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 الموجزة واألسماء المختصرات قائمة

BdL مصرف لبنان  (Banque Du Liban) 
CAP خطة العمل لالمتثال (Compliance Action Plan) 
CDR  مجلس اإلنماء 

(Council of Development and Reconstruction) 
CEA  التحليل البيئي القطري (Country Environmental Analysis) 
COM ( مجلس الوزراءCabinet of Ministers) 
DGA المديرية العامة لآلثار (Directorate General of Antiquities) 
DLI ( مؤشر مرتبط بالصرفDisbursement-linked Indicator) 
DLIPS  إدارة تفتيش العمل والوقاية والسالمة 

(Department of Labor Inspection Prevention and Safety) 
ECC شهادة االمتثال البيئي 

 (Environmental Compliance Certificate) 
EHS ( الصحة والسالمة البيئيةEnvironmental Health and Safety) 
EIA البيئي األثر تقييم (Environmental Impact Assessment) 
EMP خطة اإلدارة البيئية (Environmental Management Plan) 
ESIA الجتماعيوالبيئي ر األثم اتقيي 

(Environmental and Social Impact Assessment) 
ESMP واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة 

(Environmental and Social Management Plan) 
ESSA الجتماعيةوالبيئية ا مةظألنم اتقيي 

(Environmental and Social Systems Assessment) 
GoL ( الحكومة اللبنانيةGovernment of Lebanon) 

HCPP 

 والشراكة بين القطاعين العام والخاص  المجلس األعلى للخصخصة
(High Council for Privatization and PPP) 
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IEE ( الفحص البيئي المبدئيInitial Environmental Examination) 
IVA  جهة التحقق( المستقلةIndependent Verification Agency) 
H&S ( الصحة والسالمةHealth and Safety) 
LEPAP مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان 

(Lebanon Environmental Pollution Abatement Project) 
MoA ( وزارة الزراعةMinistry of Agriculture) 
MoC وزارة الثقافة (Ministry of Culture) 
MoE ( وزارة البيئةMinistry of Environment) 
MOET ( وزارة االقتصاد والتجارةMinistry of Economy and Trade) 
MoL  العملوزارة (Ministry of Labor) 
MOT ( وزارة االتصاالتMinistry of Telecommunications) 
NEO ( مكتب التوظيف الوطنيNational Employment Office) 
NJP ( برنامج الوظائف الوطنيةNational Jobs Program) 
PAP  ( خطة عمل البرنامجProgram Action Plan) 
PCR  الماديةالموارد الثقافية (Physical Cultural Resources ) 
PDO 
PEU 

 ( Project Development Objective) الهدف التنموي للمشروع
 (Project Executing Unitوحدة تنفيذ المشاريع )

PforR ( البرنامج مقابل النتائجProgram for Results) 
PPE الشخصية الحماية معدات (Personal Protection Equipment) 
TA ( المساعدة التقنيةTechnical Assistance) 
WBG مجموعة البنك الدولي (World Bank Group) 

http://www.industry.gov.lb/Arabic/Arabic/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9/EACAP.docx
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 المقدمة -１

 

تدعم وستقرار والتنمية. اإلتحقيق الخاصة برؤية الل الزمة السورية على الوظائف من خلألالمباشرة مع اآلثار الحكومة اللبنانية تتعامل 

واالستثمار في  ،ستثمار الرأسماليإلستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك برنامج اإلعمل من خالل االخلق فرص عملية هذه الرؤية 

 .التعليم والتدريب

 

 400ت قيمته الموجه نحو النتائج الذي بلغبدعم من برنامج البنك الدولي  كما أطلقت الحكومة اللبنانية البرنامج الوطني اللبناني للوظائف

في قدم هذا البرنامج الدعم الى  لبنان في لبنان. ويالطويل وفرص العمل على المدى المتوسط خلق المزيد من لتعزيز  ،مليون دوالر

قتصادي إل، مع تعزيز النمو الشمولستقرار واإلأن تساعد على تعزيز ا من الممكنضايا رئيسية عالج ق، ويطورهمرحلة حاسمة من ت

 .ةالرشيد ةكمووالح

 

 

البرنامج الوطني اللبناني برتبطة جتماعية والبيئية الماإلجتماعية إلى تحديد المخاطر والفرص اإللنظم البيئية ولتقييم الهذا يهدف و

 وسيتم حول هذه النسخةالتشاور تم ويستفادة من الفرص. اإلالمخاطر وآثار للوظائف وتقييم قدرة الحكومة اللبنانية على التخفيف من 

 .أصحاب المصلحة آراءومخاوف ستنادا إلى إ اتعديله

 

 

 السياق ١-١

 

 معظمها في   "و"السياسية الصدمات الكبيرة والمتكررة غير أن، بوتيرة معتدلة على مدى العقود الماضيةا نمو قتصاد اللبنانيإلا شهد

الناتج المحلي اإلجمالي  . وارتفعقتصاد اللبنانيإلا ظهرهااالتي  ملحوظةعلى الرغم من المرونة ال، حالت دون انتظام هذا النمو واستقراره

هذه األرقام  غير أن(، ٢٠١٤إلى   ١٩٩٢من   ٤.٤) ٢٠١٤ و ١٩٦بين العامين تقريبا  في المئة ٣.٦ل بلغ في المتوسط  بمعد الحقيقي

الدوافع الطائفية التي تؤثر زاد في تعقيدها الفترة،  تلكخالل إقليمية إقتصادية محلية وأزمات سياسية وناجمة عن  تقلبات حادة  تخفي

 على صنع القرار في الدولة. 

 

 

في السنوات األخيرة. وفي السنوات الست التي سبقت بداية الحرب  لبنان قتصادحاد في ا ؤتباطحدوث  في اياألزمة في سور ساهمتو

 فقط في ٪١ إلى السنوات الست منذ ذلك الحين، و في٪ ١.٧انخفض إلى أقل من ثم  –سنويا  ٪٧كان النمو ، ٢٠١١السورية في عام 

ستقرار اإلقليمي. إلستثمارات والصادرات، الناجم عن عدم اإلالتباطؤ الحاد في االى أسباب ذلك تعزى أحد . و٢٠١٦و  ٢٠١٥ عامي 

اللبنانيين ولخلق فرص العمل للشباب  مصادر رئيسيةالتي تعتبر البناء والسياحة، و وكذلكالتمويل والعقارات،  أيللنمو الدوافع التقليدية و

 .زمةاألمن  بشكل خاصعانت  لمتدنية،ذوي المهارات ا

 

 

 رسمي لدى بشكل الجئ ونيمل ١.٠٣ ليتسجتم و ،إلى لبنان سوري الجئ ١.٥ حوالي، عبر ٢٠١١ في عام ةيمنذ اندالع األزمة السور

 اإلجمالي في لبنان حوالي ربع عدد السكان ونيالالجئون السور مثلي. وUNHCR نيألمم المتحدة لشؤون الالجئالسامية ل ةيمفوضال

   أكثر لبنان استقبل ،٢٠١٤ م عا وفي - العالم يف نيأعلى نسبة للفرد من الالجئذه وه.  )األزمة قبل نسمة ونيمل  ٤.٢حوالي  )في لبنان

قتصادي إلجتماعي واإلذلك إلى تفاقم الوضع ا وقد أدىه. نفس األردن في العام في ٨٧مقابل ، مواطن ١٠٠٠ كلل الجئ ٢٣٠ من

لفقر )أكثر من مليون تحت خط البناني إضافي  ١٧٠.٠٠٠اصبح ، ٢٠١٤. وبحلول نهاية عام المضيف قتصاد اللبنانيإلالمتردي ل

 شخص كانوا يعيشون تحت خط الفقر( منذ بداية األزمة السورية.

 

 

 كما .األسوأ هي سوق العمل تكون محصالت ثيحمحيطة ال الفقراء في المناطق معظم شيعي إذ، صارخة لبنان في ةيمياإلقل الفوارقو

وحوالي ضعف  الوطنيأعلى بكثير من المتوسط  (هيالتوالي٪ على ٣١٪، و٣٦٪، ٣٨) الجنوب،و الشمالالفقر في البقاع و معدالت أن

سوق العمل، حيث تعاني  محصالتذلك ارتباطا وثيقا ب، . ويرتبط (على التوالي ٪١٦٪، و٢٢) جبل لبنان وبيروتالمعدل الموجود في 

 .األعمال الحرةعلى أعلى بكثير عتماد أ، وبطالة أعلىمن مشاركة أقل بكثير في القوى العاملة، وعن الركب المناطق المتأخرة 

  

 

 لم  ة،يالسور ألزمةقبل ا حتى و  .ةيالسور لألزمة جةينت  بشدة  تفاقمت الوظائف األمد في مجال لةيوطو مةيجس  اتيلبنان تحدجه واي

لدان بمن  ريبكث أسوأ وضع في كان ٠.٢يه ف العمالة نمو مرونة الذي كان معدل فلبنان  :ةيعمل كاف فرص إلى قتصاديإلالنمو ايُتَرَجْم 

في  كان هناكفقد  ،نيلالجئاألخير تدفق إذا تغاضينا عن الو. (٠.٥  ايقيأفر وشمال ألوسطالشرق ا منطقة متوسط)  أخرى في المنطقة

سوى سدس ولد ييكن قتصاد لم إل، في حين أن ا٢٠٠٧و  ٢٠٠٤األعوام داخلين جدد إلى سوق العمل سنويا بين  ٢٣.٠٠٠ المتوسط 

تتركز فرص العمل في كانت . وباإلضافة إلى ذلك، مدهذه الوظائف سنويا. وأحد نتائج عدم التطابق هذا هو بطالة مرتفعة وطويلة األ
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المهارات. وعلى النقيض من ذلك، كان النمو وخلق فرص العمل محدودا تدنية التي تتطلب عمالة مالمنخفضة  اإلنتاجية ذاتاألنشطة 

إلى  ، كبير من الموارد البشرية غير المستغلةحجم والخدمات المالية والتصنيع. وأدى وجود  ،تصاالتإلفي قطاعات أكثر إنتاجية مثل ا

نخراط في لهجرة إلى الخارج أو اإلإما لمن العمال  ةد متزايداعدأرسمية في القطاع الخاص إلى دفع جانب محدودية فرص العمل ال

نصف القوى  ت، قبل تدفق الالجئين، كان٢٠١٠في عام وقتصاد غير الرسمي. إلالكفاف، وغالبا في اوعلى مستوى  ،أنشطة غير منتجة

التعليم العالي في لبنان قد هاجروا إلى خريجي في المائة من  ٤٤ما يصل إلى يقدر بأن عمل في القطاع غير الرسمي. وتالعاملة اللبنانية 

 .الخارج

 

 

قصيرة األمد للتصدي لألزمة على معالجة خلق فرص عمل  تقوم عملية، يجب أن الهشاشة والصراع والعنفمن  وفي هذا السياق

اإلطار المتكامل عليه في الضوء وفقا لما تم تسليط رات القطاع الخاص. وستثماإتوسع كبير في المجال لفتح من أجل  ،لتحديات الهيكليةا

تطوير حلول قصيرة األجل بطرق تسهل  نبغي، "... يالذي وضعته مجموعة البنك الدوليللوظائف في األوضاع الهشة والصراعات 

مثل  مديعني أن الحلول قصيرة األهذا في لبنان، ". وفي السياق الحالي تعمل على إعاقتهاقتصادي وال إلاإلصالحات الهيكلية والتحول ا

توسع القطاع الخاص لوشبه الماهرة، ولكن هناك حاجة تدنية المهارة ال سيما بالنسبة للعمالة الم، من المعادلة اجزء تشكل ،األشغال العامة

 ألحدث. وتعتبر الشركات اعلى حد سواء الجئين اللبنانيين والسوريينلعلى المدى األطول لتوليد طلب مستدام على الوظائف الجيدة 

أن األثر التراكمي لمجموعة إال فرص العمل في لبنان.  الذي يولد، المحرك الحجم الشركات الصغيرة والمتوسطةالسيما والمنتجة، 

الكهرباء، الذي  الحصول علىذلك ستثمار المنتج وخلق الوظائف. ويشمل إلعيق ات يستثمارإلمناخ االقيود المفروضة على الواسعة من 

من الشركات(،  ٪٤١ ذلك )ذكر بنكية من الشركات، وعدم القدرة على الحصول على قروض  ٪ ٦١ بالنسبة لحوالييعتبر عائق رئيسي 

الت الممنوحة سهيوبرزت أيضا التالنمو.  ةيحد أيضا من إمكانياألمر الذي  ،عتماد على التمويل الداخليإلمما يجبر الشركات على ا

قارب ضعف المتوسط نسبة تأن أنظمة الجمارك والتجارة تشكل عقبة رئيسية، وهي ذكروا بمن المصدرين  ٪٤١أكثر من  - لتجارةل

قتصادا يتمتع بريادة إعلى الرغم من كونه واإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. المتوسط أعلى من  ٪ ٣٠هي العالمي و 

جاهزية غير مفتوحة بعد للمنافسة، مع مستويات "للهواتف الخلوية لديه شبكة لبنان علومات، إال أن األعمال في مجال تكنولوجيا الم

أعلى من و ٢٠١٧بلد في عام  ١٤٣من بين  ٨٨لبنان يحتل المرتبة  ت(، جعلتهاوتغطي هاوالقدرة على تحمل تكاليف ،لشبكة" )التغطيةا

إلزاما في لبنان، وال سيما بالنسبة قل أتبدو بيئة األعمال" ل"تقليدية القضايا المصر والجزائر فقط( في منطقة الشرق األوسط. ويبدو أن 

من حيث "المسافة من الحدّ ومع أنها ظروف بعيدة كل البعد عن كونها مثالية، الصغيرة والمتوسطة الحجم. فعلى سبيل المثال، شركات لل

تقريبا مقارنة ب ارئيسيلألعمال يشكل عائقا  تصاريحالتراخيص وبأن إستخراج ال تمن الشركات، حدد  ٪٧فان فقط   لألداء"األعلى 

معيقات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وأخيرا، تجدر اإلشارة إلى أن الشركات التي تديرها النساء تواجه في المتوسط  ٪٢٠

أكثر وسلبيا بالمعيقات الخاصة  تأثرتأنها بيبدو كما والنمو، ال سيما فيما يتعلق بالحصول على التمويل؛  إلى السوقالدخول في أكبر 

 .األوضاع األمنيةوبالبنية التحتية 

 

 

 (ESSA) ةجتماعيإلوا ةالبيئيالنظم أهداف ونهج تقييم     ٢-١

 

تحسين تصميم وتنفيذ برامجها من أجل األعضاء دول الدعم للوفر ت البنك الدوليخاصة بالنتائج هو أداة إقراض الموجه نحو برنامج إن ال

وفي المجاالت والصحة وغيرها من القطاعات، في الحكومة المحلية والتنمية المجتمعية،  ،والتعليمالتحتية، اإلنمائية في مجاالت البنية 

مزيد من التركيز المباشر البرنامج الموجه نحو النتائج الولي ثل إدارة القطاع العام وتنمية القطاع الخاص. ويالشاملة لعدة قطاعات م

البرنامج . ويعمل للتحققوالشفافة والقابلة  ،مؤشرات األداء الملموسةببالنتائج أو  عمليات الصرفعلى نتائج التنمية من خالل ربط 

مرور مع ها تنظمأمؤسسات وقدراتها وتلك الحوكمة ، ويسعى عند االقتضاء إلى تعزيز واألنظمةالمؤسسات  العمالء من مباشرة مع

 .الوقت

 

 

 :لنتائجللبرنامج المجه نحو االرئيسية سمات وفيما يلي ال

 

 .لمقترضينل محددةتنموية تمويل نفقات برامج  •

 تحقيق النتائج الرئيسية )بما في ذلك النتائج السابقة( في إطار هذه البرامج؛صرف الدفعات على أساس  •

تستخدم على النحو المالئم، سوف لتوفير ضمانات بأن أموال البرنامج  البرنامج ةنظمتعزيز أ ،قتضاءإلحسب ا، واستخدام •

 البرامج؛ و اهذخالل جتماعية على النحو المالئم من إلاآلثار البيئية وا ه يتم معالجةأنبو

 ة منهاتحقيق النتائج المرجومن أجل  القدرات المؤسسية الالزمة لهذه البرامج ،قتضاءإلعند ا، تعزيز •
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جتماعية المحتملة. إلالمنافع البيئية واعظم لضمان تصميم العمليات وتنفيذها بطريقة ت جتماعية أمر حاسمإلتقييم النظم البيئية وا تبرويع

المرتبطة جتماعية والبيئية إللتحقيق األهداف اللمقترض التنظيمي األداء قدرة وعلى تقييم ال ةجتماعيإلوا ةالبيئيالنظم تقييم عمل وي

 .على إجراءات تكميلية عند الضرورةينص بالبرنامج، و

 

 :أهداف تقييم النظم البيئية واإلجتماعية هي

 

تحديد صبح من الممكن تحديد المخاطر واآلثار البيئية السلبية المحتملة للبرنامج وضمان إخضاعها لفحص أولي مالئم بحيث ي •

 ؛األثرتخفيف ذات صلة لتدابير وإعداد، وتنفيذ 

 والمعايير والمسؤوليات المؤسسية التي ستطبق على البرنامج المقترح؛ ،جتماعيةإلتوثيق إجراءات اإلدارة البيئية وا •

 البرنامج المقترح؛بموجب د البالالخاصة بمتطلبات للجتماعية المحتملة وفقا إلتقييم القدرة المؤسسية على إدارة اآلثار البيئية وا •

الخاصة بالبرنامج الموجه األساسية المحددة في المذكرة التوجيهية الخصائص المقترض مع المبادئ و ةنظمأتقييم مدى اتساق  •

 .جتماعيإلالتقييم البيئي وانحو النتائج حول 

. بصورة موائمة ة مهامهمعلى أداء والي مأثناء التنفيذ لضمان قدرتهاء محددة لتحسين قدرة النظرباتخاذ إجراءات التوصية  •

األنشطة التي يدعمها البنك الدولي ضمن فاق على هذه التدابير بين العميل/المقترض والبنك الدولي، ويتم إدراجها تإلوسيتم ا

 .والمقترض خالل فترة البرنامج

 

 

 

 المنهجية   ٣-١

 

وردت  حسبما، الموجه نحو النتائج أداة إقراض البرنامجالخاصة بالبنك الدولي إلرشادات وفقا يتم إجراء تقييم النظم البيئية واإلجتماعية 

 .جتماعيةإلآلثار البيئية واادارة برنامج المذكرة التوجيهية إلفي الفصل الرابع: 

 

 :ما يلي تقييم النظام البيئيويشمل 

 

I. واإلجراءات والمبادئ التوجيهية القائمة التي تنطبق على هذا البرنامج؛ ،استعراض األنظمة 

II.  اآلثار المتبقية، والمخاطر النظامية مثل خطر عدم تحديد اآلثار الهامة، والعواقب المحتملة الناجمة اآلثار البيئية، بما في ذلك

والحوادث واألخطار  ،، فضال عن المخاطر التشغيلية لآلثار غير المتوقعةمن األثر تدابير التخفيفلالوافي اإلنفاذ غير عن 

 الطبيعية؛

III.  واإلشراف واإلبالغ، على الصعيدين المحلي والوطني ،بما في ذلك الرصدنظام اإلدارة البيئية، طبيق تتقييم قدرة. 

 

 

 :ما يلي جتماعيةإلتقييم نظام اإلدارة اويشمل 

 

I. ونشر المعلومات  ،وآليات التظلم ،وآليات التشاور ،جتماعية، بما في ذلك اآلثار المتبقية والمخاطر النظاميةإلتحليل لآلثار ا

 ية؛والمشاركة والشفافاإلفصاح و

II. استعراض األنظمة، واإلجراءات والمبادئ التوجيهية القائمة التي تنطبق على هذا البرنامج؛ 

III. واإلشراف وإعداد التقارير ،جتماعية بما في ذلك الرصدإلنظم اإلدارة اطبيق تقييم القدرة على ت. 

 

الدولي بالتعاون مع المسؤولين المعنيين والموظفين فريق متعدد التخصصات من البنك من قبل تقييم النظم البيئية واإلجتماعية تم إعداد 

 :. وشملت المنهجية ما يلينظيرةفي الوكاالت المنفذة ال فنيينال

 

جتماعية ذات إلجتماعية الحالية، والتقارير البيئية واإلالتشريعات واللوائح البيئية وا المراجعة ت. وشملةالمكتبي المراجعة .1

 ، وتقارير عن تنفيذ مشاريع ((RPF)( وإطار سياسة إعادة التوطين ESMFواإلجتماعية ) إطار اإلدارة البيئيةالصلة )مثل 

 لبنك الدولي؛لسابقة وحالية 

حالية الكانت النظم ما إذا تقييم لتحديد تم إجراء . جتماعية ذات الصلةإلالمحتمل لآلثار البيئية واوالحجم نطاق الحديد ت  .2

 جتماعية والبيئية القصوى؛إلاوتحقق المنافع وارد والسلطة الالزمة للتخفيف من اآلثار البرنامج لديها المالمستخدمة من قبل 
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في تنفيذ المشروع، بما في ذلك المنطقة مشاركة جتماعات مع الوكاالت الحكومية الإ عقدتم . مبدئية يةاجتماعات تشاور .3

قتصاد، ووزارة البيئة، إل، ووزارة ا(NEOالمؤسسة الوطنية لإلستخدام )، و(TSEZ) قتصادية الخاصة في طرابلسإلا

 .ووزارة العمل )إدارة الصحة والسالمة المهنية(، ومنظمة العمل الدولية

في فنيين وإجراء مقابالت مع الموظفين ال ،قتصادية الخاصة في طرابلساإل. زيارات إلى موقع المنطقة زيارات ميدانية .4

 جتماعية على المستويات المحلية؛إلالبيئية وا ضوابطلتحديد وضع ومعايير نظم الالمعنية المؤسسات 

 والتدابير الرامية إلى تعزيز نظم البرنامج وأدائها؛تم تحديد الفجوات . توصية اإلجراءات .5

 .٢٠١٨فبراير/شباط  ٢٦إبتداء من أسبوع لمدة الوثيقة مسودة هذه تعقد مشاورات بشأن سوف . المشاورات .6

قبل  ةيزيواإلنجل ةيالعرب نياللغتوعرض عن تقييم النظم البيئية واإلجتماعية ب ذييملخص نفنشر  تموف يس. نشر الوثائق .7

 ةالبيئيالنظم مسودة تقرير تقييم وف يتم النشر العلني لس . وباإلضافة إلى ذلك،هوجها لوجالتي ستقام إجراء المشاورات 

 و شهر واحد؛من الجمهور لمدة التماس التعليقات  وسيتمجتماعي  من خالل الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي، إلوا

لتحسين أداء النظام خالل فترة واإلتفاق عليها إجراءات محددة وضع عمل مع العميل على تم البدء في ال. تنفيذ اإلجراءات .8

 .التنفيذ
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 حول البرنامج   ٢

 

 البرنامج الحكومي   ١-٢

 

 هو ستقرار والتنمية. وسوف يكون الهدف من هذا البرنامجإلتحقيق االخاصة ب ةرؤيللسيتم إنشاء البرنامج الوطني للوظائف كركيزة 

لبنان، بما في في خلق فرص عمل عالية الجودة وشاملة التي كانت تعيق ستفادة من األزمة كفرصة للتصدي لتحديات ما قبل األزمة إلا

البرنامج ستثمار الخاص وتعزيز مشاركة القوى العاملة. وسوف يستجيب إلذلك من خالل اإلصالحات والبرامج الرامية إلى تسهيل ا

ريادة التي تواجه لبنان من خالل برنامج للتدخالت في العرض والطلب لدعم خلق فرص العمل وفرص العمل ألزمة للوظائف الوطني 

 .البلدفي عن الركب مع التركيز على النساء والشباب في المناطق المتأخرة األعمال المنتجة، 

 

الناجمة عن األزمة. وحددت مد ستقرار والتنمية على الدور القيادي للحكومة في التصدي للتحديات القصيرة األإلوركزت رؤية تحقيق ا

 :ألزمةلتصدي لثالث ركائز لرؤية تحقيق اإلستقرار والتنمية 

 

ستثمار العام على المدى القصير إلمن مستويات ا كبيرتزيد الحكومة بشكل وف ستثمارية العامة القائمة: سإلالمشاريع اتسريع  .１

( مدقصيرة األ)ز خلق فرص عمل يحفتإلى ذلك تنفيذ المشاريع التي خصصت لها قروض أجنبية. ويهدف من خالل تسريع 

تثماري سإلفي قطاع البناء. ومن المتوقع أن يبلغ مجموع هذا البرنامج ابشكل رئيسي لكل من النازحين السوريين واللبنانيين، و

عليه أو الموافقة عليه بالفعل، مصادقة ال تمليار دوالر أمريكي تمويل تم ١.٦مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك  ٢.٧نحو 

 .األراضي(إستمالك تكاليف محلية )مثل لمكونات دوالر أمريكي أخرى ليار م ١.١وال يزال يتعين تمويل 

مشاريع الجديدة لالستثمار من الضخما تطلق الحكومة برنامجا وف جديدة: سستثمار على نطاق واسع في مشاريع رأسمالية اإل .２

الطلب على خدمات العرض ولتقليل الفجوات الكبيرة القائمة بين  - (CIP)خطة التحسينات الرأسمالية  –في البنية التحتية 

لخطة التحسينات الرأسمالية إلى الحاجة ة . وتشير التقديرات الحاليأكبر لنمو مستدام وإنتاجيةوإرساء األسس البنية التحتية، 

 ،والمياه ،أولوية الكهرباءك، وتغطي ٢٠٣٠و  ٢٠١٨ستثمارات بين عامي إلامن مليار دوالر أمريكي  ٢١ما يقرب من إلى 

في ذلك ستثمارات من قبل القطاع الخاص، بما إلفي المائة من ا ٢٥والنقل والبنية التحتية. ويتوقع أن يتم تمويل ما ال يقل عن 

خلق ستهدف فإن الحكومة تشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستنادا إلى تقييمات سابقة من البنك الدولي، مختلفة للحلول 

 .حكوميةستثمارات الإل( لكل مليار دوالر من ا، ومستحدثةفرصة عمل مؤقتة )مباشرة وغير مباشرة ٥٠.٠٠٠

النازحين السوريين واللبنانيين. الوصول إلى التعليم من قبل لزيادة  ابرامجتنفذ الحكومة وف توسيع الفرص التعليمية: س .３

التعليم غير النظامي والتقني وفرص التدريب المهني، مما وصول إلى فرص المن تزيد الحكومة وف وباإلضافة إلى ذلك، س

اللبناني والسوري. والهدف من هذا لشباب من قابلية توظيف احسن يالجدد إلى القوى العاملة، ومن أعداد الداخلين سيخفض 

 ٥٠٠.٠٠٠هناك حوالي حاليا، ) ١٨إلى  ٣من سن البرنامج هو توفير التعليم لجميع األطفال والشباب اللبنانيين وغير اللبنانيين 

من مليون دوالر أمريكي من الدعم المالي  ٣٥٠طفل غير لبناني مقيمين في البالد(. ويتوقع أن يتطلب هذا البرنامج حوالي

 .٢٠٢٠-٢٠١٧المجتمع الدولي بين 

  

بهدف دعم خلق فرص العمل من خالل رؤية األولية لتحقيق اإلستقرار والتنمية وظائف على تكملة الالبرنامج الوطني لل عمليوف وس

. ن اليهامستضعفيلسكان الوصول فئات اخلق فرص العمل وتحسين فرص في تسريع سبقت األزمة والالتصدي للتحديات الهيكلية التي 

السكان ( التأكد من أن فئات  ٢ )( دعم خلق فرص عمل مستدامة وجيدة من خالل توسع القطاع الخاص؛ ١: )مصمم من أجلو البرنامج 

لديهم فرص  – عن الركب السوريين في المناطق المتأخرةالالجئين واللبنانيين و ،والشباب ،النساءذلك  فيا بم –في لبنان األقل حظا 

 ص كسب العيش. الوظائف وفرفي الوصول إلى أفضل 

 

أنشطة مصممة لمعالجة جوانب محددة على مل كل منها تيشوثالثة مجاالت متكاملة للنتائج، البرنامج الوطني للوظائف حول هيكلة  وتم

 :من تحديات الوظائف، مع تعزيز نتائج مجاالت النتائج األخرى

 

القطاع الخاص وخلق  اتستثمارإلنتائج على إيجاد بيئة أكثر مالءمة لتشجيع لمجال أول يركز أسس السياسة العامة للوظائف: إرساء  . 1

قانونية إصالحات وتشمل األنشطة في هذا الركيزة  .من الوصول إلى فرص العملمعينة فرص العمل، وإزالة الحواجز التي تمنع فئات 

 .القطاع الخاص وسوق العمل ةكمولحأفضل وتنظيمية، إلى جانب وضع وتنفيذ سياسات جديدة وآليات 

في مجال النتائج األول من  اتمجال النتائج الثاني إصالحات السياسيكمل  ستثمار:إلتحفيز خلق فرص العمل من خالل التجارة وا. 2

تسهيل استثمارات القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وتحسين اإلنتاجية في قطاعات مستهدفة من أجل حشد خالل جهود مستهدفة ل
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جمعات تقتصادية، إلى جانب الدعم الموجه للاإلستثمارات في البنية التحتية إنشطة في هذا الركيزة أتشمل وف خلق فرص العمل. وس

 .العاليةاإلمكانيات وسالسل القيمة ذات 

النساء  مايال س - ةيالسکانبعض المجموعات تكون مجال النتائج الثالث الدعم لضمان أن  وفروف يس الشباب والمرأة بالوظائف:. ربط 3

فضلوا أن يكونوا من رواد أعمالهم الخاصة، إذا تأسيس أو  ثايحدخلقها ستفادة من فرص العمل التي تم إلأفضل لموقع في  -والشباب 

ادة خدمات التوظيف، فضال عن الدعم التقني والمالي لريفي توسع الوستشمل األنشطة في إطار هذا الركيزة التسجيل، واألعمال. 

