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عدد 5 - اآذار 2011 اأخبار ومعلومات عن عملية اإن�ضمام لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية 

عزيزي القارىء،

االقت�صاد  وزارة  اأّن  د  اأوؤكِّ اأّن  ي�صّرين  واملنطقة،  لبنان  تاريخ  من  االإنتقالّية  املرحلة  هذه  يف 

والتجارة تابعت م�صريتها االإ�صالحّية منفذتًا التزاماتها يف املجاالت ذات االأولوّية.

الفعالّية  من  مزيٍد  الإ�صفاء  الوطنيني  ال�صركاء  مع  عملت  الوزارّية،  مهامي  توليت  اأن  فمنذ 

ت�صيء  للم�صتهلكني.  اأي�صًا  واإّنا  للمنتجني  فقط  لي�س  اإقناعًا،  اأكرث  لُتم�صي  االأعمال  بيئة  على 

هذه الن�صرة، وغريها من اإ�صدارات الوزارة، على التقدم املحرز يف العام 2010. وهي تتوّقف 

عند اأحد االلتزامات الذي ي�صتحق الذكر، اأال وهو عملية االن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملّية.

ال�صرورّية ال�صتكمال خطوات  القوانني  �صلة  االإ�صالح االقت�صادي. فان  اإ�صايّف وفعلي على  التزام  ومبادرتنا دليل 

االن�صمام اإىل املنظمة تتما�صى مع االأولوّيات الوطنّية الرامية اإىل حت�صني بيئة االأعمال. �صُت�صهم الت�صريعات املقرتحة، 

االأنظمة املكلفة وغري املجدية.  اإلغاء  اأو  التنفيذ، يف تنظيم قطاعات االقت�صاد متى دعت احلاجة  فور دخولها حّيز 

ل �صالمة الغذاء واملناف�صة اأمثلًة وا�صحًة عن حاجتنا اإىل مزيٍد من االأنظمة الفّعالة، يف حني يتعنّي تعديل نظام  ُت�صكِّ

اإجازة االإ�صترياد من اأجل حترير القطاعات املت�صررة. وبالفعل، ي�صتطيع الربملان اليوم اأن يقر م�صروع قانون ي�صفي 

مزيدًا من ال�صفافية على اإجازات االإ�صترياد والت�صدير. ومن �صاأن م�صروع القانون املقرتح، فور اإقراره، اأن يحّد من 

ق بينها وبني املعايري الدولّية. ولهذا ال�صبب اأدعو زمالئي يف جمل�س النواب اإىل اإعطاء  ال�صالحّيات اال�صتن�صابّية فيوفِّ

االأولوّية الإقرار م�صروع القانون حول التجارة اخلارجية واالإجازات.

دخلت م�صاعي لبنان لالن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملّية �صنتها احلادية ع�صرة، ولي�صت هذه الفرتة طويلًة ب�صورة 

ل العام الذي هو خم�س اإىل �صبع �صنوات. ويف حني ال ي�صعى لبنان اإىل االإ�صتعجال يف  ا�صتثنائّية، ولكّنها تتخّطى املعدَّ

االإن�صمام اإاّل اأّنه يف �صباق مع الزمن من اأجل اعتماد االإ�صالحات التي بقيت يف االأدراج لفرتٍة طويلة.

مع  التجارة  حترير  اإىل  ترمي  اإ�صرتاتيجّيًة  و�صعنا  العاملّية،  التجارة  منظمة  اإىل  االن�صمام  اإىل  ن�صعى  حني  ويف 

جمموعات ودول جتارّيٍة اأ�صا�صّية. فباالإ�صافة اإىل الدول العربّية واالأوروبّية، وّقع لبنان موؤخرًا على اتفاقّية جتارة حّرة 

مع تركيا. كما تاأ�ص�س جمل�س تعاون رباعي رفيع امل�صتوى بني لبنان و�صوريا واالأردن وتركيا للم�صاعدة على اإقامة منطقٍة 

ن حرّية العبور لالأفراد وال�صلع، كما ُت�صاعد على اإقامة م�صاريع م�صرتكة يف جماالت مثل  اقت�صادّية اإقليمية فرعّية توؤمِّ

النقل والطاقة. نحن حالّيًا ب�صدد اإبرام اتفاقية جتارة حّرة م�صتقلة مع "مركو�صور" التي ت�صّم اأكرب اأربع دول اأمريكا 

الالتينية  من حيث التبادل التجاري والتي ت�صت�صيف اجلاليات اللبنانّية االأكرب يف االغرتاب.

لت تغرّيات    على ال�صعيد املوؤ�ص�صاتي، تخو�س وزارة االقت�صاد والتجارة برنامج اإ�صالحات داخلّية نا�صط. ولقد �ُصجِّ

ملمو�صة ومرئّية على امل�صتوى امليداين كما على م�صتوى اأق�صام الوزارة. ولقد حاولنا احل�صول على م�صاعدات تقنّية يف 

العديد من املجاالت من اأجل دعم بناء مهارات كوادر املوظفني اجلدد.

هذا جزء من م�صاهمتنا يف تعزيز موؤ�ص�صات الدولة. وعليه، فنحن ندعو املوؤ�ص�صات ال�صقيقة اإىل االن�صمام اإلينا يف 

امل�صاعي االآيلة اإىل حت�صني االقت�صاد. واأوّد يف هذا ال�صدد اأن اأدعو الزمالء  يف جمل�س النواب اإىل منح االأولوّية جلدول 

اأعمال االإ�صالح االقت�صادي وهو اإ�صالح ُيرتجم باالن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملّية.

ُي�صلِّط هذا العدد من الن�صرة ال�صوء على وجهات النظر البديلة لتلبية حاجات لبنان من التجارة والتنمية، حيث 

ُتعالج املقاالت مثلث التجارة والتنمية وحقوق االإن�صان. بالرغم من اأن عنا�صر هذا املثلث ال تتوا�صل يف ما بينها ب�صكٍل 

اإىل  اأهمّية عملّية االن�صمام  اإىل  التعاطي يف ما بينها. وباالإ�صافة  اأهمّية  كاٍف، حتاول املقاالت  ت�صليط ال�صوء على 

ل هذا املو�صوع مظّلًة ينعقد احلوار املن�صود يف فيئها.  منظمة التجارة العاملّية على امل�صتوى االقت�صادي، اأقرتح اأن ُي�صكِّ

وبينما ننتظر مالحظاتكم واأفكاركم، ن�صكركم على مطالعتكم مقاالت الن�صرة.

مع فائق االحرتام، 

 حممد ال�صفدي

وزير االإقت�صاد والتجارة

 يف هــذا العـــدد 

 مقـّدمـة................................................... 1

مقدمة بقلم وزير الإقت�صاد والتجارة• 

2 .....................................................     موجز 

 التجارة وحقوق الن�صان: م�صودة لعالقة • 

جديدة؟

ال�صري ب�صيا�صة لبنان التجارّية نحو التنمية • 

الب�صرّية: دليل موجز

5 .......................................     عامود ال�صيوف 

جتارة ال�صلع يف مقابل جتارة احلقوق: ما  •

جتنيه الن�صاء الريفّيات اأو تخ�صره من 

مبادرات التجارة احلالّية.

تعاونّيات لبنان: هل ُتطرح خارج حلبة • 

الأعمال؟

8 .........................................     تقرير القطاع 

ال�صندوق اللبناين للنهو�ش: و�صل الإنعا�ش • 

بالإمناء

ت�صحيح• 

11 .................................     م�صتجدات الوزارة 

ن�صاطات وزارة القت�صاد والتجارة يف العام • 

2010 دليل على التزامها الإ�صالح

 لالأعداد املقبلة 
تنتقل ن�صرة التجارة والتنمية اىل النرتنت. 

ل�صمان ح�صولك على الطبعات املقبلة ، يرجى 

مرا�صلتنا عرب الربيد الإلكرتوين حيث تريد 

ن�صخة من الن�صرة لإر�صالها.

ميكن الت�صال بنا عن طريق: 

 بريد اإلكرتوين:
tdn@economy.gov.lb 

هاتف:

+961-1-982-294. Ext. 1602

فاك�ش:

+961-1-982-297

موقع اإلكرتوين:

www.economy.gov.lb
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    اإذا كنتم ترغبون بالتعّرف 

اأكرث على منظمة التجارة 

العاملية واتفاقيتها املتعددة 

املوا�صيع،

العاملية  التجارة  تدعوكم وحدة منظمة 

على  تدريبي  بربنامج  امل�صاركة  اإىل 

الربامج  اإطار  �صمن  يقّدم  االإنرتنت 

تنظمها  التي  االإلكرتونية  التدريبية 

االأمانة العامة ملنظمة التجارة العاملية. 

من  املزيد  على  واحل�صول  للت�صجيل 

يرجى  املقبلة،  الدورات  عن  املعلومات 

زيارة املوقع االإلكرتوين التايل: 

http://etraining.wto.org 

لالإ�صتعالم عن املوافقة على الت�صجيل، 

يرجى االإت�صال باالآن�صة ملا عويجان على 

العنوان االإلكرتوين التايل:

loueijan@economy.gov.lb

  موجز

  التجارة وحقوق الن�صان: م�صودة لعالقة جديدة؟

»اإن فتح الأ�ضواق ُيحقق الفعالّية وُيعزز النمو ل بل ُي�ضكِّل حافزاً على التنمية وُي�ضهم بالتايل يف تطبيق حقوق الإن�ضان الأ�ضا�ضّية التي هي 

حقوق اجتماعّيٍة واقت�ضادّية. وُيكن الذهاب اإىل حّد املطالبة بالتجارة على اأّنها حّق من حقوق الإن�ضان ُيطبَّق يف املمار�ضة!« 

العاملّية. التجارة  منظمة  عام  مدير  المي،  – با�صكال 

يوؤديه  اإىل ت�صليط ال�صوء على الرابط بني التجارة والتنمية وعلى الدور الذي  هدفت هذه الن�صرة حتى االآن 

ان�صمام لبنان اإىل منظمة التجارة العاملّية. ومن املجدي الذهاب اإىل اأبعد من التنمية والنظر يف اعتبارات ال 

تقّل اأهمّيًة وهي حقوق االإن�صان. ونعني بذلك جميع احلقوق الرا�صخة يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان وميثاق 

االأمم املتحدة ناهيك عن �صائر االتفاقّيات والقوانني الدولّية وغريها من املعايري الدولّية واحلقوق االقت�صادّية 

واالجتماعّية.

