
األمـم المتحـدة: الـالجـئون الـسوریـون فـي لـبنان یـكافـحون مـن أجـل الـبقاء عـلى قـید الـحیاة وسـط أسـوأ 
أزمة اجتماعیة واقتصادیة تشھدھا البالد منذ عقود 

(بــیروت، لــبنان) 29 أیــلول 2021 – تــعرب الــمفوضــیة الــسامــیة لــألمــم المتحــدة لــشؤون الــالجــئین 
(الـمفوضـیة) وبـرنـامـج األغـذیـة الـعالـمي ومـنظمة األمـم المتحـدة لـلطفولـة (الـیونـیسف) عـن قـلقھا الـبالـغ إزاء 
 ً الـتدھـور السـریـع فـي الـظروف المعیشـیة لـالجـئین الـسوریـین فـي لـبنان. فجـمیع الـالجـئین الـسوریـین تـقریـبا

  . 1باتوا عاجزین عن توفیر الحّد األدنى من اإلنفاق الالزم لضمان البقاء على قید الحیاة

لـقد أثـرت األزمـة االجـتماعـیة واالقـتصادیـة والـصحیة الـتي یشھـدھـا لـبنان بـشكل خـاص عـلى الـعائـالت 
الـلبنانـیة والـالجـئة األكـثر فـقراً. فـقد كـشفت الـنتائـج األولـیة لـتقییم جـوانـب الـضعف لـدى الـالجـئین الـسوریـین 
فـي لـبنان لـعام 2021، الـصادرة الـیوم، عـن وضـع بـائـس ُیـرثـى لـھ، إذ أن تـسعة مـن أصـل كـل 10 الجـئین 

سوریین ال یزالون یعیشون الیوم في فقر مدقع. 
  

فـي عـام 2021، واصـل غـالـبیة الـالجـئین االعـتماد عـلى اسـتراتـیجیات مـواجـھة سـلبیة لـلبقاء عـلى قـید 
الـحیاة، مـثل الـتسول أو اقـتراض الـمال أو الـتوقـف عـن إرسـال أطـفالـھم إلـى الـمدرسـة أو تـقلیص الـنفقات 
الـصحیة أو عـدم تسـدیـد اإلیـجار. یشـیر ھـذا الـتقییم إلـى أنـھ فـي عـام 2021، ازداد عـدد أفـراد األسـر الـذیـن 
اضـطروا إلـى قـبول وظـائـف زھـیدة األجـر أو شـدیـدة الخـطورة أو نـوبـات عـمل إضـافـیة لـتأمـین الـدخـل نـفسھ 
الـذي كـانـت األسـرة قـادرة عـلى تـوفـیره فـي الـعام 2020. وتـؤثـر اسـتراتـیجیات الـمواجـھة ھـذه بـشكل سـلبي 
عـلى الـقدرة عـلى الـتأقـلم وعـلى تـولـید الـدخـل فـي المسـتقبل، مـما یـجعل أسـر الـالجـئین أكـثر عـرضـة النـعدام 

األمن الغذائي وأكثر اعتماداً على المساعدات اإلنسانیة. 

وقـد شـدد أیـاكـي إیـتو، مـمثل الـمفوضـیة الـسامـیة لـألمـم المتحـدة لـشؤون الـالجـئین فـي لـبنان، أنـھ "عـلى مـدى 
األشھـر الـثمانـیة عشـر الـماضـیة، فـقدت الـعملة الـلبنانـیة أكـثر مـن 85 فـي الـمائـة مـن قـیمتھا. فـارتـفعت 
األسـعار بـشكل كـبیر، وأصـبح مجـرد الـبقاء عـلى قـید الـحیاة بـعیداً عـن مـتناول عـائـالت الـالجـئین الـسوریـین. 
سـیكون لھـذه األزمـة تـأثـیر طـویـل األمـد عـلى رفـاه الـالجـئین ومسـتقبل أطـفالـھم، كـما أنـھا تھـدد الـمكاسـب الـتي 
تـم تـحقیقھا فـي الـسابـق مـثل إمـكانـیة الـوصـول إلـى الخـدمـات األسـاسـیة." كـما أشـار إیـتو إلـى أن "الـعائـالت 
الـلبنانـیة تـكافـح ھـي أیـضاً. فـثمة حـاجـة مـاسـة إلـى تـعزیـز الـدعـم الـمقّدم إلـى الـسكان الـلبنانـیین والـالجـئین 

والفئات األخرى المھمشة في ھذه الفترة العصیبة. ال یمكننا أن نخذلھم اآلن." 

