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� 59ألف �ساعة �إنتاج حت�ضري ًا لأكرب خطة عمل للخدمات الأ�سا�سية بكلفة  20مليار دوالر
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جمل�س الوزراء يف املحافظات بدءاً من  28اجلاري :الإمناء عنوان املرحلة
هيام طوق

منذ توليه رئا�سة جمل�س الوزراء ،يبدي الرئي�س �سعد احلريري اهتمامه ب�إعادة
حتريك العجلة الإقت�صادية للبنانيني من خالل حتديد امل�شاريع احليوية التي
حتتاج �إليها املناطق ،م�ؤكدا �إ�صرار احلكومة على حتقيق الإمن��اء املتوازن يف
كل املناطق .وللغاية� ،شكل احلريري جلنة فنية لتن�سيق اخلدمات ال�ضرورية
يف امل �ح��اف �ظ��ات ح �ي��ث ع �ق��دت ع �ل��ى م ��دى � 3أ� �ش �ه��ر 12 ،ج�ل���س��ة يف ال �� �س��راي
احل�ك��وم��ي� ،شملت �أك�ث�ر م��ن � 52ساعة اجتماعات م��ا ي�ع��ادل � 59أل��ف �ساعة
�إنتاج و�ضعت لتح�ضري �أكرب خطة عمل للخدمات الأ�سا�سية يف لبنان ،و�أ�صبحت

اللوائح يف عهدة الوزراء املعنيني لطرحها تباعا على طاولة جمل�س الوزراء لتبت
يف اجلل�سات التي �ستقام يف املحافظات ب�ين �أي�ل��ول  2017وك��ان��ون الثاين
 .2018و�أتاحت اجتماعات اللجنة الفنية ،م�شاركة نحو  1100بلدية ،من بينها
 625بلدية و� 52إحت��ادا بلديا وخم�سون خمتارا �أو رابطة خماتري يف املناطق
التي لي�س فيها بلديات� ،إىل جانب ممثلي الوزارات املعنية بامل�شاريع الإمنائية
املطروحة .وح�صلت اجتماعات اللجنة الفنية على مرحلتني� ،إذ �شارك يف املرحلة
الأوىل ممثلون ل �ل��وزارات واملناطق على م�ستوى بلديات وخماتري وقائمقامني
وحمافظني ،حيث متثلت �أك�ثر من  1100بلدية وح�ضر  24قائمقاما� .أم��ا يف

املرحلة الثانية ،فاقت�صرت االجتماعات على املحافظني والقائمقامني مع ممثلي
الوزارات وجمل�س الإمناء والإعمار لرتتيب الطلبات ومطابقتها مع خطط الوزارات.
وق�سمت امل�شاريع �إىل  3جمموعات :املجموعة  :1املحلية والتي تقع �ضمن
نطاق البلديات وال�ت��ي �ستطرح للتمويل م��ن قبل اجل�ه��ات التي تهتم بتمويل
امل�شاريع ال�صغرى .املجموعة  :2امل�شاريع الكربى التي تدخل �ضمن اخلطة
الإ�ستثمارية الوطنية التي �ستطرح للتمويل من قبل ال�صناديق الدولية .املجموعة
 :3امل�شاريع العالقة �ضمن �إج��راءات ال��وزارات والتي تتطلب ت�سريعا �أو اتخاذ
قرارات والتي �ستطرح على طاولة جمل�س الوزراء الذي �سيعقد يف املحافظات».

