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يفوت فرصة االستفادة من هجرة الصناعات السورية
لبنان ّ
األخبار -فراس أبو مصلح
تتوقع اإلسكوا نموا طفيفا للناتج المحلي في العام الجاري ،وتحذر في الوقت نفسه من أن نحسب هذا النمو الورمي «شحما»! فزيادة الناتج
سببها النزوح السوري ،ذي األثر الصافي السلبي على االقتصاد

فراس أبو مصلح
يظلل الصراع في سوريا التوقعات االقتصادية للعام الجاري .االستهالك والبطالة ومعدالت األجور واإلنفاق الحكومي وأكالف الطاقة
وحركة االستثمارات وغيرها من العوامل ،عالية التأثر بمجريات الصراع ،وفيما يتوقع تقرير «الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم
لعام  »4102الصادر عن األمم المتحدة ارتفاع الناتج المحلي اللبناني من  %0.7لسنة  4107إلى  %4.2عام  ،4102يدعو التقرير نفسه
إلى «تفسير هذه التوقعات بعناية» ،نظرا إلى ارتفاع عدد سكان لبنان بنسبة  %42بفعل النزوح السوري ،ما يستوجب االبتعاد عن
االستنتاجات السريعة ،ودراسة آثار هذا التغيير الديموغرافي الدراماتيكي على القطاعات والمؤشرات االقتصادية كافة ،كل على حدة.

يظلل الصراع في سوريا التوقعات االقتصادية للعام الجاري .االستهالك والبطالة ومعدالت األجور واإلنفاق الحكومي وأكالف الطاقة
وحركة االستثمارات وغيرها من العوامل ،عالية التأثر بمجريات الصراع ،وفيما يتوقع تقرير «الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم
لعام  »4102الصادر عن األمم المتحدة ارتفاع الناتج المحلي اللبناني من  %0.7لسنة  4107إلى  %4.2عام  ،4102يدعو التقرير نفسه
إلى «تفسير هذه التوقعات بعناية» ،نظرا إلى ارتفاع عدد سكان لبنان بنسبة  %42بفعل النزوح السوري ،ما يستوجب االبتعاد عن
االستنتاجات السريعة ،ودراسة آثار هذا التغيير الديموغرافي الدراماتيكي على القطاعات والمؤشرات االقتصادية كافة ،كل على حدة.
كذلك ظهّرت تداعيات الحرب السورية تشوهات االقتصاد اللبناني ،التي فوّ تت فرصة االستفادة من هجرة الصناعات السورية.
وبينما يتوقع التقرير أن ينمو الناتج العالمي بنسبة  7أو  %7.2خالل العام الجاري ،وأن ينمو الناتج في البالد العربية بأكثر من ،%2.7
يقدّر أن يكون النمو في منطقة «غرب آسيا» أقل من  ،%2بسبب الصراع في سوريا ،فيما ترتفع نسب التضخم ،فتدخل المنطقة في
مرحلة «ركود تضخمي» .بحسب التقرير ،فإن لبنان واألردن هما الدولتان األكثر تأثرا بتداعيات الحرب السورية؛ وفيما ارتفع عدد
سكان األردن بنسبة  %02بسبب النزوح ،ازداد عدد سكان لبنان بنسبة الربع تقريبا ،ما يجعل عامل النزوح وتداعياته عامال مقررا لكيفية
تطور اقتصاده.
أمر طبيعي أن ترتفع نسبة نمو الناتج المحلي اللبناني عند دخول قرابة مليون شخص الدورة االقتصادية ،بفعل زيادة استهالك السلع
والخدمات ،وزيادة يد عاملة اجورها ادنى من نظيرتها اللبنانية ،لكن العمالة السورية الوافدة إلى لبنان خفضت مستوى األجور ،ورفعت
مستوى البطالة« ،وال سيّما أنّ معظم اليد العاملة تنتمي إلى فئة الشباب التي تعاني أساسا ارتفاع معدالت البطالة أكثر من غيرها من
الفئات» ،بحسب كبير االقتصاديين في اإلسكوا ،عبد هللا الدردري .من جهتها ،تتوقع مستشارة اإلسكوا للشؤون االقتصادية ،ساندرا سنو،
أن ترتفع البطالة في القطاع النظامي وحده ،الذي يمثل أقل من  %71من مجمل القوى العاملة ،من  %02في العام الماضي إلى %41
في العام الحالي ،إن لم يستوعب االقتصاد اللبناني النازحين .يشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى زيادة كبيرة في النمو ،كي يستطيع
لبنان استيعاب هذا الكم الهائل من النازحين ،ويذ ّكر الدردري في هذه المناسبة بتوصية اإلسكوا للحكومة اللبنانية بضرورة االستثمار في
البنى التحتية لتحقيق هذه الغاية.
يحتاج التقويم الدقيق ألثر النزوح السوري إلى دراسات قطاعية تفصيلية ،يقول الخبير االقتصادي غالب أبو مصلح« .هل من طاقة
إنتاجية فائضة حتى تكون الزيادة في االستهالك أمر محفز لإلنتاجية والنمو؟» ،يسأل أبو مصلح .صحيح أن وفرة اليد العاملة الرخيصة
تفيد بعض المنتجين ،وأن زيادة استهالك المحروقات ،مثال ،تغذي مداخيل الدولة وتجار المشتقات النفطية ،لكن من ناحية أخرى ،تزاحم

