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اقت�صاد

فرعون :ال�سياحة الريفية
ت�ؤ ّمن �إيرادات وفر�ص عمل
أع��ل��ن وزي���ر ال��س��ي��اح��ة ميشال
فرعون أول أم��س ،في دي��ر القلعة
ب��ي��ت م����ري ،م���ش���روع ال��ت��ع��اون
وال��ع��م��ل المشترك ف��ي السياحة
الريفية تمهيدا ً إلطالق استراتيجية
السياحة الريفية الف��ت �ا ً إل��ى أ ّن��ه
«حدث سياحي مهم يسلّط الضوء
على ك � ّل لبنان وج��م��ال طبيعته،
ول���ه قيمة م��ض��اف��ة ع��ل��ى القطاع
السياحي» .وقال :أطلقنا البرامج
السياحية الجديدة م��ع مشاركة
بيوت الضيافة في ك ّل لبنان وأنشأنا
موقعا ً إلكترونيا ً جديدا ً وعنوانا
 Lebanon Live Loveوعقدنا
سلسلة م��ن االج��ت��م��اع��ات ح��ول
مشروع التعاون والعمل المشترك
في السياحة الريفية ،بالتعاون
م���ع ب��رن��ام��ج ت��ن��م��ي��ة ال��ق��ط��اع��ات
االن��ت��اج��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان LIVCD
وال��م��م � ّول م��ن ال��وك��ال��ة األميركية
للتنمية الدولية  USAIDتمهيدا ً
ل��وض��ع اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة للسياحة
ال��ري��ف��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان» .وأض���اف:
«اكتشفنا أنّ هذا البرنامج يلزمه
مواكبة وتعاون مع وزارة البيئة
ل��ك��ي ي��ت��ح � ّول إل���ى استراتيجية
ل��ل��س��ي��اح��ة ال��ري��ف��ي��ة ،وع��ل��ى ه��ذا
األس��اس لدينا هذا المشروع الذي
تت ّم مناقشته من جميع المعنيين،
ون��ح��ن ك����وزارة س��ي��اح��ة تقدمنا
كثيرا ً في هذا المشروع وال يلزمنا
سوى ق��راءة أخيرة مع المعنيين،
كما أ ّننا منفتحون على ك� ّل اآلراء
الواردة ومن ثم ننشئ لجنة وطنية
للسياحة الريفية التي ستض ّم وزارة
السياحة وبعض ممثلي المجتمع
المدني وإعالميين ومسؤولين عن

التن�سيق النقابية :ال ت�سوية على ح�ساب الحقوق
موظفو الإدارة :لتح�سم الكتل النيابية خيارها

فرعون خالل اطالق مشروع السياحة الريفية
تسويق هذا البرنامج ضمن مشاريع
أساسية في المناطق ،وتحسين
نوعية بيوت الضيافة التي يبلغ
عددها  ،60ونأمل بأن يصل عددها
إلى  200منزل ضيافة ،إضافة إلى
تأمين إيرادات للدولة وفرص عمل
للبنانيين».
وأشار فرعون إلى «الحيوية في
إطالق مشروع السياحة الريفية»،
ش��اك��را ً « USAIDال��ت��ي م� ّول��ت
المشروع وبرنامج تنمية القطاعات
اإلنتاجية في لبنان  LIVCDو
«بيوند بيروت» والجمعيات التي

ش��ارك��ت ف��ي إن��ج��از ه��ذا المشروع
وللروحية اإليجابية التي تجلّت،
تمهيدا ً للوصول إلى استراتيجية
ال��س��ي��اح��ة ال��ري��ف��ي��ة وم��ش��ارك��ة
الوزارات المعنية» .ولفت إلى الدور
األس��اس��ي للبلديات «ف��ي تسليط
ال��ض��وء على المعالم السياحية
الموجودة في قراهم ومدنهم من
أجل تسويقها ،ألنّ العالم لم يعد
ال��ي��وم يسوق ب��ل��دان�ا ً ب��ل محطات
سياحية وأمكنة سياحية ،ولبنان
قادر على تسويق المناطق في ك ّل
لبنان».