] احلريري مرتئ�سا �أحد االجتماعات يف ال�سراي احلكومي

ولفت احلريري اىل ان «الهدف من هذه االجتماعات التفاعل بني
امل �ح��اف �ظ��ات واالق �� �ض �ي��ة م��ع رئ��ا� �س��ة احل �ك��وم��ة وك ��ل ادارات ال��دول��ة،
ملعرفة حاجات كل منطقة لكي ن�ضع برناجما نعمل عليه ل�سنوات
لتنفيذ كل املتطلبات ،وهناك ام��ور يجب ان تتم معاجلتها ب�سرعة
م�ث��ل ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه واالت �� �ص��االت الن�ه��ا ام ��ور ملحة وم��ن اول��وي��ات
احل�ك��وم��ة» ،م�شريا اىل ان «اجتماعات جمل�س ال ��وزراء يف املناطق
تهدف �إىل الت�أكيد للبنانيني جميع ًا �أنهم جزء ال يتجز�أ من الدولة،
و�أن الدولة موجودة يف كل لبنان وملتزمة �ش�ؤون كل املناطق يف كل
زاوية منه».
و�إذ ك��رر احل��ري��ري �أن «لي�س ل��دى احلكومة ع�صا �سحرية» ،فقد
�شدد على �أن «كل ما �سيت�ضمنه جدول الأعمال �سيتم تنفيذه ولو كان
ب�شكل تدريجي� ،إمنا �ضمن خطة تظهر برناجم ًا وا�ضح ًا للتنفيذ».
وق� � � ��ال ن� ��ائ� ��ب رئ� �ي� �� ��س جم� �ل� �� ��س ال� � � � � ��وزراء وزي� � � ��ر ال� ��� �ص� �ح ��ة غ �� �س��ان
حا�صباين«:للمرة الأوىل يف لبنان �ستكون لدينا خريطة �شاملة لكل
م�شاريع البنى التحتية يف كل القطاعات والوزارات ما �سي�ساعد على
تخفي�ض الأكالف وامل�صاريف والت�سريع يف تنفيذ امل�شاريع» ،معتربا
ان «الإج �ت �م��اع��ات ال �ت��ي ع �ق��دت ك��ان��ت غ�ير م�سبوقة يف اجلمهورية
اللبنانية بعد ت�شكيل اللجنة الفنية بناء على قرار رئي�س احلكومة،
وقد �أتاحت ،تكوين مالحظات �شاملة لر�سم ال�سيا�سات على امل�ستوى
احلكومي ،منها م��ا يتعلق ب�صندوق البلديات امل�ستقل ومو�ضوع
معاجلة النفايات و�ضرورة تعزيز الأمن يف بع�ض املحافظات والرقابة
والتن�سيق ب�ين ال�� ��وزارات يف تنفيذ امل���ش��اري��ع ت�ف��ادي��ا ل�لازدواج �ي��ة
والتكرار وتوحيد من��اذج طلبات البلديات من ال ��وزارات حر�صا على
تعزيز فعالية الإج� ��راءات وتفعيل العمل يف ال���س��راي احلكومي يف
مراكز املحافظات وتنظيم العمل بني الإدارات والوزارات».
وح�سب اجل ��دول ال��ذي مت و��ض�ع��ه� ،ستعقد اجلل�سة الأوىل يف 28
�أيلول اجلاري ،على �أن تعقد اجلل�سات يف املحافظات تباعا كل ثالثة
�أ�سابيع لتغطية كل املحافظات اللبنانية ،بدءا من حمافظة ال�شمال
انتهاء مبحافظة بريوت.

�سيطلب متويلها م��ن ال��دول املانحة 12 ،اىل  14مليار دوالر ،اذ ان
امل�شاريع �ستنفذ على م��دى � 8سنوات� .أم��ا امل�شاريع الأ�صغر التي
ميكن �أن متوّل من خزينة الدولة وال��وزارات ،فت�صل كلفتها اىل � 4أو
 5مليار دوالر».
و�أك��د ان«الهدف من االجتماعات يف ال�سراي احلكومي لي�س فقط
اطالق امل�شاريع بل اي�ضا ا�ستكمال تلك التي قد بد�أ العمل بها ،وهناك
الكثري م��ن امل�شاريع ال�ت��ي ه��ي قيد االجن ��از �أو عالقة لأ��س�ب��اب م��ا يف
الوزارات ،تتطلب اطالق العمل فيها وحلحلة العقد املعرقلة» ،م�شددا
على«�ضرورة فك القيود البريوقراطية عن امل�شاريع واتخاذ القرارات
وت�سهل امل�شاريع التي هي قيد الدر�س �أو قيد االجناز».
ّ
التي ت�سرع
و�أو�ضح ان جل�سات جمل�س ال��وزراء يف املحافظات �ستكون عادية
بجدول اعمال يت�ضمن ما يرفع من م�شاريع من ال��وزراء املخت�صني،
ول �ك��ن خ�صو�صية ج�ل���س��ات امل�ن��اط��ق ان �ه��ا تت�ضمن اي���ض��ا م�شاريع
يرفعها وزراء معنيون متعلقة باملحافظة التي يعقد فيها جمل�س
ال��وزراء �أو القرارات املطلوبة من املجل�س لهذه املحافظة» ،م�شددا
على انه «لي�س كل �شيء �سيحل بع�صا �سحرية ،لكن جمرد الرتكيز
على امل�شاريع يف املحافظة ي�صبح هناك نوع من االلتزام ب�إقرار �أكرب
عدد ممكن من امل�شاريع املطروحة لهذه املحافظة �إذا مل تكن هناك

