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لالجبٌن السورٌٌن فً شمال وادي البقاع  خٌم عشوابًم داخلٌعٌشون فٌها اآلن  التً خٌمةال سنة، ٌحمل ابنته أمٌنة ذات السنتٌن أمام 35، معة الهالٌلج
 سام تارلنج/أوكسفام . عدسة:2015سبتمبر/أٌلول  10اللبنانً. 

 التضامن مع السورٌٌن:
 الدماءلحقن و ؤالتحرك لتوفٌر المساعدات والملجضرورة 

كان وصول عشرات اآلالؾ من السورٌٌن إلى الحدود األوروبٌة وموت العدٌد من النساء واألطفال والرجال المروع 
خالل رحلتهم المحفوفة بالمخاطر بمثابة تذكٌر موجع للمجتمع الدولً بالمؤساة التً تحٌط بالشعب السوري. فلم ٌكن 

 بهم. لتلك المخاطر الهابلة لوال استبداد الٌؤسالسورٌون لٌعرضوا أنفسهم وعابالتهم 

لقد فشل المجتمع الدولً حتى اآلن فً معالجة الكارثة المتنامٌة فً سورٌا، ولهذا تطالب أوكسفام المجتمع الدولً 
بالتحّرك العاجل والفوري للتعامل مع هذه األزمة التً تزداد تفاقما، وذلك من خالل االلتزام بالتموٌل الكامل 

ساعدات وتوفٌر الملجؤ لمن فّروا من وطنهم، بما فً ذلك من خالل إعادة توطٌن حصة عادلة من الالجبٌن، ووقؾ للم
 ، وإحٌاء الجهود المنّسقة الرامٌة إلٌجاد حل لألزمة.ٌرةنقل األسلحة والذخ

. 
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 المقدمة

اء واألطفال والرجال المروع كان وصول عشرات اآلالؾ من السورٌٌن إلى الحدود األوروبٌة وموت العدٌد من النس
 بالشعب السوري.  طخالل رحلتهم المحفوفة بالمخاطر بمثابة تذكٌر موجع للمجتمع الدولً بالمؤساة التً تحٌ

  .بهم فلم ٌكن السورٌون لٌعرضوا أنفسهم وعابالتهم لتلك المخاطر الهابلة لوال استبداد الٌؤس

مصرعهم  2500000، لقً أكثر من 2011بشر وال بكرامتهم. فمنذ الحرب فً سورٌا بعدم االكتراث بؤرواح ال تتسم
الرتكاب انتهاكات بشعة، وال ٌزال السبب السالح ٌواصل استخدام و. 1آخرٌن ثر من ملٌونفً سورٌا، وأصٌب أك

ً ذلك ف، بما التً ترتكبها كل أطراؾ النزاع العشوابٌة والمتفاوتةالهجمات هو  2المدنٌٌن فً وفٌات وإصابات الربٌسً
هذا فضالً عن استخدام  ،فً المناطق المؤهولة متفجرةؼٌرها من أسلحة قذابؾ الهاون وواستخدام البرامٌل المتفجرة 

فضالً  ،طعامالمن كفً عشرة مالٌٌن إنسان لٌس لدٌهم ما ٌ هناك ،وفً داخل سورٌا .الحصار كؤحد تكتٌكات الحرب
 38مإشرات التنمٌة البشرٌة السورٌة  تها بؤضرار بالؽة، وتراجعإصابأو  البالدثر من نصؾ مستشفٌات كأ عن تدمٌر

كل  واستخداممستوٌاتها قبل األزمة، نصؾ 50إمدادات المٌاه إلى أقل من  باإلضافة إلى تراجع 3،عاًما إلى الوراء
 4.بشكل متزاٌد كسالح فً الحربلها أطراؾ النزاع 

أضخم أزمة  ، لتشكل سورٌا الٌوم5فرار من منازلهمإلى الن نصؾ عدد سكان سورٌا قبل األزمة لقد اضطر أكثر م
ا فً العالم نزوح  ًٌ ، الجوار لمالٌٌن كالجبٌن فً دو 4ملٌون سوري، فً حٌن تم تسجٌل أكثر من  7.6. فقد نزح داخل

مقدمة المساعدات ال إال أنتزاٌد أعداد المحتاجٌن،  من رؼمولكن على ال ومصر. وهً األردن ولبنان وتركٌا والعراق
ا فً كل بقاع سورٌا.ٌ وال ،نظًرا لنقص التموٌل بشكل كبٌرتتقلص اإلنسانٌة منظمات من ال ًٌ  زال العنؾ متفش

على حساب  ذلك الجوار كرم ضٌافة بالػ فً استقبال الالجبٌن القادمٌن من سورٌا، ولكن كان قد أظهرت دولل
بهدؾ وقؾ تدفق الباحثٌن  اانتهاج سٌاسات تزداد تقٌٌدً إلى حتى أفضت بحكوماتها  ردها وبنٌتها التحتٌة التً أنهكتموا
امتالك الالجبٌن ألوراق إقامة أو تسجٌل سارٌة، أو السماح لهم  صعوبة فٌه ازدادتفً الوقت الذي  ذلكو. اللجوءعن 

 ترحٌلهم. أو حتى همتوقٌفتؽرٌمهم أو مخاطر وتزادت ، والحصول على دخلبالعمل 

فمعظم البلدان الؽنٌة ال تساهم بحصتها العادلة فً  ة،متنامٌالكارثة الهذه فً معالجة لقد فشل المجتمع الدولً 
فً توفٌر  . كما فشلت هذه البلدانالتموٌل احتٌاجات فقط من بةبالم 44 المساعدات، حٌث تمت االستجابة حتى اآلن إلى