�أعلن عن مبادرة تخفي�ض كلفة التحريج في لبنان

الم�شنوق 9 :طرق تقنية �أثبتت فعاليتها ونجاحها
أعلن وزير البيئة محمد المشنوق عن مبادرة تخفيض
كلفة التحريج في لبنان بما في ذلك عمليات الري انطالقا ً
من التجارب التي قامت بها وزارة البيئة بالتنسيق مع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومرفق البيئة العالمي
حول التقنيات الحديثة لتخفيض األكالف االقتصادية.
ولفت إلى أنّ اإلحصاءات تشير إلى أنّ «الغابات تغطي
فقط حوالى  13في المئة من مساحة لبنان اإلجمالية علما ً
أنّ معدّل نسبة الغابات في دول بحر األبيض المتوسط هو
 20في المئة».
ّ
بخطة وزارة البيئة «الخطة الوطنية
وذ ّكر المشنوق
للتحريج» عام  ،2001والتي تواجه صعوبات في التنفيذ
بسبب الكلفة الباهظة إن كان لجهة إنتاج الشتول أو لجهة
عمليات نقل األغ��راس وزراعتها وريها وصيانتها نسبة
إلى هذه الكلفة في البلدان المتطورة ،وتقدر هذه الكلفة
حاليا ً بـ 13000ليرة لبنانية 9( .دوالرات) للغرسة
الواحدة ،أي ما يعادل  10.400.000ليرة لبنانية (7000
دوالر) للهكتار الواحد ،بكثافة  800غرسة بالهكتار».
وأضاف« :من أجل تخفيض كلفة عمليات التحريج أطلقت
الوزارة عام  2009بالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ( )UNDPومرفق البيئة العالمي ()GEF

«المشروع الوطني للتحريج» ،ال��ذي عمل على تجربة
عدة تقنيات حديثة بهدف تخفيض الكلفة االقتصادية
لعملية التحريج» ،مشيرا ً إلى أنّ «المشروع قام بتنفيذ 3
مجموعات من التجارب في سبع مواقع مختلفة مو ّزعة
على جميع األراضي اللبنانية ،حيث ت ّمت تجربة العديد
من التقنيات الحديثة التي ت� ّم إدخالها أل ّول م��رة إلى
لبنان ،وذلك طيلة فترة خمس سنوات» .وتابع« :بناء
على النتائج األولية للتجارب في موقع كفريا في البقاع
الغربي تبيّن أنّ تسع طرق (من أصل ثماني عشرة تقنية
تمت تجربتها) أثبتت فعالية ونسبة نجاح عالية وكلفة
أق ّل من الكلفة الحالية» ،موضحا ً أنّ «كلفة التقنية األكثر
توفيرا ً والتي تعتمد على النثر المباشر للبذور في أوقات
معينة من السنة ومع توافر الشروط المناخية والطبيعية
المالئمة للتفريخ ومن دون أي عملية ري ،انخفضت لتصل
إلى  1.387دوالر للهكتار الواحد».
كما أعلن أ ّن��ه «وخ�لال موسم  ،2014-2013قامت
الوزارة بالتعاون مع المشروع بتطبيق هذه التقنيات ذات
الكلفة المتدنية على مساحات واسعة في  8مواقع على
مساحة إجمالية فاقت  25هكتاراً».

حكيم مستقبالً سفير فيتنام
بطريقة غير شرعية« ،باعتبار أنّ مثل
هذا العمل غير شرعي وغير قانوني
وينعكس سلبا ً على الخزينة العامة،
وهو ما يحرمها العائدات اآلتية من
المكالمات ويحول هذه العائدات إلى
قراصنة التخابر غير الشرعي».
وطلب حرب في كتابه وقف هذه
األرقام وفسخ عقود مشتركيها ،كما
ّ
حض شركتي الخليوي على تقديم
شكوى إلى النيابة العامة المالية
وإف��ادت��ه��ا ب��أس��م��اء المخالفين مع
التفاصيل حول األرقام وك ّل ما يتعلّق
بها تقنياً ،من أجل تمكينها من تحديد
الخسائر التي ترتبت على الخزينة
العامة.

استقبل م��ح��اف��ظ ب��ي��روت زي��اد
شبيب ،كالً من سفير المكسيك جيم
أم���رال وعضو «ال��راب��ط��ة اللبنانية
في العالم» نبيل حرفوش ،في إطار
زي���ارة ت��ع��ارف وت��واص��ل ،نوقشت
خاللها مسألة تحسين محيط تمثال
المغترب المشرف على مرفأ بيروت
عند ج���ادة الرئيس ش���ارل الحلو،
والذي يش ّكل عالمة مميزة عند مدخل
وس��ط بيروت ويرتفع قربه علمان
مكسيكي ولبناني.
وق��د وض��ع شبيب ك� ّل اإلمكانات
ف��ي ت��ص��رف أي مخطط وم��ش��روع
يهدف إلى تحسين جمالية بيروت
وإطاللتها العالمية.

