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 فِارا واًوىسوٓا، اًذذخٌٕ: اًخىائح غصش

 ٓفعه؟ اًضُٕ فٍ احذِاغا ًى



 

 أًهاًح، فٍ. ٓفعها اًضٌُٔح اًفذشج فٍ اًِعذخذ هىسوٓا وفٌشوط اًذذخٌٕ حائحذا دٌذلٍ أْ غخث ال

ح ٌّ . ُػٌٔح ُشحٌح فٍ دظهش أْ ةذ ال اًشئذٌٕ، غٌى ةاالٓلضاض اًِذِثٌح اًخائحذٌٕ ةٌٕ اًِشذشهح اًخاص

 ُزهشج وفم اًِعاغّ فذح وإغادج اًذاَ اإلغالق إحشاءاخ دخفٌف ةذء ُؼ. اًِشحٌح هزٖ ٓػٌش ٓحٕ اًٌىَ،

 اًذذخٌٕ غالكح غٕ اًحذًث ُأغٌذ ًٌضةائٕ، األسغٌٌح دلذًّ غذَ دشذشط اًذٍ ،2020/ َ.أ/44 اًذاخٌٌح وصاسج

  .11-وهىفٌذ

 اًشذًذج 11-هىفٌذ ةػذوي اإلصاةح كاةٌٌح ُٕ اًذتغ ًضًذ هٌف اًىاضح غٌش ُٕ ًضاي ال اًػٌٌِح، اًخهح ُٕ

 ةاًخهاص اًذذخٌٕ ًٌحله اًزي اًضشس أْ هى واضح هى ُا وًوٕ اًِذي، ظىًٌح دساظاخ وحىد غذَ ةعتث

 أغشاًضا وًعتث هِا 11-هىفٌذ ًػذوي ُتاشش غٌش ةشوٍ اًِذخٌٕٔ ًػّشض أًِاغٍ واًخهاص اًذٔفعٍ

 ًِضاغفاخ ًذػّشضىْ اًِذخٔىْ أْ اًى اًػٌٌِح األدًح فأشاسخ. أخشي ةأُشاض اًِصاةٌٕ ًألفشاد شذًذج

 اًى اًحاحح ًخعش اًِذخٔىْ وًذػّشض اًِذخٌٕٔ، غٌش ُٕ أهثش وٓصف ُّشج ةحىاًٍ 11-ًوىفٌذ  شذًذج

 اصًاد وًىحظ. اًِذخٌٕٔ غٌش ُٕ أهثش اًِشج وٓصف ةِشدٌٕ اًىفاج أو اًِشهّضج اًػٔاًح دخىي أو دٔفغ، أحهضج

 .اًِذخٌٕٔ غٌش 11-هىفٌذ ةِشضى ُلاسٓح٪ 34.5 ةحىاًٍ اًِذخٌٕٔ 11-هىفٌذ ُشضى وفٌاخ ٓعتح

 اًِػعٌاخ هٍ دِٔؼ ًّ أًِعلح، فٍ األسغٌٌح دذخٌٕ ُعذىًاخ أغٌى ًعّخٍ اًزي اًتٌذ ًتٔاْ، فٍ أُا

ػٍ ُصاًح دضاسب اًػٌٌِح ّٔ  اًعٌاظاخ صٔؼ غٌٌِح فٍ ودذخٌهّ اًػاُح اًصحح ُؼ وحٌفائهّ اًذتغ ُص

 اًػاَ، اًِاي وُٕ اًٌتٔآٌح، ًٌحوىُح واًذٔتان اًذتغ حصش إداسج ُٕ دوالس اًٌٌِىْ هتح. اًلىإٌٓ ودعتٌم

 آذهاهاً  ًذوىْ اًذٔاكض حذود دذخعى اًخاسج، ُٕ ُاًٌاً  اًِذػثشًٕ اًعالب وإغادج دّٔفغ أحهضج ًششاء

 غاَ ًتٔاْ وّكػها اًذٍ اًذتغ ًِوافحح اًػاًٌِح اًصحح ًِٔظِح اإلظاسًح االدفاكٌح ُٕ 5.3 ًٌِادج واضًحا

2005.  

 القوانين هيبة إلعادة للحكومة األمثل الوقت إنه

 األوًىًاخ الئحح غٌى ُخذداً  ٓفعه ًٌفشض 174 كآىْ ًأدٍ اًصحٌح اًضىضاء هزٖ هٍ خضّ فٍ

 فشصح ٓشهذ اًٌىَ و. اًِغٌلح اًػاُح األُاهٕ فٍ اًذذخٌٕ ُٔؼ وهى ُٔه اًثاًث اًتٔذ ًذعتٌم اًصحٌح

 هٔا، وُٕ اًػاُح، اًذػتئح إحشاءاخ ودعتٌم اًِػٌٔح واًلعاغاخ اًىصاساخ ةٌٕ اًذٔعٌم حٌث ُٕ ُثاًٌح

 174 اًلآىْ دعتٌم هٌفٌح الظذٔذاج اًِشحٌح هزٖ ظىاي دحللر اًذٍ أًخاحاخ ُٕ االظذفادج ٓعٌث

