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تقرير 
حول زيارة وفد جامعة الدول العربية

لرصد تطورات األوضاع يف دول اجلوار العربي
)العراق-لبنان –األردن(

اإلنسـانیة و السیاسـیةعلـى كافـة األصـعدةوتفاقم الموقـف الـراهنلتوالي السوریة للعام الثالث على ااألزمةظل استمرار في
وبصــفة خاصـة فــي دول الشـعب السـوري فــي الـداخل والخـارج ممـا ألقــى بظاللـه السـلبیة الكثیفــة علـى وضــع ،واالجتماعیـة

یم المســاعدات یــالء قضــیة تقــدإ و متابعــة جامعــة الــدول العربیــة لتطــور أوضــاع النــازحین الســوریین إطــاروفــي . الجــوار
وتردي حالة النساء واألطفال النـازحین وكبـار اإلنسانیةالضروریة والالزمة للنازحین أهمیة خاصة في ظل تدهور األوضاع 

، السن بصفة خاصة
تطوراتبشأن) 580(رقموبصفة خاصة قرار قمة الدوحة في هذا الشأن، الدول العربیةجامعةلقرارات مجلس وتنفیذاً 
:یليماعلىمنه) 4(الفقرةنصتوالتي،ریةسو فيالوضع
االحتیاجاتتوفیرفيودورهااألخرى،العربیةوالدوللسوریةالمجاورةالدولبهاتقومالتيالمقدرةبالجهوداإلشادة"

فة،االستضاهذهأعباءتحملفيومساندتهاالدولتلكدعمضرورةعلىوالتأكیدالنازحین،لهؤالءوالضروریةالعاجلة
وضعتهاالتياإلغاثةخطةوفقلبنانفيالنازحینوٕاغاثةإلیواءوالمساعدةالدعمأوجهكافةتقدیممواصلةعلىوالعمل

وكذلكاألردنیةالحكومةأقرتهاالتيالخططوفقاألردنفيالنازحینإلىاإلغاثةتقدیممواصلةوكذلكاللبنانیة،الحكومة
".النازحینلهؤالءضروریةالاالحتیاجاتلمواجهةالعراق

:علىمنه) 6(الفقرةنصتوالذي،5/6/2013، بتاریخ )7649(وقرار مجلس الجامعة رقم
أعدادنزوحفيتمثلتخطیرة،تبعاتمنعنهنتجوماسوریة،فياإلنسانیةاألوضاعترديإزاءالبالغالقلقعنالتعبیر"

العربیةوالدولالمجاورةالدولإلىمنهماآلالفمئاتوهجرةسوریة،داخلوتشردهمومدنهمقراهمعنالسوریینمنكبیرة
تخفیفعلىلمساعدتهاالجوارلدولالكاملالدعمتقدیمالدوليالمجتمعومطالبةواالقتتال،العنفشدةمنهرباً األخرى
".للنازحیناإلنسانيالوضع

كــانون ثــان / ینــایر15و14الكویــت یــومي الــذي تستضــیفه دولــةالمــانحین الثــاني لســوریة، وفــي إطــار التحضــیر لمــؤتمر
، )appendix(واإلغاثیـة الطارئـة واإلنسانیةي على تقدیم المساعدات المادیة الدولالمجتمع حث إلى، والذي یهدف 2014

اون بـین دول والعمـل علـى تنسـیق أطـر التعـ،تحسین أوضاع الشعب السوريالدولیة من أجل التعهداتو اتااللتزامتحدید و 
وبصفة خاصة المعنیة بتقدیم المساعدات لتحسـین الهیئات الدولیة، ومنظمات األمم المتحدة وكافة اآللیات و الجوار السوري 

.طفال في الداخل وفي دول الجوارأوضاع النساء واأل
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حصة آل / برئاسة الشیخةو امة العاألمانةالعام للجامعة العربیة بتشكیل وفد رفیع المستوى من مسؤولي األمینوجه السید 
ین یزیـارة مخیمـات النـازحین السـور ل، واإلغاثـةاإلنسـانیةثان، المبعوث الخاص لالمین العام لجامعة الدول العربیة للشؤون 

كـانون / رینـای5فـي الفتـرة مـن ، )جمهوریـة العـراق–الجمهوریـة اللبنانیـة -الهاشـمیة األردنیةالمملكة (في دول الجوار 
وتحدیــد وخارجهــا وذلــك للوقــوف علــى تطــور أوضــاع النــازحین فــي المخیمــات، 2014كــانون ثــان/ ینــایر11ىإلــثــان

.المعنیة والعاملةالمستضیفة والمنظمات الدولیة لهؤالء النازحین من قبل  الدول الطارئة والالزمة االحتیاجات 
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اهلامشيةاألردنيةاململكة : الزيارة األوىل
2014كانون ثان/يناير7-5يف الفرتة 

