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يتــم إنتــاج هــذا التحليــل اإلقليمــي عــن الصــراع  RASكل ثالثــة أشــهر فــي
الســوري محاولــة لجمــع كل المعلومــات المتوفــرة مــن كل المصــادر فــي
المنطقــة لتقديــم تحليــل عــن األزمــة الســورية بالمجمــل .يغطــي الجــزء “أ”
الوضــع فــي ســوريا .أمــا الجــزء “أ ”1-فيســلط الضــوء علــى المخــاوف اإلنســانية
دم تحليـا ً تفصيليـاً لــكل محافظــة .يختص
فــي عمــوم البــاد  ,و الجــزء “أ ”2-يقـ ّ
الجــزء “ب” بتغطيــة تأثيــر األزمــة علــى دول الجــوار .لمزيــد مــن المعلومــات عــن
كيفيــة اســتخدام هــذه الوثيقــة ,بإمكانكــم االطــاع علــى الصفحــة األخيــرة
حــب بــكل
مــن هــذا التقريــر .مشــروع تحليــل االحتياجــات االســتراتيجي ير ّ
المعلومــات التــي يمكــن أن تضيــف إلــى هــذا التقريــر .لمزيــد مــن المعلومــات
و التعليقــات و األســئلة يرجــى مراســلتنا علــى العنــوان اإللكترونــي التالــي:
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التحليل اإلقليمي سوريا

 | P.2الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

دم للمنطقــة فــي عــام  ,2014إال
برغــم االزديــاد الضئيــل للتمويــل اإلنســاني اإلجمالــي المق ـ ّ
أنــه التمويــل لــم يســد االحتياجــات المتزايــدة (كمــا ورد فــي خطــط االســتجابة اإلقليميــة).
( )OCHA 2015, OCHA 2014, OCHA 2013عــدم اســتدامة االســتجابة االنســانية الحاليــة واســعة
النطــاق يظهــر بــكل وضــوح فــي التحــدي الــذي يواجهــه برنامــج الغــذاء العالمــي الســتمرار
بتقديــم المســاعدات الغذائيــة لنحــو  1.9مليــون الجــئ ســوري ,وبتكلفــة قدرهــا  77مليــون دوالر
أميركــي شــهرياً )See RAS brief, December 2014(.فــي الربــع األخيــر مــن العــام ,واجــه البرنامــج
نقــص شــهري وشــيك فــي التمويــل ,منعــه فــي اللحظــة األخيــرة التبرعــات التــي تــم تقديمهــا.
فــي األردن ,تــم قطــع المســاعدات الغذائيــة عــن  37,000ســوري ,أمــا فــي مصــر فتــم تقليــل
أعــداد المســتفيدين و انخفضــت مســتويات المســاعدة بشــكل عــام نتيجــ ًة لنقــص التمويــل

فصول البالد |
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(راجــع فصــول البلــدان).
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الدول املضيفة

االستجابة اإلنسانية
فــي  18كانــون األول ,أطلــق المجتمــع اإلنســاني نــدا ًء موحــداً لدعــم الالجئيــن الســوريين والــدول التــي
تســتضيفهم فــي عــام  .2015حيــث طالبــت الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن و التأقلــم  3RPالــدول المانحــة
بمبلــغ  5.5مليــار دوالر لعــام  .2015فــي تحــول كبيــر عــن الســنوات الســابقة ,تتضمــن الخطــة مبلــغ 2.1
مليــار دوالر أميركــي لبرامــج تطويــر تأقلــم المجتمعــات وتعزيــز قــدرة الــدول المضيفــة علــى اســتيعاب
الالجئيــن ,باإلضافــة إلــى  3.4مليــار لتقديــم المســاعدات اإلنســانية إلــى  4.3مليــون الجــئ3RP 2015-( .
 )2016بالمقارنــة مــع ذلــك ,فــإن حــاالت الطــوارئ األربعة,مــن المســتوى الثالــث ,الموجــودة حالي ـاً فــي
العالــم (جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ,جنــوب الســودان ,العــراق ,ســوريا) تحتــاج إلــى مبلــغ  6.4مليــار
دوالر أميركــي لتقديــم المســاعدة اإلنســانية لحوالــي  24مليــون نســمة (SNAP analysis of OCHA figures,
دمــة
 )01/2015تظهــر هــذه األرقــام الفــرق غيــر االعتيــادي فــي مســتوى المســاعدات اإلنســانية المق ّ
للشــخص المحتــاج 750 :دوالر أميركــي لالجــئ الســوري الواحــد  ,مقارنـ ًة مــع  430 - 230دوالر أميركــي
لحــاالت الطــوارئ األخــرى .هنــاك عــدة أســباب وراء هــذا التفــاوت ,مــن ضمنهــا التكلفــة العاليــة نســبياً
للســلع والخدمــات فــي منطقــة الشــرق األوســط ,و التحــدي الكامــن وراء محاولــة الحفــاظ علــى
دمــة لنازحيــن قدمــوا مــن دول متوســطة الدخــل ,والجهــود المبذولــة لجعــل االســتجابة
الخدمــات المق ّ
مســتدامة ألزمــة طــال أمدهــا .يضــاف إلــى ذلــك ,ارتفــاع تكلفــة الحفــاظ علــى االســتقرار فــي البلــدان
المضيفــة التــي تــزداد فيهــا التوتــرات .يوضــح ,كل مــا ذكــر ,الســبب وراء اعتبــار هــذه األزمــة علــى أنهــا
األكثــر كلفــة فــي التاريــخ االنســاني الحديــث.

ﺗﺭﻛﻳﺎ
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نظرة عامة |

جلين
برغــم ذلــك ,شــهد الربــع األخيــر مــن العــام ارتفاعـاً فــي العــدد اإلجمالــي لالجئين الســوريين المسـ ّ
لــدى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن  UNHCRفــي كل مــن الــدول الخمــس المضيفــة الرئيســية,
يعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تغيــر قوانيــن التســجيل فــي تركيــا ,التــي ســمحت بتســجيل حوالــي
 683,000الجــئ كانــوا ,أغلــب الظّــن ,متواجديــن أص ـا ً علــى أراضيهــا( .راجــع فصــل تركيــا ص )21فــي
لبنــان ,انخفــض العــدد اإلجمالــي للمســجلين خــال الربــع األخيــر ,ويعــود ذلــك بالدرجــة األولــى إلــى
عمليــة التحقــق مــن الوثائــق التــي ألغــت تســجيل حوالــي  28,000الجــئ فــي تشــرين األول وتشــرين
الثانــي( .راجــع فصــل لبنــان ص )7تبيّــن هــذه االختالفــات كيــف يتــم اســتخدام األعــداد المســجلة كمفتــاح
لمعرفــة الوافديــن الجــدد أو التغيّــرات فــي مجتمــع الالجئيــن .

الخطة اإلقليمية لالجئين و التأقلم  :3RPعدد الالجئيين و مستويات التمويل

ملحة عن املحافظات

فــي الربــع األخيــر ,و كمــا هــو الحــال خــال عــام  ,2014كانــت النزعــة الســائدة هــي زيــادة القيــود علــى
الحــدود ,مــع وجــود اســتثناءات ملحوظــة :فــي تركيــا والعــراق ,فتــح كال البلديــن حدودهمــا أمــام التدفــق
الكبيــر لالجئيــن مــن بلــدة عيــن العــرب الســورية (االســم الكــردي :كوبانــي) المتنــازع عليهــا .لكــن
عموم ـاً تــزداد صعوبــة خيــارات الســوريين الذيــن يأملــون بالفــرار شــيئاً فشــيئاً .فــي لبنــان ,تبيّــن مــن
خــال مراقبــة الوافديــن الجــدد أن معــدل دخولهــم يزيــد قلي ـا ً عــن  3,300شــهرياً و ذلــك خــال الربــع
األخيــر مــن العــام .خــال الربــع الثالــث مــن العــام ,كان يوجــد  8,900حالــة دخــول للبــاد  -وهــو أقــل مــن
 20,000فــي شــهر آذار .جــاء هــذا االنخفــاض بعــد فــرض معاييــر أكثــر رســمية لدخــول البــاد فــي شــهر
تشــرين األول( .راجــع الفصــل المتعلــق بلبنــان ص )7فــي األردن ,برغــم بقــاء القيــود غيــر رســمية وغيــر
معلنــة ,تراجعــت أعــداد الوافديــن بشــكل ملحــوظ عــن ذي قبــل :حيــث شــهد كامــل الربــع األخيــر مــن
العــام دخــول  2,900وافــد فقــط ,مقارنـ ً
ة مــع مــا يقــارب  15,000وافــد خــال الربــع الثالــث مــن العــام (راجع
فصــل األردن ص )14اعتــرف العــراق بتراجــع عــدد الالجئيــن الســوريين بشــكل كبيــر منــذ أواخــر ,2013
باســتثناء مجموعــة مــن الفاريــن مــن عيــن العــرب /كوبانــي .فــي حيــن كانــت حــدود مصــر باألســاس
مغلقــة أمــام الســوريين منــذ حزيــران ( .2013راجــع فصــول البلــد مــن ص )30-35تقــل المعلومــات عــن
سياســة تركيــا فيمــا يخــص الحــدود أو الوافديــن الجــدد ,لكــن تشــير التقاريــر إلــى محدوديــة دخــول
الســوريين بشــكل ملحوظ )NRC-IRC 13/11/2014, Amnesty 20/11/2014( .هذا وتشــير التقارير إلى اســتمرار
عمليــات الترحيــل أو اإلعــادة القســرية مــن العــراق واألردن ومصــر( .راجــع فصــول البلــد .)pp. 35 30, 16
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“فــي الربــع األخيــر ,و كمــا هــو الحال
خــال عــام  ,2014كانــت النزعــة
الســائدة هــي زيــادة القيــود علــى
الحــدود”
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ملحة عن املحافظات

تتــردد الــدول األوروبيــة فــي منــح اللجــوء الرســمي للســوريين .حيــث لــم تلــق محاولــة
المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن  UNHCRفــي شــهر كانــون األول ,بإقنــاع الــدول األوروبيــة
باســتيعاب عــدد إضافــي مــن الالجئيــن ,ســوى نجاح ـاً جزئي ـاً .التزمــت الــدول بإعــادة توطيــن
 100,000ســوري ,أي أقــل مــن العــدد المــراد إعــادة توطينــه بحلــول  2016و البالــغ 130,000
الجــئ )UNHCR 09/12/2014( .حتــى هــذا الهــدف الطمــوح ال يفــي باالحتياجــات الفعليــة ,حيــث
در  UNHCRأن  10%مــن الالجئيــن (حاليــاَ  380,000شــخص) هــم مــن الفئــات الضعيفــة
تقــ ّ
للغايــة وســتكون إعــادة توطينهــم هــي أفضــل مــا ُيقــدم لهــم.

نظرة عامة |

النزوح اإلقليمي

ن تدهــور الوضــع اإلنســاني و ازديــاد حــزم سياســة دخــول البــاد واإلقامــة فيهــا قــد دفــع بعــدد
إ ّ
مــن الســوريين إلــى القيــام برحــات محفوفــة بالمخاطــر إلــى بلــدان خــارج المنطقــة .فــي عــام
 ,2014قامــت أعــداد قياســية مــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء برحــات خطيــرة مــن أفريقيــا إلــى
أوروبــا ,حيــث كان عــدد كبيــر منهــم مــن الفاريــن مــن األزمــة الســورية)UNHCR 02/10/2014(.

1

تحليل القطاعات |

مــع اســتمرار نقــص فــرص الحصــول علــى الدخــل فــي الــدول المضيفــة ,أو عــدم االنخفــاض الملحــوظ في
مســتويات العنــف داخــل ســوريا,األمر الــذي قــد يتيــح عــودة الالجئيــن ,ســتواجه الجهــات العاملــة فــي
المجــال اإلنســاني صعوبــات متزايــدة فــي دعــم األعــداد الكبيــرة مــن المحتاجيــن .برغــم خطــة توجيــه
المســاعدات التــي وضعــت لتوجيــه التمويــل المتــاح ألشــد المحتاجيــن فــي لبنــان فــي عــام  ,2013لــم
توافــق (حتــى اآلن) البلــدان األخــرى علــى إطــار عمــل متعــدد القطاعــات يســتهدف المحتاجيــن فقــط
لدعــم هــذه الخطــة..

علــى الرغــم مــن االســتجابة واســعة النطــاق ,إال أن األزمة اإلنســانية فــي البلدان المســتضيفة
لالجئيــن تشــهد مزيــداً مــن التدهــور مــع بدايــة فصــل الشــتاء فــي المنطقــة .مــا يــزال العديــد
مــن الالجئيــن يعيشــون فــي مالجــئ غيــر مخدمــة بالــكاد توفــر القليــل مــن الحمايــة ضــد البــرد
واألمطــار -الوضــع حــرج بشــكل خــاص فــي لبنــان ,و بيــن الوافديــن الجــدد مــن عيــن العــرب /
كوبانــي فــي تركيــا .تتأثــر كل الفئــات الضعيفــة بالتكلفــة اإلضافيــة للوقــود و المــواد الشــتوية غيــر
الغذائيــة ,فــي وقــت تتضــاءل فيــه فــرص الحصــول علــى الدخــل خــال أشــهر الشــتاء.
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برغــم كل هــذه الجهــود ,تــم تعليــق ,آنيــاً ,المســاعدات المقدمــة إلــى  1.7مليــون الجــئ يعيشــون
فــي المــدن فــي شــهر كانــون األول بســبب النقــص فــي الميزانيــة )Reuters 01/12/2014(.اســتؤنف
توزيــع المســاعدات بحلــول منتصــف الشــهر ولكــن بمســتويات أقــل مــن المعتــاد .كمــا اســتمر تخفيــض
المســاعدات االنســانية فــي شــهر كانــون الثانــي :فــي كل مــن األردن ومصــر ,تــم توزيــع القســائم بأقــل
مــن ثلثــي قيمتهــا الســابقة(.راجع فصــول البلــدان).

احتياجات متزايدة و آليات تأقلم سلبية
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 %46ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ
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< 10,000
ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ 31) UNHCR :ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ (2014
ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﺭﻛﻳﺎ 15) UNHCR :ﺃﻳﻠﻭﻝ (2014
ﺍﻟﻣﻌﺎﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩﻳﺔSNAP, OCHA :

ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ

ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ
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 2.1مخطط زمني

)ﺍﻟﻔﺻﻝ .(2.4.8.1

)ﺍﻟﻔﺻﻝ (1.1

2

1

ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ

)ﺍﻟﻔﺻﻝ (2.2.6

.

)ﺍﻟﻔﺻﻝ (2.2.7.3

)ﺍﻟﻔﺻﻝ (2.2.3

)ﺍﻟﻔﺻﻝ (2.1.3

1

فصول البالد |

)ﺍﻟﻔﺻﻝ (2.1.7.1

ﻣﻥ  1ﺣﺗﻰ  19ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻣﺩﺓ  19ﻳﻭﻣﺎً ,ﺗﺳﺟﻝ
UNHCRﻋﺩﻡ ﻭﺻﻭﻝ ﺃﻱ
ﻻﺟﺊ ﺟﺩﻳﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ .ﻭ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺗﻘﻭﻝ ﺑﺄﻥ
ﺣﺩﻭﺩﻫﺎ ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ

 4ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺗﻁﻠﻕ ﺧﻁﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ
.2015

 16ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺗﻁﻠﻕ ﺧﻁﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ
.2015-2016

نظرة عامة |

 20ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﺗﻌﻠﻥ ﺭﺳﻣﻳﺎ ً
ﻋﻥ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ
ﺻﺭﺍﻣﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﺗﺩﻓﻕ
ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ.

ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ

 24ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺗﻌﻠﻥ ﻋﻥ
ﻗﺭﺍﺭ ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﻟﻼﺟﺋﻳﻥ
ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻳﺎﺩﺍﺕ.

ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ

ملحة عن املحافظات

مقدمة |

;2.1.8.2
;1.1
)ﺍﻟﻔﺻﻭﻝ
(2.5.7.2 ;2.4.9.2 ;2.2.7.2
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 10ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻳﻔﺗﺢ ﻣﻌﺑﺭ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ
ﺧﻠﻳﻝ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩﻱ ﻣﻊ ﺗﺭﻛﻳﺎ ﺃﻣﺎﻡ
ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻓﺭﻭﺍ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺗﺭﻛﻳﺎ ﻣﻥ
ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻋﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ /ﻛﻭﺑﺎﻧﻲ.

 20ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﺗﻌﻠﻥ ﺭﺳﻣﻳﺎ ً
ﻋﻥ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ
ﺻﺭﺍﻣﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﺗﺩﻓﻕ
ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ).ﺍﻟﻔﺻﻝ .(2.1.7.1

 20ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﺗﻌﻠﻥ ﺭﺳﻣﻳﺎ ً
ﻋﻥ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ
ﺻﺭﺍﻣﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﺗﺩﻓﻕ
ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ).ﺍﻟﻔﺻﻝ .(2.1.7.1

 30ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻳﻌﻠﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺫﺍء ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻋﺩﻡ ﺍﻣﺗﻼﻛﻪ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳﻝ
ﻟﻼﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺑﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ ,ﻭﺃﻥ
ﺣﻭﺍﻟﻲ  1.7ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻻﺟﺊ
ﺳﻭﺭﻱ ﺳﻭﻑ ﻟﻥ ﻳﺗﻠﻘﻭﺍ
ﻗﺳﺎﺋﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ

 15ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
ﺑﻌﺩ ﺟﻭﻟﺔ ﻁﺎﺭﺋﺔ ﻟﺟﻣﻊ
ﺍﻟﺗﺑﺭﻋﺎﺕ ,ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺫﺍء
ﻳﺳﺗﺄﻧﻑ ﺗﻭﺯﻳﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ ,ﻣﻊ ﺑﻘﺎء
ﺇﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ
ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ).ﺍﻟﻔﺻﻭﻝ (1.4 ;1.1

 18ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺗﻁﻠﻕ ﺍﻟﺧﻁﺔ
ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﺄﻗﻠﻡ
.2015-2016
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 .2ﺗﻡ ﺣﺳﺎﺑﻬﻡ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺟﻠﺗﻪ
 UNRWAﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺿﻳﻔﺔ.
) .3ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻧﺗﻅﺭﻭﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ( ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ.
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ﻗﺩ ﻓﺭﻭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻼﺩ .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﺟﺯء ﺃ ,ﻣﻼﺣﻅﺔ .5

2

ﺗﻡ ﺣﺫﻑ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻋﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎ ,ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ.

1

OPT
1,000

 4,000ﻣﺻﺭ

ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ ﺗﺭﻛﻳﺎ
2
ﻭ ﺃﺧﺭﻯ

15,000

ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﻭﻥ
1
ﻣﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎ

76,000

نظرة عامة |

 15,000ﺍﻷﺭﺩﻥ

ملحة عن املحافظات

مقدمة |

4

 .1ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ  UNRWAﺃﻥ  % 14ﻣﻥ  540,000ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﺳﻭﺭﻱ

ﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎ ٍ
ﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺯﻭﺡ ﺩﺍﺧﻝ ﺳﻭﺭﻳﺎ,
ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﺟﺯء ﺃ

ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ
ﻣﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎ

1

نظرة عامة و فصول القطاع

ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺗﻡ ﺗﻘﺭﻳﺑﻬﺎ ﻷﻗﺭﺏ
ﺭﻗﻡ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻭﺿﻭﺡ

نظرة عامة |

 .3.1الملف اإلنساني للسكان

ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ
3
ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻭﻥ

 44,000ﻟﺑﻧﺎﻥ

3.9

ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻥ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﻟﺑﻧﺎﻥ

1.2

 , 120,000ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﻣﻠﻳﻭﻥ

فصول البالد |

25,000

1

2

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

230,000

1.6

الدول املضيفة

ﺗﺭﻛﻳﺎ
ﻣﻠﻳﻭﻥ
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620,000

التحليل اإلقليمي سوريا

ﻣﺻﺭ

140,000

نظرة عامة

التمويل

المجتمعات المضيفة

الشتاء
ســيتأثر العديــد مــن الالجئيــن المقيميــن فــي مالجــئ مؤقتــة بأشــهر الشــتاء البــاردة ,ال ســيما
فــي المناطــق المرتفعــة مثــل شــمال شــرق لبنــان وشــمال العــراق .كمــا ســيعانون مــن قســوة
البــرد ,التــي ســتزيد اإلصابــة بأمــراض مثــل التهابــات الجهــاز التنفســي الحــادة والتهــاب القصبات
و غيرهــا ,و زيــادة مــا فــي معــدل الوفيــات.

2

التحليل اإلقليمي سوريا

ســتقع المزيــد مــن المجتمعــات المضيفــة تحــت خــط الفقــر نتيجـ ًة لشــح المــوارد المتوفــرة .مــن
المرجــح أن تكــون التنميــة فــي البلــدان المضيفــة بطيئــة ,بــل قــد تبــدأ بالتراجــع فــي المناطــق
األشــد تأثــراً .ســيزداد بشــدة احتمــال حــدوث نــزوح داخلــي فــي لبنــان ناجــم عــن النزاعــات
المحليــة أو التوتــرات االجتماعيــة المتصاعــدة.

فصول البالد |

هنــاك احتمــال كبيــر بــأن تتفاقــم التوتــرات اإلجتماعيــة ,ال ســيما فــي لبنــان وتركيــا ,برغــم
تأكيــد خطــة االســتجابة  3RPعلــى التأقلــم .فــي لبنــان ,مــن شــبه المؤكــد أن يــؤدي الوضــع
االقتصــادي واالجتماعــي إلــى المزيــد مــن االضطرابــات اإلجتماعيــة والعنــف ضــد الالجئيــن,
الذيــن ســيواجهون المزيــد مــن اإلجــراءات العنصريــة والقيــود التــي تفرضهــا الســلطات المحليــة,
جزئيــا ,كــرد فعــل علــى الصــورة العامــة لالجئيــن التــي تــزداد ســلبية.

1

الدول املضيفة

“زيــادة توجيــه المســاعدات للفئــات األكثــر
ضعفــا هــو البديــل الوحيــد النقطــاع المســاعدات
العشــوائي الواســع ,أو انهيــار البرامــج “

التوترات االجتماعية
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تطالــب خطــة االســتجابة  3RPلعــام  2015زيــادة التمويــل بمقــدار  47%عــن الخطة اإلقليمية لالســتجابة
 RRP6لعــام  ,2014والتــي تــم تمويلهــا بنســبة  59%فقــط حتــى نهايــة العــام .قــد يحفــز حجــم الخطــة
الجديــدة الجهــات المانحــة و قــد يجــذب التركيــز الجديــد علــى التأقلــم الجهــات المانحــة غيــر التقليديــة و
تلــك المهتمــة بالتطويــر ,لكــن مــن غيــر المرجــح ,بالنظــر إلــى مســار األمــور فــي  ,2013-2014أن تســد
الزيــادة فــي تمويــل االحتياجــات المتوقعــة .مــن الممكــن أن يقــل التمويــل بــدل أن يــزداد .نظــراً لمحدودية
ن توجيــه المســاعدات للفئــات األكثــر ضعفـاً هــو
التمويــل ,حتــى باســتمرار تدهــور الوضــع اإلنســاني ,فــإ ّ
البديــل الوحيــد النقطــاع المســاعدات العشــوائي الواســع أو انهيــار البرامــج ,كمــا حــدث ,لفتــرة قصيــرة,
لمســاعدات برنامــج الغــذاء العالمــي فــي شــهر كانــون األول عــام  .2014ســيزيد هــذا الوضــع مــن أهميــة
مشــاركة الجهــات المانحــة غيــر التقليديــة مثــل دول الخليــج .خطــة االســتجابة لالجئيــن فــي العــراق
عرضــة ,بشــكل خــاص ,إلــى انخفــاض فــي التمويــل :حيــث تــم تمويــل الخطــة اإلقليميــة لالســتجابة
 RRP6فــي العــراق بنســبة  36%فقــط ,كمــا ســتزيد األزمــة  L3مــن المســتوى الثالــث ,الموجــودة حاليـاً
فــي العالــم ,مــن الضغــط علــى المــوارد.

قــد تفســح الجهــود اإلقليميــة ,التــي يقودهــا مجلــس التعــاون الخليجــي  , GCCالطريــق أمــام
تطويــر سياســة إقليميــة شــاملة لالســتجابة لألزمــات فــي ســوريا والعــراق .برغــم تركيزهــا
حاليـاً علــى اتفاقيــات أمنيــة إقليميــة لمكافحــة اإلرهــاب( , )Al Jazeera 09/12/2014فقــد تقــرر دول
المجلــس مواصلــة االنخــراط فــي العمــل اإلنســاني ,كمــا حــدث فــي عــام  ,2014مــع ضمانــات
تمويــل ضخمــة.

نظرة عامة |

قــد تســتمر البلــدان المضيفــة أيضـاً بتشــديد (و تطبيــق) قوانيــن الدخــول إليهــا واإلقامــة القانونيــة علــى
أراضيهــا .قــد يــؤدي تغيّــر إجــراءات التأشــيرة وتجديــد التأشــيرة /اإلقامــة إلــى تــرك آالف الالجئيــن بــدون
أي حمايــة قانونيــة .فــي هــذه الحالــة ,حتــى صفــة الجــئ ,المعتــرف بهــا مــن قبــل ســجالت المفوضيــة
العليــا لشــؤون الالجئيــن  ,UNHCRقــد ال تكــون كافيــة لضمــان حمايــة الالجئيــن .تحــت هــذه القيــود ,قــد
يفضــل الســوريون التخفــي علــى تســوية أوضاعهــم قانوني ـاً ,ممــا يقلــل مــن تواصلهــم مــع المنظمــات
اإلنســانية ,و العكــس صحيــح .كمــا قــد تدفــع القيــود ,المفروضــة علــى الحصــول علــى فــرص عمــل,
الالجئيــن إلــى آليــات تأقلــم ســلبية تجعلهــم عرضــة لالســتغالل وعمالــة األطفــال واســتغالل األطفــال.

1

ملحة عن املحافظات

أمــام قلــة الخيــارات المتاحــة لمغــادرة البــاد ,ســيقوم الســوريون باللجــوء بشــكل متزايــد إلــى نقــاط
العبــور غيــر الرســمية ,معرضيــن أنفســهم ,بالتالــي ,لخطــر االســتغالل .ألنــه مــن المســتبعد جــداً إعــادة
توطيــن عــدد أكبــر مــن الالجئيــن فــي دول خــارج المنطقــة ,مــن المتوقــع تزايــد عــدد الســوريين الذيــن
يقومــون برحــات بحريــة خطيــرة.

2

مقدمة |

مــن غيــر المتوقــع أن تقــوم البلــدان المضيفــة بتســهيل القيــود المفروضــة علــى دخــول الســوريين ,بنــا ًء
علــى ذلــك ,ال يرجــح ازديــاد أعــداد الالجئيــن بشــكل كبيــر فــي األشــهر القادمــة .مــن الممكــن حــدوث
حركــة نــزوح وحيــدة أخــرى -كبيــرة أو متوســطة  -إلــى تركيــا .مث ـاً ,إذا امتــد الصــراع فــي ســوريا إلــى
عفريــن أو إذا تصاعــد العنــف فــي مدينــة حلــب بشــكل كبيــر.

جهــة ,التــي تمــت مناقشــتها طويـا ً و تطبيقهــا قليـاً ,هــي المعيــار
ســتكون المســاعدات المو ّ
المتبــع بالتأكيــد فــي المنطقــة ,لكــن مــا زال يتعيــن تحديــد طــرق التضميــن /اإلســتبعاد فــي
كل مــن تركيــا والعــراق واألردن .التأخيــر فــي تطبيــق ذلــك والفشــل بالتواصــل علــى أســاس
ٍ
هــذه العمليــة قــد تــؤدي إلــى توتــر اجتماعــي بيــن جماعــات الالجئيــن .قــد تنظــر الســلطات
التركيــة فــي موضــوع الحــد مــن المســاعدات التــي تقدمهــا حاليـاً لالجئيــن ,ألن تركيــا لــم تعــد
قــادرة علــى تحمــل تكاليــف الالجئيــن .قــد تســتمر دول مثــل األردن ,التــي خفضــت مســاهمتها
مســبقاً ,بمتابعــة التخفيــض .المجتمعــات المضيفــة الضعيفــة ,ســتكون عرضــة للفقــر ونقــص
ـو متزايــد .كمــا قــد تلجــأ أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن إلــى آليــات
الخدمــات األساســية علــى نحـ ٍ
تأقلــم ســلبية تزيــد مــن حساســية وضعهــا.

تحليل القطاعات |

وضع السكان و حركتهم

المساعدات اإلنسانية

1

نظرة عامة و فصول القطاع

مــن غيــر المرجــح أن يتغيــر وضــع الالجئيــن بصــورة ملحوظــة فــي األشــهر الثالثــة القادمــة ,و ذلــك لبقــاء
المســببات الرئيســية لألزمــة اإلنســانية و التــي تشــمل :الصــراع المســتمر فــي ســورية الــذي يمنــع
عــودة الالجئيــن علــى نطــاق واســع ,و السياســات الصارمــة المفروضــة مــن قبــل البلــدان المســتضيفة,
والقيــود المفروضــة علــى التمويــل ,و طقــس فصــل الشــتاء -ستســتمر كل هــذه العوامــل بتأزيــم الوضــع
اإلنســاني.

“المزيــد والمزيــد مــن المجتمعــات
المضيفــة ســتقع تحــت خــط الفقــر و
ذلــك لشــح المــوارد”

نظرة عامة |

 .4.1التطورات المحتملة

 .1.2لبنان

الالجئون غير المسجلين

غير معرف

لالجئون الفلسطينيون من سوريا

44,000

العائدون اللبنانيون

50,000

 1.1.2قضايا رئيسية

تميــزت الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر بالتوتــرات المســتمرة بين الالجئيــن والمجتمعــات المضيفة,
و ارتفاع ـاً فــي عــدد عمليــات الترحيــل ,و زيــادة فــي القيــود التــي تؤثــر علــى حريــة التنقــل ,و
تغيــرات غامضــة فــي السياســات المتعلقــة بالدخــول واإلقامــة القانونيــة للســوريين فــي لبنــان.
(انظــر أدنــاه `الحمايــة` ,صفحــة.)10.
فــي محاولــة لحمايــة ســوق العمــل اللبنانــي ,أصــدرت وزارة العمــل مرســوماً فــي شــهر كانــون
األول يحــد مــن حصــول الالجئيــن الســوريين علــى وظائــف فــي قطاعــات الزراعــة والبنــاء
ن هــذا المرســوم ســيحرم  80%مــن الســوريين الناشــطين اقتصادي ـاَ مــن
والتنظيــف .يعتقــد أ ّ
وظائفهــم .إضافـ ًة إلــى ذلــك ,تــم إيقــاف قســائم الغــذاء التــي يقدمهــا برنامــج الغــذاء العالمــي
لفتــرة قصيــرة خــال الربــع األخيــر مــن العــام ,و ذلــك لنقــص التمويــل ,كما تــم تخفيض المســتوى
خــال الربــع األول مــن عــام  ,2015ممــا يؤثــر علــى ســبل العيــش واألمــن الغذائــي لحوالــي 1
مليــون الجــئ( .انظــر `ســبل المعيشــة` ,صفحــة.)11.

توزع الالجئين السوريين في كل محافظة

ﺍﻟﺷﻣﺎﻝ

ﺍﻟﺑﻘﺎﻉ

409,264

ﺍﻟﻬﺭﻣﻝ

ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ

285,853

ﻋﺭﺳﺎﻝ
 .2.1.2تطورات محتملة

ﺑﻌﻠﺑﻙ

ﺍﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺭﺳﻣﻳﺔ

328,514
ﺻﻳﺩﺍ

ﻣﺭﺗﻔﻌﺔ
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ

ﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﻳﻥHIU :
ﺍﻟﺳﻛﺎﻥUNHCR :

الدول املضيفة

ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ:
ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻁﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺭﺳﻣﻳﺔ :ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ )ﺃﻳﻠﻭﻝ (2014

ﺻﻭﺭ

136,837
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ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

أدى االرتفــاع فــي عــدد الحــوادث األمنيــة إلــى تفاقــم التوتــرات االجتماعيــة فــي عمــوم البــاد.
بالرغــم مــن تنفيــذ الخطــة األمنيــة فــي طرابلــس و وادي البقــاع ,فــإن خطــر انــدالع العنــف
الطائفــي ال يــزال مرتفعــاً جــداً ,بخاصــة فــي المناطــق التــي تســتضيف أعــداد كبيــرة مــن
الالجئيــن واللبنانييــن ذوي األوضــاع الصعبــة.

2

التحليل اإلقليمي سوريا

ﻣﺧﻳﻡ ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ

ﺑﻳﺭﻭﺕ

1

فصول البالد |

ﺯﺣﻠﺔ

ﺑﻳﺭﻭﺕ -
ﺟﺑﻝ ﻟﺑﻧﺎﻥ

مــن المتوقــع أن تحــرم األنظمــة الجديــدة ,التــي تقيــد الوصــول إلى ســوق العمــل ,آالف الالجئين
مــن فــرص التوظيــف .كمــا يقلــل فصــل الشــتاء مــن فــرص العمــل فــي قطاعــي الزراعــة والبنــاء,
و همــا مــن القطاعــات المحــدودة التــي ال تــزال ُمتاحــة أمــام الســوريين .مــن المتوقــع أيضـاً أن
تواجــه األســر الالجئــة ذات الدخــل المتوســط و المنخفــض صعوبــة فــي تحمــل تكاليــف الســكن
و خطــر انعــدام األمــن الغذائــي .مــع ازديــاد عمليــات اإلخــاء و حظــر التجــول و مداهمــة المنــازل
وأماكــن العمــل ,مصحوب ـاً بطقــس الشــتاء و انخفــاض مســتوى المســاعدات الغذائيــة بســبب
نقــص التمويــل ,قــد يواجــه عــدد كبيــر مــن الســوريين أوضاعـاً يائســة تدفعهــم نحو إســتراتيجيات
تأقلــم ســلبية .كمــا قــد يــزداد عــدد األســر التــي تعيــش فــي العــراء أو العشــوائيات أو المبانــي
غيــر المكتملــة.

1

نظرة عامة |

درت توقعــات منتصــف عــام  ,2014باالســتناد إلــى اســتطالعات المــأوى التــي نفذتهــا
قــ ّ
المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن( .انظــر `المــأوى` ,صفحــة.)12.

2

مقدمة |

النسبة المئوية للقاطنين في مستوطنات غير رسمية/غيرمخدمة

43%

عدد الفلسطينيين
الالجئين من سوريا

ملحة عن املحافظات

النسبة المئوية للقاطنين في المخيمات الرسمية

ال يوجد

عدد السوريين
المسجلين والذين
ينتظرون التسجيل

1

تحليل القطاعات |

النازحون
السوريون المسجلون والذين ينتظرون التسجيل

1,158,995

1,158,995

44,000

نظرة عامة |

 .2I.Iفصول عن البلدان

نظرة عامة و فصول القطاع

“قــد يواجــه عــدد كبيــر
مــن الســوريين أوضاعــاً
بائســة تدفعهــم نحــو
تأقلــم
إســتراتيجيات
ســلبية ”

أشــارت التقاريــر أيضــاً إلــى اســتمرار الغــارات الجويــة علــى المناطــق الحدوديــة مــن قبــل القــوات
المســلحة الســورية  )UNSC 05/11/2014, AFP 09/12/2014, OCHA 30/11/2014(.دفعــت الحــوادث األمنيــة
الحاصلــة فــي جميــع أنحــاء البــاد بالقــوات المســلحة اللبنانيــة إلــى رفــع وتيــرة عملياتهــا والمــدى
الجغرافــي لهــا ,مــن خــال فــرض القيــود علــى الحركــة و الضوابــط والمداهمــات واالعتقــاالت .كمــا شــهد
أيضــاً شــهر كانــون األول سلســلة مــن المداهمــات واالعتقــاالت ضــد المقاتليــن المشــتبه بهــم فــي
جميــع أنحــاء شــمال لبنــان ( )Daily Star 15/12/14و فــي عرســال فــي وادي البقــاع (Daily Star 14/12/2014,
 )Daily Star 11/12/2014, Daily Star 04/12/2014, Daily Star 27/12/2014و صيــدا فــي جنــوب لبنــانDaily Star( .

المناطق األكثر عرضة لخطر التهديدات المباشرة وغير المباشرة ضد العاملين في المجال
اإلنساني

)11/12/2014

مقدمة |

ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ

2

1

ﺍﻟﻬﺭﻣﻝ

ملحة عن املحافظات

فــي أواخــر شــهر تشــرين األول ,اندلعــت االشــتباكات بيــن جماعــات محليــة مســلحة والقوات المســلحة
ة مجــاورة ,حيــث
اللبنانيــة فــي مدينــة طرابلــس الســاحلية الشــمالية ,بعــد غــارة عســكرية علــى قريـ ٍ
قتــل الجيــش رجليــن و اعتقــل عــدة آخريــن يشــتبه بصلتهــم بجماعــات مســلحة تعمــل فــي ســوريا.
ال ُيعتقَــد أن الجماعــات المســلحة الســورية تشــارك بشــكل مباشــر فــي القتــال ,إال أن هــذه األيــام
األربعــة مــن االشــتباكات شــهدت أســوأ أعمــال العنــف منــذ شــهر آب عندمــا حاولــت جبهــة النصــرة
والجماعــات التابعــة لهــا باالســتيالء علــى بلــدة عرســال ,الواقعــة فــي شــمال شــرق البــاد ,والمناطــق
المحيطــة بالحــدود )AFP 25/10/2014, Al Jazeera 28/10/2014, Reuters 27/10/2014( .تــم فــرض خطــة أمنيــة
فــي طرابلــس بعــد أن نجحــت القــوات المســلحة اللبنانيــة باســتعادة الســيطرة عليهــا ,وفــي منتصــف
شــهر تشــرين الثانــي تــم فــرض خطــة أمنيــة فــي مناطــق شــمالية معينــة مــن وادي البقــاع ,وذلــك بعــد
ن قــوات
دعــوات سياســية و دينيــة وشــعبية بتطبيــق الخطــة علــى امتــداد البــاد ,و بعــد االتهامــات بــأ ّ

ﻋﻛﺎﺭ

تحليل القطاعات |

05/11/2014, Daily Star 04/12/2014, Reuters 06/10/2014, Al Jazeera 05/10/2014, Daily Star 27/12/2014, UNSC
)07/10/2014, UNSC 05/11/2014, The Guardian 05/12/2014, Al Jazeera 06/12/2014, Al Jazeera 08/12/2014

وفقــاً للجنــة الســامة و األمــن مــن أجــل لبنــان  ,SSCLفــإن البقــاع الشــمالي و طرابلــس و
عــكار هــي المناطــق األكثــر عرضـ ًة لخطــر التهديــدات المباشــرة وغيــر المباشــرة ضــد العامليــن
فــي المجــال اإلنســاني ,وذلــك بســبب انخفــاض مســتويات القبــول مــن المجتمعــات المضيفــة,
وتصاعــد الصــراع المســلح ,واألعمــال العدائيــة الطائفيــة التــي تزيــد مــن خطــر وقــوع ضــرر غيــر
مباشــر)OCHA 30/11/2014(.

1

نظرة عامة و فصول القطاع

تعــرض األمــن فــي لبنــان لتحديــات كبيــرة فــي الربــع األخيــر مــن العــام مــن خــال الهجمــات التــي ُنفـذَت
فــي شــمال وشــرق لبنــان مــن قبــل جماعــات مســلحة ,تابعــة لبعــض جماعــات المعارضــة التــي تقاتــل
فــي ســوريا مثــل جبهــة النصــرة ,مســتهدف ً
ة بذلــك القــوات المســلحة اللبنانيــة وحــزب هللاDaily Star( .

