
 

  

  

  

  

  

 

  تقرير موجز حول إدارة المساعدات العينية الواردة إلى لبنان

  2006 آب 31 تموز لغاية 22في الفترة الممتدة من 

2006 تشرين األول 12بيروت، في 
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  ملخص تنفيذي

إلـى    أرسلت يهدف هذا التقرير إلى عرض عمليات المساعدات العينية الخارجية التي           

 الـدول الـشقيقة والـصديقة        قبـل  مـن ألخيرة على لبنـان     لبنان خالل الحرب اإلسرائيلية ا    

هم خصائص هذه المـساعدات     أل ويعرض التقرير    ، كما والمؤسسات الدولية واإلقليمية المانحة   

إدخالها إلى لبنان ليصار إلى     مة   الجمارك اللبنانية التي تولت مه      إدارة وعوامل إدارتها من قبل   

  .واألهليةت الحكومية  قبل مختلف المؤسساتوزيعها على المحتاجين

 قد  ،وكانت الحكومة اللبنانية في قراراتها االستثنائية المتخذة لمواجهة صعوبات الحرب           

 تسهيل إدخال هذه المساعدات واتخـاذ التـدابير االسـتثنائية           مةأوكلت إلى إدارة الجمارك مه    

  .1دخولها إلى لبنانلتنظيم 

 ،لمجمعـة مـن قبـل إدارة الجمـارك        اات  اإلحصائيولمعلومات  ل تحليال التقريريقدم    

والمتعلقة بحجم هذه المساعدات ومصادرها والجهات المانحة والمؤسسات والهيئات المـستفيدة           

لـضوء علـى بعـض المـشاكل        التقرير ا   هذا سلطًكما ي  ،ونوعية الشحنات الواردة إلى لبنان    

 ة والضرائبي الناتج  والصعوبات التي واجهتها عمليات اإلدخال والتوزيع ومخاطر الهدر المالي        

  .التسليم وتوسيع اإلعفاءات الجمركية والضرائبيةعن تسريع بعض آليات 

  : التسهيالت واإلجراءات الجمركية االستثنائية-1

 اتخاذ تدابير استثنائية فـي      2006 تموز   12 منذ الحاصلةاستدعت العمليات العسكرية      

لى الحدود البرية لمواجهـة المخـاطر        وع  رفيق الحريري الدولي   المرافئ اللبنانية وفي مطار   

الحربية على حركة البضائع وتخزينها وتسهيل دخولها إلى األراضي اللبنانية في ظل حـصار              

 . اإلسرائيلية على لبنان الحربيةفرضته الطائرات والسفن

وقد ساهمت التدابير االستثنائية المتخذة من قبل الحكومة والتي نفذتها وزارة الماليـة             

تأشـيرات  كال ، بتجاوز الكثير من القيود المفروضة عادة علـى االسـتيراد          ،لجماركوإدارة ا 

 لتسريع  ، كل ذلك  شخصيةالتعهدات  الشيكات و ال وقبول   ةذمالتراخيص وبراءات   الموافقات و الو

                                                 
  )منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي (15/5/2006 تاريخ 746القانون رقم 

  )اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية (16/7/2006 تاريخ 1 قرار مجلس الوزراء رقم 

  من جميع الرسوم والضرائب قصد المساعدة أو اإلغاثة الهبات الواردة ب إعفاء17534 مرسوم رقم 

  
،  
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، عتداءات اإلسرائيلية لال  تعرضها عمليات سحب البضائع من المرافئ والمطار نظراً لمخاطر       

المكاتب الجمركية البرية صالحيات استثنائية لتسريع عمليات إدخـال          أعطيت   وبناء على ذلك  

  .البضائع

  هذه التسهيالت بالطبع على الهبات والمساعدات الخارجية الواردة ما بـين           وانسحبت

 وقد سمح بإدخالها بأذونات وتعهـدات خاصـة لـضمان           2006 أب   31 تموز و  12 تاريخي

