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I.  المقدّمة والسیاق العام 

 الوطنيالسیاق   .أ

ملیون نسمة بحسب  4.5 یضمّ متوّسط الدخل من الشریحة العلیا، و ، بالغ الھشاشةمفتوحو اقتصاد صغیرو ذ بلدٌ لبنان  .1
من حیث تعادل القوة  دوالر أمیركي ,39017َوَصل نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان إلى  .20131إحصاءات عام 

. ویشتھر لبنان بقطاَعي الخدمات والتجارة إذ تشّكل خدمات السیاحة 2013عام  بقیمة الدوالر دوالر أمیركي 9,905إلى والشرائیة 
، وعانى تأثیرات )1990إلى  1975(من  طویلة من الحرب األھلیة ةاللبناني. شھد لبنان فتروالخدمات المالیة العمود الفقري لالقتصاد 

نتاج عقود من  ماھ وشدة تأثرهاالقتصاد اللبناني ھشاشة فالصراعات الخارجیة وتدفّق الالجئین الفلسطینیین سابقًا، والسوریین حالیًا. 
الصراعات اإلقلیمیة، بما  التي تفاقمت بسبب االقتصادیةلمساواة االجتماعیة وا ة وانعدامالسیاسی واالضطرابات ةرالمتكرّ  اتالصراع

  في ذلك الحرب الجاریة في سوریا.
 
و"السیاسیة"  الصدمات الكبیرة والمتكررة ، غیر أنبوتیرة معتدلة على مدى العقود الماضیة اً نمو االقتصاد اللبناني شھد .2

نما الناتج المحلي . االقتصاد اللبناني على الرغم من المرونة الالفتة التي یظھرھاحالت دون انتظام ھذا النمو واستقراره في األغلب 
 )2014حتى  1992في المائة من  4.4(نسبة النمو  2014و 1965بین العامین  في المئة 3.6 بمعدّل تقدیري بلغاإلجمالي الحقیقي 

العدید من األزمات المحلیة والدولیة والسیاسیة والطائفیة خالل ھذه الفترة، بما في ذلك خالل السنوات  ھذه األرقام تخفي أثر غیر أن
 .الحرب السوریة اندالعالقلیلة الماضیة منذ 

 
ً  اإلقلیمي لتأثیرھا نظًرا -األزمة في سوریا  ساھمت .3  قتصادتباطؤ حاد في افي  –الروابط القویة بین البلدین و األوسع نطاقا

 معدالت أسفرت عنمتكررة لصدمات سیاسیة وأمنیة منذ أوائل التسعینات یتعّرض اللبناني قتصاد الوفي حین أن ا .شدید التأثر لبنان
المحّركة التقلیدیة العوامل  أدى إلى خنق قتصادیةالاالمقّومات في   ھاًماالً تحو 2011، شھدت فترة ما بعد عام )1الشكل ( نمو متقلبة

 5.4من متوسط قدره  الحقیقي نمو الناتج المحلي اإلجماليمعدل  وھبوط العقارات والبناء والتمویل والسیاحة غرار لالقتصاد على
  ). 2( الشكل  2016و 2011في المائة في الفترة الممتدة بین العامین  1.9 إلى 2010و 2000بین العامین ألزمة ا قبلفي المائة 

                                                 
 )LCRPملیون نسمة بسبب تدفق الالجئین السوریین. ( 5.9 إلى 2016التقدیرات السكانیة لعام  تشیر  1
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 ھي حیث نتائج سوق العمل النائیةمعظم الفقراء في المناطق  إذ یعیش شاسعة وصارخةفي لبنان اإلقلیمیة  الفوارق .4
 ، تفوقعلى التوالي ،في المائة 31في المائة و 36في المائة و 38 وھي ،جنوبالشمال والمعدالت الفقر في البقاع وكما أن  سوأ.األ

واألمر  .2على التواليفي المائة  16في المائة و 22 وبیروت حیث تسجل في جبل لبنان وتقّل عنھ في المائة) 27معدل الفقر الوطني (
معدالت أما في المائة) وأدنى نوعا ما في الجنوب والنبطیة.  38معدالت المشاركة ھي األدنى في الشمال (سیّان في سوق العمل حیث 

روت وجبل لبنان، یتألف أكثر لحسابھم الخاص. وفي بی وفي الشمال، یعمل معظم السكانعلى في الجنوب والنبطیة. ھي األفالبطالة 
 بأجر. الموظفین العاملینمن نصف القوى العاملة من 

 السیاق القطاعي والمؤسسي للبرنامج  .ب

زمة ألحتى قبل اوألزمة السوریة. ل نتیجةبشدة تفاقمت  الوظائفوطویلة األمد في مجال  جسیمةیواجھ لبنان تحدیات  .5
أسوأ  وضعفي كان  0.23 فیھ عمالةالمرونة نمو فلبنان الذي كان معدل فرص عمل كافیة: إلى قتصادي الم النمو ارجَ تَ السوریة، لم یُ 

