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ّ
مقدمة العدد
جمرد واجهة
أهم مبادئ االقت�صاد اللبناين الأ�سا�سيةّ ،
يكاد �شعار «املبادرة الفردية» ،ك�أحد � ّ
يتحول �إىل ّ

لإخفاء تق�صري ال�سلطات الر�سمية املعنية جتاه قطاعات اقت�صادية واعدة يف لبنان لكنها تُركت لقدرها

دون �أي �شكل من �أ�شكال الدعم والرعاية .ومن هذه القطاعات �أ�سطول ال�صيد البحري اللبناين ،الذي
يبقى من �أكرث القطاعات تخ ّلف ًا ومعاناة رغم موقع لبنان اجلغرايف على ال�ساحل ال�رشقي للبحر الأبي�ض
املتو�سط ،وامتالكه �شاطئ ًا ال ّ
يقل طوله عن  220كلم.

ومن هذه القطاعات �أي�ض ًا قطاع الزراعة الع�ضوية كنظام �إنتاج غذائي زراعي �صديق للبيئة ،ي�ساعد

يف جتدد املوارد الطبيعية ويعزز املناعة ال�صحية ،ف�ض ً
ال عن الفر�ص االقت�صادية واملالية الواعدة التي
حتديات كثرية تعيق منوه وتطوره.
يختزنها هذا القطاع ،والذي يواجه ّ

ويف ّ
ظل الت�أزم ال�سيا�سي والفلتان الأمني� ،أقفل العام  2013على تدهور �إ�ضايف يف مرتبة لبنان وفق ًا
تف�شي الف�ساد مبختلف �أ�شكاله وم�ستوياته على نطاق وا�سع ،مع ما
ملقيا�س احلكم الر�شيد ،يف م�ؤ�شرّ على ّ
لذلك كله من ت�أثريات م�ضاعفة يف احلد من النمو االقت�صادي.

ومع ا�شتداد النزاع يف �سوريا وما ي�صاحبه من ازدياد ّ
مطرد يف �أعداد النازحني ال�سوريني �إىل لبنان،

الذين فاق عددهم املليون نازح وفق ًا ملعظم التقديرات يف بلد يقارب عدد �سكانه الأ�صليني �أربعة ماليني
ن�سمة ،ت�ضاعفت ال�ضغوط على �ش ّتى القطاعات االقت�صادية واالجتماعية ومرافق اخلدمات العامة ،التي

تعاين �أ�ص ً
هيكلي مزمن يف الأداء .وقد باتت هذه امل�ضاعفات تنذر مبزيد من التدهور
ال من ق�صور
ّ

يف الأو�ضاع املعي�شية تتج�سد معامله يف ازدياد �أعداد الفقراء وانت�شار الأمرا�ض واجلرائم بني املواطنني
والنازحني على حد �سواء.

هذه املو�ضوعات وما يت�صل بها يتناولها العدد (الثاين ع�رش) من �سل�سلة التقرير الإمنائي مبزيد من
ت�ضمنتها درا�سة حديثة ملنظمة
التف�صيل .يف الف�صل الأولُ ،ي�س ّلط التقرير ال�ضوء على �أبرز املعطيات التي ّ

الأغذية والزراعة الدولية ( )FAOحول �أ�سطول ال�صيد البحري اللبناين ،مع تو�صيات لتطوير هذا
الأ�سطول.
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والتحديات التي تواجهها.
�ضو ّية يف لبنان
ّ
ويف الف�صل الثاين يعر�ض التقرير لأو�ضاع الزراعة ال ُع ِ
ويتطرق الف�صل الثالث �إىل امل�ؤ�رشات الإح�صائية لآخر الدرا�سات املقارنة ب�ش�أن ا ُ
حلكم الر�شيد يف لبنان

واملنطقة ،ودور هذا احلكم يف النمو االقت�صادي ف�ض ً
ال عن �أبرز الآليات لتطبيقه.

�أما الف�صالن الرابع واخلام�س فهما خم�ص�صان لعر�ض م�ضمون الدرا�سة احلديثة التي قام بها البنك
الدويل لدرا�سة ت�أثريات الأزمة ال�سورية على االقت�صاد واملجتمع اللبنانيني والكلفة املطلوبة �سواء ملواجهة
تبعات هذه الأزمة �أو لإعادة الأو�ضاع الطبيعية واالقت�صادية واالجتماعية �إىل ما كانت عليه قبل الأزمة.
ويف اخلتام ي�ستعر�ض الف�صل ال�ساد�س ُجملة من امل�ؤ�شرّ ات الإح�صائية ،منها ما يتعلق بتطور م�ؤ�رش

قطاعي الدواء واالت�صاالت
احلرية االقت�صادية يف لبنان باملقارنة مع دول العامل ،ومنها ما ما يت�صل ب�أداء َ
يف ال�سنوات الأخرية.
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حتليل الأداء االقت�صادي
لأ�سطول ال�صيد البحري اللبناين
يلقي هذا التقرير ال�ضوء على درا�سة قامت بها منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)FAO-
يف �إطار «م�رشوع التعاون العلمي وامل� ّؤ�س�ساتي لدعم امل�صائد املوثوقة يف �رشق البحر الأبي�ض املتو�سط

(((
ممول من اليونان و�إيطاليا واالحتاد الأوروبي ،ويهدف على املدى
( ، »)EastMedوهو برنامج ّ

البعيد �إىل تعزيز الإدارة امل�ستدامة القائمة على العلم واملعرفة لتلك امل�صائد ،و�صو ًال �إىل دعم االقت�صادات
الوطنية وحماية معي�شة العاملني يف قطاع ال�صيد البحري .وتت�ضمن الدرا�سة املذكورة حتلي ً
ال للو�ضع

احلايل لقطاع م�صايد الأ�سماك يف لبنان من املنظور االقت�صادي مع بع�ض املعلومات الأ�سا�سية حول
لل�صيادين.
اخل�صائ�ص االجتماعية ّ

وت�ستند الدرا�سة يف جمع املعلومات حول قطاع ال�صيد البحري �إىل حتقيق ميداين ُنفذ بني �شهري �آذار

وت�ضمن مقابلة � 398صاحب مركب �أو ر ّبان ميثلون  % 27من �إجمايل �أ�سطول
و�أيار من عام ،2012
ّ
ال�صيد ،حيث ُيقدر عدد املراكب املرخ�صة لعام  2011بنحو  1460مركب ًا تبلغ قيمتها الإجمالية 27
مليون دوالر.

يمُ ثل قطاع م�صايد الأ�سماك البحرية حوايل  % 0.06من الناجت املحلي بح�سب الدرا�سة املذكورة.

ويرتكز �صيد الأ�سماك ب�شكل �أكرب يف اجلزء ال�شمايل من البالد وخا�صة يف طرابل�س ،فيما ت�شكل الزراعة
الن�شاط الرئي�سي يف البقاع واجلنوب.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �آخر م�سح لزوارق ال�صيد اللبنانية يعود �إىل عام  2004وقد نفّذته وزارة
يتكون من 2662
الزراعة بدعم من م�رشوع “ ”MedFisisاللبنانية ،حيث تبينّ �أن �أ�سطول ال�صيد
ّ
زورق ًا عام ً
ال على طول ال�شاطئ اللبناين.
�أما درا�سة  EastMedمو�ضوع هذا التقرير فهي تنطوي على معطيات حديثة نعر�ضها على ال�شكل
التايل :
EastMed,” SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF THE LEBANESE FISHING FLEET” , Technical -1
.Document 16,March 2013
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� ً
أوال  :خ�صائ�ص �أ�سطول ال�صيد اللبناين
يت�ألف الأ�سطول من  1460زورق �صيد جتاري ًا مرخ�ص ًا ل�صيد الأ�سماك ،مو ّزعة جغرافي ًا على
ال�شكل التايل  % 42 :تعمل يف مرف�أ طرابل�س % 24 ،يف مرف�أ بريوت %19 ،يف مرف�أ �صيدا % 6 ،يف
مرف�أ جونيه % 5 ،يف مرف�أ �صور % 4 ،يف مرف�أ جبيل و  % 1يف �شكا.
وتق�سم «الهيئة العامة مل�صايد �أ�سماك البحر الأبي�ض املتو�سط«((( زوارق ال�صيد اللبنانية �إىل ثالث
ومعدات ال�صيد امل�ستخدمة ،وذلك على ال�شكل التايل :
فئات ،تبع ًا لطول الزورق
ّ
ت�صنيف
الطول الكلي

العدد

الن�سبة

الزوارق ذات طول �أقل من  6مرتمبعدات �صيد ثانوية مع حمرك

6

355

24

الزوارق ذات طول ما بني  12 -6مرت مبعدات �صيد ثانوية مع حمرك

12-6

1045

71

زوارق التحويق ذات الطول ما بني  12-6مرت

12-6

60

5

ال�رشيحة

�صممتها وزارة الزراعة عام  2004فقد تو ّزعت املراكب على ال�شكل التايل :
�أما يف اال�ستمارة التي ّ
ال�رشيحة

العدد

الن�سبة

الزوارق ذات طول �أقل من  6مرت

879

33

الزوارق ذات طول ما بني  6و  12مرت

1727

64

الزوارق ذات طول �أكرث من  12مرت

56

3

مبعدات ال�صيد التالية :اخليوط الطويلة ،وال�شباك املبطنة،
املزودة ّ
وزوارق ال�صيد الثانوية هي تلك ّ
واخليطان والأقفا�ص وال�شباك اخلي�شومية الثابتة .يف حني �أن اجلزء الرئي�سي من الأ�سطول () % 76
مكون من زوارق يرتاوح طولها بني  6و  12مرتاً .وهوالذي يعطي اخل�صائ�ص الرئي�سية لأ�سطول ال�صيد
ّ
اللبناين.

 -1الهيئة العامة مل�صايد البحر الأبي�ض املتو�سط ،هيئة �شبه ر�سمية �أُن�شئت عام  1949وبا�رشت عملها عام 1952
حتت �إ�رشاف منظمة الفاو .وهي ت�ضم  23بلداً تقع على �شواطئ البحر املتو�سط .وتهدف �إىل تطوير وتر�شيد وحفظ
والإ�ستفادة املثلى من موارد احلياة البحرية واال�ستفادة املثلى منها ،بالإ�ضافة �إىل التنمية امل�ستدامة ملزارع الأ�سماك يف
هذه الدول.
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ثاني ًا � :أداء �أ�سطول ال�صيد اللبناين

حقق ا�سطول ال�صيد اللبناين يف عام � 2011إيرادات �إجمالية بقيمة  27مليون دوالر .ومثلت
الأرباح ال�صافية ن�سبة  % 24من �إجمايل الإيرادات وهو ما �أعترب م�ؤ�رشاً جيداً مقارنة مع �أرباح م�صايد
الأ�سماك ال�صغرية يف بلدان البحر الأبي�ض املتو�سط ،مثل �إ�سبانيا و�إيطاليا وفرن�سا التي تُقدر �أرباحها
قدر متو�سط ربح
ال�صافية بن�سبة  %10.9و % 22.8و % 23.8من جممل الإيرادات على التوايل .و ُي ّ
كل زورق يف الأ�سطول بحوايل  4400دوالر �سنوي ًا .وقد بلغ الر�أ�سمال امل�ستثمر يف الأ�سطول 13.1
معدل العائد على اال�ستثمار .% 50
مليون دوالر يف حني بلغ ّ
ّ
قدر متو�سط الدخل الفردي
ويوظف الأ�سطول � 3229صياداً % 47 ،منهم يعملون بداوم جزئي .و ُي ّ
لل�صياد بحوايل  3000دوالر �سنوي ًا .وت�شري املعطيات �إىل �أن �أكرث من ن�صف القيمة امل�ضافة الإجمالية
ّ
( )%56لهذا القطاع ُخ ّ�ص�صت لتغطية الأجور وهي ن�سبة معقولة لن�شاط كثيف العمالة .و ُيعترب ال�صيد
ويقدر متو�سط حجم الأ�رسة للأ�سطول بحدود
امل�صدر الرئي�سي للدخل حلوايل  % 81من ال�صيادينّ .
� 4.9شخ�ص 1.2 ،منهم ينخرطون يف ن�شاط ال�صيد.
ُقدر
�أما جلهة طاقة الأ�سطول ف�إن كمية الأ�سماك امل�صطادة املخ�ص�صة لال�ستهالك الب�رشي ت ّ
بنحو 4850طن ًا ،يف حني بلغ اال�ستهالك ال�سنوي من مادة الفيول ما قُدره  4369914ليرتاً ،مو ّزعة
املقدرة للأ�سطول.
على  281يوم ًا هي �أيام ال�صيد ّ

اجلدول رقم ( : )1تقييم الأداء االقت�صادي لكامل �أ�سطول ال�صيد اللبناين لعام .2011
امل�ؤ�رشات

كامل الأ�سطول

كمية الأ�سماك ال�سنوية املخ�ص�صة للإ�ستهالك الب�رشي (طن)
الإ�ستهالك ال�سنوي للفيول (ليرت)
الر�أ�سمال امل�ستثمر ()$ 1000
الإيرادات الإجمالية ()$1000
العائد على اال�ستثمار ()%
الأرباح ال�صافية ()$1000
متو�سط الربح ال�صايف لكل زورق
�إجمايل القيمة امل�ضافة ()$1000
عدد ال�صيادين
عدد ال�صيادين الذين يعملون بدوام جزئي
�أيام ال�صيد
متو�سط معا�ش البحارة ()$
املالكون الذين يعملون بال�صيد ()%
ال�صيد كم�صدر �أ�سا�سي للدخل ()%
متو�سط عدد �أفراد الأ�رسة
عدد �أفراد الأ�رسة الذين يعملون بال�صيد

4850
4369914
13140
26979
50
6455
4400
17694
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3229
1502
281
3000
88
81
4.9
1.2

حتليل الأداء االقت�صادي لفئات الزوارق:
حمرك بطول �أقل من � 6أمتار
 -1الزوارق مبع ّدات �صيد ثانوية مع ّ
بلغت قيمة الإيرادات امل�سجلة لهذه الفئة  4.6مليون دوالر ،وهي متثل حوايل  % 17من جممل

�إيرادات الأ�سطول ،يف حني حققت �أرباح ًا �صافية بقيمة  1.2مليون دوالر �أي ما ن�سبته  % 26من جممل
�إيراداتها ،التي ت�شكل  %19من جممل �أرباح الأ�سطول .وقد بلغ ر�أ�سمال املال امل�ستثمر يف هذه الفئة
مليوين دوالر ق ُّدر العائد عليه بن�سبة  .% 63وهي ن�سبة �أعلى من متو�سط بقية الأ�سطول.
ّ
وتوظف هذه الفئة حوايل  % 16من القوى العاملة يف ن�شاط ال�صيد يف لبنان ،حيث بلغ عدد

ويقدر متو�سط دخل ال�صيادين
ال�صيادين العاملني فيها � 513صياداً ،منهم  355يعملون بداوم جزئيّ .

يف هذه الفئة مببلغ  3261دوالراً مقابل عدد �أيام �صيد ت�ساوي  45يوم ًا� ،أي مبعدل  72.5دوالر
لليوم .وهو �أعلى دخل حمقق يف الأ�سطول  .و ُيعترب ال�صيد م�صدر �أ�سا�سي حلوايل  % 81من ال�صيادين

يقدر متو�سط حجم �أ�رسة ال�صيادين ب�أربعة �أ�شخا�ص ،منهم واحد فقط
العاملني يف هذه الفئة ،يف حني ّ

يعمل يف ال�صيد.

كمية الأ�سماك امل�صطادة بوا�سطة هذه الفئة واملخ�ص�صة لال�ستهالك الب�رشي بنحو  528طن ًا،
وت ّ
ُقدر ّ

�أي ما ن�سبته  % 11من جممل كمية الأ�سماك امل�صطادة ،يف حني �أن اال�ستهالك ال�سنوي من مادة الفيول

يبلغ  648840ليرتاً �أي  % 15من �إجمايل الفيول امل�ستهلك يف الأ�سطول .وبذلك ف�إن كمية الأ�سماك
تقدر بنحو  0.6طن.
امل�صطادة لكل ليرت من الوقود ّ

حمرك وبطول �أقل من � 6أمتار
اجلدول رقم ( : )2تقييم الأداء االقت�صادي لفئة الزوارق مبع ّدات �صيد ثانوية مع ّ
امل�ؤ�رشات

حمرك وبطول �أقل من � 6أمتار
الزوارق مبع ّدات �صيد ثانوية مع ّ

كمية الأ�سماك ال�سنوية املخ�ص�صة

528

للإ�ستهالك الب�رشي (طن)
الإ�ستهالك ال�سنوي للفيول (ليرت)
كمية الأ�سماك لكل ليرت من الوقود

648840
0.8

(طن/ليرت)
الر�أ�سمال امل�ستثمر ()$ 1000
الإيرادات الإجمالية ()$1000
العائد على اال�ستثمار ()%
الأرباح ال�صافية ()$1000
�إجمايل القيمة امل�ضافة ()$1000
عدد ال�صيادين

2022
4632
63
1207
3136
513
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عدد ال�صيادين الذين يعملون بدوام

355

جزئي
�أيام ال�صيد
دخل البحارة ()$
املالكون الذين يعملون بال�صيد ()%
ال�صيد كم�صدر �أ�سا�سي للدخل ()%
متو�سط عدد �أفراد الأ�رسة
عدد �أفراد الأ�رسة الذين يعملون يف

54
3261
94
82
4
1

ال�صيد

حمرك بطول  6مرت  12-مرت
 -2الزوارق مبع ّدات �صيد ثانوية مع ّ
امل�سجلة لهذه الفئة  19.4مليون دوالر ،وهي متثل حوايل  % 72من جممل
بلغت قيمة الإيرادات
ّ

�إيرادات الأ�سطول� .أما الأرباح ال�صافية فقد بلغت قيمتها  4493مليون دوالر ،ت�شكل  %70من جممل
�أرباح الأ�سطول .وقد بلغ ر�أ�سمال املال امل�ستثمر لهذه الفئة  15769مليون دوالر ،مقابل عائد على
اال�ستثمار ناهز .% 44
�شكلت القوى العاملة يف هذه الفئة حوايل  % 72من �إجمايل �صيادي اال�سطول ،حيث بلغ عدد

ويقدر متو�سط دخل
ال�صيادين العاملني فيها � 2312صياداً ،منهم � 1145صياداً يعملون بداوم جزئيّ .

الفرد يف هذه الفئة مببلغ � $3143سنوي ًا مقابل  217يوم عمل� ،أي مبعدل  14.5دوالر لليوم الواحد.
قدر
و ُيعترب ال�صيد م�صدر الدخل الأ�سا�سي حلوايل  % 80من ال�صيادين العاملني يف هذه الفئة .فيما ُي ّ

متو�سط حجم �أ�رسة ال�صياد لديها بنحو � 4.9أ�شخا�ص منهم � 1.2شخ�ص يعمل يف ال�صيد البحري.

�أما بالن�سبة حلجم �إنتاج هذه الفئة ف�إن كمية الأ�سماك امل�صطادة املخ�ص�صة لال�ستهالك الب�رشي تُقارب
� 2210أطنان تُ�شكل  % 45من جممل كمية الأ�سماك امل�صطادة ،يف حني تُعترب هذه الفئة من ال�صيادين

قدر ا�ستهالكها ال�سنوي بحوايل  3414205ليرت� ،أي ما ن�سبته % 78
الأكرث ا�ستهالك ًا للوقود ،حيث ُي ّ
من �إجمايل الفيول امل�ستهلك من قبل الأ�سطول .وبذلك ف�إن متو�سط كمية الأ�سماك امل�صطادة لكل ليرت
من الوقود يبلغ  0.8طن.
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حمرك بطول � 6أمتار 12-
اجلدول رقم ( : )3تقييم الأداء االقت�صادي ل�رشيحة الزوارق مبع ّدات �صيد ثانوية مع ّ
مرتاً.
امل�ؤ�رشات
كمية الأ�سماك ال�سنوية املخ�ص�صة للإ�ستهالك الب�رشي (طن)

الإ�ستهالك ال�سنوي للفيول (ليرت)
كمية الأ�سماك لكل ليرت من الوقود (طن/ليرت)
الر�أ�سمال امل�ستثمر ()$ 1000
الإيرادات الإجمالية ()$1000
العائد على اال�ستثمار ()%
الأرباح ال�صافية ()$1000
�إجمايل القيمة امل�ضافة ()$1000
عدد ال�صيادين
عدد ال�صيادين الذين يعملون بدوام جزئي
�أيام ال�صيد
دخل البحارة ()$
املالكون الذين يعملون بال�صيد ()%
ال�صيد كم�صدر �أ�سا�سي للدخل ()%
متو�سط عدد �أفراد الأ�رسة
عدد �أفراد الأ�رسة الذين يعملون يف ال�صيد

حمرك
الزوارق مبع ّدات �صيد ثانوية مع ّ
بطول � 6أمتار  12-مرتاً
2210
3414205
0.6
15769
19398
44
4493
12826
2312
1145
217
3143
87
80
4.9
1.2

 -3زوارق حتويق بطول � 6أمتار  12 -مرتاً
امل�سجلة لهذه الفئة  2.9مليون دوالر ،متثل حوايل  % 10من جممل �إيرادات
بلغت قيمة الإيرادات
ّ

الأ�سطول ،يف حني �أنها حققت �أرباح ًا �صافية بقيمة  755مليون دوالر تمُ ثل ما ن�سبته  %12من جممل
قدر ر�أ�سمال املال امل�ستثمر فيها مببلغ  927مليون دوالر حمققة بذلك �أعلى عائد
�أرباح الأ�سطول .و ُي ّ

على اال�ستثمار يف الأ�سطول بلغ  %83كتعبري عن الإنتاجية املرتفعة لهذه ال�رشيحة.

