ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ


وتشرى دراسات عالمية ومنها دراسة مؤسسة
لتحسںى حياة
يسترسي الفساد ىڡ لبنان ويعطل أي جهد جدي
اللبنانيںى 





تفىس الفساد فيه وخاصة عىل أيدي المجموعة
 Transparency Internationalإىل أن لبنان هو البلد  
العرىى االكرى تأذياً من 
السياسية الحاكمة .يتجىل هذا الفساد ىڡ ميادين أساسية ثالث :

الرسكات الخاصة حيث تستفيد 
الرساء مع 
 oعقود 
الرسكات بدفع الرشاوى لقاء حصولها عىل العقود برسوط تفرضها هي.

داريںى أو االحزاب السياسية .ينتج عن ذلك:
المسؤولںى
ويكون الدفع اما اىل
الحكوميںى أو ¸
اال 


اللبناىى عرساً.
المواطن
حياة
من
يزيد
مما
عالية
وبتكلفة
متدنية
جودة
 oخدمات ذات

 oتضخم ىڡ ارقام العقود لتغطية فارق المبالغ المختلسة .لذلك تقع المالية العامة ىڡ عجز دائم ونتيجة ذلك ومن
اللبناىى
أجل تقليل العجز تلجأ الحكومة اىل رصائب جديدة تنعكس بدورها تخفيضاً لمستوى معيشة الشعب

المتدىى اساسا".

 oخدمات القطاع العام :الرشاوى والمدفوعات غرى 
الرسعية متداولة بشكل شائع وقد اظهرت الدراسات أن:
كتںى من أصل كل 
عرس رسكات تتوقعان دفع المال او تقديم الهدايا ىك تتسهل أمورهما .هذا الجو العام يحبط
 oرس 

االستثمار ىڡ لبنان مما
المستثمرين
لشدة ما يرتب عىل أعمالهم من تكلفة باهظة فيحجمون عن ¸
المحليںى واالجانب ّ

اللبنانيںى وخصوصاً فرص العمل لالجيال الصاعدة.
أمام
المتاحة
العمل
فرص
ىڡ
تناقص
يؤدي إىل


 oمواطن من كل ٣
سلىى عىل مدخوله

مواطنںى يفيد بأنه إضطر إىل دفع رشوة من أجل معاملة رسمية .لهذا الواقع أثر  
الذي هو متواضع ىڡ 
االصل ،كما يزرع فيه إحساساً بالكبت والمرارة.

المفرىض أن تلعب دوراً ناظماً وضابطاً 
 oالهيئات الرسمية Ø
لالمور:

السياسيںى تؤدي إىل فقدان الثقة لدى 
الرسكات،
القضاىى لتدخالت
كثرىة عن الرشوة وعن خضوع الجسم

 oإشاعات 

االستثمار إذ 
القوانںى .إضافة إىل ذلك تدفع هذه
تخىس أال تكون استثماراتها محمية بموجب
وتالياً إىل االحجام عن ¸

االرتياب من القضاء وإىل إعتماد الزبائنية السياسية لحل مشكالتهم .يقايضون
المواطنںى
الشائعة
اللبنانيںى إىل ¸


االنتخابية مقابل الحصول عىل "حماية سياسية" لحقوقهم ،وهذا ما يتناقض كلياً مع مفهوم الديمقراطية
اصواتهم
¸
بمعناها الصحيح.
االقتصاد" ) (Economic World Forumالمتعلقة بمراتب التنافس
 oإدارة الرصائب :بناء عىل دراسة "منتدى عالم ¸
"غرى النظامية" يجري تداولها عىل نطاق واسع ىڡ لبنان ىڡ
العالمي
تبںى أن الرشاوى والدفعات 
للعامںى  ٢٠١٥و ،٢٠١٦


المسؤولںى عن الرصائب .وهذا ما يؤدي إىل حرمان الحكومة من مداخيلها الرسعية وإرتفاع الدين
اللقاءات مع كبار

العام الذي بلغ سقفاً ال يطاق ،مهدداً مصرى الشعب اللبناىى بمزيد من 
االخطار وإقتصاد لبنان ىڡ صميم سالمته.



اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان
الرىلمانية سيبادرون اىل:
لدى وصول اعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
•

ومشرىياتها العامة Ø
السعي لجعل الحكومة تطبق عىل عقودها Ø
أرىڡ المقاييس المعتمدة لتحقيق الشفافية ،بما يشمل
الضمانات 
الدوىل الذي طالما وقف اىل جانب لبنان منذ مدة طويلة وال
واالخالقيات المعتمدة من قبل مجموعة البنك

المعايرى.
ريب انه سيساعده ىڡ التوصل إىل تطبيق تلك


•

تبںى
إطالق أسلوب عمل يجعل الخدمة العامة عىل مسافة آمنة من التواصل بںى طالب الخدمة وموظف الدولة .فقد 


ويشجع حصول
المواطنںى من شأنه ان يولّد
الرسميںى وسائر
المسؤولںى
المبارس بںى
وغرى
االحتكاك الدائم
أن ¸



والمبارس 
ّ

Ø
معامالت غرى 
االلكرىونية إذ تقلل من
بشكل
تكز
ر
ي
ذلك
لتجنب
ساليب
اال
أهم
وأحد
عية.
رس
أساىس عىل الحكومة ¸


تشيىل تعد
كثرىة حول العالم .ودولة
إحتمال حصول معامالت غرى رسعية .لقد أثبت هذا االسلوب فعاليته ىڡ دول 


Ø
الىى حققتها ىڡ هذا المضمار.
مثاال ً ىڡ غاية االهمية إذ اكتسبت سمعة عالمية من النتائج الممتازة 
 Ø
االعالم بإمكانية التحقق وحرية 
النرس حيال أية
االنخراط بفاعلية كرىى ىڡ عملية تحديث
الىى تسمح لوسائل ¸
¸
القوانںى 

المعنيںى الي تهجم أو للمالحقة القانونية كما سبق
عالميںى
اال
تعرض
دون
من
وذلك
الفساد،
عىل
تدل
مثبتة
قضية
¸


الحكوميںى بموجب
المسؤولںى
القوانںى بحيث يمكن مساءلة ومحاسبة جميع
أن حصل مراراً ،وبالتوازي يجب تحديث





Ø
 Ø
الىى تطبق عىل
الىى يخضع لمفاعيلها جميع
نفس

المواطنںى ،فال محاكم خاصة الهل السلطة خارج االطر 
القوانںى 
كل مواطن .الجميع سواسية أمام القانون.

