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شكر وتقدير
إّن الجزء الثاين من كتاب »101 من الحقائق واألرقام حول أزمة اللّجوء 
السوري« هو مثرة الجهود الحثيثة والتعاون بني الزمالء يف معهد عصام 

فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدوليّة يف الجامعة األمريكيّة يف بريوت، 
ال سياّم الجهود املشرتكة التي بذلها فريق برنامج األبحاث والسياسات حول 
الاّلجئني خاّصًة مديرة الربنامج يارا مراد وكّل من راوية خرض ووطفة نجدي 

اللّوايت مل يدخرن جهًدا إلصدار هذا الكتاب.

ونتوّجه أيًضا بالشكر إىل فريق اإلعالم والتواصل يف معهد عصام فارس 
وباألخّص سوزان الحرصي، عىل عملهم الدؤوب والجامعي من أجل إصدار 

هذا الكتاب.

جئني يف لبنان  كام نشكر مكتب املفوضيّة السامية لألمم املتحدة لشؤون الالَّ
عىل الدعم الذي قّدموه لنا، ونخّص بالذكر مرياي جريار وكارولينا ليندومل 

بيلينغ وكارول السيّد.
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مقّدمة
»لقد عاد الذئب« هو العنوان الذي اختارته صحيفة »نيويورك تايز« 

األمريكيّة لخرب نرشته يف 2٣ نيسان/أبريل، حيث جاء يف تفاصيله أن نحو مئة 
ذئب تسلَّلوا من بولندا عرب الحدود نحو أملانيا، واجتاحت هذه القطعان 

أرايض بلدة فورستغني الهادئة يف رشق البالد لتصطاد فريَستها من الخراف. 
هذا الخرب البسيط الذي يف العادة قد ال يهّم إاّل بعض املختّصني يف علم 

الحيوان أو أصحاب مزارع املاشية، تحّول إىل قضيّة رأي عام ومتّت مناقشته 
يف الربملان األملاين وسط انقسام حاّد حول أفضل طريقة للتعامل مع هذه 

»الوحوش«. وتأزّم الوضع أكرث بعد تشبيه »اجتياح« الذئاب بتدفّق الاّلجئني 
واملهاجرين. فقد استخدم سياسيّو اليمني املتطرّف مثال الذئب الذي يهّدد 

ُهدوء واستقرار املناطق الريفيّة وقارنوه باملهاجرين والاّلجئني الذين أتَوا 
لتهديد السكينة وامتصاص دماء االقتصاد والُهجوم عىل األبرياء.

هذا ما بلغه االنقسام القائم حول قضيّة الاّلجئني يف يومنا هذا، حيث يُصّور 
الاّلجئون عىل أنّهم كائنات طفيليّة تستنزف املُجتمعات. ولألسف، تحوَّل 

منح اللّجوء ومساعدة الاّلجئني من عمل نبيل ومرشِّف إىل ترصّف ساذج ينّم 
عن قلّة مسؤوليّة ويُصّور كأنّه عمل غري وطني. ويُستخدم هذا الخطاب 

الساّم إلحداث انقسام يف املجتمع بني »وطنيني يعنيهم أمر بلدهم يف وجه 
خطر الاّلجئني« و»مواطنني كارهني للذات مؤيّدين لاّلجئني واملهاجرين«.

الرواية نفسها تتكرَّر غربًا ورشقًا، حيث يُستخدم الخطاب نفسه املعادي 
لاّلجئني واملهاجرين، وهو يف أغلب األحيان قائم عىل مغالطات وأكاذيب، إّما 
بهدف املبالغة يف حجم تأثري استضافة الاّلجئني عىل املجتمعات واالقتصادات 

الت الجرية إىل الركود  املحليّة أو لتعميم هذه األفكار. فِمن ازدياد ُمعدَّ
ل الاّلجئون واملهاجرون زَورًا مسؤوليّة كافّة اآلفات االجتامعية  االقتصادي، يُحمَّ

وفشل الحكومات. إاّل أّن األرقام والدراسات تعكس واقًعا مختلًفا متاًما.

فالفكرة الشائعة بأّن الاّلجئني يُسهمون يف ارتفاع معّدالت الجرية هي 
فكرة خاطئة، عىل الرغم من استخدامها الواسع من قبل كثري من السياسيني 

الشعبويني. يف أملانيا عىل سبيل املثال، انخفضت معّدالت الجرية بنسبة 
10٪ يف عام 201٧ عىل الرغم من تدفّق الاّلجئني. ويف إيطاليا، أظهرت 

األرقام التي تّم جمعها بني عامّي 200٧ و201٦ تراجًعا يف معّدالت 
الجرية يف كافّة املناطق اإليطاليّة، عىل الرغم من املغالطات التي رّوج 



101 من الحقائق واألرقام  حول أزمة اللجوء السوري 7

لها السياسيّون املحلّيون بأّن املهاجرين يتسبّبون يف زيادة الجرية. أّما 
عىل الصعيد االقتصادي، تَدَحض األبحاث القول بأّن الاّلجئني يشّكلون عبئًا 

عىل اقتصاد الدول املضيفة، حيث تبنّي أّن الاّلجئني يجلبون معهم الكثري 
من املَوارِد، ولديهم القدرة عىل املساهمة يف النمو االقتصادي يف الدول 

التي تستضيفهم. وبيّنت دراسة نرشت يف دوريّة Science Advances يف 
حزيران/يونيو عام 201٨ وتضّمنت تحلياًل لثالثني سنة من البيانات يف 1٥ 
دولة أوروبيّة، أّن اقتصاد الدول التي تستضيف الجئني ومهاجرين ازدادت 

قّوة، فيام تراجعت معّدالت البطالة.

مع ذلك، ال تزال املشاعر املناهضة لاّلجئني راسخة، وقد متّت ترجمتها 
يف الكثري من الحاالت إىل تحرّكات يف الشارع، مثل التظاهرات املُناهضة 

للمؤّسسات التي يديرها الجئون أو فرض قيود عىل تحرّكاتهم أو التضييق 
عىل املنظاّمت غري الحكوميّة التي تدعمهم والضغط عىل أفراد املجتمع 

املدين الذين يعرّبون عن آراء مؤيّدة لاّلجئني، إىل حّد أّن محاولة إنقاذ 
الاّلجئني من الغرق يف مياه البحر املتوّسط باتت اليوم جرية يعاقب عليها 

القانون.

أّي دور يكن أن يلعبه األكادييّون يف ظّل هذا االنقسام؟

من موقعنا كأكادييّني، واجبنا االستمرار يف القيام مبا نجيده، أي أن نقّدم 
أدلّة مثبتة وواقعيّة حول تأثري الاّلجئني عىل مجتمعاتهم املضيفة، باإلضافة 

إىل إجراء املزيد من البحوث لإلضاءة عىل مساهامت الاّلجئني. كام نحن 
مدعوون لتثقيف الطاّلب وإرشاك الجمهور األوسع يف مواجهة الخرافات 

واملغالطات املتعلّقة بالاّلجئني.

علينا أن نلتقي مًعا ونبني شبكات واسعة ومرتابطة عىل كافّة املستويات 
املحلّية واإلقليميّة والدوليّة. باإلضاقة إىل التعاون عن كثب مع الجهات 

الفاعلة يف املجتمع املدين )الجمعيّات أو القواعد الشعبيّة التي ليس لديها 
متثيل رسمي( والجمعيّات الدينيّة ووسائل اإلعالم )باألخّص وسائل اإلعالم 

التقدميّة( والقطاع الخاّص واملنظاّمت الدوليّة. ويف هذا السياق، نذكر 
تحالف الجامعات الرائدة حول موضوع الهجرة )ALUM(، وهي شبكة من 

املؤّسسات األكادييّة التي يرتكز عملها عىل أبحاث السياسات يف مختلف 
املجاالت وتضّم حاليًا 20 جامعة يف أوروبا والرشق األوسط وشامل أفريقيا 

وأمريكا وتسعى إىل نرش املعرفة األكادييّة يف هذه املناطق. 
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فقد التقى نحو 1٦٥ عضًوا من التحالف يف ترشين الثاين/نوفمرب عام 201٧ 
يف الجامعة األمريكيّة يف بريوت وتناولوا املسائل التي سبق وذكرناها حول 

دور البحث األكاديي يف أزمة الاّلجئني. وانطالقًا من القناعة الراسخة 
برضورة انخراط األكادييني ومامرستهم دوًرا مؤثرًا، تعاَونوا مًعا من أجل 

إطالق »إعالن بريوت حول الهجرة« الذي يذكر بوضوح دور األكادييني يف 
أزمة الاّلجئني الحاليّة والتزامهم بـ:

توفري األدلّة بشكٍل أسهل وأرسع لوسائل اإلعالم والجمهور بشكٍل عاّم؛. 1

تعميم األدلّة واملاُمرسات الُفضىل حول حامية املهاجرين ودمجهم . 2
وعودتهم يف إطار مسارات قانونيّة مطّورة؛ 

دعم حصول املهاجرين والاّلجئني عىل التعليم العايل؛. ٣

تقييم وتعزيز اتّباع املامرسات السليمة يف ما خّص حصول املهاجرين . ٤
والاّلجئني عىل خدمات الصّحة الجسديّة والنفسيّة؛

العمل مع العاملني يف مجال االستجابة لألزمة من أجل تقييم جودة . ٥
املساعدات اإلنسانيّة وقدرة األشخاص الذين ينتقلون من مكاٍن إىل 

آخر عىل الحصول عليها اليوم؛

مراقبة التزام الحكومات وغريها من الجهات الفاعلة يف املشاركة . ٦
بتحّمل العبء العاملي من أجل ضامن املحاسبة.

عي البعض فيه أنّه مع »ما بعد الحقائق«، نحن ُملزمون بعرض  يف زمٍن يدَّ
الوقائع واألدلّة وبالنضال مًعا من أجل الحفاظ عىل قيمنا العامليّة املُشرتكة. 

ففي حال تهّددت قيمنا املُشرتكة يف ما خصَّ حامية الاّلجئني، فإّن االنتهاكات 
التي ستَل ذلك ال تعّد وال تحىص. وتَهويل الناس من »ذئب خيايل« 

سيجعلهم يصّدقون وجوده وسيحرّض بعضهم عىل البعض سعيًا إلنقاذ 
أنفسهم. 
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١,2 مليون
هو عدد حاالت النزوح التي تّم تسجيلها بني متوز/يوليو 201٧ وحزيران/

يونيو 201٨ داخل سوريا

ال تزال حركة النزوح الداخلية مستمرة عىل نطاق واسع يف سوريا، حيث 
تمَّ تسجيل 1.2 مليون حالة نزوح بني متوز/يوليو 201٧ وحزيران/يونيو 

201٨. وقد أّدت النزاعات املسلحة خالل األشهر الـ12 التي سبقت حزيران/
يونيو، إىل حصول 1,2٧٣,٧1٨ حالة نزوح من مناطق واقعة يف شامل سوريا 

لت معظم حاالت النزوح )أي حوايل 1,201,10٧ من النازحني  وجنوبها. وُسجِّ
داخلياً( يف مناطق يف شامل سوريا، بشكل خاص يف محافظات إدلب وحامه 

ودير الزور والرقة وحمص والحسكة والالذقية. أّما الحاالت األخرى )أي 
لت يف مناطق دمشق وريف دمشق والسويداء ودرعا. وقد  ٧2.٦11( فُسجِّ
أعربت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عن قلقها املتزايد 

حيال املدنيني الذين يجربون بشكل مستمر عىل الهرب من منازلهم واللجوء 
إىل أماكن أخرى بسبب أعامل العنف املتواصلة يف البالد. وحتى آذار/ مارس 

2019، كان ال يزال ٦.2 مليون شخص نازحني داخليًا يف سوريا.

 املراجع:
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )حزيران/يونيو، 201٨(. سوريا: تحديث عاجل لألحداث 

األخرية. مأخوذ من:
https//:reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources180705٪20/syria20٪flash20٪up-

date20٪cccm20٪snfi20٪protection.pdf 

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. )آب/أغسطس، 201٨(. خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
201٨: تقرير املراقبة )كانون الثاين/يناير – حزيران/يونيو 201٨( - الجمهورية العربية السورية. مأخوذ من: 
https//:reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources_2018/syria_mid_year_pmr_full.pdf 

 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. )آذار/مارس 2019(. نظرة عامة عىل االحتياجات
  اإلنسانية

لعام 2019: الجمهورية العربية السورية. مأخوذ من:
 https//:reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources_2019/Syr_HNO_Full.pdf
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95,٠٠٠
هو عدد النازحني داخليًا من الغوطة الرشقية يف سوريا الذين أقاموا يف 

مراكز اإليواء ملدة حوايل ثالثة أشهر قبل أيار/مايو 201٨

إثر اندالع الحرب يف سوريا يف العام 2011، تحّولت منطقة الغوطة الرشقية 
إىل »معقل ملقاتل املعارضة« الذين سيطروا عىل املنطقة منذ عام 2012. 

إال أن الجيش السوري متّكن من استعادة السيطرة عىل الغوطة الرشقية بعد 
معارك رشسة استمرت ألسابيع يف بداية العام 201٨ وخلّفت دماًرا واسًعا 

وموجة نزوح قرسي ضخمة. فخالل ثالثة أشهر، نزح حوايل 9٥.000 شخص 
داخليًا من الغوطة الرشقية واستقّروا يف مراكز اإليواء )حتى 1٥ آذار/مارس 

201٨(. ومن أصل هذا العدد، أقام حوايل ٣1.000 نازح يف مثانية مراكز 
إيواء مخّصصة الستضافة النازحني داخل ريف دمشق. أما البقية البالغ 

عددهم ٦٤.000 فقد أقاموا يف البداية يف مراكز اإليواء ثّم غادروا ضمن 
إطار نظام »الكفالة« املعمول به، والذي أتاح للنساء واألوالد دون الـ 1٥ 
عاًما والرجال فوق الـ ٥٥ عاًما الراغبني مبغادرة مراكز اإليواء أن يخضعوا 

لكفالة شخص مقيم يف مناطق سيطرة النظام. إال أن مفوضية الالجئني 
الحظت توجهاً متناميًا يف العودة إىل مراكز اإليواء بعد مغادرتها، ويعود 
ذلك إىل أن معظم أولئك النازحني استهلكوا آليات التكيّف التي يلكونها 
خارج مراكز اإليواء، مبا فيها مواردهم الخاصة، وموارد العائالت املضيفة. 

أّما السبب اآلخر فيعود إىل إمكانية التسجيل والحصول عىل تصاريح أمنية، 
وبالتايل مغادرة املراكز والعودة إىل املناطق التي نزحوا منها.

 املراجع:
الجزيرة. )1٤ نيسان/أبريل، 201٨(. الغوطة الرشقية: ماذا حدث وملاذا. مأخوذ من:

https//:www.aljazeera.com/news/2018/02/eastern-ghouta-happening.180226110239822-html 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )أيار/مايو، 201٨(. تقرير املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني يف سوريا عن حاالت الطوارئ اإلنسانية يف الغوطة الرشقية وعفرين اعتباًرا من 

29 أيار/مايو 201٨. مأخوذ من: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR20٪Flash20٪Update ٪-

20for20٪Eastern20٪Ghouta 20 ٪26 ٪20 ٪Afrin2029 ٪20- ٪MAY18.pdf 
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2٠ ,٠٠٠
هو العدد التقريبي لألشخاص الذين قتلوا يف سوريا يف العام 201٨ نتيجة 

الحرب وأعامل العنف

بحسب املرصد السوري لحقوق اإلنسان، سّجل العام 201٨ العدد األدىن 
من القتىل يف سوريا منذ العام 2011، حيث يقّدر عدد القتىل يف عام 201٨ 

ل العدد األكرب من  بحوايل 20 ألف، بينهم نحو ٦.٥00 مدين. وكان قد ُسجِّ
القتىل يف العام 201٤، حيث قُتل ٧٦ ألف شخص إثر سيطرة تنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش( عىل أجزاء واسعة من سوريا والعراق. ويف العام 201٧، 
ُسّجل مقتل ما يقّدر بـ ٣٣.٤00 شخص، بينهم 10.000 مدين. وعىل الرغم 

من أن عدد القتىل كان أقل نسبياً يف العام 201٨ باملقارنة مع السنوات 
السابقة، إال أن هذا العام شهد أكرب موجة نزوح منذ بدء النزاع يف سوريا، 

حيث أُجرب أكرث من مليون شخص عىل مغادرة منازلهم. ويقّدر عدد القتىل 
يف سوريا بـ ٥00.000 شخص نتيجة الحرب وأعامل العنف يف البالد.

املراجع:

املرصد السوري لحقوق االنسان. )1 كانون الثاين/يناير، 2019(. تديّن عدد القتىل يف سوريا يف عام 201٨. 
مأخوذ من:

http://www.syriahr.com/ar/؟p=111152 

املرصد السوري لحقوق االنسان. )1 كانون الثاين/يناير، 2019(: 20.000 قتيل يف سوريا عام 201٨ يف أدىن 
حصيلة منذ بدء الحرب. مأخوذ من:

 http://www.syriahr.com/ar/؟p=111143
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١,3٠٠ 
هو عدد حاالت االنتهاكات الجسيمة لحقوق األطفال خالل األشهر الستة 

األوىل من عام 201٨ 

ان االنتهاكات الجسيمة لحقوق األطفال يف سوريا ال تزال مستمرة، فقد تّم 
تسجيل أكرث من 1٣00 حالة من االنتهاكات الجسيمة التي متّس بحقوق 

األطفال وتعرضهم للمخاطر خالل األشهر الستة األوىل من عام 201٨. 
وتشمل ٦0٪ من هذه الحاالت )٧92( قتل أطفال وتشويههم، باإلضافة إىل 

تجنيد األطفال واعتقالهم عىل خلفية ارتباطهم املزعوم بالجامعات املسلحة 
والعنف الجنيس واالعتداء عىل املدارس والطواقم التعليمية واالعتداء عىل 

املستشفيات والطواقم الطبية واستخدام املدارس واملستشفيات ألغراض 
عسكرية ومنع وصول املساعدات اإلنسانية. فاألطفال هم أكرث من يتأثر 

بعبئ الحرب.

املرجع:

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. )آب/أغسطس، 201٨(. خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
201٨: تقرير املراقبة )كانون الثاين/يناير – حزيران/يونيو 201٨( - الجمهورية العربية السورية. مأخوذ من: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_syria_mid_year_pmr_full.pdf
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١ مليون
هو عدد األطفال الالجئني السوريني الذين ولدوا يف لبنان وتركيا واألردن 

والعراق ومرص منذ العام 2011

دخلت األزمة السورية عامها التاسع سنة 2019، مع حوايل ٥.٦ مليون الجئ 
سوري مسجلني يف تركيا ولبنان واألردن والعراق ومرص، وبلغ عدد الوالدات 
يف دول اللجوء نحو مليون طفل. ويعيش أطفال الالجئني يف ظروف قاسية 

من الفقر وانعدام األمان والضعف عىل عّدة مستويات. وعىل الرغم من 
أن الدول املضيفة تعمل عىل تلبية حاجات الالجئني السوريني، إال أن هذه 

الدول ترزح هي األخرى تحت ضغوط متنامية، إىل حّد أنها استنفذت 
قدراتها. يواجه كثري من األطفال صعوبات يف الحصول عىل الخدمات 

العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، فيام يارس آخرون عاملة األطفال أو 
يتعرضون لسوء املعاملة واالستغالل، مثل االتجار بالبرش والزواج املبكر. 

إىل ذلك، يعاين عدد كبري من األطفال من صعوبات يف الحصول عىل أوراق 
ثبوتية. ومن دون دعم املجتمع املدين يف السنوات املقبلة، ستستمر األزمة 

السورية التي طال أجلها يف تشكيل عبئ كبري عىل كّل من املجتمعات 
املضيفة والالجئني عىل حّد سواء. بالتايل فإن دعم الالجئني لعيش حياة 

كرية والعمل للتوصل إىل حلول آمنة ومستدامة لألزمة السورية، يجب أن 
يتصدرا جدول أولويات العام 2019.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )كانون األول/ديسمرب، 201٨(. أطلقت األمم املتحدة 
ورشكاؤها خطة لدعم الالجئني السوريني والدول املضيفة حيث يصل عدد املواليد الجدد من الالجئني 

السوريني إىل املليون. مأخوذ من:
 https//:www.unhcr.org/uk/news/press2018/12/5/c0f80eb4/un-part-

ners-launch-plan-support-syrian-refugees-countries-hosting-number.html
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%5١
من الالجئني السوريني املسجلني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني يف كّل من لبنان واألردن والعراق ومرص هم أطفال دون 
الـ 1٨ سنة

إن ٥1٪ من الالجئني السوريني املسجلني لدى املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني يف كّل من لبنان واألردن والعراق ومرص هم أطفال 

دون عمر 1٨. ويعكس هذا الرقم الحاجات الحالية واملستقبلية للعائالت 
واألطفال مبا فيها التعليم والصّحة والحامية. وال بّد من اإلشارة إىل أنه 

خالل عملية النزوح، تغريت الديناميات العائلية لناحية املسؤوليات واملهام 
داخل األرسة وخارجها. فقبل األزمة، كانت كثري من النساء السوريات يدرن 
أرسهن، ولكن يعتمدن بشكل كبري عىل الدعم املايل والحامية التي يؤمنها 

رجال العائلة. ولكن بعد النزوح، بدأت الكثري من الالجئات السوريات 
بتويل مسؤوليات وأدوار مل يكّن يتولينها يف السابق، مثل »املشاركة يف اتخاذ 
القرار يف ما خّص الدخل واإلنفاق وكيفية تقسيم اإلنفاق األرسي عىل السلع 
والطعام والخدمات«. ويف هذا السياق، تّم تطبيق العديد من برامج الدعم 
االجتامعي واملعييش من قبل أطراف مختلفة لتوفري قاعدة واضحة لالجئات 

من أجل مساعدتهن عىل التكيّف مع الواقع الصعب للنزوح، وتفادي 
االعتامد عىل آليات تكيّف سلبية إلعالة عائالتهن يف دول اللجوء، أو حني 

يعدن إىل سوريا يف نهاية املطاف.

املرجع:

 املفوضية العليا لشؤون الالجئني. )ترشين األول/أكتوبر، 201٧(. تحديث: حلول مستدامة لالجئني
السوريني. مأخوذ من:

 https//:data2.unhcr.org/en/documents/download60201/
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 %63,7
من الالجئني السوريني يف مرص والعراق واألردن ولبنان يتحدرون من 

أربع محافظات: حلب، درعا، حمص، ريف دمشق

مع بداية العام 201٨ وصل عدد النازحني السوريني يف مرص والعراق 
واألردن ولبنان نتيجة الحرب الدائرة يف سوريا إىل أكرث من خمسة ماليني. 

وبحسب البيانات الصادرة عن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني فإن معظم الالجئني يف هذه الدول األربع املضيفة يتحدرون 

من أربع محافظات سورية هي حلب )1٧.2٪( وحمص )1٧.٥٪( ودرعا 
)1٦.٧٪( وريف دمشق )12.2٪(.  فيام يتحدر جزء ال بأس به من الالجئني 

من محافظات الحسكة ودمشق وإدلب وحامه. إىل ذلك، تظهر البيانات 
املتعلقة بالالجئني لدى الحكومة الرتكية أن نسبة كبرية منهم يتحدرون 

من مناطق الشامل السوري، باألخص من محافظات حلب وحمص وحامه 
وإدلب، فيام يتحّدر عدد أقل من دمشق وريف دمشق ودرعا. ويتعنّي عىل 
الجهود املبذولة إلعداد الظروف املالمئة لعودة آمنة وكرية وطوعية لالجئني 
السوريني أن تأخذ يف عني االعتبار األوضاع القامئة يف املناطق السورية التي 

يتحدرون منها.

املرجع: 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )شباط/فرباير، 201٨( اسرتاتيجية شاملة للحامية 
والحلول: حدود ومعايري الحامية لعودة الالجئني إىل سوريا. مأخوذ من:

https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/63223



101 من الحقائق واألرقام  حول أزمة اللجوء السوري ١7

23,4٠9
هو عدد السوريني الذين رحلوا إلعادّة توطينهم يف دول ثالثة يف العام 

 201٨

شهد العام 201٨ تراجًعا كبريًا يف أماكن إعادة التوطني املتوفّرة لالجئني 
السوريني، ويعزى السبب الرئييس لهذا الرتاجع إىل انخفاض عدد األماكن 

املتوفّرة إلعادة التوطني عىل املستوى الدويل، واختالف نسب إعادة التوطني 
للسوريني مع اختالف األولويات. ويف العام 201٨، بلغ عدد السوريني الذين 
رحلوا ليعاد توطينهم يف دول ثالثة 2٣.٤09 الجئ. وال بّد من اإلشارة إىل أن 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أطلقت نداًء للتعهد بتأمني 
أماكن إلعادة التوطني ومسارات تكميلية ملا ال يقّل عن 10٪ من إجاميل 

عدد الالجئني السوريني )٤٨0.000( املتواجدين يف دول الجوار املضيفة. مع 
ذلك، ال تزال مثة حاجة للتعهد باملزيد من األماكن وفرص إعادة التوطني 

لالجئني السوريني.

املراجع:
 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )نيسان/أبريل، 201٨(. اسرتاتيجية شاملة للحامية

  والحلول: خريطة طريق لدفع عملية إعادة التوطني واملسارات التكميلية يف األزمة السورية. مأخوذ من:
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63759

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )آذار/مارس، 2019(. البحث عن بيانات إعادة التوطني. 
مأخوذ من: 2٧ آذار/مارس 2019 من: 

data.unhcr.org: https://rsq.unhcr.org/en/#dC7l
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هي نسبة الالجئني السوريني يف دول الجوار املضيفة الذين متّت إحالتهم 

إلعادة التوطني بني عامّي 201٣ و201٨

يتّم تعريف إعادة التوطني عىل أنه »نقل الالجئني من بلد لجوء إىل بلد 
ثالث وافق عىل استضافتهم ومنحهم االستقرار والحامية بشكل دائم«. يحصل 

الالجئون الذين تقبل طلبات إعادة توطينهم عىل ضامنات بعدم إعادتهم 
قرسًا إىل بالدهم باإلضافة إىل حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتامعية 
وثقافية )مامثلة لتلك التي يتمتع بها املواطنون واملقيمون الدامئون(. وقد 
يتمكن هؤالء الالجئون يف النهاية من الحصول عىل جنسية البلد الذي يتّم 

توطينهم فيه. منذ العام 201٣، تعّهدت أكرث من ٣0 دولة تقليدية أو ناشئة يف 
مجال إعادة توطني الالجئني الوافدين وذلك من خالل توفري أكرث من ٣00 ألف 
مكان إلعادة التوطني ومسارات تكميلية للسوريني، مام مّكن مكتب املفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، إىل 
جانب الدولة الرتكية، حتى العام 201٨ من تقديم 222,٥11 الجئ سوري من 

الفئات األكرث ضعًفا لتتّم إعادة توطينهم. إال أن هذا الرقم يثّل أقل من ٤٪ 
من عدد الالجئني السوريني يف الدول املجاورة املضيفة الذين متّت إحالتهم 
ليعاد توطينهم بني عامّي 201٣ و201٨. ويف هذا السياق، ال بّد من مقارنة 
هذا الرقم بالعدد الفعل للسوريني املغادرين، وهو الرقم الذي يثّل العدد 
الحقيقي للسوريني الذين غادروا دول اللجوء فعلياً ليعاد توطينهم يف دول 
ثالثة. ففي خالل الفرتة عينها، مل تحصل إال 12٣,1٨٥ مغادرة فعليّة بهدف 

إعادة التوطني، وهذا أمر مثري للقلق باألخص يف ظّل الرتاجع املتواصل يف عدد 
أماكن اللجوء املتوفرة لالجئني السوريني. 

املراجع:

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )نيسان/أبريل، 201٨(. اسرتاتيجية شاملة للحامية
والحلول: خريطة طريق لدفع عملية إعادة التوطني واملسارات التكميلية يف األزمة السورية. مأخوذ من

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63759

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )حزيران/يونيو، 2019(. البيانات املتعلقة بإعادة
التوطني. مأخوذ يف 1٣ حزيران 2019 من

 data.unhcr.org: https://rsq.unhcr.org/en/#dC7I
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١٠,٠٠٠
طفل الجئ يف لبنان واألردن والعراق ومرص تّم تسجيلهم عىل أنهم منفصلون عن 

ذويهم أو غري مصحوبني أو تّم إيداعهم يف مؤسسات الرعاية حتى العام 201٧

األطفال املنفصلون عن ذويهم هم الذين تفرّقوا عـن »كـال األبوين، أو عن 
الشخص الذي كان مسؤوالً عن رعايتهم، سواء مبوجب القانون أو العـرف، 
ولكـن من دون أن يكونوا بالرضورة منفصلني عن باقي أقربائهم«. بالتايل 

يكن أن تشمل هذه الفئة األطفال الذين يرافقهم أحد أفراد أرستهم 
الراشدين. أّما األطفال غري املصحوبني هم الذين انفصلوا »عن كال األبوين 

وعن باقي أقربائهم، والذين ال يقوم برعايتهم راشد مسؤول بحكم القانون 
أو العرف«. وهناك أكرث من 10 آالف طفل الجئ يف لبنان واألردن والعراق 

ومرص، مسّجلون عىل أنهم إما منفصلني عن ذويهم أو غري مصحوبني أو 
مودعني يف مؤسسات الرعاية )حتى العام 201٧(. وال بّد من االهتامم 

بشكل خاص بالهوية القانونية لهؤالء األطفال وتسجيل والداتهم، مبا أن 
الكثري منهم مل تكن والدتهم مسّجلة حني انفصلوا عن عائالتهم، وهم عرضة 
لفقدان جنسيتهم. بالتايل، لهذه الظاهرة تبعات بالغة الخطورة. ويتعنّي عىل 

السلطات واملؤسسات املعنية التي تتوىّل رعاية هؤالء األطفال أن تسعى 
التخاذ اإلجراءات املالمئة من أجل تأمني الوثائق الالزمة لتسجيل هوية 

األطفال وانتامءاتهم يف حال كانت معروفة. إىل ذلك، يجب تركيز الجهود من 
أجل التوّصل إىل حلول تكون ملصلحة األطفال، مثل تأمني املتابعة االجتامعية 

لهم ودعمهم أمام األنظمة القضائية. كذلك، يتعني دراسة احتامل إعادة 
جمعهم بعائالتهم إذا كان ذلك ملصلحتهم.

