
" السورٌة الهجرة أزمة : 

الصراع بعد لما تنموي نموذج تشكٌل " 

للتنمٌة الحكومٌة غٌر العربٌة المنظمات شبكة  

والمعلوماتٌة االقتصادٌة للدراسات الفٌنٌق مركز السٌاسات، لبحوث السوري المركز العرب، االقتصادٌٌن منتدى  

 6102 أبرٌل/نٌسان الدولً، البنك/الدولً النقد لصندوق الربٌع اجتماع فً المدنً المجتمع سٌاسات منتدى فً تقدٌمها تم

 

 6102 أبرٌل/نٌسان 14

 

 ملخص

 

 معلومات تحلٌل على استنادا   واألردن، لبنان فً السورٌٌن الالجبٌن رفاه حول حدٌثا   الصادر الدولً البنك تقرٌر الورقة هذه تناقش

 العامة السٌاسات آثار خاصة معالجتها، ٌتم لم التً األساسٌة الجوانب بعض إلى وتشٌر الالجبٌن، لشإون المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة

 وحقٌقة المضٌفة والمجتمعات لالجبٌن السلٌم االجتماعً االقتصادي التقٌٌم غٌاب بٌن جوةالف على الضوء وتسلّط األزمة، قبل ما السورٌة

 بمصر تتعلّق مماثلة جهود غٌاب ظل فً هذا. واألردنٌة اللبنانٌة الحكومتٌن مع واإلدماج المرونة سٌاسات على التفاوض تم قد أنه

 حصة بتخصٌص المدنً المجتمع منظمات تقوم ذلك، إلى باإلضافة. الالجبٌن من كبٌرة أعدادا   تتلقى التً خاص، بشكل وتركٌا، والعراق

 .النقاش عن المضٌفة، والمجتمعات السورٌٌن الالجبٌن صوت كما صوتها، ٌغٌب بٌنما اإلنسانٌة، للمساعدات كبٌر

 وتعاونٌة مشتركة تنمٌة خطة إلى وتدعو اإلعمار، وإعادة االنعاش لتحقٌق الصراع بعد ما لمرحلة التنمٌة لنموذج إطارا   الورقة هذه تقّدم

 األزمة، بعد ما للتنمٌة إٌجابٌة توقعات خلق وعلى للحدود العابر اإلقلٌمً التعاون على الخطة هذه تستند. واألردن ولبنان سورٌا أجل من

 ٌجب كما. والتعلٌم والصحة العامة والخدمات التحتٌة للبنى األولوٌة إعطاء مع لالجبٌن، المضٌفة المناطق فً بسرعة تبدأ أن ٌجب التً

 جهود تنسٌق وٌجب. العالٌة المهارات ذوي سٌما ال الالجبٌن، عودة وتشجٌع المساواة عدم من والحد الالبق للتشغٌل الحوافز وضع

 كما. الحرب اقتصاد دٌنامٌات من والخروج والوطنٌة المحلٌة والمإسسات الحكم فً والمساءلة الكفاءة تعزٌز أجل من الدولً المجتمع

 .االقتصادٌة التنمٌة لتمكٌن وإلغاإها السوري الشعب على العامة العقوبات فً النظر إعادة ٌجب

 

 خلفٌة

 إنسانٌة أزمة إلى وأّدت األرواح، من اآلالف مبات على أّثرت التً المستمرة السورٌة باألزمة ملحوظ بشكل الماضٌة السنوات تمٌزت

 أي ،6102 العام نهاٌة بحلول السورٌٌن السكان نصف نزوح إلى التقدٌرات وتشٌر. أوروبا نحو للمتوسط عابرة لجوء مةأز وكذلك هابلة

 0.2 إلى باإلضافة البالد، خارج كالجبٌن المسّجلٌن السورٌٌن من ملٌون 4.4الـ ٌقارب ما مع داخلٌا ، معظمهم شخص، ملٌون 00 حوالً

 .مسّجلٌن غٌر ملٌون

 ٌشكلون حٌث للفلسطٌنٌٌن، القسري النفً منذ مثٌل لها ٌسبق لم التً للسكان، الكبٌرة الهجرة بهذه تؤثرا   البلدان أكثر واألردن لبنان وٌعتبر

 لكن. السورٌٌن الالجبٌن من مهمة أعداد على تحظى األوروبٌة الدول وبعض تركٌا أن من بالرغم المضٌف، البلد سكان من كبٌرة نسبة

 األمد وقصٌرة مشوشة الحاالت معظم فً كانت فقد المضٌفة المجتمعات واحتٌاجات النازحٌن السورٌٌن لحاجات كما لألزمة، االستجابة

 .كافٌة وغٌر واعتباطٌة



 الهجرة فً التدفق لهذا السرٌع العكس على القدرة غٌاب االعتبار بعٌن األخذ مع السوري، اللجوء ألزمة األمد بعٌدة لمقاربة حاجة هناك

 ستكون والالجبٌن داخلٌا   النازحٌن عودة فإن فجؤة، سورٌا فً الحرب توقفت لو وحتى. داخلٌا   بالنازحٌن تتعلق األساسٌة المشكلة وأن

 ".السالم اتفاقٌة" وبطبٌعة وتنمٌتها سورٌا تعافً بسرعة ومرتبطة تدرٌجٌة

 هً االلكترونٌة، والبطاقات الغذاء وقسابم النقدٌة المساعدات من تتشّكل التً الحالٌة، اإلنسانٌة المساعدات برامج فعالٌة فإن ولذلك،

 شك، موضع أٌضا   هً استدامتها أن كما. هشاشة األكثر السّكان معاناة من تخفف أنها من بالرغم المتوسط، المدى فً كبٌر شك موضع

 الدولٌة المساعدات على التركٌز من لمزٌد الدعوة فٌه تتم وقت فً هذا. الحالٌة التزاماتها تحقٌق عن بعٌدة المانحة المنظمات تزال ال حٌث

 .العاملة والقوى والمهارات للتعلٌم

 إلى واستنادا   الالجبٌن لشإون السامٌة المتحدة األمم مفوضٌة مع بالتعاون إنتاجه تم ،(6102 وآخرون، فٌرن) الدولً للبنك تقرٌر قام وقد

 مجموعة لسٌاسة توصٌات القتراح فرصة إلى التقرٌر أفضى وقد. واألردن لبنان فً سورٌٌنال الالجبٌن رفاه مسؤلة بمعالجة بٌاناتها،

 .(6102 الدولً، البنك) المتوسط المدى على السورٌٌن بالالجبٌن المتعلقة الدولً البنك

 بٌن المشتركة المدنً المجتمع نظر وجهة من التوصٌات مسودة إلى باإلضافة التقرٌر عرضها التً النتابج الحالٌة السٌاسات ورقة وتناقش

 .واألردن ولبنان سورٌا

 

 السورٌٌن الالجبٌن لوضع الدولً البنك رإٌة

 وتحلٌلها المفوضٌة بٌانات

 ذلك، من بالرغم. ولبنان األردن فً السورٌٌن لالجبٌن بالنسبة المفوضٌة بٌانات مجموعات لتحلٌل حثٌثة بجهود الدولً البنك تقرٌر ٌوحً

