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�﮴را﮲�ق دراسة الحالة هذه اس﮴�عراض الممارسات ال﮳ح﮵�دة ل﮶س﮳�كة ﮶سراكة ال﮴�علم ال﮲�﮴�دي ﮳�﮶سٔ�ن المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة ﮲�﮵ى س﮵�ا﮴�ات ار�﮲﮴�اع

معدالت ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة؛ وال﮲عرض م﮲�ها هو �﮴و﮲ص﮵�ح عمل﮵�ة �﮴حل﮵�ل المو﮴�ف و�﮴حل﮵�ل االس﮴�﮳حا﮳�ة وا﮲ح﮴�﮵�ار ﮲ح﮵�ار

 دراسة الحالة هذه ﮳�﮶سلك ﮲�عال ﮲�﮵ى الممارسات
﮲

االس﮴�﮳حا﮳�ة الم﮴�دم ﮲�﮵ى اس﮴�عراض الممارسات ال﮳ح﮵�دة. كما ساهم ال﮴�علم مں

ال﮳ح﮵�دة المو�﮴﮶�ة ﮲�﮵ى المرا﮳حعة. و�﮳﮴حدر إال﮶سارة ٕالى أن دراسة الحالة �﮴م﮶�ل صورة ﮲حاط﮲�ة ﮲�﮵ى و﮴�ت ﮵�﮴�طور ﮲�﮵�ه الو﮲صع ﮳�اس﮴�مرار. ل﮴�د

 ٕا﮵�ما هولدن ما﮵�ار و�لوم
﮲

 مولو (DG ECHO) وآن ﮳حو�﮲س﮴�ون (FCDO) و﮳�دعم مں
﮲

�﮴م �ٔ﮴�ل﮵�ف دراسة الحالة هذه ﮳�واسطة روزل﮵�ں

.(FCDO-GIZ SPACE ﮴عمالن ﮲�﮵ى م﮳�ادرة�) 
﮲

مالك﮵�ں



 للك ﮲�رد على مس﮴�وى
﮲

 ال﮲�ازح﮵�ں
﮲

 أالزمة إال�﮲سا�﮵﮲�ة ال﮴�﮵ى طال أمدها ﮲�﮵ى سور﮵�ا، ال ﮵�﮲رال ل﮳�﮲�ان ﮵�س﮴�﮲ص﮵�ف أك﮳�ر عدد مں
﮲

﮳�عد ع﮴�د مں

 أ﮲حطر أزمة ا﮴�﮴�صاد﮵�ة م﮲�ذ الحرب أالهل﮵�ة
﮲

 الس�ن. ﮵�عا�﮵﮲ى ل﮳�﮲�ان حال﮵�ًا مں
﮲

العالم ح﮵�ث ﮵�﮳�لغ ٕا﮳حمال﮵ى عددهم حوال﮵ى 25% مں

﮳�س﮳�ب إالهمال اله﮵�لك﮵ى لس﮵�اسة اال﮴�﮴�صاد اللك﮵ى واله﮶سا﮶سة الس﮵�اس﮵�ة وا�﮲﮲ح﮲�اض �﮲مو ال﮲�ا�﮴ح� المحل﮵ى إال﮳حمال﮵ى وز﮵�ادة أع﮳�اء الد﮵�ون

﮲
وار�﮲﮴�اع ع﮳ح﮲ر المال﮵�ة،[2] و﮴�د �﮲﮴�ا﮴�مت هذه أالزمة ﮳�س﮳�ب ﮳حا�ٔحة كو﮲�﮵�د-19 وا�﮲﮲�﮳حار آب 2020 ﮲�﮵ى م﮵�﮲�اء ﮳�﮵�روت. ل﮴�د أعلں

 أك﮳�ر �﮶الث أزمات على مس﮴�وى العالم،[3] و﮴�د �﮲﮴�ا﮴�مت اله﮶سا﮶سة
﮲

ال﮳�﮲�ك الدول﮵ى أن أالزمة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة الحال﮵�ة �﮴ع﮴�﮳�ر واحدة مں

 أالك﮶�ر ﮲صع﮲�ًا و﮵�لوح اس﮴�﮶سراف �﮶﮴ساؤم﮵ى ﮲�﮵ى أال﮲�ق ﮲�﮵ى ﮲ع﮵�اب سلطة
﮲

 والال﮳حٔ�﮵�ں
﮲

 الس�ن الم﮲ص﮵�﮲�﮵�ں
﮲

اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة واال﮴�﮴�صاد﮵�ة ﮳�﮵�ں

�﮲﮴�﮲�﮵�ذ﮵�ة �﮴عمل ﮳��مل طا﮴�﮴�ها. ل﮴�د ار�﮲﮴�عت معدالت ال﮳�طالة المس﮳حلة ٕالى حوال﮵ى 40%، وا�﮲﮲ح﮲�﮲صت ﮴�﮵�مة الروا�﮴ب المد﮲�وعة

﮲
 الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�﮵�ں

﮲
 و22% مں

﮲
 السور﮵�﮵�ں

﮲
 الال﮳حٔ�﮵�ں

﮲
﮳�الل﮵�رة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة ﮳�﮲�س﮳�ة 85% وها ه﮵ى ال﮶سر�ت �﮲﮴علق أ﮳�وا﮳�ها. ﮵�ع﮵�ش حوال﮵ى 88% مں

 ال﮲�﮴�ر.
﮲

 ال﮲عذاء والو﮴�ود وأالدو﮵�ة س﮵�د﮲�ع ال﮲�اس �﮲حو م﮲ر﮵�د مں
﮲

﮲�﮵ى ﮲�﮴�ر مد﮴�ع،[3] كما أن إالل﮲عاء المر�﮴﮴�ب لٕالعا�﮲ات عں

 

 429 مل﮵�ون دوالر أمر﮵�ك﮵ى ﮲�﮵ى اال﮴�﮴�صاد الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ﮲�﮵ى عام 2020 ﮳�ما
﮲

�﮴م ﮲ص﮲ح المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة وال﮴�سا�ٔم ال﮴�﮵ى �﮲﮴ر﮵�د ﮴�﮵�م﮴�ها عں

 ﮲حالل
﮲

 الم﮳حموعات الس��﮵﮲�ة مں
﮲

 و﮲ع﮵�رهم مں
﮲

 السور﮵�﮵�ں
﮲

﮵�عادل ر﮳�ع االس﮴�﮳حا﮳�ة الرسم﮵�ة ﮲�﮵ى ل﮳�﮲�ان،[4] و﮵�﮶سمل ذلك دعم الال﮳حٔ�﮵�ں

﮲
ال﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض على �﮲طاق واسع وال﮲�﮴�د ال﮴�طاع﮵ى وال﮴�سا�ٔم ال﮲عذا�﮵ٔ�ة إاللك﮴�رو�﮵﮲�ة. ﮵�﮴�م �﮴سل﮵�م معظم أالموال ال﮲�﮴�د﮵�ة مں

 المؤسسات لل﮳�طا﮴�ات إاللك﮴�رو�﮵﮲�ة (LOUISE). ل﮴�د ﮲طهر ال﮲�موذج �﮴﮲�﮵�﮳حة �﮴عاون
﮲

﮲حالل م﮲�صة ال﮲�ظام الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى الرا�ٔد الموحد ﮳�﮵�ں

 و﮳�ر�﮲امح� أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى وال﮵�و�﮵﮲�سف واال�﮴حاد ال﮲�﮴�دي الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى
﮲

 الم﮲�و﮲ص﮵�ة السام﮵�ة لٔالمم الم﮴�حدة ل﮶سؤون الال﮳حٔ�﮵�ں
﮲

رسم﮵ى ﮳�﮵�ں

 وم﮲�ه﮳ح﮵�ة م﮶س﮴�ركة ل﮴�﮴�﮵�﮵�م ال﮲صعف. �﮴دعم دول ال﮳�حر
﮲

السا﮳�ق وهو ﮵�س﮴�﮲حدم �﮲ظام ﮳�طا﮴�ة واحدة وس﮳حل م﮶س﮴�رك للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

الم﮴�وسط ال﮶سر﮵�كة حال﮵�ًا حوال﮵ى 138,060 أسرة[5] ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك 136,232 ال﮳حٔ�ًا سور﮵�ًا و1,828 مواط﮲�ًا ل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ًا و8,057 ال﮳حٔ�ًا

 سور﮵�ا.
﮲

﮲�لسط﮵�﮲�﮵�ًا مں

 

 ال﮲صع﮲�اء أ﮳�طٔ� ﮲�﮵ى اال�﮲طالق، و﮴�د �﮴م ٕاطالق ال﮳�ر�﮲امح� الوط﮲�﮵ى الس﮴�هداف ال﮲�﮴�ر
﮲

ل﮴�د ��﮲ت المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة وال﮴�سا�ٔم لل﮳�﮲�ا�﮵﮲�﮵�ں

 ال﮳�﮲�ك الدول﮵ى وهو ﮵�صل حال﮵�ًا ٕالى 15000
﮲

 ﮴�﮳�ل الحكومة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة ﮳�مساعدة ﮲�﮲�﮵�ة ومال﮵�ة مں
﮲