:الوفدبها قام اللقاءات التي : أوال
معالي السادة وزراء التخطیط، والصحة، والتنمیة االجتماعیة.
 اإلنسانیةللشؤون اإلقلیميالمتحدة والمنسق لألممالعام األمینمساعدOUCHA.
 یكــو إ–األوروبــيبعثــة االتحــاد ،یــةوالحمایــة المدناإلنســانیة، دائــرة المســاعدات اإلقلیمــيمــدیر المكتــب الســید

ECHO.
 لبرنامج األمم المتحدة لتمكین المرأة اإلقلیمیةالسیدة المدیرةUN WOMEN.
 المتحدة لشؤون الالجئین لألممممثل المفوضیة السامیة السیدUNHCR.
 األردنممثلة منظمة الیونیسیف في السیدةUNICEF.
 األردنفي الدولیة مدیرة مكتب مؤسسة إنقاذ الطفلالسیدةSave the Children International (SCI).
قائد قوات حرس الحدودالعمید السید.

:الزیارات المیدانیة: ثانیاً 
مقر قیادة قوات حرس الحدود.
مخیم الزعتري للنازحین السوریین.
 األردني–اإلماراتي(مخیم الزرقاء.(
 تماعیةوزارة التنمیة االج(األسريدار الوفاق.(
 وزارة التنمیة االجتماعیة(مركز المنار للتنمیة الفكریة(.
 مقرات عدد من المنظمات الدولیة)OUCHA–UNHCR – UNICEF-ECHO(.
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:األردنیةالجهود التي تقدمها حكومة المملكة : ثالثا
وتــأمین األولیــةاإلســعافاتم وتقــدی،فــتح المعــابر الســتقبال النــازحین الســوریین علــى الحــدود وتــوفیر وســائل النقــل

.في أحسن الظروفاإلیواءمناطق التجمعات ومخیمات إلىومساعدتهم لالنتقال ،االحتیاجات الالزمة لهم
 وتطـویر،الالزمـةالرعائیـة توفیر الخدمات و المتعارف علیهاللنازحین السوریین طبقا للمعاییر إیواءإنشاء مخیمات

.لمخیماتامن أجل سالمةالبنیة التحتیة 
 ومنحهم الوضـع القـانوني الـالزم ،تسجیلهمومن ثم لنازحین للخدمات المعنیة الدولیة ولتقدیم االتنسیق مع الجهات

القانوني والقضائي للنازحین بالتعاون مـع الجهـات الدولیـةاإلطارالعمل على وضع و ،اآلمنة إلقامتهمتوفیر البیئة ل
.المعنیة

 تــوفیر عــن فضــالً ،خــدمات صــحیة–مــاء –كهربــاء مــن األساســیةافــة الخــدمات كتمكــین النــازحین مــن اســتخدام
. الشخصیةاألحوالخدمات وسائل توثیق الموالید والوفیات وكافة 

في كافة مراحله المختلفةبالمجان و ةوغیر النظامیةالخدمات التعلیمیة النظامیالحصول على.
 ن مع جامعة الدول العربیة ومنظمة األمـم المتحـدة لتمكـین المـرأة، بالتعاوإقامة مشروعات لتمكین النساء النازحات

.لهماإلنجابیةالصحة وسائل و الصحیةوتوفیر كافة الخدمات 
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:السوریةاألزمةنتیجة األردنيالتحدیات والصعوبات التي تواجه الحكومة والمجتمع : رابعاً 
حكومیة المعنیة والمنظمات الدولیة ومؤسسـات المجتمـع المـدني في ضوء االجتماعات التي قام بها الوفد مع الشخصیات ال

:منهاتداعیات البعض أسفر عن الكثیف النزوحتبین أن 
 65یقطـن مـن عـدد سـكان المملكـة% 10نازح بمـا یشـكل حـوالي 600.000تخطى عدد النازحین السوریین %

.في داخل المخیمات% 35منهم في المجتمعات الحضریة، 
2012في عام أمریكيملیار دوالر 1.80در بنحو قُ والذي في المیزانیة العامة للدولة واضح العجز ال .
 نتیجة لمهارة العمالة السوریة البدیلةاألردنيوبصفة خاصة بین الشباب وضعف فرص العمل انتشار البطالة.
فـي الفصـول األطفـالس تكـد(، والخـدمات التعلیمیـة )ماء-كهرباء –طاقة (األساسیةالخدمات ضعف سبل توفیر

.المساكن والمواد الغذائیةأسعاروبصفة خاصة األسعار، وارتفاع )الدراسیة
 بصـفة و األساسـیةالبنیـة و وتأثر البیئة التحتیـةالمجهزة ووسائل النقل لحاالت الطوارئ، اإلسعافعدم توفر سیارات