ّ
وتوظف هذه الفئة حوايل  %12من القوى العاملة يف ن�شاط ال�صيد البحري يف لبنان ،حيث بلغ
ويقدر متو�سط دخل
عدد ال�صيادين العاملني فيها � 403صيادين ،منهم  2فقط يعملون بداوم جزئيّ .
ال�صياد مببلغ � $ 2210سنوي ًا .وهو �أدنى �أجر م�سجل يف الأ�سطول .و ُيعترب ال�صيد م�صدر دخل �أ�سا�سي

يقدر متو�سط حجم �أ�رسة ال�صياد بنحو 7.1
حلوايل  % 92من ال�صيادين العاملني يف هذه ال�رشيحة فيما ّ
�أ�شخا�ص ،منهم �شخ�ص واحد يعمل يف ال�صيد البحري.

كمية الأ�سماك
وتُعترب الطاقة الإنتاجية لهذه الفئة الأكرب مقارنة بال�رشائح الأخرى ،حيث ت ّ
ُقدر ّ
16

امل�صطادة املخ�ص�صة لال�ستهالك الب�رشي بحوايل  2112طن ًا� ،أي ما ن�سبته  % 44من جممل كمية
الأ�سماك امل�صطادة ملجموع الأ�سطول ،يف حني �أن اال�ستهالك ال�سنوي لهذه الفئة من مادة الفيول بلغ
� 306آالف و  869ليرتاً� ،أي مبا ال يزيد عن  % 7من �إجمايل الفيول امل�ستهلك ملجموع الأ�سطول.
وبذلك تقدر كمية الأ�سماك امل�صطادة لكل ليرت من الوقود مبا ي�ساوي  6.9طن مقابل ع�رشة �أيام عمل يف

ّ
وتدل هذه الأرقام على مدى �إنتاجية هذه الفئة مقارنة مع ال�رشيحتني ال�سابقتني من حيث الكمية
ال�صيد.
الكبرية امل�صطادة والفيول الأقل امل�ستهلك والوقت الأقل.
اجلدول رقم ( : )4تقييم الأداء االقت�صادي لفئة زوارق حتويق بطول  6مرت  12 -مرت
امل�ؤ�رشات
كمية الأ�سماك ال�سنوية املخ�ص�صة للإ�ستهالك الب�رشي
(طن)
الإ�ستهالك ال�سنوي للفيول (ليرت)
كمية الأ�سماك لكل ليرت من الوقود (طن/ليرت)
الر�أ�سمال امل�ستثمر ()$ 1000
الإيرادات الإجمالية ()$1000
العائد على اال�ستثمار ()%
الأرباح ال�صافية ()$1000
�إجمايل القيمة امل�ضافة ()$1000
عدد ال�صيادين
عدد ال�صيادين الذين يعملون بدوام جزئي
عدد �أيام ال�صيد
معا�ش البحارة ()$
املالكون الذين يعملون بال�صيد ()%
ال�صيد كم�صدر �أ�سا�سي للدخل ()%
متو�سط عدد �أفراد الأ�رسة
عدد �أفراد الأ�رسة الذين يعملون بال�صيد

زوارق حتويق بطول � 6أمتار  12 -مرتاً
2112
306869
6.9
927
2949
83
755
1731
403
2
10
2210
80
92
7.1
2.1

ثالث ًا  :ديناميكية �سوق املنتجات البحرية
 -1ال�سوق املحلية
يجري بيع  % 67من املنتجات البحرية اللبنانية من خالل قنوات البيع غري املبا�رشة ،والتي تتمثل
يتم بيع  % 23من الإنتاج من خالل البيع املبا�رش
مبزادات الأ�سماك ( )%64و ّجتار اجلملة ( .)%3فيما ّ

�سواء عرب باعة ال�سمك (� )%16أو �إىل امل�ستهلك النهائي مبا�رشة ( .)%17ويتبقى حوايل  %10من
الإنتاج يتم ت�رصيفه من خالل «�أقنية �أخرى» تكون يف �أكرث احلاالت مت�صلة باال�ستهالك ال�شخ�صي .ي�شري
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اجلدول التايل رقم (� )5إىل � ّآليات ت�رصيف املنتجات ال�سمكية.
اجلدول رقم (� : )5أقنية ت�سويق املنتجات ال�سمكية يف لبنان :
قنوات الت�رصيف
�أقنية ت�سويق امل�أكوالت البحرية ()%
مزادات الأ�سماك

جتار اجلملة
مبا�رشة �إىل بائع ال�سمك
مبا�رشة �إىل �سوق التجزئة (املفرق)
مبا�رشة �إىل املطاعم
غريها
املجموع
عمولة ت�سويق امل�أكوالت البحرية
عمولة �سوق ال�سمك �أو تاجر
اجلملة ( %من قيمة املبيع
الإجمايل )

الزوارق مبعدات
الزوارق
زوارق حتويق
مبعدات �صيد �صيد ثانوية مع
ّ
� 6أمتار 12 -
حمرك � 6أمتار
حمرك
ّ
ثانوية مع ّ
مرتاً
�أقل من � 6أمتار  12-مرتاً

كامل
الأ�سطول

64
3
16
7
0.05
10

51
5
15
17
0.3
11
100

66
3
17
4
0
10
100

82
4
11
0
0
3

100

100

6.9

7.3

6.7

7.1

ومن خالل مقارنة الفئات الثالث نالحظ �أن زوراق التحويق تبيع  % 82من �إنتاجها عرب مزادات
الأ�سماك .ويعود ذلك �إىل �إنتاجها اليومي الكبري البالغ  206.6كيلوغرام يف اليوم ،مقارنة مع 10.2

حمرك بطول � 6أمتار  12-مرتاً ،و 9.8كيلو غرام
كيلو غرام يومي ًا للزوراق ّ
مبعدات �صيد ثانوية مع ّ
حمرك �أقل من � 6أمتار.
يومي ًا للزوارق ّ
مبعدات �صيد ثانوية مع ّ

حمرك بطول �أقل من � 6أمتار فهي حتتل املرتبة الأوىل لناحية توزيع
�أما الزوارق ّ
مبعدات �صيد ثانوية مع ّ

منتجاتها عرب �أ�سواق التجزئة مبا�رشةً.

عد
وتُعترب مزادات الأ�سماك من �أهم القنوات لبيع الأ�سماك حيث يوجد يف بريوت �سوق مزادكبري ُي ّ

املميز و�سط البلد.وميكن اعتبار مزادات الأ�سماك يف لبنان
مثالي ًا لت�سويق املنتجات ال�سمكية نتيجة موقعه ّ
تفوق الطلب على العر�ض ،مما يمُ ّكن ال�صيادين من البيع باجلملة الأمر
ال�سوق الأن�سب لل�صيادين يف ظل ّ
الذي ُيعترب �أكرث�صعوبة يف �سوق البيع بالتجزئة .ومن ناحية �أخرى ت�ؤثر هذه املزادات يف حتديد الأ�سعار
يف قنوات الت�سويق الأخرى ،فعلى�سبيل املثال عندما يح�صل �صنف من الأ�سماك على �سعر معني يف

�سوق املزاد ف�إن هذا ال�سعر�سي�ستخدم ك�سعر مرجعي يف قنوات ال�سوق الأخرى ،ومن املتعارف عليه
�أنكل كميات ال�صيد التي تباع عن طريق املزادات حت�صل على �أ�سعار �أعلى مقارنة بالبيع املبا�رش.
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 -2ال�سوق اخلارجية :
يعتمد لبنان على اال�سترياد بن�سبة  % 78لتغطية ا�ستهالكه من امل�أكوالت البحرية .والن�سبة املتبقية،
�أي  % 22من هذا اال�ستهالك تتم من خالل االنتاج املحلي .مما ي�سهم يف زيادة عجز امليزان التجاري
للمنتجات ال�سمكية ،حيث تغطي ال�صادرات يف هذا املجال  % 1.3فقط من قيمة الواردات ال�سمكية.
وذلك على ال�شكل املبينّ يف اجلدول رقم (� )6أدناه :
اجلدول رقم (� : )6إ�سترياد وت�صدير املنتجات البحرية يف لبنان عام 2011
الأنواع

الإ�سترياد

الأ�سماك  -الطازجة �أو امل�صنعة

القيمة
()$1000
64800

الت�صدير

القيمة
احلجم (طن)
()$1000
1104
17607

احلجم (طن)
82

الق�رشيات  -الطازجة �أو امل�صنعة

16370

1923

48

6

الرخويات  -الطازجة �أو امل�صنعة

2675

570

10

2

املجموع

83845

20100

1162

90

رابع ًاّ :
معدل ا�ستهالك الفرد يف لبنان للم�أكوالت البحرية
معدل اال�ستهالك الفردي ال�سنوي للم�أكوالت البحرية يف لبنان للعام 2011
ت ِّ
ُقدر الدرا�سة �أن ّ

معدل ا�ستهالك الفرد يف لبنان
بلغ 6.03كيلوغرام .فمن خالل اجلدول رقم (� )7أدناه يتبينّ �أن ّ
معدل اال�ستهالك الفردي لدول االحتاد الأوروبي
للمنتجات البحرية عام  2009ال يزيد عن  %40من ّ
معدله
املتو�سطية  .وبذلك فهو يحتل املرتبة الثانية يف دول �آ�سيا املتو�سطية بعد الكيان الإ�رسائيلي .كما �أن ّ

معدل دول �إفريقيا املتو�سطية .
�أقل بن�سبة  % 35من ّ

اجلدول رقم ( : )7مع ّدل اال�ستهالك الفردي ال�سنوي للم�أكوالت البحرية يف بع�ض دول املتو�سط لعام 2009
مع ّدل اال�ستهالك الفردي ال�سنوي (كيلوغرام
الدولة
للفرد) 2009-
دول الإحتاد الأوروبي املتو�سطية
43.2
�إ�سبانيا
33.8
فرن�سا
25.0
�إيطاليا
8.2
تركيا
31.0
مالطا
21.4
قرب�ص
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�ألبانيا
اليونان
كرواتيا
�سولوفانيا
�سوريا
الكيان الإ�رسائيلي
لبنان
م�رص
تون�س
اجلزائر
املغرب
ليبيا

دول �آ�سيا املتو�سطية

دول �إفريقيا املتو�سطية

دول العامل

العامل

21.1
20.5
18.1
10.1
3.0
23.5
9.3
17.6
12.0
4.9
11.2
7.3
18.4

امل�صدر :الفاو – مت �إ�ستخدام بيانات عام  2009نظراً لعدم توافر بيانات لعام .2011

خام�س ًا  :تقييم و�ضع ال�صياديني االقت�صادي والإجتماعي
�إ�ستناداً �إىل النتائج �أعاله ،ميكن تق�سيم ال�صيادين يف لبنان من الناحية االجتماعية – االقت�صادية �إىل
فئتني ،كما يلي:

الفئة الأوىل  :ال�صيادون املالكون للزورق
وه�ؤالء ميثلون حوايل  % 45من ال�صيادين ،ومتو�سط دخلهم ال�سنوي يبلغ  7400دوالراً ،منها
 4400دوالراً تُعترب ربح ًا �صافي ًا .وهذا الدخل يقل بن�سبة  % 25عن متو�سط دخل الفرد ال�سنوي يف
خمتلف القطاعات والبالغ  9904دوالر عام  .2011وهو ما يجعل ال�صياد مالك الزورق �ضمن فئة
الطبقى الو�سطى الدنيا .و�إذا ما اعتربنا �أن � 1.2شخ�ص من �أفراد �أ�رسة هذا ال�صياد ي�شاركونه العمل يف
املركب ف�إن الدخل الإجمايل للأ�رسة حينذاك ي�صبح � $ 1100سنوي ًا.

الفئة الثانية :ال�صيادون غري املالكني للزورق
قدر متو�سط دخلهم ال�سنوي مببلغ  3000دوالر امريكي� ،أي
تبلغ ن�سبتهم  % 55من ال�صيادينُ ،ي ّ

�أقل بحوايل  %70من متو�سط الناجت املحلي الإجمايل للفرد الواحد ،ال بل �أقل بحوايل  % 44من احلد
الأدنى للأجور ال�سنوية يف لبنان .مما ي�ضع ه�ؤالء ال�صيادين الذين الميلكون زوارق يف خانة الطبقة الدنيا.
20

�ساد�س ًا  :التو�صيات
�إنطالق ًا من املعطيات امل�شار �إليها ،والتي ت�ؤكد الطابع العائلي وفقر قطاع ال�صيد البحري �إىل حد
ُقدم الدرا�سة جمموعة تو�صيات لتح�سني ظروف معي�شة العاملني يف هذا القطاع نوردها فيما يلي
كبري ،ت ّ

:

� -1إعطاء �صيادي الأ�سماك احلق باحل�صول على التعوي�ضات العائلية وال�ضمان الإجتماعي.
 -2تطوير�أ�سواق املزاد العلني للأ�سماك يف لبنان من �أجل حتقيق �إيرادات اف�ضل لل�صيادين.
 -3زيادة مراقبة اجلودة املتعلقة ب�سالمة امل�أكوالت البحرية.
 -4زيادة مداخيل ال�صيادين من خالل الإجراءات التالية :
 زيادة القيمة امل�ضافة للمنتجات ال�سمكية من خالل ت�صنيعها وت�أمني �أ�سواق الت�رصيف لها. زيادة الإنتاجية من خالل حت�سني اال�ستغالل الأمثل للرثوة ال�سمكية وزيادة كفاءة ا�ستخدام و�سائلال�صيد.
 -العمل على ا�ستخدام �أجهزة جتميع الأ�سماك لزيادة �إنتاج الأ�سماك ال�سطحية .وذلك يف موا�سم

حمددة من �أجل حتويل جهد ال�صيد من �أ�سماك القاع امل�ستغلة حالي ًا �إىل هذه الأنواع البيالجية ال�سطحية.
ّ
لكن هذا يتطلب القيام بال�صيد التجريبي لأجهزة جتميع الأ�سماك لتحديد مدى مالءمتها يف جذب

بكميات جيدة.
الأ�سماك ال�سطحية
ّ
 -5ا�ستك�شاف �إمكانية حتويل جزء من الأ�سطول �إىل مناطق �صيد جديدة يف املياه البحرية البعيدة
والعميقة.
 -6تطوير زوارق �صيد حرفية حديثة ميكنها حت�سني ظروف العمل بالإ�ضافة �إىل ت�سهيل ا�ستغالل
مناطق ال�صيد اجلديدة.
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الف�صل الثاين

الع�ضويّ ة يف لبنان
الزراعة ُ
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� ً
أوال :التعريف بالزراعة الع�ضوية
تعتمد الزراعة ال ُع�ضو ّية على نظام زراعي ي�ستخدم املوارد الطبيعية البيولوجية يف الزراعة بد ًال من

ال�ضارة بال�صحة العامة .كما ال ُي�سمح فيه با�ستخدام
الأ�سمدة الكيماوية واملبيدات وموا ّد املكافحة
ّ

املعدلة جيني ًا ،والإ�شعاع امل�ؤ ّين واملوا ّد احلافظة يف خمتلف عمليات الت�صنيع
ال�سالالت والكائنات ّ
والإعداد �أو التعليب ،مما يحفظ املواد الغذائية و يو�صلها �إىل امل�ستهلك بحالتها الطبيعية.
�إن الزراعة الع�ضوية “ ”Organic Agricultureمنط من الإنتاج الغذائي يعتمد النظام الأيكولوجي
الطبيعي ،ويعطي منتجات ع�ضوية حتتوي على العديد من الڤيتامينات واملعادن ،بالإ�ضافة �إىل املواد

امل�ضادة للأك�سدة التي ت�ساعد على حماربة ال�رسطان ،ف�ض ً
ال عن الأحما�ض الدهنية ال�رضورية للج�سم.
فالهدف الرئي�سي من الإنتاج الع�ضوي هو التخفيف قدر الإمكان من ال�رضر الذي ي�صيب البيئة مبن فيها
الإن�سان.
امل�شجعة للم�ستثمرين
لهذا ،حتاول وزارة الزراعة� ،ضمن الإمكانات املتاحة ،منح الت�سهيالت
ّ
لدفعهم باجتاه اعتماد هذا النوع من الزراعة ،كنظام زراعي متكامل يخ�ضع لت�رشيع وطني حديث.
والزراعة الع�ضوية م�صطلح ي�شري �إىل عملية متعددة اخلطوات تبد�أ من حلظة بذر احلبوب وتنتهي
يتكون
بت�سويق املنتج حيث تخ�ضع هذه اخلطوات �إىل مقايي�س وطنية ودولية معيارية .وبالإجمال،
ّ
املبني �أدناه :
الإنتاج الزراعي من ثالثة �أنواع ّ
مف�صلة على ال�شكل ّ
املنتج الع�ضوي

املنتج التقليدي

املنتج البلدي

هو املنتج الذي يتم �إنتاجه يف تربة
خالية من املدخالت امل�ص ّنعة �أو
املعدلة وراثي ًا
الهرمونات �أو البذور ّ
وذلك ملدة � 3سنوات على الأقل،
تر�سبات من
وهو يخلو من �أي ّ
املبيدات �أو الأ�سمدة الكيميائية �أو
اال�صطناعية.

هو املنتج الذي يتم �إنتاجه
با�ستخدام مبيدات و�أ�سمدة
مرخ�صة وفق ًا ل�رشوط تراعي
ّ
ال�صحة العامة .وب�إمكانه �أن
يحتوي تر�سبات كيميائية لكنها
ال ت�شكل خطراً على �صحة
امل�ستهلك �إذا ما مت ا�ستخدامها
امل�رصح عنها.
بالكمية
ّ

هو املنتج الذي يطلق عليه �صاحبه
هذا اال�سم ولي�س له �أي �رشوط
حمددة �أو معرتف بها من ِقبل �أي
جهة ر�سمية �أو م�ؤ�س�ساتية خا�صة.
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ثاني ًا  :التطور التاريخي للزراعة الع�ضوية يف لبنان
الأحداث

ال�سنة
1990

بداية احلديث عن الزراعة الع�ضوية

1993

�ضيق.
بداية انت�شار الزراعة الع�ضوية ،و�إمنا على نطاق ّ

1997

اجلمعيات الأهلية ت�صدر �إر�شادات حول الزراعة الع�ضوية.
و�أبرز هذه اجلمعيات جمعية اخلط الأخ�رض.

2000

بدء �إطالق م�شاريع �إر�شادية حول املكافحة املتكاملة للآفات
والزراعة الع�ضوية

2001

ظهور الإنتاج الزراعي الع�ضوي يف مزرعة �صغرية يف
اجلنوب اللبناين.
 و�صول �أول دفعة من املهند�سني الزراعيني املتخ�ص�صنيحول املو�ضوع.

2002

�سمي ال�س ّلة ال�صحية
بدء الت�سويق ملا ّ

2003

و�ضعت م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س (ليبنور) موا�صفات
الزراعة الع�ضوية ،لكنها مل تكن ملزمة حلني �صدور القانون
ّ
املنظم

2004

ت�أ�سي�س �أول �رشكة ملراقبة الزراعة الع�ضوية وامل�صادقة عليها

2005

بدء التح�ضريات لإعداد قانون للزراعة الع�ضوية مل ير النور
حتى اليوم

2007

�إدخال مواد خا�صة بالزراعة الع�ضوية �ضمن مناهج التعليم
اجلامعي

2010

ادخال الزراعة الع�ضوية �ضمن �إ�سرتاتيجية وزارة الزراعة

2012

�أ�صدرت وزارة الزراعة قراراً تنظيمي ًا يجعل تطبيق املوا�صفة
وحدد �أن وزارة
الع�ضوية للزراعة الع�ضوية تطبيق ًا �إلزامي ًا
ّ
الزراعة هي ال�سلطة املخت�صة .و�صدر القرار بنف�س �صيغة
قر من ِقبل جمل�س
م�رشوع القانون ّ
املعد والذي ُينتظر ا�أن ُي ّ
أعدت وزارة الزراعة قراراً ثاني ًا حول تنظيم
النواب .كما � ّ
ّ
ال�سجل الوطني للزراعة الع�ضوية و� ّآلية تطبيق القرار الأول.
وعندما ي�صدر القانون يحل تلقائي ًا حمل القرار.
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ثالث ًا  :تنظيم ومراقبة قطاع الزراعة الع�ضوية يف لبنان
ُيعترب تنظيم قطاع الزراعة الع�ضوية يف لبنان من م�س�ؤولية وزارة الزراعة ،والتي تت�شارك مع وزارة

ال�صناعة يف امل�س�ؤولية عن �صالحية ومطابقة املنتج الع�ضوي يف املزرعة� ،إ�ضافة �إىل مطابقته بعد ت�صنيعه
من قبل وزارة ال�صناعة �أي�ض ًا .ويف هذا ال�سياق تقوم وزارة االقت�صاد بالت�أكد من مطابقته قبل عر�ضه
للم�ستهلك يف الأ�سواق .ثم تقوم مديرية حماية امل�ستهلك بدورها بعد ذلك يف مراقبة هذه املنتجات يف
عينات ع�شوائية بغر�ض حتليلها يف املختربات املعتمدة للت�أكد من مطابقتها واتخاذ
الأ�سواق ،حيث ت�أخذ ّ
الإجراءات الالزمة بحق املخالفني بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سة املرا ِقبة.