. وبغض )0.5 ھو وشمال أفریقیاوسط ألمنطقة الشرق ا مرونة نمو العمالة في متوسط(علًما أن  بكثیر من بلدان أخرى في المنطقة
 2004 نعامیسنویًا بین ال داخل جدید 23,000 إلى سوق العملعدد الداخلین الجدد معدل  بلغا، النظر عن تدفق الالجئین مؤخرً 

معدالت عن  التفاوت بین العرض والطلب أسفر ھذاوا. سدس ھذه الوظائف سنویً  إالّ  ریوفّ  یكن في حین أن االقتصاد لم ، 2007و
 الوظائفزت تركّ بشكل خاص في المناطق الواقعة خارج بیروت وجبل لبنان. وباإلضافة إلى ذلك،  وحادة ة األجلطویلبطالة مرتفعة و

الوظائف حتى قبل  یشغلون ھذهھاجرون ملالعمال ا كانا ما . وغالبً 4المھارات متدنیةمنخفضة اإلنتاجیة تتطلب عمالة في أنشطة 
، في المقابل. ألجوردنى لاألحد فضالً عن حقّھم في ال ،انسبیً  ىعلأ مھاراتامتالك العمال اللبنانیین  ویرجع ذلك جزئیا إلى .األزمة

. 5االتصاالت والخدمات المالیة والتصنیع على غرار قطاعكثر إنتاجیة األقطاعات الفي محدودًا فرص العمل  وإیجادالنمو  كان
الخاص إلى دفع  في القطاع النظاميأدى وجود قدر كبیر من الموارد البشریة غیر المستغلة إلى جانب محدودیة فرص العمل بالتالي، 

. النظامياالقتصاد غیر إطار في ما تندرج ا على مستوى الكفاف، غالبً وأنشطة غیر منتجة االنخراط في عدد متزاید من العمال إلى 
  6.النظاميیعمل في القطاع غیر  في لبنانجئین، كان نصف القوى العاملة قبل تدفق الالأي ، 2010في عام و
 
ت نسبة الرجال في سن العمل األزمة السوریة، كان بدایةقبل . والشباب النساء نتائج سوق العمل ضعیفة بشكل خاص بین .6

 ھ بیناإلناث والشباب أعلى من معدل البطالة بینولنساء في سن العمل. لالمائة في  24مقابل  في المائة 70 المشاركین في القوة العاملة
أن  ولوفي المائة)،  11لغ بی المعدل الوطنيعلًما أن  ،في المائة بین الرجال 9مقابل  ،على التوالي ،في المائة 34و  18الرجال (

 ، على سبیل المثال،النساءف .المجالالمؤثرة في ھذا العوامل التفاضلیة  ھناك عدد من. عموًما أقصر ترات بقائھم عاطلین عن العملف

 إلى نشاط اقتصاي متقلّب:  الصدمات المتكررة تؤدي 1الشكل 

 
 المصادر: السلطات اللبنانیة وحسابات موظفي البنك الدولي

 .2016: تحسن طفیف في النشاط االقتصادي في عام 2الشكل 

 
 المصادر: السلطات اللبنانیة وحسابات موظفي البنك الدولي

                                                 
 : تقریر متخصص 2011). قیاس الفقر في لبنان باستخدام  مسح میزنیات األسر 2015(إدارة اإلحصاء المركزي والبنك الدولي   2
توفیر وظائف مناسبة: دور السیاسات االقتصادیة الكلیة واالستثمار والعمل والتعلیم وسیاسات الحمایة   )، الجمھوریة اللبنانیة:2012البنك الدولي (  3

 ، كانون األول، واشنطن العاصمة. االجتماعیة
 من أھم القطاعات المساھمة في التوظیف حسب ترتیب األھمیة: التجارة وقطاعات الخدمات ذات اإلنتاجیة المنخفضة والبناء.   4
 ". منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. قطري "لبنان: تعزیز الحد من الفقر والرخاء المشترك. تشخیص منھجي)، 2016البنك الدولي (  5
توفیر وظائف مناسبة: دور السیاسات االقتصادیة الكلیة واالستثمار والعمل والتعلیم وسیاسات الحمایة   )، " الجمھوریة اللبنانیة:2012البنك الدولي (  6

 ، كانون األّول. LB-76008، التقریر رقم (MILES)االجتماعیة 
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في  تشارك ) الفي المائة 80( أغلبیة النساء أن 7لبناناإلنجاب. ووجدت دراسة حدیثة عن شمال  من أجل الوظیفةأكثر عرضة لترك 
 من النساء مائةفي ال 64( المنزلیة الواجباتذلك أساسا إلى ، ویرجع )في المائة بین الرجال في سن العمل 73 (مقابل القوة العاملة

إلى  ،المتغیرة مجموعة من الخصائصب من خالل التحكم كذلكالدراسة  وخلصت. )السبب الرئیسي الواجبات المنزلیة ھيبأن  أفدن
 نقطة مئویة). 22لعمل كموظفات بأجر (ا إلى من الرجالأكثر تمیل أن النساء 

