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مقدمة العدد

عاماًل  يبقى  فاإنه  املحّلية،  القت�صادية  ال�صيا�صات  اهتمامات  �صّلم  كاأول�ية يف  الت�صّخم  اأهمية  تراجع  رغم 

الأج�ر  ت�صحيح  عن  احلديث  معاودة  مع  خ�ص��صًا  وال�صتثمار،  الرثوة  وت�زيع  الأج�ر  يف  م�ؤثراً  اقت�صاديًا 

واإقرار �صل�صلة جديدة للرتب والرواتب. ولذلك، جند يف الف�صل الأول من هذا التقريرعر�صًا ملفه�م الت�صّخم 

وم�صادره والآثار الناجمة عنه ف�صاًل عن �صبل معاجلته.

ومع ا�صتمرار الأزمة ال�ص�رية، ي�صهد لبنان تفاقمًا يف املعاناة الناجمة عن تدفق مئات الآلف من النازحني 

ال�ص�ريني والفل�صطينني الباحثني عن املاأوى والغذاء وفر�ص العمل، بعدما بات يتحّمل عبء ما يزيد عن امللي�ن 

بكثري  يف�ق  ما  )UNHCR(. وه�  الدولية لالجئني  للمنظمة  الأخرية  الإح�صاءات  نازح بح�صب  األف  ومئة 

الأعباء التي تتحملها الدول الأخرى امل�صت�صيفة له�ؤلء النازحني بالقيا�ص اإىل عدد ال�صكان وامل�صاحة.

للبنان  والقت�صادية  التحتية  البنية  ي�صع   2011 �صنة  الأزمة  اندلع  منذ  للنازحني  امل�صتمر  التدفق  وهذا 

ففي  للبالد.  ت�صّكل حتديًا خطرياً  كبرية  اله�ص حتت �صغ�ط  الإجتماعي  ت�ازنه  ف�صاًل عن  بطبيعتها،  ال�صعيفة 

م�ؤ�رش اأويل يقّدر البنك الدويل اأن اخل�صائر املرتاكمة على القت�صاد اللبناين نتيجة هذا النزوح قد بلغت 7،5 مليار 

دولر حتى نهاية العام 2014.

املحليني  ال�رشكاء  مع  بالتعاون  اللبنانية  احلك�مة  و�صعت  فقد  اإليها،  امل�صار  املخاطر  من  احلّد  �صبيل  ويف 

والدوليني ا�صرتاتيجية متكاملة و�صاملة ط�يلة املدى مل�اجهة هذه املخاطر حتت عن�ان »خطة لبنان لال�صتجابة 

لالأزمة«، والتي ت�صّكل م��ص�ع الف�صل الثاين، مبا يف ذلك اآخر اإجنازات هذه اخلطة حتى نهاية العام 2015.

وعلى �صعيد اآخر، تكت�صب املنظمات غري احلك�مية ومنظمات املجتمع املدين يف ال�قت الراهن املزيد من 

امل�رشوعية واخلربات على م�صت�ى العامل. ومما ل �صّك فيه اأن لهذه املنظمات دوراً رياديًا يف التعاطي مع الق�صايا 

املت�صّعبة ملجتمعاتنا. ففي غياب م�ؤ�ّص�صات الدولة الفاعلة يف لبنان جند اأن هذه املنظمات ت�ؤّدي دوراً حي�يًا يف 

م�اجهة العديد من الق�صايا الجتماعية واملعي�صية ال�صائكة، واآخرها تداعيات اأزمة النزوح ال�ص�ري يف لبنان. 

وه� ما يتطّرق اإليه الف�صل الثالث، الذي يعر�ص لأبرز نتائج الدرا�صة امليدانية املمّ�لة من قبل الحتاد الأوروبي 

كجزء من برناجمه »لبناء  قدرات املجتمع املدين«، والتي تت�صّمن معل�مات على درجة عالية من امل�ث�قية ح�ل 

حالة املجتمع املدين يف لبنان. وهي ترمي يف نهاية املطاف اإىل تعزيز دور املنظمات غري احلك�مية يف املجتمع 

اللبناين.

وفيما يتعاظم الطلب على املياه عامليًا، مع تزايد النم� ال�صكاين والنح�صار املتزايد للمت�صاقطات وملخزون 

املياه اجل�فية، ي�صبح عدم ال�صتقرار والإخفاق عناوين بارزة يف م�ا�صيع مثل الأمن الغذائي وجه�د مكافحة 
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الفقر. وعلى �ص�ء الدرا�صات الأخرية، املحّلية منها والدولية، من املت�ّقع اأن ي�اجه لبنان اأي�صًا نق�صًا حاداً يف 

ب�ص�رة  املحليني والزراعيني وال�صناعيني  امل�صتخدمني  قبل  املياه من  الطلب على  يتزايد  املياه. حيث  اإمدادات 

والربامج  ال�صتثمارات  بغياب  ملح�ظ  ب�صكل  املت�صاقطات  م�صت�ى  فيه  يرتاجع  الذي  ال�قت  يف  م�صطردة، 

احلك�مية يف قطاع املياه مل�اجهة هذا التحدي.

الأغذية  ومنظمة  واملياه  الطاقة  ووزارة  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  اإيطالية،  مانحة  جهات  بادرت  وقد 

والزراعة الدولية )FAO(، اإىل تنفيذ عدد من الربامج الهادفة لتح�صني اإدارة مياه الري يف مناطق ريفية حمددة. 

الرابع من هذا  الف�صل  نتناوله يف  الذي  ق�صاء مرجعي�ن«،  املياه يف  اإدارة  تط�ير  الربامج »م�رشوع  ومن هذه 

التقرير الإمنائي، مع الرتكيز على اأبرز بن�د امل�رشوع وطريقة اإدارته واأهدافه، خ�ص��صًا على �صعيد حت�صني اإدارة 

مياه الري وزيادة اخلربات للمزارعني وامل�ؤ�ص�صات الزراعية ح�ل تقنيات الري احلديثة واملمار�صات امل�ؤثرة يف 

زيادة فعالية واإنتاجية ا�صتخدامات املياه.

اأما الف�صل اخلام�ص والأخري، فاإنه يعر�ص لأبرز ما ت�صّمنه التقرير البيئي ال�صادر �صنة 2015 عن الربنامج 

الإمنائي لالأمم املتحدة )UNDP( ووزارة البيئة اللبنانية، ح�ل الكلفة الكلفة القت�صادية الكبرية املت�قعة بالن�صبة 

العامل  امل�صتدامة على م�صت�ى  بالبيئة وال�صحة والتنمية  املحدق  الكبري  نتيجة اخلطر  العام 2080  للبنان حتى 

اأجمع، والذي يتمثل يف التغرّي املناخي. حيث التغريات املناخية العنيفة باتت تهّدد املجتمعات الب�رشية والأنظمة 

البيئية على حّد �ص�اء. وجند �صمن العر�ص اأي�صًا رزمة من الت��صيات ح�ل املبادىء واملقاربات، التي ميكن اأن 

حتّد من النتائج ال�صلبية للتغريات املناخية املذك�رة على لبنان وتعّزز من قدرته على م�اجهتها مبرونة اأعلى.



الف�شل الأول

الت�شّخم يف لبنان

املفهوم والقيا�س، 

امل�شادر، الآثار و�شبل املعاجلة*

*  اأ. د. حممد كاظم املهاجر، ع�ص� الهيئة ال�صت�صارية
للمركز ال�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق.
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مدخل

ل �صك اأن ظاهرة الت�صخم، تعترب اأحد الع�امل امل�ؤثرة بدرجة عالية على م�صت�ى الق�ى ال�رشائية لل�صكان، 

م�صبباتها  يف  تت�صم  الظاهرة  هذه  واملت��صط،  املحدود  الدخل  لأ�صحاب  وخا�صة  املعي�صي،  امل�صت�ى  وبالتايل 

وخا�صة  هام  دور   
ّ
املعني املجتمع  يف  الجتماعي  القت�صادي،  ال��صع  خ�ص��صية  وتلعب  ع�امل،  مبجم�عة 

تركيب الهيكل القت�صادي لهذا املجتمع والع�امل الفاعلة يف جمرى اأدائه، ولي�ص ال�ق�ف فقط على التق�صيم 

الكادميي الذي مييز بني ت�صخم الطلب وت�صخم التكاليف.

وقبل تناول هذه الظاهرة �صمن القت�صاد اللبناين، ل بد من الإ�صارة ال�رشيعة اإىل مداخل الفكر القت�صادي 

يف هذا املجال كاإطار مفه�مي ي�صرت�صد للتحليل دون اغفال خ�ص��صية ال��صع اللبناين.

اأوىل  النق�د »quantity of money« وهي  كمية  نظرية  �صي�عًا وهي  الكرث  النظرية  اأوًل،  نتناول  هنا 

اإذا  مب�ّصط:  ب�صكل  النظرية  هذه  وفح�ى  وتقلباته،  ال�صعار  م�صت�ى  حتديد  تف�صري  حاولت  التي  النظريات 

العام لالأ�صعار  امل�صت�ى  فاإن   )Y( الق�مي الناجت  النق�د )V( على حالها وكذلك حجم  ا�صتمرت �رشعة تداول 

�صريتفع اأو ينخف�ص تبعًا لزيادة اأو نق�ص النق�د يف املجتمع، وح�صب معادلة الربوف�ص�ر اإرفنج في�رش ال�صهرية:

P = MV/Y
حيث: P = امل�صت�ى العام لالأ�صعار

       V = �رشعة تداول النق�د

       M = كمية النق�د يف املجتمع

       Y = حجم الناجت الق�مي

طبعًا هذه النظرية هي جمرد روؤية ميكانيكية لعامل واحد حمدد، وقد ترتفع الأ�صعار لأ�صباب ل عالقة لها 

بتغري كمية النق�د، ول يج�ز النظر لهذه الظاهرة من منظار نقدي بحث فقط واإهمال الع�امل الأخرى.

اما التحليل الكينزي فقد ف�رّش العملية الت�صخمية من خالل التفاعل بني ق�ى الطلب الكلي وق�ى العر�ص 

الكلي، والتغريات التي حتدث يف الدخل والإنفاق وم�صت�ى الت�صغيل ال�صائد، ون�ص�ء ن�ع من الت�صخم بنتيجة 

الختناقات يف اأ�ص�اق بع�ص عنا�رش النتاج، وب�صكل خمت�رش فاإن الت�صخم يف التحليل الكينزي وما �صماه الفج�ة 

.
)3(

الت�صخمية »inflationary gap« تتبل�ر ماهيته يف اأ�ص�اق ال�صلع واأ�ص�اق ع�امل الإنتاج

اأما املدر�صة احلديثة ن�صبيًا فهي »املدر�صة البنائية« التي ترى باأن حتليل ال�صغ�ط الت�صخمية يجب ان ي�صتند 

على ك�صف اخللل الهيكلي امل�ج�د يف البنيان القت�صادي، والجتماعي للمجتمعات، وهم بذلك ي�صريون اىل 

.
)4(

اهم ان�اع الختالف التي ميكن ان تنجم �ص�اء النقدية او النتاجية او التنم�ية

3- حمم�د عبد الف�صيل: م�صكلة الت�صخم يف القت�صاد العربي- مركز درا�صات ال�حدة العربية، بريوت- 1982، �ص 12.

4-  رمزي زكي: م�صكلة الت�صخم يف م�رش- الهيئة امل�رشية العام للكتاب، م�رش 1980 )�ص 85- 99(.
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واإذا اكتفينا بال�صارة لأبرز النظريات يف هذا املجال، نرى اأن هناك ترجيحًا لدرا�صة ع�امل حمددة داخل 

املجتمع املبح�ث، اأي القت�صاد اللبناين دون غريها يف ظل تك�ين هيكلي حمّدد.

الهيكل  تك�ين  من حتديد  لنا  بد  ل  لبنان،  الت�صخم يف  ظاهرة  امل�ؤثرة يف  الع�امل  بحث  ن�صتطيع  وحتى 

بعنا�رشها  للت�صخم  امل�لّدة  البيئة  خالل  ومن  فيه  ال�صائدة  والقطاعات  تط�ره،  ومنحى  لبنان  يف  القت�صادي 

الفاعلة وياأتي ذلك ب�ص�رة �رشيعة وخمت�رشة.

التط�ر  اأن  اإىل  الفرن�صي، ت�صري  العام 1922 يف ظل الحتالل  منذ  التاريخية وحتديداً  ا�صتقراء املرحلة  اإن 

متدد  تاأثري  حتت  متنا�صقة  غري  قطاعات  منها  وجعل  تط�رها  حطم  قد  اللبناين،  القت�صاد  لقطاعات  املتنا�صق 

بينما  امل�رشيف،  القطاع  وبالأخ�ص  اخلدمات  قطاع  هيمنة  تط�ره، عرب  مناحي  ، وحدد 
)5(

الفرن�صي الراأ�صمال 

التي كانت متط�رة،  ال�صناعة واحلرف  الزراعة، كما حّطم من�  املنتجة مهّم�صة وخا�صة  القطاعات  اأ�صبحت 

وبذلك فر�ص الهيكل القت�صادي وفقد تك�ينه كما ي�صري اجلدول رقم)1( اأدناه لي�صبح القت�صاد اللبناين اقت�صاداً 

ريعيًا، تابع يف الكثري من ج�انبه للخارج، واإذا ما اأ�صفنا اإىل هذه املعطيات املنهج املتبع يف برنامج الت�صحيح 

البطالة، وبالأخ�ص  اإىل جانب  لبنان بيئة م�لّدة للت�صخم  الهيكلي واإطالق الأ�ص�اق والتحرير املايل، �صيجعل 

الت�صخم امل�صت�رد.

جدول رقم )1(: توزيع الناجت املحلي الجمايل على قطاعات القت�صاد اللبناين بالن�صبة املئوية، وما يعادلها من العاملني 

ح�صب قطاع الن�صاط القت�صادي.

النسبة املئوية ملساهمة قطاع النشاط االقتصادي
كل قطاع %

النسبة املئوية للقوى العاملة 
حسب كل قطاع %

4,96,3الزراعة

11,312,1الصناعة

5,28,9االنشاءات

15,727التجارة

5,16,8النقل واملواصالت

50,336,9اخلدمات

7,52الوساطة املالية والتامني

100100مجموع

امل�صدر، من عمل الباحث بال�صتناد اىل:

 مديرية الح�صاء املركزي: م�صح و�صع الأطفال والأمهات يف لبنان للعام 2009.

.)2011 -2004( Lebanese National Accounts :م�قع مديرية الح�صاء املركزي 

5- لالطالع على تف�صيل التمدد القت�صادي لراأ�ص املال الفرن�صي انظر: م�صع�د �صاهر: تاريخ لبنان الجتماعي- دار الفارابي بريوت 1974
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الت�ضّخم يف لبنان 1. مفهوم وقيا�س 

1.1. مفهوم الت�صخم: املفه�م ال�صائع  والأوحد لظاهرة الت�صخم باأنها »الرتفاع يف امل�صت�ى العام لالأ�صعار« 

مهما كان حجمه، لي�ص معنى هذا اأن اأي ارتفاع يف �صعر اإحدى �صلع او عدد حمدود من ال�صلع يعترب ت�صخم عام، 

واإمنا ه� حيز حمدود ل�صلع ما ولأ�صباب خمتلفة وحمددة. وي�صاحب الت�صخم العام عادة ارتفاع يف ا�صعار الفائدة 

وارتفاع الج�ر وامل�صاربات يف الأرا�صي الخ...

ول بد اأن ن�صري هنا اإنه يف حال تدّخل ال�صلطات لتحديد الأ�صعار او حتديد اأ�صعار �صلع معينة، فاإنه تظهر 

اأو �صلع معينة باأقل من �صعر  ظاهرة »الت�صخم املكب�ت« »Repressed inflation«، حيث حتديد �صعر �صلعة 

ال�صلعة للطلب عليها، واإّن هذه ال�صحة  الت�ازن )ت�صاوي العر�ص والطلب( ي�ؤدي اىل ح�ص�ل �صحة يف هذه 

الناجتة عن حتديد ال�صعر تظهر ب�صكل وا�صح يف ط�ابري النتظار على ال�صلعة، وبالتايل وج�د طلب غري م�صبع.

2.1. قيا�س الت�صخم: يجري حتديد ن�صب الت�صخم من خالل الأرقام القيا�صية، ول�صنا هنا ب�صدد �رشح منهجية 

، ولكننا �صن�صري لأهم مرتكزاته.
)6(

احت�صاب الرقم القيا�صي

يجري احت�صاب الرقم القيا�صي بناًء على:

امل�صح  على  وبناًء  الأ�رشة،  ميزانية  م�صح  من خالل  عليها  احل�ص�ل  يجري  والذي  امل�صتهلك،  �صلع  اأ�صعار 

ال�صلعة الداخلة يف �صلة امل�صتهلك وفقًا للت�صنيف الدويل ل�صلع ال�صتهالك )Coicop( وكذلك  يجري حتديد 

ال�زن الن�صبي لكل �صلعة من جمم�ع الإنفاق، وتعتمد هذه ال�صنة كاأ�صا�ص لقيا�ص املرجع القيا�صي الالحق، مع 

مالحظة اأن هذه ال�صنة تتميز بن�ع من ال�صتقرار وبعيداً عن اأية اهتزازات اقت�صادية اأو حالة غري �ص�يّة.

ال�صتعمال  حلاجة  وفقًا  زمنية  بفرتات  اأعاله  اإليها  امل�صار  ال�صّلة  يف  املحددة  امل�صتهلك  �صلع  م�صح  يجري 

)�صهريًا، ف�صليًا، �صن�يًا( من منافذ بيع حمددة، ويجري احت�صاب معدل ال�صعر لكل �صلعة وفقًا لل��صط الهند�صي.

حتت�صب املعدلت لل�صلع واملجاميع وفقًا لل��صط الهند�صي.

على �ص�ء ذلك ووفقًا لحدى الطرق املعتمدة )طريقة ل�صبري، اأو طريقة في�رش اأو طريقة با�ص( وعلى الأغلب 

ت�صتعمل ب�صكل �صائع طريقة ل�صبري، وعلى �ص�ئها حتت�صب الأرقام القيا�صية لل�صلع واملجاميع والرقم القيا�صي 

العام، ومن خاللها حتت�صب معدلت الت�صخم، وهذه العملية مبجملها عملية فنية حتتاج الكثري من الدقة واجلهد.

القيا�صي  الرقم  احت�صاب  اإىل جانبه  العام يجري  القيا�صي  الرقم  احت�صاب  باأن  الإ�صارة،  بد من  اأنه ل  على 

لعنا�رش التاأثري الأ�صا�صية على الت�صخم وب�صكل مف�صل ومن هذه العنا�رش:

الرقم القيا�صي لأ�صعار ال�صترياد

الرقم القيا�صي لأ�صعار ال�صادرات

الرقم القيا�صي لأ�صعار �صلع البناء

الرقم القيا�صي لأ�صعار لالأج�ر

الرقم القيا�صي لأ�صعار للعملة يف التداول

الرقم القيا�صي لأ�صعار الخ....

ال�صاليب  الح�صائية،  والبح�ث  للتدريب  العربي  املعهد  اىل:  الع�دة  ميكن  القيا�صي  الرقم  احت�صاب  منهجية  على  ودقيق  مف�صل  ب�صكل  لالطالع   -6

الح�صائية لقيا�ص الت�صخم- بغداد 1984.
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دون  حت�ل  قد  لبنان،  عن  الإح�صاءات  ت�فر  باأن  ال�صارة  من  بد  ل  لبنان:  يف  الت�صخم  ظاهرة  قيا�س   .3.1

درا�صة بع�ص املفا�صل الأ�صا�صية يف ح�صاب الت�صخم وبالأخ�ص لعنا�رش التاأثري، اأما الرقم القيا�صي العام ل�صعار 

امل�صتهلك، فاإن مديرية الإح�صاء املركزي تق�م بن�رشه على �صفحتها اللكرتونية ومن خالل اجلدول اأدناه امل�صتل 

من ال�صفحة اللكرتونية امل�صار اإليها كانت معدلت الت�صخم وفق املدرج يف اجلدول رقم )2(.

جدول رقم )2(: الأرقام القيا�صية لأ�صعار امل�صتهلك ومعدلت الت�صخم ال�صنة للبنان 2007- 2013.

�صنة الأ�صا�س 2007 = 100

معدل التضخم %الرقم القياسي %السنة
2007100-
2008105,55,5
2009109,13,5
2010114,14,6
2011117,63,1
2012129,510,1
2013130,91,9

امل�صدر: بيانات الرقم القيا�صي من �صفحة مديرية الح�صاء املركزي اللكرتونية، وعلى �صوئها احت�صب الباحث معدلت الت�صخم.