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن م�رشوع قانون الزراعة الع�ضوية يف لبنان املعد منذ �سنوات ال يزال قيد الدرا�سة
ومل يقر حتى تاريخه.
 1-3م�ؤ�س�سات الت�صنيف والرتخي�ص
الي�ستطيع �أي مزارع �أن يزعم �أن حما�صيله ع�ضوية دون �أن يتم اختبار الرتبة ومراقبة وتنظيم عملية
الزراعة كلها للتثبت من تلك املزاعم .ولهذه الغاية يوجد عادة هيئات ت�صديق م�ستقلة وظيفتها منح
املنتجني �شهادة ر�سمية ت�ؤكد �سالمة منتجاتهم الع�ضوية .ويف لبنان ،متت املوافقة على م�ؤ�س�ستني
لتويل هذه املهمة ،هما  IMCو .LibanCertحيث تقوم هاتني امل�ؤ�س�ستني بتفقد الرتبة ،واملياه
امل�ستخدمة للري ،ومواد التعبئة والتغليف ،ومنتجات التنظيف ،و�أخذ عينات ع�شوائية من املنتجات
النهائية لفح�صها يف املختربات .وعلى �ضوء ذلك متنح امل�ؤ�س�ستان �شهاداتها للمزارعني (الإنتاج النباتي
�أو احليواين ) ،وامل�صنعني ،و مربي النحل ،واملنتوجات واملحا�صيل الربية ،ومراكز التعبئة ،وامل�صدرين
وامل�ستوردين ،واملطاعم ،واملراكز ال�سياحية.
وفيما يلي عر�ض للم�ؤ�س�سات اللبنانية التي ح�صلت على �شهادات ترخي�ص مبزاولة الزراعة الع�ضوية
ون�شاطاتها:
�إ�سم امل�شغل

Biomass s.a.l
Biomass Dairy Products s.a.l
Jouzourna

فئة امل�شغل � :إنتاج نباتي ( )1ع�ضوي ()1

�إ�سم جهاز

�إنتاج حيواين ()2م�صنع ( )3قيد التحول

الرقابة و/

م�سوق ( )4م�ستورد ()5

()2

5;4;3;2;1
4;3
3

1
1
1
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�أو �إ�صدار
ال�شهادات
IMC
IMC
IMC

Hassan Istatiyyah (organic
)choice
Assaf Biogarden
ABS Group s.a.r.l
Julie’s Garden
Batroun Mountains
Ghassan Chedid Farm
Adonis Valley
Hael Al Rayess
Domaine Fares
AL Rabii Organic Farm
Kamel Farms
Chateau Sanctus
Bassatin Baanoub
Zina Fine Herbs
La Boulangère bio
Dib Azzi Farm

3;2;1

1

IMC

1
3;1
4;1
3;1
1
3;1
3;1
1
4;3;1
1
3;1
3;1
1
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

LibanCert
IMC
IMC
IMC
IMC
IMC
LibanCert
LibanCert
LibanCert
LibanCert
IMC
IMC
IMC
IMC
IMC

امل�صدر :وزارة الزراعة

رابع ًا  :حجم ومكانة الزراعة الع�ضوية يف لبنان
 -1م�ساحة الزراعة الع�ضوية:
�إن ح�صة الزراعة الع�ضوية من جممل امل�ساحات املزروعة يف لبنان �آخذة يف الزيادة ،حيث بلغت
امل�ساحة الإجمالية للأرا�ضي املزروعة ع�ضوي ًا بح�سب الفاو  3300هكتار عام  2011مقارنة بـ 880
هكتاراً عام  .2004وقد ارتفعت ن�سبة م�ساحة الأرا�ضي الزراعية الع�ضوية من �إجمايل امل�ساحات
الزراعية من  % 0.1عام � 2004إىل  % 0.5عام  .2011وتتوقّع منظمة العمل الدولية((( ارتفاع عدد
املزارعني العاملني يف الزراعة الع�ضوية بن�سبة  % 130عام  2020لي�صل �إىل  1600عامل يف جمال
زراعة وجتهيز وتو�ضيب وجتارة املنتجات الع�ضوية.

 -2املنتجات اللبنانية الع�ضوية:
ُينتج لبنان ت�شكيلة وا�سعة من املنتجات الع�ضوية الطازجة �أو امل�ص ّنعة حم ّلي ًا ّ
ت�شكل اخل�ضار والفواكه

والزيتون الن�سبة الأكرب منها .وهي مو ّزعة بح�سب الر�سم البياين التايل:
 -1منظمة العمل الدولية« ،تقييم الوظائف اخل�رضاء يف لبنان».2011,
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املصدر ANIMA Investment Report , Business Opportunities in the Mediterranean, “ Focus on Agri-food in:

Lebanon”,2013

وال يزال هناك العديد من املنتجات الع�ضوية التي ي�صعب �إنتاجها يف لبنان مما ُيحتم ا�ستريادها من
اخلارج كاللحم والدجاج .كما �أن لبنان يفتقر �إىل املنتجات الع�ضوية التجميلية التي باتت موجودة يف
�أغلب دول العامل.

 -3دوافع �رشاء امل�ستهلك اللبناين ملنتجات الزراعة الع�ضوية يف لبنان:
و�أ�شارت درا�سة �إح�صائية((( حول دوافع �رشاء الأغذية الع�ضوية يف لبنان �إىل �أن نوع اجلن�س الب�رشي
يعترب عام ً
ال م�ؤثراً يف حتديد حجم ا�ستهالك الأغذية الع�ضوية بحيث �أن فئة الإناث هي الأكرث ا�ستهالكا
للأغذية الع�ضوية.
وميكن تلخي�ص الدوافع الرئي�سية وراء �رشاء املنتجات الع�ضوية ((( كما يلي :
 احلفاظ على ال�صحة والوزن واملظهر. �إعتبارات بيئية. املغرتبون الذين اعتادوا تناول هذه املنتجات يف بالد االغرتاب. الأجانب الذين يعي�شون يف لبنان.يحبون جتربة الأ�شياء اجلديدة.
 النا�س الف�ضوليون الذين ّ.FAO , Hayek,Jamal & Charbaji, Abdulrazzak , “Motives For Buying Organic Food In Lebanon”,2002 -2
CIHEAM , “Toward an organic Lebanon” ,Cahiers Options Méditerranéennes, n: 61,pages :169-177 -3
,2003
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 -4الدوافع التي تدفع املزارع لزراعة املزروعات الع�ضوية بد ًال عن املنتجات التقليدية(((:
 زيادة القيمة امل�ضافة للمنتجات الزراعية. حتقيق �إيرادات �أكرب نتيجة ارتفاع �أ�سعار املنتجات الع�ضوية مقارنة بالتقليدية.حد ما مع
 �سهولة اعتماد �صغار املزارعني �أ�ساليب الزراعة الع�ضوية وذلك ب�سبب ت�شابهها �إىل ّ�أ�ساليبهم الزراعية والبيئية املعتادة �سابق ًا وعالقتهم الفريدة بالأر�ض .كما �أنها جت ّنبهم ا�ستخدام املوا ّد
الكيماوية التي تُعترب غالية الثمن بالن�سبة �إليهم.
 املحافظة على �صحة العائلة. املحافظة على البيئة. الدخول �إىل �أ�سواق جديدة حيث �إن املنتجات الزراعية الع�ضوية قادرة على دخول الأ�سواقالعاملية.

ّ
حتديات الزراعة الع�ضوية يف لبنان
خام�س ًا :
حتديات عديدة يف مراحل تطوره املبكرة حيث مير تطور هذا
يواجه قطاع الزراعة الع�ضوية يف لبنان ّ
والنمو والن�ضوج ،بح�سب ما هو مبينّ يف الر�سم البياين �أدناه:
القطاع عادة بثالث مراحل هي :البدء
ّ
الر�سم البياين رقم ( : )1تقييم تط ّور قطاع الزراعة الع�ضوية يف لبنان

املصدر BioMass, “Organic Agriculture in Lebanon and Market Opportunities”, 2010:

BTEICH, MARIE ,”Options to Develop Organic Agriculture in Lebanon”,2004 / IFAD, “The Adoption -4
.of Organic Agriculture Among Small Farmers in Latin America and the Caribbean” ,2003
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التحديات التي تواجه هذا القطاع هي((( :
ومن �أبرز
ّ
�ِ -1صغر حجمه مقارنة بالقطاع الزراعي التقليدي .فهو ميثل  % 0.5فقط من ن�سبة الأرا�ضي
املزروعة.
يتميز لبنان ب�صغر حيازته الزراعية الأمر الذي يعيق اال�ستفادة من اقت�صاد احلجم.
ّ -2
� -3إرتفاع كلفة النقل ب�سبب متركز الأ�سواق يف العا�صمة.
يقدر على �رشائه �سوى املي�سورين.
حتوله �إىل ُمن َتج نخبوي ب�سبب �أ�سعاره املرتفعة حيث ال ّ
ّ -4
� -5إرتفاع �أ�سعار املدخالت الزراعية املخت�صة بالزراعات الع�ضوية كالبذور والأ�سمدة الع�ضوية.
� -6ضعف ال�سوق املحلية يف ظل غياب � ّآليات الت�سويق املنا�سبة للمنتجات الع�ضوية.
 -7االفتقار�إىل خطة توجيهية �إعالنية و�إعالمية وطنية لرتويج الزراعة الع�ضوية.
 -8عدم وجود هيئات فاعلة لتوحيد جهود العاملني يف قطاع الزراعة الع�ضوية.
-9غياب البحث العلمي والإر�شاد الزراعي املنا�سبني لهذا القطاع.
 -10ق ّلة الثقة مب�صداقية املنتجات الع�ضوية.
 -11ق ّلة وعي امل�ستهلك اللبناين ب�أهمية الزراعة الع�ضوية وفوائدها على البيئة والإن�سان.
� -12ضعف اال�ستثمار يف قطاع الزراعة الع�ضوية.
 -13انخفا�ض الإنتاجية.
 -14عدم ت�شجيع وحماية املنتجات الع�ضوية املحلية يف مواجهة املنتجات امل�ستوردة.

�ساد�س ًاُ :
الفر�ص املتاحة �أمام هذا القطاع يف لبنان
 -1الت�صنيع الغذائي الع�ضوي :
أهم ركائز القطاع ال�صناعي يف لبنان بحيث ّ
ي�شكل الت�صنيع الغذائي حوايل
ُيعترب الت�صنيع الغذائي من � ّ

 % 32.1من جممل ال�صناعات اللبنانية((( وحوايل  % 3من الناجت املحلي الإجمايل ،بالإ�ضافة �إىل �أنه
ّ
ّ
وت�شكل �رشكات الت�صنيع الغذائي  % 18.2من
يوظف حوايل  %24.9من القوة العاملة ال�صناعية.
مجُ مل ال�رشكات ال�صناعية .وبالتايل ف�إن الت�صنيع الغذائي الع�ضوي ب�إمكانه �أن ي�ضيف ميزة تناف�سية �إىل
القطاع الزراعي الع�ضوي يف لبنان وي�ساهم يف خلق فُ�سحة له يف ال�سوق العاملية.
 -5وزارة الزراعة ،ا�سرتاتيجية قطاع الإنتاج الع�ضوي.2012 ،
.IDAL, “Agro-Food Factbook”,2013 -6
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ويعتمد الت�صنيع الغذائي الع�ضوي بالدرجة الأوىل على منتجات ع�ضوية من موا ّد خام عالية اجلودة

ومن م�صادر طبيعية .وعادة ما تكون جميع مراحل العمل م�ضبوطة بدءاً من املزرعة مروراً بالت�صنيع
وتغليف املنتج الع�ضوي والت�سويق و�صو ًال لال�ستهالك النهائي.
متنوعة يقوم بت�صديرها �إىل اخلارج وبالأخ�ص
التنوع املناخي يف لبنان �إنتاج حما�صيل ع�ضوية ّ
ويتيح ّ

التنوع املناخي .
�إىل الدول العربية التي تفتقد عادة مثل هذا ّ

� -2أ�سواق ومعار�ض املنتجات الع�ضوية
تقوم فكرة الأ�سواق على م�ساعدة �صغار املنتجني يف جميع املناطق اللبنانية ومتكينهم من عر�ض
منتجاتهم الع�ضوية يف املدينة ،حيث يوجد الطلب والقدرة ال�رشائية واالت�صال مبا�رشة بامل�ستهلك مما
يحد من دور الو�سطاء اجل�شعني.
ّ
الطيب» .وهو �سوق �أ�سبوعي ُيقام يف و�سط
ومن الأ�سواق املعروفة حملي ًا يف هذا املجال «�سوق ّ
بريوت ،ويخت�ص بت�سويق اخل�ضار والفاكهة املنتجة يف الريف اللبناين ومن �ضمنها املنتجات الع�ضوية.
الطيب» يخت�ص بتقدمي وجبات الطعام التقليدية
يتميز بوجود مطعم �صغري ُي ّ
�سمى «طاولة �سوق ّ
كما �أنه ّ
اللبنانية امل�صنوعة من املنتجات الع�ضوية امل�صادق عليها ،وبالتايل ف�إنه ُيعترب �سوق ًا م�ستهدف ًا من ِقبل
املزارعني كما ب�إمكانه �أن ّ
ي�شكل دافع ًا قوي ًا لدى امل�ستهلكني من �أجل تغيري عاداتهم الغذائية.
ومن جهة �أخرى ي�شكل “معر�ض �أر�ضي” ال�سنوي الذي تنظمه م�ؤ�س�سة جهاد البناء يف �ضاحية

بريوت قناة �أخرى من قنوات ت�سويق املنتجات الع�ضوية (كاحلبوب واملر ّبيات واملخ ّلالت) وبالتايل فهو

الزوار يف «معر�ض �أر�ضي» ت�صاعد عدد
ي�ساعد يف تعزيز قدرة املزارعني يف هذا القطاع .ويو�ضح دليل ّ
زوار املعر�ض �سنوي ًا حيث ارتفع هذا العدد من  150000زائر عام � 2007إىل  275000زائر عام
ّ
 .2009مما ّ
يدل على جاذبية هذا النوع من املعار�ض للم�ستهلكني اللبنانني.

وا�ستناداً �إىل ما �سبق ،يرمي «�سوق الطيب» و«معر�ض �أر�ضي» �إىل حتقيق الأهداف التالية :
متمر�سة يف الزراعات الع�ضوية.
 -1تنمية قدرات اليد العاملة اللبنانية الزراعية وجعلها ّ
� -2إظهار واجهة لبنان الثقافية والبيئية وتعزيز ثقافة االنتماء �إىل الأر�ض.
� -3إيجاد فر�صة التوا�صل بني املنتج وامل�ستهلك دون �أي و�سيط.
 -4تطوير عملية الإنتاج مبا يتنا�سب مع حاجات امل�ستهلكني.
� -5إيجاد فر�صة للتعاونيات الزراعية الع�ضوية و�صغار املنتجني واملزارعني لت�سويق �إنتاجهم.
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الف�صل الثالث

م�ؤ�شرات احلكم الر�شيد و�أثرها
على النمو ّاالقت�صادي يف لبنان

33

34

� ً
أوال  :مفهوم ُ
احلكم الر�شيد
عرف ا ُ
حلكم الر�شيد ب�أنه نظام احلكم القائم على خدمة م�صالح ال ّأمة ،حيث تُعترب ال�سلطة وظيفة
ُي َّ

يف اخلدمة العامة ،واختباراً لإثبات الكفاءة والقدرة على حتقيق متطلبات ال�شعوب وحاجاتها على
�أ�س�س عادلة .وهو � ّآلية تقود �إىل دمج املجتمع املتعدد يف ال�سلطة واحلكم وامل�شاركة ،املنبثقة بدورها
أهمها :امل�شاركة و�سيادة القانون وال�شفافية
عن ال�رشعية ال�شعبية .ويقوم احلكم الر�شيد على ُ�أ�س�س من � ّ
واملُ�ساءلة ،التي ترتبط جميعها مبمار�سة ال�شعوب للحريات العامة وت�ؤ ّدي �إىل تعزيز التنمية الب�رشية

وتدعيم املمار�سات الدميوقراطية و حت�سني فعالية امل�ؤ�س�سات و حتقيق �سيادة دولة القانون.

ثاني ًا  :م�ؤ�شرات احلكم الر�شيد
عملت امل� ّؤ�س�سات الدولية ومنها البنك الدويل على حتديد �ستة م�ؤ�رشات لتحقيق احلكم الر�شيد،

وهي :

�إبداء الر�أي وامل�ساءلة Voice and Accountability
اال�ستقرار ال�سيا�سي وغياب العنف Political Stability and Absence of Violence
الفاعلية احلكومية Government Effectiveness
�سيادة القانون Rule of Law
نوعية الأُطر التنظيمية Regulatory Quality
مكافحة الف�ساد Control of Corruption

حتليل م�ؤ�شرات �إدارة احلكم يف لبنان :

يقوم البنك الدويل بقيا�س �إدارة احلكم يف بلد ما من خالل تقييم امل�ؤ�رشات ال�ستة الآنفة الذكر،
وذلك ب�إعطاء كل م�ؤ�رش درجة ترتاوح بني ( + 2.5و  .)-2.5ومتثل الدرجة ال�سالبة باجتاه - 2.5
�أ�سو�أ احلاالت ،فيما متثل الدرجات املوجبة ب�إجتاه � 2.5أف�ضل احلاالت يف تطبيق احلكم الر�شيد .وهذه
امل�ؤ�رشات تطورت يف لبنان خالل الفرتة  2012-2006على ال�شكل املبينّ يف اجلدول رقم (� )1أدناه.
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اجلدول رقم (: )1م�ؤ�شرّ ات احلكم الر�شيد يف لبنان
�إبداء الر�أي

الإ�ستقرار ال�سيا�سي

الفعالية

نوعية الأُطر

�سيادة

مكافحة

وامل�ساءلة

وغياب العنف

احلكومية

التنظيمية

القانون

الف�ساد

2006

-0.41

-1.83

-0.32

-0.19

-0.63

-0.94

2007

-0.50

-2.13

-0.34

-0.24

-0.71

-0.89

2008

-0.46

-1.9

-0.41

-0.24

-0.68

-0.84

2009

-0.38

-1.58

-0.49

-0.03

-0.69

-0.83

2010

-0.35

-1.63

-0.28

0.08

-0.69

-0.86

2011

-0.42

-1.56

-0.26

-0.04

-0.66

-0.89

2012

-0.42

-1.65

-0.34

-0.12

-0.75

-0.87

ال�سنة

امل�صدر :البنك الدويلhttp://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

ويت�ضح من اجلدول رقم (� )1أن جميع امل�ؤ�رشات على مدار ال�سنوات ال�سبع كانت �سلبية .مما ّ
يدل
على تدهور �أو�ضاع احلكم الر�شيد يف لبنان وبلوغ الدولة مراحل متقدمة من االنحالل .ولعل م�ؤ�شرّ
اال�ستقرار ال�سيا�سي جلميع ال�سنوات هو الأ�سو�أ بالن�سبة للم�ؤ�رشات الأخرى� ،إذ ميثل املرتبة الأوىل يف
التدهور .ويلي ذلك م�ؤ�رش مكافحة الف�ساد� .أما امل�ؤ�رشات الأخرى ك�إبداء الر�أي وامل�ساءلة وم�ؤ�رش
حت�سن بل ا�ستمرت دون امل�ستوى املطلوب� .أما
الفعالية احلكومية و�سيادة القانون فلم يطر�أ عليها �أي ّ
م�ؤ�رش نوعية الأطر التنظيمية فرمبا ميكن اعتباره الأقل رداءة مقارنة بباقي امل�ؤ�رشات .ففي العام 2010
ح�صل هذا امل�ؤ�رش على درجة موجبة قدرها  0.08لكنه عاد وتراجع يف عامي  2011و . 2012

ثالث ًا � :أثر احلكم الر�شيد على النمو الإقت�صادي
النمو االقت�صادي من خالل العالقة بني خمتلف م�ؤ�رشات هذا احلكم
ميكن تتبع �أثر احلكم الر�شيد على ّ

و�سل�سلة من امل�ؤ�رشات االقت�صادية الأخرى على ال�شكل التايل:

 -1م�ؤ�شر اال�ستقرار ال�سيا�سي وغياب العنف ()Political Stability and Absence of Violence
ُقدر بع�ض الدرا�سات((( متو�سط التكلفة االقت�صادية لعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف لبنان خالل الفرتة
ت ّ

ما بني العامني  2005و 2010مبا ن�سبته  % 5من الناجت املحلي .حيث تراوحت ن�سبة هذه اخل�سائر بني
 ٪ 3.76من الناجت املحلي الإجمايل لعام  ،2005و ٪ 6.9لعام  ،2006و  ٪ 6.28لعام .2007
.Salti, Nisreen ,’’ The Economic Cost of Political Instability”, 2012 -7
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وتعترب هذه الدرا�سات �أن اغتيال الرئي�س رفيق احلريري يف �شباط  2005وعدوان متوز يف عام 2006
هما احلدثان الأكرث �رضراً على االقت�صاد اللبناين.
وهي ت�ستعر�ض كذلك �سل�سلة من امل�ؤ�رشات االقت�صادية املتعلقة بالبناء ،والتمويل ،و الودائع امل�رصفية،
واملخاطر ال�سيادية ،والتجارة ،وتدفّق الوافدين �إىل مطار بريوت الدويل ،وم�ؤ�رشات ثقة امل�ستهلك من
�أجل حتليل الأثر االقت�صادي لعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف الفرتة ذاتها.
ومن جهة �أخرى ف�إن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ُيعترب من �أبرز امل�ؤ�رشات التي ت�ؤثر �سلب ًا على ت�صنيف

لبنان ال�سيادي .فبح�سب م�ؤ�س�سة موديز الدولية (  ((( )Moody’sف�إن العامل ي�ؤثر يف عملية الت�صنيف
هو مدى ح�سا�سية االقت�صاد اللبناين لأي حدث داخلي او خارجي ،مو�ضحة �أن لبنان يت�أثر ب�شكل
كبري جداً بالأحداث ال�سيا�سية والأمنية .كما ي�ساهم عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف تقوي�ض �سلطة وقدرة
امل�ضي قُدم ًا يف عمليات الإ�صالح ّ
ويعطل ُ�سبل احلل لأي م�شكلة تعرت�ض لبنان.
م�ؤ�س�سات الدولة على
ّ

وتعترب م�ؤ�س�سة فيت�ش((( �أن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ي�أتي يف طليعة نقاط ال�ضعف التي يعاين منها االقت�صاد
اللبناين .وانطالق ًا من ذلك ونتيجة للتوتّرات ال�سيا�سية التي تع�صف باملنطقة ناهيك عن �أزمة الفراغ
احلكومي واالنتخابات فقد غيرّ ت امل�ؤ�س�ستان ت�صنيفها للبنان من م�ستقر �إىل �سالب ،مما ُينذر برفع الفوائد
الذي يفاقم الدين العام.