 .4.1.2التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني

نظرة عامة |

 3.1.2التطورات األمنية والسياسية

ﺑﻌﻠﺑﻙ

الســنية)Al Monitor 26/11/2014( .
األمــن كانــت تقتصــر بعملياتهــا علــى المناطــق ذات الغالبيــة
ُّ

نظرة عامة |

ن القــوات المســلحة اللبنانيــة تخطــط لتطبيــق
تشــير التقاريــر األخيــرة مــن أحــد المصــادر المحليــة إلــى أ ّ
لــزم المواطنيــن
ت
,2015
لعــام
الثانــي
كانــون
تدابيــر أمنيــة جديــدة فــي منطقــة عرســال فــي شــهر
ُ ِ
الداخليــن و الخارجيــن مــن عرســال إلــى ضواحيهــا الشــرقية بالحصــول علــى تصريــح جديــد مــن الجيــش.
يذكــر أن هــذا اإلعــان قــد أثــار موجــة مــن االحتجاجــات بيــن الســكان المحلييــن ,الذيــن عارضــوا هــذا
القانــون الجديــد ألنــه يعيــق تنقالتهــم وعملهــم اليومــي)Daily Star 28/12/2014(.

1

2
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ﺍﻟﻣﺻﺩﺭSSCL and OCHA 14/11 :

التحليل اإلقليمي سوريا

ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺧﻁﻭﺭ ًﺓ

الدول املضيفة

فــي منتصــف شــهر كانــون األول ,أطلقــت الحكومــة اللبنانيــة واألمــم المتحدة الخطــة اللبنانية لإلســتجابة
لألزمــات ( )LCRPلعــام  , 2015-2016و ذلــك لــرأب الفجــوة بيــن خطــة لبنــان اإلنســانية و خطــة تحقيــق
االســتقرار مــن خــال اقتــراح خطــة متكاملــة لدعــم المجتمعــات و الفئــات الضعيفــة (الالجئــون الســوريون
والالجئــون الفلســطينيون والعائــدون اللبنانيــون والفقــراء اللبنانيــون) .كمــا تهــدف الخطــة أيضـاً إلــى تعزيــز
قــدرة نظــم المســاعدات المحليــة والوطنيــة ,مــن خــال االســتثمار فــي الخدمــات والمؤسســات التــي
تفيــد أكثــر مــن  2.9مليــون شــخص .تحتــاج الخطــة مبلــغ  2.1مليــار دوالر أمريكــي ,منهــا  170مليــون
دوالر لتقــوم الحكومــة اللبنانيــة باســتثمارها فــي بنــاء الخدمــات والمؤسســات ,و ذلــك تماشــياً مــع
خطتهــا المعدلــة المســماة “خارطــة طريــق التدخــات ذات األولويــة لتحقيــق االســتقرار بســبب النــزاع
الســوري” )OCHA 30/11/2014, LCRP 2015-2016, 3RP 2015-2016(.

فصول البالد |

فــي مطلــع شــهر تشــرين الثانــي ,ص ـوّت مجلــس النــواب اللبنانــي لتمديــد واليتــه حتــى عــام ,2017
مشــيراً إلــى المخــاوف األمنيــة المرتبطــة بتنظيــم االنتخابــات وســط حالــة انعــدام االســتقرار اإلقليمــي.
( )Reuters 05/11/2014تســتمر حالــة الفــراغ الرئاســي فــي لبنــان منــذ شــهر أيــار بســبب عــدم اتفــاق
المشــرّعين المتخاصميــن علــى مرشــح مــا)Reuters 05/11/2014, Daily Star 27/11/14(.

•أنجــزت المنظمــة الدوليــة للهجــرة  IOMتقييمـاً عــن ســبل العيــش للبنانييــن العائديــن مــن ســوريا.
()IOM 11/2014

•أنتــج برنامــج التنميــة التابــع لألمــم المتحــدة UNDPتقييمــاً يحقــق فيــه باألثــر البيئــي لتدفــق
الالجئيــن علــى إدارة النفايــات الصلبــة ,و الميــاه ,وإدارة ميــاه الصــرف الصحــي ,وتلــوث الهــواء,
واســتخدام األراضــي ,واألنظمــة البيئيــة فــي البــاد)UNDP 09/2014(.
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ملحة عن املحافظات

•أكملــت  REACHجمــع البيانــات لتقييمــات عــن وضــع الميــاه وخدمــات النظافــة العامــة والشــخصية
و وضــع المعيشــة لالجئيــن الســوريين فــي عــكار .كمــا يتــم إنتــاج تقريــر آخــر عــن التماســك
االجتماعــي علــى مســتوى البلــد لجميــع المكونــات الســكانية ,وتقريــراً عــن األمــن الغذائــي
اللبنانــي علــى مســتوى البلــد.
•تقــوم المفوضيــة العليــا لالجئيــن  UNHCRبإجــراء تقييــم أساســي عــن حصــول الفئــات الســكانية
الضعيفــة علــى الرعايــة الصحيــة)UNHCR 09/14(.
•كما يقوم برنامج  UNDPحالياً بوضع خرائط عن المخاطر والموارد في لبنان)UNDP 09/14( .

تقديرات المجلس الدانماركي لالجئين عن أعداد الوافدين الجدد

2

مقدمة |

تقييمات متنوعة ما تزال قيد اإلعداد أو ستنشر قريباً ,منها:

نظرة عامة |

)UNHCR11/2014
•تحليل أولي عن المجتمعات المضيفة)REACH/OCHA 10/2014(.
•تقرير تحليلي عن األطفال خارج المدارس)REACH/UNHCR 11/2014(.

الوافــدون الجــدد :وفقـاً للبيانــات التــي تــم جمعهــا مــن قبــل المجلــس الدانماركــي لالجئيــن
ن أعــداد األفــراد معروفــي الهويــة الذيــن يدخلــون
 ,DRCالتــي تحــاول مراقبــة الوافديــن الجــدد ,فــإ ّ
لبنــان قــد انخفضــت بشــكل مطّــرد مــن أكثــر مــن  20,000فــي شــهر آذار إلــى  3,150فــي شــهر
ن عمليــة
كانــون األول .تتوافــق هــذه البيانــات مــع بعــض التقاريــر اإلعالميــة التــي تشــير إلــى أ ّ
تشــديد علــى الحــدود ,كانــت عمليــة تدريجيــة و غيــر رســميةUNHCR 19/10/2014, Daily Star( .
 )02/10/2014تشــير األرقــام إلــى مــا يزيــد قليـا ً عــن  10,000حالــة دخــول فــي الربــع الرابــع مــن
العــام ,مقارنـ ًة مــع مــا يقــارب  27,000حالــة فــي الربــع الثالــث.

1

نظرة عامة و فصول القطاع

تم نشر ستة تقييمات في الربع الرابع من عام :2014
•نشــر المجلــس النرويجــي لشــؤون الالجئيــن  NRCومنظمــة أنقــذوا األطفــال Save the Children
فــي لبنــان تقريــراً عــن عمليــات الترحيــل فــي بيــروت وجبــل لبنــان)NRC/SCL 12/2014(.
•قامت مبادرة  REACHبنشر ما يلي:
•تقييــم متعــدد القطاعــات علــى مســتوى المجتمــع للمســاكن العشــوائية فــي عــكارREACH/( .

تحليل القطاعات |

 .5.1.2البحوث والمنشورات

“عــدد األفــراد معروفــي الهويــة الذيــن
يدخلــون لبنــان انخفــض بشــكل مط ّــرد
مــن مــا يزيــد عــن  20,000فــي شــهر آذار
إلــى  3,150فــي شــهر كانــون األول”

15,000

 .6.1.2نقص المعلومات
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الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا  :وفقـاً لوكالــة غــوث و تشــغيل الالجئين الفلســطينيين
 ,UNRWAيوجــد حاليــاً  44,000الجــئ فلســطيني ســوري مســجلين فــي لبنــان .منــذ أواخــر
كانــون األول ,يســتمر تطبيــق القيــود الصارمــة علــى دخــول لبنــان وتجديــد التأشــيرة لالجئيــن
الفلســطينيين الســوريين ,والتــي بــدأ العمــل بهــا فــي أوائــل شــهر أيــار .منــذ بــدء العمــل بهــا,
أصبــح دخــول الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين إلــى لبنــان محصــوراً بالكامــل تقريبـاً علــى مــن
يعبــرون إلــى بلــد ثالــث و فــي بعــض الحــاالت علــى مــن لديهــم مواعيــد مؤكــدة مــع الســفارات.
()UNRWA 03/12/2014, UNRWA 31/10/2014, OCHA 30/11/2014
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التحليل اإلقليمي سوريا

الالجئــون المســجلون :بحلــول  31كانــون األول ,أصبــح عــدد المســجلين كالجئيــن لــدى
المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن فــي لبنــان أكثــر مــن  1.1مليــون ســوري .بينمــا مــا يــزال
ينتظــر التســجيل أكثــر مــن  12,000شــخص .رغــم وجــود بعــض التناقضــات فــي التقاريــر ,لكــن
يبــدو أن األعــداد قــد انخفضــت عــن نهايــة الربــع الثالــث ,حيــث تــم تســجيل  26,000الجــئ آخــر.
( )UNHCR dashboardإضافـ ًة إلــى القيــود الجديــدة المفروضــة علــى الحــدود ,يعــزى هــذا االنخفــاض
إلــى إلغــاء تســجيل عــدد كبيــر مــن الالجئيــن مــن قبــل  UNHCRفــي شــهر تشــرين األول (راجــع
«الحمايــة» ص )10
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فــي التعميــم)PI 09/12/2014, PI 11/2014, ABC News 05/01/2015, Al Jazeera 05/01/2015, GSO 13/01/2015( .
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الدول املضيفة

القيــود علــى الدخــول :فــي  20تشــرين األول ,أعلــن مســؤول فــي الحكومــة اللبنانيــة عــن تدابيــر
ن اإلجــراءات الجديــدة كانــت قيــد
حدوديــة جديــدة صارمــة إليقــاف تدفــق الالجئيــن .أفــادت  UNHCRأ ّ
التطبيــق بصــورة غيــر رســمية لعــدة أســابيعAl Akhbar 20/10/2014, AFP 18/10/2014, UNHCR 19/10/2014,(.
ن القيــود قــد خ ّفــت لفتــرة وجيــزة فــي أوائــل شــهر كانــون األول ,ولكــن فــي
 )Daily Star 02/10/2014يبــدو أ ّ
أوائــل شــهر كانــون الثانــي ,تــم وضــع سياســة جديــدة تطلــب مــن الســوريين بيــان الغــرض مــن زيارتهــم
ضمــن مجموعــة فئــات ,والحــد بشــكل كبيــر مــن زمــن إقامتهــم فــي لبنــان .فــي منتصــف شــهر كانــون
الثانــي ,غيّــر تعميــم جديــد األنظمــة مــرة أخــرى ,ســامحاً للنــاس بالدخــول علــى أنهــم «نازحــون»
ضمــن شــروط معينــة .إذا لــم يكونــوا مســجلين لــدى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن ,UNHCR
يمكنهــم الدخــول إذا حققــوا المعاييــر «اإلنســانية» التــي حددتهــا وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة .أمــا إذا
كانــوا مســجلين لــدى المفوضيــة ,فبإمكانهــم الدخــول إذا حققــوا واحــدة مــن أنظمــة الدخــول المفصّلــة

نظرة عامة |

 .7.1.2النزوح

5,000

فصول البالد |

هنــاك ثغــرات كبيــرة فــي عمليــة المشــاركة بالمعلومــات المتعلقــة بقضايــا الحمايــة و وضــع فئــات معينــة
مــن الســكان ,بمــا فــي ذلــك:
•المعلومــات العامــة عــن القيــود المفروضــة علــى الحــدود ,و أعــداد األشــخاص الذيــن تمــت إعادتهــم
أو بقــوا عالقيــن علــى الحــدود.
•حوادث الترحيل والعودة القسرية.
•أرقام ومواقع و احتياجات الالجئين السوريين غير المسجلين.
•آثــار األزمــة علــى مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان ,والتــي تســتضيف أعــداد كبيــرة مــن
الســوريين و تعانــي أصـا ً مــن مشــاكل رئيســية موجــودة ســابقاً.
•األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
•الالجئون في المناطق الحضرية.

10,000

 .1.8.1.2الحماية

الــزواج المبكــر والعنــف القائــم علــى أســاس الجنــس :ذكــرت المفوضيــة العليــا لشــؤون
الالجئيــن أنــه بمعــدل  130امــرأة و فتــاة مــن الالجئــات الســوريات كانــوا يــزورون شــبكة المراكــز
والمســاحات الخاصــة بالمــرأة ,بشــكل يومــي مــن عــام  ,2014للحصــول علــى الدعــم و/أو
الكشــف عــن العنــف الــذي يتعرضــن لــه .حوالــي  40%منهــن تقــل أعمارهــن عــن 18ســنة .أكــد
التقريــر أن النــزوح ,خاصـ ًة عندمــا يطــول أمــده ,يمكــن أن يزيــد و بشــكل كبيــر مــن خطــر التعــرض
للعنــف المنزلــي والتحــرش واالســتغالل الجنســي والــزواج المبكــر وغيرهــا مــن أشــكال العنــف
الجنســي والعنــف القائــم علــى أســاس الجنــس)UNHCR 30/09/2014(.

2

التحليل اإلقليمي سوريا

 | P.10الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

حريــة الحركــة :وفقـاً لمصــادر محليــة ,فــإن القــوات المســلحة اللبنانيــة قــد زادت مــن التدابيــر
العنصريــة تجــاه الالجئيــن الســوريين .تحدثــت تقاريــر عــن ســوء معاملــة الالجئيــن عنــد نقطــة
التفتيــش التــي تفصــل منطقــة وادي خالــد عــن بقيــة شــمال لبنــان ,إلــى جانــب القيــود
المفروضــة علــى الحركــة فــي المنطقــة )Syrian Observer 30/11/2014(.عمومـاً ,تســببت التوتــرات
أيض ـاً فــي فــرض المزيــد مــن القيــود علــى حريــة تنقــل الالجئيــن .كمــا تفيــد التقاريــر بفــرض
حظــر التجــول لي ـا ً فــي  45بلديــة علــى األقــل فــي عمــوم البــاد )HRW 03/10/2014( .إضاف ـ ًة
إلــى ذلــك ,أعلنــت الســلطات ,فــي أواخــر شــهر كانــون األول ,أنــه ســيتوجب علــى المســافرين
مــن عرســال إلــى ضواحيهــا الشــرقية الحصــول علــى تصريــح جديــد مــن الجيــش ,ممــا قــد
يــؤدي إلــى عرقلــة الحركــة وتعطيــل العمــل اليومــي للســكان المحلييــن والالجئيــن فــي
المنطقــة)Daily Star 28/12/2014(.
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الدول املضيفة

ذكــرت  UNHCRأنــه تــم ســحب صفــة الجــئ مــن حوالــي  73,000الجــئ فــي الفتــرة مــا بيــن حزيــران
مــن فيهــم الالجئيــن
و تشــرين الثانــي – منهــم  28,000فــي شــهري تشــرين األول وتشــرين الثانــي -ب َ
الذيــن فشــلوا باالتصــال بالوكالــة بعــد فتــرة زمنيــة معينــة ,أو الالجئيــن الذيــن كانــوا يســافرون ذهاب ـاً و
إيابــاً إلــى ســوريا ,حيــث اعتبــروا غيــر محتاجيــن للحمايــة)UNHCR 05/12/2014, Daily Star 23/10/2014(.
يقــول بعــض المراقبــون بوجــود أســباب مشــروعة إللغــاء تســجيل الالجئيــن مــن قبــل المفوضيــة ,لكــن
اإلجــراءات الحاليــة غيــر واضحــة ,و مــن الضــروري وجــود مجموعــة كاملــة مــن الضمانــات اإلجرائيــة لضمان
حمايــة حقــوق الالجئيــن بعمليــة قانونيــة)RSD Watch 23/10/2014( .

تحليل القطاعات |

)31/10/2014

•الالجئــون الســوريون الذيــن دخلــوا بصــورة قانونيــة ولكنهــم فشــلوا فــي تجديــد وثائقهــم القانونيــة
قبــل  21آب يمكنهــم تســوية أوضاعهــم مجانـاً و لمــدة ســتة أشــهر ,و مــن غيــر الواضــح مــا الــذي
ســيحدث بعــد هــذه األشــهر الســتة .أمــا الذيــن دخلــوا بصــورة غيــر قانونيــة مــن الالجئيــن ســيكون
بمقدورهــم تســوية أوضاعهــم لمــدة ســتة أشــهر مجان ـاً و لمــرة واحــدة فقــط ,حيــث مــن المرجــح
منعهــم مــن الدخــول مجــدداً إلــى لبنــان بعــد ذلــك)PI 11/2014, OCHA 30/11/2014( .

)SCL 12/2014

فصول البالد |

•الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا الذيــن انتهــت تأشــيراتهم قبــل  21آب  ,2014الذيــن دخلــوا
لبنــان بطريقــة شــرعية و غيــر شــرعية ,والذيــن يملكــون وثائــق هويــة رســمية ســيكون بمقدورهــم
تســوية أوضاعهــم وســيتم منحهــم إقامــة مؤقتــة لمــدة ثالثــة أشــهر ,ولمــرة واحــدة فقــط ,مجان ـاً.
يتيــح هــذا البنــد لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية حريــة الحركــة و يســمح لهــم أيضـاً باســتكمال
إجــراءات التســجيل المدنــي األساســية ,مثــل تســجيل المواليــدOCHA 30/11/2014, UNRWA(.

عمليــات اإلجــاء فــي المناطــق الحضريــة :أشــار تقييــم أجــري مؤخــراً فــي بيــروت وجبــل
لبنــان إلــى أن العوامــل الرئيســية لفــرض ســيطرة األمــن والقيــام باإلجالء تشــمل عــبء اآلجارات
ومبالغهــا ,و تشــمل أيضـاً الشــعور بانعــدام األمــن وعــدم رضــا المجتمــع المحلــي وانعــدام الثقــة
ن أكثــر مــن  70%مــن
ـص التقييــم إلــى أ ّ
بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المحليــة المضيفــة .خ ُلـ َ
العائــات ,التــي ُأجريــت معهــم مقابــات ,يعانــون مــن مشــاكل مــع أصحــاب العقــارات بســبب
اآلجــار .يشــير ذلــك إلــى احتمــال ازديــاد معــدالت اإلخــاء ,التــي بقيــت منخفضــة نســبياً حتــى
اآلن ,فــي المســتقبل القريــب ,بالنظــر خصوص ـاً إلــى االســتنزاف المســتمر للمدخــرات الماليــة
ن  10%فقــط مــن
ومحدوديــة فــرص كســب الــرزق بالنســبة لالجئيــن .كمــا أشــار التقريــر إلــى أ ّ
األســر التــي شــملها التقييــم لديهــا عقــد إيجــار رســمي أي عقــد مكتــوب ,ممــا يــدل علــى أن
الغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن يمكــن أن تتعــرض لالســتغالل ,بســبب اآلجــار ,و الطــردNRC/(.
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نظرة عامة |

الوضــع القانونــي :تتميــز السياســة العامــة تجــاه دخــول الالجئيــن إلــى البــاد وإقامتهــم فيهــا
بالغمــوض .صــدر رســمياً عــدد مــن التعاميــم التــي تنظــم إطــار العمــل ,لكنهــا يمكــن أن تفســر بطــرق
مختلفــة .فيمــا يتعلــق بمســألة اإلقامــة القانونيــة ,أشــارت آخــر قوانيــن التنظيــم الصــادرة فــي شــهر
أيلــول إلــى مــا يلــي:

بوجــد حاليــاً حوالــي  1,400منطقــة ســكن عشــوائي فــي البــاد ,يعيــش حوالــي  30%مــن

الالجئيــن المتواجديــن فــي البقــاع و عــكار يعيشــون فــي مثــل هــذه العشــوائياتOCHA(.
)30/11/2014

مقدمة |

()OCHA 30/11/2014

2

ملحة عن املحافظات

التوتــرات االجتماعيــة :تحدثــت التقاريــر عــن اســتمرار تأجــج التوتــرات االجتماعيــة فــي جميــع أنحــاء
المهمشــة ,والضغــط علــى المــوارد
البــاد نتيجــة النســبة المرتفعــة للالجئيــن ,وتمركزهــم فــي المناطــق ُ
المحليــة و ســوق العمــل ,وعــدم كفايــة الدعــم المؤسســاتي ,والنتائــج العكســية للعديــد مــن التدابيــر
والقيــود الحكوميــة .وفق ـاً لدراســة أجرتهــا  UNHCRفــي شــهري حزيــران وتمــوز ,فــإن أكثــر مــن ,60%
مــن حوالــي  440مجتمــع مضيــف شــملهم االســتطالع ,قــد شــهد توتــرات وأحــداث عنــف مرتبطــة بوجــود
الالجئيــن منــذ بدايــة عــام  )Carnegie 10/12/2014( .2014حتــى أواخــر عــام  ,2014تركــز أكثــر مــن 85%
مــن الالجئيــن فــي المناطــق الفقيــرة حيــث يقطــن أكثــر مــن  65%مــن اللبنانييــن ذوي األوضــاع شــديدة
الصعوبــة .لمراقبــة هــذه التوتــرات وتأميــن دعــم مناســب لهــا ,قــام برنامــج التنميــة التابــع لألمــم المتحــدة
 UNDPبإجــراء تقييــم لالحتياجــات الماســة فــي الصــراع مــن خــال منهجيــة خرائــط المخاطــر والمــوارد.

عمليــات اإلجــاء وفــرض القيــود علــى العشــوائيات :وفقــاً للمفوضيــة العليــا لالجئيــن,
ازدادت عمليــات اإلجــاء التــي تقــوم بهــا البلديــات والجيــش اللبنانــي مــن  1,800شــخص تــم
إجالؤهــم فــي شــهر آب إلــى أكثــر مــن  4,800فــي شــهر أيلــول .أكثــر مــن  20حالــة إجــاء
حدثــت فــي مواقــع الســكن الجماعيــة ,العشــوائيات بشــكل رئيســي ,كمــا وقعــت معظــم هــذه
الحــاالت فــي وادي البقــاع وشــمال لبنــان)UNHCR 30/09/2014(.
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نظرة عامة و فصول القطاع

العنــف المســلح :بقــي الوضــع األمنــي العــام فــي لبنــان متوتــراً خــال فتــرة إعــداد التقريــر ,حيــث
وقعــت عــدة حــوادث فــي شــمال و شــرق لبنــان ,و تصاعــد العنــف فــي طرابلــس فــي أواخــر شــهر
تشــرين األول مودي ـاً بحيــاة  11مدنــي وجــرح أكثــر مــن  60آخريــن ,كمــا تســبب بحــركات نــزوح صغيــرة
النطــاق للســكان فــي المدينــة)OCHA 30/11/2014( .
تــم تســجيل عــدة حــوادث اســتهدفت الالجئيــن الســوريين .فــي أوائــل شــهر كانــون األولُ ,أفيــد عــن
قيــام مســلحين بإطــاق النــار علــى خيــام الالجئيــن وحرقهــا فــي بلــدة مشــحا الشــمالية فــي عــكار.
ـن مــن قبــل مســلحين
برغــم أ ّ
شـ َّ
ن الظــروف ال تــزال غامضــة ,تشــير بعــض التقاريــر إلــى أن الهجــوم قــد ُ
محلييــن و أنــه يعكــس االســتياء مــن الالجئيــن المتهميــن بإخفــاء مقاتليــن فــي المســاكن العشــوائية.
وقــع هــذا الحــادث بعــد يوميــن مــن مقتــل جنــدي لبنانــي علــى يــد مقاتليــن ُيشــتبه بانتمائهــم إلــى
جماعــات المعارضــة المســلحة التــي تقاتــل فــي ســورية)Trust 07/12/2014, Reuters 08/12/2014( .

نظرة عامة |

 .8.1.2االحتياجات و القضايا اإلنسانية

“أكثــر مــن  60%مــن حوالــي 440
مجتمــع مضيــف ,شــمله االســتطالع,
شــهد توتــرات وأحــداث عنــف مرتبطــة
بوجــود الالجئيــن”

ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
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الصــراع .شــملت توقعــات البنــك حــدوث منافســة كبيــرة علــى الوظائــف التــي ال تتطلــب
مهــارات و علــى بعــض الوظائــف التــي تتطلــب مهــارات ,وانخفــاض فــي األجــور الفعليــة للعمــال
اللبنانييــن)WB 2013( .

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻮﻥ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ
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األمــن الغذائــي :يصبــح األمــن الغذائــي مصــدراً متزايــداً للقلــق بســبب تدهــور االقتصــاد
وتأثيــر الظــروف الشــبيهة بالجفــاف ونقــص التمويــل .لــم يتدهــور الوضــع بشــكل ملحــوظ بيــن
عامــي  2013و  ,2014علــى الرغــم مــن تزايــد عــدد الالجئيــن ,لكنــه يبــدي مؤشــرات عــدم
االســتمرار علــى نفــس المســتوى علــى المــدى المتوســط.
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تعــد اإلصابــة بهــذا المــرض نتيجــة محتملــة لظــروف النظافــة العامــة الرديئــة و المســاكن غيــر
دمــة ,إلــى جانــب محدوديــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة.
المخ ّ

التحليل اإلقليمي سوريا

التهــاب الكبــد  Aفــي منطقــة البقــاع :برغــم أن نقــص البيانــات يحــد مــن القــدرة علــى تقييم

تفشــي المــرض ,اعتبــرت اإلصابــة بالتهــاب الكبــد  Aأمــراً حرج ـاً فــي وادي البقــاع)IA 10/2014(.
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ال تتوفــر أرقــام حديثــة عــن تأثــر ســوق العمــل باألزمــة الســورية ,لكــن فــي عــام  2013توقــع البنــك
الدولــي أنــه فــي عــام  ,2014قــد يشــكل الالجئــون الســوريون نســبة  % 36 27-مــن القــوى العاملــة
اللبنانيــة ,و هــي تزيــد بشــكل ملحــوظ عــن نســبة  17%التــي كان يشــكلها العمــال الســوريون قبــل

التهابــات الجهــاز التنفســي :مــع حلــول فصــل الشــتاء و تزايــد عــدد الالجئيــن الذين يعيشــون
دمــة ,أعــرب العاملــون فــي مجــال الصحــة عــن مخاوفهــم مــن االرتفــاع
فــي مســاكن غيــر مخ ّ
المتوقــع لحــاالت التهــاب الجهــاز التنفســي و ذات الرئــة بيــن الالجئيــن الســوريين فــي ظــل
غيــاب التدفئــة فــي ظــروف الطقــس القاســية)Daily Star 24/11/2014(.

2

الدول املضيفة

أمــا فــي قطــاع المســكن ,فالمنافســة بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المحليــة المضيفــة غالب ـاً مــا تظهــر
بيــن األســر ذات الدخــل المتوســط .ألن العائــات الالجئــة ذات الدخــل المنخفــض ال تســتطيع عمومــاً
الحصــول علــى نفــس نــوع الســكن كمــا اللبنانييــن )WFP 10/2014( .لذلــك يعيشــون فــي أبنيــة غيــر
مكتملــة أو فــي األحيــاء العشــوائية )VASyR 2014(.فــي األريــاف الشــمالية ,يتنافــس اللبنانيــون الفقــراء
والالجئــون علــى الســكن و يســبب الطلــب المتزايــد ارتفاعــاً عامــاً فــي اآلجــارات)WFP 10/2014( .

 .3.8.1.2الصحة

1

فصول البالد |
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علــى الرغــم مــن اآلثــار غير المباشــرة لألزمة الســورية ,تشــير آخــر التقارير إلى أن األســعار االســتهالكية
قــد ارتفعــت بمعــدل أقــل مــن المتوقــع ,مــع تعديــل ســريع لســوق الســلع االســتهالكية (معظمهــا مــن
المــواد الغذائيــة ومســتلزمات النظافــة) .تجلــى األثــر األكبــر لتدفــق الالجئيــن فــي قطــاع المســكن و
ســوق العمــل ,وفــي نوعيــة وتوفــر الخدمــات العامــة مثــل المــدارس والرعايــة الصحيــة)WFP 10/2014( .

يتلقــى حاليـاً أكثــر مــن  80%مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان ( أكثــر من  900,000شــخص)
المســاعدات الغذائيــة مــن خــال برنامــج األغذيــة العالمــي وشــركاءه ,لــذا تأثــروا باالنقطــاع
القصيــر للمســاعدات فــي شــهر كانــون األول عــام  .2014علــى الرغــم مــن اســتعادة التمويــل
لكنــه بقــي محــدوداً ,و تــم تخفيــض قيمــة القســائم فــي شــهر كانــون الثانــي عــام  2015مــن
 30دوالر أميركــي للشــخص الواحــد فــي الشــهر إلــى  19دوالر)PI 16/01/2015,WFP 25/11/2014(.
قيمــة القســيمة غيــر معروفــة علــى المــدى الطويــل .ســيكون لالنقطــاع طويــل األمــد للدعــم
آثــاراً كبيــرة علــى األمــن الغذائــي والتغذيــة ,كمــا قــد يزيــد مــن التوتــرات االجتماعيــة االقتصاديــة
القائمــة ومــن المنافســة علــى الوظائــف)WFP 10/2014, Reuters 09/12/2014,WFP 09/12/2014( .

نظرة عامة |

15-

2010

فــي محاولــة لحمايــة ســوق العمــل اللبنانــي ,أصــدرت وزارة العمــل مرســوماً فــي شــهر كانــون
األول للحــد مــن توظيــف الالجئيــن الســوريين فــي بعــض القطاعــات .لذلــك أصبحــت فــرص
العمــل تقتصــر علــى قطاعــات الزراعــة و البنــاء والتنظيــف)Lebanese Labour Ministry 12/2014(.
علــى الرغــم مــن عــدم توفــر اإلحصــاءات ,يعتقــد البعــض أن هــذا اإلجــراء قــد يحــرم  80%مــن
الســوريين ,العامليــن حاليــاً ,مــن وظائفهــم)News Today 28/12/2014(.

1
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ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
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تحليل القطاعات |

نمو الناتج المحلي اإلجمالي في سوريا و لبنان : 2015 – 2006

1

نظرة عامة و فصول القطاع

االقتصــاد و الوضــع المعيشــي :أدى تفاقــم انعــدام األمــن وتعطــل طــرق التجــارة وانخفــاض ثقــة
المســتثمرين والمســتهلكين إلــى تباطــؤ االقتصــاد اللبنانــي ,الــذي يتضــح مــن خــال االنخفــاض الحــاد
فــي معــدالت النمــو الســنوية (مــن حوالــي  10%قبــل األزمــة إلــى  1-2%فــي  .)2014 2011-أظهــرت
البيانــات الحديثــة أن الصــادرات واالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة قــد تراجعــت بنســبة  25%بيــن عامــي
 2013و  ,2014فــي حيــن انخفضــت الســياحة بنســبة  60%منــذ بدايــة أزمــة الالجئيــن .بحســب
ن الظــروف االقتصاديــة تســتقر ,لكــن قــد ال تســمح حالــة عــدم االســتقرار المســتمرة فــي
التوقعــات ,فــإ ّ
المنطقــة بتحســن ملحــوظ علــى المــدى القصيــر)WFP 10/2014(.

“ 33%مــن الالجئيــن ال يمكنهــم
الحصــول علــى الميــاه الصالحــة
للشــرب ,و  29%منهــم بحاجــة إلــى
مرافــق أفضــل للعنايــة بالصحــة”

نظرة عامة |

 .2.8.1.2األمن الغذائي وسبل العيش

 .4.8.1.2المياه وخدمات النظافة العامة والشخصية
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%
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 .5.8.1.2الملجأ  /المواد غير الغذائية

()OCHA 30/11/2014

ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ
ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻳﻥ

52

%

ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻛﺑﺎﺕ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ

%

المســاعدة علــى مقاومــة الظــروف الجويــة :ازديــاد نســبة الالجئيــن المقيميــن فــي
دمــة و نقــص التمويــل يشــكالن تحديــان أساســيان أمــام تقديــم المســاعدات
مالجــئ غيــر مخ ّ
المطلوبــة لمقاومــة الظــروف الجويــة .فــي أواخــر شــهر تشــرين الثانــي ,تــم التخطيــط لتقديــم
المســاعدة ألقــل مــن  60%مــن األســر الالجئــة المحتاجــة لهــا و البالــغ عددهــا 92,000
أســرة ,تاركيــن بذلــك أكثــر مــن  37,000عائلــة دون مســاعدة لمقاومــة الظــروف الجويــةIA(.
 )11/2014وفق ـاً للتقديــرات المبنيــة علــى اســتطالعات  UNHCRالخاصــة بالمالجــئ ,فــإن 55%
مــن الالجئيــن الســوريين سيعيشــون فــي منــازل غيــر مكتملــة ,و فــي مواقــع بنــاء ,و األحيــاء
العشــوائية بحلــول نهايــة عــام  .2014فــي البقــاع ,بيّنــت التقييمــات وجــود اكتظــاظ ,و شــبكات
صــرف صحــي رديئــة ,و احتياجــات كبيــرة إلصــاح الملجــأ .كمــا أشــارت التقاريــر إلــى أن ظــروف
دمــة عنهــا
الملجــأ و احتياجــات فصــل الشــتاء غالبـاً مــا تكــون حرجــة أكثــر فــي المبانــي غيــر المخ ّ
فــي األحيــاء العشــوائية)UNHCR 30/06/2014(.
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37,800
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ﺍﻟﻣﺻﺩﺭIA 11/2014 :

 | P.12الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

در نفــس التقييــم أن الطلــب علــى الميــاه ازداد بنســبة  % 12 – 8بســبب وجــود الالجئيــن ,كمــا ارتفــع
قـ ّ
تكويــن ميــاه الصــرف الصحــي بنفــس النســبة ,ممــا يــؤدي إلــى اســتنزاف المــوارد المائيــة وتــردي نوعيــة
المياه)UNDP 09/2014(.

%

40

%

التحليل اإلقليمي سوريا

ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻠﺑﺔ
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ

وفقـاً ألحــدث التقاريــر ,فــإن  33%مــن الالجئيــن يفتقــرون إلــى الميــاه الصالحــة للشــرب ,و  29%بحاجــة
إلــى مرافــق أفضــل للنظافــة العامــة ,و  70%بحاجــة إلــى المســاعدة للتكيــف مــع ظــروف النظافــة فــي
حالــة النــزوح)OCHA 15/07/2014, UNHCR 31/10/2014(.

1

المساعدات غير الكافية لمقاومة الظروف الجوية

ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻘﺱ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ
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ﺍﻟﻣﺻﺩﺭUNDP 2014/09 :
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الفيضانــات فــي عــكار :فــي النصــف الثانــي مــن شــهر تشــرين األول ,أثــرت األمطــار الغزيــرة
والفيضانــات علــى أكثــر مــن  14,000الجــئ ســوري ومواطــن لبنانــي فــي عــكار .تأثّــر بشــكل
خــاص ,نتيجــة ذلــك ,األفــراد الذيــن يعيشــون فــي األبنيــة الضعيفــة مثــل تلــك الموجــودة فــي
العشــوائيات ,حيــث يقــع العديــد منهــا علــى أرض زراعيــة ,وتربــة غيــر ثابتــة ,وأساســات طينيــة.

%

48

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭVASyR 2014, UNHCR 14/10/31 :

%

األثر البيئي لالجئين السوريين
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ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺭﺍﻓﻕ ﻧﻅﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻓﺿﻝ
ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﻳﺎﻩ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷﺭﺏ
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ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺯﻭﺡ

نظرة عامة و فصول القطاع

قــام تقييــم حديــث بالتحقيــق فــي األثــر البيئــي لتدفــق الالجئيــن علــى إدارة النفايــات الصلبــة ,والميــاه,
وإدارة ميــاه الصــرف الصحــي ,وتلــوث الهــواء ,واســتخدام األراضــي ,والنظــم البيئيــة فــي البــاد .يذكــر
التقييــم أن الكميــة اليوميــة للنفايــات الصلبــة ,التــي تجمعهــا البلديــة و التــي يرميهــا الالجئون الســوريون,
تســاوي أكثــر مــن  15%مــن النفايــات الصلبــة التــي كان يرميهــا الســكان اللبنانيــون قبــل هــذا التدفــق.
كمــا أشــار التقييــم إلــى أن  48%مــن النفايــات الصلبــة التــي يرميهــا الالجئــون تــدار حاليـاً ضمــن البنيــة
التحتيــة الموجــودة ,وأضــاف أن إنفــاق البلديــات علــى إدارة النفايــات الصلبــة قــد ارتفــع بنســبة 11%
فــي عــام  2012و  40%إضافيــة فــي عــام  .2013ويتــم التخلــص مــن النســبة المتبقيــة مــن النفايــات
الصلبــة ,و هــي  ,52%فــي مقالــب مفتوحــة للنفايــات ,ممــا يثيــر المخــاوف مــن تلــوث األرض والميــاه
الجوفيــة)UNDP 09/2014( .
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ﺍﻟﺻﺣﻲالعامة و الشخصية
النظافة
المياه
احتياجات
وخدماتﺍﻟﺻﺭﻑ
ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﻭ
ﺇﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ

2

مقدمة |

1

ملحة عن املحافظات

قبــل تدفــق الالجئيــن ,كانــت النســبة التقديريــة لألطفــال اللبنانييــن المداوميــن فــي المــدارس العامــة
در البنــك الدولــي
هــي  ,30%معظمهــم مــن خلفيــات اجتماعيــة و اقتصاديــة متدنّيــة .فــي عــام  ,2013قـ ّ
أن الالجئيــن الســوريين يشــكلون  % 35 30-مــن مجمــوع األطفــال فــي المــدارس العامــة اللبنانيــة,
علــى الرغــم مــن أن نســبة تســجيل األطفــال الالجئيــن كانــت  34%فقــط)VASyr 2014,WB 09/2013(.
وفقـاً ألحــدث البيانــات المتوفــرة ,ارتفــع اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم مــن  % 5.7إلــى  % 7.1بيــن
عامــي )WB 09/2013,WFP 10/2014(.

تحليل القطاعات |

كمــا ذكــر العديــد منهــم أنــه تــم طردهــم مــن قبــل مســئولي المــدارس)REACH/UNHCR 15/11/2014( .

1

نظرة عامة و فصول القطاع

حتــى شــهر حزيــران ,كانــت قــد ســجلت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن  480,000طفــل فــي
ســن الدراســة مــن الســوريين والالجئيــن الفلســطينيين الســوريين ,ممــا يضــع ضغطــاً كبيــراً علــى
نظــام التعليــم فــي لبنــان )UNHCR 30/06/2014(.مــا تقــدر الوكالــة أن  200,000طفــل يفتقــرون إلــى
التعليــم المناســب ألعمارهــم بســبب نقــص اإلمكانــات فــي المــدارس العامــة)UNHCR 11/12/2014( .
فــي حزيــران ,أفــاد الالجئــون أن العوائــق الرئيســية أمــام الحصــول علــى التعليــم هــي عوائــق ماليــة
(تكاليــف الرســوم والنقــل و المســتلزمات ,و ضــرورة العمــل إلعالــة األســرة) ,يليهــا «نقــص الفــرص»
والــذي قــد يعكــس ضعــف قــدرة النظــام المدرســي أو نقــص الوعــي للفــرص مــن قبــل العائــات الالجئــة.

