
 

ین (في الصورة) اقدم مخیمات الالجئین ئجلیل لالجالفي مخیم تضاعف عدد المقیمین مع وصول الجئین من سوریا 
 . الصورة: لوكا سوال.في لبنان الفلسطینیین

 

 عادة توطین الجئین من سوریاإ
 التزام اكبر ضروري من المجتمع الدولي في جنیف

            

في اسع من كانون االول/دیسمبر مؤتمرا على صعید وزاري العلیا لشؤون الالجئین في التتنظم مفوضیة االمم المتحدة 
 لالجئین من سوریا. عادة التوطین واشكال اخرى من القبول االنسانيإحول لتزامات العالن االجنیف 

الجئ مسجل في دول الجوار، تدعو اكثر  یونمل 3,2تراجع حدة النزاع في سوریا ووجود اكثر من لمع غیاب اي مؤشر 
توفیر بدول المشاركة في المؤتمر الى االلتزام لا ،وحقوق االنسان والالجئین ةمن ثالثین منظمة تعنى بالشؤون االنسانی

الف  180. وتوازي ھذه النسبة 2015متوقع بحلول نھایة العام للخمسة في المئة على االقل من عدد الالجئین امالذ آمن 
 جئ سینقلون من دول الجوار بحلول ھذا التاریخ.ال

على مناسبة  الجئین الذین سیعاد توطینھم. وفي حال ترافق ذلك مع استجابةللخشبة خالص سیكون ھذا االلتزام بمثابة 
 ضمان تلك الدول لالبقاء على حدودھا مفتوحة لدفع سیفان االمر ودعم اقتصادي اكبر لجیران سوریا، صعید المساعدات 

 في استقرارھا. ذلك یساھم، وقد االشخاص الذین ال یزالون في سوریا  من الفرار من الحربتمكن 
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 المقدمة .1
العالن في جنیف  لشؤون الالجئین في التاسع من كانون االول/دیسمبر مؤتمرا وزاریاتنظم مفوضیة االمم المتحدة العلیا 

  عادة التوطین واشكال اخرى من القبول االنساني لالجئین من سوریا.إحول لتزامات اال

یتوقع  ،مالیین الجئ مسجلین في الدول المجاورة لسوریا وفي غیاب اي مؤشر لتراجع حدة النزاع فیھا 3,2ثمة اكثر من 
 . تدعو اكثر من ثالثین منظمة تعنى بالشؤون1مالیین الجئ بحلول نھایة العام الحالي 3,59ان یرتفع ھذا العدد الى 

الدول المشاركة في المؤتمر الى االلتزام ، تقریبا تستجیب لھذه االزمة غیر المسبوقةواالنسانیة وحقوق االنسان والالجئین 
 180. وتوازي ھذه النسبة 2015على االقل من عدد الالجئین المتوقع بحلول نھایة العام  بتوفیر مالذ آمن لخمسة في المئة

 بحلول ھذا التاریخ.الى دول اخرى سینقلون في وضع ھش الف الجئ 

الحترام اي جدول زمني  تضح بعدلكن لم ی .في المئة 2اقل من عادة توطین إب ،نوتعھدت دول من خارج المنطقة حتى اال
ایلول/سبتمبر مطلع منذ وحدھا بلغ عدد الالجئین الذین فروا الى تركیا ، سبیل المقارنة  علىو .2االلتزامات الصغیرةھذه 

 عادة توطینھم منذ اندالع النزاع في سوریا.إبالعالم الذین تعھدت دول ثالث مرات عدد 

التوطین واشكال القبول االنساني االخرى  عادةإ، ثمة حاجة الى تعزیز خیارات ھشاشةومع ازدیاد وضع الالجئین یأسا و
على الحمایة والعنایة اللتین یحتاجونھما ، خطورة اكبر او لدیھم حاجات خاصة لضمان حصول الالجئین الذین یواجھون

تخفیف العبء الكبیر على المجتمعات في عادة التوطین على نطاق كاف ان تساھم إللصمود. ومن شأن زیادة حاالت 
 وكذلك على صعید اماكن االیواء الخاصة. ،التحتیة ىفي ذلك في قطاع الخدمات العامة والبنالمضیفة بما 

