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  مقدمة
  

موارد البشرية بال فظيعاً التي شنتھا إسرائيل دماراً 2006أغسطس /آب -  يوليو/ألحقت حرب تموز  
وقد تركت آثار الدمار ھذا البلد  . والمادية في لبنان وقوضت إلى حد كبير تنميته االجتماعية واالقتصادية

  .يواجه سلسلة من التحديات على صعيد إعادة التأھيل وإعادة اإلعمار واإلنعاش
  

تية المادية وقد بذلت جھود كبيرة وخصصت موارد ھامة لإلسراع بإعادة تأھيل البنية التح  
تندرج  والنھوضغير أن ھناك حاجة إلى رؤية شاملة إلعادة اإلعمار والتأھيل  . المتضررة أو المدمرة

وتقترح ورقة السياسات العامة ھذه نموذجا يؤسس لمنھاج  . عملية واسعة قائمة على المشاركة ضمن
ھذه الورقة خالل فترة وقد صيغت   .التنسيق ھذا نظراً إلى القيود السياسية والمالية الحالية في لبنان

كمساھمة فكرية وعملية جدية تقدمھا اللجنة بعده ما لى إوالعسكري بفترة وجيزة  النزاعبداية امتدت من 
  .النھوضفي عمليتي إعادة اإلعمار وإعادة ) اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
ومن  . في الفقر والبطالة المزمنين النھوضويتمثل أحد التحديات البارزة التي تواجه جھود   

لذا ال بد من وضع برامج خاصة   .األھمية بمكان أن جغرافيا الدمار وجغرافيا الفقر تتداخالن بشكل كبير
وينبغي وضع برامج إيجاد العمالة بشكل  . بھدف التخفيف من حدة الفقر وإيجاد العمالة النھوضإلعادة 

وتقدم ھذه الورقة   .تنمية وإعادة اإلعمار وبين تطلعات الناس ومشاركتھميجمع بين عمليات اإلغاثة وال
  .مجموعة من المقترحات حول سبل وضع ھذه الروابط موضع التنفيذ

  
  .ھي بحاجة إلى دولة قادرةفي الحياة الستمرار درة على اأمة قا ةكما تشدد ھذه الورقة على أن أي  

في ظل نظام للحكم  ونھوضهعادة إعمار لبنان وإنعاشه لذلك فھي تنص على وجوب أن تتم عمليات إ
وفي ھذا السياق، ھناك حاجة ماسة لطرائق   .الرشيد قائم على الشفافية والمشاركة بقيادة الحكومة اللبنانية

ولھذه الغاية، تم   .تسمح بتعزيز الشفافية، والحكم الرشيد والتنسيق بين الجھات المانحة والجھات المستفيدة
د من المبادرات الداعمة لجھود إعادة البناء ھذه ترتبط بحشد الدعم اإلقليمي لجھود إعادة اإلعمار وضع عد
 وإطار للمراقبةنظام فعال : وإطالق المبادرات القائمة على ثالث دعائم ھي ،واإلنعاش النھوضوإعادة 

  .مؤسسي مالئم وبرنامج في الموقع خاص بعملية إعادة البناء
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  ى لبنانالحرب عل  -أوال
  التحديات واألولويات وخيارات المستقبل

  
  معلومات أساسية  -ألف

  
 . آثار دمار وحرمان ھائل 2006يوليو /تموز 12فت الحرب التي شنت على لبنان في خلّ  

فالغارات الجوية اإلسرائيلية حولت إلى رماد مناطق مختلفة من لبنان، كان أبرزھا قرى عديدة في جنوب 
وقد خرقت إسرائيل،  . املھا في ضاحية بيروت الجنوبية وأجزاء من وادي البقاعلبنان، ومنطقة بك

بارتكابھا جرائم متعمدة ومحددة األھداف ضد المدنيين وممتلكاتھم، جميع االتفاقيات المتعلقة بحظر 
لمادة من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية؛ وا 33العقوبات الجماعية، ال سيما المادة 

  .التي تحظر العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية 48
  

من  1 000ھجوما منفصال، أدت إلى مقتل  56، شن الجيش اإلسرائيلي حوالى النزاعففي أثناء   
كما أن  . ، يعاني العديد منھم اليوم من إعاقات أو تشوھات حادة4 000اللبنانيين المدنيين وجرح أكثر من 

وما زالت الذخائر غير المنفجرة، ال سيما  . في المائة من النساء 19ايا كانوا من األطفال وثلث الضح
؛ وتسببت )1(القنابل العنقودية، تفرض ضريبتھا على اللبنانيين المدنيين، وغالبيتھم من األطفال والمراھقين

  .)2(رات طائفيةالھجرة الجماعية من لبنان وداخله بمشقات ھائلة أثارت المخاوف من حصول توت
  

  وقد تعرضت أجزاء من البنية التحتية لدمار شديد وإن كان انتقائيا، حيث دمر ما يزيد على  
وقصفت محطات التحويل التابعة لشركتي الھاتف  . جسر وطريق 100بيت، وھدم أكثر من  30 000

مليون  100يفوق  الخلوي، إضافة إلى محطات تلفزيون وراديو في البلد، فتسببت في خسائر قدرت بما
والمستشفيات والمدارس والموانئ والمطارات، وقصفت المصانع  . دوالر وعزلت القرى والبلدات والمدن

  .وتعرضت بعض منشآت تخزين الوقود ألضرار جسيمة
  

المرافق الصناعية تحديدا بشدة، بواسطة بعض فقد استھدفت  . وشلت كافة القطاعات االقتصادية  
الحصار البري والجوي والبحري الذي استمر ألكثر من شھر بعد توقف العمليات م ثو ،الغارات الجوية

ونتيجة لذلك،  . وتعرض بعض القطاعات والمناطق في البلد ألضرار أكبر مما تعرض له غيرھا. القتالية
في في المائة قبل الحرب، فقد ارتفع بشكل كبير  12و 10وبينما كان معدل البطالة يقدر بما يتراوح بين 

وتأثرت الزراعة بشدة بسبب احتراق غالبية المحاصيل أو تلفھا، وعدم  . غالبية القطاعات والمناطق
في  أساسياً قطاعاًحركة السياحة التي تشكل  تماماًباإلضافة إلى ذلك، توقفت  . االعتناء بالمحاصيل الجديدة

  .ال إلى البلدمن االحتياطيات األجنبية وتدفق رأس الم ھاماً االقتصاد يدر جزءاً
  

كما ازداد أثر النتائج االقتصادية واالجتماعية للھجمات اإلسرائيلية مع حصول كارثة بيئية   
وأضرار لحقت بالنظم البيئية البحرية بفعل القصف الذي تعرضت له منشآت تخزين الوقود في محطة 

في البحر األبيض المتوسط  طن من النفط 15 000الجية لتوليد الطاقة الكھربائية مما أدى إلى انسكاب 

                                                         
 .العسكري النزاعومين األخيرين من مليون قنبلة عنقودية، معظمھا خالل الي 1.2ألقيت على األراضي اللبنانية حوالى   )1(

 .، ھجر حوالى ربع السكان اللبنانيينالنزاعخالل   )2(
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كية يوتقدر تكلفة عملية التنظيف بماليين الدوالرات األمر  .في المائة من الشاطئ اللبناني 75وتلوث 
وتشير التقديرات إلى أن فاتورة إعادة اإلعمار اإلجمالية تصل إلى  . وسنوات عديدة من الجھود الكبيرة

  .من الدوالرات ملياراتعدة 
  

  واألولوياتالتحديات   -باء
  

  :ويمكن تلخيصھا كما يلي . تواجه عملية إعادة البناء عددا من التحديات التي تستلزم عناية دقيقة  
  

يجب مواصلة واستكمال الجھود الرامية إلى تصليح وإعادة تأھيل البنية التحتية المادية   )أ(  
  األساسية التي دمرت بشكل انتقائي وكامل خالل النزاع؛

  
في البلد، فإن  األشد فقراًبين ى أن المناطق التي قصفت خالل الحرب ھي تاريخيا إل نظراً  )ب(  

بھدف بناء القدرات المحلية للتخفيف من  النھوض وإعادةالحاجة ماسة إلى برامج خاصة إلعادة اإلعمار 
 حدة الفقر وإيجاد العمالة؛

  
ل الجھود السابقة إلعادة تشكل اختالالت التوازن االجتماعي واالقتصادي التي ظھرت خال  )ج(  

 اإلعمار تحديا إضافيا ويجب تصحيحھا؛
  

إن خزائن الحكومة اللبنانية شبه خالية والديون تبلغ اآلن أرقاما قياسية وھي آخذة في   )د(  
االرتفاع؛ في ضوء ذلك، يجب إعادة إرساء أسس االنضباط المالي، وعكس نمو الدين كجزء من الجھود 

 ار؛المبذولة إلعادة اإلعم
  

بھدف توفير روابط قوية بين اإلغاثة والتنمية،  ،يجب وضع برامج إليجاد العمالة وتنفيذھا  )•(  
 وبين إعادة اإلعمار وتطلعات الناس ومشاركتھم؛

  
ينبغي وضع حد لھجرة العاملين اللبنانيين ذوي المھارات العالية والمواھب؛ ويجب عكس   )و(  

 البلد قبل أن تصبح أكثر دواما وال يمكن عكس اتجاھھا؛  اتجاه ھجرة األدمغة لتصبح تدفقا نحو
  

يجب وضع نظام للحكم الرشيد قائم على الشفافية والمشاركة لإلشراف على برامج إعادة   )ز(  
ة ھذه للحؤول دون قيام جھات معنية أخرى بمواصلة تحويل وجھ ،بقيادة الحكومة والنھوضاإلعمار 
 رھا الخاصة؛وفقا لمخططاتھا ووجھات نظالبرامج 

  
يجب تشجيع الجھات المانحة على التعامل مع مرفق مركزي يؤيد الدور الذي تضطلع به   )ح(  

 .والنھوضمؤسسات الدولة كعنصر أساسي في الجھود المبذولة لإلنعاش وإعادة البناء 
  

تترافق  إذا كان للبنان أن يحقق فوائد طويلة المدى في مواجھة التحديات المذكورة أعاله، ينبغي أن  
 . بالحرب ، ال سيما في المجاالت األكثر تأثراًوالنھوضجھود إعادة اإلعمار مع أنشطة التنمية المستدامة 

فيجب وضع البرامج وتنفيذھا وتصميمھا بحيث تخلق صلة وثيقة بين إعادة اإلعمار والتنمية المستدامة 
ھدفة وتفضيالتھا؛ وتشجيع مشاركة عات المحلية المستممن خالل االستجابة ألولويات المجت والنھوض

مؤسسات المجتمع المدني مشاركة مباشرة؛ وإقامة ھذه البرامج على أساس الموارد الطبيعية والبشرية 
  .المتاحة
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وتظھر تجارب الماضي بوضوح أن اإلفراط في االتكال على الھبات الخارجية ال يثمر سوى   

ن تقليص الحلقة المفرغة المتمثلة في االعتماد على الموارد وال يمك . منافع محدودة غالبا ما تتأخر كثيراً
وبالتالي، ومع أن التنسيق على المستوى الوطني   .ع المحليمالخارجية إال بالتركيز على تنمية المجت

