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1. تطورات النزاع في سوريا

شــهد الوضــع االســتراتيجي فــي ســوريا القليــل مــن التغييــرات عمومــً منــذ شــهر تشــرين 
الثانــي. بالرغــم مــن اســتمرار القتــال, بمــا فيــه االشــتباكات الكثيفــة فــي درعــا و حلــب, كان 
هنــاك القليــل مــن التطــورات االســتراتيجية المهمــة و فقــط عــدد محــدود مــن التغييــرات 
فــي جبهــات القتــال. و بالتالــي, لــم يســبب هــذا الوضــع تغييــرات هامــة علــى صعيــد وصــول 
المســاعدات أو االحتياجــات اإلنســانية داخــل ســوريا خــالل فتــرة إعــداد هــذا التقريــر. لمزيــد مــن 
ــع الســنوي الصــادر فــي تشــرين  ــر رب ــا, يرجــى االطــالع علــى التقري التفاصيــل عــن هــذه القضاي
األول quarterly RAS 2013 October  2013  علــى تحديــث التحليــل اإلقليمــي لشــهر تشــرين الثانــي  

November RAS update   .

1.1 استمرار المعارك في حلب 

ــر اإلعالميــة  ــة جمــود. فمــا تــزال التقاري يبــدو الوضــع فــي حلــب, برغــم عــدم اســتقراره, فــي حال
قبــل  مــن  المعارضــة  التــي تســيطر عليهــا  المدينــة  ألجــزاء  الوشــيك  الحصــار  عــن  تتحــدث 
قــوات الحكومــة الســورية. صــدرت تقاريــر قليلــة تتحــدث عــن تغييــرات فــي خــط الجبهــة منــذ 
 ,2014/11/18  Syria Direct  ,2014/11/28  Al-Sharq Al-Awsat  ,2014/11/28  Syria Direct( األول.  تشــرين 
BBC ,2014/11/17 IBTimes 2014/11/14( . تســتمر قــوات الحكومــة الســورية بتنفيــذ ضربــات جويــة و 
مدفعيــة منتظمــة علــى مواقــع الجيــش الســوري الحــر علــى طــول خــط اإلمــداد األخيــر المتبقــي 
للجماعــات المســلحة. )PI 2014/11/27( . فــي حــال فــرض الحصــار علــى المدينــة, ســيتوقف تقديــم 
المســاعدات اإلنســانية لحوالــي 300,000 شــخص, كمــا مــن المرجــح أن تــؤدي هزيمــة الجيــش الحــر 
 ,2014/11/07 OCHA( و الجبهــة اإلســالمية إلــى تغيــرات هامــة فــي ديناميكيــات الصــراع فــي الشــمال
Al Monitor 2014/11/10(. يتــم تــداول هــذه التقاريــر اإلعالميــة التــي تتحــدث عــن الســقوط المحتمــل 
للمدينــة منــذ أشــهر - حيــث يتــم تغذيتهــا مــن قبــل قــادة الجيــش الحــر فــي الشــمال الذيــن 

ربمــا يبالغــون فــي وصــف األوضــاع للحصــول علــى المزيــد مــن الدعــم األجنبــي. 

2.1  استمرار الضربات الجوية لقوى التحالف الدولي

ــي فــي ســوريا قــد انخفــض بشــكل طفيــف, مــن  ــف الدول ــة لقــوى التحال ــات الجوي يبــدو أن عــدد الضرب
 analysis ,2014/12/03 BBC( 220 ضربــة فــي شــهر تشــرين األول عمومــً إلــى 160 فــي شــهر تشــرين الثانــي
of US Department of Defense news releases( . يبقــى هــذا الرقــم صغيــرًا جــدًا مقارنــًة بعــدد الضربــات 
الجويــة المنفــذة مــن قبــل القــوات الســورية المســلحة - تــم اإلبــالغ عــن أكثــر مــن 1500 ضربــة بيــن 20 
تشــرين األول و 19 تشــرين الثانــي )SOHR 2014/11/19(   . يوجــد نقــص كبيــر فــي المعلومــات المتعلقــة 
باألثــر اإلنســاني للتدخــل العســكري األجنبــي. أبلــغ المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان عــن مقتــل 52 
ــات المتحــدة مــا  ــات التحالــف خــالل أول شــهرين مــن الضربــات, برغــم أن حكومــة الوالي مدنــي بضرب
تــزال ترفــض االدعــاءات بوجــود ضحايــا مــن المدنييــن  )FP ,2014/11/22 SOHR 2014/12/03( . لــم 
 )2014/11/20 OCHA( .تتحــدث التقاريــر عــن أن الضربــات تؤثــر بشــكل مباشــر علــى العمليــات اإلنســانية
. تقــول بعــض االدعــاءات أن ضربــات التحالــف حفــزت علــى ازديــاد هجمــات القــوات الســورية المســلحة 
لكــن لــم يتــم توثيــق ذلــك بشــكل مناســب. Reuters ,2014/10/13 Reuters 2014/10/21( . تحدثــت األنبــاء 
مؤخــرًا عــن تقييــد الضربــات الجويــة للتحالــف مــن قــدرة الدولــة اإلســالمية علــى تأميــن الخدمــات العامــة و 
حفــظ النظــام فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة األخيــرة, لكــن لــم يتــم التحقــق مــن صحــة هــذا التقريــر 

 . )2014/11/18  NYT(

يســلط هــذا الملخــص الضــوء علــى أهــم التطــورات فــي ســوريا و المنطقــة خــالل األســابيع الخمــس 
الماضيــة. و بالتالــي, ال يقــدم صــورة شــاملة عــن الوضــع اإلنســاني- لهــذا الغــرض, يمكــن للقــراء 
االطــالع علــى  التحليــل اإلقليمــي ربــع الســنوي عــن ســوريا الصــادر فــي شــهر تشــرين األول و الــذي 

يقــدم بــدوره تحليــاًل أكثــر شــموليًة و ترابطــً لمجمــل الوضــع فــي ســوريا و فــي كل بلــد متأثــر بــه.