 البٌانات مجموعات إلى مرّده ٌكون أن ٌمكن وهذا. األخٌر الفصل فً بإٌجاز اللبنانٌة البٌانات وٌذكر األردنٌة البٌانات على التقرٌر ٌرّكز

 األردن فً السورٌٌن بالالجبٌن المتعلقة السٌاسات حول وتوصٌات استنتاجات إلى ٌصل التقرٌر لكن. لبنان حالة فً والمختصرة الصغٌرة

 .مماثلة خصابص ٌتشاركان وكؤنهما ولبنان،

 تتبنى حٌث التركٌة بالبٌانات المتعلقة الشفافٌة غٌاب ٌذكر وال أخرى مضٌفة بلدان من بٌانات إلى اإلشارة التقرٌر ٌتجاهل ذلك، عن عدا

 عن لشفافٌةا تغٌب كما .(AFAD, 2013) نفسها المفوضٌة بٌانات وكؤنها معها وتتعامل التركٌة للحكومة العامة المإشرات المفوضٌة

 وكالة تقوم أن الممكن من كان حٌث المساعدة، أو األبحاث مراكز من غٌرها مع مشاركتها ٌتم ال التً ببٌاناتها ٌعلّق فٌما المفوضٌة

 بمراقبة أٌضا   المفوضٌة تقوم حٌث جمعها، ٌتم التً المعلومات فً تحٌز إدخال ٌتم ال كً العشوابً، غٌر المنازل مسح بإجراء مستقلة

 المستفٌدٌن أن بحقٌقة ربطه ٌمكن وهذا المهارات، أو/و الفقر على العمل لوضع ضبٌل أثر إلى التقرٌر ٌشٌر فمثال ،. المساعدات وتوزٌع

 .رسمً غٌر العمل كان إذا خاصة عملهم وضع إلى اإلشارة ٌتجنبون قد المساعدات من

 خطوط من بكثٌر أقل وهو مباشر، غٌر بشكل المفوضٌة فقر خط التحلٌل ٌتبنى حٌث المخاوف، بعض أٌضا   البٌانات تحلٌل وٌثٌر هذا

 لبناء ذاتها، البٌانات غٌر أخرى، مسوحات من مستمدة والرفاه الفقر حول تكهنات استخدام أن كما. ولبنان األردن فً الوطنٌة الفقر

 غٌر الوصول االزدحام، األطفال، عدد األسرة، أو الحالة حجم) أهمٌة األكثر فالمتغٌرات. مضللة نتابج إلى ٌإّدي قد للسٌاسات، محاكاة

 الواضح من ولٌس الداخلٌة، والمشاكل المتغٌرات بعض غٌاب من تعانً النماذج أن كما. محتملة خطٌة ارتباطات لدٌها( البلد إلى الرسمً

 ألن" التحلٌل، من( اإلماراتً األزرق، الزعتري،) المخٌمات فً لالجبٌن التقرٌر استثناء الدهشة ٌثٌر ومما. معها التعامل تم كٌف

 (!)".المجانٌة الصحٌة والرعاٌة المجانً والتعلٌم المؤوى فٌها بما المساعدات، من متعددة أشكال من ٌستفٌدون المخٌمات فً الالجبٌن

 العام منذ اإلنسانٌة، االستجابة قامت. "وخارجها المنطقة داخل السورٌة األزمة وتعقٌدات حجم آثار امتداد باستمرار الدولً البنك ٌعترف

 المضمون فً السابقة الطاربة المساعدات برامج ٌتخطى بشكل المحلٌٌن والسكان لالجبٌن والضرورٌة العاجلة الحاجات بمعالجة ،6100

 فإن ذاته، الوقت فًو(. 6102 الدولً، البنك" )لإلدارة قابل توازن إلى وصل قد الوضع أن قلٌلة إشارات هناك ولكن... والتصمٌم

ٌّرات االعتبار بعٌن ٌؤخذ ال ،6102/6104 فً أجرٌت منزلٌة وزٌارات بٌانات لقواعد التقرٌر استخدام  وحجم وضع فً الكبٌرة التغ

 .استنتاجاته فً الوقت ذلك منذ الالجبٌن



 

 فقط؟ واألردن لبنان لماذا

 الالجبٌن معظم استقبلت التً تركٌا خاص وبكل ومصر، العراق األخرى، الجوار دول إهمال وكذلك أهمٌته، لدٌه البلدٌن هذٌن اختٌار إن

 .6104 العام منذ الجدد السورٌٌن

 ،6102 مارس/آذار فً ملٌون 4.2 إلى 6104 أواسط فً ملٌون 6.2 من بلدهم من فروا الذٌن المسجلٌن السورٌٌن الالجبٌن عدد ارتفع

 طفٌف بشكل ارتفع وقد ،6104 أواسط فً ملٌونا   0.1 ٌبلغ لبنان فً المسجلٌن الالجبٌن عدد وكان(. للمفوضٌة وفقا  ) الضعف بحوالً أي

 السورٌٌن الالجبٌن عدد تطور فقد تركٌا، فً أّما. ملٌون 1.2 على العدد استقر فقد األردن، فً أما. ملٌون 0.0 إلى لٌصل مإخرا  

 .الوقت ذلك منذ زٌادة نسبة أعلى ٌمّثل ما وهو ،6102 مارس/آذار فً ملٌون 6.2 حوالً إلى 6104 أواسط فً ملٌون 1.2 من المسجلٌن

 مهمة نسبة ٌشكلون الالجبٌن أن حقٌقة ٌعكس واألردن لبنان على التركٌز فإن المسجلٌن غٌر الالجبٌن أعداد حول الخالفات من وبالرغم

 كان ولكن. األزمة انتهاء بعد حتى البلدٌن، كال فً نهابً بشكل الالجبٌن توطٌن حول المخاوف إلى باإلضافة السكان، عدد إجمالً من

 األساسً المعبر هً تركٌا وأن كبٌر، بشكل هناك األرقام تطور ظل فً خاصة مهمة، نظرة تقدٌم تركٌا حالة حول تحلٌل إلدراج ٌمكن

(. 6102 وآخرون، أزٌفٌدو) تركٌا فً الالجبٌن بٌن الفقر ازدٌاد إلى تشٌر التً الحدٌثة األدلة بسبب وخاصة أوروبا، فً اللجوء لطالبً

 مختلفة، إضاءات ٌعطً أن الممكن من كان ومصر، العراق إلى باإلضافة تركٌا، حالة تحلٌل فإن والتعلٌم، والصحة الفقر نظر وجهة من

 خارج هم تركٌا فً سوري فلط 411،111 إن فمثال ،. البلدان تلك فً لالجبٌن اإلنسانٌة األوضاع صعوبة إلى التقارٌر تشٌر حٌث

 ،6102 بٌرتً) المدرسة فً هم الالجبٌن، أغلبٌة أي المخٌمات، خارج األطفال من% 04 وفقط( 6102 ووتش، راٌتس هٌومن) المدرسة

AFAD 2013). المضٌفة المجتمعات من ملٌون 2.6 حٌاة على ٌإثرون المخٌمات خارج سوري الجا ملٌون 6.4الـ أن إلى باإلضافة هذا 

