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 مقدمة

يمون وال أقارب لنا يق.  نقيم هنا منذ ثالث سنوات"
وابني يوسف مصاب بالتوحد، وال نزور .... ها هنا

ويحاول ... أحدا ألن التعامل مع يوسف صعب جدا
. الناس االبتعاد خوفا من أن يقوم بإيذاء أطفالهم

فها نحن نظل داخل الغرفة من الصباح حتى 
فهذه الغرفة الصغيرة هي غرفة نومنا .  المساء

 تسمح وال.  وغرفة معيشتنا وهي كل ما لدينا
أوضاعنا المالية بتسجيل يوسف في المدارس 

ولهذا نحن بحاجة إلى أن تتم ... المختصة بحالته
إعادة توطيننا في بلد آخر والحصول على 

فمن شأن ذلك أن يجعل األمور .  المساعدة لطفلنا
 ."أفضل لنا وله

ويوسف )  أعوام6(ولديها ولدان هما حسن .  2011كانون األول / الفا، امرأة سورية فرت من بالدها رفقة عائلتها يف ديسمرب

 . ويقيمون جميعا يف غرفة صغرية تفتقر لإلنارة الطبيعية عىل أطراف العاصمة بريوت.  املصاب بالتوحد)  أعوام4(

.   فروا من سورية إىل لبنان خالل السنوات الثالث املاضية1 مليون الجئ1.2انضمت الفا وأرستها إىل ما يربو عىل 

  إال إن محنة السوريني تظل مع ذلك جزءا 2.حت أزمة اللجوء السوري أسوأ أزمات اللجوء العاملية منذ أجيالوأصب

 إذ ألول مرة منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، يتجاوز عدد الذين نزحوا عن ديارهم قرسا –من أزمة اللجوء العاملية 

 . ، واحد من كل خمسة من هؤالء هو سوري3 مليون شخص50

، ما أطلق حملة قمع 2011آذار / وتزايد انتشار االحتجاجات الشعبية يف مختلف أنحاء سورية اعتبارا من مارس

ُوأبلغ عن مقتل ما يربو عىل .  وحشية قام بها النظام السوري أدت إىل اندالع نزاع داخيل مسلح وكارثة إنسانية

لحصول عىل مساعدات إنسانية عاجلة داخل  مليون نسمة بحاجة إىل ا10.8 شخص وأصبح حوايل 190.000
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 4.سورية

ُ قد أجربوا عىل النزوح عن ديارهم 5من سكان البالد% 45 ماليني سوري أو 10ُوباملجمل، فيعتقد أن ما يربو عىل 

 ماليني آخرين إىل 4 فيما لجأ حوايل 7 مليون من هؤالء نازحني داخل سورية،6.5  وأصبح 6.جراء النزاع املسلح

منهم يف خمسة بلدان فقط هي % 95 مليون الجئا أو 3.8  ومن بني هؤالء، يقيم 8.خرى طلبا للمالذ فيهابلدان أ

الوضع " ورصح املفوض السامي لشؤون الالجئني، أنطونيو غوتيرتيس أن .  تركيا ولبنان واألردن والعراق ومرص

   9".وقت طويليف سورية هو أسوأ الكوارث اإلنسانية لم يشهد العالم مثيال لها منذ 

وعىل الرغم من املستويات التاريخية ألزمة اللجوء السوري واألثر الكبري لها عىل دول الجوار، فلقد جاء دعم املجتمع 

ولعل إحدى أهم القضايا امللحة يف هذا اإلطار هي مسألة إعادة توطني .  الدويل قارصا عن تلبية حجم االحتياجات

ٍولكن اتسم عدد فرص إعادة التوطني املعروضة دوليا بكونه متدن . للجوء الخمسةالالجئني املتواجدين يف بلدان ا
 .عىل نحو مخجل

وتعهدت بلدان دول مجلس التعاون الخليجي الست أي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية اإلمارات 

 27التحاد األوروبي البالغ عددها وباستثناء أملانيا، تعهدت باقي دول ا.  العربية املتحدة بتوفري فرص إلعادة توطني

من إجمايل عدد الالجئني املقيمني حاليا يف بلدان % 0.17 أي ما يعادل – فرصة إلعادة التوطني 6305دولة بتقديم 

 .ولم تبادر روسيا والصني بتوفري أي فرصة إلعادة توطني الالجئني السوريني.  اللجوء الرئيسية

من إجمايل عدد % 1.7ة التوطني يف مختلف أنحاء العالم، أي عدد ما يعادل  فرصة إلعاد63170وباملجمل، توفرت 

 . الالجئني يف لبنان واألردن والعراق ومرص وتركيا

وتدعو منظمة العفو الدولية إىل إحداث زيادة عاملية يف عدد فرص إعادة التوطني من أجل إيواء ما يقرب من 

% 10ويضاهي ذلك حوايل .  2016جوء الرئيسية مع نهاية العام  الجئ سوري من املقيمني يف بلدان الل380.000

ومن شأن هذه .  2015وتبغي إعادة توطني نصفهم مع نهاية العام .  من مجموع عدد الالجئني يف تلك البلدان

الخطوة الجريئة أن تقدم مساهمة ملموسة يف تأمني سالمة األطفال والنساء والرجال بما يمكنهم جميعا من 

 .  حياتهم بكرامة يف أماكن أخرىاستئناف

 فرصة إلعادة التوطني، إىل االحتياجات التي حددتها املفوضية العليا لشؤون 380.000ويستند هذا الرقم، أي 

  10. الجئا يف بلدان اللجوء الخمسة ممن هم بحاجة إىل إعادة التوطني378.684الالجئني، والتي اتضح لها وجود 

  11:عىل االحتياجات الخاصة التاليةوتم تحديد هذه الفئة بناء 

 : حاالت طبية خطرية 

 : أرس يعيلها أحد الوالدين فقط 

 : أطفال معرضون للخطر 

 : األشخاص ذوي اإلعاقة 

 : أشخاص بحاجة للحماية القانونية والجسدية 

 : نساء معرضات للخطر 

 : أطفال بال مرافق أو منفصلون عن عائالتهم 

 : مسنون معرضون للخطر 
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 : من ضحايا العنف أو التعذيبالناجون  

 ): أشخاص من ذوي الحاجة إىل إعادة توحيد أفراد العائلة(لم الشمل  

 : األشخاص الذين تعرضوا للعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتماعي 

 

 ما وعادة.  وعىل األجل الطويل، يجب أن يزداد عدد فرص إعادة التوطني املتاحة عامليا من أجل تلبية االحتياجات

وعدد صغري من هذه .   بمعنى أنها تحدد حصصا سنوية–تعرض بلدان عددا سنويا من فرص إعادة التوطني 

، قدرت املفوضية العليا 2014  ففي تقييمها الصادر عام 12.البلدان يعرض مثل هذه الفرص يف واقع الحال

 691.000باستثناء السوريني، بحوايل لشؤون الالجئني عدد فرص إعادة التوطني املطلوبة عىل املستوى العاملي، 

 80.000  ويبلغ عدد فرص إعادة التوطني املتوافرة حاليا يف مختلف أنحاء العالم 13.شخص عىل مدار بضع سنوات

 .فرصة سنويا

كما يلقي التقرير الحايل نظرة عامة عىل االستجابة الدولية ألزمة اللجوء السوري، وخصوصا االستجابة للنداءات 

قتها املفوضية العليا لشؤون الالجئني عىل صعيد إعادة توطني الالجئني املستضعفني، ويربز بعض أخطر التي أطل

 .  قضايا حقوق اإلنسان التي تواجه الالجئني يف بلدان االستضافة الرئيسية

 مالحظة بشأن البيانات واملصطلحات 
 يف بلدان االستضافة الرئيسية من املعلومات املتاحة تم استقاء البيانات املتعلقة بأعداد الالجئني السوريني املقيمني

للعموم من خالل املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ووكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني 

دية   وأما البيانات املتعلقة بعدد طلبات اللجوء التي تقدم السوريون بها لدى بلدان املنطقة االقتصا14).األونروا(

 فيما تكفلت مصادر 15،)يوروستات(األوروبية، فلقد تم الحصول عليها من املكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي 

املفوضية العليا بتوفري البيانات واألرقام الخاصة بطلبات اللجوء التي تقدم السوريون بها يف بلدان أخرى، إن 

ان بإعادة توطني الالجئني من املعلومات العامة املتاحة عرب  كما تم استقاء البيانات املتعلقة بتعهد البلد16.ُوجدت

  وأما معلومات النداء اإلنساني العاجل للحصول عىل التمويل، فلقد تم الحصول 17.املفوضية العليا لشؤون الالجئني

 .عليها من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

الذي ) وهي لبنان واألردن وتركيا والعراق ومرص( املضيفة الرئيسية وأما الرقم الخاص بعدد الالجئني يف البلدان

 4ُ مليون الجئ، فيما يقدر عدد الالجئني السوريني يف جميع أنحاء العالم حوايل 3.8يستخدمه التقرير الحايل فيبلغ 

 .8واالطالع عىل كامل تفاصيل األرقام ومصادرها، أنظر الهامش رقم .  ماليني الجئ

 عىل أنها تشري إىل املواطنني 3-1الواردة يف املقدمة والفصول من " الالجئني السوريني" عبارة وينبغي فهم

ظروف الالجئني يف بلدان (ويف الفصل الرابع .  السوريني والالجئني الفلسطينيني الذين اعتادوا اإلقامة داخل سورية

 . جراء اختالق السياسات املطبقة عليهاثمة تمييز بني فئتني من الالجئني) اللجوء أو االستضافة الرئيسية

املتوفرة لدى البنك " بنك البيانات"ُواستلت البيانات املتعلقة بإحصاءات السكان وإجمايل الدخل القومي من قاعدة 

  18.الدويل

ُ يف التقرير الحايل إىل برامج إعادة التوطني التي تنفذ "إعادة التوطني"ُوتوخيا للتبسيط، استخدم مصطلح 

ٍسيق من املفوضية العليا لشؤون الالجئني من أنظمة القبول العتبارات إنسانية والكفالة ولم شمل العائلة وغريها بتن
 .من األنظمة القائمة عىل منح تأشريات دخول املستحدثة بغية تيسري انتقال الالجئني السوريني إىل بلدان أخرى
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 الوضع في سورية 
ة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وانتشار انتهاكات حقوق اتسم النزاع املسلح يف سورية بكثر

 ال سيما عىل أيدي القوات املوالية لنظام الرئيس 19اإلنسان عىل نطاق واسع والغياب الصادم الحرتام لحياة املدنيني،

 .بشار األسد

 دائم داخل سورية، نصفهم  مليون بشكل6.45 ونزوح 20 شخص،190.000وتشري التقارير إىل مقتل ما يربو عىل 

 وهي – مليون شخص داخل سورية بحاجة إىل الحصول عىل مساعدات إنسانية10.8  وثمة 21.من األطفال

 مليون شخص يف مناطق يصعب الوصول 4.6  ويقيم 22.مساعدات غالبا ما تحول قوات النظام دون إيصالها

 . ة تحت الحصار شخص يقيمون داخل مناطق واقع200.000 بينهم أكثر من 23إليها

وتتضمن قائمة انتهاكات القانون اإلنساني الدويل التي ارتكبتها قوات النظام والجهات الفاعلة من غري الدول ما 

استخدام أسلحة محظورة وشن هجمات عشوائية وأخرى مبارشة ضد املدنيني واألعيان املدنية واإلعدامات : ييل

 24. امليدانية وأرس املدنيني

ُملشينة عىل ما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية عىل أيدي قوات النظام فرض حصار ومن األمثلة ا

مطول وشبه دائم عىل مناطق تقطنها غالبية مدنية، األمر الذي تسبب بوفاة الكثري منهم جراء الجوع وغياب 

  25.الرعاية الطبية املالئمة

ة مدنية متسببة بدمار عىل نطاق واسع وإصابات يف كما قصفت قوات الحكومة بشكل منهجي مناطق ذات أغلبي

ُ  ويعتقد أن آالف القتىل قد سقطوا جراء انتشار التعذيب وغري ذلك من 26.األرواح وحدوث حركة نزوح كبرية

رضوب سوء املعاملة واستخدامها بشكل منهجي وعىل نطاق واسع يف العديد من مراكز الحجز التي تديرها قوات 

 27.النظام

ُديد األمثلة عىل ما يرتكب من جرائم حرب عىل أيدي الجماعات املسلحة غري املنضوية تحت لواء الدولة وتشمل ع

شن هجمات عشوائية بما يف ذلك القصف املدفعي واستخدام عبوات ناسفة مرتجلة محلية الصنع التي أدت جميعا 

المية إعدامات ميدانية طالت املئات بل اآلالف ونفذ التنظيم الذي يطلق عىل نفسه اسم الدولة اإلس.  إىل مقتل مدنيني

ّمن املقاتلني األرسى واملدنيني وعرض الكثري من األفراد بما فيهم األطفال للتعذيب وغري ذلك من رضوب سوء 

  28.املعاملة

ن كما ارتكبت قوات النظام وامليليشيات املوالية لها اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب بحق النساء يف العديد م

  كما ارتكب تنظيم الدولة اإلسالمية عمليات اغتصاب وعنف جنيس وحمل باإلكراه 29.املناسبات داخل مراكز الحجز

واحدا من "االغتصاب عىل أنه " لجنة اإلنقاذ الدولية"، وصفت 2013كانون الثاني /  ويف يناير30. عىل نطاق واسع

  وأشارت الالجئات إىل أن خوفهن من التعرض 31".أهم خصائص الحرب املدنية السورية وأكثرها إثارة للقلق

  32.لالغتصاب كان سببا يف فرارهن من سورية

وثمة بواعث قلق خطرية أخرى عىل صعيد إدارة نظام العدالة يف األرايض التي تسيطر عليها الحكومة والجهات 



 والعراء الربد يف وحدهم 

 الدويل املجتمع عنهم تخىل وقد السوريون الالجئون

 2014 األول كانون/ديسمرب  الـدولية العـفـو منظمة MDE 24/047/2014: الوثيقة رقم

9 

سياق االعتقاالت والحجز لدى ُوتتضمن هذه الشواغل انتهاكات ترتكب يف .  الفاعلة من غري الدولة عىل حد سواء

الدولة أو الجماعات املسلحة املناوئة لها بما يف ذلك ارتكاب التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة والوفيات يف 

وطالت هذه املمارسات املدافعني عن حقوق اإلنسان .  الحجز وعمليات اإلخفاء القرسي التي ترتكبها قوات الحكومة

 33. السلميني أيضاوالناشطني السياسيني



 والعراء الربد يف وحدهم 

 الدويل املجتمع عنهم تخىل وقد السوريون الالجئون
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 االستجابة الدولية ألزمة الالجئين 
 مليون الجئ فار من سورية، أو ما يعادل 3.8تستضيف كل من تركيا ولبنان واألردن والعراق ومرص ما مجموعه 

ومن بني هذه البلدان الخمسة، تحملت تركيا ولبنان واألردن .  من إجمايل عدد الالجئني السوريني يف العالم% 95

ويف ).  ال سيما يف حالتي لبنان واألردن(ظم أعباء مسؤولية االستجابة ألزمة الالجئني بمساندة من األمم املتحدة مع

 .لبنان، واحد من بني كل أربعة أشخاص هو الجئ سوري

ويف الوقت الذي استضافت فيه دول أخرى بعض الالجئني السوريني، إال إن أعدادهم تظل أقل بكثري من تلك التي 

فعىل سبيل املثال، وصل إجمايل عدد الالجئني السوريني الذين وصلوا إىل جميع . تضيفها دول اللجوء الرئيسيةتس

 بلدا وتقدموا بطلبات اللجوء فيها خالل السنوات الثالث املاضية وحتى 28بلدان االتحاد األوروبي البالغ عددها 

أي نفس عدد السوريني الذين وصلوا تركيا يف غضون  34 الجئ،150.000ترشين األول املايض إىل حوايل / أكتوبر

   2014.35أيلول / يف سبتمرب). عني العرب(أسبوع واحد فقط فارين من القتال يف منطقة كوباني 

ومن بني أعضاء االتحاد األوروبي، تلقت السويد وأملانيا غالبية طلبات اللجوء التي تقدم الالجئون السوريون بها 

وباستثناء هذين البلدين، تلقت باقي .   طلبا عىل التوايل46265 و50235 املاضية، وبواقع خالل السنوات الثالث

 طلب لجوء من السوريني خالل السنوات الثالث املاضية وحتى 53605بلدان االتحاد األوروبي ما مجموعه 