 يرحــب مشــروع تحليــل االحتياجــات فــي ســوريا )SNAP( بــكل المعلومــات التــي قــد تضيــف إلــى 
هــذه التقاريــر. مشــروع SNAP عبــارة عــن شــراكة بيــن منظمــة ACAPS و MapAction يهــدف 
ــم تحليــل مســتقل عــن الوضــع و دعــم  ــك بتقدي ــى دعــم االســتجابة اإلنســانية فــي ســوريا و ذل إل
التقييمــات التــي يتــم تنســيقها. لمزيــد مــن المعلومــات أو التعليقــات أو األســئلة يرجــى التواصــل 

    .SNAP@ACAPS.org    : عبــر البريــد اإللكترونــي
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سوريــــــــــــــا

أكملــوا  شــخص   51,500 حوالــي 
لــدى  االحصائــي  التســجيل 
 5 حتــى  التركيــة  الحكومــة  
كانــون األول فــي منطقــة ســروج  

.)2014/12/05  UNHCR(

فــي  التقاطهــا  تــم  الصناعيــة  لألقمــار  صــورة  توضــح 
18 تشــرين الثانــي حوالــي 2000 مدنــي يقطنــون ممــر 
تــل شــعير, و هــو شــريط بــري يقــع شــمال غــرب عيــن 
 HRW( األرضيــة.   باأللغــام  ملــيء  كوبانــي  العــرب/ 

.)2014/12/02

فــي منتصــف تشــرين الثانــي, تحدثــت التقاريــر عــن وصــول بيــن 300 و 
500 نــازح مــن عيــن العــرب/ كوبانــي بشــكل يومــي إلــى شــمال العــراق  
اختــارت  حديثــً  الوافــدة  العائــالت  أغلــب   .  )2014/11/11  UNHCR(
لــدى  للعيــش  انتقلــت  أصــاًل و  إليهــا  نقلــت  التــي  المخيمــات  تغــادر  أن 
 WFP( الســليمانية.  و  دهــوك  و  إربيــل  حــول  المضيفــة  المجتمعــات 

)2014/11/11

3.1 تطورات النزاع في عين العرب/ كوباني

فــي أواســط تشــرين الثانــي, توقفــت هجمــات الدولــة اإلســالمية علــى عيــن العــرب/ كوبانــي و اســتقر 
الوضــع إلــى حــد كبيــر. كمــا اســتمرت ضربــات قــوى التحالــف ممــا حــذى بتنظيــم الدولــة اإلســالمية إلــى 
تعديــل تكتيكاتــه بنــاًء علــى ذلــك, متجنبــً المناطــق المكشــوفة و التجمعــات الكبيــرة لعناصــره. 
التقاريــر عــن خســائر بشــرية كبيــرة للدولــة اإلســالمية حيــث فقــدت أكثــر مــن 600 مــن  تحدثــت 
ــزال  ــا ي ــه م ــم تعطيــل اتصــاالت التنظيــم و تقيــدت حركتــه, لكــن مــن المرجــح أن مقاتليهــا. كمــا ت
يســيطر علــى 40% مــن المدينــة. )EAWorldview ,2014/11/08 New Yorker 2014/11/30(   . لــم يتــم 
تســجيل أي نــزوح جديــد مــن عيــن العــرب/ كوبانــي فــي أوائــل تشــرين الثانــي. لكــن قــد تــؤدي اآلثــار 
المســتمرة للنــزاع إلــى إشــعال المزيــد مــن التوتــرات االجتماعيــة فــي جنــوب شــرق تركيــا, حــول ســروج 
بشــكل خــاص. مــن المتوقــع حــدوث مناوشــات عنيفــة علــى األراضــي التركيــة إذا مــا طوقــت القــوات 

الكرديــة عيــن العــرب/ كوبانــي.     

لمحة عن تدفق الجئي كوباني 
مــن 19- 21 أيلــول, عندمــا هــدد عناصــر الدولــة اإلســالمية عيــن العــرب/ كوبانــي للمــرة 
األولــى, فتحــت تركيــا حدودهــا للســماح لعشــرات اآلالف مــن الســوريين بالفــرار إلــى 
منطقــة ســروج. بيــن أواخــر أيلــول و منتصــف تشــرين الثانــي, أدخلــت الســلطات 
التركيــة 191,000 كــردي ســوري.  )UNHCR ,2014/10/21 UNHCR 2014/10/31( . أكثــر مــن 
نصــف هــذا العــدد غيــر متواجــد فــي منطقــة ســروج. بعضهــم انتقــل إلــى شــمال 
العــراق أو عــاد إلــى ســوريا, كمــا تتحــدث بعــض األنبــاء عــن هجــرة البعــض إلــى مــدن 
رئيســية فــي تركيــا. كل ذلــك يؤكــد علــى أهميــة وجــود الــوكاالت اإلنســانية فــي 
كل أنحــاء البلــد لتطويــر وعــي ظرفــي مشــترك بأماكــن و احتياجــات الالجئيــن, ألن 
العديــد منهــم قــد اســتنفذ مــوارده مشــكاًل بعــض الضغــط علــى المجتمــع المضيــف. 
الالجئــون المقيمــون فــي المبانــي المهجــورة أو غيــر الجاهــزة هــم الفئــة األكثــر تأزمــً 

نظــرًا لدرجــات الحــرارة المنخفضــة شــتاًء. 
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4.1 تراجع مقاتلي المعارضة المدعومين من قبل الواليات المتحدة في إدلب

اســتمرت جبهــة النصــرة بحملتهــا ضــد جماعــات المعارضــة مــن جبهــة ثــوار ســوريا و حركــة حــزم المدعومــة 
 Mc Clatchy( .مــن الواليــات المتحــدة مســيطرًة بذلــك علــى المزيــد مــن المناطــق فــي جبــل الزاويــة, إدلــب
ISW 2014/11/10(  . تعــد الســيطرة علــى   ,2014/11/05 Syria Comment  ,2014/11/05 Syria Direct  ,2014/11/07
المحافظــة مــن قبــل جبهــة النصــرة صدمــًة حقيقيــة لجبهــة ثــوار ســوريا ممــا قــد يضعــف موقعهــا بشــكل 

حقيقــي.