وبطبيعة احلال جدير الذكر اأّن الدول ملتزمة اإعالء مبداأ حقوق االإن�صان. ولقد خ�صع اأداء لبنان اإىل التقييم 

يف اال�صتعرا�س الدوري ال�صامل الذي اأ�صرف عليه جمل�س حقوق االإن�صان. قام املجتمع املدين بتقدمي تقارير 

اإ�صافية عاجلت وجهات نظر متعددة.

اإىل  باحلاجة  العاملي  امل�صتوى  على   
ٍ
متنام اإدراك  هناك  لكن  بديهّيًة  بينهما  العالقة  تكون  ال  قد  حني  ويف 

ه مدير عام منظمة التجارة العاملّية با�صكال المي  التن�صيق بني اتفاقّيات حقوق االإن�صان والتجارة الدولّية. ينوِّ

اأاّل تعيق التجارة حقوق االإن�صان بل اأن تعززها«، فهو �صرح اأي�صًا  مب�صوؤولّية االأ�صرة الدولّية »يف احلر�س على 

ال�صلة الوطيدة بني التجارة وحقوق االإن�صان. وجرى ذلك يف اأثناء كلمٍة األقاها يف موؤمتٍر ُعقد يف �صهر كانون 

الثاين2010 ملعاجلة موا�صيع مماثلة. يف ما يلي حتليل الأبرز نقاط هذه الكلمة. 

اإىل  والرامية  االأطراف  متعددة  التجارة  واتفاقّيات  العاملّية  التجارة  منظمة  على  مقاربته  المي  ال�صيد  يبني 

»�صمان« حّق جميع الدول االأع�صاء على امل�صتوى العاملي. كما اأ�صار اإىل مقدمة اتفاقّية مراك�س املوؤ�ص�صة ملنظمة 

العمالة  و�صمان  املعي�صة  م�صتوى  رفع  التجارّية  التبادالت  »تراعي  اأن  ب�صرورة  تعرتف  والتي  العاملّية  التجارة 

امل�صتدامة«.  التنمية  هدف  مع  يتما�صى  اأمثل  ا�صتخدامًا  العاملّية  املوارد  با�صتخدام  ت�صمح  بينما  الكاملة... 

وتتما�صى هذه االلتزامات االأ�صا�صّية مع املعايري الرامية اإىل �صمان االإن�صاف وامل�صاواة بني االأمم واالأفراد. 

اأّن �صيا�صات التجارة ال تكفي وحدها  اأ�صا�صّية مفادها  هذا واأ�صار المي اإىل »توافق جنيف« الذي يوؤكد نقطة 

بل يجب اأن تقرتن ب�صيا�صات اجتماعّية واأخرى اقت�صادّية. وُي�صري املدير العام اإىل اأّنه »بغية النجاح، ال بّد اأن 

يبنى فتح االأ�صواق على �صيا�صات اجتماعّية متينة ُتعنى باإعادة توزيع الرثوات اأو توفري �صمانات للرجال والن�صاء 

الذين ا�صطربت ظروف معي�صتهم نتيجة تو�ّصع ال�صيا�صات واالأناط التجارّية«. وهذا بيت الق�صيد يف لبنان.

ن�س  من  نرى  االجتماعّية.  للتنمية  وطنّيًة  اإ�صرتاتيجّيًة  موؤخرًا  لبنان  يف  االجتماعّية  ال�صوؤون  وزارة  اأ�صدرت 

الوثيقة اأّن » ال�صوؤون االقت�صادّية هي اأ�صا�س العديد من امل�صاكل االجتماعّية  ال بل �صببًا الزديادها تعقيدًا » ومن 

هنا الدعوة اإىل دمج ال�صيا�صات االقت�صادّية واالجتماعّية على امل�صتوى الوطني.

ت�صّمنت االإ�صرتاتيجّية جملة تو�صيات عامة. فلقد دعت على �صبيل املثال »اإىل بذل اجلهود الرامية اإىل زيادة 

ال�صفافية واملناف�صة يف هيكلّية االقت�صاد اللبناين عرب �صبط االحتكار الذي ُي�صيء اإىل بع�س االأ�صواق«. وتق�صي 

النتيجة بتو�صيع قاعدة الفعالّيات االقت�صادّية املعنّية يف جميع االأ�صواق. 

تكمن جهود لبنان املبذولة يف �صبيل االن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملّية يف ال�صفافية واملناف�صة. فعلى م�صتوى 

اأُودعت اأمانة �صّر منظمة التجارة العاملّية جمموع القوانني واالأنظمة املت�صلة باالقت�صاد والتجارة  ال�صفافّية، 

وغريهما وهي تغطي مئات ال�صنني من التاريخ اللبناين. كما تتوّفر القوانني للعموم من خالل اجلريدة الر�صمّية 

وعلى مواقع الوزارة االلكرتونّية ومزّودي قواعد البيانات التجارّية.
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  موجز

باالإ�صافة اإىل ذلك، يرد مبداأ ال�صفافية يف العديد من 

اتفاقّيات منظمة التجارة العاملّية التي ت�صمل جوانب 

العام  االتفاق  ومنها  اللبناين  االقت�صاد  من  عّدة 

واتفاق احلواجز   )GATS( بتجارة اخلدمات املتعلق 

التقنية للتجارة )TBT( ناهيك عن التدابري ال�صحية 

ُتبذل اجلهود  النباتية )SPS(. كما  وتدابري ال�صحة 

باملمار�صات  ُتعنيان  قانون  م�صودتي  �صّن  �صبيل  يف 

وقانون  املناف�صة  قانون  اأي  للمناف�صة  املناه�صة 

التجارة الدولّية والرتخي�س التجاري.

االنتباه  تركيز  اإىل  الوطنّية  االإ�صرتاتيجّية  وتدعو 

ذات  الن�صاطات  �صّيما  ال  املنتجة  القطاعات  على 

النمو  دعائم  اأبرز  باعتبارها  االأعلى  امل�صافة  القيمة 

االقت�صادي. يف العام 2008، �صاهم قطاع ال�صناعة 

حني  يف  املحّلي  الناجت  اإجمايل  من   %8 بحواىل 

و�صّكل قطاع  اإىل 6.1%. هذا  الزراعة  ة  و�صلت ح�صّ

يف  املحّلي  الناجت  اإجمال  جمموع  من   %66 اخلدمات 

تقّل�س  اأّن  مفادها  عامة  نظرة  وت�صود   .2008 العام 

قطاع  مقابل نو  ركودها يف  اأو  االإنتاجّية  القطاعات 

بعيدًا  االقت�صاد  يف  هيكلّيًا  حتّواًل  ُيِثل  اخلدمات 

عن ال�صناعة والزراعة. وبطبيعة احلال تقرتن هذه 

االجتاهات بتبعات اجتماعّية معروفة.

للرتويج  ال�صرورّية  ال�صيا�صات  ر�صد  من  بّد  وال 

من  جزءًا  ل  ُت�صكِّ اأن  على  االإنتاجّية  للقطاعات 

�صيا�صة لبنان االقت�صادّية مبا يف ذلك جدول اأعماله 

�صاأن  ومن  العاملّية.  التجارة  منظمة  اإىل  لالن�صمام 

هذه التدابري اأن ُت�صاعد على حتقيق عملّية االندماج 

االأ�صا�صّية  الدعم  �صيا�صات  �صت�صهم  كما  ال�صيا�صي. 

ل  هذه يف بيئة ُتعزز حقوق االإن�صان ال �صّيما حني ُت�صجَّ

واالجتماعّية.  االقت�صادّية  احلقوق  يف  كبرية  ثغرات 

وعليه، قد ي�صتفيد لبنان وال �صّيما يف م�صاعيه االآيلة 

اإىل تدعيم حقوق االإن�صان من ان�صمامه اإىل منظمة 

العاملّية.  التجارة  منظمة  مثل  احلقوق  على  مبنّية 

واالإن�صان  التجارة  حقوق  بني  توافٌق  النتيجة  فتكون 

وح�صول لبنان على م�صدر دعٍم يف م�صاعي ان�صمامه 

اإىل املنظمة.

املراجع

التوفيق  اأجل  من  الذهنّيات  تغيري  اإىل  يدعو  المي   -

بني التجارة وحقوق االإن�صان.

http://www.wto.org/english/news_e/

sppl_e/sppl146_e.htm

- اال�صتعرا�س الدوري ال�صامل يف لبنان

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/

PAGES/LBSession9.aspx

- االإ�صرتاتيجّية الوطنّية للتنمية االجتماعّية

www.socialaffairs.gov.lb/strategy.aspx

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ال�صري ب�صيا�صة لبنان التجارّية نحو التنمية الب�صرّية: دليل موجز

يف  �صواء  حدٍّ  على  واملحللون  القرار  �صانعو  يرغب 

االأ�صا�صي  ك  املحرِّ ُي�صّكل  االأخري  لكون  التاأثري  تقييم 

التاأثري  تقييم  عملّيات  ل  ُت�صكِّ ما  غالبًا  عملهم.  يف 

جزءًا من املفاو�صات واالتفاقّيات التجارّية وم�صاريع 

وقوع حدٍث  قبل  تطبيقها  وُيكن  االإ�صالح، وغريها. 

معنّي.  قرار  اتخاذ  ولدى  بعده  اأو  خالله  يف  اأو  معنّيٍ 

ت�صدي هذه املقالة بع�س الن�صائح ب�صاأن كيفّية تقييم 

التنمية  منظور  من  وباالأخ�س  التجارّية  ال�صيا�صة 

الب�صرّية.

االقت�صادي  لبنان  تاريخ  يف  املن�صرم  العقد  �صهد 

رمى  وقد  االأ�صا�صّية  االقت�صادّية  االأحداث  من  عددًا 

العديد منها اإىل حتقيق اأهداف لبنان لناحية الدمج 

اجلمركّية  الر�صوم  اإزالة  بعملّية  بدءًا  االقت�صادي. 

