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 الخالصة

 
السوريّين  لالجئينق والتدفق غير المسبسوق العمل اللبنانّي في ضوء  بتحليلالمقال  يقوم هذا
قطاع  في الجديدة وذلك بإبراز منافسة قوى الالجئين السوريّين العاملة، 2011منذ عام 

الخدمات اللبنانيّ. ويُظهر المقال تباين خصائص سوق العمل اللبنانّي الرئيسة ما قبل األزمة 
ملل يدعو لل  عودة السوريّين لل  بلدهم األمّ، ، ليستنتج أن الحّل األ2011السوريّة وبعد عام 

 . واطنيهابينما يجب عل  الحكومة اللبنانيّة العمل عل  لصالح وتنظيم سوق العمل لحماية م
 
 

في  .الالجئين ألكبر عدد من مستضيفةالدول التشّكل البالد المجاورة للجمهورّية العربّية السورية 
ماليين نازح سوري في منطقة الشرق  5.6، أدى اندالع األزمة السورية إلى تدفق 2011آذار 

مجاورتها نتيجة واستقبلت بالد هذه المنطقة عددًا هامًا من الالجئين، األوسط وشمال أفريقيا. 
وجود  )المفّوضية( تشير بيانات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. لسوريا

 653,000رب عددهم امليون في تركيا، بينما يق 3.4سوري مسّجل في لبنان،  ئالج 982,012
 الجئ تقريبًا.  127,000يبلغ عددهم في مصر و في العراق  247,000في األردن و

الالجئين بالنسبة للفرد الواحد في العالم. وأصبح لبنان مركز عدد من  أكبريستضيف لبنان حالّيًا 
من مركزي العبور الرئيسيين لتدفق الالجئين من بعد تركيا، وذلك نتيجة تقارب لبنان وسوريا الثقافي 
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 2011ة "الحدود المفتوحة" اإلنسانّية اّلتي اعتمدتها الحكومة اللبنانّية من عام والجغرافي، وسياس
أصبح عدد الالجئين (، 2015( والمفّوضية )2015. وفقًا لمنظمة العمل الدولية )2014إلى عام 

. يقّدر البنك الدولي والسلطات الوطنّية 2015يوازي فرد من كّل أربعة أفراد في لبنان بحلول عام 
ن و ن السوريو ، بمن فيهم الالجئ2017مليون على األقّل في عام  1.5عدد السكان الالجئين بلغ أن 

 ةاليوم " كّل شخص من أصل ثالثفلسطيني من سوريا.  40,000غير المسجلين وأكثر من 
 نازح سوري" وهذا الواقع له تأثيرًا بالغًا على سوق العمل اللبنانّي.  هو أشخاص في لبنان

من أجل تحليل التغّير في دينامية سوق العمل الوطنّي، يقارن هذا البحث خصائص سوق العمل 
 اً شهد االقتصاد اللبناني كما اقتصادات المنطقة ازدهار اللبنانّي الرئيسة قبل األزمة السورية وبعدها. 

حظيت . فكان معّدل البطالة في لبنان في أدنى درجاته و 2010إلى  2007من عام  اً اقتصادي
تنّقل اليد العاملة اّلتي خّولتها العثور على فرص عمل في بالد بإمكانية القوى العاملة في هذه الفترة 
نتيجة معّدل البطالة في لبنان  ارتفع 2011ة في األزمة السوريّ  ان منذالخليج العربي المجاورة. إال 

ظائف المتّوفرة للمواطنين في على الو  ينافسونالتدفق الهائل لالجئين السوريين اّلذين أصبحوا 
 السوق. 