 .واألردن بلبنان المتعلقة لتلك قرٌبة نسبة وهً تركٌا، فً

 

 السورٌٌن؟ الفلسطٌنٌٌن عن ماذا

 كان حٌث األزمة قبل سورٌا فً الفلسطٌنٌٌن الالجبٌن أوضاع حول معلومات على المفوضٌة مسح أو الدولً البنك تقرٌر ٌحتوي ال

 أمام عوابق بوضع واألردن لبنان قام فقد. السورٌٌن من أسوأ لظروف تعرضهم من بالرغم وهذا نسمة، 221،111 حوالً عددهم

 ،(6102 أنروا) األردن إلى 02111و لبنان إلى منهم 42111 لجوء إلى التقدٌرات إشارة من بالرغم سورٌا، فً الفلسطٌنٌٌن الالجبٌن

 من بكثٌر أصعب الالجبٌن ألولبك االقتصادي الدمج أن وٌبقى(. 6102 أنروا) سورٌا فً بابسة ظروف فً منهم 421،111 ٌبقى وحٌث

 .وسورٌا لبنان فً السورٌٌن دمج

 هناك كانت ولو حتى السورٌٌن، المواطنٌن مع المساواة قدم على المضٌفة والدول سورٌا فً الفلسطٌنٌٌن الالجبٌن أوضاع معالجة ٌجب

 .ٌتلقونها التً اإلنسانٌة والمساعدات أحوالهم بإدارة تهتم( األنروا) بهم خاصة متحدة أمم منظمة

 

 واألردن لبنان فً العمل وسوقً المجتمعٌن فً السورٌٌن

 أي واألردنٌة، واللبنانٌة السورٌة العاملة القوى بٌن تربط ربٌسٌة مسؤلة إلى المفوضٌة، بٌانات مجموعات أو الدولً، البنك تقرٌر ٌشٌر ال

 حجمها ارتبط حٌث ،6111الـ وسنوات التسعٌنٌات فً لبنان نحو السورٌٌن للعمال كبٌرة هجرة توجد وكانت. العمل أجل من الهجرة

 من به بؤس ال قدرا   المسؤلة نالت وقد. 6112 العام حتى لبنان فً السوري الجٌش وجود ظل فً وخاصة البلدٌن، بٌن المعقدة بالعالقة

 .(!) ملٌون 0.2و 211،111 بٌن 6112 أزمة قبل السورٌٌن عدد تقدٌر تم حٌث لبنان، فً الحاد النقاش

 العاملة الٌد من% 2و اللبنانٌة العاملة الٌد من% 61 ٌقارب ما أي تقدٌر، أقل على 211،111 إلى ٌصل العدد هذا كان ،6100 العام قبل

 وربما. رٌةالسو القرى أو المدن فً عابالتهم تبقى وحٌث لبنان، فً والسكن العمل عالقات لدٌهم الدابرٌون المهاجرون هإالء. السورٌة

 وفقا   هذا لحظ تم وقد. سابقة عمل عالقات لدٌهم كانت حٌث لٌستقروا والحرب األمنٌة األوضاع تردي بعد معهم عابالتهم بجلب قاموا قد



 شطً" )الجبون بؤنهم ٌشعرون ال األزمة بسبب نزحوا الذٌن لبنان فً السورٌٌن من الكثٌرٌن" أن مالحظة مع المٌدانٌة، للمسوحات

6102). 

 فقط اعتبارهم ٌمكن أنه أو األزمة قبل ما الدابري باللجوء مرتبطٌن الالجبون كان إذا البٌانات أو التقرٌر فً الواضح غٌر من ولكنه

 .(سوري ملٌون 0.2 مجموعه ما) الجبٌن غٌر مهاجرٌن

 هً( إربد) األردن وشمال( درعا) سورٌا جنوب بٌن العابلٌة العالقات ولكن. أهمٌة أقل كانت األردن فً العمل أجل من الدابرٌة الهجرة

 المهم من كان أٌضا ، وهنا(. 6102 شطً) المتبادل والزواج االجتماعٌة والشبكات القبلً واالنتماء القرابة على وتعتمد للغاٌة قوٌة

 المخٌمات خارج الالجبٌن بٌن الفارق بتحلٌل ٌتعلق فٌما وخاصة الالجبٌن، أوضاع على هذه للحدود العابرة العالقات تؤثٌر فً التحقٌق

 وقد(. المسجلٌن غٌر فٌهم بمن األردن فً حالٌا الموجودٌن الملٌون حوالً من 260111 حوالً) الزعتري فً الموجودٌن وأولبك

 بٌنما العمل، سوق فً ٌشاركون المخٌمات خارج ٌعٌشون الذٌن الالجبٌن السورٌٌن الرجال من% 20" أن الدولٌة العمل منظمة أوضحت

 .(6102 وهٌلسوند ستاٌف%" )02 إلى البطالة معدل ٌصل

 

 الهجرة؟ قبل الالجبٌن إضعاف إلى الجفاف أّدى هل

 نهاٌة فً بهم أدى مما سورٌا، داخل المتتالٌة الصدمات من الكثٌرون عانً الجبٌن، إلى تحولهم قبل" أنه إلى الدولً البنك تقرٌر ٌشٌر

 الصدمات" بؤنها الصدمات هذه تحدٌد تم وقد." الجوار دول فً األمان عن والبحث مالهم ورأس وممتلكاتهم أصولهم ترك إلى المطاف

 فً البلد على األمد الطوٌل الجفاف بتؤثٌر" الزراعٌة الصدمات ربط وتم." والنزاع الزراعٌة، المحلٌة والصدمات العالمٌة، المالٌة

 ".6100 أزمة قبل ما السنوات

 كبٌرة بفترة أي ،6114-6112 فً وقعت األكبر الصدمة أن( 6112 عٌطة) إثبات تم فقد السنوٌة، العمالة إحصاءات إلى ادباالستن ولكن،

 آبار حفر بانتشار سمحت التً الحكومة سٌاسات بسبب الوقت ذلك فً كبٌر بشكل بالزراعة العاملٌن نسبة انخفضت حٌث الجفاف، قبل

 قادرٌن غٌر الصغار األراضً مالكً أغلب جعل مما الجوفٌة المٌاه مستوٌات فً كبٌر انخفاض إلى ذلك أّدى. الرسمٌة غٌر الشرب مٌاه

 فً( والتشغٌل) العاملة الٌد مجموع من% 61الـ ٌقارب ما خسارة 6114-6112 العامان شهد ذلك، إلى باإلضافة. أراضٌهم ري على

 تفوق مٌزانٌة مع البطالة لمحاربة لوكالة الحكومة استحداث لدرجة هابال   الصدمة تؤثٌر وكان. المدٌنة إلى الرٌف من هابلة وهجرة سورٌا

 العمالة إحصاءات فً رصدها تم إٌجابٌة نتابج مع الصغٌرة القروض تقدٌم على السنتٌن ٌقارب لما عملت التً أمٌركً، دوالر الملٌار

 األولى، السٌدة قٌادة تحت للتنمٌة، السورٌة باألمانة واستبدالها مفاجا بشكل تفكٌكها تم ،6112 منتصف وفً لكنه،. 6112 لعام السنوٌة