لٔالسر الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى عام 2011 مں

ا ٕا�﮶﮲ساء ﮶س﮳�كة أمان ا﮳ح﮴�ماع﮵ى للطوارئ مع ال﮳�﮲�ك الدول﮵ى، و�﮲﮴�ظر الحكومة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى أسرة (﮳حاري �﮴وس﮵�ع �﮲طا﮴�ه)، كما ﮵�﮳حري أ﮵�﮲صً

ا لك﮲�ها لم �﮴حدد الموارد المال﮵�ة لدعم هذه العمل﮵�ة.[6] �﮴﮴�د﮵�م ﮳�طا﮴�ات �﮴﮲�د﮵�ة ﮳�د﮵�لة للدعم لٔالسر الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة أالك﮶�ر ﮲صع﮲�ً

 

1.      الس﮵�اق

_______________________________________________________________________
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LCRP  2020 [4] لوحة تحكم
[5] تقرير مجموعة عمل المساعدة األساسية، حزيران 2021
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https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/04/21/targeting-poor-households-in-lebanon


 عبء الد﮵�ون الها�ٔل ال﮳�الغ 91 مل﮵�ار دوالر أمر﮵�ك﮵ى،
﮲

﮲�﮵ى أوا﮲حر عام 2019 أعل﮲�ت الحكومة "حالة الطوارئ اال﮴�﮴�صاد﮵�ة" ال﮲�ا�﮳﮴حة عں

 أعلى المعدالت ﮲�﮵ى العالم. ﮲�﮵ى آذار 2020 س﮳حلت الحكومة أول
﮲

 ﮳�﮵�ں
﮲

 ال﮲�ا�﮴ح� المحل﮵ى إال﮳حمال﮵ى [7] مں
﮲

أي حوال﮵ى 160% مں

 السداد على إالطالق لس﮲�دات دول﮵�ة ﮳�﮴�﮵�مة 1.2 مل﮵�ار دوالر أمر﮵�ك﮵ى، ح﮵�ث وصل اح﮴�﮵�اط﮵ى ال﮲�﮴�د أال﮳ح﮲�﮳�﮵ى ﮲�﮵ى ال﮳�﮲�ك
﮲

�﮲﮴حلف عں

المرك﮲ري، مصرف ل﮳�﮲�ان ﮲�﮵ى �﮲ها﮵�ة عام 2020 ٕالى 24.1 مل﮵�ار دوالر م﮴�را﮳حًعا ﮳�م﮴�دار 12.5 مل﮵�ار دوالر م﮲�ذ �﮲ها﮵�ة عام 2019،[8]

وا�﮲كمش ال﮲�ا�﮴ح� المحل﮵ى إال﮳حمال﮵ى ﮳�﮲�س﮳�ة 20.3% ﮲�﮵ى عام 2020، [9] ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى �﮴و﮴�ع �﮴را﮳حع آ﮲حر ﮳�م﮴�دار 9.5% ﮲�﮵ى عام

 عام﮵ى 2018 و2020 ﮳�﮲�س﮳�ة 40% �﮴﮴�ر﮵�﮳�ًا. [11] ﮲�﮵ى �﮴و﮴�عات
﮲

2021. [10] ل﮴�د ا�﮲﮲ح﮲�ض ال﮲�ا�﮴ح� المحل﮵ى إال﮳حمال﮵ى لل﮲�رد ﮳�﮵�ں

 ﮲�ٔ�ة الد﮲حل الم﮴�وسط أالعلى (�﮲ص﮵�ب
﮲

اال﮴�﮴�صاد اللك﮵ى المعدلة لل﮳�﮲�ان، ﮵�﮴�و﮴�ع ال﮳�﮲�ك الدول﮵ى ﮲ح﮲�ض �﮴ص﮲�﮵�ف الد﮲حل ﮲�﮵ى ل﮳�﮲�ان مں

 4,046 دوالًرا و12,535 دوالًرا أمر﮵�ك﮵�ًا) ٕالى ﮲�ٔ�ة الد﮲حل الم﮴�وسط أالد�﮲ى. [12]
﮲

 الد﮲حل ال﮴�وم﮵ى إال﮳حمال﮵ى ﮳�﮵�ں
﮲

ال﮲�رد مں

 

﮴�د ﮵�﮲�﮲�د ال﮴�مو﮵�ل الم﮴�اح لٕالعا�﮲ات المطلو﮳�ة ل﮶سراء سلع أساس﮵�ة مع﮵�﮲�ة م﮶�ل الو﮴�ود وأالدو﮵�ة والم﮲�﮴�﮳حات ال﮲رراع﮵�ة ﮲�﮵ى ﮲ع﮲صون

ا ﮲�﮵ى الوصول ٕالى  ٕالى �﮶ال�﮶ة أ﮶سهر، وس﮵�ؤدي ذلك ٕالى ر﮲�ع أالسعار، [13] مما ﮵�﮴�ود ٕالى �﮲﮴�ا﮴�م ه﮶سا﮶سة ال﮲�ٔ�ات أالك﮶�ر ﮲صع﮲�ً
﮲

﮶سهر﮵�ں

السلع وال﮲حدمات أالساس﮵�ة. ﮵�﮴�و﮴�ع ﮳�ر�﮲امح� أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى أن �﮴ؤدي عمل﮵�ات ٕال﮲عاء الدعم ٕالى ز﮵�ادة أسعار الو﮴�ود ال﮴�ا﮳�ل

لالح﮴�راق ﮳�م﮴�دار ﮲حمسة أ﮲صعاف، وز﮵�ادة ﮳�﮲�س﮳�ة 326% ﮲�﮵ى أسعار أالدو﮵�ة / المعدات الط﮳�﮵�ة وز﮵�ادة ﮳�﮲�س﮳�ة 285% ﮲�﮵ى �﮴لك﮲�ة

 ال﮲�﮴�راء
﮲

 الط﮳�﮴�ة العاملة م﮴�وسطة الد﮲حل والل﮳�﮲�ا�﮵﮲�﮵�ں
﮲

السالل ال﮲عذا�﮵ٔ�ة المدعومة. ل﮴�د عا�﮲ت ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة �ٓ﮴�ً� ك﮳�﮵�ًرا ال س﮵�ما ﮳�﮵�ں

 ﮲�﮵ى اال﮴�﮴�صاد ﮲ع﮵�ر الرسم﮵ى، كما أ﮶سارت ال﮴�﮴�ار﮵�ر ٕالى ز﮵�ادة ا�﮴﮲�﮶سار المد﮵�و�﮵﮲�ة ع﮳�ر ﮳حم﮵�ع ال﮲�ٔ�ات الس��﮵﮲�ة ﮳�ما
﮲

 الم﮲�﮲حرط﮵�ں
﮲

والال﮳حٔ�﮵�ں

.(%90) 
﮲

﮲�﮵ى ذلك ﮲عال﮳�﮵�ة الال﮳حٔ�﮵�ں

 

أدى اال�﮲﮲ح﮲�اض الحاد ﮲�﮵ى أسعار الصرف ٕالى ار�﮲﮴�اع مس﮴�و﮵�ات ال﮴�﮲ص﮲حم مع �ٔ﮴��﮵﮶�ر ﮲حاص على �﮴﮴�لب أسعار المواد ال﮲عذا�﮵ٔ�ة. س﮳حل

 أالول 2019 وأ﮵�ار 2021 ز﮵�ادة ﮳�﮲�حو 243% ﮳�﮵�﮲�ما ار�﮲﮴�ع مؤ﮶سر أسعار المواد ال﮲عذا�﮵ٔ�ة
﮲

 �﮶﮴سر﮵�ں
﮲

مؤ﮶سر أسعار المس﮴�هلك ما ﮳�﮵�ں

 ومؤ﮶سر أسعار المواد ال﮲عذا�﮵ٔ�ة على أساس س﮲�وي ز﮵�ادة ﮳�﮲�س﮳�ة %120
﮲

 س﮳حل مؤ﮶سر أسعار المس﮴�هلك﮵�ں
﮲

﮳�﮲�س﮳�ة 858%، ﮲�﮵ى ح﮵�ں

 أ﮵�ار 2020 و2021. [14]
﮲

و226% على ال﮴�وال﮵ى ﮳�﮵�ں

 

2.      ﮴�حل﮵�ل المو﮴�ف

أ )ما الذي ﮵�حدث لٔالسعار؟

_______________________________________________________________________
[7]  اقتصاديات التداول. ارتفاع الدين الحكومي في لبنان إىل 130131 مليار ليرة لبنانية في كانون الثاني من 128975 مليار
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 [11]المرصد االقتصادي اللبناني: الكساد المتعمد. واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدولي .
http://documents.worldbank.org/curated/en/474551606779642981/Lebanon-Economic-Monitor-The-

Deliberate-Depression
 [12]البنك الدولي (2021). لبنان يغرق في واحدة من أكثر فترات األزمات العالمية حدة

 [13] وفًقا لتقرير BAWG لشهر آذار 2021، يتوقع تحليل برنامج األغذية العالمي التغيرات التالية في األسعار في حالة إلغاء
الدعم: الخبز: زيادة محتملة في األسعار من 1.5 إىل 4.25 ضعف السعر الحالي؛ الوقود القابل لالحتراق: زيادة محتملة في

األسعار بأكثر من خمسة أضعاف السعر الحالي؛ السلة الغذائية المدعومة بتكلفة 3900 ليرة لبنانية: زيادة محتملة في األسعار

تصل إىل 285%؛ األدوية / المعدات الطبية: زيادة محتملة في األسعار تصل إىل %32.

