مذكرة إحاطة من أوكسفام

أكتوبر/تشرٌن األول 2015

جمعة الهالٌل 35 ،سنةٌ ،حمل ابنته أمٌنة ذات السنتٌن أمام الخٌمة التً ٌعٌشون فٌها اآلن داخل مخٌم عشوابً لالجبٌن السورٌٌن فً شمال وادي البقاع
اللبنانً 10 .سبتمبر/أٌلول  .2015عدسة :سام تارلنج/أوكسفام

التضامن مع السورٌٌن:
ضرورة التحرك لتوفٌر المساعدات والملجؤ ولحقن الدماء
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
السورٌون لٌعرضوا أنفسهم وعابالتهم لتلك المخاطر الهابلة لوال استبداد الٌؤس بهم.
لقد فشل المجتمع الدولً حتى اآلن فً معالجة الكارثة المتنامٌة فً سورٌا ،ولهذا تطالب أوكسفام المجتمع الدولً
بالتحرّك العاجل والفوري للتعامل مع هذه األزمة التً تزداد تفاقما ،وذلك من خالل االلتزام بالتموٌل الكامل
للم ساعدات وتوفٌر الملجؤ لمن فرّوا من وطنهم ،بما فً ذلك من خالل إعادة توطٌن حصة عادلة من الالجبٌن ،ووقؾ
نقل األسلحة والذخٌرة ،وإحٌاء الجهود المنسّقة الرامٌة إلٌجاد حل لألزمة.
.

www.oxfam.org

المقدمة
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 السورٌون لٌعرضوا أنفسهم وعابالتهم لتلك المخاطر الهابلة لوال استبداد الٌؤس بهم .
تتسم الحرب فً سورٌا بعدم االكتراث بؤرواح البشر وال بكرامتهم .فمنذ  ،2011لقً أكثر من  2500000مصرعهم
فً سورٌا ،وأصٌب أكثر من ملٌون آخرٌن .1وٌواصل استخدام السالح الرتكاب انتهاكات بشعة ،وال ٌزال السبب
الربٌسً فً وفٌات وإصابات المدنٌٌن 2هو الهجمات العشوابٌة والمتفاوتة التً ترتكبها كل أطراؾ النزاع ،بما فً ذلك
استخدام البرامٌل المتفجرة وقذابؾ الهاون وؼٌرها من أسلحة متفجرة فً المناطق المؤهولة ،هذا فضالً عن استخدام
الحصار كؤحد تكتٌكات الحرب .وفً داخل سورٌا ،هناك عشرة مالٌٌن إنسان لٌس لدٌهم ما ٌكفً من الطعام ،فضالً
عن تدمٌر أكثر من نصؾ مستشفٌات البالد أو إصابتها بؤضرار بالؽة ،وتراجع مإشرات التنمٌة البشرٌة السورٌة 38
عامًا إلى الوراء 3،باإلضافة إلى تراجع إمدادات المٌاه إلى أقل من 50نصؾ مستوٌاتها قبل األزمة ،واستخدام كل
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أطراؾ النزاع لها كسالح فً الحرب بشكل متزاٌد.
لقد اضطر أكثر من نصؾ عدد سكان سورٌا قبل األزمة إلى الفرار من منازلهم ،5لتشكل سورٌا الٌوم أضخم أزمة
نزوح فً العالم  .فقد نزح داخلًٌا  7.6ملٌون سوري ،فً حٌن تم تسجٌل أكثر من  4مالٌٌن كالجبٌن فً دول الجوار،
وهً األردن ولبنان وتركٌا والعراق ومصر .ولكن على الرؼم من تزاٌد أعداد المحتاجٌن ،إال أن المساعدات المقدمة
من المنظمات اإلنسانٌة تتقلص بشكل كبٌر نظرً ا لنقص التموٌل ،وال ٌزال العنؾ متفشًٌا فً كل بقاع سورٌا.
لقد أظهرت دول الجوار كرم ضٌافة بالػ فً استقبال الالجبٌن القادمٌن من سورٌا ،ولكن كان ذلك على حساب
مواردها وبنٌتها التحتٌة التً أنهكت حتى أفضت بحكوماتها إلى انتهاج سٌاسات تزداد تقٌٌ ًدا بهدؾ وقؾ تدفق الباحثٌن
عن اللجوء .وذلك فً الوقت الذي ازدادت فٌه صعوبة امتالك الالجبٌن ألوراق إقامة أو تسجٌل سارٌة ،أو السماح لهم
بالعمل والحصول على دخل ،وتزادت مخاطر تؽرٌمهم أو توقٌفهم أو حتى ترحٌلهم.
لقد فشل المجتمع الدولً فً معالجة هذه الكارثة المتنامٌة ،فمعظم البلدان الؽنٌة ال تساهم بحصتها العادلة فً
المساعدات ،حٌث تمت االستجابة حتى اآلن إلى  44بالمبة فقط من احتٌاجات التموٌل .كما فشلت هذه البلدان فً توفٌر
مسارات آمنة وقانونٌة للسورٌٌن للوصول إلى أراضٌها .لكما أنها لم تقم بالجهود الكافٌة لضمان حصول الالجبٌن
الضعفاء على فرص إعادة التوطٌن وؼٌرها من أشكال السماح بدخول تلك البلدان ألسباب إنسانٌة وبؤعداد كافٌة .هذا
فضالً عن أن العدٌد من الدول – منها إٌران وقطر وروسٌا والمملكة العربٌة السعودٌة وتركٌا والوالٌات المتحدة –
تؽذي العنؾ وانتهاك قوانٌن الحرب فً سورٌا من خالل نقل األسلحة والذخٌرة إلى أطراؾ النزاع .وٌستمر فشل
أعضاء مجلس األمن ،وكذلك دول ربٌسٌة أخرى ،فً تنحٌة خالفاتهم السٌاسٌة جانبًا من أجل حل هذا النزاع.
هذا التصاعد فً الٌؤس والقنوط لدى السورٌٌن ٌبرز األسباب التً جعلت أكثر من  2500000سوري ٌرون هذا العام
أن أملهم الوحٌد فً األمان والكرامة هو المخاطرة بؤرواحهم فً محاولة الوصول إلى أوروبا 6.لذلك تطالب أوكسفام
المجتمع الدولً بتحرك عاجل وفوري للتعامل مع هذه األزمة التً تزداد تفاقما ،والمساعدة على تخفٌؾ معاناة الشعب
السوري .وٌجب أن تشمل تلك الجهود توفٌر التموٌل الكامل للمساعدات والمالذ اآلمن لالجبٌن – بما فً ذلك من
خالل إعادة توطٌن حصة عادلة من الالجبٌن ووقؾ نقل األسلحة والذخٌرة وإحٌاء الجهود المنسقة الرامٌة إلى إٌجاد
حل لألزمة ،مهما كانت صعوبة ذلك.

