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شكر وتقدير
ـد الجــزء الثالــث مــن كتــاب « 101مــن الحقائــق واألرقــام حــول أزمــة اللجــوء
يُعـ ُّ
العامــة
الســوري» ثمــرة جهــود دؤوبــة فــي معهــد عصــام فــارس للسياســات
ّ
والشــؤون الدوليــة فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت .وقــد بــدأ هــذا
العمــل فــي العــام  ،2017تحــت إشــراف مديــر األبحــاث الســابق فــي المعهــد
الدكتــور ناصــر ياســين .لــم يكــن إنجــاز هــذا الكتــاب ُممكنــً لــوال الجهــود
المشــتركة لفريــق برنامــج األبحــاث والسياســات حــول الالجئيــن ،وخصوصــً
نســقة المشــروع وطفــه نجــدي ،وكذلــك
وم ِّ
مديــرة البرنامــج يــارا مــرادُ ،
المهمــة مــن خــال
ـدرب ســيمون دونــا ،الذيــن نجحــوا فــي هــذه
المتـ ِّ
الباحــث ُ
ّ
ّ
الشــاق.
عملهــم
قدمــه فريــق التواصــل واإلعــام فــي
تجــدر اإلشــارة أيضــً إلــى الدعــم الــذي ّ
العامــة والشــؤون الدوليــة بــإدارة ســوزان
معهــد عصــام فــارس للسياســات
ّ
الحصــري ،وعملهــا الس ـلِس والجماعــي لنشــر هــذا الكتــاب.
قــدم مــن مكتــب المفوضيّــة الســامية
الم ّ
أخيــرًا ،ال ّ
بــد مــن ذكــر الدعــم ُ
لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي لبنــان فــي إعــداد هــذا الكتــاب
وإنتاجــه ،وال ســيّما ميــراي جيــرار ،وكارولينــا ليندولــم بيلينــغ ،وكارول الســيّد.
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المقدمة
ّ
يتزامــن العــام  2021مــع مــرور عقــد علــى بــدء الصــراع فــي ســوريا ،ومــا نتــج
عنــه مــن دمــار واســع ،ونــزوح جماعــي لنحــو  6.7مليــون ســوري داخليــً،
ولجــوء نحــو  6.6مليــون شــخص فــي العالــم ،مــن ضمنهــم  5.6الجــئ فــي
البلــدان المجــاورة؛ لبنــان واألردن وتركيــا ومصــر والعــراق (مفوّ ضيــة األمــم
الم ّتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن .)2021 ،تســتمرّ األزمــة اإلنســانيّة بإلقــاء
آثارهــا الضــارّة علــى حيــاة الســوريين ،الذيــن ال يزالــون يتعاملــون مــع الخســائر
والصدمــات واإلبعــاد منــذ عشــر ســنوات .اليــوم ،يشــعر النازحــون الســوريون
أ ّنهــم معزولــون أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،ال ســيّما مــع اســتمرار تدهــور
األوضــاع وتضــاؤل المــوارد وتزايــد الحاجــات.
فــي ظـ ّ
ـل األزمــة التــي تضــرب لبنــان ،يكافــح الالجئــون الســوريون واللبنانيــون
همشــة مــن أجــل البقــاء ،وهــم متروكــون
والم
ـة
ـ
الضعيف
ـات
ـ
المجتمع
فــي
ُ ّ
لتحمــل المزيــد مــن اآلالم والمصاعــب .لقــد تــرك ّ
كل مــن جائحــة كوفيــد،10-
ّ
المدمــر،
واالنهيــار االقتصــاد ،واالنهيــار الحــادّ للعملــة اللبنان ّيــة ،وانفجــار بيــروت
ّ
ّ
ّ
خــط الفقــر وغالبيّــة
الســكان اللبنانييــن يرزحــون تحــت
أكثــر مــن نصــف
الالجئيــن الســوريين يقبعــون فــي فقــر ُمدقــع.
فــي هــذا الســياق ،لــم يعــد بإمــكان المســاعدات النقد ّيــة والدعــم اإلنســاني،
الذيــن ّ
ّ
بالتضخــم وارتفــاع األســعار والقيــود المصرف ّيــة ،أن يل ّبــوا
ـدة
تأثــروا بشـ ّ
ّ
يتلقــى الفاعلــون فــي المجتمــع المدنــي
الحاجــات األساســيّة للعائــات.
ّ
والمنظمــات الدول ّيــة المزيــد مــن الدعــوات ،ســواء مــن اللبنانييــن أو الالجئيــن،
لتقديــم المســاعدة ،لكــن محدوديّــة المــوارد تحــول دون تلبيــة الحاجــات
المتزايــدة والطارئــة ،فضـ ً
ا عــن ّ
ـدل البطالــة واالفتقــار إلــى فرص
أن ارتفــاع معـ ّ
ُ
المعاديــة لالجئيــن ،بحيــث ُر ِبــط جــزء مــن
العيــش ،أدّ يــا إلــى عــودة الســرديّات ُ
االنهيــار االقتصــادي بوجــود الجئيــن ســوريين داخــل األراضــي اللبنان ّيــة .يســأل
جــزء مــن المجتمــع عــن إقامــة الالجئيــن التــي طالــت ،ويطالبــون بعودتهــم
إلــى ســوريا علــى الرغــم مــن الوضــع الغامــض فــي بالدهــم.
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لذلــك ،مــن الضــروري بالنســبة إلينــا ،أكاديمييــن وباحثيــن ،أن نســ ّلط الضــوء
القصــة
علــى البيانــات الموثوقــة والدارســات القائمــة علــى األبحــاث وتنقــل
ّ
بنــاء علــى هــذه القناعــة الراســخة ،طــوِّ ر كتــاب « 101مــن الحقائــق
الحقيقيّــة.
ً
واألرقــام عــن أزمــة اللجــوء الســوري» فــي سلســلة مــن ثالثــة أجــزاءُ ،أطلِقــت
المناهــض لالجئيــن ،والتبليــغ
فــي العــام  2018بهــدف الــردّ علــى الخطــاب ُ
والتصــدي لألكاذيــب ،ومواجهــة أنصــاف الحقائــق ،عبــر
عــن الســرديّات،
ّ
إظهــار األد ّلــة التــي تشــير إلــى الوضــع الحقيقــي لالجئيــن وتأثيرهــم علــى
المجتمعــات المضيفــة لهــم .وفيمــا يصــدر الجــزء الحالــي بعــد مــرور عشــر
أعــوام علــى األزمــة ،وهــو الثالــث واألخيــر ضمــن هــذه السلســلة ،يجــب علــى
ّ
تتوقــف .دعونــا
الدراســات والمقاربــات القائمــة علــى األدلــة واألبحــاث أن ال
نواجــه األســاطير بالوقائــع.
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 .1أزمة اللجوء
السوري باألرقام
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3٫989٫110
هــو عــدد أفــراد المجتمعــات المضيفــة فــي المنطقــة خــال العــام
ّ
المتأثريــن بشــكل مباشــر باألزمــة الســورية
2020
دخلــت األزمــة الســورية عامهــا التاســع فــي آذار  ،2020وال يــزال العديــد مــن
الســوريين يعانــون وفاقديــن لألمــل .علــى الرغــم مــن تحقيــق الكثيــر ح ّتــى
اآلن ،إ ّلا أن احتياجــات الالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة فــي
البلــدان المجــاورة ال تــزال كثيــرة .بالتركيــز علــى المجتمعــات المضيفــة،
يتب َّيــن أن هنــاك نحــو  3,989,110فــردًا مــن المنطقــة خــال العــام  2020ال يزالــون
ِّ
متأثريــن باألزمــة الســورية ،ويتشــاركون مواردهــم المحــدودة مــع الالجئيــن،
مــا يســتدعي مواصلــة دعــم برامــج إنقــاذ األرواح وبنــاء القــدرة علــى الصمــود
مــع تلبيــة احتياجــات حمايــة ومســاعدة الالجئيــن الســوريين والمجتمعــات
آن معــً ،وتعزيــز قــدرة تلــك المجتمعــات علــى
المضيفــة الضعيفــة فــي ٍ
االســتجابة لتأثيــر النــزوح المديــد.

المصدر:
ّ
الخطــة
تقــدم العمــل لعــام ،2020
التنســيق المشــترك بيــن الــوكاالت( .آب .)2020 ،تقريــر
ُّ
اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات اســتجابة لألزمــة الســورية .يمكــن
ّ
الخطــة عبــر الرابــط التالــيhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ :
اإلطــاع علــى

files/resources/2019_Syr_HNO_Full.pdf
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950٫674
ـجلة فــي ســوريا خــال األشــهر الســبعة األولــى
حالــة نــزوح داخلــي ُمسـ َّ
مــن العــام 2019
يُعتبــر النارحــون داخليــً مــن أكثــر السـ ّ
ـكان ضعفــً فــي العالــم .منــذ بدايــة
األزمــة الســورية ،نــزح نحــو  6.2مليــون شــخصًا داخليــً ،وواجــه كثيــر منهــم
نزوحــً ُمتكــرّ رًا يصــل إلــى  10مــرّ ات .أدّ ى النــزوح الداخلــي المتواصــل والمديــد
إلــى اســتنفاد مــوارد الســوريين وتق ّلــص تأثيــر آليّــات التكيّــف ،ونتــج عنــه
ّ
التدخــات
ضعفــً مضاعفــً فــي العديــد مــن الحــاالت .علــى الرغــم مــن
اإلنســانية ،ال تــزال احتياجــات النازحيــن هائلــة ،ال ســيّما أن مــوارد المناطــق
التــي اســتقرّ وا فيهــا محــدودة ،فيمــا احتياجاتهــم تتفاقــم بســبب القتــال.
الممتــدة منــذ شــباط  2019تصاعــدًا فــي األعمــال
فــي الواقــع ،شــهدت الفتــرة ُ
القتاليــة خصوصــً فــي أجــزاء مــن جنــوب إدلــب وشــمال حمــاة وغــرب حلــب.
ـجل نحــو 960٫674
وبالفعــل فــي األشــهر الســبعة األولــى مــن العــام ُ ،2019
سـ ِّ
حالــة نــزوح داخلــي فــي ســوريا ،غالبيتهــا مــن محافظــة إدلــب .فيمــا أدّ ى
القتــال المســتمرّ إلــى نــزوح نحــو  630٫000شــخص بيــن األول مــن أيــار و 27آب ،2019
المتــردّ ي باألســاس ،ألكثــر مــن  3مالييــن
وتفاقــم ســوء الوضــع اإلنســانيُ ،
شــخص يعيشــون فــي هــذه المناطــق.

المصدر:
عامــة علــى االحتياجــات
مكتــب األمــم الم ّتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية( .آذار .)2019 ،نظــرة
ّ
اإلنســانية لعــام  :2019الجمهوريــة العربيــة الســورية .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط
التالــيSyr_HNO_Full.pdf_2019/https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources :
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617٫259
نازحــً وصلــوا إلــى مخيّ مــات محافظتــي حلــب وإدلــب بحلــول تشــرين
الثانــي 2020
وفقــً لإلحصــاءات المتوافــرة حتــى تشــرين الثانــي  ،2020يقيــم نحــو 617٫259
نازحــً فــي  405مخيّمــات فــي محافظتــي إدلــب وحلــب فــي شــمال غــرب
ســوريا ،مــن ضمنهــم نحــو  1٫104نازحــً وصلــوا فــي تشــرين الثانــي  2020وحــده،
مــا زاد الضغــط علــى الخدمــات والمــوارد المتوافــرة ،وأدّ ى إلــى مغــادرة
بعــض النازحيــن إلــى القــرى المجــاورة بســبب تدهــور األوضــاع المعيشــية فــي
المخيّمــات .فــي الواقــع ،أشــارت مراجعــة ظــروف الســكن إلــى حاجــة الخيــام
إلــى صيانــة أو تغييــر نظــرًا لعــدم اســتبدالها منــذ أكثــر مــن عاميــن .فــي حيــن
يشــير النقــص فــي توزيــع الســلة الغذائيــة ومســتلزمات النظافــة  -لــم تــو ّزع
مســتلزمات النظافــة ألكثــر مــن شــهرين قبــل كانــون األول  -إلــى الوضــع
المتــردّ ي للمخيّمــات التــي خضعــت للتقييــم.
اإلنســاني ُ

المصدر:
تبــادل البيانــات اإلنســانية( .كانــون األول .)2020 ،رصــد مخيّمــات النازحيــن الســوريين  -مخيّمــات
شــمال ســوريا .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://data.humdata. :

org/dataset/idp-camps-monitoring-november-of-2018
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%70
مــن الالجئيــن الســوريين المحتاجيــن فــي المنطقــة هــم مــن النســاء
أو األطفــال
منــذ انــدالع الصــراع الســوري ،لجــأ العديــد مــن الســوريين إلــى دول الجــوار
مثــل مصــر والعــراق واألردن ولبنــان وتركيــا .مــع مــرور أكثــر مــن  10ســنوات
علــى الصــراع ،يعيــش الالجئــون الســوريون فــي المنطقــة فــي ظــروف
ُمزريــة ،ويحتاجــون إلــى الدعــم والمســاعدة .إلــى ذلــك ،تب ّيــن اإلحصــاءات أن
 %70مــن الالجئيــن هــم مــن النســاء أو األطفــال ،مــا يجعلهــم أكثــر عرضــة
المرجــح أن تعانــي األســر التــي ترأســها نســاء
للخطــر .علــى ســبيل المثــال ،مــن
ّ
فــي لبنــان ( )%35مــن انعــدام األمــن الغذائــي أكثــر مــن األســر التــي يرأســها
ـدل مشــاركة الرجــال فــي القــوى
رجــال ( .)%28باإلضافــة إلــى ذلــك ،يُعتبــر معـ ّ
معــدل مشــاركة النســاء ( ،)%11إذ غالبــً مــا تواجــه
العاملــة ( )%66أعلــى مــن
ّ
تحديــات أكبــر فــي العثــور علــى وظائــف و /أو فــرص تدريــب بالمقارنــة
النســاء
ّ
مــع الرجــال .فــي الواقــع ،إن انعــدام المســاواة الجندريــة يتــرك النســاء غالبــً
فــي خطــر ُمتزايــد فــي بلــدان اللجــوء .تشــمل هــذه المخاطــر التعــرّ ض
للعنــف الجســدي والجنســي واالســتغالل فــي المجاليــن العــام والخــاص،
كذلــك تســاهم التغييــرات فــي األدوار التقليديــة للجنســين ،ومــن ضمنهــا
حاجــة المــرأة إلــى العمــل خــارج المنــزل ،فــي تضخيــم هــذه المخاطــر.

المصدر:
البوابــة التشــغيلية للمفوّ ضيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن للتنســيق
ّ
الخطــة اإلقليميــة
عامــة علــى اســتراتيجيّة
المشــترك بيــن الــوكاالت( .كانــون األول .)2019 ،نظــرة
ّ
لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات لعــام  .2021-2020نســخة موجــزة .يمكــن االطــاع
علـ�ى التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://data2.unhcr.org/en/documents/de� :

tails/73116
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%62
تتم استضافتهم في المناطق الحضرية
من النازحين في سوريا
ّ
ـدرت األمــم الم ّتحــدة وجــود نحــو  6.2مليــون نــازح فــي جميــع أنحــاء ســوريا
قـ َّ
خــال العــام  ،2019بحيــث يعيــش نحــو  871٫150نازحــً داخليــً فــي مواقــع
ُمص ّنفــة كمالذهــم األخيــر ،فيمــا يقيــم  3.79مليــون نــازح داخلــي ()%62
فــي مناطــق حضريــة ،بحيــث أصبحــت هــذه المناطــق ُمكتظــة وعاجــرة عــن
ّ
الســكان
إيــواء المزيــد مــن النازحيــن الوافديــن .فــي الواقــع ،تثقــل األعبــاء
المضيفيــن والنازحيــن الذيــن يعيشــون فــي مواقــع ُمزدحمــة ،ال ســيّما
عــدة لتأميــن
فــي شــمال غــرب وشــمال شــرق ســوريا ،ويواجهــون
تحديــات ّ
ّ
ّ
يعــزز المخــاوف مــن ارتفــاع مســتويات الضعــف
احتياجاتهــم اليوميــة ،مــا
لديهــم بالتــوازي مــع محدوديــة قــدرات المجتمعــات المضيفــة .لذلــك،
هدفــت ّ
خطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام  2019إلــى دعــم هــذه المجتمعــات
مــن خــال تقديــم المســاعدات إلــى األســر المضيفــة والنازحــة وتعزيــز القــدرة
علــى تقديــم الخدمــات األساســية لهــم.

المصدر:
عامــة علــى االحتياجــات
مكتــب األمــم الم ّتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية( .آذار .)2019 ،نظــرة
ّ
اإلنســانية لعــام  :2019الجمهوريــة العربيــة الســورية .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط
التالــيhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_ :

Syr_HNO_Full.pdf

 101من الحقائق واألرقام حول أزمة اللجوء السوري 15 I

10.4
مليــون شــخص فــي ســوريا يعيشــون فــي مناطــق تســتضيف أكثــر
مــن  %30مــن النازحيــن داخليــً والعائديــن طوعــً
ال يــزال المشــهد السياســي واألمنــيفــي ســوريا ُم ّ
عقــدًا .وفقــً لتقريــر النظرة
العامــة علــى االحتياجــات اإلنســانية لعــام  ،2019يعيــش نحــو  10.4مليــون
ّ
شــخص فــي ســوريا فــي مناطــق تســتضيف أكثــر مــن  %30مــن النازحيــن
داخليــً والعائديــن طوعــً ،مــا يثيــر مخــاوف حــول الظــروف المعيشــية
للمقيميــن فــي مواقــع ُمكتظــة ،ال ســيّما فــي الشــمال الغربــي والشــمال
الشــرقي مــن البــاد .فــي الواقــع ،يفتقــر النازحــون داخليــً إلــى االحتياجــات
اإلنســانية األساســية ،وال يــزال أمنهــم الجســدي وحقوقهــم األساســية
ـددة أو ُم ّ
عطلــة .يكافــح هــؤالء مــن أجــل
وكرامتهــم وســبل عيشــهم ُمهـ ّ
الوصــول إلــى الخدمــات والســلع والحمايــة ،فيمــا إمكانياتهــم محــدودة
ويصعــب عليهــم العــودة إلــى حياتهــم الطبيعيــة مــن دون مســاعدة.

المصدر:
عامــة علــى االحتياجــات
مكتــب األمــم الم ّتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية( .آذار .)2019 ،نظــرة
ّ
اإلنســانية لعــام  :2019الجمهوريــة العربيــة الســورية .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط
التالــيhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_ :

Syr_HNO_Full.pdf
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%46
مــن مجمــل النازحيــن الســوريين يقيمــون فــي المحافظــات اللبنانيــة
المتاخمــة لألراضــي الســورية
ُ
يقيــم نحــو  %46مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان ( 684٫985شــخصًا) فــي
المتاخمــة لألراضــي الســورية ،أي عــكار وبعلبــك  -الهرمــل
المحافظــات ُ
والبقــاع .يختــار الالجئــون ،غالبــً ،االســتقرار بالقــرب مــن مناطقهــم األصليــة
لتســهيل إمكانيّــة وصولهــم إلــى الســكن والخدمــات وغيرهــا مــن
االحتياجــات .مــع ذلــك ،تختلــف أنمــاط توطيــن النازحيــن الســوريين ،ففــي
حيــن تعيــش غالبيــة الالجئيــن فــي هــذه المحافظــات ضمــن مخيّمــات
عشــوائية غيــر رســمية ،ال س ـيّما فــي بعلبــك  -الهرمــل ( )%55والبقــاع (،)%45
يســكن بعضهــم فــي منشــآت غيــر ســكنية (مثــل المصانــع ،أو الكاراجــات،
أو ورش البنــاء) ،وبعضهــم اآلخــر فــي مبانــي ســكنية .فــي العــام ،2020
اســتهدف قطــاع الســكن نحــو  312٫383نازحــً ســوريًا فــي هــذه المحافظــات
الثــاث ،بحيــث حصــل نحــو  211٫652الجئــً فــي المخيّمــات العشــوائية ونحــو
ّ
مؤقتــة،
 25٫347الجئــً يعيشــون فــي منشــآت غيــر ســكنية علــى مســاعدة
فيمــا اســتفاد نحــو  75٫383الجئــً ســوريًا مــن برامــج الترقيــة وإعــادة التأهيــل
خصصــة لإليجــار بهــدف دعــم احتياجاتهــم
الم ّ
والمســاعدات النقديــة ُ
الســكنية.

المصادر:
ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة -2017
حكومــة لبنــان واألمــم الم ّتحــدة( .كانــون الثانــي.)2020 ،
( 2020تحديــث  :)2020قطــاع الســكن .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps:// :

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/74641.pdf

المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،برنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطالع علــى التقرير
عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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%19
مــن مجمــل الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان واألردن والعــراق يأتــون مــن
محافظــة حلب
أهمها
يمكــن تحديــد أنمــاط نــزوح الالجئيــن الســوريين مــن خالل عوامــل عـ ّ
ـدة ّ
قــرب المســافة .فــي الواقــع ،يهــرب الســوريون غالبــً إلــى أقــرب بلــد مجــاور
منــذ بدايــة األزمــة .مــن هنــا اســتقبل لبنــان ،البلــد المجــاور لســورياّ ،
تدفقــات
كبيــرة مــن الالجئيــن .علــى ســبيل المثــال ،يأتــي  %19مــن مجمــل الالجئيــن
الســوريين فــي لبنــان واألردن والعــراق مــن محافظــة حلــب ،فيمــا  %70مــن
الالجئيــن القادميــن مــن حمــص وحلــب اســتقرّ وا فــي لبنــان .مــع ذلــك ،لــم
حــدد الختيــار وجهــات
الم ِّ
يكــن القــرب مــن مــكان المنشــأ العامــل الوحيــد ُ
بنــاء
اللجــوء المســتقبلية ،إذ لوحــظ اختيــار الســوريين الوجهــات المضيفــة
ً
علــى عوامــل عرقيــة وطائفيــة ،وشــبكات اجتماعيــة ،وإمكانيــة الوصــول
إلــى المعلومــات و /أو الفــرص االقتصاديــة .علــى ســبيل المثــال ،علــى الرغــم
مــن وقــوع ّ
الرقــة بالقــرب مــن الحــدود الســورية مــع العــراق ،إ ّلا أن  %82مــن
الالجئيــن الســوريين مــن ّ
الرقــة انتقلــوا إلــى لبنــان.

المصدر:
البنــك الدولــيّ .)2020( .
تنقــل النازحيــن الســوريين :تحليــل اقتصــادي واجتماعــي .يمكــن االطــاع
علـ�ى التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://openknowledge.worldbank.org/han� :

dle/10986/31205
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%29
مــن مجمــل الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان يقيمــون فــي بيــروت
وجبــل لبنــان
يُظهــر تــو ّزع الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان أن  %29منهــم فقــط (نحــو
 439٫995شــخصًا) يقيمــون فــي بيــروت وجبــل لبنــان ،علــى الرغــم مــن
تفضيــل اإلقامــة فــي المناطــق الحضريــة غالبــً باعتبــار أنهــا ّ
توفــر فرصــً
أفضــل للمعيشــة والســكن والعمــل .يعيــش معظــم الالجئيــن فــي هــذه
المحافظــات فــي مبانــي ســكنية (بيــروت ،%93 :جبــل لبنــان ،)%86 :فيمــا تعيــش
نســبة أقــل فــي منشــآت غيــر ســكنية (بيــروت ،%6 :جبــل لبنــان .)%12 :فــي
المقابــل ،ال يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن المخيّمــات العشــوائية غيــر الرســمية
فــي هاتيــن المحافظتيــن ،ويعيــش فيهــا عــدد قليــل مــن الالجئيــن (بيــروت:
 ،%0.6جبــل لبنــان .)%1.8 :لســوء الحــظ ،ال يحظــى الالجئــون الضعفــاء المقيميــون
همشــة علــى االهتمــام علــى الرغــم مــن خطورتهــا عليهــم
فــي أماكــن ُم ّ
وظــروف الســكن الســيّئة فيهــا.

المصادر:
ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة -2017
حكومــة لبنــان واألمــم الم ّتحــدة( .كانــون الثانــي.)2020 ،
( 2020تحديــث  .)2020قطــاع الســكن .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps:// :

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/74641.pdf

المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســيف ،برنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطالع علــى التقرير
عبر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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10٫056
هو عدد طلبات إعادة توطين الالجئين سوريين خالل العام 2020
تشــمل الحلــول الدائمــة لالجئيــن الســوريين توســيع إمكانيّــة إعــادة
توطينهــم فــي بلــدان ثالثــة وغيرهــا مــن المســارات التكميليــة .مــع ذلــك،
انخفضــت طلبــات إعــادة توطيــن الالجئيــن الســوريين بشــكل كبيــر خــال
تقــدم المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون
العــام  ،2020ولــم
ّ
الالجئيــن ســوى  10٫056طلبــً إلعــادة توطيــن الجئيــن ســوريين فــي بلــدان ثالثــة
ّ
يشــكل هــذا الرقــم نســبة
بالمقارنــة مــع  29٫652طلبــً خــال العــام .2019
صغيــرة مــن مجمــل عــدد الالجئيــن األكثــر ضعفــً ،بمــن فيهــم النســاء
واألطفــال الذيــن تعرّ ضــوا لصدمــات نفســية بســبب الحــرب ،والمرضــى
صحيــة
والجرحــى مــن المدنييــن الذيــن ال يســتطيعون الحصــول علــى رعايــة
ّ
مناســبة ،وغيرهــم مــن الضحايــا الذيــن تســتمرّ معاناتهــم مــن األزمــة .وفــي
حيــن يرتفــع عــدد الالجئيــن المســتوفين لمعاييــر إعــادة التوطيــن ويعانــون
مــن نقــاط ضعــف شــديدة ،تنخفــض فــي المقابــل طلبــات إعــادة التوطيــن
المتاحــة.
بســبب محدوديــة البلــدان ُ

المصدر:
المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن .)2020( .البوابــة التشــغيلية :أوضــاع
الالجئيــن .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/ :

situations/syria_durable_solutions
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3٫606
الجــئ ســوري وصلــوا إلــى اليونــان وإســبانيا وقبــرص بحــرًا وبــرّ ًا بيــن
شــهري كانــون الثانــي وكانــون األول مــن العــام 2020
بيــن األول مــن كانــون الثانــي ونهايــة كانــون األول  ،2020وصــل نحــو 3٫606
الجئــً ســوريًا إلــى اليونــان وإســبانيا وقبــرص عــن طريــق البحــر والبــرّ  .وهــو
المتوســط فــي
رقــم يضــاف إلــى نحــو  10٫700الجــئ عبــروا البحــر األبيــض
ّ
الم ِّ
حفــزة للجــوء مــن
العــام  .2018فــي الواقــع ،مــع بقــاء األســباب األساســية ُ
دون حـ ّ
ـل ،ينظــر العديــد مــن الســوريين إلــى عبــور البحــر علــى أنــه المحاولــة
األخيــرة لطلــب اللجــوء والوصــول إلــى بــرّ األمــان .تجــدر اإلشــارة إلــى أن عبــور
المتوســطينطــوي علــى مخاطــر عاليــة إذ يمــوت العديــد مــن
البحــر األبيــض
ّ
الالجئيــن خــال هــذه الرحلــة .مــع ذلــك ،يأتــي هــذا القــرار غالبــً كخطــوة
أخيــرة ضمــن رحلــة طويلــة تخ ّللهــا العديــد مــن التهديــدات مثــل الســفر
عبــر مناطــق النــزاع ،والتعــرّ ض لخطــر االختطــاف والتعذيــب ،واالتجــار بالبشــر...
يتط ّلــب هــذا الواقــع الخطــر العمــل علــى إيجــاد مســارات بديلــة آمنــة
وقانونيــة يمكــن لالجئيــن الوصــول إليهــا.

المصدر:
المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن .)2021( .الوضــع فــي البحــر األبيــض
المتوســط .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/ :
ّ

en/situations/mediterranean
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 .2خسائر في
التنمية البشرية
واالقتصاد
ّ
المحلي داخل
سوريا
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6٫800
شخص ُقتلوا في سوريا نتيجة الحرب والعنف خالل العام 2020
احتــدم القتــال علــى ثــاث جبهــات رئيســية فــي ســوريا خــال العــام :2020
علــى طــول الحــدود العراقيــة فــي أقصــى الشــرق ،فــي منطقــة إدلــب
فــي الشــمال الغربــي ،وعلــى طــول الحــدود التركيــة شــرقًا .وفقــً للمرصــد
ســجل عــدد القتلــى الســنوي أدنــى مســتوى لــه
الســوري لحقــوق اإلنســان،
ّ
فــي العالــم  ،2020وبلــغ نحــو  6٫800قتيـ ً
ا بالمقارنــة مــع أكثــر مــن  10آالف قتيــل
ــجل فــي العــام  ،2014حيــن ُقتــل
فــي العــام  .2019علمــً أن الرقــم األعلــى ُ
س ِّ
نحــو  76ألــف شــخص نتيجــة اســتيالء تنظيــم الدولــة اإلســامية علــى أجــزاء
كبيــرة مــن ســوريا والعــراق المجــاور .فــي الواقــع ،أودى الصــراع فــي ســوريا
بحيــاة أكثــر مــن  387ألــف شــخص حتــى اآلن ،مــن ضمنهــم  117ألــف مدنــي،
ـدل  40ألــف شــخص ســنويًا منــذ أوائــل العــام  ،2011مــع نــزوح المالييــن
أي بمعـ ّ
مــن منازلهــم بســبب الصــراع.

المصدر:
المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان( .كانــون الثانــي .)2021 ،قتلــت الحــرب الســورية  6800خــال
ســجل .يمكــن اإلطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط
الم
ّ
العــام  ،2020وهــو الرقــم الســنوي األدنــى ُ
التالــي/https://www.syriahr.com/en/198491 :
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%66
مــن أطفــال ســوريا فقــدوا أحــد أحبّائهــم ،أو تضــرّ رت منازلهــم أو
عانــوا مــن إصابــات ُمرتبطــة بالنــزاع
أمضــى الشــباب الســوري أكثــر مــن نصــف حياتهــم وســط الصــراع والعنــف
الم ّ
حطمــة .اليــوم ،ال يــزال هنــاك نحــو  2.6مليــون طفــل نــازح داخليــً
واألحــام ُ
تك ّبــدوا خســائر علــى مســتويات مختلفــة .فــي الواقــع ،تب ّيــن دراســة أجرتهــا
ّ
منظمــة  Mercy Corpsأن  %66مــن األطفــال فــي ســوريا أفــادوا بأنهــم
فقــدوا أحــد أفــراد أســرتهم ،أو تضــرّ رت منازلهــم ،أو عانــوا مــن إصابــات
المسـ ّلح محـ ّ
ـط
ُمرتبطــة بالنــزاع .فــي حيــن ال تــزال حمايــة المدنييــن مــن النــزاع ُ
ـم توثيــق زيــادة كبيــرة في
تركيــز مركــزي لالســتجابة اإلنســانية فــي ســوريا ،يتـ ّ
االنتهــاكات الجســيمة التــي يتعــرّ ض لهــا األطفــال ســنويًا مــن جميــع أطــراف
ضــد األطفــال بشــكل تدرّجــي منــذ العــام ،2013
النــزاع .ازدادت االنتهــاكات
ّ
المسـ ّلحة،
وتضمنــت القتــل ،والتشــويه ،والتجنيــد ،واالســتخدام فــي النزاعــات ُ
ّ
واحتجــاز المرتبطيــن بأطــراف النــزاع ،واالختطــاف ،والعنــف الجنســي مــع
ضــد الذكــور ال ســيّما الذيــن اعتقلــوا فــي مراكــز
تســجيل مســتويات عاليــة
ّ
االحتجــاز .إلــى ذلــك ،تظهــر المزيــد مــن األدلــة مــدى العنــف وعمــق الصدمــات
الصحــة
التــي يعانــي منهــا الكثيــرون داخــل ســوريا ،وتأثيــرات الحــرب علــى
ّ
العقليــة والنفســية لألطفــال.

