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 مقدمة

بعام جديد ال خيتلف عما مضى إال ابملزيد من الشتات  نذرة، مامسةأطفأت األزمة السورية مشعتها اخل
لتوايل وسط آمال ابلية للعام اخلامس على ا لعاملواللجوء، أزمة حييي ذكراها الالجئون السوريون يف ا

 ابلعودة إىل بالدهم، وال جديد يلوح يف األفق سوى األسوأ.

 فقد.احلاضر زماننا يف وإمنائي وإنساين سياسي حتد متثل أكرب السورية وال مبالغة يف القول أبن األزمة
 عجلة النزوح،وأعادت على هائلة أعدادا   وأجربت واسع، دمار يف وتسببت األرواح، من العديد حصدت

 اجملتمع حتدت أهنا كما.  هلا والبلدان اجملاورة سوراي يف أجياال   وهددت الوراء، إىل التنمية سبيل على التقدم
 .والعمل التفكري يف خمتلفا   حذوا   اجلماعية يف استجابته حيذو أن على حيمله حتداي   أيضا   الدويل

  الدُّول   سلوك   يف تبايُنَ  العاَلمي    الواقع   ويظهر
ُ
 املستويني   على ذلك وكان السُّور ينَي، للالجئنيَ  ستضيفة  امل

 فْهما   أظهرَ  األوربية   الدول   بعض   فشعوبُ :للشعوب   واض َحني   ُسلوَكني   بنيَ  التمييزُ  وُُيك نُ . والشعب    الدويل    
نُهم بل ابلالجئنَي؛ فرح بَ  عميقا   ووعيا   دقيقا    ُحْسن   بضرورة   ات هُحكوم يُطال بُ  مبُظاَهرات   خرجَ  َمن م 

 فطالَبوا الالجئنَي؛ بثقل   وشَعروا متْلَملَ  َمن منُهم بل ذلك؛ تفعلْ  مل الشُّعوب   وبعضُ . الالجئنيَ  استقبال  
م استغل   َمن ومنُهم برتحيل هم، هم املاد  ي ةَ  حاجاِت  ، يف كَخدم    ابست خدام هم أو َعمل هم، أجورَ  بَبْخس   البيوت 

هور أبْْبَس   بناِت م م ن لز واج  ل رو جَ  َمن ومنُهم
ُ
 .امل

، مستوى على أم ا  :الدُّول   م ن نوعني   بني التمييزُ  فُيمك نُ  الدول 

 

ساَعدات   امل َنح   على يتعيشُ  هزيل   ضعيف   اقتصاد   ذات   ُدول          -
ُ
ا   فرتاهُ  اخلارجية ؛ وامل   قوي   غريَ  ُمرتّن  

 أو الالجئنَي، ُدخولَ  الدُّولُ  هذه عاَرَضتْ  حيث الشرقية؛ روبةَ أو  دول   وبعض   العربية   الدول   كأغلب  
 بعُضها ومنعَ  ابلعمل   هلُمْ  بعُضها ومَسحَ . إبعاَدُهم بعُضها وحاولَ  بل آبخَر؛ أو بشكل   ُدخوهَلُم َعرقلتْ 

 .ذلك

يها حةُ ومسا اقتصاد ها قو ةُ  مَسحتْ  وأملانيا، كرُتكيا  متني ؛ قوي    اقتصاد   ذات   دول          - رتامية   أراض 
ُ
 امل

ع ة  أبجور   ولو - ابلعمل   منُهم للكثريينَ  والسماح   بل الالجئنَي؛ م ن اآلالف   مئات   ابستيعاب   والشاس 
 عشرة   الستقبال   األمريكية املتحدة والوالايت كربيطانيا،  أُخرى؛ قوية   ُدول   ُُتط  طُ  بينما - أحيان   ُمنخفَضة  

 .استحياء   على منُهما لكل     فقط الجئ   آالف  
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 م ن ُيلكهُ  ما استجَمعَ  الالجئنيَ  فأغلبُ  واحد ؛ آن   يف الالجئنيَ  م ن واستفادَ  تضر رَ  قد ك ليه ما  النوعني   إن  
 هاراب   فر   َمن ومنُهم أاثثه، ابع َمن ومنُهم بيته، ابع َمن فمنُهم اللجوء ؛ بالد   إىل هبا وذهب ُمد خرات  

 ر حالِت م على فأنفقوها -أجنبية   ونقود   ذهب   م ن - مثُنه وغال ََحَله خف   ما أخذواف معه؛ شيء   دومنا
لع ها على طلبا   اللجوء   وبُلدان   املمر    بُلدان   اقت صاد يف فأحَدثوا وانتقاال ؛ وطعاما   وإقامة   َسفرا   ا س   وخدماِت 

 -األو ل   النوع   م ن أكربَ  استفادة   بتحقيق   الدول   تلك نم   الثاين النوعُ  ومتي  زَ . فيها الُكل  ي   الطلبَ  فنش طُوا
 على القدرةُ  لديها التحتيةُ  وب نيُتها فاقتصاُدها ؛-الالجئني أعدادُ  سب بْتها اليت االجتماعية   الضُّغوط   رغمَ 

 .ذلك

 السوريني الالجئني قضية بروز

ب مدمرة أدت حبسب ما اندلعت اوىل شرارات حر  2011آذار عام مارس/ففي اخلامس عشر من 
من  مليون شخص12حواىل ألف شخص ونزوح  220تؤكده املنظمات الدولية اىل مقتل ما ال يقل عن 

 4 حوايل جلأ فيماوُأجربِتم على الرحيل عن بيوِتم، نسمة، مليون 22.85 البالغ السكان عدد إمجايل
%  95 الجئا او مليون 3.8 قيمي هؤالء بني ومن. فيها للمالذ طلبا أخرى إىل بلدان آخرين ماليني

  .ومصر والعراق واألردن ولبنان هي تركيا فقط بلدان مخسة يف منهم

تؤكد كل املؤشرات إن التكاليف البشرية لألزمة السورية ستواصل منوها، مع استمرار نزوح السكان و  
  ضيفة اخلمسةمليون سوري إضايف إىل البلدان امل ما يزيد عنواحتمال وصول ،وزايدة جوانب الضعف