املراجع:

اللجنة الدولية للصليب األحمر، ولجنة اإلنقاذ الدولية، ومنظمة أنقذوا الطفولة، واليونيسيف، واملفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومنظمة الرؤية العاملية )200٤(. املبادئ التوجيهية املشرتكة بني 

الوكاالت بشأن األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم. مأخوذ من: 
 http//:www.unhcr.org/protection/children4098/b3172/inter-agency-guiding-princi-

ples-unaccompanied-separated-children.html 

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )كانون األول/ديسمرب، 201٧(. الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل 
مواجهة األزمات201٨-2019 استجابة لألزمة السورية: نظرة عامة عىل االسرتاتيجية اإلقليمية. مأخوذ من:

https//:data2.unhcr.org/en/documents/details61264/
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%8١
من الالجئني السوريني املسّجلني يف لبنان هم من النساء واألطفال

شّكل األطفال والنساء يف لبنان ٨1٪ من إجاميل عدد الالجئني السوريني املسجلني 
حتى شهر كانون األول/ديسمرب 201٨. وقد أدى النزوح إىل ازدياد حاالت العنف 

القائم عىل الجنس والنوع االجتامعي )الجندر(. وظهر أن الفئات األكرث عرضة 
للخطر تشمل الفتيان والفتيات املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني، والفتيات 

الصغريات املتزوجات )بينهن األمهات الطفالت والفتيات املراهقات( والنساء 
والفتيات من ذوي االحتياجات الخاصة والنساء املعيالت ألرسهن، باإلضافة إىل 

الفئات املهمشة اجتامعيًا. من أكرث أنواع العنف املسجلة يف لبنان، بحسب نظام 
إدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتامعي، العنف الجسدي، وهو 
يف أغلب األحيان عنف يارس يف داخل العائلة أو املنزل، باإلضافة إىل العنف 

الجنيس )االغتصاب والتحرش الجنيس(، والعنف العاطفي والزواج القرسي وزواج 
القارصات. ولكن عىل الرغم من هذا الواقع املرير، ال يزال التبليغ عن حاالت 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي صعباً لعّدة أسباب، من بينها القبول بواقع 
العنف والخوف من االنتقام واملعتقدات الدينية واالعتقاد أنه ال يكن ألحد 
املساعدة، والخوف من توقف الخدمات نتيجة الثغرات يف التمويل اإلنساين 
والحاجة إىل التوثيق وصعوبة التنقل والتكلفة العالية للخدمات املتخصصة 

ومحدوديتها، مثل الخدمات القانونية وخدمات الصحة النفسية، باإلضافة إىل 
قلّة فرص العمل. ويُركّز قطاع الحامية يف »خطة لبنان لالستجابة لألزمة« عىل 

حامية حقوق النساء واألطفال والفئات املعرّضة للخطر، مثل األشخاص املسّنني 
واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة. ولكن عىل الرغم من كّل هذه الجهود، 

ال يزال من الصعب توفري بيئة حامية للنساء واألطفال.

املراجع:
األمم املتحدة وحكومة لبنان. )ترشين الثاين/نوفمرب،  201٨(. خطة لبنان لالستجابة لألزمة 201٧-2020: فصل قطاع 

الحامية )تحليل الحالة، االسرتاتيجية واإلطار املنطقي( - تحديث 201٨. مأخوذ من:
 https//:data2.unhcr.org/en/documents/details62236/ 

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )كانون األول/ ديسمرب ، 201٨(. البوابة التشغيلية - أوضاع الالجئني:
 :data.unhcr.orgاالستجابة اإلقليمية لالجئني يف سوريا: لبنان. املرجع 2٤ كانون الثاين/يناير( 2019 من 

 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71 

 األمم املتحدة وحكومة لبنان. )كانون الثاين/ يناير، 2019(. خطة لبنان لالستجابة لألزمة 201٧-2020 )تحديث
2019(. مأخوذ من:

  https//:data2.unhcr.org/en/documents/download67780/ 
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%62
من الالجئني السوريني املسّجلني يف لبنان كانوا يعيشون يف منطقتّي البقاع 

ولبنان الشاميل، مبا فيه بعلبك وعكار حتى كانون األول/ ديسمرب 201٨

مبا أن الحكومة اللبنانية مل تتنَب سياسة »املخيامت« لالجئني السوريني 
الهاربني من الحرب وحظّرت إنشاء أماكن إقامة رسمية لهم، سعى الالجئون 

لتأمني مالجئ ألنفسهم يف نوعني من املناطق. أغلبيتهم استقروا ضمن 
مجتمعات مضيفة، باألخص ضمن األحياء الفقرية والعشوائيات يف املناطق 
الحرضية. يعيش 2٦٪ من الالجئني السوريني املسّجلني يف لبنان يف منطقة 
الشامل )مبا فيها عكار( و٣٦٪ يف البقاع )مبا فيها بعلبك(. ويرتبط استقرار 

الالجئني يف هذه املناطق بعّدة عوامل تاريخية واجتامعية وسياسية 
واقتصادية. إىل ذلك، يقيم 19٪ من النازحني السوريني يف منشآت غري دامئة، 

تكون باألغلب عبارة عن مخيامت غري رسمية. وقد شهدت هذه النسبة 
ارتفاعاً باملقارنة مع عام 201٧ حيث كانت تبلغ 1٧٪، وذلك بسبب تدهور 

األوضاع االجتامعية واالقتصادية لالجئني السوريني يف لبنان.

املراجع:
األمم املتحدة وحكومة لبنان. )شباط/ فرباير، 201٨(. خطة لبنان لالستجابة لألزمة201٧-2020 )تحديث 

201٨(. مأخوذ من:

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61740

مفوضية شؤون الالجئني. )كانون األول/ ديسمرب، 201٨(. بوابة التشغيل - أوضاع الالجئني: استجابة 
الالجئني اإلقليمية يف سوريا: لبنان. مأخوذ من تاريخ 2٤ كانون الثاين/يناير 2019. 

data.unhcr.org: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/ 
ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨: تقييم جوانب ضعف 

الالجئني السوريني يف لبنان. مأخوذ من: 
 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380
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 %29
هي نسبة الفتيات الالجئات السوريات بني عمر 1٥ و19 عاًما املتزوجات 

العام 201٨

تشهد ظاهرة زواج القارصات ارتفاًعا لدى الاّلجئات السوريّات األكرث ضعًفا 
يف لبنان. وقد تبنّي أنه يف العام 201٨، 29٪ من الفتيات اللوايت ترتاوح 

أعامرهن بني 1٥ و19 عاًما هن متزوجات؛ ما يُشري إىل ارتفاع بنسبة ٧٪ 
مقارنًة بالعام 201٧. وتتوافق هذه اإلحصاءات مع نتائج الدراسة التي 

أجراها صندوق األمم املتحدة للسّكان والجامعة األمريكية يف بريوت 
وجمعيّة »سوا« للتنمية واإلغاثة. وقد أظهرت الدراسة أن أكرث من ثلث 

الفتيات السوريّات اللوايت ترتاوح أعامرهن بني 20 و2٤ عاًما املُشاركات يف 
االستبيان، تزوجن قبل بلوغهن عمر الـ 1٨. علاًم أن نسبة زواج السوريّات 

القارصات قبل اندالع النزاع يف سوريا كانت أقّل بشكل ملحوظ. وتفيد 
بعض األرقام أن زواج القارصات اليوم أعىل بأربع مرّات عاّم كان عليه قبل 

األزمة السوريّة. وتلجأ العائالت الالجئة إىل الزواج حني تكون بحاجة إىل 
الدعم املايل واالستقرار االجتامعي ويف أوقات الشّدة، ويعترب من آليات 

التكيّف السلبيّة التي تقوم بها العائالت والذي يسفر عن آثار مدّمرة عىل 
حياة الفتيات. 

املراجع:

صندوق األمم املتحدة للسّكان. )كانون الثاين/يناير، 201٧(. وجدت دراسة جديدة أّن زواج األطفال يزداد 
بني الاّلجئني السوريني األكرث ضعًفا. مأخوذ من: 

https://www.unfpa.org/news/new-study-finds-child-marriage-rising-among-most-
vulnerable-syrian-refugees

املفّوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاّلجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/
ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الاّلجئني السوريني يف لبنان: تقييم جوانب الضعف لدى 

الاّلجئني السوريني يف لبنان. مأخوذ من:
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380
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224,75٠
طفل سوري ولد يف تركيا بني العام 2011 حتى آب/أغسطس العام 201٧ 

مبوجب قانون »الحامية املؤقتة« يف تركيا، يتعني عىل املديرية العامة إلدارة 
الهجرة، وهي الجهة الوطنية املسؤولة عن شؤون اللجوء، أن تتوىّل تسجيل 

األشخاص الخاضعني لهذا القانون. ويُطبق قانون »الحامية املؤقتة« عىل الالجئني 
السوريني املسجلني أيًضا لدى السلطات الرتكية. ويتّخذ الالجئون عّدة خطوات 

لضامن تسجيلهم، تبدأ يف مرحلة ما قبل التسجيل حيث يتعني عىل الالجئ الذي 
يطلب الحامية أن يكون مسجالً مسبًقا لدى السلطات )رشطة األجانب(. ثّم 

يتوجه الالجئ إىل مديرية إدارة الهجرة يف املحافظة التي يقيم فيها. خالل عملية 
التسجيل، يقع عىل عاتق األشخاص تقديم معلومات صحيحة وأي مستندات 

يحملونها من سوريا والتعاون مع املسؤولني األتراك. يف حال والدة طفل 
جديد، يتّم التسجيل املبكر من خالل تقديم إفادة الوالدة أو تقرير الطبيب 
إىل رشطة األجانب ومديرية إدارة الهجرة يف املحافظة. ويكن حينها إعطاء 

األولوية إلصدار بطاقة الحامية املؤقتة التي متنح الالجئ مجموعة من الحقوق 
والخدمات. إىل ذلك، يكون ملدير عام إدارة الهجرة صالحية تسجيل الالجئني 
املقيمني يف املخيامت من خالل مرافق التسجيل الكائنة يف داخل كّل مخيم. 

يتّم تسجيل السوريني يف كافة أرجاء تركيا، باستثناء عدد قليل من املحافظات. 
ولكن يف العام 201٨، توقفت السلطات الرتكية يف إسطنبول ويف تسع محافظات 

عىل الحدود مع سوريا أو قريبة منها عن تزويد الالجئني السوريني الوافدين 
حديثًا بالوثائق، باستثناء الفئات األكرث ضعًفا. وبحسب منظمة »هيومن رايتس 
ووتش«، يؤدي تعليق إصدار الوثائق إىل الرتحيل غري الرشعي لالجئني وإعادتهم 

قرسًا إىل سوريا وحرمانهم من الرعاية الصحية والتعليم.
املراجع:

 إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية )AFAD(. استجابة تركيا لألزمة السورية. مأخوذ من:
https://www.afad.gov.tr/ar/2601/Turkey-Response-to-Syria-Crisis

هيومن رايتس ووتش. )متوز/يوليو،  201٨(. تركيا تتوقف عن تسجيل طالبي اللجوء السوريني. مأخوذ من: 
https://www.hrw.org/news/2018/07/16/turkey-stops-registering-syrian-asylum-seekers

قاعدة بيانات معلومات اللجوء AIDE، املجلس األورويب لالجئني واملنفيني )ECRE )2019. التسجيل تحت 
الحامية املؤقتة. مأخوذ من:

 https://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/registration-under-tporary-protection
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )2019(. التسجيل لدى السلطات الرتكية. مأخوذ من: 

https://help.unhcr.org/turkey/information-for-syrians/reception-and-registration-with-the-
turkish-authorities/
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% ١١,6
من إجاميل عدد الالجئني وطالبي اللجوء السوريني حول العامل يتواجدون 

يف أوروبا

يتواجد 11.٦٪ من إجاميل عدد الالجئني وطالبي اللجوء السوريني حول 
العامل يف أوروبا، فيام يتواجد ٨٧٪ منهم يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

وتركيا، بالتايل يقع العبء األكرب ألزمة اللجوء السورية عىل عاتق الدول 
املضيفة املجاورة لسوريا. وتعكس هذه األرقام الحاجة إىل خلق املزيد من 
فرص إعادة التوطني واملسارات التكميلية لالجئني من أجل تعزيز التضامن 

والتشارك يف املسؤولية تجاه الالجئني. وقد تشمل املسارات التكميلية لقبول 
الالجئني: 1( تحسني ملّ شمل أرس الالجئني الذين لديهم روابط أرسية يف دول 

ثالثة، 2( خلق فرص تعليمية لالجئني مثل املنح املدرسية والتأهيل املهني 
والفرص التدريبية، ٣( تسهيل إجراءات هجرة اليد العاملة، ٤( زيادة عدد 

برامج الكفالة الخاصة أو املجتمعية لالجئني.

املراجع:

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )ترشين الثاين/نوفمرب، 201٧(. »نحو اتفاق عاملي حول
الالجئني« - املناقشة املواضيعية الرابعة: التدابري الواجب اتخاذها يف السعي إليجاد حلول. مأخوذ من

http://www.unhcr.org/5a182f647.pdf

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )نيسان/ إبريل ، 201٨(. االسرتاتيجية األممية للحامية والحلول:
خريطة طريق لدفع عملية إعادة التوطني واملسارات التكميلية يف األزمة السورية.  مأخوذ من

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63759
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١4١,5٠٠
هو إجاميل عدد الالجئني واملهاجرين الذين وصلوا إىل أوروبا عرب البحر 

املتوسط خالل العام 201٨

يشهد العدد اإلجاميل لالجئني واملهاجرين الذين يصلون إىل أوروبا عرب البحر 
املتوسط تراجًعا منذ العام 201٥. فبني كانون الثاين/ يناير وكانون األول/

ديسمرب عام 201٨، عرب 1٤1.٥00 مهاجر والجئ البحر املتوسط. وباملقارنة 
مع السنوات املاضية، نجد أن 1.0٣2.٤00، و٣٧٣.٧00، و1٨٥.100 مهاجر 
والجئ وصلوا إىل أوروبا يف األعوام 201٥ و201٦ و201٧ عىل التوايل. مبا 

أّن عبور البحر املتوسط محفوف باملخاطر، تشري التقديرات إىل أن 2.2٧٧ 
الجئ ومهاجر لقوا مرصعهم يف البحر بني كانون الثاين/يناير وكانون األول/

ديسمرب 201٨ مقارنة مع ٣.1٣9 حالة وفاة يف الفرتة عينها يف العام 201٧. 
ويف العام 201٨، طرأت تغريات ملحوظة عىل املسارات التي يسلكها الالجئون 

واملهاجرون املتوّجهون إىل أوروبا. ففي النصف األول من العام، وصل عدد أكرب 
من األشخاص إىل اليونان، باملقارنة مع إيطاليا أو إسبانيا، وكان معظم الذين 
وصلوا إىل اليونان من سوريا والعراق وأفغانستان. هذا وتجدر اإلشارة إىل أن 

السوريني كانوا من أبرز الجنسيات التي وصلت إىل قربص يف العام 201٨، 
حيث استقبلت الجزيرة عّدة قوارب تحمل سوريني قادمني من لبنان، باإلضافة 

إىل قوارب قادمة من تركيا. ولكن يف النصف الثاين من العام، أصبحت إسبانيا 
نقطة الدخول األساسية إىل أوروبا، حيث حاول عدد متزايد من األشخاص 
خوض غامر الرحلة املحفوفة باملخاطر يف غرب املتوسط. وعىل الرغم من 

العدد الكبري من الواصلني الجدد هم مغاربة، إال أنه سجلت أيًضا أعداد 
متزايدة من األشخاص القادمني من غينيا ومايل وساحل العاج وغامبيا والجزائر.

املراجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )كانون األول/ ديسمرب، 201٨(. رحالت اليأس: الالجئون 
واملهاجرون الواصلون إىل أوروبا وعىل حدود أوروبا: من كانون الثاين/ يناير إىل كانون األول/ ديسمرب 

201٨. مأخوذ من:
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/67712.pdf

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )كانون األول/ديسمرب، 201٨(. الالجئون واملهاجرون 
الواصلون إىل أوروبا يف عام 201٨ )البحر األبيض املتوسط(: من كانون الثاين/ يناير إىل كانون األول/

ديسمرب 201٨. مأخوذ من:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68006.pdf
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 29,948
هو عدد االعرتاضات البحريّة والربيّة التي تعرّض لها الاّلجئون واملهاجرون 

الذين عربوا من تركيا إىل أوروبا العام 201٨ وحتى شهر شباط/فرباير 
العام 2019

عىل الرغم من احتامل مواجهة مختلف أنواع املخاطر، يواصل الاّلجئون 
واملهاجرون محاولة عبور البحر املتوّسط بحثًا عن األمان يف أوروبا. وقد تّم 

احتجاز العديد منهم أو اعرتاضهم، فيام لقي آخرون مرصعهم أو باتوا يف 
عداد املفقودين. وبني العام 201٨ وشهر شباط/ فرباير من العام 2019، تّم 

تسجيل 29.9٤٨ حالة اعرتاض لالجئني ومهاجرين أثناء محاولتهم العبور عرب 
البحر والرّب من تركيا نحو أوروبا. ويثّل هذا العدد انخفاًضا باملقارنة مع 

لت ٤٧.000 حالة اعرتاض  السنوات السابقة. ففي العام 201٦ وحده، ُسجِّ
عرب البحر والرّب بحّق الاّلجئني واملهاجرين.

املراجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )ترشين األول/ أكتوبر، 201٦(. املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني يف تركيا: حقائق رئيسية وأرقام – ترشين األول/ أكتوبر 201٦. مأخوذ من: 

 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/52526

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )2019(. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني يف تركيا: حقائق رئيسية وأرقام – شباط/فرباير 2019.
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١٠,4٠٠
هو عدد الالجئني السوريني الذين وصلوا إىل إيطاليا واليونان وإسبانيا 
وقربص بحرًا من كانون الثاين/ يناير وحتى كانون األول/ديسمرب 201٨

تراجع املستوى اإلجاميل لحركة وصول الالجئني واملهاجرين إىل أوروبا سنة 
201٨ بشكل عام باملقارنة مع 201٧، حيث تّم تسجيل انخفاض نسبي يف 

إيطاليا، مقابل ارتفاع يف كّل من إسبانيا واليونان. كام تراجع العدد اإلجاميل 
للواصلني بحرًا إىل قربص باملقارنة مع العام 201٧، عىل الرغم من وصول 

عدد من املراكب التي تحمل سوريني مبارشًة من لبنان وتركيا. وبني كانون 
الثاين/يناير وكانون األول/ديسمرب 201٨، وصل 10.٤00 الجئ سوري إىل 

إيطاليا واليونان وإسبانيا وقربص بحرًا، حيث سّجلت اليونان النسبة األعىل 
من الواصلني.

املراجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )كانون األول/ ديسمرب، 201٨(. رحالت اليأس: الالجئون 
واملهاجرون الواصلون إىل أوروبا وعىل حدود أوروبا: من كانون الثاين/ يناير إىل كانون األول/ ديسمرب 

201٨. مأخوذ من: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/67712.pdf

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )كانون األول/ ديسمرب، 201٨(. الالجئون واملهاجرون 
الواصلون إىل أوروبا يف 201٨ )البحر األبيض املتوسط(: من كانون الثاين/ يناير إىل كانون األول/ ديسمرب 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68006.pdf  :201٨. مأخوذ من
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2- الخسائر على صعيدّي التنمية 
البشرية واالقتصاد المحلي داخل 

سوريا
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226 مليار دوالر
هي قيمة الخسائر الرتاكمية يف الناتج املحل اإلجاميل يف سوريا من العام 

2011 حتى نهاية 201٦

تقّدر الخسائر الرتاكميّة يف الناتج املحّل اإلجاميل يف سوريا منذ بداية النزاع 
وحتى نهاية العام 201٦ بحوايل 22٦ مليار دوالر، أي ما يوازي أربع أضعاف 

الناتج اإلجاميل املحل السوري يف العام 2010. وأظهر تقرير صادر عن 
البنك الدويل لِعام 201٧ نتائج محاكاة تفيد بأّن الخسائر الرتاكميّة يف الناتج 
املحل اإلجاميل تُعزى بشكٍل أسايس إىل اضطرابات يف النظام االقتصادي أكرث 

من »تدمري رأس املال«، وذلك يعود إىل أن آثار هذا »التدمري« محدودة 
فقط باالستثامرات. إذ يكن إعادة بناء رأس املال بشكٍل رسيع واحتواء 

تبعاته االقتصادية، إاّل أّن اضطرابات النظام االقتصادي لديها تأثري سلبي أكرث 
عىل االستثامرات مبا أنّها تخّفض الربحيّة. ال تنحرص تبعات النزاع السوري 
بسقوط قتىل أو تدمري عنارص منتجة فقط، فقد أّدى هذا النزاع أيًضا إىل 

تراجع شديد يف »التواصل االقتصادي، وحّد من الحوافز التي تدفع إىل 
مواصلة األنشطة اإلنتاجيّة، ودّمر الشبكات االقتصادية واالجتامعية وسالسل 

التورید«. ويطرح هذا التباين بني النوعني املختلفني من التأثري االقتصادي 
عىل الناتج املحّل اإلجاميل أسئلة حول نوع الجهود التي سيتّم الرتكيز عليها 
وأخذها يف عني االعتبار يف سوريا. وبحسب البنك الدويل، »بدون إعادة بناء 
املؤّسسات االقتصاديّة وإصالح الشبكات االقتصاديّة، فإن استبدال رأس املال 

يف حّد ذاته لن يسهم كثريًا يف مساعدة االقتصاد عىل التعايف«.

املرجع:

البنك الدويل. )201٧(. خسائر الحرب: التبعات االقتصادية واالجتامعية للرصاع يف سوريا. مأخوذ من: 
http://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-

and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria



101 من الحقائق واألرقام  حول أزمة اللجوء السوري 3٠

 %8٠٠
هي نسبة االرتفاع يف أسعار السلّة الغذائية يف سوريا باملقارنة مع األسعار 

يف فرتة ما قبل األزمة

أّدت األزمة يف سوريا إىل دمار واسع يف كافة أرجاء البلد، كام أّدت الحرب 
إىل ارتفاع أسعار السلّة الغذائيّة بشكٍل كبريٍ، حيث باتت اليوم أغىل بنسبة 

٨00٪ باملقارنة مع وضع ما قبل األزمة. ومع تزايد استنزاف مصادر أو فرص 
كسب الرزق يف البالد، بات األمن الغذايئ شأنًا مقلًقا. يواجه ٦.٥ مليون 

شخص يف سوريا انعدام األمن الغذايئ، فيام ٤ ماليني آخرون يواجهون خطر 
انعدام األمن الغذايئ الحاّد. بالتايل، يحتاج 10.٥ مليون شخص إىل مساعدات 

ملّحة يف مجال الغذاء والزراعة وكسب الرزق إلنقاذ األرواح واستدامة 
الحياة. ويتوقّع أن تستمّر نسبة كبرية من الشعب السوري يف االعتامد عىل 
املساعدات الغذائيّة خالل السنة املقبلة. لِذا من املهّم جًدا تطبيق تدّخالت 

عىل صعيد الزراعة واملعيشة يف سوريا للحّد من االعتامد عىل املساعدات 
وتعزيز القدرة عىل الصمود لألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن 
الغذايئ الحاّد، باإلضافة إىل الذين يواجهون خطر انعدام األمن الغذايئ 

املحدق.

املرجع:

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. )آب/ أغسطس، 201٨(. 201٨ خطة االستجابة اإلنسانية 
)يناير - ديسمرب 201٨(: الجمهورية العربية السورية. مأخوذ من: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_2018_hrp_syria.pdf
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 ٪56
من الاّلجئني السوريني يف مرص والعراق ولبنان واألردن الذين كانت 

لديهم أمالك يف سوريا قبل هروبهم يف ربيع عام 201٨ أفادوا أّن 
ممتلكاتهم باتت »مدّمرة بالكامل« أو »مترضرة/مدّمرة جزئيًا وغري 

صالحة للسكن«

يعترب نقص املساكن أو املالجئ من أبرز العوائق أمام عودة الاّلجئني 
السوريني إىل بالدهم وفق ما أشاروا إليه أثناء مشاركتهم يف عّدة جوالت 
من االستبيان حول رغبتهم وتصّوراتهم يف ما يتعلّق بالعودة إىل سوريا. 

وبحسب استبيان أجرته املفوضيّة السامية لألمم املتحدة لشؤون الاّلجئني 
يف ربيع عام 201٨، ذَكَر ٧٤٪ من الاّلجئني يف مرص والعراق ولبنان واألردن 
أنّهم كانوا يتلكون عقارات قبل فرارهم. ومن أصل هذه النسبة، قال ٤٦٪ 

أّن ممتلكاتهم »ُدّمرت بالكامل«، و10٪ قالوا أنّها »ترضرت أو ُدّمرت بشكٍل 
جزيئ ولكنها غري صالحة للسكن«، فيام قال ٣0٪ أّن ممتلكاتهم »صالحة 

للسكن« ألنّها بقيت »سليمة« )10٪( أو ألنها »مترّضرة/مدّمرة جزئيًا فقط 
ولكن صالحة للسكن« )20٪(، وقال 1٤٪ أنّهم ال يعرفون شيئًا عن وضع 

ممتلكاتهم الحايل. بالتايل، يجب مراعاة وضع ُممتلكات الاّلجئني السوريني 
داخل سوريا عند العمل عىل تأمني العودة الطوعيّة بأمان وكرامة لاّلجئني 

والنازحني داخليًا.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )متوز/يوليو، 201٨(. االستطالع اإلقليمي الرابع حول 
تصّورات الاّلجئني السوريني ورغبتهم بالعودة إىل سوريا )RPIS(.  مأخوذ من:

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66198
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3 - الظروف المعيشّية لالجئين 
السوريين

 المأوى.............................................................................................................................. ٣٣

الفقر.................................................................................................................................... ٤٢
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5,3 مليون 
هو عدد األشخاص الذين كانوا يعيشون يف أماكن غري مؤهلة للسكن يف 

سوريا العام 201٨

إّن الحاجات اإلنسانيّة والتنمويّة هائلة يف الداخل السوري، وتشمل الحاجة 
إىل الغذاء والرعاية الصحيّة والتعليم واملأوى. ففي العام 201٨، كان يعيش 

٥.٣ مليون شخص يف أماكن غري مؤّهلة للسكن يف سوريا، و٤.2 مليون 
يحتاجون للمساعدة لتأمني أماكن سكن. فحجم الدمار الذي لحق باملالجئ 
والبنى التحتيّة ضخم جًدا، يف وقت تواجه االستجابة املتعلّقة بتأمني أماكن 

السكن العديد من التحّديات لناحية القدرات والتمويل. ويعترب ذلك 
مصدر قلق، علاًم أنّه مثّة حاجات طارئة تنجم عن حاالت النزوح الجديدة، 

باإلضافة إىل احتياجات العدد الكبري من النازحني داخليًا القادرين أو 
الراغبني بالعودة إىل سوريا. إىل ذلك، فإّن االرتفاع املحتمل يف عدد العائدين 

يتطلّب إصالح أماكن السكن والبنى التحتيّة املترّضرة وإعادة تأهيلها 
وتعزيز التدّخالت املتعلّقة بأماكن السكن املوّجهة للعائدين وتطويرها من 

أجل تلبية الحاجات الفرديّة للنازحني داخليًا وحاجات الاّلجئني العائدين إىل 
وطنهم.

املرجع:

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. )آب/أغسطس، 201٨(. 201٨ خطة االستجابة اإلنسانية 
)كانون الثاين/يناير – كانون األول/ ديسمرب 201٨(: الجمهورية العربية السورية. مأخوذ من:

 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_2018_hrp_syria.pdf
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%6
من الالجئني السوريني يف الدول املجاورة لسوريا يقيمون يف مخيّامت

من أصل حوايل ٥.٦ مليون الجئ سوري مسّجلني لدى املفّوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الاّلجئني يف كّل من تركيا ولبنان واألردن والعراق ومرص، يعيش 

٣٦2.99٤ الجئًا - أي حوايل ٦٪ فقط من الاّلجئني السوريني - يف املخيّامت 
)حتّى كانون الثاين/يناير 2019(. انخفضت هذه النسبة بحوايل ٨٪ يف عام 
201٧. وال األكرثية الساحقة من الاّلجئني السوريني تسكن مع املجتمعات 
املُضيفة يف املناطق الحرضيّة وشبه الحرضية واملناطق الريفيّة، كام يعيش 

الكثري منهم يف املناطق الفقرية إىل جانب املجتمعات املضيفة لهم. علاًم أّن 
مخيّامت الاّلجئني الرسميّة موجودة فقط يف تركيا والعراق واألردن. وبحسب 
اإلحصاءات، يستضيف العراق العدد األكرب من الاّلجئني املقيمني يف املخيّامت 

)٣٧.1٪( يليه األردن )1٨.٧٪( وتركيا )٤٪(. يذكر أن لبنان امتنع عن إنشاء 
مخيّامت رسميّة لاّلجئني لعّدة أسباب، أبرزها التجربة السابقة للبالد مع 

مخيّامت الاّلجئني الفلسطينيني طوال عقود من الزمن. كذلك، ال يوجد يف مرص 
أّي مخيّامت لاّلجئني، ونتيجة للسياسة الحكوميّة الرافضة إلنشاء املخيّامت، 

يعيش أغلب الاّلجئني السوريني داخل مرص يف مناطق حرضيّة ضمن 
املجتمعات املرصيّة.

املراجع:

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )201٦(. الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات 
https://data2.unhcr.org/en/documents/ :االستجابة لألزمة السورية 201٨- 2019: مرص. مأخوذ من

download/64760

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )كانون االول/ديسمرب، 201٧(. الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة 
عىل مواجهة األزمات201٨-2019 استجابة لألزمة السورية: نظرة عامة عىل االسرتاتيجية اإلقليمية. مأخوذ 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/61264 :من

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )كانون الثاين/ يناير، 2019(. البوابة التشغيلية - أوضاع
  الالجئني: االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني. مأخوذ يف: 21 كانون الثاين/يناير 2019، من

data.unhcr.org
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )كانون الثاين/ يناير، 2019(. تركيا: التحديث 
https://data2.unhcr.org/en/documents/down- 201٨. مأخوذ من  التشغيل – ترشين األول/أكتوبر

load/67514
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من أرس الالجئني السوريني يف لبنان غرّيوا أماكن سكنهم يف األشهر الستة 

األوىل قبل نيسان/ أبريل- أيار/مايو 201٨ 

قال 10٪ من أرس الالجئني السوريني يف لبنان أنهم غريوا مكان سكنهم 
خالل األشهر الستة قبل نيسان/أبريل- أيار/مايو 201٨ )تاريخ إجراء 

التقييم السنوي لجوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان لعام 
201٨ وهو يقام من قبل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي(، مام يثّل تراجًعا طفيًفا باملقارنة 
مع العام 201٧ )حيث كانت النسبة 12٪(. وقال األشخاص الذين غريوا 

أماكن سكنهم إن السبب األسسايس النتقالهم يعود إىل إجبارهم عىل إخالء 
مساكنهم، يليه تكاليف اإليجارات العالية. وبحسب االستطالع، غرّي ٪1٣ 

من األشخاص الذين يقطنون يف مآو غري مخصصة للسكن أماكن إقامتهم يف 
خالل األشهر الستة املاضية، مقارنة بـ 11٪ من األشخاص الذي يقيمون يف 
مآو سكنية، و٦٪ من األشخاص الذين يقيمون يف منشآت غري دامئة. وظهر 

أن األسباب الرئيسية لتغيري السكن يف ما خّص األنواع الثالثة من املآوي 
كانت هي نفسها، وتشمل اإلخالء القرسي بأمر من املالك أو السلطات 

)٣٧٪(، وارتفاع تكلفة اإليجار )2٥٪( ورداءة ظروف السكن أو الخدمات 
من ماء ورصف وصحي ونظافة )11٪(. إىل ذلك، كان ٧٪ من أرس الالجئني 
السوريني يخططون لتغيري مكان سكنهم خالل فرتة الستة أشهر التي تلت 

االستطالع، حيث سجلت النسبة األكرب من الالجئني الذين يعتزمون اإلنتقال 
إىل محافظات أخرى بني الذين يقيمون حاليًا يف بريوت وجبل لبنان. وقال 

أغلبية املستطلعني )٧2٪( إنهم يعتزمون السكن يف شقق أو منازل.