دعم المساعدات المتعثرة
فشل المجتمع الدولً فً تقدٌم الدعم المالً المناسب للسورٌٌن على الرؼم من احتٌاجهم الشدٌد له .فقد انقضى من هذا
العام عشرة أشهر ،ولم تتلق طلبات المساعدات الخاصة باألزمة السورٌة لعام  – 2015ألولبك الذٌن ما زالوا داخل
سورٌا ،ومن بحثوا عن ملجؤ فً دول الجوار – سوى  44بالمابة فقط من المبلػ المطلوب ،فً الوقت الذي زادت فٌه
أعداد المحتاجٌن بنسبة كبٌرة .فقد نزح ملٌونا سوري داخل وخارج سورٌا خالل هذا العام فقط.
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وكما فعلت فً األعوام السابقة 7،قامت أوكسفام بحساب ما ٌمكن أن ٌمثل حصة عادلة من الدعم المالً المخصص
ً
استجابة لألزمة السورٌة ،وذلك على أساس حجم اقتصاد كل دولة من الدول األكثر ثرا ًء فً العالم 8.فقد
للمساعدات
ساهمت بعض الدول بؤكثر من حصتها العادلة ومنها هولندا ( 227بالمبة) ،والمملكة المتحدة ( 229بالمبة) والكوٌت
( 538بالمبة) .بٌد أن تحلٌل أوكسفام كشؾ عن تراجع كبٌر فً التموٌل المقدم من دول خلٌجٌة أخرى .فلم تساهم
المملكة العربٌة السعودٌة سوى بـ  6بالمبة من حصتها العادلة ،وقطر بـ  17بالمبة ،واإلمارات العربٌة المتحدة بـ 38
بالمبة (مقارنة بـ  98بالمبة ،و 186بالمبة ،و 121بالمبة على التوالً ،فً سبتمبر  /أٌلول  .)2014وتواصل بعض
الدول تقدٌم مساهمات أقل كثٌراً من حصتها العادلة كل عام ،حٌث بلؽت نسبة مساهمة فرنسا  22بالمبة ،مقارنة بـ 33
العام الماضً ،والٌابان بـ  24بالمبة فقط ،وظلت روسٌا بنسبة  1بالمبة .ومن المفٌد هنا أن نقارن بٌن تلك النسب وبٌن
األردن التً بلػ إنفاقها المتعلق باألزمة  870ملٌون دوالر سنوًٌا .9وإذا عومل األردن كؤحد المانحٌن التقلٌدٌٌنٌ ،كون
قد أنفق ما ٌمثل  50622بالمبة من حصته العادلة.
تنعكس هذه اإلحصابٌات فً الواقع إلى تقلٌص حاد فً مساعدات الؽذاء والرعاٌة الصحٌة والمسكن ،وهذا ما ٌشكل
الفرق بٌن العٌش بدرجة من الكرامة وبٌن حرمان مالٌٌن البشر .وقد اضطرت المنظمات اإلنسانٌة إلى تقلٌص أعداد
السورٌٌن الذٌن ٌتلقون المساعدات ،وكذلك تقبٌص حجم المساعدات التً تقدمها .فعلى سبٌل المثال ،اضطر برنامج
األؼذٌة العالمً إلى تقلٌص برنامج المساعدات الؽذابٌة المقدمة لالجبٌن فً البلدان المضٌفة ،سواء بإسقاط بعضهم من
قوابم مستفٌدٌه أو بتقلٌص قٌمة المساعدات.
كثٌرا من تقلٌص مساعدات برنامج األغذٌة العالمً
إطار  :1تضرر أحمد وأسرته ً
فر أحمد وزوجته وبناتهما الخمسة من مدٌنة حمص فً ٌناٌر/كانون الثانً  .2013ففً ظهٌرة أحد األٌام،
