت الدرا�سة املقارنة �أن ن�سبة املحرومني انخف�ضت من � %34إىل  .%25.5وقد لوحظ
هذا الإنخفا�ض يف كافة امليادين (التعليم ،الإ�سكان ،النفاذ �إىل املوارد املائية وال�رصف ال�صحي) ،با�ستثناء
بع�ض امل�ؤ�رشات املرتبطة بالدخل (التوظيف ،التبعية الإقت�صادية ،وملكية املركبات الآلية) ،التي افادت بتفاقم
الو�ضع القائم ،وعك�ست ارتفاع ًا يف ن�سبة الأ�رس املحرومة بلغ  8.8نقاط.
الر�سم  – 1ن�سبة الأ�رس املحرومة وفق ًا لبع�ض خ�صائ�ص معيلي الأ�رس

�أنثى

ذكر

جن�س معيل الأ�رسة

�أرمل/ة

متزوج/ة �أعزب/عزباء

الو�ضع العائلي ملعيل الأ�رسة

عمر معيل الأ�رسة

التح�سن يف م�ستوى امل�ؤ�رشات املعتمدة يف دليل الأحوال املعي�شيةُ ،يالحظ �أن جزءاً من
عند النظر عن كثب �إىل
ّ
هذا التقدم مر ّده �إىل تغيريات دميوغرافية طبيعية .ففي قطاع الإ�سكان ،يجد انخفا�ض عدد املحرومني تف�سرياً له
يف الواقع القائم املتمثل يف انح�سار متو�سط حجم الأ�رسة (�إما ب�سبب التغيريات يف معدالت اخل�صوبة �أو بفعل
�سيان� ،إىل ح ّد ما ،بالن�سبة �إىل التق ّدم املحرز يف جمال التعليم ،حيث �أن م�ستوى تعليم
الهجرة املتزايدة) .والأمر ّ
الكبار يرتبط ب�شكل �أ�سا�سي بالرتكيبة العمرية لل�سكان ،ال �سيما و�أن ال ّأمية كانت �أكرث انت�شاراً يف �أو�ساط كبار
حت�سنت بف�ضل جهود الإدارات احلكومية املعنية ،يف
ّ
ال�سن .كما �ساهمت خدمات �رصف املياه املبتذلة ،التي ّ
خف�ض معدالت احلرمان.
ت�سجل �أعلى ن�سب انت�شار للفقر املدقع
يرتكّ ز الفقر �أكرث ف�أكرث يف املناطق الهام�شية؛ فاملناطق الريفية ال تزال ّ
( ُيعترب حوايل  %50-40من ال�سكان املقيمني يف هذه املناطق فقراء) .غري �أن املدن ت�ستمر با�ستقبال العدد
ت�سجل �أعلى ن�سبة تركّ ز للفقر يف حمافظة جبل لبنان (جيوب الفقر
الأكرب للفقراء من الأفراد .فبا�ستثناء عكّارّ ،
املحيطة بالعا�صمة بريوت ،وتلك املحيطة بغريها من املدن الكربى ،مثل طرابل�س و�صيدا) .ويرتكّ ز ن�صف فقراء
لبنان يف حمافظتي ال�شمال وجبل لبنان ( %23و %28على التوايل).
بالرغم من الإنخفا�ض الإجمايل يف معدالت الفقر ،بقيت الإجتاهات على ما كانت عليه يف العام  .2003ويظ ّل
الفقر مرتبط ًا بعدد من اخل�صائ�ص ،من بينها حجم الأ�رسة (�سواء ت�ألفت من فرد واحد �أو من �أكرث من � 6أع�ضاء)
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«تطور الأو�ضاع املعي�شية للأ�رس يف لبنان – درا�سة مقارنة للفرتة  ،»2004 – 1995بريوت
 10برنامج الأمم املتحدة االمنائي ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية،
ّ
 .2007جتدر الإ�شارة �إىل �أن «الدرا�سة املقارنة» ا�ستخدمت  10م�ؤ�رشات عو�ض ًا عن ( ،11م�ؤ�رش الربط ب�شبكات املياه مل يكن متوفراً يف البيانات العائدة للعامني
 ،)2005 – 2004كما �أعيد احت�ساب دليل الأحوال املعي�شية لكال العامني باال�ستناد �إىل  10م�ؤ�رشات ،وذلك لغر�ض املقارنة.
 11الإدارة املركزية للإح�صاء ،وبرنامج الأمم املتحدة االمنائي ،ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية ،الدرا�سة الوطنية للأو�ضاع املعي�شية للأ�رس.2005/2004 ،

و�سن معيل الأ�رس وجن�سه .فمن املالحظ �أن معدالت احلرمان �إمنا هي �أعلى يف الأ�رس التي
والتح�صيل العلمي ّ
تعيلها امر�أة� ،أو تلك التي يكون معيلها متقدم ًا يف ال�سن (ما فوق الـ 65من العمر) .من جهة �أخرى ،بقي التوزيع
الإجتماعي للفقر على ما كان عليه؛ فالفقر ي�رضب �أكرث ما ي�رضب املزارعني والعمال غري املهرة (يف قطاعات
12
اخلدمات والبناء وال�صناعة) ومعظمهم من الأميني �أو �شبه الأميني.

1.2

جتدر الإ�شارة يف هذا الإطار �إىل �أن خطط الإ�صالح والنهو�ض احلكومية ،وعلى الرغم من �أخذها ببع�ض الإجراءات
الرامية �إىل دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات� ،إ ّال �أنها �أغفلت بع�ض الإجراءات ال�شاملة والهامة ذات ال�صلة .فاملن�ش�آت
ال تزال غري جمهزة بالت�سهيالت الالزمة لذوي الإعاقات ،لأن املر�سوم اخلا�ص بهذا املو�ضوع مل ي�صدر بعد ،ما
ي�ؤثر على �إمكانية نفاذ ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إىل فر�ص التعليم والتوظيف ( %50.4من ذوي الإعاقات هم � ّأميون).
املعوقون ،فيتع ّذر
املعوقات من �أفقر �رشائح املجتمع ،ويواجهن حرمان ًا مزدوجاً� .أما الأطفال
وتبقى الن�ساء
ّ
ّ
عليهم متابعة حت�صيلهم الدرا�سي ب�شكل منتظم ونظامي ،بفعل غياب خطة وطنية �إ�سرتاتيجية مو�ضوعة لهذا
الغر�ض.

خط الفقر وقيا�س الفقر النقدي
يف ما يتعلق بالفقر النقدي ،بلغت ن�سبة الفقر الإجمالية ( %28.5ممن يعي�شون ما دون اخلط الأعلى للفقر الذي
ُيق ّدر بـ 4دوالر �أمريكي للفرد يومياً)� .أما من هم فقراء جداً ويعي�شون ما دون خط الفقر الأدنى ،املق ّدر بـ  2.4دوالر
�أمريكي للفرد يومياً ،فتبلغ ن�سبتهم %8؛ ويعجز ه�ؤالء عن �إ�شباع حاجاتهم الأ�سا�سية الغذائية وغري الغذائية .جتدر
الإ�شارة هنا �إىل �أن بريوت ت�سجل �أعلى مع ّدل ا�ستهالك للفرد خالف ًا ملحافظة ال�شمال حيث يبلغ هذا املع ّدل �أدناه.
ت�ضم  %20.7من �سكان البالد ،وت�شمل
ي�شكل التفاوت املناطقي �أحد �أبرز مميزات الفقر؛ فمحافظة �شمال لبنان ّ
 %38من الفقراء و %46من الفقراء جداً ،خالف ًا للعا�صمة بريوت ،التي ال تتعدى فيها ن�سبة الفقراء  %2.1والفقراء
جداً  .%1من جهة �أخرى ،يرتبط قيا�س الفقر النقدي ،ب�شكل وثيق ،ببع�ض الن�شاطات الإقت�صادية ،كالزراعة
والبناء .فالعمال املو�سميون وغري املهرة ي�شكلون ال�رشيحة ال�سائدة من الفقراء ،كما �أن �أعلى ن�سب الفقر ترتكز
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تعر�ضاً.
يف فئة الن�ساء الأرامل اللواتي يفوق عدد �أطفالهن الثالثة ،واللواتي ُيعتربن من �أكرث املجموعات ّ
�سجلت املعركة �ضد الفقر التي خا�ضتها البالد بع�ض الإجنازات الواعدة
بالرغم من الو�ضع القامت
امل�صور �أعالهّ ،
ّ
خالل العقد املن�رصم ،من بينها ما يلي:
يف العامني ُ ،2005/2004و�ضعت ،للمرة الأوىل يف لبنان ،درا�سة وطنية متعددة الأغرا�ض متحورت حول
الأ�رسة ووفرت بيانات حول مداخيلها ونفقاتها ،و�سمحت باحت�ساب م�ؤ�رشات الفقر النقدي ،مبا يف ذلك خطّ ي
�صورت
الفقر (خط الفقر الأدنى ،وخط الفقر الأعلى) ،وفجوة الفقر ،وم�ؤ�رش ح ّدة الفقر ،ومعامل «جيني» ،كما ّ
الدرا�سة �أمناط الفقر و�أ�شكاله يف البالد.
بعد حرب متوز/يوليو  ،2006مت �إعداد خطة عمل �إجتماعيةُ 14عر�ضت على م�ؤمتر باري�س  3للمانحني .دعت
هذه اخلطة �إىل اعتماد عدد من الإجراءات الرامية �إىل احل ّد من الفقر� ،شملت ما يلي:
12
«تطور الأو�ضاع املعي�شية للأ�رس يف لبنان – درا�سة مقارنة للفرتة  ،»2004 – 1995بريوت 2007
برنامج الأمم املتحدة االمنائي ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعيةّ ،
 13برنامج الأمم املتحدة االمنائي ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية« ،الفقر والنمو وعدم امل�ساواة يف لبنان»– املوجز التنفيذي ،بريوت .2007
 14جمهورية لبنان «خطة العمل الإجتماعية :نحو تعزيز �شبكات الأمان الإجتماعي والنفاذ �إىل اخلدمات الإجتماعية الأ�سا�سية» .الف�صل الإجتماعي املرفوع يف
كانون الثاين/يناير � 2007إىل م�ؤمتر باري�س  3للمانحني.
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1.3

�إقامة �آلية ل�شبكات الأمان بغية احل ّد من الفقر ،ت�شمل من بني ما ت�شمل حتويالت نقدية �إىل الأ�رس الأفقر؛
و�ضع �إ�سرتاتيجية �شاملة ومتكاملة للحد من الفقر وحتقيق التنمية الإجتماعية ،على �أن تعك�س هذه
الإ�سرتاتيجية الر�ؤية الإجتماعية احلكومية؛
تطبيق الإ�صالحات يف وزارات ال�ش�ؤون الإجتماعية والرتبية وال�صحة العامة ،بغية تنفيذ الربامج
الإجتماعية ،وحت�سني �إمكانية النفاذ �إىل اخلدمات الإجتماعية وتعزيز فعاليتها.
و�ضعت خمتلف الأطراف املعنية خطة زمنية لتنفيذ خطة العمل الإجتماعية الآنف ذكرها ،وقد بد�أ العمل بالعديد
مكونات هذه اخلطة.
من ّ
ت�شكيل جلنة وزارية م�شرتكة ملعاجلة امل�سائل الإجتماعية والإ�رشاف على تنفيذ خطة العمل الإجتماعية.

الغاية� :ضمان العمالة الكاملة واملنتجة والوظائف الالئقة للجميع مبا يف ذلك الن�ساء وال�شباب
1995

2004

2.35

1.79

ن�سبة القوى العاملة �إىل ال�سكان

)1997(31.1

35.7

ن�سبة امل�ستخدمني الذين يعي�شون ب�أقل من دوالر واحد يومي ًا

-

-

ن�سبة العاملني امل�ساهمني من الأ�رسة والعاملني حل�سابهم
اخلا�ص من �إجمايل القوى العاملة

-

-

معدل منو �إجمايل الناجت املحلي للفرد امل�ستخدم

15

2015

التق ّدم املحرز
يتميز �سكان لبنان ،املق ّدر عددهم بـ  3.75مليون ن�سمة 16،برتكيبة عمرية يافعة� ،إذ ُيق ّدر عدد من هم ما دون
ّ
الع�رشين من العمر بحوايل  %37.2من �إجمايل عدد ال�سكان� .أما القوى العاملة ،املق ّدر عددها بقرابة  1.2مليون
�سن العمل (� 64-15سنة) 17.وي�شري ذلك �إىل �أن ن�سبة العاملني الفعليني ال
�شخ�ص ،ف ُت�شكّل  %45.2من ال�سكان يف ّ
�سن العمل تبلغ ثلثي املجتمع اللبناين .تبقى ن�سبة امل�شاركة
تتعدى الثلث ،يف حني �أن ن�سبة ال�سكان ممن هم يف ّ
يف القوى العاملة متدنية مقارنة مبا هي عليه يف بلدان منظمة التعاون الإقت�صادي من �أجل التنمية ،وذلك
بفعل تدين ن�سبة م�شاركة املر�أة .وت�شري البيانات �إىل تراجع يف ن�سبة م�شاركة ال�شابات وال�شبان من الفئة العمرية
� 19-15سنة يف القوى العاملة ،من  %21.6يف العام � 1997إىل  %16.5يف العام  18 .2004قد ُيعزى هذا
الرتاجع �إىل طول فرتات التعليم ،كما �إىل الإجتاه احلايل نحو ارتفاع معدالت هجرة ال�شباب اللبناين املثقف.
يف العام  ،2004ارتفعت ن�سبة القوى العاملة �إىل ال�سكان لتبلغ  ،19%35.7متخطية م�ستوى الـ %31.1الذي كانت
امل�سجل يف ال�رشق الأو�سط والبالغ
عليه يف العام  .1997يعترب هذا املع ّدل �ضعيف ًا ن�سبياً ،مقارنة باملعدل الو�سطي
ّ
15

م�ؤ�رشات الأهداف الإمنائية للألفية ،املوقع الر�سمي للأمم املتحدة اخلا�ص مب�ؤ�رشات الأهداف الإمنائية للألفية
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« الأحوال املعي�شية للأ�رس يف العام » 2004
« الأحوال املعي�شية للأ�رس يف العام » 2004
املرجع نف�سه.
املرجع نف�سه.

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=757

17
18

16

19

� %47.8أو يف بع�ض الدول النامية حيث ترتاوح هذه الن�سبة بني  45و ،%60.9ما ي�ؤدي بدوره �إىل ارتفاع مع ّدل التبعية
الإقت�صادية يف لبنان .ترتكّ ز معظم القوى العاملة يف لبنان يف قطاعي اخلدمات ( )%37.4والتجارة (� .)%22.1أما
القطاع ال�صناعي فيم ّثل  %15ا�ضافية من �إجمايل العمالة ،مقابل  %8.7لقطاع البناء و %7.6للزراعة .يف ما يتعلّق
باحلالة العملية ،مي ّثل الأُجراء  %62من �إجمايل العمالة ،وتبلغ ن�سبة العاملني الدائمني من بينهم  %48.9مقابل %13.1
لغري الدائمني .يف الواقع ،ارتفعت ن�سبة الوظائف الدائمة من  %46.1يف العام � 2007إىل  %48.9يف العام .2004
كما ازدادت ،يف الوقت عينه ،ن�سبة �أ�صحاب العمل اخلا�ص ،يف حني انخف�ضت ن�سبة امل�ستخدمني يف القطاع النظامي
والعاملني امل�ساهمني من الأ�رس .يف العام  ،2004كانت ح�صة القطاع العام من القوى العاملة تبلغ  .20%12.9يق ّدر
مع ّدل البطالة بحوايل  ،21%7.9وت�صيب البطالة ب�شكل حاد فئة ال�شباب اللبناين ال �سيما الفئة العمرية � 24-15سنة
( %48.4من �إجمايل العاطلني عن العمل ،)22وتطال �أكرث ما تطال ال�شابات �أكرث من ال�شبان .جتدر الإ�شارة يف هذا
الإطار �إىل �أن معظم العاطلني عن العمل من الفئة العمرية  24-20هم من الطالب الذين ا�ستكملوا درا�ستهم اجلامعية،
وقد �أ�صبحت هذه الظاهرة �أكرث �شيوع ًا خالل ال�سنوات القليلة الأخرية .يق ّدر مع ّدل بطالة ال�شباب يف لبنان مب�ستوى
البطالة يف املنطقة العربية (حوايل  ،)%26وهو املع ّدل الأعلى مقارنة بباقي املناطق� .أما حم ّددات بطالة ال�شباب،
تت�سبب مع ّدالت البطالة املرتفعة يف البالد والتحديات الإقت�صادية والإجتماعية
فتت�أتى من حركتي العر�ض والطلبّ .
والظروف املعي�شية غري املر�ضية وحمدودية النفاذ �إىل اخلدمات الإجتماعية الأ�سا�سية بهجرة اللبنانيني �إىل اخلارج
(خ�صو�ص ًا الفئة العمرية � 45-25سنة) ،وحتديداً دول جمل�س التعاون اخلليجي و�أوروبا و�شمال �أمريكا ،حيث فر�ص
العمل �أكرث جاذبية والظروف املعي�شية �أف�ضل .تعك�س هذه الهجرة املتنامية حاجة ما�سة �إىل تطوير نظام ال�ضمان
الإجتماعي والت�أمينات الإجتماعية للعاطلني عن العمل ،وتت�سبب بهجرة خطرية للأدمغة اللبنانية� ،إذ �أن  %25.4من
اللذين يهاجرون بحث ًا عن العمل هم من حملة ال�شهادات اجلامعية ،ما ي�ستنزف الطاقات اللبنانية ال�شابة واملثقفة.

1.4

�سن العمل بحوايل  ،33،923من بينهم 27،086
يف العام ُ ،2006ق ّدر عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ممن هم يف ّ
�شخ�ص ًا قادراً على العمل ،لكن عدد العاملني احلاليني منهم ال يتع ّدى � 7052شخ�ص ًا .23تبقى هذه الن�سبة �ضعيفة
بفعل عدم تطبيق قوانني العمل ذات ال�صلة ،وب�سبب الفر�ضية ال�سائدة لدى �أ�صحاب العمل ب�أن ذوي الإعاقات ال
ي�ستطيعون العمل .جتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �أن نفاذ ذوي الإعاقات �إىل خدمات التعليم والتدريب املهني حمدود،
و�أن الدعم الالزم لهم غري متو ّفر ،ناهيك عن غياب البنى التحتية الالزمة لهم يف مكان العمل.

الغاية الثانية :خف�ض ن�سبة ال�سكان الذين يعانون من اجلوع بني عامي  1990و 2015
1995

2004

�إنت�شار الأطفال ناق�صي الوزن (نق�ص حا ّد يف الوزن)

)0.3( 3

ن�سبة ال�سكان دون م�ستوى احل ّد الأدنى ال�ستهالك
الطاقة الغذائية

<2.5

24

26

2015

)0.6( 3.9

25

1.1

27

1.5
<1.25

		
 20املرجع نف�سه.
 21املرجع نف�سه.
 22الدرا�سة الوطنية للأحوال املعي�شية ،االدراة املركزية لالح�صاء  ،2004الوثيقة االح�صائية �آذار/مار�س 2007
 23االحتاد اللبناين للمعاقني2006 ،
� 24صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية« ،درا�سة حول �صحة الأم والطفل».1996 ،
 25جامعة الدول العربية – اجلمهوربة اللبنانية (وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية – ادارة االح�صاء املركزي)« ،درا�سة حول �صحة الأ�رسة يف لبنان» ،امل�رشوع العربي
ل�صحة الأ�رسة.PAPFAM، 2004 ،
 26منظومة الأمم املتحدة يف لبنان�« :إطار عمل الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية� :أر�ضية للعمل التعاوين .2002 ،»2006-2002
 27باال�ستناد �إىل بيانات العامني  ،2005 /2004قدر التقرير حول «الفقر والنمو وتوزيع الدخل يف لبنان» ن�سبة ال�سكان ما دون خط الفقر (�أي العاجزين عن
تلبية حاجاتهم الغذائية الأ�سا�سية) بـ  ،%1.1ويعك�س ن�سبة ال�سكان ما دون احل ّد الأدنى ال�ستهالك الطاقة الغذائية.
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1.5

التق ّدم املحرز
املقررة للعام  .28غري �أن التفاوت ال يزال قائم ًا بني
خالل العقد املن�رصم ،حقق لبنان ،ال بل تخطّ ى ،الأهداف
ّ
املناطق الريفية واحل�رض جلهة �سوء تغذية الأطفال ،ونق�ص املغذيات الدقيقة حتديداً .من �أبرز الأ�سباب الكامنة
وراء هذا التفاوت ،الفقر وتدين ن�سبة تعليم املر�أة وعدم مالءمة املمار�سات الرعائية اخلا�صة بالأطفال وتدين
ن�سبة الرعاية �أثناء احلمل و�صعوبة النفاذ �إىل اخلدمات ال�صحية.
ت�شري البيانات �إىل �أن �سوء التغذية بالوحدات الربوتينية نادر وينح�رص بفئات حمددة ،كالالجئني الذين يعي�شون
�أو�ضاع ًا �صعبة» جداً .وبا�ستثناء النواق�ص يف املغذيات الدقيقة ،تبقى النواق�ص الغذائية نادرة ب�شكل عام.
تتميز مب�ؤ�رشات متدنية جلهة
يعترب لبنان من البلدان ذات امل�ستوى الغذائي املقبول ،و ُي�ص ّنف من بني تلك التي ّ
نق�ص الوزن والتق ّزم� .أما م�ؤ�رش الهزال ،فهو متو�سط امل�ستوى �إذ يفوق بقليل ن�سبة الـ .%5
على �صعيد �آخر ،تبقى ن�سبة الإر�ضاع الطبيعي املطلق متدنية ،بحيث �أنها ال تتعدى  %24.7لدى الأطفال ما دون
الأربعة �أ�شهر من العمر ،و %7.6لدى الأطفال ما بني  4و� 5أ�شهر ،و %2.6فقط حتى ال�سنة الأوىل من العمر .من
مكملة ،يف حني تبلغ ن�سبة
جهة �أخرى ،يبد�أ حوايل  %23من الأطفال دون الأربعة �أ�شهر من العمر بتناول �أغذية ّ
الذين يعتمد غذا�ؤهم على الإر�ضاع بالزجاجة .%44
من �أبرز الأ�سباب التي حتول دون الإر�ضاع الطبيعي ،عدم كفاية حليب الأم ،رف�ض الطفل للثدي� ،إ�صابة الأم
بالعياء ،و�إ�صابة الطفل باملر�ض� .أما املعدل الو�سطي الإجمايل للإر�ضاع الطبيعي يف لبنان ،فهو � 9أ�شهر ،يف
حني �أن املعدل الو�سطي للإر�ضاع الطبيعي املطلق هو � 0.6أ�شهر.

التح ّديات
عدم الإ�ستقرار ال�سيا�سي ونتائجه ال�سلبية على النمو الإقت�صادي و�إ�ستدامة م�صادر الرزق؛
غياب الإلتزام لدى احلكومات املتعاقبة بامل�ضي يف تنفيذ خطة العمل الإجتماعية؛
ارتفاع معدالت هجرة ال�شباب ذوي املهارات وحمدودية الوظائف اجلديدة؛
عدم الأخذ بالتبعات الإجتماعية عند تطبيق ال�سيا�سات الإقت�صادية؛
غياب التنا�سق والإنتظام يف عملية جمع البيانات ،ما يحول دون �إمكانية املراقبة واملقارنة .غياب خطة
عمل حول الدرا�سات امل�ستلزمة وفق ًا للأولويات واحلاجات التنموية؛
متوز/يوليو  ،2006ووقعه املبا�رش وغري املبا�رش على �أفقر املناطق
التدمري املك ّثف للبنى التحتية بعد حرب ّ
وال�رشائح؛
عدم مالءمة �آليات التن�سيق بني خمتلف الفاعلني و�ضمن القطاع نف�سه :الإدارة العامة ،ال�سلطات املحلية،
هيئات املجتمع املدين والوكاالت الدولية.
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 28جامعة الدول العربية – اجلمهورية اللبنانية (وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية� -إدارة االح�صاء املركزي)« ،درا�سة حول �صحة الأ�رسة يف لبنان» ،امل�رشوع العربي
ل�صحة الأ�رسة.PAPFAM 2004 ،

1.6

نقاط الق ّوة
�إهتمام متزايد ل�صانعي القرار مب�سائل احل ّد من الفقر والتفاوت املناطقي و�إي�صال اخلدمات الإجتماعية .وقد
ظهر ذلك لدى �إعداد خطة العمل الإجتماعية والإلتزام بو�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية للتنمية الإجتماعية؛
ت�شكيل جلنة وزارية م�شرتكة ُتعنى بامل�سائل الإجتماعية؛
دعم الأ�رسة الدولية والوكاالت املانحة للم�سائل املتعلقة بالتنمية الإجتماعية واحل ّد من الفقر؛
املعر�ضة وتقدمي
وجود جمتمع مدين نا�شط ي�ساهم يف احل ّد من التفاوت املناطقي ومتكني املجموعات
ّ
اخلدمات الإجتماعية ،ويتم ّثل دوره الأهم يف توفري خدمات الإغاثة خالل الأزمات؛
الإنخفا�ض الن�سبي يف م�ؤ�رشات انت�شار الفقر ويف عدد الفقراء جداً من الأفراد؛
�إمكانية �إ�ضفاء الالمركزية الإدارية ،التي من �ش�أنها دعم تنفيذ �أية خطة للق�ضاء على الفقر ممثلة بالبلديات
ومراكز التنمية الإجتماعية التابعة لوزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية وهيئات املجتمع املدين املوزعة على كافة
الأرا�ضي اللبنانية.

التو�صيات
 .1و�ضع �إ�سرتاتيجية تنمية �إجتماعية �شاملة ومتكاملة وخطة عمل م�ضبوطة وقابلة للتنفيذ ،بغية احل ّد من الفقر
يتم التطرق
وعدم امل�ساواة ،على �أن ُي�صار �إىل �إ�رشاك كافة الأطراف املعنية يف �صياغة هذه الإ�سرتاتيجية و�أن ّ
�إىل خمتلف النواحي املتعلقة بالتنمية الإجتماعية والإفقار.
فعالة لقيا�س الفقر ب�شكل دوري ومنتظم ،وذلك بالإ�ستناد �إىل م�ؤ�رشات الفقر النقدي ومقاربة
آلية ّ
 .2و�ضع � ّ
احلاجات الأ�سا�سية غري امل�شبعة ،بهدف التو�صل �إىل تقييم دقيق لأثر الإ�صالحات وال�سيا�سات الإقت�صادية
والإجتماعية (مثل زيادة ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة� ،إ�صالح ال�صندوق الوطني لل�ضمان الإجتماعي،
ارتفاع �أ�سعار النفط ،الخ ).على الفقر وعدم امل�ساواة.
� .3إعطاء الأولوية لل�سيا�سات الإقت�صادية وال�رضيبية التي ت�ساهم يف احل ّد من الفقر وت�ضمن منواً �إقت�صادي ًا
يخدم م�صلحة الفقراء ،على �أن ي�شمل ذلك خطة �إ�صالحية �رضيبية ت�شمل مو�ضوع الأجور ،ال �سيما و�أن احل ّد
الأدنى للأجور هو ما دون خط الفقر.
� .4إعتماد �أنظمة ت�ستند �إىل �شبكة �أمان �إجتماعي لدعم وحماية �أكرث �رشائح املجتمع تعر�ض ًا وفقراً.
� .5إ�رشاك ال�سلطات املحلية يف تنفيذ التدخالت الرامية �إىل احل ّد من الفقر ،ل�ضمان الإ�ستدامة وتعزيز التن�سيق
بني خمتلف الفاعلني ،مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات احلكومية وهيئات املجتمع املدين واملنظمات الدولية والقطاع
اخلا�ص وو�سائل الإعالم.
 .6تطبيق مبادرات ترمي �إىل احل ّد من الفقر ،وت�ستهدف خمتلف املناطق وال�رشائح ال�سكانية ،ال �سيما املناطق
الهام�شية (عكار ،بنت جبيل ،بعلبك ،هرمل ،الخ ،).بغية احل ّد من التفاوت بني املناطق وتقلي�ص املجموعات
ال�سن ،العمال غري
املعر�ضة التي تعاين من ن�سبة �إنت�شار عالية للفقر (الأ�رس التي على ر�أ�سها ن�ساء ،كبار ّ
ّ
املهرة ،املزارعون ،الخ.).
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1.7

التو�صيات لتحقيق العمالة الكاملة واملنتجة
� .7صياغة وتنفيذ �سيا�سة خللق الوظائف ،مع الرتكيز على متكني القطاعات الإنتاجية وتعزيزها.
 .8و�ضع وتنفيذ �سيا�سات نا�شطة ل�سوق العمل ،ت�شمل امل�ساعدة يف البحث عن الوظائف ،التدريب و�إعادة
التدريب ،دعم املبادرات الخ ،.وذلك لتنمية عمالة �أكرث ا�ستدامة .ينبغي �أن ت�ستهدف هذه ال�سيا�سات ،ب�شكل
تقر بن�سب البطالة اخلفية املرتفعة و�أن تغطي املناطق
خا�ص ،الن�ساء وال�شباب والعمال الأق ّل تعليماً ،و�أن ّ
الريفية.
 .9تعزيز روح املبادرة كو�سيلة ثابتة للخروج من البطالة والفقر� .إطالق حمالت توعية ت�ستهدف العاطلني عن
العمل من ال�شباب ب�شكل خا�ص ،لتعزيز ثقافة روح املبادرة ما ي�ؤدي �إىل منو القطاع اخلا�ص .ينبغي �أن
تتمحور برامج التدريب على �إدارة الأعمال حول الراغبني ب�إطالق امل�شاريع.
 .10خلق بيئة �إقت�صاد كلي م�ؤاتية ومناخ �إ�ستثماري لت�رسيع منو القطاع اخلا�ص ،على �أن ت�شمل هذه الأولوية
�إجراءات رامية �إىل حتفيز الطلب.
 .11ت�سهيل النفاذ �إىل الأ�سواق لدعم منو القطاع اخلا�ص و�إ�ستعادة الوظائف على م�ستوى الربامج.
املعر�ضة التي ينبغي الرتكيز عليها،
 .12دعم الفقراء العاملني عرب تعزيز احلماية الإجتماعية .ت�شمل املجموعات ّ
ال�سن و�شاغلي الوظائف غري النموذجية
الأطفال وال�شباب العاملني ذوي التح�صيل العلمي املتدين وكبار ّ
والعاطلني عن العمل.
التدخل للح ّد من احلواجز التي متنع ذوي الإعاقات من العمل (احلواجز ال�سلوكية واملادية على ال�سواء)،
ّ .13
وتطبيق برامج لبناء القدرات ت�ستهدف ذوي الإعاقات ،وال �سيما ال�شباب منهم.
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حتقيق تعميم
التعليم الإبتدائي

الغاية الثالثة� :ضمان �شمول التعليم االبتدائي الكامل للأطفال ،ذكوراً و�إناثاً � ،أينما وجدوا،
بحلول عام 2015
امل�ؤ�رشات (بالن�سب املئوية) %

1996

�صايف الإلتحاق بالتلعيم االبتدائي

2000

2007

97.1
91.5
()2006-2005( )2002-2001

ن�سب الطالب الذين ا�ستكملوا ال�صف
اخلام�س

)1997( 91.1

95.3

)2003( 96.3

معدالت معرفة القراءة والكتابة لدى
الفئة العمرية � 24-15سنة
الفئة العمرية ()+15

98.9

97.5
)2000( 86

)2005( 88.3

2015
100
100
100

التق ّدم املحرز
�أع ّدت وزارة الرتبية والتعليم العايل �إ�سرتاتيجية تربوية وطنية ترمي �إىل توفري التعليم يف لبنان على
�أ�سا�س تكاف�ؤ الفر�ص ،و�إىل ت�أمني تعليم نوعي ي�ساهم يف بناء جمتمع املعلومات ويعزز التكامل
الإجتماعي والتنمية الإقت�صادية .يف �شهر �أيلول�/سبتمرب � ،2007أُر�سلت هذه الإ�سرتاتيجية �إىل جمل�س
التوجهات التي كانت قد ُو�ضعت يف العام  2000بطلب من وزارة الرتبية
الوزراء لإقرارها ،غري �أن
ّ
وبدعم من منظمة اليون�سكو ،مل ُتناق�ش ومل ُتعتمد.
ومع �أن خطة العمل الإ�صالحية للقطاع الرتبوي ،التي و�ضعتها وزارة الرتبية والتعليم العايل
( ،)2009-2007ت�ستهدف تو�سيع فر�ص النفاذ �إىل التعليم احلكومي ال�سابق للمرحلة الإبتدائية،
ال �سيما يف املناطق الريفية واملحرومة ،تفتقر وزارة الرتبية �إىل الهيكلية املنا�سبة لتعليم الطفولة
املبكّرة وتطويره بالتن�سيق مع املعنيني من �أ�صحاب ال�ش�أن .هذا باال�ضافة �إىل وجود تفاوت بني
املناطق و�ضمن املنطقة الواحدة جلهة التغطية وفر�ص النفاذ� .أما يف ما يتعلق بنوعية برامج تعليم
الطفولة املبكّرة ،ف�إن الأدلّة املتوفرة غري كافية وال ت�سمح بالتايل باخلروج ب�أي ا�ستنتاج ملمو�س،
ويبقى جزء كبري من هذا املجال غري م�سرب .على م�ستوى التعليم االبتدائي ،ال تزال معدالت الإلتحاق
للعامني  2005 – 2004ت�شري �إىل تفاوت مناطقي كبري �ضمن املحافظات خ�صو�صاً.
لقد �أحرز لبنان تق ّدم ًا جديراً بالثناء يف جمال تطوير النظام الرتبوي وذلك منذ نهاية حرب العام .1991
فقد ارتفعت ن�سبة الإلتحاق الإجمالية بالتعليم ما قبل املرحلة الإبتدائية (� 3إىل � 5سنوات) من  %67يف
العام � 1999إىل  %74يف العام � .292004أما التعليم االبتدائي ،فقد بات �شبه معمم �إذ ارتفع �صايف معدل
الإلتحاق من  %91.5يف العام الدرا�سي � 2002-2001إىل  %97.1يف العام  ،2006-2005و�شمل هذا
29