ان تنضم  3عادة توطین بما في ذلك دول من الخلیج وامیركا الالتینیةإفي برامج ت وینبغي على دول لم یسبق لھا ان شارك
 اخرى من القبول االنساني لالجئین. عادة توطین واشكاالإالى ھذه الجھود وان تطور برامج 

 

 الحاجة الملحة مع عدد ھائل من الالجئین ویأس متزاید. 2
فیما حدة العنف داخل  ،4منذ الحرب العالمیة الثانیة متسببت االحداث في سوریا بواحدة من اكبر ازمات الالجئین في العال

فروا من ھذا البلد انفسھم في وضع یأس وھش. وبات عدد متزاید من االشخاص الذین البالد ال تزال تتصاعد. ویجد 
حده االقصى فیما یدفع الالجئون والمجتمعات الفقیرة عند اورة مثل لبنان واالردن، جالسخاء االستثنائي الذي ابدتھ دول م

ما یفشلون الن  وریا لكنھم غالباسیحاولون الفرار من النزاع في  نالمدنیون الذی ،ر بالوضعثُ ثمن ذلك. كذلك یتأ  المضیفة
 الدول المجاورة باتت تفرض قیودا او تغلق حدودھا.

اشخاص یحاولون الھروب والقیود على مصیر وقد اعربت مفوضیة االمم المتحدة العلیا لشؤون الالجئین علنا عن قلقھا 
المفوضیة العلیا  الجئا من سوریا لدى 18,453تسجل  2014. ففي تشرین االول/اكتوبر 5التي یفرضھا االردن عند حدوده

ة لالزمة في سوریا: یمفوضیة االمم المتحدة لشؤون الالجئین، التقییم نصف السنوي لخطة االستجابة االقلیم
http://www.unhcr.org/syriarrp6/midyear/docs/syria-rrp6-midyear-full-report.pdf  1  

 جلجنة االغاثة الدولیة والمجلس النرویجي لالجئین : "ال مفر: المدنیون في سوریا یكافحون من اجل الوصول الى االمان خار 2
عادة توطین. ما ان یتم التقدم بطلب إعادة توطین الى بلد معین  یمر الحدود". االلتزامات قد تستغرق وقتا طویال قبل ان تؤدي الى إ

 .الالجئ مقدم الطلب بمجموعة من المقابالت المعقدة وعملیة تدقیق من قبل الدولة المضیفة
. 2014تأشیرة اعتبارا من تشرین الثاني/نوفمبر  4200اطلقت البرازیل برنامج تأشیرة دخول انسانیة لالجئین من سوریا ومنحت  3

 http://www.unhcr.org/52b2febafc5.htmlالمفوضیة العلیا لشؤون الالجئین : "ایجاد حلول لالجئین السوریین : 
في الثمانینات وتواصل تدفق الالجئین في العقدین االخیرین فضال عن عودة تان اكثر من خمسة مالیین شخص فروا من افغانس 4

 مالیین الالجئین.
نیویورك تایمز: "السوریون یمنعون من دخول االردن بحسب الوكاالت" :   5

http://www.nytimes.com/2014/10/09/world/middleeast/syrian-refugees-jordan-border-united-nations.html?_r=1 and 
http://www.nytimes.com/2014/11/20/world/middleeast/jordans-open-door-is-now-only-cracked-leaving-syrians-stranded.html. See 

Government of Lebanon Policy Paper, which states that the border is closed, with a limited number of humanitarian exceptions 
http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=6118 

                                                           



ما یشكل  ،2013معدل الشھري في العام لفي المئة من ا 88لشؤون الالجئین في دول مجاورة لسوریا اي بتراجع نسبتھ 
 .6مؤشرا الى مدى فشل االفراد في مغادرة سوریا

 
 :  ما الفرق بین إعادة التوطین والقبول االنساني واللجوء؟1اطار 

 
 

الذي توفر من خاللھ دولة اخرى (غیر الدولة التي فر منھا الالجئ او دولة اللجوء ھو الخیار : إعادة التوطین
وضع الالجئ الى شخص على اراضیھا. وعلى سبیل المثال قد یعني  ،االول او التي فیھا مقر اقامتھ االعتیادي)

