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تقديم
تشــهد املنطقــة العربيــة أزمــة إنســانية غــر مســبوقة نتيجــة لتدفــق ماليــن الالجئــن والنازحــن 
مــن أوطانهــم وديارهــم جــرّاء الرصاعــات املندلعــة يف أكــر مــن دولــة؛ خاصــة يف ســوريا والعــراق 

ــن وليبيا.  واليم

ــم وأوالدهــم؛ إال  ــا عــى أنفســهم وأهليه ــون فيه ــان يطمئن ــئ أم ــون مراف ــد التمــس الالجئ وق
ــدول  ــا ال ــي بذلته ــود الت ــم الجه ــهلة. ورغ ــن س ــا مل تك ــي أووا إليه ــئ الت ــم يف املالج أن حياته
ــة؛  ــدة املعني ــم املتح ــا وكاالت األم ــي تبذله ــرة الت ــود الكب ــم الجه ــة، ورغ ــات املضيف واملجتمع
وعــى رأســها املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــن، وهيئــة اليونيســيف، وصنــدوق األمــم املتحــدة 
للســكان وهيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكن املــرأة، وبرنامــج الغــذاء العاملي، 
وغرهــا؛ ظلــت األزمــة أكــر مــن االهتــام املوجــه لهــا. وخــالل العــام الجــاري وصــل الدعــم 
ــت  ــي كان ــة الت ــة واملالي ــات الغذائي ــن املعون ــات اآلالف م ــرم مئ ــا، وُح ــدوده الدني ــدويل لح ال

تصــل إليهــم.

يف الوقــت نفســه أصبــح العــبء امللقــى عــى املجتمعــات املضيفــة أكــر مــن االحتــال؛ خاصــة 
وأن الــدول املضيفــة مثــل لبنــان واألردن والعــراق هــي دول محــدودة اإلمكانيــات يف األغلــب، 
ــكل  ــا يش ــان؛ م ــض األحي ــكانها يف بع ــدد س ــع ع ــو رب ــل إىل نح ــة تص ــة برشي ــتضيف كتل تس

ــا كبــرة عــى ميزانياتهــا وعــى مــا تســتطيع توفــره مــن خدمــات. ضغوطً

لقــد وجهــت الــدول العربيــة حكومــات وأفــراًدا -ال ســيا الــدول الخليجيــة- الكثــر مــن الدعــم 
لالجئــن يف املنطقــة، لكــن األزمــة تتفاقــم، ومــع الرتاجــع الكبــر يف الدعــم الــدويل منــا الشــعور 
ــة  ــهم إىل التهلك ــوا بأنفس ــم ألن يلق ــا دفعه ــم؛ م ــى عنه ــد تخ ــامل ق ــأن الع ــن ب ــدى الالجئ ل
ــا ســوريًّا  متســًكا بأمــل الحيــاة يف بــالد بعيــدة. وقــد أفــاق العــامل عــى حادثــة اختنــاق 70 الجئً
داخــل شــاحنة بالنمســا، ثــم جــاءت صــورة الطفــل إيــال الــذي لقــي نحبــه عــى الســاحل الــرتيك 
لتمثــل صفعــة أخــرى عــى وجــه الضمــر العاملــي الــذي أوصــل هــؤالء إىل تلــك الدرجــة مــن 

اإلحبــاط القاتــل.

ــة، األوراق  ــق اإلقام ــوده )ح ــة وج ــد رشعي ــى صعي ــة ع ــات ضخم ــازح أزم ــه الالجئ/الن يواج
الثبوتيــة(، وعــى صعيــد قدرتــه عــى كســب الــرزق )حــق العمــل(، وكــذا مــن حيــث الســكن 
ــذاء  ــدادات الغ ــن إم ــالً ع ــة، فض ــم والصح ــها التعلي ــى رأس ــة؛ وع ــات املختلف ــم والخدم املالئ

نفســها.

ــة والنازحــة  ــرأة الالجئ ــات امل ــرز أزم ــات الالجئن/النازحــن؛ ت ــة ألزم وضمــن الصــورة اإلجالي
بصــورة خاصــة؛ إذ تشــكل املــرأة والطفــل نحــو 80% مــن عــدد الالجئن/النازحــن، وكثــر مــن 
ــل، وتتحمــل املــرأة عــبء االســتغالل متعــدد  ــال عائ ــدات مــع أوالدهــن ب النســاء يعشــن وحي
ــا  ــل أمناطً ــا تتحم ــا، ك ــى أطفاله ــا أو ع ــع عليه ــذي يق ــواء ال ــل، س ــوق العم ــكال يف س األش
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ــف األرسي  ــة العن ــف خاص ــن العن ــة م مختلف
الــذي تتزايــد وترتــه يف ظــل األوضــاع الصعبــة 
وضيــق املعــاش، والفتيــات هــن أول مــن يحــرم 
مــن التعليــم يف ظــل ضيــق فــرص التعليــم 
بوجــه عــام، ويف الغالــب تدفعهــن العائالت إىل 
الــزواج املبكــر توفــرًا لنفقاتهــن، وتعاين النســاء 
مــن اإلحبــاط ومــن العزلــة ومــن ضعــف 
الدعــم النفــي والصحــي، يف الوقــت الــذي 
يتحملــن فيــه أعبــاء مضاعفــة يف إعالــة األرسة 

وتســير شــئونها.

يف هــذا اإلطــار، قــام وفــد مــن منظمــة املــرأة 
العربيــة ترتأســه ســعادة الســفرة مرفــت تالوي 
ــة بــدأت يــوم  املديــرة العامــة للمنظمــة بجول
ــدت  ــبتمر 2015 وامت ــق 3 س ــس املواف الخمي
ــك لرصــد أوضــاع  حتــى منتصــف الشــهر؛ وذل
ــان واألردن  ــن لبن الالجئات/النازحــات يف كل م
والعــراق، فضــالً عــن مــرص. وقــد تنوعــت 
ــاءات  ــن لق ــد ب ــا الوف ــي أجراه ــاءات الت اللق
مــع ممثــي املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــن 
وباقــي الــوكاالت األمميــة العاملــة يف امليــدان، 
وكــذا لقــاءات مع حكومــات الدول املســتضيفة 
ــارات ألماكــن متركــز الالجئــن يف  ــن، وزي لالجئ
املخيــات أو داخــل املــدن، ولقــاءات مبــارشة 
ــى  ــك لالطــالع ع ــن أنفســهم؛ وذل ــع الالجئ م
صــورة إجاليــة ألوضاعهــم، ورســم صــورة 

ــم. ــكالتهم ومطالبه ــة ملش دقيق

وستســتخدم املعلومــات التــي جمعهــا الوفــد 
ــع  ــون، ويض ــا الالجئ ــي يعانيه ــانية الت ــاة اإلنس ــرِّف باملأس ــر يع ــداد تقري ــارة يف إع ــالل الزي خ
ــن  ــرًا ع ــًا قص ــة فيل ــدت املنظم ــا أع ــن. ك ــدي املعني ــن ي ــا ب ــات لعالجه ــات ومقرتح توصي

ــامل. ــم إىل الع ــل صوته ــن يحم ــاين لالجئ ــع اإلنس الوض

أزمة اللجوء/النزوح يف أرقام

إثــر األزمــة يف ســوريا تدفــق منهــا نحــو 

ــوار  ــى دول الج ــوا ع ــئ؛ توزع ــن الج 4مالي

كالتــايل:

- يوجــد يف لبنــان نحــو مليــون ومائــة ألــف 

الجــئ هــم املســجلون رســميًّا، عــدا غــر 

املســجلن، وكان العــدد اإلجــايل قــد وصــل 

ــات. ــن األوق ــت م ــن يف وق ــو 1.5 مالي إىل نح

ــا 630 ألــف الجــئ مســجل  -ويف األردن حاليًّ

رســميًّا حاليًّــا، عــدا عــدد كبــر مــن غــر 

املســجلن؛ حيــث يناهــز العــدد اإلجــايل 

ــئ. ــون الج ــو ملي نح

-ويف كردســتان العــراق 255 ألــف الجــئ 

مســجل رســميًّا،

-ويف مــر 130 ألــف الجــئ مســجل رســميًّا، 

ألــف   300 نحــو  إىل  يصــل  عــدد  وهــو 

باحتســاب غــر املســجلن،

 ومــن ليبيــا، تدفــق مئــات اآلالف يف صــورة 

إىل دول  أو الجئــن  ليبيــا  داخــل  نازحــن 

ــوار.   الج

ظاهــرة  تــرز  والعــراق؛  اليمــن  وداخــل 

النــزوح الداخــي؛ إذ بلــغ عــدد النازحــن 

داخليًّــا يف اليمــن جــراء الــراع نحــو 1.2 

يســتضيف  العــراق  ويف  شــخص،  ماليــن 

إقليــم كردســتان نحــو مليــون نــازح مــن 

املناطــق التــي ســيطرت عليهــا داعــش.



مسار اجلولة





جولة وفد منظمة املرأة العربية
يف

 اجلمهورية اللبنانية
من 3 إلى 2015/9/6
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اســتهدفت جولــة وفــد املنظمــة يف لبنــان رصــد أوضــاع واحتياجــات الالجئــات الســوريات يف لبنــان، 
وشــهدت زيــارات ألماكــن متركــز الالجئــن يف بــروت وعــن الرمانــة وطرابلــس والبقــاع، وزيــارات 

ملكاتــب املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــن. 

ويف مســتهل الزيــارة تــم اســتقبال الوفــد 
ــليان  ــال س ــاد ميش ــس الع ــزل الرئي يف من
ــور  ــليان بحض ــاء س ــة وف ــيدة الفاضل والس
أعضــاء مــن اللجنــة الوطنيــة لشــئون املــرأة.

