
                                

 
 مشترك صحفي بيان

 

التنمية" إلى المرونة "من  

  الدولية االستجابة تنشيطنداء ل

اإلنمائية برامجها في السوريين لالجئين ضيفةالم المشرق دول دعمعبر    

 

 نع قرار من مصر والعراق واألردن ولبنان وتونساصو ممثلا  60مرسيليا اليوم في  اجتمع - 2015سبتمبر  7مرسيليا، فرنسا، 

هشاشة ال بشؤون مختصين تمويل وخبراء فنيينالالتنمية وإضافة إلى شركاء  ،أزمة اللجئينبة أثروتركيا والدول األوروبية المت
الجئ.  مليون 4أكثر من  نزحالتنمية في المشرق، حيث ألزمة اللجوء السوري على  بعيدة المدى ثاراآللمناقشة ذلك و، والصراع

ة، الديموغرافي–د المشاركون أن الطبيعة المتعددة األبعاد للصدمات أك  طال أمدها، قد ألزمة التي بالطبيعة المعقدة لبعد االعتراف 
حل دائم  أيطرح  عدم إمكانيةد المشاركون على أك  كما و. التقليدية لالستجابات ا  حديشك ل تت -السياسيةو االجتماعية واالقتصاديةو

 للتحديات اإلنسانية واإلنمائية دون إنهاء الصراع في سوريا.

 ئين هممن اللج هائلةع تدفقات الذين يتعاملون ملبنان، واألردن، و مثل العراق، المنطقةإضافة إلى ذلك، فإن العديد من البلدان في 
 تستطي  إذ الوبالتالي هناك فجوة تمويلية كبيرة، رة. س  ي  لحصول على التمويل بشروط م  ل متوسطة الدخل وليس لديهم فرص بلدان
. لتحديا لمواجهةالالزمة  ة األمدطويلالو سطةمتوالاإلنمائية  المساعداتلى عصول حالالمعنية مباشرة باألزمة  بلدانال بعض

ر س  ي  يل الم  ما في ذلك توفير التموب ،طويلة األمد والقابلة للتنبؤتنمية ال واردمة لزيادة حاجة الملح  بالتمر المشاركون في المؤ أقر  كذلك 
. االقتصادي واالجتماعي هانسيج التي تطالامتصاص الصدمات  على عزيز قدرة البلدان والمجتمعات المضيفة للجئينبغية ت
على هامش  المنعقدمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، في الشأن أصحاب لقاء ل ل هذه القضية موضوع نقاش خلتشك  وس

 .2015 /تشرين األولأكتوبر 9بيرو، في الصندوق النقد الدولي في ليما، و الدولي ة لمجموعة البنكالسنوي اتاالجتماع

من أجل دعم  وتمويلهودعم اإلنماء إليجاد حلول قابلة للتطبيق من حيث تعديل السياسات عمل المشاركون في المؤتمر معا قد و

 زمة النزوح العالمية هذه.قة ألاالستجابات المنس   كما وتناقشوا بشأن، على حد سواء المضيفةوالمجتمعات اللجئين والدول 

الخامس، إلى مستويات  عامهدخل الذي األثر اإلنساني واالجتماعي واالقتصادي للصراع السوري،  وصل، ففي األشهر الماضية
التحتية  تهايبن تطال لتنمية البشرية وأضرارعلى مستوى اانتكاسات ورة، حين ان سوريا تواجه خسائر بشرية مدم   غير مسبوقة. في

العدد من  ٪25 ون نحوالسوري ونالقادم ليمث   ق غير مسبوق للجئين. في لبنان،األردن ولبنان وتركيا والعراق تدف   ، يواجهالمادية

في البلدات والمدن والقرى، منهم  %80 أكثر من عيشيبينما في المخيمات،  ونالسورييسكن بعض لسكان؛ في األردن، اإلجمالي ل

ا كذلك و. ةاألردني المجتمعات المضيفةوالموارد والخدمات مع  مساحةال ونقاسميتحيث  عدد يسعى  األوضاع المترديةمن  هربا
 .أودى بحياة العديد منهمممر محفوف بالمخاطر خارج المنطقة،  ألخذمتزايد من اللجئين 

عبئا غير عادي على البلدان والمجتمعات ، السكانعدد في عنه الزيادة الناجمة والصراع في سوريا بسبب ، المشرق تشهد منطقة
ا  وتشهدالمضيفة،  ا  ضغطا د، والبنية والبطالة في ازديا ،النمو االقتصادي تعثرقد فعلى الموارد الشحيحة للمجتمعات المحلية:  إضافيا