بالرغــم مــن ذلــك ال أســاس لصحــة التقاريــر التــي تتحــدث عــن تحالــف وشــيك بيــن جبهــة النصــرة و الدولــة 
 Daily Beast ,2014/11/13 AP( اإلســالمية للتخلــص مــن الجماعــات المدعومــة مــن قبــل الواليــات المتحــدة
الحــدوث  مرجــح  غيــر  االتحــاد  هــذا  يعتبــرون  و  التقاريــر  بهــذه  المحلليــن  بعــض  يشــك   .   )2014/11/11
 Syria Comment(  بســبب االختالفــات اإليديولوجيــة العميقــة بيــن الجماعتيــن و المعــارك الطويلــة بينهمــا

  . )2014/11/15  ISW  ,2014/11/14

5.1 تقدم جماعات المعارضة المسلحة في درعا

فــي تشــرين الثانــي, حقــق التحالــف بيــن جماعــات المعارضــة المســلحة, الــذي تضمــن كل مــن جبهــة النصــرة 
و المقاتليــن المدعوميــن مــن قبــل الواليــات المتحــدة, بعــض المكاســب فــي درعــا, حيــث تمــت الســيطرة 
 Al-Monitor ,2014/11/12 ISW ,2014/11/29 AP( علــى مدينــة نــوى و الجــزء الغربــي مــن الشــيخ مســكين

  .   )2014/11/13 Syrian Observer ,2014/11/17 Syria Deeply ,2014/11/17

تحدثــت التقاريــر عــن اســتعادة قــوات الحكومــة الســورية لبعــض هــذه األراضــي بعــد قصــف جــوي كثيــف, و 
امتنــع مقاتلــو المعارضــة عــن الــرد لفتــرة طويلــة قبــل أن يعلنــوا عــن هدفهــم بربــط مناطــق ســيطرتهم 

 .  )2014/11/17 Al-Monitor ,2014/12/02 ISW( فــي درعــا بالغوطــة الشــرقية بالقــرب مــن دمشــق

يذكــر أن أحــد قــادة جبهــة النصــرة فــي درعــا قــد أمــر بأخــذ التدابيــر ضــد محــاوالت تنظيــم الدولــة اإلســالمية 
للتســلل إلــى المحافظــة. يعــرف تنظيــم الدولــة اإلســالمية بالتقــدم الســريع مســتفيدًا مــن خاليــاه النائمــة و 
بكونــه خيــار مشــترك للفصائــل المحليــة المســلحة, لكــن مــن غيــر الواضــح فيمــا إذا كان إنــذار جبهــة النصــرة 

 .  )2014/12/02 ISW ,2014/12/03 Al-Monitor( نابــع عــن خــوف حقيقــي أو أنــه حركــة سياســية

6.1 نزاع مسلح في دوما بشأن المساعدات الغذائية

اندلعــت اشــتباكات عنيفــة فــي مدينــة دومــا فــي ريــف دمشــق, فــي أواســط تشــرين الثانــي, عندمــا, وفقــً 
للتقاريــر اإلعالميــة, تظاهــر اآلالف مــن ســكان دومــا خــارج أحــد مســتودعات جيــش اإلســالم متهميــن الجماعــة 
بتوزيــع المــواد لمقاتليهــا و أنصارهــا فقــط.  )Al Monitor ,2014/11/17 Assafir 2014/11/24(  . يعيــش حوالــي 
50,000 شــخص مــن ســكان دومــا إضافــًة إلــى عــدد غيــر معــروف مــن النازحيــن تحــت الحصــار مــن قبــل قــوات 
الحكومــة الســورية منــذ ســنتين, حيــث تــم تســليم المســاعدات مــن األغذيــة الرئيســية و اللــوازم الطبيــة 
عرضيــً فقــط  )Amnesty ,2014/05/28 WHO ,2014/05/27 WFP 12/06/2014( . رد حــراس المســتودع علــى 
المظاهــرة بإطــالق النــار ممــا حــذى ببعــض المتظاهريــن بالــرد بالمثــل. بعــد هــذه االشــتباكات احتجــز جيــش 
اإلســالم بعــض المدنييــن و قــادة مــن جماعــات المعارضــة المســلحة األخــرى متهمــً إياهــم بالتحريــض علــى 
المظاهــرات و تنظيمهــا. غالبــً مــا تــم دعــم المظاهــرات المدنيــة علــى امتــداد ســوريا بشــكل خــاص مــن 
قبــل جماعــات المعارضــة المســلحة أو مقاتليــن أفــراد ألســباب تتنــوع بيــن السياســية إلــى األخالقيــة. طالــب 
ــة  المجلــس القضائــي فــي الغوطــة الشــرقية الحقــً بتوفيــر المــواد الغذائيــة فــي األســواق بأســعار معقول

 .  )2014/11/19 Assafir ,2014/11/16 Assafir(  لكــن لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراءات ملزمــة

2.  مقترح “تجميد” النزاع في حلب

فــي 30 مــن شــهر تشــرين األول, قــدم مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص إلــى ســوريا, ســتيفان دي مســتورا, 
مقترحــً بإقامــة »مناطــق مجمــدة« يتــم إيقــاف القتــال فيهــا و الســماح بتســليم المســاعدات اإلنســانية, 
ــك لكــن  متبوعــة بإجــراءات سياســية محليــة )UN 2014/10/31( . اقُترحــت حلــب أول منطقــة لتطبيــق ذل
تأمــل األمــم المتحــدة أن يمتــد التجميــد الناجــح للقتــال إلــى مناطــق أخــرى و أن يســاهم تخفيــف التصعيــد 

.  )2014/11/11 BBC ,2014/11/10 UN(  محليــً إلــى التوصــل لمحادثــات ســالم شــاملة

