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ها جمع   ّ  حول لبنان، تم جتماعيةوا اقتصاديةرات ض هذا التقرير مؤش  يعر   عن التقرير

سات محلي ة من التقارير الصادرة في السنوات األخيرة عن مؤس   من عدد  

ا أو تراجعها لى توثيق أوضاع لبنان ومقارنة تقد مهوإقليمي ة ودولي ة درجت ع

 بالنسبة لبلدان المنطقة والعالم. 

الهدف منه إلقاء الضوء على مكامن الضعف والهشاشة على المستوى 

مكن للبنان االستفادة منها في حال ي  االقتصادي واالجتماعي، والفرص التي 

ت بلورة سياسات عامة فع الة تساعده على الخروج من دائرة الخطر وتضعه   تم 

 على سك ة التنافسية االقتصادية والتنمية المستدامة.

 

 

 

 

 

 

 فليحان باسل معهد

 واالقتصادي المالي

هو مركز تميُّز يعمل على تطوير القدرات الوطنية في إدارة المال العام 

وتحديث الدولة من خالل مهام ثالث: أوالً تدريب العاملين في الدولة السيما 

عداد التقارير واألبحاث المتخص صة وتسهيل إالمسؤولين المالي ين، ثانياً  شبكة

لشراكات وتعزيز التعاون مع لى المعلومات، وثالثاً بناء اإوصول المواطنين 

 قليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الجي دة.المؤسسات العربية واإل

ياً كونه مركز األمانة العامة إضافة إلى دوره الوطني، يلعب المعهد دوراً إقليم

 يب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيالشبكة معاهد التدر

(Governance  Institutes Forum for Training  GIFT-MENA). 

 ة.وصاية وزير المالي   ة تعمل تحتالمعهد مؤسسة عامة مستقل  

 

  

http://www.gift-mena.org/
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  السياق العام 

يرزح تحت ثقل    إال أنه،  رتفعذات الدخل المتوسط إلى الم  الم صن فة  بين الدول    لبنان من  غم من كونبالر

رب  تحديات   ن  ا يعاني لبنإذ    .السوريالنزوح  أزمة    تداعيات فاقمتها  قد  كانت    ،االقتصادي  هنيوية تكبح تطو 

  2016ام ع نهاية في القائم في المئة من الناتج المحلي  146 حد وصلت إلى رتفعةم   استدانة نسبةمن 

عجزين ال  باإلضافة إلى  ،لنهوض باالقتصاد باستثمارات وسياسات عامة لالقيام  من قدرة الدولة على    حد  ت  

ً على  ميزان العجز مقرون ب  موازنةال عجز، أي twin deficits توأمينال الجاري، ما ينعكس سلبا

 التوقعات االقتصادية. 

  نتظام عمل الدولة ا يقع ت  أساسية  عواملات الدولية إلى عظم التقارير الصادرة عن المؤسسشير م  وت  

توق ف ( 1)  . أبرز هذه المعوقات هي:لتطوير األعمال مؤاتيةبيئة عليه مسؤولية تأمين كالعب أساسي 

  قطاعي  علىالنشاط االقتصادي ( اعتماد 2) ،2016و 2006بين سنتي العامة  إقرار الموازنات 

تنافسية    تراجع فيال  استمرار  (3)   ،12األمنية و  باألزمات السياسية   ر أث  الت  الشديدي   –   والسياحة   العقارات 

توسيع  التي تسمح بزات  حف  م  ال  وغياب ل البنى التحتية  األداء بفعل البيروقراطية وتره  وفي    بيئة األعمال

 . استقطاب االستثمارات األجنبيةو حجم السوق وزيادة المنافسة 

  بتبعات   كبير  بشكل  متأثراً   والتنموي،  االقتصادي  الوضع  في  حوظلم  تدهور  لي سج    ،2011  العام  من  بدًءا

  1  بين  ت تراوح  مستويات   إلى  القائم  المحلي  لناتجل  النمو  ت المعد    انخفاض   مع   ،سوريا  من  النزوح  أزمة

ل  قد   النمو  كان  حين  في  ،2016  سنة  نهاية  في  المئة  في  2  و   اندالع   قبل  المئة  في  5  الـ  يقارب   الً معد    سج 

  على  تزايدالم   الطلب طغض تحت حاليا   الوطني قتصاداال حيرز   .3( 2010- 1996) وريا س في الحرب 

  بحسب ف  .الدولية  المساعدات  وتيرة  تراجع  ظل    في  السوريين  النازحين  حاجات  تزايدو  العامة  الخدمات

  دوالر   مليار  1.1  يعادل  ماب  العامة  المالية  على المباشرة  التكاليف  رتد   ق    ،الدولي  للبنك  األخير  التقرير

 
 العالمي: االقتصادي المنتدى الصادرعن العالمية التنافسية تقرير 1

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2015–2016. Report. Geneva: World 

Economic Forum, 2015. Xiii. Accessed November 10, 2017. http://reports.weforum.org/global-

competitiveness-report-2015-2016/ 
 شك ل القطاع العقاري بين 50 و 70 في المئة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت منذ عام 1997، و17.9 في المئة من الناتج المحلي 2

  2004وسطي بين عامي  في المئة من القوى العاملة اللبنانية كمعدل 7.8، وهو يستخدم فقط 2011و  2004كمعد ل وسطي بين عامي 

2009و  
  تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي:3

International Monetary Fund. Lebanon - Selected Issues (IMF Country Report No. 17/20). Report. 7. 

January 2017. Accessed November 8, 2017. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2017/eng/assets/cr1720.pdf. 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2017/eng/assets/cr1720.pdf


PAGE 5 

 األعباء  إلى إضافة   ،4النفقات  في زيادة كيأمير دوالر مليار  1.5و المفقودة، اإليرادات من كيأمير

 والعودة  العامة  الخدمات  تدهور  لوقف  اإلضافي  اإلنفاق  من  دوالر  مليار  2.5  بـ  قد رةالم    المباشرة  غير

  . البيئي هوربالتد المرتبطة المباشرة الخسائر عن ناهيك هذا ،األزمة قبل ما مستويات إلى بنوعيتها

 ا  إضافي   عدد ا أن   الدولي البنك رقد  ي   إذ ،ةقلقم   بوتيرة اللبنانيين بين قرالف   التمعد   ارتفاع أيضا   ي الحظ

  بين  السورية لألزمة مباشرة كنتيجة الفقراء ضمن من فونصن  ي   باتوا ا  ألف 170 يبلغ اللبناني ين من

  منها  ،2012 عام منذ دوالر  مليار 13.1 لغت ب   خسائر االقتصاد دتكب   عن  فضال   ،20135 و  2011

 .6ه وحد   2015 عام في اإلجمالي( المحلي الناتج من  المئة في 11) دوالر مليار  5.6

هم  على مفاصل حياة اللبنانيين وقدرت  وما تدل  عليه من آثار مباشرة وطويلة األمد    ،هذه المعطيات   جميع

ً على الصمود اقتصاد  البنية  حت م قراءة واعية لمكامن الضعف في وت  دق  ناقوس الخطر ت ،ياً واجتماعيا

االقتصادية واالجتماعية والمؤسساتية الحالية، ولتبعاتها االجتماعية واألمنية على االستقرار وتأثيراتها 

 الطويلة األمد على مرحلة ما بعد األزمة.

  

 
4 Idem 
  تقرير صادر عن البنك الدولي:5

The World Bank. Lebanon - Economic and Social Impact Assessment of the Syrian Conflict (Report No. 

81098-LB). Report. 3. September 20, 2013. Accessed November 8, 2017. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/925271468089385165/pdf/810980LB0box379831B00P147545

00PUBLIC0.pdf.  
  تقرير صادر عن البنك الدولي:6

The World Bank. Lebanon - Country Partnership Framework for FY17-FY22. Report. Washington, DC: 

The World Bank, 2016. 2016. Accessed November 13, 2017. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-

framework-for-FY17-FY22. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/925271468089385165/pdf/810980LB0box379831B00P14754500PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/925271468089385165/pdf/810980LB0box379831B00P14754500PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-framework-for-FY17-FY22
http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-framework-for-FY17-FY22
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  ؟بالخروج السريع من األزمةية الحالقتصادية االب نية إلى أي مدى تسمح ال

االقتصاد اللبناني على استيعاب األزمات وتخط ي أثرها، في حين تدل  شيد العديد من التحاليل بقدرة ت  

الت المؤشرات على خطورة الوضع. والحقيقة أن لبنان يتخب   ط في أزمات غير مسبوقة تتالزم مع تحو 

  ة المجتمع اللبناني، وتغي ر في توازناته المالي ة واالقتصادي  لى  ر عث  ، تؤ للعودة إلى الوراءعميقة غير قابلة  

 مق العربي.ط والع  الجوار في حوض المتوس   ولد   عالقته معفي والديموغرافي ة الهش ة أساساً، كما و

 : أبرز المؤشرات

الً ل  ح االقتصاد تحت وطأة الركوديرز   ▪ دنى على التوالي مستويات من النمو هي األ  لث الثا  لعاممسج 