عات ميشكل ضرورة مطلقة، يجب مواصلة التركيز بشدة على بناء القدرات المتوفرة على مستوى المجت
  .ا يؤدي إلى إنشاء المؤسسات وإيجاد العمالةالمحلية وتعزيزھا بم

  
  خيارات للعمل المستقبلي: عملية شاملة إلعادة البناء  -جيم

  
مثلما يحدث في أزمات عديدة، يجب اعتبار الدمار الھائل الذي ألحقته إسرائيل مؤخرا بلبنان   
من الخيارات التخفيفية فالظروف في األساس مؤاتية للذھاب أبعد  . للفرص والتحديات سياسياً مصدراً

التي تطرح في حاالت ما بعد الحرب حيث تعطى إعادة اإلعمار من األولوية ما يقصي االحتياجات 
فإن تنفيذ المبادرات التي تھدف إلى إعادة وبالتحديد   .المتعلقة بتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية

اعية واالقتصادية ھو أفضل ضمانة لتصور مستقبل اإلعمار بالتزامن مع تلك التي تستھدف التنمية االجتم
ومع أخذ ھذا األمر في الحسبان، يجب  . ال تظل فيه الحروب والنزاعات الداخلية تمثل خيارات سليمة

إحداث رابط عضوي دائم بين عمليات إعادة اإلعمار من جھة والتنمية االجتماعية واالقتصادية من جھة 
  .اعدةأخرى، والتي غالبا ما تكون متب

  
وينبغي أن يحقق العمل في المستقبل تكامال بين إعادة اإلعمار والتنمية مع التركيز على مشاركة   
فالعمل وفق ھذه الخطوط في عدد محدود من القطاعات، مع إيالء األولوية الالزمة  . ع المحليمالمجت

والسياحة، من  الصناعات الغذائيةللمجاالت التي لھا جذور عميقة في الميادين المستھدفة، بما في ذلك مثال 
وحتى في بلدان أخرى داخل منطقة  ،شأنه أن يحقق نجاحات يمكن محاكاتھا في مجتمعات محلية أخرى

كما يمكن للتكامل بين إعادة اإلعمار والتنمية أن يكبح ھجرة اليد العاملة اللبنانية الماھرة   .اإلسكوا
  .والشباب الموھوب والمجتمعات المھنية

  
فأنظمة الحكم   .د أن مجرد الدمج بين إعادة اإلعمار والتنمية فقط ال يمكنه مواجھة التحدياتبي  

الرشيد القائمة على الشفافية والمشاركة ضرورية لإلشراف على المبادرات والبرامج الالزمة؛ ويجب أن 
مار أم التنمية في تدعم برامج المساعدة التي تقدمھا الجھات المانحة، سواء أكانت تستھدف إعادة اإلع

  .المستقبل، الدور المركزي الذي تضطلع به الدولة ككيان ميسر ومعزز ومنسق
  

حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى رؤيا جديدة وشاملة، مصممة ومشتركة ضمن عملية ھناك   
ونظرا إلى حالة المناطق التي أخضعت ألكثر  . تشاركية واسعة إلدارة جھود إعادة اإلعمار والتنمية

عات مالھجمات تدميرا خالل الحرب، توجد حجة قوية جدا للبدء في العمليتين ضمن شراكة وثيقة مع المجت
  .المحلية وتنسيق� كامل مع السلطات المركزية

  
  فمرحلة  . إن جولة الدمار األخيرة التي قامت بھا إسرائيل تفتح آفاقا جديدة ال يجب التفريط فيھا  

 . إلعادة النظر جديا في جھود إعادة اإلعمار السابقة ،متأخرة ، ولودم فرصةما بعد العمليات القتالية تق
فالحاجة ماسة إلى مشاركة أوسع نطاقا من الشريحة الواسعة من الخبرات لبلورة رؤيا جديدة وشاملة حقا 
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تفاديه ومع أن الميل إلى إعادة بناء الماضي كبير، فإن   .والنھوضإلعادة اإلعمار  المنتظرةتحكم الجھود 
  .ممكن والزم

ويجب صياغة رؤية وخطة شاملتين حالما يصبح ذلك ممكنا؛ أي رؤية تنبثق عن عملية واسعة   
  .قائمة على المشاركة، ومرجحة بنسبة الخسارة التي تكبدتھا المجموعات الممثلة والقطاعات االقتصادية

  
وتؤكد جمع بين عدة عناصر وھناك حاجة ملحة إلى تبني عملية إلعادة البناء في كامل الوطن ت  

وثمة حاجة  . من جديد قدرة لبنان على استعادة صورته الطبيعية، كوطن تدعم استمراره دولة قادرة
من المشاكل األخرى، ال سيما  مجموعةتحديدا لمراعاة األبعاد التي تتجاوز مجرد إعادة اإلعمار، ومعالجة 

  :ما يلي االجتماعية منھا واالقتصادية والبيئية، بما فيھا
  

يجب أن يعالج االقتصاد مشكلة النسبة المتزايدة من البطالة التي تضاعفت نتيجة للحرب،   )أ(  
ويشمل ھذا األمر القيام بجملة إجراءات منھا اعتماد نظم   .والعدد المتزايد ممن انزلقوا مؤخرا نحو الفقر

  وذلك للتخفيف من المعاناة االجتماعية؛ ضريبية تعالج عدم المساواة والھوة االجتماعية المتزايدة االتساع

ينبغي بذل جھود جدية من أجل التوصل إلى توافق سياسي في اآلراء حول اإلصالحات التي   )ب(  
 التوترات السائدة بين مختلف الفئات السياسية؛ ال بد منھا، مما يخفف بشكل كبير من

وغيرھا والمذھبية والعصبية القبلية يجب اعتماد نظام قيم مشترك لمحاربة الفساد والمحاباة   )ج(  
  من الممارسات الموروثة الجديدة؛

ينبغي إصالح النظام القضائي ووضعه في صلب جھود إعادة اإلعمار لرصد معايير   )د(  
  ؛)3(الشفافية

لنمو االقتصادي، مع اخطية عالقة تستحق المساواة االجتماعية، التي لم تكن يوما نتيجة   )•(  
عات المحلية المھمشة على نحو مفينبغي تحديدا تلبية احتياجات الفئات الضعيفة والمجت  .خاصا اھتماماً

  استباقي ضمن عملية إعادة البناء؛

  ينبغي أال تھمل جھود إعادة البناء االحتياجات البيئية، ال سيما حماية المحميات الطبيعية؛  )و(  

ى لتفادي جولة أخرى من الدمار يكتسي األمن واالستقرار ضمن حدود القانون أھمية كبر  )ز(  
  .الشامل

  
وتستوجب ھذه الرزمة الشاملة، لكي تُكلل بالنجاح، تحوال في النموذج الوطني يوفق بصورة خالقة   

وينبغي للسياسات التي تدفع   .والنھوضبين الممارسات المعتمدة في إعادة اإلعمار وعمليتي إعادة البناء 
 المراقبة) ب(من الموارد؛  التخطيط القائم على األولويات بدالً) أ(: ھذه العملية أن تشدد على ما يلي

الرقابة القائمة على الحكم ) ج: (الھادفة بدال من رفع التقارير العاديةالمباشرة وإلى ردود الفعل  ةالمستند
ول رأس التنمية المرتكزة على االستمرارية المحلية ال المتمحورة ح) د(الرشيد ال على التنفيذ المتھور؛ 

  .المال فقط

                                                         
 .ينبغي عزل النظام القضائي بعد إصالحه عن الضغوط السياسية إلى أبعد حد ممكن  )3(
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  التدخل واالستمراريةمستويات  :االھتمام بمستقبل لبنان  - ثانياً
  

إلى حشد كافة الموارد ية واجتماعية اقتصادية بسبب الحرب تميل البلدان التي تعيش صدمات سياس  
ي التحرك الزمنويتقدم   .المحلية على الفور واستقطاب المساعدات الدولية لضمان اإلنعاش السريع

األولوية على تأسيس ھيئات تعنى بالتقييم والتخطيط الشاملين، في رأس المال عادة  المباشر وتعبئة
  .واإلشراف الفعال وتوحيد المعايير

  
فتأثير  . ن التقييم والتخطيط مازاال غائبينفترة طويلة على وقف العمليات القتالية، فإورغم مرور   

يستدعيان عودة إلى الحالة الطبيعية وإعادة إرساء  النزاعد خالل الدمار وحجم األضرار التي تكبدھا البل
على السماح بتقدم الطلبات المشروعة إلعادة اإلعمار السريعة  أيضاًغير أنه ينبغي  . الخدمات األساسية

 تقدير النطاق الكامل للدمار أو تعقيدات جھود إعادة اإلعمار، واألخذ بعين االعتبار تأثير ھذه الديناميات
لذلك ينبغي أن يكون تقييم األضرار ديناميا ومتعدد  . على االقتصاد برمته وعلى الروابط االجتماعية

  .األبعاد
  

البنية ) أ: (مستويات للتدخل ھي ةوفي ھذا السياق، يمكن توزيع التحديات العاجلة إلى أربع  
  .االجتماعيالبعد ) د(القطاع الخاص؛ ) ج(؛ المبنيةالمناطق ) ب(التحتية؛ 

  
وال ينبغي اعتبار تمويل برنامج جديد إلعادة اإلعمار عبر رفع مستوى الدين العام أو الضرائب   

فإضافة حمل آخر من اإلغاثة والتكلفة االجتماعية سيضغط ببساطة على الميزانية ويوسع   .خيارا ناجحا
االحتياجات واألولويات  وھناك حاليا فرصة لتوجيه أفضليات الجھات المانحة نحو . نطاق الھوة الضريبية

ويرجح أن يعزز ھذا النھج اإلصالحات المؤسسية واالستقرار االجتماعي  . المحلية على الصعيد الوطني
  .والتحول االقتصادي

 
  البنية التحتية  -ألف

  
يتعين على جھود إعادة اإلعمار التي تستھدف البنية التحتية المدمرة أن تأخذ بعين االعتبار الخطط   
كذلك من الضروري استخدام جھود إعادة اإلعمار لتحسين حالة البنية  . )4(ة التي أنجزت سابقاالوطني

ويجب أن تسترشد جھود إعادة  . 2006أغسطس /آب –يوليو /تموز حربالتحتية التي كانت قائمة قبل 
  :البناء بھذين المبدأين وفق صيغة مبسطة ھي التالية

  
  تعزيز

  يوليو/تموز 12قبل 

  عمارإعادة إ  +

  2006أغسطس /آب –يوليو /تموز

  بناء إعادة  =

  وما بعد 2006سبتمبر /أيلول
  

ويتعين على الوكاالت الحكومية والجھات المانحة والمجتمع المدني والقطاع الخاص أن تعمل معا   
كما أن مجلس اإلنماء واإلعمار يملك  . للحد من االزدواجية وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة االقتصادية

على التخطيط والتعاقد من الباطن ضمن برنامج إعادة التأھيل وإعادة  رة واسعة في العمل سريعاًخب

                                                         
  ؛ واالتحاد األوروبي ”National physical master plan of Lebanon” عمار،نظر مجلس اإلنماء واإلا )4(

”Préparation de projets d’action municipale dans un cadre planifié de developpement local”. 
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تشكيل ھيئات استشارية وھيئات رصد يشارك فيھا ممثلون عن السلطات  أيضاًومن المھم  . اإلعمار
ندسون النتائج، ومن ضمنھم مراجعو الحسابات والمھ أفضلالمحلية والبلدية وخبراء، بھدف تحقيق 