خــالل فتــرة إعــداد هــذا التقريــر, عبــرت الحكومــة الســورية عــن اهتمامهــا بدراســة مقتــرح حلــب, برغــم أن 
أغلــب تفاصيــل الخطــة مــا تــزال قيــد الدراســة. ذكــرت بعــض المصــادر غيــر المؤكــدة أن الخطــة تتضمــن 
عمومــً وقــف االعتــداءات و الســماح للمدنييــن بالتنقــل فــي المدينــة, المنقســمة حاليــً بيــن مناطــق 
 )2014/11/18 Daily Beast ,2014/11/10 UN( تابعــة للحكومــة الســورية و أخــرى لجماعــات المعارضــة المســلحة
. بعــض جماعــات المعارضــة رفضــت الخطــة مســبقً  )AJE 2014/11/12( . كمــا أن المعلومــات عــن الجماعــات 
التــي قــد تنخــرط بــأي محادثــات عــن خطــة التجميــد محــدودة - صــرح مســؤول فــي األمــم المتحــدة مؤخــرًا 

  . )2014/11/27 Reuters(  أن مكتــب المبعــوث مــا يــزال يرســم مخطــط التأثيــر علــى األرض

1.2 نتائج محتملة

خلــق مقتــرح »التجميــد«  ردود فعــل واســعة. نقطــة الخــالف الرئيســية علــى المقتــرح هــو أن العديــد 
مــن الهــدن المحليــة فــي الماضــي لــم تكــن اتفاقيــات حقيقيــة بــل هزائــم عســكرية تحــت اســم مختلــف 
اضطــرت جماعــات المعارضــة المســلحة فيهــا و الســكان المحاصريــن مــن قبــل قــوات الحكومــة الســورية 
إلــى رمــي أســلحتهم مقابــل الحصــول علــى الطعــام و الخدمــات. يدعــي المعارضــون لخطــة التجميــد أن 
حافــز الحكومــة الســورية ضعيــف للقيــام بتنــازل حقيقــي بالنظــر إلــى تاريــخ نجــاح مثــل هــذه االتفاقيــات 
-    و خصوصــً إعــادة الســيطرة علــى مدينــة حمــص- كمــا أنهــا ستســتخدم مقتــرح تخفيــف التصعيــد 
 Daily Beast( الــذي رتبتــه األمــم المتحــدة كتكتيــك تأخيــر حتــى تعبــد الطريــق أمــام نصرهــا العســكري
Foreign Policy ,2014/11/18 2014/11/14( .  بينمــا ذكــر آخــرون أن الداعميــن الغربييــن لألطــراف المتحاربــة 
 Al Monitor( فــي ســوريا مــا يزالــون يفضلــون مصالحهــم اإلقليميــة بالدرجــة األولــى  علــى إيجــاد حــل نهائــي

 .  )14/10/21

 يــرى المؤيــدون لمقتــرح المناطــق »المجمــدة« أن هــذه الخطــة هــي الطريقــة الوحيــدة للخــروج مــن الطريق 
 Washington(  المســدود حاليــً - قامــت جماعــة أوروبيــة وســيطة مؤخــرًا بتســريب خطــة مماثلــة لإلعــالم
Foreign Policy ,2014/11/04 Post 2014/11/14( . يدعــي مؤيــدو خطــة التجميــد أن التغيــرات الحاليــة فــي 
الوضــع الســوري تســمح بالقيــام بتســوية سياســية محتملــة لــم تكــن متاحــة خــالل الجهــود الســابقة مثــل 
مؤتمــر جنيــف الثانــي. تتضمــن هــذه التغييــرات التحالــف الدولــي للقتــال ضــد الدولــة اإلســالمية, بشــكل 
خــاص مــن قبــل الــدول العربيــة, إضافــًة لرغبــة روســيا و إيــران المتزايــدة بإيجــاد حــل سياســي لتجنــب حالــة 
االســتنزاف, و للضغــط اإلقليمــي لتخفيــف تصعيــد العنــف حيــث تواجــه الــدول المجــاورة عقبــات اجتماعيــة 

و اقتصاديــة بســبب خســارة التجــارة فيهــا و بســبب النــزوح.  

علــى الصعيــد الداخلــي, تتعــرض األطــراف المتنازعــة لمزيــد مــن الضغــط مــن قبــل الســكان المدنييــن, 
 The ,2014/10/21 Al Monitor( الذيــن أتعبهــم الصــراع و تدهــور الخدمــات الرئيســية, إليجــاد حــل سياســي
ــر, قــام باســتطالع آراء  ــل عــام 2014, أشــار تقري Daily Beast ,2014/11/06 Guardian 2014/11/18(  . فــي أوائ
ســوريين مــن مختلــف الخلفيــات و االنتمــاءات السياســية, أن أغلــب مــن تمــت مقابلتهــم يؤيــدون حــدوث 

 .  )14/11/21 SJAC(  تســوية عبــر المفاوضــات إلنهــاء النــزاع

يعتبــر بعــض المؤيديــن لخطــة »التجميــد” أن الوضــع الحالــي المســدود بيــن الحكومــة الســورية و جماعات 
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المعارضــة المســلحة يخلــق الظــروف المالئمــة للجماعــات المتطرفــة مثــل الدولــة اإلســالمية و جبهــة 
النصــرة للتقــدم و بالتالــي فــإن إيقــاف أو تخفيــف الصــراع هــو الطريقــة الوحيــدة إليقــاف مــد المتطرفيــن 

 .  )14/11/14 Foreign Policy ,2014/11/12 Assafir(

و علــى خــالف ظــروف العديــد مــن الهــدن الســابقة, حيــث تــم إيقــاف االعتــداءات فقــط بعــد أن وجــدت 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة نفســها محاطــة بالقــوات الحكوميــة بشــكل شــبه كامــل, فــإن 
كال الطرفيــن فــي مدينــة حلــب ليهمــا حاليــً خطــوط اإلمــداد الخاصــة بهــم ممــا قــد يســمح بتــوازن أكبــر 

للقــوى بيــن األطــراف المتفاوضــة.     

