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 ،خارجھا مأ سوریا داخل سواء ، للسوریین الدولیة االستجابة إن یقول ألوكسفام جدید تقریر
 .اإلطالق على كافیة غیر

 اأوروب في لالجئین جدید  برنامج تطلق أوكسفام
 

 سواء. حد على وخارجھا بالدھم داخل السوریین مساعدة في كبیًرا قصوًرا الدولي المجتمع أثبت
 ،السوریین مع التضامن بعنوان الیوم، نشر ألوكسفام، جدید تقریر صیغة في جاء ھذا اإلدانة قرار

 تمویل مجال في والقویة الغنیة للدول العادلة" المساھمة حصص" عن تحلیال المنظمة فیھ قدمت
 إراقة إلنھاء الرامیة الجھودب الدفع وأھمیة لالجئین، التوطین إعادة فرص توفیرو ،المساعدات

 الدماء.
 

 حوالي بقیمة صربیا، في جدید إنساني برنامج تدشین في أوكسفام قرار مع التقریر تزامن وقد
 من الكثیر ومنھم آمن، مالذ عن یبحثون الذین آلشخاصا آالف من بعضٍ  لمساعدة یورو، ملیون

 للتأقلم ضئیلة موارد سوى بامتالكھم ولیس البلقان شتاء سیواجھون ما سرعان الذینو السوریین،
 العالم، حول ئینلالجا لنزوح دول 9 أكبر في اإلطار، ھذا في أوكسفام، وتعمل .القاسي طقسال مع

 واألردن. لبنان مثل لسوریا مجاورة أخرى بلدان عن فضالً 
 

 السوریین مع لتضامنا
 مخلصة، وغیر سطحیة تبدو األزمة وحل العنف لوقف الدولي المجتمع جھود إن أوكسفام وتقول 

  مزر المساعدات تدفق مستوى أن عن فضالً  ھذا الراھن. الوقت في حربال حدة زیادة مع خاصةً 
 من تقدم لم الدول من كثیرال أن كما .ناموأ بكرامة لعیشل للسوریین فرص لتوفیر كاف غیرو

 سوى توطین إعادة تتم فلم الجوفاء. الكلمات سوى الفرار استطاعوا لمن آمن مالذ بتوفیر تعھداتھا
 قدمت التي التعھدات الحترام السیاسیة إلرادةا غیاب نتیجة ثالثة، دولة في فقط سوري 17,000 لـ

 بالفعل.
  خالفب حقیقیین أبطال على العثور یصعب لكنو اآلخر، البعض من أدائھا في أفضل البلدان بعض
 كان حین في أنھ التقریر أظھر وقد والنرویج. ألمانیا باإلشادة: الجدیرین واالستثنائین الجوار دول
 المجاالت. كل في بشدة منھا الكثیر فشل المجاالت، بعض في نسبیًا جیًدا المانحة الدول بعض أداء

 من لالجئین" بقولھا: ،ألوكسفام ةالتنفیذی ةالمدیر ،یمابیانی ویني صرحت ،األوضاع تلك وعن
 للوفاء مساعدات على والحصول العنف، من التحرر في الحق األخرى الدول ومن سوریا

 الثالث. المجاالت في ُخذلوا وقد آمن. مالذ في واستقبالھم بكرامة، والعیش األساسیة باحتیاجاتھم
 القضایا." ھذه في بالتحرك إال السوریین معاناة تنتھي ولن

 في المدنیین حمایة لضمان جھودال من یكفي ما یبذل الو العنف تصاعد الدولي المجتمع یمنع ال
 وإعادة المساعدات نم العادلة حصتھا تقدم إنھا تقول أن الدول من حفنة سوى تستطیع وال سوریا.