اليد العاملة السورية نظيرتها اللبنانية ،وتزيد من فقرها ،وتدفع جزءا مهما منها إلى البطالة ،كما تنفق الحكومة اللبنانية المليارات للمساعدة
على إيواء وتقديم الدعم الضروري إلى النازحين .وزيادة الطلب على الكهرباء مثال يفاقم العجز والتقنين ،فترفع أكالف القطاع المنزلي
والقطاعات اإلنتاجية والخدماتية كافة ،التي تدفع أكالفا مضاعفة ثمن سد عجز الكهرباء عبر المولدات الخاصة ،كما أن زيادة استهالك
الخبز المدعوم يرتب أعباء إضافية على الخزينة.
ال نقاش إذا في ارتفاع الرقم اإلجمالي لنمو الناتج المحلي ،لكنّ تناول الرقم على نحو مجرد يخفي التداعيات الحقيقية للنزوح على توزيع
الدخل والموارد ،التي يحتاج تبيانها إلى دراسات تفصيلية.
في ما يتعدى تقويم أثر النزوح ،كشفت تداعيات الحرب السورية جوانب أخرى من تشوهات البنية االقتصادية اللبنانية ،فإضافة إلى
تظهير هشاشة االقتصاد المعتمد على االستثمارات الخارجية والسياحة والخدمات ،وتردي البنى التحتية والخدمات العامة ،تظهّر
«انفصام» القطاع المصرفي ،الذي وصفه الدردري بأنه «األقل تأثرا بالصراع» ،عن أزمة المجتمع .فالدخل األساسي للقطاع المذكور،
الذي ضاعف رأس ماله حوالى  %0111منذ مطلع التسعينيات ،بالتوازي «والتكامل» مع ضمور سائر القطاعات اإلنتاجية في الفترة
نفسها ،هو خدمة الدين العام ،أي ريع الدولة.
يشير أبو مصلح إلى «مقاطعة» المصارف اللبنانية للسوق المالية السورية ،وتمنعها عن استقبال التحويالت السورية إلى لبنان ،ما حرم
األخير فرصة االستفادة من رؤوس األموال السورية الهاربة من أتون الحرب .يؤكد مصدر مصرفي أن الحصار المالي كان لالئحة
محددة من األسماء السورية ،لكن حوادث إغالق البنك اللبناني ــــ الكندي ومؤسسات صيرفة عدة بتهمة التعامل مع أشخاص وجهات على
لوائح «اإلرهاب» األطلسية ،جعلت المصارف «حريصة» على سد منافذ األموال «المشبوهة» جميعها ،ما حرم االقتصاد اللبناني جزءا
مهما من رأس المال السوري الهارب.
يُضاف إلى «الحرص» المصرفي على التزام التعليمات األطلسية الخاصة بـ«مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب» ،غياب البنى
التحتية ،والمدن الصناعية على وجه الخصوص ،الالزمة النتقال المصانع السورية إلى لبنان .يشير الدردري إلى هجرة «مئات المصانع
السورية» إلى األردن ،حيث باتت تنتج ماركات تجارية سورية معروفة .في سوريا ،ينوّ ه الدردري ،أُنشئت  6آالف مصنع خالل خمس
سنوات ،بسبب توافر المدن الصناعية المجهزة بالبنى التحتية الالزمة .مثلت رؤوس األموال السورية الصناعية «فرصة إلحداث ثورة
صناعية في لبنان» ،يقول الدردري ،لكن لبنان فوّ ت هذه الفرصة ،وأرسل «إشارات متناقضة» على المستوى السياسي بخصوص
الرغبة في استقطاب الصناعات السورية الهاربة.

"اإلسكوا" عن التوقعات االقتصادية العالمية واإلقليمية  :0302العمالة السورية الوافدة
رفعت مستوى بطالة الشباب في لبنان
النهار
"إن موضوع العمالة السورية الوافدة إلى لبنان رفع مستوى البطالة وال سيّما أنّ معظم اليد العاملة تنتمي إلى فئة الشباب التي تعاني أساسا
ارتفاع معدالت البطالة أكثر من غيرها من الفئات في لبنان .غير أنه في المقابل ،تسبب هذا العامل في ارتفاع معدل النمو ،ألنه يؤمن
عمالة أقل كلفة من العمالة الوطنية" .هذا ما خلص اليه كبير االقتصاديين ورئيس إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في لجنة االمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا" عبد هللا الدردري.
ورأى خالل الندوة اإلعالمية التي عقدها في بيت األمم المتحدة ،لمناقشة تقرير "الحال والتوقعات االقتصادية في العالم لسنة  "4102الذي
أطلقته األمم المتحدة اخيرا" ،أنّ األزمة السورية ولّدت أزمة الجئين على مستوى الدول المحيطة بها ،وتحديدا في األردن ولبنان”.
وشرح "ان االقتصاد العالمي يظهر عالمات تحسّن ،كما هي الحال في اليابان والواليات المتحدة ،فيما تنتهي فترة الركود في منطقة
االورو وتستمر الصين والهند في النمو .غير أنّ هذا االقتصاد ال يزال هشا حيال ضعف استحداث الوظائف والترقب السائد بسبب تغيير
السياسة المالية في الواليات المتحدة وغيرها من العوامل".
ودعا ،وفق التقرير ،الى ضرورة "تعزيز التنسيق في مجال السياسات الدولية بغية التعافي على نحو كبير وقوي ،وال سيما في مجال
استحداث الوظائف" ،الفتا الى أنّ معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة "ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار النفط والتحسن االقتصادي
في بلدان الخليج" .لكنه قال إنّ منطقة الخليج ،ورغم مساحات التطور الكبيرة التي تشهدها" ،ال يزال اقتصادها يستند إلى الثروة النفطية
على نحو أساسي ،مما قد يؤثر عليها سلبا في حال حصول تقلبات في أسعار النفط".
وتوقع التقرير ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في كل من األردن (من  %7.4إلى  %7.1في  )4102ولبنان (من  %0.7في
 4107إلى  %4.2في  ،)4102داعيا الى النظر إلى هذه األرقام بحذر "في ضوء زيادة عدد المقيمين بنسبة  %02في األردن و%42
في لبنان".
وفي ضوء الحال االقتصادية واإلنمائية في المنطقة ،خلص الدردري الى أن التوترات الجيوسياسية ستظل مر ّكزة على الوضع السوري،
"مما سيستمر في التأثير سلبا على دول الجوار".

