االستجابة اإلقليمية المشتركة بين الوكاالت لالجئين السوريين
مصر ،العراق ،األردن ،لبنان وتركيا
من  41إلى  02يونيو/حزيران 0241
يعد مكتب مدير إدارة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا بالمفوضية السامية لألمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف ىذه النشرة التي تمقي الضوء عمى آخر المستجدات .تقدـ

ىذه النشرة نبذة سريعة عف االستجابة اإلنسانية اإلقميمية المشتركة بيف الوكاالت بالتنسيؽ الكامؿ مع حكومات الدوؿ المضيفة و 157شريكاً في أنحاء المنطقة.
المستجدات اإلقميمية



 احتفؿ المالييف حوؿ العالـ بيوـ الالجئ العالمي في  20يونيو/حزيراف مع إعالف المفوضية عف بموغ عدد



في ىذه النشرة

المفوضية :أكثر مف  50مميوف نازح
قس اًر في نياية العاـ  ،2013ص2 .

النازحيف قس اًر أعمى معدالتو منذ الحرب العالمية الثانية .وبحسب تقرير "االتجاىات العالمية" ،بمغ عدد الالجئيف



وطالبي المجوء والنازحيف داخمياً حوؿ العالـ  51.2مميوف شخص ،أي بزيادة قدرىا  6مالييف شخص مقارنة

الضحايا المجيولوف لمصراع في

سوريا :الالجئوف مف كبار السف

بالرقـ المسجؿ في السنة السابقة .ويعود السبب األساسي ليذا االرتفاع إلى الحرب في سوريا التي ال تظير في

والمعوقيف ،ص2 .

األفؽ أي بوادر لحميا.



تركيا :رفض عدد مف الالجئيف بعد
بموغ المخيمات قدرتيا االستيعابية

 احتياجات النازحيف العراقييف إلى ارتفاع وتواجو السمطات والعامموف اإلنسانيوف تحدييف :الصراع الطائفي

القصوى ،ص3 .

الداخمي الذي أدى إلى نزوح حوالي مميوني شخص ،ومف بينيـ الموجة الحديثة مف النازحيف والتي تسبب بيا



الصراع في محافظتي األنبار ونينوى؛ حيث وصؿ عدد النازحيف إلى مميوف شخص منذ مطمع السنة؛ ووصوؿ

تركيا :دراسة تمقي الضوء عمى نقاط
الضعؼ التي يعانييا الالجئوف

ما يزيد عف  226,000الجئ مف سوريا.

 أداف األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف في  19يونيو/حزيراف بأشد العبارات القصؼ الغزير المتواصؿ



السوريوف خارج المخيمات ص3 .
منظمة اإلغاثة الدولية :تنفيذ مبادرات

المياه والصحة العامة والنظافة الصحية

والغارات الجوية واستخداـ البرميؿ المتفجرة مف قبؿ الحكومة السورية .وناشد األميف العاـ مرة أخرى جميع

في المدارس ص3 .

األطراؼ وقؼ العنؼ والتركيز عمى حؿ سياسي.



صوت الالجئ :محمد ،الجئ سوري

في رومانيا ،ص4.

2,881,747
2,825,296

56,451

العدد اإلجمبلي للجئيه المسجليه والذيه
ينتظرون تسجيلهم

تركيا
789,469
مسج ا
ل

اللجئىن المسجلىن
اللجئىن الذيه ينتظرون تسجيلهم
لدي المفىضية

اإلحصائيات اإلقليمية
فروا إلى الدوؿ المجاورة
 2,8ماليين الجئ سوري ّ
وشماؿ إفريقيا

