
لمراجعــة الجهــود الوطنيــة والتقــدم الُمحــرز فــي تفعيــل االتفــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن منــذ اعتمــاده فــي عــام 2018. 
ــة  ــي ووكاالت تنموي ــن مــن القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدن ــون عــن أصحــاب المصلحــة المعنيي كمــا حضــر ممثل
والمؤسســات األكاديميــة ومنظمــات األمــم المتحــدة المتخصصــة الســتعراض جهودهــم لتفعيــل االتفــاق. أتاحــت المشــاورات 
فرصــة للمشــاركين لعــرض الجهــود التــي بذلتهــا األطــراف المختلفــة للوفــاء بالتعهــدات التــي تــم التعهــد بهــا خــالل المنتــدى 
العالمــي لالجئيــن الــذى ُعقــد فــي عــام 2019، كمــا اتاحــت الفرصــة لتبــادل الخبــرات والممارســات الجيــدة، وتســليط الضــوء 

علــى التحديــات والفــرص والمجــاالت التــي تحتــاج إلــى الدعــم.

خرجــت المشــاورات برســائل رئيســية تعكــس ثــالث قضايــا ذات أولويــة فــي المنطقــة العربيــة هــى: تقديــم الدعــم 
لالجئيــن، وتقديــم الدعــم للبلــدان والمجتمعــات المضيفــة، وتعزيــز الشــراكات وتشــجيع نهــج أصحــاب المصلحــة المتعدديــن، 

ــات المنطقــة. ــى اجتمــاع المســؤولين رفيعــي المســتوى فــي ديســمبر 2021 لتعكــس أولوي ــم تقديمهــا إل ــي ت والت

االستراتيجيات اإلقليمية المشتركة بين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وجامعة الدول العربية:

االســتراتيجية العربيــة للوقايــة واالســتجابة لمكافحــة جميــع أشــكال العنــف فــي ســياق اللجــوء، خاصــة العنــف الجنســي 
ضــد النســاء والفتيــات13

فــي إطــار التعــاون القائــم بيــن جامعــة الــدول العربيــة والمفوضيــة الســامية لألمــم 
ــة واالســتجابة لمكافحــة  ــة للوقاي ــم صياغــة االســتراتيجية العربي ــن، ت المتحــدة لشــؤون الالجئي
جميــع أشــكال العنــف فــي ســياق اللجــوء، خاصــة العنــف الجنســي ضــد النســاء والفتيــات. تحــدد 
االســتراتيجية األولويــات االســتراتيجية الرئيســية التــي يتعيــن علــى الــدول العربيــة اتخاذهــا 
لحمايــة الالجئيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وهــي تشــمل 
تبنــى وإنفــاذ القوانيــن والسياســات الرئيســية، ومنــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي، والخدمــات متعــددة القطاعــات التــي تركــز علــى الناجيــن والتــي ســتقدمها 
الجهــات الحكوميــة الوطنيــة والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي. كمــا ترتكــز االســتراتيجية 

ــز أنظمــة الوقايــة الوطنيــة  علــى القوانيــن والسياســات والخدمــات القائمــة فــي المنطقــة وتقــدم توصيــات رئيســية لتعزي
واالســتجابة للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لحمايــة الالجئيــن بشــكل أفضــل مــن العنــف الجنســي 
بمــا يتماشــى مــع القوانيــن والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة. ُألحقــت باالســتراتيجية خطــة عمــل إقليميــة، وتــم اعتمــاد كليهمــا 

مــن قبــل مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى المســتوى الــوزاري فــي 3 مــارس/أذار 2021.

االستراتيجية العربية لحماية األطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية14

وفــي ظــل التطــورات فــي المنطقــة العربيــة وتزايــد أعــداد الالجئيــن والنازحيــن والمخاطــر 
التــي يواجههــا الالجئــون وخاصــة األطفــال منهــم، أطلقــت جامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون مــع 
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن االســتراتيجية العربيــة لحمايــة األطفــال 
فــي وضــع اللجــوء فــي المنطقــة العربيــة، وخطــة عملهــا فــي 19 نوفمبر/تشــرين الثانــى 
2019 بالقاهــرة. تهــدف اإلســتراتيجية إلــى تحســين وضــع األطفــال الالجئيــن فــي المنطقــة 
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ــة  ــول تضمــن المصلح ــاد حل ــا إليج ــع الشــركاء للعمــل مًع ــو جمي ــذي يدع ــة، وتحســين مســتويات معيشــتهم، األمــر ال العربي
الفضلــى لألطفــال الالجئيــن، وحمايتهــم، واعتمــاد نهــج غيــر تمييــزي والعمــل مــع المجتمعــات المضيفــة واألســر، مــع مراعــاة 

المخاطــر التــي يواجههــا هــؤالء األطفــال.

تــم اعتمــاد هــذه االســتراتيجية مــن ِقبــل القمــة التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي دورتهــا الرابعــة فــي بيــروت فــي 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2019، بموجــب القــرار رقــم 62 وكذلــك خطــة العمــل المرفقــة بهــا.

تبــع حفــل إطــالق االســتراتيجية، اجتمــاع خبــراء إقليمــي حــول متابعــة تنفيــذ خطــة عمــل االســتراتيجية تحــت عنــوان »توفيــر 
ــة االتصــال  ــر تقني ــون االول 2020 عب ــة لألطفــال الالجئيــن« فــي 9-10 ديســمبر/ كان ــة األســرية / التعليمي ــة والرعاي الحماي
المرئــي، بمشــاركة ممثليــن عــن عــدد مــن الــدول العربيــة والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة العاملــة فــي مجــال حمايــة وتعزيــز 
حقــوق الطفــل، باإلضافــة إلــى مكتــب الممثــل الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة المعنــي باألطفــال والنــزاع المســلح؛ 

وصــدر تقريــر عــن هــذا االجتمــاع15.

اإلستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية16

 ونظــرًا ألن القضايــا الصحيــة تؤثــر علــى مجتمعــات الالجئيــن بُطــُرق مختلفــة، 
االجتماعــي،  النــوع  وديناميــات  الخدمــات،  إلــى  الوصــول  نقــص  بســبب  وتتفاقــم 
ــت  ــة )NCDs(، كان ــر المعدي ــة وغي ــل األمــراض المعدي ــة القائمــة مث والمشــاكل الصحي
هنــاك حاجــة ماســة إلطــار عمــل لمعالجــة تلــك القضايــا. باإلضافــة إلــى حقيقــة أن 
المضاعفــات الناجمــة عــن ظهــور مشــاكل مثــل العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي والــزواج المبكــر ومضاعفــات صحــة األم والطفــل واألمــراض غيــر 
المعديــة وغيرهــا تســاهم أيًضــا فــي خطــورة القضايــا الصحيــة، بــادرت المفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بإعــداد اإلســتراتيجية العربيــة  بشــأن إتاحــة 
ــة، وقامــت  ــزوح فــي المنطقــة العربي خدمــات الصحــة العامــة فــي ســياق اللجــوء والن

األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة وفقــًا آلليــات عملهــا المتبعــة بعرضهــا علــى مجلــس وزراء الصحــة العــرب الــذى 
اعتمادهــا  فــي دورتــه العاديــة )52( فــي 19-20 مايو/أيــار 2019 فــي جنيــف.