متذبذة  حالة  واإمنا  منطي،  ب�صياق  ت�صري  ل  الت�صخم  معدلت  باأن  اجلدول،  هذا  خالل  من  نلحظ  حيث 

�صلة  يف  اأ�صا�صي  اإنفاق  كعن�رش  اليجارات  اإدراج  نتيجة   2012 عام  ح�صلت  التي  العالية  القفزة  وبالخ�ص 

امل�صتهلك.

الت�ضخم  م�ضادر  اآلية   .2

1.2. اآلية الت�صخم: تتمثل بنم� كمية النق�د يف جمتمع معني باأ�رشع من من� الإنتاج، مما ي�ؤدي اىل حدوث 

الت�صخم وزيادته، وكلما ازداد التباين امل�صار اإليه يف من� هذين العاملني ل�صالح كمية النق�د ت�صارع معدل زيادة 

الأ�صعار اأي الت�صخم.

وطبعًا هناك ع�امل م�ؤدية اىل هذه اللية، �ص�اء نقدية، اأم اقت�صادية- اجتماعية �صنتناولها يف املقطع الذي يلي.

وميكن قيا�ص ال�صغ�ط الت�صخمية انطالقًا من مفه�م الآلية حيث هي:

  X100  

حيث )B( = معامل ال�صغط الت�صخمي

)M2( = كمية و�صائل الدفع

)Y( = الناجت املحلي الجمايل

ويف جمال و�صائل الدفع اأو كمية النق�د املتاحة، فاإننا يف قيا�ص الت�صخم ن�صتخدم كمية النق�د التي يرمز اإليها 

B= M2
Y
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دوليًا بـ M2، حيث اإن M1 ت�صاوي كمية النق�د يف �صايف البنكن�ت املتداول + العملة امل�صاعدة املتداولة + 

ال�دائع اجلارية اخلا�صة حتت الطلب، اإن M1 = M2 + ال�دائع الآجلة وباأخطار ا�صتناداً اىل ذلك، ومن خالل 

ال�صغ�ط  قيا�ص  �صنحاول  النقدية  والح�صاءات  املركزي  الح�صاء  مديرية  �صفحة  على  املت�فرة  الح�صاءات 

الت�صخمية يف لبنان، بعد اأن اأعددنا اجلدول التايل ومن امل�صادر املذك�رة اعاله:

جدول رقم )3(: كمية النقود املتاحة وفقاً لقيا�س M2 والناجت املحلي الإجمايل يف لبنان خلل العوام 2009- 2013.

كمية النقود املتاحة M2 )مليار ليرة لبنانية(الناجت احمللي االجمالي )مليار ليرة لبنانية(السنة

200952235-
20105596559402
20115999458643
20126357365077
2013-68749

ومن خالل هذا اجلدول نح�صب ال�صغ�ط الت�صخمية يف لبنان لالع�ام 2010، 2011، 2012.

الضغوط التضخمية )%(السنة

2010% 106
2011% 97,7
2012% 102,4

ومن املالحظ اإن ال�صغ�ط الت�صخمية الداخلية، املت�لّدة عن التداول النقدي، هي �صغ�ط ب�صيطة جداً ل بل 

هي �صالبة يف عام 2011، مما يعزى عامل الت�صخم اإىل ع�امل اخرى نتناولها تباعًا:

2.2.  م�صادر الت�صخم: هناك جمم�عة م�صادر ت�ؤّثر على ت�ليد الت�صخم، �صنحاول حتديد وقيا�ص اأبرزها كلما 

كانت الح�صاءات مت�فرة، ومن خالل مراجعة معطيات القت�صاد اللبناين نحددها بال�صكل التايل:

اأن  اأن ن�صري بداية اىل ولدة الت�صخم على م�صت�ى القت�صاد العاملي، بعد  1.2.2 الت�صخم امل�صتورد: ل بد 

كان القت�صاد يتميز بال�صتقرار والت�ازن النقدي يف ظل »قاعدة الذهب«، هذا التط�ر تغري بفعل حتت التاأثري 

املفاهمي وال�صيا�صات الكينزية، حيث بداأ الهتمام يتح�ل اىل �صمان م�صت�ى مرتفع من الطلب الفعال والإنفاق 

بال�صتقرار  الهتمام  ح�صاب  على  وذلك  والت�صغيل،  الت�ظيف  من  عاٍل  م�صت�ى  على  للحفاظ  ال�صتثماري 

الدول  يف  والنم�  الت��صع  لعمليات  م�اكبة  ظاهرة  الأ�صعار  وارتفاع  الت�صخم  اأ�صبح  وبذا  النقدي،  والت�ازن 

املتقدمة، و�صار الهتمام مبا ي�صمى »الت�صخم التدريجي املحك�م« اأداة اقت�صادية مهمة لتحفيز ال�صتثمارات 

.
)7(

ومبيعات ال�صلع

ومنذ بدء العقد الثامن من القرن املا�صي، اأخذت ظاهرة الت�صخم العاملي طابعًا حاداً وبداأنا ن�صهد معدلت 

7- الدكت�ر حمم�د عبد الف�صيل: م�صكالت الت�صخم يف القت�صاد العربي- مركز درا�صات ال�حدة العربية- بريوت 1982، �ص 40- 50.
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بنيانية تطبع  تتاأكد كظاهرة  الظاهرة  تتاأرجح بحدود 4 %، واأخذت هذه  اأن كانت  ت�صخم تف�ق 10% بعد 

املعامالت القت�صادية الدولية. واأ�صحى الت�صخم عملية منتظمة وخمططة ت�صري اىل جانب تع�مي اأ�صعار الفائدة 

واأ�صعار ال�رشف للعمالت الرئي�صية، واأ�صبح ت�صدير الت�صخم �صيا�صة ا�صا�صية واعية من �صيا�صات البلدان الراأ�صمالية 

املتقدمة ذات الأ�ص�اق الت�صديرية، وهكذا حتددت م�صارات ت�صدير الت�صخم اىل البلدان النامية ومنها لبنان.

العاملي،  القت�صاد  على  النفتاح  درجة  يتناول  الأول  م�ؤ�رشان،  هناك  امل�صت�رد  الت�صخم  قيا�ص  جمال  ويف 

والثاين يتناول ال�زن الن�صبي لل�اردات يف تغذية العر�ص الكلي لل�صلع واخلدمات يف القت�صاد ال�طني، اأو ما 

ي�صمى عادة ن�صبة ال�رادات اىل ال�صتيعاب املحلي، وبالن�صبة للبنان فاإن قيا�ص درجة ارتباطه بالقت�صاد العاملي، 

ميكن قيا�صها وفق املعادلة التالية:

TO =                               

حيث TO= النفتاح التجاري

I = ال�اردات

E= ال�صادرات

GDP= الناجت املحلي الجمايل

بيانات لالإح�صاءات اجلارية على م�قع مديرية  لنا من  التايل وفقًا ملا تي�رش  باإعداد اجلدول  وبناًء عليه قمنا 

الح�صاء املركزي:

وعليه تك�ن �صّدة النفتاح يف لبنان على القت�صاد العاملي:

جدول رقم )4( ال�صترياد، الت�صدير، الناجت املحلي الجمايل يف لبنان للأعوام 2010- 2012 وما ينتج عنهم لقيا�س 

�صّدة النفتاح على اخلارج.

االستيراد السنة
الناجت احمللي االجمالي تصدير)مليار ليرة()مليار ليرة(

شدة االنفتاح %)مليار ليرة(

201017964425355965% 39,7
201120158426559994% 40,7
201221280448363573% 40,5

وهي ن�صبة مقب�لة كدولة نامية، اما اذا اردنا اأن نرى �صدة ال�اردات ك�نها ت�صّكل املعرب للت�صخم امل�صت�رد 

)ال�صتهالك  من  يتّك�ن  الذي  املحلي  ال�صتيعاب  اىل  الإجمالية  ال�اردات  ن�صب  اأي  �صابقًا  اأوردناه  مما  ووفقًا 

عن  اإح�صائية  وج�د  ولعدم   املتاحة  للبيانات  ووفقًا  الإجمالية(  ال�صتثمارات   + العام  ال�صتهالك  اخلا�ص+ 

ال�صتثمارات الجمالية، ا�صتع�صنا عنها بتك�ين راأ�ص املال الثابت حيث هي مقاربة مقب�لة لإحاللها.

وعليه قمنا باإعداد اجلدول التايل من البيانات املتاحة على ال�صفحة اللكرتونية ملديرية الإح�صاء املركزي.

I + E 

DGP X 100
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جدول رقم )5( الوارادات، ال�صتهلك العام واخلا�س وتكوين راأ�س املال الثابت يف لبنان للأعوام 2009- 2011 

وما ينتج عنهم يف قيا�س تاأثري الواردات على تكوين الت�صخم.

االستيرادالسنة
)مليار ليرة(

االستهالك العام
)مليار ليرة(

االستهالك اخلاص
)مليار ليرة(

تكوين رأس املال الثابت
)مليار ليرة(

شدة تأثير 
الواردات %

20101796470835065714226% 24,9
20112015875555359616157% 26,1

وهي اأي�صًا ن�صب مقب�لة اىل حد ما كدولة نامية.

يبقى اأن ن�صري هنا اىل تاأثري ن�عية ال�صلع امل�صت�ردة، فهي عند ال�رشوريات يقع عب�ؤها على الطبقات الدنيا يف 

امل�صت�ى املعي�صي. اأما ال�صلع ال��صيطة وال�صتثمارية فاإن عبء الت�صخم يقع ب�صفة اأ�صا�صية على برامج التنمية من 

خالل ت�صخيم قيمة ال�صتثمارات وتكاليف الإن�صاء.

2.2.2 اأثر حتويلت املهاجرين يف اخلارج يف تغذية العملية الت�صخمية يف لبنان: 

وا�صح جداً هجرة ال�صكان اللبنانيني �صعيًا وراء الرزق يف دول العامل، واأن معظمهم يبقى ارتباطهم بلبنان 

وباأ�رشهم، والعالقة ت�صمل حت�يالتهم املالية اىل لبنان، هذه التح�يالت التي اأ�صحت ت�صكل مك�ن للدخل القابل 

للت�رشف يف القت�صاد اللبناين، وحتديد قدرات �رشائية لل�صكان املرتبطني بهم يف لبنان، وبالتايل تك�ين الطلب 

الإجمايل يف لبنان؛ واأكرث من ذلك ا�صبحت ت�صكل اأي حت�يالتهم اأحد املك�نات للدخل الق�مي الإجمايل.

ما يعنينا يف هذا املجال وبالإ�صتناد اىل املنطلقات الكينزية يف التحليل القت�صادي، الذي مفاده اأّن كل زيادة 

يف الطلب الكلي ما مل تناظرها زيادة يف الناجت املحلي الجمايل، فاإن فائ�ص الطلب ي�ؤدي اىل ارتفاع يف اأ�صعار 

ال�صلع واخلدمات وبالتايل اإىل خلق �صغ�ط ت�صخمية باجتاه امل�صت�ى العام لال�صعار وبالتايل الت�صخم، وميكننا ان 

نقي�ص فائ�ص الطلب هذا وفق معادلة القيا�ص ال�صائعة:

DX = )CP + Cg + I(- Y

حيث DX = اإجمايل فائ�ص الطلب

CP = ال�صتهالك اخلا�ص بالأ�صعار اجلارية

Cg = ال�صتهالك العام بالأ�صعار اجلارية

I = ال�صتمثار بالأ�صعار اجلارية

Y = الناجت املحلي الإجمايل

القيا�ص،  ال��ص�ل اىل معادلة  لنا  تتيح  بيانات  بناء  املتاحة وكما نفعل دائمًا، نحاول  و�صمن الإح�صاءات 

وحيث اأن حجم ال�صتثمارات غري متاحة، ا�صتع�صنا عنها كما فعلنا �صابقًا بتك�ين راأ�ص املال الثابت كمقاربة 

مقب�لة.
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املحلي  للناجت  بالإ�صافة  لبنان  الثابت يف  املال  الراأ�س  العام وتكوين  اخلا�س وال�صتهلك  ال�صتهلك  جدول رقم )6(: 

الإجمايل خلل الفرتة 2009- 2011:

السنة 
)1(

االستهالك العام 
)مليار ليرة( )2(

االستهالك اخلاص 
)مليار ليرة( )3(

تكوين رأس املال 
الثابت )مليار ليرة( 

الناجت احمللي اإلجمالي 
)مليار ليرة( )5(

20096884451401393752235
20107083506571422655965
20117555535961615759994

وبناء عليه نبني املعادلت لقيا�س ال�صغوط الت�صخمية التي حتدثها حتويلت العاملني ب�صكل غري مبا�رش:

*CP + Cg+CB1السنة
)2+3+4( )مليار ليرة(

DX الضغوط التضخمية
)5( – )2+3+4( )مليار ليرة(

20096596113726
20107196616001
20117730817314

مع ال�صارة هنا، اأن حت�يالت العاملني التي ميكن اأن تدخل �صمنيًا �صمن ال�صتهالك اخلا�ص، متاهي بالتاأكيد 

�صمن تك�ين راأ�ص املال الثابت الذي حّل حمّل ال�صتثمارات، كما ت�صهد حت�يالت العامالت اأي�صًا �صمنيًا �صمن 

ودائع القطاع اخلا�ص غري املقيم يف امل�صارف اللبنانية.

3.2.2.اثر القطاع العقاري يف العملية الت�صخمية:

ال�ص�ل  لتك�ين  به  يجري  الذي  ال�صتثماري  والإنفاق  والبناء  الت�صييد  عملية  و�صمن  العقاري  القطاع 

اجلديدة، يلعب دوراً مهمًا يف ت�ليد ال�صغ�ط الت�صخمية بنتيجة ما ي�صمى »فرتات البطاء Lag Periods« التي 

حتدث بني الإنفاق ال�صتثماري وبدء احل�ص�ل على العائد لهذه ال�صتثمارات. هذه الفرتة هي بال�رشورة م�ّلدة 

لل�صغ�ط الت�صخمية. واإذا ما ا�صتعدنا ما جرى يف لبنان بعد العدوان ال�صهي�ين عام 2006، حيث كانت امل�جة 

الت�صخمية يف هذا القطاع، حيث و�صل فيه الرقم القيا�صي اىل 300% تقريبًا )تقدير على وجه التقريب(.

وهناك م�صاألة هامة ترتبط يف اإحدى ج�انبها بهذا القطاع واملتعلقة بالنفاق احلك�مي والعجز يف امليزانية، 

احلك�مية  ال�صندات  باإ�صدار  العجز  هذا  مت�يل  اىل  جلاأ  لبنان  ولكن  النقدي،  بالإ�صدار  العجز  مت�يل  وبالتايل 

وبالتايل الفائدة على هذه ال�صندات، وكان الأثر الأكرب لهذه العملية، يف اإعادة البناء بعد احلرب وتراكم الدين 

ليبلغ اكرث من 60 مليار دولر عام )2013(، اأما العجز الناجت عن الإنفاق احلك�مي فيبلغ وفق اجلدول التايل:

 *- CB = تك�ين را�ص املال الذي ا�صتعي�ص عنه بدل ال�صتثمارات.
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جدول رقم )7(: العجز يف امليزانية العامة يف لبنان خلل الفرتة 2010- 2013

العجز في امليزانية )مليار ليرة(السنة

2010-4363
2011-3529
2012-5928
2013-6361

هذا املقطع ورد عر�صيًا يف هذا امل�قع، ك�نه اأ�صري �صابقًا لالإ�صدار النقدي وكمية النق�د وك�نه ارتبط من 

جانب اآخر يف خدمة الدين املت�لد عن اإعادة الإعمار يف لبنان.

واذا ما اأردنا اأن ناأخذ م�ؤ�رش على ت��صع قطاع البناء والت�صييد يف لبنان، ل�صتخدامه يف بناء من�ذج للع�امل 

امل�ؤثرة على الت�صخم )معادلة انحدار( فاإن الإح�صاءات املتاحة قد وفّرت بيانات عن القيمة امل�صافة يف قطاع 

البناء والت�صييد كما وفرت بيانات عن تراخي�ص البناء خالل الفرتة 2010- 2013، وحيث اإن امل�ؤ�رش الأ�صا�صي 

للدللة على تاأثريات هذا القطاع على ال�صغ�ط الت�صخمية يرتبط بالإنفاق يف هذا القطاع.

م�صطرين  �صنك�ن  فاإننا  للبناء،  بها  املرخ�ص  امل�صاحات  م�ؤ�رش  ا�صتخدام  �صالحية  ولعدم  ت�فره  ولعدم 

ل�صتخدام م�ؤ�رش القيمة امل�صافة يف قطاع البناء والت�صييد كدالة على حجم الإنفاق يف هذا القطاع.

الت�ضخم الناجمة عن  الآثار   .3

 الت�صخم يرتك اآثاراً اقت�صادية اجتماعية على جمم�عة من املتغريات، ولكن قيا�ص حجمها واأبعادها ت�صتلزم 

بيانات اح�صائية وا�صعة ودقيقة، وهذا ما يفتقر اإليه لبنان لذا جند انف�صنا يف هذا املقطع من البحث م�صطرين 

بالكتفاء اىل تاأ�صري الظ�اهر الناجتة ورمبا تقدمي بعد الت��صيفات للبع�ص منها، دون اأن نتمكن من قيا�صها وحتديد 

حجمها، وعليه فاإن اأهم تلك الآثار ترتكز يف الظ�اهر التالية:

1.3. التاأثري على م�صتوى وتوزيع الدخول: اإرتفاع الأ�صعار ي�ؤدي اىل تغري الق�ى ال�رشائية للدخ�ل اإن مل ترتفع 

اأ�صحاب الدخ�ل  اأثرها عميق وم�ؤثر على  ال�رشائية ويبدو  اأي انخفا�ص الق�ى  بنف�ص ن�صبة ارتفاع ال�صعار، 

املحدودة، ولكن بنف�ص ال�قت الذي يخف�ص فيه الق�ة ال�رشائية ملجاميع كبرية من ال�صكان، ي�ؤدي اىل اإرتفاع 

الدخ�ل لل�كالء القت�صاديني ح�صب م�قعهم يف العملية القت�صادية، حيث اولئك الذين ترتفع اأ�صعار اأ�ص�لهم 

اأو �صلعهم ب�ص�رة اأ�رشع من ارتفاع الأ�صعار ب�صكل عام، فلذلك ل غرابة اأن ي�صهد لبنان حركات احتجاجية 

لرفع الدخ�ل التي تت�صم بعدم التحرك )الرواتب والج�ر( من اأجل احلفاظ على الأقل على حد اأدنى من القدرة 

ال�رشائية التي تتاآكل حتت تاأثري الت�صخم.

لدى  النقد  من  كبرية  ت�لد كميات  الت�صخم  طبيعة  من  الثابتة:  الأرا�صي والأ�صول  امل�صاربات يف  زيادة   .2.3

اآمنًا يف الت�جه نح� عمليات امل�صاربة واأهم عن�رش يف  اأ�صحاب الرثوات اجلديدة، وجتد هذه الرثوات طريقًا 

اأ�صا�صًا على مبداأ ت�قع ارتفاع م�صتمر يف الأ�صعار وبالأخ�ص  هذا املجال ه� الأرا�صي، وامل�صاربة طبعًا تق�م 

بالأ�ص�ل الثابتة واأهمها الأرا�صي.
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3.3. اعادة توزيع الدخول بني الفئات الجتماعية املختلفة: وهذا وا�صح من م�اقع الأفراد يف العملية القت�صادية، 

وقد اأ�رشنا اىل ذلك اأعاله، حيث ويف نف�ص ال�قت الذي تنخف�ص فيه الق�ة ال�رشائية لق�صم وا�صع من ال�صكان، 

ترتفع ثروات البع�ص الخر من ال�صكان الذين ميلك�ن الأ�ص�ل وال�صلع التي اأرتفع �صعرها.

بال�صتثمار،  متعلقة  قرارات  اأهم  اأن  ال�ا�صح  بال�صتثمارات: من  يتعلق  فيما  التاأكد  اإ�صاعة حالة من عدم   .4.3

تن�صب يف معرفة ا�صعار التكاليف املت�قعة وكذلك ما ميكن اأن ي�ؤدي اىل عائد مت�قع والتي متثلها الأ�صعار.

اإن م�جات الت�صخم جتعل من ذلك اأمراً ع�صرياً، مما قد ي�ؤدي بالنتيجة اىل التخلي عن امل�صاريع التي تتميز 

بط�ل الفرتة التي تدر فيها نتائجها، والجتاه نح� امل�صاريع التي تدر نتائجها باأ�رشع وقت ممكن لقدرة ع�امل 

ال�صرتجاع لراأ�ص املال والربح، وهي م�صاريع ل ميكن اأن ترقى اىل تط�ير البنية القت�صادية النامية وقطاعاتها 

املنتجة الأ�صا�صية، و�صتبقى حم�ص�رة يف املجالت الريعية ال�رشيعة الربح.