 %62مف األطفاؿ السورييف الالجئيف في عمر الدراسة
غير مسجميف في التعميـ الرسمي

 %88مف الالجئيف السورييف يعيشوف خارج المخيمات
الرسمية

 %73ىي الفجوة التمويمية في خطة االستجابة اإلقميمية

العراق
225,475
مسجل217,795 :
ينتظر تسجيله:
7,680

لبنان
1,108,202
مسجل1,059,431:
ينتظر تسجيله:
48,771

األردن
597,328
ً
مسجلا

لسوريا ( )RRP6لمعاـ 2014

مصر
137,906
مسجلا

شمال
إفريقيا*
23,367
مسجلا

المصبدر :هيئت إدارة الكوارث والطوارئ ،الحكومت المصريت ،الحكومت العراقيت ،الحكومت األردويت ،الحكومت اللبىبويت ،مخسن البيبوبث
اإلقليمي للمفوضيت ،مجموعت بيبوبث عبمت حول العمليبثUNCS ،Natural Earth ،UNGIWG ،
تعذاد الالجئيه كمب في  22يوويو/حسيران  ،2012وفقب للبيبوبث المتوفرة .للحصول على أرقبم محذثت ،يُرجى زيبرة الرابط:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees
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استجابة اإلقميمية لالجئيف السورييف
المفوضية :أكثر من  85مميون نازح قس ارً في نياية العام 2503



يظير تقرير "االتجاىات العالمية" السنوي الذي يرتكز عمى بيانات وفرتيا
الحكومات والمنظمات الشريكة غير الحكومية باإلضافة إلى المفوضية أف

المصدرً:المفوضيةً02/يونيو0202/

عدد النازحيف قس ًار في نياية العاـ  ،2013بمغ  51.2مميوف شخص -أي

بزيادة قدرىا  6مالييف شخص مقارنةً بالعاـ  2012حيث بمغ عدد



النازحيف قس اًر  45.2مميوف شخص.

المصدرً:المفوضيةً02/يونيوً
0202
الحربًاألهليةً
السورية

يظير التقرير أف عدد الالجئيف وطالبي المجوء والنازحيف داخمياً حوؿ العالـ

تخطى  50مميوف شخص ،وذلؾ لممرة األولى في فترة ما الحرب العالمية

اإلبادةًالجماعيةً
فيًرواندا
حربً
العراق

الثانية.



صراعًكوسوفو

يعود ىذا االرتفاع بشكؿ أساسي إلى الحرب في سوريا التي أجبرت مع
نياية العاـ الماضي  2.5مميوف شخص عمى المجوء و 6.5مميوف شخص



عمى النزوح داخمياً.

في المجمؿ ،فإف أكبر أعداد وبحسب البمد المصدر ىـ مف األفغاف

والسورييف والصومالييف -وىـ يشكموف معاً أكثر مف نصؼ إجمالي عدد

الالجئيف في العالـ.



كاف كؿ مف لبناف واألردف يستضيفاف أكبر عدد مف الالجئيف لكؿ 1,000
مف السكاف وبمغ عدد الالجئيف لكؿ  1,000مف السكاف  178و 88الجئاً

عمى التوالي.



وتفوؽ السوريوف في العاـ  2013عمى المتقدميف بطمبات لجوء مف أي
جنسيات أخرى ،إذ بمغ عدد الطمبات التي قدموىا  64,300طمب .وتقدـ
 1.1مميوف شخص في العاـ  2013بطمبات لجوء وبخاصة إلى البمداف
المتقدمة .حمت ألمانيا في العاـ  2013في صدارة الدوؿ المتمقية لطمبات
ّ
لجوء جديدة .وبمغ عدد الطمبات التي تقدـ بيا أطفاؿ مفصولوف عف ذوييـ
أو غير مصحوبيف رقماً قياسياً قوامو  25,300طمب.

الضحايا المجيولون لمصراع في سوريا :الالجئون من كبار السن والمعوقين



في ذكرى يوـ الالجئ العالمي ،تمقي كؿ مف المؤسسة الدولية لرعاية كبار السف  HelpAge Internationalوالمنظمة الدولية لممعوقيف Handicap International
الضوء عمى المحنة التي يعيشيا الالجئوف مف كبار السف والذيف يعانوف مف إعاقات أو إصابات.