FPI و CPI [14] إلدارة المركزية لإلحصاء، بيانات
 

https://tradingeconomics.com/lebanon/government-debt
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/474551606779642981/lebanon-economic-monitor-the-deliberate-depression


_______________________________________________________________________
.Source: Central Administration of Statistics (CAS) Lebanon[15]

.Source: BAWG, September 2020[16]
See: https://app.powerbi.com/view?[17] 

r=eyJrIjoiYmYzNTVkYWMtMTE4MC00Nzk3LWI2YzctNTI0MDNiZTM1Njc1IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2
NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection

 
 

 أالول 2019 – أ﮵�ار 2021
﮲

ال﮶سلك 1: معدل �﮴﮲ص﮲حم مؤ﮶سر أسعار المواد ال﮲عذا�ٔ﮵�ة ومؤ﮶سر أسعار المس﮴�هلك، �﮴﮶سر﮵�ں

 ال﮲�عل﮵�ة؛ ﮴�امت م﮳حموعة عمل المساعدات أالساس﮵�ة
﮲

لل﮴�وا﮲�ق مع ح﮴�ا�ٔق السوق السا�ٔدة و�﮲﮲�﮴�ات المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

﮳�مرا﮳حعة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا وسلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا لل﮳�﮴�اء ﮲�﮵ى آب 2020 (ال﮳حدول 1).

 (ال﮳حدول 1: ﮴�﮵�م سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا وسلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا لل﮳�﮴�اء المحد�﮶ة (أ﮵�لول 2020

�﮴﮴�م آالن مرا﮴�﮳�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا لل﮳�﮴�اء وال﮴�﮵ى ﮵�﮴�م �﮴﮴�س﮵�مها ٕالى �﮲﮲�﮴�ات ﮲عذا�ٔ﮵�ة و﮲ع﮵�ر ﮲عذا�ٔ﮵�ة ﮶سهر﮵�ًا وه﮵ى �﮴ظهر

 ال﮴�﮵�مة المحددة
﮲

ا أعلى ﮳�﮲�س﮳�ة 49.6% مں ز﮵�ادة مس﮴�مرة. �﮴عد سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا لل﮳�﮴�اء ﮲�﮵ى م﮳حال أال﮲عذ﮵�ة حال﮵�ً

 آب
﮲

﮲�﮵ى آب 2020. ﮳�ال﮲�س﮳�ة لسلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا لل﮳�﮴�اء ﮲ع﮵�ر ال﮲عذا�ٔ﮵�ة، �﮴م �﮴س﮳ح﮵�ل ز﮵�ادة ﮲�﮵ى أالسعار ﮳�﮲�س﮳�ة 40% ﮳�﮵�ں

2020 وأ﮵�ار 2021؛ و﮵�ظل اس﮴�مرار �﮴﮴�لب أالسعار هو الس﮵�﮲�ار﮵�و أالك﮶�ر �﮴ر﮳ح﮵�ًحا.

[15]

[16]

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmYzNTVkYWMtMTE4MC00Nzk3LWI2YzctNTI0MDNiZTM1Njc1IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmYzNTVkYWMtMTE4MC00Nzk3LWI2YzctNTI0MDNiZTM1Njc1IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection


_______________________________________________________________________
[18]المصدر: قاعدة بيانات أسعار التجزئة لبرنامج األغذية العالمي 2020 و 2021، اعتباًرا من 21 نيسان 2021. بالنسبة لغاز

.https://www.iptgroup.com.lb/ipt/en/our-stations/fuel-prices :الوقود، انظر
https://www.iptgroup.com.lb/ipt/en/our-stations/fuel-prices :[19]انظر

 أالول 19 – أ﮵�ار 21) 
﮲

ال﮶سلك 2: �﮴طور سعر سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا لل﮳�﮴�اء ال﮲عذا�ٔ﮵�ة ﮳�عد المرا﮳حعة ﮲�﮵ى LPB (المعدل الوط﮲�﮵ى �﮴﮶سر﮵�ں

 أالول 19 – آذار 21) [18]
﮲

ال﮶سلك 3: �﮴طور سعر المواد ﮲ع﮵�ر ال﮲عذا�ٔ﮵�ة المرا﮳حعة ﮶سهر﮵�ًا ﮲�﮵ى LBP (�﮴﮶سر﮵�ں

 والد﮵�﮲رل و﮲عاز
﮲

�﮴س﮴�مر أسعار الو﮴�ود ﮲�﮵ى االر�﮴﮲�اع مع ز﮵�ادات حادة ﮳�﮲�س﮳�ة 86% و106% و53% مس﮳حلة لل﮳�﮲�﮲ر﮵�ں

 ��﮲ون أالول وأ﮵�ار 2021، [19] وال �﮴س﮴�ط﮵�ع أالسر على �﮲حو م﮴�﮲را﮵�د الحصول على أالدو﮵�ة أو
﮲

الطه﮵ى على ال﮴�وال﮵ى ﮳�﮵�ں

 ﮲حالل ال﮴�طاع ال﮲حاص.
﮲

�﮴حمل �﮴�ل﮵�ف العالج الط﮳�﮵ى مں

[17]

https://www.iptgroup.com.lb/ipt/en/our-stations/fuel-prices
https://www.iptgroup.com.lb/ipt/en/our-stations/fuel-prices
https://www.iptgroup.com.lb/ipt/en/our-stations/fuel-prices


_______________________________________________________________________
/https://lirarate.org :[20] انظر

BAWG [21] أيار 2021
[22] البنك الدولي (نيسان 2021). تحديث لبنان االقتصادي 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-
mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf

[23] البنك الدولي، شباط 2021
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-

 mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf
 
 

؟ ب)ما الذي ﮵�حدث للعملة وما ه﮵ى ال﮴�ٔ�﮶�﮵�رات على عمل﮵�ة ٕاعداد ال﮳�رامح�

﮲
 أالول 2019، واع﮴�﮳�اًرا مں

﮲
 ﮴�﮵�م﮴�ها للدوالر أالمر﮵�ك﮵ى م﮲�ذ �﮴﮶سر﮵�ں

﮲
 90% مں

﮲
ل﮴�د ﮲�﮴�دت الل﮵�رة الل﮳�﮲�ا�﮲﮵�ة ما ﮵�﮴�رب مں

أ﮵�ار 2021 س﮴�سود أسعار صرف م﮴�عددة على:

1- سعر الصرف الرسم﮵ى الم﮶�﮳�ت ع﮲�د 1,507.5 ل﮵�رة ل﮳�﮲�ا�﮲﮵�ة / دوالر أمر﮵�ك﮵ى - مط﮳�ق على دعم الو﮴�ود

وأالدو﮵�ة وال﮴�مح

2- ال﮲حدمات المصر﮲�﮵�ة إاللك﮴�رو�﮲﮵�ة / سعر م﮲�صة "ص﮵�ر﮲�ة" ال﮳�الغ 3900 ل﮵�رة ل﮳�﮲�ا�﮲﮵�ة / دوالر أمر﮵�ك﮵ى [20] -

﮵�ُط﮳�ق على إالعا�﮲ات للواردات أال﮲حرى و﮲حطط الودا�ٔع ﮲�﮵ى ال﮴�طاع المصر﮲�﮵ى. �﮴س﮴�﮲حدم معظم الم﮲�ظمات

إال�﮲سا�﮲﮵�ة هذا السعر

3- سعر المساعدة إال�﮲سا�﮲﮵�ة الذي ﮵�ساوي سعر السوق ال﮵�وم﮵ى: الم﮴�﮲�ق عل﮵�ه لل﮳�﮲�ك الدول﮵ى وو�الت أالمم

﮲
 ﮲حالل حسا﮳�ات عں

﮲
 محا﮲�ظ ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ﮲�﮵ى �﮲﮵�سان 2021)، ﮵�﮴�م �﮴ط﮳�﮵�﮴�ه مں

﮲
الم﮴�حدة (�﮴﮳�عًا ل﮲حطاب مں

طر﮵�ق ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري وال﮳�﮲�وك ال﮴�﮳حار﮵�ة

4- سعر السوق (وصل ﮲�﮵ى 24 ح﮲ر﮵�ران 2021 ٕالى 16000 ل﮵�رة ل﮳�﮲�ا�﮲﮵�ة / دوالر أمر﮵�ك﮵ى)

 

�ن ل﮳�﮲�ان ﮵�عمل ﮲�﮵ى ﮲طل �﮲ظام م﮲ردوج للدوالر أالمر﮵�ك﮵ى / الل﮵�رة الل﮳�﮲�ا�﮲﮵�ة ل﮲عا﮵�ة أالزمة المصر﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى عام 2019

ع﮲�دما أص﮳�حت الل﮵�رة على �﮲حو م﮴�﮲را﮵�د ه﮵ى العملة السا�ٔدة. ﮵�ُس﮴�﮲حدم الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى آالن للواردات و﮵�﮴�م �﮴حم﮵�له

 ﮴�﮳�ل الس�ن على �﮲طاق
﮲

ا مما أدى ٕالى اس﮴�﮲حدامه المحدود مں م﮴�ا﮳�ل السعر الرسم﮵ى ال﮳�الغ 1,507.5 دوالًرا أمر﮵�ك﮵�ً