خاصة المیاه النقیة، 
 المحافظــاتفــي كافــةالملحــة، اإلنســانیة، وغیرهــا مــن الخــدمات ةاألساســیصــعوبة الحصــول علــى المــواد الغذائیــة

.المناطق المتاخمة للحدود السوریةو 
 وبعـــض المؤشـــرات ،األســـري، وبصـــفة خاصـــة العنـــف األردنـــيالجریمـــة داخـــل المجتمـــع ظهـــور مؤشـــرات للعنـــف و

عمالــة ––بــدون أســر طفــالاأل-تعــدد الزوجــات –زواج الطفلــة الفتــاة / الــزواج المبكــراالجتماعیــة الســلبیة مثــل 
.األطفال

التوزیـع المتسـاو للمسـاعدات مباشرة یؤثر علـى المنظمات الدولیةإلىتقدیم المساعدات في الجهات المانحة رغبة
.داخل المخیمات وخارجهاواستهدافهم على كافة النازحین 
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:الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولیة: خامساً 

تقـدیم الـدعم المـادي عـن –البینة التحتیـة تطویر–بكرافانات مالخیااستبدال (عیشیة للنازحین تحسین الظروف الم
.)العمل على خفض نسب التسرب الدراسي-في المدارسلألطفالتوفیر وجبات –طریق الكروت الذكیة 

ستضیفةداخل المخیمات والمجتمعات الموالفني وتعزیز القدرات ستيیتقدیم الدعم المادي واللوج.
 لكافة النازحینوالقانوني والحمایةاألمنيالغطاء لتوفیرالتنسیق مع الحكومة.
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 السـلیمة، والتغذیـةالنقیـةالمیـاهتـوفیر ة، و یالصـحالخـدمات ، و األطفـالوبصفة خاصـة تعلـیمتأمین خدمات التعلیم ،
.الحمایةسبل و 
بصـفة خاصـة الفئـات الضـعیفة والسـیما النسـاء و النفسـیة، وخـدمات الصـحةةیتأمین الخـدمات االجتماعیـة والصـح

.األسریةالمعنفات واألطفال، وتقدیم خدمات االستشارات 
 تقدیم خدمات وبرامج تمكین المرأة من خـالل المشـروعات الصـغیرة والمتناهیـة الصـغر وبالتعـاون مـع جامعـة الـدول

.العربیة

األردني بالزرقاءوفد الجامعة العربیة مع القائمین على المخیم اإلماراتي 

:من الجهات المانحةاألردنیةأهم التقدیرات لالحتیاجات الملحة للمملكة : سادساً 
:، ما یلي2014لعام األردنیةللمملكة ) RRP6(السادسة اإلقلیمیةقدرت خطة االستجابة 

 مبلغ بإجماليعدد من المشروعات قدرت األردنیةقدمت الحكومةUSD 413787018 ًاحتیاجـات ویـاتألولوفقـا
.والمیاهالمجتمع المحلي وقطاعات التعلیم والصحة 

 منظمة دولیة طلبا بمساعدات قدرها 64قدمتUSD 1200650591 مشروعا موزعة على 1265وذلك لتنفیذ
.المیاهتوفیر المأوى، تأمین الغذاء، التعلیم، الصحة، الحمایة، تنقیة: القطاعات التالیة
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اجلمهورية اللبنانية: ةالزيارة الثاني
2014كانون ثان/يناير9-8يف الفرتة 

:الوفدبهاقامالتياللقاءات: أوال
االجتماعیةالشؤونوزیرفاعور،أبووائل/ السیدمعالي.
 لبنانمكتب-الیونیسیفللطفولةالمتحدةاألمممنظمةممثلةالسیدة.
 الالجئینلشؤونتحدةالملألممالسامیةالمفوضیةممثلةالسیدةUNHCR.
 الدولیةالهجرةمنظمة–األزماتشؤونمنسقةالسیدةIOM.
 لبنانفيالدولیةالطفلإنقاذمؤسسةممثلةالسیدةSCI.
 لبنانلالجئینالنرویجيالمجلس–المشاریعمدیرالسیدNRC.

:المیدانیةالزیارات: ثانیاً 
البقاع- رجالممنطقة–السوریینللنازحینرجبمخیم.
االجتماعیةالشؤونلوزارةالتابعاإلنمائیةالخدماتمركز.
الدولیةالمنظماتمنعددمقراتUNHCR–UNICEF.
االجتماعیةالشؤونوزارةمقر.
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:اللبنانیةالجمهوریةحكومةتقدمهاالتيالجهود: ثالثا
الخدمةبتقدیمالمعنیةوالوزاراتالدولیةنظماتالمبینالوحیدةالتنسیقجهةهياالجتماعیةالشؤونوزارةتعد

.السوریینللنازحین
المنظماتمعبالتعاونالمراكزهذهوتقوم،النازحینتركزمناطقمختلفعلىموزعةللوزارةتابعمركز27یوجد