 .  فرصة إعادة توطني5105، وتعهدت بتوفري 2014ترشين األول / أكتوبر

 ملسؤوليات الدولية تقاسم األعباء وا

عقب تصميمه لالستجابة ألزمات النزوح التي حدثت إبان الحرب العاملية الثانية، استبق نظام الحماية الدولية 

 وعليه فلقد تم تكريس –لالجئني الحاجة إىل التعاون الدويل بغية التعامل مع موجات النزوح الجماعي للسكان 

 الخاصة بوضع الالجئني وغريها من 1951صعيد الدويل يف اتفاقية عام مبدأ تقاسم األعباء واملسؤولية عىل ال

 :   ويتخذ تقاسم األعباء واملسؤولية شكلني عىل األغلب هما36.ُاملعايري الكثرية التي وضعت منذ ذلك الحني

بكرامة  الذي يتيح نقل الالجئني املستضعفني إىل بلدان يمكنهم فيها معاودة بدء حياتهم 37خيار إعادة التوطني

ويتيح خيار إعادة التوطني لالجئني الذين يواجهون مصاعب معينة جراء ظروفهم الشخصية أو الصحية .  مجددا

كما يخفف هذا الخيار من الضغط الواقع عىل البلدان التي .  أو مخاطر أمنية فرصة بدء حياتهم بكرامة مجدد

 . تستضيف أعدادا كبرية من الالجئني

 من خالل برامج املساعدات اإلنسانية التي يتم تنسيقها من خالل األمم املتحدة أو يتم يةخيار املساعدات املال

وعادة ما تساهم برامج املساعدات اإلنسانية يف توفري خدمات التعليم والغذاء .  تنفيذها يف البلدان املضيفة مبارشة

 . والرعاية الصحية واملسكن لالجئني

يتقد بطلبات اللجوء األشخاص الذين يصلون البلد بطرقهم الخاصة وليس : طلب للجوء مقارنة بإعادة التوطني

وبموجب أحكام القانون الدويل، عىل الدول واجب دراسة طلبات اللجوء .  من خالل برنامج خاص بإعادة التوطني

اد املقدمة إليها ومنح صفة الالجئ أو أي صفة أخرى تكفل الحماية الدولية لألشخاص الفارين من االضطه

ويدخل معظم السوريني الذين يطلبون اللجوء يف االتحاد األوروبي بلدانه عن طريق الحدود الربية .  والنزاعات

الفاصلة بني تركيا وبلغاريا واملنطقة البحرية بني تركيا واليونان أو عقب عبور البحر األبيض املتوسط من ليبيا 

ني السوريني وصول االتحاد األوروبي، ما يجربهم عىل أن وال تتوافر عادة وسائل قانونية تتيح لالجئ.  ومرص

ولقد وثقت منظمة العفو الدولية الكثري من انتهاكات حقوق اإلنسان التي تواجه الالجئني .  يسلكوا طرقا خطرة



 والعراء الربد يف وحدهم 
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 38.والسوريني وغريهم جراء خوضهم غمار هذه الرحالت

.  ألشخاص يف بلد ما أن يتقدموا بطلب اللجوء فيهويتميز خيار إعادة التوطني عن نظام طلب اللجوء الذي يتيح ل

وأما إعادة التوطني فهو نظام يقبل البلد بموجبه استقبال الجئني من بلد آخر طلبوا حماية مؤقتة ولكنهم ال 

يقدرون عىل البقاء فيه ألسباب مختلفة كأن يكونوا عرضة للعنف يف مكان تواجدهم الحايل أو نظرا ملا لديهم من 

 . طبية معينة ال يمكن تلبيتها يف بلد اللجوء املؤقتاحتياجات

وبعد مرور ثالث سنوات عىل اندالع األزمة، فرض لبنان واألردن وتركيا، قيودا عىل دخول السوريني إىل أراضيهم، 

وبعبارة أخرى، ثمة عرشات .  وإن كانت القيود التي فرضتها تركيا أقل رصامة من تلك التي فرضها لبنان واألردن

ن لم يكن مئات اآلالف املحارصين داخل سورية ويتعرضون النتهاكات القوات املوالية لنظام األسد وغريها من إ

ُ  واستحدثت هذه القيود بشكل رئييس ردا عىل األعداد املتزايدة من الالجئني املتدفقني عىل هذه البلدان 39.القوات

 40.موالتحديات التي تواجهها املجتمعات املحلية املضيفة له

ووقف املجتمع الدويل موقف املتفرج إىل حد كبري، وتعهد بتقديم الدعم للسوريني والبلدان املضيفة، ولكنه لم يقدم 

ُويف الوقت الذي هرعت فيه الكثري من بلدان الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية لحشد مواردها .  الكثري يف واقع الحال

سالمية، فلقد خذلت تلك البلدان الضحايا الذين فروا من الفظائع التي من أجل الرد عىل انتشار قوات الدولة اإل

 .ارتكبها التنظيم

وثمة واجبات تقتيض من املجتمع الدويل توفري املساعدات اإلنسانية والتعاون بما يتسق وميثاق األمم املتحدة 

وتربز .  ك توفري املساعدات لالجئنيوالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة يف أوقات الطوارئ بما يف ذل

هنا األهمية التي يوليها نظام حماية الالجئني الدويل للرتكيز عىل مبدأ تقاسم األعباء الدولية عىل نحو مسؤول من 

  وتربز مسألة إعادة 41.أجل التقليص من تبعات التدفقات الجماعية لالجئني عىل البلدان املضيفة بأعداد كبرية

 . ملكونات الرئيسية للتعاون الدويل يف مجال التعامل مع حركات نزوح الالجئني الضخمةالتوطني كأحد ا

ُوحصل تطور إيجابي وحيد عىل صعيد استحداث مجموعة أساسية تعنى بإعادة توطني السوريني ترتأسها السويد 

.  ي واملنظمة الدولية للهجرة دولة واالتحاد األوروب23التي نسقت خالل العام املنرصم مبادرات إلعادة التوطني بني 

وبوسع املجموعة أن تلعب دورا هاما يف تنسيق عملية الزيادة يف فرص إعادة التوطني املطلوبة لتلبية احتياجات 

 .الالجئني السوريني يف بلدان االستضافة الرئيسية

فلم .  عىل نحو كبريوإن الحجم الضخم لحركة النزوح من سورية ليشري إىل وجوب توافر استجابة أفضل تنسيقا 

يعد من املقبول أن تضطر بلدان الجوار السوري إىل االستمرار يف توفري مالذ للفارين من النزاع دون حدوث زيادة 

 . ملموسة يف مستويات التعاون واملساعدات الدولية

تحدة ووكاالتها التي توفر ولم يصل الدعم املايل الذي يقدمه املجتمع الدول للبلدان املضيفة الرئيسة ولربامج األمم امل

َ  ولم تتلق خطة االستجابة 42.املساعدات لالجئني إىل املستويات املطلوبة لتلبية االحتياجات التي خلقتها األزمة

 عىل الرغم من كونها الربنامج اإلنساني الذي – 43من احتياجاتها التمويلية% 54اإلقليمية لألزمة السورية أكثر من 

.   ملساعدة الالجئني السوريني املتواجدين يف دول الجوار وتدعيم البنية التحتية يف تلك الدولصممته األمم املتحدة

ولقد أدى النقص يف التمويل إىل تقليص حجم املساعدات املالية والغذائية لالجئني وفرض قيود أكرب عىل توفري 

علن برنامج الغذاء العاملي عن اضطراره ، أ2014كانون األول /     ويف األول من ديسمرب44.خدمات الرعاية الصحية

  45. مليون الجئ سوري جراء أزمة يف تمويل أنشطة الربنامج1.7مجربا إىل تعليق توزيع املساعدات الغذائية عىل 

وتناشد منظمة العفو الدولية املجتمع الدويل كي يعمد إىل زيادة مساهماته املالية بشكل ملموس بغية ضمان 

 .  مج اإلنسانية التي تقودها األمم املتحدةاستكمال تمويل الربا
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3.6%
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1.2%
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1.8%

أعداد الالجئني السوريني موزعة حسب البلد املضيف

ترآيا لبنان األردن العراق مصر السويد ألمانيا شمال أفريقيا بقية العالم

 

ولكن ظلت استجابة املجتمع الدويل خجولة عىل صعيد توفري فرص إعادة التوطني وغري ذلك من اشكال القبول أو 

  46. فرصة فقط منذ بدء أزمة اللجوء63170االستقبال بدوافع إنسانية، حيث تعهد املشاركون يف الربنامج بتوفري 

.  ُصدمة أكرب هو حقيقة أن جزءا يسريا فقط من تلك الفرص التي تم التعهد بتوفريها قد وفرت فعالوما يبعث عىل 

، لم يتجاوز عدد الالجئني الذين قدمت املفوضية العليا طلبات إلعادة 2014آب /  أغسطس31فاعتبارا من 

  وبحسب املفوضية 47.ئ فقط الج7000 وغادروا إىل بلدان املقصد النهائي أكثر من 2013توطينهم منذ العام 

العليا، فقد يستغرق األمر باملعدل ما بني ستة أشهر وسنتني من االنتظار عقب تقديم الطلب قبل أن يصل الالجئ 

 .إىل بلد إعادة التوطني

 

 ويحلل الفصل التايل مساهمات الدول الفردية عىل صعيد األزمة السورية
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لى صعيد حل أزمة المساهمات ع
 الالجئين السوريين 

 

بعد ثالث سنوات عىل بدء واحدة من أكرب أزمات اللجوء يف التاريخ الحديث، ال زالت بلدان االستضافة الخمسة تجد 

ًنفسها يف موقع ال تحسد عليه مع استضافتها مجتمعة لحوايل  من إجمايل عدد الالجئني وتواضع تقاسم % 95ُ

من % 25ويشكل الالجئون السوريون يف لبنان أكثر من .  ليات من جانب املجتمع الدويلاألعباء وتحمل املسؤو

 .من سكان األردن% 10تعداد سكان البلد قبل األزمة، فيما يشكل هؤالء حوايل 

 بلدا آخرا 47وقامت منظمة العفو الدولية بتحليل توزيع الالجئني وطالبي اللجوء السوريني عىل البلدان الخمسة و

وأما الدول األعضاء يف .  ها البنك الدويل عىل أنها من الدول مرتفعة الدخل ويفوق عدد سكانها املليون نسمةصنف

االتحاد األوروبي من غري املصنفة ضمن الدول مرتفعة الدخل وغريها من البلدان التي عرضت توفري فرص إعادة 

وبينما من املتوقع أن تستضيف ).  ازيل وليختنشتايناألرجنتني وبيالروسيا والرب(توطني لالجئني السوريني فتشمل 

دول الجوار جزءا ضخما من مجموع الالجئني السوريني، فيظهر التحليل الذي يأخذ عاميل السكان والثروة يف 

وبوسع بل وينبغي عىل البلدان األكثر .  الحسبان عدم تقاسم املسؤولية بشكل فعال عىل صعيد هذه األزمة الدولية

تزويد من حجم مساهماتها يف املساعدة بالتصدي ألزمة اللجوء من خالل زيادة عدد فرص إعادة التوطني ثراء أن 

 .التي تتعهد بتوفريها

وبتعديل األرقام حسب عدد .  ويظهر التفاوت الكبري يف تقاسم عبء أزمة اللجوء السوري من خالل لبنان كمثال

 مجموع عدد السوريني  ضعفا715يفهم لبنان يفوق بحوايل السكان، فإن عدد الالجئني السوريني الذين يستض

الذين طلبوا اللجوء يف االتحاد األوروبي خالل السنوات الثالث األخرية وفرص إعادة التوطني التي وفرها االتحاد 

   48.األوروبي لالجئني السوريني

جهة وباقي دول االتحاد من جهة وحتى ضمن دول االتحاد األوروبي، ثمة تباين ملموس بني أملانيا والسويد من 

 طلب لجوء جديد من السوريني خالل السنوات الثالث األخرية، أو ما 96500فلقد استقبل البلدان معا .  أخرى

 49.من مجمع الطلبات من هذا القبيل يف بلدان االتحاد األوروبي مجتمعة% 64نسبته 

ة الرئيسية الخمسة لتي تلقت أكرب عدد من طلبات وتظل السويد البلد الوحيد من خارج مجموعة بلدان االستضاف

 . فرصة إلعادة التوطني1200 طلبا خالل السنوات الثالث األخرية، وتعهدت بتوفري 50235اللجوء مع تلقيها 

 فرصة إعادة توطني لالجئني السوريني، أي ما يقرب من نصف عدد فرص التوطني 30000وتعهدت أملانيا بتوفري 

كما تلقت أملانيا .  من إجمايل الفرص التي وفرها االتحاد األوروبي بأكمله% 82الجئني السوريني واملتوفرة عامليا ل

  50. طلب لجوء جديد من السوريني خالل السنوات الثالث األخرية46265

من عدد % 0.13 فرصة فقط، أو 5105وباستثناء أملانيا والسويد، تعهدت باقي دول االتحاد األوروبي بتوفري 

 طلب لجوء من السوريني خالل السنوات الثالث 53065ئني السوريني يف بلدان االستضافة الخمسة، وتلقت الالج
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 .األخرية

ويف الوقت الذي تجسد فيه أملانيا والسويد أمثلة إيجابية عىل تقاسم األعباء أمام أزمة لجوء بهذا الحجم، تربز صورة 

فعىل سبيل املثال، وباستثناء أملانيا، عرضت أكرب .  حاد األوروبيمغايرة تماما عند إلقاء نظرة عىل باقي دول االت

 فرصة بقليل مع أن 2000أكثر من ) أي اململكة املتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا(خمس دول يف االتحاد 

من % 0.001 مليون نسمة، وبعبارة أخرى فهي تعرض فرص إعادة توطني تعادل 275مجموع سكانها يصل إىل 

 .من مجموع الالجئني السوريني يف بلدان االستضافة الخمسة% 0.05مجموع سكانها أو 

 .ولم تقم بلدان من قبيل كرواتيا وقربص وإيطاليا وسلوفينيا وبولندا بعرض أية فرصة من فرص إعادة التوطني

توطني يشكل ولدى إلقاء نظرة عىل دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غياب أي عرض لتوفري فرص إعادة ال

.  إذ لم تعرض هذه البلدان الست ولو فرصة وحيدة إلعادة توطني الالجئني السوريني عىل أراضيها.  صدمة

 طلبات لجوء فقط تقدم بها سوريون يف دول مجلس التعاون خالل 5وسجلت املفوضية العليا لشؤون الالجئني 

را لقربها الجغرايف من سورية وروابطها   ونظ51).2014وال تتوافر أرقام بشأن عام  (2013 و2012عامي 

، فينبغي عىل دول )نظرا للغة والديانة املشرتكة(التاريخية معها وأرجحية سهولة اندماج الالجئني السوريني 

 .مجلس التعاون أن تقدم مساهمات معتربة عىل صعيد إعادة توطني الالجئني السوريني

خليجي، ثمة أمثلة كثرية عىل بلدان لم تبادر بتوفري فرص إلعادة وإىل جانب االتحاد األوروبي ومجلس التعاون ال

وتظل روسيا أبرز هذه األمثلة التي، عىل الرغم من ضلوعها سياسيا يف النزاع السوري، لم تعرض ولو .  التوطني

 وثمة بلدان أخرى مرتفعة الدخل لم تعرض فرصا من قبيل الصني.  فرصة واحدة إلعادة توطني الالجئني لديها

وعرضت الواليات املتحدة عددا غري محدود من فرص إعادة توطني الالجئني .  واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية

 .السوريني لديها، ولكن من غري الواضح ما هو حجم هذا الربنامج

 الذي أطلقته كما يمكن مالحظة وجود أوجه تفاوت كبري يف حجم املساهمات املالية املقدمة للنداء اإلنساني العاجل

ويف الوقت الذي قدمت فيه بلدن ).  2014خطة االستجابة اإلقليمية (األمم املتحدة من أجل مساعدة الجئي سورية 

من قبيل الواليات املتحدة واململكة املتحدة والكويت وأملانيا مساهمات مالية ضخمة لتلبية احتياجات خطة 

وها وقدمت مساهمات متواضعة أو أنها امتنعت عن تقديم أي االستجابة اإلقليمية، فلم تحذو بلدان أخرى حذ

 مليون دوالر 46 ماليني دوالر، أو سدس مبلغ قوامه 8فلم تساهم فرنسا عىل سبيل املثال بأكثر من .  مساهمة مالية

من   وأما بلدان 52. مرة13تقدمت به النرويج عىل الرغم من أن عدد سكان فرنسا يفوق عدد سكان النرويج بحوايل 

