
أزمة الالجئني الحالية – هذا ما 
تقوم به السياسة األملانية الخارجية

املهام والحقائق واألرقام



يبلغ حاليا  العامل  والنازحني يف  الالجئني  عدد 
أكرث من 65 مليوناً

أملانيا
تقوم عىل املستوى الثنايئ وبالتنسيق الوثيق مع املؤسسات األوروبية والرشكاء 

األوروبيني باآليت:

البلدان 	  وأهم  األورويب  االتحاد  بني  التعاون  تعزيز  أجل  من  تعمل 
أسباب  ومكافحة  الهجرة  )إدارة  األفريقية  العبور  وبلدان  األصلية 

الهروب – عملية فاليتا(

األورويب 	  االتحاد  يف  اآلخرين  الرشكاء  مع  جنب  إىل  جنبا  تستقبل 
السوريني املقيمني يف تركيا واملحتاجني إىل حامية، وتدعم تركيا واليونان 

يف معالجة أزمة الالجئني

تبذل جهودا فعالة من أجل الحلول السياسية لألزمات والنزاعات 	 

تقدم املساعدات اإلنسانية التي تشمل املأوى املؤقت واملواد الغذائية 	 
واإلمدادات الطبية

توفر اآلفاق املستقبلية للناس التي متكنهم من البقاء يف بلدانهم األصلية	 

ترفع مستوى الوعي مبخاطر الهروب والهجرة غري النظامية، إذ أن من 	 
يلجأ إىل املهربني يخاطر بحياته!

أكرث من 65 مليوناً



أوجه دعمنا يف أهم البلدان األصلية 
وبلدان العبور 

سوريا والبلدان املجاورة 

سوريا  يف  الهياكل  وبناء  اإلغاثة  مجايل  يف  املقدمة  األملانية  املساعدات  تزيد 
والبلدان املجاورة عن ملياري يورو مام يجعل أملانيا ثالث أكرب جهة مانحة يف 

هذين املجالني عىل املستوى الثنايئ.

األمثلة:

األدوية واللوازم االستهالكية للمستشفيات	 

إعادة تأهيل إمدادات املياه والكهرباء	 

5 ماليني يورو للمواد واملعدات للدفاع املدين السوري )الخوذ البيضاء(	 

اإلغاثة 	  منظمة  بها  تقوم  والتي  شخص  لـ360,000  الطبية  الرعاية 
اإلسالمية األملانية يف حلب وإدلب وحامه والالذقية وحمص

مطاحن متنقلة تزود حوايل 500,000 شخص بالخبز يوميا	 

دعم مراكز األحياء ومحطات اإلذاعة التي تشجع الدميقراطية	 

أكرث من ملياري يورو



عدد يصل إىل 200,000 طفل

570 مليون يورو
عام  يف  العاملي  األغذية  لربنامج  املانحني  أهم  أملانيا  تعد  السورية،  األزمة  يف 
2016 وذلك بتقديم 570 مليون يورو من املساعدات، تم تخصيص حوايل 200 
مليون يورو منها لإلمدادات الغذائية داخل سوريا وحوايل 370 مليون يورو 
والعراق  ولبنان  األردن  املجاورة وهي  البلدان  للمترضرين يف  الغذاء  لتقديم 
ومرص وتركيا. وتحصل العائالت من برنامج األغذية العاملي مثال عىل بطاقات 
السلع  من  يلزمهم  ما  رشاء  بواسطتها  ميكنهم  الشهري  للشحن  قابلة  نقدية 

الغذائية بشكل مستقل.