 .األعمال

 

لدعم خلق فرص العمل  اجديد االحكومة اللبنانية نهجسوف تتبع بمثابة نقطة انعطاف، حيث عتزم البرنامج الوطني للوظائف أن يكون يو

 ،خمس سنوات كمنصة إلطالق مبادرات جديدةتمتد لمرحلته األولية مدة كبرنامج تعمل الخطة والمصممة بقيادة القطاع الخاص. وس

إعادة توجيه تجاه خطوة هامة البرنامج الوطني للوظائف الحكومة عتبر فرص العمل. وفي هذا السياق، تلخلق وتجريب نهج مبتكرة 

خطوة هامة نحو إعادة توجيه النهج الذي تتبعه الحكومة وهو أيضا . ومولياومنتجا وش ،يكون أكثر توجها نحو الخارجألن اقتصاد لبنان 

بشكل  مل من خالل تمكين القطاع الخاص بصورة أكثر فعالية، وتنمية رأس المال البشري في لبنان وتعزيزهفي دعم خلق فرص الع

 .أكثر فعالية

 

 

 والنتائج الرئيسيةالهدف التنموي للبرنامج الموجه نحو النتائج     ٢-٢

 

 :في سياق هذا البرنامجو .قتصادية لمستفيدين مستهدفين في لبنانإلتحسين الفرص االهدف التنموي للبرنامج هو 

 

i. إليتم تعريف "الفرص ا( :قتصادية" على ثالثة مستويات في هذا البرنامج المقترحi )لتحسين المستوى الكلي على :

واعتماد نظام  ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص قانون  قياسها من خالل تمرير وتنفيذ كما تم بيئة األعمال 

وانين للمعامالت المضمونة قوتمرير  ية،الجمركاإلجراءات تصاالت، وتبسيط إلافي مجال ترخيص لجديد ل

قياسه من خالل ويتم ,لزيادة تمويل القطاع الخاص  على مستوى الشركات( iiتمان؛ )لإلئواإلعسار وإنشاء سجل 

دعم فضال عن  ةشركات المستفيدلمنحة مقابلة لتقديم مقترحات للبرنامج لسلسلة القيمة مع إطالق دعوة إنشاء 

في منطقة اإلقتصادية الخاصة للبـاستكمال المخطط الرئيسي يتم قياسها طرابلس )في قتصادية الخاصة إلمنطقة اال

على مستوى ( iii)والخاص(؛ من القطاع طرابلس، وتمرير اإلطار القانوني والتنظيمي، وتأمين مطور/مشغل 
والتدريب اإلرشاد، )مثل  مدفوعة األجروظائف  فيالمستفيدين توظيف تقديم الخدمات لمن خالل  األشخاص

 .وخدمات تطوير األعمال( ،فتح أعمالهم )مثل المنحتقديم الدعم لهم لوالوساطة وغيرها( أو 

ii.   ف  هدَ ن المستَ و"المستفيديشمل( :"ينi )غير الفاعالتالعاطالت عن العمل أو النساء اللبنانيات الشباب و( ؛ii )

 ( الشركات اللبنانية والشركات الصغيرة والمتوسطةiiiلقوانين وأنظمة العمل اللبنانية( ؛ ) ن )وفقاين السورييالالجئ

جميع المناطق باستثناء بيروت عن الركب )تم تعريفها على أنها  . وسيركز المشروع على المناطق المتأخرةالحجم

 (.وجبل لبنان

   

وبالتالي، فإن  ل يعزز أوجه التآزر بين مختلف مجاالت النتائج.ويهدف البرنامج إلى تحقيق هذا الهدف باستخدام نهج متكام

جانب الطلب في ن خالل تدخالت فرص عمل مخلق تستثمارات إليفتح فرًصا  ١الرئيسية في مجال النتائج ات السياسي إصالح

التدخالت من مستهدفين اللمستفيدين لالفرص  ئْ هيّ جانب الطلب تُ في أن هذه التدخالت وفي نفس الوقت ف؛ ٢في مجال النتائج 

ستثمارات إنتاجية إ)ويمكن أن يساهم المستفيدون من التدخالت من جانب العرض في  ٣في جانب العرض في مجال النتائج 

 (.٢في مجال النتائج 

 

 يستهدف البرنامج فئتين رئيسيتينوف قتصادية، سإلوتمشيا مع الهدف اإلنمائي للمشروع والنهج المتكامل لدعم الفرص ا

 :من المستفيدين

 

: مختارةتجمعات وقيمة في سالسل الحجم خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشمل الفئة األولى الشركات ،  •

 وكذلك من(١ ستثمار محسنة ناتجة عن التدخالت األفقية في مجال النتائجإتستفيد هذه المجموعة من بيئة وسوف 

ستثمارات في سالسل إلستشارية وااإلمن الخدمات (، و٢في مجال النتائج  لمنطقة اإلقتصادية الخاصة في طرابلس ا

فرص العمل وفرص التدريب أثناء العمل خلق مصادر وسوف يشكلون (؛ ٢النتائج جال )م تجمعات مختارة وقيمة 

، في ١ج من المتوقع أن تستفيد جميع الشركات في لبنان من التدخالت األفقية في مجال النتائو. أفرادلمستفيدين 

مباشر من تدخالت سلسلة القيمة والتجمعات في شركة بشكل  ٢٥٠٠و  ٥٠٠ستفيد ما بين ت حين من المرجح أن

 .٢النتائج جال م
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، (45-18، والنساء )34-18الفئة الثانية تشمل المستفيدين األفراد، ال سيما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  •
، للعما ءثناأتدريب /بأجر للعما رصبفإللحاقهم  نيدلمستفيا نامجرلبا دفيستهأن  قعولمتا نموالالجئين السوريين. 

(i )الباحثون عن العمل للمرة األولى /الشبابو اللبنانيون، االنساء ( وiiا )وسيتم اختيارهم ونيورلسا ونلالجئ .

المستفيدون اللبنانيون المختارون وف يتلقى . وسمحددة مسبقا اضحة وشفافةومعايير لمنح درجات مع باتباع آلية 

أما المستفيدون السوريون فسوف شهرا؛  12ألجور لمدة لمجموعة متكاملة من برامج سوق العمل النشطة، ودعم 

الشباب وف تحصل النساء واإلضافة إلى ذلك، سبواألجور. يحصلون على برامج سوق العمل النشطة، بدون دعم 

سيتم اختيارهم على أساس و. الخاصة بهم الجديدةمشاريعهم األعمال لفتح منح وخدمات تطوير ون على اللبناني

 مشاريعهم. خطط مقترحاتهم الخاصة بجودة إستناداً إلى تنافسي 

 

 

، وخلق فرص العمل، ذات التبادل التجاريستثمارات الخاصة في القطاعات إلزيادة ا فيالرئيسية للبرنامج  النتائجتتمثل 

لقطاع الخاص من خالل طوير اوسيتم تحقيق ذلك من خالل برنامج يركز على ت .مستضعفينللسكان القتصادية إلوالفرص ا

ودخول شركات جديدة، إلى جانب زيادة مشاركة النساء والشباب  رئيسيةالقيمة التحسين التنافسية وأداء التصدير في سالسل 

 .النتائج التاليةسيتم قياس نتائج البرنامج هذه من خالل مجاالت وفي سوق العمل. 

i. بين الشركات التي يدعمها ما حجم استثمارات القطاع الخاص المتولدة في أعقاب تنفيذ إصالحات السياسات و

 ؛المشروع

ii.  ضاهي العمل بنظام الدوام الكاملالمباشرة التي توظائف العدد  (FTE) بين الشركات التي يدعمها تي تم خلقها ال

 ؛البرنامج

iii.  حسب  ينمصنف -)نقطة مئوية( المدعومين من البرنامج بأجر أو لحسابهم الخاص العاملين  المستفيديننسبة زيادة

 .والنساء والالجئين ،الشبابفئات 

 

 

 نطاق البرنامج    ٣-٢

 

لنتائج. وكما هو مبين في البرنامج الوطني للوظائف من خالل ثالث مجاالت ل تنفيذالبرنامج الموجه نحو األهداف  يدعم

لتحقيق نتائج الضرورية تشغيلية التكاليف الوالبرنامج الوطني للوظائف استثمارات وف يدعم البرنامج أدناه، سالجدول 

اإلطار العام لنفقات البرنامج الوطني للوظائف على مليون دوالر أمريكي في  400بمبلغ  برنامجالسوف يساهم والبرنامج. 

 مدى خمس سنوات.

 

هناك أربعة أنواع من إال أن ،  البرنامج الوطني للوظائف ميع مجاالت نتائجحو النتائج جالموجه ن برنامجالبينما يدعم و

تقع وتشمل األنشطة في البرنامج الوطني للوظائف التي  . برنامجالبشكل كامل أو جزئي خارج نطاق التي تقع األنشطة 

 :تلك التي ،الموجه نحو النتائج برنامجال نطاق خارج

(i)   ينبغي  مبادرة جديدةال تعتبر  هاالوظائف ولكنأجندة ذات صلة بهي وتمويلها منذ فترة طويلة، وتم تأسيسها

 ؛البرنامج الموجه نحو النتائج إدراجها في

(ii)   ؤدي إلى تعقيد إضافي كبير في تنفيذ البرنامج، ال سيما عن طريق إدخال مؤسسات تأن  اشأنهتلك التي من

 في البرنامج؛ فائضإضافية وزيادة مخاطر التنسيق بشكل 

(iii)  تتطلب جدوال زمنيا ال يمكن إدارته خالل فترة البرنامج؛ و 

(iv) البرنامج الموجه نحو لحصول على تمويل من اأهلية الخاصة بسياسات مجموعة البنك الدولي لبي متطلبات ال ت

و متنوعة أو غير أ ،كبيرة حساسةسلبية أن يكون لها تأثيرات من المرجح على سبيل المثال تلك التي  - النتائج

من خالل البرنامج تمويل الهو محدد في سياسة وتوجيهات حسبما المتضررين، لناس مسبوقة على البيئة و/أو ا

فوق عتبات لجنة استعراض التي تستشارات إلوالبضائع وعقود ا شغالاألفضال عن ، الموجه نحو النتائج

لضمان عدم المنذة جهات ترتيبات إدارة ال (POMوف يُفصل دليل عمليات البرنامج ). وسعمليات الشراء

متثال إلتنفيذ البرنامج لضمان ابدعم البنك الدولي يقوم إدراج أي أنشطة مستبعدة في إطار البرنامج وسوف 

 أثناء التنفيذ.البرنامج الموجه نحو النتائج لمتطلبات سياسة 
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 امج الموجه نحو النتائج: البرنامج الوطني للوظائف ونطاق البرن١الجدول رقم 
 

تغطية البرنامج الموجه نحو  األنشطة مجال النتائج

النتائج لنتائج البرنامج 

 الوطني للوظائف

مالحظات )ان لم تكن مغطاة 

بالكامل في البرنامج الوطني 

 للوظائف(

تعزيز البيئة لإلستمارات 

 الخاصة

 

تطوير برنامج للشراكة بين القطاعين العام 

 والخاص

  كاملة

التركيز على اإلقراض  جزئية تطوير القطاع المالي

 اآلمن، واإلعسار

التركيز على اإلنترنت واسع  جزئية تطوير قطاع انترنت تنافسي

 DSPالنطاق 

  كاملة اصالح الجمارك و تسهيل التجارة

خارج نطاق البرنامج الموجه  نافذة واحدة و اتمتة تسجيل الشركات

 نحو النتائج

تم تأسيسه وتمويله بالفعل في 

مكتب إدارة المشروع إطار 

(PMO)/ مكتب وزير الدولة

 لشؤون التنمية االدارية

(OMSAR) 

تحفيز خلق فرص العمل 

من خالل التجارة و 

 اإلستثمار

  كاملة * تطوير المعايير والجودة

دعم الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم 

 من أجل تحديث التكنولوجيا

  *كاملة 

دعم قطاعي هادف )سالسل القيمة 

 والتجمعات(

  كاملة

  كاملة منح مقابلة لسالسل القيمة/التجمعات

  كاملة * دعم تشجيع اإلستثمار

المناطق اإلقتصادية الخاصة والمناطق 

 الصناعية

 جزئية

 

 

 

 

التركيز على المنطقة 

اإلقتصادية الخاصة في 

طرابلس؛ المدن الصناعية 

الممولة في إطار البرنامج من 

البنك األوروبي إلعادة خالل 

(/ EBRD) البناء والتنمية

 بنك االستثمار األوروبي

(EIB / الحكومة اإليطالية / )

برنامج األمم المتحدة 

 (UNDPاإلنمائي )

المعلومة وتحسين إمكانية الحصول على 

الرصد )مرصد للشركات الصغيرة 

 والمتوسطة الحجم(

  كاملة

لشركات الصغيرة والمتوسطة لم وقراض مدعإ
الشركات حقوق الملكية في وتمويل الحجم 

 (٣٣١الناشئة القائمة على المعرفة )التعميم 
 

خارج نطاق البرنامج الموجه 

 نحو النتائج

تمويل برنامج، بتم تأسيس ال

 ٠.٣تقريبي بحوالي  سنوي

مليار دوالر أمريكي من 

،  (BdLصرف لبنان )م

مليون  ٤٠٠باإلضافة إلى 

سوف  ٣٣١تعميم دوالر لل

سبع سنوات حتى تقسم على 

 ٢٠٢١عام 
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ربط النساء والشباب 

 بالوظائف

المؤسسة الوطنية لألستخدام تعزيز وتحديث 

 سياسات سوق العمل النشطةوتوفير 

(ALMPs) 

  كاملة

إطار تقييم المهارات وإصالحات التعليم 

 والتدريب التقني والمهني

البرنامج الموجه نطاق خارج 

 نحو النتائج

مدعومة من خالل اليونيسف 

 و آخرين

  كاملة برنامج للباحثين عن عمل ألول مرة

  كاملة برنامج لريادة األعمال

 (STEPبرنامج التشغيل المؤقت المدعوم )

 

البرنامج نطاق خارج 

 الموجه نحو النتائج

مدعومة من قبل وزارة 

التنمية الدولية البريطانية 

(DFIF) 

للجنسين دامجة سوق العمل في إصالحات 

اإلجازة )رعاية األطفال ، إجازة األمومة / 

 ، ترتيبات العمل المرنة ، إلخ(العائلة

 

البرنامج نطاق خارج 

 الموجه نحو النتائج

ض ستحتاج اإلصالحات لبع

الوقت من أجل تصميمها 

 وتنفيذها

 

 

 .جزء من البرنامج ولكن سيتم تنفيذها على أساس تجريبي ضمن سالسل القيمة المستهدفةبأكملها هي األنشطة * 

 

 تجدون في الجدول التالي مجاالت النتائج الثالثة والمؤشرات ذات الصلة المرتبطة بالصرف. 

 

  والمؤشرات المرتبطة بالصرف البرنامج الموجه نحو النتائجمجاالت النتائج الخاصة ب:  ٢الجدول 
 الوصف لمرتبط بالصرفا مؤشرال مجال النتائج

: ١مجال النتائج 

تعزيز البيئة 

لإلستثمارات 

 الخاصة

 

 

 

تشغيلي : برنامج ١المؤشر 

للشراكة بين القطاعين العام 

 والخاص

تم الذي  الشراكة بين القطاعين العام والخاص  تنفيذ قانون •

 مؤخراتمريره 

  (CIP) خطة التحسينات الرأسمالية دراسات جدوى حول •

 وغيرها من المشاريع المنجزة

القطاعين للشراكة بين ن مشروعيْ في السوق مناقصات طرح  •

 العام والخاص

 

: تحسين البنية التحتية ٢المؤشر 

لإلئثمان لزيادة تمويل الشركات 

 الصغيرة والمتوسطة الحجم

البنية التحتية الخاصة بقوانين الر وتنفيذ حزمة من دعم تمري •

لالئتمان )بما في ذلك قانون اإلعسار وقانون المعامالت 

 المضمونة(

 ألصول المنقولةلإنشاء وتشغيل سجل  •

: تحسين البيئة الخاصة ٣المؤشر 

 بتسهيل التجارة
 دعم الخطة اإلستراتيجية للجمارك •

 والتصدير ستيرادإلدعم التحسينات على عمليات ا •

 

: ٢مجال النتائج 

تحفيز خلق فرص 

العمل من خالل 

التجارة واإلستثمار 

في المناطق 

المتأخرة عن 

 الركب

 

: زيادة إمكانية ٤المؤشر 

الوصول إلى انترنت عالي 

السرعة في المناطق المتأخرة 

 عن الركب

 دعم اعتماد نظام جديد لترخيص اإلتصاالت •

 شبكة اإلنترنتتسهيل اإلستثمارات الخاصة في  •

: إستثمارات جديدة  ٥المؤشر 

في المنطقة اإلقتصادية الخاصة 

 في طرابلس

سلطة المنطقة اإلقتصادية المخطط الرئيسي لـاستكمال دعم  •

إطار قانوني وتنظيمي على وتمرير ، الخاصة في طرابلس

 مستوى عالمي

 خاص من القطاع المشغل  -وجود مطور تأمين  •

ستثمارات الخاصة في اإلر من مليون دوال ٢٥٠تذاب جإ •

 عن الركب المنطقة الشمالية المتأخرة

: زيادة اإلستثمارات ٦المؤشر 

في قطاعات مستهدفة من خالل 

 (VCتطوير سلسلة القيمة )

في القطاعات سلسلة القيمة/التجمعات طوير إنشاء برنامج لت •

لصادرات )ال سيما لوخلق فرص العمل ذات اإلمكانات العالية ل

األعمال التجارية الزراعية وتكنولوجيا المعلومات 

 تصاالت(إلوا

لتحديث سلسلة القيمة ودعم ستثمارات واإلصالحات إلا •

في الحجم الشركات الصغيرة والمتوسطة إستثمارات 
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برنامج َمْرفق تكنولوجيا )القدرات والسواق واألو ،منتجاتال

 (قابلةمنح المال

 الحجم وسطةالصغيرة والمتشركات إنشاء مرصد لل •

: ٣مجال النتائج 

توصيل النساء 

 والشباب بالنتائج

 

نتائج سوق تحسين : ٧مؤشر ال

والشباب  ،العمل بين النساء

 والالجئين السوريين

 تنفيذ مسح القوى العاملة •

ونظم ءات إلحصااالوظائف قائم على خصائص تحديد لنظام  •

 المؤسسة الوطنية لإلستخدام المعلومات فيإدارة 

 لنشطةا لعملا قسو تسياسا من متكاملة حزمة توفير •

لتوظيف في فرص العمل يوفرها القطاع الخاص مدفوعة ل

 األجر حسب األداء

 

: خلق فرص في مجال ٨المؤشر 

 ريادة األعمال للنساء والشباب
تأسيس صندوق لريادة األعمال لدعم رواد األعمال اللبنانيين  •

 تطوير األعمالفي مراحل مبكرة من خالل المنح ودعم 

قائمة  ات وضع سياس: ٩المؤشر 

لزيادة اإلجتماعي نوع العلى 

 قتصادي للمرأةإلالتمكين ا

 

 قتصادية للمرأةإللزيادة المشاركة امناصرة وحدة  •

نوع الللبيانات المصنفة حسب للنوع اإلجتماعي قاعدة بيانات  •

 اإلجتماعي

وخطة عمل وتصميم تجريبي لزيادة توفير  ،دراسة جدوى •

 لجميع النساءللطفل رعاية عالية الجودة 

 

 

 

 

 البرنامج وهيئات شركاء    ٤-٢

 

، فإن عدد كبير نسبيا من الوكاالت سيشارك في تنفيذ البرنامج. ألجندة الوظائفلطبيعة الشاملة نظرا ل الوكاالت المنفذة.

لتنفيذ  نموظفيو سوف يتم تعيين الوكاالت المسؤولة حسب مجال النتائج والنشاط المحدد.  (٣الجدول )يلخص الجدول أدناه و

 .ال تملك الوكالة المنفذة القدرة الحالية على التنفيذ ماجديدة ، وحيثالنشطة األ

 

 

 

 

 : الوكاالت المنفذه في كل مجال للنتائج٣الجدول 
 

 النشاط مجال النتائج
 الوكالة المنفذة

 )الشركاء(

إرساء اسس 

 السياسات للوظائف

وضع برنامج للشراكة بين القطاعين العام 

 والخاص

المجلس األعلى للخصخصة، 

الشراكة بين القطاعين العام 

 والخاص في لبنان

HCPP 

 وزارة اإلتصاالت إصالح اإلتصاالت

MOT 

مكتب إدارة المشروع )مصرف  إمكانية الوصول إلى التمويل

 لبنان(

PMO (BdL)  

 المجلس األعلى للجمارك إصالحات الجمارك وتسهيل التجارة

)وزارة المالية/وزارة اإلقتصاد 

 والتجارة(

HCC (MOF/MOET) 

 وزارة اإلقتصاد والتجارة تطوير سالسل قيمة / تجمعات مستهدفة

 وزارة اإلقتصاد والتجارة منح مقابلة لسالسل القيمة

المنطقة اإلقتصادية الخاصة في  طرابلستطوير المنطقة اإلقتصادية الخاصة في 

مجلس االنماء ) طرابلس

 (واالعمار
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TSEZ (CDR) 

الربط ما بين النساء 

والشباب 

 والوظائف

 المؤسسة الوطنية لإلستخدام تعزيز وتحديث برامج سوق العمل النشطة

NEO 

 المؤسسة الوطنية لإلستخدام برنامج للباحثين عن عمل ألول مرة

 وزارة اإلقتصاد والتجارة لريادة األعمالبرنامج 

 

 

 

تنفيذ  وحدة كونتوسوف تنفيذ البرنامج. مدة طوال  (MOF) عليها في وزارة الماليةاإلبقاء و (PEU) تنفيذ البرامجلسيتم إنشاء وحدة 

ورصد وتقييم إعداد التقارير، و ،والتنسيق ،( اإلدارة الكليةiمسؤولة عن: )تكون للجنة التوجيهية )انظر أدناه( والبرنامج بمثابة سكرتاريا 

؛ IVA اصل مع هيئة التحقق المستقلة( التوظيف والتوii؛ )للبرنامججتماعية والبيئية إلوا، ئتمانيةستنفيذ البرنامج ، بما في ذلك اإلدارة اال

(iii إجراء تقييم )سنوي ل( ألداء؛iv إجراء ) التدقيق( الفني ؛v تسهيل ) لدليل تشغيل المإجراء التدقيق ً الي للبرنامج، كل ذلك وفقا

البرنامج ات بين الوزارات وبين الوكاالت بشأن سياسوف تقوم وحدة تنفيذ البرنامج بالتنسيق باإلضافة إلى ذلك، س. و(POM) البرنامج

 .يةالفناألجندة و

 

 

ات من قبل اللجنة التوجيهية للبرنامج مستوى السياسالتنسيق على التأكد من يتم وف س.  (SC) اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات

ع، بمشاركة جميع الوزارات والوكاالت المشاركة في وقتصادي في مكتب إدارة المشرإلترأس اللجنة المستشار ايس الوطني للوظائف. و

المجلس و ،وزارة شؤون المرأةو االتصاالت،وزارة و ،وزارة العملو ،قتصاد والتجارةإلوزارة ا، والبرنامج ، بما في ذلك وزارة المالية

طرابلس في قتصادية الخاصة إلسلطة المنطقة او ،المجلس األعلى للخصخصة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى للجماركألا

والوكاالت  ،المعنية سوف توفر اللجنة التوجيهية التوجيه اإلستراتيجي وتسهل التنسيق عبر مختلف اإلداراتوومصرف لبنان. 