 .قبيل روسيا وسنغافورة وإسبانيا، فلم تقدم أي مساهمة مالية

ويتضمن الجدول أرقاما بشأن املجاالت التالية، .   بلدا56يوفر الجدول التايل بيانات حول الالجئني السوريني يف 

 :البيانات املتاحةحسب 

دد طلبات اللجوء الجديدة التي أو ع) بالنسبة لبلدان االستضافة الخمسة(عدد الالجئني السوريني يف البلد  

 قدمها السوريون خالل السنتني أو الثالث األخرية

أو عدد طالبي اللجوء من ) يف بلدان االستضافة الخمسة(عدد الالجئني السوريني كنسبة مئوية من السكان  

 السوريني كنسبة مئوية من السكان

 ية من السكانعدد فرص إعادة التوطني التي تم التعهد بتوفريها كنسبة مئو 

لم يتم شول املساهمات املقدمة مبارشة لبلدان .  2014املساهمات املالية املقدمة لخطة االستجابة اإلقليمية  
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 .االستضافة أو من خالل برامج مساعدات أخرى

 .4. مالحظة بشأن البيانات واملصطلحات، ص"لالطالع عىل مصادر البيانات، أنظر  

 : لالبلدان املدرجة يف هذا الجدو

وعىل ) والتي يفوق عدد سكانها املليون نسمة(البلدان املصنفة كبلدان مرتفعة الدخل من قبل البنك الدويل  

ُالرغم من كون إرسائيل تصنف بني البلدان مرتفعة الدخل، فلم يتم شمولها بالتحليل الحايل جراء التوترات 

البلدين ال زاال يف حالة حرب من الناحية الفنية، وعليه التاريخية والسياسية الراهنة بينها وبني سورية، ونظرا ألن 

 . فإن احتمال اندماج الالجئني السوريني ضمن املجتمع اإلرسائييل يظل احتماال محدودا جدا

بلغاريا وهنغاريا (لم يشمل التحليل بلدان االتحاد األوروبي غري املصنفة ضمن فئة البلدان مرتفعة الدخل  

 )مالطا(قل عدد سكانها عن مليون نسمة وتلك التي ي) ورومانيا

األرجنتني (كما يتضمن الجدول بيانات لبلدان أخرى عرضت توفري فرص إلعادة التوطني لالجئني السوريني  

 )وبيالروسيا والربازيل وليختنشتاين

األردن والعراق ولبنان و) الفئة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل(مرص : بلدان االستضافة الرئيسية الخمسة 

 )الفئة العليا من البلدان متوسطة الدخل(وتركيا 

 

 

 البلد

الدخل 

القومي 

اإلجمايل 

للفرد 

 الواحد

 السكان

إعادة التوطني، 

قبول الدخول، 

تعهدات 

 بالرعاية

اللجوء طلبات 

 السوري

 طالبو اللجوء

 + السوريني

إعادة  تعهدات

كنسبة  التوطني

 مئوية من

 السكان

 تعهدات

كنسبة مئوية

 الالجئني من

يف البلدان 

 املضيفة

 الرئيسية

 املساهمات املالية

النداء  2014إىل 

لألمم  اإلنساني

لالجئني  املتحدة

 السوريني

 مجلس التعاون الخليجي

  0.000 0.000 3 0 1,332,171 36,140 البحرين

 0.000 0.000 1 0 3,368,572 88,170 الكويت
149,503,500 

 دوالر

  0.000 0.000 0 0 3,600,000 52,170 عمان

دوالر 14,091,461 0.000 0.000 1 0 123,8602,200,000 قطر

دوالر 14,016,655 0.000 0.000 0 28,800,0000 53,780 السعودية

اإلمارات 

العربية 
دوالر 10,000,000 0.000 0.000 * 0 9,300,000 58,090

 البلد  

الدخل 

القومي 

اإلجمايل 

للفرد 

 الواحد

   السكان
الالجئني 

 السوريني

الالجئون 

السوريون 

كنسبة مئوية 

 من السكان

    

 الدول املضيفة الرئيسية

     26.30 1,174,914  4,467,390 17,390 لبنان

     9.80 632,905  6,459,000 11,660 األردن

     2.14 1,600,000 74,932,641 18,760 تركيا

     0.67 225,373 33,417,476 15,220 العراق

     0.17 142,543 82,056,378 10,850 مرص
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 البلد

الدخل 

القومي 

اإلجمايل 

للفرد 

 الواحد

 السكان

إعادة التوطني، 

قبول الدخول، 

تعهدات 

 بالرعاية

اللجوء طلبات 

 السوري

 طالبو اللجوء

 + السوريني

إعادة  تعهدات

كنسبة  التوطني

 مئوية من

 السكان

 تعهدات

كنسبة مئوية

 الالجئني من

يف البلدان 

 املضيفة

 الرئيسية

 املساهمات املالية

النداء  2014إىل 

لألمم  اإلنساني

لالجئني  املتحدة

 السوريني

 تحدةامل

إجمال دول 

محلس 

التعاون 

 الخليجي

  48,600,743 0 5 0 0   

 االتحاد األوروبي

 8,473,786 43,840 النمسا

 قبول 1,500

عىل أسس 

 إنسانية

* 0.000 0.039  

11,195,138 40,280 بلجيكا
إعادة  150

 توطني
3,820 0.035 0.004  

  0.000 0.124 8,985 0 7,265,000 15,200 بلغاريا

  0.000 0.006 260 0 4,252,700 20,370 كرواتيا

  0.000 0.134 1,530 0 1,141,166 28,830 قربض

الجمهورية 

 التشيكية
25,530 10,521,4680 190 0.002 0.000  

 5,613,706 44,460 الدانمرك

 

إعادة 

 140توطني

دوالر 16,196,353 0.004 0.145 7,985

  0.000 0.002 25 0 1,324,612 24,230 إستونيا

 5,439,407 38,480 فنلندا
 إعادة  500

 توطني
دوالر 8,046,831 0.013 0.017 440

66,028,467 37,580 فرتسا

قبول عىل  500

 / أسس إنسانية

 + إعادة التوطني

 تأشرية 1142

 لجوء

دوالر 8,230,042 0.043 0.008 3,495

80,621,788 44,540 ياأملان

قبول  20،000

عىل أسس 

 + إنسانية

 رعاية 10،000

 الفردية

46,265 0.095 0.789 
105,162,691 

 دوالر

  0.000 0.010 1,135 11,032,3280 25,630 اليونان
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 البلد

الدخل 

القومي 

اإلجمايل 

للفرد 

 الواحد

 السكان

إعادة التوطني، 

قبول الدخول، 

تعهدات 

 بالرعاية

اللجوء طلبات 

 السوري

 طالبو اللجوء

 + السوريني

إعادة  تعهدات

كنسبة  التوطني

 مئوية من

 السكان

 تعهدات

كنسبة مئوية

 الالجئني من

يف البلدان 

 املضيفة

 الرئيسية

 املساهمات املالية

النداء  2014إىل 

لألمم  اإلنساني

لالجئني  املتحدة

 السوريني

 9,897,247 21,000 املجر
 إعادة  30

 توطني
4,075 0.041 0.001  

دوالر 9,405,461 0.000 0.002 1,430 59,831,0930 34,100 إيطاليا

 4,595,281 35,090 أيرلندا
إعادة 

 310توطني
دوالر 6,664,297 0.008 0.008 55

  0.000 0.003 60 0 2,000,000 22,970 التفيا

  0.000 0.000 5 0 3,000,000 24,500 ليتوانيا

  0.002 0.028 90 60 543,202 59,750 لكسمربغ

  0.000 0.142 600 0 423,282 28,030 مالطا

16,800,000 43,210 هولندا
إعادة 

 250توطني
دوالر 13,966,402 0.007 0.065 10,715

  0.000 0.001 440 38,500,0000 22,300 بولندا

10,500,000 25,360 الربتغال

إعادة توطني 23

منحة  70 +

 طارئة دراسية

 للتعليم العايل

165 0.002 0.002  

  0.000 0.008 1,560 19,960,0000 18,060 رومانيا

46,600,000 31,850 أسبانيا
إعادة 

 130توطني
1,555 0.004 0.003  

الجمهورية 

 السلوفيكية
25,500 5,400,000 0 30 0.001 0.000  

  0.000 0.008 175 0 2,100,000 28,130 سلوفنيا

 9,600,000 44,760 السويد
 إعادة 1200

 توطني
دوالر 13,778,101 0.032 0.536 50,235

اململكة 

 املتحدة
35,760 64,100,000

غري (عدة مئات 

محدد، يفرتض 

300 

4,785 0.008 0.008 
154,531,604 

 دوالر

إجمايل دول 

االتحاد 

 األوروبي

 506,759,671 150,105 0.037 0.955  

االتحاد 

األوروبي 

باستثناء 

أملانيا والسويد

 416,537,8835,105 53,605 0.014 0.134  
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 البلد

الدخل 

القومي 

اإلجمايل 

للفرد 

 الواحد

 السكان

إعادة التوطني، 

قبول الدخول، 

تعهدات 

 بالرعاية

اللجوء طلبات 

 السوري

 طالبو اللجوء

 + السوريني

إعادة  تعهدات

كنسبة  التوطني

 مئوية من

 السكان

 تعهدات

كنسبة مئوية

 الالجئني من

يف البلدان 

 املضيفة

 الرئيسية

 املساهمات املالية

النداء  2014إىل 

لألمم  اإلنساني

لالجئني  املتحدة

 السوريني

 آخرون

41,446,246 11,730 األرجنتني

 تأشرية برنامج

ال ( إنساني

مؤرش عىل 

 )حجمال

172 * *  

23,130,900 42,540 أسرتليا

برنامج  5،600

إلعادة  إنساني

 الخاصالتوطني

دوالر 22,681,864 0.147 0.024 316

  0.001 0.000 77 إعادة توطني20 9,466,000 16,940 بيالروس

200,361,925 14,750 الربازيل

تأشريات  برنامج

 مفتوح إنسانية

 تأشرية 4،200(

)بالفعل صدرت

378 0.002 0.111  

35,158,304 42,610 كندا

إعادة  200

 + التوطني

 رعاية 1،100

 خاصة

دوالر 80,069,694 0.034 0.004 1,114

  0.000 0.000 10 17,619,7080 21,030 شييل

كوريا 

 الجنوبية
33,440 50,219,6690 550 0.000 0.000  

دوالر 94,122,781 0.000 0.000 26 127,338,6210 37,630 اليابان

  0.001 0.068 1 إعادة توطني25  * ليختنشتاين

 4,500,000 30,750 نيوزيلندا
إعادة 

 100توطني
دوالر 4,180,602 0.003 0.002 23

 5,100,000 66,520 النرويج
 إعادة 1000

 توطني
دوالر 46,271,332 0.026 0.076 2,855

  0.000 0.000 * 0 3,615,086 23,830 بورتو ريكا

روسيا 

 االتحادية
23,200 143,500,0000 1,270 0.000 0.000  

  0.000 0.000 * 0 5,339,200 76,850 سنغافور
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 البلد

الدخل 

القومي 

اإلجمايل 

للفرد 

 الواحد

 السكان

إعادة التوطني، 

قبول الدخول، 

تعهدات 

 بالرعاية

اللجوء طلبات 

 السوري

 طالبو اللجوء

 + السوريني

إعادة  تعهدات

كنسبة  التوطني

 مئوية من

 السكان

 تعهدات

كنسبة مئوية

 الالجئني من

يف البلدان 

 املضيفة

 الرئيسية

 املساهمات املالية

النداء  2014إىل 

لألمم  اإلنساني

لالجئني  املتحدة

 السوريني

 8,100,000 56,580 سويرسا

إعادة  500

برنامج + توطني

جمع شمل 

صدور ( األرسة

4000( 

دوالر 6,151,217  0.118 0.136 6,525

 3,400,000 18,930 أورغواي
 إعادة 120

 توطني
* 0.004 0.003  

United 

States 
53,960 316,100,000

 إعادة التوطني

غري ( املفتوح

 يفرتض، محدد

10،000 

2,963 0.003 0.263 
822,510,006 

 دوالر

املجموع 

 اإلجمايل
 778,522,23163,170 166,390 0.029 1.662 

1,599,580,894 

 دوالر
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 : مالحظات

 : طلبات اللجوء

ترشين / بالنسبة لبلدان املنطقة االقتصادية األوروبية، تشمل البيانات الوارودة فرتة ثالث سنوات من نوفمرب 

 .2014ترشين األول /  إىل أكتوبر2011الثاني 

تحدة، تشمل البيانات فرتة سنتني بالنسبة ألسرتاليا وكندا واليابان ونيوزلندا وكوريا الجنوبية والواليات امل 

 .2014حزيران /  إىل يونيو2012كانون الثاني / ونصف من يناير

 .2013 و2012وأما باقي البلدان فتغطي بياناتها عامي  

ومن املفرتض أن البلدان التي ترد العالمة بجانبها لم .  حيثما وردت عدم توفر البيانات"*" تعني عالمة  

 . أنها تلقت عددا ضئيال منهاتتلق أي طلبات لجوء أو

 

طريقة حساب عدد فرص إعادة التوطني التي تم التعهد بها كنسبة مئوية من إجمايل عدد الالجئني يف 

 بلدان االستضافة الرئيسية

 

البلدان تشمل هذه األرقام برامج إعادة التوطني التي ترشف عىل تنسيقها املفوضية العليا لشؤون الالجئني  

 العتبارات إنسانية وأنظمة الكفالة وبرامج لم الشمل وغريها من نظم منح تأشريات الدخول بغية وبرامج القبول

 .تيسري انتقال الالجئني السوريني إىل بلدان أخرى

.  وأما البلدان التي تعهدت بتوفري عدد غري محدود من فرص إعادة التوطني، فلقد تم إعداد تقديرات بشأنها 

 .أقل من العدد الفعيل الذي يتعهد البلد بإعادة توطينه أو استقبالهوقد تكون تلك التقديرات 

ولم يتم حساب نسب مئوية لألرجنتني نظرا لعدم حصول منظمة العفو الدولية عىل املؤرشات الدالة عىل حجم  

 .برنامجها

ومع .  إنسانية كونه يمثل عدد التأشريات املمنوحة العتبارات 4200ُوأما الربازيل، فلقد استخدم رقم قوامه  

 .ذلك، فمن املرجح أن تسمح الربازيل باستقبال عدد أكرب من الالجئني السوريني عىل مدار العامني القادمني

 فرصة، فلقد تم استنباطه من سماح اململكة املتحدة بدخول 300وأما الرقم الخاص باململكة املتحدة والبالغ  

ضمن " بضع مئات" عندما تعهدت باستقبال 2014نون الثاني كا/  شخصا منذ اإلعالن عن الربنامج يف يناير90

 .الربنامج الذي يمتد لثالث سنوات

 فرصة بناء عىل املؤرشات التي رشحت من 10000ُوقدر عدد الفرص التي توفرها الواليات املتحدة وقوامه  

ن قد يزيد الرقم الفعيل  شخصا ولك10000 و9000ترصيح اإلدارة األمريكية باحتمال قبولها إعادة توطني ما بني 

 . عن ذلك بكثري عىل مدار السنوات القادمة

/  فرصة إعادة توطني500ُ تأشرية طلب لجوء للسوريني وأضيف هذا الرقم لحوايل 1142وأصدرت فرنسا  

 .قبول العتبارات إنسانية تم التعهد بها

 التوطني التي تم التعهد بها ُ تأشرية لم شمل للسوريني وأضيفت إىل عدد فرص إعادة4000ومنحت سويرسا  

 .  فرصة500وقوامها 

 

 : املساهمات املالية

 1 اعتبارا من 2014تمثل أرقام املساهمات املالية موازنات املشاريع املدرجة ضمن خطة االستجابة اإلقليمية  

 لبلدان من املحتمل أن تكون البلدان املعنية قد قدمت مساعدات مالية أخرى.  2014كانون األول / ديسمرب

 .ًاالستضافة مبارشة أو لوكاالت تعمل مع الالجئني السوريني من خالل قنوات أخرى
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 مليون دوالر لدعم خطة االستجابة اإلقليمية؛ ولم تشمل 276ساهمت املفوضية األوروبية بمبلغ قوامه  

 . تحليالتنا تربعات أخرى غري محددة

 :ل خطة االستجابة اإلقليمية عرب الرابط اإللكرتوني التايليمكن العثور عىل تحديث للمساهمات املالية يف تموي 

pdf.1412011535___1048A_5R_ocha/daily/reports/org.unocha.fts://http.  
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ظروف الالجئين في بلدان 
 االستضافة الرئيسية

.   مليون الجئ من سورية3.8لتنويه بدور دول الجوار الخمس املحيطة بسورية عىل صعيد استضافتها يجب ا