يبلــغ العــدد الرســمي لالجئــن الســورين 
ــون الجــئ ســوري؛ وهــو  ــان 1.13 ملي يف لبن
ــون ونصــف  ــع إىل نحــو ملي ــا يرتف ــدد رمب ع

ــميًّا. ــجلن رس ــر املس ــاب غ ــئ باحتس الج

وخــالل لقــاء وفــد املنظمــة مــع ممثــي 
املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــن بينــت 

الســيدة مــراي جــرار ممثلــة مكتــب املفوضيــة يف لبنــان أنــه فيــا تزيــد االحتياجــات اإلنســانية 
واملعيشــية لالجئــن يوًمــا بعــد يــوم يقــل الدعــم الــدويل يف املقابــل، وفيــا كشــفت نتائــج اســتطالع 
ــات  ــر نفق ــتدانة لتوف ــن يضطــرون لالس ــن الالجئ ــام أن حــوايل 40% م ــذ ع ــة من ــه املفوضي أجرت
ــدل  ــا الســتطالع أجــري العــام الحــايل- إىل 80%؛ مــا ي املعيشــة؛ فقــد زادت هــذه النســبة –وفًق
عــى مــدى التدهــور الــذي آلــت إليــه األوضــاع. وكذلــك ففــي عــام 2013 كان 32% مــن الالجئــن 

ــام 2015. ــف إىل 7% ع ــكل مؤس ــبة بش ــذه النس ــت ه ــد انخفض ــا، وق ــن غذائيًّ مؤَمن

بــدأت يف  اللبنانيــة  الدولــة  وأوضحــت أن 
نهايــة العــام املــايض يف وضــع قيــود عــى 
الرتفــاع  نظــرًا  الجــدد؛  الالجئــن  دخــول 
أعدادهــم بشــكل كبــر، وقــد أدت هــذه 
عــدا  الالجئــن  عــدد  تثبيــت  إىل  القيــود 
للمواليــد  نتيجــة  تحــدث  التــي  الزيــادة 
الجــدد الذيــن تواجههــم مشــكلة القيــد.

ــه  ــم مشــكالت تواج ــاش أن أه ــف النق وكش
الالجــئ يف لبنــان هــي املشــكالت القانونيــة؛ 
وخاصــة مــا يتعلــق باإلقامــة؛ وذلــك مــن 
حيــث الحصــول عليهــا أو تجديدهــا، والــذي 
يجــب أن يتــم كل 6 أشــهر؛ حيث تبلغ رســوم 
دوالر   1000 أي  للفــرد  دوالر   200 اإلقامــة 

استقبال الوفد يف منزل رئيس جمهورية لبنان

عى اليمن السيدة مراي جرار ممثلة مكتب املفوضية 
العليا لشئون الالجئن  يف لبنان وممثي املنظات 

األممية يف اجتاعهم مع وفد املنظمة
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ألرسة مكونــة مــن 5 أشــخاص؛ وهــو عــبء 
ــئ أن يتحملــه.  مــايل كبــر ال يســتطيع الالج
كــا تتضمــن رشوط الحصــول عــى اإلقامــة 
ــد بعــدم العمــل، والحصــول عــى  ــع تعه توقي
ضــان كفيــل لبنــاين يتمثــل عــادة يف صاحــب 

ــئ. ــره الالج ــذي يؤج ــار ال األرض أو العق

ــه يتعــرض  ــة الالجــئ فإن ــي إقام ــا تنته وعندم
ــد الجــدد،  ــه تســجيل املوالي ــس، وال ميكن للحب
ويُحــرم أطفالــه مــن دخــول املــدارس. ويف ظــل 

عــدم التمكــن مــن العمــل يتعــرض الالجــئ ألزمــة 
ــن  ــية م ــه املعيش ــن حاجات ــرة يف تأم ــة كب مالي

ســكن وغــذاء وكهربــاء ومــاء ..إلــخ. واســتمراًرا للمشــكالت القانونيــة فــإن عــدم توافــر شــهادات 
الــزواج مــع الالجئــن الذيــن تركوهــا مــع مــا تركــوا خلفهــم؛ تتســبب يف مشــكالت قانونيــة كبــرة 
لهــم حيــث ال ميكنهــم قانونـًـا العــودة إىل ســوريا لجلــب مثــل هــذه الوثائــق ثــم العــودة إىل لبنــان.

ــان  ــد دخــول الســورين إىل لبن ــع تقيي ــان، وم ــن ســوريا ولبن ــر مــن األرس منقســمة ب ــاك كث وهن
ــوا لبنــان  يف الوقــت الراهــن؛ مل يعــد باإلمــكان مل شــمل هــذه األرس. كــا أن هنــاك ســورين دخل
يف بدايــة األزمــة ومل يســجلوا أنفســهم، واليــوم نفــذت مدخراتهــم وال ميكنهــم اللجــوء للمفوضيــة 

لتســجيل أنفســهم كالجئــن.

وإضافــة إىل مشــكلة اإلقامــة والعمــل؛ هنــاك مشــكلة االيجــارات املرتفعــة؛ فالالجــئ الســوري يف 
لبنــان إمــا يقطــن يف مخيــات عــى أرض مســتأجرة مــن مواطنــن لبنانيــن، أو ينتــرش بــن الســكان 
اللبنانيــن يف املــدن املختلفــة، ويســتأجر ســكًنا يف عقــار مملــوك ملواطــن، ويف الحالتــن يعــاين مــن 
ارتفــاع قيمــة اإليجــار، ومــن اســتغالل أصحــاب األرض أو العقــار لحاجتــه للســكن بالرفــع املبالــغ 

فيــه لقيمــة اإليجــار.

ــع منهــم فقــط هــو  ــإن الرب ــن 400 ألــف طفــل يف ســن املدرســة؛ ف وبالنســبة للتعليــم؛ فمــن ب
مــن يتمكــن مــن االلتحــاق باملدرســة، وقــد كانــت املفوضيــة تنفــذ برامــج لدعــم إدمــاج األطفــال 
ــى برامــج لحــل  ــب تتبن ــت إىل وقــت قري ــل فــرتات مســائية، كــا كان باملــدارس مــن خــالل متوي
مشــكلة نفقــات االنتقــال مــن املنــازل إىل املــدارس وأماكــن التدريــب البعيــدة؛ لكــن هــذا مل يعــد 
ــأوالد يف  ــم ل ــر التعلي ــر يف توف ــة أك ــاك صعوب ــدويل. وهن ــم ال ــاض الدع ــة النخف ــكان نتيج باإلم
املراحــل األعــى مــن املرحلــة االبتدائيــة. وتظــل هنــاك مشــكلة إضافيــة قوامهــا أن الطالب الســوري 
ــة  ــان باللغتــن اإلنجليزي قــد تلقــى التعليــم يف بــالده باللغــة العربيــة، يف حــن أن الدراســة يف لبن

والفرنســية؛ مــا يــؤدي إىل تأخــر الطــالب الســورين وإشــعارهم بالعجــز والدونيــة.

الجئون يتقدمون بطلباتهم وشكاياتهم داخل مقر 

املفوضية العليا لشئون الالجئن بلبنان
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باإلضافــة إىل ذلــك فــإن ضيــق املعــاش يــؤدي 

ــوره،  ــة ص ــف بكاف ــدالت العن ــاع مع إىل ارتف

ــاع  ــاء، وارتف ــور البغ وانتشــار املتســولن وظه

معــدالت االســتغالل مــن قبــل أربــاب العمــل 

ــل  ــئ ألي عم ــة الالج ــتغلون حاج ــن يس الذي

بأقــل دخــل.

التقــى وفــد املنظمــة كذلــك مــع ممثلــن مــن 

املجتمــع املــدين مــن جهــات دوليــة وإقليميــة 

ــد أشــار هــؤالء  ــن. وق ــح الالجئ ــون لصال يعمل

التمويــل  انخفــاض  تحديــات  إىل  مجــدًدا 

الــدويل والتــي تتزامــن مــع تفاقــم املشــكالت اليوميــة، وركــزوا عــى املــرأة الالجئــة التــي تواجــه 

مشــكلة االفتقــار لأمــن، وارتفــاع معــدل العنــف، وإجبــار األهــل عــى الــزواج املبكــر لتوفــر نفقــة 

ــا للــزواج املبكــر. وتتعــرض  إعاشــتها، فضــالً عــن حرمانهــا مــن التعليــم والــذي يعــد دافًعــا إضافيًّ

النســاء لالســتغالل الجنــي يف أماكــن العمــل وقــد يضطــر بعضهــن للجــوء للبغــاء لتأمــن الحاجــات 

األساســية ألرسهــن، الســيا مــع غيــاب العائــل ســواء لوجــوده يف ســوريا عاجــزًا عــن اللحــاق بهــم، 

ــا أو معتقــالً ألســباب مختلفــة. ــه ميتً أو لكون

ــا  ــد وإم ــا نظــرًا للتقالي  واملشــكلة أن املتعرضــات للعنــف أو االســتغالل ال يتقدمــن بشــكايات إم

ــة معهــن.  لعــدم وجــود أوراق ثبوتي

وتشــكل النســاء واألطفــال حــوايل 80% مــن إجــايل  الالجئــن، وهنــاك 20% مــن النســاء البالغــات 

يعشــن وحيــدات مــع أطفالهــن، ويتعرضــن يف كثــر مــن األحيــان الســتغالل أربــاب العمــل الذيــن 

يشــغلونهن بأرخــص األجــور.

وأشــار ممثلــو املجتمــع املــدين إىل بحــث برنامــج جديــد قوامــه تشــكيل فــرق متحركــة تنتقــل إىل 

تجمعــات النســاء وتطلــع عــى مشــكالتهن، وتتجــاوز بذلــك مشــكلة خوفهــن مــن التقــدم ببــالغ 

مــن قبــل الضحايــا يف حــاالت العنــف الجنــي، كــا ســيتم إنشــاء مراكــز مخصصــة للنســاء، يكــون 

العاملــون فيهــا مــن النســاء فحســب.

كــا أشــار ممثلــو املجتمــع املــدين إىل تفاقــم مشــكلة الــزواج املبكــر، وأنــه يف عــام 2014 بلغــت 

ــا حــوايل %67.  نســبة الفتيــات املتزوجــات أقــل مــن 18 عاًم

وتقــدم هيئــات املجتمــع املــدين النشــطة يف لبنــان خدمــات التدريــب لتأهيــل الالجئــن عــى حــرف 

وأعــال بســيطة يقومــون بهــا داخــل تجمعاتهــم وبشــكل خفــي وغــر نظامــي؛ ألن العمــل محظــور 

عــى الالجــئ بوجــه عــام.

حوار سعادة السفرة مرفت تالوي مع إحدى 

الالجئات السوريات حول املشاكل التي يعانن منها.
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وقــد ملــس وفــد املنظمــة حجــم وحيويــة 

ــع  ــات املجتم ــه منظ ــوم ب ــذي تق ــدور ال ال

املــدين يف لبنــان لصالــح الالجئــن والــذي يــأيت 

يف إطــار الــدور النشــط للمجتمــع املــدين 

ــام. ــه ع ــاين بوج اللبن

وقــد قــام وفــد املنظمــة يف هــذا اإلطــار 

للتنميــة  عامــل  مؤسســة  ملقــر  بزيــارة 

ــل  ــروت، وهــي مؤسســة تعم ــة بب االجتاعي

منــذ الســبعينيات وتقــدم حاليًّــا طائفــة كبــرة 

ــم  ــال التعلي ــات يف مج ــات لالجئ ــن الخدم م

والتدريــب، تشــمل تعليــم اللغــات االنجليزية 

والفرنســية والكومبيوتــر وتعليــم حــرف مثــل صناعــة الحلويــات والتطريــز والتجميــل والتمريــض 

والطباعــة عــى القــاش وصناعــة اإلكسســوار، فضــالً عــن تقديــم استشــارات نفســية واجتاعيــة، 

والتدريــب عــى مهــارات التواصــل وإدارة النزاعــات وتربيــة األطفــال. كــا يوجــد باملؤسســة مركــز 

ــار. ــال الصغ ــة األطف لرعاي

وقــد التقــى الوفــد مــع العامــالت يف املؤسســة، كــا التقــى مبجموعــة مــن الالجئــات الســوريات 

املســتفيدات مــن خدماتهــا. ودار  معهــن حــوار تفصيــي حــول التحديــات التــي يواجهنهــا حيــث 

عــرن باألخــص عــن قلقهــن مــن ارتفــاع تكلفــة املعيشــة وانتشــار الجهــل بــن األطفــال.

