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2015 -2013لبنان و االتحاد االوروبى  بينخطة عمل الشراكة والتعاون  

 
 
  المقدمة-ا

 
 عام ّيز التنفيذ منذ ح الداخلة اتفاقية الشراكة االوروبية المتوسطية من خالل لبنان واالتحاد االوروبى تنتظم العالقات بين 

. 1965 الموقع عام  إلى  اتفاق التجارة والتعاون التقنىودوتع أطول بكثير،  بين الطرفينبيد ان العالقات التعاقدية. 2006
ً جيداالتعاون بين لبنان واالتحاد االوروبىكان  الوقت،طوال ھذا  الطرفان بالديمقراطية و كال  يلتزم. يتكثف بشكل تدريجيو ّ

وعلى ھذا .  المشتركةة فضال عن العديد من المصالح السياسية واالقتصادي، كما ورد فى اتفاق الشراكة،حقوق االنسان
  . فى تطوير وتعزيز الشراكة بينھمايرغب الطرفاناالساس 

 
 التشريعات وتعديل  من خالل التزامھا باالصالحات السياسية واالقتصادية عن لبنان فيالحكومات المتعاقبة اعلنت 

 سيادة  فيھاانى واالتفاقات الالحقة بماواكدت تمسكھا بالمبادئ الواردة فى الدستور اللبن. السياسات وتحسين االدارة العامة
شعبا و ً أرضاالوطن ووحدة ،والمساواة بين جميع المواطنين، والحريات االساسيةوالبنية الديمقراطية،  ،لبنان واستقالله

 لقائمة فضال عن جھود االصالح ا،التقيد بھذه المبادئإن . احترام قرارات الشرعية الدوليةب ّأكدت االلتزام كما . ومؤسسات
 .تتمتع بالدعم الكامل والتشجيع من قبل االتحاد االوروبى عليھا

  
  سياسة الجوار الجديدة

 
يھدف الى توفير الردود  نھج جديدوضع باالتحاد االوروبى  ، قامبية الجنو الجوارمنطقة مواجھة التغيرات التاريخية فى فى

 بما فى ذلك الحاجة الى بدء او مواصلة االصالحات ،جاورةعة التى تشھدھا البلدان الم التطورات السري معناسبتيبما 
عبور  اجرءات وادارة ، دعم النمو االقتصادى المستدام والشامل،ةحصحيالاقامة وترسيخ الديمقراطيات ،الجوھرية العميقة

  .االتحاد االوروبى لتطوير ھذا النھجب لبنان فى التحليل الذى ادى  وقد ساھم.الحدود
 

لقيم العالمية لحقوق االنسان  بامشترك التزام لاالو المساءلة المتبادلة  مبدأ علىقائمةر االوروبية المنقحة  سياسة الجواان
 مستوى الدعم المقدم من و تحديد تمايز البق مستوى اعلى من يتطتقوم ھذه السياسة على . والديمقراطية وسيادة القانون

لقدرات وفقا ل احتياجاتھم الخاصة ، مع االتحاد االوربىھمتقارب  لجھةة طموحات البلدان الشريكلاالتحاد االوروبى وفقا 
 تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق االنسان والحريات ، التقدم المحرز فى تنفيذ االصالحات،المتاحة
ة القدرة على الحركة و توثيق  زيادمن خاللكما يتيح امكانية ترجمة تعزيز العالقات الى تكامل اقتصادى اكبر . االساسية

  .التعاون السياسى فى مجاالت الحكم واالمن وحل النزاعات والتنسيق فى المحافل الدولية فى المسائل ذات االھتمام المشترك
 

تعميق الديمقراطية واحترام  ينخرطون فيتوفير مزيد من المساعدة للشركاء الذين ) ا: ( الىةتھدف سياسة الجوار الجديد
 التفاوتات  من يقلل بماالمستدامةو الشاملة يةدعم التنمية االقتصاد) ب (، القانون وحقوق االنسان والحريات االساسيةسيادة

اقامة شراكة اوثق ) ج (،لسكانلمزيد من فرص العمل وتحسين مستويات معيشة خلق ال ، ويؤدي الىاالجتماعية واإلقليمية
 . الشريكةالبلدانفي مع الشعوب والمجتمعات المدنية 

 
  خطة العمل الجديدة

 
لمضى قدما فى  ل  واإلتحاد األوروبيلبنانفإن الظروف مآتية  ل ، السياقضمن ھذا ةفى ضوء ارتفاع الطموحات المتبادل

بناء على سياسية  خطة عمل بمثابة لبنان  واالتحاد االوروبىبين الثانية وتأتي ھذه الوثيقة . المرحلة القادمة من عالقتھما
، يوافق الطرفان  التنفيذي ھذه الطابعخطة العملوالعطاء .  بين الطرفينم اتفاقية الشراكة التى تحدد مجاالت التعاوناحكا

 من المعايير  بناء على عدد أدناهاالھدافھذه تم تعريف . على التركيز على عدد محدود من االھداف ذات االولوية
خطوات ال البيانات و من خالل تحديدى تحقيق كل االھداف ذات االولوية  تؤدى ال التي سوفمعالمالوالمؤشرات التى تحدد 

كما تعمل ھذه .  جداول زمنية تشير الى فترات التنفيذالل خ، وذلك من  التقدم على التوالى مرحلةقياسب تسمح  التيخاصةال
 من قبل  المقدمةاتوالمساعد ،ردتعبئة الموا ،حيث التعاون من ذات االولوية ةتعريف كل التدخالت المحتملالوثيقة على 

 . خطة العمل ھذهل وفقا ولبنان ستبرمج االتحاد االوروبى التعاون المستقبلي والمساعدات المالية بين ان. االتحاد االوروبي
 . مرجعية لتنفيذهوتمثلشمل مجاالت التعاون المتوقعة فى اتفاق الشراكة ت و ات،خرى مبينة فى المرفق أھداف أ

 
  .ھذه بثالث سنوات تطبيق خطة العملتحدد مدة 
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تقديم و وكذلك القامة صلة بين التقدم المحرز نحو تحقيق االھداف ذات االولوية المحددة اعاله ،لضمان أفضل إمكانية تنفيذ
 من خالل  وذلك،الرصد والتقييم المنتظمب الشراكة يةة بموجب اتفاقأ واللجان الفرعية المنش المشتركةاللجنةستقوم  ،المساعدة

للسنة ' خطة العمل' تعديل يتم االتفاق، دعت الحاجة، ضمن المدة المحددة لتنفيذإذا . كل طرفمن قبل  مرحلية تقديم تقارير
تنفيذ  لمستوى بتقييمن ا الطرف العمل بخطة العمل الجديدة، يقومعند اقتراب موعد انتھاء.أو السنوات المقبلة حسب االقتضاء

يتم التمديد لمدة سنة واحدة  وبعدھا ، سنة واحدة العمل بھذه الوثيقة ھذا التقييم قد تقرر تمديد فترة علىوبناء. خطة العمل ھذه
 .الشراكةمسؤولية اتخاذ القرارات المذكورة على عاتق مجلس تقع  .في كل مرحلة

 
 

  اولويات العمل -2
  

  قائمة االولويات
  

 المزيد من الكفاءة والفعالية واستقالل القضاءنحو تحقيق ) بما فيھا السجون(اصالح نظام العدالة   - أ
 االصالحات االنتخابية بھدف تحقيق المعايير الدولية وتعزيز فعالية البرلمان اللبنانى  -  ب
 اتخاذ القانون اومن خالل  ،نين الفلسطينييي ومن بينھم الالجئ،حقوق االنسان وحماية حقوق الشعوب الضعيفة  -  ت

  الالزمةاالجراءاتوتدابير ال
  فعالية تخصيص الموارد العامة،ز ادارة المالية العامةتعزي  -  ث
  االدارة العامة فيتحسين الكفاءة الشفافية والحكم الرشيد  -  ج
 واليات المراقبة والمساءلة ودفع اإلدارة المتكاملة ، بما فى ذلك التعاون،تحسين ادارة قطاع االمن وانفاذ القانون  -  ح

 للحدود
 واالنضمام الى ،االسواق الدوليةو االتحاد االوروبى ضمنيادة التكامل التجارى زيادة القدرة التنافسية التجارية وز  -  خ

 منظمة التجارة العالمية
 وتطوير ظروف السوق  والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وال سيما المشاريع،تحسين بيئة االعمال  - د

 المحلية فى القطاعات الرئيسية
 وتعزيز القدرة التنافسية وتطوير تحرير ،ا يتماشى مع المعايير الدوليةتعزيز انتاج وتسويق المنتجات الزراعية بم  - ذ

 االقتصاد الريفى
تمكين البلديات مزيد من الالمركزية وال طريق تحقيق  عنتعزيز وحماية البيئة وتعزيز التنمية االقليمية المستدامة  -  ر

 والسلطات المحلية
 تقنى والمھنىتنفيذ استراتيجية التعليم الوطنية وتحسين التدريب ال  -  ز
 تعزيز توفير الحماية االجتماعية والرعاية الصحية  - س
 ،تنفيذ استراتيجية الطاقة بھدف توسيع نطاق وحدة التزويد بالطاقة، بدء االصالح الھيكلى وتعزيز الطاقة المتجددة  - ش

  كفاءة استخدام الطاقة،الطاقة المنخفضة الكربون
 

 تعريف االولويات
 

 نحو تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية واستقالل القضاء) ھا السجونبما في(اصالح نظام العدالة   - أ
 

 المعايير  المؤشرات
اعادة التنظيم االدارى فى وزارة مواصلة العمل على  - 

 وتدريب  المعلوماتية،بما فى ذلك تعزيز وحدة، العدل
، تفعيل المكننة زيادة قدراتھم ومھاراتھم والموظفين
 تغيير ،خاصة فى المحاكم التشغيل التلقائي وعمليات

 ،المحاكم سنويامن  الحاالت المعالجة فى متوسط عدد
 ،االجراءات القضائيةطول مدة  ّمعدلتغيير 

التفتيش القضائى وھيئة   األعلىمجلس القضاء تخلي  - 
اعتماد  ،وزارة العدلفي  االدارية  اآلليات اعتمادعن

 ة ازالتعيين وّ في تولي المناصب، إدخال اليات شفافة 
 )ما معنى ھذه الجملة؟. (الممثلين القضائيين

ا / اإلختصاص  لجھةبيانات عن المحاكمتجميع ال - 

 السلطات ذات  وزيادة القدرات داخل وزارة العدل
  القطاعالمكننة في ھذا استكمال عملية ،الصلة

  

  

 ل القضاءتقدم ملموس على استقال - 

م  بما فيھ،لمواطنين اللبنانيينللعدالة  الى ا اللجوءتحسين سبل  - 
 ،الضعفاء

 ،كم العسكرية فى القضايا العسكريةتقييد اختصاص المحا - 
  إدخال ،التفكير العام حول اصالح نظام المحاكم الدينية
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المشاركين فى  عن ، تجميع البيانات الرجوع إليھا 
 ،االجراءات القضائية

 عدد  تخفيض ، الياتهوتنفيذقانون التحكيم اعتماد  - 
تختص بھا المحاكم التي القضايا غير العسكرية 

لمحاكم العسكرية تختص فقط بالدعاوى ا (العسكرية
وضع اللمسات االخيرة  ،)ّالعسكرية وما يتفرع عنھا

، )وزارة العدل من قبل (ة المحاكم الدينية دراسعلى 
 ،نشر المناقشة العامة

ھا فى جمعيتم االدلة التى تجميع وتنظيم وتخزين  - 
احصاءات وضع  ، المحاكم  داخلالتحقيقات الجنائية

 االدانات،عن 

 نحو نقل  الالزمةداريةاالخطوات عتماد الانجاز ا - 
سجون لل مادية ال  البنيةات موثقة فيتحسين ،السجون

 ،الموظفين بشكل مناسبتدريب  ،ومراكز االحتجاز
السجناء  فى عددوخفض عدد المعتقلين بدون اتھام 

  تلك المحكوم بھا عليھم، عنإضافية   مدةممن يقضون
 وضع برامج ،نو السجي ف اضافيةاتبناء قدرالبدء ب
لسجينات  للتمكين االجتماعى واالقتصادى ل  خاصة

  من قبلادارة السجن ،فى السجون اللبنانيةوالسجناء 
تنظيم تقارير من خالل   المختصة،السلطة القضائية
 ،زيارة السجون

 واالنظمة الخاصة بالسجون لكي ن يانوالقتعديل  - 
 في يبتعريف التعذ; UNCAT  الـتتماشى تماما مع

اعتماد القوانين  السجون على انه عمل اجرامي،
  وتفادي لخلق الية وطنية لمنعوالمراسيم التطبيقية

التى صادق عليھا , OPCATتتفق مع (التعذيب 
 )لبنان

 -  

 ،اجراءات التحكيم

 ،ى عمليات التحقيقات الجنائيةادارة االدلة التى ستستخدم ف - 
ى ادلة مادية بدال من زيادة االعتماد فى االحكام عل

 ،االعترافات

 توافق  ، وزارة الداخلية الى وزارة العدلنقل السجون من - 
تنظيم  ،روف المادية مع المعايير الدولية السجون و الظقوانين

 يتفق مع المعايير الدولية على نحوسلوك موظفى السجون 
عاة سجون مع مرالحد من اكتظاظ الا ،نسانلحقوق اال

طة القضائية السل وضمان احترام ،نساءلل  االحتياجات الخاصة
 ،فى اجراءات االحتجازلحدود الزمنية القانونية ل

تشريعية كاملة بالتوافق مع اتفاقية االمم المتحدة اعتماد تدابير  - 
لمناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة 

تجريم التعذيب ; )UNCAT(لمھينة القاسية او الالانسانية او ا
  الوقاية الفعالةد، اعتماومالحقة مرتكبيه

 
  

  جدول زمني
  عملال خطة  تطبيقالمدى القصير والمتوسط طوال مدة

   االعلىء مجلس القضا  واستقالل ،نوالسج نقل  , )يلالتشغيل اآل(المكننة عمليات : المدى القصير
 

   االتحاد األوروبيتـدخل
 مع اشيھاصالح القطاع القضائى بھدف تعزيز استقالل السلطة القضائية وتمال دعمه  األوروبيتحادتابع االي 

  معھد في واستمرار بناء القدرات والتدريب ،لمحاكم مكننة ااستمرار دعم; ) السجون بما فيھا(المعايير الدولية 
  االخرى ذات الصلة قدر االمكان والمعاھد  القضائيةالدروس 

 
 حات االنتخابية بھدف تحقيق المعايير الدولية وتعزيز فعالية البرلمان اللبنانىالصالا  -  ب

 
  المعايير المؤشرات

:  التشريعيةالتعديالت   نطاق ،تعديل قانون االنتخابات المعتمد - 
 ،كاملة إستقاللية  ذات للنظر بقانون اإلنتخابات انشاء لجنة 

 ،قتراع وخفض سن اال،ً مسبقاةمطبوعاعتماد لوائح شطب  
 ، فى االنتخابات للمغتربين اللبنانيينشفافة  لمشاركة  ترتيبات

 التشريعيةتحديد االطر الزمنية الالزمة لتنفيذ  التعديالت 
 ،)لضمان حصول اإلنتخابات(

 محليين  حياديين مراقبينمن قبل ية االنتخابمسار العمليةتقييم  - 
اقبال (ة بيانات عن المشاركة االنتخابيتجميع ال; ناو دوليي

فيھم بما ( ومشاركة النساء ،الناخبين على االدالء باالصوات
 او فئات السكان االخرى  الطوائفمشاركة , )اتالمرشح

  في سيربيانات عن شكاوى محتملةتجميع ال; )المغتربين و
 ،االنتخابات

فيما يتعلق وقانون االنتخابات مع المعايير الدولية توافق   - 
 ،بتوصيات بعثات مراقبة االنتخابات السابقة

فقا لتوصيات و و،وفق المعايير الدوليةاجراء االنتخابات القادمة  - 
  تواجد ،االتحاد االوربى لمراقبة االنتخابات السابقةبعثة 

 ،مستقلين يين محل دوليين و مراقبين 

 بما فيھا(تكثيف نشاط البرلمان وزيادة فعالية التشريعات  - 
برلمانللوتعزيز االجراءات الداخلية , )التشريعات ذات االولوية