وذلك لأكرب عملية تنظيم م�شاريع و�أولويات وطنية وحملية يف تاريخ
لبنان ،و�أ�صبحت لدينا املعلومة كاملة و�شاملة على ك��ل الربامج
وامل�شاريع االمنائية لكل لبنان ،وه��ذا تقدم كبري بالن�سبة للعمل
احلكومي التنفيذي».

امل�شاريع املطروحة للمحافظات

بحثت اللجنة الفنية يف �أم� ��ور حم��اف�ظ��ة ل�ب�ن��ان ال���ش�م��ايل ،وق��د مت
تق�سيم امل���ش��اري��ع امل�ط��روح��ة بح�سب االق���ض�ي��ة ،ف�شملت موا�ضيع:
ال �ط��رق��ات ال �ع��ام��ة ،ا� �س �ت �م�لاك ب�ع����ض ال� �ع� �ق ��ارات� � ،ش �ب �ك��ات ال���ص��رف
ال�صحي ،النفايات ال�صلبة ،املحميات الطبيعية ،احلدائق العامة،
حتويل التمديدات الكهربائية الهوائية اىل ار�ضية ،االن��ارة العامة،
املدار�س الر�سمية ،املراكز ال�صحية وامل�ستو�صفات ،مركز ت�أهيل
امل��دم�ن�ين ،النقل امل���ش�ترك ،م�ي��اه ال��ري وال�شفة ،امل�لاع��ب والقاعات
الريا�ضية ،مرافئ ال�صيادين ،احلفاظ على املناطق االثرية وت�أهيلها.
ويف حمافظة عكار ،مت تق�سيم امل�شاريع املطروحة بح�سب الوزارات،
ف�شملت م�شاريع الطرقات العامة� ،شبكات ال�صرف ال�صحي ،معامل
ف��رز ال�ن�ف��اي��ات ،امل���س�ل��خ ،حم�ط��ات ت�ك��ري��ر امل �ي��اه امل�ب�ت��ذل��ة� ،شبكات
مياه ال�شفة� ،إن��ارة الطرقات العامة� ،إن�شاء حمطات الت�سفري والنقل