واأخرياً، فاإن ظاهرة هامة تربز يف املجتمعات التي تتعر�ص لن�صبة ت�صخم عالية، تتمثل يف انت�صار اأ�صاليب 

الر�ص�ة والف�صاد يف املجتمع.

الت�ضخم معاجلة  �ضبل   .4

  تعتمد �صبل معاجلة الت�صخم، ب�ص�رة اأ�صا�ص على املنظ�ر الفكري والتحليل الذي قام عليه ر�صد الت�صخم 

وع�امله امل�ؤثرة، وبالتايل لي�ص فقط معاجلة اآثار الت�صخم اأي النتائج، واإمنا معاجلة الت�صخم بحد ذاته وع�امله 

للق�صاء عليه. وهنا ل بد اأن ن�صري اىل منحى فكري ن�رشه يف العامل تيار الليربالية اجلديدة واملذهب النقدي ملدر�صة 

�صيكاغ�، قائم على املعاجلة النقدية، وه� اجتاه ين�صجم مع املنحى العام للفكر الليربايل اجلديد وتيار الع�ملة، واإن 

اأية حالة متابعة ومراقبة للمتغريات يف دول العامل وخا�صة الدول النامية ي�صهد ا�صتداد احلالة التاثريية للت�صخم يف 

ظل هذا النهج الذي ا�رشنا له و�صاعد يف انت�صاره البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل، عرب م�صاريع الت�صحيح 

الأر�ص وبنية هيكله يف ظل  القائم على  النقدية، دون معاجلة القت�صاد احلقيقي  املعاجلة  القائم على  الهيكلي 

ت�زيع الرثوات، البنية املفككة والتابعة وغري املالكة ع�امل دفعها الذاتية النامية، وعليه نرى اأن اأية معاجلة ما مل 

تت�جه اىل تغريات يف القت�صاد احلقيقي وبنيته �صتبقى عاجزة وقا�رشة، ل�صنا هنا يف جمال مناق�صة وا�صعة لهذه 

املعطيات الفكرية، واإمنا اأردنا اأن ن�صري اإليها ملا لها من اأهمية يف حتديد الأ�صاليب املتبعة ملعاجلة �ص�اء اآثار الت�صخم 

اأو معاجلة الت�صخم ذاته. لذا �صرنى هنا فقط نقطتني هامتني، الأوىل تتعلق باحلد من اآثار الت�صخم والثانية تتعلق 

مبعاجلة الت�صخم بحد ذاته.

اآثار الت�صخم عرب التقيي�س: التقيي�ص هنا يعني ربط التغري ملتغري اقت�صادي معياري مبقيا�ص ي�ؤخذ  1.4. معاجلة 

باأنه نقطة الإ�صارة اأو املقارنة، ويف هذا املجال فاإنه ميكن ربط التغري يف الرقم القيا�صي لالأ�صعار كمعيار مبتغريات 

اأعطينا ارجحية ملتغري الأجر ملا له  اقت�صادية يف مقدمتها معدل الأجر وممكن يف متغريات اأخرى، ولكننا هنا 

من اأهمية يف حتديد القدرة ال�رشائية لل�صكان وحتى اأي�صًا م�صت�اهم املعي�صي، تعطي مثاًل ملتغريات اأخرى مثاًل 

اليجارات والعق�د، املعامالت املالية وال�رشائب الخ...

ولأهمية الأجر كما اأ�رشنا، ومب�جب مبداأ التقيي�ص، فاإن الأجر وخالل فرتة زمنية حمددة مب�جب قان�ن، واإذا 

ما ارتفع الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك نقاط حمددة فاإن الأجر يرتفع وفقًا لهذه النقاط املحددة. والكثري من 

دول العامل وخا�صة النامية اأخذت بهذا املبداأ و�صملت اأي�صًا متغريات اقت�صادية اأخرى غري الأج�ر.
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اأ�صا�ص اىل  اإن املعرب الأ�صا�صي ملنع قيام الت�صخم يهدف ب�ص�رة  2.4. معاجلة الت�صخم عرب املنحى القت�صادي: 

الت�ازن بني الإنتاج من ناحية والدخل وت�زيعه من ناحية اأخرى، فالت�ازن بني الدخ�ل وما ينتج عنها من منط 

للطلب من ناحية والعر�ص املقابل لل�صلع واخلدمات من ناحية ثانية �صت�ؤدي بال�رشورة لال�صتقرار القت�صادي، 

فمن اأجل احلفاظ على امل�صت�ى ال�صائد لالأ�صعار وعدم ارتفاعه ل بد من من� الدخ�ل مبا يتنا�صب مع من� الإنتاج، 

لذا فاإن هذه العملية املعقدة تتطلب:

تعديل الهيكل القت�صادي وتنميته بحيث تتم تنمية القطاعات املنتجة كال�صناعة والزراعة.

زيادة قن�ات الإدخار وتقليل ال�صتهالك التبذيري.

تر�صيد ا�صتخدام حت�يالت العاملني وت�جيهها باجتاه امل�صاريع ال�صتثمارية.

تر�صيد ال�صترياد مبا يقلل من ا�صترياد ال�صلع ال�صتهالكية الرتفية.

هذه مناحي �صمن اطار عام يف القت�صاد ال�طني ميكن ت��صيعها وتف�صيلها عندما تقرتن ببيانات تف�صيلية 

عن القت�صاد يف لبنان.





�شات الر�شمية اللبنانية دعم املوؤ�شّ

�شمن خطة العام 2015

ل�شتجابة لبنان للأزمة ال�شورية

الف�شل الثاين
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1. مالمح اخلطة وحيثياتها

 ي�صت�صيف لبنان الن�صبة الأكرب من النازحني ال�ص�ريني قيا�صًا اإىل حجم ال�صكان. وقد بلغ عدد ه�ؤلء النازحني 

بح�صب �صجالت اللجنة العليا لالجئني التابعة لالأمم املتحدة )UNHCR( ما يقارب 1،2 ملي�ن نازح ) اأي 

اأغلبيتهم يف مناطق لبنانية فقرية تعاين بالأ�صل من تده�ر  ما يف�ق ربع ال�صكان املقيمني بكل تاأكيد(، يقطن 

يتكّبدها  التي  املرتاكمة  اخل�صائر  العامة. ومبعزل عن  التحتية واخلدمات  البنى  املعي�صية ومن ه�صا�صة  الأو�صاع 

 2014 العام  نهاية  حتى  دولر  مليار   7،5 حدود  بلغت  والتي  ال�ص�رية،  الأزمة  جراء  من  اللبناين  القت�صاد 

بح�صب تقديرات البنك الدويل، فاإن البالد عم�مًا واملجتمعات اللبنانية امل�صت�صيفة حتديداً  ت�اجه حتديًا م�صرييًا 

من ن�ع اآخر يتمثل يف خماطر عدم ال�صتقرار الجتماعي والقت�صادي و�صل العمل امل�ؤ�ص�صاتي نتيجة هذا النزوح 

ال�صاغط واملتعاظم يف �ص�ء ال�صح املتزايد للم�ارد ال�طنية. ويف هذا الإطار تلحظ الأمم املتحدة تده�راً حداً يف 

ن�عية وكمية اخلدمات الأ�صا�صية خالل ال�صن�ات القليلة املا�صية، بحيث اأن اإعادة هذه اخلدمات اإىل و�صعيتها 

ما قبل النزوح ال�ص�ري بات يتطلب اإنفاقًا ل يقل عن 2،5 مليار دولر.

ويف م�اجهة التحدي امل�صار اإليه فقد اأطلقت يف كان�ن الأول 2014 »خطة ا�صتجابة لبنان لالأزمة«. وهي عبارة 

اإطار يحّدد ال�صرتاتيجية املتكاملة وامل�صرتكة بني لبنان وم�ؤ�ّص�صات دولية مل�اجهة التداعيات القت�صادية والجتماعية 

لالأزمة ال�ص�رية على ال�صعيد املحّلي. وترّكز هذه ال�صرتاتيجية ب�صكل خا�ص على هدفني رئي�صيني هما:

- تعزيز قدرة الأنظمة ال�طنية واملحلية اخلا�صة بتقدمي اخلدمات.

- دعم ال�صتقرار القت�صادي والجتماعي والبيئي وامل�ؤ�ص�صاتي اللبناين.

وعلى �ص�ء هذه اخلطة فقد ح�صلت امل�ؤ�ّص�صات العامة اللبنانية �صنة 2014 على ما يقارب 77،9 ملي�ن 

دولر، ارتفعت كمًا ون�عًا �صنة 2015 اإىل ما يف�ق  171 ملي�ن دولر جرى حت�يلها من املانحني الدوليني 

حيث  القطاعات،  خمتلف  يف  امل�ؤ�ّص�صاتي  وال�صتقرار  ال�طنية  القدرات  بناء  اإىل  تهدف  حمّددة  غايات  �صمن 

ت�ّزعت هذه امل�صاعدات بح�صب قيمتها وغايتها كما يلي:
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ومن املالحظ اأن اجلزء الأكرب من امل�صاعدات اخلارجية لدعم ا�صتيعاب النازحني ال�ص�ريني يف املجتمعات 

اإىل ذلك، فاإن تنفيذ  التعليم والطاقة واملياه. واإ�صافة  اللبنانية امل�صيفة قد ترّكز يف ثالثة قطاعات رئي�صية هي: 

بلغ عدده  العاملني  فريق كبري من  تّطلب جتنيد  والت�صغيلية  والتقنية  املالية  اأبعاده  امل�صاعدات بكل  برنامج هذه 

896 م�ظفًا ت�زع�ا على خمتلف القطاعات وامل�ؤ�ّص�صات املعنية. 

2. توزيع الدعم للموؤ�ض�ضات الجتماعية

ال�صكل  رئي�صيتني، ميكن عر�صهما على  اإىل وجهتني  الجتماعي  الإطار  للبنان يف  املانحني  يت�ّزع دعم   

التايل:

جمالت  على   2015 �صنة  لل�زارة  املقّدمة  امل�صاعدات  ت�زعت  الجتماعية:  ال�صوؤون  وزارة  دعم    .1.2

�ص وبناء القدرات ودعم تقدمي اخلدمات وتط�ير ال�صيا�صات.  رئي�صية حمددة اأبرزها: ت�فري الكادر الب�رشي املتخ�صّ

�صًا  فقد جرى تعزيز ال�زارة ومراكز التدريب الجتماعي التابعة لها  بفريق عمل بلغ عدده 655 متخ�صّ

لتفعيل ن�عية اخلدمات على امل�صت�يني املركزي واملحّلي، بالت�ازي مع تقدميات مالية بلغ حجمها ع�رشة ماليني 

دولر )منها 3،9 ملي�ن دولر خ�ص�صت لل�زارة(. كما مّت �رشف مبلغ 7،9 ملي�ن دولر كدعم مايل لت�صهيل 

تنفيذ » الربنامج ال�طني للحد من الفقر« الذي تنفذه احلك�مة لتح�صني الأو�صاع املعي�صية للفئات املهم�صة.

كذلك جرى اإخ�صاع 616 من العاملني الجتماعيني يف كل من ال�زارة  ومراكزها الجتماعية لتدريب 

حالت  حتديد  ذلك  يف  مبا  املعقدة،  احلماية  خدمات  واإدارة  ال�صحية  اخلدمات  ن�عية  حت�صني  اأجل  من  تقني 

الأطفال الأ�صد حاجة. ويف الإطار نف�صه، مت اأي�صًا تدريب 258 �صخ�صًا من فريق ال�زارة  على كيفية ت�زيع 

ومراقبة وتقييم امل�صاعدات الغذائية للم�صتفيدين من »الربنامج ال�طني للحد من الفقر«.

فقد ح�صلت  تهمي�صًا،  الأكرث  للفئات  الطبية خ�ص��صًا  تقدمي اخلدمات  تعزيز قدراتها يف جمال  اإطار  ويف 

وزارة ال�ص�ؤون الجتماعية  على العديد من الأدوية واللقاحات والتجهيزات الطبية.

العمل  اإىل جانب فرق  تقدمي 5،8 ملي�ن دولر  الدعم  �صمل هذا  التنمية الجتماعية:  2.2.  دعم مراكز 

املتخ�ص�صة لنح� 57 مركزاً م�زعة على ثماين حمافظات، تعمل يف جمال تقدمي اخلدمات للمجتمعات امل�صيفة 

التابع ل�زارة  اإطار »الربنامج ال�طني حلماية الأطفال والن�صاء«  ال�ص�اء. وياأتي هذا الدعم يف  وللنازحني على 

ال�ص�ؤون الجتماعية. وه� يغطي رواتب عاملي الرعاية ال�صحية وتقدمي الطبابة واللقاحات ال�رشورية واإعادة 

تاأهيل وجتهيز هذه املراكز.

ال�صكل  على   2015 ل�صنة  الجتماعية  التنمية  مراكز  خدمات  من  امل�صتفيدون  ت�زع  فقد  لة  املح�صّ ويف 

التايل:

واملعل�مات  اخلدمات  على  ح�صل�ا  طفاًل(  و178  األف   268 فيهم  )مبا  �صخ�صًا  و976  األف   426  -

املت�صلة بحماية الطف�لة.

من خدمات  ا�صتفادوا  و 26% حا�صنات(  اأطفال  بن�صبة %74  )م�ّزعني  �صخ�صًا  األف و638   128 -

الدعم النف�صي.
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- 141 األف و 165 �صخ�صًا )غالبيتهم من الن�صاء والفتيات( وفرت لهم �صبل احلماية من العنف اجلن�صي.

وبدعم من �رشكاء يف املجال ال�صحي متكنت مراكز التنمية الجتماعية اأي�صًا من الإنخراط بق�ة يف ن�صاطات 

الت�عية ال�صحية وال�قاية من الأمرا�ص ال�صارية كالإ�صهال طالت النازحني ال�ص�ريني واملجتمعات امل�صيفة.

3.2. اخلطوات التالية ل�صنة 2016 يف جمال الدعم الجتماعي: تلحظ »خطة العام  2015 ل�صتجابة لبنان 

لالأزمة ال�ص�رية » تخ�صي�ص 29.5 ملي�ن دولر لتعزيز القدرة امل�ؤ�ص�صاتية على �صعيد ت�فري احلماية لالأطفال 

و�صحايا العنف اجلن�صي. وذلك بالإ�صافة اإىل 47،1 ملي�ن دولر لدعم وزارة ال�ص�ؤون الجتماعية يف تنفيذها 

م�صت�ى  اإىل حت�صني  ذلك  ي�ؤدي  اأن  يت�قع  الجتماعي. حيث  الأمان  �صبكات  وت�فري  الفقر  من  احلد  لربنامج 

معي�صة 20 األف اأ�رشة لبنانية دفعتها الأزمة ال�ص�رية اإىل حافة الفقر.

و�صعيًا ل�صمان دمي�مة وا�صتمرارية تقدمي اخلدمات على امل�صت�يني املحلي واملركزي، �ص�ف يتم ت��صيع نطاق 

برنامج دعم املجتمعات  امل�صيفة الذي تت�ىل تنفيذه وزارة ال�ص�ؤون الجتماعية من اأجل حت�صني اخلدمات يف 

البلديات ال�صعيفة التي ت�اجه ال�صغط الأكرب لزيادة عدد ال�صكان على امل�ارد املحدودة اأ�صاًل.

وتبعًا لتعهدات املانحني خالل م�ؤمتر لندن الدويل لدعم �ص�ريا، من املت�ّقع ت��صيع ن�صاطات الإغاثة على 

�ص�ء تعهدات املانحني التي ناهزت 5،9 مليار دولر خ�ص�صت للعام 2016، مقابل 5،4 مليار دولر خم�ص�صة 

للمرحلة 2020-2017. 

3.  دعم املوؤ�ض�ضات التعليمية

 وه� على ن�عني نعر�صه فيما يلي ب�صيء من التف�صيل:

اأطلقتها  التي  ال�صرتاتيجية  ب�صكل خا�ص  الدعم  ي�صتهدف هذا  العايل:  والتعليم  الرتبية  1.3.  دعم وزارة 

لبنان«، والتي  الأطفال يف  التعليم جلميع  اإي�صال   « املعنية يف حزيران 2014 حتت عن�ان  اللبنانية  ال�صلطات 

تهدف لت�فري الفر�صة جلميع الأطفال الذين تاأثروا بالأزمة ال�ص�رية للح�ص�ل على التعليم وال�صتفادة من خمتلف 

الر�صمي �صنة 2015 على  التعليم  الر�صمية. و�صمن هذا الإطار ح�صل قطاع  اإمكانيات الدرا�صة يف املدار�ص 

اأكرث من 61 ملي�ن دولر، منه 1،6 ملي�ن دولر خ�ص�صت لل�زارة و59،7 ملي�ن دولر لدعم واإعادة تاأهيل 

القيام  ال�زارة من  امل�صيفة واملهم�صة. ولتمكني  الر�صمية والتحاق الطالب خ�ص��صًا من املجتمعات  املدار�ص 

مبهامها يف هذا  املجال فقد جرى تعزيزها بفريق من الإداريني تعداده ثالث�ن �صخ�صًا، بالإ�صافة اإىل جتهيزات 

معل�ماتية لتجهيز املكاتب واملدار�ص القليمية.

قدرات  تعزيز  اأي�صًا  التعليمية  للم�ؤ�ص�صات  ال�صتجابة يف دعمها  فقد طاولت خطة  التقني  ال�صعيد  وعلى 

الرتب�ية و�رشعة  الربامج واملناهج  العايل يف ت�صميم  التعليم  للبح�ث والمناء ومديرية  الرتب�ي  ال�زارة واملركز 

يف  يعمل�ن  وك�صفي  واإداري  ومعلم  ترب�ي  مفت�ص  الألفي  يف�ق  ما  تدريب  جرى  كما  لالأزمة.  ال�صتجابة 

النازحني من جهة  ال�ص�ريني  اخلا�صة لأطفال  الحتياجات  مع  التعاطي  مرونتهم يف  لزيادة  الر�صمية  املدار�ص 

دوام  اإ�صافة  مع  خ�ص��صًا  اأخرى،  جهة  من  ال�صفية  والن�صاطات  الأ�صاتذة  اأداء  وتقييم  التعليم  طرق  وحت�صني 

التدري�ص امل�صائي ل�صتيعاب العدد املتزايد من الطالب.
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2.3.  دعم املدار�س الر�صمية: نظراً لعدد الأطفال املتزايد يف �صن الدرا�صة من املجتمعات املهم�صة الذين 

يق�صدون املدار�ص الر�صمية باأعداد كبرية فاقت 530 األف تلميذ، فقد جرى متديد دوام التدري�ص خالل العام 

الدرا�صي 2015-2016  يف 238 مدر�صة ر�صمية اإىل دوامني نهاري وم�صائي. مما �صمح لنح� 354 األف 

الت��صع  الر�صمي الأ�صا�صي �صنة 2015 وحدها. وهذا  التعليم  لبناين و�ص�ري وفل�صطيني بالنخراط يف  طفل 

ال�صديد وما تطلبه من اإن�صاءات واإعادة تاأهيل وجتهيزات وقرطا�صية واأدوات وو�صائل تعليم وتدفئة  ترتب عليه 

تكاليف مالية اإ�صافية كبرية جرت تغطيتها من قبل �رشكاء وجهات مانحة مل يحدد الربنامج ه�يتهم. وبالإ�صافة 

اإىل ذلك فقد مت ت�صميم برنامج للتعليم املت�صارع خم�ص�ص ل�صتيعاب ح�ايل 1500 تلميذ من الطالب الثان�يني 

املتخلفني مدر�صيًا، بالتزامن مع تدريب ما يقارب 400 اأ�صتاذ على هذا الربنامج وما ي�صتلزم من دعم نف�صي 

واجتماعي. 

