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 ملخص تنفيذي

كن في ذالك الحين منذ بدء الحرب السورية اخذ لبنان على عاتقه  إسقبال أعداد كبيرة من النازحين السوريين و لم ي  
ل ما في وسعه و ي ذلك الحين ك. و تحمل لبنان فنسانيالنزوح و غلب عليها الطابع أأل زمةبا بوادر األهتمام الكافي

ء االمباشر الناتج خاصة من ناحية أستضافة االجئين و تقديم الخدمات األساسية . و أبتدأء من ذلك الوقت الشعور بالعب
امل السوري تمتع العي حيث عديدة  عاتقطافي ائف الوظ و خاصة في مجاالت المنافسة على العديد من ،ن ذلك الوضعع
 ية.القدرة التنافسي

بب أثر صة بسسخا .  و أصبح يواجه العديد من المصاعب وناني يعي صعوبة خرق سوق العملو ابتداء العامل الب 
لمؤدية الى خرى اأأل الق المواصالت البرية و ليس فقط مع سورية و أنما شملت جميع المعابرالحرب المباشر من أغ

 ادة.ت داخلية حفاخال ر آمن و ظهرتمن وضع داخلي غيلبنان  عاني  ربية. كماوليج العربي و الدول األوالخ

بدت ألمؤشرات أو  نهاك ة. و بدى على الوضع أألقتصادي أإلتية و السلعيخدمايع القطاعات االتاثر بذلك الوضع جم و 
دفوعات ، و ميزان الم جمالبة، البطالة، أأل معدالت النمو أألقتصادية التدني في جميع جوانبها. و تاثر بالدرجة األولى 

لتحتية و جميع اة من ثقله عالى البني قت ذاته القى  النزوح السوري المزيدوكذلك الوضع النقدي و المالي.  و في ال
 و أألتصاالت و غيره. مستشفيات و المدارسكال ، المرافق أألجتماعية

من الدول  دو ابدت العدي .ينالسوري مباشرة للألجئيين المؤسسات الدولية بتقديم المساعدات و بأألخص  قامت و 
ا سوى االدعم مج عنهرات لندن و الرياض. و لكن لم ينتممؤت من خالل. و كان من أهمها في البدء ديم الدعماستعدادها لتق

انتشار ألتنظيمات مع قشرة للالجئين السوريين و الدعومات العسكرية لمساعدة لبنان في امقدم من المؤسسات الدولية المبال
 . 2018الى  2011هذا ما حدث خالل الفترة  تغلغل في لبنان. هابية من الأألر

ة دول الشرق أألوسط و التمويل لمساعد  ماد مبادرة. باعت2015ظم  منذ تشرن أألول في و ابتدأ أألعداد لتقديم الدعم المن

 البيرو. –ما د الدولي في ليلسنوية للبنك الدولي و صندوق النق(  خالل األجتماعات اMENA Regionشمال أفريقية  )

( و  Concessional Financing facility-CFFالتسهيل التمويلي الميسر )و طرح أسلوب المساعدات من خالل  

 Operations Manual-  Global Concessional Financing )  ض كما ُوضح فيوللقر يوفر ضمانات تسهيل 
facility  )   من الدول المانحة و مدعومة من الممول   Trust Fund     .و يهدف أل  باشراف صندوق النق الدولي

CFF  ميسرة  تقديم التويل للدول ذات الدخل المتوسط  و يكون التمويل بتكلغة  (concessional على أن يكون له  )
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يركز هذا التمويل على الشاريع  لذين  تأثرو بالنزوح السوري.  و و كذلك المقيمين ا نألالجئئيمنفعة مباشرة من قبل 
 فرص عمل.ة أجتماعية، و كذلك توفر ي توفر خدمات إجتماعية و)كألتعليم و الصحة(، و حمايالت

ئاسة ر  قبل من ( المطروحCIPالتحتية ) أثيرات برنامج االستثمار في البنيةأهداف وتإبراز  الى المقالهذا يهدف     
 Global Concessional Financingال يآلية التمويل الميّسر للبنك الدولي أخالل من  والمنوي تمويله الحكومة

Facility (GCFF). 
 