املراجع:

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/
ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨. مأخوذ من

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )آذار/مارس، 2019(. تحت املجهر: عمليات إخالء الالجئني السوريني يف 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68333 :لبنان يف عام 201٨. مأخوذ من
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من الالجئني السوريني يف لبنان يعيشون يف أماكن سكن ال تستويف املعايري 

املطلوبة

تزداد أوضاع أماكن سكن الالجئني السوريني سوًءا مع الوقت. ففي العام 
201٨، قال أكرث من ثلث الالجئني يف لبنان إنهم يقيمون يف أماكن سكن ال 

تستويف املعايري )٣٥.٥٪( بارتفاع طفيف باملقارنة مع العام 201٧ )٣2٪( 
و201٦ )2٦٪(. ومن املشاكل األكرث شيوًعا يف أماكن السكن التي يعترب أنها 

ال تستويف املعايري املطلوبة، الترسيب من السطح )٨٣٪( يليه الترسيب/
العفن يف الجدران )٦٣٪( ثّم النوافذ أو األبواب التي ال تقفل )٦2٪(. عالوة 

عىل ذلك، يقيم ٦٪ من الالجئني يف أماكن سكن خطرة، رقم شهد ارتفاًعا 
طفيًفا مقارنة مع العام 201٧ )٤٪( من جهة، لكن تراجع باملقارنة مع نسب 

العام 201٦ )12٪( من جهٍة أخرى. إىل ذلك، تواصل ثلث العائالت الالجئة 
)٣٤٪( العيش يف مآو مكتظة، أي ضمن مساحة أقل من ٤.٥ مرت مربع 

للشخص الواحد، وهي نسبة مل تتغري منذ العام 201٧. وتبنّي أن االكتظاظ 
أقل شيوًعا يف األماكن السكنية )29٪( باملقارنة مع املآوي غري املخصصة 

للسكن )٤9٪( واملنشآت غري الدامئة )٤1٪(.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/ 
 ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨: مأخوذ من:

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380
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من أرس الاّلجئني السوريني يف لبنان يُقيمون يف منشآت غري دامئة أو غري 

صالحة للسكن

شهد العام 201٨ تراجع يف عدد األرس التي تقيم داخل منشآت سكنيّة 
وانتقلت نحو أُخرى غري صالحة للسكن يف كافّة املحافظات. ويعيش ٣٤٪ 
من أرس الاّلجئني السوريني يف لبنان ضمن منشآت غري دامئة وغري صالحة 

للسكن، وهذا ارتفاع ملحوظ باملقارنة مع النسبة املسّجلة )2٦٪( يف 
العام 201٧. ويسكن 19٪ من هذه األرس يف منشآت غري دامئة، باألخّص 

يف مخيّامت غري رسميّة. أما األرس املتبقية )1٥٪( فيقيمون يف منشآت غري 
صالحة للسكن من نوع آخر، مثل األكشاك الزراعية وغرف املحركات وغرف 

املضخات واألبنية طور اإلنشاء ومرائب السيارات واملزارع. ويعترب ذلك 
مؤرّش عىل عجز الاّلجئني السوريني عن دفع بدل اإليجارات يف املنشآت 

السكنيّة بسبب ارتفاع الديون املرتاكمة عليهم وقلّة فرص العمل. أّما األرس 
التي بقيت يف املنشآت السكنية )٦٦٪( فهم غالبًا ما يقيمون يف شقق 

ومنازل. وفيام تستمر أزمة الاّلجئني يف لبنان يف ظّل تراجع التمويل املتوفّر 
لقطاع السكن، قد يواصل الاّلجئون االنتقال إىل مساكن ال تستويف املعايري 
املطلوبة ويعرّضون أنفسهم ملخاطر صحيّة يف ظروف عيش غري آمنة وغري 

سليمة.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/ 
ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨: مأخوذ من:

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380



101 من الحقائق واألرقام  حول أزمة اللجوء السوري 38

4,9
هو متوسط حجم أرس الالجئني السوريني يف لبنان عام 201٨

يف العام 201٨ كان متوّسط حجم العائلة لدى الاّلجئني السوريني املُقيمني 
يف لبنان هو ٤.9، وذلك بدون تغيري يلحظ باملقارنة مع العام 201٧، ولكن 

برتاجع باملقارنة مع األعوام السابقة؛ حيث كان متوّسط حجم العائلة ٧.٧ يف 
العام 201٣ و٥.٣ يف العام 201٥ حتى ُوصوله إىل ٤.9 يف العام 201٧. ويشري 

ذلك إىل أّن الاّلجئني السوريني تحّولوا من عائالت ممتّدة يف بداية وصولهم 
إىل لبنان إىل عائالت نواة. أّما نسبة العائالت التي ترأّستها نساء مل تتغري 

كثريًا، حيث بلغت النسبة 1٨٪ يف العام 201٨ مقابل 19٪ يف العام 201٧. 
وبالنظر إىل العائالت التي تضّم أطفااًل وأشخاًصا متقّدمني يف السّن، فإّن 

29٪ من العائالت تضّم أطفااًل دون عمر السنتني، و٥٨٪ تضّم أطفااًل دون 
عمر الخمس سنوات و2٦٪ تضّم أطفااًل من عمر 12 إىل 1٤ و21٪ من عمر 
1٥ إىل 1٧، فيام 10٪ من العائالت تضّم فرًدا واحًدا أقلّه يبلغ عمره فوق الـ 

٥9 سنة. وقد بقيت هذه األرقام مستقرّة باملقارنة مع العام 201٧.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/
ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨: مأخوذ من

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380
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من إجاميل اإلنفاق الشهري ألرس الالجئني السوريني يف األردن يخّصص للسكن

أظهرت دراسة أجريت يف األردن، بني كانون األول/ديسمرب 201٦ وآذار/
مارس 201٧، أن بدل إيجار السكن يعترب التكلفة األكرب التي تتكبدها أرس 

الالجئني السوريني، ويستحوذ عىل ثلثّي النفقات الشهرية )٦9٪(. وفيام 
يقيم غالبية الالجئني السوريني يف األردن خارج املخيامت، فإن تكلفة 

إيجار السكن تتزايد. وعىل الرغم من أن املساعدات النقدية تلعب دوًرا 
فّعاال يف مساعدة العائالت السورية عىل تسديد اإليجارات، إال أن مستوى 

الدفعات النقدية ال يكفي ملساعدتهم عىل تأمني ظروف حياة الئقة أو تلبية 
حاجاتهم األساسية األخرى. ومثة احتامل أن يزداد األمر سوًءا يف ظّل النقص 
يف التمويل. وال بّد من اإلشارة إىل أن كّل الالجئني السوريني تقريبًا يعيشون 

يف شقق أو منازل مستأجرة، إال أن النقص يف عدد املساكن قد أدى إىل 
ارتفاع اإليجارات، وإىل تقسيم إضايف للمساحات الصغرية أصالً، باألخص يف 
املناطق الحرضية. كذلك، فإن ظروف سكن األشخاص الذين يقيمون ضمن 

املجتمعات املضيفة يف املناطق الحرضية سيئة جًدا وبالغة االكتظاظ.

املرجع:

معهد التنمية الخارجية واليونيسيف واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )ترشين 
الثاين/ نوفمرب، 201٧(. وعد الغد: آثار املساعدات النقدية املقدمة من املفوضية واليونيسيف عىل 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download. :الالجئني السوريني يف األردن. مأخوذ من

id=14564؟php



101 من الحقائق واألرقام  حول أزمة اللجوء السوري 4٠

8,١٠٠
هو عدد السوريني الذين كانوا يعيشون يف مناطق محارصة حتى 

حزيران/يونيو 201٨

وفقاً لتصنيف األمم املتحدة، »تعترب املنطقة تحت الحصار إذا كانت 
محارصة من قبل أطراف مسلحة، مام يرتك أثراً مستمراً يتمثل يف عدم 

القدرة عىل إدخال املساعدة اإلنسانية بانتظام، وعدم قدرة املدنيني واملرىض 
والجرحى عىل الخروج من املنطقة بانتظام«.  كان يعيش ٨.100 نسمة 
يف مناطق محارصة بحلول حزيران/ يونيو 201٨، من أصل إجاميل عدد 
األشخاص الذين يقيمون يف مناطق يصعب الوصول إليها يف البالد. ومع 

تراجع حّدة القتال يف منطقة الغوطة الرشقية املكتظة بعد النصف األول 
من العام 201٨، تراجع عدد السوريني الذين يقيمون يف مناطق محارصة، 

ويظهر ذلك من خالل الفرق الشاسع باألرقام عند املقارنة مع العام 201٧. 

املراجع:

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.. )ترشين األول/ أكتوبر، 201٧(. الجمهورية العربية 
https://www. :السورية: املجتمعات املحارصة )اعتباًرا من 2٧ أيلول/ سبتمرب 201٧(. مأخوذ من

humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/infographic/syrian-arab-re-
public-besieged-communities-27-september-2017OCHA

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.. )حزيران/ يونيو، 201٨(. الجمهورية العربية السورية: 
نظرة عامة عىل املواقع التي يصعب الوصول إليها واملحارصة )اعتباًرا من 20 حزيران/ يونيو 201٨(.  

syr_overview__11-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acc :مأخوذ من
of_hard_to_reach_areas_and_besieged_locations_20180620.pdf
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وكالة يب يب يس نيوز. )متوز/ يوليو، 201٨(. الرصاع يف سوريا: إخالء بلديت الفوعة وكفريا املحارصتني.  
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44870998:مأخوذ من

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.. )ترشين األول/ أكتوبر، 201٨(. الجمهورية العربية 
السورية: نظرة عامة عىل املواقع التي يصعب الوصول إليها )اعتباًرا من 29 ترشين األول/ أكتوبر 201٨(.  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.:مأخوذ من
info/files/documents/files/acc-11_syr_overview_of_hard_to_hard_to_reach_ar-

eas_20181029.pdf

ففي نهاية أيلول/ سبتمرب 201٧، كان يعيش حوايل ٤20.000 نسمة يف 
مواقع محارصة، أغلبهم )حوايل ٣9٣.000( يف الغوطة الرشقية. ويف متوز/ 
يوليو 201٨، أفيد أن البلدتني األساسيتني املحارصتني، أي الفوعة وكفريا، 

كان قد تّم إجالء السكان فيهام. مع ذلك، ال يزال 1.٦ مليون شخص بحاجة 
للمساعدات يف املناطق التي يصعب الوصول إليها والتي تصّنف عىل أنها 
مناطق »يتعذر إدخال املساعدات اإلنسانية إليها بانتظام تنفيًذا للربامج 

اإلنسانية املستدامة، ولكنها ليست مغلقة بالكامل«.
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من أرس الالجئني السوريني يف لبنان كانوا يعيشون تحت خّط الفقر يف عام  201٨

عىل الرغم من بعض التحّسنات التي طرأت عىل مستويات الضعف بفضل 
الجهود الكثرية التي بذلت، مبا فيها برنامج املساعدات النقديّة، ال يزال 
يعيش ٦9٪ من أرس الالجئني تحت خّط الفقر، بحسب التقييم السنوي 
لجوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان لعام 201٨. مع ذلك، 

انخفضت نسبة األرس التي تعيش دون سلة اإلنفاق الدنيا للبقاء عىل قيد 
الحياة وسلة اإلنفاق الدنيا للمرّة األوىل منذ العام 201٥، وذلك بفضل تأمني 
املساعدات اإلنسانية. وبلغت نسبة الالجئني السوريني الذين يعيشون دون 
سلّة اإلنفاق الدنيا للبقاء عىل قيد الحياة ٥1٪ يف العام 201٨، باملقارنة مع 

٥٧٪ لعام 201٧. ويعني ذلك أن هذه األرس تعيش يف فقر مدقع وغري قادرة 
عىل تلبية حاجاتها للبقاء، من غذاء ومأوى ورعاية صحية. ويف لبنان، تعاين 
مجتمعات أخرى أيًضا من الفقر، فيعيش ٦٥٪ من الالجئني الفلسطينيني يف 
لبنان و٨9٪ من الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا دون خّط الفقر. 

وتجدر اإلشارة إىل أن 1.٥ مليون لبناين يعيشون حالياً يف حالة من العوز. 
وقد أشار تقرير العام 201٨ حول خطة لبنان لالستجابة لألزمة أن »قدرة 

املجتمعات الهّشة عىل الصمود عىل املدى الطويل تتدهور«.

املراجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/
https:// :ديسمرب، 201٧(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٧: مأخوذ من

data2.unhcr.org/en/documents/details/61312

األمم املتحدة، وحكومة لبنان. )201٨، شباط/فرباير(. خطة لبنان لالستجابة لألزمة201٧-2020 )تحديث 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61740 2018(.  مأخوذ من

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/ 
https:// :ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨.مأخوذ من

data2.unhcr.org/en/documents/download/67380
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من أرس الاّلجئني يف لبنان تعتمد حاليًا عىل االستدانة غري الرسميّة 

كمصدر رئييس للدخل

يعتمد الالجئون السوريون يف لبنان بشكٍل متزايد عىل االستعانة مبصادر 
دخل غري مستدامة. ويعتمد ٥2٪ من أرس الالجئني السوريني حاليًا عىل 

االستدانة غري الرسمية من املتاجر أو العائلة واألصدقاء كأحد مصادر 
الدخل الرئيسية لها، فيام ذكر ٣2٪ من األرس املستطلعة أنّهم يعتمدون 

عىل املساعدات التي يقّدمها برنامج الغذاء العاملي و1٦٪ ذكروا املساعدات 
النقديّة من املنظامت الناشطة يف املجال اإلنساين، باألخّص املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. أّما يف ما خّص مستوى الدين، فإن 
نسبة األرس التي تتكبد الديون أو تستدين األموال فقد بقيت مرتفعة جداً 
يف العام 201٨. فحوايل 9 من أصل 10 أرس تكبدت ديوناً و٨2٪ من األرس 
استدانت مبالغ مالية يف فرتة األشهر الثالث التي سبقت التقييم السنوي 
لجوانب الضعف لدى الالجئني السوريني لعام 201٨. وأفيد أيضاً أن ٤٣٪ 

من األرس التي عليها ديون يصل دينها إىل أكرث من ٦00 دوالر و٣٣٪ يرتاوح 
دينها بني 201 دوالر و٦00 دوالر و12٪ يبلغ دينها 200 دوالر أو أقل. وقد 
ارتفع متوسط الدين لكّل أرسة بـ 9٧ دوالر يف عام 201٨ باملقارنة مع العام 

201٧ ليصل املجموع إىل 101٦ دوالر لألرسة و2٥0 دوالراً للفرد الواحد.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/ 
ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨. مأخوذ من:

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380
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١١١ دوالر
هو متوّسط اإلنفاق الشهري للفرد لدى الالجئني السوريني يف لبنان لعام 201٨

سّجل الالجئون السوريون يف لبنان يف العام 201٨ إنفاقًا شهريًا بقيمة 111 
دوالًرا للفرد، ارتفاع بقيمة 1٣ دوالراً باملقارنة مع العام 201٧ )9٨ دوالراً(. 

وقد سّجلت كافة املحافظات، ما عدا بعلبك- الهرمل، ارتفاًعا يف اإلنفاق 
الشهري للفرد، إال أن هذا االرتفاع مل يكن متساويًا يف كّل املحافظات.  ففي 
حني بقيت بريوت املحافظة التي شهدت مستوى اإلنفاق األعىل للفرد )1٦0 

دوالًرا(، سجلت محافظتا بعلبك- الهرمل والبقاع مستوى اإلنفاق األدىن 
للفرد )مبا يتطابق مع نتائج العام 201٧(. وتُظهر هذه النتائج أن األرس 

حظيت باملزيد من املوارد لتغطية حاجاتها، إال أن بعًضا من هذه املوارد 
هي يف الواقع ديون علاًم أن تسعاً من أصل 10 أرس تكبدت ديوناً و٨2٪ من 
األرس استدانت أمواالً يف خالل فرتة الثالثة أشهر التي سبقت تقييم جوانب 

الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/ 
ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان201٨. مأخوذ من:

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380
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من الاّلجئني السوريني يف األردن يعيشون دون خّط الفقر

حّل األردن يف املرتبة الثانية عامليًا بعد لبنان لناحية العدد األكرب لالجئني نسبة 
لعدد السكان، حيث تستضيف البالد ٨9 الجئًا لكّل ألف مواطن، مع العلم 
أن ٤٨٪ من الاّلجئني يف األردن هم من األطفال و٤٪ هم من املتقّدمني يف 

السّن. ويأيت العدد األكرب من الالجئني يف األردن من سوريا، يليها العراق واليمن 
والسودان والصومال، باإلضافة إىل جنسيات أخرى. ويعيش غالبية الالجئني 

السوريني يف األردن يف مناطق حرضية ويعانون من معدالت فقر مرتفعة. ويف 
العام 201٨، أفيد أن أكرث من ٨٥٪ من الالجئني السوريني يف األردن يعيشون دون 

خّط الفقر. 

وال تزال معّدالت الفقر يف أوساط الالجئني السوريني مرتفعة يف املنطقة، مام 
يشكل تحّديًا للوضع املعييش لالجئني السوريني.  فكان ٦9٪ من الالجئني 

السوريني يعيشون دون خّط الفقر يف العام 201٨. كام أن أكرث من ٦٤٪ من 
أرس الالجئني الذين يقيمون خارج املخيامت يف تركيا يعيشون دون خّط الفقر، 

و٨2٪ من الالجئني السوريني املسجلني يف مرص يصنفون كفئات أكرث ضعفاً، 
ما يعني أنهم عاجزون عن تغطية تكاليف الحّد األدىن من متطلبات الحياة 

الكرية. إىل ذلك، ظهر أيًضا أن وضع الالجئني يف العراق يتدهور بشكٍل عام، 
باألخّص بالنسبة لألشخاص الذين ليست لديهم القدرة عىل تأمني دخلهم. 

ويقّدر أن ٣٧٪ من الالجئني يف العراق يعيشون دون خّط الفقر. ويف ظّل هذه 
الظروف، يستمّر الالجئون يف مواجهة تحديات مختلفة تؤثّر عىل قدرتهم عىل 

كسب الرزق، وتشمل هذه التحديات بشكل خاص قلّة الفرص االقتصادية 
واستنفاذ املدخرات وتبني وسائل تكيّف سلبية.

املراجع:

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )كانون األول/ديسمرب، 201٧(. الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة 
عىل مواجهة األزمات 201٨-2019 استجابة لألزمة السورية: نظرة عامة عىل االسرتاتيجية اإلقليمية. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/61264 :مأخوذ من

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )حزيران/يونيو، 201٨(. نرشة الوقائع: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ :األردن – حزيران/يونيو 201٨.  مأخوذ من

resources/64114.pdf

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )201٨(. تقييم 
https://data2.unhcr.org/en/ :جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨. مأخوذ من

documents/download/67380
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من الالجئني السوريني يف املناطق الحرضية يف األردن الذين شاركوا يف 

استبيان العام 201٧ أفادوا أّن متوّسط مستوى الدين عليهم يبلغ 9٧9 
دوالراً وهو ارتفاع طفيف باملقارنة مع العام 201٦

تعترب الفجوة بني مستوى الدخل ومستوى اإلنفاق مؤرًشا ملدى خطورة 
وقوع األرسة يف ضيقة ماليّة. يف األردن، اتّسعت الفجوة بني الدخل واإلنفاق 

بشكٍل طفيف يف العام 201٧ باملقارنة مع العام 201٦، حيث تجاوزت 
نفقات الالجئني السوريني 2٥٪ تقريبًا من دخلهم. إىل ذلك، بلغت نسبة 

الالجئني السوريني يف املناطق الحرضيّة الذين أفادوا أّن عليهم ديون 9.٨٨٪ 
يف العام 201٧ مع متوّسط مستوى دين يبلغ 9٧9 دوالر أمرييك. وهذا املبلغ 
أعىل بشكل طفيف من متوسط الدين لعام 201٦. ولسّد الفجوة بني الدخل 
واإلنفاق، تبنى الالجئون مجموعة من اسرتاتيجيات التكيف، أبرزها استدانة 

األموال )٥٧٪( واالعتامد عىل املساعدات اإلنسانية )٤٧٪( وبيع املمتلكات 
.)٪20(

املرجع:

 هيئة كري الدوليةCARE International. )حزيران/ يونيو، 201٧(. ٧ سنوات يف املنفى: كيف يتأثر 
الالجئون السوريون يف املناطق الحرضية واألردنيون األكرث ضعًفا وغريهم من الالجئني يف األردن باألزمة 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60392 :السورية. مأخوذ من
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من الالجئني السوريني الذين شاركوا يف استبيان لألرس بني كانون األول/ 

ديسمرب 201٦ وآذار/مارس 201٧ أفادوا أّن املساعدات النقديّة من األمم 
املتحدة هي مصدر دخلهم الوحيد

شّكلت املساعدات النقديّة التي تقّدمها األمم املتحدة مصدر الدخل الوحيد 
لحوايل ٥0٪ من الالجئني السوريني الذين شاركوا يف استبيان لألرس بني كانون 

األول/ ديسمرب 201٦ وآذار/مارس 201٧ يف األردن. ومتّكن املساعدات 
النقدية األرس من تلبية حاجاتها األساسية بدون االضطرار للجوء إىل مزيد 
من االستدانة، حيث أن النسبة األدىن من األرس التي عليها ديون سّجلت 

لدى تلكالتي تتلقى األنواع الثالثة من املساعدات النقدية من األمم املتحدة 
)املبالغ النقدية من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

واليونيسيف وقسائم الطعام من برنامج األغذية العاملي(. وظهر أن األرس 
التي تتلقى األنواع الثالثة من املساعدات النقدية األممية )أي القيمة األعىل 

املتوفرة( متثّل أيضاً األرس التي تجاوز مستوى دخلها مستوى نفقاتها، عىل 
عكس األرس التي فقط تتلقى قسائم برنامج األغذية العاملي. وأظهرت 

الدراسة أيًضا أّن املبالغ النقدية ساعدت كافة املستفيدين عىل دفع بدل 
اإليجارات، وقال كثريون أنّها ساعدتهم عىل تسديد مثن الخدمات أو عىل 

االنتقال إىل مناطق سكنية أفضل. وتعترب املساعدات النقدية من األمم 
املتحدة أساسية ملساعدة األرس عىل اإلنفاق عىل حاجاتهم يف األردن وتفادي 

تبّني اسرتاتيجيات تكيّف سلبية. إال أن هذه املساعدات ال تكفي لتغطية 
»كل االحتياجات التي تواجهها العائالت وال يكنها حّل العوامل التي تجعل 

هذه العائالت من الفئات األكرث ضعفاً«.

املرجع:

معهد التنمية الخارجية، واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، واليونيسيف. )ترشين 
الثاين/ نوفمرب، 201٧(. وعد الغد: آثار املساعدات النقدية املقدمة من املفوضية واليونيسيف عىل 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource- :الالجئني السوريني يف األردن. مأخوذ من
documents/11877.pdf
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هي نسبة ارتفاع اإلنفاق للفرد لدى الالجئني السوريني يف مرص منذ العام 201٥

أظهر تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف مرص لعام 201٦ 
أن ٥0٪ من أرس الالجئني هم من الفئات األكرث ضعًفا. وكان تحرير الجنيه 

املرصي يف نهاية العام 201٦ وارتفاع أسعار الوقود وغاز الطهي قد أثّر 
بشكل كبري عىل القوة الرشائية، مام زاد من التحديات التي يواجهها 

الالجئون السوريون. هذا وارتفع حجم اإلنفاق للفرد لدى الالجئني السوريني 
بنسبة 20٪ منذ العام 201٥، حيث يستحوذ بدل اإليجار والطعام عىل ٨0٪ 

من إجاميل النفقات الشهرية، مام أدى إىل تكبّد ٧٣٪ من األرس الديون. 
وفيام تزايدت االحتياجات لدى مجتمعات الالجئني، تراجعت القدرة عىل 

تأمني املساعدة بسبب النقص يف التمويل، باألخص يف إطار الخطة اإلقليمية 
لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات )٣RP( وأنشطة رشكائها.

املراجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )ترشين األول/ أكتوبر، 201٧(. الخطة اإلقليمية لالجئني 
وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات201٧-201٨ استجابة لألزمة السورية: تقرير مرحل لعام 201٧. 

مأخوذ من:
id=14381؟http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )كانون الثاين/يناير، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى 
الالجئني السوريني يف مرص 201٦. مأخوذ من:

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61527
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4- الوضع القانوني لالجئين 
السوريين في البلدان المضيفة 
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من أطفال الاّلجئني السوريني املولودين يف لبنان ُسّجلت والداتهم يف 

دائرة وقوعات األجانب لعام 201٨

يف لبنان، تتألّف عملية تسجيل طفل الجئ من أربع خطوات. 1( 
االستحصال عىل وثيقة والدة من املستشفى أو القابلة القانونيّة، 2( 

االستحصال عىل شهادة والدة من املختار، ٣( تسجيل الوالدة يف سجل 
القيد املحّل )أي النفوس(، ٤( تسجيل الوالدة يف وقوعات األجانب. ويف 
العام 201٨، 21٪ فقط من األهل أنجزوا الخطوات األربع وسّجلوا والدة 

أطفالهم، بارتفاع طفيف باملقارنة مع 1٧٪ عام 201٧. ويظهر ذلك أن 
الغالبيّة العظمى من عائالت الاّلجئني السوريني )٧9٪( ال يقومون بعمليّة 

التسجيل، ويعزى ذلك بشكل أسايس إىل عجز األهل عن تقديم كافة 
املستندات الالزمة لتسجيل أطفالهم والتكاليف املالية التي ترافق هذه 

العملية، إىل جانب الخوف من تعرضهم لالعتقال لدى توجههم إىل دائرة 
وقوعات األجانب يف حال كانوا ال يحملون إقامات صالحة. ويف حال مل يتم 

تسجيل الطفل عند الوالدة، تصبح عملية التسجيل الحًقا أكرث تعقيًدا وكلفة. 
كام أن عدم تسجيل الطفل السوري قد يؤدي إىل خطر عدم االعرتاف به 

كمواطن سوري وعدم حصوله عىل مستندات الهوية، مام يزيد حصوله عىل 
الخدمات صعوبًة، من بينها الرعاية الصحية والتعليم. ويشكل ذلك تحديًا 

كبريًا عند العودة إىل سوريا.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )201٨(. تقييم 
https://data2.unhcr.org/en/ :جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨. مأخوذ من

documents/download/67380
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 %١8
من أرس الالجئني السوريني يف لبنان يحمل جميع أفرادها )من عمر 1٥ 

سنة وما فوق( إقامات قانونيّة خالل العام 201٨ 

قال 1٨٪ من أرس الالجئني السوريني أّن كّل أفراد األرسة من عمر 1٥ سنة 
وما فوق كانت لديهم إقامات قانونيّة يف العام 201٨ باملقارنة مع 1٧٪ يف 
العام 201٧. ويواجه االفراد والعائالت الذين ليست لديهم إقامات قانونية 
صادرة عن األمن العام خطر االعتقال واملضايقات. حتى أن الالجئني الذين 

يحملون إقامات قانونية تفرض قيود عىل حريتهم يف التنقل داخل البالد، ما 
يعني تراجع احتامل وصولهم إىل مكاتب تسجيل الوالدات وحصولهم عىل 
خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والطبية وغريها. كام أشار 
الالجئون إىل أن كلفة التجديد السنوي لإلقامة البالغة 200 دوالر تشكل 

عائًقا أمام حصولهم عىل اإلقامة القانونية. عالوة عىل ذلك، اعتربت القدرات 
املحدودة لألمن العام أيًضا من األسباب التي متنع الالجئني من تقديم 

طلبات اإلقامة. إال أن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
دعمت األمن العام من خالل تأمني التجهيزات التي تساعده عىل معالجة 

الطلبات الكرتونيًا يف العديد من مراكزه.

املراجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )201٨(. تقييم 
https://data2.unhcr.org/en/ :جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨. مأخوذ من

documents/download/67380
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١٠54٠4
هو العدد اإلجاميل إلجازات العمل الصادرة لصالح الالجئني السوريني يف 

األردن حتى حزيران/ يونيو 201٨ 

بحسب وزارة العمل األردنيّة، تّم إصدار ما مجموعه 10٥.٤0٤ إجازة عمل 
لالجئني السوريني املقيمني يف األردن خالل األشهر الستة األوىل من العام 
201٨. وتجاوز إجاميل عدد إجازات العمل التي تّم إصدارها منذ بداية 

العام 201٨ وحتى حزيران/ يونيو السنة عينها عدد إجازات العمل التي 
صدرت يف خالل الفرتة نفسها يف العام 201٧. وباملقارنة مع عدد إجازات 

العمل الصادرة بحسب النشاط االقتصادي بني حزيران/يونيو 201٧ 
وحزيران/يونيو 201٨، نالحظ ارتفاعاً كبرياً يف عدد إجازات العمل الخاصة 
بقطاعات »الزراعة والغابات وصيد األسامك«، و«البناء« و«أنشطة الضيافة 

وخدمات الطعام« و«اإلدارة العامة والدفاع«، فيام يرتاجع عدد إجازات 
العمل يف قطاعات »الصناعة« و«تجارة الجملة والتجزئة« و«الخدمات 

اإلدارية وأنشطة الدعم«. وبالنسبة لالجئني السوريني املقيمني يف املخيامت 
يف األردن، صدر العدد األكرب إلجازات العمل لالجئني الذين يقيمون يف 

مخيمّي األزرق والزعرتي.

املرجع:

وزارة العمل )متوز/يوليو، 201٨(. وحدة إجازات العمل الخاصة بالالجئني السوريني: تقرير مرحل - 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/64904 :حزيران/يونيو 201٨. مأخوذ من
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5- العالقات االجتماعّية بين 
الالجئين السوريين والمجتمعات 

المضيفة
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١,5٠٠,٠٠٠
هو العدد التقديري اإلجاميل ألفراد املجتمع املضيف املتأثرين باألزمة 

السوريّة يف لبنان

ال تزال األزمة السورية واحدة من أكرب األزمات التي يواجهها عاملنا اليوم، 
وقد أثّرت بشكل ال سابق له عىل الالجئني ولكن أيًضا عىل املجتمعات 

املضيفة األكرث ضعًفا. ومبوجب »الخطّة اإلقليميّة لالجئني وتعزيز القدرة 
عىل مواجهة األزمات«، سيتم استهداف ٣.9 مليون فرد يف املجتمعات 
املضيفة املتأثرة يف كّل من تركيا ولبنان واألردن والعراق ومرص مبارشة 

لتقديم املساعدات يف خالل العام 2019، من بينهم 1.00٥.000 فرد متأثر 
يف لبنان. وبشكل عام، يقّدر أن 1.٥00.000 فرد يف املجتمع اللبناين متأثرون 

باألزمة السوريّة. وتجدر اإلشارة إىل أّن ٨٧٪ من الالجئني السوريني و٦٧٪ 
من اللبنانيني األكرث فقرًا يعيشون يف 2٥1 من املناطق األكرث ضعًفا يف البالد 

والتي تعاين من الفقر وارتفاع معدالت البطالة لدى الشباب والطلب 
املرتفع عىل الخدمات األساسية. بالتايل، يكن تخيل حالة التوتر بني الالجئني 

واملجتمعات اللبنانية التي تواجه حاليًا أعباًء ال يُعرف إىل متى ستستمر. 
خاصًة يف ظل النظام االجتامعي السيايس املعقد يف لبنان وتوازن القوى فيه 

والعالقات بني الدولة واملجتمع والنزاعات الداخلية واإلقليمية.