ــة مــن األمــراض  ــز الصحــة والوقاي ــن وطالبــي اللجــوء لتعزي ــن والنازحي ــى االســتجابة الحتياجــات الالجئي تهــدف اإلســتراتيجية إل
والرعايــة الصحيــة ودعــم الُنُظــم الصحيــة الوطنيــة لضمــان تلبيــة االحتياجــات الصحيــة لالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة، فضــاًل عــن الحــد 
مــن المراضــة والوفيــات المبكــرة، واعتمــاد نمــوذج التغطيــة الصحيــة الشــاملة )UHC( بمــا يتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة. 
كمــا أعــد الجانبــان أيضــًا خطــة عمــل ُملحقــة باإلســتراتيجية العربيــة بشــأن إتاحــة خدمــات الصحــة العامــة فــي ســياق اللجــوء والنــزوح فــي 
المنطقــة العربيــة )2021-2030( تركــز علــى تلبيــة االحتياجــات الصحيــة للنازحيــن قســرًا وتعزيــز الوصــول إلــى خدمــات صحيــة عامــة 

جيــدة وبأســعار معقولــة، واعُتمــدت خطــة العمــل مــن ِقبــل مجلــس وزراء الصحــة العــرب فــي 10 مــارس/أذار 2021.

Report-on-the-Regional-Expert-Meeting-on-the-Implementation-of-the-/06/2021/https://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36-15
Child-Protection-Strategy.pdf
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نشرة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 وجامعة الدول العربية خريف ٢٠٢٢ 

(العدد األول)

خريف ٢٠٢٢ 



نشرة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وجامعة الدول العربية 
خريف 2022 )العدد األول(

تســتضيف المنطقــة العربيــة مــا يقــُرب مــن نصــف الجئــي العالــم، بمــا فــي ذلــك أكبــر عــدد مــن ســكانها، الســوريون، 
ــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون  ــات المفوضي ــي جمعتهــا عملي ــات الت وأطــول حاالتهــا، الفلســطينيين. وبحســب البيان
الالجئيــن فــي المنطقــة حتــى أبريــل 2022، فقــد بلــغ إجمالــي عــدد الالجئيــن المســجلين 3,725,649شــخصًا 1 مــن بينهــم 
170,393طالبــي لجــوء باإلضافــة إلــى مــا يقــُرب مــن 5,7 مليــون الجــئ فلســطيني تســاعدهم وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة 

وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين "األونــروا "2.

وبحلــول نهايــة عــام 2021، كانــت البلــدان العربيــة الثالثــة األولــى المســتضيفة لالجئيــن هــي لبنــان واألردن والســودان. 
بينمــا تظــل ســوريا والســودان والصومــال مــن بيــن الــدول األولــى المصــدرة لالجئيــن فــي العالــم3. هــذا وســجلت المفوضيــة 
مــا مجموعــه 11,268,611  نازًحــا داخلًيــا. كمــا شــهدت المفوضيــة زيــادة فــي عــدد العائديــن، حيــث بلــغ عددهــم 1,671,733 

شــخصًا فــي المنطقــة.4

أظهــر تحليــل العمــر والجنــس والتنــوع أن متوســط 42.6 ٪ مــن إجمالــي األشــخاص المســجلين هــم مــن األطفــال دون 
ســن 18 عاًمــا، مقســًما بالتســاوي علــى الجنســين.5

أمــا بشــأن التحــركات الُمختلطــة، فقــد ســجلت عمليــات المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن توقيــف    
29,427شــخصًا أثنــاء عبــور طريــق غــرب البحــر األبيــض المتوســط مــا بيــن ينايــر ويونيــو 6.2022

                 مستجدات عن النازحين
               قسرًا7 في المنطقة العربية

الوضع في سوريا

ال تــزال األزمــة الســورية، التــي دخلــت عامهــا الحــادي عشــر، أكبــر أزمــة نــزوح فــي العالــم، ففــى يونيــو 2022، تــم تســجيل 
حوالــي 5.6 مليــون الجــئ وطالــب لجــوء فــي البلــدان المجــاورة بمــا فــي ذلــك تركيــا، و6.7 مليــون نــازح داخلــى.8 كذلــك تســبب 

1- ال يمثل هذا الرقم العدد الفعلي الموجود في المنطقة، حيث ال يشمل عدًدا كبيًرا من األفراد غير المسجلين.
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/https://www.unhcr.org/refugee-statistics -3
4- تم احتساب األرقام بناًءا على تحديثات مكاتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في المنطقة العربية حتى يونيو 2022. 

5-  المرجع السابق 
6-  تم احتساب األرقام بناًءا على تحديثات الدول العربية الُمطلة على طريق وسط وغرب البحر المتوسط حتى يونيو 2022. 

7-  وفًقــا لمفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، فــإن األشــخاص النازحيــن قســرًا هــم أولئــك الذيــن "ُأجبــروا علــى التنقــل داخــل الحــدود أو عبرهــا، بســبب النــزاع 
المســلح واالضطهــاد واإلرهــاب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان والتجــاوزات والعنــف واآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ والكــوارث الطبيعيــة والتنميــة أو مجموعــة مــن هــذه العوامــل ".

 https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/human-rights-water-and-sanitation-forcently-displaced-persons-need-humanitarian
https://reporting.unhcr.org/syriasituation -8

فيــروس كورونــا المســتجد فــي ضائقــة اقتصاديــة واجتماعيــة 
الســوريين  الالجئيــن  علــى  التأثيــر  فــي  ستســتمر  كبيــرة 

ــن والمجتمعــات المضيفــة لهــم. والنازحي

والمجتمــع  المضيفــة  الحكومــات  حيــن واصلــت   وفــي 
الدولــي تقديــم الدعــم لالجئيــن الســوريين اســتجابًة لذلــك، اال 
انــه مــن الُمرجــح أن تســتمر الهشاشــة فــي التفاقــم بحلــول 
الوضــع  بســبب  بأكملــه،   2023 وعــام   2022 عــام  نهايــة 
االجتماعــي واالقتصــادي الصعــب علــى مســتوى العالــم نتيجــة 

األزمــات المســتجدة، وتداعيــات الوبــاء، فضــاًل عــن العقبــات الماليــة واالجتماعيــة األخــرى.

 هــذا وقــد تــم تحديــد أكثــر مــن 610,000 ســوري فــي حاجــة إلــى إعــادة التوطيــن منــذ بدايــة األزمــة ممــا يمثــل أعلــى 
احتياجــات إلعــادة التوطيــن علــى مســتوى العالــم. ومــن المرجــح ان يظــل إعــادة توطيــن الســوريين دليــاًل هاًمــا علــى تقاســم 
ــم المســاعدات لألشــخاص  ــت المســاهمات الســخية بالفعــل فــي تقدي ــي. لقــد كفل ــل المجتمــع الدول المســؤولية مــن قب
ــه  ــذي تشــتد الحاجــة إلي ــي ال ــر الدعــم المال ــن، مــع توفي ــى قــدم المســاواة مــع المواطني ــة عل ــى بهــم المفوضي ــن تعن الذي
للبلــدان المضيفــة. وفــي داخــل ســوريا، ستســتمر االحتياجــات اإلنســانية الكبيــرة، بمــا فــي ذلــك البنيــة التحتيــة المجتمعيــة 

ــة.9 ــة الصحي األساســية والمــأوى والتعليــم والرعاي

الوضع في اليمن

نتــج عــن الصــراع المســتمر منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات واحــدة مــن أكبــر األزمــات اإلنســانية فــي العالــم فــي اليمــن، حيــث 
يعتمــد 70 فــي المائــة مــن الســكان علــى المســاعدات مــن أجــل بقائهــم علــى قيــد الحيــاة مــع نــزوح المالييــن مــن ديارهــم. 