كمابالحطب،تعملمدافئو الصالحة للشربمیاهالخزاناتو میاهدوراتمن المتاحةالمساعداتتوزیعفيالدولیة
،- العالجتكالیفمن% 25نسبةالنازحیتحملأنشریطة-المركزداخلأولیةصحیةخدماتالمراكزهذهتقدم

.األسرةحمایةوخدماتالمحدودة،واالجتماعیةالتعلیمیةالخدماتبعضفضًال عن 
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:السوریةاألزمةنتیجةاللبنانيوالمجتمعالحكومةتواجهالتيوالصعوباتالتحدیات: رابعاً 
،الحكومیة المعنیة والمنظمات الدولیة ومؤسسات المجتمع المدنيالشخصیاتمعالوفدبهاقامالتياللقاءاتضوءفي

:للمجتمع اللبنانيتحدیات التداعیات التالیة والتي تمثلوجودتبین 

813منهم،لبنانداخلازحنألف864منأكثروجودالالجئینلشؤونالسامیةالمفوضةإحصائیاتقدرت
یوجدحیث" البقاعمنطقة: "هيمناطقأربعةفيوجودهمویتركزالمفوضیة،لدىمسجلینغیروالبقیةمسجلین

المجتمعاتفيألف100والعشوائیة،المخیماتفيألف200(سورينازحألف300بنحوویقدراألكبرالعدد
عددهمویقدر" لبنانووسطبیروتمنطقة"ونازح،242013نحوبهاویوجد" الشمالمنطقة"و، )المستضیفة

.نازحألف105بنحوویقدر" لبنانجنوب"وفيألف،192بنحو
 ًالمواطنینمن% 66والمسجلین،السوریینالنازحینمن0%86منأكثرهناكالیونیسیف،منظمةلتقریروفقا

.دوالرات4منقلبأُقدر الدخل الیومي لهم) اللبنانياضياألر داخلسكانيتجمع225علىموزعین(اللبنانیین
الرسميالمستویینعلىوذلكالتي تمنح لهم،حقوقالو لبنانفيالسوریینالنازحینوجودحولحادخالفهناك

.لدیهمالمتوفرةواإلنسانیةاألساسیةالخدماتمستوىوعلىالمعیشیةهمأوضاععلىسلبیاانعكسمما،والشعبي
الخدماتتقدیمعملیةفيواضحقصوروجودإلىأدىاللبنانیةوالحكومةالمانحةالجهاتبینالتنسیقعفض

.بهاالمعمولالدولیةللمعاییرطبقاً النازحینمنالمستحقینإلىووصولهااإلنسانیة
اعیات السلبیة اآلتیةظهور التدإلىأدىاللبنانیةالسكانیةالتجمعاتداخلالنازحینمنمتزایدة أعدادوجود:

oالعامةالموازنةعلىإضافیةأعباء.
oالطاقةومصادرالمتاحة،االقتصادیةلمواردااستنزاف .
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oالعملفرصعلىوالتنافسالبطالةانتشار.
oالبیئیةالخدماتتوفیرفيوالعجزالتحتیة،البنیةتهالك.
oوالنازحین السوریین ناللبنانییالمقدمة للمواطنینواالجتماعیةالصحیةالخدماتمستوىضعف.
oارتفاع معدالت –األطفالتجارة–المبكرالزواجمثلوالخطیرةالسلبیةاالجتماعیةالظواهربعضانتشار

.والجریمةالعنف

:السوریینالنازحینأوضاعحولمؤشرات: خامساً 
أنفسهمالنازحینقبلمنفردیةبجهودُأنشئت عشوائیةتجمعاتهناك وٕانمانظامیة،مخیماتتواجدعدم.
 توفرعدمفضًال عن ) والتي جاء عدد كبیر منها من الصفیح، وأنشئت من قبل النازحین(تدني مستویات الخیام

.دولیًا في حاالت النزوحعلیهاالمتعارفوالسالمةاألمنمواصفاتأیة من 
خیمةلكلسنویاً أمریكيدوالر500غتبلوالتيالتجمعاتمساحاتتأجیركلفةأنفسهمالنازحونیتحمل.
السوریین ال یتلقون األطفالمن% 75هناك أنحیث، للنازحینالمتاحةالتعلیمیةالخدماتفيالشدیدالقصور

تعلیمتكلفةتبلغحیث (التواليعلىالثالثللعاموذلك الرسميغیروأالرسميأي نوع من خدمات التعلیم سواء
التعلیمیةوالخدماتالمدارستوفرعدمهذا فضًال عن. )سنویاً دوالر650یقاربمانانالواحد في لبطفلال

