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الجامعة األميركية في بيروت واألونروا يدعو إلى إدراج الالجئين صادر عن تقرير 
 الفلسطينيين من سوريا في خطة الطوارئ الدولية

 
في وقت يتضاءل فيه التمويل الدولي بينما تزداد الحاجة إليه، يدعو تقرير صادر عن كلية العلوم الصحية 

)األونروا(  إلى إدراج فئة من  غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين الجامعة األميركية في بيروت ووكالةفي 
الجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من الالجئين منسّية في معظم األحيان في خطة التمويل الدولي: هي فئة ا

 .سوريا إلى لبنان
 

 في لبنان"ين الفلسطينيين القادمين من سوريا للعيش يسلّط التقرير الذي هو "دراسة لهشاشة وضع الالجئ
الضوء على الهشاشة التي يعاني منها هؤالء الالجئون، ويدعو إلى الحرص على إدراج الالجئين 

الفلسطينيين القادمين من سوريا في أية خطة طوارئ لمعالجة األزمة. يقّدم التقرير الذي وضعته الدكتورة 
ة في كلية العلوم سوسن عبد الرحيم، األستاذة المساعدة ورئيسة قسم تعزيز الصحة والصحة المجتمعي

الصحية في الجامعة األميركية في بيروت، وخّريجة الجامعة والمستشارة حالياً في البنك الدولي جنى حرب، 
معلومات عن ظروف عيش الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، بما يساعد على وضع أنشطة برمجية 

الهشاشة التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون فعالة ومحّددة األهداف. إنه تحليل متعدد القطاعات عن 
القادمون من سوريا في القطاعات الثمانية التالية: االقتصاد، والتعليم، واألمن الغذائي، والصحة، والحماية، 

 والسلع غير الغذائية، والمأوى، والماء، فضالً عن الصرف الصحي والنظافة العامة.
 

الالجئين السوريين في لبنان"، وقد جرى تكييفها مع السياق الخاص تستند الدراسة إلى "تقويم لهشاشة 
باألونروا عبر استخدام األدوات نفسها. ُجِمعت البيانات من جميع الالجئين الفلسطينيين المسّجلين القادمين 

 12735وشمل عّينة من  2014من سوريا إلى لبنان عن طريق استطالع أجرته وكالة األونروا في آب 
شخصاً يعيشون داخل وخارج  44227( أو تعيش في لبنانمرجحة أنها  ألف عائلة 16نحو من عائلة )

في المئة من عائالت الالجئين  60. يعيش نحو 12مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان وعددها 
ش الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان مع عائلة واحدة أخرى على األقل في نفس المنزل. وتعي

 الشريحة األكبر من هؤالء الالجئين الفلسطينيين في صيدا داخل المخيمات وخارجها.
 

يرافق التقرير عرض تصويري للبيانات ُيظهر اعتماداً متزايداً على المساعدات النقدية وما ينجم عن ذلك 
ية صالحة للعيش من آليات تأقلم سلبية، فضالً عن المخاطر والتأثيرات المترتبة عن عدم توافر منازل شرع

 لعائالت الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان.
 



 وقد ورد في التقرير:
 
"على الرغم من أن الغالبية الساحقة من الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا دخلت لبنان بطريقة  -

ا الطابع الشرعي هو العجز عن شرعية، إال أنها فقدت وضعها القانوني داخل البالد. والسبب في فقدانه
دوالر أميركي عن كل فرد في األسرة لتجديد أوراق اإلقامة. يعاني ربع عائالت الالجئين  200تسديد مبلغ 

الفلسطينيين القادمين من سوريا من الهشاشة الشديدة في قطاع الحماية، وتعاني نسبة أكبر من الالجئين 
 الهشاشة بالمقارنة مع أولئك الموجودين في مناطق أخرى". الفلسطينيين القادمين إلى بيروت من هذه

 
"يواجه الالجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا إلى لبنان محدودية شديدة في فرص العمل المتاحة  -

أمامهم، ويقترن ذلك بإنفاق مبالغ كبيرة على المواد الغذائية وبدالت اإليجار. وليس هناك لنصف هؤالء 
دوالراً في الشهر من  27عامل في األسرة. يحصل كل واحد منهم على قسيمة غذائية بقيمة الالجئين عضو 

