مقدمة

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

 4.4مليون سوري مسجلين كالجئين .وحتى اليوم ،تضطر مزيد من األسر إلى الرحيل عن بيوتها بحثا عن السالمة واالستقرار
في مكان آخر.
وهناك مسؤولية عاجلة أمام العالم لمعالجة هذا الوضع وضمان الربط بين احتياجات الالجئين على المدى القصير وبين
االستراتيجيات المتوسطة والطويلة األجل لمساندة كل من الالجئين والمجتمعات المضيفة كي يستطيعوا جميعا إدارة ما
يتعرضون له من صدمات مختلفة.
ومع ازدياد األزمة السورية عمقا ،تقوم منظمات إنسانية وانمائية بتوحيد صفوفها لتجاوز االنقسام التاريخي بين أساليب كل
منهما .وتعمل مجموعة البنك الدولي مع المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين معا لتبادل وتحليل البيانات المتاحة
عن الالجئين السوريين في األردن ولبنان ،ال لتحسين فهم أوضاع الالجئين فحسب ،بل للمساعدة أيضا على إيجاد نظام أكثر
استدامة لمعالجة احتياجاتهم كالجئين.

ويظهر هذا التقرير أن الالجئين السوريين باألردن ولبنان يشهدون صدمة تلو األخرى مما يدفعهم إلى العوز .فاألغلبية تعيش
في فقر حاليا ،وستبقى على األرجح داخل دائرة الفقر مستقبال نتيجة لما يتعرضون له من ضغوط نفسية ومالية تؤدي إلى تفاقم
ما هم فيه بالفعل.
إن هذه األزمة تتعلق بالتنمية الطويلة األجل بقدر ما تتعلق باالحتياجات القصيرة األجل .وفي حين أن البرامج القائمة لتوفير

المساعدات الغذائية والنقدية ثبتت فعاليتها في الحد من الفقر بين الالجئين ،فإنها ال تستهدف تقديم المساندة المتوسطة والطويلة

األجل .ولذلك فإن التنسيق بين شركاء المساعدات اإلنسانية وشركاء التنمية أمر له أهمية كبيرة .فعلى المدى المتوسط والطويل
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.

ويمكن للمنظور الطويل األجل أن يصبح جزءا حيويا من استراتيجية النمو والتنمية للمناطق التي تستضيف الالجئين .إذ يمكن

لالجئين وأفراد المجتمعات المضيفة أن يشتركوا فيما يتحقق من تقدم ويمضون معا إلى األمام عن طريق توسيع نطاق الخدمات
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.

وستواصل مجموعة البنك الدولي والمفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين العمل معا لتوفير تحليل متعمق وحلول عملية
من منظور المساعدات اإلنسانية والتنمية .ونأمل بإخالص أن أن يساعد هذا على السماح لالجئين والمجتمعات المضيفة أن
يحوال األزمة اإلنسانية إلى فرصة إنمائية ،مما يضمن مستقبال أكثر رخاء واستق ار ار للجميع.
ّ
كيلي ت .كليمنتس
نائب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين

حافظ غانم
نائب الرئيس لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مجموعة البنك الدولي

أوﻀﺎع اﻟﻼﺠﺌﯿن اﻟﺴورﯿﯿن :ﺸواﻫد ﻤن اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن
ﻤﻠﺨص اﻟﺘﻘرﯿر
"اﻟﻼﺠﺌون ﺒﺸر ﻛﻐﯿرﻫم ﻤن اﻟﺒﺸر ،ﻤﺜﻠك وﻤﺜﻠﻲ ،ﻛﺎﻨوا ﯿﻌﯿﺸون ﺤﯿﺎة ﻋﺎدﯿﺔ ﻗﺒل أن ﯿﺼﺒﺤوا ﻤﺸردﯿن ،وﺤﻠﻤﻬم اﻷﻛﺒر أن
ﯿﺴﺘطﯿﻌوا اﻟﻌﯿش ﺤﯿﺎة ﻋﺎدﯿﺔ ﻤرة أﺨرى".
ﺒﺎن ﻛﻲ ﻤون – اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة
ﻤﻨذ ﺒدأت اﻷزﻤﺔ اﻟﺴورﯿﺔ ،ﻨزح أﻛﺜر ﻤن  6.5ﻤﻠﯿون ﺸﺨص ﻤن ﺴﻛﺎن ﺴورﯿﺎ داﺨﻠﯿﺎ ،وﺼﺎر ﻗراﺒﺔ  4.4ﻤﻠﯿون ﺸﺨص ﻤﺴﺠﻠﯿن
ﻛﻼﺠﺌﯿن .وﯿﻌﺎدل ذﻟك ﻨﺤو ﻨﺼف ﺘﻌداد ﺴﻛﺎن ﺴورﯿﺎ ﻗﺒل اﻨدﻻع اﻷزﻤﺔ .وﺒﻔﻀل اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ،ﺘوﻓرت اﻵن

اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋن دﺨل اﻟﻼﺠﺌﯿن وﻨﻔﻘﺎﺘﻬم ،واﻟﻐذاء واﻟﺘﻐذﯿﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﯿم ،واﻟﺘوظﯿف ،وﻨﻘﺎط اﻟﻀﻌف،
ﺜروة ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ّ
واﻹﺴﻛﺎن ،وﻏﯿر ذﻟك ﻤن ﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟرﻓﺎﻩ .وﻟم ﯿﺘﺴن ﻟﻨﺎ ﺤﺘﻰ اﻵن ﺘﻔﺤص ﻫذﻩ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺒﺸﻛل ﻛﺎﻤل ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ ﻤن ﺘﺤﻘﯿق اﻻﺴﺘﻔﺎدة
اﻟﻤرﺠوة ﻤﻨﻬﺎ ﻷﻏراض اﻟﺘﺤﻠﯿل واﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟﺘﺨطﯿط.
وﺘﻌﻤل ﻤﻔوﻀﯿﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﺸؤون اﻟﻼﺠﺌﯿن وﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ ﯿداً ﺒﯿد ﻟﺘﺤﻠﯿل ﺘﻠك اﻟﺸواﻫد ،واﻟﺘﺄﻛد ﻤن أن ﺼﺎﻨﻌﻲ

اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟﻤؤﯿدﯿن ﻟدﯿﻬم ﻤﺎ ﯿﺤﺘﺎﺠون ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻟﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺎت أﻓﻀل ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻼﺠﺌﯿن .وﯿﻤﻛن ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ
اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ ﻤن ﺨﺒرات ﺒﺸﺄن اﻟرﻓﺎﻩ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘوﺠﯿﻪ اﻟرﻋﺎﯿﺔ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻬﺎ ،ﺠﻨﺒﺎً إﻟﻰ ﺠﻨب ﻤﻊ ﺨﺒرة ﻤﻔوﻀﯿﺔ ﺸؤون اﻟﻼﺠﺌﯿن ﻓﯿﻤﺎ

ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻼﺠﺌﯿن أن ﺘؤدي إﻟﻰ وﻀﻊ ﺘﺤﻠﯿﻼت وﺴﯿﺎﺴﺎت أﻛﺜر ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺒﻬدف ﺘﺤﺴﯿن أوﻀﺎع اﻟﻤﺴﺠﻠﯿن ﻤن اﻟﻼﺠﺌﯿن
اﻟﺴورﯿﯿن اﻟذﯿن ﯿﻌﯿﺸون ﻓﻲ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن ،ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛﻨﻬﺎ أن ﺘزﯿد ﻤن ﻛﻔﺎءة اﺴﺘﺨدام اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .وﻫذا اﻟﺘﻘرﯿر ﻨﺘﺎج ﺘﻌﺎون
ﺸﺎﻤل ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺘﯿن ،وﯿﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻔﻬم وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﯿن أوﻀﺎع اﻟﻼﺠﺌﯿن اﻟﺴورﯿﯿن اﻟﻤﻘﯿﻤﯿن ﻓﻲ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن.
اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ
اﺨﺘﻼف اﻟﻼﺠﺌﯿن ﻋن اﻟﺴﻛﺎن اﻟﻌﺎدﯿﯿن .ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻋﻠﯿﻪ ﺴورﯿﺎ ﻗﺒل اﻷزﻤﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻘﯿﻤﯿن ﺒﺎﻷردن وﻟﺒﻨﺎن ﻤن اﻟﻼﺠﺌﯿن
اﻟﺴورﯿﯿن ﻫم أﺼﻐر ﺴﻨﺎً )إذ ﺘﻘل أﻋﻤﺎر  81ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻨﻬم ﻋن  35ﺴﻨﺔ ،ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل  73ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ( ،وﯿﻀﻤون ﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒر ﻤن