).Lost Generation(التعلیممنالسورییناألطفالمنبأكملهجیلبحرمانكبیراً تهدیداً یشكلمماالمساندة
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والصحة،األمومةوخدمات،اإلنجابیةالصحةمجالفيخاصةوبصفةللنساءالمقدمةالصحیةالخدماتضعف
.النساءمنللمعنفاتالنفسیة

منیعانونالذینهؤالء و الخاصةاالحتیاجاتوذويالسنلكباروالنفسیةالصحیةوالرعایةالحمایةمستویاتتدني
.المزمنةاألمراض

أثناء والحرائقللحوادثوتعرضهمخطرة،أعمالفيالقانونيالسندونالنازحیناألطفالعمالةظاهرةانتشار
.تأدیة عملهم

كافٍ بشكلاللقاحاتتوفروعدمالنازحیناألطفالبینالمعدیةاألمراضانتشار.
الدولیةوالمنظماتالحكومةقبلمنلهمتمنحالتيوالمساعداتبالحقوقالنازحینإلمامعدم.
االمروهوالنازحین،معالعاملةولیةالدالمنظماتإلىالمرصودةالمساعداتلتقدیمالمانحةالجهاتالتزامعدم

.األساسیةالخدماتمنالكثیرتقدیمیعوقالذي

:الدولیةالمنظماتبهاتقومالتيالجهود: سادساً 
النقدیةالمعوناتلتقدیملهمالذكیةالبطاقاتوٕاصدارالسامیةالمفوضیةلدىوصولهمعندالنازحینتسجیل.
المجتمعاتداخلالنازحینإلىالعینیةوالمساعداتالصحیةالخدماتلتوصیللدولیةبین المنظمات افیماالتنسیق

.األولویةحسباللبنانیة
وذلك لضمان حصول كافة األطفال على هذه الخدمة الصحیة الهامة خشیة انتشار التسجیلعنداألطفالتطعیم

.للعالجالحرجةالصحیةالحاالتتحویلكذلك و ،مراض المعدیةاأل
النازحینتجمعاتفيلألطفالمتنقلةومستشفیاتمدارسإلنشاءخطةوضعفيلبدءا.
 والتغذیـــةالنقیــةالمیـــاهتــوفیر ة، و یالصــحالخـــدمات ، و األطفــالوبصــفة خاصــة تعلـــیمتــأمین خــدمات التعلـــیم ،
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.الحمایةسبل ، و السلیمة
الفئات الضعیفة والسیما النساء وبصفة خاصةالنفسیة، وخدمات الصحةةیتأمین الخدمات االجتماعیة والصح

.األسریةالمعنفات واألطفال، وتقدیم خدمات االستشارات 

:المانحةالجهاتمناللبنانیةالجمهوریةلحكومةالملحةلالحتیاجاتالتقدیراتأهم: سادساً 
احتیاجاتلتلبیةلیة، المبالغ التا2014لعامالحكومةوضعتهاالتي) Stabilization Plan(االستقرارخطةقدرت

: كما یليالقطاعاتعدد من علىموزعة ،السوریینالنازحین
أمریكيدوالرملیون159: الصحة.
أمریكيدوالرملیون54: التعلیم.
أمریكيدوالرملیون31: والمعیشةالعمالة.
قبلةالمسنواتالثالثعلىموزعةأمریكيدوالرملیون160: االجتماعیةوالحمایةالفقر.
أمریكيدوالرملیون10.6: االجتماعيالتماسك.
أمریكيدوالرملیون390: الصحيوالصرفالمیاه.
،أمریكيدوالرملیونوثالثینملیار: والمحلیاتوالطاقةالنقل.

:المانحةالجهاتمنالدولیةللمنظماتالملحةلالحتیاجاتالتقدیراتأهم: سابعاً 
،2014لعام المتخصصةالمتحدةاألمموكاالتقبلمنالموضوعة)RRP6(السادسةیمیةاإلقلاالستجابةخطةقدرت

:كما یليالقطاعاتعدد من علىموزعة ،السوریینالنازحیناحتیاجاتلتلبیةالمبالغ التالیة
أمریكيدوالرملیون257: الصحةقطاع.
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أمریكيدوالرملیون168: المأوىقطاع.
أمریكيدوالریونمل228: التعلیمقطاع.
أمریكيدوالرملیون230االجتماعیةالحمایةقطاع.
أمریكيدوالرملیون211.07: الغذاءقطاع.
أمریكيدوالرملیون149بـتقدرأساسیةاحتیاجاتمجموعإلىباإلضافة.
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كردستانإقليم-مجهورية العراق: الزيارة الثالثة
2014نكانون ثا/يناير10-9يف الفرتة 

:الوفدبهاقامالتياللقاءات: أوال
العراق-كردستانإقلیمحكومةخارجیةوزیرالسیدمعالي.
الدولیةالمنظماتلشؤونالخارجیةوزیرنائبالسیدسعادة.
أربیلمحافظالسیدسعادة.
 العراقمكتب-الیونیسیفللطفولةالمتحدةاألمممنظمةممثلالسیدUNICEF.
 الالجئینلشؤونالمتحدةلألممالسامیةالمفوضیةممثلاعدمسالسیدUNHCR.
 والثقافةوالعلومللتربیةالمتحدةاألمممنظمةممثلالسیدUNESCO.
 العالمياألغذیةبرنامجمنظمةممثلةالسیدةWFP.
 العالمیةالصحةمنظمةممثلالسیدWHO.