 ،كجزء من مجاالت النتائج المختلفةموضوعة والخطط الالتوصيات تقارير إستكمال تقوم باستعراض وسومستويات الحكومة. و

سنوية الخطًط التوجيهية اللجنة ال، ورصد التقدم المحرز في البرنامج على أساس ربع سنوي. كما ستقر المرتبطة بالصرفمؤشرات الو

    (M & E) ج البرنامألنشطة رصد وتقييم 

 

لوحدة تنفيذ البرنامج لتوفير التوجيه  المجلس اإلستشاري للقطاع الخاص  سيتم إنشاء (PSAB) ستشاري للقطاع الخاصإلالمجلس ا

 أنشطةواألساسية السياسات بشأن القطاع الخاص الحصول على تغذية راجعة من تقدم البرنامج وضمان استمرار اللجنة التوجيهية بشأن و

، عن الركب ممثلين عن الغرف التجارية الرئيسية من بيروت والمدن الرئيسية في المناطق المتأخرة المجلس تضم عضويةوالبرامج. 

اللجنة التوجيهية. وسوف يتم إطالق المجلس بالتشاور مع أعضاء وحدة تنفيذ البرنامج  باإلضافة إلى أعضاء آخرين يتم اختيارهم من قبل

 توجيهية.تفاق عليها في االجتماع األول للجنة الإليتم اسعضوية التي الوالمهام والية اإلستشاري للقطاع الخاص إستنادا إلى 

 

لبرنامج الوطني أساسية لفي مجاالت ة المانحلبرامج الجهات واسع إنخراط هناك  والقطاع الخاص.اإلنخراط مع الجهات المانحة 

مدعومة من التقنية والمهنية الاريع المشمبادرات و ،وسلسلة القيمةالحجم،  الصغيرة والمتوسطةشركات ، بما في ذلك مشاريع الللوظائف

العمل  وكاالت األمم المتحدة بما في ذلك منظمةفضال عن والواليات المتحدة األمريكية  ،وألمانيا ،والمملكة المتحدة ،تحاد األوروبيإلا

اليونيسيف. وو  (UNDP) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي(، UNIDOمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )و، (ILO) الدولية

 .من قبل القطاع الخاص من البرنامج الوطني للوظائف يتم تمويل جوانبوف باإلضافة إلى ذلك ، سو

 

 اآلثار البيئية واالجتماعية المتوقعة       ٣

 

 اآلثار البيئية الرئيسية   ١-٣

 

غالبية تدخالت البرنامج وستثمارات من شأنها خلق فرص العمل وتحسين القدرة التنافسية في السوق. إليوفر البرنامج بيئة مواتية لوف س

 ١٠.٠٠٠اوح بين تترمقابلة )مثل منح  ةدوالر أمريكي( أو متوسط ١٥.٠٠٠لغاية )مثل دعم ريادة األعمال الحجم صغيرة سوف تكون 

كون ي(. كما س(MSMEsالحجم ) دوالر أمريكي، وسالسل القيمة، والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسط ٢٥٠.٠٠٠ –

الخاص،  اريع ذات اولوية في البنية التحتية من خالل الشراكة بين القطاعين العام وهناك استثمارات كبيرة نسبيا في البنية التحتية مثل مش

 المنطقة اإلقتصادية الخاصة في طرابلس.إنشاء  ، ولإلنترنت الواسع النطاقستثمارات في البنية التحتية إو

 

المواقع، والضوضاء،  تحضيرستثمارات بعض اآلثار البيئية أثناء اإلنشاء، مثل انبعاثات الغبار أثناء إلهذه اوسوف يكون لمثل 

ركة المرور. وتختلف هذه التأثيرات حسب حجم تعكير ح، والتخلص من نفايات البناء والبناءوآليات من مركبات الصادرة نبعاثات إلوا

عالوة و. مالئمة للتخفيف من األثرعن طريق تنفيذ تدابير التقليل منها ، ولكنها بصفة عامة ستكون مؤقتة ويمكن منعها/ معنينشاط الال

 الصحة والسالمة، على العمال والمجتمعمتعلقة بء، بما في ذلك مخاطر على هذه التأثيرات، هناك بعض المخاطر المرتبطة بأعمال البنا

. ومرة أخرى ، تتوقف شدة هذه المخاطر إلى حد كبير على نوع األعمال وحجمها )حيث أن أعمال البنية التحتية الكبيرة على حد سواء
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يمكن التقليل من (، والمسيجةنائية أو الطق امنالة في بالقرب من المناطق السكنية/التجارية سيكون لها مخاطر أكبر من األعمال الصغير

 .كافية في مجال الصحة والسالمة صحية بيراتدتطبيق  تمإذا كبير  حد لىمثل هذه المخاطر إية وقوع احتمال

 

أما المرافق الصناعية مرافق البنية التحتية المدفونة نفس التأثيرات المذكورة أعاله أثناء الصيانة واإلصالح. العمل، سوف يكون ل أثناء

مكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم( والتي سوف تولد أنواعا  رطاإ فيمرافق لا تلك )مثلالمنشاة حديثا أو تلك التي تم توسعتها 

من المتوقع وألنه حجمه. و لمرفقا علنو فقًاو تختلف( اءلهوافي  تنبعاثاوا للمياه العادمة تصريفو ،صلبة تنفايا) تلنفاياا منمختلفة 

القطاعات . والمعتد هامخاطر/هاكون تأثيري، من المتوقع أن 1هذه المرافق الفردية في منطقة مخططة لمثل هذه األنشطة يكون موقع أن 

واألعمال التجارية  ،تكنولوجيا المعلومات اقطاعذات األولوية لتطوير التجمعات وسالسل القيمة والتي تتسم بمخاطر منخفضة هما 

بشكل عام، فإن المخاطر والمنتجات. /والتخزين المحتمل للمدخالتستخدام إلوا بمخاطر متنوعة تبعا للنشاط انيقترنواللذان الزراعية، 

زين ب من تخي، ومخاطر التسر(OSH) الصحة والسالمة المهنيةمتعلقة بالمختلفة أثناء التشغيل تتراوح بين مخاطر  تالبيئية للتدخال

معظم تدخالت البرنامج ، إلى لاألنابيب. وتختلف تلك اآلثار والمخاطر على البيئة المحيطة أثناء التشغيل من طفيفة، خطوط والسوائل 

تدابير ما تم تطبيق . ويمكن التقليل من هذه المخاطر إذا 2أثناء التنفيذ احقالالتي سيتم تحديدها  ة، لعدد من مشاريع البنية التحتيةكبير

من النظام البيئي  اجزء تكون ، وابيئي وتنفيذ توصياتهالتقييم مالئمة للإعداد أداة من خالل ذلك ضمان . وسيتم من األثرتخفيف مالئمة لل

 .٤في الفصل الحقا  اسيتم تفصيلهحسبما في لبنان، 

 

التي مرافق على نوع الذلك ، كما يعتمد هأعال مشابهة لما ذكر أما مخاطر وآثار المنطقة اإلقتصادية الخاصة في طرابلس، فسوف تكون

 55منطقة جغرافية محدودة )حوالي ضمن البنية التحتية والمرافق الصناعية/التجارية إال أنه بسبب تركز كل  سيتم استيعابها هناك،

ً وهكتار(، فإن اآلثار والمخاطر التراكمية ستكون أعلى نسبيا.  بإعداد مخطط سلطة المنطقة اإلقتصادية الخاصة في طرابلس  تقوم حاليا

ستراتيجي إلاالبيئي يركز التقييم و. ٨٢١٣/٢٠١٢هو مطلوب بموجب المرسوم رقم حسبما (، SEAستراتيجي )إرئيسي وتقييم بيئي 

  لمخطط على تعزيز ام البيئي اإلستراتيجي التقيييعمل سوف و. المحلية على تقييم التأثيرات التراكمية للتنمية على البيئة والبنية التحتية

محددات ستثمارات عالية المخاطر(، وإلجميع اإستبعاد يتم وف )سالمستوفية وغير المستوفية للشروط ستثمارات إلالرئيسي حول: ا

يحدد ستراتيجي إلاالبيئي يم تقيرحلي للتم إعداد تقرير موستيعابية للبيئة المحلية ومتطلبات التخطيط للمنطقة. إلالتنمية وفقًا للقدرة ا

في تحمل  ستيعابية للبيئة إلالظروف البيئية األساسية والضغوط البيئية الحالية. إن الهدف من هذه المهمة هو تحديد القدرة اخصائص 

الخاصة بالمنطقة اإلقتصادية الخاصة في  المخطط الرئيسي واللوائح البيئيةتحديث المزيد من أحمال التلوث، وبناًء على ذلك، يجب 

 :كانت كما يليستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير إلاوعتبار القيود البيئية. إلابعين يأخذ التخطيط طرابلس، كي 

 

ستصالح إلالميناء. بدأت عملية االخاص بتقع المنطقة ضمن حدود ميناء طرابلس على أرض مستصلحة من شاطئ البحر  •

، وغير مستخدم ، وخاٍل من مطور بالكاملموقع المشروع يعتبر . ومن هنا ٢٠١٧نتهاء منها في عام إلتم او ٢٠١٠في عام 

المنطقة  عن خريطة وصور)تجدون  هأو بقرب 3ضمن الموقعال توجد موائل طبيعية أو أصول تراث ثقافية والتلوث. 

  .٥ في الملحقوموجودة من تقرير خط األساس اإلقتصادية الخاصة في طرابلس تم إستخراجها 

الميناء، وموقع للتخلص كل من تشمل المناطق المحيطة بالموقع وكم عن مركز الموقع.  ١.٨بعد حوالي ت ةسكنينطقة قرب مأ •

، ومصنع للسماد ،  المنطقة اإلقتصادية الخاصة مع جدار من التراب تم بناؤه على الحدود مع) من النفايات الصلبة المحلية

 .منشآت تجاريةبضعة لمعالجة مياه الصرف الصحي وطرابلس محطة ، وسلخوم

جرد النقل والصناعة )بما في ذلك قطاع الطاقة(. ووفقًا آلخر صادرة عن نبعاثات الإلتتأثر جودة الهواء في طرابلس با •

الكربون  من انبعاثات ثاني أكسيد ٦٦و  ٩٦على الطرق تنقلة مصادر المال، تشكل ٢٠١٢نبعاثات تم إجراؤه في عام لإل

من المولدات الخاصة( باألخص نبعاثات الصناعية )بما في ذلك توليد الطاقة إلوأكسيد النيتروجين على التوالي في حين تساهم ا

وتبين . PM 2.5 و، PM 10، وإنبعاثات جسيمات في المائة من ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكبريت ٤٥حوالي ب

 (TSPمجموع الجسيمات المعلقة )و PM10 انبعاثات جسيمات  في طرابلس أنتي يتم رصدها معايير جودة الهواء المحيط ال

  .4يالمحيط اللبنانفي أعلى من معايير الهواء  ،في معظم األوقات ،هما

 طرابلسعادمة في مياه الالمحطة معالجة التي تولدها المنطقة اإلقتصادية الخاصة في طرابلس في مياه الصرف  يفصرتسيتم  •

(WWTP)  ٣٠.٠٠٠حوالي عادمة في طرابلس مياه الالتتلقى محطة معالجة حاليا . و٢٠٠٩العمل في عام ب، والتي بدأت 

على الرغم من أن محطة معالجة ويوم. /٣م ١٣٥.٠٠٠ ، وهو أقل بكثير من قدرتها التصميمية البالغةفي المتوسط 5يوم/٣م

ها إال أن، للرواسب الطينية معالجة الالهوائيةالو ،والمعالجة األولية والثانويةالتمهيدية، رافق للمعالجة بمة مجهزعادمة مياه الال

التعاقدية مع المشغل الخاص سائل الزيوت والشحوم( بسبب المإزالة وتصفية )المعالجة التمهيدية فقط حاليًا مرافق شغل تُ 

وسوف . اه الصرف سوف تجعل المحطة تعمل بكامل طاقتهاميزيادة في الأن بمن المتوقع و، لمحطة معالجة المياه العادمة

 كم عن الشاطئ.  ١.٦خارج تصريف تبعد البحر من خالل ممياه الصرف في يتم تصريف 

                                                      
 المزيد من التفاصيل بشأن ترخيص المرافق الصناعية وفقا للتشريعات اللبنانية.  ٤تجدون في الفصل   1
 . ٥مفصل أكثر في الفصل  ام معيارالبرنامج وذلك باستخدي من الجدير بالذكر أنه سيتم الكشف عن أي نشاط  له آثار كبيرة وحساسة ومتنوعة وغير مسبوقة ف  2
 كم شمال غرب المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس. ٥.٥أقرب موئل طبيعي له قيمة الحفظ هو جزر النخيل الواقعة على بعد   3
 .ساعة ٢٤ لمدة 3 م/  ميكروغرام 80 هو PM10 معيار يكون حيث ، ٣ الملحق في المحيط للهواء المعايير اللبنانية توجد  4
   .يوم/٣م ٨٠.٠٠٠هذا يزداد خالل األيام الماطرة للوصول الى حد أقصى   5
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ستراتيجي التوصيات الرئيسية التالية لتطوير المخطط الرئيسي إلاالبيئي لتقييم لساس األتقرير خط عرض في ضوء ما تقدم،  •

في الوقت المنطقة اإلقتصادية القضايا الرئيسية المتعلقة بـمعالجة تم تبحيث للمنطقة اإلقتصادية الخاصة في طرابلس، 

 :المناسب

 

o ة للتخلص من ورلمجااأخذ تنظيم المنطقة اإلقتصادية الخاصة في طرابلس بعين اإلعتبار أثر المواقع يأن  ينبغي

وتخزين المنتجات تصنيع أن تكون أنشطة نبغي يوالكافية. والعوائق ة وضع األسيج. وينبغي النظر في النفايات

 .هذا الموقعاإلمكان عن قدر بعيدة الصالحة لألكل 

o مياه عن الالنظيفة األمطار مياه  المنطقة اإلقتصادية الخاصة في طرابلس  يجب أن تفصل شبكة الصرف الصحي في

المنطقة اإلقتصادية  يجب أن تلتزم مرافقو. المياه العادمةمحطة معالجة يتم تصريف أحمال صادمة لحتى ال عادمة ال

إذا تمهيدية ر المعالجة اليوتوف 6المياه العادمة التي حددتها محطة معالجة مياه الصرف بمعايير الخاصة في طرابلس 

 .لزم األمر

o المصدر للنفايات البلدية في فصلالإلدارة النفايات بما في ذلك  متكامال ايجب أن يشمل المخطط الرئيسي ى نهج، 

المخطط الرئيسي يجب أن يوصي ولجمع المنتجات بشكل منفصل. وذلك والقابلة إلعادة التدوير والنفايات الخاصة 

 .منها والتخلصبطرق معالجة النفايات 

o  استخدام تعظيم ينة وبشبكة المدربط ، بما في ذلك النظر ببدائل مناسبة للطاقةيتم اللكي يتم حساب الطلب على الطاقة

 تقليل الحاجة/ قدرة المولدات الكهربائية التي سيتم شراؤها.من أجل  7الطاقة الشمسية

 

 

 

 :البيئية مثلنافع لبرنامج بعض المكما سيكون ل

متثال للمعايير إل( لرفع المعايير البيئية والتصديق على ا٢الزراعية )مجال النتائج األعمال دعم الشركات في سالسل قيمة  •

العالمية، بما في ذلك الحصول على الملصقات البيئية، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى الحد من استخدام الكيماويات الزراعية. 

الجديدة والتقنيات البذور من كما يمكن أن تكون هناك بعض سالسل القيمة التي تدعم المرونة المناخية بما في ذلك أنواع 

 .يمكن أن تقلل من استخدام المياه والمواد الكيميائية والتقنيات التي

في إطار مجال النتائج  اللتحسين مهارات العم يبرنامج التدريبللالصحة والسالمة المهنية كمتطلب في مجال توفير التدريب  •

الهدف والبرنامج.  لصحة والسالمة المهنية في المناطق المدعومة منفي مجال ا، بحيث يتم بناء الوعي والمعرفة العامة ٣

يتم تدريبهم على تقليل مخاطر الصحة والسالمة المهنية المتعلقة وف سمجال النتائج هذا هو التأكد من أن المستفيدين في إطار 

 .بمجال خبرتهم

 

 جتماعية الرئيسيةإلاآلثار ا   ٢-٣

 

( مخاطر متعلقة بأوجه ضعف iiمخاطر سياقية أوسع ؛ )( i) :جتماعية إلى ثالث فئاتإليمكن تصنيف العوامل التي تؤثر على المخاطر ا

قد يتضاعف التفاعل بين جميع هذه العوامل أو والحكومة/الوكالة المنفذة. والتزام ( قدرة iiiجتماعية ؛ )إلامجموعات ألفراد والمحددة ل

 .معتدلةجتماعية إلاستناداً إلى التقييم ، تعتبر المخاطر اولبرنامج. الكلية لمخاطر اليقلل من قد 

 

ؤدي إلى تفاقم المخاطر األخرى المرتبطة بالمشروع. وتشمل توقد  هامة عتبر ت االبرنامًج ، إال أنهية األوسع لم يتسبب بها قالمخاطر السيا

بين  جتماعيةاإلفيها، والتوترات  لالعم ياتستقرار اإلقليمي الناجم عن األزمة السورية ، وضعف اقتصادإل: عدم امخاطرهذه ال

 .المجتمعات المضيفة والالجئين السوريين

 

تتعّرض و . االستضعافعلى أنها مخاطر مستضعفة يتم تعريف اآلثار الضارة التي تقع على نحو غير متناسب على الفقراء أو الفئات الو

مستضعفة شمل الفئات الفي هذا البرنامج ، توفوائد المشروع.  رقلالنظامية التي تععوائق بشكل خاص للمستضعفة المجموعات ال

(، واألطفال ، وغيرهم من النازحين، والنساء باألخص )اإلناثوافدين فقراء، والالجئين السوريين ، والعمال الالسوريين الاللبنانيين و

 .)خاصة النساء العامالت(، واألطفال العاملين، والمعاقين

 

( ة عنهامسؤولهي والتي تتحكم فيها الحكومة بالكامل ومباشرة قد تؤدي طبيعة المشروع )أي التأثيرات المباشرة الناجمة عن المشروع 

 .تنفيذ هدف البرنامجمن خاللها التي يتم اإلجراءات هذه المخاطر اعتمادا على من أثر تخفيف الإلى تفاقم أو 

 

                                                      
 لس. تكون هذه المعايير وفقا لشروط تشغيل محطة معالجة المياه العادمة وذلك بحلول وقت بدء التشغيل في المنطقة االقتصادية الخاصة في طراب  6
 والجدران األسقف استخدام من األقصى الحد في المختلفة المباني تصميم ينظر بحيث ، التقرير هذا إعداد أثناء الرئيسية الخطة استشاري مع الشمسية الطاقة استخدام تعظيم مناقشة تمت  7

 .الشمسية الطاقة لتوليد الجانبية
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 والصراع في لبنان ،وعدم المساواة ،الفقر –الضعف المخاطر السياقية و
 

و  ٧.٥الفقر المدقع في البالد بين  نسبة تلبنان من معدالت فقر عالية. وتراوح يعاني، دخل متوسط  يذ بلدعلى الرغم من تصنيفه ك

خط الفقر األعلى. في المائة من السكان فقراء باستخدام  ٢٨ر ااعتبوتم في المائة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية،  ١٠

وأحد في ضواحي المدن الكبيرة. فة جيوب صغيرة وكثيوفي يتركز في شمال البالد وجنوبها، حيث  –بالتساوي والفقر غير موزع 

هي وظائف توليدها حقيقة أن العديد من الوظائف التي يتم كذلك ، وشغيلنخفاض مستوى التإرتفاع مستويات الفقر هو ال ةالرئيسيوامل الع

 .8من األطفالعدد كبير يكون أكثر وضوحا بين األسر التي لديها حيث يرتبط الفقر أيضا بمتغيرات ديموغرافية، والجودة. تدنية م

 

ن أكثر من يويشكل هؤالء الموظف 9.عاملين بأجراألعلى بين الته هي وشد هوعمقالفقر، نسبة حدوث فيرتبط نوع العمل بالفقر في لبنان. و

في المقابل، فإن العاملين بأجر وأصحاب والفقراء العاملين يعملون لحسابهم الخاص. آخر من ثلث  أن العاملين، في حينثلث الفقراء 

في المائة من  ٢٠في المائة، فإن أكثر من  ٨المقارنة مع معدل الفقر اإلجمالي في لبنان البالغ لدى فقر. ومن ال تالعمل لديهم أدنى معدال

. وهذا يشير إلى وجود بشأن العمل بأجر للتخفيضلة في الزراعة تقع تحت خط الفقر، ويشهد القطاع حاليا ضغوطا األسر المعيشية العام

بين جور فجوات كبيرة في األوجود ، وةالمنخفضذي االنتاجية غير الرسمي وعمل قدر كبير من الفقر بين اللبنانيين غير المهرة في ال

 .10غير الماهرة/ر الرسميةغيالوظائف الوظائف الرسمية/الماهرة و

 

العمل لحسابهم الخاص. بتعليم عالي ووظيفة بدوام كامل أو بالحصول على الذاتي(  التصوررتبط الطبقة المتوسطة )حسب بيانات وت

في الوصول إلى  التعليم رسمي أقل احتماالذين ليس لديهم ، أو منازلربات الو أالعاطلين عن العمل،  يكونووفقا لمسح القيم العالمي، 

كانت )التقارير الذاتية( من األسر ذات الدخل المتوسط نسبة أن أعلى بتر العربي، لوحظ يوفقاً لمسح الباروموالطبقة المتوسطة. مكانة 

 )حسب الوضع جيبة المجموعات المأما أو مدرسين أو أطباء.  ،مثل محامين مهنيينعمل لشركات وصحاب كأمجيبين العاملين بين المن 

ربات منازل  أو ألفراد عاملين كعمال زراعيينفكانت  ،أسر ذات دخل منخفض هاالوظيفي( التي أفادت على نحو غير متناسب بأن

 .11عاطلين عن العملو

 

في المائة في  ٣٨في جبل لبنان، ويتركزون في المائة من الفقراء  ٢٧.٣حيث أن  الفتة للنظر. ختالفات في الفقر عبر المناطق إلاإن 

المشاركة كانت معدالت ي المنطقة الشمالية. ومرة أخرى، موجودون ففي المئة من السكان الذين يعانون من الفقر المدقع  ٤٦والشمال. 

أعلى  فكانتلبطالة أما بالنسبة لفي الجنوب والنبطية. في المائة، وأقل من المتوسط  ٣٨بنسبة  ،الشمالمنطقة في أقل في القوى العاملة 

يعزى جزئيا إلى الفوارق المكانية في البنية التحتية البطالة يمكن أن رتفاع إخفاض معدالت المشاركة ووإنفي الجنوب والنبطية. معدالتها 

 .12وتقديم الخدمات

 

هي أكثر إحتماال بان غير كافية فيها البنية التحتية التي ، والمناطق جتماعية والمادية في لبنان موزعة بشكل غير متساوٍ إلالتحتية البنية اف

البنية التحتية أسوأ في بعض وضع على الرغم من أن وإلى الفرص.  ةوصول محدود لديها إمكانية مجموعات سكانيةتكون قد استبعدت 

فإن بشكل أعم ، إن حالة البنية التحتية بشكل عام تشكل عائقا أمام النمو والحد من الفقر في جميع أنحاء البالد. وإال أجزاء البالد، 

 13.من الناس حول بيروت، وتعود األرباح من االستثمارات إلى نخبةتتركز ستثمارات إلا

 

عقوبات على ال تقوم الدولة بفرض عادة و. شامل وخلق فرص عملفشل لبنان في تحقيق نمو كان سببا أساسيا لالنخبة قيل أن إستئثار و

النخبة يفاقم من إستئثار (، مما مذهبياجيدة )سياسيا/عالقات  لديهاجهات فاعلة ا ما يكون متورطا فيهاألنشطة غير القانونية عند

الشخصية على تنفيذ السياسات وإنفاذ سيادة عالقات قتصاديين والإلأصحاب المصلحة ا ومن المحتمل جدا أن يؤثر نفوذوالمحسوبية. 

في . 14جيبينمكأول هاجس للتنمية وفقا للحوكمة القطاع العام اج أدرتم ، ٢٠١٤عام في البنك الدولي مسح قطري أجراه في والقانون. 

كفؤ يسرها نظام الحكم الطائفي أعاقت التوزيع العادل واليالتي والتأثير القوي للقطاع الخاص والمصالح الطائفية في الحكومة  أنالواقع 

كجزء من رؤية  البنية التحتيةتطوير ية وطنية تعالج ستراتيجإستثمارات في البنية التحتية )اإلنشاء والصيانة(، وحالت دون تطوير إلل

 15.أوسع للبلدولية إنمائية شاملة وشم

 

في قتصادي العالمي إلن المنتدى اعلتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر لمهمة أيضا في لبنان. ووفقاً نوع اإلجتماعي قضايا الو

 مشمله بلد ١٤٢من بين  ١٣٤من حيث المساواة بين الجنسين، حيث يحتل المرتبة  يا، فإن لبنان هو البلد الثامن األسوأ عالم٢٠١٤عام 

لفجوة بين الجنسين العالمي لمؤشر الفي الغالب األداء السيئ للبالد من حيث التمكين السياسي )يقيس  هادفعتدنية يالممرتبة هذه الو. لمسحا

قتصادية  إل، التحصيل العلمي، المشاركة اعلى قيد الحياةئيسية: الصحة والبقاء الفجوات النسبية بين النساء والرجال عبر أربعة مجاالت ر

                                                      
 .٢٠١٥البنك الدولي   8
 .٢٠١٥في البنك الدولي  ٢٠٠٨آخرون الليثي و  9

 ٢٠١٥البنك الدولي   10
 ٢٠١٥البنك الدولي   11
 ٢٠١٥البنك الدولي   12
  ٢٠١٥البنك الدولي  13

 ٢٠١٥البنك الدولي   14
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 بلد، بسبب المستويات المنخفضة نسبيا ١٤٢من أصل  ١٣٣قتصادية، احتل لبنان المرتبة إلمن حيث المشاركة اووالتمكين السياسي (. 

لنساء )نسبة اإلناث من قبل ا(، وانخفاض الدخل المكتسب المقدّر ٠.٣٤نسبة اإلناث إلى الذكور كانت لمشاركة اإلناث في القوى العاملة )

 16(.٠.٢٧ كانتإلى الذكور 

 

والجزء في المائة، وهي من أعلى المعدالت في المنطقة.  ٣٤بشكل خاص. وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب مستضعفون أيضا لشباب ا

قتصادي والسياسي إلالوضع اظل أثير على أي تغيير حقيقي في لبنان في للتليس لديهم حافز العملية السياسية وبعيدون عن  منهمألكبر ا

  .17 ميل قوي للهجرةلديهم السائد، وبالتالي 

 

إلى النصف،  لبناناقتصاد ت خفض ١٩٩٠-١٩٧٥الحرب األهلية التي دارت من فكان للصراع تأثير كبير على المجتمع اللبناني. 