ن مع كل ما یرافق ذلك الى الجئ من سوریا یقیم في مخیم في االرد 7ذلك توفیر وضع الالجئ في الوالیات المتحدة
 دتھ على االندماج.عمن استقبال ودعم لمسا

 
ھي برامج قریبة من إعادة التوطین اال انھا تعتمد مسارا معجال غالبا ما یكون من دون مشاركة  القبول االنساني:

ذي یقدم ھذا الخیار المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین وقد تقدم اقامة دائمة او موقتة باالستناد الى تشریعات البلد ال
وسیاساتھ. على سبیل المثال قدمت المانیا وضعا موقتا لمئات االف البوسنیین في تسعینات القرن الماضي الذین 

عادوا بعد ذلك الى البوسنة عند انتھاء الحرب وتأمنت سالمة عودتھم. واحیانا تكون معاییر القبول االنساني ترتكز 
 یة او الھشاشة ، مثل روابط تربط الالجئ بالبلد الذي یقترح القبول.الى عوامل اخرى غیر مخاطر الحما

 
قد تتضمن منح الالجئین السوریین امكانیة دخول قانونیة الى دول اخرى من خالل  اشكال اخرى من القبول:

 تخفیف شروط الحصول على تأشیرات دخول للعمل والدراسة وال تكون مستندة بالضرورة على ھشاشة  وضعھم.
 

یحق لمدنیین یتعرضون لالضطھاد او لمخاطر اخرى بسبب نزاعات مسلحة او انتھاكات ھائلة لحقوق  اللجوء:
االنسان ان یفروا من اجل ضمان سالمتھم وطلب اللجوء في بلد اخر. وللدول واجبات محددة حیال طالبي اللجوء 

اجھون احتمال التعرض لالذى. وقد طلب بموجب القانون الدولي وال سیما واجب عدم اعادتھم قسرا ان كانوا یو
الكثیر من الالجئین من سوریا ، اللجوء في دول غیر الدول المجاورة. ومن واجب ھذه الدول الواقعة خارج 

مسؤولیة من خالل زیادة الالمنطقة ان تضمن حق السوریین في طلب اللجوء عند حدودھا فضال عن المشاركة في 
 إعادة التوطین.

 
 

ل على لجوء من دول اخرى غیر دول وارتفاع كبیر في عدد الالجئین من سوریا الذین یحاولون الحصوسجل كذلك 
فضال عن عملیات اعتقال  ،الجوار، مع تقاریر متزایدة عن الجئین یجازفون بعبور البحر االبیض المتوسط خصوصا

 ل البالد او خارجھا وضعا خطرا متزایدا.. یواجھ السوریون اینما كانوا داخ8معاملة لطالبي اللجوء عند وصولھم وءوس

، مالذا 9دول الغنیة ان تتحرك بسرعة اكبر وان توفر باالستناد الى قدرتھا االقتصادیة على استقبال الجئینلي على اغینب
ومع  ان ھذه النسبة ال تشكل اال جزءا ضئیال من مجموع الالجئین آمنا لخمسة في المئة من عدد الالجئین المتوقع. 

الف شخص. وقد تنعكس ایجابیا ایضا  180مسجلین في الدول المجاورة اال انھا توفر االمل بمستقبل افضل وآمن لنحو لا
 نتیجة لتراجع الضغط على المجتمعات التي تستضیفھم.دول الجوار متبقیة من الالجئین في لفي المئة ا 95على نسبة ال

  4لجنة االغاثة الدولیة والمجلس النرویجي لالجئین : "ال مفر الصفحة   6
الدول المشاركة في برنامح المفوضیة العلیا العادة التوطین تضع بشكل عام حصصا سنویة في ھذا المجال او سقفا  یحدد عدد   7

 بغي قبولھم في اطار برامج إعادة التوطین الوطنیة في كل سنة.الالجئین الذین ین
اتفقت المفوضیة العلیا ودول إعادة التوطین على مجموعة من المعاییر التي تضع اولیات للحصول على إعادة توطین لالجئین الذین 