أوسع. ﮲�﮵ى ﮲ع﮲صون ذلك، ﮵�سمح ﮳�ر�﮲امح� الدعم ﮲�﮵ى ل﮳�﮲�ان لمس﮴�وردي السلع أالساس﮵�ة م﮶�ل الو﮴�ود وأالدو﮵�ة وال﮴�مح

والم﮲�﮴�﮳حات ال﮲رراع﮵�ة أال﮲حرى ﮳�اس﮴�﮲حدام سعر صرف ﮴�دره 3900 دوالر أمر﮵�ك﮵ى، مما ﮵�س﮴�هلك ﮳�﮶سلك ك﮳�﮵�ر اح﮴�﮵�اط﮵�ات

 ال﮲�عل﮵ى للسلع المدعومة
﮲

مصرف ل﮳�﮲�ان و﮳�ال﮴�ال﮵ى الدا﮲�ع ٕال�﮲هاء �﮲ظام الدعم هذا. ﮵�﮶س﮵�ر ال﮴�طور أال﮲ح﮵�ر ٕالى ال﮴�﮴�﮲�﮵�ں

﮴�ّسم ﮳�﮲�﮴�ص م﮴�لق ﮲�﮵ى الو﮴�ود وأالدو﮵�ة وا�﮲﮴�طاع م﮴�كرر للكهر﮳�اء. [21] وال﮴�﮵ى �﮴

ٕان مصرف ل﮳�﮲�ان هو الم﮲�ظم الر�ٔ﮵�س﮵ى، و﮵�ع﮴�مد م﮴�دمو ال﮲حدمات المال﮵�ة وال﮳�﮲�وك ال﮴�﮳حار﮵�ة على س﮵�اس﮴�ه، أما

﮲ �﮲اح﮵�ة أ﮲حرى، ه﮲�اك اس﮴�﮲�﮲�اد مس﮴�مر الح﮴�﮵�اط﮵�ات العمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة، و﮲�﮵ى الو﮴�ت
الس﮵�ولة ﮲�ه﮵ى مصدر ﮴�لق مهم. مں

ا لل﮳�﮲�ك الدول﮵ى، ار�﮴﮲�عت العملة الم﮴�داولة ﮳�﮲�س﮳�ة 227% ﮲�﮵ى عام 2020، مما أدى ٕالى دوامة ردود ﮲�عل �﮲﮲�سه ﮲�و﮲�﮴�ً

 ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة[22] واع﮴�﮳�ارات الصرف أال﮳ح﮲�﮳�﮵ى لل﮴�حو﮵�الت ال﮲�﮴�د﮵�ة ﮲�﮵ى ل﮳�﮲�ان. [23]
﮲

سل﮳�﮵�ة ﮳�﮵�ں

﮲
 اس﮴�﮲�﮲راف االح﮴�﮵�اط﮵�ات؛ �﮴﮳�﮲�ت ال﮳�﮲�وك ال﮴�﮳حار﮵�ة ﮲صوا﮳�ط صارمة على رأس المال مں

﮲
﮲�﮵ى محاولة ٕال�﮲﮴�اذ الم﮲ر﮵�د مں

﮲حالل ﮲�رض اس﮴�﮲حدام الل﮵�رة  ال﮲�عل﮵ى و�﮴﮲ح﮲�﮵�ض ك﮳�﮵�ر ﮲�﮵ى ﮴�﮵�مة الودا�ٔع ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى: ﮳�﮲�س﮳�ة 70% م﮴�ار�﮲ة

 عمل﮵�ات السحب
﮲

﮴�﮵�﮵�د �﮴د﮲�﮴�ات الدوالرات ال﮳حد﮵�دة والحد مں  أالول 2019 مع �﮴
﮲

﮳�الودا�ٔع ﮳�الدوالر ﮴�﮳�ل �﮴﮶سر﮵�ں

﮳�العمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة.

https://lirarate.org/
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf
https://lirarate.org/
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf


﮲
 اس﮴�﮲�﮲راف االح﮴�﮵�اط﮵�ات؛ �﮴﮳�﮲�ت ال﮳�﮲�وك ال﮴�﮳حار﮵�ة ﮲صوا﮳�ط صارمة على رأس المال مں

﮲
﮲�﮵ى محاولة ٕال�﮲﮴�اذ الم﮲ر﮵�د مں

﮲حالل ﮲�رض اس﮴�﮲حدام الل﮵�رة[24] ال﮲�عل﮵ى و�﮴﮲ح﮲�﮵�ض ك﮳�﮵�ر ﮲�﮵ى ﮴�﮵�مة الودا�ٔع ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى: ﮳�﮲�س﮳�ة 70% م﮴�ار�﮲ة

 عمل﮵�ات السحب
﮲

﮴�﮵�﮵�د �﮴د﮲�﮴�ات الدوالرات ال﮳حد﮵�دة والحد مں  أالول 2019 مع �﮴
﮲

﮳�الودا�ٔع ﮳�الدوالر ﮴�﮳�ل �﮴﮶سر﮵�ں

﮳�العمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة.

 

 أن ﮳�ع﮲صها ﮵�وزع الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى أو ﮵�﮴�﮴�رح
﮲

�﮴وزع معظم ال﮳�رامح� ال﮲�﮴�د﮵�ة إال�﮲سا�﮲﮵�ة ﮳�الل﮵�رة الل﮳�﮲�ا�﮲﮵�ة، على الر﮲عم مں

 ال ﮵�﮴�﮴�ا﮲صو�﮲ه
﮲

ا. ﮵�م﮶�ل الحصول على الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى لٔال﮲�راد دا﮲حل ل﮳�﮲�ان �﮴حد﮵�ًا ٔالولٔ�ك الذ﮵�ں ﮳�ً ال﮴�﮵�ام ﮳�ذلك ﮴�ر﮵�

 معدل
﮲

كرا�﮴ب أو مساعدة. م﮲�ذ اال�﮲﮲ح﮲�اض السر﮵�ع ل﮴�﮵�مة الل﮵�رة الل﮳�﮲�ا�﮲﮵�ة ﮲�﮵ى عام 2019، أدى ال﮴�﮲�اوت الم﮴�﮲را﮵�د ﮳�﮵�ں

 والم﮲�ظمات الدول﮵�ة ل﮲�ك ر﮳�ط
﮲

 الما�﮲ح﮵�ں
﮲

�﮴حو﮵�ل المساعدة وسعر الصرف ﮲ع﮵�ر الرسم﮵ى على أالرض ٕالى دعوات مں

المساعدة إال�﮲سا�﮲﮵�ة وإال�﮲ما�ٔ﮵�ة ﮳�السعر الرسم﮵ى. ﮳�ال﮲�س﮳�ة لم﮲�صة LOUISE، ﮵�﮴�م �﮴﮴�د﮵�م أالسعار ال﮵�وم﮵�ة ٕالعداد ال﮳�رامح�

 1 أ﮵�ار 2021.
﮲

ال﮲�﮴�د﮵�ة اع﮴�﮳�اًرا مں

 

.World Bank, February 2021[24]
_______________________________________________________________________

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf


﮲
 الال﮳حٔ�﮵�ں

﮲
 اح﮴�﮵�ا﮳حا�﮴هم لل﮳�﮴�اء على ﮴�﮵�د الح﮵�اة، وأص﮳�ح 80% مں

﮲
 على �﮴ل﮳�﮵�ة الحد أالد�﮲ى مں

﮲
لم ﮵�عد الال﮳حٔ�ون السور﮵�ون ﮴�ادر﮵�ں

 ﮳�﮶سلك �مل على المساعدات وال ﮵�مك﮲�هم الوصول ٕالى س﮳�ل الع﮵�ش. ٕان �﮴حو﮵�ل ال﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض ال﮴�ا�ٔم
﮲

آالن مع﮴�مد﮵�ں

 ﮲ع﮵�ر �ٍف ل﮴�ل﮳�﮵�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء، ح﮵�ث �﮳﮴�لغ المساعدة ما ﮴�﮵�م﮴�ه 100,000 ل﮵�رة ل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة / لل﮲�رد
﮲

 السور﮵�﮵�ں
﮲

لال﮳حٔ�﮵�ں

 ال﮴�﮵�مة الحال﮵�ة لسلة إال�﮲﮲�اق
﮲

 41% مں
﮲

للمكون ال﮲عذا�﮵ٔى و400,000 ل﮵�رة ل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة / أسرة للمكون ﮲ع﮵�ر ال﮲عذا�﮵ٔى أو ما ﮵�﮴�رب مں

الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء (2,196,331 ل﮵�رة ل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى أ﮵�ار 2021). الم﮲�او﮲صات ﮳حار﮵�ة مع وزارة ال﮶سؤون اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة [25] ل﮲ر﮵�ادة ﮴�﮵�م

 الم﮲حاطر الم﮴�﮲را﮵�دة لعمل﮵�ات
﮲

 م﮳حاالت ال﮴�لق، ﮲�﮲صًال عں
﮲

 ال﮲عذا�﮵ٔى وال﮴�﮲عذ﮵�ة مں
﮲

 ﮲�﮵ى الو﮴�ت �﮲﮲�سه ﮵�ع﮴�﮳�ر أالمں
﮲

ال﮴�حو﮵�ل ولكں

إال﮲حالء واح﮴�﮵�ا﮳حات الحما﮵�ة ذات الصلة، كما ورد أن معدالت عمالة أالط﮲�ال آ﮲حذة ﮲�﮵ى االر�﮲﮴�اع.