وترتب عىل ذلك آثار هامة عىل اقتصاد كل بلد من هذه البلدان وبنيته التحتية، ال سيما لبنان الذي تأثر أكثر من 

 . ة قبل اندالع األزمهغريه حيث يشكل الالجئون السوريون ربع عدد سكان

ٍوعقب تقاعسه عن توفري عدد كاف من فرص إعادة التوطني، فشل املجتمع الدويل أيضا يف توفري الدعم املايل املالئم 

ويعاني النداء اإلنساني العاجل الذي أطلقته األمم املتحدة من شح كبري يف التمويل، األمر الذي .  للبلدان املضيفة

ُومؤخرا، اجرب برنامج الغذاء العاملي عىل تعليق مساعداته .   لالجئنيأدى إىل خفض املساعدات والخدمات املقدمة

  53. مليون الجئ سوري جراء أزمة التمويل1.7الغذائية التي يقدمها لحوايل 

ولعل غياب تقاسم أعباء املسؤولية بشكل مالئم من خالل توفري فرص إعادة التوطني واملساعدات املالية كان عامال 

 54.ادة حجم القيود التي تفرضها البلدان املضيفة عىل دخول السوريني الفارين من النزاع إليهارئيسيا ساهم يف زي

وتركت الظروف التي يواجهها العديد من الالجئني السوريني يف البلدان املضيفة الرئيسية الكثري منهم يف أوضاع 

 .لوصول إىل أوروبا وطلب اللجوءُبائسة؛ فيما اضطر البعض اآلخر منهم إىل املخاطرة بحياته يف محاولة ا

ويلقي هذا الجزء الضوء عىل بعض من الظروف واألحوال التي تواجه الالجئني السوريني يف بلدان االستضافة 

 .الرئيسية وبعض قضايا حقوق اإلنسان التي يتعرضون لها

 لبنان
 26ًحيث وصل عددهم اعتبارا من  55يشكل الالجئون السوريون يف لبنان حوايل ربع عدد سكانه قبل اندالع األزمة،

  ويتوقع البنك الدويل أن لبنان، الذي يعاني أصال من 56. الجئا1.132914 إىل حوايل 2014ترشين الثاني / نوفمرب

إحدى أعىل نسب الدين العام يف العالم، سوف يواجه ارتفاع مستويات الفقر والبطالة فيه جراء تدفق أعداد كبرية 

  وعىل الرغم من الضغط الذي شكله ذلك عىل املجتمعات املضيفة، فلقد 57.ه من سوريةمن الالجئني عىل أراضي

 .ًحافظ لبنان مشكورا عىل سياسة إبقاء حدوده مفتوحة أمام الالجئني السوريني

ً قيودا عىل دخول الالجئني الفلسطينيني من سورية إىل 2013آب /ومع ذلك، فلقد فرض لبنان يف أغسطس

ُ استحدثت الحكومة تدابري جديدة أغلقت بموجبها الحدود يف وجه هؤالء 2014أيار / ويف مايو58أراضيه،

 عن تغيريات حرص لبنان الدخول بموجبها يف السوريني 2014حزيران /   وأعقب ذلك اإلعالن يف يونيو59.الالجئني

ُ، فرضت املزيد 2014ول ترشين األ/   ويف أكتوبر60.الفارين من مناطق تشهد قتاال عىل مقربة من الحدود اللبنانية

ُ ونقل 61ُمن القيود عىل الالجئني وطلب من املفوضية العليا لشؤون الالجئني التوقف عن تسجيل الالجئني السوريني

وثمة استثناءات العتبارات ".  لم تعد رسميا تستقبل النازحني السوريني"عن وزارة الشؤون اللبنانية قولها إنها 

ُ  وسجلت حوادث شهدت إعادة 63.ذين لديهم ما يثبت ذلك أو لديهم كفيل لبناني ال62إنسانية تشمل السوريني
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 64.سوريني، ال سيما الالجئني الفلسطينيني، إىل سورية

ويخاطر .  ويواجه الالجئون الفارون من سورية الكثري من انعدام اليقني عىل صعيد صفتهم القانونية يف لبنان

ية بالتعرض للحجز ومحدودية الحصول عىل الخدمات الرضورية وتسجيل الالجئون الذين يفتقرون للصفة القانون

من % 30، قدرت املفوضية العليا لشؤون الالجئني أن حوايل 2014أيلول /   ويف سبتمرب65.واقعات الوالدة والزواج

قدم بطلب   ويشرتط لبنان عىل الالجئني السوريني الت66.مجموع الالجئني يفتقرون لتأشريات إقامة سارية املفعول

 دوالر أمريكي 200وبلغت تكلفة تجديد صالحية التأشرية .  الستصدار تأشرية إقامة قابلة للتجديد كل ستة أشهر

  وعلقت السلطات عملية تجديد التأشريات لالجئني الفلسطينيني من سورية يف 67.مع نهاية العام األول من اإلقامة

أيلول من العام نفسه أنها سوف تجدد تصاريح اإلقامة / ربولكن أعلنت الحكومة يف سبتم68 2014أيار / مايو

 2014.69كانون األول /  ديسمرب31باملجان لالجئني السوريني والفلسطينيني يف حال توجههم للمراكز املعنية قبل 

وحسب املفوضية العليا لشؤون الالجئني، تشمل أكثر احتياجات الالجئني السوريني إلحاحا املأوى والرعاية 

 الذين توزعوا عىل 71  وال توجد مخيمات رسمية مقامة إليواء الالجئني السوريني70.ية والتعليم واالكتفاء مالياالصح

يقيمون % 40، قدرت املفوضية العليا أن ما ال يقل عن 2014تموز /ويف يوليو.   موقع داخل لبنان1700أكثر من 

ات السيارات ومواقع اإلنشاء والبناء وهياكل من غرف يف مساكن غري مالئمة بما يف ذلك مآوي مؤقتة من قبيل كراج

واحدة ومباني غري مكتملة ومستوطنات عشوائية فيما يعيش آخرون يف ظل الخوف من التعرض لإلخالء أو 

 أدى التوتر 73  ومقرونا بمصاعب يف دفع اإليجار وتكاليف املاء والكهرباء72.ُيضطرون لإلقامة يف شقق مكتظة

 وحده شهدت إخالء أكثر من 2014أيلول /ألمنية إىل موجة من عمليات اإلخالء يف سبتمربالسيايس والشواغل ا

 74. شخص من مآويهم4800

ولقد تزعزع استقرار العالقة بني الالجئني واملجتمعات املضيفة يف املناطق التي ترضرت جراء الصدامات املسلحة 

 76 بل وإعدام،75عدد من الجماعات املسلحة واختطاف،عىل طول الحدود السورية اللبنانية بني الجيش اللبناني و

  كما دفعت هذه التوترات الرشطة املحلية وبعض املجموعات املسلحة املشكلة من 77.بعض الجنود اللبنانيني أحيانا

  78.املواطنني لحفظ النظام إىل فرض حظر تجول عىل الالجئني السوريني يف مناطق عدد من البلديات يف لبنان

 الجئا فلسطينيا فارا من سورية 53070من حوايل 79% 51أن إقامة " األونروا"، قدرت 2014 آذار /ويف مارس

 مخيما قد جعلت منها مكتظة جدا فيما يقيم اآلخرون يف 12عىل مقربة من مخيمات الفلسطينيني البالغ عددها 

، اتضح أن 2014أيار / عاملي يف مايو  ويف دراسة أجرتها األونروا وبرنامج الغذاء ال80.املجتمعات املحلية املضيفة

 أشخاص يف 4.6ُاملأوى هو أكثر الشواغل بالنسبة للذين أجريت مقابالت معهم، ال سيما مع معدل نوم حوايل 

  81.الغرفة الواحدة

 ولكن واقع املمارسة 82ونظريا، يمكن لالجئني السوريني االستفادة من خدمات الصحة العامة والتعليم الحكومي

وبما أن قطاع الصحة يف لبنان هو قطاع خاص .  يظهر أن هذه الخدمات محدودة ويصعب الوصول إليهاالعملية 

 جراء استنزاف املوارد وخفض التمويل 83باملجمل، فلم يتمكن الالجئون من الحصول عىل خدمات العالج الالزم

من حجم الخدمات التي يمكن  الذي أطلقته األمم املتحدة بحيث قيد ذلك 84املمنوح للنداء اإلنساني العاجل

 85.للمنظمات غري الحكومية أن توفرها

ُوعىل صعيد التعليم، فيقدر أن عدد أطفال الالجئني السوريني يف سن االلتحاق باملدرسة يف لبنان أكرب من عدد 
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 أن معدل 2014تموز /  ولكن أظهرت بيانات من يوليو86األطفال اللبنانيني امللتحقني باملدارس الحكومية،

  وتشمل العوائق التي تحول 87.فقط% 20االلتحاق بني أطفال الالجئني السوريني سجل نسبة متدنية جدا هي 

 ويترسب 88.دون التحاقهم عوامل من قبيل حجم الفصول الدراسية، وتكلفة املواصالت، والتنمر، ومصاعب لغوية

قارير تفيد بأن بعض العائالت بعض األطفال من املدارس من أجل العمل ومساعدة عائالتهم، حيث وردت ت

اعتمدت عىل اسرتاتيجيات التكيف السلبية مع ما تحمله من مضامني خطرية عىل حقوق اإلنسان من قبيل عمالة 

 89.األطفال والزواج املبكر

ً، أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا أظهر أن حوايل ثلث الالجئني السوريني هم 2014نيسان / ويف إبريل

العمل، وأن الذين يعملون منهم يحصلون عىل أجور تقل كثريا عما يحصل عليه نظراؤهم اللبنانيون عاطلون عن 

  90.من الحد األدنى لألجور يف لبنان% 40يف وظائف مماثلة، ما يجعل متوسط الدخل الشهري لالجئني أقل بواقع 

وأدى .  ويعملون ساعات عمل أطولويف بعض الحاالت، قام لبنانيون بتوظيف سوريني ألنهم يتقاضون أجورا أقل 

 .غياب الفرص الكافية لكل من الالجئني واملواطنني اللبنانيني إىل املزيد من التوترات يف املجتمعات املضيفة

 تركيا
  وتعتمد هذه األخرية رسميا سياسة الباب املفتوح أمام 91. مليون الجئ من سوري يف تركيا1.6يقيم ما ال يقل عن 

ُالواقع يظهر أنه ال يسمح سوى لقلة قليلة من الالجئني الفارين من سورية باجتياز املعابر السوريني، ولكن 

ويف اجتماعات مع منظمة العفو الدولية، أقر .  92الحدودية الرسمية إذا كانوا يحملون جوازات سفر سارية املفعول

لة جوازات السفر سارية املفعول أو ممن املسؤولون األتراك بأن املعابر الرسمية مفتوحة فقط أمام الالجئني من حم

متذرعني عادة بمربر نقص الطاقة االستيعابية يف مخيمات الالجئني يف " لديهم احتياجات طبية أو إنسانية عاجلة"

  ومع ذلك، يظل دخول البالد عمليا عند املعابر الرسمية أمرا يكاد يكون مستحيال أحيانا حتى بالنسبة 93.تركيا

ولقد ُاغلقت املنافذ الحدودية بشكل كامل مع تصاعد أعمال العنف يف .  لسفر سارية املفعوللحملة جوازات ا

/  وفرباير2013ترشين األول /  أكتوبر–أيلول / باب السالمة يف سبتمرب/ ُسورية، حيث أغلق منفذ أونجوبينار

، 2014كانون الثاني /  وأوائل يناير2013آب / تل أبيض يف أغسطس/ ، وكذلك منفذ أكتشاكايل2014شباط 

، ومعرب 2014كانون الثاني /  وأواخر يناير2013كانون األول / باب الهوى يف ديسمرب/ ومنفذ جيليفيغوزو

 2014.94كانون الثاني / جرابلس يف أوائل يناير/ كركميش

ود بشكل غري ُويمنع الكثري من الفارين من سورية دخول األرايض الرتكية طلبا لألمان، فيما يخاطر من يعرب الحد

نظامي بالتعرض النتهاكات من قبيل عمليات الصد والتعرض إلطالق النار أو التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء 

 95.املعاملة

وعىل الرغم من ذلك، فثمة أمثلة إيجابية حرصت تركيا من خاللها عىل تيسري فتح منافذ حدودية معينة لتنظيم 

وأخرب الالجئون السوريون منظمة العفو الدولية .  ملة جوازات السفرعملية عبور الالجئني من سورية من غري ح

  ويف 96.ُعن حاالت سمح لهم فيها بعبور املنافذ الحدودية الرسمية دون اشرتاط حمل جوازات سفر سارية املفعول

لحدودي ، راقب مندوبو منظمة العفو الدولية تدشني السلطات الرتكية معرب يومورتالوك ا2014أيلول/ سبتمرب25

وتخصيصه لتيسري عملية وصول الالجئني من منطقة عني العرب كوباني الواقعة يف شمال محافظة ريف حلب 

وباإلضافة إىل خدمات التسجيل والرعاية .  بسورية، أي إىل الجنوب من سوروتش يف مقاطعة شانيل أورفه الرتكية

 .عىل عدم دخول بنود غري مسموح بها إىل البالدالصحية املتوفرة يف املعرب، تواجد ضباط رشطة من أجل الحرص 
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 - والذي تم اعتماده لفرتة وجيزة أثناء تعرض عني العرب –ولعل هذا املثال عىل املمارسات الفضىل يف هذا اإلطار 

 هو نوع املمارسات الواجب تعميمه كسياسة – 2014ترشين األول / أيلول وأكتوبر/ كوباني للهجوم يف سبتمرب

ة كونها تكفل حماية أمن الحدود من جهة، وتتيح املرور اآلمن لالجئني إىل داخل األرايض الرتكية من حدودية عام

 كوباني يف وقت -ومع ذلك، فعندما عاد مندوبو منظمة العفو الدولية إىل حدود تركيا مع عني العرب .  جهة أخرى

ص من ذوي االحتياجات الطبية العاجلة من ترشين الثاني، تلقت املنظمة بالغات عن منع أشخا/ الحق من أكتوبر

      97.دخول تركيا

فلقد أقامت تركيا حوايل .  كما يمكن وصف أوضاع العديد من الالجئني املتواجدين داخل تركيا بأنها أوضاع بائسة

ولكن .   وزودتهم بالطعام والخدمات الرضورية98 الجئ والجئة220.000 مخيما جيدة التجهيز تؤوي أكثر من 22

ًوصلت تلك املخيمات إىل طاقاتها االستيعابية القصوى، تاركة الغالبية العظمى من الالجئني السوريني خارج 

 .  مخيمات الالجئني تلك مع اضطرارهم لتدبر أمور بأنفسهم

وثمة قنوط منترش عىل نطاق واسع بني الالجئني السوريني الذين يقيمون خارج مخيمات اللجوء التي تديرها 

  ونظرا لحرمانهم من الطرق والقنوات املرشوعة لدخول سوق العمل، ونظرا لعدم تلبية 99. الرتكيةالحكومة

احتياجاتهم الرضورية من لدن اي هيئة حكومية أو املجتمع املدني، يتعني عىل السوريني العمل بشكل غري نظامي 

يل عىل ما يظهر إىل غض الطرف عن هذه   وعىل الرغم من أن السلطات الرتكية تم100.من أجل البقاء عىل قيد الحياة

العمالة غري النظامية بدال من مالحقتها أو معاقبتها، فمن الواضح أن الالجئني الفارين من سورية يتعرضون 

وال يتمتع الكثري من الالجئني السوريني بالحقوق األساسية من قبيل السكن . لالستغالل عىل ايدي أرباب عملهم

 .حيةوالتعليم والرعاية الص

 األردن 
الجئ سوري مسجل لدى املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف األردن يقيم أغلبيتهم 101 600.000يوجد ما يربو عىل 

 يؤوي أكربها 102ويقيم الالجئون الذين فروا من سورية إىل األردن يف خمسة مخيمات،.  يف التجمعات الحرضية

 الجئا 13000، سجل أكثر من 2014نيسان / ا من إبريل  واعتبار103. الجئا80.000أكثر من ) مخيم الزعرتي(

يف ) األونروا(فلسطينيا فروا من سورية أنفسهم لدى وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

  104.األردن

 

ن سورية الذين ومنذ اندالع األزمة السورية، بذل األردن جهودا كبرية إليواء األعداد الكبرية من الالجئني القادمني م

استفادوا من موارد األردن املحدودة عىل الرغم من أن النداء اإلنساني العاجل الذي أطلقته األمم املتحدة من أجل 

