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  مقدمة .1

خاصة مشاكل النازحني الذين استمروا بالتدفق اىل لبنان  ،تفاقمت آثار األزمة السورية عىل لبنان

 .6111العام شهر آذار من  يفمنذ اندالع األحداث الدامية يف سوريا 

ر تشكيل الحكومة اللبنانية انقساماً سياسياً حاداً أخ   ،األزمة اندالعمنذ  الواقع اللبناين يشهدكان 

وبعد  مروراً بالعاصمة بريوت وضواحيها.  شهراً، وتوترات أمنية متنقلة بني الشامل والجنوب 11

اً شهد فراغليالواقع السيايس املختلفة، عاد  تأليف حكومة ضمت القوى السياسية أن تم

مام فاقم  (6114أيار  64منذ ) سنتنيال حوايل امتدالرئاسة  املرة يف موقع دستورياً آخر، هذه

 التأثري عىل االوضاع االقتصادية واالجتامعية.

قتصادية اترضرت عدة قطاعات لقد تأثر االقتصاد اللبناين تأثراً بليغاً باألزمة السورية. فقد 

 تراجع انحرس النشاط االقتصادي وانخفض االنتاج مام أدى اىل  .خاصة التجارة والسياحة

 االيرادات الحكومية وزيادة عجز املالية العامة.

السوري  تأثريات األزمة السورية بشكل عام وأزمة النزوح القسم األول من هذه الورقةيبني  

الرسمي اللبناين ويعكس القسم الثاين من الدراسة التوجه  اللبناين. االقتصادعىل بشكل خاص 

ستجابة لألزمة والتي تلقي األضواء خطة لبنان لال  لثالثاقسم ال ني  يبو يف التعامل مع األزمة.

اعياته التخفيف من تد ألجل النزوح السوري أزمة ملواجهةاللبنانية الوطنية  راتاملباد عىل

البلد املضيف وللنازحني عىل الدعم الدويل للبنان  القسم الرابعيرك ز و االقتصادية واالجتامعية.

 من قبل لبنان واملجتمع الدويل. الحلول املقرتحة أخريا   ، كام نستعرضالسوريني

وتحلييل لألزمة، وهي الخاصة ألفت يف هذا السياق إىل أنني أعرب يف هذه الورقة عن متابعايت 

 ال متثل آراء السلطات الرسمية اللبنانية.

 

 عىل لبنان النزوح السورياآلثار االقتصادية واالجتامعية ألزمة  .6

 وتوّزعهم   أعداد النازحني السوريني أ(

أصدرت حني ، 6114العام منتصف لسوريني بكثافة اىل لبنان لغاية استمر تدفق النازحني ا

 .1/2/6114إعتباراً من الحكومة اللبنانية قرار منع دخول أعداد إضافية من النازحني من سوريا 

 United Nations High "املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" سجلت 

Commission for Refugees  (UNHCR )  عدد النازحني ان   62/6/6112يف آخر إحصاءاتها بتاريخ

مام يعني تراجعاً يف اعداد النازحني عن  1155504.1 بلغالسوريني  املسجلني لديها يف لبنان 

وكانت  6نازح سوري مسجل. 1105641حني بلغ عدد النازحني ذروته ب 6115نيسان  11إحصاء 

 يف إحصاءاتها - عىل سبيل املثال ال الحرص - 6114كانون األول  31بتاريخ املفوضية قد سجلت 
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ينتظرون    16551 عددهم والباقونمسجلني لدى املفوضية،  1142415منهم نازح  1150555

  3تسجيلهم.

قدر أن عدد النازحني السوريني تة عن املسؤولني اللبنانيني  فهي أما الترصيحات الرسمية الصادر 

قد يصل اىل مليون ونصف ملبون نازح سوري  يف لبنان حيث تضاف أعداد السوريون غري 

 .الالجئنياملسجلني إىل إحصاءات مفوضية 

% من 4081يف لبنان أن نسبة  "املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني"وقد بي نت 

كام ورد يف بيانات   4منهم هم من االناث.% 5581النازحني هم من الذكور يف حني أن 

 يف أحد  وقد نرشت املفوضية % من النازحني هم من النساء واألطفال.75املفوضية أن 

 1130074حيث بلغ عددهم  6114تقاريرها أعداد النازحني يف لبنان لغاية األول من شهر آب 

 .  5هذا التاريخ اللبنانية يفكام نرشت املفوضية إحصاءات توزيع النازحني عىل املناطق  نسمة.

 

 6112آب  1توزيع النازحني السوريني عىل املناطق اللبنانية لغاية 

 النازحني غري عدد النازحني املسجلني عدد املحافظة اللبنانية

 املسجلني

 61520 353540 البقاع

 4143 650602 جبل لبنان وبريوت 

 1567 605415 الشامل

 373 133614 الجنوب

 60111 1111023 لبنان

  :املصدر 

 

أجمع املسؤولون  اللبنانيون  والدوليون املعنيون باألزمة السورية أن أعداد النازحني كبرية جداً 

 مليون 01" ما يعادل  سكان لبنان وتشكل أعباء ضخمة عىل لبنان البلد الصغري، ثلثتبلغ 

 665يف معظم الالجئني يقيم و 2". شهراً  10يف غضون اليات للمتحدة الو اىل مكسييك وصلوا 

 .دائرة لبنانية هي من أكرث املناطق فقراً، مام ضاعف معاناة السكان اللبنانيني

 516وباملقارنة بني قدرات أوروبا الهائلة ومحدودية إمكانيات لبنان، يتبني  ان "اوروبا التي تضم 

 441اي -ماليني كيلومرت مربع 484ومساحتها  -رث من عدد سكان لبنانمرة اك 160 -مليون نسمة  

مرة اقل  15اىل  16أي  –لف الجئ أ   120خاضت جدال كبريا الستقبال  -مرة اكرب من مساحة لبنان

 7.من عدد النازحني يف لبنان

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
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كام يظهر هول األزمة من خالل مقارنة واضحة بني ردة فعل أوروبا بدولها كلها ولبنان البلد 

الهائلة ورحابتها االنسانية، قد ارتبكت  بإمكاناتهاإذا كانت أوروبا، "الصغري عىل أزمة النزوح 

يل أمام آالف النازحني الذين حلوا يف مدنها عىل حني غرة، فإن لبنان الضيق املساحة والقل

القدرات يستضيف منذ أربع سنوات مليون ونصف مليون نازح سوري، أي ما يقارب ثلث عدد 

لقد استنزفت البنى الحكومية واملجتمعات املضيفة يف لبنان إىل أقىص الحدود، يف  .سكانه

 0. وقت ترتاجع املساعدات الدولية باطراد بسبب ما نسمعه عن " تعب املانحني"

 

 لبنانعىل  السوريةاألزمة تأثري  ب(

اىل ترصيحات املسؤولني الدوليني واللبنانيني، وبيانات وكاالت األمم املتحدة الزاخرة  باإلضافة

بتفاصيل واقع النازحني السوريني واحتياجات التمويل واملساعدات املطلوبة، تحتاج معرفة 

ت دقيقة مل تتوفر التأثريات االقتصادية لألزمة السورية اىل دراسات مفصلة  تحتوي إحصاءا

لدى الهيئات الرسمية اللبنانية. وتبقى دراسة البنك الدويل حول تأثري األزمة السورية عىل 

هي التي تشكل املرجع األساس للباحثني واملسؤولني  6114 -6116اإلقتصاد اللبناين خالل فرتة 

 بأرقامها وتقديراتها .

 األزمة السورية عىلفقد قامت مجموعة البنك الدويل بإجراء تقييم اقتصادي واجتامعي آلثار  

وذلك بناء عىل طلب من الحكومة اللبنانية وبالتعاون مع رشكاء آخرين من وكاالت األمم  ،5لبنان

املتحدة واالتحاد األورويب وصندوق النقد الدويل. وقد تم استعراض التقييم النهايئ خالل 

 11. 6113 أيلول 65منتدى عقد عىل هامش الجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك يف 

مة ومن ضمنها تأثري أز  ،نرش البنك الدويل تقريره حول تأثريات األزمة السورية بشكل عام

 11: نبني  فيام ييل ملخصاً لتقرير البنك الدويل. النازحني السوريني اىل لبنان

 االقتصادالتأثري االجاميل عىل  -1

عطيل التجارة والتأثري عىل كل من ثقة املستهلكني ومؤسسات األعامل يؤدي إىل ت

 % سنوياً.685انخفاض معدل منو إجاميل الناتج املحيل للبنان بنسبة 

 التأثري عىل املالية العامة -6

  ر  6114إىل  6116الخسارة الرتاكمية يف اإليرادات الحكومية خالل الفرتة من تقد 

 ونصف املليار دوالر، وذلك نتيجة تناقص النشاط االقتصادي.مبليار 

  الزيادة الكبرية واملفاجئة يف الطلب عىل الخدمات العامة تؤدي إىل زيادة

 مليار دوالر. 181العامة بنحو  تالنفقا
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  يف املالية تدين االيرادات وزيادة النفقات يؤديان إىل زيادة العجز الكبري

 .6114اىل  6116مليار دوالر يف الفرتة من  682اىل  العامة للبنان

  مليار دوالر إلعادة االستقرار 685هناك حاجة إضافية اىل. 