 

 وا﮲صح ﮳�ال﮲�عل ﮲�﮵ى ل﮳�﮲�ان، وأص﮳�ح ال﮲حطاب الس﮵�اس﮵ى الم﮶�﮵�ر لل﮴�لق حول عودة
﮲

ٕان �﮴صور �﮴ح﮵�﮲ر المساعدات �﮳﮴حاه الال﮳حٔ�﮵�ں

 ﮵�﮴�ل﮴�ون �﮴﮲�ودًا "أ﮲�﮲صل"
﮲

 السور﮵�﮵�ں
﮲

 أك﮶�ر و﮲صوًحا مع اس﮴�مرار أالزمة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة ﮲�﮵ى الظهور. ه﮲�اك �﮴صور ﮳�ٔ�ن الال﮳حٔ�﮵�ں
﮲

الال﮳حٔ�﮵�ں

 حاالت ال﮴�﮲حو﮵�ف ﮲�﮵ى أ﮳حه﮲رة الصراف آالل﮵ى و�﮴﮴�﮵�﮵�د الوصول ٕالى ﮳�عض الم﮴�ا﮳حر، كما ﮴�د ﮵�ح﮲�﮲ر
﮲

(﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى)، و�﮴م إال﮳�الغ عں

 للحصول على أ﮲�﮲صل سعر صرف
﮲

 ﮲ع﮵�ر ﮴�ا�﮲و�﮵﮲�﮵�ں
﮲

 على اس﮴�﮲حدام صرا﮲�﮵�ں
﮲

�﮴و﮲�﮵�ر ال﮴�حو﮵�الت ال﮲�﮴�د﮵�ة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى المس﮴�لم﮵�ں

﮳�الل﮵�رة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة.

 

﮲�ر﮲صت ٕا﮳حراءات مرا﮴�﮳�ة رأس المال ﮲�﮵ى أع﮴�اب أالزمة المال﮵�ة ﮲�﮵ى عام 2019 ﮴�﮵�وًدا على عمل﮵�ات السحب ٕالى الل﮵�رة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة

 ال﮴�﮵�ود على عمل﮵�ات السحب ال﮲�﮴�دي ٔالصحاب الحسا﮳�ات
﮲

 ﮲�﮵ى الس﮵�ولة ٕالى ﮲�رض م﮲ر﮵�د مں
﮲

وأدى ال﮴�﮲ح﮲�﮵�ض الم﮴�﮲رامں

 الم﮲�و﮲ص﮵�ة السام﮵�ة و﮳�ر�﮲امح� أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى
﮲

 ال﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض ﮴�﮳�ل أالزمة و﮳�دعم مں
﮲

. ﮴�ام المس﮴�﮲�﮵�دون مں
﮲

المس﮳حل﮵�ں

﮲
 37 ﮳�﮲�ً� ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء ال﮳�الد ﮳�اس﮴�﮲حدام ﮳�طا﮴�ات الصراف آالل﮵ى لل﮳�﮲�ك الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ال﮲�ر�﮲س﮵ى. اع﮴�﮳�اًرا مں

﮲
﮳�اس﮴�رداد مس﮴�ح﮴�ا�﮴هم مں

﮶س﮳�اط 2021 اس﮴�مرت أر﮳�عة ﮳�﮲�وك ﮲�﮴�ط ﮲ع﮵�ر �﮴ا﮳�عة لل﮳�﮲�ك الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ال﮲�ر�﮲س﮵ى (180 �﮴﮲�طة صراف آل﮵ى على المس﮴�وى الوط﮲�﮵ى) ﮲�﮵ى

﮴�﮳�ول ﮳�طا﮴�ات ال﮳�﮲�ك. [26]

 

3.      ﮴�ٔ�﮶�﮵�رات ﮳�رامح� المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة وال﮴�سأ�م

﮲
أ -ال﮴�ٔ�﮶�﮵�رات على الم﮴�ل﮴�﮵�ں

_______________________________________________________________________
[25] محضر اجتماع مجموعة عمل قطاع األمن الغذائي، آذار 2021.

[26] مجموعة عمل المساعدة األساسية، آذار 2021

 ﮲�﮵ى ال﮴�طاع إال﮲�سا﮲�﮵ى
﮲

ب -ال﮴�ٔ�﮶�﮵�رات على الو�الت والما﮲�ح﮵�ں

 عام
﮲

 مرور أك﮶�ر مں
﮲

ال ﮵�﮲رال ه﮲�اك �﮴﮲�اوت ﮲�﮵ى أسعار الصرف الم﮴�احة لم﮲ح﮴�لف الم﮲�ظمات إال�﮲سا�﮲﮵�ة على الر﮲عم مں

﮲
 ال ﮵�﮲رالون على سعر 3900 ل﮵�رة ل﮳�﮲�ا�﮲﮵�ة، ﮲�ٕان هذا ﮵�م﮶�ل أك﮶�ر مں

﮲
 الم﮲�او﮲صات والدعوة. ﮳�ال﮲�س﮳�ة ٔالولٔ�ك الذ﮵�ں

﮲
مں

 الو�الت إال�﮲سا�﮲﮵�ة وال﮳حهات
﮲

ا م﮲حاطر على السمعة للك مں 60% ﮲حسارة ﮲�﮵ى ﮴�﮵�مة مساعد�﮴هم، كما ﮵�م﮶�ل أ﮵�﮲صً

 ح﮵�ث ال﮴�﮵�مة م﮴�ا﮳�ل المال و�﮲﮴�ا�ٔح� الحما﮵�ة. ٕاذا أص﮳�ح ال﮴�حول ٕالى الدوالر هو ال﮲�هح� الم﮴�﮲�ق عل﮵�ه،
﮲

الما�﮲حة مں

 و﮳حود س﮵�ولة �﮲�﮵�ة لدعمها. ﮵�س﮴�ك﮶سف الم﮳ح﮴�مع إال�﮲سا�﮲﮵ى �﮴دا﮳�﮵�ر الطوارئ لمعال﮳حة ا�﮲عدام
﮲

﮲�ل﮵�س ه﮲�اك ما ﮵�﮲صمں

 ال﮲عذا�ٔ﮵ى وال﮴�درة على �﮴حمل ال﮴��ل﮵�ف، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك اس﮴�﮲حدام المساعدة ال﮲عذا�ٔ﮵�ة الع﮵�﮲�﮵�ة.
﮲

أالمں

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3d1489dafa646ee90f5a19abd950cab-0280012021/original/9-mpo-sm21-lebanon-lbn-kcm.pdf


. ل﮴�د ��﮲ت ه﮲�اك ز﮵�ادة ك﮳�﮵�رة ﮲�﮵ى
﮲

 السور﮵�﮵�ں
﮲

ه﮲�اك م﮲حاطر حما﮵�ة وا﮲صحة ال �﮲﮴رال دون حل م﮶�ل �﮴هم﮵�ش و�﮴ره﮵�ب الال﮳حٔ�﮵�ں

﮲
م﮲حاطر السالمة ﮲�﮵ى �﮴﮲�اط ال﮴�وز﮵�ع وأ�﮲﮶�اء ال﮴�﮲�﮴�ل ودا﮲حل الم﮳ح﮴�مع ح﮵�ث ال ﮵�﮴�م �﮴و﮲�﮵�ر ال﮲�﮴�د إال�﮲سا�﮵﮲ى ﮳�﮶سلك م﮲�صف ع﮳�ر الم﮲ص﮵�﮲�﮵�ں

 المعاملة االس﮴�﮲عالل﮵�ة / الم﮲حاطر أالم﮲�﮵�ة، مع
﮲

 وأ﮶س�ل أ﮲حرى مں
﮲

ا ﮲حطر االس﮴�﮲عالل واال�﮴﮲�هاك ال﮳ح﮲�س﮵�﮵�ں . ه﮲�اك أ﮵�﮲صً
﮲

والال﮳حٔ�﮵�ں

 ل﮵�س لد﮵�هم
﮲

االه﮴�مام ﮳�﮶سلك ﮲حاص ﮳�ال﮲�ٔ�ات أالك﮶�ر ﮲صع﮲�ًا (أالسر ال﮴�﮵ى ﮵�ع﮵�لها ﮲�رد واحد وأال﮶س﮲حاص ذوو إالعا﮴�ة والال﮳حٔ�ون الذ﮵�ں

 ﮳�الل﮵�رة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة (أو عدم الصرف على
﮲

 ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى مع صر﮲�ها لل﮳�﮲�ا�﮵﮲�﮵�ں
﮲

ٕا﮴�امة ﮴�ا�﮲و�﮵﮲�ة). ٕان صرف مساعدات الال﮳حٔ�﮵�ں

.
﮲

 ٕالى الدوالر ﮴�﮳�ل السور﮵�﮵�ں
﮲

إالطالق)، ﮴�د ﮵�عر﮲صهم ل﮲حطر أك﮳�ر. لذلك �﮴م ا�﮲﮴حاذ ال﮴�رار ﮳�﮴�حو﮵�ل المساعدات لل﮳�﮲�ا�﮵﮲�﮵�ں