. الحكومٌة السٌاسات نتٌجة بل الجفاف نتٌجة تكن لم فالصدمة. التشغٌل على ٌذكر تؤثٌر إلى تإّدي أن قبل سنوات إلى احتاجت والتً

 .المنخفضة اإلنتاجٌة ذو الخدمات قطاع إلى عام بشكل الزراعٌٌن العمال فً الفابض وانتقل

 فً ونصف وملٌون ملٌون بٌن) العراقٌٌن من اآلالف مبات وصول مع الشدٌد، الجفاف قبل أي ،6112و 6112 فً حدثت ثانٌة صدمة

 غٌر بالعمالة أصال   مكتظة حضرٌة بٌبة فً األعمال وإنشاء بالعمل للعراقٌٌن السماح تم وقد. األهلٌة الحرب من الفارٌن( التقدٌرات بعض

 .السورٌٌن الرٌفٌٌن للمهاجرٌن الرسمٌة

 من قلٌلة أعدادا   فإن ذلك، من بالرغم. عرضة أكثر بالفعل للهشاشة العرضة السكان من وجعل السوري االقتصاد أضعف فقد الجفاف، أما

 تم فقد ذلك، إلى باإلضافة. ضٌةالمفو بٌانات قاعدة تشٌر كما بالزراعة، مباشرة عالقة لهم كانت واألردن لبنان فً السورٌٌن الالجبٌن

 الدولً والبنك الدولً النقد صندوق أثارها مسؤلة وهً النفط، ومشتقات الغذاء دعم خالل من االقتصادٌة األزمة آثار عن التعوٌض

 .العامة المالٌة على هابال   عببا   خلقت حٌث السورٌة والحكومة

 واإلصالحات باالنفتاح اإلشادة ٌتم حٌث السورٌة، للحكومة العامة السٌاسات أهمٌة من وٌقلل الجفاف دور حول الدولً البنك تقرٌر ٌبالغ

 .الري مسؤلة ذلك فً بما واالقتصاد، النمو إدارة فً فشلها من بالرغم األزمة قبل ما

 

 المضٌفة المجتمعات على الالجبٌن تؤثٌر



 اإلنسانٌة المساعدات أن أظهرت قد( 6104 الالجبٌن لشإون المتحدة األمم مفوضٌة/اإلنمابً المتحدة األمم برنامج) حدٌثة دراسة وكانت

 تدفق أدى فقد. اللبنانً االقتصاد على إٌجابٌة آثار مع( 6104 العام حتى) الالجبٌن أعداد مع تتناسب كانت لبنان فً السورٌٌن لالجبٌن

 هذا انعكس وقد. اللبنانً االقتصاد فً اإلنتاج زٌادة خالل من والبقٌة االستٌراد خالل من ربعها إضافٌة، موارد إلى 6104 فً المساعدات

 بالرغم. مرة 0.2 بعامل المدفوع المبلغ المالٌة الحزمة آثار تجاوزت وقد. اللبنانً اإلجمالً المحلً الناتج فً% 0.2+ قدره نموا   االرتفاع

 فً الزٌادة وصلت وقد. والتصدٌر واالستثمار السٌاحة فً االنخفاض ذلك فً بما السورٌة، األزمة من كثٌرا   لبنان عانى فقد ذلك، من

 المقاربة فإن لذلك،. السورٌة لألزمة السابقة السنوات فً% 2الـ ٌفوق بما مقارنة ،6104 العام فً فقط% 6 إلى اإلجمالً المحلً الناتج

 .اإلنعاش مع بالعالقة أٌضا   بل فحسب، والتنمٌة المرونة وجهة من ال طرحها ٌجب( األردن وكذلك) بلبنان المتعلقة

 تقٌٌم ٌوجد وال%. 2 من أقل إلى% 2 من انخفض حٌث ،6112 العام منذ ولكن أٌضا ، األردن فً اإلجمالً المحلً الناتج نمو تؤثر وقد

 أثر مع أٌضا ، هنا ا  إٌجابٌ تؤثٌرا   اإلنسانٌة المساعدات لتدفق ٌكون أن المتوقع من ذلك، من بالرغم. اإلنسانٌة المساعدات تؤثٌر عن ثابت

 وقد. األزمة قبل ما النمو اتجاهات إلى للعودة حال بؤٌة الكافً بالقدر لٌس ولكن ،(6102 فً% 1.2)+ االقتصاد نمو على مضاعف

 التعلٌم هً الالجبٌن مجتمعات مشاكل أهم أن( 6102 وهٌلسوند ستاٌف) األردن فً العمل سوق على التؤثٌر حول دراسة أظهرت

 مهارات ذوي كعمال العمل سوق فً ٌشاركون المخٌمات خارج ٌسكنون الذٌن الالجبٌن الرجال من% 20 أن أظهرت كما. والمدارس

 االرتفاع هذا كان إذا الواضح من لٌس ولكن،. ارتفعت فقد األردن فً البطالة معدالت أما.(. الخ الزراعة، التجارة، البناء،) منخفضة

 .االقتصادي النمو فً االنخفاض بسبب أو المنخفضة المهارة ذات األعمال على المضٌفة والمجتمعات الالجبٌن بٌن للمنافسة نتٌجة

 حول اإلحصابٌة الدراسات فً نقص هناك. هذا واالجتماعً االقتصادي التحلٌل مع للمعلومات تحلٌله بربط الدولً البنك تقرٌر ٌقم لم

 الربٌسٌة القضاٌا جمٌع معالجة عن بعٌدٌن زلنا ما نحن. والالجبٌن المضٌفة المجتمعات بٌن مقارنات مع االجتماعً االقتصادي الوضع

 .المضٌفة والمجتمعات أنفسهم الالجبٌن على الالجبٌن ألزمة االجتماعٌة كما االقتصادٌة باآلثار المتعلقة

 الوضع لتحلٌل كبٌرة جهود بذل ٌتم لم أنه للنظر الملفت من إلٌها، والحاجة المقّدمة اإلنسانٌة المساعدات وكمٌة الالجبٌن أزمة حجم ومع

 لالنتعاش شامل برنامج وضع إلى باإلضافة المضٌفة، والمجتمعات الالجبٌن صمود تإّمن سٌاسات على الحفاظ أجل من وعواقبه الحالً

 .المضٌفة الحكومات مع علٌها والتفاوض للسٌاسات التروٌج فٌه ٌتم وقت فً األزمة، بعد ما والتنمٌة

 

 الصراع بعد لما تنموي نموذج تشكٌل

 سورٌا فً اإلعمار وإعادة اإلنعاش

 البلد تواجهه الذي الكبٌر الدمار حجم بسبب سهال   ٌكون لن سورٌا فً الصراع بعد ما والتنمٌة اإلعمار وإعادة لإلنعاش التنموي النموذج

 والعامة، الخاصة األمالك على الدمار أتى وقد. الحرب أمراء باقتصادات هاواستبدال سورٌا فً االقتصاد آلٌات تفكٌك تم فقد. الحرب فً