دوالراً  85برنامج الغذاء العالمي، في حين أن التقويم كشف أن معدل اإلنفاق على المواد الغذائية يصل إلى 
القادمين من سوريا في  للشخص الواحد في الشهر. لذلك، تحّدثت الغالبية الساحقة من الالجئين الفلسطينيين

الدراسة عن معاناتها من نقص الغذاء أو المال الضروري لشرائه خالل فترة الثالثين يوماً التي سبقت 
دوالراً على بدل اإليجار شهرياً، لكنها تعاني من ظروف  257التقويم. تنفق هذه األسر الفلسطينية الالجئة 

ر الوصول إليها، والرطوبة أو التسّربات".سكنية مترّدية، مثل األبواب/النوافذ المتضرر  ة، وتعذُّ
 
 18و 6في المئة فقط من أوالد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الذين تتراوح أعمارهم بين  58"  -

في المئة منهم في مدارس بيروت(، وتواجه أسر هؤالء الالجئين عوائق  49عاماً مسّجلون في المدارس )
عاماً )ال سيما  12أوالدها في الصف األول. يبدأ التسّرب المدرسي في سن مبكرة، اعتباراً من أمام تسجيل 

في المئة فقط من األوالد مسّجلين في المدارس.  30لدى الذكور(، وعند بلوغ سن السادسة عشرة، يبقى 
تابعة لوكالة األونروا. في المئة( مدارس  87ترتاد غالبية أوالد الالجئين الفسطينيين القادمين من سوريا )

ذكر نصف األوالد غير المسّجلين في المدرسة أن السبب األساسي لذلك هو الحرب والهجرة، في حين 
 في المئة أنه الفقر". 14اعتبر 

 
"شريحة كبيرة من الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا هّشة باعتدال على مقياس الهشاشة اإلجمالي،  -

كبيراً منهم قد يتراجع إلى فئة الهشاشة الشديدة في حال خفض المساعدات النقدية أو وقفها.  ما يعني أن عدداً 
وتتواجد النسبة األكبر من الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الذين ينتمون إلى فئة ذوي الهشاشة 

 المعتدلة، في صور والبقاع ومحافظات الشمال".
 

هشاشة، ويأتي في وقت ُتعتَبر فيه البيانات حول هذه المجموعة الفرعية محورية يحلّل التقرير بيانات تقويم ال
وأساسية. الالجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا هم في حالة لجوء منذ فترة طويلة، وليسوا مؤهلين 

لألمم المتحدة. لالستفادة من برامج إعادة التوطين أو الحماية التي تقّدمها المفوضية العليا لالجئين التابعة 
لذلك، بحسب التقرير، وفي غياب الدعم الدولي المستمر، سوف تتدهور الظروف االجتماعية واالقتصادية 

 لهذه المجموعة.
 

وفي هذا اإلطار، قالت الدكتورة عبد الرحيم في مقابلة معها: "إن كلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية 
الالجئين في لبنان من خالل التدريس والبحوث والممارسة. إن الخبرة  في بيروت ملتزمة باالستجابة ألزمة

التقنية المستخدمة في تحليل بيانات تقويم هشاشة الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا وفي كتابة التقرير 
جئين". هي واحدة من أمثلة عديدة لمساهمات الكلية في تسهيل عمل المنظمات المحلية والدولية إلغاثة الال



أضافت: "في حين أن الكلية ال تنخرط في أنشطة ميدانية، إال أنها تتمّثل مساهمتها في تقديم أدلّة علمية عن 
االحتياجات والثغرات، وسبل معالجتها من خالل الجهود الهائلة التي تبذلها المنظمات الدولية غير الحكومية 

 مثل األونروا والمفوضية العليا لاّلجئين".
 

  م االّطالع على التقرير على موقع األونروا اإللكتروني:يمكنك

 
http://www.unrwa.org/resources/reports/profiling-vulnerability-palestine-refugees-syria-living-
lebanon. 

 
*** 

 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية تتكون من 

 120تقّدم الجامعة حالياً أكثر من  طالب وطالبة. 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي 700 أكثر من 
برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً 

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
 
 

 
 

 المعلومات، الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في الجامعة األميركية في بيروت:لمزيد من 

 
75 96 85-01, information@aub.edu.lbOffice of Communications,  

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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