 یواجھون مخاطر حمایة  قصوى او ھم في وضع ھش او لدیھم حاجات خاصة 
لشؤون الالجئین : "الالجئون السوریون في اوروبا: ما یمكن الوروبا ان تقوم بھ لضمان الحمایة والتضامن":  المفوضیة العلیا  8

http://www.refworld.org/docid/53b69f574.html  . االتحاد االوروبي+ (دول  سوري طلبوا اللجوء في دول 123600تفید المفوضیة ان
.  وتفید المنظمة الدولیة للھجرة ان السوریین 2014اضافة الى سویسرا والنروج وایسلندا ولیشتنشتاین) حتى تموز/یولیو  28ـاالتحاد ال

:  یشكلون راھنا اكبر مجموعة من الالجئین الذین یقومون بالرحلة الخطرة الى ایطالیا
https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2014b/pbn-listing/mediterranean-irregular-

migrants.html  
جزء من نسبة الخمسة بالمئة یجب ان تستند على حصة من اجمالي الدخل القومي ولیس على عدد السكان النھ یؤشر الى قدرة البلد   9

:  9نھم. اوكسفام : "معاملة اكثر عدال لالجئین السوریین الصفحة على دعم الالجئین المعاد توطی
http://www.oxfam.org/en/research/fairer-deal-syrians 
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مھلة زمنیة مع الفا  130ـب لین والمتثملئتھ المفوضیة العلیا لالجالفا ھو اعلى من الھدف الذي حدد 180 عدد  ومع ان
متحدة ل) فان الھدفین یبقیان دون الحاجات الفعلیة. وتفید مفوضیة االمم ا2016بدال من  2015اقصر (بحلول نھایة العام 

الرغبة عن یعرب عدد متزاید منھم بینما الف الجئ تتوافر لدیھم معاییر إعادة التوطین  377 ئین ان العلیا لشؤون الالج
 .10التوطین فیما یزداد وضعھم سوءا ویطولإعادة بان تشملھم 

یضاف الى ذلك عدد غیر معروف من الالجئین الفلطسینیین من سوریا في الدول المجاورة الذین یحتاجون ویرغبون على 
بكالم  2015الف الجئ بحلول نھایة العام  180االرجح بھذا الخیار. لذا تشكل إعادة التوطین واشكال القبول االخرى ل

 من قبل الدول الغنیة. امتواضع االتزام ، اخر

متحدة على سبیل المثال،  لوسیكون اللتزام صغیر نسبیا من الدول الغنیة في تأثیره الجماعي ، نتیجة كبیرة. ففي المملكة ا
مخیب لالمال لالحالي اھا من سوریا مقارنة مع تعھدمئة توفیر االمن لنحو عشرة االف الجئ لتوازي نسبة الخمسة في ا

 ویجب ان تحذو حذوھا دول اخرى.باستقبال "مئات" منھم. وتعھدت المانیا توفیر مالذ آمن لثالثین الف الجئ من سوریا 

ئالت  اعلى الدول ان تدرس ایضا بدائل مثل اجراءات ھجرة معجلة للع ،الفا ھؤالء 180ـ واضافة الى الالجئین ال
طریق قانوني لالجئین وترتیبات رعایة مجتمعیة ومنح جامعیة وفرص اخرى على اساس العمل  وخیارات اخرى لتوفیر 

 سوریا الى بلدانھم. من

 

معالجة مخاوف على إعادة توطین وھش التحقق من حصول افراد في وضع  .3
 الدول المضیفة

 ھش جدا وضعلذین ھم في لالفراد ااعطاء االولویة 

االولویة الى اكثر  ،مجموعة محددة من المعاییر التي وضعتھا مفوضیة االمم المتحدة العلیا لشؤون الالجئینتعطي 
فال والحاالت الطبیة والناجون من صدمة او التعذیب  والالجئون طالمجموعات ھشاشة مثل النساء المعرضات للخطر واال

والالجئون الذین والالجئون المعرضون كثیرا لخطر العنف الجنسي او االستغالل الذي یواجھون مخاطر امنیة مباشرة 
 یطلبون إعادة توطین من اجل لم شمل العائلة.