 -2م�ؤ�شر �إبداء الر�أي وامل�ساءلة (:)Voice and Accountability
�إن مفهوم امل�ساءلة يدور حول حق املواطنني يف احل�صول على املعلومات الالزمة عن �أعمال
امل�س�ؤولني فيما يتعلق ب�إدارة م�صاحلهم ،ومطالبتهم بتقدمي التو�ضيحات الالزمة حول كيفية ا�ستخدام
توجه �إليهم
�صالحياتهم وواجباتهم يف �إدارة مواردهم ،وكيفية تعامل امل�س�ؤولني مع االنتقادات التي ّ
وقبول امل�س�ؤولية عن الف�شل �أوعدم الكفاءة �أو اخلداع �أو الغ�ش ،وذلك من �أجل الت�أكد من مطابقة

�أعمال ه�ؤالء امل�س�ؤولني مع �أ�س�س الدميقراطية والعدل وامل�ساواة ومدى اتفاق �أعمالهم مع القوانني

املقدم من املواطنني مبا
و�صو ًال لتطبيق م�ضمون النزاهة كي يكت�سب ه�ؤالء امل�س�ؤولون ال�رشعية والدعم ّ
ي�ضمن ا�ستمرارهم يف �أعمالهم ومت ّتعهم بحقوقهم.

طورته منظمة
وفيما
ّ
يخ�ص لبنان ،ميكن تقييم الو�ضع با�ستخدام «م�ؤ�رش املوازنة املفتوحة» الذي ّ

معدالت
«�رشاكة املوازنة الدولية» ،وهي منظمة دولية ال تبغي الربح مقرها وا�شنطن .ويعتمد هذا امل�ؤ�شرّ ّ

ترتاوح بني �صفر يف املئة تعبرياً عن انعدام ال�شفافية ،و  %100تعبرياً عن �شفافية مطلقة يف عملية املوازنة.
.Moody’s Investors Service , Credit Analysis , June 2013 -8

.Fitch Rating, Lebanon Full Rating Report , July 2013 -9
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وقد جرى تق�سيم الدول �إىل خم�س فئات بناء على مدى توافر املعلومات املتعلقة باملوازنة العامة ،وتوقيت
�إ�صداراها و�شموليتها وذلك بح�سب اجلدول التايل:

متد مواطنيها
وا�ستناداً �إىل هذا امل�ؤ�رش يت�ضح بح�سب اجلدول رقم (� )2أدناه �أن احلكومة اللبنانية ّ
حتدي ًا
باحلد الأدنى من املعلومات عن املوازنة العامة والأن�شطة اجلارية على مدار ال�سنة املالية .مماي�شكل ّ
ّ
للمواطنني يف حال �أرادوا حما�سبة احلكومة على �إدارتها للمال العام.

اجلدول رقم ( : )2تقييم لبنان من خالل م�سوح منظمة «�رشاكة املوازنة الدولية»
م�ؤ�رش املوازنة املفتوحة لعام
2008
32

م�ؤ�رش املوازنة املفتوحة لعام 2010

م�ؤ�رش املوازنة املفتوحة لعام 2012

32

33

امل�صدر  :منظمة �رشاكة املوازنة الدولية – تقرير م�ؤ�رش املوازنة املفتوحة .2012

وفيما خ�ص تقييم املنظمة للرقابة على تنفيذ املوازنة ،ف�إن اجلدول رقم (� )3أدناه يو�ضح الأمر على
ال�شكل التايل:
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اجلدول رقم ( :)3تقييم منظمة �رشاكة املوازنة الدولية للم�ؤ�س�سات الرقابية امل�رشفة على املوازنة العامة
امل�ؤ�س�سة

فعالية الدور

املجل�س النيابي

�ضعيف

ديوان املحا�سبة

�ضعيف

�أ�سباب �ضعف الفعالية
 ال يتمتع ب�صالحيات �إجراء تغيرياتعلى املوازنة خالل �سنة املوازنة.
 ال يتمتع بالوقت الكايف ملناق�شةاملوازنة ثم امل�صادقة عليها.
 ال ي�سمح النظام الداخلي للربملانبجل�سات مناق�شة عامة.
 ال يقوم الربملان مبراجعة دقيقةلتقارير ديوان املحا�سبة.
 ال يقوم ديوان املحا�سبة بالتدقيق يفجميع �سجالت امل�ؤ�س�سات والإدارات
العامة.
 ال يتمتع ديوان املحا�سبة باملواردالالزمة لإجراء عمليات التدقيق.
 ال ي�صدر ديوان املحا�سبة حالي ًاتقريراً نهائي ًا يبني الإنفاق العام احلا�صل.
 ال يقيم ديوان املحا�سبة قنواتللتوا�صل مع املواطنني.
 ال يقدم ديوان املحا�سبة تقارير ت�شري�إىل اخلطوات التي تتخذها ال�سلطة
التنفيذية على عاتقها من �أجل معاجلة
التو�صيات التي يقدمها الديوان.

امل�صدر  :منظمة �رشاكة املوازنة الدولية – تقرير م�ؤ�رش املوازنة املفتوحة  / 2012اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية� »،رشح موجز
ملنهجية ونتيجة م�ؤ�رش املوازنة املفتوحة لعام .2010 ،»2010

 -3م�ؤ�شر مكافحة الف�ساد :Control of Corruption
ُيعترب م�ؤ�رش مدركات الف�ساد �أحد �أبرز امل�ؤ�رشات العاملية لتقييم الف�ساد .وهو ي�صدر �سنوي ًا منذ العام
1995عن م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية و ُيرمز له اخت�صاراً بـ(.)Corruption Perceptions Index CPI
ُعرف املنظمة الف�ساد بانه �إ�ساءة ا�ستغالل ال�سلطة من �أجل امل�صلحة ال�شخ�صية.
وت ِّ
و ُيظهر الر�سم البياين �أدناه تطور مرتبة لبنان تاريخي ًا وفق م�ؤ�رش مدركات الف�ساد ،حيث يت�ضح
39

انت�شار الف�ساد على نطاق وا�سع يف لبنان خالل الفرتة  ،2012-2005وبالتايل تراجع مرتبته من 83
من �أ�صل  158يف بداية الفرتة �إىل  128من �أ�صل  174يف نهاية الفرتة.

امل�صدر  :م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية /http://www.transparency.org/research/cpi

وبح�سب اجلدول رقم (� )5أدناه يت�ضح ات�ساع فجوة الف�ساد يف لبنان .فقيمة امل�ؤ�رش ترتواح بني
ال�صفر حيث احلد الأق�صى للف�ساد وع�رشة حيث الف�ساد يف �أدنى حدوده .ومبا �أن لبنان حاز قيمة  3يف
املعدل ،فذلك يعني �أنه ما زال �أقرب كثرياً �إىل انت�شار الف�ساد منه �إىل عدمه .و�إذا
هذا امل�ؤ�رش� ،أي ما دون ّ
قارنا مرتبة وقيمة م�ؤ�رش مدركات الف�ساد يف لبنان لعام  2012مع بع�ض دول منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمايل �أفريقيا بح�سب اجلدول املذكور جند �أن لبنان هو الأعلى ف�ساداً تليه م�رص بن�سبة �أقل فتون�س ثم
الكويت و�أف�ضلهم الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة .27
ويبقى القا�سم امل�شرتك بني جميع هذه الدول هو تف�شي الف�ساد ب�صورة ّ
مطردة خالل الفرتة -2008
حت�سنت مرتبتها من � 35إىل  27خالل الفرتة املذكورة.
 2012با�ستثناء الإمارات العربية التي ّ
اجلدول رقم ( :)5مرتبة لبنان وقيمة م�ؤ�رش مدركات الف�ساد مقارنة ببع�ض دول منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمايل
�أفريقيا
لبنان
ال�سنة

م�رص

الإمارات

تون�س

الكويت

الكيان الإ�رسائيلي

الأردن

العربية املتحدة
املرتبة القيمة املرتبة القيمة املرتبة القيمة املرتبة القيمة املرتبة القيمة

املرتبة

القيمة

املرتبة

القيمة

35

2.8 115 5.9

62

4.4

65

4.3

47

5.1

33

6

2.5 130 2009

30

2.8 111 6.5

65

4.2

66

4.1

49

5

32

6.1

2.5 127 2010

28

6.3

3.1

59

4.3

54

4.5

50

4.7

30

6.1

2.5 134 2011

28

2.9 112 6.8

73

3.8

54

4.6

56

4.5

36

5.8

27

3.2 118 6.8

75

4.1

66

4.4

58

4.8

39

6

102 2008

128 2012

3

3
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 1-3بع�ض الأ�سباب الرئي�سية لتف�شي الف�ساد يف لبنان(: ((1

 -1-1-3فقدان الثقة مب�ؤ�س�سات الدولة
وتدخالت الزعامات الدينية واحلزبية مما
عدم الثقة التاريخية ب�أجهزة الدولة وم� ّؤ�س�ساتها نتيجة نفوذ
ّ

يقو�ض �رشعية الدولة .فمع فقدان الثقة باحلكومة وم�ؤ�س�ساتها وبالقانون وامل�سارات الق�ضائية ال�سليمة
ّ

ت�أتي الر�شوة واال�ستزالم و�أ�شكال �أخرى من الف�ساد كنتيجة طبيعية لفقدان الثقة.

 -2-1-3الطائفية
تكر�س يف اتفاق الطائف �سنة  1990واتفاق الدوحة
�إعتماد الطائفية يف تقا�سم ال�سلطة الأمر الذي ّ

�سنة  .2008وقد �ساهم هذا الأمر يف تعاظم تناف�س اجلماعات الطائفية على موارد الدولة و�إقامة
ُروج ال ًنخب مل�صالح جماعاتها وتعمل على حمايتها �إىل حد �إ�ضعاف
�شبكات زبائنية ،حيث باتت ت ّ
املتنوعة يف الدولة.
ال�سلطات الرقابية وتقوي�ض �سلطتها ،مما ّ
�سهل انت�شار الف�ساد ب�أ�شكاله ّ

� -3-1-3ضعف الآليّات الوطنية ملكافحة الف�ساد
بالرغم من م�صادقة لبنان على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد عام  ،2008ف�إنه ما زال يفتقر
�إىل ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد .فاملحاوالت يف هذا املجال بقيت مقت�رصة على مبادرات فردية
موحدة ملكافحة الف�ساد على امل�ستوى الوطني.
لبع�ض النواب من دون التو�صل �إىل خطة ّ

 -4-1-3غياب �آليات الإبالغ
�إن غياب مثل هذه ال ّآليات ي�شكل عقبة حقيقية �أمام الت�صدي مل�شكلة الف�ساد بفعالية .فهذه الآليات

ّ
ال�سيئة دون اخلوف من االنتقام� .إال
متكن ال�شهود من الإبالغ عن الف�ساد وغريه من �أ�شكال املمار�سات ّ

�أن لبنان يفتقر �إىل ت�رشيع �أ�سا�سي يف هذا امل�ضمار يحمي كا�شفي الف�ساد.

 -5-1-3احلق يف الو�صول �إىل املعلومات
ُيعترب الو�صول �إىل املعلومات حق ًا طبيعي ًا لأي �إن�سان� .إال �أن لبنان يفتقر �إىل قانون ي�ضمن للمواطنني

ح�صولهم على املعلومات .وبح�سب درا�سة �أجراها «مركز قرطاج» بالتعاون مع «اجلمعية اللبنانية
لتعزيز ال�شفافية « ف�إن الإفتقار �إىل املعلومات يعيق احلياة ال�شخ�صية والعائلية بالإ�ضافة �إىل احلياة املهنية
والأعمال ،كما ي�ضعف امل�ؤ�س�سات الدميقراطية ومينع النا�س من مراقبة حكومتهم ومن حما�سبة م�س�ؤوليهم
على �أدائهم.
 -10اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ،درا�سة «نظام النزاهة الوطني  ،»2011الف�صالن ال�سابع والثامن� ،صفحة -28
.39
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 -6-1-3ثقافة الوعي عند النا�س
�إن عدم وعي النا�س مب�شكلة الف�ساد و�أ�سبابها وعواقبها ،ال بل ي�أ�سهم من �إمكانية التغيري يف �أحيان

كثرية ،يجعلهم مت�ساهلني جداً يف حقوقهم ،ف�ض ً
ال عن الت�سليم بالف�ساد كمخرج وحيد لت�سيري �أمورهم
بعيداً عن متاهات البريوقراطية الثقيلة.

� 2-3أنواع الف�ساد يف لبنان :
الزبائنية النظامية ،ترجيح امليزان الطائفي ،وحث املجموعات �أو الطوائف على العودة �إىل اجلذور

واللجوء �إىل زعاماتهم الطائفية بد ًال من م�ؤ�س�ساتهم الوطنية.

ف�شل الق�ضاء ،اال�ستن�ساب يف تنفيذ القوانني والأحكام ال�صادرة عن املحاكم.
الغ�ش يف االنتخابات� ،رشاء الأ�صوات االنتخابية مما يعطل العملية الدميقراطية ب�أ�رسها.
الر�شوة والتزوير �سواء يف ت�سيري املعامالت اليومية يف الإدارات الر�سمية للدولة �أو يف عقد ال�صفقات
العمومية وغريها.

 3-3عالقة الف�ساد بالنم ّو االقت�صادي:
ت�شري درا�سات �إقت�صادية (� ((1إىل وجود عالقة عك�سية بني م�ؤ�رشات الف�ساد و النمو االقت�صادي لأي
بلد� .إذ �إن �أي انخفا�ص يف م�ؤ�رش الف�ساد من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف زيادة الناجت الوطني احلقيقي للفرد
وحتقيق درجات �أعلى من الرفاه االجتماعي .يف حني يرتك الف�ساد ت�أثرياً �سلبي ًا على اال�ستثمارات وعلى
�إنتاجية الر�أ�سمال الب�رشي وعلى �ضعف قدرة احلكومة على �إداراة نفقاتها مما ي�ؤدي يف نهاية الأمر �إىل
عجز يثقل كاهل اخلزينة.
كمعوق رئي�سي يف توفري
ونظراً لأهمية اال�ستثمار يف حتريك عجلة النمو االقت�صادي يظهر الف�ساد
ّ

ت�أمني بيئة منا�سبة لال�ستثمار يف لبنان ،مما يف�سرّ املرتبة املت�أخرة للبنان يف تقارير البنك الدويل ال�سنوية
ال�صادرة حتت عنوان «  ،»Doing Businessحيث كان ترتيبه  113و  104و  115يف �أعوام 2011
و  2012و  2013على التوايل .وبح�سب تقارير التناف�سية العاملية (Global Competitiveness

 )Reportي�أتي الف�ساد يف املرتبة الرابعة لأبرز امل�شاكل التي تعرت�ض ممار�سة �أن�شطة الأعمال يف لبنان بعد
عدم ا�ستقرار احلكومة والبنى التحتية ال�ضعيفة والبريوقراطية .

Moe Farida, and Fredoun Z. Ahmadi-Esfahani,”Corruption and economic growth in Lebanon”, 2008 - -11
& KEFI MK and, HADHEK Zouhaier”, Economic Growth and Corruption’’,2012.
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 - 4م�ؤ�رش �سيادة القانون :Rule of Law
تكت�سب ال�سلطة الق�ضائية �أهمية خا�صة بو�صفها ال�ضمانة الرئي�سية الحرتام حقوق الإن�سان وحماية
م�صالح الأفراد واجلماعات ،و�سيادة القانون ،وم�ساواة اجلميع �أمام مقت�ضياته .ويرتتّب على الثقة يف
ا�ستقالل ونزاهة الق�ضاء دوران عجلة االقت�صاد ب�شكل ف ّعال ومنتج ،وتن�شيط اال�ستثمارات ،وحتقيق

التنمية.

وقد �أ�صدرت ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان تقريراً( ((1حول و�ضع الق�ضاء يف لبنان ّ
يركز
على �أوجه ال�ضعف يف النظام الق�ضائي مع �رشح �أ�سبابها وجذورها ،وتبيان االنعكا�سات التي تلحق
باملتقا�ضني من خالل �إيراد �أمثلة ملمو�سة .وتعاين الأُطر امل�ؤ�س�ساتية الق�ضائية من عقبات عديدة حتول
دون ممار�سة الق�ضاء لدوره بحيادية و�إ�ستقاللية ،و�أبرزها ما يلي :

 -1-4جمل�س الق�ضاء الأعلى:
ُيعترب جمل�س الق�ضاء الأعلى الهيئة ال�ضامنة حل�سن �سري الق�ضاء وا�ستقالله وح�سن �سري العمل يف
املوجهة �إليه ،ب�شكل خا�ص ،على غياب ال�شفافية واملعايري الوا�ضحة
املحاكم ،حيث ترتكز االنتقادات ّ

حد
واملو�ضوعية املتبعة يف �إجراءات تعيني الق�ضاة �أو نقلهم �أو ترقيتهم .وقد ذهب بع�ض الق�ضاة �إىل ّ

مطالبة املجل�س مبا�رشة بتعديل ممار�ساته ل�ضمان احرتام ا�ستقالليتهم ونزاهتهم     .

 -2-4التنظيم الق�ضائي:
متنوعة� .إذ �إن القواعد التي ترعى عملية اختيار الق�ضاة وتدريبهم
يطرح التنظيم الق�ضائي �إ�شكاليات ّ
وتدرجهم و�ضمانات عدم جواز نقلهم بالإ�ضافة �إىل الإجراءات الت�أديبية املتخذة يف حقّهم ال ت�ضمن
ّ
ح ّتى ا�ستقاللهم الفعلي .كما �أن القيود املخالفة للمعايري الدولية واملفرو�ضة على حرية الق�ضاة يف التعبري
�ضد ا�ستقالليتهم .ويف هذا
جت�سد ب�شكل وا�ضح االنتهاكات املرتكبة ّ
وت�أ�سي�س اجلمعيات واالجتماع ّ
ال�سياق املثقل بال�شوائب وامل�صاعب با�رش عدد من الق�ضاة اللبنانيني التداول م�ؤخراً ب�ش�أن �إمكانية ت�أ�سي�س
جمعية للق�ضاة ،وهي مبادرة القت ا�ستح�سان ودعم املجتمع املدين   .