  للسوریین: التوطین
 مساعدات، %22( وفرنسا اإلطالق)، على توطین إعادة وال مساعدات، %1( روسیا سجلت فقد •

 المیدانین. في ھزیلة نتائج توطین) إعادة %5و



 من قدمتھ ما (نسبة ھائالً  تمویالً  قدمت قد والكویت المتحدة، والوالیات المتحدة، المملكة أن رغم •
 أقل كانت فقد ،)واليالت على %538و %،72و %،229 ھي المساعدات في العادلة حصتھا

 العادلة لحصصھا  (النسب الالجئین من ضعفًا األكثر بالفئات للترحیب جھودھا في بكثیر سخاء
  .1)الجئ أي توطین بإعادة الكویت تقم لم بینما ، %،8و %26 كانت

 في المساھمة (نسبة المساعدات في بالسخاء اتسمتا حیث الجھود والنرویج ألمانیا قادت بینما •
 حصتیھما في المساھمة نسبة( التوطین إعادة وفي ) %186و %75 ھي العادلتین حصتیھما
  ). %293و %112 ھي العادلتین

 على سنویًا 2دوالر ملیون 870 بنحو مضیفة، دولة وھي األردن، أنفقتھ ما یقدر المقابل، في •
 .العادلة حصتھا من %5,622 یمثل ما وھو السوریین الالجئین أزمة

 
 الھاون وقذائف الجویة والضربات والمذابح فجرةالمت البرامیل استخدام مرارستا إلى باإلضافة

 كما ؛قسوة الجوار دول في الحیاة ظروف وتزداد كبیر حد إلى المساعدات تتراجع ،سوریا داخل
 – ھذه الفشل مواطن إن للقول أوكسفام دفع ما وھو .وتفاقماً  انتشاًرا السوري النزوح أزمة تزداد

 السوریین الالجئین أزمة شدة من یدفستز معالجتھا تتم لم ما  – والخوف الدماء إراقة استمرار مع
 كامل. جیل امتداد على وسترسخھا

  
 نقص بسبب ترنحی المساعدات تقدیم" السوریة: لألزمة أوكسفام استجابة رئیس بیكر، آندي یقولو

 تجاھلت الغنیة فالدول .متاحاّ  التمویل لجعل السیاسیة لإلرادة االفتقار بسبب باألصح أو التمویل
 %10 یمثلون والذین الالجئین، من ضعفًا األكثر الفئات وأصبحت اإلنذار. أجراس وتكراًرا مراًرا

 توطین. إعادة ألماكن وماسة عاجلة حاجة في المسجلین، السوریین الالجئین إجمالي من
 

 لألطراف والذخیرة األسلحة ونقل الدولي المجتمع انقسام یغذیھو حدةّ  سوریا في عنفال یزداد"
 الماء، في القفز إال أمامھم السوریین من الكثیر یجد ال المروع الوضع ھذا مواجھة في المتحاربة.

 أفضل." مستقبل عن  للبحث حرفیُا،
 

  أوكسفام من الجدید صربیا برنامج
سوف تقوم أوكسفام بتوزیع مواد لمساعدة من وصلوا إلى صربیا للتأقلم مع الشتاء القادم. وسوف .

تركز على مناطق سید، بالقرب من الحدود مع كرواتیا، ودیمیتروفجارد بالقرب من الحدود مع 
بلغاریا، وبریشیفو/مبراتوفاك بالقرب من الحدود مع مقدونیا، ستوفر أوكسفام دورات المیاه العامة 

 ونقاط المیاه، وتسعى لجمع ملیون یورو لھذا البرنامج.
 

 یصل" : صربیا في اإلنساني أوكسفام منسق سانسون، ریكاردو یقول صربیا، في األوضاع وحول
 نیصلو عاجلة. طبیة رعایة إلى یحتاجون ما وكثیًرا عطشى، ،ینجائع ،ینمنھك ھنا إلى الناس

 البشر. تھریب وشبكات المھربین، من النتھاكات تعرضوا قد نیكونو ما كثیًراو بالصدمة، مصابین
                                                 

 لم نشملھا في تحلیلنا ألنھا لم توقع على اتفاقیة الالجئین 1951 1
 دوالر) ملیون 870( أردني دینار ملیون 617 بلغ 635,000 عددھم البالغ الالجئین على األردن إنفاق أن 2013 في أجریت دراسة قدرت 2 
)crisis-refugee-syrian-jordan-cost-fiscal-publications/news/calculating-http://dai.com/news.( عدد بلوغ مع ،2015 لعام مماثالً  إنفاقًا افترضنا وقد 

