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فقد ُقتل اآلالف، وتشرد  ، كما انتشرت تأثيراتها حول العالم.البشر أرواح الماليين منألزمة الناشبة في سوريا على لقد أثرت ا
، كان حوالي 2015 كانون األول/ديسمبروحتى شهر  نحو نصف سكان سوريا سواء داخليا أو إلى بلدان مجاورة أو بعيدة.

عن السالمة واالستقرار  ضطر مزيد من األسر إلى الرحيل عن بيوتها بحثاتوحتى اليوم،  مليون سوري مسجلين كالجئين. 4.4
  في مكان آخر.

هذا الوضع وضمان الربط بين احتياجات الالجئين على المدى القصير وبين وهناك مسؤولية عاجلة أمام العالم لمعالجة 
االستراتيجيات المتوسطة والطويلة األجل لمساندة كل من الالجئين والمجتمعات المضيفة كي يستطيعوا جميعا إدارة ما 

  ن له من صدمات مختلفة. يتعرضو 

نمائية  تقومومع ازدياد األزمة السورية عمقا،  صفوفها لتجاوز االنقسام التاريخي بين أساليب كل بتوحيد منظمات إنسانية وا 
ل وتحليل البيانات المتاحة وتعمل مجموعة البنك الدولي مع المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين معا لتباد  منهما.

الالجئين فحسب، بل للمساعدة أيضا على إيجاد نظام أكثر  أوضاععن الالجئين السوريين في األردن ولبنان، ال لتحسين فهم 
  .كالجئيناستدامة لمعالجة احتياجاتهم 

 

فاألغلبية تعيش  يشهدون صدمة تلو األخرى مما يدفعهم إلى العوز.أن الالجئين السوريين باألردن ولبنان  التقريرويظهر هذا 
يتعرضون له من ضغوط نفسية ومالية تؤدي إلى تفاقم  نتيجة لمادائرة الفقر مستقبال  داخلفي فقر حاليا، وستبقى على األرجح 

   ما هم فيه بالفعل.

وفي حين أن البرامج القائمة لتوفير  تياجات القصيرة األجل.إن هذه األزمة تتعلق بالتنمية الطويلة األجل بقدر ما تتعلق باالح
المساعدات الغذائية والنقدية ثبتت فعاليتها في الحد من الفقر بين الالجئين، فإنها ال تستهدف تقديم المساندة المتوسطة والطويلة 

فعلى المدى المتوسط والطويل  همية كبيرة.ولذلك فإن التنسيق بين شركاء المساعدات اإلنسانية وشركاء التنمية أمر له أ األجل.
 ستحتاج الحكومات والمجتمع اإلنساني إلى إطار مؤسسي ومالي مختلف لمعالجة احتياجات الالجئين والمجتمعات المضيفة.
 ويجب أن تتحول السياسات الخاصة بالالجئين إلى االعتماد على الذات بالتركيز ال على التحويالت وزيادة إمكانية الحصول

  على الخدمات العامة فحسب، بل أيضا على تيسير الوصول إلى أسواق العمل وتعزيز االحتواء االقتصادي.
إذ يمكن  ويمكن للمنظور الطويل األجل أن يصبح جزءا حيويا من استراتيجية النمو والتنمية للمناطق التي تستضيف الالجئين.

يتحقق من تقدم ويمضون معا إلى األمام عن طريق توسيع نطاق الخدمات  لالجئين وأفراد المجتمعات المضيفة أن يشتركوا فيما
الحالية، وتحقيق التواؤم بين الباحثين عن عمل والوظائف المتاحة، وتهيئة بيئة أعمال تشجع على النمو، واالستثمار في الرعاية 

 الصحية والتعليمية للسكان، وتعزيز التجارة اإلقليمية، واجتذاب االستثمار.



توفير تحليل متعمق وحلول عملية وستواصل مجموعة البنك الدولي والمفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين العمل معا ل
ونأمل بإخالص أن أن يساعد هذا على السماح لالجئين والمجتمعات المضيفة أن  من منظور المساعدات اإلنسانية والتنمية.

    يحّوال األزمة اإلنسانية إلى فرصة إنمائية، مما يضمن مستقبال أكثر رخاء واستقرارا للجميع.

    حافظ غانم

  أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة الرئيس نائب

 الدولي البنك مجموعة

 كليمنتس. ت كيلي

 لشؤون المتحدة لألمم السامي المفوض نائب

 الالجئين
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 ملخص التقریر

مشردین، وحلمهم األكبر أن  ایصبحو لالجئون بشر كغیرهم من البشر، مثلك ومثلي، كانوا یعیشون حیاة عادیة قبل أن "ا
  یستطیعوا العیش حیاة عادیة مرة أخرى."