ثان من الخ�سائر
الذهب يتجه نحو ت�سجيل �أ�سبوع ٍ
استقر الذهب قرب أدنى مستوى له في  5أسابيع أثناء
التعامالت اآلسيوية متجها ً نحو تسجيل ثاني أسبوع
على التوالي من الخسائر ،مع انحسار جاذبيته كأداة
استثمارية آمنة بعد بيانات اقتصادية عالمية قوية.
واستقر سعر الذهب للبيع الفوري عند  1292.20دوالر
لألوقية بعد أن هبط بنسبة  1في المئة يوم الخميس.

وأث��ن��اء الجلسة السابقة ه��وى ال��م��ع��دن األص��ف��ر إلى
 1287.46دوالر وهو أدنى مستوى له منذ  19حزيران
قبل أن يتعافى قليالً.
وخسر الذهب  1.4في المئة من قيمته هذا األسبوع.
وتتجه الفضة والبالتين والبالديوم أيضا ً إل��ى إنهاء
األسبوع على خسائر.

موظفو االدارة العامة

بدورها اطلعت الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي اإلدارة العامة خالل اجتماعها أمس على “نتائج
جوالت هيئة التنسيق النقابية على رؤساء الكتل النيابية حيث تبين أنه ال جديد لديهم وكأننا ما
زلنا في اليوم األول لهذا المشروع” ،والحظت“ :أنّ المشروع قد تحول إلى نقطة تجاذب سياسي بين
كافة األطراف” ،داعية“ :كل الكتل النيابية إلى حسم خيارها والنزول إلى مجلس النواب الستكمال
درس مشروع السلسلة وإقراره ،حتى تظهر الحقيقة وكشف موقف ك ّل كتلة من هذا المشروع الوطني
والسيادي بامتياز وإخراجه من التجاذبات السياسية”.
والمس بالتعويضات”،
وجددت الهيئة رفضها “زيادة الدوام انطالقا ً من مبدأ ال عمل من دون أجر
ّ
داعية إلى “إعادة النظر بتقديمات تعاونية موظفي الدولة لناحية رفع قيمة المساعدات المرضية
ومنح التعليم ،والتغطية الكاملة لالمراض المستعصية” .كما رفضت “أي ضرائب ورسوم تطاول
الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود”.

وفق تقرير الأمم المتحدة «للحدّ من ال�ضعف وبناء مقومات المناعة»

لبنان في المرتبة  65من حيث التنمية الب�شرية
أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقرير
التنمية البشرية لعام  ،2014تحت عنوان «دعم
التقدم البشري :الح ّد من أوجه الضعف وبناء
مق ّومات المناعة» ،في حضور رئيس ال��وزراء
الياباني سينوز آب��ي وم��دي��رة برنامج األم��م
المتحدة اإلنمائي هيلين كالرك.
ويشدّد التقرير على «مخاطر دائمة تهدّد
التنمية البشرية» ،معتبرا ً أنّ «التقدم لن يكون
منصفا ً وال مستداماً ،ما لم تواجه هذه المخاطر
بسياسات منهجية ومعايير اجتماعية فاعلة».
كما يتناول موضوع التعرض للمخاطر من
منظور متجدّد مقدّما ً اقتراحات لبناء مقومات
المناعة.
وقالت كالرك« :بدرء المخاطر تصبح للجميع
حصة من التقدم في التنمية وتصبح التنمية
ّ
البشرية أكثر إنصافا ً واستدامة».
أ ّما بالنسبة إلى ما يعوق التقدم ،يلفت التقرير
إلى أ ّن��ه «في ظ ّل ما يشهده العالم من أزمات
متسارعة عابرة للحدود ،بات من الضروري
الوقوف على طبيعة األخطار للتمكن من تحصين
اإلن��ج��ازات والمضي في التقدم .فالتقدّم في
التنمية البشرية ،حسب دليل التنمية البشرية،
في تباطؤ تشهده مختلف مناطق العالم».
ويرصد ،في هذا السياق ،أخطار عديدة تعوق
هذا التقدم من أزمات مالية ،وتقلّبات في أسعار
المواد الغذائية والكوارث الطبيعية والنزاعات