التقــى الوفــد كذلــك مبجموعــة مــن الفتيــات الســوريات يف عمــر يــرتاوح بــن 13 و18 عاًمــا، وقــد 

ــن  ــدد م ــع ع ــاء م ــك لق ــال ذل ــم. ت ــن التعلي ــن م ــي حرمانه ــكالتهن ه ــم مش ــن أن أه ــرن ع ع

ــة  ــن عــى توعي ــا، ويعمل ــات أيًض ــن الالجئ ــل وهــن م ــع مؤسســة عام ــات م ــات املتعاون املتطوع

الدوائــر الــاليئ ينتمــن إليهــا بخدمــات املؤسســة، وييــرن وصولهــن إىل هــذه الخدمــات، وقــد ركزن 

عــى االســتغالل الــذي يتعــرض لــه األطفــال الصغــار الذيــن يعملــون لفــرتات طويلــة بأقــل األجــور 

ــراد األرسة  ــع أف ــا جمي ــي يعانيه ــة الت ــك إىل الضغــوط النفســية الرهيب إلعاشــة أرسهــم، أرشن كذل

ــادة ظاهــرة العنــف األرسي إىل حــد كبــر. وأرشن أيًضــا إىل اســتغالل  الســورية، والتــي أدت إىل زي

أصحــاب املــدارس الخاصــة وحظــر الحكومــة التجمعــات التعليميــة الخاصــة بالســورين. وأكــدن أنه 

يف مواجهــة ضيــق املعــاش بلبنــان تتزايــد الرغبــة بــن الســورين للهــرب إىل تركيــا وأوروبــا رغــم مــا 

يكتنــف ذلــك مــن مخاطــر جمــة. 

يف محطــة تاليــة اتجــه الوفــد لطرابلــس بالشــال؛ حيــث زار مركــز خدمــات اجتاعيــة يف الكــورة. 

وهــو أحــد عــدة مراكــز تابعــة للمفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــن وهيئــة كاريتــاس لبنــان Caritas؛ 

وهــو يخــدم مئــات الالجئــن مــن أصــل 270 ألــف الجــئ موجوديــن يف الشــال اللبنــاين بوجــه عــام 

مجموعة من أطفال الالجئات يف مركز رعاية
داخل مؤسسة عامل ببروت 
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ــن  ــن الالجئ ــوأ ب ــي األس ــم ه ــد أوضاعه تع

الســورين يف لبنــان.

ناقــش الوفــد مــع ممثــي املركــز مشــاكل 

مشــكلة  رأســها  وعــى  مجــدًدا  الالجئــن 

اإلقامــة ، وطُرحــت مســألة مخاطبــة الحكومة 

اللبنانيــة يف اســتثناء املــرأة والطفــل مــن هــذه 

الرســوم. ومتت اإلشــارة إىل أن النســاء يتعرضن 

أحيانًــا البتــزاز متعــدد األشــكال )جنــي، أداء 

عمــل مجــاين...( مقابــل الحصــول عــى ضــان 

الكفيــل.

وقــد تــم التأكيــد عــى الحاجــة ملزيــد مــن هــذه املراكــز التــي تقــدم خدمــات واســعة لالجئــات، 

وتســاعدهن عــى تحمــل محنتهــن مــن خــالل وســائل عــدة؛ ليــس فقــط التدريــب والتوعيــة، وإمنــا 

ــة ويتواصلــن  مــن خــالل خلــق حيــز لهــن ميارســن فيــه خصوصيتهــن، ويفقــدن شــعورهن بالعزل

فيــا بينهــن، ويكتســن ثقــة يف أنفســهن عــر مــا يتعلمنــه مــن مهــارات جديــدة، ويتخلصــن إىل 

حــد مــا مــن شــعور اإلحبــاط املخيــم عليهــن نتيجــة ألوضاعهــن الصعبــة.

وقــد تــال ذلــك لقــاء مــع متطوعــات مــن الالجئــات الســوريات يعملــن مــع املركــز، وقــد روت كل 

منهــن مأســاتها الشــخصية يف الهــروب مــن ســوريا تحــت وطــأة الصدامــات الدمويــة بــن الفرقــاء 

وتعرضهــن وأرسهــن يف كثــر مــن األحيــان لعنــف مبــارش واضطهــاد ومجــازر بشــعة، ومحنــة فقــدان 

األهــل والتعــرض لصدمــات عصبيــة ثقيلــة كان لهــا آثــار بالغــة الســوء عــى أطفالهــن الذيــن يعــاين 

كثــر منهــم مــن أمــراض نفســية تطــورت لــدى البعــض إىل أمــراض عضويــة مثــل البهــاق، فضــالً عــن 

األطفــال املعاقــن وأصحــاب األمــراض املزمنــة الذيــن ال يتحمــل أهلهــم نفقــات عالجهــم الباهظة يف 

لبنــان. وقــد أشــر إىل أن املعاقــن مثــالً كان باإلمــكان توفــر أطــراف صناعيــة لهــم يف بدايــة األزمــة؛ 

ــالت  ــرن مشــكلة النســاء املعي ــدويل. . وأث ــا يف ظــل انخفــاض الدعــم ال ــذي مل يعــد متاًح ــر ال األم

الــاليئ يفتقــرن للدعــم وال يســتطعن العمــل ويلجــأن أحيانـًـا للتســول.

ــا لــدى الالجئــات بــأن املجتمــع الــدويل قــد تخــى عنهــن؛ مــا   وعكســت املناقشــات شــعوًرا عامًّ

يدفعهــن للتفكــر الجــدي يف الهــروب غــر الرشعــي إىل خــارج لبنــان.

والتقــى الوفــد مــع مجموعــة مــن الشــابات املتدربــات يف املركــز عــى حــرف الخياطــة والتطريــز 

والتجميــل، وتــم الرتكيــز عــى أهميــة أن يكــون لــدى املتدربــة خطــة لحياتهــا، وأال تستســلم إلحباط 

مأســاتها، وتنظــر للمســتقبل وتكــون مصــدر دعــم لنفســها وأرستهــا.

يف اجتاع مع الالجئات السوريات مبنطقة الكورة 
رشحن معاناتهن يف الخروج من سوريا ويف الحياة 

تحت ظل اللجوء
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كــا التقــى الوفــد مــع األطفــال الصغــار 

كشــف  وقــد  املركــز،  إىل  يأتــون  الذيــن 

الحديــث معهــم عــن قــدر كبــر مــن النضــج 

التــي  املبكــر واإلحســاس بواقــع املشــكلة 

يعيشــونها؛ مثــل افتقــاد بعــض أفــراد العائلــة 

والفقــر الشــديد.

انتقــل الوفــد عقــب ذلــك لزيــارة مخيــم 

كاهــل وقــام بجولــة داخلــه والتقى بعــدد من 

ــة  ــات املخصص ــد الخي ــل أح ــات داخ الالجئ

لهــن، والتــي تبنــى عــادة بالبالســتيك املقــدم 

مــن مكاتــب املفوضيــة عــى أرض مؤجــرة 

مــن لبنانيــن. ويعيــش يف كل خيمــة عــدة أرس 

بإيجــار شــهري بنحــو 100 دوالر عــى األقــل 

للخيمــة، وقــد أوضحــت الجولــة أن املفوضيــة 

أنشــأت حامــات بســيطة بــن الخيــام بواقــع 

حــام لــكل أرسة، كــا تقــوم بتزويــد كل أرسة 

برميلــن مــن امليــاه أســبوعيًّا فضــالً عــن ميــاه 

الــرشب التــي يقــوم الالجئــون برشائهــا.

ــم  ــة املــرج. املخي ــة مبنطق ــم زحل ــاع، وزار مخي ــد إىل البق ــان اتجــه الوف ــه األخــرة بلبن ويف محطت

يضــم أكــر مــن 1000 الجــئ. وقــد طــاف الوفــد أرجــاء املخيــم ثــم اجتمــع يف أحــد الخيــام مــع 

ــرة مــن النســاء ملناقشــة مشــكالتهن وتطلعاتهــن؛  مجموعــة كب

جانب من الحياة يف مخيم كاهل يف طرابلس

يف لقاء مع أطفال الالجئن السورين يف مركز 
خدمات اجتاعية بالكورة
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وتتشــابه مشــكالت الالجئــن يف نخيــم زحلــة مــع املشــكالت التــي يعانيهــا الالجــئ الســوري يف لبنان 
ــرة يف العــام للخيمــة(،  ــون ل ــاع إيجــار الخيمــة )ال يقــل عــن ملي بوجــه عــام، وعــى رأســها ارتف
وقيمــة الخدمــات مثــل الصحــة والكهربــاء، وغيــاب التعليــم، وســوء الــرصف الصحــي، فضــالً عــن 
ــن  ــن وأزواجه ــى أبنائه ــات ع ــات والزوج ــوف األمه ــا، وخ ــات تجديده ــة وصعوب ــكلة اإلقام مش
ــة  ــب صعوب ــم. هــذا إىل جان ــل الســلطات بشــكل دائ ــن قب ــم م ــض عليه ــاء القب ــم إلق ــن يت الذي
ــرودة يف الشــتاء،  ــف، وشــديدة ال ــث تكــون شــديدة الحــرارة يف الصي ــام حي ــش داخــل الخي العي

ــة إىل طــن بفعــل األمطــار. وتتحــول أرضهــا الرملي

مــن جانــب آخــر، أوضحــت لقــاءات الوفــد مــع مســئولن حكوميــن رفيعــي املســتوى أن الضغــط 
ــن نســمة،  ــة صغــرة ال يتعــدى ســكانها أربعــة مالي ــا دول ــر؛ خاصــة وأنه ــان كب ــع عــى لبن الواق
وهــي تســتضيف مــا يعــادل ربــع عــدد ســكانها. وحيــث تتميــز لبنــان مبجتمــع مــدين نشــط؛ فــإن 
هــذه ســمة يســتفيد منهــا الالجئــون بشــكل عــام يف صــورة مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات، وإن 

كانــت هــذه الخدمــات قــد بــدأت تتأثــر نتيجــة النخفــاض الدعــم الــدويل. 