حا�صباين

وق ��ال ح��ا��ص�ب��اين ل�ـ«امل���س�ت�ق�ب��ل»«:ان�ط�ل�ق��ت ف �ك��رة ان�ع�ق��اد جمل�س
ال ��وزراء يف املحافظات ب�ق��رار م��ن رئي�س احلكومة �سعد احل��ري��ري،
وذل ��ك ل�ت�ك��ون احل �ك��وم��ة ع�ل��ى مت��ا���س م�ب��ا��ش��ر م��ع ح��اج��ات املناطق
و��ش��ؤون املواطنني ،وبالتايل �سيناق�ش جمل�س ال ��وزراء ��ش��ؤون كل
منطقة على حدة ،وهكذا ميكن الرتكيز على التفا�صيل املتعلقة بكل
منطقة يف املحافظة» ،الفتا اىل ان «هناك كثري ًا من الأمور مرتابطة وال
ميكن ف�صلها �أو العمل عليها مبعزل عن املناطق الأخرى .هذه الأمور
هي جزء من منظومة كاملة للم�شاريع على امل�ستوى الوطني».
و�أ� �ش��ار اىل ان «االج �ت �م��اع��ات ال�ت��ي ع�ق��دت يف ال �� �س��راي احل�ك��وم��ي،
و�شارك فيها �أكرث من  1100بلدية ،لي�س لأن الدولة مل تكن على علم
مبا هي بحاجة �إليه املناطق .كما ال يعني �أنه لي�س هناك خطط يف
الوزارات ،لكن كان الهدف منها جمع ممثلي الوزارات يف االجتماعات
ك��ي ت�ك��ون ه�ن��اك عملية ت��وا��ص��ل ل�ل�أف�ك��ار واخل �ط��ط وب��ال�ت��ايل ي�صبح
لديهم ن�ظ��رة �شاملة ح��ول امل���ش��اري��ع ،ا��ض��اف��ةً اىل �أن��ه ي�صبح هناك
م��واءم��ة بني متطلبات البلديات وم��ا هو موجود يف خطط ال ��وزارات،
وبالتايل �سيتم �إما حتديث لهذه اخلطط �أو اعادة ت�صويب �أو ت�سريع
بع�ض امل�شاريع التي تبدو �أنها �أولوية لهذه املنطقة �أو تلك» ،معتربا
ان«الأ�سا�س هو حتديد الأول��وي��ات وغربلة امل�شاريع وا�ضافة بع�ض
الأفكار اجلديدة وت�سريع العمل ببع�ض امل�شاريع الأخرى».
و�أو�ضح انه «نتج عن االجتماعات  3جمموعات من امل�شاريع ،لي�س
جميعها يتخذ فيها قرارات على م�ستوى املناطق فقط� ،إمنا البع�ض
منها على م�ستوى البلد ك �ل��ه» ،الف�ت��ا اىل ان «امل���ش��اري��ع ال�صغرية
تندرج حتت �إط��ار البلديات� ،أم��ا امل�شاريع امل��درج��ة حتت املخطط
لا دول �ي��ا ،و��س�ت�ك��ون هناك
اال��س�ت�ث�م��اري ال���ش��ام��ل ،ف�ه��ي تتطلب مت��وي� ً
جل�سة خا�صة ملجل�س ال��وزراء لدر�س املخطط على م�ستوى لبنان.
وهناك جمموعة من امل�شاريع التي هي بحاجة لقرار جمل�س الوزراء،
وهي �إما م�شاريع قائمة �أو على و�شك �أن تبد�أ العمل �أو م�شاريع تتطلب
بع�ض اال�ستمالكات �أو التمويل من اخلزينة كي تنطلق بالعمل (هنا
يتخذ جمل�س الوزراء قرارات خالل اجلل�سة يف كل حمافظة).
ول �ف��ت اىل ان ��ه« مت حت��دي��د الأول ��وي ��ات ح�سب احل��اج��ة الأك �ب�ر لكل
منطقة حيث قمنا بنوع من االح�صاء على الطلبات التي و�صلت �إلينا،
والأولويات كانت حتدد وفق هذه الطلبات التي و�صلتنا من املناطق
وال�ب�ل��دي��ات يف ك��ل منطقة .و�أغ�ل�ب�ي��ة الطلبات تتعلق �إم ��ا ب�شبكات
ال�صرف ال�صحي �أو املياه �أو الكهرباء �أو الطرقات .وه��ذه امل�شاريع
تتطلب الكلفة الأك�بر ،لكن هناك الكثري من امل�شاريع التي ال تكلف
كثري ًا خا�صة يف ما يتعلق بال�صرف ال�صحي ،رغم ان �أثرها ال�صحي
والبيئي واالجتماعي على البلد كبري جداً .وهذا ما يجب �أن ينظر اليه
ك�أولوية ق�صوى ملا له من �أث��ر يف حت�سني م�ستوى العي�ش يف كل
املناطق».
ور�أى انه«يف الوقت احلا�ضر ،لدينا �إمكانية احل�صول على التمويل،
امن��ا ما هو مطلوب ،تنظيم الطلب على امل�شاريع من قبلنا ،والعمل
الذي قمنا به �ساهم يف تنظيم املتطلبات و�أعطاها نوعا من �شرعية
كاملة لأنها اقرتنت مب�شاركة ال�سلطات املحلية املنتخبة ،وهذا مهم
جد ًا مل�صداقية العمل و�شفافيته كي تت�شجع الدول املانحة وت�ساهم
يف متويل هذه امل�شاريع» ،الفتا اىل ان«هناك �صناديق دولية كبرية
ممكن �أن ت�ساهم يف تنفيذ امل�شاريع ،منها البنك الدويل الذي يعامل
لبنان بطريقة خا�صة اليوم ب�سبب النزوح ال�سوري .وهناك االحتاد
الأوروبي و�صناديق التمويل التابعة له و�صناديق الدول العربية كما
هناك جم��ال للقطاع اخل��ا���ص �أن ي�ساهم يف اال�ستثمارات يف البنى
التحتية» ،م�شريا اىل ان«الكلفة االجمالية التقريبية للم�شاريع التي