المسلحة.
ّ
مؤشر
ويعرض التقرير (قيم وترتيبات)
التنمية البشرية لعام  )HDI( 2014لـ187
دولة ومنطقة معترف بها من قبل األمم المتحدة،
إضافة إل��ى مؤشر التنمية البشرية المراعي
للتفاوتات بين الجنسين المعدّل لـ 145دولة»،
موضحا ً أنّ «مؤشر التنمية البشرية هو قياس
موجز لتقييم التقدم الطويل األم��د في ثالثة
أب��ع��اد أساسية ف��ي التنمية البشرية :حياة
الصحة ،الوصول إلى المعرفة ومستوى
طويلةّ ،
معيشي الئق».
ويتوقف التقرير «عند ما تتعرض له المنطقة
العربية من أخطار متشعبة جراء ما تواجهه
من ن��زاع وبطالة في صفوف الشباب وعدم
المساواة ،وهي أخطار يمكن أن تعطل مسيرة
التنمية البشرية اليوم وفي المستقبل ،إذا لم
تتم معالجتها .فالصراع في سورية ،إضافة
إلى الصراعات األخرى التي تشهدها المنطقة،
أصاب العديد من األسر بأضرار جسيمة وخلق
أعدادا ً كبيرة من النازحين والالجئين في العالم
الذين باتوا اليوم يعيشون في ظروف اقتصادية
واجتماعية قاسية».
ويلفت التقرير األممي إلى ّ
أن «األطفال والنساء
الذين يشكلون أعلى نسبة من أعداد النازحين،
يعيشون الحرمان بأوجه متعددة محرومين من
الخدمات العامة األساسية كالرعاية الصحية

طبارة :ال�شغور � ّأثر �سلب ًا
في الحركة االقت�صادية

ن�شاطات اقت�صادية
{ اس��ت��ق��ب��ل وزي�����ر االق��ت��ص��اد
والتجارة آالن حكيم ،في مكتبه بعد
ظهر أمس ،سفير فيتنام المعتمد في
لبنان والمقيم في أبو ظبي تران نوك
تاش يرافقه القنصل في لبنان شادي
عيسى وب��ح��ث معه ف��ي العالقات
االقتصادية بين لبنان وفيتنام.
وأكد السفير نوك تاش بعد اللقاء
«أهمية رفع حجم التبادل التجاري
بين لبنان وفيتنام خصوصا ً أنّ رجال
أعمال لبنانيين يستعملون المرافئ
الفيتنامية للتصدير إل��ى أفريقيا
والدول العربية من مختلف السلع».
وأض���اف« :لدينا ف��ي فيتنام سلع
عدة منها السمك ،األحذية ،الثياب،
واإللكترونيات التي يت ّم تسويقها
بأسعار تنافسية ،لذلك دعوت الوزير
حكيم لالستفادة من ذلك وتشجيع
رج��ال األعمال اللبنانيين على عقد
لقاءات مع غرفة التجارة في فيتنام
من أجل تعزيز العالقات بين رجال
األعمال ،كما سيتم تبادل لوائح السلع
بين الجانبين اللبناني والفيتنامي
إلعطائها األفضلية في التبادل».
{ إث��ر ورود ت��ق��اري��ر إل��ى هيئة
المالكين في وزارة االتصاالت تفيد
عن استخدام بعض أرق��ام الهاتف
الخليوي بطريقة غير شرعية لتهريب
المكالمات الدولية ،عبر إتمام هذه
االت��ص��االت على الشبكة الخليوية
مباشرة وتجاوز البوابات الدولية
وج���ه وزي���ر االت��ص��االت
الشرعيةّ ،
ب��ط��رس ح���رب ،كتابا ً إل��ى شركتي
الخليوي «تاتش» و»ألفا» من أجل
القيام بدراسة معمقة على الشبكة
لتحديد ه��ذه األرق���ام المستخدمة