:المیدانیةالزیارات: ثانیاً 
أربیلظمحافالسیدمكتب.
 العراق–كردستانإقلیملحكومةالخارجیةبوزارةالعامةالعالقاتإدارةمقر.
أربیلمحافظة–كوركوسكمخیم.
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:للنازحین السوریینالعراق-كردستانإقلیمحكومةتقدمهاالتيالجهود: ثالثا

قامتأیام،ثالثةخاللنازح15000بـتقدروالتيكردستانمنطقةإلىالنازحینلدخولاألولىالموجةإبان
تمحیثأولیةاستقبالمراكزإلىالنازحینوصولبتأمینالباشمرقهوقواتالجیشقواتمعوبالتعاونالحكومة
.المخیمإلىانتقالهملحینعاجلةصحیةوخدماتومأوىومشربمأكلمناألساسیةاحتیاجاتهموتأمینتجمیعهم

حدودإلىوصولهمفورمساعداتتقدیمفيتجليالسوریینللنازحینالمحليالمجتمعمنقبولهناكومازالكان
.اإلقلیم

لجنةتشكیلتمTask Forceالصحة،وزارةو العالي،التعلیموزارةو ،األمنیةالقواتو الداخلیة،وزارةمنكلمن
كل من محافظینالسادةإلىضافةباإلاالجتماعیة،والشؤونالعملوزارةو المهاجرین،وشؤونالهجرةوزارةو 

:التالیةبالمهاماللجنةوتقومالسلیمانیة،محافظة و ربیلأمحافظة و دهوكمحافظة 
oالنازحینالحتیاجاتلالستجابةالمعنیةالوزاراتبینالتنسیق.
oالعالقةذاتالدولیةوالمنظماتالحكومةبینالتنسیق.
oداتالمساعبشأناالتحادیةالحكومةمعالتنسیق.

اإلنسانیةالمساعداتإلیصالجويجسرإقامةخاللمنالسوريالداخلإلىالوصولمناإلقلیمحكومةتمكنت
.)ةسوریشرقبشمالالقامشليمنطقة(األولیةاإلسعافاتو اإلغاثةومواد

منالسوریینالنازحینلمساعدةشعبیةالعالمیةاإلحمالتعدد من الاإلقلیمفيالمحليالمجتمعمؤسساتنظمت
داخلمستحقیهاإلىالمساعداتهذهوصولومراقبةوتسهیللصالحهموالعینیةالمالیةالتبرعاتجمعخالل 

.النزوحبدایةفيكبیرایجابيثرألهكانمما،وخارجهاالمخیمات
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الذيالمستوىفسبنالمتاحةواالجتماعیةوالصحیةالتعلیمیةبالخدماتبالتمتعللنازحیناإلقلیمحكومةتسمح
. اإلقلیملمواطنيیقدم

توظیفهمعلىالخاصالقطاعبتشجیعتقومكما عمل،فرصإمكانیة الحصول على لنازحینلاإلقلیمحكومةتوفر.
الموالیدتسجیلیتمكما، والمفوضیةالحكومةقبلمنتسجلیهمبعدلنازحین ل" ةقامإأوراق"اإلقلیمحكومةتمنح

.الوثائق الخاصة بذلكنحهمومالصحة،بوزارة
دخولهاوتسهیلالنازحینإلىوعینیةمالیةمساعداتتقدیمإلىالدولیةو العربیةالمدنيالمجتمعمنظماتدعوة

.احتیاجاً األكثرالفئاتعلىوتوزیعها
والبرامجالطارئةوالخدماتالمباشرالدعملتقدیماإلقلیمحكومةمیزانیةمندوالرملیون70منأكثرتخصیص

.األطفاللحمایةالموجه
المخیماتٕالىو منقیودوبدونبحریةبالتحركللنازحیناإلقلیمحكومةتسمح.
فرصوتوفر،السوريالمنهجبتدریسوتسمحالنازحینلألطفالالكاملةالتعلیمیةالخدماتاإلقلیمحكومةتقدم

هذهقبلمنالممنوحةالشهاداتاعتمادكما تقوم ب. یماتالمخالموجودة بالمدارسداخلللعمللنازحینللمعلمین ا
.المدارس