«إسكوا» :سورية خسرت  03عاما من التنمية
الحياة
خسرت سورية « 73عاما من التنمية» بسبب الحرب الدائرة فيها ،و «مع كل سنة تستمر فيها األزمة تتراجع سورية ثماني سنوات إلى
الخلف في المؤشرات االقتصادية والتنموية» .ويعني «كل يوم إضافي في هذه األزمة خسارة  011ماليين دوالر من الناتج المحلي،
فضال عن التسرب المدرسي البالغ  73في المئة ووصول البطالة إلى  24في المئة».
هذه األرقام أ ُعلنت في ندوة نظمتها «إسكوا» في بيت األمم المتحدة في بيروت لمناقشة تقرير «الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم»
لهذه السنة ،الذي أطلقته األمم المتحدة األسبوع الماضي ،وعرض خاللها كبير االقتصاديين رئيس إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في
«إسكوا» عبدهللا الدردري ،هذا التقرير معلنا أنّ األزمة السورية «ولّدت أزمة الجئين في الدول المحيطة بها وتحديدا األردن ولبنان».
وكشف أن اليد العاملة السورية الوافدة إلى لبنان «رفعت مستوى البطالة ،خصوصا أن غالبيتها تنتمي إلى فئة الشباب ،التي تسجل أساسا
ارتفاعا في معدالت البطالة أكثر من غيرها من الفئات في لبنان» .لكن في المقابل ،رأى أن هذا العامل «تسبب بزيادة النمو ألنه يؤمن يد
عاملة بكلفة أقل من تلك الوطنية».
وتحدث الدردري عن االقتصاد العالمي ،الذي «يظهر عالمات تحسّن ،كما في اليابان والواليات المتحدة ،فيما تنتهي فترة الركود في
منطقة اليورو وتستمر الصين والهند بالنمو» .لكن أكد أن هذا االقتصاد «ال يزال هشا لجهة ضعف استحداث الوظائف والترقب السائد،
بسبب تغيير السياسة المالية في الواليات المتحدة وغيرها من العوامل».

تنسيق السياسات
وشدد على ضرورة «تعزيز التنسيق في السياسات الدولية للتعافي في شكل كبير وقوي ،خصوصا في مجال استحداث الوظائف» .ولفت
الدردري في مناقشته التقرير ،إلى أن منطقة الخليج وعلى رغم مساحات التطور الكبيرة التي تشهدها «ال تزال اقتصاداتها تستند إلى
الثروة النفطية في شكل أساس ،ما يمكن أن يؤثر عليها سلبا في حال حصول تقلبات في أسعار النفط» .وأشار إلى أن «معدالت نمو
الناتج المحلي في المنطقة ارتفعت نتيجة الزيادة في أسعار النفط والتحسن االقتصادي في بلدان الخليج».
وأوضح أن التقرير «يتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي في األردن من  7.4إلى  7.1في المئة خالل العام الحالي ،وفي لبنان من  0.7عام
 4107إلى  4.2في المئة هذه السنة» .وعلى رغم هذه التوقعات اإليجابية ،لم يغفل الدردري ضرورة «النظر إلى هذه األرقام بحذر في
ضوء ازدياد عدد المقيمين بنسبة  02في المئة في األردن و 42في المئة في لبنان».
وفي ضوء الوضع االقتصادي واإلنمائي في المنطقة ،أعلن الدردري أن التوترات الجيوسياسية «ستظل تتمحور حول الوضع في سورية،
ما يستمر في التأثير سلبا على دول الجوار».
وتطرّقت مستشارة «إسكوا» للشؤون االقتصادية ساندرا سنو صغير ،إلى نتائج اجتماع عقده خبراء سوريون خالل هذا الشهر ،وناقشوا
المراحل التي وصل إليها األداء االقتصادي وتدهور األمن اإلنساني والفقر والبطالة والصحة والتعليم والحماية االجتماعية والمؤسسات
وتدمير األصول المنتجة.
واستنادا إلى الدراسات والتقديرات التي أعدّتها مجموعات العمل ،فإن سورية «خسرت  73عاما من التنمية وتراجع تصنيفها في كل
المؤشرات التنموية لتحتل المركز قبل األخير عربيا» .وأشارت إلى أن «كل يوم إضافي في هذه األزمة يعني خسارة  011ماليين دوالر
من الناتج المحلي».

وأكدت أن «التمييز بين إعادة تشييد البنية التحتية وبناء المجتمع والمؤسسات لم يعد متاحا ،مع تسرب نسبة  73في المئة من الطالب من
التعليم ،ووصول البطالة إلى  24في المئة».
وكشفت التقديرات األخيرة عن أن استمرار هذه األزمة «يعني موت ستة آالف شخص شهريا ،وخسارة سورية عشرة ماليين ليرة
سورية كل دقيقة ،وتهجير  711شخص من بيوتهم كل ساعة ،وتحوّ ل  1آالف شخص إلى تحت خط الفقر األدنى ،وفقدان  4211شخص
القدرة على تأمين قوتهم يوميا ،وخسارة  01آالف شخص عملهم أسبوعيا».