الجهود الكافٌة لضمان حصول الالجبٌن لم تقم ب أنها. لكما أراضٌهاإلى للوصول للسورٌٌن قانونٌة آمنة و مسارات
هذا بؤعداد كافٌة. و السماح بدخول تلك البلدان ألسباب إنسانٌةوؼٌرها من أشكال  التوطٌنإعادة فرص الضعفاء على 

 –وتركٌا والوالٌات المتحدة  وروسٌا والمملكة العربٌة السعودٌةوقطر  منها إٌران –فضالً عن أن العدٌد من الدول 
فشل  وٌستمر .إلى أطراؾ النزاعمن خالل نقل األسلحة والذخٌرة  قوانٌن الحرب فً سورٌا وانتهاك العنؾ تؽذي

 هذا النزاع. السٌاسٌة جانًبا من أجل حل متنحٌة خالفاته أعضاء مجلس األمن، وكذلك دول ربٌسٌة أخرى، فً

 سوري ٌرون هذا العام 2500000من أكثر  تجعلسباب التً األبرز ٌ السورٌٌن هذا التصاعد فً الٌؤس والقنوط لدى
تطالب أوكسفام  لذلك 6هو المخاطرة بؤرواحهم فً محاولة الوصول إلى أوروبا. أملهم الوحٌد فً األمان والكرامةأن 

الشعب  معاناة، والمساعدة على تخفٌؾ تفاقما  تزداد المجتمع الدولً بتحرك عاجل وفوري للتعامل مع هذه األزمة التً 
بما فً ذلك من  –من لالجبٌن اآلمالذ وال لمساعداتلتوفٌر التموٌل الكامل أن تشمل تلك الجهود . وٌجب السوري

الجهود المنسقة الرامٌة إلى إٌجاد وإحٌاء  حصة عادلة من الالجبٌن ووقؾ نقل األسلحة والذخٌرةخالل إعادة توطٌن 
 صعوبة ذلك.كانت مهما ، حل لألزمة

 عثرةالمتدعم المساعدات 

 . فقد انقضى من هذااحتٌاجهم الشدٌد لهمن رؼم ال على تمع الدولً فً تقدٌم الدعم المالً المناسب للسورٌٌنفشل المج
ألولبك الذٌن ما زالوا داخل  – 2015لعام  الخاصة باألزمة السورٌة المساعدات طلباتأشهر، ولم تتلق  عشرةالعام 

زادت فٌه  فقط من المبلػ المطلوب، فً الوقت الذي ابةبالم 44 سوى –وا عن ملجؤ فً دول الجوار ثسورٌا، ومن بح
 .خالل هذا العام فقط ملٌونا سوري داخل وخارج سورٌابنسبة كبٌرة. فقد نزح أعداد المحتاجٌن 
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عادلة من الدعم المالً المخصص قامت أوكسفام بحساب ما ٌمكن أن ٌمثل حصة  7األعوام السابقة، وكما فعلت فً
قد ف 8على أساس حجم اقتصاد كل دولة من الدول األكثر ثراًء فً العالم.وذلك زمة السورٌة، لألاستجابًة  مساعداتلل

( والكوٌت بةبالم 229(، والمملكة المتحدة )بةبالم 227ومنها هولندا )ؤكثر من حصتها العادلة ببعض الدول  ساهمت
لم تساهم . فٌة أخرىقدم من دول خلٌجعن تراجع كبٌر فً التموٌل المكشؾ تحلٌل أوكسفام  بٌد أن .(بةبالم 538)

 38ـ ب ةالعربٌة المتحد واإلمارات، بةبالم 17وقطر بـ من حصتها العادلة،  بةبالم 6المملكة العربٌة السعودٌة سوى بـ 
بعض  وتواصل(. 2014، فً سبتمبر / أٌلول والًعلى الت بةبالم 121، وبةبالم 186، وبةبالم 98بـ  )مقارنة بةبالم

 33، مقارنة بـ بةبالم 22حٌث بلؽت نسبة مساهمة فرنسا  كثٌراً من حصتها العادلة كل عام،ٌم مساهمات أقل الدول تقد
وبٌن  مفٌد هنا أن نقارن بٌن تلك النسبومن ال. بةبالم 1نسبة قط، وظلت روسٌا بف بةبالم 24العام الماضً، والٌابان بـ 

املٌ 870 األردن التً بلػ إنفاقها المتعلق باألزمة ًٌ كون ٌ انحٌن التقلٌدٌٌن،ماألردن كؤحد ال . وإذا عومل9ون دوالر سنو
 من حصته العادلة. بةبالم 50622 ٌمثل قد أنفق ما

والمسكن، وهذا ما ٌشكل  صحٌةالرعاٌة الؽذاء وعدات المساإلى تقلٌص حاد فً  فً الواقع اإلحصابٌات هذه تنعكس 
أعداد  تقلٌص  اإلنسانٌة إلى  توقد اضطرت المنظما مالٌٌن البشر.ن بٌن حرماكرامة ودرجة من الالعٌش ب بٌنالفرق 