] جدول اجتماعات عر�ض م�شاريع البلديات على اللجنة الفنية لت�صديق اخلدمات ال�ضرورية بح�سب املحافظات واالق�ضية

حا�صباين لـ»امل�ستقبل» :فكرة انعقاد جمل�س الوزراء يف املحافظات بقرار من احلريري
جمل�س الوزراء نحو و�ضع حلول مل�شكلة النفايات على م�ستوى البلد
�أكرث من  1100بلدية �شاركت يف االجتماعات التي عقدت يف ال�سراي احلكومي
عوائق كربى».
وع��ن مو�ضوع النفايات ،ق��ال حا�صباين�« :شجعنا من خ�لال خطة
م��وج��ودة ،ال�ب�ل��دي��ات م��ع احت ��اد ال�ب�ل��دي��ات �أن ي�ت�ق��دم��وا بطلب ل ��وزارة
الداخلية لإن�شاء معامل �أو م�شاريع ملعاجلة النفايات .لكن تفاج�أنا
يف هذا ال�سياق �أنه مل يكن هناك طلبات كثرية من قبل البلديات ،مع
العلم ان مو�ضوع معاجلة النفايات ذكر بعدة اجتماعات» ،م�شريا
اىل ان «جمل�س الوزراء لديه جلنة تتابع هذا املو�ضوع لو�ضع حلول
مل�شكلة النفايات على م�ستوى البلد .احلكومة تعمل على ايجاد
احللول البيئية ال�صحية للم�شكلة» ،مطالبا «ب��ادراج ملف النفايات
ب��أ��س��رع وق��ت ممكن على ط��اول��ة جمل�س ال� ��وزراء للبت ب��ه ك��ي نبد�أ
بتطبيق اخلطط �إذ �إن��ه ال ميكن االنتظار اىل ما ال نهاية دون �أن جند
ح ًال للنفايات».
و�أك��د ان «الإمن ��اء املناطقي �أ�سا�سي بتطوير االقت�صاد واملجتمع،
و«�إيدال» تقدمت بدرا�سة تظهر املقومات االقت�صادية لكل حمافظة،
وكيف ميكن �أن يرتكز اال�ستثمار لال�ستفادة م��ن ال�ق��درات الب�شرية
والطبيعية لكل حمافظة ،وه��ذا يتما�شى م��ع خطط البنى التحتية
وغريها» ،م�شددا على ان«االمناء املناطقي �أ�سا�س العمل يف املرحلة
املقبلة ،يف جمل�س ال� ��وزراء ال��ذي �سينعقد على م��دى � 3أ��ش�ه��ر يف
امل�ح��اف�ظ��ات .وه �ك��ذا ي�ك��ون جمل�س ال� ��وزراء مل�س العمل املناطقي
م�ب��ا��ش��رة ب�ع��د �أن قمنا م��ن خ�ل�ال االج�ت�م��اع��ات التح�ضري للجل�سات،