واعتبــاًرا مــن مــارس 2022، نــزح داخلًيــا 4.3 مليــون يمنــي.10

الوضع في السودان

ــرون  ــة. كمــا فــر كثي ــوب الســودان األغلبي ــا، ويشــكل جن ــن فــي إفريقي ــر تجمعــات الالجئي يســتضيف الســودان أحــد أكب
آخــرون مــن أعمــال العنــف واالضطهــاد فــي البلــدان المجــاورة، بمــا فــي ذلــك إريتريــا وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وإثيوبيــا 
وتشــاد، وكذلــك الحــروب فــي ســوريا واليمــن التــي دفعــت األشــخاص إلــى البحــث عــن األمــان فــي الســودان. يعيــش معظــم 
الالجئيــن فــي مســتوطنات خــارج المخيمــات ومجتمعــات مضيفــة ومناطــق حضريــة، بينمــا يوجــد آخــرون فــي 24 مخيمــًا فــي 
جميــع أنحــاء البــالد. )10 مخيمــات فــي واليــة شــرق الســودان، ومخيــم واحــد فــي النيــل األزرق و10 مخيمــات فــي واليــة النيــل 

األبيــض، ومخيمــان فــي واليــة شــرق دارفــور، ومخيــم واحــد فــي واليــة وســط دارفــور(.11

9-  المرجع السابق
https://reporting.unhcr.org/yemen  -10
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الوضع في لبنان

فــي بدايــة عــام 2022، تأثــر ســهل البقــاع فــي لبنــان ببدايــة 
فصــل الشــتاء بشــدة، ممــا تســبب فــي هطــول أمطــار غزيــرة ودفــع 
درجــات الحــرارة ليــاًل إلــى درجــة التجمــد. تســببت تلــك األزمــة فــي 
معانــاة واســعة النطــاق فــي البــالد، حيــث يعيــش 9 مــن كل 10 
الجئيــن ســوريين فــي فقــر ويعانــي نصفهــم مــن انعــدام األمــن 
الغذائــي. لقــد أدى تدهــور الوضــع إلــى خســائر فــي جميــع أنحــاء 
البــالد. وخــالل األشــهر القليلــة الماضيــة، قدمــت المفوضيــة الدعــم 
إلعــادة تأهيــل المــأوى لألســر اللبنانيــة والالجئــة األكثــر ضعفــًا، فضــاًل 

ــاء الهيــاكل المقاومــة للعوامــل الجويــة خــالل  عــن المصابيــح الشمســية واألدوات المنزليــة األساســية والمــواد مــن أجــل بن
فصــل الشــتاء. كمــا وفــرت المفوضيــة شــاحنات الميــاه والمولــدات واأللــواح الشمســية ومضخــات الميــاه للبلديــات فــي جميــع 

ــاء.12 ــاه والكهرب ــى المي ــن بشــكل أفضــل إل ــن والالجئي ــالد لضمــان وصــول اللبنانيي أنحــاء الب

توقيــع خطــة عمــل بيــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وقطــاع الشــؤون االجتماعيــة باألمانــة 
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 

قبــل  مــن  الجانبيــن  بيــن  المشــترك  للتعــاون  عمــل  خطــة  توقيــع  تــم 
معالــي الســفيرة الدكتــورة/ هيفــاء أبوغزالــة، األميــن العــام المســاعد - رئيــس 
ــب  ــر اإلقليمــي لمكت ــة، المدي ــة، والســيد/ أيمــن غرايب قطــاع الشــؤون االجتماعي
المفوضيــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ملحــق بهــا جــدول األنشــطة 
أهــداف  إلــى  العمــل  خطــة  تســتند   .)2022-2021( للســنوات  التفصيليــة 
اســتراتيجية ُمتفــق عليهــا لالســتجابة للحاجــة المتزايــدة لحمايــة ومســاعدة النازحيــن 

قســرًا فــي المنطقــة العربيــة، بحيــث تهــدف إلــى تحديــد اإلطــار االســتراتيجي للدعــم الفنــي لجميــع األنشــطة المشــتركة بيــن الطرفيــن 
والمتعلقــة بالحمايــة الدوليــة.

االتفاق العالمي بشأن الالجئين والتحضير الجتماع المسؤولين رفيعي المستوى )14-15 ديسمبر 2021(

فــي إطــار التحضيــر الجتمــاع المســؤولين رفيعــي المســتوى، عقــدت جامعــة الــدول العربيــة والمفوضيــة الســامية لألمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مشــاورات إقليميــة حــول االتفــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن فــي المنطقــة العربيــة فــي 10 
نوفمبر/تشــرين الثانــى 2021 عبــر تقنيــة التواصــل المرئــي. شــارك فــي المشــاورات كبــار المســؤولين مــن 15 دولــة عربيــة  
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إحصاءات
 من المنطقة العربية :

األنشطة المشتركة بين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
 الالجئين وجامعة الدول العربية )قطاع الشؤون االجتماعية(



نشرة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وجامعة الدول العربية 
خريف 2022 )العدد األول(

تســتضيف المنطقــة العربيــة مــا يقــُرب مــن نصــف الجئــي العالــم، بمــا فــي ذلــك أكبــر عــدد مــن ســكانها، الســوريون، 
ــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون  ــات المفوضي ــي جمعتهــا عملي ــات الت وأطــول حاالتهــا، الفلســطينيين. وبحســب البيان
الالجئيــن فــي المنطقــة حتــى أبريــل 2022، فقــد بلــغ إجمالــي عــدد الالجئيــن المســجلين 3,725,649شــخصًا 1 مــن بينهــم 
170,393طالبــي لجــوء باإلضافــة إلــى مــا يقــُرب مــن 5,7 مليــون الجــئ فلســطيني تســاعدهم وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة 

وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين "األونــروا "2.

وبحلــول نهايــة عــام 2021، كانــت البلــدان العربيــة الثالثــة األولــى المســتضيفة لالجئيــن هــي لبنــان واألردن والســودان. 
بينمــا تظــل ســوريا والســودان والصومــال مــن بيــن الــدول األولــى المصــدرة لالجئيــن فــي العالــم3. هــذا وســجلت المفوضيــة 
مــا مجموعــه 11,268,611  نازًحــا داخلًيــا. كمــا شــهدت المفوضيــة زيــادة فــي عــدد العائديــن، حيــث بلــغ عددهــم 1,671,733 

شــخصًا فــي المنطقــة.4

أظهــر تحليــل العمــر والجنــس والتنــوع أن متوســط 42.6 ٪ مــن إجمالــي األشــخاص المســجلين هــم مــن األطفــال دون 
ســن 18 عاًمــا، مقســًما بالتســاوي علــى الجنســين.5

أمــا بشــأن التحــركات الُمختلطــة، فقــد ســجلت عمليــات المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن توقيــف    
29,427شــخصًا أثنــاء عبــور طريــق غــرب البحــر األبيــض المتوســط مــا بيــن ينايــر ويونيــو 6.2022

                 مستجدات عن النازحين
               قسرًا7 في المنطقة العربية

الوضع في سوريا

ال تــزال األزمــة الســورية، التــي دخلــت عامهــا الحــادي عشــر، أكبــر أزمــة نــزوح فــي العالــم، ففــى يونيــو 2022، تــم تســجيل 
حوالــي 5.6 مليــون الجــئ وطالــب لجــوء فــي البلــدان المجــاورة بمــا فــي ذلــك تركيــا، و6.7 مليــون نــازح داخلــى.8 كذلــك تســبب 

1- ال يمثل هذا الرقم العدد الفعلي الموجود في المنطقة، حيث ال يشمل عدًدا كبيًرا من األفراد غير المسجلين.
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4- تم احتساب األرقام بناًءا على تحديثات مكاتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في المنطقة العربية حتى يونيو 2022. 