I.   أهداف ال برنامج وCIP  يّسرآلية التمويل الم  و(GCFF)  
 

وض ميسرة  كبرنامج لمساعدة الدول التي تستظيف ألالجئيين السوريين من خالل تقديم دعم و قر  CIPنشأ ال  

صندوق التسهيل الميسر  و طرح تقديم الدعم من خالل آلية و شملت بأألخص لبنان و أألردن و تركيا.
(Concessional Financing Facilityو يتكون مصدر  .)  ،معظم التمويل من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي

لمنفذة المساعدة البنك أألوروبي  لألستثمار، البنك ألسالمي و الدول المانحة.  و ستلعب بنوك التنمية دور الهيئات ا
(Agencies- ISA Implementing Supportو ستوفرال ، .) ISA   للنشااطات التي    مو الدع القروض الميسرة

مات األساسية اورة. كما و  سيدعم تقديم الخدالدول المج ىدم المجمتعات المعرضة  ألثر الحرب و  و التي لجئت التخ
ا و قد رخص  العمل وخلق فرص عمل(.   كممنح ) التعليم و الصحة، الحماية  ألجتماعية،  وتوفير  فرص العمل )

ة حيث للدول المضيفدعم الموازنات   الخاص، و توفيريخصص لمشاريع البنية التحتية ، و ترويج مشاركة القطاع 
 يكون إنفاقها  ذات إرتباط مباشر مع ا ثر ازمة االجئين.

 
    ف بالدرجة برنامج استثماري في لبنان يهد تمويل يه ةاالساسي ايةالغن إ ،آلية التمويل الميّسردليل عمليات  بحسب     

   كما  .ةاالساسي هم المعيشيةحاجاتير توف لهم، لتمكينهم منوخلق وظائف  السوريين جئينتقديم خدمات لالالى األولى    
     يعني من هذا المنطلق استهداف وتسهيلهل ف. بالنزوح السوري  ا  اللبنانيين الذين تأثروا سلب ويستهدف    
 ألجل لالجئين السوريين؟اقامة طويلة إ    

 
   ( و ISAة المساعدة ) للبنان فستكون من خالل األموال المتوفرة ل للهيئات  المنفذ  اما شروط أألستفادة من التمويل    

 أ المساهمة في الى  مبد المستفيدة  الف الجىء، و ان تلتزم الدولة 25يتوجب على الدولة  ان تستظيف على أألقل    

 دولة المستفيدة من و على ال المجتمع المضيف.السوريين و كذلك  أألجل  يستهدف استفادة أالجئين  ة طويل  أقامةتوفير  
 حات ةانونبة ومنها منح . و على الدولة أن تبدي ألتزامها لتنفيذ إصال1951تقيد ب مؤتمر االجئيين للعام أن  ت التمويل   

 م و التقييد األحترا حرية التنقل، و توفير بطاقات التعريف لهم، و كذلك إجازات أألقامة و العمل، و تبدي االجئيين    
 .خدمت البنية التحتية وبحقوق العمال. كما على الدولة المستفيدة ان توفر فرص التعليم و تقديم الخدمات أألجتماعية ،    

                                    . 

  
 

II. ة التكلف CIP  سنوات 10على مدى  د.أمليار  16 :ومصادر التمويل 
 
 توزيع التكلفة حسب القطاع .أ

 د.أ.( التكلفة )مليار القطاع
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 5 المواصالت )طرقات، مطارات، مرافئ(
 3 المياه)سدود، مياه ري(

 2 معالجة المياه المبتذلة والصرف الصحي
 4 الكهرباء )انتاج ونقل(

 0.55 االتصاالت
 1.4 معالجة النفايات
 0.3 الصحة والتربية

 0.28 الثقافة
 16.53 المجموع

 
  CIPلمصادر تمويل ال التوزيع المقترح .ب

 المصدر النسبة
 PPPالقطاع الخاص  25%
25% 

 
(آلية التمويل الميّسرالبنك الدولي )  

 المتعّددة األطراف  مؤسسات التمويل األوروبية 25%
25% 

 
الدول العربية واإلتفاقيات الثنائية مع اليابان 

 والصين
 
 

III. ضيفةمالو المجتمعات اللبنانية  ن ويأالجئون السور  : الجهات المستفيدة 
 

  Global Concessional Financing Facility (GCFF)آلية التمويل الميّسر التي يديرها البنك الدولي نإ     
 :)على سبيل المثال ال الحصر( تعتمد مؤشرات األداء التالية

ة عدد تصاريح العمل الصادر ومن المجتمعات المحلية المضيفة،  السوريين عدد المستفيدين المباشرين من الالجئين
 ؤهاأو انشا توفيرها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لالجئين والمضيفين، عدد الوظائف التي تمّ  لالجئين،