تقرير الر�صد العاملي للتعليم للجميع يف العام .2007
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2.1

املع ّدل ن�سبة بلغت  %95للذكور و %99.2للإناث للعام نف�سه .30كما ارتفعت ن�سبة البقاء (�أي عدد التالمذة الذين
بلغوا ال�صف الأخري من املرحلة الإبتدائية) �إىل  %96.3يف العام  2003مقارنة بـ  %95.3للعام .2000
يف العام � ،312003إلتحق حوايل  %86من التالمذة بالتعليم الثانوي بعد ا�ستكمالهم مرحلة التعليم الإبتدائي.
وجاءت الن�سبة كالآتي %83 :لل�صبيان و %89للبنات .وبلغت ح�صة امل�ؤ�س�سات الرتبوية اخلا�صة من �إجمايل
معدل الإلتحاق بهذه املرحلة  % 50من حيث ن�سبة الطالب و %37لعدد املدار�س� .أما ح�صة الإناث من �إجمايل
معدل الإلتحاق ،فقد بلغت  %50يف العام  .2003من جهة �أخرى ،و�صلت معدالت الإلتحاق الإجمالية باملرحلتني
الأوىل والثانية من التعليم الثانوي �إىل  %100و %77على التوايل ،وذلك مب�ؤ�رش تكاف�ؤ بني اجلن�سني جاء مل�صلحة
الإناث (م�ؤ�رش التكاف�ؤ بني اجلن�سني =  )1.09يف كال املرحلتني الأوىل والثانية.32
ت�شري الإح�صاءات املتوفرة� 33إىل تقلّ�ص معدل الأمية لدى الكبار (� 15سنة وما فوق) بن�سبة � ،%2.3إذ انخف�ض
من  %14يف العام � 2000إىل  %11.7يف العام  .2005وقد جاءت هذه الن�سبة كالآتي %6,4 :للذكور و%16.6
للإناث .وتبقى الن�ساء الأكرب �سن ًا (� 40سنة وما فوق) ال �سيما الريفيات منهن ،ال�ضحية الأوىل للأمية .جتدر
الإ�شارة هنا �إىل �أن م�شكلة �أمية الإناث هذه لن «تختفي» ب�سحر �ساحر يف �إطار التقدم الرتبوي املحرز على
ال�صعيد العام ما مل ت�ستهدف احلكومة هذه امل�شكلة وتت�صدى لها فعالً .ويف هذا الإطار ،ال ب ّد من ت�رسيع وترية
اجلهود الرامية �إىل الق�ضاء على الأمية ،لأن هذه الأخرية تعرقل م�سرية حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني والتكاف�ؤ
بني املناطق الريفية واحل�رض.
أقر املعنيون بالتعليم الأ�سا�سي يف لبنان بامل�شاكل التي يعاين منها هذا القطاع ،ال �سيما جلهة «�أدائه وفعاليته
� ّ
ومالءمته وفر�ص النفاذ �إليه» .وتتناول اخلطة الوطنية من �أجل التعليم للجميع هذه امل�شاكل من بني �أولوياتها،
كما ُتتخذ املبادرات الالزمة لتعزيز م�ؤ�رشات النوعية وحت�سينها .غري �أن الأدلة املتوفرة ت�شري بو�ضوح �إىل ان
اجلزء الأكرب من امليزانية الوطنية ُيخ�ص�ص لتعزيز فر�ص النفاذ �إىل التعليم ومعدالت الإلتحاق به والبنى التحتية
التي يحتاجها و�إدارته املركزية ،على ح�ساب نوعيته ومدخالت التدري�س والتعلّم .لذا ،ال ب ّد من تخ�صي�ص املزيد
من املوارد لتعزيز نوعية التعليم ب�شكل عام.
اختريت وزراة الرتبية والتعليم العايل لال�ضطالع بدور رائد يف �إعداد طلب ميزانيتها للعام  2009يف �إطار
زمني ميتد على ثالث �سنوات (� )2011-2009ضمن خطة الإنفاق املتو�سط املدى ( )MTEFوباال�ستناد �إىل
مت اختيار هذه الوزارة بالذات لأنها تتمتع بخطة
املقاربة القائمة على حتديد امليزانية بح�سب الأداء (ّ .)PBB
عمل تت�ضمن �إ�سرتاتيجية �إ�صالحية للقطاع الرتبوي للفرتة الزمنية � ،2009-2007إ�ضافة �إىل �أداة تخطيط مايل
متطورة ت�سمح بتحديد كلفة املبادرات اجلديدة وم�ستوى اخلدمات املتوفرة .وقد عملت وزارة الرتبية والتعليم
العايل ،بالتعاون الوثيق مع وزارة املالية ،من خالل م�رشوع تطوير القطاع الرتبوي ،وحتديداً ال�شق املتعلق
بتمويل النظام الرتبوي ،على و�ضع ميزانية ثالثية �صورية ( )Shadow Budgetت�ستند �إىل خطة الإنفاق املتو�سط
املدى ومقاربة حتديد امليزانية بح�سب الأداء .والهدف من هذا التمرين هو �إ�رشاك الإدارات العليا وتو�سيع نطاق
الوعي حول �أهمية حت�سني عمليات التخطيط لتحديد امليزانيات؛ فثمة رغبة يف حمل هذه الإدارات على التفكري
بالنفقات جلهة ما تو ّفره عو�ض ًا عن الرتكيز على �أمناط �رصفها (الت�صنيف الإقت�صادي).
30
31
32
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�إ�سرتاتيجية اليون�سكو لدعم النظام الرتبوي اللبناين (امل�سودة الأوىل) مكتب اليون�سكو يف بريوت ،حزيران/يونيو 2006
تقرير الر�صد العاملي لأهداف التعليم للجميع ،تقرير العام .2007
املرجع نف�سه .2007
موجز �إح�صائي ملنطقة الإ�سكوا ،2005 ،التقييم القطري املوحد للأمم املتحدة ،لبنان ،ت�رشين الأول�/أكتوبر .2007

ح�صة الإنفاق العام 34على التعليم من املوازنة الوطنية للعام  :2009بلغت املوازنة الوطنية  8.395مليار لرية
لبنانية ،يف حني كانت امليزانية الإجمالية لكافة الوزارات املعنية بال�ش�أن الرتبوي (وزارة الرتبية والتعليم
العايل ،ووزارة التعليم والتدريب املهني ووزارة الثقافة) تبلغ  623.5مليار لرية لبنانية .يف العام  ،1999كانت
ن�سبة الإنفاق العام على القطاع الرتبوي ت�شكل  %7.4من �إجمايل املوازنة الوطنية� .أما يف العام  ،2004فقد
بلغت ميزانية وزارة الرتبية والتعليم العايل  864.16مليار لرية لبنانة ،من موازنة وطنية ارتفعت �إىل 9.400
مليار لرية لبنانية ،وبالتايل بلغت ن�سبة الإنفاق على التعليم  %9.19من املوازنة الوطنية الإجمالية.

2.2

يف ما يتعلق بالإنفاق احلكومي على التعليم وح�صته من �إجمايل الناجت املحلي :يف العام  ،1999كان �إجمايل
الناجت املحلي يبلغ  24.816مليار لرية لبنانية ،يف الوقت الذي كانت فيه امليزانية الإجمالية لكافة الوزارات
املعنية بال�ش�أن الرتبوي (وزارة الرتبية والتعليم العايل ،ووزارة التعليم والتدريب املهني ووزارة الثقافة) تبلغ
 623.5مليار لرية لبنانية ،م�شكّلة  %2.5من �إجمايل الناجت املحلي .يف العام  ،2003و�صل �إجمايل الناجت
املحلي يف لبنان �إىل  29.846مليار لرية لبنانية ،يف حني بلغت ميزانية وزراة الرتبية والتعليم العايل 809.94
ثم يف العام  ،2004ارتفع �إجمايل الناجت املحلي يف
مليار لرية لبنانية� ،أي  %2.7من �إجمايل الناجت املحليّ .
لبنان ليبلغ  32.357مليار لرية لبنانية ،وو�صلت ميزانية وزارة الرتبية �إىل  864.16مليار لرية لبنانية� ،أي ما
يوازي  %2.7من �إجمايل الناجت املحلي.

النفقات العامة يف املجال الرتبوي وح�صتها من املوازنة الوطنية
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النفقات احلكومية يف القطاع الرتبوي وح�صتها من �إجمايل الناجت املحلي
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1999

2004

7.4

9.19

2.5

2.7

�إجمايل النفقات الوطنية يف القطاع الرتبوي(اخلا�ص+احلكومي:الأ�رس واملجتمعات املحلية :)...جتدر الإ�شارة �إىل
�أن النفقات احلكومية تغطي ب�شكل �أ�سا�سي قطاع التعليم احلكومي ،الذي مي ّثل فقط ثلث قطاع التعليم الأ�سا�سي
العام ،ون�صف خدمات التعليم الثانوي و %45من خدمات التعليم العايل ،م�شك ًال بالتايل حوايل � 10إىل  %11من
�إجمايل الناجت املحلي .و ُتعترب هذه الن�سبة عالية جداً حتى باملقارنة مع الن�سب امل�سجلة يف البلدان املي�سورة.

التح ّديات
التفاوت املناطقي
و�ضعت وزارة الرتبية بنية حتتية ُمر�ضية للح ّد من التفاوت املناطقي� .إمنا هناك حاجة اليوم �إىل جمع البيانات
معمق للإ�شارة �إىل التفاوت املناطقي والفروقات بني الريف واحل�رض ،وغريها من نواحي
بد ّقة وتقييمها ب�شكل ّ
الإختالف .و ُتعترب هذه البيانات غاية يف الأهمية لتحديد امل�شاكل املرتبطة بتوفري التعليم الإبتدائي للجميع
ومعاجلتها.

 34ت�ستثني النفقات العامة املدرجة هنا الوزارات �أو الهيئات لي�س لديها م�س�ؤليات تربوية و�إمنا توفّر منح ًا درا�سية لأوالد املوظفني احلكوميني (مثل تعاونيات
املوظفني ،ووزارات الدفاع والداخلية والعدل ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية و�صناديق التعا�ضد ،)...وامل�ؤ�س�سات احلكومية التي ت�شمل وظائفها بع�ض امل�س�ؤليات الرتبوية
جلهة ت�أمني املدار�س وامل�ؤ�س�سات الرتبوية ،مثل جمل�س الإمناء والإعمار وجمل�س اجلنوب.
 35وزارة الرتبية والتعليم العايل.
 36وزارة الرتبية والتعليم العايل.
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2.3

لهذه الغاية ،تختلف وجهات النظر بني كل من اليون�سكو ووزارة الرتبية والتعليم العايل عندما يتعلق الأمر
بتقييم التفاوت املناطقي .فمنظمة اليون�سكو ترى �أن هناك مي ًال �شبه عاملي �إىل �إثقال املناهج والربامج الدرا�سية
ب�شكل مفرط ،ما يعك�س نظرة �أكادميية �إىل املعايري وغياب ًا لتقدير �أو�ضاع املناطق الريفية؛ كما ترى املنظمة �أن
بتنوع الأو�ضاع والظروف الريفية .ومن
التطوير املركزي للمناهج والإنتاج احلكومي للكتب الدرا�سية ال يعرتفا ّ
جهة �أخرى ،تعترب الوزارة �أن ما من متييز على الإطالق ،و�أن امل�شكلة �إمنا هي هيكلية و�إدارية .يف هذا الإطار،
وي�رض �أكرث ما
ت�ؤكّ د منظمة اليون�سكو ب�أن ال�ضعف العام يف احلوكمة ي�ؤثر �سلب ًا على النظام الرتبوي الوطني
ّ
ي�رض بعملية تطوير التعليم يف املناطق الريفية .غري �أن وزارة الرتبية والتعليم العايل تعمل من خالل املركز
ّ
الرتبوي للبحوث والإمناء ،وبتعاون وثيق مع املجتمع املدين ،على �إعادة النظر يف عملية تطوير املناهج الدرا�سية
والإجراءات ذات ال�صلة بغر�ض حتديثها .كما تهدف الوزارة �إىل حت�سني نوعية الكتب املدر�سية وم�ضمونها؛ فقد
متت مراجعة الكتب املعتمدة ملرحلة ما قبل املدر�سة واحللقة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،وجرى حتديث
هذه الكتب قبل اعتمادها يف حزيران/يونيو .2008
يف الإطار عينه ،وبالرغم من عدم مالءمة نظام التقييم للإجنازات التعليمية وتفاوت البيانات واختالفها حول
م�ستويات التح�صيل يف املناطق الريفية واحل�رض ،ت�سعى الوزارة �إىل حت�سني عملية تقييم الإجنازات التعليمية،
من خالل خطة عملها الإ�صالحية للقطاع الرتبوي للفرتة  .2009-2007لهذه الغاية ،تعمد الوزارة �إىل تطبيق
تطور قاعدة �أ�سئلة الإمتحانات وت�ستكمل تطوير نظام الإمتحانات.
معايري التح�صيل الأكادميي ب�شكل م�ستمر ،كما ّ
على �صعيد �آخر ،تنوي الوزارة ،من خالل خطة عملها الإ�صالحية للقطاع الرتبوي ( ،)2009-2007تو�سيع
فر�ص النفاذ �إىل املدار�س احلكومية والتعليم ال�سابق للمرحلة الإبتدائية يف املناطق الريفية واملدن ،عرب تقييم
احلاجات يف هذا املجال والتكاليف ذات ال�صلة وت�صميم الربامج ومالئمة لل�رشوط الالزمة للتجهيز.

معدالت الت�رسّب والر�سوب

الت�رسب املدر�سي املرتفعة ن�سبي ًا يف املرحلتني الإبتدائية واملتو�سطة ( )37%10.7 - %2.7ب�شكل �سلبي
ت�ؤثر معدالت
ّ
على معدالت ا�ستكمال التعليم االبتدائي .كما �أن معدالت الر�سوب املرتفعة ملرحلتي التعليم االبتدائي واملتو�سط
(الأ�سا�سي) يف املدار�س احلكومية ( )38%24-%20تعزز بدورها العبء املايل وت�ؤثر �سلب ًا على البيئة التعليمية.
يتعر�ض عدد كبري من الأطفال �إىل التمييز والتهمي�ش بفعل عوامل �إجتماعية و�إقت�صادية �أو ب�سبب �أمناط عي�شهم
ّ
حق
�أحياناً ،الأمر الذي يحول دون التحاقهم باملدر�سة ويحرمهم ،بالتايل ،من �أحد حقوقهم الأ�سا�سية� ،أال وهو ّ
التعليم .جتدر الإ�شارة يف هذا الإطار �إىل �أن ما من م�شكلة يف عدد املقاعد املتوفرة يف املدار�س احلكومية
يت�رسب الأطفال ويرتكون التعليم النظامي بالرغم
وقدراتها اال�ستيعابية يف املناطق الريفية ،ومع ذلك ،غالب ًا ما
ّ
من �إلتحاق مبكّر به .ملعاجلة هذه امل�شكلة ،ت�سعى وزارة الرتبية والتعليم العايل �إىل �إدخال «برنامج وقاية من
الت�رسب والر�سوب هذه .ميكن حتقيق هذه
الت�رسب املدر�سي» ،م�ستهدفة الأ�سباب الرتبوية التي ت�ؤدي �إىل م�شكلة
ّ
ّ
الت�رسب وتو�سيع نطاق برامج الدعم النف�سي
املعر�ضني خلطر
الغاية عرب �صياغة منهجية ت�سمح بتحديد الطالب
ّ
ّ
والإجتماعي.
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 37باال�ستناد �إىل بيانات وزارة الرتبية والتعليم العايل والتقرير حول خطة العمل الإجتماعية :نحو تعزيز �شبكات ال�ضمان الإجتماعي والنفاذ �إىل اخلدمات
الإجتماعية الأ�سا�سية ،املر�سل �إىل باري�س .3
 38باال�ستناد �إىل بيانات وزارة الرتبية والتعليم العايل والتقرير حول خطة العمل الإجتماعية :نحو تعزيز �شبكات ال�ضمان الإجتماعي والنفاذ �إىل اخلدمات
الإجتماعية الأ�سا�سية ،املر�سل �إىل باري�س .3

نوعية التعليم

2.4

�ضيق جداً
كر�س اجلزء الأكرب من املوارد املتوفرة لزيادة خدمات التعليم الإبتدائي بالإ�ستناد �إىل منهاج درا�سي ّ
ُي ّ
وحمدود .كما �أُ�شري اليه �أعاله ،تهدف وزارة الرتبية والتعليم العايل �إىل تعزيز نوعية التعليم من خالل �إعادة النظر يف
املناهج الدرا�سية وتطويرها ،وحت�سني نوعية �أدلة الأ�ساتذة والكتب املدر�سية وم�ضامينها ،وحت�سني عملية تقييم
�إجنازات التعلّم ،وتو�سيع فر�ص النفاذ �إىل التعليم احلكومي ال�سابق للمرحلة الإبتدائية يف املناطق الريفية واملحرومة،
الت�رسب والر�سوب.
الت�رسب» ال�ستهداف الأ�سباب الرتبوية التي ت�ؤدي �إىل م�شكلة
و�إدخال «برنامج الوقاية من
ّ
ّ

التعليم النظامي وغري النظامي
يعترب التعليم غري النظامي الفر�صة الوحيدة لتعليم الكبار والأعداد الهامة من الأطفال غري امللتحقني باملدر�سة.
ثمة اجتاه عام لدى مقدمي خدمات التعليم يف لبنان �إىل اعتبار التعليم غري النظامي بدي ًال �أق ّل �ش�أن ًا من التعليم
كر�س له ميزانية �أ�صغر .لكن وزارة الرتبية والتعليم العايل ت�سعى ،من خالل خطة عملها الإ�صالحية
النظامي ُت ّ
للقطاع الرتبوي للفرتة � ،2009-2007إىل تر�شيد التعليم التقني واملهني عرب �إعادة النظر يف الدور الذي ي�ضطلع
به هذا التعليم يف لبنان ،وعرب �إقامة توا�صل بني املجتمع و�أ�صحاب العمل ،و�إعادة هيكلة برامج التعليم التقني
واملهني و�أطرها ومقررات التدري�س و�أ�ساليب التقييم ،و�إعادة تنظيم ور�ش العمل حول التعليم التقني واملهني،
مدر�سيه.
والتخطيط مل�ستلزامته التجهيزية ،وتطوير مهارات ّ

نقاط الق ّوة
وحت�سن النوعية على امل�ستوى اجلزئي
ت�شري التجارب �إىل �أن هناك جما ًال كبرياً العتماد �إجراءات ت�ضمن امل�ساواة
ّ
للمدر�سة واجلماعات واملجتمعات املحلية.
تو�صي خطة العمل الإجتماعية التي اع ُتمدت يف م�ؤمتر باري�س  3ب�أن ُي�صار ،يف وزارة الرتبية والتعليم العايل،
�إىل بذل جهود �إ�صالحية ُح ّددت �أهدافها وخطواتها ب�شكل وا�ضح يف كل من اخلطة الوطنية لتحقيق التعليم
للجميع والإ�سرتاتيجية الرتبوية الوطنية وخطة العمل الإ�صالحية للقطاع الرتبوي (.)2009-2007
هناك قناعة م�شرتكة ب�رضورة �إ�صالح النظام الرتبوي ب�شكل عام ،وحتديداً يف جمايل التعليم العايل والتعليم
التقني واملهني ،على نحو يتما�شى مع حاجات �سوق العمل .توخي ًا لتلبية احلاجات �إىل البيانات الدقيقة
طورت وزارة الرتبية والتعليم العايل نظام ًا لإدارة
ّ
واملف�صلة ،والتي ت�ؤدي بالتايل �إىل م�ؤ�رشات ذات جدوىّ ،
معتمد يف املدار�س ومرتبط بقاعدة
دعم بنظام للمعلومات املدر�سية
طبق يف الوزارة و ُي ّ
َ
املعلومات الرتبوية �س ُي ّ
بيانات مركزية تابعة للوزارة من خالل �شبكة تربوية وطنية.

التو�صيات
 .1معاجلة م�شاكل التعليم الأ�سا�سي جلهة «النفاذ والأداء والفعالية واملالءمة»� .أي ًا كان مت�سوى التعليم املجاين
املق ّدم ،ال ب ّد للبنى التحتية املدر�سية �أن تو ّفر للطفل بيئة �صديقة وم�ؤاتية.
املعر�ضة ،من خالل وجبات غداء ودفاتر مدر�سية وبزات جمانية .يتعني على
 .2توفري حم ّفزات للمجموعات
ّ
احلكومة تركيز اجلهود على حت�سني توفري هذا النوع من املح ّفزات ب�شفافية �أكرب ومب�شاركة املجتمع املحلي.
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 .3ا�ستخدام �أنظمة خالّقة بديلة �أو غري نظامية ،لإ�رشاك من هم خارج املدر�سة والذين �أق�صاهم النظام املدر�سي
م�شجعة لهم.
�أو توقفوا عن الدرا�سة .وهنا ،ال ب ّد من النظر يف اعتماد حم ّفزات خا�صة ّ
 .4ت�صميم برامج ون�شاطات تربوية غري نظامية للإ�ستجابة للأ�شكال املتطورة للتعليم الأ�سا�سي البديل ،انطالق ًا
من قرائية الكبار وا�ستخدامها لتمكني املجتمع املحلي ،و�صو ًال �إىل تعزيز التنمية املحلية .يف هذا الإطار ،ال
ب ّد من النظر يف ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واملمار�سات الف�ضلى مع الأخذ بالأطر اخلا�صة لتنفيذها ،وذلك
ل�ضمان تعليم �أ�سا�سي نوعي.
 .5البحث يف الروابط ما بني التعليم النظامي وغري النظامي على م�ستوى كافة الفئات العمرية ،والنظر يف توفري
املعر�ضة ،ك�أطفال ال�شوارع واليتامى وغريهم .يتعني على �صانعي ال�سيا�سات
فر�ص التعلّم للمجموعات
ّ
والإداريني ،يف هذا الإطار� ،أن يبذلوا جهود جماعية لفتح �آفاق جديدة ترمي �إىل تعزيز التعليم غري النظامي
وتغيري �صورته.
 .6ت�شجيع ظهور ر�ؤية م�شرتكة حول �سيا�سات التعليم وخلق ثقافة نوعية لدى املعنيني بالقطاع الرتبوي.
املدر�سني؛ االبتكار وتطبيق الإ�صالحات اخلا�صة بالتعليم
 .7جتديد الأ�ساليب الرتبوية وتطوير مهارات
ّ
الأ�سا�سي؛ وتكييف املناهج الدرا�سية و�ضمان تعليم مالئم.
 .8الت�شديد على تبادل اخلربات واملعارف بني الدول العربية حول �سبل تعزيز نوعية التعليم.
 .9اعتماد خطط �إ�صالحية ت�أخذ بعني الإعتبار املعايري ال�شمولية يف الربامج واملناهج واملن�ش�آت.
 .10العمل على و�ضع �أ�ساليب تخطيط تتالءم مع الواقع الرتبوي املتغيرّ يف لبنان .وهنا ،ال ب ّد من الرتكيز على
خطوتني متهيديتني ترتديان �أهمية خا�صة:
�أوالً� ،رضورة قيام وا�ضعي اخلطط بدعم فئات املجتمع املهم�شة �إقت�صادي ًا و�إجتماعي ًا يف املناطق
الريفية والأحياء الفقرية للمدن ال�صغرى والكربى ،مع النظر يف ك ّل فئة على حدى والرتكيز على حاجاتها
التعليمية.
ثانياً� ،رضورة جمع املعلومات وتبادلها ،لإ�ضفاء مزيد من ال�شفافية على خمتلف فر�ص التعليم املتوفرة،
بحيث تتالءم ب�شكل �أف�ضل مع ما ترغب هذه الفئات تعلّمه.
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تعزيز م�ساواة اجلن�سني
ومتكني املر�أة

تعاونية عر�سال  -البقاع

3

تعزيز م�ساواة اجلن�سني
ومتكني املر�أة

الغاية الرابعة :الق�ضاء على التمييز اجلن�س (اجلندري) يف مرحلتي التعليم االبتدائي
كل م�ستويات التعليم قبل العام .2015
والثانويّ ،
ويف�ضل ذلك بحلول العام  ،2005وعلى ّ
ن�سبة البنات �إىل ال�صبيان يف التعليم
االبتدائي والثانوي والعايل

1995
93

2000/1999

2005

ح�صة الن�ساء من العمالة امل�أجورة يف
القطاع غري الزراعي
ن�سبة الن�ساء الأجريات

14.2

)1997( %72.5

)2004( %83.3

2.3

3.9

ح�صة املر�أة من املقاعد النيابية يف الربملان 2.3

100

2015
100

100
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التق ّدم املحرز
التعليم
�أحرز لبنان تق ّدم ًا ملحوظ ًا يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف التح�صيل العلمي؛ فمعدالت الإلتحاق
املدر�سي عالية لكل من الذكور والإناث يف البالد ،كما �أن التعليم الإبتدائي (الفئتني العمريتني9-5 :
معمم.
و� )14-10شبه ّ
�إرتفع �صايف مع ّدل الإلتحاق من  91.5باملئة يف العام الدرا�سي � 2002-2001إىل  97.1باملئة يف
العام 2006-2005؛ وجاءت هذه الن�سبة على النحو التايل %98.3 :للذكور و %93.8للإناث يف العام
�سن الرابعة ع�رش للذكور والإناث على ح ّد �سواء.
نف�سه .40ومن املالحظ �أن معدالت الإلتحاق تنخف�ض بعد ّ
كما ُي�شار �إىل غياب �أي متييز على �أ�سا�س اجلندر يف فر�ص النفاذ �إىل التعليم وذلك يف كافة املراحل.

اجلدول  – 1معدالت الإلتحاق املدر�سي بح�سب الفئة العمرية واجلندر ()% - 2004
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الفئة العمرية (ال�سنوات)

الإناث

الذكور

الن�سبة الإجمالية

9-5

98.9

98.4

98.6

14-10

96.1

94.4

95.2

19-15

73.6

68.7

71.1

24-20

34.7

33.8

34.2

29-25

5.7

7.9

6.8

39
40
41

�إدارة الإح�صاء املركزي وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية ،درا�سة الأحوال املعي�شية للأ�رس .2005/2004
�إ�سرتاتيجية اليون�سكو لدعم النظام الرتبوي اللبناين (الن�سحة الأوىل) ،مكتب اليون�سكو يف بريوت ،حزيران/يونيو .2006
مديرية الإح�صاء املركزي وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية ،الدرا�سة الوطنية حول �أو�ضاع الأ�رس.2005/2004 ،
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3.1

تختلف معدالت االلتحاق املدر�سي بني منطقة و�أخرى يف البالد ،لكنها مماثلة لدى الفئتني العمريتني � 9-5سنوات
و� 14-10سنة� ،إذ يطال االختالف الفئات العمرية الأكرب �سناً .فعلى �سبيل املثال ،هناك انخفا�ض وا�ضح يف معدالت
�سن الرابعة ع�رشة وذلك يف كافة املناطق ،لكن الإنخفا�ض الأهم يطال �شمال لبنان حيث
الإلتحاق املدر�سي بعد ّ
تتدنى معدالت الإلتحاق �إىل  %61.4للفئة العمرية � 19-15سنة و %27.6للفئة العمرية � 24-20سنة.
الر�سم  – 2معدالت الإلتحاق املدر�سي بح�سب الفئة العمرية واملحافظة ()% - 2004
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بريوت
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� 15إىل 19

� 10إىل14

� 5إىل 9

يبلغ �إجمايل مع ّدل الإلتحاق  %109للإناث و %111.7للذكور ،يف حني �أن �صايف هذا املعدل هو %92.7
للجن�سني� .أما مع ّدل الت�أخر املدر�سي ،فهو �أكرث انخفا�ض ًا لدى الإناث مقارنة بالذكور ،بحيث يبلغ ب�شكل �إجمايل
 %9.8لدى الإناث و %12.4لدى الذكور .يف املرحلة املتو�سطة ،ي�صل �إجمايل مع ّدل الإلتحاق �إىل  %104للإناث
و %92للذكور ،يف حني يبلغ �صايف هذا املعدل  %72.5للإناث و %65للذكور .ويف املرحلة الثانوية ،ي�صل
�إجمايل مع ّدل الإلتحاق �إىل  %65.7للإناث و %58.8للذكور ،مقارنة مبع ّدل �إلتحاق �صاف يبلغ  %45.6للإناث
و %39.2للذكور .بالإ�ستناد �إىل الن�سب الواردة �أعاله ،ميكن القول �إن �صايف مع ّدل �إلتحاق الإناث يف املرحلتني
املتو�سطة والثانوية هو �أكرث ارتفاع ًا مقارنة مبعدل �إلتحاق الذكور.
حوايل  %8من اللبنانيني (ما فوق الرابعة من العمر) هم �أميون ()2004؛ غري �أن معدالت الأمية تقلّ�صت خالل
العقود املا�ضية لدى الإناث والذكور على ال�سواء ،بحيث انخف�ضت �إىل  %11.6يف العام  %16.7( 1995للإناث
و %8.6للذكور) .جتدر الإ�شارة �إىل �أن معدالت الأمية هي �أكرث ارتفاع ًا لدى الفئات امل�س ّنة مقارنة بالفئات الأ�صغر
�سناً .كما �أن �أمية الإناث ( )%11.8تكاد ت�صل �إىل �ضعف ما هي عليه لدى الذكور ( )%5.6يف الفئة العمرية التي
ت�ضم من هم ما فوق العا�رشة من العمر� .أ�ضف �إىل ذلك �أن مع ّدالتها �أكرث ارتفاع ًا يف املناطق الواقعة خارج
بريوت وجبل لبنان ،وذلك لفئتي الإناث والذكور على ال�سواء ،حتى و�إن كانت �أكرث تفاقم ًا لدى الإناث حتديداً.
كما �أ�شري �إليه يف التقرير ال�سابق للأهداف الإمنائية للألفية يف لبنان ،ال ُترتجم معدالت التح�صيل العلمي
املرتفعة للإناث يف املجال الرتبوي بنفاذ �أف�ضل للمر�أة �إىل الن�شاط الإقت�صادي �أو مراكز اتخاذ القرار على
امل�ستوى الوطنيُ .ت�شكّل القوى العاملة  %32.2من �إجمايل ال�سكان ،وت�صل ن�سبة ن�شاطها الإقت�صادي �إىل %44
(الفئة العمرية � 15 :سنة وما فوق –  .)2004مي ّثل الأفراد العاملون (الفئة العمرية � 65-15سنة) ما ن�سبته
 %47.1من ال�سكان ،وتتدنى هذه الن�سبة ب�شكل ملحوظ لدى الإناث ( )%22.3مقارنة بالذكور ( )%73.4يف الفئة
العمرية نف�سها .غري �أن ن�سبة الن�شاط الإقت�صادي للمر�أة ارتفعت مقارنة مبا كانت عليه يف العام  1995حني
كانت املر�أة ت�شكّل  %21.7من القوى العاملة.
32
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«درا�سة الأو�ضاع املعي�شية للأ�رس للعام .»2004

لي�س هناك من تفاوت بني اجلن�سني يف جمال النفاذ �إىل التعليم الإبتدائي .لكن الفتيات يف املناطق الريفية،
واملعر�ضة من ال�سكان ،ي�شكّلن ،حتى اليوم ،غالبية الأطفال الذين
املهم�شة
ال �سيما اللواتي ينتمني �إىل الفئات
ّ
ّ
ال يرتادون املدار�س ،متام ًا كما هي احلال بالن�سبة �إىل الن�ساء اللواتي ي�شكلن �أي�ض ًا غالبية الأميني من الكبار.
ُي�ستبعد حتقيق �أهداف امل�ساواة بني اجلن�سني بحلول العام  ،2015ما مل ُي�صار �إىل «�صقل» املمار�سات احلميدة
يف جمال تن�شئة الفتيات .ويتطلّب ذلك فهم ًا �سليم ًا ملحركات امل�ساواة بني اجلن�سني والإ�صالحات الرتبوية ،كما
ي�ستدعي ا�ستخال�ص العرب من امل�شاريع وال�سيا�سات التي �سبق و�أن �أف�ضت �إىل نتائج ناجحة واعتمادها مع الأخذ
بالديناميات الكامنة وراء التغيري الإجتماعي والرتبوي احلا�صل .وقد �أو�صى مركز الإ�صالح الرتبوي والتنمية
ب�إجراء مراجعة �شاملة للمناهج الدرا�سية لتغيري ك ّل �أ�شكال التمييز �ض ّد املر�أة ،ال �سيما يف منهاجي املرحلتني
املتو�سطة والثانوية.

3.2

امل�شاركة الإقت�صادية
�سجلت حمافظة بريوت �أعلى املعدالت الإقت�صادية ( %51.1من املقيمني) ،يليها جبل لبنان
يف العام ّ ،2004
( ،)%47.2ثم ال�شمال ( .)%40وقد �سلكت معدالت الن�شاط الإقت�صادي للمر�أة وفق ًا للمنطقة ،الإجتاه نف�سه ،بحيث
ثم النبطية ( .)%19.4ويظهر حتليل
ُ�س ّجلت �أعلى ن�سبة م�شاركة يف بريوت ( ،)%36.2يليها جبل لبنان (ّ )%23.7
هذه الن�سب �أن  %69.3من املوظفات يعملن يف بريوت وجبل لبنان ،مقابل  %10.6يف ال�شمال ،و %6.7يف
البقاع و %13.3يف النبطية واجلنوب.
امل�سجل ،تبقى عمالة املر�أة خا�ضعة ملعوقات تتمثل يف �ضعف النفاذ �إىل مراكز امل�س�ؤولية
التح�سن
بالرغم من
ّ
ّ
والقرار .فالفوارق يف التوزيع بح�سب الفئة املهنية تبدو وا�ضحة بني اجلن�سني� ،إذ يظهر تركّ ز للعامالت يف
الوظائف املهنية واخلدماتية والإدارية الدنيا وغري املاهرة ،مقارنة برتكّ ز �أكرب للعاملني الذكور يف جماالت
الإدارة والوظائف املاهرة واملراكز القيادية.