 
 

 -   
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تجميع ; )عقدھا  تمعدد الدورات التى(تواتر اجتماعات البرلمان  - 
عدد المقترحات ; ، ونشرھاعضاءغياب اال/حضور بيانات

متوسط طول ; ھارفض/ ھادااعتم / التي تم بحثھاالتشريعية
 االستخدام ،القوانين فى البرلمان" إستصدار"والعملية البرلمانية 

; التشريعات ذات االولويةالصدار ليات البرلمانية لآلالفعال 
 ،دة الجدياتالتشريع تتبع نظام  الخاصة باستخدامتجميع البيانات

 ً:مثال(البرلمان د الداخلية لعمل قواعالعمل على تحسين ال
 مدى توافر الموظفين ،)أو الغائبين/عرض قوائم الحضور و
 ،الفنيين لدعم المشرعين

  جدول زمني

   ثم االنتخابات البلدية2013  العامنتخابات التشريعية فىاللاصالح النظام االنتخابى : المدى القصير
   االطار االنتخابىضمنالتحسينات استمرار العمل على   الزمنية، خطة العمل طوال فترةتحسين فعالية البرلمان: متوسطالمدى ال

  

   االتحاد األوروبيتدخالت/تـدخل
  البعثةتوصيات, شيا مع المعايير الدولية لالنتخاباتا تم)الترتيبات االدارية والمكننةبما فى ذلك  (ية االنتخاباتحدعم تنفيذ االصال

  و من اجل تحسين نوعية التشريعاته،موظفي  بما فى ذلك تدريب ،دعم البرلمان. النتخابات وافضل الممارساتا  لمراقبةاالوروبية
  لبرلمانل  المؤسساتيدورالتحسين  ، البرلمانفيتحليل السياسات إمكانية تعزيز البحوث و, ةيرقاب الووظيفتھاالعملية التشريعية 

 
 اتخاذ القانون اومن خالل  ،نين الفلسطينييي ومن بينھم الالجئ،حقوق االنسان وحماية حقوق الشعوب الضعيفة  -  ت

  الالزمةاالجراءاتوتدابير ال
 
 

 المعايير  المؤشرات
متابعة و UPR تعراض الدوري الشاملاالستوصيات تنفيذ  - 

 ،التقييم

انشاء واستراتيجية وطنية لحقوق االنسان وضع واعتماد  - 
 في ذلك انشطة المؤسسة بما ، البدء بقياموطنيةالمؤسسة ال

 ي،الحوار مع المجتمع المدن

: اليةتالتنظيمية والتشريعية الالتدابير تم اتخاذ االجراءات و  - 
شيا مع اتم  النازحينالالجئين ولجوء وحماية تحسين ظروف ال
 بما في ذلك مذكرة التفاھم التي يجري ،المعايير الدولية

 السامية لألمم المتحدة التفاوض بشأنھا حاليا مع المفوضية
؛ تجميع البيانات ومتابعة طلبات اللجوء؛ إعادة لشؤون الالجئين

 ،ر في حالة األشخاص عديمي الجنسيةالنظ

' توفير العمل الالئق' في 189ية رقم  االتفاقتم التصديق على - 
َ حاليا ، وھي تنفذمنظمة العمل الدوليةل  وفقا 'العمال المنزليين'

؛ حماية العمال المھاجرين بالتشريعات اللبنانيفي القانون 
 تم  لضمان حقوقھم؛طورة والمعتمدة الوطنية والسياسات الم

الحاجات ذوي ' حقوق األشخاص'اقية  اتفالتصديق على
 خاصة،ال

ضد ' التمييز'تجميع البيانات عن تنفيذ اتفاقية القضاء على  - 
 ،؛ التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية)CEDAW(المرأة 

ألطفال من الموافقة على القوانين المتعلقة بحماية النساء وا
عية أخرى  عدد ونطاق تدابير تشري،العنف المنزلي والقسري
ال فاقيات الدولية بشأن األطف االت، تنفيذلحماية النساء واألطفال
 عدد النساء في المناصب الرئيسية ،في الصراعات المسلحة

على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك في مجال 
 األطفال الذين ال مأوى  حاالتة علىالسياسة؛ عمل الحكوم

 ،لھم

 األمن ى قو لدى حقوق اإلنسانشعبة 'بيانات في تجميع ال - 
ظفين إضافيين، اإلنجازات، مجموعة من توفير مو(' الداخلي
لجميع المواطنين وال سيما نظام العدالة   معاملة؛ )األنشطة

؛ وأنماط  الدعاوى القضائية  عدد(ت الضعيفة من السكان الفئا

 UPR االستعراض الدوري الشاملمتابعة وتنفيذ توصيات  - 
 المتفق عليھا،

مؤسسة ال وانشاء ،تطبيق استراتيجية وطنية لحقوق االنسان - 
 ،وطنية لحقوق االنسانال

 بما فى ذلك الضعفاء،لسكان لظروف المعيشة التحسين وضع و - 
 االشخاص عديمى ، طالبى اللجوء، النازحين،جئينالال

 منھم ٌكل، المعوقين،  العمال المھاجرين،خدم المنازل, الجنسية
لالجئين   وااللتزام بمبدا عدم االعادة القسريةوضعه،حسب 

وطالبى اللجوء وفقا التفاقية االمم المتحدة لمناھضة التعذيب 
 أو الالإنسانية وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية

عدم االعادة ورصد تنفيذ ; عرف الدولىوحسب ال أو المھينة
 ، القسرية

التقدم فى مجال حماية حقوق المراة والطفل وزيادة مشاركة  - 
لحياة العامة على الصعيدين الكمي المراة والشباب فى ا

ل صنع القرار و المواقف  بما فى ذلك فى مجا،والنوعي
 ،السياسية

 ال سيما ضمن قوات ،نسان فى انفاذ القانونز حقوق االتعزي - 
 ،االمن الداخلي

االحوال و اني واالجتماعي االنسالوضعتحسين العمل على  - 
القيام ذلك من خالل و ،ية لالجئين الفلسطينيين فى لبنانالمعيش

االطار وضع  ، الحكومة اللبنانيةمشتركة معمشاريع ب
ات الحوار دارة المخيمات الفلسطينية و اليال اتيالمؤسس
 ،السلطات اللبنانيةول مع االونروا المتباد

جئين الفلسطينيين وكذلك معايير الل ااتوسيع فرص عمل - 
  ،الصحة والتعليم
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 طالبي  شروط/معامالتحول ؛ تجميع البيانات )التقاضي
بما في ذلك القيام (اللجوء والالجئين والعمال المھاجرين 

 ،)ات إلى المؤسسات المعنيةبزيار

لحقوق تحسينات في األوضاع المعيشية واإلنسانية وا - 
 ،طاق النتائج من المشاريع الجارية ن،االجتماعية والحالة العامة

 في ّ التحتية البنىتأھيل ،عدد وطبيعة المشاريع الجديدة
 تحسين المبلورة ل؛ المبادرات والسياساتات الفلسطينيةالمخيم
المخيمات مع األونروا والسلطات اللبنانية و  وتعاون تفاعل

 ،الفلسطيني- اللبناني' لجنة الحوار'

 المعدلة لتمكين الفلسطينيين بصيغته (ّ المنفذ'قانون العمل ' - 
؛ اإلحصاءات والتقارير الواردة من )االنخراط في مھن معينة

 عمل  عن غيرھا من المصادر الموثوقة األونروا و
 المتخذة لتحسين مستويات الصحة والتعليم  التدابير،الفلسطينيين

  ،لالجئين الفلسطينيين

 

  

  جدول زمني

  'خطة العمل' طوال فترة : للمدى الطويل -  المدى قصيرة
 'قانون العمل ' الطاءئ علىتعديلليم التطبيقية ل؛ إقرار المراس)2014(متابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل : المدى القصير
 .لعمل؛ واعتماد وتنفيذ قوانين بشأن العنف المنزلي والعمال المھاجرين من  ا الالجئين الفلسطينيينّوالذي يمكن

   االتحاد األوروبيتـدخل

التوصيات المقبولة، األعمال ( الدوري الشامل تقديم الدعم لبناء القدرات اللبنانية في مجال حقوق اإلنسان، ومن أجل تنفيذ االستعراض
؛ الدعم لرفع مستوى قدرات المسؤولين الحكوميين في حماية حقوق اإلنسان المؤسسية وآليات المساءلة؛ )التحضيرية للدورة القادمة

ك تطوير ت الضعيفة، بما في ذلتلبية احتياجات الفئالالدعم تقديم ؛  حسب توفر اإلمكانياتدعم والتعاون المالي مع المفوضيةالمواصلة 
 التعاون المالي مع األونروا وغيرھا من الجھات الفاعلة لتحسين الحقوق والظروف االقتصادية مواصلة؛ نظام المساعدة القانونية
 .واالجتماعية للفلسطينيين

 
 

  فعالية تخصيص الموارد العامة،تعزيز ادارة المالية العامة  -  ث
 

 المعايير  المؤشرات
 ، إقفال حسابات السنوات السابقةة على موازنة الدولة،الموافق - 

ت موازنة العام المقبل في الوقالتحضيرات إلعداد ب البدء
 ، الوزارات كافةبينّالمكثف المناسب؛ التنسيق 

 

، تقييم القطاع الماليلمدى تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولى  - 
 ،يةاإلنفاق العام والمساءلة المال توصياتباالضافة الى 

 احترام اليات الرقابة ،ويات عالية من الكفاءة والشفافيةمست
بما فى ذلك التعاون مع الھيئات (على انفاق اموال المانحين 

تمويل من في ما خص  الذات الصلة فى االتحاد االوروبى 
 ،)االتحاد االوربى

خطة االصالح  ،الموازنة آلية دعم ،بيانات االنفاق العام - 
صالح لإلالوطنية ستراتيجية وضع اال: الوطنية المحددة

 التي تؤديالبرامج  من خاللاالستقرار االقتصادى  القطاعي،
 السيما ة المالية العامة على اساس مستمرالى تحسين االدار

 ،مراقبة الميزانية الشفافية واعتماد مبدأ

 شامل ضرائب لل نظام  بإعتماد تغيير السياسة الضريبية  - 
ت الدولة والغرامات حسب االصول ايراداوعادل ،  جباية 

 فواتير ّ التعدي على األمالك العامة،بما فى ذلك غرامات(
نشر ايرادات الدولة ; )مخالفات السير كھرباء لبنان، غرامات 

 اوقاتھا،والنفقات االحصاءات المفصلة في 

 لتنفيذ الالزمةالتدابير اتخاذ  ،'المشتريات العامة 'قانوناعتماد  - 
 تم  آليات الرقابة الفعالة التي، اعتمادة الفسادتشريعات مكافح

تقديم التقارير إلى ( ديوان المحاسبة يةاستقالل: إنشاؤھا
 تركيز و)  البرلمان من قبلالميزانيةالموافقة على البرلمان، 

 تحسين اإلجراءات المتعلقة ،تبسيط إدارة المالية العامة - 
 اعتماد الميزانية بالبرلمان، وإقفال حسابات(بالميزانية 

 وزارة المالية مع الوزارات ين بالفترات السابقة، التنسيق
 ؛)والمؤسسات األخرى

االمتثال لمحاسبة القطاع العام مع المعايير الدولية للكفاءة،  - 
توصيات ب العمل ،ة والشفافية وإمكانية التنبؤ بھاوالمساءل

؛ اإلدارة اإلنفاق العام والمساءلة المالية وصندوق النقد الدولي 
 لك المقدمة من الحكومة اوللمساعدات المالية سواء تالسليمة 

 ،)بما في ذلك االتحاد األوروبي(ة الجھات المانحمن 

 ،لنفقات واإليراداتا  ادارةتحسين - 

الفجوات  خفض   بما فى ذلك،النظام الضريبىاعادة النظر ب - 
 ، وتحسين الكفاءةيبية الضر

، مشتريات العامة فيما يتعلق بالالشفافيةبالتشريعات المتعلقة  - 
دارة المالية العامة والمشتريات فحة الفساد فى ا جھود مكادمج

. الخارجيةوالتدقيقات المحاسبيةالعامة وتعزيز االحصاءات 
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 ممارسات وعلى   على مراجعة الحسابات الخارجيةعملھا
نتائج  سة، درامشتريات العامة ومتابعتھا قضائياالفساد في ال

تفاقية األمم المتحدة لمكافحة ًوفقا ال 2014لبنان في عام 
مراجعة الحسابات   فيصرامةإدخال أساليب  ،الفساد

  ،واإلحصاءات

  جدول زمني

  اعتماد الميزانية، قانون المشتريات العامة: المدى القصير
  

   االتحاد األوروبيتـدخل  

 وتقييمتقديم المساعدة لتحسين إعداد الميزانية . درات وزارة الماليةدارة المالية العامة، وتعزيز قإدعم لتعريف استراتيجية إصالح إ - 
لممتلكات العامة؛ امساعدة مع نظام إدارة أصول ؛ د ديوان المحاسبةتقديم الدعم لتحسين اإلطار المؤسسي، وإعداد وأداء . اإليرادات

  . تطبيقاتھاتبادل المعلومات بشأن األنظمة المالية و

 
 

  االدارة العامة فيالشفافية وحكم الرشيدال ،تحسين الكفاءة  - ج
 

 المعايير المؤشرات
ًعمال مشروع مكافحة الفساد، اعتماد حزمة تشريعية حول  - 
بما في  ( المصادق عليھااتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادب

 غير المشروع، اإلثراءذلك إمكانية الوصول إلى المعلومات، و
 االنخفاض في عدد ،)لفسادحماية من االوتضارب المصالح، و

شكاوى المواطنين عن المخالفات اإلدارية؛ مؤشر تصور الفساد 
 ،  دور  المجتمع المدني تعزيزحسب منظمة الشفافية الدولية؛

 ،عدد من المشاورات مفتوحة،  اجراء ملية تشاورعاعتماد  - 
 ،نشر عدد من التقارير والمقررات

 ،تعيين وسيط للجمھورية، واعتماد أنظمته - 

 
 أوضاع موظفي القطاع ، تحسين الخدمة المدنيةية ھيكلمراجعة  - 

دريب عدد من  ت،إدماج كادر موظفين واحدب بما يسمحالعام 
جميع  المشاركة المتساوية للمرأة في  العموميين،موظفيال

 ،اتمعدل الشواغر في الوزارالعمل على  ،مستويات اإلدارة
 ،يةإلدارة الموارد البشرية والتنموضع إطار 

 فتح ،باإلبالغالسلطات الزام نظام لرصد وتقييم أداء اإلدارة،  - 
 ،ردود فعل المواطنين لتلقيالقنوات 

ط جراءات القائمة ؛ اإلمكانيات المحددة للتبسيباإلإعادة النظر  - 
 تجريبيالبرنامج ، اطالق ال الشباك الموحد  نظامواالندماج في

  الشباك الموحد لنظام 

، بما في ذلك المعلومات الحديثة وصاالتالتل  حديثنظامبناء  - 
تخطيط موارد  ' اعتماد برنامج  ،منةاآلمراكز البيانات 

  واتخاذ القرارات الداعمة له،'المؤسسات

 الخدمات وضع واطالقإنشاء بوابة الحكومة اإللكترونية،  - 
 ،اإللكترونية

 

أحدث اعتماد ( الخطة الوطنية الرئيسية بشأن اإلحصاءات اعتماد - 
  الدولية والتي تتماشىليب اإلحصائية ، االمتثال للمعاييراألسا
؛ ضبط ) مبادئ األمم المتحدة األساسية لإلحصاءات الرسميةمع

 اإلحصاءات؛ إنشاء اصداراإلعداد المؤسسي في لبنان لتسھيل 
ًمثال سجل األعمال التجارية، وخدمات (قواعد بيانات أساسية 
صاءات في جميع المواقع اإلحإتاحة ؛ )قاعدة البيانات وغيرھا

 ،الحكومية

فحة التقدم المحرز في تحسين الحكم ال سيما من خالل مكا - 
 ،الفساد

 