 
ملیون الجئ  1.03ل سوري إلى لبنان وتسجّ  الجئ ملیون ونصف حوالي رَ بَ ، عَ 2011منذ اندالع األزمة السوریة في عام  .7

یمثل الالجئون السوریون في لبنان حوالي ربع عدد السكان . UNHCR مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینبشكل رسمي لدى 
ن أكثر لبنا استقبل، 2014في عام وفي العالم. وھي أعلى نسبة للفرد من الالجئین  ،قبل األزمة) نسمة ملیون 4.2اإلجمالي في لبنان (

بناء علیھ، یمكن القول إن لبنان یتحمل أعباء وتكالیف   8نفسھ.في األردن في العام  87، مقابل مواطن 1000الجئا لكل  230من 
 عن المجتمع الدولي.  نیابة اجدً  مرتفعة

 
. صالً المتخّلفة أمناطق الشمال والبقاع  اتھ فيبلغ أعلى درجعلى سوق العمل  كبیراً  رت أزمة الالجئین السوریین تأثیراً أثّ  .8

ملیون من السكان  باإلضافة إلى( نحو مستنقع الفقرلبناني إضافي  170,000 تسبب الوضع العام بدفع، 2014وبحلول نھایة عام 
ترافقت مع عروض من الید العاملة في لبنان ا إلى زیادة كبیرة في الم). وقد أدى تدفق الالجئین أیضً قبل ذلك تحت خط الفقرالواقعین 

في المائة للرجال  73في المائة مقابل  85آثار سلبیة على سوق العمل. ویقدر معدل مشاركة الرجال السوریین في القوى العاملة بنسبة 
في المائة من معدل النمو  35 اللبنانیین. ویسھم ھذا المستوى العالي من المشاركة في تحقیق معدل نمو في القوى العاملة أسرع بنسبة

ة في االقتصاد، نظامیفرص عمل  توافرمستویات تعلیم أدنى، ونظرا لعدم  تحصیلالسكاني. وألن الالجئین السوریین یمیلون إلى 
تشیر وي بشكل خاص. سوق العمل للشباب اللبنان توقعات وتضّررت .9النظاميمعظم الالجئین بالعمل في االقتصاد غیر  یُجبر

. فالشباب أكثر عرضة 10الشباب غیر المھرةمعظمھم من و، إضافي في براثن البطالةألف لبناني  220 امكانیة وقوعالتقدیرات إلى 
قطاعات الفي كما أنھم یمیلون إلى العمل للتنافس، سواء من الناحیتین القطاعیة أو المھنیة، مع الالجئین السوریین في سوق العمل. 

 . 11األشد تأثرا  باألزمة  رة)(السیاحة والتجا
 

. الملّحة إلى الوظائفلسكان اللبنانیین والالجئین ا حاجةفرص العمل على نطاق واسع لمعالجة  إیجادحاجة إلى ال تبرز .9
القطاع  فينطاقا وسع استثمارات أب ةفرص العمل مدعوم تكون مساعي إیجادلتحدي، یجب أن ھذا اوبالنظر إلى الطبیعة الھیكلیة ل

. فالحلول القصیرة األجل مثل األشغال العامة ھي جزء من المعادلة ال سیما بالنسبة للعمالة المنخفضة وشبھ الماھرة، ولكن الخاص
الشركات  تتجھ األنظار نحو، لذلكعلى العمال المھرة.  امستدامً  اد طلبً ولویعلى المدى األطول ینمو خاص قطاع ھناك حاجة إلى 

 درجات تمتع بأعلىیي ذفي لبنان ال وظائفك المحرّ باعتبارھا والمنتجة، وال سیما الشركات الصغیرة والمتوسطة،  األحدث عھدًا
 كفیلة بزیادة في المائة 1بنسبة  الشركاتإنتاجیة إلنتاجیة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا (زیادة الوظائف وا بینمرونة ال

تبطئ مساعي الشركات ونمو إنتاجیتھا التوظیف في واجز الكبیرة التي تحول دون یر أن الح. غ)12في المائة 3.9بنسبة  الوظائف
مستویات  أماوالقیود السیاسیة واالقتصادیة التي تواجھھا األعمال التجاریة تنعكس في أداء االستثمار الخاص.  فرص العمل. إیجاد

 ةواألجنبی ةالمحلی اتتركز االستثمارتبشكل حاد في السنوات األخیرة. و تراجعتفقد منخفضة نسبیا الاالستثمار األجنبي المباشر 
منذ بدایة ركودًا الصادرات وتعاني للغایة في القطاعات التجاریة.  ةزال محدودتال  افي مجاالت التمویل والعقارات، ولكنھ ةالقائم

 األزمة السوریة.
 