 -3 -4التدخالت ال�سيا�سية والدينية:
ّ
تدخالت ال�سلطات ال�سيا�سية والدينية تهديداً �إ�ضافي ًا ال�ستقالل الق�ضاء� ،إذ ب�إمكان هذه
ت�شكل ّ

التدخالت على �سبيل املثال عرقلة �إجراءات التعيني والنقل� ،إىل جانب �إعاقة �سري العمل يف امل�ؤ�س�سات
القانونية.
 -12ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان ،مايا وهيب من�صور ،كارلو�س يو�سف داوود« ،ا�ستقالل النظام الق�ضائي
يف لبنان وحياده» ،كوبنهاغن� ،شباط .2010
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 -4-4الف�ساد الق�ضائي:
نظراً �إىل ق ّلة ال�ضمانات املمنوحة للق�ضاة اللبنانيني يحاول بع�ض امل�س�ؤولني ممار�سة ال�ضغط على
الق�ضاة �سواء من خالل الر�شوة �أو االبتزاز بالتالعب ب�رشوط تعيينهم .وب�شكل عام ت�ؤ ّدي املمار�سات
القائمة على الر�شوة وال�شائعة يف ال�سلك الق�ضائي �إىل تفاقم �أزمة الثقة القائمة حيال الق�ضاء اللبناين.
 -5م�ؤ�رش نوعية الأطر التنظيمية :Regulatory Quality
املحددات ل�سري الأ�سواق و�أداء االقت�صاد
أهم
ّ
ت ّ
ُعد قدرة الدولة على توفري �إطار تنظيمي ف ّعال من � ّ
ككل .وقد برز م�ؤخراً �إجماع متزايد لدى االقت�صاديني حول العالقة الطردية بني حت�سني نوعية الأطر
التنظيمية وزيادة معدالت النمو االقت�صادي يف البلد.
وعلى �صعيد حت�سني نوعية الأُطر التنظيمية لبيئة الأعمال ،فقد �أو�ضحت درا�سة(� ((1صدرت م�ؤخراً
وجود عالقة موجبة بني حت�سني الأطر التنظيمية لبيئة الأعمال والنمو االقت�صادي ،حيث �إن �أي حت�سني
�إيجابي يف نوعية هذه الأطر يرتافق ومتو�سط زيادة  % 0.15يف الناجت املحلي للبلد.
ويو�ضح م�ؤ�رش البنك الدويل ال�صادر يف التقرير ال�سنوي «ل�سهولة ممار�سة الأعمال « الفجوة الكبرية
معدل  57من 100
التي ما زالت تف�صل اقت�صاد لبنان عن بلوغ احلد الأعلى للأداء ،حيث حاز لبنان ّ
يف الفرتة املمتدة بني � 2013 -2006أي �أنه ما زالت تف�صله  40درجة عن الو�صول �إىل هذا احلد.
وذلك على ال�شكل املبينّ �أدناه:

امل�صدر  :البنك الدويل – تقارير �سهولة ممار�سة الأعمال 2012-2006

و ُتبينّ درا�سة جديدة ملنظمة الإ�سكوا ( ((1تتمحور حول الإ�صالحات الالزمة لبيئة الأعمال يف
لبنان ،الأهمية الكربى لتح�سني الأطر التنظيمية لبيئة الأعمال ،بعدما �أ�صبح هذا التح�سني مبثابة معيار
عاملي لنجاح ال�سيا�سات يف �أي بلد .فالإ�صالحات يف بيئة �أعمال �ضعيفة كما يف حالة لبنان ت�صبح
ملحة لزيادة عدد املن�ش�آت املرخ�صة وعدد فر�ص العمل وبالتايل زيادة النمو االقت�صادي للبلد.
ّ

Haidar,Jamal,’’ The Impact of Business Regulatory Reform on Economic growth ‘’,J. Japanese Int. -13
.Economics 26(2012)285-307, May 2012
.Escwa, “ Business Regulatory Reforms: Recommendations for Lebanon”, June 2013 -14
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 -6الفاعلية احلكومية Government Effectiveness :
احليز االقت�صادي واملايل لربناجمها الوارد يف البيان
يقت�رص تقييم الفاعلية احلكومية على ما مت �إجنازه من ّ

الوزاري حلكومة الرئي�س جنيب ميقاتي الأخرية ،وذلك على ال�شكل التايل :
على �صعيد االقت�صاد الك ّلي :

«�سوف تعمل احلكومة على حتقيق الإ�صالحات الأ�سا�سية
التي ت�ؤدي �إىل ت�صحيح االختالالت البنيوية يف االقت�صاد �إنخف�ضت ن�سبة النمو االقت�صادي من  % 7عام
اللبناين والعوائق التي حتد من قدرة االقت�صاد على حتقيق � 2010إىل  % 3عام  2011ومن ثم �إىل % 1.4
م�ستويات منو مرتفعة وم�ستدامة .ويف هذا ال�سياق �سوف عام  2012الأمر الذي يعك�س الرتاجع احلاد يف �أداء
تعمل على مراجعة وحتديث القوانني والأنظمة ذات ال�صلة االقت�صاد الكلي.
يلبي طموحات اللبنانيني».
من �أجل و�ضع برنامج اقت�صادي ّ
(مقتطع من البيان الوزاري)

املالية العامة:

«1ـ �إجناز قانون موازنة العام  2012حمرتمة الأ�س�س القانونية
التي ترعى املوازنة.
2ـ �إجناز قطع ح�ساب ال�سنوات التي مل ُيقطع ح�سابها،
والعمل على تدقيق ح�سابات الدولة املالية بح�سب الأ�صول.
3ـ تخفي�ض عبء الدين العام على االقت�صاد و�ضبط خدمته
وحجمه ن�سبة �إىل الإيرادات نظراً لأهمية هذه الن�سبة كم�ؤ�رش
لإرث الدين العام.
4ـ الإفادة من موارد البالد وممتلكاتها كالنفط واملياه والأمالك
العامة والبحرية والنهرية.
5ـ ادخال ا�صالحات بنيوية يف النظام ال�رضيبي.
6ـ بناء قدرات الإدارة املالية وحت�سني �أدائها.وب�شكل خا�ص
�سوف يبد�أ العمل بفعالية مبديرية الدين العام يف وزارة املالية».
(مقتطع من البيان الوزاري)

� -1أُجنز قانون موازنة العام .2012
 -2مل ُينجز قطع ح�ساب لل�سنوات ال�سابقة.
� -3إرتفع الدين العام بن�سبة  % 4يف الن�صف الأول
من العام  2013عن كانون الثاين  2012و ُيعترب هذا
�أول ارتفاع منذ العام  2006وبلغت ن�سبة الدين العام
�إىل الناجت املحلي  % 140نهاية عام  2012مقارنة ب
 % 138نهاية عام .2011
 -4ما زال �إجناز امللف النفطي حتى تاريخه عالق ًا يف
دائرة اخلالفات ال�سيا�سية .كما �أن ملف الأمالك العامة
والبحرية والنهرية مل يح�صل فيه �أي تقدم ُيذكرفمث ُ
ال
مل ُينجزم�رشوع الليطاين القدمي العهد.
 -5مل تُنجز �أي �إ�صالحات �رضيبية تُذكر.
 -6ما تزال قدرة الدولة املالية �ضعيفة فقد ارتفع
�إجمايل العجز �إىل النفقات �إىل  % 28.12يف الن�صف
الأول من من العام  2013مقارنة ب  % 18.26يف
الفرتة ذاتها من العام .2012

البنية التحتية :
 -1على �صعيد الكهرباء بد أ� تنفيذ خطة الكهرباء
«�إن �ضعف البنية املادية التحتية هو من �أهم العوائق املذكورة ،وا�ستقدام البواخر من اخلارج و�إن بكلفة عالية.
ونظراً ل�رضورة ت�أهيلها وتطويرها ،وحت�سني بنية �أ�سعارها  -2على �صعيد قطاع املياه مل ُينجز �سوى ال ُنزر
وكلفة خدمتها ،ف�إن احلكومة �سوف تعمل جاهدة على �صعيد الي�سري.
�إطالق برنامج الإنفاق اال�ستثماري يف قطاعات �أ�سا�سية
كالكهرباء واملياه والنقل العام»( .مقتطع من البيان الوزاري)  -3اما النقل العام مل يح�صل منه �أي تقدم.
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النفط :

 -1الف�شل يف �إطالق دورة الرتاخي�ص الأوىل يف
«ويف قطاع النفط �ستعتمد حكومتنا �سيا�سة نفطية لتحويل لبنان للتنقيب و�إنتاج الغاز والنفط يف مياهه االقليمية
لبنان من بلد م�ستهلك للمحروقات ومثقل ب�أكالفها �إىل بلد
مكونات الطبقة ال�سيا�سية منعت
�إذ �إن اخلالفات بني ّ
منتج لها ومتنوع مب�صادرها ،بدءاً ب�إطالق دورات تراخي�ص احلكومة من الت�صديق على املرا�سيم املطلوبة.
اال�ستك�شاف والتنقيب عن النفط والغاز يف املياه اللبنانية يف
نهاية  2011بعد �إ�صدار املرا�سيم الالزمة لها وا�ستكمال � -2إ�ستكمال �إجراءات التنقيب عن النفط.
�إجراءات التنقيب عن النفط براً وتثبيت حدود لبنان البحرية -3 ،لقد ثبت لبنان حدوده البحرية.
مروراً باعتماد خطة تخزين النفط و�إطالق املرحلة الأوىل  -4مل يطلق لبنان املرحلة الأوىل من خطة تخزين
منها يف العام  2011كما وتكرير النفط وربط لبنان داخلي ًا النفط وتكريره ومل يبد�أ ب�إن�شاء خط الغاز الطبيعي
وخارجي ًا ب�شبكات النفط والغاز عرب البدء ب�إن�شاء خط الغاز ال�ساحلي �أو �إن�شاء حمطة الغاز ال�سائل حتى تاريخه.
الطبيعي ال�ساحلي وحمطة الغاز ال�سائل البحري املرتبطة به
خالل العام ( .»2011مقتطع من البيان الوزاري)
امل�صدر :البيان الوزاري حلكومة الرئي�س جنيب ميقاتي،البنك الدويل ،وزارة املالية ،تقرير بنك بيبلو�س الأ�سبوعي العدد رقم .325

رابع ًا � :آليات خمتارة لتطبيق نظام احلكم الر�شيد يف لبنان

(((1

 -1تعزيز قاعدة الدميقراطية وامل�شاركة من خالل تعديل قانون االنتخابات باعتبار لبنان دائرة
انتخابية واحدة مع الن�سبية.
 -2تطوير الأداء يف �إدارة املال العام من خالل :
� -1-2ضمان احرتام الت�رشيعات والتدابري التي ترعى �إعداد املوازنة وتنفيذها ب�صورة �شفّافة ونزيهة.
موحد.
� - 2 -2إ�ستبدال نظام املوازنة املزدوج بنظام موازنة ّ
 .3-2تعديل قانون املحا�سبة العمومية لتحقيق تغطية �أو�سع للموازنة وتوحيدها كي ت�شمل كل
امل�ؤ�س�سات والهيئات اخلا�ضعة ل�سيطرة احلكومة املركزية والقطاع العام دون ا�ستثناء.
� .4-2إحرتام معايري املحا�سبة الدولية  IPSASومعايري �إح�صاءات مالية احلكومة  GFSللعام 2001
من �أجل االنتقال من املحا�سبة على �أ�سا�س القيود النقدية �إىل املحا�سبة على �أ�سا�س اال�ستحقاق ،وتطبيق
نظام القيد املزدوج يف كافة الهيئات العامة.
 .5-2توجيه امليزانيات كي ال ّ
تركز فقط على املعامالت اجلارية لل�سنة املالية بل حتدد كذلك
التجاوزات املالية ال�سابقة والتوقعات امل�ستقبلية.
 -15اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ،درا�سة «نظام النزاهة الوطني  ،»2011واجلمعية االقت�صادية اللبنانية�« ،إ�صالح
الإدارة املالية العامة يف لبنان  :الطريق �إىل الأمام».2011 ،
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� -6-2إن�شاء وحدة اقت�صاد ك ّلي �ضمن الهيكل التنظيمي اخلا�ص بوزارة املالية من �أجل تقدمي
امل�شورة حول �إطار ال�سيا�سية االقت�صادية ور�صد التطورات االقت�صادية املحلية واالقليمية والدولية.
� -7-2إن�شاء وحدة ال�سيا�سة ال�رضيبية من �أجل حت�سني عملية �إعداد املوازنة وتطوير التوقعات
ال�رضيبية وحت�سني الت�رشيعات ال�رضيبية.
� -8-2إعتماد �سيا�سات �إدارة الدين العام التي من �ش�أنها �ضمان تقييم خماطر الديون وتداعياتها
الإجمالية على االقت�صاد.
 -3تفعيل دور الهيئات الرقابية ومتكينها من املحا�سبة وامل�ساءلة عرب:
 -1-3ف�صلها عن ال�سلطة التنفيذية ومنحها ا�ستقاللها املايل والإداري.
 -2-3ت�أمني حماية لكل موظفي التفتي�ش.

� -3-3إقرار م�رشوع قانون حق الو�صول �إىل املعلومات ون�رشها علن ًا حول ن�شاطات احلكومة.
 -4-3تفعيل دور املجل�س الد�ستوري يف الرقابة عن القوانني وحتريره من القيود ال�سيا�سية التي
حتكمه.
 -5-3فيما خ�ص الرقابة على املال العام :
ـ �إن�شاء وحدة خمت�صة لإجراء تدقيق مايل عام للموازنة.
ـ �إعتماد املعايري الدولية كمعايري املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة واملحا�سبة ( )INTOSAIيف
�إجراءات التدقيق اخلارجي.
ـ زيادة رقابة جمل�س النواب على ديوان املحا�سبة وتعزيز موارده الب�رشية املتخ�ص�صة ليتمكن من حتليل
التقارير اخلا�صة مبالية وميزانية احلكومة ب�شكل �أف�ضل.

 -4مكافحة الف�ساد :
� -1-4إتخاذ الإجراءات الالزمة على امل�ستوى الوطني لتطبيق اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
وو�ضع الآليات املنا�سبة لتنفيذ م�ضمونها.
 -2-4و�ضع �إ�سرتاجتية وطنية ملكافحة الف�ساد ب�شكل جدي تطبيق ًا لن�ص املادة  5من اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد.
� -3-4إن�شاء هيئة وطنية م�ستقلة ملكافحة الف�ساد بح�سب املادة  6من اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد.
 -4-4ت�شجيع �إدخال مبادئ مكافحة الف�ساد يف الربامج املدر�سية والعمل مع ال�سلطات الرتبوية
لإدراج مبادئ احلكم ال�صالح يف برنامج الرتبية املدين.
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�سد فجوة الإح�صاءات يف لبنان لت�سهيل ال�شفافية وامل�ساءلة.
ّ -5
� -6إحرتام مبد�أ ف�صل ال�سلطات وحترير الق�ضاة من قب�ضة ال�سيا�سيني والزعامات الطائفية.
� -7إجراء �إ�صالح قانوين وم�ؤ�س�سي من خالل:
� -1-7إعتماد قانون ت�ضارب امل�صالح ملنع النواب من �إمكانية اجلمع بني النيابة ومنا�صب وزارية
�أو العك�س.
� -2-7إعادة النظر يف �إجراءات الإف�صاح عن الأ�صول مبوجب قانون الإثراء غري امل�رشوع بهدف
حيز التنفيذ للو�صول �إىل تلك املعلومات
و�ضع �أ�صول ال�شفافية ّ
واف ملقا�ضاة وحماكمة الر�ؤ�ساء
 -3-7الت�أكد من �أن القوانني املعمول بها حالي ًا ف ّعالة على نحو ٍ

والوزراء �أمام املجل�س الأعلى بهدف �ضمان قابلية تطبيق هذه القوانني.
 -4-7تعديل القانون اجلزائي وقانون تبيي�ض الأموال بانتظام.

 -8تفعيل دور املجتمع املدين ومن �ضمنه اللجان ال�شعبية وال�صحافة نظراً �إىل �أهميته يف �إجناح تطبيق
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد التي �أبرمها لبنان.
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الف�صل الرابع

الت�أثريات االقت�صادية
للأزمة ال�سورية على االقت�صاد اللبناين
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ّ
مقدمة
ت�شري درا�سة حديثة للبنك الدويل((( �إىل تداعيات كبرية للأزمة ال�سورية على الأو�ضاع االجتماعية
التحمل.
واالقت�صادية يف لبنان تفوق قدرته على
ّ
فهذه الأزمة �أ ّدت �إىل نزوح �سوري كثيف باجتاه الدول املجاورة ،ومنها لبنان .فمنذ �آب 2013
ارتفع عدد النازحني ال�سوريني �إىل لبنان �إىل � 914ألف نازح� ،أي ما يوازي  % 21من �سكان لبنان قبل
الأزمة بح�سب مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .ومع الأخذ بعني االعتبار وترية النزوح �إىل لبنان
وقرار احلكومة اللبنانية بعدم �إغالق احلدودُ ،يتوقّع �أن ي�صل العدد �إىل  1.3مليون نازح مع نهاية العام
.2013

وقد جنم عن هذا النزوح املت�سارع �أزمة �إن�سانية هائلة حيث يفتقد معظم النازحني لأب�سط الو�سائل
ملواجهة ظروف العي�ش القا�سية وغري امل�ستقرة .وعلى الرغم من �أن لبنان ب�إمكانياته املتوا�ضعة يعمل
ما بو�سعه من �أجل ا�ستيعاب النازحني ف�إن ت�آكل هذه الإمكانيات يف ظل ا�ستمرار تدفّق النازحني يزيد
الو�ضع تعقيداً.
وعلى �صعيد �آخر ،ف�إن الأزمة ال�سورية وما رافقها من تعقيدات �سيا�سية وا�ضطراب �أمني على
ال�صعيد املحلي �أرخت بثقلها على ثقة امل�ستثمرين ،وبالتايل جممل اال�ستثمارات والنمو االقت�صادي.
كما �أحلقت ال�رضر باملعابر احلدودية حيث ارتفعت كلفة النقل فرتاجعت ال�صادرات وانخف�ض التبادل
التجاري عموم ًا .ويبقى قطاع ال�سياحة من �أكرث القطاعات ت�رضراً بينما �أظهر القطاعان العقاري
وامل�رصيف بع�ض املرونة .ف�ض ً
ال عن �أن التدفق الكبري للنازحني ال�سوريني �إىل لبنان ترك �أثره ال�سلبي على
العمالة والأجور وعلى توافر اخلدمات العامة وجودتها.
املعوقات الذاتية املحلية
كمي ًا لإ�ستحالة ف�صل ّ
وبالرغم من �صعوبة تقدير حجم التاثريات امل�شار �إليها ّ

عن تلك املت�أتية من الأزمة ال�سورية ،خ�صو�ص ًا يف ظل غياب البيانات والإح�صاءات الكافية� ،إال �أنه
تطور م�ؤ�شرّ ات االقت�صاد اللبناين على
بالإمكان بلورة �صورة تقريبية لهذه الت�أثريات من خالل ت ّتبع م�سار ّ

ال�شكل الوارد �أدناه:

 -1البنك الدويل« ،تقييم الأثراالقت�صادي واالجتماعي لل�رصاع ال�سوري»� 20 ،أيلول .2013
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� ً
أوال :النمو االقت�صادي
حدته مع توافد النازحني ال�سوريني
�شهد لبنان تباط�ؤاً اقت�صادي ًا بعد �سنوات من النمو القوي ازدادت ّ
�سجل االقت�صاد اللبناين يف ال�سنوات الأربع بني 2010-2007
�إليه �إثر �إندالع الأزمة يف �سوريا .فقد ّ
منو  % 8ثم �أخذت هذه الن�سبة بالرتاجع بني عامي  2012-2011لتبلغ  % 2بالتزامن مع
متو�سط ّ
ا�ضطراب الأو�ضاع يف �سوريا.
معدل منو الناجت املحلي بن�سبة
ي�سجل لبنان تراجع ًا يف ّ
وبح�سب تقديرات البنك الدويلُ ،يتوقّع �أن ّ
� % 2.5إىل  % 2.9بني عامي  2014-2013ا�ستناداً �إىل �سيناريو تدفّق الالجئني املتوقع ،وذلك على
ال�شكل املبينّ يف اجلدول رقم (� )1أدناه :
اجلدول رقم ( : )1تقديرات البنك الدويل حول �آثار الأزمة ال�سورية على النمو االقت�صادي يف لبنان
( 2014تدفق
( 2014تدفق
2013 2012
ت�أثري الأزمة على الناجت املحلي
مرتفع)
منخف�ض)

معدل منو الناجت املحلي
اخل�سارة يف
ّ
الإجمايل

-2.9

-2.9

-2.9

-2.5

توقعات معدالت النمو ما قبل الأزمة

4.3

4.4

4.4

4.4

توقعات معدالت النمو مع الأزمة

1.4

1.5

1.5

1.9

امل�صدر :البنك الدويل« ،تقييم الأثراالقت�صادي واالجتماعي لل�رصاع ال�سوري»� 20 ،أيلول 2013

ثاني ًا :القطاع ال�سياحي
جراء الأزمة ال�سورية ،حيث ق ُّدرت خ�سائره
ُيعترب القطاع ال�سياحي من �أكرث القطاعات ّ
ت�رضراً من ّ

بحوايل  0.5يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل يف عام  ،2012وهذه اخل�سائر ميكن ح�رصها كما يلي:

ح�صة القطاع ال�سياحي من الناجت املحلي الإجمايل
1ـ �إنخفا�ض ّ

ح�صة القطاع ال�سياحي يف الناجت املحلي ا�ستناداً �إىل «املجل�س العاملي لل�سياحة وال�سفر»
�إرتفعت ّ

(((

من  % 24عام � 2008إىل  % 25عام  2009ثم و�صلت �إىل  % 29عام  .2010ومع اندالع �رشارة
التطورات ال�سيا�سية والأمنية يف املنطقة ،وبالأخ�ص يف �سوريا ،تراجعت هذه الن�سبة �إىل  % 27عام
 2011ومن ثم �إىل  % 25عام 2012

2ـ �إنخفا�ض عدد الوافدين �إىل لبنان
�سجل العام  2009ارتفاع ًا كبرياً يف عدد الوافدين �إىل لبنان بناء على بيانات وزارة ال�سياحة ،حيث
ّ