  .والمشرفون على النوعية
  

  .عالوة على ذلك، يجب معالجة المسائل القطاعية وإال طغت أنشطة اإلغاثة على الرؤية الشاملة  
 

  المبنية السكنيةالمناطق   -باء
  

المباني السكنية والمباني ذات الوظائف المشتركة الخاصة بالحكومة،  المبنيةتشمل المناطق   
ويمكن للتأثير السلبي الذي تسبب به الدمار، إذا  . لمؤسسات والكيانات التجاريةوالمباني التي تستضيف ا

  .اقترن بالتوقعات الكبيرة التي ترافق أي جھود إلعادة اإلعمار، أن ينتج تعاونا يعزز عملية إعادة البناء
  

  :في ھذه الحالة المليئة بالتحديات يجب إيالء أھمية خاصة للجوانب التالية  
  

ما تكون مستبعدة من عملية إعادة  ات الضعيفة والمجتمعات المحلية المھمشة التي غالباًالفئ  )أ(  
 اإلعمار؛

  
 ؛)5(ربط مخططات إعادة اإلعمار المستقبلية بالمخططات الحكومية على الصعيد الوطني  )ب(  

  
 إدماج المناطق المتضررة في السياقات المحلية على الصعيدين الوظيفي واالقتصادي؛  )ج(  

  
 .االنسجام بين المناطق المعاد إعمارھا وخطة إعادة اإلعمار الوطنيةتفادي عدم   )د(  

  
بھدف تحقيق المستوى " كاملةاقتصادية منطقة دورة "تصميم اعتماد ويستدعي اتساع نطاق الدمار   

كل جھة ثم تقسم كل منطقة بدورھا إلى عدة مناطق دورة كاملة؛ ويمكن ل  .األمثل لنسبة الكلفة إلى الوقت
منطقة محددة من مناطق الدورة الكاملة دون أن تعمد إلى تجزئة في مانحة حينئذ أن تقابل األفضليات 

  .االتجاه العام
  

إلى طبيعة التصميم المركزية وتنوع المدخالت الالزمة وكثرة الجھات المانحة، يوصى  ونظراً  
إلعمار وأن يضمن تطبيق أنظمة بتأسيس مجلس وطني لإلسكان يمكنه أن يشرف على عملية إعادة ا

ويمكن لھذا المجلس أن يعمل في ھذه المرحلة كسلطة استشارية للتخطيط الحضري  . السالمة العامة
ھذا وي�قترح أن يضم  . فيسرع بذلك العملية في حين يبقى شامال ومتطلعا نحو المستقبل ،االستراتيجي

لس اإلنماء واإلعمار؛ وأعضاء نقابات المجلس الحكومة والسلطات ذات الصلة، بما في ذلك مج
؛ واألكاديميون والمنظمات المدنية المعنية؛ ، بما فيھا نقابة المھندسين والمعماريين في بيروتالمھندسين

  .والجھات المانحة
  

                                                         
 .”National physical master plan of Lebanon”نظر مجلس اإلنماء واإلعمار، ا  )5(
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تبقى صالحيات ھذا المجلس، إضافة إلى الميزنة والتعاقد، مندرجة ضمن مسؤوليات يقترح أن و  
كما  . ؛ ويمكن إنشاء لجان تنفيذية للمتابعة من أجل بلوغ المستوى األمثل للنتائجمجلس اإلنماء واإلعمار

  .الكاملةاالقتصادية منطقة الدورة تصميم يمكن لھذه اللجان أن تشارك في تنفيذ 
  

تشرف على مرحلة إعادة اإلعمار وتضم  للمراقبةتأسيس ھيئة مستقلة  يقترحوباإلضافة إلى ذلك،   
بيد أن من المھم تحديد معايير صارمة لتوجيه .  الخبراء في النوعية والمواصفاتمراقبي الحسابات و

  .)6(ممارسات التنفيذ ضمن اإلطار الوطني للخطة الرئيسية
  

  القطاع الخاص  -جيم
  

ات حقيقية رغم بعض مبادرات منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، يواجه االقتصاد اللبناني صعوب  
ظروف اإلقليمية المالئمة كارتفاع أسعار النفط التي أدت إلى ارتفاع معدل النمو في وال ،)2باريس ( :الدعم
وقد شكلت اإلصالحات االقتصادية موضوع نقاشات مستفيضة من قبل المسؤولين في  . 2004عام 

، لم يكن أي توافق في اآلراء 2006يوليو /في تموز الحربوقبل اندالع  . الحكومة وأفراد القطاع الخاص
  .2007جدولة الميزانية لعام  دبع ظھر حول رزمة لإلصالح؛ ولم تجرِ قد
  

  :ويظھر عدد من المؤشرات الصورة القاتمة التي نشأت بعد انتھاء العمليات القتالية، ومنھا ما يلي  
  

قصفت مناطق زراعية رئيسية وأتلفت معظم محاصيل الموسم بسبب االفتقار إلى سبل النقل   )أ(  
 والتصدير؛

  
من مصادر الدخل  علقت كليا، وألكثر من ثالثة أشھر، أنشطة الصيادين التي تمثل مصدراً  )ب(  
 آلالف العائالت التي تعيش في المناطق الساحلية؛ المباشر

  
حيث سجلت غالبية الخسائر في مرافق عديدة منھا المطاعم  تماماًتوقف القطاع السياحي   )ج(  

فقد أجبرت في الواقع مطاعم عديدة على إقفال  . ت السفروالفنادق وشركات تأجير السيارات ووكاال
وھذا ما رفع معدل  . صفرية لغرفھا إشغالوأشارت تقارير صدرت عن فنادق عديدة إلى معدالت  ،أبوابھا

 البطالة في القطاع السياحي، وزاد من تفاقمه استمرار حالة عدم االستقرار والركود السياسي؛
  

 إلى مناطق وبلدان أخرى، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة؛انتقلت شركات عديدة   )د(  
  

 .بينما انخفض التداول بالشيكات، ازدادت حاالت الشيكات المرتجعة من المصارف  )•(  
  

وإلى جانب دفع التعويضات، يتضمن التحدي الملح مساعدة المؤسسات والشركات المتوسطة   
 ةفھذه الشركات تواجه ثالث . عشر المقبلة ياإلثن على االستمرار خالل األشھر الصغرىوالصغيرة و

فقدان رأس المال البشري؛ وفقدان حصتھا في السوق؛ وفقدان أصولھا : تحديات متداخلة فيما بينھا وھي
  .كلھا بسبب المدفوعات غير المسددة

                                                         
 .المرجع نفسه  )6(
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لك فإن كذ  .وسيتبين أن إعادة الثقة باالقتصاد واالستثمار الخاص مھمة فيھا الكثير من التحديات  
توفر ھيكلية مالية متينة بما يكفي لدعم شركات التأمين ھي ضرورية لتغطية استثمارات إعادة البناء على 

  .وھذا أمر أساسي لتعزيز ثقة المستثمرين . مدى السنتين المقبلتين
  

  ويمكن لعدد من الحوافز االقتصادية أن تساعد على إعادة تنظيم دورة اإلنتاج، ومن ضمنھا   
إعادة جدولة ) ب(اتخاذ إجراءات خاصة لتسھيل التصدير، ال سيما إلى األسواق العربية؛ ) أ: (ما يلي

  .إعادة تنشيط قطاع اإلنتاج والخدمات) ج(االلتزامات واالستحقاقات الضريبية؛ 
  

  البعد االجتماعي  -دال
  

المادية الملموسة في إطار البعد االجتماعي، تشمل األولويات الملحة التعويض عن فقدان الموارد   
واألموال، وتأمين األموال الالزمة إلعادة بناء المنشآت وتوفير ما يلزم إلنعاش البنية التحتية التي 

  .تضررت أو فقدت
  

تأمين أدنى ) أ: (إضافة إلى ذلك، يجب أن تركز الحكومة على استراتيجية تھدف إلى ما يلي  
وتأمين دورات ) ا يكفي لدرء الحاجة إلى المالم(متطلبات البقاء الستمرار األسر في كسب العيش 

تعزيز تلك الظروف ومناخ االستثمار ) ب(المؤسسات من خالل المنح المباشرة واإلعانات الخاصة؛ 
  .المالئم لھا

  
إلى تأثيره المدمر على كافة المناطق في جنوب لبنان  ھائال نظراً اإلسرائيليلقد كان حجم الھجوم   

نوبية لبيروت وأجزاء من وادي البقاع، مما تسبب في أضرار مادية ھائلة وأحدث تقريبا، والضواحي الج
  .ضغوطا اجتماعية حادة

  
دون خط  كانتفي المائة من الشعب اللبناني  7نسبة أن ، كانت التقديرات تشير إلى الحربفقبل   

صعوبة في التوفيق بين وفي أعقاب الحرب تشير التقديرات إلى أن ثلث اللبنانيين يعانون  . الفقر األدنى
ويزداد ھذا الوضع تفاقما  . احتياجاتھم األساسية والدخل الشھري، األمر الذي يوسع الفجوات االجتماعية

  .مع استمرار عدم االستقرار السياسي والركود االقتصادي
  

، ، تاريخياًاألكثر فقراً الحرب بينوقد كانت المناطق التي تعرضت ألشد عمليات القصف خالل   
وينطبق ھذا األمر على  . من الناحية االقتصادية ضمن الھيكلية االقتصادية غير المتوازنة في لبنان

  .المناطق الحضرية، أي ضواحي بيروت الجنوبية؛ والمناطق الريفية وبخاصة جنوب لبنان ووادي البقاع
  

ارتفاع ) أ: (التاليويمكن تلخيص النتائج االجتماعية واالقتصادية للعمليات القتالية على الشكل   
تدمير األصول ) ج(؛ "الفقراء الجدد"اتساع الفجوات االجتماعية مع زيادة في معدل ) ب(معدل البطالة؛ 

بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الحضرية والريفية، بما فيھا المزارعون 
غيرة والمتوسطة في القطاعات كلھا والصيادون وسائقو الشاحنات والحرفيون وغالبية المؤسسات الص

  تھجير شريحة واسعة من الالجئين من المناطق التي شملتھا الحرب لمدة شھر على األقل؛ ) د(عمليا؛ 
  .، المؤقتة منھا والدائمةإلى خارج لبنان ارتفاع معدل الھجرة) •(
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ل جزءا ال يتجزأ ويستلزم التخفيف من حدة ھذه االضطرابات االجتماعية اعتماد حلول مرنة تشك  
  :وتتضمن ھذه الحلول ما يلي  .من عملية إعادة اإلعمار

  
تدريب مھني انتقائي ومحدد قصير األجل على أنشطة المساعدة وميادين إعادة اإلعمار،   )أ(  

  حيثما تدعو الحاجة لذلك؛
  

 بناء القدرات على المدى الطويل في مجالي العمل االجتماعي والصحة؛  )ب(  
  

صندوق استئماني للعمالة يقدم ضمانات للقروض والتأمين واالستحقاقات التي يمكن تأسيس   )ج(  
 .أن تستند إلى االئتمان الصغير والدعم الجزئي

  
إال من خالل مؤسسات عامة  والنھوضوال يمكن أن تتحقق عمليات إعادة التأھيل وإعادة اإلعمار   