االن�صمام  انطالق عملّية  اإىل  و�صواًل  اأحادّية  ب�صورة 

العديد  على  وامل�صادقة  العاملّية  التجارة  منظمة  اإىل 

من  العديد  جنح  احلّرة،  التجارة  اتفاقّيات  من 

اللبناين.  التجارة  نظام  تركيبة  تغيري  يف  االأحداث 

وعليه فمن املنا�صب واملجدي يف اآن اكت�صاب معلومات 

اإ�صافّية ب�صاأن تاأثري هذه التغرّيات.

ل على التجارة  لبنان دولة م�صتوردة بامتياز وهي تعوِّ

ن�صاطها  م�صادر  اأبرز  اأحد  باعتبارها  الدولّية 

 %28 ن�صبة  التجارة  �صّكلت   ،2009 عام  االقت�صادي. 

اإجمايل الناجت املحّلي. ويف الوقت نف�صه،  تقريبًا من 

نا اإجمايل الناجت املحّلي بن�صبة 8% تقريبًا يف خالل 

من  الرغم  وعلى  و2010.   2007 بني  املمتدة  الفرتة 

اإاّل  كون التجارة اأحد اأعظم م�صادر الدخل القومي، 

اأّن اأهمّية الدور الذي توؤدّيه يف التنمية الوطنّية يبقى 

غري  وا�صح. ونحن نفرت�س يف هذه املقالة اأّنه يتعنّي 

ل  ُت�صجَّ وبالتايل  تنمويًا  دورًا  توؤّدي  اأن  التجارة  على 

حاجٌة اإىل اإجراء تقييم للتاأثري يف التنمية الب�صرّية.

ب�صاأن  املعلومات  وكرثت  عديدة  درا�صات  اأجريت 

بدرجٍة  ترّكزت  االأخرية  اأّن  مع  التجارة  تاأثري حترير 

ال�صوؤون  اأو  الكّلي  االقت�صاد  موا�صيع  على  اأكرب 

التاأثري  اإىل  ُينظر  ما  غالبًا  اآخر،  بتعبرٍي  املالّية. 

�صمولّية  مقاربة  اإتباع  من  بداًل  حمددٍة  زاويٍة  من 

درا�صة  ذلك  من  وت�صتثنى  الب�صرّية.  التنمية  مثل 

بعنوان االإنائي  املتحدة  االأمم  برنامج   اأجراها 

 Lebanon: Integrated Assessment of

 the Association Agreement with the

 EU—With a focus on the olive oil sector 

ال�صراكة مع االحتاد  )لبنان: تقييم متكامل التفاقّية 

االأوروبي – الرتكيز على قطاع زيت الزيتون(. وهذه 

على  رّكزت  ولقد  متكامل  تقييم  عن  كناية  الدرا�صة 

الدور الذي لعبه حترير قطاع زيت الزيتون من خالل 

التوقيع على اتفاقّية جتارة حّرة مع االحتاد االأوروبي 

والهجرة  العمل  فر�س  وا�صتحداث  الفقر  خف�س  يف 

والتجارة والقدرة على النمو وامل�صهد الريفي والتبعات 

على البيئة.

الب�صرّية  والتنمية  التجارة  بني  الربط  مهّمة  ولكّن 

الطبقات.  ومتعدد  تعقيدًا  اأكرث  مهّمة  هي 

بعنوان  2003 العام  كتاب  يف  ات�صح  ما   وهذا 

Making Global Trade Work for People )جعل 

عن  �صدر  الذي  النا�س(  خدمة  يف  العاملية  التجارة 

اإىل  احلاجة  تنبثق  االإنائي.  املتحدة  االأمم  برنامج 

هذا التقرير جزئّيًا من درا�صات تاريخّية خل�صت اإىل 

التنمية.  زيادًة يف  دومًا  ُيرتجم  ال  التجارة  تنامي  اأّن 

حجم  تنامي  اأّن  على  اأخرى  درا�صات  اأكدت  كما 

النمو  حجم  يف  زيادٍة  اإىل  دومًا  ُيف�صي  ال  التجارة 

االقت�صادي.

املقايي�س  ت�صاعدنا  الب�صرّية  التنمية  وبخ�صو�س 

العاملّية على الوقوف عند اأبعادها املختلفة. على �صبيل 

ر  وموؤ�صِّ الب�صرّية  التنمية  موؤ�صّر  كّل من  ل  ُي�صكِّ املثال، 

االأمم  برنامج  عن  �صادر  وكالهما  الب�صري،  الفقر 

الن�صبّية  املوؤ�صرات  لعدد  مقيا�صًا  االإنائي،  املتحدة 

احلياة  مثل  حمدد  حمّلي  اأو  وطني  بظرف  املت�صلة 

املديدة وال�صليمة واملعرفة وم�صتوى العي�س الالئق.
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ل اآلّيات التحّول التالية: وباالإ�صافة اإىل ذلك، حني يطراأ تغيري على �صيا�صة التجارة ُت�صجَّ

اإطار العمل القانوين والتنظيمي

 تغرّي يف �صيا�صة

 التجارة

توزيع امليزانّية حجم االإنتاج 

والتجارة

االأ�صعار

عوامل التنمية الب�صرّية 

 يف ما يلي العوامل التي يوؤِثر من خاللها التغيري الطارئ على التجارة يف التنمية الب�صرّية. فب�صورة مت�صابهة 

ونتيجًة لل�صيا�صة التجارّية، عوامل التنمية الب�صرّية االأربعة اأدناه هي االأكرث تاأثرًا يف التغرّيات:

الإنتاجّية: ترتبط بتح�صني القدرات الب�صرّية وت�صمل حت�ّصن القدرات على �صعيد ال�صّحة والتعليم واليد ••

العاملة يف �صفوف املجموعات االأكرث عر�صًة للتاأثر بالتغيري الطارئ على �صيا�صة التجارة مثل امل�صتهلكني 

وم�صتخدمي اخلدمات واملزارعني، الخ.

امل�صاواة: ت�صمل النظر يف املتغرّيات التي تطراأ على الدخل واملوجودات وتوزيع فر�س العمل والو�صول اإىل ••

التعليم/التدريب واالعتمادات وخدمات الرعاية ال�صحّية بعد دخول �صيا�صة جتارّية حّيز التنفيذ.

ال�صتدامة: تعني الدرجة التي يكون فيها تغيري ال�صيا�صة التجارّية قد حافظ على االإجنازات التنموّية اأو ••

تاأثري النمو االقت�صادي )نظرًا للتغيري املفاجئ يف �صيا�صة التجارة( يف رفاه  اأبقى عليها. وهي تنظر يف 

املجتمع واال�صتدامة االقت�صادّية وتوزيع العائدات ذات ال�صلة بالتجارة على النفقات االجتماعّية والتمتع 

باأ�صلوب عي�ٍس متوازٍن بني عمل ماأجور وغري ماأجور ون�صاطات ترفيهّية.

التمكني: يتجّلى عن طريق االأمن االقت�صادي والقدرة على امل�صاركة ب�صورة فاعلة ونا�صطة يف عملّيات ••

ر يف معي�صة الفرد. اتخاذ القرارات التي توؤثِّ

مراحل التقييم

اإىل  الب�صرّية  التنمية  يف  التاأثري  تقييم  يهدف  ال 

النظر يف جوانب التاأثري وح�صب بل ُي�صاعد على 

دورًا  توؤّدي احلكومة  االإ�صالحات.  باجتاه  ال�صري 

مركزّيًا ُي�صاف اإىل دور ممثلي الو�صط االأكاديي 

واملجموعات  املدين  واملجتمع  اخلا�س  والقطاع 

اأربعة  اأ�صا�صّية  يلي حمطات  ما  ويف  امل�صت�صعفة. 

الب�صرّية  التنمية  يف  التاأثري  تقييم  عملّية  يف 

واخلطوات املت�صلة بها:

 املرحلة الأوىل. ما قبل التقييم: 

حتديد النطاق وو�صع اخلريطة

اخلطوة 1. 1: ر�صد التغيريات الطارئة على 

ال�صيا�صة التجارّية واملفاعيل املتوقعة املت�صلة 

بالتجارة 

اخلطوة 2. 1: ر�صد اجلهات املعنّية التي ُيرجح 

اأن تتاأثر بالتغيري الطارئ على ال�صيا�صة

اخلطوة 3. 1: و�صع خارطة بالروابط بني 

التغرّيات الطارئة على ال�صيا�صة التجارّية 

ونواحي التنمية الب�صرّية ذات ال�صلة

املرحلة الثانية. تقييم التاأثري

اخلطوة 1. 2 تكوين فريق تقييم التاأثري

اخلطوة 2. 2 تعريف العملّية الت�صاورّية 

واملقاربات الت�صاركّية

اخلطوة 3. 2 و�صع موؤ�صرات نوعّية وكمّية منا�صبة

اخلطوة 4. 2 ر�صد االأدوات والتقنّيات 

ال�صرورّية لتقييم التاأثري وتطبيقها

اخلطوة 5. 2 و�صع اللم�صات االأخرية على تقييم 

ل لنتائج تقييم التاأثري حتليل مف�صّ

املرحلة 3. ما بعد التقييم

اخلطوة 1. 3 الت�صاور مع اجلهات املعنّية لن�صر 

التحليل وو�صع تدابري ما بعد التقييم. ُيكن اأن 

ي�صمل ذلك اآلّية ر�صد يف اإ�صرتاتيجّيات تخطيط 

وطنّية.

اخلطوة 2. 3 عقد حوار �صيا�صي بهدف اإعادة 

ت�صميم ال�صيا�صات املعنّية.

املرحلة 4. احراز تاأثري

اخلطوة 1. 4 الفوز مبناق�صة احلكومة وغريها 

من اجلهات املعنّية. فلي�س حتليل التاأثري هو 

ل اإىل نتيجة يف  الهدف املن�صود بل هو التو�صّ

التنمية الب�صرّية امل�صتدامة.