“تقــدر مفوضيــة UNHCRأن 200,000
طفــل يفتقــرون إلــى التعليــم المناســب
ألعمارهــم بســبب ضعــف القــدرة
االســتيعابية للمــدارس العامــة “

نظرة عامة |

 .6.8.1.2التعليم

نظرة عامة |

1

فصول البالد |

2

التحليل اإلقليمي سوريا
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الدول املضيفة

النازحون

دمة
النسبة المئوية للقاطنين في األحياء العشوائية  /المساكن غير المخ ّ
الالجئون الفلسطينيون من سوريا

6%
14,690

العدد التقديري للعائدين إلى سوريا

34,000+

المصــادرUNRWA 18/11/2014, UNHCR portal, Health Sector Monthly Report :
15/11/2014, REACH/UNICEF 02/10/2014
توزع الالجئين السوريين في كل محافظة

عــدد الفلســطينيين
الالجئيــن مــن ســوريا

 .1.2.2قضايا رئيسية

1

تشــير التقاريراألخيــرة إلــى إعــادة أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن إلــى ســوريا ,عــدد البراهيــن
علــى ذلــك قــد تضاعــف:
ﺍﻟﺯﻋﺗﺭﻱ
ﻣﺭﻳﺟﻳﺏ ﺍﻟﻔﻬﻭﺩ
ﺍﻷﺯﺭﻕ

ﺍﻟﺯﻋﺗﺭﻱ
#

A

11,359
4,458
84,466

ﻣﺧﻳﻡ ﻻﺟﺋﻳﻥ

ﺍﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﻳﺭﺭﺳﻣﻳﺔ
ﻣﺭﺗﻔﻌﺔ *

120,001 - 405,000
60,001 - 120,000
30,001 - 60,000
< 10,000

المصادر:

مــن المتوقــع أن تؤثــر التغيــرات فــي موضــوع الحمايــة علــى إمكانيــة وصــول عــدد كبيــر مــن

الالجئيــن إلــى الخدمــات العامــة و الحصــول علــى المســاعدات اإلنســانية (راجع الحمايــة ,ص)18

2

الدول املضيفة

أعداد الالجئينUNHCR, HIU :
المخيمات الغير رسمية,EACH/UNICEF Survey of ITS 09/2014 :
UNOSAT 12/2014, UNOSAT 11/2014

•هنــاك عــدد متزايــد مــن الســوريين الذيــن غــادروا المخيمــات بصــورة غيــر نظاميــة و تمــت
إعادتهــم قســراً إليهــا مــن قبــل الشــرطة فــي الربــع األخيــر .مــن غيــر الواضــح إذا كان
سيســتمر هــذا التعامــل.
•اســتأنفت الحكومــة األردنيــة تفكيــك المخيمــات غيــر الرســمية و نقــل ســكانها إلــى
المخيمــات.
•مــن المقــرر تطبيــق عمليــة إعــادة التحقــق مــن الهويــة ,حيــث ســيتوجب علــى الســوريين
فــي المناطــق الحضريــة تحديــث وثائقهــم الشــخصية التــي أصدرتهــا لهــم الحكومــة
األردنيــة ,و ذلــك فــي أوائــل عــام  .2015قــد يجعــل هــذا التطبيــق الســوريين الذيــن ال
يملكــون وثائــق أو لديهــم وثائــق مــزورة أكثــر عرضــة للترحيــل.
•تأتــي هــذه التغيــرات علــى رأس قائمــة تشــديد القيــود فــي الربــع الثالــث ,عندمــا طلبــت
الحكومــة مــن المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن عــدم إعطــاء شــهادة طالــب لجــوء
لالجئيــن الذيــن غــادروا المخيمــات بشــكل غيــر نظامــي.
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* ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻏﻳﺭ ﺭﺳﻣﻲ ﻣﻊ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺳﻛﺎﻧﻲ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ  200ﺷﺧﺹ

إضاف ًة إلى ذلك ,تراجع وضع الحماية داخل األردن:

التحليل اإلقليمي سوريا

10,001 - 30,000

1

فصول البالد |

ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻭﻥ

ص)18

نظرة عامة |

A

ﺍﻷﺯﺭﻕ
ﻣﺭﻳﺟﻳﺏ ﺍﻟﻔﻬﻭﺩ

ﻋﻣﺎﻥ

•األدلــة تتصاعــد علــى أن الالجئيــن الواصليــن إلــى الحــدود ُينقلــون إلــى األراضــي األردنيــة,
تتــم دراســة وضعهــم فــي مراكــز التســجيل التابعــة للحكومــة األردنيــة ,ومــن ثــم يتــم
ترحيلهــم فــوراً إلــى ســوريا دون ان يتــم تســجيلهم.
•توجــد عــدة تقاريــر موثوقــة عــن ترحيــل الالجئيــن المقيميــن فــي األردن ,بمــن فيهــم
العاملــون فــي المجــال الطبــي و الســوريون واألطفــال الجرحــى.
•يســتمر حرمــان الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا مــن الدخــول إلــى األردن و يتــم
ترحيلهــم .تــم ترحيــل أكثــر مــن  100شــخص فــي عــام  ,2014أي  40%زيــادة عــن عــام
.2013
ال توجــد أدلــة كافيــة لمعرفــة مــا إذا كانــت عمليــات اإلعــادة القســرية /الترحيــل تتزايــد ,لكــن
تشــير الممارســات الجديــدة إلــى زيــادة فيهــا علــى األرجــح (راجــع النــزوح ,ص  ,16الحمايــة,

ملحة عن املحافظات

صفحــة )16

2

مقدمة |

اســتمر تضــاؤل وصــول الالجئيــن إلــى األردن فــي عــام  ,2014وفــي الربــع األخيــر وصــل إلــى
مســتويات متدنيــة جديــدة ,حيــث وصــل عــدد قليــل للغايــة مــن الســوريين .كان متوســط عــدد
الوافديــن الجــدد فــي هــذا الربــع أقــل مــن  33شــخص يومي ـاً ,مقارن ـ ًة مــع  163شــخص يومي ـاً
فــي الربــع الثالــث ,و أكثــر مــن  1,800شــخص يوميــاً فــي أوائــل عــام ( 2013راجــع ’النــزوح’,

تحليل القطاعات |

النسبة المئوية للقاطنين في المخيمات الرسمية

~15%

الســوريين
عــدد
المســجلين و الذيــن
ينتظــرون التســجيل

14,690

1

نظرة عامة و فصول القطاع

السوريون المسجلون والذين ينتظرون التسجيل

622,865

622,865

نظرة عامة |

 2.2األردن

“كان متوســط عــدد الوافديــن
الجــدد لهــذا الربــع أقــل مــن
 33شــخص يوميـاً ,مقارنـ ً
ة مــع
 163شــخص يوميـاً فــي الربــع
الثالــث ,وأكثــر مــن 1,800
شــخص يوميـاً فــي أوائــل عــام
”2013

نظرة عامة |

)work Dashboard 16/10/2014, Jordan Times 08/12/2014

دم
تطلــب الحكومــة األردنيــة
بشــكل غيــر رســمي مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ,التــي تقــ ّ
ٍ
المســاعدة لالجئيــن الســوريين ,بــأن تقدمهــا أيض ـاً لألردنييــن المحتاجيــن .علــى الرغــم مــن
عــدم وجــود ســجل خطــي ,تشــير التقاريــر إلــى أن الحكومــة األردنيــة قــد طلبــت فــي الماضــي
أن تكــون نســبة المســتفيدين األردنييــن مــن المســاعدات  30%علــى األقــل ,لكــن فــي اآلونــة
األخيــرة ,طُلــب مــن بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة أن تقــوم برفــع النســبة إلــى PI(.50%
)10/12/2014, PI 08/01/2015

التحليل اإلقليمي سوريا

يتوجــب علــى المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة العاملــة فــي األردن الحصــول علــى موافقــة
لــكل مشــاريعها مــن وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي الحكومــة األردنيــة .ال تــزال المنظمات
غيــر الحكوميــة محبطــة مــن طــول الفتــرة الزمنيــة التــي يســتغرقها الحصــول علــى الموافقــات,
ومــن عــدم وجــود توجيهــات واضحــة .مــع ذلــك ,توجــد بعــض المؤشــرات اإليجابيــة علــى التقــدم

2
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فــي شــهر كانــون األول عــام  ,2014لــم تطلــق األمــم المتحــدة «فصــل األردن» مــن الخطــة
اإلقليميــة لالجئيــن والتأقلــم  ,3RP 2015-2016مســتبدل ًة إياهــا بخطــة اســتجابة األردن ,JRP
وهــي وثيقــة وضعتهــا الحكومــة األردنيــة ,بمشــاركة مــن األمــم المتحــدة وشــركاء تنفيذييــن.
( )3RP 2015-2016, JRP 2015-2016علــى عكــس الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن والتأقلــم  ,3RPفــإن
خطــة اســتجابة األردن  JRPال تذكــر الــوكاالت التنفيذيــة ألهــداف محــددة ,كمــا أنهــا تقتــرح
نظــام إدارة جديــد يتــم بموجبــه توجيــه المســاعدات الدوليــة ,الخاصــة باالســتجابة لســوريا ,مــن
خــال الحكومــة األردنيــة بشــكل رئيســي .تذكــر عــدة مصــادر ,مشــاركة فــي العمليــة ,أن األمــم
المتحــدة قــد تعرضــت لضغــط كبيــر مــن قبــل الحكومــة األردنيــة فقــط إلطــاق خطــة اســتجابة
األردن )PI 09/01/2014, PI 07/12/2014, PI 12/11/2014( .الحاجــة للمشــاركة فــي خطتــي اســتجابة
منســقتين و متزامنتيــن ,مــع بنــى مختلفــة ,فــرض عبئــاً إضافيــاً علــى الــوكاالت اإلنســانية.
تطلــب خطــة اســتجابة األردن  JRPمبلــغ  3مليــارات دوالر أميركــي لعــام  890 :2015مليــون دوالر
الســتمرار دعــم الالجئيــن ,و 960مليــون دوالر لمشــاريع التأقلــم (التنميــة) ,و  1.1مليــار دوالر
كدعــم مباشــر لميزانيــة الحكومــة األردنيــة.
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الدول املضيفة

تراجــع وضــع الحمايــة و تخفيــض المســاعدات اإلنســانية ســيجعل الحيــاة أكثر صعوبـ ًة بالنســبة لالجئين,
و قــد يدفــع أعــداداً كبيــرة مــن الفئــات األكثــر ضعف ـاً إلــى العــودة إلــى المخيمــات أو إلــى ســوريا .مــن
المرجــح أن يتــم ذلــك تدريجيـاً ,رغــم أن تخفيــض المســاعدات أكثــر قــد يــؤدي إلــى تفاقــم الوضــع بشــكل
كبير .
ً
ً
قــد يبــدو الوضــع األمنــي مســتقرا ,لكــن أي نكســة صغيــرة ســتكون ســببا لقلــق كبيــر .فقد يــؤدي هجوم
واحــد ناجــح لتنظيــم الدولــة اإلســامية علــى األردن ,علــى ســبيل المثــال ,إلــى تدهــور كبيــر ومفاجــئ
فــي تقبــل وجــود الالجئيــن مــن قبــل الحكومــة األردنيــة والمجتمعــات المحليــة .اإلقامــة القســرية فــي
المخيمــات و/أو العنــف الطائفــي مســتبعدان جــداً ,لكنهمــا عاقبتــان محتملتــان للوضــع.
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فصول البالد |

مــن المرجــح أن يصبــح الالجئــون المقيمــون مــع المجتمعــات المحليــة أكثــر خشــية مــن التواصــل مــع
الســلطات ,وذلــك بســبب عمليــات الترحيــل المســتمرة و النقــل القســري إلــى المخيمــات .الالجئــون
الذيــن لــم يسـوّى وضعهــم القانونــي هــم األكثــر عرضــة لالســتغالل و الترحيل/اإلعــادة القســرية ,واألقــل
قــدرة علــى الوصــول إلــى المســاعدات اإلنســانية ,ممــا يزيــد مــن صعوبــة أوضاعهــم.

تواصــل الحكومــة األردنيــة التعبيــر عــن إحباطهــا بســبب مــا تعتبــره نقــص الدعــم المالــي
المناســب مــن المجتمــع الدولــيJordan Times 03/12/2014, Guardian 01/12/2014, Jordan Times( .
 )20/11/2014, Petra 19/11/2014, Jordan Times 28/10/2014, Jordan Times 14/10/2014فــي أواخــر عــام
 ,2013طلبــت الحكومــة األردنيــة مبلــغ  1.2مليــار دوالر أميركــي لتعويضهــا عــن تكلفــة اســتضافة
الالجئيــن الســوريين ,متضمنــ ًة اإلعانــات والتأثيــر علــى الخدمــات العامــة (Jordan National
 . )Resilience Plan 2014-2015بحلــول الربــع األخيــر مــن العــام ,ذكــرت الحكومــة األردنيــة بأنهــا
تل ّقــت  9%فقــط مــن هــذا التمويــل ,فــي حيــن تــم تمويــل خطــة األمــم المتحــدة لالســتجابة
لالجئيـ�ن  ,RRP6بالنســبة لــأردن ,بنســبة OCHA Comprehensive Regional Strategic Frame�( .55%

نظرة عامة |

مــن المســتبعد جــداً أن تقــوم الجهــات المانحــة بإعــادة توجيــه قســم كبيــر مــن التمويــل مــن المنظمــات
غيــر الحكوميــة ووكاالت األمــم المتحــدة إلــى الحكومــة األردنيــة ,كمــا هــو مطلــوب فــي الخطــة األردنيــة
لالســتجابة .ممــا قــد يزيــد التوتــر بيــن الحكومــة األردنيــة والــوكاالت اإلنســانية فــي عــام  ,2015مؤدي ـاً
ذلــك إلــى مزيــد مــن التحديــات فــي الحصــول علــى موافقــات للمشــاريع المتعلقــة بالالجئيــن .مــن جهــة
أخــرى ,قــد ُيفضــي تحســن الحــوار والتعــاون بيــن الــوكاالت اإلنســانية والحكومــة األردنيــة إلــى اســتجابة
منســقة بشــكل أفضــل.
إنســانية
ّ

العــام ,أوعــزت الحكومــة األردنيــة إلــى الــوكاالت اإلنســانية بعــدم تقديــم المســاعدات للســوريين
الذيــن ال يملكــون بطاقــات الخدمــة .ال يوجــد مؤشــرات علــى تفعيــل هــذا القــرار ,لكنــه يخلــق
مشــكلة لــدى الــوكاالت)PI 03/12/2014, PI 08/01/2014(.
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ملحة عن املحافظات

بالنظــر إلــى مخــاوف الحكومــة األردنيــة مــن نمــو الدولــة اإلســامية ,فــإن األمــن هــو الذريعــة التــي
تســتخدم غالبـاً لتشــديد القيــود علــى الحــدود و تقليــل حيــز الحمايــة .ومــع ذلــك ,قــد تلعــب أيضـاً القضايا
الماليــة والتوتــرات االجتماعيــة دوراً فــي ذلك(راجــع القيــود علــى العمليــات ص 15و الترابــط االجتماعــي
ص )20تعتقــد الحكومــة األردنيــة أنــه ليــس بمقدورهــا تقديــم الخدمــات للســوريين دون دعــم خارجــي.
بســبب اســتياء األردنييــن المتزايــد مــن وجــود الالجئيــن ,تستشــعر الحكومــة األردنيــة بضغــط متزايــد
للحــد مــن حصــول الســوريين علــى الخدمــات العامــة والحمايــة .إذا فشــلت فــي تأميــن دعــم الميزانيــة
الــذي طُلبتــه لعــام  ,2015ســيتم فــرض المزيــد مــن القيــود علــى حصــول الالجئيــن علــى الحمايــة
دهــا مــن حصــول الالجئيــن علــى الرعايــة الصحيــة الحكوميــة ,ربمــا تقــوم الحكومــة
والمســاعدة .بح ّ
األردنيــة أيض ـاً بفــرض قيــود علــى إمكانيــة حصولهــم علــى التعليــم المجانــي ,أو قــد تفــرض الرســوم.

طلبــت الحكومــة األردنيــة مــن المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن بــأن توقــف تقديــم وثيقــة

اللجــوء لالجئيــن الذيــن غــادروا المخيمــات دون الحصــول علــى إذن رســمي (راجــع الحمايــة,
ص )18قــد يحــد ذلــك مــن الوصــول إلــى أعــداد متناميــة مــن الســكان .فــي الربــع األخيــر مــن

مقدمة |

 .2.2.2تطورات محتملة

تحليل القطاعات |

فــي شــهر كانــون األول ,أطلقــت الحكومــة األردنيــة خطــة االســتجابة األردنيــة  ,JRPالتــي طلبــت مبلــغ 3
مليــارات دوالرأميركــي مــن المســاعدات الدوليــة لدعــم الالجئيــن والتنميــة ودعــم الميزانيــة .فــي نظــام
اإلدارة الجديــد الموضّــح فــي الخطــة ,ســيتم توجيــه المســاعدات بالدرجــة األولــى مــن خــال الحكومــة
األردنيــة (راجــع القيــود علــى العمليــات ص )15

 .3.2.2التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني
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نظرة عامة و فصول القطاع

تضاءلــت المســاعدات المتاحــة أيضــاً :فــي أواخــر تشــرين الثانــي ,أصــدرت الحكومــة األردنيــة قــراراً
يقضــي بعــدم تمكــن الســوريين مــن الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة مجانـاً فــي المستشــفيات
الحكوميــة( .راجــع الصحــة ,ص )19في شــهر تشــرين األول ,تســبب نقــص التمويل لبرنامج الغــذاء العالمي
بقطــع المســاعدات الغذائيــة عــن  37,000الجــئ فــي المناطــق الحضريــة ( 6%مــن مجمــوع الســكان)
(راجــع الغــذاء ,ص )19يعــد هــذا انقطاعـاً بســيطاً نســبياً إذا مــا قــورن مــع مخطــط «توجيــه المســاعدات»
المتّبــع فــي لبنــان ,حيــث لــم يعــد يتلقــى  25%مــن الســكان المســجلين ,علــى اإلطــاق ,المســاعدات
الغذائيــة اســتناداً إلــى معاييــر الحاجــة .كمــا تســبب نقــص التمويــل لبرنامــج الغــذاء العالمــي بتعليــق
مؤقــت للمســاعدات الغذائيــة لــكل الذيــن يقطنــون المناطــق الحضريــة 430,000 400,000- ,شــخص.
يتطلــب األمــر التزام ـاً ضخم ـاً مــن الجهــات المانحــة هــو المطلــوب للحفــاظ علــى مســتويات البرنامــج
الحاليــة ,مــع توقــع المزيــد مــن التخفيضــات.

“فــي الربــع األخيــر مــن العــام ,أوعــزت
الحكومــة األردنيــة إلــى الوكاالت اإلنســانية
بعــدم تقديــم المســاعدة للســوريين الذيــن
ال يملكــون بطاقــات خدمــة”

تحليل القطاعات |

2

مقدمة |

1

تتوافــر كميــات كبيــرة مــن المعلومــات العامــة عــن احتياجــات الالجئيــن الســوريين فــي األردن.
تتعلــق الثغــرة الحاليــة الرئيســية بالمعلومــات بقضيــة حساســة للغايــة و هــي ترحيل الســوريين
مــن قبــل الحكومــة األردنيــة مــن حيــث :األعــداد ,و األســلوب ,واألســباب التــي ال تــزال مجهولــة,
ممــا يحــد مــن مناصــرة هــذه القضيــة.

حالي ـاً ,يوجــد نقــص فــي المعلومــات الحديثــة عــن احتياجــات الملجــأ و المــواد غيــر الغذائيــة,
المتعلقــة بفصــل الشــتاء ,بالنســبة لالجئيــن ,إذ أن أعــداد المحتاجيــن للمســاعدات فــي
المناطــق الحضريــة غيــر معروفــة ,كمــا أن أســس توجيــه المســاعدات الشــتائية الحاليــة غيــر
معــروف أيضــاً.

التحليل اإلقليمي سوريا

 )Timaticمنــذ  25أيلــول  ,2014حــدث تراجــع كبيــر آخــر فــي أعــداد الوافديــن ,كمــا تــم إغــاق الحــدود
تمام ـاً لعــدة مــرات .مــن  31تشــرين األول إلــى  19تشــرين الثانــي ,علــى ســبيل المثــال ,لــم يتــم
تســجيل أي وافــد جديــد مــن قبــل وكاالت األمــم المتحــدة )PI 20/11/2014(.منــذ ذلــك الحيــن ,تــم
الســماح ألقــل مــن  60ســوري بالدخــول يوميــاً .أصبــح متوســط عــدد الوافديــن الجــدد فــي الربــع
األخيــر أقــل مــن  33شــخص باليــوم ,فــي حيــن كان فــي الربــع الثالــث أقــل مــن  163شــخص باليــوم.
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القيــود المفروضــة علــى الدخــول :ال يــزال الســوريون يواجهــون صعوبــات متزايــدة فــي
الدخــول إلــى األردن .علــى مــدى الصــراع ,تراجــع متوســط عــدد الســوريين القادريــن علــى
الدخــول يوميـاً إلــى األردن مــن أكثــر مــن  1,800شــخص فــي بدايــة عــام  2013إلــى أقــل مــن
 200شــخص فــي أواخــر عــام RRP6 2014-2015, SNAP Analysis of IOM transport data 2013-(.2014
 )2014كمــا أصبــح عــدد وإمكانيــة الدخــول مــن المعابــر محــدوداً أيض ـاً :أغلــب عــام  ,2014كان
يتوجــب علــى الســوريين ,الراغبيــن بالدخــول إلــى األردن ,الســفر إلــى معابــر حدوديــة غيــر
رســمية نائيــة فــي الصحــراء الشــرقية .أفــاد مصــدر محلــي أن األردن قــد أعلــن قيــوداً أخــرى
تحــدد فئــات الســوريين المســموح لهــم بالدخــول عبــر المعابــر الحدوديــة الرســمية  -علــى
الرغــم مــن أن هــذه القيــود قــد تــم تطبيقهــا مســبقاً علــى أرض الواقــعJordan Times 31/05/2014,(.
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فصول البالد |

 .6.2.2النزوح

نظرة عامة |

كمــا أن المعلومــات عــن األعــداد اإلجماليــة ,ومواقــع واحتياجــات الســوريين فــي المخيمــات غيــر
الرســمية ,مــا تــزال محــدودة .و هــي قضيــة حساســة جــداً بالنســبة للســلطات األردنيــة ,قــد
يعــرّض جمــع أو نشــر مثــل هــذه المعلومــات قاطنــي المخيمــات غيــر الرســمية لإلجــاء.
بشــكل جيــد ,علــى
ال تنصــح  UNHCRبالعــودة الطوعيــة إلــى ســوريا ,كمــا ال تتــم مراقبتهــا
ٍ
الرغــم مــن أنهــا تحــدث بأعــداد كبيــرة .كمــا تنقــص المعلومــات التفصيليــة عــن أســباب عــودة
النــاس و وجهاتهــم داخــل ســوريا.

الدول املضيفة

•تضــع  REACHالنقــاط األخيــرة لتقييــم مشــترك عــن احتياجــات التعليــم للســوريين فــي المجتمعــات
المضيفــة.
•تقــوم كل مــن وكالــة التعــاون التقنــي والتنميــة  ACTEDومنظمــة الغــذاء والزراعــة  FAOووزارة الزراعــة
بوضــع اللمســات األخيــرة علــى تقييــم عــن األمــن الغذائــي و المعيشــة لألردنييــن المتأثريــن بتدفــق
الالجئيــن الســوريين.
•انتهــت المنظمــة الدوليــة للمعونــات الطبيــة الطارئــة  PU-AMIمــن جمــع البيانــات لتقييــم عــن احتياجــات
الصحــة العقليــة والدعــم النفســي االجتماعــي.
•انتهــى صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان  UNFPAمــن جمــع البيانــات لتقييــم عــن احتياجــات الصحــة
اإلنجابيــة فــي مخيــم الزعتــري.
•انتهــت مفوضيــة  UNHCRمــن جمــع البيانــات لدراســات عــن خيــارات التواصــل الجماعــي والثغــرات بيــن
كل مــن المخيمــات والمناطــق الحضريــة.
الالجئيــن فــي ٍ
•تنفــذ مفوضيــة  UNHCRوعــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة تدقيــق لموضــوع الســامة فــي مخيــم
الزعتــري.
• تجــري مفوضيــة  UNHCRوعــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة تقييم ـاً تشــاركياً فــي مخيــم الزعتــري,
يبحــث فــي التعليــم العالــي واحتياجــات الشــباب ,و مواضيــع أخــرى.

نظرة عامة |

أصبحت التقييمات التالية متوفرة في الربع الرابع من العام :

نظرة عامة و فصول القطاع

•نشــر المجلــس النرويجــي لالجئيــن NRCولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة  IRCاســتعراض ثانــوي للبيانــات يســلط
الضــوء علــى القيــود المفروضــة علــى الحــدود فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ,والتحديــات المتزايــدة التــي
تواجــه الســوريين الذيــن يحاولــون دخــول البلــدان المضيفــة .يتضمــن التقريــر معلومــات جوهريــة عــن
سياســة األردنــي للحــدود)NRC-IRC 13/11/2014(.
•قامت مبادرة  REACHبنشر :
o oتقييــم عــن االســتعداد للشــتاء يبحــث فــي احتياجــات الملجــأ والمــواد غيــر الغذائيــة بالنســبة
لالجئيــن فــي مخيــم الزعتــري ,مــع بيانــات تــم جمعهــا فــي شــهر أيلــول عــام REACH(.2014
)31/10/2014
o oتقريــر ثالــث لـــ  MSNAعــن الســوريين المقيميــن فــي مخيمــات غيــر رســمية فــي األردن ,مــع
بيانــات تــم جمعهــا فــي حزيــران عــام )REACH 02/10/2014(.2014
 o oتقييــم مشــترك عــن احتياجــات التعليــم فــي مخيــم الزعتــري مــع بيانــات تــم جمعهــا فــي أواخــر
حزيــران /أوائــل تموز عــام )REACH 30/09/2014( .2014
o oعــدة منشــورات عــن مســتوى الخدمــات العامــة المتوفــرة فــي المجتمعــات األردنيــة المحليــة,
وتأثيرهــا علــى التماســك االجتماعــي)REACH 02/12/2014, REACH 30/09/2014( .
o oأصــدرت  Mercy Corpsتقريرهــا الثالــث عــن التوتــرات االجتماعيــة بيــن الالجئيــن الســوريين
والمجتمعــات المحليــة األردنيــة المضيفــة فــي المفــرق والرمثــا ,مســتند ًة إلــى دراســة
اســتقصائية ومناقشــات علــى مســتوى مجموعــات مــن أيــار عــام )Mercy Corps 12/2014( .2014
o oنشــرت الهيئــة الطبيــة الدوليــة  IMCتقييمـاً عــن أوضاع الصحــة العقليــة /والنفســية االجتماعية/
وحمايــة األطفــال بالنســبة للمراهقيــن الســوريين ,يركــز بشــكل خــاص علــى مواقــع غيــر
المخيمــات ,مــع بيانــات تــم جمعهــا بيــن أواخــر شــهر أيــار و أوائــل شــهر تمــوزIMC-UNICEF( .
)09/12/2014
•بــدأت  OCHAبنشــر منشــورات إنســانية منتظمــة عــن الوضــع فــي األردنOCHA 05/12/2014, OCHA( .
)15/10/2014
•أصــدر برنامــج األمــم المتحــدة للتنميــة  UNDPنتائــج تخطيــط المجتمعــات األردنيــة المضيفــة (باللغــة
العربيــة فقــط))UNDP 2014, UNDP 2014-2( .
يذكــر ســجل تقييمــات األردن التابــع للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن )UNHCR, accessed 12/2014( .عــدداً
مــن التقييمــات الجاريــة:

•تقــوم كل مــن منظمــة العمــل الدوليــة  ,ILOومؤسســة أنقــذوا األطفــال الدوليــة ,و UNICEF
تقييــم عــن عمالــة األطفــال فــي مخيــم الزعتــري.
بوضــع اللمســات األخيــرة علــى
ٍ
•تخطــط  ,UNICEFو  ,ACTEDو  ,OXFAMو JENلدراســة معرفيــة مــن نــوع  KAPعــن الميــاه
وخدمــات النظافــة العامــة والشــخصية فــي الزعتــري.
•تخطــط لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة ,و ,Mercy Corpsو مؤسســة أنقــذوا األطفــال إلجــراء تقييــم ســريع
عــن العائــات الوافــدة حديثـاً إلــى المخيمــات لتحديــد االحتياجــات الخاصــة بالفتيــات المراهقــات.
•تخطط الخدمة اليسوعية لالجئين إلجراء تقييم عن خدمات التعليم العالي.
•خططت  Caritasلدراسة عن سوق العمل لالجئين السوريين و األردنيين المحتاجين.
•يخطــط المجلــس الدانماركــي لالجئيــن إلجــراء تقييــم فــي جنــوب األردن ,يشــمل محافظــات
الكــرك ومعــان و طفيلــة .ســيحدد التقييــم الثغــرات فــي الخدمــات المتوفــرة ,وآليــات التأقلــم,
وأنمــاط الهجــرة ,والتماســك االجتماعــي.
 .5.2.2نقص المعلومات

 .4.2.2أبحاث ومنشورات الربع األخير من العام
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ملحة عن املحافظات

جهــت المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة رســالة إلــى
فــي هــذا الصعيــد :فــي شــهر كانــون األول ,و ّ
رئيــس وزراء األردن ,و قــد حظيــت باهتمــام كبيــر مــن قبــل الــوزارات ,مــن المتأمــل أنهــا قــد تــؤدي إلــى
تحســين التواصــل والعالقــات فــي المســتقبل)PI 10/12/2014, PI 08/01/2015(.

“ال تنصــح  UNHCRبالعــودة الطوعيــة
إلــى ســوريا ,كمــا ال تتــم مراقبتهــا
بشــكل جيــد ,علــى الرغــم مــن أنهــا
تحــدث بأعــداد كبيــرة”

500

300

الالجئــون غيــر المســجلون  :تــرى دراســات أعــدت مــن قبــل عــدة منظمــات إنســانية ووكاالت
تابعــة لألمــم المتحــدة أن حوالــي  30% 15-مــن الالجئيــن فــي األردن قــد يكونــوا غيــر مســجلين
بالكامــل )UN Women 06/2014, CARE 24/04/2013, WFP-REACH 06/2014, PI 12/11/2014( .تشــير
هــذه التقديــرات إلــى أن  200,000 100,000-هــو العــدد المحتمــل لالجئيــن غيــر المســجلين.
فــي حيــن تشــير الحكومــة األردنيــة دائم ـاً إلــى وجــود  1.4مليــون ســوري فــي األردن .لكــن,
يجمــع هــذا الرقــم بيــن تقديــر الحكومــة األردنيــة لعــدد الالجئيــن أي ه 650,000الجــئ مــع

حيــث كان هنــاك أكثــر مــن  90,000عائــد مــن هــذا الطريــق)UNHCR 01/2015, UNHCR 12/2014( .
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التحليل اإلقليمي سوريا

الدول املضيفة

الالجئــون المســجلون  :فــي  30كانــون األول  ,2014ســجلت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن مــا يقــارب
 623,0000الجــئ ســوري فــي األردن ,و هــي زيــادة مقدارهــا  3,700الجــئ فــي الربــع األخيــرUNHCR dash�( .
)boardبحلــول  18تشــرين الثانــي ,قالــت الحكومــة األردنيــة أنهــا قــد وزعــت بطاقــات الخدمــة علــى حوالــي
 647,000ســوري  )JRP 2015-2016(.مــن المتوقــع حــدوث تغيــر طفيــف فــي هــذه األرقــام فــي عــام .2015

الالجئــون غيــر الســوريون  :شــهد نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام اندفاعاً فــي عــدد العراقيين
المســجلين لــدى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن ,أكثــر مــن  120شــخص يومي ـاً ,حوالــي
ثلثيهــم جــاءوا مــن مناطــق تقــع حاليـاً تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية. )UNHCR 23/09/2014(.
تــراوح معــدل التســجيل الجديــد مــن حوالــي  80شــخص /يوميـاً خــال شــهر تشــرين األول إلــى
حوالــي  176شــخص /يوميـاً بيــن  16-20تشــرين الثانــي .بنهايــة شــهر كانــون األول ,تجــاوز عــدد
العراقييــن المســجلين لــدى المفوضيــة  43,000عراقــي)PI 07/01/2015(.
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المصــدر :بيانــات النقــل اليومــي ) المنظمــة الدوليــة للهجــرة) .ويعتبــر هــذا مؤشــرا جيــدا جــدا للوافديــن
الجــدد ،لكنــه ليســت مثاليــة ،بســبب أن هنــاك عــدد قليــل جــدا مــن النــاس (ربمــا شــخصان  /يــوم) صلــوا
مــن المناطــق الحضريــة أو المعابــر الحدوديــة العاديــة و تــم نقلهــم إلــى مخيمــات.

حــاالت العــودة هــذه ,التــي تمــت مســاعدة الالجئيــن فيهــا ,إراديــة بشــكل أساســي ,رغــم
أنهــا ربمــا تتضمــن بعــض الســوريين الذيــن تــم ترحيلهــم و يســتخدمون نفــس الطريــق .ربمــا
يكــون عــدد العائديــن الذيــن لــم يتــم احتســابهم ,بمــن فيهــم مــن عــاد عبــر المعابــر الحدوديــة
الرســمية ,أكبــر بكثيــر.
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العائــدون  :فــي عــام  ,2014عــاد أكثــر مــن  33,000ســوري إلــى ســوريا عبــر معابــر حدوديــة
غيــر رســمية ,بمســاعدة مــن الحكومــة األردنيــة – و هــو انخفــاض حقيقــي عــن عــام ,2013

200

0

تذكــر األونــروا أن  106الجــئ فلســطيني مــن ســوريا تــم ترحيلهــم فــي عــام  ,2014أي زيــادة
بنســبة  40%عــن عــام  ,2013لكنهــا تحــذر مــن احتمــال أن يكــون العــدد الحقيقــي أعلــى بكثير.

 750,000ســوري آخــر تقــول الحكومــة األردنيــة أنهــم مقيميــن فــي األردن قبــل األزمــةJRP( .
)2015-2016
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نظرة عامة |

600

نظرة عامة |

المصــدر :بيانــات النقــل اليومــي لـــ  .IOMيعتبــر هــذا وثيقــة جيــدة جــداً عــن الوافديــن الجــدد ,لكنــه ليــس
مثاليـاً ,إذ يوجــد عــدد قليــل جــداً مــن النــاس (ربمــا شــخصين/باليوم) ممــن وصلــوا مــن المناطــق الحضريــة أو
معابــر الحــدود النظاميــة و تــم نقلهــم إلــى المخيمــات.

تحليل القطاعات |

الوافدون الجدد إلى األردن

مقدمة |

الوافــدون الجــدد  :فــي الربــع األخيــر ,نقلــت منظمــة الهجــرة الدوليــة أكثــر بقليــل مــن  2,900الجــئ إلــى
المخيمــات ,بمتوســط أقــل مــن 33شــخص /باليــوم – وهــو نقــص هائــل عــن حوالــي ُ 15,000نقلــوا فــي الربــع
الثالــث ,بمتوســط  163شــخص /باليــوم.

هــذه الحــاالت تمثــل الوافديــن الجــدد ,أو مجــرد أشــخاص تواصلــوا مــع  UNRWAللمــرة األولــى.
يحتجــز  183الجــئ فلســطيني مــن ســوريا ,إلــى جانــب عــدد مماثــل مــن الســوريين ,فــي
منشــأة  Cyber Cityبالقــرب مــن الرمثــا ,وقــد انخفــض هــذا العــدد عــن  201فــي بدايــة فتــرة
التقريــر.

2

ملحة عن املحافظات

يواصــل المســئولون األردنيــون القــول بــأن الحــدود مفتوحــة أمــام الالجئيــن الســوريين ,وأن األردن ببســاطة
تفــرض التدابيــر األمنيــة إلبعــاد األشــخاص المرتبطيــن ’بتنظيمــات إرهابيــة’Al Ghad 14/12/2014, Jordan Times( .
)11/12/2014

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا  :تســجل حاليـاً  UNRWAحوالــي  15,000فلســطيني

الجــئ مــن ســوريا مــع عائالتهــم ,ممــن تواصلــوا مــع الوكالــة للحصــول علــى الدعــم UNRWA(.
 )03/12/2014اســتمر العــدد باالرتفــاع خــال فتــرة التقريــر ,بحوالييــه 110 30-حالــة  /شــهرياً .
( )UNRWA 18/11/2014, UNRWA 28/10/2014, UNRWA 03/10/2014مــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت

1

نظرة عامة و فصول القطاع

مــع أعــداد مــن الالجئيــن فــي األرض المحرمــة
فــي عــدة مناســبات فــي الربــع األخيــر ,تحدثــت تقاريــر عــن تج ّ
المتاخمــة لمعابــر الحــدود المســتخدمة مؤخــراً ,حيــث لــم يكــن يســمح بوصــول المفوضيــة العليــا لشــؤون
الالجئيــن إليهــا ,علــى الرغــم مــن أنهــم تلقــوا المســاعدة مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــرNYT( .
 )20/11/2014, UNOSAT 03/11/2014, UNOSAT/UNITAR 01/10/2014, PI 16/12/2014فــي شــهر تشــرين األول,
يذكــر أنــه تــم الســماح لــه  950ســوري مــن المنتظريــن علــى الحــدود بدخــول األردن ,حيــث تــم أخذهــم إلــى
مركــز تســجيل رابعــة ســرحان التابــع للحكومــة األردنيــة .لكــن ,يبــدو أنــه تــم نقــل أقــل مــن  180آخريــن إلــى
المخيمــات وتفتــرض الجهــات اإلنســانية أن الباقيــن قــد أعيــدوا إلــى ســورياPI 12/10/2014, PI 09/10/2014,( .
 )PI 18/12/2014, IOM data 01/10-15/10/2014فــي  12كانــون األول ,تحدثــت تقاريــر مجــدداً عــن الســماح
لحوالــي  1,300ســوري مــن المنتظريــن فــي األرض المحرمــة بالدخــول إلــى األردنNYT12/12/2014, PI( .
 )16/12/2014خــال األســبوع التالــي ,تــم نقــل حوالــي  650ســوري إلــى المخيمــات (مقارنــ ًة مــع أكثــر
مــن  470فقــط خــال األســبوع الســابق) )IOM data 5/12-19/12/2014(.مــر ًة أخــرىُ ,يفتــرض بــأن غالبيــة
الســوريين المنتظريــن فــي األرض المحرمــة تمــت إعادتهــم إلــى ســوريا ,رغــم أن نســبة الشــك فــي التقاريــر
ســمح لهــم بالدخــول علــى امتــداد فتــرة أطــول ,أو أن التقديــرات عــن
عاليــة ,ومــن المحتمــل أن يكــون قــد ُ
ســمح لهــم بالدخــول كانــت عاليــة جــداً .لكــن تشــير تقاريــر أخــرىُ ,تعتبــر موثوقــة ,أن أعــداد كبيــرة
أعــداد َمــن ُ
مــن الالجئيــن تمــت إعادتهــم مــن مركــز رابعــة ســرحان بمناســبات أخــرى ,و قــد يكــون هــذا ممارســة دائمــة
فــي األردن)PI 16/11/2014, PI 15/10/2014( .