وينبغي لھذه  . التكلفة وشاملة ووطنية ومستدامةقوية تتميز بالفعالية والشفافية وتكون مجدية من حيث 
  .المؤسسات أن تعمل بالتعاون فيما بينھا ومع المؤسسات المدنية المعنية والسلطات المحلية

  
التدخل مستوى وفي ھذا السياق، وضعت المصفوفة المعروضة في الجدول أدناه بحيث تظھر   

فالتدخالت على صعيد  . والنھوضتأھيل وإعادة اإلعمار والكيانات األكثر مالءمة للقيام بعمليات إعادة ال
مجلس اإلنماء واإلعمار؛ منھا البنية التحتية مثال تحتاج إلى تنسيق بين الھيئات الحكومية ذات الصلة و

والتدخل الرئيسي، أي التخطيط والتنفيذ، يجب أن يقوم به مجلس اإلنماء واإلعمار بالتعاون مع الجھات 
دين؛ أما ضمان الصيانة في مرحلة ما بعد إعادة اإلعمار والتنمية أو التحسين في المستقبل المانحة والمتعاق

  .فينبغي أن تندرج ضمن مسؤولية وزارة األشغال العامة والنقل والسلطات المحلية ذات الصلة
  

  مصفوفة عمليات إعادة التأھيل وإعادة اإلعمار وإعادة اإلحياء في لبنان  -جدول
  

  التنمية المستدامة  التدخل الرئيسي  التنسيقآلية   التدخل

  البنية التحتية
  ةيالحكومالھيئات 

  مجلس اإلنماء واإلعمار

مجلس اإلنماء 
  المتعاقدون/واإلعمار

  الجھات المانحة

  وزارة األشغال العامة والنقل
  السلطات المحلية

  المبنيةالمنطقة 
  المجلس الوطني لإلسكان

  )مقترح(

  تعاونية اإلسكان
  اإلنماء واإلعمارمجلس 

  البلديات

  اتحاد البلديات
  االستثمارات الخاصة

  القطاع الخاص
المجلس االقتصادي 

  واالجتماعي
  االتحادات، النقابات، الجمعيات

  المصرف المركزي والمصارف
  وزارة المالية
  صناديق خاصة

صندوق اإلنعاش المالي 
  والتحول المؤسسي

  )مقترح(

  البعد االجتماعي
  الحكومة

  م المتحدةاألم

  الحكومة
الجھات المانحة، المنظمات غير 

  الحكومية
  السلطات المحلية

  الحكومة
  السلطة المحلية
  المجتمع المدني

  
تدرج المصفوفة في الجدول أعاله مقترحات لتأسيس كيانات جديدة تتضمن المجلس الوطني   

إحياء كيانات كالمجلس لإلسكان وتعاونية اإلسكان وصندوق التحويل المؤسسي؛ وتلمح إلى إعادة 
  .األھلية المتخصصة االقتصادي واالجتماعي والجمعيات
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  المبادرات الرامية إلى دعم جھود إعادة بناء لبنان  -ثالثاً
  

وترتبط ھذه المبادرات  . تقترح اإلسكوا عددا من المبادرات الرامية إلى دعم جھود إعادة البناء  
إنشاء : ر وإطالق مبادرات وطنية ترتكز على ثالثة أعمدة ھيبحشد الدعم اإلقليمي لجھود إعادة اإلعما

من أجل عمليتي األكثر تضرراً فعال، ووضع إطار مؤسسي مالئم، وتنظيم برامج في الموقع  مراقبةنظام 
  .النھوضإعادة البناء وإعادة 

  
  النھوضإنشاء شبكات إقليمية ألغراض   -ألف

  
كبيرين بالمشاركة في  انشغاالًو اھتماماًلعام والخاص أظھرت كيانات عربية كثيرة من القطاعين ا  

فقد شاركت بلدان كثيرة  . 2006أغسطس /آب –يوليو /تموز حربجھود إعادة اإلعمار في لبنان عقب 
لى اإلبقاء على ھذا إاإلسكوا  وتسعى . مشاركة نشطة في تقديم اإلغاثة العاجلة ودعم إعادة اإلعمار

وتتخطى  . رتيبات شبه دائمة للتعاون وتبادل المعلومات والتجارب والخبراتت باقتراحاالھتمام والحماس 
وترى اإلسكوا أن زيادة األمن في  . ھذه الترتيبات البعد االجتماعي واالقتصادي لتعزيز التعاون اإلقليمي

  .لبنان تساھم في بناء السالم واألمن في المنطقة
  

كة والتنوع، مقترنة بجھات عربية فاعلة عديدة في الشأن إن البيئة السياسية اللبنانية الشديدة الحر  
وما زالت ھناك حاجة إلى آلية  . اإلنمائي، قد جعلت من التعاون والتنسيق ضرورتين أكثر منھما خيارين

لھا مصداقيتھا ومشروعيتھا وتنظيمھا وتفاعلھا بحيث تتمكن الجھات الفاعلة في الشأن اإلنمائي شبه دائمة 
 مدني العربي ونظيراتھا اللبنانيةلى قدم المساواة، ال سيما منھا الجھات التابعة للمجتمع المن المشاركة ع

  .في الحكومة والمؤسسات المدنية والقطاع الخاص
  

تھدف إلى توفير  النھوضلبنانية ألغراض - ولھذه الغاية، توصي اإلسكوا بتأسيس شبكات عربية  
وغيرھا من الجھات الفاعلة المعنية للتفاعل وتبادل المعلومات  قاعدة تستند إليھا الجھات المانحة العربية

ومن شأن ھذا التفاعل أن يسد الفجوة بين الجھات   .)1الشكل نظر ا( ل برامجھا مع نظيراتھا اللبنانيةحو
المستفيدين اللبنانيين، مما يلغي الحواجز التي /العربية المانحة وتلك الفاعلة في الشأن اإلنمائي والشركاء

بناء عالقات يساھم في ، إن لم يحدث ذلك، إلى سوء التفاھم وسوء تخصيص األموال؛ وأن تؤدي يمكن
كما أن ھذا التخاطب  . عملية أقوى بين المستفيدين اللبنانيين والجھات العربية الفاعلة في الشأن اإلنمائي
الحتياجات الفعلية وجھود من شأنه أن يزيد من الشفافية في صياغة المشاريع وأن يعزز االتساق بين ا

  .إعادة اإلعمار والتنمية
  

وضع إطار عملي مشترك بين الجھات العربية ) أ: (ويمكن تلخيص أھداف ھذه الشبكات كما يلي  
يتضمن تعزيز نظام مشترك من القيم واألخالقيات،  أن اإلنمائي ونظيراتھا اللبنانيةالفاعلة الناشطة في الش

وضع آلية لحوار ) ب(م االحتياجات وإنشاء ذاكرة للشركات والمؤسسات؛ ووضع مقاييس معيارية لتقيي
بحيث يمكن أن يشكل  أن اإلنمائي ونظيراتھا اللبنانيةمستدام وتعاون بين الجھات العربية الفاعلة في الش

  .أساسا لعمل موحد وتشاركي طويل األجل في الساحة اإلنمائية اللبنانية
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لشبكات، إلى إعداد قاعدة إقليمية لدعم الجھود الوطنية إلعادة ستسعى اإلسكوا من خالل ھذه ا  
البناء؛ ومواءمة اآللية بحيث تربط بين الموارد اإلقليمية واالحتياجات المحلية؛ وتوفير مساحة مشتركة 

  .لتبادل تجارب إعادة البناء وحاالت النجاح
  

ادرات     ـ ل   وفي ھذا السياق، سوف تقدم اإلسكوا دعما نشطا لحشد المب ـ ن أج ـ ة  م ـ وال  تعبئ ـ األم
  .والخبرات الالزمة؛ وتنسيق األنشطة الھادفة إلى توجيه الحماس وااللتزام اإلقليميين

  
  اللبنانية للنھوض-لشبكات العربيةا  -1الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبادرات الوطنية  -باء
  

نفيذ عملية إعادة اإلعمار مرجعي يضمن ت مراقبةترتبط المبادرات الوطنية المقترحة بإنشاء نظام   
  .بكفاءة وفعالية؛ وتنظيم برامج على األرض تھدف إلى المساعدة في إعادة بناء البلد وإنعاشه

  
  نظام الرصد  - 1

  
  أدوات حيوية في التخطيط االجتماعي واالقتصادي اإلنمائي وتنفيذه وتقييمه،  المراقبةتشكل نظم   

 . من الجھات الفاعلة في الشأنين اإلنمائي والسياسي مجموعةال سيما في بيئة شديدة الحركة مؤلفة من 
وفي ضوء ما تقدم،  . وفي ھذه الظروف، يصعب تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف الجھات المعنية

جامعة الدول 
 

 
 
 والصناديق

 
 

ل ل  ل
  

 

ل 
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تشكيل محور مرجعي ) ب(إنشاء مختبر للدراسات المتوفرة؛ ) أ: (اقتراح ثالث مبادرات ھييمكن 
  .للنھوضإنشاء منتدى وطني ) ج(ات المانحة؛ للمنظمات غير الحكومية والجھ

  
  وتقييمھامختبر لتحليل الدراسات المتوفرة والمستقبلية   )أ(
  

يستلزم حجم الدمار واألضرار لوحده القيام بعملية إعادة بناء شاملة مستندة إلى المعلومات   
بغي للجھات الفاعلة وين . ومدروسة بشكل جيد، كتلك التي تمت في مطلع التسعينات من القرن الماضي

المعنية بعملية إعادة البناء أن تحصي الدراسات أو األنشطة أو المشاريع المتوفرة ذات الصلة التي أعدت 
 . ع على مواطن الضعف وتحسن النواتجتكرار واألخطاء السابقة، وأن تطللل تفادياً ةاألخير الحربقبل 

إعادة التأھيل سيحتاجان إلى دراسات ومشاريع إضافية أن الدمار الحالي و ىكما تشير غالبية التوقعات إل
  .ينبغي أخذھا الحقا بعين االعتبار

  
بحفظ ھذه الدراسات أو الوثائق كلھا وجمعھا  يقوم فعلياً شامالً أو مدخالً وال يملك لبنان كياناً  
إلى كونھا مبعثرة  اًما يترك الحصول على ھذه المواد للصدفة أو المبادرة الشخصية، نظر فغالباً  .وتبادلھا

كما أن  . بين مختلف الوكاالت الحكومية المحلية والمنظمات الدولية وكيانات الجھات المانحة المعنية
  .البيانات واألرقام والتقييمات والتوصيات بشأن الموضوع نفسه تختلف من دراسة ألخرى

  
مختبر، وتعنى بتوفير كافة إنشاء ھيئة حيادية وموثوقة، يمكن اإلشارة إليھا بالب ولھذا يوصى  

وينبغي إنشاء ھذا المختبر بالتنسيق والتعاون مع كافة   .الدراسات والتقارير ووثائق المشاريع ذات الصلة
بما فيھا على سبيل المثال مجلس اإلنماء واإلعمار ومكتب رئيس  ،الكيانات التي تضطلع بمھام مشابھة

ذا المختبر صناع القرار، والمخططين، ومصممي وباإلضافة إلى ذلك، سيخدم ھ . الوزراءمجلس 
المشاريع ومديريھا، والباحثين، والجھات المانحة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات المدنية 