املراجع

ي�صتمد م�صمون هذه املقالة ب�صورة اأ�صا�صّية من الدرو�س االلكرتونّية لربنامج االأمم املتحدة االإنائي/معهد 

االأمم املتحدة للتدريب والبحث حول تقييم تاأثري ال�صيا�صة التجارّية يف التنمية الب�صرّية. ت�صرين االأّول/اأكتوبر 

.2010

ُيكن حتميل الكتاب املعنونMaking Global Trade Work for People  )جعل التجارة العاملية يف خدمة 

النا�س( بجملته من املوقع: 

http://content.undp.org/go/newsroom/publications/poverty-reduction/poverty-website/

making-global-trade-work-for-people.en
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  جتارة ال�صلع يف مقابل جتارة احلقوق: ما جتنيه الن�صاء الريفّيات اأو تخ�صره من مبادرات 

 التجارة احلالّية.

CRTDA بقلم جمموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي

القول  من  خوف  ال 

اإّن املداوالت اجلارية 

ب�صاأن ان�صمام لبنان 

اإىل منظمة التجارة العاملّية، و�صائر الق�صايا املرتبطة 

اقت�صرت  بل  االأطياف  جميع  ت�صمل  مل  بالتجارة، 

معّينة  م�صلحة  وجمموعات  »خرباء«  على  مبعظمها 

مثل ال�صناعيني وبع�س �صرائح القطاع اخلا�س. فلقد 

اقت�صادي  وكيان  م�صلحة  كمجموعة  املراأة  اأق�صيت 

هذا  وي�صّح  العملّية  هذه  عن  وم�صتهلك  ومنتج 

خ�صو�صًا يف �صاأن املراأة الريفّية. 

االأبحاث  جمموعة  عملت  املن�صرم،  العقد  خالل  يف 

مع  و�صركاوؤها   .CRTDA التنموي  للعمل  والتدريب 

حّتى  عددها  ناهز  وقد  الريفّيات  الن�صاء  تعاونّيات 

البالد  عرب  االأخرية  هذه  تنت�صر  االأربعني.  ال�صاعة 

الغذائّية  ال�صناعات  اأ�صكال  �صّتى  يف  وُت�صارك 

واالإنتاج والت�صويق املحّلي للمنتجات الغذائّية. وت�صتند 

املالحظات واالإ�صاءات التي ُتعاجلها هذه املقالة اإىل 

التجربة املبا�صرة مع تعاونّيات الن�صاء الريفّيات واإىل 

يف  العامالت  الريفيات  الن�صاء  مع  املبا�صر  التفاعل 

حقل االإنتاج.

املراأة  يف  التجارة  تاأثري  ب�صاأن  القلق  يثري  ما  ولكن 

هذه  بدور  مرتبط  فهو  لبنان،  يف  املنتجة  الريفّية 

االأخرية االقت�صادي واالجتماعي يف املجتمع. فاملراأة 

�صغرية  م�صاريع  يف  العمل  اإىل  اإّما  متيل  اللبنانّية 

احلجم متلكها )يتخذ معظمها �صكل تعاونّيات للن�صاء 

اأو كعامالت يف �صناعات غذائّية �صغرية  الريفّيات( 

كافيًا  يكون  ال  قد  اأّن متثيلها  )مع  ومتو�صطة احلجم 

يف هذا القطاع وقد يرتّكز يف الوظائف التي ال تتطّلب 

يف  اخلفي  املراأة  دور  اأّنّ  واالأهّم  كثرية(.  مهارات 

اقت�صاد  اإدارة  يف  حّتى  اأو  العائلة  اأو  االأ�صرة  رعاية 

من  التجارة  اتفاقّيات  لتاأثري  عر�صًة  يجعلها  االأ�صرة 

�صّتى االأ�صكال وعلى جميع امل�صتويات.

اخلام  املواد  كلفة  ارتفاع  يوؤدي  اأن  يتوقع  وعليه، 

ال�صرورّية لالإنتاج، ناهيك عن تناق�س اال�صتثمارات 

يف البنية التحتّية للمرافق العامة املهم�صة اأ�صاًل، اإىل 

مبا�صرًة  االأّول  التدبري  ُي�صيء  �صلبّية. ويف حني  نتائج 

اإىل قابلّية ت�صويق منتجات املراأة اإاّل اأّن الثاين �صوف 

يف�صي اإىل زيادة العبء الذي تتحّمله املراأة يف جمال 

الرعاية، لكونه يفر�س عليها متطّلّبات جديدة ُت�صاف 

اإىل جدول اأعمالها احلافل. وباالإ�صافة اإىل ذلك فاإّن 

مماثلة  متو�صطّية  غذائّية  ملنتجات  املتوقع  الدخول 

بدوره  يقلل  قد  املحلّية  االأ�صواق  اإىل  تناف�صّية  باأ�صعار 

اإنتاج املراأة الريفّية يف لبنان وو�صولها اإىل  من قيمة 

االأ�صواق. ومن املتوقع اأن يوؤدي هذا اإىل نتائج �صلبية، 

حاليًا  املوجودة  االأ�صواق  اإىل  الو�صول  واأّن  �صّيما  ال 

ل اأحد اأبرز التحديات اأمام التعاونّيات.  واملتوقعة ُي�صكِّ

اأت�صح من التعامل مع تعاونّيات الن�صاء الريفّيات يف 

اأن حت�صد  الريفّية من  املراأة  تتمّكن  لكي  باأّنه  لبنان 

ا�صتثمارات  على  االإقدام  من  بّد  فال  التجارة،  ثمار 

اللبنانّية  املراأة  قدرات  بناء  يف  وم�صتدامة  ملمو�صة 

ور�صم �صيا�صات تف�صيلّية، ال بل توفري �صكل من اأ�صكال 

املحلّية  االأ�صواق  بدخول  للمراأة  ت�صمح  التي  احلماية 

واال�صتفادة منها. وعليه، توؤّدي الدولة دورًا اأ�صا�صّيًا يف 

ط،  و�صع هذه ال�صيا�صات على املديني القريب واملتو�صِّ

املديني  على  قادرة  الريفّية  املراأة  باأّن  ال�صمانة  وهي 

مناف�صة  املنتجني  �صائر  تناف�س  اأن  والبعيد  ط  املتو�صِّ

�صناعات  دعم  بعد  اخلطوة  هذه  تتخذ  للنّد.  النّد 

برعمّية ا�صتنادًا اإىل معايري عاملّية مقبولة. 

االقت�صادّية  املراأة  حقوق  ل�صمان  �صبل  اإيجاد  اإن 

على  لقدرتها  الرتويج  طريق  عن  ب�صاأنها  والتفاو�س 

التجارة  اتفاقّيات  بوا�صطة  الدولّية  االأ�صواق  دخول 

االأ�صا�صّية  ال�صروط  اأحد  ل  ُي�صكِّ وامل�صتقبلّية  احلالّية 

التي توقفت عندها ال�صبكات الن�صائّية الدولّية للتاأكيد 

اأن ت�صمن حقوق  التجارّية ُيكن  اأّن االتفاقّيات  على 

املراأة بدل اأن ُت�صِكل معيق لها. 
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ملزيٍد من املعلومات ب�صاأن برنامج 

متكني الن�صاء القت�صادي ون�صرات 

التجارة والنوع الجتماعي الرجاء 

الت�صال مبجموعة الأبحاث 

 CRTD.A والتدريب للعمل التنموي

على العنوان التايل:

info@crtda.org.lb

  عامود ال�صيوف

اللبنانّية  احلكومة  اأرادت  اإذا  اإّنه  الق�صيد  وبيت 

الق�صاء  اتفاقّية  اأحكام  التزامها  عن  ُتربهن  اأن 

 ،CEDAW( املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على 

املراأة  حقوق  دعمها  وعن   )1996 عام  عليه  املوّقع 

يف املواطنة وم�صتحقاتها، وجب عليها اإ�صراك املراأة 

الريفّية يف احلوار، ال �صّيما واأّن االأخرية قد تتاأذى 

اخلطوة  وتق�صي  التجارّية.  املفاو�صات  من  جدّيًا 

عن  اجلن�صاين  الطابع  اإ�صقاط  درب  على  االأوىل 

املراأة  ب�صوت  االعرتاف  يف  التجارّية  املفاو�صات 

يف  املرئّية  وغري  املرئّية  م�صاهمتها  ويف  وقّوتها 

االقت�صاد ويف تاأثريها املحتمل على  التجارة.

  تعاونّيات لبنان: هل ُتطرح خارج حلبة الأعمال؟

)Fair Trade Lebanon( بقلم جمعّية التجارة العادلة يف لبنان

 Fair( لبنان  يف  العادلة  التجارة  جمعّية  توّجهت  لبنان،  جنوب  حترير  واإثر   ،2..4 العام  يف 

Trade Lebanon( اإىل منطقة بنت جبيل لر�صد التعاونّيات الن�صائّية النا�صطة يف �صناعة 

املنتجات املحلّية على نطاٍق �صغري. فاجاأتنا برودة ترحيب رئي�صة التعاونّية باجلمعّية ف�صاألت 

»هل اأنتم منظمة غري حكومّية جديدة جتيء لتلقط �صورًا للفقر ثم تذهب ت�صتجدي املال على 

ح�صابهم؟«

�صّت  وبعد مرور  اليوم  نقدّيًة...«.  و�صلفًة  �صراء  التعاونّية حاملني طلب  اإىل  »�صنعود  وواثقًا،  اأكيدًا  رّدنا  وجاء 

�صنوات تتابع التعاونّية املذكورة، والتي ت�صّم حواىل 15 امراأة، العمل مع اجلمعّية من دون انقطاع لكون االأخرية 

تعزز �صادراتها من املنتجات اللبنانّية اإىل اأوروبا. 

تندرج هذه اجلهود �صمن اإطار التدابري الرامية اإىل اإن�صاء بيئة اقت�صادّية عادلة وموثوٍق بها وم�صتدامة وتكّن 

االحرتام للطبيعة. وحيث اأّن جمعّية التجارة العادلة منظمة غري حكومّية ال تبغي الربح فهي ت�صّب اهتمامها 

على �صغار املنتجني وعلى التعاونّيات الن�صائّية وم�صاريع العمل العائلّية �صغرية احلجم القائمة يف املناطق االأقّل 

اأزمات عّدة  التي هي عوار�س  والتفكيك االجتماعي،  الريفّية والفقر  الهجرة  حظوًة. تقوم املنظمة مبكافحة 

توالت على الدولة واملنطقة.