اضطر برنامج  مساعدات التً  تقدمها. فعلى سبٌل المثال،حجم التقبٌص  المساعدات، وكذلك ٌتلقونلذٌن ا السورٌٌن
اء بإسقاط بعضهم من إلى تقلٌص برنامج المساعدات الؽذابٌة المقدمة لالجبٌن فً البلدان المضٌفة، سو األؼذٌة العالمً

 .قوابم مستفٌدٌه أو بتقلٌص قٌمة المساعدات

 كثًٌرا من تقلٌص مساعدات برنامج األغذٌة العالمًأحمد وأسرته تضرر : 1إطار 

ففً ظهٌرة أحد األٌام،  .2013حمص فً ٌناٌر/كانون الثانً  ةة من مدٌنالخمس بناتهما فر أحمد وزوجته و
الحادثة وكانت تلك . ملك، ابنته ذات األحد عشر عاًما فوق رأسمباشرًة  رصاصة تومر وسط اشتباكاتعلقوا 
إلى األردن، حٌث أمضوا بضعة أٌام فً مخٌم الزعتري، قبل اتجهوا بعد فترة وجٌزة ف، تً دفعتهم للرحٌل هً ال
 نتقلوا إلى مدٌنة الزرقاء، حٌث استؤجروا شقة.ٌأن 

ستمرار فً العمل اال إزاءولكن القلق بدأ ٌساوره  بناء،الجال على عمل ؼٌر ثابت فً م فً البداٌة أحمد حصل
مشاكل مع السلطات. كان أحمد واجه زوجته ٌعمل بدون تصرٌح، ف شقٌقعندما ُضبط  قانونً بشكل ؼٌر 

 علٌها من برنامج األؼذٌة العالمًعلى كوبونات الطعام التً ٌحصلون معتمدٌن وأسرته ٌعٌشون حٌاة ال بؤس بها 
ولكن، . 2014ات التً ٌتلقونها من وكاالت أخرى، بما فٌها بعض المساعدات النقدٌة من أوكسفام فً والمساعد

تم  فقدتموٌل اإلنسانً، لم ٌعد ما ٌحصلون علٌه من مساعدات كاٍؾ لتؽطٌة احتٌاجاتهم الؽذابٌة )الص ٌتقلبعد 
وإٌجار المسكن )اإلٌجار وحده  (شهردنانٌر أردنٌة للفرد فً ال 10أي دوالر  14تقلٌص كوبونات الؽذاء إلى 

وقد سمح له المإجر بعدم  احتٌاجات أسرته.تلبٌة دٌنار أردنً(، وال ٌسمح ألحمد بالعمل ل 170أي دوالر  240
أو كٌؾ سٌعٌش إذا تقلصت  األشهر القادمةدفع إٌجار أؼسطس/آب الماضً، ولكنه ال ٌعرؾ كٌؾ سٌدفع إٌجار 

 .بناتهٌل إلى تركٌا ومنها إلى أوروبا، لٌضمن مستقبالً أفضل لحفً الرٌفكر حتى بات . أكثرالمساعدات 

معات )الفقٌرة فً العادة( التً تؤوي الالجبٌن. فنقص التموٌل ٌنجم كذلك على الحكومات والمجت وٌإثر نقص التموٌل
والصرؾ الصحً  طوابٌر طوٌلة أمام المراكز الصحٌة، واكتظاظ فً الفصول الدراسٌة، وتدهور نوعٌة المٌاه عنه

 .كثر فقرا  فً الدول المضٌفةللفبات األ

، فضالً اتٌتناسب مع حجم االحتٌاج بما نسانٌةٌجب على البلدان الؽنٌة والمتقدمة أن تقدم تموٌالً للمساعدات اإللذلك 
دات تقدٌم التعهٌجب  لمساعدتها على مواكبة تؤثٌرات األزمة. زم مساعدات اقتصادٌة لدول الجوارعن توفٌر ح

 تحول إلى مساعدات حقٌقٌة.حتى تبسرعة،  10األخٌرة

 : تحلٌل حصة التموٌل العادلة 1جدول 

. وٌوضح هذا 2015 سبتمبر/أٌلول 29حتى زمة السورٌة ألل استجابةً ي تم تقدٌمه هذا الجدول التموٌل الذ فصلٌ
 .فقط من التموٌل المطلوب بةبالم 44 ةملٌار دوالر، تلبٌ 8.9التحلٌل، الذي ٌستند إلى تقدٌر إجمالً االحتٌاجات بـ 

وطلبات ، 2015األمم المتحدة لألزمة السورٌة لعام  طلباتبجمع إجمالً  الحتٌاجاتل تم احتساب اإلجمالً التقدٌري 
 .واالتحاد الدولً لجمعٌات الصلٌب األحمر والهالل األحمر اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر
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 مفتاح الرموز

مرتفعة ون االقتصادي والتنمٌة، والدول شمل التحلٌل الدول األعضاء فً لجنة مساعدات التنمٌة بمنظمة التعا: حظةمال