  .والمنظمات المتعددة األطراف المعنية بعملية إعادة البناء والجھود اإلنمائية
  

بخدمات المختبر لتحديد األولويات  ويمكن أن يستعين الباحثون وواضعو السياسات، تحديدا،  
وبذلك يمكن تفادي أخطاء الماضي؛ ويمكن الحد من التداخل واالزدواجية وعدم   .واقتراح االستراتيجيات

الكفاءة بما أن التدخالت اإلنمائية تتعزز من خالل أداة فعالة وسھلة المنال وموثوقة لتقييم المنجزات تقوم 
ل ويمكن أن تكون ھذه األداة شديدة األھمية خال . وتقييمھاالسابقة /حاليةبتحليل الدراسات والمشاريع ال

  .تدخل وتقييمه مرحلتي التخطيط ألي
  
  محور مرجعي للمنظمات غير الحكومية والجھات المانحة  )ب(
  

 تشكل البيانات الدقيقة ومالحظات الجھات المستفيدة وتقييمھا وتقبلھا ألولويات االحتياجات شروطاً  
عملية سليمة التخاذ القرار حول تدخل المنظمات غير الحكومية وغيرھا من الوكاالت في  ةأساسية ألي

ولسوء الحظ، فإن الجھات المانحة والجھات الفاعلة في   .المجاالت اإلنسانية ومجاالت اإلغاثة والتنمية
عن الميدان أو عن آراء  وماًالبعيدة عم ،الداخلية المراقبةالشأن اإلنمائي تعتمد في الغالب على نظم 

وبالتالي، ليس من السھل تقييم التقدم المحرز في تحقيق األھداف المقررة في مجالي  . الجھات المستفيدة
  .أم كلياً اإلغاثة والتنمية؛ ويواجه التدخل ككل خطر عدم التمكن من بلوغ األھداف المقررة، سواء جزئياً
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وإلى تعدد الجھات المانحة  ،ادة اإلعمار الحالية من تعقيدإلى ما يشوب عملية إع كذلك، ونظراً  
، وإلى غياب آلية تنسيق قوية وجديرة بالثقة تعترف بھا كافة األطراف أو تنتسب والجھات الفاعلة ميدانياً

إليھا، يمكن أن يحدث تداخل وازدواج خطيران، وكذلك إھمال لبعض األولويات المتعلقة بالتنمية وإعادة 
  .الفئات المھمشةاإلحياء و

  
وبھدف الحد من تأثير ھذه المخاطر إلى أدنى درجة ممكنة، يوصى بوضع نظام لرفع التقارير قائم   

، وھذا ما وملتزم به وحديثويمكن لھذا النظام أن يساھم في إقامة محور مرجعي موثوق   .على الحوافز
  .يحتاج إليه لبنان بشكل عاجل

  
تعزيز التشاور واالتصال ) أ: (ثل أھداف المحور فيما يليوعلى وجه التحديد، يمكن أن تتم  

خدمة صناع القرار، والمخططين، ومصممي المشاريع ومديريھا، ) ب(المباشرين مع الحكومة اللبنانية؛ 
والباحثين، والجھات المانحة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المدنية والمنظمات متعددة 

المساھمة في تنسيق وتخطيط وتنفيذ الجھود ) ج(عادة البناء والجھود اإلنمائية؛ األطراف المعنية بعملية إ
  .المبذولة في لبنان إلنجاز إعادة اإلعمار والتنمية على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي

  
؛ وبالتالي، يمكن أن يستفيد كل من الحكومة والجھات المانحة من مصدر مرجعي أكثر وثوقاً  

ثين وصانعي السياسات أن يستعينوا بالخدمات التي يقدمھا المحور لالطالع على أنشطة وباستطاعة الباح
  .كيانات محددة ومواقعھا، مما يقلل من التداخل واالزدواجية وعدم الكفاءة

  
  للنھوضالمنتدى الوطني   )ج(
  

افة يمكن اإلسكوا، ضمن كيانات أخرى معنية، أن تقدم المساعدة وأن تقوم بدور المحفز بين ك  
ؤدي التي يمكن أن ت والنھوضار الجھات المعنية، من حيث تشجيع ودعم الحوار حول عملية إعادة اإلعم
وثمة حاجة إلى آلية تتميز  . في نھاية المطاف إلى ميثاق وطني جديد من أجل عملية إعادة البناء
بما فيھا الحكومة، والمؤسسات ، بالموثوقية والتفاعل وتشارك فيھا بالتساوي مختلف الجھات الفاعلة إنمائياً

  .المدنية، والقطاع الخاص، ومنظومة األمم المتحدة، والمنظمات الدولية واإلقليمية، والصناديق
  

إلسكوا، واضعة ھذا الھدف نصب عينيھا، ومستخدمة كل ما لديھا من قدرة لعقد لويمكن   
 . للنھوضو إلى تأسيس منتدى وطني االجتماعات وطبيعتھا الحيادية وشبكاتھا القوية في البلد، أن تدع

  :ويمكن تلخيص أھداف ھذا المنتدى، بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، على النحو التالي
  

وضع إطار نظري مشترك بين الجھات الفاعلة النشطة في الشأن اإلنمائي يمكن أن يتضمن   )أ(  
قاييس معيارية لتقييم االحتياجات؛ وضع م )2(تعزيز نظام مشترك من القيم واألخالقيات؛  )1(: ما يلي

 إنشاء ذاكرة للشركات والمؤسسات؛ )3(
 

وتعاون بين مختلف الجھات الفاعلة في الشأن اإلنمائي في  مستمرإنشاء آلية إلقامة حوار   )ب(  
 .لنھج تشاركي طويل األجل في صنع القرار في الساحة اإلنمائية لبنان بحيث تشكل أساساً
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التي تمنح إلى السلطات المحلية  ناصر األساسية للمنتدى في المساحاتعكذلك يتمثل أحد ال  
والجھات المانحة وغيرھا من الجھات الفاعلة في الشأن اإلنمائي لكي تتفاعل وتتبادل المعلومات حول 

  ).2الشكل نظر ا(برامجھا 
  

  الوطني للنھوضمنتدى   -2الشكل 

 
الحكومة، والبلديات، : منھم فئة من الفئات التالية المنتدى بأعضاء دائمين يمثل كل يمكن أن يحتفظ  

ومنظومة األمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، والقطاع الخاص، والشركاء اإلنمائيين 
ر أحد ويشي . كما يمكن أن ينعقد المنتدى بانتظام وأن تكون رئاسته بالتناوب  .اإلقليميين والدوليين

األوساط اإلعالمية  ل أيضاً؛ ويمكن أن تمثممثالً 30االقتراحات إلى إمكانية أن يضم المنتدى ما مجموعه 
األعضاء الدائمين في  إلى في األبحاث أو السياسات وأن تنضمواألكاديمية وكبرى المراكز المحلية العاملة 

  .الجلسة العامة بكامل أعضائھا
  

اركي الشامل، أن يجمع مختلف الجھات الفاعلة في الشأن اإلنمائي لمنتدى، بنھجه التشليمكن   
ويمكن لھذا التفاعل أن  . ويربطھا مباشرة باحتياجات السكان المحليين وآرائھم من خالل ممثلي البلديات

يسد الفجوة بين الجھة الفاعلة في الشأن اإلنمائي والجھة المانحة والجھة المستفيدة، بحيث يرفع الحواجز 
تي يمكن أن تسبب سوء التواصل وسوء تخصيص األموال؛ ويقلل من الزوائد التي ال لزوم لھا؛ ويجمع ال

أن مثل ھذه كما   .بين المصالح المتضاربة بين الجھات المستفيدة والجھات الفاعلة في الشأن اإلنمائي
  .ت وإنفاق األموالالشفافية في صياغة المشاريع وتقييمات االحتياجاتزيد من المعالجة في طريقة ال
  

  للنھوضالقيمة المضافة للمنتدى الوطني   -إطار
  

  النھج التشاركي الشامل  -  
  المحور المرجعي الموثوق به  -  
  زالتنسيق المعز  -  
  تعزيز نظام مشترك للقيم واألخالقيات وتقاسمه  -  
  إنشاء ذاكرة مؤسسية  -  

  
  
  
  
  

 الحكومة

 تحدةاألمم الم

الشركاء اإلنمائيون والصناديق 
 اإلنمائية

القطاع 
 الخاص

المجتمع المدني

البلديات
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  للنھوضمجالس محلية   - 2
  

األخيرة على لبنان البنية التحتية المادية في البلد وقوضت، باإلضافة إلى لقد دمرت حرب إسرائيل   
بالتالي  . ذلك، النسيج االجتماعي واالقتصادي الذي يربط بين المدنيين في القرى والبلدات المستھدفة

 من أجل إعادة إعمار ،عملية إعادة البناء اعتماد استراتيجيات قائمة على االبتكار والمشاركةتتطلب 
ل ولھذا الغرض، يمكن أن يتمث . امھافي انقس الحرب تالمشاھد المدمرة والمجتمعات المحلية التي تسبب

  .للنھوضأحد الحلول في تأسيس مجالس محلية 
  

أو اتحادات البلديات، تمثل المرجعية الفضلى في تحديد /فالسلطات المحلية، ال سيما البلديات و  
إن قربھا من المجتمعات المحلية ومن ناخبيھا يجعلھا قادرة على تحديد وبالتحديد، ف  .األولويات المحلية

باعتماد نھج تشاركي  ،وعلى إشراك المجتمع المحلي في عملية إعادة البناء ،األولويات واالحتياجات
حاب المصلحة داخل حقيقي يعمل على تحسين التماسك االجتماعي وتدعيم الثقة فيما بين مختلف أص

  .المجتمع المحلي
  

إلى النسيج اللبناني الطائفي،  فنظراً  .للنھوضوھناك أسباب أخرى تدعو إلى إنشاء مجالس محلية   
ثمة حاجة ملحة إلى إنشاء منتديات شفافة وشاملة تكمل عمل الممثلين المنتخبين وتعززه، ال سيما نظرا 

فآلية التصويت بنظام   .الحقيقيللتمثيل  إلى نظام لبنان االنتخابي الذي تعتبره جھات فاعلة كثيرة فاقداً
لذا   .األغلبية التي اعتمدتھا قوانين انتخابية متتالية منذ االستقالل الوطني يمكن أن تھمل بعض األصوات

فإن الحاجة ملحة إلى إنشاء ھيئات استشارية تكميلية تشجع المزيد من المشاركة المحلية في جھود إعادة 
  .والنھوضالبناء 

  
بضمھا أعضاء  ،إلى شراكة حقيقية للنھوض، يمكن أن تستند المجالس المقترحة في ضوء ما تقدم  

من المجالس البلدية في كبرى المدن والبلدات أو أعضاء في اتحاد البلديات، إضافة إلى جھات محلية فاعلة 
لي أفرادا بارزين في المجتمع المح) ب(أعضاء في البرلمان من محلة محددة؛ ) أ: (أخرى يمكن أن تشمل

شخصيات غير منتخبة من المجتمع المحلي، أي المرشحين ) ج(؛ القيمين بأعمال أھلية خيرةبمن فيھم 
بسبب االقتراع وفقا  لم تنجحالذين يمثلون تلك القوائم االنتخابية التي فازت بعدد كبير من األصوات ولكنھا 