 . GCFF – Operations Manual))المصدر: . الالجئين والمضيفين المدربون  ، عددالمضيفينجئين و الل
 
أ وفقط .مليون د 200البنك الدولي بقرض قيمته من الممّول  مشروع الطرقات والتوظيف نذكر على سبيل المثال،   

تحسين الربط في قطاع الى  هذا المشروع يهدف .)وهو اآلن في مرحلة االبرام في مجلس النواب( ميّسر منه% 22.7
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ونلفت االنتباه الى ما ورد . لبنانيينلسوريين و استحداث وظائف قصيرة األمد و  النقل على طول أقسام مختارة من الطرقات
من إجمالي عدد العّمال في %  80الى %  70 لون إجماالكّ شالسوريين ي"في وثيقة معلومات هذا المشروع، عن أن 

لق وظائف قصيرة األمد وكأنه يتّم بذلك تبرير اقراض لبنان لخ ".مشاريع مماثلة في قطاع الطرقات والبناء في لبنان
 .للسوريين

IV.   ال مشاريعتنفيذ عقباتCIP   

      

a.  من جهة الدولة اللبنانية التنفيذعقبات 

، متوّفر وتأكيدا على ذلك. المقّررطويلة األجل خالل الوقت  لحكومة اللبنانية على تنفيذ مشاريعلالمحدودة  القدرة .1
 مقّررلم نستعملها في الوقت ال ،مختلفة من جهات مليار د.أ 3حاليّا تسهيل ائتماني بقيمة 

)مثال: التأخير في  ، تعبئة الموارد والتنفيذ الفعليإبرام العقوداإلعداد، التصميم، : تنفيذالعوائق في كافة مراحل  .2
 (معمل دير عمار إلنتاج الكهرباءانشاء 

 CIPلتمويل ال بعد االستدانة في مجلس النواب، تعديل الموازناتالقوانين  عقبات تشريعية )ابرام .3
م تنفذ لإذ أن معظم  أألصالحات التي طرحت  ،ن محدودا اك    Paris IIIكما  أن أنجازات أألصالح  خالل .4

 باكامل

 

b. عقبات التنفيذ من جهة الدول المانحة 
 تجهيز التمويل واعتماده في موازنة الجهات المانحة .1
 الموافقة على المشاريع وتصميمها .2

 سورية قد ال ، بينما تشير التطّورات السياسية الى ان األزمة2020/21في مطلع عام  CIPمشاريع ال يبدأ تنفيذ ،بالتالي   
 . الى الداخل السوري لذا، من األفضل توجيه تمويل الجهات المانحة  تنتهي خالل سنة.   

 
c. لمتابعة التنفيذ لية متقدمةآ لحاجة الىا follow-up mechanism 

  

V.  لالتأثيرات المالية المحتملة CIP 

 

بدأ يسيكون له أثر كبير على الوضع المالي، ويقدر حسب توقعات صندوق النقد الدولي أن  CIPإن إعتماد برنامج ال 
ليصل في ذلك  2023% ويستمر االرتفاع التدريجي لغاية 11.3ليصل إلى نسبة  2018االرتفاع بالعجز الكلي منذ 

نحو الحكومة عل عجز بو لكن مع أألصالح  قد تحافض  .م يصحبه برنامج أصالحي متكاملإذا ل %14الحين إلى 
6.4.% 

 ) العجز المالي نسبة الى الناتج المحلي(                                    

                            2018   2019   2020   2021      2022      2023 
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    CIP       14.0      13.5      13.0     12.7   12.6    11.3بدون إصالح 
CIP            6.4         6.5       6.4      6.8      8.4    10.0مع إصالح 

 
 

روح في باريس حقق هذا العجز نتيجة زيادة االنفاق الرأسمالي وكذلك االنفاق الجاري المقابل للبرنامج االستثماري المطسي  
بهامش كبير جدا  . على الرغم من أن الزيادة في   %6.5الذي بلغ  2017. وبذلك سيفوق العجز المحقق في  4

ع الملحوظ في العجز سيكون له أثار سلبية في جوانب عديدة من في معظمها نفقات رأسمالية إال أن إرتفا هي  االنفاق
 خاصة  على السلع والخدمات واألجور.و   ن ينتج عنه أثار تضخمية في العديد من المرافقأ  فمن المتوقع  االقتصاد.