  وتعرضت البنية التحتية 105.من املبالغ املطلوبة% 56تمويل احتياجات الالجئني يف األردن لم يتجاوز عتبة 

 106ت املياه والكهرباء والسكن واملدارس والرعاية الصحية والغذاء،لضغوطات هائلة عقب تزايد الطلب عىل خدما

 107.األمر الذي ساهم يف تنامي التوتر بني أفراد املجتمعات املضيفة

ويف الوقت الذي حافظت فيه الحكومة عىل انتهاج سياسة الحدود املفتوحة يف وجه الالجئني الفارين من سورية، 

ويف وقت .  ة للحيلولة دون دخول املزيد من األشخاص إىل األردن من سوريةحصل تزايد ملموس يف القيود املفروض

ُ حظر عىل الالجئني الفلسطينيني القادمني من سورية دخول البالد واستحدثت قيود خالل 2013،108مبكر من عام  ُ

ون إثبات العام نفسه تقنن دخول السوريني وتحظر دخول الرجال منهم ممن ال ترافقهم عائالتهم أو ال يستطيع

  ونتيجة لذلك حورصت أعداد كبرية من الالجئني 109.وجود أقارب لهم يف األردن أو ممن ال يحملون وثائق ثبوتية
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السوريني والفلسطينيني القادمني من سورية عىل مقربة من الحدود األردنية لفرتات من الزمن دون إمكانية عبور 

 آالف 5 أو 4ُ، أبلغ عن تقطع السبل بحوايل 2014ين األول ترش/   ويف أكتوبر110.الحدود أو العودة إىل ديارهم

 111.شخص من سورية يف املنطقة الحرام الفاصلة بني الحدود األردنية والسورية

كما حصلت منظمة العفو الدولية عىل معلومات تشري إىل أن املئات من الالجئني الفارين من سورية قد تمت 

، أبلغت منظمات غري حكومية أن 2014ترشين األول /   ويف أكتوبر113.ل قرسا وبينهم أطفا112إعادتهم إىل سورية

من طالبي اللجوء السوريني والفلسطينيني قد تمت إعادتهم من مركز رباع الرسحان دون أن % 80 و45ما بني 

 114.يتم تسجيلهم لدى املفوضية العليا لشؤون الالجئني

.  يدة يف االنتقال لإلقامة داخل املجتمعات املضيفة القريبةوتعرض الالجئون املقيمون داخل املخيمات ملصاعب متزا

وصحيح أنه يجري اآلن إصالح سياسة احتجاز وثائق املسجلني يف املخيمات بحيث تتيح لهم االحتفاظ بتلك 

بصفتها الوسيلة الوحيدة التي " االنتشال عن طريق الكفالة" ولكن ال زالت املخيمات تتبع سياسة 115الوثائق،

جئني مغادرة املخيمات عن طريقها واإلقامة يف البلدات واملدن بشكل قانوني، وتستلزم العثور عىل كفيل يمكن لال

ولقد جعلت مصاعب الحصول عىل مثل .  أردني تجمعه صلة قربى بهم ويكون راغبا يف كفالتهم ملغادرة املخيم

 حيث آثر بعضهم املغادرة دون 116ماتهذه التصاريح السوريني عرضة لالستغالل يف معرض سعيهم ملغادرة املخي

وثائقهم الثبوتية واملجازفة بفقدان الحق يف الحصول عىل املساعدات اإلنسانية ناهيك عن العيش تحت سيف 

  117.الرتحيل املصلت عىل رقابهم

 

 ومنخفضة التكلفة 118ولقد ساهمت عوامل من قبيل ارتفاع تكاليف السكن ونقص مواصفات اإليواء املالئمة

 يف خلق صعوبات أمام الالجئني يف معرض سعيهم لتلبية 119عب يف الحصول عىل تصاريح العملواملصا

  120.ويف بعض الحاالت، ارتبط ذلك كله بارتفاع معدالت انتشار عمالة الطفال والزواج املبكر.  احتياجاتهم اليومية

 مرتفعة بشكل ملفت بني  أن معدالت الترسب من املدارس كانت2014تموز /وأظهرت بيانات تعود إىل يوليو

  كما تعرض 121.ُ ويعزى ذلك جزئيا إىل اضطرارهم للعمل إلعالة عائالتهم– عاما 24-15الصبية يف سن 

فلسطينيو سورية  لتهميش من نوع خاص جراء وضعهم غري النظامي وعدم توفر أوراق اإلقامة بحوزتهم يف ضوء 

.  ة بعدم السماح بدخول الالجئني الفلسطينيني من سورية والقاضي122 2012السياسة التي اعتمدتها الحكومة عام 

يف فقر مع ما يخلقه وضعهم غري الواضح قانونيا من مصاعب "وأبلغت األمم املتحدة عن أن معظم هؤالء يعيش 

 .123"إلتمام معامالتهم املدنية والحصول عىل الخدمات والتوظيف

 العراق 
.  يف العراق، توجهت غالبيتهم العظمى إىل إقليم كردستان العراق سوريا 124 الجئ200.000استقر املقام بأكثر من 

وتعطل وصول السوريني إىل العراق جراء تطورات عدة أهمها التقدم الذي أحرزته قوات الدولة اإلسالمية اعتبارا 

وأصبحت مساحات شاسعة من األرايض الحدودية بني العراق وسورية .  2013كانون األول / من نهاية ديسمرب

  وتكرر إغالق وفتح الحدود بني إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم 125.تخضع حاليا لسيطرة الدولة اإلسالمية

ُ  وحتى يف ذروة فرض القيود عىل عبور تلك الحدود، سمح لبعض الفئات باجتياز الحدود من 126.الذاتي وسورية

 سوري من دخول 14000ن تلك القيود، تمكن   وعىل الرغم م127.قبيل الطلبة والحاالت الطبية العاجلة ولم الشمل

 عرب منفذ إبراهيم خليل مع تركيا الذي ظل مفتوحا 2014ترشين األول / أرايض إقليم كردستان العراق يف أكتوبر

ُ  وأبلغ عن بعض حاالت اإلعادة القرسية من إقليم كردستان العراق وطال 2014.128ترشين الثاني / حتى نوفمرب
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 129.الذين تمت مرافقتهم لضمان اجتيازهم الحدود عائدين إىل سوريةذلك السوريني العرب 

 أن الالجئني من سورية الذين يقيمون يف باقي مناطق العراق قد 2014وتظهر التقارير املتوفرة مع بداية عام 

  وفيو 130.بهتركزوا عموما يف محافظة األنبار، وذلك إما يف مخيم العبيدى القريب من القائم أو يف املناطق املحيطة 

 ما 131 شخص يف أيدي الدولة اإلسالمية،1500، سقط مخيم العبيدي الذي يؤوي أكثر من 2014حزيران / يونيو

  وأبلغت املفوضية العليا 132.اضطر وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات غري الحكومية إىل مغادرة املخيم

قد غادروا املخيم متوجهني إىل سورية فيما قصد ) خص ش300أي حوايل ( أرسة 60لشؤون الالجئني أن أكثر من 

  وعليه، فمن الصعوبة بمكان أن نعرف العدد الحايل لالجئني السوريني يف تلك 133.البعض اآلخر منهم مدينة القائم

 إخالء مخيم 2014آب /  ونتيجة لتقدم قوات الدولة اإلسالمية يف شمال العراق، تم يف أوائل أغسطس134.املنطقة

 135. الشهر نفسه24 بشكل مؤقت إىل أن بدأت العائالت بالعودة إليه اعتبارا من غويالن

 ويوؤي دوميز، أكرب مخيمات 136 العراق؛–ثمة ثمانية مخيمات لالجئني منترشة يف مختلف أنحاء إقليم كردستان 

لية البالغة وهو رقم أعىل بكثري من طاقته االستيعابية األص( من سورية 137 الجئا50.000دهوك، ما يربو عىل 

املقيمني يف املخيمات ) من سورية(  وأظهرت البحوث أن الالجئني 138). شخصا ما تسبب باالكتظاظ فيه38135

هم أفضل حاال من أولئك املقيمني خارجها ال سيما فيما يتعلق بالحصول عىل الغذاء والتعليم والتسجيل 

ستان تركيز توفري املساعدات اإلنسانية يف ُ  ويعزى ذلك جزئيا إىل اشرتاط حكومة إقليم كرد139.والتوظيف

 أن عددا كبريا من الالجئني من سورية الذين 2014تموز / حزيران ويوليو/  وأظهرت بيانيات يونيو140.املخيمات

يقيمون يف املجتمعات املضيفة يسكنون مساكن أو مآوي غري مالئمة دون عقود إيجار أو يف مواقع بناء غري مكتملة 

 141. املياه والتدفئة ومرافق النظافة واالغتسال املالئمة التي تراعي الخصوصيةيف ظل عدم توفر

كما ساهم تدفق النازحني بأعداد كبرية عىل إقليم كردستان جراء تقدم الدولة اإلسالمية يف محافظتي األنبار 

دا من الالجئني وأظهرت االتجاهات العامة أن عددا متزاي.  واملوصل إىل زيادة الضغط عىل الخدمات الحيوية

  142.املقيمني يف مناطق حرضية أخذوا يتدفقون عىل املخيمات جراء ارتفاع تكاليف املعيشة يف بعض مناطق اإلقليم

 143.ووجد الكثري من النازحني داخليا مالذا يف األبنية املدرسية، األمر الذي تسبب بتأخري انطالق العام الدرايس

  فمع اقرتاب نهاية العام 144. الالجئني السوريني بالتعليم بأنها متدنيةوبشكل عام، توصف معدالت التحاق أطفال

فيبلغ معدل االلتحاق بالدراسة % 55، بلغ معدل االلتحاق باملرحلة األساسية يف املخيمات حوايل 2014الدرايس يف 

بالنسبة % 22وأما خارج املخيمات، فلم يتجاوز معدل االلتحاق .  فيما يشكل صدمة كبرية فعال% 1الثانوية 

  وتم تحديد عوامل كتحديات تعيق الحصول عىل التعليم من قبيل 145.لألطفال ممن هم يف عمر االلتحاق باملدارس

 وغياب الحيز واملوارد 146االختالف يف املناهج الدراسية والحواجز اللغوية والصعوبات يف تأمني رواتب املعلمني

 147.للتالميذ

 استمرارية خطة االستجابة اإلقليمية لألزمة 148%68الحاصل وقدره وعىل نحو مقلق، يهدد نقص التمويل 

السورية مع احتمال أن يؤثر ذلك عىل عمليات التسجيل والحصول عىل خدمات التعليم وتخفيض املساعدات 

الغذائية وخدمات الرعاية الصحية واكتظاظ املخيمات وغياب املساعدات الخاصة باستقبال فصل الشتاء وتراجع 

 149.ساعدات النقدية التي سوف تؤثر عىل تدهور األوضاع بالنسبة لالجئني الفارين من سوريةحجم امل
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 مصر
 

  ولكن 150.  الجئ سوري مسجل يف مرص130.000، تواجد ما يربو عىل 2014ترشين الثاني / اعتبارا من نوفمرب

ناء عىل عملية املراجعة أدت رضورة حصول السوريني عىل تأشرية دخول وترصيح أمني قبل الوصول إىل مرص، ب

 ملتطلبات الدخول إىل مرص، إىل كل يشء عدا إيقاف وصول الالجئني من سوريا إىل 2013تموز /التي جرت يف يوليو

  151.مرص

 

 وعىل 152. الجئ فلسطيني من سوريا يقيمون يف مرص اآلن6,000ُوباإلضافة إىل ذلك، فيعتقد أن ما ال يقل عن 

سمح للفلسطينيني بالتسجيل لدى املفوضية العليا لشؤون الالجئني أو لدى وكالة عكس الالجئني السوريني، ال ي

 و يؤدي هذا إىل 153.بسبب تعليمات صدرت عن الحكومة املرصية) األونروا(غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

  154.يةحرمان الالجئني الفلسطينيني من التمتع بالحماية الدولية يف مرص، وعرضة لخطر اإلعادة القرس

 

ولقد خلق النقص الحاصل يف تمويل االستجابة اإلنسانية ألزمة الالجئني السوريني يف مرص ضغوطا كبرية عىل 

  كما 156%.45 لتصل إىل 2014نرشين األول /  واتسعت الفجوة مع أواسط أكتوبر155القدرة عىل توفري الخدمات،

وبمبادرة منها تشكر .  لخدمات الرضوريةواجه الالجئون السوريون تحديات أخرى عىل صعيد الوصول إىل ا

عليها، التزمت الحكومة املرصية بتمكني الالجئني السوريني من االنتفاع بالخدمات الصحية والتعليمية العامة؛ لكن 

الفصول الدراسية املزدحمة، ورسوم التسجيل وتكاليف الرعاية الصحية الثانوية ليست سوى بعض العقبات التي 

 157.ة الكثري من السوريني من هذه الخدماتتحول دون استفاد

 

.  ّوقلص ارتفاع اإليجارات والعداء املتزايد من املجتمعات املضيفة قدرة الالجئني عىل تلبية احتياجاتهم األساسية

ففي . ، تدهور الوضع بالنسبة لالجئني من سوريا بشدة2013تموز عام /ومنذ االطاحة بمحمد مريس، يف يوليو

مم املتحدة عن ارتفاع منسوب عدم التساهل من جانب أصحاب العقارات، وعن زيادة معدالت ، تحدثت األ2013

يف حني وثقت منظمة العفو الدولية كيف تعرض الالجئون لالعتداءات  158فصل العمال السوريني من وظائفهم،

مة، واعتقاالت اللفظية والتهديدات والتحريض عىل العنف ضدهم يف وسائل اإلعالم الوطنية ومن شخصيات عا

  159.تعسفية، ناهيك عن االحتجاز غري القانوني، ويف بعض الحاالت الرتحيل إىل سوريا

 

ولقد حاول الكثري من الالجئني الفارين من سورية مغادرة األرايض املرصية بشكل غري رشعي عرب الرحلة البحرية 

 واالعتقال والحجز 160مر فريسة سهلة للمهربنيولقد جعلهم هذا األ.  الخطرة بالقوارب انطالقا من مرص إىل أوروبا

ولقد أبلغت املفوضية العليا لشؤون الالجئني أنه قد تم إلقاء القبض عىل أكثر من .  عىل أيدي السلطات املرصية

ً  وبشكل عام، ووفقا 2014.161كانون الثاني / ً سوريا ملحاولتهم عبور البحر انطالقا من مرص منذ يناير1370

 من السوريني إىل لبنان أو تركيا منذ 150فرة لدى منظمة العفو الدولية، تم ترحيل ما ال يقل عن لألرقام املتوا

حيث وضع الالجئون السوريون املائة . ، بينهم رجالن سوريان عىل األقل تم ترحيلهما إىل سوريا2014بداية 

ال هذا لبقوا محتجزين إىل أجل غري رهن االعتقال وأكرهوا عىل االنتقال للعيش يف لبنان وتركيا، ولووالخمسني 

  162.مسمى
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 الهوامش
                                                      

 الجئ سوري يف لبنان؛ أنظر 1.32.601حسب أرقام املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، يقيم 1 

)122=id?php.country/syrianrefugees/org.unhcr.data://http(  ترشين الثاني /  نوفمرب3؛ تمت زيارة الرابط يف

) األونروا(طينيني يف الرشق األدنى وباإلضافة إىل ذلك، ووفق أرقام وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلس.  2014

 الجئا فلسطينيا ممن اعتادوا اإلقامة يف سورية قد لجأوا إىل لبنان أيضا؛ أنظر 42000ثمة 

)crisis-syria/org.unrwa.www://http (  2014ترشين الثاني /  نوفمرب3تمت زيارة املوقع يف. 

املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، أنطونيو غوترييس، عىل أنها ورد تشبيه أزمة اللجوء السورية عىل لسان  2

 2013تموز /  يوليو16بنفس السوء الذي كانت عليه األزمة الناجمة عن اإلبادة العرقية يف رواندا، 

)-refugee-Syria/10183899/syria/middleeast/worldnews/news/uk.co.telegraph.www://http

html.says-UN-genocide-Rwanda-as-bad-as-crisis (  

 مليونا ألول مرة منذ الحرب 50عدد النازحني قرسا يف العالم يتجاوز : يوم الالجئني العاملي"املفوضية العليا لشؤون الالجئني  3

 at :، متوفر عرب الرابط اإللكرتوني التايل2014حزيران /  يونيو20" العاملية الثانية

html.6bc155a53/org.unhcr.www://http).  2014ترشين الثاني /  نوفمرب9تمت زيارة الرابط يف( 

 21: تاريخ زيارة الرابط ( org.unocha.syria://http:مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، واملتوفر عرب الرابط التايل4 

 ) .2014ترشين الثاني / نوفمرب

 : مليون نسمة، واملتوفر عرب الرابط التايل85.22بناء عىل إجمايل عدد السكان البالغ 5 

republic-arab-syrian/country/org.worldbank.data://http) ترشين الثاني /  نوفمرب21: تاريخ زيارة املوقع

2014 .( 

 :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، واملتوفر عرب الرابط التايل: املصدر( مليون نازح داخيل 66.45 

org.ochaun.syria://http) ( 8أنظر الهامش رقم ( ماليني الجئا 4: ) + تاريخ زيارة الرابط( 

 :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، واملتوفر عرب الرابط التايل: املصدر( مليون نازح داخيل 76.45 

org.unocha.syria://http) ( 8أنظر الهامش رقم ( ماليني الجئ 4: ) + تاريخ زيارة الرابط( 

 الجئا 3.247.539(رقم املفوضية العليا لشؤون الالجئني : ل إىل هذا الرقم اإلجمايل بناء عىل مجموعة األرقام التاليةتم التوص 8

ولبنان ) 1.097.740(ورقم تركيا ) 2014ترشين الثاني /  نوفمرب26يف بلدان اللجوء الرئيسية وشمال إفريقيا اعتبارا من 

 الجئا يف شمال إفريقيا 23.367باإلضافة إىل ) 138.543(ومرص ) 225.373(ق والعرا) 618.615(واألردن ) 1.132.914(

كانون األول /  ديسمرب2:  ؛ تاريخ زيارة الرابطphp.regional/syrianrefugees/org.unhcr.data://http: املصدر(

Crisis-Syria#iscris-syria/org.unrwa.www-: املصدر( الجئا فلسطينيا فروا من سورية 70000عالوة عىل ) 2014

refugees-Palestine-and ( الجئا لألخذ يف الحسبان تقديرات الحكومة الرتكية 500.000وهامش تعديل الرقم بمقدار 

 un yeni ilçesi 'stanbulİ:أنظر( الجئ وصلوا تركيا عقب الهجوم عىل كوباني 200000لعدد السوريني الذين فروا إليها و
207392-haberi-suriye-ilcesi-yeni-istanbulun/com.sacitaslan.www, 2014August 1 , !Suriye ( 

املفوضية تقيم جرسا جويا لنقل املساعدات العاجلة إىل تركيا ملساعدة الالجئني الفارين من "واملفوضية العليا لشؤون الالجئني 

االقتصادية األوروبية خالل  سوري طلبوا اللجوء يف املنطقة 140.000و ) html.6def54241/org.unhcr.www" (داعش

 سوريا طلبوا اللجوء يف أسرتاليا وكندا واليابان 5159و) مكتب اإلحصاءات األوروبي:  املصدر(السنوات الثالث األخرية 

املفوضية : املصدر (2014حزيران / ويونيو2012كانون الثاني / ونيوزلندا وكوريا الجنوبية والواليات املتحدة ما بني يناير

) 2014االتجاهات العامة لطلب اللجوء، النصف األول من عام : لشؤون الالجئنيالعليا 
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)html.9699f5423/org.unhcr.www (سوريا طلبوا اللجوء يف البحرين وبيالروسيا والربازيل وتشييل والكويت 1740و 

) نيةقاعدة بيانات اإلحصاءات السكا: املفوضية العليا: املصدر (2013 و2012وقطر وروسيا عامي 

)aspx.RSD_PSQ/org.unhcr.popstats://http(  

 28برلني ".  دعم االستقرار يف املنطقة–أوضاع الالجئني السوريني " كلمة املفوض السامي أنطونيو غوترييس، يف مؤتمر9 

كانون /  ديسمرب2: تاريح زيارة الرابط ) (html.4189fb445/org.unhcr.www://http (2014ترشين األول / أكتوبر

 )2014األول 

املشاورات الثالثية السنوية بشأ، إعادة : اسرتاتيجيات حلول مبتكرة للوضع السوري"املفوضية العليا لشؤون الالجئني  10

 . 2014حزيران /  يونيو25جنيف، " التوطني

 2014ترشين األول / أكتوبر7عليا لشؤون الالجئني بتاريخ رسالة بالربيد اإللكرتوني من املفوضية ال 11

 واملتوفر عرب 2. ، ص2012نيسان /إبريل" أسئلة يتكرر طرحها بشأن إعادة التوطني"املفوضية العليا لشؤون الالجئني  12

 ).2014كانون األول /  ديسمرب2: تاريخ زيارة املوقع ( :pdf.6d0873ac4/org.unhcr.www:الرابط التايل

 2014تموز /يوليو" االحتياجات املتوقعة عىل صعيد إعادة التوطني عامليا"املفوضية العليا لشؤون الالجئني 13 

)html.9eabf3e51/org.unhcr.www://http) (  2014ترشين األول / أكتوبر27تمت زيارة املوقع يف.( 

crisis-syria/org.unrwa.php and www.regional/syrianrefugees/org.nhcru.data://http 14 

en=lang&asyappctzm_migr=dataset?do.show/nui/eu.europa.ec.eurostat.appsso://http 15 

aspx.RSD_PSQ/org.unhcr.popstats://http 16 

 . 2014ترشين الثاني /  نوفمرب27" العثور عىل حلول لالجئني السوريني"املفوضية العليا لشؤون الالجئني  17

 :يمكن العثور عىل األرقام الخاصة بمجموع السكان عرب الرابط التايل18 

TOTL.POP.SP/indicator/org.worldbank.data://http) 2014كانون األول /  ديسمرب2: تاريخ زيارة الرابط  .(

) وفق املستويات الدولية الحالية بالدوالر(دل القوة الرشائية ويمكن العثور عىل األرقام الخاصة بإجمايل الدخل القومي وتعا

 2: تاريخ زيارة الرابط ( CD.PP.PCAP.GNP.NY/indicator/org.worldbank.data://http:من خالل الرابط التايل

 ).2014كانون األول / ديسمرب

جرائم الحرب املرتكبة بحق املدنيني :  يف الريموكخنق الحياة: "أنظر عىل سبيل املثال تقارير منظمة العفو الدولية التالية19 

ُ دنيا قتلوا ميدانيا 15أطفال بني "و) en/2014/008/24MDE/info/library/en/org.amnesty.www" (املحارصين

وتقرير محدث حول حاالت ) en/2014/008/24MDE/info/library/en/org.amnesty.www" (يف شمال سورية

summarily-civilians-15-among-children/news/en/org.amnesty.www-(سورية الحصار يف مختلف أنحاء 

;05-06-2014-syria-northern-killed( ،"يوليوم : نظرة شهرية عىل أزمة حقوق اإلنسان يف سورية: أوصات يف أزمة

a monthly: Voices in crisis; en/2014/023/24MDE/info/library/en/org.amnesty.www " (تموز

2014July : insight into the human rights crisis in Syria" (انتشار االختفاء القرسي يف ظل : أزمة سورية املنسية

crisis-forgotten-s-syria/releases-press/media-for/en/org.amnesty.www-" (عدم تحرك األمم املتحدة

2014-inaction-un-amid-rife-disappearances-enforced(ما مقتل ستيفن سوتلوف إال غيض من فيض جرائم "و

sotloff-steven-killing/news/en/org.amnesty.www-" (الحرب التي ترتكبها الدولة اإلسالمية يف سورية والعراق

03-09-2014-iraq-and-syria-crimes-war-iceberg-tip (طالبت منظمات إنسانية وحقوقية بأن تكون حماية "و

protection/releases-press/media-for/en/org.amnesty.www-" ( إحدى أولويات العالمالالجئني السوريني

human-and-humanitarian-priority-s-world-be-must-civilians-syrian.( 
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ترشين الثاني /  نوفمرب17: تاريخ زيارة املوقع  ) http://syria.unocha.org(متوفر عرب الرابط اإللكرتوني التايل  20

2014 . 

ترشين الثاني /  نوفمرب17: تاريخ زيارة املوقع  ) http://syria.unocha.org(متوفر عرب الرابط اإللكرتوني التايل  21

2014 

3CD8-C9E4-27D6-B9BFCF65B7/%cf/atf/org.securitycouncilreport.www://http-: (أنظر22 

pdf.756_2014_s/D7%9FF96FF4E6CF و /org.unocha.syria://http (  نوفمرب17: تاريخ زيارة املوقع  /

  2014ترشين الثاني 

ترشين الثاني /  نوفمرب17: تاريخ زيارة املوقع  ) http://syria.unocha.org(متوفر عرب الرابط اإللكرتوني التايل  23

2014 

جرائم الحرب املرتكبة بحق املدنيني : خنق الحياة يف الريموك" أنظر عىل سبيل املثال تقرير منظمة العفو الدولية  24

: لرابط التايل واملتوفر عرب ا2014آذار /  مارس2014/008/24MDE   ( 10:رقم الوثيقة" (املحارصين

/2014/008/24MDE/info/library/en/org.amnesty. ؛ وتقرير اللجنة الدولية املستقلة للتحقيق يف الجمهورية

 : املتوفرتان عرب الرابط التايل17 و16، ال سيما الصفحتان 2014آب / أغسطس13العربية السورية، 

aspx.ntinternationalcommissionindepende/pages/iicisyria/hrc/hrbodies/en/org.ohchr.www ؛ وبيان 

يتعني عىل املشاركني يف مؤتمر السالم حول سورية التحرك حيال مزاعم ارتكاب التعذيب والقتل عىل "منظمة العفو الدولية 

 2014كانون الثاني /  يناير21" نطاق واسع بحق املحتجزين يف لدى أجهزة الدولة 

)-scale-industrial-allegations-act-must-conference-eacep-syria/news/en/org.amnesty.www

-2014-custody-killings-and-torture ( ما مقتل ستيفن سوتلوف إال غيض من فيض جرائم الحرب التي ترتكبها و 

war-iceberg-tip-sotloff-steven-killing/news/en/org.amnesty.www-" (الدولة اإلسالمية يف سورية والعراق

03-09-2014-iraq-and-syria-mescri( 

جرائم الحرب املرتكبة بحق املدنيني : خنق الحياة يف الريموك"أنظر عىل سبيل املثال تقرير منظمة العفو الدولية  25

 :، واملتوفر عرب الرابط التايل2014آذار / مارس )  MDE 2014/008/24:رقم الوثيقة" (املحارصين

en/2014/008/24MDE/info/library/en/org.amnesty.www://http.  

آب /  أغسطس13أنظر عىل سبيل املثال تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية،  26

 :رابط التايل، واملتوفر عرب ال17 و16، ال سيما الصفحتني 2014

asp.independentinternationalcommission/pages/iicisyria/hrc/hrbodies/en/org.ohchr.www://http

x.  

 يتعني عىل املشاركني يف مؤتمر السالم حول سورية التحرك بشأن "و الدولية أنظر عىل سبيل املثال تقرير منظمة العف 27

، 2014كانون الثاني /  يناير21" مزاعم ارتكاب التعذيب والقتل عىل نطاق واسع بحق املحتجزين يف لدى أجهزة الدولة ،

-HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/NEWS/SYRIA-PEACE-CONFERENCE :واملتوفر عرب الرابط التايل

MUST-ACT-ALLEGATIONS-INDUSTRIAL-SCALE-TORTURE-AND-KILLINGS-CUSTODY-

2014-.  
ما مقتل ستيفن سوتلوف إال غيض من فيض جرائم الحرب التي "أنظر عىل سبيل املثال تقرير منظمة العفو الدولية  28

 :توفر عرب الرابط التايل وامل2014أيلول /  سبتمرب3" يرتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية يف سورية والعراق

-iraq-and-syria-crimes-war-iceberg-tip-sotloff-steven-killing/news/en/org.amnesty.www://http

03-09-2014.  

" تقرير اللجنة الدولية املستقلة املعنية بالتحقيق يف األوضاع يف الجمهورية العربية السورية: "جلس حقوق اإلنسانأنظر م 29
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 : واملتوفر عرب الرابط التايل77-76، الفقرتان 2014آب /  أغسطسHRC/A (13/60/27: رقم وثيقة األمم املتحدة(

aspx  .dependentinternationalcommissionin/pages/iicisyria/hrc/hrbodies/en/org.ohchr.www ؛

 : واملتوفر عرب الرابط التايل2012حزيران /  يونيو15" االعتداءات الجنسية يف الحجز: سورية"وتقرير هيومان رايتس ووتش 

detention-assault-sexual-syria/15/06/2012/news/org.hrw.www.  

العيش يف ظل حكم :  حكم الرعب–تقلة يف األوضاع يف الجمهورية العربية السورية تقرير اللجنة الدولية املس"األمم املتحدة  30

 .77، الفقرة 2014ترشين الثاني /  نوفمرب14" داعش يف سورية

واملتوفر عرب الرابط " تدهور أزمة النزوح السورية مع بوادر طول مكوث حالة الطوارئ اإلنسانية"لجنة اإلنقاذ الدولية 31 

 humanitarian-protracted-worsens-crisis-displacement-syria/releases-press/org.scuere.www-:التايل

15091-looms-emergency) 2014كانون األول /  ديسمرب1: تاريخ زيارة الرابط.( 

عيش يف ظل حكم ال:  حكم الرعب–تقرير اللجنة الدولية املستقلة يف األوضاع يف الجمهورية العربية السورية "األمم املتحدة  32

:  واملتوفر عرب الرابط التايل75، الفقرة 2014ترشين الثاني /  نوفمرب14" داعش يف سورية

aspx  .independentinternationalcommission/pages/iicisyria/hrc/hrbodies/en/org.ohchr.www. 

 :دمات الطبية، أنظر الرابط التايلملزيد من املعلومات حول استهداف ناشطي املجتمع املدني والعاملني يف الخ33 

org.voices-syrian-free://http.  

بيانات من مكتب االتحاد األوروبي لإلحصاءات وبناء عىل عدد طلبات اللجوء السورية الجديدة املسجلة يف دول االتحاد  34

 2014ول ترشين األ/  وأكتوبر2011ترشين الثاني /  دولة خالل الفرتة بني نوفمرب28البالغ عددها 

)en=lang&asyappctza_migr=dataset?do.show/nui/eu.europa.ec.eurostat.appsso://http.(  

اعدات إىل الالجئني يف تركيا عقب فرارهم من املفوضية تقيم جرسا جويا لنقل املس: "املفوضية العليا لشؤون الالجئني35 

/  أكتوبر27تمت زيارة املوقع يف ) (html.6def54241/org.unhcr.www://http (2014أيلول /  سبتمرب25"داعش

 )2014ترشين األول 

ألن " الخاصة بوضع الالجئني عىل أنه نظرا 1951تنص ديباجة اتفاقية عام . ديباجة االتفاقية، واستنتاجات اللجنة الدائمة 36

منح الحق يف امللجأ قد يلقي أعباءا باهظة عىل عاتق بلدان معينة وأن ذلك يجعل من غري املمكن دون تعاون دويل إيجاد حل 

 الهيئة الحاكمة للمفوضية عىل أهمية إعادة فلطاملا أكدت اللجنة التنفيذية لربنامج املفوضية العليا وهي" مريض لهذه املشكلة 

مجموعة استنتاجات اللجنة "التوطني كخيار لتقاسم األعباء واملسؤولية الدولية؛ أنظر املفوضية العليا لشؤون الالجئني 

ترشين /  نوفمرب3تمت زيارة املوقع يف  ) html.69db26b53/org.unhcr.www://http (478-471الصفحات " الدائمة

  2014الثاني 

تتضمن انتقاء ونقل الالجئني من دولة طلبوا حمايتها "عىل أنها " إعادة التوطني"تعرف املفوضية العليا لشؤون الالجئني  37

منوحة لهم حمايتهم من التعرض وتكفل الصفة امل.  إىل دولة ثالثة وافقت عىل دخولهم إليها كالجئني بصفة اإلقامة الدائمة

أو أرسته أو من يعيلهم إمكانية االستفادة من الحقوق املمنوحة للمواطنني ولكن / لعدم الرد وتوفر لالجئي املعاد توطينه و

دليل إعادة التوطني الصادر عن املفوضية : املصدر".  وتحمل إعادة التوطني خيار التجنيس يف لد إعادة التوطني. بشكل مؤقت

 ). 2014ترشين الثاني /  نوفمرب21: تاريخ االطالع عليه(العليا لشؤون الالجئني 

انتهاكات حقوق اإلنسان بحق : التكلفة البرشية لحص أوروبا"أنظر عىل سبيل املثال تقرير منظمة العفو الدولية املعنون  38