  .تأخذ كل شيءألغلبية لنظام ا
  

ة ھذه لمجموعة متنوعة من الجھات الفاعلة بأن تساھم الموسع النھوضويمكن أن تسمح مجالس   
المحلية، ويمكن أن تشجع الحكم المحلي الرشيد وأن تعززه بالتركيز على  النھوضبشكل بناء في عملية 

  .شبكات قوية للجمعيات المدنية
  

السلطات ما تملك من خبرات في مساعدة ھذه /ويمكن أن تقدم اإلسكوا وغيرھا من الوكاالت  
الس بشأن المواضيع المھمة ذات الصلة، بما في ذلك البنية التحتية، وإدارة المشاريع، والمشاريع المج

وتنمية المجتمعات المحلية، والمجاالت االجتماعية والصحية والبيئية، وتمكين المرأة، المدرة للدخل، 
  .والتربية

  
المجتمعات المحلية وأولوياتھا في تقييم احتياجات  للنھوضكذلك يمكن أن تساعد المجالس المحلية   

الكاملة االقتصادية منطقة الدورة مفھوم وأن تخطط وتتخذ اإلجراءات وفقا لذلك، بحيث تضمن دمج 
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ويمكن أن تساعد اإلسكوا في   .للمجتمع المحلي ضمن الخطة الوطنية التي تنفذھا الحكومة المركزية
ج لھا، بما في ذلك تنظيم الحمالت وورشات ھذه من خالل التروي النھوضتيسير تدعيم إنشاء مجالس 

  .العمل وتوفير الخبرات
  

  والنھوضبشأن عمليتي إعادة البناء المتضرر في الموقع  المنفذةالبرامج   - 3
  

  تستلزم عملية إعادة البناء توفر الموارد البشرية الماھرة لالضطالع ببرامج إعادة البناء الكبيرة،   
لمحلي؛ وتوفر التمويل إلطالق المشاريع الجديدة للذين ما زالوا عاطلين ال سيما على مستوى المجتمع ا

وإذا لم تتوفر اليد العاملة الماھرة  . عن العمل بعد أن فقدوا إنتاجھم الزراعي وقدراتھم التجارية األخرى
  .والموارد المالية، يمكن أن تواجه إعادة بناء البلد عراقيل خطرة

  
لبناء القدرات، وإنشاء صناديق في المواقع المتضررة لتنفيذ برامج  وبالتالي، فإن الحاجة ملحة  

مؤسسات تجارية،  ينشئونتھدف إلى توليد الدخل وتخفيف الدين، وتعزيز المھارات اإلدارية لدى الذين 
ويمكن توجيه ھذه البرامج والمبادرات، عند الضرورة، نحو  . وإطالق مبادرات لتنمية المجتمعات المحلية

يمكن  ربحةالمھارات الفنية في قطاع إعادة اإلعمار، ال سيما في مجال اإلسكان؛ وإنتاج محاصيل متعزيز 
وھي التبغ والزيتون؛ وإنشاء  ،أو تكون مكملة لھا ،موجودةالتي كانت الزراعات المھيمنة  أن تحل محل

  .صناعات ريفية غير زراعية
  
  صندوق اإلنعاش المالي والتحول المؤسسي  )أ(
  

عواقب شديدة الوطأة على المؤسسات الصغيرة  2006أغسطس /آب -  يوليو/لحرب تموزكانت   
حة التي تعرضت لھجمات القوات المسلوالصغرى على المستوى الوطني، ال سيما في المناطق 

فالمؤسسات الصغيرة والصغرى كانت، حتى قبل الحرب، تواجه تحديات كبيرة للبقاء   .اإلسرائيلية
وتوليد الدخل واستحداث المضافة القيمة  نتاجقدرتھا على إالحاجة لتعزيز جانب  لىإوالتطور والنمو، 

ة، في حين ات الحكومية البيروقراطية والمملويرتبط العديد من ھذه التحديات باإلجراء . فرص العمل
ليد العاملة واالفتقار إلى المعرفة بالتكنولوجيا والسوق وغياب ا اإلنتاجيةترتبط التحديات األخرى بانخفاض 

وأدت الحرب إلى تفاقم الصعوبات التي تواجھھا المؤسسات الصغيرة والصغرى، واستُنزِف  . الماھرة
  .احتياطھا المالي ورأسمالھا التشغيلي بشكل كبير

  
ھي بحاجة إلى إعادة تغذية أصولھا من و . فھذه المؤسسات تحتاج إلى الدعم لكي تتمكن من البقاء  

غير أنه باإلضافة إلى  . كييدوالر أمر 10 000عموما أقل من  بمبالغ تكونلة خالل ضخ محدود للسيو
 ،ة إلى توفير بناء القدرات، ال سيما إلى الجھات المتأثرة بالحرب، ثمة حاجة قوية وملحالدعم المالي

  .لتمكينھا من البقاء والمساعدة في نمو وتوسع قدراتھا المتصلة بإقامة المشاريع واألعمال التجارية
  

وتقترح اإلسكوا، بالشراكة مع جميع األطراف المعنية، إنشاء صندوق برأسمال يتراوح بين مليون   
 وخمسة ماليين دوالر لمد المؤسسات الصغيرة والصغرى التي تأثرت بالحرب بدعم مالي محدود تعويضاً

والر للمؤسسة د 500من  لي إلطالق المشاريع الجديدة بأقلوكتمويل أو ،عن الخسائر التي تكبدتھا
ويمكن أن يصلح ھذا الصندوق، إلى جانب الموارد األخرى المتوفرة، لتوفير المساعدة الفنية  . الواحدة

كما يمكن أن يستھدف   .بحيث يؤدي إلى تنمية المشاريع الحرة وتحسين الممارسات في األعمال التجارية
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تاجھا السوق، مع التركيز على بطالة الصندوق األنشطة الرامية إلى تنظيم دورات تدريبية مھنية يح
  .الشباب وتنمية القدرات المحلية على تدريب منظمي الدورات التدريبية المھنية

  
دعم المؤسسات الصغيرة والصغرى التي ) أ: (الصندوق، باختصار، إلى ما يليمثل ھذا ويھدف   

القروض المالية /المنحتأثرت بالحرب بشكل مباشر عبر مساعدتھا على استئناف أنشطتھا من خالل 
تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والصغرى على تحسين عمليات اإلنتاج واإلنتاجية ) ب(المحدودة؛ 

قدرتھا على المنافسة واستمرارھا على  الفنية واإلدارية، وبالتالي تعزيزوالتسويق، وتحسين مھاراتھا 
في  ،والتطوير على المستوى المحلي تعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التدريب) ج(المدى الطويل؛ 

بھدف تحسين خدمات تنمية األعمال التجارية المقدمة إلى المؤسسات  ،المناطق التي تأثرت بالحرب
  .الصغيرة والصغرى

  
سترشد بھا في اختيار األنشطة المراد تمويلھا وتحديد الصندوق لجنة توجيھية ي� توجهويمكن أن   
كائھا المعنيين إنشاء كيان مالي مستقل إلدارة الصندوق وإقامة الشراكات ويمكن لإلسكوا وشر  .أولوياتھا

محاسبة  مع المنظمات غير الحكومية المحلية ومزودي الخدمات من القطاعين العام والخاص، مع توفير
  .الجھات المانحة التي ستكون ممثلة في المجلس إلىشفافة للشركاء ورفع تقرير سنوي مفصل 

  
  سات الصغيرة عبر إدارة الديون وبناء القدراتتمكين المؤس  )ب(
  

بقطاعات اقتصادية رئيسية، وعانت  أضراراً 2006أغسطس /آب -  يوليو/لقد ألحقت حرب تموز  
    .غالبية المؤسسات الصغيرة من األعباء المالية مع ضيق آفاقھا لتوليد الدخل الالزم لتسديد ديونھا

على ربحية المصارف اللبنانية  ر سلباًإلفالس، األمر الذي يؤثاجه خطر اوما زالت المؤسسات الصغيرة تو
وتزداد ھذه المشكلة حدة مع الصعوبات الكبيرة التي يواجھھا قطاع األعمال التجارية   .الصغيرة وترتيبھا

  .من أجل الحصول على التمويل من خارج القطاع المصرفي
  

ھھا المؤسسات الصغيرة في البلد، ي�قترح وبھدف المساعدة في التخفيف من حدة األزمة التي تواج  
ويمكن أن يكرس   .مليون دوالر 20مليون دوالر، وبمبلغ أولي قدره  200إنشاء صندوق برأسمال قدره 

  .ومساعدتھا على تعزيز قدراتھادوق لشراء ديون الشركات الصغيرة ھذا الصن
  

الم العربي وفي مجلس تدعمه خمسة مصارف كبرى في العيمكن أن ويستدعي الصندوق، الذي   
ف كن أن تكلويم . التعاون الخليجي، إنشاء لجنة تأسيسية يمكن أن تصبح في النھاية مجلس اإلشراف

  .اللجنة التأسيسية بمتابعة إنشاء الصندوق، أي جمع رأس المال الالزم
  

: اليةوعقب إنشاء فريق عمل، يمكن لھذه اللجنة أن تنصھر في مجلس اإلشراف لبلوغ األھداف الت  
إجراء االتصاالت الالزمة على المستوى الرفيع، مما يضمن ) ب(رصد أنشطة الصندوق ونتائجه؛ ) أ(

  نظر ا(استعراض البيانات المالية والمصادقة عليھا ) ج(االستمرارية والحصول على رأس المال؛ 
  ).3الشكل 

  
الذي يعمل من خالل  وخالل المراحل األولى إلنشاء الصندوق، يمكن أن يقوم مجلس اإلشراف،  

تحليل /كذلك يمكنه أن يشرف على إجراء . فريق العمل، بتأسيس شبكات مصرفية تغذي الصندوق وتدعمه
  .مسح ميداني تفصيلي وأن ينجز آلية المعامالت بين الصناديق والمصارف المحلية
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ھيئة إلدارة أيضاً وبھدف تعزيز الجدوى االقتصادية للصندوق، يمكن للجنة أو المجلس أن ينشئ   
دارة الديون أن تضع معايير للقبول والرفض إلويمكن  . لبناء القدرات وأن يشرف عليھما الديون وفريقاً

فيمكن لھيئة إدارة الديون أن تبقي تحديدا على خيارين ھما  . يستند إليھا شراء ديون إحدى المؤسسات
ولة دفعات التسديد، التي تتم إدارتھا عن كثب قبول شراء الدين وإعادة ھيكلته ثم إعادة بيعه؛ أو إعادة جد

وبالتالي، يمكن لھيئة إدارة الديون، لدى إنشائھا، أن تضع عملية إلدارة  . حتى استكمال تحصيل الدين كله
  .القدرات المتصلة بھيكلة أدوات الديون وتسويقھا أيضاًمخاطر االئتمان؛ وأن تطور 

  
فريق بناء القدرات أن يضع معايير لارة الديون، يمكن وبموازاة العمل الذي تضطلع به ھيئة إد  

فيھا، ينفذ برامج التحسين /؛ وأن يطورفيھا لقياس أداء المؤسسة؛ وأن يطور قدرات اإلدارة والمحاسبة
لفريق أن يقرر إما تعزيز برنامج التحسين المتعلق بالمؤسسة المعنية الرازحة تحت الديون، لحيث يمكن 