فاملنتجون اللبنانّيون، ال �صّيما من بقي منهم يف املناطق الريفّية، يواجهون �صعوبات كبرية لدى حماولة الو�صول 

اإىل اأ�صواق الت�صدير يف اخلارج اأو ا�صتيفاء موا�صفات اجلودة. ويف الواقع، توؤّدي �صركات جتارّية كبرية احلجم 

دين من احلجم ال�صغري. حتول  دور الو�صيط، وهي �صاحبة االأمر والنهي تفر�س �صروطها واأ�صعارها على املورِّ

هذه التدابري دون و�صول املزارعني اللبنانيني اإىل اأ�صواق الت�صدير وبالتايل ت�صّب املنفعة بالدرجة االأوىل يف 

ل املنتجون اللبنانّيون احللقة االأ�صعف يف املفاو�صات الأّن �صفوفهم غري  �صالح التّجار. اإ�صافًة اإىل ذلك، ُي�صكِّ

لون جمموعات �صغط جتارّية. منظمة وهم ال ُي�صكِّ

ال تزال م�صاريع العمل �صغرية احلجم تنتظر اأن ت�صتفيد من تنامي فر�س البيع عرب التحّول اإىل امل�صاركة يف 

االأ�صواق )وهي ت�صمل الزبائن و�صائر املنتجني( ب�صورة تلقائّية. ويعني ذلك فهم مقت�صيات اجلودة و�صرورات 

الت�صويق وتيّقن اأ�ص�س اإنتاج �صلع تلّبي حاجات امل�صتهلك الهدف وتف�صيالته. 

لذلك فالهدف من اجلمعّية امل�صاعدة على اإيجاد حلول يف التعاطي مع الو�صطاء عرب اإن�صاء تاآزرات بني �صغار 
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  عامود ال�صيوف

املنتجني والتقريب فيما بينهم وبني الزبون النهائي. 

وحيث حتر�س اجلمعّية على م�صاعدة وحدات االإنتاج 

وزيادة  الت�صدير  اأ�صواق  اإىل  الو�صول  يف  ال�صغرية 

املبيعات، فهي عملت على تنظيم �صل�صلة توريد كاملة 

ر خدمات  موؤلفة من اأربعة ع�صر تعاونية. اأي اأّنها توفِّ

والت�صويق  املنتجات  وتنمية  اجلودة  مراقبة  اطار  يف 

من  وغريها  الل�صقات  وو�صع  والتو�صيب  والتدريب 

التدابري االإدارّية ال�صرورّية للت�صدير.

عمل  وتدعيم  بتح�صني  اجلمعّية  ن�صاطات  ق�صت 

وحدات اإنتاج املواد الغذائّية �صغرية احلجم القائمة 

يف ريف لبنان وذلك لتحقيق اال�صتدامة وم�صاعدتها 

هذا  ل  وُي�صكِّ العاملّية.  اجلودة  موا�صفات  تلبية  على 

املنتجني  ل  تخوِّ التي  االأ�صا�صّية  ال�صبل  اأحد  التدبري 

اللبنانيني من االإفادة من ديناميكّيات التنمية املنبثقة 

عن التجارة الدولّية.

مبراعاة  رهن  ديومته  باأّن  النموذج  هذا  اأثبت 

تقا�صيهم  على  واحلر�س  املنتجني،  �صغار  حاجات 

�صعرًا من�صفًا وعلى �صمان واحرتام وظيفتهم و�صائر 

مفهوم  وهو  العادلة  التجارة  جوهر  وهذا  حقوقهم. 

را�صخ يف حركة دولّية انطلقت يف ال�صتينات من القرن 

الت�صديد  املا�صي و�صعارها »التجارة ال امل�صاعدة« مع 

على قيام نوذج ركيزته االأخالقّيات والت�صامن.

ظرفًا  ال�صيناريو  هذا  ل  ُي�صكِّ الوطني  امل�صتوى  وعلى 

مربحًا للجميع. 

بتوحيد جهود املنتجني واملزارعني املحلّيني ، �صتتمكن 

املجموعتان من اال�صتفادة من تنامي حجم التجارة؛ 

ا�صتعمااًل  ُي�صتعمل  املزارعني  وفائ�س  اخلام  فاملواد 

من  وغريهما  والع�صري  املرّبى  الإنتاج  فعالية  اأكرث 

ال�صناعات  الإنتاج  تعاونّيات موؤهلة  يد  املنتجات على 

الغذائّية. وعادًة ما ت�صّم التعاونّيات ع�صرات االأع�صاء 

الذين يعملون يف وحدٍة م�صرتكٍة قبل اأن يقوموا بتوزيع 

العائدات يف ما بينهم يف وقت الحق. فهم ُيحافظون 

�صناعة  على  بالقدرة  ويتمتعون  تقليدّية،  درايٍة  على 

ي�صتخدمون  ما  عادًة  وهم  نهائّي عايل اجلودة  منتٍج 

اخلارجي.  التمويل  لهم  رها  يوفِّ رة  متطوِّ جتهيزات 

على الرغم من ذلك، ال تزال التعاونّيات تعاين �صعوبًة 

يف اإيجاد فر�ٍس للت�صويق الذي ي�صمل مواجهة التحدي 

االأبرز القا�صي بتحويل التجارة اإىل تنمية. وبتح�صني 

عمل تعاونّيات االإنتاج وتنميته، ُت�صبح االأخرية قادرًة 

اآخرين.  حمليني  مزارعني  حما�صيل  امت�صا�س  على 

العادلة،  التجارة  باأخالقّيات  العامل  التزام  ومتى 

انت�صرت عائدات التنمية انت�صارًا عظيمًا.

التجارة  جمعّية  تو�صي  املتبعة،  لل�صيا�صات  ا�صتكمااًل 

العادلة يف لبنان )Fair Trade Lebanon( بتطبيق 

اأحكام قواعد  واالإفادة من  اأ�صعار تف�صيلّية  الغذائّية على احل�صول على  ال�صناعات  تعاونّيات  ُت�صاعد  اأنظمة 

املن�صاأ املتاحة ل�صائر امل�صدّرين اللبنانيني. 

رين ملء ا�صتمارة EUR-1 )املعروفة  على �صبيل املثال، لدى الت�صدير اإىل االأ�صواق االأوروبّية، يتعنّي على امل�صدِّ

لون فيها م�صدر �صلعهم وخ�صائ�صها.  اأي�صًا با�صم �صهادة احلركة وهي نوع من الت�صريح عن املن�صاأ( ُيف�صِّ

وت�صمح هذه اال�صتمارة للجمارك االأوروبّية باتخاذ القرار ب�صاأن املوافقة على منح ال�صلع املعنّية اأ�صعارًا تف�صيلّية 

ين�ّس عليها اتفاق ال�صراكة املربم بني لبنان واالحتاد االأوروبي. ولكّن الو�صع معقد بالن�صبة اإىل التعاونّيات. 

فبدايًة، يجب على اأي موؤ�ص�صة تنوي العمل يف الت�صدير )اأو اال�صترياد( اأن تكون م�صجلة لدى غرفة التجارة 

التعاونّيات  اإىل  بالن�صبة  معقدة  االإجراءات  ولكّن  باالأهلّية  التجارّية  الكيانات  حتظى  ما  وعادًة  وال�صناعة. 

EUR-1 احل�صول على  م�صتند  تلقي  قبل  اللبنانّية  يتعنّي على اجلمارك  الواقع،  نائية. يف  مناطق  الواقعة يف 

�صهادة ت�صنيع، عادًة ما ي�صعب احل�صول عليها بالنظر اإىل العقبات االإدارّية املفرو�صة.

ونتيجًة لذلك، ال تنعم املوؤ�ص�صات االأ�صغر حجمًا والتي متثِّل اأكرث من 90% من االقت�صاد اللبناين باالإعفاءات 

ال�صريبّية الرامية اإىل تنمية االقت�صاد اللبناين على �صّتى امل�صتويات. 

ل جزءًا ال يتجزاأ من اجلهود  وهذه نتيجة موؤ�صفة مبا اأّن فر�س م�صاريع العمل املحلّية والريفّية ُيكن اأن ُت�صكِّ

االآيلة اإىل مكافحة البطالة والهجرة الريفّية التي ال تنفك ُت�صيب �صبابنا وقرانا. 
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  تقرير القطاع

  ال�صندوق اللبناين للنهو�ش: و�صل الإنعا�ش بالإمناء

موؤمتر  عن  للنهو�س  اللبناين  ال�صندوق  اإنبثق 

�صتوكهومل لدعم لبنان الذي ُعِقد يف 31 اآب 2006 اإثر 

�ص�س هذا 
ُ
انتهاء العمليات العدوانية على لبنان. وقد اأ

ال�صندوق بناًء على طلب من احلكومة اللبنانية اإىل 

يق�صي   )UNDG( للتنمية  املتحدة  االأمم  جمموعة 

بتاأمني اآلية لتمويل الن�صاطات االأولوّية املقّرة من قبل 

والتي  االإعمار  واإعادة  النهو�س  جمايل  يف  احلكومة 

املتحدة  االأمم  بالتعاون من منظمات  يكن تطبيقها 

وبال�صراكة مع املنظمات احلكومية والغري حكومية. 

وا�صبانيا  ال�صويد،  من  كل  �صاهمت   االإطار،  هذا  يف 

جمموع  بلغ  حيث  ال�صندوق  بتمويل  ورومانيا 

مليون   46 الـ  يقارب  ما  املانحة   اجلهات  م�صاهمات 

دوالر اأمريكي، خ�ص�صت جميعها الإقرار 24 م�صروعًا 

يف خمتلف القطاعات كال�صناعة، والزراعة، والبيئة، 

والثقافة  التحتية،  والبنى  املياه  واإدارة  والطاقة، 

امل�صاريع،  هذه  ومن  واملحلية.  االجتماعية  والتنمية 

اأما الـ 15 املتبقية فهي ما زالت  مت اإجناز 9 بنجاح، 

كلها  بدعم كل من وحدة   التنفيذ. وهي حتظى  قيد 

ي�صرفان  اللذين  التن�صيق،  ومكتب  والتقييم  املراقبة 

املهل  و�صمن  بنجاح  ال�صندوق  م�صاريع  تطبيق  على 

املحددة، ويعمالن لتفادي تكرار الن�صاطات. اذ يقوم 

واملالية  الدورية  التقارير  مبراجعة  املخت�س  الفريق 

بانتظام، وكثريًا ما يقود رحالت ميدانية واجتماعات 

باالإ�صافة  واملالية.  التقنية  الن�صاطات  ملتابعة  ر�صد، 

ب�صكل  املانحة  اجلهات  ال�صندوق  يحدد  ذلك،  اإىل 

وا�صح تقديرًا مل�صاهماتها.

