
ُتظهر األبحاث أّن تقديم مســاعدات نقدية لألســر المحتاجة من شأنه 
أن يخّفــف العبء اإلقتصادي عن كاهلها، ويتيح لها إعالة نفســها 

وتلبية حاجاتها بحســب أوضاعها وأولوّياتها الخاّصة. وتشــير األدلة 
إلى أّن معظم المســتفيدين من المســاعدات النقدية يتخذون قرارات 

صائبــة فيما يتعلق بطرق اإلنفاق، إذ يســعون إلى تأمين حاجاتهم 
األساســية من مأكل وملبس ومســكن وتعليم وسوى ذلك. ما يعني 
أّن الخوف المتزايد من الهدر المالّي ال أســاس له من الصّحة وال تدعمه 

المتاحة.12 البيانات 

1 Lehmman, Christian and Daniel Masterson. “Emergency Economies: 
The Impact of Cash Assistance in Lebanon.” August 2014. International 
Rescue Committee  & El Asmar, Khalil and Daniel Masterson. “Impact 
Evaluation of the 2014-15 Winter Cash Assistance Programme for Syrian 
Refugees in Lebanon.” August 2015. UNHCR.
2 Blattman, Christopher, and Paul Niehaus. “Show them the money.” 
Foreign Affairs 93.3 (2014): 117-126. & Lehmman and Masterson, 2014. 
& El Asmar and Masterson, 2015.
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 المساعدات النقدية
لاّلجئين السوريين في لبنان

دانيال ماسترسن 

 زميل باحث في برنامج “األبحاث والسياسات حول الالجئين”

في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة األميركية في بيروت.

ملخص
 يعرض هذا الموجز لنتائج عامين من البحث في تأثيرات المساعدات النقدية على الالجئين السوريين في لبنان،1

وذلك على المديين القريب والمتوّسط. بشكل عام، ُتحّسن المساعدات النقدية من مستوى معيشة الالجئين، وهم 
يفّضلونها على غيرها من المساعدات لقدرتهم على إنفاقها وفق ما تـمليه عليهم أولوّياتهم وحاجاتهم. والجدير بالذكر أّن 

التقديمات النقدية تعّمق أواصر التكافل والتعاون بين الالجئين والمجتمعات المضيفة. 

توصيات
بناء على نتائج البحث نستخلص ما يلي:

الــوكاالت اإلنســانّية بتقديــم الخدمــات  ◂ ينبغــي أن تلتــزم 
اإلغاثّيــة دورًيــا، وعليهــا أن تتجــه نحــو اعتماد المســاعدات 
النقديــة، لتتطّلبهــا نفقات تشــغيلية محدودة ما يســمح 

بتوفير جزء من األموال لمنحها مباشرًة للمستفيدين.

مســاعدة  ◂ اللبنانيــة  والحكومــة  اإلغاثــة  بمنظمــات  يجــدر 
الالجئيــن علــى إيجاد فرص الســتثمار المخّصصــات المالية. 
فعلــى المــدى الطويــل، تصبــح المســاعدات النقديــة أكثر 
فعاليــًة عندمــا يتمّكن المســتفيدون من اســتغاللها في 
تنمية مهاراتهم المهنّية وتصميم مشاريع قابلة للنجاح.

يــرى البحــث أّن األســواق اللبنانيــة تعمــل بأهليــة كافيــة  ◂
تمّكنها من التكّيف مع تدفق رأس المال، وأن المساعدات 
النقديــة تضــّخ الحيويــة فــي شــرايين االقتصــاد اللبنانــي. 
وهــذا فضــاًل عــن أّن تقديــم مســاعدات نقديــة في ســياق 
 ،)NPTP( »البرنامــج الوطني الســتهداف األســر األكثر فقــًرا«
قــد يســاهم فــي تخفيــف التوّتــر وتوطيــد العالقــة بيــن 

الالجئين والمجتمعات المضيفة.