وعلى �صعيد اآخر، اأطلقت اأي�صًا العديد من املبادرات ال�صبابية الرتب�ية لتخفيف حدة الت�تر بني الأطفال 

اللبنانيني وال�ص�ريني وتعزيز ال�صالم وال�ئام بينهم، حيث ا�صتحدثت يف هذا الإطار ثالث ع�رشة مدر�صة خالية 

من العنف للحد من الحتكاكات املجتمعية الداخلية املتبادلة. وقد  تط�رت اأعداد النازحني ال�ص�ريني امللتحقني 

باملدار�ص الر�صمية اللبنانية على ال�صكل التايل: 

3.3.  اخلطوات التالية املتوقعة �صنة 2016 لدعم املوؤ�ص�صات التعليمية يف اإطار ال�صتجابة للأزمة ال�صورية:  

اإطار ال�صتمرار بتنفيذ  �صتق�م  وزارة الرتبية والتعليم العايل مبعاونة �رشكائها الرتب�يني ) مل حتدد ه�يتهم ( يف 

ا�صرتاتيجيتها امل�صار اإليها اأعاله، و�ص�ًل اإىل تعزيز الفر�ص املت�صاوية اأمام جميع املقيمني للح�ص�ل على التعليم، 

ف�صاًل عن تعزيز القدرات واملناهج التعليمية، باإعادة تاأهيل 600 مدر�صة وتقدمي م�اد تعليمية لنح� 391 األف 

تلميذ يف خمتلف اأنحاء البالد، على اأن ت�ّزع القرطا�صية والتجهيزات على 100 مدر�صة ثان�ية ر�صمية، بالإ�صافة 

اإىل اإن�صاء 500 مكتبة مدر�صية �صتك�ن مفت�حة للتالمذة والأطفال اللبنانيني وال�ص�ريني والفل�صطينيني. 
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و�صيتم يف هذا الإطار اأي�صًا تدريب 1500 معلم ومدرب ومن�صق اأن�صطة ل�صمان التنفيذ الناجح لال�صرتاتيجية 

املذك�رة، بالإ�صافة اإىل تعزيز طاقم ال�زارة بفريق م�ؤلف من 30 م�ظفًا اإ�صافيًا يف م�ازاة تدريب مدراء 300 

مدر�صة.

وتقدر تكلفة هذه الربامج وامل�صاريع اأعاله بح�ايل 388 ملي�ن دولر، تت�قع خطة ال�صتجابة اأن جتذب 

الن�صخة الثانية من »ا�صرتاتيجية اإي�صال التعليم لكل الأطفال »، والتي قدمتها احلك�مة خالل م�ؤمتر لندن لدعم 

�ص�ريا يف �صباط 2016، التم�يل الالزم لها من املجتمع الدويل. يذكر اأن هذه الن�صخة عبارة عن خطة خم�صية 

تتعهد فيها احلك�مة ب�صمان التحاق جميع الأطفال النازحني بعمر 5 – 17 �صنة باملدار�ص الر�صمية بحل�ل العام 

الدرا�صي 2016 – 2017.

4. دعم وزارة الطاقة واملياه 

 اأدى تدفق النازحني ال�ص�ريني اإىل لبنان منذ العام 2011 اإىل زيادة ال�صغ�ط على خدمات املياه والطاقة، 

تعزيز  مت  ال�صتجابة  خطة  ومب�جب  عميق.  واإداري  بني�ي  وخلل  مزمن  عجز  من  تعاين  اأ�صاًل  كانت  والتي 

لتنفيذ  ال�زارة  م�صاعدة  ب�صكل خا�ص يف  �صاهم�ا  متخ�ص�صًا  بفريق مكّ�ن من 17  لل�زارة  الب�رشية  الك�ادر 

ا�صرتاتيجيتني رئي�صيتني هما: 

ون�عية  �رشوط  لتح�صني  مف�صلة  طريق  خارطة  عن  عبارة  وهي  املياه«،  لقطاع  ال�طنية  »ال�صرتاتيجية   -

خدمات املياه على ال�صعيد ال�طني.

- »خطة العمل ال�طنية لفعالية الطاقة والطاقة املتجددة«، وهي عبارة عن وثيقة ا�صرتاتيجية ترمي اإىل زيادة 

ن�صبة ا�صتخدام الطاقة املتجددة حتى 12% بحل�ل العام 2020.

وال�رشف  الآمنة   املياه  ت�فري  اإىل  الهادفة  الن�صاطات  من  العديد  تنفيذ  العام 2015   كذلك جرى خالل 

ال�صحي للحد من خماطر الأمرا�ص وال�فيات املت�صلة با�صتخدامات املياه. ويف هذا الإطار ح�صلت م�صلحة مياه 

الليطاين على امل�صاعدة والتجهيزات بدعم من ال�رشكاء )مل حتدد ه�يتهم( التي متكنها من مراقبة وتفّح�ص املياه 

وحت�صني اإدارتها. كما �صاركت العديد من امل�ؤ�ص�صات ال�طنية كمجل�ص المناء والعمار وم�صلحة مياه الليطاين 

يف دورات تدريبية تطبيقية ح�ل كيفية اإدارة  و�صيانة  �صبكات املياه وجمع النفايات ال�صلبة واأنظمة ال�رشف 

ال�صحي.

 وقد �صّكلت م�صالح املياه الأربعة يف املناطق املرتكزات الأ�صا�صية لتنفيذ  خطة ال�صتجابة يف جمالت املياه 

وال�رشف ال�صحي. حيث جرى تعزيز امل�ارد الب�رشية لهذه امل�صالح ب�صتة خرباء اإ�صافيني خالل العام 2015. 

كما ح�صلت هذه امل�صالح على 48 ملي�ن دولر ا�صتثمرت يف ا�صتكمال م�صاريع حت�صني البنى التحتية وتقدمي 

اخلدمات.

اأنظمة املياه من خالل  التابعة مل�صلحة مياه لبنان ال�صمايل جرى حت�صني ت�صغيل واإدارة  ففي بلدية القبيات 

التدريب على ا�صتخدام نظام املعل�مات اجلغرافية )GIS( واأمتتة معل�مات البلدية وتط�ير خطة �صيانة وت�صغيل 

�صبكة مياه اآمنة. وذلك اإىل جانب اإجنازات يف مناطق اأخرى طالت ت�زيع نظام املعل�مات اجلغرافية و جتهيزات 

مياه يف  التبانة وتقدمي م�صخات  باب  ال�صحي يف  وال�رشف  املياه  �صبكات  تاأهيل  واإعادة  املياه  �صيانة وتزويد 

منطقة الك�رة.
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ويف م�صلحة مياه البقاع مت ا�صتبدال �صبكة املياه يف بلدية �صت�را وتط�ير خطة الإدارة وال�صيانة بالتعاون مع 

ال�رشكاء يف هذا املجال )مل حتّدد ه�يتهم(. ويف اإطار احلد من الهدر والتكلفة و�صبط اإدارة الطلب فقد مت اإطالق 

حملة ا�صرتاكات وتركيب عّدادات مياه يف ثالث بلديات بقاعية. واإىل جانب دورات التدريب والتجهيزات 

املتعلقة باإجراء امل�ص�حات اجلي�فيزيائية وبح�ث احلد من كلفة تقدمي اخلدمات العامة، جرى تط�ير خمّططتني 

ت�جيهني لت�زيع املياه مدتهما 30 �صنة يف كل من بلدتي اأبلح وتعلبايا للحّد من تعّر�ص البلديتني لنق�ص املياه.

اأما فيما خ�ّص م�صلحتي مياه بريوت وجبل لبنان ولبنان اجلن�بي فقد جرى تعزيزهما مبن�صق معل�مات يف 

جمال جمع وحتليل ون�رش املعل�مات املت�صلة بخدمات واإدارة املياه وال�رشف ال�صحي.

وعلى الرغم من اأن الأزمة كانت وما زالت تتمثل يف الكارثة البيئية، اإل اأن ال�عي مبخاطر التده�ر البيئي 

بفريق من  البيئة  ل�زارة  الب�رشي  الطاقم  تعزيز  ما زال مت�ا�صعًا. ولذلك جرى  واأمرا�ص  تل�ث  ي�صببه من  وما 

�صًا يف جمالت اإدارة النفايات ال�صلبة واملياه وال�رشف ال�صحي وزيادة ال�عي بق�صايا حماية التن�ع  26 متخ�صّ

البي�ل�جي وتغريات املناخ. وذلك اإىل جانب تقدمي الدعم التقني واملادي.

لقد اأّدى الدعم املايل والتقني الذي ح�صلت عليه م�صالح املياه من ال�رشكاء يف خطة ال�صتجابة ل�صنة 2015 

اإىل حتقيق الإجنازات التالية:

اأوًل- متديد واإعادة تاأهيل ال�صبكات:

82 كلم  �صبكة �رشف �صحي.

77 كلم �صبكة عامة لت�زيع املياه.

17 مبادرة ملعاجلة ال�رشف ال�صحي.

347 م�صدر مياه.

336 خزان و�صهريج م�صرتك جلمع املياه.

440 نظام لتعقيم املياه بالكل�ر.

ثانياً - التجهيزات: ت�زيع 367 قطعة للتزود باملياه، هي عبارة عن م�لدات وم�صخات.

ثالثاً – الفئات امل�صتفيدة: اأ�صبحت 3130 اأ�رشة م��ص�لة على �صبكة املياه وجمهزة باحلنفيات وال�صمكرية 

امل�صاحبة.

لالأزمة  ال�صتجابة  اإطار  يف  للمياه  العامة  اخلدمات  لدعم   2016 �صنة  املت�قعة  التالية  اخلط�ات    .1.4

ال�ص�رية:  

مت ر�صد 180 ملي�ن دولر �صمن خطة ال�صتجابة لالأزمة �صنة 2016 من اأجل دعم كل من وزارة الطاقة 

على  ن�عية  خدمات  تقدمي  يف  ال�صتمرار  تاأكيد  اأجل  من  وذلك  الأربع.  املياه  وم�صالح  البيئة  ووزارة  واملياه 

امل�صت�يني املحلي وال�طني من جهة وللتخفيف من خماطر الأزمة امل�صتمرة على البيئة من جهة اأخرى. 
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ومن املت�قع اأن ت�صاهم امل�صاعدات املقدمة ل�زارة الطاقة واملياه يف متكينها من تنفيذ ا�صرتاتيجيتها وخمططاتها 

الت�جيهية بنجاح. مما �صينعك�ص زيادة يف القدرات التقنية والإدارية للم�ؤ�ص�صات اللبنانية يف جمالت اإدارة املياه 

وال�رشف ال�صحي.

النفايات  اإدارة  لت�عيتها ح�ل  املهم�صة  للمجم�عات  م�جهة  درا�صية  تقام حلقات  اأن  املقرر  من  كذلك 

ال�صلبة وخماطر رئي�صية تت�صل بال�رشف ال�صحي وال�صحة العامة والنفايات عم�مًا.

كما اأن مزيداً من اجله�د �صت�جه نح� ق�صايا بيئية اأ�صا�صية متعلقة بن�ص�ب امل�ارد الطبيعية وتل�ث اله�اء 

واملياه وت�صحر الأرا�صي يف حماولة مل�صاعدة وزارة الطاقة واملياه يف احلد من تاأثريات الأزمة ال�ص�رية على البيئة 

يف لبنان.

وهذه اجله�د واملبادرات جمتمعة من املقرر اأن تف�صي اإىل ت�فري خدمات مياه وطاقة اأف�صل، وبالتايل حت�صني 

م�صت�يات معي�صة ملا يزيد عن ملي�ين �صخ�ص من اللبنانيني املهم�صني والنازحني ال�ص�ريني والفل�صطينيني.

5.  البلديات واحتادات البلديات 

ميتلك لبنان �صبكة م��ّصعة من البلديات واإحتاد البلديات ق�امها 1108 بلديات و52 اإحتاداً، كلها لعبت 

التي تفاقمت بعد الأزمة  الرئي�صية والت�ترات،  ال�صعيد املحلي مل�اجهة �صغ�ط الحتياجات  بارزاً على  دوراً 

ال�ص�رية على وجه اخل�ص��ص. ولتمكينها من جتاوز النق�ص يف الإمكانيات والتم�يل الالزمني للقيام مبهامها 

والب�رشي  املايل  الدعم  تقدمي  وغريها، جرى  املهني  والتدريب  واملدار�ص  وال�صت�صفاء  التحتية  كالبنى  املعتادة، 

واملادي للعديد من البلديات �صنة 2015 يف اإطار خطة ال�صتجابة لالأزمة ال�ص�رية. 

فقد مّت تنفيذ م�رشوعات بقيمة 13 ملي�ن دولر بالتزامن مع تقدمي فرق عمل اإ�صافية بلغ عديدها الإجمايل 

55 �صخ�صًا، اإىل جانب تدريب ما يقارب 394 نا�صط حملي على ق�صايا متعددة كاإدارة الأزمات وتقدمي العناية 

ال�صحية وت�صغيل و�صيانة ت�زيع املياه واأنظمة ال�رشف ال�صحي والنفايات وما اإىل ذلك. اأما امل�صاعدات املادية 

فقد �صملت تقدمي جتهيزات مثل �صاحنات جمع وكب�ص النفايات واحلاويات ومراكز القيادة املتنقلة و�صيارات 

الإ�صعاف. 

كما اتخذ الدعم املادي اأ�صكاًل اأخرى مثل بناء من�صاأة ملعاجلة النفايات يف بلدة غزة )البقاع الغربي( و�صبكة 

�رشف �صحي م��ص�لة مبعمل للمعاجلة يجري بناوؤه حاليًا يف بلدة اأنفة ال�صاحلية، م�صممة خلدمة ح�ايل 15 

مناطقـ،  ت�صع  قائمة يف  و�صبكات  من�صاآت  تاأهيل و�صيانة  اأعيد  اأي�صًا  الإطار  �صكا. ويف هذا  �صخ�ص يف  األف 

بالإ�صافة اإىل حت�صني واإن�صاء �صبكات مياه وخزانات ملا يزيد عن 15 بلدية، مبا فيها بلدة عنجر. 

ولتمكني العديد من البلديات من اإي�اء ما يزيد عن 34 األف نازح �ص�ري، فقد جرى دعمها لإعادة تاأهيل 

ما يزيد عن 6764 منزًل.

وبالجمال، بلغت قيمة جميع الأعمال اأعاله للعام 2015 ما يقارب 67.5 ملي�ن دولر، ا�صتفادت منها 

244 بلدية و 11 اإحتاد بلدي كانت �صّباقة يف ال�صتجابة لالأزمة ال�ص�رية على �صعيد حت�صني اخلدمات املقدمة 

وبناء القدرات واحلد من الت�ترات بني املجتمعات امل�صيفة والنازحني ال�ص�ريني.
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ويف اإطار تر�صيخ ودمي�مة اجله�د اأعاله والتخطيط مل�رشوعات م�صتقبلية، �صاهم ال�رشكاء يف خطة ال�صتجابة 

يبلغ  اإحتاد بلديات، بحيث  اإقليمية، كل منها خم�ص�ص لدعم  فنية  باإن�صاء ثمانية مكاتب  )ممن مل حتدد ه�يتهم( 

اإجمايل البلديات التي يغطيها هذا امل�رشوع 200 بلدية على م�صت�ى لبنان كله. وقد ت�ىل ال�رشكاء امل�صار اإليهم 

جتهيز املكاتب املذك�رة بالتجهيزات املكتبية وتغطية رواتب العاملني فيها من املهند�صني والفنيني واملتخ�ص�صني 

باملعل�ماتية والعاملني الجتماعيني.

يرتكز  ال�صورية:  للأزمة  ال�صتجابة  اإطار  يف  اخلدمات  جمال  يف   2016 �صنة  املتوقعة  التالية  اخلطوات    .1.5

النازحني  اإي�اء  على حت�صني ظروف  العام 2016  ال�ص�رية يف  لالأزمة  ال�صتجابة  “ال�رشكاء” يف خطة  اإهتمام 

ال�ص�ريني واملجتمعات امل�صيفة يف اأحزمة “فقر مدينية”، م�زعة على ما يقارب 251 منطقة عقارية و ح�ايل 

200 بلدية. وتقدر كلفة هذه العمليات بحدود 191،5 ملي�ن دولر يفرت�ص اأن تنفق يف العام 2016.

6.  دعم املوؤ�ض�ضات ال�ضحية

1.6.  دعم وزارة ال�صحة: ح�صل القطاع ال�صحي  على م�صاعدات مالية بلغت قيمتها 23،9 ملي�ن دولر 

يف اإطار خطة ال�صتجابة لالأزمة ال�ص�رية خالل العام 2015، خ�ص�ص اأغلبها ملراكز الرعاية ال�صحية )22،7 

ملي�ن دولر( مقابل 1،2 ملي�ن دولر ل�زارة ال�صحة العامة. ي�صاف اإىل ذلك  تقدمي فرق عمل ت�زعت ما 

بني 91 �صخ�صًا لل�زارة و47 اآخرين للمراكز ال�صحية، لتعزيز قدراتها يف ال�صتجابة للطلب املتزايد يف القطاع 

ال�صحي نتيجة التدفق الكبري للنازحني ال�ص�ريني. كذلك عمد ال�رشكاء يف املجال الطبي اإىل ت�زيع الكثري من 

التجهيزات والل�ازم الإدارية وامل�اد الطبية مبا فيها اللقاحات والأدوية. ومنعًا حلدوث نق�ص يف الأدوية فقد 

تعزيز خمازن ال�زارة بثالث غرف مرّبدة وكميات كبرية من الأدوية وو�صائل منع احلمل.

وخالل ال�صنة ذاتها �صاهم ال�رشكاء يف تنظيم حلقات درا�صية لبناء القدرات وتدريب م�ظفي ال�زارة يف 

اأن�اعها  اإدارة عمليات التلقيح واأنظمة الرقابة والإنذار املبكر لنت�صار الأمرا�ص على  جمالت متعددة �صملت 

والأمن الغذائي والت�صنيف الدويل لالأمرا�ص و�صبط ن�عية املياه. 

كذلك امتدت امل�صاعدات لت�صمل حت�صني ال�صحة الإجنابية والأم�مة، من خالل اإجناز ون�رش اإر�صادات تقدمي 

خدمات ال�صحة الإجنابية، حيث مت تدريب ح�ايل 200 �صخ�ص يعمل�ن يف املجال الطبي وال�صيدلين م�زعني 

على 75 نقطة لتقدمي هذه اخلدمات.

2.6.  دعم مراكز العناية ال�صحية الأولية: اإ�صافة اإىل الدعم املايل امل�صار اإليه اأعاله، فقد ح�صلت مراكز العناية 

األف من الفقراء النازحني واللبنانني  ال�صحية الأولية على الأدوية املت�صلة بعالج الأمرا�ص املزمنة لنح� 150 

يعان�ن اأمرا�ص مثل القلب وال�صغط والرب� وال�صحة العقلية وغريها من احلالت ال�صحية املمتدة، اإ�صافة اإىل ما 

يف�ق 100 األف حقنة اأن�ص�لني ملدة �صنة واحدة خم�ص�صة ملئات امل�صابني بالب�ل ال�صكري. واإىل جانب الأدوية 

واللقاحات واأجهزة التعقيم فقد مت تزويد هذه املراكز مبعدات للفح�ص املبكر خم�ص�صة لالأمرا�ص امل�صتبطنة.

ال�صعيد  على  ال�صتجابة  خطة  يف  اأول�ية  الأولية  ال�صحية  العناية  مراكز  تاأهيل  واإعادة  جتهيز  �صّكل  وقد 

ال�صحي. حيث مت جتهيز ما يقارب 180 مركزاً مبعدات رقمية وطبية و�صل�صلة تربيد، مبا فيها اأجهزة الت�ص�ير 
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اإىل جتهيزات خم�ص�صة لل�صحة الإجنابية.  �صاهمت جميعها يف زيادة اخلدمات  ال�صعاعي وال�ص�تي، بالإ�صافة 

ال�صحية التي تقدمها هذه املراكز بن�صبة 40% طالت ح�ايل 400 األف مري�ص �صنة 2015.

و�صمن اإطار م�رشوع “العناية ب�صحة الأم والطفل” جرى تقدمي خدمات حمددة للن�صاء احل�امل واأطفالهن 

يف مناطق مثل وادي خالد وطرابل�ص ورا�صيا وبريوت.

الذهنية والنف�صية ح�ايل 2530 عامل يف  بالقدرات  العناية  التدريب على  اآخر، فقد �صمل  وعلى �صعيد 

جمال تقدمي اخلدمات ال�صحية على م�صت�ى مراكز العناية ال�صحية الأولية، من بينهم 165 طبيب وممر�ص وعامل 

اإجتماعي، اإىل جانب 275 م�ظفًا م�زعني على 124 مركزاً )مقال 60 مركزاً �صنة 2014( خ�صع�ا للتدريب 

على تعزيز القدرات يف جمال تقييم املخاطر والكت�صاف املبكر لأمرا�ص مثل الرب� وال�صغط.

3.6.  دعم امل�صت�صفيات احلكومية: بلغ عدد امل�صت�صفيات احلك�مية التي ح�صلت على الأدوية واللقاحات 

والأجهزة الطبية يف اإطار خطة ال�صتجابة للعام 2015 �صتة وع�رشون م�صت�صفى. كما مت اإن�صاء وجتهيز ثمانية 

م�صت�صفيات حك�مية على خمتلف الأرا�صي اللبنانية مبختربات لفح�ص املياه ومراقبتها والتحذير من اأية عدوى 

وبائية حمتملة. كذلك جرى جتهيز خم�صة م�صت�صفيات حك�مية بغرف �صغط، وثمانية اأخرى ب�حدات للعناية 

املكثفة والطارئة بحالت ال�لدة وال�لدات احلديثة، بالإ�صافة اإىل ع�رشة اأخرى مت جتهيزها بحا�صنات للم�اليد. 