تقرير االسكوا حول التوقعات االقتصادية عام :0302
العمالة السورية الوافدة إلى لبنان رفعت مستوى البطالة
اللواء
أزمة الالجئين السوريين في لبنان لم تعد ازمة معيشية او اجتماعية ،ولم تعد ازمة من يؤمن للدولة االموال الالزمة لتوزيعها او تغطية
احتياجاتهم ،االزمة باتت تتعلق بأمن المواطن اللبناني االقتصادي ،اذ ان مزاحمة الالجئين السوريين في سوق العمل اللبناني تعد قنبلة
موقوتة مستعدة لالنفجار في اي وقت ،فالبيئة الحاضنة لهذا االنفجار باتت قاب قوسين او ادنى.
فأزمة البطالة في لبنان ليست أزمة عرض وطلب أو أزمة ارتفاع نسب التعليم بل هي أزمة في األطر القانونية التي تؤمن الشباب لسوق
العمل وتمنع من مزاحمة السوريين خاصة وان نسب البطالة بدأت تتفشى بشكل كبير.
بعد  7أعوام من بدء األزمة السورية وتدفق ما ال يقل عن مليون ونصف المليون سوري إلى لبنان ،بدأ اللبناني يشعر بضغط في إيجاد
فرصة عمل ،ال بل أن فقد العديد من اللبنانيين أعمالهم بسبب اليد العاملة األجنبية الرخيصة نسبيا.
العديد من الشركات والمؤسسات بدأت توظف عماال أجانب وخاصة سوريين نظرا النخفاض أجورهم مقارنة مع اللبنانيين ،وبدأت نسب
الشباب بفقد وظائفهم تزداد يوما بعد يوم ،أضف إلى ذلك الخريجين سنويا والذين يبحثون عن فرص عمل.
الدردري
تداعيات ازمة اللجوء الى لبنان تناولها كبير االقتصاديين ورئيس إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في اإلسكوا عبدهللا الدردري حيث
اعتبر الدردري أن األزمة السورية ولدت أزمة الجئين على مستوى الدول المحيطة بها ،وبالتحديد األردن ولبنان .وقال خالل مؤتمر
صحافي في بيت األمم المتحدة  -باالشتراك مع مستشارة اإلسكوا للشؤون االقتصادية ساندرا الصغير سنو ،لمناقشة تقرير الحالة
والتوقعات االقتصادية في العالم لعام  :4102إن موضوع العمالة السورية الوافدة إلى لبنان قد رفع مستوى البطالة ال سيما أن معظم اليد
العاملة تنتمي إلى فئة الشباب التي تعاني أساسا من ارتفاع معدالت البطالة أكثر من غيرها من الفئات في لبنان غير أنه في المقابل ،تسبب
هذا العامل في ارتفاع معدل النمو ،ألنه يؤمن عمالة أقل كلفة من العمالة الوطنية.
وأضاف :إن االقتصاد العالمي يظهر عالمات تحسن ،كما هي الحال في اليابان والواليات المتحدة األميركية ،فيما تنتهي فترة الركود في
منطقة اليورو وتستمر الصين والهند بالنمو .غير أن هذا االقتصاد ما يزال هشا.
ولفت في مناقشته للتقرير بأن معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة قد ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار النفط والتحسن االقتصادي
في بلدان الخليج ،وقال :إن منطقة الخليج ،وبالرغم من مساحات التطور الكبيرة التي تشهدها ،ما زال اقتصادها يستند إلى الثروة النفطية
بشكل أساسي ،مما قد يؤثر عليها سلبا في حال حصول تقلبات في أسعار النفط».
أضاف :إن التقرير يتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في كل من األردن (من  7.4في المئة إلى  7.1في المئة في عام
 )4102ولبنان (من  0.7في المئة في العام  4107إلى  4.2في المئة في العام  )4102ولكن يجب أن ينظر إلى هذه األرقام بحذر في
ضوء زيادة عدد المقيمين بنسبة  02في المئة في األردن وبنسبة  42في المئة في لبنان.

وفي ضوء الحالة االقتصادية واإلنمائية في المنطقة ،ذكر الدردري أن «التوترات الجيوسياسية سوف تظل متمحورة حول الوضع في
سوريا ،مما سوف يستمر بالتأثير سلبا على دول الجوار».
سنو
ثم تحدثت سنو فلفتت الى أن سوريا خسرت سبعا وثالثين عاما من التنمية ،وتراجع تصنيفها في جميع المؤشرات التنموية لتحتل المركز
قبل األخير عربيا» .وقالت« :كل يوم إضافي في هذه األزمة يعني خسارة  011مليون دوالر أميركي من الناتج المحلي اإلجمالي ويعني
المزيد من التراجع وصعوبة إمكانية إعادة البناء.
ومع تسرب نسبة  73بالمائة من الطالب من العملية التعليمية ،ووصول البطالة إلى  24بالمائة فلم يعد هناك مجال للتمييز بين إعادة بناء
البنية التحتية وإعادة بناء المجتمع والمؤسسات.
وتشير آخر التقديرات إلى أن استمرار هذه األزمة يعني فيما يعني أن  6111شخص سيموتون كل شهر .كما أن سوريا تخسر عشرة
ماليين ليرة سورية في كل دقيقة وأن  711شخص يهجرون من بيوتهم كل ساعة وأن  1111شخص يصبحون تحت خط الفقر األدنى
و 4211شخص يفقدون القدرة على تأمين قوتهم كل يوم .وأن  01111شخص يخسرون عملهم كل أسبوع.
ومع كل سنة تستمر فيها األزمة تتراجع سوريا ثماني سنوات إلى الخلف في جميع المؤشرات االقتصادية والتنموية.