 .7( 2016و  2015 عاميفي المئة في  1،  2014 عام في المئة في  2عقد ) منذ  

ل  التباطؤ االقتصادي سلبا  على القدرة االستهالكية لألسرهذا  ينعكس   ▪ تراجعاً بين عامي    التي تسج 

 .8في المئة  66إلى القائم في المئة من الناتج المحلي  69لتنخفض من  2015  و 2013

 9للفترة عينها  1.8في المئة إلى  2من  التي شهدت تراجعا  العامة ستثمارات ينعكس أيضا  على اال ▪

، إذ ا مم   ر دولة لمؤش   138من بين  136احتل  لبنان المرتبة أث ر سلباً على تنافسية االقتصاد ككل 

 .10اقتصادي  -ة على مستوى المناخ الماكروالتنافسي  

  

 
  قائمة بيانات البنك الدولي:7

GDP growth, (annual %). Accessed November 13, 2017. https://data.worldbank.org/indicator. 
  قائمة بيانات البنك الدولي:8

Household consumption, (annual % of GDP). Accessed November 13, 2017. 

https://data.worldbank.org/indicator 
  قائمة بيانات البنك الدولي:9

Net investment in nonfinancial assets, (% of GDP). Accessed November 13, 2017. 

https://data.worldbank.org/indicator 
  تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي:10

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report: 2016–2017. Geneva: World Economic Forum, 

2016. Accessed November 8, 2017. https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-

2016-2017-1.  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
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اقم عجز الميزان   تراجع تحويالت المغتربين وتفتزايد الضغط على الل يرة في ظل  فس ر هذا ما ي   ▪

في المئة   146قلقة )وارتفاع الدين العام إلى مستويات م   11( 2016  عاممليار دوالر  14) التجاري

نذر استمرار هذا الوضع بمخاطر متجد دة قد تدفع مصرف  وي  .  12( 2016عام  من الناتج المحلي في  

ة.   2017و  2016في سنتي    جرى  اكمعادة العمل بالهندسة المالية  لبنان إل   دون أفق إيجابي هذه المر 

  133.5إلى  2006عام الفي  المئةفي  185بالرغم من انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من  ▪

نهاية عام    مع  المئةفي    146إلى االرتفاع لتصل إلى  الدين نسبة  ، عادت  2012عام  الفي    المئةفي  

الحكومة خص ص  ت  في اإلطار عينه،    .بين األعلى في العالم  بر منت عت  أن هذه النسب ، علماً  620113

توق ع  لخدمة الدين  هافي المئة من إيرادات  45ما يقارب   في حال انخفاض  هذه النسبة    ارتفاع. ومن الم 

 . تصنيف لبنان

ً إلى إمكانية شير التوق  ت   ▪ من   المئةفي  30من نحو  ارتفاع حاجة القطاع العام للتمويلعات أيضا

، وذلك 2018في سنة    القائم  من الناتج المحلي  المئةفي    40لمحلي القائم لتصل ذروتها إلى  ناتج اال

 ،والنقل ،بسبب ارتفاع الضغوطات على المالية العامة لتلبية خدمات إضافية في قطاعات التربية

 .14، والخدمات االجتماعية والصحة

 

  تقرير صادر صندوق النقد الدولي:11

International Monetary Fund, Lebanon Staff Report for the 2011 Article IV Consultation, 10 January 

2012, http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/RI-

MLI/Reports%20Issued%20by%20Multilateral%20Institutions/English/2011%20Article%20

IV-%20Lebanon-%20Staff%20Report.pdf 
  تقرير صادر عن وزارة المالية اللبنانية:12

Lebanese Ministry of Finance. Debt and Debt Markets. Report. Issue no.41. Quarter II, 2017. Beirut: 

Lebanese Ministry of Finance, 2017. 2. 2017. Accessed November 15, 2017. 

http://finance.gov.lb/en-

us/Finance/PublicDebt/DebtReports/Documents/Debt%20and%20Debt%20Market%20Reports%2

0QII%202017.pdf. 
  تقرير مرصد المالية العامة الصادر عن وزارة المالية الل بنانية 13:2016

Public Finance Monitor. Report. December 2016. Accessed November 8, 2017. 

http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-

MOF/PFR/Public%20Finance%20Monitor/Monthly%20PFM%20-%20December%202016%20-

%20Final%20Version.pdf. 
  تقرير صادر عن البنك الدولي:14

The World Bank. Lebanon - Country Partnership Framework for FY17-FY22. Report. Washington, DC: The 

World Bank, 2016. 2016. Accessed November 13, 2017. 

http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/RI-MLI/Reports%20Issued%20by%20Multilateral%20Institutions/English/2011%20Article%20IV-%20Lebanon-%20Staff%20Report.pdf
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/RI-MLI/Reports%20Issued%20by%20Multilateral%20Institutions/English/2011%20Article%20IV-%20Lebanon-%20Staff%20Report.pdf
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/RI-MLI/Reports%20Issued%20by%20Multilateral%20Institutions/English/2011%20Article%20IV-%20Lebanon-%20Staff%20Report.pdf
http://finance.gov.lb/en-us/Finance/PublicDebt/DebtReports/Documents/Debt%20and%20Debt%20Market%20Reports%20QII%202017.pdf
http://finance.gov.lb/en-us/Finance/PublicDebt/DebtReports/Documents/Debt%20and%20Debt%20Market%20Reports%20QII%202017.pdf
http://finance.gov.lb/en-us/Finance/PublicDebt/DebtReports/Documents/Debt%20and%20Debt%20Market%20Reports%20QII%202017.pdf
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-MOF/PFR/Public%20Finance%20Monitor/Monthly%20PFM%20-%20December%202016%20-%20Final%20Version.pdf
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-MOF/PFR/Public%20Finance%20Monitor/Monthly%20PFM%20-%20December%202016%20-%20Final%20Version.pdf
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-MOF/PFR/Public%20Finance%20Monitor/Monthly%20PFM%20-%20December%202016%20-%20Final%20Version.pdf
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ه المنصوص  من أن   االقتصادية حذ ر التقاريرت   ▪   2018ازنة العام عليه في اقتراح موالتوج 

ي حتما  إلى زيادة سوف يؤد  لتمويل نفقات تشغيلية إضافية والقاضي بزيادة نسبة الضرائب 

انخفاض اإليرادات الضريبية بعكس ما  لى إي قد يؤد   ، وبالتالياالنكماش في النشاط االقتصادي

 هو متوق ع، ما يعني تفاقم األزمة بدالً من الخروج منها. 

ر العجز في ميزان المدفوعات بين سنتي : 1جدول الرقم لا  2021و   2013توق ع تطو 

 

 .2017تقرير صندوق النقد الدولي،  المصدر:

عاالقتصادي مناخ هل ال شج    ؟لألعمال م 

عةبيئة االقتصاد الل بناني غير م   ً  شج  ل مستو لجذب االستثمارات وت   حاليا ة في الترتيب يات متدني  سج 

مرتبة  الاالقتصاد )، ولتنافسية 15( 190من أصل  126مرتبة الالعالمي بالنسبة لسهولة القيام باألعمال )

 17. وما يزيد األمر سوءاً هو عدم قدرة الدولة على القيام باستثمارات عامة 16( 140من أصل  101

عن تحديث القوانين واإلجراءات التي  ا هربسبب العجز المزدوج للموازنة ولميزان المدفوعات، وتأخ  

، بل انعكست سلباً  حاد   فقط إلى ركود اقتصادي حس ن مناخ االستثمار. هذه العوامل مجتمعة لم تؤد  ت  

 
http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-

framework-for-FY17-FY22. 
 
  تقرير سهولة القيام باألعمال الصادر عن البنك الدولي:15

The World Bank. Doing Business 2017. Report. Washington, DC: The World Bank, 2017. 219. 