أن الصراع السوري  كلف لبنان بالفعل أكثر من بمليار دوالر، ويقدر  ٢.٥كلف الدولة أكثر من  ٢٠٠٦في عام والصراع مع إسرائيل 

نتيجة للحرب األهلية، تعمقت وجتماعية لهذه الصراعات عميقة. إلكانت اآلثار السياسية واوالضائع. الناتج مليارات دوالر من  ٧

المنظمات غير الحكومية/ قامت جتماعية، وإلالخدمات اوفير غير قادرة على تأصبحت الدولة والمحسوبية. إزدادت نقسامات الطائفية وإلا

الصراع وفاقم اليوم. حتى تلعبه ال تزال وهو دور  -لخدمات ا لتقديم بأخذ مكانهاعمل على أساس طائفي( يالعديد منها والمجتمع المدني )

في الصراع مختلفة  اأطرافاآلن المعارضة تدعم  ةاللبنانياضحت الطوائف جتماعية داخل لبنان، حيث إلااإلنقسامات السوري من 

العنف إلى تدهور البيئة األمنية، وأصبحت المجتمعات المحلية ترى بشكل متزايد أحداث باإلضافة إلى ذلك، أدت العديد من والسوري. 

 .18جول يستهدف السوريين بشكل خاصحظر للتفرض جتماعي، مع قيام عدد من البلديات بإلستقرار اإلأن الالجئين يشكلون تهديدا ل

 

الجئ مسجل لدى المفوضية  19مليون ١.١٧تدفق ففحسب، بل أدى أيضاً إلى تفاقم الفقر. لم يلق بظالله على لبنان لصراع السوري وا

الكثير قدرة هك أنالالجئين فتدفق  جتماعية في البلد.إلالخدمات اشكل الكثير من الضغوط على  السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

إمكانية  وذلك يشملوالكهرباء وإدارة النفايات الصلبة والخدمات البلدية،  ،والصرف الصحي ،البنى التحتية الرئيسية، ال سيما المياهمن 

 -بالمائة تقريبا  ٣٥من الالجئين إلى زيادة حجم القوى العاملة بنسبة  ةد الكبيراعداألتدفق كما أدى  20تها.وجود هاتوزيعالوصول إليها و

التوترات بين إلى إحتمال زيادة و القليلي المهارة،العمال المعروض من لالجئين إلى أنهم سينضمون إلى  يتعليملالمستوى اتدني يشير و

بسبب سوف يصبحون تحت خط الفقر لبناني إضافي  ١٧٠.٠٠٠أن ب، يُقدر ٢٠١٤بحلول نهاية عام والمضيفين والالجئين. مجتمع 

  21.مناطق عالية الفقرفي األساس لمناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من الالجئين هي ألن ا. ويعود ذلك جزئياً صراعت هذا التأثيرا

 

في مناطق أفقر من المتوسط اغلبهم اتى من الالجئون الموجودون حالياً في لبنان ف. خاصةالالجئون السوريون لديهم أيضا نقاط ضعف 

السكان المضيفين، يميل الالجئون السوريون إلى أن يكون لديهم عائالت أكبر، ومستويات تعليم أقل من المعدل، ولديهم بمقارنة وسوريا. 

لديهم فرص و، في الزراعة أعلى من احتمال عمل السكان المضيفين فيهان في لبنان ين السورييالالجئواحتمال عمل أقل.  موجودات

الالجئين،  بينالوصول إلى الخدمات. باإلضافة إلى ذلك، هناك نسبة أعلى من النساء واألطفال في محدودة امكانية اقتصادية أقل، و

واستراتيجيات التكيف السلبية  ستضعافالعالمات المبكرة لالونسبة أعلى من األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية. وكذلك  

أنه التسول، إلخ( سائدة بين السكان السوريين. ولعل من أبرزها، والمبكر، الزواج وعمالة األطفال، وبيع األصول، والدين، و، تنقل)ال

وقد حالت المساعدة الدولية دون زيادة الفقر  22.الجئين يعيشون تحت خط الفقر 10من كل  9 نجد أن عند استخدام معدل الفقر اللبناني، 

، وال توجد احتماالت قصيرة بازديادقتصادية في البلدان المضيفة قليلة وليست إل. فالفرص امستدامةغير كافية وغير  تولكنها ال زال

 23لعودة إلى بلد المنشأ.بااألجل 

 

ولين فصوا ممن المرجح أن يكونفالالجئون من السكان المضيفين. أكثر أن يكون الالجئون السوريون مستبعدين اجتماعيا لمرجح من ا

أو تكون قد اصبحت وشبكات األمن والحماية آليات  وافقدوأن يكونوا قد ؛ لعائلةما في ذلك اجتماعية والمجتمعية، بإلعن الشبكات ا

لديهم صعوبات في التكيف مع بيئة جديدة. من المرجح أن يكون الالجئون قد اضطروا إلى التوقف عن التعليم، ويواجهون ؛ وأضعف

، وال سيما شبابالالجئين الدراماتيكية وكثيراً ما تجبر هذه التغييرات ال. أطول وقت فراغلديهم الوصول إلى الخدمات، وإمكانية أقل في 

من المرجح أن يشعر ومبكر والبقاء في المنزل. في سن والقواعد التقليدية، والزواج ألعراف لتزام باإللألن يخضعن للضغوط الشابات، 

 .24ةط وفقدان السيطروالتشاؤم، فضالً عن اإلحبا ،والملل ،والغضب ،والحزن ،الالجئون بالخوف

 

ويفتقرون وقت فراغ عندما يجدون بأن لديهم ، فالشبابوالشباب والنساء هم من بين الفئات األكثر ضعفاً.  ،ومن بين الالجئين، األطفال

في واألنشطة اإلجرامية، أو اإلدمان على المخدرات. ولى العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، من المرجح أن يلجؤوا إالفرص،  الى

                                                      
 ٢٠١٥في البنك الدولي  ٢٠٠٩برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،   16 
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إلى ممارسة الجنس من من المرجح أن يلجأوا في هذه الحالة الذين الشباب وستغالل. إلالشباب ضحايا لإلساءة أو اقع حاالت أخرى، ي

رس حتى يتمكنوا من االمدمن  همبعضسرب قتصادية، قد يتإألسباب وعالقات جنسية غير آمنة. أن يمارسوا ، والتمكن من العيشأجل 

قدوة  أن يكون لديهم الشباب على القيام بأدوار الكبار في سن مبكرة، وبدون ةاإلنسانياألوضاع جبر وتبكر. سن مالزواج في العمل أو 

 .25جيدة يحتذون بها أو شبكات الدعم

 

ى عل نظمةتشترط األوحماية واسعة النطاق للمواطنين اللبنانيين. يوفر   قانون العمل اللبنانيول قضية مهمة في لبنان. احقوق العمو

تحديد الحد األدنى لألجور، والحد األقصى لعدد ساعات العمل، واستحقاقات أن يتم قود )شفوية أو كتابية(، وأن يكون لديهم عالعمال 

القدرة على إنفاذ حقوق ليس لديهم مفتشو العمل إال أن . المظالم معالجةجتماعي، والحقوق عند الفصل، وآليات إل، والضمان اإلجازةا

 ستحقاقات المنصوص عليها في القانون.إلباإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من اللبنانيين يعملون بشكل غير رسمي، وليس لديهم االعمال. 

 

 

(، يعمل العديد ٦القسم  راجعبسبب القيود المفروضة على عمل الالجئين )وصعبة بشكل خاص. وافدين لالجئين والعمال الاظروف عمل 

يعتمد العديد من الالجئين والعمال المهاجرين على ومي، مقابل أجور منخفضة وفي ظروف عمل صعبة. من الالجئين بشكل غير رس

هناك تقارير كان . وباإلضافة إلى ذلك، اإلستغاللتصاريح عملهم، األمر الذي يؤدي في بعض األحيان إلى إلصدار لبنانيين كفالء 

 26.يرثى لهاأن ظروف العمل بلدعم أسرهم، ومتعددة تفيد بأن األطفال الالجئين يضطرون إلى العمل 

 

 

 بشكل عام  –مشروع للالمتوقعة اإلجتماعية اآلثار 
 

التي تواجهها األساسية على وجه الخصوص، يتضمن البرنامج آليات لمعالجة القضايا وتوقع أن يكون للبرنامج آثار اجتماعية إيجابية. ي

هذه المجموعات عن طريق خفض البطالة بالفائدة على البرنامج عود سوف يووالشباب والالجئين.  ،بما في ذلك النساءمستضعفة الفئات ال

سوف تقلل و. عن الركب أنشطة يتوقع أن يكون لها تداعيات على المجتمعات المحلية في المناطق المتأخرةهي ، وريادة األعمالوتعزيز 

جتماعي. إليمكن أن يكون لها تأثيرات غير مباشرة على التماسك اكما  ،اعيةجتمإلهذه األنشطة بشكل مباشر من ضعف هذه المجموعات ا

بيئة األعمال والقطاع المالي على تعزيز الشفافية في القطاع، وبالتالي زيادة قدرة اللبنانيين من جميع الخلفيات ل ةعمالداستعمل األنشطة و

 .القطاع الخاصطوير ستفادة من تإلعلى ا

 

تم تصميم البرنامج والتالي.  االدماججتماعية إيجابية واسعة النطاق على إوبشكل أكثر تحديدا ، من المتوقع أن يكون للبرنامج تأثيرات 

رتبطة العوائق المعالج األنشطة المحددة التي تو. نوع اإلجتماعيعلى البشكل خاص يكون له تأثيرات إيجابية على اإلدماج، وبحيث 

 :أدناهدرجة ماعي بالنوع اإلجتم

 

سوف يكون له أثر هام ضمانات )بعد سن قانون للمعامالت المضمونة( للإنشاء سجل فإن (، ١على مستوى السياسات )مجال النتائج ( ١

يمكن استخدامها التي ى األصول غير المنقولة علصول المرأة إمكانية حالمتأصل في نخفاض إلى التمويل، بسبب االمرأة علصول في ح

 (.جتماعيةإلاألعراف االى جزئيا و ،قانون الميراث الىجزئيا وذلك يعود ن )كضما

نساء وتحفيزهن على تذات الجمن أجل إنوع اإلجتماعي لمراعية ل( بطريقة ٣و  ٢)مجال النتائج اتصاالت يتم تصميم حملة وف س( ٢

 .المشاركة

حاصلة على منحة الالحجم في الشركات الصغيرة والمتوسطة يعملن يمكن أن للواتي اصة السوريات( امعالجة المظالم للنساء )خآلية  (٣

في إطار هذا البرنامج مقابلة من منح ة المستفيدالتعاونيات مساعدة في ضمان أن يكون لدى العاملين في الشركات/مقابلة. وذلك بهدف ال

 (.٣لنتائج اجال ي مكان العمل )مالتعرض إلى إساءة ف في حالللتعويض عن الضرر آلية 

 .ليتقدمن بالطلباتقديم الطلبات/ نافذة مخصصة للنساء ل( عملية ٣النتائج جال يشمل صندوق ريادة األعمال )موف س (٤

خلق العالية لمكانية ذات اإلتم تضمين معيار الختيار سلسلة القيمة وف ي(، س٢مجال النتائج تجريبية لسلسلة القيمة )البرامج الفي  (٥

 .فرص عمل للنساء

ربط المرأة بالوظائف في شركات القطاع الخاص التي لديها سياسات داخلية وف يتم (، س٣النتائج جال جر )ممل بأفيما يتعلق بالع ( ٦

 . الخ.(وإجازة األبوة،  ،وخيار العمل من المنزل ،جذابة للمرأة )مثل ترتيبات العمل المرنة

م بحمالت توعية لتحسين معرفة النساء والرجال بحقوقهم القانونية )مثل الحقوق فريق في وزارة شؤون المرأة للقياتشكيل يتم وف س (٧

شركات في السياسات الداخلية في مارسات مالأفضل تبادل ( و، الخ.وترتيبات العمل المرنة ،وإجازة األمومة ،التحرش الجنسيبشأن 

 .لنساءل ةباجذتعتبر التي والقطاع الخاص 

وف نساء )األطفال الصغار وكبار السن( وسللمعالين من قبل تصميم برنامج في ( ٣النتائج مجال )تحديد المالمح نظام وف يفيد س( ٨

 ، الخ.(.والموقع الجغرافي ،ومستوى التعليم ،تماعيإإلجمتنوعة للمستفيدين )من خالل مراعاة النوع تقديم مالمح يساعد في 

                                                      
 ٢٠١٤المصري، مزنا   25
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بشكل والشباب مستهدفون . كافئاب اللبناني، الذين هم عاطلون عن العمل بشكل غير متالبرنامج على تلبية احتياجات الشبركز كما ي

عظم األثر النتائج األخرى، مما يالت ترتبط أيضاً بتلك الموجودة في مجاوف ، ولكن األنشطة في هذا المجال س٣مباشر في مجال النتائج 

 .على الشباب

 

قطاع يدعم البرنامج على وجه التحديد حيث مج تأثيرات إيجابية على الالجئين السوريين. باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون للبرنا

القطاعات التي توظف الالجئين بشكل غير وهي (، ٢نتائج مجال الالزراعة )من خالل قطاع ( و٢و  ١نتائج مجاالت الالبناء )من خالل 

 .٣لنتائج مجال افي إطار شغيل الت. كما سيستفيد ألفان من الالجئين السوريين من خدمات كافئمت

 

التي محافظات الفي لبنان )التي تعرف بأنها  عن الركب جتماعي من خالل التركيز على المناطق المتأخرةإلالبرنامج اإلدماج اعزز كما ي

 .خارج بيروت وجبل لبنان(تقع 

 

 :يفترض التصميم ما يليو جتماعي.إلتم تصميم البرنامج أيضا ليكون له تأثيرات إيجابية على التماسك او

 

 .تقليل الهشاشة يؤدي الى خاصة للشباب، التوظيف مرتبط بالصراع والهشاشة، وأن توفير الوظائف،( أن ١

عمل في القطاع الخاص من شأنها التأثير على عدد كبير من المجموعات للخلق فرص ات السياسفي مجال صالحات ( سوف ينتج عن اإل٢

 .جتماعيةإلا

 .جتماعية بين مختلف المجموعات ويدعم الثقة بين المواطنين ودولتهمإللحوار بين القطاعين العام والخاص الروابط اا ( يدعم ٣

 .ص هو أمر ضروريخلق فرص عمل مستدامة بقيادة القطاع الخاو اإلقصاء.على المدى القصير ال يكفي لمعالجة فرص العمل خلق  (٤

 

توقعات الشباب وغيرهم من الباحثين عن إدارة من أيضا جتماعي إيجابية، من المهم التأكد إلالتماسك اتكون التأثيرات على من أجل أن و

الطلبات كيفية تقديم يفهمون ن ين المؤهليلمتقدمبأن كل االوصول إلى فرص العمل سبب ذلك، ويفهم غير القادرين على العمل، بحيث 

قطاعات عم في هناك إدراك بأن الفوائد تيكون من المهم أن  ، فإنهفي المجتمع اللبنانينقسامات الطائفية لإل ونظراختيار. إلوكيف يتم ا

منافع إصالح السياسات في نفس الوقت، من المهم تتبع وتستفيد بشكل غير عادل. ات وجد مجموعيمختلفة من المجتمع بالتساوي، وأنه ال 

 .لها تأثيرات توزيعية إيجابيةللتأكد من أن 

 

سوف تساعد هذه األنشطة من األنشطة الرامية إلى البناء المؤسسي. و جتماعيإلاإليجابية على التماسك اتترتب اآلثار ن ومن المرجح أ

 .بالدولةالمؤسسات على تقديم خدمات أفضل، وبالتالي تحسين ثقة المواطن 

 

 تنفذ التي للوكاالت الفنية المساعدة تقديم سيتم المثال، سبيل على. االجتماعية المساءلة على إيجابية آثار للبرنامج يكون أن يتوقع كما

لمعالجة  آلية تطوير من خالل الجمارك هيئة إلى الفنية المساعدة تقديم ويمكن. المباشرين المستفيدين مع أوثق روابط لها والتي األنشطة

 المؤسسة الوطنية لالستخدام إلى الفنية المساعدة تقديم سيتم كما. والمساءلة الخاصة بها الشفافية إصالحات تعزز أن المظالم من شأنها

 بالخدمات أو االستهداف آليات أو األنشطة بتصميم المتعلقة المشاكل تحديد في تساعدهم أن يمكن لمعالجة المظالم آلية تطوير يمكنهم بحيث

 على سيساعد مما االتصاالت، على تدريبا دامالمؤسسة الوطنية لالستخ وستتلقى أيضا العمل.  ألصحاب أو عمل عن للباحثين المقدمة

 .المحتملين المستفيدين بين بخدماتها المعرفة تحسين

 

 

 النخبة، علىاقتصار ذلك و االستبعاد، إلى يؤدي قد مما المشروع، أنشطة تنفيذ بضعف االجتماعية المخاطر من كبيرة مجموعة ترتبط

 تنفيذ يتم لم إذاو ،مستضعفةلا تلفئاا شملت بطريقة لمستفيدينا رختياا يتم لم إذا اتلتأثيرا هذه ثتحدوقد . المجتمعات بين التوترات وتفاقم

دت ستفاا ،اتلفئا منغيرها  أو الجتماعيةا تلفئاا ىحدإكان واضحا أن   وإذا ،بعناية وعلمشرا مراحل جميع في وراتلمشاوا تالتصاالا

 .ناهأد جزءلا في موضح كما هو ،نتائج جالم كل في هاضعتم و دةمحد بيراتد وجود بسبب منخفضة لمخاطرا وهذه غيرها.  منأكثر 

 

 

 للمشروع حسب مجاالت النتائجاالثار االجتماعية المتوقعة 
 

كي  ،السياسات إصالحات كبير حد إلى ا يدعمفهو  لوظائف،با السياسات الخاصة أسسحيث أن البرنامج يضع  – ١مجال النتائج  ضمن

 تزيد أنها حيث إيجابية، آثار النتائج من المجال لهذا التوزيعية اآلثار تكون أن المرجح منو. معينين أفراد على ةمباشر آثار لها يكون ال

 على الحصول فرص من وتزيد الجمركية، اإلصالحات خالل من التجارة أمام الحواجز من وتقلل االتصاالت، قطاع فيتنافس المن 

 استثمارات في التوسع تدعمكما  المالي، القطاع إصالحات خالل من لمرأةول والمتوسطة الصغيرةو متناهية الصغر للمشاريع االئتمان

 إلصالحاتأن تساهم ا يمكنو. االقتصادية التحتية البنية في واستثمارات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاص القطاع

 ،االزدهار لتحقيق الخاص للقطاع أساس توفير إلى اإلصالحات وتهدف. الهامة واالجتماعيةالعامة   التحتية البنية في االستثمار زيادة في
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 إمكانية من تزيد التي اإلصالحات أن الواضح من الواقع، في. الفاعلة الجهات من أوسع مجموعة أمام أيًضا القطاعات هذه فتح مع

 .شموالً  أكثر اللبناني الخاص القطاع جعلأن ت تعتزم القروض، على والمتوسطة والمرأة الصغيرةومتناهية الصغر   المؤسسات حصول

 

 لدعم األنشطة إطار في ،التوطين وإعادة المحتملة األراضي حيازة على ١ النتائج مجال إطار في المحتملة االجتماعية المخاطر تقتصر 

أن يدعم  البرنامج يستطيع األنشطة، هذه وبموجب. الهامة االقتصادية التحتية البنية في والخاص العام القطاعين بين الشراكة استثمارات

 .على نطاق ضيق التوطين وإعادة األراضي حيازة يتضمن قد الذي األمر والخاص، العام القطاعين بين للشراكة تجريبيا استثمارا

 

 من مختلفة مستويات واالستثمار" التجارة خالل من العمل فرص خلق يتضمن نشاط "تحفيز – ٢ النتائج مجال إطار في األنشطة

 من لمصدرينوتقديم الدعم ل  التجمعات /القيمة سلسلة دعمالمتعلقة ب التجريبية برامجال دعم إلى الرامية األنشطة إن. االجتماعية المخاطر

 التجمعات /القيمة سلسلة دعم برامج تدعمو. منخفضة إلى متوسطة اجتماعية مخاطر على تنطوي ،الحجم والمتوسطة الصغيرة المشاريع

التعاقد  /واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا الزراعية األعمال قطاعات مبدئيا العمل، فرص لخلق العالية اتياإلمكان ذات القطاعات

 المرتبطة غير األنشطة( ١: وتتعلق بما يلي منخفضة األنشطة هذه إطار في المخاطرو. مقابلةال المنح خالل منو ،الخارجي على األعمال

 مباشرةال الصلة ذات األنشطة. 27التعاقد الخارجي على األعمال/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أنشطة( ٢ و بالزراعة، مباشرة

 إلى باإلضافة. على نطاق ضيق يضاأر حيازة تتطلب قد ألنها معتدلةالى  منخفضة اجتماعية مخاطر لها البناء تتطلب التي أو بالزراعة

 أن كما. والمراقبة اإلشراف أنشطة خالل من منه الحد يجب خطر وهو القاصرين، العمال األحيان بعض في الزراعة تجذب ذلك،

 آثار إلى يؤدي قد مما الالجئين، سيما وال األخرى، مستضعفةال الفئات يجتذبان أن يمكن الزراعة في الماهر غير والعمل الزراعة

 عدم مخاطر ذلك في بما الالجئين، شغيلبت المرتبطة االجتماعية المخاطر فإن ذلك، ومع. عيشهم سبل علىتنعكس  إيجابية اجتماعية

 تم إدارتها بعناية. ي أن إلى تحتاج العادلة، غير العمل ظروف من لالجئين الكافية الحماية توفر

 

 بين الحوار منتديات وستساعد. إيجابية اجتماعية تأثيرات التجمعات /القيمة سلسلة دعم لبرامج الداعمة لألنشطة يكون أن يتوقع كما

 سيتمو. االجتماعي التبادل تحسين في يسهم مما الخاص، والقطاع الحكومية المؤسسات بين حوار إقامة على والخاص العام القطاعين

 بين االجتماعية والتوترات أكبر، السوري التدفق يكون حيث ،عن الركب المتأخرة المناطق في العاملة الشركات لدعم مقابلة منح تقديم

 .في أشدها المضيفة والمجتمعات الالجئين

 

 منوللمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس. المقدم  دعمال عن الناشئة العمل بقضايا( معتدلة تزال ال مع أنها) المخاطر أهم ترتبط

 كمنتو. والتشغيل البناء مراحل خالل والسوريين اللبنانيين للعمال اوظائف المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس توفر أن المتوقع

 أنه على القانون ينصالمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس. و قانون في عليها المنصوص ،للعمالة المحدودة الحماية في المخاطر

 الضماننصوص  جميع من إعفاء على ينصكما  المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس، داخل لألجور أدنى حد هناك يكون لن

الصندوق الوطني  يقدمها التي تلك من فضلأ أو مشابهة صحية منافع خطط" على يحصلونس العمال أن على القانون ينص. االجتماعي

 صريحة حماية ةأي أو العمل، لسن المطلوب األدنى الحد أو العمال، استغالل لمنع نصوصا القانون يتضمن الو. للضمان االجتماعي

 .اإلناث للعامالت

 

 العمال وصل إذا المخاطر هذه تتفاقم سوفو. العمالة بتدفق متعلقة مخاطرا المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابسيترتب على  أن يمكن

 إلى المواقف هذه تؤدي أن يمكنو. طرابلس في مقيمين العمال يكن لم إذا أو وسوريا لبنان غير أخرى بلدان من الموقع إلى القادمون

 يتم لم لو حتى. بصورة وثيقة المجتمع في والمقيمين المخيم بين العالقةتتم إدارة  أن يجب الحالة، هذه وفي للعمال، معسكرات إنشاء

 .والعمال المحليين السكان بين نزاعاتقائمة تتمثل في احتمالية نشوء  صغيرة مخاطرة هناك فإن العمال، مخيمات إنشاء

 

األنظمة تطوير  بتمويل يقوم البرنامج ألن ،الى الحد األدنى المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابسبـ المتعلقة المخاطر من التقليل يتم

 الحدويتمثل . القواعد هذه بموجب للعمال الحماية تضمين سيتمو .المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابسبـ الخاصة واألنظمة الداخلية

. الوطنية لتشريعاتا في ظل ابهبنفس مستوى الحماية التي سيحظون  على األقلتكون بحماية  العمال تمتعي أن في المعايير من األدنى

 بناء مرحلة خاللمن المرجح أن يتم ذلك ) حيز التنفيذ واألنظمة الداخلية األنظمة تدخل أن إلى الواقع في الوطني التشريع تطبيق سيتمو

 على لإلشراف اتهاقدر لبناء المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابس سلطة مع البنك سيعملو المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابس(.

 سلطة مع يضاًأ ليةولدا لعملا منظمة ستعملو. والتشغيل البناء مراحل خالل المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابس داخل العمل قضايا

 المرجح ومن. ليةولدا لعملا معايير الحماية التي يحظى بها العمال متوافقة معأن تكون  لضمان سلالمنطقة االقتصادية الخاصة في طراب

 المواقع في لالعم ظروف من أفضل سلالمنطقة االقتصادية الخاصة في طراب في العمل ظروف جعل إلى اإلجراءات هذه تؤدي أن

 .لبنان في األخرى

 

 وجه على القيمة سالسل تحديد يتمو. إيجابية اجتماعية آثار ،٢ النتائجمجال  إطار في لألنشطة يكون أن أيضا المتوقع من وعموما،

 التجارية القيمة سالسل تخلق أن المتوقع من. والشباب مرأةلل المناسبة الوظائف وخاصة العمل، فرص لخلق إمكاناتها بسبب التحديد

  وذات التمثيل المنقوص. الضعيفة الفئاتشمل  تعزز األنشطة هذه فإن ثم، ومن. السوريين لالجئين عديدة جديدة عمل فرص الزراعية

                                                      
 تدعم أي من هذه األنشطة األشغال المدنية مالحظة: ال  27
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 اللبنانيين والشباب النساء شغيلت على إيجابية آثار "بالوظائف والشباب النساء ربطنشاط "ل يكون أن المتوقع من - ٣ النتائجمجال 

 تركز األنشطة ألن نظًراو. االجتماعي اإلدماج األنشطة هذه تعزز تصميمها، خالل من. السوريين الالجئين بأزمة المتأثرين والسوريين

 المواطنين مساعدة خاللومن . االجتماعي التماسكمن  تعزز بأن توقع أيًضا هناكفإنه  السورية، األزمة من المتضررينأولئك  على

 السوريين بأن لديهم التصور بسبب األفراد هؤالء لدى المظالممن  تقليللل فرصة هناكيكون  وظائف، على الحصول على اللبنانيين

 السكان من ضياع جيل منع في أيًضا البرنامج سيساعد وظائف، على الحصول على السوريين مساعدة خالل منو. وظائفهم يأخذون

ومن أجل  ذلك، ومع. المسلحة الجماعات قبل من للتجنيد عرضة أكثر األفراد بعض تجعل قد التي المظالم منع في يساعدسو السوريين،

 ،الخاصة به الستهدافا معايير بشأن شفافًا البرنامج يكون أن يجب االجتماعي، واإلدماج االجتماعي التماسك على لتأثيراتا أن تتبلور

 المجموعات بين االنقسامات تتفاقم بأن ضئيل احتمال فهناك بشفافية، االستهداف تنفيذ يتم لم إذاو. بفعالية االستهداف تنفيذ ويجب

 .االجتماعية

 

 النظام البيئي واالجتماعي القائموصف        ٤
 

 اإلطار القانوني البيئي   ١-٤
 

 في قطري بيئي تحليل إجراءب اللبنانية الحكومة مع بالشراكة الدولي البنك قامو. وشامالً  مفصالً  لبنان في البيئي القانوني اإلطار يعتبر

 فيما لبنان ألداء شاملة مراجعةوقدم التحليل البيئي القطري  التنمية، عملية في البيئة لدمج تحليلي أساس توفير إلى يهدف ٢٠١١ عام

على الرغم من عدم االستقرار السياسي العام، واألداء االقتصادي الى أنه "باالستدامة البيئية. وأشار التحليل البيئي القطري  يتعلق
منذ إنشاء أول وزارة  طار المؤسسي والقانونيكبيرة في اإلجازات المتباطئ، والتغييرات المتكررة في مجلس الوزراء، فقد تحققت إن

بيانات ط الضوء عليها في يتيجية التي وجهت السياسات البيئية التي تم تسلااالستر أعد لبنان سلسلة من الوثائق. وقد ١٩٩٣للبيئة في 
في النظام البيئي كتقوية عديدة  تحدياتوجود التحليل البيئي القطري سلط أيضا الضوء على  اال أن سياسات متتالية لمجلس الوزراء".