في حين توصلت األط��راف السياسية كافة إلى ح ّل معضلة الجامعة اللبنانية ،بإقرارها في
الجلسة األخيرة لمجلس الوزراء ملف الجامعة بشقيه التفرغ ومجلس العمداء ،ما زال ّ
ملف سلسلة
الرتب والرواتب “مكانك راوح” حيث لم تسفر الجوالت التي قام بها أعضاء الهيئة على المرجعيات
السياسية ورؤساء الكتل النيابية ،إلى أي تقدم على هذا الصعيد .وفي ظ ّل الجمود الحاصل ما زالت
هيئة التنسيق النقابية ماضية في قرارها مقاطعة تصحيح االمتحانات ،في حين دعا موظفو اإلدارة
العامة “ الكتل النيابية كافة إلى حسم خيارها والنزول إلى مجلس النواب الستكمال درس مشروع
السلسلة وإقراره” ،لكشف “موقف ك ّل كتلة من هذا المشروع الوطني والسيادي بامتياز وإخراجه
من التجاذبات السياسية”.
ّ
كحق مطلق من حقوق
وفي هذا السياق ،أكدت هيئة التنسيق النقابية “التمسك بتصحيح الرواتب
العاملين في القطاع العام على أساس ،إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة
التضخم  121في المئة كحد أدنى أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية من دون تقسيط ومن
دون تخفيض ومن دون تجزئة وبمفعول رجعي ،وأن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون واألجراء
والمياومون والعاملون بالساعة ،بنسبة الزيادة ذاتها التي تصيب الداخلين في المالك تطبيقا ً لمبدأ
العدالة والمساواة».
وفي بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته أمس في مقر رابطة المعلمين في التعليم األساسي الرسمي،
جدّدت الهيئة التشديد على موقفها «الرافض ألية تسوية بين المسؤولين تقوم على حساب الحقوق
 121في المئة كحد أدنى ،وال تعطي نسبة زيادة واحدة لجميع القطاعات ،وتلغي الحقوق المكتسبة
المكرسة بقوانين خاصة واستثنائية لألساتذة والمعلمين وسائر القطاعات األخرى مح ّملة ك ّل من
يوافق على هذا التوجه مسؤولية ذلك».
كما أكدت «االستمرار في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح لالمتحانات الرسمية حتى إقرار
الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب وتحميل مسؤولية النتائج السلبية الناتجة من المقاطعة،
للنواب الذين يتسببون بالفراغ وتعطيل المؤسسات الدستورية» ،معتبرة أنّ «من غير المقبول أن
تعطل أي جهة سياسية عمل المؤسسات الدستورية والتسبب بالفراغ وتأخذ الشعب اللبناني كله
رهينة بمن فيهم األساتذة والطالب ،وتأتي لتزايد على هيئة التنسيق النقابية بالحرص على الطالب
ومستقبلهم ،مطالبة وزير التربية الياس بو صعب ،أن يتفرغ خالل األيام المقبلة لتأمين معالجة
اإلشكاالت التي تعترض إقرارالحقوق في السلسلة ،كما فعل في الفترة األخيرة في إقرار ملفي العمداء
والتفرغ».
وأضاف البيان« :اليوم وبعد أن أقرت الحكومة المشكلة من كل الكتل النيابية الملفات كافة،
وآخرها ملف تأمين االعتمادات لصرف الرواتب لموظفي القطاع العام ،وملفي تعيين العمداء

في الجامعة اللبنانية وتفرغ األساتذة الجامعيين ،لم يعد مقبوال ً أو مبررا ً من الكتل النيابية عدم
إقرار سلسلة الرتب والرواتب بخاصة أنّ جميع الكتل النيابية أقرت بأحقية السلسلة واستعدادها
لحضور الجلسة التشريعية المخصصة الستكمال نقاش السلسلة وإقرارها».
وقررت الهيئة «تنفيذ اإلضراب العام في الوزارات واإلدارات العامة يوم األربعاء الواقع فيه  6آب
مع تنفيذ اعتصام مركزي الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح يشارك فيه
األساتذة والمعلمون والموظفون والمتعاقدون والمتقاعدون واألجراء والمياومون والطالب واألهالي،
مع التفويض بتنفيذ الخطوة عينها في حال انعقاد جلسة نيابية قبل تاريخ  6آب المقبل» .كما دعت
إلى «عقد اجتماعات للهيئات اإلداري��ة ومكاتب الفروع ومجالس المندوبين في الروابط ونقابة
المعلمين مع عقد جمعيات عمومية في الوزارات واإلدارات العامة ،اعتبارا ً من يوم الخميس الواقع
فيه  31تموز وحتى يوم الثلثاء الواقع فيه  5آب وذلك لشرح المستجدات والتحضير لالعتصام
المركزي في  6آب المقبل».
وأوصت هيئة التنسيق إلى الهيئات «تحويل الروابط إلى نقابات من أجل مأسسة هيئة التنسيق
النقابية وقيام االتحاد العام للعاملين في القطاع العام والمدارس الخاصة» ،داعية إلى «متابعة
التواصل مع مجالس األهل لتشكيل الهيئات التأسيسية لهم على صعيد الفروع في المحافظات
وكذلك استمرار التواصل مع طالب الشهادات الرسمية» .ووجهت «التهنئة ألهل الجامعة اللبنانية،
رابطة وإدارة وأساتذة ،على اإلنجاز النقابي واإلداري والتربوي الذي تحقق على أمل المزيد من
النجاحات على طريق تحقيق استقاللية الجامعة اللبنانية».