•

ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث وإدارة ﻛﻔﺆة ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﻟﻀﻤﺎن
ﺣﻴﺎة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ


البيىى مرعباً للغاية كون لبنان
يعترى 

خرىاء البيئة أن البيئة ىڡ لبنان تمر لالسف الشديد بأسوأ حاالتها ،حيث أصبح المشهد 
Øيرىبع عىل عرش المرتبة الثالثة ضمن البلدان 
االكرى تلوثًا ىڡ العالم.
االنتخاىى .فقد
والقوانںى الصارمة المدافعة عن البيئة تجعل من هذا الموضوع هدفا أساسيا لرىنامجنا
إن غياب التنظيم

ّ


Ø

بقوة القانون حقنا الطبيعي ىڡ العيش ىڡ بيئة خالية
الىى تحفظ لنا ّ
حان الوقت ¸اليالئه االهمية القصوى ووضع الترسيعات 
االمراض المميتة والقاتلة .وهذا سيوفر علينا الفاتورة الصحية العالية وكلفة
من الملوثات وتضمن لنا حياة خالية من
التدهور  Ø
الىى يفوق تقديرها المئة مليون دوالر سنويا.
البيىى 


ونعاىى
ناحيتںى نعيشهما يوميا"
نىصء عىل


البيىى ،رأينا انه من الرصوري أن 
ومع العلم ان هنالك مصادر عديدة للتلوث 
الكثرى بشكل 
مبارس.
منهما 

 -١تلوث الهواء:

تكشف الدراسات عن أن 
أكرى من  ٪٩٣من سكان برىوت يتعرضون حاليا القىص مستويات تلوث الهواء ،وان هذا التلوث
بلغ ضعف المستوى المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية .وقد ثبت أن ملوثات الهواء ،مثل أول أكسيد
النيرىوجںى والجسيمات الدقيقة 
االخرى ،لها صلة واضحة بأنواع مختلفة من
الكرىيت وأكاسيد  Ø
وثاىى أكسيد 
الكربون 
واالمراض المزمنة 
الرسطان 
االخرى.

 -٢النفايات:

يتصورالبعض أن النفايات ىڡ لبنان هي مشكلة خاصة به .بينما هي ىڡ الواقع ملف شائك ىڡ كل دول العالم .لكن
Ø
مصدرا للطاقة البديلة هو الذي يحولها اىل مشكلة بدل ان
الىى تجعل من النفايات
غياب الحلول الناجعة
ّ
ً
والفعالة 
Ø
الىى تجاهلتها الدولة اللبنانية كقطاعي الصناعة والزراعة .كمية النفايات
تكون مصدراً يساعد عىل تطوير القطاعات 
حواىل  ٪٦٠منها مواد عضوية )أي بقابا المطبخ من خضار وفاكهة
منها
المليوىى طن سنويا
المنتجة ىڡ لبنان تفوق


وطعام  .(..وحيث أن هذه النفايات تطمر من دون فرز ،فإن المطامر تتوسع يوما بعد يوم من دون أية إمكانية
اللبنانيںى ويزيد من
والرىية ،مما يضاعف المخاطر عىل صحة

تأثرىاتها السلبية عىل الحياة البحرية 
لمعالجتها ،ومقاومة 
التشوهات البيئية الناجمة عنها.

اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان

الرىلمانية  ،سيأخذون عىل عاتقهم التوصل اىل حلول جذرية تكفل للمواطن  Ø
وىى
لدى وصول اعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
البرى 
تنترس فيها االمراض 
واللبناىى العيش ىڡ بيئة ال 
واالوبئة جراء تلوث الهواء وانتشار أكوام النفايات غرى المعالجة.

خرىة مؤسسة مخزومي الطويلة ىڡ هذا المجال Ø
القرىاح حلول عملية وفاعلة.
وسوف تستفيد الالئحة من 

أوال ً :الحلول 
المقرىحة للتخفيف من تلوث الهواء:
الكرىى من خالل Ø
اقرىاحات من شأنها أن
سيضع اعضاء الالئحة عىل سلم أولوياتهم التقليل من مشكلة تلوث هواء برىوت والمدن 
تنظم النقل العام بحيث يتم التخفيف من االستخدام لوسائل النقل الشخصية .اما فيما يتعلق بالسيارات الشخصية ،فانهم
Ø
الىى تعمل عىل طاقات صديقة للبيئة.
سوف يدفعون باتجاه

التحفرى عىل استعمال السيارات 
Ø

تعترى
والىى
مثال(
االخرص
)كالمازوت
العالية
الجودة
ذات
الوقود
استخدام
ورة
برص
يلزم
قانون
وع
مرس
وضع
كما سيتم العمل عىل
 
أرصارها أقل من الوقود ذات الجودة المتدنية.
المواطنںى والمؤسسات والبلديات عىل استعمال الطاقة الشمسية
اضف اىل ذلك ،ان اعضاء الالئحة سيعملون عىل تشجيع

والطاقات االخرى الصديقة للبيئة للتخفيف من انبعاثات استعمال الفيول ومشتقاته ىڡ انتاج الطاقة .وسوف يستفيدون من مبادرات
مؤسسة مخزومي الرائدة ىڡ هذا المجال ليضعوا Ø
مقرىحاتهم قيد التنفيذ فقد قامت المؤسسة بتنفيذ 
ونرس استعمال هذا النوع من

وىڡ عدة بلديات من البقاع اىل الجنوب كما نفذت  ١٧فرناً شمسياً ىڡ  ١٧قرية لبنانية ودربت عىل استعمالها.
الطاقة ىڡ  ٣٠مدرسة 
ثانياً :الحلول 
المقرىحة الدارة كفؤة للنفايات:
يعترى "الفرز من المصدر" من أنجع الحلول الممكنة وهو يرتكز عىل وضع كل نوع من أنواع الفضالت عىل حدة :فيتم فصل فضالت

الطعام العادة تدويرها واستخدامها كسماد طبيعي للمزروعات ،كما يوضع الورق والكرتون سوية .أما Ø
باىڡ المواد Ø
الىى تشمل


البالستيك والمعادن والزجاج ...فيتم اعادة تدويرها الستخدامها ىڡ الصناعة.
ولمؤسسة مخزومي ،وهي عضو ىڡ مكتب معلومات المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة  MIOوالشبكة العربية للبيئة
Ø
والتنمية  ،RAEDتجربة ناجحة ىڡ هذا المجال اذ استطاعت من خالل مبادرة ّ
الىى أطلقتها ىڡ العام  ٢٠١٦أن تحفّز السكان
"يال نفرز" 
ىڡ 
أكرى من منطقة ىڡ برىوت عىل القيام بفرز النفايات من خالل وضع مستوعبات لتجميعها واعادة تدويرها .كما انها توجهت

Ø
الىى أصبحت اليوم تسهم ىڡ عملية فرز نفاياتها .لذا لن تتواىى الالئحة عن االستفادة من هذه
بحمالت التوعية اىل بعض المدارس 
الخرىة لتعميم هذه الحلول عىل صعيد الوطن بشكل اشمل.

تقنية للتخلص مما ال يمكن تدويره ،معتمدة ىڡ معظم بلدان العالم ،فال يجب استعمالها اال ىڡ اطار
وهو
اري،
ر
الح
التفكك
اما
َ

بالخرىة ىڡ هذا المجال.
لها
مشهود
ومحلية
عالمية
هيئات
عليها
ف
ترس
ة
د
مشد
رقابة

َ

ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اللبناىى التحديات االساسية التالية:
يواجه االقتصاد


اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان
Ø
االىى:
لدى وصول اعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
الرىلمانية سيبادرون اىل 

 oتنامي الدين العام سنة بعد سنة وازدياد العبء Ø
كبرى .يصنف لبنان ىڡ المرتية  ١٨١من
المرىتب عن تمويله بشكل 
اصل  ١٨٤دولة من حيث حجم الدين العام نسبة" اىل كل مواطن .والواقع ان هذا الدين يستهلك مقدرات الحكومة
وتجهرى البىى التحتية وتطوير
اليسرى من االمكانيات لالستثمار المنتج الرصوري النعاش االقتصاد

لخدمته مما يبقي 
مستوى حياة الناس.