ما ستقرره السلطات المختصة سواء لجهة توجـب        الرسوم والضرائب وتسديدها مستقبال وفقا ل     

  .الرسوم والضرائب أو اإلعفاء منها

 فقد تم إدخالها وفقـاً لمـا        2006 آب   14أما الهبات والمساعدات الواردة اعتبارا من       

 الذي نظم قبول هذه الهبات وفقاً آلليـات محـددة          17534/2006تقتضيه تدابير المرسوم رقم     

يتعلق بالمساعدات الواردة إلى مؤسسات القطاع العام        Aين األول   استنادا إلى نموذجين مبسط   

 والمتعلـق   B والثـاني    ،والمؤسسات الدولية الرسمية وذلك عن طريق الهيئة العليا لإلغاثـة         

بالهيئات والجمعيات األهلية المستحصلة على أذونات خاصة صـادرة عـن وزارة الـشؤون              

2.االجتماعية

  عدات العينية تقدير أنواع وأحجام المسا-2

اإلرساليات المتعلقة بالمساعدات العينية الواردة إلى لبنان من مختلف         عدد   لغ مجموع ب

 آب  31 تمـوز ولغايـة      22 شحنة وذلك للفترة الممتدة ما بـين         558المعابر البرية والبحرية    

2006 3. "مساعدات وهبات عينية" لدى إدارة الجمارك تحت عنوان  تسجيلهاوقد تم

 كثيـر مـن      اإلمكان وفي   ولم يكن في   ،تعددت المساعدات الواردة إلى لبنان    تنوعت و 

 كثيـر   حوتوقد  .  بعضها ببعض  األحيان تحديد نوعية وكميات البضائع الوافدة نظراً الختالط       

من الشحنات مواد وبضائع متنوعة مثل الخيم والمأكوالت واألدويـة واأللبـسة والبطانيـات              

 نظراً لعدم   الواردة تحديد الكميات أو األعداد      كان من المتعذر   ي وبالتال ... إلى وأدوات المطبخ 

 وضرورة اإلسـراع     من جهة  والمستندات المرفقة من قبل الواهب     توفر المعلومات التفصيلية  

  . من جهة أخرىفي اإلدخال

                                                 
lb.gov.customs.www:  وموجودة على موقع الجمارك على االنترنيت-2 و1-نماذج مرفقة ربطاً في المالحق رقم  2
lb.gov.customs.www: لى االنترنيت ومتوفرة على موقع الجمارك ع– 3التفاصيل مرفقة في الملحق رقم  3
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وتركزت الصعوبات في تحديد األنواع والكميات خاصة بالنسبة للتبرعات والهبـات           

وهذا  .ان األهلية غير الحكومية ومن الجاليات اللبنانية في دول االغتراب         الواردة من قبل اللج   

 تقديرات مالية خصوصاً بالنسبة للمساعدات الواردة       في إجراء أي  المواد لم يسمح    في  االختالط  

  .2006 من آب 13لغاية 

اعتماد النموذجين المبسطين إال أن  B و A زيادة ساعد في 2006 آب 14ابتداء من 

  . في تحديد الكميات والقيم المالية لهذه المساعداتالدقة

 أدناه أحجام المساعدات الواردة إلى لبنان بحسب أنواعها وبحسب          ين المب  الجدول يظهر

الواردة عن طريق المجلس األعلى لإلغاثـة       تلك  توزعها بين المؤسسات الحكومية والرسمية و     

لمؤسسات غير الحكومية عن طريـق أذونـات تـصدرها وزارة الـشؤون             إلى ا أو الواردة   

  .االجتماعية

الهبات و المساعدات العينية الدولية

2006-08-31لغاية 
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  اللبنانية الجمارك -وزارة المالية: مصدر