المخیمداخللمعیشةلأفضلظروفیضمنبماللمأوى،ثابتةوحداتبالخیامباستبدالالمخیماتبمستوىاالرتقاء
.لألسروالخصوصیةالحمایةسبلویوفر

المزمنةاألمراضوأصحابالخاصةالحتیاجاتاوذويواألطفالالسنلكبارالصحیةبالخدماتخاصةعنایةیالءإ
.النازحینمن
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:اإلقلیمفيوالمجتمعالحكومةتواجهالتيوالصعوباتالتحدیات: رابعاً 
،الحكومیة المعنیة والمنظمات الدولیة ومؤسسات المجتمع المدنيالشخصیاتمعالوفدبهاقامالتياللقاءاتضوءفي

:یةوجود التحدیات التالتبین 

علىموزعیننازح250000منیقاربماالسامیةالمفوضیةلدىالمسجلینالسوریینالنازحینتعدادیبلغ
اآلن،حتىمخیماتعشرةباإلقلیمویوجدوالسلیمانیة،دهوك، أربیل،: هيكردستانإقلیمفيمحافظاتثالثة

.نازحألف39بـنحون بهالنازحیتعدادیقدرحیث" دومیزمخیم"هووتعداداحجماأكبرهم
وتوفیرتسكینلخدماتاإلقلیمموازنةمنكبیرجانبلتوجیهنتیجةسلبيبشكلاإلقلیمإعمارإعادةخطةتأثر

.للنازحینالالزمةاالحتیاجات
ة في ظل الظروف األمنیالعراقداخلمنًا◌ً ضأیو الجواردولمنالنازحینمنكثیفةأعدادتوافدمناإلقلیمیعاني

.النازحینلكافةالحمایةخدمات و ةاألساسیالخدماتلتوفیرمضاعفةأعباءاإلقلیمحكومةیحملمماالراهنة،
یقدموهاالتيالكبیرةالجهودرغمالجیشقواتلدىالمتوفرةةاإلنسانیللمساعداتالمتاحةاإلمكانیاتضعف

.المختلفةعبورالمناطقفيمضاعفاً دعمایتطلبمماالحدود،علىللنازحین
والصعوباتالمشاكلمعالتعاملفيالمتخصصةالخبرةذاتوالدولیةالعربیةئیةاالنسالمنظماتتواجدضرورة

التمكینبرامجإعدادمستوىعلىأوالنفسیةالعالجاتمستوىعلىسواءالنازحاتالنساءتواجهالتي
.الصغیرةوالمشروعات

هذافيالحكومتینبینالجهودتنسیقإلىوالحاجةاالتحادیةالحكومةلقبمنالدعمتقدیمفيقصوروجود
.الشأن
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بدایةبسببتخوفایطرحممااألخیرةالفترةفيالمحلىالمجتمععلىواالجتماعیةاالقتصادیةالضغوطازدیاد
.والتسولاألطفالةوعمالالجنسيواالستغاللالمرأةضدالعنفحاالتظهور

:الدولیةالمنظماتبهاتقومالتيدالجهو : خامساً 

المساعداتتقدیمفيالنازحینبنقلالمعنیةالجیشوقواتاإلقلیمحكومةمعبالتعاونالمنظمات الدولیةتقوم
.المخیماتإلىوصولهمتأمینفيوالمساعدةاألولیةواإلسعافاتالطارئة

الغذائیةالمعوناتتلقيلضمانالمخیماتداخلمیةالساالمفوضیةلدىللمخیماتوصولهمعندالنازحینتسجیل
. والصحیة

إلىالطارئةالعینیةالمساعداتوصولولضمانالقارصالشتاءلموجاتلتصديلالمعنیةالمنظماتبینالتنسیق
.األولویةحسبوخارجهاالمخیماتداخلالنازحین

الحرجةالصحیةالحاالتوتحویلینللنازحالعالجونفقاتالتسجیلعنداألطفالبتطعیمالتكفل
.اإلقلیمحكومةمعبالتعاونالمخیماتخارجبالمستشفیات.للعالج

النازحینوتجمعاتالمخیماتفيعالجیةووحداتومستشفیاتمدارسإنشاء.
 والتغذیـــةالنقیــةالمیـــاهتــوفیر ة، و یالصــحالخـــدمات ، و األطفــالوبصــفة خاصــة تعلـــیمتــأمین خــدمات التعلـــیم ،

.الحمایةسبل ، و یمةالسل
طعامكوبوناتتوفیر)food vouchers( إصدارعلىوالعمل،یومیةوجباتثالثللنازحین للحصول على

.نقدیةبمعوناتالكوبوناتالستبدالمستقبالً الذكیةالبطاقات
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املنحقديمتاستمرارأهميهعلىالدوليةواملنظماتاحلكوميةوغرياحلكوميةاملعنيةاجلهاتكافةأكدت"
وتوفريالدعمتقديميكفلومباالسورينيللنازحنيألعداداملرتفعةالتدفقاتملواجههوالعينيةاملادية
هذهتعثريتمالوحىتاملطلوبباملستوىاألمنيةواخلدماتوالصحةالتعليموخدماتاألساسيةاخلدمات