2017. Accessed November 10, 2017. 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-

Reports/English/DB17-Report.pdf 
  تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي:16

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report: 2016–2017. Geneva: World 

Economic Forum, 2016. Accessed November 8, 2017. https://www.weforum.org/reports/the-

global-competitiveness-report-2016-2017-1. 
 بسب استحواذ ثالث كتل على إجمالي النفقات )35 في المئة رواتب وأجور، 32 في المئة خدمة الدين، 8 في المئة تحويالت إلى مؤسسة 17

ه الدولة إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب.كهرباء لبنان، والكتلتان األولى والثانية مرش حتان لالرتفاع في ظل  تفاقم الدين وتوج    

http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-framework-for-FY17-FY22
http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-framework-for-FY17-FY22
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
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مؤسسـة بين عامي    388وأ قفلَت  مليار دوالر    1.8عمــال بقيمة  أل نتجة، إذ هبط حجم اعلى القطاعات الم  

 سر التي تعيش تحت خط  الفقر.البطالة وارتفاع عدد األ   ب سنبارتفاع  مسب بةً  ،201518و  2011

 أبرز المؤشرات 

ل لبنان ومنذ ي  إذ  ،تحتي ة ضعيفةة ني ب   ▪ ر 2010 عامسج  ً زمنم   اً تأخ  على صعيد جودة البنية التحتية   ا

 ، على التوالي   عام السادسناخ األعمال وقدرة االقتصاد على جذب االستثمار. للما يؤث ر سلباً على مَ 

رة محتالً القائمة أسفل حافظ لبنان على ترتيبه في ي     138من أصل  131، وهي الـ مرتبة متأخ 

 .19دولة

ر لبنان على صعيد تأمين الطاقة    ، إذ عدم توف ر الطاقة وضعف قطاع االتصاالت ▪ تبي ن المؤشرات تأخ 

  135المرتبة    حتالً ، متوف ر الطاقة  في مؤش راألخيرة    الدول الخمس  من بين  هيتض ح أنوالكهربائية،  

  2003بي ن األرقام انعدام االستثمار في قطاع االتصاالت منذ العام دولة، كما ت   138من أصل 

 .20بحسب مصادر البنك الدولي 

ل لبنان أيضاً ي   ▪ رة   مرتبة  سج  وخصوصا  ، دولة  138من أصل  123 صعيد التكنولوجيالعلى  متأخ 

رة  تيالوجوالتكن في استثمار الدولة ب فيما يتعل ق ل مرتبة المتطو   138من أصل  101 حيث سج 

 .21دولة

ر لمحاكاة العصرلهذه العوامل دليل على محدودية البنية االقتصادية وعدم قابليتها   ▪ لتأقلم والتطو 
22. 

 
  مؤشرات جمعية الصناعيين: 18

"Association of Lebanese Industrials Indicators." Association of Lebanese Industrials. Accessed November 

10, 2017. http://www.ali.org.lb/ar/news/ali-mwshrt. 

  تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي:19

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report: 2016–2017. Geneva: World 

Economic Forum, 2016. Accessed November 8, 2017. https://www.weforum.org/reports/the-

global-competitiveness-report-2016-2017-1. 
20 Idem 
  تقرير جهوزية الشبكة الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي:21

"Network Readiness Index." World Economic Forum. Accessed November 14, 2017. 

http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/network-readiness-index/. 

 تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي:22

http://www.ali.org.lb/ar/news/ali-mwshrt
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/network-readiness-index/
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ً ت   ▪ مرتبة  السجالً القائمة م   سفل، إذ يبقى لبنان في أضعف القدرة على االبتكار ظهر المؤشرات أيضا

في المئة   90، علماً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 23دولة  138من أصل  122

رت ، قادرة وبسهولة على التكي ف مع الطلب الجديد وبالتالي االبتكار إذا توف  اللبناني من االقتصاد 

 لها البيئة المالءمة. 

 تصاد االق لتنافسية بالنسبة النقل  أهمية: 2 الرقم لجدولا

ً على التنافسية". مشروع النقل المشترك الذي انطلق بعد  ً وسلبا النقل سلعة وسيطة تؤثر "إيجابا

نتيجة تراكم المشاريع والمخططات التي تجاهلت بالمطلق  تماماً  الحرب في أواخر التسعينيات تدهور  

لمصلحة توسيع  صفة، والمساحات العامةاجات الهوائية(، وحي ز األر رالنقل السلس )المشاة، الد 

بغياب و، فأد ت إلى زحمة سير وتضخم في اإلنفاق وانخفاض في فعالية شبكات الطرقات. الطرقات 

، أصبح  24دوالر أميركي 3.000.000بمعد ل سنوي ال يتجاوز  2004عام الاالستثمار الفعلي منذ 

ة على صعيد المواصالت   ل مرتبة متأخر  ونوعية  ،  25(دولة  138من أصل    103  مرتبةال)لبنان يسج 

 .26دولة(  138من أصل  124  مرتبةال) الطرقات

 

 

 

 

 

 

 
World Economic Forum. The Global Competitiveness Report: 2016–2017. Geneva: World 

Economic Forum, 2016. Accessed November 8, 2017. https://www.weforum.org/reports/the-

global-competitiveness-report-2016-2017-1. 
23 Idem 
  قائمة بيانات البنك الدولي: 24

Investment In Transport with Private Participation (current US$). Accessed November 13, 2017. 

https://data.worldbank.org/indicator. 
  تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي:25

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report: 2016–2017. Geneva: World 

Economic Forum, 2016. Accessed November 8, 2017. https://www.weforum.org/reports/the-

global-competitiveness-report-2016-2017-1. 
26 Idem 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
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 2017  للعام باألعمال القيام سهولة صعيد  على  لبنان مرتبة: 1 الرقم الشكل

 

 .2017 ،الدولي لسهولة القيام باألعمالتقرير البنك المصدر: 

  إلى أي مدى تتوف ر الحماية االجتماعية؟

في المئة يعملون لحسابهم   32في المئة منهم أجراء،  19) 27ة غير نظامية بناني  صف القوى العاملة اللن  

، علماً أن معظم  28يفتقدون لحماية اجتماعية ذات طابع نظامي و في المئة متعط لون عن العمل( 11و

التأث ر الشديدي  في المئة( 30في المئة( والخدمات ) 61العمل هي في قطاعي التجارة ) ص فر

ال. منظومة الحماية  عم   5لمؤسسات الصغيرة يعمل فيها أقل من في المئة من ا 92 وأن  ؛ األزمات ب

ليست بالضرورة الشرائح األكثر فقراً أو عرضةً  يد منها تستف التي شرائح الهش ة ألن إذاً االجتماعية 

 للخطر االجتماعي. 

 

 

 
ة العمل الدولية: 27   تقرير وضع العمالة في لبنان 2015 الصادر عن منظم 

Ajluni, Salem, and Mary Kawar. Towards Decent Work in Lebanon: Issues and Challenges in 

Light of the Syrian Refugee Crisis. Report. International Labour Organization, 2015.. Accessed 

November 12, 2017. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-

beirut/documents/publication/wcms_374826.pdf  
  "مؤشرات مقلقة: نظام التقاعد في لبنان"، مجلة السادسة العدد الرابع، المتوف ر على:28

http://www.institutdesfinances.gov.lb/english/article.aspx?pageid=6464 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_374826.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_374826.pdf
http://www.institutdesfinances.gov.lb/english/article.aspx?pageid=6464
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 أبرز المؤشرات 

ي شهدها تال االقتصاديفترات النمو خالل أفضل ت أنه حتى ظهر المؤشراإذ ت   ،ةبطالة بنيوي  ال ▪

ً   4.4  معدالت النمو  متوس طحين بلغ    2009و  1997لبنان بين سنتي   نسبة    لم ترتفع،  في المئة سنويا

 .29في المئة  1.1بمعد ل  إالالعمالة 

قبل ما    مئةفي ال  11وكانت قد ق د رت بنحو    ،في المئة  20قد ر بـ  ت    بشكل مزمنرتفعة  بطالة م  نسب   ▪

حلول نهاية  ب في المئة 20ل البطالة إلى السوري. وت شير التقديرات إلى ارتفاع معد  أزمة النزوح 

ً فئة ال٪ بالنسبة ل45، ليصل إلى 2014عام    .30شباب األكثر تعليما

ً  يدخل سوق العملإذ  ،وق عمل محدودةس ▪ طالب عمل جديد. ومن أجل استيعاب  23,000 سنويا

أكثر من ستة أضعاف عدد الوظائف  استحداث دد، يحتاج االقتصاد إلى لج  افدين امن الو هذا الكم  

ً و يستحدثهاالتي  و   2004ل وسطي بين عامي معد  في السنة ) وظيفة 3,400 تتعد   هي الحاليا

2007 )31. 

  بزيادة القوى العاملة بنحو   تساهم  ار أنهقد  بحيث ي    سوءاً،  الوضعَ اليد العاملة السورية    يزيد تدف ق ▪

سب ب  وت   32لهجرةلبناني من ذوي المهارات جتمعةً تدفع بالشباب اللهذه العوامل م   .المئةفي  35

مة أصالً ضغطاً على التوظيف في المرافق العامة الم    .تضخ 

 
  تقرير صادر عن البنك الدولي:29

Eric, Le Borgne, and Thomas James Jacobs. Lebanon – Promoting Poverty Reduction and Shared 

Prosperity: Systematic Country Diagnostic. Report. World Bank, 2016. Accessed November 12, 

2017. http://documents.worldbank.org/curated/en/951911467995104328/Lebanon-Promoting-

poverty-reduction-and-shared-prosperity-systematic-country-diagnostic  
  تقرير صادر عن البنك الدولي:30

The World Bank. Lebanon - Economic and Social Impact Assessment of the Syrian Conflict 

(Report No. 81098-LB). Report. 3. September 20, 2013. Accessed November 8, 2017. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/925271468089385165/pdf/810980LB0box379831B0

0P14754500PUBLIC0.pdf 
  تقرير صادر عن البنك الدولي:31

The World Bank. Lebanon - Country Partnership Framework for FY17-FY22. Report. 