تخفيض مجمل الدين العام عن طريق مكافحة الفساد المقدر بخمسة مليارات دوالر سنويا" ،وتخفيض المصاريف
Ø
Ø
الىى تجفف موارد المالية العامة
والىى تبلغ قيمتها المليار دوالر سنويا" ،وتطوير القطاعات 
االدارية غرى الرصورية 
كالكهرباء عىل سبيل المثال ال الحرص ،وذلك من خالل 
القطاعںى العام والخاص ) (PPPحيث يقدم
الرساكة ما بںى

Ø
تمرىه عىل صعيد حسن ادارة الموارد.
الىى 
القطاع الخاص التمويل الالزم والمهارات 

يضيق الخناق عىل بنية البلد التحتية المتهالكة اصال" كما ىڡ حال الطاقة
 oوجود  ١٫٦مليون نازح سوري ىڡ لبنان ّ
Ø
كثرىة غرىها.
وامور
بية
والرى
بالصحة
المتعلقة
الخدمات
كبرى من

الكهربائية والماء والطرقات وعدد 
السوريںى يحصلون ىڡ 
اكرى االحيان بطرق غرى رسعية عىل
اللبنانيںى يبحثون عن فرص للعمل نرى
 oوفيما نجد المزيد من



لبناىى من مختلف انواع المهارات.
حواىل  ٢٥٠٠٠٠اىل  ٣٠٠٠٠٠شاب 
وظائف يحرم منها 

النازحںى اىل سداد ما عليهم من واجبات رصورية
• حث الجهات الدولية الداعية اىل قيام لبنان باستيعاب قاصديه من

السوريںىØ ،

المبارس غرى النقدي ان لزم االمر وذلك بغية
حىى لو كان ذلك بالتسديد
للنازحںى
لتوفرى العناية المطلوبة



التخفيف عن اقتصاد البلد المرهق كما نعلم.

اللبنانيںى يملكون اصوال" تتجاوز قيمتها
 oسنة بعد سنة يتنامى الفقر ىڡ البلد .ففي العام  ،١٩٩٩كان  ٦٠ىڡ المائة من

ý

لبناىى
العرسة االف دوالر للفرد الواحد .هبطت هذه النسبة اىل  ٣٠ىڡ المئة ىڡ العام  ٢٠١٦ويمكن اليوم اعتبار ان كل 
لبناىى( ىڡ عداد الفقراء.
من اصل ) ٤اي ما مجموعه مليون و  ٢٠٠الف 
بحواىل  ٥االف
بثالثںى الفا" ،اال
 oان اقتصادنا الراكد ال يتيح للشبيبة اللبنانية الوافدة اىل سوق العمل سنويا" والمقدرة 

يخرى 
االكرىية المتبقية من هؤالء بںى الهجرة والبطالة .مما يحرم لبنان من المردود الطبيعي
فرصة عمل ،االمر الذي  ّ
Ø
Ø

تكبدها عىل االجيال فضال" عن خسارته البرسية والثقافية.
الىى ّ
عىل كلفة الرىبية والتعليم 

Ø

الىى تلجأ اىل توظيف عمالة اجنبية غرى رسعية.
• فرض نظام غرامات جزائية مرتفعة عىل الرسكات والمؤسسات 
Ø
يتمرى بها لبنان بقدرة تنافسية ،خصوصا" ىڡ
• مكافحة الفقر عرى دعوة الحكومة اىل 
الىى 
تحفرى القطاعات االقتصادية 
نمو اقتصادي سليم ومعاىڡ ،مع السعي
مجال الخدمات والصناعات القائمة عىل العقل والتخطيط واالبداع لتحقيق ّ
بالتوازي الحقاق نظام رص يىى 

المبارسة فينتهي االمر بان
يغاىل ىڡ اعتماده الرصائب غرى
اكرى انصافا" .النظام
الحاىل 



وغرى
يتكلف االثرياء نسبة اقل مما تتكلفه الفئات غرى الميسورة قياسا" بمداخيلهم .ال بد من اقامة توازن بںى
المبارس 
المبارس ىڡ النظام الرص يىى المعتمد لضمان إسهام 
اكرى عدالة من الفئات الميسورة وإراحة ذوي الدخل المحدود من
 

Ø
الىى تنهك كاهلهم.
بعض االعباء الرصيبية 
لبنانيںى
تستثىى فئة الشباب وانها لن تفيد مؤسسات ال توظف
• التأكد من ان االستثمارات والحوافز لخلق فرص عمل لن


بالدرجة االوىل والسعي اليجاد حوافز خاصة للمؤسسات Ø
لبنانيںى شباب للمرة االوىل والقيام بالتوازي
الىى توظف


بالدعوة اىل ايجاد تسهيالت مالية للشباب الذين يودون االستثمار.

ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﻮاﻛﺐ
اﻟﻌﺼﺮ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
Ø
الرىبية من الركائز االساسية ىڡ بناء االوطان وهي تواجه ىڡ لبنان التحديات االساسية التالية:
المدرىس وخروج االوالد من المدرسة مرتفعة نسبيا" وخاصة لدى
أ .عدم شمولها الجميع بشكل متكاىڡء فظاهرة الترسب

العائالت المحدودة الدخل وتصل اىل معدل .٪٤٫٥
تركرىا" عىل مواد من شأنها تنمية شاملة لشخصية
ب .قصور ىڡ التعليم الرسمي :عىل الرغم من ان المنهج الرسمي يلحظ 
المباىى المالئمة للنشاطات
التجهرىات وعدم توفر
التلميذ وتؤمن تواصله مع التكنولوجيات الحديثة اال ان النقص ىڡ


Ø
الرىنامج.
االجرائية كالرياضة والفنون والموسيقى وغياب
المحرىفات قد اطاح بكل هذه المواد من 
ج .قصور ىڡ اعداد االساتذة :تكتفي مدارس عديدة بشهادة االجازة لتوظيف االساتذة لديها علما" بأن االجازة غرى كافية
االساىس وان يتابع ذلك خالل حياته المهنية بدورات
لتجعل من المعلم مربيا" حيث ال بد له ان يتبع دورات ىڡ االعداد

تدريبية تسمح له بأن يواكب كل جديد ىڡ عالم Ø
الرىبية.