ال یـزال الـالجـئون یـعانـون لـلعثور عـلى مـأوى الئـق وآمـن؛ فـحوالـي 60 فـي الـمائـة مـن عـائـالت الـالجـئین 
الـسوریـین یـعیشون فـي مـساكـن مـعرضـة للخـطر أو دون الـمعایـیر الـمطلوبـة أو مـكتظة. كـما تظھـر الـدراسـة 
زیـادة فـي مـتوسـط بـدالت اإلیـجار لجـمیع أنـواع الـمساكـن وفـي جـمیع الـمحافـظات، فـضالً عـن زیـادة فـي 

احتمالیة اإلخالء. 

وقـد أثـر التضخـم بـشكل كـبیر عـلى أسـعار الـمواد الـغذائـیة. فـخالل الـفترة الـممتدة بـین تشـریـن األول 2019 
وحـزیـران 2021، ارتـفعت تـكلفة الـمواد الـغذائـیة بنسـبة 404 فـي الـمائـة، مـما أدى إلـى مسـتویـات مـقلقة 
مـن انـعدام األمـن الـغذائـي وسـط عـائـالت الـالجـئین الـسوریـین. فـي شھـر حـزیـران مـن الـعام 2021، بـلغت 
نسـبة عـائـالت الـالجـئین الـسوریـین الـذیـن یـعانـون مـن انـعدام األمـن الـغذائـي 49 فـي الـمائـة. وقـد اضـطر ثـلثا 

العائالت إلى تقلیص حجم حصص الطعام أو تقلیل عدد الوجبات المستھلكة یومیاً. 

1  ُیسـتخدم الحـّد األدنـى مـن اإلنـفاق الـالزم لـلبقاء مـن أجـل تحـدیـد الـفقر الـمدقـع عـلى مسـتوى أسـر الـالجـئین فـي لـبنان. ویـتم 
حـسابـھ عـلى أسـاس األسـعار الـمعتمدة لمجـموعـة مـن السـلع والخـدمـات األسـاسـیة الـتي تـعتبر ضـروریـة لـلبقاء عـلى قـید الـحیاة. 

إن األسر التي ُتقّدر نفقاتھا على أنھا أقل من الحّد األدنى من اإلنفاق الالزم للبقاء تعیش في فقر مدقع.

1



وبحسـب عـبد هللا الـوردات، مـمثل بـرنـامـج األغـذیـة الـعالـمي ومـدیـره الـقطري فـي لـبنان، "كـان ھـذا الـعام 
حـافـالً بـالـصعاب بـالنسـبة إلـى جـمیع الـسكان فـي لـبنان. فـقد رأیـنا كـیف بـاتـت أسـعار الـمواد الـغذائـیة خـارج 
مـتناول الـعدیـد مـن األسـر." كـما أشـار الـوردات إلـى أنـھ "بـفضل الـدعـم الـسخي الـذي تـقّدمـھ الـجھات الـمانـحة، 
یـساعـد بـرنـامـج األغـذیـة الـعالـمي حـالـیاً أكـثر مـن 1.1 مـلیون الجـئ سـوري و600,000 مـواطـن لـبنانـي فـي 
الشھـر. فـھو یـقّدم مـساعـدات نـقدیـة وحـصصاً غـذائـیة، فـضالً عـن تـنظیم األنشـطة لـدعـم وحـمایـة سـبل كسـب 

العیش." 

أمـا فـي مـا یـتعلق بـالـنظافـة الـصحیة األسـاسـیة، بـّینت الـدراسـة أن عـائـلتین مـن أصـل كـل عشـر عـائـالت الجـئة 
غـیر قـادرتـین عـلى الـوصـول إلـى مسـتلزمـات رعـایـة الـطفل األسـاسـیة، وواحـدة مـن أصـل كـل عشـر عـائـالت 

غیر قادرة على الحصول على مستلزمات النظافة الصحیة النسائیة. 

یتحـمل األطـفال الـسوریـون الـالجـئون الجـزء األكـبر مـن أعـباء األزمـة. فـثالثـون فـي الـمائـة مـن األطـفال 
الـذیـن ھـم فـي سـن الـدراسـة (بـین 6 و17 عـامـاً) لـم یـدخـلوا الـمدرسـة قـط. وقـد انـخفض مـعدل االلـتحاق 
بـالـمدارس االبـتدائـیة لـألطـفال الـذیـن تـتراوح أعـمارھـم بـین 6 و14 عـامـاً بنسـبة 25% فـي عـام 2021. 
بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، اسـتمر االتـجاه الـتصاعـدي فـي عـمالـة األطـفال فـي أوسـاط األطـفال الـسوریـین فـي عـام 
2021، إذ بـلغ عـدد األطـفال الـسوریـین الـالجـئین المنخـرطـین فـي سـوق الـعمل مـا ال یـقل عـن 27,825 
 ً طـفالً. كـما یـكشف الـتقییم أن فـتاة مـن أصـل كـل خـمس فـتیات تـتراوح أعـمارھـن بـین 15 و19 عـامـا
مـتزوجـة. أكـثر مـن نـصف (56%) األطـفال الـذیـن تـتراوح أعـمارھـم بـین 1 و14 عـامـاً قـد تـعرضـوا لـشكل 

واحد على األقل من أشكال التأدیب القائم على العنف. 