علقوا وسط اشتباكات ومرت رصاصة مباشر ًة فوق رأس ملك ،ابنته ذات األحد عشر عامًا .وكانت تلك الحادثة
هً التً دفعتهم للرحٌل  ،فاتجهوا بعد فترة وجٌزة إلى األردن ،حٌث أمضوا بضعة أٌام فً مخٌم الزعتري ،قبل
أن ٌنتقلوا إلى مدٌنة الزرقاء ،حٌث استؤجروا شقة.
حصل أحمد فً البداٌة على عمل ؼٌر ثابت فً مجال البناء ،ولكن القلق بدأ ٌساوره إزاء االستمرار فً العمل
بشكل ؼٌر قانونً عندما ضُبط شقٌق زوجته ٌعمل بدون تصرٌح ،فواجه مشاكل مع السلطات .كان أحمد
وأسرته ٌعٌشون حٌاة ال بؤس بها معتمدٌن على كوبونات الطعام التً ٌحصلون علٌها من برنامج األؼذٌة العالمً
والمساعدات التً ٌتلقونها من وكاالت أخرى ،بما فٌها بعض المساعدات النقدٌة من أوكسفام فً  .2014ولكن،
ؾ لتؽطٌة احتٌاجاتهم الؽذابٌة (فقد تم
بعد تقلٌص التموٌل اإلنسانً ،لم ٌعد ما ٌحصلون علٌه من مساعدات كا ٍ
تقلٌص كوبونات الؽذاء إلى  14دوالر أي  10دنانٌر أردنٌة للفرد فً الشهر) وإٌجار المسكن (اإلٌجار وحده
 240دوالر أي  170دٌنار أردنً) ،وال ٌسمح ألحمد بالعمل لتلبٌة احتٌاجات أسرته .وقد سمح له المإجر بعدم
دفع إٌجار أؼسطس/آب الماضً ،ولكنه ال ٌعرؾ كٌؾ سٌدفع إٌجار األشهر القادمة أو كٌؾ سٌعٌش إذا تقلصت
المساعدات أكثر .حتى بات ٌفكر فً الرحٌل إلى تركٌا ومنها إلى أوروبا ،لٌضمن مستقبالً أفضل لبناته.
وٌإثر نقص التموٌل كذلك على الحكومات والمجتمعات (الفقٌرة فً العادة) التً تؤوي الالجبٌن .فنقص التموٌل ٌنجم
عنه طوابٌر طوٌلة أمام المراكز الصحٌة ،واكتظاظ فً الفصول الدراسٌة ،وتدهور نوعٌة المٌاه والصرؾ الصحً
للفبات األكثر فقرا فً الدول المضٌفة.
لذلك ٌجب على البلدان الؽنٌة والمتقدمة أن تقدم تموٌالً للمساعدات اإلنسانٌة بما ٌتناسب مع حجم االحتٌاجات ،فضالً
عن توفٌر حزم مساعدات اقتصادٌة لدول الجوار لمساعدتها على مواكبة تؤثٌرات األزمةٌ .جب تقدٌم التعهدات
األخٌرة 10بسرعة ،حتى تتحول إلى مساعدات حقٌقٌة.
جدول  :1تحلٌل حصة التموٌل العادلة
ً
استجابة لألزمة السورٌة حتى  29سبتمبر/أٌلول  .2015وٌوضح هذا
ٌفصل هذا الجدول التموٌل الذي تم تقدٌمه
التحلٌل ،الذي ٌستند إلى تقدٌر إجمالً االحتٌاجات بـ  8.9ملٌار دوالر ،تلبٌة  44بالمبة فقط من التموٌل المطلوب.
تم احتساب اإلجمالً التقدٌري لالحتٌاجات بجمع إجمالً طلبات األمم المتحدة لألزمة السورٌة لعام  ،2015وطلبات
اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر واالتحاد الدولً لجمعٌات الصلٌب األحمر والهالل األحمر.
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مفتاح الرموز
الدولة

