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تعزيز اللحمة االجتماعية في " اطالق برنامج
برعاية دولة رئيس  الكبيرالسراي  في" لبنان

�مجلس الوزراء تمام سالم

برعاية دولة رئيس مجلس ، و2014حزيران  13بتاريخ 
وزير التنمية االدارية نبيل ممثالً بمعالي  الوزراء تمام سالم

 نجليناأدو فريج وبحضور سفيرة االتحاد األوروبي 
ير عام دن القزي وماأيخھورست ومعالي وزير العمل سجع

ومدير عام  إدارة اإلحصاء المركزي الدكتورة مرال توتليان
 ،الصندوق الوطني للضمان االجتماعي الدكتور محمد كركي

" تعزيز اللحمة االجتماعية في لبنان"تم اطالق برنامج 
مليون يورو، والذي  10ول من االتحاد األوروبي بقيمة الممّ 

تعزيز و إلى تمويل مشروع البيانات اإلحصائيةيھدف 
تعزيز  كما يھدف إلى ،قدرات إدارة اإلحصاء المركزي

تحسين نوعية وتغطية خدمات الصندوق الوطني للضمان و
العديد من المدراء وقد شارك في حفل االطالق  .اإلجتماعي

ن وممثلين عن الھيئات العسكرية والمنظمات الدولية يّ العام
  .بھذا البرنامج االعالميين والمھتّمينحشٍد من إضافة إلى 

  
سفيرة مدير عام إدارة اإلحصاء المركزي الدكتورة مرال توتليان، : إلى اليسار اليمينمن 

معالي وزير التنمية اإلدارية نبيل دو فريج، معالي  ،االتحاد األوروبي أنجلينا أيخھورست
محمد الدكتور لضمان االجتماعي الوطني لصندوق عام الوزير العمل سجعان القزي، مدير 

  .كركي
  

إلدارة اإلحصاء المركزي العامة  ةفي البداية كانت كلمة للمدير
أشارت فيھا إلى أھمية ھذا المشروع الدكتورة مرال توتليان، 

الممّول من االتحاد األوروبي، إذ تبلغ  الحصة المخصصة لدعم 
مليون يورو  5.5العمل اإلحصائي في إدارة اإلحصاء المركزي 

تحسين كمية ونوعية المعلومات اإلحصائية بشكل عام  إلى ھدفت
 مع التركيز على أثر األزمة السورية على الوضعين االجتماعي

يمكن  ال هليان على أنتوأّكدت الدكتورة تو. واالقتصادي في لبنان
الة ما لم تتوفر أن تكون فعّ  المعنيين على أرض الواقع لتدخالت

عن واقع المقيمين من لبنانيين  إحصاءات دقيقة تعطي صورة
  . وسوريين وغيرھم في كل قضاء من أقضية لبنان

والذي تبلغ قيمته  دعمكما اشارت إلى أن الجزء األكبر من ھذا ال
سيخصص لتمويل مسح بالعينة عن األوضاع  مليون يورو 3.5

إذ سيتخطى حجم العينة  ،المعيشية لألسر والقوى العاملة في لبنان
ضمن تاسرة موزعة على األراضي اللبنانية كافة وت 45000

 العمالة والبطالةوالتعليم، و، األسرةالخصائص الديمغرافية ألفراد 
العمل، مكان العمل، القطاع الرسمي، القطاع غير  الوضع في(

الظروف ، و)الرسمي، والدخل الشھري لجميع الشخاص العاملين
خصائص  التأمين الصحي، الخدمات الصحية،(المعيشية 

ً ألحدث ...). المسكن وسيتم جمع المعلومات في المسح وفقا
كما سيخصص جزء من . المفاھيم والتصنيفات اإلحصائية الدولية

وفقاً  (MED HIMS) ةتمويل مسح حول الھجرة الدوليلھذا الدعم 
العديد من لمنھجية وضعھا خبراء برنامج مدستات وبالتنسيق مع 