 

كما �﮴م ال﮴�﮲�س﮵�ر ﮲�﮵ى أال﮴�سام السا﮳�﮴�ة، �﮴س﮴�مر الل﮵�رة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى ﮲�﮴�دان ﮴�﮵�م﮴�ها ﮳�سرعة ﮲�﮵ى الظروف الحال﮵�ة وس﮴�ر�﮲﮴�ع أسعار السلع

 ٕا﮳حراء
﮲

أالساس﮵�ة ﮳�سرعة ع﮲�د �﮲﮴ح﮲�﮵�ض الدعم. ٕان ﮳�﮵�ٔ�ة الحوكمة ل﮵�ست موا�﮵﮴�ة ل﮴�ح﮴�﮵�ق االس﮴�﮴�رار ﮲�﮵ى ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة وس﮵�﮴�ع﮵�ں

. ه﮲�اك ﮲ح﮵�ارات م﮲ح﮴�ل﮲�ة م﮴�احة ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك: �﮴عد﮵�الت على ال﮳�رامح�

 

4.      ﮴�حل﮵�ل االس﮴�﮳حا﮳�ة

ال﮴�وسع أال﮲�﮴�﮵ى و / أو الرأس﮵ى للمساعدات: �﮴﮴�﮲�ق ﮳حم﮵�ع الم﮲�ظمات على أ�﮲ه على ال﮲�حو أالم﮶�ل س﮵�حدث

�هما ﮲�﮵ى ﮲صوء االح﮴�﮵�ا﮳حات الم﮴�﮲را﮵�دة ﮳�سرعة

�﮴حو﮵�ل المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة ٕالى الدوالر 

﮲
�﮲﮶ساء سعر ٕا�﮲سا�﮲﮵ى مواٍز ﮵�﮴�ما﮶سى مع السوق ﮲ع﮵�ر الرسم﮵ى الذي ﮵�﮲�ظم الل﮵�رة الل﮳�﮲�ا�﮲﮵�ة العا�ٔمة والذي ﮵�مكں ٕا

﮵�ة الوصول ٕال﮵�ه للمساعدات إال�﮲سا�﮲﮵�ة وإال�﮲ما�ٔ

 ال﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض ٕالى ال﮴�سا�ٔم
﮲

ال﮴�حول مں

المساعدة الع﮵�﮲�﮵�ة

المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة إال﮲صا﮲�﮵�ة، و﮳�ال﮴�ال﮵ى معال﮳حة ﮳�عض ال﮶�﮲عرات ﮲�﮵ى �﮴﮴�د﮵�م ال﮲حدمات

 ال﮳�﮲�ك الدول﮵ى
﮲

﮲�﮲�﮵�ذ ESSNالمدعومة مں ﮲ �﮴
 ﮲�﮵ى ال﮲�﮴�رة لح﮵�ں

﮲
صرف المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة إال�﮲سا�﮲﮵�ة لل﮳�﮲�ا�﮲﮵�﮵�ں

�﮴ع﮴�مد ﮳حدوى ال﮲ح﮵�ارات على الم﮲�اصرة ال﮲�ا﮳ححة مع الحكومة الل﮳�﮲�ا�﮲﮵�ة وال﮳�﮲�ك المرك﮲ري و�﮴وا﮲�ر ال﮴�مو﮵�ل، و﮲�﮵ى ﮳�عض

 المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة ٕالى
﮲

الحاالت العمل﮵�ات ال﮴�﮶سر﮵�ع﮵�ة. �﮴﮴�م﮴�ع الو�الت إال�﮲سا�﮲﮵�ة ﮲�﮵ى ل﮳�﮲�ان ﮳�ال﮴�درة على ال﮴�حول مں

 ﮵�﮳حب أن ﮵�﮴�م ذلك ﮳�طر﮵�﮴�ة م﮲�س﮴�ة. ٕان صرف ال﮲�﮴�ود ٕالى الم﮳ح﮴�معات الل﮳�﮲�ا�﮲﮵�ة
﮲

 المساعدة ولكں
﮲

أ﮶س�ل أ﮲حرى مں

﮲حارج آالل﮵�ات الرسم﮵�ة أمر صعب ﮳�ط﮳�﮵�ع﮴�ه ﮳�ال﮲�ظر ٕالى �﮲﮴�ص المعلومات حول مس﮴�و﮵�ات ال﮲�﮴�ر ﮲�﮵ى ل﮳�﮲�ان. ال﮳�﮲�ك

 الم﮴�و﮴�ع أن ﮵�﮴�م الحصول على
﮲

﮲�﮲�﮵�ذ مسح لم﮵�﮲را�﮲﮵�ة أالسرة، ومں الدول﮵ى ومك﮴�ب إالحصاء الل﮳�﮲�ا�﮲﮵ى على و﮶سك �﮴

ال﮳�﮵�ا�﮲ات أالولى ﮳�حلول �﮲ها﮵�ة عام 2021.



ٕان اس﮴�﮴�رار اال﮴�﮴�صاد اللك﮵ى الم﮳�﮲�﮵ى على مرا﮳حعة ﮳حوهر﮵�ة للس﮵�اسات هو مطلب ح﮴�م﮵ى لال�﮴﮲�عاش اال﮴�﮴�صادي ﮲�﮵ى ل﮳�﮲�ان؛ ومع

 أي �﮲﮴ع﮵�﮵�رات م﮴�و﮴�عة. ﮲�﮵ى آذار 2021 وا﮲�ق م﮳حلس ال﮲�واب
﮲

ذلك ﮲�ٕان عدم و﮳حود سلطة �﮲﮴�﮲�﮵�ذ﮵�ة �﮴عمل ﮳��مل طا﮴�﮴�ها ﮵�حد مں

 ال﮳�﮲�ك الدول﮵ى ﮳�﮴�﮵�مة 246 مل﮵�ون دوالر أمر﮵�ك﮵ى لدعم ESSN ل﮲�حو 147 ألف أسرة ل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة ﮶سد﮵�دة ال﮲�﮴�ر
﮲

﮳�﮲�﮳حاح على ﮴�رض مں

و﮲صع﮵�﮲�ة، [27] ح﮵�ث س﮵�ؤدي ذلك ٕالى �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر ال﮲حدمات اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة ودعم �﮴�ل﮵�ف ال﮴�عل﮵�م لـ 87000 طالب. [28]

﮲�﮵ى  أالك﮶�ر ﮲صع﮲�ًا، ح﮵�ث وا﮲�ق م﮳حلس ال﮲�واب
﮲

 مع �﮴دا﮳�﮵�ر إال﮲عا�﮶ة ال﮴�﮵ى �﮴س﮴�هدف الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�﮵�ں
﮲

﮵�﮳حب ال﮴�﮲حط﮵�ط ٕالل﮲عاء إالعا�﮲ات ﮳�ال﮴�﮲رامں

 ل﮴�عو﮵�ض ﮲ح﮲�ض الدعم ٕالى 556 مل﮵�ون دوالر. س﮴�﮴�سلم معظم أالسر الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة ال﮳�طا﮴�ة
﮲

أوا﮲حر ح﮲ر﮵�ران على ﮳�طا﮴�ة �﮴﮲�د﮵�ة لل﮳�﮲�ا�﮵﮲�﮵�ں

 ﮵�﮳حب على الحكومة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة أن �﮴درك و�﮴س﮴�﮳ح﮵�ب
﮲

 ح﮴�ى آالن للحصول على م﮶�ل هذا الدعم، ولكں
﮲

 ﮵�كون الال﮳حٔ�ون مؤهل﮵�ں
﮲

ولں

لٓال�﮶ار الم﮴�ر�﮳﮴�ة على االس﮴�﮴�رار اال﮳ح﮴�ماع﮵ى ل﮴�در�﮴هم ال﮲�س﮳�﮵�ة على �﮴ل﮳�﮵�ة االح﮴�﮵�ا﮳حات أالساس﮵�ة ل﮳حم﮵�ع الس�ن.