 الجئ. 628,000 اآلن األردن في الالجئین

http://dai.com/news-publications/news/calculating-fiscal-cost-jordan-syrian-refugee-crisis


 مثل تتوقع تكن لم صربیا ألن الھجرة طرق امتداد على كافیة غیر الصحي والصرف المیاه مرافق
 ."األعداد ھذه

 
 یجب إنھ وقال جئین،الال لقدوم لالستعداد الصربیة الحكومة بذلتھا التي لجھوداب سانسون شادأ قدو

 بالفعل یواجھون الالجئون بدأ وقد دولیة. بمساعدة كذلك صربیا طالبت كما ،ھامعود تعزیزھا
 صغار أطفال لدیھا التي "األسر سانسون: قال ذلك وعن البرودة. قارس شتاء  قدوم احتماالت

 نقاط عند األحراش وفي والقطارات، الحافالت محطات وفي حدائقال في الطلق الھواء في ینامون
 االنتھاكات." أنواع من وغیرھا الجنسي والعنف السرقة لمخاطر بشدة معرضون وھم العبور.
 -انتھى-

 
 للتواصل واالستفسار:

 961-خیلیوي: السوریة، لألزمة اإلستجابة فریق اإلعالمیة، المستشارة بسول، جویل
71525218,،+  

 jbassoul@oxfam.org.uk   االلكتروني: البرید
 

 للمحررین مالحظات
 حتى تلقیھا تم التي التوطین إعادة تعھداتو التمویل في العادلة للحصة الكامل التحلیل •

 )رابط( 2014 لعام السابق العادلة حصصال تحلیل .)الرابط( ھذا على متاحة تاریخھ،
 أیًضا. متاح )رابط(2015و

 یتعین الذي االلتزام مستوى تحدید في بھما لالسترشاد رئیسیین مؤشرین في أوكسفام تقریر ینظر •
 من نیالمتضرر عن المعاناة تخفیف في عادل، بشكل تساھم، حتى تقدمھ أن غنیة دولة كل على

 وھما: السوریة، األزمة
 (استناًدا اقتصادھا بحجم مقارنةً  اإلنسانیة، لالستجابة دولة كل تقدمھ الذي التمویل مستوى .1

 اإلجمالي). القومي الدخل إلى
 من لھم، منآ ملجأ بتوفیر دولة كل تعھدت الذین الجوار دول في السوریین الالجئین عدد .2

 حجم أساس على اإلنسانیة، الحمایة أشكال من وغیرھا التوطین إعادة عروض خالل
 حیث علیھ، وحصلوا اللجوء طلبوا من أعداد ذلك یشمل وال أیًضا. المتعھدة الدولة اقتصاد

 إلى یصلون الذین باألشخاص یتعلق فیما محددة، دولیة قانونیة التزامات الدول على أن
 اللجوء. نع بحثًا أراضیھا

 
 

 لجأ التي أو الالجئ، منھا فر التي الدولة غیر (أي ثالثة دولة خاللھ من تمنح خیار التوطین إعادة •
 سبیل فعلى الشخص. لھذا أراضیھا على الالجئ وضع فیھا) اإلقامة اعتاد أو مرة أول إلیھا

 وما الالجئ، وضع األردن، في یعیش سوریا من الجئ منح الخیار ھذا یعني أن یمكن المثال،
 األمریكیة. المتحدة الوالیات في لالندماج، ودعم استقبال من یصاحبھ

 دولة إلى األوروبي االتحاد في عضو دولة من اللجوء طالبي تحریك إلى تشیر التوزیع عادةإ •
 عضو دولة عضو دولة بموجبھا تساعد االتحاد، داخل تجري داخلیة عملیة وھي أخرى. عضو
 أراضیھا. على اللجوء طالبي من أكبر أعداًدا تستقبل أخرى
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