اإلثنني  22متوز 2013

خميم الزعرتي اثين أكرب خميم لالجئني يف العامل مؤشرات وأرقام

يقع خميم الزعرتي على بعد  12كيلو
مرتاً ،جنوب احلدود السورية األردنية،
وميتد على مساحة  8كيلو مرتاً ،على
أرض صحراوية قاحلة..

يقع خميم الزعرتي على بعد  12كيلو مرتاً ،جنوب احلدود السورية األردنية ،ميتد
على مساحة  8كيلو مرتاً ،على أرض صحراوية قاحلة.
من بني قرابة الـ  570ألف الجئ يف اململكة األردنية اهلامشية يقطن داخل خميم
الزعرتي ما اليقل عن  170ألف الجئ بينهم أكثر من  75ألف امرأة وما
اليقل عن  45ألف طفل ،يسكنون يف خيام مؤقتة ،وكرفاانت (منازل متنقلة).
الغالبية العظمى من سكان املخيم هم من حمافظة درعا مث من حمافظة ريف
دمشق ومحص.
تقدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أعداد اجلرحى واملعاقني داخل املخيم
بقرابة الـ  1200شخص.
يعاين املخيم من صعوابت عدة من أبرزها حالياً:
أوالً :الطبيعة الصحراوية واحلرارة املرتفعة ،وهذا تسبب يف انتشار القوارض
بشكل كثيف جداً وابلتايل تفشت األمراض داخل املخيم.
اثنياً :تعترب املراحيض واحلمامات قليلة العدد وبعيدة جداً.
اثلثاً :قلة العناية بنظافة املياه وهذا أدى إىل انتشار واسع ملرض التهاب الكبد
بني األطفال والنساء والرجال.
رابعاً :يعاين املخيم من قلة العناية الطبية بسبب قلة األطباء وعدم توافر كافة
أنواع األدوية يف املستشفيات داخل املخيم.
خامساً :سوء اإلدارة والتنظيم والرقابة ،مما يؤدي إىل انتشار السرقات واالنتهاكات
واجلرائم (كسرقة الكهرابء واملياه وغري ذلك).
سادساً :املدارس قليلة جداً ،وغري مهيئة الستقبال الطالب (عبارة عن خيم
غري جمهزة) ،والكادر التدريسي قليل ،وابلتايل عزف آالف األطفال عن التعليم
وهجروا املدرسة وابلتايل نشأ لدينا جيل واسع ال يعرف القراءة والكتابة.
سابعاً :انعدام الرقابة األمنية داخل املخيم حيث ال توجد شرطة داخل املخيم
وال دورايت راجلة ،والتفتيش بسيط جداً وقد حصلت حوادث عدة (قتل،
وحترش ،وضرب).
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اثمناً :ال يوجد أية جهة ترعى األحوال الشخصية كالزواج والطالق وتسجيل األطفال مما أدى إىل انتشار املشكالت العائلية
داخل املخيم.
اتسعاً :ال توجد رقابة صحية على احملالت الغذائية داخل املخيم ،وقد تسبب ذلك يف حاالت تسمم عدة.
عاشراً :أغلب املخيم غري مضاء ابلكهرابء وال حىت شوراعه الرئيسة وهذا سبب وجيه النتشار السرقات واالنتهاكات.
إضافة إىل كل ما سبق ،الحظت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن هناك تبايناً بني املقاييس العاملية إلنشاء املخيمات وبني
ما هو موجود حالياً يف خميم الزعرتي:
 .1يفرتض أن حيصل كل شخص يومياً على  15ليرت من املاء بينما يف خميم الزعرتي ال حيصل سوى على  10.5ليرت.
 .2يفرتض أن يوجد دورة مياه واحدة لكل  20شخصاً ،بينما يف خميم الزعرتي توجد دورة مياه واحدة لكل  90شخصاً.
 .3يفرتض أن يوجد محام واحد لكل  75شخصاً ،بينما يف خميم الزعرتي يوجد محام واحد لكل  100شخص.
 .4جيب أن تكون املسافة العظمى للوصول إىل نقطة مياه هي  15مرتاً بينما هي يف خميم الزعرتي  100مرت ،وهذا دليل على
نقص صارخ بنقاط املياه.
 .5جيب أن تكون املسافة العظمى للوصول إىل دورة املياه  30مرتاً ،بينما يف خميم الزعرتي هي  150مرتاً ،وهذا أيضاً مؤشر
واضح على النقص الكبري يف أعداد دورات املياه.
 .6جيب أن تكون املسافة العظمى بني دورة مياه وأخرى  100مرت ،بينما يف خميم الزعرتي هي  150مرتاً ،أي ضعف املسافة
املتعارف عليها.

التوصيات:

يتوجب على املفوضية العليا لشؤون الالجئني العمل ابلسرعة القصوى لتدارك هذه األمور ،واليت تزداد تدهوراً يوماً بعد يوم،
كما يتوجب على الدول الداعمة الوفاء ابلتزاماهتا ،بل أن تزيد منها ،وأن تساهم دول أخرى مسامهة حقيقية يف إغاثة الالجئني
من األوضاع الكارثية اليت يعيشون فيها.
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