
 سوريا لالجئي "ديدةج  خطة" ىلإ تدعو  دولية انسانية منظمات سبع

 نالجئاةل جريئا ر جدياد  خطا  علا  الادرل  المجتماع اتفاا  ضاررة  إلا  لهاا جدياد تقريار فا  الةام  انساانة  منظمات سبع نبهت

   .الثانة  العالمة  الحرب منذ نمعها من إنسانة  أزم  أكبر معالج  ف  اجاد المجتمع هذا كان ما إذا ةنسمةيال

 مان المزياد جدياد ال خطا ال تامفر أن يجا  ديااةه،  إلا  اآلمنا  الالجئاةن  عمد احتمالة  رغةاب سمةيا ف  الصراع استمراة مع

 مان جئاةنالال تمنع الت  للقةمد احد تضع أنر الجئ  ماليةن 4 من أكثر تستضةف الت  لسمةيا  المجارة  الدرل ف  االستثماةات

 حقها، خطا ال هاذه رتحما  تعازز أن يج  نفسه  المقت ف  .البلدان هذه ف  قانمن  بشكل العةش من  الحاالت بعض رف  العمل 

  .اللجمء طل  ف 

 القةامد مان ساقف تحات العةشبا علةه، محكم  الالجئةن  من العديد نإ" إيجالند يان لالجئةن النرريج  للمجلس العا  األمةن الرق

 الالجئااةن ظاارر  نإ" قاا  ا وأضاا   . "رالترحةاال راالحتجاااز االعتقااال ماان خااايفةن رتجعلهاا، القااانمن  رضااعه، تعرقاال التاا 

 الا  مانه، متزاياد  أعاداد عامد  ذلا  فا  بماا راقعها، ماع أقل،للتا جذةيا  تدابةر اتخاذ إل  يدفعه، مما  حاد بشكل تتدهمة المعةشة 

 عطااءإل المضاةف  لبلادانل العامن تقادي، إلا  بحاجا  إننا  .أرةرباا إلا  عبامةلل بحةااته، لمخااطر ا أر منهاا فررا الت  نزاعال مناطق

 ".تستضةفه، الت  لمجتمعاتا ف  إيجاب  بشكل لةساهممار كريم  حةا  لةعةشما الفرص  الالجئةن

 تماد أن الم نحا  الدوليا  الجها   علا  يفتاض و .جدياد ماداأل طميل مبتكر نهج رضع إل  حاج  هناك أنب منظماتال هذه رىتر

 درن أفضاال بشااكل مالةااا   أنفسااه، إعاناا  لالجئااةن تااة ت سةاسااات بلااوض  ماان حكوم تهاا  تااتمكن لكاا  المن ساا  دعمب لاا الجااواض دول

 .تستضةفه، الت  المجتمعات اقتصاد ف  يساهمما  بأن لالجئةن أيضا ذل  سم رسة .السلطات قبل من االعتقال لخطر التعرض

 منالالجئا رىيا  المتضاايل  االنساانة  مسااعداتال عل  ه،عتمادار   ايه،ذغ رتكالةف كنه،اسم إيجاة دفع عن الالجئةن عجز معف

 .الازما  الق نونيا  اإلق ما  وث  ق إل  الاج ين من ب لم   70 حوال  يفتقض مثاَ، لبن ن فف  .رالديمن العمز من درام  ف  أنفسه،

 وتضبوياا  طبياا  خاادم   علاا  الحصااول فاا  صااعوب  المخيماا   خاا ض  المقيمااين الاج ااين ماان العديااد يواجاا  األضدن، فاا  أماا 

  المفعول. س ضي  مستندا  ألفتق ضهم

 قلاا  ال عةشاا  الالجئاامن يعااةش   ساانمات أةبااع ماان أكثاار منااذ" مااا ةبةانة ريناا  أركساافا  لمنظماا  التنفةذياا  الماادير  قالاات باادرةها 

 ةنرمازاةع يننجااة ماع ناتكل، ما غالبا   إننا  .عةشه، لقم  سةؤمنمن كةف يدةرا أن غةر من  اإلنسانة  المساعدات عل  فةعتمدرن

 خباراته، مان اإلساتفاد  ينبغا  يجااة.اإل دفعلا قار  كال بصاعمب  ريجمعمن يأريه، مسكن عل  للحفاظ يكافحمن كفميةن ةنرمعلم

 راألتااراك ةنراللبنااانة األةدنةااةن ماان الماليااةن يسااتفةد قااد كمااا تستضااةفه،. التاا  الاادرل اقتصاااد ،ردعاا أسااره، إعالاا  ماان لتمكةاانه،

  ."الجديد  العمل فرص من األزم  هذه أيضا يماجهمن الذين رالعراقةةن

 الشاباب مان كامال جةال فقادانب نخااطر انناا"  زريالب مةسات  الطفملا  إنقااذ منظما  فا  اإلقلةمة  المناصر  قضايا مدير تراضاف

 عةشاه، لقما  تاأمةن علا  راشادينال قادة  عاد  رماع .حاربال انتهااء عناد سامةيا بنااء  عةدةسا لذيا نفس  الجيل وهو – السمةيةن