المصدر:
( .Mercy Corpsشــباط .)2019 ،ضيــاع المراهقــة :بلــوغ الرشــد باإلكــراه ومســتقبل هـ ّ
ـش للجيــل
المقبـ�ل فـ�ي سـ�وريا .يمكـ�ن االطـلاع علـ�ى التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://www.mer� :

_cycorps.org/sites/default/files/Adolescence_Lost-Forced_Adulthood
and_a_Fragile_Future_for_Syrias_Next_Generation.pdf
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%20
ودمــر
مــن المبانــي الســكنية فــي  15مدينــة ســورية تعرّ ضــت ألضــرار
ّ
ربعهــا بالكامــل
المتع ّلقــة
ي ُّ
ُعــد النهــب ومصــادرة الملكيّــة مــن أبــرز مخــاوف الســوريين ُ
باإلســكان ،تليهــا مخــاوف ترتبــط بإلحــاق الضــرر باألراضــي والممتلــكات .وفقــً
لدراســة أجراهــا البنــك الدولــي فــي  15مدينــة مختلفــة فــي ســوريا ،يتب ّيــن أن
 %20مــن المبانــي الســكنية تعرّ ضــت ألضــرار فيمــا دُ ِّمــر ربعهــا بالكامــل ،وهــو
ُعــد مــن األســباب العديــدة التــي ّ
تؤثــر علــى قــرارات الالجئيــن بالعــودة
مــا ي ُّ
ّ
يتوقعــون مواجهتهــا .إلــى
التحديــات اإلســكانية التــي
نظــرًا للعديــد مــن
ّ
المرتبطــة بتوثيــق الملك ّيــات وتأكيدهــا ،وال
ذلــك ،تبــرز العديــد مــن المخــاوف ُ
سـيّما الالجئيــن الذيــن ال يمتلكــون وثائــق ملك ّيــة عقاراتهــم ومســاكنهم أو
فقدوهــا خــال الحــرب .تفاقمــت هــذه المخــاوف بســبب الجــدل الدائــر حــول
المبهمــة لتنفيــذ مجموعــة مــن القوانيــن والمراســيم التشــريعية
اآلليّــات ُ
ِّ
يســهل االســتحواذ علــى
الصــادرة أخيــرًا ،مثــل القانــون رقــم  10الــذي
المطالــب بهــا ومصادرتهــا.
الممتلــكات غيــر ُ

المصدر:
البنــك الدولــي( .شــباطّ .)2019 ،
تنقــل النازحيــن الســوريين :تحليــل اقتصــادي واجتماعــي .يمكــن
االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/ :

download/67876
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34٫136
ومتوســطة فــي
دمــروا بالكامــل أو تعرّ ضــوا ألضــرار جســيمة
ّ
مبنــى ّ
الغوطــة الشــرقية بحلــول العــام 2018
دمــرت الحــرب المســتمرّ ة فــي البلــدات
مــع مــرور ثمانــي ســنوات علــى األزمــةّ ،
والمــدن البنيــة التحتيــة الحضريــة مثــل المنــازل والمستشــفيات والمــدارس،
وكان لهــا تداعيــات ُمضــرّ ة علــى ســبل عيــش السـ ّ
ـكان الســوريين .يــؤدّ ي الضرر
ـد مــن عــودة السـ ّ
ـكان بمــا يطيــل أمــد نزوحهــم.
فــي البنيــة التحتيــة إلــى الحـ ّ
كانــت الغوطــة الشــرقية فــي محافظــة ريــف دمشــق مــن أكثــر المناطــق
دمــر نحــو  34٫136مبنــى بالكامــل أو تعــرّ ض
التــي تعرّ ضــت ألضــرار بالغــة ،إذ ّ
ومتوســطة بحلــول العــام  .2018إلــى ذلــك ،ص ّنفتهــا األمــم
ألضــرار جســيمة
ّ
المتحــدة كمنطقــة تحــت الحصــار منــذ العــام  ،2013علمــً أنــه أطــول حصــار
فــي التاريــخ الحديــث نظــرًا الســتمراره ألكثــر مــن خمــس ســنوات ُمتتاليــة،
وقــد أدّ ى إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة الحضريــة ،ومنــع إيصــال المســاعدات
ّ
الســكان المحتاجيــن ،بحيــث
اإلنســانية والســلع والخدمــات األساســية إلــى
بــات أكثــر مــن  390ألــف شــخص يعيشــون فــي ظــروف كارثيــة ،واضطــر
كثيــرون منهــم إلــى حــرق البالســتيك لتوليــد الكهربــاء ،وحفــر األنفــاق
لتهريــب الســلع األساســية مثــل األدويــة والمــواد الغذائيــة مــن أجــل النجــاة.

المصدر:
مبــادرة  ،REACHبرنامــج التطبيقــات التشــغيلية لألقمــار الصناعيــة( .آذار .)2019 ،أطلــس أضــرار
المــدن الســورية  -الذكــرى الســنوية الثامنــة للحــرب األهليــة الســورية :التقييــم الموضوعــي
ـددة بواســطة األقمــار الصناعيــة  -الجمهوريــة العربيــة الســورية .يمكــن االطــاع
المحـ ّ
لألضــرار ُ
علـ�ى التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�يhttps://reliefweb.int/report/syrian-arab-repub�   :

lic/syrian-cities-damage-atlas-eight-year-anniversary-syrian-civil-war
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%42
ّ
مؤشــر األحــوال المعيشــية فــي ســوريا بيــن
هــي نســبة انخفــاض
العاميــن  2010و ،2019وهــو مــا يعكــس األثــر الكارثــي لألزمــة علــى األســر
واألفــراد داخــل البــاد
ّ
مؤشــر األحــوال المعيشــية فــي
وفقــً لمعهــد تشــاتام هــاوس ،يتســم
المتعــدد األبعــاد بــد ً
ال مــن الفقــر فــي الدخــل
ســوريا بالحرمــان غيــر النقــدي ُ
ّ
ّ
المركــب األوّ ل الــذي تــم تطويــره لســوريا،
المؤشــر
ُعــد
واإلنفــاق .وهــو ي ُّ
ويعكــس التغيّــرات فــي الظــروف المعيشــية بيــن العاميــن  2010و .2019يــراوح
ّ
ّ
المؤشــر
المؤشــر بيــن  0و ،1ويشــير الرقــم  1إلــى ظــروف معيشــية ج ّيــدة .طــوِّ ر
ّ
المرجــح لـــ  10مؤشــرات وتلخيــص االختالفــات فيمــا
المتوســط
عبــر اســتخدام
ّ
ّ
المعــدات والتجهيــزات المنزليــة،
بينهمــا ،وهــي :جــودة الســكن ،وتوافــر
ّ
والوصــول إلــى غــاز الطهــي ،والحصــول علــى وقــود التدفئــة ،والحصــول علــى
الصحــي
الكهربــاء ،والوصــول إلــى ميــاه الشــرب ،والوصــول إلــى نظــام الصــرف
ّ
المناســب ،وتوفيــر خدمــة جمــع النفايــات الصلبــة واالتصــاالت والنقــل .فــي
ّ
مؤشــر األحــوال المعيشــية فــي ســوريا بنســبة  %42بيــن
الواقــع ،انخفــض
العاميــن  2010و( 2019أي مــن  0.9إلــى  ،)0.4مــا يوضــح الظــروف الكارثيــة التــي
نجمــت عــن الصــراع المديــد ،ومــا ألحقــه بالعائــات واألفــراد داخــل البــاد.
ـجل فــي إدلــب
علمــً أن التدهــور األكبــر بيــن جميــع المحافظــات الســورية ُ
سـ ِّ
وبلــغ  ،%67مــا يعكــس خطــورة المعانــاة الناتجــة عــن الدمــار.

المصدر:
معهــد تشــاتام هــاوس .التدهــور المســتم ّر فــي الظــروف المعيشــية فــي ســوريا (.)2019-2010
(تشــرين الثانــي .)2019 ،يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://syria. :

chathamhouse.org/research/continuous-deterioration-of-living-conditions-in-syria-2010-19
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 1.15مليون
فرصــة عمــل فــي البنــاء والصناعــة ُفقِ ــدت فــي ســوريا بيــن العاميــن
 2010و ،2015وهــو مــا يشـ ّ
ـكل  %47مــن مجمــل الوظائــف المفقــودة فــي
الفتــرة الزمنيــة نفســها
أجبــر الصــراع فــي ســوريا ،منــذ اندالعــه فــي العــام  ،2011علــى تهجيــر المواطنيــن
الســوريين داخليــً وخارجيــً ،وانهيــار القطاعــات االقتصاديــة فــي البــاد،
وبالتالــي تغييــر هيــكل التوظيــف فيهــا .خــال الســنوات الخمــس األولــى مــن
الصــراع ،شــهدت جميــع القطاعــات انخفاضــً فــي التوظيــف باســتثناء قطــاع
الخدمــات .فــي الواقــع ،وفقــً للمكتــب المركــزي لإلحصــاءُ ،ف ِقــدت نحــو 2.4
ــجلت غالبيتهــا
مليــون وظيفــة
كمعــدل صافــي بيــن العاميــن  2010وُ ،2015
ّ
وس ِّ
فــي قطاعــي البنــاء والصناعــة وبلغــت نحــو  1.15مليــون وظيفــة صافيــة
مفقــودة أي مــا يشـ ّ
ـكل  %47مــن مجمــل الوظائــف الصافيــة المفقــودة خــال
عمــال البنــاء والصناعــة مــن  %16فــي
هــذه الفتــرة .إلــى ذلــك ،انخفضــت نســبة ّ
العــام  2010إلــى  %8.5و %10.7علــى التوالــي فــي العــام .2015

المصدر:
البنــك الدولــي( .شــباطّ .)2019 ،
تنقــل النازحيــن الســوريين :تحليــل اقتصــادي واجتماعــي .يمكــن
االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/ :

download/67876
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 300مليار دوالر
أميركي
المحتمــل
المتراكمــة فــي الناتــج المح ّلــي اإلجمالــي ُ
هــي الخســارة ُ
بيــن العاميــن  2011و 2018عنــد مقارنــة الوضــع فــي ظـ ّ
ـل الصــراع وعــدم
وجــوده
متوســط الناتــج المح ّلــي
وفقــً لمحــاكاة أجراهــا البنــك الدولــي ،يتبيّــن أن
ّ
اإلجمالــي الحقيقــي فــي ســوريا كان ليشــهد نمــوًا بنســبة  %5.3ســنويًا بيــن
العاميــن  2011و 2018لــو لــم تحــدث الحــرب ،بمــا يــؤدّ ي إلــى ارتفاعــه مــن  60مليــار
حصــة الفــرد مــن
إلــى  91مليــار دوالر بيــن العاميــن  2011و ،2018وبالتالــي ارتفــاع ّ
الناتــج المح ّلــي اإلجمالــي الحقيقــي مــن  2٫857إلــى  3٫774دوالرًا بحلــول العام
 .2018فــي المقابــل ،تشــير محــاكاة أخــرى حــول تأثيــر الصــراع علــى ســوريا إلــى
كمتوســط
تســجيل الناتــج المح ّلــي اإلجمالــي الســنوي نمــوًا ســلبيًا بنســبة %12
ّ
ســنوي بيــن العاميــن  2011و ،2018وبالتالــي انخفاضــه إلــى نحــو  23.2مليــار دوالر
فــي  .2018تظهــر مقارنــة هاتيــن المحاكيتيــن خســارة تراكميــة فــي الناتــج
المح ّلــي اإلجمالــي بنحــو  300مليــار دوالر أميركــي بيــن العاميــن  2011و  .2018علمــً
متوســطالنمــو الســلبي ســببه تدميــر رأس المــال المــادي ،الــذي
أن  %64مــن
ّ
الم ّ
ركبــة لألضــرار الكبيــرة الحاصلــة ،وانخفــاض االســتثمارات
يعكــس اآلثــار ُ
الجديــدة ،وتد ّنــي قاعــدة اإلنتــاج التــي ّ
تتأثــر ســلبًا بجميــع محــرّ كات النمــو.
إلــى ذلــكّ ،
تمثــل التركيبــة السـ ّ
ـكانية والعمالــة نحــو  ،%15ورأس المــال البشــري
ـدل وســطي مــن النمــو الســلبي فــي
 ،%7ومجمــل إنتاجيــة العامــل  %13كمعـ ّ
الناتــج المح ّلــي اإلجمالــيخــال ســنوات الصــراع.

المصدر:
البنــك الدولــي( .آب .)2019 ،النمــو بعــد الحــرب فــي ســوريا .يمكــن االطــاع علــى
التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttp://documents.worldbank.org/curated/ :

en/424551565105634645/pdf/Growth-after-War-in-Syria.pdf
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 12.4مليون
ســوري يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي بحســب تقديــرات برنامــج
األغذيــة العالمــي
بعــد  10ســنوات مــن الصــراع ،تعيــش العائــات فــي ســوريا فــي مســتويات
غيــر مســبوقة مــن الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي .ال تــزال االحتياجــات
اإلنســانية الشــديدة قائمــة فــي جميــع أنحــاء البــاد ،وهنــاك عــدد قياســي
مــن الســوريين يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي .فــي الواقــع ،إن األعمــال
المتوســعة والنــزوح الجماعــي عبــر المحافظــات الشــمالية ،فضــ ً
ا
العدائيــة
ّ
عــن االنكمــاش االقتصــادي الحــادّ  ،ينعكــس علــى الوضــع العــام لألمــن
الغذائــي الــذي يتدهــور بســرعة فــي جميــع أنحــاء البــاد ،ويــؤدّ ي إلــى ارتفــاع
حاجــة العائــات للدعــم لتلبيــة احتياجاتهــا وإعــادة بنــاء حيواتهــا .وفقــً
ـجل نحــو  12.4مليــون ســوري يعانــون
لتقديــرات برنامــج األغذيــة العالمــيُ ،
سـ ِّ
مــن انعــدام األمــن الغذائــي خــال العــام  ،2020بزيــادة بنحــو  4.5مليــون فــرد
ـجل علــى اإلطــاق .لقــد
بالمقارنــة مــع العــام الماضــي ،وهــو أعلــى رقــم ُمسـ ّ
ّأثــرت ســنوات الصــراع والنــزوح ،وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة ،وتراجــع قيمــة
الليــرة الســورية علــى حيــاة أكثــر الفئــات ضعفــً فــي البــاد مــن ضمنهــم
النســاء واألطفــال ،وعلــى وضعهــم الغذائــي .حاليــً ،يكافــح األهالــي أكثــر
متوســط ســعر
مــن أي وقــت مضــى إلطعــام أطفالهــم ،بعــد أن أصبــح
ّ
المــواد الغذائيــة األساســية أعلــى بنحــو  29مــرّ ة بالمقارنــة مــع الفتــرة التــي
ســبقت األزمــة.

المصدر:
برنامــج الغــذاء العالمــي( .كانــون الثانــي .)2021 ،موجــز برنامــج األغذيــة العالمــي عــن ســوريا.
يمكـ�ن االطـلاع علـ�ى الموجـ�ز عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://www.wfp.org/countries/syr� :

ian-arab-republic
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 11.06مليون
شــخص فــي ســوريا ال يزالــون بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية فــي
العــام 2020
يحتــاج نحــو  11.06مليــون شــخص إلــى مســاعدات إنســانية فــي ســوريا ،مــن
ضمنهــم  6.1مليــون نــازح داخلــي .إلــى ذلــك ،هنــاك نحــو  4.7مليــون شــخص
ّ
مركبــة مــن النــزوح
ماســة لهــذه المســاعدات بســبب عوامــل
فــي حاجــة
ّ
القســري والتعــرّ ض للصــراع والقيــود المفروضــة التــي تعيــق الوصــول إلــى
الســلع األساســية .مــن هنــا ،التزمــت المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة
لشــؤون الالجئيــن بتقديــم المســاعدة اإلنســانية الضروريــة ودعــم الفئــات
الضعيفــة مــن الســكان عبــر تلبيــة احتياجــات الحمايــة الخاصــة بهــم،
وتحســين ظــروف معيشــتهم ،وكذلــك تعزيــز وصولهــم إلــى الخدمــات
ّ
لخطــة االســتجابة اإلنســانية.
األساســية ،وفقــً لألهــداف االســتراتيجيّة
علــى ســبيل المثــال ،فــي مخيــم الهــول ،الــذي يســتقبل عــددًا متزايــدًا مــن
العائديــن ،قامــت المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن،
بدعــم مــن شــركائها ،بتركيــب أكثــر مــن  4٫500خيمــة ،وتجهيــز نحــو 3٫600
خيمــة إضافيــة الســتقبال المزيــد مــن العائديــن مســتقب ً
ال .باإلضافــة إلــى
قدمــت المفوّ ضيــة إلــى الوافديــن أكثــر مــن  23٫000منتجــً لإلغاثــة
ذلــكّ ،
األساســية وحــزم المســاعدات الشــتوية.

المصدر:
المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن( .أيلــول .)2020 ،نشــرة حقائــق ســوريا:
أيلـ�و ل  .2020يمكــن االطــاع علــى النشــرة عبــر الرابــط التالــيHttps://reliefweb.int/re� :

port/syrian-arab-republic/unhcr-syria-fact-sheet-september-2020
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 7.6مليون
الصحــي
ماســة إلــى الميــاه والصــرف
شــخص فــي ســوريا بحاجــة
ّ
ّ
والمســاعدة فــي تأميــن متط ّلبــات النظافــة الشــخصية
ألحــق النــزاع فــي ســوريا أضــرارًا بالغــة بالبنيــة التحتيــة ،مــا ّأثــر علــى خدمــات
الصحــي والنظافــة الشــخصية .إن الوصــول المحــدود إلــى
الميــاه والصــرف
ّ
الميــاه النظيفــة وتد ّنــي شــروط تأميــن النظافــة الشــخصية أدّ ى إلــى تدهــور
العامــة فــي جميــع أنحــاء البــاد .فــي الواقــع ،إن التســرّ بات مــن
الصحــة
ّ
ّ
الصحــي التالفــة ،وتراجــع مســتويات الكلوريــن فــي الميــاه،
خطــوط الصــرف
ّ
فضــ ً
ا عــن نقــص معالجــة أنظمــة إمــدادات الميــاه ،ســاهمت فــي تلــوّ ث
ّ
وتفشــيها مثــل
الميــاه ،وبالتالــي عــودة ظهــور األمــراض المتناقلــة بالميــاه
يقــدر وجــود نحــو  7.6مليــون شــخص
التهــاب الكبــد واإلســهال .بالنتيجــة،
ّ
الصحــي والنظافــة
ماســة إلــى خدمــات الميــاه والصــرف
فــي ســوريا بحاجــة
ّ
ّ
الشــخصية ،مــن ضمنهــم األطفــال والمقيميــن فــي مناطــق يصعــب
الوصــول إليهــا و ُتعتبــر معرّ ضــة للخطــر بشــكل خــاص .إلــى ذلــك ،يفتقــر
نحــو  14.6مليــون شــخص إلــى الميــاه الصالحــة للشــرب ،مــا دفــع العديــد مــن
األفــراد إلــى المخاطــرة بأمنهــم فــي بحثهــم عــن بدائــل .الجديــر ذكــره أن
الوصــول إلــى الميــاه الصالحــة للشــرب هــو أحــد أهــداف التنميــة المســتدامة
لألمــم المتحــدة لعــام .2030

المصادر:
الصحــي :برنامــج األمــم
برنامــج األمــم الم ّتحــدة اإلنمائــي .الهــدف  :6الميــاه النظيفــة والصــرف
ّ
الم ّتحــدة اإلنمائــي فــي ســوريا .)2020( .يمكــن االطــاع عليــه عبــر الرابــط التالــيhttps://www. :

sy.undp.org/content/syria/en/home/sustainable-development-goals/
goal-6-clean-water-and-sanitation.html
الصحــي والنظافــة( .مــن دون تاريــخ) .يمكــن االطــاع عليــه عبــر
يونيســف .الميــاه والصــرف
ّ
الرابــط التالــيhttps://www.unicef.org/syria/water-sanitation-and-hygiene :
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%26
مــن الالجئيــن الســوريين فــي مصــر والعــراق ولبنــان واألردن ،الذيــن
ّ
يفكــرون بالعــودة إلــى ســوريا خــال األشــهر الـــ  12المقبلــة وفقــً
ال
لمســح أجــري بيــن تشــرين الثانــي  2018وشــباط  ،2019أفــادوا بأنهــم ال
يســتطيعون الوصــول إلــى مــأوى فــي بلدهــم
يشـ ّ
ـكل نقــص الســكن عقبــة رئيســية أمــام عــودة الســوريين إلــى بالدهــم.
وفقــً للمســح اإلقليمــي الخامــس حــول تصــوّ رات الالجئيــن الســوريين
ونواياهــم بشــأن العــودة إلــى بالدهــم ،الــذي أجرتــه المفوّ ضيــة الســامية
لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،أفــاد  %26مــن الالجئيــن فــي مصــر
ّ
يفكــرون بالعــودة إلــى ســوريا خــال األشــهر
والعــراق ولبنــان واألردن بأنهــم ال
الـــ  12التــي تلــت إجــراء المســح بين تشــرين الثانــي  2018وشــباط  ،2019وأشــاروا إلى
أنهــم ال يســتطيعون الوصــول إلــى مــأوى فــي بلدهــم .كان حجــم األضــرار
التــي لحقــت بالمســاكن والبنيــة التحتيــة هائـ ً
ا ،وال يــزال العديــد مــن النازحيــن
الســوريين الداخلييــن يعيشــون فــي مســاكن غيــر مالئمــة ،وهــم فــي حاجــة
ماســة إلــى المســاعدة فــي الحصــول علــى مســكن مناســب .هــذا الواقــع
ّ
ّ
يشــكل مصــدر قلــق كبيــر ،خصوصــً أن هنــاك احتياجــات طارئــة ناجمــة
التحديــات
أهميــة معالجــة
ّ
عــن عمليــات النــزوح الجديــدة ،ويشــير أيضــً إلــى ّ
والمخــاوف المتع ّلقــة بالســكن لــدى الســوريين الالجئيــن والنازحيــن داخليــً
كشــرط أساســي لتمكيــن عودتهــم الطوعيــة واآلمنــة والكريمــة.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،2019( .آذار) .المســح اإلقليمــي الخامــس
حــول تصــوّ رات ونوايــا الالجئيــن الســوريين بشــأن العــودة إلــى ســوريا :مصــر والعــراق ولبنــان
واألردن  -آذار  .2019يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://reliefweb.int/ :

sites/reliefweb.int/files/resources/68443.pdf
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871٫150
نازحــً داخليــً فــي ســوريا يعيشــون فــي  9٫968موقعــً ُم ّ
صنفــً
كمالذهــم األخيــر
العامــة علــى االحتياجــات اإلنســانية لعــام  ،2019تب ّيــن أن
وفقــً لتقريــر النظــرة
ّ
مــن أصــل  6.2مليــون نــازح داخلــي فــي ســوريا ،يعيــش نحــو  871٫150فــي 9٫968
موقعــً ُمص ّنفــً كالمــاذ األخيــر .تتأ ّلــف هــذه المواقــع مــن  5٫946مخيّمــً
غيــر رســمي ،و 2٫031مخيمــً ُم ّ
خططــً لــه ،و 1٫810مركــزًا جماعيــً ،و 181مركــزًا
ّ
ويتركــز العــدد األكبــر منهــا فــي محافظــة إدلــب شــمال
لالســتقبال والعبــور،
ـم نحــو  325موقعــً تســتضيف  428٫138نازحــً داخليــً.
غــرب ســوريا ،التــي تضـ ّ
إلــى ذلــك ،أحدثــت الموجــة األخيــرة مــن األعمــال العدائيــة فــي جنــوب شــرق
ديــر الــزور موجــات نــزوح إضافيــة نحــو هــذه المواقــع ،وغالبــً مــن خــال إعــادة
توطيــن السـ ّ
ـكان بتشــجيع مــن الســلطات المح ّليــة .يفتقــر النازحــون داخليــً،
عــدة ،إلــى الخدمــات األساســية ،ولديهــم
وال ســيّما الذيــن نزحــوا مــرّ ات
ّ
ملحــة تتع ّلــق بالحصــول علــى الســكن والغــذاء وســبل العيــش،
احتياجــات
ّ
ويرجــح أن يكــون العديــد منهــم ،ال ســيّما فــي شــمال غــرب وشــمال شــرق
ّ
ســوريا ،قــد نزحــوا علــى عجــل تاركيــن ممتلكاتهــم ومقتنياتهــم بســبب
األعمــال العدائيــة المفاجئــة.

المصدر:
عامــة علــى االحتياجــات
مكتــب األمــم الم ّتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية( .آذار .)2019 ،نظــرة
ّ
اإلنســانية لعــام  :2019الجمهوريــة العربيــة الســورية .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط
التالــيhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_ :

Syr_HNO_Full.pdf
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 2.5مليون
طفــل مــن جميــع أنحــاء ســوريا نزحــوا داخليــً بيــن كانــون الثانــي
وحزيــران 2020
أدّ ى الصــراع المديــد والحــرب المســتمرّ ة فــي ســوريا إلــى تهجيــر الســوريين
وخصوصــً األطفــال .فــي الواقــع ،بيــن كانــون الثانــي وحزيــران  ،2020بلــغ
ّ
وتمثــل هــذه الفئــة نحــو
عــدد األطفــال النازحيــن نحــو  2.5مليــون طفــل،
ّ
الســكان النازحيــن داخليــً خــال الفتــرة نفســها .يعانــي
 %40.3مــن مجمــل
األطفــال الوافــدون حديثــً إلــى المخيّمــات مــن ظــروف معيشــية ســيّئة،
بحيــث يتعرّ ضــون للنــزوح لفتــرات طويلــة ويفتقــرون إلــى إمكانيّــة الوصــول
إلــى الخدمــات والســلع األساســية .باإلضافــة إلــى ذلــك ،أصبحــت المخيّمــات
المجــاورة ُمكتظــة ،وتتجــاوز قــدرة الخدمــات المتوافــرة فيهــا علــى تلبيــة
الجــدد الفاريــن
احتياحــات كافــة المقيميــن نتيجــة تكاثــر أعــداد الوافديــن ُ
مــن القتــال .علــى ســبيل المثــال ،اســتضاف مخيــم الهــول فــي شــمال ســوريا،
الــذي يتســع لنحــو  20ألــف شــخص ،أكثــر مــن  73ألــف شــخص حتــى نهايــة آذار
 ،2019مــا أدّ ى إلــى زيــادة الحاجــة إلــى مشــاركة وكاالت األمــم الم ّتحــدة ،مثــل
اليونيســف التــي ضمنــت توفيــر المســاعدة والخدمــات اإلنســانية وإمــدادات
الطــوارئ فــي مخيّمــات مختلفــة فــي ســوريا ،مــع التركيــز بشــكل خــاص
علــى حمايــة األطفــال ،وتقديــم المســاعدة النفســية-االجتماعية لهــم،
فضــ ً
ا عــن خدمــات التغذيــة.

المصادر:
يونيســف( .آب .)2020 ،تقريــر عــن الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا :كانــون الثانــي  -حزيــران .2020
يمكـ�ن االطـلاع علـ�ى التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://reliefweb.int/report/syri� :

an-arab-republic/unicef-whole-syria-humanitarian-situation-report-january-june-2020

تقريــر يونيســف حــول أزمــة ســوريا  -النتائــج اإلنســانية لشــهر آذار ( .2019آذار .)2019 ،يمكــن االطــاع
علـ�ى التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://reliefweb.int/report/syrian-arab-repub� :

lic/unicef-syria-crisis-situation-report-march-2019-humanitarian-results
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%25
مــن مجمــل الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان يقيمــون فــي محافظــات
الشــمال والجنــوب والنبطيــة
تعتبــر محافظــات عــكار ،وبعلبــك  -الهرمــل ،والبقــاع أكثــر المحافظــات
اللبنانيــة اســتضافة لالجئيــن .مــع ذلــك ،فــإن  %25مــن مجمــل الالجئيــن
الســوريين فــي لبنــان  -أي نحــو  383٫236فــردًا  -يقيمــون فــي محافظــات
الشــمال والجنــوب والنبطيــة .تســكن غالبيــة الالجئيــن الســوريين فــي هــذه
المحافظــات فــي مبانــي ســكنية (الشــمال ،%72 :الجنــوب ،%71 :النبطيــة:
 ،)%89فيمــا يســكن باقــي الالجئيــن الســوريين فــي منشــآت غيــر ســكنية
ومخيّمــات غيــر رســمية .فــي إطــار ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة ،2020-2017
ســعى قطــاع الســكن إلــى دعــم احتياجــات النازحيــن الســوريين فــي هــذه
المحافظــات ،وكان مــن المفتــرض توزيــع المســاعدات اإلنســانية علــى شــكل
مســاعدات طارئــة لنحــو  22٫483شــخصًا فــي المخيّمات غيــر الرســمية ،و15٫042
شــخصًا فــي المنشــآت غيــر الســكنية التــي ال تتناســب مــع شــروط الســكن
الالئــق .فضــ ً
ا عــن تلبيــة احتياجــات الســكن لنحــو  63٫847الجئــً ســوريًا عبــر
خصصــة لدفــع
الم ّ
إعــادة تأهيــل المســاكن وتقديــم المســاعدات النقديــة ُ
اإليجــارات.

المصادر:
ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة -2017
حكومــة لبنــان واألمــم الم ّتحــدة( .كانــون الثانــي.)2020 ،
ّ
الخطــة عبــر الرابــط التالــيhttps:// :
( 2020تحديــث  .)2020قطــاع الســكن .يمكــن االطــاع علــى

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/74641.pdf

المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســيف ،برنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطالع علــى التقرير
عبر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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%61
مــن األســر الســورية الالجئــة فــي بعلبــك  -الهرمــل تعيــش فــي
ّ
مؤقتــة أو مخيّ مــات غيــر رســمية
منشــآت
تتدهــور ظــروف ســكن األســر الســورية الالجئــة فــي لبنــان مــع مــرور الوقــت.
وفقــً لتقريــر تقييــم جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان
لعــام  ،2020يتبيّــن أن  %61مــن األســر الســورية الالجئــة فــي بعلبــك  -الهرمــل
ّ
مؤقتــة أو مخيّمــات غيــر رســمية .فــي الواقــع ،لوحــظ
تعيــش فــي منشــآت
تحــوّ ٌل نحــو الســكن فــي منشــآت غيــر ســكنية فــي مقابــل انخفــاض نســبة
األســر التــي تعيــش فــي مبانــي ســكنية فــي جميــع المحافظــات تقريبــً.
وتتأ ّلــف المنشــآت غيــر الســكنية مــن مخيّمــات غيــر رســمية ،وغــرف زراعيــة،
ّ
مضخــات ،وورش بنــاء ،وكاراجــات ،ومــزارع .يشــير
وغــرف مو ّلــدات ،وغــرف
هــذا التحــوّ ل إلــى عــدم قــدرة الالجئيــن الســوريين علــى دفــع إيجــار المبانــي
الســكنية بســبب ارتفــاع مســتويات الديــون ومحدوديــة فــرص العمــل .ومــن
ّ
المتوقــع أن يتفاقــم الوضــع ســوءًا خــال الســنوات المقبلــة نظــرًا لطــول أمــد
خصــص لقطــاع الســكن ،مــا
الم ّ
أزمــة اللجــوء وانخفــاض مســتويات التمويــل ُ
يرجــح تزايــد انتقــال الالجئيــن إلــى أنــواع أخــرى مــن المــآوي التــي ال تتناســب
ّ
صحيــة
مــع معاييــر الســكن الالئــق ،وبالتالــي تعريــض أنفســهم لمخاطــر
ّ
ومواقــف غيــر آمنــة وغيــر ســالمة.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســيف ،برنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطالع علــى التقرير
عبر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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%20
مــن األســر الســورية الالجئــة فــي جنــوب لبنــان تعيــش فــي منشــآت
غيــر ســكنية
ّ
خفضــت األســر الســورية الالجئــة مــن نوعيــة مســكنها ،وانتقلــت إلى منشــآت
صمــم فــي األصــل لالســتخدام الســكني
غيــر ســكنية وغيــر دائمــة ،لــم ُت ّ
مثــل المصانــع والكراجــات وورش البنــاء ،وهــي غيــر مرئيــة فــي الغالــب بحيــث
ّ
التدخــات اإلنســانية بســبب طبيعتهــا غيــر
ال تصلهــا الخدمــات الناتجــة عــن
الســكنية وفقــً للتراخيــص الرســمية .علــى ســبيل المثــال ،يعيــش  %20مــن
األســر الســورية الالجئــة فــي جنــوب لبنــان فــي مبانــي غيــر ســكنية ،و %9فــي
ّ
مؤقتــة ،مــا يشــير إلــى النضــال المســتمرّ الــذي يخوضــه الســوريون
منشــآت
للحصــول علــى ســكن بأســعار معقولــة .إلــى ذلــك ،يجبــر الوضــع االقتصــادي
ّ
الهــش األســر الالجئــة علــى االســتقرار فــي مــآوي غيــر صالحــة للســكن،
يرجــح عــدم احتــواء المبانــي غيــر الســكنية مثــل الكراجــات والمــزارع،
بحيــث ّ
الصحــي والنظافــة الشــخصية ،مثــل
علــى البنيــة التحتيــة للميــاه والصــرف
ّ
العامــة ،مــا يجعلهــا
الصحــي المربوطــة بالشــبكة
إمــدادات الميــاه والصــرف
ّ
ّ
غيــر متطابقــة مــع المعاييــر اإلنســانية للســكن وغيــر مناســبة للتطويــر.