ر  )بما )ملٌون دوال 5112مساهمات الدولة
فٌها حصة الصندوق المركزي 

 مواجهة الطوارئ/ المكتب اإلنسانًل
 للجماعة األوروبٌة 

الحصة العادلة 
)ملٌون دوالر 

النسبة المئوٌة 
مساهمة فً الحصة لل

 العادلة

%41.9185.123 إسبانٌا

%44.3119.237 أسترالٌا

%334.7446.375 ألمانٌا

%42.5113.238اإلمارات العربٌة المتحدة

%15.321.970 إٌرلندا

%0.11.69 أٌسلندا

%55.125821 إٌطالٌا

%8.333.225 البرتؽال

%25.55646 بلجٌكا

%9.2106.69 بولندا

%6.634.119 جمهورٌة التشٌك

%37.430.6122 الدنمارك

%6.9683.61 روسٌا

%1.617.19 سلوفاكٌا

%52.754.397 السوٌد

%62.158.1107 سوٌسرا

%67.9308.822 فرنسا

%22.426.485 فنلندا

%9.457.117 قطر

%146.3181.880 كندا

%4.4203.82 كورٌا، جمهورٌة

%304.756.6538 الكوٌت

%8.43.8220 لكسمبورج

%18.5317.66المملكة العربٌة السعودٌة

%679296.8229 المملكة المتحدة 

%76.341186 النروٌج

%10.746.723 النمسا

%1.816.511 نٌوزٌلندا

%214.994.6227 هولندا

%1483.32062.372 الوالٌات المتحدة

%138.058424 الٌابان

%734.420 الٌونان

ال ٌنطبق3944 اإلجمالً

% من الحصة 01مساهمة < 
 العادلة

 %01-21مساهمة 

 %21> مساهمة 
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الدخل من ؼٌر أعضاء اللجنة. تم احتساب الحصة العادلة لكل دولة كنسبة مبوٌة من إجمالً االحتٌاجات، على أساس 
متعدد اهمة كل دولة التموٌل الثنابً وصٌب كل دولة من مجموع إجمالً الدخل القومً لتلك الدول. تشمل مسن

 قدر.األطراؾ الم

لكوارث الطاربة الستجابة لوتشمل نظام المعلومات األوروبً ل، متاحة للعموماعتمدت المعلومات على المصادر ال
(EDRISًوخدمة التتبع المال ،) (FTS)، اجعتها مع ممثلً الحكومات حٌثما تسنى ذلك.وتمت مر 

من الالجبٌن بحلول نهاٌة  بالمابة 10إعادة توطٌن 
2016 

 –سورٌا كذلك ؼٌر بل ولالجبٌن القادمٌن من  –بٌن السورٌٌن وتقدٌم الدعم لهم أن التضامن مع الالج نالرؼم معلى 
بتوفٌر بقدر أكبر من االلتزام  والمتقدمةالدول الؽنٌة  مطالبة إال أن أوكسفام تواصلكل الدول، تقع على عاتق  مسإولٌة

تإكد . ولكن 2إطار  فً شار إلٌهام هناك أسالٌب عدٌدة للقٌام بذلكسوري المروع. والالملجؤ للفارٌن من النزاع 
على  ةببالم 10أوكسفام على أهمٌة توفٌر الدول الؽنٌة فرص إلعادة التوطٌن أو السماح بالدخول ألسباب إنسانٌة لـ 

 .2016نهاٌة بحلول  السورٌٌن المسجلٌن فً دول الجوارجبٌن المن عدد ال  األقل

 11للجوء؟او الدخول ألسباب إنسانٌةالسماح بو : ما هو الفرق ما بٌن إعادة التوطٌن5إطار 

ها أول مرة من خالله دولة ثالثة )أي ؼٌر الدولة التً فر منها الالجا، أو التً لجؤ إلٌتمنح خٌار  إعادة التوطٌن
فعلى سبٌل المثال، ٌمكن أن ٌعنً هذا الخٌار منح . فرد مال على أراضٌها أو اعتاد اإلقامة فٌها( وضع الالجا

الجا من سورٌا ٌعٌش فً األردن وضع الالجا، وما ٌصاحبه من استقبال ودعم لالندماج، فً الوالٌات المتحدة 
 األمرٌكٌة.

، مسرعةمشابهة للخٌار السابق، ولكنها عادًة ما تنطوي على إجراءات  الدخول ألسباب إنسانٌةالسماح ببرامج 
 .لتشرٌعات أو السٌاسات التً تتبعها الدولة المانحة لهذا الخٌارحسب اوقد تمنح اإلقامة الدابمة أو المإقتة، 

ا إلى دول الدخولالسماح باألشكال األخرى من  ٌمكن أن تشمل ًٌ ة ثالثة، منح الالجبٌن السورٌٌن دخوالً شرع
 .ك بالضرورة إلى وضعهمتؤشٌرة الدخول للعمل أو الدراسة، وال ٌستند ذلشروط الحصول على بالتخفٌؾ من 

ٌحق للمدنٌٌن الذٌن ٌواجهون القمع أو المخاطر األخرى الناجمة عن النزاع المسلح أو االنتهاكات  اللجوء:
دولٌة، وطلب اللجوء فً دولة أخرى. وتقع على ار إلى مكان آمن عبر الحدود الرلحقوق اإلنسان الف جسٌمةال

بعدم إعادتهم قسًرا  زامتااللعاتق الدول التزامات محددة تجاه طالبً اللجوء، وفق مواد القانون الدولً، خاصة 
 .إلى مكان وقوع الضرر

. وهً طالبً اللجوء من دولة عضو فً االتحاد األوروبً إلى دولة عضو أخرى نقلشٌر إلى ٌ إعادة التوزٌع 
من طالبً  أكبرعملٌة داخلٌة تجري داخل االتحاد، تساعد بموجبها دولة عضو دولة عضو أخرى تستقبل أعداًدا 

 اللجوء على أراضٌها.