أثــر كذلــك خــالل النقــاش مــع املســئولن الحكوميــن مســألة عــدم الثقــة بــن الحكومــة اللبنانيــة 
ــن،  ــاوي لالجئ ــة مســئولية الوضــع املأس ــل الحكوم ــا تُحّم ــادة م ــي ع ــم املتحــدة الت ووكاالت األم
ــة  ــإن الحكوم ــة ف ــها. ويف الحقيق ــة نفس ــى الحكوم ــة ع ــوط الواقع ــار الضغ ــذة يف االعتب ــر آخ غ

األطفال يف مخيم زحلة
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اللبنانيــة مل تعــد قــادرة عــى تحمــل العــبء االقتصــادي لالجئــن، خاصــة وأن الوضــع االقتصــادي 
يف لبنــان قــد تأثــر كثــرًا بانخفــاض التجــارة بــن لبنــان وســوريا بعــد األزمــة. كــا عــر املســئولون 
الحكوميــون عــن أن مشــكلة ارتفــاع قيمــة اإليجــارات والخدمــات هــي مشــكلة يواجههــا املواطــن 
ــد  ــك متهي ــل ألن يف ذل ــن بالعم ــمح لالجئ ــتطيع أن تس ــة ال تس ــا أن الحكوم ــه، ك ــاين نفس اللبن

الســتيطان دائــم عــى أرضهــا؛ وهــو مــا ال ميكــن أن تســمح بــه أي دولــة.

لقاء مع الالجئات يف إحدى خيام زحلة
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اســتهل وفــد منظمــة املــرأة العربيــة جولتــه يف األردن بزيــارة املكتــب اإلقليمــي للمفوضيــة العليــا 
ــا؛ حيــث عقــد عــدة لقــاءات كان  لشــئون الالجئــن عــن منطقــة الــرشق األوســط وشــال أفريقي
أولهــا مــع ممثــي وكاالت األمــم املتحــدة املعنيــة بقضايــا الالجئــن الســورين وعــى رأســهم املنســق 
ــم  ــب األم ــن مكت ــيف، وم ــن اليونيس ــئولن م ــاء مس ــم اللق ــا ض ــز، ك ــيد روب جينكن ــام الس الع

املتحــدة للســكان، ومــن هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة. 

ــب  ــغ حس ــورين يف األردن يبل ــن الس ــمي لالجئ ــدد الرس ــون أن الع ــئولون األممي  وأوضــح املس
ســجالت املفوضيــة 630 ألــف الجــئ؛ حيــث يقــل العــدد بشــكل مســتمر نتيجــة لحــاالت مغــادرة 

ــات.  ــن يف مخي ــالد. ويقطــن نحــو 15% مــن العــدد اإلجــايل لالجئ الب

ــاك  ــن هن ــة، لك ــن كاف ــات الالجئ ــدى مجتمع ــانية ل ــة اإلنس ــح األزم ــرر مالم ــام تتك ــه ع وبوج
اختالفــات ميكــن متييزهــا بوضــوح بــن الوضــع يف لبنــان والوضــع يف األردن.

أهــم مالمــح االختــالف أن أرض املخيــات يف األردن متلكهــا الدولــة فــال تؤجــر لالجــئ؛ إمنــا يف خــارج 
ــا  ــك ال توجــد مشــكلة في ــن، كذل ــن العادي ــل املواطن ــون إىل التأجــر مث ــأ الالجئ ــات يلج املخي

يتعلــق بتكلفــة الحصــول عــى اإلقامــة؛ إذ قامــت الحكومــة بتخفيــض هــذه الرســوم.

ــوح يف  ــة بوض ــرز دور الدول ــان؛ ي ــدين يف لبن ــع امل ــط للمجتم ــدور النش ــل ال ــي مقاب ــك فف كذل
ــالً بينهــم  ــا وتنســيًقا كام ــاك تعاونً ــو وكاالت األمــم املتحــدة أن هن ــد ممثل ــة، وأك اململكــة األردني
ــة. ــن الســورين عــى األرايض األردني ــل مــع ملــف الالجئ ــن اململكــة مــن أجــل التعامــل األمث وب

وقــد اتضــح مــن النقــاش مــع املســئولن ومــع الالجئــن أن أهــم مشــكلة تواجــه الالجــئ الســوري 
يف األردن هــي مشــكلة عــدم الســاح لالجــئ بالعمــل؛ حيــث يظــل الســاح بالعمــل هــو املطلــب 
ــن  ــع الالجئ ــة ســابقة م ــه تجرب ــت ل ــذي كان ــع األردين-ال ــوري، لكــن املجتم ــئ الس األول لالج
الفلســطينين- يخــى مــن أن يكــون فتــح ســوق العمــل أمــام الســورين متهيــًدا لبقــاء مســتديم 

ــة. لهــم عــى األرايض األردني

وأوضــح ممثلــو الــوكاالت األمميــة أنــه ميكــن التفــاوض حــول هــذه املســألة والوصــول إىل حــل وســط 
مفــاده عــدم فتــح جميــع القطاعــات االقتصاديــة أمــام الســورين، واالكتفــاء بفتــح القطاعــات التــي ال 
تكــون فيهــا منافســة بــن الســورين وبــن األردنيــن؛ وذلــك مثــل قطــاع الزراعــة عــى وجــه الخصوص.

  يف لقاء مع ممثي املفوضية العليا لشئون الالجئن وممثي الوكاالت األممية  يف األردن
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ــد مــن وطــأة  ــذي يزي ــدويل ال ــر يف الدعــم ال وأشــار مســئولو األمــم املتحــدة إىل االنخفــاض الكب
ــر. ــش أكــر مــن 85% منهــم تحــت خــط الفق ــن يعي ــن، والذي الضغــوط املعيشــية عــى الالجئ

وأشــار النقــاش إىل جهــود املنظــات األمميــة يف حايــة املــرأة مــن العنــف الــذي ينبــع مــن األوضاع 
االقتصاديــة الضاغطــة، وجهودهــا كذلــك يف رفــع الوعــي حــول تنظيــم النســل والصحــة اإلنجابيــة 
ــن  ــة النســاء م ــج لحاي ــزواج املبكــر، واالتجــاه نحــو إرشاك الرجــال أنفســهم يف برام وخطــورة ال

العنــف.

ــرشق األوســط  ــر اإلقليمــي لل ــب املدي ــس نائ ــن إلي ــع الســيدة روب ــة م ــد املنظم ــى وف ــد التق وق
وشــال أفريقيــا، وفريــق العمــل باملكتــب اإلقليمــي بعــان؛ حيــث تــم إلقــاء الضــوء -عــر نظــرة 
مقارنــة- عــى أوضــاع الالجئــن يف كل مــن لبنــان واألردن والعــراق. وأوضحــت الســيدة إليــس أن 
ــدوالر؛  ــن ال ــارات م ــا 5.5 ملي ــب تنفيذه ــام 2015-2016 يتطل ــن للع ــرتاتيجية لالجئ ــة االس الخط

ــه فحســب. ــار دوالر من وهــو رقــم ضخــم تــم جمــع 1.67 ملي

وقــد شــهدت املناقشــات الرتكيــز عــى قضايــا الشــباب واملــرأة، وأهميــة العمــل عــى إدمــاج شــباب 
الالجئــن، والنظــر إليهــم كطاقــة إيجابيــة ميكــن اســتغاللها يف املجتمــع املضيــف، وكذلــك أهميــة 
ــادة النظــر يف  ــا، وإع ــة له ــر الحاي ــم والعمــل للشــباب وللمــرأة وتوف ــر التعلي العمــل عــى توف
اإلطــار القانــوين املنظــم لحركتهــا، وخاصــة قوانــن األحــوال الشــخصية ومــا يتعلــق مثــالً بالوصايــة 
عــى األطفــال، يف ظــل مســتجدات الواقــع، وكــون أغلــب الالجئــن مــن النســاء املعيــالت الوحيــدات.

مــن ناحيــة أخــرى التقــت ســعادة الســفرة مرفــت تــالوي والوفــد املرافــق لهــا معــايل الوزيــرة ريــم 
أبــو حســان وزيــرة التنميــة االجتاعيــة األردنيــة يف مكتبهــا مبقــر وزارة التنميــة االجتاعيــة بعــان؛ 

حيــث تناقشــتا حــول أوضــاع الالجئــن الســورين يف األردن، والجهــود األردنيــة املبذولــة لدعمهــم.

وأوضحــت معــايل الوزيــرة ريــم أبــو حســان أن وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل هــي املســئولة 
ــاق  ــن يف نط ــع الالجئ ــل م ــة تعم ــة االجتاعي ــن، وأن وزارة التنمي ــا الالجئ ــن قضاي ــية ع األساس
ــى  ــارت إىل أن األردن يتبن ــل. وأش ــرأة والطف ــا امل ــة قضاي ــة خاص ــاالت االجتاعي ــا يف املج اهتامه
“الخطــة الوطنيــة لالســتجابة لأزمــة الســورية”؛ وهــي تنقســم إىل قســمن: األول يتعلــق بحايــة 

ــن. ــة املســتضيفة لالجئ ــق بدعــم ومتكــن املجتمعــات املحلي ــاين يتعل ــن، والث الالجئ

يف لقاء مع الفريق اإلقليمي ملكتب املفوضية العليا لشئون الالجئن باألردن
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الزعــرتي  مخيــم  يضــم  األردن  أن  وأضافــت 

متخصصــة  مخيــات  عــن  فضــالً  واألزرق، 

للمنشــقن العســكرين. وأن حــوايل 15% فقــط 

بينــا  باملخيــات،  يعيشــون  الالجئــن  مــن 

يعيــش حــوايل 85% خارجهــا، موزعــن عــى 

مــا  األردن  املحافظــات. ويوجــد بشــال  كل 

يقــارب الـــ 40% أو الـ 45% مــن املجموع الكي 

لالجئــن. وبينــت أن الرتكيبــة الســكانية لــأردن 

تغــرت يف ظــل التواجــد الكثيــف لالجئــن. 