اﻟﻌزاب )أﻛﺜر ﻤن  60ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ
اﻷطﻔﺎل دون اﻟراﺒﻌﺔ )ﻤﺎ ﯿﻘﺎرب  20ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل  11ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ(؛ وﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿرة ﻤﻨﻬم ﻤن ّ
ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل  40ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ( .وﻟدى اﻟﻼﺠﺌﯿن أﺴر أﻛﺒر ﺤﺠﻤﺎ ،ﻟدﯿﻬم اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﺒﻨﺎء ،اﻟﻌدﯿد ﻤﻨﻬم ﻤﺘزوﺠون ﻋﻠﻰ اﻷرﺠﺢ ؛
وﺘﻌﻠﯿﻤﻬم أﻗل وﯿزﯿد اﺤﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﻬم ﺒﺎﻟزراﻋﺔ .وﻗﺒل أن ﯿﺼﺒﺤوا ﻻﺠﺌﯿن ﻋﺎﻨﻰ ﻛﺜﯿر ﻤﻨﻬم ﺼدﻤﺎت ﻤﺘﻛررة ﻓﻲ ﺴورﯿﺎ ،وﻫو ﻤﺎ أدى
ﺒﻬم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﻤطﺎف إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋن أﺼوﻟﻬم وﻤﻤﺘﻠﻛﺎﺘﻬم وأﻤوال طﻠﺒﺎ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﻤﺠﺎورة .وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ﻟدﯿﻬم
اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﺨﺎﺼﺔ وﻓرﯿدة ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﺴﻛﺎن اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ.