بشكل مؤساوي طالبً اللجوء وفاة نتٌجة  السورٌة فً أوروبا هذا الصٌؾ باألزمة والسٌاسًاد االهتمام الشعبً دزا
فً االتحاد األوروبً حول كٌفٌة التعامل مع هذه األعداد، بما فً ذلك من  اقشاتول اآلالؾ منهم، فدارت المنووص

  .إلى دول أخرى أعضاء فً االتحاد فً االتحاد األوروبً "الواجهة"بعض طالبً اللجوء من دول وزٌع خالل إعادة ت

لهم بدخول أراٍض ٌستطٌعون ٌسمح كفلها القانون الدولً، واألهم أن ٌعلى حقوقهم التً طالبو اللجوء ٌجب أن ٌحصل 
لن ٌحل  –ً الدول األوروبٌة أو فاورة لسورٌا جمدول الالسواء فً  –ا طلب اللجوء. ففرض القٌود على الحدود هٌف

 أزمة النزوح السورٌة.

 وباإلضافة إلى وجوب الوفاء بااللتزامات المتعلقة باحترام حق الناس فً طلب اللجوء، تطالب أوكسفام بإعادة التوطٌن
هفىضيت األهن فحسب تقدٌرات للفبات األكثر ضعًفا من الالجبٌن فً المنطقة.  والسماح بالدخول ألسباب إنسانٌة

 إلى إعادة التوطٌن فً أماكن أخرىوٌحتاجون  دا  ، ٌمثل األفراد الذٌن ٌعانون ضعًفا حاالوتحدة السبهيت لشؤوى الالجئيي

شمل تلك النسبة من تنطبق علٌهم معاٌٌر إعادة التوطٌن المتفق علٌها وت من الالجبٌن فً دول الجوار. بةبالم 10نحو 
ا، مثل الناجٌن من التعذٌب ًٌ إوالت والنساء الالبً وجدن أنفسهن مس الخطٌرةالطبٌة حتٌاجات والالجبٌن ذوي اال عالم
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 ًإجمالمن  بةبالم 10 ما ال ٌقل عن إعادة توطٌنوفً مقدرة البلدان الؽنٌة  12دعم أسري. عن العدٌد من األطفال دون
 ستضٌفهم لبنان إلى ربع عدد سكانه.ٌفً المقابل، وصل عدد الالجبٌن الذٌن . و2016عدد الالجبٌن بحلول نهاٌة 

األشهر األخٌرة بعض التقدم المحدود، حٌث التزمت دول ؼنٌة بمنح مالذ آمن ألعداد أكبر من الالجبٌن  تشهد
سخٌة فً عروضها، ومنها  . بل إن بعض الدول كانتسنةكان علٌه الحال منذ فً دول الجوار، مقارنًة بما  المسجلٌن
 (. بةبالم 293( والنروٌج )2016من حصتها العادلة بحلول نهاٌة  بةبالم 112ألمانٌا )

 5مثل فرنسا ) –. فالعدٌد من الدول لم تقدم حصتها العادلة مطلوبن الؼٌر أن االستجابة فً مجملها أقل بكثٌر م
 (.بةبالم 8ة )والٌات المتحد، وال(بةبالم 26المتحدة ) (، والمملكةبةبالم 7، وهولندا )(بةبالم

الوصول إلى دولة ثالثة من خالل مبادرات مختلفة إلعادة التوطٌن أو  فقط الجا 170000سوى نحو  لم ٌستطع 
لدول الؽنٌة لذلك ٌتعٌن على ا. اتلتنفٌذ التعهداإلرادة السٌاسٌة  ؼٌاببسبب وذلك ، 13السماح بالدخول ألسباب إنسانٌة

فً إطار زٌادة إجمالٌة لحصصها من إعادة التوطٌن. كذلك  رجمة مثل تلك التعهدات إلى أفعالأن تبذل جهوًدا أكبر لت
أو  نأو اإلٌرٌترٌٌ أو الكونؽولٌٌن األفؽانال تإدي إعادة توطٌن السورٌٌن إلى حرمان أٌجب أن تضمن كل الدول 

 .فرص مشابهةدول أخرى من  نالالجبٌن مومالٌٌن أو أو الص العراقٌٌن

ة المتاحة اآلمنة والمشروعإحدى الخٌارات إعادة التوطٌن أزمة الالجبٌن السورٌٌن، ولكن ٌجب أن تكون  لن تحل
المجتمعات  مع للحصول على األمن والحماٌة فً دولة ثالثة. كما أنها ستعبر عن التضامن للضعفاء من أفراد وأسر

 .حملها مالٌٌن الجا، وستخفؾ  4 ٌفوقما وي والتً تؤ ،ة فً دول الجوارالفقٌر

بدٌلة لدخول السورٌٌن والبقاء  مسارات، تطالب أوكسفام كل الدول بفتح إلضافة إلى الدول الؽنٌة التً شملها التحلٌلبا
أو رعاٌة على  جامعاتأو االلتحاق بال و برامج لم شمل العابالتأ ها. وقد ٌشمل ذلك فرص هجرة للعملفً أراضٌ

الخاصة  1951والتً لم توقع بعد على اتفاقٌة  خاصة، وٌجب على دول الخلٌج وؼٌرها من ترتٌبات. المستوى األهلً
م التً كفلتها لهم عًفا من السورٌٌن، مع ضمان حقوقهتلك الخٌارات للفبات األكثر ضبالالجبٌن، أن تعطً أولوٌة 