الداخلي ،ت�أهيل وت�شغيل مطار رينيه معو�ض ،ت�أهيل مرف�أ العبدة
البحري ،حمطات حتويل الكهرباء� ،إن�شاء ب�ح�يرات و� �س��دود ،حفر
�آبار �إرتوازية� ،أقنية الري الزراعية� ،إن�شاء فروع للجامعة اللبنانية،
ترميم املدار�س الر�سمية� ،إن�شاء مدينة ريا�ضية� ،إن�شاء م�ست�شفيات
حكومية وع�سكرية ،مكتب لوزارة ال�سياحة و�آخر للثقافة ،خطة عامة
متكاملة للزراعة وخمطط توجيهي عام للمنتجات الزراعية.
وب�ح�ث��ت اللجنة �أم���ور العا�صمة اخل��دم��ات�ي��ة م��ن م���ش��اري��ع �صيانة
و�إ�� �ص�ل�اح جم ��اري ال �� �ص��رف ال���ص�ح��ي و�أق �ن �ي��ة ت���ص��ري��ف م �ي��اه الأم �ط��ار،
الطرقات والأر�صفة والنتوءات� ،صيانة الأنفاق واجل�سور ،الإن��ارة يف
�شوارع العا�صمة ،الت�شحيل والت�شجري و�صيانة الو�سطيات واحلدائق
العامة ،مو�ضوع التعديات على الأمالك العامة ،م�سلخ بريوت ،ت�أهيل
مرافئ ال�صيادين ،م�شاريع املياه والكهرباء ،مراكز البلدية ال�صحية
وامل�ست�شفيات احل�ك��وم�ي��ة ،م��و��ض��وع ال�ن�ف��اي��ات امل�ن��زل�ي��ة ،املخطط
ال�ت��وج�ي�ه��ي ال �ع��ام ل�ل�ن�ق��ل وح��رك��ة ال���س�ير و�إي� �ج ��اد احل �ل��ول مل��داخ��ل
العا�صمة ،معاجلة التمدد العمراين ،املواقف العامة و�إ�ستكمال خطة
بناء املدار�س الر�سمية وغريها من املوا�ضيع التي تهم العا�صمة.
ويف جبل لبنان  -ق�ضاءي ال�شوف وعاليه ،مت تق�سيم امل�شاريع
امل �ط��روح��ة ب�ح���س��ب ال �ب �ل��دي��ات ،ف���ش�م�ل��ت م��وا� �ض �ي��ع ال� �ط ��رق ال�ع��ام��ة
والداخلية ،ان��ارة الطرق العامة� ،شبكات ال�صرف ال�صحي� ،شبكات