ح ّذر رئيس تجمع يو.تي.سي العالمي للمحاسبين القانونيين ،عضو
ّ
المنظمة العربية لمكافحة الفساد أسامة طبارة من المفاعيل السلبية
لشغور المؤسسات الدستورية على االقتصاد اللبناني الفتا ً إلى أنّ
«صدقية لبنان الدولة بدأت تهتز في المحافل السياسية والمؤسسات
المالية العربية والعالمية».
وأ ّكد في تصريح أمس أنّ «تراجع حركة االستثمار والعجلة االقتصادية
في الشهرين األخيرين إلى ما دون النصف تقريباً ،متو ّقعا ً استمرار هذا
النزف المالي في ظ ّل األفق السياسي المظلم المتح ّكم بإجراء االستحقاق
الرئاسي الذي بدأ يتمدّد باتجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية ويش ّل
عملهما في خطوة ترمي لتعميم الفراغ على مستوى الدوائر واإلدارات
الرسمية».
ّ
مخطط يرمي إلى «تفريغ لبنان من شبابه ويده
وتخ ّوف طبارة من
العاملة في ظ ّل هذا الوجود المتنامي للنازحين السوريين الذين بدأوا
يحتلّون مواقع عمل اللبنانيين في كل القطاعات» ،داعيا ً «المواطنين على
مختلف اتجاهاتهم ومواقعهم إلى وعي هذه المسألة وتداركها خصوصا ً
أنّ مؤشرات الفرز الديمغرافي والمذهبي بدأت ترسم على األرض في
سورية والعراق وليبيا ،إضافة إلى غزة التي تقاوم أطماع «إسرائيل» في
حرمان الفلسطينيين من أرضهم ودولتهم».
كما أش��ار إلى أنّ «الخوف يتعاظم مع تقدّم األي��ام والسنوات على
المستقبل المالي للبنان وليرته ،بخاصة أنّ التقديرات تشير إلى أنّ الدين
العام سيبلغ نهاية العام المقبل قرابة المئة مليار دوالر في ظ ّل انعدام
الواردات الخارجية من اللبنانيين العاملين في دول الخليج والمغتربين
من جهة ،وحرمان لبنان من المساعدات الخارجية العربية واألوروبية
توجه إلى النازحين مباشرة من جهة
واألميركية التي باتت في غالبيتها ّ
ثانية».

حركة ال�شحن العام في مرف�أ بيروت
تتراجع بن�سبة  4.66في المئة
انخفضت حركة الشحن العا ّم عبر مرفأ بيروت بنسبة  4.66في المئة
خالل حزيران  2014إلى حوالى  687ألف طنّ  ،في مقابل  721ألف طنّ
في أيّار الماضي .كذلك تراجعت حركة الشحن العا ّم بنسبة  5.21في
المئة مقارن ًة بالمستوى الذي كانت عليه في حزيران  ،2013والبالغ
حينها  725ألف طنّ .
وعلى صعيد تراكمي ،زاد الشحن العا ّم عبر مرفأ بيروت بنسبة 3.91
في المئة سنو ّيا ً إلى  4.251ألف طنّ مع نهاية النصف األ ّول من العام
الحالي ،مقارن ًة مع  4.091ألف طنّ خالل الفترة نفسها من العام السابق.
كما زاد عدد البواخر بنسبة  1.29في المئة على صعيد سنويّ إلى 1.019
سجلت خالل
باخرة لغاية حزيران  ،2014في مقابل  1.006باخرة
ّ
النصف األ ّول من عام .2013
وارتفع عدد الحاويات بنسبة  9.21في المئة على صعيد سنويّ إلى
 609.589حاوية .من جهة أخرى ،تراجع عدد السيّارات المستوردة عبر
أساس سنويّ إلى  38.107سيّارة
مرفأ بيروت بـ 10.191سيّارة على
ٍ
لغاية حزيران .2014

والتعليم» ،مؤكدا ً أنّ «األعداد الكبيرة من الشباب
في المنطقة تتطلّب اهتماما ً خاصا ً على مستوى
السياسة العامة ليحظوا بفرص العمل الالئق
وكي تستفيد المنطقة من العائد الديمغرافي».
وحسب التقرير ،تحت ّل قطر المرتبة األولى
في طليعة بلدان المنطقة العربية ،من حيث
الدخل الفردي ،بينما تحت ّل السودان المرتبة
األخيرة .ويبلغ نصيب الفرد من الدخل 15.817
المتوسط العالمي نسبة  15في
دوالرا ً ويتجاوز
ّ
المئة .وتح ّل المنطقة العربية دون المتوسطات
العالمية في العمر المتوقع عند الوالدة وسنوات
الدراسة ،وهنا يشير التقرير إلى تأخر الدول
العربية نسبة إل��ى المتوسطات العالمية
بمقياس دليل التنمية البشرية معدال ً بعامل عدم
المساواة في التعليم والصحة والدخل حيث
يصل متوسط عدم المساواة إلى أكثر من  17في
المئة وتجتمع عوامل كثيرة منها ،ضعف تمثيل
المرأة في البرلمانات والفوارق بين الجنسين
في المشاركة في القوى العاملة لتضع المنطقة
العربية في موقع متأخر حسب دليل الفوارق
بين الجنسين.
وبالنسبة إل��ى لبنان« ،تبلغ قيمة مؤشر
التنمية البشرية فيه  0.765وذلك ضمن الفئة
المرتفعة في التنمية البشرية واضعا ً الدولة في
الترتيب  65من أصل  187دولة ومنطقة .وبين
عام  2005وع��ام  2013ارتفعت قيمة مؤشر