ý
د .تقادم ىڡ المنهج الرسمي :وضع المنهج الرسمي الحاىل منذ حواىل 
عرسين عاما" واصبح االن منهجا" متقادما" ال يصلح


Ø
الىى طرأت عىل عالمنا منذ ذلك الوقت وفيما يقوم العديد من مؤسسات التعليم الخاص
لمواكبة 
التغرىات الرسيعة 
أسرىة هذا المنهج مما ينذر بخلق
"بتطعيم" ما ينقص المنهج الرسمي من مواد لمواكبة العرص تبقى المدارس الرسمية 
جيل ىڡ المدارس الرسمية ال يتآلف ومتطلبات العرص.
ه .االختصاصات التقليدية :اعتماد اختصاصات تقليدية ىڡ معظم الجامعات مما يحد من قدرة شبابنا التنافسية ىڡ اسواق
Ø
الىى اصبح لها اختصاصات جامعية مماثلة الختصاصات جامعاتنا.
العمل االقليمية وخاصة بلدان الخليج 

اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان
الرىلمانية سيبادرون اىل :
لدى وصول اعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
ترسيع اصدار المراسيم التطبيقية لقانون الزامية التعليم ومجانيته الرقم  ٦٨٦وتعديالته الصادرة عام  !!!٢٠١١الذي
يلزم االهل بادخال اوالدهم المدرسة Ø
حىى سن الـ  ١٥والذي يتيح مساءلة االهل الذين ال يفعلون ذلك ،ورفده
بمساعدات لالهل الذين يعانون من ضيق الحال.
Ø
الرىنامج
اقرىاحات تؤمن التمويل للبنية التحتية الالزمة للمدارس الرسمية ¸الحتواء جميع المواد والنشاطات الملحوظة ىڡ 
الرياىص ىڡ مدرسة
الكرىى فيمكن ان يكون الملعب
الرسمي وذلك ىڡ اطار
تكامىل مناطقي او بںى االحياء ىڡ المدن 


وىڡ نفس االطار ايجاد تكامل بںى نصاب
والمرسح ىڡ مدرسة اخرى قريبة منها .فيستفيد من ذلك طالب

المدرستںى .
اساتذة المواد الخاصة واالجرائية بںى مدارس متجاورة.
تجرى لالساتذة التعليم اذا لم يتموا دورة اعداد اساىس او لم يتخرجوا من كلية Ø
Ø
الرىبية عىل ان يتبع
اقرىاح ترسيعات ال 

Ø
الىى تطرأ ىڡ هذا المجال وذلك خاصة فيما يتعلق بالمدرسة
ذلك دورات الزامية لجعل االساتذة يواكبون 
التغرىات 
الرسمية النه قد يكون للقطاع الخاص وسائله العداد اساتذته.
المطالبة باعادة النظر بالمنهج Ø
الرىبوي المتبع وتعديله ليواكب ما يتطلبه العرص من تمكن الطالب من اللغات وتمرسه
Ø
Ø
بالتكنولوجيا الحديثة عىل ان تتم مساءلة وزارة الرىبية والمراكز الرىبوية للبحوث واالنماء ىڡ حال تخلفها عن ذلك.

Ø
اقرىاح ترسيعات لرفد الجامعة اللبنانية بمجلس امناء مكون من شخصيات مرموقة محلية وعالمية تسهل ربط الجامعة
ý
اللبناىى وبالمحافل الدولية وتؤمن لها منح مالية لتطويرها وتسهر عىل مواكبتها الخر تطورات العرص.
بالمجتمع

تشجيع الجامعات وخاصة الجامعة اللبنانية عىل ادخال اختصاصات جديدة تتعلق بالتكنولوجيا المتطورة والميادين
Ø
الىى اثبت فيها اللبنانيون قدرات تنافسية ومنها ،عىل سبيل المثال ال الحرص ،تصميم االزياء وتصميم المجوهرات.

االمرىكية النشاء مراكز فؤاد مخزومي
وقد بادرت مؤسسة مخزومي ىڡ هذا المجال فوقعت اتفاقية مع الجامعة اللبنانية 
Ø
لالبتكار عام  ٢٠١٦عىل ان يبدأ هذا المركز عمله ىڡ نيسان  ٢٠١٨ومن مهماته التدريب والرىبية عىل االبتكار وهو مفتوح
وطىى
االمرىكية ولطالب الجامعة اللبنانية وال 
لطالب الجامعة اللبنانية 
ضرى من تعميم هذه التجربة عىل مستوى 
برعاية الدولة.

ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﺳﻌﺎر
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
فواترى ثمن حصوله عىل الطاقة الكهربائية:
يعاىى المواطن من انقطاع ىڡ الكهرباء لعدة ساعات ىڡ اليوم وهو بالفعل يدفع  ٤

o
o
o
o

Ø
الىى يحصل عليها من كهرباء لبنان
فاتورة الكهرباء 
فاتورة المولد
المواطنںى
كلفة الدين العام حيث يمثل قطاع الكهرباء  ٪٤٦منه وهو دين سوف تسدده الدولة من جيوب

Ø
Ø
وااللكرىونية لديه باعطال غرى محسوبة
الىى تصيب االدوات الكهربائية
كلفة نوعية الكهرباء المتدنية 

اما مجمل قيمة فاتورة كهرباء لبنان وكلفة المولد فتصل اىل  ٪١٢من دخل الفئات ذات الدخل المحدود وهي نسبة تفوق
بضعفںى ما نراه ىڡ بالد دخلها القومي مشابه لبالدنا.

Ø

الحاىل عىل
وال تقترص سلبيات الوضع
الىى ترزح تحت ارتفاع كلفة فاتورتها


المواطنںى بل تطال الرسكات والمؤسسات 
الكهربائية فتضعف قدرتها التنافسية وتضطر اىل اقفال ابوابها والهجرة اىل بلدان أخرى ما يؤثر سلباً عىل فرص
للبنانيںى.
العمل

اما كلفة انتاج الكهرباء ىڡ لبنان فتصل اىل  ١٤سنتاً للكيلوات الواحد وهو سعر مرتفع بالمقاييس العالمية نتيجة نوعية الفيول
الطںى بلة ان
المستعمل وعدم استعمال الغاز وفقدان كميات من الفيول المحتسبة Øكرىسبات دون وجه حق .ومما يزيد 
Ø
الىى تنتج عن نقل الكهرباء تصل اىل مستوى  ٪١٥نظراً لتهالك الشبكة وعدم تجديدها بينما النسبة المقبولة
الخسارة التقنية 
عالمياً ال تتجاوز .٪٦
الفواترى ورسقة الكهرباء وهي تصل اىل حدود  ٪٢٥بينما ال تتعدى  ٪٢ىڡ
وال ننىس الخسارة الناجمة عن عدم تحصيل

مؤسسة خاصة ككهرباء زحلة مثال.
Ø

المواطنںى والمؤسسات
معاناة
تنهي
حلول
بتنفيذ
ثںى
مكرى
غرى
النفوذ
عىل
عبىى
اع
رص
ىڡ



كل هذا والمسؤولون يتخبطون 

وتخفض الدين العام.

اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان
التاىل:
لدى وصول اعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
الرىلمانية سيبادرون اىل 
المطالبة بترسيع استصدار المراسيم التطبيقية للقانون  ٤٦٢الذي يفتح الباب الستثمارات القطاع الخاص ىڡ قطاع
الكهرباء الن ال حلول للكهرباء دون استثمارات جديدة وهي غرى متوفرة حالياً لدى الدولة ولدى كهرباء لبنان.
Ø
Ø
الىى اثبتت فشلها عىل
اقرىاح اسس جديدة الدارة قطاع الكهرباء اذ ال يمكن ايجاد حلول ضمن االطر الحالية 
مدى  ٢٨سنة.
هذه االسس الجديدة تتمحور حول تقسيم قطاع الكهرباء اىل ثالث اقسام:
أ .قطاع االنتاج حيث يفسح ىڡ المجال للقطاع الخاص 
بالرساكة مع الدولة او منفرداً لالستثمار ىڡ هذا المجال وادارته
وفق ترخيص تمنحه الدولة مقابل عائد معقول لها.
التقىى
ب .قسم النقل :يبقى ىڡ يد الدولة ويمول من عائدات االنتاج فتقوم بتحديث شبكة النقل للتخفيف من الهدر 
والتمكن من نقل كل الكهرباء اىل كل لبنان ،ومن االهمية بمكان ان تعتمد الدولة عىل تقنية الشبكة الذكية
Ø
الىى بدونها ال يمكن نقل الكهرباء المنتجة بوسائل الطاقة المتجددة.
 Smart grid
Ø
الىى
ج .قسم التوزيع :يدار بواسطة القطاع الخاص الذي يتحمل مسؤولية تركيب العدادات الذكية  Smart meters
الفواترى
يحصل القطاع الخاص

من شأنها ان تجعل رسقة الكهرباء وعدم تحصيل 
فواترىها امور ًا شبه مستحيلةّ .
تبطںى بالدولة .ويدفع عندئذ القطاع الخاص مقابل
لحسابه وليس كما هي الحال اليوم مع "مقدمي الخدمات" المر 
Ø
الرىخيص له عائداً عادال ً للدولة.
من شأن هذا الحل:
Ø
وبالتاىل يخفض نسبته من الدين العام
أ .ان يخفض من الرىامات الدولة المالية ىڡ قطاع الكهرباء

ب .ان يشجع القطاع الخاص عىل االستثمار ىڡ قطاع الكهرباء وان يفتح المجال لفرص عمل جديدة
الفواترى
ج .ان يحد من الخسارات التقنية للكهرباء ويحد من الرسقات والتمنع عن دفع

د .ان يساهم ىڡ خفض فاتورة الكهرباء عىل المواطن
ه .ان يوصل الكهرباء اىل بيت كل مواطن دون انقطاع

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻀﻤﺎن
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان

المساحات الخرصاء ىڡ لبنان آخذة بالتقلص .فوفق وزارة البيئة ،بلغت المساحات الخرصاء  ٪١٣من مساحة لبنان االجمالية
ىڡ العام  ،٢٠١٥ومازالت هذه المساحات تتقلص Ø
حىى اليوم.


خرىة مؤسسة مخزومي الناجحة ىڡ
الرىلمانية سوف يستوحون من 
لدى وصول أعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
هذا المضمار.

ينذر تقلص المساحات الخرصاء بازمات توشكُ بالخروج عن السيطرة تهدد ثروة وموارد لبنان الطبيعية .فتناقص االشجار
والمساحات الخرصاء يحد من المتساقطات ،وينذر بانجراف Ø
الرىبة مع المياه ،ويُضعف القدرة عىل تنقية الهواء ،مما
سيقودنا شيئا" فشيئا" اىل التصحر.

فمؤسسة مخزومي معتمدة من قبل اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر وقد قامت بمبادرات رائدة من شأنها رفع

Ø

الىى انشأت غرفة خرصاء اختبارية بالتعاون مع
مستوى الوعي الهمية المساحات الخرصاء ،وهي االوىل ىڡ الرسق االوسط 
المركز Ø
الرىبوي للبحوث واالنماء ومجلس لبنان لالبنية الخرصاء حيث يستطيع زائرو هذه الغرفة اختبار تطبيقات بيئية
عديدة وتلمس اهميتها.
كما ان مؤسسة مخزومي انتجت ىڡ مشتلها ىڡ عكار  ١،١٠٠،٠٠٠شتلة خرصاء منذ العام  .٢٠٠١وقد قامت بتوزيعها عىل مختلف
الكرىى.
أرجاء الوطن وخاصة ىڡ المدن 

يتجاهل المسؤولون هذه الوقائع وال يضعون الحلول لها عىل الئحة اولوياتهم .ال بل Øيرىكون الكسارات تنهش الجبال
الىى Ø
Ø
وخاصة كساؤها االخرص دونما حسيب او رقيب .كما يغضون النظر عن تطبيق اي معيار من
تشرىط

المعايرى الدولية 
تشجرى المناطق المحفورة ىڡ الجبال ،واستخراج الصخور من خالل انفاق ال تمس الكساء الخارجي االخرص .لذا نرى انه من

قوانںى تسمح بتدارك هذه المخاطر قبل ان تستفحل وتصبح
وصوغ
الوطىى
الصعيد
عىل
عملية
ات
ر
بمباد
القيام
واجبنا


واقعا" ال يمكن رده.

بناء عليه ينوي اعضاء الالئحة:

المسؤولںى
دعم استحداث غرف خرصاء اختبارية أخرى ىڡ جميع انحاء البالد وباالخص قرب مجلس النواب وذلك لحث

عىل تلمس اهمية المواضيع المتعلقة بالبيئة الخرصاء.

لكل من سكان المدينة أقل من  ٠٫٨م ²بينما الحد االدىى المقبول الذي
ىڡ العاصمة برىوت ،يبلغ معدل المساحات الخرصاء ٍ

ً
ً
كرسته منظمة الصحة العالمية هو ٩م ²لكل فرد .يشكل هذا االمر تهديدا مبارسا لصحة سكان المدينة كما يزيد من تشويه
جمالية المدينة ويصورها كأنها غابة أسمنتية.

تحفرى انشاء مشاتل مماثلة لمشتل مؤسسة مخزومي الكائن ىڡ عكار تستطيع البلديات والمؤسسات الخاصة والعامة

االعتماد عليها ضمن خطة عامة لمحاربة التصحر ىڡ لبنان.
الكرىى وخاصة برىوت حيث تضيق المساحات
تشجيع انشاء ما يسمى بحدائق الجيب  Pocket Gardensىڡ المدن 
كبرىة ،تكون المؤسسات الخاصة والعامة رسيكة ىڡ انشائها .و"حدائق الجيب" هذه هي
الالزمة النشاء حدائق عامة 
كناية عن مساحات Ø
مشرىكة ىڡ االحياء يستطيع المواطنون ارتيادها وكأنها حديقة خلفية لبيوتهم.
تشجرى االرصفة.
وضع ترسيع يحفز البلديات عىل

Ø
Ø
الىى سيتم إنشاؤها( احتواء مساحات خرصاء بنسبة ٩م ²لكل قاطن أو
اقرىاح قانون يتطلب من االبنية الجديدة )أو 

 Ø
الىى تفرض عىل كل االبنية استحداث مرائب ومالجىء.
عامل فيها ،اسوة
بالقوانںى 
كثرىاً وال عناية خاصة كما هو الحال ىڡ
ّ
الحث عىل الزراعة العامودية او زراعة السطوح بواسطة شتول ال تتطلب ما ًء 
مدن كاوساكا ىڡ اليابان وسان فرانسيسكو ىڡ الواليات المتحدة وروتردام ىڡ هولندا وبعض االحياء المنشأة حديثاً ىڡ
المواطنںى.
الكرىى اىل "حدائق جيب" الرتيادها من قبل

باريس ىڡ فرنسا .إضافة إىل ذلك ،يمكن تحويل اسطح البنايات 

ﻣﺒﺎدرات ﺗﻌﺰز ﺷﻌﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻣﺎن
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
إن شعور المواطن باالمان ينبع من ثقته بأن الدولة قادرة عىل حمايته من التعديات وان القضاء قادر عىل االقتصاص من
المعتدين واعطاء كل صاحب حق حقه.
المجرمںى والمعتدين برسعة
وىڡ القبض عىل