العمالة السورية الوافدة إلى لبنان رفعت مستوى البطالة ومعدل النمو

ليبانون فايلز
عقد كبير اإلقتصاديين ورئيس إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في اإلسكوا عبدهللا الدردري مؤتمرا صحافيا في بيت األمم المتحدة-
ساحة رياض الصلح ،باالشتراك مع مستشارة اإلسكوا للشؤون االقتصادية ساندرا الصغير سنو ،لمناقشة تقرير "الحالة والتوقعات
االقتصادية في العالم لعام  "4102الذي أطلقته األمم المتحدة األسبوع المنصرم.
واعتبر الدردري أن "األزمة السورية ولدت أزمة الجئين على مستوى الدول المحيطة بها ،وبالتحديد األردن ولبنان" .وقال" :إن موضوع
العمالة السورية الوافدة إلى لبنان قد رفع مستوى البطالة ال سيما أن معظم اليد العاملة تنتمي إلى فئة الشباب التي تعاني أساسا من ارتفاع
معدالت البطالة أكثر من غيرها من الفئات في لبنان .غير أنه في المقابل ،تسبب هذا العامل في ارتفاع معدل النمو ،ألنه يؤمن عمالة أقل
كلفة من العمالة الوطنية".
أضاف" :إن االقتصاد العالمي يظهر عالمات تحسن ،كما هي الحال في اليابان والواليات المتحدة األميركية ،فيما تنتهي فترة الركود في
منطقة اليورو وتستمر الصين والهند بالنمو .غير أن هذا االقتصاد ما يزال هشا".
ولفت في مناقشته للتقرير بأن "معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة قد ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار النفط والتحسن االقتصادي
في بلدان الخليج" .وقال" :إن منطقة الخليج ،وبالرغم من مساحات التطور الكبيرة التي تشهدها ،ما زال اقتصادها يستند إلى الثروة
النفطية بشكل أساسي ،مما قد يؤثر عليها سلبا في حال حصول تقلبات في أسعار النفط".
أضاف" :إن التقرير يتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في كل من األردن (من  7.4بالمئة إلى  7.1بالمئة في عام )4102
ولبنان (من  0.7بالمئة في العام  4107إلى  4.2بالمئة في العام  .)4102ولكن يجب أن ينظر إلى هذه األرقام بحذر في ضوء زيادة عدد
المقيمين بنسبة  02بالمئة في األردن وبنسبة  42بالمئة في لبنان".
وفي ضوء الحالة االقتصادية واإلنمائية في المنطقة ،ذكر الدردري أن "التوترات الجيوسياسية سوف تظل متمحورة حول الوضع في
سوريا ،مما سوف يستمر بالتأثير سلبا على دول الجوار".
ثم تحدثت سنو فلفتت الى أن سوريا "خسرت سبعا وثالثين عاما من التنمية ،وتراجع تصنيفها في جميع المؤشرات التنموية لتحتل المركز
قبل األخير عربيا" .وقالت" :كل يوم إضافي في هذه األزمة يعني خسارة  011مليون دوالر أميركي من الناتج المحلي اإلجمالي ويعني
المزيد من التراجع وصعوبة إمكانية إعادة البناء.
ومع تسرب نسبة  73بالمائة من الطالب من العملية التعليمية ،ووصول البطالة إلى  24بالمائة فلم يعد هناك مجال للتمييز بين إعادة بناء
البنية التحتية وإعادة بناء المجتمع والمؤسسات.
وتشير آخر التقديرات إلى أن استمرار هذه األزمة يعني فيما يعني أن  6111شخص سيموتون كل شهر .كما أن سوريا تخسر عشرة
ماليين ليرة سورية في كل دقيقة .وأن  711شخص يهجرون من بيوتهم كل ساعة .وأن  1111شخص يصبحون تحت خط الفقر األدنى
و 4211شخص يفقدون القدرة على تأمين قوتهم كل يوم .وأن  01111شخص يخسرون عملهم كل أسبوع.
ومع كل سنة تستمر فيها األزمة تتراجع سوريا ثماني سنوات إلى الخلف في جميع المؤشرات االقتصادية والتنموية.

اإلسكوا :العمالة السورية رفعت معدل البطالة في لبنان

المنار

قال عبدهللا الدردري ،كبير اإلقتصاديين ورئيس إدارة التنمية اإلقتصادية والعولمة في اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لدول غرب آسيا
التابعة لالمم المتحدة (إسكوا) ،أن العمالة السورية الوافدة إلى لبنان زادت من مستوى البطالة في لبنان.
وقال الدردري في مؤتمر صحافي في مقر األمم المتحدة في بيروت أمس األول باالشتراك مع ساندرا الصغير سنو ،مستشارة اإلسكوا
للشؤون اإلقتصادية ‘إن موضوع العمالة السورية الوافدة إلى لبنان قد رفع مستوى البطالة ال سيما أن معظم اليد العاملة تنتمي إلى فئة
الشباب التي تعاني أساسا من إرتفاع معدالت البطالة .غير أنه في المقابل ،تسبب هذا العامل في إرتفاع معدل النمو ،ألنه يؤمن عمالة أقل
كلفة من العمالة الوطنية’.
من ناحية اُخرى أشار إلى أن اإلقتصاد العالمي ‘يظهر عالمات تحسن ،كما هو الحال في اليابان والواليات المتحدة  ،فيما تنتهي فترة
الركود في منطقة اليورو وتستمر الصين والهند بالنمو .غير أن هذا اإلقتصاد ما يزال هشا’.
ولفت إلى أن ‘معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة (الشرق األوسط) قد إرتفعت بسبب إرتفاع أسعار النفط والتحسن اإلقتصادي
في بلدان الخليج’.
وقال ‘إن منطقة الخليج ،وبالرغم من مساحات التطور الكبيرة التي تشهدها ،ما زال إقتصادها يستند إلى الثروة النفطية بشكل أساسي ،مما
قد يؤثر عليها سلبا في حال حصول تقلبات في أسعار النفط’.
وأشار الدردري إلى أن ‘ التقرير يتوقع إرتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في كل من األردن (من  7.4في المئة إلى  7.1في المئة
في عام  )4102ولبنان (من  0.7في المئة في العام  4107إلى  4.2في المئة في .)4102
من جهة ثانية قالت سنو أن سوريا ‘خسرت سبعا وثالثين عاما من التنمية ،وتراجع تصنيفها في جميع المؤشرات التنموية لتحتل المركز
قبل األخير عربيا’ .وأضافت إن ‘كل يوم أضافي في هذه األزمة يعني خسارة  011ماليين دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي ويعني
المزيد من التراجع وصعوبة إمكانية إعادة البناء’.

مسؤول :العمالة السورية رفعت معدل البطالة في لبنان
بوابة الشرق
قال كبير االقتصاديين ورئيس إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في الجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا التابعة لألمم المتحدة
"اإلسكوا" ،عبدهللا الدردري ،اليوم اإلثنين ،أن العمالة السورية الوافدة إلى لبنان زادت من مستوى البطالة في لبنان.
وقال "الدردري" في مؤتمر صحفي في مقر األمم المتحدة ببيروت باالشتراك مع مستشارة "اإلسكوا" للشؤون االقتصادية ساندرا الصغير
سنو" :موضوع العمالة السورية الوافدة إلى لبنان قد رفع مستوى البطالة ال سيما أن معظم اليد العاملة تنتمي إلى فئة الشباب التي تعاني
أساسا من ارتفاع معدالت البطالة ،غير أنه في المقابل ،تسبب هذا العامل في ارتفاع معدل النمو ،ألنه يؤمن عمالة أقل كلفة من العمالة
الوطنية".
من ناحية أخرى ،أشار إلى أن االقتصاد العالمي "يظهر عالمات تحسن ،كما هو الحال في اليابان والواليات المتحدة ،فيما تنتهي فترة
الركود في منطقة اليورو وتستمر الصين والهند بالنمو ..غير أن هذا االقتصاد ما يزالهشا".
ولفت إلى أن "معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة (الشرق األوسط) قد ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار النفط والتحسن االقتصادي
في بلدان الخليج".
وأكد" :منطقة الخليج ،وبالرغم من مساحات التطور الكبيرة التي تشهدها ،ما زال اقتصادها يستند إلى الثروة النفطية بشكل أساسي ،مما
قد يؤثر عليها سلبا في حال حصول تقلبات في أسعار النفط".