 اعتماد في اإلدارة العامة، بما في ذلك  أعلى شفافيةتطبيق مبدأ - 
ومن خالل عملية تشاور مفتوحة قبل تمرير القوانين واألنظمة، 

 ،نشر القرارات والتقارير

 
 ط الجمھورية، وسي مكتب تحسين اداء  - 

 

لموظفين العموميين  ا كادردمج ھدف  طاقم العاملين بصالح إ - 
ة واإلنتاجية للموظفين  مشاريع لتحسين الكفاء،في ھيئة واحدة

 ملء الشواغر ،ل والمرأة تكافؤ الفرص للرج،العموميين
 ،الموجودة

 

 استحداث نماذج قياس وتقييم األداء الحكومي؛ - 

  

 ، باك الموحد الجمركيالشتبسيط اإلجراءات وإنشاء  - 

 

حماية و لتكنولوجيا المعلومات لدى الحكومةالتحتية  تعزيز البنية - 
 ،البيانات وزيادة كفاءة وإنتاجية الحكومة

 

 ،إطالق الحكومة اإللكترونية والخدمات اإللكترونية - 

 

إنتاج ونشر إحصاءات موثوقة وفي الوقت المناسب ومنتظمة  - 
معايير الدولية في المجاالت متوافقة مع االتحاد األوروبي وال

، ميزان وطنيةالحسابات ال(ذات الصلة بما في ذلك االقتصاد 
المدفوعات، التجارة الخارجية، واألسعار، وقطاعات األعمال، 

الديموغرافيا، (، المجتمع )والصناعة والخدمات والزراعة
، )والعمل والتعليم/- الھجرة، والظروف المعيشية، األمم المتحدة

المستويين المحلي (، واإلدارة )الطاقة والنقل(التحتية البنية 
  ،)واإلقليمي؛ ونظم العدالة والصحة، بقدر ما أمكن
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  جدول زمني

  'خطة العمل' طوال فترة :المتوسطة األجل
اسية لتكنولوجيا الخطة الرئيسية الوطنية بشأن اإلحصاءات المعتمدة؛ تشريعات مكافحة الفساد المعتمدة؛ الھياكل األس: القصيرة األجل -

  ،الحكومة اإللكترونية  تنفيذ المعلومات و

   االتحاد األوروبيتـدخل
  ، اإلسھام في تحقيق المعايير المرجعيةبرنامج التوأمةالمساعدة التقنية، بما في ذلك 

  
 
 

إلدارة المتكاملة  واليات المراقبة والمساءلة ودفع ا، بما فى ذلك التعاون،تحسين ادارة قطاع االمن وانفاذ القانون  - ح
 للحدود

 
 المعايير المؤشرات

ًية استنادا إلى التخطيط االستراتيجي داخل اتالتنمية المؤسس - 
  حولالوكاالت؛ استطالعات للرأي العام من المواطنين

اعتماد الخدمات المقدمة؛ وارتياحھم لألمن وسيادة القانون 
 األمن الداخلي ى النھج لقواعد السلوك الذي نفذته قو

 وكاالت األمن األخرى؛ احترام حقوق اإلنسان في هاحتضنتو
صلب ممارسات إنفاذ القانون؛ تقارير حول ممارسات وكاالت 

 حاالت اإلفالت من خفضاألمن أثناء االحتجاز واالستجواب؛ 
 العقاب؛

 ،في صلب إدارة قطاع األمنقضايا الحماية المدنية ادخال  - 
ابة فعالة لألزمات وضع اآلليات والھياكل التنظيمية الستج

 وتلك من صنع االنسان،/المدنية والكوارث الطبيعية

آليات التدريب تطوير تقييم األداء لوكاالت إنفاذ القانون؛  - 
 إلى أھداف التخطيط ً التقييم الذاتي الداخلي استناداة،الداخلي

يع البيانات عن العمليات  تجم، اإلجراءاتاتمام ،االستراتيجي
 ، اإلحصاءات،المنفذة

 اإلحصاءات ،راءات للتعاون فيما بين الوكاالتوجود وتنفيذ إج - 
المتعلقة بالترابط بين األمن والقضاء في عمليات التحقيق 

 ،مؤسسية لإلشراف على وكاالت األمن تحليل آليات ،الجنائي
 المراقب،قيام المجتمع المدني بدور 

ارة الحدود إلد  استراتيجية علىوضع اللمسات النھائية - 
واعتماد ين منسق الحدود الوطنية يعت واعتمادھا؛ املةالمتك

 ،التدابير اإلدارية المتخذة لتنفيذ ھذه االستراتيجية

 تكنولوجيا ات علىنيتحسال وإدخال التعديالت المادية - 
 او  األساسية للحدود، سواء على المعابريةكل الھيفيالمعلومات 

بالتقنيات  الخطوات المتخذة نحو األخذ ،اإلدارة المركزية في
 وضع ضوابط ،ة لجوازات السفر وتأشيرات الدخولالبيومتري

 ، تجھيز وتدريبلة على جميع حدود البلد وتنفيذھافعا
لتصرف وفقا للمعايير الدولية؛ لالموظفين على نحو كاف 

ن حاالت التھريب أو تقارير عحول استجابة السلطات اللبنانية 
مثل (نات مستقلة بيااصدار  قضايا المحاكم، االتجار، وفي

 ؛)فرونتكس

التقدم المحرز في جھود ترسيم الحدود؛ االلتزام المستمر للعمل  - 
 في تنفيذ قرار مجلس األمن )اليونيفيل (مع قوة األمم المتحدة

  ،، وفيما يتعلق بالحدود البحرية1701

توقعات المواطنين من احتياجات و لتلبية  يتوجهاعتماد نھج - 
 قوات لدىالنزاھة والشفافية مساءلة وحيث الكفاءة المھنية، وال

 ،األمن
 

اعتماد وتنفيذ سياسة وطنية بشأن إدارة مخاطر األزمات  - 
والكوارث لتعزيز الوقاية، آليات التأھب واالستجابة لحاالت 

 ،ئ الطبيعية والتي من صنع اإلنسانالطوار

 ،كفاءة التنظيمية لألجھزة األمنيةتحسين ال - 

ألجھزة تبادل المعلومات بين ازيادة في التعاون المنھجي و - 
 ضمان ،الجھاز القضائيبين ھم واألمنية اللبنانية، وبين

 ،اإلشراف الفعال من وكاالت األمن

 ،ارة الحدود المتكاملةوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية إلد - 

تحديث وتعزيز نقاط العبور القانونية وإجراءات إدارة الحدود  - 
دود، ووقف إطالق النار الشاملة؛ مراقبة فعالة على جميع الح

وعملية ترسيم الحدود؛ تكثيف التعاون الوطني واإلقليمي في 
بما في ذلك المال، (مجال مكافحة االتجار غير المشروع 

 ؛)والمخدرات واألسلحة واألشخاص

مواصلة الجھود في المسائل المتعلقة بترسيم الحدود، وفيما  - 
،لبحرية حدود لبنان او، 1701يتعلق بقرار مجلس األمن 

 

  جدول زمني

  ' خطة العمل'القصير إلى المدى المتوسط، طوال فترة 
ات  السياس،قوى األمن الداخليفي لسلوك اامدونة ل التطبيق الكامل ،الستراتيجي في قوي األمن الداخليعمليات التخطيط ا: قصيرة األجل

 نفيذ التدابير والخطط دون تأخير، تمراقبة الحدود صياغة استراتيجية ،الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث
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   االتحاد األوروبيتـدخل

 تقديم المساعدة نحو تعزيز القدرات المھنية لألجھزة األمنية؛ الدعم لحسن األداء في خدمات الطوارئ، وإجراء حوار مع اراستمر
 القانونية من أجل تحسين إجراءات التنسيق تقديم الدعم الستراتيجية التنمية وعمل نقاط العبور.  المجتمع المدني بشأن إصالح النظام

، وفي نھاية المطاف محاذاته مراقبة الحدودإنشاء جھاز الخاصة بالوكالة والوكاالت والممارسة؛ بناء القدرات وتقديم الدعم للمساعدة في 
عاون التشغيلي والمستوى الفني بين ؛ التحرك في اتجاه تفعيل الت)بما فيھا، ربما، في مجال القياسات الحيوية(إلى المعايير الدولية 

 )الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية (السلطات اللبنانية وفرونتكس
 

 واالنضمام الى ،االسواق الدوليةو االتحاد االوروبى ضمنزيادة القدرة التنافسية التجارية وزيادة التكامل التجارى   - خ
 ةمنظمة التجارة العالمي

 
 المعايير المؤشرات

، منظمة التجارة العالميةبالتشريعات ذات الصلة اعتماد وتنفيذ  - 
بما في ذلك التجارة الدولية وقانون الترخيص، القانون المتعلق 
بالمعايير، والقانون المتعلق بالتنظيم التقني وإجراءات تقييم 
المطابقة، وقانون سالمة الغذاء، قانون الحجر الصحي 

المنافسة غير '، قانون 'العالمات التجارية'، وقانون الحيواني
، 'الرسوم والنماذج الصناعية'، قانون بشأن 'المشروعة

القانون تعديالت على قانون حقوق التأليف والنشر، وتنفيذ 
 ،'لحجر النباتيبا'المتعلق 

 منظمة التجارة المتفق عليھا لالنضمام إلىااللتزامات  تنفيذ - 
 ،العالمية

 ، توقيعقواعد المنشألمتوسطي  - اليورو وتوكولبراعتماد  - 
في عملية االتفاقية اإلقليمية وتنفيذھا؛ وجود ونشاط لبنان 

 المراجعة والتنقيح،

 تشجيع الصادرات،استراتيجية وضع اللمسات األخيرة وتنفيذ  - 
 ،'تشجيع الصادرات'اعتماد مشروع قانون بشأن 

المؤسسات ، التشريعات األفقية والقطاعيةاعداد وتنسيق  - 
المكلفة بالتوحيد، واالعتماد، األنظمة التقنية، وتقييم المطابقة، 

ترقية لتعزيز القدرة التنافسية الومراقبة المقاييس والسوق 
، ھيئة االعتماد، مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانيةمثل (

 ،)ما في ذلك معھد البحوث الصناعيةھيئات تقييم المطابقة، ب
 في القطاعات حيث تم استكمال المفاوضاتإطالق 

 االستعدادات

قنوات مراقبة وتحسين  ،نظام تعقب الغذاء تصميم وتنفيذ - 
التنظيم الفعال ( لتي شملتھا الدراسة االستقصائيةالتوزيع ا

 إلى بيانات تمكين المنتجين من الوصولسواق الجملة ، أل
 ،مناطق المحددةال جودة ،)السوق

العالمية وتنفيذ قواعد منظمة االنضمام إلى منظمة التجارة  - 
التجارة العالمية وااللتزامات، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ 

 التشريعات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية؛

 

-بروتوكول األورو(قواعد المنشأ لاعتماد اإلطار الجديد -
، )جديد بشأن قواعد المنشأ، االتفاقية اإلقليميةالمتوسطي 

- األورو عملية مراجعة قواعد المنشأة فيوالمشاركة النشط
 ،متوسطي

 

 ،استراتيجية النھوض بالصادرات - 

 
 

تقييم 'التقدم المحرز في األعمال التحضيرية التفاق بشأن  - 
وقبول المنتجات الصناعية في القطاعات الثالثة ذات ' المطابقة
؛ )المنتجات الكھربائية، ومعدات الضغط، مواد البناء(األولوية 

وضات في القطاعات حيث تم استكمال إطالق المفا
 ،االستعدادات

 
 

ال ( لألغذية وإدارة قنوات التوزيع نظام التعقب الوطنيتحسين  - 
جھيز األغذية نوعية مناطق تتحسين ؛ )سيما أسواق الجملة
 ،والمنتجات الزراعية

 
  

  جدول زمني - 

  مية، وقواعد المنشأ؛  التقدم المحرز بشأن االنضمام إلى منظمة التجارة العال: المدى القصير
 معايير أخرى، القدرة التنافسية العامة: المتوسطالمدى 
   االتحاد األوروبيتـدخل

طاعات الثالثة تقديم المساعدة التقنية المالئمة والدعم لتحقيق المعايير المحددة أعاله، بما في ذلك األعمال التحضيرية للمفاوضات في الق
لقدرات لوزارة االقتصاد ، تنمية التجارة وتشجيع الصادرات، بناء ا)بائية ومعدات الضغط، ومواد البناءالمنتجات الكھر(ذات األولوية 

 قاييس، وفيما يتعلق بنظام التعقبالمجلس الوطني للم ، وحدة الجودة،والتجارة
  

 
 
 
 

ف السوق المحلية  وتطوير ظرو والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وال سيما المشاريع،تحسين بيئة االعمال  -  د
 فى القطاعات الرئيسية
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 المعايير   المؤشرات
 التي تنفذ  وقطاعات مشتركةاإلجراءات الخاصة بقطاعات - 

 2008؛ المؤشرات المستخدمة في تقييم  النشطةبمشاركة لبنان
 ات،المتوسطي للمؤسس-األوروبي' ميثاقال'لتنفيذ 

 

النظام و ريادة األعمالتوسيع نطاق ل الداعمةتكيف البيئة  - 
الوصول إلى : من خالل؛ متابعة عوامل التمكين 'اإليكولوجي

الدراية والتمويل، وبناء القدرات، ووسائل اإلعالم، والثقافة 
المؤسسات الصغيرة والتوجيه والدعم؛ بيانات عن مشاركة 

؛  خارج البلد األعمالتجمعات اللبنانية في والمتوسطة الحجم
 النتائج من ھذه المشاركة؛

تسجيل : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم و في عددالنم - 
الشركة ، اإلحصاءات المتعلقة بإنشاء الشركات، وعدد من 
المشاريع الناشئة، وزيادة في االستثمارات المحلية واألجنبية؛ 

 مخارج؛الأو /قصص نجاح في المشاريع الناشئة و

؛ ةيتوثيق التعاون بين األوساط األكاديمية والصناعو تشجيع - 
 الدعم الحكومي لالبتكار؛

ت اإلدارية ًالتشريعات المعتمدة وتنفيذھا تنفيذا فعاال؛ التغييرا - 
 سجلانشاء ، ' المنافسةھيئة إنشاء  المعتمدة،والتنظيمية

 اإلفالس؛ إعادة ھيكلة نظام على اإلنترنتاألعمال التجارية 
 وتعزيزه؛

عمال الحد بدرجة كبيرة الوقت والتكلفة الالزمة لتسجيل األ - 
تجارية ؛ دعم عدد ومجموعة متنوعة من خدمات األعمال ال

 التجارية ؛

 ، تحسين الحمايةواألحكام اإلدارية قانونيةالالسياسات مراجعة  - 
الشمول المالي ؛ الخطوات المتخذة لتعزيز القانونية واالستثمار

الرأس المال المال،  رأس  على شكل مساھمة فيتمويل(
 )ل المخاطر، مالئكة األعما

 

 متوسطي - التعاون الصناعي األورو برنامج مشاركة في  - 
 تطبيق سواء عبر القطاعات واإلجراءات الخاصة بالقطاعات(

التعاون 'وبرنامج عملالشرعة األورومتوسطية للمنشأة 
  ؛للـ متوسطي - األورو'الصناعي

للمؤسسات  ومواتية لريادة األعمالتحسين بيئة مواتية  - 
، مع العوامل )المشاريع المذكورة (حجمالصغيرة والمتوسطة ال

المساعدة المناسبة في المكان، والروابط بين الشركات 
 والشبكات ومنصات األعمال اإلقليمية واالتحاد األوروبي؛

 والبرامج؛ 

 

 ،التركيز على االبتكار - 
 

قانون الشركات الجديد : األعمالتحسين تشريعات تعزيز  - 
 وفقا لالتحاد األوروبي ، وقانون المنافسة) التجارةقانون(

المضمونة  بالقروضوالمعايير الدولية، واألنظمة المتعلقة 
  اإلفالس،و

تبسيط اإلجراءات اإلدارية إلنشاء أعمال تجارية جديدة، بما  - 
، واحدةاتصال في ذلك معايير شفافة وموضوعية، نقطة 

 اإلجراءات اإللكترونية، 

جتذاب استعراض لسياسة االستثمار والحوافز بھدف ا - 
 ،االستثمار األجنبي المباشر

 
 

