
نظره عامه على ازمه النازحيين السوريين

حصه ال ثاني
مبعوث االمين العام للجامعه العربية 

لشؤون االغاثة االنسانية 



مصر 

 الف  140عدد النازحين السوريين في الجمھوريه المصريه يتجاوز

65  الف منھم من االطفال

 محدوديه في الخدمات الصحيه و , ال يوجد مخيمات رسميه
.التعليميه و النفسيه االجتماعية



العراق

 عدد النازحين العابرين للحدود العراقيه
يوميا 900يقدر ب 

 3مخيمات النازحين موزعه على 
محافظات اكبرھا موجود في دھوك حيث 

الف نازح 150يعيش فيه اكثر من 
  حكومه كردستان و منظمه  ال

UNHCR   يشرفون على المخيمات و
.الخدمات المقدمه لالجئين

 الخدمات الصحيه و التعليميه و النفسيه
االجتماعيه متوفرة ولكن بشكل ال يغطي 

. احتياجات النازحين



  االردن

 589يقدر عدد النازحين ب اكثر من •
الف

معضمھم من النساء و االطفال  •

الحكومه و المنظمات الغير حكوميه •
الحتياجات يصارعون لالستجابه
.المخيمات المزدحمه 

تھالك البنيه التحتيه و  الخدمات •
الصحيه و التعليميه و االجتماعيه 
.النفسيه نتيجه للطلب الشديد عليھا



لبنان

 عدم وضوح االرادة السياسه نحو وجود
النازحين السوريين و غياب السياسات 

.   الحكوميه
 نازح سوري يعبرون  2000ما يقارب من

 1.014العدد االجمالي لالن .الحدود يوميا
مليون

 معضم العائالت يعيشون في مخيمات
عشوائيه او اماكن غير مؤھله للسكن و 
بعضھم يضطر لدفع ايجار شھري لقاء 

 500( استخدام االض ليضع عليھا خيمته 
).دوالر سنويا
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تابع

 صعوبه كبيرة في الحصول على
الخدمات المقدمه من قبل المنظمات 

الحصص , الدوليه  كالتسجيل 
الخدمات الصحيه و , الغذائيه 
.التعليميه

 يظطر النازح الى ان يدفع ما قيمته
من قيمه الخدمات % 30-25من 

المقدمه له من قبل الجھات الحكوميه 
قميه الكشف الصحي و ( و االھليه 

).    الدواء وغيرھا



اشكال االسر النازحه 
ام واطفالھا بدون اب او قريب معيل.

 عائالت تتكون من عدد كبير من االفراد
معظھم من النساء و  35قد يصل الى 

و كبار السن ووجود شخص او  االطفال
شخصان من الرجال يصارعون العاله 

.ھذة العائله الممتدة

اطفال فقدو ذويھم  ويسكنون مع اقاربھم.
 افراد مفصولين ذويھم واقاربھم و ال

.يعرفون مصيرھم
  عائالت تتعايش مع عائالت اخرى

متشاركين في نفس المكان و الغذاء و 
.مصادر الحياة االخرى
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المشاكل التي تواجه االسر النازحه  
تزايد نسب العنف االسري في المخيمات نتيجه

للضغوطات وغياب العامل االمني 

 تزايد العنف المجتمعي في المدن والقرى
المتواجد بھا النازحون

 نظرا ( تطرف االطفال و التمرد ضد العائله
)لغياب العامل او صمام االمان في العائله 

 ازدحام المخيمات تدني مستويات النظافه و
الصحه وغياب الخصوصيه يشكل عبئ كبير 

.   على افراد العائله الواحدة



:تابع 

 لم ( تغيير نظرة االطفال الى االبوين
يعودو يمثلون مصدر الحمايه و 

).االمان 

 عدم قدرة االطفال على التكيف مع
حزن االباء و عدم قدرتھم على 

.تعويض ذلك

 التعليم و المدرسه يشكلون عامل
غياب ھذا . استقرار بحياة االطفال

.  العامل يشكل تحدي كبير للطفل



شــكــرا 