طر  اینبغي على الدول المشاركة في مؤتمر جنیف ان تضع اولویات في قبول الطلبات باالستناد الى ھشاشة الوضع والمخ
لة  ووجود قریب او راع لھم في بلد إعادة التوطین والقدرة على االندماج. وعلى تركیبة العائبدال من معاییر اخرى مثل 

االفراد والعائالت التي قد  دالمفوضیة العلیا لشؤون الالجئین تعزیز تعاونھا مع منظمات اھلیة شریكة تعمل على تحدی
فوضیة العلیا لشؤون الالجئین في اطار تحتاج الى إعادة توطین واقامة انظمة إحالة شفافة من المنظمات االھلیة الى الم

 حاالت كھذه.

دول المجاورة على المدى القصیر من كلفة معالجة لیعفي ا ،في اطار إعادة التوطین ھشاشة القبول بالحاالت االكثر 
ضعفاء الالجئین الذین یواجھون وضعا ھشا ودعمھم وحمایتھم. ویمكن ان یتوسع التأثیر االیجابي لیشمل عائلة االفراد ال

 برمتھا.

 االنتقال من التعھدات الى التحرك

یشكل التعھد بإعادة توطین الجئین من سوریا خطوة اولى حیویة لكن تحویل االلتزامات الى تحرك ینبغي ان یحصل 
فورا. ففي حین اكد عدد من الدول انھا ستستبقل الجئین سوریین فان قلة منھا وفت بوعدھا حتى االن. فحتى تشرین 

المفوضیة العلیا لشؤون برامج التي تسھلھا التمت إعادة توطین  اقل من سبعة االف الجئ عبر  2014/نوفمبر  الثاني
 الالجئین في العالم.

تعزیز سریع ومسؤول للعملیة بغیة تلبیة ھذه الحاجات ، على الحكومات ان توفر دعما اضافیا ومن اجل ضمان  
ومنظمات اخرى تعنى بإعادة التوطین. فھذا االمر سیسمح رة جللھالدولیة  منظمةلللمفوضیة العلیا لشؤون الالجئین ول

 2014تشرین الثاني/نوفمبر  19رسالة الكترونیة مع المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین في   10
                                                           



موارد اخرى ضروریة من اجل تحدید الحاالت خصیص الستعانة بموظفین متخصصین اضافیین  وبتباللوكاالت 
 ودراستھا.

الوقت الالزم  اختصار وینبغي على الدول ان تتحرك بسرعة من اجل تسریع عملیة االختیار في اطار إعادة التوطین  و
الالجئین  وتعزیز القدرة االقلیمیة على دراسة الملفات. ففي لبنان مثال توقفت وزارة االمن القومي تحدید من اجل 

موافق علیھا امنیا. لمواقع الفي اكن المخصصة لمعالجة ھذه الحاالت االمیركیة عن اجراء مقابالت  بسبب النقص في االما
د الذي یستضیف اكبر لوھو البید الوالیات المتحدة توطین الجئین من لبنان علن ت ،في االشھر المقبلة ویعني ھذا االمر انھ

 عدد من الالجئین نسبة الى عدد سكانھ.

 

 طمأنة دول إعادة التوطین

اال ان ھذا االمر ینبغي اال یحول دون التزام  ،ین الى اراضیھائاعربت حكومات عن مخاوف امنیة مرتبطة بوصول الج
 عادة توطین حصة عادلة من الالجئین السوریین.إالدول ب

ضحة التوطین، تعتمد المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین اجراءات وا إعادة ینبغي احالتھا الى ففي اطار تحدید الحاالت التي 
. ولن یستفید ھؤالء االشخاص من برامج المفوضیة بما في 11الجئیحصلوا على وضع اللتحدید االفراد الذین ینبغي اال 

ذلك فرص إعادة التوطین. یضاف الى ذلك ان كل الالجئین من سوریا الذین یحصلون على الحمایة في دول اخرى 
ستضیفھم. وھذه االجراءات ینبغي ان تكون ت امني صارمة قبل قبولھم، من جانب الدول التيدقیق ة تییخضعون لعمل

قة بحیث تؤدي الى تأخیر كبیر في معالجة وضع اتكون شال اوصارمة لكن في الوقت عینھ یجب اال یبالغ في اطالتھا  
 الجئین ضعفاء.