التنمية في لبنان من  0.741إلى  0.765وهي
زي��ادة بنسبة  3.2في المئة أو متوسط زيادة
سنوية قيمتها  0.40في المئة ويتشارك لبنان
هذه المرتبة مع جمهورية بنما».
وعن تقييم التقدّم مقارنة مع دول أخرى،
يلفت التقرير إل��ى أ ّن��ه «يمكن مقارنة التقدم
المحرز على المدى الطويل مع دول أخرى في
شكل مفيد ،فعلى سبيل المثال ،وخالل الفترة ما
بين  2005و ،2013شهد ك ّل من لبنان واألردن
وعمان درجات مختلفة من التقدم باتجاه زيادة
مؤشر التنمية البشرية لديهم».
أ ّم��ا بالنسبة إلى مؤشر عدم المساواة بين
الجنسين ( ،)GIIيوضح« :أنّ لبنان يتم ّتع
بقيمة تبلغ  0413في مؤشر ع��دم المساواة
بين الجنسين ليكون ترتيبه  80من أصل 149
دولة في مؤشر عام  .2013وتشغل المرأة في
لبنان  3.1في المئة من المقاعد البرلمانية ،فيما
وصلت نسبة  38.8من النساء البالغات إلى
مرحلة التعليم الثانوي مقارنة بنسبة 38.9
في المئة لنظرائهنّ الرجال .وفي مقابل ك ّل 100
ألف والدة ،يتم تسجيل وفاة  25امرأة ألسباب
مرتبطة بالحمل ،ومعدّل الوالدات لدى المراهقات
فهو  12والدة لك ّل  1000والدة حية .أما معدّل
مشاركة المرأة في سوق العمل فكانت بنسبة
 22.8في المئة مقارنة مع  70.5للرجال».

ت�شكيل لجان فنية في �سورية
للت�أكد من �صحة بلد المن�ش�أ لل�سلع العربية
كشف معاون وزي��ر االقتصاد والتجارة الخارجية
عبدالسالم علي أنه “يتم العمل حاليا ً للتحقق من صحة
المنشأ لعدد من السلع ذات المنشأ العربي والتأكد من
أنها تحقق قيمة مضافة  40في المئة ،كما هو متفق عليه
في اتفاقية التجارة الحرة العربية ليتم إعفاؤها من
الرسوم الجمركية».
وقال في تصريح أمس« :ت ّم التقدم بطلبات عدة لسلع
يوجد ّ
شك في صحة منشئها مثل مادة السكر والطحين
والمولدات الكهربائية ذات المنشأ اللبناني وشاشات
منشؤها دول عربية ،وسيتم استيفاء الرسم الجمركي
كتأمين ،ريثما يت ّم التحقق من صحة المنشأ من طريق
ل��ج��ان فنية متخصصة ت��رس��ل إل��ى ال���دول المصدرة
للتحقق من إنتاجها لهذه ال��م��واد وأنها تحقق قيمة
مضافة  40في المئة وفي حال التأكد تتم إعادة الرسم
التأميني للبضاعة».
وأشار علي إلى قرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء جميع
مستوردات القطاع العام من إيران من الرسوم الجمركية
والضرائب والرسوم األخرى لغاية  2015/1/1منوها ً
بهذا اإلعفاء ال��ذي «سيكون له دور كبير في التدخل
اإلي��ج��اب��ي ،إذ يخفف م��ن التكاليف على السلع ليتم
طرح المواد في منافذ القطاع العام ومؤسسات التدخل
اإليجابي بأق ّل األسعار».
وف��ي م��ا يتعلق بعملية تعديل أح��ك��ام التجارة