 غادرت وقد. والصناعات المصانع تفكٌك أو تدمٌر وتم ركام إلى بؤكملها ومدن قرى تحولت وقد. األساسٌة التحتٌة البنى إلى باإلضافة

 .الستعادته جبارة جهود إلى بحاجة وهو المادي وغٌر المادي التراث ضٌاع وتم أفضل، مستقبل عن بحثا   البلد األساسٌة المهارات

. اللجوء عن بحثا   ذلك من وأبعد المجاورة البلدان إلى سفرهم بؤسباب مباشرة مرتبطة وهً الالجبٌن، عودة عرقلت العوامل من العدٌد

 والطابفٌة كبٌر بشكل منتشر فالسالح سٌاسً، حل إلى التوصل تم ولو حتى المناطق، كل فً سرٌعا   األمن ٌعود أن المتوقع من ولٌس

 الصرف إلى النظٌفة المٌاه توزٌع من كبٌر، بشكل الخدمات لتقدٌم التحتٌة البنٌة عانت وقد. السكان من مختلفة فبات إلى وصلت والتطرف

 إلى ٌإدي البلد ٌغادر طبٌب فكل. شدٌد بشكل نسمة ألف لكل الصحٌٌن والعاملٌن األطباء عدد وانخفض والتعلٌم، الصحة إلى الصحً

 بالمناهج المتعلق والجدال المدنٌة الخدمة وفً التحتٌة بنٌته فً مماثل بشكل عانى فقد التعلٌمً النظام أما. السكان من آالف بضعة مغادرة

 .للمواطنة أساسا   المدرسة فٌه تعتبر وقت فً هذا الربٌسٌة، التعلٌمٌة

 إلى وتفتقر عشوابٌا   مبنٌة مدن أو ضواحً فً وعاشوا داخلٌا   نزحوا قد كانوا سورٌا خارج الالجبٌن من العدٌد فإن ذلك، على عالوة

 األولٌة مسببات أحد كانت التً الماضٌة العقود فً المدٌنة إلى الرٌف من الهجرة لموجة نتٌجة وهذا. العامة والخدمات التحتٌة البنٌة

 على أساسً بشكل أّثر والذي الرسمً، غٌر والعمل البطالة معدالت أعلى من تعانً والمدن الضواحً هذه وكانت. 6100 فً لالنتفاضة

 العامة المإسسات خارج العاملة الٌد نسبة فوصلت. النساء على وخاصة السكان، من األكبر النسبة الٌوم تشّكل التً الجدٌدة األجٌال



 عدم هناك سٌكون لذلك،. الجوار دول فً للعمل الدابرٌة الهجرة ذلك فً بما ،%21 حوالً إلى رسمً غٌر بشكل تعمل التً والزراعة

 .الالجبٌن لمعظم المرتقبة بالعودة المتعلقة واإلمكانٌات التوقعات بٌن واضح تطابق

 بهدف ذاوه. الحرب عواقب إلى باإلضافة األزمة، قبل ما وقٌود واقع بالحسبان ٌؤخد أن الصراع بعد سورٌا فً التنموي النموذج لذا،على

 ذلك، إلى باإلضافة. البقة ظروف وفً اإلنعاش جهود فً للسكان القوٌة المشاركة على عالوة االقتصاد لتحفٌز المإاتٌة الظروف خلق

 .اإلعمار وإعادة اإلنعاش فترة خالل وتحدٌثها السورٌة الدولة مإسسات على الحفاظ ضرورة مع ٌتناسق أن النموذج هذا على

 والرأسمالٌة واالضطهاد العامة للسٌاسات السلبً الدور معالجة إلى الحاجة ٌبرزون والالجبون والنازحون الحرب بها تسببت التً األزمة

 .الشاسع المساواة وانعدام المحسوبٌة على المبنٌة

 

 واألردن ولبنان لسورٌا تعاونً تطوٌر مخطط

 أزمة"بـ الٌوم ٌسمى لما األمد والبعٌدة المتوسطة المقاربة بناء ٌجب المضٌفة،، بالمجتمعات مقارنة السورٌٌن الالجبٌن أعداد إلى نظرا  

 .واألردن ولبنان سورٌا بٌن شراكة/تعاون مستقبل أجل من مشتركة رإٌة وعلى سورٌا إعمار وإعادة إنعاش نظر وجهة من" الالجبٌن

 فً واالستثمار التجارة باب دور تارٌخٌا   لبنان لعب وقد رسمٌة، وغٌر رسمٌة قوٌة، واجتماعٌة اقتصادٌة عالقات لدٌها الثالث فالبلدان

 العاملة القوى أقل وبشكل اللبنانٌة العاملة القوى من كبٌرة حصة تشكٌل من السورٌٌن السكان لتحرك السابقة القواعد مّكنت وقد سورٌا،

 من هم المدراء من فالعدٌد سورٌا، فً والفردٌة واالستثمارٌة التجارٌة الوساطة فً هاما   دورا   اللبنانٌة المصارف لعبت ولطالما. األردنٌة

 فً سورٌا فً خاصة مصارف افتتح من أول كانت األردنٌة المصارف بعض إلى باإلضافة اللبنانٌة، المصارف هذه. سورٌة أصول

 فً للمشاركة ٌتحضرون وهم ٌة،األمن األوضاع تردي بعد واألردن لبنان فً ٌعٌش أن السوري األعمال مجتمع معظم اختار وقد. 6114

 .واألردن لبنان فً األعمال مجتمع مع سورٌا إعمار وإعادة إنعاش سوق

 التفاوتات هذه. بلدانها فً التنمٌة فً كبٌرة إقلٌمٌة فوارق من بالفعل تعانً واألردن لبنان فً المضٌفة المجتمعات كانت أخرى، جهة من

 من نفسها، تلقاء ومن عاتقها على المضٌفة المجتمعات أخذت وقد. العربٌة الدول جمٌع فً التنمٌة نموذج من ربٌسٌة سمة تشكل الكبٌرة

 بتشارك بالفعل قامت فقد ذلك، إلى باإلضافة. لالجبٌن الهابلة األعداد مع مصٌرها وتشاركت العبء معظم المدنً، المجتمع شبكات خالل

". الالجبٌن أزمة" وبعد قبل العٌوب، هذه مع التعامل فً الدولة مإسسات فشلت بٌنما مناطقها، فً الضعٌفة العامة والخدمات التحتٌة البنٌة

 المتحدة األمم من اإلنسانٌة المساعدات تدفق من أتت التً االقتصادٌة الفوابد من كثٌرا   المضٌفة المجتمعات تستفد لم ذاته الوقت وفً

 .المتقدمة والدول

 الثالثة البلدان بٌن القوٌة الروابط من ٌستفٌد أال ،"الالجبٌن أزمة"لـ األمد طوٌلة مقاربة فٌه بما األزمة، بعد لما تنموي نموذج تشكٌل على

 ٌنبغً ذلك، على عالوة. واالجتماعٌة االقتصادٌة الروابط وتمتٌن التنمٌة أجل من حدٌث تعاونً نموذج أسس أٌضا   ٌضع أن بل فحسب،

 والخدمات التحتٌة للبنى الكبٌر التحسٌن وخاصة المضٌفة، البلدان داخل اإلقلٌمٌة الفوارق من للحد انطالق كنقطة األزمة هذه إلى النظر