 وزارة معنية( وتحسين االستدامة المؤسسية لوزارة البيئة.  ١١تنسيق وتكامل سياسات القطاع )بين 

 

 

 

 تبين األجزاء التالية كيف تغطي القوانين والمعايير البيئية الجوانب البيئية المختلفة للبرنامج. 

 

 

 التقييم البيئي ١-١-٤

 

 يقوم أن ٢١ المادة في القانون يقتضيو. ٤٤٤/٢٠٠٢ البيئة حماية قانون إصدار بصورة جيدة منذ راسخ لبنان في البيئي األثر تقييم نظام

. البيئة على سلبية آثار في يتسبب أن المحتمل من مشروع ألي البيئي األثر تقييم بتنفيذ والخاص العام القطاعين في المشروع أصحاب

 ،٢٠٠٢ عام في القانون صدور بعدو. بيئةال وزارة عليه توافقأن و المشروع صاحب قبل من البيئي األثر تقييم إعداد يتم أن يجبو

 .البيئي األثر تقييم إعداد في اتباعها ينبغي التي والقواعد المفاهيم لتحديد( ٨٦٣٣/٢٠١٢) البيئي األثر تقييم مرسوم البيئة وزارة أصدرت

 

 

 :التالية الخطوات البيئي التأثير تقييم عملية تشمل ،٨٦٣٣/٢٠١٢ رقم للمرسوم وفقًا

 

البيئة  وزارة تقدم(. ومسربالم قفرلما لقياسيا وذجلنما) روعلمشا صفح وذجنم روعلمشاصاحب  دميق: عملية الفحص •

 :وحساسيتها البيئية لمخاطرها اوفق فئات ٣ إلى المشاريع تصنيف يتمو. المشروع تصنيفمع  ايوم ١٥ غضون في مالحظاتها

 

 

o قائمة المرسوم من األول لحقالم ويتضمن. البيئي كامل لألثر تقييم يتطلب(. المخاطر عالية) األول قلحالم مشاريع 

 28.العالية البيئية بالمخاطر عادة ترتبط التي األنشطة ببعض

o قائمة المرسوم من الثاني الملحق ويتضمن ا.أولي ابيئي افحص تطلبت(. المخاطر متوسطة) الثاني الملحق مشاريع 

 .األول الملحق في المدرجة تلك من أقل بيئية بمخاطر المرتبطة المشروعات بتلك

o المحمية المناطق ذلك في بما الثالث، الملحقب الحساسة المناطق  ً  الطبيعية والغابات الطبيعية المحميات) قانونا

 واألثرية التاريخية والمواقع الهامة الطيور ومناطق الطبيعية والمنتزهات األنهارضفاف و الرطبة واألراضي

 واألراضي الينابيع،و رانهاألشواطئ و والبحر الطبيعية والبرك باالنقراض المهددة األنواع وموائل( والمقدسة

 .علىاأل مخاطرال فئة إلى المناطق هذه في موجود مشروع أي رفع سيتمو. للدولة المملوكة

                                                      
 . ESSA من هذا التقييم لألنظمة البيئية واالجتماعية ١مذكورة في الملحق  ١مشاريع المرفق   28
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o يحتاج لن الثالث، الملحق مناطق من أي فيقع ي وال الثاني أو الملحق األول، لحقالم في مدرج غير مشروع أي 

 .البيئي التقييم من مزيد إلى

 

 الحادي لحقالم في الواردة التوجيهية للمبادئ وفقا المشروع، مقدم قبل من الثاني الملحق لمشاريع الفحص البيئي األولي إعداد •

ً  األولي بيئيالفحص ال يتضمن أن التوجيهية المبادئ هذه تتطلب. عشر  للتأثيرات األساس خط وبيئة للمشروع موجزاً  وصفا

 30 غضون في البيئة لوزارة التابعة الفنية اللجنة قبل من الفحوص البيئية األولية مراجعة تتم. البيئية اإلدارة وخطة المتوقعة

. للمراجعة تحقق قائمة باستخدام ٢٠١٥ لعام  ٢٦١/١-٢٦٠/١بيئة ال وزارة قرارات في وصفها تم معينة لمعايير وفقًاو يوًما،

حظي   قد الفحص البيئي األولي أن سيعتبر فإنه ا،يوم 30 غضون في بيئةال وزارة من ارد المشروع مقترح يستلم لم إذاو

 له يكون قد المشروع أن األولي دراسة الفحص البيئي تأظهر إذا ١ إلى المشروع فئة رفع بإمكان وزارة البيئةو. بالموافقة

 .مهمة بيئية تأثيرات

 

ً  ، النطاق تحديد تقرير بإعداد المشروع مقدم يقوم أن ينبغي األول، الملحق في المدرجة للمشروعات بالنسبة •  للمبادئ وفقا

 أكثر) للمشروع تفصيل أكثر وصف على تحديد النطاق تقرير يشتمل أن يجب. المرسوم من 7 الملحق في الواردة التوجيهية

 يجب. البيئية اإلدارة ةوخط المتوقعة والتأثيرات األساس، خط وبيانات ، والبدائل(  الفحص البيئي األولي في المطلوب من

 األقل على يوًما 15 منحهم نبغيوي البيئي لألثر تقييم إعداد سيتم بأنه عمومال إعالم المشروع تنفيذ فيها سيتم التي البلدية على

 تعليقات أي وتقدم يوًما 15 غضون في تحديد النطاق تقرير تقوم وزارة البيئة بدراسة. مخاوف أو مالحظات أي إلرسال

 مرحلة خالل تقديمها تم التي مالحظاتال االعتبار في األخذ مع البيئي ألثرا تقييم تقرير بإعداد المشروع مقدم يقوم. فيها للنظر

 .شهرين غضون في مالحظاتها تقدم أن يجب التي بيئةال وزارة إلى البيئي األثر تقييم وتقديم ،تحديد نطاق المشروع

 

تحديد  عملية أثناء األول الملحق مشاريع بشأن المصلحة أصحاب مع مشاورات إجراء الضروري من التشاور، حيث من •

 عن الصادرة البيئي األثر وتقييمات المعتمدة النطاق تحديد تقارير فإن ، لإلفصاح بالنسبة. أعاله المبين النحو على النطاق،

 التأليف بحقوق تتعلق بيانات أي عن اإلفصاح دون ولكن ،بيئةال وزارة في الجمهور وعامة المعنية لألطراف تتاح البيئة وزارة

 .والمالية الصناعية والتفاصيلوالنشر 

 

 والتشغيل وإيقاف التشغيل، ووزارة البيئة مسؤولة عن الرصد. أثناء البناء وضع خطط إدارة بيئية  ومقدم المشروع مسؤول عن •

 

 الثاني قلحوالم األول الملحق في الواردة األنشطة وقائمة أعاله المذكور لإلجراء وفقًا بالمشروعات، الخاصة الفحص إجراءات تعتبر

 القائم النوعي اإلجراء أن من الرغم علىو. عنيةالم البيئية لمخاطرها وفقًا المشروعات تصنيفل  مناسبة البيئي، ثراأل تقييم مرسوم من

 استخدام أن إال ، ومرونة استهدافًا أكثر يكون أن يمكن ، ٤.٠١السياسة التشغيلية  في متبع هو كما ، المشروعات لتصنيف المخاطر على

 نطاق على لالستخدام وتوحيدًا اتساقًا أكثر يكون أن يمكن ،٨٦٣٣/٢٠١٢ رقم المرسوم في الحال هو كما ، القياسية اإليجابية القوائم

 األنشطة لكشف عنل جيدة قاعدة بمثابة سيكون ٨٦٣٣/٢٠١٢ رقم المرسوم في حصالف أسلوب استخدام فإن ذلك، على وبناءً . وطني

 البرنامج الموجه نحو النتائج.  دعمهاي أن ينبغي ال التي المخاطر عالية

 

 منطقة تطوير أو التنموية البرامج أو السياسات لبعض االستراتيجي البيئي التقييم إلعداد شرطا أيضا لبنان في البيئي التقييم نظام يتضمن

 بإعداد تقوم أن يجب البرنامج أو السياسة هذه عن المسؤولة الهيئة أن على ٨٢١٣/٢٠١٢ رقم المرسوم وينص. معين قطاع أو معينة

 البيئي التقييم إعداد مراحل المرسوم يوضحو. التخطيط من مبكرة مرحلة في ريالتطو هذا آثار لتقييم االستراتيجي البيئي التقييم

 المرسوم الحقم توضحو. وخطة اإلدارة البيئية االستراتيجي البيئي التقييم وإعداد النطاق، وتحديد ،29الفحص من بدءً  االستراتيجي،

اإلفصاح عن التقييم  تحديد يتمو. االستراتيجيالبيئي  التقييم وتقرير النطاق تحديد لتقرير العريضة الخطوطتقدم و المطلوبة المعلومات

 الشرق منطقة في رائداً  المرسوم هذا ويعتبر. هاب االمتثال ينبغي التي واللوائح للقوانين وفقا البيئة وزارة قبل البيئي االستراتيجي من

 .أفريقيا وشمال األوسط

 

 قبل من التقييمات البيئية االستراتيجية و 30البيئي التدقيقوعمليات  البيئي، األثر اتتقييمو األولية،الفحوصات البيئية  إعداد يتم أن يجب

"شركات  بموجب جزء مجلس اإلنماء واإلعمار قبل من ،٢٠١٥ عامل ٥٨٨ /١ رقم البيئة وزارة لقرار وفقا معتمدة، استشارية شركات

 من دولية خبراتضم ت وهي المنطقة، في الشركات أفضل من واحدة اللبنانية االستشارية الشركات تعتبر عام، بشكلو . الدراسة البيئية"

ً  كافية االستشارات سوق في البيئي التقييم أدوات إعداد على القدرة فإن ، ذلك على وبناءً . العالم أنحاء مختلف  فيوظم خبرة أن کما. تماما

 بإمكان وزارة البيئة ،بالتاليو ب،لطلا لتلبية کافيا ونيک ال دق نفيوظلما ددع أن الإ 31دا،ج دةجي دواتألا جعةرابم نلمکلفيا لبيئةا وزارة

 .رألما زمل إذاالى التعاقد مع خبراء خارجيين اللجوء 

 

                                                      
 تراتيجي. السياسات/البرامج متعلقة بالقطاعات أو المجاالت التي من غير المرجح أن تسبب آثارا بيئية، هي غير خاضعة لمرسوم التقييم البيئي االس  29
 لتقييم االمتثال كما سيتم اإلشارة اليه في جزء الحق.   30
 ينبغي أن تقوم وحدة التكنولوجيا البيئية بتشكيل لجنة فنية لمراجعة التقارير.  ٢٦٠/١وفقا للقرار   31
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 في ، التوالي على ٨٤٧١/٢٠١٢32و ٨٦٣٣/٢٠١٢للمرسومْين  وفقًا والقائمة، الجديدة الصناعية للمرافق البيئي التقييم متطلبات دمج تم

ويتم تصنيف . ٢٠١٥كانون األول /ديسمبر في الصادر ١/٥٩٠ رقم البيئة وزارة لقرار وفقًا الصناعية المنشآت ترخيص إجراءات

 وفقًا ٤-١ للفئات الصناعي الترخيص يكون أن ويجب ،33والبيئة اإلنسان صحة على مخاطرها حسب فئات 5 إلى الصناعية المنشآت

  :التالية للشروط

 

النشاط في الخطة المعنية. وفي حالة  لها مخطط حضري، فإنه ينبغي الموافقة على نوعفي حالة أن كان المرفق يقع في منطقة  •

يعمل، فإنه لن يتم منح الرخصة  ولم يكن ٨٦٣٣/٢٠١٢من المرسوم  ٢أو الملحق  ١أن كان نوع المرفق مشموال في الملحق 

 البيئي، في حين أنه لو كان يعمل من قبل، فإنه لن يتم منح الرخصة اال بعد الموافقة على تقييم األثراال بعد الموافقة على أداة 

  بالقوانين البيئية. لمرفق تثال اامالتدقيق البيئي الذي يظهر 

 

، فإنه ينبغي الموافقة على نوع النشاط بموجب المرسوم وفي حالة أن كان المرفق واقعا في منطقة بدون مخطط حضري •

وإذا ما التعامل مع بعض أنواع األنشطة(.  يمكنها المحيطة )بعض المناطق ال حسب استخدام األراضي 34 ٢٣٦٦/٢٠٠٩

المجاالت مع متطلبات المنطقة العازلة مع بعض االنتكاسات من  ٢و  ١، فإن ينبغي أن تمتثل أنواع النشاط تمت الموافقة

غير لتقييم األثر البيئي للمرافق أداة  إعدادالحساسة بيئيا، وفي حالة أن كانت تمتثل مع تلك المناطق العازلة، فإنه ينبغي 

   عليها وزارة البيئة من أجل منح الرخصة.  أن توافقينبغي إعداد تدقيق بيئي للمرافق التشغيلية وينبغي و ،التشغيلية

 

، ال توجد متطلبات خاصة للمناطق العازلة، وشرط الترخيص الوحيد هو الموافقة على أداة ٤و  ٣وبالنسبة ألنواع األنشطة  •

 تدقيق بيئي حسب الضرورة.  على تقييم األثر البيئي أو 

 

فهي يجب أن  ٨٦٣٣/٢٠١٢واألنشطة األخرى التي هي غير خاضعة للتقييم البيئي بموجب المرسوم  ٥نوع  وبالنسبة للنشاط •

( ومع الشروط ٢٣٦٦/٢٠٠٩مخطط حضري أو االمتثال مع المرسوم تمتثل مع شروط استخدام األراضي )إما من خالل 

 . 35البيئية المحددة من وزارة البيئة لهذا النوع من النشاط

 

 

 . ٥٢٤٣/٢٠٠١من هذا التقرير الفئات الصناعية الخمسة حسب المرسوم  ٢يقدم الملحق 

 

المفوضية سياسة التقييم البيئي للبنك الدولي، وتوجيهات تضمن التحليل البيئي للبالد تقييما لنظام التقييم البيئي في لبنان واستخلص أن :" 
بشأن تقييم األثر البيئي، ونظام تقييم األثر البيئي اللبناني يتضمنون العديد من المالمح المشتركة وهي متشابهة في جوانب األوروبية 
نقص الشروط المرجعية المعيارية والخطوط اإلرشادية لقطاعات معينة وغياب المشاورات هناك فجوتين كبيرتين، السيما  أنعديدة. اال 

من قانون حماية  ١٤و ١٣العامة وإفصاح عن ملخص تقييم األثر البيئي والفحص البيئي األولي للجمهور، كما هو مطلوب في المواد 
ويوفر نطاق عمل  ٨٦٣٣/٢٠١٢، تم إصدار مرسوم التحليل البيئي للبالد ٢٠١١تقرير التحليل البيئي للبالد في وبعد إصدار البيئة". 

، كما هو مبين ٢٠١٥لعام  ٢٦١/١ ١- /٢٦٠لفحوص البيئة األولية وعمليات تقييم األثر البيئي. وكذلك القرارات  [مفصلوإجراءات 
 أعاله، قدمت نهجا متسقا لمراجعة األدوات المختلفة. اال أن موضوع المشاورات/اإلفصاح يبقى فجوة في النظام الحالي. 

 

، 36(LEPAP) من التلوث البيئي في لبنان حدأثناء تحضير مشروع المن الجدير بالذكر أنه تم كذلك تقييم نظام األثر البيئي في لبنان 

لإلفصاح عن أدوات تقييم وتم التغلب على فجوة اإلفصاح من خالل متطلب وضعه المشروع كما تم كذلك اإلقرار باالستنتاجات أعاله. 

 األثر البيئي على موقع وزارة البيئة والموقع الخارجي للبنك. 

 

 وانبعاثات الملوثاتالمحيطة معايير البيئة    ٢-١-٤
 

 ٢٠٠١للعام  ١/٨ضجيج( مشمولة في القرارات الوزارية البيئة المحيطة ومعايير االنبعاثات )الهواء، والماء والوالمعايير الخاصة بجودة 

  ط بيئية مختلفة. ة تنموية مختلفة ووسائشاملة وتتضمن أنشط. والمعايير ١٩٩٦للعام  ١/٥٢و

  

المتوسط. وتمنح معايير انبعاثات الهواء كتدفقات إجمالية هواء المحيط الملوثات األساسية لمختلف الفترات في وتشمل معايير جودة ال

   الرتفاع المداخن.  بعض المعايير توضعتركيزات لمجموعات مختلفة من الملوثات، وو

 

                                                      
 متعلق باالمتثال البيئي كما سيتم تفصيله بشكل أكثر تفصيال في هذا التقرير. ٨٤٧١/٢٠١٢المرسوم   32
 ٥٢٤٣/٢٠٠١وفقا للمرسوم   33
 فيما يتعلق بتخطيط األراضي مقدم الحقا في هذا الفصل.  ٢٣٦٦/٢٠٠٩المرسوم   34
 أصدرت وزارة البيئة قرارات مختلفة بخصوص الشروط البيئية ألنواع األنشطة المختلفة  35

 
 . ٢٠١٦لبنك الدولي لإلنشاء والتعمير الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني تمويل مشروع استثماري ل  36
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 إعطاء يتمبحيث يتم تعزيز الحياة المائية واالستحمام(. للجسم المائي المعني )الستخدامات معينة  توضع معايير لجودة المياه المحيطة

 متطلبات المعايير تشملو. البحر ومياه الداخلية السطحية والمياه العامة المجاري إلى الصحي الصرف مياه لتصريف التفريغ معايير

 .التفريغ ألنابيب التصميم

  

 الضوضاء انبعاث معايير وتُعطى. األراضي الستخدام وفقًا مختلفة لمناطق والليل والمساء للصباح المحيطة الضوضاء معايير إعطاء يتم

 .معينة صوت لمستويات القصوى التعرض كحدود المهنية

 WBG).) الدولي البنك لمجموعة  (EHS) البيئية والسالمة الصحة إرشادات مع للمقارنة قابلة البيئية الجودة معايير فإن عام، بشكل

mاالختالفات لهذه يكون أن يتوقع ال ، ذلك ومع ، اإلرشادية األرقام من بدالً  ، المؤقتة األهداف إلى أقرب هي المعيارية الحدود بعض 

 .البرنامج بتدخالت يتعلق فيما كبيرة تأثيرات

 

  . ١/٥٢و ١/٨المعايير المحيطة والخاصة باالنبعاثات لقرارات  وزارة البيئة  ٣الملحق  يوفر

 

 

 الصحة والسالمة المهنية   ٣-١-٤
 

الذي تم تعديله مرات عديدة، حيث تم أحدث تعديل بموجب  ١٩٥٦ أساسا في قانون العمل لعام متطلبات الصحة والسالمة المهنية مشمولة

أن تمتثل معايير الصحة  وينص قانون العمل على أن كافة المؤسسات الخاضعة لهذا القانون، ينبغي أن تضمن . ٢٠٧/٢٠٠٠القانون 

 والسالمة وبيئة العمل بالمعايير التي توصي بها وزارة العمل. 

 

أن يكون استخدام اآلالت الميكانيكية الجديدة خاضعا لموافقة وزارة العمل، وفقا لتقرير أعده  ١١٨٠٢/٢٠٠٤ويتطلب المرسوم رقم 

وبالتالي، لن يتم ترخيص المؤسسات الصناعية بدون مثل هذه الموافقة، والتي هي مطلوبة فقط للمرة األولى مفتش للعمل. ومهندس 

 وغير مطلوبة لتجديد تلك التراخيص. 

 

 يجب التي التدابير من وغيرها العمل، مكان في الديناميكية المخاطر من العمال لحماية اآللية الحراسة إجراءات اتخاذ المرسوم يتطلب

 معينة ألنواع خاصة متطلبات أيضا هناكو. المؤينة واإلشعاعات والمهنية والبيولوجية الكيميائية اإلشعاعية المخاطر من للحماية اتخاذها

 (. الضغط أوعية مثل) اآلالت من

 

 والتهوية ، الصحية والخدمات الضرورية، الشخصية الحماية بمعدات العمال وتزويد المتطلبات هذه تلبية عن المسؤول هو العمل صاحب

 مع) الخطرة الكيميائية للمواد صحيحةال والمناولة الحرائق من للسالمة اتدابير المرسوم يتضمن كما. الطبية والخدمات واإلنارة الكافية

 غضون في الحوادث جميع عن العمل وزارة إبالغ العمل أصحاب على يجب ، بالحوادث يتعلق فيما (.البنزين على خاص بشكل التركيز

 إخطار العمل أرباب من المرسوم يتطلب كما. العمل وزارة إلى الحوادث عن السنوية التقارير نصف وتقديم وقوعها، من ساعة 24

 العالج تكاليف لتغطية التأمين شركات مع عقود العمل صحابأ لدى يكون أنو ممكن، وقت أقرب في المهنة بأمراض العمل وزارة

 .المصابين للعمال والتعويضات الطبي

 

 ويتضمن. البناء ألعمال المهنية والسالمة الصحة متطلبات على ١١٩٥٨/٢٠٠٤ المرسوم ينص ،١١٨٠٢ المرسوم إلى باإلضافة

 والعمل ، والهدم والخنادق، السقاالت، مثل المهنية، والسالمة الصحة على انعكاسات لها التي المختلفة البناء ألنشطة متطلبات المرسوم

 المرسوم يحددو . إلخ...  الماء تحت والعمل ، اآلبار وحفر األنفاق وحفر ، المنقولة والساللم ، مختلفة معداتب والعمل ، ارتفاعات على

 .المهنية والسالمة الصحة مخاطر من البناء عمال حماية لضمان البناء مواقع صاحب مسؤوليات بوضوح

 

 مما ، مختلفة وقرارات مراسيم في مجزأة المهنية والسالمة الصحة متطلبات أن إال شاملة، تعتبر والمراسيم القوانين أن من الرغم على

 .بأعمالهم الصلة ذات وادالم إلى رجوعال العمل أماكن مالكي على الصعب من يجعل

 

 والسالمة الصحة جوانب على التفتيش تنظيم يتمو. العمل تفتيش بإجراء العمل لوزارة التابعة تفتيش العمل والوقاية والسالمة دائرة تقوم

 التفتيش عمليات تحققتو. العمال وحماية العمل ظروف على التفتيش أيضا يشمل والذي ،٣٢٧٣/٢٠٠٠ رقم المرسوم خالل من المهنية

بالصحة والسالمة  متعلقة حوادثو مراضا أي ومن بالطاقة تعمل التي اآلالت ظروف منو المهنية، والسالمة الصحة مخالفات من

إنفاذ  أن المعتقد فمن د،البال في الشركات من الكبير بالعدد مقارنة المتاح المهنية والسالمة الصحة لمفتشي المحدود للعدد ونظراً  المهنية.

 .البلد أنحاء جميع في المعايير تلكب المستمر االمتثال لضمان تحسين إلى بحاجة المهنية والسالمة الصحة معايير

 

 على النظام أن العمل، معايير من كجزء لبنان، في المهنية والسالمة الصحة لنظام الدولية العمل منظمة أجرته الذي التقييم تقرير استنتج

 :التالية الرئيسية الفجوات تحسين
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 المناسبة بالمؤهالت الطلب لتغطية الموظفين من كافٍ  عدد توفير خالل من المهنية والسالمة الصحة مفتشي عمل تحسين ينبغي• 

 .المهنية والسالمة الصحة جوانب مختلف تغطي التي المرجعية والقوائم القياسية واألدلة والتدريب

 .العمل لوزارة التنظيمي الهيكل داخل الهرمي التسلسل من أعلى مستوى على المهنية والسالمة الصحة قسم يكون أن ينبغي •

 .المخاطر عالية واألنشطة ياتاألولو يستهدف وأن أفضل المهنية والسالمة الصحةللتفتيش على   تخطيطال يكون أن ينبغي •

 .توثيقها أو فيها التحقيق أو المهنية واألمراض اإلصابات عن اإلبالغ نظام تحسين ينبغي •

، اال أن خطة عمل البرنامج تشمل جسيمة على الصحة والسالمة المهنية  امخاطرغير المرجح أن يسبب نطاق تدخالت البرنامج من 

للتغلب على الفجوات أعاله على مستوى وزارة العمل )من حيث التدريب وبناء القدرات( وعلى مستوى الشركات والعمال إجراءات 

 األفراد )من حيث التوعية وتحسين مؤهالت العمل(. 