 

 التأثري عىل التنمية االنسانية واالجتامعية -3

 الفقر - أ

  ألف لبناين  171يدفع تأثري املوجات الهائلة من الالجئني عىل الخدمات االجتامعية بنحو

، مع سقوط املليون فقري الحاليني إىل مزيد من 6114عام إىل براثن الفقر بحلول إضايف 

 غياهب الفقر.

  تتطلب العودة بالخدمات االجتامعية إىل املستوى الذي كانت عليه قبل األزمة والحفاظ عىل

 مليون دوالر. 177استثامر  6114جودتها وإتاحة الحصول عليها حتى نهاية 

 أسواق العمل - ب

  الوظائف من قبل القادمني الجدد إىل زيادة معدالت البطالة يؤدي تأجيج التنافس عىل

ألف لبناين إىل  364ألف إىل  661نقاط مئوية، ما يضيف  11وأنشطة األعامل غري الرسمية بنسبة 

 .6114صفوف العاطلني من العمل بحلول عام 

  122بني  معالجة الزيادة املفاجئة يف عدد الباحثني عن العمل تحتاج إىل موارد ترتاوح ما 

 مليون دوالر. 646مليون و

 الصحة - ج

  تؤدي االحتياجات الصحية امللحة لالجئني إىل زيادة التكلفة التي يتكبدها النظام الصحي يف

لبنان، واىل نقص املعروض من األدوية، وزيادة صعوبة حصول اللبنانيني عىل الرعاية 

اية الصحية األولية(، وهو ما % من إجاميل زيارات الرع41الصحية )شكل الالجئون السوريون 

 ميكن أن يفيض إىل زيادة مستويات اإلصابة باألمراض بشكل عام.

  مليون  25مليون دوالر إىل  40يقدر تأثري نظام الرعاية الصحية عىل املالية العامة مبا بني

، حسب مستوى تدفق الالجئني، بينام تحتاج إعادة الخدمات الصحية اىل 6114دوالر لعام 

 .6114ماليني دوالر عام  312مليون و 612ما كانت عليه قبل األزمة اىل ما بني  مستوى
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 التعليم - د

، وهو رقم سيقفز اىل ما 6114-6113ألف طفل سوري باملدارس يف العام الدرايس  51يلتحق 

ألف طفل يف العام الدرايس التايل. ونتيجة لذلك، سيتطلب نظام التعليم  171ألفاً و 141بني 

 .6114مليون دوالر عام  434مليوناً و 340يف لبنان مبالغ إضافية تصل إىل ما بني العام 

 

 البنية التحتية عىل التأثري -4

 شبكة املياه والرصف الصحي  - أ

% 7تواجه شبكة املياه والرصف الصحي يف لبنان زيادة كبرية ومفاجئة يف إجاميل الطلب بنسبة 

مليون دوالر،  10بنحو  6114إىل  6116الفرتة من  مع زيادة التكلفة عىل املالية العامة يف

مليون دوالر خالل الفرتة نفسها للحفاظ عىل مستويات  375مليوناً إىل  341واحتياجها إىل ما بني 

 .توفري هذه الخدمات وجودتها

 النفايات الصلبة  - ب

الضعف، ما ساهم ت الزيادة املفاجئة يف عدد السكان إىل زيادة النفايات الصلبة بأكرث من أد  

مليون دوالر  135يف تلويث املوارد املائية وانتشار األمراض، والتي ستحتاج إىل استثامر ما بني 

 .6114اىل  6116ماليني دوالر يف إدارة النفايات يف الفرتة من  612إىل 

 الكهرباء - ج

لتكاليف مبا بني الزيادة الكبرية واملفاجئة يف مستوى الطلب عىل شبكة الكهرباء إىل زيادة اأد ت 

مليون دوالر لزيادة  441و 311، مع استثامرات ترتاوح بني 6114مليون دوالر عام  353مليوناً و 314

 .6114قدرة توليد الكهرباء وتحسني شبكة الكهرباء بنهاية 

 النقل - د

% يف أنشطة األعامل بسبب تقلص النشاط 25تشهد خدمات النقل بالشاحنات انخفاضاً بنسبة 

% يف مختلف أنحاء لبنان 51و 15االقتصادي، اال أن الحركة املرورية تزداد بنسب ترتاوح ما بني 

 6116مليون دوالر يف الفرتة من  565مليوناً و 642بسبب القادمني الجدد، مع االحتياج إىل ما بني 

عويضات لتغطية تكاليف الصيانة اإلضافية للطرق، وزيادة نطاق النقل العام ورصف ت 6114اىل 

 .ملشغيل الشاحنات

 إنتهى تقرير البنك الدويل         
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ككل باآلثار السلبية لألزمة وزيادة التكاليف عىل االقتصاد اللبناين  االهتاممالبنك الدويل حرص 

التي تزيد املداخيل إىل   ألزمة النزوح السوري ومل يأخذ بعني االعتبار العوامل االقتصادية

 االقتصاد اللبناين .

 املنتجة  للمداخيل اىل االقتصاد اللبناينعوامل أزمة النزوح  ج(

رغم هول اآلزمة  وثقل أعبائها عىل لبنان وشعبه ، ال بد  من إلقاء األضواء عىل الوقائع بعني 

موضوعية خاصة ان هناك بعض التأثريات اإليجابية عىل االقتصاد اللبناين ناتجة عن أعامل 

تعنى من الصعب إيجاد دراسات  .ونشاطاتهم املدر ة للمداخيل النازحني السوريني ومعاشهم

عىل سبيل  الحقيقي الناتج عن أزمة النزوح السوري.وقيمتها وحجم املداخيل  املنافعبتقييم 

ح عنها هي جزء من االقتصاد غري املنظور حيث  املثال، ان أجور العامل السوريني غري املرص 

  غري خاضعة للرضيبة.أنه من غري املمكن حسابها كونها 

 :هي املدر ة للمداخيل األساسيةالعوامل  

 العاملة وكلفة االنتاج تخفيض أجور 

% منهم يف قطاعات 21ينشط السوريون يف عدة قطاعات منتجة حيث يعمل أكرث من 

 ال تتطلب مهارات عالية مثل الزراعة والبناء والخدمات. 

ألف عامل سوري وفق  311وكان يعمل يف لبنان قبل األحداث السورية الخرية حواىل 

بعض التقديرات.  ورغم أن لبنان ال ميلك إحصاءات عن العاملة فقد  ورد ترصيح 

رسمي يؤكد أن عدد العامل الذين كانوا يعملون يف قطاعي البناء والزراعة يف لبنان 

.  وقد قدرت منظمة العمل 16ألف عامل سوري 511قبل األزمة السورية بلغ أكرث من 

ألف باحث عن عمل  يف  01الف عامل و 121( أن العاملة السورية بلغت ILOالدولية )

يعمل السوريون خالل فرتة األزمة السورية مبعظمهم دون إذن . و6114منتصف العام 

 6114ام عمل رشعي من وزارة العمل اللبنانية التي تحد عملهم مبوجب مرسوم صادر ع

 يف قطاعات البناء والزراعة والتنظيفات. 

هذه العاملة السورية أفادت أرباب العمل اللبنانيني واملصالح االقتصادية من ناحية  إن

رخص األجور وتوفري رسوم تسجيل العامل يف الضامن االجتامعي اللبناين مام أد ى 

العامل يف النتيجة اىل انخفاض أكالف االنتاج لدى املصالح االقتصادية اللبنانية .  ف

تأثري هؤالء العامل إن  هيدة أرخص بكثري من أجور اللبنانيني.السوريون يقبلون بأجور ز 

أن السوريني محدود، حيث  يني وعىل نسبة البطالة يف لبنانعىل فرص عمل اللبنان

يعملون باألغلب يف قطاعي الزراعة والبناء هذين القطاعني اللذين هجرهام معظم 

من الدولة، ورخص اجور عاملة اللبنانيني بسبب قلة عائدات الزراعة كونها غري مدعومة 
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البناء. كام أنه يف الواقع، فإن نسبة البطالة يف لبنان مرتفعة بني الشباب خاصة 

 خريجي الجامعات الذين يهاجرون اىل الخارج بأعداد كبرية.

