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وندرة في التحليل... أزمة كبيرة غير مسبوقة
في نهاية )مليون نسمة، أي نصف سّكان سوريا 11نزوح •

2015)
o4.4 مليون الجئ مسّجل
o1.5 مليون مهاجر إلى الخارج غير مسّجل كالجئ
o5  ّمليون نازح داخلي
oقتيل 400,000أكثر من
oوأكثر منذ لك من المصابين والمعاقين...
o970,000 ثلث إجمالي طالبي اللجوء )طالب لجوء إلى أوروبا

(هناك

تحليالت متأخرة وغير كافية
القتراح سياسات

فهل يمكن تصميم سياسات؟؟؟•
o 2014-2013من معطيات
oفي حين ينهمك الجميع بحجم

«التي لم تصل إلى عتبة التوازن الذي يمكن إدارته»المساعدات اإلنسانّية 



أين السوريين الالجئين؟
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!والرفاه... المعطيات 

ينتقرير البنك الدولي والمفوضيّة العليا لالجئ•

oمبنّي أكثر على معطيات األردن

oقليل من المعطيات عن لبنان

oلماذا األردن ولبنان وحدهما؟

oغياب الشفافيّة عن معطيات تركيا

oال معطيات تفصيليّة عن العراق

oال معطيات تفصيليّة عن مصر

oوماذا عن الالجئين الفلسطينيين؟

الفقر والرفاه؟•

oال استقصاء حقيقّي عن إيرادات ونفقات األسر

oخّط الفقر المعتمد أقّل من خطوط الفقر الوطنيّة ؟!

oلم يتّم األخذ بمعطيات مخيّمات الالجئين في األردن؟!



األوضاع السابقة لالجئين
الصدمات التي شهدها السّكان في سوريا•

o 2004-2003السياسات االقتصاديّة في الزراعة 
o 2007-2006مليون عراقي 1،5وصول
o 2008-2007الجفاف

( غير النظاميّ )المهيكلالتشغيل غير •
o(عدا الحكومّي والزراعة)من المشتغلين  %80يشمل
o ألف فرصة عمل سنوّيا  105خلق
o ألف فرصة عمل سنوّيا  250في حين أّن الحاجة هي
o من العمل الزراعي%40فقدان
o الشباب أغلب العاطلين
oفقدان الحماية االجتماعّية

oرأسمالّية األقرباء واألصدقاء
oتفاقم انعدام المساواة

فهل كان الجفاف هو السبب•
أم السياسات االقتصادّية؟



أثر الالجئين على المجتمعات المضيفة
الهجرة الدائرّية للعمل•

oلبنان
(مهاجر دائريّ )ألف عامل سورّي 300أكثر من •
بعضهم جلب عائلته إلى لبنان•
!!!مليونا  1،5وحدهم هؤالء يمكن أن يصلوا إلى •

oاألردن
ذات العائالت مع شمال األردن•
نصف الالجئين المشتغلين كانوا يعملون قبل النزاع•

القضّية المفصلّية هي للعاملين المهرة•
oاألطباء والمهندسين
o همتشغيلأيضا  عيق العقوبات العاّمة على السوريينتالذين

يجب معالجة أوضاع األسر التي ال مشتغل فيها على حدة•
في المجتمعات ( غير النظامي)المهيكلومعالجة العمل غير •

المضيفة
«وهناك آثار إيجابّية للمساعدات على المجتمعات المضيفة•

o على نمّو الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان%1.3+زيادة
o على نمّو الناتج المحلي اإلجمالي في األردن%0.7+وزيادة
o 2011لكن اقتصادا البلدين شهدا صدمة كبيرة منذ

ألّن سوريا شريك تجاري أساسي لهما
وحّتى قبل ذلك



 

تشكيل نموذج تنموي لما بعد النزاع
تعافي سوريا وإعادة إعمارها•

o ّدمار بشرّي ومادّي وغير مادي

oآليّات االقتصاد تّم تفكيكها

oواستبدلت باقتصاد أمراء الحرب

معوقات لعودة الالجئين•

o هل للعشوائيّات السابقة التي لحقها أغلب الدمارألين العودة؟

oوفي أّي مجاالت سيعمل السّكان؟

oوماذا إذا لم تعد الكوادر والعماّل المؤهليّن؟

؟«السلسة»ومن الذي سيدير العودة •

ومن سيدير التعافي وإعادة اإلعمار؟•

حاجة بالتوازي إلى تعافي لبنان واألردن•

oالمناطق المضيفة كانت مهملة أصالً قبل النزاع

oتفتقد إلى البنى التحتيّة والخدمات العاّمة، ويعّمها انعدام المساواة

oفي حين تتحّضر شركاتها منذ اليوم إلعادة إعمار سوريا

oورّواد األعمال في البلدان الثالثة مرتبطين بشكٍل وثيق

oوالقطاع المصرفي بين البلدان الثالث مرتبط بشكٍل وثيق



تحليل األوضاع الحالية في سوريا

مواجهة التشّظي



كيف يمكن إيجاد حّل للنزاع؟



اإلطار المقترح
التعامل منذ اآلن مع التحديات التنموية في المناطق المضيفة1.

oالبنى التحتّية، الخدمات العاّمة، التعليم، الصّحة
o (مثال الكهرباء)مناخ تطّور األعمال واالستثمار بهدف تطوير الشراكة اإلقليمّية العابرة للحدود

خلق الحوافز لعودة الالجئين2.
oاألطّباء، المهندسين، أصحاب األعمال الصغيرة والمتوّسطة: خاّصة أولئك المهرة
oمبلغ مالّي إلطالق مشروع عمل

رفع العقوبات المالية العاّمة عن السوريين منذ اآلن3.

التفكير بالتنمية إقليمّيا  4.
o من منظور مشرقّي
oمن منظور تعاون بين المناطق واألقاليم عابر للحدود

خلق بيئة عمل الئقة5.
oالسماح رسمّيا  بالعمل في دول الجوار، لتثبيت الكفاءات في دول الجوار
o  ولتثبيت الكفاءات إقليمّيا

خلق توّقعات إيجابّية للتنمّية ما بعد النزاع6.
o  هل األمر مشروع مارشال أم عقدا  جديداNew Deal

فكّر محلّيا ، واعمل كلّيا  ودوليا  7.