 أحدث ئة. وفقافي الم 20ليبلغ  2011وقد تضاعف معّدل البطالة تقريبًا في لبنان بعد عام 
 1990في المائة بين عام  9منظمة العمل الدولية كان يبلغ معدل البطالة في لبنان لتقديرات ال
مليون نسمة.  4.3مليون فرد من أصل عدد سكان يبلغ  1.5كانت القوى العاملة تشمل . 2010و

وثّقت  فرد في كّل لبنان.  138,000العاطلين عن العمل كان يوازي عدد األشخاص وبالتالي 
عدد لشؤون االقتصادية واالجتماعية لدى األمم المتحدة أن امنظمة العمل الدولية بالتعاون مع إدارة 

ماليين نسمة، واقترن ذلك بارتفاع  4.8في لبنان، باستثناء غير المواطنين منهم، قد بلغ  السكان
. حسب البنك الدولي 2011في المائة بعد عام  20لى إ 18نسبة البطالة وتضاعفها تقريبًا لتبلغ 

من  24وال 15ال (، يعاني العمال اللبنانيون الشباب بين عمر 2016( واللجنة األوروبية )2013)
 هذه الزيادة بصفة خاصة. 

لبناني  270,000فرد، ما قد يكون أدى إلى خسارة  384,000القوى العاملة السورية  شملت
عمالة السوريين في لبنان ألنها تتركز في صعب الحصول على بيانات دقيقة حول وي لوظائفهم.

 ت نسبة العمالة غير الرسميةارتفعفي الواقع، وظائف متدنية المهارات في السوق غير المنظم. 
في المائة ُسجلت قبل األزمة. واألهم  44ط مئوية مقارنًة بنسبة ابعشرة نق )اي في السوق السوداء(
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هيئات األمم المتحدة )مثل خطة مواجهة مع  بالتعاون لبنان الدراسات التي قام بها تبّينُ من ذلك، 
فرد  384,000السورية الفعالة في لبنان تقارب ( ان اليد العاملة 2020-2017األزمة في لبنان 

عالوًة على ذلك، يؤكد ن عن العمل )ال سيما النساء واألطفال(. يفي المائة عاطل 35إلى  30منهم 
ن أ االستنتاجباعتماد مقاربة محافظة، يمكن لبناني خسروا أعمالهم.  270,000ن أالبنك الدولي 
 قطاع الخدمات. هي في من األعمال المذكورة  150,000

 

 
 

اليوم، ال يتواجد العّمال الالجئين والعّمال اللبنانيين في سياق تكافؤ الفرص. فأكثر من مّوظف 
في المائة من اللبنانيين عيشهم  50يتنافس في قطاع الخدمات، بينما يكسب  ةسوري من أصل ثالث

سبب تدفق الالجئين غير قطاع. إال أن المنافسة على تلك الوظائف األساسّية تفاقمت بال هذا من
، 2014تنفيذه في آخر عام باّلذي بدأت وزارة العمل  197رغم المرسوم رقم ق في البلد. و المسب

توظيف السوريين في القطاع الثالث فقط أي في الزراعة والبناء وخدمات امكانّية واّلذي يحصر 
مذكورة )الرجوع إلى الرسم السورّيون اليوم يعملون في قطاعات غير تلك ال زالوا فماالتنظيف، 
 البياني(. 

ليرة لبنانّية، أي  418,000مّوظف السوري اليبلغ متوسط األجر الشهري لالجئ فضاًل عن ذلك، 
ليرة لبنانّية، أي  900,000دوالر أميركي. بينما متوسط األجر الشهري لعامل لبناني يبلغ  278
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ضافًة إلى ذلك، تبلغ كلفة الحصول على تصريح عمل معّدل  600 دوالر  200دوالر أميركي. وا 
تبقي هذه العوامل أميركي، أي اقّل من الرسوم المفروضة على العّمال األجانب من جنسيات أخرى. 

 المنافسة اليوم بوضٍع صعب وغير عادل. 
 من جراء منافسةفي المائة  34 حتى بلغت هذه النسبة ة هامةشهدت نسبة بطالة الشباب زياد

 إال أنالعّمال السوريين على الوظائف المتدنية المهارات في قطاع الخدمات وغيرها من القطاعات. 
، 2011عام القبل منذ ما في سوق العمل الوطنّي  أصالً  ضعيفة كانت مشاركة الشباب اللبنانيّ 

وسعته. ومع ذلك، احتياجات السوق مؤهالت اليد العاملة و ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم التوافق بين 
جزء  أن في المائة، حيث 11و 10بين  في المستويات األدنى، متراوحةً  العامة البطالة نسبة ظّلت