  .ذا برنامجأو العمل على وضع ھك
  

ويمكن   .التعزيز مد المؤسسة التجارية بالدعم والقليل من المساعدة الفنيةمثل ھذا ويتضمن   
تكريس برنامج التعزيز لتحسين قدرة إحدى المؤسسات التجارية وأدائھا، بدال من ربحيتھا، مما يعني 

السوق، وبالتالي ضمان  تحسين المھارات والممارسات في األعمال التجارية للتمكن من المنافسة في
  .استمرار المؤسسة وتسديدھا القرض

  
  عبر إدارة الديون وبناء القدرات ىتمكين المؤسسات الصغيرة والصغر  -3الشكل 
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  إنشاء مراكز لتنمية المجتمع المحلي  )ج(
  

لمصدومة على اكتساب المدخالت ثمة حاجة إلى مساعدة المجتمعات المحلية الفقيرة والمھمشة وا  
التكنولوجية الحديثة المالئمة التي تمكنھا من بناء مؤسسات قادرة على المنافسة وإيجاد المھارات المھنية 

لمجتمعات المحلية لومن خالل المدخالت التكنولوجية الحديثة المالئمة، يمكن   .المالئمة وفرص العمل
وأن تنفذ إلى السوق الوطني،  واقتصادياً على االستمرار اجتماعياً الممزقة والمدمرة بشدة أن تكسب القدرة

وكذلك إلى األسواق المجاورة، بل والى أسواق ما وراء البحار، بمنتجات من قطاع الصناعات الزراعية 
  .الغذائية والصناعات الخفيفة تحمل عالمة المجتمع المحلي الذي أنتجھا

  
يسعى إلى وغيره من مناطق النزاع في لبنان  ،مجتمع المحلياإلسكوا برنامج لتنمية ال وقد وضعت  

ويھدف  . تصميم وتنفيذ مراكز نموذجية لتنمية المجتمع المحلي في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو بنتائجھا
برنامج تنمية المجتمع المحلي في لبنان إلى توفير التدريب وبناء القدرات للمؤسسات، إضافة إلى الدعم 

وبالتالي، يمكن أن يتضمن البرنامج   .ي والمالي، واستحداث العمالة المدرة للكسب في ھذه المناطقاالئتمان
عنصر للتدريب وبناء ) ب(عنصر لمركز تنمية المجتمع المحلي؛ ) أ(: ھيالمذكور ثالثة عناصر 

ل خطة عنصر مخصص للدعم االئتماني والمالي ألغراض تنمية المجتمع المحلي من خال) ج(القدرات؛ 
  .للمنح والقروض

  
وتشمل المرافق  . مضيف بشكل أساسي عناصر رئيسية وأخرى إضافية موقعتضمن كل يو  

 اتكنولوجيلل مركزاًاألغذية الزراعية و إلنتاجة وحدالرئيسية في عنصر مركز تنمية المجتمع المحلي 
 إنتاج إلىد الوجوه يھدف ھي، أساسا، مرفق متعد األغذية الزراعية إنتاجة وحدو . متعددة األغراضال

إلى معايير حديثة تتعلق بالصحة والنوعية  استناداًالمحلية مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية الغذائية 
  .)7(لما فيه مصلحة المجتمع المحلي

  
، بما خاصةتكنولوجية بتوفير قدرات  تكنولوجية متعددة األغراضمن جھة أخرى، تقوم المراكز ال  
ومن خالل ھذه المراكز، يمكن  . اإلنترنتالربط بمنھا و ،لوجيا المعلومات واالتصاالتتكنو في ذلك

لمجتمع المحلي أن يملك قاعدة لتوفير برامج التدريب المھني المرتكزة على الحاسوب واإلنترنت وغير ل
مختارة بما  تمھد السبيل أمام إدخال خدمات إلكترونية ھذه المراكز كما أن . ذلك من المدخالت التربوية

وتساھم العناصر الرئيسية في عنصر مركز   .في ذلك برامج التوعية الصحية العامة والبرامج التربوية
ؤدي إلى إنشاء المزيد من بما يالمشاريع الحرة  المبادرة فيتنمية المجتمع المحلي في تطوير مھارات 

عمال المرافق إلموازاة ذلك، يمكن  وفي . وإيجاد المزيد من العمالةالمبادرة في األعمال المؤسسات 
 ، بما في ذلك مثالًللمرافق األساسية العمليات االجتماعية واالقتصادية والسليمة بيئيافي لمساعدة ااإلضافية 

  .معالجة المياه ومعالجة النفايات الصلبة وتسخين المياه بالطاقة الشمسية
  

خصصة متعددة الجوانب، وحيثما تالم ويستفيد عنصر التدريب وبناء القدرات من ورشات العمل  
فمن خالل ھذا العنصر، يمكن أن   .أمكن، من مختبرات الدعم الفني والمكاتب المكرسة للدعم المؤسسي

ينظم برنامج تنمية المجتمع المحلي دورات تدريبية مھنية محددة ضمن ورشات عمل مزودة بالوسائل 

                                                         
إطالة مدة صالحية استھالك موارد األغذية مة بطريقة تسمح للمجتمع المحلي بماألغذية الزراعية مص إنتاجوحدات   )7(

 .الزراعية مع التركيز على كبار المستھلكين في لبنان وخارجه، باستعمالھا الموارد المحلية المتاحة
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لى إنشاء المؤسسات وإيجاد العمالة وتعزيز المھارات، ويھدف عنصر التدريب وبناء القدرات إ . الالزمة
  .كما يمكنه أن يوفر خدمات إضافية وخططا لدعم المؤسسات من خالل المرافق المتخصصة

  
وفي إطار عنصر مخطط المنح والقروض، تتاح المنح والقروض الميسرة ألصحاب المشاريع   

ت والمنظمات غير الحكومية الداعمة للمصارف ويعمل المخطط بالتنسيق مع المؤسسا  .الحرة المحتملين
والتدقيق المحاسبي في  المراقبةوالشركات والمشھود لھا بالكفاءة العالية في ھذا الميدان، مع اإلبقاء على 

  .كافة العمليات التي يشملھا المخطط
  

توفرة، وبما أن برنامج تنمية المجتمع المحلي يراعي في تصميمه استعمال الموارد المحلية الم  
كما يمكن   .فبإمكانه المساعدة على تحقيق نتائج ملموسة على النحو األمثل خالل فترة محددة من الزمن

أن يساعد ھذا البرنامج في إطالق أنشطة المتابعة ذات الصلة التي تنشر الممارسات الفضلى وتوفر أكبر 
المجتمع المحلي وغيرھا من أصحاب  قدر من المنافع عبر تعزيز ترتيبات الشراكة مع الجھات الفاعلة في

من  مجموعةبرنامج تنمية المجتمع المحلي أن يوفر إمكانيات عديدة لتنسيق الجھود مع لويمكن   .المصلحة
الجھات الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي، ال سيما في األجزاء الريفية من لبنان، مع التركيز على 

  .ا يؤدي إلى الحد من الفقرإنشاء المؤسسات وإيجاد العمالة، مم
  
  إدخال الزراعات البديلة وتعزيز األعمال التجارية الخاصة بالصناعات الزراعية  )د(
  

 . يسيطر إنتاج زيت الزيتون والتبغ على اإلنتاج الزراعي والصناعات الزراعية في جنوب لبنان  
ين أن النوعية والتقاليد واحتمال أن الدعم الحكومي وكمية المياه المحدودة؛ في حعلى إنتاج التبغ  ويرتكز

  .يكون الطلب قويا في السوق ھي من ضمن دوافع اإلنتاج في قطاع زيت الزيتون
  

أخرى كثيرة من المنتجات تزرع في جنوب لبنان، وثمة تنوع كبير، وبدرجات  بيد أن أنواعاً  
اعة القمح وعلف رلدواجن والنحل وزمتفاوتة، في المنتجات الغذائية الزراعية، بما في ذلك األلبان وتربية ا

الزراعية في جنوب لبنان بشكل رئيسي بالمؤسسات الزراعية  اتويتميز قطاع الصناع  .الحيوانات
  .الصغيرة وعدم التخصص

  
في  تقع الكثير من األراضي) أ: (ويمكن تلخيص خصائص القطاع البارزة على الشكل التالي  

ع على عدد كبير من صغار المزارعين، مع نتاج الزراعي موزاإل) ب(منطقة داخلية جبلية ومتعرجة؛ 
المناطق المحيطة بالمراكز الحضرية متخصصة في زراعات محددة، ) ج(عدد قليل من كبار المالكين؛ 

منتجات األغذية الزراعية الرئيسية في ) د(والسبب في غالب األحيان عدم تماثل اإلشارات السوقية؛ 
شح المياه بشكل كبير من حد  )•(غ وزيت الزيتون والعسل والحليب والبيض؛ مناطق جنوب لبنان ھي التب

ھي تلك التي تعتمد على األمطار، ) بكميات تجارية(زراعة المحاصيل المروية؛ والمحاصيل المتوفرة 
  .ومنھا بشكل أساسي الزيتون

  
الحكومي لمالي من المرجح أن يكون ھناك ترابط قوي بين االعتماد على إنتاج التبغ والدعم ا  

المرتبط بالتبغ من جھة، وعدم وجود حوافز لدى المزارعين لالنتقال إلى أشكال أخرى من الزراعة 
وبالفعل، فالعديد من المزارعين يرون في دعم التبغ الذي تقدمه الحكومة فرصة   .واإلنتاج من جھة أخرى



 

 

 -22 -

تنويع على الزراعية ال تشجع  اتعف البنية التحتية وخدمات الصناعلھم؛ وقلة الموارد المائية وض
  .المنتجات في المناطق التي يتركز فيھا إنتاج التبغ

  
ولذلك يحتاج صغار المزارعين إلى المساعدة من أجل تنويع إنتاجھم نحو زراعات بديلة أكثر   

فقد أظھرت دراسة تقييم لالحتياجات أجرتھا اإلسكوا  . ربحية، بما في ذلك األعشاب واألزھار الطبية
وتھدف استراتيجية   .)8(قدرة كبيرة على إنتاج الزعتر وأعشاب أخرى، إضافة إلى إنتاج العسل مؤخراً

المتابعة التي ينتھجھا المشروع إلى استحداث فرص للعمل وتحقيق الدخل للرجال والنساء عبر إنتاج 
جحة وتكرارھا في أجزاء الزعتر وتسويقه، وتحديد شركاء إضافيين لتوسيع نطاق ھذه المشاريع الرائدة النا

  .أخرى من لبنان
  

تقديم المساعدة الفنية والمالية ) أ: (ويمكن أن يسعى ھذا المشروع إلى تحقيق األھداف التالية  
تحديد ) ب(؛ 2006أغسطس /آب -  يوليو/الفورية من أجل تصليح األضرار التي تسببت بھا حرب تموز

سعي لھا وتقييم جدوى الدخول في صناعات ثانوية ذات فرص توسيع نطاق المشاريع الرائدة الحالية وال
إلى التجارب السابقة  تحديد فرص تبادل الدروس المكتسبة وتكرار المشاريع استناداً) ج(قيمة مضافة؛ 

تعزيز قدرة منتجي الزعتر والعسل في جنوب لبنان على المنافسة ) د(والسعي لتحقيق ھذه الفرص؛ 
  .وتحسين إنتاجيتھم