 ھاونموّ عقبة رئیسیة أمام عملیاتھا عدم االستقرار السیاسي التي تعتبر  الشركات في لبنانبلغت نسبة ، 2014في عام  .10
بسبب األزمة  االضطراب وعدم الیقینتعكس ھذه الزیادة الكبیرة اشتداد حالة . 2009في عام  45.2، بعد أن كانت 13في المائة 58

اإلضافة إلى عدم االستقرار، تواجھ وباألوسع في المنطقة. على النطاق بشأن االستقرار  األقدم عھدًاالسوریة، فضال عن المخاوف 

                                                 
 ".القیمة وأسواق العمل والمھارات ومناخ االستثمار في طرابلس والشمالإیجاد الوظائف لشمال لبنان: سالسل ) : 2017البنك الدولي (  7
 UNHCRمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین   8
 UNHCR )2016 .(The Welfare of Syrian Refugees: Evidence from Jordan and Lebanonمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین   9

 anon: Economic and Social Impact Assessment of the Syrian ConflictLeb)، 2013البنك الدولي (  10
 .2015في المائة فقط في عام  33یعملون في مجال السیاحة والتجارة، مقابل  الموظفین، كان أكثر من نصف الشباب 2010في عام   11
 تشخیص منھجي قطري". منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا."لبنان: تعزیز الحد من الفقر والرخاء المشترك. ): 2016البنك الدولي (  12
  2013/2014استنادا إلى نتائج مسح المؤسسات عام   13

 



تشیر اللذین  الفسادانتشار و 14 الوصول إلى الكھرباءلھا صعوبة أوّ  سعة من القیود على بیئة األعمالالشركات أیضا مجموعة وا
لى القروض إ تعذُّر الوصول. كما أن بوصفھما عائقین رئیسیین في المائة على التوالي 55في المائة و  61بنسبة  إلیھما الشركات

أیضا من إمكانات  یجبر الشركات على االعتماد على التمویل الداخلي یحدّ الذي  في المائة من الشركات) 41 أفادت بھالمصرفیة (
 دارة الضریبیةإلوا ارةتسھیل التجووالترخیص والتصاریح  تشمل إطالق مشاریع األعمال –من القیود ةكبیر مجموعةالنمو. وھناك 

 ). 3نظر الشكل (أ ستثمارالأمام ا ا كبیًراعائقً  مجتمعةً  التي تشكل -وسوق العمل إلى القضاء وامكانیة اللجوء
 

 
 

في المائة  70بلغت نسبة الشركات التي تدیرھا نساء والتي ترى في الجریمة وانعدام األمن قیدین رئیسین للنمو  أخیرا،و .11
 ھاحصول تعیقأكبر  قیودًاتواجھ الشركات التي تدیرھا النساء جدر اإلشارة إلى أن توفي المائة للشركات التي یدیرھا ذكور.  31مقابل 

 على التمویل وخدمات البنیة التحتیة.
 

 أطر الشراكة القطریة عالقة العملیة ب  .ج
توسیع الفرص " الذي یسعى إلى 22-17تدعم العملیة الركن الثاني من إطار الشراكة القطریة للسنة المالیة وف س .12

الحفاظ االقتصادیة وزیادة رأس المال البشري (...) مساعدة لبنان على التكیف مع األثر االقتصادي واالجتماعي لألزمة السوریة، و
، وتعزیز آفاق االستقرار والتنمیة في السوریة في البالد قبل األزمة القائمة مكاسب التنمیة في البلد، ومعالجة مواطن الضعفعلى 

في إطار الشراكة  عدة أبعاد ذات أولویة إنطالقا منمجموعة البنك الدولي إلى التصدي لتحدي الوظائف  وتسعى ".السنوات المقبلة
مع التركیز على االستفادة من القطاع  -البنیة التحتیة، وتنمیة المھاراتالتمویل والوصول إلى و بیئة األعمالتشمل اإلستراتیجیة 

 لوظائف.الخاص باعتباره المحرك الرئیسي لنمو ا
 

ً ( شراكة بین القطاعین العام والخاصالذي یستند إلى قانون ال -ق البرنامج المقترح سیطبّ  .13  سیتوقیع رئ الذي ینتظر حالیا
أموال البرنامج  لصرف (Cascade approach)المعروف بالنھج التعاقبي أو المتسلسل نھج مجموعة البنك الدولي  الجمھوریة)

البرنامج العالمي لتسھیالت التمویل الُمیَسَّر التمویل المقدم من البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر / أن  النھج یضمن ھذا .على النحو األمثل
(GCFF)  المستویات المثلى.إلى  لتمویل الخاص التكمیليوصول از یحفّ  وطني للوظائف برنامجلنفقات  ا شامالتإطاریدعم 

 
 اإلقراض األساس المنطقي لمشاركة البنك واختیار أداة  .ه

 
باستراتیجیة إنمائیة  الوظائفإیجاد  مجال یوفر نھج مجموعة البنك الدولي حال متعدد األوجھ لربط أولویات الحکومة في .14