اجلدول رقم  – 2توزيع القوى العاملة الفعلية بح�سب الفئة املهنية واجلن�س (� 15سنة وما فوق – )2004
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الو�ضع الوظيفي

الإناث

الذكور

الإجمايل

مدراء

5.1

12.4

10.7

مهنيون

19.0

6.7

9.6

�أ�صحاب املهن الو�سطى

14.6

5.2

7.4

املوظفني املكتبيني

15.5

6.9

8.9

العاملون يف جمال اخلدمات والبائعون

15.3

9.1

10.5

املزارعون وال�صيادون

1.4

5.6

4.7

العمال املهرة  /الوظائف املاهرة

5.4

23.4

19.2

�سائقون

0.9

11.6

9.1

العمال غري املهرة

22.5

13.4

15.5

القوات امل�سلحة

0.4

5.7

4.4

الإجمايل

100

100

100

املرجع نف�سه.
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3.3

ال يزال التفاوت قائم ًا يف طبيعة م�شاركة الرجل واملر�أة يف القوى العاملة .فاملر�أة توظّ ف ب�شكل رئي�سي يف قطاع
اخلدمات وت�شغل وظائف م�أجورة ودائمة .جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن ن�سبة املوظفات الأجريات ارتفعت منذ العام
 %72.5( 1997يف العام � 1997إىل  %83.3يف العام � .)2004أما ن�سبة الن�ساء من �صاحبات العمل اخلا�ص،
44
ف ُتق ّدر بـ  %10.1فقط مقارنة بـ  %33.9للرجال.
تق ّدر معدالت البطالة الر�سمية ( )2004لدى الفئة العمرية � 15سنة وما فوق بحوايل  ،%8وهي �أعلى لدى الإناث
( )%9.6مقارنة بالذكور ( .)%7.4تطال �أعلى ن�سب البطالة الفئتني العمريتني � 19-15سنة و� 24-20سنة (%27
للأوىل و %17.3للثانية) .والأمر �سيان بالن�سبة �إىل الإناث� ،إذ تطال البطالة  %26.3من الإناث يف الفئة العمرية
� 19-15سنة و %17.3يف الفئة العمرية � 24-20سنة و %10.7يف الفئة � 29-24سنة .وت�شهد معدالت البطالة
حتوالت مناطقية؛ فهي تبلغ �أعلى م�ستوياتها يف حمافظتي جنوب لبنان والنبطية ( )%13يليهما جبل لبنان
ثم بريوت (� .)%8.8أما بطالة الإناث ،فتطال �أكرث ما تطال ،حمافظتي اجلنوب والنبطية ،يليهما جبل
(ّ )%9.7
ثم بريوت ف�شمال لبنان و�أخرياً البقاع .وجتد معدالت البطالة املتدنية لدى الإناث يف البقاع تف�سرياً لها
لبنان ّ
يف تدين ن�سبة الن�ساء الريفيات العامالت يف القطاع النظامي ،نظراً لكون العديد منهن يعملن يف املجال الزراعي.
ثم جبل لبنان،
جتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �أن �أعلى معدالت البطالة لدى الذكور ُت ّ
�سجل يف بريوت ،يليها النبطية ّ
اجلنوب ،البقاع و�أخرياً ال�شمال.

امل�شاركة ال�سيا�سية
على ال�صعيد الوطني ،تبقى فر�ص نفاذ املر�أة �إىل مواقع القرار وم�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية �ضعيفة ،بحيث
حت�سن يذكر منذ تاريخ �إ�صدار التقرير ال�سابق حول الأهداف الإمنائية للألفية يف لبنان .ال
�أنها مل ت�شهد اي ّ
يتعدى عدد املقاعد النيابية التي ت�شغلها ن�ساء الثالثة مقاعد من �أ�صل  128مقعداً (� ،)2004/1995أي ما
مت انتخاب  6ن�ساء يف الربملان� ،أي ما ن�سبته
ن�سبته  %2.3من �إجمايل عدد املقاعد النيابية .يف العام ّ ،2005
 ،%3.9ويف العام نف�سه �شغلت امر�أتان منا�صب وزارية للمرة الأوىل يف البالد .وتبقى م�شاركة املر�أة يف التمثيل
ال�سيا�سي املحلي �ضعيفة �أي�ضاً؛ ففي العام  ،2004بلغ عدد املر�شحات  552مر�شحة فقط (�أي  )%3من �إجمايل
املر�شحني البالغ عددهم  .18606وقد فازت الن�ساء بـ  215مقعداً (�أي  )%2.4من �إجمايل املقاعد البالغ عددها
تر�شحن للإنتخابات البلدية (مقابل %48.8
مت انتخاب  %38.9من الن�ساء اللواتي ّ
 9032مقعداً .ويعني ذلك �أنه ّ
للرجال) .وقد جرى انتخاب امر�أة واحدة على الأقل يف ك ّل حمافظة وق�ضاء يف العام � .2004سجلت حمافظة
املنتخبات .45جتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل قلة امل�شاريع التي �أُطلقت
جبل لبنان �أعلى ن�سبة من الن�ساء
َ
حتى الآن لدعم م�شاركة املر�أة يف االنتخابات البلدية .ففي انتخابات العام  ،2004قام العديد من هيئات
املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات املحلية والوطنية بتعبئة اجلهود من �أجل دعم الن�ساء املر�شحات لالنتخابات البلدية
والإختيارية .كما نظّ م املجل�س الن�سائي اللبناين �سل�سلة من الإجتماعات واجلل�سات الرامية �إىل ن�رش التوعية
تعر�ضن بعد
لتعزيز تر�شيح املر�أة للإنتخابات املحلية .وقد �أفادت الن�ساء اللواتي فزن يف الإنتخابات ب�أنهن ّ
�سيما �أثناء ممار�ستهن للواجبات واملهام
ذلك �إىل بع�ض امل�شاكل الناجمة عن «احلواجز الطبقية واجلندرية» ،ال ّ
البلدية وم�شاركتهن يف عملية اتخاذ القرار.
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املرجع نف�سه.
درا�سة حول اجلندر يف الإنتخابات البلدية اللبنانية للعام  – 2004كانون الثاين/يناير  CRTD-A - 2006و م�ؤ�س�سة فريدريك ايربت �شتيفتنغ

م�شاركة املر�أة يف الأحزاب ال�سيا�سية

3.4

بالرغم من الدور الهام الذي ا�ضطلعت به املر�أة اللبنانية يف احلياة احلزبية ،ال �سيما خالل احلرب الأهلية
اللبنانية ،ال يزال الرجل هو املتحكّم باملراكز القيادية يف البالد .وما من معلومات دقيقة حول ن�سب ع�ضوية
الإناث يف خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية �أو املراكز التي ت�شغلها املر�أة يف هذه الأحزاب� .إمنا جتدر الإ�شارة �إىل �أنه
تبو�أت �سيدة من�صب الأمني العام لأحد الأحزاب اللبنانية .كما ان�ضمت ثالث ن�ساء �إىل ال�سلطة
يف العام ّ ،2005
املركزية لأحد الأحزاب التي ت�أ�س�ست م�ؤخراً يف البالد.
من بني التطورات الواعدة على �صعيد م�شارة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية ،تزايد عدد الق�ضاة من الن�ساء ( %42من
�إجمايل عدد الق�ضاة) .ويتوقع �أن تزداد هذه الن�سبة لت�صل �إىل  %60بحلول العام  .2011ت�شري �إح�صاءات وزارة
العدل �إىل �أن عدد الق�ضاة يف املحاكم العليا يبلغ حالي ًا  446قا�ض ( 300رجل و 146امر�أة) ،علم ًا ب�أن 63
قا�ض �سين�ضمون يف القريب العاجل �إىل الق�ضاة احلاليني ،ومن بني الق�ضاة اجلدد هناك  40امر�أة� ،أي ما ن�سبته
 %42من �إجمايل عدد الق�ضاة .وتتوقع وزارة العدل �أن ت�صل ن�سبة القا�ضيات �إىل  %60من �إجمايل عدد الق�ضاة
بحلول العام � 2011إذا ا�ستمرت املر�أة يف التفوق على الرجل يف امتحانات الدخول.
مييز القانون املتعلق ب�إن�شاء النقابات والإحتادات بني الرجل واملر�أة جلهة الإن�ضمام �إىل نقابة ما ب�صفة
ال ّ
الع�ضوية �أو القيادة .غري �أن الوقائع ت�شري �إىل عدم م�شاركة املر�أة يف العمل النقابي ،حتى عندما بلغ هذا الأخري
أوجه يف �سبعينيات القرن املن�رصم .46قد يكون للمر�أة ح�ضوراً يف الهيئات القيادية لبع�ض الإحتادات والنقابات
� ّ
والرابطات� ،إال �أنها نادراً ما ت�شغل مراكزاً قيادية.
يف ال�سنوات القليلة الأخرية ،بذلت هيئات املجتمع املدين ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية يف لبنان ،بدعم من
منظمات الأمم املتحدة ،جهوداً من �أجل ك�رس حاجز ال�صمت يف جمال مكافحة العنف �ضد املر�أة .متحورت
هذه اجلهود حول توعية الر�أي العام و�إطالق حمالت �إعالمية و�إجراء الأبحاث حول �أ�سباب العنف وانت�شاره،
والقيام بدرا�سات قانونية حول القوانني ذات ال�صلة ،وتنمية قدرات العاملني الإجتماعيني والإ�ست�شاريني
يف جمال توفري الدعم وامل�ساعدة .بالرغم من �سعي بع�ض �ضحايا العنف م�ؤخراً �إىل احل�صول على نوع من
�أنواع الدعم وامل�ساعدة� ،إ ّال � ّأن املر�أة ال تطلب دائم ًا احلماية القانونية من �شتى �أ�شكال العنف ،كالعنف املنزيل
تقدمها بع�ض املنظمات
واجلن�سي وغريهما ،مبا يف ذلك جرائم ال�رشف� .أ�ضف �إىل ذلك �أن اخلدمات التي
ّ
الأهلية غري احلكومية املختارة ال تتو ّفر يف جميع املناطق .ويتوقع من خطة العمل الوطنية اخلم�سية الرامية
�إىل الق�ضاء على العنف القائم على �أ�سا�س اجلندر �أن تعالج هذه الظاهرة بالإ�ستناد �إىل مقاربة �شاملة ت�سمح
بالت�صدي لهذه امل�شكلة على نحو �أف�ضل.
من �أبرز الإجنازات ،قيام اللجنة الوطنية للمر�أة اللبنانية بتطبيق قرار جمل�س الأمن رقم ( 1325املر�أة وال�سالم
والأمن) ب�شتى نواحيه يف املناطق املت�رضرة جراء حرب العام  .2006تعترب اجلهود الوطنية املبذولة لتح�سني
م�شاركة املر�أة يف بناء ال�سالم و�إعادة الإعمار ،خطوة نحو تعزيز ثقافة ال�سالم .وقد �أثنت جلنة الق�ضاء على
التمييز بحق املر�أة على الإجنازات املحرزة لإدراج دور املر�أة يف عمليات بناء ال�سالم واتخاذ القرار والتنمية
و�إعادة الت�أهيل.
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3.5

التح ّديات
التمييز �ضد املر�أة يف بع�ض القوانني ،مثل قانون اجلن�سية الذي يحرم املر�أة اللبنانية من حقها يف منح
اجلن�سية اللبنانية لزوجها و�أوالدها؛
ا�ستمرار حتفظات لبنان على اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (الفقرة  2من املادة  9حول
قانون منح اجلن�سية ،والفقرات (ج)(،ح)(،خ) و(د) من املادة  16حول قانون الأحوال ال�شخ�صية ،واملادة 29
حول التحكيم) ،التي تعيق حتقيق امل�ساواة للمر�أة؛
بطء التقدم املحرز من قبل اللجنة الربملانية املعنية بحقوق االن�سان ،التي تعمل على �صياغة �إ�سرتاتيجية
وطنية خا�صة بهذا ال�ش�أن؛ وقد و�ضعت اللجنة خطة خا�صة لتح�سني و�ضع املر�أة اللبنانية؛
الظروف الإقت�صادية ال�صعبة يف البالد بفعل الإ�ضطرابات ال�سيا�سية التي �شهدها لبنان منذ العام 2005
واحلرب التي �ش ّنتها �إ�رسائيل يف العام  ،2006ما قلّ�ص عدد الفر�ص الإقت�صادية املتاحة لل�سكان ب�شكل عام،
والن�ساء حتديداً؛
�إ�ستمرار العنف �ضد املر�أة والفتاة ،مبا يف ذلك العنف املنزيل والإغت�صاب وجرائم ال�رشف .جتدر الإ�شارة هنا
�إىل م�ضمون املادة  562من قانون الأ�صول اجلزائية التي جتيز تخفيف العقوبات املفرو�ضة على مرتكبي
جرائم ال�رشف .حتى �أن املادة  503جتيز الإغت�صاب الزوجي ،واملادة  522ت�سمح ب�إ�سقاط التهم يف ق�ضايا
الإغت�صاب.

نقاط الق ّوة
يكر�س الد�ستور اللبناين مبد�أ امل�ساواة بني كافة املواطنني بغ�ض النظر عن اجلن�س ،وذلك باال�ستناد �إىل
ّ
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والربوتوكوالت والإتفاقيات التابعة له؛
متيز بني الرجل واملر�أة جلهة احلقوق والواجبات ،ب�إ�ستثناء تلك املتعلقة
ال تت�ضمن القوانني اللبنانية مواداً ّ
بالأحوال ال�شخ�صية وحق املر�أة اللبنانية يف منح جن�سيتها لزوجها الأجنبي و�أوالدها (وقد �ألغيت مواد
القانون التي كانت حترم املر�أة من حقها يف ال�سفر مبفردها وممار�سة الن�شاط التجاري)؛
يف العام � ،1996صادق لبنان على �إتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة .وبالرغم من حتفظات
لبنان على ثالثة من موادها الأ�سا�سية (املادة  9حول حق منح اجلن�سية ،املادة  16املتعلقة بالأحوال
ال�شخ�صية ،واملادة  29اخلا�صة بالتحكيم) ،تعترب امل�صادقة على الإتفاقية خطوة �إيجابية؛
ت�سمح ن�سب التح�صيل العلمي العالية لدى الن�ساء ب�إعدادهن من �أجل م�شاركة �أكرب للمر�أة يف احلياة الإقت�صادية
وال�سيا�سية؛
تعيني وزيرات يف احلكومة اللبنانية للمرة الأوىل يف العام 2005؛
�إدراج جمموعة الإ�صالحات احلكومية يف خطة العمل الإجتماعية مل�ساعدة الن�ساء الفقريات من معيالت
الأ�رس؛
كان للمر�أة م�ساهمة �ضخمة يف جهود �إعادة الإعمار بعد حرب متوز/يوليو  .2006وميكن التعويل على
دورها هذا يف بناء ال�سالم ومنع ال�رصاعات ،وتعزيزه يف هذه احلقبة من تاريخ البالد.
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3.6

التو�صيات
بحق املر�أة ،و�إدخال جميع التعديالت الالزمة
� .1إزالة التحفظات حول اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال املتييز ّ
على القوانني املرعية الإجراء يف لبنان حتقيق ًا لهذه الغاية .امل�صادقة على كافة الإتفاقيات املعنية بحقوق
بحق املر�أة يف العمل.
االن�سان وتلك املعتمدة من قبل املنظمات العربية والدولية ،وال �سيما املتعلقة منها ّ
بحق املر�أة والنظر يف ال�سبل الآيلة �إىل توفري متييز �إيجابي م�ؤاة للمر�أة ،ال
 .2تغيري كافة القوانني التمييزية ّ
�سيما جلهة النفاذ �إىل فر�ص العمل.
 .3الإ�ستمرار يف الت�شديد على �أهمية �صياغة قانون انتخابي جديد ،واعتماد موقف وا�ضح من م�س�ألة تخ�صي�ص
ح�صة متثيلية للمر�أة يف الربملان.
 .4تطوير عمل املنظمات الن�سائية ،وتعزيز ممار�سة الدميوقراطية وم�ستوى التن�سيق والوعي ال�سيا�سي يف
املناطق الواقعة خارج بريوت.
� .5إعادة النظر يف القوانني اخلا�صة بالت�أمني وال�ضمان ال�صحي والإجتماعي ،لت�شمل العاملني يف القطاع غري
النظامي ،خا�صة و�أن هذا القطاع هو م�صدر هام لعمالة املر�أة.
 .6دعم «اللجنة الوطنية املعنية بالقانون الإنتخابي» التي كلفتها احلكومة اقرتاح قانون انتخابي جديد،
فاقرتحت يف م�رشوع القانون املرفوع �إىل احلكومة ان ُي�صار �إىل اعتماد نظام الكوتا الن�سائية ل�ضمان متثيل
املر�أة .وتتيح هذه اخلطوة فر�صة تعزيز متثيل املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية.
 .7تعزيز وحماية حقوق املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني ،كهدف �أ�سا�سي ي�شمل جميع نواحي العملية الإ�صالحية.
ال ب ّد من بذل املزيد من اجلهود بغية تلبية احلاجات الأ�سا�سية للمر�أة خالل فرتات ما بعد ال�رصاع و�ضمان
م�شاركتها ب�شكل مت�ساو يف عملية �صنع القرار ،وفق ًا ملا ين�ص عليه قرار جمل�س الأمن رقم )2000( 1325
حول املر�أة والأمن وال�سالم .يف هذا الإطار ،ال ب ّد من و�ضع خطة عمل ت�صادق عليها احلكومة لتنفيذ القرار
 1325بالكامل.
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خف�ض وفيات
الأطفال

التلقيح  -جنوب لبنان

4

خف�ض وفيات الأطفال

�سن اخلام�سة �إىل الثلث بني عامي  1990و.2015
الغاية اخلام�سة :خف�ض وفيات الأطفال دون ّ
الغايات الإنتقالية :بح�سب ما وردت يف تقرير الألفية للتنمية للعام 2003
الر�ضع �إىل  22حالة  1000 /حالة بحلول العام 2006
خف�ض مع ّدل وفيات ّ
خف�ض مع ّدل وفيات الأطفال دون اخلام�سة �إىل  27حالة  1000 /حالة بحلول العام 2006
املح�صنني �ضد الثالثي الفريو�سي ()MMR
الإبقاء على ن�سبة  %90من الأطفال
ّ
1996

2000

2007

الغاية يف
العام 2015

مع ّدل وفيات الأطفال دون اخلام�سة (الن�سبة
الألفية)

32

33

)2004( 19.1

12

الر�ضع (الن�سبة الألفية)
مع ّدل وفيات ّ

28

26

)2004( 18.6

10

94.2

93.6

57

95

88

79.2

56

90

امل�ؤ�رشات

املح�صنني
ن�سبة الأطفال دون عمر ال�سنة
ّ
�ضد ال�شلل والثالثي (الن�سبة املئوية)
املح�صنني
ن�سبة الأطفال دون عمر ال�سنتني
ّ
�ضد الثالثي الفريو�سي
(الن�سبة املئوية)

بالإ�ستناد �إىل التغطية الإدارية للقطاع العام وحده( ،من دون م�ساهمات القطاع اخلا�ص التي ترتاوح ن�سبتها بني  %10و%85
بح�سب التفاوت املناطقي الكبري).

التق ّدم املحرز
بالرغم من املكا�سب املذهلة التي حققها لبنان خالل ال�سنوات الأخرية يف جمايل ال�صحة العامة
ومتو�سط العمر املتو ّقع ،ال تزال هناك �سل�سلة من التحديات الهامة يف قطاع الرعاية ال�صحية .فقد
�أ�شارت درا�سة �أجريت يف �إطار امل�رشوع العربي ل�صحة الأ�رسة (� )PAPFAM 2004إىل انخفا�ض معدل
حي ،47ما �سمح
وفيات الأطفال دون اخلام�سة من  ‰35يف العام � 2000إىل  19.1لك ّل �ألف مولود ّ
بتحقيق الغايات املحددة يف تقرير الألفية للتنمية للعام  .2003غري �أن  %90من حاالت وفيات
الأطفال دون اخلام�سة حتدث مبا�رشة بعد الوالدة �أو خالل الأ�سابيع الأربعة الأوىل من حياة الر�ضيع.
ومن �أبرز �أ�سباب هذه الوفيات ،الوالدة قبل الأوان والت�شوهات اخللقية والوالدة املع�رسة والإلتهابات
احلادة و�ضعف الرعاية الطبية �أثناء احلمل .و ُتظهر �إحدى الدرا�سات التي �أُجريت م�ؤخراً انخفا�ض ًا يف
 47يف العام � ،2004ص ّنف البنك الدويل لبنان يف املرتبة  109من بني  117بلداً ( فئة البلدان التي ت�ضم �أكرث من مليون ن�سمة) ،ب�سبب غياب
املعلومات الكمية املوثوقة وامل�ستندة �إىل معايري �إح�صائية للتغطية (جلهة النوعية والتواتر وتوفّر البيانات) .كما ُق ّدر معدل وفيات الأطفال دون
حي يف العام  ،2005بح�سب تقرير منظمة ال�صحة العاملية اخلا�ص ب�إح�صاءات ال�صحة العاملية ،وتقرير
اخلام�سة بـ  30حالة لكل �ألف مولود ّ
اليوني�سف حول و�ضع الأطفال يف العامل للعام .2007
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4.1

معدل الإر�ضاع الطبيعي املطلق �إىل  %56لدى �أطفال ال�شهر الواحد من العمر و %24بعد �أربعة �أ�شهر من ذلك.48
هذا بالإ�ضافة �إىل الزيجات بني ذوي الن�سب والقربة التي ال تزال �شائعة يف بع�ض �أنحاء لبنان ،والتي تت�سبب
بانت�شار الأمرا�ض الوراثية.
ما زالت الأمرا�ض املعدية ت�شكّل �أحد �أهم �أ�سباب �إنت�شار الأمرا�ض والوفيات ،بالرغم من التقدم املحرز خالل
ال�سنوات القليلة الأخرية لل�سيطرة عليها .فعلى الرغم من انخفا�ض معدالت انت�شار �أمرا�ض ال�شاهوق واخلانوق
الر�ضع
واحل�صبة بف�ضل التلقيح ،ت�شري الأرقام ال�صادرة م�ؤخراً عن وزارة ال�صحة العامة �إىل �أن ن�سبة تلقيح ّ
املو�سع التابع للقطاع احلكومي ،كانت �أق ّل من  %60يف العام
بامل�ست�ضدات التي ي�شملها برنامج التح�صني
ّ
� .2007أما البيانات حول تغطية التح�صني التي يق ّدمها القطاع اخلا�ص ،فهي غري متو ّفرة .وتبقى احل�صبة
من �أبرز �أ�سباب مر�ض الأطفال بفعل تف�شيها خالل فرتات معينة من كل �سنة ،وارتفاع ن�سب الإ�صابة بها يف
املنطقة .49بالرغم من ا�ستيطان مر�ض ال�س ّل يف لبنان� ،إ ّال �أن هذا الأخري ال ي�شكل خطراً كبرياً يف البالد� ،إذ ُق ّدرت
ن�سبة انت�شاره يف العام  2006بـ  9.4حاالت لكل � 100000شخ�ص .لكن ن�سبة انت�شار حاالت ال�س ّل غري الرئوي
تزايدت يف ال�سنوات الأخرية ،كما طالت  %10من حاالت الإ�صابة بال�س ّل الأطفال ما دون الرابعة ع�رش من العمر،
بح�سب الربنامج الوطني ملكافحة ال�س ّل ( .)2006وت�شري الدرا�سات �إىل ارتفاع معدالت مقاومة ع�صياّت ال�س ّل
حترر لبنان من هذه
للأدوية ،بحيث ت�صل ن�سبة املقاومة �إىل � .%26أما يف ما يتعلّق مبر�ض �شلل الأطفال ،فقد ّ
الآفة منذ العام  ،2003كما �أنه يعترب اليوم من البلدان التي تتمتع مبعدل انت�شار منخف�ض لفريو�س الإيدز ،و�إن
بقي خطر الإ�صابة بهذا الفريو�س قائم ًا بفعل تعدد عوامل اخلطر ،50ومن بينها ،ال�صمت الثقايف والو�صم والهجرة
وتعاطي املخ ّدرات وغريها .من جهة �أخرى ،تبقى ن�سبة انتقال فريو�س الإيدز من الأم �إىل الطفل منخف�ضة� ،إذ
انها ال تتعدى  %2.2بح�سب البيانات املتوفرة حتى العام  .2006على �صعيد �آخر ،ال يزال  %50من ال�سكان
تقريب ًا حمرومني من مياه ال�شفة النظيفة ،كما يفتقر حوايل  %20منهم �إىل خدمات �صحية منا�سبة ،51ما ي�ؤدي
�إىل انت�شار الأمرا�ض مِالعدية املعوية كالإ�سهال.
ال يعود ارتفاع معدالت وفيات الأطفال فقط �إىل غياب �سيا�سة وا�ضحة يف جمال التح�صني؛ فلبنان يفتقر حتى
�إىل خطة وطنية �شاملة للرعاية ال�صحية ت�ستهدف التدخالت الالزمة يف جمال رعاية الأطفال احلديثي الوالدة،
لأن �أعلى معدالت الوفيات ت�صيب هذه الفئة بالذات .كما �ساهم غياب ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات يف جمال
رعاية الأطفال حديثي الوالدة ،واعتماد نظام للرعاية ال�صحية خم�صخ�ص بن�سبة عالية ،يف الت�أثري �سلب ًا على
جماالت �أخرى مثل تدريب اجل�سم ال�صحي والربوتوكوالت العالجية و�إجراءات العمل املعيارية يف �أق�سام الوالدة
ووحدات العناية باملواليد اجلدد والأطفال.
تعاين العديد من املناطق اللبنانية من م�شكلة عدم �سالمة البيئة ،ما ي�ؤدي �إىل �إ�صابات غري متعمدة ونظافة
ه�شة وتلوث هوائي .بالتايل ،تتزايد ن�سبة وفيات الأطفال جراء احلوادث والإ�صابات؛ فبح�سب منظمة
بيئية ّ
ال�صحة العاملية ،تت�سبب الإ�صابات يف لبنان مبا ن�سبته  %11من �إجمايل وفيات الأطفال دون اخلام�سة ،مقابل
معدل و�سطي يبلغ  %3يف منطقة �رشق املتو�سط.52
48
49
50
51
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52

التغذية يف جمال ال�صحة العامة ،املجلّد  ،9العدد �( 3أيار/مايو  ،)2006ال�صفحات.319-313 :
منظمة ال�صحة العاملية :الن�رشة ال�صادرة عن املكتب الإقليمي ل�رشق املتو�سط حول مر�ض احل�صبة ،ت�رشين الأول � /أكتوبر .2007
«مكافحة فريو�س ومر�ض الإيدز يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا :نافذة على الفر�ص املتاحة لإتخاذ املبادرة» ،البنك الدويل.
احلكومة اللبنانية – برنامج الأمم املتحدة الإمنائي :الدرا�سة الوطنية لأحوال الأ�رس .2004
منظمة ال�صحة العاملية :الوقائع حول الوفيات بح�سب البلد – 2006 ،لبنان

يتعر�ض لها الطفل ،لأنه يت�سبب �أحيان ًا بالتهاب الأذن
ي�شكل التدخني ال�سلبي �أحد �أبرز املخاطر ال�صحية التي ّ
الو�سطى والإ�صابة بالربو �أو تدهور و�ضع امل�صاب به� ،إ�ضافة �إىل غريها من الأمرا�ض التن ّف�سية .ويعترب تدخني
53
ال�سجائر والأركيلة من ال�سلوكيات اخلطرية التي تتزايد �أهمية يف لبنان ب�شكل عام .فقد �أفادت �إحدى الدرا�سات
يتعر�ضون للتدخني ال�سلبي بفعل
التي �أُجريت م�ؤخراً �أن �أكرث من  %53من الأطفال يف ّ
�سن ما قبل املدر�سة ّ
تتطرق �إىل
ا�ستهالك �أولياء �أمورهم لل�سجائر �أو الأراكيل .جتدر الإ�شارة يف هذا الإطار �إىل �أن هذه الدرا�سة مل
ّ
التعر�ض الأخرى للتدخني جلهة امل�صدر واملكان ،مبا يف ذلك تدخني الأع�ضاء الآخرين يف الأ�رسة (من
�أ�شكال
ّ
غري �أولياء الأمور) وتدخني ال�سجائر يف املدر�سة واحلافالت املدر�سية وتدخني ال�سجائر والأراكيل يف الأماكن
�سن ما قبل املدر�سة
تعر�ض الأطفال يف ّ
العامة .بالتايل ،ال تعك�س هذه الأرقام �سوى التقديرات الدنيا لن�سب ّ
للتدخني ال�سلبي.

4.2

ال ُت�ستخدم كامل قدرات القطاع العام واملنظمات غري احلكومية يف جمال توفري خدمات الرعاية ال�صحية الأولية،
بحيت �أن معظم هذه اخلدمات الأولية واخلارجية تو ّفر من قبل �أطباء القطاع اخلا�ص يف امل�ست�شفيات والعيادات
اخلا�صة .ي�سيطر القطاع اخلا�ص غري املنظّ م على القطاع ال�صحي ،وال �سيما امل�ستويني الثانوي والثالثي ،بحيث
�أنه يتوىل �إدارة حوايل  %90من �إجمايل عدد امل�ست�شفيات يف البالد .54ت�ساهم امليزانية العامة ب�شكل كبري يف
تغطية التكاليف الإ�ست�شفائية للقطاع اخلا�ص ،وذلك على ح�ساب برامج الرعاية ال�صحية الأولية ،ما ُي�ضعف
الوقاية الأولية والرتويج ال�صحي ويعطي الأولوية �إىل اخلدمات املكلفة واملتخ�ص�صة جداً .وتفيد وزارة ال�صحة
تتحمل  %70من �إجمايل النفقات ال�صحية ،يف الوقت الذي يغطي فيه الإنفاق العام احلكومي
العامة ب�أن الأ�رس
ّ
حوايل  %30منها.
يبقى النفاذ �إىل اخلدمات ال�صحية غري مت�ساو يف البالد ب�سبب احلواجز اجلغرافية واملالية وغريها .وال تزال
الإ�ستفادة من اخلدمات ال�صحية التي يقدمها القطاع العام �ضعيفة جداً يف بع�ض املناطق ،حيث تعترب هذه
اخلدمات �سيئة النوعية وغري متوفرة و�صعبة املنال بفعل �صعوبة الو�صول �إىل من�ش�آت الرعاية ال�صحية يف
املناطق املحرومة خا�صة .ي�ضم لبنان  820من�ش�أة تعنى بتوفري خدمات الرعاية الأولية يف البالد .تقع هذه
املن�ش�آت يف غالبيتها حتت �إدارة منظمات غري حكومية ،وتو ّفر �سل�سلة من اخلدمات ال�صحية كما تق ّدم �أحيان ًا
الأدوية م�ستكملة بالتايل جمموعة اخلدمات املقدمة يف جمال الرعاية الأولية .وقد اختارت وزارة ال�صحة حتى
الآن  117من هذه املن�ش�آت من �أجل �إن�شاء �شبكة من املراكز املعنية مبجال الرعاية ال�صحية الأولية .غري �أن
�أحد التقارير ال�صادرة يف العام � 2005أ�شار �إىل �أن  %17من ال�سكان فقط ي�ستخدمون خدمات الرعاية ال�صحية
الأولية هذه.
�إن كانت بع�ض املناطق اللبنانية تنعم بالإزدهار الإقت�صادي ،ال يزال التفاوت هائ ًال بني �سائر املناطق ،ويظهر
الر�ضع والأطفال دون اخلام�سة ومعدالت نق�ص التغذية .ويظهر تقرير و�ضعه
ذلك يف املعدالت الوطنية لوفيات ّ
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 55م�ؤخراً التفاوت املناقطي الهام جلهة التغطية ال�صحية وحجم اخلدمات املق ّدمة
بفعل الظروف الإجتماعية والإقت�صادية واملعي�شية.