“فــي عدة مناســبات فــي الربــع األخير ,تحدثــت تقارير
عــن تجمــع أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن فــي األرض
المحرمــة المتاخمــة لمعابــر الحــدود المســتخدمة
مؤخــراً ,حيــث لــم يكــن يســمح بوصــول المفوضيــة
العليــا لشــؤون الالجئيــن إليهــا”

 .1.7.2.2الحماية

مقدمة |
نظرة عامة |

1

الكفالــة ,لكــن تــم اعتبــار كفاالتهــم اآلن غيــر صالحــة مــن قبــل الســلطاتPI 10/12/2014, Jordan(.

)18/12/2014

حمايــة الطفــل :فــي شــهر تشــرين الثانــي ,أعفــى قــرار ,صــادر عــن الحكومــة األردنيــة,
الالجئيــن مــن دفــع غرامــة ماليــة قدرهــا  1,400دوالر أميركــي لعــدم تســجيل الــزواج ,كان القــرار
ســاري حتــى نهايــة عــام  . )Inter-Sector Working Group 15/12/2014, PI 12/11/2014( 2014ال يمكــن
لألطفــال المولوديــن مــن زواجــات غيــر مســجلة رســمياً الحصــول علــى وثائــق تثبــت هويتهــم,
و بالتالــي هــم عرضــة لعــدم التجنيــس)Economist 26/10/2014( .

2

التحليل اإلقليمي سوريا

بعــد الجولــة الســابقة مــن عمليــات اإلخــاء ,فــي حزيــران ,عندمــا أعيــد حوالــي  2,000شــخص
إلــى المخيمــات ,عرضــت الســلطات األردنيــة ضمانــات بأنهــا ســتقوم بإبــاغ ســكان المخيمــات
غيــر الرســمية قبــل  48ســاعات مــن عمليــات اإلخــاء )REACH 02/10/2014, PI 28/08/2014(.لــم
يتــم اتبــاع ذلــك فــي جميــع الحــاالت ,و جــرت عمليــات اإلخــاء فــي بدايــة شــهر كانــون األول
دون ســابق إنــذار .اســتمرت «عمليــات المســح» فــي منطقــة الحــدود الشــمالية مــن قبــل
الســلطات األردنيــة فــي األســبوع التالــي لذلــك ,وتــم إنــذار الســوريون ,الذيــن كشــفت إقامتهــم
فــي المخيمــات غيــر رســمية ,بالمغــادرة فــي غضــون  48ســاعة و إال واجهــوا اإلخــاء PI(.

فصول البالد |

)Times 09/01/2014

الدول املضيفة

إذا اســتمر هــذا التطبيــق ,ســيتعرض عــدد كبيــر مــن الســوريين لخطــر فقــدان الحصــول علــى الخدمــات,
أو ســيجبرون علــى العــودة إلــى المخيمــات ,أو حتــى ترحيلهــم .عــدد الســوريون الذيــن غــادروا المخيــم
در بمئــات اآلالف ,وربمــا يصــل إلــى NRC-IRC(300,000
دون كفالــة غيــر معــروف ,لكنــه بالتأكيــد يقــ ّ

عمليــات اإلخــاء والقيــود المفروضــة علــى العشــوائيات  :اســتأنفت الحكومــة األردنيــة
تفكيــك المخيمــات غيــر الرســمية ,ونقــل الســكان قســرياً إلــى المخيمــات (راجــع المــأوى ,ص
 )19ابتــدا ًء مــن شــهر كانــون األول ,تــم تفكيــك عــدة مخيمــات غيــر رســمية ,ممــا أثــر علــى أكثــر
مــن  100عائلــة .أعيــد بعــض الســكان إلــى المخيمــات ,علــى الرغــم مــن مرورهــم بإجــراءات
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لكــن ,أشــارت تقاريــر موثوقــة ,فــي اآلونــة األخيــرة ,إلــى أن الســلطات األردنيــة بــدأت بتطبيــق قوانيــن
الكفالــة .تــم إبطــال صالحيــة كفالــة بعــض الالجئيــن ,الذيــن حصلــوا عليهــا ســابقا ٌ ,مــن قبــل الســلطات
ألســباب تعســفية .قــد ال يتمكــن الالجئــون ,غيــر الحائزيــن علــى كفالــة ,مــن الحصــول علــى بطاقــات
الخدمــة مــن وزارة الداخليــة ,أو قــد يتــم إرجاعهــم قســراً إلــى المخيمــات إذا قامــوا بمراجعــة الســلطات.
( )NRC-IRC 13/11/2014, PI 03/12/2014, PI 12/11/2014ارتفــع عــدد حــاالت اإلعــادة القســرية إلــى المخيمــات
ـكل ملحــوظ خــال الجــزء األول مــن الربــع الرابــع مــن العــام ,و العديــد منهــا ألســباب تتعلــق فقــط
بشـ ٍ
بعــدم حيــازة الكفالــة .مــن غيــر الواضــح إن كان هــذا توجهــاً مــن الســلطات أو ارتفاعــاً مؤقتــاً بعــدد
الحــاالت )PI 20/11/2014, PI 12/11/2014(.كمــا طلبــت الحكومــة األردنيــة مــن المفوضيــة العليــا لالجئيــن
بعــدم إصــدار شــهادات طالــب لجــوء للســوريين المقيميــن فــي المناطــق الحضريــة ممــن غــادروا المخيــم
بعــد  14تمــوز ,و لــم يحصلــوا علــى كفالــة)PI 16/07/2014, PI 07/2014(.
منعــت هــذه التغييــرات بعــض الالجئيــن مــن الحصــول علــى وثائــق كاملــة ,وبالنســبة آلخريــن ,ســاهمت
فــي خلــق جــو مــن الخــوف حيــال االقتــراب مــن الســلطات .ولهــذا تأثيــر كبيــر علــى حصــول الالجئيــن
علــى الخدمــات .أمــا مــن ليــس بحوزتــه بطاقــة الخدمــة مــن وزارة الداخليــة ,علــى وجــه الخصــوص,
فهــو غيــر قــادر علــى الحصــول علــى التعليــم العــام وخدمــات الصحــة ,وغيــر مؤهــل تقني ـاً أيض ـاً لتلقــي
المســاعدات مــن المنظمــات اإلنســانية الدوليــة ,ألن الحكومــة األردنيــة كانــت قــد أوعــزت إليهــا بعــدم
تقديــم المســاعدات للســوريين غيــر الحائزيــن علــى بطاقــات الخدمــة)PI 03/12/2014, PI 08/01/2014( .

اإلعــادة القســرية  :تشــير تقاريــر موثوقــة إلــى أن عمليــات الترحيــل األخيــرة شــملت أطفــاال ً
وبالغيــن مصابيــن بجــراح , )HRW 08/12/2014, PI 03/12/2014, HRW 23/11/2014(.لكــن الحكومــة
األردنيــة تنفــي ذلــك )Jordan Times 11/12/2014( .المعلومــات الحاليــة تجعــل مــن المســتحيل
تقديــر أعــداد الســوريين الذيــن تــم ترحيلهــم مــن األردن ,أو مــا إذا كان قــد تغيــر هــذا العــدد
مــع مــرور الوقــت .أســباب الترحيــل بدورهــا أيضـاً غيــر واضحــة ,رغــم اعتقــاد المصــادر إنســانية
أن الالجئيــن األكثــر عرض ـ ًة للترحيــل هــم أولئــك الذيــن ال يحملــون وثائــق شــخصية ,أو الذيــن
بحوزتهــم وثائــق مــزورة ,و أولئــك الذيــن رجعــوا ســابقاً إلــى ســوريا ثــم عــادوا لدخــول األردنPI( .
 )29/09/2014قــد يواجــه هــؤالء الالجئــون أيضـاً بالمزيــد مــن مخاطــر الترحيــل فــي الربــع األول مــن
العــام بســبب «عمليــة التدقيــق» القادمــة.

2

ملحة عن املحافظات

الوضــع القانونــي والتوثيــق :للحصــول علــى كامــل الخدمــات المتوفــرة فــي األردن ,يجــب علــى
الســوريين التســجيل لــدى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن ووزارة الداخليــة األردنيــة .كمــا تختلــف
اإلجــراءات بالنســبة للموجوديــن فــي المخيمــات عــن الموجوديــن فــي المناطــق الحضريــة .بالنســبة
لالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة ,تتيــح عملي ـاً شــهادة طالــب اللجــوء مــن المفوضيــة الحصــول علــى
العديــد مــن الخدمــات اإلنســانية ,فــي حيــن تتيــح ’بطاقــة الخدمــة’ مــن وزارة الداخليــة الحصــول علــى
الرعايــة الصحيــة الحكوميــة وخدمــات التعليــمُ .يمنــح الالجئــون فــي المخيمــات وثائــق مختلفــة تســمح
لهــم بالحصــول فقــط علــى الخدمــات فــي المخيمــات .يتوجــب علــى الالجئيــن ,المســجلين فــي
المخيمــات و الراغبيــن باالنتقــال إلــى المناطــق الحضريــة ,الحصــول علــى «كفالــة» مــن الحكومــة .تبقــى
العمليــة مبهمـ ًة نوعـاً مــا ,حيــث تقــول الــوكاالت اإلنســانية أن معظــم الســوريين الذيــن التقــت معهــم,
ممــن حصلــوا علــى الكفالــة ,كان يتوجــب عليهــم إثبــات أن أحــد أقاربهــم هــو مواطــن أردنــي دون ســجل
جنائــي . )UNHCR information pamphlet on bail procedure 13/08/2014, PI 04/11/2014, PI 03/12/2014( .علــى
الرغــم مــن ذلــك ,غــادرت أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن المخيمــات دون الحصــول علــى الكفالــة ,وتــم
التســاهل مــع تواجدهــم فــي المناطــق الحضريــة علــى مــدى ســنوات .وكان معظمهــم قــادراً علــى
الحصــول علــى الوثائــق والمســاعدات.

تســتعد الحكومــة األردنيــة والمفوضيــة العليــا لالجئيــن للقيــام «بعمليــة تدقيــق» ,فــي المناطــق
الحضريــة ,قــد تبــدأ فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي عــام  ,2015و ســيتضمن ذلــك إصــدار بطاقات
خدمــة وزارة الداخليــة مــن جديــد ,باإلضافــة إلــى تســجيل بيومتــري ,وإعــادة الوثائــق الشــخصية
التــي صــودرت ســابقاً .ســيتم تطبيــق ذلــك علــى جميــع الســوريين فــي األردن ,وليــس فقــط
علــى الالجئيــن المســجلين .طمأنــت الحكومــة األردنيــة الــوكاالت اإلنســانية أن بوســع جميــع
الالجئيــن الذيــن بحوزتهــم شــهادة «طالــب لجــوء» ســارية المفعــول الحصــول علــى بطاقــات
الخدمــة ,ولــن يكــون هنــاك أي تحقيــق رجعــي فــي قضايــا وضــع الكفالــة )PI 12/11/2014(.مــع
ذلــك ,نظــراً لتشــديد الرقابــة علــى نــواحِ أخــرى ,ال تــزال هنــاك مخــاوف مــن اســتخدام هــذه
العمليــة كمحاولــة لنقــل أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن مــن المناطــق الحضريــة إلــى المخيمــات.

تحليل القطاعات |

فــي األردن ,تمتــع الســوريون الذيــن اســتطاعوا الدخــول والتســجيل كالجئيــن( ,تقني ـاً :طالبــي اللجــوء)
لــدى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن ,بحيّــز كبيــر مــن الحمايــة ســابقاً ,بمــا فــي ذلــك الموافقــة
الفعليــة علــى خيارهــم بالعيــش إمــا فــي األماكــن الحضريــة أو المخيمــات ,والحصــول علــى خدمــات
الصحــة العامــة و التعليــم .لكــن ,فــي اآلونــة األخيــرة ,تحدثــت تقاريــر موثوقــة عــن انتهــاك واضــح لهــذه
الحمايــة ,تتضمــن اإلعــادة القســرية لالجئيــن إلــى المخيمــات ,والترحيــل  /اإلعــادة القســرية.

 )13/11/2014اإلعــان عــن عــدم صالحيــة الكفالــة مــن قبــل الســلطات األردنيــة قــد يعــرض أكثــر
مــن نصــف مليــون الجــئ للخطــر.
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نظرة عامة و فصول القطاع

يعتبــر موضــوع سياســات الحكومــة األردنيــة الرســمية وغيــر الرســمية ,وتأثيرهــا علــى حيّــز الحمايــة
التــي يتمتــع بهــا الســوريون ,موضوعـاً حساسـاً للغايــة مــن قبــل أغلــب الجهــات الفاعلــة .نتيجـ ًة لذلــك,
يكــون جمــع البيانــات المنظًــم محــدوداً جــداً ,كمــا تنــدر اإلدانــة الشــعبية لهــذه السياســات المضــرّة.
برغــم هــذه القيــود ,وبعــد مقابــاتٍ شــخصية مــع العديــد مــن الجهــات الفاعلــة فــي األردن ,تعتبــر SNAP
التقاريــر التــي تتنــاول تقلــص حيّــز الحمايــة موثوقــة جــداً.

نظرة عامة |

 .7.2.2االحتياجات اإلنسانية و المخاوف

“عــدد كبيــر مــن الســوريين ســيكون عرض ً
ة
لخطــر فقــدان الحصــول علــى الخدمــات ,أو
ســيجبرون علــى العــودة إلــى المخيمــات,
أو حتــى ترحيلهــم“

()Economist 26/10/2014, Save the Children 16/07/2014

رغــم امتــاك األردن لشــبكة ميــاه عامــة فعالــة تــزود المنــازل بنســب مرتفعــة الدعــم ،إال أن
التقاريــر تشــير إلــى وقــوع هــذه المرافــق تحــت ضغــط كبيــر فــي المناطــق ذات الكثافــة العاليــة
تقييــم أجرتــه  REACHفــي  16بلديــة شــمال األردن مــن آب -أيلــول
مــن الســوريين .وفــي
ٍ
 ,2014صنّــف نقــص الميــاه بشــكل عالمــي تقريبـاً كأحــد اثنيــن مــن المتغيــرات الملحوظــة األكثر
خطــورة منــذ دخــول الســوريين إلــى المجتمــع .)REACH 12/11/2014(.وفــي  11مــن أصــل 16
بلديــة ،كان لــدى  99% 85-مــن الســكان إمكانيــة الحصــول علــى ميــاه شــبكات البلديــة ،فــي
حيــن كانــت النســب فــي البلديــات الخمــس األخــرى بيــن .79% 55-

صــرف صحــي)REACH 16/12/2014, REACH 12/11/2014( .

م لــه
وال تــزال بعــض المجموعــات ضعيفــة
بشــكل خــاص :فعلــى ســبيل المثــال ,أشــار تقييــ ٌ
ٍ
 REACHللمســاكن العشــوائية أن مــا يقــارب مــن  60%مــن األســر المقيمــة فــي العشــوائيات
لــم يكــن لديهــا مراحيــض)REACH 19/06/2014(.

 .5.7.2.2المأوى  /المواد غير الغذائية
قلــق للنازحيــن فــي األردن ،ولكــن لــم يكــن متوفــراً أي
يبقــى قــدوم فصــل الشــتاء مصــدر
ٍ
تقييــم معلــن حديــث عــن احتياجــات فصــل الشــتاء فــي جميــع المجــاالت .فــي شــهر أيلــول
عــام  ,2014أجــرت  REACHتقييم ـاً فــي مخيــم الزعتــري ،أشــار إلــى احتياجــات كبيــرة لفصــل
الشــتاء .ومــن بيــن  392عائلــة اختيــرت بشــكل عشــوائي كعينــات ،كان  25% 20-منهــم مازالــوا
يعيشــون فــي الخيــام و مــن يعيشــون فــي كرافانــات ،قــال مــا يقــارب  50%منهــم أنهــا لــم
تكــن مناســبة لفصــل الشــتاء بســبب الثقــوب أو الشــقوق أو ضعــف العــزل المائــي .و كذلــك
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فصول البالد |

وكان هنــاك أيضـاً اســتيا ٌء واســع النطــاق مــن خدمــات البلديــة الخاصــة بجمــع القمامــة وخدمــات
الصــرف الصحــي فــي الشــمال ،شــمل كال ً مــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة .ويشــكو
مســؤولون محليــون مــن أنــه تــم فــرض ضريبــة باهظــة جــداً علــى خدمــات الصــرف الصحــي
ة صــدرت مؤخــراً عــن برنامــج
جــراء تدفــق الالجئيــن )Jordan Times 04/12/2014(.أدرجــت دراس ـ ٌ
األمــم المتحــدة اإلنمائــي حــول المجتمعــات المضيفــة ,أجريــت فــي أواخــر عــام  ,2013جمــع
القمامــة علــى أنــه أولويــة عاليــة )UNDP 2014, UNDP 2014-2( .ســلط تقييــم  REACHأيضـاً الضــوء
علــى  11بلديــة فــي الرمثــا وإربــد حيــث كان لنســبة تتــراوح بيــن 0-5%مــن الســكان خدمــات
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الدول املضيفة

فــي أواخــر شــهر تشــرين الثانــي ،أصــدرت الحكومــة األردنيــة قــراراً يقضــي بأنــه لــم يعــد بمقــدور
الســوريين الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة مجانــاً فــي المستشــفيات الحكوميــة ،وبذلــك
ســيتوجب عليهــم مــن اآلن فصاعــداً الدفــع بنفــس النســب التــي يدفعهــا األردنيــون غيــر المؤ َمــن عليهم.
ة إلــى حــد كبيــر ،إال أن القــرار ســيزيد مــن معانــاة الالجئيــن الضعفــاءJordan(.
ال تــزال النســب مدعوم ـ ٌ

 .4.7.2.2المياه وخدمات النظافة العامة والشخصية

التحليل اإلقليمي سوريا

 .3.7.2.2الصحة

)28/10/2014-2
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ال يــزال ينظــر إلــى البرنامــج إلــى حــد بعيــد علــى أنــه غيــر مســتدام  ،و ُيتوقــع حــدوث تخفيضــات
أخــرى فــي قيمــة القســيمة  ،أو ازديــاد االســتهداف  ،أو حــدوث كليهمــا فــي المــدى القريــب .قــد تكــون
عواقــب خطيــرة ذلــك علــى الالجئيــن فــي األردن :فــي  CFSMEلبرنامــج الغــذاء العالمــي ،أفــاد  85%مــن
الالجئيــن أنــه لــن يكــون بمقدورهــم تغطيــة تكاليــف االحتياجــات األساســية دون المســاعدة الغذائيــة
التــي يقدمهــا البرنامــج ,و أفــاد  74%أنهــا كانــت مصــدر دخلهــم الوحيــد)CFSME 07/08/2014(.وفــي
اســتطالعاتٍ تســاءلت عمــا ســيحدث إذا قُطعــت المســاعدات الغذائيــة ،أجــاب عــدد كبيــر ممــن شــملهم
االســتطالع أنهــم لــن يجــدوا خيــاراً آخــر ســوى العــودة إلــى ســوريا)IRC 05/12/2014, PI 10/12/2014(.
رغــم االنحيــاز المحتمــل لهــذه النتائــج بســبب التمــاس المســاعدة مــن قبــل بعــض المشــاركين فــي
االســتطالع  ،فمــن المعقــول االعتقــاد أنــه بــدون المســاعدات الغذائيــة  ،قــد تلجــأ نســبة كبيــرة مــن
الالجئيــن إلــى اســتراتيجيات تأقلــم ســلبية.
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نظرة عامة |

فــي شــهر كانــون األول ،أثــرت التوقفــات القصيــرة علــى مســتوى المنطقــة فــي مســاعدات برنامــج
الغــذاء العالمــي فقــط علــى المســتفيدين مــن الجئــي المناطــق الحضريــة فــي األردن .وبعــد جمــع
التبرعــات الطــارئ الــذي حصــل فــي أوائــل كانــون األول،أعلــن برنامــج الغــذاء العالمــي أنــه سيســتأنف
توزيــع المســاعدات عــن شــهر كانــون األول بكامــل قيمتهــا الســابقة )WFP 09/12/2014(.فــي عــام ،2015
يخطــط البرنامــج لتوحيــد قيمــة قســائمه للمــواد الغذائيــة فــي عمــوم البلــدان المضيفــة  ،األمــر الــذي
ســيؤدي إلــى انخفــاض قليــل دائــم فــي القيمــة بالنســبة للمســتفيدين فــي األردن مــن  33,60دوالر
إلــى  28,00دوالر للشــخص الواحد/فــي الشــهر )WFP 18/12/2014(.بالنســبة لشــهر كانــون الثانــي،
يســمح التمويــل المتوفــر لبرنامــج الغــذاء العالمــي فقــط بتوزيــع القســائم لحوالــي  90,000الجــئ فــي
المخيمــات ,بينمــا يتلقــى أكثــر مــن 400,000الجــئ فــي المناطــق الحضريــة  18,20دوالراً للشــخص
الواحــد /فــي الشــهر .ومــن المتوقــع أن تحــدث حــاالت نقــص تمويــل أخــرى فــي الربــع األول مــن عــام
 ، 2015إال أن الكميــة ليســت معروفــة حتــى اآلن .وســيقوم برنامــج الغــذاء العالمــي بتأكيــد تمويــل كل
شــهر فــي اليــوم الــة 20مــن الشــهر الــذي يســبقه)PI 11/01/2015, Jordan Times 12/01/2014(.

مقدمة |

)Working Group Update 21/11/2014, Jordan Inter-Sector Working Group Update 30/09/2014

 )Inter-Sector Working Group Update 15/12/2014قالــت الحكومــة األردنيــة بــأن عــاج األمــراض
المعديــة ســيبقى مجاني ـاً .كانــت الحكومــة األردنيــة قــد نوهــت إلــى نقــص التمويــل كســبب
لهــذا التوقــف  ،قائلــ ًة أن توفيــر الرعايــة قــد كلــف الحكومــة مــا يقــارب  50مليــون دوالر -رغــم
أن هــذا الرقــم يبــدو منخفضــاً  ،إال أن خطــة اســتجابة األردن تقــدر أن كلفــة توفيــر الخدمــات
الصحيــة لالجئيــن فــي عــام  2015ســتكون  220مليــون دوالر )Jordan Times 01/12/2014( .وفــي
ت ســابق للتخفيضــات ,أبلــغ وزيــر الخارجيــة األردنــي الجهــات المانحــة أن عــدد العمليــات
وق ـ ٍ
فــي المستشــفيات األردنيــة زاد بنســبة  600%منــذ بدايــة األزمــة فــي ســورياJordan Times( .
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ملحة عن املحافظات

الجــئ فــي مخيمــات األردن ،إال أن المســاعدة المقدمــة لــه 440,000 400,000-مــن الجئــي المناطــق
هــددت مــراراً خــال الفتــرة المشــمولة بالتقريــر .فــي شــهر تشــرين األول  ،اســتبدل
الحضريــة قــد ُ
ي علــى معاييــر الضعــف
برنامــج الغــذاء العالمــي التوزيــع الشــامل للغــذاء باتبــاع منهــج اســتهدا ٍ
ف مبن ـ ّ
المســتمدة مــن تطبيــق الرصــد الشــامل لألمــن الغذائــي ( )CFSMEعــن شــهر حزيــران  ،ونتيجـ ًة لذلــك
فــإن  37,000الجــئ فــي المناطــق الحضريــة ( )6%مــن مجمــوع الســكان فــي األردن لــم يعــودوا يتلقــون
المعونــة الغذائيــة )WFP 11/11/2014, CFSME 07/08/2014(.أثــار هــذا التطبيــق عــدداً كبيــراً مــن المناشــدات
(أكثــر مــن  4,000حتــى تاريخــه) ،ومــن المرجــح أن نســبة كبيــرة منهــا ســتعاود تلقــي المســاعدات.
( )Jordan Inter-Sector Working Group Update 13/01/2014, PI 20/01/2014في شــهري تشــرين األول وتشــرين
الثانــي  ،جــرى النظــر فــي تخفيضــات فــي مســتوى مســاعدة الجئــي المناطــق الحضريــة بســبب
نقــص التمويــل  ،لكــن لــم يتــم تنفيــذ ذلــك بفضــل تبرعــات أتــت فــي الدقيقــة األخيــرةJordan Inter-Sector( .

تحليل القطاعات |

فــي األردن ،يتلقــى مــا بيــن  530,000 - 490,000ســوري مســاعدة غذائيــة منتظمــة مــن برنامــج الغــذاء

العالمــيJordan Inter-Sector Working Group Update 15/12/2014,WFP 25/11/2014, Jordan Inter-Sector Working( .
 )Group Update 21/11/2014كان برنامــج الغــذاء العالمــي قــد حــدد أولويــات إمــداد المســاعدات لــه90,000
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نظرة عامة و فصول القطاع

 .2.7.2.2األمن الغذائي و سبل العيش

نظرة عامة |

هنــاك عــدد مــن األســباب تدفــع بعــض الســوريين لعــدم تســجيل زواجهــم ,تتضمــن نقــص الوثائــق
الشــخصية و الخــوف مــن التعامــل مــع الســلطات .أيضـاً الــزواج مــن فتيــات تتــراوح أعمارهــم بيــن 14-17
عــام هــو مســألة شــائعة فــي أجــزاء مــن ســوريا ,لكنــه غيــر قانونــي فــي األردن فــي معظــم الحــاالت.

“لــن يكــون بمقــدور  85%مــن الالجئيــن
تغطيــة تكاليــف االحتياجــات ألساســية
دون المســاعدة الغذائيــة لبرنامــج الغــذاء
العالمــي و أفــاد  74%منهــم أنهــا كانــت
مصــدر دخلهــم الوحيــد”

نظرة عامة |

)28/10/2014

إن الشــعور الســائد ،بالنســبة لبعــض الالجئيــن ،بأنهــم غيــر مرحــب بهــم قــد يكــون لــه عواقــب
ســلبية علــى الصحــة النفســية .ووجــدت مؤخــراً دراســة لــة IMC/ UNICEFعــن المراهقيــن
الســوريين أن أولئــك الذيــن يعيشــون خــارج المخيمــات يشــعرون بتوتــر أكثــر وأمــان أقــل مــن
أولئــك الموجوديــن فــي المخيمــات ،وأفــادت أن شــعوراً غامــراً بالمضايقــات والتمييــز ينتابهــم،
ال ســيما فــي المــدارس  ،وأدرجــت المعاملــة الســيئة مــن قبــل األردنييــن كشــاغل رئيســي.
()IMC-UNICEF 09/12/2014
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التحليل اإلقليمي سوريا

)PI 04/11/2014

يشــير رســم الخرائــط الحديــث لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي أن العديــد مــن المجتمعــات
األردنيــة المضيفــة تشــعر أن الســوريين هــم المســؤولون عــن محنهــم االقتصاديــة :فــي إربــد
والمفــرق ,قــال  55%و  59%ممــن شــملهم االســتطالع أن الســوريين تســببوا بإنخفــاض
دخلهــم  ،وقــال  98%مــن النــاس أنهــم تســببوا بزيــادات كبيــرة فــي اإليجــارات)UNDP 2014(.
وتــم استكشــاف عوامــل أخــرى للتوتــرات االجتماعيــة فــي سلســلة تقاريــر  REACHفــي
شــهر آب )REACH 28/08/2014(.وتســتمر التقاريــر الصحفيــة فــي تعزيــز التصــورات الســلبية عــن
الســوريين  -علــى ســبيل المثــال قامــت دراســة حديثــة بادعــاء أن الســوريين أخــذوا  91%مــن
ـر يبــدو مســتبعداً للغايــةJordan Times( .
وظائــف القطــاع الخــاص الجديــدة فــي األردن  ،وهــو أمـ ٌ
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ُينظــر إلــى ُبعــد المدرســة باعتبــاره الســبب الرئيســي لعــدم الحضورلــكل الفئــات العمريــة .ومــع ذلــك،
وفــي حيــن أن بعــد المدرســة ارتبــط عمومـاً بالحضــور ،إال أن المخيــم ليــس كبيــراً ،وكانــت بعــض األســر
قــد ذكــرت المســافة كمشــكلة فــي حيــن أنهــم يعيشــون قريبـاً جــداً مــن المــدارسREACH 04/11/2014,(.

ال يــزال تقييــم مســتوى التوتــر بيــن الالجئيــن الســوريين والمجتمعــات األردنيــة المضيفــة يشــكل
تحدي ـاً .يشــير آخــر تحديــث لخرائــط  Mercy Corpsعــن التوتــرات فــي المفــرق والرمثــا إلــى أن
ل مــن فــرص العمــل
التوتــرات ناجمــة عــن قضيتيــن أساســيتين :الشــعور بالمنافســة علــى ك ّ
ن شــدة المشــكلة قــد تكــون متناميــة :وفــي حيــن لــم
النــادرة والرصيــد الســكني القليــل .إ ّ
يكــن العنــف العلنــي بيــن المجتمعــات قضيــة ،إال أن الدراســة تشــير إلــى أن النــاس فــي بعــض
ـو متزايــد للعنــف كآليــة تأقلــم مناســبة .ويشــير التقريــر أيض ـاً إلــى
المناطــق ينظــرون علــى نحـ ٍ
أنــه باإلضافــة إلــى التوتــرات مــع المجتمــع المضيــف قــد يكــون التفــاوت الملمــوس فــي توزيــع
المســاعدات مؤجج ـاً للتوتــرات بيــن الالجئيــن أيض ـاً)Mercy Corps, ‘Seeking Stability’, 12/2014(.

الدول املضيفة

وجــد التقييــم المشــترك لالحتياجــات التربويــة الــذي أجــري فــي مخيــم الزعتــري فــي نهايــة العــام
الدراســي  2013/2014أنــه علــى الرغــم مــن ازديــاد نســبة الحضــور إلــى أكثــر مــن الضعــف منــذ عــام
 ،2013إال أن  48%مــن األطفــال ممــن هــم فــي ســن المدرســة فــي المخيمــات كانــوا ال يذهبــون إلــى
المــدارس  ،و  38%كانــوا ال يحضــرون أي شــكل مــن أشــكال التعليــم ،فــي حيــن أن  28%لــم يحضــروا
أبــداً أي شــكل مــن أشــكال التعليــم فــي المخيــم )REACH 04/11/2014( .و كان حضــور الفتيــان بعمــر 12-
 17عام ـاً إلــى المــدارس هــو األقــل احتمــاال ً للحضــور ,بوجــود نســبة  33%فقــط منهــم فــي المــدارس,
و  50%ال يحضــرون أي شــكل مــن أشــكال التعليــم .و تضمنــت أســبابهم الرئيســية لعــدم الحضــور ُبعــد
المدرســة والمخــاوف بشــأن جــودة التعليــم  ،ومــن هــؤالء َمــن حضــروا ثــم تركــوا المدرســة بســبب عــدم
اهتمامهــم بالتعلــم.

 .7.7.2.2التماسك اإلجتماعي

فصول البالد |

هنــاك مــا يقــارب  220,000طفــل ســوري فــي ســن المدرســة فــي األردن مســجلين لــدى .UNHCR
وتشــير الســجالت األوليــة الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم إلــى أن مــا يقــارب  110,000طفــل
ســوري التحقــوا بالمــدارس الحكوميــة للعــام الدراســي  ،2014/2015بمــن فيهــم  19,000فــي المخيمات
الثالثــة الرئيســية فــي األردن )Inter-Agency Regional Update 05/12/2014( .وقــد أثــار قــرار الحكومــة األردنيــة
،بالتوقــف عــن توفيــر الرعايــة الصحيــة المجانيــة للســوريين  ،المخــاوف مــن قيــام األردن بالحــد مــن
حصولهــم علــى التعليــم أيض ـاً ،لكــن ال توجــد مؤشــرات علــى هــذا حتــى اآلن.

مقدمة |

 .6.7.2.2التعليم
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يســجل فريــق العمــل المختــص باحتياجــات فصــل الشــتاء اســتهداف  64,000شــخص لتقديــم مســاعدة
احتياجــات فصــل الشــتاء لهــم (أكثــر قليــا ً مــن نســبة  10%مــن تعــداد الالجئيــن) والوصــول إلــى
 47%مــن هــذا الهــدف بحلــول  3كانــون األولWinterization Task Force 19/12/2014, Winterization Task( .
 )Force 21/11/2014دون مزيــد مــن المعلومــات بشــأن االحتياجــات ,يســتحيل القــول مــا إذا كانــت هــذه
األهــداف كافيــة.

م مشــترك عــن االحتياجــات التربويــة للســوريين الذيــن يعيشــون فــي
يجــري حاليــاً تقييــ ٌ
المجتمعــات المضيفــة ،لكــن مصــادر أخــرى تشــير إلــى أن المخــاوف بشــأن العنــف فــي
ة خطيــرة فــي المجتمعــات
المــدارس ،وعلــى الطريــق إلــى المدرســة ،هــي أيضــاً مســأل ٌ
بشــكل
القلــق
يثيــر
مــا
)IMC-UNICEF
المضيفــة  ،وكذلــك فــي مخيــم الزعتــري09/12/2014( .
ٍ
ـر صــدر
خــاص هــم الســوريون الذيــن يعيشــون فــي المخيمــات غيــر الرســمية :حيــث يشــير تقريـ ٌ
مؤخــراً أن نســبة  3,5%فقــط مــن األطفــال المقيميــن فــي المخيمــات غيــر الرســمية كانــوا
يذهبــون إلــى المدرســة  ،وأكثــر مــن  20%كانــوا يعملــون)REACH 02/10/2014( .

2

ملحة عن املحافظات

باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــي شــهر حزيــران عــام  ,2014قيّمــت  REACH 10,500ســوري (نســبة  1,5%مــن
مجمــوع الســكان) ممــن يقيمــون فــي  125مخيــم غيــر رســمي فــي ســت محافظــات ،نصفهــم تقريبـاً
فــي المفــرق .هــذا هــو التقريــر الثالــث مــن نوعــه ،وبمــرور الوقــت ازداد عــدد المخيمــات غيــر الرســمية
ـض مــن ذلــك لتغطيــة جغرافيــة أكبــر فــي التقييــم ،ولكــن فــي المفــرق،
ـكل ملحــوظ ،و يعــود بعـ ٌ
بشـ ٍ
ازداد عــدد المخيمــات غيــر الرســمية بمقــدار أربعــة أضعــاف مــن كانــون األول  2013إلــى حزيــران ,2014
وعــدد قاطنيهــا إلــى أكثــر مــن الضعــف .هــذا التقييــم ليــس شــامالً ,ويشــير إلــى وجــوب اعتبــار 10,000
ســوري علــى األقــل ممــن يعيشــون فــي مخيمــات غيــر رســمية فــي شــمال األردن فــي أمــس الحاجــة
للمســاعدة الخاصــة بفصــل الشــتاء)REACH/UNICEF 02/10/2014( .

تحليل القطاعات |

دمــة)UNHCR-IRD 18/03/2014(.
غيــر مخ ّ

قــد تعكــس المخــاوف بشــأن ُبعــد المدرســة تصــوراً بــأن المخيــم ال يــزال غيــر آمــن :حيــث أشــير
إلــى المضايقــة فــي الطريــق مــن وإلــى المدرســة كمشــكلة أيضــاً ،خاصــة ضمــن الفتيــات
والفتيــان األصغــر ســناً .بينمــا ُأفيــد أن نســبة  6%فقــط مــن الفتيــان ممــن تتــراوح أعمارهــم
 12-17ســنة يهربــون مــن المدرســة للعمــل ،وقالــت  20%مــن العائــات أن الشــيء األساســي
الــذي مــن شــأنه أن يحســن حضــور األطفــال هــو الدعــم المالــي ،و هــو مــا قــد يعنــي أن دور
األطفــال العامليــن هــو تحــت المســتوى.
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وســجلت الحاجــة للتدفئــة لــدى نســبة تزيــد
ســجل لــدى نســبة تقــل عــن  50%وجــود مدفــأة شــغالةُ ،
عــن  40%و الحاجــة للبطانيــات لــدى  )REACH 31/10/2014(. 20%وال تتوافــر معلومــات مماثلــة عــن
المناطــق الحضريــة  ،ولكــن هنــاك دالئــل علــى ارتفــاع االحتياجــات :حيــث وجــد تقييمــا  CAREلالجئيــن
فــي المناطــق الحضريــة أجريــا فــي كل مــن كانــون الثانــي /شــباط  ،2013وكانــون الثانــي /شــباط 2014
م
احتياجــات كبيــرة تتضمــن المالجــئ غيــر المخ ّ
دمــة ونقــص البطانيــات والمــواد غيــر الغذائيــة .وأفــاد تقييـ ٌ
أحــدث ,يغطــي  263أســرة فــي أربعــة مراكــز حضريــة (جميعهــم تقريبــاً مســجلون لــدى  )UNHCRأن
 18%منهــا ال تمتلــك تدفئــة علــى اإلطــاق ,و  16%علــى وجــه التحديــد بحاجــة لمســتلزمات فصــل
ـكل أســوأ ممــا كانــت عليــه فــي عــام  ،2013عندمــا
الشــتاء .والجديــر بالذكــر أن هــذه األرقــام تظهــر بشـ ٍ
كان  12%فقــط ال يملكــون وســائل التدفئــة )CARE 07/04/2013, CARE 15/04/2014(.تســتند البيانــات
األكثــر شــمولي ًة بشــأن الالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة ،علــى  92,000زيــارة منزليــة أجرتهــا المنظمــة
الدوليــة لإلغاثــة والتنميــة و  UNHCRفــي عامــي  2012و ، 2013وجــدت أنــه بينمــا كان أغلــب الجئــي
المناطــق الحضريــة يســتأجرون شــققاً ،إال أن  7%يعيشــون فــي مالجــئ غيــر آمنــة بمــا فيهــا األقبيــة
والخيــام والمالجــئ الجماعيــة ،وكان كامــل نســبة  48%يعيشــون فــي مــا اعتبــره اإلحصائيــون مســاكن

“بينمــا كان أغلــب الجئــي المناطــق الحضريــة
يســتأجرون شــققاً ,إال أن  7%يعيشــون في مالجئ
غيــر آمنــة بمــا فيهــا األقبيــة والخيــام والمالجــئ
الجماعيــة ،وكان كامــل نســبة  48%يعيشــون فــي
دمــة”
مــا اعتبــره اإلحصائيــون مســاكن غيــر مخ ّ

نظرة عامة |

 .3.2تركيا

“ورغم الجهود الكبيرة

النازحون

لالحتياجات داخل تركيا ،إال أنه

دمة
النسبة المئوية للقاطنين في المخيمات غير الرسمية  /مساكن غير مخ ّ

25%

يفترض وجود نسبة كبيرة من

الالجئون غير المسجلين

غير معروف

تقديرات أعداد العائدين إلى سوريا

181,200+

دمة”
الالجئين ال تزال غير مخ ّ

1,622,839
الســوريون
عــدد
المســجلين و الذيــن
ينتظــرون التســجيل

181,200+
تقديــرات أعــداد العائديــن
إلــى ســوريا

المصدرUNHCR dashboard including data from AFAD/GoT, UNHCR 12/12/2014,:
UNHCR 20/11/2014, Inter-Agency Regional Update 14/12/2014
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النسبة المئوية للقاطنين في المخيمات الرسمية

~14%

1
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السوريون المسجلون والذين ينتظرون التسجيل

1,622,839

للمجتمع اإلنساني لالستجابة

2

توزع الالجئين السوريين في كل محافظة

ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻭﻥ

120,001 - 405,000
60,001 - 120,000
30,001 - 60,000

ﺃﻧﻘﺭﺓ

10,001 - 30,000
< 10,000

أعربــت الحكومــة التركيــة مؤخــراً ،عــن أهميــة زيــادة المســاعدة لالجئيــن فــي المناطــق
الحضريــة –علــى ســبيل المثــال عــن طريــق تغييــر التعليمــات بحيــث تســمح لعــدد أكبــر مــن
الســوريين بالوصــول إلــى ســبل العيــش ،وطلبــت مــن برنامــج الغــذاء العالمــي توســيع نطــاق
توزيــع المســاعدات الغذائيــة فــي المناطــق الحضريــة( .انظــر الــى ’ســبل العيــش واألمــن الغذائي’,
صفحــة )24.وتعمــل المديريــة العامــة إلدارة الهجــرة أيضــاً مــع  UNHCRعلــى إنشــاء قاعــدة
بيانــات تســجيل ،والتــي ســوف تتضمــن معلومــات حــول االحتياجــات ومواطــن الضعــف3RP( .
 )2015-2016وهــذا قــد يعنــي تحــوال ً فــي سياســات الحكومــة التركيــة ،التــي كانــت قــد تركــت
الالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة دون خدمــة أو تقييــم.