و�صل عدد ال�سياح �إىل  1.85مليون �سائح �أي بنمو يوازي  % 39مقارنة مع عام  .2008ووا�صلت
.World Travel & Tourism Council, “Economic Impact 2013” ,Lebanon -2
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هذه الن�سبة ارتفاعها لت�صل �إىل  2.17مليون �سائح يف عام  2010م�سج ً
ال منواً بن�سبة �.% 17أخذ بعدها
ال�سياح العرب
�سيما مع تراجع ن�سبة الوافدين من ّ
عدد ال�سياح بالرتاجع بن�سبة  % 24يف عام  2011وال ّ
بحوايل  .%35ويف العام  2012انخف�ض عدد ال�سياح بن�سبة  ،% 17وحتديداً ال�سياح العرب بن�سبة
.% 21.3
�سجل الن�صف الأول من هذا العام
ومل يكن العام � 2013أف�ضل حا ًال من العامني ال�سابقني حيث ّ
تراجع ًا ملحوظ ًا بلغت ن�سبته  % 12.6مقارنة مع الن�صف الأول من العام  .2012فقد تراجع عدد
ال�سياح العرب بن�سبة  % 23.4خ�صو�ص ًا بعد حظر ال�سفر �إىل لبنان الذي فر�ضته بع�ض الدول اخلليجية
على رعاياها.
وقد انعك�س انخفا�ض عدد الوافدين على م�ؤ�رش الإ�شغال الفندقي وعلى حجم �إنفاق ال�سياح كن�سبة
من الناجت املحلي .فوفق ًا لتقارير  ((( Ernst & Youngالربيطانية بلغت ن�سبة الإ�شغال الفندقي %73
يف عام  .2009ثم بد�أت هذه الن�سبة باالنخفا�ض نتيجة اال�ضطرابات يف الدول العربية وتفاقم
التجاذبات ال�سيا�سية حملي ًا لت�صل �إىل  % 68ثم  % 57ثم  %54لأعوام  2010و 2011و  2012على
التوايل .ووفق ًا حل�سابات البنك الدويل((( انخف�ضت ن�سبة �إنفاق ال�سياح من الناجت املحلي من  % 5.7عام
� 2010إىل  % 5.0عام  2011و  % 4.5عام .2012

ثالث ًا :القطاع العقاري
عك�ست �أرقام املبيعات العقارية لعامي  2011و  2012تباط�ؤاً يف القطاع العقاري مع ترقّب
املتعاملني يف ال�سوق وذلك بعد �سنوات من الن�شاط القوي ،ويت�ضح هذا التباط�ؤ من خالل م�ؤ�رشات
العر�ض والطلب يف هذا القطاع كما يلي :
 -1م�ؤ�شرات الطلب

� -1إنخفا�ض قيمة وعدد املعامالت العقارية
�سجل العام  2010ارتفاع ًا ملحوظ ًا
�إ�ستناداً �إىل املديرية العامة لل�ش�ؤون العقارية يف وزارة املالية ّ
يف عدد وقيمة املعامالت العقارية ،حيث ارتفعت قيمة املعامالت العقارية من  6.79مليار دوالر �إىل
 9.48مليار دوالر �أي بارتفاع ن�سبته  .% 39.6كما ارتفع عدد هذه املعامالت بن�سبة  ،% 12.8من
 83622عام � 2009إىل  94320عام  .2010ثم �أخذ هذا الطلب بالرتاجع يف العامني -2011
 ،2012حيث انخف�ضت قيمة املعامالت العقارية بن�سبة  % 6.7عام  2011وتق ّل�ص عددها بن�سبة
 .%12وا�ستمر هذا الرتاجع عام  2012حيث انخف�ض عدد املعامالت التجارية بن�سبة  % 10.2لكن
Ernst & Young, Middle East Hotel Benchmark Survey Report -3
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قيمتها ارتفعت بن�سبة  .% 3.8ويف الن�صف الأول من العام � 2013شهدت قيمة املعامالت العقارية
تراجع ًا بن�سبة  %8.92عن الفرتة نف�سها من العام � ، 2012أي من � 4.15إىل  3.81مليار دوالر فيما
تراجع عددها بن�سبة � ،%7.65أي من  34388معاملة �إىل  31943معاملة.
معدل النمواملركب ال�سنوي ( )CAGRحلجم املعامالت العقارية يف الفرتة -2007
�سجل ّ
وقد ّ
 2010منواً ن�سبته � %8.91سنوي ًا ،انقلب �إىل منو �سالب يف الفرتة  2012– 2010بن�سبة )-(7.53
� %سنوي ًا .وهذا االنخفا�ض ُيرتجم تراجع ًا يف ثقة امل�ستثمرين يف ال�سوق العقاري اللبناين ،الذي طاملا
اعترب مالذاً �آمن ًا عقب الأزمة العاملية املالية عام .2008

� -2إنخفا�ض الطلب الأجنبي على العقارات
تراجع حجم الطلب الأجنبي على العقارات يف لبنان يف ال�سنوات الأخرية  ،حيث انخف�ضت ن�سبة
م�شاركة الأجانب يف املعامالت العقارية يف لبنان من  % 2.53عام � 2009إىل  % 1.81عام ،2011
قبل �أن تعود �إىل االرتفاع عام  2012ب�سبب ارتفاع عدد العائالت ال�سورية النازحة التي ا�ستوطنت يف
لبنان .مما رفع ن�سبة م�شاركة الأجانب �إىل .% 1.86

� -3سوق الإيجارات
أ� ّدى تدفّق النازحني ال�سوريني �إىل لبنان �إىل زيادة الطلب على الإيجارات ال�سكنية مما �أ�سهم يف
ارتفاع قيمة �إيجارات املنازل ال�صغرية واملتو�سطة ،دون توفّر معلومات حول ن�سبة هذا االرتفاع.علم ًا
عو�ض جزئي ًا عن انخفا�ض الطلب ال�سياحي على ال�شقق املفرو�شة
�أن هذا الطلب املت�أتي من النازحني قد ّ
وغرف الفنادق ذات الفئات املتو�سطة.
 -2م� ّؤ�شرات العر�ض

 -1-2ت�سليمات الإ�سمنت((( :
�سجلت ت�سليمات الإ�سمنت ارتفاع ًا ّ
مطرداً من  3.9مليون طن عام � 2007إىل  5.5مليون طن
ّ
نهاية عام � . 2011إال �أن ت�صاعد الأحداث املحلية والإقليمية يف �سوريا �أ ّدى �إىل كبح هذا االرتفاع
الكمية �إىل  5.3مليون طن نهاية عام .2012
لت�صل
ّ

 -2-2م�ساحات ُرخ�ص البناء :
م�سجل منذ
املرخ�صة عام  2010نحو  17.6مليون مرت مر ّبع ،وهو �أعلى رقم
بلغت م�ساحة البناء ّ
ّ

�سجلت هذه الن�سبة تراجع ًا لتبلغ  16.4مليون مرت مر ّبع
العام  .2007ويف العامنيّ 2012-2011
عام  2011و 14.5مرت مر ّبع عام . 2012

� -5إح�صاءات م�رصف لبنان.
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وا�ستناداً �إىل �إح�صاءات نقابة املهند�سني يف بريوت ،يالحظ �أن ح�صة ال�شقق ال�صغرية التي ّ
تقل
م�ساحتها عن 150مرتاً مربع ًا ارتفعت �إىل  % 44و  % 52خالل العامني  2012-2011على التوايل،
يف حني �أن ال�شقق التي تفوق م�ساحتها  300مرت مر ّبع انخف�ضت من  %13.2عام � 2010إىل 12.8
 %عام .2012

رابع ًا :القطاع اخلارجي
 -1ال�صادرات :
تراجعت قيمة ال�صادرات اللبنانية من  % 10.6كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل عام � 2011إىل
 10.4منه عام  .2012و ُيعزى جزء من هذا االنخفا�ض �إىل ارتفاع كلفة الت�صدير �إىل الدول العربية

عرب �سوريا.

�إن ارتفاع تكلفة الت�أمني والنقل وان�سداد معظم الطرق الربية للت�صدير �أ ّدى �إىل �إنخفا�ض حجم
الت�صدير عرب �سوريا بن�سبة  % 0.5من الناجت املحلي الإجمايل عام  .2012وهذا الهبوط تفاقم يف
الن�صف الأول من العام  2013حيث انخف�ضت ال�صادرات عرب �سوريا بن�سبة .% 20.2
ليعو�ض جزئي ًا ال�رضر الذي �أ�صاب ال�صادرات
ومن جهة �أخرى ارتفع الت�صدير �إىل ال�سوق ال�سورية ّ

اللبنانية العابرة �إىل الدول العربية عرب �سوريا .حيث ارتفعت ال�صادرات اللبنانية �إىل �سوريا بن�سبة 0.15
 %من الناجت املحلي الإجمايل عن عام  2011لت�صل �إىل  % 0.7عام  ،2012وهي �أعلى ن�سبة م�سجلة
منذ العام  .2008وقد ّ
�شكلت املواد الغذائية والفيول والدخان وال�صناعات اخلفيفة اجلزء الأكرب من
الطلب الإ�ضايف على ال�صادرات اللبنانية �إىل �سوريا .وي�أتي هذا االرتفاع يف ال�صادرات يف ظل ت�رضر
البنية ال�صناعية والزراعية ال�سورية ب�شكل كبري ،وبقاء لبنان نقطة توا�صل مفتوحة مع الداخل ال�سوري،
خ�صو�ص ًا مع دم�شق القريبة من احلدود اللبنانية مقارنة مع احلدود ال�سورية مع الدول الأخرى.
وعلى �صعيد �آخر� ،شكلت الطرق البحرية قنوات ت�صدير بديلة ن�سبي ًا للتجار اللبنانيني على الرغم
من ارتفاع تكاليف النقل البحري والوقت الإ�ضايف الذي ت�ستهلكه .ويعك�س اجلدول التايل �أدناه تطور
م�ؤ�رشات القطاع اخلارجي على وقع تطورات الأزمة ال�سورية :
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اجلدول رقم ( : )2تطور م�ؤ�رشات القطاع اخلارجي
�إجمايل ال�صادرات (مليون دوالر )

2009

2010

2011

2012

امل�ؤ�رشات

3484

4253

4265

4483

�إجمايل ال�صادرات من �إجمايل الناجت املحلي ()%

10.1

11.4

10.6

10.4

ال�صادرات �إىل �سوريا من �إجمايل الناجت املحلي()%

0.6

0.6

0.6

0.7

ال�صادرات عرب �سوريا من �إجمايل الناجت املحلي()%

2

1.9

1.8

1.3

16242

17964

20158

21280

�إجمايل الواردات من �إجمايل الناجت املحلي()%

46.9

48.4

50.3

49.6

الورادات من �سوريا من �إجمايل الناجت املحلي()%

0.6

0.9

0.8

0.6

الواردات عرب �سوريا من �إجمايل الناجت املحلي()%

2.2

2.4

2.2

1.5

عجزامليزان التجاري من �إجمايل الناجت املحلي()%

36.8

37.3

39.7

39.2

التدفقات املالية (مليار دوالر)
ن�سبة تغطية التدفقات املالية لعجز امليزان التجاري
()%
فائ�ض /عجز ميزان املدفوعات (مليون دوالر)

20.7

17.03

13.9

15.3

161.8

124.3

87.4

90.9

7988

3325

-1996

-1537

�إجمايل الواردات (مليون دوالر)

امل�صدر :اجلمارك اللبنانية ( ال�صادرات والواردات ) ،البنك الدويل ( �أرقام الناجت املحلي الإجمايل )،م�رصف لبنان ( ميزان املدفوعات)،
تقرير بنك عودة للف�صل الثاين  ( 2013التدفقات املالية بح�سب تقارير م�رصف لبنان ).

 -2الواردات :
تراجع اال�سترياد من �سوريا �إىل  % 0.6من الناجت املحلي الإجمايل عام  ،2012بعد �أن كان ُي ّ
�شكل

 % 0.8عام  2011و  % 0.9عام  .2010كذلك الأمر بالن�سبة �إىل الواردات اللبنانية عرب �سوريا،

التي �سجلت انخفا�ض ًا بن�سبة  % 0.7من الناجت املحلي الإجمايل عام  .2012ومن املتوقع �أن تزداد

ن�سبة الرتاجع يف العام  2013نظراً �إىل امتداد القتال �إىل مناطق متفرقة من احلدود اللبنانية_ ال�سورية.
وبالإجمال ،ارتفعت فاتورة اال�سترياد بن�سبة  % 5.6عام  2012مقارنة مع العام ال�سابق دون �أن يرتافق
مع زيادة يف الطلب املحلي ،مما ي�شري �إىل وجود عوامل متعلقة بالأزمة يف �سوريا .فبع�ض ال�سلع التي يتم
ا�ستريادها �إىل لبنان ُيعاد تهريبها �إىل الداخل ال�سوري مع �صعوبة ت�سجيل هذه امل�ستوردات �ضمن حركة

�إعادة الت�صدير ،ومن ناحية ثانية فقد �أ ّدى انخفا�ض حركة تهريب الب�ضائع ،وخ�صو�ص ًا املحروقات ،من
�سوريا �إىل لبنان �إىل �إرتفاع الطلب على الفيول امل�ستورد ر�سمي ًا �إىل لبنان بن�سبة  % 18.6عام 2012
بعد �أن ُ�س ّدت منافذ تهريب هذه املادة من �سوريا �إىل لبنان .مما �ساهم دون �شك يف زيادة العجز يف امليزان

التجاري الذي ق ُّدرت ن�سبته بـ  % 39.2من الناجت املحلي الإجمايل عام .2012
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 -3امليزان التجاري
حت�سن ًا قدره  0.5نقطة من �إجمايل الناجت املحلي يف نهاية  2012حيث
ّ
�سجل امليزان التجاري ّ

انخف�ضت ن�سبة العجز يف امليزان التجاري من � % 39.7إىل  39.2%من �إجمايل الناجت املحلي .وهذا
التح�سن ناجم عن تراجع حجم الواردات من �إجمايل الناجت املحلي بن�سبة  ،%0.7مقارنة مع تراجع
حجم ال�صادرات  %0.2من �إجمايل الناجت املحلي.

 -4ميزان املدفوعات
أ� ّدى العجز يف امليزان التجاري بالتزامن مع تراجع التدفّقات املالية يف الفرتة بني 2012-2010

�سجل ميزان املدفوعات فائ�ض ًا قيمته
�إىل ت�سجيل ميزان املدفوعات ر�صيداً �سلبي ًا .ففي العام ّ 2009

�سجل منذ العام  ،2005قبل �أن يتدهورتدريجي ًا منذ العام 2010
 7988مليون دوالر ،ك�أعلى فائ�ض ُي ّ

�سجل عجزاً بقيمة  1996مليون دوالر .ثم �شهد حت�سن ًا
لي�صل �إىل �أدنى نقطة له عام  ،2011حيث ّ
طفيف ًا عام  2012نتيجة لزيادة التدفقات املالية� .إال �أن هذا التح�سن مل يكن كافي ًا لتغطية عجز امليزان

التجاري ،حيث بلغت ن�سبة تغطية التدفقات لهذا العجز خالل الف�صل الأول من العام احلايل ،% 95.5
�سجل ميزان املدفوعات ر�صيداً �سالب ًا بقيمة  382مليون دوالر يف الفرتة ذاتها.
يف حني ّ

 -5القطاع اخلارجي خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام 2013
�إت�سم �أداء القطاع اخلارجي بالتباط�ؤ خالل الف�صول الثالثة الأوىل من عام  ،2013حيث تراجعت
ال�صادارت بن�سبة  % 4.1على �أ�سا�س �سنوي ،وتراجعت الواردات بن�سبة  % 0.8فيما ا�ستقر عجز
امليزان التجاري م�سج ً
ال  12.7مليار دوالر .ويف موازاة ذلك ،مل يكن منو التدفقات املالية الوافدة
بن�سبة  % 11.7على �أ�سا�س �سنوي كافي ًا لتغطية كامل عجز امليزان التجاري .مما �أ�سفر عن عجز تراكمي
يف ميزان املدفوعات بلغ  676مليون دوالر ،مقارنة بعجز قيمته  1932مليون دوالر يف الفرتة ذاتها
من العام .2012

خام�س ًا :القطاع امل�صريف واملايل
 -1على �صعيد امل�صارف التجارية العاملة يف لبنان :
�أظهر القطاع امل�رصيف مناعة يف ظل الأزمات الراهنة التي تتخبط فيها املنطقة ،و�إن كان �شهد تباط�ؤاً
حمدوداً متثل يف امل�ؤ�رشات الواردة يف اجلدول التايل رقم :3
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جدول رقم ( :)3م�ؤ�رشات القطاع امل�رصيف اللبناين خالل الفرتة 2011 - 2009
امل�ؤ�رشات ()%

2012 2011 2010 2009

ن�سبة تغيرّ �إجمايل املوجودات
8.00 9.0
11.9 22.3
�إجمايل ت�سليفات القطاع اخلا�ص 10.4 12.7 23.1 13.3
�إجمايل الودائع
8.00 7.9 11.9 23.1

� 9أ�شهر � 9أ�شهر � 9أ�شهر
2013 2012 2011
7.2
10.6
5.7

5.5
7.2
5.2

4.9
5.6
5.1

امل�صدر :جمعية امل�صارف ،و م�رصف لبنان

املجمعة للم�صارف التجارية بن�سبة  % 8يف عام  ،2012جند �أن هذه
فبعد ارتفاع املوجودات
ّ

الزيادة مل تتجاوز  % 4.9يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام  ،2013مقارنة بـ  7.2%و  5.5%يف
الفرتة نف�سها من العامني  2011و  2012على التوايل.
�سجلت الودائع التي تُعترب املحفّز التقليدي للن�شاط امل�رصيف منواً ن�سبته  % 8يف عام
ويف هذا ال�سياقّ ،
 .2012مما ّ
يدل على و�ضعية مريحة للم�صارف لناحية قدرتها على ت�أمني املتطلبات التمويلية للقطاعني
العام واخلا�ص ،مع احلفاظ على هام�ش من ال�سيولة والربحية .كما �سجلت الأ�شهر الت�سعة الأوىل من
العام  2013منواً ن�سبته  ،% 5.1مقارنة بـ  % 5.7و  % 5.2يف الفرتة ذاتها من العام  2011و 2012
على التوايل.
�سجل منواً ن�سبته  % 10.4يف عام  .2012وبالرغم من
�أما جلهة الت�سليف للقطاع اخلا�ص فقد ّ

الربامج التحفيزية التي �أطلقها م�رصف لبنان مل يتجاوز منو الت�سليفات  % 5.6يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل
من عام  ،2013يف حني �أن الن�سب امل�سجلة يف الفرتة ذاتها من عامي  2011و  2012كانت 10.6
 %و  % 7.2على التوايل.

 -2امل�صارف التجارية اللبنانية العاملة يف �سوريا
جراء الأزمة ال�سورية التي �أ ّدت
ّ
تكبدت امل�صارف التجارية اللبنانية العاملة يف �سوريا خ�سائر كبرية ّ

�إىل هروب الر�ساميل وفقدان الثقة باالقت�صاد ال�سوري .وكان لتدهور قيمة اللرية ال�سورية �أثر بالغ يف
زيادة الأ�رضار التي حلقت بهذه امل�صارف ،وهي  :بنك عودة �سوريا ،بنك �سوريا واخلليج ،فرن�سبنك
�سوريا ،بنك بيبلو�س �سوريا ،بنك ال�رشق ،بنك �سوريا واملهجر ،بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي  .وهي
ت�ستحوذ على ما يقارب  % 22من �إجمايل ودائع وت�سليفات القطاع امل�رصيف ال�سوري.
ففي م�ؤ�رش على حجم اخل�سائر التي ُمنيت بها امل�صارف اللبنانية املذكورة ،فقد تقل�ص �إجمايل

موجوداتها من  5.5مليار دوالر نهاية � 2011إىل  3.9مليار دوالر نهاية  .2012وبح�سب م�رصف
لبنان فقد قُدرت خ�سائرها بحوايل  400مليون دوالر حتى ايلول .2012
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 -3بور�صة بريوت :
�إنخف�ضت قيمة الأ�سهم املتداولة يف بور�صة بريوت من  1.87مليار دوالر نهاية � 2010إىل
 408.499مليون دوالر فقط نهاية � ،2012أي بانخفا�ض ن�سبته  .% 53.27ويف حزيران 2013
�سجلت قيمة الأ�سهم تراجع ًا �إ�ضافي ًا بن�سبة  % 32مقارنة مع حزيران  ،2012حيث انخف�ضت قيمة
ّ
الأ�سهم من  229.265مليون دوالر �إىل  154.508مليون دوالر.

�أما عدد الأ�سهم املتدوالة فقد تراجع بن�سبة  % 42.18بني عامي  2010و � ،2012أي من
 164.626مليون �سهم �إىل  55.034مليون �سهم .كما تراجع هذا العدد بن�سبة  % 29بني حزيران
 2013و حزيران � ،2012أي من  29.847مليون �سهم �إىل  20.995مليون �سهم.
كذلك انخف�ضت القيمة الرت�سملية لل�رشكات بن�سبة  ،% 9.33من  12676مليون دوالر نهاية عام
� 2010إىل  10421مليون دوالر نهاية عام  .2012ثم ارتفعت هذه القيمة ب�شكل طفيف بن�سبة 1.6
 %بني حزيران  2013وحزيران � ،2012أي من  10069مليون دوالر �إىل  10235مليون دوالر.