 االنفاق عىل االيجارات السكنية 

نيسان  66املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" بتاريخ “جاء يف تقرير

دوالر أمرييك  611باملئة من النازحني املسجلني يدفعون إيجارات مبعدل  01"أن  6114

يف الشهر، سواء مقابل شقق أو أي نوع آخر من املساكن، مبا يف ذلك مالجئ دون 

  13موقع. "  1211املستويات املقبولة، ويعيش النازحون يف لبنان يف أكرث من 

  االنفاق االستهاليك 

من   من املمكن اعتبار العديداىل االنفاق اليومي ألكرث من مليون سوري فقري،  فةباإلضا

العائالت السورية الغنية واملتوسطة الرثاء من السياح الدامئني نتيجة طول مدة 

للمحافظة عىل مستوى معيشتهم ولتعليم أوالدهم هم ينفقون مكوثهم يف لبنان. 

 وعىل الشقق واالتصاالت وغريها.

  املانحة تدفق مساعدات الدول 

سامية تدفق التمويل  من الدول املانحة  اىل االقتصاد اللبناين من خالل "املفوضية ال

مم املتحدة لالجئني" التي تعمل مع عدة منظامت دولية ومحلية لتأمني املساعدات لأل 

واالستشفاء من السلع واملواد الغذائية وحاجات الطبابة   -العينية واملالية-االجتامعية

والرواتب الشهرية واالنفاق عىل البنى التحتية  ودعم املجتمع اللبناين املضيف 

مم سامية لأل "املفوضية ال وتؤكد  وتعليم أوالد النازحني وتوفري فرص عمل جديدة .

مليون دوالر أمرييك من الدول  046أن لبنان  تلقى   يف تقاريرها املتحدة لالجئني" 

 دوالر مليار  1816وحواىل  6114ر يف العام مليون دوال  755و 611314 يف العاماملانحة  

 .6115يف العام  أمرييك

  تأسيس املصالح واملحالت واالعامل الجديدة 

. الحجم تأسيس مصالح جديدة صغرية ومتوسطةقام الكثري من السوريني الوافدين ب

السورية واملصانع الكبرية سياسة استقطاب االستثامرات مل تنتهج الدولة اللبنانية  إن

 ت املصانع السورية عىل أراضيها. كام فعلت األردن وتركيا اللتان شهدتا افتتاح مئا

العوامل السلبية التي نزلت بلبنان املثقل باألزمات  تضاهيالعوامل  االيجابية مجتمعة، ال  إن

السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتامعية، خاصة تأثريات األزمة يف تداعياتها االقتصادية 

مام يشكل تحديات كبرية تحتاج إىل من يواجهها وبتحمل مسؤولية  واالجتامعية والدميغرافية

 ريني سواسية.رفع أعبائها عن كاهل اللبنانيني والسو 
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 لتعامل مع األزمةاللبناين الرسمي يف ا توجهال .3

 إىل% 145نسبة امرييك ويبلغ مليار دوالر  71ترزح الدولة اللبنانية تحت أعباء دين عام يناهز ال

مام يزيد يف صعوبة مواجهة الواقع املأساوي للنازحني السوريني ، االجاميل الناتج املحيل

التحتية ى من قدرة انفاق الدولة عىل البن ويحد يفة لهم،لدات املضودعم املناطق والب

 . الضخمة املستهلكة  من قبل أعداد النازحني

أمرييك مليارات دوالر أربع إن تراكم الدين العام يكلف الدولة اللبنانية  فوائد سنوية أكرث من 

سنوياً يف األعوام األخرية خدمة لديونها مام يرهق كاهل املالية العامة ويسبب عجز ميزانية 

بقيمة ثالث مليارات دوالر امرييك حداً غري مسبوق عجز يف ميزان املدفوعات ال وبلغالدولة. 

قدر  وقد .6115مليارات دوالر امرييك عام  ثامينال ذات مستوى عال بلغبعد أن كان حقق فائضاً  

% 5 بحوايلالبنك الدويل كلفة التأثري السلبي للحكم الطائفي السيايس يف لبنان عىل االقتصاد  

 15من الناتج املحيل سنوياً.

تضاف إىل كل هذه العوامل املؤثرة سلباً عىل اإلقتصاد اللبناين، أزمة النزوح السوري بتداعياته 

رة وتوصل أخرياً إىل وضع خطة مدروسة الخطرية التي اضطر لبنان إىل مواجهتها  بجهود جبا

 بعناية فائقة بالتعاون مع املنظامت الدولية املعنية بأزمة النزوح السوري.

وضعت الحكومة اللبنانية ورشكاؤها املتعاونني معها من الهيئات واملؤسسات املحلية والدولية 

دت األولويات واملهامت والحلول املقرتحة ملعالجة أزمة النازحني  اسرتاتيجية عمل حد 

السوريني يف لبنان. تويل خطة لبنان أهمية خاصة لالستقرار يف لبنان ولدور الحكومة اللبنانية 

يف املبادرة اىل معالجة أزمة النازحني عرب وزارة الشؤون االجتامعية  تحت إرشاف خلية األزمة 

 الحكومية.

زمة ثم انتقل اىل اثة منذ بداية األ بعد أن كان ملف النزوح السوري يف عهدة الهيئة العليا لإلغ

تشكيل خلية وزارية   6114أيار  62وزارة الشؤون االجتامعية،  قرر مجلس الوزراء اللبناين بتاريخ 

ملتابعة مختلف اوجه موضوع نزوح السوريني اىل لبنان، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، 

الشؤون االجتامعية، و  خلية والبلدياتالداو  وزراء الخارجية واملغرتبني كل من معايل وعضوية

عىل ان تتخذ هذه اللجنة التوصيات ملواجهة حالة تدفق النزوح بالتنسيق مع مختلف االدارات 

 املعنية. 

 جرى توزيع املسؤوليات كالتايل:و 

 بعد املناقشة مع جميع االطراف  ،تكليف وزير الداخلية والبلديات العمل

عىل تنظيم عملية النزوح وفقا للمعايري الدولية، وبغية تأمني  ،املعنية

 عودتهم اآلمنة اىل بالدهم.
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  تكليف وزير الخارجية واملغرتبني السعي من اجل اقامة مخيامت آمنة يف

سوريا، أو يف املنطقة الحدودية العازلة بني لبنان وسوريا، بالتعاون مع سائر 

 اقليميا ومحليا.الجهات والهيئات املعنية، دوليا، 

  تكليف وزير الشؤون االجتامعية تحديد وتنظيم العالقة مع سائر املنظامت

املعنية دوليا، اقليميا ومحليا، واتخاذ االجراءات املناسبة للحد من تدفق 

حاجاتهم امللحة، فضال عن تعزيز قدرات املجتمعات  اعداد النازحني وتأمني

 12املحلية املضيفة للنازحني. 

تتصد  الحكومة اللبنانية للضغوطات التي سببتها األزمة عىل النمو االقتصادي وسوق العمل. مل 

واقترصت معظم الترصيحات والقرارات الحكومية عىل رد ات فعل عىل النزوح السوري 

. واستعان املسؤولون اللبنانيون بدراسات البنك الدويل وتقاريره 6111املستمر منذ العام 

ازحني وتداعيات النزوح السوري. وقد افاضوا بترصيحات مسهبة حول مخاطر ملعرفة واقع الن

 األزمة وتداعياتها الكوارثية عىل الواقع اللبناين.