وأضافــت معاليهــا أن الــوزارة تعنــى بدعــم 

املجتمعــات املســتضيفة التــي تتعــرض لضغــوط 

مختلفــة نتيجــة لوجــود الالجئــن؛ خاصــة وأن جميــع املعونــات تذهــب لالجئــن يف املخيــم الذيــن 

ميثلــون فقــط 15% مــن مجمــوع الالجئــن؛ فعــى ســبيل املثــال قلــت الفــرص التعليميــة للطالــب 

ــارات  ــت اإليج ــا ارتفع ــاؤه، ك ــم الغ ــا ت ــدارس بعدم ــن يف امل ــام الفرتت ــوع لنظ ــم الرج األردين فت

بشــكل كبــر. وهنــاك أمــراض كانــت قــد انقرضــت بــدأت يف الظهــور مــن جديــد، فضــالً عــن شــيوع 

ظواهــر مثــل الســلوكيات العنيفــة، والتســول، والرقــة؛ خاصــة الرقــة املصحوبــة بالعنــف. وبينــت 

أن الــوزارة تعتــزم إعــداد دراســة عــن اآلثــار غــر املبــارشة ألزمــة اللجــوء عــى املجتمــع األردين.

وأشــارت إىل أن القضايــا التــي ينظمهــا القانــون األردين )مثــل قضيــة العنــف ضــد املــرأة التــي صــدر 

ــكام  ــق أح ــوزارة بتطبي ــوم ال ــه( تق ــى تعديل ــل ع ــري اآلن العم ــام 2008، ويج ــون ع ــأنها قان بش

القانــون بشــأنها مــع الســورين أيًضــا. كــا يغطــي مجــال اهتــام الــوزارة قضايــا األحــداث؛ حيــث 

ــك تتفــى ظاهــرة  ــم التــي يرتكبهــا الســوريون الصغــار تحــت ســن 18 ســنة، كذل تتفاقــم الجرائ

التســول، ويتــم وضــع املتســولن يف مراكــز خاصة إلعــادة التأهيــل. وأوضحــت أن دار الوفــاق األرسي 

بفروعهــا تتعامــل مــع قضايــا الالجئــن الســورين وعــى رأســها قضايــا االتجــار بالبــرش واالســتغالل 

الجنــي تحــت مســمى الــزواج املبكــر.

كــا أشــارت معاليهــا إىل أن االهتــام بالالجــئ يبــدأ منــذ دخولــه األردن، وأن حــرس الحــدود األردين 

يبــذل جهــوًدا مشــهودة يف هــذا املضــار، مشــرة إىل أن الدولــة رفضــت وجــود املفوضيــة العليــا 

لشــئون الالجئــن عــى حدودهــا، معتــرة أن هــذه مهمــة الحــرس الوطنــي. وأضافــت أن املفوضيــة 

كانــت تديــر املخيــم بنفســها، ثــم تدخلــت وزارة الداخليــة إلدارة املخيــم أمنيًّــا ولوجســتيًّا.

ــا  ــز به ــة تتمي ــن خصوصي ــف الالجئ ــة مل ــف يف معالج ــي األردين الكثي ــور الحكوم ــر الحض ويعت

ــورين. ــن الس ــتقبل الالجئ ــي تس ــدول الت ــي ال ــة بباق األردن باملقارن

يف لقاء مع معايل الوزيرة ريم أبو حسان وزيرة 
التنمية االجتاعية األردنية
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ويوجــد داخــل املخيــم قســم لحايــة األرسة، ورشطــة لأحــداث؛ بــل ومحكمــة رشعيــة مــن أجــل 
معالجــة مشــكلة زواج القــارصات الــذي يتــم دون توثيــق للعقــود. ويحصــل الالجــئ عــى بطاقــة 

الجــئ، وســتتحول هــذه البطاقــة إىل smart card وســيتم اســتخدام بصمــة العــن.

ورغــم هــذه الجهــود تزيــد الضغــوط عــى املخيــات نتيجــة النخفــاض الدعــم الــدويل؛ مثــال ذلــك 
انســحاب برنامــج األغذيــة العاملــي مــن تقديــم املعونات؛ ما سيســبب نقًصــا كبــرًا يف إمــدادات الغذاء.

ــا إال %10،  ــوب له ــل املطل ــن التموي ــر م ــة مل يتوف ــتجابة الوطني ــة االس ــا أن خط ــت معاليه وبين
وأن الضغــوط االقتصاديــة قــد تخلــق توتــرات اجتاعيــة بــن املجتمعــات املحليــة املضيفــة وبــن 
ــبيبة  ــن الش ــة ب ــكار املتطرف ــف واألف ــار العن ــع النتش ــر يدف ــارت إىل أن الفق ــا أش ــن، ك الالجئ

ــوزارة. ــة لل ــداث التابع ــتقبلها دور األح ــي تس ــاالت الت ــذا يف الح ــرز ه ــد ب ــورين؛ وق الس

وأشــارت إىل أنــه بالنســبة لدعــم الشــباب الســوري؛ فهنــاك مــرشوع إلقامــة مرشوعــات مشــرتكة بــن 
الشــباب األردين والســوري؛ حيــث الشــاب األردين هــو الــذي بإمكانــه الحصــول عــى التمويــل، فيــا 

يشــارك الســوري بالجهــد، وميكنــه جلــب يــد عاملــة.

وبالنســبة لأطفــال؛ فقــد تــم االتفــاق مــع اليونيســيف حــول برنامــج لوضــع األطفــال الســورين 
الذيــن يفتقــدون لعائــل مــع أرس ســورية موجــودة يف األردن، وتشــهد املرحلــة األوىل محاولــة دمــج 

500 طفــل.

وبالنســبة لإلقامــة فقــد أوضحــت معــايل الوزيــرة أن تجديــد اإلقامــة ال يتطلــب رســوًما؛ إمنــا يتطلب 
كشــًفا طبيًّــا، وأن الحكومــة تشــجيًعا للمواطنــن عــى التســجيل؛ قامــت بتخفيــض املبلــغ املخصــص 

للكشــف الطبــي مــن 30 دينــاًرا إىل 5 دنانــر.

وعــن التعــاون مــع األمــم املتحــدة أوضحــت معاليهــا أن التعــاون مــع األمــم املتحــدة ووكاالتهــا 
أفضــل وأيــر مــن التعامــل مــع منظــات املجتمــع املــدين الدوليــة؛ مثـــل أوكســفام وكـاريتـــاس 
ــد تلقــت املســاعدات الضخمــة  ــا ق ــات أنه وsave the children ، وأخــذت عــى هــذه الجمعي

التــي ضخهــا املجتمــع الــدويل يف بداية 
األزمــة ومل يتــم اســتثارها بشــكل 
جيــد لصالــح الالجئــن؛ إمنــا خصصــت 
كرواتــب  منهــا %40  كبــرة  نســب 
ملوظفيهــا؛ حتــى املوظفــن يف مكاتــب 

ــا. ــر يف أوروب دول املق

وقــد زار الوفــد مؤسســة الهاشــمي 
عــى  واطلــع  اإلنســانية،  للتنميــة 
أعــال فنيــة بديعــة مــن الخــزف 
املزخــرف واملشــغول يدويًّــا مــن صنــع 

الســوريات. الالجئــات 

من املشغوالت الفنية لالجئن يف 
مؤسسة الهاشمي للتنمية اإلنسانية
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ــم الزعــرتي؛ حيــث التقــى  ــارة مخي ــه يف األردن لزي ــام جولت ــك قــام الوفــد بتخصيــص أحــد أي كذل
ــن  ــة م ــك مجموع ــم، وكذل ــة يف املخي ــة األردني ــل الحكوم ــوش ممث ــن العم ــد الرحم ــد عب العقي
ــن،  ــا لشــئون الالجئ ــة العلي ــي تضــم املفوضي ــم والت ــة يف املخي ــة العامل ــي املنظــات الدولي ممث
ومكتــب األمــم املتحــدة للســكان، وهيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة، 
واليونيســيف، وبرنامــج الغــذاء العاملــي، فضــالً عــن جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة، وقــد قامــوا 
جميًعــا بتقديــم عــروض حــول الجهــود املبذولــة لخدمــة الالجئــن يف املخيــم الــذي يضــم 84 ألــف 

الجــئ عــى مســاحة 4 كيلومــرتات مربعــة.

ــيق  ــل يف التنس ــي تتمث ــرتي، والت ــم الزع ــا مخي ــدار به ــي ي ــة الت ــات الخصوصي ــت النقاش وأوضح
ــة.  ــة األردني ــن الحكوم ــدة وب ــم املتح ــن وكاالت األم ــل ب الكام

وقــد فتحــت القــوات املســلحة األردنيــة 45 نقطــة الســتقبال الالجئــن عــى رشيــط حــدودي طولــه 
365 كــم؛ حيــث تقــوم بنقلهــم ملراكــز االســتقبال. وقــد رشح ممثلــو املنظــات الخدمــات التــي يتــم 
ــا لــكل طفــل يف املخيــم، وتوجــد ثالثــة  تقدميهــا لالجئــن؛ حيــث توجــد 12 مدرســة تضمــن مكانً
ــم  ــر باملخي ــي، وتتوف ــز صح ــد 10 مراك ــعودية، وتوج ــة والس ــة واملغربي ــي األردني ــفيات ه مستش
وحــدات لحايــة األرسة تختــص بحايــة النســاء واألطفــال، ورشطــة لأحــداث، ومحكمــة رشعيــة، 
ــروت  ــق الك ــن طري ــات ع ــم رصف املعون ــون، ويت ــا الالجئ ــن 3000 دكان يديره ــر م ــد أك ويوج
الذكيــة مــن ماكينــات الــرصف، وتتوفــر إمــدادات امليــاه إىل املخيــم عــن طريــق صهاريــج متنقلــة 
تقــوم مبــلء خزانــات امليــاه لــدى الالجئــن. ويُســمح لالجــئ بالخــروج مــن املخيــم والعــودة إليــه 
ــا 700  مــن خــالل الحصــول عــى إجــازة مــن إدارة املخيــم. وقــد كانــت إدارة املخيــم تصــدر يوميًّ

إجــازة، زادت بطلــب مــن املفوضيــة  إىل 1700 إجــازة يف اليــوم.

كــا قامــت إدارة املخيــم باســتصدار قــرار مــن مجلــس الــوزارء بغــرض إعفــاء الالجئــن مــن غرامات 
ــك كان  ــن ذل ــدف م ــار. واله ــة 100 دين ــة الغرام ــغ قيم ــث تبل ــزواج؛ حي ــود ال ــق عق ــدم توثي ع

تشــجيع الجميــع عــى توثيــق الــزواج، واســتفاد مــن هــذا القــرار 3800 حالــة.

يف لقاء مع ممثل الحكومة األردنية وممثي املنظات األممية يف مخيم الزعرتي
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وقــد أكــد ممثــل املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــن وجــود تعــاون كامــل بــن املفوضيــة والحكومــة 
ــاط األردنيــن لديهــم خــرة كبــرة يف مجــال حفــظ الســالم.  ــة؛ يســاعد عــى ذلــك أن الضب األردني

والتنســيق والتعــاون بــن الطرفــن ال ينفــي الخــالف؛ إمنــا هــو جــر إلدارة إيجابيــة ألي خــالف.