مــن المتوقــع أن يكــون لقــرار وزارة العمــل المرتقــب بشــأن مــن هــم الالجئــون الذيــن سيســمح
ل مــن
لهــم بالعمــل فــي تركيــا  ،وكــم عددهــم ،وفــي أي القطاعــات،
تأثيــر كبيــر علــى ك ّ
ٌ
ســبل العيــش لالجئيــن واالســتجابة اإلنســانية فــي الربــع األول مــن عــام  ،2015كمــا أنــه مــن
الممكــن أن يخفــض بشــكل كبيــر مــن ضعــف بعــض شــرائح الســكان.

التحليل اإلقليمي سوريا
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تبقــى احتياجــات فصــل الشــتاء والملجــأ والمــواد غيــر الغذائيــة أولويــة إنســانية أساســية بالنســبة
لالجئيــن الوافديــن حديثــاً  ،والالجئيــن الضعفــاء فــي المجتمعــات المضيفــة  ،وبعــض الالجئيــن فــي
المخيمــات( .انظــر ’الملجــأ’ ,صفحــة )24.ال تــزال المعلومــات عــن الالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة
محــدودة للغايــة( ،انظــر الــى ’الثغــرات فــي المعلومــات’ ,صفحــة )22ومــن الصعــب تحديدهــم والوصــول
إليهــم بالمســاعدة الالزمــة بشــدة  ،وال ســيما متطلبــات فصــل الشــتاء .رغــم الجهــود الكبيــرة للمجتمــع
اإلنســاني لالســتجابة لالحتياجــات داخــل تركيــا  ،إال أنــه يفتــرض وجــود نســبة كبيــرة مــن الالجئيــن ال
دمــة.
تــزال غيــر مخ ّ

وليــس مــن الواضــح مــا إذا كان ينبغــي توقــع المزيــد مــن االرتفــاع فــي أعــداد الالجئيــن فــي
در  3RPأن
تركيــا .ولكــن إحــكام الضوابــط الحدوديــة يشــير أن الزيــادات ســتكون قليلــة  ،ولكــن تقـ ّ
عــدد الالجئيــن فــي تركيــا ســيزيد فــي عــام  2015مــن  1مليــون إلــى  2,5مليــون ،مــع 300,000
مقيــم فــي المخيمــات )3RP 2015-2016( .ويبــدو وجــود مثــل هــذه الزيــادة الكبيــرة أكثــر ترجيح ـاً
فــي حالــة وجــود تغييــر كبيــر فــي الديناميكيــة  ،علــى ســبيل المثــال ،هجــوم فــي مدينــة حلــب
أرســل عــدداً كبيــراً مــن النــاس الهاربيــن مــن خطــر مباشــر.
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الدول املضيفة

رغــم أن تركيــا لــم تتبــن نمــط سياســات حــدود اســتبعادية للغايــة كمــا هــو مالحــظ فــي األردن أو مصــر
أو لبنــان ،إال أن الســوريين مــا زالــوا يواجهــون تحديــات كبيــرة للوصــول إلــى األراضــي التركيــة .وإن وضــع
قيــود جديــدة علــى حركــة الســوريين الذيــن يمتلكــون وثائــق ســفر ســارية المفعــول فــي الربــع األول مــن
عــام  2015تزيــد مــن هــذه التحديــات( .انظــر الــى ’النــزوح’ ,صفحــة)23.

إال أن فــرض أنظمــة جديــدة علــى الحــدود قــد يقلــل مــن تدفــق الالجئيــن الســوريين ذهابــاً
وإياب ـاً بيــن تركيــا وســوريا ,ويرتّــب عبئ ـاً علــى الالجئيــن الســاعين للحفــاظ علــى الممتلــكات
فــي ســوريا أو توليــد دخــل هنــاك .إذا حــدث ذلــك ،فــإن النتيجــة المحتملــة هــي تــآكل المزيــد
مــن ســبل العيــش.
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 1.3.2قضايا رئيسية

 .2.3.2التطورات المحتملة

نظرة عامة |

تقــدر الجهــات الفاعلــة فــي مجــال التعليــم أن نســبة  30%فقــط مــن األطفــال الالجئيــن تذهــب
إلــى المــدارس ،وهــذا يعنــي أن هنــاك حوالــي  450,000طفــل الجــئ فــي ســن المدرســة ال
يحصلــون علــى التعليــم( .انظــر ’التعليــم’ ,صفحــة)25.
المصادر:
;HUI, Data from AFAD,Turkish Ministry of Foreign Affairs
reported in UNHCR 15/09/2014 and UNHCR 14/12/2014
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#
 Aﻣﺧﻳﻡ ﻻﺟﺋﻳﻥ

()Reuters 27/12/2014, Al Arabiya 27/12/2014 , Associated Press 27/12/2014

رغــم أن الفاعليــن اإلنســانيين شــركاء تنفيذيــون للســلطات المحليــة و كذلــك ل ،UNHCR
بشــكل عــام قادريــن تقييــم عــدد المســتفيدين وإجــراء مراقبــة لتوزيــع المســاعدات  ،إال أنــه
تــم إجــراء القليــل مــن عمليــات التقييــم الشــاملة والمنســقة لالحتياجــات مــن قبــل المنظمــات
اإلنســانية .ونتيجـ ًة لذلــك ،ال يــزال المصــدر الرئيســي للمعلومــات حــول الالجئيــن فــي المناطــق
الحضريــة هــو الدراســة الميدانيــة التــي أجراهــا  AFADفــي أواخــر عــام  .2013وهــو المصــدر
للعديــد مــن األرقــام المنشــورة ،ولكــن نظــراً للتغيــر فــي حجــم األزمــة ،وجــب اعتبــاره منتهــي
الصالحيــة )AFAD 12/11/2013(.وهنــاك حاجــة ماســة لمعلومــاتٍ عــن األمــن الغذائــي وســبل
العيــش واحتياجــات الميــاه وخدمــات النظافــة العامــة والشــخصية لالجئيــن فــي المناطــق
الحضريــة.
فــي حيــن أنــه يتــم إجــراء عمليــات تقييــم ســريعة لالحتياجــات فــي قطاعــات محــددة ،إال أنــه ال
تــزال هنــاك قيــو ٌد علــى تبــادل المعلومــات .وقــد أبــرزت الجهــات الفاعلــة فــي مجــال االســتجابة
فــي تركيــا الحاجــة إلــى مراجعــة بيانــات ثانويــة شــاملة عــن احتياجــات الالجئيــن مــن عيــن
العــرب /كوبانــي والالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة بشــكل عــام.
اعتبــاراً مــن شــهر كانــون األول ،كان أكثــر مــن نصــف الوافديــن الجــدد مــن عيــن العــرب /كوبانــي
غيــر معدوديــن بســبب انتقالهــم علــى مــا يفتــرض مــن منطقــة ســروج إلــى مــدن أكبــر فــي
تركيــا )See RAS Brief: 1 November-7 December(.مــن المرجــح أن هــؤالء الالجئيــن هــم مــن بيــن
عــدد كبيــر مــن الالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة والذيــن ســجلوا مــن قبــل  AFADفــي شــهر
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الدول املضيفة

اتخــذت الحكومــة التركيــة بحــزم زمــام المبــادرة بشــأن تقديــم المســاعدات اإلنســانية فــي تركيــا ،
وفــي حيــن تعتبــر االســتجابة منظمــة تنظيم ـاً جيــداً فــي نــواحٍ كثيــرة ،إال أن ذلــك أدى أيض ـاً إلــى بيئــة
ـر صــدر مؤخــراً عــن منظمــة العفــو الدولية أن
تشــغيل صعبــة بالنســبة للمنظمــات اإلنســانية .ويصــف تقريـ ٌ
المنظمــات غيــر الحكوميــة تواجــه قيــوداً جديــة حــول أنشــطتها و معوقــات ناتجــة عــن عمليــة التســجيل
البطيئــة والمعقــدة وغيــر الشــفافة ,لكــي تعمــل بشــكل قانونــي)Amnesty 20/11/2014(.

 .6.3.2الثغرات في المعلومات

 | P.22الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

 .4.3.2القيود التشغيلية

وقــد نشــرت منظمــة العفــو الدوليــة نتائــج مشــروع بحثــي كبيــر ،يوثــق عمليــات الصــد والعنــف
ضــد الســوريين علــى الحــدود التركيــة ،والتحديــات التــي يواجههــا الســوريون فــي تركيــا مــن
أجــل تلبيــة احتياجاتهــم األساســية والحصــول علــى المســاعدة)Amnesty 20/11/2014( .

نظرة عامة |

)13/10/2014

ونشــرت  CAREتقييمـاً ســريعاً عــن الجنــس وحمايــة التــي يعانــي منهــا االجئيــن الســوريين مــن
عيــن العرب  /كوبانــي)CARE 15/10/2014(.

التحليل اإلقليمي سوريا

فــي شــهر تشــرين األول ،أفــادت الشــرطة التركيــة مرتيــن عــن ضبــط كميــات كبيــرة مــن المتفجــرات
واألســلحة والســترات االنتحاريــة  ،كانــت مخبــأة فــي غــازي عنتــاب  ،ويفتــرض أنهــا ألفــراد مرتبطيــن
بالدولــة اإلســاميةHurriyet Daily News 23/10/2014, Hurriyet Daily News 13/10/2014, Today’s Zaman(.
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اســتحوذت الدعــوة التركيــة المتواصلــة مــن أجــل منطقــة عازلــة تنشــؤها الواليــات المتحــدة ،أو منطقــة
آمنــة  ،أو منطقــة حظــر جــوي فــي شــمال ســوريا ،علــى اهتمــام إعالمــي كبيــر فــي الربــع األخيــر مــن
العــام )Foreign Policy 15/10/2014, NYT 09/10/2014, Brookings 24/11/03, Syria Deeply 02/12/2014( .وبالرغــم
مــن رفــض الفكــرة بشــدة فــي الماضــي ،إال أنــه تقاريــر إعالميــة نقلــت عــن مســؤولين أمريكييــن
مجهوليــن قولهــم أن األمــر قــد يكــون فــي الواقــع قيــد الدراســة اآلن ،رابطيــن ذلــك بالمفاوضــات بشــأن
اســتخدام الواليــات المتحــدة لقاعــدة إنجرليــك الجويــة ،والعمــل المشــترك مــن أجــل تدريــب مقاتليــن
ســوريين معارضيــن للحكومــة فــي تركيــا)Bloomberg 30/11/2014,Washington Post 01/12/2014( .وتراجــع
مســؤولون أمريكيــون علن ـاً عــن تلــك التقاريــر ،علــى الرغــم مــن أن الرســائل بقيــت متباينــةTelegraph(.
 )18/11/2014, Reuters 01/12/2014, NYT 01/12/2014, Al Arabiya 11/12/2014وتشــير أحــدث التقاريــر إلــى
توقــف الخطــة )Washington Post 18/01/2014(.حســب مــا ورد وافقــت تركيــا والواليــات المتحــدة علــى
تدريــب مقاتلــي المعارضــة الســورية،إال أن التفاصيــل لــم تحــدد بعــد)Reuters 05/01/2014(.

فــي الربــع األخيــر مــن العــام ,بــدأ  UNOCHAفــي تركيــا بالموافــاة بتحديثــات إعالميــة أســبوعية
ل مــن التطــورات الدوليــة والسياســية المحليــة ،وتأثيرهــا علــى المســاعدة
علــى صعيــد ك ّ
اإلنســانية ووصــول المســاعدة اإلنســانية .فضـا ً عــن تقاريــر ذات مواضيــع محــددة مثــل الوضــع
القانونــي .كمــا أن  OCHAفــي تركيــا ال يــزال يقــوم بتقديــم تحديثــات أســبوعية عــن حالــة
المعابــر الحدوديــة بيــن تركيــا وســوريا.

نظرة عامة |

شــهدت بدايــة الربــع األخيــر مــن العــام اشــتباكات عنيفــة فــي شــتى أنحــاء البــاد بيــن المحتجيــن
(وفــي مقدمتهــم األكــراد األتــراك الغاضبــون بســبب مــا اعتبــروه تقاعــس الحكومــة فــي مواجهــة
ل
هجــوم الدولــة اإلســامية علــى عيــن العــرب /كوبانــي) ،وبيــن الشــرطة وحــزب إســامي كــردي مــوا ٍ
للحكومــة )BBC 08/10/2014, Al Arabiya 10/10/2014, Al Jazeera 08/10/2014, also reported in RAS Q3( .رغــم
خمــود االحتجاجــات ،إال أن اشــتباكات حصلــت مــرة أخــرى فــي أواخــر شــهر كانــون األول بيــن إســاميين
وشــبان أكــراد فــي ســيزر ،متســبب ًة بوفــاة شــخصين وإصابــة عــدة أشــخاص بجــروح  ،ومشــير ًة إلــى أن
التوتــرات الكرديــة -التركيــة والكرديــة الداخليــة تظــل لديهــا اإلمكانيــة بــأن تكــون عامـا ً الضطــراب مدنــي.

تقــوم  UNHCRورئاســة إدارة الكــوارث و الطــوارئ التركيــة بتقديــم نشــرات منتظمــة عــن
آخــر المســتجدات المتعلقــة بأعــداد الالجئيــن المقيميــن فــي تركيــا ،بمــا فــي ذلــك التقــدم
بالتســجيل ،ومــع ذلــك ال تــزال المعلومــات عــن االحتياجــات اإلنســانية قليلــة.
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 .5.3.2أبحاث و منشورات الربع األخير من العام

مقدمة |

فــي شــهر كانــون األول ,أطلقــت األمــم المتحــدة الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن والتأقلــم بالنســبة لتركيــا,
مطالبــة ً بمبلــغ  624مليــون دوالر لدعــم الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة المتأثــرة )3RP 2015-2016(.مبلغ
الــة 461مليــون دوالر المطلــوب لتقديــم المســاعدة لالجئيــن هــو فــي الواقــع انخفــاض طفيــف عــن ال
 497مليــون دوالر التــي طلبــت لخطــة  RRP6لعــام  2014والتــي تــم تمويلهــا بنســبة  29%حتــى نهايــة
العــام )RRP6 Funding Snapshot 12/12/2014( .إال أن خطــة  3RPتطلــب أيضـاً مبلــغ  163مليــون دوالر لدعــم
دي تغييــر
اســتمرار المؤسســات المحليــة والمجتمعــات المضيفــة .وقــد أشــار بعــض المحلليــن إلــى تب ـ ّ
فــي سياســة الحكومــة التركيــة نهايــة عــام  2014مــن موقــف « العمــل بمفردهــا» علــى مســاعدة
ن أوســع لــدور دولــي فــي االســتجابةGerman Institute for International and(.
الالجئيــن الســوريين إلــى تب ـ ّ

يعيــش حوالــي  1,6مليــون الجــئ ســوري مســجل فــي المناطــق الحضريــة ،حيــث يصعــب
تحديدهــم والوصــول إليهــم .وعلــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة للمجتمــع اإلنســاني لالســتجابة
دمــة.
لالحتياجــات داخــل تركيــا  ،إال أنــه يفتــرض أن نســبة كبيــرة مــن الالجئيــن ال تــزال غيــر مخ ّ

تحليل القطاعات |

 .3.3.2التطورات األمنية والسياسية

)OCHA 24/12/2014, PI 18/01/2015
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مــن المتوقــع أن إنشــاء قاعــدة بيانــات التســجيل لــة UNHCR / DGMMســيؤدي إلــى تحســن كبيــر فــي
المعلومــات المتاحــة للجهــات اإلنســانية فــي المناطــق الحضريــة .وتبقــى رؤيــة مــا إذا كانــت الجهــات
اإلنســانية ســتمتلك مجــاال ً لزيــادة مســتوى االســتجابة لهــذه الفئــة الســكانية ،وهــو مــا ســيتطلب
بــدوره تخفيــف القيــود واألنظمــة مــن قبــل الحكومــة التركيــة للســماح بمزيـ ٍد مــن المســاعدات لالجئيــن
األكثــر ضعف ـاً فــي المناطــق الحضريــة والمجتمعــات المضيفــة .ربمــا يكــون هــذا االنفتــاح ممكــن  ،فــي
حــال قامــت الســلطات التركيــة بالفعــل بتغييــر سياســاتها ،ولكــن ذلــك ليــس محتم ـا ً بشــكل كبيــر.

تــم تنفيــذ أنظمــة جديــدة فيمــا يخــص تأشــيرات الســوريين فــي الربــع األول مــن عــام 2015
(انظــر «الحمايــة» ,صفحــة  )xxمــن المرجــح أن ذلــك ســيضيف تحديــات كبيــرة للمنظمــات غيــر
الحكوميــة التــي مقرهــا فــي تركيــا وتعمــل داخــل ســوريا ،كمــا أن الموظفيــن الســوريين قــد
يصبحــون غيــر قادريــن علــى التحــرك ذهابـاً وإيابـاً عبر الحــدود بشــكل منتظــمIRIN 13/01/2015,( .

)2015-2016, UNCHR 2014/07/01

نظرة عامة عن تدفق الالجئين من كوباني

الالجئــون المســجلون :ازداد عــدد الالجئيــن المســجليون فــي تركيــا بشــكل كبيــر فــي الربــع األخيــر

ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ:
ﻳﺑﻘﻰ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺎً ,ﻣﻊ ﻛﺛﺭﺓ ﺗﻧﻘﻝ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ ﻭﺑﺣﺭﻛﺔ ﺗﺻﺎﻋﺩﻳﺔ ﻟﻧﺻﻑ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺩﺍﺧﻝ ﺗﺭﻛﻳﺎ ﻭﺷﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ .ﺇﻥّ ﻧﻘﺹ
ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﻠﺟﺄ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻳﺑﺭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻟﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﺷﺗﺎء.
ﻳﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺷﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺟﺭﺍء ﺇﻗﺎﻣﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﻬﺟﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ,ﺃﻭ ﻣﺳﺗﻭﺩﻋﺎﺕ ,ﺃﻭ ﺧﻳﻡ ﺻﻐﻳﺭﺓ.
7,000

9,800

ﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
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ﺗﺭﻛﻳﺎ

Istanbul

18,000

>26,000

Ankara

Sanliurfa

ﺩﻫﻭﻙ

ﺇﻟﻰ

ﺳﺭﻭﺝ

23,000

Gaziantep
Ain Al
Mersin

115,0000

Arab

ﺗﺭ ﻛ
ﻳﺎ
ﺳﻭ ﺭ
ﻳ
ﺎ

ﻏﺎﺯﻋﻧﺗﺎﺏ

ﻣﺭﺳﻳﻥ

ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺭﻛﻳﺎ
ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻔﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺗﺭﻛﻳﺎ

ﺑﻳّﻧﺕ ﺻﻭﺭ ﺍﻷﻗﻣﺎﺭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍً ﻣﻥ 18
ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ,ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  2,000ﻣﺩﻧﻲ ﻣﺎ
ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ
ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﺑﻣﻣﺭ ﺗﻝ ﺷﻌﻳﺭ ﺷﻣﺎﻝ ﻏﺭﺏ ﻛﻭﺑﺎﻧﻲ,
ﺣﻳﺙ ﻫﻡ ﻋﺭﺿﺔ ﻟﺧﻁﺭ ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ
)(HRW 2014/12/02
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التحليل اإلقليمي سوريا

ﻋﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  /ﻛﻭﺑﺎﻧﻲ

2,000

ﺗﻝ ﺳﺎﻫﺭ

ﻁﻧﺑ

ﺍﺳ

ﻋﻳﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺏ /ﻋﻔﺭﻳﻥ
ﻛﻭﺑﺎﻧﻲ
ﺣﻠﺏ

Aleppo

Sulaymaniyah
 Asﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ,ﺃﻓﻳﺩ ﻋﻥ ﻭﺻﻭﻝ ﺣﻭﺍﻟﻲ  300ﺇﻟﻰ
ﺗﺷﺭﻳﻥ
ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻﻑ ﺷﻬﺭ
Syria
 500ﻻﺟﺊ ﻣﻥ ﻛﻭﺑﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺷﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻳﻭﻣﻳﺎ ًUNHCR) .
.(2014/12/31
ﻛﻣﺎ ﺃﻓﻳﺩ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺣﺩﻳﺛﺎ ً ﺍﺧﺗﺎﺭﺕ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻘﻠﻭﺍ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻭﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ
Damascus
ﺍﻟﻣﺿﻳﻔﺔ ﻣﺛﻝ :ﺃﺭﺑﻳﻝ ,ﻭ ﺩﻫﻭﻙ ,ﻭﺍﻟﺳﻠﻳﻣﺎﻧﻳﺔWFP) .
(2014/11/11

ﻭﻝ

الدول املضيفة

يحتــاج الالجئــون الســوريون للتســجيل مــن أجــل الحصــول علــى المســاعدة والخدمــات  ،بمــا فــي ذلــك
الرعايــة الصحيــة ومــواد اإلغاثــة األساســية .ووفقــاً لرئاســة إدارة الكــوارث و الطــوارئ التركيــة ،فــإن
الغالبيــة العظمــى مــن الســكان تــم تســجيلهم بإحصــاء حيــوي ،علــى الرغــم مــن تحفظاتهــم األوليــة
مــن أجــل الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة)UNHCR 11/12/2014(.

ﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ

ﺣﻭﺍﻟﻲ  29,000ﺷﺧﺹ ﺃﻛﻣﻠﻭﺍ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﻡ
ﺍﻟﺑﻳﻭﻣﺗﺭﻱ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍً ﻣﻥ  7ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺳﺭﻭﺝ
)(AFAD/UNHCR 2014/11/07

 | P.23الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

الحكومــة التركيــة ،فضـا ً عــن تدفــق أكثــر مــن  192,000الجــئ مــن عيــن العــرب /كوبانــي .واعتبــاراً مــن
شــهر كانــون الثانــي عــام  ، 2015بقــي هنــاك  70,000شــخص ينتظــرون التســجيل فــي تركيــا .وعلــى
عكــس البلــدان المضيفــة األخــرى ,فقــد اضطلعــت الحكومــة التركيــة بالمســؤولية األساســية لتســجيل
الالجئيــن ،مــع قيــام  UNHCRبــدور استشــاري فقــط  ،لذلــك ال يتضــح مــدى إمكانيــة مقارنــة أرقــام
التســجيل هــذه بتلــك التــي مــن لبنــان واألردن وغيرهــا)3RP 2015-2016, Boston University 11/2014(.

1

ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻥ ﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻣﻥ ﻛﻭﺑﺎﻧﻲ

ﺃﺭﺑﻳﻝ

مـ�ن العـ�ام :مـ�ن  870,000فــي  30أيلــول إلــى أكثــر مــن  1,5مليــون فــي  31كانــون األولUNHCR dash�(.
 )board, data from AFAD/GoTتفســر الزيــادة بالدرجــة األولــى بالتغييــرات علــى إجــراء التســجيل مــن قبــل

2

مقدمة |

الوافــدون الجــدد :منــذ  13تشــرين الثانــي ،لــم يعــد يســمح بدخــول المزيــد مــن الســوريين
مــن عيــن العــرب /كوبانــي .وفقـاً للحكومــة التركيــة ،فــإن العــدد اإلجمالــي للذيــن تــم الســماح
بدخولهــم كان أكثــر مــن  ,192,000تــم تســجيل  52,000منهــم بإحصــاء حيــويUNHCR( .
 )12/12/2014بقــي مــا يقــدر بنحــو  58,000الجــئ مــن عيــن العــرب /كوبانــي فــي بلــدة ســروج،
والقــرى المحيطــة والمخيمــات القريبــة التــي تــدار مــن قبــل  AFADأو البلديــة المحليــة .فــي
حيــن تابــع أكثــر مــن  26,000الجــئ طريقهــم إلــى إقليــم كردســتان العــراق ( .انظــر فصــل
العــراق ,صفحــة )27,وقــد أفــادت مصــادر محليــة أن آخريــن عبــروا للعــودة إلــى ســوريا عبــر معبــر
بــاب الســامة  ،ولكــن ال تتوفــر أرقــام دقيقــة عنهــم.

فصول البالد |

وفقــاً لــو ,OCHAيقــوم مســؤولو الحــدود بتطبيــق قواعــد بأثــر رجعــي ،ممــا يعنــي أن عــدم االمتثــال
لقاعــدة  90/180فــي أي وقــت فــي عــام  2014ســيؤدي إلــى غرامــة ،رغــم أن القاعــدة لــم تكــن ســارية
فــي عــام  .2014باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن األجانــب الذيــن يصلــون إلــى منافــذ الدخــول التركيــة ومعهــم
جــوازات ســفر أو وثائــق ســفر غيــر صالحــة لمــدة  60يــوم علــى األقــل بعــد تاريــخ انتهــاء تأشــيراتهم ،أو
إعفــاءات التأشــيرة  ،أو تصاريــح اإلقامــة  ،ســوف لــن يكــون بمقدورهــم دخــول تركيــا)OCHA 02/01/2015( .

مليون في  31كانون األول”

نظرة عامة |

منــذ عــام  ,2012كان قــد تــم إعفــاء الالجئيــن الســوريين مــن القاعــدة العامــة بــأن يســمح لألجانــب
بالبقــاء فــي تركيــا فقــط لمــدة  19يومــاً مــن بيــن كل  180يــوم .فــي  31كانــون األول  ، 2014انتهــت
صالحيــة هــذا اإلعفــاء  ،تــاركاة الســوريين الذيــن يقيمــون فــي تركيــا بتأشــيرات ســياحية عرضـ ًة للغرامات
وحظــر منعهــم مــن الدخــول )OCHA 09/01/2015, IRIN 13/01/2015(.ويبــدو أنــه تمــت إزالــة اإلعفــاء مــن
أجــل دفــع الســوريين للحصــول علــى اإلقامــة أو التســجيل بموجــب نظــام الحمايــة المؤقتــة التركــي
الجديــد ( .) TPلــم يكــن بإمــكان الســوريين مســبقاً ممــن ليــس بحوزتهــم وثائــق ،أو مــن لديهــم جــوازات
ســفر منتهيــة الصالحيــة الحصــول علــى اإلقامــة  ،ولكــن المفــروض أن يكونــوا قادريــن علــى التســجيل
مــن أجــل الحمايــة المؤقتــة.

 870,000في  30أيلول إلى أكثر من 1,5

ملحة عن املحافظات

بمــا أن اثنيــن فقــط مــن المعابــر الحدوديــة بقيــا مفتوحيــن أمــام الالجئيــن ،أصبــح يتوجب على الســوريين
الســاعين للجــوء ،إمــا قطــع رحلــة طويلــة عبــر المناطــق المتنــازع عليهــا مــن ســوريا ،أو محاولــة دخــول
تركيــا بشــكل غيــر نظامــي .توثــق منظمــة العفــو الدوليــة  17حالــة لســوريين تقــول المنظمــة أنهــم
تعرضــوا إلطــاق نــار وقتلــوا أثنــاء محاولتهــم عبــور الحــدود بشــكل غيــر رســمي ،وآلخريــن عديديــن
اعتقلهــم حــرس الحــدود التركــي وتعرضــوا للضــرب  ،و  /أو أعيــدوا إلــى ســوريا)Amnesty 20/11/2014( .
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تحليل القطاعات |

قيــود الدخــول :يواجــه الســوريون صعوبــات كبيــرة فــي دخــول األراضــي التركيــة  ،وقــد قــادت محدوديــة
المســاحة المتوفــرة فــي المخيمــات ســلطات الحــدود التركيــة إلــى اعتمــاد قاعــدة « اصطفــاء الواصليــن
« .الســوريون الذيــن يحملــون جــوازات ســفر هــم قــادرون حتــى اآلن علــى الدخــول دون عوائــق ،ولكــن
معظــم أولئــك الذيــن ال يحملــون جــوازات ســفر يســمح لهــم بالدخــول فقــط عندمــا تتوفــر مســاحة
فــي المخيمــات .وبحســب مــا ورد هنــاك اســتثناءات فــي حــاالت طــوارئ طبيــة فرديــة ،وبعــض الفئــات
اعتقــد فيهــا أنــه ســيكون هنــاك خطــر مباشــر علــى
الضعيفــة ،ولقــد تــم فتــح الحــدود فــي األوقــات التــي ُ
حيــاة عــدد كبيــر مــن النــاس ،كمــا حــدث فــي الربــع الثالــث مــن العــام فــي عيــن العــرب /كوبانــي3RP(.

بشكل كبير في الربع األخير من العام :من

نظرة عامة و فصول القطاع

 .7.3.2النزوح
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كانــون األول ،ولكــن المعلومــات عــن هــذه المســألة غيــر متوفــرة حاليــاً .تتوافــر معلومــات محــدودة
جــداً عــن ســبل معيشــة الالجئيــن الســوريين ،أو األثــر الــذي خلفــه تواجدهــم علــى ســبل معيشــة
المجتمعــات المضيفــة.

“ازداد عدد الالجئين المسجلين في تركيا

 .8.3.2االحتياجات و الشواغل اإلنسانية

شــملت االحتياجــات ذات األولويــة التــي تــم إبرازهــا فــي خطــة االســتجابة  3RPتحســين مرافــق
الصــرف الصحــي فــي كل مــن المخيمــات والمناطــق الحضريــة  ،وزيــادة فــرص األطفــال الســوريين فــي
الحصــول علــى التعليــم  ،وتحســين فــرص الحصــول علــى ســبل العيــش لالجئيــن فــي المناطــق ذات
التدفــق المرتفــع ،وتحســين فــرص الحصــول غلــى خدمــات الصحــة والصحــة النفســية)3RP 2015-2016(.

 .2.8.3.2المأوى و المواد غير الغذائية

)21/12/2014, UNHCR 20/11/2014

ـق بشــأن اآلالف مــن الالجئيــن اليزيدييــن الوافديــن حديثـاً مــن العــراق ،والذيــن
وهنــاك أيضـاً قلـ ٌ
اســتقروا فــي منطقــة ســيلوبي  ،ويقيمــون فــي مالجــئ مؤقتــة ال تصلــح لظــروف الشــتاء
القاســية)UNHCR 15/11/2014( .

 .3.8.3.2الحماية

الالجئــون فــي المخيمــات :هنــاك تضــارب فــي تقريــر  UNHCRعــن عــدد الالجئيــن فــي المخيمــات:
تقــول  3RPوبعــض مصــادر  UNHCRأن عــدد ســكان المخيــم قــد وصــل أصـا ً إلــى  ، 300,000فــي حيــن
أن آخــر تحديــث شــهري ل  UNHCRال يــزال يضــع عــدد ســكان المخيمــات عنــد 3RP 2015-2016,(.224,000
 )UNHCR 31/12/2014, UNHCR 12/12/2014تــم اعتبــار حالــة المــأوى فــي المخيمــات عمومـاً بأنهــا ترقــى

تتعلــق القضايــا الرئيســية التــي تتطلــب المزيــد مــن التوضيــح بســوق العمــل والقيــود الجغرافيــة
 ،وإلــى أي مــدى يمكــن لحكومــات المحافظــات أن تقــرر كيــف ســيتم تطبيــق الحمايــة المؤقتــة.
وكان بعــض الســوريين متردديــن فــي المضــي قدم ـاً فــي هــذه العمليــة  ،حيــث أنــه ال يتضــح
ي
كيــف يمكــن أن تتأثــر إمكانيــة حركتهــم فــي البــاد وخارجهــا .غيــر أنــه يوجــد إلــزام قانونــ ٌّ
بالتســجيل  ،وســيتم فرضــه مــن قبــل الســلطات المحليــة.

)12/11/2013

التحليل اإلقليمي سوريا

)tion
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الدول املضيفة

الالجئــون فــي المجتمعــات المضيفــة :إن المعلومــات عــن احتياجــات المــأوى لحوالــي  1,6مليــون
الجــئ فــي المناطــق الحضريــة فــي تركيــا محــدودة للغايــة .وفقـاً للمســح الــذي قامــت بــه  AFADفــي
عــام  ، 2013كان الغالبيــة يقطنــون فــي البيــوت والشــقق  ،رغــم أن  25%منهــم يســكنون فــي مــا
تبقــى مــن خــراب ألبنيــة مهجــورة أو مســاكن مؤقتــة أو خيــام .مــن المرجــح أن هــذه النتيجــة قــد انتهــت
ـكل كبيــرAFAD( .
صالحيتهــا بالكامــل وأن يكــون عــدد الالجئيــن فــي المســاكن غيــر اآلمنــة قــد ارتفــع بشـ ٍ
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أصبــح نظــام الحمايــة المؤقتــة الجديــد فــي تركيــا ســاري المفعــول فــي  22تشــرين األول ،
ومــن خــال قــرار مؤقــت  ،أصبــح قابــا ً للتطبيــق علــى الالجئيــن الســوريين بشــكل فــوري.
وإلــى جانــب إصــدار بطاقــات هويــة للحمايــة المؤقتــة  ،يضمــن النظــام منــع اإلعــادات القســرية
 ،والحــق فــي البقــاء طالمــا أن الحمايــة المؤقتــة ســارية المفعــول  ،و الحصــول علــى الخدمــات
الصحيــة والتعليميــة وعلــى المســاعدات االجتماعيــة وكذلــك الوصــول إلــى الخدمــات وســوق
العمــل  ،رغــم أنــه لــم يتــم تحديــد القيــود المفروضــة علــى الوصــول إليــه بعــد( .انظــر الــى
المخطــط ,صفحــة .)25.فــي حيــن يقــدم توجيهــات الحمايــة المؤقتــة امتيــازات مماثلــة لتلــك
الممنوحــة لألجانــب الحاصليــن علــى تصاريــح إقامــة (وهــو وضــع قانونــي تقــدم العديــد مــن
الســوريين بطلــب للحصــول عليــه) ،إال أن هنــاك فروقـاً بيــن كِلتــي الحالتيــن فيمــا يخــص الســفر
إلـ�ى الخـ�ارجOCHA 18/11/2014, UNHCR-Turkey, Unofficial Translation Temporary Protection Regula�(. .
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وتطويــر خطــة اســتهداف الفئــات الضعيفــة لتحديــد المســتفيدين)WFP 03/12/2014, 3RP 2015-2016( .

ل مــن الملجأيــن اللذيــن تديرهمــا  AFADفــي منطقــة ســروج طاقتهمــا االســتيعابية  ،وقــد
بلــغ ك ّ
بــدأت الســلطات التركيــة فــي شــهر كانــون األول بنــاء مخيــم جديــد ،يتوقــع أن يــأوي 32,500
شــخص ،ولكــن  SNAPال يمتلــك حاليــاً أي معلومــات عمــا إذا كان قــد اكتمــل بنــاؤهReuters( .

فصول البالد |

لــم تؤثــر االنقطاعــات القصيــرة لمســاعدة برنامــج الغــذاء العالمــي فــي شــهر كانــون األول علــى الالجئين
فــي تركيــا ،حيــث ُتقــدم مســاعدات البرنامــج الغذائيــة فــي المخيمــات فقــط  ،وقــد قــام برنامــج الغــذاء
العالمــي إقليميـاً بقطــع المســاعدات بشــكل حصــري تقريبـاً عــن األماكــن خــارج المخيمــات .ومــع ذلــك
كان هنــاك مــا يشــير إلــى أنــه حتــى هــذه المســاعدات مهــددة أيضـاً .واعتبــاراً مــن أواخــر شــهر أيلــول ،
وزع برنامــج الغــذاء العالمــي مبلــغ  27,50دوالر للشــخص الواحــد /الشــهر عــن طريــق قســيمة الكترونيــة
لالجئيــن فــي المخيمــات فــي تركيــا  ،و الذيــن تلقــوا أيض ـاً مبلــغ  11,45دوالر مــن  .AFADوفق ـاً ل 3RP
 ،كان مــن المتوقــع للعجــز فــي ميزانيــة برنامــج الغــذاء العالمــي أن تتــرك نســبة  77%مــن الحــاالت
الحاليــة لديــه مــن ســكان المخيمــات دون الحصــول علــى القســائم الغذائيــة فــي شــهر تشــرين األول.
ســجل تلقــي  15,000الجــئ فقــط فــي المجتمعــات المضيفــة (أقــل بقليــل
اعتبــاراً مــن شــهر أيلــولُ ،
مــن نســبة  )10%للمســاعدات  ،علــى الرغــم مــن أنــه تــم رفــع عــدد المســتهدفين منهــا إلــى 320,000
فــي عــام  )3RP 2015-2016(.2015وقــد أبــرزت  UNHCRالحاجــة إلــى المســاعدة الغذائيــة المنقــذة للحيــاة
خــارج المخيمــات ,وإلــى توســيع المســاعدات الغذائيــة فيهــا مــن  220,000لتشــمل عــدد الســكان
الحالــي كام ـا ً وهــو  )UNHCR 31/12/2014(.300,000وقــد طلبــت الســلطات التركيــة أيض ـاً مــن برنامــج
الغــذاء العالمــي توســيع نطــاق مســاعدة القســيمة االلكترونيــة لالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة ،
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ملحة عن املحافظات

يقــوم المســؤولون األتــراك حاليــاً بصياغــة قــرار بشــأن زيــادة فــرص الحصــول الرســمي علــى ســبل
العيــش بالنســبة للســوريين بموجــب نظــام الحمايــة المؤقتــة الجديــد .وســيكون لــه عنــد اكتمالــه تأثيــر
هــام علــى المشــهد اإلنســاني  ،وحتــى اآلن كان لــدى الالجئيــن الســوريين عمومــاً فــرص محــدودة
وغيــر رســمية لســبل العيــش)AFP 13/11/2014, 3RP 2015-2016( .
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 .1.8.3.2سبل العيش و األمن الغذائي

’الحمايــة’ ,صفحــة.)24.

الوافــدون الجــدد فــي ســروج :يقــول مســؤولون محليــون فــي ســروج أن غالبيــة الوافديــن الجــدد
يقيمــون عنــد أقاربهــم أو عنــد عائــات مضيفــة  ،وهنــاك أيضـاً عــدد كبيــر يقطنــون فــي مســاكن
خاصــة )UNHCR 11/12/2014( .غيــر أن تقاريــر أخــرى تشــير إلــى أنــه اعتبــاراً مــن تشــرين الثاني ،
ة مهجــورة أو لــم تكتمــل بعــد  ،ومســتودعات وخيــام صغيــرة
كانــت أعــداد كبيــرة تعيــش فــي أبنيـ ٍ
 ،وغالبــاً مــع الحــد األدنــى أو بــدون أمتعــة منزليــة)AAR Japan 19/11/2014, ECHO 09/12/2014( .
وهنــاك تقاريــر عــن مخاطــر حرائــق كبيــرة فــي مخيمــات البلديــة ناجمــة عــن ضعــف البنيــة
التحتيــة و ازديــاد اســتخدام النــار المكشــوفة مــن أجــل التدفئــة )PI 18/11/2014( .أكــدت
منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة علــى افتــراض أن معظــم النــاس الموجوديــن حالي ـاً فــي ســروج
ســيبقون هنــاك خــال أشــهر فصــل الشــتاء ،ممــا يــؤدي إلــى الحاجــة إلــى المــواد غيــر الغذائيــة
ة ماســة
الجاريــة وإلــى المســاعدة الغذائيــة .فــي شــهر كانــون األول ,أفــادت  UNHCRعــن حاجـ ٍ
إلــى البطانيــات واألحذيــة والمالبــس الشــتوية)UNHCR 05/12/2014( .