مسؤول سابق  031ماليين دوالر خسائر االقتصاد السوري يوميا
موقع الشبيبة

أعلن النائب السابق لرئيس الحكومة السورية عبد هللا الدردري أن بالده خسرت " 73عاماً من التنمية" بسبب الحرب الدائرة فيها ،وأن كل سنة تستمر فيها األزمة
.تتراجع سوريا ثماني سنوات إلى الخلف في المؤشرات االقتصادية والتنموية
وأضاف الدردري ،في ندوة نظمتها «اإلسكوا» في بيت األمم المتحدة ببيروت ،أن كل يوم إضافي في هذه الحرب يعني خسارة  901ماليين دوالر من الناتج المحلي
.السوري
أحدث األرقام والتقديرات التي حصلت عليها "الشبيبة" حول المخل ّفات االقتصادية والمعيشية للحرب في سوريا تشير إلى أن استمرار هذه الحرب يعني موت ستة آالف
شخص شهرياً ،وخسارة سوريا عشرة ماليين ليرة سورية كل دقيقة ،وتهجير  700شخص من بيوتهم كل ساعة ،ونزول  1آالف شخص إلى ما دون خط الفقر األدنى،
.وفقدان  0000شخص القدرة على تأمين قوتهم يومياً ،وخسارة  90آالف شخص عملهم أسبوعياً
أرقام تقديرية
الخبير االقتصادي أمين تحرير موقع "سيريانديز" إبراهيم غيبور يقول إن هذه األرقام قد تعبر عن واقع حقيقي وملموس لكنها تبقى أرقاماً تقديرية في وقت ال يمكن ألي
 .جهة أن تقف على الخسائر التي تكبدها االقتصاد السوري خالل ثالث سنوات من األزمة ،السيما أن األرقام لم توضع وفق أسس ومعايير علمية ،بحسب تعبيره
ويقول غيبور لـ "الشبيبة" :إذا أخذنا عدد المتعطلين والفاقدين لوظائفهم خالل فترة الحرب كمثال إلجراء مقارنة بين ما تقدره األسكوا وبين الواقع الحالي ،فإننا نجد أن
عدد المتعطلين من أصل قوة العمل المقدرة في سوريا بنحو  01890ماليين عامل يبلغ  888ألف عامل طيلة فترة األزمة ،بحسب معطيات وزارة العمل السورية ،وهذا
يعني أنه لو كانت أرقام األسكوا قريبة من الواقع لما بقي عامل في سوريا إال وخسر عمله خالل فترة قصيرة جداً ،مع العلم أن هناك مكامن قوة في االقتصاد السوري ال
.تدخل وال يمكن حسبانها عادة في اإلحصاءات الرسمية وغيرها ،وهو القطاع االقتصادي غير المنظم أو ما ُيعرف باقتصاد الظل
ولفت غيبور إلى أن معظم تلك الخسائر تركزت في قطاعات أساسية ،يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي الحكومي بإجمالي خسائر بلغ حتى اآلن  973بليون ليرة
سورية 1وهذا بالنسبة لألضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي الحكومي ،أما خسائر القطاع الصناعي الخاص فبلغت حتى تاريخه  68بليون ليرة بحسب المعطيات األخيرة
الصادرة عن غرفة صناعة دمشق ،في حين احتل قطاع الزراعة المركز الثاني من حيث حجم األضرار وتأثر إنتاج المحاصيل الزراعية ،حيث بلغت قيمة خسائره للعام 0097
أكثر من  70بليون ليرة ،ما يعني أن  % 80من المحاصيل الزراعية تضررت وكان ذلك سبباً رئيسياً دفع الحكومة إلى استيراد القمح بسبب عدم تمكنها من الوصول إلى
.القمح السوري المخزن ونقله من أماكن االشتباك

قنوات إنتاجية جديدة
وأكد غيبور ضرورة إيجاد قنوات إنتاجية جديدة تسهم في رفد الخزينة العامة للدولة بالليرة السورية وبالقطع األجنبي أي بالدوالر التصديري ،وزيادة القدرة الشرائية
للمواطنين ،من خالل تخفيض تكاليف اإلنتاج واألسعار النهائية وتوفير السلع بكميات كبيرة في األسواق ،إلى جانب تطوير اإلنتاج المحلي السلعي والخدمي بطريقة مرنة
.من حيث القطاع والنشاط والتوزع الجغرافي
وتظهر مؤسسات األمم المتحدة نقطة في غاية الخطورة مفادها أن التمييز بين إعادة تشييد البنية األساسية وبناء المجتمع والمؤسسات لم يعد متاحاً ،مع تسرب
.نسبة  78في المئة من الطالب السوريين من التعليم ،ووصول البطالة إلى معدل  60في المئة