 .14وحقوق اجتماعٌة ٌة وؼٌرها من مساعداتمثل الحماٌة القانون –االتفاقٌة 
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 : إعادة التوطٌن والسماح بالدخول ألسباب إنسانٌة5جدول 

الجا،  4080806من إجمالً عدد الالجبٌن المسجلٌن فً دول الجوار، أي  بةبالم 10تطالب أوكسفام بإعادة توطٌن 
 .2016بحلول نهاٌة  عة على اتفاقٌة الالجبٌن األممٌةالؽنٌة الموقالدول إلى أو السماح لهم بالدخول ألسباب إنسانٌة 

، مقارنًة بالحصة العادلة التً تم احتسابها على 2013منذ التزاماتها الدخول إلى تلك الدول وتعهدات ول ٌفصل الجد
األماكن،  من تلك 960787سوى بـ  تصادات تلك الدول. فحتى اآلن، لم تتعهد أؼنى حكومات العالمأساس حجم اق

 وبعضها دون إطار زمنً واضح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% من الحصة 01مساهمة < 
 العادلة

 %01-21مساهمة 

 %21مساهمة > 

د تعهعدد األماكن التً تم ال الدول
 بها

الحصة العادلة )عدد 
 األشخاص 

 مقربة إلى أقرب رقم صحٌح

النسبة المئوٌة 
مساهمة فً الحصة لل

 العادلة

 %2 13624 260 إسبانٌا

 %126 8968 11124 لٌاأسترا

 %112 31321 35000 ألمانٌا

 %48 1507 721 أٌرلندا

 %0 100 0 أٌسلندا

 %2 18281 350 إٌطالٌا

 %4 2383 93 البرتؽال

 %12 4054 475 بلجٌكا

 %1 7451 100 بولندا

 %3 2374 70 جمهورٌة التشٌك

 %18 2209 390 الدنمارك

 %0 29778 0 روسٌا

 %0 1224 0 سلوفاكٌا

 %70 3835 2700 السوٌد

 %85 4109 3500 سوٌسرا

 %5 22034 1000 فرنسا

 %60 1909 1150 فنلندا

 %83 13551 11300 كندا

 %0 14145 0 كورٌا، جمهورٌة

 %19 320 60 لكسمبورج

 %26 21295 5571 المملكة المتحدة

 %293 3068 9000 النروٌج

 %44 3406 1500 النمسا

 %41 1205 500 نٌوزٌلندا

 %7 6675 500 هولندا

 %8 145080 110423 الوالٌات المتحدة

 %0 42279 0 الٌابان

 %0  2621 0 الٌونان

 ال ٌنطبق 408806 96,787 إجمالً
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ن، ، بما فٌها مفوضٌة األمم المتحدة السامٌة لشإون الالجبٌمتاحة للعموماعتمدت المعلومات على المصادر ال :حةةالم
 وتمت مراجعتها مع ممثلً الحكومات حٌثما تسنى ذلك.

قً وسوري الجا عرا 120000بإعادة توطٌن  2015هد الحكومة فً سبتمبر/أٌلول اعتبرت أوكسفام أن تع أسترالٌا:
 كون مناصفة بٌن الجنسٌتٌن.سٌ

أعلنته المملكة المتحدة فً على أساس التعهد الذي ، 5355ٌشمل هذا العدد الرقم المفترض، وهو  المملكة المتحدة:
0 باإلضافة إلى من 2020الجا سوري بحلول نهاٌة والٌة البرلمان الحالً فً  200000سبتمبر/أٌلول بإعادة توطٌن 

 إعادة توطٌن الفبات الضعٌفة.برنامج  تمت إعادة توطٌنهم بالفعل، من خالل

 ، ضمن سقؾ2016قل فً العام المالً لى األالجا سوري ع 100000كانت قد تعهدت باستقبال  :الوالٌات المتحدة
وسوؾ . وتعتبر الوالٌات المتحدة أكبر دولة إعادة توطٌن على مستوى العالم، جاال 850000استقبال إجمالً لـ 

. أعداد الواصلٌن إلى الوالٌات المتحدة دقٌقة 2017فً العالم المالً  1000000ٌرتفع الحد األقصى السنوي إلى 
 .2015حتى أؼسطس 

 فً سورٌا اءالدم حقن
مطالباً بإنهاء انتهاكات قوانٌن الحرب ، أصدر مجلس األمن عدة قرارات حول الوضع اإلنسانً فً سورٌا، 2014فً 

 .2012وزٌادة المساعدات اإلنسانٌة وإحراز تقدم فً تطبٌق بٌان جنٌؾ 

مدى تجاهل أطراؾ  على الضوءومنظمات أخرى  ، سلطت أوكسفام201515وفً تقرٌر صدر فً مارس/آذار 
مع تحول انتباه العالم إلى . وبشكل متزاٌد وموت ومعاناة دمارا  فً سورٌا المدنٌون ٌواجه النزاع لتلك القرارات. ف

أؼسطس/آب  17و 16رادع. ففً فً سورٌا دون مستمراً العنؾ  ال ٌزالوصول الالجبٌن السورٌٌن إلى أوروبا، 
الجوٌة على دوما عن أكثر الهجمات دموٌة منذ اندالع النزاع، حٌث  جٌشال أسفرت ؼاراتعلى سبٌل المثال،  2015

ا، فضالً عن إصابة أكثر من  96حصدت أرواح ما ال ٌقل عن  ًٌ  كذلك شنت الجماعات المسلحة . 16آخرٌن 200مدن
لقت وأط 201517العدٌد من الهجمات بمدافع الهاون على مناطق مدنٌة كثٌفة السكان فً دمشق فً ٌونٌو/حزٌران 