  .الھجرة المنظمات الدولية التي تھتم بموضوع
خر لھذا الدعم سيخصص لبناء القدرات ولفتت إلى أن الشق اآل

عاملين في إدارة اإلحصاء المركزي، وتدريب وتقديم الدعم الفني لل
المعاينة وتحليل البيانات وإدارة  أساليبوادرھا على أحدث ك

ً للمعايير المعتمدة في األجھزة  المسوح وتأمين الجودة وفقا
  .اإلحصائية األوروبية
جميع العاملين في المفوضية الدكتورة توتليان وفي النھاية شكرت 

 األوروربية في بيروت وعلى رأسھم السفيرة إنجلينا إيخھورست
كلٍّ من فريق عمل وزير ، إضافة إلى لمھنيتھم وكفاءتھم العالية

  .الدولة للتنمية  اإلدارية ومنظمة العمل الدولية
  

االجتماعي  نلضماالوطني لصندوق ال عام لمديرثم كانت كلمة 
تحاد األوروبي في لبنان كركي الذي شكر فيھا االمحمد الدكتور 

ختيارھم تمويل الصندوق الوطني اووزارة التنمية اإلدارية على 
لما سيالقيه ھذا  ماليين يورو نظراً  3.8بمبلغ للضمان اإلجتماعي 

ته نعكاساالالتعاون من أصداء إيجابية على مستوى الوطن ككل، و
  .جتماعية في لبنانقتصادية وااليجابية على األوضاع االالا

  
عن سفيرة االتحاد األوروبي أنجلينا أيخھورست  أعربتبعد ذلك 

فخرھا بأن ھذا المال المخصص لـتعزيز اللحمة االجتماعية في 
ألنه من األھمية بمكان أن  لبنان سيصرف في المكان الضروري

يكون ألي منظمة وبلد إحصاءات يستند إليھا التخاذ قرارات 
، منّوھة بدور إدارة اإلحصاء المركزي سياساتالحاسمة وبناء 

  .لحصول على ھذه الھبةل في السعيالفّعال 
  

ألقى وزير العمل سجعان قزي كلمًة أشار فيھا إلى عمل  بعدھا
إلقرار مشروعين جديدين يغطيان في ھذه الحكومة رة االوز

مشروع ضمان الشيخوخة : مختلف شرائح الشعب اللبناني وھما
شّدد على كما . ينومشروع ضمان الموظفين والعمال المتقاعد

 على أن تجعل فائدة ھذا المشروع الذي يضعه االتحاد األوروبي
مؤسسة الضمان من مساعدات االتحاد االوروبي مناسبة الصالح 

م على أن على صعيد مجلس االدارة إمؤسسة الضمان  حقيقي في
ً صعيد الصندوق الوطني للضمان االج أن ب تماعي، مضيفا

صالح والمكننة وتغيير نھج اإلدارة وذھنية العمل ھي شروط اال
  .ضرورية لإلفادة الصحيحة والكاملة من الدعم الخارجي

  
معالي وزير  افألقاھ كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سالم أّما

شكر فيھا المجموعة األوروبية و، التنمية اإلدارية نبيل دو فريج
على دعمھا المستمر للحكومة اللبنانية بشكل عام ومكتب وزير 

وعرض الوزير دو . الدولة للشؤون التنمية اإلدارية بشكل خاص
لكل من إدارة والعائدين الھبة  تشملھما نلذيلفريج المشروعين ا

  . اإلحصاء المركزي والصندوق الوطني للضمان االجتماعي
وفي الختام عّول الوزير دو فريج على أھمية ھذا المشروع 
وانعكاساته االيجابية المرتقبة على اإلدارة العامة والمواطنين 
بشكل عام وعلى اإلدارتين المستفيدتين بشكل خاص، منّوھاً 

التي تضطلع بھا رئيسة بعثة المفوضية بالجھود الكبيرة والقيّمة 
   .األوروبية في لبنان