 

 
 الموائل الطبيعية   ٤-١-٤
 

 والمناطق والغابات األنهار ومصبات واألنهار الساحلية والمناطق البحرية الموائل بين تتنوع ما التي القيمة الطبيعية بالمواطن غني لبنان

 :مختلفة مستويات على الطبيعية الموائل حماية تتم. للطيور الهامة

 

 على أيًضا منها العديد حصل ، محميًا موقعًا ١٧ و غابة محمية ١٨ و طبيعية محمية ١٣عن   التعليم وزارة أعلنت •

 الطيور ومناطق المتوسطية األهمية ذات الخاصة المحمية والمناطق رامسار مواقع ذلك في بما الدولية التسميات

 السمات حماية إلى يهدف مرسوم أو قانون بموجب المواقع هذه من موقع كل وينظم. العالمي التراث ومناطق المهمة

 .المنطقة لتلك المحددة

 

 البيئي للتقييم معينة لمناطق الحضري التخطيط يخضع أن ينبغي أعاله، المذكورة المحمية المناطق خارج  •

 ، الطبيعية الموائل على اآلثار يقيم أن ينبغي الذي ،٨٢١٣/٢٠١٢ رقم وزارة البيئة مرسوم بموجب االستراتيجي،

 التنمية المعنية. خطط في  الحاجة حسب ، محددة حماية ينص على تدابير وأن

 

 في األراضي استخدام ينظم الذي ٢٣٦٦/٢٠٠٩ المرسوم ينظمها خاصة حضرية خطة لها ليس التي المناطق •

 والطبيعية والزراعية والريفية الحضرية المناطق) فئات ٤ إلى األراضي المرسوم يصنفو. البالد من مختلفة مناطق

 تلك ذلك في بما ، المحددة الطبيعية الثروة ناطقبم المرسوم يعترف كما(. الجبالو  والوديان الغابات ذلك في بما

 حماية إلى المرسوم يهدف. الطبيعية للمخاطر المعرضة والمناطق األثرية والمواقع العالية الجمالية القيمة ذات

  .البالد في مختلفة لمناطق التخطيط خالل التاريخية والمواقع الطبيعية الموارد

 

ن يتم أالزراعة، وينبغي  ةاألشجار ألي سبب كان من قبل وزاروبصورة عامة، ينبغي أن تتم الموافقة على قطع  •

 . ٢٥/١١/٢٠١٠المؤرخ في  ٧٨٣/١التعويض عن ذلك كما في قرار وزارة الزراعة 

 

ً  شامل الطبيعية الموائل لحماية التشريعي اإلطار  فإن ، ذلك ومع. سماتها على للحفاظ بوسائل المحمية المناطق توفير ويتم ، تماما

 يخففو(. الرسمية غير والتطورات المنظم غير الصيد مثل) المنظمة غير واألنشطة التطورات هي الطبيعية للموائل الرئيسية التهديدات

 .المرخصة غير/  المنظمة غير األنشطة مخاطر من ويقلل التهديدات هذه مثل من القوي المدني المجتمع

 

 

 الموارد الثقافية المادية    ٥-١-٤
 

 من ثروة هناك بأن ويُْعتقد العالية، الثقافية القيمة ذات األثرية بالمواقع غني وهو بلد. البشرية تاريخ منذ حضارات ضم عدة أرض لبنان

 .البالد من مختلفة مناطق في المكتشفة غير المواقع

 

 وصيانة وحماية ملكية وينظمالثقافية  الماديةللموارد  تعريفًا يوفر الذي ، ٣٧/٢٠١٠القانون  خالل من األثرية المواقع حماية تنظيم يتم

الموارد المادية  بعض  أنفي حين  ،لثقافةا زارةلو كةمملو لمنقولةا غيرالموارد المادية الثقافية  جميع نفإ ن،للقانو فقاًوو. هذه الموارد

 الحاالت، جميع فيو. ىألخرا زاراتللو مملوكةقد تكون ( تناالحيووا لجيولوجيةا النباتاتقطع و تلمخطوطاا مثل) الثقافية المنقولة

 وزير من خاص بتصريح إال االحتفاظ بالموارد المادية الثقافية أو نقل يتم أال يجبو. وحمايتهاالموارد المادية الثقافية  تسجيل ينبغي

 .الثقافة

 

 تخطيط ومرسوم، ٨٢١٣/٢٠١٢االستراتيجي مرسوم التقييم البيئي ) هعالأ ورةکذلما مسيرالما نفإ ،٣٧/٢٠١٠ ونلقانا لیإ باإلضافةو

 أخرى، مرةو. الجديدة التطورات من والمعروفة المسجلة لموارد المادية الثقافيةل الحماية يوفر أن شأنه من( ٢٣٦٦/٢٠٠٩ اضياألر
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 التخفيف يمكن ، ذلك ومع ، المعروفة غير بالموارد المادية الثقافية يتعلق فيما خاصة ، المنظمة غير التطورات في الرئيسي التحدي يتمثل

اإلكتشافات األثرية التي يعثر عليها  حالة في ،لآلثار العامة للمديرية المناسب الوقت في التدخل ضمان خالل من المخاطر هذه من

مدفونه فيها الموارد  ونتک أن للمحتما نم لتيا طقلمناا في ءلبناا قعوام علی رافإلشاب المديرية العامة لآلثار ومتق ما دةعاو. مصادفة

 المادية الثقافية. 

 

 
 االمتثال بالتشريع البيئي      ٦-١-٤

 

 االمتثال من للتأكد الذاتية انبعاثاتها مراقبة عن المسؤولة هي المحتملة البيئية المخاطر ذات الشركات فإن ،٤٤٤/٢٠٠٢للقانون  وفقا

 المحلية والسلطات البيئة وزارة المناسب الوقت في إبالغ المؤسسة على يجب كبير، تلوث حادث أو ضرر أي حدوث حالة في. بالمعايير

 تنفيذ وضمان الصلة، ذات البيئية لمعاييربا االمتثال ومراقبة بفحصمخولة  البيئة وزارةو. إجراءات عالجية اتخاذ تمي حتى الضرر عن

 الرصد الذاتي إجراءعلى أرض الواقع  يتم ال ذلك، ومع. ةالمعتمد البيئي األثر تقييمعمليات  في إجراءات خطة اإلدارة البيئيةفعال  بشكل

 المؤسسات جميع وتفتيش لرصد الموظفين من يكفي ما البيئة وزارة لدى يوجد وال ،( سمنتاال صناعات مثل) الكبار الملوثين من لعدد إال

 لقطاعات البيئية اإلدارة خطة في والتنفيذ المتابعة في نقص هناك: "2011 لعام التنفيذي المدير بذلك أقر  وقد. فعال بشكل البالد في
 ".وليوالفحص البيئي األ البيئي األثر تقييم ومتابعة لرصد المناسبة واإلجراءات ،وقضايا الموازنة ،الموظفين قيود بسبب أخرى

 

 مطالبة الصناعية الشركات أن على المرسوم وينص. 2012 يوليو/تموز في( ٨٤٧١/٢٠١٢رقم  المرسوم) البيئي االمتثال مرسوم صدر

 الحوافز على للحصول مؤهلة تكون كي تتمكن هذه الشركات من أن ، البيئي أدائها على كدليل  البيئي االمتثال شهادة على بالحصول

 إحدى قبل من للمرفق البيئي التدقيق إجراء بعد البيئي االمتثال تحديد سيتمو. ٦٩٠/٢٠٠٥ والقانون ٤٤٤/٢٠٠٢ للقانون االقتصادية

ً  التدقيق عملية تتم أن وينبغي. المسجلة البيئية االستشارات شركات  المرفق استهالك من تتحقق ، بالمرسوم ملحقة معينة تحقق لقائمة وفقا

البيئي في مشروع الحد من التلوث  أن إلى اإلشارة تجدرو. العامة البيئية والتدابير النفايات إدارة وفعالية لمعاييربا واالمتثال للموارد،

 المتثالل عمل خطة إلعداد البيئي التدقيق أدوات تستخدمهي و ،٨٤٧١/٢٠١٢ المرسومب لتمتثل الشركات لدعم مالية تسهيالت قدمي لبنان

 الممتثلة.  غير للمنشآت

 

 المرسوم بموجب ٣و ٢و  ١ الفئات تحت القائمة الصناعية لمنشآتل ١/٥٣٩ رقم البيئة وزارة قرار منح ،٢٠١٥ نوفمبر/تشرين الثاني في

 شهادة امتثال بيئي.  طلبل ، وبيئي تدقيق إلعداد ،التوالي على ٢٠٢٠و ٢٠١٩و ٢٠١٨ عام نهاية حتى سماح فترات ٥٢٤٣/٢٠٠١37

 .التدقيق تقارير لمراجعة آلية ويوفر البيئي التدقيق لتقرير معينًا نموذًجا ٢٠١٦لعام  ١/١٩٨ القرار يوفرو

 

 النظام هذا وجودل  باإلضافةو. متخصصين بيئيين قضاةو مدعين لتهيئة ،٢٥١/٢٠١٤ القانون إصدار خالل من االمتثال نظام تحسين تم

 .بيئية قضائية لجنة وهذا سيشمل بيئة،ال لوزارة محلية دائرة محافظة لكل يكون أن يجب أنه على القانون ينص المتخصص، القضائي

 

 فجوات هناك تزال ال أنه يعتقد يزال ال ، المرافق لمختلف البيئي لالمتثال الشاملة واألنظمة القوانين من الرغم وعلى أخرى، ناحية من

 حيث تدريجية تحسينات تحدث أن المتوقع من. نسبيا الصغيرة المنشآت مستوى على وخاصة البيئية للمعايير الفعلي التطبيق في مهمة

 .التنفيذ حيز أعاله السماح فترات ستدخل

 

 
 اإلطار القانوني للتخفيف من المخاطر االجتماعية    ٢-٤
 
 حيازة األراضي وإعادة التوطين    ١-٢-٤

  

 الوطني اإلطار ه يتم توفيرفإن ، التوطين إعادة إلى يؤدي أو لألراضي حيازة أي البرنامج يتطلب أن المحتمل غير من أنه حين في

 البنية استثمارات من ألي نطاق ضيقعلى  األراضي حيازة ضرورة حالة في اتباعها سيتم التي اإلجراءات لفهم يضااألر لحيازة

 .مشروع بموجب المدعومة التحتية

 

 (٨/١٢/٢٠٠٦)والمعدل في  ٢٩/٥/١٩٩١المؤرخ في  ٥٨قانون االستمالك رقم 
 

 ممارسة القانون هذا يحكمو. بها المرتبطة والحقوق العقارية الممتلكات ذلك في بما الخاصة الملكية حق فظويح اللبناني الدستور يحمي

مقابل و العامة، لمصلحةأنها ل علني عندما إال الحقوق تصادر أن للدولة يجوز ال. العامة لمصلحةل الخاصة الملكية لمصادرة البارز المجال

 يمكن وال القانوني، التقييم خالل من مالية مكافأة شكل على التعويضات جميع دفع يتم"(. تعويض عادل)" ومنصف سابق تعويض دفع

 التعويض من٪ ٦٥ عن يقل ال ما دفع يتمو. ذاته العامة المصلحة مرسوم صحة اإلعتراض على اال إذا تم االستمالك ذاتها عملية وقف
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 ويحتفظ إضافية٪ ٢٥ نسبة دفع يتم ،ستمالكاال حدود ضمن موجودة هيكليات على العثور يتم لم وإذا استئناف، طلب وجود عند مقدًما

 .يالءاالست قرار إصدار يتم حتى المتبقية٪ 10 البـ االحتفاظبحق ( ذلك في يرغب كان إذا فقط) ستمالكاال طرف

 

 

 

 على المفروضة األخرى للقيود االرتفاق رسوملو المصادرة، األصول عن المسبق للتعويض عامة أحكام على االستمالك قانون ينص

 بين محدد زمني تأخير أي يوجد ال ولكن مراحل، عدة على عمليا كونست األرض حيازة عن التعويض عند الدفع طريقة إن. الممتلكات

 .النهائي والدفع األراضي استمالك

 

 قرارات في الطعن يجوزو. المعنيين الوزراء من لمقترحات وفقا مرسوم بموجب المنشأة االستمالك لجنة قبل من التعويض تحديد يتم

 .محامي قبل من ستأنفالم لمث  يُ  أن ويجب الفردي العقار مالك أو العالي والتعليم التربية وزارة قبل من االستئناف لجنة أمام األولية اللجنة

 

 

 اإلجراء هذا يبدأو. العامة لمصلحةل ألرض، خدمة" الجزئية مصادرةبال" االستمالك سلطة بحق اللبناني االستمالك قانون يحتفظ كما

 .األرض من لقطعة" تحت األرض" أو" األعلى السطح" الستخدام حاجة هناك كوني حين

 

 في المتبعةبالضبط  اإلجراءات نفس المرسوم هذا إصدار يتطلبو. االرتفاق حق إنشاء الجزئي االستمالك حقوق فرض يتطلب

 السماح عن المالك تعويض يتم الحالة، هذه في ، حيث أنهالتعويض تقدير في فقط العمليتين بين الفرق يظهرو". الكامل االستمالك"

 كل أساس على التعويض اللجنة وتقدر. األرض استخدام على القيود لبعض يخضع وألنه( تحت أو فوق) الممتلكات من أجزاء باستخدام

ً  ىحد على حالة فأنه  للجمهور، المتاحة الملفات تشير كماو. والمسبق الكامل التعويض مبدأ إلى واستناداً  القيود، وطبيعة النفق لعمق تبعا

 .للملكية الكامل الستمالكل التعويض مبلغ من٪  ١٠ منح يتم ما عادة

 

 

 االيجار قانون
 في الملكية نزع يتسبب وعندما. العقد نهاية في العقار استرداد في الحق األرض لمالك ١٩٩١ عام في ُسن الذي اإليجار قانون يمنح

ً  والمستأجرين المالك بين تتحصل عليهاالمبالغ التي  االستمالك لجان تقسم االيجار، فقدان  يمكن مما لإليجار، االقتصادية للقيمة وفقا

 .للشراء مقدمة دفعةأداء  أو اإليجار طريق عن بديل مسكن على الحصول من المستأجرين

 

 

 ملكية األراضي

 ويتم جيد بشكل مسحها يتم المساحات ألن األراضي حدود أو القانونية الحقوق أو الملكية الطعون في من الكثير عادة يوجد ال لبنان، في

 نتيجة الخارجْين عن السيطرةواالستيطان  بالحركة المتأثرة المناطق باستثناء) المالية وزارة في مقرها إدارية دائرة في الملكية تسجيل

ل األراضي ملكية أن وبما. بانتظام تحديثها يتم مساحية بخرائط المسح وحدة تحتفظ كما(. األهلية لحربا  إلى ،شكل حصص في تُسج 

 قوانين فإن ذلك، إلى باإلضافةو. امنفرد امالكتخص  معاملة ألي الحقيقية القيمة تحديد يمكنفإنه  ملكية، حقوقكان له فيها  من كل جانب

 من حيث النوع االجتماعي.  محايدة لبنان في األراضي

 
 قانون اآلثار

في قائمة الجرد العام، يمكن أن تكون مملوكة ملكية عامة أو  درجةاآلثار التاريخية، حتى تلك الم ، فإن١٩٣٣وفقًا لقانون اآلثار لعام 

االكتشافات األثرية يمكن  تحدث فيهاالتي  قطع األراضيعلى الرغم من أن االكتشافات األثرية تُعتبر ملكية حكومية ، إال أن وخاصة. 

، للمباني التاريخية المدرجة من القطاع الخاص الممتلكاتهذا القانون، فإن أصحاب  بموجبوملًكا ألفراد أو مؤسسات خاصة.  بقىأن ت

. وقد يؤدي اكتشاف بقايا أثرية مهمة إلى مصادرة الملكية الخاصة أو تقييد استخدامها. إذا تم اوصيانته انيبممسؤولون عن إصالح ال

. ومع ذلك، إذا كان اإلدراج خاطئًا، فقد يتم تطويرض عن تجميد حقوق الوضع مبنى على قائمة اآلثار المصنفة، ال يتلقى المالك أي تعوي

 تعويض المالك في النهاية.

 

 البحري العام المجال

 بنىال من معين عدد إنشاء تم إذاو. كامل بشكل القانون هذا تنفيذ يتم لمو. عام مجال هي الساحل منطقة كل أن على اللبناني القانون ينص

 .ورعبال حق بعيدا عن أعمالهم نقل على المالكين مساعدة سيتمف ، الدائمة شبه الرسمية غير التجارية
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 عملية االستمالك
 ً  االستمالك إجراءات متابعة عن المسؤول الطرف هو األرض، تطلب التي المؤسسة أي المشروع، صاحب فإن ، االستمالك لقانون ووفقا

 مرسوم نشر يتم ،مجلس الوزراء قبل من عليها الموافقة بمجردو. مجلس الوزراء قبل من عليها للتوقيع االستمالك مراسيم سودةم وإعداد

 تنفيذ يجب ذلك، بعدو. ايوم ١٥ لمدة محليتين صحيفتين في يتم استمالكهاس التي األرض تفاصيل وتنشر الرسمية الجريدة في االستمالك

 :المرسوم إلى التالية المرفقات إضافة ينبغيو. النشر تاريخ من سنوات ثماني تتجاوز ال فترة خالل المرسوم

 

 .المشروع لمنطقة خطة• 

 .مصادرتها سيتم التي للممتلكات مفصلة خطة •

  العقاري؛ السجل في سجلم هو كما الحق وأصحاب المالكين جميع وأسماء ، اوموقعه ، للملكية تسجيل رقم كل تعرض قائمة •

 .المرسوم نشر قبل إنشاؤها تم التي للمباني التفصيلية والخطط العقارات بمحتويات مفصلة قائمةو •

 

 الممتلكات فيها توجد التي البلدية مكاتب في وتُنشر المعنية، الحكومية المكاتب في للجمهور الوثائق من الكاملة المجموعة يتم إتاحةو

 حيازتها.  المراد

 

 

 التعويض
 على يؤثر عامل كلأخذ  تميو. السائدة المحلي السوق أسعار أساس على التعويض اللبنانية االستمالك لجنة تحدد بالتعويض، يتعلق فيما

 إدارة رئيس قبل من االستالم قرار توقيع يتم أن بعد التعويضات دفع يتم. االنتقال تكاليف حساب ويتم االعتبار، في قيمة التعويض

 ومع. والمباني لألراضي ايوم ٣٠ وخالل الشاغرة لألراضي اإلخطار تاريخ من يوًما ١٥ غضون في التسليم تنفيذ ويمكن ،االستمالك

 صرف بإمكانها بأن المعنية األطراف إبالغيتم و ، االستالم قرار توقيع قبل حساب في وتأمينها التعويض أموال إيداع يتم ، ذلك

 .التعويض مبلغ عن مرضاه عدم حالة في الطعن المعنية لألطراف يحق كذلك،. تعويضاتها

 
 
 رين قسراج  ه  الم  حقوق    ٢-٢-٤
 

الالجئين والمجتمعات المضيفة،  ةلخدمة الالجئين، وأن كافة األنشطة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حيا حيث أن البرنامج يهدف

  هم حقوق الالجئين في البالد.  ف  ت م  فإنه من المهم أن يَ 

 

ولم يصادق على أي تشريعات محلية تتناول  ١٩٥١معرفة أن لبنان لم يصادق على اتفاقية األمم المتحدة لالجئين لعام من األهمية بمكان 

على أنهم مثل أي رعايا أجانب وليس وعدم االعتراف بالالجئين يعني أنهم سيعاملون بموجب القانون بصورة خاصة حقوق الالجئين. 

 UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مذكرة تفاهم موقعة بين حكومة لبنان وعلى أنهم الجئين. غير أنه هناك 

وبموجب شروط مذكرة التفاهم، تنظر المفوضية السامية لألمم المتحدة ". لطالبي اللجوءخاصة "بإصدار تصاريح إقامة تنص على آلية 

من الممكن  قامة مؤقت، لمدة ثالثة أشهر عادة، ولكن ومة بإصدار تصريح إجوء وتقوم الحكلشؤون الالجئين في الدعاوي الخاصة بالل

    38لستة وتسعة أشهر.يتم تمديده  أن

 

صدر الذي ومحلي الذي يحكم الالجئين في لبنان هو القانون الذي ينظم دخول وإقامة األجانب في لبنان وخروجهم من البالد، ال التشريعو

 ٣٢.39و٣١و ٢٦المواد  هي(. والنصوص ذات الصلة الخاصة بهذا القانون ١٩٦٢)قانون  ١٩٦٢في 

 

أن حياته أو أو تمت إدانته بسبب جريمة سياسية من قبل سلطة غير لبنانية أو  تتم مالحقتهأنه يجوز ألي أجنبي على  ٢٦وتنص المادة 

 سياسيا.  أن يطلب لجوءً  ،حريته مهددة بسبب اعتبارات سياسية

، فإنه لن يكون من المسموح ترحيل هذا الالجئ الى أراضي دولة على أنه في حالة أن صدر قرار بطرد الجئ سياسي ٣١وتنص المادة 

أن الالجئين الذين يدخلون الى لبنان بصورة غير قانونية يمكن أن يتم على  ٣٢المادة وتنص  . ضمونة فيهاال تكون حياته أو حريته م

 40سجنهم لمدة شهر واحد الى ثالث سنوات  و/أو تغريمهم. 

                                                      
38  law/lebanon.php-https://www.loc.gov/law/help/refugee 
39  law/lebanon.php-https://www.loc.gov/law/help/refugee 
40  beirut/documents/publication/wcms_559668.pdf-ro---arabstates/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 
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 ٢٣النزوح السوري التي اعتمدها مجلس الوزراء في ب الخاصةالعامة  سياسةال أصبحت، ٢٠١٤واعتبارا من أكتوبر/تشرين أول  

الى لبنان. ومن الممكن أن تشمل  همدخولأن يقوم السوريون الذين يعبرون الحدود بتسجيل سبب تنص على  ٢٠١٤أكتوبر/تشرين أول 

والسوريون لسفارة. مع اصحي أو مشاورات العالج السفر، الدراسة، ال، تأجير ملكية امتالك أوتجارة، ال، زيارة عمل، السياحة :األسباب

، هذه اإلجراءات ي وضعت فيهوقت الذنفس الي يجب أن يكون لديهم كفيل لبناني. وف ،سباب للدخولأي من هذه األليس لديهم الذين 

  41اال بموافقة وزارة الشؤون االجتماعية.من المفوضية التوقف عن تسجيل السوريين النازحين، وال يمكنها اآلن القيام بذلك  بَ ل  طُ 

وثائق وهذه تحدد فترات مختلفة من اإلقامة وتتطلب ونشرت المديرية العامة لألمن العام تعليمات بشأن دخول السوريين الى لبنان. 

الجئ اال في ظروف ك" لن يسمح ألي سوري بالدخول مساندة مختلفة حسب الغرض من اإلقامة. وتنص هذه التعليمات على أنه 

جئين المسجلين سابقا لالسيسمح " هأن وزارة الشؤون االجتماعية". وتنص كذلك علىتم تحديده الحقا بالتنسيق مع يكما س ،استثنائية

نشرت المديرية  ٢٠١٥. وفي يناير/كانون ثاني 42إذا ما حققوا الشروط المنصوص عليها في هذه المذكرة" كالجئين بمعاودة الدخول 

الذين يحملون شهادات من المفوضية السامية لألمم  السوريون الالجئونينبغي أن يقدم " لألمن العام توجيهات تنص على أنهالعامة 

    4344 "تصاريح اإلقامة المؤقتة....بعدم البحث عن عمل عند تجديد  امصدق االتزامالمتحدة لشؤون الالجئين 

الالجئين السوريين  نوهذا يعني أن بإمكا  اللبنانية." بالقوانين بالتقيد "بتعهد ٢٠١٦ حزيران في عمل عن البحث بعدم االلتزام استبدال وتم

شهادة تسجيل لدى المفوضية أو من خالل الحصول على كفالة حاليا الحصول على تصريح إقامة ساري المفعول في لبنان إما من خالل 

   45مواطن لبناني.

خلية وزارية إلدارة األزمات نازحين". وقد أنشأت الحكومة أشخاصا  " عتبرهمفي الواقع السوريين الفارين من الحرب ويد تقبل أن البل اال

   العرفي المتمثل القانون الدولي الحكومة كذلك مبدألمعالجة القضايا المتعلقة باألزمة السورية، وبصورة خاصة قضية النزوح. وتحترم 

، لالضطهادتعرض بال افعلي افيه خطر الى مكان يواجه بموجب قانون حقوق اإلنسان، عدم إعادة أي شخصبعدم اإلعادة القسرية، أي 

والواقع أنه بغض النظر عما إذا كان الالجؤون مسجلين أم ال، فهم  46.لحياتهتهديد الأي نوع آخر من سوء المعاملة، أو أو التعذيب أو 

ويحصل  47الالجئين السوريين من سوريا.(يتلقون مساعدة إنسانية من المفوضية )في حالة الرعايا السوريين( أو من األونروا )في حالة 

  48الالجؤون كذلك على خدمات وضروريات أساسية داخل المجتمعات المضيفة.

 

 
 قوانين العمل    ٣-٢-٤
 

 تكون خطية أو شفهية.  يجوز أنعلى أنه ينبغي أن يكون لكافة العاملين عقود، اال أنها  ١٩٤٦ينص قانون العمل لعام 

 

النساء والرجال العاملين فيما يتعلق بنوع العمل، ومبلغ األجر أو الراتب، يجوز لصاحب العمل أن يميز بين  "ال على أنه ٢٦تنص المادة 

على أن "توظيف المرأة محظور في كافة الصناعات والوظائف  ٢٧مالبس." وتنص المادة أو التوظيف أو الترقية أو المؤهالت المهنية وال

أسابيع. )القانون  ١٠ويحق للمرأة إجازة أمومة مدتها  يشمل مجموعة من أعمال الصناعة والبناء.وهذا  ، "١الملحق ي المذكورة ف

٢٦٧ .)  