وحدة قياسرمزأنواع المساعدات
الهيئة العليا 

لإلغاثة

الجمعيات 

 األهلية
مجموع

7,645 9,237 16,882 FOOD طن مواد غذائية

744 753 1,497 MDCL طن أدوية/ مواد طبية

أدوات صحية 

ومنظفات
208 1,550 1,758 SANT طن

853 588 1,441 SHLT طن مواد إيواء

103 179 282 CLTH طن ثياب

5,139 865 6,004 MISC طن مختلف

14,692 13,172 27,864 TOTAL طن مجموع

47 54 101 CARS عدد سيارات

CVDF عدد  9,476 2,944 6,532دفاع مدني



 

  : توزيع المساعدات بحسب الدول والمؤسسات المانحة-3

 فيهـا دوالً ومنظمـات      تسـاهم التي  تنوعت مصادر المساعدات الواردة إلى لبنان و      

  .عالمية وجمعيات إنسانية ومؤسسات غير حكومية وجاليات لبنانية ومؤسسات تجارية وأفراد

  إذ وصـل ،المساهمة األكبر من قبل الهالل األحمر وخاصة في بلدان الخلـيج    وكانت  

من مجمل  % 16 حوالي   مشكال ما نسبته   شحنة   88 الشحنات المرسلة من هذه الدول إلى        عدد

باإلضافة إلى ذلك نشطت الجاليات اللبنانية في هذه الحقبة وأرسلت حوالي           .  العينية المساعدات

 من مجموع الشحنات الواردة إلى لبنان وتوازي هـذه الكميـات           % 8 نسبته شحنة أي ما     47

التي احتلت المرتبة األولى بين البلدان المساهمة فـي         و ما أرسلته فرنسا من مساعدات       مجموع

  .من مجمل المساعدات% 4 بنسبةأما حصة مؤسسات األمم المتحدة فكانت . إعانة لبنان

 البرية فـي حـين أن المـساعدات       المعابر عن طريق  المساعدات العربية    دخل معظم 

مـن  % 4حـوالي    ( متزايداً مرفأ صور نشاطاً   شهدو.  المرافئ البحرية  بواسطةالدولية جاءت   

إذ تم تحويل عدد كبير من المساعدات إلى هذا المرفأ نظراً لصعوبة المواصالت في              ) الشحنات

  .المناطق الجنوبية

ة   ة المانح توزع المساعدات العينية بحسب الجه

 االمم المتحدة
%4

فرنسا 
%8

الجالية اللبنانية 
%8

عمان 
%1

الهالل االحمر 
%16

الصليب االحمر  
%10

ليبيا 
%1

االمارات
%1

اطباء بال حدود 
%2

سوريا 
%4

 دبي 
جمعية حقوق االنسان%3

%2

سعودي اوجيه 
%2

ترآيا
%2

مختلف
%35

ايطاليا
%1
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  : توزيع المساعدات بحسب الجهات المستفيدة-4

 الحصص الواردة إلى لبنان قد استلمتها الهيئـة العليـا لإلغاثـة             معظميبين الجدول أدناه أن     

 جهات معنية باإلعانة كالجمعيات     من خالل وعمدت إلى توزيعها إما مباشرة إلى المواطنين أو         

. ني والدولي حصة كبيرة من المـساعدات      كما كان للصليب األحمر اللبنا    . والمؤسسات األهلية 

 من "  إلى أن منظمات األمم المتحدة والجمعيات األهلية اللبنانية قد تلقت عددا            من اإلشارة  وال بد

  . في الجدول التاليسيظهرالمساعدات العينية كما 

توزع المساعدات بحسب الجهة المستفيدة 

جمعية االنماء  
%2

المؤسسة الخيرية 
االسالمية  

%4
 االمم المتحدة 

%3

الهيئة العليا لالغاثة 
%26

جمعية نور    
%2

اطباء بال حدود 
%2

الصليب االحمر اللبناني 
%7

الصليب االحمر الدولي 
%8

مؤسسة الحريري 
%2

مختلف
%40

جمعية الوعي والمواساة 
%2
برنامج االغذية العالمي 

%2
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 يةتوزع دخول المساعدات بحسب الفترات الزمن: 5

 لبنان خالل فترة الحـرب وبلغـت ذروتهـا          على  بالتدفق المساعدات العينية  تاستمر