  

  

  جدول زمني

  'خطة العمل'، طوال فترة المدىمتوسطة وطويلة 
 متوسطي -  التعاون الصناعي األورو برنامج االبتكار وروح المبادرة وتنفيذ)  لبنان الجھات المختصة في معللمناقشة: (قصيرالمدى ال 

   االتحاد األوروبيتـدخل
 المناسبة لتحقيق ھذه المعايير المحددة أعاله، بما في ذلك تحسين مناخ األعمال التجارية، وتحسين جودة البنى التحتية المساعدة التقنية
  .والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجمودعم االبتكار 

  
 

افسية وتطوير  وتعزيز القدرة التنتحرير ،تعزيز انتاج وتسويق المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية  -  ذ
 االقتصاد الريفى

 
 المعايير المؤشرات

 واعتماده من قبلاإلطار االستراتيجي وضع وصياغة  - 
المنشآت تماشي الحكومة مع االھتمام بالتنمية الريفية؛ 

 من التحسينات تنفيذ عددالزراعية مع التشريعات؛ 
  دعمالتنظيمية؛ تعزيز القدرات اإلدارية لإلدارة العامة؛

رابطات المنتجين،  (لقطاع الخاصمستثمري ا
. ليصبحوا جھات فاعلة مستقلة) وخدمات اإلرشاد، إلخ

استخدام 'تصنيف األراضي وفقا للخطة الرئيسية 
؛ السجل الزراعي للمنتجين، واألراضي 'األراضي

 المزارعين داخل تقويةوالمحاصيل التي تم إنشاؤھا؛ 
 .ة والصناعةالھياكل القائمة للغرف التجار

 خطة التحريج ؛ حماية المناطق الحرجية في ذتنفي - 

 وصيد للزراعة ة األمدطويلال الوطنية ةستراتيجيالصياغة ا - 
ماك والمناطق الريفية ذات توجه لصالح الفقراء وإيجاد األس

فرص عمل، تھدف إلى تنويع األنشطة الريفية وفرص العمل؛ 
التنفيذ والتقيد بالتشريعات القائمة؛ فعالية اإلدارة الوطنية 

 القطاع الخاص ؛ نظرة عامة حول دعم مستثمري والمحلية، و
 تحسين قطاع الزراعة؛

 

 الغابات وإعادة التحريج ؛تعزيز إجراءات حماية  - 
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 في ولحظھا) العامة والخاصة(جميع األراضي 
 يضااألر استخداموشيا مع خطة إدارة االقانون، تم

خطط إلنشاء تنفيذ ؛ الوطنية إجراءات إعادة التحريج
 ؛اإلقليميةوالحدائق الوطنية 

 الوضع في لبنان؛ تأخذ بعين االعتبارسياسات وضع  - 

؛  زيادة الموارد المقدمة إلى ھيئة سالمة األغذيةانشاء  - 
اإلدارة واآلليات التي تكفل سالمة ومعايير الجودة؛ 

' المنظمة العالمية' مع ًتماشياالصحة والصحة النباتية 
لصحة الحيوان، وھيئة الدستور الغذائي، واالتفاقية 
الدولية لحماية النباتات، ومكتسبات االتحاد األوروبي؛ 

االمتثال ) -عدم(، توفير بيانات عن اييرالمعرفع 
 للمعايير؛

إحصاءات بشأن إدخال تحسينات على البنية التحتية؛  - 
 بيانات اإلنتاج؛ بيانات العمالة في ھذا القطاع؛

 ، بيانات عن عمليات التسھيالت االئتمانية ءاإنشتم  - 
 ؛التسھيالت

، التعبئة والتغليفمعايير (سات التسويق تحسين ممار - 
 إجراءات إصدار مراجعة؛ ) التصديرإجراءات

  حسب الحاجة؛وتحسينھاشھادات االعتماد 

 زيادة تحرير التجارة؛ بدء حول المفاوضات بدأ - 
المناقشات بشأن اتفاق بشأن حماية البيانات الجغرافية 

 للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية

 

 

 نوعية اإلنتاج، ال سيما حماية لتحسينوضع إطار سياسة  - 
 البيولوجية؛/ العضويةاتالبيانات الجغرافية ودعم اإلنتاج

  إلى المستويات لتصلاالستثمار في سالمة األغذية وجودتھا - 
الصحية ومعايير الصحة   'farm to fork' تنفيذ؛ العالمية
اقھا مع المعايير الدولية ومعايير يسن وا،(SPS)  النباتية

 االتحاد األوروبي؛

 
 

تقديم الدعم لتعزيز البنية التحتية اإلنتاجية؛ تنويع اإلنتاج  - 
مجموعات (واالقتصادات الريفية؛ تعزيز القدرات المحلية 

 تھدف إلى خلق فرص  التي)المنتجين، والمجتمعات المحلية
 العمل؛

 ارعين ومبادرات التنمية الريفية؛إنشاء تسھيالت ائتمانية للمز - 

 األسواق التصدير الىتسويق ، بما في ذلك عمليات التحسين  - 
تعزيز آليات إصدار من ضمنھا جملة أمور ب القياماألجنبية، 

 الشھادات للمنتجات العضوية، بما في ذلك مخططات التكافؤ؛

 ات الصناعية الزراعوالتقدم نحو تحرير التجارة في الزراعة  - 
طريق الرباط، بغية  المنتجات السمكية وفقا لخارطة روتصدي

؛ التقدم نحو اتفاق بشأن حماية البيانات  التصديرتحسين فرص
 الجغرافية

  

  جدول زمني

  المدىالقصير إلى الطويل 
 نظام تتبع المواد الغذائية، وإدارة قنوات التوزيع:  القصيرالمدى
   االتحاد األوروبيتـدخل

؛ المساعدة التقنية، التوأمة )ENPARD(للزراعة والتنمية الريفية '  األوروبيالجواربرنامج ' الممارسات ودعم من ًاستنادا إلى أفضل
ية وبناء القدرات لوزارة الزراعة والسلطات البيطرية والغذائية السالمة ذات الصلة في مجال الصحة والصحة النباتية اتالمؤسس

؛ الدعم لسياسة إعادة التشجير؛  الدعم للتنويع نحو المنتجات ذات القيمة )داري، وتدريب الموظفينالتحديث القانوني، إعادة التنظيم اإل(
الھياكل الزراعية، بما في ذلك ضمان الجودة؛ المعرفة التسويقية؛ تقديم الدعم لتنفيذ قواعد االتحاد /المضافة العالية ورفع مستوى المرافق

  تيةاألوروبي في مجال الصحة والصحة النبا
  

 
 

مزيد من الالمركزية وتمكين البلديات ال طريق تحقيق  عنتعزيز وحماية البيئة وتعزيز التنمية االقليمية المستدامة  -  ر
 والسلطات المحلية

 
 المعايير   المؤشرات

الدولة ؛ تبسيط للتدفقات المقدم من قبل حجم وشكل الدعم  - 
ت بما في ذلك إيرادا (السلطات المحليةالمالية من وإلى 

الصندوق البلدي االتصاالت السلكية والالسلكية، وإعادة تنشيط 
 الوصول السلطات المحلية منليه تمكين آ؛ تنشيط )المستقل

الفعال والشفاف لصناديق التنمية؛ تعزيز القدرة اإلدارية ذات 
 الصلة داخل وزارة الداخلية والبلديات؛

المعتمدة؛ التدابير  إطار لتمكين السلطات المحلية - 
السلطات التنظيمية ذات الصلة المتخذة تجاه تعزيز /لقانونيةا

 خطط استخدام عدد من األراضي المحلية ؛ اعتماد؛ المحلية 
 القوانين المتعلقة باإليرادات المحلية والضرائب المستكملة؛

مدى وفعالية الخدمات المقدمة؛ إقامة /البيانات المتعلقة بنوعية - 
ني المحلية، نتائج تقييم شراكات مع منظمات المجتمع المد

دارة تشغيل وإ للدولة للبلديات والسلطات المحليةتوفير دعم ا - 
تعزيز لوصيانة البنية التحتية وتقديم الخدمات البلدية األساسية 

 النمو؛

تعزيز االستقاللية المؤسسية والمالية واإلدارية للبلديات؛  - 
  إلى السلطات المحلية؛تقريريةتفويض صالحيات 

تعزيز قيمة البلديات للمواطنين، وتعزيز مشاركتھم في  - 
مع منظمات المجتمع  ةمجتمعات المحلية من خالل الشراكال

 فرص المساواة بين  االعتباربعينمع األخذ المدني المحلية، 
 الجنسين والكفاءة؛

االعتراف بالحاجة إلى التنمية المستدامة على المدى الطويل،  - 
وحماية البيئة، ومكافحة تغير المناخ، بما في ذلك التصديق 
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 ألفضل الممارسات

التنمية المستدامة في صلب سياسات وإجراءات الحكومة  - 
اتفاقية (؛ االتفاقيات التي صادقت عليھا  السلطات المحليةو

بشأن التجارة الدولية في األنواع المھددة باالنقراض من 
 لية لمنع التلوثالحيوانات والنباتات البرية ، االتفاقية الدو

اتفاقية ' السادس، بروتوكوالت لحقالم - الناجم عن السفن
 وبعيدا  الساحليةالمتكاملة للمناطقاالدارة ، ال سيما 'برشلونة

لتنسيق والتخطيط ا؛ إعادة تنظيم إدارية لتمكين )عن الشاطئ
؛ التدابير المتخذة المؤشرات البيئية الوطنيةئي، تحديد البي

ية لمجموعة الرصد البيئي؛ لمكافحة تغير المناخ، وشبكة وطن
 ؛نوعية الھواء في المدن الكبيرةرصد 

لبحر ا تلوث  منلحدل "2020أفق "في مبادرة مشاركة ال - 
في ' برنامج العمل االستراتيجي'األبيض المتوسط، وفي 

خطة العمل ل'التلوث الناشئ عن األنشطة البرية، وفقا 
طقة من  تلوث منلحدل؛ االضطالع بأنشطة محددة 'لوطنيةا

بدأ ؛ )بما في ذلك الخطط اإلقليمية(البحر األبيض المتوسط 
االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والمشاركة في العمل ب

للحفاظ على التنوع البيولوجي ' برنامج العمل االستراتيجي'
)SAP BIO ( اتفاقية برشلونة'من"، 

والمناخ على الصكوك القانونية الدولية األساسية؛ تحسين البيئة 
ذات الصلة بتغيير التخطيط وصنع السياسات على الصعيد 

 الوطني؛ مقدمة لرصد البيئة المنھجي ونشر البيانات؛

تلوث وحماية التنوع ال  من الجھود في مجاالت الحدتكثيف - 
البيولوجي، وفقا للخطط الوطنية، ومن خالل المشاركة في 

 الخطط اإلقليمية ومبادرات االتحاد األوروبي

 
 

 

 
 

 

 

  

  جدول زمني

  'خطة العمل'، طوال فترة المدىمتوسطة وطويلة 
 لتمكين البلديات؛ التخطيط البيئي والتنسيق على الصعيد الوطني؛ التصديق على اتفاقية موحد تقدم نحو مفھوم  إحراز:المدى القصير

  ريةبشأن التجارة الدولية في األنواع المھددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات الب
  

   االتحاد األوروبيتـدخل
؛ بناء السلطات المحليةبناء القدرات على الصعيد الوطني لتمكين تنفيذ اإلصالحات نحو سياسة الالمركزية الفعالة وتحسين العالقات مع 

يذ خطط التنمية المحلية ، وال سيما وضع وتنفللسلطات المحلية تعزيز القدرات التقنية واإلدارية والمالية ،القدرات على الصعيد المحلي
والمشاريع؛ الدعم المالي للمبادرات المحلية والمشاريع الرامية إلى تحسين تقديم الخدمات، وتوليد اإليرادات، والقدرات اإلدارية المحلية؛ 

ع المدني، والقطاع تمويل دراسات لتصميم أداة مستقرة ومخصصة لتمويل البنى التحتية البلدية؛ تعزيز الشراكات بين الحكومة والمجتم
الخاص واألوساط األكاديمية ووسائط اإلعالم لتنفيذ المشاريع الرائدة في مكافحة التلوث وغيرھا من المجاالت؛ تقديم الدعم لوضع وتنفيذ 

  استراتيجية وطنية لتنمية مستدامة؛ بناء القدرات بشأن تغير المناخ واإلدارة البيئية
 
 

 نية وتحسين التدريب التقنى والمھنىالوطالتربية تنفيذ استراتيجية   -  ز
 

 المعايير المؤشرات
تطوير  ،المدرسينلدى تدريب مراجعة ال ،تالميذلل االلتحاق  نسبة - 

 لقياس فعالية نظاموضع  أساليب التعلم الناشط والدعم المدرسي،
; لجان األھل أنشأت المجالس المدرسية و،التعليم االبتدائى

 ،المدارس صالحيات زيادة ، المناھجمالءمة

تعزيز   المواد،تطبيق نظام تعليم ثالثي المراحل، نظاماعتماد  - 
 مشاركة الطالب وتعزيز ، البعد االجتماعى،ضمان الجودة

 .وتطوير نظام المعادالت ،التنقلتأمين سھولة  ،طار المؤھالتا

شبكة تطوير  ، واعتماد برنامج التعليم التقنى والمھنىمراجعة - 
نظام تطوير  ،ات سوق العمل بانتظامحليل احتياج ت،المؤھالت

عالقات التعاون تعزيز التوظيفي، استكمال المخطط ،معلوماتال
المجتمع المدنى والشركاء  إشراك  و سوق العمل،  التربيةبين

ع الوزارات االخرى فى اطار وطنى  التعاون م، االجتماعيين
 .لالعتراف  المھني

لتعليم العالي، مراجعة واعتماد خطة عمل وزارة التربية وا - 
تحديث الدوائر وإنشاء دوائر جديدة ضمن ھيكلية الوزارة، 

 تكنولوجيا متابعة وتخطيط، زيادة استخداموحدات إستحداث 
 التالمذةمعلومات إدارة تنفيذ نظام المعلومات، 

 في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم ملعالتعليم اتحسين ا - 
 االتربية على؛ تعزيز لألطفال  االلتحاق  نسبة  زيادة االبتدائي؛  

الصالحيات ؛ زيادة  المواطنة والتماسك االجتماعي في المناھج
 لمدارس؛ في ا االدارية والمالية

في نظام التعليم العالي اللبناني مع مبادئ   التطوعيتقاربالدعم  - 
 'ونياعملية بول'

وضع واعتماد االستراتيجية الجديدة للتعليم التقني والمھني  - 
 وتعزيز الصلة بين تطوير ؛'عملية تورينو'مع مبادئ ًتماشيا 

المھارات واحتياجات سوق العمل من خالل تطوير البرامج 
المتكاملة والقائمة على المشاركة بين القطاعين العام والخاص 

 المدني؛القطاع و

ذات وتطوير اآلليات واألدوات المؤسساتية  تعزيز القدرات - 
 ،الصلة

مع االخذ بعين تعزيز نوعية التعليم على جميع المستويات  - 
وضع وضع إجراءات ؛ يةقتصادالمعرفة اال متطلبات االعتبار
 شيا مع مبادئ عملية بولونيا؛االجودة، وتملضمان 

لمنح الشھادات المھنية، ونظام مؤھالت للطوير إطار وطني ت - 
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اعتماد  ،على جميع المستويات التربوينظام التقييم استحداث  - 
 لضمان الجودة فى نيةوطھيئة وانشاء مؤشرات جودة التعليم 

انشاء ; )القوانين الضرورية لذلك اعتماد وتنفيذ(التعليم العالى 
 ،في  التعليم جودةنظام مراقبة 

اعتمادھا من    للمخرجات التعليمية،تعريف المؤھالت المھنية - 
مراجعة  ،مؤھالت للوطني الطار اعتماد اإل ، قبل اللجنة الوطنية

يتالءم مع بما  المھنية اسة منھج الدرالسجل الوطنى لتصديق
 مبنيال التحقق من نظام المؤھالت ،مؤھالت للوطني الطار اإل

