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القمة  من  الرابعة  الدورة  الستضافة  الالزمة  التحضريات  استكامل  لبنان  يواصل 
العربية التنموية االقتصادية واالجتامعية التي ستعقد يف بريوت يف 20 كانون الثاين 
2019، عرب اجتامعات متتالية تعقدها اللجنة العليا املكلفة تنظيم القمة يف القرص 

الجمهوري يف بعبدا، يف حضور ممثلني عن الوزارات واالدارات املعنية

يواكب رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ادق 
التحضريات. حرص عىل  بهذه  املتصلة  التفاصيل 
حضور االجتامع االول للجنة، واعطى توجيهاته اىل 
اعضائها، مشددا عىل اهمية التنسيق والتعاون بني 
ممثيل الوزارات واالدارات املعنية، مركزا عىل "ان 
نجاح التنظيم يشكل نجاحا للقمة وللبنان الذي 
يجب ان تكون هذه القمة مناسبة للتأكيد عىل 
حضوره ودوره". وطلب الرئيس عون من االعضاء 
ان يكونوا فريق عمل واحدا لتأمني انجاز الرتتيبات 

التنظيمية املتعلقة بالقمة.
اللجنة  رئيس  فيه  تطرق  الذي  االول  االجتامع  يف 
الدكتور  الجمهورية  لرئاسة  العام  املدير  العليا 
انطوان شقري ورئيس اللجنة التنفيذية املدير العام 
للمراسم يف رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد 
وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم الفغايل 
ورئيس مكتب االعالم يف رئاسة الجمهورية رفيق 
شالال اىل التحضريات والرتتيبات واالجراءات املتخذة 

شالال اىل "االمن العام"، شارحا التفاصيل املرتبطة 
بانعقادها عىل كل الصعد.

■ ما هي التحضريات املتخذة عىل الصعيد االداري 
ملتابعة اعامل القمة؟

□ منذ االعالن عن استضافة لبنان القمة العربية 
التنموية واالقتصادية، متت مواكبته عرب تشكيل 
عدد من اللجان تعنى بتنظيم القمة والتحضري لها 
مرحلة  وان  وتأمينها، خصوصا  الحاجات  وعرض 
تسليم الدعوات اىل الدول املشاركة انتهت. وقد 
املدير  برئاسة  القمة  لتنظيم  عليا  لجنة  انشئت 
كل  ممثلني عن  وتضم  الجمهورية  لرئاسة  العام 
الوزراء،  املعنية، رئاسة مجلس  الرسمية  الجهات 
ووزارات الخارجية واملغرتبني واالتصاالت واالعالم 
واالشغال العامة والنقل والدفاع الوطني والسياحة 
والداخلية والبلديات واالقتصاد والتجارة والشؤون 
اتخاذ  تتوىل  املرأة،  لشؤون  والدولة  االجتامعية 
التنفيذية املتعلقة  التدابري التحضريية والقرارات 
بتنظيم القمة. كام تم انشاء لجان تنفيذية ومالية 
وفض عروض االسعار وتسلم االشغال والخدمات 
واللوازم وامانة رس اللجنة العليا، ونيطت بكل من 
هذه اللجان مهامت ملتابعتها من اجل االرصار عىل 
الشفافية يف التعاطي. تعقد هذه اللجان اجتامعات 
متواصلة فيام تقوم اللجنة العليا مبتابعة كل االمور 
بتوجيه من رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، 
بالرسعة  االدارية  الخطوات  من  االنتهاء  يتم  يك 
املطلوبة، وتسهيل العمل من خالل االنتهاء من 
كل املعامالت الرسمية املطلوبة وفق ما تقتضيه 
القوانني، ويعود اليها بت ما ترفعه اليها اللجان 
من مطالب. اقامت اللجنة العليا خطوط اتصال 
بهذا  مبارشة  املعنية  العربية  الدول  جامعة  مع 
هذه  مثل  يف  املطلوبة  الرشوط  لتأمني  الحدث، 
الحاالت. اجريت زيارات متبادلة لوضع اللمسات 
االخرية عىل الشؤون االدارية والتنظيمية الستقبال 
لبنان هذه القمة. لذا تم االتصال بطالب جامعات 
لتأمني متطوعني منهم وضمهم اىل عداد اللجنة 
العليا، وستكون مهمتهم محصورة يف التوزع عىل 
وغريهام...(  اعالم  )بروتوكول،  املختلفة  االقسام 
للقيام باملهامت املطلوبة من هذه االقسام خالل 
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امن  قوى  )جيش،  والعسكرية  االمنية  االجهزة 
حتى  ترصفه  يف  دولة(  امن  عام،  امن  داخيل، 
الحرس  لواء  سيستقبل  القمة.  اعامل  انتهاء 
الجمهوري الضباط والوفود االمنية السباقة من 
لضامن  خصصها  التي  االجواء  يف  وضعها  اجل 
تحركاتهم  ومواكبة  القمة  يف  املشاركني  سالمة 
التي تحوط مبقر  املنطقة  وتنقالتهم. وستخضع 
انعقاد القمة يف 19 كانون الثاين املقبل و20 منه، 
املذكورين  اليومني  ان  امني مغلق، علام  لطوق 
يصادفان يف نهاية االسبوع مام يسهل املهمة وال 
يؤدي تاليا اىل زحمة سري خانقة. يتم التنسيق بني 
اللواء واالقسام االخرى عرب اللجنة العليا واللجان 
مختلف  بني  الرتابط  يكون  ليك  عنها،  املتفرعة 
املراحل متكامال، والتنسيق عىل اعىل الدرجات ملا 