“بشكل عام، ُتحّسن 
المساعدات النقدية من 

مستوى معيشة الالجئين”



إضافًة إلى ذلك، ال تحّد المســاعدات النقدية من إقبال المســتفيدين 
على العمل، ال بل إّن بعضهم يســتثمر المســاعدات الكتساب 
مهارات مهنية أو إلنشــاء مشــاريع صغيرة من شأنها أن تؤّمن 

مصادر دخل طويلة األمد.33

منذ ثالث سنوات، بدأت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين، بالتعاون مع المنظمات الشريكة، بتقديم مساعدات 

نقدية غير مشروطة لالجئين السوريين في لبنان، وذلك من خالل 
اعتماد بطاقات الصراف اآللي. وقد قام البرنامج، في شتاء 2٠13- 2٠1٤، 
بتوزيع مبلغ شهري قدره 11٥ دوالًرا على العائلة الواحدة، وقد شملت 

الميزانية المرصودة ٨٧،٧٠٠ عائلة الجئة.٤ أما في شتاء 2٠1٤- 2٠1٥، فقد 
مّيز البرنامج بين العائالت الالجئة بحسب جوانب ضعفها، فخّصص 
مبلغ ٨٠ دوالًرا شهرًيا لـ٤٦،٨٩٨ عائلة، وحصلت ٨،٥٥٤ عائلة على 1٠٠ 

دوالر شهرًيا، و٧،٦12 عائلة على 1٧٥ دوالًرا شهرًيا. 

3 Blattman and Niehaus, 2014.
4 The 2013-2014 assistance comprised 220,000 LBP ($147) in 
November 2013, and then 160,000 LBP ($107 USD) monthly from 
December 2013 to March 2014.   

تصميم الدراسة 
ُتَعّد هذه الدراسة رائدة في تحديد تأثير المساعدات النقدية على 
الالجئين السوريين الوافدين إلى لبنان. وهي تستند إلى  مقارنة 

عّينَتين من الالجئين لديهما خصائص اجتماعية واقتصادية 
متشابهة، ويكمن الفرق بينهما في أّن أفراد إحدى العّينتين يتلّقون 

مساعدات نقدية، على خالف األخرى. 

الخالصات 
تلبيــة  ◂ فــي  القصيــر  المــدى  علــى  النقديــة  المســاعدات   تســاهم 

احتياجات الالجئين األساســية كالمأوى والمأكل والمشــرب ووسائل 
التدفئــة. وليس هناك ما يشــير إلى إســاءة إســتخدامها في شــراء 
المشــروبات الكحوليــة علــى ســبيل المثــال، أو التبــغ، أو الوجبــات 
ُــعالة ســرعان مــا  الســريعة. غيــر أّن األوضــاع المعيشــية لألســر المـ

تتدهور حينما يتوّقف التمويل. 

تحّد المســاعدات النقدية من اعتماد الالجئين على وســائل ســلبّية  ◂
للتأقلــم والتكّيــف في بلــدان اللجــوء، فمثاًل إنخفضــت إلى النصف 
نســبة عمالــة األطفال في األســر المســتفيدة، كما قّلــت الحاجة إلى 

تقنين وجبات الطعام وكمّيته.

تســاهم المساعدات النقدية في الحفاظ على التماسك االجتماعي  ◂
وتعالــج التوتــرات المحتملــة بين الالجئيــن والمجتمعــات المضيفة، 
كونهــا تعــّزز التبــادل النقــدي والعينــّي، وتخّفف من حــّدة النزاعات 

اللفظية والجسدية بين الالجئين والسكان اللبنانيين.

“تساهم المساعدات 
النقدية في الحفاظ على 

التماسك االجتماعي 
وتعالج التوترات 

المحتملة بين الالجئين 
المضيفة” والمجتمعات 



“ كل دوالر ينفقه 
المستفيدون من 

المساعدات النقدية يولِّد 
2،13 دوالًرا أمريكًيا في 

الناتج المحلي اإلجمالي 
اللبناني” لالقتصاد 

برغــم المزاعــم من أّن برنامج الدعم النقدي غير المشــروط ســيجذب  ◂
الالجئيــن الســوريين نحو المناطق التي يســتهدفها ويشــملها، لم 
يلحــظ البحــث انتقــال الالجئيــن إلــى المناطــق المســتهدفة، كما لم 

يشهد لبنان تصاعًدا في عدد الالجئين.

اســتخدم المســتفيدون المســاعدات النقديــة لتأميــن احتياجاتهــم  ◂
الضرورية واألساسية وليس لسداد ديونهم المستحّقة.