 اصالح ،نظام تقنية المعلومات، تطوير ةعلى الوثائق ذات الصل
 دورتوضيح  ، على اساس الكفاءةالقديمةدراسية المناھج ال

  ، الروابط مع احتياجات سوق العمل، دعملمؤسساتا

 ؛ إصالح المناھج الدراسيةعتراف بالتعلم والخبرة السابقةلال

 

 

 

  

  جدول زمني

  'خطة العمل'، طوال فترة المدىمتوسطة وطويلة 
 بتحديد مؤشرات لنوعية التعليم، وھيئة وطنية لضمان الجودة في التعليم البدءاعتماد استراتيجية التعليم التقني والمھني؛ : المدى القصير

  العالي
  

  االتحاد األوروبي تـدخل
م برنامج تيمبوس لدعم إعادة تنظيم نظام التعليم العالي؛ تقديم الدعم الستراتيجية التعليم التعليم العالي؛ استخداضمان جودة ل بناء القدرات

؛ تقديم المساعدة من أجل مشاركة الجامعات 'ماري كوري 'و  Erasmus Mundus التقني والمھني؛ زيادة في التنقل ضمن برنامج
والتدريب المھني؛ تقديم العام لشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص بشكل عام في التعليم ا؛ دعم جان مونيه اللبنانية في برنامج

" ازيادة نسبة االلتحاق" متابعة تنفيذ، لةرامج التقنية والمھنية؛ دعم لصنع السياسات المبنية على األدالمساعدة في المسائل المتعلقة بالب
  . سوق العملمع احتياجات، وتحسين االستجابة للتدريب المھني التربية على المواطنة'وبرامج 

  
 تعزيز توفير الحماية االجتماعية والرعاية الصحية  -  س

 
 المعايير المؤشرات

 االتفاقات التعاقدية لتحسين تقديم خدمات المستشفيات مراجعة - 
 ة؛العام

 حزمة الرعاية الصحية األولية المعرفة وتنفيذھا؛تعريف  - 

والمعاشات لوائح جديدة إنشاء نظم الرعاية الصحية اعتماد  - 
 ً؛التقاعدية أكثر شموال

في األمراض المعدية ' ابيساوث'استمرار المشاركة في شبكة  - 
 )2013تنتھي عام (

الوصول لجميع شرائح السكان إلى الرعاية الصحية بأسعار  - 
 عقولة وعالية الجودة؛م

  من عدد منقًرعاية الصحية استنادا إلى التحقإصالح نظام ال - 
 نماذج مختلفة من تغطية الرعاية الصحية؛

الحماية االجتماعية بما في ذلك الرعاية الصحية والتقاعد أيضا  - 
 للعاملين في القطاع الخاص؛

  المشاركة في برامج االتحاد األوروبي والدولي ذات الصلة - 

  ول زمنيجد

 'خطة العمل'، طوال فترة المدىمتوسطة وطويلة 
   االتحاد األوروبيتـدخل

شيا مع أفضل ا العمل الشاملة وسياسات الحماية االجتماعية من لبنان، تممراجعة خطةالحصول على المساعدة التقنية للمساعدة في 
 االجتماعي والمكتب الوطني للتوظيف، وبناء القدرات لوزارة دعم إصالح الصندوق الوطني للضمان. الممارسات في االتحاد األوروبي

  .العمل
 
 
 
 
 

 ،تنفيذ استراتيجية الطاقة بھدف توسيع نطاق وحدة التزويد بالطاقة، بدء االصالح الھيكلى وتعزيز الطاقة المتجددة  -  ش
  كفاءة استخدام الطاقة،الطاقة المنخفضة الكربون

 
 المعايير المؤشرات

  الناقصة،د التشريعاتااعتم ،تنفيذھاوحالية الخطط الب العمل - 
 تنظيمية متخصصةھيئة اقتراح وانشاء 

لطاقة القائمة مع ضمان بدء تنفيذ خطط طوارئ الكھرباء وا - 
 وانشاء ھيئة ،تعزيز االطار القانونى والتنظيمى ،تمويل كاف
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لتقليل العبء على ميزانية الدولة التغييرات فى تمويل القطاع  - 
فرض  و،تحصيل الرسوم (السياسات الماليةالمالية وتحسين 

 كبح ،)طلب الحسابات/توفير و، على التاخر فى السدادغرامات
 كھرباء لبنان، اقتراح " اعادة ھيكلة ،ر المشروعاالستھالك غي
 خصخصتھا ،

 

الكھرباء ب التزويد عن البيانات ، زيادة توليد الكھرباءالعمل على - 
 سھولة الوصول اليھا ،بما فيھا حدوث انقطاع التيار الكھربائى

 ،عبر لبنان

 
ة  تحسين البنية التحتي، اسية المادية البنية االسإصالح أو تطوير  - 

 ;دد من المناطق،في ع

 
 اھداف الطاقة المتجددة وكفاءة  حولقطاعاتالتوعية جميع  - 

 التدابير المتخذة تجاه زيادة كفاءة الطاقة وتطوير مصادر ،الطاقة
 بما فى ذلك ، ذات النسبة المنخفضة من الكربونالطاقة المتجددة

مرونة و تعزيز االنبعاثات المنخفضة  حول مشاريع التنميةبدا
 ،المناخ

 
 كفاءة الطاقة الوطنية والطاقة مولھا ت ھامةاستثمارات  - 

تحويلھا إلى ، حجم ھذه االستثمارات،  (NEEREA)المتجددة
 آلية مستدامة

 ،تنظيم الطاقة

 

 والتخطيط لمستقبل قطاع مترتبة فى الميزانيةتحليل االثار ال - 
 اعادة ھيكلة القطاع نحو الكفاءة وزيادة امدادات ،الكھرباء
 ع، للجميھاصولوو) الكھرباءتقليل انقطاع (الكھرباء 

 
 
 

 

 

 

 ،بناء وصيانة مالئمة وتطوير البنية التحتية المادية - 

 
 

 بدء تنفيذ خطط الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى جميع - 
القطاعات بما فيھا المشاريع الھادفة الى استخدام مصادر الطاقة 

  تأمين مع ھدف، ذات النسبة المنخفضة من الكربونالمتجددة
 من مجموع االحتياجات من الكھرباء من المصادر 12%

 )2010كما ھو متوخى فى خطة الكھرباء (المتجددة 

 -   

  جدول زمني

  'خطة العمل' طوال فترة : متوسطال المدى
 للمناقشة مع الجانب اللبناني: المدى القصير

   االتحاد األوروبيتـدخل
مستقبل منظم؛ الدعم التقني واالستثمار لكفاءة الطاقة ومشاريع ، إمكانية بناء القدرات من أجل المساعدة في تعزيز اإلطار التنظيمي

  از الطبيعي، والكھرباء، وسوق الطاقة، وكفاءة الطاقة إلخ تعزيز التعاون اإلقليمي في مجاالت الغ فيالطاقة المتجددة؛ المساعدة
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 والحوار اإلصالح ةسياس .1
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  القطاعات
 والحوار اإلصالح ةسياس .1

 
  :القطاع ھذا في القضايا تغطي ولبنان األوروبي لالتحاد المشتركة الھيئة

  المعنية بحقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم الفرعيةاللجنة 
  

  :'العمل خطة' من الرئيسي الجزء في محدد ھو كما القطاع، ھذا أولويات تطبيق
 اللبناني البرلمان فعالية وتعزيز الدولية المعايير تحقيق إلى تھدف التي االنتخابات إصالح 
 طريق عن ،ينالفلسطيني الالجئين ذلك في بما السكان، من الضعيفة الفئات وحماية اإلنسان حقوق 

 األخرى المستھدفة واإلجراءات الكافية والتدابير التشريعات
  العامة اإلدارة في والشفافية الرشيد والحكم الكفاءة تحسين  

 
   أخرىأھداف

  
تعميق شراكة لبنان واالتحاد األوروبي من خالل الحوار السياسي المنتظم، التبادالت في مختلف األشكال   ) أ(

  :وھذا يشمل خاصة. والمحافل، والعمل معا نحو تحقيق األھداف السياسية المشتركة
حاد األوروبي مناقشات ثنائية منتظمة على مستويات مختلفة بھدف تنفيذ فعال التفاق الشراكة بين االت -

 ولبنان، وسياسة الجوار األوروبية في لبنان
 لخارجية والسياسة األمنيةا الميادينتعزيز التعاون في  -
 بھدف منع نشوب الصراعات وإدارة األزمات والتصدي القضايا اإلقليميةالحوار والتعاون بشأن  -

 بھدف 'السالم في الشرق األوسطعملية 'تقاسم االلتزام بالمضي قدما في . للتھديدات األمنية المشتركة
التوصل إلى سالم عادل ودائم في الشرق األوسط وفقا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات 
الصلة، ومبادئ مدريد، آخذا في االعتبار األرض مقابل السالم، وخارطة الطريق واالتفاقات التي تم 

 2002عربية التي أقرت في بيروت عام التوصل إليھا سابقا من األطراف ومبادرة السالم ال
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تسعى التي ، بما في ذلك بھدف المساھمة في األمم المتحدة المؤسسات المتعددة األطرافمعا في العمل  -
قوة األمم  االلتزام والتعاون مع مواصلةعلى وجه الخصوص، . إليجاد حل سلمي للنزاعات اإلقليمية

 في جنوب لبنانالمتحدة للحفاظ على السالم 
، بما في ذلك وااللتزامات الدولية األخرىلعمل معا بفعالية في تنفيذ قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، ا -

 بلبنان' المحكمة الخاصة'فيما يتعلق 
ديالت التشريعية الالزمة وإقرار التع' المحكمة الجنائية الدولية' 'نظام روما األساسي'  االنضمام إلى  -

 لتنفيذه
 . بين البرلمان األوروبي والبرلمان اللبنانيتبعحوار الم  مواصلة ال -

 
تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون من خالل اإلصالحات الھيكلية وتعزيز المؤسسات العامة والتحسينات للحكم،   ) ب(

 .'خطة العمل'كما ھو مبين في أولويات 
 

 : خاللات األولوية، ال سيما منزيادة تعزيز اإلطار لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية وراء األھداف ذ  ) ت(
 

 . فيما يتعلق بحقوق اإلنسان والحريات األساسيةلاللتزامات الدولية التنفيذ الفعال ضمان -
الدخول في حوار بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام، بما في ذلك . عقوبة اإلعدامل الوقف اإلختياريمتابعة  -

 .والمدنية' ھد الدولي الخاص بالحقوق السياسيةالع'لــ ' البروتوكول االختياري الثاني'االنضمام إلى 
 .    واستقالل وسائل اإلعالمحرية التعبيراتخاذ التدابير الالزمة لضمان  -
، ال ھما وتكوين الجمعيات وتدعيم اإلطار التشريعي واإلجراءات التي تنظمحرية التجمعالحفاظ على  -

 حول الحرية النقابية وحماية 87لدولية رقم سيما عن طريق التصديق على وتنفيذ اتفاقية منظمة العمل ا
 .   حق التنظيم النقابي

حوال الشخصية ، منح الحقوق والواجبات المدنية للمواطنين أل ل مدني اعتماد قانوناالخذ بعين االعتبار -
 .   اللبنانيين بغض النظر عن انتماءاتھم الدينية

مارسة العملية، بما في ذلك منع التمييز على على أي أساس بموجب القانون وفي المعدم التمييز ضمان  -
 .  أساس التوجه الجنسي

 .   في جميع مستويات التعليم وفي المناھج الدراسيةالتثقيف بشأن قضايا حقوق اإلنسانتوسيع نطاق  -
المجتمع الحفاظ على المشاورات المنتظمة بشأن المسائل المتعلقة بالسياسات مع األطراف الفاعلة في  -

 .ت الصلةذاالمدني 
 

 :ـكمحاولة للتصدي لألسباب الجذرية لعدم االستقرار المحتملة، من خالل تقديم الدعم لالسالم المدني والمصالحة   ) ث(
، والحوار بين 'الحوار الوطني'حياء إ ذلك  بين الطوائف في لبنان وممثليھا، بما في شامل ودائمحوار -

 .  القادة الدينيين، وغيرھا من األطر الممكنة
 اإلرث اللبناني عبر  األساسية مثل الرامية إلى تعزيز الحوار حول المواضيعات المجتمع المدنيمبادر -

 .  ، والقيم المشتركةالتماسك االجتماعيالتاريخ، 
 في المجتمع التغلب على االنقساماتطرق تسھم في بوضع وتنفيذ اإلصالحات في القطاعات المختلفة  -

 .  تمام المشتركبالسعي إلى تحقيق األھداف ذات االھ
االختفاء 'من ' حماية جميع األشخاص'اتفاقية  بالتصديق على وتنفيذ االختفاء مسألة حاالتمعالجة  -

 وحاالت االختفاء ينعداد تشريع لألشخاص المفقودين القسريإلمستقلة ' لجنة وطنية'، وإنشاء 'القسري
 .القسري

 
،  وانتشار األسلحة التقليديةير المشروع غالتراكم حاربة م ووسائل إيصالھا، وأسلحة الدمار الشاملمنع انتشار   ) ج(

 :، مع تحسين التنسيق الشامل وتوسيع نطاق التعاون في ھذا المجال، مع التركيز علىوالذخيرة
؛ خطوات فعالة نحو االنضمام إلى وااللتزامات الدولية األخرى 1540/04  رقمتنفيذ قرار مجلس األمن -

حظر استخدام، وتخزين، ب المتعلقة 1997عام لل' اتفاقية أوتاوا' وال سيماالمزيد من الصكوك الدولية، 
 ،وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األسلحة؛ المساھمة في وضع وتنفيذ معايير عالية

 إعداد معاھدة تجارة األسلحة لتنظيم التجارة القانونية في األسلحة التقليدية
لمراقبة تصدير وعبور المواد ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل ووسائل  فعالة تطوير نظم وطنية -

، التي تشمل السلع ذات االستخدام المزدوج والتكنولوجيات؛ )بما في ذلك الصواريخ الباليستية(إيصالھا 
 مخالفاتمنع الضمان فعالية الجزاءات ل
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 إيصالھا والمواد ذات الصلة؛ فضال  بأسلحة الدمار الشامل، ووسائلاالتجار غير المشروعمنع ومكافحة  -
عن األسلحة الصغيرة، ال سيما من خالل برنامج األمم المتحدة التخاذ إجراءات لمنع ومكافحة والقضاء 

 'اجميع جوانبھ'على التجارة غير المشروعة في األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من 
دعم تقديم ال ووسائل إيصالھا؛ دمار الشاملمنطقة الشرق األوسط خالية من أسلحة الالترويج إلقامة  -

  في ھذا السياقالمستقبليةوالمشاركة في مبادرات االتحاد األوروبي 
 األسلحة تجاه' الموقف المشترك لالتحاد األوروبي'شيا مع ا تعديل التشريعات في لبنان تمالعمل على -

 التقليدية
  

 واألمن والحرية العدل مجال في والتعاون اإلصالح .2
 
  :القطاع ھذا في القضايا تغطي ولبنان األوروبي لالتحاد المشتركة يئةالھ

 اللجنة الفرعية المعنية بالعدالة والحرية واألمن 
 

  :'العمل خطة' من الرئيسي الجزء في محدد ھو كما القطاع، ھذا أولويات تطبيق
 والفعالية، كفاءةال من أكبر قدر نحو )بالسجون المتعلق الجزء ذلك في بما( العدالة نظام إصالح 

   .القضائية السلطة واستقالل
   .الرقابة وآليات والمساءلة التعاون ذلك في بما القانون، وإنفاذ األمن قطاع إدارة تحسين 
 للحدود المتكاملة باإلدارة النھوض 

 
  أھداف أخرى

 
بما في (عة المخدرات نع زرا في إطار سياسة وطنية شاملة، تشمل تجريم وممكافحة المخدرات وإساءة استعمالھا  ) أ(

دمان، اإلمحاصيل ، والوقاية من تعاطي المخدرات وال، القضاء على )المخدرات بشبكات اإلتجارما يتعلق ذلك 
 :وھذا يعني الحاجة إلى. والتوعية والعالج وإعادة التأھيل

ت ورصد  انشاء اللجنة المشتركة بين الوكاالت على تشكيل السياسامثل ،الوطنىعلى الصعيد التنسيق  -
 . تنفيذھا