 2.2 الدروس المكتسبة من وقف إطالق النار و الهدن السابقة 

تناولــت دراســتان صادرتــان حديثــً الــدروس المكتســبة مــن النــزاع الســابق. بّينــت دراســة فــي شــهر 
حزيــران 2014, قامــت بإجــراء مقابــالت مــع المشــاركين فــي اتفاقيــات وقــف إطــالق النــار المحليــة, أن مثــل 
هــذه االتفاقيــات لــم تشــكل نقطــة انطــالق لعمليــة ســالم أوســع, كمــا تقوضــت أركانهــا بســبب الغيــاب 
الواضــح للرغبــة السياســية بإجــراء مفاوضــات شــاملة و بّنــاءة )Integrity 14/06(  . كمــا أشــار البحــث إلــى 
ــار  ــادرات اســتراتيجية حكوميــة الســتعادة المناطــق المحاصــرة بعــد إجب ــر هــذه المب أن أغلــب اآلراء تعتب
جماعــات المعارضــة المســلحة علــى االستســالم - لكــن هــذه الدراســة تقتصــر علــى اتفاقيــات وقــف إطــالق 

النــار المجــراة فــي المناطــق المحاصــرة, و بالتالــي وجــود التحيــز فــي االختيــار ينعكــس علــى النتائــج.   

برغــم بعــض التطــورات اإليجابيــة, تــرى الدراســة بــأن الهــدن المحليــة تــؤدي إلــى حــد أدنــى و قصيــر المــدى 
مــن تحســن الوضــع اإلنســاني ضمــن المجتمعــات المتضــررة. اقتصــر تدخــل الــوكاالت اإلنســانية عنــد 

تنفيــذ الهدنــة فقــط حيــث لكــن تســليم المســاعدات و تأثيرهــا كانــا غيــر مناســبين إلــى حــد بعيــد. 

بّينــت أغلــب الحــاالت التــي تمــت دراســتها قّلــة الممارســات الجيــدة المتبعــة فــي هــذه االتفاقيــات, و التــي 
تــؤدي غالبــً إلــى خــرق فــي بنــود االتفاقيــة أو إلــى تعاظــم عــدم الثقــة مــن كال الجانبيــن. يعتقــد معــدو 
الدراســة أن تحســين النتائــج اإلنســانية لالتفاقيــات يمكــن أن يتــم إذا تركــزت المفاوضــات أكثــر علــى 

مراحــل تنفيــذ و تســليم المســاعدات.

بّيــن تقريــر آخــر, صــادر فــي شــهر تشــرين الثانــي, أنــه برغــم إشــكالية اتفاقيــات وقــف إطــالق النــار المحلــي 
أحيانــً, و التــي تعتبــر فــي العديــد مــن الحــاالت تكتيــكات عســكرية, إال أنهــا أدت غالبــً إلــى تحســن 
ملمــوس فــي وضــع المجتمعــات المتضــررة, كمــا كانــت الطريقــة األفضــل لتخفيــف معانــاة المدنييــن 
التــي فشــلت المحــاوالت رفيعــة المســتوى خــالل المفاوضــات مــن تحقيقهــا )LSE/Madani 14/11/17(  . حــّدد 
الباحثــون العوائــق الرئيســية التــي تعتــرض نجــاح االتفاقيــات بمــا يلــي: انعــدام الرغبــة السياســية لــدى 

الطرفيــن علــى المســتوى الســوري و الدولــي, و تدخــل األطــراف اإلقليميــة, و تنامــي اقتصــاد الحــرب.                            

يعتقــد الباحثــون أنــه يمكــن تحســين المخرجــات باســتخدام طــرف ثالــث أي وســطاء لتســهيل و مراقبــة 
االتفاقيــات المحليــة, و هــو أمــر نــدر اللجــوء إليــه خــالل الهــدن الســابقة.  

يقتــرح معــدو الدراســة منهــج متكامــل يمكــن أن يعــزز مــن دور المجتمــع المدنــي المحلــي و يربطــه 
المســتوى.  رفيعــة  بالمفاوضــات 

فــي حالــة حلــب, مــا يــزال مــن الممكــن اختبــار الرغبــة السياســية الجديــة للتفــاوض و التســوية. رغــم ضعف 
احتمــال التوصــل لعمليــة بنــاء ســالم أوســع مــن خــالل هــذه المبــادرة لكــن قــد يكــون لــدى الطرفيــن 
دوافــع كافيــة لتخفيــف العنــف. تشــير المعلومــات المتوفــرة إلــى أن مقتــرح »التجميــد« هــذا يتضمــن 
إطــار عمــل لمراقبــة تطبيــق الهدنــة أقــوى مــن المــرات الســابقة. مــدى وصــول المســاعدات اإلنســانية و 
تســليمها غيــر واضــح فــي هــذه العمليــة لكنهــا ســتكون أحــد نقــاط التفــاوض. لكــن يقــع علــى عاتــق 

المنظمــات العاملــة فــي ســوريا مراقبــة الوضــع.