امل �ي��اه ،حم �ط��ات ت��وزي��ع ال �ك �ه��رب��اء ،حم �ط��ات ال �ت �ك��ري��ر ،م�ع��ام��ل ف��رز
ال �ن �ف��اي��ات ،م�ك��ب ال�ك��و��س�ت��ا ب��راف��ا ،ال�ن�ق��ل ال �ع��ام ،ا��س�ت�ب��دال �شبكات
ال �ك �ه��رب��اء ،خ ��زان ��ات امل� �ي ��اه� ،آب � ��ار ارت� ��وازي� ��ة ،ال�ت���ش�ج�ير وال �غ��اب��ات
وح�م��اي�ت�ه��ا ،ح��رائ��ق ال �غ��اب��ات ،ت��أه�ي��ل امل�ستو�صفات ،ت�ع��زي��ز االم��ن
يف املناطق ،ان�شاء خمافر ا�ضافية ،االت�صاالت و�شبكات االنرتنت،
املدار�س احلكومية ،املالعب الريا�ضية ،احلد من تلوث معمل اجلية
احلراري ،قنوات ت�صريف مياه االمطار وغريها من املوا�ضيع التي تهم
الق�ضاءين.
ويف ق�ضاء امل�تن ،متحور البحث على مو�ضوعني �أ�سا�سيني ،هما
�إن�شاء غرفة عمليات لتفعيل التن�سيق بني ال��وزارات منعا حل�صول
ت�ضارب يف توقيت تنفيذ امل�شاريع ،وحتديد موقع ملحطة التكرير
يف برج حمود .كما مت تق�سيم امل�شاريع املطروحة بح�سب الوزارات،
ف�شملت موا�ضيع طرقات املنت ال�سريع ،انطليا�س -بكفيا ،الطريق
ال�ساحلي ،والبو�شرية ،ال��راب�ي��ه ،النقا�ش ،بكفيا ،ب�سكنتا ،مزرعة
ي�شوع ،اخلن�شارة ،بولونيا وبعبدات .وبحثت اللجنة يف موا�ضيع
تتعلق بقانون البناء وتعديل بع�ض ال�شروط فيه ،كما مت البحث
يف موا�ضيع النقل امل���ش�ترك ،حم�ط��ات التكرير ،و�شبكات ال�صرف
ال���ص�ح��ي ،وان �� �ش��اء خ��زان��ات مل �ي��اه ال���ش�ف��ة وحت��دي��ث ��ش�ب�ك��ات امل�ي��اه
املوجودة ،وحتديث �شبكات االنارة ،اقنية ت�صريف مياه االمطار� ،سد
املنزول ،تنظيف جماري االنهار ،امل�ست�شفيات احلكومية ،وموا�ضيع
بيئية ،املدار�س ،النازحني ،امل�ساحات اخل�ضراء ،وحرائق الغابات.
ويف ق�ضاء جبيل� ،شملت امل�شاريع� :شق الطرق الداخلية ،وت�أهيل
ال�ط��رق ال�ع��ام��ة� ،شبكات م�ي��اه ال�شفة وال ��ري وتعبيد ال �ط��رق ،اقنية
ت�صريف مياه االمطار� ،شبكات ال�صرف ال�صحي ،حفر �آبار ارتوازية،
ت�أهيل مغارة افقا ،ان��ارة الطرق العامة ،ان�شاء جممعات للخدمات
االجتماعية ،وت�أهيل مرف�أ جبيل.
وب�ح�ث��ت ال�ل�ج�ن��ة ب� �ـ«�أم ��ور منطقة ك �� �س��روان ،م��ن م���ش��اري��ع �صيانة
و�إ� �ص�لاح جم��اري ال���ص��رف ال�صحي وحم�ط��ات التكرير ال�ت��ي ه��ي قيد
التنفيذ ،والبحث يف و�ضع حمطة ذوق م�صبح� ،أقنية ت�صريف مياه
الأم� �ط ��ار ،ال �ط��رق��ات ال ��س�ي�م��ا ط��ري��ق ن�ه��ر ال��ذه��ب ،ح��ري���ص��ا -درع ��ون
وج��ون�ي��ة -ف �ق��را ،م��و��ض��وع ال�ت�ع��دي��ات على الأم�ل�اك ال�ع��ام��ة ،م�شاريع
املياه والكهرباء ،مراكز البلدية ال�صحية وامل�ست�شفيات احلكومية،
مو�ضوع النفايات املنزلية ،املخطط التوجيهي العام للنقل وحركة
ال�سري و�إيجاد احللول للمنطقة ال �سيما مدينة جونية ،معاجلة التمدد
العمراين وغريها من املوا�ضيع التي تهم املنطقة».
ويف حمافظة النبطية� ،شملت امل�شاريع :الطرق العامة وت�أهيلها
وانارتها� ،صيانة املباين احلكومية وت�أهيلها ،نفق دوار كفررمان،
ال�صرف ال�صحي ،حمطات التكرير ،النقل العام� ،شق طرق زراعية،
حت�سني اخل��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة ،ا��س�ت�ك�م��ال اع �م��ال حت��دي��د امل���س��اح��ة يف
ب�ع����ض امل �ن��اط��ق ،ت �ع��زي��ز � �س �ن�ت�راالت ال �ه��ات��ف ،وحت �� �س�ين ��ش�ب�ك��ات