   متتالةا  دةاساة  أعماماا فمتامني الاذين األطفاال مان اآلال  مئاات الةام  فهنااك  العمال. علا  يجبررن الذين األطفال أعداد تتزايد

   ".أكبر دع، إل  رتحتاج بطالبها مكتظ  المجارة  البلدان ف  اةسالمد نأل

 للمفهااوم خافاا " بأناا  فقاا ل افضيقياا  وشاام ل االوسااط الشااضق فاا  الاج ااين لمساا ند  الاادنم ضك  لمجلاا ا مااديض كانسااو، بيتااض أماا 

 منالالجئاا ةسااتطةعف .ذلاا   عكااس إلاا  تشااةر الااداليل أن  عااي أن الاادرل  المجتمااع علاا  يتعااةن ، ءعاا هاام االج ااين بااأن الخاا ط 

  ."المتنمع  خبراته، عبر المضةف  الدرل اقتصاد ف  ا  إيجابة يساهمما أن قانمن  بشكل العمل عل  رنالقادة

 اللجامء إلا  ةحتاجمنسا ضاعفا األكثار الالجئاةن أن يعن  األزم  حج، فإن الصحةح   رالسةاسات اتاالستثماة تمفرت رإن حت 

   حاجا  األشاد الالجئاةن مان األقل عل  بالمئ  عشر   تمطةن عاد إل  آمن    طرقا   تمفر أن الغنة  الدرل عل  يج  .المنطق  خاةج

 .جدا طميل نتظاةاال ررقت اآلن  حت  فقط الماي ب ثالث  من أقل قبملب تعهدت قد الدرل هذه رلكن
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 سان فا  طفال الاف 500 ةبايقا ماا ذلا  فا  بماا ساكانه  عادد مان ٪30  يعاادل ماا أي الجائ  ملةامن مان أكثار لبنان يستضةف

 يرغباامن الااذين علاا  ويتوجاا  . الالجئااةن أمااا  كاماال شاابه بشااكل حاادرده لبنااان أغلااق 2015 يناااير / األرل كااانمن منااذ .دةاساا ال

 أما م نفساهم اآلال  مئاات فةجاد . اا لبنانة كفةالا  يأمنما أن أر لبنان ف  العمل بعد  تعهد عل  التمقةع القانمنة  اإلقام  عل  الحصمل

 .الخةاة هذا علةها ينطمي الت  المخاطر كل مع المفعمل ساةي  إقام  درنب العةش أر  العمل إمك ني  عن التخل  خي ضين:

 فا  المخةماات خااةج  شاخ  الاف 630 مان أكثار عادده، يبلا  نالذي السمةيةن الالجئةن من %83 من كثرأ يعةش  األردن في

 األماض ضسام  غياض بشاكل المخيما   المضاي  المجتما  فا  المقيماين الاج اين من %48 يق ض  م  غ دض وقد .رالمدن البلدات

 الوالدا ، تسجيل إل  ب إلض ف  االنس ني ، والمس عد  الخدم   من االستف د و تسجيلهم، تجديد ف  صعوب   إل  يعضضهم الذي

 وعا د  الضسام  غياض القطا   فا  األماض بهام ينتها  عمال عل  نيحصلو الذين اللاج ين من %99 أن كم  والزوا . والوفي  

  .للغ ي  منخفض  بأجوض

 علا  الحصامل لالجئاةن يمكان  .ساكانها عدد تضاعف المدن بعض شهدت سمةي  الجئ  لةمنم نحم تستضةف الت  تركيا، ف 

 تتعلاق ألساباب إال متاحا   العمال فارص حةا  دنالما الا  اإلنتقاال يساتطةعمن ال ه،رلكن إلةها يصلمن الت  المناطق ف  الخدمات

 الخادمات غ لبيا  مان االساتف د  مهيمانك وال مساجل غياض الجا  الا  600  حاوال  وهنا    .طبة  ألسباب أر األسر  شمل جمعب

 فا  رغالباا الرسام   غةار االقتصااد فا   األمار باه رينتها  قاانمن  بشاكل العمال عل قاادة غةار معظمها، .قا نون  بشاكل العام 

 .استغاللة  ظرر 

 إلا  رالمصامل بالعمال لها، تسام   إقاما  تصااةي  علا  المخةماات فا  نمالالجئا يحصال أن يمكان  العترا  كردستاان إقليم في

 المخةماات فا   ةنالالجئا أم  .ذل  عل  الحصمل ف  صعمب  يماجهمن المخةمات خاةج يعةشمن الذين الجئةنا أن  إال .الخدمات

  .العمل يستطةعمن فال العرا   ف األخرى

 ولام  .العادد هاذا ضاعف رجامد إلا  تشاةر الحكمما  تقاديرات لكانر مساجل سامةي الجائ الا  130  قاةبي ما هناك مصر، ف 

 مان يحاد يذالا الكمتاا نظاا  ربساب  رمكلف  طميل  عملة ال الن عمل تصاةي  ل ع الحصمل من منهم جدا قليل عدد سوى يتمكن

  البالد. ف  العاملةن المصريةن غةر عدد
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