المصادر:
ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة -2017
حكومــة لبنــان واألمــم الم ّتحــدة( .كانــون الثانــي.)2020 ،
ّ
الخطــة عبــر الرابــط التالــيhttps:// :
( 2020تحديــث  .)2020قطــاع الســكن .يمكــن االطــاع علــى

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/74641.pdf

المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســيف ،برنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطالع علــى التقرير
عبر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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%86
مــن عمليــات إخــاء الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان خــال العــام 2020
كانــت بســبب عــدم قدرتهــم علــى دفــع اإليجــار
عــادة ّ
تنفــذ عمليّــات اإلخــاء ألحــد األســباب التاليــة :حصــول تو ّتــر مــع
المجتمــع أو وجــود إجــراءات تقييديــة ،عــدم القــدرة علــى دفــع اإليجــار ،إنتهــاء
المجانيــة ،تهديــدات
قدمــة لدفــع اإليجــار أو فتــرة االســتضافة
الم ّ
ّ
المســاعدة ُ
الســامة واألمــن ،باإلضافــة إلــى النزاعــات أو التو ّتــر مــع المالكيــن .وفقــً
لتقريــر العــام  2020مــن تقييــم جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن الســوريين فــي
لبنــان ،يتب ّيــن أن  %19مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن أبلغــوا عــن تغييــر أماكــن
إقامتهــم فــي األشــهر الـــ  12الماضيــة فعلــوا ذلــك بعــد إجالئهــم مــن هــذه
المســاكن ،وأشــار معظمهــم إلــى عــدم قدرتهــم علــى دفــع اإليجــار ()%86
كســبب رئيســي لدفعهــم إلخــاء المســكن ،يليــه عــدم احتــرام اإلجــراءات
ّ
تفشــي وبــاء
المطبقــة مــن الســلطات المح ّليــة فــي ســياق مكافحتهــا
ُ
كوفيــد ،)%7( 19-و /أو وجــود نــزاع مــع المالــك ( ،)%5فيمــا أشــارت  %5مــن
تمــت مقابلتهــا إلــى أنهــا ال تــزال فــي مســاكنها علــى الرغــم مــن
األســر التــي ّ
ّ
ّ
المتوقــع أن يغــادر  %60منهــم فــي غضــون
تلقيهــا إشــعارًا بإخالئهــا ،ومــن
شــهر واحــد .باالســتناد إلــى البيانــات والتوصيــات الــواردة فــي تقييــم جوانــب
ماســة
الضعــف لــدى الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان ،يتب ّيــن أن هنــاك حاجــة
ّ
إلــى اســتجابة متكاملــة تأخــذ فــي االعتبــار احتياجــات المســكن والميــاه
الصحــي والحمايــة واالســتقرار االجتماعــي لالجئيــن الســوريين مــن
والصــرف
ّ
أجــل تقليــل نســبة اإلخــاء والتهديــدات باإلخــاء.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســيف ،برنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطالع علــى التقرير
عبر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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251
همشــة التــي تســتضيف  %87مــن
الم ّ
هــو عــدد المناطــق اللبنانيــة ُ
الالجئيــن الســوريين و %67مــن اللبنانييــن المحروميــن
ّ
تأثــر أفــراد المجتمــع اللبنانــي المضيــف بشــكل كبيــر بأزمــة الالجئيــن
الســوريين ،ال سـيّما أولئــك الذيــن يعيشــون فــي مناطق فقيــرة اختــار الالجئون
االســتقرار فيهــا بأعــداد كبيــرة .ربــط تقييــم ُأجــرِ ي فــي العــام  2015بيــن بيانــات
الخاصــة بالمفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة
الفقــر وبيانــات التســجيل
ّ
ـدد  251عقــارًا فــي مناطــق ّ
هشــة وضعيفــة تســتضيف
لشــؤون الالجئيــن ،وحـ ّ
 %87مــن الالجئيــن الســوريين و %67مــن اللبنانييــن المحروميــن .وتتســم هــذه
المناطــق بالفقــر وبطالــة الشــباب وارتفــاع الطلــب علــى الخدمــات األساســية،
مــا أدّ ى إلــى زيــادة مســتويات التو ّتــر بيــن الالجئيــن واللبنانييــن الذيــن وجــدوا
أنفســهم يتنافســون علــى فــرص العمــل والســكن .بهــذا المعنــى ،مــن
ّ
تدخليــة ضمــن هــذه المناطــق بهــدف خلــق 15٫000
المقــرّ ر إجــراء  500عمليــة
خصصــة لالجئيــن
فرصــة عمــل قصيــرة األجــل ،علــى أن تكــون  %50منهــا ُم ّ
الســوريين والفلســطينيين.

المصدر:
ّ
خطــة لبنــان
حكومــة لبنــان واألمــم الم ّتحــدة (نيســان .)2020 ،حقائــق وأرقــام أساســية حــول
لالســتجابة لألزمــة ( 2020-2017تحديــث  .)2020يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــي:

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/74641.pdf

 101 I 42من الحقائق واألرقام حول أزمة اللجوء السوري

%46
مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا تتــم اســتضافتهم فــي 12
ـم أساســً  %45مــن الالجئيــن
مخيّ مــً فلســطينيًا رســميًا فــي لبنــان ،تضـ ّ
الفلســطينيين فــي لبنــان.
علــى غــرار الالجئيــن الســوريين ،اســتقرّ الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا
بشــكل عــام فــي المــدن الرئيســية في جميــع أنحــاء لبنــان وحولهــا ،ومعظمها
ّ
كتظــة وســط المجتمعــات المضيفــة الضعيفــة.
فــي أحيــاء حضريــة ُم
ّ
لخطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة ،يعيــش  %46مــن مجمــل  28٫000الجــئ
وفقــً
فلســطيني قــادم مــن ســوريا فــي  12مخيّمــً رســميًا لالجئيــن الفلســطينيين،
تســتوعب أساســً  %45مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان ،فيمــا يعيــش
تجمعــات
باقــي الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان والقادميــن مــن ســوريا فــي
ّ
أو مناطــق مجــاورة للمخيّمــات .يبلــغ مجمــل عــدد الســك ّان الفلســطينيين
فــي المخيّمــات الـــ  12التــي تبلــغ مســاحتها  2٫79كــم ،2نحــو  94٫729نســمة ،أي
بمعــدل  33٫953شــخصًا/كم ،2علمــً أن حســابات الكثافــة الســكانية تأخــذ
ّ
فــي االعتبــار السـ ّ
ـكان الفلســطينيين فقــط علــى الرغــم مــن وجــود جنســيات
أخــرى تقيــم فــي هــذه المخيّمــات .فــي الواقــع ،يتســم الوضــع الســكني فــي
المخيّمــات الفلســطينية بوجــود مــآوي غيــر ُم ّ
خططــة مــع اكتظــاظ شــديد،
صحيــة ،ومــواد بنــاء ســيّئة ،وارتفــاع خطــر االنهيــار.
وظــروف غيــر
ّ

المصدر:
ّ
خطــة االســتجابة لألزمــة فــي لبنــان:2020-2017 :
حكومــة لبنــان واألمــم الم ّتحــدة( .نيســان.)2019 ،
قطــاع الســكن .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr. :

org/en/documents/download/68659
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3/1
مــن األســر الســورية الالجئــة فــي لبنــان تعيــش فــي مــآوي ُمكتظــة
فــي 2020
بســبب السياســة الحكوميــة فــي لبنــان التــي تحظــر إقامــة مخيّمــات رســمية
لالجئيــن ،اضطــرت غالبيــة الالجئيــن الســوريين إلــى االســتقرار فــي مناطــق
فقيــرة ضمــن مــدن وقــرى المجتمــع المضيــف .خــال العــام  ،2020كانــت
نحــو نصــف األســر الســورية الالجئــة  -أي  - %48ال تــزال تعيــش فــي مالجــئ
ُمكتظــة ،أو ال تتوافــر فيهــا شــروط الســكن الالئــق ،أو معرّ ضــة لخطــر االنهيــار.
علمــً أن  %29منهــا ،أي نحــو ثلــث هــذه األســر ،تعيــش فــي مالجــئ ُمكتظــة،
ـجل فــي العــام .)%32( 2019
المسـ ّ
وقــد تراجعــت هــذه النســبة عــن المســتوى ُ
يع ّبــر االكتظــاظ عمومــً عــن مالجــئ ّ
توفــر أقــل مــن  4.5م 2للفــرد الواحــد.
ّ
المؤقتــة ()%39
الجديــر ذكــره أن االكتظــاظ كان أكثــر انتشــارًا فــي المــآوي
والمنشــآت غيــر الســكنية ( ،)%35بالمقارنــة مــع المبانــي الســكنية ( ،)%25وهــو
مــا يفاقــم الظــروف المعيشــية الس ـيّئة التــي يعانــي منهــا الالجئــون الذيــن
يعيشــون فــي منشــآت مؤقتــة وغيــر ســكنية.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســيف ،برنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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%91
مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان أنفقــوا أقــل مــن  11٫700ليــرة لبنانيــة
فــي اليــوم خــال العــام 2020
أنفــق  %91مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان أقــل مــن  11٫700ليــرة لبنانيــة يوميــً
ّ
يشــكل  350٫200ليــرة لبنانيــة شــهريًا للفــرد الواحــد،
خــال العــام  ،2020أي مــا
ـد األدنــى لســلة اإلنفــاق أو خـ ّ
ـط الفقــر .فــي الواقــع،
وهــو مــا يتوافــق مــع الحـ ّ
ارتفعــت نســبة الالجئيــن الســوريين الذيــن يعيشــون تحــت خـ ّ
ـط الفقــر بنحــو
ّ
ـجلة فــي العــام  .2019يُســتخدم خـ ّ
كمؤشــر
ـط الفقــر
 %20مــن نســبة ُ %73مسـ ّ
لتكلفــة المــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة والمالبــس واالتصــاالت واإليجــار
والصحــة والتعليــم والنقــل ،التــي تحتاجهــا أســرة ســورية الجئــة مكوّ نــة مــن
ّ
أمــا مــن يعيشــون بأقــل مــن هــذا المبلــغ فهــم األفــراد غيــر
 5أفــراد شــهريًاّ .
والصحــة والمســكن لتأميــن ســبل
القادريــن علــى تلبيــة احتياجــات الغــذاء
ّ
البقــاء .مــا يعنــي أن ارتفــاع نســبة الالجئيــن الذيــن يعيشــون تحــت خـ ّ
ـط الفقــر
المتزايــد لالجئيــن فــي لبنــان ،عــدا أن انخفــاض
توضــح الضعــف االقتصــادي ُ
القــوة الشــرائية وزيــادة أســعار المــواد الغذائيــة بنحــو  %18منــذ تشــرين األول
 2019أدّ ى إلــى تفاقــم هــذا الضعــف فــي العــام .2020

المصادر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
برنامــج األغذيــة العالمــي( .كانــون الثانــي .)2021 ،لبنــان :وحــدة تحليــل ورســم خرائــط الضعــف
 تحديــث أســعار المــواد الغذائيــة واتجاهــات الســوق (كانــون األول .)2020 ،يمكــن االطــاع علــىالتقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-vam- :

update-food-price-and-market-trends-december-2020
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%92
مــن األســر الســورية الالجئــة فــي لبنــان يرزحــون تحــت أعبــاء الديــون
خــال العــام 2020
يشـ ّ
المتراكمــة التي اقترضهــا الالجئــون على مدى
ـكل َّ
الد ْيــن مجمــل المبالــغ ُ
متوســط دَ ْيــن كل أســرة ســورية الجئــة (لألســر التي
الســنوات الماضيــة .ارتفــع
ّ
لديهــا ديــون فقــط) بنحــو  %18فــي العــام  ،2020بحيــث بلــغ مجمــوع الديــون
المتراكمــة علــى ّ
كل أســرة نحــو  1٫835٫838ليــرة لبنانيــة (1٫218دوالرًا) .تعكــس
ُ
ّ
والتضخــم بســبب األزمة
هــذه الزيــادة االرتفــاع الكبيــر فــي تكاليــف المعيشــة
المتعــددة األوجــه فــي لبنــان خــال العــام  .2020وقــد شــهدت ديــون األســر
ّ
متوســط
الالجئــة اتجاهــً تصاعديــً فــي الســنوات الســابقة ،بحيــث ارتفــع
ّ
دَ ْيــن كل أســرة بنحــو  150ألــف ليــرة لبنانيــة ســنويًا ( 100دوالر) ،أي مــن 1٫385٫393
ليــرة لبنانيــة ( 919دوالرًا) فــي العــام  2017إلــى  1٫530٫113ليــرة لبنانيــة ( 1٫015دوالرًا)
فــي العــام  ،2018وصــو ً
ال إلــى  1٫680٫862ليــرة لبنانيــة ( 1٫115دوالرًا) فــي العــام .2019
إلــى ذلــك ،ارتفعــت نســبة األســر التــي تزيــد ديونهــا عــن  900ألــف ليــرة لبنانيــة
( 600دوالر) بشــكل كبيــر ،لتصــل إلــى  %63فــي العــام  2020بالمقارنــة مــع %55
ـد  9مــن ّ
كل  10أســر ســورية
فــي العــام  2019و %43فــي العــام  .2018عمومــًُ ،تعـ ُّ
الجئــة ( %92مــن األســر) مدينــة فــي العــام  ،2020وهــو مــا يتماشــى مــع النســب
ـجلة فــي العــام  .2019فــي الواقــع ،يقتــرض الالجئــون الســوريون غالبــً
المسـ ّ
ُ
لشــراء الطعــام ( )%93ودفــع اإليجــار ( )%48و /أو شــراء األدويــة ( .)%34يذكــر أن
الالجئيــن الســوريين يعتمــدون غالبــً علــى األصدقــاء إلقراضهــم المــال (،)%79
بالد ْيــن مــن مح ـ ّلات الســوبر ماركــت والبقالــة ( ،)%46مــا يشــير
أو علــى الشــراء َّ
إلــى أن هــذه األســر ال تــزال تفتقــر إلــى المــوارد الكافيــة لتغطيــة احتياجاتهــا
األساســية.
ســب الــدوالر األميركــي علــى أســاس ســعر الصــرف الرســمي أي
مالحظــة :اح ُت ِ
 1٫507.5ليــرة لبنانيــة .لكــن األرقــام الــواردة فــي تقريــر تقييــم جوانــب ضعــف
الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان مذكــورة بالليــرة اللبنانيــة.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســيف ،برنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :

 101 I 46من الحقائق واألرقام حول أزمة اللجوء السوري

%65
مــن األســر الســورية الالجئــة ّ
خفضــت عــدد الوجبــات التــي تتناولهــا
يوميــً لمواجهــة نقــص الغــذاء فــي العــام 2020
تســتخدم األســر الســورية الالجئــة طرقــً مختلفــة مرتبطــة بنوعيــة وكميــة
األغذيــة و /أو ســبل العيــش للتعامــل مــع نقــص الغــذاء .وفقــً لتقييــم
تضمنــت
جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان فــي العــام ،2020
ّ
المتع ّلقــة بتأميــن الغــذاء التــي يســتخدمها الالجئــون فــي
االســتراتيجيات ُ
لبنــان )1 :االعتمــاد علــى طعــام أقــل تكلفــة أو تغييــر تفضيــات الطعــام (.)%88
 )2تقليــل عــدد الوجبــات التــي يتــم تناولهــا يوميــً ( )3 .)%65تقليــل حجــم
الوجبــات ( )4 .)%65اســتعارة الطعــام أو االعتمــاد علــى مســاعدة األصدقــاء
ّ
ليتمكــن األطفــال مــن تنــاول
أو األقــارب ( )5 .)%43تقييــد اســتهالك البالغيــن
الطعــام ( )6 .)%30إرســال أفــراد األســرة لتنــاول الطعــام فــي أماكــن أخــرى
( )7 .)%8تقييــد اســتهالك النســاء للطعــام ضمــن األســرة الواحــدة ()8 .)%7
المتزايــد
البقــاء مــن دون تنــاول الطعــام أليــام متتاليــة ( .)%7يذكــر أن االعتمــاد ُ
علــى اســتراتيجيّات التعامــل مــع نقــص الغــذاء قــد يــؤدّ ي إلــى انخفــاض
ّ
مؤشــر إســتراتيجيّات مواجهــة األزمــة (يتــم احتســاب االســتراتيجيّات الخمــس
ّ
ّ
المؤشــر بيــن المناطــق،
المؤشــر) .كذلــك يختلــف مســتوى
األولــى فقــط فــي
ـجل منطقتــا الشــمال وعــكار أعلــى الدرجــات ،مــا يشــير إلــى معاناتهــا
إذ تسـ ّ
مــن ضعــف أكبــر فيمــا يتع ّلــق بتأميــن الغــذاء.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســيف ،برنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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 3.2مليون
شــخص يعيشــون فــي لبنــان هــم بحاجــة إلــى المســاعدة ،بمــن فيهم
اللبنانييــن الضعفــاء والالجئيــن الســوريين والالجئيــن الفلســطينيين
فــي لبنــان ومــن ســوريا
وفقــً للمفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،هنــاك نحــو
 3.2مليــون شــخص فــي لبنــان ،بمــن فيهــم اللبنانييــن الضعفــاء والالجئيــن
الســوريين والالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا وفــي لبنــان ،يحتاجــون إلــى
المســاعدة فــي العــام  ،2020ويتو ّزعــون كاآلتــي وفقــً لتقديــرات ّ
خطــة لبنــان
الســتجابة لألزمــة 1.5 :مليــون الجــئ ســوري ،و 1.5مليــون لبنانــي ضعيــف ،و180
ألــف الجــئ فلســطيني فــي لبنــان ،و 28ألــف الجــئ فلســطيني مــن ســوريا.
فــي الواقــع ،يســتضيف لبنــان الالجئيــن منــذ فتــرة طويلــة ،مــا أدّ ى إلــى
وعمــق الفــوارق
تفاقــم نقــاط الضعــف االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي البــاد،
ّ
االجتماعيــة واالقتصاديــة بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة علــى حــد
ســواء ،بحيــث تدهــورت الظــروف المعيشــية لالجئيــن بشــكل متزايــد مــع
ظــل سياســة عــدم بنــاء المخيّمــات وغيــاب حـ ّ
مــرور الوقــت .فــي ّ
ـل ســكني
واضــح ،وجــد معظــم الالجئيــن أنفســهم ُمجبريــن علــى االســتقرار ضمــن
المجتمــع المضيــف ،وغالبــً فــي أحيــاء فقيــرة ومحرومــة ،وهــو مــا يســتدعي
اتبــاع نهــج قائــم علــى معالجــة مشــكالت ّ
ـي بح ّيــه لتلبيــة احتياجــات
كل حـ ّ
الفئــات األكثــر ضعفــً.

المصدر:
ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة -2017
حكومــة لبنــان واألمــم الم ّتحــدة( .كانــون الثانــي.)2020 ،
ّ
الخطــة عبــر الرابــط التالــيhttps://reliefweb.int/ :
( 2020تحديــث  .)2020يمكــن االطــاع علــى

sites/reliefweb.int/files/resources/74641.pdf

 101 I 48من الحقائق واألرقام حول أزمة اللجوء السوري

207٫700
الجــئ فلســطيني مــن ســوريا وفــي لبنــان يحتاجــون إلــى مجموعــة
ّ
التدخــات ،بــدءًا مــن المســاعدات الطارئــة إلــى المســاعدة
مــن
اإلنمائيــة
باإلضافــة إلــى الالجئيــن الســوريين ،يســتضيف لبنــان مجموعــة كبيــرة مــن
الالجئيــن الفلســطينيين ،ســواء الموجوديــن فــي لبنــان أساســً أو الالجئيــن
الفلســطينين فــي ســوريا الذيــن نزحــوا إلــى لبنــان بســبب الحــرب .فــي الواقــع،
أشــارت الحكومــة اللبنانيــة إلــى وجــود نحــو  27٫700الجــئ فلســطيني مــن
ســوريا انتقلــوا إلــى لبنــان ،باإلضافــة إلــى نحــو  180ألــف الجــئ فلســطيني
تجمعًا
يقيمــون فــي لبنــان أساســً ،وجميعهــم يعيشــون فــي  12مخيّمــً و156
ّ
فــي جميــع أنحــاء البــاد .باعتبارهــم مــن السـ ّ
ـكان المعرّ ضيــن للخطــر ،يحتــاج
ّ
التدخــات اإلنســانية،
 207٫700الجــئ فلســطيني مــن ســوريا وفــي لبنــان إلــى
بــدءًا مــن الحصــول علــى المســاعدات الطارئــة وصــو ً
ال إلــى المســاعدة
اإلنمائيــة .علــى ســبيل المثــال ،يعانــي الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان
مــن إقامتهــم فــي مســاكن ال تســتوفي شــروط الســكن الالئــق ،ومخيّمــات
ُمكتظــة باألســاس واســتضافت الجئيــن ســوريين بشــكل ُمتزايــد .باإلضافــة
المؤسســات التعليميــة مــن اكتظــاظ الفصــول الدراســية،
إلــى ذلــك ،تعانــي
ّ
فــي حيــن أن هنــاك مدرســة واحــدة مــن أصــل  65مدرســة تابعــة لألونــروا
تعمــل بنظــام الدواميــن ،مــا يجبــر غالبيــة أطفــال الالجئيــن الفلســطينيين
اآلتيــن مــن ســوريا علــى حضــور الحصــص الدراســية مــع أطفــال الالجئيــن
الفلســطينيين فــي لبنــان.

المصدر:
ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة -2017
حكومــة لبنــان واألمــم الم ّتحــدة( .كانــون الثانــي.)2020 ،
ّ
الخطــة عبــر الرابــط التالــيhttps://reliefweb.int/ :
( 2020تحديــث  .)2020يمكــن االطــاع علــى

sites/reliefweb.int/files/resources/74641.pdf
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%80
مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان الذيــن يتجــاوزون ســن الـــ  15ال
يملكــون إقامــة قانونيــة
ال يملــك  %80مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن تجــاوزوا ســن الـــ  15إقامــة قانونيــة
فــي لبنــان بالمقارنــة مــع  %78فــي العــام ُ .2019تظهــر اتجاهــات اإلقامــة
القانونيــة وفــق الجنــس والفئــة العمريــة أن الشــباب والبالغيــن األصغــر س ـ ّنًا
ـدالت األقــل بيــن الالجئيــن الذيــن يملكــون
ـجلون المعـ ّ
(تحــت ســن الـــ  )25يسـ ّ
ـدالت
ـجلت النســاء مــن جميــع الفئــات العمريــة معـ ّ
إقامــة قانونيــة .كذلــك سـ ّ
أقــل فــي امتــاك إقامــة قانونيــة مقارنــة مــع الرجــال .مــن األســباب الشــائعة
التــي تعيــق حصــول الالجئيــن الســوريين علــى اإلقامــة القانونيــة ،يبــرز رفــض
بحجــة ارتكابهــم لمخالفــات
المديريــة العامــة لألمــن العــام طلباتهــم
ّ
( ،)%33عــدم القــدرة علــى الحصــول علــى كفيــل أو دفــع رســوم اإلقامــة
( )%26وهــذا الســبب هــو أكثــر شــيوعًا بيــن الرجــال بالمقارنــة مــع النســاء .إلــى
ذلــك ،أشــار  %12مــن األشــخاص الذيــن ال يملكــون أوراق قانونيــة إلــى القيــود
المتبعــة وتطــال األفــراد الذيــن لديهــم إقامــة غيــر
التــي تفرضهــا األنظمــة ُ
قابلــة للتجديــد ومنتهيــة الصالحيــة أو األفــراد الذيــن ال يملكــون وثائــق هويــة،
فيمــا ذكــر  %11مــن األشــخاص عوامــل أخــرى مثــل التــردّ د الشــخصي واإلحبــاط
كأســباب لعــدم حصولهــم علــى إقامــة قانونيــة .علمــً أن عدم امتــاك أوراق
قانونيــة يُعــرِّض الالجئيــن لخطــر االحتجــاز ،ويعيــق حصولهــم علــى فــرص
الصحيــة ،مــا يــؤدّ ي إلــى مزيــد مــن التدهــور فــي
العمــل والتعليــم والرعايــة
ّ
ظروفهــم المعيشــية.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســيف ،برنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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%98
مــن األطفــال الســوريين الالجئيــن فــي لبنــان خــال العــام  2020لديهم
وثائق والدة
تفيــد تقاريــر العــام  2020أن  %98مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان يمتلكــون
نوعــً مــن الوثائــق التــي تثبــت والدة أطفالهــم فــي لبنــان ،ســواء وثيقــة
طبيــب أو شــهادة قابلــة (بالمقارنــة مــع  %97فــي العــام  .)2019مــع ذلــك،
ســجلة فــي ســجل األجانــب بشــكل طفيــف،
الم
انخفــض
ّ
ّ
معــدل الــوالدات ُ
ـجلت النســبة األعلــى مــن
مــن  %30إلــى  %28بيــن العاميــن  2019و .2020فيمــا ُ
سـ ّ
ّ
الموثقــة بيــن األســر المقيمــة فــي بيــروت ( ،)%49والنســبة األدنــى بيــن
الــوالدات
األســر المقيمــة فــي عــكار ( ،)%8تليهــا األســر المقيمــة فــي بعلبــك  -الهرمــل
المعــدل الوطنــي.
المســجلة هــي أقــل مــن
( ،)%10علمــً أن أدنــى
ّ
ّ
المعــدالت ُ
ـدالت تســجيل
تجــدر اإلشــارة إلــى عــدم وجــود تمييــز بيــن الجنســين فــي معـ ّ
المعــدالت وفقــً لنــوع المســكن التــي تختلــف بيــن
الــوالدات ،علــى عكــس
ّ
ّ
مؤقتــة وتصــل إلــى  %9فقــط ،وهــو أقــل مــن
الذيــن يعيشــون فــي مســاكن
المتوســط الوطنــي ،وبيــن مــن يعيشــون فــي مبانــي ســكنية ( )%35وغيــر
ّ
المتوســط الوطنــي .إلــى
معــدالت تتجــاوز
يســجلون
ســكنية ( ،)%31الذيــن
ّ
ّ
ّ
ذلــك ،يفيــد  %62مــن الالجئيــن عنــد تســجيل والدات أطفالهــم فــي النفــوس
أن المصاريــف الباهظــة ورســوم النقــل ُتعــدان مــن العوائــق الرئيســية لعــدم
اســتكمال معامــات التســجيل فــي ســجل األجانــب ،فيمــا يفيــد  %21منهــم
بعــدم معرفتهــم بكيفيــة إكمــال معامــات التســجيل.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســيف ،برنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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%73
مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن تزوّ جــوا فــي لبنــان خــال العــام 2020
الحــد األدنــى مــن الوثائــق المطلوبــة للــزواج ،ســواء عقــد
يمتلكــون
ّ
زواج مــن مرجــع دينــي أو شــهادة زواج مــن المحاكــم الشــرعية
يتمتــع  %73مــن مجمــل عــدد زيجــات الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان خــال
بالحــد األدنــى مــن الوثائــق المطلوبــة لتأكيــد حصــول الــزواج،
العــام 2020
ّ
ســواء كان عقــد زواج مــن مرجــع دينــي أو شــهادة زواج مــن المحاكــم
ـجلة خــال العــام الماضــي .إلــى ذلــك،
المسـ ّ
الشــرعية ،وهــي النســبة نفســها ُ
ســجلوا زواجهــم فــي
تبيّــن أن  %27فقــط مــن الذيــن شــملهم االســتطالع،
ّ
ســجل األجانــب خــال العــام  ،2020بالمقارنــة مــع  %26فــي العــام  .2019مــع
ذلــك ،هنــاك  %27مــن حــاالت الــزواج التــي ال يوجــد أيــة وثيقــة تثبــت شــرعيتها،
وتتــو ّزع كاآلتــي %22 :لديهــا عقــد زواج مــن شــيخ غيــر معتــرف بــه ،و %5ال تملــك
أي وثيقــة علــى اإلطــاق.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســيف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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18٫125
تقدمــوا للمــرّ ة األولــى بطلــب الحصــول علــى لجــوء فــي االتحــاد
ســوريًا
ّ
األوروبــي خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2020
تقــدم نحــو
خــال األشــهر الـــ  12التــي ســبقت الربــع الثالــث مــن العــام ،2020
ّ
 66٫880الجئــً ســوريًا للمــرّ ة األولــى بطلــب الحصــول علــى لجــوء فــي االتحــاد
قــدم فــي الربــع الثالــث مــن العــام ،2020
األوروبــي ،مــن ضمنهــا  18٫125طلبــً ِّ
ـجل فــي الربــع الثانــي مــن العــام نفســه ،وهــو
بالمقارنــة مــع  8٫295طلبــً ُ
سـ ّ
أمــا الوجهــات الثــاث الرئيســية فتو ّزعت بيــن ألمانيا
مــا يمثــل زيــادة بنســبة ّ .%119
التــي اســتحوزت علــى  10٫905طلبــً ( %60مــن مجمــل الطلبــات) ،تليهــا اليونــان
قــدم  1٫880طلــب لجــوء إليهــا ( ،)%10ومــن ثــم هولنــدا بنحــو  1٫370طلبــً
التــي ِّ
ـد اللجــوء شــك ً
ال مــن أشــكال الحمايــة الدوليــة الممنوحــة
( .)%8إلــى ذلــك ،يُعـ ُّ
لشــخص غيــر قــادر علــى طلــب الحمايــة مــن البلــد الــذي يحمــل جنســيته و/
أو إقامتــه خوفــً مــن االضطهــاد .إ ّلا أن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي
أصبحــت أقــل انفتاحــً علــى اســتضافة الالجئيــن ،لســوء الحــظ ،بســبب انتشــار
التيّــار الشــعبوي فيهــا ،وهــو مــا يمنــح الالجئيــن الســوريين ،وغيرهــم ممــن
يبحثــون عــن بيئــة آمنــة ،خيــارات أقــل.

المصدر:
يوروســتات( .كانــون األول .)2020 ،تقريــر فصلــي عــن اللجــوء .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index. :

php/Asylum_quarterly_report#:~:text=First%2Dtime%20asylum%20applicants%20down,27%20Member%20States%20were%20positive
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%3
من مجمل األسر السورية أخلت منازلها خالل العامين  2019و2020
هنــاك عــدد ُمتزايــد مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن أخلــوا منازلهــم أو
يعيشــون تحــت تهديــد اإلخــاء .فــي الواقــع ،زادت األزمــة االقتصاديــة
المتفاقمــة فــي لبنــان مــن خطــر إخــراج الالجئيــن الســوريين مــن منازلهــم.
ُ
وفقــً للتقريــر الوطنــي لرصــد الحمايــة الصــادر عــن المفوضيّــة الســامية
لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن لشــهر تشــرين الثانــي  ،2020أفــاد %79
تحمــل اإليجــار نتيجــة األزمــة
مــن الالجئيــن عــن تنامــي عــدم قدرتهــم علــى
ّ
االقتصاديــة ،إلــى ذلــك ،أشــار  %55بأنهــم يتعاملــون مــع الصعوبــات الماليــة
المتزايــدة عبــر تقليــل اإلنفــاق علــى اإليجــار أو عــدم دفعــه ،فيمــا أفــاد %8
ُ
بتلقيهــم إشــعارًا بإخــاء منازلهــم .وفقــً لبيانــات تقريــر تقييــم جوانــب
ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان لعــام  ،2020أفــاد  %86مــن الالجئيــن
بأنهــم أخلــوا منازلهــم بســبب عــدم القــدرة علــى دفــع اإليجــار .وفي تشــرين
الثانــي  ،2020أعــاد  %98مــن الالجئيــن الذيــن اســتلموا إشــعارًا بإخــاء منازلهــم
المتزايــدة الناجمــة
الســبب لعــدم قدرتهــم علــى الدفــع .تنعكــس الخطــورة ُ
عــن هــذه القضيــة علــى  %81مــن الالجئيــن الذيــن شــملهم االســتطالع فــي
تقريــر الحمايــة الوطنــي الصــادر عــن المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة
لشــؤون الالجئيــن لشــهر تشــرين الثانــي  ،2020ويطلبــون المســاعدة فــي دفــع
اإليجــار كضــرورة ذات أولويــة.