وخدمة االنرتنت ،االحراج وم�شكلة ت�صريف موا�سم الزيتون ،الدفاع
املدين ،مراكز املعاينة امليكانيكية يف املحافظة ،النزوح ال�سوري،
دوائ��ر النفو�س ،حمطات الكهرباء ،ربط خطوط التوتر الكهربائية
اجل��دي��دة ،امل �ح��والت ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،ان���ش��اء �شبكات ت��وت��ر منخف�ض
ج��دي��دة ،امل��دار���س احلكومية ،ف��روع اجلامعات ،واملهنيات ،مراكز
امل�سنني والت�أهيل لالطفال والن�ساء املعنفني واملخدرات ،احلدائق
العامة واملناطق ال�صناعية ،معاجلة املطامر الع�شوائية وم�شكلة
تلوث نهر الليطاين وم�شاريع اخرى تهم املحافظة.
ويف حمافظة بعلبك – الهرمل ،مت البحث يف م�شروع �إ�ستكمال �سدّ
نهر العا�صي و�إقامة م�شاريع املياه عليه وحمايته من التلوث ،كما
بحثت بامل�شاريع امل�ق�ترح��ة على ب�ح�يرة اليمونة وتفعيل دوره��ا،
مو�ضوع تلوث نهر الليطاين ومتابعة احل�ل��ول املقرتحة ،م�شاريع
�إمنائية لإن�شاء مبنى ملحافظة بعلبك  -الهرمل وا�ستكمال م�شروع
ال�ضم وال�ف��رز� ،شق نفق عيناتا – الأرز� ،شق طريق �إىل بلدة الطُ فيل
ّ
وم��و��ض��وع مقاي�ضة ع�ق��ار ل ��وزارة ال��دف��اع بعقار ت��اب��ع لبلدية بعلبك
لإن�شاء مبنى املحافظة عليه ،كما طلب املجتمعون �إ�ستحداث قيادة
لقوى الأمن الداخلي ملحافظة بعلبك – الهرمل وقيادة �سرية لق�ضاء
الهرمل مع و�ضع خطة �أمنية �شاملة للمنطقة.
و�أث � � ��ارت ال �ل �ج �ن��ة م �ط��ال��ب حم��اف �ظ��ة ال �ب �ق��اع وال ��س�ي�م��ا م��و� �ض��وع
الأوت��و� �س�ت�راد ال�ع��رب��ي و�أه�م�ي�ت��ه ك���ش��ري��ان ح�ي��وي م��ن ب�ي�روت �إىل
البقاع فيما ق�ضيته عالقة يف الإ�ستمالكات .ومت تق�سيم امل�شاريع
املطروحة بح�سب الأق�ضية ف�شملت موا�ضيع الطرقات العامة،
� �ش �ب �ك��ات ال �� �ص��رف ال �� �ص �ح��ي ،م �ع��ام��ل ف� ��رز ال��ن��ف��اي��ات ،امل���س�ل��خ،
حمطات تكرير املياه املبتذلة� ،شبكات مياه ال�شفّ ة ،املجمعات
الريا�ضية ،املدار�س احلكومية ،امل�ستو�صفات واملراكز ال�صحية
وامل�ست�شفيات ،املنطقة ال�صناعية ،معامل جتفيف الفاكهة،
�إن�شاء ج�سور ف��وق نهر الليطاين� ،إن��ارة الطرقات الدولية ،النقل
امل�شرتك ،ت�أمني طريق من البقاع �إىل املنت ،الأوتو�سرتاد العربي،
حرة على
�إن�شاء ج�سور م�شاة على الأوتو�سرتادات� ،إن�شاء منطقة ُ
احل��دود اللبنانية ال�سورية ،املخطط التوجيهي العام ومرا�سيم
التخطيطات للمنطقة.
وب �ح �ث��ت ال�ل�ج�ن��ة يف �أم � ��ور حم��اف �ظ��ة اجل �ن��وب ح �ي��ث مت تق�سيم
امل�شاريع املطروحة بح�سب ال ��وزارات و�شملت موا�ضيع ترتيب
ارا�ضي منطقة �شرق الو�سطاين يف �صيدا ،امليناء التجاري ،مرف�أ
ال�صيادين ،طريق ال�سلطانية ،االمالك العمومية البحرية� ،سينيق،
الطرقات العامة والداخلية ،امل�ست�شفيات احلكومية يف �صيدا
و� �ص��ور وج��زي��ن ،وامل�ست�شفى ال�ترك��ي التخ�ص�صي ،ال���س�ج��ون،
مباين ال�شرطة ،امل�شاكل البيئية ،معامل فرز النفايات ومعاجلة
النفايات ال�صلبة ،م�شروع نقل الدباغات ،متحف �صيدا التاريخي،
ت��رم�ي��م امل �ن��ازل ال�ت��اري�خ�ي��ة ،وان �� �ش��اء ق��اع��ات ري��ا� �ض �ي��ة� ،شبكات
ال�صرف ال�صحي ،وان��ارة الطرقات العامة ،وغريها من املوا�ضيع
التي تهم املحافظة.