مساهمات ( 5112ملٌون دوالر (بما
فٌها حصة الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ /المكتب اإلنسانً
للجماعة األوروبٌة

الحصة العادلة
(ملٌون دوالر

النسبة المئوٌة
للمساهمة فً الحصة
العادلة

إسبانٌا

41.9

185.1

23%

أسترالٌا

44.3

119.2

37%

ألمانٌا

334.7

446.3

75%

اإلمارات العربٌة المتحدة

42.5

113.2

38%

إٌرلندا

15.3

21.9

70%

أٌسلندا

0.1

1.6

9%

إٌطالٌا

55.1

258

21%

البرتؽال

8.3

33.2

25%

بلجٌكا

25.5

56

46%

بولندا

9.2

106.6

9%

جمهورٌة التشٌك

6.6

34.1

19%

الدنمارك

37.4

30.6

122%

روسٌا

6.9

683.6

1%

سلوفاكٌا

1.6

17.1

9%

السوٌد

52.7

54.3

97%

سوٌسرا

62.1

58.1

107%

فرنسا

67.9

308.8

22%

فنلندا

22.4

26.4

85%

قطر

9.4

57.1

17%

كندا

146.3

181.8

80%

4.4

203.8

2%

304.7

56.6

538%

لكسمبورج

8.4

3.8

220%

المملكة العربٌة السعودٌة

18.5

317.6

6%

المملكة المتحدة

679

296.8

229%

النروٌج

76.3

41

186%

النمسا

10.7

46.7

23%

نٌوزٌلندا

1.8

16.5

11%

هولندا

214.9

94.6

227%

الوالٌات المتحدة

1483.3

2062.3

72%

الٌابان

138.0

584

24%

الٌونان

7

34.4

20%

كورٌا ،جمهورٌة
الكوٌت

اإلجمالً

3944

مساهمة >  %01من الحصة
العادلة
مساهمة %01-21
مساهمة < %21

ال ٌنطبق

مالحظة :شمل التحلٌل الدول األعضاء فً لجنة مساعدات التنمٌة بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ،والدول مرتفعة
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الدخل من ؼٌر أعضاء اللجنة .تم احتساب الحصة العادلة لكل دولة كنسبة مبوٌة من إجمالً االحتٌاجات ،على أساس
ن صٌب كل دولة من مجموع إجمالً الدخل القومً لتلك الدول .تشمل مساهمة كل دولة التموٌل الثنابً ومتعدد
األطراؾ المقدر.
اعتمدت المعلومات على المصادر المتاحة للعموم ،وتشمل نظام المعلومات األوروبً لالستجابة للكوارث الطاربة
( ،)EDRISوخدمة التتبع المالً ( ،)FTSوتمت مراجعتها مع ممثلً الحكومات حٌثما تسنى ذلك.