المصادر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن .)2020( .التقريــر الوطنــي لرصــد الحمايــة
التابــع للمفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن :تشــرين الثانــي .2020
المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن .)2020( .اإلخــاء وإشــعارات اإلخــاء
الجماعــي :تقريــر  ActivityInfoلشــهري تمــوز  -أيلــول  .2020يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/83030 :
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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2٫731
رحلوا بين شهري أيار وآب 2019
سوريًا ّ
نشــرت المديريــة العامــة لألمــن العــام بيانــً صحافيــً يفيــد بترحيــل 2٫731
ســوريًا بيــن شــهري أيــار وآب  ،2019وقــد اســتمرّ ت عمل ّيــات الترحيــل منــذ ذلــك
الحيــن .لطالمــا ّ
أكــدت الحكومــة اللبنانيــة التزامهــا بمبــدأ عــدم اإلعــادة
القســرية ،الــذي يلزمهــا بعــدم نقــل أي فــرد إلــى بلــد آخــر إذا كان ذلــك ســوف
يــؤدّ ي إلــى تعريضــه النتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان أو غيرهــا مــن
األضــرار .يتط ّلــب هــذا المبــدأ مراجعــة قضائيــة أو إداريــة مســتق ّلة لـ ّ
ـكل حالــة
ـص علــى
علــى حــدة قبــل اتخــاذ قــرار الترحيــل وتنفيــذه .صحيــح أن القانــون ينـ ّ
وجــوب تقديــم هــذه المراجعــة القضائيــة ،لكنهــا ال ُتطبــق فــي الواقــع فــي
ّ
لخطــة لبنــان لالســتجابة
حــاالت الترحيــل إلــى ســوريا .وفقــً آلخــر تحديــث
لألزمــة «(و) بعــد قــرارات مجلــس الدفــاع األعلــى والمديريــة العامــة لألمــن
لقــي القبــض علــى نازحيــن ســوريين والجئيــن
العــام فــي نيســان وأيــار ُ ،2019أ ِ
فلســطينيين مــن ســوريا  -رجــال ونســاء وأطفــال  -لعــدم حيازتهــم علــى
إقامــة قانونيــة ،وتبيّــن أنهــم دخلــوا إلــى لبنــان بشــكل غيــر نظامــي بعــد
 24نيســان  ،2019وباتــوا عرضــة للترحيــل وتســليمهم إلــى ســلطات الهجــرة
الســورية .المناقشــات جاريــة بيــن الســلطات والشــركاء حــول تأميــن
الضمانــات اإلجرائيــة للقضــاء علــى خطــر اإلعــادة القســرية مــع ضمــان اإلدارة
الفعالــة للحــدود».
ّ

المصادر:
المفكــرة القانونيــة .)2019( .موقــف مــن قــرار الترحيــل الفــوري لمواطنيــن ســوريين دخلــوا إلــى
ّ
منظمــات مجتمــع مدنــي لبنانيــة.
لبنــان بشــكل غيــر قانونــي .موقــف تب ّنتــه 8
ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة ( .2020 - 2017تحديــث
حكومــة لبنــان واألمــم الم ّتحــدة.)2020( .
 ،)2020الصفحــة .12
ديلي ستار .)2019( .ترحيل أكثر من  2٫700سوري من لبنان بموجب نظام جديد.
تقريــر المرصــد المســتقل حــول التزامــات لبنــان فــي مؤتمــري لنــدن وبروكســل .)2020( .يمكــن

االطـلاع علـ�ى التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://agulhas.co.uk/our-work/inde� :
pendent-monitors-report-on-the-lebanon-commitments-from-the-lon/don-and-brussels-conferences
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215٫668
هــو عــدد تصاريــح عمــل الالجئيــن الســوريين الصــادرة عــن الســلطات
األردنيــة بيــن كانــون الثانــي  2016وكانــون األول 2020
قدمــت الحكومــة األردنيــة 215٫668
بيــن كانــون الثانــي  2016وكانــون األول ّ ،2020
تصريــح عمــل لالجئيــن الســوريين ،مــا يســمح لهــم بالعمــل بشــكل قانونــي
رب العمــل
ـب فــي صالــح ّ
مــن دون الخــوف مــن إلقــاء القبــض عليهــم ،ويصـ ّ
الــذي لــن يخاطــر بدفــع غرامــة تــراوح بيــن  250و 2٫100دوالر بســبب توظيــف
عمــال غيــر شــرعيين .فــي حيــن ال تقيــس تصاريــح العمــل فــرص العمــل
ّ
للعمــال
الفعليــة الناشــئة ،إ ّلا أنهــا تعمــل علــى تحســين التغطيــة االجتماعيــة
ّ
رب العمــل ملزمــً قانونيــً بتســجيل جميــع
الســوريين .فــي الواقــع ،يعتبــر ّ
ّ
الموظفيــن فــي الضمــان االجتماعــي بمجــرّ د إصــدار التصريــح .فــي كانــون
خصصــة لقطــاع الزراعــة (،)%46
األول  ،2020كانــت معظــم تصاريــح العمــل ُم ّ
يليــه قطــاع البنــاء ( ،)%18.9وأنشــطة التصنيــع ( )%10.4وقطــاع الضيافــة (.)%8.4
أخيــرًا ،مــن أصــل  215٫668تصريحــً ،هنــاك  %5فقــط لالجئــات الســوريات.

المصدر:
حكومــة األردن( .شــباط .)2021 ،تقريــر تطــوّ ر تصاريــح العمــل فــي وحــدة الالجئيــن الســوريين
(كانــون األول .)2020 ،يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://reliefweb. :

int/report/jordan/syrian-refugee-unit-work-permit-progress-report-december-2020
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 .5العالقات
االجتماعية
بين الالجئين
السوريين
والمجتمعات
المضيفة
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%86.6
مــن األشــخاص الموجوديــن فــي لبنــان صرّ حــوا بأنــه «مــكان يمكــن
الوثــوق بناســه»
ســبّب ّ
تدفــق الالجئيــن ضغطــً علــى المجتمعــات المضيفــة ،بحيــث أظهــر
ضــد الالجئيــن فــي المجتمعــات األكثــر تضــرّ رًا.
اللبنانيــون ســلوكًا عدائيــً
ّ
علــى الرغــم مــن التو ّتــرات الناشــئة ،ســاد التضامــن داخــل المجتمعــات  -أي
داخــل المجتمعيــن  -ونمــت تصــوّ رات قويــة عــن األمــان فــي لبنــان .وفقــً
لمســح أجــراه  ARKوبرنامــج األمــم الم ّتحــدة اإلنمائــي فــي العــام  ،2020ال
تــزال التصــوّ رات حــول التضامــن بيــن المجتمعيــن مرتفعــة علــى الرغــم
مــن تراجعهــا بنســبة  %7.6بالمقارنــة مــع العــام  ،2019بحيــث أشــار  %86.6مــن
الالجئيــن الموجوديــن فــي لبنــان إلــى «إمكانيــة الوثــوق بناســه» .إلــى ذلــك،
كشــف  %89مــن الســوريين واللبنانييــن أن اللبنانييــن كانــوا مضيفيــن جيّديــن
لالجئيــن الســوريين منــذ العــام  .2011كذلــك أفــاد  %90مــن األفــراد فــي لبنــان،
ســواء مــن الســوريين أو اللبنانييــن ،بأنهــم يشــعرون بأمــان فــي مجتمعاتهــم
خــال النهــار ،أي بانخفــاض  % 6مقارنــة مــع نتائــج تمــوز  .2018يذكــر أن الشــعور
باألمــان يمكــن مالحظتــه لــدى جميــع الفئــات الديموغرافيــة.

المصادر:
ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة -2017
حكومــة لبنــان واألمــم الم ّتحــدة( .كانــون الثانــي.)2020 ،
( 2020تحديــث  :)2020قطــاع االســتقرار االجتماعــي .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط
التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/74641 :
/ARKبرنامــج األمــم الم ّتحــدة اإلنمائــي .)2020( .مســح للتصــوّ رات (الموجــة  ،)8تمــوز .2020
يمكـ�ن االطـلاع عليـ�ه عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://app.powerbi.com/view?r=eyJrI� :

joiZTI0Y2MwMWMtMzQzNy00YWY1LWFiMjktOTM3MmQzMTRmNmQyIiwidCI6ImIzZTVkYjVlLTI5NDQtNDgzNy05OWY1LTc0ODhhY2U1NDMxOSIsImMiOjh9
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%56.7
مــن الســوريين المقيميــن فــي لبنــان أفــادوا بــأن للبلديــات تأثيــر
إيجابــي علــى حياتهــم
تفاقمــت المخــاوف ،الموجــودة ُمســبقًا ،مــن فشــل البلد ّيــات اللبنانيــة فــي
تقديــم الخدمــات مــع ّ
تدفــق الالجئيــن إلــى البــاد .قبــل األزمــة ،كانــت %70
مــن البلديــات أصغــر مــن أن ّ
توفــر الخدمــات األساســية ،و %57منهــا تفتقــر
ّ
موظــف واحــد فقــط (غالبــً يعمــل
إلــى هيــكل إداري ،ونحــو  %40منهــا لديهــا
بــدوام جزئــي أو علــى أســاس تطوّ عــي) .لكــن فــي محاولــة إلدارة العالقــات
بيــن المجتمعيــن وتقديــم الخدمــات اســتجابة الحتياجــات جميــع الفئــات،
يعمــل أكثــر مــن ألــف بلديــة و 50اتحــادًا بلديــً و 200مركــزًا للتنميــة االجتماعيــة
فــي لبنــان باالشــتراك مــع المجتمــع المدنــي .علــى الرغــم مــن الضغــوط
المؤسســات ،إ ّلا أن اللبنانييــن
الملقــاة علــى تقديــم الخدمــات عبــر هــذه
ّ
ُ
والنازحيــن الســوريين ال يزالــون يثقــون بشــكل كبيــر بهــا .فــي الواقــع ،ورد
أن  %60مــن اللبنانييــن والنازحيــن الســوريين مقتنعــون بــأن الســلطات البلديــة
ّ
يشــكل انخفاضــً بنســبة  %20فــي العــام 2020
تحســن حياتهــم  -وهــو مــا
ِّ
بالمقارنــة مــع شــهر تمــوز .2018

المصادر:
ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة -2017
حكومــة لبنــان واألمــم الم ّتحــدة( .كانــون الثانــي.)2020 ،
( 2020تحديــث  :)2020قطــاع االســتقرار االجتماعــي .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط
التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/74641 :
/ARKبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي .)2020( .مســح للتصــوّ رات (الموجــة  ،)8تمــوز .2020
يمكـ�ن االطـلاع عليـ�ه عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://app.powerbi.com/view?r=eyJrI� :

joiZTI0Y2MwMWMtMzQzNy00YWY1LWFiMjktOTM3MmQzMTRmNmQyIiwidCI6ImIzZTVkYjVlLTI5NDQtNDgzNy05OWY1LTc0ODhhY2U1NDMxOSIsImMiOjh9
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%54
مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان وصفــوا عالقتهــم بالمجتمــع
المضيــف باإليجابيــة أو اإليجابيــة جــدًا خــال العــام 2020
فــي اســتطالع أجــري فــي العــام  2020حــول العالقــات المجتمعيــة ،أفــاد
 %54مــن الالجئيــن الســوريين أن عالقتهــم مــع المجتمعــات المضيفــة
فــي لبنــان كانــت ُمحايــدة .مــن ناحيــة أخــرى ،ص ّنــف عــدد قليــل فقــط مــن
الالجئيــن عالقاتهــم مــع المجتمــع المضيــف بالســلبية ( ،)%3علمــً أن غالبيــة
ـجلت فــي النبطيــة والجنــوب ،وقــد ذكــر أكثــر مــن  %40مــن
هــذه الحــاالت ُ
سـ ِّ
األســر الســورية الالجئــة (علــى الرغــم مــن انخفــاض هــذه النســبة مــن %51
فــي العــام  )2019أن المنافســة علــى الوظائــف والمــوارد هــي الســبب األكثــر
شــيوعًا وتسـبّبًا للتو ّتــرات بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة .فــي الواقــع،
ـددًا أكبــر فــي القيــود المفروضــة علــى قــدرة الالجئيــن
شــهد العــام  2020تشـ ّ
علــى العمــل ،واســتمرّ النــاس بإلقــاء اللــوم علــى الســوريين فــي تــردّ ي الوضــع
االقتصــادي فــي لبنــان.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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%95
مــن حــاالت حظــر تجــوّ ل الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان خــال العــام
 2020كانــت مفروضــة مــن البلد ّيــات
قبــل فــرض حظــر التجــوّ ل علــى المســتوى الوطنــي فــي محاولــة الحتــواء
انتشــار وبــاء كوفيــد ،19-أبلغــت  %21مــن األســر الســورية الالجئــة التــي شــملها
االســتطالع عــن فــرض حظــر تجــوّ ل عليهــا فــي المنطقــة المضيفــة ،وفــي
معظــم هــذه الحــاالت (ُ ،)%95فــرِ ض الحظــر مــن البلديّــات .وفقــً لهيومــن
رايتــس ووتــش ،فرضــت  21بلديــة علــى األقــل مثــل هــذه اإلجــراءات التقييديــة
علــى الالجئيــن حصــرًا ،مــن دون أن تشــمل السـ ّ
ـكان اللبنانييــن ،وهــو مــا ُنظــر
إليــه علــى أنــه إجــراء تمييــزي .إلــى ذلــك ،كشــفت  %11مــن األســر الســورية
ّ
يشــكل مشــكلة بذاتــه تتع ّلــق بالســامة و /أو
الالجئــة أن حظــر التجــوّ ل
األمــن .فــي حيــن ،تباينــت حــاالت حظــر التجــوّ ل عبــر المحافظــات ،أفــاد
الالجئــون فــي النبطيــة ( )%68والشــمال ( )%29بأنــه لطالمــا ُفــرِ ض حظــر تجــوّ ل
عليهــم ،فيمــا لــم يب ِّلــغ الالجئــون فــي عــكار عــن حــاالت مماثلــة إ ّلا نــادرًا .أثــار
حظــر التجــوّ ل مخــاوف بيــن الالجئيــن بشــأن قدرتهــم علــى الوصــول إلــى
الصحيــة واإلمــدادات األساســية.
المــوارد
ّ

المصادر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
هيومــن رايتــس ووتــش( .نيســان .)2020 ،لبنــان :الالجئــون المعرّضــون للخطــر فــي إجــراءات

التصــدي لكوفيــد  .19-يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://www.hrw. :
org/news/2020/04/02/lebanon-refugees-risk-covid-19-response
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مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان ذكــروا المنافســة علــى الوظائــف
كمحــرّ ك رئيســي للتو ّتــرات مــع المجتمعــات المضيفــة خــال العــام
2020
مــن ضمــن القضايــا الرئيســية التــي ذكرهــا الالجئــون كعوامــل مثيــرة
للتو ّتــرات مــع المجتمعــات المضيفــة فــي العــام  ،2020بــرزت المنافســة
علــى الوظائــف بنســبة  ،%40وهــو مــا يجعلهــا القضيــة األكثــر شــيوعًا علــى
الرغــم مــن انخفــاض نســبة األشــخاص الذيــن ذكــروا هــذه المشــكلة بنحــو
 %11بالمقارنــة مــع العــام  .2019كذلــك انخفضــت نســبة األســر التــي ذكــرت
المنافســة علــى المــوارد والخدمــات كمحــرّ ك رئيســي للتو ّتــرات بشــكل كبيــر،
ووصلــت إلــى  %8مقارنــة مــع  %20فــي العــام الســابق .فــي المقابــل ،ارتفعــت
نســبة عوامــل أخــرى محرّ كــة للتو ّتــرات مثــل االختالفــات الثقافيــة ( )%20أو
االختالفــات السياســية ( .)%13فــي حيــن ،لــم تب ِّلــغ معظــم العائــات ( )%45عــن
أي مشــكالت فــي العــام  ،2020بزيــادة بنســبة  %2بالمقارنــة مــع العــام .2019

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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الصحة
.6
ّ
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الصحيــة فــي ســوريا كانــت تعمــل جزئيــً أو
مــن مرافــق الرعايــة
ّ
متوقفــة ّ
ّ
كليــً خــال العــام 2019
الصحيــة فــي ســوريا كانــت تعمــل بشــكل جزئــي أو
نصــف مرافــق الرعايــة
ّ
ّ
متوقفــة عــن العمــل ك ّليــً خــال العــام  .2019إلــى ذلــك ،أقــرّ  %82مــن العامليــن
الصحييــن بــأن القصــف خــال العــام الســابق ق ّلــل مــن قــدرة المرافــق إلــى
ّ
مــا دون المســتوى المقبــول .فض ـ ً
ا عــن أن  4مــن ّ
كل  5عامليــن فــي مجــال
الصحيــة فــي  6محافظــات فــي ســوريا ّ -
يمثلــون  %79مــن مجمــل
الرعايــة
ّ
الصحيــة المشــمولين باالســتطالع  -أشــاروا
العامليــن فــي مجــال الرعايــة
ّ
إلــى أن الهجمــات فــي مناطقهــم أدّ ت إلــى نقــص فــي الطاقــم ّ
الطبــي
ّ
ـدات
المؤهــل .ســاهم الوضــع األمنــيفــي ســوريا وعــدم الوصــول إلــى المعـ ّ
العامــة بشــكل عــام فــي البــاد ،وال
الصحــة
الطبّيــة واألدويــة فــي تدهــور
ّ
ّ
قدمــة فــي هــذه المرافــق .تجــدر اإلشــارة
س ـيّما جــودة الرعايــة
الم ّ
ّ
الصحيــة ُ
إلــى أن عوامــل مثــل نــدرة الغــذاء ،وعــدم الوصــول إلــى الميــاه الصالحــة
للشــرب ،واإلصابــات الناتجــة عــن انفجــار األلغــام وغيرهــا مــن األجهــزة
المتفجــرة ،فضـ ً
ـدات الحــرب
ا عــن ســموم النفايــات ،والنفايــات الطبّيــة ،ومعـ ّ
ّ
تزيــد خطــر المــرض وتق ّلــل إمكانيــة تق ّلصــه.

المصادر:
عامــة علــى االحتياجــات
مكتــب األمــم الم ّتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية( .آذار .)2019 ،نظــرة
ّ
اإلنســانية لعــام  :2019الجمهوريــة العربيــة الســورية .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط
التالــيhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_ :

Syr_HNO_Full.pdf

الوكالــة البريطانيــة للتنميــة الدوليــة،UK Aid، SIM، TRANSTEC، AKTIS، & RMTeam ،
الصحيــة فــي ســوريا .يمكــن االطــاع علــى التقريــر
و ( .RMTeamآب .)2018 ،حمايــة الرعايــة
ّ
عبــر الرابــط التالــيhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ :

SIM%20O3-3%20Health%20Protection%20Report_for%20publication%2015h18%20%281%29.pdf
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16
منشأة طبّ ية اس ُتهدفت في سوريا بين كانون الثاني وأيلول 2020
تواصلــت األعمــال العدائيــة منــذ انــدالع الصــراع فــي ســوريا فــي العــام ،2011
وغالبــً طالــت المدنييــن بــد ً
ّ
الصحــة العالمية،
لمنظمــة
ال مــن المقاتليــن .وفقــً
ّ
هوجمــت  16منشــأة طبّيــة فــي ســوريا بيــن كانــون الثانــي وأيلــول  .2020فيمــا
ّ
أكــدت األمــم الم ّتحــدة وقــوع أكثــر مــن  420حالــة اعتــداء علــى مرافــق
ـص
ـ
ين
ـي
ـ
الدول
ـاني
ـ
اإلنس
ـون
ـ
القان
أن
ـن
ـ
م
ـم
ـ
الرغ
ـى
ـ
عل
،2014
ـام
ـ
الع
ـذ
ـ
من
ـة
ـ
ي
صح
ّ
ّ
علــى ضــرورة حمايــة المرافــق الطبّيــة مثــل المستشــفيات واســتثنائها مــن
الهجمــات .فض ـ ً
الصحيــة فــي العــام
ا عــن ذلــك ،كان نصــف مرافــق الرعايــة
ّ
ّ
متوقــف عــن العمــل ك ّليــً .فــي الواقــع ،بعــد إبــرام عقــود
 2019يعمــل جزئيــً أو
الصحيــة ،انخفضــت التغطيــة الروتينيــة لتعزيــز المناعــة علــى
لتوفيــر الرعايــة
ّ
الصعيــد الوطنــي إلــى أقــل مــن  %50فــي العــام  2017بالمقارنــة مــع  %80فــي
الصحيــة وانــدالع العديــد مــن
العــام  .2010ونتيجــة لتدهــور خدمــات الرعايــة
ّ
مجــددًا أمــراض يمكــن الوقايــة منهــا عبــر اللقاحــات.
المعــارك ،ظهــرت
ّ
تخصصــة لألطفــال ذوي
الم
ّ
شــمل االنخفــاض فــي الخدمــات أيضــً الرعايــة ُ
اإلعاقــة ،التــي لــم تعــد متوافــرة لغالبيــة األطفــال ذوي اإلعاقــات الجســدية
أو العقليــة فــي مناطقهــم.

المصادر:
يونيســف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا( .كانــون األول .)2019 ،حقائــق ســريعة عــن األزمــة
الســورية .يمكــن االطــاع عليهــا عبــر الرابــط التالــيhttps://www.unicef.org/mena/ :

reports/syria-crisis-fast-facts

الصحــة العالميــة( .تشــرين الثانــي .)2020 ،الجمهوريــة العربيــة الســورية :الهجمــات
منظمــة
ّ
الصحيــة فــي ســوريا 1 ،كانــون الثانــي  30 -أيلــول  .2020يمكــن االطــاع علــى
علــى مرافــق الرعايــة
ٍّ
التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/ :

syrian-arab-republic-attacks-health-care-syria-1-jan-30-sep-2020
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%57
صحيــة
مــن األســر الســورية الالجئــة فــي لبنــان احتاجــت إلــى رعايــة
ّ
أوّ ليــة خــال األشــهر الـــ  6التــي ســبقت إجــراء المســح
فــي العــام  ،2020احتاجــت  %57مــن األســر الســورية الالجئــة فــي لبنــان إلــى
صحيــة أوّ ليــة خــال األشــهر الـــ  6التــي ســبقت إجــراء مســح تقييــم
رعايــة
ّ
جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين ،بالمقارنــة مــع  %63فــي العــام ،2019
وهــو مــا ّ
الصحيــة األوّ ليــة
يمثــل انخفاضــً بنســبة  .%6يشــير مصطلــح الرعايــة
ّ
الصحيــة التــي ال تتط ّلــب الدخــول إلــى المستشــفى .يعــود
إلــى الرعايــة
ّ
انخفــاض الطلــب علــى هــذا النــوع مــن الخدمــات إلــى التغ ّيــرات الموســمية
فــي ظهــور بعــض األمــراض وإجــراء تقييــم جوانــب الضعــف لعــام 2020
فــي فتــرات زمنيــة ُمختلفــة عــن العــام  .2019تبــرز أســباب أخــرى ُمحتملــة
بالصحــة نتيجــة األزمــات
ُمرتبطــة بتغيّــر ســلوكيّات الســعي إلــى االهتمــام
ّ
المديــدة والمصاعــب الماليــة التــي تدفــع األســر إلــى عــدم إعطــاء األولويــة
الصحيــة الوقائيــة أو األوّ ليــة
الصحيــة ،وعــدم اعتبــار الرعايــة
إلــى االحتياجــات
ّ
ّ
ضــرورة .كذلــك ،قــد يكــون لجائحــة كوفيــد 19-والتدابيــر الوقائيــة التقييديــة
الناتجــة عنهــا علــى مســتويات مختلفــة ،تأثيــرات علــى ســلوكيّات الســعي
بالصحــة ،وبالتالــي علــى الحاجــة المتصــوّ رة إلــى الرعايــة
إلــى االهتمــام
ّ
الصحيــة األوّ ليــة
الصحيــة .إلــى ذلــك ،بقيــت القــدرة علــى الوصــول إلــى الرعايــة
ّ
ّ
مرتفعــة علــى المســتوى الوطنــي ،بحيــث أبلغــت  %10فقــط مــن األســر عــن
ّ
الصحيــة األوليــة الالزمــة .مــع ذلــك،
تمكنهــا مــن الوصــول إلــى الرعايــة
عــدم
ّ
لوحظــت بعــض االختالفــات الجغرافيــة ،إذ ارتفعــت نســبة العائــات التــي لــم
تحصــل علــى الرعايــة الالزمــة بشــكل كبيــر مــن  %8و %3فــي ّ
كل مــن الجنــوب
أمــا في
والنبطيــة فــي العــام  ،2019إلــى  %26و  %14علــى التوالــي فــي العــام ّ .2020
جبــل لبنــان فقــد انعكــس االتجــاه ،إذ أفــادت  %16مــن األســر بأنهــا غيــر قــادرة
الصحيــة األوّ ليــة الالزمــة بالمقارنــة مــع بـــ  %26فــي
علــى الوصــول إلــى الرعايــة
ّ
العــام .2019

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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1٫388٫599
قدمــة
هــو عــدد استشــارات الرعايــة
ّ
الم ّ
الصحيــة األوّ ليــة المدعومــة ُ
إلــى الالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة فــي لبنــان خــال
العــام 2020
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة المســاعدة اإلنســانية للفئات السـ ّ
ـدم ّ
ـكانية
تقـ ّ
تتحمــل عــبء أزمــة الالجئيــن فــي لبنــان،
الضعيفــة عبــر قطاعــات مختلفــة
ّ
الصحيــة .علــى ســبيل المثــال ،كجــزء مــن أنشــطة
مــن ضمنهــا قطــاع الرعايــة
ّ
ّ
الصحيــة األوّ ليــة
الخطــة ُق ِّدمــت نحــو  1٫388٫599استشــارة لتوفيــر الرعايــة
ّ
المدعومــة إلــى الالجئيــن الســوريين والمجتمــع المضيــف فــي لبنــان بيــن
كانــون الثانــي وكانــون األول  ،2020وهــو مــا يشـ ّ
ـكل انخفاضــً بنســبة  %19.6عــن
تعــددة المســتمرّ ة
الم
ّ
العــام  ،2019ويعــود هــذا الفــرق أساســً إلــى األزمــات ُ
الصحيــة فــي
التــي أثــرّ ت بشــكل كبيــر علــى الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة
ّ
العــام  .2020مــع ذلــك ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن نــداءات تمويــل االحتياجــات
الصح ّيــة ،فــي إطــار ّ
خطــة االســتجابة لألزمــة للعــام  ،2020جمعــت نحــو 275.9
مليــون دوالر ،تــم اســتالم نحــو  158.8مليــون دوالر منهــا فقــط بحلــول كانــون
رحلــة مــن العــام  ،)2019وبالتالــي وصلــت
األول 2020
الم َّ
(تتضمــن أيضــً األمــوال ُ
ّ
الصحــة إلــى  ،%40مــا يشـ ّ
صحــة
ـكل خطــرًا كبيــرًا علــى
فجــوة تمويــل قطــاع
ّ
ّ
ّ
كل مــن الالجئيــن الســوريين والمجتمعــات اللبنانيــة المضيفــة الضعيفــة
الصحيــة األوّ ليــة.
وإمكانيــة حصولهــم علــى الرعايــة
ّ

المصدر:
التنســيق المشــترك بيــن الــوكاالت( .شــباط .)2021 ،لوحــة المعلومــات اإلحصائيــة الخاصــة بشــهر
كانــون األول  .2020يمكــن االطــاع علــى األرقــام عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr. :

org/en/documents/details/84571
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800
ســرير إضافــي تو ّزعهــم المفوضيّ ــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة
لشــؤون الالجئيــن علــى المستشــفيات لدعــم اســتجابة لبنــان لجائحة
كوفيــد19-
تــو ّزع المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن حاليــً نحــو 800
ّ
المركزة و8
ســرير علــى المستشــفيات ،مــن ضمنهــم  100ســرير لوحــدة العنايــة
أســرة غســيل كلــى لمرضــى كوفيــد ،19-بهــدف تج ّنــب المنافســة للحصــول
الصحيــة ،وبالتالــي جعلهــا فــي متنــاول جميــع المرضــى بمعــزل
علــى الرعايــة
ّ
عــن جنســيتهم ،واســتهدفت المرحلــة األولــى مــن التوزيــع مستشــفيات
بعلبــك وحلبــا ورفيــق الحريــري وصيــدا وطرابلــس الحكوميــة .أيضــً دعمــت
المفوض ّيــة إنشــاء مرافــق عــزل فــي جميــع أنحــاء البــاد ،مــن ضمــن مبــادرات
عديــدة أخــرى ،مــا ســمح بعــزل األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي أماكــن
ّ
لمقدمــي الرعايــة .منــذ
معــدات الحمايــة الشــخصية
كتظــة ،وتوفيــر
ُم
ّ
ّ
ّ
تفشــي الجائحــة ،عملــت المفوضيّــة علــى منــع انتقالهــا وبذلــت جهــودًا
الصحــي اللبنانــي.
لتج ّنــب إرهــاق النظــام
ّ

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن( .كانــون الثانــي .)2021 ،دعــم المفوضيّة
ّ
لخطــة لبنــان لالســتجابة لكوفيــد .19-كانــون
الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن
الثانــي  .2021يمكــن االطــاع علــى الخبــر عبــر الرابــط التالــيhttps://www.unhcr.org/lb/ :

corona
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%84
مــن األســر الســورية الالجئــة فــي لبنــان أفــادت بــأن تكلفــة العــاج
شـ ّ
الصحيــة فــي
ـكلت العائــق الرئيســي أمــام حصولهــا علــى الرعايــة
ّ
المستشــفيات خــال العــام 2020
علــى الرغــم مــن أن جائحــة كوفيــد 19-شـ ّ
ـكلت عقبــة رئيســية أمــام الوصــول
الصحيــة فــي المستشــفى خــال العــام  ،2020إ ّلا أن تكلفــة العــاج
إلــى الرعايــة
ّ
بقيــت العائــق األكبــر ( ،)%84تليــه تكاليــف النقــل ( ،)%22ورفــض المستشــفيات
اســتقبال المرضــى بســبب عــدم قــدرة األســر علــى دفــع التأميــن ( .)%8وفــي
حيــن ّ
تركــز هــذه األســباب الثالثــة األولــى علــى التكاليــف المباشــرة وغيــر
المباشــرة مثــل النقــلّ ،
تؤكــد أيضــً علــى الصعوبــات التــي تواجــه األســر ذات
الدخــل المنخفــض عنــد الوصــول إلــى المستشــفيات .فــي الواقــع ،شـ ّ
ـكلت
تكلفــة األدويــة ( ،)%77وأتعــاب الطبيــب ( ،)%73وتكلفــة النقــل ( )%49إحــدى
المب ّلــغ عنهــا .بالمقارنــة
أكثــر العوائــق أمــام تلقــي الرعايــة
ّ
الصحيــة األوّ ليــة ُ
مــع العــام  ،2019تضاعــف عــدد األســر التــي ذكــرت تكلفــة النقــل ضمــن
الصحيــة األوّ ليــة ( %49فــي
العوائــق التــي تحــول دون حصولهــا علــى الرعايــة
ّ
العــام  2020فــي مقابــل  %28فــي العــام  .)2019وبالمثــل ،ارتفعــت نســبة األســر
التــي ذكــرت تكلفــة األدويــة بشــكل كبيــر ( %77فــي العــام  2020فــي مقابــل
 %57فــي العــام .)2019

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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 2.1مليون
طفل خارج المدارس في سوريا خالل العام 2019

بســبب النــزاع المديــد ،تعرّ ضــت أكثــر مــن مدرســة مــن ّ
كل  3مــدارس للضــرر
أو التدميــر ،بينمــا اسـ ُتخدمت مــدارس أخــرى ألغــراض ال تتع ّلــق بالتعليــم مثــل
المؤسســات التعليميــة العاملــة فــي
توفيــر الســكن للنازحيــن .ســاهم نقــص
ّ
تدهــور التعليــم فــي ســوريا .فــي الواقــع ،يبلــغ عــدد األطفــال الذيــن لــم
يدخلــوا إلــى المدرســة خــال العــام  2019فــي ســوريا نحــو  2.1مليــون طفــل،
فيمــا ص ّنــف نحــو  1.3مليــون طفــل ضمــن فئــة المعرّ ضيــن لخطــر التســرّ ب
مــن المدرســة .أكثــر مــن ذلــك ،تبيّــن أن طفــ ً
كل  8أطفــال فــي ّ
ا مــن ّ
كل
فصــل دراســي لديــه حاجــة للحصــول علــى الدعــم النفســي واالجتماعــي،
ّ
الفعــال .فــي الواقــع،
تخصصــة لتأميــن التعليــم
تدخــات ُم
وهــو مــا يتط ّلــب
ّ
ّ
ُتعتبــر المجتمعــات النازحــة ُمعرّ ضــة بطبيعتهــا للحرمــان مــن خدمــات
ّ
ســن المدرســة (مــن
التعليــم ،فهنــاك أكثــر مــن  5.8مليــون طفــل فــي
ضمنهــم أطفــال الالجئيــن الفلســطينيين) ونحــو  245٫000مــن العامليــن فــي
مجــال التعليــم بحاجــة إلــى مســاعدة تعليميــة داخــل ســوريا ،و %61منهــم
ماســة وفوريــة لهــذه المســاعدة ،عــدا أن المــدارس فــي المناطــق
فــي حاجــة
ّ
التــي تســتقبل النازحيــن لديهــا قــدرة محــدودة الســتيعاب الطــاب الوافديــن،
مــا يــؤدّ ي إلــى ضغــوط إضافيــة علــى خدمــات التعليــم المتدهــورة.