 رئيس الحكومة اللبنانية متام سالم عن تداعيات األزمة السورية يف اكرث من مناسبة: عرب   

لعديدة التي تلقاها لبنان... من "إن مشكلة النازحني هي فقط وجه واحد من التداعيات السلبية ا

جراء الحرب الدائرة يف جواره. ولعل أخطر التداعيات كان االرهاب الذي دفعنا أمثانا كبرية يف 

التصدي له. وال يخفى عليكم أن عددا من أبنائنا العسكريني محتجز لدى الجامعات االرهابية 

 17 ".منذ أكرث من عام، ومازلنا نبذل كل الجهود لتحريرهم

مليار دوالر مبوجب البنك الدويل،  13" اننا تكبدنا يف السنني املاضية حواىل  دولتهكام رصح 

 10وحده." 6115مليارات دوالر يف العام  5و 4منها ما بني 

ر البن منها  6116يك منذ العام دوالر أمري مليار  1381 بك الدويل خسائر لبنان وبالفعل، فقد قد 

 15 % من الناتج املحيل االجاميل(.11وحده )حواىل  6115العام  يفأمرييك  دوالر  مليار  582

حذر املسؤولون اللبنانيون من مخاطر النزوح واالرهاب املحتمل عىل لبنان واملنطقة  وقد

وأوروبا. ففي كلمة لوزير الخارجية اللبنانية جربان باسيل القاها خالل مشاركته يف اجتامع وزراء 

ن خارجية دول االتحاد االورويب واالردن ولبنان حول االزمة السورية يف االمم املتحدة، ان "لبنا

يواجه خطرين: "النزوح واالرهاب"، حيث اعترب أن  "هذه االزمة غري مسبوقة بأرقامها يف تاريخ 

نازح سوري يف الكيلومرت املربع الواحد عىل امتداد مساحة لبنان،  611البرشية خاصة أن "وجود 

د باملئة من عد 45ويشكل عدد النازحني السوريني والالجئني الفلسطينيني يف لبنان حواىل 

االف طالب سوري يف  611سكان لبنان ونحارب االرهاب عىل حدودنا وارضنا، وهناك ايضا 

  ."الف مولود سوري يف لبنان 71اىل الف طالب لبناين، اضافة  665مدارسنا مقابل 
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وكانت الحكومة قد توصلت إىل وضع اسرتاتيجية وطنية مختصة مبوضوع النازحني السوريني 

قة عمل" قدمها رئيس الحكومة اللبنانية اىل مؤمتر برلني الدويل الذي يف "ور  باإلجامعأقرتها 

. وتتضمن ورقة العمل كل مجاالت التعاون االمني واالقتصادي 6114ترشين االول  67انعقد يف 

واالجتامعي ووقف اللجوء والحاالت االستثنائية وتطبيق قوانني العمل والحفاظ عىل اليد العاملة 

نافسات وكيفية التعامل مع املؤسسات الدولية، عىل ان تكون مرجعية هذه اللبنانية ومنع امل

 61املؤسسات عىل أرض لبنان هي الدولة اللبنانية. 

من  ابتداءً وقد وضع القرار الحكومي الرسمي بتنظيم ملف النزوح السوري يف لبنان حيز التنفيذ 

فقد تم الطلب من جميع النازحني السوريني واملسجلني لدى مفوضية االمم . 6114حزيران  1

تحت  1/2/6114من  اعتباراعن الدخول إىل سوريا  االمتناع (UNHCR)املتحدة لشؤون الالجئني 

61طائلة فقدان صفتهم كنازحني يف لبنان.
 

املختصة مؤخرًا للحد  من تدفق كام تم التأكيد الحقاً أن  القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية 

النازحني ال رجوع عنها عىل االطالق، مع التشديد عىل  أن  املعايري التي يعتمدها لبنان يف هذا 

املجال ينص  عليها اتفاق جنيف، وبالتايل ال يوجد تعد  من أي  نوع كان عىل حقوق الالجئ أو 

وجود أي  نية لرتحيل الالجئني الذين  ااالنسان. كام نفى املصدر اللبناين الرسمي نفيًا قاطعً 

تنطبق عليهم املواصفات املطلوبة، موضًحا أن ه فيام يخص موضوع إنشاء مخيامت يف 

املنطقة الحدودية الفاصلة بني لبنان وسوريا، فلم يتم التوصل إىل اي نتائج تذكر مع األمم 

 66املتحدة.

 

 2016-2015 خطة لبنان لالستجابة لألزمة  .2

يف  ،بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة والبنك الدويل ،مة اللبنانية قد وضعتكانت الحكو 

وقد اعتربت مبثابة خطة متكاملة تضع   ."خريطة طريق لبنان لالستقرار" 6113شهر ترشين الثاين 

أولويات التدخل لتأمني اإلستقرار ومعالجة تداعيات األزمة السورية. وتهدف خريطة الطريق إىل 

ةال فئاتخلق فرص إقتصادية خاصة لل  ،القطاع الخاص الستثامرات ةمناسب اتوتأمني مناخ ،هش 

 وتحسني نوعية الخدمات العامة األساسية. 

التقرير السادس لخطة الحكومة اللبنانية » 6113يف شهر كانون األول حكومة أعدت الكام 

مطالبة  بالتعاون مع البنك الدويل ومنظمة األمم املتحدة، ،«ملعالجة تداعيات األزمة السورية

إليواء النازحني السوريني ومساعدتهم. كام امرييك  مليار دوالر  1805مبساعدات اضافية بقيمة 

 مشاريع ملواجهة تداعيات األزمة.طالبت بإنشاء 

قامت املجموعة الدولية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية  بوضع خطة جديدة ،6115يف العام 

 ملعالجة تداعيات األزمة السورية:
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تتضمن الخطة الجديدة برامج إنسانية لتأمني االستقرار يف لبنان من خالل مواجهة الضغوطات 

 الفقر يف إطار األهداف واألولويات التالية: االجتامعية واالقتصادية خاصة

 وللبنانينياألكرث ضعفاً  السوريني أولوية تأمني الدعم االنساين والحامية للنازحني -1

 األكرث فقراً 

تستهدف الخطة مساعدة النازحني واملجتمعات املحلية املتأثرة باألزمة من خالل تلبية 

أوى. كام تهتم بتسجيل أسامء النازحني لتأمني حاميتهم املغذاء و ال وباألخصحاجاتهم املادية 

لتحقيق هذه األهداف بني وزاريت الشؤون االجتامعية والداخلية  التعاونوتسهيل إدارتهم. يتم 

 ألمن العام ومؤسسات معنية أخرى.ل العامة ديريةاملوالتنسيق مع 

 

 من تعليم وصحة ومياهية واملحلية أولوية تقوية قدرات أنظمة الخدمات العامة الوطن -6

تهدف االسرتاتيجية الحكومية اىل تطوير البنى التحتية وإعادة تأهيلها، وتدريب القدرات 

البرشية للعمل االجتامعي والخدمات العامة ، وتوفري مصاريف الصحة والتعليم األساسية، 

 وتعزيز قدرات البلديات التنموية واملشاركة معها يف التخطيط والنفقات.

 تشمل هذه االسرتاتيجية الحكومية الربامج واملشاريع التالية:كام 

 6113عام -خريطة لبنان لالستقرار ومواجهة األزمة السورية، 

  وزارة الرتبية والتعليم العايلبإدارة   6112-6114اسرتاتيجية تعليم األوالد  

 Reach all the Children with Education   )R.A.C.E.  (  

 تديرها وزارة الطاقة واملياه تيال 6115-6111املياه تيجية قطاع اسرتا، 

 الذي تديره  6114 لبنان الربنامج الوطني للمحافظة عىل النساء واألطفال يف

 ،الصحة االجتامعيةوزارة 

  وهو من مسؤولية وزارة الصحة  6114برنامج دعم النظام الصحي اللبناين

  العامة.

 عي والبييي واملسسسا ي يف لبنانواالجتامأولوية تعزيز االستقرار االقتصادي  -3

املزارعني وللشباب.  تقرتح الخطة خلق فرص عمل للعاطلني عن العمل الكرث ضعفاً ولصغار

كام تقرتح دعم االصالح االقتصادي لتحفيز القطاع الخاص وتطوير األنظمة وتدريب الشباب 

 املحلية. تعزيز املشاريع الزراعية واملراهقني الكتساب مهارات جديدة.

 

ووزارة الشؤون  ،إن الرشكاء الرسميني األساسيني يف هذا التوجه هم مكتب رئيس الوزراء

والوزارات املعنية بشؤون  ،ووزارة الداخلية والبلديات ،ومجلس االمناء واالعامر ،االجتامعية

 العمل والبيئة والشباب.

 هيئة محلية ودولية. 77وتتعاون الوزارات املختصة إلدارة املشاريع وتنفيذها مع 
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 6115مليار دوالر للعام  6814برنامج دعم بقيمة  6112 – 6112 خطة لبنان لالستجابة لألزمةتقرتح 

 ألجل تحقيق أهدافها وأولوياتها: من الدول املانحة

مليونني ومائتني ألف شخص يف حاالت العوز  لحوايلدعم إنساين مبارش وحامية   -

 الشديد خاصة النازحني السوريني.