Washington, DC: The World Bank, 2016. 2016. Accessed November 13, 2017. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-

framework-for-FY17-FY22. 
32 Idem 

http://documents.worldbank.org/curated/en/951911467995104328/Lebanon-Promoting-poverty-reduction-and-shared-prosperity-systematic-country-diagnostic
http://documents.worldbank.org/curated/en/951911467995104328/Lebanon-Promoting-poverty-reduction-and-shared-prosperity-systematic-country-diagnostic
http://documents.worldbank.org/curated/en/925271468089385165/pdf/810980LB0box379831B00P14754500PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/925271468089385165/pdf/810980LB0box379831B00P14754500PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-framework-for-FY17-FY22
http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-framework-for-FY17-FY22
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ال ذوي   ▪ إلى    2009في كل شركة عام    عامالً   19.3من    المهارات في الشركاتتراجع متوس ط العم 

 .201333عام   عمال  9.5

  47.8حوالي    نظامية.  تغطية اجتماعيةن بومشمول فقط  نصف المواطنين    :ودةماعية محد تغطية اجت  ▪

في  30.8 وحوالي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،منهم يحصلون على خدمات في المئة 

  5.1في حين القطاع الخاص،  فيفي المئة  16.3و  ن لنظام التقاعد في القطاع العام،ونتسب مالمئة 

 .34أنظمة مختلفة  يعتمدون  منهم في المئة

يتزايد الضغط بنتيجة ذلك على وزارة   ، إذعاني مشاكل شمولية وعدالة وكلفةت  متباينة أنظمة  ▪

على الخدمات الصحية    من جيبهم الخاص   ي الفارق. وي قد ر إنفاق اللبنانيينغط  الصحة العامة التي ت  

ى بالـ   ي  لنفقات على الخدمات الصحية وهفي المئة من إجمالي ا  36( بـ  Out-of-Pocket)ما يسم 

رتفعة جد اً نسبة   .35في المئة  19التي ال تتخط ى  بمعد الت العالم  مقارنةً م 

بالرغم و .هم موظفو مالكات الدولة في المئة من القوى العاملة 20نظام تقاعد ال يشمل سوى  ▪

ل نسب مرظهر المؤشرات أنه ي  إذ ت    ،ستدامهو نظام غير م    من هذا الواقع   12)  اً مرتفعة جد  دود  سج 

 .36للنظام  في المئة( 3االستدامة المالية ) في المئة( مقارنةً بالمعد ل الذي يؤمن 

تدني نسبة المعرفة بشؤون التقاعد والتخطيط أخيراً، من أكثر األمور مدعاةً للقلق هو  ▪

لخدمة مي زون الفرق بين تعويض نهاية افي المئة من اللبنانيين ال ي   41 حيث أن 37للشيخوخة

 .38والمعاش التقاعدي 

 
 http://data.worldbank.org/indicator قائمة بيانات البنك الدولي: 33
  تقرير صادر عن البنك الدولي:34

The World Bank. Lebanon Economic Monitor: The Great Capture. Report. Washington, DC: The 

World Bank, 2015. 32. 2015. Accessed November 13, 2017. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/397721468185952923/pdf/101022-WP-PUBLIC-

disclosed-11-18-4am-DC-time-11am-Beirut-Box393257B-The-World-Bank-LEM-Fall-2015.pdf.  
35 Idem 
  "مؤشرات مقلقة: نظام التقاعد في لبنان"، مجلة السادسة العدد الرابع، صادرة عن معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ومتوف ر على:36

http://www.institutdesfinances.gov.lb/english/article.aspx?pageid=6464 
37 Idem 
  "اللبنانيون والمال"، تقرير، صادرة عن معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ومتوف ر على:38

http://www.institutdesfinances.gov.lb/english/publication.aspx?pageid=3530   

http://data.worldbank.org/indicator
http://documents.worldbank.org/curated/en/397721468185952923/pdf/101022-WP-PUBLIC-disclosed-11-18-4am-DC-time-11am-Beirut-Box393257B-The-World-Bank-LEM-Fall-2015.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/397721468185952923/pdf/101022-WP-PUBLIC-disclosed-11-18-4am-DC-time-11am-Beirut-Box393257B-The-World-Bank-LEM-Fall-2015.pdf
http://www.institutdesfinances.gov.lb/english/article.aspx?pageid=6464
http://www.institutdesfinances.gov.lb/english/publication.aspx?pageid=3530
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ع: 2 الرقم لشكلا  العمل في  الوضعية بحسب   العاملة القوى  توز 

 

 .2010البنك الدولي،  - مسح األجراء وأرباب العمل في لبنانالمصدر: 

ر: 3 الرقم  الشكل   2014و  1970  عامي بين واإلناث  للذكور ننالب في االقتصادي النشاط معدل تطو 

 

 .2017، بيانات منظمة العمل الدوليةالمصدر: 
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29%
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  ؟مصدر قلقهي الفقر والتفاوتات الكبرى إلى أي مدى 

ضين  في المئة حيث تخط ى عدد الفقراء والمعر   110، ازداد الفقر في لبنان بنسبة 2011منذ العام 

بأزمة اجتماعية خطيرة وطويلة    نذري  مما    ،في المئة من السكان(  55مليون نسمة )أكثر من    3.3للخطر  

في    27حوالي  أن  رتفعة أصالً، أي  علماً أن  معد الت الفقر السابقة للنزوح السوري كانت م  وذلك    .األمد 

- 39دوالر سنوياً للفرد   3150د بــ  المئة من السك ان كانوا يعيشون دون مستوى الخط األعلى للفقر المحد  

وانخفاض قدرة وترك ز الثروات بيد قل ة قليلة من األغنياء  ذلك تقل ص للطبقة الوسطى ج عنينت  .40

 ازحين على الصمود في وجه األزمة. المجتمعات المحلية المضيفة للن

 أبرز المؤشرات 

  1.5و،  2016عام  بحسب تقرير البنك الدولي الصادر  تحت خط الفقر  يعيشون  مليون لبناني    1.5 ▪

في أوضاع    الجئ فلسطيني  000,320باإلضافة إلى    ،41ن من الفقر ي غير محص  مليون نازح سور

 .43زة وطويلة األمد للحد  من هذا الخطر، مما يتطل ب جهوداً حكومية مرك  42صعبة 

 
 أرقام "مسح ميزانية األسر للعام 2012"، صادرة عن إدارة اإلحصاء المركزي، متوف رة على: 39

http://www.cas.gov.lb/index.php/all-publications-en#households-budget-survey-2012 
  تقرير صادر عن البنك الدولي:40

The World Bank. Lebanon - Country Partnership Framework for FY17-FY22. Report. 

Washington, DC: The World Bank, 2016. 2016. Accessed November 13, 2017. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-

framework-for-FY17-FY22 
 52 في المئة من النازحين السوريين )أكثر من 780.000 نازح( وحوالي 404.000 لبناني يعيشون تحت خط الفقر األدنى، أي أقل من 41

دوالر يومياً للفرد، من  4دوالر يومياً للفرد وخط الفقر األعلى بــ  2.4د خط الفقر األدنى في لبنان بــ دوالر أميركي في اليوم )تم  تحدي 2.4

(.2007برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الشؤون االجتماعية في العام  قبل  
  بحسب خطة االستجابة لألزمة في لبنان:42

Government of Lebanon, and The United Nations. Lebanon Crisis Response Plan (2017-2020). 

Accessed November 8, 2017. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-

beirut/documents/publication/wcms_542062.pdf . 
  تقرير صادر عن البنك الدولي:43

The World Bank. Lebanon - Country Partnership Framework for FY17-FY22. Report. 

Washington, DC: The World Bank, 2016. 2016. Accessed November 13, 2017. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-

framework-for-FY17-FY22 

http://www.cas.gov.lb/index.php/all-publications-en#households-budget-survey-2012
http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-framework-for-FY17-FY22
http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-framework-for-FY17-FY22
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_542062.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_542062.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-framework-for-FY17-FY22
http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-framework-for-FY17-FY22


PAGE 16 

، أي كثر فقرا  ألثلثي النازحين السوريين في المجتمعات اللبنانية ا يزيد من خطورة الوضع ترك ز ▪

المئة من السكان تباعاً يعيشون ما دون الخط  األعلى  في    36المئة وفي    38في البقاع والشمال حيث  

 للفقر.