 

 ١٢من العاملين العمل لحد قد يطلب ، ’في حاالت الطوارئو‘(. ٣١ساعة )المادة  ٤٨العمل في األسبوع هو  لساعاتوالحد األقصى 

ويحق  ’ساعات العمل االعتيادية.٪ منه ل٥٠بنسبة ساعة في اليوم، شريطة أن يكون األجر أو الراتب لساعات العمل اإلضافي هو أعلى 

فترة  ينلامللعويحق كذلك  )للرجال(.  عمل )للمرأة( أو ست ساعات عمل للعاملين الحصول على ساعة من الراحة بعد خمس ساعات

(. ويحق للعاملين الحصول على يومي غياب مدفوعتي األجر في ٣٦)المادة  متتالية بدون انقطاع ساعة  ٣٦ لمدةفي األسبوع راحة 

كذلك  ٤٠، وتمنح المادة (٣٩( وخمسة عشر يوم إجازة مدفوعة األجر بالكامل كل سنة )المادة ٣٨حالة وفاة فرد من األسرة )المادة 

 ة للعاملين. إجازة مرضية مدفوع

 

                                                      
41  law/lebanon.php-https://www.loc.gov/law/help/refugee 
42  law/lebanon.php-https://www.loc.gov/law/help/refugee 
43  beirut/documents/publication/wcms_559668.pdf-ro---arabstates/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 
44  beirut/documents/publication/wcms_559668.pdf-ro---arabstates/---lic/http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pub 
45  beirut/documents/publication/wcms_559668.pdf-ro---arabstates/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 
46  law/lebanon.php-https://www.loc.gov/law/help/refugee 
47  beirut/documents/publication/wcms_559668.pdf-ro---arabstates/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/SNAP 2013 in  
48  beirut/documents/publication/wcms_559668.pdf-ro---arabstates/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 
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يوم  ١٥كل  متطلبات الحد األدنى من األجور. وينبغي أن يتم أداء الدفعات بحد أدنى ١٩٤٦من قانون العمل لعام  ٤ويتضمن الفصل 

 لعام  الثاني من قانون العمل باباليتضمن . (٤٧تنفيذ العمل )المادة  منخمسة عشر يوم دفع الرواتب بالكامل خالل فترة وينبغي أن يتم 

 يشمل متطلبات اإلشعار المسبق وإنهاء الخدمة.  نصوصا خاصة باإلقالة، وذلك ١٩٤٦

 

في كل محافظة. وستنظر هذه التحكيم  سآلية التحكيم. وينص على أنه سيتم إنشاء مجال ١٩٤٦ويحدد الباب الثالث من قانون العمل لعام 

 التقصير في العمل، الخ. والغرامات وإنهاء الخدمة والنزاعات بشأن المجالس في قضايا تشمل الحد األدنى من األجور، وحوادث العمل 

 

ن األجانب الذي لديهم ترخيص مكان العامليإ. وباليها واالنضمام يمنح الحق في تشكيل النقابات ١٩٤٦رابع من قانون العمل لعام والباب ال

  االنضمام الى هذه النقابات، ويكون لديهم عضو واحد يمثل مصالحهم. 

 

غير الثابتين  العاملون بأجر، وعائلةوتديرها ال العائلية التي تملكها ؤسسات الزراعية والشركاتعمال المنازل والميعفى من هذا القانون و
 تربطهم عقود عمل وال منظم. وهؤالء العاملين الناك جزء كبير من سوق العمل غير أن ه. والواقع في الخدمات البلدية والحكومية

    49الضمان االجتماعي.يغطيهم 

 

 عمالة األطفال
 

عام اإلبالغ عن ذلك لدائرة  ١٦من الشركات التي تقوم بتوظيف عاملين لديها أعمارهم دون سن  ١٩٤٦يتطلب قانون العمل لعام 

يسمح لألطفال دون  (. وال٢٤االجتماعية. تحديد أعمار األطفال الذين سيتم تشغيلهم هو من مسؤولية صاحب العمل )المادة الخدمات 

 سنة بالعمل حسب هذا القانون.  ١٤عمر 

 

يمكنهم البدء بالعمل اال بعد الخضوع لفحص طبي للتأكد من أنهم قادرين على أداء  سنة "ال ١٨و ١٤األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 ١٦البناء محظورة على اليافعين دون عمر . وهناك عدد من الوظائف في الصناعة و(٢٢." )المادة من أجلهالعمل الذين تم توظيفهم 

لفترة أكثر من ستة ساعات في اليوم، مع سنة  ١٨األطفال دون عمر  يجوز أن يعمل ه الكذلك أن ٢٣(. وتذكر المادة ٢٣سنة )المادة 

صباحا،  ٧مساًء و ٧ساعة يجوز أن يعمل اليافعون ما بين ال والإذا ما تجاوز العمل أربعة ساعات في اليوم.  دةاستراحة لمدة ساعة واح

ن يحصلوا على ثالثة عشر ساعة من الراحة بين فترات العمل. واألهالي وأصحاب العمل مسؤولون جنائيا عن إنفاذ النصوص وينبغي أ

 (. ٣٠المتعلقة باألطفال. )المادة 

 

توظيف  ٢٠١٢والموقع من رئيس الجمهورية في سبتمبر/أيلول  والمصادق عليه من الحكومة اللبنانية ٨٩٨٧يحظر المرسوم رقم 

آداب األطفال محظورة بالكامل في لبنان. وسالمة أو  صحةكافة أنوع العمل التي قد تضر ب سنة وينص على أن ١٦األطفال دون سن 

  وهو يحدد كذلك قائمة جديدة بأنواع العمل األكثر خطورة. 

 

 . ٢٠١٦خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال في لبنان بحلول  ٢٠١٣بر/أيلول وتبنت الحكومة اللبنانية في سبتم

 

 العمالة األجنبية والمهاجرة
 

الفنانين طلب ترخيصهم من مديرية على األجانب الذين يرغبون بالعمل في لبنان الحصول على تصريح عمل من وزارة العمل. وبإمكان 

نبي تقديم تأكيد من وللحصول على تصريح عمل، على العامل األج 5051(١٩٦٤سبتمبر/أيلول  ١٨ -١٧٥٦١ األمن العام )المرسوم

معينة )كأن يكون مديرا لشركة تعمل في لبنان،  اشروط نه سيقوم بتوظيف العامل، ما لم يكن العامل األجنبي يلبيصاحب العمل بأ

 52ومتزوجا من مواطنة لبنانية، الخ.(

 

حيث يكون العامل ، الكفالة  المهاجرون هم مجموعة مستضعفة في لبنان. وعامالت المنازل بصورة خاصة يخضعن لنظامالعاملون 

ويحق للكفالء بفترة تعاقدية من الخدمة المتواصلة.  بموجبها ملتزما قانونا إزاء الكفيليكون العامل وعلى كفالة مواطن أو شركة محلية 

ويحول نظام العامل الوافد عمله.  تركسلطات الهجرة في حالة إبالغ أو تغيير الوظائف، ويطلب منهم منع العامل من مغادرة البالد 

 بالبحث عن أو تلقي مساعدة، حيث يواجهون االعتقال أو الترحيل في حالة ن حاولوا ترك صاحب العمل.  دون قيام العاملين الكفالة

حون بعض الحماية نَمْ المتوسط من حيث اإلتجار بالبشر. فضحايا االتجار بالبشر في لبنان يُ  ويواجه العاملون المهاجرون خطرا أعلى من

 اإلتجار.ي للذين يعملون فتفرض على ا تجار باألشخاص. وينص القانون على غرامات، العقوبة على جريمة اإل١٦٤ن رقم بموجب القانو

اال أن الضحايا ال يشعرون بالطمأنينة إزاء تقديم آرائهم أثناء اإلجراءات الجنائية، وليس هناك إجراءات لحماية الضحايا خالل هذه 

 يحصلون على تصريح إقامة مؤقت أثناء هذه الفترة.  هذه اإلجراءات، ولكنهم ال البقاء في لبنان أثناءكذلك وبإمكان الضحايا اإلجراءات. 

                                                      
 .  ٢٠١٥منظمة العمل الدولية: نحو العمل الالئق في لبنان: قضايا وتحديات في ضوء أزمة الالجئين السوريين.   49
 من المهم مالحظة أنه غالبا ما يتم إساءة استخدام هذا النص.   50
51  39241.pdf-https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/39241/97116/F1805533883/LBN 
52  =18http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=39242&p_country=LBN&p_count=112&p_classification=17&p_classcount   
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عاملة منازل وافدة السيما من سريالنكا،  ٢٥٠٠٠٠ويقدر بأن هناك  53(.٧عامالت المنازل الوافدات مستثنيات من قانون العمل )المادة و‘

  54حماية قانون العمل.وأثيوبيا، والفلبين، ونيبال، وبنغالدش مستثنيات من 

 

العاملون أنفسهم، وأصحاب العمل،  –، فإن حقوق العمالة المهاجرة غائبة بين كبار أصحاب المصلحة لهجرةالدولية ل منظمةلووفقا ل

   55وإنفاذ القانون، ومفتشو العمل، والقضاء.

 

 حقوق العمل للنازحين
 

للسوريين بدخول بين جمهورية لبنان والجمهورية العربية السورية  ١٩٩٤في العام  قبل األزمة، سمحت اتفاقية العمل ثنائية األطراف

ويحصل مؤقت لمدة ستة أشهر كمهاجرين قادمين الى لبنان بحثا عن فرصة عمل.  تأشيرة والحصول على تصريح إقامة لبنان بدون

تسمح للعاملين بإحضار أفراد من أسرتهم د( العمال الموسميون على بطاقة عمل مؤقتة، مجانا أو مقابل رسوم )ولكن غير قابلة للتجدي

 سنوات.  ١٠يتجاوز عمرهم 

يمنح السوريين والفلسطينيين الذي ( ١/١٩الذي سيعرف الحقا بالقرار ) ١/١٩القرار رقم  ٢٠١٣أصدرت وزارة العمل في فبراير/شباط 

تم السماح بمهن أخرى حيث يكون األجانب أخصائيين وفي مجال البناء، والكهرباء، والنجارة، والحدادة، والمبيعات.  إمكانية العمل

أمهم لبنانية، أو أنهم كانت في حالة أن كانوا يقيمون في لبنان منذ والدتهم، أو ، أو بعملهم أن يقوم لبناني يمكن الومرخصين أو خبراء 

 يديرون شركة مسجلة في لبنان. 

قلل من حيث ، ١/١٩من أجل إلغاء جزء من االستثناءات التي قدمها القرار  ١/١٩٧القرار رقم  ٢٠١٤وصدر في ديسمبر/كانون أول 

وصدر على الزراعة والبناء والتنظيف، باإلضافة الى أنه وضع المزيد من الشروط.  تقتصرلمهن المفتوحة للسوريين بحيث انطاق ا

من قبل وزارة العمل حيث غير من اللغة المستخدمة وأشار الى انه  ١/٢١٨القرار رقم  ٢٠١٥ األولديسمبر/كانون  ١٩في  بعد ذلك

 ٣١من  ١/٤١وأكد ذلك في القرار  بدال من التنظيف(، سمح للمواطنين السوريين بالعمل في قطاعات الزراعة والبناء والبيئة )سيُ 

ي هذا القرار وفعلى  االستثناءات، يجوز أن ينظر وزير العمل في ١/٤١من القرار  ٣. وبموجب المادة ٢٠١٧يناير/كانون الثاني 

منصبا معينا بعد ثالثة أشهر من البحث، في إيجاد لبناني ليشغل  يثبت فشله السماح لرب العمل اللبناني بتوظيف أجنبي إذا قدم دليال

 بيان صادر عن مكتب التوظيف الوطني.  من خاللومثبت 

على أن عدد العاملين األجانب )بغض النظر عن جنسيتهم( في كل شركة  ٤. وتنص المادة ١/٤٩القرار رقم  ٢٠١٧وصدر في يناير 

والعاملون الذين هم معفيون بالكامل من هذه القاعدة هم عاملو المنازل، عاملين لبنانيين.  ١٠يجب أال يتجاوز شخص واحد أجنبي لكل 

متر مكعب. والنسب المعدلة تنطبق  ٥٠٠٠لكل يعملون لدى أفراد على أساس عامل واحد والالجئون الفلسطينيون وعمال الزراعة الذين 

حيث يكون هناك عامل  ةل معادلاعمأل بناء أو اعمأوأجانب الى لبناني واحد،  ١٠على شركات التنظيف، حيث هناك نسبة قصوى من 

 واحد أجنبي لكل عامل لبناني. 

 

 

 الشفافية والمشاركة والتعامل مع الشكاوي  ٤-٢-٤
 

وهناك العديد انتقاد الرئيس علنا.   ال يمكنهم ية انتقاد الحكومة، ولكنولألفراد حر .والحرية النقابية تعبيرن اللبناني حرية اليدعم القانو

ة، ولكن فقط في الحاالت التي قد الرقابمن وسائل اإلعالم المستقلة، على الرغم من أن لبعضها انتماءات سياسية. ويسمح القانون بحق 

 مكانهم القيام بذلك بتصريح من وزارة الداخلية. الذي يرغبون في التجمع بإنون طخطرا على األمن القومي. والموا يشكل فيها الموضوع

 

 الحصول على وثائق.  اتلطلبتستجيب الحكومة عادة  تطلب إمكانية الوصول الى وثائق عامة والهناك قوانين تليس 

 

 بشأن النشاطات الحكومية من قبل مؤسسات حكومية معينة. ولغايات هذا البرنامج، تنطبق األمور التالية:  الشكاوييتم عادة التعامل مع و

 

(، وفاكس ١٧٨٩لوزارة البيئة خمس سبل للتعامل مع الشكاوي المتعلقة بالبيئة: الخط الساخن )رقم : وزارة البيئةالتعامل مع الشكاوي في 

 وائرد، بريد اعتيادي وشكاوي مكتوبة تقدم الى ال(complaints@moe.gov.lb(، وعنوان بريد الكتروني )١٩٧٦٥٣٥٩٦١)رقم+

لتسجيل والتحري عن  وزارة البيئةتسجيلها، تنقل الشكاوي الى قسم الدوائر اإلقليمية والشرطة البيئية داخل وبعد  .وزارة البيئةاإلقليمية ل

لتحديد السبل )قانونية، الخ.( وتطبيق القانون  البيئةالى الدوائر المعنية داخل وزارة  وتوثيق الشكاوي. وبعد ذلك، ترسل الشكاوي الموثقة

                                                      
53  iles/pdf/other_migrant_crisis.pdfhttp://publications.iom.int/system/f 
54  chapters/lebanon-report/2017/country-https://www.hrw.org/world 

55    .pdfhttp://publications.iom.int/system/files/pdf/other_migrant_crisis 

mailto:complaints@moe.gov.lb)
mailto:complaints@moe.gov.lb)
mailto:complaints@moe.gov.lb)
http://publications.iom.int/system/files/pdf/other_migrant_crisis.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/other_migrant_crisis.pdf
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إرسائه حاليا لم يكتمل ويتم والقرار(  واالستئنافللتعامل مع الشكاوي. اال أن النظام المتكامل إلدارة المعلومات )مثل التغذية الراجعة، 

  وروبي. ، والممول من االتحاد األوزارة البيئةالحوكمة البيئية في  –ضمن الدعم المستمر لإلصالح 

 

ليصبح متاحا لكافة العاملين  الخط الساخن في وزارة العمل تحديثتم مؤخرا بالعمل والعمل القسري واالتجار بالبشر:  ةالشكاوي المتعلق

هاتفية من ست عاملين اجتماعيين خارج نطاق  ةمكالم ١٧٤٠المكالمات الهاتفية من الخط الساخن )حيث يتم تحويل على مدار الساعة، 

ومتوفرة على مدار الساعة باللغة العربية.  ٢٠١٤في  ة العامة لألمن العام، الذي أنشأالخط الساخن للمديري. وهناك كذلك (ساعات العمل

ها مؤخرا، حيث توفر دليال للتعرف على الضحايا تم تحسين الخط الساخن التي يستخدمها مشغلووأشار ممثلو الحكومة أن المؤشرات 

. وهذا تمتلك أيضا خطوطا ساخنة، KAFA"كفى عنف واستغالل" ن المنظمات غير الحكومية مثل كاريتاس وأأوضح للمشغلين. كما 

التوقيع على مذكرة تفاهم بين كاريتاس ووزارة العدل بخصوص مشروع مستقبلي من  ٢٠١٥حاليا؛ وتم في بداية  مجال قيد التطوير

   الساعة. أجل تنفيذ خط ساخن في وزارة العدل بحيث يكون متاحا على مدار 

 

 شروط خاصة في المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس

 

 المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس تحكمها األنظمة التالية: 

 المنطقة االقتصادية في طرابلس؛ بشأن إنشاء  ٥/٩/٢٠٠٨، والصادر في ١٨القانون رقم 

 بشأن األنظمة المالية للسلطة العامة للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس؛ ١١/٦/٢٠٠٩الصادر في  ٢٢٢٢المرسوم رقم 

بشأن السلطة العامة للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس: موظفوها، وشروط  ٢٠٠٩حزيران،  ١١الصادر في  ٢٢٢٦المرسوم رقم 

  دارية؛ ب موظفيها والمقاولين، ووظائف هيئاتها اإل، والفئات، والرتب، ورواتالتوظيف

بشأن شروط إصدار تصاريح عمل لألشخاص غير اللبنانيين الذين يرغبون في  ٢٠٠٩حزيران  ١١الصادر في  ٢٢٣٢المرسوم رقم 

 في طرابلس؛العمل في المنطقة االقتصادية 

ة بشأن السماح بشغل جزء من الممتلكات البحرية العامة إلنشاء المنطق ٢٠٠٩أبريل/نيسان  ٢٣الصادر في  ١٧٩١المرسوم رقم 

 االقتصادية الخاصة في طرابلس؛ 

في  الخاصة المنطقة االقتصادية فيبشأن اإلجراءات الجمركية القابلة للتطبيق  ٢٠٠٩حزيران  ١١الصادر في  ٢٢٢٠المرسوم رقم 

 طرابلس؛ 

 في طرابلس؛ صة لى المنطقة االقتصادية الخاا دخولصدار تأشيرات بشأن شروط إ ٢٠٠٩حزيران  ١١در في الصا ٢٢٢١المرسوم رقم 

تصاريح عمل الى األشخاص غير اللبنانيين الذين يرغبون صدار شأن شروط إب ٢٠٠٩حزيران  ١١الصادر في  ٢٢٣٢المرسوم رقم 

 في العمل في المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس؛ 

في المنطقة االقتصادية في طرابلس؛ متطلبات الحماية البيئية والصحة العامة بشأن  ٢٠٠٩ حزيران ١٥الصادر في  ٢٢٦٧رقم المرسوم 

 و

أتعاب رئيس السلطة العامة للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس،  بشأن ٢٠٠٩حزيران  ٢٠الصادر في  ٢٤٠٧ رقمالمرسوم 

 حضور جلسات مجلس اإلدارة لرئيس السلطة العامة واألعضاء والمفوض الحكومي. وأتعاب 

قانون المنطقة االقتصادية الخاصة في  حماية محدودة للعاملين نص عليها االقتصادية الخاصة في طرابلسوتقدم قوانين وأنظمة المنطقة 

، كما ينص على  وينص القانون على أنه لن يكون هناك حد أدنى من األجور في المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس  –طرابلس 

لتلك المقدمة من  مقابلةتلقون "خطط منفعة صحية ون على أن العاملين سيإعفاء من كافة نصوص الضمان االجتماعي. وينص القان

وال حد أدنى من العمر يتضمن القانون نصوصا لمنع استغالل العاملين،  وال أو أفضل منها." االجتماعيالوطني للضمان  صندوقال

 للعمل، أو أي حماية صريحة للعامالت. 

 

حزيران  ١١الصادر في  ٢٢٢١المرسوم رقم ينص طرابلس للعاملين األجانب بالعمل في الموقع. ووتسمح أنظمة المنطقة االقتصادية في 

في المطار وفي المراكز  المفعول لمدة ثالثة أشهر وقابل للتجديد لمدة سنة ساري وتصريح إقامة تأشيرة سيتم إصدارعلى أنه " ٢٠٠٩

للمستثمرين غير اللبنانيين وأصحاب المشاريع الذين يصلون الى لبنان لزيارة المنطقة االقتصادية في طرابلس، باإلضافة الى الحدودية 

وسيُمنح الزائرون في المنطقة االقتصادية في طرابلس تأشيرة مسبقة مدتها شهر أفراد األسرة والمساعدين والسائقين المرافقين لهم ... 

  ريح عمل، شريطة أن: واحد للحصول على تص
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في طرابلس/موقعة الخاصة له من صاحب العمل المرتقب في المنطقة االقتصادية دعوة مرسلة يحمل يكون طالب التأشيرة  •

 من المسؤول المختص في السلطة. 

 يحصل طالب التأشيرة على موافقة مسبقة على تصريح العمل، صادرة عن نفس المسؤول المختص في السلطة.  •

 

أن تصريح العمل الصادر بموجب المرسوم الحالي "على  ٢٠٠٩حزيران  ١١الصادر في  ٢٢٣٢وعالوة على ذلك، ينص المرسوم رقم 

والموظف دون أن يبرم في طرابلس فقط.  ولو انتهت العالقة بين صاحب العمل الخاصة ن متلقيه من العمل في المنطقة االقتصادية مّك  يُ 

وبالنسبة للموظف الذي يحمل تصريح عمل فترة أقصاها شهر واحد، فإنه يتم إلغاء عقد عمل الموظف.  عقد عمل جديد خاللالموظف 

  في المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس، فإن االنتقال من عمل الى آخر سيخضع لموافقة مسبقة من السلطة."

 

فهو ال يحدد تطبيق إي من المعايير وال يطبق ضمنيا حدا أدنى من األجور.    ،يشير صراحة الى عالقات العملوفي حين أن القانون 

"خطط منفعة صحية مشابهة ستوفر للعاملين  المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلسهو أن المؤسسات في والمعيار الوحيد المطبق 

ويُْعفَْون من كافة لتلك المقدمة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو أفضل منها" ولكن لن يطلب منهم دفع مبالغ للصندوق 

العمل،  معاييرتناول بعض جوانب عالقات ظروف وداخلي ي نظاموفي حين أن السلطة بإمكانها سن أي  نصوص الضمان االجتماعي. 

  مخالفة نصوص القانون.   ال يمكن ألي نظام داخلي هفإن

 

ا ما غالبينص على أي حماية صريحة للعامالت اللواتي  المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس الوعالوة على ذلك، فإن قانون 

 يتعرضن لعالقات مسيئة للغاية بين صاحي العمل والعامل.  



 

 
 

35 

 تقييم النظام البيئي واالجتماعي للبرنامج        ٥
 

 أهلية استثمارات البرنامج     ١-٥
 

بالنسبة أية آثار بيئية واجتماعية كبيرة وضارة تكون حساسة أو متنوعة أو غير مسبوقة  للوظائف برنامج الوطنيينبغي أن تسبب تدخالت ال ال

تحت مؤشرات مختلفة مرتبطة  استثمارات البرنامجبين أن يتم فرز كافة هذه التدخالت من . وينبغي لبيئة و/أو األشخاص المتضررينل

الواقعة في  ٢أو تلك التدخالت في الملحق  ٨٦٣٣/٢٠١٢ ن المرسومم ١، كافة التدخالت المشمولة في الملحق وكقاعدة عامةبالصرف. 

والينابيع(  واألنهار للبحر الطبيعية الشواطئ - الرطبة األراضي - باالنقراض المهددة األنواع من موائل - طبيعية محميةمناطق حساسة )

 سيتم استبعادها. 

 

للسياسة ار تراكمية، فقد تم إعداد نموذج فحص وفقا لمتطلبات مذكرات التوجيه للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس آثوحيث سيكون 

متنوعة أو غير مسبوقة من ناحية  وأتقييم ما إذا كانت هذه المداخلة ستعتبر مهمة لبرنامج لمن إعداد افي فترة مبكرة ، وذلك ٩.٠٠التشغيلية 

دم شمل صناعات عالية يكون ممكنا في حالة ع االقتصادية الخاصة في طرابلسواستخلص هذا الفحص أن االستثمار في المنطقة بيئية. 

 . ٤ونموذج الفحص موجود في الملحق . المخاطر فيه

 

، اال أن ١أو كان مشموال في قائمة الملحق  ٨٦٣٣/٢٠١٢حدث أن أي نشاط غير مشمول في قوائم المرسوم ، لو وخالل فترة تنفيذ البرنامج

، 56النتائج الموجه نحوالبرنامج سياسة درج في ميقع ضمن تعريف االستبعاد ال ابلة تعتقد بأن موقع ونطاق هذا النشاط الالهيئة المنفذة المق

( والموافقة عليه من ٤لمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس )في الملحق فإنه ينبغي آنذاك إعداد تقرير فحص مشابه لذلك الذي تم إعداده ل

 هذا االستثمار ضمن النتائج الخاصة بالمؤشر المعني المرتبط بالصرف.  حسابهيئة التحقق المستقلة قبل قبل 

 

بالتبغ من  متعلقةفإنه ينبغي استبعاد كل الصناعة والتجارة ال ،٨٦٣٣/٢٠١٢من المرسوم  ٢مشموال في الملحق  ذلك على الرغم من أن

 الصحي الخطير على المستخدمين النهائيين.  اتدخالت البرنامج بسبب أثره

 

 
 مقارنة بالمبادئ الجوهريةتقييم النظام البيئي      ٢-٥
 

الخطة الوطنية للوظائف. ية مختلفة متعلقة بتدخالت ، شامل ويغطي جوانب بيئ٤في الفصل إن نظام األنظمة البيئية في لبنان، كما هو مقدم 

كما أن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية  والخبرة البيئية في البالد قوية جدا وشركات االستشارات البيئية المسجلة لديها قدرات جيدة. 

عن  الشيءنفاذ متخلفين بعض اال أن الرصد واإل، ولإلعالم اهتمام قوي في القضايا البيئية. 57العاملة في مجال البيئة ناشطة للغاية كذلك

 وانتشار األنشطة غير المنظمة/غير المرخصة. نتيجة محدودية القوي العاملة المتوفرة للهيئات التنفيذية  الركب

 

إلدارة البيئية حيث أن هذا الموضوع ليس من ضمن خاص باالهيئات المنفذة للخطة الوطنية للوظائف لديها سجل محدود وبصورة عامة، 

وزارة تنفيذ مختلف القوانين واألنظمة )ب تقوم التي عنيةموقدرات اإلدارة البيئية للنظام تقع بصورة أساسية على عاتق السلطات الوالية مهامها. 

ن عن ضمان امتثال المشروع مسؤولو أصحاباال أن  .٥...الخ.( كما هو مبين في الفصل المديرية العامة لآلثار، ووزارة العمل، والبيئة

المشروع باالستثمار  صحابوامتثال ورغبة أاللتزام اإلدارة القدرة على القيام بذلك تتنوع وفقا . كما أن مشاريعهم باألنظمة والمعايير البيئية

ومن الممكن تجسير هذه الفجوات المؤسسية للهيئات المنفذة في حشد الخبرة الفنية والموارد المالية الضرورية للحفاظ على االمتثال البيئي. 

 للخطة الوطنية للوظائف وأصحاب المصلحة من خالل: 

 

الوكاالت التنفيذية المختلفة قيام كاملة لضمان على مستوى وحدة تنفيذ المشروع لالضطالع بالمسؤولية ال خصائي بيئيأ تكليف •

المعنيين يلبون متطلبات النظام البيئي واإلجراءات اإلضافية لخطة عمل البرنامج )الملخصة في الجدول  ينمستفيدال بالتأكد من أن

خالل تنفيذ البرنامج من أجل دعم وذلك العمل،  حجم. ومن الممكن أن يحظى األخصائي بمساعدة أخصائيين آخرين، حسب أدناه(

 الهيئات المنفذة والمستفيدين من البرنامج. 

 

 

شهادة امتثال  وأ ا مقبوالأولي ابيئي افحصمن أن المستفيدين من الخطة الوطنية للوظائف لديهم رخصة سارية المفعول تشمل  التأكد •

 بيئي حسب المطلوب. 