يني ونصف مال حواىل أربعة ، مما يرفع إمجايل عدد الالجئني يف الدول اجملاورة إىل  2015حبلول هناية 
 أكثر من نصف هؤالء الالجئني من األطفال.،
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وما زال حلها يف علم الغيب. و ما برحت  سنوات عجاف قضاها السوريون يف خميمات اللجوءمخس 

وقات خطرية للقانون الدويل اإلنساين وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، خر   ترتكب أطراف النزاع
 حتت وطأة العنف ابلدرجة األوىل. بينما يرزح السكان املدنيون

 يف الجئة  جمموعة أكرب  اآلن فهم يشك لون السوريني الالجئني قضية بروز هذه السنوات شهدت وقد
 أو مستقبلة بلدان كانت  سواء املعنية األطراف كل  علي خطريا حتداي فرض أعدادهم مما زادت فقدالعامل،
 مشكلة مع للتعامل السياسات من أمناط ثالثة وهناك القضية. مع ابلتعامل معنية دولية منظمات حيت

 .األم للبلد والرتحيل اثلث بلد يف والتوطني املضيف اجملتمع يف احمللي الدمج وهي الالجئني

الالجئ أبنه كل شخص يوجد نتيجة أحداث  1951لشئون الالجئني عام تعرف اتفاقية األمم املتحدة و 
وقعت مثل احلروب أو الكوارث أو اضطراابت أو بسبب تعرضه خلوف ما يعرضه لالضطهاد بسبب 
عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتماءه ايل فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية وال يستطيع هو أو 

أو هو كل شخص ال ُيتلك جنسية ويوجد خارج  .خلوف أن يستظل حبماية بلدهال يريد بسبب ذلك ا
حددت االتفاقية شروطا معينة ملن يدخل ضمن تعريف و  بلد إقامته وال يستطيع أوال العودة اليها.

وجود خوف حقيقي له ما يربره من ، الالجئ، وهي اإلقامة أو الوجود الفعلي خارج حدود بلد املنشأ 
دولة املنشأ بسبب العرق أو االنتماء القومي، وعدم إمكانية العودة إيل الوطن أو انعدام االضطهاد يف 

الرغبة يف العودة ايل الوطن لدي الشخص املعين وابلتايل ال تنطبق كلمة الجئ علي من مل تتوفر فيه هذه 
إزالة احلدود  هبدف 1967الشروط. ومع تفاقم مشكلة الالجئني يف خمتلف أّناء العامل جاء بروتوكول 

 يف حتديدها ملن يستحق طلب اللجوء ومن يقع علي كاهل 1951الزمنية واجلغرافية اليت حددِتا اتفاقية 
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دولة موقعة علي االتفاقية والربوتوكول ابإلضافة  141االهتمام هبم، ويوجد حيت اآلن  الالجئني فوضيةم
 ل فقط.دول علي الربوتوكو  3دول موقعة علي االتفاقية فقط و 4ايل 

 خميم يتواجد ال أنه كما  املخيمات، حيث من السوريني لالجئني املستضيفة الدول مقدمة يف تركيا وأتيت
 قبل من املقدم الدعم خالل من األردن يف املخيمات إدارة ويتم. هناك السياسة نتيجة بلبنان رمسي

 كردستان  إقليم حكومة تقوم كما.  التعاون جملس ودول الالجئني لشؤون املتحدة لألمم السامية املفوضية
 العراق ومسحت.  املدين اجملتمع ومؤسسات املفوضية من املقدم الدعم طريق عن املخيمات إبدارة العراق

 .بتات   بذلك تسمح ال اليت األردن عكس على املخيم خارج ابلعمل لالجئني

ت مزدَحة ولدى اجملتمعات ويعاين الالجئون السوريون من أوضاع إنسانية صعبة، ويعيشون يف خمي ما
 يتدفق فبينما. اليها اهلجرة يتم اليت الدولة واختيار حتديد يف هاما دورا  اجلغرافيا عامل ويلعب املضيفة.

 ان ،جند والعراق تركيا ايل واملتجه بسوراي والشرقية الشمالية املناطق من النازحة اهلجرات من كبرية  اعداد
 فان وابلتايل. والغربية اجلنوبية املناطق من نزحت قد ولبنان االردن ليع املتدفقة اهلجرات من كبري  جزء

 .اجلديدة اهلجرة موجات اجتاهات سيحدد الذي هو اجلغرافيا تلك يف االمين العامل

 السوريني لالجئني التوزيع اجلغراىف

 يفتستض، 2014حىت أواخر عام و  مصركانت   ،اإلنسانية للشؤون املتحدة ممألوحبسب بيانت ا
 الالجئني بتمكني املصرية احلكومة التزمت تشكر عليها، منها ومببادرة ألف سوري  140 حواىل

 ورسوم املزدَحة، الدراسية الفصول لكن العامة؛ والتعليمية الصحية ابخلدمات االنتفاع من السوريني
 الكثري ستفادةا دون اليت حتول العقبات بعض سوى ليست الثانوية الصحية الرعاية وتكاليف التسجيل

وتكافح الوزارات واهليئات احلكومية لزايدة إمكانية حصول الالجئني اخلدمات . هذه من السوريني من
االجتماعية و  سكندرية على اخلدمات القانونية والنفسية واال القاهرةخارج  السوريني الذين يعيشون 

 ألطفال.وخدمات َحاية ا

 الالجئني فإن البلدان األخرى، يف الالجئني أبعداد مقارنة ريا  صغ كان  الالجئني تدفق أن من الرغم وعلى
 السكان، حضرية كثيفة مناطق يف الواقعة احمللية اجملتمعات من عدد يف األغلب يف مركزون مصر يف

 العمل واخلدمات وأسواق احمللية التحتية البنية على ضغوطا   ابلفعل تشهد كانت  أماكن يف وحتديدا  
األنظمة  على العبء ابلفعل أثقل األساسية اخلدمات على بشدة املتزايد الطلب أن واحلقيقة. العامة
السوريني  لالجئني قدمت املصرية احلكومة أن من الرغم وعلى. اإلمنائية املكاسب يهدد مما والوطنية احمللية

 استجابة وطنية خطة بعد تضع مل فإهنا املصريني، املواطنني مثل مثلهم ابجملان والتعليمية الصحية اخلدمات
 .الالجئني لقضية