واإىل جانب الت�صهيالت الطبية لتح�صني معاجلة حالت العنف اجلن�صي، فقد خ�صع الفريق الطبي يف ت�صعة 

م�صت�صفيات لتدريب عملي يف كيفية التعامل مع �صحايا الغت�صاب على امل�صت�ى املحلي.

4.6.  اخلطوات التالية املتوقعة �صنة 2016 يف جمال اخلدمات الطبية �صمن مبادرة ال�صتجابة للأزمة ال�صورية: 

يت�قع اأن يبقى اللتزام بتعزيز م�ؤ�ص�صات ال�صحة العامة قائمًا خالل العام 2016، عرب ت�جيه الن�صبة الكربى من 

امليزانية املخ�ص�صة لدعم الأنظمة ال�صحية بقيمة 290 ملي�ن دولر نح� هذه امل�ؤ�ص�صات. اأما املجالت التي 

يفرت�ص اأن يرتكز عليها التم�يل املذك�ر فهي: 

متكني م�ؤ�ص�صات العناية ال�صحية لال�صتجابة للطلب املتزايد على اخلدمات الطبية وم�اجهة ندرة امل�ارد.

دعم 250 مركزاً للعناية ال�صحية العامة بكلفة 126،4 ملي�ن دولر لتمكينها من تقدمي رزمة اأ�صا�صية من 

العناية الطبية الأولية على اأو�صع نطاق ممكن، مبا يف ذلك الطبابة والتلقيح وال�صحة العقلية.

تخ�صي�ص 134،3 ملي�ن دولر لتمكني 27 م�صت�صفى حك�مي من حت�صني وت��صيع خدماتها، ل �صيما يف 

جمال العناية املتخ�ص�صة واملرّكزة.

ت��صيع نطاق نظام الإنذار وال�صتجابة املبكرة.

7.  دعم وزارة الزراعة

 �صهد ال��صع الغذائي للمجتمعات املهم�صة، مبن فيهم اللبنانيني والنازحني ال�ص�ريني والفل�صطينيني تده�راً 

كبرياً خالل العام 2015. مما فر�ص �صغ�طًا وا�صعة على الأمن الغذائي لهذه املجتمعات، ا�صطر معها ال�رشكاء 

)يف خطة ال�صتجابة( اإىل التدخل عرب تقدمي الغذاء للمحتاجني ودعم القطاع الزراعي. 
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الغذائي ، واإدارة  الأمن  النباتات،  املا�صية، حماية  تلقيح ومراقبة  الزراعة  املقّدم ل�زارة  الدعم  لقد ت�صمن 

اإنتاج ال�صن�بر عرب تقدمي الدعم التقني. بالإ�صافة اإىل تط�ير نظام متقدم لالإح�صاءات واملعل�مات الزرعية. حيث 

تطلب هذا الدعم تدريب ما يف�ق 200 م�ظف يعمل�ن يف وزارة الزراعة ت�زع�ا على ع�رش دورات تدريبية.

ميداين  ت�صجيل  نظام  اإقامة  ما�صية  راأ�ص  األف  طالت 800  التي  التلقيح  ت�صمنت حملة  فقد  وبالإجمال، 

التجهيزات  تقدمي  جانب  اإىل  التلقيح  وبرامج  املراقبة  ا�صرتاتيجيات  تط�ير  عن  ف�صاًل  احلي�انات،  لأمرا�ص 

ال�رشورية ملعهد الأبحاث الزراعية واأق�صام الطب البيطري يف وزارة الزراعة.

وتاأ�صي�صًا على اجله�د اأعاله، ح�صلت ال�زارة على الدعم الالزم من ال�رشكاء لتمكينها من تعزيز قدرات 

املزارعني لتطبيق اأف�صل ممار�صات الري وزيادة خ�ص�بة الرتبة. حيث مت يف هذا الإطار ا�صتحداث وحدة خلدمات 

الري يف مركز اإدارة تعاونية مزارعي الدردارة يف مرجعي�ن لإدارة ت�زيع مياه الري بني املزارعني يف املنطقة. 

ويف اإطار اجله�د لتعزيز ن�عية املعل�مات والإح�صاءات الزراعية، فقد اأقيمت العديد من الف�ص�ل التدريبية 

م�صتهدفة ب�صكل خا�ص العاملني يف الق�صم الإح�صائي لل�زارة متهيداً لتنفيذ م�ص�حات اإح�صائية. حيث جرى 

ت�صميم عينة اإح�صائية �صكلت اإطاراً لتنفيذ امل�صح النتاج الزراعي �صنة 2015. وذلك بهدف حتديث املعل�مات 

الزراعية وتعزيز نظام معل�مات وزارة الزراعة، و�ص�ًل اإىل ت�صهيل اإن�صياب املعل�مات بني منتجي وم�صتخدمي 

الإح�صاءات الزراعية.

الغذائي  بالأمن  املتعلقة  والربوت�ك�لت  اخلط�ات  من  الكثري  تط�ير  جرى  فقد  اأعاله  اجله�د  ومب�ازاة 

بالتعاون مع ال�صلطات اللبنانية املعنية، ومنها املخطط ال�طني لالأمن الغذائي الذي انبثقت عنه جلنة ت�لت و�صع 

اأ�ص�ص نظام مراقبة الأمن الغذائي على امل�صت�ى ال�طني.

للأزمة  ال�صتجابة  مبادرة  الزراعي �صمن  القطاع  �صنة 2016 يف جمال دعم  املتوقعة  التالية  اخلطوات    .1.7

يزيد عن 124  ملا  تبدو احلاجة �صديدة  اأ�صا�صي يف خطة ال�صتجابة  ال�صورية: حتت عن�ان ال�صتقرار كمك�ن 

ملي�ن دولر، يف �صبيل دعم وزارة الزراعة لت�فري الحتياجات الأ�صا�صية للبنانيني والنازحني املهم�صني. ومن 

املقرر اأن يتابع �رشكاء الأمن الغذائي لعب دور ن�صط يف تنفيذ ا�صرتاتيجية وزارة الزراعة للفرتة 2019-2015 

فيما خ�ص تط�ير �صبل العي�ص الزراعية وبناء قدرات امل�ؤ�ص�صات الزراعية على امل�صت�يني املحلي وال�طني.

كذلك �صيتم ت�فري الدعم امل�ؤ�ص�صاتي �ص�اء عرب تدريب م�ظفي امل�ؤ�ص�صات الزراعية الر�صمية اأو تعزيز قدرات 

الأخذ بعني العتبار �رشورة حت�صني ممار�صات  الغذائي حمليًا ووطنيًا، مع  الأمن  لت�فري  نف�صها  امل�ؤ�ص�صات  هذه 

التغذية من جهة   واحليل�لة دون �صيطرة اإتكالية املزارعني على امل�صاعدات الغذائية من خالل ت�صجيع الزراعات 

�صمن حيازات منزلية.

اإ�صافة اإىل ذلك، من املقرر دعم وزارة الزراعة يف جمال ت�فري احلماية للعمال الزراعيني، خ�ص��صًا الن�صاء 

والأطفال، من ظروف العمل اخلطرة. وتاأ�صي�صًا على ذلك �صيقام �صجل للمزارعني يف ال�زارة متهيداً لإدراج 

اآليات احلماية الجتماعية يف القطاع الزراعي.
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8. اأ�ضكال دعم اإ�ضافية اأخرى للموؤ�ض�ضات العامة

ميكن اإيجاز اأبرز هذه الأ�صكال كما يلي:

تقدمي ال�رشكاء 3.2 ملي�ن دولر للم�ؤ�ص�صات املعنية بهدف تعزيز قدرات اإدارة الك�ارث ومنع خماطرها 

على امل�صت�يني املحلي وال�طني.

دعم مادي وتقني م�جه للقيادات التنفيذية، وعلى راأ�صها مكتب رئا�صة ال�زراء ووزارة الداخلية والبلديات 

واملحافظات والق�ى الأمنية.

دعم مكتب رئا�صة ال�زراء يف و�صع اخلطة ال�طنية لال�صتجابة للك�ارث ويف اإقامة غرف عمليات متحركة 

على امل�صت�ى ال�طني، ويف تنظيم حماكاة وطنية لتح�صني اإدارة املخاطر. 

اإقامة وجتهيز غرف عمليات يف مطار بريوت الدويل و�صمن املجل�ص ال�طني للبح�ث العلمية ويف �صبع 

وزارات وخم�صة مكاتب ملحافظني ملتابعة تقييم املخاطر.

تدريب وجتهيز عنا�رش يف ق�ى الأمن الداخلي وال�رشطة البلدية.

تزويد الأمن العام اللبناين بالتجهيزات الالزمة ملراكز الت�صجيل التابعة لها ودعم مهامها يف مراقبة احلدود.

والق�ى  لالأ�رش  املعي�صية  الأو�صاع  م�صح  وتنفيذ  لت�صميم  ال�زراء  رئا�صة  يف  املركزي  الإح�صاء  اإدارة  دعم 

العاملة.





خارطة منظمات املجتمع املدين

يف لبنان:

درا�شة ميدانية

الف�شل الثالث





39

الإحتاد  من  املم�ل 
 )1(

املدين« املجتمع  قدرات  لبناء  القليمي  »الربنامج  من  جزءاً  الدرا�صة  هذه  ت�صّكل 

اأ�صل  اإىل عينة من 991 جمعية من  بال�صتناد  اأ�صهر  اإعدادها خم�صة  ا�صتغرق  التي  الأوروبي. وهذه اخلارطة 

م�صتحدثة  مبعطيات  تزويده  الحتاد من خالل  ا�صتكمال عمل هذا  اإىل  تهدف  نا�صطة عمليًا،  1094 جمعية 

لالحتاد  بالن�صبة  واحل�ار،  للتعاون  دائمًا  وطرفًا  اأ�صا�صيًا  لعبًا  ب��صفه  لبنان  يف  املدين  املجتمع  ح�ل  وم�ث�قة 

الأوروبي خ�ص��صًا يف م�صائل مثل التنمية واحل�كمة.

وانت�صارها  املدين  املجتمع  منظمات  عمل  ت�صهيل  �صعيد  على  املنطقة  يف  الرائدة  الدول  من  لبنان  ويعترب 

وت�صعب ن�صاطاتها، حيث بات ي�جد ما ن�صبته 1،3 جمعية لكل األف م�اطن. وبح�صب املعطيات الر�صمية 

ل�زارة الداخلية والبلديات ي�جد 8311 منظمة م�صجلة كهيئات جمتمع مدين، اإىل جانب عدد اآخر اأقل تنظيمًا 

منها.

ويف اإطار الهدف امل�صار اإليه اأعاله حتاول الدرا�صة ت�صليط ال�ص�ء على العالقات والتاأثريات املتبادلة للع�امل 

واأعمالها  املنظمات  املت�فرة ح�ل طبيعة هذه  الدقيقة وامل�ث�قة  املعل�مات  التام مبحدودية  اإقرارها  التالية، مع 

وع�ص�يتها احلقيقية وجمالت عملها وتاأثريها الكلي على احل�كمة و�صناعة القرار، وهذه الع�امل هي:

- م�ؤ�ص�صات الدولة وكيفية تاأثري النظام الر�صمي وتقدمي اخلدمات و�صناعة ال�صيا�صات على حجم ومدى 

قطاع املجتمع املدين.

- الإطار ال�صيا�صي، مبعنى كيفية تاأثري التمثيل الطائفي والأحزاب ال�صيا�صية والأمن والنظام النتخابي على 

فعالية م�ؤ�ص�صات الدولة.

- املنظمات الدولية كجهات مانحة ومدى تاأثري براجمها وجداول اأعمالها اخلا�صة مبنظمات املجتمع املدين 

على عمل هذه املنظمات .

لتمكني منظمات هذا  الرتكيز عليها  ينبغي  واأول�يات  لديه من قدرات واحتياجات  مبا  املدين  املجتمع   -

املجتمع من امل�صاركة يف التنمية وق�صايا احل�كمة.

اأوًل: على �ضعيد تو�ضيف عمل منظمات املجتمع املدين يف لبنان

1.  تعريف منظمات املجتمع املدين

تنطلق الدرا�صة يف ت��صيفها ملنظمات املجتمع املدين �صمن الإطار اللبناين من اأربعة معايري رئي�صية هي:

الطبقي  مبعناه  املدين«  »املجتمع  الطائفي ومفه�م  العائلي  بعده  الأهلي« يف  »املجتمع  مفه�م  بني  التمييز 

وحركته الجتماعية املتحررة من الت�صكيالت التقليدية، مركزة اهتمامها على ال�صنف الثاين كم��ص�ع للبحث.

عدم التمييز بني املنظمات واملجم�عات امل�صجلة وتلك غري امل�صجلة.

1 - Mapping Civil Society Organizations in Lebanon, financed by EU and prepared by Beyond institute and 
implemented by Transtec institution, 2015
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م�صت�ى اإنخراط املنظمات واملجم�عات يف امل�صاركة املدينية واحل�كمة ال�صاملة، وبذلك ت�صتبعد الدرا�صة 

املنظمات غري احلك�مية ذات البعد الديني والن�صاط احلزبي ال�صيق.

اعتبار املنظمات ال�صبابية والجتماعية املم�لة من قبل ال�صيا�صيني والأحزاب والنا�صطة يف تقدمي اخلدمات 

جزءاً اأ�صا�صيًا من املجتمع املدين.

املجم�عات  »تلك  باأنها  الدرا�صة  هذه  مفه�م  بح�صب  املدين  املجتمع  منظمات  تعريف  ي�صبح  وبذلك 

الر�صمية وغري الر�صمية النا�صطة على �صعيد ال�صاأن العام يف ق�صايا تهم كل املجم�عات الطائفية دون مت�يل علني 

اأ�صا�صيًا من  احلال جزءاً  بطبيعة  ت�صكل  املنظمات  الدينية«. وهذه  ال�صيا�صية واجلمعيات  الأحزاب  و�رشيح من 

دائرة اأو�صع من منظمات املجتمع املدين.

 “ التايل:  ال�صكل  املتداول عامليًا على  املدين  للمجتمع  الدويل  البنك  تعريف  يتطابق مع  التعريف ل  وهذا 

العامة، تعرب عن  ه� جمم�عة وا�صعة النطاق من املنظمات غري احلك�مية وغري الهادفة للربح لها وج�د احلياة 

اهتمامات وقيم اأع�صائها اأو الآخرين بال�صتناد اإىل اإعتبارات اأخالقية اأو ثقافية اأو �صيا�صية اأو علمية اأو دينية اأو 

الأهلية  املجم�عات  املنظمات، مثل:  ي�صمل طيفًا عري�صًا من  املدين«  فاإن م�صطلح »املجتمع  خريية. وبذلك 

واملحلية، املنظمات غري احلك�مية، الحتادات العمالية، املنظمات اخلريية، املنظمات الدينية، والنقابات املهنية.

2. العوامل املوؤثرة يف ا�ضرتاتيجيات عمل منظمات املجتمع املدين يف لبنان

لبنان على �صيا�صة  البلدين حافظ  التقليدية بني  اإنطالقًا من العالقات الأخ�ية  اأزمة النازحني ال�صوريني:  اأ. 

اآلف  ملئات  م�صتمر  بتدفق  �صمح  مما   .2011 �صنة  ال�ص�رية  الأزمة  اندلع  منذ  �ص�ريا  مع  املفت�حة  احلدود 

النازحني خ�ص��صًا نح� املناطق اللبنانية املهم�صة والفقرية التي تعاين اأ�صاًل من تده�ر ن�عي وكمي يف اخلدمات 

العامة والبنى التحتية. الأمر الذي �صاهم يف تفاقم الأو�صاع �ص�ءاً وزيادة ال�صغ�ط الجتماعية والقت�صادية. 

واأمام ت�ا�صع وحمدودية قدرة ال�صلطات اللبنانية املعنية على ال�صتجابة ملتطلبات هذه ال�صغ�ط، بادرت منظمات 

املجتمع املدين اإىل اإعادة ترتيب اأول�ياتها وجه�دها، ومبا يتنا�صب مع اأول�يات اجلهات الدولية املانحة، نح� 

�صلب  يف  تدخل  حي�ية  م�صائل  عن  بعيداً  امل�صيفة،  واملجتمعات  للنازحني  الإن�صاين  والدعم  الإغاثة  اأعمال 

جدول اأعمالها مثل الإ�صالح وحماربة الف�صاد وحت�صني م�صت�ى اخلدمات العامة وما اإىل ذلك. ومما ل �صك فيه 

اأن دعم املنظمات الدولية املتزايد ملنظمات املجتمع املدين العاملة يف جمال اإغاثة النازحني قد متخ�ص عن جملة 

نتائج تت�صل بعمل هذه املنظمات املدنية، اأبرزها ما يلي:

فيها  الداخلية  احل�كمة  اأ�صعف كثرياً  اأنه  اإىل حد  املنظمات  امل�صاهمة يف ت�صخم حجم وعمليات هذه   -

واأبعدها عن ر�صالتها الأ�صا�صية.

- اإنخراط منظمات املجتمع املدين يف اأعمال التنمية املبا�رشة ميدانيًا بالتن�صيق مع البلديات واجلهات الدولية 

املانحة �صاعد العديد منها يف اإثبات قدرتها ك�رشيك م�ث�ق للمجتمعات املحلية.

- اإكت�صاب الكثري من هذه املنظمات خربة وا�صعة مكنتها من لعب اأدوار خمتلفة �ص�اء على �صعيد احلد من 

النزاعات يف ب�ؤر النزوح، اأو بناء الت�افق بني الأطراف املعنيني ومتكني ال�صلطات املحلية.
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ب. الأو�صاع القت�صادية والجتماعية: اأدى التده�ر املايل والقت�صادي العام يف لبنان وكذلك الرتاجع 

املتزايد لن�عية اخلدمات العامة التي تقدمها الدولة، وبالتايل العتماد املتزايد على املبادرات الفردية واخلا�صة 

يف ال�صتجابة لالحتياجات القت�صادية والجتماعية، اإىل فر�ص مهام وحتديات جديدة على منظمات املجتمع 

املدين العاملة يف هذا البلد، اأبرزها ما يلي:

- لقد بات دور منظمات املجتمع املدين حي�يًا يف ت�فري اخلدمات العامة. فلم يعد م�صتغربًا اأن جند عدداً 

متزايداً من هذه املنظمات تخ�ص�ص املزيد من جه�دها وم�اردها لتغطية الفج�ة الناجمة عن التق�صري احلك�مي 

يف تقدمي اخلدمات، خ�ص��صًا يف جمايل التعليم وال�صحة.

تطابقت  حال  يف  الدوليني  باملانحني  اإما  حم�ص�رة  باتت  والتي  املنظمات،  هذه  مت�يل  م�صادر  ان�صداد   -

التي  الدينية  ال�صيا�صية وامل�ؤ�ص�صات  اأو باجلهات  املدين،  التي تقدمها منظمات املجتمع  اأجندتهم مع اخلدمات 

ملنظمات  الب�رشي  اجلهاز  على  اأثر  ال�اقع  هذا  اختالفها.  على  ال�لءات  لبناء  م�جهة  اأجندتها  تك�ن  ما  غالبًا 

املجتمع املدين وجعلها تعتمد ب�صكل خا�ص على كادر يعمل بدوام جزئي.

- اأمام ا�صتفحال الأزمة الجتماعية خ�ص��صًا تزايد البطالة يف اأو�صاط ال�صباب واحلاجة امللحة لإيجاد فر�ص 

مبتكر  )social entrepreneurship( كحل  ال�صغرية  الجتماعية  العمل  اكت�صبت م�رشوعات  عمل جديدة، 

وم�صتدام مل�صاكل ه�ؤلء ال�صباب الجتماعية، زخمًا كبرياً دفع مزيداً من منظمات املجتمع املدين للتح�ل من 

النم�ذج غري الربحي اإىل من�ذج امل�رشوع الجتماعي ذات املردود الذي يكفل ا�صتمراريتها.

ج. الأو�صاع الأمنية واجلمود ال�صيا�صي:  لقد ترك تعطل م�ؤ�ص�صات ال�صلطة الر�صمية الإجرائية والتنفيذية 

والت�رشيعية، كرئا�صة اجلمه�رية واحلك�مة وجمل�ص الن�اب،   تاأثريات بالغة على عمل منظمات املجتمع املدين 

يف لبنان، ميكن الإ�صارة اإىل بع�صها على ال�صكل التايل:

اإحباط اآمال وم�صاعي منظمات املجتمع املدين يف املطالبة بق�صايا الإ�صالح والنتخابات والبيئة وال�صحة 

والتعليم وما اإىل ذلك. اإذ مل تعد هذه املنظمات جتد اأمامها من تطالبه بها.