 حػٍ غٌى وكذسدها اًلىإٌٓ ظٌعح إظهاس إلغادج ،11-هىفٌذ غصش فٍ خصىصاً  ةٔىدٖ وةوٍ ةفػاًٌح،

 وصاساخ دشٍِ فىسًح خعىاخ ظٌعٌح اًعٌاظاخ دششٌذ ُشهض ًلذَ هٔا وُٕ. أوًىًح اًػاُح اًِصٌحح

 وصاسج وأًلٍ، االشغاي وصاسج واًذخاسج، اإلكذصاد وصاسج واًتٌذًاخ، اًذاخٌٌح وصاسج اًػاُح، اًصحح وصاسج) غّذج

 دعتٌم وإغادج اًذتغ ًِوافحح حادج دٔفٌزًح ُتادسج ًذشوٌٍ( اإلغالَ ووصاسج اًعٌاحح وصاسج واًػذي، اإلداسج

 وةػض 11-هىفٌذ خالي وخصىصاً  واالحذِاغٌح، واالكذصادًح اًصحٌح اًذذخٌٕ ُخاظش ًذفادي 174 اًلآىْ

  :دشٍِ اًخعىاخ

 اًػاُح اًذػتئح خالي ٓشعر اًذٍ اًفشق ُٕ واالظذفادج اًلآىْ دٔفٌز ًِشاكتح اًِىظفٌٕ ودذسًث دػٌٌٕ ←

 حِاًح وفشق اًغزاء، حىدج دلٌّ اًذٍ اًػاُح اًصحح وصاسج فشق ُثٍ اًػاُح اًِشافم دشاكث اًذٍ هذٌى

 وششظح اًذاخٌٍ األُٕ وكىي اًذاخٌٌح وصاسج اًعٌاحٌح، اًششظح واًذخاسج، اإلكذصاد وصاسج فٍ اًِعذهٌى

 .اًتٌذًح

 دعتٌم دغّ أحٍ ُٕ اًخهىد ودٔعٌم اًػاُح اًذػتئح فذشج خالي ًٌتٌذًاخ اًحاًٍ اًذوس ُٕ االظذفادج ←

 ٓعاكها ضِٕ اًػاُح األُاهٕ ُشاكتح خالي ُٕ 174 اًلآىْ

 ًٌذتٌٌغ ًٌِىاظٌٕٔ، واًذعتٌلاخ اًذؤىًىحٌا اظذخذاَ ُٕ واالظذفادج اًشكاةٍ اًِىاظٕ دوس وإحٌاء دػضًض ←

 االٓذهاهاخ غٕ



 

K2P Media Bite 

 الجامعة

  األمريكية

ي   بيروت ف

 الصلح ضريا

  1107 2020 بيروت

 لبنان، بيروت

+961-01-350000 

X 2942/2943 

 

ػٍ دذخٍ ُٔؼ ← ّٔ  فٍ واًذحوّ ُٔهّ، دِىًٍ أي وسفض اًلشاس صٔؼ غٌٌِح فٍ وحٌفائهّ اًذتغ ُص

  ةػذها وُا 11-ًوىفٌذ االظذخاةح خالي اًِوذعتح اًِصاًح ُٕ وغٌشها اًذخاسًح اًِذضاسةح اًِصاًح

 وصًادج اًِتاشش، غٌش واًذذخٌٕ أًِضي فٍ واًذذخٌٕ غاَ ةشوٍ اًذذخٌٕ أضشاس حىي اًىغٍ ُعذىي سفؼ ←

 اًشغاًح وُشاهض اًتٌذًاخ فٍ اًِخذِػٌح واًذىغٌح اإلغالٌُح اًحِالخ خالي ُٕ 11-هىفٌذ ةـ اإلصاةح خعش

 األوًٌح اًصحٌح

 اًشغاًح وُشاهض اًصحٌح اًشغاًح ُشافم ةػض فٍ اًِذاحح اًحاًٌح اًذذخٌٕ غٕ اإلكالع ةشاُد ودلىًح دػضًض ←

 11-هىفٌذ أوكاخ فٍ اًذتغ ُوافحح حهىد ًذغّ األوًٌح اًصحٌح

 واًذلاسًش اًتٌآاخ دتادي خالي ُٕ واًِعاءًح اًشفافٌح ودػضًض اًِػٌىُاخ اًى اًىصىي حم كآىْ دعتٌم ←

  اًفػاًح اًذتغ ُوافحح حهىد دػشكٍ أو دػضص كذ اًذٍ اًحوىٌُح واًخعغ

 ودػضًض 11-ةوىفٌذ ُأصٌتىا ًٌزًٕ اًذذخٌٕ داسًخ غٕ ةٌآاخ دكٌم وةشوٍ ًعخٍ اًتٌآاخ ًخِؼ ٓظاَ دعىًش ←

 اًتحىز ُٕ اًِضًذ إلحشاء اًتٌآاخ هزٖ ُشاسهح

 اًىصاسًح واًِزهشج 174 اًلآىْ ًِٔذهوٍ اًػذي وصاسج كتٍ ُٕ اًعشًػح اًخضائٌح األحواَ دعتٌم ضِاْ ←

 اًذاخٌٌح وصاسج غٕ اًصادسج

 

 