6 

 

 السكان من املائة يف 26.3 ّنو يعيش إذ العيش، كسب  سبل لقطاع خاصة مساندة إىل مصر وحتتاج
 الصراع أمد استطالة ظل يف. املائة يف 13.4 البطالة معدل يبلغ كما  الوطين، الفقر خط املصريني حتت

 على األحوال أغلب يف تعتمد اليت - الالجئة عيشيةامل األسر من املائة يف 50 سيواجه ّنو السوري،
 يتعرض أن وُيكن الدخل، يف خطرية عجوزات تدرجييا   - واملوجودات والقروض املاضي مدخرات
 .املقبلة السنوات يف الفقر هوة إىل االنزالق خلطر املصرية املضيفة احمللية واجملتمعات السوريون الالجئون

 لالشتغال ُعرضة ابلتعليم امللتحقني غري الشباب من كثريا    أن حقيقة هو صخا بوجه للقلق املثري األمر
 هذا الفقر، براثن من اإلفالت يف قليال   أمال   إال تتيح ال خطرية ورمبا مستقرة وغري األجر بوظائف قليلة

.  ئةاملا يف 77 إىل تصل الشباب بني البطالة أن واحلقيقة. أصال   عمل فرصة احلصول على استطاعوا إن
 الالجئني شباب ُينع كبريا    حتداي   أيضا   والتمكني والشبكات التعليم واملهارات إىل االفتقار ُيثل كما

 العنف اتقاء ومن ومستقرة آمنة وظائف على من احلصول والفتيات، النساء سيما وال واملصريني،
 .واالستغالل واإلساءة

 ألف الجئ سوري. 220ح داخليا  و نز  مليون 2.1لتلبية حاجات أكثر من  العراقويكافح 
وّنو نصف النازحني داخليا ، مما يشكل زايدة  إقليم كردستان العراق معظم هؤالء الالجئني ويستضيف

يف املائة نساء وأطفاال   64من بني هؤالء الالجئني والنازحني، ّنو و يف املائة يف عدد سكانه.  10بنسبة 
يف املائة شبااب  ذكورا  يكافحون للحصول على فرص التعليم أو  22لديهم حاجات معينة إىل احلماية، و 

 ينطوي هذا املزيج على املزيد من املنافسة على االسكان وفرص العمل واخلدمات. و العمل. 

 تواجه. العيش كسب  وسبل واملأوى احلماية قطاعات على الواقع الثقيل العبء زايدة إىل هذا أدى وقد
 الفعالة والتلبية للخدمات املنصف التقدي يف مسبوقة غري حتدايت احمللية اتواجملتمع احلكومات احمللية

 واجملتمعات الالجئني بني وتوتر عداء يف العمل أسواق يف التنافس ويتسبب. واملفاجئ للطلب اهلائل
 يف أولوية   االجتماعي النوع على القائم والعنف اجلنسي العنف حوادث ازدايد وصار. يف كردستان احمللية
 .احلماية جمال

يف املائة من عدد سكاهنا ،منهم  10ألف الجئ من سوراي أي ما يعادل ّنو  620تستضيف  واألردن
هم إمكانية احلصول على تعليم. واستوجب الضغط املتنامي على يألف طفل ليس لد 70ما يقدر ب 

كومة إىل السعي إىل متويله من احل العام، وهو ما اضطر اإلنفاقزايدة كبرية يف  اخلدمات العامة الضرورية
 700خالل املنح اخلارجية. ومن املتوقع أن يرتفع عدد الالجئني النازحني من سوراي يف األردن إىل ّنو 

 .2015ألف  بنهاية 
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مليون   1.2أكثر من  -ماليني نسمة  4وهو بلد بلغ عدد سكانه قبل األزمة ّنو  -لبنان استقبل و 
. وعلى الرغم من سجل لبنان احلديث 2014 عام وهناية 2011 عام الجئ مسجل من سوراي بني

التحتية، فإنه أبقى على حدوده مفتوحة،  البنيةاحلافل ابلصراعات السياسية والعسكرية، والضغوط على 
وهو البلد الذي يستضيف أعلى نسبة يف العامل من حيث عدد الالجئني إىل عدد السكان. وأرهقت 

تعافيه من اآلاثر االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وأثقلت على إنفاقه العام هذه العوامل صمود البلد و 
  1.5وتضاعفت البطالة مرتني. ومن املتوقع أن يصل عدد الالجئني السوريني املسجلني يف لبنان إىل 

 2015مليون الجئ بنهاية 

يون سوري )منهم مل 1.6، جار سوراي األكرب من حيث عدد السكان، ما يقدر ب تركياتستضيف و 
 تلك خميما  . ولكن وصلت 22مليون واحد مسجلون كالجئني( موزعني على املناطق احلضرية و 

 خارج خميمات السوريني الالجئني من العظمى الغالبية تركة   القصوى، االستيعابية طاقاِتا إىل املخيمات
 1.7عدد السوريني يف تركيا إىل  ويُتوقع أن يرتفع  .أبنفسهم أمور لتدبر اضطرارهم مع تلك الالجئني

حتدايت لالستجابة حلاجات قطاع التعليم حيث   تشري التقديرات إىل أن وهناك . 2015مليون بنهاية 
ألف غري ملتحقني ابلتعليم، ويف قطاع الصحة  550يف املائة من األطفال السوريني البالغ عددهم  70

 .ائة يف عبء املرضى الذين تستقبلهمابمل 30-40 حيث أفادت العيادات عن زايدة بنسبة 
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 من املاليني ورعاية اكد على دعم عبدالعزيز بن سلمان امللك الشريفني، احلرمني ويذكر أن خادم
 يقارب ما األزمة اندالع منذ استقبلت كما أن اململكة.لوطنهم اجملاورة الدول يف الالجئني السوريني
  . سوري مواطن املليون ونصف املليونني

 

   املضيفة الدول اقتصاد علي السوريني لالجئني اجلانبية االاثر

 فال شك أهنا أدت اىل زايدة  الدول املضيفة اقتصاد علي السوريني لالجئني اجلانبية االاثر تناول وعند
 جودة وقلة الصحية و اخلدمات التعليمية عن الناتج العبء مثل هذه الدول ، علي االقتصادي العبء