ھذه الفرص في المناطق  وتركز بشكل أكبر على إیجادتوسیع فرص العمل في القطاع الخاص،  تتمحور حولمتوسطة األجل 
                                                 

) التأثیر السلبي على نوعیة 2) زیادة العبء على الشبكة المتدھورة أصال؛ (1دراسة حدیثة أن األزمة السوریة  أدت إلى تعمیق المشكلة بسبب: ( كشفت  14
) األثر غیر المباشر لالستھالك اإلضافي للطاقة في المدارس التي تستضیف النازحین 3بسبب الطلب اإلضافي في بعض المناطق؛ ( الطاقة الموردة

) ارتفاع الخسائر غیر التقنیة واألضرار التي 5محوالت التوزیع والكابالت بسبب الحمل الزائد؛ (تلف ) 4السوریین وكذلك البلدیات / مؤسسات المیاه؛ (
). 2017ئي. (ت بشبكة التوزیع بسبب التوصیالت غیر المقننة. تم استخالص النتائج الرئیسیة من: وزارة الطاقة والمیاه وبرنامج األمم المتحدة اإلنمالحق

 أثر األزمة السوریة على قطاع الطاقة اللبناني والتوصیات ذات األولویة.
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Figure 3: Largest Obstacle to Operations, Lebanon 
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Source: Enterprise Surveys. Figures are survey-weighted. Top five national-level obstacles shown. 
Investment climate indicator pools  eight relevant indicators.



فیما یلي بعض العوامل الرئیسیة التي نورد و. نیوالالجئ ابالنساء والشبأي القوة العاملة في المتخلفة وبین الفئات األکثر ضعفا 
 ر تدخل البنك:تبرّ 

i.  المطلوبنھج متعدد القطاعات (العرض والطلب) اللدعم  الالزمة بالخبرة والتجارب الدولیةتتمتع مجموعة البنك الدولي 
إلطالق االستثمار من جانب القطاع الخاص، وفي الوقت  مترابطةیتطلب ذلك تدخالت وف وس الوظائف. خطةلمعالجة 

 نفسھ تعزیز إنتاجیة العمال ورواد األعمال وتوسیع فرص حصول الفئات الضعیفة من السكان على فرص العمالة المنتجة.
ii. یة التي مع الحكومة والقطاع الخاص في لبنان بشأن القضایا الرئیس على نحو وثیقمجموعة البنك الدولي  تتعاون

شمال لوظائف إیجاد الالتقریر التشخیصي الذي تم إنجازه مؤخرا بعنوان "التعاون  اشمل ھذی. وتناولھا ھذا البرنامجسی
الحاجة إلى "تقریر )، و2016" (لبنان: سالسل القیمة وأسواق العمل والمھارات ومناخ االستثمار في طرابلس والشمال

 علیم وسیاسات الحمایة االجتماعیةاالقتصادیة الكلیة واالستثمار والعمل والتالسیاسات : دور توفیر وظائف مناسبة
)MILES()"2012 .(فیما یتعلق بقانون الشراكة  امستمر اواستشاریً  اتشخیصیً  ادعمً  وتقدم مجموعة البنك الدولي كذلك

السیاسات، بما في ذلك و ئة األعمالالقطاع المالي وبی القیود الرئیسیة المفروضة على بین القطاعین العام والخاص، وبعض
. وباإلضافة إلى ذلك، یجري العمل التشخیصي المتعلق بنوع الجنس (TSEZ) إنشاء منطقة اقتصادیة خاصة في طرابلس

 الوظائف. إلىالمرأة وصول  التي تعیق قیوداللفھم 
iii. الخطةدعم ب یقضي ھدف مشترك حولالقطاع الخاص  جمع مختلف أطرافقدرة مجموعة البنك الدولي على  تمثل 

وسیؤدي التعاون الوثیق بین البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة  رئیسیا آخر. فرص العمل عامالً  إلیجادة یالحكوم
والوكالة الدولیة لضمان االستثمار والقطاع الخاص في تصمیم المشاریع وتنفیذھا دورا حاسما في االستفادة من مشاركة 

 من خالل البرنامج. المتوقع تسلیمھاالرئیسیة األساسیة الھیاكل الخدمات و االستثمار فيالقطاع الخاص و
iv. البرنامج العالمي لتسھیالت التمویل الُمیَسَّر  البرنامج الوصول إلی لھذامجموعة البنك الدولي  لیتمو شملیس)GCFF( 

المؤسسة الدولیة للتنمیة، وھو أمر مناسب بالنظر إلى المصلحة  شروط اض بشروط تعادلاالقترامكانیة  لحكومةل یتیح مّما
 العامة العالمیة التي یقدمھا لبنان في سیاق األزمة السوریة.