 األمین العام لألمم المتحدة –بان كي مون 

ملیون شخص مسجلین  .44صار قرابة ملیون شخص من سكان سوریا داخلیا، و  6.5منذ بدأت األزمة السوریة، نزح أكثر من 
وبفضل االستجابة اإلنسانیة الضخمة، توفرت اآلن  األزمة.اندالع ویعادل ذلك نحو نصف تعداد سكان سوریا قبل  كالجئین. 

ثروة من المعلومات القّیمة عن دخل الالجئین ونفقاتهم، والغذاء والتغذیة، والصحة، والتعلیم، والتوظیف، ونقاط الضعف، 
بشكل كامل یمكننا من تحقیق االستفادة هذه البیانات  یتسن لنا حتى اآلن تفحصولم  سكان، وغیر ذلك من مقاییس الرفاه.واإل

 التحلیل والسیاسات والتخطیط.المرجوة منها ألغراض 

من أن صانعي  وتعمل مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین ومجموعة البنك الدولي یدًا بید لتحلیل تلك الشواهد، والتأكد
ویمكن لما تتمتع به مجموعة  . یم خدمات أفضل لمجتمعات الالجئینالسیاسات والمؤیدین لدیهم ما یحتاجون من معرفة لتقد

البنك الدولي من خبرات بشأن الرفاه وكیفیة توجیه الرعایة لمستحقیها، جنبًا إلى جنب مع خبرة مفوضیة شؤون الالجئین فیما 
المسجلین من الالجئین  أوضاعجئین أن تؤدي إلى وضع تحلیالت وسیاسات أكثر فعالیة بهدف تحسین یتعلق باحتیاجات الال

نتاج تعاون  التقریروهذا  كفاءة استخدام الموارد المالیة. من زیدأن تالسوریین الذین یعیشون في األردن ولبنان، كما یمكنها 
 الالجئین السوریین المقیمین في األردن ولبنان. أوضاعحسین شامل بین المؤسستین، ویهدف إلى تحسین الفهم وبالتالي ت

 النتائج الرئیسیة

، فإن المقیمین باألردن ولبنان من الالجئین سوریا قبل األزمةعلیه  تبالمقارنة بما كان اختالف الالجئین عن السكان العادیین.
یضمون نسبة أكبر من و في المائة)،  73في مقابل سنة،  35في المائة منهم عن  81السوریین هم أصغر سنًا (إذ تقل أعمار 

في المائة  60العّزاب (أكثر من ونسبة كبیرة منهم من في المائة)؛  11في المائة في مقابل  20األطفال دون الرابعة (ما یقارب 
؛  وجون على األرجحالعدید منهم متز  لدیهم الكثیر من األبناء، ولدى الالجئین أسر أكبر حجما،  في المائة).  40في مقابل 

 وقبل أن یصبحوا الجئین عانى كثیر منهم صدمات متكررة في سوریا، وهو ما أدى بالزراعة. عملهم احتمال یزیدوتعلیمهم أقل و 
فإن لدیهم  ومن هنا . التخلي عن أصولهم وممتلكاتهم وأموال طلبا للسالمة في البلدان المجاورةبهم في نهایة المطاف إلى 

 .مختلفة عن احتیاجات سكان المناطق المضیفة وفریدة احتیاجات خاصة
 



على الرغم من أن الكثیر من السوریین مسجلون لدى  في ظروف مزعزعة.یعیشون ن في األردن ولبنان الالجئون السوریو

قاقهم مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین ولدى السلطات المحلیة، فإن هذا ال یعنى تمتعهم بحقوق قانونیة أو استح

وأغلبیة الالجئین في كال البلدین یعیش على الهامش، في مناطق حضریة أو قریبة من الحضر، والكثیر منهم یعیش  للمساعدة.

وقدرتهم على الحصول على الخدمات الحكومیة یعوقها بشدة نقص اإلمدادات الناجم عن الزیادة  في مستوطنات عشوائیة.

مخیمات الالجئین حیث یتولى المجتمع الدولي تلبیة أكثر احتیاجاتهم المادیة قلیة في الهائلة في الطلب. وال یسكن سوى األ

 . األساسیة والتمویلیة

اعتبارهم  كان یمكنسبعة من كل عشرة الجئین سوریین مسجلین ممن یعیشون في األردن ولبنان ، فإن 2014في عام و 

جئین إذا ما أخذنا في االعتبار خطوط الفقر المستخدمة في كل من البلدین ویزید هذا العدد إلى تسعة من كل عشرة ال 1.فقراء

وهناك في األردن أیضًا شواهد على أن  وترتفع نسبة الفقر بین الالجئین السوریین باألردن إذا ما قورنوا بلبنان. المضیفین.