 السعة ايضا. جمان الالجئني ايل والتعليمية اخلدمات الصحية تقدي يتم انه حيث ساسيةاال اخلدمات
 مساحات توسيع اجل من جديد مباين تجري ويتم.جدد طلبة الستقبال كافية  غري للمدارس االستعابية

. سائيةوم صباحية فرتتني اصبح هناك فقط صباحية فرتة ماكان بدال املدارس نظام تغيري مت ، املدارس
ثالث  ايل لتصل االجيارت اسعار ارتفعت كما.للمدارس اضافية ُتصيص ميزانية ايل ادي ما وهذا

موافقة   العمل قاسو ا .أيضا الضغط علىكما يف األردن  يف بعض األحيان عليه املتعارف سعرها اضعاف
املواطنني احملليني  ليع اثر ما وهذا العمل قاسو أ اكتساحهم ايل ادي مماأقل  بسعر العمل علي السوريون

 ازدايد ايل ادي مما. للسوريني ومنحهامنها  وسحب املوجود عملهم فرص من احلد ايل هذا ادي حيث
 ابزدايد املدرسني علي العبء ازداد ولبنان.وايضاوتركيا يف األردن  كما  احملليني االهايل فعل ردة حدة

 املقدم جودة التعليم ابن القول ُيكننا وال. التعلمية اجلودة علي سلب بشكل اثر هذا الطالب اعداد
 مشاكل هناك ابن القول ُيكننا ابملخيمات علي التعليم املاخوذة للمالحظات ووفقا. جيدة ابخليمات

 .التعليمية حيث اجلودة من وكذلك والغياب احلضور مسالة مثل املخيمات التعليم داخل تواجه

 البلدان فإن تلبيتها، يتعني جدية احتياجات إنسانية يهمولد ضخمة، حتدايت الالجئون يواجه حني ففي
 أزمة ظل يف وخاصة إىل املساندة، حاجة يف وهي األزمة، عبء عاتقها على حتمل هي األخرى املضيفة

 .املخيمات من بدال   مضيفة حملية جمتمعات الالجئني يف وإقامة أمدها، طال
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 على كبريا    عبئا   يضعان والعراق سوراي يف املستمرة تللصراعا الكلي واألثر السوريني الالجئني تدفق

 احمللية اجملتمعات بني القائمة الضعف أوجه ويفاقمان تركيا، يف االجتماعية واهلياكل احمللية األنظمة
 بسبب احمللية العمل أسواق يف واسع بشكل عنه اإلبالغ يتم الذي التزاحم نفسه، الوقت يفو  . املضيفة

 العاملة، األيدي من املعروض داخل املنافسة هائلة بدرجة زاد سوراي من الرخيصة ملةالعا األيدي تدفق
 مما احلدود، عرب رمسية غري جتارة عن الصراع متخض. واحلدودية فقرا   األشد للمناطق ابلنسبة سيما وال

 ههذ مثل. احملليني والصناع التجار على إضايف وضغط احمللية السوق يف مشوهة أوضاع عن أسفر
 كلتا  بني التوترات حدة تزيد األساسية، احملدودة،واخلدمات احمللية واملوارد العمل، سوق على الضغوط
 فإن هنا ومن. االجتماعي التماسك وتفكك احلوادث من املتزايد العدد يف يتجلى كما  وذلك الفئتني،

 إىل ستحتاج ملضيفةا احمللية وللمجتمعات املخيمات ساكين غري السوريني لالجئني العيش كسب  سبل
 واخلدمات األساسية احلاجات لتوفري املدى قصرية تدخالت خالل من أقوى بشكل هلا التصدي
 طويلة إىل متوسطة التدخالت خالل ومن السوريني الالجئني األول املقام يف تستهدف اليت الضرورية

 احمللية واجملتمعات الجئنيال لدى آاثرها من والتعايف األزمات مواجهة على القدرة تزيد اليت املدى
 .املضيفة

 العيش يرجح منهم كبري  عدد هناك ان اال ابملخيمات العيش على الالجئني تشجيع عمليات من وابلرغم
 هذاين علي وبناءا. اليها نزحوا اليت البالد يف اطول لفرتات سيعيشون السوريني ان ايل ابالضافة. ابملدن

 االهايل مع الالجني وانسجام تقلم عملية تسهيل ايل دفِت واحباث درسات اعداد جيب العنصرين
 الدول يف احمللي الشعب غضب ايل ادت اليت واالقتصادية االجتماعية االاثر انكار ُيكن فال.احملليني
، الالجئني فيها يعيش اليت املدن يف اإلجيارات اسعار ارتفاع مثل فيها السوريني تواجد من املضيفة
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 املنافية األعمال جمال يف واضحة زايدة الزوجات،ظهور تعدد العاملة،ظهور ىالقو  عمالة واخنفاض
 .وغريها لآلداب

 

 السوريون معاانة الالجئون

يتعرض الالجئون السوريون اىل انتهاكات جسيمة حلقوق االنسان منذ البدء برحلة اللجوء حىت الوصول و 
رتام حقوق الالجئني السوريني، اليت تتلخص يف اىل املخيم او املكان الذي يلجؤوا اليه. واملطلوب هو اح

توفري احلماية من اإلعادة القسرية إىل سورية حيث سيتعرضون فيه خلطر االضطهاد أو انتهاكات خطرية 
حلقوق اإلنسان. وهذا ما يعرف مببدأ )عدم اإلعادة القسرية( الذي يعترب األساس الذي بين عليه قانون 

الجئني احلماية من التمييز، واحلق يف العمل والسكن والتعليم، واحلماية الالجئني. كما تتضمن حقوق ال
من العقوبة على دخول بلد بصورة غري مشروعة، واحلق يف حرية التنقل، واحلق يف احلصول على واثئق 

 هوية وواثئق سفر.