  
اللبناني  دلإلقتصاة سيؤدي بدوره إلى تقليص القدرة التنافسيالمتوقعة مع برناج أستثماري بهذا الحجم  إن زيادة التضخم 

إرتفاع  مما سيؤثر على نمو الصادرات من السلع والخدمات المختلفة. إضافة إلى ذلك، فإن العجز المالي المرتفع سيسبب
جزين المالي والجاري. هذا بدوره تيجته تدهور في العن  ات. وستكون كبير في عجز الحساب الجاري لميزان المدفوع

دهور في كون ضغط إضافي على وفرة الوصول األجنبية والقدرة على الحفاظ على االستقرار النقدي. كما قد ينتج عنه تسي  
إرتفاع أسعار  إرتفاع في أسعار الفوائد المحلية. إن االستمرار في إلى واللذي يؤديالتصنيف اإلئتماني لإلقتصاد البناني. 

الت الذي يطمح إلى زيادة معد CIPتصادية والتي تكون معاكسة ألهداف ال الفوائد يشكل ضرر جسيم على الحركة اإلق
 النمو. 

طلب بذل لتفادي هذا التدهور المالي ال بد من أخذ اجراءت تستهدف تحسين اإليرادات وترشيد النفقات الجارية. وهذا يت
 بل لإلستمراريةامستوى عجز قعلى  , ولكي نحافظ أيضا  2017جهد كبير لكي نحافظ على مستوى العجز الذي سجل في 

عة من غير المتوقع أن يكون بإستطاو فال بد من أخد اجراءت تقشفية صارمة يرافقها اجراءت ضريبية.  ،%6في حدود 
ومن المتوقع   االقتصاد وترفع معدالت النمو. ةلظرف التي تبغى فيه أن تحرك عجلالحكومة إتخاذ هذه اإلجراءت في ا

  كون مرغوبة وقد تواجه الحكومة صعوبة في ابرامها في المجلس النيابي. ت  الألي اجراءت ضريبية أن 
 

عجز مما قم الوقد ينتج عن هذا البرنامج االستثماري إرتفاع في تكلفة خدمة ألدين واإلضطرار إلى أخذ اجراءت لمنع تفا
أن  لكن بإستطاعة الحكومةو . CIPقد يخفف أو يلغي المنافع الناتجة عن إعتماد برنامج ال  اكسيكون لهما أثر مع

المالية. من أهم هذه اإلجراءت اشراك القطاع الخاص في إنجاز العديد  CIP قد تخفف من اعباء ال  تتبنى اجراءت بديلة
عليم و و تات‘ كما ذكر سابقا  وخاصة  في قطاعات الطاقة والنفايات واإلتصاالت CIPمن المشاريع اإلستثمارية في ال 

  أن أشراك ألقطاع الخاص سيكون له أثر أسرع على وتيرة النمو. .صحيةالخدمات ال
من وضع مالي متدّني يّتصف بمعّدالت عجز مرتفعة جدا وخدمة دين   يعانيو يجب أألخذ في الحسبان أن  لبنان 

رته على االقتصاد وقدان هذه المؤشرات تشكل خطرا  كبيرا  على مالءة % من االيرادات وتوازي ثلث النفقات. 45 تستهلك
ين على ؟ عندها، سيرتفع عبء الفوائد وستستحوذ خدمة الدCIPخدمة الدين وتصنيفه االئتماني. فكيف لو تبّنى لبنان ال

 .نسب اعلى من ايرادات ونفقات الدولة
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ّمل استدانة لبنان ال يتحهذا ال يستدعي ان يرفض لبنان المساعدات اذ هو بأشّد الحاجة اليها. بل يجب ان نكون واقعيين: 

إضافية خاصة وأنه يستوجب عليه تخفيض العجز بنسب كبيرة. وال شّك من أن خدمة الدين ستضغط على الموارد 
ذا من لمما قد يهّدد قدرة االستمرار في المحافظة على سعر صرف ثابت لليرة اللبنانية.  (foreign assets)األجنبية 

 الموازنات  المطروحة لتمويل .  والمنح بدال من االستدانة أو أن يقلص المستحسن ان يقبل لبنان الهبات
 

تي ينوي اتباعها ( للّ I،II  ،IIIو الجدير بالذكر،انه في الفترة التي تلت الحرب األهلية، اّتبع لبنان سياسة مماثلة )باريس 
يه، سيواجه د مرتفعة وخدمة دين عالية. وعلاليوم؛ و استندت الى االقتراض واالنفاق السريع. ونتج عنها تراكم دين بفوائ