تحليل القطاعات |

غيــر الواضــح إلــى أي مــدى تتوافــق حركــة النــزوح اليزيديــة األخيــرة مــع هــذا الرقــم)UNHCR 01/2015( .

نظرة عامة |

الالجئــون غيــر الســوريون :يقــدر االتحــاد األوروبــي اآلن عــدد الالجئيــن اليزيدييــن الذيــن فــروا مــن

العــراق إلــى تركيــا فــي ظــل الهجمــات المســتمرة مــن قبــل الدولــة اإلســامية بنحــو (ECHO 03/12/2014,
 )EU 03/12/2014تشــير  UNHCRأن عــدد الالجئيــن العراقييــن فــي تركيــا هــو  25,000فقــط ولكــن مــن

و قــد ورد أن  AFADقــد افتتحــت مخيّميــن  ،مخيــم نصيبيــن ومخيــم اصالحيــة  2المبنــي حديثـاً
 ،الســتيعاب الالجئيــن مــن المناطــق الحضريــة الذيــن لــم يكــن لديهــم ملجــأ مالئــم .واعتبــاراً
مــن مطلــع شــهر كانــون األول  ،ذكــرت  AFADأن  73شــخص قــد أتــوا إلــى إصالحيــه  ،ويتوقــع
أن تصــل طاقتــه قريبـاً إلــى اســتيعاب  4,000شــخصUNHCR 05/12/2014, UNHCR 15/11/2014,( .
 )Daily Sabah 10/11/2014, Today’s Zaman 22/06/2014ولكــن يبــدو أن هــذا لــم يحــدث  ،فقــد
أفــاد وســائل اإلعــام فــي شــهر كانــون الثانــي أن رئاســة الكــوارث وإدارة الطــوارئ التركيــة
كانــت تهــدم المســاكن العشــوائية  ،وقامــت بنقــل  3,000شــخص قســراً إلــى المخيــم( .انظــر

1

نظرة عامة و فصول القطاع

يقــدر نائــب محافــظ ســروج أنــه قــد يكــون هنــاك مــا يصــل إلــى  40,000ســيارة و 1,000شــخص ينتظــرون
فــي الجانــب الســوري علــى طــول الحــدود مــع تركيــا .وحتــى اآلن ،تــم قبــول أكثــر مــن  3,000ســيارة،
ولكنهــا متوقفــة وال يســمح لهــا بالتنقــل .فــي منتصــف شــهر كانــون األول ,قــدر أن هنــاك حوالــي
 600 500شــخص ينتظــرون عبــر معبــر يومورتاليــك  ،أحــد أقــرب المعابــر إلــى ســروج  ،ألن يتــم قبــولســياراتهم)UNHCR 11/12/2014( .

إلــى المعاييــر ،مــن حيــث المالجــئ المتينــة  ،والخيــام المجهــزة للشــتاء ،والوقــود المتوفــر
بشــكل عــام .إال أن  3RPتالحــظ أنــه وبعــد عاميــن مــن إقامــة الالجئيــن فــإن العديــد مــن مرافــق
ة ماســة إلــى الصيانــة والتحســينات .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن  AFADأفــاد
المخيــم فــي حاج ـ ٍ
دمــة فــي المخيمــات هــو نفســه فــي
أن عــدد األســر التــي تقطــن فــي أنمــاط ســكن غيــر مخ ّ
المناطــق الحضريــة)AFAD 12/11/2013(.

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺃﺗﺮﺍﻙ

ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻮﻥ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء:

ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ

ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺑﺤﻮﺯﺗﻬﻢ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ٦
ﻋﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﻋﻤﻞ  ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻼﺟﺊ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﺓ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺪﺓ  ۱۲ﺷﻬﺮ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﺗﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ:

ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ  ،ﻭﻁﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ(

ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ

ﺍﻟﻤﺪﺓ

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۲ﺷﻬﺮﺍً،
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ )ﺣﺘﻰ  ٤ﻣﺮﺍﺕ( ﺧﻼﻝ ۱٥
ﻳﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻮﻥ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  ،ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ

ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻮﻥ:
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻔﺮﻫﻢ ﺃﻭ
ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻮ ۱۲ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ

OCHA 18/11/2014, UNHCR-Turkey, Unofficial
Translation Temporary Protection Regulation

الدول املضيفة

ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻔﺮﻫﻢ ﻣﻨﺬ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ۱۲ﺷﻬﺮ ,ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

المصادر:

 | P.25الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

ﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻷﺳﺒﺎﺏٍ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ
ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﻭﻟ ٍ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻁﻴﻦ.

هنــاك  576,000طفــل علــى األقــل فــي ســن المدرســة بحاجــة إلــى الحصــول علــى التعليــم.
ل مــن نظــام التعليــم العــام (علــى الرغــم مــن أن حواجــز
وبإمــكان الالجئيــن الوصــول إلــى ك ّ
اللغــة تجعــل ذلــك تحديــاً) و «مراكــز التعليــم المؤقــت» حيثمــا تكــون متوفــرة  ،إذ أنهــا تقــوم
بالتدريــس باللغــة العربيــة  ،وذلــك باســتخدام نســخة معدلــة مــن المنهــاج الســوري .وفــي
نهايــة العــام الدراســي  ,2013/2014كان هنــاك  65,000طفــل يذهبــون إلــى المــدارس فــي
المخيمــات ,و  45,000طفــل يذهبــون إلــى مراكــز التعليــم المؤقــت فــي المجتمعــات ,و 7,500
طفــل يذهبــون إلــى نظــام التعليــم الوطنــي .إال أن هنــاك  70%مــن األطفــال ممــن هــم فــي
ســن المدرســة ال يزالــون خارجهــا  ،مــع وجــود انخفــاض حــاد فــي معــدالت االلتحــاق فــي
الصفــوف .12 10-
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التحليل اإلقليمي سوريا

ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ

ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺑﺤﻮﺯﺗﻬﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺘﻬﻲ
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ  ،ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻟﻤﺪﺓ  ۹۰ﻳﻮﻣﺎً

 .6.8.3.2التعليم

1

فصول البالد |

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺪﺓ ﺃﻁﻮﻝ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻤﺪﺓ  ۸ﺳﻨﻮﺍﺕ

بعــد عاميــن ،بــدأت مرافــق الميــاه وخدمــات النظافــة العامــة والشــخصية بالتراجــع لتصبــح دون
ـتوى مقبــول )3RP 2015-2016( .وال تــزال
المســتوى ،وتتطلــب صيانــة جذريــة إلعادتهــا إلــى مسـ
ً
هنــاك تقاريــر عــن قضايــا عــدم كفايــة إمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي فــي بعــض المخيمــات،
ل منها ل  7أشــخاص
ويشــير تقريــر حديــث عــن وجــود ســتة مراحيــض لــكل  110خيمــة يتســع ك ّ
 ،وقــد لوحــظ التغــوط فــي العــراء )PI 18/11/2014(.وكمــا هــو الحــال فــي العــراق ،هنــاك مخــاوف
مــن تفشــي األمــراض المعديــة ،بمــا فيهــا الحصبــة وشــلل األطفــال ،بيــن الالجئيــن الذيــن
وصلــوا حديثـاً مــن شــمال ســوريا  ،حيــث تنخفــض معــدالت التلقيــح هنــاك)UNICEF 13/10/2014(.

نظرة عامة |

ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻟﻤﺪﺓ  ٦ﺃﺷﻬﺮ  ۱۲-ﺷﻬﺮ

1

ة عانــى منهــا الالجئــون الســاعون للحصــول
أفيــد فيمــا مضــى عــن عــدم التســجيل كمشــكل ٍ
علــى الرعايــة الصحيــة  ،إال أن زيــادة أرقــام التســجيل تقلــل مــن احتمــال اســتمرار كونهــا قضيـ ًة
رئيســية )RRP6 2014-2015 Mid-Year Update(.يســتطيع حاليـاً الالجئــون غيــر المســجلين الحصــول
علــى رعايــة الحــاالت الطارئــة .إال أن مرافــق الرعايــة الصحيــة المحليــة تفيــد بوجــود عــبء
ي إضافــي بنســبة  ,-40% 30وأن االزدحــام وحواجــز اللغــة تدفــع بالالجئيــن الســوريين
مرضــ ّ
ـكل متزايــد لإلصابــة
لالنتقــال إلــى عيــادا ٍ
ت بديلــة ومتخصصــة .يتعــرض الالجئــون الســوريون بشـ ٍ
باألمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات و تعتبــر الصحــة النفســية والدعــم طويــل األمــد
لعــدد كبيــر مــن الســكان المصابيــن بجــروحٍ خطيــرة  ،مــن القضايــا الحرجــة)3RP 2015-2016(.

 .5.8.3.2المياه و خدمات النظافة العامة و الشخصية
ﻣﺪﺓ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
ٍ

مقدمة |

 .4.8.3.2الصحة

ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺏ
ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب :فــي أوائــل شــهر كانــون األول ،كان هنــاك تقاريــر أفــادت
بــأن األلغــام األرضيــة قتلــت اثنيــن مــن الســوريين ،مــن أصــل عــدد ســكان يزيــد عــن 2,000
يقطنــون منطقــة حدوديــة مزروعــة باأللغــام )HRW 02/12/2014(.

2

ملحة عن املحافظات

ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

فــي الربــع الثالــث مــن العــام ،أفيــد أن الحكومــة التركيــة كانــت تقــوم بنقــل الالجئيــن الســوريين
مــن بعــض المناطــق الحضريــة  ،ال ســيما غــازي عنتــاب  ،رداً علــى االشــتباكات العنيفــة
والتوتــرات االجتماعيــة المتصاعــدة( .انظــر  ، RASالربــع الثالــث) .ولــم تتوفــر معلومــات عمــا إذا
كانــت هــذه العمليــة مســتمرة.

تحليل القطاعات |

ﺗﻤﻨﺢ ﻝ

ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻔﺮ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻤﻦ
ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻌﻬﻢ
ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ٍ
ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻔﺮ ﻭﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ

ﻛﻞ ﺳﻮﺭﻱ ,ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ,ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ:

عمليــات اإلخــاء :لقــد بــدأت  AFADبهــدم المخيمــات غيــر الرســمية ودور الصفيــح التــي يقيــم
فيهــا الســوريون ،ونقــل الســكان إلــى مخيــم فــي غــازي عنتــاب  ،وذلــك حســب تقريــر صحفــي
حديــث .وقــال مســؤولون أن عمليــات اإلخــاء جــاءت بســبب خطــورة البــرد القــارس  ،حيــث
تــم نقــل  3,000شــخص فــي عمــوم البــاد  ،وأن عمليــات اإلخــاء ستســتمر طالمــا كان ذلــك
ضروري ـاً)Reuters 09/01/2015(.

1

نظرة عامة و فصول القطاع

ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ:
ﺗﻢ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﺘﻌﻜﺲ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ

اإلنســانية تفيــد أنهــا التــزال تشــكل مخــاوف كبيــرة)3RP 2015-2016( .

نظرة عامة |

ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔتركيا
المؤقتة في
الحماية
نظام
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻧﻈﺎﻡ

حمايــة الطفــل :مــن الصعــب تتبــع قضايــا الــزواج المبكــر وعمالــة األطفــال  ،ولكــن الجهــات

2

مقدمة |

1

تبيــن االســتطالعات الحديثــة داخــل تركيــا ،وفقـاً ألحــد التقاريــر ،أن نســبة  70%مــن الســكان المحلييــن
ال توافــق علــى تقديــم المســاعدة للســوريين  ،وحوالــي ثلثيهــم يعتقــدون أن الســوريين مســؤولون عــن
اضطرابــات القانــون والنظــام  ،وأغلبهــم يؤيــدون تطبيــق سياســة أكثــر تقييــداً علــى الالجئيــن .ولــم
ن التحقــق مــن مصداقيــة هــذه االســتطالعات)The Turkey Analyst 17/12/2014( .
يتس ـ ّ

ملحة عن املحافظات

ـكل شــامل ،ولكــن ال تــزال تقاريــر وســائل
ال يــزال مــن الصعــب مراقبــة توتــرات المجتمــع فــي تركيــا بشـ ٍ
اإلعــام تســلط الضــوء علــى الفجــوات المتزايــدة بيــن األتــراك والالجئيــن الســوريين  ،القائمــة أساس ـاً
علــى المنافســة علــى فــرص العمــل والســكن  ،والتصــورات أن وجــود الســوريين قــد زاد مــن نســبة
الجريمــة فــي المــدن التركيــةReuters 03/12/2014, Al Monitor 07/11/2014, Displacement Research and Action( .
 )Network 03/11/2014, McClatchy 18/12/2014وتســلط  3RPأيضـاً الضــوء علــى هــذه القضايــا  ،قائلـ ًة أنــه
رغــم أن األدلــة محــدودة ،إال أنــه يبــدو أن الســوريين كان لهــم تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد العــام لمنطقــة
جنــوب شــرق األناضــول ،حيــث يتركــز أكبــر عــدد مــن الالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة .كانــت المنطقــة
باألصــل متضــرر ًة اقتصادي ـاً  ،ووفق ـاً لبعــض التقاريــر ،فقــد انخفضــت الرواتــب إلــى  1/5مــن مســتوياتها
قبــل األزمــة ،فــي حيــن أن ســعر بعــض البضائــع ارتفــع بنســبة )3RP 2015-2016( .50%

تحليل القطاعات |

 .7.8.3.2توترات المجتمع و التماسك االجتماعي

1

نظرة عامة و فصول القطاع

ت ســابق  ،أن التعليــم الحكومــي الرســمي كان متاحـاً فقــط للســوريين ممــن لديهــم رقــم
أفيــد فــي وقـ ٍ
ي ،أي أولئــك الذيــن يدخلــون عبــر النقــاط الحدوديــة الرســمية  ،مــع وثائــق ســفر صالحــة .وليــس
وطن ـ ّ
واضحـاً مــا إذا كان نظــام الحمايــة المؤقتــة ســيغير هــذا الشــرط( .انظــر  ،RASالربــع الثالــث).

نظرة عامة |

تتضمــن التحديــات الرئيســية للتعليــم عــدم كفايــة األماكــن فــي المــدارس لتلبيــة الطلــب  ،إعطــاء
العائــات األولويــة لالحتياجــات األساســية علــى التعليــم (قــد تكــون عمالــة األطفــال عامـا ً هامـاً) ،عــدم
تغطيــة كلفــة المواصــات إلــى المــدارس  ،والحواجــز اللغويــة .وتتأثــر نوعيــة التعليــم فــي مراكــز التعليــم
المؤقــت بارتفــاع معــدل تغييــر واســتخدام معلميــن متطوعيــن)3RP 2015-2016, UNICEF 13/10/2014( .

نظرة عامة |

1

فصول البالد |

2

التحليل اإلقليمي سوريا
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الدول املضيفة

“أكثر من مليوني عراقي
نزحوا داخلياً كنتائج مباشرة

النازحون
النسبة المئوية للقاطنين في المخيمات الرسمية

39%

ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻭﻥ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ
233,625
وغير مباشرة لهجمات الدولة

دمة
النسبة المئوية للقاطنين في المخيمات غير الرسمية  /مساكن غير مخ ّ

غير معروف

اإلسالمية “

الالجئون الفلسطينيون من سوري

غير معروف

العائدون العراقيون

غير معروف

تقديرات أعداد العائدين إلى سوريا

5,500

المصدرUNHCR dashboard 31/12/2014, 3RP 2015 :

6 - 10
1-5
>1

ﻣﺧﻳﻡ ﻻﺟﺋﻳﻥ

ﺍﺭﺑﺎﺕ

ﺍﻟﻣ
ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺎﺕ
ﻥ
ﻣﺧﻳ
ﻼﺟﺋﻭ ﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟ
ﻥﻓ
ﺟﺋﻭ
ﺍﻟﻼ

ﻣﺎﺕ
ﺧﻳ

ﻣﺧﻳ
ﺍﻟ
ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺎﺕ
ﻥ
ﻣﺧﻳ
ﻼﺟﺋﻭ ﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟ
ﻥﻓ
ﺟﺋﻭ
ﺍﻟﻼ

ﻣﺎﺕ

التحليل اإلقليمي سوريا

اإلنســاني والحمايــة ألولئــك الذيــن يقيمــون فــي المخيــم)WFP 30/10/2014,WFP 01/09/2014( .

الدول املضيفة

وال يــزال مخيــم العبيــدي فــي األنبــار ال يمكــن الوصــول إليــه مــن قبــل المنظمــات اإلنســانية
الدوليــة منــذ ســيطرة الدولــة اإلســامية عليــه فــي شــهر حزيــران .وعلــى الرغــم مــن تقديــم
َ
مخــاوف كبيــر ًة حــول الوضــع
بعــض الدعــم مــن خــال المنظمــات المحليــة  ،إال أن هنــاك

2
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المصادر:
عدد النازحين الداخليينIOM Displacement Tracking Matrix 09/12/2014 :

"النــزوح" ,صفحــة.)30 .

نظرة عامة |

20,000

فــي الفتــرة مــا بيــن  25أيلــول و 15كانــون األول ،عبــر حوالــي  24,000الجــئ ســوري مــن عيــن
العــرب /كوبانــي إلــى إقليــم كردســتان العــراق ،مــا يعــادل عــدد الوافديــن الجــدد فــي األشــهر
الســتة الســابقة .الوافــدون الجــدد ضعفــاء للغايــة ،بعــد أن اســتنزفت النزوحــات المتعــددة داخــل
وخــارج ســوريا مواردهــم الماليــة المحــدودة باألصــل .و فيمــا عــدا التدفــق األخيــر ،فقــد منعــت
عمليــات إغــاق الحــدود تدفقــات كبيــرة لالجئيــن منــذ شــهر آب عــام ( .2014راجــع أدنــاه,

1

فصول البالد |

خــال الربــع األخيــر مــن العــام  ،شــهد إقليــم كردســتان العــراق الــذي يســتضيف  96%مــن
الالجئيــن الســوريين تدفــق أكثــر مــن  130,000شــخص مــن النازحيــن داخلي ـاً .و يضيــف هــذا
إلــى التدفقــات الســابقة :اعتبــاراً مــن  9كانــون األول  ،اســتقرما يقــدر بنحــو  830,000عراقــي
مــن النازحيــن داخليـاً فــي إقليــم كردســتان العــراق )IOM 03/10/2014, IOM 09/12/2014( .يعيــش
أكثرهــم مــع عائــات مضيفــة أو فــي شــقق اســتأجروها ،ورغــم أن المعلومــات محــدودة ،إال
أنــه يمكــن افتــراض أن الالجئيــن يواجهــون المزيــد مــن الصعوبــات فــي الحصــول علــى خدمــات
40,000علــى الوظائــف والســكن  ،وذلــك بســبب
مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة ،ومنافســة أكبــر
الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات العامــة فــي المناطــق الحضريــة والمجتمعــات المضيفــةKRG( .
20,000
)22/12/2014

40,000

الالجئينUNCHR Dashboard :

1

 .2.4.2قضايا رئيسية
ﺍﻟﻌﺑﻳﺩﻱ

عدد سكان العراقHNO 25/09/2014 :

1-5
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11 - 20

ﻗﻭﺷﺗﺑﺔ

6 - 10

ملحة عن املحافظات

21 - 30

ﺇﻗﻠﻳﻡ ﻛﺭﺩﺳﺗﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

ﺩﻭﻣﻳﺯ
ﺍﻛﺭﻱ
ﺑﺎﺳﺭﻣﺔ
 .1.4.2لمحة ﺩﺍﺭﺷﻛﺭﺍﻥ
ﻛﻭﺭﻛﻭﺳﻙ
ﺟﺎﻭﻳﻼﻥ

2

>1
ﻗﻭﺷﺗﺑﺔ ،2014تدهــور الوضــع اإلنســاني فــي العــراق بشــدة نتيج ـ ًة لهجمــات الدولــة
فــي بدايــة عــام
اإلســامية فــي محافظــة األنبــار .وفــي شــهر حزيــران ،تدهــور الوضــع اإلنســاني أكثــر مــع
ﻣﺧﻳﻡ ﻻﺟﺋﻳﻥ
ســيطرة الدولــة اإلســامية علــى مناطــق إضافيــة فــي خمــس محافظــات .بيــن شــهر كانــون
ﺍﺭﺑﺎﺕ
الثانــي وبدايــة شــهر كانــون األول عــام  ،2014نــزح أكثــر مــن مليونــي عراقــي داخلي ـاً كنتائــج
مباشــرة وغيــر مباشــرة لهجمــات الدولــة اإلســامية والهجمــات المضــادة بقيــادة القــوات
المســلحة العراقيــة ،والبيشــمركة الكرديــة ،وجماعــات مســلحة غيــر نظاميــة .وبمــا أن نطــاق
ﺍﻟﻌﺑﻳﺩﻱ
ـمل األزمــة الســورية فقــط  ،فســيركز هــذا الفصــل على وضع
التحليــل اإلقليمــي عــن ســوريا يشـ
الالجئيــن الســوريين الذيــن نزحــوا إلــى العــراق مشــيراً فــي ذات الوقــت إلــى القضايــا المتصلــة
باألزمــة األوســع علــى مســتوى العــراق طالمــا أنهــا تؤثــر علــى الســوريين أو المجتمعــات
المضيفــة لهــم.

ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻭﻥ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎﻥ

ﺩﻭﻣﻳﺯ
ﺍﻛﺭﻱ
ﺑﺎﺳﺭﻣﺔ
ﺩﺍﺭﺷﻛﺭﺍﻥ
ﻛﻭﺭﻛﻭﺳﻙ
ﺟﺎﻭﻳﻼﻥ

الســوريون
عــدد
المســجلين و الذيــن
ينتظــرون21
- 30
التســجيل

تقديــرات أعــداد العائديــن
إلــى ســوريا

11 - 20

ﺇﻗﻠﻳﻡ ﻛﺭﺩﺳﺗﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

توزع الالجئين السوريين في كل محافظة

ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎﻥ

5,500

تحليل القطاعات |

233,625

1

نظرة عامة و فصول القطاع

السوريون المسجلون والذين ينتظرون التسجيل (اعتباراً من31كانون األول)

نظرة عامة |

 .4.2العراق

تحليل القطاعات |

"التطــورات األمنيــة والسياســية" ,صفحــة)28 .

وفــي  18كانــون األول أيضــاً ،تــم إطــاق خطــة االســتجابة االســتراتيجية لعــام  ،2015التــي تطلــب

حوالــي  500مليــون دوالر لدعــم  250,000الجــئ فــي عــام ( .2015انظــر "التطــورات األمنيــة والسياســية",
صفحــة.)28.
4Q IRK NOITALUPOP EEGUFER DNA PDI
تعداد األشخاص النازحين داخلياً والالجئين في إقليم كردستان العراق خالل الربع األخير

1

وفــي حــال حــدوث تدفــق كبيــر آخــر إمــا مــن النازحيــن داخليــاً أو مــن الالجئيــن الســوريين
ل احتمــاال ً بكثيــر ،فــإن المجتمــع اإلنســاني ســيواجه صعوبــات كبيــرة فــي
 ،و هــو
أمــر أقــ ّ
ٌ
االســتجابة ،حيــث أن األزمــة الحاليــة قــد أنتهكــت مــوارد االســتجابة الوطنيــة والدوليــة.

500,000

ملحة عن املحافظات

مــن المتوقــع أن يشــعر الالجئــون الســوريون فــي العــراق ببعــض المشــقة المتزايــدة نتيجــ ًة
ل مــن ظــروف فصــل الشــتاء الخطيــرة  ،و انخفــاض ســبل العيــش  ،وتأثــر الخدمــات العامــة
لــك ّ
بشــدة جــرّاء أزمــة النازحيــن داخلي ـاً .لكــن ،مــن المتوقــع حصــول آثــار أكثــر حــد ًة بكثيــر ،نظــراً
لحالــة الصــراع المتقلبــة فــي بقيــة البــاد .مــن المتوقــع أن يــؤدي القتــال فــي الموصــل ،علــى
وجــه الخصــوص ،إلــى نــزوح جماعــي ،وإن مــن شــأن التغيــر فــي الســيطرة علــى المدينــة،
علــى الرغــم مــن أنــه غيــر مرجــح ،أن يــؤدي إلــى عــودة واســعة النطــاق ،وإعــادة توجيــه
رئيســية للعمليــات اإلنســانية نحــو المدينــة.

2

مقدمة |

1,000,000

1

نظرة عامة و فصول القطاع

د
ل مــن الحكومــة اإلقليميــة الكرديــة وحكومــة العــراق قيــوداً شــديدة علــى الميزانيــة ،ممــا حـ ّ
يواجــه ك ّ
ـزاع
ـ
ن
ـأن
ـ
بش
ـاق
ـ
اتف
ـى
ـ
إل
ـان
ـ
الحكومت
ـت
ـ
توصل
ـي
ـ
الثان
ـرين
ـ
تش
15
ـي
ـ
ف
ـاعدات.
ـ
المس
ـم
ـ
وتقدي
ـة
مــن مرونـ
ٍ
طويــل األمــد علــى عائــدات النفــط  ،األمــر الــذي ســمح بدفــع رواتــب الدولــة فــي إقليــم كردســتان
ف طويــل ،مخفف ـاً بذلــك بعــض الشــيء مــن األزمــة االقتصاديــة فــي اإلقليــم( .انظــر
العــراق بعــد توق ـ ٍ

نظرة عامة |

وقــد تعطلــت بشــدة برامــج التطعيــم الروتينيــة فــي المناطــق المتضــررة مــن النــزاع فــي العــراق وســوريا.
وتزيــد عمليــات نــزوح الســكان الواســعة النطــاق مــن خطــر تفشــي األمــراض المعديــة  ،وقــد زادت حــاالت
الحصبــة واإلســهال والتهــاب الكبــد  Aمنــذ بدايــة األزمــة( .انظــر "الصحــة" ,صفحــة )32

“ إن أزمة الالجئين السوريين بشكل
عام في العراق هي ذات نطاق صغير
مقارن ً
ة مع الصراع المستمر ولتدفقات
النزوح الناتجة داخل العراق نفسه “

يشــكل تفشــي مــرض الحصبــة مصــدر قلــق مباشــر ،بحــاالت تفشــيه األخيــرة الواســعة النطاق
فــي أعــوام  2008و 2010و .2014مــن الممكــن تفشــي حــاالت أمــراض معديــة أخــرى  ،ولكــن
ذلــك يبــدو أقــل احتمــاالً.

ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﻳﻥ
ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻭﻥ

المصدر UNHCR dashboard, IOM Displacement Tracking Matrix :
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ن الوضــع األمنــي فــي العــراق بمجملــه هــو خــارج نطــاق هــذا التقريــر ،ولكنــه يؤثــر علــى أكثــر
إ ّ
مــن  2,000الجــئ ســوري مســجل يقيمــون فــي كركــوك وبغــداد ونينــوى ،حيــث يعانــون مــن
انعــدام أمــن واســع النطــاق ،مــع قتــال عنيــف فــي كركــوك ونينــوى خــال الربــع األخيــر مــن
العــام ،وهجمــات منتظمــة بالقنابــل فــي بغــداد ومحيطهــا .كمــا تشــكل األســعار المتزايــدة
للســلع األساســية مشــكلة فــي هــذه المناطــق)UNHCR 30/11/2014(.

الدول املضيفة

دون تغييــر فــي سياســات حكومــة إقليــم كردســتان العــراق أو الوضــع األمنــي الســائد ،فــإن مــن غيــر
المرجــح أن يزيــد العــدد اإلجمالــي للســوريين فــي البــاد بشــكل كبيــر فــي الربــع األول مــن العــام.
ولكــن  ،مــن المتوقــع المزيــد مــن النــزوح مــن وســط العــراق باتجــاه إقليــم كردســتان العــراق ،ال ســيما
م تقــوده القــوات الكرديــة بهــدف عــزل مدينــة الموصــل الواقعــة
مــن محافظــة نينــوى ،حيــث بــدأ هجــو ٌ
تحــت ســيطرة الدولــة اإلســامية )Al Jazeera 2014/12/21, NYT 09/12/2014( .إن األحــوال المناخيــة لفصــل
الشــتاء ،والتــي تعطــل الضربــات الجويــة لقــوات التحالــف قــد تفيــد الدولــة اإلســامية و المتحالفيــن
معهــا ،وتســمح بالمزيــد مــن الهجمــات فــي األنبــار وديالــى ونينــوى ،ممــا يــؤدي بــدوره ايضــاً إلــى
النــزوح)OCHA 24/10/2014( .

)20/11/2014, HRW 21/11/2014, AFP 20/11/2014, 27/11/2014 Niqash, OCHA 28/11/2014

2

التحليل اإلقليمي سوريا

 .3.4.2التطورات المحتملة

فــي  19تشــرين الثانــي ،ضــرب تفجيــر اســتثنائي مكتب ـاً حكومي ـاً فــي مدينــة أربيــل عاصمــة
إقليــم كردســتان العــراق ،ممــا أســفر عــن مقتــل مــا بيــن  4-10أشــخاص وإصابــة العشــرات.
وقــد أعلنــت الدولــة اإلســامية مســؤوليتها عــن الهجــوم  ،األمــر الــذي أدى إلــى ازديــاد التدقيــق
الســنة ،علــى حــدود اإلقليــم  ،ولكــن ذلــك التدقيــق،
علــى النازحيــن داخلي ـاً ،وبخاصــة العــرب
ُ
علــى مــا تبــدى،كان ذا أثــر بســيط علــى الوضــع األمنــي العــامAFP 19/11/2014, Rudaw( .

1

فصول البالد |

إن أزمــة الالجئيــن الســوريين بشــكل عــام فــي العــراق هــي ذات نطــاق صغيــر مقارنــ ًة مــع الصــراع
المســتمر ولتدفقــات النــزوح الناتجــة داخــل العــراق نفســه .يواجــه أكثــر مــن  2مليــون شــخص نــازح
داخلي ـاً والمالييــن مــن المقيميــن فــي المناطــق المتضــررة مــن النــزاع انخفاضــاتٍ مهــددة للحيــاة فــي
المــاء والمــأوى والرعايــة الصحيــة.

 .4.4.2التطورات األمنية و السياسية

نظرة عامة |

0

ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ

ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ

كان التقــارب األخيــر بيــن حكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة العراقيــة الخطــوة األولــى فــي حــل
الخــاف بشــأن الميزانيــة والــذي اســتمر لمــدة عشــر ســنوات  ،ال ســيما حــول عائــدات النفــط.
ولكــن تفاصيــل االتفــاق ســتحتاج ،فــي األشــهر المقبلــة ،إلــى إضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا.
حيــث أن أي تعطــل فــي المحادثــات ســيكون لــه آثــار مباشــرة علــى المــوارد الماليــة إلقليــم
كردســتان ،و ســيؤثربالتالي ،علــى قدرتهــا علــى االســتجابة ألزمــة الالجئيــن والنازحيــن داخليـاً
وقدرتهــا علــى تمويــل الخدمــات العامــة.

التمويل المطلوب لالجئين و مرونة السوق 2014/2015

ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ

ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺑﺣﻠﻭﻝ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ

400,000

250,000

ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺿﻳﻔﺔ

48,000

ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻭﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ

ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

552
ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ

1,380

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ

318
ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ

1,272

108
ﻣﻠﻳﻭﻥ

1

وفق ـاً لمعلومــات مســوح االحتياجــات ،ال يــدرك جميــع الالجئيــن كيفيــة اســتالم المســاعدات

والخدمــات عنــد الحاجــة إليهــا  ،ممــا يؤثــر علــى حصــول المســتفيدين إلــى المعونــاتREACH(.
)15/10/2014

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ

2,250

)2014-2015, 3RP 2015-2016

 .6.4.2أبحاث و منشورات الربع األخير من العام

توفرت خالل الربع األخير من العام نتائج عمليات التقييم التالية:
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•تقييــم مشــترك لــو UNICEFو  WASHبيــن  1,300أســرة ســورية الجئــة تعيــش فــي تســعة
مخيمــات فــي دهــوك وأربيــل والســليمانية .تــم جمــع البيانــات هــذا التقييــم فــي شــهر شــباط
عــام  .2014ونظــراً لالســتجابة الكبيــرة  ،وتدهــور الوضــع العــام فــي العــراق ،وتدفــق الالجئيــن
مــن عيــن العــرب /كوبانــي فــي األشــهر العشــر األخيــرة فمــن المرجــح أن معظــم هــذه البيانــات
قــد أصبحــت قديمــة)UNICEF 09/10/2014(.
•تقييــم لــو REACHعــن التواصــل الجمعــي لالجئيــن الســوريين فــي المخيمــات .تــم جمــع
البيانــات فــي الفتــرة مــن  18 1-حزيــران وشــمل ثمانيــة مخيمــات ومواقــع عبــور لالجئيــن.
ويدعــم هــذا التقييــم التقييمــات الســابقة عــن االحتياجــات إلــى المعلومــات  ،مــع الطلبــات
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الدول املضيفة

إن عائــق الوصــول الرئيســي الــذي يؤثــر علــى أزمــة الالجئيــن الســوريين فــي العــراق هــو الوضــع
األمنــي فــي األنبــار ،حيــث ســيطرت الدولــة اإلســامية علــى بلــدة القائــم الحدوديــة فــي شــهر حزيــران
عــام  ،2014األمــر الــذي حــد بشــكل كبيــر مــن وصــول المســاعدات إلــى الالجئيــن الســوريين هنــاك و
المقدريــن بــي 3,000الجــئ  ،وحوالــي  1,000الجــئ فــي مخيــم العبيــدي المجــاور .وال يتضــح عــدد
الالجئيــن الذيــن ال يزالــون يقيمــون فــي المنطقــة بســبب نقــص فــي المعلومــات علــى أرض الواقــع .رغــم
أن الجهــات اإلنســانية قــادرة علــى توفيــر الدعــم للمخيــم مــن خــال شــركاء محلييــن  ،و تســجل توزيعـاً
ن رصــد االحتياجــات والتوســع فــي االســتجابة محــدودانWFP 30/10/2014,( .
لنحــو  1,300شــخص ،إال أ ّ

تتبايــن تعليمــات تقديــم اإلغاثــة إلــى تجمعــات الالجئيــن خــارج المخيمــات  ،بيــن المحافظــات
فــي إقليــم كردســتان العــراق .رغــم وجــود مجــال أكبــر حاليــاً لتقديــم المســاعدات لالجئيــن
خــارج المخيمــات ممــا كان عليــه الوضــع فــي بدايــة العــام  ،عندمــا منعــت السياســات الحاليــة
الدعــم بشــكل كامــل تقريب ـاً عــن الالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة فــي أربيــل  ،إال أن عــدم
إمكانيــة التنبــؤ بالتعليمــات أحبــط التخطيــط علــى المــدى الطويــل)3RP 2015-2016(.
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التحليل اإلقليمي سوريا

 .5.4.2القيود التشغيلية

)29/10/2014, Food Security Cluster 10/12/2014, WFP 25/11/2014

فصول البالد |

فــي  18كانــون األول ،تــم إطــاق خطــة الالجئيــن والمرونــة الماليــة اإلقليميــة للعــراق  ،طالب ـ ًة مبلــغ
 318مليــون دوالر للمســاعدة اإلنســانية لالجئيــن الســوريين فــي عــام  ، 2015ومبلغــاً إضافيــاً 108
مليــون دوالر لدعــم المرونــة الماليــة فــي المجتمعــات المضيفــة المتأثــرة بالتدفــق .تقلــل الخطــة الجديــدة
ـكل ملحــوظ مــن تقديــرات عــدد الالجئيــن الجــدد الذيــن ســيصلون إلــى العــراق :حيــث توقعــت خطــة
بشـ ٍ
عــام  2014أن العــدد ســيكون  400,000بحلــول نهايــة العــام ،بينمــا تتوقــع خطــة عــام  2015زيــادة قدرهــا
 15,000فــرد فــي األشــهر الــو 12المقبلــة بســبب القيــود المفروضــة علــى الحــدود .غيــر أنــه يتــم حاليـاً
ـئ إضافــي .ويضــم النــداء أيضـاً زيــادة التركيــز علــى التماســك
إعــداد خطــة طــوارئ لتدفــق  35,000الجـ ٍ
االجتماعــي والتأقلــم  ،معترفــاً بطبيعــة طــول أمــد األزمــة وتأثيرهــا علــى المجتمعــات العراقيــةRRP6(.

لــم يتأثــر عمــل برنامــج الغــذاء العالمــي فــي العــراق بانقطــاع المســاعدة الغذائيــة علــى
مســتوى المنطقــة الــذي حصــل فــي أوائــل شــهر كانــون األول ،ولكــن أدت عمليــات اعتــراض
ل مــن مخيمــات :كويــان،و
سلســلة اإلمــدادات الغذائيــة إلــى تأخيــرات فــي توفيــر الغــذاء لــك ّ
دار شــكران ،و عربــت  ،و كوركوســك  ،و العبيــدي  ،و باســرمة و قوشــتبةFood Security Cluster( .

نظرة عامة |

المصدر 3RP 2015-2016, RRP6 :

)WFP 01/09/2014, 3RP 2015, UNHCR 15/01/2015

منــذ إعــان حالــة الطــوارئ  L3فــي  12آب  ، 2014كان الهيــكل التنســيقي لتســهيل االســتجابة
ت ســابق لالســتجابة لالجئيــن.
للنازحيــن داخلي ـاً يعتمــد علــى الهيــاكل المســتخدمة فــي وق ـ ٍ
ت فــي آليــات التمويــل ومشــاريع
ولكــن الهيــكل كان عملي ـاً مفــككاً بشــكل كبيــر ،مــع اختالفــا ٍ
منفصلــة .تدعــو حاليـاً عــدة منظمــات إلــى برنامــجٍ قائــم علــى االحتياجــات بــدال ً مــن الحالــة ،ال
ســيما فــي المناطــق خــارج المخيمــات ،حيــث تتشــابه احتياجــات الالجئيــن والنازحيــن داخليـاً.
( )IRIN 14/11/2014ومــن المتوقــع أن المراجعــة الحاليــة لنظــام التنســيق ســتوفر مزيــداً مــن
الوضــوح بشــأن التداخــل والغمــوض الممكنيــن ضمــن الهيــكل القائــم.

ملحة عن املحافظات

)ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ (2013

)ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ (2014
ﺍﻟﺗﺄﻗﻠﻡ
ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ
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مقدمة |

RRP6

3RP

نظرة عامة |

)2015-2016

تحليل القطاعات |

فــي  15تشــرين الثانــي ،توصلــت حكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة العراقيــة إلــى اتفــاقٍ بشــأن نــزاعٍ
طويــل األمــد علــى عائــدات النفــط .وبموجــب هــذا االتفــاق ،الــذي يغطــي مدفوعــات بيــع النفــط والموازنة
االتحاديــة لحكومــة إقليــم كردســتان  ،ســيبدأ موظفــو القطــاع العــام فــي إقليــم كردســتان العــراق
بتلقــي رواتبهــم مــر ًة أخــرى .أثــرت الموافقــة المتأخــرة علــى مدفوعــات الميزانيــة االتحاديــة بشــكل كبيــر
علــى أزمــة الالجئيــن  ،كمــا أنهــا أدت إلــى وضــع اســتثمارات هامــة فــي البنيــة التحتيــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة علــى الئحــة االنتظــار ،وبقيــت رواتــب القطــاع العــام غيــر مدفوعــةNYT 13/11/2014, 3RP(.
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نظرة عامة و فصول القطاع

ل مــن انخفــاض أســعار النفــط العالميــة ،وتكاليــف العمليــات العســكرية  ،وســيطرة الدولــة
لقــد أدى ك ّ
اإلســامية علــى المــوارد االســتراتيجية مثــل القمــح والنفــط إلــى تــآكل المــوارد الماليــة للحكومــة
العراقيــة .وعلــى الرغــم مــن أن العــراق بلــد ذو دخــل متوســط  ،إال أن طلــب الحكومــة األخيــر لتأجيــل
 4,6بليــون دوالر مــن تعويضــات الكويــت يوضــح الوضــع المالــي المضطــرب .وأي تقلــص إضافــي فــي
المــوارد ســيؤثر علــى تقديــم الخدمــات  ،وعلــى نظــام التوزيــع العــام ومقــدرة الحكومــة العراقيــة علــى
تقديــم الدعــم)Reuters 18/12/2014( .