منظمات  �صعيد  على  مماثل  ا�صتقطاب  اإىل  البالد  م�صت�ى  على  احلا�صل  والطائفي  ال�صيا�صي  الفرز  اأدى 

املجتمع املدين. حيث بات من ال�صعب على هذه املنظمات اإيجاد اأر�صية م�صرتكة للعمل ب�صكل م�صتقل بعيداً 

عن تاأثريات الأطراف ال�صيا�صية الفاعلة.

ت�ؤدي التهديدات الأمنية املت�صاعدة اإىل اإعاقة عمل منظمات املجتمع املدين يف امليدان، ل بل اأن تزايد الت�تر 

بني النازحني ال�ص�ريني واملجتمعات املحلية امل�صيفة يجرب العديد من هذه املنظمات لتخ�صي�ص املزيد من اجله�د 

لبناء الت�افق الجتماعي وتر�صيخ ال�صالم بني هذه الأطراف.

د. طبيعة النظام اللبناين:  اإذ اأن ت�زيع مراكز ال�صلطة والنف�ذ يف الدولة على اأ�صا�ص طائفي يفر�ص الد�صت�ر 

احرتامه، يجعل قدرة منظمات املجتمع املدين يف التاأثري على مراكز القرار �صعيفة ن�صبيًا.
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3. التو�ضيف الوظيفي ملنظمات املجتمع املدين يف لبنان 

التاأثري يف  حتدد الدرا�صة امليدانية �صبع وظائف رئي�صية ملنظمات املجتمع املدين يف لبنان ميكن من خاللها 

بح�صب  املنظمات  هذه  لعمل  التقليدي  التق�صيم  جانب  اإىل  وذلك  العام،  بال�صاأن  املت�صلة  القرارات  �صناعة 

قطاعات واأن�اع الن�صاط. اأما ال�ظائف ال�صبعة وجمالت تاأثريها فهي م�زعة بح�صب اجلدول التايل:

جمالت التاأثريالوظيفة

التوزيع 

الن�صبي 

للموؤ�ص�صات

التمثيل

تك�ن منظمات املجتمع املدين قادرة على امل�صاهمة يف عملية 

�صناعة القرارواإي�صال اأ�ص�ات مك�نات هذه املنظمات مبا�رشة 

اإىل �صانعي القرار على امل�صت�يني املحلي وال�طني.

%8.5

تكوين جماعة �صغط وتاأييد

تك�ن هذه املنظمات قادرة على �صياغة حل�ل لل�صيا�صات 

والت��صية با�صالحات على م�صت�ى املمار�صة والقان�ن اأو 

ال�صيا�صات حمليًا ووطنيًا.

%31

املتابعة واملراقبة
تك�ن املنظمات قادرة على التاأثري يف اآراء امل�اطنني من خالل 

تبادل املعل�مات ح�ل اأداء احلك�مات ال�طنية واملحلية.
%3.6

حماية املواطنني املهم�صني
ميكن ملنظمات املجتمع املدين �صمان وحماية حق�ق امل�اطنني 

املهم�صني والأقليات.
%3.6

بناء القدرات

ت�صتطيع منظمات املجتمع املدين بناء قدرات جمم�عات 

ال�صكان لتمكني امل�صاركة املدينية على امل�صت�ى املحلي 

وال�طني.

%41.1

زيادة الوعي
بامكان هذه املنظمات جعل ال�صكان اأكرث وعيًا فيما خ�ص 

الق�صايا الأ�صا�صية وت�رشفاتهم حيالها.
%59.3

تقدمي اخلدمة
بامكان منظمات املجتمع املدين ا�صتكمال دور احلك�مة 

وال�صلطات املحلية على �صعيد تزويد النا�ص باخلدمات وال�صلع.

%18.1
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4. موا�ضفات رئي�ضية ملنظمات املجتمع املدين يف لبنان

93% م�صجلة يف وزارة الداخلية والبلديات وتعمل ب�صكل ر�صمي مقابل 7% غري م�صجلة وغري م�ج�دة 

يف ال�صجالت الر�صمية.

62% تعمل على م�صت�ى وطني �صامل، مقابل 38% على م�صت�ى حملي.

 10 عن  كادرها  يقل   %77،4 اأن  حيث  الب�رشي،  الكادر  لناحية  احلجم  �صغرية  املنظمات  هذه  غالبية 

م�ظفني. كما اأن معظمها يعتمد على م�ظفني بدوام جزئي بن�صبة 70،5%. وبينما تعتمد غالبية املنظمات غري 

الر�صمية يف عملها على املتط�عني، فاإن املنظمات الر�صمية تعتمد عليهم بن�صبة اأقل. واملالحظ يف هذا املجال 

اأنه كلما كانت م�صادر دخل منظمات املجتمع املدين ياأتي من جهات مانحة )دول اأجنبية و�صفارات ( كلما 

كان كادرها الب�رشي بدوام كامل اأكرب، بينما يك�ن اعتمادها على املتط�عني كلما كان مت�يلها يتم ب�صكل ذاتي.

5. الحتياجات التنظيمية لتطوير قدرات املجتمع املدين يف لبنان

بالرغم من مرور اأكرث من عقدين من الزمن على ت�ظيفات جمتمع املانحني يف بناء قدرات املجتمع املدين يف 

 MEPI, AFKAR, Development :لبنان، مبا يف ذلك الكثري من الأمثلة القائمة حاليًا بعناوين خمتلفة اأبرزها

Market Place, Expand Your Horizon, NGO Summer School, NGO Academy وغريها من 

منظمات املجتمع املدين،  فاإن الدرا�صة ت�ؤكد معاناة هذه املنظمات من �صعف م�ؤ�ص�صاتي يف قدراتها ومن قلة 

النتاجية، م�صرية اإىل وج�د ثالثة ع�امل داخلية رئي�صية ت�صهم يف اإ�صعاف فعالية منظمات املجتمع املدين يف 

لبنان. وهذه الع�امل هي: الإدارة، والقيادة، واأنظمة احل�كمة امل�ؤ�ص�صاتية. حيث يتبني اأن 41،2% من هذه 

املنظمات تعاين من �صع�بة اإدارة م�اردها الب�رشية، مقابل 52،9% منها جتد اأن اإدارة امل�ارد املالية حتتل املركز 

الأول يف اإعاقة عملها. 

واإىل جانب هذه الع�امل فاإن درا�صة منظمات املجتمع املدين ت�صفر عن وج�د نق�ص حاد يف اخلربات التقنية 

ذات ال�صلة مبجالت عملها. مما يت�صبب غالبًا يف عدم الرتكيز وفقدان ثقة ال�رشكاء يف العمل. 

وتاأتي هذه النتائج على �صعيد نق�ص القدرات بالرغم من م�صاركة هذه املنظمات  يف العديد من الربامج 

العالقة مع الإعالم، مهارات  املعرفة واملعل�مات،  اإدارة  امليزانية،  اإدارة  املتخ�ص�صة يف جمالت مثل:  التدريبية 

خمت�صة بالقطاع، التخطيط ال�صرتاتيجي، مهارات الت�ا�صل وت�صكيل جمم�عات �صغط وما اإىل ذلك. مما يعترب 

م�ؤ�رشاً لإخفاقات على اأكرث من م�صت�ى، منها ما ه� متعلق ب�صعف يف ت�صميم الربامج التدريبية مبا يت�افق مع 

اأ�صا�صًا  يتعلق  اأو ما   ، املنظمات عن ت�صخي�ص احتياجاتهم بدقة  يت�صل بعجز م�ص�ؤويل  الحتياجات، ومنها ما 

برغبة اجلهة املانحة املم�لة لتلك الربامج يف فر�ص ت�جه معني. 

6 . متويل منظمات املجتمع املدين يف لبنان

اإن غالبية منظمات املجتمع املدين ل تزيد ميزانيتها ال�صن�ية عن 250 األف دولر، يف حني اأن ن�صبة �صئيلة 

ل تتعد 6% تزيد ميزانيتها عن امللي�ن دولر كما يبني الر�صم البياين التايل:



44

مانحني  من  مت�يلها  على  حت�صل  املدين  املجتمع  منظمات  من   %74،2 فاإن  التم�يل  مل�صدر  بالن�صبة  اأما 

هي   )%43( التم�يل  هذا  من  كبرية  ن�صبة  فاإن   %10،9 يتعد  ل  احلك�مي  التم�يل  وفيما  دولية.  ومنظمات 

عبارة عن منح خا�صة لهذه املنظمات. وغالبًا ما ت�صكل احلاجة املا�صة للتم�يل دافعًا رئي�صيًا لهذه املنظمات يف 

امل�صاومة على اأهدافها والنحراف عن ر�صالتها الأ�صا�صية.

7.  الفئات امل�ضتفيدة من ن�ضاط منظمات املجتمع املدين

ت�صتح�ذ فئات حمددة باهتمام منظمات املجتمع املدين بن�صبة اأكرب من بقية الفئات. حيث يالحظ على �صبيل 

املثال اأن  الن�صاء وال�صباب والأطفال والنازح�ن ي�صكل�ن احلّيز الأكرب من هذا الهتمام باملقارنة مع املع�قني 

وكبار ال�صن والعمال والفقراء، كما يت�صح من خالل الر�صم البياين التايل:
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8. التحديات التي تواجهها منظمات املجتمع املدين

ت�اجه منظمات املجتمع املدين يف لبنان حتديات داخلية وخارجية متعددة اأبرزها ما يلي:

8.1- التحديات اخلارجية )املو�صوعية(: وهي على ثلثة اأنواع توزعت بح�صب املنظمات كما يلي: 

- حتديات النظام ال�صيا�صي مبا يف ذلك غياب اللتزام احلك�مي بالإ�صالح وتبني �صيا�صات جديدة، %30،8 

من املنظمات.

- التهديدات الأمنية مبا يف ذلك عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي ، 28،2% من املنظمات.

- الإطار القان�ين غري املالئم، 23،3% من املنظمات.

8.2 – التحديات الداخلية )الذاتية(، وهي على نوعني هما:

- �صح امل�ارد املالية %60،5.

- ق�صايا امل�ارد الب�رشية %27

- املعرفة واملهارات %12،5.

- احل�كمة الداخلية %6،5.

9. الن�ضاطات القطاعية ملنظمات املجتمع املدين 

ت�صري نتائج امل�صح اإىل وج�د قطاعات اأ�صا�صية ل ت�صكل اأول�ية يف ن�صاط الكثري من منظمات املجتمع املدين 

يف لبنان خالفًا للت�قعات. حيث مل تتعد ن�صبة املنظمات التي تركز يف ن�صاطها على التنمية الجتماعية %12،9 

املنظمات لأهمية  اإدراك هذه  لعدم  اإما  م�ؤ�رشاً  يعّد  مما  الأعمال %1،2.  القت�صادية 2% وريادة  التنمية  وعلى 

الرتابط امل�ج�د بني قطاعات معينة على �صعيد خلق فر�ص العمل، اأو نتيجة تقاع�صها عن اإجراء فح�ص دقيق 

لالحتياجات قبل و�صع براجمها واأول�ياتها. وهذا ال�اقع يتبني من خالل الر�صم البياين اأدناه. 

بات  الجتماعية  والبتكارات  الأعمال  ريادة  قطاع  اأن  املا�صية  القليلة  ال�صن�ات  خالل  ل�حظ  اأنه  اإل 

امللّحة  احلاجة  اأبرزها  ع�امل حمددة  وطاأة  وذلك حتت  املدين،  املجتمع  منظمات  من  املزيد  اهتمام  ي�صتقطب 

واملتزايدة لإيجاد املزيد من فر�ص العمل لل�صباب عن طريق تاأ�صي�ص امل�رشوعات الفردية، بالإ�صافة اإىل الزخم 

الذي اكت�صبه هذا القطاع بالتزامن مع تفاقم امل�صكالت الجتماعية.
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10. م�ضتوى انخراط وانت�ضار منظمات املجتمع املدين

مما ل �صك فيه اأن الدور الذي ميكن اأن تلعبه منظمات املجتمع املدين يف متكني وا�صتقطاب امل�اطنني يت�قف 

اإىل حد بعيد على قدرتها يف ال��ص�ل اإىل اأو�صع �رشيحة ممكنة من الأطراف املعنية على امل�صت�ى ال�طني وحتقيق 

الت�صاركية معها. لكن معطيات امل�صح ت�صري اإىل اأن 72،6% من هذه املنظمات متلك مكتبًا واحداً فقط مقابل 

27،4% ميلك�ن مكتبًا ثان�يًا اآخر على ال�صعيد ال�طني.

ويف هذا الإطار، فاإن �صعف العالقة بني منظمات املجتمع املدين والأجهزة احلك�مية الر�صمية، ب��صفها 

اأحد اأبرز الأطراف املعنيني بالعمل الجتماعي، يحد اأي�صًا من قدرة هذه املنظمات يف تعظيم تاأثريها وقدرتها 

على حتريك امل�ارد واحل�ص�ل على الدعم. ل بل اأن 28،4% من املنظمات املذك�رة اأفادت عن عدم وج�د 

ما تك�ن  ال�طني، مبا يف ذلك احلك�مة والربملان. وغالبًا  امل�صت�ى  الر�صمية على  امل�ؤ�ص�صات  نهائيًا مع  عالقة 

العالقة يف حال وج�دها بني الطرفني خا�صعة لعتبارات �صخ�صية اأكرث منها م�ؤ�ص�صاتية. 
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هذه امل�ؤ�رشات تثري يف ال�اقع م�صاألة انخراط منظمات املجتمع املدين يف عملية تط�ير ال�صيا�صات والت�رشيعات. 

يف  واملالية،  الب�رشية  اإمكانياتها  ت�ا�صع  ب�صبب  العملية  هذه  يف  جداً  �صعيف  املنظمات  هذه  تاأثري  يبدو  حيث 

حني اأنها اأكرث ن�صاطًا وانخراطًا على ال�صعيد املحلي، نظراً لطبيعة الق�صايا املحلية من جهة وتط�رات النزوح 

ال�ص�ري الذي فر�ص نف�صه كق�صية طارئة وملحة على جدول اأعمال الكثري من البلديات ومنظمات املجتمع 

املدين القائمة يف املناطق من جهة اأخرى. الأمر الذي رفع من وترية التعاون بني الطرفني.

 واملالحظ على �صعيد ال�صيا�صات اأن ن�صبة النخراط يف ن�صاطات ذات �صلة بتك�ين جماعات �صغط لتغيري 

ال�صيا�صات والت�رشيعات ترتفع ب�صكل خا�ص لدى منظمات املجتمع املدين التي حت�صل على مت�يلها من مانحني 

دوليني اإىل 58،6%، مقابل 32% فقط لتلك التي حت�صل على مت�يلها من م�صادر حك�مية. مما يعني اأن الدعم 

من اجلهات الدولية املانحة ملنظمات املجتمع املدين يف لبنان م�جه ب�صكل خا�ص لتمكني هذه املنظمات من 

النخراط يف ت�صكيل  جماعات �صغط مت�صلة باإعادة بل�رة ال�صيا�صات وح�صد التاأييد. دون اأن ينفي ذلك نزوع 

غالبية منظمات املجتمع املدين يف لبنان للعمل يف جمالت تقدمي اخلدمات واأعمال التنمية على اختالفها كبديل 

عن الدولة، كما �صبق واأ�رشنا يف الر�صم البياين اأعاله. وكذلك مت�يل اجلهات الدولية املانحة لن�صاطات اأخرى 

مثل تنفيذ م�رشوعات التنمية والبح�ث ودعم املجم�عات املهم�صة وما اإىل ذلك.

ثانيًا: على �ضعيد تو�ضيات الدرا�ضة لتطوير بيئة وعمل منظمات املجتمع املدين يف لبنان

تطرح الدرا�صة جمم�عة ت��صيات لتط�ير بيئة وعمل منظمات املجتمع املدين يف لبنان، م�زعة حتت خم�صة 

عناوين مف�صلة على ال�صكل املبني فيما يلي:

1- تو�ضيات عامة

اإقرار الت�رشيعات امل�صادة للف�صاد وحماية العاملني �صده.

اإنفاذ قان�ن الالمركزية لزيادة امل�صاركة وتعزيز امل�صاءلة والفعالية.

اإ�صالح القان�ن النتخابي وتخفي�ص �صن القرتاع و�صبط املال النتخابي.

متكني اجل�صم الق�صائي وتعزيز الأجهزة وامل�ؤ�ص�صات الرقابية لإنفاذ حكم القان�ن.

ت�صجيع ال�زارات ل�صخ عن�رش ال�صباب يف م�رشوعاتها، وكذلك وزارة ال�صباب والريا�صة ل��صع ال�صيا�صات 

ال�صبابية التي اأقرها جمل�ص ال�زراء يف الثالث من ني�صان 2012 م��صع التنفيذ.

ت�صجيع ال�زارات لتعزيز املكّ�ن الن�صائي يف م�رشوعاتها ودعم منظمات املجتمع املدين العاملة يف جمال ق�صايا 

املراأة، مبا يف ذلك اإقرار م�صاريع الق�انني الجتماعية والقت�صادية وال�صيا�صية التي تطالب بها جمعية املراأة اللبنانية.

دعم وزارة الداخلية يف مكننة �صجالت منظمات املجتمع املدين وجعلها متاحة للجمه�ر.

دعم وزارة ال�ص�ؤون الجتماعية يف �صعيها لختيار ومت�يل منظمات املجتمع املدين.

2- ق�ضايا ذات اأولوية

واإنفاذ  اإ�صالح  فاعل يف  ب�صكل  والنخراط  الطالع  من  املدين  املجتمع  منظمات  قان�نية: متكني  ق�صايا 

ومراقبة تطبيق قان�ن اجلمعيات. بالإ�صافة اإىل متكني ال�صباب حتت عمر 20 �صنة من النت�صاب للجمعيات، مبا 

يف ذلك تط�ير برنامج وطني للتط�ع.
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خدمات التعليم وال�صحة العامة: متكني منظمات املجتمع املدين للعب دور اأكرب يف قطاعي ال�صحة والتعليم 

بالتعاون والت�صاور مع القطاع العام، وذلك يف املجالت التالية:

تقدمي املعل�مات الطبية والتدريب ال�صحي يف املدى الق�صري، وبعدها دعم هذه املنظمات لردم الفج�ة على 

�صعيد خدمات ال�صحة ال�قائية على املدى البعيد.

تعزيز امل�صاءلة وال�صفافية يف اإدارة القطاع ال�صحي وتقييم التحديات بالتعاون مع وزارة ال�صحة وال�صندوق 

ال�طني لل�صمان الجتماعي.

تعزيز القدرة التقنية ملنظمات املجتمع املدين مل�اجهة حالت الإدمان وتعاطي املخدرات والعادات ال�صيئة 

الأخرى كالتدخني وتناول امل�رشوبات الكح�لية.

اللبنانية  العايل، خ�ص��صًا يف اجلامعة  التعليم  ا�صرتاتيجية  دعم انخراط منظمات املجتمع املدين يف تط�ير 

بالتعاون مع نخبة من الطالب اجلامعيني.

3- تعزيز قدرة منظمات املجتمع املدين يف لبنان، ل �ضيما يف جمالت حمددة كالتايل: 

حت�صني ن�عية برامج التدريب امل�ج�دة املخ�ص�صة لبناء قدرات هذه املنظمات مبا يتنا�صب مع احتياجاتها 	•

واأطر عملها

ي�صمن 	• مايل  مردود  وت�فر  جهة  من  اأول�ية  اأكرث  جديدة  عمل  اأطر  باجتاه  املذك�رة  املنظمات  ت�جيه 

كالتعليم  ملحة  مبجالت  متخ�ص�صة  ممتدة  تدريب  برامج  خالل  من  وذلك  املنظمات.  هذه  ا�صتمرارية 

وال�صحة والتخطيط املديني والت�صغيل.            

1ـ تعزيز الت�ا�صل بني �صانعي ال�صيا�صات على امل�صت�يني ال�طني واملحلي مبا يتيح امل�صاركة الفاعلة  ملنظمات 

املجتمع املدين يف �صياغة وبل�رة ال�صيا�صات.

2ـ تط�ير دور املنظمات الدولية واملانحني عم�مًا، خ�ص��صًا لناحية حت�صني عملية الت�ا�صل مع منظمات 

املجتمع املدين، يف اإطار حتديد اأف�صل لالحتياجات وت�صميم الربامج املنا�صبة لتغطية هذه الحتياجات. وذلك 

مبا يتنا�صب اأي�صًا مع اأول�يات هذه املنظمات واحلك�مة على حد �ص�اء. بالإ�صافة اإىل مراعاة ال�صفافية يف التم�يل 

واأغرا�ص امل�رشوعات املم�لة.