إعادة توطٌن  10بالمابة من الالجبٌن بحلول نهاٌة
2016
على الرؼم من أن التضامن مع الالجبٌن السورٌٌن وتقدٌم الدعم لهم – بل ولالجبٌن القادمٌن من ؼٌر سورٌا كذلك –
مسإولٌة تقع على عاتق كل الدول ،إال أن أوكسفام تواصل مطالبة الدول الؽنٌة والمتقدمة بقدر أكبر من االلتزام بتوفٌر
الملجؤ للفارٌن من النزاع السوري المروع .وهناك أسالٌب عدٌدة للقٌام بذلك مشار إلٌها فً إطار  .2ولكن تإكد
أوكسفام على أهمٌة توفٌر الدول الؽنٌة فرص إلعادة التوطٌن أو السماح بالدخول ألسباب إنسانٌة لـ  10بالمبة على
األقل من عدد الالجبٌن السورٌٌن المسجلٌن فً دول الجوار بحلول نهاٌة .2016
إطار  :5ما هو الفرق ما بٌن إعادة التوطٌن والسماح بالدخول ألسباب إنسانٌة واللجوء؟
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إعادة التوطٌن خٌار تمنح من خالله دولة ثالثة (أي ؼٌر الدولة التً فر منها الالجا ،أو التً لجؤ إلٌها أول مرة
أو اعتاد اإلقامة فٌها) وضع الالجا على أراضٌها لفرد ما .فعلى سبٌل المثالٌ ،مكن أن ٌعنً هذا الخٌار منح
الجا من سورٌا ٌعٌش فً األردن وضع الالجا ،وما ٌصاحبه من استقبال ودعم لالندماج ،فً الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة.
برامج السماح بالدخول ألسباب إنسانٌة مشابهة للخٌار السابق ،ولكنها عاد ًة ما تنطوي على إجراءات مسرعة،
وقد تمنح اإلقامة الدابمة أو المإقتة ،حسب التشرٌعات أو السٌاسات التً تتبعها الدولة المانحة لهذا الخٌار.
ٌمكن أن تشمل األشكال األخرى من السماح بالدخول منح الالجبٌن السورٌٌن دخوالً شرعًٌا إلى دولة ثالثة،
بالتخفٌؾ من شروط الحصول على تؤشٌرة الدخول للعمل أو الدراسة ،وال ٌستند ذلك بالضرورة إلى وضعهم.
اللجوءٌ :حق للمدنٌٌن الذٌن ٌواجهون القمع أو المخاطر األخرى الناجمة عن النزاع المسلح أو االنتهاكات
الجسٌمة لحقوق اإلنسان الفرار إلى مكان آمن عبر الحدود الدولٌة ،وطلب اللجوء فً دولة أخرى .وتقع على
عاتق الدول التزامات محددة تجاه طالبً اللجوء ،وفق مواد القانون الدولً ،خاصة االلتزام بعدم إعادتهم قسرً ا
إلى مكان وقوع الضرر.
إعادة التوزٌع ٌشٌر إلى نقل طالبً اللجوء من دولة عضو فً االتحاد األوروبً إلى دولة عضو أخرى .وهً
ً
أعدادا أكبر من طالبً
عملٌة داخلٌة تجري داخل االتحاد ،تساعد بموجبها دولة عضو دولة عضو أخرى تستقبل
اللجوء على أراضٌها.
ازداد االهتمام الشعبً والسٌاسً باألزمة السورٌة فً أوروبا هذا الصٌؾ نتٌجة وفاة طالبً اللجوء بشكل مؤساوي
ووصول اآلالؾ منهم ،فدارت المناقشات فً االتحاد األوروبً حول كٌفٌة التعامل مع هذه األعداد ،بما فً ذلك من
خالل إعادة توزٌع بعض طالبً اللجوء من دول "الواجهة" فً االتحاد األوروبً إلى دول أخرى أعضاء فً االتحاد.
أراض ٌستطٌعون
ٌجب أن ٌحصل طالبو اللجوء على حقوقهم التً ٌكفلها القانون الدولً ،واألهم أن ٌسمح لهم بدخول
ٍ
فٌها طلب اللجوء .ففرض القٌود على الحدود – سواء فً الدول المجاورة لسورٌا أو فً الدول األوروبٌة – لن ٌحل
أزمة النزوح السورٌة.
وباإلضافة إلى وجوب الوفاء بااللتزامات المتعلقة باحترام حق الناس فً طلب اللجوء ،تطالب أوكسفام بإعادة التوطٌن
والسماح بالدخول ألسباب إنسانٌة للفبات األكثر ضع ًفا من الالجبٌن فً المنطقة .فحسب تقدٌرات هفىضيت األهن
الوتحدة السبهيت لشؤوى الالجئييٌ ،مثل األفراد الذٌن ٌعانون ضع ًفا حادا وٌحتاجون إلى إعادة التوطٌن فً أماكن أخرى
نحو  10بالمبة من الالجبٌن فً دول الجوار .وتشمل تلك النسبة من تنطبق علٌهم معاٌٌر إعادة التوطٌن المتفق علٌها
عالمًٌا ،مثل الناجٌن من التعذٌب والالجبٌن ذوي االحتٌاجات الطبٌة الخطٌرة والنساء الالبً وجدن أنفسهن مسإوالت
5