ـص فــي المعلومــات
“ ال يــزال هنــاك نقـ ٌ
الوافيــة عــن االحتياجــات الحاليــة
لالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة،
حيــث ُتســتضاف نســبة  60%علــى
األقــل مــن الالجئيــن “

نظرة عامة |

16/12/2014, UNHCR 15/12/2014, UNHCR 15/10/2014, WFP 25/11/2014, USAID 12/12/2014,

REACH 13/10/2014

)UNHCR 15/10/2014,

تحليل القطاعات |

تركــت المخيمــات  ،وفضلــت اإلقامــة فــي المجتمعــات المضيفــةUNHCR 31/12/2014, UNHCR( .
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تدفق الالجئين من كوباني بين (  15أيلول –  31كانون األول)
30,000

مقدمة |

و تَوفّــر باإلضافــة إلــى ذلــك ،العديــد مــن التقييمــات الســريعة بيــن الالجئيــن الذيــن وصلــوا مــن عيــن
العــرب /كوبانــي .حيــث أجــرت  ،REACHعلــى ســبيل المثــال ،تقييمـاً لالجئيــن الســوريين الذيــن وصلــوا
حديث ـاً إلــى مخيــم كويــان  ،مبــرز ًة االحتياجــات الطبيــة والغذائيــة العاجلــة)REACH 13/10/2014(.

الوافديــن الجــدد مــن عيــن العــرب /كوبانــي إلــى ســبعة مــن أصــل ثمانيــة مخيمــات مخصصــة
لالجئيــن الســوريين فــي إقليــم كردســتان العــراق هــي :عقــرة  ،و كوركوســك  ،و باســرمة
 ،و دار شــكران  ،و كويــان  ،و قوشــتبة  ،و عربــت .وقــد أفــادت  UNHCRأن غالبيــة العائــات

25,000

1

20,000

ملحة عن املحافظات

رغــم أنــه مــن المرجــح أن تكــون المعلومــات التــي تــم جمعهــا فيمــا يخــص الحصــول علــى الخدمــة قــد
أصبحــت قديمــة اآلن،إال أن التركيبــة الســكانية ونــوع اإلعاقــات ال تــزال قريبــة .ولكن،تختلــف النتائــج
اختالفـاً كبيــراً بيــن التقييمــات .علــى ســبيل المثــال  ،وجــدت  REACHأن نســبة  10%مــن اإلعاقــات ذات
طبيعــة بصريــة ،فــي حيــن ان نتائــج المنظمــة الدوليــة للمعاقيــن تشــير إلــى أن اإلعاقــة البصريــة تشــكل
نســبة  50%مــن الحــاالت .كمــا أن منهجيــة التقييــم والمفاهيــم المســتخدمة تختلــف عبــر التقييمــات ،
لــذا مــن الصعــب مقارنــة النتائــج وشــرح التناقضــات فيمــا بينهــا.
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نظرة عامة و فصول القطاع

الرئيســية للمعلومــات المتعلقــة بحقــوق الالجئيــن وضعهــم وحصولهــم علــى الخدمــاتMS 01/08/2014,(.
)REACH 15/10/2014
•أجريــت عمليتــا تقييــم علــى األقــل لقيــاس احتياجــات النازحيــن بمــن فيهــم الالجئيــن لمتطلبــات فصــل
الشــتاء  .وقــد أجــرى المجلــس النرويجــي تقييمــاً علــى نطــاق ضيــق فــي أربيــل مــن  29 15-أيلــول,
يضــم  71اســتطالعاً منزليـاً لالجئيــن والنازحيــن داخليـاً فــي األماكــن الحضريــة ،وخــارج المخيمــات .أجــرى
وكالــة  Tearfundتحليـا ً لألســواق فــي مقاطعــة ســيميل بمحافظــة دهــوك ،وقدرتهــا علــى تلبيــة الطلــب
علــى الســلع غيــر الغذائيــة لفصــل الشــتاء)TearFund 01/09/2014, NRC 23/10/2014(.
o oلقد تم إنتاج تقييمين عن أوضاع الالجئين السوريين ذوي اإلعاقة خالل فترة التقرير:
o oتقييــم  REACHعــن الســوريين ذوي اإلعاقــة الذيــن يعيشــون فــي المخيمــات فــي شــمال
العــراق  ،شــمل أكثــر مــن  500عائلــة ســورية الجئــة فــي المخيمــات ،وأجــرى مقابــات معلومات
رئيســية معهــم  .تــم جمــع البيانــات فــي شــهر كانــون األول عــام )REACH 10/11/2014(.2013
o oأجــرى المجلــس الدانماركــي لالجئيــن والمنظمــة الدوليــة للمعاقيــن تقييمــاً ســريعاً
لالحتياجات،عــن حالــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي  4مخيمــات فــي أربيــل هــي :دار شــكران،
و كوركوســك ،و قشــتبة  ،و باســرمة ،و تــم جمــع البيانــات فــي تمــوز عــام DRC/HI( .2014
)04/12/2014

“تــدل التجربــة علــى أن قــرارات
القبــول ال تســتند احتــرام مبــدأ عــدم
اإلعــادة القســرية بقــدر اســتنادها إلــى
اعتبــاراتٍ أمنيــة “

15,000

10,000

 .7.4.2الثغرات في المعلومات

ال توجــد معلومــات أو أن المعلومــات المتوفــرة محــدودة عــن تأثيــر أزمــة النازحيــن داخليــاً والالجئيــن
م المخطــط لــه ل UNDP/ REACHضمــن
علــى المجتمعــات المضيفــة .ومــن المتوقــع أن يقــدم التقييــ ٌ
المجتمعــات المضيفــة الكردســتانية المزيــد مــن المعلومــات عــن تأثيــر تدفــق الالجئيــن والنازحيــن داخلياً.

المصــادر UNHCR 31/12/2014, UNHCR 15/12/2014, UNHCR 30/11/2014, UNHCR 15/11/2014, UNHCR
31/10/2014, UNHCR 15/10/2014
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عــدا عــن افتتــاح معبــر ابراهيــم خليــل الحــدودي ،و معبــر ســيملكا -بيــش خابــور بدرجــة
محــدودة ،لــم يتمكــن الســوريون مــن دخــول العــراق خــال الفتــرة المشــمولة بالتقريــر .حيــث
بقيــت المعابــر الحدوديــة مغلقـ ًة .ال يوجــد معاييــر دخــول ثابتــة " تــدل التجربــة علــى أن قــرارات
القبــول ال تســتند احتــرام مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية ،كجــزء مــن القانــون الدولــي العرفــي ،
بقــدر اســتنادها إلــى اعتبــاراتٍ أمنيــة )3RP 2015-2016, Guardian 17/12/2014( .ويمكــن افتــراض
أن المعابــر غيــر النظاميــة ال تــزال موجــودة  ،علــى ســبيل المثــال فــي األنبــار ،حيــث أعلنــت
الدولــة اإلســامية علــى المــأ إنشــاء معبــر حــدودي بيــن العــراق وســوريا .ولكــن  ،ال تتوفــر
أي معلومــات عــن نطــاق وطبيعــة هــذه المعابــر .كمــا أنــه ليــس هنــاك أي دليــل عــن وجــود
أشــخاص ينتظــرون علــى الجانــب الســوري لفرصــة للعبــور ،و قــد يكــون الســبب أن غالبيــة
الحــدود قــد تــم إغالقهــا منــذ أكثــر مــن عــام  ،وال يتوقــع أي تغييــر فــي ذلــك.
الالجئــون المســجلون :اعتبــاراً مــن  30تشــرين الثانــي  ،كان هنــاك حوالــي  80,000عائلــة
ســورية الجئــة مســجلة فــي العــراق  ،تشــمل أفــراداً عددهــم أقــل بقليــل مــن  .234,000وهــذه
زيــادة بقــدر  18,000شــخص عــن نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام  ،تعــود بشــكل رئيســي إلــى
التدفــق مــن عيــن العــرب /كوبانــي .وتبقــى محافظــة الحســكة فــي ســوريا  ،و التــي تحــد إقليــم
كردســتان العــراق  ،المصــدر الرئيســي لهــؤالء المســجلين بنســبة ( ، )60%تليهــا حلــب بنســبة
()UNHCR 15/12/2014( .)25%

1
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قيــود الدخــول  :رغــم أن تدفــق الالجئيــن الســوريين مــن عيــن العــرب /كوبانــي إلــى تركيــا قــد توقــف
فــي  13تشــرين الثانــي  ،إال أنــه يســتمر تدفــق الســوريين مــن تركيــا إلــى العــراق .وفــي الفتــرة مــا
بيــن  25أيلــول و  31كانــون األول عبــر أكثــر مــن  26,000الجــئ ســوري إلــى إقليــم كردســتان العــراق
 ،مــا يعــادل عــدد التســجيالت الجديــدة فــي األشــهر الســتة الســابقة .وقــد جــاء االزديــاد فــي أعــداد
الوافديــن نتيجـ ًة لالفتتــاح الرســمي لمعبــر ابراهيــم خليــل بيــن إقليــم كردســتان العــراق وتركيــا فــي 10
تشــرين األول .الوافــدون الجــدد ضعفــاء جــداً ،بعــد أن اســتنزفت النزوحــات المتعــددة داخــل وخــارج ســوريا
مواردهــم الماليــة المحــدودة باألصــل .وبقــي معبــر ســيملكا-بيش خابــور غيــر الرســمي مع ســوريا مغلقاً
أمــام الوافديــن الجــدد ،إال أنــه تــم الســماح بالعبــور لــو 200شــخص مــن عيــن العــرب /كوبانــيُ .نقــل

ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
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 .8.4.2النزوح
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نقــص فــي المعلومــات الشــاملة عــن االحتياجــات الحاليــة لالجئيــن فــي المناطــق
ال يــزال هنــاك
ٌ
الحضريــة ،حيــث تتــم اســتضافة نســبة  60%علــى األقــل مــن الالجئيــن .رغــم أن  REACHأتمــت تقييــم
احتياجــات متعــدد القطاعــات ( ) MSNAفــي بدايــة العــام  ،إال أنــه يمكــن افتــراض أن هــذه النتائــج باتــت
قديمـ ً
ة للغايــة منــذ التغيــر الملحــوظ فــي الســياق الــذي جــرى فــي نيســان وأيــارREACH 15/09/2014,( .
 )REACH 17/09/2014ولمعالجــة هــذه المشــكلة  ،يتــم التخطيــط حاليــاً
لتقييــم لالحتياجــات متعــدد
ٍ
القطاعــات للمقيميــن داخــل وخــارج المخيمــات ،لتقديــم رؤى حــول تأثيــر تدفــق النازحيــن داخليـاً علــى
االحتياجــات اإلنســانية لالجئيــن.

0

نظرة عامة |

5,000

الالجئــون الســوريون العائــدون :فــي عــام  ,2014ســجلت  UNHCRعــودة أكثــر مــن  33,000ســوري
إلــى ســوريا عبــر معبــر ســيمالكا -بيــش خابــور ،وحوالــي  5,500منهــم عبــروا خــال الربــع األخيــر مــن
العــام)PI 07/01/2014( .

2

 .1.9.4.2الحماية

)OCHA 17/10/2104

 .2.9.4.2األمن الغذائي و سبل العيش
تشــير نتائــج  MSNAإلــى أنــه قبــل تدفــق النازحيــن ،كانــت حــاالت معظــم الالجئيــن مســتقرة،
علــى الرغــم مــن أن بعضهــم كانــوا ال يزالــوا محتاجيــن ،وقــد نتجــت نقــاط الضعــف علــى المــدى
الطويــل مــن إنفــاق المدخــرات وتكبــد الديــون .وأشــارت النتائج إلــى أن الالجئين فــي المجتمعات
المضيفــة هــم أكثــر ضعفـاً مــن أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المخيمــات .ومــن الممكــن افتــراض
أن الالجئيــن فــي األماكــن خــارج المخيمــات قــد أصبحــوا أكثــر ضعفـاً منــذ التقييــم ,بســبب تأثيــر
تدفــق النازحيــن علــى الوصــول إلــى ســبل العيــش ,والســلع والمســاعدات األساســيةREACH( .

)15/09/2014, REACH 17/09/2014

لــم تؤثــر التخفيضــات القصيــرة لبرنامــج الغــذاء العالمــي فــي شــهر كانــون األول علــى العــراق،
ألن الالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة ليســوا مــن مســتحقي الحصــول علــى مســاعدة برنامــج
الغــذاء العالمــي ،و منــح برنامــج الغــذاء العالمــي األولويــة لالجئــي المخيمــات .غيــر أن ميزانيــات
ت ســابق مــن عــام
المســاعدات الغذائيــة منهكــة أيضـاً ،وكان برنامــج الغــذاء العالمــي فــي وقـ ٍ
 2014قــد رفــع مــن احتمــال التغييــر مــن القســائم إلــى مســاعدة عينيــة أقــل تكلفــة ،أو تطبيــق
االســتهداف)PI 23/09/2014( .
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وعلــى الرغــم مــن أنــه عمليــاً ،ال يبــدو أن االســتفادة مــن الخدمــات العامــة مرهونــة بحيــازة بطاقــة
اإلقامــة ،إال أن الخــوف مــن الصــدام مــع الســلطات قــد يؤثــر علــى تحقــق العدالــة بالنســبة ألولئــك
الذيــن ال يملكــون األوراق المطلوبــةUNHCR 15/12/2014, REACH 01/09/2014, UNHCR 15/10/2014, UNHCR(.

اإلعاقــة :تســلط دراســتان اســتقصائيتان عــن اإلعاقــة الضــوء علــى نقــاط الضعــف المحــددة
م فــرداً معاقـاً .حيــث وجــدت المنظمــة الدوليــة للمعوقيــن أن مثــل هــذه األســر
لألســر التــي تضـ ّ
تكــون مــن بيــن العائــات األكثــر فقــراً ،وذلــك بســبب النفقــات المتعلقــة باإلعاقــةHandicap( .
 )International 01/08/2014ووجــد مســح لــو REACHأن األســر المعنيــة تواجــه صعوبــات معينــة
فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة)REACH 10/11/2014( .
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علــى الوافــدون الجــدد مــن عيــن العــرب /كوبانــي أن يمــروا بنفــس العمليــة للحصــول علــى بطاقــات
اإلقامــة كغيرهــم مــن الالجئيــن .ولكنهــم  ،كمعظــم الوافديــن الجــدد  ،يختــارون البقــاء فــي المناطــق
الحضريــة ،و حــدوث تأخيــر فــي إجــراءات الحصــول علــى تصريــح اإلقامــة أمــر محتمــل ،نظــراً للقــدرة
المحــدودة داخــل قســم اإلقامــة.

الــزواج المبكــر والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس :رغــم أنهــا قضيــة صعبــة التقييــم،
إال أن قطــاع الحمايــة يفيــد أن حــوادث العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس
بمــا فــي ذلــك الــزواج المبكــر والعنــف األســري واإليــذاء العاطفــي وغيرهــا مــن أشــكال العنــف
الجنســي ال تــزال واســعة االنتشــار)3RP 2015-2016( .

التحليل اإلقليمي سوريا

وبينمــا تواصــل الســلطات فــي محافظــات أربيــل ودهــوك والســليمانية الواقعــة فــي إقليــم كردســتان
العــراق إصــدار بطاقــات اإلقامــة ،والتــي تســمح لحاملهــا بالحصــول علــى عمــل وبحريــة التنقــل ،ال يــزال
عــدد مــن الالجئيــن دون أوراق إقامــة .وخــال تقييــم فــي نيســان /أيــارن أفــادت  89%مــن العائــات
التــي تــم تقييمهــا فــي دهــوك وجــود فــر ٍد واحــد مــن العائلــة علــى األقــل لديــه بطاقــة إقامــة ،مقابــل
نســبة  34%فــي أربيــل ,و 5%فقــط فــي الســليمانية .وقــد انتهــت صالحيــة بعــض اإلقامــات ,علــى الرغم
مــن أنــه تــم حــل هــذه المســألة جزئيـاً فــي دهــوك ،حيــث تــم تمديــد صالحيــة بطاقــات اإلقامــة بشــكل
ي للحصــول علــى تصاريــح
رســمي مــن ســتة أشــهر إلــى ســن ٍ
ة واحــدة .وجــود الثبوتيــات شــرط ٌ اساسـ ٌ
اإلقامــة .واألطفــال الالجئــون  ،ال ســيما أولئــك الذيــن ولــدوا قبــل وصولهــم إلــى إقليــم كردســتان العــراق
بفتــر ٍة وجيــزة ،ال يكــون لديهــم غالب ـاً األوراق المطلوبــة)UNHCR 15/12/2014( .

ح عــن احتياجــات المعلومــات أن الالجئيــن ليســوا عارفيــن دائمــاً بحقوقهــم
وجــدت مســ ٌ
ووضعهــم ،األمــر الــذي قــام المســتطلعون بتســليط الضــوء عليــه كواحــ ٍد مــن احتياجــات
المعلومــات الرئيســية)REACH 15/10/2014(.

نظرة عامة |

الوضــع القانونــي  ,والتوثيــق  ,واإلعــادات القســرية :ال تــزال صعوبــة الوصــول إلــى األراضــي
الكرديــة والعراقيــة مصــدر قلــق كبيــر ،باإلضافــة إلــى اســتمرار توقيــف األفــراد الذيــن يعبــرون بشــكل غيــر
نظامــي .حيــث تفيــد  UNHCRبحــدوث اســتدعاء واســتجواء منتظــم لطالبــي اللجــوء أو الالجئيــن مــن
قبــل المســؤولين ،ومــن ثــم ترحيلهــم .ومــع تدهــور الوضــع األمنــي ،وزيــادة االشــتباه فــي أولئــك الذيــن
يعبــرون بشــكل غيــر منتظــم ،أصبــح هــذا التوجــه أكثــر وضوحـاً)UNHCR 15/10/2014, OCHA 17/10/2104(.
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مقدمة |

 .9.4.2االحتياجات و االهتمامات اإلنسانية

العنــف المســلح :اعت ِقــل العديــد مــن الالجئيــن فــي مخيــم العبيــدي مــن قبــل الجماعــات المســلحة
فــي الربــع األخيــر مــن العــام .وعــادوا بعــد اإلفــراج عنهــم إلــى ســوريا رضوخــاً لتعليمــات الجماعــات
المســلحة .وال تــزال  UNHCRغيــر قــادرة علــى الوصــول ورصــد احتياجــات الحمايــة لالجئيــن فــي المخيم.
ولكــن ,يمكــن افتــراض أن كل الســوريين المقيميــن فــي المنطقــة معرضــون لمخاطــر جســيمة تتعلــق
بشــؤون الحمايــة  ،بمــا فيهــا الخطــف  ,واالبتــزاز والقيــود علــى حريــة التنقــلUNHCR 15/10/2014,( .

تحليل القطاعات |

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا :تتوفــر معلومــات قليلــة للغايــة حــول الالجئيــن الفلســطينيين
مــن ســوريا ،إال أنــه ال يرجــح أنهــم يشــكلون تعــداداً كبيــراً فــي العــراق .تفويــض األونــروا ال يغطــي العــراق
ولذلــك ليــس لــدى وكالــة األمــم المتحــدة أي تواجــد فــي البــاد)UNRWA, accessed on 29/12/2014(.

نظرة عامة |

)UNHCR 15/12/2014

1

نظرة عامة و فصول القطاع

ـر لحجــم الســكان الســوريين غيــر المســجلين مــن
الالجئــون غيــر المســجلين :ينطلــق أحــدث تقديـ ٍ
أوائــل عــام ، 2014عندمــا أشــارت نتائــج  MSNAأن نســبة  94%مــن العائــات الالجئــة فــي المناطــق
ووجــد
الحضريــة مســجلة لــدى  ، UNHCRونســبة  100%مــن الجئــي المخيمــات المســجلين أساسـاً ُ ،
أن النســبة الدنيــا كانــت فــي أربيــل  ،حيــث تــم تســجيل نســبة  87%فقــط مــن الالجئيــن فــي المناطــق
الحضريــة .أجــري هــذا التقييــم قبــل التدفــق األخيــر مــن عيــن العــرب /كوبانــيREACH 14/09/2014,( .

“أفــادت  89%مــن العائــات التــي تــم
تقييمهــا فــي دهــوك وجــود فــر ٍد واحــد مــن
العائلــة علــى األقــل لديــه بطاقــة إقامــة,
مقابــل نســبة  34%فــي أربيــل ,و 5%فقط
فــي الســليمانية “

()UNHCR 15/10/2014, WHO 10/11/2014

يشـكّل نقــص اللقاحــات المختلفــة فــي العــراق مشــكلة مســتمرة بالنســبة للجهــات الصحيــة .باإلضافــة
إلــى أن ســرعة لنتقــال موظفــي الصحــة المتدربيــن مــن المراكــز الصحيــة والخدمــات عبر إقليم كردســتان
العــراق ال تــزال تؤثــر على اســتمرار وتناســق الخدمــات المتاحــة للســوريين)UNICEF 12/12/2014( .
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المصدر UNHCR 15/12/2014, Shelter Cluster 10/2014 :

قضايــا المــأوى التــي تؤثــر علــى الالجئيــن الســوريين :يقطــن أكثــر مــن  90,000الجــئ
فــي تســعة مخيمــات للالجئيــن .ويبقــى ازدحــام المخيمــات أمــراً مثيــراً للقلــق .ففــي مخيــم
دوميــز ،يفــوق عــدد المقيميــن الطاقــة االســتيعابية الرســمية بنســبة  ،30%والمســاحة
المتاحــة للشــخص الواحــد ال تــزال أقــل مــن المعيــار الــذي حددتــه  .UNHCRوقــد أوصــل
التدفــق األخيــر مــن عيــن العــرب /كوبانــي مخيمــي باســرمة و كوركوســك إلــى حــدود طاقتهمــا
االســتيعابية )UNHCR 15/12/2014, Shelter Cluster 10/2014( .اســتقرت الغالبيــة العظمــى مــن
الالجئيــن المســجلين ( )143,000بيــن المجتمعــات المضيفــة .وقــد وجــد تقييــم  MSNAأن
غالبيــة الالجئيــن غيــر القاطنيــن بالمخيمــات كانــوا يســتأجرون بيوتـاً .لقــد كان المــأوى الحاجــة
الرئيســية التــي تــم تحديدهــا فــي بدايــة العــام خــال هــذا التقييــم ،وال ســيما دعــم اإليجــار.
ويمكــن افتــراض أن ذلــك ال يــزال يمثــل أولويــ ً
ة فــي االهتمــامUNHCR 30/11/2014, REACH(.
)01/09/2014, REACH 01/09/2014
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)08/11/2014, UNHCR 12/11/2014

40,636
52,723
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 .4.9.4.2المياه وخدمات النظافة العامة والشخصية

أشــارت الملفــات الحديثــة عــن المخيمــات إلــى أن إمكانيــة الوصــول إلــى الميــاه بالنســبة للمقيميــن
فــي المخيمــات التســعة تتخطــى معاييــر )UNHCR Camp Profiles 15/12/2014( .غيــر أن  40%مــن الالجئيــن
فــي المخيمــات يحصلــون علــى الميــاه مــن خــال حفــر اآلبــار ،بينمــا تصــل الميــاه إلــى البقيــة مــن خــال
الصهاريــج  ،وهــي طريقــة مكلفــة للغايــة للحصــول علــى الميــاه .ويعيــق موســم األمطــار حاليـاً التوســع
فــي البنيــة التحتيــة للميــاه فــي المخيمــات .حيــث تســببت األمطــار الغزيــرة بالضــرر لمرافــق الميــاه
وخدمــات النظافــة العامــة والشــخصية فــي عــدة مخيمــات فــي بدايــة شــهر تشــرين الثانــيUNICEF(.

%

1

التحليل اإلقليمي سوريا

ســع
المجتمعــات المضيفــة :عــدا عــن العــبء اإلضافــي علــى البنيــة التحتيــة للرعايــة الصحيــة التــي ُو ّ
نطاقهــا باألصــل ،هنــاك ايض ـاً خطــر ورود األمــراض مــن الخــارج  ،ال ســيما شــلل األطفــال البــري .حيــث
منعــت الحــرب األهليــة الممتــدة منــذ حوالــي أربــع ســنين فــي ســوريا المجــاورة التغطيــة الروتينيــة
والفعالــة للتلقيــح بالنســبة للكثيــر مــن الســوريين  ،ال ســيما فــي شــمال البــاد  ،مــن حيــث تنبــع
السلســلة األخيــرة مــن الالجئيــن)OCHA 24/10/2014( .

مقدمة |

)09/11/2014, WHO 16/11/2014

إشغال المخيم وقدرته االستيعابية

ﻗﺩﺭﺓ ﻭ ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﻳﻡ

فصول البالد |

ســجل تفشــي متالزمــة اليرقــان الحــاد مــن قبــل شــبكة اإلنــذار واالســتجابة المبكريــن فــي  23تشــرين
ُ
ت الحق تفشــي التهــاب الكبد الفيروســي
األول فــي مخيــم بحركــة للنازحيــن  ،وأكــدت الشــبكة فــي وقـ ٍ
 .Aيمكــن أن ينتقــل التهــاب الكبــد الفيروســي  Aعــن طريــق الميــاه أو األطعمــة الملوثــة .خــال الربــع
كل
األخيــر مــن العــام  ،تــم اإلبــاغ عــن حــاالت متالزمــة اليرقــان الحــاد فــي مخيمــات الالجئيــن فــي ٍ
مــن :باســرما ،و دوميــز ،و كويــان ،و دار شــكرانHealth Cluster 09/11/2014, WHO 23/11/2014, WHO(.

 .5.9.4.2المأوى و المواد غير الغذائية

نظرة عامة |

يتــم مراقبــة حــاالت اإلصابــة باألمــراض مــن خــال شــبكة اإلنــذار واالســتجابة المبكريــن .ولكــن ،هــذا
النظــام فــي مراقبــة األمــراض يغطــي ســبعة فقــط مــن أصــل تســعة مخيمــات لالجئيــن فــي إقليــم
كردســتان العــراق  ،كمــا أنــه ال يغطــي الالجئيــن الســوريين فــي المناطق الحضريــة أو أولئك المســتقرين
خــارج إقليــم كردســتان العــراق .ونتيج ـ ًة لذلــك ،فــإن هــذه المعلومــات تشــمل فقــط حوالــي  40%مــن
تعــداد الالجئيــن الســوريين )WHO 30/11/2014,WHO 18/11/2014,WHO 09/11/2014( .ويمكــن افتــراض أن
حــاالت التهــاب الجهــاز التنفســي الحــاد ،خــال أشــهر الشــتاء  ،هــي أيضـاً الســبب الرئيســي لإلصابــة
بالمــرض بيــن الالجئيــن الذيــن ال تتــم مراقبتهــم مــن قبــل شــبكة اإلنــذار واالســتجابة المبكريــن .أشــار
تقييــم  MSNAأن الوصــول إلــى الميــاه ال يشــكل مصــدر قلــق بالنســبة لمعظــم الالجئيــن فــي المناطــق
الحضريــة .ولذلــك فمــن المرجــح أن تكــون حــاالت اإلســهال الحــاد أقــل خــارج المخيمــات .ولكــن  kال
يمكــن تأكيــد ذلــك دون التوســع فــي مراقبــة األمــراض فــي المناطــق الحضريــة.

()OCHA 24/10/2014

ال تتوفــر معلومــات حديثــة عــن وضــع الميــاه وخدمــات النظافــة العامــة والشــخصية فــي المناطق
الحضريــة .ولكــن ،فــي شــهر نيســان لــم يصنــف الالجئــون الميــاه والصــرف الصحــي ضمــن
ـكل كبيــر)REACH 14/09/2014( .
أولويــات احتياجاتهــم ،ويمكــن افتــراض أن الوضــع لــم يتغيــر بشـ ٍ

2

ملحة عن املحافظات

اإلصابــة بالمــرض :ال تــزال عــدوى التهــاب الجهــاز التنفســي الحــاد ،واإلســهال الحــاد هــي األســباب
الرئيســية لإلصابــة بالمــرض .ومــن المتوقــع أن يزيــد فــي فصــل الشــتاء القــادم ،عــدد حــاالت اإلصابــة
بعــدوى الجهــاز التنفســي واإلســهال الحــاد)WHO 20/12/2014,WHO 30/11/2014( .

تعتبــر الفيضانــات المدمــرة للخيــام والبنــى التحتيــة أمــراً مثيــراً للقلــق خــال أشــهر الشــتاء ،
ـكل خــاص للفيضانــات بســبب طبيعــة تربتــه الطينيــة.
وإقليــم كردســتان العــراق معـ
ٌ
ـرض بشـ ٍ

تحليل القطاعات |

فــي منتصــف شــهر تشــرين الثانــي ,أفــادت منظمــة الصحــة العالميــة عــن زيــادة فــي نســب االستشــارة
للشــخص /ســنوياً فــي مرافــق الصحــة التــي تمــت مراقبتهــا عــن طريــق شــبكة اإلنــذار واالســتجابة
المبكريــن  . EWARNوقــد ارتفعــت نســبة االستشــارة إلــى معــدل  ،4,2بارتفــاعٍ طفيــف عــن المــدى
المتوقــع  1-4استشــارات للشــخص /ســنوياً .وترتبــط هــذه الزيــادة إلــى حــد كبيــر بتدفــق الالجئيــن مــن
عيــن العــرب /كوبانــي الذيــن التمســوا العــاج األولــي فــي المرافــق الصحيــة للمخيــم ،وكذلــك بازديــاد
حــاالت التهابــات الجهــاز التنفســي العلــوي مــع حلــول فصــل الشــتاء)WHO 10/11/2014( .

1

نظرة عامة و فصول القطاع

الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة :اســتمر تدفــق النازحيــن والالجئيــن بتوســيع نطــاق تقديــم الخدمة
الصحيــة ،ويتكــرر حــدوث نقــص فــي األدويــة األساســية فــي المرافــق الصحيــة العامــة .ويتوجــب علــى
ـكل متزايــد شــراء األدويــة مــن الصيدليــات العامــة أو الخاصــة.
الســوريين فــي المناطــق الحضريــة بشـ ٍ

نظرة عامة |

 .3.9.4.2الصحة

“الالجئــون فــي المناطــق الحضريــة يتلقــون
مســتويات متدنيــة مــن الدعــم ,ويعــود ذلــك
بشــكل جزئــي إلــى القيــود الســابقة والحاليــة
علــى تقديــم المســاعدات إلــى الســوريين خارج
المخيمــات“

بــدأ العــام الدراســي فــي  22تشــرين األول فــي معظــم المحافظــات  ،بعــد تأجيلــه مــن  15أيلــول بســبب
اســتخدام المــدارس كمالجــئ للنازحيــن .وقــد تأجلــت بدايــة العــام الدراســي فــي محافظــة دهــوك إلــى
 1كانــون األول  ،بســبب التأخيــر فــي نقــل أكثــر مــن  100,000نــازح يقيمــون فــي  494مدرســةUNICEF( .

)20/10/2014, OCHA 24/10/2014, UNAMI/ICODHA 19/10/2014

ﺍﺭﺑﺎﺕ

71

ﺑﺎﺳﺭﻣﺔ

63

ﺍﻛﺭﻱ

61

ﺩﺍﺭﺷﻛﺭﺍﻥ

58
56

ﺩﻭﻣﻳﺯ

ﺍﻟﻌﺑﻳﺩﻱ

39
32

ﻻﺗﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

المصادرUNHCR camp profiles 14/12/2014 :

فصول البالد |

ﻛﻭﺭﻛﻭﺳﻙ

ﺟﺎﻭﻳﻼﻥ

1

2

 | P.33الربع الرابع  1| 2014ترشين األول  31-كانون األول

)HCR 14/12/2014, UNHCR 14/12/2014

ﻗﻭﺷﺗﺑﺔ

75

الدول املضيفة

يشــكل الحصــول علــى التعليــم مصــدر قلــقٍ فــي جميــع مخيمــات الالجئيــن ،حيــث تشــير ملفــات
المخيمــات األخيــرة إلــى أن نســبة األطفــال ممــن هــم فــي ســن المدرســة والمســجلين فــي المــدارس
ن العوائــق الرئيســية هــي
تتفــاوت مــن ( 32%فــي مخيــم كويــان) إلــى ( 75%فــي مخيــم قوشــتبة) .إ ّ
االفتقـ�ار إلـ�ى وجـ�ود مسـ�توى التعليـ�م المناسـ�ب لألطفـ�ال  ،وحاجـ�ة األطفـ�ال األكبـ�ر سـ�ناً للعمـ�لUN�(.

 %ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
النسبة المئوية لألطفال في سن المدرسة والذين يذهبون إلى المدارس في المخيمات
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺧﻳﻡ

التحليل اإلقليمي سوريا

رغــم أن المــدارس قــد فتحــت اآلن  ،إال أن األطفــال الالجئيــن ال يزالــون يواجهــون مصاعــب فــي الحصــول
علــى التعليــم .حيــث يوجــد نقــص فــي عــدد المدرســين الســوريين فــي المــدارس داخــل وخــارج المخيم
 ،ونقــص الكتــب العربيــة يبقــى تحديـاً فــي غالبيــة المخيمــات .لقــد تــم حــل القضايــا القائمــة مــع عقــود
المعلميــن خــال الفتــرة المشــمولة بالتقريــر .وفــي  18كانــون األول  ،أعلنــت حكومــة إقليــم كردســتان
ن
أنهــا ســتكون قــادرة علــى دفــع رواتــب أكثــر مــن  600معلــم الجــئ  ،متراجعــ ًة بذلــك عــن إعــا ٍ
ســابق بأنهــا لــن تتمكــن مــن دفــع رواتــب المعلميــن الالجئيــن لشــهر كانــون األول دون وجــود دعــم مــن
الحكومــة العراقيــة)Education Cluster 10/2014, Education Cluster 12/2014, UNICEF 12/11/2014( .

1

نظرة عامة |

 .6.9.4.2التعليم

نظرة عامة |

)UN 23/12/2014

التماســك االجتماعــي :مــن غيــر المتوقع حــدوث توترات اجتماعية واســعة النطاق بيــن الالجئين
والمجتمعــات المضيفــة لهــم بســبب القرابــة القويــة بيــن األكــراد العراقييــن والســوريين .غيــر
أنــه يمكــن الســتمرار تدفــق النازحيــن والضغــط الناجــم علــى المــوارد االقتصاديــة وفــرص ســبل
العيــش أن يؤديــا إلــى توتــراتٍ محليــة ضيقــة النطــاق .ومــا يشــكل القلــق األكبــر هــو العالقــة
ي فــي مســتوى العنــف
بيــن المجتمعــات المضيفــة والنازحيــن ،ال ســيما أن االرتفــاع الجلــ ّ
الطائفــي الصــراع الحالــي يــؤدي إلــى تفاقــم االنقســامات الطائفيــة القائمــة فــي العــراق.

مقدمة |

قلــق أكبــر ,حيــث تســتقر نســبة تقــدر بــل 40%مــن النازحيــن فــي
يشــكل وضــع النازحيــن مصــدر
ٍ
مالجــئ غيــر مخدمــة وال توفــر إال حمايــة محــدودة ضــد عوامــل الشــتاء .وفــي شــهر كانــون األول ,أطلقت
حكومــة إقليــم كردســتان  ،بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة ،المرحلــة الثانيــة مــن خطــة اســتجابة فوريــة
لتلبيــة االحتياجــات الكبيــرة فــي االســتعداد لفصــل الشــتاء .تهــدف هــذه الخطــة  ،والتــي تبنــي علــى
المرحلــة األولــى التــي بــدأت فــي شــهر أيلــول ،إلــى تزويــد حوالــي  600,000مــن النازحيــن الضعفــاء
بدعــم لفصــل الشــتاء .ولكــن تخفيضــات التمويــل تعيــق االســتجابة المطلوبــةUNHCR 30/11/2014, KRG/(.

)HNO 24/10/2014

2

ملحة عن املحافظات

مــع اســتمرار بــرودة الطقــس فــي مختلــف أنحــاء إقليــم كردســتان العــراق  ،فــإن خطــر الحرائــق  ،وخاصـ ًة
فــي مناطــق مخيمــات الالجئين  ،يشــكل مصــدر قلــق)UNICEF 12/12/2014( .

المجتمــع المضيــف :أدى تدفــق النازحيــن والالجئيــن إلــى زيــادة ملحوظــة فــي عــدد الطــاب ،
علــى ســبيل المثــال فــي دهــوك  ،زاد عــدد الســكان ممــن هــم بعمــر المدرســة بنســبة 50%
در بــل 950,000طالــب
(مــن  400,000إلــى  )OCHA 24/10/2014( .)600,000وقــد تأثــر مــا يقــ ّ
مدرســة فــي عمــوم البــاد بزيــادة الضغــط علــى البنيــة التحتيــة للتعليــمUNICEF 12/11/2014,(.

تحليل القطاعات |

)10/12/2014

1

نظرة عامة و فصول القطاع

االســتعداد لفصــل الشــتاء :مــع درجــات الحــرارة التــي تصــل حاليــاً إلــى تحــت الصفــر ليــا ً فــي
دى الحاجــة
األجــزاء الشــمالية مــن العــراق ،حيــث يتواجــد تقريبــاً جميــع الالجئيــن الســوريين ،تتبــ ّ
المســتمرة لنشــاطات االســتعداد لفصــل الشــتاء .تســتمر األنشــطة التــي تدعــم الالجئيــن فــي المخيــم
 ،علــى شــكل توزيــع معــدات الشــتاء والكيروســين )UNHCR 15/12/2014(.ولكــن ,الالجئيــن فــي المناطــق
الحضريــة يتلقــون مســتويات متدنيــة مــن الدعــم  ،ويعــود ذلــك بشــكل جزئــي إلــى القيــود الســابقة
والحاليــة علــى تقديــم المســاعدة إلــى الســوريين خــارج المخيمــات )MSNA 14/09/2014(.وقــد وجــد
م ضيــق النطــاق بيــن الالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة والنازحيــن فــي أربيــل أن المســتجيبين
تقيي ـ ٌ
ـكل عــام  ،العديــد مــن الثيــاب الشــتوية األساســية و األمتعــة المنزليــة
ـ
بش
ـون،
ـ
يمتلك
ـوا
ـ
كان
ـوريين
السـ
ٍ
مثــل البطانيــات  ،والســتائر والســجاد والمواقــد .ولكــن  ،أعــرب غالبيــة الذيــن تمــت مقابلتهــم عــن
رغبتهــم بالمزيــد مــن المدافــئ  ،والوقــود  ،والثيــاب الشــتوية والســجاد )NRC 23/10/2014( .وعلــى
الرغــم مــن دعــوة األمــم المتحــدة والــوكاالت اإلنســانية  ،إال أن الحكومــة لــم تســتأنف سياســتها لعــام
 2013فــي تقديــم الكيروســين المدعــوم  ،وفــي حيــن خصصــت الحكومــة العراقيــة 12مليــون لتــر مــن
الكيروســين للنازحيــن فــي أربيــل والســليمانية ودهــوك ،يبقــى الالجئــون معتمديــن علــى الوقــود الــذي
يتــم التــزود بــه مــن الســوق و مــن خــال توزيعــات اإلغاثــةOCHA 20/11/2014, OCHA 03/11/2014, UNAMI( .