توضيح ان و نرى اليوم على سبيل ال  بّين ان العجز المالي سيتفاقم. لبنان وضع مشابه، خاصة ان صندوق النقد الدولي

 3نحو  كلي فيبلغ ال  ، أما العجز مليار د.أ 1.5المالية العامة تحقق فائض مالي أولي لفاية شهر تشرين أول يوازي   
. أما السياسة المالية وات السابقةالكلي هو تفاقم الدين خالل السن مليار د.أ.  و هذا مؤشر هام جدا و يبدي ان سبب المجز

 ألنفاق فيفي أوض عن أألسراف لكي نعُ  بحاجة ماسة لألصالحالحالية مهي محافظة على المالئة الال زمة.  لكننا 
 الماضي.

              
VI. ن ل  أألثر الممكCIP   على النمو 

 
 :نتيجة، CIPرغم ال استمرار الركود االقتصادي من الممكن   

 نفسه CIPال الناتجة عنلغي المنافع يأن  ما يمكن تكلفة خدمة الدين العام ارتفاع .1
 للبنان تخفيض التصنيف االئتمانيارتفاع معّدالت الفائدة الناتجة عن زيادة العجز والدين و  .2
ثر لها أيكون  و (اإلنفاق االيرادات وخفض زيادةمن خالل )لمنع تفاقم العجز  اجراءات أخذالى  االضطرار .3

 CIPمغايرة ألهداف ال  انكماشي

 حزبيا/لقى قبوال شعبيا او سياسيات لن ضرورية، تصبحقد التي  المالية االصالحية تبعض اإلجراءاان  
 

حد أكبر بالبيئة بل ل   االستثمار في البنى التحتيةل نمو مرتفع ليس مرتبطا تماما ببرنامج تحقيق معدّ إن 
 اضنة األستثمار الخاص المحلي و أألجنبيحال
 

. صةالتكاليف على الشركات الخا التي تقّلل جزئيا( النقلو  ،الطاقة)أن يحّسن الخدمات  CIPال بإمكان
 rates of الت عائد معقولةاالستثمار وتنتج معدّ  حّفزبيئة ت تأمينيجب ، هذه األخيرةولكن لكي تزدهر 

return 
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VII. المقترحة   اإلصالحات 

  

 

  االصالح المالي .1

 من الناتج المحلي مقابل7الى ما يقل عن  ترتفع   نسبتهايث تعديل هيكل الضرائب المباشرة بح % 
 حاليا 4.5%

  السيطرة على التهرب الضريبي ) دخل،عقاري، القيمة الضافة(تحسين جباية الضريبة و 
  و توحيدها -على الّسلع الغير ضروريةرفع الرسوم 
 ( 15% و 11أعتماد ضريبة قيمة مضافة ثنائية)% 
 . 2020% من الناتج المحلي بحلول العام 2شيد االنفاق العام ليوّفر تر 

 
 اصالح قطاع الكهرباء  .2

 
)سنت أميركي/ كيلوواط ساعة( التكلفة المقارنة إلنتاج الطاقة  

 الموّلدات الخاصة شركة كهرباء لبنان )موّلدات عائمة( البواخر التركية
 )تكلفة(35-30 )تكلفة (  17 (KWHثمن شراء    )    12    

 
 :  أشهر( 5ال  3) على المدى القصيرتوصيات   

 ل:من خال الدولة والقطاع الخاصعلى  المحّلي( ناتج% من ال2.5) سنويا أ.مليار د  2.2قد توّقر            
  ااطاقة العائمة ك -ميغاواط إضافية 1000 الى 800الجاهزة بطاقة  شراء الكهرباء من القطاع الخاص

 التركية

 لكل سنتا 14 متوسط التعرفة) ساعة كيلوواط لكل لبنانية ليرة 300 إلى 100من  تعديل تعرفة الكهرباء 
 (ساعة كيلوواط

  CIP الدولة من خالل  عليه هذا يفوق ما قد تحصل سنوات وستة أ خالل .د  13.2  و قد يوفر هذا أألصالح 
 مليار د.أ. 10المقدرة بنحو 

 :سنوات( 5ال  4) على المدى البعيدتوصيات   
 انشاء معامل على طريقة ال*Independent Power Production (IPP) بغية سّد الفجوة في اإلنتاج 