�ساد�س ًا  :املالية العامة
�سجلت املوازنة العامة عام  2012عجزاً �أولي ًا قدره  166مليار لرية ،وذلك بعد خم�س �سنوات من
ّ

ت�سجيل فائ�ض �أويل وانخفا�ض ن�سبة العجز �إىل الناجت املحلي ،لرتتفع بذلك ن�سبة العجز من  % 5.9عام
� 2011إىل  % 9.2عام  ،2012وذلك بح�سب اجلدول التايل �أدناه:
اجلدول رقم ( : )4ح�سابات املوازنة العامة
امل�ؤ�رش

2007

ن�سبة العجز املحقق يف امليزانية �إىل 10.2
الناجت املحلي الإجمايل ()%
الفائ�ض /العجز الأويل (مليار لرية ) 1102

2008

2009

2010

2011

2012

9.7

8.5

7.8

5.9

9.2

900

1625

1855

2505

-166

امل�صدر  :وزارة املالية ،البنك الدويل

ومما ال �شك فيه �أن وجود مئات الآالف من النازحني ال�سوريني ي�ضفي عبئ ًا �إ�ضافي ًا على املالية
العامة للدولة ،نظراً ملا يتطلبه هذا التواجد من ت�أمني خدمات عامة �إ�ضافية كاملياه والتعليم والكهرباء

واخلبز املدعوم ف�ض ً
ال عن الأمن .لذلك يتوقع �أن يكون هذا العبء �أكرب على املالية العامة للدولة كلما
ازداد عدد النازحني مع �إطالة �أمد الأزمة.
وعند تقديره للآثار غري املبا�رشة للأزمة يتوقّع البنك الدويل انخفا�ض الإيرادات بحوايل  1.5مليار
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دوالر خالل الفرتة  ، 2014-2012مقابل منو الإنفاق بن�سبة ت�صل �إىل  1.1مليار دوالر يف -2012
تت�ضمن الإنفاق الذي يتم متويله من قبل الوكاالت الدولية واجلهات املانحة
 .2014وهذه التقديرات ال
ّ
�أو املنظمات غري احلكومية.

اجلدول رقم ( : )5تقديرات البنك الدويل لت�أثريات الأزمة ال�سورية على املالية العامة
التداعيات

(2014 2013 2012تدفق منخف�ض)

�إجمايل الإيرادات (مليون دوالر) -369
ن�سبة الإيرادات �إىل الناجت املحلي -0.3
�إجمايل النفقات (مليون دوالر) 97.4
0.2
ن�سبة النفقات �إىل الناجت املحلي

-573
-0.4
390.6
0.9

-592
-0.4
614.5
1.3

(2014تدفق مرتفع)
-495
-0.2
744.2
1.6

امل�صدر  :البنك الدويل« ،تقييم الأثراالقت�صادي واالجتماعي لل�رصاع ال�سوري»� 20 ،أيلول 2013

وبذلك ف�إن ات�ساع عجز املوازنة العامة وانخفا�ض النمو االقت�صادي وارتفاع �أ�سعار الفوائد ،ب�سبب
املخاطر الناجتة عن الأزمة ال�سورية ،قد أ� ّدى �إىل تقلي�ص ما حققه لبنان من تقدم ملحوظ يف خف�ض ن�سبة
الدين العام �إىل الناجت املحلي ،حيث ارتفعت هذه الن�سبة للمرة الأوىل منذ العام  2006لتبلغ % 140
يف عام  2012مقابل  % 136عام  2011ومن املتوقع �أن تت�صاعد هذه الن�سبة خالل عام .2014
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الف�صل اخلام�س

الت�أثريات االجتماعية
للأزمة ال�سورية على لبنان

61

62

ّ
مقدمة
ترك ال�رصاع يف �سوريا تداعيات �سلبية كبرية جداً على القطاعات االجتماعية كال�صحة والتعليم

و�شبكات الأمان االجتماعي ،ق ُّدرت تكاليفها الإجمالية مبا يرتاوح بني  340-308مليون دوالر

خالل الفرتة الزمنية  .2014-2012يف حني ترتاوح قيمة املوارد املالية املطلوبة ال�ستعادة الو�ضع

قبل الأزمة بني  1.4مليار دوالر و  1.6مليار دوالر� ،أي ما يعادل حوايل � 3إىل  % 3.4من الناجت
املحلي الإجمايل ،وذلك تبع ًا ل�سيناريو تدفق النازحني .حيث ُيتوقّع �أن ت�ؤثر الأزمة ال�سورية �سلب ًا على

م�ستويات الفقر ،والرفاه االجتماعي ،و الأو�ضاع ال�صحية ،واملوارد الب�رشية.

حتدي ًا جديداً �أمام قطاع اخلدمات العامة يف
ويف
املح�صلة ،ف�إن تدفق النازحني ال�سوريني قد خلق ّ
ّ
لبنان ،الذي يعاين �أ�سا�س ًا من ال�ضعف ،ف�ض ً
ال عن زيادة حدة التوتر االجتماعي بني النازحني وامل�ضيفني
اللبنانيني .وفيما يلي �أبرز التداعيات امل�شار �إليها بح�سب القطاعات االجتماعية بح�سب �آخر درا�سة

للبنك الدويل(((:

� ً
أوال  :ال�صحة
لقد �شهدت املراكز ال�صحية العامة وامل�ست�شفيات �ضغط ًا كبرياً يف الأماكن التي يتمركز فيها عدد كبري

�سيما يف منطقة البقاع وال�شمال .فبح�سب وزارة ال�صحة زاد الطلب على اخلدمات
من النازحني ،وال ّ
ال�صحية يف �شهر كانون الأول عام  ،2012حيث ّ
�شكل النازحون ال�سوريون  % 40من �إجمايل زائري

العيادات ال�صحية .وقد ترواحت هذه الن�سبة بني  % 52يف منطقة ال�شمال و  47%يف البقاع و% 85
يف وادي خالد ،خ�صو�ص ًا يف جمال �صحة الأطفال واملعاينات الن�سائية للإجناب والأدوية.
�أمام هذا ال�ضغط الكبري� ،أ�صبح املواطنون اللبنانيون يق�صدون مراكز عناية �صحية عامة خارج

املناطق الفقرية التي يتمركز فيها النازحون ال�سوريون .وبات هذا ال�ضغط يدفعهم للتوجه نحو الطبابة

ت�سببت الزيادة ال�رسيعة واملفاجئة يف
اخلا�صة التي تُعترب �أكرث كلفة مما يزيد من الأعباء ال�صحية عليهم .وقد ّ

الطلب على الأدوية يف ح�صول نق�ص يف املعرو�ض منها ،مع م�ؤ�رشات على ارتفاع �أ�سعار الدواء بن�سبة

 % 5يف البقاع و  % 34يف ال�شمال ،الأمر الذي يرفع قيمة الفاتورة ال�صحية على اللبنانيني مرة �أخرى.
وخالف ًا للدول الأخرى مل يعمد لبنان �إىل �إقامة م�ست�شفيات ميدانية خا�صة بالنازحني الأمر الذي

ت�سبب مبزاحمة النازحني ال�سوريني للمواطنني اللبنانني على اخلدمات الطبية من جهة ،و�ساهم يف
ّ
 -1البنك الدويل« ،تقييم الأثراالقت�صادي واالجتماعي لل�رصاع ال�سوري»� 20 ،أيلول .2013
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ا�ستنزاف اعتمادات املوازنة املخ�ص�صة للتغطية ال�صحية من جهة �أخرى ،حيث ارتفع الإنفاق على
العناية اال�ست�شفائية بن�سبة  % 34بني �أيلول  2012و �أيلول  .2013كما ارتفع حجم الإنفاق على
الأدوية بن�سبة  % 9.4بني �أيلول  2012و �أيلول  .2013ونتيجة لت�سارع الطلب على الأدوية فقد
ا�ستنزف حوايل  % 97من امليزانية املخ�ص�صة للأدوية و % 99من امليزانية املخ�ص�صة لال�ست�شفاء بحلول
�أيلول.2013
وقد تناولت وزارة ال�صحة يف تقريرها الأخري عام  2012م�شكلة النق�ص املوجود يف الكوادر
ال�صحية والطاقمني الطبي والإداري ،وعلى الأخ�ص امل�رشفني الطبيني واملمر�ضات والأطباء املتخ�ص�صني
وامل�ساعدين وم�شغلي الكومبيوتر .ونظراً لوترية التدفق املتزايدة للنازحني يتوقع �أن تزيد حدة النق�ص
امل�شار �إليه ،ف�ض ً
ال عن �أن هذا التدفق غري امل�ضبوط بات ُينذر بانت�شار�أمرا�ض ُمعدية مثل احل�صبة و داء

اللي�شمانيا ،حيث �أظهرت بيانات وزارة ال�صحة العامة ارتفاع ًا حاداً يف حاالت احل�صبة يف الفرتة
املمتدة بني عام  2012و متوز � .2013إذ ارتفع عدد هذه احلاالت من  9حاالت عام � 2012إىل
 1456حالة يف متوز .2013
ويف نهاية متوز  2013مت الإبالغ عن  420حالة من حاالت داء اللي�شمانيا اجللدية ( ،)CLمنها
 314حالة بني النازحني ال�سوريني ،يف مقابل حالتني عام  .2012كما مت الإبالغ عن حاالت التهاب
جتمع ه�ؤالء النازحني.
الكبد يف �أمكنة ّ
وقد ّ
حذرت منظمة ال�صحة العاملية ( )WHOمن وجود خماطر عالية يف لبنان للأمرا�ض املنقولة
مثل  ،CLوالأمرا�ض التي تنقلها املياه مثل التيفوئيد والتهاب الكبد  Aو  ،Eوالديزانتريي (Shigella

 ،)Dysentariaeف�ض ً
ال عن �أمرا�ض احل�صبة ،وال�سعال الديكي ،و الدفترييا ،و�شلل الأطفال ،و الأمرا�ض

اخلطرية الأخرى مثل ال�سل والتهاب ال�سحايا اجلرثومي .ومما ُيع ّزز هذه املخاطر �شيوع هذه الأمرا�ض

داخل �سوريا ونقلها �إىل لبنان ب�سبب حركة النزوح ال�سكاين الع�شوائي ،خ�صو�ص ًا مع توافرعوامل اخلطر
التي تعزز انتقال هذه الأمرا�ض مثل االكتظاظ و نق�ص املياه وال�رصف ال�صحي بالإ�ضافة �إىل النق�ص يف
اال�ستعدادت من جانب الهيئات ال�صحية املحلية يف الك�شف واال�ستجابة ملكافحة هذه الأوبئة.
(((
تكبدتها الدولة اللبنانية يف القطاع ال�صحي عام
وبح�سب البنك الدويل ف�إن الكلفة املالية التي ّ

 2013بلغت حوايل  39مليون دوالر .وترتاوح الكلفة املالية املتوقعة لعام  2014بني 69 -48
مليون دوالر تبع ًا لتقديرات تدفق النازحني .كما �أن �ضمان ا�ستقرار النظام ال�صحي �ضمن الوترية التي
كانت �سائدة قبل اندالع الأزمة وقدوم النازحني ،يتطلب �إنفاق ًا �صحي ًا كلفته 177مليون دوالر يف عام
 -2امل�صدر ال�سابق ذاته.
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 2013وما يرتاوح بني � 216إىل  306ماليني دوالريف عام  ،2014تبع ًا ل�سيناريو تدفق النازحني.

وذلك طبق ًا للجدول رقم � 1أدناه:

اجلدول رقم ( : )1تقييم الكلفة الإ�ضافية واالحتياجات املرتقبة لقطاع ال�صحة يف لبنان
امل�ؤ�رشات

 - 2014تدفق
منخف�ض

 - 2014تدفق
مرتفع

38.5

47.6

68.8

177.1

216.3

306.0

2013 2012

الكلفة املاليةالإ�ضافية على ال�صحة نتيجة الأزمة
(مليون دوالر)
الإحتياجات لإعادة تثبيت امل�ستوى املطلوب
37.5
(مليون دوالر)
6.0

ثاني ًا  :التعليم
بلغت ن�سبة االلتحاق بالتعليم الأ�سا�سي يف لبنان طوال العقد املا�ضي �أكرث من  90يف املئة ،حيث
كانت املدار�س الر�سمية ت�ستقطب نحو 30يف املئة من �إجمايل الطالب .ومع اندالع الأزمة ال�سورية
كبد وزارة الرتبية
وتدفق النازحني ال�سوريني فتحت املدار�س اللبنانية �أبوابها �أمام ه�ؤالء النازحني .مما ّ
والتعليم العايل  29مليون دوالر �إ�ضايف عام  2012من �أجل ا�ستيعاب ما يقارب  40000طالب
�سوري نازح .ويتوقع �أن ترتفع هذه الكلفة مع ا�ستمرار زيادة عدد ه�ؤالء الطالب النازحني يف املدار�س
الر�سمية ،مبا ي�صل �إىل  90000طالب عام  .2013وهو ما يرفع الكلفة املتوقعة �إىل  63مليون دوالر
عام  2013و�إىل ما بني  122-102مليون دوالر يف عام  ،2014تبع ًا للجدول التايل:
اجلدول رقم ( :)2تقييم الكلفة الإ�ضافية واالحتياجات املتوقعة لقطاع التعليم يف لبنان
2012

امل�ؤ�رشات
لوزارة التعليم

الكلفة املالية الإ�ضافية
(مليون دوالر)
الإحتياجات الإ�ضافية لإعادة تثبيت
97
امل�ستوى املطلوب (مليون دوالر )
40000
عدد الطالب ال�سوريني
300000
عدد الطالب اللبنانيني
ن�سبة الطالب ال�سوريني من �إجمايل
11.8
الطالب()%
29

2013

( 2014تدفق
منخف�ض)

( 2014تدفق
مرتفع

63

102

122

183

348

434

90000
300000

140000
300000

170000
300000

23.1

31.8

36.2

 �أداء الطالب ال�سوريني النازحني يف املدار�س الر�سمية اللبنانيةأ� ّدى التدفق الكثيف للنازحني ال�سوريني �إىل ارتفاع يف متو�سط عدد التالميذ يف ال�صف الواحد �إىل

 20تلميذاً ،مقارنة مع  15تلميذاً يف عام  .2011وهذا العدد يرتفع �إىل ما بني  35 -26تلميذاً لكل
�صف يف املناطق الريفية ال�شمالية من لبنان .ومن املتوقع �أن ترتفع هذه الن�سبة يف املناطق التي يتمركز
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فيها النازحني ب�أعداد كبرية مثل عكار ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يرتك ت�أثريات �سلبية على نوعية التعليم ما
مل يتم تدريب املعلمني على نحو ي�سمح لهم بالتعامل مع هذا العدد الكبري من التالميذ داخل الف�صول
الدرا�سية.
وعلى �صعيد �آخر ،ت�شري الدرا�سات �إىل �أن العديد من الأطفال ال�سوريني النازحني �أ�صبحوا بحاجة
�إىل عناية خا�صة تتمثل بالدعم النف�سي واالجتماعي واحلماية ،مبا يف ذلك الت�صدي للتجارب امل�ؤملة.
وهذا يتطلب �إجراء تدريب �إ�ضايف للمعلمني ،مبن يف ذلك املدر�سون املتخ�ص�صون يف تعليم ذوي

االحتياجات اخلا�صة واملمار�سات الرتبوية التي ّ
تركز على الطفل ،و�إىل زيادة عدد املر�شدين النف�سانيني

يف املدار�س.
الت�رسب بني الأطفال ال�سوريني هي �ضعف املعدل الوطني العام للأطفال
معدالت الف�شل و
ومبا �أن ّ
ّ

اللبنانيني ف�إن من�سوب القلق ي�صبح �أكرث ارتفاع ًا حول م�س�ألة عمالة الأطفال .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اللغة
الت�رسب امل�شار �إليها ،حيث ت ُّدر�س مواد الريا�ضيات
هي من العوامل الرئي�سية وراء ارتفاع معدالت
ّ

والعلوم بالفرن�سية �أو الإجنليزية يف املدار�س الر�سمية اللبنانية يف حني �أنها ت ُّدر�س باللغة العربية يف املدار�س
ال�سورية .وت�شري بع�ض التقارير على �أن بع�ض املدار�س الر�سمية التي ت�ستقطب �أعداداً كبرية من الطالب
ال�سوريني النازحني قد تخ ّلى املعلمون فيها عن التعليم باللغات الأجنبية من �أجل تخفيف معدالت

الت�رسب .ومن �ش�أن مثل هذه املمار�سات �أن ت�ؤدي �إىل تدهور �إ�ضايف يف م�ستوى التعليم
الف�شل و
ّ
الر�سمي.

و من ال�سابق لأوانه قيا�س �أثر ا�ستيعاب النازحني ال�سوريني يف املدار�س الر�سمية اللبنانية على �أداء
الطالب اللبنانيني� .إذ من املرجح �أن ي�ستغرق هذا الت�أثري ما بني  2و� 4سنوات كي ت�صبح النتائج وا�ضحة.
وبالتايل فمن املهم �أن تراقب وزارة الرتبية والتعليم العايل هذه الت�أثريات املحتملة عن كثب ،و�أن تُبقي
خطط الإ�صالح على امل�سار الذي كانت عليه ما قبل ال�رصاع.
معدل التحاق النازحني ال�سوريني يف املدار�س املحلية ،فمن املهم �أن
ومع افرتا�ض �أن  35يف املئة هو ّ

يتم النظر يف �أحوال بقية النازحني الذين مل يتمكنوا من االنخراط يف التعليم النظامي حيث ُيتوقع �أن يبلغ

عددهم ما بني  390000-270000طفل نازح ترتاوح �أعمارهم بني  6و� 15سنة .ويقع م�س�ؤولية
حل هذه امل�شكلة ب�شكل كبري على عاتق وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية من خالل ابتكار �إ�سرتاتيجيات
�رسع والتعليم غري النظامي عرب املراكز االجتماعية بدعم من املنظمات غري
ف ّعالة كربامج التعليم املُ ّ

احلكومية ،و�إال ف�إن املخاطر والآثار االجتماعية لزيادة عمالة الأطفال عالية جداً .وعالوة على ذلك،
من املتوقع �أ ّال يتمكن معظم النا�شئني الذين تفوق �أعمارهم  15عام ًا من االلتحاق باملدار�س الثانوية

مف�ضلني االن�ضمام �إىل �سوق العمل ،مما ي�ضفي مزيداً من ال�ضغوط على و�ضع هذه ال�سوق اله�شة �أ�ص ً
ال.
66

ثالث ًا :العمالة
�أ ّدى تدفّق ع�رشات الآالف من النازحني ال�سوريني �إىل لبنان �إىل زيادة العمالة الرخي�صة املعرو�ضة .مما

ت�سبب بزيادة م�ؤ�رش البطالة بنحو  10نقاط مئوية ،وبذلك ُيتوقع �أن يقفز هذا امل�ؤ�رش �إىل ما يزيد عن 20
 .%مما قد ُيرتجم عملي ًا بزيادة عدد اللبنانيني العاطلني عن العمل �إىل ما بني � 220إىل � 324ألف عاطل

عن العمل.