فيه مصلحة نجاح القمة.

عىل  يقاس  مامثلة  قمم  نجاح  عىل  املؤرش   ■
املستوى االعالمي. ما هي تحضرياتكم عىل هذا 

الصعيد؟
من  القادمني  االعالميني  ترصف  يف  سيوضع   □
كل انحاء العامل، الراغبني يف تغطية اعامل القمة، 
دليل شامل عن  مثابة  يكون  بهم  كتيب خاص 
تسهيل  سبيل  يف  اتباعها  الواجب  االجراءات 
عملهم، وارشادهم اىل الخطوات الالزمة للحصول 
عىل بطاقاتهم التي تخّولهم الوصول اىل املراكز 
الحريري  رفيق  مطار  يف  املوجودة  االعالمية 
انعقاد  ومركز  بريوت  يف  مونرو  وفندق  الدويل 
االسايس.  االعالمي  املركز  سيكون  حيث  القمة 
املركز  مع  اعالمي  كل  يتواصل  ان  ميكن  كذلك 
االعالمي التابع للقمة يف اي وقت وفق وسائل 
او  هاتفية  خطوط  اكانت  املوضوعة،  التواصل 
من خالل االنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي. 
وستتوافر لالعالميني يف وسائل االعالم املسموعة 
ما  كل  االلكرتونية،  واملواقع  واملكتوبة  واملرئية 
الرسال  مراكز  من  مبهامتهم  القيام  لهم  يؤّمن 
مؤسساتهم  مع  والتواصل  الخارج،  اىل  املواد 
وكيفية  فاكس...(،  )هاتف،  سلكيا  او  الكرتونيا 
واجراء  االعالمية،  املراكز  مختلف  اىل  االنتقال 
كل  الصحافية.  املؤمترات  تغطية  او  املقابالت 
والتواصل  التنسيق  عرب  تتم  االمور سوف  هذه 
مع املكتب االعالمي التابع للقمة الذي سيكون 
مواكبا العاملها عىل دوام الساعة قبل نحو اسبوع 

من موعد انعقادها. الرئيس ميشال عون يعطي توجيهاته اىل اللجنة العليا املنظمة للقمة.

رئيس مكتب 
االعالم يف رئاسة 

الجمهورية رفيق 
شالال.

اللجنة العليا للقمة
تضم كل الجهات الرسمية 

املعنية

الفرتة التي تسبق القمة اىل حني انتهائها. وسيتم 
هذا  ملواكبة  قسم  كل  يف  املعنيني  من  تدريبهم 
الحدث. ال بد من االشارة اىل انه تم اعتامد الواجهة 
 البحرية )يس سايد( يف بريوت مقرا النعقاد القمة، 
واملراكز  املناطق  من  عدد  استطالع  بعد  وذلك 

واملقار يف العاصمة.