تشــير األدلــة إلى أّن المســتفيدين يقتصــدون ويّدخرون األموال من  ◂
المعونــات النقديــة لتأميــن نفقــات الشــهور الالحقــة علــى انتهــاء 
برنامــج الدعــم. علــى ســبيل المثــال لوحــظ، فــي شــتاء 2٠1٤-2٠1٥، 
برنامــج  انتهــاء  مــن  بعــد شــهرين  ازدادات  قــد  األســرة  نفقــات  أّن 

النقدية. المساعدات 

أظهــر البحــث أّن كل دوالر ينفقــه المســتفيدون مــن المســاعدات  ◂
النقدية يولِّد 2،13 دوالًرا أمريكًيا في الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد 
اللبناني. ما يشير إلى أّن المساعدات النقدية ال تسّبب تضخًما مالًيا، 
بل هي تفيد االقتصاد المحلي القادر على التأقلم مع زيادة العرض.

ال تؤمن المســاعدات النقدية فوائد على األمد الطويل، بســبب عدم  ◂
قــدرة الالجئيــن علــى اســتثمار ها في مشــاريع مســتدامة قــد تؤّمن 

مصادر دخل متجّددة.

صورة UNHCR / سارة هويباك
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شكر وتقدير
نتقّدم بالشكر إلى نور شمس الدين على إسهاماتها في إنجاز هذا العمل.

الخاتمة
ال تلوح معالم االستقرار والسالم في سوريا في المدى المنظور، وتشير 

المعطيات في بلدان مّرت بتجارب مماثلة أّن متوسط إقامة الالجئين 
في البلد المضيف، بعد أن تتخّطى السنوات الخمس، قد تصل إلى 
حوالي سبعة عشر عاًما.٥ مما يستوجب استخدام أساليب ووسائل 

أكثر فعاليّة في عملية إغاثة الالجئين، وذلك لتأمين استجابة إنسانية 
تفي الالجئ السورّي حّقه.

فعلى الرغم من أّن برنامج المســاعدات النقدية الموســمّية يساعد 
المســتفيدين على تلبية احتياجاتهم األساسية، وهم يفضلونه 

علــى غيــره من برامج اإلغاثة، ال يصل البرنامج إلى تأمين فوائد طويلة 
األمد ألّن المســتفيدين يفتقرون إلى فرص الستثمار رؤوس أموالهم، 

مهمــا كانــت المبالغ متواضعة. لذلك لعّل المفيد، عوًضا عن إطالق 
األحكام في كّل حدب وصوب حول مخاطر التوطين، مســاعدة الالجئ 

على اســتثمار المعونات النقدية في تنمية مهاراته المهنية وإنشــاء 
مشاريع صغيرة.

يشهد تاريخ اللجوء أّن الالجئين الذين يعيشون حياًة كريمة ال 
يشّكلون تهديدات أمنية في البلد المضيف. وأّن تأمين ُسبل عيش 

كريمة ومستدامة لالجئين السوريين لن يزعزع استقرار لبنان، بل على 
العكس، سيعزز األمن الوطنّي والنمو االقتصادي في اآلن معًا.

5 Betts, Alexander and Paul Collier, “Help Refugees Help Themselves,” 
Foreign Affairs, 94.6 (2015):12.

معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية 
بالجامعة األميركّية في بيروت

يســعى معهــد عصــام فــارس للسياســات العاّمــة والشــؤون الدولّيــة، بالجامعة 
الجامعييــن  بيــن  التفاعــل  وإثــراء  الحــوار  تيســير  إلــى  بيــروت،  فــي  األميركّيــة 
المتخصصيــن والباحثيــن وبيــن واضعي السياســات وصانعي القــرار في العالم 
العربــي بصفــة خاصة. ويعمل على إشــراك أهل المعرفة والخبــرة في المنظمات 
الدوليــة والهيئات غير الحكومية وســائر الفاعلين في الحيــاة العامة. كما يهتم، 
من خالل الدراســات واألنشــطة، بتعزيــز النقاش المفتوح حــول جملة من القضايا 
العامــة والعالقــات الدوليــة وبصياغــة االقتراحــات والتوصيــات المناســبة لرســم 

السياسات أو إصالحها.

معهد السياسات بالجامعة األميركية 
في بيروت )معهد عصام فارس 

 للسياسات العامة والشؤون الدولية(
الجامعة األميركية في بيروت
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