الشباب العاطل  لكن عددح له فرص عمل في دول الخليج العربي. تسن كانت من الشباب اللبناني
، الربيع العربّي واألزمة السورية نتيجة 2011في المائة منذ  50عن العمل سّجل ارتفاع بنسبة 

اّلذي أضعف اقتصادات البلدان المصدرة للنفط. في  2014إضافًة إلى انهيار أسعار النفط في 
ثر تحفظًا. وكما ضوء تباطؤ الحركة االقتصادية في المنطقة، تم اعتماد استراتيجيات توظيف أك

شرحت حنين سّيد، وهي منسقة التنمية البشرية في لبنان ومشاركة في تأليف تقرير البنك الدولي في 
شاب من أصل ثالثة عاطل عن في المائة، أي  34، فبطالة الشباب في لبنان "بلغت 2013

 العمل". 
يات اقتصادية واجتماعية قدوم الالجئين السوريين بأعداد غير مسبوقة إلى لبنان عن تداع وأسفر

باعتماد خّطة عمل على االقتصاد اللبناني كما على ظروف الالجئين المعيشّية. اّثرت وانسانّية 
ولّويات قصيرة األجل وأولويات متوسطة وطويلة األجل، يمكن الحّد أمّنظمة وتدريجّية تتألف من 

هو تأييدًا  أكثر أحرزاألمثل واّلذي  من االنعكاسات المستمّرة اّلتي تعيق لبنان. حتى اآلن، الحلّ 
تشجيع عودة النازحين السوريين إلى المناطق اآلمنة في بلدهم األم. ويمكن اعتبار هذا الحّل 

 اللبنانيَّين مرضيًا لكّل من لبنان وسوريا، فهو يخفف من الضغط على سوق العمل واالقتصاد
لى دينامية العمل واإلقامة في بلدهم إالالجئين السوريين  عودةالمستنزَفين، ويضمن في الوقت نفسه 

 . ماأل
لوزارة العمل وبالتعاون مع الهيئات الحكومّية المعنية األخرى دورًا محوريًا تؤديه في تنظيم سوق 

بل أيضًا من خالل رصد تنفيذ السياسات اّلتي وضعت لتناول ال العمل على الصعيد التشريعّي 
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المعمول بها واّلتي تحّدد في هذا السياق، من الهام تنفيذ القوانين والمراسيم التحديات الراهنة. 
 القطاعات المتاح للعَمال األجانب العمل فيها، ال سيما العّمال السوريين. 

ثمة تحديات أخرى مرتبطة بتأثير الالجئين السورّيين تتعّلق بصورة غير مباشرة بسوق العمل 
، غير مرخصة وال تدفع أي رسوم وضرائب صغيرة ريين متاجرعدد من السو  ئنشاللبناني. يُ 

استنزاف إلى األعمال التجارّية اللبنانّية المنظمة ما يؤدي إلى نهاية أنشطتها وبالتالي ينافسون ف
 السوق. 

على الدولة اللبنانّية ان تضمن تكافؤ الفرص ما بين العاملين وفي المقام األكثر أهمّية، ينبغي   
السورّيين وغيرهم من العّمال األجانب وبين اللبنانيين في كّل حين وفي كافة القطاعات االقتصادية. 

للحّد األدنى ألجور المواطنين واألجانب، وفرض رسوم وكلفة عادلة  سقف جب أّواًل وضعيلذا، 
أخيرًا وليس آخرًا، وعلى المدى عّمال األجانب إزاء العّمال اللبنانيين. ال لمعامالت وتصاريح عمل

مؤسسات سوق العمل تساعد األطول، من الضرورّي أن تقوم الحكومة بإصالحات جوهرّية في 
عند قادرة على اجتذاب اليد العاملة الوطنّية ذات المهارات و السوق اللبناني في استحداث وظائف 

مّية بمكان أن تعّزز السلطات وتدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة الحجم، فهي الشباب. ومن األه
 تّوظف أغلبية القوى العاملة. 
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