دماِتم صحيملون  ، الالجئون السوريون يف األغلب، مفجوعون هاربون من القتل واالعتقال واإلابدة
بدءا  من الطعام والشراب واملأوى وامللبس، إىل األمان واحلماية واالستقرار،  ومشاكلهم واحتياجات كثرية

وانتهاء ابلتعليم والثقافة والرتبية. واألهم إحساسهم ابخلوف واحلاجة اىل احلماية. أهنم حيتاجون لدعم 
 هم إىل الظروف السليمة للغذاء والص حة.يومي كبري، خصوصا يف وجود اجلرحى واملصابني، ويف افتقار 

 ظروف حتت يعيشون اهنم كما  جدا، سيئةها ابملخيمات وخارج املقيمني سورينيلل احلياتية الشروط ان
 من معهم احضروه ما انفقوا للذين وابلنسبة .منهم كبرية  اعداد هبا ويتكدس يستاجروهنا منازل يف صعبة
 الذي االجر ان اال االساسية، احتياجاِتم توفري على تعينهم مالاع على حصلوا اهنم من فبالرغم نقود،

 يلبون ال جيعلهم مما استغالهلم يعين ما وهذا السوق، يف السائدة ابالجور مقارنة للغاية قليل عليه حيصلون
 مؤسسة مع الدولية العمل منظمة أجرِتا مشرتكة دراسة   كشفت  وقد. قصوى بصعوبة اال احتياجاِتم

 لقبول استعداد   على السوريني العمال أن األردين العمل سوق على السوريني الالجئني تدفق ثرأ عن فافو
 القطاعات بعض يف األردنيني ينافسون وأهنم األردنيني، بنظرائهم مقارنة   أقسى عمل   وظروف أدىن أجور  

 لشؤون املتحدة االمم مفوضية تقرير وأظهر .املنظم غري القطاع يف العمال عدد زايدة إىل ويؤدون
 ظروف ظل يف يعيشون الالجئني من ابملئة 55 أن لبنان يف السوريني الالجئني بشؤون املعنية الالجئني

 .عشوائية خميمات أو جتارية حمالت أو مستودعات أو للسيارات مرائب بني ويتوزعون آمنة غري

 والتهديدات ت اللفظيةلالعتداءا الالجئون يف مصر حاالت تعرض الدولية العفو منظمة وثقت كما
 احلاالت بعض ويف عامة، شخصيات ومن الوطنية اإلعالم وسائل يف ضدهم العنف على والتحريض
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 بشكل املصرية األراضي مغادرة سورية من الفارين الالجئني من الكثري حاول ولقد. سوراي إىل الرتحيل
 األمر هذا جعلهم ولقد. أورواب ىلإ مصر من انطالقا ابلقوارب البحرية اخلطرة الرحلة عرب شرعي غري

 .املصرية السلطات أيدي واحلجز على واالعتقال للمهربني سهلة فريسة

 أن بعد حبرية أو برية طرق عبور يف حبياِتم املخاطرة عرب أورواب إىل الوصول منهم اآلالف حاول وقد
 يف جنحوا الذين أما. ولالوص يف منهم كبري  عدد فشل وقد. للمهربني مدخرات من ُيلكون ما كل  دفعوا
 يف األمنية املخاوف من جزءا   يشكلون أهنم على كالجئني  إليهم ويُنظر متزايدا   عداءا   يواجهون فهم ذلك،

 .املتزايد اهللع من جو

 أو جسداي   األعمار،سواء مجيع من السوريني والبنات لألوالد ابلغة معانة عن سوراي يف الصراع أسفر وقد
 تساقط أو القذائف أو أو الصواريخ القناصة بطلقات القتل أو لإلصابة تعرضوا فالأط وهناك. نفسيا  
 اآلاثر تلك تستمر أن وُيكن. مباشرة والعنف بصورة والدمار الصراع بتجربة مروا وقد. عليهم احلطام
 .جتماعيةاال ومهاراِتم  بقدراِتم يضر مبا طويلة، املروعة لفرتة التجارب تلك مثل على املرتتبة النفسية

 مقابل لساعات طويلة سنوات سبع إىل أعمارهم تصل صغار أطفال يعمل ولبنان، األردن من كل     ويف
 الفتيات بعض أن ورغم .واالستغالل للخطر فيها يتعرضون ظروف يف األحيان بعض ويف ضئيل، أجر

. العاملني األطفال بيةغال األوالد يشكلون أن إال واملنزلية، الزراعية األعمال يف خاصة بصورة يعملن،
 اآلابء يستطيع ال العائالت، بعض ويف. األطفال حاالت عمل جلميع متاما   األساس املالية الضرورة وتُعد
 أو جسدية لعوائق العمل على قادرين غري يكونون أو عائالِتم، يكفي لدعم ما يكسبون وال عمل، إجياد

 يف املعاملة إلساءة يتعرض فالبعض. العاملني فالاألط عاتق على هائل عبء ويقع .ثقافية أو قانونية
 .القانون مع تتعارض مشكالت يف يقعون أو مشروعة غري أبنشطة للقيام أو حمل العمل

 طفل مليون 2.4 من أكثر ،هناك الالجئني لشؤون املتحدة لألمم السامية وحبسب بيانت املفوضية
 يف التعليم على حيصلون ال تقريبا   األطفال نصف فإن الالجئني، بني ومن. املدارس خارج سوراي داخل
  الرمسية للمدارس االستيعابية القدرة املدرسة سن يف هم الذين الالجئني عدد يفوق لبنان، ويف. املنفى
 أرقام رؤية وُيكن. املدارس يرتدون السوريني األطفال من فقط املئة يف 20 وهناك البالد، يف كافة

 .واألردن تركيا يف املخيمات خارج يعيشون الذين الالجئني صفوف يف مشاهبة

 أورواب إىل اجملاورة الدول من السوريني الالجئني حترك أسباب
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 اللجوء طالب عدد أن يف بداية أكتوبر احلاىل الالجئني لشؤون املتحدة لألمم السامية املفوضية أعلنت
 تستضيفان وصربيا أملانيا أن إىل شريةم 428.735 بلغ البالد يف احلرب بداية منذ أورواب يف السوريني

 ألفا   20 جتاوز الغربية البلقان دول يف املسجلني السوريني عدد أن اىل املفوضية رتاشأو  .منهم ابملئة 43
 .احلايل العام يف

 
 الالجئني مع اليومي والتفاعل الرتكيز جمموعات ومناقشات والدراسات والتقييمات املستمرة للمراقبة ووفقا  

 .األخرية ابلتدفقات تسببت رئيسية عوامل سبعة املفوضية حددت والعراق، ومصر ولبنان األردن يف

 