جتدون و�صفًا موجزًا للم�صاريع املقّرة يف اجلدولني رقم 

1 و2.

تو�صيع  ال�صندوق  متابعة  جلنة  قررت   ،2008 اآب  يف 

الوطنية  االأولويات  اإىل  ي�صتجيب  كي  عمله  نطاق  

ال�صندوق  نطاق  تو�صيع  مت  كما  االإناء.  جمال  يف 

من  املت�صررة  املناطق  اأي�صًا  لي�صمل  اجلغرايف 

متت  وقد   .2006 متوز  عدوان  غري  النزاعات 

االإناء  على  الرتكيز  مع  امل�صمولة  القطاعات  زيادة 

هذا  ويف  املعي�صية.  االأحوال  وحت�صني  االقت�صادي 

ال�صراي  يف   2010 اأيلول  يف  موؤمتر  اأقيم  ال�صدد، 

احلكومي الكبري هدف اإىل عر�س اإجنازات م�صاريع 

الدول  بح�صور  امل�صتقبلية  اآفاقه  ومناق�صة  ال�صندوق 

فيه.   بامل�صاهمة  تكون مهتمة  قد  اأخرى  ودول  املانحة 

املنظمات  عن  ممثلون  املوؤمتر  هذا  يف  �صارك  كما 

التابعة لالأمم املتحدة املنفذة للم�صاريع وممثلون عن 

�صركائهم من اجلهات احلكومية.

وفاعلية  مبرونة  للنهو�س  اللبناين  ال�صندوق  يتميز 

احلكومية  املنظمات  اأمام  املجال  تفتح  التي  هيكلته، 

وغري احلكومية للتعاون وتن�صيق اجلهود مع اال�صتفادة 

التدقيق.   يف  واآلياتها  املتحدة  االأمم  خربات  من 

لذلك، يكن اعتماد ال�صندوق الإدارة متويل وتنفيذ  

خالل  من  وذلك  امل�صتقبلية  الوطنية  االأولويات 

»النافذة اجلديدة« اأو »النافذة الفرعية«.

مبادرات  من  اجلديدة  النافذة  م�صاريع  تتاألف 

التالية:  القطاعات  ت�صتهدف  وهي  لل�صندوق  جديدة 

القطاع االجتماعي، البيئة، الثقافة والرتاث الوطني، 

مت  وال�صناعة.  الزراعة  الكوارث،   اإدارة  احلوكمة، 

للحكومة  الوزاري  البيان  يف  القطاعات  هذه  حتديد 

احلالية. اأما م�صاريع النافذة الفرعية فهي تلك التي 

اللبناين  ال�صندوق  عن  منف�صلة  متويل  م�صادر  لها 

االإدارية  االآلية  اإطار  �صمن  تنفذ  ولكنها  للنهو�س، 

النفطي  االإن�صكاب  اأ�صرار  عالج  )كم�صاريع  احلالية 

ون�صاطات بناء ال�صالم(.

اإن امل�صاريع املدعومة من ال�صندوق اللبناين للنهو�س 

املثال،  �صبيل  على  التجارية.  ال�صيا�صة  اأهداف  تكّمل 

اللبنانية  املنتجات  بنفاذ  التجارية  ال�صيا�صة  تعنى 

اإمتام عملية  وذلك من خالل  االأخرى،  االأ�صواق  اإىل 

وتوقيع  العاملية  التجارة  منظمة  اإىل  لبنان  ان�صمام 

اتفاقيات ثنائية ومتعددة االأطراف يف التجارة احلرة 

ال�صندوق  يقوم  االأهداف،  االإقليمية. ال�صتكمال هذه 

تعزيز  على  مركزًا  الزراعية،  ال�صناعة  قطاع  بدعم 

جودة املنتج، االأمر الذي له تاأثري متزايد على النفاذ 

اإىل االأ�صواق.

م�صروع  باإقرار  املثال،  �صبيل  على  ال�صندوق،  قام 

املناطق  العي�س والنهو�س االقت�صادي يف  »دعم �صبل 

 ،»2006 متوز  عدوان  جراء  من  املت�صررة  اللبنانية 

منظمة  وتنفيذ  االإ�صبانية  احلكومة  من  بدعم  وذلك 

االأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية )اليونيدو( بالتعاون 

مع وزارة ال�صناعة.

ال�صناعات  موؤ�ص�صات  م�صاعدة  اأهداف امل�صروع  من 

واملتو�صطة  وال�صغرية  ال�صـــغر،  املتناهية  الزراعية  

و�صـهل  لبنـــان   جــــنوب  يف   تــقع  الــتي  احلــــجم 

البقاع وال�صاحية اجلنوبية لبريوت ال�صتعادة ن�صاطها 

االقت�صادي. تعمل تلك املوؤ�ص�صات يف قطاعات املواد 

الغذائية وامل�صروبات، زيت الزيتون، القما�س، اجللد 

واخل�صب. وقد اأعيد تاأهيلها وزودت مبعدات اأ�صا�صية 

اليونيدو  خرباء  دّرب  كما  فيها،  العمل  الإ�صتئناف 

ال�صحة  يف  التقنية  التعليمات  على  فيها  العاملني 

وال�صالمة املهنية )ISO 1825(. مما اأدى اإىل اعتماد 

هذا  ينعك�س  اأن  املتوقع  ومن  للت�صنيع،  اأف�صل  �صبل 

االأمر على جودة املنتجات. 
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م�صاريع ال�صندوق اللبناين للنهو�ش - قيد التنفيذ

املنظمة احلكومية / غري منظمة االمم املتحدةتاريخ االقرار

احلكومية

 التمويل املقرا�صم امل�صروع

)دوالر امرييكي(

برنامج االمم املتحدة 7 ايار 2007

االنائي

2.732.240 الطاقة البديلة يف اجلنوب والبقاع وعكار)-1-(وزارة الطاقة و املياه

3 ت�صرين االأول 

 2007

برنامج االمم املتحدة 

االنائي

270.000حت�صني اأداء القطاع االجتماعيوزارة ال�صوؤون االجتماعية

10 ت�صرين االأول 

 2007

برنامج االمم املتحدة 

االنائي

2.843.880اإدارة خماطر ال�صيول وح�صاد املياه يف بعلبك ـ الهرمل)-1-(وزارة الطاقة و املياه

10 ت�صرين االأول 

2007

برنامج االمم املتحدة 

االنائي

3.500.000الطاقة البديلة يف اجلنوب والبقاع وعكار)-2-(وزارة الطاقة و املياه

5 ت�صرين الثاين 

 2007

منظمة االأغذية والزراعة 

لالأمم املتحدة 

االإدارة املتكاملة حلرائق الغابات )الوقاية، �صبط احلرائق، وزارة الطاقة و املياه

تقييم واإعادة تاأهيل الغابات املت�صررة(

2.600.000

برنامج االمم املتحدة 19 اأيلول 2008 

االنائي

3.500.000الطاقة البديلة يف اجلنوب والبقاع وعكار)-3-(وزارة الطاقة و املياه

برنامج االمم املتحدة 19 اأيلول 2008 

االنائي

3.800.000اإدارة خماطر ال�صيول وح�صاد املياه يف بعلبك ـ الهرمل)-2-(وزارة الطاقة و املياه

24 ت�صرين االول 

 2008

برنامج االمم املتحدة 

االنائي

وحدة الدعم واإعادة 

االعمار- رئا�صة جمل�س 

الوزراء

747.122تن�صيق دعم االنعا�س يف لبنان

برنامج االمم املتحدة 26 اآذار 2009

االنائي

جمل�س االناء و االعمار
 DLOG TRA اإعادة التاأهبل االإجتماعي واالإقت�صادي يف اإطار الـ

2010

2.391.450

منظمة االأمم املتحدة 1 ني�صان 2009 

للتنمية ال�صناعية 

دعم املوؤ�ص�صات ال�صغرية لل�صناعات الزراعية واملت�صررة من وزارة ال�صناعة

جراء حرب متوز 2006 )-2-(  

1.500.000

منظمة االأغذية والزراعة 15 ني�صان 2009 

لالأمم املتحدة 

اإنعا�س و اإعادة تاأهيل قطاع م�صتقات احلليب  يف البقاع وزارة الزراعة

ومرتفعات الهرمل ـ عكار

2.500.000

1.500.000االإنعا�س االإجتماعي واالإقت�صادي يف املناطق املت�صررة )-2-(وزارة العملمنظمة العمل الدولية15 ني�صان 2009 

برنامج االمم املتحدة 29 ايار 2009 

االنائي

2.000.000االناء املائي – الزراعي ملنطقة مرجعيونوزارة الطاقة و املياه

برنامج االمم املتحدة 13 اآب 2009 

االنائي

االإنعا�س املبكر للجتمعات اللبنانية املحيطة بنهر البارد جمل�س االناء و االعمار

واملت�صررة من جراء نزاعات 2007-2006

2.500.000

15 كانون االأول 

2009

برنامج االمم املتحدة 

االنائي

200.000مراقبة وتقييم تنفيذ امل�صاريع املمولة من ال�صندوقوزارة االإقت�صاد والتجارة