5-  المرجع السابق 
6-  تم احتساب األرقام بناًءا على تحديثات الدول العربية الُمطلة على طريق وسط وغرب البحر المتوسط حتى يونيو 2022. 

7-  وفًقــا لمفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، فــإن األشــخاص النازحيــن قســرًا هــم أولئــك الذيــن "ُأجبــروا علــى التنقــل داخــل الحــدود أو عبرهــا، بســبب النــزاع 
المســلح واالضطهــاد واإلرهــاب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان والتجــاوزات والعنــف واآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ والكــوارث الطبيعيــة والتنميــة أو مجموعــة مــن هــذه العوامــل ".

 https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/human-rights-water-and-sanitation-forcently-displaced-persons-need-humanitarian
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فيــروس كورونــا المســتجد فــي ضائقــة اقتصاديــة واجتماعيــة 
الســوريين  الالجئيــن  علــى  التأثيــر  فــي  ستســتمر  كبيــرة 

ــن والمجتمعــات المضيفــة لهــم. والنازحي

والمجتمــع  المضيفــة  الحكومــات  حيــن واصلــت   وفــي 
الدولــي تقديــم الدعــم لالجئيــن الســوريين اســتجابًة لذلــك، اال 
انــه مــن الُمرجــح أن تســتمر الهشاشــة فــي التفاقــم بحلــول 
الوضــع  بســبب  بأكملــه،   2023 وعــام   2022 عــام  نهايــة 
االجتماعــي واالقتصــادي الصعــب علــى مســتوى العالــم نتيجــة 

األزمــات المســتجدة، وتداعيــات الوبــاء، فضــاًل عــن العقبــات الماليــة واالجتماعيــة األخــرى.

 هــذا وقــد تــم تحديــد أكثــر مــن 610,000 ســوري فــي حاجــة إلــى إعــادة التوطيــن منــذ بدايــة األزمــة ممــا يمثــل أعلــى 
احتياجــات إلعــادة التوطيــن علــى مســتوى العالــم. ومــن المرجــح ان يظــل إعــادة توطيــن الســوريين دليــاًل هاًمــا علــى تقاســم 
ــم المســاعدات لألشــخاص  ــت المســاهمات الســخية بالفعــل فــي تقدي ــي. لقــد كفل ــل المجتمــع الدول المســؤولية مــن قب
ــه  ــذي تشــتد الحاجــة إلي ــي ال ــر الدعــم المال ــن، مــع توفي ــى قــدم المســاواة مــع المواطني ــة عل ــى بهــم المفوضي ــن تعن الذي
للبلــدان المضيفــة. وفــي داخــل ســوريا، ستســتمر االحتياجــات اإلنســانية الكبيــرة، بمــا فــي ذلــك البنيــة التحتيــة المجتمعيــة 

ــة.9 ــة الصحي األساســية والمــأوى والتعليــم والرعاي

الوضع في اليمن

نتــج عــن الصــراع المســتمر منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات واحــدة مــن أكبــر األزمــات اإلنســانية فــي العالــم فــي اليمــن، حيــث 
يعتمــد 70 فــي المائــة مــن الســكان علــى المســاعدات مــن أجــل بقائهــم علــى قيــد الحيــاة مــع نــزوح المالييــن مــن ديارهــم. 

واعتبــاًرا مــن مــارس 2022، نــزح داخلًيــا 4.3 مليــون يمنــي.10

الوضع في السودان

ــرون  ــة. كمــا فــر كثي ــوب الســودان األغلبي ــا، ويشــكل جن ــن فــي إفريقي ــر تجمعــات الالجئي يســتضيف الســودان أحــد أكب
آخــرون مــن أعمــال العنــف واالضطهــاد فــي البلــدان المجــاورة، بمــا فــي ذلــك إريتريــا وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وإثيوبيــا 
وتشــاد، وكذلــك الحــروب فــي ســوريا واليمــن التــي دفعــت األشــخاص إلــى البحــث عــن األمــان فــي الســودان. يعيــش معظــم 
الالجئيــن فــي مســتوطنات خــارج المخيمــات ومجتمعــات مضيفــة ومناطــق حضريــة، بينمــا يوجــد آخــرون فــي 24 مخيمــًا فــي 
جميــع أنحــاء البــالد. )10 مخيمــات فــي واليــة شــرق الســودان، ومخيــم واحــد فــي النيــل األزرق و10 مخيمــات فــي واليــة النيــل 

األبيــض، ومخيمــان فــي واليــة شــرق دارفــور، ومخيــم واحــد فــي واليــة وســط دارفــور(.11

9-  المرجع السابق
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الوضع في لبنان

فــي بدايــة عــام 2022، تأثــر ســهل البقــاع فــي لبنــان ببدايــة 
فصــل الشــتاء بشــدة، ممــا تســبب فــي هطــول أمطــار غزيــرة ودفــع 
درجــات الحــرارة ليــاًل إلــى درجــة التجمــد. تســببت تلــك األزمــة فــي 
معانــاة واســعة النطــاق فــي البــالد، حيــث يعيــش 9 مــن كل 10 
الجئيــن ســوريين فــي فقــر ويعانــي نصفهــم مــن انعــدام األمــن 
الغذائــي. لقــد أدى تدهــور الوضــع إلــى خســائر فــي جميــع أنحــاء 
البــالد. وخــالل األشــهر القليلــة الماضيــة، قدمــت المفوضيــة الدعــم 
إلعــادة تأهيــل المــأوى لألســر اللبنانيــة والالجئــة األكثــر ضعفــًا، فضــاًل 

ــاء الهيــاكل المقاومــة للعوامــل الجويــة خــالل  عــن المصابيــح الشمســية واألدوات المنزليــة األساســية والمــواد مــن أجــل بن
فصــل الشــتاء. كمــا وفــرت المفوضيــة شــاحنات الميــاه والمولــدات واأللــواح الشمســية ومضخــات الميــاه للبلديــات فــي جميــع 

ــاء.12 ــاه والكهرب ــى المي ــن بشــكل أفضــل إل ــن والالجئي ــالد لضمــان وصــول اللبنانيي أنحــاء الب

توقيــع خطــة عمــل بيــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وقطــاع الشــؤون االجتماعيــة باألمانــة 
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 

قبــل  مــن  الجانبيــن  بيــن  المشــترك  للتعــاون  عمــل  خطــة  توقيــع  تــم 
معالــي الســفيرة الدكتــورة/ هيفــاء أبوغزالــة، األميــن العــام المســاعد - رئيــس 
ــب  ــر اإلقليمــي لمكت ــة، المدي ــة، والســيد/ أيمــن غرايب قطــاع الشــؤون االجتماعي
المفوضيــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ملحــق بهــا جــدول األنشــطة 
أهــداف  إلــى  العمــل  خطــة  تســتند   .)2022-2021( للســنوات  التفصيليــة 
اســتراتيجية ُمتفــق عليهــا لالســتجابة للحاجــة المتزايــدة لحمايــة ومســاعدة النازحيــن 

قســرًا فــي المنطقــة العربيــة، بحيــث تهــدف إلــى تحديــد اإلطــار االســتراتيجي للدعــم الفنــي لجميــع األنشــطة المشــتركة بيــن الطرفيــن 
والمتعلقــة بالحمايــة الدوليــة.