 وجود على مؤشرات أي وجود وعدم اخلامس عامها السورية األزمة دخول مع: األمل فقدان -1
 تغذيل اليائسة الظروف املستقبل بشأن احلرية مشاعر وتفاقم. األمل الالجئني من الكثري يفقد هلا، حل

 .والقنوط ابليأس الشعور
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 يقررون اليت العوامل كإحدى  املعيشة غالء لبنان يف الالجئون يذكر: الفقر تزايد/املعيشة غالء -2
 وإدارة اإلجيارات تسديد أبن مصر يف الالجئون ويقول. يغادرون أو سيبقون كانوا  إذا ما عليها بناء  

 قدرة عدم فإن األردن، ويف. صعوبة تزداد األساسية االحتياجات وتلبية املرتفعة املديونية معدالت
 يعرفون الذين الالجئون ذكره الذي شيوعا   األكثر السبب هو كان  أسرهم إعالة على األشخاص

 قانونية وظائف على احلصول وتقييد املنفى يف أعوام ألربعة الرتاكمي التأثري واعُترب.البالد غادروا أشخاصا  
 الثمينة املمتلكات وبيعت طويل وقت منذ املدخرات استنزاف مت ديدة،ع حاالت ويف. أيضا   ضارا  

 وتلبية أسرهم وإعالة اإلجيار لتسديد ويصارعون ايئسة ظروف يف املنطقة يف كثريون  الجئون ويعيش
 .األساسية احتياجاِتم

 لكسب العمل يستطيعون ال ممن عديدون الجئون يكافح: العيش لكسب حمدودة فرص -3
 قبل من كمشكلة  الرمسي العمل سوق إىل الوصول أو العيش كسب  فرص نقص ذُكر وقد. العيش

 لألشخاص الكبري العدد أن العراق يف السوريون الالجئون ويقول. واألردن ومصر لبنان يف الالجئني
 يف العمل تراجع األثناء هذه ويف. العراق كردستان  منطقة يف الوظائف على املنافسة زاد داخليا   النازحني

 الالجئني القانوين العمل على احلصول عدم ويدفع.النفط أسعار اخنفاض مع املنطقة يف البناء مواقع
 ابلتعرض خماطرين – الرمسية غري الوظائف إىل اللجوء إىل أنفسهم إلعالة ايئسني يصارعون الذين

. الضمري من جمردين عمل أرابب من رواتبهم قبض عدم أو آمنة غري ظروف يف والعمل لالستغالل
 املخيم إىل فيعادون شرعية، غري بصورة عملهم اكتشاف مت حال يف العقوابت، الالجئني بعض ويواجه

 بعدم تعهد توقيع الالجئني على يتعني لبنان، يف اجلديدة األنظمة ومبوجب. األردن يف حيدث كما  مثال  
 .إقامتهم جتديد عند العمل

 دائما   نقصا   املنطقة يف املضيفة واجملتمعات لالجئني املساعدة برامج تواجه: املساعدات تراجع -4
 لعام احلالية هلم املستضيفة اجملتمعات ومتكني الالجئني لدعم اإلقليمية االستجابة فخطة. التمويل يف

 الالجئني، آلالف الغذائية املساعدات بتخفيض تسبب الذي األمر فقط %41 بنسبة ممولة 2015
. اليوم يف أمريكيا   دوالرا   0.50-0.45 مقداره دخل على العيش عليها حيصلون من على يتعني بينما
 األغذية برنمج يقدمها اليت الغذائية املساعدات ُتفيض أن للمفوضية األردن يف عديدون الجئون وقال

 على اآلالف عشرات حيصل وال. البالد مبغادرة قرار اُتاذ إىل دفعهم الذي األخري العامل كانت  العاملي
 اسرتاتيجيات إىل الناس يلجأ لذلك، نتيجة  . الديون يف فيغرقون النقدية املساعدات على احلصول فرصة
 ولبنان واألردن العراق يف الالجئون وذكر. واملديونية األطفال وعمالة التسول ذلك يف مبا – سلبية تعامل
 األردن، ويف.أخرى اطقمن إىل للتحركات دافع وكعامل لليأس كسبب  اإلنسانية املساعدات تراجع ومصر
 يعيش لذلك، نتيجة  . الصحية الرعاية إىل اجملاين الوصول من الالجئني متكن بعدم التمويل عجز تسبب
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 ارتفعت وقد صحية، خدمات أو أدوية دون مزمنة أمراض من يعانون الذين البالغني من املئة يف 58.3
 الرعاية إىل الوصول إمكانية يف واضح راجعت أيضا   ومثة. 2014 العام يف املئة يف 23 من النسبة هذه

 .والوقائية الشفائية الصحية

 ابلالجئني املتعلقة اجلديدة األنظمة صعبت لبنان، يف: القانونية اإلقامة جتديد صعوابت -5
 إىل لبنان من العابرين السوريني عدد ارتفاع إىل وأدت اللجوء على احلصول السوريني على السوريني

  إقامتهم لتجديد سنواي   أمريكي دوالر 200 مبلغ دفع البالد يف املتواجدين الالجئني على ويتعني. تركيا
 من عديدون الجئون وخيشى. مصدق إجيار عقد وتقدي العمل بعدم تعهد توقيع عليهم يتعني كما

 حتطر  األردن، ويف.الصالحية املنتهية اإلقامة أتشريات بسبب ابلضعف ويشعرون االحتجاز أو التوقيف
 مجيع حصول ضمان هبدف شباط/فرباير يف السلطات أطلقتها احلضريني ابلالجئني خاصة حتقق عملية

 من عددا   اخلدمات، من لالستفادة جديد هوية مستند على املخيمات خارج املقيمني السوريني
 ملن أمريكيا   دوالرا   42/أردنيا   دينارا   30) صحية شهادة على احلصول تكلفة تشكل وقد. التحدايت

 .مانعا   عامال   العملية هذه من كجزء(  عاما   12 أعمارهم تتخطى

 األردن يف الالجئني إىل ابلنسبة كمشكلة  احملدودة التعليم فرص ذُكرت: التعليم فرص ندرة -6
 يف جمان   عليه حيصلون كانوا  الذين السوريني إىل ابلنسبة كبرية  قيمة ذا التعليم ويُعترب. والعراق ولبنان ومصر