املراجع:

املعونة الكنسية الرنويجية. )حزيران/يونيو، 201٥(. األزمة السورية وتأثريها عىل لبنان - تحليل الرصاع.  
http://civilsociety-centre.org/sites/default/files/resources/conflict_analy-  مأخوذ من:

sis_impact_-_norwegian_church_aid_-_2015.pdf

األمم املتحدة، والحكومة اللبنانية. )شباط/فرباير، 201٨(. خطة لبنان لالستجابة لألزمة201٧- 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ :2020)تحديث 2018(. مأخوذ من

LCRP2018_EN_Full_180122.pdf

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )كانون األول/ديسمرب، 201٨(. نظرة عامة عىل االسرتاتيجية اإلقليمية حول 
الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات 2019-2020 - نسخة ملخصة. مأخوذ من: 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67235

األمم املتحدة، والحكومة اللبنانية. )كانون الثاين/يناير، 2019(. خطة لبنان لالستجابة لألزمة2020-201٧ 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67780 :تحديث 2019(. مأخوذ من(
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 %54
من الالجئني السوريني الذين شاركوا يف استبيان يف لبنان لعام 201٦ 

اعتقدوا أن نزوحهم سيدوم لشهٍر أو أقّل

اعتقد أكرث من نصف الالجئني السوريني يف لبنان الذين شاركوا يف استبيان 
العام 201٦ بأّن نزوحهم سيستمر ملّدة شهر أو أقل، حيث اعتقد ٣٨٪ 

منهم أن نزوحهم سيدوم لشهر فيام اعتقد 1٦٪ أنهم سيغادرون بالدهم 
لبضعة أيام أو أسابيع فقط. وتظهر هذه األرقام أن عدًدا كبريًا من الالجئني 
كانوا يعتقدون أن النزاع مؤقّت ومل يتوقّعوا أن يدوم طوياًل. بالتايل غادروا 

منازلهم وهم يعتقدون أنّهم »سيعودون لجلب أغراضهم«. وبحسب تقرير 
صادر عن منظّمة »أوكسفام« فإن هذا الفرق بني املدة الطويلة للنزاع عىل 

أرض الواقع وما كان يتوقعه الالجئون، أدى إىل فقدانهم األمل وفقدانهم 
اإليان مبستقبل آمن وحياة كرية، وهو شعور يتشاركه الكثري من الالجئني. 

املرجع:

منظمة أوكسفام Oxfam. )أيار/مايو، 201٧(. »مل نصل بعد ...«: أصوات الالجئني السوريني يف لبنان. 
مأخوذ من:

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/were-not-there-yet-voices-of-refu- 
gees-from-syria-in-lebanon-620273
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 ٪96 ,3
من املستطلعني اللّبنانيني والسوريني قالوا أّن املكان الذي يقيمون فيه 

داخل لبنان »آمن« أو »آمن جًدا« خالل النهار

بحسب الجولة الرابعة من االستطالعات املنظّمة حول تصور التوتّرات 
االجتامعية يف مختلف املناطق اللبنانية والتي جمعت البيانات املتعلّقة بها 
يف حزيران/ يونيو ومتوز/ يوليو 201٨، قال 9٦.٣٪ من املستطلعني اللبنانيني 

والسوريني إنهم يشعرون بـ»األمان« أو »الكثري من األمان« يف أماكن سكنهم 
خالل النهار، و90.٤٪ قالوا األمر عينه عن الحياة خالل ساعات الليل. 

وباملقارنة مع الجولة األوىل من االستطالع، وثّقت الجولة الثانية تحسن 
التصور حول األمن واألمان يف كافة املناطق باستثناء بريوت، حيث تراجعت 
نسبة األشخاص الذين صنفوا حيّهم عىل أنهم »آمن« أو »آمن جًدا« بشكل 
طفيف من 99.٤٪ إىل 9٣.٥٪. وظهر أيًضا أن التصورات حول األمن واألمان 

تحسنت أيًضا يف املناطق التي تصّنف عىل أنها هشة. وقال 2٤.9٪ من 
املستطلعني املقيمني يف مناطق هشة إن الوضع »تحّسن كثريًا« أو »تحّسن 
قليالً« باملقارنة مع 11.٦٪ من املستطلعني يف املناطق غري الهشة. وتشّكل 

التصورات اإليجابية حيال مستوى األمن واألمان يف املناطق التي يسكن فيها 
الالجئون واملجتمعات املضيفة أرضية صالحة لبناء االنسجام االجتامعي.

املراجع:

موقع »ARK« )آذار/مارس، 201٨(. االستطالعات املنظمة حول تصور التوترات االجتامعية يف جميع 
أنحاء لبنان: الجولة الثانية. مأخوذ من 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/62549

موقع »ARK« )كانون األول/ سبتمرب، 201٨(. االستطالعات املنظمة حول تصور التوترات االجتامعية يف 
جميع أنحاء لبنان: الجولة الرابعة. مأخوذ من

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67048 
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من الالجئني السوريني يف لبنان الذين شاركوا قس استبيان العام 201٨ 

وصفوا العالقات التي تجمعهم مع مجتمعهم املضيف بالعاديّة أو 
اإليجابيّة أو اإليجابيّة جًدا

يف لبنان، وصف 9٤٪ من أرس الالجئني السوريني الذين شملهم تقييم 
جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف العام 201٨ العالقة التي 
تجمعهم مبجتمعهم املضيف بالعادية أو اإليجابية أو اإليجابية جًدا. 

وباملقارنة بني املحافظات، كانت النسبة األكرب من أرس الالجئني الذين 
أشاروا إىل عالقة إيجابية مع املجتمع املحيط يف محافظة البقاع )٥٥٪(، فيام 

محافظتا الشامل والجنوب سجلتا النسب األعىل من أرس الالجئني الذين 
أشاروا إىل عالقات سلبية )9٪ و٨٪( عىل التوايل. إىل ذلك، عند سؤال األرس 
السورية عن شعورها حيال وضع األرسة الحايل واملستقبل، قال ٥2٪ منهم 

إن مشاعرهم غالبًا ما تكون سلبية أو يشعرون بفقدان األمل، فيام قال ٪1٤ 
فقط منهم إنهم يشعرون بالتفاؤل لحّد ما أو بالتفاؤل حيال وضعهم. تجدر 
اإلشارة، إال أن ٥٨٪ من األرس السورية الالجئة التي ترأسها نساء أشارت إىل 

الشعور الغالب بالسلبية وفقدان األمل، باملقارنة مع ٥1٪ من األرس التي 
يرأسها رجال.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/ 
https:// ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨: مأخوذ من

data2.unhcr.org/en/documents/download/67380
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١3,7٠٠
هو عدد الاّلجئني السوريني الذين تم إجبارهم عىل إخالء مساكنهم يف لبنان 

لعام 201٧ بحسب أرقام املفّوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

بلغ العدد التقديري للسوريني الذين تّم إجبارهم عىل إخالء مساكنهم يف 
لبنان يف العام 201٧ بحسب أرقام املفّوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني 1٣.٧00. وتراوحت األسباب الرئيسية لإلخالء بني »التهديد األمني« 

يف الشامل وعكار والبقاع وبعلبك- الهرمل، و»العجز عن تسديد بدل 
اإليجار« يف بريوت وجبل لبنان والجنوب والنبطية. وقد سّجلت محافظتا 

البقاع وبعلبك- الهرمل العدد األكرب من العائالت التي أُخليت من مساكنها 
)1.٣00 عائلة(، فيام سجلت محافظتا الجنوب والنبطية العدد األدىن )٨0 

عائلة(. وقد نفذ معظم عملية اإلخالء القوى األمنية وأصحاب األمالك 
والبلديات. وأشار تقرير صادر عن منظمة »هيومن رايتس ووتش« إىل 
أن املواطنني السوريني تم استهدافهم من قبل البلديات يف لبنان بشكل 

غري متناسب يف عمليات اإلخالء باملقارنة مع املواطنني اللبنانيني واألجانب 
اآلخرين. وال تقترص عمليات اإلخالء عىل التسبب بفقدان عائالت الالجئني 

ممتلكاتهم ومدخولهم بل قد تؤثر أيًضا بشكل سلبي عىل األطفال الالجئني 
الذين يضطرون يف أحيان كثرية إىل تغيري مدارسهم أو التغيب عن املدرسة 

لعّدة أشهر أو ترك املدرسة نهائياً. 

املراجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )آذار/مارس، 201٨(. إخالء الالجئني السوريني يف عام 
https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/63104 :201٧. مأخوذ من

هيومن رايتس ووتش. )نيسان/أبريل، 201٨(. لبنان: عمليات اإلخالء الجامعي لالجئني السوريني. مأخوذ 
https://www.hrw.org/news/2018/04/20/lebanon-mass-evictions-syrian-refugees :من
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )201٨(. تقييم 
جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨. مأخوذ من: 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )آذار/مارس، 2019(. تحت املجهر: عمليات إخالء الالجئني السوريني يف 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68333 :لبنان يف عام 201٨. مأخوذ من

هذا وقد تراجع اإلخالءات اإلجاميل يف لبنان يف العام 201٨ باملقارنة مع 
العام 201٧. ويعزى ذلك بشكل أسايس إىل تراجع عدد اإلخالءات الجامعية 

يف العام 201٨ باملقارنة مع العام 201٧. إال أن عدد اإلخالءات الفردية 
بقي مرتفعاً بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أسايس إىل عجز الالجئني 
عن تسديد بدل اإليجار. وبحسب تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني 
السوريني يف لبنان لعام 201٨، تم إخالء ٣.٧٪ من الالجئني السوريني يف 

تلك السنة )حوايل 11.٣00 أرسة(، يف حني سجلت املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني ورشكاؤها عمليات إخالء جامعية شملت ٥٣٨.1 

أرسة يف العام 201٨.
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من الالجئني السوريني يف لبنان تعرضوا العتداءات لفظية يف األشهر 

الثالثة التي سبقت االستطالع حول التوترات االجتامعية

أثّر تواجد الالجئني السوريني يف لبنان بشكل كبري عىل املجتمعات اللبنانية 
املضيفة، مام أدى إىل تفاقم التوترات االجتامعية بني املجتمعني الالجئ 

واملضيف. وبحسب الجولة الرابعة من االستطالعات املنظمة حول تصور 
التوترات االجتامعية يف جميع أنحاء لبنان التي أجريت بني شهري حزيران/
يونيو ومتوز/يوليو 201٨، أفاد 29.٦٪ من الالجئني السوريني أنهم تعرضوا 
لحادثة اعتداء لفظي يف خالل فرتة األشهر الثالث التي سبقت االستطالع. 

وقد ظهر أن الالجئني السوريني أكرث عرضة للمضايقات اللفظية باملقارنة مع 
اللبنانيني. ويف ما خّص االعتداءات الجسدية، كانت نسبة الالجئني السوريني 

الذين تعرضوا العتداءات جسدية ضعفّي نسبة اللبنانيني. 

املرجع:

موقع »ARK« )أيلول/سبتمرب، 201٨(. االستطالعات املنتظمة حول تصور التوترات االجتامعية يف جميع 
 أنحاء لبنان: الجولة الرابعة. مأخوذ من: 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67048
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من الالجئني السوريني يف األردن تجمعهم عالقات »إيجابية بشكل عام« 

مع جريانهم بحسب استطالع أجري يف العام 201٨ 

قال ثلثا الالجئني السوريني يف املناطق الحرضية يف األردن إنهم يقيمون 
يف أحياء ذات أغلبية أردنية، فيام يعيش أقل من الخمس يف أحياء ذات 

أغلبية سورية، ويعيش 11.٣٪ يف أحياء ذات أغلبية فلسطينية. وبشكل عام، 
ينظر السوريون إىل عالقاتهم مع جريانهم بشكل إيجايب. وبحسب استطالع 
أجري يف العام 201٨، قال ٧٣.9٪ من السوريني الذين شملهم االستطالع إن 
عالقتهم »جيدة بشكل عام« مع جريانهم، فيام قال 9٤.٣٪ إنه ليس لديهم 

أي مشاكل مع جريانهم. وقال 1٪ فقط من املستطلعني إن عالقتهم مع 
جريانهم »سيئة بشكل عام«. ومن جانب آخر، وصف األردنيون عالقاتهم 

مع جريانهم باإليجابية، حيث قال ٨0٪ من املستطلعني إن العالقة التي 
تجمعه »إيجابية بشكل عام«.

املرجع:

هيئة كري الدولية CARE International. )أيلول/سبتمرب، 201٨(. ٨ سنوات يف املنفى: كيف يواجه 
الالجئون السوريون يف املناطق الحرضية والالجئون غري السوريون واملجتمعات املضيفة الهشة يف األردن 

 التحديات، بعد مثاين سنوات من األزمة السورية. مأخوذ من:
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66543



101 من الحقائق واألرقام  حول أزمة اللجوء السوري 62

6- الصّحة

الصّحة والرعاية الصّحية في ظّل األزمة في سوريا......٦٣ 

لمحة عن الوضع الصّحي لالجئين السوريين في 
البلدان المضيفة........................................................................................................... ٦٥ 

التمويل وتأمين الرعاية الصّحية لالستجابة إلى األزمة 
السورية في البلدان المضيفة...................................................................... ٧٢
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هو عدد االعتداءات عىل املنشآت الصحية يف سوريا التي تّم توثيقها 
خالل األشهر الستة األوىل من العام 201٨ وأدت إىل مقتل 9٧ شخًصا 

وإصابة 1٦٥ آخرين

تستمر االعتداءات عىل املنشآت الصحية يف الداخل السوري باستنزاف ما 
تبقى من نظام الرعاية الصحية يف البالد. خالل األشهر الستة األوىل من العام 

201٨، وثّقت منظمة الصحة العاملية 120 اعتداًء استهدف منشآت الرعاية 
الصحية، حصليتها 9٧ شخًصا و1٦٥ جريح. وسجلت معظم هذه االعتداءات 

يف محافظات إدلب وريف دمشق. ويف حني تعمل أقل من نصف املنشآت 
الصحية العامة فقط بشكل كامل، يشّكل فرار عدد كبري من العاملني يف 

مجال الرعاية الصحية وتعرضهم لالعتداءات دلياًل عىل مدى تراجع القدرة 
عىل تقديم الخدمات الصحية »العادية« للسكان، مبا يشمل التلقيح 

والرعاية ما قبل الوالدة والوالدات وتنظيم األرسة. يف غضون ذلك، تزايدت 
الحاجات الصحية يف البالد مع ازدياد حاالت الصدمات ومشاكل الصحة 

النفسية والعجز الجسدي التي نجمت عن األزمة املستمرة والنزوح، والتي 
بدورها تطلب أيًضا تدخالت صحية مكثفة.

املرجع:

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. )آب/أغسطس، 201٨(. خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
201٨: تقرير املراقبة )كانون الثاين/يناير – حزيران/يونيو 201٨( - الجمهورية العربية السورية. مأخوذ 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_syria_mid_year_pmr_ :من

full.pdf
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من العاملني يف مجال الرعاية الصحية يف سّت محافظات يف سوريا 
والذين شاركوا يف استطالع العام 201٧ قالوا إن عمليات القصف 

خفضت من قدرات منشآتهم إىل ما دون املعايري املقبولة

متثّل االعتداءات عىل املنشآت الصحية يف سياق النزاع يف سوريا انتهاكاً للقانون 
اإلنساين الدويل. وأفاد تقرير نرش العام 201٨ أن املنشآت الصحية والعاملني 

يف املجال الصحي كانوا »ضحايا متعّمدين وليس ضحايا جانبيني«. وأضاف 
التقرير نفسه أن مجرد تواجد املنشأة الصحية ال يعني بالرضورة أنها تعمل 
بشكل كامل. وبحسب االستطالع الذي شمل العاملني يف املجال الصحي يف 

سّت محافظات يف سوريا يف العام 201٧، وافق ٨2٪ منهم أن عمليات القصف 
خفضت قدرات منشآتهم إىل ما دون املعايري املقبولة، ما كان له وقع مدّمر ال 

يقترص عىل املنشآت املتهالكة فحسب، بل تسبب أيضاً يف الحّد من الوصول 
إىل التجهيزات الطبية والطواقم الطبية املؤهلة والرعاية املتخصصة، باإلضافة 

إىل معاناة ما تبقى من طواقم طبية من ظروف عمل صعبة. وعىل الرغم من 
هذه األوضاع، إال أن تقديم الرعاية الصحية مل يتوقف، حيث أظهر العاملون 

يف القطاع الصحي »قدرة عالية عىل الصمود، حيث يعملون بدون انقطاع 
يذكر ويحرصون عىل إنقاذ األرواح«.

املرجع:

برنامج املعونات الربيطانية واملرصد السوري املستقل ووكالة ترانستيك »AKTIS« وفريق البحث واإلدارة 
 »RMTeam« )آب/أغسطس، 201٨(.حامية الرعاية الصحية يف سوريا. مأخوذ من:

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SIM%20O3-3%20Health%20Pro-
tection%20Report_for%20publication%2015h18%20%281%29.pdf
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من عائالت الالجئني السوريني يف لبنان كانت تضّم فرداً واحًدا عىل األقل 

لديه حاجات خاصة بحلول نهاية العام 201٧

تشمل الحاجات الخاصة بحسب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني »األطفال املعرضني للخطر، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واألشخاص 

املتقدمني يف السّن املعرّضني للخطر، والعائالت املنفصلة، واألشخاص الذين 
لديهم حاجات حامية قانونية وجسدية محددة، واألطفال غري املصحوبني 
أو املنفصلني عن ذويهم، والحاالت الطبية الخطرة، والوالد)ة( العازب)ة(، 

والعنف القائم عىل النوع االجتامعي )الجندر(، والناجني من التعذيب 
والنساء املعرضات للخطر«. وأفاد تقرير تم نرشه يف نهاية العام 201٧ أن 

٨0٪ من عائالت الالجئني يف لبنان كانت لديها حاجة خاصة واحدة عىل 
األقل، كام أن نسبة الالجئني الذين لديهم حاجات خاصة يف لبنان هي أعىل 
من أي دولة مضيفة أخرى يف املنطقة، حيث قّدر أن معدل األرس السورية 

الالجئة التي لديها حاجة خاصة بحوايل ٦٣٪ يف العام 201٧ عىل مستوى 
املنطقة. وتتعلق أبرز هذه الحاجات بحاالت طبية. وإىل جانب الحاالت 

الطبية، سجل لبنان معدالت عالية من العائالت املنفصلة واألطفال املعرضني 
للخطر والناجني من التعذيب.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )ترشين األول/أكتوبر، 201٧(. تحديث: حلول دامئة 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60201 :لالجئني السوريني. مأخوذ من
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من أرس الالجئني السوريني يف لبنان صّنفت عىل أنها تعاين من انعدام 

أمن غذايئ متوسط أو حاد يف العام 201٨

يف العام 201٨، تّم تصنيف حوايل ٣٤٪ من أرس الالجئني السوريني يف 
لبنان عىل أنهم يعانون من انعدام أمن غذايئ متوسط إىل حاّد، وهذا 

شكل تحسن طفيف باملقارنة مع العام 201٧. إال أن توزع انعدام األمن 
الغذايئ عىل مستوى املحافظات قد يخفي الفروقات الحقيقية عىل مستوى 
األقضية. ففي أقضية بعبدا والهرمل والكورة وحاصبيا وجزين وصيدا وزحلة 

عىل سبيل املثال، تراجعت يف العام 201٨ معدالت انعدام األمن الغذايئ 
املتوسط إىل الحاّد فيام ارتفعت هذه املعدالت يف كّل من بريوت وبنت 

جبيل والبرتون واملنت وكرسوان ومرجعيون وصور. وبشكل عام، لجأت نسبة 
أكرب من األرس التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ إىل استدانة األموال من 

أجل رشاء الطعام باملقارنة مع األرس التي ال تعاين من انعدام األمن الغذايئ. 
وظهر أن األرس التي تعاين من انعدام أمن غذايئ حاّد كانت أقل عرضًة 

الستدانة األموال لتغطية النفقات الصحية، وذلك باملقارنة مع األرس التي 
تعاين من انعدام غذايئ طفيف أو متوسط؛ مام يعني أنها لن تتمكن من 
تأمني حاجاتها الصحية. إىل ذلك، فإن األرس التي تعاين من انعدام األمن 

الغذايئ كانت أكرث عرضة للعيش يف منشآت غري دامئة باملقارنة مع األرس 
التي تتمتع باألمن الغذايئ. كام أن األرس التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ 

كانت أكرث عرضة للعيش يف منشآت غري مخصصة للسكن باملقارنة مع 
املجموعات األخرى.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )201٨(. تقييم 
unhcr.org/en/.https://data2 :جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨. مأخوذ من

documents/download/67380
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من األرس السورية التي ترأسها نساء يف لبنان تعاين من انعدام أمن غذايئ 

حاّد أو متوسط

ال تزال األرس السورية التي تديرها النساء، والتي شكلت 1٨٪ من إجاميل 
أرس الالجئني السوريني يف لبنان لعام 201٨، بني األرس األكرث ضعًفا. ففي 

العام 201٨، عانت ٤0٪ من هذه األرس من انعدام أمن غذايئ حاّد أو 
متوسط، مقابل ٣2٪ من األرس التي يرأسها رجل. ونقطة الضعف األساسية 
لدى العائالت التي ترأسها نساء تعود إىل أنه يف ٥٥٪ من هذه العائالت ال 
يوجد أي فرد يعمل، مقارنة بـ 2٧٪ فقط لدى العائالت التي يدير شؤونها 
رجل. تجدر اإلشارة إىل ٦٨٪ من األرس التي ترأسها نساء تعيش دون سلة 

اإلنفاق الدنيا البالغة 11٤ دوالًرا يف الشهر، مقارنة بـ ٨2٪ لعام 201٧. 
وهذه املستويات مشابهة لتلك التي سجلت لدى االرس التي يرأسها رجل.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )201٨(. تقييم 
https://data2.unhcr.org/en/ :جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨: مأخوذ من

documents/download/67380
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من أرس الالجئني السوريني يف لبنان الذين قالوا إن لديهم فرد واحد عىل 

األقل يحتاج إىل رعاية صحية أولية، خالل فرتة األشهر الستة قبل استطالع 
العام 201٨، متكنوا من الحصول عىل الرعاية التي يحتاجونها

يف العام 201٨، قال ٥٤٪ من أرس الالجئني السوريني يف لبنان إن لديهم فرد 
واحد عىل األقل يحتاج إىل رعاية صحية أولية، خالل فرتة األشهر الستة التي 
سبقت تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني لعام 201٨. ومن بني 

هذه األرس، قال ٨٧٪ إنهم حصلوا عىل الرعاية التي يحتاجونها. وباملقارنة 
مع العام 201٧، ارتفعت نسبة العائالت التي تحتاج إىل خدمات رعاية 

صحية أولية بنسبة ٨٪. وفيام يخّص القدرة عىل االستشفاء، بقي الوضع 
عىل حاله )٧٧٪ يف العام 201٨ باملقارنة مع ٧٨٪ لسنة 201٧(. وظهر أن 
االختالفات املناطقية املتعلقة بالقدرة عىل االستشفاء مشابهة لالختالفات 

يف القدرة عىل الحصول عىل الرعاية الصحية األولية، حيث يضّم جبل لبنان 
وبريوت النسبة األكرب من األرس العاجزة عن تأمني الرعاية الالزمة. وقالت 

٦9٪ من األرس التي أفادت أنها بحاجة إىل االستشفاء إنها مل تحصل عليه يف 
فرتة األشهر الستة التي سبقت االستطالع بسبب تكلفة العالج، فهذا كان 

السبب الرئييس الذي منعها من االستشفاء. وتشمل العوائق األخرى تكلفة 
النقل والعجز عن تأمني دفعة أولية. ويعترب دعم النظام الصحي يف الدول 
التي تستضيف الالجئني حاجة أساسية وماّسة للحفاظ عىل صحة السكان.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )201٨(. تقييم 
 جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨: مأخوذ من:
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380
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من إجاميل الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا إىل لبنان كانوا 

يعانون من انعدام األمن الغذايئ يف العام 201٧، مام شكل نسبة ارتفاع 
٣.٥٪ باملقارنة مع العام 201٤

يعاين 9٤.٥٪ من إجاميل الالجئني الفلسطينيني القادمني سوريا من انعدام 
األمن الغذايئ يف لبنان، حيث يعاين ٦٣.2٪ منهم من انعدام أمن غذايئ 

حاّد و٣1.٣٪ من انعدام أمن غذايئ متوسط، مام شكل نسبة ارتفاع ٣.٥٪ 
باملقارنة مع العام 201٤. وسيستمر قطاع األمن الغذايئ يف خطة لبنان 

لالستجابة لألزمة السورية يف »لعب دوره اإلنساين واملساهم يف االستقرار 
لضامن توفري الغذاء« للفئات األكرث ضعًفا لدى النازحني السوريني واللبنانيني 

والالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا. تقوم أولويات خطة االستجابة 
حالياً عىل تأمني املساعدة الغذائية املبارشة والرضورية وتعزيز االستثامر 
الزراعي بهدف تحسني الفرص الزراعية لصغار املزارعني اللبنانيني ودعم 

األنظمة الغذائية الوطنية واملحلية. وتنجم هشاشة مجتمع الالجئني 
الفلسطينيني القادمني من سوريا عن النزوح املزدوج الذي دام لفرتة طويلة، 
حيث ال يتوقع أن تتحسن أحوالهم مبا أن افتقراهم للوضعية القانونية وقلة 

فرص العمل يؤثران عىل كافة جوانب رفاهم ونوعية حياتهم. 

املراجع:

قطاع األمن الغذايئ يف وزارة الزراعة والخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات. 
 )ترشين األول/أكتوبر، 201٧(. قطاع األمن الغذايئ: تقديم وزارة الزراعة. مأخوذ من: 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/60183

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )متوز/يوليو، 201٨(. خطة االستجابة لألزمة يف لبنان )2020-201٧(: 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/64657 :التقرير السنوي - 201٧. أخذ من
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 %١2
من اإلنفاق الشهري ألرس الالجئني السوريني يف لبنان يف العام 201٨ 

ُخّصص للرعاية الصحية

يف العام 201٨، أنفق الالجئون السوريون يف لبنان ما معدله 111 دوالًرا 
شهرياً للفرد، ارتفاع مبقدار 1٣ دوالراً باملقارنة مع العام 201٧ )9٨ دوالًرا(. 

وبالنظر إىل اإلنفاق عىل مستوى األرسة، يبدو النمط مشابهاً بني العامني 
201٧ و201٨. وال يزال اإلنفاق عىل الطعام )٤0٪( وبدل اإليجار )٪20( 
والرعاية الصحية )12٪( هو األكرب ويستحوذ عىل حوايل ٧٥٪ من إجاميل 

اإلنفاق. وال بّد من اإلشارة إىل أن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني تغطي ما يصل إىل ٧٥٪ من الخدمات االستشفائية الواسعة املقدمة 

لالجئني السوريني يف لبنان، بينها حاالت الطوارئ إلنقاذ الحياة والوالدات 
ورعاية األطفال املولودين حديثاً. كام تغطي ٨٥٪ من تكلفة االختبارات 

املخربية والتشخيصية التي يخضع لها املرىض من ذوي اإلعاقات النفسية 
والجسدية. مع ذلك، فإن ارتفاع معدالت الفقر لدى الالجئني السوريني 

يف لبنان يقوّض القدرة عىل الحصول عىل الرعاية وتسديد تكاليفها مهام 
انخفضت هذه التكاليف.  

املراجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )أيلول/سبتمرب، 201٧(. الخدمات الصحية 
http://data2.unhcr.org/en/documents/ :لالجئني السوريني يف جبل لبنان وبريوت. مأخوذ من

details/59124

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/ 
https://  :ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨. مأخوذ من

data2.unhcr.org/en/documents/download/67380
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 %56,4
من الالجئني السوريني البالغني يف األردن الذين شاركوا يف استطالع العام 

201٧ قللوا من تناول الطعام حتى يتمكنوا من اطعام أوالدهم

قال أكرث من نصف الالجئني السوريني يف األردن )٥٦.٤٪( يف استطالع أجري 
العام 201٧ إنهم قللوا من تناول الطعام حتى يتمكنوا من إطعام أطفالهم. 

ويف االستطالع عينه، قال الالجئون السوريون إنهم لجؤوا إىل آليات تكيّف 
أخرى، حيث أفاد ٨٣.9٪ منهم إنهم تناولوا أطعمة ال يحبونها، سعرها 

بخس وذات جودة سيئة ملرّة واحدة عىل األقل خالل األسبوع الذي سبق 
االستطالع. هذا وأفاد ٧2.٧٪ منهم إنهم قللوا عدد الوجبات التي يتناولونها 
خالل اليوم نفسه، كام أنهم لجؤوا إىل وسائل تكيّف أخرى، مثل االستدانة 

وخفض األنواع األخرى من نفقات األرسة واإلنفاق من املدخرات وبيع 
أغراض األرسة وبيع ممتلكات منتجة. وشكلت الحاجات املتصلة بالغذاء 
عبئًا بشكل خاص عىل األرس السورية التي ترتأسها نساء وعليهن بشكل 

عام مبا أنهن يواجهن عّدة حواجز متنعهن من الحصول عىل الفرص لتأمني 
الدخل. إن تأمني املساعدات الغذائية الالزمة مهدد يف ظّل تراجع مستويات 

التمويل التي طلبتها الخطط املختلفة لالستجابة إىل األزمة السورية يف 
األردن واملنطقة، مام قد يؤدي إىل عواقب وخيمة عىل الالجئني السوريني 

ورمبا يدفع بانعدام األمن الغذايئ إىل مستويات خطرة.