   .2015و  2013معدالت الفقر بین الالجئین قد ارتفعت عدة نقاط مئویة بین عامي 

في األردن على سبیل المثال، یتضاعف تقریبا معدل الفقر إذا ما زاد  هما أفضل المؤشرات على الفقر. المسكنو حجم األسرة 

وتقل معدالت الفقر إلى أدنى  في المائة من طفل واحد إلى طفلین.  17حجم األسرة من فرد واحد إلى فردین، ویزید بنسبة 

عامًا من ارتفاع  49و  35عامًا في حین یعاني من تتراوح أعمارهم بین  50هم عن حدودها بین العزاب ومن تزید أعمار 

األسرة التي تستأجر أو تمتلك عقارا وتعیش في شقة أو منزل خرساني مزود بأنابیب للمیاه الجاریة و معدالت الفقر إلى أقصاها. 

 أو مراحیض مالئمة تكون أقل فقرًا.

في  50في المائة من الالجئین في األردن ولبنان معرضون للفقر النقدي وحوالي  55 حوالي الالجئون أشد عرضة للمعاناة.

في المائة من الالجئین فقراء الیوم ومعرضون للفقر في المستقبل القریب.  35المائة معرضون لصدمات غذائیة. فأكثر من 

في المائة فقط من  12 لكن المستقبل القریب.في المائة هم الیوم فقراء أو ُیتوقع لهم أن یصبحوا من الفقراء في  88نحو و 

الالجئین هم الذین ال ُیعّدون الیوم من الفقراء أو من المعرضین للفقر في المستقبل القریب؛ وهؤالء هم الفئة الوحیدة من 

  الالجئین الذي یمكن في الوقت الراهن اعتبار أنهم ال یواجهون خطر الفقر.

في حال تطبیقهما على الالجئین جمیعًا، یمكن لكل  ن فعالة جدًا في الحد من أعداد الفقراء.البرامج الحالیة لمساعدة الالجئی

من برنامج المساعدة النقدیة الذي وضعته مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین وبرنامج األمم المتحدة لألغذیة الخاص بمنح 

في المائة إذا  10رهما أیضًا تخفیض أعداد الفقراء إلى أقل من وبمقدو  قسائم للغذاء أن یخفض أعداد الفقراء بمقدار النصف. 

  ما ُطّبقا معًا وبشكل شامل. 

                                                      
نى النقدي المعتمد لدى المفوضیة العلیا لألمم المتحدة لشؤون الالجئین ألغراض االستھداف في تم الحصول على ھذا التقدیر باستخدام الحد األد 1 

 المي.األردن، ویستند إلى إجمالي الرفاه وھو صافي برنامج المفوضیة العلیا للمساعدة النقدیة وبرنامج القسائم الغذائیة لبرنامج الغذاء الع



فهما  غیر أن هذین البرنامجین لیسا دائمین وال یمكنهما إحداث تحّول من االعتماد على المساعدة إلى االعتماد على النفس.

عجز أعداد ضئیلة من الالجئین األشد عرضة للمعاناة عن ویل تحین یتراجع التمیعتمدان بالكامل على المساهمات الطوعیة، و 

االجتماعیة وحدها ال تستطیع إحداث تحول إلى العمل واالعتماد على النفس  الحمایةوعالوة على ذلك فإن  االستفادة منها.  

 إذا لم تتوفر القدرة على الوصول إلى األسواق والفرص االقتصادیة.

 المتوسط والطویل لیس مستدامًا. المدىلنهج الحالي المتبع في إدارة أزمات الالجئین على تشیر هذه النتائج إلى أن ا

االجتماعیة لالجئین بحیث یشمل النمو االقتصادي في المناطق  الحمایةوینبغي لهذا التركیز أن یتحول إلى تجاوز مجرد 

ومثل هذا التحول  في جني ثمار التقدم االقتصادي.االشتراك  المحلیةكي یستطیع الالجئون والمجتمعات للالجئین،  ضیفةالم

تحویل من أجل المساعدات اإلنسانیة والتنمیة، وذلك المنظمات الشریكة في تقدیم الجذري یتطلب استمرار التعاون الوثیق بین 

  هذه األزمة السیاسیة إلى فرصة إنمائیة للجمیع.
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