يف السنة الدراسية 2015/2014 متكن 49،000 من األطفال السوريني الالجئني 
و11,000 طفل لبناين من االلتحاق باملدارس معا وذلك بدعم الحكومة األملانية 
)الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية(. ويف السنة الدراسية الجارية 
إىل  مشرتك  بشكل  املدرسة  إىل  الذهاب  ميكنهم  الذين  األطفال  عدد  يصل 
إطار  يف  اللبنانية  والحكومة  اليونيسف  مع  بالتعاون  وذلك  طفل،   200،000
الربنامج املدريس »توفري التعليم لجميع األطفال يف لبنان« )RACE(. والهدف 

هو زيادة هذا العدد.



أكرث من 800,000 شخص

تقدم أملانيا بالتعاون مع رشيكها منظمة الصليب األحمر األملاين مساعدات 
للحدود  عابر  من خالل مرشوع  وذلك  800,000 شخص  من  ألكرث  إنسانية 
لبنان واألردن وتركيا، ومدة  لها، وهي  يضم كل من سوريا وبلدان مجاورة 

املرشوع 18 شهرا.



العراق

يف العراق، تهدف الجهود إىل ضامن األسس لعودة السكان بأرسع وقت ممكن 
إىل املناطق املحررة من تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( وتعزيز االستقرار يف 

هذه املناطق.

األمثلة:

من 	  يقرب  ملا  الصحية  الرعاية  لتقديم  متنقلة  مستشفيات  خمس 
45000 شخص يف محافظات دياىل ونينوى وصالح الدين

حفارات ومولدات كهربائية ملدينة سنجار استعدادا لعودة سكانها	 

خاللها 	  من  يضمن  حيث  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  جهود  دعم 
إمدادات املياه والكهرباء والرعاية الطبية والتعليم املدريس لـ180,000 

شخص يف مدينة تكريت

مساهامت مالية تصل إىل 160 مليون يورو منذ بداية عام 2014 من 	 
أجل تقديم املساعدات الطارئة للنازحني يف إقليم كردستان العراق



أفغانستان

حيث  الثنايئ  املستوى  عىل  عامليا  مانحة  جهة  أكرب  ثالث  األملانية  الحكومة 
تساهم يف املجموع 430 مليون يورو سنويا.

األمثلة:

زيادة مستوى اندماج النازحني يف مواقع إقامتهم الجديدة	 

خالل 	  من  املضيفة  املحلية  املجتمعات   عىل  األعباء  من  التخفيف 
اإلجراءات الداعمة كبناء املآوي املؤقتة والجسور وحفر آبار مياه الرشب

دمرته 	  والذي  قندوز  مدينة  يف  اإلقليمي  الربملان  مبنى  إعامر  إعادة 
حركة طالبان

يف 	  مرشوع  بتنفيذ  نقوم  اإلغاثية  كاريتاس  منظمة  مع  بالتعاون 
أرسة،  رب  بدون  أرسة   1000 من  أكرث  خالله  من  نساعد  أفغانستان 
الرصف  مرافق  وبناء  الرشب  مياه  جودة  تحسني  طريق  عن  وذلك 

الصحي واإلمداد باألغذية.

430 مليون يورو
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التواصل

حملة »إشاعات عن أملانيا« )RumoursaboutGermany#(: نحذر الالجئني 
عن  املعلومات  ونوفر  النظامية  غري  الهجرة  وخواطر  املهربني  من  املحتملني 

الظروف القانونية والواقعية يف أملانيا.

يف أفغانستان وحدها وصلت حملتنا للفيديو »وطني أفغانستان« إىل أكرث من 
.)#Idomypart( مليوين شخص عرب مواقع التواصل االجتامعي

قنواتها  خالل  من  املعلومات  العامل  أنحاء  كل  يف  فيله  دويتشه  إذاعة  توفر 
التلفيزيونية والراديو واملواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجتامعي. وتصل 
من  أكرث  إىل  فيله  لدويتشه  التابعة  أوروبا«  إىل  »الهروب  مدونة  معلومات 

1.6 مليون شخص يف أفغانستان وباكستان وذلك بلغاتهم الوطنية.

http://www.hauer-doerfler.de
http://www.kiono.de