اﻟﻼﺠﺌون اﻟﺴورﯿون ﻓﻲ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن ﯿﻌﯿﺸون ﻓﻲ ظروف ﻤزﻋزﻋﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺴورﯿﯿن ﻤﺴﺠﻠون ﻟدى
ﻤﻔوﻀﯿﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﺸؤون اﻟﻼﺠﺌﯿن وﻟدى اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ﻓﺈن ﻫذا ﻻ ﯿﻌﻨﻰ ﺘﻤﺘﻌﻬم ﺒﺤﻘوق ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ أو اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬم
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋدة .وأﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻼﺠﺌﯿن ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠدﯿن ﯿﻌﯿش ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻤش ،ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﺤﻀرﯿﺔ أو ﻗرﯿﺒﺔ ﻤن اﻟﺤﻀر ،واﻟﻛﺜﯿر ﻤﻨﻬم ﯿﻌﯿش
ﻓﻲ ﻤﺴﺘوطﻨﺎت ﻋﺸواﺌﯿﺔ .وﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﯿﻌوﻗﻬﺎ ﺒﺸدة ﻨﻘص اﻹﻤدادات اﻟﻨﺎﺠم ﻋن اﻟزﯿﺎدة
اﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطﻠب .وﻻ ﯿﺴﻛن ﺴوى اﻷﻗﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﯿﻤﺎت اﻟﻼﺠﺌﯿن ﺤﯿث ﯿﺘوﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺘﻠﺒﯿﺔ أﻛﺜر اﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻬم اﻟﻤﺎدﯿﺔ
واﻟﺘﻤوﯿﻠﯿﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ.
وﻓﻲ ﻋﺎم  ،2014ﻓﺈن ﺴﺒﻌﺔ ﻤن ﻛل ﻋﺸرة ﻻﺠﺌﯿن ﺴورﯿﯿن ﻤﺴﺠﻠﯿن ﻤﻤن ﯿﻌﯿﺸون ﻓﻲ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن ﻛﺎن ﯿﻤﻛن اﻋﺘﺒﺎرﻫم
ﻓﻘراء 1 .وﯿزﯿد ﻫذا اﻟﻌدد إﻟﻰ ﺘﺴﻌﺔ ﻤن ﻛل ﻋﺸرة ﻻﺠﺌﯿن إذا ﻤﺎ أﺨذﻨﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺨطوط اﻟﻔﻘر اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻤن اﻟﺒﻠدﯿن
اﻟﻤﻀﯿﻔﯿن .وﺘرﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘر ﺒﯿن اﻟﻼﺠﺌﯿن اﻟﺴورﯿﯿن ﺒﺎﻷردن إذا ﻤﺎ ﻗورﻨوا ﺒﻠﺒﻨﺎن .وﻫﻨﺎك ﻓﻲ اﻷردن أﯿﻀﺎً ﺸواﻫد ﻋﻠﻰ أن
ﻤﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﺒﯿن اﻟﻼﺠﺌﯿن ﻗد ارﺘﻔﻌت ﻋدة ﻨﻘﺎط ﻤﺌوﯿﺔ ﺒﯿن ﻋﺎﻤﻲ  2013و .2015
ﺤﺠم اﻷﺴرة واﻟﻤﺴﻛن ﻫﻤﺎ أﻓﻀل اﻟﻤؤﺸرات ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر .ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل ،ﯿﺘﻀﺎﻋف ﺘﻘرﯿﺒﺎ ﻤﻌدل اﻟﻔﻘر إذا ﻤﺎ زاد
ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻤن ﻓرد واﺤد إﻟﻰ ﻓردﯿن ،وﯿزﯿد ﺒﻨﺴﺒﺔ  17ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤن طﻔل واﺤد إﻟﻰ طﻔﻠﯿن .وﺘﻘل ﻤﻌدﻻت اﻟﻔﻘر إﻟﻰ أدﻨﻰ
ﺤدودﻫﺎ ﺒﯿن اﻟﻌزاب وﻤن ﺘزﯿد أﻋﻤﺎرﻫم ﻋن  50ﻋﺎﻤﺎً ﻓﻲ ﺤﯿن ﯿﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﺒﯿن  35و  49ﻋﺎﻤﺎً ﻤن ارﺘﻔﺎع
ﻤﻌدﻻت اﻟﻔﻘر إﻟﻰ أﻗﺼﺎﻫﺎ .واﻷﺴرة اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺄﺠر أو ﺘﻤﺘﻠك ﻋﻘﺎ ار وﺘﻌﯿش ﻓﻲ ﺸﻘﺔ أو ﻤﻨزل ﺨرﺴﺎﻨﻲ ﻤزود ﺒﺄﻨﺎﺒﯿب ﻟﻠﻤﯿﺎﻩ اﻟﺠﺎرﯿﺔ
أو ﻤراﺤﯿض ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﻛون أﻗل ﻓﻘ اًر.
اﻟﻼﺠﺌون أﺸد ﻋرﻀﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﺎة .ﺤواﻟﻲ  55ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻟﻼﺠﺌﯿن ﻓﻲ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن ﻤﻌرﻀون ﻟﻠﻔﻘر اﻟﻨﻘدي وﺤواﻟﻲ  50ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻌرﻀون ﻟﺼدﻤﺎت ﻏذاﺌﯿﺔ .ﻓﺄﻛﺜر ﻤن  35ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻟﻼﺠﺌﯿن ﻓﻘراء اﻟﯿوم وﻤﻌرﻀون ﻟﻠﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل اﻟﻘرﯿب.
وﻨﺤو  88ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ ﻫم اﻟﯿوم ﻓﻘراء أو ُﯿﺘوﻗﻊ ﻟﻬم أن ﯿﺼﺒﺤوا ﻤن اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل اﻟﻘرﯿب .ﻟﻛن  12ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻘط ﻤن
ﻌدون اﻟﯿوم ﻤن اﻟﻔﻘراء أو ﻤن اﻟﻤﻌرﻀﯿن ﻟﻠﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل اﻟﻘرﯿب؛ وﻫؤﻻء ﻫم اﻟﻔﺌﺔ اﻟوﺤﯿدة ﻤن
اﻟﻼﺠﺌﯿن ﻫم اﻟذﯿن ﻻ ُﯿ ّ
اﻟﻼﺠﺌﯿن اﻟذي ﯿﻤﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻬم ﻻ ﯿواﺠﻬون ﺨطر اﻟﻔﻘر.

اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻼﺠﺌﯿن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺠداً ﻓﻲ اﻟﺤد ﻤن أﻋداد اﻟﻔﻘراء .ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘطﺒﯿﻘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺠﺌﯿن ﺠﻤﯿﻌﺎً ،ﯿﻤﻛن ﻟﻛل
ﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻨﻘدﯿﺔ اﻟذي وﻀﻌﺘﻪ ﻤﻔوﻀﯿﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﺸؤون اﻟﻼﺠﺌﯿن وﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻸﻏذﯿﺔ اﻟﺨﺎص ﺒﻤﻨﺢ
ﻗﺴﺎﺌم ﻟﻠﻐذاء أن ﯿﺨﻔض أﻋداد اﻟﻔﻘراء ﺒﻤﻘدار اﻟﻨﺼف .وﺒﻤﻘدورﻫﻤﺎ أﯿﻀﺎً ﺘﺨﻔﯿض أﻋداد اﻟﻔﻘراء إﻟﻰ أﻗل ﻤن  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ إذا
ﻤﺎ طُّﺒﻘﺎ ﻤﻌﺎً وﺒﺸﻛل ﺸﺎﻤل.
 1ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟدى اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺷؤون اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﮭداف ﻓﻲ
اﻷردن ،وﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﻓﺎه وھو ﺻﺎﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺳﺎﺋم اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.

ﺘﺤول ﻤن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋدة إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس .ﻓﻬﻤﺎ
ﻏﯿر أن ﻫذﯿن اﻟﺒرﻨﺎﻤﺠﯿن ﻟﯿﺴﺎ داﺌﻤﯿن وﻻ ﯿﻤﻛﻨﻬﻤﺎ إﺤداث ّ

ﯿﻌﺘﻤدان ﺒﺎﻟﻛﺎﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟطوﻋﯿﺔ ،وﺤﯿن ﯿﺘراﺠﻊ اﻟﺘﻤوﯿل ﺘﻌﺠز أﻋداد ﻀﺌﯿﻠﺔ ﻤن اﻟﻼﺠﺌﯿن اﻷﺸد ﻋرﻀﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﺎة ﻋن
اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ.

وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺤدﻫﺎ ﻻ ﺘﺴﺘطﯿﻊ إﺤداث ﺘﺤول إﻟﻰ اﻟﻌﻤل واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس

إذا ﻟم ﺘﺘوﻓر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻷﺴواق واﻟﻔرص اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ.
ﺘﺸﯿر ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ إدارة أزﻤﺎت اﻟﻼﺠﺌﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط واﻟطوﯿل ﻟﯿس ﻤﺴﺘداﻤﺎً.
وﯿﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬذا اﻟﺘرﻛﯿز أن ﯿﺘﺤول إﻟﻰ ﺘﺠﺎوز ﻤﺠرد اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻼﺠﺌﯿن ﺒﺤﯿث ﯿﺸﻤل اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق
اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ ﻟﻼﺠﺌﯿن ،ﻟﻛﻲ ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻼﺠﺌون واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺠﻨﻲ ﺜﻤﺎر اﻟﺘﻘدم اﻻﻗﺘﺼﺎدي .وﻤﺜل ﻫذا اﻟﺘﺤول
اﻟﺠذري ﯿﺘطﻠب اﺴﺘﻤرار اﻟﺘﻌﺎون اﻟوﺜﯿق ﺒﯿن اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﺸرﯿﻛﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،وذﻟك ﻤن أﺠل ﺘﺤوﯿل
ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ إﻟﻰ ﻓرﺼﺔ إﻨﻤﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ.