 
 أداة البرنامج من أجل النتائج لألسباب التالیة: تم اختیارالمشاورات مع الحكومة بشأن نطاق العملیة،  في ضوء .15

 
i. والمساعدة التقنیة.  وأنشطة البرامجیتطلب التصدي لتحدي الوظائف مزیجا معقدا من االستثمارات والسیاسات س

القطاع المالي، فضال عن تقدیم الدعم المالي والتقني ووسیتطلب تحفیز استثمارات القطاع الخاص إصالح بیئة األعمال 
والمشاریع الصغیرة والمتوسطة الحجم.  ت كبیرة إلیجاد الوظائفالتي تنطوي على امكاناالموجھ نحو تنمیة سالسل القیمة 

فسوف نتاجیة. أما على جانب العرض، اإل التي تعیقفي خدمات الھیاكل األساسیة إللغاء الحواجز  االستثماروسیتطلب أیضا 
وتبدو  لى الفعالیة والكفاءة.الذي یفقتر إلنظام الحالي اإصالح التنشیط والمطابقة الفعالة  التي تعیقإزالة الحواجز تتطلب 

 بأقصى قدر من الفعالیة. ھذا النھج الشاملاألداة البرنامجیة الحل األفضل لدعم 
ii.  بین المانحین  اتعاونً وسیتطلب ذلك . أخرىتنمیة ستفادة من منظمات القدرة البنك على اتعزز أداة البرنامج من أجل النتائج

 البرنامج العالمي لتسھیالت التمویل الُمیَسَّر /د البنك الدولي لإلنشاء والتعمیرتجمیع موار وإتاحةلتنسیق البرامج المختلفة 
)GCFF( عملیة البنك. رافقنیة الرئیسیة التي یتوقع أن تأنشطة المساعدة التقال سیما من أجل  منح المانحینموارد و 

iii. النتائج على تركیزال ویسمح. ومرونتھا النظم الوطنیةإلى جانب تعزیز  مكانیة التركیز على النتائجتتیح األداة البرنامجیة إ 
اتباع نھج برنامجي مرن مقترن بجدول بلرصد والتقییم، ا في مجال القویة لیاتاآلبالصرف و الذي تعززه األھداف المرتبطة

البیئة الخارجیة ناھیك عن الطلب في السوق  حركھاوجھ لعناصر البرنامج التي ی یستجیب على أفضلوصرف قابل للتنبؤ بھ 
م تنمیة القطاع الخاص وخدمات تعزیز المؤسسات والنظم التي تدع كذلكیتیح ھذا النھج والدینامیكیة التي یواجھھا لبنان. 

عوبة أكثر ص المستوى الواسع من الدعم بالتالي، یبدو توفیر ھذاوالوكاالت التجاریة واالستثماریة الرئیسیة.  التوظیف
 .باستخدام أدوات أخرى غیر األداة البرنامجیة المذكورة

iv. رت التجربة وفّ . وفي استخدام أداة البرنامج من أجل النتائجمجموعة البنك الدولي خبرة جیدة مع  اللبنانیة الحكومة طّورت
ومجموعة البنك مة للحكومة قیّ  ) خبراتRACE( في لبنانجمیع األطفال توفیر التعلیم لاألخیرة والمستمرة في مشروع 

  .السیاق اللبنانيفي  البرامج من أجل النتائج تصمیم وتنفیذ مشاریع مجال في الدولي
 

II.  األھداف التنمویة للمشروع 
 

  تحسین فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنین اللبنانیین والالجئین السوریین على حد سواء.: الھدف التنموي المقترح .16
الشباب الباحثین عن والصغیرة والمتوسطة اللبنانیة، المشاریع  /سیون من ھذا البرنامج الشركاتالمستفیدون الرئی یشمل المستفیدون: .17

 الالجئین السوریین.و ) والنساء35-18عمل ألول مرة (



جودة على عالیة المستدامة و یجاد وظائفمقترحة البرنامج الحكومي إلتدعم العملیة الوف س :المبادئ الرئیسیة للعملیة المقترحة .18
 سنوات) من خالل التركیز على: 5-1المدى القصیر والمتوسط (

رامج وتغییرات مؤسسیة مختارة فرص العمل في القطاع الخاص من خالل تقدیم الدعم لسیاسات وب إیجادز االستثمار في یحفت )أ(
 أو تشارك في تمویلھ"؛ تستقطبھأن "تحفز ھذا االستثمار أو  من شأنھا

 ؛التي تحول دون وصول النساء إلى الوظائفالحواجز  معالجةن ضمبما یلعملیة اتدخالت  في مختلف منظار جنساني"" دراجإ )ب(
 ؤثر على الشباب والنساء والمناطق المتخلفة.ینھ خصوًصا أل -الھشاشة والصراع والعنفب العملیة المتسم لجة سیاقمعا )ج(

 نتائج البرنامج الرئیسیة

بما في ذلك التركیز على تنمیة المشاریع الصغیرة  الرئیسیة للبرنامج في زیادة االستثمار الخاص والوظائف،تتمثل النتائج  .19
والمتوسطة الحجم من خالل دخول الشركات الجدیدة وتحسین القدرة التنافسیة وأداء الصادرات في سالسل القیمة الرئیسیة، وزیادة 