النعقاد  التنظيمية  التحضريات  اصبحت  اين   ■
القمة وما الذي انجز منها حتى االن؟

□ انتهينا حاليا من عملية توزيع العمل امليداين 
عىل عدد من االقسام املعنية، ووضعت خريطة 
يف  اقراره  تم  ما  كل  االعتبار  يف  تأخذ  طريق 
اللجنة  عليها  ووافقت  تشكيلها  تم  التي  اللجان 
العليا الخاصة بالقمة. كام جرى االتصال برشكات 
انجاح  ومؤسسات خاصة من اجل املساهمة يف 
اما  عدة.  رشكات  من  عروض  وقدمت  القمة، 
االهم فكان بدء العمل عىل وضع موقع الكرتوين 
ترشين   27 يف  عنه  االعالن  سيتم  بالقمة  خاص 
من  املطلوبة  املعلومات  كل  وسيتضمن  الثاين، 
اجل تسجيل الوفود الرسمية واالعالمية واالمنية 
املشاركة، عىل ان يكون متصال مبركز املعلوماتية 
طلب  كل  احالة  مهمته  ستكون  الذي  الرسمي 
الجهات  اتصلت  تزامنا،  به.  املعنية  الجهة  عىل 
لتقديم  وفنادق  ورشكات  مبؤسسات  املعنية 
العروض من اجل تأمني االقامة املشاركني وتوفري 
التنقالت والتجهيزات والطعام والحاجات املتنوعة 
واملراكز  القمة  مركز  وتجهيز  البطاقات  واعداد 

يف  املراسم  مديرية  تولت  له.  التابعة  االعالمية 
رئاسة الجمهورية التواصل مع الدوائر املعنية يف 
الدول املشاركة يف القمة، من اجل وضع الخطوط 
والرتتيبات  الرسمية  الوفود  لوصول  العريضة 
واالقامة  الرسمية  باالستقباالت  الخاصة  الالزمة 
الوفود خالل  اليه هذه  تحتاج  ما  والتنقل، وكل 
وجودها يف لبنان. اتخذ املكتب االعالمي يف رئاسة 
سري  لضامن حسن  الالزمة  الرتتيبات  الجمهورية 
عمل االعالميني وقيامهم بواجباتهم من دون اي 
وتأمني  تؤثر عىل حسن سري عملهم،  قد  عوائق 
التجهيزات الالزمة للبث االريض والفضايئ، واصدار 
البطاقات الالزمة لالعالميني املسجلني من مختلف 
واستقبالهم  اليهم،  بتسليمها  والقيام  العامل  دول 
الحريري  رفيق  مطار  اىل  وصولهم  لحظة  منذ 
الدويل وحتى انتهاء اعامل القمة. كام بارش لواء 
الالزمة  االمنية  الخطط  الجمهوري وضع  الحرس 
واالعالميني  املشاركة  الوفود  امن  وتوفري  لضامن 
املولجني تغطية اعامل القمة وسالمتهم، والتنسيق 
مع كل االقسام االخرى من اجل وضع الضوابط 
االمنية الكفيلة بضامن االمن من جهة، وتسهيل 

عمل الوفود واالعالميني من جهة ثانية.

■ يف قمم مامثلة يربز التحدي االمني يف اولويات 
وقرارات  اتخذت  خطوات  من  هل  املهامت. 

صدرت عىل هذا الصعيد؟
الجمهوري  الحرس  لواء  بتكليف  قرار  صدر   □
حفظ امن القمة، ووضع القوى الالزمة من كل 

اداريا وتنظيميا وامنيا واعالميا والخطة التنظيمية 
انشاء  عىل  املجتمعون  وافق  بالقمة،  املتعلقة 
اللجان املنبثقة من اللجنة العليا وتحديد مهامتها. 
بارشت اللجنة العليا عقد اجتامعات متتالية ملتابعة 

تنفيذ الخطة املوضوعة لتنظيم القمة.
عن االجراءات والرتتيبات املتخذة لتنظيم القمة 
التنموية واالقتصادية يف بريوت، تحدث  العربية 
الجمهورية رفيق  رئيس مكتب االعالم يف رئاسة 