ل في التوازن الديمغرافيي إلى  قوي لالجئين في المجتمعات اللبنانية األكثر فقراً يؤد  الز  الترك   ▪  ، تحو 

مجموعة من التأثيرات تنعكس مباشرة  على العمالة، والخدمات األساسية، والموارد إلى و

 . وضاع االقتصادية واالجتماعية تردياً وهشاشةً ألمما يزيد ا ،الطبيعية

ويتقاطع مع مؤشرات   يساهم في تقل ص الطبقة الوسطى  عدم المساواة في الدخل بين السكاند  تزاي   ▪

ل  "جيني" ر هذا ما يبي نه مؤش  نذر بأزمة اجتماعية. الفقر مما ي   الذي يدل  على ترك ز الثروة وقد سج 

ل د يؤك   2015ر التنمية البشرية للعام  مؤش   .2016ام  للع 0.32لبنان   في ً انخفض  هذا األمر، إذ سج    ا

 . 0.644إلى   0.76من 

ليس على صعيد توزيع   ،هو التفاوتات الكبيرة أخطر ما يلفت في بيانات عدم المساواة في لبنان ▪

من الراشدين في المئة    0.3  قد ر أنالثروة فحسب، بل على صعيد توزيع األجور أيضاً. ففي حين ي  

في المئة من العاملين في القطاع   2، يتبي ن أن   في المئة من ثروة سكان البلد  48تحوذون على  يس

ح في المئة من مجمل األجور الم   17الخاص يحوزون  في المئة   59ن أن حصة ، في حيبهاصر 

 .45جمل األجور في المئة من م   22ى  من العاملين ال تتخط  

 
  بحسب تقرير برنامج األمم المتحدة االنمائي:44

United Nations Development Programme. Human Development Report 2016. Report. New York: 

United Nations Development Report, 2016. 207. 2016. Accessed November 13, 2017. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf.  
  بحسب دراسة صادرة عن وزارة المالية اللبنانية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي:45

United Nations Development Programme, Lebanese Ministry of Finance. Assessing Labor 

Income Inequality in Lebanon's Private Sector. Reports, 2017. Accessed November 13, 2017. 
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-

MOF/Thematic%20Reports/Assessing%20Labor%20Income%20Inequality%20in%20Lebanon%

E2%80%99s%20Private%20Sector.pdf  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-MOF/Thematic%20Reports/Assessing%20Labor%20Income%20Inequality%20in%20Lebanon%E2%80%99s%20Private%20Sector.pdf
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-MOF/Thematic%20Reports/Assessing%20Labor%20Income%20Inequality%20in%20Lebanon%E2%80%99s%20Private%20Sector.pdf
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-MOF/Thematic%20Reports/Assessing%20Labor%20Income%20Inequality%20in%20Lebanon%E2%80%99s%20Private%20Sector.pdf
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(، الذي  0.32)  "جيني " ظهر مؤشر  ، إذ ي  الت اإلنفاق للفرد على معد  ينعكس حتما   اةعدم المساو ▪

، االستهالك  يفي المئة من إجمال   8نسبته    افي المئة من السكان ينفقون م  20يقيس عدالة التوزيع، أن  

د   .46االستهالك  يفي المئة من إجمال 40رتفع بـ الدخل الم   يفي المئة من السكان ذو 20فيما يتفر 

 

 المناطق  بحسب  الفقراء  نسبة  توزيع : 4رقم الشكل ال

 

 . 2015، البنك الدولي -مديرية اإلحصاء المركزيالمصدر: 

 

 

 

 

 
  تقرير صادر عن البنك الدولي:46

The World Bank. Lebanon - Country Partnership Framework for FY17-FY22. Report. 

Washington, DC: The World Bank, 2016. 2016. Accessed November 13, 2017. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-

framework-for-FY17-FY22 

http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-framework-for-FY17-FY22
http://documents.worldbank.org/curated/en/111451467996685776/Lebanon-Country-partnership-framework-for-FY17-FY22
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 والجندر   السكان بحسب  لبنان في الفقر: 5الشكل الرقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2016، لألزمة لالستجابة لبنان خط ة المصدر:

  تفاضلية للبنان؟هل ما زال رأس المال البشري ميزة 

ً في عدد من مؤش   ،ه البشريةلبنان المعروف بثروت   ً الفتا رات التعليم األساسي ونوعيته يشهد تراجعا

في المراحل    وخاصةً   التحاق الطالب بالتعليم االبتدائي في    ردي فيه. وي الَحظ تأخ  جوكذلك االستثمار الم  

حق بالمدارس االبتدائية، كما أن  عدداً أقل يكمل تاألطفال كل عام يل ا يعني أن  عدداً أقل من  ذ ه.  االبتدائية

ل اللبنانيون نتائج  تعليمه حتى المرحلة الثانوية. من ناحية أخرى، يتراجع مستوى التعليم حيث سج 

م القطاع الPISA)خجولة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة  لعدد  تعليمي نسبةً (، والمفارقة هي تضخ 

سلباً على   ت وما يزيد األمر سوءاً طبيعة أزمة النزوح التي أث ر خصوصاً في التعليم الرسمي.الطالب 

 جودة التعليم العام. 

 أبرز المؤشرات 

ر لبنان على مستوى االلتحاق بالتعليم االبتدائي ▪ في المئة   90مقابل   في المئة 87الً نسبة سج  م   تأخ 

في المئة مقابل   78 :إتمام المرحلة االبتدائية  ةمع تدني نسب  ذلك . ترافقسطلبلدان الشرق األو

 .47في المئة للمنطقة  92متوسط  

 
  قائمة بيانات البنك الدولي:47

School enrollment, primary (% net). Accessed November 13, 2017. 

https://data.worldbank.org/indicator. 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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بين من المدارس، 10في  ▪ ب المدرسي في ذ إ سنوات تضاعف تقريبا  عدد المتسر  سجل  التسر 

  5,850 بـنة مقار  2014في العام  اً تلميذ  8,075 ت بلغ في لبنان ةً مرتفع نسب المرحلة االبتدائية 

 .200448في العام  اً تلميذ  298,4 و  2009لعام في ااً تلميذ 

م القطاع التعليمي العامهي المفارقة األكبر  ▪ في  7.3الواحد ، إذ بلغ معد ل التالمذة لألستاذ تضخ 

ً طالب  250ومعد ل التالمذة للمدارس الرسمية  ،في القطاع الخاص  11.7مقابل  القطاع العام مقابل   ا

 .49على هدر المال العام ة تدل  ، وهي أرقام متدني  ارس الخاصةتلميذ في المد   347معد ل 

  

 
  حول التعليم في لبنان: UNESCO بحسب قائمة بيانات الـ48

Early School leavers from primary education. Accessed November 13, 2017.  

http://data.uis.unesco.org/?queryid=142 
 "النشرة اإلحصائية للعام الدراسي 2015-2016"، تقرير صادر عن المركز التربوي للبحوث واإلنماء ومتوف ر على: 49

http://www.crdp.org/files/201705100949031.pdf   

http://data.uis.unesco.org/?queryid=142
http://www.crdp.org/files/201705100949031.pdf
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ل لبنان    لطلبةل  العام  مستوىفي ال  يتدن  ال ▪  نتائج خجولة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة مقلق إذ سج 

)PISA396على القراءة و 347 على العلوم، 386 كالتالي: 50ببلدان العالم مقارنةً  2015عام ل( ل  

 في االختبار.  ت شارك دولة 72من أصل   66مرتبة  في ال لبنان وضععلى الرياضيات، 

ة،   ▪ دولة في العالم من ناحية    144من أصل    113ف لبنان في المرتبة  صن  إذ ي  هجرة األدمغة مستمر 

ما ينعكس سلباً على  (،المئةفي  44نسبة الهجرة خاصةً لدى الجامعيين ) هجرة األدمغة، وتزداد 

وتظهر بيانات الجامعة األميركية في بيروت المقدمة  .51ات ليد العاملة من ذوي المهاروفرة ا

 فقط من خريجي الجامعة يعيشون في لبنان. في المئة 45للجامعات أن  QSلتصنيف 

من  91المرتبة  يحتل  إذ صعيد األبحاث والتطوير،  حضور جي د على  على لبنان رغم ذلك، يحافظ ▪

ستثمار  ا على صعيد  75المرتبة والعلمية،  مؤسسات البحثيةجودة ال على صعيد دولة  138أصل 

 .52األبحاث والتطوير الشركات في 

 

 مقارنة مع البلدان العربية والعالم في لبنان الذكور لدى االبتدائي التعليم  في الرسوب  نسب : 6 الرقم الشكل

 .2017، لدوليالبنك ابيانات المصدر: 

 
  تقرير صادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:50

OECD, PISA - Results in Focus, report (OECD, 2016), 5, 2016, accessed November 13, 2017, 

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf. 
51 idem 
  تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي:52

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report: 2016–2017. Geneva: World Economic Forum, 

2016. Accessed November 8, 2017. https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-

2016-2017-1.  
 