 م قیاس نتائج البرنامج الرئیسیة من خالل مؤشرات مختارة تشمل:مشاركة النساء والشباب في سوق العمل. وسیت
i.  (أ) :االستثمار الخاص ونمو المشاریع الصغیرة والمتوسطة الحجم  تحرراإلجراءات السیاسیة والتشریعیة التي یمكن أن

 (ب) تحسین نتائج سوق العمل؛و(بما في ذلك األعمال التجاریة التي ترأسھا نساء)؛ 
ii.  التي یمكن أن تعالج القیود المحددة التي تعوق مشاركة النساء  -على جانبي العرض والطلب  - الموّجھةأداء البرامج

 ؛األعمال الحّرةفي أنشطة  إشراكھموالشباب في سوق العمل، بما في ذلك من خالل 
iii.  في طرابلس االقتصادیة الخاصة، بما في ذلك المنطقة بالغة األھمیةاالستثمار الخاص في الھیاكل األساسیة االقتصادیة. 
 في ترتیبات التصمیم والتنفیذ. أسالیب مبتكرةوتشمل اإلجراءات المتوخاة في إطار ھذا البرنامج عدة  .20

 
III. وصف البرنامج 

 حدود البرنامج من أجل النتائج

التي  "والتنمیة رؤیة تحقیق االستقرار"یرتبط المشروع باألولویات اإلنمائیة للحكومة اللبنانیة المنصوص علیھا في  .21
وتستجیب الحكومة لألزمة العاجلة من خالل برنامج یركز على  .2017 شھر نیسان من العام مھا رئیس الوزراء في بروكسل فيقدّ 

 المساعيالعامة، واالستثمار في التعلیم والتدریب المھنیین. وتدعم مجموعة البنك الدولي ھذه  األساسیة الھیاكلاالستثمار في تسریع 
إلى جمیع األطفال  والبرنامج من أجل النتائج في مجال توفیر التعلیمالل مشاریع أخرى من بینھا مشروع الطرق والتوظیف، من خ

)Race 2مشروع الحافالت السریعة المرتقب.)، و 
 

ھدف إلى معالجة ت -وطني للوظائف البرنامج الفي إطار  -مجموعة من األنشطة  من أجل النتائج ل البرنامجیموّ وف وس .22
البنك الدولي  مجموعة لھاموّ تنشطة التي ألوفي ھذا السیاق، تھدف ا .الوظائفإیجاد  الراسخة التي تعیق مساعيالحواجز الھیكلیة 

المساعي الرامیة إلى برنامج مصمم لدعم  من خاللمد ألستثمار العام والقصیرة ااالالقائمة على  الوظائف إیجاد مساعيإلى استكمال 
على صعیدي مبادرة  للوظائفل توسیع القطاع الخاص. وسیتضمن البرنامج الوطني المن خوعالیة الجودة مستدامة  اد وظائفإیج

والعمالة الذاتیة المنتجة، بما في  مساعي إیجاد الوظائفالطلب والعرض لدعم  يتدخالت في جانب مجة تنطوي علىبرالسیاسات وال
 ).4(انظر الشكل  في لبنانالمناطق المتخلفة  ذلك التركیز على النساء والشباب في

 
: البرنامج الحكومي ومجاالت الدعم من جانب مجموعة البنك الدولي4الشكل   



 
 

IV. واالجتماعي األولي البیئي التقییم 
 

 التقییم البیئي
 

لمعاییر المنصوص علیھا في المذكرة التوجیھیة ا للتقییم على أساسلبرنامج في إطار ا المصممةالتدخالت  سوف تخضع .23
التي  القطاعاتنوع  التقییم إلىعملیة  وسوف تستندالمؤقتة للبرنامج، وسیتم تحدید التدخالت التي تنطوي على مخاطر بیئیة عالیة. 

الخاصة في إذا اعتبرت المنطقة االقتصادیة ف. ذات الصلة حساسیات رنامج، والسیاق البیئي، ووجود أيیتعین دعمھا في إطار الب
النتائج البرنامج من أجل ھذه العناصر من مشروع  تخضعالتي تستضیفھا) شدیدة الخطورة،  القطاعاتنواع أل تبعًا( طرابلس

 ضمانات تمویل المشاریع االستثماریة.المتعلقة ب سیاساتلل
 

 التقییم االجتماعي
 

توفر و اساجتماعیة إیجابیة. ویتضمن البرنامج، في تصمیمھ، أنشطة تستثمر في الن البرنامج آثارً ا ینتجمن المتوقع أن  .24
الحد من البطالة بین نشطة على ألتساعد ھذه اوف . وسالوظائفك من أشكال الدعم للباحثین عن المھارات والتدریب وغیر ذل