االستثامر يف الخدمات العامة واملؤسسات واملشاريع االقتصادية التي تخدم  -

 .ألف شخص يف املواقع األكرث فقراً  وتسعامئةحواىل مليونني 

مليون دوالر امرييك  764 وتعترب خطة االستجابة لألزمة أن التمويل املنشود يخصص منه مبلغ

 .6115مليار دوالر كتمويل جديد مطلوب للعام  185لربامج االستقرار، يضاف إليها مبلغ 

املنعقد يف  مؤمتر "دعم سوريا واملنطقة" اللبنانية إىلقدمت الحكومة إىل ذلك كله،  باإلضافة

سنوات يتعل ق بالتعليم خطة موح دة تتكو ن من برنامج عىل مدى خمس  ،6112شباط  3لندن يف 

مالياً من الدول املانحة بقيمة  دعامً  هذه الخطة تتطلبحيث  63القتصادية والوظائفوالفرص ا

  .أمرييك مليار دوالر11862

يرتاوح هذا املبلغ بني منح مخصصة لدعم احتياجات الالجئني وقروض لتمويل مشاريع  

 :إمنائية، موز عة عىل الشكل اآليت

 .6112لخطة االستجابة لالزمة للعام امرييك  مليار دوالر  6840 -

 .مخصصة لقطاع التعليمامرييك مليار دوالر  184 -

 .مخصصة للبلدياتامرييك مليون دوالر  011 -

تحفيز الذي يهدف اىل  املدعوم توفري فرص العململيون دوالر مخصصة لربنامج  601 -

 .االقتصاد

 .امرييك دوالر مليار 4852بذلك تبلغ قيمة املنح املطلوبة 

ة، فاملطروح الحصول عىل  ا بالنسبة إىل القروض امليرس  ا ، منهامرييك دوالر مليار 283أم 

مرشوعاً استثامرياً  132لتنفيذ  امرييك دوالر مليار 483لدعم املوازنة، و امرييك مليارا دوالر

 .ضخامً يف البنى التحتية

ة كان عىل الطموح، ولكن متويل الدول املانح الربنامجهذا عىل  آماالً كبريةعل ق لبنان 

مستوى أقل بكثري من املطلوب. يف مؤمتر لندن، قررت أملانيا والكويت والرنوج وبريطانيا 

مليون دوالر هذا العام للبنان كجزء من التمويل االجاميل املنشود  551تقديم أكرث من 

التمويل بالتنسيق مع املؤسسات اللبنانية  هذا. وقد مت ت برمجة مليار دوالر118621البالغ 

 64 واألمم املتحدة والبنك الدويل.
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ويعلم جميع املسؤولني أن لبنان غري مهي أ مبؤسساته وجمعياته وحدها  لحل مشاكل مئات 

آالف العائالت املنكوبة وتأمني املأوى واملأكل والطبابة والتعليم لهم بدون مساعدة املجتمع 

 وجمعياته.الدويل ومؤسساته 

 

 الدعم الدويل  .5

عقدت عدة مؤمترات دولية لبحث أزمة النازحني السوريني وتداعياتها عىل لبنان واقتصاده 

ل أعباء األزمة. كام إتفقت كل  وخلصت كلها إىل تقدير مسؤولية لبنان دولة ومجتمعاً  يف تحم 

ل املبارش لتلبية الدول املعنية باألزمة عىل وجوب مساعدة لبنان من خالل تقديم التموي

حاجات النازحني من غذاء وسكن واستشفاء وطبابة وأدوية وتعليم، ودعم البنى التحتية للدولة 

 من كهرباء ومياه وشبكات رصف صحي.واملناطق املضيفة 

 الدولية املساهمة يف مواجهة األزمة املنظامت  أ(

باألزمة عىل الجانب  رك ز املسؤولون الدوليون يف األمم املتحدة ومنظامتها املعنية

االنساين ألزمة النازحني السوريني وتأثرياتها عىل املجتمع اللبناين املضيف. وقاربوا مسألة 

النزوح السوري مبنهجية حامية النازحني ودعمهم بعد إحصاء أعدادهم ودراسة 

 احتياجاتهم وتأمينها بعد تقييم أوضاعهم.

املفوضية السامية لألمم “توافق املجتمع الدويل عىل تسليم ملف النازحني السوريني إىل 

تقوم هذه املنظمة الدولية الرئيسة مبسؤولياتها  (.”UNHCR“) “ املتحدة لشؤون الالجئني

بالتعاون مع سائر منظامت األمم املتحدة وتنسق بني مختلف الجمعيات والهيئات والدول 

، آخذة بعني السوريني  اىل دورها الحيوي يف الدعم املبارش للنازحنياملانحة إضافة 

االعتبار تداعيات األزمة اإلنسانية واالجتامعية واالقتصادية عىل الصعيدين االقليمي 

 والدويل.

حكومة اللبنانية يف ضامن توفري املياه ال بدعم  (UNICEF)قامت منظمة اليونيسف كام 

ي املالئم وتعزيز النظافة والرعاية الصحية األساسية، الصالحة للرشب والرصف الصح

والتعليم، وخدمات حامية الطفل لجميع األطفال الالجئني السوريني واملجتمعات 

 املضيفة األكرث حرمانا يف لبنان.

 هام بأدوار أساسية يف دعم النازحني تابعتان لألمم املتحدةوكالتان رئيستان  كام قامت

انضمت و  . (WFP) وبرنامج التغذية العاملي  ( UNDP ) املتحدة االمنايئاألمم  برنامج 

املفوضية “لتكون رشيكة مع غري الحكومية جمعية  من الجمعيات الدولية  66حواىل 

دولية  جمعية 12شاركت حواىل  . كام 65كمنفذين ة لألمم املتحدة لشؤون الالجئني"السامي

 .62املفوضية السامية يف العمليات معغري حكومية  أخرى



 
15 / 62 

  6112أيار |  اللبناين االقتصاد عىل السوري النزوح أزمة تأثري

 

 

ووكاالت األمم املتحدة مبساعدة غري الحكومية  الدولية وقد قامت تلك املنظامت

الدراسات التفصيلية الشاملة لكل أبعاد إعداد النازحني السوريني عىل كل الصعد بدءا من 

الجتامعية الوفرية أزمة النزوح وتأثرياتها االجتامعية واالقتصادية، وصوالً اىل املساعدات ا

ويل متفاوتة من مت  السوريني، مروراً باستقطاب نسبالتي لب ت بعض حاجات النازحني

 الدول املانحة .

 مع لبنان التضامن الدويلب( 

إىل أن   6112آذار  64أشار األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون خالل زيارته للبنان بتاريخ 

أك د أن  بالنسبة إىل الفرد الواحد". كام لبنان "يستضيف أكرب عدد من الالجئني يف العامل

املجتمع الدويل سوف يدعم "الالجئني السوريني الذين يستضيفهم لبنان مؤقتا، إىل حني 

 67يتمكنوا من العودة بسالم وأمان إىل سوريا." 

أن "زيارته هي يف  6112نيسان  12زيارته لبنان بتاريخ أكد الرئيس الفرنيس فرانسوا هوالند، خالل 

إطار التعبري عن املساندة والتضامن مع لبنان ومع الالجئني واملنظامت االنسانية". وأعلن عن 

 60"مساعدة فرنسية إضافية مخصصة لالجئني للمساهمة يف تخفيف العبء عن لبنان".

املمثلة العليا لالتحاد االورويب للشؤون الخارجية والسياسة االمنية فيديريكا موغريني كام رأت 

ان موضوع الالجئني السوريني "هو مسؤولية  ، 6112آذار  61خالل زيارتها اىل لبنان بتاريخ 

سياسية تقع عىل عاتقنا جميعا وعلينا وضع حد لهذه املأساة"، مشيدة ب "جهود لبنان الذي 

، الفتة اىل ان هؤالء الالجئني "يريدون االستمرار يف "يستضيف اعدادا كبرية منهم، ملساعدتهم

 اسية ملساعدتهم لتحقيق هذا الهدف"،حياة طبيعية وعلينا بذل الجهود السياسية والدبلوم

الفتة إىل "أن االتحاد االورويب يساعد الالجئني مبارشة كام يساعد املجتمعات املضيفة الن 

 65 ."الخدمات العامة يف لبنان تعاين ضغطا كبريا بسبب هذا اللجوء

اجتامع "اللجنة الدولية لدعم لبنان" عىل هامش الجمعية  6115أيلول 31يف  إنعقدوكان قد 

. شارك الوفد اللبناين الرسمي عىل رأسه رئيس الحكومة 71املتحدة يف دورته الـ لألممالعمومية 

أعلن الرئيس الفرنيس أنه ستبذل مساعي خالل اجتامع "اللجنة  اللبنانية يف هذا االجتامع الدويل.

فرنسا  أن تقديم مساعدات اضافية للبنان مع الدول املانحة وقال الدولية لدعم لبنان" من أجل

 31تقدمت بهذه املبادرة قبل أشهر، وأن هناك مساع جديدة مع املانحني ملساعدة لبنان.