جدول رقم 1. م�صاريع ال�صندوق اللبناين للنهو�س القيد التنفيذ

  تقرير القطاع

اأي�صًا م�صروعني لتح�صني نوعية  وقد  مّول ال�صندوق 

وتناف�صية اإنتاج االألبان يف وادي البقاع، تالل الهرمل 

وعكار و�صمال لبنان.  تعاون كل من منظمة االأغذية 

وزارة  مع  االإنائي  املتحدة  االأمم  وبرنامج  والزراعة 

مزارع  فاأن�صئت  امل�صروعني.  هذين  لتنفيذ  الزراعة 

ال�صغر،  املتناهية  القرو�س  برامج  بف�صل  جديدة 

وبنيت وحدة ت�صنيع نوذجّية، ومّت تدريب املزارعني 

على تقنيات القطاع. 
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تلقت وحدة » منظمة التجارة العاملية« ر�صالة من مديرية حماية امل�صتهلك يف وزارة القت�صاد والتجارة تن�ش على 

ما يلي:

ورد يف �صفحة »تقرير القطاع« حتت عنوان موؤ�ص�صة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانية،، مثال على عمل LIBNOR، اخلبز اللبناين ما يلي: عملت LIBNOR موؤخرًا على 

و�صع موا�صفة قيا�صية للخبز اللبناين حيث كانت قد تلقت طلبًا بهذا اخل�صو�س لالنتهاكات العديدة املرتكبة وللم�صاحنات الناجمة عن غياب مثل هذه املوا�صفة 

النظام  ترفع ومل يتلك  الدعاوى  وكانت  اإنتاجها)...(  اأو �صوابط على مراقبة  قيود  تفر�س  تكن  كما ومل  قيا�صية  موا�صفات  اأي  تتبع  املخابز  تكن  القيا�صية. مل 

الق�صائي اأي موا�صفات فنية ي�صتند اإليها يف اإ�صدار حكمه.«

 يهمنا اأن نو�صح جلانبكم ما يلي: اأن موا�صفة اخلبز اللبناين هي موا�صفة اإلزامية �صادرة عام 2002 مبوجب مر�صوم رقم 74/35 بتاريخ 2002/5/17 حتت ت�صمية 

»اخلبز العربي اللبناين 2002:240« واإن مديرية حماية امل�صتهلك تقوم مبراقبة االأفران و�صحب عينات من اخلبز ب�صورة دائمة وجتري عليها االختبارات الالزمة، 

والنتائج غري املطابقة لهذه املوا�صفات تعترب خمالفة ويحال مرتكبوها اإىل الق�صاء املخت�س. وما مت موؤخرًا هو درا�صة م�صروع حتديث املوا�صفة لتعديل بع�س النقاط 

فيها. 

كما ورد يف املقال نف�صه التايل » راجع جمل�س اإدارة LIBNOR امل�صروع املقرتح واأقره موا�صفة لبنانية حتمل الرقم NL 240 . وبالتايل اأ�صبح للمخابز م�صتند مرجعي 

يحمل رقم NL 240  ت�صتند اإليه الإنتاج خبز اآمن ومنظم.

لالإي�صاح فمجل�س اإدارة LIBNOR، حتى تاريخه، مل يقر حتديث املوا�صفة املذكورة نظرًا لبع�س املالحظات واالقرتاحات املقدمة من بع�س اجلهات. فللخبز اللبناين 

م�صتند مرجعي يحمل رقم NL 240  ي�صتند اإليه الإنتاج خبز اآمن وتتم مراقبته منذ عام 2002.

وكونها من كتب املقال املذكور اأعاله، ورد الرد من موؤ�ص�صة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانية LIBNOR بتاريخ 2011/3/10 على ال�صكل التايل:

م�صاريع ال�صندوق اللبناين للنهو�ش - منجزة

املنظمة احلكومية / غري منظمة االمم املتحدةتاريخ االقرار

احلكومية

 التمويل املقرا�صم امل�صروع

)دوالر امرييكي(

منظمة االأمم املتحدة 7 ايار 2007

للتنمية ال�صناعية 

دعم املوؤ�ص�صات ال�صغرية لل�صناعات الزراعية واملت�صررة من جراء وزارة ال�صناعة

حرب متوز 2006 )-1-(  

3.000.000

منظمة االأغذية والزراعة 12 حزيران 2007 

لالأمم املتحدة 

1.370.670دعم �صغار املزارعني يف اجلنوبوزارة الزراعة

منظمة االأغذية والزراعة 12 حزيران 2007 

لالأمم املتحدة 

1.900.000دعم مربي املوا�صي والدواجن يف اجلنوبوزارة الزراعة

1،183،108االإنعا�س االإجتماعي واالإقت�صادي يف املناطق املت�صررة )-1-(وزارة العملمنظمة العمل الدولية12 حزيران 2007 

منظمة االأمم املتحدة 7 ايار، 2007

للرتبية والعلم والثقافة

767.226التوثيق االإلكرتوين للمعامل االأثرية املت�صررة من جراء احلربوزارة الثقافة

10 ت�صرين االأول 

 2007

برنامج االمم املتحدة 

االنائي

1.400.000تعزيز اإدماج املعوقني الفقراءوزارة ال�صوؤون االجتماعية

5 ت�صرين الثاين 

 2007

برنامج االمم املتحدة 

االنائي

1.000.000دعم اإنتاج االألبان واالأجبان يف منطقة ال�صمالموؤ�ص�صة رينيه معَو�س

5 ت�صرين الثاين 

 2007

�صندوق االأمم املتحدة 

لل�صكان

 الهيئة الوطنية ل�صوؤون 

املراأة اللبنانية 

994.858متكني الن�صاء: العمل ال�صلمي من اأجل اال�صتقرار واالأمان

5 ت�صرين الثاين 

 2007

برنامج االمم املتحدة 

االنائي

996.919النهو�س واإعادة تاأهيل املناطق املت�صررة يف بريوت وال�صواحيموؤ�ص�صة احلريري

http://mdtf.undp.org/factsheet/fund/LRF00 :للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع اللكرتوين

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ت�صحيح

جدول رقم 2. م�صاريع ال�صندوق اللبناين للنهو�س املنجزة

  تقرير القطاع
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  ن�صاطات وزارة القت�صاد والتجارة يف العام 2010 دليل على التزامها الإ�صالح

باالإ�صافة اإىل اجلهود التي بذلتها وزارة االقت�صاد والتجارة لالن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملّية، فهي �صاركت يف جمموعة ن�صاطات على ات�صال بالتجارة فعمدت اإىل 

تطبيق امل�صاريع والتوقيع على اتفاقّيات جتارة، واعتماد االأنظمة، مما �صاهم يف تعزيز بيئة االأعمال يف لبنان. ويف ما يلي ملخ�س موجز عن ن�صاطات الوزارة واإجنازاتها 

www.economy.gov.lb :يف العام 2010. ملزيٍد من املعلومات ُيكن مطالعة موقع الوزارة االلكرتوين التايل

دعم املوؤ�ص�صات ال�صغرية

 ومتو�صطة احلجم:

تلتزم وحدة املوؤ�ص�صات ال�صغرية ومتو�صطة احلجم الرتويج لالإ�صالحات االقت�صادّية، ولقد عمدت اإىل تطبيق 

اأ�صواق  اإىل  اإىل حت�صني بيئة االأعمال واإعداد املوؤ�ص�صات ال�صغرية ومتو�صطة احلجم للو�صول  مبادرات ترمي 

عاملّية عن طريق ن�صاطات عّدة. ويف العام 2010، عملت وحدة دعم املوؤ�ص�صات ال�صغرية ومتو�صطة احلجم 

اإىل جانب هيئات معنّية اأخرى على ت�صهيل املحطات االأخرية من عملّية احل�صول على جولة ثانية من التمويل 

االأوروبي مل�صروع بعنوان: تعزيز تناف�صّية القطاع اخلا�س يف لبنان. يهدف امل�صروع اإىل زيادة تناف�صّية االقت�صاد 

اللبناين عن طريق دعم التدابري التالية التي حتظى باالأولوّية:

• حت�صني بيئة االأعمال وتعزيز قدرة القطاع اخلا�س على اأن ينمو ويتطّور•

• م�صاعدة �صبكة مراكز تطوير االأعمال بهدف تعزيز قدرتها على دعم م�صاريع االأعمال واملوؤ�ص�صات النا�صئة •

وح�صنها

• اإن�صاء خمطط كفاالت حول �صمان راأ�س املال التاأ�صي�صي•

بينما  وتقييمهم  االأ�صا�صيني  �صركائها  ر�صد  على  احلجم  ومتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  دعم  وحدة  عملت 

�صاركت اأي�صًا يف ن�صاطات التوعية. 

فيما يتعلق بحقوق امللكية 

الفكرية

للتنمية هامة  اأداة  الفكرية  امللكية   اأ�صبحت 

االبتكار على  بني  الذي  االقت�صاد  يف   االقت�صادية 

الفكرية امللكية  قوانني حماية   واالإبداع. عقب تطبيق 

 يف لبنان، تقوم وزارة االقت�صاد والتجارة  اإىل جانب

ب�صياغة ال�صلة  ذات  االأخرى  واالإدارات   الوزارات 

والقر�صنة، التزوير  ملكافحة  العملية   اال�صرتاتيجيات 

العامة وال�صحة  امل�صتهلكني  اإىل حماية  تهدف   والتي 

 لت�صجيع االإنتاج الوطني. �صمل ن�صاط م�صلحة حماية

 امللكية الفكرية ت�صجيل املعامالت التالية:

• 6800 عالمة جتارية•

• 345 اخرتاعًا م�صِجاًل•

• 111 ر�صمًا و نوذجا �صناعيًا•

• 193 حق ملكية و•

• 205 اثرًا ادبيًا و فنيًا•

حماية النتاج الوطني

والدعم االإغراق  ق�صايا  يف  التحقيق  هيئة   وكانت 

حماية وحدة  مع   الوثيق  بالتعاون  الواردات،   وتزايد 

قد التجارة،  و  االقت�صاد  وزارة  يف  الوطني   االنتاج 

العام خالل  �صكاوى  اأربع  يف  بالتحقيقات    قامت 

ب�صرر ت�صببت  التي  الواردات  يف  التزايد  من   2010 

 لل�صناعات املحلية. متر ال�صكاوى يف املراحل العامة

التالية:

اال�صتعرا�س االأويل

  

  بدء التحقيق



   التحديد االويل

  

التحديد النهائي

التحديد مرحلة  بلغت  ال�صكاوى  هذه  من  اثنتان    

،2010 عام  يف  اخرتان  �صكوتان  وبداأت   النهائي. 