3. تقلص حيز الحماية اإلقليمية 

منــذ أواســط عــام 2011, هــرب 3.25 مليــون ســوري علــى األقــل مــن الصــراع بحثــً عــن المســاعدة و الحمايــة. 
ــى درجــات  ــط علــى حدودهــا و إل ــد مــن الضواب ــى المزي ــدول المضيفــة إل ــد أعــداد الالجئيــن تلجــأ ال بتزاي
 .  )2014/11/13 NRC-IRC(  مختلفــة مــن الســماح بالعبــور, أي لتقليــل فــرص هــروب الســوريين مــن بلدهــم
فــي األردن علــى ســبيل المثــال, انخفــض العــدد الوســطي للســوريين القادريــن علــى الدخــول إلــى األردن 
  .  )RRP6 ,2014-2013 IOM( 2014 يوميــً مــن 1700 الجــئ فــي أوائــل 2013 إلــى أقــل مــن 200 الجــئ فــي أواخــر
مــن 31 تشــرين األول و حتــى 19 تشــرين الثانــي, لــم يتــم تســجيل وصــول وافديــن جــدد, و منــذ ذلــك 
الحيــن يســمح فقــط بدخــول مــن 10 - 50 الجــئ يوميــً )CMC( )2014/11/20 PI 2014/12/02(  .  تذكــر الــوكاالت 
التابعــة لألمــم المتحــدة أنــه يتــم إدخــال الالجئيــن غالبــً إلــى األراضــي األردنيــة ثــم تتــم غربلتهــم فــي 
 ,2014/11/16 UNHCR(  مراكــز التســجيل التابعــة للجيــش األردنــي حيــث يتــم ترحيلهــم مباشــرًة إلــى ســوريا
UNHCR 2014/10/15(  . فــي لبنــان تتغيــر اإلجــراءات علــى الحــدود بشــكل دائــم و غيــر متوقــع. فــي شــهر 
تشــرين األول, أصبحــت القوانيــن, التــي كانــت تطبــق ســابقً بصــورة غيــر رســمية و متضاربــة, نظاميــة 
بموجــب تصريــح حكومــي رســمي. نجــم عــن ذلــك انخفــاض فــي عــدد الوافديــن الجــدد مــن تقريبــً 9000 
الجــئ فــي شــهر أيلــول إلــى حوالــي 2500 فــي شــهر تشــرين الثانــي, و ذلــك وفقــً لبرنامــج المراقبــة التابــع 
للـــمجلس الدنماركــي لالجئيــن  DRC   )DRC 2014/12/03(  . تشــير بعــض التقاريــر غيــر المؤكــدة الصــادرة 

 . )2014/12/05 PI( فــي أوائــل شــهر كانــون األول أن هــذه القيــود ربمــا تكــون قــد  تغيــرت

إلــى جانــب اإلجــراءات المفروضــة علــى الحــدود, قامــت العديــد مــن البلــدان المضيفــة مؤخــرًا بتعديــل 
القوانيــن و اإلجــراءات المطبقــة بحــق الســوريين المقيميــن فيهــا. ففــي بعــض الحــاالت كانــت هــذه 
التعديــالت القانونيــة إيجابيــة لكــن بعضهــا اآلخــر يمثــل خطــرًا حقيقيــً لتقليلــه مــن حيــز الحمايــة المتوفــر 
لالجئيــن الســوريين.  فــي تركيــا, تــم وضــع إطــار قانونــي جديــد, أنظمــة حمايــة مؤقتــة, تمنــح الســوريين 
وضــع حمايــة أكثــر رســمية, لكــن آليــة تطبيقــه غيــر واضحــة. فــي األردن, زادت التعديــالت التدريجيــة فــي 
تطبيــق و تفعيــل األنظمــة مــن مخــاوف أن تقــوم الحكومــة األردنيــة باتبــاع سياســة تهــدف إلــى ترحيــل 
الالجئيــن مــن المناطــق الحضريــة إلــى المخيمــات. فــي لبنــان, غالبــً مــا تكــون السياســات التــي تحــدد وضع 
الســوريين فــي البلــد غامضــة و عرضــة لمختلــف التأويــالت. يوجــد جــدل حالــي فيمــا إذا ســيتم تصنيــف 
الســوريين علــى أنهــم »الجئــون« فــي عــرض التمويــل القــادم )خطــة االســتجابة لألزمــات فــي لبنــان( و هــو 

قــرار ينطــوي علــى تداعيــات فــي الوضــع. أمــا وضــع الالجئيــن الســوريين فــي العــراق فلــم يتغيــر.

الالجئيــن  بحــق  المتبعــة  الرســمية  غيــر  و  الرســمية  الدولــة  الفاعلــون موضــوع سياســات  أغلــب  يــرى 
الســوريين و تأثيرهــا علــى حمايتهــم أمــرًا فــي غايــة الحساســية.  بالنتيجــة, يوجــد كــم محــدود مــن 
البيانــات المنظمــة و مــا نــدر مــن اإلدانــة الشــعبية لهــذه السياســات المؤذيــة. لــم تنجــح كثيــرًا مبــادرات 
المناصــرة المســتمرة, المبطنــة غالبــً, بتعزيــز حمايــة الالجئيــن فــي البلــدان المجــاورة, و يبــدو هــذا جليــً 
باإلغــالق المســتمر للحــدود. إذا لــم تتوفــر الضوابــط و التوازنــات المناســبة, قــد يــزداد تهميــش الســوريين 

ــة.                    ــة و العدال أكثــر ممــا قــد يحــد مــن حصولهــم علــى الخدمــات و الحماي

1.3 األردن: المخيمات و التسجيل 

فــي األردن, يتمتــع الســوريون الذيــن دخلــوا األردن و ســجلوا كالجئيــن عــن طريــق المفوضيــة العليــا 
لشــؤون الالجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة بحيــز واضــح مــن الحمايــة يتضمــن حريــة اختيــار هــؤالء الالجئيــن 
ألن يعيشــوا فــي المناطــق الحضريــة فــي األردن أو فــي المخيمــات إضافــًة إلــى حصولهــم علــى خدمــات 

التعليــم و الصحــة العامــة. 

مــع هــذا تحدثــت مؤخــرًا بعــض التقاريــر الموثوقــة عــن تناقــص هــذا الحيــز مــن الحمايــة, حيــث ذكــرت 
  SNAP التقاريــر اإلعــادة القســرية لالجئيــن إلــى المخيمــات. برغــم عــدم شــيوع هــذه التفاصيــل, تعتبــر