 .  الوسائل الطبية خالل استعمال من، على الصعيد االجتماعىقدرات الوقاية من تعاطى المخدراتتعزيز  -
اتفاقيات  باالضافة الى تنفيذ وتبادل المعلومات حول جميع جوانب مكافحة المخدرات التعاون الدولى -

لمكافحة االتجار غير المشروع  1988 سنة ال سيما اتفاقية االمم المتحدة(االمم المتحدة ذات الصلة 
 )بالمخدرات والمؤثرات العقلية

 
االسلحة النارية بصورة غير مشروعة تھريب وتصنيع ووال سيما االتجار بالبشر , مكافحة الجريمة المنظمة  ) ب(

 :وھذا يعني).  بما في ذلك الصور اإلباحية لألطفال (االلكترونيةوالجرائم 
 العابرة للحدودلمنظمة  لمكافحة الجريمة ا2000  المتحدة االمماصة اتفاقيةوخ (القانون الدولىتنفيذ  -

 ).  بھاة الملحقتوالبروتوكوال
 بما فى ذلك فى مجال الحماية والمساعدة ،يتفق مع المعايير والنظم الدولية بما القدرات الوطنيةتنمية  -

سيما  وال،)النفسي  بھدف اعادة االندماجالدعم وونية واالجتماعية المساعدة القان(لضحايا االتجار بالبشر 
 . النساء واالطفال

 المسائل ، حماية الحدود، فى الشرطةلتعزيز القانون ضمن الھيئات العاملة التعاون االقليمى والدولى -
:  بھدف،دول االعضاء فى االتحاد االوروبى بما فى ذلك بين لبنان وال،المتابعة القضائية والجمركية

 تعزيز تعاون محدد فى ،انماط وطريقة عملھامعرفة  ،لتدريب ا،افضل الممارساتتبادل الخبرات و
 .المساعدةبرامج و  الشھودحماية في وكذلك التعاون القضائى ، بالبشر مع بلدان المنشا والعبوراالتجار

 
ل مكافحة المالي من أجالعمل  مجموعةشيا مع المعايير التي وضعتھا ا تم االموالتبييضمواصلة جھود مكافحة   ) ت(

غسل األموال وتمويل االرھاب عبر تبادل المعلومات من خالل القنوات  القانونية وتعزيز التعاون والدعم  السيما 
 :من أجل

 .  االموالتبييضمكافحة  أنظمةعن المحدثة معلومات التبادل  -
اااللكترونية إلى  النقدية والتحويالتالمتعلقة بحركة  األموال  ال سيما ،نظم المعلومات الماليةتعزيز  -

 . خارجلا
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، داخل لبنانمكافحة تبييض األموال تطبيق قانون الھيئات المختصة ب بين  الوثيقالتعاونالحفاظ على  -
شمال ولشرق االوسط  المالي لعملمجموعة ال(العاملة  في ھذا االطار  وبين والمنظمات الدولية وبينھا 
 .عضاء فى االتحاد االوروبى فى الدول االوبينھا وبين نظيراتھا ) افريقيا

 
شيا ا مع االحترام الكامل لحقوق االنسان تم،م المتحدة ذات الصلة االمواتفاقياتمكافحة االرھاب فى اطار قرارات   ) ث(

، ية المتوسطية فى مكافحة االرھاب وذلك من خالل تنفيذ احكام قانون السلوك االوروب،مع توصيات االمم المتحدة
 : بين االتحاد االوروبى ولبنان فى المجاالت التاليةومن خالل تعزيز التعاون

العمل المعنية  توصيات فرقة تنفيذ من خالل مع المعايير المنصوص عليھا تمويل االرھابمكافحة  -
 . بالجرائم المالية

 ،لمكافحة االرھاب تطبيق القانون كاالتووالتعاون بين لبنان والدول االعضاء فى االتحاد االوروبى  -
 . شبكات الدعمو تبادل المعلومات عن الجماعات االرھابية جھةالى سيما وال

 بما فى ذلك فى المجاالت ،يب المستخدمة فى مكافحة االرھاب حول الوسائل واالسالوجھات النظرتبادل  -
 . تھدف الى بناء القدرات الوطنيةوالتي التقنية والتدريب وتبادل الخبرات فيما يتعلق بمنع االرھاب 

 . تخدام االنترنت الغراض ارھابيةمكافحة اس -
 .  فى مكافحة االرھابالتعاون القضائى -
التنفيذ الكامل لجميع وقرارات مجلس االمن الدولى ذات الصلة و التوقيع والتصديق عليھا  افةتنفيذ ك -

 . اتفاقيات االمم المتحدة ذات الصلة
  حول مكافحة االرھابةاتفاقية شاملة لالمم المتحدمواصلة الجھود المبذولة للتوصل الى  -
 

 : فى المسائل المدنية والجنائيةالتعاون القضائى  ) ج(
 .  الدولية ذات الصلةاالتفاقياتتبادل المعلومات المتعلقة بالتصديق وتنفيذ  -
 وال سيما فيما يتعلق ،لدول االعضاء فى االتحاد االوروبىالتابعة ل المحاكموتطوير التعاون بين لبنان  -

 . بقانون االسرة
 الوصاية على حقوق  حول من اجل منع النزاعات وحلھاائليةعالخالفات للز حلول ملموسة تعزي -

 التعاون القضائى والتدريب اتعمليو الوساطة ، من خالللاطفاال اختطاف االطفال، حقوق الزيارات،
 .القضائى

 
 المستدامة والتنمية واالجتماعى االقتصادى االصالح .3

 والمالى االقتصادى االصالح .3.1
 
  :القطاع ھذا في القضايا تغطي ولبنان األوروبي لالتحاد المشتركة يئةالھ

 المسائل االقتصادية والماليةباللجنة الفرعية المعنية  
 

  :'العمل خطة' من الرئيسي الجزء في محدد ھو كما القطاع، ھذا أولويات تطبيق
 العامة الموارد تخصيص فعاليةو  ةالعام المالية ادارة تعزيز 

  
  ىأھداف أخر

 
العجز تخفيض توطيد والھدف ب ضريبية االستقرار المالي من خالل السياسات الو االقتصاد الكلى  وتعزيزمتابعة  ) أ(

 : وھو ما يعنى،فى مرحلة التنفيذالديون واالنضباط المالى و
 .  من اجل تخفيض الديوناستراتيجية طويلة االمدصياغة  -
 من خالل توفير ، فى وزارة الماليةةالمسؤولالجھة ا  سيم وال،لمتابعة الديونالھيئات االدارية تعزيز  -

 . الموارد الكافية وتحسين ظروف عملھا على نحو فعال
 ). لمالية العامةا المستدامة لتعزيز والتنميةعلى سبيل المثال شبه العجز المالى (تناول قضايا معينة  -
 . .المحافظة على االستقالل التام النظامي والفعلي لمصرف لبنانضمان  -
 . فى الوقت المناسب،المصرف المركزى  المتسقة بصلب مھام الصول غير ل محتمل نقل -

 
 :تھدف الىوالتي ) ولوية على تعزيز ادارة المالية العامةاال ت ذافاھدلالمكملة  (العامةالداخلية الرقابة المالية   ) ب(

بما  )مركزيةالالراجعة الداخلية  الم،المساءلة االدارية  (الداخليةنظام المراقبة المالية لوضع خطة عامة  -
 . فى ذلك من خالل تعزيز االطار التشريعى
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 السيما لجھة ،االتحاد الدولى للمحاسبين (المعايير المتفق عليھا دوليامواصلة مواءمة تدريجية مع  -
االتحاد االوروبى لمراقبة ومراجعة المتبعة من قبل أفضل الممارسات  اعتماد وكذلك )مراجعة الحسابات

 . االيرادات والنفقات واالصول والخصومولحسابات العامة ا
مراجعة والتنسيق وحدة  بما فى ذلك الموازنة، وحدات فى جميع المراجعة الداخليةدات انشاء وح -

 . الحسابات المركزية داخل وزارة المالية
نى للضمان  الصندوق الوط، وخاصة فى مجلس االنماء واالعمار،منتظمبشكل مراجعات الالقيام بنشر  -

 .صندوق التنمية البلديةواالجتماعى 
 

 : فيما يتعلق بشكل خاصالمتكاملاقتصاد السوق التقدم نحو   ) ت(
، من خالل خاصة المرافق العامة،  الدولةا عليھعلى المؤسسات التي تھيمن الخصخصةتنفيذ برنامج  -

 . شفافية عالية اتباع
 . ستثمارات االجنبيةاللكافية  لبما فيھا الحماية ابيئة مواتية لالستثمارات تھيئة  -
ه من حتياجات الجانب اللبناني  ال بما فى ذلك تحديد،)161/2011رقم   (قانون االسواق المالية تطبيق -

 .وتفعيلھا بشكل كامل يةق المالاسواألنشاء ھيئة المطلوب الالدعم التقني 
 واالقليمى الوطنى الصعيدين على امةالمستد االقتصادية -  االجتماعية التنمية ،االجتماعية الھجرة قضايا .3.2

 
  :القطاع ھذا في القضايا تغطي ولبنان األوروبي لالتحاد المشتركة الھيئة

 االجتماعية وقضايا الھجرةالمسائل باللجنة الفرعية المعنية  
 

  :'العمل خطة' من الرئيسي الجزء في محدد ھو كما القطاع، ھذا أولويات تطبيق
 التنميةو االقليمية الالمركزية زيادة الى تھدف التي المحلية لطاتوالس البلديات وتمكين دعم 

  .المستدامة االقتصادية - االجتماعية
 الصحية والرعاية االجتماعية الحماية توفير وتعزيز 

  
  أھداف أخرى

 
 

 تدابير او اعتماد/من خالل تعزيز الحوار وتبادل المعلومات والتعاون حول الھجرة و القضايا ذات الصلة متابعة   ) أ(
 :محددة
 المھارات المتاحة فضال حولبيانات الدخول والبقاء، جمع ال بما فيھا سياسات ،ادارة الھجرة القانونية -

بما في ذلك عدم ( اندماج المھاجرين ،صل بذلك من اجراءات على الجانبينعن فرص العمل وما يت
 )للمغتربينالدور االنتاجى (الروابط بين الھجرة والتنمية , ) حماية من رھاب االجانب،التمييز

 لرصد ،تبادل البيانات الدقيقة عن حجمھا بما فى ذلك جمع والوقاية و مكافحة الھجرة غير المشروعة -
قة بالتعاون مع دول المنط, )الترانزيتاالتحاد االوروبى ولبنان فضال عن الى (تحركات المھاجرين 

 دعم تدابير لمنع ومكافحة ،اجرين غير الشرعيينعودة المھحول  تطبيق سياسات مالئمة ،وبلدان المنشا
  والتوعية من مخاطر االتجار بالبشر،)بما فى ذلك عن طريق البحر(ونية الھجرة غير القان

 مع امكانية التفاوض على اتفاقية اعادة قبول بين لبنان واالتحاد االوروبى ودوله ،مواطنيھاقبول اعادة  -
  األخرىى الجنسية ورعايا الدولاالشخاص عديمبتعلق كذلك تاالعضاء و

  الحيوية بما فيھا تقنيات القياسات، تتماشى مع المعايير الدوليةوثائق سفر وتاشيرات تأمين -
 او غيرھا من المبادرات الدولية المعنية ببحوث الھجرة وامكانية مشاركة  ميد-ايجاد آلية مع اليورو  -

 لبنان فى برامج المجتمع ذات الصلة 
اعتبر االمر فيزا كلما ال  الخاصة باصدار القواعد واالجراءات حولاالتحاد االوربىو بنانبين لالحوار  -

  الطرفين قبل منضروريا
 

 ،ھدف الوقاية من االمراضب ،ملعال االولوية المحدد في الجزء الرئيسي من خطة ما يتعدى نطاق ،الصحة العامة  ) ب(
 : وخاصة،وكذلك زيادة االمن الصحى

المراض المعدية وغير المعدية ومكافحتھا بما فى ذلك من خالل تبادل المعلومات تعزيز الوقاية من ا -
 وعلى وجه الخصوص ،تفاقات الدولية المتعلقة بالصحةالالتنفيذ الكامل والسريع لمن خالل الصحية 

 .التفاقية االطارية لمكافحة التبغاواللوائح الصحية الدولية 
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 وذلك من خالل تدريب وتعزيز التاھب ،اوالتصدي لھشف التھديدات الصحية قدرات لكالتعزيز  -
 .والمراقبة

 
  التحفيزية، السياسة االجتماعية، تكافؤ الفرص للجميع،تنمية المھارات مآتية لبيئة  توفير من خالل تعزيز العمالة  ) ت(

 :وبخاصة عن طريق القيام بما يلي
  .ھاصياغة استراتيجية شاملة للتنمية االجتماعية والعمل على اساس -
 ومن خالل الحوار ،اخل المجلس االقتصادى واالجتماعى بما فى ذلك د،استمرار الحوار االجتماعى -

 مع تركيز خاص على ،ين القطاع الخاص والمجتمع المدنى بالشراكاتالثالثى من اجل تطوير فرص 
 . مجال التدريب المھنى

ل  وادخا،ات لدخول سوق العمل تقليل العقب خاللن فى سوق العمل مالمراة والشبابتعزيز مشاركة  -
 .  توظيفھمزيادة فرصل  المدفوع واعتماد نھج السوق،التقنية وبرامج التدريب المھنى

 .  العمالة الوطنيةھيئة تحديث -
 .اعادة التاھيل وفقا الحتياجات سوق العملوعمل بنشاط ال موجھة نحو تشجيع سياسة تحفيزيةاعداد  -

 
 بما ،لضمان االجتماعىلالدولة نظام  الحد من الفقر مع زيادة كفاءة وفعالية  بغيةشبكة االمان االجتماعىتعزيز   ) ث(

 :في ذلك ما يلي
 .ھاصياغة استراتيجية شاملة للتنمية االجتماعية والعمل على اساس -
 .  فى االعانات الحكوميةاالزدواجية مثل تجنب ، القائملنظاما نطاق ووأھداف  ،كفاءةال تقييم وتحسين  -
االعفاءات الضريبية نحو وسائل والتحول تدريجيا من االعانات و ضمان االجتماعىاصالح نظام ال -

 . اختبار نقل الى االسر االكثر احتياجا
 ). ثنائية وثالثية ( البناء االجتماعيالحواراحياء  -
 مع ايالء اھتمام خاص ،ندماج االجتماعى ومكافحة التمييزالبرامج والمبادرات الرامية الى تعزيز اال -

 .ساء و الجماعات المھمشةللن
 

 مع ، الجزء الرئيسي من خطة العمل باالضافة الى االولوية على النحو المحدد فى،التنمية االقليمية المستدامة  ) ج(
 وتھيئة فرص العمل وتعزيز يةلبنانالمناطق ال االقتصادى فى -  االجتماعيايالء اھتمام خاص لتعزيز التماسك 

 :لمن خالمبادئ التنمية المستدامة 
  يةلبنانالمناطق الفى  التنمية المستدامة شاملة طويلة االجل لبرنامجصياغة  -
 .  بيروت الكبرى نطاقخارجحوافز توسيع االنشطة االقتصادية  -
 قضايا التنمية المستدامة فى السياسات القطاعية ووضع إجراءات سھلة للتنسيق بشان قضايا ادماج -

 ةالتنمية المستدامة بين القطاعات المعني
 

  ياالصالح التنظيم االسواق، ،بالتجارة تتعلق مسائل .4
 والخدمات التجارة الصناعة، .4.1

 
  :القطاع ھذا في القضايا تغطي التي ولبنان األوروبي لالتحاد المشتركة الھيئة

 بالصناعة، التجارة والخدماتاللجنة الفرعية المعنية  
 

  :'العمل خطة' من يالرئيس الجزء في محدد ھو كما القطاع، ھذا أولويات تطبيق
 العالمية االسواقو االوروبى االتحاد فى التجارى التكامل وزيادة التجارية التنافسية القدرة زيادة 

  .العالمية التجارة منظمة الى ماماالنض ،) 4.2 الفرعى القطاع على ايضا بقينط(
 قاسواال وفظر وتطوير الحجم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات سيما ال ،االعمال بيئة تحسين 