االسكوا  :األزمة السورية تلقي بظاللها على إقتصادات المنطقة وخاصة في لبنان واالُردن
القدس العربي
أوضح’ التقرير السنوي عن ‘الحالة والتوقعات اإلقتصادية في العالم’ الذي أصدرته إدارة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية لدول غرب
آسيا في األمم المتحدة (إسكوا) أن تأثيرات األزمة السورية المستمرة منذ آذار/مارس  4100ال تزال تلقي بظاللها على دول المنطقة،
وخاصة لبنان واالُردن اللذين استقبال أعدادا كبيرة من الالجئين السوريين مع تراجع النمو اإلقتصادي فيهما.
وذكر عبد هللا الدردري ،مدير إدارة التنمية اإلقتصادية والعولمة (إسكوا) في مؤتمر صحافي عقده في بيروت أمس الجمعة أن كل نقطة
مئوية من الخسارة في النمو اإلقتصادي السوري تؤدي إلى خسارة  1.44نقطة مئوية في النمو اإلقتصادي اللبناني ،و 1.74نقطة في
اإلقتصاد االُردني.
ويبلغ إجمالي عدد السوريين في االُردن نحو  0.7مليون شخص ،بينهم  230ألف مسجلين كالجئين لدى مفوضية األمم المتحدة لالجئين،
ويعيش أكثر من  043ألفا منهم في المخيمات المخصصة لهم ،بحسب إحصاءات رسمية.
واالُردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقباال لالجئين منذ اندالع األزمة في سوريا عام  ،4100وذلك لطول الحدود البرية بين
البلدين ،والتي تصل إلى  732كم ،وفيها عدد من المعابر الشرعية التي يدخل منها الالجئون.
وأشار الدردري إلى أن تداعيات هذه الخسائر أدت إلى تراجع النمو اإلقتصادي اللبناني بنسبة  . ′3.2ولفت إلى أن كل يوم من األزمة
السورية يكلف اإلقتصاد السوري خسارة يومية تقدر بحوالي  011ماليين دوالر ،وأن كل سنة من هذه األزمة تعادل تراجع  3سنوات في
جميع المؤشرات اإلقتصادية والتنموية.
وأوضح أن سوريا تخسر جراء األزمة  01ماليين ليرة سورية كل دقيقة ،وأن  7آالف شخص يهجرون من منازلهم في كل ساعة ،أضافة
لـ 4211شخص يفقدون قدرتهم على تأمين قوتهم كل يوم ،و 01آالف شخص يخسرون أعمالهم كل اُسبوع’.
وقال الدردري ان التقرير يتوقع زيادة في النمو اإلقتصادي العالمي خالل العامين القادمين ستصل إلى  ′7في العام الحالي ،مع إرتفاع
مستمر في العام  ′4102يصل إلى  ،′7.7مقارنة بنمو كان ‘تقديره  ′4.0عام . 4107
وأوضح أن التضخم العالمي ‘سيظل مأمونا’ ،مع توقع ركود أسعار أهم السلع األساسية بالرغم من تسارع نمو تدفقات التجارة الدولية
‘تسارعا معتدال’ سيصل إلى  ′2.3خالل العام الجاري.
وتحدث الدردري عن اإلقتصادات المتقدمة النمو ،فأشار إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة سيزيد بنسبة  ′4.2العام
الجاري ،مع إنتعاش مستمر في سوق العمل وقطاع اإلسكان .
وعن أوروبا الغربية قال ان توقعات النمو فيها ‘مازالت ضعيفة’ بالرغم من خروجها من الكساد العام الماضي ،موضحا أن معدالت
البطالة ستظل مرتفعة ،مع توقعات بأن يكون الناتج المحلي اإلجمالي قد نما بنسبة  ′0.2العام الحالي ،كما هو الحال عليه في اليابان أيضا.
وفي البلدان النامية لفت الدردري إلى أن التقرير يذكر أن توقعات النمو في هذه البلدان ‘توقعات مختلطة’ .ففي البرازيل يتوقع أن يرتفع
النمو إلى  ′7العام الجاري ،وفي الصين سيستمر بنفس النسبة  ′3..خالل السنوات القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن النمو في الهند سيصل إلى أكثر من  ′2في العام الجاري .وفي روسيا تشير التوقعات إلى أن نموها سينتعش انتعاشا
متواضعا ليصل إلى معدل قدره  ′4.1خالل العام الحالي أيضا.

ولفت إلى أن التضخم في العالم العربي سيكون خالل العام الجاري بنسبة  ′2.7وسيرتفع إلى  ′6.0في العام المقبل.
يذكر أن’ تقرير ‘الحالة والتوقعات اإلقتصادية في العالم’ تصدره (إسكوا) ،ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ،ولجان األمم
المتحدة اإلقليمية الخمس ،في الشهر األول من كل عام ‘ .

كل يوم إضافي في األزمة السورية يعني خسارة  031ماليين دوالر من الناتج المحلي

موقع الخبر
خسرت سوريا « 73عاما من التنمية» بسبب الحرب الدائرة فيها ،و «مع كل سنة تستمر فيها األزمة تتراجع سوريا ثماني سنوات إلى
الخلف في المؤشرات االقتصادية والتنموية» .ويعني «كل يوم إضافي في هذه األزمة خسارة  011ماليين دوالر من الناتج المحلي،
فضال عن التسرب المدرسي البالغ  73في المئة ووصول البطالة إلى  24في المئة».
هذه األرقام أُعلنت في ندوة نظمتها «إسكوا» في بيت األمم المتحدة في بيروت لمناقشة تقرير «الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم»
لهذه السنة ،الذي أطلقته األمم المتحدة األسبوع الماضي ،وعرض خاللها كبير االقتصاديين رئيس إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في
«إسكوا» عبدهللا الدردري ،هذا التقرير معلنا أنّ األزمة السورية «ولّدت أزمة الجئين في الدول المحيطة بها وتحديدا األردن ولبنان».
وكشف أن اليد العاملة السورية الوافدة إلى لبنان «رفعت مستوى البطالة ،خصوصا أن غالبيتها تنتمي إلى فئة الشباب ،التي تسجل أساسا
ارتفاعا في معدالت البطالة أكثر من غيرها من الفئات في لبنان» .لكن في المقابل ،رأى أن هذا العامل «تسبب بزيادة النمو ألنه يؤمن يد
عاملة بكلفة أقل من تلك الوطنية».
وتحدث الدردري عن االقتصاد العالمي ،الذي «يظهر عالمات تحسّن ،كما في اليابان والواليات المتحدة ،فيما تنتهي فترة الركود في
منطقة اليورو وتستمر الصين والهند بالنمو» .لكن أكد أن هذا االقتصاد «ال يزال هشا لجهة ضعف استحداث الوظائف والترقب السائد،
بسبب تغيير السياسة المالية في الواليات المتحدة وغيرها من العوامل».
وشدد على ضرورة «تعزيز التنسيق في السياسات الدولية للتعافي في شكل كبير وقوي ،خصوصا في مجال استحداث الوظائف» .ولفت
الدردري في مناقشته التقرير ،إلى أن منطقة الخليج وعلى رغم مساحات التطور الكبيرة التي تشهدها «ال تزال اقتصاداتها تستند إلى
الثروة النفطية في شكل أساس ،ما يمكن أن يؤثر عليها سلبا في حال حصول تقلبات في أسعار النفط» .وأشار إلى أن «معدالت نمو
الناتج المحلي في المنطقة ارتفعت نتيجة الزيادة في أسعار النفط والتحسن االقتصادي في بلدان الخليج».
وأوضح ،وفقا لصحيفة الحياة ،أن التقرير «يتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي في األردن من  7.4إلى  7.1في المئة خالل العام الحالي،
وفي لبنان من  0.7عام  4107إلى  4.2في المئة هذه السنة» .وعلى رغم هذه التوقعات اإليجابية ،لم يغفل الدردري ضرورة «النظر إلى
هذه األرقام بحذر في ضوء ازدياد عدد المقيمين بنسبة  02في المئة في األردن و 42في المئة في لبنان».
وفي ضوء الوضع االقتصادي واإلنمائي في المنطقة ،أعلن الدردري أن التوترات الجيوسياسية «ستظل تتمحور حول الوضع في سوريا،
ما يستمر في التأثير سلبا على دول الجوار».