االتفاق العالمي بشأن الالجئين والتحضير الجتماع المسؤولين رفيعي المستوى )14-15 ديسمبر 2021(

فــي إطــار التحضيــر الجتمــاع المســؤولين رفيعــي المســتوى، عقــدت جامعــة الــدول العربيــة والمفوضيــة الســامية لألمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مشــاورات إقليميــة حــول االتفــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن فــي المنطقــة العربيــة فــي 10 
نوفمبر/تشــرين الثانــى 2021 عبــر تقنيــة التواصــل المرئــي. شــارك فــي المشــاورات كبــار المســؤولين مــن 15 دولــة عربيــة  

https://reporting.unhcr.org/  .2022 12- اســتنتاجات المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بشــأن رصــد الحمايــة فــي لبنــان للنصــف الثانــي مــن
document/2956

إحصاءات
 من المنطقة العربية :

األنشطة المشتركة بين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
 الالجئين وجامعة الدول العربية )قطاع الشؤون االجتماعية(



نشرة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وجامعة الدول العربية 
خريف 2022 )العدد األول(

تســتضيف المنطقــة العربيــة مــا يقــُرب مــن نصــف الجئــي العالــم، بمــا فــي ذلــك أكبــر عــدد مــن ســكانها، الســوريون، 
ــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون  ــات المفوضي ــي جمعتهــا عملي ــات الت وأطــول حاالتهــا، الفلســطينيين. وبحســب البيان
الالجئيــن فــي المنطقــة حتــى أبريــل 2022، فقــد بلــغ إجمالــي عــدد الالجئيــن المســجلين 3,725,649شــخصًا 1 مــن بينهــم 
170,393طالبــي لجــوء باإلضافــة إلــى مــا يقــُرب مــن 5,7 مليــون الجــئ فلســطيني تســاعدهم وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة 

وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين "األونــروا "2.

وبحلــول نهايــة عــام 2021، كانــت البلــدان العربيــة الثالثــة األولــى المســتضيفة لالجئيــن هــي لبنــان واألردن والســودان. 
بينمــا تظــل ســوريا والســودان والصومــال مــن بيــن الــدول األولــى المصــدرة لالجئيــن فــي العالــم3. هــذا وســجلت المفوضيــة 
مــا مجموعــه 11,268,611  نازًحــا داخلًيــا. كمــا شــهدت المفوضيــة زيــادة فــي عــدد العائديــن، حيــث بلــغ عددهــم 1,671,733 

شــخصًا فــي المنطقــة.4

أظهــر تحليــل العمــر والجنــس والتنــوع أن متوســط 42.6 ٪ مــن إجمالــي األشــخاص المســجلين هــم مــن األطفــال دون 
ســن 18 عاًمــا، مقســًما بالتســاوي علــى الجنســين.5

أمــا بشــأن التحــركات الُمختلطــة، فقــد ســجلت عمليــات المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن توقيــف    
29,427شــخصًا أثنــاء عبــور طريــق غــرب البحــر األبيــض المتوســط مــا بيــن ينايــر ويونيــو 6.2022

                 مستجدات عن النازحين
               قسرًا7 في المنطقة العربية

الوضع في سوريا

ال تــزال األزمــة الســورية، التــي دخلــت عامهــا الحــادي عشــر، أكبــر أزمــة نــزوح فــي العالــم، ففــى يونيــو 2022، تــم تســجيل 
حوالــي 5.6 مليــون الجــئ وطالــب لجــوء فــي البلــدان المجــاورة بمــا فــي ذلــك تركيــا، و6.7 مليــون نــازح داخلــى.8 كذلــك تســبب 

1- ال يمثل هذا الرقم العدد الفعلي الموجود في المنطقة، حيث ال يشمل عدًدا كبيًرا من األفراد غير المسجلين.
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4- تم احتساب األرقام بناًءا على تحديثات مكاتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في المنطقة العربية حتى يونيو 2022. 

5-  المرجع السابق 
6-  تم احتساب األرقام بناًءا على تحديثات الدول العربية الُمطلة على طريق وسط وغرب البحر المتوسط حتى يونيو 2022. 

7-  وفًقــا لمفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، فــإن األشــخاص النازحيــن قســرًا هــم أولئــك الذيــن "ُأجبــروا علــى التنقــل داخــل الحــدود أو عبرهــا، بســبب النــزاع 
المســلح واالضطهــاد واإلرهــاب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان والتجــاوزات والعنــف واآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ والكــوارث الطبيعيــة والتنميــة أو مجموعــة مــن هــذه العوامــل ".

 https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/human-rights-water-and-sanitation-forcently-displaced-persons-need-humanitarian
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فيــروس كورونــا المســتجد فــي ضائقــة اقتصاديــة واجتماعيــة 
الســوريين  الالجئيــن  علــى  التأثيــر  فــي  ستســتمر  كبيــرة 

ــن والمجتمعــات المضيفــة لهــم. والنازحي

والمجتمــع  المضيفــة  الحكومــات  حيــن واصلــت   وفــي 
الدولــي تقديــم الدعــم لالجئيــن الســوريين اســتجابًة لذلــك، اال 
انــه مــن الُمرجــح أن تســتمر الهشاشــة فــي التفاقــم بحلــول 
الوضــع  بســبب  بأكملــه،   2023 وعــام   2022 عــام  نهايــة 
االجتماعــي واالقتصــادي الصعــب علــى مســتوى العالــم نتيجــة 

األزمــات المســتجدة، وتداعيــات الوبــاء، فضــاًل عــن العقبــات الماليــة واالجتماعيــة األخــرى.

 هــذا وقــد تــم تحديــد أكثــر مــن 610,000 ســوري فــي حاجــة إلــى إعــادة التوطيــن منــذ بدايــة األزمــة ممــا يمثــل أعلــى 
احتياجــات إلعــادة التوطيــن علــى مســتوى العالــم. ومــن المرجــح ان يظــل إعــادة توطيــن الســوريين دليــاًل هاًمــا علــى تقاســم 
ــم المســاعدات لألشــخاص  ــت المســاهمات الســخية بالفعــل فــي تقدي ــي. لقــد كفل ــل المجتمــع الدول المســؤولية مــن قب
ــه  ــذي تشــتد الحاجــة إلي ــي ال ــر الدعــم المال ــن، مــع توفي ــى قــدم المســاواة مــع المواطني ــة عل ــى بهــم المفوضي ــن تعن الذي
للبلــدان المضيفــة. وفــي داخــل ســوريا، ستســتمر االحتياجــات اإلنســانية الكبيــرة، بمــا فــي ذلــك البنيــة التحتيــة المجتمعيــة 

ــة.9 ــة الصحي األساســية والمــأوى والتعليــم والرعاي

الوضع في اليمن

نتــج عــن الصــراع المســتمر منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات واحــدة مــن أكبــر األزمــات اإلنســانية فــي العالــم فــي اليمــن، حيــث 
يعتمــد 70 فــي المائــة مــن الســكان علــى المســاعدات مــن أجــل بقائهــم علــى قيــد الحيــاة مــع نــزوح المالييــن مــن ديارهــم. 