."املستقبليفةمرحلأييفاخلدمات

:الدولیةالمنظماتتواجهالتيالتحدیات: سادساً 
یتطلبمما،السوریینللنازحینالتعلیماستكمالخطةتنفیذتعوقالتيالتحدیاتأهمإحدىالعربیةاللغةتعتبر

فيالمدارسفيالمقدمةالمناهجفيالعربیةاللغةإلدماجالمعنیةالعربیةالمنظماتقبلمنمكثفةجهوداً بذل 
.اإلقلیم

االستجابةمثل (المناخیةبالمواسمالمشكالتبعضارتباطعنالتي تنتجلتداعیاتلللتصديظماتالمنجاهزیة
.)الشتاءلفصل

للنازحینالمساعداتبتقدیمالعالمياألغذیةلبرنامجاإلقلیمبحكومةالخاصةالحالیةالسیاساتتسمحال
أقرت وقد . للمساعدةمنهمكبیرعددیحتاجنوالذی- % 60منبأكثرعددهمیقدر-المخیماتخارجالموجودین

منتعاني بأنها،كردستانإلقلیمالمحليالمجتمعفيوالموجودةالنازحةالسوریةالعائالتمن% 15منأكثر
.الغذاءتأمینفينقص

عيالجامالعلميالتحصیلفيمرحلةقطعواالذینالطالبواستیعابقبولالقدرة على و العاليلتعلیمتوفیر ا.
والرجالللنساءالمهنيوالتدریبالعاليالتعلیملقضایاالموجهالماديالدعمضعف.
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":العراقجمهوریة"فيالمانحةالجهاتمنالدولیةللمنظماتالملحةلالحتیاجاتالتقدیراتأهم: سابعاً 
احتیاجاتلتلبیةالمتخصصة،حدةالمتاألمموكاالتقبلمنالموضوعة)RRP6(السادسةاإلقلیمیةاالستجابةخطةقدرت

عامخاللدفعتینعلىمقسمةأمریكيدوالرملیون553بمبلغ،2014لعامالعراقجمهوریةفيالسوریینالنازحین
2014.
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:التاليالنحوعلىمقسمةاألولىالدفعة
للنازحینالحمائیةللتدابیرتخصصأمریكيدوالرملیون180نحو.
ضعفاً األكثرالفئاتلحمایةتخصص أمریكيردوال ملیون99نحو.
النساءوتمكینالقدراتبناءلبرامجتخصص أمریكيدوالرملیون18نحو.
المجاالتعلىتقریباالنسببنفسویخصص ثانیة،كدفعةیقدمدوالرملیون265بنحویقدرماوهوالمبلغوباقي

.المستهدفة
،)RRP6(السادسةاإلقلیمیةاالستجابةخطةفيالواردةاإلجمالیةالقیمةمناقالعر جمهوریةتطلبهماإجماليویعادل

.المنح المطلوبة إجماليمن %13نسبتهما

.العراق-كردستانإقلیمالعامة للجامعة العربیة في األمانةالمؤتمر الصحفي لوفد 
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:يف دول اجلوار مالحظات من واقع الزيارات واملقابالت مع اجلهات املعنية 
 تقترح الجامعة العربیة تكوین آلیة مستدامة من الجهات المانحة العربیة والدولیة للعمل على ضمان تلقي المنح

للنازحین السوریین وللفئات المهمشة بالداخل السوري من الدول والجهات والمؤسسات المانحة التي تعنى بالشأن 
ضمان توزیعها على الفئات األكثر احتیاجا وبصفة خاصة النساء اإلنساني على المستوى الدولي وتعمل على

.واألطفال

 من الخبرات العربیة " النازحین السوریینأصدقاءمجموعة "ألمم المتحدة بتشكیل لتثني الجامعة العربیة على اقتراح
لجهات المانحة لبحث الدولیة المشهود لهم بالخبرة في مجاالت اإلغاثة والمساعدات اإلنسانیة والمعنیین من ا

أفضل السبل العلمیة والفنیة لضمان استدامة توفیر المساعدات اإلغاثیة وتطبیق البرامج التنمویة الالزمة لتمكین 
.الشعب السوري
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Appendix1:

Figure 1:
)2013أكتوبربدایةمن(للطوارئالماليالدعمصندوقمةتقسی
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Figure 2:

.) RRP6(السادسةاالستجابةاالقلیمیةاالستجابةخطةتقسیم

Figure 3:

الجواردولفيالمتواجدینالنازحینداعدانسب
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Figure 4:
ةفیدالمستلدوللاإلجمالیةالمالیةطلباتال