 53املجلة الدورية الأوروبية لل�صحة العامة ،2006 ،املجلد  ،16العدد .512 -509 ،5
ال�سن :درا�سة حول لبنان.2001 ،
 54منظمة ال�صحة العاملية :النظام ال�صحي وكبار ّ
« 55لبنان النا�شئ» ،2007 ،الدرا�سة الوطنية للإنفاق ال�صحي الأ�رسي ،ت�رشين الأول� /أكتوبر  / 2001التقرير الوطني للتنمية الب�رشية « ،2001العوملة:
نحو برنامج عمل لبناين».
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4.3

الر�ضع والأطفال يف املحافظات وعلى امل�ستوى الوطني – امل�سح
اجلدول  – 3معدالت وفيات
ّ
العقنودي املتعدد امل�ؤ�رشات .MICS 2000
ال�شمال

البقاع

لبنان

امل�ؤ�رش

بريوت جبل لبنان اجلنوب

الر�ضع
معدل وفيات ّ

20

19

24

32

40

26

معدل وفيات الأطفال دون اخلام�سة

25

23

32

44

57

33

تعترب مناطق البقاع (بعلبك والهرمل) و�شمال لبنان (عكار واملنيه وال�ضنيه) وبع�ض �أنحاء جنوب لبنان (حمافظة
النبطيه حتديداً) من املناطق الأكرث حرمان ًا يف لبنان ،حيث ال يتمتع قرابة � 60إىل  %70من ال�سكان ب�أية تغطية
�صحية� ،إذ � ّأن �صندوق ال�ضمان الإجتماعي يرتكز مبعظمه على ع�ضوية املوظفني ،يف حني �أن ال�رشيحة ال�سائدة
من �سكان هذه املناطق هم من املزارعني و�أ�صحاب امل�شاريع الفردية اخلا�صة ،ما يحرمهم من التغطية ال�صحية
ويعر�ضهم ل�صعوبة النفاذ �إىل الرعاية املالئمة ب�سبب القيود املالية .56وقد �أثرت هذه الظروف الإقت�صادية ال�سيئة
ّ
الر�ضع والأطفال دون اخلام�سة بلغت
على �صحة �أطفال هذه املناطق التي �سجلت معدالت وفيات مرتفعة لدى ّ
ثم اجلنوب.
�أق�صاها يف ك ّل من عكار والبقاع ّ
من ناحية �أخرى ،ي�ؤثر الو�ضعني الغذائي وال�صحي لل ّأم يف مرحلة ما قبل تكوين اجلنني و�أثناء احلمل ب�شكل
كبري على منو اجلنني وفر�ص بقائه على قيد احلياة بعد الوالدة .وحدها  %26من امل�ست�شفيات تعتمد مقاربة
الإر�ضاع املبكّر خالل ال�ساعة الأوىل التي تلي الوالدة ،كما �أن  %98من الن�ساء يتلقني املهدئات وم�سكنات الأمل
�أثناء الو�ضع .وقد �أ�شارت درا�سة �أجريت م�ؤخراً �إىل �إ�صابات بفقر الدم ( )%16ونق�ص احلديد ( )%27لدى الن�ساء
�سن الإجناب اللواتي يق�صدن مراكز ال�صحة يف لبنان .57بالرغم من كون معظم الوالدات تتم ب�إ�رشاف طاقم
يف ّ
�صحي م�ؤهل ،تبقى معدالت الوالدات القي�رصية الأعلى يف املنطقة العربية (مبعدل و�سطي ن�سبته  .)%23هذا
باال�ضافة �إىل �إعتماد روتيني يف القطاع اخلا�ص لعدد من املمار�سات ال�رسيرية غري ال�رضورية ،غري املفيدة،
�أو حتى امل�رضة خالل مرحلة احلمل .وقد �أفادت درا�سة حول ال�سيا�سات اال�ست�شفائية �أن العديد من املمار�سات
والإجراءات ت�ستخدم ب�شكل روتيني يف الوالدات الطبيعية من دون �أ�سباب ت�ستدعيها ،يف حني �أن معدالت
الإمال�ص ترتاوح ما بني  0و  28مولوداً ميت ًا لكل  1000والدة.
تعمل وزارة ال�صحة العامة حالي ًا على خطة �إ�صالحية للقطاع ال�صحي تت�ضمن �إعادة حتديد لرزمة املنافع
الأ�سا�سية ،وت�شمل خيارات التمويل ذات ال�صلة خدمات مدفوعة وخطط ت�ستند �إىل مقاربة الدفع امل�شرتك،
وغريها .لكن ما مل ُي�صار �إىل دمج خطط التح�صني املو�سع ( )EPIوبرامج �صحة الأم والطفل بالكامل يف العملية
الإ�صالحية احلالية للقطاع ال�صحي ،لن تتوفر يف القريب العاجل الفعالية املطلوبة على م�ستوى رعاية الأطفال
احلديثي الوالدة وبرامج التح�صني وال الإ�ستدامة املتوخاة.

56

44

57

اليوني�سف – اجلل�سة ال�سنوية للعام ،2007
التغدية وال�صحة العامة ،ت�رشين الأول�/أكتوبر  2006؛ 7-921:)7(9

http://www.unicef.org/about/execboard/files/07-PL26-Lebanon-final.pdf، 2007 8-4

4.4

التح ّديات
نظراً للدور املحدود الذي ا�ضطلعت به وزارة ال�صحة العامة خالل �سنوات احلرب الأهلية ،تبقى هذه الوزارة
عاجزة عن ت�أدية كامل م�س�ؤولياتها ب�سبب ال�ضعف امل�ؤ�س�ساتي و�صعوبة تنفيذ جممل التنظيمات القائمة؛
التفاوت املناطقي يف نوعية اخلدمات ال�صحية وقابلية النفاذ �إليها ،ال �سيما تلك املتعلقة ب�صحة الأطفال
والر�ضع يف املناطق النائية حتديداً؛
ّ
تدين نوعية اخلدمات الطبية التي ق ّدمها القطاع العام خالل احلرب الأهلية ،ما �أدى �إىل تعزيز دور القطاع
اخلا�ص غري املنظّ م بالقدر الكايف ،و�ساهم يف زيادة كلفة الرعاية ال�صحية58,59؛
مير لبنان مبرحلة �إنتقالية على امل�ستويني الدميوغرايف والوبائي ،ما ي�ستدعي �إعادة توجيه �أولويات النظام
ّ
ال�صحي .فالأمرا�ض غري املنقولة تزداد تف�شي ًا يف الوقت الذي ال تزال فيه بع�ض الأمرا�ض املعدية �شائعة ولها
وقع على ال�صحة العامة؛
هناك حاجة �إىل تفعيل الدور القيادي والتنظيمي لوزارة ال�صحة العامة ،ال �سيما يف جمال �إدارة القطاع
ال�صحي و�سيا�سات الرعاية ال�صحية الوطنية واال�سرتاتيجيات ذات ال�صلة؛
يغطي الإنفاق احلكومي ب�شكل كبري التكاليف الإ�ست�شفائية للقطاع اخلا�ص على ح�ساب برامج الرعاية ال�صحية
الأولية .لذا ،ال ب ّد من تعزيز برامج الوقاية والرتويج ال�صحي واخلدمات ذات ال�صلة ،نظراً الرتفاع كلفة الر�سوم
ال�صحية؛ فالوقاية الأولية والرتويج ال�صحي هما �ضعيفان ن�سبي ًا مقارنة باخلدمات املتخ�ص�صة املكلفة
للغاية؛
�شح الدرا�سات الوطنية النوعية واملح ّدثة ،وتعدد م�صادر
تبقى ال�صورة العامة لقطاع ال�صحة م�شوهة بفعل ّ
املعلومات وتبعرث البيانات واختالف امل�ؤ�رشات ،ما ي�ؤدي �إىل نتائج مغلوطة وم�ضللة �أحيانا.60

نقاط الق ّوة
تن�ص عليها
الإلتزام ال�سيا�سي بتحقيق �أهداف القمة العاملية للطفولة ،عرب ّ
�سن قوانني تتما�شى مع املواد التي ّ
اتفاقية حقوق الطفل؛
اخلطة الإ�صالحية التي و�ضعتها وزارة ال�صحة العامة ،والتي تت�ضمن �إعادة حتديد رزمة املنافع الأ�سا�سية
و�سبل متويلها؛
ُ
تعددية ال�رشكاء يف قطاع اخلدمات ال�صحية .والتعاون والتن�سيق بني ذوي ال�ش�أن لتعزيز �أدوار خمتلف
الأطراف املعنية بقطاع الرعاية ال�صحية؛
الدور الفاعل لهيئات املجتمع املدين يف التوعية حول مو�ضوع وفيات الأطفال :الإر�ضاع و�رسطان الأطفال
وداء ال�سكّر الذي ي�صيب الأطفال والتح�صني والأدوية ملعاجلة الأمرا�ض املزمنة� ،إلخ؛
م�ساهمة و�سائل الإعالم يف توعية الر�أي العام ون�رش املعلومات.

58
59
60

املر�صد الإقليمي للأنظمة ال�صحية التابع ملنظمة ال�صحة العاملية ،املكتب الإقليمي ل�رشق املتو�سط :ملحة عن الأنظمة ال�صحية -لبنان.
وزارة املالية :اخلدمات العامة والدعم :الثغرات ومدى الإنت�شار ،2007 ،لبنان.
املر�صد الإقليمي لأنطمة ال�صحة التابع ملنظمة ال�صحة العاملية :ملحة عن الأنظمة ال�صحية -لبنان
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4.5

التو�صيات
 .1املحافظة على الإجتاه احلايل يف �إدراج كافة التدخالت الرامية �إىل التح�صني وتعزيز �صحة الأم والطفل يف
نظام الرعاية ال�صحية الأولية ،كجزء من العملية الإ�صالحية للقطاع ال�صحي ،وذلك من �أجل تعزيز فعاليتها
ونوعيتها واحل ّد من كلفتها وتوفري تغطية �أكرث ان�صاف ًا و�ضمان اال�ستدامة يف امل�ستقبل القريب.
 .2تعزيز نفاذ الأطفال �إىل خدمات التح�صني ومن�ش�آت الرعاية ال�صحية الأولية يف املناطق املحرومة من خالل
مقاربة «ريت�ش» ( )RED) (REECHالتي كانت قد �أُطلقت �سابقاً.
 .3تعزيز ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف النظام ال�صحي.
 .4و�ضع وتنفيذ ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات تتمحور حول رعاية املواليد اجلدد وبقائهم ،والربوتوكوالت العالجية
و�إجراءات العمل املعيارية يف �أق�سام الوالدة ووحدات العناية باملواليد اجلدد والأطفال ،على �أن يتم �إعتماد
كل ذلك بعد �إعادة ت�أهيل/تدريب لكامل الطاقم الطبي املعني.
املكملة املنا�سبة وحماية الطفل
 .5حت�سني تغذية الطفل من خالل الرتويج لأهمية الإر�ضاع ،واعتماد الأغذية
ّ
من نق�ص احلديد واليود.
تعر�ض الن�ساء احلوامل واملر�ضعات �إىل فقر الدم وتزويدهن بالتغذية املنا�سبة والفيتامينات
� .6ضمان عدم ّ
لتفادي �سوء التغذية والنق�ص يف احلديد وحم�ض الفوليك.
 .7تعزيز جهود الإقالع عن التدخني ،واحلماية من احلوادث املنزلية وحوادث الطرق.
 .8حت�سني ال�سلوكيات ال�ساعية �إىل الرعاية ال�صحية على امل�ستوى املحلي من خالل تنفيذ �إ�سرتاتيجية توا�صلية
لتغيري ال�سلوكيات يف جمال �صحة الأم والطفل.
 .9امل�ساعدة على تعزيز القدرات الوطنية جلمع البيانات النوعية حول �صحة الأطفال وحتليلها وحتديثها
وا�ستخدامها ب�شكل منتظم.
 .10التدقيق يف وفيات الأمهات والأطفال/املواليد اجلدد.
تدخل مبكّر للأطفال ذوي الإعاقة.
 .11توفري برامج ّ
 .12الت�أكد من ولوج الأطفال ذوي الإعاقات �إىل خدمات �إعادة الت�أهيل التي يحتاجون �إليها.
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خف�ض وفيات
الأمهات

�شمال لبنان

5

خف�ض وفيات الأمهات

معدل وفيات الأمهات �إىل الربع بني عامي  1990و  2015و�ضمان
الغاية ال�ساد�سة :خف�ض ّ
النفاذ ال�شامل للجميع �إىل خدمات ال�صحة الإجنابية بحلول العام 2015
امل�ؤ�رشات

1990

1996

2000

2004

معدل وفيات الأمهات
(لكل  100,000والدة حية)

)1993( 140

107

---

86.3

ن�سبة الوالدات حتت �إ�رشاف طاقم
�صحي م�ؤهل ()%

غري متوفرة

غري متوفرة

96

98

معدل انت�شار و�سائل منع احلمل
احلديثة والتقليدية ()%

53
()1994-1987

61

63

74.2

معدل الإجناب لدى املراهقات
التغطية الرعائية �أثناء احلمل
(زيارة واحدة على الأقل) ()%

87.1

87

93.9

95.6

احلاجات غري املو ّفرة يف جمال
التنظيم الأ�رسي

التق ّدم املحرز
خالل ال�سنوات الأخرية� ،أحرز لبنان تقدم ًا ملحوظ ًا يف �سعيه �إىل احل ّد من وفيات الأمهات على ال�صعيدين
حت�سن خمرجات ال�صحة الإجنابية ،ال �سيما جلهة الرعاية
الوطني والإقليمي .وقد ُترجم هذا التق ّدم يف ّ
تتم ب�إ�رشاف طاقم �صحي م�ؤهل ،بالرغم
�أثناء احلمل وما بعد الوالدة ،وارتفاع ن�سبة الوالدات التي ّ
حت�سنت ن�سب ا�ستخدام و�سائل منع احلمل ،ال �سيما
من التفاوت املناطقي القائم .ويف ال�سياق عينهّ ،
احلديثة منها.
�أظهرت �إحدى الدرا�سات التي �أجريت يف العام  ،2004يف �إطار امل�رشوع العربي ل�صحة الأ�رسة� ،أن
�إجمايل معدل اخل�صوبة بلغ  1.9مولوداً للمر�أة الواحدة خالل ال�سنوات اخلم�س التي �سبقت الدرا�سة،
م�سج ًال انخفا�ض ًا مقارنة مبعدل الـ  2.9مولوداً للمر�أة الواحدة الذي كانت قد �أفادت به درا�سة العام
ّ
� 1996أو يف ال�سنوات اخلم�س التي �سبقت هذه الدرا�سة .وي�شري هذا الهبوط احلاد �إىل �أن معدل اخل�صوبة
احلايل ،البالغ  1.9مولوداً للمر�أة الواحدة ،يوازي يف الوقت احلا�رض م�ستوى الإ�ستبدال ،خالف ًا للتقديرات
ال�سابقة التي كانت تتوقع �أن ي�صل �إجمايل معدل اخل�صوبة �إىل  2.1مولوداً للمر�أة الواحدة يف العام
.2021
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5.1

ُيظهر اجلدول �أدناه الفوارق يف معدالت اخل�صوبة بح�سب العمر ،وي�شري �إىل انخفا�ض معدل اخل�صوبة لدى ن�ساء
الفئة العمرية � 19-15سنة ( 17مولوداً لكل �ألف امر�أة) ،وارتفاعه يف �أو�ساط الفئة العمرية � 24-20سنة،
ليبلغ �أعلى ن�سبة له يف الفئة العمرية � 29-25سنة حيث يبلغ  106مولود لكل  1000امر�أة .ثم ينخف�ض معدل
اخل�صوبة بح�سب العمر لدى ن�ساء الفئة العمرية � 30سنة وما فوق لي�صل �إىل  5والدات لكل  1000امر�أة يف الفئة
العمرية � 49-45سنة.

اجلدول  – 4معدالت اخل�صوبة بح�سب العمر و�إجمايل معدالت اخل�صوبة للفرتات اخلم�سية ما قبل
الدرا�سة
ال�سنوات 3 - 0

ال�سنوات 4-0

ال�سنوات 9-5

ال�سنوات 14-10

ال�سنوات 19-15

�سن اخل�صوبة
19-15

17

18

27

47

72

24-20

69

77

110

162

169

29-25

106

120

138

161

182

34-30

93

97

104

137

137

39-35

45

47

59

91

-

44-40

13

13

27

-

-

49-45

5

5

-

-

-

1.7

1.9

2.3

3

2.8

�إجمايل معدالت
اخل�صوبة

�أ�شارت نتائج الدرا�سة التي �أجريت يف العام  2004يف �إطار امل�رشوع العربي ل�صحة الأ�رسة �إىل �أن معدل وفيات
الأمهات انخف�ض ب�شكل بارز من � 140إىل  107و 86.3لك ّل مئة �ألف والدة حية يف ال�سنوات 1998 ،1993
و 2004على التوايل ،بحيث بلغت ن�سبة هذا الإنخفا�ض حوايل  %38مقارنة بالعام  .1993بالرغم من عدم تو ّفر
البيانات على م�ستوى املناطق نظراً ملحدودية و�سائل القيا�س املنهجية وحجم العينات ،يعك�س هذا الإنخفا�ض
اجلهود املبذولة من �أجل حت�سني الرعاية التوليدية وزيادة عدد الوالدات التي تتم ب�إ�رشاف مهنيني يتمتعون
باملهارات الالزمة .مع التح�سن امل�ستمر يف فر�ص النفاذ �إىل خدمات ال�صحة الإجنابية يف املناطق الفقرية
واملحرومة ومع الرتكيز على نوعية الرعايةُ ،يفرت�ض �أن يتمكن لبنان من حتقيق هدف احل ّد من معدل وفيات
الأمهات بن�سبة الثلثني (�أي  26لكل  100,000والدة حية) بحلول العام .2015
حت�سن يف الرعاية املق ّدمة للأم �أثناء احلمل (كما �أ�شارت �إليه درا�سة امل�رشوع العربي ل�صحة
من جهة �أخرى ،طر�أ ّ
تلقيهن �شك ًال من �أ�شكال الرعاية �أثناء احلمل ،مقارنة بـ %93.9
الأ�رسة) ،بحيث �أفادت  %95.6من الن�ساء عن
ّ
يف العام  2000و %87يف العام  .1996وقد ُيعزى ذلك �إىل خدمات ال�صحة الإجنابية النوعية التي اع ُتمدت
يف من�ش�آت الرعاية ال�صحية الأولية ،والوعي املتزايد حول �أهمية طلب الرعاية �أثناء احلمل .غري �أن الفوارق
املناطقية ال تزال قائمة ،مع تفاوت بارز بني منطقة و�أخرى ،بحيث ترتواح الن�سب من  %88.6يف �شمال لبنان
�إىل  %98.9يف جبل لبنان .جتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �أن الن�سبة انخف�ضت بني عامي  2000و 2004يف كل من
وحت�سنت يف البقاع كما هو م�شار �إليه يف اجلدول �أدناه.
بريوت وال�شمال
ّ
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5.2

اجلدول  – 5ن�سبة الن�ساء احلوامل اللواتي يتلقني خدمات الرعاية �أثناء احلمل
ال�سنة

الن�سبة

بريوت

جبل لبنان

ال�شمال

اجلنوب

النبطيه

البقاع

1990

87.1

…

…

…

…

…

…

1996

87

98.8

95.8

71

93.6

82

86.1

2000

93.9

98.3

98.4

90.4

98.1

2004

95.6

95.9

98.9

88.6

98.1

89.1
92.7

92.7

ب�سن املر�أة؛ فكلما كانت املر�أة يافعة ،كلما ازداد طلبها على الرعاية �أثناء
يت�أثر الطلب على الرعاية �أثناء احلمل ّ
احلمل ،بحيث ت�شري الأرقام �إىل �أن ن�سبة الطلب هذه تبلغ  %98.8يف الفئة العمرية � 19-15سنة و  %91.7يف
الفئة العمرية � 49-35سنة .كما �أن املر�أة ت�سعى �أكرث ما ت�سعى �إىل احل�صول على خدمات الرعاية ما قبل الوالدة
خالل احلمل الأول ( )%99.2مقارنة بحاالت احلمل التالية ،كاحلمل الرابع واخلام�س (.)%95.5
من �أبرز نقاط التح�سن على م�ستوى خمرجات ال�صحة الإجنابية ،الزيادة التي �شهدتها ن�سبة الوالدات التي متت
ب�إ�رشاف طاقم �صحي م�ؤهل خالل ال�سنوات ال�سبع الأخرية ،بحيث ارتفعت هذه الن�سبة من  %96يف العام 2000
�إىل  %98يف العام ( 2004درا�سة امل�رشوع العربي ل�صحة الأ�رسة � .)2004أما التفاوت املناطقي ،فال يزال قائم ًا
وي�سجل �أعلى م�ستوياته يف بريوت ( )%100و�أدناها يف ال�شمال ( ،)%95.6ما ي�شري جمدداً �إىل �رضورة
يف لبنان
ّ
تخ�صي�ص املزيد من اجلهود واملوارد جل�رس الهوة يف بع�ض املناطق .جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن ن�سب الوالدات
التي تتم ب�إ�رشاف طاقم �صحي م�ؤهل تختلف بح�سب اختالف الفئة العمرية و�إمنا يبقى هذا الإختالف ب�سيط ًا
للغاية .تفيد الأرقام ب�أن امل�ستوى التعليمي للمر�أة يرتبط ب�شكل وثيق بقرارها املتعلق باختيار ما �إذا كانت
تريد و�ضع مولودها يف املنزل �أو يف من�ش�أة للرعاية ال�صحية (�أي م�ست�شفى عام �أو خا�ص) .فعلى �سبيل املثال،
 %12.6من الن�ساء الأميات ينجنب يف املنزل مقابل  %59.9يف العيادات اخلا�صة ،يف حني �أن  %96من الن�ساء
احلائزات على �شهادات جامعية يخرتن العيادات اخلا�صة .من جهة �أخرى ،ت�شري �أرقام الدرا�سة التي �أجراها
امل�رشوع العربي ل�صحة الأ�رسة �إىل �أن معدل الوالدات الطبيعية يبلغ  %76مقابل  %23للوالدات القي�رصية ،ما
ي�شري �إىل انخفا�ض مقارنة بن�سبة الـ  %32التي وردت يف بيانات �رشكات الت�أمني.
جتدر الإ�شارة يف هذا الإطار �إىل � ّأن التقدم املالحظ على م�ستوى امل�ؤ�رشات املرتبطة ب�صحة الأم ،خالل ال�سنوات
اخلم�سة ع�رش املا�ضية ،ال تتنا�سب فع ًال مع معدالت وفيات الأمهات.
كم ًا مفرط ًا من اخلدمات والتدخالت ،ما ي�ؤدي �أحيان ًا �إىل ا�ستخدام غري
فالرعاية املقدمة للأم يف لبنان ت�شمل ّ
�رضوري ومفرط للإجراءات واملمار�سات الطبية ال�رسيرية ،التي قد تف�ضي بدورها �إىل �إرتفاع ن�سب الوالدات
بامل�ساعدة والوالدات القي�رصية وامل�ضاعفات ما قبل وبعد الو�ضع ،الأمر الذي ي�ساهم كذلك يف زيادة معدالت
املر�ض لدى الأمهات.
تفيد �إحدى الدرا�سات التي �أجرتها منظمة اليون�سف يف العام  2000والتي متحورت حول الفرتة املحيطة بالوالدة،
ب�أن معدالت الإ�ست�شفاء ب�سبب م�شاكل احلمل تبلغ  %9.5و�أن  %0.6من الن�ساء ُينقلن �إىل �أق�سام الرعاية املركّ زة بعد
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5.3

تعر�ضهن لنزيف ما بعد الوالدة �أو الإرجاج �أو م�شاكل يف القلب .كما ت�ساهم الإ�صابة بالإكتئاب ما بعد
الو�ضع ب�سبب ّ
الو�ضع يف تعزيز معدالت املر�ض لدى الأمهات ،وقد ُيغفل هذا النوع من الإكتئاب يف لبنان بالرغم من ن�سبة انت�شار
له تقارب  ،%21بح�سب �شعيا و�آخرون ( .)Arch Women Ment Health. 2002 October; 5(2): 65–72ال ب ّد من �أن
يرتافق التقدم املحرز حالي ًا على م�ستوى امل�ؤ�رشات الأ�سا�سية اخلا�صة ب�صحة الأم مع مراقبة وتوثيق للأمرا�ض
تتم يف من�ش�آت �إ�ست�شفائية.
التي ت�صيب الأمهات ،ال �سيما و�أن معظم الوالدات ّ
بالإ�ضافة �إىل التقدم املحرز على م�ستوى امل�ؤ�رشات املذكورة �أعاله ،ي�شهد معدل �إ�ستخدام موانع احلمل تقدم ًا
بارزاً �أي�ضاً� ،إذ ارتفع من  %63يف العام � 2000إىل  %74.2يف العام ( 2004ملوانع احلمل التقليدية واحلديثة
على ال�سواء)� .إمنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن معدل �إ�ستخدام موانع احلمل يتفاوت بح�سب املجموعة العمرية ،م�سج ًال
�أعلى ن�سبة له يف الفئتني العمريتني الأكرب �سن ًا (�أي  %74.4لدى الفئة العمرية � 34-25سنة و %77.7لدى الفئة
العمرية � 49-35سنة) و�أدناها يف �أو�ساط الفئات الأ�صغر (�أي  %44.2لدى الفئة العمرية  .)24-15والأمر
�سيان بالن�سبة �إىل �إ�ستعمال موانع احلمل احلديثة التي ارتفعت ن�سبة �إ�ستخدامها من  %37.2يف العام � 2000إىل
 %55.5يف العام  .2004من �أكرث و�سائل منع احلمل �إ�ستخدام ًا احلبوب ( )%35.2مقارنة بن�سبة الع�رشة باملئة
ت�سجل يف العام  ،1996يليها الو�سائل الرحمية و�أخرياً الواقي الذكري.
التي كانت ّ
يعك�س ارتفاع ن�سبة �إ�ستخدام موانع احلمل نفاذاً �أكرب �إىل خدمات التنظيم الأ�رسي يف القطاعني العام واخلا�ص،
وتوفر خيارات �أو�سع على م�ستوى و�سائل منع احلمل احلديثة.

اجلدول  – 6الإ�ستخدام املقارن ملوانع احلمل احلديثة بح�سب ال�سنة ( 1996و  )2004و�أنواعها
�أنواع موانع احلمل

1996

2004

احلبوب

%10

%35.2

الو�سائل الرحمية

%17.1

%29.9

الواقي الذكري

%5.6

%11

ُتعترب وزارة ال�صحة العامة الوزارة الوطنية الرئي�سية املوجلة توفري خدمات ال�صحة الإجنابية لعدد من املن�ش�آت
ال�صحية .منذ العام  ،2003ج ّهزت الوزارة  178مركزاً لتقدمي اخلدمات توزعت على جميع الأرا�ضي اللبنانية
و�ضمت مراكزاً للرعاية الأولية والتنمية الإجتماعية ومنظمات غري حكومية ترمي �إىل تو�سيع خدماتها لتغطية
املناطق الفقرية واملحرومة ب�شكل خا�ص.

التح ّديات
غياب �إ�سرتاتيجية �إ�صالحية �شاملة لل�صحة الوطنية؛
�إنعدام الإ�ستقرار ال�سيا�سي والأمني الذي يبطئ خمتلف الربامج وي�ؤدي �إىل ا�ستبدال امل�شاريع التنموية
بامل�شاريع الإن�سانية ومبادرات النهو�ض؛
تدهور الأو�ضاع الإقت�صادية والإجتماعية ال �سيما يف املناطق املت�رضرة ب�سبب احلرب ،ما يح ّد من �إمكانيات
�رشاء خدمات الرعاية ال�صحية؛
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تدهور نوعية اخلدمات الطبية التي يو ّفرها القطاع العام ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تنامي دور القطاع اخلا�ص
وي�ساهم يف ارتفاع تكاليف الرعاية ال�صحية ،ال �سيما يف غياب النظام الالزم؛

5.4

غياب نظام �شامل للإحالة بني نظامي الرعاية ال�صحية الأويل والثانوي؛
غياب نظام �شامل للمعلومات ال�صحية املح ّدثة ي�سمح بقيا�س الإجتاهات ال�سائدة والتقدم املحرز (درا�سات
وبيانات)؛
غياب جمموعة اخلدمات ال�صحة الإجنابية ال�صديقة لل�شباب؛
التفاوت املناطقي يف تقدمي اخلدمات النوعية والتغطية الالزمة يف جمال الت�أمني ال�صحي؛
التغطية املحدودة خلدمات ال�صحة الإجنابية التي ت�ستهدف الرجال وقلة وجودها؛
النفاذ املحدود �إىل اخلدمات يف بع�ض من�ش�آت القطاع العام املعنية بتقدمي اخلدمات؛
الطلب على اخلدمات يف بع�ض املحافظات ال يقابله العر�ض املطلوب؛
الت�أخري يف �رصف التمويل احلكومي املر�صود للربنامج الوطني لل�صحة الإجنابية (التمويل املقرتح يف
برنامج وزارة ال�صحة العامة اخلا�ص بال�صحة الإجنابية)؛
بالرغم من القانون رقم  ،220ال يزال ذوو الإعاقات يفتقرون �إىل خدمات الرعاية ال�صحية ويواجهون
جمة يف احل�صول عليها عند احلاجة.
�صعوبات ّ

نقاط الق ّوة
االلتزام ال�سيا�سي بتحقيق الربنامج الزمني و�أهداف ال�صحة الإجنابية ،كما هو من�صو�ص عليه يف برنامج
عمل امل�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية؛
االلتزام امل�ستمر بتخ�صي�ص موارد من املوازنة الوطنية لتطبيق برامج ال�صحة الإجنابية واملبادرات الآيلة
�إىل حت�سني �صحة الأم؛
تو ّفر برامج متكاملة ومتنوعة يف جمال ال�صحة الإجنابية ُتعنى بها الوزارات املختلفة وهيئات املجتمع
املدين وغريها من اجلهات؛
ن�شاط القطاع غري احلكومي يف تطبيق امل�شاريع واملبادرات ال �سيما يف املناطق الفقرية واملحرومة ،والدور
الهام الذي ت�ضطلع به منظمات املجتمع املدين وو�سائل الإعالم يف �إطالق حمالت التوعية؛
ارتفاع م�ستوى التعليم لدى الن�ساء والرجال؛
بالإ�ضافة �إىل الدعم امل�ستمر الذي يقدمه �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان من �أجل دعم برنامج ال�صحة
الإجنابية� ،ساهمت اليوني�سف م�ؤخراً يف تعزيز بع�ض املبادرات يف جمال ال�صحة الإجنابية (اقرتحها برنامج
ال�صحة الإجنابية التابع لوزارة ال�صحة العامة) ،يف الوقت الذي ركّ زت فيه منظمة ال�صحة العاملية على بناء
القدرات يف جمال خدمات ال�صحة الإجنابية الطارئة ،خ�صو�ص ًا يف املناطق النائية واملحرومة؛
ت�شكيل جلنة وزارية م�شرتكة للنظر يف ال�ش�ؤون الإجتماعية.
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5.5

التو�صيات
 .1و�ضع �إ�سرتاتيجية متو�سطة املدى يف جمال ال�صحة الإجنابية تتما�شى مع خطة العمل الإجتماعية
و�إ�سرتاتيجية الرعاية ال�صحية الأولية وال�سيا�سة ال�صحية العامة.
 .2حتديث و�صقل الأدوات املعيارية ل�ضمان النوعية مع الت�شديد على الو�سائل والربوتوكوالت ال�صديقة
لل�شباب.
 .3التدقيق يف ك�شف �أ�سباب الوفيات املتعلقة ب�صحة الأم واعتماد املبادرات والإجراءات التدخلية �أو ذات
ال�صلة.
 .4تو�سيع نطاق خدمات ال�صحة الإجنابية من خالل م ّد كافة املن�ش�آت ال�صحية التي تق ّدم خدمات ذات ال�صلة،
برزمة دنيا من خدمات ال�صحة الإجنابية التي ت�ستهدف الرجال والن�ساء على ال�سواء ،مع التنبه يف الوقت
عينه �إىل �رضورة اعتماد اخلدمات واملن�ش�آت ال�صديقة لل�شباب.
 .5و�ضع نظام جلمع املعلومات حول ال�صحة الإجنابية وحتليلها و�إ�ستخدامها يف احلوار ال�سيا�سي ،على �أن
يكون هذا النظام دوري ًا ودقيق ًا وحم ّدث ًا و�سهل املتناول.
 .6و�ضع نظام وطني لر�صد كافة امل�ؤ�رشات ال�صحية وطني ًا و�إقليمياً.
� .7إدراج املبادرات ال�صحة الإجنابية يف نظام الرعاية ال�صحية الأولية ب�شكل كامل كجزء من عملية الإ�صالح
ال�شامل للقطاع ال�صحي ،من �أجل تعزيز فعالية اخلدمات و�ضمان نوعيتها وخف�ض تكاليفها وتوفري تغطية
�أكرث �إن�صافاً .كما ال ب ّد من حت�سني دور م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية احلكومية لتعزيز الأمومة الآمنة وتو�سيع
نطاق اخلدمات.
 .8دعم اجلهود الرامية �إىل تعزيز املراقبة لنوعية اخلدمات التي تقدمها امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية
وامل�ستو�صفات ،عرب تنمية القدرات يف جمال تطبيق الإ�سرتاتيجات املعنية بال�صحة الإجنابية ب�شكل عام،
مع الرتكيز على الأمومة الآمنة.
 .9تعزيز خدمات الرعاية التوليدية الطارئة وال�شاملة التي يو ّفرها القطاع العام واملنظمات غري احلكومية ،ال
�سيما يف املناطق املحرومة.
 .10تعزيز برامج الدعم والتوعية للرجال والن�ساء حول احلقوق واخليارات يف جمال ال�صحة الإجنابية.
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مكافحة مر�ض نق�ص املناعة (الإيدز)
واملالريا وغريهما من الأمرا�ض

الغاية ال�سابعة :وقف انت�شار مر�ض نق�ص املناعة (الإيدز) وبدء الق�ضاء عليه بحلول العام 2015
امل�ؤ�رش (لكل مئة �ألف حالة)

1996

2007

انت�شار فريو�س نق�ص املناعة يف �أو�ساط احلوامل
من الفئة العمرية � 24-15سنة

24

�صفر

2015

الغاية الثامنة :وقف انت�شار املالريا وغريها من الأمرا�ض ،وبدء الق�ضاء عليها بحلول
العام 2015
امل�ؤ�رش

2001

2006

انت�شار ال�س ّل (لكل مئة �ألف حالة)

13
)1993( 25

( 9.38جميع احلاالت)
�( 4.5إيجابي الق�شع)

ن�سبة حاالت ال�س ّل املر�صودة واملعاجلة مبوجب
برنامج العالج املبا�رش الق�صري الأمد
(ن�سبة مئوية)

100

( % 74مر�صودة)
( % 92جناح)

2015

التق ّدم املحرز
مر�ض نق�ص املناعة (الإيدز)
امل�رصح عنها يف لبنان حمدودة .ويعود تاريخ
�إن حاالت الإ�صابة مبر�ض نق�ص املناعة (الإيدز)
ّ
الك�شف عن �أوىل حاالت الإ�صابة �إىل العام  ،1984وقد بلغ �إجمايل عدد احلاالت املكت�شفة 1056
حالة يف �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب  .2007غري �أن منظمة ال�صحة العاملية تق ّدر عدد حاالت الإ�صابة
امل�رصح عنها �ضئيلة خ�صو�ص ًا بني الأطفال
امل�رصح عنها بـ  2500حالة .تبقى حاالت الإ�صابة
غري
ّ
ّ
61
ي�سجل ن�سبة �أعلى
( 100,000/2.1حالة يف الفئة العمرية � 14-0سنة ) ،يف حني �أن انت�شار املر�ض ّ
وت�سجل
يف �أو�ساط الفئات العمرية الأكرب ( 100,000/2.9حالة يف الفئة العمرية � 24-15سنة،)62
ّ
ت�ضم حوايل  %52من �إجمايل حاالت
معظم هذه احلاالت يف �أو�ساط الفئة العمرية � 50 – 31سنة ،التي ّ
امل�رصح عنها يف العام � .2006أما ن�سبة الن�ساء �إىل الرجال ،فتبلغ  ،1:4ما ي�شري �إىل ارتفاع
الإ�صابة
ّ
يف الن�سبة امل�سجلة �سابق ًا والبالغة .1:9
ولع ّل  %41من �إجمايل حاالت الإ�صابة حدثت �أثناء �سفر امل�صابني و�سياحتهم� .أما عدد احلاالت
الناقلة للمر�ض حملي ًا فقد �إزداد خالل ال�سنوات الأخرية .ت�شكل العالقات اجلن�سية ال�سبب الأول للعدوى،
املق�سم بح�سب ال�سكان وال�سن
 61برنامج الأمم املتحدة الإمنائي« :التقرير الوطني للتنمية الب�رشية يف لبنان :ال�شباب والتنمية» ،اجلدول 3.6
ّ
واجلندر ،املعدالت الو�سطية للفرتة .2021-1996
 62املرجع نف�سه
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6.1

�أي  %70من �إجمايل حاالت الإ�صابة ،ومن بينها  %56يف �أو�ساط متغايري اجلن�س� .أما �إنتقال العدوى من الأم
�إىل الطفل فال ُي�شكّل �أكرث من  %2.2من �إجمايل الإ�صابات ،يف حني مي ّثل متعاطو املخدرات باحلقن  %5من
يتم الإعالن عن �أي حالة من
الإ�صابات ،وت�صل ن�سبة امل�صابني ب�سبب نقل الدم �إىل  ،%6.4مع العلم ب�أنه مل ّ
هذا النوع منذ العام  .1993وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن ح�صة الفئة العمرية � 30-15سنة من �إجمايل احلاالت
امل�رصح عنها منذ العام  ،1989تقت�رص على  %15فقط من �إجمايل حاالت الإ�صابة.
ّ
ت�شري الدرا�سات التي قام بها الربنامج الوطني لل�سيدا �إىل �أن م�ستوى التوعية حول املر�ض وطرق انتقاله مرتفع
ن�سبياً .ومع ذلك ،مل ي�ؤدي هذا الوعي �إىل اعتماد املزيد من الإجراءات الوقائية .فالأدلة ت�شري �إىل �أن ن�سب ا�ستعمال
الواقي الذكري ال تزال متدنية ن�سبياً ،ال �سيما لدى ال�شباب وذوي ال�سلوكيات اخلطرية .63هذا ،وتخ�ضع البيانات
املجموعة حول الإيدز للتحليل وفق ًا ملعايري منظمة ال�صحة العاملية و ُتن�رش �سنوياً.
يتمتع كافة امل�صابون بفريو�س نق�ص املناعة بفر�صة النفاذ �إىل الأدوية امل�ضادة للفريو�سات الإرجتاعية .وتوفر
الوزارة جمان ًا العالج الرباعي القائم على هذه الأدوية .يبلغ العدد احلايل للم�صابني الذين يتناولون الأدوية
امل�ضادة للفريو�سات الإرجتاعية حوايل � 110شخ�ص.