واعتبــاًرا مــن مــارس 2022، نــزح داخلًيــا 4.3 مليــون يمنــي.10

الوضع في السودان

ــرون  ــة. كمــا فــر كثي ــوب الســودان األغلبي ــا، ويشــكل جن ــن فــي إفريقي ــر تجمعــات الالجئي يســتضيف الســودان أحــد أكب
آخــرون مــن أعمــال العنــف واالضطهــاد فــي البلــدان المجــاورة، بمــا فــي ذلــك إريتريــا وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وإثيوبيــا 
وتشــاد، وكذلــك الحــروب فــي ســوريا واليمــن التــي دفعــت األشــخاص إلــى البحــث عــن األمــان فــي الســودان. يعيــش معظــم 
الالجئيــن فــي مســتوطنات خــارج المخيمــات ومجتمعــات مضيفــة ومناطــق حضريــة، بينمــا يوجــد آخــرون فــي 24 مخيمــًا فــي 
جميــع أنحــاء البــالد. )10 مخيمــات فــي واليــة شــرق الســودان، ومخيــم واحــد فــي النيــل األزرق و10 مخيمــات فــي واليــة النيــل 

األبيــض، ومخيمــان فــي واليــة شــرق دارفــور، ومخيــم واحــد فــي واليــة وســط دارفــور(.11

9-  المرجع السابق
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الوضع في لبنان

فــي بدايــة عــام 2022، تأثــر ســهل البقــاع فــي لبنــان ببدايــة 
فصــل الشــتاء بشــدة، ممــا تســبب فــي هطــول أمطــار غزيــرة ودفــع 
درجــات الحــرارة ليــاًل إلــى درجــة التجمــد. تســببت تلــك األزمــة فــي 
معانــاة واســعة النطــاق فــي البــالد، حيــث يعيــش 9 مــن كل 10 
الجئيــن ســوريين فــي فقــر ويعانــي نصفهــم مــن انعــدام األمــن 
الغذائــي. لقــد أدى تدهــور الوضــع إلــى خســائر فــي جميــع أنحــاء 
البــالد. وخــالل األشــهر القليلــة الماضيــة، قدمــت المفوضيــة الدعــم 
إلعــادة تأهيــل المــأوى لألســر اللبنانيــة والالجئــة األكثــر ضعفــًا، فضــاًل 

ــاء الهيــاكل المقاومــة للعوامــل الجويــة خــالل  عــن المصابيــح الشمســية واألدوات المنزليــة األساســية والمــواد مــن أجــل بن
فصــل الشــتاء. كمــا وفــرت المفوضيــة شــاحنات الميــاه والمولــدات واأللــواح الشمســية ومضخــات الميــاه للبلديــات فــي جميــع 

ــاء.12 ــاه والكهرب ــى المي ــن بشــكل أفضــل إل ــن والالجئي ــالد لضمــان وصــول اللبنانيي أنحــاء الب

توقيــع خطــة عمــل بيــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وقطــاع الشــؤون االجتماعيــة باألمانــة 
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 

قبــل  مــن  الجانبيــن  بيــن  المشــترك  للتعــاون  عمــل  خطــة  توقيــع  تــم 
معالــي الســفيرة الدكتــورة/ هيفــاء أبوغزالــة، األميــن العــام المســاعد - رئيــس 
ــب  ــر اإلقليمــي لمكت ــة، المدي ــة، والســيد/ أيمــن غرايب قطــاع الشــؤون االجتماعي
المفوضيــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ملحــق بهــا جــدول األنشــطة 
أهــداف  إلــى  العمــل  خطــة  تســتند   .)2022-2021( للســنوات  التفصيليــة 
اســتراتيجية ُمتفــق عليهــا لالســتجابة للحاجــة المتزايــدة لحمايــة ومســاعدة النازحيــن 

قســرًا فــي المنطقــة العربيــة، بحيــث تهــدف إلــى تحديــد اإلطــار االســتراتيجي للدعــم الفنــي لجميــع األنشــطة المشــتركة بيــن الطرفيــن 
والمتعلقــة بالحمايــة الدوليــة.

االتفاق العالمي بشأن الالجئين والتحضير الجتماع المسؤولين رفيعي المستوى )14-15 ديسمبر 2021(

فــي إطــار التحضيــر الجتمــاع المســؤولين رفيعــي المســتوى، عقــدت جامعــة الــدول العربيــة والمفوضيــة الســامية لألمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مشــاورات إقليميــة حــول االتفــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن فــي المنطقــة العربيــة فــي 10 
نوفمبر/تشــرين الثانــى 2021 عبــر تقنيــة التواصــل المرئــي. شــارك فــي المشــاورات كبــار المســؤولين مــن 15 دولــة عربيــة  
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إحصاءات
 من المنطقة العربية :

األنشطة المشتركة بين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
 الالجئين وجامعة الدول العربية )قطاع الشؤون االجتماعية(



لمراجعــة الجهــود الوطنيــة والتقــدم الُمحــرز فــي تفعيــل االتفــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن منــذ اعتمــاده فــي عــام 2018. 
ــة  ــي ووكاالت تنموي ــن مــن القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدن ــون عــن أصحــاب المصلحــة المعنيي كمــا حضــر ممثل
والمؤسســات األكاديميــة ومنظمــات األمــم المتحــدة المتخصصــة الســتعراض جهودهــم لتفعيــل االتفــاق. أتاحــت المشــاورات 
فرصــة للمشــاركين لعــرض الجهــود التــي بذلتهــا األطــراف المختلفــة للوفــاء بالتعهــدات التــي تــم التعهــد بهــا خــالل المنتــدى 
العالمــي لالجئيــن الــذى ُعقــد فــي عــام 2019، كمــا اتاحــت الفرصــة لتبــادل الخبــرات والممارســات الجيــدة، وتســليط الضــوء 

علــى التحديــات والفــرص والمجــاالت التــي تحتــاج إلــى الدعــم.

خرجــت المشــاورات برســائل رئيســية تعكــس ثــالث قضايــا ذات أولويــة فــي المنطقــة العربيــة هــى: تقديــم الدعــم 
لالجئيــن، وتقديــم الدعــم للبلــدان والمجتمعــات المضيفــة، وتعزيــز الشــراكات وتشــجيع نهــج أصحــاب المصلحــة المتعدديــن، 

ــات المنطقــة. ــى اجتمــاع المســؤولين رفيعــي المســتوى فــي ديســمبر 2021 لتعكــس أولوي ــم تقديمهــا إل ــي ت والت

االستراتيجيات اإلقليمية المشتركة بين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وجامعة الدول العربية:

االســتراتيجية العربيــة للوقايــة واالســتجابة لمكافحــة جميــع أشــكال العنــف فــي ســياق اللجــوء، خاصــة العنــف الجنســي 
ضــد النســاء والفتيــات13

فــي إطــار التعــاون القائــم بيــن جامعــة الــدول العربيــة والمفوضيــة الســامية لألمــم 
ــة واالســتجابة لمكافحــة  ــة للوقاي ــم صياغــة االســتراتيجية العربي ــن، ت المتحــدة لشــؤون الالجئي
جميــع أشــكال العنــف فــي ســياق اللجــوء، خاصــة العنــف الجنســي ضــد النســاء والفتيــات. تحــدد 
االســتراتيجية األولويــات االســتراتيجية الرئيســية التــي يتعيــن علــى الــدول العربيــة اتخاذهــا 
لحمايــة الالجئيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وهــي تشــمل 
تبنــى وإنفــاذ القوانيــن والسياســات الرئيســية، ومنــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي، والخدمــات متعــددة القطاعــات التــي تركــز علــى الناجيــن والتــي ســتقدمها 
الجهــات الحكوميــة الوطنيــة والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي. كمــا ترتكــز االســتراتيجية 

ــز أنظمــة الوقايــة الوطنيــة  علــى القوانيــن والسياســات والخدمــات القائمــة فــي المنطقــة وتقــدم توصيــات رئيســية لتعزي
واالســتجابة للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لحمايــة الالجئيــن بشــكل أفضــل مــن العنــف الجنســي 
بمــا يتماشــى مــع القوانيــن والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة. ُألحقــت باالســتراتيجية خطــة عمــل إقليميــة، وتــم اعتمــاد كليهمــا 

مــن قبــل مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى المســتوى الــوزاري فــي 3 مــارس/أذار 2021.