نقاط العبور الحدودية بالشاحنات على مـدار       غصت   بحيث   21/8/2006 و   14/8/2006بين

  . إلى مرافئ بيروت وطرابلس وصيداسفنكما وصلت عدة  الساعة

 بحيث بلـغ    21/8/2006ار  وكانت ذروة وصول الشحنات المحملة بالمواد الغذائية نه       

إلـى  " يوم اسـتنادا  الهذا   شحنة في    34 بواقعمجموع الشحنات التي دخلت األراضي اللبنانية       

  .إحصاءات مديرية الجمارك
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  ما هي أهم االستنتاجات الممكن استخالصها؟-6

مـع الـصعوبات     والتعامل بجدية وبمرونة     لتكيفل  كبيراً  جهداً  الحكومة اللبنانية  بذلت

 إدارة   إلـى    وقد أوكلـت  . 2006تموز   12  تاريخ  من بدءاشئة عن الحرب وعن الحصار      النا

الجمارك المهمات اللوجيستية األساسية لتسهيل تأمين عمليات االسـتيراد وتـسريع عمليـات             

وقد تم ذلك في أجواء صعبة نتيجة المخاطر األمنية التي كانت تتعرض لها المرافـئ               . اإلغاثة

  .ور البريةوالمطار ونقاط العب

 : المالحظات حول هذه العمليات بالتاليويمكن تلخيص

  :أهم المعوقات

 من حيث التفاصيل واألرقام وقيم السلع الوافدة        نقص المعلومات عن المساعدات الوافدة     .1

  .2006 آب 14عادت وتحسنت بعد السيما في األيام األولى للحرب، والتي  ,إلى لبنان

لمساعدات الواردة وخاصة خالل المرحلـة األولـى       نقص في تحديد إجراءات إدخال ا      .2

 4.للحرب والتي عادت وتوضحت تدريجياً
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 :من جهة أخرى تم االستفادة من

 إدارة الجمارك القيام بها بمفردها      وإيكالتوحيد عمليات المراقبة على المعابر الحدودية        .3

داريـة  مما سمح بتسريع األعمال وتخليص البضائع والمـساعدات دون العراقيـل اإل           

  .المشكو منها في الكثير من األحيان

المكننة الموضـوعة فـي خدمـة إدارة الجمـارك          عامل  إثبات مرونة آليات العمل و     .4

)Najm - Noor 1-2 (من بعد إعادة تنظـيم عمليـة اسـتيراد الـشحنات     خصوصا 

والمساعدات من خالل اعتماد نماذج مبسطة تسهل وصول الهبات العينيـة وتـسمح             

 .وليات والمخاطر المتعلقة بهابتحديد المسؤ

من الواضح أن إدارة الجمارك يمكنها االستفادة من هذه التجربـة لتحـسين األداء لجهـة                

 تعميق التقييم حول المخـاطر       األخذ في عين االعتبار ضرورة     تسهيل عمليات االستيراد، بعد   

افة علـى    إن لجهة خسائر موارد جمركيـة وقـيم مـض          ،الناتجة عن تسريع عمليات اإلدخال    

وتبقـى  . االستيراد أو إدخال مواد محظورة أو غير مطابقة للشروط الصحية وللسالمة العامة           

من دالئل تشير إلى أي خلـل فاضـح حـصل            هناك في الوقت الحاضر   اإلشارة إلى انه ليس     

 .2006 آب 14خالل عمليات إدخال المساعدات وخصوصاً بعد إعادة تنظيمها ابتداء من 

 فرضت على الحكومة اللبنانية تحـديات        ونتائجها وتداعياتها   الحرب  أن من دون أدنى شك   

متعددة ومنها تسهيل عمليات دخول البضائع والمساعدات دون اإلخالل بالـسالمة العامـة أو              

الموارد المالية ومن الممكن تمديد العمل ببعض اإلجراءات واآلليات المتخذة لأليام المقبلة بعد             

 . تسهيل عمليات المبادالت التجاريةأن ثبتت إنتاجيتها في
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