 على مدمر أتثري املنفى يف الالجئون يواجهها واليت صعوبة تزداد اليت وللظروف. احلرب قبل بالدهم
 جُترب احلاالت، بعض ويف للعمل املدرسة األطفال من املئة يف 20 حوايل يرتك األردن، ففي. تعليمهم
 الرمسي، التعليم على الدراسة سن   يف سوري 90,000 حوايل حيصل وال. املبكر الزواج على الفتيات
 لبنان، ويف.تعليمهم الباقون يفوت فيما الرمسي غري التعليم على هؤالء من شخص 30,000 وحيصل
 صعوبة جيدون أو للحضور األطفال من الكثري يعاين بدوامني، نظام مبوجب للسوريني جماين التعليم حيث

 بنسبة رفعت التعليم وزارة أن حني ويف. أسرهم إلعالة نفسه الوقت يف ويعملون اجلديد املنهاج يف
 الدراسي للعام مكان 200,000 أي) السوريني لألطفال املخصصة األماكن عدد 100%

 أّناء ويف.العام هذا املدرسة إىل الذهاب من أخر سوري طفل 200,000 يتمكن لن( 2015/2016
 .قبلابملست أملهم بذلك ويفقدون العايل التعليم السوريون الشباب يفوت املنطقة،

 املفوضية معهم تكلمت الذين العراقيني النازحني غالبية قال: العراق يف األمان بعدم الشعور -7
 من عديدون أشخاص وقال. البالد يف ابألمان يشعرون ال أبهنم العراق خارج إىل متجهني كانوا  والذين

 .ألمنهم مفتاحا   اهلجرة يف يرون أبهنم للمفوضية األقليات
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 املاضي، القرن تسعينيات منذ واجهها حتد   أكرب أمام عاجزة   األورويب االحتاد دول ةاألزم أظهرت وقد
 األوروبية الدول وجدت احلني، ذلك يف السابقة، بيوغسالفيا يعرف كان  ما وتفكك البلقان حرب إابن

 داحلدو  نظام يف اخنرطت قد بعد تكن مل اليت بلداهنا حدود ُترتق هائلة بشرية موجات أمام نفسها
 الغالبية السوريون الالجئون يشكل حيث تعقيدا ، أكثر إنسانية أزمة تواجه اليوم هي وها املفتوحة،
 .األوروبية البلدان إىل الوافدين الالجئني من العظمى

 تعود قد اليت احملتملة الوخيمة العواقب على املناسبات من العديد يف األروبيني املسؤولني كبار  أكد وقد
 من سواء وذلك اآلجال، أقرب يف مناسب سياسي حل إىل التوصل يتم مل حال يف ِتاذا أورواب على
 حىت أو برمتها األوسط الشرق منطقة يف االستقرار عدم حالة تفاقم أو الالجئني من املزيد تدفق جراء
 خطورة رغم ولكن. أورواب داخل املتطرفون بعض بتنفيذها يقوم قد اليت اإلرهابية العمليات طريق عن

 من أية حلل سبل إجياد بواسطتها ُيكن متماسكة سياسة وضع عن األورويب االحتاد عجز املوقف،
 .السورية ابألزمة املتعلقة القضااي

 مقتل، يف اإلنسانية ضربتاليت  الرتكية، السواحل قبالة" الكردي إيالن" السوري الطفل غرق حادثةومع 
 خانقة إنسانية أزمة ظل ويف منه، مفر ال وإنساين أخالقي استحقاق أمام األوروبية الدول ووضعت
 عن احلديث بدا والعراق، سوراي يف املدمرة املخيمات من القادمني والفلسطينيني السورييني لالجئني

 أمام أراضيها فتح لتبعات الدول تلك استعداد مدى وعن األوروبية، البلدان يف الالجئني استقبال تكلفة
 كالنمسا  دول يف والوزراء الرمسية والشخصيات األحزابوأظهرت  .جدوى ذي غري حديثا   الالجئني،

 الشعب التعاطف وشكل الالجئني، أزمة إزاء مواقفها يف واضحا   حتوال   أظهرت وفرنسا، والسويد وأملانيا
 للحركات صفعة والنمسا، أملانيا من كل  يف املاضيني األسبوعني يف الالجئون به حظي الذي واالستقبال

 وذهبت الالجئني، من مزيد وصول ملنع العام هذا بداية يف املشهد تصدرت اليت املتطرفة، مينيةالي
 بريطانيا، ويف.األوروبية للمجتمعات اإلنساين الضمري حترك أمام الرايح أدراج العنصرية وخطاابِتم دعواِتم

 اآلالف استقبال أجل من والشعبية؛ الرمسية الضغوط كامريون،  ديفيد الربيطاين، الوزراء رئيس حاصرت
 مل إذ السوريني، لالجئني استقباال   األوروبية البلدان أقل بريطانيا تعد حيث السوريني، الالجئني من

 .املاضي العام خالل الجئا   220 سوى أعدادهم تتجاوز

 عاملية واستجابة تنسيق توافر وجوب

. كبري  بشكل عاملية واستجابة تنسيق رتواف وجوب إىل ليشري سورية من النزوح حلركة الضخم احلجم إن
 دون النزاع من للفارين مالذ توفري يف االستمرار إىل السوري اجلوار بلدان تضطر أن املقبول من يعد فلم

 .الدولية واملساعدات التعاون مستوايت يف ملموسة زايدة حدوث
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 ووكاالِتا املتحدة األمم ولربامج سةالرئي املضيفة للبلدان الدول اجملتمع يقدمه الذي املايل الدعم يصل فلم
 تتلقَ  ومل. األزمة خلقتها اليت االحتياجات لتلبية املطلوبة املستوايت إىل لالجئني املساعدات توفر اليت

 كوهنا  من الرغم على التمويلية احتياجاِتا من%  54 من أكثر السورية لألزمة اإلقليمية االستجابة خطة
 اجلوار دول يف املتواجدين السوريني الالجئني ملساعدة املتحدة األمم هصممت الذي اإلنساين الربنمج
 املالية املساعدات حجم تقليص إىل التمويل يف النقص أدى وقد. الدول تلك يف التحتية البنية وتدعيم