ــر موثوقــة.  هــذه التقاري
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للحصــول علــى الخدمــات المتوفــرة علــى اختالفهــا, ينبغــي علــى الســوريين فــي األردن التســجيل 
فــي المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن و فــي وزارة الداخليــة األردنيــة. تختلــف هــذه اإلجــراءات 
بالنســبة لالجئيــن المقيميــن فــي المخيمــات و مــن يعيــش فــي الخــارج. بالنســبة لالجئيــن فــي 
المجتمعــات المضيفــة, فــإن وثيقــة الالجــئ لــدى المفوضيــة العليــا لالجئيــن تعطــي حاملهــا منفــذًا 
للعديــد مــن الخدمــات اإلنســانية, فــي الوقــت الــذي تقــدم فيــه “بطاقــة الخدمــات” الصــادرة عــن 
وزارة الداخليــة األردنيــة منفــذًا للرعايــة الصحيــة الحكوميــة و خدمــات التعليــم. الغالبيــة العظمــى 
مــن الالجئيــن فــي األردن كانــوا قــد عبــروا الحــدود بصــورة غيــر رســمية, ثــم جلبتهــم الســلطات 
األردنيــة إلــى المخيمــات. لمغــادرة المخيمــات, يجــب أن يحصــل الالجئــون علــى “كفالــة” مــن الحكومــة. 
ــة يجــب أن يثبــت أغلــب  ــا, لكــن للحصــول علــى الكفال ــة تبقــى غامضــة نوعــً م حتــى هــذه العملي
 CMC(  يكــون مواطــن مــن دون ســجل إجرامــي )الســوريين أن لديهــم قريــب أردنــي )غالبــً ذكــر
PI ,2014/11/04 2014/12/03(  .  برغــم هــذا, غــادر عــدد كبيــر مــن الالجئيــن المخيمــات دون الحصــول 

ــة لســنين.  ــة و تســامحت الســلطات مــع وجودهــم فــي المناطــق الحضري علــى هــذه الكفال

تحدثــت التقاريــر مؤخــرًا عــن اتبــاع الحكومــة إلجــراءات الكفالــة, فقــد ال يتمكــن الالجئــون الذيــن 
غــادروا المخيمــات دون كفالــة أو الذيــن تعتبــر كفالتهــم غيــر صالحــة مــن قبــل الســلطات )ألســباب 
تبــدو تعســفية( مــن الحصــول علــى بطاقــة الخدمــات مــن وزارة الداخليــة أو قــد تتــم إعادتهــم 
إلــى المخيمــات قســريً إذا أمســكتهم الســلطات  )PI ,2014/12/03 PI 2014/11/12(  . ازدادت اإلعــادة 
القســرية بشــكل ملحــوظ خــالل األشــهر الثــالث الماضيــة حيــث كانــت العديــد مــن الحــاالت ألســباب 
تتعلــق فقــط بعــدم وجــود كفالــة   )PI ,2014/11/04 UNHCR ,2014/09/16 UNHCR 2014/11/12(  . كمــا 
ــق لجــوء للســوريين فــي  طلبــت الحكومــة األردنيــة مــن المفوضيــة العليــا لالجئيــن أال تعطــي وثائ
 ,2014/07/16 PI(  المناطــق الحضريــة الذيــن غــادروا المخيمــات بعــد 14 تمــوز و الذيــن لــم يأخــذوا كفالــة
PI 2014/07(  . يســتمر ترحيــل أعــداد صغيــرة لكــن ملحوظــة مــن الالجئيــن الســوريين إلــى ســوريا 

 .  )2014/12/03 PI  ,2014/11/23 HRW(

هــذه التغيــرات منعــت بعــض الالجئيــن مــن إكمــال وثائقهــم كمــا خلقــت الخــوف لــدى البعــض مــن 
التعامــل مــع الســلطات. و كان لذلــك تأثيــر واضــح علــى حصــول الالجئيــن علــى الخدمــات. الذيــن ال 
يملكــون بطاقــة وزارة الداخليــة, بشــكل خــاص, غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى خدمــات التعليــم 
العــام و الصحــة و الشــرطة و بالتالــي غيــر مؤهليــن تقنيــً مــن الحصــول علــى المســاعدة مــن 
المنظمــات اإلنســانية الدوليــة, حيــث أمــرت الحكومــة األردنيــة هــذه المنظمــات بعــدم تقديــم الدعــم 

 .  )2014/12/03 PI( للســوريين غيــر الحامليــن لبطاقــات الخدمــات

أخيــرًا, اســتأنفت الحكومــة األردنيــة التخلــص مــن المخيمــات العشــوائية غيــر الرســمية و إعــادة 
ــة ثالثــة مخيمــات عشــوائية  توزيــع الالجئيــن قســريً علــى المخيمــات. مــن 2-8 كانــون األول, تــم إزال
ــى  ــك  )PI 2014/12/10( . أعيــد بعــض قاطنيهــا إل ــة بذل ــي 100 عائل ــرت حوال ــدة فتأث ــر رســمية جدي غي
المخيمــات - رغــم قيامهــم بإجــراءات الكفالــة, حيــث اعتبــرت الســلطات هــذه الكفالــة غيــر صالحــة. و 
كانــت هــذه أول عمليــات نقــل مــن نوعهــا منــذ حزيــران. مــن غيــر المعــروف فيمــا إذا كانــت ستســتمر 

هــذه السياســة. 

ــة, كمــا كان أغلــب  ــر مــع الالجئيــن و خصوصــً فــي مســألة الكفال فــي الماضــي, كان التســامح أكب
الالجئيــن قادريــن علــى الحصــول علــى الوثائــق المطلوبــة و بالتالــي المســاعدات. )تشــير الدراســات 
التــي أجرتهــا العديــد مــن وكاالت األمــم المتحــدة و الــوكاالت اإلنســانية أن بيــن 15 - 30 % مــن الالجئين 
 WFP-REACH ,2013/04/24 CARE ,2014/05/16 UN Women( فــي األردن غيــر مســجلين بالكامــل ربمــا
PI ,2014/06 2014/11/12((  ( . إذا اســتمرت اإلجــراءات القســرية الحاليــة فــإن عــددًا كبيــرًا مــن الســوريين 
ســيكونون عرضــة لفقــدان الخدمــات أو يجبــرون للعيــش فــي المخيمــات أو, ربمــا, الترحيــل. عــدد 
ــى مئــات اآلالف  ــة غيــر معــروف لكنــه بالتأكيــد يصــل إل ــن غــادروا المخيــم دون كفال الســوريين الذي
ــار الكفــاالت غيــر صالحــة مــن قبــل  و ربمــا حتــى 300,000 الجــئ )NRC-IRC 2014/11/13(  .  كمــا أن اعتب

الســلطات ســيعرض أكثــر مــن نصــف مليــون الجــئ للخطــر.       