ال�س ّل
ت�شري البيانات الوبائية ال�صادرة عن الربنامج الوطني ملكافحة ال�سلّ ،والتي ن�رشتها وزارة ال�صحة العامة� ،إىل
�إنخفا�ض عدد الإ�صابات مبر�ض ال�س ّل من  983يف العام � 1995إىل  375يف العام  ،2006نتيجة لإعتماد
طريقة العالج باملراقبة املبا�رشة ق�صرية الأمد (�أو ما ُيعرف ب�إ�سرتاتيجية  .)DOTSكما يفيد الربنامج الوطني
مت اكت�شاف ومعاجلة  6000حالة �إ�صابة منذ العام  .1995ويبينّ اجلدول � 1أدناه ،بالأرقام،
ملكافحة ال�س ّل ب�أنه ّ
امل�سجلة بني عامي  1995و .2006كما ت�شري البيانات �إىل تواجد ما ن�سبته � 60إىل %65
عدد احلاالت اجلديدة
ّ
ت�سجل فئة الأطفال ما دون
من حاالت الإ�صابة بال�س ّل الرئوي يف �أو�ساط فئة الكبار ما دون الـ 65عاماً ،يف حني ّ
الرابعة ع�رش من العمر  %10من �إجمايل الإ�صابات ،مقابل  %5للفئة العمرية � 65سنة وما فوق.
ُ�س ّجلت �أعلى ن�سبة �إ�صابة مبر�ض ال�س ّل يف حمافظة البقاع و�أدنى ن�سبة يف حمافظتي اجلنوب والنبطية .جتدر
الإ�شارة �إىل �أن ن�سب الإ�صابة مبر�ض ال�س ّل يف لبنان انخف�ضت من  100,000/25يف العام  993( 1993حالة) �إىل
 100,000/9.38يف العام  375( 2006حالة) ،بن�سبة �إ�صابة بال�س ّل الإيجابي الق�شع تقارب .100,000/4.5
�أما وقع مر�ض نق�ص املناعة (الإيدز) على عبء مر�ض ال�سلّ ،فهو ال ُيذكر� ،سيما و�أن ن�سبة انت�شار مر�ض نق�ص
املناعة (الإيدز) ال تتعدى  1000/0.2من ال�سكان.
بلغ معدل الر�صد  %74كح ّد و�سطي خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية .يف العام  ،2005كان هذا املعدل يبلغ %79
مقارنة مبعدل الـ  %70الذي كانت منظمة ال�صحة العاملية قد حددته من بني �أهدافها يف هذا املجال� .أما ن�سبة
جناح العالج ،فتبلغ  %92كمعدل و�سطي لل�سنوات اخلم�س ما قبل العام  ،2005مقارنة مبعدل الر�صد امل�ستهدف
من قبل منظمة ال�صحة العاملية والبالغ .%85
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 63جرج�س وكحاله ،درا�سة حول معارف ومواقف ومعتقدات وممار�سات ال�شعب اللبناين يف جمال الإيدز ،2004 ،الربنامج الوطني ملكافحة ال�سيدا ،منظمة
ال�صحة العاملية ،لبنان.

6.2

اجلدول  – 7البيانات الوبائية حول حاالت الإ�صابة مبر�ض ال�س ّل يف لبنان
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الإ�صابات
ال�سلبية
الق�شع

الإ�صابات
بال�س ّل غري
الرئوي

ذكور الإ�صابات اجلديدة الإنتكا�س (معاودة
الإيجابية الق�شع عالج الإ�صابات
الإيجابية الق�شع)

ال�سنة

حاالت الإ�صابة �إناث
بال�س ّل

197

3

528

255

1995

983

412

571

14

384

240

1996

836

372

464

198

233

227

1998

690

315

375

244

6

243

1999

679

301

378

249

19

168

2000

571

274

297

202

6

149

214

2001

516

226

250

171

7

134

204

2002

437

208

227

148

2

118

170

2003

380

179

201

134

9

80

157

2004

393

182

211

146

7

85

155

2005

391

201

190

131

4

75

181

2006

375

182

193

112

8

90

165

التح ّديات
مر�ض نق�ص املناعة (الإيدز)
املحرمات ،وبالتايل يبقى الرتويج للإجراءات الوقائية وال�سلوكيات اجلن�سية الآمنة
ال يزال املر�ض يعترب من
ّ
حتدي ًا ال ب ّد من رفعه لوقف انت�شار املر�ض وانتقال العدوى؛
احل ّد من الوقع الإجتماعي والإقت�صادي للمر�ض على امل�صابني وتوفري امل�شورة املتخ�ص�صة لهم ولأ�رسهم؛
يعترب انعدام امل�ساواة بني اجلن�سني من العوامل الأ�سا�سية؛ فعدد الإناث امل�صابات يتزايد وبالتايل ،ال ب ّد من
النظر ب�شكل معمق يف الإح�صاءات املتعلقة بهذا الإجتاه؛
املعر�ضة غري كافية.
التدخالت التي ت�ستهدف املجموعات
ّ
ّ

مر�ض ال�س ّل
من ال�صعب التخلّ�ص من مر�ض ال�س ّل يف لبنان يف وقت ق�صري ب�سبب �سلوكيات بع�ض امل�صابني والأطباء،
والفعالية املحدودة للقاح  ،BCG vaccineو�أعداد امل�صابني بال�س ّل املقاوم للأدوية ،وهي جميعها �أ�سباب
تقيد جناح اجلهود الرامية �إىل الق�ضاء على ال�سلّ؛
ّ
ي�شكل امل�صابون بال�س ّل من غري املواطنني اللبنانيني جزءاً كبرياً من العدد الإجمايل للإ�صابات اجلديدة
امل�سجلة يف لبنان .يف
واملتكررة يف البالد ،وي�شكلون ما ن�سبته � 13إىل  %18من �إجمايل حاالت الإ�صابة
ّ
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الربنامج الوطني ملكافحة ال�س ّل
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6.3

الفرتة ما بني العامني  ،2004-2002بلغ عدد اللبنانيني امل�صابني مبر�ض ال�س ّل الإيجابي الق�شع 190
�شخ�صاً ،مقابل � 58إ�صابة لغري اللبنانيني ،وذلك وفق ًا لأرقام الربنامج الوطني ملكافحة ال�سلّ؛ وبالتايل ،بلغ
العدد الإجمايل حلاالت الإ�صابة بال�س ّل الإجابي الق�شع  248حالة خ�ضعت الختبارات ملعرفة مدى ت�أثرها
بالأدوية� .أما امل�صابون من غري اللبنانيني ،فهم يف معظمهم من الإناث اللواتي يحملن اجلن�سية الإثيوبية
وينتمني �إىل الفئة العمرية � 34-25سنة .جتدر الإ�شارة يف هذا الإطار �إىل تو ّفر فحو�صات طبية جمانية لكافة
الأ�شخا�ص املقيمني يف لبنان بغ�ض النظر عما اذا كانوا من اللبنانيني �أو من غري اللبنانيني؛
ت�شري �إحدى الدرا�سات التي �أجراها الربنامج الوطني ملكافحة ال�س ّل للفرتة � 2004-2002إىل �إنخفا�ض ن�سبة
املقاومة الأولية للأدوية ( ،)primary MDRاذ تقت�رص هذه الن�سبة على �( %1إ�صابتان مقاومتان للأدوية من
�أ�صل � 190إ�صابة جديدة بال�س ّل الإيجابي الق�شعي ،تعود �إحداهما �إىل لبناين من �أ�صل  150لبناني ًا م�صاباً،
�أما الثانية فهي لإيثيوبية من بني � 40أجنبي ًا م�صاباً)� .أما ن�سبة املقاومة الثانوية للأدوية ،فهي مرتفعة �إذ
ت�صل �إىل  10( %62.5حاالت مقاومة للأدوية من �أ�صل احلاالت ال�ستة ع�رش التي �سبق و�أن عوجلت) وتت�ألف
من  5لبنانيني و � 5أجانب .يف العام  ،2007بلغ عدد امل�صابني بال�س ّل املقاوم للأدوية �أربعة �أ�شخا�ص ،من
بينهم لبنانيني �إثنني ومواطنة �إثيوبية و�أخرى رو�سية؛
خالل العامني املن�رصمني ،كانت هناك �صعوبة يف �ضمان �إ�ستمرارية تخزين الأدوية وتوفريها؛
ما زال الربنامج الوطني ملكافحة ال�س ّل غري مدرج يف الهيكلية التنظيمية لوزارة ال�صحة العامة؛ فبعد ا�ستكمال
�سي�ضم الربنامج فريق عمل �إ�ضايف ل�ضمان خمرجات �أف�ضل.
عملية الإدراج هذه،
ّ

نقاط الق ّوة
مر�ض نق�ص املناعة (الإيدز)
الدورات التدريبية التي نظمها الربنامج الوطني ملكافحة ال�سيدا يف لبنان والتي ا�ستهدفت املنظمات غري
واملدر�سني .ومن بني نقاط القوة الأخرى ،تو ّفر
احلكومية واجل�سم الطبي والعاملني يف جمال الدعم ال�صحي
ّ
املواد التثقيفية املن�شورة وم�ساهمة و�سائل الإعالم يف تعزيز الوعي لدى الر�أي العام .ي�ستهدف الربنامج
الوطني ملكافحة ال�سيدا يف لبنان ال�شباب يف املدار�س واملجتمعات املحلية وامل�سافرين واملهاجرين والن�ساء
وعمال اجلن�س واملثليني اجلن�سيني ومتعاطي املخ ّدرات باحلقن وال�سجناء و�أع�ضاء القوات امل�سلحة املتنقلة.
ّ
ي�صدر الربنامج ن�رشة ن�صف �سنوية ،ويتعاون مع وزارة الرتبية من �أجل �إدراج مواد تثقيفية حول مو�ضوع
فريو�س/مر�ض الإيدز يف الربامج واملناهج املدر�سية .وقد �أع ّد الربنامج جمموعة من املواد التثقيفية
تعر�ض ًا خلطر الإ�صابة بالإيدز .كما يدعم عدداً من الربامج الوطنية الأخرى
والدرا�سات حول �أكرث املجموعات ّ
املعنية مث ًال بال�صحة الإجنابية واملبادرات املعتمدة للوقاية من مر�ض نق�ص املناعة (الإيدز)؛
تغطي وزارة ال�صحة العامة جميع تكاليف العالج من مر�ض نق�ص املناعة (الإيدز) ،وت�سعى �إىل توفري الأدوية
ب�أدنى الأ�سعار ،كما جرى م�ؤخراً افتتاح خمترب جماين لر�صد حاالت الإ�صابة بالفريو�س؛
بغ�ض النظر عن
�ست�شمل اخلطة اجلديدة لدى تطبيقها كافة امل�صابني الذين ت�ستدعي حاالتهم املعاجلة ،وذلك ّ
جن�سياتهم؛
من بني العوامل الداعمة لتو�سيع نطاق التوعية حول مر�ض نق�ص املناعة (الإيدز) ،الإنفتاح يف املواقف لدى
وتنوع م�صادر املعلومات وحرية التعبري؛
اللبنانيني ّ
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الدور النا�شط للمنظمات غري احلكومية املحلية يف تعزيز التوعية حول الوقاية من مر�ض نق�ص املناعة
املعر�ضة.
(الإيدز) ،ال �سيما لدى املجموعات
ّ

6.4

ت�أ�سي�س  20مركزاً للم�شورة والفح�ص الطوعي؛ �ستبد�أ هذه املراكز بالعمل يف القريب العاجل.
العمل على �إقامة �أطر للر�صد والتقييم تت�ضمن م�ؤ�رشات وا�ضحة وحمددة.
و�ضع خطة للر�صد يبد�أ العمل بها يف العام  ،2008تركّ ز على الر�صد الوبائي اخلافر.
العمل على حتديث الربوتوكوالت الوطنية اخلا�صة بالأدوية امل�ضادة للإرجتاع ،لكي تتالءم مع املبادئ
التوجيهية الإقليمية والدولية ال�صادرة عن منظمة ال�صحة العاملية.

مر�ض ال�س ّل

يف العام � ،1998أطلق الربنامج الوطني ملكافحة ال�س ّل التابع لوزارة ال�صحة العامة يف لبنان �إ�سرتاتيجية للعالج
باملراقبة املبا�رشة ( ،)DOTSوذلك بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية .تهدف هذا الإ�سرتاتيجية �إىل معاجلة
امل�صابني بال�س ّل وحت�صني �أ�رسهم �ضد العدوى ملنع انت�شار املر�ض .ميتد العالج على �ستة �أ�شهر وهو متوفر
يف كافة �أنحاء البالد .تق ّدم �إ�سرتاتيجية املراقبة املبا�رشة العالج الالزم للم�صابني وت�ضمن �إ�ستعمال الأدوية
بالطرق ال�سليمة وتراقب و�ضع امل�صاب ب�شكل يومي وحتول ،بالتايل ،دون انتقال املر�ض.
ي�ضم لبنان  8مراكز ملكافحة مر�ض ال�س ّل موزعة على املناطق اللبنانية .يتم ّثل دور هذه املراكز يف ر�صد
ّ
حاالت الإ�صابة بال�س ّل وت�شخي�صها ومعاجلتها والتحقق من �أو�ضاع جميع من هم على ات�صال وثيق بامل�صابني
لتح�صينهم �ضد املر�ض وتوفري العالج للم�صابني .تو ّفر هذه املراكز الفحو�صات املجهرية الالزمة ،لكن اختبارات
الإ�ستجابة للأدوية ( )DSTتتم يف خمترب املركز الطبي التابع للجامعة الأمريكية يف بريوت.
ثمة تعاون جيد بني القطاعني العام واخلا�ص يف هذا املجال� .إذ يلعب القطاع اخلا�ص دور حيوي يف ر�صد
حاالت الإ�صابة على ال�صعيد الوطني والت�رصيح عنها و�إحالة  %80منها �إىل الربنامج الوطني ملكافحة ال�سلّ.
�أما القطاع العام ،فدوره �أ�سا�سي ال �سيما جلهة ن�سبة جناح العالج ( .)%100يو ّفر القطاع العام ،من خالل املركز
الوطني ملكافحة ال�سلّ ،جمان ًا وعند احلاجة ،فحو�صات الق�شع وخدمات الت�صوير ال�صدري ال�شعاعي والعالجات
الطبية (الأدوية) ،باال�ستناد �إىل �إ�سرتاتيجية العالج باملراقبة املبا�رشة .كما ُيقدم اخلدمات اال�ست�شفائية الالزمة
للم�صابني اللبنانيني وغري اللبنانيني على ال�سواء .جتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل وجود كوادر طبية و�صحية وطنية
تت�سم جميعها بالفعالية واحلما�س.

باخت�صار ،هناك:
معدالت ر�صد و�شفاء مرتفعة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية؛
تن�سيق وتعاون بني الربنامج الوطني ملكافحة ال�سل والقطاع اخلا�ص يف جماالت الوقاية والت�شخي�ص
والعالج؛
تطبيق ال�سرتاتيجيتي املراقبة املبا�رشة  DOTSو  DOTS-PLUSملعاجلة حاالت الإ�صابة بال�س ّل املقاوم
للأدوية؛
�إعتماد ال�سرتاتيجة  ،PALالتي تقوم على مقاربة عملية لل�صحة الرئوية ،توخي ًا لر�صد �أف�ضل حلاالت الإ�صابة
بال�س ّل ومعاجلتها؛
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6.5

م�ستمر للأدوية الالزمة؛
تو ّفر
ّ
تعاون وثيق بني الربنامج الوطني ملكافحة ال�س ّل والربنامج الوطني ملكافحة ال�سيدا ،من �أجل الق�ضاء على
هذين املر�ضني؛
�أبحاث عملية ت�شمل من بني ما ت�شمل درا�سات حول مقاومة م�ضادات امليكروبات؛
حتول الربنامج الوطني ملكافحة ال�س ّل �إىل مرجعية وطنية واقليمية.
واقع يتم ّثل يف ّ

التو�صيات
مر�ض نق�ص املناعة (الإيدز)
 .1تقييم �إجنازات الربنامج الوطني ملكافحة ال�سيدا وغريه من ال�رشكاء املعنيني مبجال مر�ض نق�ص املناعة
(الإيدز) ،من �أجل و�ضع الأ�س�س الالزمة خلطة جديدة �شاملة و�أكرث فعالية ت�سمح بالرتكيز على املجموعات
تعر�ض ًا للإ�صابة بالإيدز وت�ضمن ا�ستدامة اجلهود احلمائية والتثقيفية يف هذا املجال.
الأكرث ّ
 .2تعزيز الوعي من خالل الرتبية اجلن�سية مث ًال يف مرحلتي التعليم املتو�سط والثانوي ،وتفعيل دور هيئات
املجتمع املدين يف جمال مكافحة املر�ض.
 .3تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص ،ال �سيما يف جمايل الإعالم واالت�صاالت ،لن�رش الوعي واملعلومات حول املر�ض
و�أ�سبابه و�سبل رعاية امل�صابني .كما ال ب ّد من التن�سيق مع ال�رشكات امل�صنعة للأدوية لتوفري العالجات
الالزمة ب�أ�سعار خم ّف�ضة ،ال �سيما للفقراء واملعوزين.
 .4تعزيز قدرات املنظمات غري احلكومية املحلية والهيئات القاعدية يف ن�رش الوعي والو�صول �إىل املجموعات
تعر�ض ًا خلطر الإ�صابة مبر�ض نق�ص املناعة (الإيدز).
الأكرث ّ
ومدربة.
 .5تعزيز قدرات الربنامج الوطني ملكافحة ال�سيدا يف لبنان من خالل تزويده بكوادر �إ�ضافية
ّ
 .6تعبئة املوارد املتنوعة امل�صادر وتخ�صي�ص املزيد من الأموال التي تقدمها احلكومة ووكاالت الأمم املتحدة
لتغطية الن�شاطات اجلديدة و�ضمان ا�ستدامة تلك القائمة حالياً.

مر�ض ال�س ّل
 .1تعزيز الربامج الوطنية عرب م ّدها بالدعم املايل الالزم وتزويدها بالكوادر املطلوبة وتو�سيع نطاق التن�سيق
بينها لي�شمل قطاعات وهيئات �أخرى.
� .2صقل املهارات يف جمال الر�صد املبكر والوقاية ،ومعاجلة الأمرا�ض املعدية والوبائية الأخرى ،وتوفري
املختربات املج ّهزة بكامل التجهيزات الالزمة.
� .3إدراج منهج درا�سي يف املناهج الرتبوية لن�رش الوعي يف هذا املجال وتعزيز احلمالت توخي ًا للر�صد املبكر
للأمرا�ض.
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�ضمان الإ�ستدامة البيئية

الغاية التا�سعة� :إدماج مبادئ التنمية امل�ستدامة يف �سيا�سات البالد وبراجمها ووقف
خ�سارة املوارد البيئية وا�ستنزافها 2015
امل�ؤ�رشات

1999

ن�سبة الأرا�ضي التي تغطيها
الأحراج
(ن�سبة مئوية)

)1996( 13

م�ساحة الأرا�ضي املحمية
للمحافظة على التنوع البيولوجي
(ن�سبة مئوية)

)1992( 0.2

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
%13.30

2

%59.30

الأرا�ضي املعر�ضة
للت�صحر ب�صورة كبرية
ا�ستهالك املواد امل�ستنفذة
للأوزون

الكلوروفلوروكربون
(527.3 :)CFC
بروميد امليثيل:
418

انبعاث غازات الدفيئة

 18.147 .58جيغا
غرام ًا من مكافئ ثاين
�أك�سيد الكربون

انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون،
املجموع ،للفرد الواحد ولكل
دوالر من �إجمايل الناجت املحلي
()PPP

 16,253 .47جيغا
غرام ًا من ثاين �أك�سيد
الكربون

:CFC
539.8
بروميد
امليثيل:
394

:CFC
562.4
بروميد
امليثيل:
354

:CFC
595.6
بروميد
امليثيل:
341.7

:CFC
:CFC
355.4
499
بروميد بروميد
امليثيل :امليثيل:
128.6 257.15

:CFC
329
بروميد
امليثيل:
72

:CFC
218.7
بروميد
امليثيل:
70.2

ن�سبة الر�صيد ال�سمكي �ضمن
احلدود البيولوجية الآمنة

ن�سبة �إجمايل املوارد املائية
امل�ستخدمة
الطاقة املولدة من املوارد
املتجددة (ن�سبة مئوية)
الطاقة امل�ستهلكة من املوارد
املتجددة
(ن�سبة مئوية)

)1997( 1.6

0.99

0.88

1

1.39

1.16

1.13

4.7

3.5

6.6

12.9

10.8

9.9
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7.1

تقلي�ص خ�سارة التنوع البيولوجي ،و حتقيق انخفا�ض ملحوظ يف معدل اخل�سارة بحلول العام 2015
2006

2007

ن�سبة املناطق الأر�ضية والبحرية
املحمية*

)2000( 2

2.1

ن�سبة الأجنا�س املهددة

الثدييات%15.7 :
الطيور%8.6 :
الزواحف%15.9 :
الربمائيات%0 :
الأ�سماك%12.9 :
النباتات%0 :

الغاية العا�رشة :تن�صيف ن�سبة الأ�شخا�ص املفتقرين للو�صول �إىل مياه �شفة م�أمونة
1999

2000

2006 2005 2004 2003 2002 2001

ن�سبة ال�سكان الذين ينفذون �إىل )1996( 79.3
مياه ال�رشب امل�أمونة
(ن�سبة مئوية)
ن�سبة ال�سكان الذين ينفذون �إىل
�شبكات ال�رصف ال�صحي

)1996( 37

%67

)1997( 58.8

%67.4

يقل عن
الغاية احلادية ع�رش :ينبغي الو�صول �إىل حتقيق حت�سني ملمو�س يف ظروف معي�شة ما ال ّ
مليون ن�سمة يقيمون يف �أحزمة الب�ؤ�س بحلول عام 2020
1999

45

ن�سبة �سكان احل�رض
الذين يقطنون الأحياء
الفقرية
التخل�ص من النفايات
ال�صلبة (ن�سبة مئوية)
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2003 2002 2001 2000

2004

مطامر النفايات82.8 :

مطامر النفايات%77 :

التحويل5.1 :

�أ�سمدة%12.48 :

�إعادة التدوير5.3 :

�إعادة تدوير%7.67 :

2006 2005

7.2

التق ّدم املحرز
منذ العام  2003وعلى الرغم من التحديات وامل�شاكل اخلطرية التي جابهها لبنان خالل هذه ال�سنوات ،و�أبرزها
الو�ضع ال�سيا�سي غري امل�ستقر واحلرب الإ�رسائيلية يف يوليو/متوز – �أغ�سط�س�/آب  2006على لبنان ،لوحظ
التقدم يف نواحي اال�ستدامة البيئية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية .ففي بداية العام  ،2006احتل لبنان املركز
ال�ساد�س والثالثني من بني  133دولة واملرتبة الأوىل يف املنطقة العربية بالن�سبة �إىل م�ؤ�رش الأداء البيئي لعام
 .)EPI( 2006ا�ستمرت وزارة البيئة اللبنانية يف دفع جدول �أعمال البيئة �إىل واجهة الربامج احلكومية للت�أكد من
املحافظة على موارد لبنان البيئية و�إبقائها يف تناغم مع االتفاقيات الدولية التي ي�ستمر لبنان يف امل�صادقة
عليها واحرتامها� .إال �أن احلرب الإ�رسائيلية على لبنان يف يوليو/متوز – �أغ�سط�س�/آب � 2006أحدثت تغيرياً يف
الو�ضع البيئي ب�شكل عام ونتج عنها حمل بيئي و�إقت�صادي ثقيل غيرّ الأولويات الوطنية .فقد �أظهرت درا�سة
�أجراها البنك الدويل �أن كلفة التدهور البيئي الناجت عن هذه احلرب بلغت حوايل  729مليون دوالر �أمريكي� ،أي
 %3.6من �إجمايل الناجت املحلي.

التنوع البيولوجي
مت حماية �أكرث
ت�ستمر ن�سبة امل�ساحات الأر�ضية والبحرية املحمية مبوجب القانون يف لبنان يف االزدياد� ،إذ ّ
من  21,200هكتار من الأرا�ضي يف العام  .2007جتدر الإ�شارة �إىل �أن خطط احلماية التي ت�ضعها وزارة البيئة
وحتافظ عليها يتم تطويرها وتطبيقها مع املجتمعات املحلية على امل�ستوى ال�شعبي ل�ضمان توفري مقاربة
متكاملة لإدارة املوارد الطبيعية نحو حتقيق الإ�ستدامة البيئية ويف الوقت عينه توفري م�صادر دخل م�ستدامة
لل�سكان .ازداد الو�ضع �سوءاً ب�سبب حرب يوليو/متوز – �أغ�سط�س�/آب  2006التي خلفت وراءها �أكرث من مليون
قنبلة عنقودية ن�رشتها �إ�رسائيل على الأرا�ضي اللبنانية .كما �أن الت�رسب النفطي كان لديه �أثر �سلبي بارز على
الأنظمة البيئية احل�سا�سة ،كمنطقة جزر النخيل املحمية .ولذلك كله وقع �سلبي على موئل ال�سالحف البحرية
والطيور املهاجرة والرثوة النباتية والكائنات املدرية.
يف ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،أطلقت وزارة البيئة بنجاح خطة �إعادة التحريج اخلم�سية التي �أثمرت عن حتريج
حو�إىل  580هكتاراً من الغابات .ولكن ،عند نهاية العام  ،2007ن�شبت حرائق حرجية مدمرة ق�ضت على م�ساحات
�شا�سعة من الأرا�ضي يف لبنان وعلى �أكرث من  2,350هكتاراً من الأحراج الطبيعية.

�إنبعاثات غازات الدفيئة وثاين �أك�سيد الكربون
ان�ضمت احلكومة اللبنانية �إىل اتفاقية كيوتو يف �أيار (مايو) من العام  ،2006وبذلك ،التزمت جمدداً باجلهود
العاملية ملكافحة التغيرّ املناخي .تقوم وزارة البيئة حالي ًا بتحديث قائمة اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة وت�ستمر
يف العمل على م�سائل تلوث الهواء يف القطاعات املختلفة.
�إال �أن انبعاثات غازات الدفيئة وا�صلت ارتفاعها .وت�شري �آخر البيانات �إىل زيادة و�صلت �إىل  18,147طن ًا من
مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون يف العام  .1999ي�شكل قطاع الطاقة امل�صدر الأ�سا�سي لهذا التلوث (�إذ ي�ساهم
بـ %55تقريب ًا من �إجمايل انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون ،ويتبعه قطاع النقل� .إن ثاين �أك�سيد الكربون هو �أكرث
االنبعاثات �شيوع ًا ( %90من جمموع انبعاثات غازات الدفيئة) على امل�ستوى الوطني ،يليه انبعاثات امليثاين
و�أك�سيد النيرتوز.
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7.3

املواد امل�ستنفذة للأوزون
ي�ستمر �إ�ستخدام املواد امل�ستنفذة للأوزون يف االنخفا�ض بف�ضل التزام وزارة البيئة بربوتوكول مونرتيال
وعزمها على حتقيق �أهدافها يف هذا املجال بحلول العام � .2012أدى ا�ستخدام املواد البديلة يف القطاعني
ال�صناعي والزراعي �إىل هبوط يف �إ�ستخدام الكلوروفلوروكربون حتى  218.7طن ًا (�إنخفا�ض يف الإ�ستخدام يفوق
ن�سبة  %50منذ العام  )2003ويف ا�ستخدام بروميد امليثيل �إىل  70.2طن ًا (�إنخفا�ض يف اال�ستخدام يفوق ن�سبة
 %70منذ العام  )2003يف العام .2006

النفاذ �إىل مياه ال�رشب امل�أمونة و�شبكات ال�رصف ال�صحي
ُيقدر معدل التهطال ال�سنوي بحو�إىل  8,600مليون مرت مكعب� ،إال �أن توفر املياه يبقى م�س�ألة ح�سا�سة ذات �أهمية
وطنية يف لبنان ب�سبب ارتفاع الطلب على املياه واخل�سائر ال�ضخمة التي حلقت بال�شبكات العامة لتوزيع املياه
وارتفاع معدل تلوث املياه.
على الرغم من �أن ثالثة �أرباع الأ�رس مت�صلة ب�شبكات املياه العامة\اخلا�صة ،يعاين  %80منها من عدم و�صول
املياه �إليها يف ال�صيف :ي�صل النفاذ �إىل املياه يف �أف�ضل حاالته �إىل �ساعات قليلة يف اليوم ويف �أكرث احلاالت
�سوءاً �إىل �ساعات قليلة يف الأ�سبوع .وال يزال هذا اخللل يف اخلدمة كبرياً �أي�ض ًا يف ف�صل ال�شتاء (تعاين حو�إىل
 %50من الأ�رس من م�شاكل يف تزودها باملياه) .يبلغ احلجم الإجمايل الذي توزعه م�صالح املياه حو�إىل 280
مرتاً مكعباً� ،أي ن�صف الكمية التي ت�صل �إىل امل�ستهلكني (ب�سبب الهدر) الذين ُي�ضطرون �إىل االعتماد على و�سائلهم
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اخلا�صة لت�أمني املياه (الآبار وال�صهاريج).
من جهة �أخرى ،ي�ستمر النفاذ �إىل �شبكات ال�رصف ال�صحي يف النمو بثبات ،حيث بلغت ن�سبة نفاذ ال�سكان �إىل
هذه ال�شبكات  %67.4يف العام � .2004إال �أن معظم معامل معاجلة مياه ال�رصف ال�صحي ال تعمل ب�شكل فعال.
�أما باقي الأ�رس ،فهي جمهزة ب�أنظمة معاجلة �رصف �صحي يف �أماكن حمددة -خزان التعفني وخزانات املياه
الآ�سنة -مع معدالت منخف�ضة وغري مراقبة للتخل�ص من التلوث .وكما هو احلال بالن�سبة �إىل امل�ؤ�رشات الأخرى،
ال تزال هناك تباينات مناطقية يف هذا املجال؛ فمعظم الأ�رس يف املناطق الريفية ال تنفذ �إىل �شبكات ال�رصف
ال�صحي العامة �إطالقاً ،مقارنة مع القاطنني يف املناطق املُدنية .ولإكمال ال�صورة على امل�ستوى الأ�رسي ،ال ب ّد
من الأخذ بالأبعاد الأخرى مل�س�ألة ال�رصف ال�صحي يف لبنان ،ومن بينها املدار�س ،وال �سيما احلكومية منها.
فت�شري قائمة اجلرد اخلا�صة مبن�ش�آت املدار�س احلكومية التي و�ضعتها وزارة الرتبية �إىل �أن ما ال يقل عن ن�صف
املدار�س احلكومية يف لبنان ،البالغ عددها  1,300مدر�سة ال تتما�شى مع املعايري الدنيا لل�رصف ال�صحي.
ال يزال ال�ضغط الإجمايل على موارد املياه يرتفع مع ازدياد الطلب خ�صو�ص ًا من قبل القطاع الزراعي الذي ي�شكل
 %70من اال�ستهالك الإجمايل للمياه يف لبنان .ويعاين قطاع الزراعة-الري من م�شكلتي انعدام الفعالية وهدر املياه.