 كانون  /ديسمرب من األول ويف. الصحية الرعاية خدمات توفري على أكرب قيود وفرض لالجئني والغذائية
 على الغذائية املساعدات توزيع تعليق إىل جمربا اضطراره عن العاملي الغذاء برنمج أعلن ، 2014 لاألو 
 .الربنمج أنشطة متويل يف أزمة جراء سوري الجئ مليون 1.7

 املدى وطويلة املدى قصرية بني متنوعة سياسات تبىن أمهية إىل اإلشارة ُيكن التحدايت تلك ضوء على
 :يلي ما إىل اإلشارة ُيكن الصدد هذا وىف اثرها،وآ األزمة ملعاجلة

 

 يعاجل فهو السوريني، الالجئني ألزمة نجعا حال ُيثل ألنه السورية؛ لألزمة سياسية تسوية إىل الوصول. أ
 معانة ينهى سياسي حلل أفق هناك وليس غائبا، الزال التسوية منطق أن الواضح من لكن األزمة، جذور

 جزئية معاجلات ولكن األرقام، من مبزيد اللجوء حركة املتصاعدة األهلية احلرب فدتر  بل ككل،  السوريني
 مناطق أو عازلة مناطق إقامة ومنها املضيفة، الدول يف سيما ال األزمة حدة ُتفيف ىف دورا تلعب قد

 وكذلك النازحني، الستقبال مراكز تكون حبيث الدولية، احلماية حتت وتكون احلدود على طريان حظر
 .صعبة أوضاع من يعانون الذين الالجئني لعودة مراكز

 

 الدول وعلى الدويل اجملتمع عاتق على تقع اليت العاجلة املهام سياق يف وأتتى التمويل، أزمة معاجلة. ب
 تبدو  واليت املتصاعدة اللجوء حلركة املتزايدة األعباء حتمل من املضيفة الدول تتمكن حىت وذلك املعنية،

 قبل دوالر، ملياري من أكثر لتوفري حاجة هناك أن مؤخرا املتحدة األمم أعلنت وقد. حلل ريبق أفق بال
 ال الغرض هلذا املتاحة املبالغ وأن السوريني، لالجئني امللحة الضرورات تلبية أجل من ،2015 عام هناية

 األمم وكانت. وطأة تزداد ورمبا حاهلا، على ستبقى املعانة أن يعين الذي األمر ،%30 من أكثر تغطي
 ينفذ دوالر، مليار 3.74 بقيمة السوريني لالجئني إغاثي برنمج لتمويل املاّنة اجلهات دعت قد املتحدة

 ّنو على سوى 2015 يوليو حىت حتصل مل لكنها ،2014 العام خالل ومصر، األربع اجلوار دول يف
 .دوالر مليار 1.1
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 الدول بعض جانب من اإلجراءات حدة وُتفيف ،االستقبال دول ىف املعيشة شروط حتسني. ج
 عن العبء وُتفيف أوال، الالجئني عن املعانة رفع إىل يهدف وذلك الالجئني، من مزيد الستقبال

 الجئ، ماليني أربع من ألكثر فقط دول 5 استقبال املعقول غري فمن املستضيفة، الرئيسية الدول
 .املضيفة الدول داخل ضاعاألو  انفجار ملنع مهم أطار األعباء فتقاسم

 

 االقتصادية النظم عن فضال   واألمن ابملنطقة، للسالم متزايدا   ِتديدا   تشكل السورية إن األزمة أخرياو 
 والذي األزمات، مواجهة على تعزيز القدرة إىل املستند اإلمنائي النهج إن. اجملاورة واالجتماعية للبلدان

 أمل أكرب ُيثل الفرعية، سوراي واملنطقة داخل واالستقرار شالعي كسب  سبل استعادة ومساندة يستهدف
 األفراد لدى البشرية التنمية أفضل لطموحات ّنو على يستجيب لن فهو. املاليني هناية ملعانة وضع يف

 وتعزيز االقتصادي، التدهور آاثر االستجابة،وُتفيف استدامة يف أيضا   سيساهم بل املتضررين فحسب،
 سوراي مشكلة ليست الالجئني مشكلةو .واتقائها املستقبلية الصدمات واستباق ت،استدامة املؤسسا

 اليت االنسانية املأساة ان حيث .امجع العامل تدخل تستدعي مشكلة هى بل. فقط االوسط والشرق
 اجلماعية فاهلجرة. امجع العامل تواجه مشكلة تعد اهلجرة ايل اضطرارهم بسبب نالسوريو  هلا يتعرض
 هذا ويف. العاملي والنظام املنطقة واستقرار امن علي خطرا تشكل مرحلة وصلت ايل االنسانية واملأساة
 تفاقم ايل سيؤدي فقط اجلوار دول دعم يف يكمن السورية االزمة حل ابن التفكري فان اإلطار
. سوريةال لالزمة حل اجياد يف بدورهم يقوموا ان ايضا الدويل النظام اعضاء علي جيب انه حيث،االزمة
 .السورية االزمة نشوب نتيجة كبري  بشكل تثرت اليت اجلوار دول ايل الدعم تقدي وجيب

ن أي سياسة للتعامل مع الالجئني وال تنوي دجمهم البد أن تراعي تشريعا جيسد هدفني: األول احلد أو 
مان الكرامة من التفاعالت الصراعية يف اجملتمع بني الالجئني واملواطنني وهذا لن يتحقق إال بض

الشخصية لالجئني الشرعيني من خالل منحهم احلقوق الكاملة لالجئ حىت خيرج من البالد والثاين هو 
 إعطاء الالجئ غري الشرعي احلقوق األساسية اليت ال ِتدر آدميته كإنسان.

ني له شروطه أما األمر الثاين الذي جيب مراعاته هو أن اختيار الدول املضيفة لسياسة الدمج احمللي لالجئ
القانونية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مبعين توفري كافة الفرص اليت تتيح احلياة الكرُية لالجئني يف 
سياق اقتصادي يسمح هلم ابالعتماد علي أنفسهم وإطار قانوين متكامل وإطار ثقايف يقبل التنوع، كما 

ذه السياسة وجود إطار كفء وفعال وعادل يتمثل بعض من هذه الشروط يف تبين احلكومة املضيفة هل
 للتعاون بني الدول املضيفة ودول الشمال متهيدا هلجرِتم إيل البلد الثالث وفقا خلطط املفوضية.

 راجع:امل
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