 .الصراع عبء تقاسم تم تم كما االنتعاش، فوابد تقاسم ٌجب. الالجبٌن من األكبر النسبة مع تتعامل التً المناطق فً العامة

 

 المقترح التنموي اإلطار

 فً ٌتشارك وهو األساسٌة، االقتصادٌة االجتماعٌة والحاجات الثالث البلدان واقع من ٌبدأ هنا المقترح األزمة بعد لما التنموي النموذج

 .آخر منظور من وضعها تم ولكن( 6102 الدولً البنك) الدولً البنك اقترحها التً تلك مع توصٌاته بعض

 

 المضٌفة المناطق فً التنموٌة التحدٌات مع اآلن التعامل .1



 المدى على ال التحدٌات هذه معالجة ٌجب ولكن،. المضٌفة البلدان فً التنموٌة التحدٌات مع التعامل على أوال   اإلطار بناء ٌنبغً بالتؤكٌد،

 عودة تحصل أن التوقع من ولٌس اآلن واضحة لٌست السورٌة األزمة حل حول النظر فوجهات. والمتوسط القرٌب المدى على بل البعٌد

 التحتٌة البنٌة تحسٌن القرٌب المدى وعلى اآلن من االعتبار بعٌن األخذ التنموٌة المساعدات فعلى. المنظور المدى على لالجبٌن سرٌعة

 على المسؤلة هذه تحظى أن وٌجب. المجتمعٌن حاجات مع التعامل أجل من لالجبٌن المضٌفة المناطق فً خاصة العامة الخدمات وتقدٌم

 اقتصادٌة فرصا   تخلق أن فٌجب ذلك عن المترتبة األشغال أما. المضٌفة والحكومات المساعدات وكاالت بٌن الحوار فً األولوٌة

 .سواء حد على والالجبٌن المضٌفة للمجتمعات

 المدى على الكهرباء لتؤمٌن مخطط وسٌؤتً العامة، الكهرباء إلى ٌفتقرون والالجبٌن المضٌفة فالمجتمعات نموذجً، مثال هو الكهرباء

 فً الالجبٌن عودة بعد سورٌا إلى الحدود عبر الكهرباء لتؤمٌن المشروع تصمٌم ٌمكن كما. المجموعتٌن على بالفابدة والمتوسط القصٌر

 األعمال لمجتمع المالٌة للحوافز مماثل أثر هناك سٌكون ذلك، إلى باإلضافة. الشرب مٌاه لتؤمٌن بالنسبة كذلك الحال وهً اإلنعاش، فترة

 .المضٌفة المناطق فً األساسٌة الصناعات هذه سٌطور الذي
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 مخٌم مع الحال هً كما األمنً، الوضع تحسن عند سورٌا إلى ٌعودون الالجبٌن بعض فإن للمساعدات، المنتظرة الفوابد كانت مهما  

 المناطق فً لالجبٌن االقتصادٌة المرونة لتحسٌن المبذولة الجهود مع بالتزامن العودة فً الرغبة هذه تشجٌع ٌجب. األردن فً الزعتري

 .المضٌفة

 والشركات والتعلٌم الصحٌة الرعاٌة وتعتبر. والخلٌج أوروبا من المهارات عودة االعتبار بعٌن األخذ الالجبٌن عودة حوافز على

 أساسٌة أٌضا   هً الناس وإشراك موثوقة مإسسات وتطوٌر السالم جهود أن كما. المجال هذا فً ربٌسٌة قضاٌا والصغٌرة المتوسطة

 .العودة على الالجبٌن لتشجٌع

 المساعدات خالل من سورٌا فً ٌعملون الذٌن أولبك ٌشكل وهذا المحتاجٌن، السكان بخدمة السورٌٌن لألطباء للسماح إطار وضع ٌجب

. الالجبون ٌستخدمها التً المستشفٌات فً مهاراتهم استخدام ٌمكنهم الذٌن واألردن لبنان فً الموجودٌن أولبك إلى باإلضافة اإلنسانٌة،

 إلى إضافة المهارات من عددا   وسٌثبت المضٌفة والمناطق سورٌا داخل فرصا   سٌخلق الالجبٌن والناشبة األطفال تعلٌم فإن مماثل، وبشكل

 ٌإدي التً المدى البعٌدة االقتصادٌة االجتماعٌة األخطار االعتبار بعٌن األخذ مع األساسً، التعلٌم ٌتضمن وهذا. سورٌا إلى عودتهم

 .مهمة مسؤلة أٌضا   هً المهنً والتدرٌب العالً التعلٌم. التعلٌم فً الضابع الجٌل

 لألشخاص حر إنسانً خٌار هً العودة أن االعتبار بعٌن األخذ مع القصٌر، المدى على الالجبٌن لعودة سلٌم حوافز نظام تصمٌم ٌمكن

 التدرٌجً النقل إلى باإلضافة المدمرة، األصول إعمار إعادة أو التجارٌة األعمال للبدء مالٌة حوافز ٌشكل أن النظام هذا على. المعنٌٌن

 .المهنً التدرٌب ومراكز كالمستشفٌات سورٌا، إلى المنشآت لبعض

 األعمال لفتح مإقتة تصارٌح السورٌٌن منح ٌجب. المناطق فً المهارات تثبٌت فً أساسً أمر أٌضا   هً والمتوسطة الصغٌرة الشركات

 الذي الرسمً غٌر والعمل االقتصاد قطاع وتنظٌم الضرابب بجمع للحكومات سٌسمح وهذا. مإقتة وعمل إقامة تصارٌح إلى باإلضافة

 .سرٌعا   ٌنمو
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 كبٌر بشكل منها الحد ٌتم التً مصرفٌة، أو ابتمانٌة وساطة دون من الجوار بلدان وفً سورٌا داخل تنمو أن ةاالقتصادٌ للفرص ٌمكن ال

 فً مصرفٌة حسابات فتح ٌمكنهم ال الذٌن السورٌٌن على األوروبً واالتحاد المتحدة الوالٌات تضعها التً المالٌة العقوبات خالل من

 المساعدات نقل فً كبٌرة مشاكل المتحدة، األمم وكاالت فٌها بما اإلغاثة، وكاالت وتواجه هذا. االبتمان على الحصول أو الجوار بلدان

 .الجوار وبلدان سورٌا إلى



 الوساطة معامالت تكالٌف أعباء زٌادة إلى أّدت فقد سورٌا، فً اإلنسان بحقوق المتعلقة أهدافها على عكسٌا   أثرا   العقوبات لهذه كان وقد

 المنفى، إلى بهم وأّدت الهشاشة من أصال   ٌعانون الذٌن السكان تفقٌر فً ساهمت كما أساسً، بشكل الحرب أمراء منها واستفاد المالٌة

 .أوروبٌة دولة فً الجا صفة على حصولهم بعد إال واالبتمانٌة المصرفٌة الخدمات على الحصول ٌمكنهم ال حٌث

 وأٌضا   المضٌفة البلدان فً االقتصادي اندماجهم لتحقٌق أساسً شرط بالتالً هو السورٌٌن المواطنٌن عن المالٌة العقوبات رفع إن