 واحدة منها قد تخطت مرحلة التحديد االويل.

وعطفًا على ما ورد يف كتاب مديرية حماية امل�صتهلك حول ت�صحيح الفقرة املتعلقة مبوا�صفة اخلبز اللبناين 

الواردة يف اجلزء اخلا�س مبوؤ�ص�صة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانية من ن�صرة التجارة والتنمية، نفيدكم علمًا 

مبا يلي:

اإن املعلومات الواردة يف املقال اأعاله �صحيحة جلهة االآلية التي مت اعتمادها من قبل موؤ�ص�صة ليبنور الإعداد 

بها  قامت  ناجحة  لتجارب  كمثل  الفقرة  هذه  اأتت  وقد  اللبناين،  باخلبز  خا�صة  لبنانية  قيا�صية  موا�صفة 

بل  »موؤخرًا«  تطبق  مل  االآلية  هذه  اأن  غري  اللبناين.  امل�صتهلك  حماية  يف  ت�صاهم  موا�صفة  لو�صع  املوؤ�ص�صة 

اعتمدت عام 2000 لدى البدء بت�صكيل جلنة فنية الإعداد موا�صفة اخلبز. 

املوؤ�ص�صة عام  الواردة يف تو�صيح مديرية حماية امل�صتهلك جلهة وجود موا�صفة �صادرة عن  اإن املعلومات 

اإلزامية مبوجب املر�صوم رقم 13066 تاريخ 2004/8/5 )ولي�س  اللبناين )NL 240( وهي  2002 للخبز 

املر�صوم رقم 74/35 تاريخ 2002/5/17( وهي حاليًا قيد التحديث.

 لذلك ت�صكر موؤ�ص�صة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانية مديرية حماية امل�صتهلك يف وزارة االقت�صاد والتجارة 

يف  »موؤخرًا«  كلمة  ا�صتعمال  اأن  اإىل  وت�صري  للقارئ،  املعنى  تو�صيح  يف  �صاهمت  التي  املالحظة  هذه  على 

املقال هو الذي حور املعنى املق�صود به من هذه الفقرة التي كان من املفرت�س اأن تعطي مثاًل عن موا�صفة 

اأ�صدرتها املوؤ�ص�صة وكان لها تاأثري ايجابي يف حماية امل�صتهلك اللبناين وبالتايل يفرت�س حذفها من اجلملة.

   م�صتجدات الوزارة



• �صفحة 12  2011 ن�صرة الـتـجــارة والـتـنـمـية • اآذار 

الن�صمام اىل منظمة التجارة العاملية والتجارة

يف عام 2010، وا�صلت وحدة منظمة التجارة العاملية  م�صاركتها يف مراجعة العرو�س التي يجري التفاو�س ب�صاأنها مع �صركائها التجاريني بحيث  تكون اأكرث اإيجابية لكال 

الطرفني. من حيث الت�صريعات القانونية، ويتوقع بحلول عام 2011 ما يلي :

 التاريخ املتوقع

لقرار القانون

الو�صع  اتفاقيات منظمة

التجارة العاملية

القانون

كانون االأول  2011 حاليا عالق امام هيئة االدارة و العدل يف جمل�س النواب قبل عر�صه امام الهيئة العامة ملجل�س النواب 

البرامه

اتفاقية حول اجراءات 

ترخي�س اال�صترياد

م�صروع قانون التجارة اخلارجية واالإجازات

كانون االأول  2011 متت املوافقة عليه من قبل جما�س الوزراء يف حزيران 2006، واحيل اىل الهيئات املخت�صة يف جمل�س 

النواب.

اتفاقية التدابري ال�صحية و 

ال�صحة النباتية

م�صروع قانون �صالمة الغذاء

كانون االأول  2011 مت ار�صال امل�صروع املراجع اىل جمل�س الوزراء، متوز 2009. اتفاقية احلواجز الفنية امام 

التجارة

م�صروع قانون املقايي�س واملوا�صفات 

والقواعد التقنية واإجراءات تقييم املطابقة

كانون االأول  2011 مت ار�صال امل�صروع املراجع اىل جمل�س الوزراء،  متوز 2009. اتفاقية احلواجز الفنية امام 

التجارة.

قانون املوا�صفات و املقايي�س

كانون االأول  2011 متت املوافقة عليه من قبل هيئة الزراعة يف جمل�س النواب يف ت�صرين الثاين 2003. اتفاقية التدابري ال�صحية 

وال�صحة النباتية

م�صروع قانون احلجر البيطري

كانون االأول  2011 ان م�صروع املر�صوم ا يلغي املادة 65،2 من مر�صوم  ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي رقم 

13955 تاريخ 1963/9/26 ويلغي براءة الذمة املعطاة من ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي 

واملطلوبة من التجار يف عمليات اال�صترياد والت�صدير هو حاليا يف جمل�س النواب.

اإلغاء براءة الذمة املعطاة من ال�صندوق 

الوطني لل�صمان االجتماعي واملطلوبة من 

التجار يف عمليات اال�صترياد والت�صدير. 

كانون االأول  2011 متت املوافقة عليه من قبل وزير املالية ) كتاب رقم 2106 بتاريخ 12 ت�صرين الثاين 2005(. مت تعدبل 

اجلدول التا�صع من م�صروع قانون املوازنة 2008 اللغاء ر�صوم رخ�صة اال�صترياد. 

متت املوافقة على قانون املوازنة 2008 من قبل جمل�س الوزراء يف ت�صرين االول 2007 و مت ار�صاله اىل 

جمل�س النواب البرامه.

املادة ال�صابعة من اتفاقية تعديل قانون املوازنة العامة لتوحيد / 

ا�صتبدال الر�صوم الن�صبية  بر�صوم مقطوعة

كانون االأول  2011 متت املوافقة على امل�صروع من قبل جمل�س الوزراء و مت ار�صاله اىل جمل�س النواب يف ت�صرين االول 2009.  قانون املناف�صة

ت�صريعات متعلقة بتحديث قوانني حماية امللكية الفكرية  - القرار  رقم 2385/24 املتعلق بنظام حقوق امللكية التجارية وال�صناعّية

كانون االأول  2011 متت املوافقة على م�صروع القانون  من قبل جمل�س الوزراء و مت ار�صاله اىل جمل�س النواب يف 

2007/10/27

االتفاقية املتعلقة بحقوق 

امللكية الفكرية

م�صروع قانون يرمي اىل حماية عالمات 

ال�صناعة والتجارة واخلدمة

كانون االأول  2011 متت املوافقة على م�صروع القانون  من قبل جمل�س الوزراء و مت ار�صاله اىل جمل�س النواب يف 

2007/5/21

االتفاقية املتعلقة بحقوق 

امللكية الفكرية

م�صروع قانون حماية املوؤ�صرات اجلغرافية

كانون االأول  2011 االتفاقية املتعلقة بحقوق  مت ار�صال م�صروع القانون اىل وزارة ال�صحة يف 2006/3/31 لال�صتكمال و التعليق عليه.

امللكية الفكرية

م�صروع قانون يرمي اىل احلماية من 

املناف�صة غري امل�صروعة

كانون االأول  2011  متت املوافقة على م�صروع القانون  من قبل جمل�س الوزراء و مت ار�صاله اىل جمل�س النواب يف 

2007/10/27

االتفاقية املتعلقة بحقوق 

امللكية الفكرية

م�صروع قانون يرمي اىل حماية الر�صوم 

والنماذج ال�صناعية

كما قامت وزارة االقت�صاد والتجارة  باملهام التالية املتعلقة باملفاو�صات التجارية :

• توقيع اتفاقية التكامل االقت�صادي الإن�صاء جمل�س تعاون رباعي بني لبنان و تركيا و االردن و �صوريا. و يتم املجل�س على اأ�صا�س االتفاقات الثنائية القائمة واملمار�صات •

على التجارة احلرة واالإعفاء من تاأ�صرية  الدخول باالإ�صافة اىل ال�صعي اإىل زيادة وتنويع اال�صتثمارات بني البلدان االأربعة من خالل م�صاريع م�صرتكة وجمموعة 

متنوعة من املجاالت، مثل النقل والطاقة.

• متابعة اأعمال اللجان امل�صرتكة املنبثقة عن االتفاقات التجارية واالقت�صادية الثنائية للعام 2009 )ايران، تركيا، �صوريا، الربازيل، املك�صيك، �صوي�صرا، اأملانيا،ايطاليا، •

كندا، اأوكرانيا، بلغاريا وبيالرو�صيا(.

• و�صع اللم�صات االأخرية على املفاو�صات التجارية الثنائية مع تركيا، التي تهدف اإىل زيادة التجارة الثنائية وتو�صيع التعاون يف القطاع اخلا�س بني البلدين.•

• متابعة بدء مفاو�صات جتارة مع جمموعة املركو�صري )برازيل، اأرجنتني، اأوروغواي والرب اغوي(•

• متابعة كافة االأمور املتعلقة بتنقيذ خطة عمل �صيا�صة اجلوار املنبثقة عن اتفاقية ال�صراكة مع االحتاد االأوروبي.•

• متابعة الن�صاطات والربامج املتعلقة بت�صهيل التجارة وتنمية ال�صادرات مع املنظمات املحلية واالقليمية والدولية: اللجنة الوطنية لت�صهيل النقل والتجارة، و االحتاد  •

االأوروبي، و البنك الدويل، و االإ�صكوا، وموؤ�ص�صات االأمم املتحدة املعنية بهذا املو�صوع.

(GATT)

ت�ضدر ن�ضرة التجارة والتنمية عن وحدة منظمة التجارة العاملية يف وزارة القت�ضاد والتجارة

الرجاء اإر�ضال التعليقات والأ�ضئلة اإىل العنوان التايل:

وزارة القت�ضاد والتجارة - وحدة منظمة التجارة العاملية، مبنى اللعازرية - ق�ضم 2 ب - الطابق ال�ضاد�س، �ضارع مري جول، با�ضورة - و�ضط بريوت التجاري، لبنان
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