وكانت منظمة األمم املتحدة قد أطلقت ما عرف بالنداء اإلنساين لدعم الالجئني الذي بحسب 

تقاريرها يبدو أنه األكرب من نوعه يف تاريخها، مناشدة الدول األوربية وأمريكا الشاملية ودول 

ألف فرصة لالجئني السوريني للتوطني الدائم أو املؤقت يف العام  31لتوفري  الهادئاملحيط 

ألف طلب  15. مل تستجب لها هذه الدول إال  بحدود 6112و 6115ألف يف العامني  111و 6114

وني ف.
31 
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ح املفوض األورويب لسياسة الجوارو  املوجة الكربى  وتوسيع املفاوضات يوهانس هان أن رص 

هد ضعيفة التي تشاملقبلة من الالجئني غري الرشعيني اىل أوروبا قد تنطلق من لبنان، الدولة ال

 36 .وياً اوضعاً مأس

"أي بلد يف العامل ال ميكن وكان منسق األمم املتحدة يف لبنان روس ماوننت الذي رصح مرة أن 

يف   6114أيار  12قد أعلن يف مؤمتر صحفي بتاريخ   33،"أن يتحمل ما يتحمله لبنان واللبنانيون

 111الجئي لبنان، بحدود كانت هناك خطة عمل لدى مفوضية الالجئني لنقل عدد من “جنيف أنه 

 34”.الف، اىل دول أخرى، لكن الدول االخرى رفضت استقبال هذه االعداد

كام أعلن مفوض األمم املتحدة السامي لالجئني أنطونيو غوترييس أن " لبنان هو الركن األساس 

يف املنظومة الدولية لحامية الالجئني السوريني، وبدون لبنان فإن املنظومة الكاملة سوف 

 35 تنهار."

وقد دعت عدة  دول أوروبية إىل رفع سقف اعادة التوطني لتقاسم األعباء مع لبنان، وهذا 

ستقبال النازحني بشكل أفضل . اجاورة سيام ان هناك دول تستطيع الطرح يشمل الدول امل

ولكن لبنان مل ينتظر األوروبيني ليستقبلوا املهاجرين اىل بالدهم، امنا بادر اىل وضع خطط 

 ملواجهة تداعيات األزمة.

 

 ةالفعلي دفوعاتيف مقابل امل التمويل الدويلج( 

، ورقة 6112شباط  3حمل لبنان اىل مؤمتر "دعم سوريا واملنطقة" املنعقد يف لندن يف 

دة ملؤمتر لندن، وتتكو ن من برنامج عىل مدى خمس  الحكومة اللبنانية التي تتقدم بخطة موح 

والفرص االقتصادية والوظائف، وتتطلب دعامً مالياً من الدول املانحة سنوات يتعل ق بالتعليم 

مليون ونصف مليون نازح سوري،  لحوايلمليار دوالر. إن  لبنان كونه البلد املضيف  11862 بقيمة

يطمح من خالل برنامجه  لتحقيق تنمية مستدامة  عىل مختلف الصعد لتقديره أن األزمة ستطول 

 قليمية والدولية. اإل  ناخاتوفق كل امل

مل تتنب الدول املانحة برنامج لبنان ومطالبه املبارشة،  ولكن هل لب ت نداءات التمويل التي 

 !؟مفوضية األمم املتحدة لالجئنيأطلقتها 

قىض بحرص التمويل ملساعدة النازحني السوريني بالهيئة الدولية  عريب ودويلتم إجامع 

سيق بني أكرث نقامت بالتالتي  (  UNHCR)  " لشؤون الالجئني"املفوضية السامية لألمم املتحدة 

 املنظامت  تقوم تلك  32.ودولية محليةوكالة لألمم املتحدة ومنظامت غري حكومية  51من 

املحلية والدولية بتقدير احتياجات النازحني السنوية من مسكن ومأكل وتعليم وطبابة وسائر 

الحاجات الرضورية للنازحني، فتحصيها بأمانة ودقة ثم تنرش للجمهور احتياجات التمويل 

"املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون تطلق ة من خالل نداء التمويل السنوي. الرضوري
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نداء متويل يف مطلع كل سنة تناشد فيه الدول املانحة لتحمل مسؤولياتها واملساهمة " الالجئني

 . السوري كل البلدان التي تعاين من أعباء النزوحليف تقديم التمويل املنشود 

بلغ مجموع التمويل املطلوب لتغطية تكاليف أزمة النازحني السوريني االجاملية يف أهم 

 37مليار دوالر أمرييك. 084قيمة  6112و 6115النازحني الكبرية  للعامني البلدان املضيفة ألعداد 

دت املفوضية  ل ووكاالت األمم املتحدة املتعاونة معها التمويل السنوي املطلوب لتحمكام حد 

 وسد احتياجات النازحني الوافدين اىل األرايض اللبنانية.وحده أعباء النزوح السوري يف لبنان 

نداء متويل حيث  "أطلقت "املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 6112ففي العام 

مل يصل منها  30دوالر أمرييكمليون  1755 قدرت التمويل املطلوب من الدول املانحة  بقيمة

هذا التاريخ أي أن فجوة التمويل بلغت يف  35دوالر أمرييك مليون 351 سوى 6112 أيار 5لغاية 

 .امرييك دوالرمليون  1325قيمة 

املطلوب التمويل " لألمم املتحدة لشؤون الالجئني املفوضية السامية“ت ، قدر 6115ويف العام 

مليون دوالر  6141ملواجهة أعباء النزوح السوري يف لبنان وحده بقيمة   من الدول املانحة

إجاميل التمويل من 41% فقط22 بنسبة أمرييك مليون دوالر 1416دفعت الدول املانحة   41أمرييك.

 املطلوب.

قد أطلقت نداء لألمم املتحدة لشؤون الالجئني"  املفوضية السامية“، كانت 6114يف العام 

دت فيه قيمة الهبات لتلبية حا مليون 1515 مببلغجات النازحني السوريني يف لبنان متويل حد 

 %47 نسبةكان   6114كانون األول  31ولكن أقىص ما بلغه التمويل الدويل لغاية  46.أمرييك دوالر

وفق  مليون دوالر أمرييك فقط  755أي حواىل   6114ن حجم التمويل املطلوب للعام م فقط

 43تقديرات املفوضية  وتقاريرها.

 قيمة 44لتمويللاملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني"  “بلغ نداء ،  6113ويف متوز

وقد جاء يف بيان  لدعم النازحني واملجتمع اللبناين املضيف. مليون دوالر امرييك 1763

املساعدات التي تلقاها لبنان من املجتمع الدويل أن   6114أيار   5صندوق النقد الدويل بتاريخ 

دعم الجهات املانحة للشعب اللبناين وأن ال تكفي، أمرييك مليون دوالر  011والبالغة حواىل 

املفوضية السامية لألمم “وهذا ما أكدته  45 لنداءات املتعددة.يبقى ضئيال عىل الرغم من ا

حيث بي نت ان لبنان  مل  6113 األولكانون  12يف تقريرها الصادر يف  املتحدة لشؤون الالجئني"

أي مبا  6113كانون األول  5مليون دوالر أمرييك من املجتمع الدويل لغاية تاريخ  046يتلقى سوى 

ر   .األساسية %  من االحتياجات51 بحوايليقد 
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 لدعم لبنان  التمويل الدويل املطلوب

 ماليني الدوالرات األمريكية              

 فجوة التمويل التمويل املمنوح التمويل املطلوب العام

6113 1763 046 001 

6114 1515 755 761 

6115 6141 1416 760 

6112 1755 351* 1325 

 3250 3435 7137 املجموع

 15بتاريخ  من إعداد الحكومة اللبنانية واألمم املتحدة)(املصدر:

 ،6114كانون األول 

 

 6112 أيار  5  *التمويل املمنوح لغاية

السنوية الناتجة عن تقصري الدول املانحة عن تلبية طلب املفوضية السامية  تشري فجوة التمويل

ىل نصف إىل أن هذه الدول متنح فقط حوا جات النازحني السوريني يف لبناناحتيا لتمويل

ر ت فجوة متويل  5/5/6112لغاية  1/1/6113وهذا التقصري راكم منذ . التمويل املطلوب سنوياً  قد 

لبنان وفق التقديرات  النازحون السوريون يف يحتاجها أمرييك مليون دوالر 3250 بحوايل

املحلية والدولية  غري الحكومية نظامتالدقيقة ملفوضية الالجئني وكل املاملوضوعية 

 املتعاونة معها. 

 مساهامت الدول املانحة  د( 

وعقدت عدة اجتامعات  الصندوق االئتامين لدعم لبنان مجموعة الدعم الدولية للبنانأسست 

وخجولة بالنسبة اىل ومؤمترات  أعلنت فيها عن مبالغ ملساعدة لبنان لكنها ظلت هزيلة 

 احتياجات لبنان الفعلية للقيام بعبء النازحني السوريني.