 المحّلي
 Long-term purchaseعبر اتفاقيات شراء طويلة األجل IPP التعاقد مع منتجي الطاقة المستقّلين  يتمّ *

agreements القطاع الخاص تكلفة االستثمار، ما يحول دون اقتراض الحكومة لشراء المعدات  كّبدويت
 وإدارة المرافق 
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 تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ وإدارة المشاريع في الوقت المحدّد 

 

  والمبادرة الفردية صالخا لالستثمارالبيئة الحاضنة توفير 
 ا:تشكو البيئة أألستثمارية من العديد من العقبات التى تثني المستثمرين من القطاع الخاص. و من أهمه                     

 يةالبيئة الماكرو تاتي تتصف بالمخطر المرتفعة و تشوه التوزيع الفعال للموارد الرأسمال -

 تكلفة مرتفعة ألجراء المعامالت  -

سية منخفة لعددة للبنان قدرة تنافضعف القدرق التنافسية : و قد أشار مؤشر التنافسية العاتمي بأن     

 أسباب :

 تلفساد و الذي يرفع تكلفة  المعامالا    

 المرتفعة توفر التمويل بالسهولة االزمة و تكلفته عدم   

 العوائق على التجارة  و منها  الوكاالت الحصرية   

 تثمار و خاصة فيما يتعلق  بإقفال الشركاتسمعامال ت األقوانين و     

 االتالطاقة، المواصالت، ألتص –البنية التحتية  التي بدورها ترفع تكلفة األنتاج  ضعف    

 

 

VII. ا لخالصة 
  في البدء  بمشروع   اإلسراعلتأني و عدم ايجبCIP  للمشروع ةلبيلسثار ااآلقبل التاكد من السيطرة على 

  ومنافسة م خّ ضف  قد يؤدي الى الضغط على الموارد المحلية ومن ثم الى التج استثماري مكثّ مبرناعتماد ان إ
 القطاع الخاص 

 الصحة ،تصاالتال ا ،نجاز العديد من المشاريع وأهمها الطاقة، النفاياتافي  يجب استغالل القطاع الخاص،  

ساليب باعتماد أو القطاع الخاص من  المشاريعبإمكان تمويل معظم هذه  الصحي.ئة، والمياه والصرف يالب
 أألجل  مارات ذات المردود الطويل. من المفضل أن تقوم االدولة بتبني و أنجاز أألستث IPPشبيهة ب ال

 كالطرقات، الجسور، السدود، مشاريع الري و ما شابه. التكلفة المرتفعةو 

   لمبلغ.مجمل امن  %50نحو صل الى تقد  من التمويل المطروح اكبير  ار جزءسيوفّ خاص قطاع الشراك الان إ 

 أألجرآئات  ما ان لبنان بحاجة الى اصالحات عديدة و يجب أن تتصدرك. 

 

 4أعداد برنامج أصالحي شامل قبل مؤتمر ؛باريس  .1 اتتوص
  

 دء أألعداد و ب  أوال الى وطنهمإلعادة الالجئين السوريين  وحثيثة بذل جهود متواصلةالتركيز على  .2
 في بلدهممشاريع تنموية الستيعابهم ل
  

 جئينالل المخّصصلمجتمعات المضيفة و المخّصص لدعم الالفصل بين  .3
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دهم و بالواقع الزمني النتهاء الحرب السورية الذي قد يسنح للسوريين بالعودة الى بال CIPيجب ربط ال .4

 يلغي  ضرورة استمرار وجودهم في لبنان. تشير التحليالت الحالية الى ان الحرب في سوريا اوشكت
 السلطات الحكومية السورية تسيطر على الجزء االكبر من مساحة بالدها. على االنتهاء وأن

 
ه على الذي بالتأكيد ي حّفز بقاء السوريين في لبنان ام توجيهه وتطبيق CIPمن األجدى تبّني ال فهل  .5

 األراضي السورية؟ 
 

لحقت  التجارية والسياحية التي:بإمكان الدول المانحة توجيه دعمها للتعويض عن األضرار االقتصادية، .6
ن تكّون باعتماد برنامج منح أو أ ، األقلّ مليار د.أ على  10بلبنان نتيجة الحرب السورية والمقّدرة ب

ارتفاع ، بدال من إرهاق االقتصاد اللبناني بالمزيد من الديون و المنح الجزء األكبر من برنامج الدعم
 . CIPالعجز الناجم عن زيادة االنفاق المرتبط بال
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