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ال تتوفر فرص إعادة التوطین، التي تشمل نقل الالجئین من بلد اللجوء إلى بلد وافق على قبولهم ومنحهم إقامة دائمة، إال
لنسبة ضئیلة من الجئي العالم.
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أظهرت بیانات جدیدة صادرة عن المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین بأنه على الرغم من المستویات القیاسیة للنزوح القسري في
جمیع أنحاء العالم، لم یتم تحقیق سوى 4.7% من احتیاجات إعادة توطین الالجئین في عام 2018.
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جاء ذلك وفقًا للبیانات الصادرة هذا الشهر حول رحالت المغادرة الخاصة بإعادة التوطین التي سهلتها المفوضیة والتي تبین أنه من بین 1.2
ملیون الجئ ممن یحتاجون إلعادة التوطین في عام 2018، تم إعادة توطین 55,692 شخصًا فقط.

وقد جرى أكبر عدد من رحالت المغادرة الخاصة بإعادة التوطین التي تیسرها المفوضیة، من البلدان الرئیسیة المستضیفة لالجئین، بما في ذلك
لبنان (9,800)، تلیها تركیا (9,000) فاألردن (5,100) وأوغندا (4,000).

أما أكبر عدد من الالجئین المحالین - من أصل ما مجموعه 81,310 إحالة – فقد كان من سوریا (28,200) ثم جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة
(21,800) تلیها إریتریا (4,300) فأفغانستان (4,000).

وقد شكلت الطلبات المقدمة لدول إعادة التوطین العام الماضي ما نسبته 68% للناجین من العنف والتعذیب، وللنساء الالتي یحتجن لحمایة
قانونیة وجسدیة، وللنساء والفتیات المعرضات للخطر. كذلك فإن أكثر من نصف طلبات إعادة التوطین المقدمة في عام 2018 (52%) كانت

مخصصة لألطفال.

وال تتوفر فرص إعادة التوطین، التي تشمل نقل الالجئین من بلد اللجوء إلى بلد وافق على قبولهم ومنحهم إقامة دائمة، إال لنسبة ضئیلة من
الجئي العالم. وعادة ما یعاد توطین أقل من 1% من الالجئین البالغ عددهم 19.9 ملیون شخص في جمیع أنحاء العالم في إطار والیة

المفوضیة.

وال یزال خیار إعادة التوطین أداة إلنقاذ األرواح ولضمان حمایة األشخاص األكثر عرضة للخطر. كما أن إعادة التوطین وسیلة للحمایة وآلیة
ملموسة للحكومات والمجتمعات في جمیع أنحاء العالم لتقاسم المسؤولیة بشأن االستجابة ألزمات النزوح القسري. وتعتبر إعادة التوطین

والمسارات التكمیلیة األخرى هدفًا رئیسیًا للمیثاق العالمي بشأن الالجئین، وذلك للمساعدة في الحد من تأثیر الحاالت الكبیرة لالجئین على البلدان
المستضیفة.

تشیر التقدیرات إلى أنه في عام 2019 سوف یكون هناك ما مجموعه 1.4 ملیون الجئ ممن یقیمون حالیًا في 65 دولة مستضیفة لالجئین في
جمیع أنحاء العالم، بحاجة إلى إعادة التوطین.

وتشمل احتیاجات إعادة التوطین الرئیسیة هذا العام تلك الخاصة بالالجئین السوریین الذین یتم استضافتهم حالیًا في دول عبر الشرق األوسط
وتركیا (43%) ولالجئین المتواجدین في بلدان اللجوء والعبور على طول طریق وسط البحر المتوسط   (22%)، حیث تستمر التحركات نحو

أوروبا بحصد خسائر مدمرة على حیاة اإلنسان.

هذا ویدعو المیثاق العالمي بشأن الالجئین الدول إلى تقدیم المزید من فرص إعادة التوطین، من خالل توسیع البرامج القائمة أو إنشاء برامج
جدیدة.

وتعمل المفوضیة حالیًا مع الدول والشركاء لوضع استراتیجیة لمدة ثالث سنوات بشأن إعادة التوطین والمسارات التكمیلیة للمساعدة في زیادة
فرص إعادة التوطین، وتشجیع المزید من البلدان على المشاركة في جهود إعادة التوطین العالمیة، وزیادة الوصول إلى المسارات التكمیلیة

لالجئین.

ویمكن الحصول على مزید من المعلومات حول بیانات المفوضیة بشأن إعادة التوطین لعام 2018 هنا

 https://rsq.unhcr.org :وبوابة المفوضیة العالمیة المعنیة بإعادة التوطین مع إحصاءات منذ عام 2003 یمكن الوصول إلیها على الرابط
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