ل أعباء أزمة الالجئني السوريني  بعنوان "مؤمتر دعم  عقد أخر اهم مؤمتر للمشاركة يف تحم 

أكد املانحون دعمهم القوي الستقرار لبنان . 6112شباط  3سوريا واملنطقة" يف لندن بتاريخ 

مليون دوالر  امرييك خالل العام  551أكرث من  عرب تقدميهماإلقتصادي  و للتنمية االجتامعية 

أعلن الرئيس الفرنيس فرانسوا هوالند أن املساعدة الفرنسية لالجئني يف هذا السياق،  6112.42

مليون يورو يف السنوات الثالث  111، و6112نة مليون يورو س 51السوريني يف لبنان، ستصل إىل 

 47 املقبلة.

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
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لالتحاد االورويب للشؤون الخارجية والسياسة االمنية فيديريكا  ساميةال ندوبةامل رص حتوقد 

 اآلن  لغاية"أن املساعدات التي قدمها االتحاد االورويب ملساعدة لبنان بلغت  موغريني

     40. "أمرييك مليار دوالر 185

فاقية هبة من املفرتض أن يتم تبنان باتريس باويل قد وقع  عىل االسفري الفرنيس يف ل كانو 

الذي بلغ مجموع املساهامت ر امرييك اىل الصندوق االئتامين مليون دوال  11مبوجبها تحويل 

بادرت الرنوج بتقديم اول  . فقدمليون دوالر امرييك 31قيمة   6115أيلول  16املالية فيه لغاية 

بأن  تعتربان تقديرات البنك الدويل  من املفيد ذكره .همة وتبعتها كل من فنلندا وفرنسامسا

مليار دوالر ملواجهة االزمة والحفاظ عىل الحد االدىن من الخدمات  182لبنان يحتاج اىل 

 45للمواطنني.

عقد نازحني السوريني واملنكان قد نتج عن مؤمتر برلني الدويل املتعلق بال ،السياق هذا يف

 قرارات متعلقة بتمويل دويل اىل لبنان: 65/11/6114اىل  67من خالل الفرتة 

  مليون دوالر  قدمته أملانيا. وهذا املبلغ هو حصة لبنان من الدفعة  57الـمبلغ

مليون دوالر التي من املقرر بدء توزيعها منذ بداية العام  141االوىل البالغة 

صت أملانيا مبلغ 6115 مليون دوالر تقسم عىل مدى ثالث سنوات  511. وقد خص 

 ،القادم لدول الجوار السوري تبدأ دفعها بدءاً من العام

  ماليني دوالر قدمته الواليات املتحدة االمريكية لربنامج االمم املتحدة عرشة

 ،الردن ولبنان عىل ان توزع الحقاً لدعم هذه الدول خصوصا ا UNDPللتنمية 

  ماليني دوالر للبنان تقديم هولندا عرب صندوق االئتامن التزاماً  خمسة

مبقررات مؤمتر نيويورك وخالصات مجموعة الدعم الدويل التي تبناها 

حيث قدرت كلفة ارضار النزوح عىل  6113ترشين الثاين  62مجلس االمن يف 

 ،بسبعة مليارات ونصف مليار دوالر لبنان

  51.االئتامن لصندوقتقديم السويد  ماليني ونصف مليون دوالر مثانية 

ويف املحصلة لقد عقدت  عدة  اجتامعات  للدول املانحة وأطلقت عدة وعود، لكن ذلك مل 

 .التي يحتاج اليها للبنان امللحة ئج املنشودة عىل مستوى املساعداتيؤد  اىل النتا

 

 املقرتحة والدولية اللبنانية الحلول .2

ذل الجهود الدؤوبة ووضع كل االمكانيات املتاحة كومة اللبنانية املجتمع الدويل بالحناشدت 

 ،ةبالتعاون مع الهيئات الدولي ،ي . كام ساهمت الحكومة اللبنانيةلوضع حل ألزمة النزوح السور 

 هذه الطروحات اللبنانية الرسمية  والدولية ما ييل: .  تتضمنبوضع حلول ناجعة ألزمة النزوح 
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 إعادة الالجيني إىل مناطق آمنة يف وطنهم سوريا  .أ 

ركزت معظم طروحات املسؤولني اللبنانيني عىل رضورة تأمني عودة النازحني السوريني اىل 

 املناطق االمنة يف بلدهم سوريا. 

إن الحل الطويل األمد هو يف عودة النازحني اىل مناطق آمنة يف بالدهم، ورفض االندماج 

النازحني اىل بالدهم أو اىل اماكن أخرى آمنة يف دول اللجوء، ورفض  واالرصار عىل عودة

  51 التوطني ألن الدستور اللبناين مينع ذلك.

مناطق عازلة لالجئني يف سوريا أو  فقد تم الترصيح رسمياً  عن " أهمية إقامة أماكن آمنة او 

النازحون  ان يعود لبنان يرفض توطني السوريني و يجبف   56"مراكز تجمع لهم عىل الحدود.

 53اىل ديارهم.

السامح للنازحني السوريني بالعودة إىل موطنهم،  املطلب اللبناين األساس هووهكذا يكون 

يف مناسبات  الدوليةواملؤمترات وقد تم اإلعالن عن ذلك يف الترصيحات اللبنانية يف املحافل 

  54. فةمختل وصيغعديدة 

 وأوروبا توزيع النازحني عىل البلدان املجاورة .ب 

من قبل جهات رسمية أوروبية منها  55طرح حل إعادة توطني النازحني السوريني  يف دول ثالثة 

 الرئيس الفرنيس فرانسوا هوالند.

 الصندوق االئتامين الدويل لدعم لبنان .ج 

يف مواجهة تداعيات   The Lebanon Trust Fundلدعم لبنان تم تأسيس الصندوق االئتامين 

األزمة السورية والذي يرمي اىل دعم املجتمعات اللبنانية املضيفة للنازحني السوريني. وهو 

يديره البنك الدويل و مجموعة الدعم الدولية للبنانانبثق عن صندوق إئتامن متعدد األطراف 

 مبساهمة عدد من الدول املانحة.

البنك الدويل يف سياق التحضري ملؤمتر دول املانحني أن يحصل لبنان عىل مساعدات  اقرتح

هدف هذه املبالغ مساعدة لبنان عىل  سنوياً.أمرييك مليار دوالر  685من الدول املانحة بقيمة 

استيعاب عدد هائل من النازحني السوريني. فمن بني دول الجوار كلها، يستضيف لبنان أكرب 

 % من إجاميل النازحني السوريني إىل بالد الجوار. 3587تبلغ  نسبة نازحني

 وقد تم طرح تنفيذ مشاريع بدعم دويل:        

 52 .تأمني قروض تفضيلية ملشاريع استثامرية يستفيد منها النازحون السوريون -

تنفيذ مشاريع إمنائية زراعية يف مناطق النزوح السوري يستفيد منها النازحون ولبنان  -

وا  يف آن   معاً، وقد وافق ممث لو كثري من الدول االوروبية عىل هذه املشاريع وأعد 

  57مذك رات سيطلبون من بلدانهم تنفيذها.
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. 50مالحظات أساسية حول أهداف إنشاء صندوق دويل لدعم لبنانبعض االقتصاديني ذكر 

تشكيل املانحني صندوقاً لدعم لبنان يعرب عن حاجة بالغة اإللحاح، بالنظر اىل  تبني  أن

الوضع االقتصادي  كام أن ،ل تبعات االزمة السورية منفرداً عدم جواز تحميل لبنان ك

 :التوصيات  بعض البلد. يف هذا السياق  هذا صعب اصالً يفواالجتامعي 

  دعم وليس صندوق إقراض، التشديد عىل أن يكون الصندوق فعالً صندوق 

 صة الفئات االكرث أن يستهدف الصندوق اللبنانيني والسوريني عىل حد سواء، وبخا

عىل « معايري االختيار»منهم. وهذا يطرح بالتايل موضوع  هشاشةحاجة وترضراً و 

 ، واالفرادمستوى املناطق والجزر املستفيدة، وكذلك عىل مستوى االرس

  التثبيت االقتصادي»أن يكون أقرب اىل صندوق إمنايئ منه اىل صندوق هدفه فقط» ،

ما يدعم دعم إنتاج الفئات الفقرية واملتوسطة عىل حساب الدعم لالستهالك 

 ،املستهدف لهذه الفئات االجتامعية

  أن يخصص الجزء االكرب من أموال الصندوق لالستثامر يف مشاريع التنمية املحلية

ةاتحاداً بلدياً ملخططات  61فادة من امتالك أكرث من )باالست للتنمية االقتصادية  معد 

ذات امللفات الجاهزة أو  التحتية البنيةيف عدد من مرشوعات  واالجتامعية(، إضافة اىل

 شبه الجاهزة، لجهة الدراسات الفنية ورشوط التلزيم.