المصدر:
يونيســف ، UNICEF، Mercy Corps، Save the Children ،و  .)2019( .World Visionجيــل
غيــر فائــت  -التقريــر الســنوي لعــام  .2018يمكــن االطــاع عليــه عبــر الرابــط التالــيhttps:// :

www.nolostgeneration.org/sites/default/files/makhalid/pdfresizer.
com-pdf-resize%20(1)_0.pdf
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%33.1
مــن األطفــال الســوريين الالجئيــن فــي لبنــان ،الذيــن تتــراوح أعمارهــم
بيــن  6و 14عامــً ،كانــوا خــارج المدرســة خــال العــام 2020
ـجل العــام الدراســي  ،2020-2019وجــود نحــو  %33.1مــن األطفــال الســوريين
سـ ّ
الالجئيــن فــي لبنــان ،الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  6و 14عامــً ،خــارج المدرســة.
ـدل
ـجلت محافظــة البقــاع أدنــى معـ ّ
علــى غــرار العــام الدراســي الســابق ،سـ ّ
التحــاق بالمــدارس فــي هــذه الفئــة العمريــة ،بحيــث لــم يدخــل ســوى %54
فقــط مــن األطفــال الســوريين الالجئيــن فيهــا إلــى المــدارس .مــن ناحيــة
أخــرى ،حصلــت بيــروت علــى أعلــى الدرجــات ،وبلغــت نســبة التحــاق األطفــال
أمــا األســباب الرئيســية لعــدم التحــاق األطفــال فــي
بالمــدارس نحــو ّ .%81
هــذه الفئــة العمريــة بالمدرســة فتعــود إلــى تكلفــة المــواد التعليميــة
حــدد
( )%30وتكلفــة االنتقــال إلــى المدرســة ( .)%25ال يبــرز الجنــس كعامــل ُم ِّ
لاللتحــاق بالمدرســة ،خصوصــً أن نســبة الفتيــات الملتحقــات بالمــدارس
االبتدائيــة خــال تلــك الســنة تتســاوى مــع نســبة الصبيــان .ال شـ ّ
ـك أن التعليــم
حـ ّ
ـق أساســي بموجــب القانــون الدولــي ،ولك ّنــه أيضــً عامــل حاســم لضمــان
مســتقبل أكثــر إشــراقًا لهــذا الجيــل.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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%35
مــن األطفــال الســوريين الالجئيــن فــي لبنــان ،الذيــن تتــراوح أعمارهــم
ُعــد منــذ إغــاق المــدارس
بيــن  6و 17عامــً ،التحقــوا بالتعليــم عــن ب ْ
فــي آذار 2020
مــن بيــن األطفــال الالجئيــن بيــن  6و 17عامــً ،التحــق  %60فــي العــام الدراســي
 ،2020-2019مــا يعنــي أن  %40مــن األطفــال فــي هــذه الفئــة العمريــة لــم
ّ
يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى المدرســة منــذ بدايــة العــام الدراســي .فــي
الواقــعُ ،أغلِقــت جميــع المــدارس الحكوميــة فــي لبنــان اعتبــارًا مــن آذار 2020
تفشــي جائحــة كوفيــدُ ،19-
ّ
دخــل التع ّلــم عــن ب ُْعــد فــي جميــع
بســبب
وأ ِ
المســجلين في
أنحــاء البــاد ،ومــن حينهــا تــم اإلبــاغ عــن أن  %64مــن األطفــال ُ
المــدارس ،وتتــراوح أعمارهــم بيــن  6و 17عامــًّ ،
توقفــوا عــن الدراســة ،أمــا نســبة
الـــ  %35المتبقيــة فــكان لديهــا بعــض اإلمكان ّيــات للحصــول علــى التعليــم عن
ّ
يتمكــن ثلثهــم مــن متابعــة هــذه الــدروس ،غالبــً بســبب
ب ُْعــد ،ومــع ذلــك لــم
االفتقــار إلــى اإلنترنــت أو عــدم كفايتــه .أشــارت األســر الســورية الالجئــة إلــى
تكلفــة المــواد التعليميــة ( ،)%20وتكلفــة النقــل ( ،)%15وعــدم ســماح المدرســة
بتســجيل أطفالهــم ( )%9ضمــن األســباب الرئيســية لعــدم التســجيل خــال
العــام الدراســي (قبــل إغــاق المــدارس) .أيضــً ّأثــرت اســتراتيجيّات المواجهــة
ُســجلوا
علــى نســبة االلتحــاق بالمــدراس ،خصوصــً أن  %6مــن األطفــال لــم ي
ّ
فــي المــدارس بســبب العمــل و %2بســبب الــزواج .إلــى ذلــكّ ،
أكــدت يونيســف أن
حاجــة المراهقيــن إلــى المســاهمة فــي الدخــل األســري هــي ســبب رئيســي
للتخ ّلــي عــن التعليــم.

ٍالمصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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%13
مــن الشــباب الســوريين ،الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  15و 24عامــً،
تســجلوا فــي التعليــم الرســمي خــال العــام الدراســي 2020-2019
ّ
ـجل نحــو  %13مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان ،الذيــن تتــراوح أعمارهــم
تسـ ّ
بيــن  15و 24عامــً ،فــي التعليــم الرســمي خــال العــام الدراســي ،2020-2019
ـدالت التحــاق الشــابّات أعلــى بقليــل مــن الشــبان ( %14فــي مقابــل
وكانــت معـ ّ
ســجلت
معــدالت االلتحــاق عبــر المحافظــات ،بحيــث
 .)%12كذلــك تباينــت
ّ
ّ
ـدل
ـجلت المعـ ّ
بيــروت أعلــى نســبة تســجيل ( ،)%21علــى عكــس البقــاع التــي سـ ّ
األدنــى ( .)%7فض ـ ً
ـدالت باختــاف الفئــات العمريــة،
ا عــن ذلــك ،اختلفــت المعـ ّ
حيــث التحــق  %26مــن الشــباب النازحيــن الســوريين ،الذيــن تتــراوح أعمارهــم
بيــن  15و  18عامــً ،فــي التعليــم الرســمي ،بالمقارنــة مــع  %3فقــط ممــن تتــراوح
أعمارهــم بيــن  19و 24عامــً .تجــدر اإلشــارة إلــى أن ثلثــي الشــباب الســوريين
الالجئيــن ( )%67لــم يلتحقــوا بــأي برنامــج تعليمــي أو تدريــب ولــم يشــاركوا
فــي ســوق العمــل خــال العــام .2020

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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 351مليون
دوالر هــو المبلــغ المطلــوب لقطــاع التعليــم فــي لبنــان خــال العــام
ـم اســتالم ســوى علــى  162مليــون دوالر فقــط
 ،2020لكــن لــم يتـ ّ
مــن أصــل  351مليــون دوالر مطلوبــة لتنفيــذ مشــاريع فــي قطــاع التعليــم
ّ
لخطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة ،تــم اســتالم 162
خــال العــام  2020وفقــً
مليــون دوالر فقــط ،وهــو مــا أنتــج فجــوة تمويليــة بنســبة  ،%54وانعكــس
علــى عــدد المســتفيدين مــن دعــم رســوم التســجيل فــي التعليــم الرســمي،
إذ مــن بيــن  471٫950طفــ ً
ا وشــابًّا مســتهدفًا ،اســتفاد  266٫562فقــط مــن
دعــم جزئــي أو ك ّلــي .إلــى ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن أن قطــاع التعليــم
حصــل علــى رابــع أكبــر تمويــل بعــد األمــن الغذائــي والمســاعدة األساســية
والحمايــة ،إ ّلا أن نقــص التمويــل كان لــه تأثيــر علــى االســتجابة اإلنســانية
المقــرّ رة بموجــب ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة ،مــا ّأثــر علــى برامــج تقديــم
ُ
التعليــم والمشــاريع األخــرى التــي تحتــاج إلــى مســاعدة ماليــة .تجــدر اإلشــارة
إلــى المزيــد مــن العقبــات التــي واجهــت هــذا القطــاع نتيجــة انتشــار جائحــة
كوفيــد 19-واعتمــاد التع ّلــم عــن ب ُْعــد فــي أعقــاب اإلقفــال العــام وإغــاق
المــدارس.

المصدر:
التنســيق المشــترك بيــن الــوكاالت( .شــباط .)2021 ،لوحــة المعلومــات اإلحصائيــة الخاصــة بشــهر
كانــون األول  .2020يمكــن االطــاع علــى األرقــام عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr. :

org/en/documents/details/84571
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%4.4
مــن األطفــال الســوريين الالجئيــن فــي لبنــان ،الذيــن تتــراوح أعمارهــم
بيــن  5و 17عامــً ،منخرطيــن فــي ســوق العمــل
تضاعفــت نســبة األطفــال الســوريين بيــن  5و 17عامــً الذيــن انخرطــوا فــي
عمالــة األطفــال مــن  %2.6فــي العــام  2019إلــى  %4.4فــي العــام  .2020تفاوتــت
ـجل أعالهــا فــي جبــل لبنــان
ـدالت عمالــة األطفــال عبــر المحافظــات ُ
معـ ّ
وسـ ِّ
( )%6.4والجنــوب ( ،)%5.9علمــً أن  %27مــن الذيــن انخرطــوا فــي عمالــة األطفــال،
كانــوا يعملــون خــال ســاعات الدراســة فــي األيــام الثالثيــن الماضيــة مــن إجــراء
االســتطالع .فــي الواقــع ،إن الحاجــة إلــى المســاهمة ماليــً فــي دعــم دخــل
األســرة قــد تمنــع األطفــال الالجئيــن مــن مواصلــة تعليمهــم .مــن هنــا ،كان
الشــبان ( )%7أكثــر عرضــة لعمالــة األطفــال مــن الفتيــات ( )%2خــال العــام .2020

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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%65.9
مــن أطفــال األســر التــي شــملها المســح وتعيــش فــي مخيّ مــات غيــر
رســمية فــي البقــاع ،وتتــراوح أعمارهــم بيــن  4و 18عامــً ،ينخرطــون فــي
عمالــة األطفــال
انخــرط فــي عمالــة األطفــال نحــو ثلثــي ( )%65.9أطفــال األســر التــي شــملها
المســح ،وتعيــش فــي مخيّمــات غيــر رســمية فــي البقــاع ،وتتــراوح أعمارهــم
بيــن  4و 18عامــً ،علمــً أن  %75منهــم كانــوا يعملــون فــي قطــاع الزراعــة،
وغالبــً مــا تنطــوي مهامهــم علــى مخاطــر مثــل التعــرّ ض لمبيــدات اآلفــات
واألســمدة ،والعمــل لســاعات طويلــة ،فضــ ً
ّ
التوقــف عــن الدراســة،
ا عــن
وهــو مــا ّ
أكــد عليــه نحــو نصــف األطفــال الذيــن لــم يذهبــوا إلــى المدرســة،
مشــيرين إلــى أن عملهــم حــال دون ذلــك .بمعــزل عــن أوجــه القصــور التــي
تعتــري عمالــة األطفــال ،إ ّلا أنهــا تبقــى آل ّيــة تك ّيــف أســرية تســاعد الالجئيــن
الســوريين علــى توليــد المزيــد مــن الدخــل .فــي الواقــع ،أفــاد نحــو  %58مــن
األطفــال العامليــن بأنهــم منحــوا ّ
كل أجرهــم ،أو جــزءًا منــه ،إلــى والديهــم.

المصدر:
ّ
منظمــة العمــل الدوليــة ،منظمــة األغذيــة والزراعــة،
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت،
يونيســيف .)2019( .عمالــة األطفــال فــي الزراعــة فــي ســهل البقــاع فــي لبنــان :حالــة الالجئيــن
السـ�وريين .يمكـ�ن االطـلاع علـ�ى الدراسـ�ة عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://www.ilo.org/wcm� :

sp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/
wcms_711801.pdf
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 1من ّ
كل 3
فتيــات ســوريات الجئــات فــي لبنــان تزوّ جــت قبــل إكمــال الثامنــة
عشــرة مــن عمرهــا وفقــً لتقديــرات األمــم الم ّتحــدة
ّ
للســكان النازحيــن الســوريين مــع تمييــز بيــن
ترافقــت األزمــة اإلنســانية
الجنســين فــي البلــدان المضيفــة ،مــا يضــع النســاء والفتيــات فــي مواقــع
تقــدر المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة
أضعــف .علــى ســبيل المثــال،
ّ
لشــؤون الالجئيــن بــأن فتــاة علــى األقــل مــن أصــل ّ
كل  3فتيــات ســوريات
الجئــات تزوّ جــت فــي لبنــان خــال العــام  2019قبــل أن تكمــل عامهــا الـــ .18
يُعــرَّ ف زواج األطفــال بأنــه الــزواج الرســمي أو االرتبــاط غيــر الرســمي ألي طفــل
دون ســن الـــ  18عامــً .يذكــر أن زواج األطفــال هــو انتهــاك لحقــوق اإلنســان،
ضــد األطفــال والفتيــات .فــي الواقــع،
المرتكبــة
ّ
ويعتبــر مــن أعمــال العنــف ُ
يتــم اللجــوء إلــى زواج األطفــال فــي مجتمعــات الالجئيــن كآليّــة للتكيّــف
ّ
األســري ،فيُفــرض علــى الفتيــات فــي كثيــر مــن الحــاالتُ ،معرّ ضــً إياهــن
لخطــر االغتصــاب الزوجــي ومضاعفــات الــوالدة والعنــف المنزلــي ووقــف
التعليــم المدرســي والبغــاء.

المصدر:
هيئــة األمــم الم ّتحــدة للمــرأة( .أيلــول .)2019 ،معاينــة جندريــة بيــن الالجئيــن الســوريين فــي
لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/ :

documents/details/72394
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%99
تمــت مقابلتهــم فــي ســوريا خــال العــام 2019
مــن األطفــال الذيــن ّ
أعربــوا عــن خوفهــم مــن تهديــد واحــد علــى األقــل قــد يتعرّ ضــون لــه
فــي مســاحة المدرســة
وفقــً لدراســة أجرتهــا  Integrity Globalأعربــت معظــم العائــات الســورية
عــن قلقهــا مــن انعــدام األمــن فــي الطريــق إلــى المدرســة وخــال العــودة
تمــت مقابلتهــم فــي ســوريا خــال
منهــا .وأشــار  %99مــن األطفــال الذيــن ّ
العــام  2019عــن خوفهــم مــن نــوع واحــد علــى األقــل مــن التهديــد الــذي قــد
يتعرّ ضــون لــه فــي مســاحة المدرســة ،وتب ّيــن أيضــً أن األطفــال يخشــون مــن
إســاءة المعاملــة التــي قــد يتعرّ ضــون لهــا مــن المع ّلميــن أو مــدراء المــدارس
( )%43أكثــر مــن خشــيتهم مــن الغــارات الجوّ يــة ( .)%24فــي الواقــع ،أبلــغ %42
مــن األطفــال عــن تمييــز مارســه المع ّلمــون فــي الفصــول الدراســية ،مشــيرين
ّ
المتأخريــن عمريــً عــن صفوفهــم .وهــو
إلــى اســتهداف األطفــال النازحيــن أو
مــا ّ
يؤكــد أن األطفــال النازحيــن معرّ ضــون بشــكل خــاص النعــدام األمــن
المدرســي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يعانــي معظــم األطفــال النازحيــن مــن وقــت
كاف الكتســاب ّ
كل المهــارات والمعرفــة المطلوبــة ،خصوصــً أن
تع ّلــم غيــر
ٍ
خروجهــم مــن المدرســة بســبب النــزوح يزيــد مــن حاجتهــم إلــى مزيــد مــن
الم ّ
كثــف للحــاق بزمالئهــم.
االهتمــام والتع ّلــم ُ

المصدر:
ســتيل ،ج .)2019( .النازحــون داخليــً والتعليــم فــي ســوريا .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371530 :
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%41
ّ
مــن األطفــال فــي ســوريا ّ
الخــط الحــدودي وهامــش
صنفــوا ضمــن
رفاهيــة غيــر طبيعــي خــال العــام  2018وفقــً لـــ .Chemonics
أفــادت دراســة أجرتهــا  Chemonicsفــي العــام  2018بــأن  %41مــن األطفــال
فــي ســوريا موجــودون ضمــن الخـ ّ
ـط الحــدودي ونطــاق رفاهيــة غيــر طبيعــي
باالســتناد إلــى اســتبيان نقــاط القــوّ ة والصعوبــات .أكثــر تحديــدًا ،أشــار التقريــر
إلــى أن  %13مــن األطفــال فــي ســوريا يحتاجــون إلــى دعــم نفســي اجتماعــي
تخصــص فــي الفصــول الدراســية لتعزيــز تجربتهــم التعليميــة ووضعيّتهــم
ُم
ّ
ّ
الســكان النازحيــن
ومصالحهــم .فــي الواقــع ،عــادة مــا تكــون وضعيــة
ّ
الســكان المضيفيــن .لذلــك
وشــروط تأميــن مصالحهــم أكثــر ضعفــً مــن
يكــون األطفــال النازحــون أقــل احتمــا ً
ال لالنخــراط فــي الفصــول الدراســية،
وبالتالــي أقــل احتمــا ً
ال لالســتفادة مــن التعليــم.

المصدر:
ســتيل ،ج .)2019( .النازحــون داخليــً والتعليــم فــي ســوريا .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371530 :
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%52
تمــت مقابلتهــا خــال العــام  2020كان أفرادهــا يعملــون
مــن األســر التــي ّ
فــي األيام الســبعة الســابقة لالســتطالع
ال يــزال النشــاط االقتصــادي لألســر الســورية الالجئــة فــي لبنــان منخفضــً نســبيًا
تمــت مقابلتهــا فــي العــام
وغيــر ُمنتظــم ،حيــث أن  %52فقــط مــن األســر التــي ّ
 2020كان لديهــا أفــراد يعملــون فــي األيــام الســبعة الســابقة لالســتطالع
وســجلت محافظــة عــكار النســبة
بانخفــاض عــن نســبة  %59فــي العــام ،2019
ّ
األدنــى مــن األســر التــي يعمــل فيهــا فــرد واحــد علــى األقــل ( .)%32تجــدر
اإلشــارة إلــى أن  %35فقــط مــن األســر التــي تعيلهــا نســاء لديهــا أفــراد عاملــون،
المعــدل
بالمقارنــة مــع  %56مــن األســر التــي يرأســها رجــال .إلــى ذلــك ،بلــغ
ّ
اإلجمالــي لمشــاركة الالجئيــن فــي القــوى العاملــة نحــو  %43فــي العــام ،2020
ـدل أقــل بكثيــر مــن الرجــال ( .)%74ذكــر الالجئــون
مــع مشــاركة النســاء ( )%14بمعـ ّ
أن الســبب الرئيســي لعــدم عملهــم هــو عــدم وجــود فــرص عمــل باألســاس
فــي مناطقهــم ( ،)%25فــي حيــن شـ ّ
ـكلت مســاعدة برنامــج األغذيــة العالمــي
( )%21واالســتدانة مــن األصدقــاء والمتاجــر ( )%17المصدريــن الرئيســيين لدخلهــم،
ّ
والمنظمــات
تليهمــا بطاقــات الصــرّ اف اآللــي الممنوحــة مــن األمــم الم ّتحــدة
اإلنســانية ( .)%15يشــار هنــا إلــى أن األســر التــي تعيلهــا نســاء تعتمــد بشــكل
أكبــر علــى المســاعدات بالمقارنــة مــع األســر التــي يرأســها رجــال ،فقــد أفــادت
نصــف األســر التــي تعيلهــا نســاء ( )%45بأنهــا تعتمــد علــى البطاقــات اإللكترونيــة
قدمــة مــن برنامــج األغذيــة العالمــي أو بطاقــات الصــرّ اف اآللــي مــن الوكاالت
الم ّ
ُ
اإلنســانية كمصــدر دخــل رئيســي لهــا ،فــي مقابــل  %34مــن األســر التــي يرأســها
رجــال .بشــكل عــامّ ،
تؤكــد هــذه األرقــام اعتمــاد الالجئيــن علــى المســاعدات
والتحديــات التــي يواجهونهــا عنــد تغطيــة احتياجاتهــم
بشــكل كبيــر،
ّ
األساســية مــن خــال التوظيــف.
المــدرّة للدخــل ومســتويات التوظيــف والبطالــة
مالحظــةُ :ج ِمعــت األنشــطة ُ
فــي العــام  2018عبــر احتســاب دخــل أفــراد األســرة العامليــن الذيــن تجــاوزوا الـــ 18
عامــً ،بينمــا شــملت حســابات العــام  2019دخــل أفــراد األســرة الذيــن تجــاوزوا الـ 15
عامــً ،لذلــك وجــب اإلشــارة إلــى القيــود فــي مقارنــة أرقــام العاميــن  2019و.2020

المصدر:
المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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 97٫600ليرة
لبنانية
متوسطالدخل األسبوعي لالجئ السوري العامل في العام 2020
هو
ّ
متوســط الدخــل األســبوعي لالجــئ الســوري العامــل فــي
 97٫600ليــرة لبنانيــة هــو
ّ
العــام ( 2020أو دخــل األســرة التــي يعمــل فيهــا فــرد واحــد علــى األقــل) ،وهــو مــا
يشـ ّ
ـكل انخفاضــً عــن  105٫000ليــرة لبنانيــة فــي العــام  .2019مــع ذلــك ،مــن الصعــب
إجــراء مقارنــة واضحــة مــع أرقــام العــام  2019نظــرًا للتغيّــرات الكبيــرة التــي
طــرأت علــى الســياق اللبنانــي خــال العــام  ،2020ال س ـيّما لناحيــة االرتفــاع الكبيــر
ّ
التضخــم وأســعار المــواد الغذائيــة ( )%174وغيــر الغذائيــة ()%175
معــدالت
فــي
ّ
منــذ تشــرين األول  ،2019بحيــث يع ّبــر االنخفــاض فــي دخــل الفــرد عــن دليــل آخــر
علــى انخفــاض القــوة الشــرائية لألســر الســورية الالجئــة خــال العــام  .2020إلــى
ذلــك ،تفاوتــت قيــم الدخــل خــال العــام نفســه عبــر المحافظــات مــع تســجيل
المســتويات األدنــى فــي عــكار ( 47٫120ليــرة لبنانيــة) والبقــاع ( 52٫766ليــرة لبنانيــة)
المعــدالت األعلــى
وبعلبــك  -الهرمــل ( 59٫244ليــرة لبنانيــة) ،واســتمرار تســجيل
ّ
أمــا األســر المعيشــية التــي تعيلهــا نســاء
فــي بيــروت ( 165٫868ليــرة لبنانيــة)ّ .
ويعمــل فيهــا فــرد واحــد علــى األقــل فقــد كان دخلهــا األســبوعي أقــل بقليــل
( 96٫000ليــرة لبنانيــة) مــن األســر التــي يرأســها رجــال ( 98٫000ليــرة لبنانيــة) ،إ ّلا أن هــذا
الفــرق يصبــح أكثــر وضوحــً عنــد مقارنــة الدخــل الفــردي لألســر التــي تعيلهــا
نســاء مــن دون وجــود أي عضــو عامــل ضمنهــا ( 52٫000ليــرة لبنانيــة) فــي مقابــل
تتســم بالخصائــص نفســها إ ّنمــا يعيلهــا رجــال ( 65٫000ليــرة
دخــل األســر التــي
ّ
لبنانيــة) .بالنســبة لمصــادر دخلهــا ،تعتمــد األســر التــي تعيلهــا نســاء بشــكل أكبــر
علــى المســاعدات اإلنســانية والديــون غيــر الرســمية ،بــد ً
ال مــن العمــل أو االعتمــاد
علــى أفــراد األســرة الذيــن يعملــون.
المــدرّة للدخــل ومســتويات التوظيــف والبطالــة
مالحظــةُ :ج ِمعــت األنشــطة ُ
فــي العــام  2018عبــر احتســاب دخــل أفــراد األســرة العامليــن الذيــن تجــاوزوا الـــ 18
عامــً ،بينمــا شــملت حســابات العــام  2019دخــل أفــراد األســرة الذيــن تجــاوزوا الـــ 15
عامــً ،لذلــك وجــب اإلشــارة إلــى القيــود فــي مقارنــة أرقــام العاميــن  2019و.2020
المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.)2020( .
تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط
التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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%77
حددة المدة
من
العمال السوريين في البقاع عقودهم غير ُم ّ
ّ
تمــت مقابلتهــم فــي البقــاع بــأن
أفــاد  %77مــن
العمــال الســوريين الذيــن ّ
ّ
العمــال اللبنانييــن
ـددة المــدة بالمقارنــة مــع  %47مــن
عقــود عملهــم غيــر ُمحـ ّ
ّ
فــي قطاعــات البنــاء والخدمــات الغذائيــة والصناعــات الزراعيــة .فضــ ً
ا عــن
أن  %17فقــط مــن العامليــن اللبنانييــن والســوريين فــي البقــاع كان لديهــم
عقــودًا مكتوبــة فــي العــام ( 2019لبنانيــون %30 :وســوريون ،)%4 :فيمــا الباقــون
يعملــون بموجــب عقــود شــفهية ( ،)%32أو مــن دون أي عقــد أو اتفــاق علــى
اإلطــاق ( )%51مــع اإلشــارة إلــى أن  %62مــن الفئــة األخيــرة هــم ســوريون.
يوضــح هــذا الواقــع الطبيعــة غيــر النظاميــة للعمــل فــي هــذه القطاعــات،
العمــال الســوريين علــى عقــود
ال سـيّما فــي البقــاع ،وكذلــك احتمــال حصــول
ّ
العمــال اللبنانييــن ،وعلــى عــدد أكبــر مــن العقــود
بشــروط متد ّنيــة أكثــر مــن
ّ
ـدة ،مــا يـ ّ
ـدل إلــى ظــروف العمــل التقييديــة والتمييزيــة التــي
ـددة المـ ّ
المحـ ّ
غيــر ُ
يواجههــا الســوريون فــي لبنــان.

المصدر:
ظــروف العمــل فــي قطاعــات البنــاء والخدمــات الغذائيــة والصناعــات الزراعيــة فــي
البقـ�اع  -لبنـ�ان .)2019(  (.يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://relief� :

web.int/report/lebanon/working-conditions-construction-food-services-and-agro-industry-sectors-beqaa-valley
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%32
هــو مســتوى انخــراط الالجئيــن الســوريين فــي قطــاع الزراعــة فــي
لبنــان
عمــل  %32مــن الالجئيــن الســوريين العامليــن فــي لبنــان فــي قطــاع الزراعــة
خــال العــام  ،2020وهــو مــا يشـ ّ
ـكل ضعــف عددهــم خــال العــام  2019الــذي
ّ
شــكلت الزراعــة
بلــغ نحــو  %17مــن مجمــل الالجئيــن الســوريين العامليــن.
القطــاع الرئيســي لالنخــراط فــي العمــل فــي بعلبــك  -الهرمــل ( %52فــي
 2020مقابــل  %18فــي  ،)2019تليهــا عــكار ( %48فــي  2020مقابــل  %35فــي ،)2019
والجنــوب ( %43فــي  2020مقابــل  %35فــي  .)2019وبعــد أن كان البنــاء قطــاع
التشــغيل األول فــي العــام  ،2019تراجــع إلــى المرتبــة الثانيــة فــي العــام ،2020
ولك ّنــه بقــي قطــاع التوظيــف الرائــد فــي محافظتــي بيــروت ( )%32وجبــل
لبنــان ( ،)%28ويعــود انخفــاض التوظيــف فيــه إلــى ارتفــاع أســعار المــواد
ّ
تفشــي جائحــة كوفيــد .19-فــي حيــن
المســتوردة واإلغــاق العــام الحتــواء
يفســر ربّمــا
أن االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار المنتجــات الغذائيــة المســتوردة قــد
ّ
الحاجــة المتزايــدة للعمالــة فــي قطــاع الزراعــة المح ّليــة.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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%21
مــن األســر الســورية الالجئــة اعتمــدت علــى البطاقــات الغذائيــة
الصــادرة عــن برنامــج األغذيــة العالمــي كمصــدر رئيســي للدخــل فــي
العــام 2020
شـ ّ
ـكلت البطاقــات اإللكترونيــة الغذائيــة لبرنامــج األغذيــة العالمــي المصــدر
الرئيســي لدخــل  %21مــن األســر الســورية الالجئــة خــال العــام  ،2020والمصــدر
الرئيســي األوّ ل لدخــل الالجئيــن الســوريين فــي لبنــانُ .ت ِّ
مكــن البطاقــات
اإللكترونيــة لألغذيــة المســتفيدين مــن تلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة فــي
المتعاقــد عليهــا مــع برنامــج األغذيــة العالمــي ،وأيضــً
المحــ ّلات التجاريــة ُ
المشــاركة فــي االقتصــاد المح ّلــيّ .
تركــزت مســاعدات برنامــج األغذيــة
العالمــي بشــكل أساســي فــي ثــاث محافظــات وهــي؛ عــكار التــي اعتمــدت
عليهــا بنســبة  ،%50تليهــا البقــاع ( )%40وبعلبــك  -الهرمــل ( .)%31إلــى ذلــك،
شـ ّ
ـكلت الديــون غيــر الرســمية المصــدر الثانــي للدخــل خــال هــذا العــام (،)%17
ّ
المنظمــات
تليهــا بطاقــات الصــرّ اف اآللــي الصــادرة عــن األمــم الم ّتحــدة أو
اإلنســانية ( .)%15فــي الواقــع ،تســ ّلط مصــادر الدخــل الثالثــة األولــى الضــوء
علــى اعتمــاد الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان علــى المســاعدات النقديــة
والديــون ،فيمــا احت ّلــت مصــادر الدخــل المرتبطــة باألنشــطة المهنيــة مثــل
البنــاء أو الزراعــة المرتبــة الرابعــة ( )%10والخامســة ( ،)%8وهــو مــا ّ
يؤكــد علــى
التحديــات التــي يواجههــا الالجئــون فــي تلبيــة احتياجاتهــم األساســية مــن
ّ
خــال التوظيــف.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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101٫672
أســرة ضعيفــة ّ
عــدة فــي كانــون
تلقــت مســاعدات نقديــة ألهــداف
ّ
األول 2020
ـددة فــي كانــون
تلقــت  101٫672أســرة ضعيفــة مســاعدات نقديــة ألغــراض متعـ ّ
األول  ،2020بحيــث و ِّزع نحــو  10٫476٫176دوالرًا علــى األســر الســورية والفلســطينية
أمــا خــال العــام  ،2020فقــد اســتفادت األســر الســورية
واللبنانيــة الضعيفــةّ .
ـددة ،وانعكســت فوائــد
الضعيفــة مــن  123٫372٫333دوالرًا نقــدًا ألغــراض ُمتعـ ّ
هــذه المبالــغ علــى ّ
كل مــن الالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة،
خصوصــً أنهــا أنفقــت فــي االقتصــاد المح ّلــي ،وســاعدت فــي تمكيــن
األســر ،وتحفيــز األســواق المح ّليــة ،وتقليــل التكاليــف التشــغيلية لتقديــم
المســاعدة ،عــدا عــن أن النقــد يق ّلــل مــن احتمــال لجــوء األســر الضعيفــة إلــى
ّ
تخفــف المســاعدات النقديــة الضعــف
آليّــات تكيّــف ســلبية .فــي الواقــع،
االقتصــادي مــن خــال زيــادة القــوة الشــرائية لألســر المحتاجــة ،وتلبــي
االحتياجــات األساســية للمســتفيدين مــن خــال دعــم وصولهــم إلــى الســلع
األساســية فــي الســوق.