املرجع:

هيئة كري الدولية CARE International. )حزيران/يونيو، 201٧(. ٧ سنوات يف املنفى: كيف يتأثر 
الالجئون السوريون يف املناطق الحرضية واألردنيون األكرث ضعًفا وغريهم من الالجئني يف األردن باألزمة 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60392 :السورية. مأخوذ من
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١ ,623,233
هو العدد اإلجاميل الستشارات الرعاية الصحية األولية املدعومة التي 

قدمت لالجئني السوريني ومجتمعاتهم املضيفة يف لبنان من كانون الثاين/
يناير إىل كانون األول/ديسمرب 201٨

يستطيع الالجئون السوريون يف لبنان الحصول عىل مجموعة من خدمات 
الرعاية الصحية األولية املدعومة. ومبوجب خطة لبنان لالستجابة لألزمة 

السورية، تم تقديم 1.٦2٣.2٣٣ استشارة يف مجال الرعاية الصحية األولية 
لالجئني السوريني واملجتمع اللبناين املضيف يف العام 201٨، وتحقيق حوايل 

٧٥٪ من الهدف السنوي للعام 201٨ بتقديم 2.1٥2.000 خدمة صحية 
مدعومة. وعىل الرغم من النقص يف متويل القطاع الصحي يف خطة لبنان 
لالستجابة لألزمة السورية للعام 201٨، متّكن النظام الصحي يف لبنان من 

التأقلم مع الطلب املرتفع عىل الخدمات من قبل الالجئني واملجتمعات 
املضيفة الفقرية. إال أن مشاكل التمويل تؤثّر عىل قدرة نظام الرعاية الصحية 
الوطني عىل االستمرار يف توفري الخدمات ذات الجودة العالية واملالمئة سواء 

لالجئني أو الفئات الهشة األخرى. وقد يجرب ذلك الالجئني عىل دفع تكلفة 
الرعاية الصحية من جيوبهم يف السنوات املقبلة، مام يفاقم مستويات الفقر 

لديهم. وال بّد من التنبيه من أن االنتقال من متويل االستجابات اإلنسانية 
إىل التدخالت التي تركز عىل التنمية يجب أال تقّوض الحاجات األساسية 

لالجئني ومجتمعاتهم املضيفة.

املرجع:

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )شباط/فرباير، 2019(. لوحة املعلومات اإلحصائية لنهاية العام 201٨.  
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67919 :مأخوذ من
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7- التعليم

أزمة التعليم في سوريا..................................................................................٧٤

لمحة عن الوضع التعليمي لالجئين السوريين في 
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التمويل والخدمات التعليمية في إطار االستجابة 
لألزمة السورية في البلدان المضيفة.........................................٨٣
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2 مليون 
طفل داخل سوريا يف السن الدراسة كانوا خارج مدارسهم خالل السنة 

األكاديية 201٧/ 201٨

ال يزال األطفال يف سوريا يعانون من آثار الحرب. ففي العام 201٧، وثقت 
آلية الرصد واإلبالغ السورية )MRM٤Syria( 2٦ اعتداًء عىل مختلف املنشآت 

التعليمية. وأّدت هذه االعتداءات إىل تدمري ٤0٪ من البنى التحتية للمدارس 
أو إلحاق الرضر بها، وتسببت بسقوط قتىل وجرحى وتعطيل العملية 

التعليمية. إىل ذلك، ترك أكرث من 1٥0.000 معلّم ومعلّمة وظائفهم منذ بداية 
األزمة. بالتايل، فإن واقع قطاع التعليم يف سوريا يعرّض مستقبل جيل كامل من 

السوريني إىل خطر جدي، وقد يكون له أثر كبري عىل تطّورهم وقدرتهم عىل 
كسب العيش مستقبالً. ويقّدر أن حوايل مليويّن طفل يف سن الدراسة كانوا 

خارج مدارسهم خالل السنة األكاديية 201٧/201٨.

املرجع:

 اليونيسيف. )201٧(. األزمة السورية: 201٧ النتائج عىل املستوى اإلنساين. مأخوذ من:
https://www.unicef.org/mena/sites/unicef.org.mena/files/2018-02/UNICEF-Syria-Cri-

sis-Humanitarian-Situation-Report-Year-End-2017.pdf

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. )آب/أغسطس، 201٨(. خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
201٨: )كانون الثاين/يناير – كانون األول/ديسمرب 201٨( - الجمهورية العربية السورية. مأخوذ من:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_2018_hrp_syria.pdf من

ال لجيل ضائع. )2019(. االستثامر يف املستقبل: الحامية والتعلم لجميع األطفال والشباب السوريني. 
 مأخوذ من:

http://www.nolostgeneration.org/sites/default/files/webform/contribute_a_resource_to_
nlg/9466/190227_brussels_conference_report_2019_lo_res_.pdf
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١5٠ ,٠٠٠
هو عدد املعلّمني الذين تركوا وظائفهم يف قطاع التعليم يف سوريا منذ 

بداية األزمة 

يعكس الواقع الحايل قطاع التعليم يف سوريا األثر املدّمر للحرب والتهجري يف 
البالد. فمنذ بداية األزمة، ترك أكرث من 1٥0.000 معلّم ومعلّمة وظائفهم، 
مام خلق فجوة حادة يف قدرات املعلمني املتبقيني ويف معارفهم ومهاراتهم 

لتويّل شؤون طالب ليسوا فقط بحاجة إىل الدعم النفيس والتوعية من 
املخاطر، بل أيًضا إىل املزيد من االرشاد جرّاء انقطاعهم لفرتات طويلة 

عن الدراسة. ويف العام 201٨، ترّسب حوايل 2٧٪ من األطفال من املدرسة 
يف املرحلة االبتدائية، ويعود ذلك بشكل أسايس إىل تراجع جودة التعليم 

واكتظاظ الصفوف. ويف هذا السياق، أطلقت اليونيسف مجموعة من 
املبادرات، من ضمنها إعداد برامج تطوير مهني للمعلمني وتطوير برامج 

ترسيع التعليم والتعليم الذايت وإعادة تأهيل املدارس املترضرة. ومع ذلك، 
ال تزال التحديات قامئة، ومن بينها النقص يف التمويل والنقص يف قدرات 

الرشكاء وفقدان العائالت مصادر رزقها، مام يعني أن خطر نشوء جيل ضائع 
ال يزال موجوًدا يف االفق.

املراجع:

 اليونيسيف. )201٧(. األزمة السورية: 201٧ نتائج عىل املستوى اإلنساين. مأخوذ من: 
https://www.unicef.org/mena/sites/unicef.org.mena/files/2018-02/UNICEF-Syria-Cri-

sis-Humanitarian-Situation-Report-Year-End-2017.pdf

اليونيسيف. )أيلول/سبتمرب، 201٨(. األزمة السورية: أيلول/سبتمرب 201٨ النتائج عىل املستوى اإلنساين. 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF٪20Syr-  مأخوذ من:

ia٪20Crisis٪20Humanitarian٪20Situation٪20Report٪20-٪20September٪202018.pdf
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 %39
من أطفال الالجئني السوريني يف سن الدراسة يف تركيا ولبنان واألردن 
والعراق ومرص كانوا خارج التعليم النظامي وغري النظامي عام 201٨

إّن ثلثي األطفال الالجئني يف السن الدراسة، أي بني عمر ٥ و1٧ سنة )حوايل 
٥ مليون طفل(، مسجلون يف التعليم النظامي وغري النظامي داخل سوريا 

والدول الخمسة األساسية املضيفة لالجئني السوريني )أي تركيا ولبنان 
واألردن والعراق ومرص(. وتظهر األرقام استقرار االلتحاق املدريس يف 

الداخل السوري، ففي خالل السنة األكاديية 201٧/ 201٨، يقّدر أن عدد 
األطفال خارج املدارس بقي قريباً من العدد الذي سّجل يف السنة االكاديية 
201٧/201٦ الفائتة )حوايل مليويّن طفل خارج املدرسة(. ويصّنف األطفال 

السوريون غري امللتحقني بالتعليم النظامي داخل سوريا عىل أنهم خارج 
املدارس. ويف الدول املضيفة، تظهر األرقام تحسناً يف مستويات االلتحاق 
بالتعليم النظامي، حيث ارتفع العدد من 1.09 مليون يف كانون األول/ 

ديسمرب 201٧ إىل 1.1٤ مليون يف كانون األول/ ديسمرب 201٨. وال بّد من 
اإلشارة إىل أن عدد األطفال الالجئني يف سن الدراسة ارتفع أيًضا من ٨1.1 

مليون يف كانون األول/ديسمرب 201٧ إىل 1.92 مليون يف كانون األول/
ديسمرب 201٨، إاّل أن العدد اإلجاميل لألطفال الذين يحظون بالتعليم تراجع 

بشكل طفيف؛ مع انخفاض عدد األطفال السوريني امللتحقني بالتعليم غري 
النظامي، وذلك من 1٥9.٣٧٨ يف كانون األول/ديسمرب 201٧ إىل ٨0٦.119 
يف كانون األول/ديسمرب 201٨. ونتيجة ذلك، يُعترب ٨01.٧٦٣ طفالً سورياً 

الجئاً يف سن الدراسة )أي ٣9٪ من مجموع األطفال( خارج التعليم النظامي 
وغري النظامي يف الدول الخمسة املضيفة بني كانون األول/ديسمرب 201٧ 

وكانون األول/ديسمرب 201٨.

املرجع:

ال لجيل ضائع. )2019(. االستثامر يف املستقبل: الحامية والتعلم لجميع األطفال والشباب السوريني. 
http://www.nolostgeneration.org/sites/default/files/webform/contribute_a_re-  مأخوذ من:

source_to_nlg/9466/190227_brussels_conference_report_2019_lo_res_.pdf
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من األطفال السوريني يف سن الدراسة الذين لجأوا إىل لبنان كانوا خارج 

املدارس بني كانون األول/ديسمرب 201٧ وكانون األول/ديسمرب 201٨

يوجد حالياً حوايل ٦٦٦.٤91 طفل سوري الجئ يف سن الدراسة يف لبنان )من 
٥ سنوات إىل 1٧ سنة(. ومن أصل هذا العدد، 290.102 طفالً فقط كانوا 

مسجلني يف املدارس يف دوامّي قبل الظهر وبعد الظهر بني كانون األول/ديسمرب 
201٧ وكانون الثاين/يناير 201٨، فيام كان ٦٧.٤٥٦ طفالً مسجالً يف التعليم غري 

النظامي. ويظهر ذلك أن حوايل نصف األطفال الالجئني )٤٦٪( ال يزال خارج 
املدارس أو خارج أي نوع من األنظمة التعليمية، وهم بأغلبهم من املراهقني 

والشباب. وبحسب تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 
للعام 201٨، فإن نسبة األطفال الالجئني بني عمر 12 و1٤ سنة املسجلني يف 
الصفوف من السابع إىل التاسع )أي املرحلة اإلعدادية( بقيت مستقرة عىل 

2٣٪ )باملقارنة مع 22٪ يف العام 201٧(. كام أن نسبة الحضور الصافية بقيت 
مستقرّة نسبيًا عىل 11٪ باملقارنة مع 1٣٪ للعام 201٧. والالفت أن نسبة 

املراهقني السوريني بني عمر 1٧ و19 سنة والذين كانوا مسجلني يف الصفوف 
من العارش إىل الثاين عرش )املرحلة الثانوية( تراجع من ٥٪ يف العام 201٧ 

إىل ٣٪ يف العام 201٨. وسجلت محافظة الشامل النسبة األعىل من الحضور 
لهذه الفئة العمرية )٨٪(، فيام سجلت محافظة عكار النسبة األدىن )أقل من 

1٪(. وتبني أن األسباب األكرث شيوعاً لعدم الحضور إىل املدرسة تنجم عن عدم 
القدرة عىل دفع تكاليف النقل إىل املدرسة وعدم القدرة عىل دفع مثن املواد 

التعليمية. أما األسباب اإلضافية فتتعلق برفض املدارس استقبال األطفال أو 
بسبب العمل. 

املراجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/
 ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨. مأخوذ من:

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380 

ال لجيل ضائع. )2019(. االستثامر يف املستقبل: الحامية والتعلم لجميع األطفال والشباب السوريني. 
 مأخوذ من:

http://www.nolostgeneration.org/sites/default/files/webform/contribute_a_resource_to_
nlg/9466/190227_brussels_conference_report_2019_lo_res_.pdf
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من األطفال الالجئني السوريني يف لبنان الذين ترتاوح أعامرهم بني ٣ 

و1٨ سنة والذين ارتادوا املدرسة يف السنة الدراسية 201٧/ 201٨ كانوا 
مسجلني يف دوام بعد الظهر

منذ بدء أزمة اللّجوء السوري، تسعى وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان 
لضامن التحاق األطفال الالجئني باملدارس. يف املراحل األوىل من األزمة، كان 

أطفال الالجئني السوريني مسجلني يف الدوام الصباحي املعتاد ويدرسون جنبًا 
إىل جنب مع زمالئهم اللبنانيني. ولكن مع ازدياد أعداد الالجئني، أطلقت 

وزارة الرتبية بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
»الدوام املسايئ« خالل فرتة بعد الظهر من الساعة الثانية وحتى السادسة 
مساًء من أجل استقبال عدد أكرب من األطفال الالجئني. وقد تّم يف البداية 
افتتاح ٣٧٦ مدرسة بدوام مسايئ، ال تزال ٣٥0 منها تعمل بكامل سعتها. 

املراجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )201٦(. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ :الالجئني يف لبنان: العودة إىل املدرسة. مأخوذ من

resources/Backtoschoolbrochure2016portal.pdf
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يشار إىل أن حوايل ٧1٪ من أطفال الالجئني السوريني يف لبنان بني عمر ٣ 
سنوات و1٨ سنة الذين كانوا مسجلني يف املدارس خالل السنة الدراسية 

201٨/201٧ كانوا مسجلني يف الدوام املسايئ. وتسهم مثل هذه الجهود يف 
تطبيق اسرتاتيجية وزارة الرتبية »الوصول إىل جميع األطفال بالتعليم« التي 
تستهدف كافة الفئات العمرية لألطفال يف لبنان يف سن الدراسة، مبن فيهم 

أكرث من 2٥0.000 طفل الجئ، وذلك من خالل توفري فرص التعليم النظامي 
وغري النظامي. إن توفري التعليم املدريس لألطفال الالجئني أمر يثنى عليه، 
ولكن ال بّد من بذل املزيد من الجهد لتحسني جودة التعليم والحّد من 

معدالت الترسب املدريس لدى األطفال الالجئني السوريني.

 unhcr.org: :املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )201٨(. التعليم. مأخوذ من
http://www.unhcr.org/lb/education
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7,3١5
هو عدد الطالب السوريني الذين كانوا مسجلني يف الجامعات الخاصة 

والرسمية يف لبنان خالل السنة األكاديية 201٧/ 201٨

يلعب التعليم العايل دوًرا مهاًم يف حامية الاّلجئني الشباب. وبحسب 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، يسهم التعليم العايل 

يف بناء جيل جديد من األفراد املثقفني القادرين عىل العمل يف قطاعات 
مختلفة واالنخراط يف مجتمعاتهم. إىل ذلك، تتيح املعارف واملهارات التي 

يوفرها التعليم العايل )وغالباً اكتساب لغة جديدة( لالجئني الشباب فرصة 
أكرب لالعتامد عىل الذات. لكن يف الواقع يواجه الطالب الالجئون الشباب يف 
لبنان تحديات كربى يف الحصول عىل التعليم العايل. أظهرت دراسة أجريت 

يف العام 201٧ أن هذه التحديات تشمل: 1( املسائل القانونية املرتبطة 
بتأمني الشهادات التي تثبت األهلية األكاديية وإثبات التسجيل والقيود 

والسياسات الحكومية )مبا فيها القيود املرتبطة باإلقامة(، 2( ونقص اإلرشاد 
األكاديي واملهني حول املسارات نحو سوق العمل أو التعليم األعىل، 
٣( العوائق املرتبطة باللغة والتأهيل األكاديي، ٤( والعوائق النفسية، 
٥( واملشاكل املالية بسبب النقص يف التمويل وعدم القدرة عىل سداد 
التكاليف. كان ٧.٣1٥ طالباً سورياً فقط )٥.٧1٥ يف الجامعات الخاصة 

و1.٦00 يف الجامعات الرسمية( مسجلني يف الجامعات الخاصة والرسمية يف 
لبنان يف خالل السنة األكاديية 201٧/ 201٨، بدون أي تغيري يلحظ خالل 

السنوات املاضية.

املراجع:

الغايل، ه. أ وبرجاوي، ر،  وديكنايت، ج )متوز/يوليو، 201٧(. التعليم العايل والطالب الالجئون السوريون: 
http://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/ :حالة السياسات واملامرسات ووجهة النظريف لبنان. مأخوذ من

publications/research_reports 2016-2017/20170702_refugee_education.pdf

وزارة الرتبية والتعليم العايل)201٨( عدد الطالب السوريني املسجلني يف الجامعات يف لبنان 201٣-201٨.

الغايل ، هـ. أ. ، علم الدين ، ف. ، فرح ، س. ، و بنشيبة ، س. )2019(. مسارات لتعليم الشباب الالجئني يف األردن 
ولبنان. 
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 مثاًل، يف السنة األكاديية 201٤/201٣، كان عدد الطالب السوريني 
املسجلني يف الجامعات ٥.٥٤9. ال بّد من منح اهتامم خاص ملسألة حصول 
الالجئني عىل التعليم العايل، رمبا يستوجب إستثامًرا يف تأمني التعليم العايل 
بطريقة متوازية تلبي حاجات الالجئني وزمالئهم اللبنانيني، ويعالج االفتقار 

إىل القدرات يف املؤسسات التعليمية ويسّد الفجوات يف سوق العمل. 
وهنا تكمن املسؤولية املشرتكة يف مساعدة الالجئني عىل تخطي العوائق 

التعليمية الكربى التي يواجهونها. 

https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/research_ :مأخوذ من
reports/2018-2019/20190305_pathway_to_and_beyond_education.pdf

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )2019(. التعليم ما بعد الثانوي. مأخوذ من:
https://www.unhcr.org/tertiary-education.html



101 من الحقائق واألرقام  حول أزمة اللجوء السوري 82

%73
من األطفال الالجئني السوريني يف لبنان دون عمر الـ 1٨ سنة تعرضوا إىل 

نوع واحد من »التأديب« العنفي عىل األقل خالل 201٨

أظهر تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان أن األغلبية 
العظمى من أطفال الالجئني السوريني دون عمر الـ 1٨ سنة )٧٣٪( تعرضوا 

لشكل واحد عىل األقل من أشكال »التأديب« العنفي، برتاجع طفيف 
باملقارنة مع نسبة ٧٨٪ يف العام 201٧، وهي نسب عالية ومثرية للقلق. 

ويكن للتأديب العنفي أن يشمل العنف النفيس، إىل جانب االعتداء 
الجسدي. أدى االفتقار إىل الخدمات االجتامعية األساسية وفرص الحامية 

وكسب الرزق لدى النازحني واملجتمع املضيف إىل زيادة هشاشة العائالت 
وانعكاس آثار خطرية عىل البيئة الحامية، أكان يف املنزل أو املجتمع أو 

املدرسة؛ وذلك يف حني يركز قطاع الحامية يف خطة استجابة لبنان لألزمة 
السورية عىل إحاطة األطفال ببيئة آمنة وحامية. وتشمل هذه الجهود 

التعاون مع الرشكاء املعنيني يف قطاع التعليم ملنع األطفال واملراهقني من 
الترّسب والحّد من العنف داخل املدارس وخارجها. هذا وتعمل وزارة 
الرتبية والتعليم العايل عىل تعزيز قدراتها املؤسسية إلنشاء بيئة آمنة 
وصديقة للطفل ودائرة حامية يف املدارس من خالل إطالق عدد من 

املبادرات التي تشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، تبني وتطبيق سياسة 
حامية الطفل وآليات اإلحالة داخل الوزارة من أجل تحديد األطفال 

املعرضني للخطر وإحالتهم بالشكل املالئم )مبن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة 
وضحايا العنف وسوء املعاملة واالستغالل( وتعزيز الوصول إىل التعليم 
والتدريب التقني واملهني. مع ذلك، إن نقص التمويل من شأنه تهديد 

استمرارية كافة الجهود ذات الصلة.

املراجع:

األمم املتحدة، وحكومة لبنان. )ترشين الثاين/نوفمرب، 201٨(. خطة لبنان لالستجابة لألزمة2020-201٧: 
https:// :فصل قطاع الحامية )تحليل الحالة، االسرتاتيجية واإلطار املنطقي( - تحديث 201٨. مأخوذ من

data2.unhcr.org/en/documents/details/62236

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )أيلول/ سبتمرب، 
https://data2. :201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨. مأخوذ من

unhcr.org/en/documents/download/67380
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فقط من التمويل املطلوب لقطاع التعليم مبوجب »الخطة اإلقليمية 

لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات« للعام 201٨ قد تم توفريه 
بحلول كانون األول/ديسمرب 201٨

طلبت الهيئات العاملة يف قطاع التعليم ضمن »الخطة اإلقليمية لالجئني 
وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات« للعام 201٨ مبلغ ٨٧٣ مليون دوالر 

لضامن زيادة الوصول إىل التعليم اآلمن واملناسب وذي الجودة العالية 
لألطفال والشباب السوريني املقيمني يف الدول املضيفة. ولكن مل يتم تأمني إال 

٥٥٪ من هذا املبلغ بحلول كانون األول/ ديسمرب 201٨. ويؤثر هذا النقص 
يف التمويل عىل كافة الجهود ذات الصلة التي تشمل أيًضا التوصل إىل حلول 
لألسباب الكامنة خلف الترسب املدريس. مثالً، يف العراق تم دعم النقل كحّل 

لألطفال الالجئني الذين تركوا املدرسة بسبب اضطرارهم الجتياز مسافات 
بعيدة. أّما يف مرص، فتم النظر يف املنح الدراسية كطريقة إلعداد الطالب 

للتسجيل يف السنة األكاديية. وبدون الدعم التمويل الالزم، يبقى الخطر 
الحقيقي هو الخوف من نشوء جيل ضائع لدى الالجئني السوريني.

املراجع:

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )أيلول/سبتمرب، 201٨(. تحديث فصل: إنجازات الخطة اإلقليمية لالجئني 
https://reliefweb.int/sites/ :وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات- آذار/مارس 201٨. مأخوذ من

reliefweb.int/files/resources/63820.pdf

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )شباط/مارس، 2019(. تحديث فصل: إنجازات الخطة اإلقليمية لالجئني 
https://reliefweb.int/ :وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات- كانون األول/ ديسمرب 201٨. مأخوذ من

sites/reliefweb.int/files/resources/68376.pdf
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من الالجئني السوريني املسجلني يف لبنان ال علم لديهم عن توفر فرص 

تعليمية غري نظامية

ساهمت وزارة الرتبية والتعليم اللبنانية بالعديد من املسارات التعليمية 
غري النظامية، بينها التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة املنتظمة القامئة عىل 
املجتمع، والتي تعّد األطفال بني عمر ٣ و٥ سنوات عىل االلتحاق باملدرسة. 

كام يكن لألطفال بني عمر ٧ سنوات و1٤ سنة الذين انقطعوا لفرتة عن 
الدراسة أن يستفيدوا من برنامج التعليم املرّسع من وزارة الرتبية الذي 

يعّدهم لاللتحاق بالتعليم النظامي. أّما األطفال بني عمر 10 سنوات و1٤ 
سنة الذين مل يحصلوا عىل أي تعليم من قبل فيتوفر لهم مسار لتعلم أسس 

القراءة والكتابة والحساب. تجدر اإلشارة إىل أن األطفال يف هذه الفئة العمرية 
قد يعانون من ثغرات دراسية متنعهم من االلتحاق بالتعليم النظامي. ويكن 

لألطفال والشباب بني عمر 1٥ و20 سنة االلتحاق بربامج التعليم املرّسع 
والخضوع المتحان الربوفيه واالستفادة من التدريب عىل أسس القراءة 

والكتابة والحساب. يذكر أن املنظامت غري الحكومية التي تقدم برامج التعليم 
غري النظامي تخضع إلرشاف وزارة الرتبية. ويكن لتأمني التعليم غري النظامي 
أن يسمح بإعادة دمج الطالب يف مسارات التعليم النظامي الحقاً، كام يوفر 

خياراً مناسباً لألطفال املوجودين حاليّاً خارج املدارس مبا أنه يتيح لهم الحصول 
عىل التعليم والتدريب املهني. وسيتم الحقاً ضّم التدريب املهني بشكل كامل 
إىل برنامج الشباب مبا يضمن االنتقال السلس من التعليم إىل العمل. مع ذلك، 

قليل جداً من الالجئني يف لبنان سمعوا عن مسارات التعليم غري النظامي. 
وأظهرت دراسة نرشت العام 201٧ أن ٦٪ فقط من السوريني املسجلني لدى 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل دراية بتوفر أنشطة 
التعليم والربامج غري النظامية. والنسبة نفسها تنطبق عىل السوريني املقيمني 

يف املخيّامت غري الرسمية يف لبنان.

املراجع:

اليونيسيف. )أيار/مايو، 201٦(. املكتب القطري للبنان: مذكرة حول اسرتاتيجية للتعليم. مأخوذ من: 

http://files.unicef.org/transparency/documents/Lebanon_Education_StrategyNote_3MAY2016.pdf

اليونيسيف. )ترشين الثاين/نوفمرب، 201٧(. البحوث التكوينية األممية: دراسة املعرفة واملوقف واملامرسة. 
https://reliefweb.int/report/lebanon/cross-sectoral-formative-research-knowl-  مأخوذ من:

edge-attitude-and-practice-study
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دوالر أمرييك هو معدل تكلفة كّل طفل مسجل يف التعليم األسايس يف 

املدارس الرسمية يف لبنان

تعمل وزارة الرتبية والتعليم العايل، بالتعاون مع الرشكاء الرتبويني، ضمن 
خطة استجابة لبنان لألزمة عىل تعزيز قطاع التعليم الرسمي يف لبنان 

مع منح األولوية لرفع مستوى التحاق أطفال الالجئني السوريني بالتعليم 
النظامي والحفاظ عىل هذا املستوى. ويشمل ذلك تقديم الدعم إلعداد 

الطالب خارج املدارس عىل دخول املدرسة وتحسني جودة التعليم من 
خالل توفري التجهيزات الالزمة وتأمني التدريب لألساتذة يف املناطق األكرث 

هشاشة يف البالد ودعم املراهقني والشباب يك يتابعوا تعليمهم. كام تم 
توفري الدعم لتغطية مساهامت األهل يف صناديق املدارس وصناديق لجان 

األهل، وقد مّكن ذلك وزارة الرتبية من إلغاء كافة الرسوم عىل األطفال 
اللبنانيني وغري اللبنانيني املسجلني يف التعليم األسايس يف املدارس الرسمية. 

لكن ال تزال الحكومة تتحمل العبء األكرب من تكاليف التعليم. مثالً، يبلغ 
معّدل التكلفة السنوية للتعليم األسايس الرسمي للطفل الواحد ٥00.1 

دوالراً فيام معدل تكلفة التعليم الثانوي الرسمي للطفل الواحد يبلغ ألفّي 
دوالر. مع ذلك، بقيت مساهامت املانحني يف قطاع التعليم محدودة، حيث 
تبلغ ٣٦٣ دوالًرا فقط عن كّل طفل يف الدوام الصباحي و٦00 دوالر عن كّل 
طفل يف الدوام املسايئ )مبا يشمل األقساط(. وتعزى التكلفة العالية للدوام 

املسايئ إىل تكاليف التشغيل الالزمة من أجل توفري الدوام املسايئ مثل تأمني 
املدرسة وتغطية رسوم مساهمة األهل ورواتب موظفي املدرسة واملعلمني 

واستهالك البنية التحتية التعليمية وتكاليف الصيانة، إلخ.

املراجع:

األمم املتحدة، وحكومة لبنان. )شباط/فرباير، 201٥(. خطة لبنان لالستجابة لألزمة 201٥ - 1٦: السنة 
http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2016/01/20151223_:الثانية. مأخوذ من

LCRP_ENG_22Dec2015-full-versionoptimized.pdf

األمم املتحدة ، وحكومة لبنان. )شباط/فرباير، 201٨(. خطة لبنان لالستجابة لألزمة201٧ – 2020 
)تحديث 201٨(. مأخوذ من: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LCRP2018_EN_Full_180122.pdf



101 من الحقائق واألرقام  حول أزمة اللجوء السوري 86

8- أحوال المعيشة

أحوال معيشة السوريين داخل سوريا.....................................٨٧

أحوال معيشة السوريين في الدول المضيفة...............٨٨

خدمات التمويل وُسبل العيش في مواجهة األزمة 
السورية داخل الدول المضيفة.............................................................٩٣



101 من الحقائق واألرقام  حول أزمة اللجوء السوري 87

 %78
هو معدل البطالة لدى الشباب يف سوريا

أفاد املكتب املركزي لإلحصاء يف سوريا أن أكرث من ٥0٪ من السوريني 
املقيمني يف الداخل السوري هم عاطلون عن العمل. وترتفع النسبة أكرث 
لدى الشباب لتصل إىل ٧٨٪. وعىل الرغم من حجم االستجابة اإلنسانية 

الكبرية لألزمة يف سوريا وتطبيق العديد من مناذج االستجابة، إال أن الحّد 
من آثار األزمة ال يزال صعباً باألخص بالنسبة للشباب الذكور الذين 

يحتاجون إىل فرص مالمئة وآمنة لكسب الرزق. وبدون توفري الدعم للحفاظ 
عىل سبل كسب الرزق وسّد الفجوة بني املساعدات الطارئة واملساعدات 

عىل املدى الطويل، يتوقع أن يستمر ارتفاع مستويات البطالة والصعوبات 
االقتصادية واالعتامد عىل املساعدات. إىل ذلك، سيكون األشخاص الذين 
يعودون إىل ديارهم أكرث هشاشة مع تراجع قدرتهم عىل االعتامد عىل 

الذات يف ظّل قلّة فرص كسب العيش وغياب الفرص االقتصادية.

املرجع:

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. )آب/أغسطس، 201٨(. 201٨ خطة االستجابة اإلنسانية 
)كانون الثاين/يناير – كانون األول/ ديسمرب 201٨(: الجمهورية العربية السورية. ا مـأخوذ من:

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_2018_hrp_syria.pdf
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من أرس الالجئني السوريني يف لبنان مل تكن تضّم أي فرد يعمل يف العام 201٨

رّصح ثلث أرس الالجئني يف لبنان أن ليس لديهم معيل. وللتعامل مع هذه 
الظروف الصعبة، يستمر الالجئون السوريون يف االعتامد إىل حّد كبري 

عىل املساعدات اإلنسانية ويعتمدون اسرتاتيجيات تكيّف لكسب العيش. 
وبحسب تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان للعام 
201٨، تبنت كّل األرس تقريبًا )9٧٪( اسرتاتيجيات تكيّف عىل مستوى 

املعيشة مثل إنفاق املدخرات وبيع أغراض املنزل والرشاء بالدين وتكبد 
الديون وسحب األوالد من املدارس من أجل العمل وخفض النفقات غري 

املرتبطة بالطعام وتزويج القارصين دون الـ 1٨ عاًما وارتفعت نسبة األرس 
التي تلجأ إىل هذه االسرتاتيجيات من ٣0٪ إىل ٣٤٪.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/ 
ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان   201٨. مأخوذ من:

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380
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من السوريني يف لبنان يعملون يف وظائف تتطلب مهارات عالية

أظهر تقييم أجرته منظمة العمل الدولية أن الالجئني السوريني يف لبنان 
ييلون إىل مزاولة أنواع الوظائف عينها التي كانوا يقومون بها قبل األزمة. 