﮵�عد ٕا�﮶﮲ساء م﮲�صة رسم﮵�ة للصرف أال﮳ح﮲�﮳�﮵ى ﮲�﮵ى ح﮲ر﮵�ران 2021 ٔ�ساس لل﮴�﮳حارة (﮳�سعر 12000 ل﮵�رة ل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة / دوالر أمر﮵�ك﮵ى اع﮴�﮳�اًرا

 ال﮲�رق مع سعر السوق ﮵�﮴�﮲را﮵�د ﮳�سرعة.
﮲

 ح﮲ر﮵�ران 2021) ﮳�م﮶�ا﮳�ة �﮴طور ٕا﮵�﮳حا﮳�﮵ى، لكں
﮲

مں

5.      ﮲ح﮵�ارات االس﮴�﮳حا﮳�ة

أ)حلول الس﮵�اسة
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ب)حلول ٕاعداد ال﮳�رامح

 االس﮴�﮳حا﮳�ة
﮲

 اس﮴�﮳حا﮳�ة "ل﮳�﮲�ان ﮳�ال�مل" ﮳�دًال مں
﮲

ل﮴�د أص﮳�ح الو﮲صع حاًدا و�﮴﮴�حدث ال﮳حهات ال﮲�اعلة إال�﮲سا�﮲﮵�ة آالن عں

 ﮲حالل �﮴حل﮵�ل اح﮴�﮵�ا﮳حات م﮴�عدد ال﮴�طاعات
﮲

 ﮲�﮴�ط. ه﮲�اك ﮲�﮳حوات ﮲�﮵ى ال﮳�﮵�ا�﮲ات وال﮴�﮵ى س﮵�﮴�م معال﮳ح﮴�ها مں
﮲

لال﮳حٔ�﮵�ں

﮲�﮲�﮵�ذ مسح ال﮴�﮲عذ﮵�ة SMART على مس﮴�وى الس�ن. ا ﮳�﮴�﮲�س﮵�ق �﮴ ﮶�ً هذا العام. �﮴﮴�وم م﮳حموعة ﮴�طاع ال﮴�﮲عذ﮵�ة الم﮲�﮶سٔ�ة حد﮵�

﮵�﮴�وم ال﮲�ر﮵�ق ال﮴�طري للعمل إال�﮲سا�﮲﮵ى ﮳�﮴�س﮵�﮵�ر عمل﮵�ة ال﮴�﮲حط﮵�ط للطوارئ،

﮲�﮵ى ا ﮳�ال﮴�﮲حط﮵�ط للطوارئ  أالزمة، كما �﮴﮴�وم الم﮲�ظمات ال﮲�رد﮵�ة أ﮵�﮲صً
﮲

وهو أمر حاسم ﮲�﮵ى ال﮴�ح﮲ص﮵�ر للمرحلة ال﮴�ال﮵�ة مں

ٕاطار هذه العمل﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�ودها مك﮴�ب �﮴﮲�س﮵�ق ال﮶سؤون إال�﮲سا�﮲﮵�ة. ﮲�﮵ى ح﮲ر﮵�ران 2021 لكف م﮳حلس أالمم الم﮴�حدة

طري للعمل إال�﮲سا�﮲﮵ى / مك﮴�ب أالمم الم﮴�حدة ل﮴�﮲�س﮵�ق ال﮶سؤون إال�﮲سا�﮲﮵�ة ﮳�﮴�﮵�ادة عمل﮵�ة ص﮵�ا﮲عة إال�﮲سا�﮲﮵ى ال﮲�ر﮵�ق ال﮴�ُ

 ﮳�﮲حطة االس﮴�﮳حا﮳�ة لسور﮵�ا.
﮲

﮲حطة اس﮴�﮳حا﮳�ة طار�ٔة مد�﮴ها 12 ﮶سهًرا للس�ن ﮲ع﮵�ر الم﮶سمول﮵�ں

 أالول 2019 �﮴م
﮲

�﮴ك﮵�﮵�ف ٕاعداد ﮳�رامح� ال﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض ال﮴�ا�ٔمة: ﮲�﮵ى أال﮶سهر ال﮴�﮵ى أع﮴�﮳�ت اال﮲صطرا﮳�ات ﮲�﮵ى �﮴﮶سر﮵�ں

﮲
 أال�﮶ر السل﮳�﮵ى على الال﮳حٔ�﮵�ں

﮲
 ﮴�﮳�ل م﮲�﮲�ذي ال﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض لل﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں

﮲
 إال﮳حراءات مں

﮲
ا�﮴﮲حاذ العد﮵�د مں

:
﮲

المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

﮲ �﮲﮴�اط الصرف آالل﮵ى أو
 ﮳�المرو�﮲ة الس﮴�رداد المساعدة مں

﮲
ٕادخال مح﮲�ظة مرك﮳�ة �﮴سمح للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

المحالت ال﮴�﮳حار﮵�ة الم﮴�عا﮴�د عل﮵�ها مع ﮳�ر�﮲امح� أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى

�﮴رك﮵�ب �﮲﮴�اط صراف آل﮵ى ٕا﮲صا﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى �﮲﮴�اط م﮲ح﮴�ل﮲�ة ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء ال﮳�الد ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك مراك﮲ر االس﮴�﮴�﮳�ال

﮲
ل﮴�ع﮲ر﮵�﮲ر وصول المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/12/us246-million-to-support-poor-and-vulnerable-lebanese-households-and-build-up-the-social-safety-net-delivery-system


�﮴حو﮵�ل المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة ٕالى الدوالر: ﮵�﮴�م �﮴حو﮵�ل المساعدات إال�﮲سا�﮲﮵�ة وإال�﮲ما�ٔ﮵�ة ﮳�ال﮲�عل ٕالى دوالر ٕالى حد ك﮳�﮵�ر

(روا�﮴ب، م��﮴ب، م﮶س﮴�ر﮵�ات) ﮳�اس﮴�﮶�﮲�اء المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة، ح﮵�ث ﮵�و﮲�ر ال﮴�حول ٕالى المساعدة ﮳�الدوالر ﮴�﮵�مة ك﮳�﮵�رة

 الصعب
﮲

) وال﮴�﮵ى س﮵�كون مں
﮲

محّس﮲�ة م﮴�ا﮳�ل المال ولك﮲�ه ﮵�﮳حلب م﮲حاطر (﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك م﮲حاطر حما﮵�ة الال﮳حٔ�﮵�ں

 أن هذا �ن ﮵�حدث ﮳�ال﮲�عل ٕالى حد ما ال س﮵�ما ﮲�﮵ى أع﮴�اب ا�﮲﮲�﮳حار ﮳�﮵�روت؛ ﮵�ظهر ا�﮴﮲�اق
﮲

ال﮴�﮲ح﮲�﮵�ف م﮲�ها. ﮲�﮵ى ح﮵�ں

 أصحاب المصلحة. ل﮴�د اس﮴�عرض ال﮲�ر﮵�ق إال�﮲سا�﮲﮵ى ال﮴�طري ٕام��﮲﮵�ة �﮴حو﮵�ل المساعدات
﮲

م﮲�سق ﮳�﮶سلك م﮴�﮲را﮵�د ﮳�﮵�ں

﮲ �﮴سل﮵�م ﮳�عض أموال الحما﮵�ة والطوارئ ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى
ال﮲�﮴�د﮵�ة ٕالى الدوالر مع أال﮲حذ ﮲�﮵ى االع﮴�﮳�ار أ�﮲ه ال ﮵�مكں

 الع﮲�ف) أو ط﮳�﮵�عة الصرف ال﮲�﮴�دي. ومع ذلك، ﮲�ٕان هذا أال﮲ح﮵�ر ل﮵�س سوى
﮲

 مں
﮲

﮳�س﮳�ب ﮲صعف الم﮴�ل﮴�﮵ى (م﮶�ل ال﮲�ا﮳ح﮵�ں

 ﮳حم﮵�ع المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة الم﮴�دمة.
﮲

﮳ح﮲رء ﮳�س﮵�ط مں

 

�﮴ط﮳�﮵�ق سعر صرف "ٕا�﮲سا�﮲﮵ى" م﮲�سق ع﮳�ر ال﮴�طاعات. ﮲�﮵ى هذه المرحلة، ﮵�﮴�م �﮴﮴�د﮵�م سعر السوق (أو سعر السوق

الموازي) ﮲�﮴�ط لو�الت أالمم الم﮴�حدة ال﮴�﮵ى ﮲�﮴�حت حسا﮳�ات ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ﮲�﮵ى ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ول﮵�س الم﮲�ظمات

﮲
﮲ع﮵�ر الحكوم﮵�ة، ح﮵�ث �﮴م ا﮴�﮴�راح �﮴ط﮳�﮵�ق سعر م﮲�سق ﮵�﮴�ما﮶سى مع السوق المواز﮵�ة. ٕان مدى ال﮴�ٔ��﮶﮵�ر ال﮴�﮲ص﮲حم﮵ى ٔالي مں

ا أ﮴�ل، ﮵�ًرا �﮴﮲ص﮲حم﮵�ً ٔ��﮶  أن ال﮳�﮲�ك الدول﮵ى ﮴�د ا﮴�﮴�رح أن ال﮴�حو﮵�ل للدوالر س﮵�و﮲�ر �﮴
﮲

 ﮲ع﮵�ر وا﮲صح، على الر﮲عم مں
﮲

ال﮲ح﮵�ار﮵�ں

ح﮵�ث ﮵�﮴�وم ال﮲�ر﮵�ق إال�﮲سا�﮲﮵ى ال﮴�طري ﮳�﮴�سه﮵�ل عمل﮵�ة مرا﮳حعة ال﮲حطوات ال﮴�ال﮵�ة.

 

 أالسعار
﮲

 السعر الرسم﮵ى ﮲�﮵ى ال﮳�دا﮵�ة ٕالى �﮴حس﮵�ں
﮲

ل﮴�د أدت الدعوات ل﮲�ك ﮴�﮵�ود المساعدة إال�﮲سا�﮲﮵�ة وإال�﮲ما�ٔ﮵�ة مں

 طر﮵�ق ﮲�﮴�ح
﮲

 الحصول على ال﮴��﮲�ؤ عں
﮲

(3,900 �﮶م 6,240)، و�﮴مك﮲�ت و�الت أالمم الم﮴�حدة ال﮲�رد﮵�ة مؤ﮲حرًا مں

حسا﮳�ات ﮳�﮲�ك﮵�ة ٕاما ﮲�﮵ى ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري أو ال﮴�﮲�اوض على هذا السعر مع م﮲رود ال﮲حدمة المال﮵�ة.