ین. وباإلضافة إلى ذلك، یتضمن البرنامج أنشطة لتعزیز ستكون لھا آثار إیجابیة غیر مباشرة على مجتمعات المستفیدكما المستفیدین 
من المتوقع أن والشباب في المناطق المتخلفة. و بیئة األعمال والقطاع المالي، بما في ذلك دعم ریادة األعمال مع التركیز على النساء

 .االجتماعي بشكل غیر مباشروتعزز التماسك  ،من ضعف ھذه الفئات االجتماعیةفي الحد ھذه األنشطة بشكل مباشر  تساھم
 

ً  ةمقترح يت الصلة بالھیاكل األساسیة كما ھألنشطة ذامن المتوقع أن تنتج ا .25  اً المتوقع أیضاجتماعیة إیجابیة. ومن  اً آثار حالیا
توظف العمال اللبنانیین والسوریین محلیة في طرابلس  توفیر فرص عمل في الخاصة في طرابلسالمنطقة االقتصادیة  أن تساھم

المنطقة بما أن أكبر من الشركات المحلیة التي تقدم السلع والخدمات إلى المنطقة االقتصادیة الخاصة. و دخالً مباشرة، وتوفر 
بعھا التعدي على طا یعتبرنة بشكل جید، مؤمّ خالیة من جمیع التعدیات، و على أراض مملوكة للحكومةتقع قتصادیة الخاصة اال

 التي تم التعاقد معھاالشركات  أدخلتإذا  التي یجب إدارتھا بتدفق العمالة تتعلق المخاطر االجتماعیةبالتالي، أمرا مستبعدا.  النظامي
رداءة  وغیرھا من مخاطر العمل، مثل یتم إدارة ھذه المخاطروف لبناء المنطقة االقتصادیة أعدادا كبیرة من العمال الخارجیین. وس

اتباع قوانین بالمتعاقدین  تلزمالعقود أحكاما  تضمین علىمع إدارة المنطقة االقتصادیة الخاصة  الحرص، من خالل عملالظروف 
تفاق اال وتمأي مخاطر اجتماعیة محتملة تتعلق بأعمال المقاولین. بمراقبة إدارة المنطقة االقتصادیة الخاصة تلزم العمل المحلیة، و

وعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلیة المحیطة بموقع المنطقة االقتصادیة على إجراء مشاورات مع مجم
 لتحسین تصمیم األنشطة. واالستفادة من المالحظات، الخاصة

 
یھدف إلى  )ESSAلنظم البیئیة واالجتماعیة (ل اتقییمً  ، سوف تعد مجموعة البنك الدوليالتحضیر لھذا المشروع وفي إطار .26

یئي . وسیقترح التقییم البعلى إدارة ھذه المخاطر، على نطاق أوسعوقدرات الوکاالت المنفذة  ةیئیوالب ةیالمخاطر االجتماع مییتق
الوكاالت المنفذة على تطویر  لمساعدةبناء القدرات وتوفیر ترتیبات على أنواعھا  مخاطرمن المل للتخفیف مسار ع كذلك تماعيواالج
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ترتیبات تنفیذ  فور جھوز) ESSAالتقییم البیئي واالجتماعي (وسوف تقوم مجموعة البنك الدولي بھذا قدراتھا االجتماعیة والبیئیة. 
 .وعندئذ یبدأ تقییم قدرة كل وكالة معنیةواضحة، الالبرنامج 

 
 

V. التمویل المبدئي 
  

 ملیون دوالر)( المصدر:
  الجھة المستفیدة: المقترض/

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر
 المؤسسة الدولیة للتنمیة

 مصادر أخرى (یرجى التحدید)

400 

 400 المجموع 
 

 
VI. مسؤولي االتصال 

 
 البنك الدولي

 االسم: بیتر موسلي
 قائد البرنامجالوظیفة: 

 3351-215 (202) 1+ رقم الھاتف:
 pmousley@worldbank.orgعنوان البرید االلكتروني: 

 
 االسم: حنین اسماعیل السید

 الوظیفة: قائدة برنامج
 962929-1-961+ رقم الھاتف:

 hsayed@worldbank.orgعنوان البرید االلكتروني: 
 

 االسم: توماس فارول
 وظیفة: خبیر اقتصاديال

 7818 473 202 1+رقم الھاتف: 
 tfarole@worldbank.orgعنوان البرید االلكتروني: 

 
 

 المقترض/ الزبون/ الجھة المستفیدة
 السم: الدكتور ندیم المنالا

 رئیس الوزراء مستشار أول لدىالوظیفة: 
 رقم الھاتف:

 nadimmunla@gmail.comعنوان البرید االلكتروني: 
 

 وكاالت التنفیذ
 

 وزارات المالیة واالقتصاد والتجارة والعمل، بما في ذلك المؤسسة الوطنیة لالستخدام االسم:
 الوظیفة: 

 رقم الھاتف:
 عنوان البرید االلكتروني: 

 
VII.  لومات: لمزید من المع 
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The World Bank 
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Telephone:  (202) 458-4500 

Fax:  (202) 522-1500 
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