عن العدٌد من األطفال دون دعم أسري 12.وفً مقدرة البلدان الؽنٌة إعادة توطٌن ما ال ٌقل عن  10بالمبة من إجمالً
عدد الالجبٌن بحلول نهاٌة  .2016وفً المقابل ،وصل عدد الالجبٌن الذٌن ٌستضٌفهم لبنان إلى ربع عدد سكانه.
شهدت األشهر األخٌرة بعض التقدم المحدود ،حٌث التزمت دول ؼنٌة بمنح مالذ آمن ألعداد أكبر من الالجبٌن
ً
مقارنة بما كان علٌه الحال منذ سنة .بل إن بعض الدول كانت سخٌة فً عروضها ،ومنها
المسجلٌن فً دول الجوار،
ألمانٌا ( 112بالمبة من حصتها العادلة بحلول نهاٌة  )2016والنروٌج ( 293بالمبة).
ؼٌر أن االستجابة فً مجملها أقل بكثٌر من المطلوب .فالعدٌد من الدول لم تقدم حصتها العادلة – مثل فرنسا (5
بالمبة) ،وهولندا ( 7بالمبة) ،والمملكة المتحدة ( 26بالمبة) ،والوالٌات المتحدة ( 8بالمبة).
لم ٌستطع سوى نحو  170000الجا فقط الوصول إلى دولة ثالثة من خالل مبادرات مختلفة إلعادة التوطٌن أو
السماح بالدخول ألسباب إنسانٌة ،13وذلك بسبب ؼٌاب اإلرادة السٌاسٌة لتنفٌذ التعهدات .لذلك ٌتعٌن على الدول الؽنٌة
أن تبذل جهو ًدا أكبر لترجمة مثل تلك التعهدات إلى أفعال فً إطار زٌادة إجمالٌة لحصصها من إعادة التوطٌن .كذلك
ٌجب أن تضمن كل الدول أال تإدي إعادة توطٌن السورٌٌن إلى حرمان األفؽان أو الكونؽولٌٌن أو اإلٌرٌترٌٌن أو
العراقٌٌن أو الصومالٌٌن أو الالجبٌن من دول أخرى من فرص مشابهة.
لن تحل إعادة التوطٌن أزمة الالجبٌن السورٌٌن ،ولكن ٌجب أن تكون إحدى الخٌارات اآلمنة والمشروعة المتاحة
للضعفاء من أفراد وأسر للحصول على األمن والحماٌة فً دولة ثالثة .كما أنها ستعبر عن التضامن مع المجتمعات
الفقٌرة فً دول الجوار ،والتً تؤوي ما ٌفوق  4مالٌٌن الجا ،وستخفؾ حملها .
باإلضافة إلى الدول الؽنٌة التً شملها التحلٌل ،تطالب أوكسفام كل الدول بفتح مسارات بدٌلة لدخول السورٌٌن والبقاء
فً أراضٌها .وقد ٌشمل ذلك فرص هجرة للعمل أو برامج لم شمل العابالت أو االلتحاق بالجامعات أو رعاٌة على
المستوى األهلً وؼٌرها من ترتٌبات .وٌجب على دول الخلٌج خاصة ،والتً لم توقع بعد على اتفاقٌة  1951الخاصة
بالالجبٌن ،أن تعطً أولوٌة تلك الخٌارات للفبات األكثر ضع ًفا من السورٌٌن ،مع ضمان حقوقهم التً كفلتها لهم
االتفاقٌة – مثل الحماٌة القانونٌة وؼٌرها من مساعدات وحقوق اجتماعٌة.14
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جدول  :5إعادة التوطٌن والسماح بالدخول ألسباب إنسانٌة
تطالب أوكسفام بإعادة توطٌن  10بالمبة من إجمالً عدد الالجبٌن المسجلٌن فً دول الجوار ،أي  4080806الجا،
أو السماح لهم بالدخول ألسباب إنسانٌة إلى الدول الؽنٌة الموقعة على اتفاقٌة الالجبٌن األممٌة بحلول نهاٌة .2016
ً
مقارنة بالحصة العادلة التً تم احتسابها على
ٌفصل الجدول تعهدات الدخول إلى تلك الدول والتزاماتها منذ ،2013
أساس حجم اقتصادات تلك الدول .فحتى اآلن ،لم تتعهد أؼنى حكومات العالم سوى بـ  960787من تلك األماكن،
وبعضها دون إطار زمنً واضح.

الدول

عدد األماكن التً تم التعهد
بها

الحصة العادلة (عدد
األشخاص
مقربة إلى أقرب رقم صحٌح

النسبة المئوٌة
للمساهمة فً الحصة
العادلة

إسبانٌا

260

13624

2%

أسترالٌا

11124

8968

126%

ألمانٌا

35000

31321

112%

أٌرلندا

721

1507

48%

أٌسلندا

0

100

0%

إٌطالٌا

350

18281

2%

البرتؽال

93

2383

4%

بلجٌكا

475

4054

12%

بولندا

100

7451

1%

جمهورٌة التشٌك

70

2374

3%

الدنمارك

390

2209

18%

روسٌا

0

29778

0%

سلوفاكٌا

0

1224

0%

السوٌد

2700

3835

70%

سوٌسرا

3500

4109

85%

فرنسا

1000

22034

5%

فنلندا

1150

1909

60%

كندا

11300

13551

83%

كورٌا ،جمهورٌة

0

14145

0%

لكسمبورج

60

320

19%

المملكة المتحدة

5571

21295

26%

النروٌج

9000

3068

293%

النمسا

1500

3406

44%

نٌوزٌلندا

500

1205

41%

هولندا

500

6675

7%

110423

145080

8%

الٌابان

0

42279

0%

الٌونان

0

2621

0%

إجمالً

96,787

408806

ال ٌنطبق

الوالٌات المتحدة
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مساهمة >  %01من الحصة
العادلة
مساهمة %01-21
مساهمة < %21

مالحةة :اعتمدت المعلومات على المصادر المتاحة للعموم ،بما فٌها مفوضٌة األمم المتحدة السامٌة لشإون الالجبٌن،
وتمت مراجعتها مع ممثلً الحكومات حٌثما تسنى ذلك.
أسترالٌا :اعتبرت أوكسفام أن تعهد الحكومة فً سبتمبر/أٌلول  2015بإعادة توطٌن  120000الجا عراقً وسوري
سٌكون مناصفة بٌن الجنسٌتٌن.
المملكة المتحدةٌ :شمل هذا العدد الرقم المفترض ،وهو  ،5355على أساس التعهد الذي أعلنته المملكة المتحدة فً
سبتمبر/أٌلول بإعادة توطٌن  200000الجا سوري بحلول نهاٌة والٌة البرلمان الحالً فً  02020باإلضافة إلى من
تمت إعادة توطٌنهم بالفعل ،من خالل برنامج إعادة توطٌن الفبات الضعٌفة.
الوالٌات المتحدة :كانت قد تعهدت باستقبال  100000الجا سوري على األقل فً العام المالً  ،2016ضمن سقؾ
استقبال إجمالً لـ  850000الجا .وتعتبر الوالٌات المتحدة أكبر دولة إعادة توطٌن على مستوى العالم ،وسوؾ
ٌرتفع الحد األقصى السنوي إلى  1000000فً العالم المالً  .2017أعداد الواصلٌن إلى الوالٌات المتحدة دقٌقة
حتى أؼسطس .2015