النفايات ال�صلبة
ب�سبب كرثة ال�ضغوطات ال�سيا�سية ،ال ت�ضع احلكومة اللبنانية ملف �إدارة النفايات ال�صلبة على ر�أ�س �أولوياتها
على الرغم من �أن النفايات ال�صلبة ال تزال ت�شكل مع�ضلة بيئية بارزة� ،إذ �أن البلديات ت�ستخدم �أكرث من 700
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اخلطة التوجيهية احل�سية الوطنية للأرا�ضي اللبنانية ،2005 ،جمل�س الإمناء والإعمار.

مطمر مفتوح .كما �أنه يتم حرق  %50من هذه النفايات .كل ذلك ي�ؤدي �إىل تلوث كبري للمياه اجلوفية بالإ�ضافة
�إىل تلوث الهواء.

7.4

يدير جمل�س الإمناء والإعمار خطة للطوارئ يف بريوت وجبل لبنان تت�ضمن من بني �أهدافها معاجلة حوايل %60
من النفايات الإجمالية يف لبنان� ،إال �أن هذه اخلطة ا�صطدمت ب�أزمة مع امتالء مكب الناعمة تقريباً.
وافقت احلكومة اللبنانية على خطة وطنية �أعدتها وزارة البيئة وجمل�س الإمناء والإعمار .تقوم هذه اخلطة على
تق�سيم لبنان �إىل  4مناطق خدمات (البقاع ،لبنان ال�شمايل ،لبنان اجلنوبي ،بريوت وجبل لبنان) واعتماد �أف�ضل
اخليارات يف جمال الفرز والطمر ملعاجلة النفايات يف لبنان.
عالوة على ذلك� ،أعدت وزارة الإقت�صاد �إطاراً قانوني ًا �أولي ًا ملعاجلة النفايات ال�صلبة وغري اخلطرة يف لبنان
وذلك يف �إطار م�رشوع «ميتاب  -»METAPامل�رشوع الإقليمي لإدارة النفايات ال�صلبة .يت�ضمن امل�رشوع تقنيات
ملعاجلة النفايات و�إدارتها بالإ�ضافة �إىل امل�ستلزمات جلهة التمويل وا�ستعادة الكلفةُ .قدمت م�سودة القانون هذه
�إىل احلكومة للموافقة عليها يف ت�رشين الأول (�أكتوبر) � ،2005إ ّال �أن هذا القانون مل يب�رص النور بعد.

التح ّديات
يواجه لبنان اليوم حتديات بيئية جديدة ب�سبب حرائق الغابات املدمرة التي �رضبت �أكرث من  2350هكتاراً
من الغابات الطبيعية و�أدت �إىل تقل�ص الغطاء احلرجي الأخ�رض؛
كما يواجه لبنان حتديات بيئية �إ�ضافية نتيجة حلرب يوليو/متوز – �أغ�سط�س�/آب التي �شنتها �إ�رسائيل يف
ت�رسب � 12,000إىل
العام  ،2006وال �سيما الكارثة البيئية التي �رضبت ال�ساحل ال�رشقي للمتو�سط ،عندما ّ
اجليه ،م�ؤدي ًا �إىل تلوث  150كيلومرتاً
 15,000طن ًا من زيت الوقود الثقيل من حمطة توليد الكهرباء يف ّ
من ال�ساحل اللبناين بزيت الوقود الثقيل .كان لهذه الكارثة وقع على ال�سياحة القائمة على املوارد الطبيعة،
أ�رضت بالإقت�صاد،
كال�شواطئ الرملية ،وعلى مزودي اخلدمات ال�سياحية على طول اخلط ال�ساحلي .كما � ّ
ومب�صادر رزق ال�صيادين واملجتمعات املحلية املعتمدة يف معي�شتها على �سالمة احلياة البحرية والرثوة
ال�سمكية .كما �أحلقت حرب متوز(يوليو)\�آب (�أغ�سط�س) � 2006أ�رضاراً مبا�رشة وغري مبا�رشة باملناطق
احلرجية؛ فمن بني الأ�رضار املبا�رشة ،تلك الناجمة عن تعر�ض هذه املناطق احلرجية للق�صف والإنفجارات.
كما ت�أثرت هذه املناطق ب�شكل غري مبا�رش بتوقيت احلرب التي وقعت خالل ف�صل ال�صيف� ،أي يف الفرتة التي
وريها؛
بنبغي فيها عادة االهتمام بالأ�شجار املزروعة ّ
ي�ؤدي غياب �أنظمة املراقبة البيئية امل�ستمرة التي تعنى بتقييم امل�ؤ�رشات البيئية �إىل ندرة البيانات ذات
ال�صلة ،ما يحول دون �إظهار االجتاهات الفعلية يف هذا املجال؛
غياب الدرا�سات والأبحاث حول التنوع البيولوجي البحري؛
غياب �إ�سرتاتيجية بيئية وخطة عمل �شاملة معتمدة من قبل خمتلف الوزارات والقطاعات؛
�صالحيات وم�س�ؤوليات متداخلة وغري وا�ضحة للم�ؤ�س�سات املعنية بالقطاع البيئي؛
موازنة عامة تخ�ص�ص موارد حمدودة للحماية البيئية (�أقل من  %0.1من �إجمايل الإنفاق العام ال�سنوي
لوزارة البيئة)؛
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غياب �إنفاذ الت�رشيعات البيئية لأ�سباب متعددة:
غياب املرا�سيم التطبيقية يف جمال حماية البيئة؛
املعرفة واخلربة املحدودة يف القطاعني العام واخلا�ص يف و�ضع الت�رشيعات البيئية وتطبيقها؛
قلة اال�ست�شارات العامة لدى و�ضع الت�رشيعات البيئية؛
عدم توفر �سيا�سات كافية و�صعوبة يف توفري التكامل بني �صالحيات وم�س�ؤوليات الوزارات من جهة
والأولويات ال�سيا�سية التي تقت�رص حالي ًا على �إعادة الإعمار ومعاجلة العجز الإقت�صادي؛
ال�ضغوط املواردية (الب�رشية والتقنية واملالية)؛
الإقت�صا�ص غري الفعال والتوعية العامة املحدودة.
على الرغم من االجتاه املتزايد ال�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة (الطاقة ال�شم�سية لت�سخني املياه على
�سبيل املثال) ،يبقى تلوث الهواء الناجم عن م�شاريع توليد الطاقة وعدم الفعالية يف توزيع الطاقة الكهربائية
من ال�ضغوطات البيئة الهامة؛
ي�ؤدي غياب مقاربة متكاملة لإدارة املوارد املائية �إىل هدر كبري للمياه ويت�سبب مب�شاكل جلهة نوعية هذه
املوارد وبنق�ص يف كمياتها مع تباينات مناطقية بارزة.

نقاط القوة
�إ�صدار ت�رشيعات خمتلفة تتمحور حول موا�ضيع متنوعة ،منها:
املوا�ضيع البيئية العامة :القانون رقم  690ال�صادر يف العام  ،2005حتت عنوان�« :صالحية وتنظيم
وزارة البيئة»؛
م�سائل التوجيه البيئي :املر�سوم رقم  14865ال�صادر يف العام  ،2005بعنوان�« :رشوط و�آلية م�ساهمة
وزارة البيئة يف الوكاالت التي ال تتوخى الربح و ُتعنى بالأن�شطة البيئية؛
�إدارة مياه ال�رصف ال�صحي :قرار حول ال�رشوط البيئية لإن�شاء من�ش�آت �صغرية ملعاجلة مياه ال�رصف
ال�صحي �أو الإ�ستثمار فيها؛
التنوع البيولوجي:
ّ
قانون ال�صيد ال�صادر يف العام  2004لتنظيم ممار�سات ال�صيد
بروتوكول قرطاجة حول ال�سالمة البيولوجية
االتفاق املتعلق بحفظ احليتانيات يف البحر الأ�سود والبحر الأبي�ض املتو�سط واملنطقة املتاخمة
من املحيط الأطل�سي ()ACCOBAMS
�إدارة النفايات اخلطرة :مر�سوم معاجلة نفايات امل�ست�شفيات والتخل�ص منها (املر�سوم رقم 8006
بتاريخ 2002\6\11واملع ّدل باملر�سوم  12289ال�صادر بتاريخ )2004\9\18؛
تلوث الهواء :امل�صادقة على بروتوكول كيوتو التفاقية الأمم املتحدة الإطارية حول التغري املناخي.
�إطالق برنامج وطني خم�سي لإعادة التحريج �سمح بتحريج حوايل  580هكتاراً من الأرا�ضي التابعة حلوايل
مت مبوجبه غر�س �أ�شجار متنوعة ،كـالأرز والبلوط وال�صنوبر
 45بلدية من خمتلف املناطق اللبنانية .وقد ّ
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�إلخ ...يعزز هذا الربنامج ال�رشاكة بني القطاع العام (وزارة البيئة) والبلديات التي �ستتوىل م�س�ؤولية �صيانة
�أ�شجار الغابات املزروعة على مدى �سنتني؛

7.6

�إن�شاء جلنة �إدارية وتقنية ملكافحة حرائق الغابات و�إعادة ت�أهيلها ،ت�ضم ممثلني عن الوزارات املعنية
والوكاالت احلكومية والهيئات الأهلية ،ما �سمح بتوحيد اجلهود وتعزيز فعالية التن�سيق بني خمتلف الهيئات،
كل يف جماله� .أدى وي�ؤدي كل ذلك �إىل خمرجات فعالة تهدف �إىل مكافحة حرائق الغابات و�إعادة ت�أهيل
الأحراج وتفادي احلرائق؛
�إ�شرتاك و�سائل الإعالم ب�شكل حيوي يف معاجلة امل�شاكل البيئية من خالل ن�رش مقاالت دورية (يومية �أو
�أ�سبوعية) حول هذا املو�ضوع؛
�إ�صدار اجلمعية العامة للأمم املتحدة القرارين  194\61و 188\62اللذين يدينا �إ�رسائيل ويعربان عن
التقدير للجهود التي تبذلها احلكومة اللبنانية يف جمال تنظيف ال�شواطئ امللوثة و�إعادة ت�أهيلها.

التو�صيات
� .1صياغة �إ�سرتاتيجية وطنية لدمج مبادئ التنمية امل�ستدامة يف ال�سيا�سات واملبادئ التوجيهية ملختلف
ال�سلطات املعنية ،وو�ضع �إطار م�ؤ�س�ساتي للتن�سيق بني الإدارات العامة واملنظمات غري احلكومية والقطاع
اخلا�ص والأكادميي ذات ال�صلة.
 .2الإ�ستمرار يف و�ضع وتنفيذ كافة الت�رشيعات املذكورة يف دليل «تعزيز الت�رشيعات البيئية ونظام التطوير
والتطبيق يف لبنان» .يت�ضمن هذا الدليل الت�رشيعات البيئية اخلا�صة مبختلف القطاعات ،والتي مت �إ�صدارها
بني العامني  1926و 2004يف لبنان ،ومن بينها تلك املتعلقة بنظافة الهواء وتقييم الأثر البيئي ،و�إ�سرتاتيجية
التقييم البيئي ،وقانون ال�صيد.
 .3تعزيز عمل املجل�س الوطني لل�صيد
� .4إعتماد �سيا�سة وطنية لإدارة املوارد املائية ومراقبة الإ�ستهالك و�إعادة ت�أهيل البنى التحتية واعتماد تقنيات
املعاجلة.
� .5صياغة �سيا�سات تعنى مبجاالت الزراعة وال�صناعة والنقل والتخطيط املدين واملخالفات يف املناطق
ال�ساحلية ،والتنوع البيولوجي ،وا�ستهالك الطاقة وموارد الطاقة املتجددة ،والنفاذ �إىل �شبكات املياه وال�رصف
ال�صحي ومن�ش�آت املعاجلة واملعاجلة املتكاملة للنفايات ال�صلبة.
 .6تطبيق �أحكام امل�ؤمترات الدولية حول التنمية امل�ستدامة والبيئة واملبادرة العربية للتنمية امل�ستدامة.
 .7تعزيز البحوث حول التنوع البيولوجي البحري وتطبيق امل�شاريع ذات ال�صلة للحفاظ على الأجنا�س البحرية
ومراقبتها.
 .8تعزيز امل�شاركة العامة وال�رشاكات بني القطاع العام واخلا�ص ،من خالل النفاذ املتزايد �إىل املعلومات
وتبادلها.
 .9التنفيذ املتكرر للمبادرات التي يطلقها خمتلف ال�رشكاء ،كـتكرار جتارب ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص
يف جمال « الإدارة املتكاملة لغابات الأرز يف لبنان بالتعاون مع الدول املتو�سطية الأخرى» التي هدفت �إىل
تطوير خطة عمل للإدارة امل�ستدامة واملتكاملة لغابة �أرز تنورين وحماية هذه الغابة من �أجنا�س احل�رشات
الدخيلة التي تت�سبب ب�رضر خطري على الأ�شجار.
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7.7

 .10ت�أمني املوارد الإ�ضافية ال�ستكمال عمليات تنظيف البقع النفطية و�إزالة النفايات النفطية و�إعادة ت�أهيل
املواقع التي ت�أثرت بكارثة الت�رسب النفطي ،ال �سيما و�أن كلفة الأ�رضار و�أعمال التنظيف ذات ال�صلة ق ّدرت،
بح�سب تقرير �أعده البنك الدويل حول «التقييم الإقت�صادي للتدهور البيئي الناجت عن اعتداءات متوز (يوليو)
يتم ت�أمني �سوى �أقل من  %10من الأموال الالزمة
 ،»2006بحو�إىل  23مليون دوالر .وحتى يومنا هذا ،مل ّ
لهذه الغاية.
 .11تعبئة الطاقات الكامنة للأدمغة يف القطاع الأكادميي والقطاعات الأخرى.
 .12حتفيز املبادرة الفردية لدى القطاع اخلا�ص والتوا�صل مع الوكاالت احلكومية وغري احلكومية يف اخلارج
لتبادل املعارف والدراية.

72

تطوير �رشاكة عاملية
من �أجل التنمية

8

تطوير �رشاكة عاملية
من �أجل التنمية

الغاية الثانية ع�رش :تطوير نظام جتاري ومايل منفتح على القانون وقابل التوقع وغري متييزي
امل�ؤ�رش

1995

2000

2006

�صادرات ال�سلع واخلدمات كن�سبة من �إجمايل
الناجت املحلي

)1990( 1.8

13

)2005( 16.5

معدل التعرفة املفرو�ضة على الواردات

11.4

18.6

4.7

)2002( 33

)2004( 37

معدل التعرفات التي تفر�ضها الدول املتطورة على
املنتجات الزراعية

...

...

6.8

�صايف تدفقات الإ�ستثمار الأجنبي املبا�رش كن�سبة
من �إجمايل الناجت املحلي

)1990( 0.2

1.8

( 7011.9مثبت)

التدفقات اخلا�صة الأخرى كن�سبة من �إجمايل
الناجت املحلي

)1990( 0.2

10.5

( 716.67-مثبت)

ن�سبة �صادرات البلد الإجمالية التي تدخل من
68
دون �رضيبة �إىل الدول املتطورة

66

67

69

الغاية اخلام�سة ع�رش :معاجلة م�شاكل الدين يف البلدان النامية ب�شمولية من خالل تدابري
وطنية ودولية بغية جعلها تتحمل الدين على املدىالطويل
امل�ؤ�رش

1995

2000

2006

�صايف امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية كن�سبة من
�إجمايل الناجت املحلي

)1990( 9.1

1.2

3.2

ن�سبة امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية �إىل اخلدمات
الإجتماعية الأ�سا�سية

11.9

)1999( 16.9

غري متوفرة

خدمة الدين كن�سبة �صادرات ال�سلع واخلدمات

)1990( 3.3

( 163مراجع)

خدمة الدين كن�سبة من �إجمايل الناجت املحلي

)1990( 3.5

18.0

74

72

73

)2005( 66

75

( 7613.2مثبت)

 66املجل�س الأعلى للجمارك /وزارة املالية :م�رصف لبنان ،2005-2004 .تقرير القطاع اخلارجي ،بعثة احل�سابات الوطنية� 2002 ،إىل ،2005
ح�سابات لبنان الإقت�صادية.
 67املجل�س الأعلى للجمارك /وزارة املالية.
� 2002 68إىل  2004من قاعدة بيانات م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)  -نظام التحاليل واملعلومات التجارية الذي يتم النفاذ
�إليه عرب برنامج  WITSللتجارة املتكاملة التابع للبنك الدويل .ال تتوفر �سنوات �أخرى.
 69مركز التجارة الدولية ،قاعدة بيانات خارطة النفاذ �إىل ال�سوق ( )MACMAPاملتوفرة على الإنرتنت.
� 70صندوق النقد الدويل وم�رصف لبنان ،تقرير ميزان املدفوعات للبنان ،ت�رشين الثاين/نوفمرب.
� 71صندوق النقد الدويل وم�رصف لبنان ،تقرير ميزان املدفوعات للبنان ،ت�رشين الثاين/نوفمرب.
 72تقرير �إح�صاءات منظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية حول جمموع الإنفاق للبنان من قبل «املانحني كافة».
 73الأرقام غري متوفرة حالياً.
 74الرقم الأ�صلي املن�شور يف التقرير حول الأهداف الإمنائية للألفية للعام  2007كان .27
 75وزارة املالية� 2002 ،إىل  ،2005التقرير ال�سنوي حول توقعات املالية العامة ،بعثة احل�سابات الوطنية� 2002 ،إىل  ،2005ح�سابات لبنان الإقت�صادية.
 76وزارة املالية� 2002 ،إىل  ،2006التقرير ال�سنوي حول توقعات املالية العامة ،بعثة احل�سابات الوطنية� 2002 ،إىل  ،2005ح�سابات لبنان الإقت�صادية.

8.1

الغاية ال�سابعة ع�رش :بالتعاون مع �رشكات امل�ستح�رضات ال�صيدالنية ت�أمني الو�صول �إىل الأدوية
ال�رضورية ب�أ�سعار مقبولة يف البلدان النامية
امل�ؤ�رش

1995

2000

ن�سبة ال�سكان الذين يتمتعون بالنفاذ �إىل العقاقري
الأ�سا�سية ب�أ�سعار مي�سورة على �أ�سا�س م�ستدام

---

85

77

2006
غري متوفرة

الغاية الثامنة ع�رش :بالتعاون مع القطاع اخلا�ص ،جعل الإ�ستفادة من التقنيات اجلديدة متاحاً
وخ�صو�صاً تقنيات املعلومات والإت�صاالت
1995

امل�ؤ�رش
خطوط الهاتف الثابتة لكل � 100شخ�ص

78

امل�شرتكني يف اخلطوط اخلليوية لكل � 100شخ�ص

79

م�ستخدمو الإنرتنت لكل � 100شخ�ص

80

2000

2006

)2002( 15.6

17.0

18.3

27.6

8.8

15.1

املق ّدمة
يدر�س هذا الف�صل مدى جهود املجتمع الدويل لتلبية الأولويات الوطنية واغتنام الفر�ص للتعاون من �أجل
التنمية .كما متت مراجعة اجلهود الوطنية يف الوقت عينه لبناء �رشاكات دعم ًا لتحقيق الأهداف الإمنائية
للألفية .متيزت م�ؤمترات املانحني الدولية بجوهريتها ،و�آخرها كان م�ؤمتر باري�س( 3-كانون الثاين «يناير»
 )2007مع �أهدافه الأ�سا�سية «لتحفيز النمو وتوليد العمالة واحلد من الفقر واملحافظة على الإ�ستقرار الإجتماعي
وال�سيا�سي» .ال �شك �أن تطوير التعاون الدويل للتعايف و�إعادة الإعمار والإ�صالح يت�صدر قائمة �أولويات احلكومة
اللبنانية و�سيبقى كذلك .يف التقرير ال�سنوي حول التقدم املحرز ب�ش�أن م�ؤمتر باري�س � ،3شددت احلكومة على
�أهمية اال�ستفادة الق�صوى من املوارد املتزايدة التي مت التعهد بها يف م�ؤمتر باري�س 3-بغية متابعة براجمها
الإ�صالحية والتنموية ،مبا يف ذلك حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية .وللتمكن من القيام بذلك ،ت�سعى احلكومة
�إىل ح�شد كافة الهيئات احلكومية ذات ال�صلة و�إر�ساء وتطوير هيكلية تن�سيق داخلية جيدة للتطبيق واملراقبة
والتقييم ولإجراء مراجعة �سنوية وو�ضع التقارير حول التقدم املحرز ،بالإ�ضافة �إىل عملية �صنع ال�سيا�سات
والقرارات الإ�سرتاتيجية.81
وبذلك ،التزمت احلكومة بو�ضع �آليات لإكمال م�س�ؤولية املانحني يف عملية الأهداف الإمنائية للألفية «للتمكن،
82
ومب�ساعدة �أكرث فعالية ،من تخفيف الدين ب�صورة �أكرث ا�ستدامة وتوفري قواعد �أكرث عد ًال للتجارة قبل العام .»2015
لذلك ،ي�ستك�شف هذا الق�سم �إىل �أي مدى ن�ش�أت ال�رشاكات الناجحة ويقي�س التقدم املحرز �ضد النقاط املرجعية املحددة.
77
78
79
80
81

76

82

تقرير الأهداف الإمنائية للألفية للعام .2003
وزارة االت�صاالت ،افرتا�ض �أن عدد ال�سكان يبلغ  4ماليني ن�سمة للأعوام � 2002إىل  .2006الأرقام ما قبل العام  2002غري متوفرة.
م�شغلي الهواتف اجلوالة ( MIC-1و .)MIC-2افرتا�ض �أن عدد ال�سكان يبلغ  4ماليني ن�سمة للأعوام � 2002إىل .2006
جمموعة اال�ست�شاريني العرب ،افرتا�ض �أن عدد ال�سكان يبلغ  4ماليني ن�سمة للأعوام � 2002إىل .2006
وزارة املالية .2008 ،امل�ؤمتر الدويل لدعم لبنان -باري�س  :3التقرير الرابع حول التقدم املحرز -بعد م�ضي �سنة ،بريوت ،كانون الثاين (يناير) .2008
حملة احلد من الفقر بحلول  .2015املوقع.www.endpoverty2015.org :

ميكن �أن نالحظ �أن التعاون التنموي يف لبنان مير عرب مرحلتني 83.مثلت املرحلة الأوىل التي امتدت من العام
� 1992إىل العام  1997الفرتة املبا�رشة التي تلت احلرب الأهلية ،حيث ركز الدعم الدويل خاللها على م�شاريع
�إعادة الإعمار (�أغلبها ح�سي) .افتتح اجتماع عقد يف العام  1997يف وا�شنطنُ ،ي�سمى بـم�ؤمتر �أ�صدقاء لبنان،
املرحلة الثانية بينما بد�أت احلكومة بتوجيه اهتمامها نحو الإ�ستقرار املايل ،مبا يف ذلك تنمية القطاع اخلا�ص.
مت تو�سيع هذه املقاربة يف العام  2006للرتكيز على التنمية الإجتماعية وبالتايل ،متكنت هذه املقاربة من
و�ضع حجر الأ�سا�س لربجمة ذات قاعدة عري�ضة للتنمية والتعاون الدويل ذات ال�صلة.

8.2

يراجع اجلزء الأول من هذا الف�صل الو�ضع الإقت�صادي ،الذي ي�شكل الإطار لتحقيق الأهداف املختلفة ومتابعة
امل�ؤ�رشات املتنوعة .ب�سبب مركزيتها بالن�سبة خلطط احلكومة التنموية ،تتم معاجلة م�ؤ�رشات الغاية  15التي
تتطرق �إىل امل�ساعدة والدين يف البداية ،يتبعها م�ؤ�رشات الغاية  12حول التجارة واملال ،ومن ثم م�ؤ�رشات
الغايتني  17و 18التي تقدر نواحي تعاون القطاع اخلا�ص .وبعد مراجعة التحديات الأ�سا�سية ،يختم الف�صل مع
التو�صيات.

التط ّورات الإقت�صادية
�شهدت التنمية الإقت�صادية يف لبنان يف ال�سنوات القليلة املا�ضية عدم �إ�ستقرار �سيا�سي مرتبط باالجتاهات
اجليو�-سيا�سية الإقليمية ب�شكل ال ميكن اخلروج منهُ .يعد العام  2005غاية يف الأهمية يف هذا الإطار �إذ �أنه �شهد
اغتياالت �سيا�سية وان�سحاب القوات الأجنبية ونظام ًا �سيا�سي ًا ثنائي الأقطاب .يف العام � ،2006شنت �إ�رسائيل حرب ًا
ترد يف الو�ضع ال�سيا�سي
على لبنان على مدى ثالثة وثالثني يوم ًا يف �شهري متوز (يوليو) و�آب (�أغ�سط�س) ،عقبها ٍ ّ
الداخلي بد�أ يف كانون الأول (دي�سمرب) من العام  2006حني �أقفل جمل�س النواب �أبوابه .كان الفراغ يف رئا�سة
اجلمهورية يف بداية ت�رشين الثاين (نوفمرب) من العام  2007م�ؤ�رشاً على درجة النزاع� .إال �أنه مت التو�صل �إىل اتفاق
�شكل معلم ًا بارزاً يف �أيار (مايو) من العام � 2008سعى �إىل و�ضع حد للنزاع الأهلي وا�ستعادة احلياة ال�سيا�سية.
مما ال �شك فيه �أن ال�شلل الناجت عن هذه الأزمة والذي �أ�صاب امل�ؤ�س�سات الوطنية الأ�سا�سية �أرخى بظالله على
القطاعني العام واخلا�ص وعلى �شعور النا�س بالأمن والرفاه ال�شخ�صيني .يف خالل هذه احلقبة اال�ستثنائية،
متكنت احلكومة من العمل لدرجة �أن �أعمالها مل تتطلب موافقة ال�سلطة الت�رشيعية و�/أو موافقة رئي�س اجلمهورية.
وعلى الرغم من ذلك ،ا�ستمر القطاع العام يف توفري اخلدمات الأ�سا�سية من خالل الوزارات ووكاالت �أخرى.
عند املقارنة بال�سنوات التي �سبقت هذه احلقبة من اللإ�ستقرار التي انتهت للتو ،هبطت ثقة امل�ستثمر (الأجنبي
واملحلي) .و�أثر ذلك على القطاعات الإنتاجية احليوية كال�صناعة والزراعة والبناء واخلدمات بالإ�ضافة �إىل
القطاعات اخلارجية والتجارة والقطاع املايل .ففي العام  2004على �سبيل املثال ،ات�سمت التطورات الإقت�صادية
ب�أغلبيتها بالإيجابية .منا �إجمايل الناجت املحلي بن�سبة  ،84%7.4مبا يف ذلك الزيادات يف القطاع ال�سياحي
بن�سبة  %25.9مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة .يف ال�سنة عينها ،ارتفعت تدفقات ر�ؤو�س الأموال اخلا�صة بن�سبة %11.9
و�ساهمت يف فائ�ض يف ميزان املدفوعات 85.عند نهاية العام  ،2005وعقب الأحداث التي وقعت يف تلك ال�سنة،
 83ديبة ،ج« .2007 .امل�ساعدة اخلارجية والتنمية الإقت�صادية يف لبنان ما بعد احلرب» ،رقم ورقة البحث ،37\2007 .املعهد العاملي للبحوث حول التنمية
الإقت�صادية ،جامعة الأمم املتحدة ،حزيران.
 84بعثة احل�سابات الوطنية ،2005 ،ح�سابات لبنان الإقت�صادية.
 85بنك عودة ،2004 ،تقرير لبنان الإقت�صادي ،الف�صل الرابع.
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8.3

�سجل منو �إجمايل الناجت املحلي معد ًال منخف�ض ًا بن�سبة ُ . %1.1يعزى ذلك �إىل تقل�ص القطاعات الإقت�صادية
87
الأ�سا�سية ،على الرغم من حت�سن تدفقات ر�ؤو�س الأموال بن�سبة .%5
86

�شهد البلد �إرتفاع ًا يف معظم امل�ؤ�رشات الإقت�صادية يف الن�صف الأول من العام  .2006كان من املتوقع �أن
ينتع�ش الإقت�صاد وي�شهد �إجمايل الناجت املحلي ارتفاع ًا بني  4و %6لتلك ال�سنة ب�أكملها .ولكن� ،إثر حرب متوز
(يوليو) ،انتهى العام  2006من دون �أي منو حقيقي يف �إجمايل الناجت املحلي 88.عك�س القطاع ال�سياحي هذا
التدهور� ،إذ انخف�ض عدد ال�سياح الوافدين �إىل لبنان بن�سبة  ،%6.7مما �أدى �إىل تداعيات حادة ،فو�صل معدل
الت�ضخم �إىل  ،%7وهو الأعلى يف ع�رش �سنوات.89
على الرغم من الت�صعيد يف التوترات ال�سيا�سية والأمنية ،حت�سن الو�ضع الإقت�صادي يف العام  ،2007مما يظهر
مرونة ُتعزى �إىل دور جمموعة �صغرية من القطاعات والفاعلنيُ .يقدر �أن �إجمايل الناجت املحلي �سجل منواً حقيقي ًا
بن�سبة  ،90%4معتمداً على �أداء قطاعات البناء واملال واخلدمات .لعب الأطراف الإقليميون دوراً حا�سم ًا يف م�ساعدة
القطاع امل�رصيف والقطاعات اخلارجية على احلفاظ على �أدائها الإيجابي� .ساعدت ودائع العمالت الأجنبية لكل
من ال�سعودية والكويت وقطر امل�رصف املركزي على املحافظة على ثبات �سعر ال�رصف� .سجل ميزان املدفوعات
فائ�ض ًا بلغ  731مليون دوالر �أمريكي يف العام  ،912007و ُيقدر بـ %3من �إجمايل الناجت املحلي ،92وذلك ب�سبب
ارتفاع الطلب على املنتجات اللبنانية من منطقة اخلليج املزدهرة وحتويالت املغرتبني اللبنانيني ،ال �سيما �أن
الكثري منهم يعمل يف اخلليج .كما �شكلت �أن�شطة امل�صارف اللبنانية التجارية يف اخلارج عام ًال م�ساهماً� .إال �أن
ال�سياحة انخف�ضت بن�سبة  %4.3بني العامني  2006و ،2007حيث بلغ عدد ال�سياح املعدل الأكرث انخفا�ض ًا يف
ال�سنوات الثالثة املا�ضية 93.ا�ستمر الت�ضخم يف االرتفاع ليبلغ  %9.3يف العام  ،2007مبا يف ذلك زيادة بن�سبة
 %14.8يف �أ�سعار املواد الغذائية وارتفاع بن�سبة  %20.9يف �أ�سعار خدمات املرافق العامة.94

امل�ساعدة والدين
الر�سم  - 3ن�سبة �صايف الدين �إىل �إجمايل الناجت املحلي
�صايف الدين العام (مليار دوالر �أمريكي)
ن�سبة الدين �إىل �إجمايل الناجت املحلي
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 86بعثة احل�سابات الوطنية ،2005 ،ح�سابات لبنان الإقت�صادية.
 87بنك عودة ،2005 ،تقرير لبنان الإقت�صادي ،الف�صل الرابع.
 88وزارة املالية .2006 ،التقرير حول توقعات املالية العامة.
 89بنك عودة ،2006 ،تقرير لبنان الإقت�صادي ،الف�صل الرابع.
� 90صندوق النقد الدويل ،وزارة املالية وم�رصف لبنان« .2008 ،تقرير عن الأداء يف ظل الربنامج الذي تدعمها امل�ساعدة الطارئة ما بعد النزاع» 3 ،ني�سان (�أبريل).
 91وزارة املالية ،2007 ،مراقب املالية العامة ،كانون الأول (دي�سمرب).
 92تقديرات وزارة الإقت�صاد والتجارة بناء على تقرير برنامج امل�ساعدات الطارئة ملرحلة ما بعد النزاع ( )EPCAالتابع ل�صندوق النقد الدويل ( ،)IMFني�سان (�أبريل).2008
 93بنك عودة ،2007 ،تقرير لبنان الإقت�صادي ،الف�صل الرابع.
 94الإدارة املركزية للإح�صاء ،2007 ،الف�صل الرابع.

ُيعد م�ستوى الديون التي ميكن حتملها ركن ًا �أ�سا�سي ًا لتحقيق �أهداف التنمية الطارئة بنجاح .لذلك� ،سعت احلكومة
اللبنانية وراء دعم اجلهات املانحة الدولية ،والذي ي�ستند �إىل حتقيق برنامج �إ�صالحي طموح .فبالإ�ضافة �إىل
امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية ،بحثت احلكومة عن مورد �آخر للم�ساعدة والتمويل اخلا�ص (ال �سيما التمويل املحلي).
هذا املنحى من ال�سيا�سة �رضوري جداً لتخفيف ال�ضغوط املالية و�إعطاء امل�ساحة ال�رضورية للمحافظة على
فائ�ض ميزان املدفوعات والدفاع عن اللرية اللبنانية ومتكني احلكومة من املزيد من االقرتا�ض من امل�صارف
التجارية املحلية وم�صادر �أخرى.