وبحسب البيانات الصادرة عف المؤسسة الدولية لرعاية كبار السف والمنظمة الدولية لممعوقيف 30 ،في المئة مف الالجئيف السورييف في األردف ولبناف يعانوف نوعاً مف

اإلعاقة أو مرضاً مزمناً أو إصابة بالغة .وتقدـ المنظمتاف في كال البمديف ،الدعـ لالجئيف األكثر ضعفاً في األزمة وتحسناف حصوليما عمى الخدمات األساسية
والخاصة .وتقدـ المنظمتاف بشكؿ خاص المساعدة لالجئيف مف كبار السف وذوي اإلعاقة أو الذيف يعانوف إصابات أو أمراضاً مزمنة.



بشيرة 68 ،عاماً ،ىي امرأة متحفظة دمثة مف دمشؽ ،تعيش اليوـ في عماف ،األردف .تستذكر المرأة يوـ ذىبت مع ابنيا في السيارة في دمشؽ لزيارة شقيقتيا .فجأةً
بدأت التفجيرات وأصابت الشظايا السيارة وأُصيبت بشيرة في ساقيا اليمنى .اصطحبيا ابنيا فو اًر إلى المستشفى ولكف تعيف بتر ساقيا في وقت الحؽ مف اليوـ نفسو.



بعد أف اشتد القصؼ عمى دمشؽ ،قررت أف تغادر مع عائمتيا إلى األردف وىي تعيش اآلف مع ستة مف أفراد عائمتيا في شقة صغيرة رطبة استأجروىا .حظيت حالة

استغرؽ تمكف بشيرة مف السير بطرؼ اصطناعي أكثر مف سنة وىي ما زالت تجد صعوبة في اعتباره جزءًا مف جسميا.

بشيرة باألسبقية في المؤسسة الدولية لرعاية كبار السف والمنظمة الدولية لممعوقيف وتقرر حصوليا عمى المساعدة النقدية لمدة ثالثة أشير.

االستجابة اإلقميمية لالجئيف السورييف
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تركيا :رفض عدد من الالجئين بعد بموغ المخيمات قدرتيا االستيعابية القصوى
 يستضيؼ  22مخيماً منتش اًر في  10محافظات تركية ،أكثر مف  215,000الجئ سوري .ما زاؿ استقباؿ الالجئيف وتسجيميـ جارياً غير أف المخيمات بمغت قدرتيا
االستيعابية القصوى .بحسب مسؤولي المخيمات ،ما زاؿ الضغط المستمر الناشئ عف مطالبة الناس بأف يتـ قبوليـ في المخيمات أحد أىـ التحديات التي يواجيونيا.

 في مخيـ جيالف بينارػ أفاد المسؤولوف بأنيـ يحاولوف استقباؿ وافديف جددًا مف خالؿ تنظيـ خياـ عديدة تحتميا عائمة واحدة .وأفاد المسؤولوف في المخيـ أنيـ تمكنوا في يوـ
واحد مف استقباؿ أربع إلى خمس عائالت.

 في مخيـ أدياماف ،أُفيد عف وجود  75شخصاً تقريباً في منطقة االنتظار في المخيـ .وكاف المسؤولوف ينتظروف حصوليـ عمى الموافقة مف إدارة الكوارث وادارة الطوارئ
التركية في أنقرة لنقؿ ىؤالء السورييف إلى مخيـ آخر ىو عمى األرجح مخيـ نصيبيف.

 في مخيـ مدينة أقجة قمعة  ،حذرت السمطات مف أف عدد السورييف الذيف ينتظروف دخوليـ سجؿ ارتفع إلى  150-100شخصاً تقريباً .ولف يتـ قبوؿ ىؤاء بسبب ضعؼ قدرة
المخيـ عمى استيعابيـ .مسؤولو المخيـ ىـ عمى اتصاؿ بالسمطات في المحافظات إليجاد حؿ ليؤالء الالجئيف وقد يتـ استقباليـ بعد رحيؿ سكاف سورييف آخريف مف المخيـ.