اما ىڡ الحماية من التعديات فقد نجحت القوى االمنية ىڡ مكافحة االرهاب 
وترىة انواع من الجرائم غرى
قياسية لكنها لم تستطع حماية المواطن من الجريمة بحد ذاتها .ونحن اليوم نشهد تصاعد 
جرىانه لخالف عىل عواء كلب ،ونرى
معهودة ىڡ لبنان فرىى مثال" زوجا" يردي زوجته عىل قارعة الطريق ،وجارا" يقتل 
مواطنںى آخرين
يرهبون
اناسا"
نرى
المواطنںى لخالف عىل اولوية مرور .كما اننا
شخصا" يقتل شخصا" آخر امام مئات من


بالرصب واالهانات ويعتدون عىل مؤسسات دونما عقاب النهم "محميون".
مؤرس حكم القانون لـ 
فيبںى 
"مرسوع العدالة العالمية" وهو هيئة عالمية ترمي اىل تعزيز تطبيق
اما ىڡ تطبيق حكم القانون 
وىڡ المرتبة  ٦من أصل  ٧بلدان ىڡ
بلدا"
١١٣
من
٨٧
تبة
ر
الم
ىڡ
يقع
لبنان
ان
.٢٠١٧
لعام
احصائيته
القوانںى حول العالم ىڡ




القوانںى.
منطقة الرسق االوسط وافريقيا من حيث حسن تطبيق

و"المحميںى" مما يقود بعض
يشرى اىل ضعف حكم القانون وخاصة ىڡ ما يتعلق باالقوياء

وقوع لبنان ىڡ هذه المرتبة 
ý
Ø
القوانںى ولو عن طريق المناورة والمداورة.
المواطنںى اىل "تحصيل حقهم بيدهم" وانكفاء البعض االخر عن احرىام



اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان
اللبناىى باالمان.
الرىلمانية سيبادر اعضاؤها اىل اتخاذ الخطوات التالية لتعزيز شعور المواطن
لدى وصول الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 

 ىڡ موضوع االمن:
Ø
Ø
سيقرىح اعضاء الالئحة 
االستباىڡ ،اي االمن الذي يحمي المواطن قبل وقوع الجريمة
الترسيعات واالنظمة الالزمة لتعزيز االمن

نوعںى:
وهو عىل 
Ø
معلوماىى متطور يتوقع احتماالت
مبىى عىل معطيات احصائية تعمل وفق برنامج

االمن التوقعي  :Predictive Policingوهو 
حصول الجريمة او التعدي ىڡ اماكن واوقات معينة فيقود ذلك اىل تكثيف دوريات 
الرسطة ىڡ هذه االماكن واالوقات .بينت
الدراسات ان اعتماد هذا االسلوب يخفف من نسبة الجريمة بحدود  ٪٢٠دونما الحاجة اىل اي زيادة ىڡ عديد قوى االمن.
االمن المجتمعي  :Community Policingيقوم عىل انخراط افراد من 
الرسطة ىڡ الحياة االجتماعية لالحياء والقرى من خالل
تكرى فيقوم بحلها
فريق عمل متخصص يتآلف والنسيج االجتماعي فيها مما يسمح له باالطالع عىل المشاكل
الصغرىة قبل ان 

عىل طريقة شيخ الصلح او انذار من يفتعلها او ابعاده عن بعض االماكن فرىتدع.
 ىڡ حكم القانون
يمكن تعزيز حكم القانون من خالل:

وتحصںى العدالة
دعم استقالل القضاء
كلما كان القضاء مستقال" كلما شكل ذلك حصنا" للعدالة ويوفر الدعم لتطبيقها .من هنا سوف يعمد اعضاء الالئحة عىل تعديل
التعيںى مناطا" بمجلس االقضاء االعىل دون غرىه ويكون له سلطة ترسيح
تعيںى القضاة .بحيث يصبح هذا

القانون الذي يرعى 
القضاة والبت برواتبهم ومخصصاتهم وترقيتهم ونقلهم الخ...
من شأن هذا التعديل صيانة استقاللية القضاء المنصوص عنها ىڡ الدستور ليصبح رأس حربة ضد الفساد والتجاوزات واالخالل
بالقوانںى عىل مختلف المستويات.

القوانںى بشدة ودون  

تميرى:
تطبيق

القوانںى واتباع مبدأ الثواب والعقاب ومعاملة الجميع سواسية امام القانون مهما عال شأنهم
ال بد للقضاة من التشدد ىڡ تطبيق

تميرى او مراعاة الي كان.
ومهما كانوا
"محميںى" دون اي تراخ او 

القوانںى ومتابعة عمل كافة االجهزة الرقابية .كما انهم سوف يبادرون اىل
تنفيذ
عىل
بالتشجيع
الالئحة
اعضاء
يقوم
سوف
لذلك



سد اي فراغات ترسيعية او غموض ترسيعي يستطيع من خالله المتنفذون التدخل لتعطيل او تحوير تنفيذ حكم القانون.
تأخرى.
وال ننىس مبدأ ان العدالة المتأخرة غرى منصفة ،لذا سوف يعملون عىل مساعدة القضاء عىل انجاز مهمته دون 

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﺪرج ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ
رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
نشاهد يوماً بعد يوم المزيد من حاالت الموت المأسوية عىل أبواب المستشفيات بسبب رفض إستقبال المرىص أو
المواطنںى ما يجعلهم عرضة لمآس من
المصابںى .ويعود ذلك اىل انه وفق افضل التقديرات ال توجد تغطية صحية لنصف


للمواطنںى نظراً الرتفاع كلفة الرعاية الصحية
تأمںى التغطية الصحية الشاملة

هذا القبيل .فيما الدولة اللبنانية عاجزة عن 
الىى يمر بها لبنان .أما ارتفاع الكلفة المالية للرعاية الصحية فمرده إىل 
Ø
اال  Øىى:
والظروف االقتصادية الصعبة 

والرى كرى عىل الطب العالجي فيما المطلوب Ø
الوقاىى ) ٥ىڡ المائة( Ø
االنفاق الزهيد جداً عىل الطب
الرى كرى عىل الطب
¸ o



Ø
الوقاىى حىى نتجنب الكلفة العالية للطب العالجي وهذا مثبت ىڡ دراسات عديدة منها ،عىل سبيل المثال ال الحرص،

التدخںى مثال ً يقابله ما ال يقل عن ٤
تشرى إىل أن كل دوالر ينفق عىل وقف

االمرىيكية 
دراسات ىڡ الواليات المتحدة 
التدخںى.
دوالرات من الوفر ىڡ تكلفة العالج من مضار

 oعدم االنفاق الكاىڡ الستباق 
تقتىص جراحة أو عالجات
االمراض أو رصد اشارتها باكراً ىك ال تؤدي إىل تعقيدات حادة
 ¸
¸

وغرىها( .
مكلفة )كما ىڡ حاالت عملية القلب المفتوح والرسطان 
 oإزدواجية ý
االالت والتقنيات العالمية المتطورة ىڡ المستشفيات عوض عن التكامل فيما بينها مما يقود إىل إرتفاع هائل ىڡ