االستراتيجية العربية لحماية األطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية14

وفــي ظــل التطــورات فــي المنطقــة العربيــة وتزايــد أعــداد الالجئيــن والنازحيــن والمخاطــر 
التــي يواجههــا الالجئــون وخاصــة األطفــال منهــم، أطلقــت جامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون مــع 
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن االســتراتيجية العربيــة لحمايــة األطفــال 
فــي وضــع اللجــوء فــي المنطقــة العربيــة، وخطــة عملهــا فــي 19 نوفمبر/تشــرين الثانــى 
2019 بالقاهــرة. تهــدف اإلســتراتيجية إلــى تحســين وضــع األطفــال الالجئيــن فــي المنطقــة 
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ــة  ــول تضمــن المصلح ــاد حل ــا إليج ــع الشــركاء للعمــل مًع ــو جمي ــذي يدع ــة، وتحســين مســتويات معيشــتهم، األمــر ال العربي
الفضلــى لألطفــال الالجئيــن، وحمايتهــم، واعتمــاد نهــج غيــر تمييــزي والعمــل مــع المجتمعــات المضيفــة واألســر، مــع مراعــاة 

المخاطــر التــي يواجههــا هــؤالء األطفــال.

تــم اعتمــاد هــذه االســتراتيجية مــن ِقبــل القمــة التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي دورتهــا الرابعــة فــي بيــروت فــي 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2019، بموجــب القــرار رقــم 62 وكذلــك خطــة العمــل المرفقــة بهــا.

تبــع حفــل إطــالق االســتراتيجية، اجتمــاع خبــراء إقليمــي حــول متابعــة تنفيــذ خطــة عمــل االســتراتيجية تحــت عنــوان »توفيــر 
ــة االتصــال  ــر تقني ــون االول 2020 عب ــة لألطفــال الالجئيــن« فــي 9-10 ديســمبر/ كان ــة األســرية / التعليمي ــة والرعاي الحماي
المرئــي، بمشــاركة ممثليــن عــن عــدد مــن الــدول العربيــة والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة العاملــة فــي مجــال حمايــة وتعزيــز 
حقــوق الطفــل، باإلضافــة إلــى مكتــب الممثــل الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة المعنــي باألطفــال والنــزاع المســلح؛ 

وصــدر تقريــر عــن هــذا االجتمــاع15.

اإلستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية16

 ونظــرًا ألن القضايــا الصحيــة تؤثــر علــى مجتمعــات الالجئيــن بُطــُرق مختلفــة، 
االجتماعــي،  النــوع  وديناميــات  الخدمــات،  إلــى  الوصــول  نقــص  بســبب  وتتفاقــم 
ــت  ــة )NCDs(، كان ــر المعدي ــة وغي ــل األمــراض المعدي ــة القائمــة مث والمشــاكل الصحي
هنــاك حاجــة ماســة إلطــار عمــل لمعالجــة تلــك القضايــا. باإلضافــة إلــى حقيقــة أن 
المضاعفــات الناجمــة عــن ظهــور مشــاكل مثــل العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي والــزواج المبكــر ومضاعفــات صحــة األم والطفــل واألمــراض غيــر 
المعديــة وغيرهــا تســاهم أيًضــا فــي خطــورة القضايــا الصحيــة، بــادرت المفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بإعــداد اإلســتراتيجية العربيــة  بشــأن إتاحــة 
ــة، وقامــت  ــزوح فــي المنطقــة العربي خدمــات الصحــة العامــة فــي ســياق اللجــوء والن

األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة وفقــًا آلليــات عملهــا المتبعــة بعرضهــا علــى مجلــس وزراء الصحــة العــرب الــذى 
اعتمادهــا  فــي دورتــه العاديــة )52( فــي 19-20 مايو/أيــار 2019 فــي جنيــف.

ــة مــن األمــراض  ــز الصحــة والوقاي ــن وطالبــي اللجــوء لتعزي ــن والنازحي ــى االســتجابة الحتياجــات الالجئي تهــدف اإلســتراتيجية إل
والرعايــة الصحيــة ودعــم الُنُظــم الصحيــة الوطنيــة لضمــان تلبيــة االحتياجــات الصحيــة لالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة، فضــاًل عــن الحــد 
مــن المراضــة والوفيــات المبكــرة، واعتمــاد نمــوذج التغطيــة الصحيــة الشــاملة )UHC( بمــا يتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة. 
كمــا أعــد الجانبــان أيضــًا خطــة عمــل ُملحقــة باإلســتراتيجية العربيــة بشــأن إتاحــة خدمــات الصحــة العامــة فــي ســياق اللجــوء والنــزوح فــي 
المنطقــة العربيــة )2021-2030( تركــز علــى تلبيــة االحتياجــات الصحيــة للنازحيــن قســرًا وتعزيــز الوصــول إلــى خدمــات صحيــة عامــة 

جيــدة وبأســعار معقولــة، واعُتمــدت خطــة العمــل مــن ِقبــل مجلــس وزراء الصحــة العــرب فــي 10 مــارس/أذار 2021.

Report-on-the-Regional-Expert-Meeting-on-the-Implementation-of-the-/06/2021/https://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36-15
Child-Protection-Strategy.pdf
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نشرة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 وجامعة الدول العربية خريف ٢٠٢٢ 

(العدد األول)

خريف ٢٠٢٢ 



لمراجعــة الجهــود الوطنيــة والتقــدم الُمحــرز فــي تفعيــل االتفــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن منــذ اعتمــاده فــي عــام 2018. 
ــة  ــي ووكاالت تنموي ــن مــن القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدن ــون عــن أصحــاب المصلحــة المعنيي كمــا حضــر ممثل
والمؤسســات األكاديميــة ومنظمــات األمــم المتحــدة المتخصصــة الســتعراض جهودهــم لتفعيــل االتفــاق. أتاحــت المشــاورات 
فرصــة للمشــاركين لعــرض الجهــود التــي بذلتهــا األطــراف المختلفــة للوفــاء بالتعهــدات التــي تــم التعهــد بهــا خــالل المنتــدى 
العالمــي لالجئيــن الــذى ُعقــد فــي عــام 2019، كمــا اتاحــت الفرصــة لتبــادل الخبــرات والممارســات الجيــدة، وتســليط الضــوء 

علــى التحديــات والفــرص والمجــاالت التــي تحتــاج إلــى الدعــم.