الخارجية التي ب��دأت في عام  2013أوض��ح علي أنه
«ت ّم تشكيل فريق العمل الفني من العاملين في مديرية
التجارة الخارجية ومديريات االقتصاد في المحافظات
وت ّم إنجاز  50فصالً من أصل  97فصالً ،ولكن بسبب
الظروف وع��دم ق��درة الفنيين من المحافظات القدوم
إلى دمشق ،تأخر العمل» ،مشيرا ً إلى «مبادرة اتحاد
المصدرين بتفريغ عدد من العاملين في قطاع التجارة
الخارجية في المحافظات من أجل اإلس��راع في إنجاز
العمل الذي توقع إنجازه خالل شهرين في حال تفرغ
الفريق في دمشق».
وأوض���ح علي أنّ «ع���دم منح ال��م��س��ت��ورد موافقة
على إج��ازة االستيراد إال بعد تنفيذ اإلج��ازة القديمة
هو ج��زء من مجموعة إج���راءات ت� ّم االتفاق عليها في
اللجنة االقتصادية المصغرة وانعكست بتعليمات من
ال��وزارة وجاء تطبيق هذا القانون في شكل خاص في
المجال التجاري لتخفيف الضغط على القطع األجنبي
ولضمان تنفيذ اإلج��ازات الممنوحة والتأكد من توافر
المادة المذكورة في اإلجازة في السوق» .وأضاف« :ت ّم
استثناء معامل األدوي��ة التي تستورد المواد األولية
واألدوية البشرية من القرار وكذلك المنشآت الصناعية
التي تحاول إعادة إطالق عملها ،إذ تتم الموافقة أصوال ً
على أي طلب صناعي حتى إذا احتاج ألكثر من إجازة في
الوقت نفسه».

ال�صين في �صدارة �شركاء رو�سيا التجاريين
أعلنت هيئة اإلحصاء الفيديرالية الروسية أنّ الصين حافظت
على المركز األول في قائمة شركاء روسيا التجاريين األساسيين
في كانون الثاني – أيار من عام  ،2014حيث وصلت مبادالتهما
التجارية إلى  36.3مليار دوالر بزيادة نسبتها  4.7في المئة عن
الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشارت في نشرتها الدورية ،إلى أنّ «هولندا احتفظت هي
أيضا ً بمركزها الثاني على رغم انخفاض حجم تجارتها مع
روسيا بنسبة  6.3في المئة إلى  31.2مليار دوالر».
كما بقيت ألمانيا في المركز الثالث مع زيادة مبادالتها التجارية
مع روسيا بنسبة  3.5في المئة إلى  29.6مليار دوالر في كانون
الثاني – أيار  2014عن األشهر الخمسة األولى من عام .2013
أما إيطاليا ،فجاءت في المركز الرابع في قائمة شركاء روسيا
التجاريين األساسيين حيث وصل حجم تجارتهما البينية في
كانون الثاني – أيار  2014إلى  20.7مليار دوالر بانخفاض
نسبته  3.7في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتلتها أوكرانيا 15.7 :مليار دوالر بارتفاع نسبته  6.1في المئة،
وتركيا 13.3 :مليار دوالر بزيادة  0.7في المئة ،واليابان13.1 :
مليار دوالر بانخفاض  4.8في المئة ،وبيالروسيا 12.6 :مليار

دوالر بانخفاض  12.7في المئة ،والواليات المتحدة األميركية:
 11.8مليار دوالر بزيادة  16في المئة ،وكوريا الجنوبية10.5 :
مليار دوالر بزيادة  5.3في المئة ،وبولندا 10.4 :مليار دوالر
بانخفاض  2.3في المئة ،وبريطانيا 9.3 :مليار دوالر بزيادة
 2.2في المئة ،وكازاخستان 8 :مليارات دوالر بانخفاض 15.4
في المئة وفرنسا 7.6 :مليار دوالر بانخفاض نسبته  24.2في
المئة.
كما أف��ادت هيئة اإلحصاء الفيديرالية الروسية بأنّ حجم
التجارة الخارجية الروسية بلغ  341مليار دوالر في الفترة من
كانون الثاني إلى أيار  2014بانخفاض نسبته  0.7في المئة عن
الفترة المماثلة من السنة الماضية.
ووصلت قيمة الصادرات الروسية خالل األشهر الخمسة
األولى من هذا العام إلى  214.9مليار دوالر بزيادة نسبتها 2
في المئة ،والواردات إلى  126.1مليار دوالر بانخفاض نسبته
 5.1في المئة عن الفترة نفسها من السنة المنصرمة ،فيما ارتفع
فائض ميزان روسيا التجاري في كانون الثاني – أيار  2014إلى
 88.8مليار دوالر قياسا ً إلى  77.8مليار دوالر في نفس الفترة من
السنة الماضية.