 ) 4.2 الفرعى القطاع على ايضا ينطبق( الرئيسية القطاعات فى المحلية
  
  
  
  

  أھداف أخرى
 

 : وال سيما، واعتماد تدابير تؤدى الى ھذا الھدف،تعميق العالقات التجارية الثنائية واالقليمية  ) أ(
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العالقات التجارية  المشترك عن كيفية تعميق البحث ،بنان الى منظمة التجارة العالميةبعد انضمام ل -
 المجاالت التنظيميةو بما فى ذلك فى مجال التجارة فى الخدمات ، االتحاد االوروبى ولبنان بينالثنائية

 .بالتجارةالمتصلة 
  . اغاديريةاتفاقالنضمام إلى تنفيذ ا -
وتوثيق  ،تسھيل التجارة واالستثمارآلية التجارة االقليمية ودون االقليمية مثل مبادرات المشاركة فى  -

  .التعاون مع القطاع
  .رة عبر تنفيذ اتفاقيات التجارة الحالعالقات التجارية مع دول الجوار توطيد -
ت  لحل المنازعالية لتسوية المنازعاتآ  انشاءبروتوكولالى اعتماد  التي تؤديھاء االجراءات الداخلية ان -

  .التجارية بموجب اتفاق الشراكة
  والتبليغ االشعارمةنظأو فى التجارة الدولية وتبادل البيانات تعزيز قدرة االدارة اللبنانية -

 
 األعمال بيئةو المنافسة السوق، .4.2

 
  :القطاع ھذا في القضايا تغطي ولبنان األوروبي لالتحاد المشتركة الھيئة

 بالسواق الداخليةاللجنة الفرعية المعنية  
 

  :'العمل خطة' من الرئيسي الجزء في محدد ھو كما القطاع، ھذا أولويات تطبيق
 السوق ظروف وتطوير الحجم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات سيما وال ،االعمال بيئة تحسين 

 .الرئيسية القطاعات فى المحلية
 االسواقو االوروبى االتحاد فى االندماج وزيادة ،والخدمات لتجارةل التنافسية القدرة زيادة 

 الدولية
 

  أھداف أخرى
  

 االولوية المحدد ما يتعدى نطاق ب التجارية فى لبنانبيئة االعمالتحسين ل إضافيةنظيمية تدابير تشريعية وتتخاذ ا  ) أ(
 :عن طريق القيام بما يلي، ملعالفي الجزء الرئيسي من خطة 

قة والقياس اعتماد التشريعات وضمان االنفاذ فى ميادين المنافسة والقواعد الفنية واجراءات تقييم المطاب -
اد  مع االتحتماشياق النشر وحقوق الملكية الفكرية  وحقوق الملكية الصناعيةحقو ،وتشجيع الصادرات

 .االوروبى والمعايير الدولية
 .المجلس الوطنى لحماية المستھلك وتفعيل حماية المستھلكحول  2005  قانون الـتنفيذ -
 . المشتريات العمومية حولوحة وشفافةاعتماد تشريعات مفت -
 .ت بين القطاعين العام والخاصكا الشراحول اتاعتماد تشريع -
 .تحسين نظام العدالة التجارية -
 . العامة والخاصةالمبادئ التوجيھية لحوكمة الشركاتتحسين  -
 اسبينحماعتماد القواعد المحاسبية وفقا للمعايير الدولية واالتحاد االوروبى وكذلك مھنة مراجعة ال -

 .المؤھلين
 

 :ال سيما من خالل و،القدرة التنافسية لقطاع الخدماتتعزيز   ) ب(
  . التنظيمية واالداريةاالجراءاتتبسيط  -
بما فيھا اشراف )  واالوراق المالية، التامين،البنوك (فى قطاع الخدمات الماليةاالصالح التنظيمى  -

  .ير الدوليةالتحاد االوروبى والمعايلوفقا وكفوء مستقل 
  .مرصد المنافسةانشاء  -
 . البيانات االحصائيةموحدة وقاعدة الخدمات الدعم تنمية  -
 .خدماتالبرنامج تحديث دعم تطوير وتنفيذ  -

 
 

  
 والضرائب الجمارك .4.3

 
  :القطاع ھذا في القضايا تغطي التي ولبنان األوروبي لالتحاد المشتركة الھيئة
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 بالجمارك والضرائباللجنة الفرعية المعنية  
 

  األھداف
 

 : الجمركية تبسيط وتحديث االجراءاتالجمركيةتحسين أداء الخدمات   ) أ(
 بما فى ذلك  باليرمو،االجراءات وفقا لتوصياتو  التشريعات الجمركية فيالمواءمة والتبسيطمزيد من  -

 . االجراءات الجمركيةمكننة
 قرصنةال  حولفى مجال الرقابة الجمركية  والتنفيذ على التشريعات القائمةالحوار والتعاونتعزيز  -

 .صلة وتبادل االحصاءات ذات ال،وتزوير السلع
دعم االتحاد االوروبى ولبنان والتعاون فى مكافحة المخالفات والتزوير فى الجمارك وما يتصل بھا من  -

 ). اروشا لمجلس التعاون الجمركىتمشيا مع اعالن ( جمركية حميدة ة واعتماد وتنفيذ سياس،مسائل
لة على الحدود فى اطار  العامالوكاالت االخرىولبنان دائرة الجمارك فى مواصلة تعزيز التعاون بين  -

 .ل الدارة الحدودمتكام
ستوردة، مالضمان سالمة وامن السلع و مخاطر الرقابة الجمركيةبفيما يتعلق ترتكز دعم وضع تدابير  -

 . ةالعابرالمصدرة او 
 . وال سيما قدراتھا المخبرية،خارجيةالداخلية او الدارة الجمارك الخبرة الكافية التوفير  -

 
 : الضرائبتحسينات فى مجال  ) ب(

 .واجراءات ادارة الضرائب ھيكلية تبسيط وتحديث  -
الضرائب على االعمال رض فحول استمرار الحوار لتعزيز واعتماد مبادئ مدونة قواعد السلوك  -

 . التجارية
وروبى استمرار الجھود لتطوير شبكة من االتفاقات الثنائية بين لبنان والدول االعضاء فى االتحاد اال -

 . بما فى ذلك تحسين الشفافية وتبادل المعلومات وفقا للمعايير الدولية،دواج الضريبىتجنب االزحول 
 
 

 والثقافة المدنى والمجتمع ،المعلومات مجتمع ،ثابحواال التعليم .5
  :القطاع ھذا في القضايا تغطي التي ولبنان األوروبي لالتحاد المشتركة الھيئة

  مجتمع المعلومات والتعليم والثقافةوالبحوث واالبتكارباللجنة الفرعية المعنية  
 

 المعلومات ومجتمع واالبتكار والتطوير والبحث والتكنولوجيا والعلوم التعليم .5.1
 

  :'العمل خطة' من الرئيسي الجزء في محدد ھو كما القطاع، ھذا أولويات تطبيق
  والمھنى التقنى التدريب وتحسين والتعليم للتربية الوطنية ستراتيجيةاال تنفيذ 

 
  ھداف أخرىأ

 
  تكافؤ الفرص  ضمانحسين الجودة وتطوير التعليم االبتدائى والثانوى فيما يتعلق برفع مستوى المعايير وت  ) أ(

 : بــ مع اھتمام خاص،للجميع
لتطوير ) اريينالمدرسين واالساتذة والموظفين االد(تحسين نوعية ضمان توافر الموارد البشرية الكافية  -

  .مھاراتھم المھنية
والفئات  بمن فيھم الفقراء والمحرومين ،د لجميع اللبنانيين متوافر على أساس تكافؤ الفرصتعليم  -

 مھمشةال
 

جميع، وتعزيز القدرة التنافسية لل تكافؤ الفرصضمان  تطوير التعليم المھنى والتقنى فيما يتعلق بتحسين الجودة و  ) ب(
 :للعمالة مع اھتمام خاص

لتطوير ) اريينالمدرسين واالساتذة والموظفين االد(رية الكافية تحسين نوعية ضمان توافر الموارد البش -
  .مھاراتھم المھنية

  . فى التعليم المھنى والتقنىاالختصاصاتالمتوفرة ووالمناھج  وتحديث البرامج مراجعة -
  .ك تحديث وتطوير المناھج الجديدة وكذلھا وتنفيذ التربويةتطوير السياسة ل المؤسساتيةالقدرة بناء  -
  .لتحديث التعليم والتدريب المھنى الدعم المقدم من االتحاد االوروبى بفعالية خداماست -
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  فى مجال التعليم المھنى والتقنىوالتعاونتعزيز الشراكات  -
 

 وتعزيز ،التنقلتأمين سھولة لقدرة التنافسية للعمالة و من اجل تعزيز االتعليم العالىاستمرار اصالح وتحديث   ) ت(
 : وال سيما،وروبىالتحاد االالتقارب مع معايير ا

ما  وال سي،ا فضال عن تطوير المناھج الجديدة وتنفيذھالتربويةتطوير السياسة ل المؤسساتيةبناء القدرة  -
  .العلوم وتكنولوجيا المعلومات

 عن   تنقل الطالبتشجيع .بعناصره التعاونية واإلصالحية الموجھةاالستفادة الكاملة من برنامج تمبوس  -
  موندوس بما فيھا ايراسموس،لفعالة فى البرامج المتاحةاركة اطريق المش

 
 

 وتعزيز التقارب مع ،لقدرة التنافسية للعمالة والتنقل من اجل تعزيز االتعليم العالىاستمرار اصالح وتحديث   ) ث(
 : وال سيما،وروبىمعايير االتحاد اال

ما  وال سي،ال عن تطوير المناھج الجديدةا فضبناء القدرة المؤسسية على تطوير السياسة التعليمية وتنفيذھ -
  .العلوم وتكنولوجيا المعلومات

 عن ي الطالب التنقلتشجيع .بعناصره التعاونية واإلصالحية الموجھةاالستفادة الكاملة من برنامج تمبوس  -
  موندوس بما فيھا ايراسموس،لفعالة فى البرامج المتاحةطريق المشاركة ا

 
 وال ،و االقتصادى والتنمية االجتماعية بھدف تعزيز النمحوث والتكنولوجيا والتنميةالبتنمية قدرات لبنان فى   ) ج(

 :سيما من خالل
برنامج و للبحث والتنمية التكنولوجية القادمة اطار برنامج االتحاد االوروبى فى يندعم مشاركة اللبناني -

 .لمشاركةل استراتيجية اعالمية لتشجيع اللبنانيين ، من خالل2020افق 
  .مجال البحوث االوروبيةبنان فى شاركة لبم -
اھداف التنمية المستدامة بسياسة لبنان ذات الصلة ًتماشيا مع  البحث واالبتكارصياغة وزيادة تمويل  -

 .  ذات الصلةيةاالطر التنظيم نظام البحث وتطويربما فى ذلك اصالح , والعادلة
بشرية الالموارد  ذلك من خالل تعزيز ،الخاص القطاعين العام وفي ثاحباالستثمار فى االضمان زيادة  -

 . المادية والمؤسسية
  .الباحث  فى القطاع العاممركزد اعتما -
 الدولي مارى كورىبرنامج  بما فيھا تعزيز مستوى المشاركة فى التبادالت العلميةالتعاون فى مجال  -

 . للمنح
 تكار سياسة العلم والتكنولوجيا واالبأولويات ضمان االلتزام بتنفيذ 

 :من خالل ذلك ، فى لبنانةياالعالم سياساتالوتطوير مجتمع المعلومات التعاون فى   ) ح(
 حقوق ، الترخيص،شبكات االتصال االلكترونيةل فى االدارة االستراتيجية  افضل الممارساتتبادل  -

ن عانشطة االعمال التجارية فضال تبادل  المعامالت االلكترونية لتعزيز تطويرالملكية الفكرية و
صعيد الوطنى واالقليمى  كذلك تطوير مجتمع المعلومات على كل من ال،الخدمات االلكترونية للمواطنين

  .والعالمى
 ،لتبادللقابلية ال االنفتاح وبمزيد من الشبكات والخدماتعمل  حول موثوقة ومستقرة طريقة عمل تعزيز  -

التصاالت االلكترونية فى جنوب ا منظمي  شبكة (EMERGالفعالة فى لبنان  ةذلك من خالل مشارك
 .)البحر المتوسط

، بما في ذلك من خالل التعاون مع منظمي حرية وإتاحة إمكانية الوصول إلى اإلنترنتتعزيز  -
  .لكترونية فى جنوب البحر المتوسطاالتصاالت اال

برامج  اطار  ذلك فى سياق،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا فى -
ة شبكشبكات األبحاث والتعليم داخل باالتحاد االوروبى للبحث والتنمية التكنولوجية والتعاون فيما يتعلق 

EUMEDCONNECT. 
 يمكن التنبؤ شفافية وكفاءة  ذات تنظيميةاطر  على اعداد التركيز ، والبصريالسمعياالعالم فى مجال  -

 .  البصري- السمعيم لالعاللة  الى جانب ھيئة تنظيمية مستق،بھا
 بما فى ذلك التعاون فى مكافحة العنصرية والتعصب البصريو  السمعياالعالممحتويات الحوار على  -

 .كراھيةالالدينى و
 

بھدف تحسين ) تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال (اعادة ھيكلة قطاع تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت  ) خ(
 :رر وعلى وجه الخصوص من خاللتحال  من بھدف مزيد،إدارتھاوكفاءتھا 
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مما يؤدى الى ,  القطاع للسماح بمشاركة ھيئات القطاع الخاص واالستثمار االجنبىخصخصةاستكمال  -
  . السوقاداء  من خاللالنمو االقتصادى

 مع االطرالتنظيمية ىتماشوأن ي تصاالت االلكترونيةال ل اللبنانيتنظيمىالقانونى والطار إلاوضع  -
االتصال المتبادل بين و الوصول إلى االذونات الرسمية،قضايا وبى من اجل التعامل مع اد االورلالتح

 بيانات الخصوصية وحماية ، المستھلكحماية ، حقوق المستخدم، الخدمة الشاملة،الشبكات والخدمات
  . الراديو فعال لسلسلة واستخدام،بيانات في االتصاالت االلكترونيةال

يمكن ان تستفيد من تكنولوجيا المعلومات التي  القطاعات االخرى  معالروابط المشتركةدعم  -
 واالتصاالت

 
 

  األفراد اتعالقو ,والثقافة ،المدنى والمجتمع والرياضة الشباب .5.2
 

  أھداف أخرى
 

 على الصعيد ، مع اھتمام خاص بقضايا التنقل،ياسات المتعلقة بالشباب والرياضةالحوار والتعاون فى مجال الس  ) أ(
 : وتشمل الجھود تحديدا،نقسامات داخل المجتمع اال،الوطنى
 عن طريق تعزيز التبادالت بين الشباب الذى يھدف الى توسيع نطاق استخدام يالشبابالتنقل تشجيع  -

 . قيد التنفيذ  التنقالت االتحاد االوربى مع ارتفاع عدد البرامج المدعومة من
  .المؤسسات اللبنانية والمنظمات و بين الدول االوروبيةتبادل المھنيين الشبابتعزيز  -
 تطبيقية خالل مبادراتمن نقسامات طائفية وغيرھا من االعمل مع الشباب لمعالجة المسائل المعقدة  -

  .تعزيز الوحدة والمواطنة والتنمية السلمية الى وبناءة تھدف
لك من  بما فى ذ، للشبابالتعليم غير النظامىلبنان فى ميدان واالتحاد االوروبى   بينالتفاعلتعزيز  -

  .خالل الحوار بين الثقافات
 . الجانب اللبنانىمع بزيادة اداء الھياكل ذات الصلة برنامج الشباب االورومتوسطىضمان نجاح تنفيذ  -

 
 ،المجتمع المدنى القائمة فى لبنان من تھيئة بيئة تمكينية وبناء شبكات  المجتمع المدنىفيالتطوير الدعم لمزيد من   ) ب(

 : طريقوال سيما عن
 .  وانشطة تنمية المجتمع المدنى، إطار العمل الحر ضمنضبط القانوني واالداريال  من المزيد -
 من خالل تفعيل بين لبنان واالتحاد االوروبى ومنظمات المجتمع المدنى النشطة االتصاالتتشجيع  -