على أن  ةبما في ذلك التعليم والصحة. هناك أدل  تنوء  ةالبلدي   يةالخدماتالقدرات وضغوط هائلة،  تحتالتحتية والموارد الطبيعية 
 البلدان المجاورة. التي كانت قد حققتها بعضمكاسب التنمية الثمينة  د أطاحت بالعديد منقأزمة سوريا 

 

 

 



                                

عن وسائل جديدة لحماية االستقرار الداخلي  ة، بمساعدة المجتمع الدولي،المعني   الحكوماتتبحث  ،جتماعيةاالتوترات ال ومع تنامي
وأزمة  سوريا لوة على ذلك، فإن الصراع السياسي فيعاألثر السلبي لهذه األزمة على المنطقة برمتها.  الحد منوا بلدانهفي الهش 

األحداث األخيرة في أوروبا تؤكد أن فوأوروبا. كبيرة في منطقة البحر األبيض المتوسط  جانبيةآثار  عنه لهماالناجمة  جوءالل
ا  نازحينوالرعاية اللجئين  ا منفعوالمجتمعات المضيفة تشكل  داخليا ا عام ا  .على المستوى العالمي ا

شراكة. ويدعو هذا  200و، بلدان 5كمنصة تضم  (3RP)والمرونة  للجئين اإلقليمية لخطةاأهمية أجمع المشاركون على وقد 

ء هذه بعلدعم الدول المضيفة التي تحملت حتى اآلن بسخاء  فع الةاستجابة دولية لوضع خطة لم يسبق له مثيل  الذي الوضع
ا م للعالم تقد  التي األزمة، و ا عاممنفعا ي مة كحاساآلن اللحظة ف. دعمها به وأن يتم   ي عترف لها ينبغي أن ،على المستوى العالمي ا

 .لنقص أو التقصير في االستجابةلعواقب الوخيمة في ال ة أوروبا وخارجها بشكل جدي  شركاء التنمية في منطقحث ابتي

 لشؤون العليا المفوضية) المتحدة األمم ووكاالتلتكامل المتوسطي االبنك الدولي، ومركز  ت مجموعةم، نظ  طاراإلهذا ضمن 
 الوكالةو ،(ESCWA آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة ،UNDP للتنمية المتحدة األمم برنامج ،UNHCR اللجئين

 نجحت جلسات المؤتمر في:وقد  ."التنمية إلىرفيع المستوى بعنوان "من المرونة  اا مؤتمر (AFD) للتنمية الفرنسية

هم دهم في العودة الطوعية إلى بلبما في ذلك حق   نهاء الصراع في سوريا وحماية حقوق اللجئين،إ ضرورةب عترافاإل •
 ل.مثاألل الدائم الح باعتباره

عرضة  إذ باتوامليين الجئ سوري في المنطقة،  4ثر من كألالحماية واالحتياجات اإلنسانية حول مواضيع رفع الوعي  •

 للخطر على نحو متزايد.
 سانينإتحدي كونها انتقلت من قد طال أمدها وتأثيرها على الدول المضيفة، قد أن أزمة اللجئين، التي  على من جديد التأكيد •

 .يوتنمو إنسانيتحٍد كونها إلى  بحت
من يلة رة كوسس  ي  لتمويل بشروط م  على ا صول البلدان المضيفةحبما في ذلك  ،سبل مبتكرة للدعم المالييجاد إل الفع  بحث  •

 .، على المدى القصير والمتوسط والطويلألزمة السوريةلتخفيف األثر االقتصادي واالجتماعي السلبي وسائل 
، فيهاار تثبيت االستقرو تها لألزمةستجاباجهد مشترك لدعم الدول التي تستضيف اللجئين في تخطيط لبذل والاالستعداد  •

ا لخطط تعديل الع إلى تطل  الو  على أرض الواقع.بسرعة الحالة والتحديات  رتطو  المذكورة وفقا
تنمية سياسات ال دعمل ،في المنطقة مرونةاللجئين وقضايا الب متعل قةتبادل المعارف والممارسات الجيدة حول برامج مبتكرة  •

 .على المدى الطويل
 9في  هتنظيم ذي يتم  ال، مرونةدمة استعدادا لمنتدى تنمية الالقيام بدور نشط في المشاورات القا علىتشجيع جميع الشركاء  •

 في عمان، األردن./تشرين الثاني نوفمبر
 

 

 
 

 ( الجوال) المتوسطي، التكامل مركز لدى اإلتصاالت مسؤولة نحاس، زين( اآلنسة: )الصحافة إتصال جهات

0033604677242، znahas@worldbank.org 
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