وبحسـب یـوكـي مـوكـو، مـمثلة الـیونـیسف فـي لـبنان، "فإن األزمـة الـمتفاقـمة فـي لـبنان تـجعل مـن األطـفال 
الـذیـن یـنتمون إلـى الـفئات األكـثر ضـعفاً عـرضـة للخـطر، بـما فـي ذلـك األطـفال الـالجـئون، إذ تـضطر الـمزیـد 
والـمزیـد مـن األسـر إلـى الـلجوء إلـى تـدابـیر تـكّیف سـلبیة، مـثل إرسـال أطـفالـھم لـلعمل فـي ظـروف خـطرة فـي 
كـثیر مـن األحـیان، فـضالً عـن تـزویـج الـفتیات الـصغیرات أو الـلجوء إلـى الـتأدیـب الـقائـم عـلى الـعنف." 
وأضاـفتـ موـكوـ أن "الیـونیـسف تعـمل علـى توـسیـع نطـاق برـناـمجـھا لدـعمـ المـزیدـ منـ األطفـال واألسرـ إذ ال 
بـد مـن وضـع رفـاه األطـفال وحـمایـتھم فـي أعـلى سـلم األولـویـات لـضمان إنـفاذ حـقوقـھم تـحت أي ظـرف مـن 

الظروف." 

فـي حـین أن ھـذا الـتقییم یـتناول جـوانـب الـضعف ومسـتویـات الـفقر لـدى الـالجـئین الـسوریـین عـلى وجـھ 
الـخصوص، غـیر أن الـمجتمعات الـلبنانـیة الـمضیفة تـكافـح بـدورھـا مـن أجـل مـواجـھة ھـذه األزمـات. تـواصـل 
وكـاالت األمـم المتحـدة الـثالث الـعمل مـع الـحكومـة والـجھات الشـریـكة لـتقدیـم الـدعـم الـحیوي والـضروري 

إلى جمیع المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة، بما في ذلك السكان اللبنانیون والالجئون. 

– انتھى –  

بعض المالحظات للمحررین 

نبذة عن تقییم جوانب الضعف لدى الالجئین السوریین في لبنان 

تـّم إجـراء تـقییم جـوانـب الـضعف لـدى الـالجـئین الـسوریـین فـي لـبنان (VASyr) بـاالشـتراك بـین الـمفوضـیة 
الـسامـیة لـألمـم المتحـدة لـشؤون الـالجـئین وبـرنـامـج األغـذیـة الـعالـمي والـیونـیسف. وتـقییم الـعام 2021 ھـو 

النسخة التاسعة من ھذه الدراسة السنویة. سیتم نشر التقریر الكامل في كانون األول 2021. 
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تـكشف الـنتائـج األولـیة لـتقییم جـوانـب الـضعف لـدى الـالجـئین الـسوریـین فـي لـبنان لـعام 2021 عـن بـعض 
مـالمـح تـأثـیر األزمـات الـمتعددة عـلى أسـر الـالجـئین الـسوریـین. فـفي عـام 2021، ازداد تـدھـور الـوضـع 
االجـتماعـي واالقـتصادي فـي لـبنان، إلـى جـانـب التضخـم وزیـادة انـخفاض قـیمة الـلیرة الـلبنانـیة، حـیث بـلغ 
سـعر الـصرف الـموازي فـي وقـت مـن األوقـات أكـثر مـن 20,000 لـیرة لـبنانـیة لـلدوالر األمـریـكي الـواحـد. 

كما برزت أزمات أخرى خالل العام 2021، بما في ذلك الشّح في الوقود والكھرباء واألدویة. 