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
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 والعالم العربية البلدان مع مقارنة لبنان في اإلناث  لدى االبتدائي التعليم  في الرسوب  نسب : 7 الرقم الشكل

 
 .2017، بيانات البنك الدوليالمصدر: 

 

  ؟خطرهل البيئة حقا  في 

ستوى ت معها نتائج كارثية على م  لَ النفايات حمَ ملف   إدارة  حادة في  أزمة  ، يشهد لبنان  2015منذ تموز  

سي ما مع ازدياد المطامر غير الشرعية ومراكز حرق النفايات قرب األماكن السكنية.    البيئة والصحة، ال

  ي ؤد  وت   الصحة العامةر على  رتفعة تؤث  إلى ن َسب م    وصلر  ث الهواء واألنه  ، فإن  تلو  ذلكباإلضافة إلى  

 اً مصد ر  اً بلد الذي بات ي عتبر  لبنان  ينعكس سلباً على دور    ، األمر الذيارتفاع كلفة الفاتورة الصحية  إلى

ة عد ت فشلت طط الوطنية التي أ  الخ   جميع. ث للتلو   ، وهذا ما عكسه  في الوصول إلى النتائج المرجو 

ة شبه  ي. إن  السياسات البيئ201653و  2014 نمراكز بين العامي  3الذي خسر ر األداء البيئي مؤش  

 . ةياألزمة البيئ  تفاقمنذر ب المعدومة والتراكمات "القاتلة" ت  

 أبرز المؤشرات 

مليون طن من   2.5)دون فرز( في بلد ينتج الطمر العشوائي للنفايات الصلبة إن  : أزمة النفايات ▪

محلياً.   له نتائج كارثية   ،ليةوارتفاع عدد المطامر في المناطق السكنية والساحالنفايات الصلبة سنوياً  

حيث تقضي النفايات المطمورة في  البيئة في البلدان المحيطة بالمتوسط،لبنان التل وث في د هد  ي  

 
  بحسب مؤشر األداء البيئي:53

"Data." Environmental Performance Index. 2016. Accessed November 14, 2017. 

http://epi.yale.edu/country-rankings. 

http://epi.yale.edu/country-rankings
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يرفع حرق النفايات  و ساهم في االحتباس الحراري. البحر على الثروة السمكية والحياة البحرية وت  

 اللبنانيين. لصحة  مباشراً شكل تهديداً لت   ،54ئة في الم 144 و 98نسبة المواد السامة في الهواء بين  

مؤش ر  دولة في  180من أصل  118لبنان المرتبة  احتل  ، 2016في العام  ؛ هواءالتدهور نوعية  ▪

ض لألمراض التنف    . رطانية ذات كلفة العالج المرتفعةسية والسنوعية الهواء، مما يزيد خطر التعر 

لبنان غير صالحة للشرب بحيث عتبر مياه الشفة في ت   إذ ، ث غير مسبوق لمياه الشفة واألنهرلو  ت ▪

ن  عالجة شبكات مياه الشفة وتأمي نشاء وم  إ دولة، مما يستلزم  180على  105لبنان المركز  يحتل  

ل  الماضية، األربع السنوات  خالل .مع احترام كافة معايير الصحة وصولها إلى كافة السكان   س ج 

ح رش  م  عدد اإلصابات  .55السرطان بمرض  إصابة حالة 29 البقاعية وجود  القرعون بلدة في

فضالً عن  ،  يه لإث مجرى نهر الليطاني بسبب تحويل شبكات الصرف الصحي  نتيجة تلو  زدياد،  لال

في المئة  300فات الصناعية. وتصل نسبة العكر في مياه هذا النهر إلى أكثر من المرامل والمخل  

 د  أقصى.  في المئة كح 33وز تتجا ال النسبة المسموح بها أن في حين 

ل القطاع الزراعي إلى قطاع في أزمة، حيث الزراعة في خطر  ▪ مياه د تهد  : تلوث مياه األنهر حو 

 سالمة وجودة المنتجات الزراعية اللبنانية.  الملوثة األنهر

كبير  وكسيد الكربون بشكل أ: ترتفع نسبة ثاني التلوث الناجم عن استخدام الطاقة إلنتاج الكهرباء  ▪

 .56دولة 180من أصل   171لبنان المرتبة  يحتل  ، حيث ةنتجكيلووات من الكهرباء الم  ل في ك

  361من )نفاق على الصحة في لبنان إلا  تضاعف: الفاتورة الصحية مرتفعة نتيجة تدهور البيئة ▪

دان  طي في بلنفاق الوس إل ا  متجاوزاً ،  (2011في عام    دوالراً   621إلى    1995للفرد في عام    دوالراً 

، وذلك بسبب ارتفاع خطر اإلصابة بمرض 57دوالراً  220البالغ وفريقيا الشرق األوسط وشمال إ

 
 بحسب د. نجاة صليبا، مديرة مركز الحفاظ على الطبيعة في الجامعة األميركية في بيروت نقالً عن مقال نشر في الوكالة الوطنية لإلعالم: 54

http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/58657/Lebanon-suffers-pollution-by-land-sea-and-air-

Citizens-39-average-age-down-by-25 
ث الليطاني55  ماليين دوالر لكل كيلومتر"، النهار،  12 آب 2016 4.4 : "معالجة تلو 
  بحسب مؤشر األداء البيئي:56

"Data." Environmental Performance Index. 2016. Accessed November 14, 2017. 

http://epi.yale.edu/country-rankings. 
  تقرير عن النفقات الصحية في لبنان:57

http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/58657/Lebanon-suffers-pollution-by-land-sea-and-air-Citizens-39-average-age-down-by-25
http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/58657/Lebanon-suffers-pollution-by-land-sea-and-air-Citizens-39-average-age-down-by-25
http://epi.yale.edu/country-rankings
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سي واألمراض السرطان بشكل أساسي، باإلضافة إلى مشاكل الجهاز الهضمي والجهاز التنف  

 تدهور وضع البيئة وسالمة الغذاء في لبنان.  اهالبكتيرية التي يسبب  

 

 2016 للعام  للبنان  البيئي  األداء مؤش ر: 8الشكل الرقم 

 

 .2016، البيئي األداء مؤش رالمصدر: 

 

  

 
"Health Expenditures Increased by 70 percent in 16 years" Lebanon Opportunities. 2015: 

http://www.businessnews.com.lb/cms/Story/StoryDetails.aspx?ItemID=5251 

http://www.businessnews.com.lb/cms/Story/StoryDetails.aspx?ItemID=5251
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  أي آثار طويلة األمد ألزمة النزوح على التنمية في لبنان؟

قد ر النازحون منذ العام ل للنازحين القادمين من سوريا، حيث ي  ضيف األو  لبنان هو البلد الم  

ل  1.07من ضمنهم مليون نازح،  1.5لبنان، أي حوالي  بثلث سكان 2011 مليون نازح مسج 

في المئة منذ بدء األزمة،  30السكان بنسبة  عددع اإلى جانب ارتف .المتحدةلدى وكاالت األمم 

ل أعلى نسبة نازحين مسج   ، مقارنة مع ثاني  (173/1000لين للفرد )الالفت هو أن  لبنان يسج 

ي إلى هذا ما يؤد   .58( 1000/ 35( تليه تركيا )98/1000ي األردن )للنازحين أ ةمضيف دولة

، ويزيد  على الموارد االقتصادية األساسيةخطر في التوازن الديمغرافي وتأثير طويل األمد 

االستثمار في البنى نساني من األزمة، بل يطال  إلحاجة لبنان إلى تمويل ال يستهدف فقط الجانب ا

 .التحتية والخدمات األساسية

 أبرز المؤشرات 

ر  وتؤث  .  59ميركي منذ بداية األزمة السورية أمليار دوالر    14.4قد ر خسارة اقتصاد لبنان بحوالي  ت   ▪

هذه األزمة على التنمية بمختلف أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية على المديين القصير  

أنتجت فجوة متزايدة بين  ح النزوأزمة الحظ أن  ي  ، (2016- 2011) المدى القصيرعلى  .والبعيد 

الطرقات والبنى والتعليم،  والعرض والطلب على المرافق والخدمات العامة األساسية مثل الصحة،  

ومن أبرز ما   .60مليون دوالر  400ارتفاع كلفة الخدمات العامة إلى حوالي وأد ت إلى  التحتية،

ل ي    :61سج 

 
  بحسب المعطيات الصادرة عن المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون:58

Syria Regional Refugee Response. Accessed November 15, 2017. 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122. 
  بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي:59

The World Bank. Lebanon - Economic and Social Impact Assessment of the Syrian Conflict 

(Report No. 81098-LB). Report. 3. September 20, 2013. Accessed November 8, 2017. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/925271468089385165/pdf/810980LB0box379831B0

0P14754500PUBLIC0.pdf 
 على سبيل المثال، ازداد الطلب على المياه بنسبة 28 في المئة، وتفاقم العجز المالي لدى المستشفيات العامة وقد وصل إلى حدود 15 60

ة مليون دوالر منذ بدء األزمة نتيجة ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمات الصحية وازدياد اإلصابة باألمراض )بحسب أرقام وزارة الصح

ان(.العامة في لبن  
  بحسب خطة االستجابة لألزمة في لبنان:61

Government of Lebanon, and The United Nations. Lebanon Crisis Response Plan (2017-2020). 

Accessed November 8, 2017. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-

beirut/documents/publication/wcms_542062.pdf . 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
http://documents.worldbank.org/curated/en/925271468089385165/pdf/810980LB0box379831B00P14754500PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/925271468089385165/pdf/810980LB0box379831B00P14754500PUBLIC0.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_542062.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_542062.pdf
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 . 2011في المئة منذ العام   40ة الحكومي على ملف إدارة النفايات بنسبنفاق إلازيادة  -

مليون دوالر   18استشفاء النازحين السوريين غير المدعومة إلى  فاتورةارتفاع قيمة  -

 أميرکي. 