 واملتوفر عرب الرابط 2014تموز /  يوليو2014/001/05EUR   ( 9:رقم الوثيقة" (املهاجرين والالجئني عىل حدود أوروبا

 صد –حدود األمل والخوف : اليونان"؛ وen /2014/001/05EUR/info/library/en/org.amnesty.www: التايل

 واملتوفر عرب 2014نيسان /  إبريل2014/004/25EUR   ( 29:رقم الوثيقة" (املهاجرين والالجئني عىل حدود أوروبا

  . en/2014/004/25EUR/info/library/en/org.mnestya.www:الرابط التايل
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" فلسطينيو سورية الباحثني عن األمان يف لبنان: محرومون من اللجوء: "أنظر عىل سبيل املثال تقارير منظمة العفو الدولية39 

 2014تموز /  يوليو2014/002/18MDE  (1: رقم الوثيقة(

)en/0142/002/18MDE/info/library/en/org.amnesty.www(  لبنان يحد بشكل "، ووكالة األنباء الفرنسية

 2014ترشين األول /  أكتوبر18العربية " كبري من دخول الالجئني السوريني إىل أراضيه

)-limits-sharply-Lebanon/18/10/2014/east-middle/News/en/net.alarabiya.english://http

html.-entry-refugee-Syrian (19" ُأطفال بني الجئني سوريني منعوا من دخول البالد: األردن"دولية ومنظمة العفو ال 

denied-refugees-syrian-among-children-jordan/news/en/org.amnesty.www- (2013آب / أغسطس

19-08-2013-entry (محنة الفارين من سورية إىل األردن: قيود متنامية وأحوال صعبة"و) "رقم الوثيقة ( :

)2013 /003/16MDE/info/library/en/org.tyamnes.www(  األردن"؛ الفريق العامل املشرتك بني القطاعات :

 2014أيلول / سبتمرب" تحديث حول الفريق العامل املشرتك بني القطاعات

)7241=id?php.download/syrianrefugees/org.unhcr.data://http (الالجئون من سورية يف : رصاع البقاء"و

  :2014/017/44EUR ) (en/2014/017/44EUR/info/library/en/org.amnesty.www: قم الوثيقةر" (تركيا

.( 

 20صحيفة دييل ستار، لبنان " لبنان يحد بشكل كبري من دخول الالجئني السوريني"أنظر عىل سبيل املثال إليس كنوتسني 40 

Oct/2014/ewsN-Lebanon/News/lb.com.dailystar.www-274632/20- (2014ترشين األول / أكتوبر

ashx.entry-refugee-syrian-limits-drastically-lebanon ( لبنان يغلق حدوده يف وجه "وكاتارينا مونتغومري

 2014ترشين األول /  أكتوبر30" الالجئني السوريني عقب ارتفاع أعدادهم بشكل كبري

)-surge-refugees-syrian-borders-closes-lebanon/6315/10/2014/articles/org.syriadeeply.www

numbers.(  

ألن منح الحق يف امللجأ قد يلقي أعباء باهظة عىل " الخاصة بوضع الالجئني عىل أنه نظرا 1951تنص ديباجة اتفاقية عام  41

لجنة فلطاملا أكدت ال" عاتق بلدان معينة وأن ذلك يجعل من غري املمكن دون تعاون دويل إيجاد حل مريض لهذه املشكلة 

التنفيذية لربنامج املفوضية العليا وهي الهيئة الحاكمة للمفوضية عىل أهمية إعادة التوطني كخيار لتقاسم األعباء واملسؤولية 

 478-471الصفحات " مجموعة استنتاجات اللجنة الدائمة"الدولية؛ أنظر املفوضية العليا لشؤون الالجئني 

)html.69db26b53/org.unhcr.www://http (  2014ترشين الثاني /  نوفمرب3تمت زيارة املوقع يف.. 

صفقة أكثر "لالطالع عىل تحليل للمساهمات املالية املقدمة لالستجابة لألزمة السورية، أنظر تقرير منظمة أوكسفام 42 

تمت  ) syrians-deal-fairer/research/en/org.oxfam.www://http (2014أيلول /  سبتمرب9" إنصافا للسوريني

 .2014ترشين الثاني /  نوفمرب3زيارة املوقع يف 

 43syriancrisis-special=page?aspx.pageloader/org.unocha.tsf://http 

تحديث التقرير اإلقليمي املشرتك : الالجئون السوريون: "ُأغلقت عىل سبيل املثال عيادات الصحة اإلنجابية يف األردن؛ املصدر 44

ت الصحية يف لبنان؛ أنظر تقرير ؛ وأدت القيود عىل التمويل إىل تحديد حجم الخدما2014ايلول /  سبتمرب29" بني الوكاالت

  MDE:رقم الوثيقة" (الالئجون السوريون بحاجة للرعياة الصحية يف لبنان: خيارات مقلقة"منظمة العفو الدولية 

  ).en/2014/001/18MDE/info/library/en/org.amnesty.www (2014أيار /  مايو21 ) 2014/001/18

ُاء العاملي يضطر مكرها إىل تعليق توزيع املساعدات الغذائية عىل الالجئني السوريني برنامج الغذ" برنامج الغذاء العاملي  45

news/news/org.wfp.www- (2014كانون األول /  ديسمرب1" ويحذر من آثار مروعة مع اقرتاب دخول فصل الشتاء

nea-winter-impact-terrible-warns-assistance-food-refugee-syrian-suspend-forced-wfp/release.(  

 .2014أيلول /  سبتمرب25العثور عىل حلول لالجئني السوريني، : املفوضية العليا، صحيفة حقائق 46

 2014أيلول /  سبتمرب25العثور عىل حلول لالجئني السوريني، : املفوضية العليا، صحيفة حقائق 47
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من مجموع % 26.29أي ما يعادل ) جلني لدى األونروابما يف ذلك الفلسطينيني املس( الجئا سوريا يف لبنان 1.174914ثمة  48

 طلب لجوء من السوريني خالل السنوات الثالث 150105وتلقى االتحاد األوروبي .   نسمة4.467390سكان لبنان البالغ 

؛  فرصة إعادة توطني36305 باإلضافة إىل عرص دول االتحاد األوروبي أن توفر 2014ترشين األول / املاضية حتى أكتوبر

من مجموع عدد سكان بلدان االتحاد األوروبي البالغ % 0.37، أو ما يمثل 186410ويصل مجموع الرقمني إىل 

 .714.96=29/0.037ز26: طريقة الحساب.  نسمة506.759671

ترشين / بلغ إجمايل عدد طلبات اللجوء التي تقدم السوريون بها يف االتحاد األوروبي خالل ثالث سنوات اعتبارا من اكتوبر 49

 %.64.3=96500/150105: طريقة الحساب.   طلبا150.105 2014األول 

ويبلغ إجمايل عدد فرص %.  47=30000/63170: طريقة الحساب.  فرصة63170يبلغ عدد فرص إعادة التوطني عامليا  50

 %.82.6=30000/36305: طريقة الحساب.   فرصة36305إعادة التوطني التي عرضها االتحاد األوروبي 

.   يف قطر، وصفر يف عمان والسعودية؛ ولم تتوفر أرقام بشأ، اإلمارات العربية املتحدة1 يف الكويت و1 يف البحرين، و3 51

 ).org.unhcr.popstats://http. (اإلحصاءات السكانية الصادرة عن املفوضية العليا لشؤون الالجئني: املصدر

: طريقة الحساب.  نسمة يف النرويج5.100000 نسمة مقابل 66.028467يبلغ عدد سكان فرنسا  52

66028467/5100000=12.95.% 

ُالربنامج يجرب عىل تعليق مساعداته الغذائية للالجئني السوريني، ويحذر من األثر املروع مع اقرتاب "برنامج الغذاء العاملي  53

-www.wfp.org/news/news-release/wfp-forced-suspend (2014كانون األول /  ديسمرب1" دخول فصل الشتاء

syrian-refugee-food-assistance-warns-terrible-impact-winter-nea.(  

 20صحيفة دييل ستار، لبنان " لبنان يحد بشكل كبري من دخول الالجئني السوريني"أنظر عىل سبيل املثال إليس كنوتسني 54 

Oct/2014/News-nLebano/News/lb.com.dailystar.www-274632/20- (2014ترشين األول / أكتوبر

ashx.entry-refugee-syrian-limits-drastically-lebanon ( لبنان يغلق حدوده يف وجه "وكاتارينا مونتغومري

 2014ترشين األول /  أكتوبر30" الالجئني السوريني عقب ارتفاع أعدادهم بشكل كبري

)-surge-refugees-syrian-borders-esclos-lebanon/6315/10/2014/articles/org.syriadeeply.www

numbers.(  

 

 2014نيسان /  إبريل3" عدد الالجئني السوريني يف لبنان يتجاوز حاجز املليون الجئ"املفوضية العليا لشؤون الالجئني  55

)www.unhcr.org/533c15179.html.(  

 املسجلني لدى املفوضية العليا لشؤون الالجئني ، بلغ عدد الالجئني السوريني2014ترشين الثاني /  نوفمرب26اعتبارا من  56

وباإلضافة إىل ذلك، ).  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 (1.132914يف لبنان 

 ).  http://www.unrwa.org/prs-lebanon( الجئا فلسطينيا من سورية 53070يستضيف لبنان 

 2013أيلول / سبتمرب24"  التداعيات االقتصادية واالجتماعية للنزاع السوريلبنان يتحمل وطأة"البنك الدويل  57

)www.worldbank.org/en/news/feature/2013/09/24/lebanon-bears-thebrunt-of-the-economic-

and-social-spillovers-of-the-syrian-conflict(  

: رقم الوثيقة" (الفارون من سورية طلبا للسالمة يف لبنانالفلسطينيون : محرومون من اللجوء"منظمة العفو الدولية  58

MDE 18/002/2014 (12014تموز /  يوليو 

)www.amnesty.org/en/library/info/MDE18/002/2014/en (  

: رقم الوثيقة" (الفلسطينيون الفارون من سورية طلبا للسالمة يف لبنان: محرومون من اللجوء"منظمة العفو الدولية  59
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MDE 18/002/2014 (12014تموز /  يوليو 

)www.amnesty.org/en/library/info/MDE18/002/2014/en(  

: رقم الوثيقة" (الفلسطينيون الفارون من سورية طلبا للسالمة يف لبنان: محرومون من اللجوء"منظمة العفو الدولية  60

MDE 18/002/2014 (12014تموز /  يوليو 

)www.amnesty.org/en/library/info/MDE18/002/2014/en(  

 2014ترشين األول / أكتوبر24" راصد الرشق األوسط"بي بي يس " الحكومة اللبنانية توقف دخول السوريني" 61

)www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=463ef21123&id=544dee238.(  

 2012آب /  أغسطس4" حيل السورينيرسالة إىل املسؤولني اللبنانيني بشأن تر"هيومان رايتس ووتش  62

)www.hrw.org/news/2012/08/04/letter-lebanese-officials-regarding-deportation-syrians ( 

 2014ترشين الثاني / نوفمرب7" إعادة سوريني قرسا إىل سورية: لبنان"و

)www.hrw.org/news/2014/11/07/lebanon-syrian-forcibly-returned-syria.( 

ّامية كالب س63  ذا دييل ستار " املفوضية العليا لشؤون الالجئني ترصح أن الحدود ال زالت مفتوحة أمام الالجئني"ُ

)-to-open-still-borders-275015/23-Oct/2014/News-Lebanon/sNew/lb.com.dailystar.www

ashx.says-unhcr-refugees(2014أيلول / سبتمرب" التحديث الشهري" املفوضية العليا ؛ 

)http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7482.( 

 2014أيار / مايو6" إىل سوريةمنع فلسطينيني من دخول لبنان وإعادتهم "هيومان رايتس ووتش   64

)www.hrw.org/news/2014/05/05/lebanon-palestinians-barred-sent-syria.( 

 2014تموز / يوليو"  لبنان-خطة االستجابة اإلقليمية؛ تحديث نصف السنة "األمم املتحدة  65

)www.unhcr.org/syriarrp6/midyear/docs/syria-rrp6-myu-lebanon.pdf(لعفو الدولية ؛ منظمة ا

 MDE 18/002/2014 (1: رقم الوثيقة" (الفلسطينيون الفارون من سورية طلبا للسالمة يف لبنان: محرومون من اللجوء"

داليا عرنكي وأوليفيا  ) www.amnesty.org/en/library/info/MDE18/002/2014/en (2014تموز / يوليو

 2014أيلول /ة الهجرة القرسية سبتمربمجل" صفة قانونية محدودة لالجئني يف لبنان"كيليس 

)www.fmreview.org/syria/aranki-kalis( 

 

"  لبنان–التحديث الشهري "املفوضية العليا لشؤون الالجئني  66

)http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7482(  

" املدنيون يف سورية من أجل العثور عىل األمان عرب الحدوديكافح : ال مفر"املجلس النرويجي لالجئني ولجنة اإلنقاذ الدولية  67

civilians-escape-no/republic-arab-syrian/report/int.reliefweb://http- (2014ترشين الثاني / نوفمرب

borders-across-safety-find-struggle-syria .(تبعات الصفة القانونية املحدودة لالجئني السوريني يف لبنان"و "

)www.nrc.no/arch/_img/9177958.pdf.(  

" تحديث إقليمي: خطة االستجابة اإلقليمية لسورية"األمم املتحدة  68

)www.unhcr.org/syriarrp6/midyear/docs/syria-rrp6-myu-lebanon.pdf.(  

يحصل الذين دخلوا البالد عن طريق الحدود رسميا أو عرب قنوات غري رسمية ولكن يحملون أرواقهم الثبوتية بحوزتهم عىل  69

ترصيح إقامة مدته ستة أشهر قابل للتجديد، وأما من دخلوا بطرق غري قانونية وال يحملون وثائق رسمية فيحصلون عىل 

املفوضية العليا .  وأما الالجئون الفلسطينيون فيحصلون عىل ترصيح مدته ثالثة أشهر.  رصيح إقامة غري قابل للتجديدت

 2014أيلول / سبتمرب" تحديث بشأن الحماية"لشؤون الالجئني 
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)http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7484 (  جئون الال"ُ؛ سامية كالب ومحمد زعرتيل

 :(ذا دييل ستار ليبانون " يتدفقون عىل املراكز األمنية لتصويب أوضاع إقامتهم بشكل قانوني

-general-to-flock-refugees-271064/18-Sep/2014/News-Lebanon/News/lb.com.dailystar.www

dqh9c5KI3axzz#ashx.stay-legalize-to-centers-security(األمم املتحدة تقول إن الالجئني الفلسطينني يواجهون ؛ 

 ).www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49429#.VHdbDousXu0" (أوضاعا بائسة يف لبنان

" تحديث شهري: خطة االستجابة اإلقليمية لسورية"األمم املتحدة  70

)www.unhcr.org/syriarrp6/midyear/docs/syria-rrp6-myu-lebanon.pdf.(  

يل ذا دي" (وزير يرصح أن لبنان بصدد افتتاح أول مخيم لالجئني السوريني"أنظر عىل سبيل املثال وكالة األنباء الفرنسية  71

-www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Sep (2014أيلول /  سبتمرب11) ستار ليبانون

11/270357-lebanon-to-open-first-syria-refugee-camps-minister.ashx( مخيمات الالجئني بديل "؛ و

ء مخيمات تجريبية لالجئني رصف النظر عن خطة إنشا"؛ وسامية كالب " ( )ترصخات لنائب عن تيار املستقبل: أفضل

-www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Sep-20/271336-plan-to" (السوريني لدواعي أمنية

establish-trial-refugee-camps-shelved-over-security-concerns.ashx#axzz3JytX26xD( وزير لبناني "؛

-www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Sep(يدافع عن فكرة إنشاء مخيمات لالجئني السوريني 

27/272213-lebanese-minister-lobbies-for-syrian-refugee-camps.ashx#axzz3JytX26xD.(  

-www.unhcr.org/syriarrp6/midyear/docs/syria-rrp6" ( لبنان–خطة االستجابة اإلقليمية "األمم املتحدة  72

myu-lebanon.pdf.( 

/  مايو16-10"  مرص والعراق واألردن ولبنان وتركيا–االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئني "شرتك بني الوكاالت تقرير م 73

  ). http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=5784 (2014أيار 

 2014أيلول / سبتمرب" التحديث الشهري الخاص باألوضاع يف لبنان"املفوضية العليا لشؤون الالجئني  74

)http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7482 .(  

 2014ترشين األول / أكتوبر22" تعثر املحادثات بشأن الجنود اللبنانيي املختطفني"ربيكا موري  75

)www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/10/talks-stalled-over-abducted-lebanese-soldiers-