بالتاىل إىل فاتورة صحية باهظة.
كلفة معالجة االفراد ،ويؤدي 
العقاقرى المعتمدة مستوردة من الخارج وهي تشكل  ٣٠ىڡ المائة من مجمل الفاتورة الصحية .علما"
 oإن  ٨٠ىڡ المائة من

بكثرى ما نجده ىڡ الدول المجاورة.
بأن أسعار هذه
العقاقرى نجدها ىڡ لبنان أغىل منها ىڡ بلد المنشأ وتفوق اسعارها 


اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان


سبق لمؤسسة مخزومي ىڡ السنوات 
خرىة أن قامت بتغطية  ٦٥٠ألف خدمة عينية صحية ووضعت نفسها ىڡ طليعة
العرسين اال 
ý
واالدراك ىڡ مواجهة أمراض اصابت االالف من الناس .تقوم المؤسسة بخطوات استباقية للوقاية من
الناشطںى لرفع نسبة الوعي ¸


أمراض القلب 
واالمراض المزمنة وسوء تغذية االطفال ،وهي تطال نحو  ٥٦٠٠شخصاً ىڡ السنة .ولكنه يستحيل عىل اي جهة خاصة
المحرومںى من العناية الصحية.
ان توفر التغطية الوقائية الشاملة وأن تبلسم آالم جميع المرىص


الرىلمانية سيبادرون اىل:
لذلك ولدى وصول اعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
•

رفع نسبة الوعي حول الوقاية الصحية ،وتعزيز Ø
المواطنںى ورفاهيتهم طوال عمرهم إذا
الرىبية الصحية حفاظاً عىل عافية

وعرى إيجاد حوافز تساعد
االعالم وقطاع ¸
قوانںى تجند وسائل ¸
االعالن لهذا الهدف ،
أمكن .وهذا الشأن يمكن انجازه عرى تفعيل 
والرسكات 
عىل Ø
الرىويج للوعي الصحي ىڡ المدارس والبلديات 
واالندية.
تأمںى إنتشار 
أكرى كثافة لمراكز الرعاية الصحية االولية ما دامت خدمات الوقاية والتشخيص المبكر تحصل فيها .عندنا اليوم



متكاىڡ
غرى
بشكل
موزعة
اكز
ر
م
٢٠٨
الكاىڡ
ي
البرس
الجهاز
وإىل
المناسب
التجهرى
إىل
تفتقر
وهي
اللبنانية.
المناطق
مختلف
بںى




اىص اللبنانية
والمؤهل عىل مدار الساعة .هدفنا ان نصل اىل  ٢٥٠مركزاً للرعاية الصحية االولية موزعة بشكل متوازن عىل االر 
توفرى جميع
لبناىى اىل كل منها ،عىل أن تحظى هذه المراكز
بتجهرى وطواقم عاملة قادرة عىل 

بحيث يسهل وصول  ٢٠٠٠٠مواطن 
الخدمات 
االساسية للرعاية الصحية االولية.

•

دعم مراكز الرعاية الصحية االولية عن طريق ايجاد مستشفى حكومي عام ىڡ كل قضاء عىل ان تلجأ هذه المستشفيات اىل
االستعانة بالمستشفيات الخاصة المجاورة لها لتخفيض كلفتها وذلك كلما دعت الحاجة لقاء مصاريف تسدد عند كل حالة وفق
حجمها وظروفها.
Ø
الىى تتطلب
تشجيع مستشفيات الرعاية الثالثة أو المتقدمة عىل الدخول ىڡ تكامل مناطقي 
لتوفرى خدمات طبية ىڡ الحاالت 
الخرىات
تعرفة
تفاع
ر
وإ
التكنولوجية
الكلفة
تقنية وتخصص عال أذ غالباً ما تكون تلك الخدمات باهظة الثمن نظر ًا إىل غالء

الخاصة ىڡ هذه المجاالت.

•

االستفادة
الطىى مع حقوقه ىڡ ¸
تشبيك مراكز الرعاية الصحية بحيث يكون لكل مواطن 
لبناىى بطاقته الصحية المتضمنة تاريخه  
العالجية بمن فيهم من هو مؤهل للمساعدة من قبل وزارة الصحة بحيث ال يجد أي مريض أو مصاب نفسه عىل وشك الموت
قرب مدخل المستشفى بإنتظار موافقة أو مؤونة مالية أو تغطية.

للعقاقرى
إسترىادا" أقل

يعىى 
فتح االبواب للصناعة الصيدلية اللبنانية الممتازة ىك تسد المزيد من احتياجات سوقنا المحلية مما 
وكلفة أدىى للتداوي .ىڡ الوقت نفسه ال بد من مقارنة أسعار االدوية المستوردة مع مثيالتها ىڡ البلدان المجاورة ¸البقاء تلك

االسعار تحت المراقبة والتحكم المسؤول.

•

•

•

ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﺎه ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻰ ﻣﻨﺎزل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
Ø
الىى تصله عن طريق مصالح المياه ويشكو ايضا" ىڡ احيان عديدة من تلوث
يعاىى المواطن


اللبناىى من شح شديد ىڡ المياه 
هذه المياه مما يهدد صحته وصحة عائلته ىڡ الصميم.

امام هذا الواقع يجد نفسه مرغماً عىل رساء المياه من مصادر خاصة Øفرىداد اعباء معيشته الصعبة دون وجه حق.
Ø
الىى يستحقها ويظهر ذلك.
تكمن المشكلة اساساً ىڡ اهمال

المسؤولںى لهذا القطاع الحيوي وغياب التعاطي معه بالجدية 
من خالل أمرين
اساسيںى:

أ .غياب اي جهود ملموسة للحفاظ عىل 
كبرىة نسبياً من
الرىوة المائية والحرص عىل حسن توزيعها .لبنان ينعم بكمية 
كبرى ًا منها يذهب هدر ًا اىل البحر اما ما يتوفر منها لمنظومات مياه
المتساقطات تزيد عن حاجات سكانه لكن قسماً 
الشفة فان  ٪٤٠منها مفقود السباب ادارية ولعجز عن ضبط الرسقات.
Ø
الىى تعتمد "القنايات" او الري باالغراق تتسبب هي ايضاً بفقدان قسم آخر
أضف اىل ذلك ان طرق الري التقليدية 
من المياه المتوفرة.
الخرىاء ان  ٪٩٠من المياه المبتذلة ال تجد طريقها اىل الرصف
ب .غياب التصدي الجدي لمشكلة تلوث المياه حيث يقدر 
الصحي Ø
والباىڡ ال يجد محطات تكرير جاهزة لمعالجته فيلوث Ø
الرىبة والبحر والمياه الجوفية.

وال يوجد أنظمة وروادع كافية لمنع المؤسسات الخاصة وبشكل محدد 
أكرى المؤسسات الصناعية من رمي مخلفاتها
دون معالجة ىڡ المياه Ø
والرىبة.

Ø
كبرى ىڡ المياه والرىبة والمزروعات والمياه الجوفية ويتسلل هذا التلوث اىل اقنية مياه الشفة
ينتج عن ذلك تلوث 
وغرىه وقد رأينا نسب غرى معقولة من
نظراً لتقادمها .كل ذلك يقود اىل ارتفاع نسبة االمراض
الخطرىة كالرسطان 

أخرىاً ان نسبة التلوث فيه بلغت مستويات
المسؤولون
"اكتشف"
الليطاىى الذي
الرسطان ىڡ القرى القريبة من نهر


ý
Ø
غرى مسبوقة عالمياً فتهافتوا اليجاد حلول لم نجد لها حىى االن أثراً فعاالً.

اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان
التاىل:
لدى وصول اعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
الرىلمانية فانهم سيبادرون اىل 
 ىڡ معالجة هدر المياه واالستفادة القصوى منها
اىص اللبنانية ،فمع وجود عداد عند المصدر
أ .متابعة موضوع تركيب العدادات بالرسعة الالزمة عىل جميع االر 
وبالتاىل تسهل معالجته مما يزيد من الكميات المتوفرة
االثنںى
وعداد عند المرىل يسهل ضبط مكامن الهدر بںى 

الستهالك
المواطنںى.

ب .تشجيع وايجاد 
للتحفرى عىل استعمال الطرق الحديثة للري عن طريق الرش او عن طريق التنقيط.
الترسيعات الالزمة

Ø
المكررة
صغرىة لمياهها المبتذلة واستعمال المياه
الىى تحيط بها حدائق عىل اعتماد محطات تكرير 
ج .
ّ
تحفرى المنازل 
ىڡ عملية الري مما يقتصد من استهالك المياه ويسهم ىڡ التخفيف من التلوث.
لىك ال تذهب هدراً ىڡ البحر.
صغرىة لالحتفاظ بالقدر 
د .ايجاد نظام سدود ومن االفضل سدود 
االكرى من المياه 
 ىڡ مكافحة التلوث والحد منه
Ø
المواطنںى والحرص عىل تجديدها بما يمنع الملوثات من
الىى تصل فيها مياه الشفة اىل
أ .المطالبة


بتحصںى القنوات 
الترسب اليها ويمنع ترسب المياه منها.
Ø
تجهرىه بشبكات ومحطات معالجة مياه الرصف
الىى تصل اىل لبنان بغية 
ب .مراقبة ومتابعة استعمال المساعدات 
Ø
الىى مولوها و انشأوها ىڡ الخدمة.
الصحي حيث شكا الفرنسيون مراراً من عدم وضع محطات التكرير 
النياىى والذي وضعته فرنسا بناء"
ج .ترسيع استصدار قانون رسعة المياه )كود المياه( الذي يدرس حالياً ىڡ المجلس  
عىل طلب لبنان عام  !!!٢٠٠٥والعمل عىل وضع المراسيم التطبيقية لتفعيله باقىص رسعة ممكنة.
التدابرى الالزمة لتنقية مخلفاتها قبل تفريغها ىڡ الطبيعة او ىڡ
د .وضع ترسيعات تلزم المؤسسات الملوثة باتخاذ

شبكات الرصف الصحي.
والرىبة والمياه وتنتقل عرى 
ه .قوننة متشددة الستعمال المبيدات حيث ان سمومها Øترىسب ىڡ المزروعات Ø
االكل 
والرسب


اللبناىى فتهدد صحته وصحة عائلته.
اىل المواطن


ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة
ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 Ø
الىى تحافظ عىل حقوق المرأة ودورها ىڡ المجتمع فان ذلك
لںى حصل تقدم ملموس ىڡ السنوات الماضية ىڡ مجال
القوانںى 
حىى ý
لم يمنح Ø
المسرىة لبلوغ الهدف المرتجى .اما التحديات االساسية
االن المرأة اللبنانية كافة حقوقها لذا وجب متابعة

الىى Ø
Ø
المسرىة فهي:
تعرىض هذه



وىڡ ذلك عدم مساواة بحقوق الرجل.
 oقانون الجنسية :ال يسمح للمرأة باعطاء الجنسية البنائها 
 oقانون حماية المرأة وسائر افراد االرسة من العنف االرسي صدر هذا القانون ىڡ  ٢٠١٤/٥/١٥وذلك بعد مشورات وبعد
الخضوع لتعديالت واسعة افرغته من العديد من معانيه وزخمه ،وبخاصة ،افرغته من بعده المتصل 
مبارسة بالعنف
وتعابرى تم التحفظ عليها من قبل الهيئات النسائية.
ضد المرأة والفتاة ،وقد تضمن هذا القانون مواد

االخرىة كان تعديل اجازة االمومة فأصبحت 
عرسة اسابيع براتب كامل للموظفة
 oقانون العمل :أهم انجاز ىڡ السنوات 
Ø
واالجرىة عىل حد سواء وللمرأة العاملة ىڡ القطاع الخاص .لكن قانون العمل ال يحوي حىى اليوم مواد خاصة تحمي

حںى تؤدي المرأة
اتب
ر
ال
حيث
من
والرجل
أة
ر
الم
بںى
المساواة
يفرض
وال
العمل
مكان
ىڡ
الجندري
التميرى
من
أة
المر




الجنىس.
نفس عمل الرجل وال يحتوي عىل عقوبات تردع التحرش

حںى تقدمت
وىڡ 
 oالكوتا النسائية :لم يحمل قانون االنتخابات الصادر ىڡ العام  (٤٤/٢٠١٧)٢٠١٧اي جديد بالنسبة للمرأة .
بمرسوع لقانون االنتخاب يتضمن كوتا للمرأة ،رفض مجلس النواب اقرار الكوتا .وقد بقي 
الحكومة سابقا" 
مرسوع
القانون ىڡ التداول لعدة سنوات وشاركت النساء ىڡ بعض مداوالت اللجنة الخاصة بقانون االنتخاب وأسمعت وعودا"
تدبرى خاص من اجل التسهيل عىل المرأة اللبنانية المشاركة الفعلية ىڡ
االخرى لم يحمل اي 
كثرىة .لكن القانون 

النياىى.
االنتخابات تمهيدا" لدخولها اىل المجلس 

اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان
الرىلمانية سيبادرون اىل:
لدى وصول أعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
طلب الحفاظ عىل حقيبة وزارة شؤون المرأة عىل ان تكون بعهدة امرأة.
Ø
السياىس والهيئات الدينية
ممثلںى للقرار
اقرىاح وجود هيئة حوار دائمة حول شؤون المرأة تضم جميع
المعنيںى من 


والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والهيئات المدنية الناشطة ىڡ مجال حقوق المرأة.
Ø
اقرىاح قانون للجنسية يسمح للمرأة اللبنانية باعطاء الجنسية الوالدها اسوة بالرجل.
Ø
الحاىل لحماية المرأة وسائر افراد االرسة من العنف االرسي بما يسمح بان يلقى
قوانںى لسد الثغر ىڡ القانون
اقرىاح 

المعنف والمعتدي العقاب الرادع.
Ø
التميرى الجندري
الجنىس وبعدم ممارسة
اقرىاح ترسيعات لتطوير قانون العمل بما يسمح بحماية المرأة من التحرش


تجاهها ىڡ اماكن العمل.
ىڡ الكوتا النسائية :مركز القرار االجر  اىى هو ىڡ مجلس الوزراء لذلك نرى انه طالما لم تجد النساء طريقها اىل مجلس
الوزراء فعبثا" نحاول ايجاد كوتا نسائية عىل مستوى النواب لذلك سنعطي االولوية للمطالبة بكوتا نسائية ىڡ
مجلس الوزراء.