فالغالبية العظمى من الالجئني يعملون يف مجاالت ال تتطلب مهارات 
عالية وهي مبعظمها أعامل يدوية، مثل الزراعة والبناء وأنواع أخرى 

من الخدمات، مثل الخدمات الشخصية. وهذه الوظائف ال تؤّمن دخالً 
عاليًا كام ال تؤّمن أي أمان وظيفي أو حامية، ما يعكس القدرات املهارية 

املنخفضة لدى الالجئني. ويعمل آخرون يف وظائف تتطلب مهارات متوسطة 
مثل صناعة السجاد والصناعات املعدنية وتصنيع الغذاء. ويشكل العامل 

املاهرون الذين لديهم وظائف تتطلب مستوى تعليم عاٍل جزًء صغريًا فقط 
من القوة العاملة السورية الالجئة )1٣٪(. ومن بني أولئك العاّمل، ٤٪ فقط 

يتولون وظائف تتطلب مهارات عالية مثل التقنيني واملحرتفني. وباملقارنة بني 
املناطق، تتصدر طرابلس القامئة لناحية العاملة السورية املاهرة، فيام يضّم 

البقاع العدد األكرب من العاملة السورية غري املاهرة.

املراجع:

منظمة العمل الدولية. )201٣(. تقييم تأثري الالجئني السوريني يف لبنان، وملحة عن وظائفهم. مأخوذ من: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publi-

cation/wcms_240134.pdf

منظمة العمل الدولية. )201٧(. معلومات عن سوق العمل: مراجعة وتحليل معمق حول شامل لبنان. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/docu- :مأخوذ من

ments/publication/wcms_559670.pdf
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من األطفال الالجئني السوريني يف لبنان عملوا ليوم واحد عىل األقل خالل 

فرتة الثالثني يوًما التي سبقت استطالع العام 201٨

إّن األسباب الثالثة الرئيسية التي تدفع باألطفال إىل العمل هي 1( االفتقار 
للدخل أو املوارد داخل األرسة )نتيجة الوضع االقتصادي اليسء أو الفقر 

املزمن(، 2( وعدم الوصول إىل التعليم )أو التعليم الجيد(، ٣( واملامرسات 
االجتامعية الضارة. وبحسب تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني 

يف لبنان للعام 201٨، فإن نسبة األطفال العاملني )أي الذين عملوا ليوم 
واحد عىل األقل يف األيام الثالثني السابقة للتقييم( بقيت ثابتة عىل ٤.٦٪ 

باملقارنة بـ ٤.٨٪ للعام 201٧. ولدى تقييم عاملة األطفال، ظهر أن 2.2٪ من 
األطفال الالجئني السوريني الذين ترتاوح أعامرهم بني ٥ و1٧ سنة مارسوا 
أنشطة اقتصادية أو أعامل منزلية لساعات أطول من تلك التي تتناسب 
مع أعامرهم يف خالل األسبوع الذي سبق التقييم. تجدر اإلشارة إىل أن 

العمل الذي يقوم به الطفل يعترب عاملة أطفال حني 1( يكون الطفل صغرياُ 
جداً، 2( يعيق تعليم الطفل، ٣( يلحق األذى بسالمة ومنّو الطفل العاطفي 
والجسدي. وال تزال مثة حاجة ماسة لتطبيق اسرتاتيجيات تحّد من اعتامد 
األرس السورية الالجئة عىل آليات تكيف سلبية وتخفف من املخاطر التي 

يتعرض لها األطفال مثل عاملة األطفال وزواج القارصات واستخدام العنف 
يف التأديب.

املراجع:

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )ترشين الثاين/نوفمرب، 201٨(. تحت املجهر: عاملة األطفال يف لبنان. 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67049 :مأخوذ من

األمم املتحدة، وحكومة لبنان. )ترشين الثاين/نوفمرب، 201٨(. خطة لبنان لالستجابة لألزمة 2020-201٧: 
https:// :فصل قطاع الحامية )تحليل الحالة، االسرتاتيجية واإلطار املنطقي( - تحديث 201٨. مأخوذ من

data2.unhcr.org/en/documents/details/62236

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/ 
ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب ضعف الالجئني السوريني يف لبنان 201٨. مأخوذ من:

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380
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من الالجئني السوريني يف لبنان الذين ترتاوح أعامرهم بني 1٥ و2٤ سنة 

كانوا يعملون يف العام 201٨

يعمل يف لبنان 29٪ من الشباب الالجئني السوريني )بني عمر 1٥ و2٤ عاماً(؛ 
وهذا ارتفاع طفيف باملقارنة مع نسبة 2٤٪ للعام 201٧. وبني الشباب 
العاملني، أفاد ٨٦٪ منهم إنهم يعملون يف ثالث قطاعات: البناء )٪2٤(، 
الزراعة )29٪(، »الخدمات األخرى« )٣٣٪(، وهي قد تشمل الخدمات 

املنزلية مثل التنظيف والعناية بالشعر والطهي والعناية باألطفال وغريها 
من الخدمات يف قطاع الفنادق واملطاعم والنقل. تجدر اإلشارة إىل أن 

هذه القطاعات ال تؤّمن يف العادة وظائف ثابتة وتتأثر أحياناً بالعديد من 
العوامل الخارجية. مثالً، الرتاجع امللحوظ يف نسبة الشباب الذكور الذين 

يعملون يف منطقة البقاع قبل شهر واحد من إجراء تقييم جوانب الضعف 
لدى الالجئني السوريني رمبا يعزى جزئياً إىل شّح األمطار والتلوث الذي قىض 

عىل كثري من املحاصيل يف املوسم الزراعي وأدى إىل نقص يف فرص العمل. 
ولكن يف النبطية مثالً، ازدادت فرص العمل يف القطاع الزراعي بسبب تهيئة 
األرايض وزراعتها. من ناحية أخرى، أظهر االستطالع عينه أن نسب العاملة 

العالية يف بعض املناطق يف لبنان ترتبط أيضاً بارتفاع نسب اإلقامة القانونية 
مبا أنها تتيح القدرة عىل التحرك، وهذا األمر ينطبق بشكل خاص عىل 

محافظتّي الجنوب والنبطية. 

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/
ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان   201٨. مأخوذ من:

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380



101 من الحقائق واألرقام  حول أزمة اللجوء السوري 92

 5
هو متوسط عدد الوظائف التي توالها رب األرسة الالجئة السورية منذ 

وصوله إىل مكان إقامته يف األردن

أظهر تقرير نرش يف أيلول/سبتمرب للعام 201٧ أن ٥0٪ فقط من الالجئني 
السوريني الذين شملهم االستطالع يف األردن يستمدون مصدر دخلهم 

األسايس من العمل. كام أن أولئك الذين كانوا قادرين عىل إيجاد فرص 
عمل غالباً ما كانوا يغريون وظائفهم بسبب انخفاض الراتب وتكاليف النقل 

وإجازات العمل وظروف العمل السيئة. وتبنّي أن رب األرسة الواحد غري 
وظيفته مبا معدله خمس مرات منذ وصوله إىل منطقة إقامته يف األردن. 
وظهر أن معدل عدد املرات التي يغري فيها الالجئون السوريون يف األردن 

وظائفهم أكرب بشكل طفيف يف قطاعات البناء والزراعة باملقارنة مع 
القطاعات األخرى، مثل معالجة وتصنيع الغذاء. والالفت أن أغلب األشخاص 

الذين غريوا وظائفهم )٦٧٪( ال يحملون إجازات عمل تصلح للقطاع الذي 
يعملون فيه. وقال العديد من السوريني إنهم يرتددون يف اجتياز املسافات 

بحثاً عن عمل ألنهم ال يحملون إجازات عمل ويخافون من التعرض 
للتوقيف عىل أيدي السلطات، فيام أعرب آخرون عن قلقهم من إعطاء 

الطابع الرسمي لعملهم خشية خسارة املساعدات التي يتلقونها. ولكّل هذه 
األسباب والكثري غريها، ال تزال البطالة واالعتامد عىل املساعدات النقدية 

منترشين لدى الالجئني السوريني يف األردن. ويعترب فهم اسرتاتيجيات كسب 
العيش لدى الالجئني أمراً أساسياً لتعزيز صمودهم.

املرجع:

املجلس الدمناريك لالجئني واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )أيلول/سبتمرب، 201٧(. فهم 
بدائل املساعدات النقدية - األردن. مأخوذ من:  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR٪20Livelihoods٪20As-
sessment_Sep٪202017_Online.pdf
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من التمويل الالزم لتأمني سبل العيش وفق »الخطة اإلقليمية لالجئني 
وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات« لالستجابة لألزمة السورية للعام 

201٨ تّم توفريه بحلول كانون األول/ديسمرب 201٨

بعد أربع سنوات عىل إطالق الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل 
مواجهة األزمات، ارتفع الطلب عىل الدعم املايل لقطاع االمناء املبني عىل 

الصمود واالستقرار من 2٨٪ يف العام 201٥ إىل ٣٦٪ يف العام 201٨. وفيام 
يظهر هذا التوجه التزام الرشكاء يف الخطة اإلقليمية والجهات املانحة بدعم 
الربامج التي تعزز صمود الالجئني واملجتمعات املضيفة واملؤسسات املحلية 

والوطنية، إال أن النقص املستمر يف التمويل عىل مستوى القطاع يؤثر 
عىل كافة الجهود ذات الصلة. وتربز أهمية هذا النقص بشكل واضح حني 
يؤثر عىل متويل قطاع الرتابط االجتامعي وكسب العيش الذي كان قد أعّد 
اسرتاتيجيات أساسية للعام 201٨. وتشمل هذه االسرتاتيجيات 1( تحسني 

قابلية توظيف الالجئني وأعضاء املجتمع املضيف، 2( خلق فرص العمل أو 
فرص توفري املدخول، ٣( دعم بيئة أعامل تساعد عىل خلق فرص العمل، ٤( 
تعزيز االستقرار االجتامعي من خالل الربامج املبارشة القامئة عىل املجتمع، 
باإلضافة إىل اعتامد املقاربات غري املبارشة. وبحلول كانون األول/ ديسمرب 
201٨، تم تأمني ٣٤٪ فقط من األموال املطلوبة لدعم قطاع كسب الرزق 

مبوجب الخطة اإلقليمية لالجئني للعام 201٨. إن مستوى التمويل اإلقليمي 
لهذا القطاع هو األدىن بني كافة القطاعات األخرى )أي الحامية، واألمن 

الغذايئ، والتعليم، والصحة والتغذية، والتعليم، والحاجات األساسية، واملأوى، 
وبرامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة(.

املراجع:

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )كانون األول/ديسمرب، 201٧(. الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة 
عىل مواجهة األزمات 201٨-2019 استجابة لألزمة السورية: نظرة عامة حول االسرتاتيجية اإلقليمية. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/61264 :مأخوذ من

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )آذار/مارس، 2019(. تحديث فصل: إنجازات الخطة اإلقليمية لالجئني 
https://reliefweb.int/ :وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات- كانون األول/ديسمرب 201٨. مأخوذ من

sites/reliefweb.int/files/resources/68376.pdf
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 %32
من التمويل الالزم لدعم قطاع سبل العيش ضمن خطة لبنان لالستجابة 

لألزمة توفر يف العام 201٨

يسعى قطاع سبل العيش ضمن خطة لبنان لالستجابة لألزمة إىل 1( تحفيز 
التنمية االقتصادية املحلية وأنظمة السوق من أجل خلق فرص توليد الدخل 

وفرص العمل، 2( تحسني قابلية توظيف القوة العاملة، ٣( تعزيز تطوير 
السياسات وبناء بيئة مناسبة لخلق فرص العمل. ولكن مل يتم تأمني إال ٣2٪ 
من نداء العام 201٨ لدعم هذا القطاع، مام يشكل نقصاً هائالً يف التمويل 

وقد يقّوض الجهود التي تستهدف تحسني الظروف االقتصادية للمجتمعات 
الهشة، مبا يشمل الالجئني ومجتمعاتهم املضيفة. وتشمل هذه الجهود 
أيضاً معالجة التنافس عىل فرص العمل الذي يعترب من مسببات التوتر 

االجتامعي بني الالجئني واملجتمع املضيف.

املرجع:

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )آذار/مارس، 2019(. املعيشة: لوحة املعلومات لنهاية العام201٨. مأخوذ 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68242 :من
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 986
مؤسسة تجارية محلية يف لبنان حصلت عىل الدعم من خالل منح عينية 

ونقدية وتقنية كجزء من االستجابة لألزمة السورية يف العام 201٨

من شأن دعم القطاع الخاص أن يسهم بشكل أسايس يف تعزيز التنمية 
االقتصادية املحلية وخلق فرص عمل للمجتمعات الالجئة واملضيفة عىل 

حّد سواء يف لبنان. وتعترب املؤسسات التجارية »املحرك الرئييس للنمّو 
الشامل واملستدام« حيث تقدم سلعاً وخدمات أساسية فيام تؤّمن فرص 

العمل. ويعمل قطاع املعيشة ضمن خطة لبنان لالستجابة إىل األزمة عىل 
دعم تطوير املؤسسات الصغرية بهدف تعزيز خلق فرص العمل يف املناطق 

الهشة. وهو يتعاون أيضاً مع القطاع الخاص الذي يعترب رشيكاً وليس 
مستفيداً فحسب. وتضّم كافة برامج املعيشة عنارص تسعى إىل إرشاك 

القطاع الخاص يف سّد الفجوة بني جوانب العرض والطلب يف سوق العمل. 
وباإلجامل، حصلت 9٨٦ مؤسسة تجارية محلية عىل الدعم من خالل املنح 

العينية والنقدية والتقنية يف العام 201٨. ويسهم ذلك يف تحقيق الهدف 
األشمل لخطة استجابة لبنان لألزمة الرامي لتعزيز استقرار وصمود لبنان. 

إن دعم اقتصادات املجتمعات املضيفة يرتافق يداً بيد مع االستجابة إىل 
حاجات الالجئني السوريني يف لبنان.

املراجع:

الحكومة اللبنانية، األمم املتحدة، مجموعة العمل املعنية بسبل املعيشة. )201٧(. تقرير ورشة عمل 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/ :الدروس املستفادة من مشاركة القطاع الخاص. مأخوذ من

id=14059؟download.php

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )آذار/مارس، 2019(. املعيشة: 201٨ لوحة معلومات نهاية العام. مأخوذ 
من: 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68242
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2,365
هو عدد الوظائف التي تّم خلقها أو الحفاظ عليها يف املؤسسات 

التجارية اللبنانية مبوجب خطة استجابة لبنان لألزمة يف العام 201٨

متكن قطاع سبل العيش ضمن خطة استجابة لبنان لألزمة من املساهمة 
يف »الحفاظ عىل االستقرار االقتصادي للبنان من خالل الحّد من تدهور 

األوضاع االقتصادية للسكان األكرث ضعفاً«. ففي العام 201٧، تّم دعم ٧٣٨.2 
مؤسسة ورشكة صغرى وصغرية ومتوسطة انسجاماً مع اسرتاتيجية وزارة 

االقتصاد التي تستهدف املؤسسات الصغرية واملتوسطة. ويف العام 201٨، تم 
خلق 2.٣٦٥ فرصة عمل أو الحفاظ عليها، بارتفاع مبعدل خمسة أضعاف 

باملقارنة مع العام 201٦، إال أن معظم هذه الوظائف )9٤٪( هي وظائف 
تم الحفاظ عليها وليس خلقها. وذلك ألنه تم توجيه الدعم بشكل أسايس 

إىل مؤسسات بالغة الصغر، ال تضّم عادة أكرث من موظف أو موظفني اثنني 
حيث غالباً ما يتم الحفاظ عىل الوظائف القامئة فيها بدل خلق وظائف 

جديدة. ولكن عىل الرغم من أن هذه األرقام مطمئنة، إال أنها تبقى 
محدودة لناحية عدد األشخاص املتأثرين بشكل مبارش يف حني يطال الفقر 

٦9٪ من الالجئني السوريني و2٨٪ من اللبنانيني. 

املراجع:

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )متوز/يوليو، 201٨(. خطة االستجابة لألزمة يف لبنان )2020-201٧(: 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/64657 :التقرير السنوي - 201٧. مأخوذ من

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/ 
https:// :ديسمرب، 201٨(. خطة تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان. مأخوذ من

data2.unhcr.org/en/documents/download/67380

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )آذار/مارس، 2019(. املعيشة: لوحة املعلومات لنهاية العام 201٨. مأخوذ 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68242 :من
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9 - إنفاق الالجئين السوريين 
واستثماراتهم في المجتمعات 

المضيفة
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 334
مليون دوالر هو املبلغ الذي أنفقه الالجئون السوريون يف تركيا كاستثامرات 

يف ٦.0٣٣ رشكة مسّجلة أنشئت حديثًا بني عامّي 2011 و201٧

يساهم السوريون أنفسهم يف تركيا يف خلق فرص العمل ويشاركون يف منو 
االقتصادي الرتيك من خالل إنشاء مؤسسات تجارية. إذ بني عامّي 2011 

و201٧، أنشأ السوريون ٦.0٣٣ رشكة جديدة مسّجلة باستثامر أويل بقيمة 
٣٣٤ مليون دوالر. وبحسب تقديرات أخرى، وصل إجاميل االستثامرات 
الرأساملية السورية إىل ما بني 1 مليار و1.٥ مليار دوالر. وتستمر هذه 
االستثامرات يف االرتفاع مع ارتفاع عدد الرشكات التجارية اململوكة من 
الالجئني عىل مّر الوقت. وحتى العام 201٨، كان قد تم إحصاء حوايل 

٨.000 مؤسسة مملوكة من الالجئني عىل أنها رشكات مسجلة رسمياً يف 
تركيا. إىل ذلك، ظهر أن نسبة الرشكات الجديدة اململوكة من سوريني من 

أصل كافة الرشكات ذات امللكية األجنبية ارتفع أيًضا يف تركيا ليصل إىل 
٣9٪ يف العام 201٦، حيث يحتل السوريون »املرتبة األوىل لناحية املؤسسني 

األجانب للرشكات الجديدة كّل سنة منذ العام 201٣«. وأظهر استطالع 
شمل أصحاب 2٣0 مؤسسة صغرية ومتوسطة مملوكة من سوريني يف غازي 

عنتاب وإسطنبول بني كانون الثاين/يناير ونيسان/ أبريل للعام 201٧ أن ٣9٪ 
من رواد األعامل السوريني يخططون لإلبقاء عىل مؤسساتهم يف تركيا، فيام 

٣9٪ منهم يخططون لفتح مؤسسة أخرى يف تركيا، حتى لو انتهت الحرب يف 
سوريا. ومن شأن إنشاء البيئة املناسبة أن يّكن الالجئني من أن يتحولوا إىل 

قيمة مضافة تقدر عىل املساهمة يف املجتمعات املضيفة من خالل مهاراتهم 
املتكاملة وتنوعهم وحامسهم إلثبات أنفسهم.

املراجع:

بناء األسواق. )حزيران/يونيو، 201٧(. وجه آخر للقصة: تقييم السوق للرشكات السورية الصغرية 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/anoth- :يف تركيا. مأخوذ من  واملتوسطة

er_side_to_the_story_a_market_assessment_of_syrian_smes_in_turkey.pdf

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األغذية العاملي. )201٧(. الوظائف تحدث 
 فرقًا: توسيع الفرص االقتصادية لالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة. مأخوذ من:

https://www.jobsmakethedifference.org/full-report

اتحاد الغرف وتبادالت السلع يف تركيا. )201٧(. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. 
https://data2.unhcr. :ترشين األول/أكتوبر، 201٨(. تركيا: االعتامد عىل الذات واملعيشة. مأخوذ من(

org/en/documents/download/66264
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 7,9
مليار دوالر هو إجاميل املنح التي تم التعهد بها من قبل الجهات املانحة 

يف مؤمتر بروكسل الثاين لكّل من سوريا وتركيا ولبنان واألردن والعراق 
ومرص لدعم االستجابة لألزمة السورية بني عامّي 201٨ و2020

تعهدت الجهات املانحة يف إطار مؤمتر بروكسل الثاين بتقديم دعم مادي 
بقيمة ٧.9 مليار دوالر عىل شكل منح للفرتة بني عامّي 201٨ و2020. ومن 

أصل هذا املبلغ، تعهدت ٣٦ جهة مانحة بقديم دعم بقيمة ٤.٣ مليار 
دوالر للعام 201٨ باإلضافة إىل التعهد مببلغ ٣.٥ مليار عن السنتني التاليتني. 

ويف العام 201٨، ساهمت الجهات املتعهدة مبنح بقيمة ٦ مليارات دوالر، 
متجاوزة تعهدها األسايس مبقدار 1.٦ مليار. وأظهر تقرير املتابعة املالية 

السادس ملا بعد مؤمتر بروكسل لـ »دعم مستقبل سوريا واملنطقة« الذي 
نرش يف أيلول/ سبتمرب يف العام 201٨ أن الجهات املانحة مستمرة يف تقديم 

دعم مايل يتجاوز تعهداتها األصلية يف مؤمتر بروكسيل الثاين.

وكان هذا األمر قد حصل يف السابق أيًضا يف عامّي 201٦ و201٧ حني 
ساهمت الجهات املانحة بدعم مايل بقيمة ٧.٥ مليار دوالر و٨.1 مليار 
دوالر عىل التوايل. تجدر اإلشارة إىل أنه من أصل املنح البالغ قيمتها ٦ 

مليارات دوالر للعام 201٨، تم تخصيص النصف لسوريا )2٧٪ أي ما يوازي 
1.٦ مليار دوالر( ولبنان )19٪، 1.1 مليار دوالر( مًعا. يف حني تم تخصيص 
1٨٪ من التمويل لرتكيا و1٦٪ لألردن، فيام حصل العراق عىل ٥٣٤ مليون 
دوالر )9٪( ومرص عىل ٣٤ مليون دوالر )1٪(. كام أفيد أنه تم تخصيص 
املزيد من التمويل لهذه الدول كجزء من مساهامت متعددة الدول أو 

مساهامت إقليمية. إىل ذلك، حوايل ربع تعهدات املؤمتر للعام 201٨ مل تكن 
محددة الوجهة.

املراجع:

االتحاد األورويب واألمم املتحدة. )أيلول/سبتمرب، 201٨(. دعم سوريا واملنطقة: املتابعة املالية ملا بعد 
https://www.consilium.europa.eu/media/36437/ :مؤمتر بروكسل - التقرير السادس. مأخوذ من

syria-report-six.pdf

االتحاد األورويب واألمم املتحدة. )آذار/مارس، 2019(. دعم سوريا واملنطقة: املتابعة املالية ملا بعد مؤمتر 
https://www.consilium.europa.eu/media/38467/syr-  بروكسل - التقرير السابع. مأخوذ من:

ia-report-seven-revised-final.pdf
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 4,4
مليار دوالر هي قيمة النداء الذي أطلقته وكاالت األمم املتحدة 

واملنظامت غري الحكومية لدعم خمسة ماليني الجئ سوري واملجتمعات 
املضيفة الهشة يف دول الجوار للعام 201٨

إن الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات هي عملية 
تنفذ من قبل حكومات الدول املعنية، وتقوم عىل مكّونني مرتابطني: مكّون 
حامية الالجئني واملساعدات اإلنسانية ومكّون التنمية القامئة عىل الصمود/ 

االستقرار. وتدمج هذه الخطة اإلقليمية الخطط الوطنية التي تّم وضعها 
مبشاركة الدول الخمس الرئيسية التي تستضيف الالجئني السوريني، وهي 

تشمل خطة االستجابة األردنية وخطة لبنان لالستجابة لألزمة باإلضافة، إىل 
خطط لكّل من تركيا والعراق ومرص. ويشارك أكرث من 2٧0 رشيكاً إقليمياً يف 
هذه الخطة اإلقليمية من خالل إطالق النداءات للتمويل )كرشكاء للوكاالت 
األممية التي تطلق النداءات( أو كجزء من إعداد السياسات أو حشد الدعم 
أو تطبيق الربامج. وكانت وكاالت األمم املتحدة أطلقت نداًء مشرتكاً لتوفري 

دعم بقيمة ٤.٤ مليار دوالر للعام 201٨، وهو املبلغ الذي طلبته وكاالت 
األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية يف الدول املعنية بالخطة اإلقليمية 
)باستثناء التمويل املتعدد السنوات(. ومن أصل هذا املبلغ، تم طلب ٦2.2 

مليار دوالر تخصص لحاجات الحامية واملساعدة تحت مكّون الالجئني 
و1.٧٨ مليار لدعم الالجئني واملجتمعات املضيفة تحت مكّون الصمود.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )كانون األول/ديسمرب، 201٧(. الخطة اإلقليمية لالجئني 
وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات 201٨-2019 استجابة لألزمة السورية: نظرة عامة حول االسرتاتيجية 

اإلقليمية. مأخوذ من: 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/61264
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 3,١
مليار دوالر هي قيمة املساهامت التي قّدمتها الدول املانحة واملؤسسات 

الدولية إىل كّل من األردن ولبنان والعراق ومرص وتركيا يف العام 201٧ 
من خارج تعهدات الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة 

األزمة

باإلضافة إىل الدعم املقدم عرب خطط االستجابة، تم أيًضا تقديم الكثري 
من الدعم للدول املضيفة لالجئني السوريني من خالل أنواع مختلفة من 

التمويل. مثالً، إىل جانب التعهدات املرتبطة بالخطة اإلقليمية لالجئني 
وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات، تم تطبيق العديد من اتفاقات 

التمويل يف الدول التي تستضيف العدد األكرب من الالجئني يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا، باألخص لبنان واألردن وتركيا. وقد تم إعداد هذه 

االتفاقات بشكل خاص ضمن أطر هندسية لألموال التي يتم توفريها إىل 
الدولة املضيفة، واستناًدا إىل التزامات محددة واألولويات املتفق عليها بني 
األطراف املختلفة. ويف هذا اإلطار، تم توقيع اتفاقيتني واحدة بني االتحاد 
األورويب ولبنان، وأخرى بني االتحاد األورويب واألردن. كام تّم التوصل إىل 

اتفاق متويل دويل آخر يف تركيا يف العام 201٦، فيام يعرف بـ »اتفاق االتحاد 
األورويب وتركيا«. وقد تبنّي أن الدول املانحة واملؤسسات الدولية املانحة 

قدمت منًحا بقيمة حوايل ٣.1 مليار دوالر لكّل من األردن ولبنان والعراق 
ومرص وتركيا يف العام 201٧. هذا باإلضافة إىل توفري قروض بقيمة ٤.٣ مليار 

دوالر يف السنة عينها، تشمل برنامج تسهيالت التمويل امليرّس من البنك 
الدويل والبنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية، باإلضافة إىل الجهات املانحة 

الثنائية.

املرجع:

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )كانون األول/ديسمرب، 201٧(. الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة 
عىل مواجهة األزمات201٨-2019 استجابة لألزمة السورية: نظرة عامة حول االسرتاتيجية اإلقليمية. 
http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2018/02/3RP-Region- :مأخوذ من

al-Strategic-Overview-2018-19.pdf
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من امليزانية اإلجاملية للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

الخاصة بالعمل امليداين للعام 201٨ تم تخصيصها للرشق األوسط وشامل 
أفريقيا

إن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مكلفة من قبل 
األمم املتحدة مبهمة »قيادة وتنسيق العمل الدويل لحامية الالجئني وحل 
مشكالتهم يف جميع أنحاء العامل«. وتشمل أولوياتها االسرتاتيجية الدولية 

إنشاء بيئة حامية مؤاتية والحامية من العنف واالستغالل والتوصل إىل 
حلول دامئة وحشد الدعم من خالل الرشاكات االسرتاتيجية. ويف العام 

201٨، تم تخصيص ٣2٪ من امليزانية اإلجاملية للمفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني الخاصة بالعمل امليداين ملنطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا، لتحتل املنطقة املرتبة الثانية بعد أفريقيا لناحية الحصة 
من امليزانية اإلجاملية للمفوضية. ويف ما يخّص سوريا، تواصل املفوضية 

بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بقيادة الخطة اإلقليمية لالجئني 
وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات استجابة لألزمة السورية، وتنسيق 

العمل ما بني 2٧0 رشيكاً يف خمس دول مضيفة لالجئني السوريني )مرص، 
العراق، األردن، لبنان، تركيا(.

املراجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )201٧(. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني يف عام 201٧: املهمة. مأخوذ من: 

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2017/pdf/02_UNHCR_mission.pdf

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )2019(. البيانات املالية: املتطلبات العاملية والنفقات 
لعام 201٨ - أنشطة مربمجة. مأخوذ من: 

http://reporting.unhcr.org/financial#_ga=2.238379842.336426860.1553592858-
160278983.1548054536
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7,١ مليار دوالر
هو إجاميل حجم التمويل الذي تلقاه لبنان لدعم خطط االستجابة 

الخاصة بالالجئني واملجتمعات املضيفة بني عامّي 2012 و201٨

تلقى لبنان مجموع ٧.1 مليار دوالر بني عامّي 2012 و201٨ لدعم 
استجابته ألزمة الالجئني السوريني. خالل السنوات املاضية، تم توجيه 

التمويل املخصص للبالد إىل قطاعات مختلفة ملعالجة تبعات أزمة الالجئني 
السوريني. وتشمل هذه القطاعات، عىل سبيل املثال ال الحرص، التعليم 

واألمن الغذايئ والرعاية الصحية والحامية واالستقرار االجتامعي وقطاع املياه 
والرصف الصحي وإدارة النفايات. ويسهم متويل خطط االستجابة الخاصة 

بالالجئني واملجتمعات املضيفة يف لبنان يف الحّد من تدهور الخدمات 
العاّمة وتفاقم التوترات املجتمعية. بالتايل، يجب أن يتواصل متويل خطط 

االستجابة يف لبنان، بشكل متواز مع أنواع أخرى من التمويل.

املرجع:

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )2019(. البلدان املترضرة: لبنان - االتجاهات يف التمويل 
https://fts.unocha.org/ :املعلن. مأخوذ من مقال يف 2٦ آذار/مارس 2019: خدمة التتبع املايل

countries/124/summary/2019



101 من الحقائق واألرقام  حول أزمة اللجوء السوري ١٠5

3,4 مليار دوالر 
هو املبلغ الذي حصل عليه لبنان عىل شكل منح لعام 201٨ وقروض 
للفرتة املمتدة بني عامّي 201٨ و2020 كجزء من االستجابة لحاجات 

الدول املتأثرة باألزمة السورية

بلغ إجاميل الدعم املقدم إىل لبنان يف العام 201٨ ٣.٤ مليار دوالر عىل 
شكل منح قدمت يف العام 201٨ وقروض للفرتة بني 201٨ و2020. وتشكل 

القروض الجزء األكرب من املبلغ حيث بلغت قيمتها نحو 2.٣ مليار دوالر 
)٦٧٪(، فيام بلغت قيمة املنح 1.1 مليار دوالر. وتم تقديم حوايل ثلثّي هذه 

املنح من قبل ثالث جهات مانحة هي مؤسسات االتحاد األورويب )٣0٣ 
مليون دوالر( وأملانيا )291 مليون دوالر( واململكة املتحدة )1٣٤ مليون 

دوالر(. ويف ما خّص القروض، قدم بنك االستثامر األورويب ٦2٪ من إجاميل 
القروض إىل لبنان )1.٤ مليار دوالر(، فيام تم توفري بقية القروض من البنك 
الدويل )٧0٦ ماليني دوالر( وفرنسا )101 مليون دوالر( وإيطاليا )٥٣ مليون 

دوالر(.