ق فــي
“يشــكل الحصــول علــى التعليــم مصــدر قل ـ ٍ
جميــع مخيمــات الالجئيــن  ،حيــث تشــير ملفــات
المخيمــات األخيــرة إلى أن نســبة األطفــال ممن هم
فــي ســن المدرســة والمســجلين فــي المــدارس
تتفــاوت مــن  32%إلــى “ 75%

النازحون

دمة
النسبة المئوية للقاطنين العشوائيات /مساكن غير مخ ّ

غير معروف

الالجئون الفلسطينيون من سوريا

4,000

تقديرات أعداد العائدين إلى سوريا

غير معروف

عدد السوريون
المسجلون والذين
ينتظرون التسجيل “

الجئ فلسطيني من
سوريا

المصادر3RP 2015-2016, UNRWA 12/2014, UNHCR Dashboard :
 .2.5.2التطورات المحتملة

توزع الالجئون السوريون لكل محافظة

ﺍﻟﻘﻠﻳﻭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ

ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ

مقدمة |

ﺩﻣﻳﺎﻁ

2

1

ملحة عن املحافظات

ن مصــدر القلــق الرئيســي فــي عــام  2015ســيكون التدهــور الكبيــر فــي ســبل معيشــة
إ ّ
الالجئيــن ،األمــر الــذي ســيكون لــه عواقــب فــي عــدة قطاعــات .وقــد تســبب نقــص التمويــل
اإلنســاني فــي عــام  2014إلــى انقطاعــات كبيــرة فــي المســاعدة ،بمــا فيهــا المســاعدات
الغذائيــة ،والمســاعدات الماليــة ،والخدمــات الصحيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،فــإن ارتفــاع معــدل
التضخــم يرجــع أساس ـاً إلــى إيقــاف الدولــة للدعــم  ،ويتوقــع أن يســتمر كال االتجاهيــن فــي
عــام  .2015وســتتضمن النتائــج األكثرمحتمـاً :انخفــاض األمــن الغذائــي و انخفــاض أمــن المأوى
و الخطــر األكبــر هــو إجــاء العديــد مــن الالجئيــن .وهــذا بــدوره قــد يــؤدي إلــى منافســة أكبــر
ـكل
مــع المصرييــن علــى ســبل العيــش  ،و إلــى زيــادة التوتــرات االجتماعيــة .ومــن المرجــح بشـ ٍ
كبيــر أن يدفــع ذلــك بالمزيــد مــن الســوريين إلــى اســتراتيجيات تأقلــم ســلبية منهــا الهجــرة غيــر
الشــرعية .وســيظل احتجــاز الالجئيــن  ،ال ســيما أولئــك الذيــن يحاولــون الهجــرة إلــى أوروبــا ،
وترحيــل الفئــات الضعيفــة مــن المخــاوف الرئيســية.

تحليل القطاعات |

النسبة المئوية للقاطنين في المخيمات الرسمية

ال يوجد

138,212

4,000

1

نظرة عامة و فصول القطاع

السوريون المسجلون والذين ينتظرون التسجيل

138,212

ن مصــدر القلــق الرئيســي
“إ ّ
فــي عــام  2015ســيكون
التدهــور الكبيــر فــي ســبل
معيشــة الالجئيــن“

نظرة عامة |
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 .3.5.2التغطية االنسانية و قيود العمل االنساني
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 .1.5.2قضايا رئيسية

جوانــب أنشــطتها  ،وتقييــد التمويــل األجنبــي  ،وفــرض عقوبــة الســجن علــى المخالفــات3RP( .
)2015-2016, Middle East Eye 03/10/2014, HRW 27/07/2014, Reuters 22/10/2014

الدول املضيفة

وأمــام الظــروف المعيشــية الصعبــة فــي مصــر ,تســتمر أعــدا ٌد كبيــرة مــن الســوريين بمحاولــة القيــام
ة مكلفــة وخطيــرة إلــى أوروبــا  ،األمــر الــذي يعرضهــم للخطــر فــي مصــر  ،باإلضافــة إلــى خطــر
برحل ـ ٍ
االســتغالل ومغامــرة الرحلــة الســيئة و التحديــات التــي يواجهونهــا علــى الطــرف اآلخــر .وال تتوفــر بيانــات
موثوقــة عــن أعدادهــم  ،أو مــا إذا كانــت فــي ازديــاد.

التحليل اإلقليمي سوريا

’الحمايــة’ ,صفحــة .)35
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كان وصــول الســوريون إلــى اللجــوء فــي مصــر محــدوداً للغايــة طــوال عــام  ، 2014وفــي الربــع األخيــر
ـكل كامــل تقريبـاً .ويواصــل الســوريون مواجهــة
مــن العــام بــدا أن وصــول الوافديــن الجــدد قــد توقــف بشـ ٍ
ـكل
حيّــز الحمايــة المحــدود  ،كمــا أنهــم عرضــة لالعتقــال والترحيــل  ،ومــن بيــن المعرضيــن للترحيــل بشـ ٍ
خــاص الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا  ،والســوريين الذيــن ال يمتلكــون الوثائــق  ،أو مــن يحــوزون
وثائــق مــزورة ،والســوريون الســاعون الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى أوروبــا( .انظــر ’النــزوح’ ,صفحــة ,35

1

فصول البالد |

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭUNHCR :

وتواصــل المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة العاملــة فــي مصــر مواجهــة الوضــع
غيــر المســتقر .حيــث أن قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة القائــم حاليــاً  ،والــذي صــدر فــي
عــام  ، 2002مقي ـ ٌد للغايــة  ،ويمنحالحكومــة المصريــة حريــة واســعة إلغــاق المنظمــات غيــر
الحكوميـ�ة أو قطـ�ع تمويلهـ�ا  ،وقامـ�ت الحكومـ�ة مؤخـ�راً ببـ�وادر فـ�ي اتجـ�اه تنفيـ�ذ أوسـ�ع Open�( .
 )Democracy 21/10/2014, Al Arabiya 10/11/2014ووفقــاً لبعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة  ،فــإن
التغييــرات األخيــرة فــي قانــون العقوبــات تســمح أيض ـاً بتجريــم عمــل المنظمــات الممولــة مــن
الخــارج ألســباب غامضــةAl Ahram 23/09/2014, International Center for Non-Profit Law 25/11/2014,( .
 )Al Arabiya 14/11/2014,The Nation 12/11/2013علــى الرغــم مــن أنــه ال يبــدو هنــاك أي عواقــب
لهــذه التغيــرات حتــى اآلن  ،إال أنهــا تســببت فــي قلــقٍ علــى نطــاق واســع بيــن الــوكاالت
اإلنســانية المحليــة والدوليــةAl Arabiya 14/11/2014, Daily News Egypt 24/11/2014, Daily News(.
 )Egypt 22/12/2014تقــوم الحكومــة المصريــة حاليــاً بصياغــة قانــون جديــد للمنظمــات غيــر
الحكوميــة  ،ولــم يتــم اإلعــان عــن أحــدث مســوداته  ،ولكــن مســود ٌة ســابقة واجهــت أيض ـاً
انتقــادات شــديدة بســبب :الســماح للحكومــة بحــل المنظمــات  ،والســيطرة علــى جميــع

نظرة عامة |

120,001 - 405,000

فــي شــهر تشــرين الثانــي ،أوقفــت الحكومــة المصريــة تقييم ـاً رئيســياً عــن األســر الســورية
الالجئــة يقــوم بــه برنامــج الغــذاء العالمــي ,و  UNHCRوشــركاؤهم  .وطلبــت الحكومــة المصريــة
مــن الــوكاالت أن ال تقــوم مجــدداً بإجــراء زيــارات منزليــة  ،وأن يتــم تنفيــذ التقييــم فقــط لــدى
مقــرات  .UNHCRويتــم حالي ـاً إجــراء مقابــات مــع األســر الســورية فــي مقــر  ، UNHCRولكــن
د بعيــد  ،وســيجري تعديــل منهجيــة البحــث .وســيكون هنــاك
ســيتم تأخيــر النتائــج إلــى حــ ّ
عقبــة رئيســية هــي أنــه لــم يعــد بمقــدور الباحثيــن القيــام بتقييمــاتٍ بصريــة عــن أحــوال
المــأوى والميــاه وخدمــات النظافــة العامــة والشــخصية ،واحتياجــات المــواد غيــر الغذائيــة عنــد
األســر الالجئــة)WFP 25/11/2014, PI 11/01/2015( .

)15/02/2014-2, UNHCR 15/02/2014-3

 .7.5.2االحتياجات و القضايا اإلنسانية

 .1.7.5.2الحماية
الوضــع القانونــي و التوثيــق :منــذ ســقوط حكومــة الرئيــس األســبق محمــد مرســي فــي
تمــوز  ، 2013والســوريون يواجهــون مشــاكل متزايــدة فيمــا يتعلــق بوضعهــم القانونــي :حيــث
أصبــح الســوريون يحتاجــون إلــى تأشــيرة للدخــول ،وأولئــك الذيــن ال يحملونها ،أو الذيــن يمتلكون
وثائــق مــزورة معرضــون لالعتقــال الطويــل أو الترحيــل )3RP 2015-2016, Al Ahram 24/10/2014( .وقد
ـكل خــاصAmnesty 14/11/2014-( .
يكــون الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا معرضيــن لذلــك بشـ ٍ
 )1لقــد تــم منــح الســوريين الحــق بالحصــول علــى الخدمــات الصحيــة والتعليــم  ،ولكنهــم ليســوا
مخوليــن بالعمــل بــدون تصاريــح عمــل  ،والتــي يصعــب الحصــول عليهــا  ،علــى الرغــم مــن أنــه
باســتطاعتهم افتتــاح مشــاريعهم الخاصــة مــع شــركاء مصرييــن .كمــا أنــه ينــدر أن يتــم تطبيــق
األنظمــة المتعلقــة بتصاريــح العمــل)Boston University 11/2014, PI 11/01/2015( .
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بشــكل كبيــر بعــد أن وضعــت الحكومــة
القيــود علــى الدخــول :لقــد انخفــض عــدد الوافديــن الجــدد
ٍ
المصريــة ،فــي منتصــف عــام  ، 2013متطلبــات لحصــول الســوريين علــى التأشــيرة  ،اســتمر العــدد
ن تدفــق الوافديــن الجــدد قــد
باالنخفــاض خــال عــام  .2014و يتبيــن اآلن مــن أرقــام التســجيل أ ّ

الالجئــون غيــر الســوريين :يشــكل الســوريون نســبة أكثــر مــن  60%مــن عــدد الحــاالت
التــي تســتوجب القلــق والمســجلة لــدى  UNHCRفــي مصــر ،بينمــا يأتــي البقيــة مــن الصومــال
والســودان وجنــوب الســودان وإثيوبيــا وأريتيريــا والعــراق)UNHCR, accessed 26/12/2014( .

1

الدول املضيفة

 .6.5.2النزوح

الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا :ليــس لــدى  UNRWAوجــود رســمي فــي مصــر،
ولكنهــا تبقــي علــى مكتــب صغيــر يتواصــل بالنيابــة عنهــا مــع حوالــي  4,000الجــئ فلســطيني
مــن ســوريا  ،ممــن وجــدوا طريقهــم إلــى هنــاك )UNRWA 12/2014( .كمــا تراقــب الســفارة
الفلســطينية أيضـاً الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا  ،وتفيــد بــأن عددهــم فــي البــاد يتجــاوز
 6,800شــخص)HRW 13/11/2013, Boston University 11/2014(.
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•المواقع التي يقيم فيها الالجئون السوريون  ،وال سيما في المناطق النائية.
•حصول الالجئين على الخدمات األساسية  ،بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية.
•عدد األشخاص الذين انقضى تصريحهم القانوني ،واألسباب الكامنة وراء ذلك.
حلوا.
•عدد األشخاص الذين منعوا من الدخول  ،والذين اعتقلوا و /أو ُر ّ
•عــدد الالجئيــن غيــر المســجلين  ،وأســباب عــدم  -أو إلغــاء التســجيل  ،بمــا فــي ذلــك االنخفــاض األخيــر
فــي عــدد الالجئيــن المســجلين.
ة للحصــول
•أعــداد ونوايــا الالجئيــن المغادريــن لمصــر  ،ســوا ًء بطريقــة غيــر نظاميــة فــي محاولــ ٍ
علــى اللجــوء فــي أوروبــا  ،أو الســفر إلــى البلــدان المضيفــة األخــرى  ،أو العــودة إلــى ســوريا.

ن هنــاك حوالــي  300,000الجــئ
دعــي الحكومــة المصريــة أ ّ
الالجئــون غيــر المســجلين :ت ّ
جلين فــي مصــر)3RP 2015-2016(.
ســوري غيــر مســ ّ

فصول البالد |

ـرات واضحــة فــي المعلومــات فــي كل المواضيــع تقريبـاً المتعلقــة بوضــع الالجئيــن الســوريين فــي
مــة ثغـ ٌ
ث ّ
مصــر .ولعلــه البلــد األكثــر إهمــاال ً فــي االســتجابة اإلقليميــة  ،و يعــود الســبب جزئي ـاً ألن مصــر ليســت
ن محدوديــة التمويل اإلنســاني،
مجــاورة لســوريا حدوديـاً عــدا عــن أن لديهــا العــبء األقــل مــن الحــاالت .إ ّ
وصعوبــة تحديــد وتقييــم الالجئيــن الضعفــاء وســط محيــط حضــري غيــر متعــاون ،وحساســيات الحكومــة
ـكل خــاص,
المصريــة بشــأن التقييمــات  ،كلهــا عوامــل تســاهم فــي وجــود ثغــرات فــي المعلومــات .وبشـ ٍ
دثــة بشــكل دوري عــن:
وجــود نقــص فــي المعلومــات المح ّ

1

نظرة عامة |

 .5.5.2الثغرات في المعلومات

مقدمة |

أجــرى برنامــج الغــذاء العالمــي أيضـاً تحليـا ً لتقييمــات الســوق مــن أجــل فهــم أفضــل ألنمــاط اإلنفــاق.
لكــن ال يبــدو أنــه تــم نشــر النتائــج الكاملــة)WFP 30/09/2014( .

الالجئــون المســجلون :فــي  31كانــون األول  ،كانــت  UNHCRقــد ســجلت مــا يزيــد قليــا ً
عــن  138,000ســوري فــي مصــر ،وقــد زاد عــدد الالجئيــن المســجلين بأقــل مــن  ، 1,000ثــم
انخفــض العــدد  ،منــذ األســبوع األخيــر مــن شــهر تشــرين الثانــي  ،بأكثــر مــن  ، 2,100وهــو أول
تراجــع ملحــوظ منــذ بدايــة األزمــة )UNHCR dashboard( .وتعــزو المفوضيــة التراجــع إلــى عمليــة
التدقيــق الجاريــة علــى الســوريين المســجلين  ،للتحقــق مــن اســتمرار وجودهــم فــي البــاد.
يحســن أيضـاً تحديــد الفئــات الضعيفــة
دثــة والتنميــط األكثــر دقــة أن
إ ّ
ّ
ن مــن شــأن البيانــات المح ّ
ويكفــل اإلحــاالت المالئمــة)P1 11/01/2015, UNHCR 30/10/2014, Inter-Agency Update 15/10/2014(.
بحلــول شــهر كانــون األول عــام  ، 2014كان قــد تــم أخــذ بصمــة العيــن لحوالــي  98,00الجــئ
ســوري وتــم إعطاؤهــم هويــات بيومتريــة)PI 11/01/2015(.

2

ملحة عن املحافظات

بــدأت  UNHCRو برنامــج الغــذاء العالمــي بإجــراء تقييــم اجتماعــي اقتصــادي مشــترك ،فــي محاولــة
إلجــراء تقييــم أفضــل لمواطــن الضعــف ليتــم توزيــع المســاعدات علــى هــذا األســاس بــدال ً مــن االعتمــاد
علــى التصنيــف الجغرافــي أو االجتماعــي )3RP 2015-2016(.وكان التقييــم ســيتم فــي األصــل علــى
مســتوى األســرة  ،رامي ـاً إلــى تغطيــة نســبة  100%مــن األســر الســورية المســجلة لــدى UNHCR
( )Inter-Agency Update 15/10/2014المرحلــة التمهيديــة مــن التقييــم والتــي أجريــت مــن قبــل منظمــة إنقــاذ
األطفــال الدوليــة فــي شــهر أيلــول وبدايــة شــهر تشــرين األول  ،تضمنــت مقابــات مــع حوالــي 2,100
أســرة و مســحاً ألكثــر مــن  10,000شــخص )WFP 30/10/2014( .غيــر أنــه تــم تأجيــل التقييــم اســتجاب ًة
لشــواغل الحكومــة المصريــة( .انظــر ’القيــود علــى العمليــات’  ،صفحــة .)34

)2015-2016

تحليل القطاعات |

 .4.5.2أبحاث ومنشورات الربع األخير من العام

ن الحكومــة المصريــة تصــدر تأشــيرات دخــول بيــن الحيــن
توقــف فــي األســاس .وتفيــد  UNHCRأ ّ
واآلخــر لجمــع شــمل عائلــي  ،ولكــن ال يــزال الســوريون الذيــن يصلــون إلــى مصــر دون تأشــيرات
أو بوثائــق مــزورة يواجهــون االعتقــال لفتــراتٍ طويلــة ,أو خطــر الترحيــل إلــى بلــدان ثالثــة3RP(.

1

نظرة عامة و فصول القطاع

فــي نهايــة عــام  ,2014تــم تمويــل عمليــات مصــر ضمــن خطــة االســتجابة  RRP6بنســبة ، 45%
تماشــياً مــع التمويــل الفــردي المتــاح للبلــدان األخــرى فــي المنطقــة :حيــث حــازت األردن فقــط علــى
النســبة األعلــى مــن التمويــل  ،وحــازت تركيــا والعــراق علــى النســبة األقــلRRP6 Funding Snapshot(.
ـم عــن القيــود المفروضــة
 )12/12/2014ولكــن  ،تفيــد الــوكاالت اإلنســانية بوجــود تأثيــر تشــغيلي كبيــر ناجـ ٍ
علــى التمويــل  ،بمــا فــي ذلــك :تخفيــض المســاعدات النقديــة المقدمــة لنســبة  45%مــن تعــداد
الالجئيــن إلــى  23%فقــط خــال عــام  ، 2013وانخفــاض قيمــة قســيمة برنامــج الغــذاء العالمــي مــن
 28دوالر للشــخص الواحــد شــهرياً إلــى  17دوالر للشــخص الواحــد شــهرياً  ،و إلحــاق الخدمــات الصحيــة
بالمستشــفيات العامــة المصريــة)3RP 2015-2016, PI 11/01/2015(.

نظرة عامة |

ينتشــر الســكان الســوريين علــى نطــاقٍ واســع فــي جميــع أنحــاء المناطــق الحضريــة ونواحــي القاهــرة
والمــدن المصريــة األخــرى ،والمناطــق الريفيــة  ،األمــر الــذي قــد يشــكل تحدي ـاً بالنســبة للتســجيل ،
وصعوبــة فــي إيصــال الخدمــات اإلنســانية وتوفيــر الخدمــات والمســاعدةUNHCR 15/02/2014-1, UNHCR(.

مــة ثغــرات واضحــة تقريبــاً فــي
"ث ّ
المعلومــات فــي كل المواضيــع
المرتبطــة بوضــع الالجئيــن الســوريين
فــي مصــر"

()Amnesty 14/11/2014-2, Amnesty 11/12/2014

 .2.7.5.2األمن الغذائي و سبل العيش

لــم تتوفــر معلومــات عــن وضــع الميــاه وخدمــات النظافــة العامــة والشــخصية فــي الربــع األخيــر
مــن العــام .وبمــا أن معظــم الالجئيــن الســوريين فــي مصــر يقطنــون فــي شــقق مســتأجرة ،
فإنــه مــن غيــر المرجــح أن تكــون قضيــة مدعــاة لقلــق كبيــر .قــد يشــكل االزدحــام والمســاكن
دمــة مشــاكل صحيــة  ،ولكــن نظــراً الســتبعاد الميــاه وخدمــات النظافــة العامــة
غيــر المخ ّ
والشــخصية مــن خطــة االســتجابة المصريــة  3RPفإنــه مــن المتوقــع أن تكــون التدخــات األوليــة
اســتناداً إلــى ســبل العيــش)3RP 2015-2016( .

1

 .5.7.5.2المأوى و المواد غير الغذائية
تشــير نتائــج التقييــم إلــى أن تأميــن المــال لدفــع اإليجــار هــو األولويــة الرئيســية لالجئيــن
الســوريين فــي مصــر)3RP 2015-2016( .

وبعــد المســافة
ولكــن عمليــاً ال تــزال هنــاك بعــض المشــاكل بمــا فيهــا اكتظــاظ المــدارس ُ
وتكاليــف النقــل لالجئيــن والتحــرش والتمييــز( .وقــد أبــرز الالجئــون هــذه المشــاكل فيمــا يتعلــق
بالفتيــات خصيصـاً .وقــد أفــادت  UNHCRأن الالجئيــن الذيــن يحاولــون تســجيل أبنائهم قــد واجهوا
معوقــات كبيــرة  ،منهــا عــدم وجــود ثبوتيــات وعــدم توفــر أماكــن فــي المــدارس،و الوضــع علــى
قائمــة االنتظــار)UNHCR 30/09/2014-5, 3RP 2015-2016(.

2
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فصول البالد |

منــذ عــام  ،2012أتاحــت وزارة التربيــة والتعليــم المصريــة للســوريين إمكانيــة الحصــول علــى
نفــس التعليــم العــام الــذي يحصــل عليــه المصريــون .وتقــول أرقــام وزارة التربيــة والتعليــم
المصريــة مــن شــهر آب عــام  ، 2014أنــه تــم تســجيل حوالــي  35,000طالــب ســوري فــي
جميــع الصفــوف للعــام الدراســي  ,2014 2013-و تــم تســجيل حوالــي  10,912طالــب فــي
الجامعــات )3RP 2015-2016( .وهــذا يشــكل تقريبـاً نســبة  83%مــن مــا يزيــد عــن  42,000طفــل
الجــئ بســن المدرســة ممــن قامــت  UNHCRبتســجيلهم فــي مصــر)UNICEF 12/12/2014( .

نظرة عامة |

 .6.7.5.2التعليم

الدول املضيفة

 .3.7.5.2الصحة
ً
تمنــح وزارة الصحــة للســوريين حاليـا حريــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي المرافــق الطبيــة
الحكوميــة .ولكــن تمركــز عــدد كبيــر مــن الســوريين فــي مناطــق معينــة أجهــد نظــام الرعايــة الصحيــة
المنهــك فــي األصــل .قــد يواجــه الســوريون االنتظــار لفتــراتٍ طويلــة و يتلقــون الرعايــة الصحيــة الثانويــة
والثالثيــة باهظــة الثمــن والمتاحــة فقــط بعــد تحديــد األولويــات )3RP 2015-2016(.باإلضافــة إلــى ذلــك،
ينتشــر الســوريون فــي عمــوم  230منطقــة  ،وهــذا يعنــي مواجهــة العديــد مــن الصعوبــات فــي الحصــول
علــى الخدمــات الصحيــة المتوفــرة بســبب بعــد المســافة والتكاليــف المتعلقــة بهــاUNHCR 30/10/2014-( .

 .4.7.5.2المياه وخدمات النظافة العامة والشخصية

التحليل اإلقليمي سوريا

نتــج عــن نقــص فــي التمويــل أيضـاً خطــر تخفيــض أو إلغــاء المســاعدات الغذائيــة التــي يقدمهــا برنامــج
الغــذاء العالمــي فــي الربــع األخيــر مــن العــام )Inter-Agency Update 20/10/2014( .وقــد خفــض برنامــج
الغــذاء العالمــي العــدد الــذي كان يخطــط لمســاعدته مــن  126,000فــي منتصــف عــام  2014إلــى أقــل
مــن  90,000فقــط فــي عــام  ، 2015كمــا قــام ببعــض الحســميات فــي قيــم القســائم)3RP 2015-2016( .
علــى الرغــم مــن ذلــك  ،فــإن االنقطاعــات القصيــرة فــي شــهر كانــون األول فــي مســاعدات برنامــج
الغــذاء العالمــي علــى المســتوى اإلقليمــي ،أثــرت علــى جميــع المســتفيدين فــي مصــر .ثــم ُأعيــدت
المســاعدات الغذائيــة فــي شــهري كانــون األول وكانــون الثانــي  ،ولكــن بقيمــة  17دوالر فقــط للشــخص
الواحــد /شــهرياً  ،أي بنســبة  61%مــن قيمتهــا الســابقة فــي عــام  .2014و ال يتضــح مــا الــذي ســيحدث
لهــذا البرنامــج فــي عــام  )PI 11/01/2015( .2015كمــا كان علــى  UNHCRأيضــاً أن تخفــض عــدد
المســتفيدين مــن المســاعدة النقديــة إلــى نســبة حوالــي  50%بيــن شــهري كانــون الثانــي -أيلــول ،
ومــن حوالــي  45%مــن تعــداد الالجئيــن إلــى حوالــي  23%فقــط)3RP 2015-2016( .
أصبــح معــدل التضخــم فــي مصــر عاليـاً  ،ال ســيما بعــد أن تــم رفــع الدعــم الحكومــي فــي الربــع الثالــث
مــن العــام ،ومــن المرجــح أن يبقــى ذلــك ضاغطـاً علــى ســبل معيشــة الالجئيــنUNCHR 30/10/2014–2,(.
ن تدفــق الالجئيــن قــد ســاهم فــي ارتفــاع اإليجــارات
 )WFP 02/09/2014وتفيــد بعــض التقاريــر أيضــاً أ ّ
الســكنية والتجاريــة فــي مناطــق معينــة  ،وربمــا تســبب بطفــراتٍ كبيــرة فــي األماكــن ذات الكثافــة
األعلــى)3RP 2015-2016(.

)11/01/2015

مقدمة |

)Inter-Agency Update 15/10/2014, WFP 30/10/2014

2

ملحة عن املحافظات

أشــارت نتائــج المرحلــة التمهيديــة مــن المســح األســري الــذي تقــوم بــه  UNHCRوبرنامــج الغــذاء
العالمــي أن اإلنفــاق الرئيســي لألســر الســورية كان علــى اإليجــار ،يليــه الغــذاء والتعليــم والصحــة.
وكانــت نســبة حوالــي  90%ممــن تمــت مقابلتهــم قــد تلقــوا نوعـاً واحــداً علــى األقــل مــن المســاعدة
 ،والتــي غالب ـاً مــا تكــون غذائيــة  ،حيــث اســتلمتها نســبة  65%مــن األســر .غيــر أنــه أفيــد أيض ـاً عــن
اســتخدام نســبة  16%مــن األســر الســتراتيجيات تأقلــم ســلبية  ،واألكثــر شــيوعاً منهــا هــو الحــد مــن
ديــن أو اقتــراض
النفقــات األساســية غيــر الغذائيــة مثــل التعليــم والصحــة  ،يلــي ذلــك شــراء الطعــام بال ّ
المــال لشــراء المــواد الغذائيــة  ،وإنفــاق المدخــرات .وكانــت أكثــر اســتراتيجية تأقلــم ســلبية طويلــة
األمــد شــيوعاً هــي محاولــة فــرد مــن العائلــة الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى خــارج مصــر3RP 2015-2016,( .

 )4وقــد قــام شــركاء األمــم المتحــدة بتوفيــر مختلــف خدمــات الرعايــة الصحيــة لتكملــة جهــود
الدولــة .إال أنهــم بــدأوا فــي نهايــة الربــع الثالــث والربــع األخيــر مــن العــام  ،بالتخلــص التدريجــي
مــن الخدمــات الموازيــة ،وأبقــوا علــى الرعايــة المتوفــرة مــن خــال مؤسســات الدولــة القائمــة
 ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى نقــص التمويــل مــن األمــم المتحــدة3RP 2015-2016, PI(.

تحليل القطاعات |

ـل 150
اإلعــادات القســرية :قالــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي شــهر كانــون األول ،أنهــا علمــت بترحيـ ِ
ســوري إلــى لبنــان أو تركيــا منــذ بدايــة عــام  ، 2014وترحيــل شــخصين ســوريين علــى األقــل إلــى
ســوريا )Amnesty 05/12/2014( .وفــي شــهر تشــرين الثانــي  ،كانــت الســلطات المصريــة تحتجــز أكثــر مــن
 70الجئـاً  ،مــن بينهــم الجئــون فلســطينيون مــن ســوريا  ،و ســوريين و غزيــون ،يتهددهــم خطــر الترحيــل
الوشــيك  ،بعــد وصولهــم إلــى مصــر بينمــا كانــوا يحاولــون الهجــرة مــن تركيــا إلــى أوروبــا.

نظرة عامة |
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حظــر التجــوال واالعتقــال :فــي عــام  ، 2014تــم إلقــاء القبــض علــى أكثــر مــن  1,400ســوري فــي
مصــر لمحاولتهــم الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى أوروبــا عــن طريــق البحــر ،وكان بينهــم نســاء واطفــال.
( )Inter-Agency Update 14/12/2014, UNICEF 12/12/2014تقــول  UNHCRأنــه يتــم اإلفــراج عــن معظــم هــؤالء
المعتقليــن بعــد مــدة  20 5-يومـاً  ،وتتــاح لهــم فرصــة البقــاء والحصــول علــى تصريــح إقامــة مدتــه ســتة
أشــهر  ،وقــد يكــون هــذا الخيــار متاحــاً فقــط أمــام مــن لديهــم أقــارب فــي مصــرInter-Agency Update(.

"تمنــح وزارة الصحــة للســوريين حاليــاً حريــة
الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي
المرافــق الطبيــة الحكوميــة .إال أن تمركــز عــدد
كبيــر مــن الســوريين فــي مناطــق معينــة أجهــد
نظــام الرعايــة الصحيــة المنهــك أص ـاً"

تعاريف :مصطلحات إنسانية

غير النازحين

تقارير  SNAPالسابقة

التحليل اإلقليمي عن سوريا

كانون الثاني – 2013تشرين األول 2014

موضوعات
ملف محافظة حلب

نيسان 2013

الوضع القانوني لألفراد الفارين من سوريا

حزيران 2013

المعابر الحدودية السورية

أيلول 2013

دروس مستفادة في التقييم

أيلول 2013

تتضمــن هــذه المجموعــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،المجتمــع المضيــف ،النــاس الذيــن هــم جــزء مــن
المجتمــع أو األســرة التــي تســتقبل النازحيــن .تعتبــر األســر و المجتمعــات المحليــة المضيفــة جــزءاً
مــن العــبء اإلنســاني بســبب مــا تتعــرض لــه مــن الضغــط الزائــد علــى مواردهــا .لعــدم وجــود أي
معلومــات متوفــرة حالي ـاً عــن احتياجــات المجتمعــات المضيفــة ،تســتبعد هــذه المجموعــات حالي ـاً مــن
هــذا البروفايــل اإلنســاني.

بيانات خط األساس -لبنان

النازحون

حركة البضائع عبر الحدود

كانون األول 2013

الجهات اإلغاثية الفاعلة في سوريا

كانون األول 2013

بيانات خط األساس  -األردن

كانون األول 2013

آب 2014

حلول فصل الشتاء

تشرين األول 2014

آخر السيناريوهات

تشرين الثاني 2014

باإلمكان العثور على جميع التقارير علىhttp://www.acaps.org/en/pages/syria-snap-project :
مصادر بيانات الخرائط

الدول املضيفة

اإلدارة OCHA :مجموعات البيانات المشتركة عن العمليات .مخيمات النازحين في
سوريا :وزارة الخارجية األمريكية  . HIU، SNAPتحركات النازحين في سوريا :برنامج الغذاء
العالمي .مخيمات النازحين في العراق . UNHCR ، REACH :مخيمات الالجئين :وزارة
الخارجية األمريكية  . HIUالمخيمات غير الرسمية :لبنان -مشترك بين الوكاالتREACH ،
 /.UNICEFالالجئون - UNHCR :البنية التحتية :مرصد الطاقة العالمي/OCHA . WFP ،
المعابر الحدودية : SNAP
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آخــرون يســتدعون القلــق  -األشــخاص الذيــن نزحــوا بشــكل طــارئ وشــكلوا جــزءاً مــن العــبء
اإلنســاني ،لكنهــم ال يندرجــون تحــت أي مــن الفئــات المذكــورة أعــاه (مث ـا ً المهاجــرون والعائــدون).

المتفجرات من مخلفات الحرب

حزيران 2014

التحليل اإلقليمي سوريا

فيمــا يخــص هــذه الوثيقــة ,تشــمل فئــة “الالجئيــن” أولئــك المســجلين ،ومــن بانتظــار التســجيل وكذلــك
غيــر المســجلين -علــى الرغــم مــن حقيقــة أن الســوريين غيــر المســجلين هــم مــن الناحيــة التقنيــة
ليســوا الجئيــن ،حيــث لــم يتــم تثبيــت وضعهــم كالجئيــن .الالجئــون العراقيــون والفلســطينيون ,ضمــن
هــذه المجموعــة ،هــم بشــكل خــاص فــي موقــف ضعيــف ،ســواء داخــل ســوريا أو خارجهــا.

ملف محافظة إدلب

شباط 2014

1

فصول البالد |

الالجئــون وطالبــو اللجــوء هــم أولئــك ,الذيــن بســبب خوفهــم مــن التعــرض لالضطهــاد بســبب العــرق
أو الديــن أو الجنســية أو االنتمــاء إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو سياســية معينــة ،موجــودون خــارج
ســوريا ،وغيــر قادريــن علــى ،أو بســبب ذلــك الخــوف  ،ال يرغبــون فــي االســتفادة مــن حمايــة ذلــك
البلــد)UN 1951( .

فلسطينيون من سوريا

تشرين األول 2013

نظرة عامة |

النازحــون داخــل ســوريا ( )IDPsهــم أشــخاص أو مجموعــة مــن األشــخاص ممــن يقيمــون فــي
ســوريا ولكنهــم اضطــروا أو أجبــروا علــى الهــرب أو علــى تــرك منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم المعتــادة
نتيجــة للصــراع المســلح أو مــن أجــل تفــادي آثــاره )OCHA 2004( .
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تأثير الصراع على االقتصاد السوري و سبل المعيشة

تموز 2013

2

مقدمة |

غيــر النازحيــن تشــمل جميــع مــن هــم داخــل ســوريا و الذيــن تأثــروا ,بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر،
بالصــراع ،بمــن فيهــم أولئــك الذيــن تعرضــوا لإلصابــة ،أو فقــدوا إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات
األساســية ،أو أولئــك الذيــن ازداد وضعهــم صعوبــة بســبب تأثيــر االضطرابــات علــى ســبل العيــش
والحصــول علــى الخدمــات األساســية)OCHA 05/06/2012( .

في هذا التقرير يستخدم مصطلح “جماعات المعارضة المسلحة” لإلشارة إلى جميع
الجماعات المسلحة واألفراد المشتركين في الصراع المسلح ضد الحكومة السورية.

1
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عــدد المتضرريــن يشــير إلــى األشــخاص المتضرريــن مــن العنــف فــي ســوريا .يمكــن تقســيم عــدد
المتضرريــن إلــى مجموعتيــن :غيــر النازحيــن والنازحــون.

تعاريف أخرى

نظرة عامة و فصول القطاع

المتضررون

نظرة عامة |

ملحق

التقرير مقسم إلى ثالثة أقسام

1

مقدمة |

تحليل القطاعات |

تنويــه :المعلومــات المقدمــة هنــا شــرطية حيــث لــم يكــن باإلمــكان التحقق بشــكل مســتقل مــن التقارير
الميدانيــة .يغطــي هــذا التقريــر موضوعـاً ديناميكيـاً للغايــة ،لــذا تقــل فائــدة المعلومــات مــع الوقت.

1

كيفية االقتباس من هذه الوثيقة

1

فصول البالد |

إذا كنــت ترغــب فــي إعــادة إنتــاج الخرائــط أو معلومــات أخــرى فــي هــذه الوثيقــة ،يرجــى اســتخدام هــذا
الرابــط ،للموافقــة علــى شــروط و بنــود حقــوق التأليــف.

نظرة عامة |

تــم تأســيس مشــروع تحليــل االحتياجــات االســتراتيجي فــي ســوريا لدعــم االســتجابة اإلنســانية مــن
خــال توفيــر تحليــل مســتقل للوضــع اإلنســاني للمتضرريــن مــن األزمــة الســورية .نحن ندعم االســتجابة
لالحتياجــات اإلنســانية ونوافــق علــى أن تســتخدم المنظمــات األخــرى الوثيقــة لتحقيــق هــذا الهــدف.
يرجــى مالحظــة أن معظــم المعلومــات مســتمدة مــن بيانــات ثانويــة ،وينبغــي النقــل عــن المصــدر
األصلــي عندمــا يتــم اســتخدام هــذه المعلومــات .يمكــن االطــاع علــى المصــدر األصلــي فــي نهايــة
كل فقــرة وكلمــا أمكــن ذلــك ،قــد جعلنــا االرتبــاط التشــعبي لهــذا المصــدر متاحــاً .المعلومــات التــي
مصدرهــا  PIتشــير إلــى المقابــات الشــخصية مــع أشــخاص مجهوليــن بالنســبة لـــ  .SNAPالمعلومــات
التــي مصدرهــا “مصــدر موثــوق” تشــير إلــى المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن جهــة معروفــة و
موثوقــة مــن قبــل  .SNAPجميــع المعلومــات التــي لــم يذكــر مصدرهــا تقــوم علــى تحليــل  SNAPالخــاص
و يجــب االقتبــاس منهــا علــى هــذا األســاس .

ملحة عن املحافظات

الغــرض مــن  RASأن يكــون وثيقــة مرجعيــة ,يمكــن قــراءة األجــزاء والمكونــات المختلفــة بشــكل منفصــل،
بحســب المعلومــات المطلوبــة .فبينمــا يهتــم أولئــك الذيــن يعملــون فــي بلــد مضيــف مــا أو فــي محافظــة
معينــة بأجــزاء صغيــرة مــن التقريــر ،فاألفــراد الذيــن يعملــون علــى الصعيــد اإلقليمــي يمكــن أن يســتفيدوا
مــن قــراءة جميــع األقســام.

2

نظرة عامة و فصول القطاع

•القســم أ -1يركــز علــى الوضــع فــي ســوريا ،أوال ً مــن خــال تحديــد القضايــا علــى الصعيــد القطــري،
وبعــد ذلــك ،علــى نحــو أكثــر عمق ـاً ،علــى المســتوى القطاعــي.
•يحدد الجزء أ -2الوضع اإلنساني لكل محافظة.
•يغطــي الجــزء ب البلــدان المضيفــة ،لبنــان واألردن وتركيــا والعــراق ،ويناقــش القضايــا اإلنســانية
الرئيســية المتعلقــة باألزمــة.
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