وعــر املســئولون باملخيــم عــن توجيــه عنايــة خاصــة للمــرأة مــن الناحيــة الصحيــة، ومــن حيــث 
الحايــة مــن العنــف، ومعالجــة ظاهــرة الــزواج املبكــر التــي تقلصــت نســبيًّا يف الســنة األخــرة.

وأوضــح مســئول برنامــج األغذيــة العاملــي أن نقــص التمويــل يؤثــر بعمــق عــى نشــاط الرنامــج، 
وأن الرنامــج يصنــف الالجئــن إىل فئــات هشــة )عددهــا 229 ألــف شــخص( وفئــات تحــت خــط 
الفقــر )211 ألــف شــخص(، وفيــا دأب الرنامــج عــى تقديــم 20 دينــار شــهريًّا لــكل شــخص؛ فقــد 
أصبــح عاجــزًا عــن االســتمرار يف تقديــم هــذا الدعــم، وستســتمر فقــط األرس تحــت خــط  الفقــر 
ــتمرار يف  ــا االس ــون مبقدوره ــن يك ــة ل ــذه الفئ ــر( ألن ه ــغ )10 دنان ــف املبل ــى نص ــول ع بالحص

الحيــاة إذا انقطــع عنهــا الدعــم، فيــا لــن تحصــل العائــالت يف وضــع الهشاشــة عــى يشء.

ــى  ــدرة ع ــان الق ــايل لض ــم امل ــرة للدع ــة الكب ــن الحاج ــة ع ــات الدولي ــو املنظ ــر ممثل ــد ع وق
اســتمرار الخدمــات التــي يقدمونهــا، وحتــى ال يجــر الالجــئ عــى الهــرب ألوروبــا كخيــار وحيــد 

ــاة. ــتمرار الحي الس

عقــب ذلــك قــام وفــد املنظمــة برئاســة املديــرة العامــة بجولــة داخــل أرجــاء املخيــم؛ حيــث زار 
مراكــز الخدمــات الصحيــة واالجتاعيــة، ودور رعايــة األطفــال، ومراكــز التدريــب الحــريف، وتعليــم 
مهــارات اللغــة والحاســب؛ حيــث زار مراكــز لأطفــال تابعــة لليونيســيف وواحــة املــرأة التابعــة 
لهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، ومراكــز توعيــة وإرشــاد وخدمــات صحيــة تابعــة لصنــدوق األمــم 
املتحــدة للســكان، كذلــك زار أحــد املنــازل والتقــى بعائلــة ســورية كاملــة، وناقشــها حــول مشــكالتها 

وآمالهــا للمســتقبل.

بطاقة ذكية لتقديم املساعدات 
اإلنسانية لالجئن يف األردن

يف لقاء مع مقدمي الخدمات االجتاعية لالجئن
يف الزعرتي

لقاء مع الالجئات يف مخيم الزعرتي
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ــة؛  ــة االجتاعي ــوزارة التنمي ــاق األرسي التابعــة ل ــد إىل دار الوف ــم توجــه الوف ــارة املخي وعقــب زي
ــالوي عــى  ــت ت ــدار وأطلعــت الســفرة مرف ــرة ال ــادي مدي ــن العب ــورة زي ــث اســتقبلته الدكت حي

ــن.  ــة الالجئ نشــاطه يف خدم

جانب من املرشوعات االقتصادية لتشغيل الالجئن طفلة عمرها ساعات يف مركز الرعاية الصحية مبخيم الزعرتي
داخل مخيم الزعرتي

مناذج من مئات الدكاكن التي يعمل بها الالجئون السوريون يف مخيم الزعرتي





جولة منظمة املرأة العربية
يف

مجهورية العراق
من 9 إلى 2015/9/11
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يف العــراق حيــث املحطــة األخــرة لرحلــة وفــد منظمــة املــرأة العربيــة؛ اقتــرصت الزيــارة عــى أربيل 
عاصمــة إقليــم كردســتان، الــذي يضــم عــدًدا كبــرًا مــن الالجئــن الســورين والنازحــن العراقين. 

بــدأ الوفــد جولتــه بزيــارة إىل مقــر املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــن يف أربيــل؛ حيــث التقــى الوفد 
ــوكاالت  ــم، ولفيــف مــن املســئولن مــن ال ــة يف اإلقلي مــع الســيد جــوزف مركــس منســق املفوضي

األمميــة.

أوضــح النقــاش أن إقليــم كردســتان يضــم نحــو 1.2 ماليــن الجــئ ونــازح )منهــم 255 ألــف الجــئ 
ســوري( يف منطقــة تعدادهــا األصــي 5 ماليــن نســمة. 

 وأشــار إىل أن إقليــم كردســتان يضــم 9 مخيــات: 4 يف دهــوك و4 يف أربيــل وواحــد يف الســليانية، 
وأن 62% مــن الالجئــن يعيشــون خــارج املخيــات.

كــا أكــد أن الحكومــة الكرديــة تعامــل الالجــئ والنــازح بكــرم كبــر؛ حيــث متنحــه حــق العمــل 
وتفــرض عليــه رســوم إقامــة زهيــدة، كــا تُعفــي الالجــئ داخــل املخيــم مــن رســوم اإلقامــة.

ورغــم الجهــود الكبــرة مــن قبــل الحكومــة ووكاالت األمــم املتحــدة فــإن ارتفــاع العــدد يضغــط عى 
الخدمــات بشــكل كبــر، ومل يعــد باإلمــكان تلبيــة جميــع االحتياجــات، خاصــة الخدمــات الصحيــة 
والتعليميــة والغــذاء، كــا أن مشــكلة البطالــة يف املجتمــع ككل تؤثــر عــى فــرص عمــل الالجــئ. 
وتحتــاج النســاء بصفــة خاصــة لدعــم كبــر وتفهــم الحتياجاتهــن -خاصــة النفســية- إثــر مــا يخرنــه 

مــن أحــداث مأســاوية.

ــتقبلته  ــث اس ــتان؛ حي ــرأة بكردس ــئون امل ــى لش ــس األع ــر املجل ــد إىل مق ــال الوف ــك انتق ــال ذل  ت
الســيدة بخشــان زنكنــة األمــن العــام للمجلــس. وقــد أشــارت الســيدة بخشــان إىل الويــالت التــي 
تتعــرض لهــا النســاء خاصــة األزيديــات واملســيحيات عــى يــد داعــش التــي اختطفــت آالف الرجــال 
والنســاء. وأشــارت إىل مأســاة االغتصــاب الــذي تتعــرض لــه النســاء والفتيــات دون أن يوجــه العــامل 

لقاء مع السيد جوزف مركس منسق املفوضية العليا لشئون الالجئن وبعض ممثي املنظات األممية 
بإقليم كردستان
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ــع  ــى البي ــاكات تشــمل االغتصــاب وحت ــت إن االنته ــذه املســألة الخطــرة. وقال ــا له ــا كافيً اهتاًم
والــرشاء. كــا لفتــت النظــر إىل أن املجتمــع الكردســتاين الــذي يســتقبل هــذه الحــاالت يســعى بــكل 
الطــرق لتوفــر الحايــة والدعــم لهــا خاصــة الدعــم النفــي. وأشــارت إىل جهــود املجلــس األعــى 
مــن أجــل دعــم األطفــال؛ خاصــة الذيــن فقــدوا األب واألم يف هــذه األحــداث املأســاوية، وأوضحــت 
أن املجلــس تقــدم مبــرشوع قــرار للجمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة يديــن بشــكل واضــح ورصيــح 
االعتــداءات الجنســية والعنــف الــذي تعرضــت لــه النســاء األزيديــات. كــا أشــارت إىل رضورة إثــارة 
ــة ســبتمر الجــاري،  ــي ســتعقد يف نهاي ــرأة الت ــة حــول متكــن امل ــة العاملي هــذا املوضــوع يف القم
ــة  ــدة للتنمي ــة الجدي ــدة الدولي ــي تشــكل األجن ــاه إىل أن األهــداف الـــ17 الت ــت االنتب ــك لفت كذل
ــا  املســتدامة ال تعــر عــن الواقــع املأســاوي للمــرأة يف املنطقــة العربيــة، وكذلــك ال تتضمــن أهدافً
تخــص الطفــل، وشــددت عــى رضورة أن يكــون يف هــذه األهــداف بنــود مســتقلة تتعلــق بحايــة 
املــرأة وحايــة الطفــل؛ خاصــة وأن االزمــات املشــتعلة يف املنطقــة لــن تنتهــي اليــوم، وبالتــايل هــي 

جــزء أصيــل مــن أجنــدة مــا بعــد 2015.

ــن الســورين،  ــم دارشــكران املخصــص لالجئ ــد إىل مخي ــراق، اتجــه الوف ــة يف الع ــه التالي يف محطت
واســتقبله ممثلــو حكومــة كردســتان املســئولون عــن املخيــم، كــا التقــى مبجموعــة مــن الالجئــات 
ــن، وعــرن  ــن دعــم له ــة كردســتان م ــه حكوم ــا تقدم ــاليت عــرن عــن تقديرهــن مل الســوريات ال
ــة التــي يعــاين منهــا  يف الوقــت نفســه عــن مجموعــة مــن املشــكالت عــى رأســها مشــكلة البطال
ــاك مشــكلة انقطــاع  ــل، وهن ــرص عم ــن ال توجــد ف ــول لك ــل مكف ــم أن حــق العم ــع؛ فرغ الجمي
الكهربــاء يف املنــاخ شــديد الحــرارة، ونقــص خدمــات التعليــم، وقصــور الخدمــة الصحيــة؛ خاصــة 
ــاض الدعــم  ــذا انخف ــة وســيارات اإلســعاف، وك ــزة األشــعة والعالجــات املختلف ــق بأجه ــا يتعل في
املكــون مــن املــواد الغذائيــة األساســية إىل حــد كبــر، وعــدم تيــر االنتقــاالت داخــل املخيــم؛ مــا 
يؤثــر يف حــاالت الطــوارئ املرضيــة. وأعربــت النســاء عــن توافــر األمــن يف املخيــم، وقيــام الرشطــة 

بواجبهــا عــى أكمــل وجــه يف هــذا املضــار.

لقاء الوفد مع السيدة زنكان بخشنة املدير العام للمجلس األعى للمرأة بإقليم كردستان
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وأشــارت الفتيــات إىل أن الشــهادات الدراســية غــر معــرتف بهــا؛ ولذلــك يعــزف األهــايل عــن إرســال 
أوالدهــم للمــدارس؛ مــا يســهم يف تعزيــز مشــكلة الــزواج املبكــر.