المصدر:
ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة -
التنســيق المشــترك بيــن الــوكاالت فــي لبنــان( .آذار.)2021 ،
لوحــة بيانــات تقريــر قطــاع المســاعدات األساســية .يمكــن االطــاع علــى األرقــام عبــر الرابــط
التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/dataviz/149 :
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500
متجــر بقالــة فــي جميــع أنحــاء لبنــان تعامــل مــع برنامــج األغذيــة
العالمــي كطــرف فــي مشــروع بطاقــة «النقــد مقابــل الغــذاء»
اإللكترونيــة التــي يســتخدمها الالجئــون الســوريون
كجــزء مــن عمل ّيــات برنامــج األغذيــة العالمــي فــي لبنــانُ ،تسـ َّلم المســاعدات
الغذائيــة لالجئيــن الســوريين مــن خــال برنامــج بطاقــة «النقــد مقابــل
ُقــدم نظــام قســيمة الطعــام مســاعدة نقديــة
الغــذاء» اإللكترونيــة .ي ِّ
بقيمــة  27دوالرًا شــهريًا ،يمكــن الحصــول عليهــا نقــدًا عبــر أي جهــاز صــرّ اف
آلــي ،أو اســتخدامها فــي  500متجــر بقالــة متعاقــدًا مــع برنامــج األغذيــة
العالمــي ومو ّزعــً فــي جميــع أنحــاء البــاد .تجــدر اإلشــارة إلــى أن نحــو 33٫360
أســرة ســورية الجئــة ّ
تلقــت هــذا النــوع مــن المســاعدات فــي العــام .2019
باســتخدام هــذا النظــام ،يمكــن للمســتفيدين تحديــد أولويــات مشــترياتهم
وفقــً الحتياجاتهــم بطريقــة كريمــة .فــي الواقــع ،ال يوفــر نظــام البطاقــة
اإللكترونيــة مســاعدات أساســية لالجئيــن الســوريين والمجتمعــات اللبنانيــة
فــي لبنــان فحســب ،بــل يســاعد أيضــً فــي تحفيــز االقتصــاد مــن خــال إفــادة
ّ
ضــخ هــذا البرنامــج أكثــر مــن  1.5مليــار دوالر
المؤسســات اللبنانيــة ،بحيــث
ّ
مباشــرة فــي االقتصــاد اللبنانــي منــذ العــام .2012

المصدر:

ـص عبــر الرابــط التالــيhttps:// :
برنامــج األغذيــة العالمــي .لبنــان .)2020( .يمكــن االطــاع علــى النـ ّ
www.wfp.org/countries/lebanon
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 198٫981ليرة
لبنانية
متوســط اإلنفــاق الشــهري لالجــئ الســوري فــي لبنــان خــال
هــو
ّ
العــام 2020
ـدل وســطي شــهري
أنفــق كل الجــئ ســوري نحــو  198٫981ليــرة لبنانيــة كمعـ ّ
خــال العــام  ،2020وتو ّزعــت النفقــات الثالثــة األولــى علــى الغــذاء ( )%48واإليجــار
( )%11والصابــون ومســتلزمات النظافــة ( .)%11مــع ذلــك ،بــرزت عوامــل عديــدة
أعاقــت إمكانيــة المقارنــة مــع قيمــة اإلنفــاق خــال العــام  ،2019أبرزهــا األزمــة
ّ
التضخــم ،وانخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة
معــدل
االقتصاديــة ،وارتفــاع
ّ
منــذ تشــرين األول  ،2019وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة ( )%174وغيــر الغذائيــة
( )%175بشــكل كبيــر .وعلــى الرغــم مــن تواضــع حجــم األمــوال التــي ينفقهــا
الالجئــون الســوريون مح ّليــً ،إ ّلا أن لــه تأثيــر إيجابــي علــى مجمــل الناتــج
المح ّلــي كونــه يســاهم فــي النمــو االقتصــادي فــي البــاد .علــى ســبيل
المثــال ،إن شــراء نحــو مليــون الجــئ ســلعهم االســتهالكية مــن األســواق
المح ّليــة يزيــد اإليــرادات المتأتيــة مــن ضرائــب االســتهالك ،فضــ ً
ا عــن أن
ّ
مؤقتــة أو غيــر ســكنية مــن المالكيــن اللبنانييــن
اســتئجار مــآوي ســكنية أو
يعــزز ســوق اإليجــار المح ّلــي .فــي الواقــع ،تدفــع ّ
ّ
كل أســرة ســورية الجئــة
كمعــدل وســطيشــهريًا لإليجــار بمعــزل عــن
نحــو  264٫642ليــرة لبنانيــة
ّ
المحتملــة
نــوع مســكنها .لذلــك ،مــن المهــم تســليط الضــوء علــى الفوائــد ُ
لتواجــد الالجئيــن الســوريين فــي الســوق اللبنانيــة ،بعيــدًا مــن الســرديات
الســلبية الــذي ُتســ َتخدم غالبــً عبــر وســائل اإلعــام لتجريــم وجودهــم.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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 9.76مليار
دوالر
المبلــغ عنــه الــذي ّ
ّ
تلقــاه لبنــان بيــن العاميــن 2011
هــو مجمــل التمويــل
ّ
وخطــة اســتجابة المجتمــع المضيــف
و 2020لدعــم الالجئيــن
 9.76مليــار دوالر هــو مجمــل التمويــل المب ّلــغ عنــه ،الــذي ّ
تلقــاه لبنــان حتــى
نهايــة العــام  ،2020لدعــم الالجئيــن وخطط اســتجابة المجتمــع المضيف بعد
ّ
تضمنــت المســاعدة
تدفــق الالجئيــن الســوريين إلــى لبنــان .فــي هــذا الســياق،
ّ
قدمــة تمويــ ً
ّ
الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن
ا لتلبيــة متط ّلبــات
الم ّ
اإلنســانية ُ
نســقة دوليــً
الم ّ
والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات اســتجابة لألزمــة الســوريةُ ،
ُنصــح بتطبيقهــا فــي البلــدان المضيفــة المجــاورة لســوريا ،فضــ ً
ا عــن
وي َ
ّ
الخطــة مثــل التمويــل الثنائــي
المســاعدات الخارجيــة مــن خــارج متط ّلبــات
للبنــان والنــداءات العاجلــة للتمويــل .فــي العــام ّ ،2020
تلقــى لبنــان نحــو 1.5
ّ
الخطــة اإلقليميــة
مليــار دوالر نقــدًا %60 ،منهــا أو  904.5مليــون دوالر مــن خــال
لالجئيــن والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات ،و %11أي  158.7مليــون دوالر مــن خــال
الخاصــة بلبنــان ،و %6.5أي  98.2مليــون دوالر مــن خــال ّ
خطــة
النــداءات العاجلــة
ّ
لبنــان المشــتركة بيــن القطاعــات لالســتجابة لفيــروس كورونــاّ .
تلقــى برنامــج
األغذيــة العالمــي النســبة األكبــر مــن التمويــل ( %28أو  414.9مليــون دوالر) ،تليــه
المفوّ ضيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ( %25أو  379.5مليــون
ّ
المنظمــات غيــر التابعــة لألمــم الم ّتحــدة حصــل بنــك KfW
دوالر) .ومــن بيــن
للتنميــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر علــى التمويــل األعلــى ( 66.1مليــون
و 32.7مليــون دوالر علــى التوالــي).

المصدر:

خدمــة التتبــع المالــي ( .)2020لبنــان .يمكــن االطــاع علــى األرقــام عبــر الرابــط التالــيhttps:// :
fts.unocha.org/countries/124/summary/2020
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 2.2مليار دوالر
هــي قيمــة القــروض التــي ُمنحــت للبنــان منــذ العــام  2019فــي إطــار
المتضــرّ رة مــن األزمــة الســورية
االســتجابة الحتياجــات البلــدان ُ
المتضــرّ رة مــن األزمــة الســورية،
فــي إطــار االســتجابة الحتياجــات البلــدان ُ
ّ
تلقــت المنطقــة نســبة كبيــرة مــن القــروض الممنوحــة لعــام  2019ومــا بعــده
خــال مؤتمــر بروكســل الثالــث الــذي عُ ِقــد فــي آذار  ،2019وبالنتيجــة حصــل
ومؤسســات ماليــة
لبنــان علــى قــروض بقيمــة  2.2مليــار دوالر مــن فرنســا
ّ
دوليــة ،وبلغــت هــذه النســبة  %12مــن مجمــل القــروض الممنوحــة منــذ العــام
 2019للمنطقــة وبلغــت قيمتهــا  18.5مليــار دوالر ،أي مــا يشـ ّ
ـكل  %88مــن مجمل
أمــا الدائنــون الرئيســيون
القــروض الموعــودة والتــي تبلــغ  21مليــار دوالرّ .
متعــددة األطــراف مثــل بنــك االســتثمار األوروبــي،
مؤسســات ماليــة
فهــم
ّ
ّ
والبنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر ،والبنــك الدولــي ،باإلضافــة إلــى الجهــات
المانحــة الحكوميــة مثــل فرنســاُ .تســتخدم هــذه القــروض ،باإلضافــة إلــى
الهبــات الممنوحــة ،كأداة ماليــة لدعــم البلــدان المضيفــة لالجئيــن ،وقــد
اســتفاد منهــا ّ
كل مــن مصــر واألردن ولبنــان والعــراق وتركيــا .أيضــً ،تســتخدم
يســر التابــع للبنــك الدولــي،
الم ّ
اآلل ّيــات الماليــة ،مثــل مرفــق التمويــل العالمــي ُ
ومنصــة االســتثمار فــي الجــوار التابعــة لالتحــاد األوروبــي ،والهبــات التمويليــة
ّ
ّ
وتشــكل معــً مــن  3إلــى 9
مــن المانحيــن الحكومييــن ،لألهــداف نفســها،
خصــص عبــر القــروض.
الم ّ
أضعــاف المبلــغ ُ

المصدر:
االتحــاد األوروبــي واألمــم الم ّتحــدة( .حزيــران .)2020 ،دعــم ســوريا والمنطقــة :التتبــع المالــي مــا
بعــد مؤتمــر بروكســل  -التقريــر التاســع .يمكــن االطــاع عليــه عبــر الرابــط التالــيhttps:// :

www.consilium.europa.eu/media/44710/ec-syria-tracking-report_nine.
pdf

 101 I 96من الحقائق واألرقام حول أزمة اللجوء السوري

%37
ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة فــي
هــي الفجــوة التمويليــة فــي
كانــون األول 2020
تســعى ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة إلــى توفيــر الحمايــة والمســاعدة
للســكان الضعفــاء فــي لبنــان ،فضــ ً
ّ
ا عــن دعــم االســتقرار االقتصــادي
خصــص المســاعدات اإلنســانية بشــكل
واالجتماعــي والبيئــي ،بحيــث ُت َّ
أساســي لقطاعــات مثــل األمــن الغذائــي والمســاعدة األساســية والحمايــة
ّ
الخطــة الحصــول علــى  2.67مليــار دوالر،
والتعليــم .فــي العــام  ،2020تط ّلبــت
ـم اســتالم إ ّلا  %67مــن التمويــل المطلــوب مــع ترحيــل  %9منــه
ولكــن لــم يتـ ّ
مــن العــام  ،2019بحيــث حصلــت فــي المجمــل علــى  1.696مليــار دوالر ،وهــو مــا
ّ
الخطــة اســتهداف 2.7
أنتــج فجــو تمويليــة بنســبة  .%37مــع ذلــك ،اســتطاعت
مليــون شــخص حصلــوا علــى المســاعدة والحمايــة المباشــرين ،باإلضافــة إلى
 2.16مليــون شــخص اســتفادوا مــن خدمــات التعافــي االقتصــادي واالســتقرار
االجتماعــي .إلــى ذلــك ،تــو ّزع األشــخاص المســتهدفون بيــن  1.5مليــون الجــئ
ســوري ،وأكثــر مــن مليــون لبنانــي ضعيــف ،ونحــو  180ألــف الجــئ فلســطيني
فــي لبنــان ونحــو  27٫700الجــئ فلســطيني نزحــوا مــن ســوريا إلــى لبنــان .إلــى
ذلــكّ ،
وظفــت األمــوال الممنوحــة علــى النحــو اآلتــي 273 :مليــون دوالر لبرامــج
األمــن الغذائــي ،و 202مليــون دوالر لبرامــج المســاعدة األساســية ،فيمــا تو ّزعــت
المنــح علــى القطاعــات األقــل تمويــ ً
ا وفــق اآلتــي :قطــاع الطاقــة (مليــون
دوالر) ،والســكن ( 27مليــون دوالر) واالســتقرار االجتماعــي ( 72مليــون دوالر).

المصادر:
التنســيق بيــن الــوكاالت 30( .أيلــول .)2020 ،تحديــث التمويــل للربــع الثالــث مــن العــام – 2020
 .20230/9/30يمكــن االطــاع عليهــا عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/ :

documents/details/82694

التنســيق بيــن الــوكاالت 25( .شــباط .)2021 ،تحديــث الوضــع لعــام  - 2020البيئــة التشــغيلية
الحاليــة فــي لبنــان (كانــون األول  .)2020يمكــن االطــاع عليهــا عبــر الرابــط التالــيhttps:// :

data2.unhcr.org/en/documents/details/85116

ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة ( 2020 - 2017تحديــث
حكومــة لبنــان واألمــم الم ّتحــدة.)2020( .
 .)20200يمكــن االطــاع عليهــا عبــر الرابــط التالــيhttps://www.unhcr.org/lb/wp-con� :

tent/uploads/sites/16/2019/04/LCRP-EN-2019.pdf
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 217مليون
دوالر
ّ
قدمهــا
للمؤسســات الوطنيــة
دعــم
والمحليــة خــال العــام ّ ،2020
ّ
ّ
الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة
شــركاء
األزمــات
ّ
العامــة،
تدفــق الالجئيــن الســوريين إلــى إجهــاد الخدمــات والمــوارد
أدّ ى
ّ
وتس ـبّب فــي تو ّتــرات بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة .فــي العــام ،2020
ّ
الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات
منــح شــركاء
المؤسســات الوطنيــة والمح ّليــة ،وهــو
دعمــً بقيمــة  217مليــون دوالر إلــى
ّ
العامــة
المؤسســات
التمويــل األكبــر منــذ العــام  ،2017بهــدف تعزيــز مواجهــة
ّ
ّ
لألزمــات فــي البلــدان المضيفــة عبــر تمكينهــا مــن تقديــم الخدمــات وتطويــر
السياســات وبنــاء القــدرات .وقــد ُمنحــت هــذه األمــوال إلــى جهــات حكوميــة
لبنانيــة ،مــن ضمنهــا وزارة الشــؤون االجتماعيــة ،ووزارة التربيــة والتعليــم العالي،
الصحــة العامــة ،ووزارة الداخليــة والبلديــات ،وذلــك تلبيــة لالحتياجــات
ووزارة
ّ
المســتمرّ ة نتيجــة تنامــي األزمــات الطارئــة علــى لبنــان مثــل األزمــات البيئيــة
وزيــادة عمليــات اإلخــاء والتفكيــك المســتمرّ للمخيّمــات غيــر الرســمية.

المصدر:
ّ
الخطــة اإلقليميــة
ـدم العمــل لعــام ،2020
التنســيق المشــترك بيــن الــوكاالت( .آب .)2020 ،تقريــر تقـ ُّ
لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات اســتجابة لألزمــة الســورية ،يمكــن اإلطــاع
عليهـ�ا عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/re� :

sources/3RP_MidYear2020_72dpi.pdf
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 260ألف
هــو عــدد األســر الضعيفــة اقتصاديــً التــي اســتفادت مــن المســاعدات
تضــم نحــو  870ألــف الجــئ ونحــو  20ألــف
النديــة الشــتوية وهــي
ّ
لبنانــي
كجــزء مــن ّ
خطــة الدعــم الشــتوية  ،2020/2019اســتفادت نحــو  260ألــف أســرة
تضــم نحــو  870ألــف الجــئ ونحــو  20ألــف لبنانــي مــن
ضعيفــة اقتصاديــً
ّ
المســاعدات النقديــة الشــتوية .يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تغطيــة الزيــادة
تحديــات إضافيــة
فــي نفقــات األســرة خــال أشــهر الشــتاء التــي تترافــق مــع
ّ
ناتجــة عــن تدهــور الوضــع االقتصــادي فــي لبنــانّ .
تلقــت العائــات الســورية
والفلســطينية دفعــة لمــرّ ة واحــدة بقيمــة  244.62دوالرًا ،فــي حيــن حصلــت
قــدم برنامــج المســاعدة
العائــات اللبنانيــة علــى  100دوالر شــهريًا .كذلــك
ّ
النقديــة لفصــل الشــتاء دفعــة لمــرّ ة واحــدة بقيمــة تــراوح بيــن  225و375
دوالرًا (أي  340٫218و 567٫031ليــرة لبنانيــة علــى التوالــي وفــق ســعر الصــرف
الرســمي) .مــع زيــادة تكلفــة المعيشــة الشــهرية بنحــو  75إلــى  150دوالرًا لـ ّ
ـكل
أســرة خــال فصــل الشــتاء (أي بيــن  113٫406و 226٫812ليــرة لبنانيــة وفــق ســعر
الصــرف الرســمي) ،ســاهمت هــذه المســاعدة فــي تعزيــز قــدرة األســر فــي
ّ
الســخانات ،واســتهالك نوعيــة طعــام مقبولــة،
الوصــول إلــى المــوارد مثــل
وشــراء مالبــس شــتوية.

المصدر:
ّ
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن( .أيــار.)2020 ،
المفوضيّ ــة الســامية لألمــم
لبنــان  -المســاعدة األساســية  -برنامــج المســاعدة النقديــة الشــتوية
التابــع للمفوضيّ ــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن
 - 2020/2019تقريــر مــا بعــد التوزيــع ومراقبــة النتائــج .يمكــن االطــاع
عليـ�ه عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://data2.unhcr.org/fr/documents/de� :
tails/76183
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 99.2مليون
دوالر
ّ
لخطــة لبنــان
هــي الميزانيــة المطلوبــة لقطــاع الطاقــة وفقــً
لالســتجابة لألزمــة فــي العــام 2020
منــذ انــدالع الصــراع فــي ســوريا ،أدّ ى ّ
تدفــق الالجئيــن إلــى لبنــان إلــى خلــق
ضغــوط إضافيــة علــى المــوارد والخدمــات بمــا فيهــا الكهربــاء .فــي الواقــع،
قــدرت دراســة أجرتهــا وزارة الطاقــة والميــاه باالشــتراك مــع برنامــج األمــم
ّ
الم ّتحــدة اإلنمائــي فــي العــام  2016الزيــادة المطلوبــة فــي القــدرة اإلنتاجيــة
نتيجــة األزمــة الســورية بـــنحو  486ميغــاوات ،أي مــا يعــادل خمــس ســاعات
يوميــة مــن الكهربــاء .يُجبــر نقــص إمــدادات الكهربــاء المجتمعــات الســورية
الخاصــة
النازحــة ومضيفيهــم اللبنانييــن علــى االعتمــاد علــى المولــدات
ّ
متوســطســاعات التزويــد عبــر
وغيــر المســتدامة بيئيــً .فــي العــام  ،2020تجــاوز
ّ
العامــة.
الخاصــة عــدد ســاعات التزويــد بالكهربــاء عبــر الشــبكة
المو ّلــدات
ّ
ّ
فــي الواقــعّ ،
العامــة نحــو  %45فقــط مــن االحتياجــات
غطــت الشــبكة
ّ
اليوميــة لألســر الســورية الالجئــة (بانخفــاض مــن  %55فــي العــام  ،)2019فيمــا
متوســط التقنيــن الكهربائــي علــى الصعيــد الوطنــي نحــو  13ســاعة،
بلــغ
ّ
الخاصــة،
مــا أدّ ى إلــى زيــادة اعتمــاد األســر الســورية الالجئــة علــى المو ّلــدات
ّ
وبالتالــي تفاقــم ضعفهــا االقتصــادي بســبب كلفــة الكهربــاء .إلــى ذلــك،
متوســط حصــول األســر الســورية علــى إمــداد الكهربــاء مــن خــال
ازداد
ّ
الخاصــة مــن  7ســاعات فــي العــام  2019إلــى نحــو  13ســاعة فــي
المو ّلــدات
ّ
العــام  ،2020بحيــث ُأدرِج مبلــغ  99.2مليــون دوالر ضمــن الموازنــة المطلوبــة
لقطــاع الطاقــة لالســتجابة لهــذه االحتياجــات خــال العــام .2020

المصادر:
ّ
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة -2017
حكومــة لبنــان واألمــم الم ّتحــدة( .كانــون الثانــي.)2020 ،
ّ
الخطــة عبــر الرابــط التالــيhttps://reliefweb.int/ :
( 2020تحديــث  .)2020يمكــن االطــاع علــى

sites/reliefweb.int/files/resources/74641.pdf

المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،برنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
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%30.8
ّ
المتحــدة
خصصتهــا المفوضيّ ــة الســامية لألمــم
هــي النســبة التــي
ّ
لشــؤون الالجئيــن مــن ميزانيتهــا لصالــح منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا خــال العــام 2020
ـددت المفوض ّيــة الســامية لألمــم
ـاء علــى تقييــم االحتياجــات العالميــة ،حـ ّ
بنـ ً
الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ميزانيتهــا الســنوية لعــام  2020بقيمــة  9.131مليــار
دوالر ،أي بزيــادة بنســبة  %5.7عــن ميزانيــة العــام  ،2019وذلــك وفقــً لالحتياجــات
ّ
المتوقعــة لنحــو  86.5مليــون شــخص فــي العالــم تعنــى بهــم المفوض ّيــة،
أي بزيــادة بنســبة  %16تقريبــً عــن  74.8مليــون شــخص مســتهدف فــي العــام
المدرجــة ضمــن الميزانيــة ّ
ّ
التدخــات
كل مــن
 .2018شــملت األولويــات الرئيســية ُ
الصحــة والميــاه
النقديــة ،واالحتياجــات األساســية ،والخدمــات األساســية مثــل
ّ
الحصــة األكبــر مــن
خصصــت
والصــرف
ّ
الصحــي والســكن والطعــام .أيضــً ّ
ّ
ميزانيتهــا العالميــة ( %30.8أي مــا يســاوي  2.81مليــار دوالر) لمنطقــة الشــرق
مخصصــات المنطقــة خــال
األوســط وشــمال إفريقيــا ،بحيــث ارتفعــت
ّ
العــام  2020بنســبة  %2.3بالمقارنــة مــع العــام  .2019تجــدر اإلشــارة إلــى أن
قســمة بيــن البرامــج التــي تســتهدف الالجئيــن وعديمــي
ميزانيــة المنطقــة ُم ّ
الجنســية ،فض ـ ً
ا عــن مشــاريع إعــادة اإلدمــاج والنازحيــن داخليــً.

المصدر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن .)2020( .الماليــة :المتط ّلبــات والنفقــات
المبرمجــة .يمكــن االطــاع عليهــا عبــر الرابــط التالــيhttps:// :
العالميــة لعــام  - 2020األنشــطة ُ

reporting.unhcr.org/financial#tabs-financial-budget
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 6مليارات دوالر
ّ
الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن
هــو مجمــل المبلــغ المطلــوب لتنفيــذ
وتعزيــز القــدرة علــى المواجهــة خــال العــام 2020
ّ
الخطــة اإلقليميــة
 6مليــارات دوالر هــي مجمــل القيمــة المطلوبــة لتنفيــذ
خصــص
لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي العــام  ،2020وقــد ّ
مبلــغ  5.24مليــار دوالر مــن ضمنهــا لالســتجابة للمتط ّلبــات اإلنســانية العالميــة
ّ
لخطــة
المرتبطــة بجائحــة كوفيــد ،19-فــي مقابــل  758.3مليــون دوالر
غيــر ُ
ّ
ّ
منظمــة شــريكة ،وتواصــل
الخطــة أكثــر مــن 270
تضــم
التصــدي للجائحــة.
ّ
ّ
دعــم اإلســتجابات التــي تقودهــا الحكومــات المضيفــة لتلبيــة احتياجــات
الالجئيــن الســوريين فــي الحمايــة والمســاعدة وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود
فــي جميــع أنحــاء المنطقــة والمجتمعــات المضيفــة الضعيفــة .مــع ذلــك،
تركــت الطبيعــة المديــدة لألزمــة العديــد مــن الســوريين ُمعدميــن ومــن دون
ّ
المركبــة فــي العــام  ،2020وال سـيّما األزمــة الناجمة
أمــل .إلــى ذلــك ،أدّ ت األزمــات
عــن جائحــة كوفيــد 19-واألزمــة االقتصاديــة فــي لبنــان ،إلــى تفاقــم احتياجــات
ّ
كل مــن الالجئيــن والمجتمعــات التــي تســتضيفهم ،وبعــد أن كان المبلــغ
ّ
الخطــة هــو نفســه خــال الســنوات الثــاث الســابقة (5.53
المرصــود لتنفيــذ
مليــار دوالر فــي العــام  2019ونحــو  5.6مليــار دوالر فــي العــام  2018و 5.57مليــار
ّ
الخطــة بنحــو  %20فــي العــام
دوالر فــي العــام  ،)2017ارتفعــت متط ّلبــات تنفيــذ
يتأمــن ســوى  %37فقــط مــن مجمــل التمويــل المطلــوب
 ،2020ومــع ذلــك لــم
ّ
تحمــل أطــراف المجتمــع الدولــي
أي  2.22مليــار دوالر .هــذا الواقــع ،يســتدعي
ّ
مســؤولية مشــتركة متزايــدة بدعــم البلــدان المضيفــة والالجئيــن الســوريين.

المصادر:
ّ
الخطــة
مكتــب األمــم الم ّتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية .)2020( .خدمــة التتبــع المالــي:
اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات .)2020( .يمكــن االطــاع علــى التقريــر
عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/73116 :

ّ
الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات
نظــرة عامــة علــى اســتراتيجيّة
لعــام  .2021-2020يمكــن االطــاع عليهــا عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/ :

documents/details/73116
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%37
تأمنــت مــن مجمــل التمويــل المطلــوب لتنفيــذ
هــي
ّ
الحصــة التــي ّ
ّ
الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات
لعــام 2020
اســتلمت المنطقــة نحــو  %37فقــط مــن مجمــل التمويــل المطلــوب لتنفيــذ
ّ
الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات لعــام
 ،2020أي  2.2مليــار دوالر مــن أصــل  6مليــارات دوالر مطلوبــة .مــع ذلــك ،واصلــت
مســجل لــدى المفوضيّــة الســامية
تلبيــة احتياجــات  5.52مليــون الجــئ
ّ
لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،باإلضافــة إلــى  4.54مليــون فــرد مــن
ّ
ّ
الخطــة االحتياجــات األساســية
المتأثــرة بأزمــة الالجئيــن .تتنــاول
المجتمعــات
والصحــة،
عــدة مثــل الحمايــة ،واألمــن الغذائــي ،والتعليــم،
فــي قطاعــات ّ
ّ
الصحــي،
والتغذيــة ،واالحتياجــات األساســية ،والمســكن ،والميــاه والصــرف
ّ
الحصــة األكبــر
وســبل العيــش .اســتحوز قطــاع المســاعدة األساســية علــى
ّ
خصصــت لــه  1.1مليــار دوالر ،يليــه قطــاع األمــن
ضمــن الميزانيــة المطلوبــة التــي ّ
الغذائــي بقيمــة  965مليــون دوالر ،وقطــاع الحمايــة ( 739مليــون دوالر) ،لكــن
يتــم اســتالم ســوى  %21فقــط مــن مجمــل التمويــل المطلــوب لقطــاع
لــم
ّ
المســاعدة األساســية بحلــول حزيــران  ،2020فــي مقابــل  %19لقطــاع األمــن
الغذائــي ،و %43لقطــاع الحمايــة .علــى الرغــم مــن اإلنجــازات العديــدة التــي
ّ
ّ
الخطــة إ ّلا أن احتياجــات الالجئيــن تفاقمــت للغايــة نتيجــة األزمــات
حققتهــا
ً
معــدل
العديــدة الطارئــة ،بمــا فيهــا جائحــة كوفيــد ،19-فضــا عــن ارتفــاع
ّ
ّ
ّ
ّ
يؤكــد علــى الحاجــة إلــى
وتعثــر اقتصــادات البلــدان ،وهــو مــا
التضخــم
ـدم مــن المجتمــع الدولــي والمانحيــن لدعــم البلــدان
المقـ ّ
اســتمرار الدعــم ُ
ثقلــت بالوجــود المديــد لالجئيــن الســوريين.
المضيفــة التــي ُأ ِ
المصادر:
ّ
الخطــة
مكتــب األمــم الم ّتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية .)2020( .خدمــة التتبــع المالــي:
اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات  2020اســتجابة لألزمــة الســورية.
يمكـ�ن االطـلاع علـ�ى التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://data2.unhcr.org/en/docu� :

ments/details/73116

ّ
الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة
نظــرة عامــة علــى اســتراتيجيّة
األزمــات لعــام  2021-2020اســتجابة لألزمــة الســورية .يمكــن االطــاع علــى النــص عبــر الرابــط
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/73116
التالــي:
ّ
الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن والقــدرة علــى الصمــود
تقــدم العمــل لعــام - 2020
تقريــر
ُّ
اســتجابة لألزمــة الســورية (آب  - )2020الجمهوريــة العربيــة الســورية .يمكــن االطــاع علــى
التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/re� :

sources/3RP_MidYear2020_72dpi.pdf
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%17
ّ
لتدخــات المســكن مــن مجمــل
الحصــة التــي حوّ لــت
فقــط هــي
ّ
التمويــل المطلــوب بحلــول نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2020
لخطــة االســتجابة ألزمــة الالجئيــن ،طلــب لبنــان تمويــ ً
ّ
ا بقيمــة 156
تنفيــذًا
ّ
لتدخــات الســكن فــي العــام  ،2020إ ّلا أنــه لــم يحصــل إ ّلا علــى
مليــون دوالر
 27مليــون دوالر منهــا بحلــول الربــع الثالــث مــن العــام أي  %17فقــط مــن
مجمــل التمويــل المطلــوب .إلــى ذلــك ،ال يــزال قطــاع الســكن أحــد أكثــر
القطاعــات التــي تعانــي مــن نقــص التمويــل فــي لبنــان ،باإلضافــة إلــى
قطاعــي الطاقــة وســبل العيــش ،إذ لــم يســتفد إ ّلا  %8فقــط مــن مجمــل
السـ ّ
ـكان المســتهدفين فــي قطــاع الســكن ،ويبلــغ عددهــم نحــو 666٫772
ّ
تمكــن هــذا القطــاع مــن دعــم األســر
شــخصًا بحلــول حزيــران  .2020مــع ذلــك،
خــارج المخيّمــات فــي تأميــن ســكنهم و /أو تحســينه .وبمــا أن الالجئيــن فــي
الم ّ
نظمــة التــي
لبنــان يحصلــون علــى مســاكنهم وفقــً لشــروط الســوق غيــر ُ
تعتمــد فــي الغالــب علــى عقــود غيــر رســمية ،فــإن ذلــك يســتدعي زيــادة
الدعــم فــي هــذا القطــاع .فــي الواقــع ،يقيــم معظــم الالجئيــن الســوريين
فــي القــرى والمــدن بيــن المجتمــع المضيــف نظــرًا لسياســة رفــض إقامــة
المخيّمــات التــي تتب ّناهــا الحكومــة اللبنانيــة ،فضـ ً
ا عــن عــدم وجــود سياســة
ّ
للســكان الضعفــاء.
إســكان وطنيــة قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات اإلســكان

المصادر:
التنســيق المشــترك بيــن الــوكاالت ،لبنــان .)2020( .لوحــة معلومــات إحصائيــة حــول الســكن
حتــى منتصــف العــام  .2020يمكــن االطــاع عليهــا عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr. :

org/en/documents/details/83271

التنســيق المشــترك بيــن الــوكاالت ،لبنــان .)2020( .تحديــث التمويــل حتــى الربــع الثالــث مــن
العــام ( 2020وفقــً ألرقــام  30أيلــول  .)2020يمكــن االطــاع عليهــا عبــر الرابــط التالــيhttps:// :

data2.unhcr.org/en/documents/details/82694
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%27
الحصــة التــي تــم اســتالمها مــن مجمــل التمويــل المطلــوب
هــي
ّ
ّ
للخطــة
لدعــم قطــاع ســبل العيــش فــي العــام  2020تنفيــذًا
اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات
بحلــول كانــون األول  ،2020اســتلمت المنطقــة  %27فقــط مــن مجمــل التمويــل
ّ
للخطــة اإلقليميــة
المطلــوب لدعــم قطــاع ســبل العيــش وذلــك تنفيــذًا
لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات ،وهــو مــا يســاوي 218.2
مليــون دوالر مــن أصــل  817مليــون دوالر مطلــوب لهــذا القطــاع فــي العــام
ّ
الخطــة فــي مســاعدة األفــراد فــي الحصــول علــى
 .2020مــع ذلــك ،نجحــت
الم ّ
خطــط لــه.
عمــل قصيــر أو طويــل األمــد ،والوصــول إلــى الهــدف الفعلــي ُ
تجــدر اإلشــارة إلــى أن تمويــل القطــاع ليــس ُمقســمًا بالتســاوي بيــن البلــدان
خصصــت تركيــا التمويــل األكبــر لهــذا القطــاع،
المضيفــة .علــى ســبيل المثــالّ ،
يليهــا لبنــان واألردن ،ويعــود الســبب إلــى كــون هــذه البلــدان تســتضيف أكبــر
ـجلين فــي المنطقــة ( 3.6مليــون الجــئ
المسـ ّ
عــدد مــن الالجئيــن الســوريين ُ
فــي تركيــا ،و 865٫531فــي لبنــان ،و 662.790فــي األردن) وتتقاســم مواردهــا
وخدماتهــا المحــدودة معهــم.