ا  38أودت بؤرواح  على حلب قذابؾ مدفعٌة ًٌ . 201518سبتمبر/أٌلول  15نساء فً  3طفالً و 14بٌنهم  –مدن
 .201519وبحسب تقارٌر ؼٌر مإكدة، تم استخدام مواد كٌماوٌة فً هجمات على بعض المناطق فً ماٌو/أٌار 

 واضح للحل السٌاسً أو الدعم ال الدولًعدم تحرك أعضاء المجتمع العنؾ ال ٌزال مستمراً بسبب  ترى أوكسفام أن
بوقؾ كامل لنقل األسلحة والذخٌرة  ولطالما طالبت أوكسفام الدعم العسكري ألطراؾ النزاع.بسبب استمرار خاصًة و

بؤنها أرسلت  ، قبٌل شن ضربات جوٌة فً سورٌا،ولكن العكس حدث. فعلى سبٌل المثال، أقرت روسٌا ،إلى سورٌا
استمرت بعض دول الخلٌج فً تموٌل نقل  كما. 21فعلت إٌران وكذلك، 20كرٌة إلى سورٌامستشارٌن ومعدات عس

 22وأطراؾ أخرى. الوالٌات المتحدة إلى المعارضة، بالتنسٌق مع والذخٌرةاألسلحة 

آفاق الحل السٌاسً وقطع الؽٌار والذخٌرة تقوض  ، فإن اإلمدادات المستمرة بالسالحاالنتهاكاتوباإلضافة إلى تؽذٌة 
بالتسوٌة  التزامهم قد أعربوا عن على حدة،  الربٌسٌة، كلأعضاء مجلس األمن والدول من أن رؼم على ال. ولألزمة

 لم كما السٌاسٌة، إال أن االنقسامات والخالفات السٌاسٌة كانت السمة الؽالبة على المقاربة الدبلوماسٌة لألزمة السورٌة
 واألهداؾ اإلرهاب مكافحة قضاٌا على أولوٌاتها واقتصرت ٌاسً،س حل إلى بالتوصل كافٌا اهتماما الدول تول

 23.األمنٌة

ما استمر العنؾ مستعًرا الذي اجتاح المنطقة برمتها. فطال هو وباء العنؾع الناس للتنقل المرة تلو األخرى إن ما ٌدف
ة أزمة الالجبٌن من منبعها. ما ٌوجب معالج وهو ار منه،المدنٌون السعً للفر نقل السالح، سٌواصل ٌؽذٌهفً سورٌا، 

تحترم القانون الدولً اإلنسانً، لٌجب أن ٌتوقؾ المجتمع الدولً عن نقل السالح، وأن ٌضؽط على كل األطراؾ  لذلك
 وٌحًٌ الجهود المنسقة الرامٌة إلى حل النزاع.

 الخالصة
 ٌعٌشون فً مآوٍ  ممن –مكان  ولكن النازحٌن السورٌٌن فً كل ،هذهإجراء واحد كفٌل بحل أزمة النزوح  ال ٌوجد

من ٌعٌشون فً خٌام ومساكن مكتظة فً لبنان واألردن، ومن ٌتم إٌقافهم باإلؼالق جماعٌة ومخٌمات داخل الدول، و
 ٌضع أمنهم وكرامتهم فً المقام األول.ل تؽٌٌر فً مقاربة المجتمع الدولً ٌحتاجون إلى –المفاجا للحدود فً أوروبا 



 9 

فمع وصول عالج. بال إذا ما تركت المعاناة والعنؾ سٌزداد  أمرداء األزمة فً سورٌا، وهو بؤص اآلن تشعر أوروبا
األزمة إلى حجم ؼٌر مسبوق، ٌتعٌن على أعضاء المجتمع الدولً أن ٌرتقوا إلى مستوى التحدي فٌساهموا بحصصهم 

 العادلة.

طوٌل األجل لدول الجوار الادة الدعم التنموي وزٌ موٌل الكامل لالستجابة اإلنسانٌةتوفٌر الت ٌعدوفً هذا اإلطار، 
، وفتح 2016الالجبٌن بحلول نهاٌة من  بة بالم 10ر أًٌضا بالنسبة لمنح إعادة التوطٌن لـ مجزًءا من الحل، وكذلك األ

 لدخولهم إلى دول ثالثة.  قانونٌة سبل أخرى آمنة و

ٌجب أن ٌتوقؾ العنؾ ً، وشتف، التً تواصل الن فً معالجة جذر األزمةٌكم ؼٌر أن مربط الفرس فً األمر كله
 إراقة الدماء داخل سورٌا.و

 التوصٌات
 على كل الدول أن:ٌتعٌن 

 ماٌة الدولٌة من النزاع فً سورٌا دون تمٌٌزحلافً البحث عن مكان آمن والحصول على  تحترم حق المدنٌٌن. 

 على الدول الغنٌة والمتقدمة أن:ٌتعٌن 

 طلبات المساعدةالعادلة فً تموٌل  بصفة عاجلة بحصتها تساهم. 