تركيا :دراسة تمقي الضوء عمى نقاط الضعف التي يعانييا الالجئون السوريون خارج المخيمات
 أصدرت منظمة  Concern Worldwideدراستيا حوؿ وضع السورييف خارج المخيمات في محافظة سانميورفا التركية التي تقوـ فييا المنظمة حالياً .بشكؿ عاـ ،يشير
التقرير إلى أف السكاف السورييف يعتمدوف عمى دعـ جيات فاعمة أخرى ومف بينيا العامموف في الحقؿ اإلنساني والحكومة لتمبية احتياجاتيـ األساسية اليومية .ومف

المجموعات األكثر تأث اًر ،العائالت التي ترأسيا إناث أو أطفاؿ والناس الذيف يعيشوف في ٍ
مآو مشتركة أو مكتظة أو رديئة.

 وكشفت الدراسة عف أف السورييف مف حاممي بطاقة الضيؼ في المحافظة يحصموف عمى الخدمات التي تشمؿ المساعدة في المجاؿ الصحي وفي مجاؿ الحصوؿ عمى
األدوية ،وفي مجاؿ التعميـ االبتدائي (عند اإلمكاف) والحماية كما أنيـ يحصموف عمى بعض مواد اإلغاثة األساسية مف مدافئ وثياب وأغذية جافة ومستمزمات النظافة
الشخصية .مع ذلؾ ،ثمة بعض الثغرات في إطار توفير الخدمات وىي قد تسوء مع ارتفاع عدد الالجئيف.
 ليس لغالبية الالجئيف السورييف الذيف تمت مقابمتيـ دخؿ منتظـ كما أف مواردىـ محدودة جداً .ويشكؿ نقص فرص كسب العيش أو الدخؿ مصدر قمؽ أساسي لمسكاف خارج
المخيمات جميعيـ .ويعكس توزيع الميف نسبة عالية مف العماؿ غير المتمتعيف بالكفاءة الذيف يمارسوف أنشطة اقتصادية غير رسمية (غالبيتيا في القطاع الزراعي) بأجر

يومي.
 ومف بيف أولويات االستجابة نذكر التدفئة لمشتاء ومستمزمات الطيو؛ وكسب الدخؿ لمحصوؿ عمى الطعاـ وتسديد بدالت اإليجار؛ المعمومات عف حقوقيـ القانونية في تركيا؛
الدعـ النفسي واالجتماعي؛ التفاعؿ االجتماعي مع المجتمعات المضيفة ومتابعة التعميـ لألطفاؿ.
منظمة اإلغاثة الدولية :تنفيذ مبادرات المياه والصحة العامة والنظافة الصحية في المدارس
 أطمقت منظمة اإلغاثة الدولية عمميات إنقاذ حياة الالجئيف في األردف في العاـ  2012بيدؼ
مساعدة الالجئيف في المخيمات والمجتمعات المضيفة .في السنة الماضية ،توسعت استجابة منظمة
اإلغاثة الدولية لتؤمف الخدمات في مجاؿ التعميـ والمياه والصحة العامة والنظافة الصحية وتوزيع
المواد غير الغذائية.
 وتسعى منظمة اإلغاثة الدولية في إطار استجابتيا إلى تحسيف الممارسة المتعمقة بالمياه والصحة
العامة والنظافة الصحية في  45مدرسة في محافظتي إربد والمفرؽ .وتحسف منظمة اإلغاثة الدولية
الحصوؿ عمى اإلمدادات بالمياه والنفاذ إلى مرافؽ الصحة العامة في المدارس ونشر التوعية
بالنظافة الصحية وممارسات استعماؿ المياه في المدارس التي تستضيؼ الالجئيف السورييف.
 في شيري أبريؿ/نيساف ومايو/أيار وزعت منظمة اإلغاثة الدولية حزـ النظافة عمى  26,854تمميذاً
و 1,961أستاذاً وموظفاً في المدارس وعمى  573شخصاً مف األىالي في المدارس التي لدييا
احتياجات في ىذا اإلطار وذلؾ في المجتمعات المضيفة في إربد والرمثة وبني عبيد وقصبة المفرؽ
والبادية الشمالية الغربية .وتشكؿ ىذه األنشطة جزءاً مف مشروع اليونيسؼ ومنظمة اإلغاثة الدولية

في األردف "المياه والصحة العامة والنظافة الصحية في المدارس لػ 45مدرسة في إربد والمفرؽ"،
الذي يركز عمى المدارس التي تضـ عدداً كبي اًر مف التالميذ السورييف الالجئيف.

