
 
 

 بیان صحفي
 

 
 الفقر یتعمق ویطول أمده بین الالجئین السوریین والمجتمعات المضیفة لهم ومواجهته تتطلب إجراءات جریئة

 
 تقریر جدید: حوالي 4.4 مالیین شخص في المجتمعات المضیفة في األردن ولبنان وإقلیم كردستان العراق، باإلضافة إلى

  ملیون الجئ سوري و180 ألف عراقي من النازحین داخلیًا یسقطون في هوة الفقر بسبب جائحة كورونا
 

صفوف في الفقر مستویات من (كوفید-19) المستجد كورونا فیروس جائحة ضاعفت :2020 األول دیسمبر/كانون 17               
جدیدة   دراسة وفق ،2020 عام في العراق كردستان وإقلیم ولبنان األردن في لهم المضیفة والمجتمعات السوریین                  الالجئین

حوالي هناك أن إلى الدراسة وأشارت الالجئین. لشؤون المتحدة لألمم السامیة والمفوضیة الدولي البنك إعدادها في                  اشترك
وقعوا داخلیًا النازحین من عراقي ألف و180 سوري الجئ ملیون من یقرب وما المضیفة المجتمعات في شخص مالیین 4.4                   
غیر العمل سوق على تعتمد التي األسر خاص بشكل رت تضرَّ وقد األزمة. بدایة منذ الفقر براثن في األخیرة اآلونة                     في

  الرسمیة، والتي تعاني من قلة الموارد وعبء الدیون الكثیرة.

على كورونا جائحة تأثیر بدایة منذ الفقر مستویات في تغیرات - المحن "اشتداد بعنوان الصادرة الجدیدة الدراسة                   وتقّدم
وصلت الذي المدى تحاكي نماذج ولبنان"، العراق كردستان وإقلیم األردن في لهم المضیفة والمجتمعات السوریین                 الالجئین
توفیر في المساعدة إلى الدراسة وتهدف والوطنیة. الدولیة الفقر خطوط تحت ومضیفیهم السوریین الالجئین أوضاع                 إلیه

 معلومات أفضل لخطط استجابة الحكومات والوكاالت الدولیة وغیرها من الجهات في مواجهة جائحة كورونا.
 

صفوف في مئویة نقطة 38 بنحو الفقر معدالت زیادة إلى أدت قد كورونا جائحة أزمة أن إلى التقدیرات تشیر األردن،                      ففي
ي تفشِّ قبل الفقر خط تحت أصًال یعیشون كانوا الالجئین أغلب أن مالحظة مع السوریین، الالجئین بین نقطة و18                    األردنیین،
بنحو الفقر معدالت زادت وقد التضخم. معّدل ارتفاع إلى كبیر حد إلى الفقر أوضاع في التغیرات ُتعَزى لبنان، وفي                     الجائحة.
شهدت العراق، كردستان إقلیم وفي السوریین. الالجئین صفوف في مئویة نقطة 56 وبنحو اللبنانیین بین مئویة نقطة 33                  
غیر العمل أسواق على ویعتمدون مماثلة تحدیات منهم كثیر یواجه -والذین داخلیًا والنازحون والالجئون المضیفة                 المجتمعات

 الرسمیة- زیادات في معدالت الفقر تبلغ 24 نقطة مئویة، و21 نقطة، و28 نقطة على التوالي.
 

كردستان إقلیم ي ُتغطِّ ُمقارن مسح أداة استخدام على القسري النزوح لبیانات المشترك المركز لها ُیموِّ التي الدراسة                  واعتمدت
واستخدمت والزرقاء). والمفرق (عمَّان السوریون الالجئون فیها یتركز األردن في محافظات وثالث بأكمله، ولبنان                العراق،
إلى كورونا جائحة تأثیر نموذج ویستند الفقر. مستویات في الشهریة التغیرات إلظهار دینامیكیة محاكاة نماذج                 الدراسة
المالیة التحویالت في والتغّیرات الرسمي، غیر القطاع ووْضع القطاعات، مختلف في الكلّي االقتصاد أوضاع في                 التغّیرات
لبنان في أمَّا للجائحة. ثانیة موجة یتوقع سیناریو االعتیار بعین النتائج تأخذ األردن، وفي األسعار. ومستویات                  للمغتربین،



لفترة سیستمر الفقر مستویات اشتداد أن التوقعات وتظهر فقط. األولى الموجة إلى تستند النتائج فإن العراق كردستان                   وإقلیم
  غیر قصیرة في عام 2021، حتى باالستناد إلى آثار الموجة األولى للجائحة فقط.  

 
یعجز حیث لبنان في جلیا ذلك ویظهر ذاتها. المقلقة االستنتاجات إلى المتحدة األمم لمنظمات أخرى دراسات بیانات                   وتشیر
ازدادت وبالتزامن، للتقییمات. وفقًا الحیاة، قید على للبقاء األدنى الحد ُیعّد ما تأمین عن السوریین الالجئین من %90                    قرابة

  مستویات الفقر بین اللبنانیین بنسبة كبیرة أیضًا.
 

لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة لدى إفریقیا وشمال األوسط الشرق إدارة مدیر غرایبة، أیمن قال الصدد، هذا                   وفي
لألزمة البشریة فالتكالیف البالغ. القلق على لهم المضیفة والمجتمعات السوریین لالجئین المعیشیة الظروف "تبعث                الالجئین:
لتقلیص البعض یضطر إذ مستقبلهم. وآفاق الناس رفاه على هائلة سلبیة آثارًا كورونا جائحة أزمة خلَّفت ولقد باهظة.                    الراهنة
ارتفاع عن أیضًا نسمع بینما تحّملها، في االستمرار یمكن ال مستویات إلى دیونهم ووصلت یستهلكونها، التي الطعام                   كمیات
توفیر األمر هذا ویتطلب الفادحة. اآلثار تلك من الحد على احتیاجًا األكثر الفئات نساعد أن ویجب األطفال. عمالة مستوى                     في
مثل العامة الخدمات من االستفادة في الالجئین إدراج أن في شك وال المضیفة. البلدان دعم وكذلك فوریة، إنسانیة                    مساعدات

  الرعایة الصحیة والتعلیم كان مفیدًا خالل األزمة، ومن الضروري االستمرار في هذا المسار."
 

والعراقیین واللبنانیین األردنیین مضیفیهم من والفقراء السوریون الالجئون وجد الوباء، انتشار قبل أصًال الهش لوضعهم                 نظرًا
توفیر عن األسر وعجزت صعبة. خیارات أمام وضعهم مما األزمة، مع التكّیف من تمّكنهم التي الوسائل إلى یفتقرون                    أنفسهم
ظل في دراستهم مواصلة من األطفال یتمكن ولم الطرد. لخطر معرضة وأصبحت المسكن وإیجارات وتسدید                 احتیاجاتها
الناتج األسري العنف ازداد كما الرقمیة. والفجوة ُبعد عن التعّلم ظروف بسبب أصًال محدودة كانت وهي - العامة                    اإلغالقات
الالجئون أفاد المثال، سبیل على العراق، كردستان إقلیم ففي للمخاطر. تعرضًا أكثر والفتیات النساء وباتت اإلغالقات،                  عن

  بزیادة نسبة زواج وعمالة األطفال خالل الجائحة.
 

الُمضاَعفة األزمات أثَّرت "لقد الدولي: البنك في المشرق لدائرة اإلقلیمي المدیر جها، كومار ساروج قال ذلك، على                   وتعقیبًا
وتسببت سواءـ حد على والمضیفین الالجئین من احتیاجًا، األكثر الفئات على شدیدًا تأثیرًا المشرق منطقة بلدان تشهدها                   التي
الصحیة المساعدات على وعالوًة المنصرم. العقد مدى على البشري المال رأس صعید على مكاسب من تحقَّق لما انتكاسٍة                    في
المعنیة المحلیة الجهات من وغیرهم الدولیین والمانحین الحكومات بین یجمع متكامل نهج اتباع إلى الحاجة تبرز                  الطارئة،

 لمعالجة اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة لألزمة ومساعدة من هم أشد تضررًا للتغلُّب على آثار األزمة."
 

على المتضررین من الكثیر مساعدة في مهمًا دورًا لعبت قد الحكومیة االجتماعي األمان شبكات إن المشتركة الدراسة                   وتقول
نطاق بتوسیع األخرى اإلنساني العمل ومؤسسات الالجئین مفوضیة قیام أیضا ساعد وكذلك، الصدمة. آثار بعض                 اجتیاز
من أنه بید الجائحة. خالل احتیاجًا األكثر الفئات من وغیرهم الالجئین إلى نقدیة تحویالت تقدیم في النقدیة المساعدات                    برامج

  الضروري أن تتلقى هذه البرامج دعمًا من المجتمع الدولي حتى یتسنَّى توسیع نطاقها وتعزیزها.
 



أشمل مسح وإجراء البلدان، في الكلي االقتصاد توقعات وتحدیث الهاتفیة المسوح مختلف من البیانات من المزید جمع                   ومع
الدولي البنك بین التعاون لهذا الثانیة المرحلة إطار في الدراسة هذه في الواردة النتائج تعدیل سیتم المساعدات،                   لبرامج

 ومفوضیة الالجئین.
 

نحو ویعیش العالم. في الالجئین من مجموعة أكبر السوریون الالجئون ُیشكِّل العاشر، عامه سوریا في الصراع دخول                   ومع
والعراق. ولبنان األردن یستضیفهم ملیون 1.8 نحو منهم لسوریا. المجاورة البلدان في ل ُمسجَّ سوري الجئ مالیین 5.6                 

لین كالجئین في هذه البلدان.  ویزید إجمالي عدد السوریین عن ذلك إذا ما ُأضیفت إلیه تقدیرات عدد غیر الُمسجَّ
 
 

  لالتصال:
 

 المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین.
 في عّمان. روال أمین، برید إلكتروني: aminr@unhcr.org، هاتف: +962 790 04 58 49

 في عّمان. أندریاس كیرشوف، kirchhof@unhcr.org، هاتف: +962 791 825 473
 

  البنك الدولي
aalsaeed@worldbank.org  :في واشنطن: أشرف السعید، هاتف: 1187-473- (202-) 1، برید إلكتروني  

zelkhalil@worldbank.org في بیروت: زینة الخلیل، هاتف: 961 -1-963-438، برید إلكتروني  
ndarweesh@worldbank.org :في عّمان. نبیل درویش، هاتف: 962-798-277-215، برید إلكتروني  

 
  للمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع:

www.unhcr.org  
www.worldbank.org/mna  

 
  تابعونا على:

  فیسبوك:
/https://www.facebook.com/UNHCR 

/https://www.facebook.com/WorldBankMiddleEastNorthAfrica  
 

  تویتر:
http://www.twitter.com/refugees  

http://www.twitter.com/worldbankmena  
 

  یوتیوب:
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https://www.youtube.com/user/unhcr 
http://www.youtube.com/worldbank  

http://www.youtube.com/worldbank