 بدة المجتمعات المضٌفة لفا وذلك تقدٌم خدمات عامة راقٌة ومتكافبة،دعم دول الجوار فً تلتزم بتموٌل تنموي طوٌل األجل ل
 .لالجبٌن وللمجتمعات المضٌفة ا التموٌلكذلك ٌجب أن تتاح فرص العمل التً ٌخلقها هذ. على حد سواء والالجبٌن

 للسورٌٌن الباحثٌن عن حماٌة من خالل:إلى أراضٌها  قانونٌة رات آمنة وتوفر مسا 

o  بحلول  ن إجمالً عدد الالجبٌنم بةبالم 10إعادة التوطٌن أو السماح بالدخول ألسباب إنسانٌة لحصة عادلة تمثل
 ى الضعؾ فقط.، وأن ٌستند إلى مد. وٌجب أن ٌتم ذلك بؽٌر تمٌٌز2016نهاٌة 

o الدوليت  لهجرةوهٌظوت اهفىضيت األهن الوتحدة السبهيت لشؤوى الالجئيي وفة فً المنطقة المضٌ لحكوماتدعم ا

 اعبةة التىييي هب الوخصصت إلبراهج وتحدة والوٌظوبث الدوليت، للتىسع فيوغيرهب هي وكبالث األهن ال

o  رة على أساس أسري راءات الهججتعجٌل إمثل  –والبقاء فٌها  –توفٌر سبل بدٌلة للسورٌٌن للوصول إلى أراضٌها
وؼٌرها من خٌارات، مع  وترتٌبات الرعاٌة األهلٌة والفرص األكادٌمٌة والمنح الدراسٌة وفرص الهجرة للعمل

 اتفاقٌة الالجبٌن.ضمان حقوقهم التً كفلتها لهم 

 على دول الجوار السوري أن:ٌتعٌن 

 صول على وثابق إقامة وهوٌة مدنٌة واالحتفاظ بها.الح لالجبٌنوفً المتناول، تتٌح  تضع إجراءات إدارٌة واضحة ومناسبة 

 وفً برامج موارد الرزق التً  فً القطاعات االقتصادٌة الربٌسٌةعمل مع الدول المانحة للسعً للحصول على استثمارات ت
 تشمل الجمٌع، لزٌادة فرص العمل أمام الالجبٌن والفقراء من أبناء المجتمعات المضٌفة.

 لى موارد الرزق األساسٌة دون تجرٌم، بما فً ذلك تقلٌص الحصول ع القادمٌن من سورٌا جبٌنسن إجراءات تتٌح لالت
 فً سوق العمل.مطلوبة المعوقات أمام العمل فً القطاعات ال

 أن: مجلس األمن والدول األعضاء باألمم المتحدة ذات النفوذ فً سورٌاعلى ٌتعٌن 

 ا وقؾ وعلى وجه الخصوص، ٌجب أن ٌتم فورً . لوضع اإلنسانً داخل سورٌاٌضؽطوا لتنفٌذ قرارات مجلس األمن المتعلقة با
على  العشوابٌةو أوإنهاء كل الهجمات المتعمدة  والمدفعٌة فً المناطق المدنٌة وقذابؾ الهاون استخدام البرامٌل المتفجرة

 .الدولً اإلنسانً كذلك ٌجب أن ٌلتزم أطراؾ النزاع بالقانون الدولً لحقوق اإلنسان والقانون. المدنٌٌن

 ٌكامل لنقل األسلحة والذخٌرة إلى داخل سورٌا ؾوق وافرض. 

  لألزمةالسٌاسً والجهود المنسقة الرامٌة إلى التوصل إلى حل  االلتزامٌحٌوا. 
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 قدمتها سالًللمساعدات التً  امتنانهام عن . تعرب أوكسفاكارولٌن بودو ودانٌٌل جورٌفانكتب هذه الورقة 

لسلة من األوراق التً هذه الورقة تؤتً ضمن س فً إنتاجها.أبً خلٌل، وأبٌجٌل بالدوماس، وألكساندرا ساٌه 

 النقاش العام حول قضاٌا السٌاسات التنموٌة واإلنسانٌة. الطالعتكتب 

 مراسلة:  مٌمكنكلمزٌد من المعلومات عن القضاٌا المثارة فً تلك الورقة 

advocacy@oxfaminternational.org 

 ألؼراض المناصرة اٌة، ولكن ٌمكن استخدام النص مجانً حقوق الملكٌة الفكرٌخضع لحماٌة  هذا المنشور

بشرط ذكر المصدر كامالً. ٌطلب صاحب حقوق الملكٌة الفكرٌة أن ٌتم  والبحث والتعلٌم وتنظٌم الحمالت

 نشورأو أعادة استخدام لهذا الم أي ن سخ لؽرض آخر ذلك ألؼراض تقٌٌم التؤثٌر.تسجٌل كل استخدام معه، و

ٌنبؽً الحصول على إذن بها، وقد تفرض علٌها رسوم. البرٌد اإللكترونً:  أو ترجمته أو االقتباس منه

policyandpractice@oxfam.org.uk. 

 

 مطبعةال إلى به الدفع وقت صحٌحة المطبوع هذا فً الواردة المعلومات
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 2015أكتوبر/ تشرٌن األول   4-958-78077-1-978

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

 أوكسفام
دولة، ضمن حركة عالمٌة  90فً إطار شبكً، فً أكثر من  منظمة تعمل مًعا 17أوكسفام اتحاد دولً ٌضم 
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 (www.oxfam.org.nz)أوكسفبم ًيىزيلٌدا 

 (www.oxfamnovib.nl)أوكسفبم ًىفيب 

 (www.oxfam.qc.ca)أوكسفبم كيبيك 
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