 الدولً للبنك ٌمكن ،"اللجوء أزمة"بـ المتعلقة االقتصادٌة التنمٌة قضاٌا على المنطقة حكومات مع عملها إلى باإلضافة. سورٌا إلى عودتهم

 العقوبات على اإلبقاء ٌلغً ال وهذا. المالٌة العقوبات لرفع األوروبً االتحاد ومع المتحدة الوالٌات فً الخزانة وزارة مع أٌضا   العمل

 .اإلرهابٌة أو اإلجرامٌة األنشطة على الضوابط وعلى وتقوٌتها الشخصٌة

 على أّثرت وقد كبٌر، بشكل سورٌا فً األساسٌة والخدمات السلع أسعار زٌادة إلى األخرى العامة االقتصادٌة العقوبات أّدت مماثل، بشكل

 منها والتخفٌف لمراجعتها الوقت حان لقد. الخارج فً اللجوء طلب على وشّجعت المعٌشٌة، واألحوال بالفقر ٌتعلّق فٌما السوري الشعب

 .الحالٌة الحرب عن المسإولٌن أولبك على واقتصارها
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 أو المتوسطٌة-األوروبٌة الشراكة فً حتى الحال هً وهذه حدى، على دولة كل فً المشرق بلدان فً التنموي النموذج اعتماد تم لطالما

 نوعٌة نقلة إلى بحاجة واألردن لبنان وتنمٌة لسورٌا المستقبلً اإلنعاش لكن. المتحدة كالوالٌات المتقدمة الدول مع الحرة التجارة اتفاقٌات

 .المستوٌات كافة على االقلٌمٌة المقاربات بٌن ٌدمج النموذج فً

 هذه مع والتعاون الحرة التجارة اتفاقٌات لتنسٌق ٌتصدى وأن إقلٌمٌة كمجموعة واألردن ولبنان سورٌا ٌؤخذ أن ٌجب األول المستوى

 ٌتخطى وأن تفضٌلً، أساس على الثالث البلدان منتجات أمام األسواق من وغٌرها األوروبٌة األسواق فتح ٌشمل قد وهذا. الدول

 .الحرة التجارة كمناطق الحالٌة المقاربات

 الالجبٌن عن المترتبة األزمة اعتبار وٌجب. الثالث البلدان من كل فً المناطق بٌن الفوارق تقلٌص ٌستهدف أن ٌجب الثانً المستوى

 .المجال هذا فً كفرصة داخلٌا   والنازحٌن

 مثال ،. األقالٌم بٌن التعاون من النوع هذا على ٌشّجع أن التنمٌة إطار فعلى الثالث، الدول بٌن اإلقلٌمً بالتعاون ٌتعلّق الثالث المستوى

 من االستفادة مع األردن، فً إربد فً الشمالٌة المنطقة تنمٌة مع سورٌا فً درعا فً الجنوبٌة المنطقة وتنمٌة إنعاش فً التفكٌر ٌجب

 حمص مع لبنان شمال وكذلك لبنان، فً والبقاع دمشق رٌف بٌن نفسها الحال هً وهذه. المنطقتٌن بٌن القوٌة االجتماعٌة العالقات

 .وطرطوس

 تطوٌر خالل من الحوافز إعطاء هً ما بقدر محصورة خاصة اقتصادٌة مناطق خلق فً لٌست المسؤلة فإن الثالث، المستوى هذا على

 .المحافظات هذه ونمو األعمال بناء وشروط لمناخ األولوٌة وإعطاء المعنٌة المناطق فً العامة والخدمات التحتٌة البنى

 األولوٌة إعطاء التنمٌة الخطة على. األعلى إلى األسفل من التنمٌة مقاربة وتعزٌز المحلٌة المجتمعات بتمكٌن فٌتعلق الرابع المستوى أما

 التنمٌة، جهود وإدارة تعرٌف فً اشرةمب إشراكهم وٌجب المحافظات، وسلطات محلٌا   المنتخبة البلدٌات تقترحها التً والمشارٌع للحاجات

 .المباشرٌن المستفٌدٌن أي المحلٌٌن، السكان هواجس االنتخاب، خالل من ٌمثلون، حٌث

 المساواة عدم وتنظٌم إدارة من دٌمقراطٌا   تتمكن كً االنتقال، عملٌة خالل قوي بشكل الدولٌة تنمٌة إلى بالحاجة ٌتعلق الخامس المستوى

 .اإلعمار إعادة عملٌة وانسجام كفاءة بتعزٌز تقوم وأن اإلنعاش وحاجات المناطق بٌن
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 وهناك رسمً، غٌر بشكل ولكن واجتماعٌا ، اقتصادٌا   مندمجون هم واألردن لبنان فً السورٌٌن الالجبٌن من كبٌرة نسبة فإن بالفعل

 المغلقة المخٌمات فً المنخفضة المهارات ذوي وفقط المنخفضة، المهارات ذات األعمال على المحلً العمل سوق فً تنافس

 بقاء مسؤلة فهً. العمل سوق إلى الوصول ٌمكنهم ال( الفلسطٌنٌة والمخٌمات كعرسال) الكبٌرة الرسمٌة غٌر المناطق أو( كالزعتري)

 .وصمود

 األعمال فتح من الفبات هذه ُتمنع حٌث الوسطى، والطبقة المهارات ذوي العمال على فقط ٌقتصر االقتصادي االندماج حظر إن

 األمثلة. المضٌفة والمجتمعات للخطر عرضة األكثر لالجبٌن الخدمات وتقدٌم الفرص خلق إلى باإلضافة المحلً، االقتصاد فً والمساهمة

 .الصحٌة الرعاٌة تقدٌم من ٌمنعون الذٌن واألطباء الٌدوٌة والحرف المحلٌة الخدمات بإنشاء تتعلق النموذجٌة

 نسٌج ضمن نهابً بشكل توطٌنهم من خوف هناك حٌث سٌاسٌة، عواقب إلى الالجبٌن لمجتمعات االقتصادي الدمج ٌإّدي البلدٌن، كال فً

 ٌموالتنظ القانون حكم ٌغٌب حٌث واسعة مناطق وٌخلق االقتصاد ٌشّوه الرسمً غٌر القطاع نمو فإن أخرى، ناحٌة من. معقّد اجتماعً

 .والضرابب

 .واألردن لبنان فً ربٌسً هاجس هو والعمل للعٌش البقة بٌبة تنظٌم فإن لذلك،

 عمالة وهو أال الرسمً، غٌر العمل فً ما أسوأ تجّنب إلى ٌإّدي مما الالجبٌن، األطفال لتعلٌم الجذري التحسٌن خالل من ٌبدأ هذا

. العامة المدارس فً األطفال هإالء بإدماج ٌسمح بشكل البلدٌن كال فً الوطنً التعلٌمً النظام مساندة الدولً المجتمع على. األطفال

 .المهمة بهذه للقٌام الالجبٌن بٌن من مإقت بشكل المعلمٌن استخدام ٌجب ذلك، إلى باإلضافة