املرجع:

االتحاد األورويب واألمم املتحدة. )آذار/مارس، 2019(. دعم سوريا واملنطقة: املتابعة املالية ملا بعد مؤمتر 
بروكسل - التقرير السابع. مأخوذ من:

https://www.consilium.europa.eu/media/38467/syria-report-seven-revised-final.pdf
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4٠,482,553 دوالر 
هو املبلغ املستثمر من خالل ٧٦1 مرشوًعا داعاًم للمجتمع يف لبنان من 

العام 201٤ حتى نهاية العام 201٧ بهدف الحّد من التوترات الناجمة 
عن األزمة السورية

سعيًا للمساهمة يف تحقيق هدف خطة لبنان لالستجابة إىل األزمة الذي 
يهدف إىل الحفاظ عىل االستقرار االجتامعي يف لبنان، يقدم للرشكاء املعنيّون 

بالخطة دعاًم متواصالً للبلديات لتعزيز قدرتها عىل الحّد من التوترات 
الناجمة عن الضغوطات االجتامعية واالقتصادية املنبثقة عن األزمة. ويشمل 

هذا الدعم مجموعة واسعة من التدخالت، تبدأ بتأمني شاحنات القاممة 
وال تنتهي عند بناء املرافق الرياضية. كام تضّمن هذا الدعم تنفيذ مشاريع 

صغرية الحجم )دعم مجتمعي( ومتوسطة )خدمات عامة( لتخفيف الضغط 
عىل املوارد وتوفري مكاسب ملموسة للمجتمعات املحلية. التزمت كافة هذه 

الخدمات العامة ومشاريع دعم املجتمع عدًدا من الرشوط أال وهي 1( أن 
يكون غرضها تحقيق االستقرار االجتامعي، وبشكل خاص الحّد من التوترات، 

2( أن تستهدف املجتمعات املضيفة بشكل أسايس، ٣( أن متثّل مشاريع 
ملموسة تؤدي إىل االستثامر يف توفري الخدمات أو إنشاء البنى التحتية لهذه 
الخدمات، ٤( أن تستند إىل عملية تشاركية. وبحسب لوحة معلومات نهاية 
العام الخاصة بقطاع االستقرار االجتامعي يف خطة لبنان لالستجابة لألزمة يف 

العام 201٧، كان لهذه االستثامرات تأثري إيجايب ال يقترص فقط عىل تعزيز 
عمل البلديات، والتي تعترب من الهيئات املحلية املوثوقة يف البالد، بل أيًضا 
ألن األشخاص الذين استفادوا من هذه املساعدات نظروا إىل البلديات أكرث 

إيجابية وأظهروا تحيزًا أقل نحو املجتمعات األخرى.

املراجع:

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )أيلول/سبتمرب، 201٧(. قطاع االستقرار االجتامعي - دعم البلديات: 
أنشطة خاصة مبشاريع الخدمات األساسية ودعم املجتمع يف األعوام 201٤ و201٥ و201٦ و 201٧. 

مأخوذ من: 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/59189

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )آذار/مارس، 201٨(. االستقرار االجتامعي: لوحة معلومات نهاية عام 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/62738 :201٧. مأخوذ من
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2٠7 مليون دوالر 
هو املبلغ املستثمر لدعم اإلدارات الرسمية يف لبنان مبوجب خطة لبنان 

لالستجابة لألزمة للعام 201٧

يف العام 201٧، تم تأمني أكرث من 20٧ ماليني دوالر إىل اإلدارات الرسمية يف 
لبنان مبوجب خطة لبنان لالستجابة إىل األزمة وذلك بهدف تعزيز تقديم 

الخدمات العاّمة وتطوير السياسات وبناء القدرات وتحقيق االستقرار 
املؤسسايت. وقد تم تقديم هذه املساعدات إىل املؤسسات الحكومية 

اللبنانية والسلطات املحلية، حيث حصلت عّدة وزارات لبنانية عىل الدعم، 
بينها وزارة الشؤون االجتامعية ووزارة الرتبية والتعليم العايل ووزارة الصحة 

العامة. كام تّم دعم وزارة الداخلية والبلديات أيًضا عىل شكل مشاريع 
خدماتية بلدية. وظهر أن الدعم املقدم لإلدارات الرسمية يف لبنان يشكل 

»توجًها ثابتًا ومتصاعًدا« مع تسجيل ارتفاع بنسبة 20٪ منذ العام 201٥. إال 
أن التحدي يتمثل يف الحفاظ عىل القدرات التي تّم تطويرها واستخدامها يف 

جهود التنمية يف لبنان بعد عودة الالجئني إىل سوريا.

املرجع:

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )متوز/يوليو، 201٨(. دعم املؤسسات العامة يف لبنان مبوجب خطة لبنان 
لالستجابة لألزمة )LCRP( )2020 – 201٧ 201٧-2020(: نتائج عام 201٧. مأخوذ من:

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/64658
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 %62
من التمويل املطلوب لدعم الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل 

مواجهة األزمات للعام 201٨ تم توفريها يف نفس العام 

تم توفري حوايل ثلثّي )٦2٪( املبلغ املطلوب للخطة اإلقليمية لالجئني 
وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات لبعام 201٨ بحلول كانون األول/

ديسمرب 201٨. ويشمل إجاميل متطلبات الخطة اإلقليمية للعام 201٨ 
مبلغ 1.2 مليار دوالر عىل شكل متويل عىل عّدة سنوات ونداء مشرتك ما 
بني الوكاالت لتقديم دعم بقيمة ٤.٤ مليار دوالر، وهو املبلغ الذي تطلبه 
وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية واملنظامت غري الحكوميّة 

الدوليةزواملحليّة )يف الدول املعنية يف الخطة اإلقليمية(. وكان هدف الخطة 
اإلقليمية للعام 201٨ دعم ٥.٣ مليون الجئ سوري مسجل يف الدول 

املضيفة الخمس الرئيسية و٣.9 مليون فرد يف املجتمعات املضيفة. وقد 
تم توفري الدعم عىل مستوى القطاعات املختلفة، باألخص الحامية واألمن 

الغذايئ والتعليم والصحة والتغذية والحاجات األساسية واملأوى وقطاع املياه 
والرصف الصحي والنظافة العامة والرتابط االجتامعي وكسب الرزق. ولكن 

يف ظّل هذه الفجوة التمويلية، شهد العام 201٨ الثغرة األكرب يف متويل 
الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات.

املراجع:

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )كانون األول/ديسمرب، 201٧(. الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل 
مواجهة األزمات 201٨-2019 استجابة لألزمة السورية: نظرة عامة حول االسرتاتيجية اإلقليمية. مأخوذ من: 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/61264

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )ترشين األول/أكتوبر، 201٨(. الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة 
عىل مواجهة األزمات201٨ - 2019 استجابة لألزمة السورية: التقرير املرحل 201٨ )كانون الثاين/يناير – 

حزيران/يونيو 201٨(. مأخوذ من:
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/68254

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )كانون األول/ديسمرب، 201٨(. نظرة عامة حول االسرتاتيجية اإلقليمية 
حول الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات 2019-2020 - نسخة ملخصة. مأخوذ 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67235 :من

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )آذار/مارس، 2019(. الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة 
https://data2.unhcr.org/en/ :األزمات استجابة لألزمة السورية: التقرير السنوي 201٨. مأخوذ من

documents/download/68557
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%48
كان حجم الفجوة التمويلية يف خطة لبنان لالستجابة لألزمة للعام 201٨

إن التشارك يف املسؤولية حيال دعم الالجئني واملجتمعات املضيفة أمر 
أسايس لضامن استمرارية خطة لبنان لالستجابة لألزمة لدعم أزمة الالجئني 

السوريني يف خالل السنوات املقبلة. وقد سعت خطة لبنان لالستجابة 
لألزمة لعام 201٨ إىل 1( تأمني الحامية واملساعدات اإلغاثية الطارئة إىل 1.9 
مليون شخص من الالجئني السوريني وكذلك اللبنانيني األكرث ضعفاً والالجئني 

الفلسطينيني، 2( تقديم املساعدات األساسية إىل 2.2 مليون شخص، ٣( 
االستثامر يف البنية التحتية للبنان واالقتصاد اللبناين واملؤسسات الحكومية. 
إال أن الدعم الذي تم توفريه من الرشكاء دعاًم لهذه الخطوة بلغ 1.٤ مليار 
دوالر فقط حتى ٣1 كانون األول/ديسمرب العام 201٨، أي ما يوازي حوايل 
٥2٪ من نداء العام 201٨ املقدر بقيمة 2.٦٨ مليار دوالر. وعىل الرغم من 

إثبات املجتمع اللبناين صموده عىل امتداد سنوات األزمة، إال أن جوانب 
الضعف لدى الالجئني تتزايد تدريجياً يف ظّل استنزاف قدرات املجتمع 

املضيف. من بالغ األهمية أن يرقى التضامن الدويل إىل مستوى »الضيافة 
اللبنانية« من أجل الحفاظ عىل »التسامح والتنوع واالستقرار يف املنطقة«.

املرجع:

األمم املتحدة، وحكومة لبنان. )شباط/فرباير، 201٨(. خطة لبنان لالستجابة لألزمة201٧- 2020 )تحديث 
201٨(. مأخوذ من: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LCRP2018_EN_Full_180122.pdf

األمم املتحدة. )شباط/فرباير، 201٨(. خطة لبنان لالستجابة لألزمة تطلق نداء لتقديم دعم مادي بقيمة 
2.٦٨ مليار دوالر للعام 201٨. مأخوذ من: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PressreleaseLCRPlaunch01Feb18.pdf

التنسيق املشرتك بني الوكاالت. )شباط/فرباير، 2019(. لوحة املعلومات اإلحصائية لنهاية العام  201٨. 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67919 :مأخوذ من
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١١- االحتياجات غير الموّفرة 
للسوريين في سوريا والبلدان 

المضيفة
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من السوريني تأثروا بانقطاع التيار الكهربايئ واملياه يف العام 201٧

ال تزال االحتياجات اإلنسانية يف سوريا هائلة من حيث »الحجم والشدة 
والتعقيد« وسط تحديات كربى تعيق الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم 
باإلضافة إىل االنقطاع يف املياه والتيار الكهربايئ. وقد تأثر ثلثا سكان سوريا 

بانقطاع التيار الكهربايئ واملياه يف العام 201٧. وإذا أخذنا الحصول عىل 
املياه كَمثل، فإن هذه النسبة تشكل تناقضاً واضحاً مع مستوى وصول 

السوريني للمياه قبل األزمة حني كان قرابة 100٪ من السكان يحصلون عىل 
الخدمات التي توفرها شبكات املياه التي تدار مركزيّا وتؤمن املياه عند 

نقطة االستخدام مجاناً.

املراجع:

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. )آب/أغسطس، 201٧(. خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
201٧: تقرير املراقبة )كانون الثاين/يناير – حزيران/يونيو 201٧( - الجمهورية العربية السورية. مأخوذ 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/ :من
documents/files/2017_syria_pmr_170830.pdf

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )كانون الثاين/نوفمرب، 201٧(. نظرة عامة عىل االحتياجات 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb. :اإلنسانية لعام 201٨: الجمهورية العربية السورية. مأخوذ من

int/files/resources/2018_syr_hno_english.pdf
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 ٪78
من السكان الذين يعيشون يف مناطق تواجه أوضاًعا حرجة داخل سوريا 

مل يتم الوصول إليهم كل شهر لتقديم املساعدة لهم يف األشهر الستة 
األوىل من العام 201٨

واجه عاّمل اإلغاثة اإلنسانية يف املناطق التي تشهد أوضاًعا كارثية وحرجة 
داخل سوريا تحديات كربى منعتهم من االستجابة لالحتياجات اإلنسانية 

الحادة واملستمرة منذ فرتة من الزمن. وتشمل هذه التحديات بشكل 
أسايس رفض منحهم تصاريح بالعمل والتأخري يف تزويدهم أذونات لتسهيل 

عملهم باإلضافة إىل القيود املفروضة عىل كمية ونوعية املساعدات التي 
يتم تقديها وصعوبة إجراء تقييامت عالية الجودة يف وقت مناسب. كام 

يتعرض موظّفو اإلغاثة اإلنسانية وغريهم من مقدمي الخدمات لخطر 
األعامل العدائية أو العبوات الناسفة وإغالق الحدود و/ أو القيود عىل 

شحن املساعدات القادمة من الدول املجاورة. كام واجه العاملون يف القطاع 
اإلنساين يف مناطق النزاعات تحديات يف تنفيذ الربامج الفعالة ومتابعتها مبا 
يتامىش مع املبادئ اإلنسانية نتيجة التدّخالت، مبا يف ذلك توقيف موظفي 
اإلغاثة واحتالل مخازن املؤّسسات اإلنسانية أو مراكزها. ويف األشهر الستة 

األوىل من العام 201٨، أشارت التقديرات إىل أن نحو ٧٨٪ ممن يعيشون يف 
املناطق التي تواجه احتياجات كارثية وحرجة مل يتم الوصول إليهم كل شهر 

من أجل تقديم املساعدة لهم.

املرجع:

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. )آب/أغسطس، 201٨(. ملخص 201٨ لخطة االستجابة 
اإلنسانية: تقرير املراقبة )كانون الثاين/يناير – حزيران/يونيو 201٨( - الجمهورية العربية السورية. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_syria_mid_year_ :مأخوذ من
pmr_summary_v13.pdf
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من األرس السورية الالجئة يف لبنان استخدمت مرافق الرصف الصّحي 

املُشرتكة يف العام 201٨

يف العام 201٨ استخدم ٣2٪ من األرس السورية الالجئة يف لبنان مرافق 
الرصف الصّحية املشرتكة، ولكن ال بّد من اإلشارة إىل أّن استخدام هذه 

املرافق املشرتكة سّجل انخفاًضا باملقارنة مع العام 201٧ حيث كان يبلغ 
٣9٪. وكشف تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان للعام 

201٨ أنّه، باستثناء الشامل، كانت النتائج يف كافة املحافظات ثابتة أو زادت 
من حيث عدد األرس الالجئة التي كانت تستخدم مرافق رصف صّحية 

محّسنة وغري مشرتكة مقارنة بالعام 201٧. كام بينت الدراسة وجود تباينات 
كبرية من محافظة أخرى يف ما خّص عدد األرس التي مل تكن تستخدم مرافق 

رصف صّحية مشرتكة، حيث سّجلت محافظة النبطية العدد األكرب يف حني 
كان العدد األقل يف محافظات عكار والبقاع وبعلبك-الهرمل. وفيام يتعلق 

بنوع امللجأ، سجلت أدىن نسبة استخدام للمرافق الصحية غري املشرتكة لدى 
األرس التي تقيم يف منشآت غري دامئة.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/ 
ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨ لبنان. مأخوذ من:

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380
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 %4٠
من الالجئني السوريني الذين شملهم استطالع يف األردن للعام 201٨ 

ذكروا أن أحوالهم قد تدهورت منذ وصولهم إىل البالد

ذكر ٤0٪ من الالجئني السوريني املشاركني يف استطالع يف األردن العام 201٨ 
أن أحوالهم قد تدهورت منذ وصولهم إىل البالد، وارتفعت هذه النسبة 
باملقارنة مع نتيجة االستطالع نفسه يف العام السابق. وعند سؤالهم عن 

السبب وراء اعتقادهم أن أحوالهم املعيشية قد تدهورت، أشار الالجئون 
إىل أن ذلك يعود بشكل أسايس إىل زيادة األسعار وارتفاع تكلفة املعيشة 
والوضع األمني ونقص املساعدات، حيث قال نحو نصف األشخاص الذين 
شملهم االستطالع إن مستوى املساعدات قد تراجع يف خالل العام املايض. 

وذكر 1٥.٥٪ فقط أن أحوالهم مل تتغري يف حني ذكر ٣٥.٦٪ أن أحوالهم 
قد تحسنت. يذكر أن السوريني الذين يعيشون يف الزرقاء الذين شملهم 

االستطالع كانوا أكرث احتامالً للقول إن أحوالهم قد تدهورت بسبب وضع 
املساعدات، وذلك ألسباب عديدة تشمل عىل سبيل املثال، ال الحرص، 

االفتقار للمساعدات وتخفيض معونات مفوضية شؤون الالجئني أو القسائم 
التي تقدمها وتدين نوعية املساعدة وارتفاع التكاليف. ويف ظّل االنهاك 
املتوقع للجهات املانحة وزيادة الضغط عىل املوارد املحدودة أصالً يف 
املجتمعات املضيفة، فإن األحوال املعيشية لالجئني السوريني يف الدول 

املجاورة لسوريا معرضة ملزيد من التدهور.

املرجع:

هيئة كري الدولية CARE International. )أيلول/سبتمرب، 201٨(. ٨ سنوات يف املنفى: كيف يواجه 
الالجئون السوريون الحرضيون والالجئون غري السوريني واملجتمعات املضيفة الهشة يف األردن التحديات 
https://data2.unhcr.org/en/documents/down- :بعد مثاين سنوات من األزمة السورية. مأخوذ من

load/66543
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من أرس الالجئني السوريني الذين لديهم أطفال يف األردن كانوا عىل قامئة 

االنتظار خالل الربع الثالث من العام 201٧ لتلقي مساعدة نقدية من 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

٨1٪ من أرس الالجئني السوريني الذين لديهم أطفال يف األردن كانوا عىل 
قامئة االنتظار لتلقي مساعدة نقدية من املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني خالل الربع الثالث من العام 201٧. ويشكل إيجار السكن 
أعىل التكاليف التي يتكبدها الالجئون السوريون عىل قامئة االنتظار 

ويستحوذ عىل 21٪ من إجاميل النفقات الشهرية، يليه الطعام )باستثناء 
قسائم برنامج الغذاء العاملي( والصحة والتعليم وسداد الدين. ومع ذلك، 
ويف ما يتعلق باالحتياجات التي مل يتم تلبيتها، شكل الطعام الحاجة األكرب 
التي مل يتم تلبيتها لدى السوريني عىل قامئة االنتظار )20٪( يليه املالبس 
)19٪( واإليجار )1٧٪( والصحة )1٦٪(. كام تبني أن أغلبية أرس الالجئني 

السوريني يف األردن مثقلني بالنفقات ويكافحون شهريًا لتدبريها، باإلضافة 
إىل عدم قدرتهم عىل تلبية بعض االحتياجات األساسية. وسوف يوفر تلقي 
هذه األرس للمساعدة النقدية الدعم الذي تحتاج إليه بشدة لتمكينها من 

الحفاظ عىل معيشتها.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )201٧(. الربع الثالث - الالجئون السوريون عىل قامئة 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ :االنتظار: تقرير املراقبة. مأخوذ من

Q3PDMSyrianWaitingFinal.pdf
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١2 - عودة الالجئين السوريين
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 ٪75,2
من الالجئني السوريني يف مرص والعراق ولبنان واألردن الذين شملهم استطالع أجري 
بني ترشين الثاين/نوفمرب 201٨ وشباط/فرباير 2019 يأملون العودة إىل سوريا يوًما ما

وفًقا الستطالع تصور العودة والنية يف العودة الذي أجرته املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني الذي شمل الجئني سوريني يف مرص والعراق ولبنان واألردن 

بني ترشين الثاين/نوفمرب 201٨ وشباط/فرباير 2019، أعربت األغلبية الساحقة 
)٧٥.2٪( عن أملها يف العودة إىل سوريا يف يوم ما. لكن عىل الرغم من آمالهم، تبني 
أن نيتهم يف العودة لن تتحقق يف املستقبل القريب، حيث ذكر ٦9.٣٪ منهم أنهم 

ليست لديهم النية بالعودة إىل سوريا يف األشهر االثني عرش التي تل االستطالع. وقد 
سلط تقرير نرشه البنك الدويل يف العام 2019 الضوء عىل أن عودة الالجئني ليست 

حدثًا »يتم عىل وترية واحدة«. بل غالبًا ما يحتاج إىل عملية »متكررة« أو »متعاقبة« 
أو »دورية«. كام ذكر أنه يف حالة العودة املتكررة، قد يعود بعض أفراد األرس الالجئة 

لفرتات قصرية للقيام بعدد من اإلجراءات منها عىل سبيل املثال، ال الحرص، تقييم 
آفاق العودة بشكل دائم وضامن إثبات الحق يف املمتلكات أو مساعدة أفراد األرسة 

الذين بقوا يف سوريا. كام تبني أيًضا أن اتجاهات العودة التلقائية تتأثر بعدد من 
العوامل الهيكلية التي عادة ما يأخذها الالجئون يف عني االعتبار عندما يقررون العودة 

وتتعلق تلك العوامل مبا يل: )1( السالم واألمن والحامية مبا يف ذلك نطاق السالم 
وإجراءات الصلح والوصول إىل العدالة والحامية الكافية للحقوق والثقة بالجهات 
الفاعلة املحلية، )2( األحوال املعيشية والفرص االقتصادية مبا يف ذلك قدرة مناطق 

العودة عىل استيعاب العائدين اقتصاديًا واجتامعيًا والوصول إىل املوارد )مبا فيها املوارد 
املالية(، )٣( اإلسكان واألرض واملمتلكات مبا يف ذلك ملكية األصول يف دولتّي اللجوء 

واملنشأ وحقوق امللكية واحتامل استعادة األصول ورشوط مصادرة األمالك، )٤( البنية 
التحتية والوصول إىل الخدمات مبا يف ذلك حجم الدمار املادي ودمار البنية التحتية 

واسرتاتيجيات إعادة اإلعامر/ الرتميم واألموال املخصصة لذلك والوصول إىل ما يكفي 
 من الخدمات واإلسكان والربامج االجتامعية والتعليم والصحة.

املراجع:

البنك الدويل. )شباط/فرباير، 2019(. حركة النازحني السوريني: تحليل اقتصادي واجتامعي. مأخوذ من: 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67876

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )آذار/مارس، 2019(. الدراسة االستقصائية اإلقليمية الخامسة 
حول تصورات الالجئني السوريني ونواياهم بشأن العودة إىل سوريا: مرص، العراق، لبنان، األردن - مارس 2019 . 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68443.pdf :مأخوذ من
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٪5,9
من الالجئني السوريني يف مرص والعراق ولبنان واألردن الذين شملهم 

استطالع أجري بني ترشين الثاين/نوفمرب 201٨ وشباط/فرباير 2019 ذكروا 
أنهم ينوون العودة إىل سوريا خالل االثني عرش شهرًا التالية

وفًقا الستطالعات تصور العودة والنية يف العودة التي أجرتها املفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والتي شملت الجئني سوريني يف 

مرص والعراق ولبنان واألردن بني ترشين الثاين/نوفمرب 201٨ وشباط/فرباير 
2019، ذكر ٥.9٪ فقط من الالجئني أنهم ينوون العودة إىل سوريا خالل 
االثني عرش شهراً التي تل االستبيان. وقد بينت دراسة تحليلية أجراها 

البنك الدويل أن العودة الفعلية للسوريني كانت تختلف عموماً عن موجات 
العودة واسعة النطاق وكانت »ذات طبيعة خاصة« من حيث الحجم 

والرتكيب. وقد عرضت الدراسة التحليلية نتائج معممة )أي تنطبق عىل 
كافة الالجئني السوريني يف لبنان واألردن والعراق( حيث تبني خصائص تعترب 

محددات مهمة للعودة. فالالجئون الذين ليسوا أفراد أرسة نواة أو غري 
متزوجني أو ذكور كان احتامل عودتهم أكرب. وقد بينت الدراسة أن أفراد 

األرس املمتدة تزيد احتامالت عودتهم عىل احتامالت عودة أفراد األرس النواة 
بنسبة 12٪، يف حني تزيد احتامالت عودة غري املتزوجني بنسبة 2.٧٪ عىل 
احتامالت عودة الالجئني املتزوجني وتزيد احتامالت عودة الالجئني بنسبة 

0.٦٪ عىل احتامالت عودة الالجئات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخصائص 
كانت تتباين بشدة من دولة لجوء ألخرى حيث كانت حاالت العودة 

الفردية أكرث شيوًعا يف لبنان )٨9٪ من كافة العائدين( وكانت العودة عىل 
مستوى الحالة أكرث شيوعاً يف العراق واألردن )٨٥٪ من كافة العائدين(. 

ونعني بـ »الحالة« نظام تسجيل »حالة الالجئ« الذي تستعمله مفوضية 
شؤون الالجئني، ويقصد به مجموعة من الالجئني غالبا عبارة عن أرس مع 

أقارب يرأسها رأس الحالة.
املراجع:

البنك الدويل. )شباط/ فرباير، 2019(. حركة النازحني السوريني: تحليل اقتصادي واجتامعي. مأخوذ من:
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67876 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )آذار/مارس، 2019(. الدراسة االستقصائية اإلقليمية الخامسة 
حول تصورات الالجئني السوريني ونواياهم بشأن العودة إىل سوريا: مرص، العراق، لبنان، األردن – آذار/ مارس 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68443.pdf :2019 . مأخوذ من
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 ٪48
من الالجئني السوريني يف مرص والعراق ولبنان واألردن الذين يخططون 
للعودة إىل سوريا خالل االثني عرش شهرًا التالية لالستطالع الذي أجري 
بني ترشين الثاين/ نوفمرب 201٨ وشباط/فرباير 2019 ذكروا أنهم ليس 

لديهم معلومات كافية عن املنطقة التي ينوون العودة إليه

قرابة نصف الالجئني السوريني )٤٨٪( الذين يعيشون يف مرص والعراق 
ولبنان واألردن ويخططون للعودة إىل سوريا خالل االثني عرش شهرًا التالية 
لالستطالع الذي أجري بني ترشين الثاين/ نوفمرب 201٨ وشباط/فرباير 2019 

يرون أنهم ليس لديهم معلومات كافية عن املنطقة التي ينوون العودة 
إليها لبدء حياتهم من جديد. واملعلومات الخمس األهم التي قال الالجئون 

إنهم يحتاجون إليها تتعلق بالوضع األمني وتوافر الخدمات األساسية وفرص 
املعيشة واإلعفاء من الجيش وتوافر املأوى. وفيام يتعلق بالعنرص األخري، 

كشف تقرير نرشه البنك الدويل عن وجود هواجس تتعلق بالسكن يف 
سوريا. فقد تبني أن السوريني ذكروا أن السلب والنهب هو أهم هاجس 
يتعلق بالسكن يف السويداء )٨0٪( والرقة )٤2٪( ودير الزور )٤1٪(. كام 

كان تلف األرض واملمتلكات من الهواجس الرئيسية يف الرقة وإدلب ودرعا. 
وفضاًل عن ذلك، شكل عدم توافر الوثائق هاجًسا يف الرقة )2٤٪( ودرعا 

)1٥٪( وحلب وحمص )10٪(. كام ظهر إنه عند عودة الالجئني، إذا حصلت 
هذه العودة، يحتمل أن يواجهوا تحديات أكرث من النازحني الداخليني 

العائدين. وذكر نفس التقرير إجراءات ترشيعية معينة )مثل القانون رقم 
10 يف 201٨ والقانون رقم ٣٣ يف 201٧ واملراسيم الترشيعية رقم ٤0 و٦٣ 
و٦٦ يف 2012( من ضمن املشاكل األساسية التي تتيح املزيد من مصادرة 

املمتلكات باألخص من الالجئني.

املراجع:

البنك الدويل. )شباط/فرباير، 2019(. حركة النازحني السوريني: تحليل اقتصادي واجتامعي.  مأخوذ من: 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67876

مفوضية شؤون الالجئني. )آذار/مارس، 2019(. الدراسة االستقصائية اإلقليمية الخامسة حول تصورات 
الالجئني السوريني ونواياهم بشأن العودة إىل سوريا: مرص، العراق، لبنان ، األردن – آذار/مارس 2019 . 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68443.pd  :مأخوذ من
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 27,46٠
هو عدد الالجئني السوريني الذين عادوا من تلقاء أنفسهم من األردن إىل 

سوريا يف الفرتة بني كانون الثاين/ يناير 201٦ وكانون الثاين/يناير 2019

ذكرت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن عدد الالجئني 
السوريني الذين نظموا بأنفسهم عودتهم من األردن إىل سوريا بني كانون 

الثاين/يناير 201٦ وكانون الثاين/يناير 2019 يتوزعون بشكل منتظم إىل 
حّد ما عىل السنوات الثالث. ويثل هذا الرقم قرابة ٤٪ من إجاميل عدد 

الالجئني السوريني املسجلني يف األردن يف نهاية العام 201٨. وكانت عودة 
هؤالء الالجئني بقرارات طوعية اتخذوها بالعودة إىل وطنهم من تلقاء 

أنفسهم وبعد الحصول عىل معلومات وتلقي استشارات. كام تلقى بعضهم 
املساعدة لالنتقال إىل الحدود. وينتمي معظم الالجئني العائدين من األردن 

إىل محافظة درعا.

املراجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )حزيران/يونيو، 201٨(. العودة التقائية من األردن - 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/64998.pdf :يونيو 201٨. مأخوذ من

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )كانون الثاين/يناير، 2019(. البوابة التشغيلية - أوضاع 
data. 2019 الالجئني: االستجابة اإلقليمية لالجئني يف سوريا: حلول دامئة. مأخوذ من 2٧ آذار/مارس

unhcr.org: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions
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 %5
من الالجئني السوريني يف األردن الذين شملهم استطالع أجري يف متوز/يوليو 

201٨ قالوا إنهم لديهم النية للعودة إىل سوريا يف االثني عرش شهراً التالية

لدى أقلية صغرية من الالجئني السوريني يف األردن النية يف العودة إىل 
بلدهم يف املستقبل القريب. إذ وفقاً الستطالع تم إجراؤه يف متوز/يوليو 

201٨، كان لدى ٥٪ فقط من الالجئني السوريني النية يف العودة إىل سوريا 
يف االثني عرش شهراً التالية. ومن بني أولئك الالجئني ذكر ٨2٪ أنهم ينوون 
العودة مع أرسهم يف حني ذكر ٤٪ أنهم ينوون العودة مع جزء من األرسة 

وذكر 1٣٪ أنهم ينون العودة مبفردهم. وذكرت األغلبية الساحقة من 
املشاركني الذين لديهم نية العودة أنهم ينوون العودة إىل املكان الذي 
فّروا منه )٨٨٪(. ومن الجدير بالذكر أنه يف أربع استطالعات رأي حول 
النيّة بالعودة/ كانت املجموعة التي لديها نية العودة هي األصغر دامئاً 
حيث كانت نسبتها ترتاوح بني ٣٪ و٨٪، يف حني كانت املجموعة التي ال 
تنوي العودة هي األكرب وكانت نسبتها ترتاوح بني ٧٣٪ و91٪. وبالنسبة 

ألغلبية الالجئني السوريني يف األردن الذين ليس لديهم نية يف العودة كانت 
األسباب الرئيسية وراء ذلك ترتبط بـ )1( انعدام األمن واألمان واستمرار 

الرصاع والخوف من استئناف الرصاع، )2( عدم توافر السكن املالئم و / أو 
هواجس تتعلق بالسكن واملمتلكات، )٣( غياب فرص كسب الرزق وفرص 

العمل. وهذه العقبات متنع أغلب الالجئني من الشعور بالثقة يف العودة إىل 
سوريا يف الوقت الحايل، ولذلك يجب التعامل معها لتمكني األغلبية الذين 
يتطلعون للعودة من الرجوع إىل بالدهم بسالم وكرامة وعىل نحو مستدام.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )آب/أغسطس، 201٨(. األردن: نظرة عامة عىل 
https://data2.unhcr.org/en/documents/ :استطالعات النوايا – متوز/يوليو 201٨. مأخوذ من

download/65004



101 من الحقائق واألرقام  حول أزمة اللجوء السوري ١22

 32,272
هو عدد الالجئني السوريني الذين عادوا من تلقاء أنفسهم من لبنان إىل 

سوريا بني كانون الثاين/يناير 201٦ وكانون الثاين/يناير2019

من أصل العدد اإلجاميل لالجئني السوريني املسجلني يف لبنان عاد ٣2.2٧2 
الجئ فقط بطريقة تلقائية إىل سوريا يف األعوام الثالثة املاضية. وشهد العام 
201٨ عودة 1٤.٤9٦ الجئ من تلقاء أنفسهم )بني كانون الثاين/يناير وكانون 

األول/ديسمرب 201٨(، بحسب املفوضة السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني. وعادة ما يتلقى هؤالء الالجئون الذين يترصفون من تلقاء أنفسهم 

املساعدة من خالل الربامج اإلنسانية القامئة، غري أن املفوضية تعتقد أن 
عودة الالجئني إىل سوريا ليست آمنة ألن الظروف مل تصبح بعد مواتية 

بعد هناك. بالتايل، فإن املفوضية ال تشجع أو ال تسهل عودة الالجئني إىل 
سوريا يف هذا الوقت. وتقترص مشاركة املفوضية يف أي عمليات للعودة عىل 

التخطيط واملتابعة وتقديم املشورة واملنارصة والتحليل املستمر لعقبات 
العودة والظروف الالزمة لها وتحديد اإلجراءات الرضورية للتغلب عىل 

تلك العقبات وتوفري تلك الظروف. وعندما تتغري الظروف وتبدأ املفوضية 
ورشكاؤها يف دراسة عمليات العودة الطوعية عىل نطاق واسع وعندما 

يطلب الالجئون الدعم من املفوضية للعودة، فإن عملية العودة التي تتم 
مبساعدة املفوضية سوف تخضع ملا يل )1( إطار قانوين واضح يضمن 

حقوق كافة العائدين، )2( توافر »حد أدىن للحامية« يف أماكن العودة، )٣( 
تحسن الظروف يف مناطق العودة.

املراجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )شباط/فرباير، 201٨(. اسرتاتيجية شاملة للحامية 
والحلول: أسس الحامية ومعايريها لعودة الالجئني إىل سوريا. مأخوذ من: 

https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/63223

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )كانون الثاين/يناير، 2019(. البوابة التشغيلية - أوضاع 
data. 2019 الالجئني: االستجابة اإلقليمية لالجئني يف سوريا: حلول دامئة. مأخوذ من: يف 2٧ آذار/مارس

unhcr.org: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions
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 ٪69
من الالجئني السوريني يف لبنان الذين شملهم استطالع ذكروا عدم وجود 

وثائق تثبت ملكيتهم أو إيجارهم ملساكنهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم 
داخل سوريا

تؤثر تحديات معقدة عىل وضع الالجئني السوريني الخاص باملساكن 
واألرايض واملمتلكات وتشمل تلك التحديات عدم توافر الوثائق وانعدام 
ضامن الحيازة والتلف الكبري للممتلكات واحتاللها من طرف آخر. ووفًقا 

الستطالع خاص باملساكن واألرايض والعقارات أجرته مفوضية شؤون 
الالجئني يف كانون األول/ديسمرب 201٦، ذكر أكرث من ثلثي الالجئني 
السوريني يف لبنان )٦9٪( أنهم ليس معهم وثائق تثبت ملكيتهم أو 

استئجارهم ملنازلهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم يف سوريا. وبدون الوثائق 
القانونية التي تثبت الحق يف املساكن واألرايض واملمتلكات لن يكون لدى 

الالجئني العائدين أي ضامنات تضمن قدرتهم عىل استعادة ممتلكاتهم. 
ويخلق ذلك صعوبات خاصة للنساء اللوايت يرأسن األرس أو األرامل اللوايت 
يردن استعادة ممتلكاتهن ألن كافة املمتلكات تقريبًا باسم األزواج. ووفًقا 

الستطالع املساكن واألرايض واملمتلكات الذي أجري يف 201٧، ٥٪ فقط 
من كافة املمتلكات متلكها إناث و٣٪ فقط من اإلناث اللوايت يرأسن أرساً 
قلن إنهم يتلكن عقارات يف سوريا. وتشمل املشاكل األخرى التي تتعلق 
بالوثائق القانونية االفتقار إىل الوثائق املدنية مبا يف ذلك بطاقات الهوية 
وشهادات الزواج أو الوفاة والتي تعد هي األخرى بالغة األهمية لتأكيد 

امللكية. ويجب عىل أي محاولة جدية للعودة اآلمنة والوطنية التعامل مع 
هذه املشاكل القانونية.

 املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )كانون الثاين/يناير، 201٨(. التطلع للعودة إىل الوطن، 
يف أمان وكرامة: نوايا وتصورات الالجئني السوريني يف لبنان حول مستقبلهم. مأخوذ من: 

https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/63310



101 من الحقائق واألرقام  حول أزمة اللجوء السوري ١24

 ٪66
من الالجئني السوريني يف لبنان ذكروا يف استطالع أنهم لو عادوا إىل سوريا 

فمن املحتمل أكرث أن يعودوا إىل املكان الذي أتوا منه

وفًقا الستطالع حول النية يف العودة والذي تم إجراؤه يف لبنان يف العام 
201٧، ذكر ٦٦٪ من الالجئني السوريني يف لبنان أنهم لو عادوا إىل سوريا 

فإنه أكرث احتامالً أن يعودوا إىل املكان الذي جاؤوا منه، يف حني مل يقرر ٪22 
منهم إىل أي مكان سيعودون أو مل يكونوا يعرفون إىل أين يكن أن يعودوا، 

فيام ذكر ٤٪ أنهم سيعودون إىل مسقط رأس أقاربهم يف سوريا )إذا كان 
مختلًفا عن مسقط رأسهم(. وذكر باقي الالجئني أنهم يفضلون الذهاب 

إىل مناطق جديدة كانوا يرونها آمنة أو مناطق جديدة ستوفر فرص عمل 
لهم. وعند سؤالهم عام سيفعلونه لو كانت العودة إىل املكان الذي أتوا منه 

غري ممكنة، ذكر ٧٤٪ من هؤالء الالجئني أنهم سيختارون اإلقامة يف لبنان 
إىل أن تصبح العودة إىل املكان الذي أتوا منه ممكنة، يف حني ذكر 9٪ أنهم 
سيعودون إىل مسقط رأس أقاربهم يف سوريا. وذكر ٦٪ أنهم سيذهبون إىل 

منطقة جديدة يرونها آمنة وقال ٦٪ إنهم سيختارون االنتقال إىل دولة ثالثة.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )كانون الثاين/يناير، 201٨(. التطلع للعودة إىل الوطن، 
يف أمان وكرامة: نوايا وتصورات الالجئني السوريني يف لبنان حول مستقبلهم. مأخوذ من: 

https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/63310
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 ٪89
من الالجئني السوريني يف لبنان قالوا يف استطالع إنهم يريدون العودة إىل 

سوريا يف نهاية املطاف

أظهر استطالع حول النية يف العودة الذي تم إجراؤه يف 201٧ أن األغلبية 
الساحقة من الالجئني السوريني يف لبنان )٨9٪( يريدون العودة يف نهاية 

املطاف إىل سوريا. وذكر 9٤٪ منهم أنهم إن عادوا إىل سوريا فإنهم ينوون 
العودة مع أرستهم بأكملها يف آن واحد. ووفقاً للمفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني، يعد الحفاظ عىل وحدة األرسة من الجوانب 
األساسية لقدرة الالجئني عىل العودة بكرامة. غري أن املشاركني الذين 

ساهموا يف مجموعات نقاش يف نفس الدراسة ذكروا أنه سيكون من األسهل 
عودة النساء واألطفال إىل سوريا أوالً ألن الرجال يخشون تجنيدهم إجباريّا 

وسوف يبقون يف لبنان يف الوقت الحايل لكسب دخل لألرسة. ومن جانب 
آخر، ذكر بعض املشاركني الذكور أن الرجال السوريني بحاجة إىل العودة 

للمساعدة يف بناء الدولة. بالتايل، عند دراسة مسألة العودة، ينبغي أن يؤخذ 
يف الحسبان االعتبارات األساسية التي ينظر إليها الالجئون السورين فيام 

خّص العوامل التي تؤثر يف قراراتهم ونيتهم بالعودة يف املستقبل.

املرجع:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. )كانون الثاين/يناير، 201٨(. تطلع للعودة إىل الوطن، يف 
أمان وكرامة: نوايا وتصورات الالجئني السوريني يف لبنان حول مستقبلهم. مأخوذ من: 

https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/63310

مفوضية شؤون الالجئني. )كانون األول/ديسمرب، 201٨(. بوابة التشغيل - أوضاع الالجئني: استجابة 
الالجئني اإلقليمية يف سوريا: لبنان. مأخوذ من تاريخ 2٤ كانون الثاين/يناير 2019. 

data.unhcr.org: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي. )كانون األول/
ديسمرب، 201٨(. تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 201٨: تقييم جوانب ضعف 

الالجئني السوريني يف لبنان. مأخوذ من: 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67380
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فهرس
أ

األموال: ٤٤  
أزمة: ٥، ٨، 9، ٣٧، ٧٣، ٧٨، 10٤، 109  

اقتصاد / اقتصادات / اقتصاديًا / اقتصاديّة: ٧، 1٨، 21، 90، 9٥، 11٧
االتحاد األورويب: 102، 10٥ 

أوروبا: ٧، 9، 2٤، 2٥، 2٦، 2٧  
انعدام األمن الغذايئ: ٣0، ٦٦، ٦٧، ٦9، ٧1، 121، 12٣ 

أملانيا: ٦، 10٥ 
األرسة / األرس: 1٥، 19، 20، 2٤، ٣٥، ٣٧، ٣٨، ٣9، ٤2، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، 

 ،11٥ ،11٣ ،92 ،90 ،٧، ٨٨1 ،٧0 ،٥، ٦٣، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨9 ،٥، ٥٧1 ،٤٨
12٥ ،12٣ ،121 ،11٨ ،11٦

األشخاص النازحون داخليًا: 10، 11، ٣1، ٣٣
إدلب: 10، 1٦، ٦٣، 119 

االستثامرات: 29، ٦9، 9٧، 9٨، 10٥، 10٦، 109 
إيطاليا: ٦، 2٥، 2٧، 10٥ 

األردن: 1٤، 1٥، 1٦، 19، ٣1، ٣٤، ٣9، ٤٤، ٤٦، ٤٧، ٥2، ٥٤، ٦1، ٧1، ٧٦، 
121 ،120 ،119 ،11٨ ،11٧ ،11٥ ،11٤ ،10٣ ،102 ،101 ،100 ،92

اإلقامة القانونية: ٥1، 91 
إيجار: ٣٥، ٣٧، ٣9، ٤٧، ٤٨، ٥٨، ٥9، ٧0، 11٥، 12٣ 

إعادة توطني: 1٧، 1٨، 2٤ 
إقامة: 21، ٥1، ٨0، 91، 12٤ 

استجابة / استجابات: ٨، 20، ٣٣، ٤2، ٦2، ٦9، ٧1، ٧2، ٧٣، ٨2، ٨٥، ٨٧، 9٣، 
112 ،109 ،10٧ ،10٦ ،10٥ ،10٤ ،10٣ ،102 ،101 ،100 ،99 ،9٦ ،9٥ ،9٤

اسبانيا: 2٥، 2٧ 
استقرار: ٦، 1٨، 21، 22، ٦9، ٧٦، 9٣، 9٥، 9٦، 101، 10٤، 10٦، 10٧، 109 

األمم املتحدة: ٤0، ٤٧، 101، 10٣، 10٨
إجازة العمل/ إجازات العمل: ٥2، 92، 112 

أمن: 11، ٣0، ٥1، ٥٦، ٥٨، ٦٦، ٦٧، ٦9، ٧1، 9٣، 10٤، 10٨، 11٤، 11٧، 
 121 ،119
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ب
بعلبك- الهرمل: ٤٤، ٥٨، 11٣ 

بريوت: ٨، 22، ٣٥، ٤٤، ٥٦، ٥٨، ٦٦، ٦٨ 
البقاع: 21، ٤٤، ٥٧، ٥٨، ٨9، 91، 11٣ 

البنى التحتية: ٣٣، ٧٤، ٨٥، 10٦، 109، 11٧ 
البحر األبيض املتوسط: ٧، 2٥، 2٦ 

البلديات: ٥٨، 10٦، 10٧ 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ: 10٣ 

البطالة: ٧، ٥٤، ٨٧، 92 
برنامج األغذية العاملي: ٣٥، ٤٧ 

ت
تسجيل الوالدة: 19، ٥0، ٥1 

تنمية: 22، 2٨، ٧2، 9٤، 9٥، 101، 102، 10٧ 
التعليم: ٨، 1٣، 1٤، 1٥، ٣٣، ٥0، ٥1، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٨0، ٨1، ٨2، 

 11٧ ،11٥ ،111 ،10٨ ،10٧ ،10٤ ،9٣ ،90 ،٨٣، ٨٤، ٨٥
التوظيف: 9٣، 9٤ 

التمويل: 20، ٣٣، ٣٧، ٣9، ٤٨، ٦2، ٧1، ٧2، ٧٣، ٧٥، ٨0، ٨2، ٨٣، ٨٦، 9٣، 
 109 ،10٨ ،10٤ ،102 ،101 ،100 ،99 ،9٤

التنمية البرشية: 2٨ 
التأثري: ٦، ٧، 29 

تسجيل: 10، 11، 1٣، 19، 2٣، 2٦، 2٧، ٥0، ٥1، ٨0، ٨٣، 10٧، 11٨
توترات اجتامعية: ٥٦، ٦0، 10٤، 10٦ 

توترات: ٥٦، ٦9، 10٤، 10٦ 
تركيا: 1٤، 1٦، 1٨، 2٣، 2٤، 2٥، 2٦، 2٧، ٣٤، ٤٥، ٥٤، ٧٦، 9٨، 100، 101، 102، 10٣ 

ج
جهة مانحة / جهات مانحة: 9٣، 100، 102، 10٥، 11٤

جبل لبنان: ٣٥، ٥٨، ٦٨ 
جنوب/ جنويب: 10، ٥٧، ٥٨، 91 

ح
حلب: 1٦، 119 
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الحكومة / الحكومات: ٦، ٧، ٨، 1٦، 21، ٣٤، ٨0، ٨٥، 99، 101، 10٧، 109
حامه: 10، 1٦ 

حمص: 10، 1٦، 119 
الحامية: ٨، 1٥، 1٨، 20، 2٣، ٦٥، ٨0، ٨2، ٨9، 9٣، 101، 10٣، 10٤، 10٨، 

 122 ،11٧ ،109
حق / حقوق: 12، 1٣، 1٨، 20، 2٣، 2٦، 11٧، 122، 12٣

الحرب: 11، 12، 1٣، 1٦، 21، ٣0، ٧٤، ٧٥، 9٨ 

خ
الخطة االقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات: ٤٨، ٥٤، ٨٣، 

10٨ ،102 ،101 ،9٣
خطة استجابة لبنان لألزمة: ٨2، ٨٥، 9٥، 9٦

خدمة / خدمات: ٨، 1٤، 1٥، 20، 2٣، ٣٥، ٤٧، ٥0، ٥1، ٥2، ٥٤، ٦٣، ٦٨، 
 119 ،11٧ ،112 ،111 ،10٧ ،10٦ ،10٤ ،9٥ ،91 ،٨9 ،٨، ٨٦2 ،٧، ٧٣2 ،٧0

د
دمشق: 10، 11، 1٦، ٦٣ 
درعا: 10، 1٦، 119، 120 

دين: ٤٣، ٤٦، ٨٨، 11٥ 
الدول املضيفة / الدولة املضيفة: ٧، 9، 1٤، 1٦، 1٧، 1٨، 2٤، ٤9، ٦2، ٦٥، 

110 ،10٨ ،10٣ ،102 ،٧٣، ٧٦، ٨٣، ٨٦
الدول املجاورة: 1٨، 2٤، ٣٤، 112، 11٤

دعم: ٧، ٨، 1٤، 1٥، 19، 22، ٥1، ٥2، ٦٨، ٦9، ٧٥، ٨٣، ٨٥، ٨٧، 9٣، 9٤، 9٥، 
122 ،11٥ ،109 ،10٨ ،10٧ ،10٦ ،10٥ ،10٤ ،10٣ ،102 ،101 ،100 ،99 ،9٦

ر
الراشدون: 19 

الرعاية الصحية: 1٤، 2٣، ٣٣، ٥0، ٥1، ٦2، ٦٣، ٦٤، ٦٨، ٧0، ٧2، 10٤، 111 
الرقة: 10، 119 

ز
زواج القارصات: 20، 22، 90 
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س
سالمة: 90 

سوريا: 9، 10، 11، 12، 1٣، 1٤، 1٥، 1٦، 22، 2٣، 2٤، 2٥، 29، ٣0، ٣1، ٣٣، 
 ،٨، ٨٦2 ،٧، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦2 ،٧1 ،٦9 ،٦، ٦٣، ٦٤2 ،٥، ٥٤0 ،٤، ٤٥2 ،٣٤
 ،11٣ ،112 ،111 ،110 ،10٧ ،10٦ ،10٥ ،10٣ ،100 ،99 ،9٨ ،9٥ ،9٨٧، ٣

 12٥ ،12٤ ،12٣ ،122 ،121 ،120 ،119 ،11٨ ،11٧ ،11٤
سوريون: 9، 11، 12، 1٤، 1٥، 1٦، 1٧، 1٨، 20، 21، 22، 2٣، 2٤، 2٥، 2٧، 
 ،٤، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨2 ،٤0 ،٣9 ،٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨2 ،٣1 ،٣0
 ،٦، ٦٥، ٦٦، ٦٧2 ،٦1 ،٦0 ،٥9 ،٥، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨2 ،٥1 ،٥0 ،٤9
 ،٨، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦2 ،٨1 ،٨0 ،٧، ٧٣، ٧٤، ٧٦، ٧٧، ٧٨2 ،٧1 ،٧0 ،٦9 ،٦٨
 ،10٨ ،10٤ ،10٣ ،102 ،101 ،9٨ ،9٧ ،9٦ ،9٥ ،92 ،91 ،90 ،٨9 ،٨٧، ٨٨

 ،122 ،121 ،120 ،119 ،11٨ ،11٧ ،11٦ ،11٥ ،11٤ ،11٣ ،111 ،110 ،109
 12٥ ،12٤ ،12٣

السكن: ٣1، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣9، ٤٧، ٥٦، ٦٦، 11٥، 119، 121 
سوء املعاملة: 1٤، ٨2 

ش
الرشق األوسط وشامل أفريقيا: ٧، 1٨، 2٤، 102، 10٣

الرشق األوسط: ٧، 1٨، 2٤، 102، 10٣
الشباب: ٥٤، ٧٧، ٨0، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٧، 91 

الشامل / شاميل: ٧، 10، 1٦، 1٨، 21، 2٤، ٥٧، ٥٨، ٧٧، 102، 10٣، 11٣ 

ص
صندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( : ٣٥، ٤٧

صمود: ٣0، ٤2، ٦٤، 92، 9٣، 9٥، 101، 109 
الصحة: ٨، 1٥، 20، ٦2، ٦٣، ٦٨، 9٣، 10٧، 10٨، 11٥، 11٧ 

ط
طفل / أطفال: 1٣، 1٤، 1٥، 19، 20، 2٣، ٣٨، ٤٥، ٥0، ٥٨، ٦٥، ٧0، ٧1، ٧٤، 

 12٥ ،11٥ ،91 ،90 ،٨، ٨٣، ٨٤، ٨٥2 ،٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨

ظ

الظروف املعيشية: 1٤، 1٦، ٣2، ٣٥، ٣٧، ٣9، ٤٥، ٦٤، ٨٨، 92، 9٤ 
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ع
عّكار: 21، ٥٨، ٧٧، 11٣ 

العراق: 12، 1٤، 1٥، 1٦، 19، 2٥، ٣1، ٣٤، ٤٥، ٥٤، ٧٦، ٨٣، 100، 101، 
 119 ،11٨ ،11٧ ،10٣ ،102

العمل: ٧، ٨، 1٤، 20، ٣1، ٣٧، ٥2، ٦٣، ٦٤، ٦٧، ٦9، ٧٧، ٧٨، ٨0، ٨1، ٨2، ٨٤، ٨٥، 
 12٤ ،121 ،112 ،10٦ ،10٣ ،9٨ ،9٦ ،9٥ ،9٤ ،9٣ ،92 ،91 ،90 ،٨9 ،٨٧، ٨٨

عالقات: ٥٣، ٥٤، ٥٧، ٦1 
عودة: 11، 1٦، ٣1، ٣٣، ٥0، 10٧، 11٦، 11٧، 11٨، 119، 120، 121، 122، 

 12٥ ،12٤ ،12٣
العنف: 10، 12، 1٣، 20، ٦٥، ٨2، 90، 10٣

العودة الطوعية: ٣1، 122 
العامل / العامل: ٨، 1٤، 2٤، ٦٣، ٦٤، 90، 91، 9٤، 112 

العمل: ٧، ٨، 1٤، 20، ٣1، ٣٧، ٥2، ٦٣، ٦٤، ٦٧، ٦9، ٧٧، ٧٨، ٨0، ٨1، ٨2، ٨٤، ٨٥، 
12٤ ،121 ،112 ،10٦ ،10٣ ،9٨ ،9٦ ،9٥ ،9٤ ،9٣ ،92 ،91 ،90 ،٨9 ،٨٧، ٨٨

غ
الغذاء: ٣0، ٣٣، ٤2، ٤٣، ٦9، ٧1، ٨9، 92، 11٥ 

الغوطة: 11، ٤0، ٤1 

ف
فلسطني: ٦1 

الفقر: 1٤، ٣2، ٤2، ٤٥، ٥٤؟ ٧0، ٧2، 90، 9٦ 

ق
قربص: 2٥، 2٧ 

ك
كرية: 1٤، 1٦، ٤٥، ٥٥ 

كسب العيش: ٧٤، ٨٧، ٨٨، 92، 9٣

ل
لجوء: 9، 10، 1٤، 1٥، 1٨، 2٣، 2٤، ٤٧، ٧٨، 11٧، 11٨ 

لبنان: 1٤، 1٥، 1٦، 19، 20، 21، 22، 2٥، 2٧، ٣1، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٤2، 
 ،٦9 ،٦، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨0 ،٥9 ،٥، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨1 ،٥0 ،٤٣، ٤٤، ٤٥

 ،100 ،9٦ ،9٥ ،9٤ ،91 ،90 ،٨9 ،٨، ٨٤، ٨٥، ٨٨2 ،٨0 ،٧، ٧٦، ٧٧، ٧٨2 ،٧0
 ،122 ،119 ،11٨ ،11٧ ،11٣ ،109 ،10٧ ،10٦ ،10٥ ،10٤ ،10٣ ،102 ،101
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 12٥ ،12٤ ،12٣
الالجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا: ٤2، ٦9 

الجئ / الجئون: ٧، 10، 11، 1٤، 1٥، 1٦، 1٧، 1٨، 19، 20، 21، 22، 2٣، 2٤، 
 ،٤9 ،٤، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨2 ،٣9 ،٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨2 ،2٧ ،2٦ ،2٥
 ،٦9 ،٦، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨2 ،٦1 ،٦0 ،٥9 ،٥، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨2 ،٥1 ،٥0
 ،92 ،91 ،90 ،٨9 ،٨، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٨2 ،٨1 ،٨0 ،٧، ٧٣، ٧٦، ٧٧، ٧٨2 ،٧1 .٧0
 ،11٤ ،11٣ ،109 ،10٨ ،10٧ ،10٤ ،10٣ ،102 ،101 ،9٨ ،9٧ ،9٦ ،9٥ ،9٤ ،9٣

 12٥ ،12٤ ،12٣ ،122 ،121 ،120 ،119 ،11٨ ،11٧ ،11٦ ،11٥

م
املراهقون: 20، ٧٧، ٨2، ٨٥ 

مساعدات: ٣0، ٤1، 11٤ 
مساعدة: ٦، 29، ٣٣، ٣9، ٨1، 99، 11٥، 11٧ 

مساعدات نقدية: ٣9، ٤2، ٤٣، ٤٧، 92
مبالغ نقدية: ٤٧
منح نقدية: 9٥

محارص: ٤0، ٤1 
ميزانية: 10٣ 

مخيامت: 21، 2٣، ٣٤، ٣٧، ٥2 
املجتمع / املجتمعات: ٧، 21، ٤2، ٤٨، ٥٣، ٥٧، ٦9، ٧2، ٨0، 9٤، 9٥، 9٧، 99، 10٦ 

مرص: 1٤، 1٥، 1٦، 19، ٣1، ٣٤، ٤٥، ٤٨، ٥٤، ٧٦، ٨٣، 100، 101، 102، 
 119 ،11٨ ،11٧ ،10٣

املحافظة / املحافظات / محافظتا / محفاظتي: 10، 1٦، 2٣، ٣٥، ٤٤، ٥٧، 
120 ،11٣ ،91 ،٥٨، ٦٣، ٦٤، ٧٧

مضايقات: ٥1، ٦0 
املجتمع املضيف / املجتمعات املضيفة: ٧، 1٤، 21، ٣٤، ٣9، ٥٣، ٥٤، ٥٦، ٥٧، 

 11٤ ،109 ،10٨ ،10٦ ،10٤ ،101 ،99 ،9٨ ،9٧ ،9٥ ،9٤ ،9٨، ٣2 ،٧2 ،٦0
املساعدات اإلنسانية: ٨، 1٣، ٤1، ٤2، ٤٦، ٨٨، 101 

املدخول: ٥٨، 9٣ 
محل: ٦، ٧، 2٨، 29، ٦9، 9٣، 9٤، 9٥، 10٦، 10٧، 11٧ 

مناطق: ٦، ٧، 10، 11، 1٦، 21، ٣٤، ٣9، ٤0، ٤1، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٥٤، ٥٦، ٦1، 
 12٤ ،122 ،11٧ ،112 ،9٥ ،91 ،٨9 ،٦٨، ٨٥

مناطق حرضية: 21، ٣٤، ٣9، ٤٥، ٤٦، ٦1
مهاجرون: ٦، ٧، ٨، 2٥، 2٦، 2٧ 
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املنظامت غري الحكومية: ٧، ٨٤، 101 
منشآت: 21، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٦٣، ٦٤، ٦٦، ٧٤، 11٣ 

مكان إقامة مكان اقامة: 21، ٣٥، ٥٦، 92 
منشآت سكنية/ مالجئ/ مباين: ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٤٧ 
مورد / موارد: ٧، 11، ٤٤، 90، 10٦، 11٤، 11٧ 

مدرسة / مدارس: 1٣، 2٤، ٥٨، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٨2، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٨ 
مخيم / مخيامت: 21، 2٣، ٣٤، ٣٧، ٣9، ٤٥، ٥2، ٨٤

ملجأ / مالجئ: 21، ٣1، ٣٣
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني: 10، 1٥، 1٦، 1٧، 1٨، ٣٥، 

120 ،11٨ ،11٧ ،11٥ ،10٨، ٨٤، ٣0 ،٧، ٧٨0 ،٥، ٦٥9 ،٥، ٥٨1 ،٤٣، ٤٧
املياه: 9٣، 10٤، 10٨، 111 

ن
نزاع / نزاعات: 10، 12، 22، 29، ٥٤، ٥٥، ٦٤، 112 

نزوح: 10، 11، 12، 1٥، 20، ٣٣، ٥٥، ٦٣، ٦9
النفقات: ٣9، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٦٦، ٧0، ٧٧، ٧1، ٨٨، 9٨، 11٥ 

الناتج املحل اإلجاميل: 29 
النبطية: ٥٨، 91، 11٣ 

النساء: 11، 1٥، 20، ٣٨، ٥٧، ٦٥، ٦٧، ٧1، 12٥

ه
هجرة: ٧، ٨، 2٣، 2٤

الهشاشة: ٤2، ٥٦، ٦9، ٧2، ٨2، ٨٥، ٨٧، 9٤، 9٥، 101 

و
وفيات: 2٥، 12٣ 

وظيفة / وظائف / توظيف: ٧٤، ٧٥، ٨٥، ٨9، 91، 92، 9٣، 9٤، 9٦، 112 
الوضع القانوين: ٤9، ٦9 

وزارة الرتبية والتعليم العايل: ٧٨، ٨2، ٨٥، 10٧
وزارة الشؤون االجتامعية: 10٧ 

ي
اليونان: 2٥، 2٧ 



السرية الذاتّية للدكتور نارص ياسني

نارص ياسني مدير األبحاث يف معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون 

الدوليّة، وأستاذ يف السياسات والتخطيط يف كليّة العلوم الصّحية يف الجامعة 

األمريكيّة يف بريوت. كام أنّه ُمنّسق مبادرة الجامعة األمريكيّة يف بريوت 

من أجل الّلجئني )AUB4Refugees(، التي تجمع وتُآزر بني أعضاء هيئة 

التدريس وكليّات الجامعة األمريكيّة يف بريوت يف االستجابة ألزمة الّلجئني 

السوريني. وهو حائز عىل شهادة دكتوراه من جامعة لندن )UCL(، وشهادة 

ماجستري من جامعة لندن للقتصاد )LSE(، وعىل شهاديت بكالوريوس 

وماجستري من الجامعة األمريكيّة يف بريوت.

يرتكز عمل د. ياسني البحثي عىل تخطيط التنمية وصنع السياسات، وخاصًة 

االبتكارات االجتامعيّة والسياسات التي تتعلّق بالّلجئني والشباب والصّحة. 

وهو يقوم حاليًا بالبحث يف كيفيّة تأثري الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين 

والَجامعات املحليّة والشبكات غري الرسميّة عىل صنع السياسات والربامج. 

كام يقود مرشوًعا بحثيًا يسعى من خلله إىل فهم آليّات التكيّف غري 

الرسميّة التي يعتمدها الّلجئون يف ُمجتمعاتهم املُضيفة يف الرشق األوسط. 

له أكرث من ٤٠ مؤلفاً يف دوريات علمية وكتب و تقارير تّم نرشهم حول 

العامل، باإلضافة إىل تناول العديد من وسائل اإلعلم َعَمله حول أزمة اللّجوء 

السوري، من بينها »الجزيرة« والـ»يب يب يس« و»اإليكونوميست« و»دوتشيه 

فيليه« وغريها.