                                                      
ن محطات معالجة المياه المؤهلة للتمويل الخاص بالبرنامج الموجه نحو النتائج. على سبيل المثال، ما يحدث عادة  في البرامج األخرى الموجهة نحو النتائج هي أ ٨٦٣٣/٢٠١٢من المرسوم  ١بعض األنشطة المدرجة في الملحق   56

 ، ال تعتبر ذات آثار بيئية واجتماعية معاكسة وتكون حساسة أو متنوعة أو غير مسبوقة على البيئة و/أو األشخاص المتضررين.  ٨٦٣٣/٢٠١٢من المرسوم  ١لحق العادمة الصغيرة، على الرغم من أنها مشمولة في الم
 "."هناك مجتمع مدني حيوي وإعالم قوي يدعم الحماية البيئيةوفقا للتحليل البيئي للبالد:   57
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بالنسبة للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس، وألنه سيكون هناك أنظمة جديدة خاصة لجذب مستثمرين محليين ودوليين، يتوقع أن يشمل 

 الكشف عنالذي هو قيد اإلعداد حاليا. وستهدف هذه األنظمة الى  التقييم البيئي االستراتيجيستعززها توصيات ذلك أنظمة بيئية خاصة 

أحمال التلوث من األنشطة المنفذة ضمن القدرة االستيعابية للبيئة والبنية التحتية للمدينة. ، ولضمان أن تكون كبرىاآلثار ال األنشطة ذات

، تشكل األساس لوضع الخطة الرئيسية ٣لفصل ، الملخص في ااالستراتيجي يلتقييم البيئالتقرير األساسي المرحلي لوتكون بالتالي نتائج 

بإدارة بناء البنية التحتية للمنطقة االقتصادية الخاصة اإلعمار و اإلنماءمجلس سيقوم  وبالنسبة للجوانب المؤسسية،واألنظمة البيئية للمنطقة. 

، في بناءات البيئية بفعالية خالل عملية الجراءن المشرفين قدرة كافية لتنفيذ اإلفي طرابلس، وسيضمن بالتالي أن يكون للمتعاقدين والمهندسي

دائرة للبيئة سترصد األداء البيئي للمستأجرين وتتأكد من أنهم يمتثلون  نطقة االقتصادية الخاصة في طرابلسحين أنه أثناء التشغيل، سيكون للم

لبيئة يملكون خبرة وإصدار األنظمة البيئية للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس وتشكيل/وتعيين موظفين لدائرة ابالمعايير البيئية للمنطقة. 

 . ٦كافية سيشكل جزءا من التحقق من المؤشر المرتبط بالصرف 

. 

 ملخصة في الجدول أدناه.  ٩.٠٠والفجوات في النظام الوطني وفقا للمبادئ الجوهرية للسياسة التشغيلية 

 

 

 

 



 

 
 

37 

 . ٩.٠٠المبادئ الجوهرية للسياسة التشغيلية على أساس  تقييم النظام البيئي: ملخص ٤الجدول 

 المبادئ الجوهرية

 
 اإلجراءات المقترحة لتقوية النظام التقييم 

خاصة باإلدارة البيئية يتم تصميم إجراءات وعمليات 

واالجتماعية من أجل تعزيز االستدامة البيئية 

أو التقليل  واالجتماعية في تصميم البرنامج؛ تفادي

التخفيف من اآلثار المعاكسة؛ وتعزيز  للحد األدنى أو

البيئية  باآلثارالمتعلقة  اتخاذ القرارات المستنيرة

  واالجتماعية.

 

يسمح نظام التقييم البيئي في البالد بتحديد األنشطة عالية المخاطر، 

بدائل بيئية لبعض  وإعالم متخذي القرارات بهذه األنشطة وبأفضل

التطورات، وإجراء تقييم مالئم لآلثار البيئية وتحديد إجراءات 

 التخفيف الخاصة بها.

 

 والفجوات الرئيسية التي تم تحديدها هي: 

 

 ؛ليس هناك متطلبات لإلفصاح عن الفحوصات البيئية األولية  •

على خطط اإلدارة البيئية ليس هناك قدرات كافية لإلشراف الفعال   •

 ؛على أساس األنظمة والمعايير البيئية ،االمتثالو الجتماعيةوا

بعض توفر تم إنشاء بعض المرافق دون أداة تقييم بيئي وبدون   •

  متطلبات اإلدارة البيئية. 

 

من المرسوم  ١المشاريع التي لديها آثار بيئية كبيرة )مشمولة في الملحق   •

 ١ولكن ضمن منطقة حساسة أو ضمن الفئة  ٢، في الملحق ٨٦٣٣/٢٠١٢

تشمل تجهيز واالتجار التي نشطة واأل 58(٥٢٤٣/٢٠٠١حسب المرسوم 

 بالتبغ غير مؤهلة للحصول على دعم الخطة الوطنية للوظائف. 

خاضع للتقييم البيئي وفقا للمرسوم  الموافقة على أي مشروع جديدينبغي  ال •

على أداة  البيئةاال بعد موافقة وزارة  ،من قبل الهيئة المنفذة ٨٦٣٣/٢٠١٢

 التقييم البيئي. 

شهادة االمتثال متطلبات لوينبغي أن يكون للمشاريع/المرافق القائمة الخاضعة  •

لتكون مؤهلة شهادة امتثال بيئي سارية المفعول من وزارة البيئة البيئي 

وكذلك، فإن مرافق الفئتين للحصول على دعم من الخطة الوطنية للوظائف. 

الخطة الوطنية للوظائف )بعد الحصول  التي بدأت بالعمل من خالل دعم ٣و  ٢

بيئي ينبغي أن تحصل على شهادة امتثال  (فحص بيئي أولي موافق عليهعلى 

. وسيتم توفير مساعدة فنية لتحسين االمتثال البيئي بعد سنة من بدء العمل

  للبرامج المستفيدة. 

ينبغي أن تلتزم المرافق القائمة غير الخاضعة لشهادة االمتثال البيئي بااللتزام  •

 ها. التي تنتمي ل رة البيئة المتعلقة بنوع الصناعةبتطبيق شروط وزا

 

حوصات البيئية األولية الموافق عليها على الموقع الفينبغي اإلفصاح عن  •

ومن الممكن أن يتم طنية للوظائف. كتروني للهيئة المنفذة المعنية للخطة الولاال

أجزاء الفحوصات البيئية األولية التي تشمل معلومات محددة حول استبعاد 

  59اإلفصاح عنها. ناسبيكون من الم المشروع والتي قد ال

 

األنظمة والخطة الرئيسية للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس ستستنير   •

، بحيث أن أحمال التلوث المتولدة عن أنشطة نتائج التقييم البيئي االستراتيجيب

االستيعابية ستكون ضمن القدرة  المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس

 للبيئة والبنية التحتية القائمة.

                                                      
 باستثناء تقرير فحص مالئم يتم إعداده والموافقة عليه من هيئة التحقق المستقلة كما ذكر سابقا.   58
ث البيئي خالل تنفيذ مشروع  59 1 يستخدمها منافسوهم، وبالتالي من الممكن التوصل الى حل في لبنان، برزت بعض المخاوف من جانب المؤسسات الخاصة بشأن اإلفصاح عن بيانات حول قدرات المشروع وتصاميمه والتي من الممكن أن  الحد من التلوُّ

 وسط مفاده إمكانية استبعاد مثل هذه البيانات، اال أنه ينبغي دائما اإلفصاح عن وصف اآلثار البيئية وإجراءات التخفيف.  
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 المبادئ الجوهرية

 
 اإلجراءات المقترحة لتقوية النظام التقييم 

وعمليات خاصة باإلدارة البيئية يتم تصميم إجراءات 

أو التقليل للحد األدنى أو  واالجتماعية من أجل تفادي

 الطبيعية الموائلعلى  التخفيف من اآلثار المعاكسة

 .البرنامج عن الناتجة المادية الثقافية والموارد

اإلطار القانوني للبالد شامل لحد كبير من حيث حماية الموائل 

. وينبغي أن تخضع كافة الخطط افية الماديةالطبيعية والموارد الثق

ينظر كذلك في طق معينة لتقييم بيئي استراتيجي يكون الخاصة بمنا

ويتم استبعاد أنشطة إزالة الغابات من دعم الخطة الوطنية  حمايتها. 

. ٨٦٣٣/٢٠١٢من المرسوم  ١للوظائف كما هي في الملحق 

 والمخاطر الرئيسية هي: 

التي قدد تلحق ضررا بالموائل أو بالموارد  األنشطة غير المنظمة  •

 الثقافية المادية.

 على موارد ثقافية مادية متحركة أثناء أعمال البناء إمكانية العثور  •

 بدون إشراف مالئم. التي تتم

 

ضمان أن يكون للمستفيدين من الخطة الوطنية للوظائف تراخيص سارية   •

 المفعول وأدوات تقييم بيئية مالئمة. 

الكافية للموارد ينبغي أن تتضمن كافة عقود البناء شرطا خاصا بالحماية   •

شعار انية العثور والتي تشمل اإلالثقافية المادية من خالل عملية إدارة إمك

 . عثور للمديرية العامة لآلثار بأي نتائجالفوري 

ن تحصل الموقع ينبغي أ فريغأشجار لغرض ت المشاريع التي تحتاج الى قطع  •

 الزراعة مع إجراءات تعويض مالئمة. تصريح من وزارة على 

يتم تصميم إجراءات وعمليات اإلدارة البيئية 

الجمهور وسالمة العاملين من واالجتماعية لحماية 

 األخطار المحتملة المترتبة على ما يلي: 

(i)  تشغيل المرافق أو عمليات بناء و/أو

الممارسات التشغيلية األخرى 

 البرنامج؛  بموجب

(ii)  الخطرة،  للمواد الكيماويةالتعرض

الخطرة، والمواد الخطرة  نفاياتوال

 بموجب البرنامج؛  األخرى

(iii)  إعادة بناء أو إعادة تأهيل البنية

معرضة  التحتية الواقعة في مناطق

 لألخطار الطبيعية

  

 

انبا مختلفة تشكل مخاطرا تغطي أنظمة الصحة والسالمة المهنية جو

ذان  بفعالية. والوعي نف  ورصد هذه األنظمة ال يُ إنفاذ ، اال أن للعاملين

بالصحة والسالمة المهنية ضعيف لحد كبير بين القوى العاملة 

والتعامل بالمواد الكيماوية والنفايات الخطرة وأصحاب العمل.  

ويتم عادة تناول  ،٤٤٤/٢٠٠٢مغطى بشكل كافي من خالل قانون 

الشروط البيئية  تشمل أن ينبغي . كما ذلك في أدوات التقييم البيئي

وتلبي بالتالي إجراءات التي تضعها وزارة البيئة لقطاعات معينة، 

، اإلدارة الفعالة للمواد الكيماوية والنفايات تحسين نظام التقييم البيئي

تنظمها كذلك المراسيم  وعمليات البناء في المناطق الخطرة  الخطرة. 

البيئي االستراتيجي وتخطيط  التي تنظم تقييم األثر البيئي والتقييم

 صة. في المشاريع غير المنظمة/غير المرخ يكمن األراضي. والخطر

شمل التدريب والتوعية بموضوع الصحة والسالمة المهنية كجزء من المؤشر   •

 .  ٧المرتبط بالصرف رقم 

 

التأكد من أن جوانب الصحة والسالمة المهنية مشمولة في أدوات التقييم البيئي   •

التي أعدها المستفيدون  )الفحوصات البيئية األولية والتوصيات بالتدقيق البيئي(

 من البرنامج. 

 

من جانب سيتم توفير مساعدة فنية لتحسين االمتثال بالصحة والسالمة المهنية   •

القتصادية الخاصة ن تشمل أنظمة المنطقة اأالمستفيدين من البرنامج. وينبغي 

سيتم ات مالئمة للتعامل مع المواد والنفايات الخطرة. وفي طرابلس إجراء

 تعزيز ذلك من خالل التقييم الذي تم في التقييم البيئي االستراتيجي. 
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نفيذ اإلجراءات أعاله في منطقة النتائج الخاصة بها. وسيقوم أخصائي بيئة متمرس سيتم مسؤولة عن تستكون كل مؤسسة منفذة للبرنامج 

بخالف المنطقة االقتصادية تنفيذ إجراءات مختلفة من قبل هيئات منفذة مختلفة )لإلشراف على وتنفيذ الدعم بالمشروع  نفيذتوظيفه في وحدة ت

وشهادات االمتثال البيئي،  منفصل كما هو مبين أدناه(. وسيضمن أن الفحوصات البيئية األولية الخاصة في طرابلس التي سيكون لها ترتيب

كما . للحد األدنى إن وجدت، تشمل إجراءات للتقليل من المخاطر على الصحة والسالمة المهنية، والموائل الطبيعية والموارد الثقافية المادية

إجراءات كذلك ، كما تم التوصية بها في الفحوصات البيئية األولية، وخطة اإلدارة البيئية إجراءات سيضمن أن عقود البناء لكافة األعمال تشمل

وينبغي أن يجري أخصائي البيئة زيارات ميدانية متكررة الى المشاريع لضمان تنفيذ اإلجراءات . الثقافية إمكانية العثور على الموارد المادية

 التقييم البيئي. قة في وثائق البيئية على أرض الواقع كما هي موث

 

ة سيكون للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس دائرة للبيئة سترصد األداء البيئي للمستأجرين وتتأكد من أنهم يمتثلون بالمعايير البيئي

يئة يملكون خبرة كافية سيشكل للمنطقة. وإصدار األنظمة البيئية للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس وتشكيل/وتعيين موظفين لدائرة الب

 .٦ رقم المرتبط بالصرف للمؤشر بالصرف ةمرتبط نتائجا

 

 تقييم النظام االجتماعي على أساس المبادئ الجوهرية ٣-٥
 

على تنفيذ التشريع  ختلفيتناول معظم القضايا االجتماعية الرئيسية المتعلقة بهذا المشروع. وي ا، وضع لبنان تشريع٥كما هو مبين في الفصل 

 . على سبيل المثال: نطاق واسع

 

تتابعه العديد من الهيئات الحكومية المشاركة. وإجراءات حيازة األراضي التشريع المتعلق بحيازة األراضي وإعادة التوطين  •

القدرات المالئمة لتنفيذها. لديها ات المسؤولة عن مثل هذه األنشطة التعويض مذكورة في القانون والهيئواالستمالك والتقييم و

 أي ذتنفي نضما في رةخب نلبنا مةوحک دىلوهذا البرنامج، من المرجح أن تكون أنشطة حيازة األراضي قليلة للغاية. بالنسبة لو

 .كلبنا تسياسا مع قفواتت يقةطرب ضيراألا ليولتم ةطنشأ

 

وكما  اال أن إنفاذ مثل هذه التشريعات ضعيف.  اللبنانيين. ينص التشريع المتعلق بالعمل على مجموعة كبيرة من الحقوق للعاملين •

تقوم وزارة العمل بتوظيف عدد كاف من المفتشين إلنفاذ األنظمة الحالية. وفي هذا البرنامج، سيتم بناء قدرة  ، ال٤ذكر في الفصل 

أنظمة  اتباعالقدرة على ضمان أن يتم  وكجزء من أنشطة الرصد هذه، ستكتسب الهيئات –المنفردة لرصد األنشطة  منفذةهيئات الال

 العمل. 

والتشريع المتعلق بالعمل يكون أضعف حين يتعلق األمر بحماية حقوق المواطنين غير اللبنانيين، بما فيهم العمالة الوافدة والالجئين.  •

ولالجئين حقوق محدودة للعمل، وغالبا ما يعملون في القطاع غير المنظم. وهذا من شأنه أن يشكل مشكلة، حيث من الممكن أن 

لدى كفالئهم،  ال يمكنهم العمل االألوضاع عمل سيئة أو أنواع أخرى من اإلساءة. وبالمثل، فإن العديد من العمال الوافدين يعرضهم 

  . تنطوي على إساءةل مما قد يؤدي الى بيئة عم

ل يمكن وفي حالة الالجئين، من الممكن أن تؤدي القيود المفروضة على العمل الى أوجه ضعف متعددة، حيث أن إنفاذ قوانين العم •

 الالجئين وزيادة الفقر بين هذه المجموعات. خفض عمالةالواقع الى ي يؤدي ف أن 

 

 المخاطر االجتماعية للبالد.  اال أن البرنامج يوفر فرصة  محدودة فيما يتعلق بأنظمة إدارة لديها خبرةالهيئات المسؤولة عن تنفيذ البرنامج 

على إدارة المخاطر االجتماعية. لتقوية قدراتها   منفذةلتقوية األنظمة ذاتها ، وكذلك للعمل مع الهيئات ال
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  ٩.٠٠التشغيلية  لجوهرية للسياسة: ملخص لتقييم النظام االجتماعي على أساس المبادئ ا٥الجدول 

 اإلجراءات المقترحة لتقوية النظام التقييم  المبدأ الجوهري

 البيئية اإلدارة وعمليات إجراءات تصميم تم

 واالجتماعية البيئية االستدامة لتعزيز واالجتماعية

 تقليلها أو السلبية اآلثار تجنب ؛ البرنامج تصميم في

 فيما مستنيرة قرارات اتخاذ وتشجيع ؛ تخفيفها أو

 .للبرنامج واالجتماعية البيئية باآلثار يتعلق

 

التخفيف  من الرغم على حتى معتدلة بالعمل المتعلقة المخاطر تزال ال

 االمتثال، أنظمة رصد على القدرة ضعف إلى ذلك ويرجع. من حدتها

 ضعف من مباشر غير بشكل تزيد ذاتها األنظمة بعض وألن

 .االجتماعية المجموعات

 

 

 

 البناء عقود جميع بتضمين( ١ البرنامج سيقوم ، العمل مخاطر من للتخفيف  •

 االستشاريين مراقبة ضمان( ٢ اللبناني؛ العمل قانون اتباع تضمن واضحة لغة

 المتعلقة القضايا وتحديد فهم على المنفذة هيئاتال قدرة بناء( ٣ ؛ العمل لمخاطر

 فإن ، ذلك إلى وباإلضافة. بالبشر واالتجار األطفال وعمالة الجبري بالعمل

 سالسل لدعم مطابقة منح على تحصل التي الشركات مع الموقعة العقود

ً  ستشمل ألجورل دعم  تتلقى التي الشركات مع الموقعة والعقود ،القيمة  أيضا

 األنشطة هذه رصدب اأيض المنفذة هيئاتال وستقوم. العمال حماية تتطلب لغة

 .المحلية للقوانين الشركات امتثال لضمان

 

أنظمتها  تطوير في المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس دعم يتطلب  •

 بتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس تقوم أن الداخلي نظامهاو

 اتمام متوافقة وهيالفضلى،  الدولية الممارسات من تعتبر التي العمل أنظمة

 األنظمة وضع سيتم ، الخصوص وجه على. الدولية العمل منظمة متطلبات مع

 كما. األطفال وعمالة ، بالبشر واالتجار ، القسري العمل لمنع الداخلي نظاموال

 من أنه وبما. نظمةاأل هذه بموجب بالكامل محميين األجانب العمال سيكون

 تطلب أن المتوقع فمن بالكامل،نظمة األ تطوير قبل البناء يبدأ أن المتوقع

 العمل قانون اتباع البناء مقاولي من المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس

 .اللبناني

 

 العمل بحقوق متعلقة مظالم أي( ١ لمعالجةالمظالم  معالجة آليات وضع سيتم  •

 بظروف تتعلق مظالم أي( ٢ ؛ المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس في

 .منفذة( وكالة كل في واحدة آلية) األخرى بالمكونات المتعلقة العمل

 على القدرة وفقدان األراضي حيازة إدارة تتم

 تقلّل أو تتجنب بطريقة الطبيعية الموارد إلى الوصول

، وتتم مساعدة األشخاص المتضررين في النزوح من

تحسين أو على األقل استعادة سبل عيشهم ومستويات 

 معيشتهم. 

 بعض لمعالجة مالئم البلد في االجتماعية المخاطر إدارة نظام

 وتمتلك. الوثيقة هذه في المحددة الرئيسية االجتماعية المخاطر

 إدارة مع األراضي لحيازة كافية مؤسسية قدرة اللبنانية الحكومة

 للعميل المقدمة الفنية للمساعدات ويمكن االجتماعية، التأثيرات

 .المجال هذا في متبقية مخاطر أي من التخفيف

 

 تقييم تم إذا  مؤهلة ستكون األراضي على الحصول تتطلب التي األنشطة -

 أن ويمكن. بسيطة أنها على األراضي حيازةالمترتبة على  االجتماعية اآلثار

 النازحين من غيرهم أو الرسميين غير البائعين على طفيفة آثاًرا ذلك يشمل

 ، )صفر( تأثروا قدالذين  األشخاص عدد يكون أن المتوقع من) االقتصاديين

 (.في المجمل شخص ١٠٠ عن العدد يزيد ال وأن
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 اإلجراءات المقترحة لتقوية النظام التقييم  المبدأ الجوهري

 واالنتفاع الثقافية للمالءمة الواجب االعتبار ويولى

 خاص اهتمام إيالء مع البرنامج، بفوائد المنصف

 أو واحتياجات األصلية الشعوب ومصالح لحقوق

 .الضعيفة الفئات مخاوف

يدعم البرنامج األنشطة التي تشمل الشباب والمرأة والالجئين. وهذه 

المجموعات واسعة وليس كل أعضاء هذه المجموعات مستضعفين. 

بحيث يستفيد المزيد من األفراد الضعفاء وسيتم وضع آليات استهداف 

  في مجاالت نتائج معينة. 

 

ة على فهم كيفية سيكون هناك حاجة لمساعدة فنية لمساعدة الهيئات المنفذ -

وكيفية تصميم األنشطة بحيث يتمكن عدد أكبر من  كثر ضعفااستهداف األ

 .منها االستفادة ء مناألفراد الضعفا

 الدول في خاصة االجتماعي، الصراع تفاقم تجنب

 الخاضعة المناطق أو النزاع بعد ما مناطق أو الهشة

 .اإلقليمية للنزاعات

  

 االجتماعي، التماسك مخاطر من للتخفيف حكومية أنظمة توجد ال

 الكافي واالستهداف الشفافية الخاصة بتعزيز البرنامج تدابير ولكن

 .مالئم بشكل المخاطر هذه ستعالج واالتصاالت

 

قدرات الهيئات المنفذة لتعزيز  تعمل على بناءسيشمل البرنامج أنشطة   •

 أن من المتوقع. مظالمالشفافية، وتحسين االستهداف واالتصاالت ومعالجة ال

من آثار التماسك االجتماعي في حين يعزز كذلك من يؤدي ذلك الى التخفيف 

 ذلك في طبقة النخبة.  أن ينحصرالمسائلة االجتماعية ويتفادى 

من الممكن أن يشمل البرنامج إجراءات خاصة بالتماسك االجتماعي في إطار   •

على الصراع قد تترتب ية الرصد والتقييم، كطريقة إلدارة أية اثار سلب

 بشكل توائمي.  االجتماعي
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 التوصيات     ٦
 

وفقا لمتطلبات السياسة األنظمة البيئية واالجتماعية بفعالية  طبيقإن اإلجراءات التي تم التوصية بها في الفصل السابق، لضمان أن يتم ت

المواثيق القانونية لخطة عمل البرنامج ومكون المساعدة بالصرف الخاصة بالبرنامج، ومشمولة في المؤشرات المرتبطة هي  ،٩.٠٠التشغيلية 

 الفنية للبرنامج. 

 

 

 المؤشرات المتربطة بالصرف: 

 

للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس وتشكيل/توظيف موظفين لدائرة البيئة عداد وإصدار األنظمة البيئية واالجتماعية ن إإ •

وتحقيق هذه النتيجة المرتبطة بالصرف  . ٦سيشكل النتائج المرتبطة بالصرف للمؤشر المرتبط بالصرف رقم يملكون خبرة مالئمة 

كفاءة وعلى  ،أثيرت في التقييم البيئي االستراتيجيالتي  واالجتماعيةهذه األنظمة في معالجة القضايا البيئية  كفاءةسيعتمد على 

البنك الدولي أن يتم تطبيق  يئة التحقق المستقلة، وسيضمن فريقإدارة هذه القضايا. وسيتم تقييم ذلك من قبل هاإلطار المؤسسي في 

 هذه اإلجراءات بصورة فعالة. 

 

. ١٧توفير تدريب على الصحة والسالمة المهنية  وتدريب على حقوق العمل سيشكل جزءا من المؤشر المرتبط بالصرف رقم إن  •

مة إجراءات الصحة والسال صحيحةبصورة  طبيقت على ،٣وسيتم تدريب العاملين الذين سينتفعون من البرنامج في مجال النتيجة 

أن يكون ذلك مشموال كجزء من تحقيق المؤشر خرى، ستضمن هيئة التحقق المستقلة مهنية المتعلقة بمجاالت عملهم. ومرة ألا

 . ١٧المرتبط بالصرف رقم 

 

بهيئة التحقق المستقلة للتأكد من أن وسيقوم فريق البنك الدولي بمراجعة الشروط المرجعية والحد األدنى من المؤهالت الخاصة  •

تْين أعاله تُنف ذان بصورة فعالة.  م   الُمه 

 

 

 المواثيق القانونية لخطة عمل البرنامج: 

 

توظيف على األقل أخصائي بيئي أقدم واحد كجزء من وحدة تنفيذ المشروع وتوفير له الدعم الكافي لتنفيذ المهام الموكلة له بصورة  •

 . وتوظيف أخصائي بيئة أقدم واحد مع توفير له تدريب خاص حول حقوق العمل. فعالة

 

 ليل. وسيقوم فريق البنك الدولي بالموافقة على الدليلللبرنامج بما في ذلك اإلجراءات الموصى بها في هذا الد اعتماد دليل تشغيلي •

 التشغيلي للبرنامج. 

 

 : المساعدة الفنية

 

البيئية ومتطلبات الصحة والسالمة المهنية، وتوفير  متطلباتالتوفير بناء القدرات لدعم المستفيدين من البرنامج من أجل االمتثال ب •

وهذا قد يتخذ أشكاال مختلفة، كالتدريب وتوفير بناء القدرات لوزارة العمل من أجل تحسين إجراءاتهم لضمان اتباع قانون العمل. 

خالل تنفيذ المساعدة  ،جةمهام استشارية ذات صلة. وسيتم االتفاق على تفاصيل ذلك مع وزارة البيئة ووزارة العمل حسب الحا

   الفنية. 

تعمل على البرنامج من أجل اختيار والمؤسسة الوطنية لالستخدام، باإلضافة الى أيه هيئات توفير مساعدة فنية لوزارة االقتصاد  •

 ومستمرتواصل واضح ، لدعم قدارتهم على اختيار مستفيدين، ودعم المجموعات المستضعفة، وتوفير قابلةالمستفيدين من منح م

 بشأن أهلية ومنافع ونتائج البرنامج. 

 توفير مساعدة فنية للهيئات المنفذة إلنشاء وإدارة آليات معالجة المظالم.  •

 

 

 

 

 

 