حقن الدماء فً سورٌا
فً  ،2014أصدر مجلس األمن عدة قرارات حول الوضع اإلنسانً فً سورٌا ،مطالبا ً بإنهاء انتهاكات قوانٌن الحرب
وزٌادة المساعدات اإلنسانٌة وإحراز تقدم فً تطبٌق بٌان جنٌؾ .2012
وفً تقرٌر صدر فً مارس/آذار  ،152015سلطت أوكسفام ومنظمات أخرى الضوء على مدى تجاهل أطراؾ
النزاع لتلك القرارات .فٌواجه المدنٌون فً سورٌا دمارا ومعاناة وموت بشكل متزاٌد .ومع تحول انتباه العالم إلى
وصول الالجبٌن السورٌٌن إلى أوروبا ،ال ٌزال العنؾ مستمراً فً سورٌا دون رادع .ففً  16و 17أؼسطس/آب
 2015على سبٌل المثال ،أسفرت ؼارات الجٌش الجوٌة على دوما عن أكثر الهجمات دموٌة منذ اندالع النزاع ،حٌث
حصدت أرواح ما ال ٌقل عن  96مدنًٌا ،فضالً عن إصابة أكثر من  200آخرٌن .16كذلك شنت الجماعات المسلحة
العدٌد من الهجمات بمدافع الهاون على مناطق مدنٌة كثٌفة السكان فً دمشق فً ٌونٌو/حزٌران  172015وأطلقت
على حلب قذابؾ مدفعٌة أودت بؤرواح  38مدنًٌا – بٌنهم  14طفالً و 3نساء فً  15سبتمبر/أٌلول .182015
وبحسب تقارٌر ؼٌر مإكدة ،تم استخدام مواد كٌماوٌة فً هجمات على بعض المناطق فً ماٌو/أٌار .192015
ترى أوكسفام أن العنؾ ال ٌزال مستمراً بسبب عدم تحرك أعضاء المجتمع الدولً أو الدعم الواضح للحل السٌاسً
ً
خاصة بسبب استمرار الدعم العسكري ألطراؾ النزاع .ولطالما طالبت أوكسفام بوقؾ كامل لنقل األسلحة والذخٌرة
و
إلى سورٌا ،ولكن العكس حدث .فعلى سبٌل المثال ،أقرت روسٌا ،قبٌل شن ضربات جوٌة فً سورٌا ،بؤنها أرسلت
مستشارٌن ومعدات عسكرٌة إلى سورٌا ،20وكذلك فعلت إٌران .21كما استمرت بعض دول الخلٌج فً تموٌل نقل
22
األسلحة والذخٌرة إلى المعارضة ،بالتنسٌق مع الوالٌات المتحدة وأطراؾ أخرى.
وباإلضافة إلى تؽذٌة االنتهاكات ،فإن اإلمدادات المستمرة بالسالح وقطع الؽٌار والذخٌرة تقوض آفاق الحل السٌاسً
لألزمة .وعلى الرؼم من أن أعضاء مجلس األمن والدول الربٌسٌة ،كل على حدة ،قد أعربوا عن التزامهم بالتسوٌة
السٌاسٌة ،إال أن االنقسامات والخالفات السٌاسٌة كانت السمة الؽالبة على المقاربة الدبلوماسٌة لألزمة السورٌة كما لم
تول الدول اهتماما كافٌا بالتوصل إلى حل سٌاسً ،واقتصرت أولوٌاتها على قضاٌا مكافحة اإلرهاب واألهداؾ
23
األمنٌة.
إن ما ٌدفع الناس للتنقل المرة تلو األخرى هو وباء العنؾ الذي اجتاح المنطقة برمتها .فطالما استمر العنؾ مستعرً ا
فً سورٌاٌ ،ؽذٌه نقل السالح ،سٌواصل المدنٌون السعً للفرار منه ،وهو ما ٌوجب معالجة أزمة الالجبٌن من منبعها.
لذلك ٌجب أن ٌتوقؾ المجتمع الدولً عن نقل السالح ،وأن ٌضؽط على كل األطراؾ لتحترم القانون الدولً اإلنسانً،
وٌحًٌ الجهود المنسقة الرامٌة إلى حل النزاع.