 .المضٌفة والمجتمعات الالجبٌن بٌن المساواة العالً التعلٌم منح على مماثل، وبشكل

 الصحٌة والمراكز المستشفٌات وعلى المحلً، االقتصاد المجتمع لمساعدة واألعمال الشركات إلنشاء مإقتة تراخٌص تؤمٌن وٌمكن

 .المضٌفة والمجتمعات الالجبٌن إلى خاص بشكل الخدمات لتقدٌم أطباء مع التعاقد المحلٌة

 وخلق المإقت الوضع إدارة خالل من المضٌفة والمجتمعات الالجبٌن واتكال الرسمً غٌر العمل استبدال إلى تهدف برمتها المسؤلة

 .دٌارهم إلى الالجبٌن عودة عند األقالٌم بٌن للتعاون الفرص
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 اإلنسانٌة االستجابة قامت ،6100 منذ. "وخارجها المنطقة إلى تمتد السورٌة األزمة وتعقٌدات حجم آثار بؤن الدولً البنك اعترف لقد

 المضمون فً السابقة الطوارئ مساعدات برامج ٌفوق بشكل المحلٌٌن والسكان لالجبٌن والضرورٌة العاجلة الحاجات مع بالتعامل

 .(6102 الدولً، البنك." )إدارته ٌمكن توازن إلى وصل الوضع أن قلٌلة دالبل هناك ذلك، من بالرغم" أنه أٌضا   وأكد." والتصمٌم

" اإلنسانٌة المساعدات على األمد القصٌر االعتماد تتجاوز الدولً المجتمع من جوهرٌة أكثر مشاركة" باقتراح دولًال البنك وٌقوم

 والتنموٌة والتجارٌة االقتصادٌة االستثمارات من أوسع مجموعة" إلى للوصول الحٌوٌة" والمإسساتٌة السٌاسٌة الترتٌبات فً التغٌٌر"و

 ".الحالٌة االتجاهات وعكس التوازن أجل من المدى البعٌدة

 وٌجب. اإلقلٌمٌة للتنمٌة ربٌسٌة خطة إلى باإلضافة اآلن، من سورٌا فً الصراع بعد ما والتنمٌة اإلنعاش إطار بوضع البدء وٌنبغً

 أن شؤنه من هذا. السورٌة لألزمة سٌاسً حل إلى الوصول وقبل الٌوم من ابتداء   الجهود هذه فً الدولً المجتمع مشاركة وإطالق توضٌح

 .السالم تحقٌق فً المساعدة وحتى الالجبٌن تدفق لوقف حافزا   وٌخلق إٌجابٌة توقعات ٌولّد

 .مستوٌات عدة على جهودا   هذا ٌتضّمن كما

. االنتفاضة بداٌة إلى أّدت التً الحقابق إلى باإلضافة الحرب، آثار ومعالجة اآلن من والتنمٌة اإلنعاش إطار بنشاطات البدء ٌجب أوال ،

 .وإقلٌمٌا   محلٌا   المنتخبة السلطات وتمكٌن الصراع بعد ما دولة مإسسات دور تعزٌز مع المإسسً باإلطار خاص بشكل االهتمام وٌجب



 بعد ما سورٌا وتنمٌة إنعاش تموٌل فً العالمٌة المالٌة والمإسسات الدولً والمجتمع الممولٌن مشاركة وتوضٌح تعببة ٌجب وكذلك،

 بهذه البدء ٌجب. واألردن لبنان وفً سورٌا داخل السالم إلى الوصول قبل بها البدء ٌمكن التً المشارٌع تحدٌد ٌتضّمن هذا. الصراع

 .للسالم إٌجابٌة بٌبة خلق أجل من المشارٌع
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 قامت وكذلك المانحٌن، مجتمع إلى قّدمتها وطنٌة استجابة خطط بتصمٌم السورٌٌن الالجبٌن أزمة مع تتعامل التً الحكومات قامت

 المجتمع بإشراك ٌقم لم واألجندات الخطط هذه إعداد لكن. سورٌا إنعاش أجل من أعمال جدول بإعداد وغٌرها المتحدة األمم وكاالت

 .العلن فً نشره ٌتم لم والبعض كاف، بشكل واإلقلٌمٌة المحلٌة واإلدارات المدنً

 لالجبٌن اإلنسانٌة الحاجات مع للتعامل لألموال الماسة والحاجة اللتزاماتهم المانحٌن احترام بعدم جزبٌا   مراأل هذا تفسٌر ٌمكن

 مع ٌومً بشكل وتتعامل المساعدات من الكبٌر الجزء توّجه التً هً المحلٌة واإلدارات المدنً المجتمع لكن. المضٌفة والمجتمعات

 إلى الالجبٌن وكذلك المضٌفة للمجتمعات التابع المدنً المجتمع مع العام والتشاور الشفافٌة غٌاب ٌإّدي أن ٌمكن. تفاصٌلها بكل األزمة

 ستقرر التً السٌاسات مناقشة فً صوت لالجبٌن لٌس ذلك، من واألهم. للخطر الضرورٌة الجدٌدة السٌاسات تنفٌذ مساعً تعرٌض

 .مصٌرهم

 إضعاف إلى باإلضافة الالجبٌن، تستقبل التً البلدان كل فً سلبً بشكل الدولة مإسسات أثرت قد األزمة وأن خاصة صحٌح األمر هذا

 باألخذ المدنً المجتمع ومنظمات المحلٌة اإلدارات فتقوم سورٌا، داخل أما. الحرب سنوات خالل كبٌر بشكل السورٌة الدولة مإسسات

 .داخلٌا   للنازحٌن الكبٌرة األعداد ذلك فً بما للسكان، العامة والخدمات الالزمة المساعدات تؤمٌن جهود معظم عاتقها على

 هذا على سلبٌة حوافز فرض وٌجب الجوار، دول مع وتفاعله ودٌنامٌاته سورٌا داخل الحرب اقتصاد مع التعامل ٌجب خاص، وبشكل

 .بدٌلة فرص خلق خالل من المحلً المستوى على االقتصاد

 تمكٌن اإلطار هذا على. الصراع بعد ما التنمٌة لنموذج اإلداري للهٌكل األسفل من إطار لتنفٌذ كفرصة الوضع هذا أخذ ٌجب لذا،

 بعٌن األخذ مع. كفاءتها من والزٌادة بلد كل فً( المركزٌة) الدولة مإسسات تعزٌز احترام مع تمشٌا   المحلٌة، والمجتمعات اإلدارات

 وإشراك الهدفٌن، لتحقٌق الضروري للحوار مناسبة منصة خلق الدولً، كالبنك العالمٌة، المنظمات على بلد، كل خصوصٌات االعتبار

 مسؤلة هناك المجال، هذا وفً. والالجبٌن المضٌفة المجتمعات عن وممثلٌن المدنً المجتمع ومنظمات والمحلٌة المركزٌة اإلدارات

 .وتطلعاتهم تهمحاجا وتقدٌم صوتهم لرفع محلٌٌن ممثلٌن بانتخاب لالجبٌن السماح وهً أساسٌة

 بعد ما والتنمٌة اإلنعاش وخطط المضٌفة والمجتمعات البلدان صمود مع للتعامل المالٌة اآللٌات وتعببة تصمٌم بؤهمٌة عو الدور هذا

 .الصراع
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