 .ج واالدوات المتاحة لھذا الغرضالبرام
 لتعزيز ،حكومة اللبنانيةل كشريك ل،للبنانى للمساھمة بشكل فعالدنى امنظمات المجتمع الملالتمكين التام  -

 . البالد وفقا للتشريعات الوطنيةالتنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية فى
 .المجتمع المدنىھيكليات عبر  المشروعة محماية مصالحھمن  المستھلكينتمكين   -

 
لبنان على الصعد الدولية واالقليمية والثنائية والتحاد االوروبى  ا بينالتعاون الثقافى والحوار بين الثقافاتتعزيز   ) ت(

 :المستويات المحلية، بما في ذلكو
التعاون فى المحافل الدولية وخاصة اليونسكو لتعزيز التنوع الثقافى للحفاظ على التراث الثقافى  -

تعزيز تنوع التعبيرات  لحماية واليونسكووھذا يعني توقيع وتصديق وتنفيذ لبنان اتفاقية . والتاريخى
 .الثقافية

  . االتحاد االوروبىمن ةمودعالمالبرامج الثقافية ونشطة مشاركة لبنان فى مزيد من اال -
 .  للحوار بين الثقافاتنا ليند االورومتوسطيةآمؤسسة المشاركة فى انشطة  -
 ظات وبلدياتمحافى  اى على مستو،مجال الثقافة دون المستوى الوطنىتشجيع التعاون المباشر فى  -

 . لبنان
 .اليونسكوالئحة   ضمنا المدن المدرجة فى لبنان بما فيھ البناءتراثحماية  -
لبنان واالتحاد االوروبى عن طريق دعم مجموعة من االنشطة الثقافية بين   بينالثقافة الحيةتعزيز  -

 .تصاالت بين االفراد والمبادراتالكيانات اللبنانية واالوروبية وكذلك اال
 تنوع الثقافىل لالداعيةلمراكز الثقافية دعم ا -

 
 

 السمكية والثروة الزراعة .6



2015-2013خطة العمل    لبنان-  االتحاد االوروبى  بينالشراكة  
 

Version 11 October 2012   Page 11 in ANNEX 

  :القطاع ھذا في القضايا تغطي التي ولبنان األوروبي لالتحاد المشتركة الھيئة
 بالزراعة والثروة السمكيةاللجنة الفرعية المعنية  

 
  :'العمل خطة' من الرئيسي الجزء في محدد ھو كما القطاع، ھذا أولويات تطبيق

 تحرير وتعزيز القدرة  فيتقدمال ،تعزيز انتاج وتسويق المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية 
 التنافسية وتطوير االقتصاد الريفى

 
  أھداف أخرى

  
 : وال سيما من خالل التشديد على،االنتاج الزراعىتعزيز نوعية وقدرات   ) أ(

نوعية المنتجات نتاجية الزراعية واالمن الغذائى و فى تحسين االمراكز البحوث الزراعيةتعزيز دور  -
 الوراثية  وال سيما فى مجاالت الھندسة،تعاون مع مراكز البحوث االوروبية زيادة ال،الزراعية المصنعة

  .والتكنولوجيا الحيوية
 .نتاجإل الزراعى فى مختلف مراحل ا فى القطاعالتكنولوجياالتوسع فى استخدام  -
  .تثمار الخاصاالستدابير لتشجيع  -
  .يضا االرومسحتعزيز القدرات االدارية  -

 
 ال سيما من ، فى البحر االبيض المتوسطالصيدلموارد ظ واالدارة المستدامة ااالنشطة المكثفة والتعاون على الحف  ) ب(

 :خالل
بيئة  استغالل المن خاللمكية  الموارد السالقدرات العلمية والتقنية االدارية لرصد وتقييم وادارةزيادة  -

 .  على المدى الطويلاالستدامةوانب  مع ايالء اھتمام خاص ج،البحرية
اللجنة العامة  وبخاصة ت، فى اطار المنظماة مصايد االسماكالتعاون االقليمى الدارتعزيز جھود  -

 .   االبيض المتوسطالبحرفي سماك االلمصائد 
ة فى الجمعيات والمنظمات الدولية  بھدف تحسين القدرة على المشاركالصيادينجمعيات ابراز اھمية  -

 .والمنظمات المتعددة
 

 والبيئة والطاقة النقل .7
  :القطاع ھذا في القضايا تغطي التي ولبنان األوروبي لالتحاد المشتركة الھيئة

 بالنقل والطاقة والبيئةاللجنة الفرعية المعنية  
 

 النقل .7.1
 

  األھداف
  

للوصول فى مجال النقل بينما يشارك بنشاط فى الجھود االقليمية  التعاون والتكامل مع االتحاد االوروبىاستمرار   ) أ(
 : وال سيما فيما يتعلق بما يلي، ھذا الھدفالى

 -  بھدف خلق منطقة الطيران االوروبية ، مع لبنانالطيرانحول متوسطي  -االورواتفاق التفاوض على  -
 .ن واالمنلمسائل سالمة الطيراشتركة مع ايالء االھتمام الواجب المتوسطية الم

 . النقل عبر شبكة المتوسطمنطقة اطار  ذات االولوية فى مشاريع البنية التحتيةتحديد بدء تنفيذ  -
 اللجنة االوروبية بالغات ًتماشيا مع ية للنقلوروبوالشبكة األالبحر المتوسط شبكة  عبر تواصلللانشطة  -

 ).'  جديد لنقل التعاوننھج: االتحاد االوروبى والمناطق المجاورة لھا ( "2011 في ايلول
لبحر المتوسط لالتعاون االقليمى انشطة  داخل )غاليليو(  GNSSالتنمية شبكات   فىةمشاركالاستمرار  -

  .المالحة باالقمار الصناعيةم انظفى مجال 
 اطار المنظمة البحرية الدوليةضمن التعاون مع االتحاد االوروبى وشركائه المتوسطيين  -

 
 فضال ،لبحرية والمالحية بدرجات متفاوتة مع مراعاة كامل نطاق المصالح ا المتكاملةالسياسة البحريةوضع   ) ب(

 : مع ايالء اھتمام خاص،على المدى الطويلستدامة االتفاقات الدولية اعن 
 بما فى ذلك تعزيز ،حسب االقتضاءالمستويات الوطنية كافة  االنشطة البحرية على احكامتعزيز  -

بما في ذلك على المناطق ( على مختلف القطاعات االقتصادية البحر المترتباتالقدرات االدارية لتنسيق 
 )الساحلية
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 ، بما فيھا التشريعات المناسبة مع االتحاد االوروبى، الدولية واالقليمية ذات الصلةاالتفاقياتاحترام  -
 والمشاركة فى التعاون االقليمى

شركات توفير خدمة  ( SOLAS/ISPSات قانون  بالتنفيذ الكامل لمتطلبضمان السالمة واالمن البحري -
 تنفيذ سيطرة ميناء الدولةوم دولة العلم ا وكذلك نظ)اإلنترنت

 .الموانئوانشاء ھيئة مستقلة لمراقبة  بھدف زيادة كفاءة قطاع الموانئ التنمية واعادة تنظيم -
  . الوطنيةالصيد البحري السياسة سياسة  فيھاتعميم السياسات القطاعية بما -
كة القطاع الخاص فى  مع تطوير الصناعة البحرية وزيادة قدرتھا التنافسية وتعزيز مشارنمو المستدامال -

 .انشطة الموانئو بما فى ذلك الموانئ ،جميع جوانبھا
توصيات و االنشطة الجارية فى الشيا مع االبيولوجية تم المحميات /مناطق محميةالتحرك نحو اقامة  -

 )واللجنة العامة لمصائد المتوسط, اتفاقية برشلونة(دين االقليمى والدولى اطار من التعاون على الصعي
 

، بما في ذلك في القطاعخالل اعادة التنظيم االدارية ومواصلة تحريرمن  سياسة الطيران الوطنيةمواصلة تنفيذ   ) ت(
 :وھذا يعني. المطاراتالجزء الخاص ب

 . تركز على المھام التنظيميةلطيران المدنىلقلة ھيئة مستذلك عن طريق اقامة وتعزيز القدرات االدارية  -
 .لرحالت الجوية وتقييم امكانيات تحرير خدمات المناولة االرضية فى المطاراتل التدريجى تحريرال -
 .مناالسالمة والبما فى ذلك ما يتعلق ب  (JAA, EASA)طيران لتنفيذ المعايير االوروبية والدولية ل -

 
 بما فى ذلك على وجه ، المستدام مع التركيز بصفة خاصة على النقل، للنقل البرىالسياسات الوطنيةوضع وتنفيذ   ) ث(

 :التحديد
 .مة فى المدن الكبرى وبين المدنتنظيم اداء المواصالت العا -
 .اء شبكة السكك الحديديةاحي -
 .زيادة حصة النقل العام -

 
 بما يكفل مشاركة  الطرقات،على  نف بما فى ذلك  مكافحة الع،اتسياسة وطنية حول السالمة على الطرقاعتماد   ) ج(

 :منھا تھدف الى جملة امورو ،لة فى ادارة المرور وسالمة الطرقالمؤسسات العاموجميع الشركاء 
 . ات للطرقالبنية التحتيةتعزيز  -
 . ات الطرق علىاختبار المركباتو اليات المراقبة التقنيةتطوير  -
 . قل البضائع الخطرةن ال سيما ،يذ االتفاقيات الدولية ذات الصلةتنف -
  االتحاد االوروبى  المعتمدة من قبلك وتل المعايير الدوليةاعتماد -

 
 

 الطاقة .7.2
 

  :'العمل خطة' من الرئيسي الجزء في محدد ھو كما القطاع، ھذا أولويات تطبيق
اقة المتجددة تنفيذ استراتيجية الطاقة بھدف توسيع نطاق وحدة التزويد بالطاقة، بدء االصالح الھيكلى وتعزيز الط 
 كفاءة استخدام الطاقةوالطاقة المنخفضة الكربون و

 
  أھداف أخرى

 
 بما فى ذلك فى سياق التعاون االقليمى ،مبادئ السوقو فى مجال الطاقة  تجاه االتحاد االوروبىيلبنانالالتقارب   ) أ(

 : وعلى وجه التحديد،مع االتحاد االوروبى
وتغطية ، االتحاد االوروبىًتماشيا مع تلك المتبعة من قبل  لاستراتيجية الطاقة على المدى الطوياعتماد  -

 .  بما فى ذلك تعزيز مؤسسات التمويل،جميع القطاعات الفرعية
  .الكھرباء والغازمجال في   الداخلية عملية التقارب التدريجى نحو مبادئ االتحاد االوروبىبدء -
 . لالتحاد األوروبيالطاقة الذكية استكشاف امكانية مشاركة لبنان فى برنامج  -
 مع الدول االخرى فى المشرق وما بعده الرامية الى تحقيق تعاون اوسع بين التعاون االقليمىتعزيز  -

 .المنطقة واالتحاد االوروبى
 

 المناخ تغير فيه بما البيئة .7.3
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  :'العمل خطة' من الرئيسي الجزء في محدد ھو كما القطاع، ھذا أولويات تطبيق
تغير ب  الخاص التشريعية الالزمة لتعزيز االدارة البيئية والتقدم على جدول االعمال/ داريةاالالتدابير  اعتماد 

 المناخ
 

  أھداف أخرى
 
 

لسياسات وتبادل ل وتعزيز تنمية االنبعاثات المنخفضة عن طريق صياغة مالئمة مكافحة تغير المناخعلى العمل   ) أ(
 :صة عن طريق القيام بما يلي وبخا، التحديث وبناء القدرات التكنولوجية،المعلومات

 تحديد من اجل مساعدات االتحاد االوروبى باإلستناد إلى ،  المناخات الخاصة بتغيرالقراروضع  -
  .يف اثار تغير المناخ والتكيفتخفالمتعلقة بوصياغة السياسات 

اءات خفض  من اجرالقياس واالبالغ والتحقققدرات كل من القطاعين العام والخاص فى تعزيز  -
واألدوات، وال سيما  مع التركيز على االحتياجات، بروتوكوالت التطبيقات ،غازات الدفيئةالنبعاثات ا

  .قطاع الطاقة
ف من اثار تغير المناخ  وتبادل المعلومات وافضل الممارسات فى التخفيأدوات مراقبة المناخاستخدام  -

 .والتكيف
، بناء القدرات فى ھذا الصدد، لتنميةللبنان ستراتيجية ا فى يةالتنمية المناخواالنبعاثات المنخفضة  اعتماد -

 .قة المنخفضة الكربوناستراتيجية الطاتعزيز  ، ھذا الھدفلتحقيق عم التبادالت والتعاون االقليمييد
 احكام اتفاقية االمم المتحدة االطارية بشان تغير المناختنفيذ و Durban Platform بــ المشاركة -

 .وبروتوكول كيوتو
 اجراءات ال سيما ،قيد المناقشة على المستوى الدولىد الجھات المعنية على استخدام االليات الجديدة اعدا -

 .القطاعيةيات لاآل عتمادا و (NAMAs) ةوطنيالالتخفيف المناسبة 
 

ءات  فى اطار االجرا،بھدف تعزيز حماية وادارة البيئةمحددة   ضمن أطر االتحاد االوروبىولبنان بين التعاون   ) ب(
 : بما فى ذلك،2020 وال سيما برنامج االفق ،البيئية الحالية والمستقبلية

 .للمعلومات البيئيةادل المنتظم التب -
 وال سيما من خالل تيسير ، لجعلھا جاھزة للتمويل الخارجىيةاالساسالھيكلية مشاريع الدعم تطوير  -

 مياه فيالعضوية خفض الحمولة ورية القمامة البحاالمتثال لاللتزامات بموجب اتفاقية برشلونة مثل منع 
  .الفضالت

  .االدارية البيئيةقص فى القدرات تحديد ومعالجة الن -
 وال سيما عن طريق الحد من التلوث وحماية التنوع ،ية برشلونةاتفاقدمج االلتزامات االقليمية بموجب  -

 المشاريع البيئية واالدارةفي  ،الحيوى البيولوجى
 

ياه  سواء على العرض والطلب مع ضمان حماية ورصد مصادر الملمياهاادارة في ل النھوض المتكامممارسة   ) ت(
 : وعلى وجه التحديد،واالشتراك فى التعاون الدولى

  .ارسات االدارة المتكاملة للمياهتطبيق المنھجيات ومم -
ان لضم من المصادر باستخدام خطط متكاملة ومشاريع كمية ونوعية المياه السطحية والجوفيةتحسين  -

 .الحماية البيئية الكافية
  .)ةالبلديات والسياحية والصناعة والزراعة والبيئ(قطاعات ال ا من جميعالطلب على المياهتحسين ادارة  -
 .التلوثوالجوفية من جميع مصادر حماية موارد المياه السطحية  -
من  السطحية والجوفية المياهبالتحكم بدقة و جودة المياه السطحية والجوفية شبكة وطنية لمراقبةإنشاء  -

  .نوعيةالمستوى وحيث ال
العابرة ادارة الموارد المائية حول االقليمية القضايا العمل وطنيا وكذلك داخل االطر الدولية لمعالجة  -

 . بما فى ذلك بشان قضايا التصحر،يات االنتاجية والتعاون االقليمى وتحديد االمكانللحدود
 

 وبخاصة عن ،ة والمجتمع المدنى والقطاع الخاصالتعاون مع السلطات المحليطة  ودعم انشالتوعية البيئيةزيادة   ) ث(
 :طريق القيام بما يلي

 . خطة التربية البيئية والتوعيةيذ تنف -
 .  والوصول الى المعلومات البيئيةةوالمشاركة العاموضع االجراءات الالزمة  -
 . دورية عن حالة البيئةتقاريرر نش -
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 . التقييمات البيئيةواالجراءات فى تعزيز القدرات المطلوبة  -
  .ابالغ النتائجوت االولوية عموما  فى المجاالت ذامشاريع رائدةوضع  -
 الجھات الفاعلة فى المجتمع المدنى والسلطات المحلية العاملة فى قطاع ،تشجيع انشطة القطاع الخاص -

 .البيئة