الخالصة
مآو
ال ٌوجد إجراء واحد كفٌل بحل أزمة النزوح هذه ،ولكن النازحٌن السورٌٌن فً كل مكان – ممن ٌعٌشون فً ٍ
جماعٌة ومخٌمات داخل الدول ،ومن ٌعٌشون فً خٌام ومساكن مكتظة فً لبنان واألردن ،ومن ٌتم إٌقافهم باإلؼالق
المفاجا للحدود فً أوروبا – ٌحتاجون إلى تؽٌٌر فً مقاربة المجتمع الدولً لٌضع أمنهم وكرامتهم فً المقام األول.
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تشعر أوروبا اآلن بؤصداء األزمة فً سورٌا ،وهو أمر سٌزداد إذا ما تركت المعاناة والعنؾ بال عالج .فمع وصول
األزمة إلى حجم ؼٌر مسبوقٌ ،تعٌن على أعضاء المجتمع الدولً أن ٌرتقوا إلى مستوى التحدي فٌساهموا بحصصهم
العادلة.
وفً هذا اإلطارٌ ،عد توفٌر التموٌل الكامل لالستجابة اإلنسانٌة وزٌادة الدعم التنموي الطوٌل األجل لدول الجوار
جزءًا من الحل ،وكذلك األمر أٌضً ا بالنسبة لمنح إعادة التوطٌن لـ  10بالمبة من الالجبٌن بحلول نهاٌة  ،2016وفتح
سبل أخرى آمنة وقانونٌة لدخولهم إلى دول ثالثة.
ؼٌر أن مربط الفرس فً األمر كله ٌكمن فً معالجة جذر األزمة ،التً تواصل التفشً ،وٌجب أن ٌتوقؾ العنؾ
وإراقة الدماء داخل سورٌا.

التوصٌات
ٌتعٌن على كل الدول أن:


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

ٌتعٌن على الدول الغنٌة والمتقدمة أن:


تساهم بصفة عاجلة بحصتها العادلة فً تموٌل طلبات المساعدة.



تلتزم بتموٌل تنموي طوٌل األجل لدعم دول الجوار فً تقدٌم خدمات عامة راقٌة ومتكافبة ،وذلك لفابدة المجتمعات المضٌفة
والالجبٌن على حد سواء .كذلك ٌجب أن تتاح فرص العمل التً ٌخلقها هذا التموٌل لالجبٌن وللمجتمعات المضٌفة.



توفر مسارات آمنة وقانونٌة إلى أراضٌها للسورٌٌن الباحثٌن عن حماٌة من خالل:
 oإعادة التوطٌن أو السماح بالدخول ألسباب إنسانٌة لحصة عادلة تمثل  10بالمبة من إجمالً عدد الالجبٌن بحلول
نهاٌة  .2016وٌجب أن ٌتم ذلك بؽٌر تمٌٌز ،وأن ٌستند إلى مدى الضعؾ فقط.
 oدعم الحكومات المضٌفة فً المنطقة وهفىضيت األهن الوتحدة السبهيت لشؤوى الالجئيي وهٌظوت الهجرة الدوليت
وغيرهب هي وكبالث األهن الوتحدة والوٌظوبث الدوليت ،للتىسع في براهجهب الوخصصت إلاعبةة التىييي
 oتوفٌر سبل بدٌلة للسورٌٌن للوصول إلى أراضٌها – والبقاء فٌها – مثل تعجٌل إجراءات الهجرة على أساس أسري
وترتٌبات الرعاٌة األهلٌة والفرص األكادٌمٌة والمنح الدراسٌة وفرص الهجرة للعمل وؼٌرها من خٌارات ،مع
ضمان حقوقهم التً كفلتها لهم اتفاقٌة الالجبٌن.

ٌتعٌن على دول الجوار السوري أن:


تضع إجراءات إدارٌة واضحة ومناسبة وفً المتناول ،تتٌح لالجبٌن الحصول على وثابق إقامة وهوٌة مدنٌة واالحتفاظ بها.



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



تسن إجراءات تتٌح لالجبٌن القادمٌن من سورٌا الحصول على موارد الرزق األساسٌة دون تجرٌم ،بما فً ذلك تقلٌص
المعوقات أمام العمل فً القطاعات المطلوبة فً سوق العمل.

ٌتعٌن على مجلس األمن والدول األعضاء باألمم المتحدة ذات النفوذ فً سورٌا أن:
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ٌضؽطوا لتنفٌذ قرارات مجلس األمن المتعلقة بالوضع اإلنسانً داخل سورٌا .وعلى وجه الخصوصٌ ،جب أن ٌتم فورً ا وقؾ
استخدام البرامٌل المتفجرة وقذابؾ الهاون والمدفعٌة فً المناطق المدنٌة وإنهاء كل الهجمات المتعمدة أو العشوابٌة على
المدنٌٌن .كذلك ٌجب أن ٌلتزم أطراؾ النزاع بالقانون الدولً لحقوق اإلنسان والقانون الدولً اإلنسانً.



ٌفرضوا وقؾ كامل لنقل األسلحة والذخٌرة إلى داخل سورٌا.



ٌحٌوا االلتزام السٌاسً والجهود المنسقة الرامٌة إلى التوصل إلى حل لألزمة.
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