االسكوا :النمو في لبنان لم يتجاوز  0في المئة عام 0300

صحيفة صدى البلد
أكد مدير إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" الدكتور عبد هللا الدردري ان النمو
في لبنان لم يتجاوز  0في المئة عام  4107بسبب الترابط االقتصادي الكبير بين لبنان وسوريا.
وأوضح الدردري أن أثر األزمة السورية على لبنان ليس في ازدياد عدد النازحين بل في الخسائر المتتالية في السياحة والتحويالت
واالستثمارات والتصدير مذكرا بأن التراجع في النمو بدأ في العام  4100عند بداية األزمة السورية مع ضرب السياحة والترانزيت إلى
جانب قرارات منع الخليجيين من المجيء إلى لبنان وذلك قبل تدفق أعداد كبيرة من النازحين السوريين.
واشار المسئول الدولي خالل مؤتمر صحفي الطالق تقرير "الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم لعام  "4102الى ان تأثير األزمة
السورية يلقي بثقله على لبنان لتستمر معظم المؤشرات االقتصادية بالهبوط مع التوقعات السلبية للعامين  4102و.4102
واستبعد الدردري أن يتعدى النمو في لبنان 0ر 4في المئة في  4102و 4102نتيجة أزمة النازحين السوريين وتراجع نسبة التشغيل
وارتفاع البطالة إلى  41في المئة وتراجع النمو إلى  0في المئة في عام  4107رغم ان المشكالت االقتصادية الملحة تحتاج إلى نسب نمو
عالية جدا لمعالجتها.
وحدد الدردري الخطوات المطلوبة من الحكومة اللبنانية الجديدة لمحاولة الحد من تأثيرات األزمة السورية قدر المستطاع ومنها ضرورة
اعتماد سياسات تعزز الصمود االقتصادي اللبناني من خالل تحسين االستثمار في البنية التحتية وزيادة فرص العمل وإطالق حزمة
تحفيزية اقتصادية مالية ونقدية تركز على تشجيع الشركات اللبنانية التي تستخدم لبنانيين وتشجيع المستثمرين السوريين لالستثمار في
لبنان لالستفادة من رؤوس األموال أسوة باألردن حيث تضم مدينة اقتصادية واحدة  731مصنعا لرؤوس أموال سوريين.
ولفت الدردري إلى أنه عندما يبدأ إعمار سوريا لن يبقى عامل سوري واحد في لبنان أو في األردن مشددا على ضرورة وضع هذا األمر
في الحسبان لناحية آثاره على سوق العمل وتكلفة اإلنتاج والتصدير وتنافسية االقتصادين اللبناني واألردني على السواء.
وتوقع التقرير ان يصل التضخم العالمي إلى 3ر 4في المئة و0ر 6في المئة في العالم العربي و3ر 2في المئة في دول غرب آسيا في
العامين .4102 - 4102
ورجح أن تحافظ أسعار النفط على مستوى  011دوالر للبرميل في العامين المقبلين مما يدفع دول الخليج إلى مزيد من النمو واالستقرار
االقتصادي والتوسع المالي السيما مع تحسن الوضع العقاري فيها.
يشار الى ان تقرير "الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم" تعده في بداية كل سنة ادارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باالمم المتحدة
ومؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية "االونكتاد" ولجان االمم المتحدة االقليمية الخمس.

مسؤول أممي :تدفق العمالة السورية الى لبنان رفع مستوى البطالة ومعدل النمو
يو بي آي
قال كبير اإلقتصاديين رئيس إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب اسيا (اإلسكوا) عبد هللا
الدردري إن العمالة السورية الوافدة إلى لبنان رفعت مستوى البطالة في هذا البلد ،لكنها أدت ايضا الى زيادة النمو.
وأضاف الدردري في ندوة اليوم الجمعة لمناقشته تقرير "الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم لعام  "4102الذي أطلقته األمم المتحدة
األسبوع الماضي ،ان ارتفاع مستوى البطالة في لبنان تسبب "في ارتفاع معدل النمو ،ألنه يؤمن عمالة أقل كلفة من العمالة الوطنية".
وأشار الدردري الى أنّ األزمة السورية ولّدت أزمة الجئين على مستوى الدول المحيطة بها ،وبالتحديد األردن ولبنان.
وقال ان معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الخليج ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار النفط والتحسن االقتصادي في تلك البلدان.
وأضاف أن التقرير يتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في كل من األردن (من  7.4في المئة إلى  7.1في المئة في عام
 )4102وفي لبنان (من  0.7في المئة في العام  4107إلى  4.2في المئة في العام  ".)4102ولكن يجب أن ينظر إلى هذه األرقام بحذر
في ضوء زيادة عدد المقيمين بنسبة  02في المئة في األردن وبنسبة  42في المئة في لبنان" .