الجئین  وفي كثیر من االحیان یساھم الالجئون المعاد توطینھم في اقتصاد الدول المضیفة. وفیما یشكل الدعم المقدم ل
فثمة دلیل واضح على ان الالجئین المعاد توطینھم یساھمون اقتصادیا ، مؤشرا الى تشاطر المسؤولیة والتضامن الدولي 
 .12وباشكال اخرى كثیرة في الدول التي تستضیفھم

على فھو یكون قادرا  ،د توطینھ فیھایان الالجئ عندما یحصل على فرصة للعمل في الدول التي اع ،یضاف الى ذلك
مستفیدین من اجراءات إعادة لي المنطقة  ما یعزز قدرة الصمود لمجموعة الالجئین غیر افارسال المال الى عائلتھ 

 .13التوطین

طلعا بدور رئیسي في تحفیز االرادة السیاسیة  لزیادة عدد الالجئین ضوعلى المجتعمین العام والمدني في الدول الغنیة ان ی
تمع المدني ان تشجع حكوماتھا الظھار جصلون على مالذ آمن. ینبغي على منظمات المالضعفاء من سوریا الذین یح

وھذا االمر یرتدي اھمیة خاصة على المستوى المحلي. ففي المملكة  رغبتھا في استضافة الجئین سوریین  في مجتمعاتھا.
ؤولة عن توفیر المسكن والخدمات محلیة ان تنضم الى برنامج قبول انساني اذ انھا مسلالمتحدة مثال على المجالس ا

 واالشراف على عملیة إعادة التوطین.

 

 

تستبعد االشخاص الذین ارتكبوا جرائم حرب وجرائم غیر سیاسیة  1951المادة االولى (و) من اتفاقیة الالجئین العائدة للعام   1111
 خطرة او افعاال مخالفة الھداف ومبادئ االمم املتحدة 

دراسة واسعة للمجلس االسترالي لالجئین  خلصت الى وجود كلفة على المدى القصیر العادة التوطین اال ان "الالجئین یساھمون   12
خالل توسیع االسواق االستھالكیة للسلع المحلیة وفتح اسواق جدیدة وتوفیر مؤھالت جدیدة واستحداث  بشكل كبیر في بلدھم الجدید من

 .دولي"لنیة حسنة على الصعید اتعبیر عن فرص عمل وشغل بعض الوظائف  مما یشیر الى ان إعادة توطین الجئین ال یشكل فقط 
دول منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة واالتحاد االوروبي. "المساھمة  وفي حین ركزت الدراسة على استرالیا اال انھا شملت ایضا 

:  7االقتصادیة والمدنیة  واالجتماعیة لالجئین والوافدین االنسانیین" صفحة 
http://www.refugeecouncil.org.au/docs/resources/Contributions_of_refugees.pdf. 

لمساعدات اجمالي املیارات سنویا وھو مبلغ اكبر بكثیر من  3,1تحویالت الشتات الصومالي الى بلدھم االم تصل الى حوالى    13
سانیة ومساعدات التنمیة في ھذا البلد. اوكسفام  "ادیسو والحوار في القارة االمیركیة" : ناال

http://www.oxfamamerica.org/static/oa4/somalia-remittance-report-web.pdf 

                                                           



 جزء اساسي من االستجابة الدولیة ولیس الحل السحري . 4

. اال ان توفیر علقة باالستجابة للنزاع في سوریاین  او كل المسائل المتئحل ازمة الالجتعزیز عملیة إعادة التوطین لن ی
سیساھم في مساعدة ھؤالء االفراد وعائالتھم والدول  ،اضعف الالجئین بحلول نھایة العام المقبلالفا من  180ـ مالذ آمن ل

دول المجاروة لسوریا انھا ال تواجھ لالمضیفة في المنطقة. وسیوجھ ذلك رسالة قویة على صعید التضامن الدولي تبین ل
 ازمة الالجئین ھذه بمفردھا.