201410215520484255.html.(  

يواجه الالجئون السوريون عمليات انتقامية عقب قطع رأس أحد الجنود ما "إدي سمعان وإليس كنوتسن ومحمد زعرتيل  76

-www.dailystar.com.lb/News/Lebanon (2014ايلول /  سبتمرب9ذا دييل ستار ليبانون " اضطر بعضهم للمغادرة

News/2014/Sep-09/270021-syrian-refugees-face-reprisals-after-beheading-some-forced-to-

leave.ashx#axzz3JytX26xD.(  

 2014آب / أغسطس4صحيفة نيويورك تايمز " احتدام املعارك الحدودية بني داعش ولبنان"هويدا سعد وريك غالدستون  77

)www.nytimes.com/2014/08/05/world/middleeast/isis-lebanon-syria.html?_r=0(  ؛ محمد زعرتيل

ذا دييل ستار ليبانون " الالجئون يف صيدا يفرون من التوترات التي عمت أنحاء البالد، عىل األقل يف القوت الراهن"

)-escape-refugees-sidon-270153/10-Sep/2014/News-Lebanon/News/lb.com.dailystar.www

ashx.now-for-tensions-nationwide(يجد بعض الالجئني يف عرسال يف املقاتلني محامي الدفاع الوحيد " إليس كنوتسن ؛

-www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Sep-11/270288-some-arsals-refugees" (عنهم

see-militants-as-only-advocates.ashx#axzz3JytX26xD( العنف املتصاعد : لبنان"؛ هيومان رايتس ووتش

-www.hrw.org/news/2014/09/30/lebanon-rising-violence-targets" (يستهدف الالجئني السوريني

syrian-refugees( املحليون والالجئون من بعضهم البعضيف عكار، يرتاب"؛ إليس كنوتسن  "
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)www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Oct-30/275847-in-akkar-locals-and-

refugees-view-each-other-warily.ashx#axzz3JytX26xD.(  

 2014ن األول ترشي/ أكتوبر3"  حظرا محليا عىل تجول الالجئني السوريني45فرض : لبنان"هيومان رايتس ووتش  78

)www.hrw.org/news/2014/10/03/lebanon-least-45-local-curfews-imposed-syrian-refugees.(  

 2014آذار /مارس" تقييم احتياجات الالجئني الفلسطينيني الفارين من سورية"األونروا وبرنامج الغذاء العاملي  79

)

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PRS%20Need%20Assessment%20Report

%20Final%20-%2024%2006%202014.pdf.(  

  ).www.unrwa.org/prs-lebanon" (الالجئون الفلسطينيون من سورية يف لبنان"األونروا  80

 2014آذار /مارس" تقييم احتياجات الالجئني الفلسطينيني الفارين من سورية"األونروا وبرنامج الغذاء العاملي  81

)

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PRS%20Need%20Assessment%20Report

%20Final%20-%2024%2006%202014.pdf.(  

 

82 ACAPS" 2013حزيران / يونيو" الوضع القانوني لألفراد الفارين من سورية 

)http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/legal-status-individuals-fleeing-syria-syria-

needs-analysis-project-june.( 

 2014تموز / يوليو"  لبنان، تحديث منتصف السنة–خطة االستجابة اإلقليمية لألزمة السورية  "2014األمم املتحدة  83

)www.unhcr.org/syriarrp6/midyear/docs/syria-rrp6-myu-lebanon.pdf.(  

من حجم التمويل املطلوب لقطاع % 58ايلول، لم تتلق املفوضية العليا لشؤون الالجئني أكثر من / ن سبتمرباعتبارا م 84

التحديث "وتأتي األموال من الدول املانحة والجهات الخاصة، املفوضية العليا لشؤون الالجئني .  2014الصحة يف عام 

 2014أيلول / سبتمرب" الشهري الخاص بلبنان

)http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7482 .(  

رقم " (الالجئون السوريون ممن هم بحاجة للحصول عىل الرعاية الصحية يف لبنان: خيارات مؤملة"منظمة العفو الدولية   85

 2014أيار /  مايوMDE 18/001/2014 ( 21 :الوثيقة

)www.amnesty.org/en/library/info/MDE18/001/2014/en.(  

عوائق تعرتض سبيل أطفال الالجئني السوريني يف قطاع التعليم يف  "REACHاملفوضية العليا لشؤون الالجئني ومنظمة  86

" خصائص األطفال املترسبني من املدارس: لبنان

)http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.php?page=2&view=grid .(  

 2014تموز / يوليو"  لبنان، تحديث منتصف السنة–ستجابة اإلقليمية لألزمة السورية خطة اال "2014األمم املتحدة  87

)www.unhcr.org/syriarrp6/midyear/docs/syria-rrp6-myu-lebanon.pdf.(  

 

" خصائص األطفال املترسبني من املدارس: عوائق تعرتض سبيل أطفال الالجئني السوريني يف قطاع التعليم يف لبنان " 88

)http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.php?page=2&view=grid.(  
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" خصائص األطفال املترسبني من املدارس: عوائق تعرتض سبيل أطفال الالجئني السوريني يف قطاع التعليم يف لبنان " 89

)http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.php?page=2&view=grid.(  

همية بمكان مالحظة أن العديد من اللبنانني القاطنني يف مناطق البقاع وشمال لبنان وجنوبه يتقاضون أجورا تعادل من األ 90

منظمة العمل الدولية .  ضعف التي يتقاضاها الالجئون السوريون، ولكنها تظل مع ذلك أقل من الحد األدنى لألجور يف لبنان

 2014نيسان /إبريل" وخصائص تشغيلهمتقييم أثر الالجئني السوريني يف لبنان "

)www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-

beirut/documents/publication/wcms_240134.pdf( الالجئون السوريون يف لبنان يواجهون ظروف عمل "؛ و

-www.ilo.org/global/about-the (2014نيسان /  إبريل2" قاسية

ilo/newsroom/news/WCMS_240126/lang--en/index.htm.(  

 200000 مليون سوريا يف تركيا اعتبارا من الصيف الفائت، باإلضافة إىل 1.4بناء عىل تقديرات الحكومة الرتكية، تواجد  91

ياسة اسطنبول الجديدة بشأن س" ـنظر عىل سبيل املثال ( كوباني -آخرين وصلوا تركيا جراء الهجمات يف عني العرب 

haberi-suriye-ilcesi-yeni-istanbulun/com.sacitaslan.www://http- (2014آب /  أغسطس1 سورية،

 داعش يف سورية تقدم" "األسوشييتد برس"؛ وكالة )2014كانون األول /  ديسمرب2: تاريخ زيارة املوقع ). (207392

 in-advance-isis/world/news/ca.cbc.www-:واملتوفر عرب الرابط التايل" يتسبب بتدفق موجة من الالجئني عىل تركيا

 .27737221-turkey-in-wave-refugee-sparks-syria) ؛ )2014كانون األول /  ديسمرب1: تاريخ زيارة املوقع

ضية تقيم جرسا جويا لنقل املساعدات العاجلة إىل تركيا ملساعدة الالجئني الفارين من املفو"واملفوضية العليا لشؤون الالجئني 

تاريخ زيارة املوقع  (html.6def54241/org.unhcr.www:  واملتوفر عرب الرابط التايل2014أيلول /  سبتمرب25" داعش

 ) 2014ترشين األول /  أكتوبر27

 :رقم الوثيقة" (الالجئون من سورية يف تركيا: رصاع البقاء"لعفو الدولية املعنون   ملزيد من املعلومات، أنظر تقرير منظمة ا92

2014/017/44EUR  ( واملتوفر عرب الرابط التايل2014ترشين الثاني / نوفمرب ،: 

en/2014/017/44EUR/info/library/en/org.amnesty.www) كانون /  ديسمرب2: تاريخ آحر زيارة للموقع

 )2014األول 

 . 2014تموز /  يوليو25، مقابلة يف شانيل أورفه، 2014تموز /  يوليو21قابلة يف كيليس، م 93

نيسان /  إبريل30، 230التقرير األوروبي رقم " (ارتفاع تكلفة تورط تركيا يف املستنقع السوري"مجموعة األزمات الدولية  94

 . 35. ص) 2014

/ نوفمرب )   2014/017/44EUR:رقم الوثيقة" (ن سورية يف تركياالالجئون م: رصاع البقاء" منظمة العفو الدولية 95 

  en/2014/017/44EUR/info/library/en/org.amnesty.www:، واملتوفر عرب الرابط التايل2014ترشين الثاني 

   )2014كانون األول /  ديسمرب2: تاريخ آحر زيارة للموقع(

 . 2014تموز /  يوليو23مقابلة يف غازي عنتاب،  96

 . 2014ترشين األول / مقابالت يف سوروتش، أواخر أكتوبر 97

عرض معلوماتي جرى " نظرة عامة: حماية الالجئني السوريني يف تركيا"املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  98

 . ، أنقرة2014نيسان /  إبريل21تقديمه أثناء اجتماع مكتب املفوضية السامية يف تركيا مع الرشكاء املنفذين، 

 :رقم الوثيقة" (الالجئون من سورية يف تركيا: رصاع البقاء"ملزيد من املعلومات، أنظر تقرير منظمة العفو الدولية املعنون 99 

2014/017/44EUR  ( واملتوفر عرب الرابط التايل2014ترشين الثاني / نوفمرب ،: 

en/2014/017/44EUR/info/library/en/org.amnesty.www) كانون /  ديسمرب2: خ آحر زيارة للموقعتاري

 )2014األول 



 والعراء الربد يف وحدهم 

 الدويل املجتمع عنهم تخىل وقد السوريون الالجئون

 2014 األول كانون/ديسمرب  الـدولية العـفـو منظمة MDE 24/047/2014: الوثيقة رقم

                                                                                                                                       

39 

 :رقم الوثيقة" (الالجئون من سورية يف تركيا: رصاع البقاء"ملزيد من املعلومات، أنظر تقرير منظمة العفو الدولية املعنون 100 

2014/017/44EUR  ( واملتوفر عرب الرابط التايل2014ترشين الثاني / نوفمرب ،: 

en/2014/017/44EUR/info/library/en/org.amnesty.www) كانون /  ديسمرب2: تاريخ آحر زيارة للموقع

 )2014األول 

 :وتتوفر البيانات عرب الرابط التايل.  2014ترشين الثاني /اعتبارا من نوفمرب 101

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107 ) لثاني ترشين ا/  نوفمرب26: تاريخ زيارة الرابط

2014.( 

-www.unrwa.org/where-we :أنظر األونروا عرب الرابط التايل.   مخيمات أخرى لالجئني الفلسطينيني10ثمة  102

work/jordan/camp-profiles?field=13 )  2014ترشين الثاني /  نوفمرب28تاريخ زيارة الرابط.( 

 :رب الرابط التايلوتتوفر البيانات ع.  2014ترشين الثاني /اعتبارا من نوفمرب 103

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107 ) ترشين الثاني /  نوفمرب20: تاريخ زيارة الرابط

2014.( 

تاريخ  (www.unrwa.org/prs-jordan القسم الخاص بالالجئني الفلسطينيني من سورية يف األردن عىل موقع األونروا؛ 104

  )2014ترشين الثاني /  نوفمرب25: زيارة الرابط

 :وتتوفر البيانات عرب الرابط التايل.  2014ترشين الثاني /اعتبارا من نوفمرب 105

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107 ) ترشين الثاني /  نوفمرب20: تاريخ زيارة الرابط

2014.( 

/  ديسمربACT 34/001/2013 (13: رقم الوثيقة" (لسورينيأزمة الالجئني ا: تقاعس دويل"منظمة العفو الدولية  106

خطة "؛ واألمم املتحدة  )www.amnesty.org/en/library/info/ACT34/001/2013/en (2013كانون األول 

 2014تموز / يوليو" تحديث منتصف السنة:  األردن–االستجابة اإلقليمية 

)www.unhcr.org/syriarrp6/midyear/index.html.( 

 MDE :رقم الوثيقة" (محنة الالجئني الفارين من سورية واألردن: قيود متزايدة وظروف قاسية"منظمة العفو الدولية  107

  www.amnesty.org/en/library/info/MDE16/003/2013 (2013ترشين األول /  أكتوبر31 ) 16/003/2013

كانون الثاني / يناير" ود املجتمعات املضيفة األردنيةتقييم أثر أزمة اللجوء السوري عىل استقرار وصم"REACH؛ ومنظمة )

2014) www.reach-initiative.org/wp-content/uploads/2014/02/jeffrey.frankens-10022014-

093154-REACH-FCO_Syrian-Refugees-in-Host-Communities_Preliminary-Impact-

Assessment.pdf.( 

نبذة عن املوضوع تحت القسم الخاص بالالجئني الفلسطينيني من سورية يف األردن يوفر موقع األونروا اإللكرتوني  108

)www.unrwa.org/prs-jordan  ( 

 MDE :رقم الوثيقة" (محنة الالجئني الفارين من سورية واألردن: قيود متزايدة وظروف قاسية"منظمة العفو الدولية  109

  www.amnesty.org/en/library/info/MDE16/003/2013 (2013ترشين األول /  أكتوبر31 ) 16/003/2013

 ؛)

 2013آب /  أغسطس19" ُأطفال بني الجئني سوريني منعوا من الدخول"منظمة العفو الدولية  110

)www.amnesty.org/en/news/jordan-children-among-syrian-refugees-denied-entry-2013-08-19( ؛

 MDE 16/003/2013 ( 31 :رقم الوثيقة" (ئني الفارين من سورية واألردنمحنة الالج: قيود متزايدة وظروف قاسية"

؛ ومجموعة العمل  ) www.amnesty.org/en/library/info/MDE16/003/2013 (2013ترشين األول / أكتوبر
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 2014أيلول / سبتمرب" تحديث خاص باألردن"املشرتكة بني الوكاالت 

)http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7241.(  

" وقائع محرض اجتماع مجموعة العمل املشرتكة بني الوكاالت الخاصة باألردن"مجموعة العمل املشرتكة بني الوكاالت  111

)http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7276 (  

 MDE 16/003/2013 ( 31 :رقم الوثيقة" (دنمحنة الالجئني الفارين من سورية واألر: قيود متزايدة وظروف قاسية 112

؛ ومقابالت أجرتها  ) www.amnesty.org/en/library/info/MDE16/003/2013 (2013ترشين األول / أكتوبر

 مع الالجئني الذين تم ترحيل أفراد من عائالتهم يف 2014ترشين الثاني / منظمة العفو الدولية يف األردن خالل شهر نوفمرب

 .2014عام 

أنظر كذلك تقرير .  2014ترشين الثاني / مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية مع الالجئني يف مخيم الزعرتي، نوفمرب 113

 2014ترشين الثاني /  نوفمرب24" إعادة الجئني ضعفاء إىل سورية قرسا: األردن"هيومان رايتس ووتش 

)www.hrw.org/news/2014/11/23/jordan-vulnerable-refugees-forcibly-returned-syria.( 

يكافح املدنيون يف سورية من أجل العثور عىل األمان عرب : ال مفر"املجلس النرويجي لالجئني ولجنة اإلنقاذ الدولية  114

-http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/no-escape (2014ترشين الثاني / نوفمرب" الحدود

civilians-syria-struggle-find-safety-across-borders.( 

 2014يوليوم تموز "  األردن، تحديث منتصف السنة–خطة االستجابة اإلقليمية السورية  "2014األمم املتحدة  115

)www.unhcr.org/syriarrp6/midyear/index.html.( 

حزيران / يونيو20" قبة املنطقةسيف ديموقليس املصلت فوق ر: أزمة اللجوء السورية"الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان  116
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 والعراء البرد في وحدهم

 الدويل املجتمع عنهم تخىل وقد السوريون الالجئون

 الكوارث أسوأ من واحدة سوريا يف سنوات الثالث رصاع خلف لقد

البالد سكان نصف أضطر اآلن، فحتى. الحديث التاريخ يف اإلنسانية

 الجئني أصبحوا الفارين من مليون 3.8 وأن بيوتهم، ترك إىلً تقريبا

 قدرة الالجئني ألزمة املذهل املستوى دفع ولقد. الجوار بلدان يف

 . حد أقىص إىل الرئيسة املضيفة الدول استيعاب

 حجم إىل بالنسبةً تماما كافية ويلالد املجتمع استجابة تكن ولم

 فورية خطوات يتخذ أن الدويل املجتمع عىل فينبغى. النزوح عملية

 املضيفة، الدول عىل الضغط وتخفيف الالجئني، عن املعاناة لرفع

 الحايل التعداد من املئة يف 10 – شخص ألف 380 توطني بإعادة

 .2016 عام بنهاية – لالجئني
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