خرجــت المشــاورات برســائل رئيســية تعكــس ثــالث قضايــا ذات أولويــة فــي المنطقــة العربيــة هــى: تقديــم الدعــم 
لالجئيــن، وتقديــم الدعــم للبلــدان والمجتمعــات المضيفــة، وتعزيــز الشــراكات وتشــجيع نهــج أصحــاب المصلحــة المتعدديــن، 

ــات المنطقــة. ــى اجتمــاع المســؤولين رفيعــي المســتوى فــي ديســمبر 2021 لتعكــس أولوي ــم تقديمهــا إل ــي ت والت

االستراتيجيات اإلقليمية المشتركة بين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وجامعة الدول العربية:

االســتراتيجية العربيــة للوقايــة واالســتجابة لمكافحــة جميــع أشــكال العنــف فــي ســياق اللجــوء، خاصــة العنــف الجنســي 
ضــد النســاء والفتيــات13

فــي إطــار التعــاون القائــم بيــن جامعــة الــدول العربيــة والمفوضيــة الســامية لألمــم 
ــة واالســتجابة لمكافحــة  ــة للوقاي ــم صياغــة االســتراتيجية العربي ــن، ت المتحــدة لشــؤون الالجئي
جميــع أشــكال العنــف فــي ســياق اللجــوء، خاصــة العنــف الجنســي ضــد النســاء والفتيــات. تحــدد 
االســتراتيجية األولويــات االســتراتيجية الرئيســية التــي يتعيــن علــى الــدول العربيــة اتخاذهــا 
لحمايــة الالجئيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وهــي تشــمل 
تبنــى وإنفــاذ القوانيــن والسياســات الرئيســية، ومنــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي، والخدمــات متعــددة القطاعــات التــي تركــز علــى الناجيــن والتــي ســتقدمها 
الجهــات الحكوميــة الوطنيــة والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي. كمــا ترتكــز االســتراتيجية 

ــز أنظمــة الوقايــة الوطنيــة  علــى القوانيــن والسياســات والخدمــات القائمــة فــي المنطقــة وتقــدم توصيــات رئيســية لتعزي
واالســتجابة للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لحمايــة الالجئيــن بشــكل أفضــل مــن العنــف الجنســي 
بمــا يتماشــى مــع القوانيــن والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة. ُألحقــت باالســتراتيجية خطــة عمــل إقليميــة، وتــم اعتمــاد كليهمــا 

مــن قبــل مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى المســتوى الــوزاري فــي 3 مــارس/أذار 2021.

االستراتيجية العربية لحماية األطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية14

وفــي ظــل التطــورات فــي المنطقــة العربيــة وتزايــد أعــداد الالجئيــن والنازحيــن والمخاطــر 
التــي يواجههــا الالجئــون وخاصــة األطفــال منهــم، أطلقــت جامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون مــع 
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن االســتراتيجية العربيــة لحمايــة األطفــال 
فــي وضــع اللجــوء فــي المنطقــة العربيــة، وخطــة عملهــا فــي 19 نوفمبر/تشــرين الثانــى 
2019 بالقاهــرة. تهــدف اإلســتراتيجية إلــى تحســين وضــع األطفــال الالجئيــن فــي المنطقــة 
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ــة  ــول تضمــن المصلح ــاد حل ــا إليج ــع الشــركاء للعمــل مًع ــو جمي ــذي يدع ــة، وتحســين مســتويات معيشــتهم، األمــر ال العربي
الفضلــى لألطفــال الالجئيــن، وحمايتهــم، واعتمــاد نهــج غيــر تمييــزي والعمــل مــع المجتمعــات المضيفــة واألســر، مــع مراعــاة 

المخاطــر التــي يواجههــا هــؤالء األطفــال.

تــم اعتمــاد هــذه االســتراتيجية مــن ِقبــل القمــة التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي دورتهــا الرابعــة فــي بيــروت فــي 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2019، بموجــب القــرار رقــم 62 وكذلــك خطــة العمــل المرفقــة بهــا.

تبــع حفــل إطــالق االســتراتيجية، اجتمــاع خبــراء إقليمــي حــول متابعــة تنفيــذ خطــة عمــل االســتراتيجية تحــت عنــوان »توفيــر 
ــة االتصــال  ــر تقني ــون االول 2020 عب ــة لألطفــال الالجئيــن« فــي 9-10 ديســمبر/ كان ــة األســرية / التعليمي ــة والرعاي الحماي
المرئــي، بمشــاركة ممثليــن عــن عــدد مــن الــدول العربيــة والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة العاملــة فــي مجــال حمايــة وتعزيــز 
حقــوق الطفــل، باإلضافــة إلــى مكتــب الممثــل الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة المعنــي باألطفــال والنــزاع المســلح؛ 

وصــدر تقريــر عــن هــذا االجتمــاع15.

اإلستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية16

 ونظــرًا ألن القضايــا الصحيــة تؤثــر علــى مجتمعــات الالجئيــن بُطــُرق مختلفــة، 
االجتماعــي،  النــوع  وديناميــات  الخدمــات،  إلــى  الوصــول  نقــص  بســبب  وتتفاقــم 
ــت  ــة )NCDs(، كان ــر المعدي ــة وغي ــل األمــراض المعدي ــة القائمــة مث والمشــاكل الصحي
هنــاك حاجــة ماســة إلطــار عمــل لمعالجــة تلــك القضايــا. باإلضافــة إلــى حقيقــة أن 
المضاعفــات الناجمــة عــن ظهــور مشــاكل مثــل العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي والــزواج المبكــر ومضاعفــات صحــة األم والطفــل واألمــراض غيــر 
المعديــة وغيرهــا تســاهم أيًضــا فــي خطــورة القضايــا الصحيــة، بــادرت المفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بإعــداد اإلســتراتيجية العربيــة  بشــأن إتاحــة 
ــة، وقامــت  ــزوح فــي المنطقــة العربي خدمــات الصحــة العامــة فــي ســياق اللجــوء والن

األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة وفقــًا آلليــات عملهــا المتبعــة بعرضهــا علــى مجلــس وزراء الصحــة العــرب الــذى 
اعتمادهــا  فــي دورتــه العاديــة )52( فــي 19-20 مايو/أيــار 2019 فــي جنيــف.

ــة مــن األمــراض  ــز الصحــة والوقاي ــن وطالبــي اللجــوء لتعزي ــن والنازحي ــى االســتجابة الحتياجــات الالجئي تهــدف اإلســتراتيجية إل
والرعايــة الصحيــة ودعــم الُنُظــم الصحيــة الوطنيــة لضمــان تلبيــة االحتياجــات الصحيــة لالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة، فضــاًل عــن الحــد 
مــن المراضــة والوفيــات المبكــرة، واعتمــاد نمــوذج التغطيــة الصحيــة الشــاملة )UHC( بمــا يتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة. 
كمــا أعــد الجانبــان أيضــًا خطــة عمــل ُملحقــة باإلســتراتيجية العربيــة بشــأن إتاحــة خدمــات الصحــة العامــة فــي ســياق اللجــوء والنــزوح فــي 
المنطقــة العربيــة )2021-2030( تركــز علــى تلبيــة االحتياجــات الصحيــة للنازحيــن قســرًا وتعزيــز الوصــول إلــى خدمــات صحيــة عامــة 

جيــدة وبأســعار معقولــة، واعُتمــدت خطــة العمــل مــن ِقبــل مجلــس وزراء الصحــة العــرب فــي 10 مــارس/أذار 2021.

Report-on-the-Regional-Expert-Meeting-on-the-Implementation-of-the-/06/2021/https://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36-15
Child-Protection-Strategy.pdf

https://www.unhcr.org/eg/what-we-do/las-cooperation/public-health -16

نشرة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 وجامعة الدول العربية خريف ٢٠٢٢ 

(العدد األول)

خريف ٢٠٢٢ 