لـقد أّثـر الـوضـع فـي لـبنان عـلى جـمیع الـسكان الـمقیمین فـي الـبالد – الـلبنانـیین والـالجـئین والـمھاجـریـن 
وغـیرھـم – وكـان الـضرر األكـبر مـن نـصیب الـفئات األكـثر ضـعفاً. یـتناول الـتقییم بـشكل خـاص الـالجـئین 
الـسوریـین، غـیر أن الـمفوضـیة وبـرنـامـج األغـذیـة الـعالـمي والـیونـیسف تـعمل عـن كـثب مـع السـلطات الـلبنانـیة 
والـمنظمات األخـرى مـن أجـل تحـلیل تـأثـیر الـوضـع عـلى الـسكان الـلبنانـیین الـمحتاجـین، فـي حـین تـواصـل 
الـوكـاالت الـثالث تـوفـیر الـمساعـدة الـحیویـة لـلسكان الـلبنانـیین األكـثر حـاجـة مـن أجـل مـساعـدتـھم عـلى 

مواجھة ھذا الوضع الصعب. 

بـین شھـري حـزیـران وتـموز 2021، زارت فـرق الـتقییم عـینة تـمثیلیة عـلى صـعید الـوطـن تـضّم 5,035 
أسرة الجئة سوریة تتوّزع في جمیع المناطق اللبنانیة. 

وقـد تـعاونـت الـمفوضـیة وبـرنـامـج األغـذیـة الـعالـمي والـیونـیسف مـع كـل مـن جـمعیة كـاریـتاس ومـؤسـسة 
مخـزومـي ومـنظمة الـرؤیـة الـعالـمیة الـدولـیة ومـنظمة "شـیلد" لـلتدخـل االجـتماعـي واإلنـسانـي واالقـتصادي 

للتنمیة المحلیة على جمع البیانات على المستوى المیداني. 

نبذة عن المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین 
الـمفوضـیة ھـي مـنظمة عـالـمیة تـكرس عـملھا إلنـقاذ األرواح وحـمایـة الـحقوق وبـناء مسـتقبل أفـضل لـالجـئین 
والـمجتمعات الـنازحـة قسـراً واألشـخاص عـدیـمي الجنسـیة. تـعمل الـمفوضـیة عـن كـثب مـع الـحكومـة الـلبنانـیة 
والـعدیـد مـن الشـركـاء الـوطـنیین والـدولـیین اآلخـریـن مـن أجـل تـوفـیر الحـمایـة والـمساعـدة لـالجـئین 

واألشخاص عدیمي الجنسیة، فضالً عن السكان اللبنانیین. 
https://www.unhcr.org/ :لـلمزیـد مـن الـمعلومـات حـول عـمل الـمفوضـیة فـي لـبنان، ُیـرجـى زیـارة الـرابـط

   lb/

نبذة عن برنامج األغذیة العالمي  
بـرنـامـج األغـذیـة الـعالـمي حـائـز عـلى جـائـزة نـوبـل للسـالم لـعام 2020 وھـو أكـبر مـنظمة إنـسانـیة فـي الـعالـم، 
تـكرس جـھودھـا مـن أجـل إنـقاذ األرواح فـي حـاالت الـطوارئ واسـتخدام الـمساعـدات الـغذائـیة لتمھـید 
الـطریـق إلـى السـالم واالسـتقرار واالزدھـار لـألشـخاص الـذیـن یـتعافـون مـن الـنزاعـات والـكوارث وتـأثـیرات 
تـغیر الـمناخ. فـي لـبنان، ُیـعتبر بـرنـامـج األغـذیـة الـعالـمي، بـالـتعاون الـوثـیق مـع شـركـائـھ، أكـبر مـزود 

للمساعدات الغذائیة وغیر الغذائیة المباشرة لالجئین والسكان اللبنانیین األكثر حاجة. 

نبذة عن منظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسف) 
تعمل الیونیسف في لبنان منذ أكثر من 70 عاًما، وتعمل في بعض أصعب األماكن في العالم، للوصول 
إلى األطفال األكثر حرماناً. نعمل في أكثر من 190 بلداً وإقلیماً، من أجل كل طفل، في كل مكان، لبناء 

عالم أفضل للجمیع. لمزید من المعلومات حول الیونیسف لبنان وعملنا من أجل األطفال، یرجى زیارة 
 /www.unicef.org/lebanon
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لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ: 

المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین  
 aboukhal@unhcr.org ،+961 71 880070 ،لیزا أبو خالد

 barrachi@unhcr.org، +961 81 312 087, +34 675 51 35 44,،بوال برشینا إستبان

برنامج األغذیة العالمي 
 rasha.aboudargham@wfp.org ،+96176320761، رشا أبو ضرغم

الیونیسف 
  bbaz@unicef.org ،+961 3 331 874 ،بالنش باز

 96170190634 + ,  moutayek@unicef.org ،مایا عتّیق
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