3ـ حتديد اأربعة اأهداف ينبغي اأن ت�صكل حم�ر الربامج املقرتحة لدعم منظمات املجتمع املدين يف لبنان، وهي:

حت�صني الأنظمة والهيكليات الداخلية لهذه املنظمات.	•

تعزيز الت�جيه ال�صرتاتيجي )يف الق�صايا واملهام ( للمنظمات.	•

حت�صني ال�صتدامة التنظيمية واملالية للمنظمات.	•

تعزيز انخراط منظمات املجتمع املدين يف تط�ير ال�صيا�صات.	•
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اإدارة تطوير  م�شروع 

مرجعيون ق�شاء  يف  الري  مياه   

الف�شل الرابع
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1. مقدمة حول خلفية امل�ضروع  

يعترب لبنان من الدول التي ت�اجه ندرة املياه وما يرتتب عليها من حتديات. فبالرغم من كمية املت�صاقطات 

اجليدة ن�صبيًا، من املت�قع اأن ي�صهد لبنان عجزاً مائيًا يف امل�صتقبل القريب. وذلك نتيجة الطلب املتزايد لالأغرا�ص 

املحلية وال�صناعية والزراعية. ولعل القطاع الزراعي �صيك�ن اأكرب املت�رشرين، ب��صفه امل�صتخدم الرئي�صي مل�ارد 

غري  والرتفاع  املت�صاقطات،  يف  امللح�ظ  الرتاجع  مع  خ�ص��صًا   ،%65 تف�ق  بن�صبة  البالد  يف  املت�فرة  املياه 

امل�صب�ق لدرجات احلرارة وما يرتتب عليه من تفاقم ن�صبة التبخر والت�صحر امل�صاحبة لتغريات املناخ ال�صائدة. 

وتكمن اأهمية القطاع الزراعي يف اأنه ي�صّكل امل�صدر الرئي�صي للدخل يف املناطق الريفية القليلة ال�صكان، ف�صاًل 

عن ت�فري فر�ص عمل ل تتطلب مهارات عالية للعمال الفقراء.

ويف هذا الإطار ياأتي م�رشوع »تط�ير اإدارة املياه يف ق�صاء مرجعي�ن« كجزء من املرحلة الثالثة والأخرية 

 )FAO( من برنامج »م�اجهة ندرة املياه – دور القطاع الزراعي« الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة الدولية

بال�صرتاك مع احلك�مة الإيطالية، وبالتعاون مع كل من وزارة الزراعة ووزارة الطاقة واملياه اللبنانيتني.  ويذكر 

اأن هذه املرحلة تنّفذه املنظمة حتت عن�ان “تعزيز القدرات ال�طنية مل�اجهة �صح املياه” على امل�صت�ى ال�طني يف 

كل من الأردن ولبنان وم�رش.

ومن املعروف اأن ق�صاء مرجعي�ن يقع يف �صهل مرجعي�ن اخل�صب البالغة م�صاحته 30 كلم مربع. ويقطنه ما 

يزيد عن 40 األف ن�صمة، غالبيتهم من كبار ال�صن حيث ت�صكل الزراعة امل�صدر الرئي�صي لدخل الأ�رشة يف هذه 

املنطقة. وقد تده�رت البنية التحتية للري يف هذه املنطقة، خ�ص��صًا بعد العدوان ال�صهي�ين �صن 2006. ومل 

تتمكن ال�صلطات املعنية من تخ�صي�ص ما يكفي من الأم�ال لتغطية تكاليف اإعادة التاأهيل. ومما ل �صك فيه اأن 

�صعف احل�افز والدراية الالزمة لدى املزارعني لرت�صيد ا�صتهالك مياه الري املت�فرة قد �صاهم يف تفاقم امل�صكلة، 

اإىل حد تراجع اإنتاجية املحا�صيل.

وعلى �ص�ء هذه التحّديات با�رشت امل�ؤ�ص�صة الإيطالية غري احلك�مية )AVSI( عملها يف الق�صم ال�صمايل 

من �صهل مرجعي�ن �صنة 2008، عرب تنفيذ م�رشوعني: الأول يت�صمن ا�صتبدال قناتي الري املك�ص�فتني من نبع 

الدردارة باأنابيب لل�صخ غري مك�ص�فة. والثاين تاأ�صي�ص تعاونية مزارعي الدردارة لإدارة عملية ت�زيع املياه على 

املزارعني. ويف العام 2011 تدخلت منظمة الأغذية والزراعة الدولية )FAO( مل�صاعدة امل�ؤ�ص�صة املذك�رة يف 

بال�صهل، وهي: برج املل�ك، كفركال، اخليام،  الدردارة كي ي�صمل خم�ص قرى حميطة  الري من  ت��صيع نظام 

مرجعي�ن، والقليلة.

2. اأهداف امل�ضروع

يرمي امل�رشوع يف نهاية املطاف اإىل زيادة الإنتاجية الزراعية عرب حتقيق الهدفني التاليني:

اأوًل- حت�ضني اإدارة مياه الري من خالل اأربعة اأن�ضطة رئي�ضية هي: 

تنفيذ العديد من الدرا�صات الفيزيائية واملادية وامل�ص�حات الجتماعية يف املجالت التالية: الهيدروليكية، 	•

الط�ب�غرافية، الهيدروجي�ل�جية والتحاليل املخربية.
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اإقامة ور�ص عمل ملناق�صة �صبل حت�صني املمار�صات وت�صميم نظام الري ب�صكل اأف�صل.	•

حتديث واإعادة تاأهيل نظام الري.	•

جتربة وت��صيع ا�صتخدام الري بالتنقيط.	•

ثانيًا- زيادة معرفة املزارعني واملوؤ�ض�ضات الفردية بتكنولوجيا الري احلديثة وممار�ضات الإدارة الرامية 

لتعزيز فعالية ا�ضتخدامات املياه. حيث نفذت عدة اأن�ضطة لتحقيق هذه الغاية، من اأبرزها ما يلي:

تطبيق جتارب حقلية لتقلي�ص الطلب على املياه بالتزامن مع زيادة املح�ص�ل الزراعي.	•

ت�صميم خمطط تط�ير القدرات من خالل تقنية التعلم عرب العمل والتجربة.	•

ت�صميم برنامج مراقبة لفح�ص فعالية خمطط تط�ير القدرات.	•

تنظيم ف�ص�ل تدريبية للمزارعني.	•

اأف�صل 	• املزارعني ح�ل  ومعل�مات  مرجعي�ن خربات  �صهل  م�صت�ى  على  الري«  »وحدة خدمة  اإن�صاء 

ممار�صات الري. وهي ت�صم خرباء من معهد الأبحاث الزراعية اللبناين واجلامعة الأمريكية يف بريوت.

تاأ�صي�ص تعاونية الدردارة وتط�ير خطة عمل لها. وتتك�ن الهيكلية الإدارية للتعاونية من رئي�ص ومدير 	•

وجمل�ص مديرين منتخب وجلنة رقابة وعاملني اثنني، ف�صاًل عن ع�ص�ية مزارعي ال�صهل. وهي تت�ىل ت�صغيل 

و�صيانة نظام الري، اإىل جانب التدريب امل�صتمر وتط�ير قدرات املزارعني. ويتم مت�يل التعاونية ب�ا�صطة 

ر�ص�م الري التي يدفعها املزارع�ن امل�صتفيدون وامل�صاعدات املمن�حة من الفاو وامل�ؤ�ص�صة الإيطالية.

3. اإنطالق امل�ضروع

وقعت اإتفاقية امل�رشوع بني احلك�مة اللبنانية ومنظمة الفاو يف اأيل�ل 2011 وب��رش العمل بها يف ال�صهر 

اأيل�ل 2013 على تقدمي  الإيطالية يف  التعاونية  امل�رشوع وافقت  املرحلة الأوىل من  التايل مبا�رشة. ومع جناح 

مت�يل اإ�صايف متهيداً ملبا�رشة املرحلة الثانية يف ت�رشين الأول 2015. وتتم اإدارة امل�رشوع عرب ثالثة اأطر اإدارية هي:

جلنة الت�جيه والقيادة: تتخذ القرارات املت�صلة بال�صرتاتيجية والعمليات. وتتك�ن من املانحني الإيطاليني 

ومنظمة الفاو ووزارة الزراعة ووزارة الطاقة واملياه وتعاونية الدردارة.

تتاألف من اجلهات  الت��صيات. وهي  التنفيذ وتقدمي  تت�ىل الإ�رشاف على  التي  اللجنة ال�صت�صارية املحلية 

الإيطالية املانحة ومنظمة الفاو وتعاونية الدردارة والقرى اخلم�ص التي ي�صملها امل�رشوع.

وحدة التن�صيق امل�ص�ؤولة عن الأن�صطة الي�مية للم�رشوع. وهي مبثابة املن�صق العام التقني للم�رشوع، ف�صاًل 

عن الدعم الإداري. وهذه ال�حدة حتظى بدعم مبا�رش من ق�صم الأرا�صي واملياه يف مركز قيادة الفاو يف روما 

عرب ممثل الفاو املقيم يف لبنان.

4. اإعادة تاأهيل وحتديث اأنظمة الري يف مرجعيون، وذلك على امل�ضتويات التالية:

ت��صيع نظام اأنابيب ال�صخ للري. بحيث جرى ا�صتبدال قن�ات الري املك�ص�فة باأنابيب ل�صخ مياه الري، 	•

ميكن من خاللها ري ما يف�ق 47% من م�صاحة ال�صهل.
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تركيب 158 جهاز لقيا�ص ومراقبة كمية املياه التي يتم �صخها عرب نظام ري ال�صهل ككل. مما ي�صمح 	•

باإدارة اأف�صل للم�ارد املائية املت�فرة.

الأمر 	• وهذا  اخل�صبة.  الأرا�صي  على  الأمطار  مياه  في�صانات  تاأثريات  من  للحد  الت�رشيف  قن�ات  �صيانة 

تطلب �صيانة وتنظيف اأقنية يزيد ط�لها عن 12 كلم، بالإ�صافة اإىل اإن�صاء اأقنية جديدة بط�ل يتعدى 300.

العمل على تاأهيل بركة الدردارة ب��صفها امل�صدر الرئي�صي ملياه ري �صهل مرجعي�ن.	•

5. تو�ضيع امل�ضاحات املروية بالر�س والتنقيط 

وذلك للحد من الهدر ون�صبة التبخر العالية من جهة، وزيادة اإنتاجية املحا�صيل من جهة اأخرى. فقد مت 

حمددة  اجتماعية   – اإقت�صادية  ملعايري  وفقًا  اختيارهم  جرى  مزارعًا   18 تزويد   2014-2012 الفرتة  خالل 

وا�صتخدامها،  تركيبها  كيفية  على  وتدريبهم  وم�صاعدتهم  للري  بتجهزات  لحقًا  تزويدهم  مت  وقد  م�صبقًا. 

وذلك كمرحلة جتريبية �صكلت من�ذجًا لبقية املزارعني املهتمني. وقد جتلى ذلك يف زيادة ملح�ظة لال�صتثمارات 

اخلا�صة يف مثل هذه التقنيات امل�صتخدمة للري. الأمر الذي اأدى اإىل زيادة يف اإجمايل امل�صاحة املروية لل�صهل. 

مع ذلك، فقد تاأكد من خالل درا�صات اأجرت عام 2015 وج�د حاجة متزايدة لدى مزارعي الأ�صجار 

ن�صبة  تبني وج�د  بعدما  بالتنقيط. خ�ص��صًا  الري  تقنية  على  والتدريب  التجهيزات  من  ملزيد  املثمرة حتديداً، 

عالية من الهدر و�ص�ء ا�صتخدام مياه الري لدى العديد من املزارعني، وذلك على �ص�ء درا�صة اأجرتها “ وحدة 

خدمات الري” �صنة 2015 متهيداً ل��صع جدول علمي للري وفقًا لن�ع املحا�صيل ولأوقات الري. 

6. مهام اإ�ضافية مطلوبة

بالرغم من جه�د »وحدة خدمات الري« على �صعيد تزويد املزارعني بالدعم ال�رشوري لت�صميم وتنفيذ 

بربنامج  املزارعني  لتزويد  الرتبة  من  عينات  وفح�ص  حتليل  جانب  اإىل  املنا�صبة،  بالتنقيط  الري  اأنظمة  و�صيانة 

التخ�صيب املنا�صب، فاإنه ما زال ي�جد العديد من املهام لتحقيق اأهداف هذه ال�حدة. الأمر الذي يتطلب بذل 

جه�د من قبل تعاونية مزارعي الدردارة اأي�صًا، واأبرزها ما يلي:

�صيانة وتنفيذ عدادات التدفق، خ�ص��صًا على منافذ بركة الدردارة.	•

تركيب م�صايف يف بركة الدردارة لتقلي�ص الختناق يف اأنابيب ال�صخ الرئي�صية.	•

تركيب م�صخات مق�ية لتح�صني ال�صغط يف جمرى النهر.	•

 ت�صجيع عملية اإدارة املعل�مات وجتميع البيانات ب�صكل كف�ء.	•

ت�صجيع املزارعني لتقدمي املعل�مات امل�ث�قة ح�ل ا�صتخدامات املياه.	•

 بناء القدرات لتح�صني اإدارة الري على م�صت�ى احلقل.	•

 تعزيز وت�صجيع التخ�صي�ص املنتظم والفعال لت�زيع املياه بني ال�صنابري عرب التعاونية.	•
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7. بناء القدرات 

ت�ىل فريق امل�رشوع بناء قدرات مزارعي �صهل مرجعي�ن على م�صت�يني، وهما:

اأوًل- ف�ص�ل تدريبية ح�ل من�ذج املحا�صيل املائية بهدف حت�صني فعالية الري واإدارة املياه ب�صكل اأف�صل.

ثانيًا- تدريب نظري وعملي للمزارعني على تقنيات الري احلديثة واأ�صاليب التعامل مع خمتلف اأ�صناف 

اأنظمة  املختلفة و�صيانة  املزروعات  م�اعيد ري  بالت�صميد وجدولة  تتعلق  بربامج  تزويدهم  اإىل جانب  الرتبة، 

الري بالتنقيط.

8. تاأثريات امل�ضروع

امل�رشوع  امل�رشفة على  نفذتها اجلهات  التي  امليدانية  الدرا�صات الجتماعية والقت�صادية  يت�صح من خالل 

خالل عامي 2013 و 2014 اأن م�رشوع ري �صهل مرجعي�ن قد �صاهم يف زيادة الإنتاجية الزراعية وحت�صني 

امل�صت�ى املعي�صي لأ�رش امل�صتفيدة وتعزيز القدرات املحلية وال�طنية يف اإدارة م�ارد املياه. وقد جتلت هذه النتائج 

ب�صكل خا�ص يف ا�صتبدال الزراعات التقليدية التي تعتمد على مياه الأمطار بزراعة خ�رشاوات واأ�صجار مثمرة 

ذات قيمة م�صافة عالية. واإن كان العديد من املزارعني ل زال�ا يف�صل�ن تن�يع زراعاتهم بهدف ت�زيع املخاطر، 

بدًل من القت�صار على املحا�صيل امل�صار اإليها.

مع ذلك، فاإن الدرا�صات نف�صها ت�ؤكد وج�د ع�امل اأخرى غري مياه الري ت�ؤثر على قرارات املزارعني، 

ومن هذه الع�امل على �صبيل املثال الطلب املت�قع واأ�صعار املحا�صيل يف ال�ص�ق. 

وبالإجمال، فاإن امل�رشوع ترك تاأثريات اإيجابية على الدخل ال�صايف للعديد من الأ�رش الزراعية يف املنطقة. 

واإن كان بع�ص ه�ؤلء املزارعني يعتربون هذه الزيادة يف املداخيل م�ؤقتة وخا�صعة ملدى ثبات الإنتاج اخلا�صع 

بدوره للع�امل الطبيعية.

يبقى التاأثري الأو�صع للم�رشوع على القت�صاد املحلي مزدوجًا. فمن جهة اأدى اإدخال نظام الري بالتنقيط 

اإىل تقلي�ص الطلب على العمال الزراعيني، يف ال�قت الذي بقيت فيه م�صاحة الأرا�صي املزوعة على حالها ومل 

اإيجاد فر�ص عمل  اأن ي�ؤثر �صلبًا على معي�صة املزارعني، ما مل يتمكن�ا من  ت�صهد ت��صعًا. الأمر الذي من �صاأنه 

اأّثر كذلك �صلبًا على امل�صادر املحلية لت�صنيع  بديلة. ومن جهة اأخرى فاإن امليل لنخفا�ص ا�صتخدام الأ�صمدة 

وجتارة هذه املخ�صبات. واإن كان لذلك بطبيعة احلال تاأثرياته الإيجابية املطلقة على ال�صحة والبيئة عم�مًا.
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الكلفة القت�شادية 

لتغري املناخ يف لبنان – نظرة اأولية

الف�شل اخلام�س



56



57

لالأمم  الإمنائي  الربنامج  عن   2015 �صنة  ال�صادر  البيئي  التقرير  ومنها  م�ؤخراً،  ال�صادرة  الدرا�صات  ت�صري 

جراء  من  لبنان  يتحملها  اأن  ميكن  التي  املرتفعة  القت�صادية  التكاليف  اإىل   
)2(

البيئة ووزارة   )UNDP( املتحدة 

اأوك�صيد  لثاين  العاملية  النبعاثات  عن  عن  الناجم  احلراري  الحتبا�ص  ا�صتمرار  عن  الناجتة  املناخية  التغريات 

الكارب�ن )CO2( وغازات الدفيئة الأخرى )GHGs(، والتي ميكن اأن ترتجم �ص�اء ب�صكل مبا�رش عرب م�جات 

العنيفة مثل  الزراعي، وتقلبات الطق�ص  املت�صاقطات مع ما ي�صاحبها من تراجع النتاج  ال�صديد وتراجع  احلر 

اجلفاف والع�ا�صف والفي�صانات وانت�صار الأمرا�ص وما قد تت�صبب به من اأ�رشار خمتلفة لالقت�صاد واملجتمع، اأو 

غري مبا�رش من خالل تباط�ؤ النم� القت�صادي يف�صي اإىل تراجع الناجت املحلي الإجمايل )GDP( و�صم�ر الأعمال 

وارتفاع البطالة مع ما يرتتب على كل ذلك من ارتفاع العجز والدين العام  وتراجع م�صت�يات املعي�صة.

2015 العام  املرتاكمة حتى  الدفيئة  انبعاثات غازات  نتيجة  املتوّقعة  التكاليف القت�ضادية   .1

املبا�رشة من جراء النبعاثات  املبا�رشة وغري  التكاليف القت�صادية  التقديرية لإجمايل  القيمة  اأن ت�صل  ميكن 

املرتاكمة امل�صجلة حتى العام 2015 بح�صب التقرير املذك�ر اإىل مليار و900 ملي�ن دولر �صنة 2020، ثم 

ترتفع اإىل 138 مليار و900 ملي�ن دولر �صنة 2080 يف حال ا�صتمرار املنحى الت�صاعدي للتغريات املناخية 

املذك�رة. اأي مبعدل 1500 دولر و مئة و�صبعة اآلف ومئتي دولر على الت�ايل لالأ�رشة ال�احدة خالل الفرتة 

املذك�رة. وتبلغ ح�صة خزينة الدولة من اخل�صائر امل�صار اإليها مع الفرتا�ص با�صتمرار دورها احلايل 610 ماليني 

دولر ل�صنة 2020 ترتفع اإىل 44 مليار و300 ملي�ن دولر �صنة 2080، وذلك بح�صب اجلدول التايل:

اجلدول رقم 1: التكاليف القت�صادية املتوقعة ب�صبب تغريات املناخ يف لبنان امل�صجلة حتى العام 2015

202020402080التكاليف املتوّقعة

320280023200األضرار السنوية املباشرة من حاالت اجلفاف في لبنان  في لبنان )مليون دوالر(

160014100115700الناجت احمللي اإلجمالي الفائت في لبنان )مليون دوالر(

32 %14 %3%نسبة التراجع في الناجت احمللي اإلجمالي 

190016900138900إجمالي التكلفة للبنان )مليون دوالر(

150013100107200معدل التكلفة لألسرة املعيشية الواحدة في لبنان

610540044300حصة احلكومة )مليون دوالر(

2 - Economic Costs to Lebanon from Climate Change: A First Look, UNDP & Lebanese  Ministry of 

Environment & Global Environment Facility, 201
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 2020 الأعوام  املرتاكمة يف  الدفيئة  انبعاثات غازات  املتوقعة نتيجة  التكاليف القت�ضادية   .2

و 2040 و2080

نتيجة  لبنان  �صيتحملها  التي  الإقت�صادية  التكاليف  واأدنى حلجم  اأعلى  �صيناري�هني  التقرير وج�د  يفرت�ص 

انبعاثات غاز الدفيئة )GHGs( عامليًا يف ال�صن�ات الثالث 2020 و2040 و2080 يف حال ا�صتمرار وترية 

من� هذه النبعاثات على ما هي عليه حاليًا، وذلك على ال�صكل التايل:

اجلدول رقم 2: القيمة احلالية للتكلفة القت�صادية لنبعاثات غازات الدفيئة يف ال�صنوات 2020 و 2040 و2080 

وفق ال�صيناريو الأعلى

202020402080السنة
21200807001009700إجمالي التكلفة )مليون دوالر(

1640057300721900 متوسط التكلفة لألسرة الواحدة دوالر
680025800322000حصة احلكومة )مليون دوالر(

فالقيمة احلالية للتكاليف القت�صادية التي �صتتدفق نتيجة النبعاثات يف ال�صن�ات 2020 و2040 و2080 

بح�صب ال�صيناري� الأعلى هي بحدود 21،2 مليار دولر  و80،7 مليار دولر واأكرث من تريلي�ن دولر على 

الت�ايل. وت�صبح هذه التكاليف ملم��صة ب�صكل اأكرب يف العق�د التي تلي ال�صن�ات امل�صار اإليها. 