  كان ــ لتلك املرشوعات االولوية يف املرشوعات االستثامرية ــ قدر االمأن تعطى

املتميزة بكثافة استخدامها النسبي لليد العاملة البسيطة واملتوسطة التأهيل )مشاريع 

ا ضمن الفئات املستهدفة النقل والطرقات والكهرباء...(، التي يكرث وجودها وانتشاره

 ،بالصندوق

 فيذ ما سبق أن انخراط الدولة اللبنانية بصورة جدية يف عملية إعادة بلورة وتحديث وتن

 تامعية املتوسطة والبعيدة املدى،أعدته من رؤى اقتصادية واسرتاتيجيات للتنمية االج

   مسألتني  بحيث يراعيالحرص عىل حسن إدارة استخدام واستثامر أموال الصندوق

 أساسيتني مرتابطتني: 

تعطيل تفجر مشكلة الفقر والجوع والعوز يف صفوف البيئة اللبنانية  -

 الحاضنة والنازحني السوريني الفقراء، 

استباق أزمة االندماج االجتامعي الداهمة واملرشحة لالنفجار يف كل لحظة  -

 يومية.ال املتابعة، بحسب ما تشري اليه املجتمعنيبني هذين 
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مناطق حرّة لإلنتاج عىل الحدود يعمل فيها  شاءإنألجل توظيف استثامرات لبنانية  .د 

  59.لبنانية السوريون بإدارة 

تستطيع الحكومة القيام بالتنسيق بني منظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص والبلديات من 

واالحصاءات والتي  متلك بحوزتها عرشات الدراساتخالل تفعيل دور اتحادات البلديات التي 

األمور الحياتية اليومية وتنفيذ عرشات املشاريع التنموية من خالل متويل تستطيع تنظيم 

الحكومة للصندوق البلدي املستقل وتشجيع االستثامرات اللبنانية يف القطاعات االنتاجية 

 خاصة الزراعية والصناعية.

منها املبالغ املخصصة  ،دويل ع االستعانة بتمويلإقامة مناطق لالستثامرات  الصناعية م .ه 

وبالتعاون   -من قبل األمم املتحدة لدعم القطاعات يف البلدان املضيفة للنازحني السوريني

رمزية،  وأ مع  البلديات التي تلعب  دوراً أساسياً من خالل تقديم أرايض بإيجارات  زهيدة 

نيايب. وقد بورش علامً أن استثامر أرايض البلديات ال يتطلب إقرار قوانني يف املجلس ال

بالتحضري لتنفيذ إنشاء ثالث مناطق صناعية منوذجية بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة 

يف بعلبك وبلدة جون  يف الشوف ويف بلدة تربل البقاعية عىل (   UNIDO)للتنمية الصناعية 

ها  مساحة حواىل مليوين مرت مربع. إن تنفيذ هذه املشاريع الصناعية  املنسجمة مع محيط

 ألف فرصة عمل  وفق دراسة جمعية الصناعيني اللبنانيني. 61الزراعي سوف يؤدي اىل خلق 

تم اقرتاح القروض امليرسة بدون فائدة مببادرتني حيث  ،قروض ميرسة من البنك الدويل .و 

" والثانية بعنوان  "برنامج اساسيتني، األوىل بعنوان "برنامج تسهيالت التمويل امليرس 

يف منطقة الرشق  واالقتصادية"التحديات املالية   مؤمتريف" طرحتا املضمونةالتسهيالت 

والذي نظ مته مجموعة البنك الدويل مع األمم   6112نيسان  15األوسط" يف واشنطن يف 

املتحدة والبنك االسالمي للتنمية. وكان البنك الدويل قد وافق عىل إعطاء قرض ينفق عىل 

مليون دوالر. يعارض بعض املسؤولني اللبنانيني مبدأ  111يمة قطاع التعليم بفائدة صفر بق

 القروض ويطالبون بهبات اىل لبنان.

مهمتها البحث عن حلول ألزمة النزوح وايجاد موارد دامئة  إنشاء هيية اغاثة خاصة .ز 

   21للتمويل.

عىل  ،من خالل،  اللبناين والسوري اإلقتصاديناملوجودة يف  امليزاتاالستفادة من  .ح 

 والتعاون مع رشكات لبنانية، يف سوريا اإلنتاج الزراعيشجيع تل تطوير برنامج ،سبيل املثال

  . إلنتاج التصنيع الغذايئ

لتخرجها  من الحيز   إن الحلول املقرتحة منطقية ومتكاملة ولكنها تحتاج إىل قرارت سياسية

يف محاولة للتخفيف من تداعيات األزمة وإعادة  عالنظري إىل مجاالت التطبيق عىل أرض الواق

مرشحة ألن السورية زمة خاصة أن األ  ،قةإىل لبنان واملنط يقتصاداال و  يايسالس يناالستقرار

 .تطول
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 خامتة.7

التداعيات االقتصادية واالجتامعية  لقد تعاونت الحكومة اللبنانية مع األمم املتحدة ملواجهة

 املحافظة عىل سالمة االقتصادو  حرصاً منها عىل أداء واجبها اإلنساين، زمة النازحني السورينيأل 

ذلك التعاون بني كل الوزارات املعنية  وقد استدعىوأمن املجتمع بكل فئاته. اللبناين 

الدولية املنظامت املجتمع املدين املحلية و  والجمعيات الخريية وهيئاتواملؤسسات العامة 

 إال النذر اليسري منتقدميها عدم تقصري الدول املانحة و ورغم  املعنية مبلف األزمة.

أخرياً للمساعدة بعد أن أصابتها الدول األوروبية تحفزت  بعض أن املساعدات املوعودة، غري

وأصابها وتحو لت بحورها اىل مقابر جامعية للمهاجرين لوعة تدفق املهجرين اىل شطآنها 

 اإلرهاب يف قلب مدنها.

 اللبنانية انية املقرتحة ال يسع الدولةللحلول اللبن املنشودة الستجابة الدوليةولكن حتى تتحقق ا 

يجب  .منية والسياسية واالقتصاديةتنتظر تفاقم املأساة االجتامعية واالنسانية ومخاطرها األ أن 

 طو ر مؤسساته وإجراءاته وبناهيوأن  فائقة عنايةحسن إدارة أزمة النازحني بيأن  لبنان عىل

ت  بالفعل فقد و  ملواجهة أعباء األزمة وتداعياتها.التنموية  نفذ مشاريعهأن يو التحتية  تصد 

فقد انطلقت .  هامتهوقدراته وم اختصاصهالوزارات اللبنانية ألزمة النزوح السوري كل حسب 

وزارة الدفاع من خالل الجيش اللبناين ملعالجة التوترات األمنية الناجمة عن األزمة السورية، 

وزارة الشؤون  انطلقتوتحركت وزارة الداخلية للحد من دخول السوريني بشكل عشوايئ. كام 

لجة التداعيات ملعا  األزمة إدارة وخلي ة االجتامعية بالتعاون مع مكتب رئيس الحكومة اللبنانية

. لتأمني االستقرار متكاملة إقتصادية ضمن خطة استجابة الخطرية لألزمة عىل املجتمع اللبناين

 مع خاصةاملحلية واملنظامت الدولية  غري الحكوميةمع الجمعيات  تعاونت الوزاراتكام 

 . والتعليمية ملساعدة النازحني عىل الصعد الصحية والغذائية والسكنيةوكاالت األمم املتحدة 

وقررت التي نالت ثقة املجتمع الدويل وأمنت االستقرارين السيايس واألمني  اللبنانية إن  الحكومة

لت مسؤولية إيواءهم يف لبنان،  تستطيع إدارة األزمة من خالل دعم النازحني السوريني وتحم 

تأمل الحكومة اللبنانية و  .تقديم االقرتاحات املناسبة والحلول الناجعة واالجراءات الفعالة

ية وإرساء استقطاب التمويل الدويل الكايف من الدول املانحة لسد  احتياجات النازحني املعيش

ي النزوح ال املضيف املجتمع اللبناين تدعم متعددةمشاريع إمنائية  سوري ألجل تحويل تحد 

ة املستدامة بالتعاون مع التنميألولوية التي يطرحها لبنان هي اإن . تنمية إقتصادية  ةإىل فرص

سها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ووكاالت األمم الدولية عىل رأ  الدول املانحة اتمؤسس

  . املتحدة املعنية باألزمة

األم يف ظل حل هو عودة النازحني السوريني إىل موطنهم  الذي نصبو إليهمثل األ  ويبقى الحل

 واألمن يف سوريا. سيايس لألزمة السورية يؤمن االستقرار

 شكراً.
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