المصادر:
ّ
الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات – بوابــة أزمــة ســوريا .يمكــن
االطـلاع علـ�ى التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-con� :

tent/uploads/2021/02/fin_dashboard_2020_Q4.pdf

البوابــة التشــغيلية للمفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن  -أوضــاع الالجئيــن،
 .20200يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/sit� :

uations/syria
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 10مليار دوالر
قدمهــا المانحــون إلــى ســوريا وتركيــا ولبنــان
هــو قيمــة الهبــات التــي ّ
واألردن والعــراق ومصــر لدعــم االســتجابة لألزمــة الســورية لعــام 2019
ّ
لتعهــدات مؤتمــر بروكســل الثالــث
ومــا بعــد العــام  2020وفقــً
ّ
تعهــد
كجــزء مــن الجهــود المســتمرّ ة لدعــم االســتجابة لألزمــة الســورية،
نحــو  41مانحــً بتقديــم  7مليــارات دوالر لـ ّ
ـكل مــن ســوريا وتركيا ولبنــان واألردن
والعــراق ومصــر خــال مؤتمــر بروكســل الثالــث لعــام  2019ومــا بعــده ،إ ّلا أن
ّ
تعهداتهــم بنســبة  ،%43ووصلــت إلــى 10
مســاهمات المانحيــن تجــاوزت
مليــارات دوالر ُق ِّدمــت كهبــات لســوريا وبلــدان المنطقــة .اســتحوزت تركيــا
الحصــة األكبــر فــي العــام  2019وبلغــت قيمتهــا  3.6مليــار دوالر (،)%36
علــى
ّ
ـق للهبــات فــي العــام  2020بحيــث
تلتهــا ســوريا فــي المرتبــة الثانيــة كأكبــر متلـ ٍ
ثــم لبنــان الــذي تلقــى  1.6مليــار
حصلــت علــى  2.2مليــار دوالر ( ،)%22ومــن ّ
دوالر فــي العــام ( 2019أي  %16مــن مجمــل المبلــغ) .الجديــر بالذكــر أن مؤتمــر
ّ
منظمــات مدنيــة وغيــر حكوميــة ســورية ودوليــة
ضــم
بروكســل الثالــث
ّ
مــن أجــل تعزيــز الحــوار حــول الحلــول الشــاملة لألزمــة الســورية ،وتناولــت
عــدة مثــل الحمايــة اإلنســانية ،والتعافــي االقتصــادي،
المناقشــات قضايــا
ّ
وأوضــاع النازحيــن الســوريين ،والقضــاء علــى اإلرهــاب .وإنفــاذًا لذلــك ،التــزم
ّ
بتعهــدات مســتقبلية لعــام  2020ومــا بعــده بلغــت
 15مانحــً مــن أصــل 41
قيمتهــا نحــو  2.4مليــار دوالر فــي تاريــخ إعــداد الكتــاب.

المصدر:
االتحــاد األوروبــي واألمــم الم ّتحــدة( .حزيــران .)2020 ،دعــم ســوريا والمنطقــة :التتبــع المالــي
مــا بعــد مؤتمــر بروكســل  -التقريــر التاســع .مكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــي:

https://www.consilium.europa.eu/media/44710/ec-syria-tracking-report_nine.pdf
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 270مليون
دوالر
هــو التمويــل الــذي طلبتــه األونــروا لالســتجابة اإلنســانية لألزمــة
الســورية فــي العــام 2020
بعــد انــدالع الصــراع فــي ســوريا فــي العــام  ،2011خــرج نحــو  120ألــف الجــئ
فلســطيني مــن ســوريا هربــً مــن األعمــال العدائيــة إلــى البلــدان المجــاورة.
بحلــول العــام  ،2019كان هنــاك نحــو  27٫700الجــئ فلســطيني مــن ســوريا
يقيمــون فــي لبنــان ،ونحــو  17٫343يقيمــون فــي األردن ،وبقــي نحــو 438٫000
دقــع.
الجــئ فلســطيني داخــل ســوريا حيــث يعيــش  %91منهــم فــي فقــر ُم ِ
أشــد ضعفــً بســبب
يعتبــر الالجئــون الفلســطينيون القادمــون مــن ســوريا
ّ
المق ّيــد ومشــكالت الحمايــة االجتماعيــة التــي يعانــون
وضعهــم القانونــي ُ
منهــا فــي ّ
كل مــن لبنــان واألدرن ،مــا يجعلهــم يعتمــدون بشــكل كبيــر علــى
مســاعدة األونــروا .لدعــم الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا والالجئيــن
الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا إلــى لبنــان واألردن ،طلبــت األونــروا تمويـ ً
ا
بقيمــة  270مليــون دوالر عبــر نــداء طــارئ أطلقتــه اســتجابة لألزمــة اإلقليميــة
الســورية فــي العــام  .2020لكــن نظــرًا إلــى نقــص التمويــل نتيجــة خفــض
ّ
ّ
المنظمــة
تتمكــن
خصصــة لهــا فــي الســنوات األخيــرة ،لــم
الم ّ
المســاهمات ُ
ّ
مخطــط.
مــن تســليم مشــاريع اإلغاثــة اإلنســانية بشــكل كامــل كمــا هــو
ـد توفيــر األونــروا لإلمــدادات والخدمــات أمــرًا حيويــً
ومــع اســتمرار الصــراع ،يُعـ ُّ
بهــدف ضمــان شــروط حيــاة أفضــل الالجئيــن الفلســطينيين الهاربيــن مــن
ســوريا إلــى جميــع أنحــاء المنطقــة.

المصادر:
نــداء األونــروا الطــارئ حــول أزمــة ســوريا اإلقليميــة  .2020يمكــن االطــاع علــى النــداء عبــر
الرابـ�ط التالـ�ي https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resourc� :

es/2020_syria_ea_eng_0302_2020_final.pdf

األمــم الم ّتحــدة( .آذار .)2019 ،الالجئــون الفلســطينيون فــي ســوريا :قصــة دمــار وشــجاعة –
مقالــة رأي للمفــوض العــام لألونــروا .يمكــن االطــاع عليــه عبــر الرابــط التالــيhttps://www. :

un.org/unispal/document/palestine-refugees-in-syria-a-tale-of-devastation-and-courage-unrwa-commissioner-general-op-ed/#:~:text=Today%2C%20some%20440%2C000%20Palestine%20refugees,but%20
also%20Turkey%20and%20beyond
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1٫474٫000
هــو عــدد حــاالت النــزوح الجديــدة خــال النصــف األول مــن العــام 2020
والمرتبطــة بالنــزاع والعنــف داخــل ســوريا
ُ
تصاعــد الصــراع فــي ســوريا فــي األشــهر الثالثــة األولــى مــن العــام  ،2020ال
ســيّما فــي محافظــة إدلــب ،وتســبّبت النزاعــات المســ ّلحة بأكثــر مــن 959
ألــف حالــة نــزوح جديــدة بيــن كانــون األول  2019و 5آذار  2020تاريــخ االتفــاق علــى
وقــف إطــاق النــار ،علمــً أن  %80منهــم كانــوا مــن النســاء واألطفــال .تفاقــم
الوضــع اإلنســاني بســبب محدوديــة خيــارات اللجــوء بعــد إغــاق الحــدود
ـد هــذه المــرّ ة الثانيــة
مــع تركيــا .بالنســبة إلــى أكثــر مــن نصــف النازحيــنُ ،تعـ ُ
أو الثالثــة التــي يجبــرون فيهــا علــى الفــرار .انتقــل نحــو  550ألــف شــخص
باتجــاه الشــمال الغربــي مــن إدلــب إلــى مواقــع تســتضيف أساســً مئــات
عــدة أدّ ت إلــى تدميــر
اآلالف مــن النازحيــن داخليــً .وفيمــا اندلعــت حرائــق
ّ
ـدد األعمــال العدائيــة
خيــام المواطنيــن وتس ـبّبت فــي مزيــد مــن النــزوح ،تهـ ّ
المســتمرّ ة بنــزوح المزيــد مــن المدنييــن.

المصدر:
 .IDMCالنــزوح الداخلــي  :2020تحديــث منتصــف العــام .يمكــن االطــاع عليــه عبــر الرابــط التالــي:

https://www.internal-displacement.org/mid-year-figures

 101من الحقائق واألرقام حول أزمة اللجوء السوري 109 I

534٫033
هــو العــدد التقديــري للنازحيــن الســوريين الذيــن عــادوا طوعــً إلــى
مواقــع مختلفــة فــي ســوريا خــال العــام 2020
ـدرت وكاالت األمــم الم ّتحــدة وجــود نحــو  534٫033نازحًا ســوريًا عــادوا طوعًا
قـ ّ
إلــى مواقــع مختلفــة فــي ســوريا خــال العــام  .2020يتوافــق هــذا الرقــم مــع
 38٫233الجئــً عــادوا طوعــً مــن الــدول المجــاورة (مصــر والعــراق واألردن
ولبنــان وتركيــا) ،ونحــو  495٫800نــازح داخلــي لوحظــت حركتهــم الطوعيــة
فــي جميــع أنحــاء ســوريا وعودتهــم إلــى منازلهــم أو مجتمعاتهــم األصليــة.
باســتثناء شــهر شــباط ،تب ّيــن أن معظــم حــاالت العــودة الطوعيــة للنازحيــن
تمــت ضمــن المحافظــات نفســها ،وغالبــً فــي
داخليــً (تراوحــت بيــن  %71وّ )%93
المناطــق التــي اســتعادت اســتقرارها وأصبــح الوصــول إليهــا ممكنــً .وعلــى
الرغــم مــن أن عــدد الالجئيــن الســوريين العائديــن طوعــً تزايــد بيــن العاميــن
 2016و ،2019إ ّلا أنــه شــهد انخفاضــً كبيــرًا بنســبة  %60فــي العــام  2020بالمقارنــة
المرتبطــة بالتدابيــر التــي
مــع العــام  ،2019وربّمــا يعــود الســبب إلــى القيــود ُ
ّ
تفشــي جائحــة كوفيــد 19-وأبرزهــا إغــاق الحــدود.
ـد مــن
اتخــذت للحـ ّ

المصادر:
المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن( .شــباط .)2021 ،االســتجابة اإلقليميــة
ألزمــة الالجئيــن الســوريين :حلــول دائمــة .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــي:

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions

مكتــب األمــم الم ّتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية( .كانــون الثانــي .)2021 ،الجمهوريــة
العربيــة الســورية :نظــرة عامــة علــى حــركات النازحيــن والعائديــن طوعــً  -كانــون األول .2020
يمكـ�ن االطـلاع علـ�ى التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://reliefweb.int/report/syri� :

an-arab-republic/syrian-arab-republic-idp-spontaneous-returns-december-2020-enartr
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%89
مــن مجمــل حــاالت العــودة مــن لبنــان إلــى ســوريا منــذ العــام 2015
هــي حــاالت عــودة فرديــة
ّ
تمثــل حــاالت عــودة الالجئيــن الفرديــة نحــو  %89مــن مجمــل الحــاالت
ُعــد بلــد اللجــوء الرئيســي لالجئيــن الســوريين.
الم
ســجلة مــن لبنــان ،الــذي ي ُّ
ّ
ُ
وفقــً لتحليــل أجــراه البنــك الدولــي عــن حــاالت العــودة إلــى ســوريا مــن لبنــان
ـمى بـ»عوامــل الجــذب»
واألردن والعــراق ،يتب ّيــن أن الظــروف الخارجيــة ،أو مــا يسـ ّ
ـددات هــذا الخيــار .فــي
مثــل الوضــع األمنــيفــي ســوريا ،كانــت أحــد أبــرز ُمحـ ّ
الواقــع ،يبــرز الوضــع األمنــي،المشــار إليــه باســم «عامــل الرهبــة» ،بنســبة %42
حــددت عــودة األفــراد ،باإلضافــة إلــى عوامــل
كأحــد أهــم العوامــل التــي
ّ
والصحــة والخدمــات األساســية فــي ســوريا،
أخــرى مثــل نقــص التعليــم
ّ
فعــا ً
ّ
ال ضــد عــودة الالجئيــن .مــع ذلــك ،ال تتوافــق
التــي
تشــكل أيضــً رادعــً ّ
النتائــج مــع التصــوّ ر الشــائع عــن احتمــال عــودة الالجئيــن إلــى ســوريا فــي حــال
واجهــوا ظروفــً معيشــية ســيّئة فــي المجتمعــات المضيفــة ،أو مــا يمكــن
اعتبــاره بـ»عوامــل الدفــع» ،وكذلــك ال تق ّلــل الظــروف المعيشــية األفضــل فــي
البلــد المضيــف مــن احتماليــة العــودة إلــى ســوريا.

المصدر:
البنــك الدولــي( .شــباطّ .)2019 ،
تنقــل النازحيــن الســوريين :تحليــل اقتصــادي واجتماعــي .يمكــن
االطـلاع عليـ�ه عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://data2.unhcr.org/en/documents/down� :

load/67876
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%72.52
الم ّ
حقــق فيهــا
هــي نســبة الزيــادة فــي عــدد حــاالت العــودة الطوعيــة ُ
إلــى ســوريا مــن ّ
كل مــن لبنــان وتركيــا واألردن والعــراق ومصــر فــي
العــام  2019بالمقارنــة مــع العــام الســابق
ـجلت زيــادة
وفقــً للمفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــنُ ،
سـ ّ
الم ّ
حقــق فيهــا إلــى ســوريا مــن ّ
كل
بنســبة  %72.52فــي عــدد حــاالت العــودة ُ
مــن لبنــان وتركيــا واألردن والعــراق ومصــر خــال العــام  2019بالمقارنــة مــع
ـجل العــام  2019عــودة نحــو  94٫971الجئــً مقابــل 55٫049
العــام  .2018عمليــً ،سـ ّ
ـجلت تركيــا العــدد األكبــر لحــاالت عــودة الالجئيــن
الجئــً فــي العــام  .2018سـ ّ
منهــا بيــن البلــدان المضيفــة خــال العــام  ،2019إذ عــاد نحــو  34٫303الجــئ
ســجلت مصــر العــدد األقــل مــن
ســوري منهــا إلــى بالدهــم .فــي المقابــل،
ّ
حــاالت العــودة ،بحيــث لــم يعــد ســوى  484الجــئ ســوري منهــا إلــى بالدهــم.
مــع ذلــك ،شــهدت أعــداد الالجئيــن العائديــن مــن تلــك البلــدان انخفاضــً
الم ّتخــذة فــي ظـ ّ
ـل تفشــي
صافيــً فــي العــام  ،2020ويُعــزى ذلــك إلــى التدابيــر ُ
جائحــة كوفيــد ،19-فضــ ً
ا عــن إدخــال متط ّلبــات وشــروط جديــدة لعــودة
األفــراد .مــع اســتمرار األزمــة فــي ســوريا ،ومــا يترتــب عنهــا مــن نــزوح متزايــد
ّ
وتدفــق ســكاني مســتمرّ ُ ،
ّ
الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة
ض ِّمنــت
علــى مواجهــة األزمــات لعــام  ،2020-2019باتجــاه اســتراتيجي يُعــرف بـ»الحلــول
الدائمــة لالجئيــن الســوريين» ،يهــدف إلــى تعزيــز االســتجابة اإلقليميــة لألزمــة
الســورية مــن خــال رفــع مســتوى حمايــة السـ ّ
ـكان المعرّ ضيــن للخطــر ســواء
ـم تحقيقــه
كانــوا الجئيــن أو مــن أعضــاء المجتمعــات المضيفــة ،وهــو مــا يتـ ّ
بشــكل رئيســي مــن خــال دعــم العــودة الطوعيــة واآلمنــة لالجئيــن ،وكذلــك
تنظيــم إعــادة التوطيــن القانونــي فــي بلــد ثالــث.

المصدر:
المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن( .شــباط .)2021 ،االســتجابة اإلقليميــة
ألزمــة الالجئيــن الســوريين :حلــول دائمــة .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــي:

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions
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9٫351
هــو عــدد حــاالت عــودة الجئيــن ســوريين مــن لبنــان إلــى بالدهــم خــال
العام 2020
ــجلت عــودة نحــو  9٫351الجــئ ســوري بشــكل طوعــي مــن لبنــان خــال
ُ
س ِّ
ّ
التحقــق منهــا مــن
تــم
العــام  ،2020وهــو رقــم يشــمل عــدد الحــاالت التــي ّ
قبــل المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،خصوصــً
تقــدم أعــدادًا إضافيــة غيــر
العامــة لألمــن العــام اللبنانــي
أن المديريــة
ّ
ّ
معروفــة مــن المفوض ّيــة .إلــى ذلــك ،شــهد العــام  2020انخفاضــً فــي حركــة
العــودة مــن لبنــان إلــى ســوريا بالمقارنــة مــع العــام ( 2019نحــو  22٫728عــودة
ّ
تفشــي
طوعيــة) ،ويعــود ذلــك علــى األرجــح إلــى القيــود المفروضــة بســبب
جائحــة كوفيــد ،19-وأبرزهــا إغــاق الحــدود الرســمية بيــن  23آذار ومنتصــف
تمــوز  ،2020فض ـ ً
دخلــت للســماح بالعــودة إلــى
ا عــن الشــروط اإلضافيــة التــي ُأ ِ
ســوريا مــن لبنــان ،ومــن ضمنهــا إجــراء اختبــار الكورونــا ( )PCRلجميــع األفــراد
الذيــن تجــاوزوا ســن الثانيــة عشــرة ،باإلضافــة إلــى تصريــف ّ
كل شــخص بالــغ
يرغــب بالعــودة إلــى بلــده مبلــغ  100دوالر وفقــً لســعر الصــرف الرســمي
لليــرة الســورية .وفــي حيــن ،ال تسـ ّ
ـهل المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة
لشــؤون الالجئيــن العــودة الطوعيــة إلــى ســوريا ،إ ّلا أنهــا تســعى لمســاعدة
الالجئيــن الذيــن يصــرّ ون علــى العــودة لجعلهــا أكثــر اســتدامة ،مــا يشــمل
الوصــول الســريع إلــى تســجيل الــوالدات والشــهادات المدرســية واللقاحــات.

المصادر:
المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن( .شــباط .)2021 ،االســتجابة اإلقليميــة
ألزمــة الالجئيــن الســوريين :حلــول دائمــة .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــي:

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions

ّ
الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن والقــدرة علــى الصمــود
تقــدم العمــل لعــام - 2020
تقريــر
ُّ
اســتجابة لألزمــة الســورية (آب  - )2020الجمهوريــة العربيــة الســورية .يمكــن االطــاع علــى
التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/re� :

sources/3RP_MidYear2020_72dpi.pdf
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%85
مــن الســوريين والفلسطينيين-الســوريين ،المشــاركين في اســتطالع
رقمــي بيــن  30آذار و 15نيســان  2020فــي لبنــان ،أفــادوا بأنهــم فقــدوا
مصــدر دخلهــم الرئيســي بســبب إجــراءات اإلغــاق
ـد مــن انتشــار كوفيــد
المرتبطــة بإجــراءات الحـ ّ
تس ـبّبت القيــود علــى الحركــة ُ
 19فــي اضطــراب واســع فــي ســبل العيــش .وكانــت الفئــات األكثــر ضعفــً،ّ
الســكانية
بمــا فيهــا مــن الجئيــن ونازحيــن داخليــً ،مــن ضمــن الفئــات
األكثــر تضــرّ رًا .فــي الواقــع ،فقــد  %85مــن الالجئيــن الســوريين والالجئيــن
الفلســطينيين الوافديــن مــن ســوريا مصــدر دخلهــم الرئيســي وفقــً لمســح
أجــراه تحالــف مراقبــة حمايــة الالجئيــن بيــن  30آذار و 15نيســان  .2020إلــى ذلــك،
ّ
منظمــة العمــل الدوليــة فــي نيســان  ،2020انخفــاض
بيّنــت نتائــج تقييــم أجرتــه
ّ
لــكل مــن اللبنانييــن والالجئيــن
الدخــل فــي آذار  2020بأكثــر مــن الثلثيــن
للحــد مــن انتشــار
الســوريين بســبب إجــراءات اإلغــاق العــام التــي ا ُت ِخــذت
ّ
جائحــة كوفيــد .19-عمليــً ،لــم يــؤدِّ الوبــاء إ ّلا إلــى تفاقــم الوضــع االقتصــادي
الصعــب الــذي كان يعيشــه الالجئــون الســوريون باألســاس قبــل انــدالع
ّ
المتزايــدة
تتمثــل إحــدى طــرق االســتجابة
األزمــة .مــن هنــا،
ِ
لمواطــن الضعــف ُ
ّ
المتعثــرة فــي تنفيــذ برامــج المســاعدات النقديــة وتوفيــر الدعــم
لــدى األســر
تشــتد الحاجــة إليــه.
المالــي الــذي
ّ

المصادر:
مرصــد حمايــة الالجئيــن( .نيســان .)2020 ،إحاطــة عــن كوفيــد 19-ولبنــان .يمكــن االطــاع علــى
التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://www.paxforpeace.nl/publications/all-pub� :

lications/covid-19-in-lebanon-impact-on-refugees-and-host-communi#ties

ّ
ـددة :تقييــم ســريع
منظمــة العمــل الدوليــة( .The Fafo ،حزيــران .)2020 ،مواجهــة أزمــات متعـ ّ
والمؤسســات الصغيــرة فــي لبنــان .يمكــن
العمــال المعرّضيــن للخطــر
لتأثيــر كوفيــد 19-علــى
ّ
ّ
االطـلاع على التقريـ�ر عبر الرابـ�ط التالـ�ي https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pub� :

lic/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_747070.pdf
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%89
مــن الســوريين والفلسطينيين-الســوريين ،المشــاركين في اســتطالع
رقمــي بيــن  30آذار و 15نيســان  2020فــي لبنــان ،أفــادوا بعــدم قدرتهــم
علــى الوصــول إلــى مــواد التعقيــم والنظافــة الشــخصية الكافيــة أو
عــدم إمكانيّ ــة شــرائها.
إن الظــروف المعيشــية الس ـيّئة لالجئيــن الســوريين تعر َ
ِّضهــم لخطــر ُمتزايــد
لإلصابــة بجائحــة كوفيــد .19-فــي الواقــع ،يــؤدّ ي االفتقــار إلــى الخدمــات
الصحــي ومرافــق النظافــة
األساســية ،مثــل الميــاه النظيفــة والصــرف
ّ
الصحيــة .فــي هــذا
الشــخصية ،إلــى جعلهــم أكثــر ضعفــً مــن الناحيــة
ّ
الســياق ،أفــاد  %89مــن الالجئيــن الســوريين المشــاركين فــي اســتطالع أجــراه
تحالــف مراقبــة حمايــة الالجئيــن بيــن  30آذار و 15نيســان  2020فــي لبنــان ،بعــدم
قدرتهــم علــى الوصــول إلــى مــواد التعقيــم والنظافــة الشــخصية الكافيــة
أو عــدم إمكان ّيــة شــرائها ،وهــو مــا يعــود أساســً إلــى ارتفــاع أســعارها ،فضـ ً
ا
المكتظــة التــي يعيشــون فيهــا تجعــل إمكانيّــة تطبيــق
عــن أن األماكــن ُ
التباعــد االجتماعــي مســتحيلة .وبالتالــي ،ينبغــي اعتبــار توزيــع منتجــات
الصحــي فــي مخيّمــات الالجئيــن أولويــة فــي
النظافــة الشــخصية والصــرف
ّ
االســتجابة لكوفيــد.19-

المصادر:
مرصــد حمايــة الالجئيــن( .نيســان .)2020 ،إحاطــة عــن كوفيــد 19-ولبنــان .يمكــن االطــاع علــى
التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://www.paxforpeace.nl/publications/all-pub� :

lications/covid-19-in-lebanon-impact-on-refugees-and-host-communi#ties
مكتــب األمــم الم ّتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية( .أيــار .)2020 ،نــداء طــارئ للبنــان حــول
فيــروس كوفيــد .19-يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://reliefweb. :

int/report/lebanon/lebanon-covid-19-emergency-appeal-07-may-2020
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%71
مــن الالجئيــن الســوريين المشــاركين فــي مســح أجــري بيــن  17و20
ّ
تفشــي جائحــة
آذار  ،2020أشــاروا إلــى ارتفــاع الخــوف والضغــط نتيجــة
كوفيــد19-
ّ
للحــد مــن انتشــار كوفيــد ،19-مثــل العــزل
شــكلت اإلجــراءات المفروضــة
ّ
الذاتــي ،مصــدرًا للتوتــر واإلحبــاط والخســارة الماليــة لالجئيــن الســوريين
الذيــن يعيشــون فــي لبنــان .وفقــً لمســح أجــراه اتحــاد الحمايــة اللبنانــي عبــر
الهاتــف بيــن  17و 20آذار  2020مــع الالجئيــن الســوريين الذيــن يعيشــون فــي
مخيّمــات غيــر رســمية فــي لبنــان ،أفــاد  %71بارتفــاع مســتوى الخــوف والتوتــر
والتجمعــات االجتماعيــة .عانــى الالجئــون مــن
بعــد وقــف األعمــال والمــدارس
ّ
ّ
تفشــي كوفيــد 19-أبرزهــا صدمــة
أحــداث مختلفــة مؤلمــة ومرهقــة قبــل
الحــرب ،والخســائر العائليــة ،والهجــرة القســرية ،والنــزوح ،بالتــوازي مــع عــدم
المحتمــل
الوصــول إلــى المعلومــات ،ووضــع اإلســكان غيــر المســتقرّ  ،والعــداء ُ
للمجتمعــات المضيفــة .فــي حيــن ،تــؤدّ ي الجائحــة إلــى تفاقــم ضعفهــم،
الصحــة الجســدية والعقليــة .فــي ســياقات
وبالتالــي زيــادة مشــكالت
ّ
مماثلــة ،هنــاك حاجــة ألنشــطة الدعــم النفســي واالجتماعــي لمســاعدة
الالجئيــن علــى التعامــل مــع ضغــوط العزلــة وفقــدان ســبل العيــش.

المصادر:
اتحــاد الحمايــة اللبنانــي ( ،)LPCمحاربــة الجــوع( .GVC، NRC ،نيســان .)2020 ،كوفيــد :19-
مخــاوف واحتياجــات الالجئيــن الســوريين فــي المخيّمــات غيــر الرســمية فــي لبنــان .يمكــن
االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://www.nrc.no/globalassets/pdf/ :

reports/covid-19-concerns-and-needs-of-syrian-refugees-in-informaltented-settlements-in-lebanon/04072020-lpc-covid-19-concerns-andneeds-of-syrian-refugees-in-itss-in-lebanon.pdf
جونيــور ،خوســيه غونزاليــس ،دي ســاليس ،جاييــر باولينــو ،موريــرا ،مارســيال مورينــو ،وآخــرون.
ّ
تفشــي جائجــة كورونــا.
الصحــة العقليــة لالجئيــن فــي العالــم خــال
أزمــة ضمــن األزمــة :وضــع
ّ
بحــوث الطــب النفســي.2020 .
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%34
مــن الالجئيــن الســوريين المشــاركين فــي مســح أجــري بيــن  17و 20آذار
 ،2020أشــاروا إلــى وجــود عوائــق تحــول دون حصولهــم علــى الخدمــات
وتحديــات النقــل
الصحيــة مثــل القيــود الماليــة
ّ
ّ
نتيجــة ألزمــة كوفيــد ،19-ذكــر  %34مــن الالجئيــن الســوريين ،المشــاركين فــي
مســح أجــراه اتحــاد الحمايــة اللبنانــي عبــر الهاتــف بيــن  17و 20آذار  ،2020وجــود
الصحيــة مثــل القيــود الماليــة
عوائــق أمــام حصولهــم علــى الخدمــات
ّ
وتحديــات النقــل ،علمــً أنهــم كانــوا يواجهــون صعوبــات مماثلــة تعيــق
ّ
صحيــة مناســبة قبــل األزمــة .فــي الواقــع ،يُعتبــر
حصولهــم علــى رعايــة
ّ
ومش ـ ّتتًا ،مــا يــؤدّ ي إلــى فــرض
النظــام
ّ
الصحــي اللبنانــي مخصخصــً للغايــة ُ
تكاليــف باهظــة علــى المرضــى ،ويجعــل الفئــات الضعيفــة ،ال سـيّما الالجئيــن
ّ
خــط الفقــر -غيــر قادريــن علــى
الســوريين  %70 -منهــم يعيشــون تحــت
الصحيــة .أدّ ت جائحــة كوفيــد 19-بالتــوازي مــع حظــر
الوصــول إلــى الخدمــات
ّ
ـد مــن انتشــارها،
التجــوّ ل الــذي فرضتــه البلديــات علــى الالجئيــن الســوريين للحـ ّ
ّ
بحــق الالجئيــن الفلســطينيين
إلــى زيــادة التمييــز والتهميــش المديــد
والســوريين فــي لبنــان .مــع ذلــك ،علــى لبنــان واجــب ضمــان وصــول الجميــع،
بمــن فيهــم الالجئيــن ،إلــى مراكــز إجــراء االختبــارات والعــاج.