  500ـ مقارنة ب 2014دوالر أميركي عام مليون  580ارتفاع كلفة استخدام الطاقة إلى  -

 . 2012دوالر عام  مليون 

ث من   - أن  فقط   مع العلم،  2011منذ عام    في المئة   14ى  إل  8ازدياد نسبة المياه اآلسنة والتلو 

 في المئة من مياه الصرف الصحي معالجة.  8

واجه لبنان بصعوبة تبعات األزمة ي    ،ةالنعكاسات الطويلة األمد على القطاعات الحيوي  أما بالنسبة ل ▪

 .ة المنتجةى القطاعات الحيوي  السورية وانعكاسها عل

 2016مليون دوالر للعام  36بحوالي نتيجة النزوح البيئي ضرر كلفة ال قد رتفي قطاع البيئة،  ▪

الى زيادة  أد ى مما  في المئة 20بنسبة  في الهواءثات انبعاثات الملو   ارتفاع ، إضافة إلىوحده

األراضي  صالح زيادة مساحةالخضراء والغابات لإزالة المساحات مشكلة فضالً عن ، مراض ألا

 يمات للنازحين. المستخدمة عشوائياً إلنشاء مخ

الولوج غير عاني منه مؤسسة كهرباء لبنان، فإن ي ت  ذ بالرغم من العجز الو ،الطاقةفي قطاع  ▪

في بيروت وجبل لبنان،   في المئة 82وفي الشمال،  في المئة 36 إلىوصل الشرعي إلى الشبكة 

اجة  ة والحالصيانكلفة ، مما ضاعف استهالك الطاقة وفي المئة 45 إلى إجمالي يصلل أي بمعد  

 عجز هذا القطاع.   يفاقممما نتاج اضافي غير مدفوع الكلفة إإلى 

من اللبنانيين ال يستفيدون من شبكات المياه العامة. وبحسب   في المئة 25 ،المياهفي قطاع  ▪

مليون متر مكعب من  500,1يصل الطلب في لبنان إلى  ،62االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه

ً  المياه في   40مليون متر مكعب، أي بعجز يقد ر بــ   900,000ن الدولة فقط ين تؤم  ، في حسنويا

 . نتيجة أزمة النزوح 201163في المئة منذ العام   28المياه بنسبة  ازداد الطلب على  وقد المئة، 

 
ت في مجلس الوزراء في آذار 622012   "االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه "المياه: حق لكل مواطن، مورد لكل الوطن" أقر 
  بحسب خطة االستجابة لألزمة في لبنان:63

Government of Lebanon, and The United Nations. Lebanon Crisis Response Plan (2017-2020). 

Accessed November 8, 2017. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-

beirut/documents/publication/wcms_542062.pdf . 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_542062.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_542062.pdf
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في المئة من   10.3مليون من السكان في حالة فقر على  2تواجد حوالي  إن   الزراعة:في قطاع  ▪

 ّ  راضي الزراعية وتزايد تلوث المياه المستخدمة في الري ألتدهور حالة ا  ى إليؤدي    مساحة لبنان

قد ر زيادة عدد ت  إذ . د النازحينحيث تواج   بسبب التصريف العشوائي لمياه الصرف الصحي

 . 2014في المئة بعد العام   80 راضي اللبنانية بــألالمخيمات غير الشرعية على ا

 2.48ة لبنان إلى التمويل الخارجي بــ في حين قد رت حاج: جيحاجة لبنان إلى التمويل الخار ▪

مليار دوالر أميركي    2.75حة لالرتفاع إلى  رش  م    ها، فإن  2016- 2015مليار دوالر أميركي للفترة  

، بسبب الضغط التي تواجهه الدولة وأجهزتها لتوفير خدمات 2020-2017كمتوسط للفترة 

 . 64إضافية 

في المئة من المبالغ التي يحتاجها لبنان لمواجهة تبعات   49 تمويل إال  يتم  لم  والجدير بالذكر أن ه   ▪

لت صعوبة التمويل إلى تحد   بحد  ذاته، 201565النزوح خالل العام   تموز  27فحتى تاريخ . وتحو 

بحسب مصادر األمم  2017من المبالغ المطلوبة للعام  في المئة 18لم يتم  تمويل إال  2017

ً 66المتحدة طلوب لتحقيق االستقرار والمساعدات اإلنسانية قد ارتفع أصالً تمويل المأن  ال ، علما

نتيجة لزيادة عدد السكان المستهدفين وتفاقم حاالت الفقر لدى  2016في المئة عن عام  10بنسبة 

 النازحين والمجتمعات المضيفة. 

  1.5 التمويل المطلوب  ، ففي حين يستهدفاألمد ةوطويل ةالنزوح على لبنان كبير آثار أزمةإن   ▪

مليون   1.4إضافي يطال مليون نازح من سوريا، تحتاج المجتمعات المحلية المضيفة إلى دعم 

في المئة من النازحين من   79. وما يزيد األمر تعقيداً وخطورة، أن  67لبناني بشكل غير مباشر 

بر  يرت ب توفير حجم أكهميشاً وحاجة، مما  ، أي الشريحة األكثر ت68سوريا هم من النساء واألطفال

 
64 idem 
65 Idem 
66 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/c:بحسب المعطيات الصادرة عن المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون  

Syria Regional Refugee Response. Accessed November 15, 2017. 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122. 
  تقرير صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:67

UNDP. "Lebanon Environmental Assessment of the Syrian Conflict & Priority 
Interventions". 2014. Accessed November 15, 2017. 
http://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Energy%20and%20Environment/Publications/E

ASC-WEB.pdf 
  بحسب خطة االستجابة لألزمة في لبنان:68

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
http://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Energy%20and%20Environment/Publications/EASC-WEB.pdf
http://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Energy%20and%20Environment/Publications/EASC-WEB.pdf
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كاهل الدولة وزيادة في  على  من الخدمات االجتماعية والرعائية والصحية، وينتج عنه ثقل إضافي  

 التحديات وضرورة االستجابة لها سريعاً. 

 لبنان  في المقيمين  توزيع: 9 الرقم الشكل

 

 .2016 واالستشارات، البحوث مؤسسة: المصدر

 

 

 

 

 

 

 
Government of Lebanon, and The United Nations. Lebanon Crisis Response Plan (2017-2020). 

Accessed November 8, 2017. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-

beirut/documents/publication/wcms_542062.pdf . 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_542062.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_542062.pdf
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 النزوح  أزمة لمواجهة  خارجي تمويل  إلى  الحاجة: 10الشكل الرقم 

 

 .2016، لألزمة لالستجابة لبنان خط ة المصدر:

  ؟دولة قادرةممكن في ظل  غياب الخروج من األزمة هل 

ة قادرة ذات جهوزية عالية التنمية المستدامة متعذ ٌر من غير دولإن  تحفيز المناخ االقتصادي وتحقيق 

  Failed Stateتصن ف لبنان من بين الدول "الفاشلة"    الحوكمةمؤشرات    .لجهاز البشري على مستوى ا

دون المستوى    أداؤهاالتي لم تستطع خلق دينامية العودة إلى النمو وتحقيق التنمية المستدامة، حيث بقي  

ه معظم الدول العربية إلى وضع رؤية  ين تتج ح فيو .نبئ بإطالة عمر األزمةي  األمر الذي المطلوب 

غياب القرار ؤية بفعل ، يفتقر لبنان إلى هذه الر2030وطنية تواكب أهداف التنمية المستدامة ألفق 

بحيث دخل لبنان منتدى الدول األكثر فساداً  رات الفساد مع ارتفاع مؤش  و . سيالسياسي والجمود المؤس  

 .6970في العالم

 
  احتل  لبنان المركز 100/28 للعامين 2015 –  2016 )ي قاس هذا المؤشر من 0 األكثر فساداً إلى 100 األكثر نزاهة(69

 :منظمة الشفافية الدولية مؤشر بحسب 70

"Lebanon," Transparency International, accessed November 10, 2017, 

https://www.transparency.org/country/LBN   

https://www.transparency.org/country/LBN
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ةالمواطن بشكل خطير، ماعي بين الدولة واختل  العقد االجت ً  كل هذا يزيد الهو  ر سلباً على  يؤث  و عمقا

القدرة   عززسياسات عامة ت  اللبنانية لم تبادر بعد إلى بلورة    ما دامت الدولةو   .واالستثمارمناخ األعمال  

لذلك،   ةوالمؤسسي    ة، والتخطيط واالستشراف، وتوفير البيئة القانوني  الطويلة األمد على مواجهة األزمات  

على الصعيدين  األعمال وعودة لبنان إلى المنافسة  هل استعادة عجلة النمو وتطويرسلن يكون من ال

 االقليمي والدولي.  