ة لالستجابة لالزمة الممولة بالكامل ولفرص مجدیة لالجئین للعمل في الدول لممكبرامج إعادة التوطین ینبغي ان تكون 
المضیفة. وینبغي على المجتمع الدولي ان یوفر دعما اقتصادیا اكبر  لالجئین للسماح للدول المضیفة بمساعدة الالجئین 

 التي تواجھ تدفق الالجئین.الھشة  متجمعات المضیفةلالحالیین والجدد الذین یفرون من العنف ومن اجل دعم ا

ان المجتمع الدولي ال یمكنھ ان یذكر الحكومات في المنطقة بواجب ابقاء حدودھا مفتوحة  من دون ان  ،یضاف الى ذلك
 ھذه االلتزامات باسرع وقت ممكن.د بشكل كبیر التزامھ الستضافة الجئین  وتنفیذ ییز

 

 حساب الجئین ضعفاء اخرینإعادة توطین الجئین سوریین یجب اال یتم على  .5

عدد الالجئین ستمر لكن لالسف ی توفیر مالذ آمن لالجئین من سوریا ینبغي اال یأتي على حساب الجئین من دول اخرى.
 التطورات على في حین ان عدد حاالت إعادة التوطین التي تقدمھا الدول في اي سنة من السنوات ال یلحق ب رتفاع، باال

التقلیدیة ، على الدول ان تدرس امكانات اخرى لتوفیر القبول  ینارض الواقع. لذا والى جانب توسیع برامج إعادة التوط
 مة السوریة.زاالنساني وخیارات ھجرة اخرى  الضعف الالجئین من سوریا نظرا الى حجم اال

 

 التوصیات:

االلتزام بتوفیر حمایة دولیة فعالة  2014كانون االول/دیسمبر ینبغي على الدول المشاركة في مؤتمر جنیف في التاسع من 
. ومن اجل تحقیق ھذا االمر بطریقة 2015مئة على االقل من عدد الالجئین المتوقع من سوریا بحلول العام للخمسة في ا

 مسؤولة علیھا :

نامج مفوضیة االمم ین من سوریا عبر برئإما ان تباشر او توسع عدد حاالت إعادة التوطین المتاحة لالج •
 .ساني اضافیةنور مسارات اضافیة لقبول سوریین عبر برامج قبول اطالمتحدة العلیا لشؤون الالجین وان ت

لھا المفوضیة العلیا لشؤون الالجین باالستناد الى معاییر الضعف وھشاشة یكل الحاالت التي تحبان تقبل  •
 الوضع.

لون على الدعم صإعادة التوطین او من اشكال حمایة اخرى یح من ان االشخاص الذین یستفیدون منان تتحقق  •
اجتماعیة متخصصة وخدمات -في الدولة المضیفة. یجب توفیر خدمات نفسیة جواصل لالندمامناسب بشكل متلا
 من عملیات تعذیب وعنف جنسي وانتھاكات اخرى لحقوق االنسان.لناجین معالجة الصدمات  لل

 موارد كافیة (على صعید الموظفینتأمین الالجئین الضعفاء من سوریا و معالجة سریعة لحاالتان تضمن  •
یجب اال یكون عملیة  التحقق من الخلفیة االمنیة ودرس الطلبات بفاعلیة.  والبنى التحتیة) في المنطقة من اجل 

 ص.ورفض مرشح العادة التوطین یجب ان یستند فقط الى تھدید امني واضح یطرحھ ھذا الشخوطویلة شاقة 
دعم للحكومات المضیفة في المنطقة وللمفوضیة العلیا لشؤون الالجئین والمنظمة الدولیة للھجرة لقدم اان ت •

خصوصا  ،اخرى تابعة لالمم المتحدة والمنظمات االھلیة الدولیة لتعزیز برامج إعادة التوطین ت ووكاال
الضعفاء الذین ھم یة لتحدید الالجئین لضمان وجود موظفین متخصصین  باعداد كافیة وتوافر الموارد الضرور

 بامس الحاجة الى إعادة توطین وتحضیر ملفاتھم  وإحالتھا.
جئین من سوریا وتمتعھم المسارات جدیدة  تتجاوز نسبة الخمسة في المئة لتوفیر دعم اضافي للان تستحدث  •

تعلیم او اجازات عمل  بطرق مختلفة للحصول على اقامة قانونیة. قد یشمل ذلك تقدیم منح دراسیة وفرص
  1951مایة كاملة لھم بموجب اتفاقیة الالجئین العائدة للعام حمتخصصة لالجئین مع توفیر 
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