المصدر:
اتحــاد الحمايــة اللبنانــي ( ،)LPCمحاربــة الجــوع( .GVC، NRC ،نيســان .)2020،كوفيــد  :19-مخاوف
واحتياجــات الالجئيــن الســوريين فــي المخيّمــات غيــر الرســمية فــي لبنــان .يمكــن االطــاع
علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/ :

covid-19-concerns-and-needs-of-syrian-refugees-in-informal-tented-settlements-in-lebanon/04072020-lpc-covid-19-concerns-and-needs-ofsyrian-refugees-in-itss-in-lebanon.pdf
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21
بلديــة لبنانيــة فرضــت قيــودًا تمييزيــة علــى الالجئيــن الســوريين ال
ّ
الســكان اللبنانييــن كجــزء مــن جهودهــا لمكافحــة
تنطبــق علــى
كوفيــد19-
ّ
لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ،فرضــت  21بلديــة لبنانيــة قيــودًا
وفقــً
ّ
الســكان اللبنانييــن كجــزء
تمييزيــة علــى الالجئيــن الســوريين ال ُتطبّــق علــى
مــن جهودهــا لمكافحــة كوفيــدُ ،19-
وفــرِ ض حظــر التجــوّ ل الــذي يقيّــد
حركــة الالجئيــن الســوريين فــي أوقــات معيّنــة مــن بلديــات عديــدة منــذ آذار
ّ
تفشــي كوفيــد ،19-فرضــت  330بلديــة حظــر تجــوّ ل علــى
 .2020قبــل بدايــة
ّ
المتزايــد والعــداء تجاههــم.
الالجئيــن الســوريين ،مــا عــزز مناخــً مــن التمييــز ُ
وفيمــا تدافــع الســلطات المح ّليــة عــن القيــود المفروضــة علــى الحركــة
ّ
والتنقــل باعتبارهــا ضروريــة لحمايــة األمــن القومــي والنظــام العــام ،قــد
يكــون حظــر التجــوّ ل غيــر ضــروري .بالمثــل ،ال يوجــد دليــل علــى أن حظــر
العامــة
الصحــة
التجــوّ ل المفــروض علــى الالجئيــن الســوريين ســوف يحمــي
ّ
ّ
ـد مــن انتشــار جائحــة كوفيــد 19-وتأثيرهــا فــي لبنــان .بمــا أن لبنــان صــادَ ق
ويحـ ّ
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،فــإن علــى
علــى العهــد الدولــي
ّ
ّ
حــق ّ
ّ
التنقــل بحرّ يــة.
كل فــرد فــي
الســلطات فيــه ضمــان

المصدر:
تهــدد
هيومــن رايتــس ووتــش( .نيســان .)2020 ،لبنــان :إجــراءات مواجهــة فيــروس «كورونــا»
ّ
الالجئيــن .يمكــن اإلطــاع علــى النــص عبــر الرابــط التالــيhttps://www.hrw.org/ar/ :

news/2020/04/02/340118
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%88.7
مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان دُ فِ عــوا إلــى مــا دون مســتوى
المدقِ ــع فــي العــام 2020
الفقــر ُ
ّ
وتفشــي
دفعــت األزمــة االقتصاديــة ،التــي ترافقــت مــع اضطرابــات مدنيــة
جائحــة كوفيــد ،19-معظــم الالجئيــن الســوريين ( )%88.7إلــى مــا دون
دقــع ،وفقــً لقياســات سـ ّلة اإلنفــاق األدنــى لضمــان البقــاء
الم ِ
مســتوى الفقــر ُ
متوســط إنفــاق األســرة شــهريًا نحــو  1٫543٫613ليــرة لبنانيــة خــال العــام
(بلــغ
ّ
 .)2020باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتب ّيــن أن هنــاك  9مــن ّ
كل  10أســر ُمثقلــة بالديــون،
مــا يعنــي أن األســر ال تــزال تفتقــر إلــى المــوارد الكافيــة لتلبيــة احتياجاتهــا
متوســطدَ ْيــن األســرة الســورية الالجئــة نحــو  1٫835٫837ليــرة
األساســية .بلــغ
ّ
لبنانيــة ،بزيــادة بنســبة  %18بالمقارنــة مــع العــام الســابق .يســتخدم العديــد
بالديْــن أو
مــن األســر الالجئــة اســتراتيجيّات التأقلــم مثــل شــراء الطعــام َّ
الصحــة ()%48
اقتــراض المــال لشــراء الطعــام ( ،)%71أو تقليــل اإلنفــاق علــى
ّ
والتعليــم ( ،)%20أو اللجــوء إلــى آل ّيــات التك ّيــف الســلبية مثــل قبــول المخاطــر
العاليــة والوظائــف االســتغاللية أو غيــر القانونيــة (.)%3

المصدر:
برنامــج الغــذاء العالمــي( .أيلــول  .)2020مراجعــة لســ ّلة اإلنفــاق األدنــى لضمــان الحيــاة فــي
لبنــان  -تحديــث لمكوّ نــات  MEBو SMEBوتكاليفهــا .يمكــن االطــاع عليــه عبــر الرابــط التالــي:

https://reliefweb.int/report/lebanon/review-survival-and-minimum-expenditure-baskets-lebanon-updated-smeb-and-meb

 101 I 120من الحقائق واألرقام حول أزمة اللجوء السوري

%94
مــن األســر الســورية الالجئــة فــي طرابلــس ،المشــاركة فــي اســتطالع
ُأجــري فــي النصــف الثانــي مــن نيســان  ،2020أشــارت إلــى زيــادة ديونهــا
الد ْيــن كآليّ ــات للتكيّ ــف
وارتفــاع نســب العمالــة مقابــل إيفــاء َّ
ــد
المتخــذة
للحــد مــن انتشــار كوفيــد َ ،19-ف َق َ
ّ
نتيجــة إلجــراءات اإلغــاق ُ
العديــد مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان مصــدر دخلهــم الرئيســي،
مــا اضطرهــم إلــى اســتخدام آليّــة تكيّــف جديــدة أو أكثــر لتوليــد الدخــل
وتغطيــة احتياجاتهــم األساســية .فــي الواقــع ،وفقــً لمســح أجرتــه SEED
فــي النصــف الثانــي مــن نيســان  2020مــع الالجئيــن الســوريين واللبنانييــن
المهمشــين فــي طرابلــس ،أشــار  %94مــن المشــاركين إلــى زيــادة ديونهــم
ّ
الديْــن كآليــة للتكيّــف ،فيمــا أفــاد %65
واضطرارهــم إلــى العمــل إليفــاء َّ
منهــم بأنهــم ّ
كميــة وجباتهــم الغذائيــة ،وانتقــل  %17إلــى منــزل
خفضــوا ّ
أو مســكن بســعر أكثــر مالءمــة مــع أوضاعهــم .بشــكل عــام ،أظهــر تقييــم
متوســط
جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان لعــام  2020أن
ّ
إنفــاق الفــرد شــهريًا بلــغ  198٫981ليــرة لبنانيــة فــي العــام  ،2020وهــو مــا
متوســط العــام  157٫000( 2019ليــرة لبنانيــة) بســبب أزمــة
َص ُعــب مقارنتــه مــع
ّ
ي ْ
ّ
التضخــم فــي لبنــان ،بحيــث يتب ّيــن أن الزيــادة الطفيفــة فــي اإلنفــاق الشــهري
للفــرد لــم تلحــق الزيــادة فــي األســعار ،فمنــذ تشــرين األول  2019ارتفعــت
أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة  %174والمــواد غيــر الغذائيــة بنســبة  ،%175بمــا
يعكــس محدوديــة القــوة الشــرائية لالجئيــن الســوريين.

المصادر:
المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،يونيســف ،برنامــج األغذيــة العالمــي.
( .)2020تقييــم جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .يمكــن االطــاع عليهــا عبــر
الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 :
 SEEDو( . People in Need Slovakiaأيــار .)2020 ،تقييــم تأثيــر جائحــة كوفيــد 19-علــى
الالجئيــن الســوريين واللبنانييــن الضعفــاء فــي طرابلــس (لبنــان) .يمكــن االطــاع علــى التقريــر
عبــر الرابــط التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/download/76228 :
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%84
مــن الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا المشــاركين فــي اســتطالع ُأجــري
فــي نيســان  2020أفــادوا بإنهــم ّ
تلقــوا معلومــات حــول كوفيــد19-
ّ
منظمــة اإلغاثــة الدوليــة فــي نيســان  ،2020أفــاد  %84مــن
وفقــً لمســح أجرتــه
الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا بأنهــم ّ
تلقــوا معلومــات حــول كوفيــد.19-
الصحيــة
فــي الواقــع ،كان وصــول الالجئيــن الســوريين إلــى خدمــات الرعايــة
ّ
ّ
تفشــي جائحــة كوفيــد ،19-وال تــزال اللغــة ونقــص
تحــدي قبــل
بمثابــة
ّ
ّ
تشــكل عقبــة أمــام الســوريين
المعلومــات والمــوارد الماليــة المحــدودة
الصحيــة .فــي هــذا الســياق،
الذيــن يســعون للحصــول علــى خدمــات الرعايــة
ّ
ـد تعزيــز التواصــل والوعــي بالممارســات الج ّيــدة أمــرًا أساســيًا لمنــع زيــادة
يُعـ ُّ
انتشــار المــرض خصوصــً بيــن الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا .لذلــك بذلــت
الحكومــة التركيــة جهــودًا كبيــرة لنشــر المعلومــات حــول كوفيــد ،19-وقــد
أفــاد المشــاركون بأنهــم ّ
تلقــوا معلومــات حــول الوبــاء عبــر وســائل التواصــل
ّ
والمنظمــات غيــر الحكوميــة (،)%17
االجتماعــي ( ،)%37ووســائل اإلعــام (،)%18
والقنــوات الحكوميــة ( ،)%15والشــبكات االجتماعيــة ( ،)%9والقنــوات األخــرى
( .)%4مــن هنــا ،ونظــرًا ألن  %84فقــط مــن الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا ّ
تلقــوا
ّ
المنظمــات غيــر الحكوميــة أن
معلومــات حــول كوفيــد 19-يجــب علــى
تلعــب دورًا فــي ضمــان وصــول المعلومــات إلــى الجميــع.

المصدر:
ّ
ّ
تفشــي كوفيــد 19-علــى الالجئيــن
منظمــة اإلغاثــة الدوليــة فــي تركيــا( .نيســان .)2020 ،تأثيــر
الســوريين فــي تركيــا .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://reliefweb. :

int/sites/reliefweb.int/files/resources/76504.pdf
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%87
مــن الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا أشــاروا إلــى حصولهــم علــى
ّ
تفشــي كوفيــد ،19-لكــن  %25منهــم فقــط
الصحيــة قبــل
الخدمــات
ّ
ّ
ّ
تفشــي الجائحــة
تمكنــوا مــن الوصــول إليهــا منــذ بــدء
ّ
منظمــة اإلغاثــة الدوليــة فــي نيســان  ،2020أفــاد  %87مــن
وفقــً لمســح أجرتــه
الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا أنهــم كانــوا يتمتعــون بإمكان ّيــة الوصــول إلــى
ّ
تفشــي كوفيــد ،19-لكــن منــذ بــدء انتشــار الجائحــة
الصحيــة قبــل
الخدمــات
ّ
ّ
يحــق لالجئيــن
بــات  %25منهــم فقــط قادريــن علــى الوصــول إليهــا .عمليــً،
ّ
المؤقتــة
ســجلين فــي تركيــا  -بموجــب نظــام الحمايــة
الم
ّ
الســوريين ُ
الصحيــة نفســها التــي يتم ّتــع بهــا المواطنــون
 الحصــول علــى الرعايــةّ
ســجلين إ ّلا علــى
الم
ّ
األتــراك ،فــي حيــن ال يحصــل الالجئــون الســوريون غيــر ُ
الصحيــة مجانــً .مــع ذلــك ،تخلــق المــوارد المحــدودة
خدمــات الطــوارئ
ّ
ونقــص المعلومــات والحواجــز اللغويــة عقبــات كبيــرة أمــام الســوريين
الصحيــة ،ال س ـيّما الوصــول
الذيــن يســعون للحصــول علــى خدمــات الرعايــة
ّ
المتخصصــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يواجــه الســوريون
إلــى األدويــة والخدمــات
ّ
ســجلين عقبــات فــي الوصــول إلــى الرعايــة العالجيــة
الم
ّ
الريفيــون وغيــر ُ
الصحيــة .فــي اآلونــة
وتكاليــف النقــل اإلضافيــة عنــد البحــث عــن الخدمــات
ّ
األخيــرة ،أعلــن  %25فقــط مــن الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا عــن حصولهــم
الصحيــة بســبب مشــكالت ماليــة والتوصيــات بالبقــاء فــي
علــى الخدمــات
ّ
المنــزل .فضــ ً
ا عــن ذلــك ،أفــاد  %53فقــط مــن المشــاركين أن لديهــم
إمكانيّــة الوصــول إلــى األدويــة ،ومــن بيــن العوائــق الرئيســية يبــرز ّ
كل مــن
المــوارد الماليــة المحــدودة ،والخــوف مــن اإلصابــة ،والبقــاء فــي المنــزل.

المصادر:
ّ
ّ
تفشــي كوفيــد 19-علــى الالجئيــن
منظمــة اإلغاثــة الدوليــة فــي تركيــا( .نيســان .)2020 ،تأثيــر
الســوريين فــي تركيــا .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط التالــيhttps://reliefweb. :

int/sites/reliefweb.int/files/resources/76504.pdf

ّ
الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود
التنســيق بيــن الــوكاالت( .آذار.)2019 ،
لعــام  2020-2019اســتجابة لألزمــة الســورية :تركيــا .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط
التالــيhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/68618 :
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%82
ّ
يؤكــدون حاجتهــم إلــى اقتــراض
مــن الالجئيــن الســوريين فــي األردن
صحيــة عاجلــة
المــال مــن أجــل الحصــول علــى رعايــة
ّ
ســجلين لــدى المفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة
الم
س ِ
ُ
ّ
ــمح للســوريين ُ
الصحيــة
لشــؤون الالجئيــن فــي األردن بالحصــول علــى خدمــات الرعايــة
ّ
العامــة والمستشــفيات
الصحيــة األوليــة
مجانــً فــي مراكــز الرعايــة
ّ
ّ
الحكوميــة .لكــن بحلــول تشــرين الثانــي ُ ،2014طلــب مــن الالجئيــن دفــع
الرســوم نفســها التــي يدفعهــا المواطــن األردنــي الــذي ال يملــك أي تغطيــة
الصحــة ،قبــل
تقدمهــا وزارة
صحيــة ،وذلــك عنــد اســتخدام الخدمــات التــي ُّ
ّ
ّ
ـم إيقــاف العمــل بهــذا اإلجــراء فــي أوائــل العــام  ،2018وأصبحــوا بالتالــي
أن يتـ ّ
يدفعــون الرســوم نفســها المفروضــة علــى األجانــب والتــي تزيــد بنســبة .%80
لكــن فــي نيســان  ،2019أعلنــت الحكومــة األردنيــة عــن إيقــاف سياســة زيــادة
الصحيــة علــى االجئيــن الســوريين ،الذيــن بــات بإمكانهــم
تكاليــف الرعايــة
ّ
مجــددًا الوصــول إلــى المستشــفيات الحكوميــة وفقــً للرســوم نفســها
ّ
صحيــة .مــع
التــي يدفعهــا المواطــن األردنــي الــذي ال يملــك أي تغطيــة
ّ
ذلــك ،تبقــى التكلفــة المرتفعــة للعــاج والمواصــات ،فضـ ً
ا عــن عــدم توافــر
ـدات الطبيــة ،مــن العوائــق الكبيــرة أمــام الســوريين الباحثيــن
األدويــة والمعـ ّ
الصحيــة ،مــا يجعــل الالجئيــن الضعفــاء  %78 -منهــم
عــن خدمــات الرعايــة
ّ
ّ
خــط الفقــر األردنــي  -يســتخدمون آليّــات التكيــف .فــي
يعيشــون تحــت
الواقــع ،وفقــً لتقريــر نشــرته لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة فــي العــام ّ ،2019
أكــد %82
مــن الالجئيــن الســوريين فــي األردن علــى حاجتهــم إلــى اقتــراض المــال مــن
صحيــة عاجلــة.
أجــل الحصــول علــى رعايــة
ّ

المصادر:
( .MERIPنيســان .)2020 ،الالجئــون فــي األردن فــي خطــر عنــد االســتجابة لكوفيــد .19-يمكــن
االطـلاع علـ�ى التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://reliefweb.int/report/jordan/refu� :

gees-risk-jordan-s-response-covid-19

المفوض ّيــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن( .نيســان .)2019 ،التحديــث التشــغيلي
للمفوضيّــة الســامية لألمــم الم ّتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،نيســان  .2019يمكــن االطــاع علــى
التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-un� :

hcr-operational-update-april-2019

الصحــة العامــة وســلوكيّات
لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة( .كانــون الثانــي .)2019 ،الوصــول إلــى
ّ
الصحــة .يمكــن االطــاع علــى التقريــر عبــر الرابــط
الالجئيــن الســوريين فــي األردن بحثــً عــن
ّ
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74447
التالــي:
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3/2
مــن األســر المقيمــة فــي مخيّ مــات الالجئيــن الســوريين فــي األردن
يضــم ٌّ
كل منهــا أكثــر مــن  3أفــراد يعيشــون فــي غرفــة واحــدة مــا
ُّ
الفعالــة أمــرًا مســتحي ً
ال
يجعــل العزلــة الذاتيــة
ّ
إن ظــروف الالجئيــن الســوريين المعيشــية الصعبــة تعرّ ضهــم لخطــر اإلصابــة
بكوفيــد 19-بشــكل متزايــد ،خصوصــً أن نقــص الخدمــات األساســية مثــل
الصحــي ومرافــق النظافــة الشــخصية يجعلهــم
الميــاه النظيفــة والصــرف
ّ
الصحيــة ،فضـ ً
ا عــن االكتظــاظ الــذي يعيشــون فيــه
أكثــر عرضــة للمشــكالت
ّ
 فــي ّكل مــن مخيّمــات الالجئيــن والمناطــق الحضريــة  -ويعيــق إمكان ّيــة
تطبيــق معاييــر التباعــد االجتماعــي ،حيــث أن ُثلثــا األســر التــي تقيــم فــي
يضــم ٌّ
كل منهــا منهــا أكثــر مــن
مخيّمــات الالجئيــن الســوريين فــي األردن،
ُّ
الفعالــة أمــرًا
 3أفــراد يعيشــون فــي غرفــة واحــدة مــا يجعــل العزلــة الذاتيــة
ّ
مســتحي ً
ّ
يشــكل عــدم الوصــول إلــى منتجــات النظافــة الشــخصية
ال .فيمــا
تحديــً إضافيــً الحتــواء انتشــار كوفيــد .19-مــن هنــا ،يفتــرض التعامــل مــع
ّ
برامــج المســاعدات النقديــة وتوزيــع منتجــات النظافــة الشــخصية والصــرف
الصحــي كأولويــة فــي االســتجابة لكوفيــد.19-
ّ

المصدر:
( .MERIPنيســان .)2020 ،الالجئــون فــي األردن فــي خطــر عنــد االســتجابة لكوفيــد .19-يمكــن
االطـلاع علـ�ى التقريـ�ر عبـ�ر الرابـ�ط التالـ�ي https://reliefweb.int/report/jordan/refu� :

gees-risk-jordan-s-response-covid-19
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فهرس
أ
إساءة المعاملة٨٠ :
آلية تكيف  /آليات تكيف١٢٠ ،٩٠ ،٧٨ :
استراتيجيات التأقلم  /استراتيجيات المواجهة١١٩ ،٧٤ :
أزمــة،٩٢ ،٧٩ ،٧٦ ،٦٧ ،٥٩ ،٥٥ ،٥٤ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥ ،٤٢ ،٤١ ،٣٨ ،٣٧ ،٢٩ ،٢٦ ،٢٥ ،١٩ ،١٧ ،١١ ،١٠ :
١٢٠ ،١١٩ ،١١٧ ،١١٤ ،١١١ ،١٠٦ ،١٠٥ ،١٠٣ ،١٠٢ ،١٠١ ،٩٩ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٤
اقتصــاد  /اقتصــادات،99 ،98 ،96 ،92 ،91 ،90 ،88 ،84 ،60 ،54 ،47 ،44 ،39 ،29 ،27 ،17 :
119 ،114 ،105 ،102 ،101
االتحاد األوروبي53 :
اإلنفاق120 ،119 ،92 ،54 ،44 ،26 :
األموال97 ،96 ،92 ،66 :
ألمانيا53 :
االهتمام بالصحة66 :
األســر  /األســرة،77 ،74 ،69 ،66 ،62 ،61 ،60 ،54 ،51 ،46 ،45 ،43 ،40 ،39 ،38 ،26 ،14 ،13 :
124 ،120 ،119 ،114 ،103 ،99 ،98 ،90 ،88 ،85 ،84 ،78
إدلب108 ،35 ،26 ،22 ،12 ،11 :
االستثمار  /االستثمارات95 ،28 :
األردن124 ،123 ،111 ،110 ،109 ،106 ،105 ،104 ،95 ،56 ،34 ،17 ،13 :
إقامة قانونية55 ،50 :
إيجار92 ،54 ،45 ،44 ،40 ،38 ،37 ،16 :
إقامة103 ،55 ،50 ،43 ،18 :
اســتجابة  /اســتجابات،96 ،95 ،94 ،76 ،68 ،67 ،59 ،55 ،47 ،42 ،40 ،37 ،30 ،23 ،14 ،10 :
124 ،115 ،114 ،111 ،106 ،105 ،103 ،101 ،99 ،96 ،99
األمان58 ،20 :
أمن118 ،112 ،110 ،102 ،101 ،96 ،80 ،76 ،64 ،61 ،55 ،50 ،40 ،31 ،29 ،15 ،13 :
إسبانيا20 :
استقرار109 ،96 ،47 ،43 ،41 ،40 ،39 ،16 :
األمم المتحدة109 ،99 ،88 ،84 ،79 ،65 ،58 ،36 ،25 ،14 :
األونروا106 :
أوراق قانونية50 :
ب
البالغ  /البالغين50 ،46 :
بعلبك – الهرمل88 ،87 ،85 ،68 ،51 ،38 ،37 ،16 :
بيروت87 ،85 ،75 ،73 ،51 ،18 :
البقاع88 ،86 ،85 ،78 ،75 ،73 ،37 ،16 :
البلد المضيف  /البلدان المضيفة111 ،110 ،104 ،102 ،101 ،97 ،95 ،94 ،79 :
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البنية التحتية39 ،34 ،31 ،25 :
المتوسط20 :
البحر األبيض
ّ
بلدية  /بلديات118 ،61 ،59 :
البلد المجاور  /البلدان المجاورة106 ،17 ،10 :
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي99 :
البطالة85 ،84 ،41 :
برنامج األغذية العالمي94 ،91 ،88 ،84 ،29 :
ت
تسجيل الوالدة  /تسجيل الوالدات112 ،51 :
التنمية94 ،59 ،31 :
التعليــم  /التعليمــي  /التعليميــة،97 ،96 ،81 ،79 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،50 ،48 ،44 :
119 ،110 ،102
التوظيف87 ،85 ،84 ،56 ،27 :
التمويل106 ،104 ،103 ،102 ،101 ،97 ،96 ،95 ،94 ،76 ،67 ،38 :
تأثير118 ،92 ،76 ،66 ،59 ،28 ،23 ،11 ،10 :
ّ
التضخم120 ،102 ،92 ،85 :
التسجيل112 ،85 ،75 ،51 ،28 ،23 :
توطين111 ،35 ،19 ،16 :
توترات97 ،62 ،60 ،58 ،41 ،40 :
تركيا122 ،121 ،111 ،109 ،108 ،105 ،104 ،95 ،13 :
تصريح عمل56 :
تسجيل الوالدات112 :
ج
الجهات المانحة95 :
جبل لبنان87 ،77 ،66 ،18 :
جنوب  /جنوبي87 ،77 ،66 ،60 ،39 ،37 ،35 ،11 :
ح
حلب17 ،12 ،11 :
الحكومــة  /الحكوميــة  /الحكوميــات،103 ،101 ،97 ،95 ،74 ،68 ،56 ،55 ،48 ،43 :
123 ،121 ،105
حماة11 :
حمص17 :
الحماية122 ،117 ،116 ،106 ،105 ،102 ،101 ،96 ،76 ،68 ،54 ،53 ،40 ،30 ،15 :
حق  /حقوق  /حقوقهم118 ،79 ،73 ،55 ،22 ،15 :
حضرية42 ،25 ،18 ،14 :
الحرب116 ،64 ،48 ،36 ،28 ،25 ،24 ،23 ،22 ،19 :
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خ
الخدمات األساسية124 ،115 ،110 ،100 ،59 ،41 ،35 ،30 ،25 ،14 :
ّ
خطة لبنان لالستجابة لألزمة99 ،96 ،76 ،67 ،55 ،42 ،37 :
خدمــة  /خدمــات  /خدماتهــا،62 ،59 ،41 ،39 ،36 ،35 ،31 ،30 ،27 ،26 ،25 ،16 ،15 ،14 ،12:
124 ،123 ،122 ،121 ،117 ،115 ،110 ،106 ،104 ،100 ،99 ،97 ،96 ،86 ،72 ،67 ،66 ،65
د
دمشق25 :
دَ يْن119 ،45 :
الدخل120 ،114 ،88 ،85 ،78 ،74 ،69 ،26 :
دول الجوار13 :
دعــم،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،90 ،81 ،77 ،76 ،72 ،68 ،37 ،30 ،29 :
116 ،114 ،111
ر
ّ
الرقة17 :
الرعاية الصحية123 ،122 ،121 ،69 ،67 ،66 ،65 ،64 :
ز
زواج األطفال79 :
س
السكن103 ،100 ،96 ،72 ،48 ،43 ،41 ،39 ،38 ،37 ،35 ،34 ،26 ،18 ،16 ،12 :
سبل العيش116 ،114 ،104 ،46 :
سياسة123 ،103 ،47 :
ســوريا،64 ،55 ،48 ،47 ،42 ،36 ،35 ،34 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،24 ،23 ،22 ،15 ،14 ،12 ،11 :
112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،106 ،105 ،99 ،96 ،81 ،80 ،72 ،65
ســوري  /ســوريًا  /ســورية  /ســوريين  /ســوريون،24 ،23 ،22 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،13 ،11 ،10 :
،53 ،52 ،51 ،50 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،34 ،29 ،27 ،26 ،25
،87 ،86 ،85 ،84 ،80 ،79 ،78 ،77 ،75 ،74 ،73 ،69 ،67 ،66 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،56 ،55 ،54
،116 ،115 ،114 ،112 ،111 ،110 ،109 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،92 ،91 ،90 ،88
،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117
ش
الشرق األوسط وشمال إفريقيا100 :
الشرق األوسط100 :
الشمال  /شمالي  /الشمالية108 ،100 ،61 ،46 ،37 ،36 ،35 ،29 ،22 ،15 ،14 ،12 ،11 :
الشباب75 ،50 ،41 ،23 :
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ص
صراع108 ،106 ،99 ،65 ،36 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،23 ،22 ،13 :
الصحة123 ،118،119 ،116 ،110 ،102 ،100 ،97 ،67 ،66 ،65 ،64 ،44 ،31 ،23 :
صمود101 ،10 :
الصرف الصحي124 ،115 ،102 ،100 ،40 ،39 ،31 ،26 :
ض
ضعيــف  /ضعيفــة  /ضعفهــا  /ضعفهــم  /ضعفــاء  /ضعــف  /ضعفــً،14 ،11 :
123 ،120 ،116 ،115 ،114 ،106 ،103 ،99 ،96 ،90 ،87 ،81 ،66 ،54 ،47 ،46 ،45 ،44 ،40 ،38 ،29 ،18
ط
طفــل  /أطفــال،79 ،78 ،77 ،74 ،73 ،72 ،65 ،55 ،51 ،48 ،46 ،36 ،31 ،23 ،29 ،19 ،13 :
108 ،81 ،80
طارئ  /طارئة106 ،102 ،97 ،48 ،37 ،34 :
طوعًا  /طوعي  /طوعية112 ،111 ،109 ،34 ،15 :
ظ
الظروف المعيشية115 ،110 ،47 ،43 ،26 ،15 :
ع
عكار88 ،87 ،85 ،84 ،61 ،51 ،37 ،16 :
عمالة األطفال78 ،77 :
عشوائية18 ،16 :
العراق17 :
العمل123 ،120 ،114 ،92 ،87 ،86 ،85 ،78 ،77 ،75 ،74 ،65 ،64 ،60 ،56 ،50 ،41 ،38 ،20 ،18 :
عالقات  /عالقتهم  /عالقاتهم60 ،59 :
عودة112 ،111 ،110 ،34 ،31 ،25 :
العنف108 ،79 ،23 ،22 ،13 :
عمال56 ،27 :
ّ
غ
الغــذاء  /الغذائــي  /الغذائيــة،88 ،87 ،86 ،85 ،72 ،64 ،46 ،44 ،35 ،29 ،25 ،13 ،12 :
120 ،102 ،96 ،92 ،91
الغوطة25 :
ف
فلســطيني  /الفلســطينية  /الفلســطينيين  /الفلســطينيون،55 ،48 ،47 ،42 ،41 :
117 ،115 ،114 ،106 ،98 ،96 ،90 ،72
الفقر123 ،119 ،117 ،106 ،44 ،41 ،29 ،26 :
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ق
قبرص20 :
قتيل22 :
القوة الشرائية120 ،90 ،85 ،44 :
ك
كوفيــد112 ،111 ،109 ،102 ،101 ،87 ،76 ،74 ،68 ،69 ،66 ،61 ،40 :19-ـ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،
124 ،122 ،121
كريمة91 :
ل
لجوء119 ،110 ،108 ،90 ،79 ،53 ،38 ،20 ،17 ،13 :
لبنــان،55 ،54 ،52 ،51 ،50 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،40 ،39 ،38 ،37 ،34 ،18 ،17 ،16 ،13 :
،95 ،94 ،92 ،91 ،88 ،87 ،86 ،84 ،79 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،68 ،67 ،66 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58
120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،112 ،111 ،110 ،109 ،106 ،105 ،104 ،103 ،101 ،99 ،98 ،97 ،96
الجئين فلسطينيين من سوريا55 :
الجــئ  /الالجئــة  /الجئــً  /الجئيــن  /الجئــون  /الجئــات،24 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،13 ،10 :
،58 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،34 ،30
،92 ،91 ،90 ،88 ،87 ،85 ،84 ،79 ،78 ،77 ،75 ،74 ،73 ،72 ،69 ،68 ،67 ،66 ،62 ،61 ،60 ،59
،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،112 ،111 ،110 ،109 ،106 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94
124 ،123 ،122 ،121
م
المراهقين74 :
المســاعدة  /المســاعدات،84 ،72 ،67 ،54 ،48 ،47 ،40 ،37 ،36 ،34 ،31 ،30 ،25 ،14 ،13 :
124 ،114 ،102 ،101 ،98 ،96 ،94 ،91 ،90 ،88 ،85
موازنة  /ميزانية102 ،100 ،99 :
مخ ّيــم  /مخيّمــات  /مخيمــً،97 ،78 ،48 ،47 ،43 ،42 ،38 ،37 ،36 ،35 ،30 ،18 ،16 ،12 :
124 ،116 ،115 ،103
مساعدات نقدية90 :
مجتمــع  /مجتمعــات  /مجتمعاتهــم  /المجتمعيــن  /المجتمعيّــة،40 ،14 ،10 :
116 ،111 ،110 ،109 ،103 ،102 ،101 ،99 ،97 ،94 ،91 ،90 ،79 ،72 ،67 ،62 ،60 ،59 ،58 ،47 ،43 ،42 ،41
المانحة  /المانحين  /المانحون105 ،102 ،95 :
مصر111 ،109 ،105 ،95 ،34 ،13 :
محافظــة  /محافظــات،77 ،75 ،73 ،64 ،61 ،38 ،37 ،35 ،29 ،26 ،25 ،18 ،17 ،16 ،12 ،11 :
109 ،108 ،88 ،87 ،85 ،84
المستشفى  /المستشفيات123 ،69 ،68 ،66 ،65 ،25 :
المضيــف  /المجتمعــات المضيفــة،67 ،62 ،60 ،58 ،47 ،43 ،42 ،14 ،10 :
المجتمــع ُ
111 ،110 ،103 ،101 ،97 ،94 ،90
المساعدة اإلنسانية  /المساعدات اإلنسانية96 ،94 ،85 ،67 ،37 ،30 ،25 :
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المنظمات اإلنسانية88 ،84 :
المح ّلي  /المحليّة118 ،97 ،92 ،90 ،88 ،87 ،40 ،35 ،28 :
منطقــة  /المنطقــة  /المناطــق  /مناطقهــم،31 ،25 ،22 ،20 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 :
124 ،109 ،106 ،105 ،104 ،102 ،101 ،100 ،95 ،84 ،72 ،65 ،64 ،61 ،46 ،43 ،42 ،41
المنظمات غير الحكومية121 :
موارد  /مواردهم122 ،121 ،119 ،104 ،99 ،98 ،97 ،62 ،61 ،60 ،45 ،12 ،11 ،10 :
مدرسة  /مدارس116 ،80 ،78 ،74 ،76 ،73 ،72 ،48 ،25 :
مأوى  /مآوي92 ،34 ،42 ،39 ،38 ،34 :
المفوّ ضيــة األمــم الم ّتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن،79 ،68 ،54 ،34 ،30 ،19 :
123 ،112 ،102 ،100 ،94
المياه124 ،115 ،102 ،100 ،99 ،64 ،40 ،39 ،31 ،26 :
ن
نزاع  /نزاعات108 ،72 ،40 ،31 ،23 ،20 :
نزح  /نزوح  /نزوحهم112 ،111 ،108 ،80 ،36 ،35 ،34 ،30 ،29 ،25 ،22 ،17 ،11 ،10 :
نفقات98 ،92 :
الناتج المح ّلي اإلجمالي28 :
النازحيــن داخليــً  /النازحــون داخليــً  /نــازح داخلــي  /نازحــً داخليــً  /نــزوح
داخلــي،114 ،109 ،108 ،100 ،36 ،35 ،34 ،30 ،23 ،15 ،14 ،11 :
النبطية61 ،60 ،37 :
النساء108 ،84 ،79 ،50 ،46 ،29 ،19 ،13 :
و
والدات مسجلة51 :
وضعهم القانوني106 :
وزارة التربية والتعليم العالي97 :
وزارة الشؤون االجتماعية97 :
ي
اليونان53 ،20 :
اليونيسف36 :
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