ويف هذا الإطار ت�شري التقديرات �إىل �أن العمالة املعرو�ضة تو�سعت بن�سبة  30يف املئة يف عام 2013

رجح �أن تراوح هذه الزيادة يف عام  2014ما بني  36و 45يف املئة بح�سب
نتيجة لتدفق النازحني .و ُي ّ

معدل م�شاركة النازحات ال�سوريات يف �سوق العمل
وترية التدفق .و ُيف�رس جزء من هذه الزيادة بارتفاع ّ
جراء النزوح.
نتيجة للظروف ال�صعبة التي يعي�شونها من ّ

ومن املتوقع �أن ُي ّ
�شكل النازحون ال�سوريون ما بني  27يف املئة �إىل  35يف املئة من القوة العاملة
اللبنانية بحيث ّ
ي�شكل النازحون من ذوي التعليم الثانوي �أو �أقل ما بني � 19إىل  25يف املئة من نظرائهم

اللبنانيني ،وما بني  10و 14يف املئة من العاطلني عن العمل من حملة ال�شهادات اجلامعية( ،التقديرات

املخيمات الفل�سطينية يف مقابل
ال ت�شمل الالجئني الفل�سطينيني من �سوريا لأنهم مييلون �إىل اال�ستقرار يف ّ

ال�سوريني الذين يقيمون بني اللبنانيني) .وبح�سب تقديرات البنك الدويل ُيتوقع �أن ترتفع ن�سبة البطالة

يف لبنان ما بني  % 8.8و  % 11.8يف عام  ،2014و�أن ترتفع ما بني  %13.3و  % 16.2بني ال�شباب
من ذوي املهارات املتدنية(.بح�سب الر�سمني البيانيني رقم (� ) )2( )1أدناه.
الر�سم البياين رقم ( : )2زياة مع ّدل البطالة بني ال�شباب الر�سم البياين رقم ( : ) 1زياة مع ّدل البطالة الإجمالية
نتيجة الأزمة ال�سورية
من ذوي املهارات املتدنية نتيجة الأزمة ال�سورية
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وحتى تاريخه ،ال تزال غالبية النازحني ال�سوريني تعمل يف وظائف متدنية املهارات والدخل يف جمال
الزراعة واخلدمات� ،أي القطاعات التي كانوا يف الغالب ي�شغلونها ما قبل الأزمة.
وي�شارك ما يقرب من ن�صف العمال النازحني ال�سوريني يف الزراعة �أو اخلدمات املحلية ،وحوايل

 12يف املئة يعملون يف البناء .وهذه املهن تفتقر�إىل احلماية االجتماعية و الأمن الوظيفي ف�ض ً
ال عن تدين
املداخيل فيها مبا يجعلها غري جذابة بالن�سبة للبنانيني.
معينة
�إال �أن املناف�سة بني قوة العمل اللبنانية وال�سورية مل تعد تقت�رص على وظائف تتطلب مهارات ّ

يف قطاعات �أخرى مثل اخلدمات ( ال�ضيافة و املبيعات) و ال�صناعة ( يف امل�صانع ال�صغرية ) ،وذلك
بح�سب �أ�صحاب عمل لبنانيني ،و�إمنا باتت هذه املناف�سة تطال جماالت اال�ستثمار .حيث با�رش العديد من
ال�سوريني النازحني ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات �صغرية ،مثل حمالت التجزئة واملطاعم ال�صغرية ،التي تتمتع مبيزة
ن�سبية من حيث الت�سعري و املنتجات ،وغالب ًا ما ت�ستورد ب�ضاعتها من �سوريا بتكلفة �أرخ�ص ن�سبي ًا .وقد
باتت هذه امل�ؤ�س�سات تُ�شكل تهديداً ال�ستمرارية العديد من امل�ؤ�س�سات اللبنانية املحلية ،حيث ي�ؤكد
�أ�صحاب العمل اللبنانيون �أن كثرياً من املحالت التجارية و الأعمال ال�صغرية �أُغلقت ب�سبب مناف�سة
ال�رشكات ال�سورية النا�شئة التي تتمتع مبيزة ب�سبب عدم خ�ضوعها لل�رضيبة وعدم دفعها الإيجارات
وتكاليف الت�شغيل الأخرى مثل الكهرباءُ .ي�ضاف �إىل ذلك بع�ض احلرفيني ال�سوريني الذين يعملون

كال�سباكني ،والنجارين ،وامليكانيكيني والذين يزعمون �أن لديهم مهارات �أف�ضل من
حل�سابهم اخلا�ص،
ّ
نظرائهم اللبنانيني ب�شكل ّ
ميكنهم من مزاحمة اليد العاملة اللبنانية على نطاق وا�سع.
ولذلك ،تتط ّلب �إعادة �سوق العمل �إىل طبيعته وا�ستيعاب الأعداد الإ�ضافية الكبرية من اليد العاملة
اعتماد � ّآليات عمل وبرامج ق�صرية املدى تدعم املبادرات الذاتية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية ،خ�صو�ص ًا من ِقبل

الدولة ،كما �أن القطاع اخلا�ص لن يكون قادراً وحده على ا�ستيعاب الزيادة يف عر�ض العمل ،والتي قد
ت�صل �سنوي ًا �إىل  % 50يف بع�ض الفئات.

رابع ًا  :الفقر
قدر عدد اللبنانيني الذين يعي�شون حتت خط الفقر بحوايل مليون ن�سمة يف ظل �ضعف
ُي ّ

�شبكات الأمان االجتماعي وه�شا�شتها .ويف ظل التوقعات بو�صول �أعداد النازحني ال�سوريني
�إىل نحو  1.6مليون نازح بحلول نهاية عام  ،2014مع ما يرتتب على ذلك من �ضغط هائل

على �شبكات الأمان االجتماعي املتوا�ضعة �أ�ص ً
ال ،فمن املقدر �أن تن�ضم حوايل � 170ألف
�أ�رسة لبنانية �إ�ضافية �إىل الأ�رس الفقرية الواقعة حتت خط الفقر ،والتي تتطلب م�ستويات �أعلى من
الدعم لتمكينها من ا�ستعادة �أو�ضاعها املعي�شية ال�سابقة للأزمة.
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والالفت �أن النازحني ال�سوريني يرتكزون بن�سبة عالية يف املناطق ال�شمالية والبقاع حيث ترتفع
معدالت الفقر بني اللبنانيني .وهذا الأمر من �ش�أنه زيادة الأعباء على ه�ؤالء اللبنانيني ال�ست�ضافتهم
النازحني ال�سوريني مما �سيفاقم �أو�ضاع ه�ؤالء الفقراء جميع ًا.
ومنذ بداية الأزمة ال�سورية وما رافقها من تدفق للنازحني ،حاولت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
اعتماد �سيا�سة ت�سمح بتوزيع خدماتها على �أكرب عدد ممكن من ه�ؤالء النازحني ،مبا يف ذلك اخلدمات
ال�صحية ورعاية الأطفال واخلدمات ال�شبابية و ن�شاطات تعزيز مكانة املر�أة ،وذلك من خالل �إعادة
توزيع مواردها املالية وحتويل النفقات من الأبواب املخ�ص�صة لتمويل برامج �أخرى ،مبا يف ذلك ا�ستخدام
ميزانية احلاالت الطارئة .وقد ترتّب على هذه العملية جتميد برامج اجتماعية خم�ص�صة مل�ساعدة فئات من
املواطنني اللبنانيني تعاين من ظروف اجتماعية واقت�صادية �صعبة ،مبن يف ذلك الأطفال.
ُقدر كلفة �إعادة الأو�ضاع يف لبنان �إىل ما كانت عليه قبل الأزمة ال�سورية
وبح�سب البنك الدويل ،ت ّ
مببلغ  23.4مليون دوالر لعام  ،2012وما بني � 67.4إىل  85.6مليون دوالر للعامني 2013
و( .2014وذلك بح�سب اجلدول رقم (� )3أدناه).
اجلدول رقم (: )3تقييم الكلفة الإ�ضافية واالحتياجات املتوقعة ل�شبكات الأمان االجتماعي يف لبنان
امل�ؤ�رشات

2012

2013

الكلفة املالية الإ�ضافية لوزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية (مليون دوالر)
�إحتياجات �إعادة الأو�ضاع �إىل طبيعتها
(مليون دوالر)

6.0

6.3

(2014تدفق
منخف�ض)
9.3

( 2014تدفق
مرتفع)

23.4

67.4

85.6

...

...

خام�س ًا  :التما�سك االجتماعي
�ساهم و�صول عدد كبري من النازحني ال�سوريني يف خلق بيئة متوترة بني الالجئني وامل�ضيفني
اللبنانيني ،نتيجة االكتظاظ وزيادة ال�ضغط على اخلدمات الأ�سا�سية والتناف�س على فر�ص العمل ،فبات
التما�سك االجتماعي يف لبنان مهدداً نتيجة لتزايد وترية العنف وانعدام الأمن ،وخ�صو�ص ًا يف املناطق
احلدودية.
وهذا الواقع يتطلب اتخاذ تدابري لتخفيف حدة ال�رصاعات وتعزيز التما�سك الإجتماعي ،وذلك عرب
�سعي الدولة �إىل ت�شجيع برامج العمل الهادفة لتح�سني الأو�ضاع االجتماعية الرثة للمواطنني اللبنانيني
والنازحني ال�سوريني على حد �سواء ،مبا يف ذلك ت�أمني اخلدمات الأ�سا�سية العامة ب�شكل من�صف،
ف�ض ً
ال عن �رضورة قيام ال�سيا�سيني ورجال الدين امل�ؤثرين يف الر�أي العام اللبناين بدورهم املطلوب يف
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تعزيزاحلوار والتخفيف من حدة التوتر وجت ّنب الت�صعيد الناجت عن عدم الثقة وكراهية الأجانب املتزايدة

�ضد ه�ؤالء النازحني .وال يغيب بالطبع الدور الهام لو�سائل الإعالم يف ت�شكيل �آراء املواطنني والت�أثري يف
خياراتهم ،مما ميكنها من لعب دور �إيجابي يف احلد من التوترات املت�صاعدة يف البلد.
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الف�صل ال�ساد�س

�إح�صاءات وم�ؤ�شرات

71

72

م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية يف لبنان
تعريف امل�ؤ�شر

ي�صدر تقرير م�ؤ�رش احلرية االقت�صادية عن معهد " "Heritage Foundationو�صحيفة «وول
�سرتيت جورنال»((( منذ العام  .1995وهو يهدف �إىل �إر�ساء معايري لقيا�س حجم احلريات االقت�صادية
التي تتمتع بها دول العامل ،بو�صفها من العوامل التي �أثبتت الدرا�سات �أهميتها يف حتقيق معدالت عالية
من النمو واالزدهار على املدى الطويل.
ويغطي التقرير الأخري حول م�ؤ�رش احلرية االقت�صادية لعام  2013نحو  177دولة .ويقي�س هذا

امل�ؤ�رش  50متغرياً م�ستق ً
ال ،مو ّزعة �إىل ع�رشة عوامل متثل العنا�رص الرئي�سية للحريات االقت�صادية ،وهي:

ال�سيا�سة التجارية ،الأعباء املالية احلكومية ،مدى تدخل احلكومة يف االقت�صاد ،ال�سيا�سة النقدية ،حجم
تدفّق ر�ؤو�س الأموال واال�ستثمار الأجنبي ،البنوك والتمويل ،الأجور والأ�سعار ،حقوق امللكية،
القوانني ،ن�شاط ال�سوق غري الر�سمية .ولذلك ُيعترب هذا امل�ؤ�رش �أداة مهمة ل�صانعي ال�سيا�سات االقت�صادية

وامل�ستثمرين على حد �سواء.
دليل امل�ؤ�شر

يجري ت�صنيف الدول �ضمن م�ؤ�رش احلرية االقت�صادية تبع ًا لدرجة حترر اقت�صادها �إىل �أربع فئات هي:
دول اقت�صاد حر ( 100-80نقطة) ،دول ذات اقت�صاد بالغالب حر ( 79.9 -70نقطة) ،دول ذات
حرية اقت�صادية معتدلة ( 69.9 – 60نقطة) ،دول ذات اقت�صاد بالغالب غري حر ( 59.9 – 50نقطة)
دول ذات اقت�صاد غري حر �إطالق ًا ( 9.9 -0نقطة).
ت�صنيف لبنان وفق ًا للم�ؤ�شر

يحتل لبنان املرتبة الـ 91عاملي ًا بني  177بلداً يتناولها التقرير لعام  ،2013كما �سبق و�أ�رشنا� ،أي
معدله من  60.1نقطة يف عام 2012
برتاجع مرتبة واحدة عن العام ال�سابق .بالإ�ضافة �إىل تراجع ّ

�إىل  59.5نقطة هذا العام ،ليحتل بذلك املرتبة التا�سعة عربي ًا ،خلف بلدان مثل الأردن وال�سعودية.
/www.heritage.org/index -1
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وت�أتي هذه النتائج يف الوقت الذي ين�ص فيه الد�ستور اللبناين على اعتماد االقت�صاد احلر واملبادرة الفردية
وامللكية اخلا�صة كنظام اقت�صادي للبلد.
املعدلني العاملي والعربي البالغني  59.6نقطة و  61.5نقطة
والالفت �أن م�ؤ�شرّ لبنان هو �أدنى من ّ

املتو�سطة الدخل البالغ  60.7نقطة.
معدل الفئة العليا يف البلدان
على التوايل .كما �أنه �أدنى من ّ
ّ

ونتيجة لهذا الأداء ال�ضعيف مت ت�صنيف اقت�صاد لبنان على �أنه “ غري حر يف الغالب” بعدما كان “حراً
على نحو معتدل” يف عام .2012
(((
�سجل تراجع ًا كبرياً فيما خ�ص امل�ؤ�رش اخلا�ص بحقوق
وبح�سب التقرير امل�شار �إليه ف�إن لبنان قد ّ

امللكية الفكرية وحرية الأعمال ( مبعنى قدرة املبادرين على ت�أ�سي�س ال�رشكات وت�شغيلها و�إقفالها)،
بالإ�ضافة �إىل احلرية ال�سائدة يف جمال العمل (حقوق العمال وفعالية العمل النقابي ).
اجلدول رقم ( :)1مرتبة لبنان عربياً وعاملياً وفقاً مل�ؤ�رش احلرية االقت�صادية 201
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قطاع ت�صنيع الدواء يف لبنان

(((

ق ُّدرحجم قطاع ت�صنيع الدواء يف لبنان بقيمة  1925مليار لرية (  1.28مليار دوالر ) يف عام

 ،2012وذلك بارتفاع �سنوي ن�سبته  ،% 6.5يتوقع �أن يبلغ  % 7.71خالل ال�سنوات الثالث القادمة
حتى عام .2015
اال�سترياد

ُيعترب لبنان بلداً م�ستورداً للأدوية ،بحيث تغطي املنتجات الدوائية امل�ستوردة  %90من احلاجات
املحلية للأدوية .فيما يغطي الإنتاج املحلي الن�سبة املتبقية ( .) % 10وقد بلغت فاتورة الأدوية امل�ستوردة
عام  2012مبلغ ًا قدره  970مليون دوالر� ،أي بارتفاع ن�سبته  %12.9مقارنة مع عام � .2010أما �أهم
دول املن�ش�أ فهي  :فرن�سا ،بريطانيا� ،أملانيا� ،سوي�رسا.
الت�صدير

تطورت قيمة ال�صادارات من ال�سلع الدوائية بني عامي  2012 - 2008مبتو�سط منو �سنوي قدره
ّ

 ،%14.1حيث و�صلت قيمة ال�صادرات �إىل  31.45مليون دوالر عام  .2012وتُعترب الدول العربية

وخ�صو�ص ًا العراق والأردن والإمارات العربية املتحدة �أهم �أ�سواق ال�صادارات الدوائية اللبنانية ،تليها
تطور هذه ال�صادرات على ال�شكل التايل:
بريطانيا وقرب�ص .ويبينّ الر�سم البياين ّ
IDAL, “Pharmaceutical Industry Factbook”, 2013 -3
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الر�سم البياين رقم ( :)1تطور ال�صادرات اللبنانية من منتجات الأدوية

قطاع الإت�صاالت يف لبنان

(((

ازداد الطلب يف ال�سنوات الأخرية على خدمات التكنولوجيا واالت�صاالت يف لبنان ودول ال�رشق
الأو�سط و�شمايل �إفريقيا .و ُيتوقع �أن ت�صل قيمة اال�ستثمارات يف هذا املجال �إىل  500مليون دوالر عام
أهم م�صادر الدخل للحكومة اللبنانية حيث ق ُّدر
 .2016واجلدير ذكره �أن قطاع االت�صاالت يعترب �أحد � ّ

�صايف �إيراداته ب�أكرث من  1.4مليار دوالر عام .2011
االت�صاالت الثابتة :

تُعترب «�أوجريو» امل�ؤ�س�سة الر�سمية املعنية بتمديد و�صيانة �شبكة االت�صاالت الثابتة يف لبنان .وقد
و�صل عدد امل�شرتكني بهذه ال�شبكة �إىل � 280ألف م�شرتك يف نهاية ني�سان  2012مما ُي�شكل ن�سبة

اخرتاق (ن�سبة االخرتاق تعني ن�سبة امل�شرتكني باخلدمة من جمموع ال�سكان) قدرها .% 21
الإت�صاالت اخللوية :

تعود ملكية هذا القطاع �إىل وزارة االت�صاالت .ويتولىّ تنظيمه والإ�رشاف عليه الهيئة الناظمة ،فيما

تتولىّ �إدارته وتقدمي اخلدمات �رشكتان خا�صتان هما �أور�سكوم تليكوم (�ألفا) و زين (تات�ش).

ارتفع عدد امل�شرتكني بخدمات االت�صاالت اخللوية مبعدل �سنوي بلغ  % 23.8بني عامي -2006
�سجل هذا القطاع ن�سبة
 2011مقارنة بنمو �سنوي قدره  % 19.7للدول العربية يف نف�س الفرتة .وقد ّ
اخرتاق بلغت  ،% 78.7وتبقى هذه الن�سبة �أدنى من بقية الدول العربية التي حققت متو�سط اخرتاق
بلغ  % 96.7يف عام .2011
IDAL, “Telecommunication Factbook”, 2013 / Ministry of Telecommunication, Yearly Report 2012 -4
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�أما جلهة خدمة الإنرتنت على الهاتف املحمول ف�إن خدمة اجليل الثالث (  )3Gالتي انطلقت يف
عام  2011باتت تغطي حوايل  % 90من الأرا�ضي اللبنانية مبعدل �سعة قدرها  33غيغا يف الثانية .كما
�أن ن�سبة اخرتاق هذه اخلدمة و�صلت �إىل  % 17.2يف �أيار  2012مقارنة بـ % 13.3للدول العربية.
وقد ارتفع عدد امل�شرتكني من � 280ألف م�شرتك يف حزيران � 2011إىل � 722ألف م�شرتك يف �أيار
� ،2012أي بزيادة  .% 158كما ت�ضاعفت �رسعة الإنرتنت مبعدل  18مرة� ،أي من  70كليو بايت �إىل
 1.2ميغابايت .وت�ضاعف حجم التحميل لي�صل �إىل  100ميغا مقابل �سعر قدره .$ 10
وبح�سب البنك الدويل ف�إن زيادة قدرها  % 10يف ن�سبة اخرتاق �إنرتنت الهواتف املحمولة ب�إمكانه
�أن يزيد الناجت املحلي بن�سبة .% 1

خدمة الإنرتت الثابتة (: )DSL
حقّق الإنرتنت الثابت ن�سبة اخرتاق بلغت  % 5.2لكل  100ن�سمة يف عام  .2011وهي ن�سبة
تُعترب معتدلة قيا�س ًا ببع�ض دول ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا ال�شمالية.
الر�سم البياين ( ( :2ن�سبة اخرتاق خدمة الإنرتنت الثابتة لكل  100ن�سمة عام 2011

�أما ن�سبة االخرتاق بح�سب الأ�رس فقد بلغت  % 24يف �أيار  2012مقارنة بن�سبة  % 20يف �آب
 .2011وهذه الن�سبة تقل كثرياً عن بع�ض الدول العربية ،وال �سيما الإمارات العربية املتحدة وقطر
حيث حققت كل منهما ن�سبة اخرتاق قدرها  %93و  % 57على التوايل .كما ارتفع عدد امل�شرتكني يف
خدمات الإنرتنت الثابتة يف لبنان من � 200ألف م�شرتك �إىل � 240ألف م�شرتك ،فيما ارتفعت ال�رسعة
الفعلية من  40كيلو بايت �إىل  600كليو بايت� ،أي �أكرث بـمعدل  15مرة.
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الر�سم البياين رقم ( : )3ن�سبة �إخرتاق الإنرتنت الثابت لكل �أ�رسة نهاية 2011

وبح�سب البنك الدويل ف�إن زيادة  % 10يف ن�سبة اال�شرتاك بالإنرتنت الثابت ت�ؤدي �إىل زيادة بن�سبة
 % 1.38يف الناجت املحلي.
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Introduction
The “individual initiative” slogan is about to be one of the most important
fundamental Lebanese economy principles, ripen into a mere front to cover the
concerned formal authorities’ dereliction of duty in promising economic sectors
left to shape their own destiny without any support or care. Among these sectors
is the Lebanese fishing fleet, which is one of the most retarded and suffering
sectors though Lebanon’s geographical location along the eastern shore of the
Mediterranean sea with a length not less than 220 km.
The organic agriculture sector is also among these sectors as eco-friendly agrifood production system that helps renewing natural resources, enhancing healthy
immunity, as well as affording promising financial and economic opportunities of
this sector that faces huge challenges hampering its growth and development.
Under the political and ethical degradation and security breakdown, 2013 came
to an end with further deterioration of Lebanon’s Good Governance ranking as
a signal of various types and levels of corruption propagation on a large scale;
duplicating, therefore, the likelihood of bringing the economic growth to a halt.
While the Syrian conflict- accompanied with a large number of refugees to
Lebanon (more than one million refugees according to most estimates) - is getting
worse, multi-economic and social sectors and public utilities already suffering
from long-lived structural malfunction became under twofold pressure. These
duplications give alert of further deterioration in living conditions whose aspects
are increase of the poor, diseases spread, and crime diffusion among both citizens
and refugees.
The twelfth volume of the development report series dives into the
aforementioned topics details as the first chapter highlights the most prominent
information of the FAO recently published study on the Lebanese fishing fleet with
recommendations to improve it.
While the second chapter presents the situation and challenges of the organic
agriculture, the third chapter deals with the statistical indicators of the latest
studies comparing good governance in Lebanon and the region, the role of this
governance in the economic growth as well as the most prominent mechanisms of
implementation thereof.
The fourth and fifth chapters are dedicated to expose the World Bank recent
study on the impacts of the Syrian crisis on the Lebanese economy and society and
the required cost, whether to confront the consequences of this crisis or to restore
the pro-crisis normal economic and social conditions.
Finally, the sixth chapter presents a set of statistical indicators related to the
development of the index of the economic freedom in Lebanon compared to world
countries and to the performance of drug and telecommunication sectors in the last
years.
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