النبعاثات  للحد من  تدابري عملية  اتخذت  التكاليف يف حال  اأقل من  قدراً  لبنان  ي�صهد  اأن  ولكن ميكن 

العاملية طبقًا لل�صيناري� الأقل التايل:

اجلدول رقم 3:  القيمة احلالية للتكلفة القت�صادية لنبعاثات غازات الدفيئة يف ال�صنوات 2020 و 2040 و2080 

وفق ال�صيناريو الأدنى

202020402080السنة
152003080091300إجمالي التكلفة )مليون دوالر(

117002190065200متوسط التكلفة لألسرة الواحدة دوالر
4800980029100حصة احلكومة )مليون دوالر(

الوفورات احملتملة في التكلفة جراء احلّد من االنبعاثات العاملية 
600049900918400الوفورات احملتملة )مليون دوالر(
286291الوفورات احملتملة )النسبة املئوية(

ومن ال�ا�صح بح�صب ال�صيناري� الأخري اأنه ي�صبح متاحًا للبنان حتقيق وفر كبري يف حجم التكاليف القت�صادية 

اإجراءات فاعلة على ال�صعيد العاملي  العاملية لغاز الدفيئة، يف حال اتخاذ  التي �صيتحملها من جراء النبعاثات 

�صنة 2080. وذلك  اإىل %91   �صنة 2020 وت�صل  ال�فر %28  ن�صبة هذا  النبعاثات. وتبلغ  للحد من هذه 

باملقارنة مع ال�صيناري� الأول.
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املحلي ال�ضعيد  على  واجتماعيًا  اإقت�ضاديا  العاملية  النبعاثات  اأ�ضرار  توزيع   .3

القت�صادية  وال�رشائح  الفئات  خمتلف  العاملية  املناخية  التغريات  على  املرتتبة  التكاليف  تطال  اأن  يرجح 

والجتماعية يف لبنان. مبا يف ذلك كل �صخ�ص وعائلة  وم�ؤ�ص�صة و�رشكة ومزرعة وجماعة ومنطقة على امتداد 

مبا  الإن�صان  على �صحة  م�صاعفة  تك�ن  اأن  يحتمل  اإليها  امل�صار  التكاليف  اأن  الإ�صارة  مع  اللبنانية،   الأرا�صي 

نتيجة  ال�فاة،  معدلت  زيادة  احتمال  يف  التكاليف  تتج�صد  احلالة  هذه  ويف  كبرية.  ملخاطر  عر�صة  يجعلها 

ارتفاع ال�صغط والأمرا�ص القلبية و�ص�ء التغذية والإ�صهال واملالريا والفي�صانات، ويف الزيادات املحتملة املت�صلة 

و2080  و2040   2020 لالأع�ام  التكاليف  تلك  قيمة  تقدر  حيث  املر�صية.  والإ�صابات  العجز  بحالت 

باأ�صعار �صنة 2015 بحدود 47،2 مليار دولر و 54،7 مليار دولر و 61،4 مليار دولر على الت�ايل  بالن�صبة 

لأخطار زيادة معدلت ال�فاة، و178 مليار دولر و 194،3 مليار دولر و 191،5 مليار دولر على الت�ايل 

بالن�صبة لأخطار زيادة الأمرا�ص وحالت العجز. 

اأما ال�صحية الرئي�صية الثانية للتغريات املناخية فه� القطاع الزراعي، الذي �صي�صهد تراجعًا كبرياً يف حجم 

اإنتاجه ت�صل قيمته اإىل 300 ملي�ن دولر �صنة 2020 ثم يرتفع اإىل مليارين و300 ملي�ن دولر �صنة 2080. 

يلي ذلك كلفة املعي�صة التي �صرتتفع نتيجة ارتفاع اأ�صعار الأغذية العاملية، خ�ص��صًا يف بلد مثل لبنان ي�صت�رد ما 

يف�ق 80% من احتياجاته الغذائية. هذه املعطيات يعر�صها اجلدول التايل ب�صيء من التف�صيل: 
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الفئات وال�رشائح  املحلي بح�صب  ال�صعيد  على  اإقت�صاديا واجتماعياً  العاملية  النبعاثات  اأ�رشار  توزيع  اجلدول رقم 4: 

)مليون دولر باأ�صعار 2015(

202020402080الكلفة احملتملة 

أ. التكاليف الناجمة عن آثار تغير املناخ على الزراعة واإلمدادات الغذائية
13008602300 . تخفيضات في اإلنتاج الزراعي في لبنان

2101728 . تخفيضات في إنتاج القمح والذرة

3133232 . تخفيضات في حصاد األسماك

447017005000 .  زيادات في أسعار األغذية العاملية

ب .التكاليف الناجمة عن آثار تغير املناخ على املياه
1213201200. تخفيضات في إمدادات املياه الزراعية واملنزلية /الصناعية

2331110.  تخفيضات في إمدادات املياه لتوليد الطاقة الكهرومائية

ج .التكاليف الناجمة عن الكوارث الطبيعية املتعلقة باملناخ
  زيادات في حاالت اجلفاف والفيضانات/االنهياالت  األرضية 

والعواصف
7361600

د .التكاليف الناجمة عن آثار تغير املناخ على السياحة
221601800  تخفيضات في جاذبية املوارد الساحلية في لبنان

هـ. التكاليف الناجمة عن آثار تغير املناخ على استهالك الكهرباء
11090034800  زيادات في الطلب على التبريد

و .التكاليف الناجمة عن آثار تغير املناخ على الصحة البشرية
1472005470061400.  زيادات في أخطار الوفاة

2177900194300191500.  زيادات في أخطار املرض أو العجز

ز .التكاليف الناجمة عن آثار تغير املناخ على النظم اإليكولوجية
162150330 .  تخفيضات في التنوع البيولوجي

22978170 .  زيادات في تدهور األراضي

359140320 .  زيادات في مستوى سطح البحر

ح. التكاليف الناجمة عن آثار تغير املناخ على املجتمع
1388408600 .  زيادات في حاالت العنف جراء ارتفاع درجات احلرارة

2431601400 .  تخفيضات في إنتاجية العمال جراء اإلجهاد احلراري

32251280 .  تخفيضات في إنتاجية العمال جراء سوء التغذية مرحلة الطفولة

457130320 . زيادات في حاالت الهجرة الداخلية
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واجلدير ذكره اأن التقديرات التي ت��صل اإليها هذا التقرير ح�ل التكاليف القت�صادية والجتماعية الناجتة 

عن اإنبعاثات غازات الدفيئة عامليًا والتي يرجح اأن ي�اجهها لبنان تبقى جزئية ول تعطي �ص�رة �صاملة عن هذه 

التكاليف. وذلك لعدة اأ�صباب اأبرزها ما يلي:

حمدودية املعل�مات والبيانات املت�فرة التي ت�صمح بالت��صل اإىل تقديرات نقدية م�ث�قة للكثري من التكاليف 

القت�صادية والجتماعية الناجتة عن التغريات املناخية عامليًا.

اإن التقرير ل ياأخذ بعني العتبار الكثري من احلالت التي ميكن اأن تطراأ، ويالتايل ئ�ؤدي اإىل م�صاعفة التكاليف 

امل�صار اإليها. ومن هذه احلالت نذكر على �صبيل البيان ما يلي:

زيادة انبعاثات غازات الدفيئة ب�رشعة اأكرب من املت�قع.

اأن تك�ن تاأثريات هذه الإنبعاثات على املناخ وبالتايل على الأنظمة القت�صادية والجتماعية والبيئية اأكرث 

من املت�قع.

اأن ي�صع املجتمع قيم اأكرب لالأنظمة ذاتها امل�صار اإليها اأعاله.

الأحجام  لبنان  على  املناخ  تغري  �صيقر�صها  التي  العتيادية  التكاليف  جتاوز  يت�قع  اأن  للمرء  ينبغي  لذلك، 

ال�اردة يف هذا التقرير، حتى �صمن ال�صيناري� الأعلى. 

املناخية  التغريات  تكاليف  لتجنب  خيارات   .4

يتطلب تقلي�ص تكاليف التغرّيات املناخية بالدرجة الأوىل احلد من ه�صا�صة وانك�صاف خمتلف اأن�اع راأ�ص 

اتخاذ  ميكن  الغاية  هذه  ولتحقيق  باملناخ.  املت�صلة  للمخاطر  والثقايف  والجتماعي  والطبيعي  الب�رشي  املال: 

جمم�عة من التدابري ن�رد بع�صًا منها على �صبيل املثال يف اجلدول اأدناه:
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اجلدول رقم 5: اإجراءات للحد من خماطر التغرّيات املناخية  على خمزون راأ�س املال الب�رشي واملادي والطبيعي للبنان

اإلجراءات املطلوبةاملقصد

1. تعزيز رأس املال 
البشري

 -حتسني وعي األفراد للمخاطر املتعلقة باملناخ.
- حتسني التعليم والتغذية والصحة، إلخ.

- احلد من تهميش املرأة وغيرها.
- احلد من عدد الفقراء.

- تنويع املهارات والنشاطات اإلقتصادية.
- تعزيز مهارات اإلستجابة للضغوط املتصلة باملناخ.

2. احملافظة على 
رأس املال الطبيعي

 -احلد من الضغوطات غير املناخية على النظم البيئية.
- حفظ األراضي الرطبة والتربة وخزانات املياه اجلوفية وغيرها من املوارد.

- إقامة إدارة بيئية للموارد الطبيعية ذات قاعدة مجتمعية.
- احلد من مخاطر انقراض األنواع وخسارة املوئل.

- تعزيز مرونة النظم اإليكولوجية في مواجهة الضغوط املتعلقة باملناخ.

3.  احلد من 
هشاشة رأس املال 

املادي 

 -حتسني وعي وفهم املجتمع ملخاطر املناخ بشكل عام   وألنواع محددة من رأس املال 
املبني.

-  سحب التنمية من املناطق العالية املخاطر، مثل السهول املعّرضة للفيضانات.
-  تدعيم أماكن السكن والعمل ملقاومة مخاطر املناخ كالعواصف.

 -احلد من مخاطر تلف بنى حتتية أساسية :كاإلتصاالت والنقل واملياه ومياه الصرف 
الصحي ومراكز الرعاية الصحية والكهرباء، إلخ.

- تعزيز مرونة بنى حتتية  أساسية في مواجهة الضغوط املتعلقة باملناخ.

4. تعزيز رأس املال 
اإلجتماعي

 - حتسني فهم ووعي املجتمع   ملخاطر املناخ بشكل عام وألهمية مؤسسات محددة 
وللعالقات اإلنسانية.

-  حتسني خطط التّكيف وأنظمة إدارة مخاطر الكوارث.
-  احلد من مخاطر تعطيل خدمات أساسية.

-  تشجيع تنمية برامج التأمني واملشاركة فيها.
-  حتسني إمكانية الوصول إلى املعلومات واملوارد املالية والتكنولوجيا.

-  تعزيز مرونة استجابة األنظمة اإلجتماعية   للضغوط املتصلة  باملناخ.

5. تعزيز رأس املال 
الثقافي

 -حتسني فهم املجتمع ووعيه حول مخاطر املناخ على موارد نشاطات  مهمة ثقافيًا.
- احلد من املخاطر على مواقع تراثية وموارد ثقافية أخرى تهم مجموعات 

ومجنمعات ثقافية مختلفة )ريفية  وحضرية(.
- تعزيز مرونة رأس املال الثقافي  في  مواجهة  الضغوط املتعلقة باملناخ.
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الأ�رش  ه�صا�صة  من  احلد  على  فقط  لي�ص  ترّكز  اأن  ينبغي  اأعاله  اإليها  امل�صار  الإجراءات  اأن  ذكره  واجلدير 

يف  العنا�رش  هذه  مرونة  تعزيز  واإمنا  وح�صب،  باملناخ  املت�صلة  املخاطر  م�اجهة  يف  والتجمعات  وامل�ؤ�ص�صات 

خمتلف الأو�صاع التي ميكن اأن حتدث. ولذلك فاإن التخطيط والتنفيذ الفعال ل�صرتاتيجيات تقلي�ص اله�صا�صة 

وتعزيز املرونة �ص�ف تتطلب ما يلي:

الإنخراط ال�اعي واملدرو�ص ملختلف امل�ؤ�ص�صات والأطراف املعنيني.

ت�صافر جه�د خمتلف امل�صت�يات املكانية واحلك�مية وامل�ؤ�ص�صاتية وعامة ال�صعب.

ال�صتجابة لله�اج�ص ح�ل كل من فعالية واإن�صاف تدابري اإدارة املخاطر.

اإدراك التفاوت يف املخاطر املت�صلة باملناخ. فاإذا كان بع�صها يت�صمن اأحداث مفاجئة وحادة مثل الطق�ص 

املتطرف، لي�ص بال�رشورة اأن حتدث يف بع�صها الآخر. ويف املقابل، على �صبيل املثال، فاإن الرتفاع التدريجي 

يف معدلت احلرارة ال�صن�ية رمبا ي�ؤثر �صلبًا مع مرور ال�قت يف م�صت�يات معي�صة الأ�رش والعمال بنف�ص امل�صت�ى 

اأو اأكرث مما قد تت�صبب به الع�ا�صف اله�جاء وم�جات احلر.

تطبيق املبادىء ال�صليمة لإدارة وتقييم املخاطر. مما يفرت�ص وج�د ت�ص�ر متكامل عماده و�ص�ح الأهداف 

القرارات  التام لكل الحتمالت والنتائج وال�صتخدام اجليد للمعل�مات والبيانات املتاحة واتخاذ  والإدراك 

ب�صفافية.

ا�صتخدام احل�افز ومتطلبات ت�صجيع ال�صل�كيات التي حتد من املخاطر.

وال�صناديق  مالئم  ب�صكل  امل�صمم  كالتاأمني  املخاطر،  حلالت  املخ�ص�صة  املالية  الأدوات  من  ال�صتفادة 

امل�صرتكة مل�اجهة املخاطر وال��ص�ل اإىل امل�ارد املالية  خالل وبعد حالت الط�ارىء املناخية.
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خامتة

ل بد لنا يف هذا املقطع اخلتامي من الإ�صارة اىل اأهم املعاين التي دللت عليها هذه الدرا�صة وب�صكل م�جز 

ومركز دون الإتيان مبعطى جديد واإمنا الكتفاء بالن�احي التي تناولتها الدرا�صة وما نتج عنها، وعليه فاإن ظاهرة 

الت�صخم وبحدودها غري امل�صتفحلة ب�صكل كبري يف لبنان، ولكن هناك بيئة م�لدة لها يف القت�صاد واملجتمع 

اللبناين ن�صري اىل اإمكانية ا�صتفحالها وانعكا�صها ب�صكل خا�ص على امل�صت�ى املعي�صي لل�صكان.

النقدية  التط�رات  واإن  الظاهرة،  لهذه  امل�ّلد  اللبناين  القت�صاد  بنية  اىل  ت�صري  تناولها  مت  التي  واملعطيات 

ترجمة  �ص�ى  لي�صت  الهيكلية  واإن الختاللت  الت�صخمية،  والعمليات  الظ�اهر  العديد من  تف�رش وحدها  ل 

ال�صلع  ال�صكلي من ناحية وبني حجم وتركيبة عر�ص  لتفاقم حدة الختالل بني حجم وبنيان الطلب  �صادقة 

واخلدمات من ناحية اخرى، وما يرتبط بذلك من عالقات اقت�صادية خارجية تعك�ص درجة انفتاح وانك�صاف 

اأكرب لالإقت�صاد اللبناين. وقد اأثر الت�صخم يف املجتمع اللبناين على العادات ال�صتهالكية واأمناط ال�صل�ك ونظام 

القيم وت�زيع الدخ�ل والرثوات يف املجتمع. ولهذا ي�صعب اختزال ظاهرة الت�صخم بك�نها ظاهرة اقت�صادية 

ميكن معاجلتها من خالل الدوات ال�صيا�صة النقدية واملالية.

ولذا، فاإننا يف هذه الدرا�صة امل�جزة، ننادي بتغريات هيكلية جذرية على املدى الط�يل يف القت�صاد اللبناين، 

اىل جانب املعاجلات الآنية التي تعالج اآثار اأو نتائج الت�صخم �ص�اء من خالل املعاجلة النقدية الآنية اأو من خالل 

التقيي�ص الذي يتناول الق�ة ال�رشائّية لل�صكان.

اإن ال�صري يف برنامج ط�يل املدى من هذا الن�ع، يتطلب فيما يتطلبه قدرات عالية لإنتاج البيانات الإح�صائية 

ال�صاملة والدقيقة، من اأجل ا�صتخدامها يف الت�صخي�ص اأو �ص�ابية القرار املمتلك للمعل�مة الدقيقة.
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Accordingly, Italian donors in collaboration with Ministry of Agriculture and 
Ministry of Water and energy and   FAO have been implementing a number of 
projects to reduce water stress to improve food security and the eradication of 
poverty especially in rural areas. Chapter Three is a project summary refers to 
"Development of water management in the Caza of Marjayoun Project", where this 
project foresees the following results improving water management in irrigation; 
increasing the farmers and institutional personnel knowledge regarding  new 
irrigation technology and management practices to enhance the efficiency and the 
productivity of water use.

Chapter four presents key points of the environmental report issued by UNDP  
in collaboration with Ministry of Environment  in 2015 concerning the estimated 
economic cost of climate change impacts on Lebanon’s households, businesses, 
communities, and government might expect till 2080. Climate change is the 
biggest threat to the realization of sustainable development, as climate risks are 
more and more affecting both human communities and ecosystems. In addition, 
it includes summaryof right principles and approaches that can reduce Lebanon’s 
vulnerability to changes in climate and for reinforcing its ability to respond to 
changes in a positive, productive way.

Despite its declining importance as an urgent national economic policy priority, 
inflation will stillhave impacton wages, series of ranks and salaries, distribution 
of wealth. Thus, the final chapter of this issue deals with the inflation problem in 
Lebanon.



Introduction

Syrian crisis hasexacerbated the suffering of Lebanon due to the influx of 
hundreds of thousands of Syrian and Palestinian refugees into Lebanon seekingout, 
food, shelter, and job opportunities. Therefore, itis hosting more than 1.1 million 
Syrian refugees according the last data released by UNHCR, this burdens far exceed 
on Lebanon that on other hosting countries with respect to population number and 
land area.

This influx of refugees  since 2011 has put a large strainon the country’s economy 
and infrastructure, which are inherently fragile, as well as delicate social balance. 
According to World Bank the estimated cumulative losses of Lebanese economy 
is 7.5b USD by end-2014. 

In order to overcome theseissues, the Lebanese government in collaboration with 
national and international partners has elaborated a comprehensive and integrated 
strategy to address long-term poverty and social tensions called "The Lebanon 
Crisis Response Plan (LCRP)". Chapter one is devoted to give an overviewof the 
key results achieved with this plan till the end of 2015.

Furthermore,non-governmental organizations and civil society organization 
have gained legitimacy and influences worldwide; and undoubtedly, they have 
an essential role in tackling our societies’ numerous issues. In the absence of the 
effective state institutions civil society in Lebanon have played a major role in 
addressing social and economic issues especially in the light of recent Syrian crisis. 
Chapter two will presents the research findings  of the survey that have conducted 
by Transtec and funded by the EU as a part of  "Regional Capacity building program 
for Civil Society – South Facility", and aimed to provide a reliable information of 
the state of civil society in Lebanon, in order to enhance their role in Lebanese 
society.

Thegrowing global water demand and changing climate/rainfall 
patternscoinciding with rapid population growth rate, pose a growing threat 
to food security and poverty alleviation. In light of last local and international 
studies, Lebanon is expected to have water shortage problems as demand from 
domestic, industrial, agricultural users increases despite of its precipitation level 
due to repeated and misguided government policies in water sector.
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