8.4

ُيعد لبنان واحداً من البلدان ذات ن�سبة الدين �إىل �إجمايل الناجت املحلي الأعلى يف العامل .ارتفع �صايف الدين
العام �إىل  29.5مليار دوالر يف العام � ،2002أو  %158من �إجمايل الناجت املحلي ،وو�صل �إىل  39مليار دوالر
يف العام � .952007أما مدفوعات خدمة الدين كن�سبة من �إجمايل الناجت املحلي ارتفعت لت�صل  %16يف العام
 ،2002وانخف�ضت �إىل  13.2يف العام  ،2007وذلك ب�سبب الزيادة يف �إجمايل الناجت املحلي 96.ت�شكل هذه
املدفوعات �ضغط ًا مهم ًا على املوازنة الوطنية� ،إذ بلغت  %80من عائدات احلكومة يف العام  ،972002والتي
انخف�ضت �إىل  %62يف العام  2006و %56يف العام  ،2007وذلك ب�سبب عائدات �أكرب وتقل�ص يف حجم مدفوعات
خدمة الدين .98تقل�ص هذه االلتزامات بالتايل قدرة احلكومة على دعم �أولويات تنمية احلكومة بفعالية .كذلك
تتخطى مدفوعات خدمات الدين م�ستوى �صادرات ال�سلع واخلدمات بكثري .تظهر الأرقام التي متت مراجعتها
لهذا التقرير �أن خدمة الدين بلغت  %132يف العام  ،2002لكنها حت�سنت ب�شكل ملحوظ لت�صل �إىل  %66يف العام
ُ -2005يعزى الرقم الأخري �إىل �أداء منو ال�صادرات( 99.الر�سم )3
يف اجتماع اجلهات املانحة الدولية يف العام  ،2002الذي ُيعرف بباري�س  ،2طرحت احلكومة خارطة طريق
للتكييف ال�رضيبي الذي ت�ضمن زيادة العائدات ،ال �سيما من خالل ال�رضيبة الوطنية على القيمة امل�ضافة
واملبادرات املتنوعة لتقلي�ص النفقات .عالوة على ذلك ،ت�ضمنت مقرتحات باري�س  2مبادرات خل�صخ�صة
قطاعي االت�صاالت والكهرباء ،بالإ�ضافة �إىل �إ�سرتاتيجية تقلي�ص الدين تقوم على التعاون مع الدول املانحة
100
ب�شكل ك�سب �رشوط معززة لالقرتا�ض احلايل وامل�ستقبلي.
اعتربت احلكومة نتيجة م�ؤمتر باري�س  2ناجحة� ،إذ �أن  %77من االلتزامات بالدعم املايل املبا�رش (التمويل
غري املتعلق بامل�شاريع)� ،أي  2.4مليار دوالر ،مت دفعها يف نهاية العام  .1012003تغريت �رشوط االقرتا�ض،
مما �ساعد يف تقلي�ص معدل منو الدين العام وكلفة اقرتا�ض احلكومة .كان القطاع امل�رصيف اللبناين املُقر�ض
الأ�سا�سي للحكومة� ،إذ قدم حو�إىل  3.6مليار دوالر %85 ،منها نقداً (وتقريب ًا ما يعادلها من مبالغ �أقرب �إىل
النقد )102ومت �إ�صدار املبالغ املتبقية ك�سندات.103

 95وزارة املالية� 2001 /إىل  ،2007توقعات املالية العامة ،تولد حتديثات البيانات الدورية مراجعات منتظمة للأرقام املن�شورة ال�سابقة.
 96وزارة املالية� 2002 ،إىل  ،2006التقرير ال�سنوي لتوقعات املالية العامة.
 97حكومة لبنان ،2002 ،ما وراء �إعادة الإعمار واالنتعا�ش :نحو منو م�ستدام ،طلب للدعم الدويل ،اجتماع باري�س  ،3ت�رشين الثاين (نوفمرب).
 98وزارة املالية ،2007 ،التقرير ال�سنوي لتوقعات املالية العامة.
 99مت احل�صول على �أرقام خدمة الدين من تقرير وزارة املالية لتوقعات املالية العامة لل�سنوات املذكورة� .صادرات ال�سلع واخلدمات على �أ�سا�س التقديرات من
بعثة احل�سابات الوطنية بني العام  2002و .2005التقارير عن ال�سنوات الأخرى غري متوفرة.
 100حكومة لبنان ،2002 ،ما وراء �إعادة الإعمار واالنتعا�ش :نحو منو م�ستدام ،طلب للدعم الدويل ،اجتماع باري�س  ،3ت�رشين الثاين (نوفمرب).
 101وزارة املالية ،2003 ،بعد �سنة من باري�س  .2بريوت ،وزارة املالية يف لبنان ،كانون الأول (دي�سمرب).
 102اعتربت وزارة املالية ال�سندات التي ت�ستحق بعد �أقل من ثالثة �أ�شهر كمبالغ �أقرب �إىل النقد.
 103وزارة املالية ،2003 ،بعد �سنة من باري�س  .2بريوت ،وزارة املالية يف لبنان ،كانون الأول (دي�سمرب).
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8.5

ت�ضمنت م�ؤا�رشت فعالية باري�س 2-خدمة الدين ،الذي انخف�ض من  %16يف العام � 2002إىل  %11من �إجمايل
الناجت املحلي يف العام  ،2005مما يظهر وا�ضح ًا يف الر�سم  104.4كما حت�سنت م�ؤ�رشات الأداء الإقت�صادي الكلي،
�إذ �أفيد عن بلوغ النمو  .%7وت�ضمنت �إ�صالحات �رضيبية داخلية �أخرى تطبيق ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة ،مما
�أدى �إىل حت�سن احتياطات القطع وميزان املدفوعات 105.على الرغم من فرتة حفلت بال�صعوبات يف الن�صف الأول
من العام � ،2005أظهرت م�ؤ�رشات املالية العامة بع�ض التح�سنات مع توقعات بالنمو �سي�شهده الإقت�صاد اللبناين.
الر�سم  - 4خدمة الدين �إىل �إجمايل الناجت املحلي

ال�سنة
�إال �أن حرب متوز (يوليو)  2006وتداعياتها فاقم الو�ضع الإقت�صادي وال�رضيبي ،مما �أثر على االفرتا�ضات
الأ�سا�سية الكامنة وراء برنامج باري�س 2-وتعلق مب�ستويات العجز ال�رضيبي والدين ال�صايف .106تكبدت احلكومة
 1.75مليار دوالر من جمموع  2.8مليار دوالر يف تكاليف مبا�رشة لإعادة الإعمار والتعايف ،والتي مت ال�سعي
وراء الدعم اخلارجي من �أجلها� .أ�ضف �إىل ذلك ،كبدت احلرب تكاليف ُتقدر بـ 2.2مليار دوالر �إ�ضافية ب�سبب
املخرجات واملداخيل التي متت خ�سارتها يف العام � 107 .2006سارع املانحون الدوليون �إىل التعهد بتقدمي
مبالغ �ضخمة للإغاثة و�إعادة الإعمار عند بداية احلرب ،ال �سيما اململكة العربية ال�سعودية ،التي تعهدت ودفعت
 570مليون دوالر كدعم مبا�رش.
كما �أن الدعم اخلارجي تعزز من خالل م�ؤمتر �ستوكهومل للإغاثة والتعايف املبكر يف �آب (�أغ�سط�س) ،2006
والذي نتج عنه تعدات بـ 900مليون دوالر ،حيث اتخذ  %90منها �شكل هبات .108بلغ جمموع التعهدات املتعلقة
باحلرب حو�إىل  2مليار دوالر ( %48للتطبيق من قبل حكومة لبنان� ،أما املبلغ املتبقي ال�ستخدام املانحني
والأمم املتحدة �أو املجتمع املدين) .تقدر وزارة املالية �أن �أغلبية هذه الأموال قد مت االلتزام بها ( )%95وحتقيق
 %62بنهاية �آذار (مار�س)  .2008مت ا�ستالم مبلغ  782مليون دوالر كهبات ذات �صلة باحلرب يف �آذار (مار�س)
109
.2008
مع زيادة العبء ال�رضيبي ،و�ضعت احلكومة برنامج �إ�صالحي �إقت�صادي متت �إعادة جدولته ،وقدمت هذا
الربنامج �إىل امل�ؤمتر الدويل لدعم لبنان يف باري�س 3-الذي ا�ست�ضافته احلكومة الفرن�سية يف باري�س يف كانون
الثاين (يناير)  .2007امتلكت احلكومة العملية بالكامل وقادتها من خالل العمل امل�شرتك مع رئا�سة جمل�س
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 104وزارة املالية� 2000 ،إىل  ،2007التقرير ال�سنوي لتوقعات املالية العامة.
 105حكومة لبنان ،2007 ،التعايف و�إعادة الإعمار والإ�صالح :امل�ؤمتر الدويل لدعم لبنان ،بريوت.2007 ،
 106حكومة لبنان ،2007 ،التعايف و�إعادة الإعمار والإ�صالح :امل�ؤمتر الدويل لدعم لبنان ،بريوت.2007 ،
 107حكومة لبنان ،2007 ،التعايف و�إعادة الإعمار والإ�صالح :امل�ؤمتر الدويل لدعم لبنان ،بريوت.2007 ،
 108وزارة املالية ،2006 ،تقرير حول التقدم املحرز بخ�صو�ص م�ؤمتر �ستوكهومل لتعايف لبنان املبكر.
 109بح�سب وزارة املالية ،يت�ضمن الدعم املهم الآخر متوي ًال من الكويت ( 76مليون دوالر) والإمارات العربية املتحدة ( 15مليون دوالر) ،عمان ( 50مليون
دوالر) ،العراق ( 35مليون دوالر ،ال�صندوق العربي للتنمية الإقت�صادية والإجتماعية ( 10مليون دوالر) ،و�إيطاليا ( 7مليون دوالر).

وزراء لبنان ووزارة املالية ،وهو الأول من نوعه من حيث �إجراء وتن�سيق برنامج �إ�صالحي هيكلي وا�سع املدى
وجهود ح�شد املوارد ذات ال�صلة .هذا التطور جاء بناء على تو�صية التقرير حول الأهداف الإمنائية للألفية للعام
.2003

8.6

يت�ضمن برنامج الإ�صالح الإقت�صادي والإجتماعي الذي مت عر�ضه يف م�ؤمتر باري�س� 3-سيا�سات التكييف ال�رضيبي
واخل�صخ�صة و�سيا�سات التثبيت النقدي وتثبيت �سعر ال�رصف� 110.أ�ضف �إىل ذلك� ،شملت الإ�سرتاتيجية جماالت جديدة،
ال �سيما �إ�صالح القطاع الإجتماعي ودرجة �أعلى من مبادرات الإدارة العامة .طمحت احلكومة �إىل حتقيق انخفا�ض
�سنوي بن�سبة  %1.5يف ن�سبة الدين �إىل �إجمايل الناجت املحلي ،والذي قد يقل�ص الدين العام �إىل م�ستويات ميكن حتملها
يف ال�سنوات الع�رشة �إىل اخلم�سة ع�رشة املقبلة .لتحقيق هذه الغايات ،تعتمد احلكومة على برنامج الإ�صالح املقرتح
111
والدعم الدويل مل�ساعدتها حتقيق معدل � 3إىل  %4.5فائ�ض �أويل كحد �أدنى وزيادة بن�سبة  %1يف معدل النمو ال�سنوي.
�أثمر م�ؤمتر باري�س 3-تعهدات بقيمة  7.5مليار دوالر تتنا�سب مع فئات دعم املوازنة ،112ومتويل امل�شاريع،113
ودعم م�رصف لبنان ،114الدعم العيني للقطاع اخلا�ص ،115وكذلك الدعم من خالل منظومة الأمم املتحدة
ومنظمات املجتمع املدين .بنهاية �آذار (مار�س)  ،2008مت التوقيع على  %59من التعهدات الإجمالية كاتفاقات
مع القطاعني العام واخلا�ص .كما قدم املانحون دعم ًا م�ستمراً من خالل الأمم املتحدة واملجتمع املحلي� 116.إال
�أنه وبح�سب خطط احلكومة ،قد يدفع ت�أخري املانحني يف القيام ودفع تعهداتها احلكومة �إىل التوجه نحو التمويل
املكلف ،وبالتايل ،تقلي�ص �أرجحية حتقيق الأهداف الإقت�صادية الكلية.
�ست�ستمر حاجة احلكومة �إىل الدعم التقني يف جماالت �إ�صالحية متنوعة ،حيث تقوم خططها على �أ�سا�س امل�شاريع.
فعلى �سبيل املثال� ،سي�ؤدي م�رشوع قانون ينتظر موافقة جمل�س النواب �إىل �إن�شاء جمل�س املناف�سة كال�سلطة
التنظيمية الأ�سا�سية للمناف�سة� .سينتفع املوظفون ومنظمو هذه الوكالة من اعتماد املمار�سات الف�ضلى الدولية،
التي بالإمكان اكت�سابها من خالل دعم املانحني التقني.
بح�سب بيانات منظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية ،بلغت امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية �إىل لبنان يف الفرتة
املمتدة بني  1999و 2006ما يقارب  250-200مليون دوالر (حوايل � 45إىل  60دوالر للفرد الواحد)،
با�ستثناء العام  453( 2002مليون دوالر) والعام  707( 2006مليون دوالر) .كما ب�إمكاننا �أن ن�ستنتج من
املراجعة �أعاله ما يليُ :يف�رس �أداء امل�ساعدة املتنامية من خالل ا�ستجابة املانحني الكرمية �إىل احلاجات الهائلة
التي خلفتها حرب متوز (يوليو)  2006وعملية التعايف املرتبطة بها� .ستعك�س امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية التي
مت توفريها يف العام  2007زيادة �إ�ضافية تتخطى الأداء يف العام  117 .2006بلغت ن�سبة امل�ساعدة الإمنائية
الر�سمية من �إجمايل الناجت املحلي  %1.2يف العام  2000وارتفعت حتى  %3.2يف العام .2006
 110حكومة لبنان ،2007 ،التعايف و�إعادة الإعمار والإ�صالح :امل�ؤمتر الدويل لدعم لبنان ،بريوت.2007 ،
 111حكومة لبنان ،2007 ،التعايف و�إعادة الإعمار والإ�صالح :امل�ؤمتر الدويل لدعم لبنان ،بريوت.2007 ،
 %77 112من تعهدات دعم املوازنة مت ترجمتها �إىل التزامات (عقدت �صفقة دين بقيمة  500مليون دوالر يف متوز (يوليو)  .)2007وم�ؤخراً ،مت توقيع اتفاق مع
احلكومة الفرن�سية بقيمة  375مليون يورو لتقلي�ص حجم الدين.
 %29 113من التعدات كانت اتفاقات لتمويل امل�شاريع ،ومن بني �أهم القطاعات امل�ستفيدة كانا املياه واملياه املبتذلة.
 114مت ا�ستالم مبلغ  120مليون دوالر كـدعم مل�رصف لبنان بالكامل.
 115مت التوقيع على  %80من دعم القطاع اخلا�ص ( 1,173مليون دوالر) ،وتتم متابعة دفع القرو�ض من خالل امل�ؤ�س�سات العامة وامل�صارف التجارية.
 116وزارة املالية ،Accurate ،بدءاً من � 31آذار (مار�س) .2008
 117بح�سب ق�سم الإج�صاءات يف الأمم املتحدة« ،تت�ألف امل�ساعدة الإمنائية ال�صافية من الهبات �أو القرو�ض �إىل الدول والأرا�ضي النامية املوجودة على الئحة
جلنة امل�ساعدة الإمنائية\منظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية ملتلقي امل�ساعدات التي ي�ضطلع بها القطاع الر�سمي لتعزيز التنمية والرفاه الإقت�صادين كهدف
�أ�سا�سي وب�رشوط مالية مي�رسة».
ميكن الرجوع �إىل املوقعhttp://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx :
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على الرغم من عدم توفر البيانات ذات ال�صلة� ،سعت احلكومة ب�صورة متزايدة يف ال�سنوات الأخرية �إىل توجيه
ح�صة �أكرب من امل�ساعدات �إىل اخلدمات الإجتماعية الأ�سا�سية ولتلبية احلاجات على امل�ستوى املجتمعي يف
املناطق الريفية وجيوب الفقر املُدنية ،وذلك دعم ًا للحد من الفقر .تهدف خطة العمل الإجتماعية يف باري�س3-
التابعة للحكومة (�أنظر ق�سم «روابط التنمية» �أدناه) �إىل حتقيق هذا الهدف املحدد.

التعاون يف التجارة واملال
تاريخياً ،حافظ لبنان على نظام جتارة مفتوح ن�سبي ًا يخو�ض حالي ًا املزيد من التحرير� ،إذ بد�أت اتفاقات
جتارة حرة مع �أكرب �رشكائها التجاريني العرب والأوروبيني الدخول حيز التنفيذ ،و�أ�صبح الإن�ضمام �إىل منظمة
التجارة العاملية قاب قو�سني .وتلبية لهذه الأهداف� ،أظهرت الدولة التزام ًا وقدرة على تقلي�ص التعرفات والقيام
ب�إ�صالحات طموحة ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص ،تعزيز حماية امللكية الفكرية وتقلي�ص كلفة القيام
بالأعمال .كما تت�ألف هذه الأهداف من جدول �أعمال احلكومة للتكييف ال�رضيبي والإ�صالح الهيكلي مبوجب
باري�س ،3-وينبغي دعمها من خالل تعاون اجلهات املانحة.
ينعك�س انفتاح لبنان (التعريف) من خالل معدل التعرفة املثقلة على الواردات� ،إذ بلغت  %4.7يف العام
� ،1182006أي ن�صف الن�سبة املنخف�ضة �أ�ص ًال التي �سادت يف العام � .2000أما االجتاه الأكرب ف ُيالحظ يف العجز
التجاري املزمن الذي يعاين منه لبنان� ،إذ ُقدر بـ 9مليار دوالر يف العام � 2007أو حو�إىل  %34من �إجمايل الناجت
املحلي 119.بلغ معدل ن�سبة ال�صادرات �إىل الواردات  %21.1بني  2003و ،2006و�سجل  %23.8يف العام .2007
 120ي�ؤثر هذا الو�ضع بو�ضوح على ميزان املدفوعات ،وي�شكل م�صدر قلق للحكومة ،ال �سيما و�أن تكاليف الطاقة
(امل�ستوردة) ال تزال ت�شهد ارتفاعاً .كما يت�أثر ذلك بالدولرة العالية يف لبنان ،مما يعني �أن الواردات من �أوروبا،
على �سبيل املثال� ،أ�صبحت باهظة �أكرث ف�أكرث.
الر�سم  - 5تطور التجارة� 2003 ،إىل 2007
الواردات
ال�صادرات
العجز

امل�صدر :املجل�س الأعلى للجمارك

ال�سنة

يعتمد التعاون يف التجارة اخلا�صة بلبنان على تعميق عالقاته على امل�ستوى الإقليمي مع الدول العربية
إن�ضم لبنان �إىل اتفاقية منطقة
والأوروبية ،وكذلك عاملي ًا من خالل الإن�ضمام �إىل منظمة التجارة العامليةّ � .
118
119
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120

يتم احت�ساب هذا الرقم على �أ�سا�س العائد الإجمايل للواردات على القيمة الإجمالية للواردات للعلم .2006
تقديرات وزارة الإقت�صاد والتجارة ا�ستناداً �إىل املجل�س الأعلى للجمارك� .2008 ،إح�صاءات  -LITEال�صادرات\الواردات �شهري ًا من � 2002إىل .2007
بنك عودة ،تقرير لبنان الإقت�صادي ،الف�صل الرابع.2007 ،

التجارة احلرة العربية الكربى ( ،)GAFTAواتفاقية ال�رشاكة مع االحتاد الأوروبي ،والرابطة الأوروبية للتجارة
احلرة ،بالإ�ضافة �إىل عدد من االتفاقات الثنائية.

8.9

تختلف م�ساهمة هذه االتفاقيات على امل�ستوى الإقت�صادي والإجتماعي� .إال �أن �إن�شاء هذه الأدوات يهدف �إىل �إفادة
القطاع اخلا�ص على قاعدة وا�سعة ،ال �سيما القطاع الزراعي وال�صناعي وقطاع اخلدمات .جتدر الإ�شارة �إىل �أن الأخري
ي�سيطر على  %70من الإقت�صاد .كما �أن اتفاقيات لبنان التجارية ،ال �سيما ان�ضمامه �إىل منظمة التجارة العاملية،
�أثمرت عن بع�ض الإ�صالحات يف الإطار التنظيمي الإقت�صادي ،مبا يف ذلك �إدخال ت�رشيعات جديدة وحتديث
القوانني والأنظمة القائمة ،تنطلق من تعزيز حماية حقوق امللكية الفكرية �إىل تخفي�ض تكاليف �إن�شاء الأعمال.
فبالإ�ضافة �إىل الإ�صالح امل�ؤ�س�ساتي ،ات�سمت امل�ساهمة الإقت�صادية للتعاون التجاري املو�سع بالإيجابية� ،إذ
� ّأن جمموع �صادرات ال�سلع �شهد ارتفاع ًا بن�سبة  %84بني العام  2003و� ،2007أي معدل زيادة �سنوية بن�سبة
 .%17يف حني �أن �صادرات اخلدمات 121ارتفعت مبعدل  %14يف الفرتة بني  2002و 122 .2005ال تزال التجارة
يف اخلدمات حمط مفاو�ضات على امل�ستويني العربي والأوروبي� .شكلت �صادرات ال�سلع واخلدمات جمتمعة %16
من �إجمايل الناجت املحلي يف العام .2005
تعيق عوامل متنوعة يف �سوق ال�صادرات ويف املناخ املحلي �أداء ال�صادرات اللبنانية يف اخلارج .تت�ضمن
الأ�سباب الرئي�سية وجود العوائق غري اجلمركية (�أو التقنية) الكبرية يف الدول امل�ستوردة .هناك نفاذ
�ضيق.
حمدود �إىل التمويل �أمام الأعمال املوجهة نحو الت�صدير يف حني � ّأن مدى اخلدمات �سل�سلة التوريد ّ
ميكننا �أن نالحظ ذلك على وجه اخل�صو�ص يف القطاع الزراعي� ،إذ ما من خمتربات خا�صة لالختبار
وامل�صادقة وال خدمات للتربيد ،بالإ�ضافة �إىل موارد �أخرى .تتمتع ال�صادرات الغذائية والزراعية بقيمة
تنموية بارزة للبنان �إذ �أن الزراعة ت�شكل حو�إىل  %7من �إجمايل الناجت املحلي وم�صدر الرزق الأ�سا�سي
124
بالن�سبة للأ�رس الريفية 123.كما �أن � 20إىل  %30من القوى العاملة يف لبنان تعمل يف هذا القطاع.
تعاين ال�صادرات اللبنانية من عوائق تقنية كبرية يف الأ�سواق املتطورة (جلنة امل�ساعدة الإمنائية) 125.تت�ضمن
هذه التدابري ال�صحية وال�صحية النباتية التي تزيد من كلفة دخول ال�سوق .لهذا ،انخف�ضت ال�صادرات �إىل �أ�سواق
126
جلنة امل�ساعدة الإمنائية من ن�سبة  %42من جمموع ال�سلع امل�صدرة يف العام � 2003إىل  %31يف العام .2007
بح�سب التقديرات التقريبية ،ف�إن  %34من ال�صادرات �إىل جلنة امل�ساعدة الإمنائية تدخل من دون ر�سوم 127.يتم
فر�ض تعرفة بن�سبة  %6.8على ال�سلع الزراعية اللبنانية يف هذه الأ�سواق عينها.
 121بح�سب بعثة احل�سابات الوطنية للعام « ،2004مل تتم جردة التبادالت اخلارجية للخدمات� ،إذ �أن اال�ستالم ال�صايف للخدمات العامة اخلا�صة باالت�صاالت
معلوم فقط ،حيث �أُهمل �صايف �صادرات خدمات النقل .ميكن الآن تقدير �صايف �صادرات خدمات الأعمال بف�ضل الإح�صاء الوا�سع الذي �أجري للم�ؤ�س�سات الكبرية
يف العام � .2004إن �إي�صاالت التجارة املثلثة يف هذه احل�سابات هي جمرد تقديرات.
 122بعثة احل�سابات الوطنية من � 2002إىل  ،2005ح�سابات لبنان الإقت�صادية.
 123وزارة الزراعة� ،2005 ،إ�سرتاتيجية الزراعة الوطنية للأعوام � 2005إىل .2009
 124وزارة الزراعة� ،2005 ،إ�سرتاتيجية الزراعة الوطنية للأعوام � 2005إىل .2009
 125بح�سب م�ؤمتر الأمم املتحدة حول التجارة والتنمية (الأنكتاد) ،تت�ضمن الدول املتطورة واملتقدمة �أ�سرتاليا وكندا واالحتاد الأوروبي واليابان ونيوزيلندا
والرنوج و�سوي�رسا والواليات املتحدة.
 126املجل�س الأعلى للجمارك.2008 ،
 127مت ا�ستقاء الأرقام من بيانات اال�سترياد اخلا�صة بالدول الأع�ضاء يف جلنة امل�ساعدة الإمنائية من �أجل «املنتجات» (م�ستوى  ،)HS-6مع معدل تعرفة
اال�سترياد الذي يبلغ �صفر .يف الواقع �أن جمموع الأرقام والن�سب �أعلى على الرغم من �أن البيانات ذات ال�صلة غري متوفرة� .أ�ضف �إىل ذلك ،ال متيز هذه امل�ؤ�رشات
ال�رشوط التي مبوجبها تدخل ال�سلع اللبنانية ،لأنه ا�ستناداً �إىل �سوق جلنة امل�ساعدة الإمنائية ،ميكن دخول ال�صادرات اللبنانية مبوجب نظام الأف�ضليات املعمم،
واالتفاقات الثنائية واملتعددة الأطراف� ،أو الر�سوم املطبقة اخلا�صة بالدول الأوىل بالرعاية .يعتمد تن�سيق التنمية يف هذا الإطار على �أ�سا�س دخول\ا�سترياد
ال�سلع اللبنانية �إىل �أ�سواق جلنة امل�ساعدة الإمنائية املعينة .فعلى �سبيل املثال ،يف حني � ّأن لبنان م�ؤهل للت�صدير مبوجب نظام الأف�ضليات املعمم ،وهو نظام
تنمية خا�صة بالتجارة ،ت�ستقب بع�ض الدول املنتجات اللبنانية على �أ�س�س �أخرى� ،أي ما من معاملة خا�صة لغايات التنمية.

83

8.9

�إال �أن ثمة بع�ض التح�سنات امللحوظة يف ال�صادرات اللبنانية �إىل غري �أ�سواق جلنة امل�ساعدة الإمنائية ،كمنطقة
التجارة احلرة العربية الكربى .فمن العام � 2003إىل العام  ،2007قفزت ال�صادرات املوجهة نحو منطقة التجارة
احلرة العربية الكربى بن�سبة  %113كقيمة �إجمالية ،و�شكلت حو�إىل ن�صف �صادرات لبنان يف تلك الفرتة .على
الرغم من �أن ال�سلع املوجهة نحو دول جلنة امل�ساعدة الإمنائية جتاوزت ال�صادرات �إىل دول منطقة التجارة احلرة
العربية الكربى يف العام  ،2003ارتفعت قيمة �صادرات منطقة التجارة احلرة العربية الكربى �إىل �أكرث من %33
128
من قيمة ال�صادرات �إىل �أ�سواق جلنة امل�ساعدة الإمنائية بحلول العام .2007
مبا �أنه ات�ضحت �أهمية التعاون التنموي ،تبقى ثمة م�ساحة مهمة لإ�ضفاء بع�ض التح�سينات من الناحيتني.
فعلى �سبيل املثال ،وافق االحتاد الأوروبي على تقليل العوائق اجلمركية على ال�سلع اللبنانية ال�صناعية ومعظم
ال�سلع الزراعية .لكن املنتجني وامل�ص ّدرين اللبنانيني ال يزالون يواجهون �صعوبات يف النفاذ �إىل �أ�سواق االحتاد
الأوروبيُ .يعزى حو�إىل  %50من رف�ض دخول ال�صادرات الغذائية اللبنانية �إىل االحتاد الأوروبي �إىل «خلل
129
يف الت�صنيفات» .ومن الأ�سباب الأخرى كذلك وجود بع�ض املكونات املمنوعة ،كاملواد امل�ضافة وامللونات.
ملعاجلة هذه امل�سائل ،بد�أ االحتاد الأوروبي بتمويل برنامج اجلودة لعدة �سنواتُ ،يعرف بـ ،QUALEBيف وزارة
الإقت�صاد والتجارة 130.يكمن الهدف الأ�سا�سي من هذا الربنامج زيادة ال�صادرات اللبنانية �إىل املنطقة الأوروبية
من خالل توفري «الدعم والن�صح املعززة لتمتني �إدارة اجلودة والقدرات والبنى التحتية ».ولكن الدعم الإ�ضايف
�رضوري لتطبيق �سيا�سة الربنامج واملكونات القانونية وتنفيذها ولتو�سيع فر�ص م�شاركة القطاعني اخلا�ص
والعام.

اجلدول � - 8صايف الإ�ستثمار الأجنبي املبا�رش كن�سبة من �إجمايل الناجت املحلي -مليون دوالر
131
�أمريكي
2002

2003

2004

2005

2006

�صايف الإ�ستثمار الأجنبي املبا�رش

1,336

2,937

1,780

2,629

2,724

 %من �إجمايل الناجت املحلي

7.1

14.8

8.29

12.2

( 11.9مثبت)

تتوفر الإح�صاءات الر�سمية حول الإ�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف لبنان ب�شكل تقريبي 132.ولكن ُيقدر �أن معدالت
الإ�ستثمار الأجنبي املبا�رش و�صلت �إىل ذروتها يف العام  ،2003وت�أرجحت منذ ذلك الوقت ،لت�صل حو�إىل 2.7
مليون دوالر� ،أي حو�إىل  %12من �إجمايل الناجت املحلي يف العام  .2006وجتدر الإ�شارة �إىل �أن قطاعي البناء
والعقارات اجلاذبان الأهم للإ�ستثمار الأجنبي ،وامل�صدر الأ�سا�سي هو منطقة اخلليج .من بني امل�ستثمرين
الآخرين ال�رشكات الأوروبية والآ�سيويةُ .يعتقد ب�أن توليد العمالة والقيمة التنموية للإ�ستثمار الأجنبي املبا�رش
حمدود ب�سبب تركزه الكثيف يف قطاع البناء والعقارات.
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 128املجل�س الأعلى للجمارك.2008 ،
 129وزارة الإقت�صاد والتجارة -برنامج اجلودة.
 130للمزيد من املعلومات حول برنامج اجلودة ،زيارة املوقعwww.qualeb.org :
� 131أرقام العام  2002من تقرير م�رصف لبنان القطاعي ال�سنوي للعام � .2005-2004أرقام العام  2006من �صندوق النقد الدويل وم�رصف لبنان-ميزان
مدفوعات لبنان ،ت�رشين الثاين (نوفمرب) .2007
 132تقرير م�رصف لبنان القطاعي ال�سنوي للعام .2005-2004

اجلدول � - 9صايف التدفقات اخلا�صة كن�سبة من �إجمايل الناجت املحلي -مليون دوالر �أمريكي

133

2002

2003

2004

2005

2006

�صايف التدفقات اخلا�صة الأخرى

35

325

1,710

1,063

1,170

 %من �إجمايل الناجت املحلي

0.2

1.64

8

5

( 5.1مثبت)

8.10
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يتم �إر�سال التدفقات اخلا�صة من حتويالت املغرتبني اللبنانيني �إىل لبنان مبعدالت عالية ،وت�شكل ح�صة كبرية
من التدفقات اخلا�صة .يبدو �أن هذا امل�صدر من التمويل ي�ضطلع بدور بارز يف الإقت�صاد الكلي اللبناين من
خالل امل�ساهمة يف الفائ�ض يف ميزان املدفوعاتّ � .أما بالن�سبة �إىل امل�ستويات املجتمعية والأ�رسية ،فت�ساعد
هذه التحويالت يف تقلي�ص اله�شا�شة وخطر التعر�ض �إىل ال�صدمات اخلارجية بالن�سبة للمجموعات التي لديها
م�صدر دخل حمدود �أو لي�س لديها �أي م�صدر 135.ال تتوزع هذه التحويالت بالت�ساوي يف البلد� ،إذ ُيرجح �أن البلدات
136
والقرى التي ت�سجل معدالت عالية من الهجرة �ستح�صل على ن�سب �أعلى من التحويالت.
بالإمكان احل�صول على نظرة �إ�ضافية �أكرث عمق ًا �إىل م�ستويات التحويالت من الأرقام الإجمالية .تظهر البيانات
الوطنية �أن املغرتبني اللبنانيني �ساهموا بحو�إىل  4.6مليار دوالر يف العام  .2006وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا
الرقم و�صل م�سبق ًا �إىل  5.2مليار دوالر .كما ي�شدد البنك الدويل على �أهمية هذه الأرقام يف تقرير �صدر م�ؤخراً.
ويق ّدر البنك �أرقام ًا �أعلى بع�ض ال�شيء (اجلدول  ،)15وي�صنف لبنان قي املركز الأول على ر�أ�س الدول العربية
التي تتلقى التحويالت ،حيث ت�شكل  %22.8من �إجمايل الناجت املحلي ،ويتبعه الأردن بن�سبة  ،%20.3وال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ( )%14.7من بني دول عربية �أخرى.