 

 االزدحام وال﮴�و�﮴رات
﮲

 7 و14 ﮵�وًما ٕ�﮳حراء للحد مں
﮲

ٕا﮳حراء عمل﮵�ات �﮴حم﮵�ل لل﮴�حو﮵�الت ال﮲�﮴�د﮵�ة ﮳�﮵�ں

﮲ �﮲﮴�ص الس﮵�ولة
اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة حول أ﮳حه﮲رة الصراف آالل﮵ى و﮲صمان ال﮴�﮳حد﮵�د ﮲�﮵ى الو﮴�ت الم﮲�اسب لل﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں

ا مرا﮳حعة ٕام��﮲﮵�ة �﮴حو﮵�ل أالموال ع﮳�ر الها�﮴ف المحمول، وال﮴�﮵ى ال ﮵�﮴�م اع﮴�﮳�ارها حال﮵�ً



ل﮴�د �ن ال﮴�طاع المصر﮲�﮵ى هو ح﮳حر أالساس لل﮲�﮳حاح ﮲�﮵ى �﮲﮴�﮲�﮵�ذ ﮳�رامح� المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة وال﮴�سا�ٔم على �﮲طاق واسع ﮲�﮵ى ل﮳�﮲�ان،

 الم﮲�اطق الح﮲صر﮵�ة والر﮵�﮲�﮵�ة ٕالى ﮳حا�﮲ب ﮲ح﮵�ار اال﮴�﮴�صاد
﮲

ح﮵�ث ﮵�ع﮴�مد ال﮲�﮳حاح على ﮶س﮳��ت ال﮳�﮲�وك ال﮴�﮳حار﮵�ة الموسعة ﮲�﮵ى لك مں

�﮲﮶�ا�﮵ٔى العملة (الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى والل﮵�رة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة) الذي ﮵�ع﮲رز ال﮲�عال﮵�ة إال﮳حمال﮵�ة للمعو�﮲ة. ال ﮵�﮲رال الو﮲صع ﮲�﮵ى ل﮳�﮲�ان ﮵�﮴�طور ﮳�سرعة

 اس﮴�﮲�﮳�اط دروس محددة �﮴﮴�علق ﮳�الس﮵�اق، ومع و﮳حود هذا ال﮴�حذ﮵�ر، ﮵�﮴�م عرض ﮳�عض ال﮲�﮴�اط المس﮴�﮴�﮳�ل﮵�ة
﮲

 ﮲ع﮵�ر الممكں
﮲

وال ﮵�﮲رال مں

الر�﮵ٔ�س﮵�ة أد�﮲اه.

 

﮵�﮳حب أن ﮵�كون ﮴�طاع ال﮲�﮴�د إال�﮲سا�﮵﮲ى مر�ً﮲ا و﮴�ا﮳�ًال لل﮴�ك﮵�ف مع الظروف الم﮴�﮲ع﮵�رة ﮲�﮵ى أو﮴�ات عدم االس﮴�﮴�رار وال﮴�د﮲�﮴�ات ال﮲�﮴�د﮵�ة

الصع﮳�ة. ﮵�﮳حب ٕاعطاء أالولو﮵�ة لل﮴�﮲حط﮵�ط الم﮳�كر وال﮴�وي للطوارئ ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر ﮴�اعدة أالدلة ال س﮵�ما ﮳�ال﮲�س﮳�ة للم﮲�اطق

ال﮲�ا﮶سٔ�ة ال﮴�﮵ى ال �﮲﮴رال ال﮳�﮵�ا�﮲ات ال﮲حاصة ﮳�ها محدودة (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال؛ �﮴﮴�﮵�﮵�م ال﮲صعف وال﮴�﮲عذ﮵�ة والسوق ﮲�﮵ى ل﮳�﮲�ان). ﮳�﮵�﮲�ما ﮵�﮳حري

 أن أالحداث
﮲

ال﮴�﮲حط﮵�ط للطوارئ آالن و﮵�﮴�م ال﮴�﮲حط﮵�ط ٕال﮳حراء �﮴حل﮵�ل اح﮴�﮵�ا﮳حات م﮴�عدد ال﮴�طاعات؛ ال ﮵�﮲رال ه﮲�اك ﮲حطر مں

س﮴�﮴�﮳حاوز ال﮴�درة على االس﮴�﮳حا﮳�ة.

 

 آل﮵�ة ال﮴�﮲�س﮵�ق إال�﮲سا�﮵﮲ى (م﮶�ل م﮲�سق ال﮶سؤون إال�﮲سا�﮵﮲�ة وال﮲�ر﮵�ق إال�﮲سا�﮵﮲ى ال﮴�طري) ﮲حالل ﮲�﮴�رات ال﮴�﮲ع﮵�﮵�ر
﮲

س﮴�كون ال﮴�﮵�ادة مں

. ٕان ال﮴�﮲�ك﮵�ر ﮲�﮵ى ﮲�عال﮵�ة ال﮴�﮲�س﮵�ق إال�﮲سا�﮵﮲ى ﮲حالل هذه ال﮲�﮴�رة االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى ومع العمل﮵�ات المط﮳�﮴�ة، ذات صلة ﮳�ال﮲�﮴�ا�ٔح�

 ﮶سٔ��﮲ه أن ﮵�ع﮲رز ﮴�درة ال﮴�طاع على االس﮴�﮳حا﮳�ة
﮲

والمساهمات ال﮴�﮵ى ﮴�دمها ﮳حم﮵�ع أصحاب المصلحة (﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك الما�﮲حون) مں

لٔالزمات المس﮴�﮴�﮳�ل﮵�ة و�﮴و﮲�﮵�ر ال﮴�علم لس﮵�ا﮴�ات مما�﮶لة.

 

 مس﮴�مر
﮲

ٕان ال﮴�ٔ�﮵�﮵�د مع الحكومة ﮳�﮶سٔ�ن ﮴�﮲صا﮵�ا م﮶�ل أسعار الصرف وال﮴�حول ٕالى الدوالر و﮴�﮵�م ال﮴�حو﮵�الت ال﮲�﮴�د﮵�ة وحما﮵�ة الال﮳حٔ�﮵�ں

على عدة مس﮴�و﮵�ات، وس﮵�﮴�م �﮴ح﮴�﮵�ق ال﮴�﮵�مة ال�ملة للمال ٕاذا �ن سعر الل﮵�رة المعّوم م﮴�اًحا لل﮳حم﮵�ع. لهذا، ﮲�ٕان ٕا�﮶﮲ساء م﮲�صة

 ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري وال﮳�﮲�وك ال﮴�﮳حار﮵�ة وم��﮴ب الصرا﮲�ة الر�﮵ٔ�س﮵�ة أمر ال ﮳�د م﮲�ه.
﮲

�﮳﮴�ادل رسم﮵�ة ﮳�﮵�ں

 

الدروس المس﮴�﮲�ادة ال﮲�ا﮶سٔ�ة:

6.      االس﮴�﮲�﮴�ا﮳حات والدروس المس﮴�﮲�ادة

ل﮴�د و﮲�رت المرا﮴�﮳�ة ال﮶سهر﮵�ة وال﮲�﮶سر ﮳�﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة لسلة إال�﮲﮲�اق الد�﮲﮵�ا لل﮳�﮴�اء ﮳�﮵�ا�﮲ات ﮴�﮵�ّمة سلطت ال﮲صوء على

ال﮲ر﮵�ادات الها�ٔلة ﮲�﮵ى أالسعار ﮲�﮵ى العالم الح﮴�﮵�﮴�﮵ى

 ال﮲عذا�ٔ﮵ى والحما﮵�ة) م﮲�صة محد�﮶ة
﮲

و﮲�رت م﮳حموعات العمل ال﮲�﮶سطة (م﮶�ل المساعدة أالساس﮵�ة وأالمں

﮳�اس﮴�مرار ل﮲�﮶سر المعلومات و﮲�رص الحوار

 ال﮳حهات الما�﮲حة وUNRC  / مك﮴�ب م﮲�سق ال﮶سؤون إال�﮲سا�﮲﮵�ة وال﮲�ر﮵�ق إال�﮲سا�﮲﮵ى
﮲

ال﮴�﮲�س﮵�ق ال﮲�ا﮳حح ﮳�﮵�ں

 مك﮶�ف �﮲حو الحصول على ﮴�﮵�مة م﮴�ا﮳�ل المال ﮲�﮵ى الموا﮴�ف الم﮴�﮴�ل﮳�ة. ومع ذلك،
﮲

ال﮴�طري ﮲�﮵ى ٕا﮳حراء �﮴مر﮵�ں

�﮴واصل الم﮲�ظمات ﮲ع﮵�ر الحكوم﮵�ة الوصول ٕالى سعر الصرف الرسم﮵ى ﮲�﮴�ط (1,507 ل﮵�رة ل﮳�﮲�ا�﮲﮵�ة / دوالر

أمر﮵�ك﮵ى) مع الم﮲�ظمات ﮲ع﮵�ر الحكوم﮵�ة أالك﮳�ر، وال س﮵�ما الم﮲�ظمات ﮲ع﮵�ر الحكوم﮵�ة الدول﮵�ة ال﮴�﮵ى لد﮵�ها

ٕام��﮲﮵�ة الوصول ٕالى سعر صرف ﮵�﮳�لغ 3,900