الالجئــات  طلبــت  وقــد 
إقامــة مرشوعــات تنمويــة 
ــاعد عــى  ــا لتس يعملــن به
تحســن حياتهــن، وشــددن 
ــن إىل عالجــات  عــى حاجته
ونــاٍد  أشــعة،  وأجهــزة 

ريــايض. 

توجــه الوفــد عقــب ذلــك 
باحــركا  مخيــم  لزيــارة 
ــا  ــن داخليًّ ــص للنازح املخص

مــن العــراق؛ خاصــة املناطــق التــي اجتاحتهــا داعــش يف العــراق ال ســيا املوصــل؛ حيــث تصــل 
نســبة النازحــن إىل املخيــم مــن املوصــل إىل 90% مــن إجــايل ســاكنيه البالــغ عددهــم نحــو 4000 
ــداد. ــن وبغ ــالح الدي ــار وص ــن األنب ــم م ــن ه ــي النازح ــة، وباق ــى 719 عائل ــن ع ــخص موزع ش

ــن  ــن، الذي ــئون الالجئ ــا لش ــة العلي ــة املفوضي ــك ببعث ــم، وكذل ــس املخي ــد برئي ــى الوف ــد التق وق
ــتخدمان  ــتن تس ــادات ومدرس ــة يف 4 عي ــم واملتمثل ــن يف املخي ــة لالجئ ــات املقدم ــوا الخدم رشح
املناهــج العراقيــة. ويعيــش أغلــب الالجئــن يف كرافانــات يبلــغ عددهــا 304 كرافانــات، فضــالً عــن 

ــات. ــام يف كرافان ــد مــن ســكان الخي ــد الســتيعاب مزي ــاء مــرشوع جدي ــام. وجــاري بن الخي

مخيم باحركا للنازحن العراقين بأربيل

لقاء مع الالجئات السوريات يف مخيم دارشكران بأربيل
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ــاء  ــن نس ــة م ــك مبجموع ــد كذل ــى الوف التق
كبــرة  عــن جملــة  عــرن  وقــد  املخيــم، 
ومؤملــة مــن املشــكالت والحاجــات؛ مــن 
الدخــل  البطالــة وانعــدام  ذلــك مشــكلة 
الرعايــة  نقــص  ومشــكلة  واملســاعدات، 
عــدا  الــدواء  يتوافــر  ال  حيــث  الصحيــة؛ 
املســكنات، وال توجــد أجهزة أشــعة وال رعاية 
للمعوقــن وال للحوامــل، وال حليــب لأطفال. 
أشــاروا كذلــك اىل ارتفــاع أســعار الوقــود، 
الخبــز،  إمــدادات  يف  الشــديد  والنقــص 
واقتصــار املــواد الغذائيــة عــى الحبــوب 
مالبــس،  توافــر  وعــدم  وأرز..(،  )عــدس 
وصعوبــة الخــروج مــن املخيــم لعــدم توافــر 
نفقــة االنتقــال وغيــاب املواصــالت األمــر 
الــذي تكــون لــه نتائــج قاتلــة يف حــاالت 
ــن  ــر م ــاين الكث ــا يع ــة. ك ــوارئ الصحي الط

األطفــال مــن الــرصع ومــن أمــراض العيــون ومــن اإلعاقــات املختلفــة، وال تتوفــر لهــم رعايــة صحيــة 
ــة. كافي

 وقــد ناقشــت املديــرة العامــة النســاء حــول مشــكالتهن ووعــدت بإيصــال صوتهــن إىل املســتوى 
الــدويل والتعريــف بأوضاعهــن، واســتعادة االهتــام العاملــي بهــذه األزمــة اإلنســانية الكارثيــة التــي 

تتطلــب كل الدعــم واملســاندة.

يذكــر أن الوضــع بالنســبة للنازحــن العراقيــن لــه خصوصيــة؛ إذ يتــم التشــديد عليهــم نظــرًا لخشــية 
أن يكــون مــن بينهــم أعضــاء متخفــن مــن داعــش أو جواســيس لهــا؛ بــل أحيانًــا مــا يكــون هنــاك 

شــك يف أن النســاء النازحــات هــن مــن نســاء داعــش التــي ترســلهن بعيــًدا عــن مرمــى النــار.
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ــراق،  ــة بالع ــة األزيدي ــن الطائف ــن م ــع ممثل ــاًء م ــد لق ــد الوف ــراق عق ــرة بالع ــه األخ يف محطت
وفتيــات أزيديــات مــن الناجيــات مــن بطــش تنظيــم داعــش؛ حيــث رشح ممثلــو الطائفــة الويــالت 
التــي تعرضــوا لهــا عــى يــد التنظيــم الــذي اقتحــم إقليــم ســنجار، الــذي يشــكل األزيديــون أغلبيــة 
ســكانه، وأوضحــوا أن عنــارص التنظيــم قتلــوا الرجــال وفصلــوا األطفــال يف معســكرات تدريــب تابعة 
ــاليئ أصبحــن عرضــة لالغتصــاب واالســرتقاق  ــات ال ــع النســاء والبن ــم ســبي جمي ــا ت ــم، في للتنظي
ــن  ــاء ب ــت النس ــك، وانتقل ــت لذل ــات خصص ــع يف قاع ــن للبي ــم عرضه ــث ت ــرشاء؛ حي ــع وال والبي
أيــدي املشــرتين مــن الرقــة إىل مــدن مختلفــة، حتــى إن نســاء منهــن وصلــت إىل جنــوب أفريقيــا. 
ــود  ــاك جه ــش، وهن ــة داع ــن يف قبض ــا زل ــاك م ــرأة هن ــاك 3640 ام وأوضحــت املناقشــات أن هن
محــدودة لتحريرهــن عــر رشائهــن، وقــد طالــب أبنــاء الطائفــة األزيديــة الــدول العربيــة وخاصــة 
األزهــر الرشيــف بالتدخــل إلدانــة مارســات داعــش، واملســاهمة يف إيجــاد حــل عــادل للقضيــة.

لقاء مع ممثي األقلية األزيدية يف العراق





زيارة الالجئني
يف

مجهورية مصر العربية
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زار الوفــد يــوم األربعــاء املوافــق 2015/9/16 أحــد مراكــز تقديــم الخدمــات لالجئــن الســورين يف 
مدينــة  6 أكتوبــر بالقاهــرة، والــذي يعــد أحــد مناطــق متركــز الالجئــن. ويبلــغ  العــدد الرســمي 
لالجئــن الســورين يف مــرص 130 ألــف الجــئ، موزعــن عــى عــدة محافظــات؛ وهــو عــدد يزيــد 
ــل  ــات؛ ب ــش الســوريون يف مــرص يف مخي ــر املســجلن. وال يعي ــف باحتســاب غ إىل نحــو 300 أل
يعيشــون مثلهــم مثــل املواطنــن املرصيــن، ولهــم حــق التمتــع بخدمــات التعليــم والصحــة يف إطــار 

االتفاقيــة الدوليــة لالجئــن التــي وقعــت عليهــا مــرص.

وقــد التقــى الوفــد مبجموعــة مــن الســيدات الســوريات الــاليئ تحدثــن عــن مشــكالتهن، والتحديات 
التــي تواجههــن، والتــي يــدور كثــر منهــا يف إطــار عقبــات روتينيــة وقانونيــة؛ نتيجــة لعــدم توافــر 
ــد  ــاع اإليجــارات وانخفــاض الدخــول. وق ــان، فضــال ًعــن ارتف ــر مــن األحي األوراق الرســمية يف كث
ــالل  ــم وإح ــن دياره ــن م ــراج الالجئ ــرة وراء إخ ــرة مدب ــود مؤام ــبهة وج ــن إىل ش ــارت بعضه أش

غرهــم مكانهــم. 

يف لقاء مع الالجئات السوريات مبرص





أهم املشكالت والتحديات

 التي يواجهها الالجئون/النازحون
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)أ(مشكالت قانونية: 

ــة  ــاك رشوط صعب 1- اإلقامــة ورشوط تجديدهــا: هن
ملنــح اإلقامــة يف بعــض الــدول؛ تتمثــل يف رضورة دفــع 
مبلــغ مــايل كبــر، والحصــول عــى ضــان مــن كفيــل 
مــن الدولــة املســتضيفة، وأحيانًــا ال تتعلــق املشــكلة 
باملبلــغ املــايل بــل باإلجــراءات الورقيــة والوثائــق 
ــئ  ــاة الالج ــإن حي ــة ف ــاب اإلقام ــع غي ــة. وم املطلوب
تتوقــف؛ إذ يكــون مهــدًدا باالعتقــال طــوال الوقــت، 
وال ميكنــه تســجيل مواليــده الجــدد، وال إلحــاق أوالده 

باملــدارس. 

2- حظــر العمــل عــى الالجــئ: ال يُســمح لالجــئ 
بالعمــل داخــل الدولــة بشــكل رســمي؛ وذلــك خشــية 
أن يتحــول وضــع الالجــئ مــن وضــع مؤقــت إىل 
اســتيطان كامــل. وعــادة مــا يضطــر الالجئــون للعمــل 

ــل. ــاب العم ــر الرســمي، ويتعرضــون الســتغالل أرب بشــكل مســترت يف القطــاع غ

والرســمية:  الثبوتيــة  األوراق  فقــدان  مشــكلة   -3
خــالل عمليــة هــروب الالجــئ مــن وطنــه األصــي إىل 
ــع األوراق  ــل جمي ــن حم ــن م ــوء ال يتمك أرض اللج
الرســمية الخاصــة بــه؛ مــا يســبب مشــاكل جمــة يف 

بلد االستضافة.

واملواليــد  الزيجــات  تســجيل  عــدم  مشــكلة   -4
الجــدد: وهــي مشــكلة قانونيــة تابعــة ملشــكلة عــدم 

تجديــد اإلقامــة يف املقــام األول.

أوضاع معيشية غر مالمئة باملخيات

النساء املعيالت وافتقار شديد للدعم املايل
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)ب(مشكالت االفتقار إىل الدعم املايل، والسكن املالئم، والخدمات:

1- توقــف املبالــغ الشــهرية التــي كانــت الــوكاالت األمميــة تقدمهــا لالجئــن، وهــذا يف ظــل انخفاض 
الدعــم الــدويل بشــكل عــام؛ حتــى بــات توفــر اإلمــدادات الغذائيــة أمــر صعب.

2- اإليجــارات املرتفعــة ســواء للســكن، أو لــأرض التــي تقــام عليهــا الخيــام يف بعــض الــدول؛ هــي 
مشــكلة كبــرة لالجــئ الــذي يتحمــل كذلــك عــبء فواتــر الكهربــاء واملــاء وتوفــر الوقــود. 