 خضع  14,889شخص ًا مف األىالي و 1,961شخصاً مف موظفي المدارس لمتدريب عمى يد فريؽ منظمة اإلغاثة الدولية عمى أفضؿ ممارسات النظافة الصحية وتـ توضيح
ىذه الممارسات الفضمى لما يزيد عف  10,042تمميذاً .يعتمد المشروع عمى عروض الدمى كطريقة فعالة وترفييية إليصاؿ الرسائؿ المختمفة لمتالميذ كغسؿ األيدي وتناوؿ

األطعمة الصحية وشرب المياه النظيفة وتفادي اإلصابة باألمراض.

االستجابة اإلقميمية لالجئيف السورييف
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صوت الالجئ :محمد ،الجئ سوري في رومانيا
 ىربت مف بمدتي حمب في أوائؿ العاـ  2013بعد أشير مف عدـ األماف والخوؼ.
كاف ذلؾ صعب ًا جدًا .لـ أعد أستطيع الذىاب إلى العمؿ وتوقؼ أوالدي عف

الذىاب إلى المدرسة .عمقوا داخؿ منزلنا بما أف الخروج كاف خط اًر جداً .خشينا
مف أف يتـ اختطافيـ أو قتميـ .وحتى اآلف ،ىـ يبدأوف بالبكاء ما إف يسمعوا صوتاً

قوياً-يظنوف أنو انفجار قنبمة.

قدمت إلى رومانيا حيث التقيت عمي الذي كاف قد ىرب في وقت سابؽ .وبعد

ُ
وصولي بوقت قصير حصمت عمى صفة الجئ وبدأت بتعمـ المغة واعادة بناء
حياتي مف الصفر في بمدة كونستانزا.
 تقدمت مؤخ اًر بطمب لـ شمؿ؛ فقد توجب عمي أف أغادر سوريا مف دوف زوجتي
وأوالدي؛ فمـ يكف ألي منيـ جواز سفر ،لذا تعيف عمييـ االنتظار ألكثر مف سنة

قبؿ أف يتمكنوا مف الحصوؿ عمى جوازات سفر واليروب .ىـ ينتظروف اآلف في
بمدة صغيرة في تركيا .عندما غادرت حمب ،كانت زوجتي تنتظر مولوداً .أصبح
عبدي اآلف في شيره التاسع وىو أصغر أوالدي الستة .أنا أفتقدىـ كثي اًر.

 بمساعدة عمي ،تمكنت مف استئجار شقة وبدأت أدير محؿ سمانة صغي اًر اسمو
"حمب" .بات أصحاب المحاؿ في الحي يعرفونني وىـ يمقوف عمي التحية كؿ

صباح .ىـ ال يعرفوف قصتي إال أنيـ يحترمونني وأنا أحترميـ .أنا أعمؿ جاىدًا

ألحافظ عمى عممي بينما أنتظر إعادة جمعي بأحبائي .كؿ ما أقوـ بو أقوـ بو مف

أجؿ عائمتي؛ أنا أفكر فييـ طواؿ الوقت .يجب عمى األوالد الذىاب إلى المدرسة
ما إف يصموا إلى ىنا .سيتعمموف المغة الرومانية .ال أظف أف األمر سيكوف صعباً؛

فيـ ما زالوا أطفاالً .ولكف أوؿ ما أود القياـ بو عند وصوليـ ىو اصطحابيـ في
نزىة في الحديقة.
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