اجلدول  - 10تدفقات التحويالت الوافدة  -مليون دوالر �أمريكي
التحويالت
 %من �إجمايل الناجت املحلي

138

137

2007

2003

2004

2005

2006

4,743

5,592

4,924

5,183

( 5,500مثبت)

24.57

26

22.8

22.8

(22.4مثبت)

139

روابط التنمية
كجزء من التزام احلكومة بتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،140ت�ضم خطط باري�س 3-احلد من الفقر وحت�سني
اخلدمات ال�صحية والتعليمية ،وتعزيز مقاربة ا�ستباقية وتوازنية جتاه التنمية املناطقية .تعهدت احلكومة

133
134
135
136
137
138
139
140

م�رصف لبنان.2007 ،
�إجمايل الناجت املحلي يف العام  2006هو تقدير بناء على تقرير التوقعات ال�سنوي لوزارة املالية للعام .2006
�أوك�سفام -بريطانيا ،2007 ،تقييم اله�شا�شة يف لبنان.
البنك الدويل ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية يف لبنان ،2007 ،التقييم الإجتماعي واملعي�شي ملرحلة ما بعد النزاع يف لبنان.
البنك الدويل ،2008 ،كتاب وقائع الهجرة والتحويالت (لبنان)
تقديرات وزارة الإقت�صاد والتجارة.
�إجمايل الناجت املحلي يف العام  2006هو تقدير بناء على تقرير التوقعات ال�سنوي لوزارة املالية للعام .2006
حكومة لبنان ،2007 ،االنتعا�ش� ،إعادة الإعمار والإ�صالح :امل�ؤمتر الدويل لدعم لبنان ،بريوت.2007 :
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اللبنانية بالقيام ب�إ�صالحات كبرية يف الوزارات الإجتماعية -ال�صحة العامة ،والتعليم وال�ش�ؤون الإجتماعية.
141
تهدف خطة وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية �إىل حتويل دورها من مقدمة رعاية �إىل وكالة تنمية.
بعد و�ضعها يف �إطار خطة العمل الإجتماعية وتقدميها يف م�ؤمتر باري�س ،3-تخدم الإ�صالحات الغاية الثنائية
للم�ساهمة يف زيادة فعالية الكلفة وتوفري �شبكات الأمان للفئات ال�سكانية الأكرث ه�شا�شة يف البلد .ميكن حتقيق
الفعالية املعززة يف القطاع من خالل تقلي�ص تكاليف الت�سليم وتعزيز �أدائه 142.يحتم ذلك �صياغة �آليات هادفة
جديدة لتحديد وتوفري امل�ساعدة املبا�رشة �إىل الأ�رس الأكرث عوزاً وه�شا�شة.
مت و�ضع خطط عمل �أكرث تخ�ص�ص ًا ملجاالت ال�صحة والتعليم والعمل وال�ضمان الإجتماعي ،والتي مت عر�ضها
ّ
يف الف�صول ال�سابقة من هذا التقرير .ولكن �سيتم �صياغة ا�سرتاتيجيات وطنية لإر�ساء عالقات �أكرث عمق ًا بني
القطاعات الإقت�صادية واملالية والتنمية الإجتماعية .بعبارة �أخرى ،ينبغي بذل املزيد من اجلهود لتحويل
القطاعات الإقت�صادية واملالية اللبنانية �إىل خدمة تنمية لبنان الإجتماعية.

تعاون القطاع اخلا�ص
�شكل تعاون القطاع اخلا�ص يف لبنان جزءاً ال يتجز�أ من جهود احلكومة لتحقيق �أهداف التكييف ال�رضيبي
من خالل القرو�ض وو�سائل �أخرى لتمويل الديون مبعدالت مي�رسة� .إال �أنه يتم قيا�س جمموعة منف�صلة من
امل�ؤ�رشات لتقرير الأهداف الإمنائية للألفية والتي ترتكز حول م�ساعدة القطاع ال�صيدالين يف توفري العقاقري
الأ�سا�سية ب�أ�سعار مي�سورة ،وكذلك حول م�ساعدة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف تو�سيع الولوج �إىل
التكنولوجيات املتنوعة.

النفاذ �إىل العقاقري الأ�سا�سية ب�أ�سعار مي�سورة
ينفق لبنان حو�إىل  %12.4من �إجمايل الناجت املحلي على ال�صحة ،والتي ت�سجل الأ�سعار الأعلى يف املنطقة،
فهي حتى �أعلى من الكثري من الدول ذات الدخل العايل-املتو�سط (مثالً :كندا وفرن�سا) .تبلغ ن�سبة تخ�صي�ص
موازنة احلكومة للقطاع ال�صحي  .%6.6كما يتخطى الإنفاق على املواد ال�صيدالنية فقط  %25من املجموع.
واجلدير ذكره �أن  %15.2من �إنفاق الأ�رس على ال�صحة يركّ ز على ال�رشاء املبا�رش للعقاقري .مبا �أن املواد
ال�صيدالنية متثل  %20من الفاتورة اال�ست�شفائية و %11.6من النفقات الإ�سعافية ،ت�شكل ح�صتها  %21.5من
�إنفاق الأ�رس على ال�صحة 143.ال �شك �أن النمو املطرد يف القطاع ال�صيدالين واالعتماد �شبه الكلي على العقاقري
ذات الأ�سماء املعروفة والواردات لتلبية الطلب عليها يجعل تر�شيد الإنفاق على املواد ال�صيدالنية جما ًال
�أ�سا�سي ًا للتدخل عرب و�ضع �سيا�سات .144ت�سجيل العقاقري �رضوري يف لبنان ،كما يتم ا�ستخدام معادلة ت�سعري.
يبلغ عدد العقاقري امل�سجلة  ،7,500من بينها  4,000عقار متوفر يف ال�سوق.
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 141وزارة املالية ،التقرير اخلام�س حول التقدم املحرز.2008 ،
 142حكومة لبنان ،2007 ،االنتعا�ش� ،إعادة الإعمار والإ�صالح :امل�ؤمتر الدويل لدعم لبنان ،بريوت.2007 :
 143تقرير الإح�صاء� -أ�سعار الأدوية يف لبنان ،منظمة ال�صحة العاملية -امل�رشوع الدويل للعمل ال�صحي حول �أ�سعار الأدوية ،د .ريتا كرم ،مديرة امل�رشوع� ،آذار
(مار�س) .2004
 144منظمة ال�صحة العاملية ،وزارة ال�صحة العاملية والبنك الدويل ،تقرير ح�سابات ال�صحة الوطنية ،لبنان ،كانون الأول (دي�سمرب)  2000و.2003

ُق ِّدر �أنه يف العام  ،2000نفذ  %85من حمموع عدد ال�سكان �إىل العقاقري الأ�سا�سية املي�سورة ب�صورة م�ستدامة،
مما يعني حت�سن طفيف عما كان الو�ضع عليه يف الت�سعينيات« 145.تبني �أن توفر الأدوية يف القطاع اخلا�ص بلغ
146
 ،%95و %77.5و %84بالن�سبة للأ�سماء التجارية والدواء اجلني�س الأكرث بيع ًا والأقل بيعاً».
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تدخل ال�سوق ال�صيدالنية يف �إطار القطاع اخلا�ص 147.يتمتع الأطباء باحلرية الكاملة لو�صف الأدوية ،وب�إمكان
ال�صيدالنيني بيع معظم الأدوية من دون و�صفة طبية ،با�ستثناء بع�ض العقاقري ذات املفعول النف�سي .تقدم
�سيا�سة احلكومة الأدوية للأمرا�ض املزمنة من خالل تطبيق برنامج ت�رشف عليه وتديره وزارة ال�صحة العامة
ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية وكذلك ،وب�صورة �أكرب ،بع�ض املنظمات غري احلكومية 148املختارة ،ومب�ساعدة منظمة
ال�صحة العاملية واليوني�سيف يف برامج معينة .على مر العقد املا�ضي� ،أن�ش�أت وزارة ال�صحة العامة برنامج
الأدوية للأمرا�ض املزمنة ،حيث تقوم �شبكة تت�ألف من  450مركزاً للرعاية ال�صحية الأولية يف لبنان بتوفري
الأدوية ب�أ�سعار مدعومة للأ�شخا�ص الذين يعانون من �أمرا�ض مزمنة ،وذلك على �أ�سا�س الئحة وطنية للعقاقري
الأ�سا�سية يتم حتديثها كل ثالث �إىل خم�س �سنوات� 149.أ�ضف �إىل ذلك ،تقدم وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية الأدوية
من خالل مراكزها للتنمية الإجتماعية .تهدف هذه الربنامج �إىل توفري العقاقري والأدوية الأ�سا�سية املي�سورة
ملعاجلة الأمرا�ض املزمنة وال�رسطان وفريو�س نق�ص املناعة والأمرا�ض العقلية واللقاحات �إما من خالل املراكز
�أو من خالل �شبكة وطنية من مراكز ال�صحة العامة واملنظمات غري ال�صحية.
يف بداية العام  ،2003وقعت وزارة ال�صحة العامة ،بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة ملتالزمة نق�ص
املناعة املكت�سبة ( )UNAIDSومنظمة ال�صحة العاملية ،اتفاقية مع بع�ض ال�رشكات ال�صيدالنية الدولية لتزويد
مر�ضى ال�سيدا بالعقاقري امل�ضادة للفريو�سات الرجعية ( )ARVب�أ�سعار خم ّف�ضة جداً� .إن كلفة العقاقري امل�ضادة
للفريو�سات الرجعية مغطاة متاماً .بح�سب برنامج ال�سيدا الوطني ( ،)NAPينفذ املر�ضى اللبنانيون كافة �إىل
العقاقري امل�ضادة للفريو�سات الرجعية ب�صورة م�ستدامة.

النفاذ �إىل تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت
تت�ضمن �سيا�سة قطاع االت�صاالت ر�ؤية احلكومة بخ�صو�ص قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .ت�ؤكد هذه
ال�سيا�سة على القيمة التنموية الإجتماعية لـتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت واحلاجة �إىل النفاذ ال�شامل يف
لبنان 150.يتعني حتقيق ذلك من خالل الإ�سرتاتيجية الإلكرتونية الوطنية ومن خالل ال�رشاكات بني القطاعني
اخلا�ص والعام 151.يكمن الهدف يف و�ضع لبنان للمناف�سة يف �إقت�صاد عاملي والإن�ضمام �إىل جمتمع املعلومات
وحتديث القطاعني العام واخلا�ص .من بني الأمثلة عن هذه ال�رشاكات «برييتك  ،»Berytechالتي تعمل كحا�ضنة
نا�شئة ل�رشكات التكنولوجيا (مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت) وكم�سهلة �شبكة لل�رشكات .كما
ت�شكل «برييتك» مركزاً للموارد �إذ ي�ضم قواعد بيانات حول م�سائيل حملية و�إقليمية ودولية ،كما ا�ستفادت من
دعم االحتاد الأوروبي.
 145التقرير حول الأهداف الإمنائية للألفية للعام .2003
 146تفرير �إح�صائي� -أ�سعار الأدوية يف لبنان ،منظمة ال�صحة العاملية -امل�رشوع الدويل للعمل ال�صحي حول �أ�سعار الأدوية ،د .ريتا كرم ،مديرة امل�رشوع� ،آذار
(مار�س) .2004
 147منظمة ال�صحة العاملية ،وزارة ال�صحة العاملية والبنك الدويل ،تقرير ح�سابات ال�صحة الوطنية ،لبنان ،كانون الأول (دي�سمرب)  2000و.2003
 148تدير جمعية ال�شبان امل�سيحية توزيع الأدوية وذلك ا�ستناداً �إىل ا�ستخدام وطلبات املراكز ال�شهرية.
 149الربنامج التي توزع من خالله جمعية ال�شبان امل�سيحية الأدوية التي ت�شرتيها وزارة ال�صحة العامة .بح�سب تقارير اجلمعية ،تختلف �أعداد املراكز ب�شكل
طفيف يف ال�سنة .يف العام � ،2007أفاد برنامج العقاقري املزمنة التابع للجمعية عن �شمول الربنامج لـ 440مركزاً .لي�ست كافة املراكز امل�شمولة يف برنامج
الأدوية املزمنة مذكورة كمراكز للرعاية الأولية يف �شبكة مراكز ال�صحة العامة-وزارة ال�صحة.
 150وزارة االت�صاالت .2003 ،م�سودة �سيا�سة قطاع االت�صاالت.
 151وزارة االت�صاالت .2003 ،الإ�سرتاتيجية الإلكرتونية الوطنية :الأولويات
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من اجلدير ذكره �أن اللجنة الوطنية لـتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التي �أن�ش�أتها احلكومة متثل املظلة
الأ�سا�سية لهذه املبادرات .كما �أنها ت�رشف على تطبيق الإ�سرتاتيجية الإلكرتونية وتعد التقارير �إىل جلنة
تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت البينية احلكومية .وبال�رشاكة مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي� ،أنهى مكتب
وزير الدولة للإ�صالح الإداري (� )OMSARصياغة خطة عمل وطنية ت�شمل املجاالت التالية:
حتديث البنى التحتية
و�ضع الت�رشيعات امل�شجعة
تو�سيع قاعدة امل�شاركة يف جمتمع قائم على املعرفة
حت�سني النفاذ �إىل املعلومات ذات ال�صلة

152

بينما تتعهد احلكومة بـ»مكننة املجاالت العامة»� ،أطلقت وزارة الإقت�صاد والتجارة عدداً من املبادرات لو�ضع
الأ�س�س لبنى حتتية حديثة و�آمنة لـتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .ي�شمل ذلك حماية حقوق امللكية الفكرية
والتناغم مع املعايري الدولية التي حتكم العمليات الإلكرتونية وحقوق الأفراد يف احلرية واخل�صو�صية 154.تقوم
155
احلكومة اللبنانية بت�شجيع �رشيحة �أكرب من ال�شعب اللبناين على �إدماج «التكنولوجيا ك�أداة يف حياتهم»
من خالل تخفي�ض تكاليف النفاذ وتقدمي خدمات حم�سنة ،كخط اال�شرتاك الرقمي (( )DSLالذي ي�شمل نفاذاً �إىل
الإنرتنت من خالل عر�ض �أكرب للنطاق الرتددي) .بينما بلغ عدد امل�شرتكني يف هذه اخلدمات حو�إىل 21,500
يف العام  ،1562007ال تزال ُتعترب تكاليف الولوج �إىل الإنرتنت من بني الأعلى يف املنطقة 157.يف ما يتعلق
158
با�ستخدام الكمبيوتر� ،أظهر �إح�صاء وطني �أن  %65من املجيبني ي�ستخدمون الكمبيوتر.
153

يتم ت�شغيل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من خالل جمموعة من ال�رشكات الوطنية والإقليمية
والدولية ،بينما ميلك القطاع العام بناها التحتية .يف العام  ،2003كان هناك حو�إىل � 540رشكات لتطوير
الربجميات ومعدات الكمبيوتر ،وولّدت هذه ال�رشكات وظائف لأكرث من � 4,000شخ�ص� .أما ال�رشكات التي تزود
خدمات الإنرتنت ،فعددها �أقل وت�صل �إىل حو�إىل خم�س �رشكات .ال تزال التجارة الإلكرتونية يف مراحلها الأوىل.
تولد هذه القطاعات الفرعية حو�إىل  300مليون دوالر كعائدات �سنوية.
بلغ الإنفاق العام على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت  %2.3من �إجمايل الناجت املحلي يف العام � ،2005أي
�أقل بكثري من املعدل العاملي الذي يبلغ  %6من �إجمايل الناجت املحلي ،و�أقل ب�شكل طفيف من املعدل الإقليمي
العربي الذي بلغ  159.%2.6كجزء من جهودها الإ�صالحية وكمبادرة لتوليد العائدات ،هبت احلكومة اللبنانية
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 152وزارة االت�صاالت .2003 ،الإ�سرتاتيجية الإلكرتونية الوطنية :الأولويات
 153يت�ضمن ذلك :قانون جديد حول حقوق امللكية الفكرية بتما�شى مع املنظمة الدولية للملكية الفكرية لتعزيز الوفاء وحماية حقوق امللكية الفكرية يف ما يتعلق
بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وحتديث قانون حماية امل�ستهلك وتزويد املفت�شني امليدانيني بالتغطية القانونية بالتعاون مع ق�سم حقوق امللكية الفكرية
لتفتي�ش ال�سوق واملداهمة ،وكذلك ت�أ�سي�س هيئة �رشطة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت مت�صلة بوحدات �رشطة الإنفاذ وذلك لدعم الإنفاذ املنا�سب حلقوق
امللكية الفكرية وم�سائل االحتيال التي تتعلق مبنتجات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والإعالم.
 154قام فريق قانوين يف وزارة الإقت�صاد والتجارة بقيادة و�إنتاج املكون القانوين ال�رضوري الذي يت�ضمن م�سودة عن الإطار التنظيمي ال�شامل لكافة نواحي
التفاعل والتجارة على الإنرتنت .ب�شكل عام ،مت طرح  200مادة حتت ت�سعة عناوين .يقوم الإطار القانوين املقرتح على املبادئ التالية-1 :حرية القيام
بالتوا�صل واملرا�سالت الإلكرتونية -2 ،م�سائل الأمن لكافة عمليات التوا�صل والكتابات الإلكرتونية -3 ،التما�سك مع النظام القانوين يف االحتاد الأوروبي،
و -4التوافق مع القوانني اللبنانية القائمة .تنتظر هذه القوانني �إعادة �إحياء الدورة الت�رشيعية الربملانية ملداولتها واعتمادها.
 155الإ�سرتاتيجية الإلكرتونية الوطنية للبنان.2005 ،
� 156أوجريو ومزودي خدمات الإنرتت من القطاع اخلا�ص.
 157الإ�سكوا  ،2005اجلانبية الوطنية ملجتمع املعلومات يف لبنان.
 158م�ؤ�س�سة  SRIالدولية� ،2005 ،أمناط ا�ستخدام تكنولوجبا املعلومات واالت�صاالت يف لبنان :نتائج �إح�صاء م�ستخدمي تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
للعام .2004
 159الإ�سكوا  ،2005اجلانبية الوطنية ملجتمع املعلومات يف لبنان.

لإعداد مناذج خل�صخ�صة �رشكات اخلطوط الثابتة واجلوالة .بح�سب خطة احلكومة التنمويةُ ،يتوقع �أن تتح�سن
160
م�ؤ�رشات �أ�سا�سية كـ�إمكانية االعتماد عليها والفعالية ونطاق اخلدمات والكلفة واملناف�سة.

8.14

التح ّديات
يحمل اتفاق الدوحة الذي و�ضع م�ؤخراً حداً للأزمة ال�سيا�سة الكثري ،من الأمل لإعادة �إحياء عملية �صناعة
ّ
ال�سيا�سات .حتى الآن ،من اجللي ت�أخر عدد من برامج باري�س 3-وجدول �أعمال التنمية الأو�سع .فالعائق
الأ�سا�سي كان �إقفال الربملان الذي �أعاق مترير قوانني وتعديالت �أ�سا�سية كانت �ست�سلح احلكومة اللبنانية
ب�أدوات �إ�صالحية رئي�سية ملعاجلة نقاط ال�ضعف املالية والإقت�صادية الكلية �أو لتمكني احلكومة من ا�ستخدام
العائدات من القرو�ض.
و ُيالحظ �أن مدفوعات املانحني التي تتخذ �شكل الهبات والقرو�ض املتي�رسة كانت �أقل من املتوقع� ،إذ �أن  %48من
التعهدات اتخذت �شكل دعم امل�شاريع .يتطلب الإقرا�ض للم�شاريع موافقة الربملان ،وبالتايل مل يتمكن من التقدم
ب�شكل ملحوظ يف العام  2007والن�صف الأول من العام  161.2008كما �أن الت�أخريات يف �رصف امل�ساعدات �أدت
�إىل ت�أخري يف تطبيق �أن�شطة الإ�صالح والتنمية.
فعالة للم�ساعدات ،ال �سيما امل�ساعدة يف الهبات .كما �أن
يربز �أمام �إدارة امل�ساعدات حت ّد يكمن يف �إن�شاء �آلية ّ
تطوير وتطبيق القواعد والإجراءات ذات ال�صلة التي تف�سح يف املجال �أمام �إدارة م�ساعدات �شفافة وتخ�ضع
للمحا�سبة ،وذلك حتت ملكية وطنية تامة ،غاية يف الأهمية.
مت �إعداد بع�ض اال�سرتاتيجيات القطاعية لعدد من املجاالت ولكن لي�س لكافتها .ولكن ،يعتمد تطبيقها الفعال
على ت�أمني املوارد والقدرات املنا�سبة .يف الوقت عينه ،ب�إمكان هذه اال�سرتاتيجيات �أن ت�ستفيد من مراجعة مدى
خدمتها �أهداف التنمية ،كـالإ�صالح الإقت�صادي الكلي ،تدابري احلماية البيئية واعتماد ال�سيا�سات املنا�رصة
للفقراء وكذلك م�ستوى تكاملها بني بع�ضها البع�ض .من اجلدير ذكره يف هذا اخل�صو�ص �أنه مت ت�أ�سي�س جلنة
بينية حكومية يف العام  2007تهدف �إىل �صياغة �إ�سرتاتيجية\�سيا�سة �إجتماعية �شاملة ومتكاملة.
يف قطاع املواد ال�صيدالنيات وتكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت ،تبقى م�سائل النفاذ والتوفر وكذلك اجلودة
وال�سعر م�سائل مهمة .تت�ضمن عوائق النفاذ �إىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت تكاليف اخلدمة واملعدات
وتوفر التمويل (كالقرو�ض) .عالوة على ذلك ،ثمة حاجز رقمي بني املحافظات اللبنانية ،و ُيعزى هذا احلاجز
جزئي ًا �إىل ثغرات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف النظام التعليمي ويف م�شاركة القطاع املدين ومبادرات
التوعية .على امل�ؤ�س�سات العامة �أن تعزز الإ�صالح من داخلها و�أن تلعب دور النموذج الوطني يف اعتماد �أدوات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت� ،إال �أن الأمر لي�س كذلك� .سيعتمد ذلك على تغيري الذهنية بني املوظفني العامني
وتوفري تخ�صي�صات املوازنة ال�رضورية للمحافظة على املعدات والربجميات بال�شكل ال�سليم وحتديثها.

160
161

قانون االت�صاالت الال�سلكية ،القانون رقم  431يف متوز (يوليو)  ،2002ينقل الوظائف التنظيمية من وزارة االت�صاالت �إىل هيئة االت�صاالت التنظيمية.
وزارة املالية ،التقرير الثالث حول التقدم املحرز يف باري�س.3-
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التو�صيات
 .1ا�ستخدام عملية الأهداف الإمنائية للألفية كم�ساحة لتعزيز احلوار حول م�سائل �أ�سا�سية تتعلق بالتنمية
ت�شكل عملية الأهداف الإمنائية للألفية لقيا�س ومراقبة التقدم حول �أهداف وم�ؤ�رشات �أ�سا�سية فر�صة ملختلف
الأطراف املعنية بالتنمية كي يجتمعوا ويتحاوروا حول م�سائل وحلول وحول حاجات وا�ستجابات .قد ت�شجع
عملية الأهداف الإمنائية للألفية �رشكاء لبنان يف التنمية ،الوطنيني والدوليني ،على تو�سيع تعاونهم من خالل
احلوار والعمل .بالطبع ،ف�إن عملية منتظمة ت�شمل مراحل متباعدة من الت�شاور (مع �أطراف معنية خمتلفة)
والإعداد والتطبيق ميكن �أن ي�ساعد على الت�أكد من �إدراج روابط التنمية يف التخطيط الوطني ،مبا يف ذلك عمليات
املوازنة .قد ي�ساعد ذلك على تعزيز الثبات والإ�ستقرار يف و�ضع الأهداف الوطنية (على �سبيل املثال :احلد من
الفقر) ومتابعة تطبيقها من خالل التعاون الدويل.
 .2تعزيز متويل التنمية
بغية زيادة �رسعة ح�شد املوارد ،تعمل احلكومة اللبنانية مع جمتمع املانحني حول التخ�صي�ص الأمثل للأموال
املتعهد بها .بالإمكان حتقيق ذلك من خالل نقل جزء من التعهدات امل�ستحقة حالي ًا �إىل دعم املوازنة املبا�رش
وغري املبا�رش وكذلك متويل القطاع\الربنامج .تعيد هذه الإ�سرتاتيجية ت�صحيح م�سار متويل املانحني وذلك بناء
على متطلبات برنامج الإ�ستثمار العام الذي و�ضعته احلكومة يف العام  162.2007ميكن �إكمال هذه املقاربة من
خالل املزيد من الدعم لإعداد الإ�صالحات وتطبيقها عرب امل�ساعدة التقنية املالئمة ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة
املالية للتعوي�ض عن �أي �ضغظ مايل غري متوقع وتلبية احلاجات امللحة يف القطاع الإجتماعي.
 .3تعزيز احلكومة وتطويرها للتن�سيق بني اجلهات املانحة
�ستتابع احلكومة جهودها لتعزيز وتطوير التن�سيق بني اجلهات املانحة من خالل تقوية الآلية املتنوعة للبنى
التحتية اخلا�صة بتن�سيق امل�ساعدات� .سي�شكل �إكمال تطبيق نظام مراقبة امل�ساعدات والتبليغ من قبل وزارة
املالية خطوة جوهرية يف تعزيز ال�شفافية وتوفري م�صدر �شامل واحد للتنمية و�أن�شطة امل�ساعدات� .أ�ضف �إىل ذلك،
على احلكومة اال�ضطالع بدور كبري يف توفري �إطار �أكرث و�ضوح ًا للحاجات والأولويات (القطاعية واجلغرافية)
لتوجيه تدخالت اجلهات املانحة وتخ�صي�ص املوارد.
 .4م�ساعدة القطاعات على بناء القطارات من �أجل �صياغة\�إعادة ت�شغيل وتطبيق ا�سرتاتيجيات مو�ضوعاتية
وقطاعية
قد ي�ساعد دعم اجلهات املانحة يف دعم اجلهود الوطنية ل�صياغة وتطبيق �إ�سرتاتيجيات قطاعية وا�سعة .من
الأمثلة على ذلك ر�ؤية لبنان الإقت�صادية لتطوير امل�ؤ�س�سات والتي و�ضعها م�ؤخراً برنامج دعم امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة التابع لـوزارة الإقت�صاد والتجارة والذي ميوله الإحتاد الأوروبي� .شكل هذا الن�شاط تقدم ًا
نحو �إن�شاء بيئة ممكنة لتطوير القطاع اخلا�ص وميكن تعزيزه من خالل مراجعة و�إعادة �إحياء الإ�سرتاتيجية
القائمة واملكملة يف وزارة ال�صناعة .ميكن ت�أمني التعاون التنموي على هذا امل�ستوى من التدخل يف احلياة
الواقعية املحلية و�أن ي�ساعد لبنان على حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية بالإ�ضافة �إىل �أهداف �أخرى بفعالية
90
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بالإمكان �إيجاد ملخ�ص عن برنامج الإ�ستثمار العام يف وزارة املالية .2008 ،التقرير الرابع حول التقدم املحرز يف باري�س .3-كانون الثاين (يناير).

�أكرب .عالوة على ذلك ،قد ت�ساعد خارطات الطريق ،كخطة عمل اجلوار الأوروبية بني لبنان واالحتاد الأوروبي
للعام  ،2007على توفري معلومات �أكرب عن تخطيط اجلهات املانحة يف هذا املجال.

8.16

 .5ت�سهيل النفاذ املدعوم �إىل الأ�سواق بالن�سبة �إىل الب�ضائع اللبنانية والإن�ضمام �إىل منظمة التجارة العاملية
حتتاج ال�صناعات الت�صديرية اللبنانية �إىل وقت كي تنمو وتكت�سب القدرة لتحقيق معايري املنتجات العالية
ودرجة التناف�سية للدخول �إىل �أ�سواق الدول املتطورة .ينطبق ذلك ب�شكل تام على الإقت�صاد ملا بعد حرب متوز
(يوليو)  .2006على �رشكاء لبنان يف جلنة امل�ساعدة الإمنائية الت�أكد من �أن ال�سلع اللبنانية قادرة على املناف�سة
ب�صورة عادلة يف �أ�سواقها .ي�ستلزم ذلك توفري قواعد و�إجراءات و�إبالغها �إىل امل�صدرين اللبنانيني ،وميكن حتقيق
ذلك من خالل خطط للم�ساعدة التقنية .كما تربز احلاجة �إىل امل�ساعدة التكميلية يف تعزيز تقييم التطابق ،كما ذُكر
م�سبقاً .قد يتخذ �أ�شكال متنوعة ،مبا يف ذلك خمتربات الإختبار وامل�صادقة ،وعمليات امل�صادقة على املنتجات
والتدريب على قواعد املن�ش�أ� ،إلخ...
�إن �إن�ضمام لبنان �إىل منظمة التجارة العاملية يف مرحلة متقدمة .جتري احلكومة اللبنانية حالي ًا مفاو�ضات
ثنائية مع عدد من �رشكائها اال�سا�سيني يف جلنة امل�ساعدة الإمنائية ،الذمي هم �أع�ضاء �أ�ص ًال يف منظمة التجارة
العاملية .تطلب هذه الدول امتيازات تعرفية �إ�ضافية لل�سلع وحتريراً �أكرب يف قطاع اخلدمات ،مما يتخطى �إقت�صاد
لبنان املحرر ذاتي ًا �أ�صالً .من املتوقع �أن يفاقم الأثر املحتمل المتيازات �إ�ضافية يف بع�ض احلاالت و�ضع القطاع
ال�صناعي وقطاع اخلدمات اللذين يواجهان �صعوبات جمة .كما من املتوقع �أن ي�ؤدي �إىل خ�سارة �إ�ضافية يف
العائدات الوطنية ،ال �سيما يف �أعقاب حرب متوز (يوليو)  .2006لذلك ،على الدول الأع�ضاء يف جلنة امل�ساعدة
الإمنائية �أن تخ ّف�ض طلباتها و�أن تعامل �إن�ضمام كل دولة على ا�سا�س كل حالة على حدى.
 .6تو�سيع وتعميق املكون الإجتماعي يف التخطيط التنموي للتنمية ال�شاملة
اقرتحت احلكومة خطة عمل �إجتماعية مبوجب �إطار باري�سُ .3-تعترب هاتان اخلطوتان اخرتاق ًا هام ًا يف اجلهود
الهادفة �إىل تعزيز التخطيط الوطني الإجتماعيُ .تعنى خطة العمل الإجتماعية بزيادة النفاذ �إىل اخلدمات
الإجتماعية وت�أمني �شبكات الأمان ملجموعات معينة من ال�سكان ُتع ّد «الأكرث عوزاً ،حيث ت�شكل التحويالت
النقدية املبا�رشة الأداة الأ�سا�سية.
�إال �أن التنمية الإجتماعية تهدف �إىل �إن�شاء بيئة ميكن للأفراد فيها �أن يطوروا قدراتهم الكاملة و�أن يحيوا حياة
منتجة ومبتكرة ،مبا يتنا�سب مع حاجاتهم واهتماماتهم .ي�ستلزم ذلك جمموعة من التدخالت مع املزيد من
تخ�صي�ص املوارد وذلك لتلبية احلاجات املتنامية لعدد ال�سكان الأكرب ،ال �سيما الفئات الأكرث عر�ضة لل�صدمات
ال�سيا�سية\الأمنية والإقت�صادية والإجتماعية .بينما وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية يف طور البناء على خطة العمل
الإجتماعية مع م�ساعدة يوفرها البنك الويل وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي� ،ستربز احلاجة �إىل املزيد من الدعم
على م�ستويات خمتلفة ،مبا يف ذلك تعزبز م�شاركة املجتمع املدين الفاعلة.
� .7إر�ساء �رشاكة بني القطاع العام واخلا�ص من �أجل ال�صحة
تربز حاجة ملحة لتح�سني النفاذ �إىل العقاقري الأ�سا�سية يف املناطق البعيدة يف لبنان .ولتحقيق هذا الهدف،
ب�إمكان احلكومة ومن خالل وزارة ال�صحة العامة دعم �شبكة مراكز الرعاية ال�صحية الأولية ،163وكذلك تعزيز
163

تدعم وزارة ال�صحة احلاجات التدريبية يف املراكز وتت�أكد من �أن املراكز ت�شكل جزءاً من توزيع وزارة ال�صحة للعقاقري املزمنة.
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�شبكة نا�شطة من املنظمات غري احلكومية تقوم بدعم توفري الأدوية بكلفة خم ّف�ضة .جتدر الإ�شارة �إىل �أنه ينبغي
على وزارة ال�صحة ت�أمني مراقبة �أف�ضل وتنظيم توفري الأدوية من خالل املنظمات غري احلكومية املتعاقدة معها.
وميكن �أن ترتافق هذه اجلهود يف الوقت عينه ت�أمني مراقبة و�إنفاذ �أف�ضل ملعايري اجلودة والت�سعري من خالل
القطاع ال�صيدالين اخلا�ص.
 .8تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت ك ُمحفّز للإقت�صاد
ال �شك �أن امل�شاركة التناف�سية يف �أ�سواق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت الإقليمية والعاملية قد تعزز القيمة
الإقت�صادية والتنموية للبنان .لذلك يتعني �إعداد جمموعة من القواعد والأنظمة الفاعلة لل�سماح ب�إ�سترياد وت�صدير
منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .يبدو �أن لبنان يتمتع بالقدرة على تطوير هذا القطاع وذلك
بف�ضل م�ستوى املعرفة لدى القوى العاملة التي تتقن ثالث لغات .ب�إمكان احلكومة اللبنانية والقطاع اخلا�ص
العمل يداً بيد لإعادة �إحياء «مدينة البيانات والإعالم» 164على �سبيل املثال ،والتي من دون �شك �ست�شكل حا�ضنة
لتكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت لتطوير الأعمال.
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