3- البطالــة الجريــة، نتيجــة لحظــر عمــل الالجــئ، أو لعــدم توافــر فــرص عمــل أصــالً يف املجتمــع 
ــا.  املضيــف، أو نتيجــة للمــرض أو اإلصابــات؛ تــرتك كثــرًا مــن الالجئــن بــال مداخيــل تقريبً

4- صعوبــة املعيشــة داخــل الخيــام؛ فبعــض املخيــات أرضهــا رمليــة تتحــول إىل طــن يف الشــتاء، 
كــا تتحــول إىل علــب ســاخنة يف الصيــف، ال ســيا مــع االنقطــاع الطويــل للكهربــاء، وال تحمــي 

قاطنيهــا عــادة مــن هجــات الحــرشات والزواحــف مثــل األفاعــي والعقــارب.

5- ضعــف الخدمــات، وعــى رأســها الخدمــة الصحيــة؛ ففــي بعــض األحيــان ال يتوفــر مــن أنــواع 
ــة  ــراض املزمن ــة خاصــة لأم ــة، ورعاي ــاج إىل عالجــات مختلف ــات تحت العــالج إال املســكنات يف بيئ
ولإلعاقــات بأنواعهــا... إلــخ. وعــى صعيــد التعليــم، فنحــو الربــع مــن أطفــال الالجئــن عــى أفضــل 
تقديــر هــم مــن يتلقــون التعليــم، الســيا التعليــم االبتــدايئ؛ فيــا يصــر املعــدل أقــل يف املراحــل 
األعــى؛ مــا يهــدد بظهــور جيــل مــن الشــباب بــال تعليــم أو عمــل؛ األمــر الــذي قــد يشــكل دافًعــا 

لهــؤالء للتحــول إىل العمــل اإلجرامــي أو االنضــام إىل التنظيــات اإلرهابيــة. 
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)ج( مشكالت إضافية للمرأة الالجئة/النازحة:

1- املــرأة عائــل األرسة الوحيــد: تشــكل النســاء العــدد الغالــب مــن الالجئــن؛ حيــث يغيــب الرجــل 
لظــروف القتــل أو االعتقــال، وهنــاك اآلالف مــن الســيدات الوحيــدات مــع أطفالهــن يفتقــرن إىل 

الدعــم املــايل.

2- االنقطــاع عــن الدراســة: يف ظــل ضعــف الخدمة 
ــاة التــي  ــة فــإن الضحيــة األكــر هــي الفت التعليمي
تنقطــع عــن الدراســة وتخضــع للــزواج املبكــر الذي 

يكــون أحيانـًـا صــورة مقنعــة لالســتغالل الجنــي.

3- زواج القــارصات: وهــو يرتبــط بضيــق املعــاش، 
ــم؛  ــلك التعلي ــاق بس ــى االلتح ــدرة ع ــدم الق وبع
لذلــك كثــرًا مــا يلجــأ رب األرسة إىل التخلــص مــن 

ــواه الجائعــة. أحــد األف

4- االســتغالل يف ســوق العمــل: تتعــرض املــرأة 
لالســتغالل مبختلــف األشــكال يف ســوق العمــل؛ 
حيــث تضطــر للقبــول بأقــل األجــور يف ضــوء حظــر 
العمــل عــى الالجــئ، ويف ضــوء القيــود عــى حركــة 
الرجــال الذيــن مل يتمكنــوا مــن تجديــد إقاماتهــم. 

ــة  ــروف االقتصادي ــل الظ ــف األرسي: يف ظ 5- العن
الضاغطــة تزيــد معــدالت العنــف األرسي الــذي 

ــه األوىل. ــرأة ضحيت ــون امل تك

ــل  ــب الحم ــل نس ــي تظ ــاض الوع ــع انخف 6- وم
ــاء.  ــى النس ــة ع ــة ضخم ــدية ومادي ــية وجس ــاء نفس ــب أعب ــا يرت ــاد؛ م ــوالدة يف ازدي وال

7- وتعــاين النســاء مــن اإلحبــاط ومــن العزلــة، ومــن ضعــف الدعــم النفــي والصحــي، يف الوقــت 
الــذي يتحملــن فيــه أعبــاء مضاعفــة يف إعالــة األرسة وتســير شــئونها.

صغرات يتهددهن الزواج املبكر

آالف األطفال ليس لديهم فرصة التعليم





اقرتاحات وحلول
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ــة أو دول الجــوار؛  ــدول العربي ــة ال تدخــل فحســب ضمــن مســئولية ال ــة اللجــوء هــي قضي قضي

إمنــا هــي مســئولية دوليــة، وذلــك نظــرًا لطبيعتهــا اإلنســانية، ولآلثــار الضخمــة املرتتبــة عليهــا عــى 

ــا  ــة لحله ــنوات طويل ــاج س ــة تحت ــا قضي ــة وأنه ــي والســيايس، خاص ــي واألخالق ــد االجتاع الصعي

بشــكل نهــايئ. وميكــن اســتعراض أهــم ســبل التعامــل اإليجــايب مــع مشــكالت اللجــوء فيــا يــي:

1- تركيــز االهتــام عــى إيجــاد حــل ســيايس لألزمــة؛ ألن الحــل الســيايس وتســوية الــرصاع هــو 

ــادة الالجئن/النازحــن إىل ديارهــم. األســاس إلع

2- االهتــام بتوفــر األمــن لالجئن/النازحــن مــن خــالل إنشــاء مناطــق آمنــة save zones تحميهــا 

األمــم املتحــدة والــدول األطــراف.

ــز عــى إنشــاء املــدارس أو الفصــول الدراســية باملخيــات وأماكــن  3- االهتــام بالتعليــم، والرتكي

ــة للجيــل القــادم مــن الشــباب العــرب مــن الجهــل ومــن الــرتدي  متركــز الالجئن/النازحــن؛ حاي

ــكل  ــوائية تش ــات عش ــام إىل تنظي ــة أو االنض ــارات إجرامي ــراف إىل مس ــن االنح ــي، وم األخالق

ــة ككل. خطــرًا عــى املنطق

ــة  ــم دعــم تنمــوي اســرتاتيجي لالجئــن؛ مــن خــالل إقامــة مرشوعــات تنموي ــام بتقدي 4- االهت

لهــم داخــل مناطــق متركزهــم ومخياتهــم، بحيــث تســتوعب طاقتهــم وتحولهــا إىل طاقــة منتجــة 

إيجابيــة، وتوفــر لهــم مصــادر دخــل تعينهــم عــى املعيشــة. واالهتــام كذلــك بإقامــة مرشوعــات 

تنمويــة اســرتاتيجية لتحســن معيشــة الالجئــن.

5- االهتــام بالدعــم الصحــي املقــدم لالجئــن؛ مــن خــالل توفــر املستشــفيات واملراكــز الصحيــة، 

ــة،  ــة املختلفــة مثــل جهــاز األشــعة والســونار وكذلــك األجهــزة التعويضي ودعمهــا باألجهــزة الطبي

وغــرف العمليــات املجهــزة، وتوفــر العالجــات املختلفــة لأمــراض املزمنــة، والرعايــة الخاصــة ملــرىض 

الــرصع واملعاقــن ...إلــخ، وتوفــر الرعايــة الصحيــة لالجئــات، خاصــة خدمــات الصحــة اإلنجابيــة 

للنســاء والتوعيــة الصحيــة للفتيــات، وكذلــك خدمــات الصحــة النفســية الســتيعاب اآلثــار النفســية 

الســيئة لخــرة التهجــر يف ذاتهــا.

6- توفــر وتعزيــز مراكــز التدريــب والتأهيــل التــي تســتوعب الالجئــن خاصــة النســاء، وتكســبهن 

مهــارات حياتيــة ومهنيــة وحرفيــة مختلفــة يســتخدمنها كمصــدر للدخــل يف املجتمعــات املضيفــة، 

كــا تفيدهــن بعــد العــودة لبالدهــن يف مرحلــة إعــادة البنــاء.

7- توفــر وتعزيــز مراكــز الخدمــات االجتاعيــة التــي تقــدم التوعيــة لالجئــات حــول قضايــا تربيــة 

ــة، ومواجهــة  ــة إدارة الرصاعــات األرسي ــم، وكيفي ــة التعلي ــزواج املبكــر، وأهمي ــاء، وخطــورة ال األبن

العنــف األرسي، وهــذه املراكــز مــن شــأنها خلــق فضــاء خــاص لالجئــات يســتوعبهن نفســيًّا، ويخلــق 

تضامًنــا فيــا بينهــن يحميهــن مــن الشــعور باإلحبــاط والعزلــة، ويبــث فيهــن طاقــة إيجابيــة للبقــاء 

ومواجهــة التحديــات.
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8- بــدء مفاوضــات بــن حكومــات الــدول املســتضيفة لالجئــن وبــن الجهــات املعنيــة بالالجئــن؛ 

مــن أجــل تســوية املشــكالت القانونيــة املتعلقــة بالالجــئ -وخاصــة مــا يتعلــق باإلقامــة- لتيســر 

رشوطهــا، ومــا يتعلــق بالســاح لالجــئ يف العمــل، ســواء مــن خــالل دعــم مرشوعــات مشــرتكة بــن 

املواطنــن والالجئــن، أو عــر الســاح لالجئــن بالعمــل يف القطاعــات االقتصاديــة التــي ال تشــكل 

حساســية للدولــة املضيفــة.

ــة  ــار دعــم املجتمعــات املحلي ــدويل املقــدم لالجئــن أخــًذا يف االعتب ــز الدعــم العــريب وال 9- تعزي

ــكي  ــدد ال ــس الع ــن خم ــل م ــادة أق ــون ع ــات يك ــن يف املخي ــدد الالجئ ــرًا ألن ع ــة؛ نظ املضيف

ــا. ــا عليه ــا إضافيًّ ــكلون عبئً ــة ويش ــة املضيف ــاء الدول ــون يف أرج ــن يتوزع ــن الذي لالجئ

10- توفــر االنتقــاالت داخــل املخيــات؛ ألن عــدم توافــر وســائل النقــل داخــل املخيــات الكبــرة 

تتســبب يف مشــكالت ضخمــة لالجئــن الســيا يف أوقــات الطــوارئ الصحيــة.

وأخــرًا فالبــد مــن العمــل الحثيــث عــى دفــع قضيــة حايــة املــرأة خــالل النزاعــات املســلحة، وكــذا 

حايــة املــرأة الالجئــة والنازحــة إىل أولويــات األجنــدة العامليــة للتنميــة املســتدامة ملــا بعــد عــام 
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