 أبرز المؤشرات 

في المئة من سوق   13ل الوظائف على المستوى المركزي ، إذ تشك  ل األكبرالدولة هي المشغ   ▪

في   26,000أستاذ، و  29,000دارات العامة، إلافي  15,500موظف ) 180,000 أيالعمل، 

 .71العامة( المؤسسات 

هذه النسبة    زيد ، وت201572في المئة من إجمالي نفقات الدولة لعام    35  فاقت  لفة الوظيفة العامةك ▪

في المئة( وهي قياسية مقارنةً بمتوس ط بلدان منظمة التعاون   30متوس ط البلدان العربية )عن 

نسب الشغور المعلنة في الخدمة  مع العلم أنفي المئة.  14ة حيث ال تتعد ى االقتصادي والتنمي 

  رية عام في المئة وفق دراسة نشرتها وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدا  70العامة المدني ة تصل إلى  

أن هذه األرقام ال تشمل تحويالت الدولة ألجور العاملين في بعض   المفارقة المقلقة. 2011

 مي الخدمات.لعامة والقطاع البلدي ولمقد  المؤسسات ا

ة  الموازنات  ال  غياب أبرزها    قيود كثيرة ت ربك األداء الحكومي ▪ إلى   2006في الفترة الممتدة من  مقر 

في المئة من اإلنفاق العام في نهاية  76ة الثالث لتستحوذ على أكثر من ، تعاظم الكتل المالي2016

 ا  صتقل  وهذا يعني وتحويالت مؤسسة كهرباء لبنان(.  )رواتب وأجور، خدمة الدين، 2015 عام 

 
  روال رزق أزعور، "كلفة الموظفين في الحكومة المركزية اللبنانية"، مجلة السادسة، العدد 4، تشرين األول 712013
  تقرير مرصد المالية العامة الصادر عن وزارة المالية الل بنانية 72:2016

Public Finance Monitor. Report. December 2016. Accessed November 8, 2017. 

http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-

MOF/PFR/Public%20Finance%20Monitor/Monthly%20PFM%20-%20December%202016%20-

%20Final%20Version.pdf 

http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-MOF/PFR/Public%20Finance%20Monitor/Monthly%20PFM%20-%20December%202016%20-%20Final%20Version.pdf
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-MOF/PFR/Public%20Finance%20Monitor/Monthly%20PFM%20-%20December%202016%20-%20Final%20Version.pdf
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/Rep-Pub/DRI-MOF/PFR/Public%20Finance%20Monitor/Monthly%20PFM%20-%20December%202016%20-%20Final%20Version.pdf
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. وبلغة أبسط:  قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع  فيفي نفقات التشغيل واالستثمار وبالتالي    ا  خطير

 .73املين فيها من دون توف ر اعتمادات كافية للعملتدفع الدولة للع

نقطة عام   45انخفض من الدولي، إذ كما تصن فه مؤشرات البنك  ع فعالي ة األداء الحكوميتراج   ▪

وسط وشمال إفريقيا للفترة  وبقي دون مستوى منطقة الشرق األ، 2015عام  38حتى  2010

، التي تبلغ تكلفتها  75العام في القطاع ترافق ذلك مع تزايد مفاعيل الطائفية في التوظيف . 74عينها 

خيص المنهجي الذي وضعه البنك  في المئة من إجمالي الناتج المحلي  كما يشير التش 9السنوية 

 76في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ويسجل لبنان نسبة فساد قياسية (.2016الدولي )

في المئة من الل بنانيين يعتبرون أن نسبة الفساد ارتفعت في السنوات األخيرة(، وهشاشة في  92)

في جودة السياسات العامة  اً هور(، وتد 11.1(، وبيروقراطية إدارية مكب  لة )14البنى التحتية ) 

 (.4.7(، وقل ة االبتكار ) 8.9)

سي ما على مستوى نوعية   ، ال2016و  0620تدهوراً بين العامين   ت سجلنوعية السياسات العامة  ▪

 وشموليتها.  السياسات، ونوعية الخدمات العامةمسار 

  125لبنان المرتبة    يحتل  ، إذ  مستويات منخفضة جدا  لثقة المواطنين بصانعي القرارينتج عن ذلك   ▪

ة 144من أصل   .  أكثر فأكثر دولة، مما يزيد الهو 

، وقدرته وعلى صورة لبنان في العالم 77على مناخ األعمال واالستثمار  تنعكسكلها مؤشرات  ▪

 حركة لالقتصاد.نتجة والم  استقطاب الرساميل والمشاريع الم  على 

 
73 idem 
  بحسب مؤشر الحوكمة الصادر عن البنك الدولي:74

The World Bank, World Governance Indicators. Accessed November 8, 2017. 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home 
 حد د تقرير البنك الدولي الحوكمة الطائفية في الوظيفة العامة في لبنان على أنها استيالء على الموارد من قبل نخبة تختبئ تحت ستار 75

 الطائفية.
  بحسب تقرير منظ مة الشفافية الدولية:76

Pring, Coralie. People and Corruption: Middle East and North Africa Survey 2016. Report. 

Transparency International, 2016. 5 . 
  تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي:77

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report: 2016–2017. Geneva: World Economic Forum, 

2016. Accessed November 8, 2017. https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-

2016-2017-1.  

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
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  من أهداف التنمية المستدامة  16الهدف  اجتماع هذه المؤشرات يقل ص حظوظ لبنان في تحقيق  ▪

 ً  .في هذا المجال المرتكز حول المؤسسات القادرة والفع الة، خالفاً لبلدان عربية أخرى تحرز تقد ما

، في مقاربة اإلدارة العامة  ا  وتستدعي بالضرورة تغييرر العميق،  يتدعو للتفك  شرات مقلقةكلها مؤ ▪

 مستمر للكفايات. أساس الجدارة والمهارة وتطوير  نحو إدارة عصري ة متكافئة للتوظيف على

 

 لبنان  في الحكومي  األداء فعالي ة تدهور : 11 الرقم الشكل

 

 .2016، منظ مة الشفافية الدوليةالمصدر: 
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 نان بل  في األعمال  لمناخ  األساسية المعوقات : 12 الرقم الشكل

 

 .2017-2016العالمي،  االقتصادي المنتدى: المصدر

 الدولي  لبنان حضور: 3 الرقم الجدول

بالتفاؤل  يوحيما تقد مه المؤشرات االقتصادية والتنموية في التقارير الوطنية والدولية حول لبنان ال 

عي، ومراحل عدم استقرار سياسي وأمني وتصد ع العقد االجتماللمرحلة المقبلة. فبعد أن شهد لبنان حروباً  

 ةعديم  دولةتيكياً منذ فترة، وصل فيها إلى  تراجع "وزن" لبنان على الساحة االقليمي ة والدولي ة تراجعاً دراما

 خضع لتدخل جهات خارجية عد ة.تالوزن 

افل الدولية، وذلك في ظل  منذ فترة طويلة، عجز لبنان عن فرض أي مرشح ألي منصب رفيع في المح

إيصال يطمح للوصول إلى منصب دولي أو إقليمي ليساهم في  غياب آلية واضحة وشفافة لدعم أي لبناني

موقف لبنان وليؤثر في عملية بلورة القرارات المصيري ة ذات التأثير المباشر والقوي على االقتصاد 

ة األدمغة من لبنان قد شك لت خزاناً بشرياً من الطاقة والتنمية المستدامة في لبنان. هذا مع العلم أن  هجر

دمة لبنان ومواطنيه، أن تساهم بجد ية في وظ فت في سياق توجه رسمي في خ ذا، إتستطيع االغترابي ة التي

 نهوض لبنان.

ر وتعزيز ثقة المواطنين. فالدولة هي  أخيراً، إن  بناء دولة قادرة منفتحة مرنة مواكبة للتحديث والتطو 

ر المرجع واإلطار األكثر مالءمة لمسارات النمو بحيث توفر البيئة الصحيحة لنمو النشاط االقتصادي وتوفي

الل الخدمات ذات الجودة العالية، حين يعجز االقتصاد عن خلق توازنات اجتماعية بين مختلف الدعم، من خ
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ائفية والسياسية "المهيمنة"، الى يفرض اعتماد هذا التوجه االنتقال من ذهنية المحاصصة الط  الشرائح.

 الدولة. بناء وتحديث اصطفاف جديد من أجل
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فريق العمل الذي أعد  
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إعداد هذا التقرير من قبل فريق عمل معهد باسل فليحان المالي  تم  

 :االقتصادي، وهو مؤل ف منو

 .بسمة عبد الخالق ة السيد •

 .السيدة سابين حتم  •

 .االستاذ إسكندر البستاني •

 حريري.في جامعة القديس يوسف نزار راجع التقرير الدكتور المحاضر 

 اط.أشرفت على إعداد التقرير رئيسة المعهد السيدة لمياء المبيض بس
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 المعهد المالي

يمكن نسخ محتوى هذا التقرير أو تنزيله أو طباعته الستخدامكم الشخصي. 

نات أو المواقع اإللكترونية أو   ويمكن اقتباس مقتطفات منه في الوثائق أو المدو 

قلقة حول لبنان"، أي مادة أخرى شرط ذكر المصدر:  "أرقام ومؤشرات م 

 .2018 -وزارة المالية الل بنانية  –ن المالي واالقتصادي معهد باسل فليحا

يمكن توجيه الطلبات لالستخدام العام أو التجاري إلى العنوان التالي: 
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