  
  محو األمية اإللكترونية في المناطق النائية تعزيز  )•(
  

ما زالت المجتمعات المحلية الريفية المحرومة تواجه تحديات عديدة يقع بعضھا ضمن إطار   
وفي حين تبذل الجھود لتحسين البنية التحتية   .تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإدخالھا

 . ق كبيرة ما زالت تعترضھا، ال سيما في المناطق النائيةلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فإن عوائ
 . إضافة إلى ذلك، ال يوجد ما يكفي من المعاھد الفنية التي يمكن أن تغطي المنطقة وتمنح شھادات معتمدة

مراكز تنمية المجتمع المحلي، إضافة إلى المدارس المتنقلة لتعليم الكمبيوتر، فمراكز التدريب، داخل 
  .في المناطق الريفية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتساھم في تغطية احتياجات يمكنھا أن ت

  
لتعليم مدرسة متنقلة كاملة التجھيزات " المقطورة اإللكترونية"مشروع وفي ھذا اإلطار، يشكل   
فتدخل عالم تكنولوجيا المعلومات إلى المجتمعات المحلية  ،تجول ضمن تجمعات القرى ،الكمبيوترمھارات 
أنھا تتحدى وتتفادى العراقيل  إلى وإمكانية التنقل تجعل ھذه المدرسة ذات جاذبية خاصة نظراً . )9(الريفية

أو منعدمة، وانعدام المعدات /الموروثة التي تواجھھا المواقع النائية والمعزولة، من بنية تحتية محدودة و

                                                         
وتوليد الدخل من  خلق العمالة"، أطلقت اإلسكوا ومنظمة العمل الدولية مشروعاً بعنوان 2004يناير /في كانون الثاني  )8(

أدى إلى خلق العمالة ودر الدخل لصغار المزارعين عبر إنتاج " لبنان في جنوب الصغرىلصناعات الزراعية الصغيرة واتنمية خالل 
 .الزعتر ولمجموعة من صغار منتجي العسل في قضاء بنت جبيل الجنوبي

مة غير حكومية لبنانية بالشراكة مع منظ 2006يناير /كانون الثانيفي " المقطورة اإللكترونية"سكوا مشروع أطلقت اإل  )9(
تجمعات من القرى في خمسة  اإللكترونيةوخالل األشھر الستة األولى للعملية، زارت المقطورة  . ھي مؤسسة سرادار الخيرية ،رائدة

جراء القصف يوليو /تموز 29بيد أن ھذه المقطورة أصيبت بأضرار جسيمة في  . شخصاً 550جنوب لبنان ودربت ما يزيد على 
وتعمل اإلسكوا بالتعاون مع مؤسسة سرادار   .حيث كانت مركونة في مدرسة عيتا الشعب المتوسطة في جنوب لبنانلي اإلسرائي

 .الخيرية على إعادة بناء المقطورة اإللكترونية لكي تخدم المجتمعات المحلية الريفية المحرومة
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 . ، بمن فيھم المعوقونواجتماعياً افياًبعض السكان جغر وعزلةاإللكترونية وغياب االتصال باإلنترنت، 
فرصة فريدة لبلوغ أكبر عدد ممكن من الناس وخدمتھم ضمن بيئتھم بكلفة " المقطورة اإللكترونية"كما تقدم 
  .منخفضة

  
ـويمكن    ، إضافة إلى تنظيمھا دورات أساسية في محو األمية اإللكترونية "المقطورة اإللكترونية"ل

متقدمة تستھدف مجموعات مختارة  سات الصغيرة والصغرى، أن تعطي دروساًمؤسللسكان المحليين وال
من المتدربين الماھرين، فتوفر بذلك فرصا لتوليد الدخل واستحداث فرص العمل في المجتمعات المحلية 

  .الريفية المحرومة في لبنان
  

لمناطق الريفية وقد أظھرت الحرب األخيرة مدى الحاجة على إطالق أنشطة ثقافية وتربوية في ا  
فيمكن تعزيز التنوع والتسامح متى ازداد  . من أجل سد الفجوات اآلخذة في االتساع في مجاالت عديدة

مراكز تنمية المجتمع وھذه المبادرة، يرافقھا عنصر  . بالتقارب الثقافي وتنوعه فشيئاً وعي المتدربين شيئاً
ة للمجتمعات المحلية الريفية في استعادة صلتھا المحلي المذكور أعاله، يمكنھا أن تقدم مساعدة كبير

 . ال سيما بالخدمات الحكومية اإللكترونية، وبغير ذلك من الشركات غير العامة المزودة للخدمات" بالعالم"
مؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى على تحسين فھمھا الحتياجات السوق، ويمكنھا أن تساعد ال

  .لجديدة والترويج لمنتجاتھا بواسطة اإلنترنتواطالعھا على التكنولوجيات ا
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  االستنتاجات والتوصيات  -بعاًرا
  

ھما توافق  والنھوضلقد شددت ھذه الورقة على عائقين أساسيين فيما يتعلق بعمليتي إعادة البناء   
 كما أن ھاتين . اآلراء واإلصالحات المتعلقة بالسياسات من جھة، واالستقرار األمني من جھة أخرى

  :العمليتين تستلزمان بشكل عاجل ما يلي
  

  تعزيز اإلصالحات االقتصادية من خالل اإلصالحات الضريبية والمؤسسية؛  )أ(  

تعزيز العدالة االجتماعية من خالل التركيز على التالحم االجتماعي وتمكين الفئات   )ب(  
 المھمشة؛

 خططھا اإلنمائية الوطنية؛رؤيتھا وفي المؤسسات في القطاعين العام والخاص  تشارك  )ج(  

االھتمام بالبيئة الذي يمكن أن يشمل حماية رأس المال الوطني واحترام حقوق األجيال   )د(  
 المقبلة؛

مفصلة بشأن البنية التحتية  وضع برنامج شامل إلعادة اإلعمار يمكن أن يتضمن خططاً  )•(  
 .الوطنية والمناطق المشيدة

  
  ھوضهونعادة بناء لبنان إ  -4الشكل 

  
  اإلصالحات المتعلقة بالسياسات/توافق اآلراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 اإلصالح االقتصادي

الضريبياإلصالح 

 العدالة االجتماعية

المؤسسياإلصالح 

التالحم

التمكين

 الخطة اإلنمائية الوطنية

الھيئات الحكومية والبلديات

المنظمات غير الحكومية

 حماية البيئة

رأس المال الطبيعي

ما بين األجيالالمساواة في

البنية التحتية

المناطق المكتظة بالمباني

برنامج إعادة اإلعمار

عملية إعادة 
 البناء

 تعزيز األمن
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ويمكن لھذا المخطط المفصل، والذي يستند إلى رؤية وطنية ونھج للتنفيذ تشترك فيھما كافة   
وأن يحقق االستخدام األمثل  والنھوض، أن يضمن نجاح عمليتي إعادة اإلعمار الجھات الفاعلة اجتماعياً

  .العربية منھا والدولية ،لتي يمكن أن توفرھا الجھات المانحةللموارد ا
  

بينما يركز بعض الجھات الفاعلة على إعادة اإلعمار وبعضھا اآلخر على التنمية، فإن مناخ   
، وال يزال كذلك 2006أغسطس /آب –يوليو /في تموز الحرباالستثمار كان في خطر حتى قبل اندالع 

  .ي الذي ما زال سائدا في لبنانمع انعدام االستقرار السياس
  

: وثمة حاجة إلى إجراء تحسين رئيسي في المعايير األساسية لمناخ االستثمار بما في ذلك ما يلي  
تعزيز ) ج(تحقيق المستوى األمثل للتكلفة االجتماعية للبنى التحتية؛ ) ب(إنشاء مؤسسات أكثر كفاءة؛ ) أ(

تحقيق االستعمال األمثل لرأس المال ) •(محاربة الفساد؛ ) د(؛ ضمن توقعات ثابتةنظام ضريبي عادل 
ضمان ) ز(تعزيز الحصول على التمويل بكلفة تضمن االستمرارية؛ ) و(البشري والمحافظة عليه؛ 

  .االستقرار السياسي واالجتماعي
  

، وتدني التصنيف التيقنفلبنان يمكن أن يواجه، في األجلين القصير والمتوسط، حالة من عدم   
ئتماني، وانخفاض تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل، وھجرة األدمغة، وربما استمرار اال

  .المناخ غير المشجع لالستثمار لمدة طويلة
  

تأثير جذري  ،السائد في البلد والمنطقة ،كذلك، يمكن أن يكون لعدم االستقرار السياسي واألمني  
ع ذلك فإن ديناميات التنمية االجتماعية واالقتصادية وإعادة وم . والنھوضعلى جھود إعادة اإلعمار 

على البيئتين األمنية  كبيراً ستستمر في إحراز تقدم وإن بوتيرة تعتمد اعتماداً والنھوضاإلعمار 
  .والسياسية

  
خصبة يمكن فيھا البناء على نجاحات  ويشكل المجتمع اللبناني بوجھه متعدد الثقافات أرضاً  

فھذا النھج  . جوھرياً وفي ھذا السياق، يعتبر النھج التشاركي الشامل أمراً . لم من اإلخفاقاتالماضي والتع
  .له أھمية سياسية واجتماعية واقتصادية، ال سيما حيث يتعلق األمر بالشرعية والشفافية والفعالية

  
نشاء مختبر إلى ما تقدم، ركزت اإلسكوا في ورقة السياسة العامة ھذه على ضرورة إ واستناداً  

كذلك، تأمل   .للدراسات واالستراتيجيات؛ وجعلھا في متناول الباحثين وصانعي السياسات ورواد المشاريع
االختبار الزمني من حيث أمام المحور المرجعي لتقارير المنظمات غير الحكومية  يثبتاإلسكوا في أن 

ائھا على معرفة بكافة األنشطة التي خدمة مجتمع الجھات المانحة والمؤسسات المدنية، فيتمكن من إبق
وتعتمد اإلسكوا   .تضطلع بھا المنظمات غير الحكومية والتقدم المحرز على الصعيد اإلنمائي في لبنان

على شبكاتھا اإلقليمية والحماس العربي المستمر لدعم إعادة بناء الثقة والبلد رغم الحاالت المتكررة لعدم 
  .االستقرار السياسي واألمني

  
بغي االستفادة نومع أن آفاق االستقرار السياسي واألمني في المستقبل ليست مثالية في ھذه اآلونة، ي  

 . في لبنان وتوجيھه من أجل تحسين ما كان عليه الماضي المتوفر حالياً والنھوضمن زخم إعادة البناء 
حه ھذه الورقة حيث تعمل فال يمكن تعزيز ھذه العملية الحيوية ودعمھا إال من خالل النھج الذي تقتر
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الجھات المانحة على إعادة تأكيد دور المؤسسات اللبنانية العامة وتعزيزھا، وال تفكك، عبر تمويلھا 
  .وأولوياتھا، وحدة البلد

  
ويتوقع أن تكون محل المزيد من التطوير من  . إن ھذه الورقة وليدة تصور لرؤية إنمائية شاملة  

فمن الضروري وجود رؤية  . أن تُحول إلى برامج وخطط عمل ملموسةقبل كافة األطراف المعنية، و
إنمائية مشتركة يمكنھا ان تدفع عملية شاملة إلعادة البناء، بحيث تنتھي إلى بناء أمة قادرة على البقاء 

  .تدعمھا دولة قادرة
 