2.3 تركيا: التسجيل و الحماية المؤقتة

اتخــذت تركيــا مؤخــرًا بعــض الخطــوات لجعــل وضــع الســوريين أكثــر رســمية ضمــن اإلطــار القانونــي 
الوطنــي, و ذلــك بتضميــن فكــرة الحمايــة المؤقتــة فــي النظــام التشــريعي الوطنــي. منشــور 
تشــرين األول لعــام 2011 الصــادر عــن وزارة الداخليــة )لــم يتــم نشــر النــص أبــدًا( و الــذي يعــرف باســم 
»مرســوم ســوريا« قــّدم »وضــع حمايــة مؤقــت« يضمــن عــدم اإلعــادة القســرية. فــي شــهر نيســان 
مــن عــام 2014, تبنــى البرلمــان التركــي قانــون حمايــة األجانــب و الحمايــة الدوليــة الــذي مّهــد لفكــرة 

ــة المؤقتــة ضمــن الجهــاز القانونــي.  الحماي

تــم نشــر توجيهــات الحمايــة المؤقتــة فــي 22 تشــرين األول فــي الصحــف الرســمية. يملــك مجلــس 
 NRC-IRC( الصــادرة.  التوجيهــات  بموجــب  المؤقتــة  الحمايــة  تعليــق  و  تفعيــل  ســلطة  الــوزراء 

 .   )11/2014  German Institute for International and Security Affairs  ,12/11/2014

البقــاء  حــق  و  القســرية  اإلعــادة  عــدم  المرســوم  يضمــن  مؤقتــة,  حمايــة  إلصــدار هويــات  إضافــًة 
ــًة للحصــول علــى خدمــات الصحــة و التعليــم  ــة المؤقتــة, إضاف ــة فتــرة ســريان مفعــول الحماي طيل
و المعونــات االجتماعيــة و الخدمــات عمومــً و ســوق العمــل )مــع وجــود بعــض القيــود(. برغــم أن 
توجيهــات الحمايــة المؤقتــة تقــّدم نفــس الحقــوق الممنوحــة لألجانــب الذيــن يحصلــون علــى إقامــات 
ــد بيــن  ــق بالســفر خــارج البل ــز يتعل ــر مــن الســوريين(, يوجــد تميي ــه الكثي ــذي تقــّدم إلي )الوضــع ال
 OCHA( التاليــة(.  الصفحــة  فــي  البيانــي  الرســم  فــي  ذلــك  تــم توضيــح   ( المذكوريــن  الوضعيــن 

, الترجمــة غيــر الرســمية لمرســوم الحمايــة المؤقتــة(.   UNHCR-Turkey  ,2014/11/18

تتعلــق القضايــا الرئيســية التــي تتطلــب المزيــد مــن التوضيــح بســوق العمــل و القيــود الجغرافيــة 
و مــدى تمكــن الحكومــات فــي المقاطعــات مــن اتخــاذ قــرارات بشــأن تطبيــق الحمايــة المؤقتــة. يــدل 
تمريــر قــرار الحمايــة المؤقتــة علــى التوجــه نحــو التفكيــر بعيــد المــدى و ربمــا يــؤدي إلــى حمايــة دائمــة 
خصوصــً بالنســبة لالجئيــن األكثــر تضــررًا ممــن يدخلــون تركيــا حاليــً. تســّلط الحمايــة المؤقتــة 
الضــوء علــى الخطــوات الكبيــرة التــي اتخذتهــا تركيــا الســتضافة األعــداد الكبيــرة للســوريين الذيــن 
ســعوا للحصــول علــى األمــان ضمــن حدودهــا - نذكــر فيمــا يلــي بعــض التحديــات التــي انطــوى 
عليهــا ذلــك. برغــم هــذا, يبقــى التعــاون الدولــي و المســاهمة فــي تحمــل العــبء عنصــرًا مرغوبــً 
هامــً )مثــل مرســوم االتحــاد األوروبــي عــن الحمايــة المؤقتــة( حيــث تــم التأكيــد علــى ذلــك فــي أحــد 
فقــرات قانــون الحمايــة المؤقتــة و ذكــر بشــكل متكــرر مــن قبــل العديــد مــن الفاعليــن فــي المنطقة.

لتســريع التســجيل تــم إعطــاء الســوريين فتــرة أســبوعين مبدئيــً للتســجيل لــدى وكالــة إدارة 
الطــوارئ و الكــوارث التركيــة )AFAD( و المديريــة العامــة إلدارة الهجــرة )GDMM( لكنهــم واجهــوا 
أيضــً بعــض التحديــات إضافــًة للتأخيــر فــي تلقــي الهويــات. برغــم عــدم تهيئــة النظــام بشــكل 
ــزال التســجيل مســتمرًا, كمــا ينــص  ــا ي ــرة مــن النــاس م كامــل ربمــا لتســجيل هــذه األعــداد الكبي

قانــون الحمايــة المؤقتــة علــى أن يتــم تطبيقــه بالكامــل بحلــول منتصــف شــهر شــباط 2015.                                         

ترفــع الحمايــة المؤقتــة عــن الالجئيــن عنــد عودتهــم الطوعيــة إلــى ســوريا. ال يبــدو أن تأثيــر ذلــك على 
العمليــات عبــر الحــدود التــي تقــوم بهــا المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة التــي توظــف الســوريين 
واضحــً, و علــى العديــد مــن الســوريين الذيــن يتوجــب عليهــم العــودة إلــى ســوريا لمتابعــة أوراقهــم 

الثبوتيــة أو تفقــد ممتلكاتهــم أو البحــث عــن فــرص للمعيشــة. 

الســوريين  منافســة  حيــال  القلــق  يتنامــى  البلــد,  مســتوى  علــى   %10 نســبتها  بطالــة  بوجــود   
للمواطنيــن األتــراك و أخــذ فــرص العمــل منهــم )AFP 2014/11/13( . قدمــت مدينــة أنطاليــا ســلفً 
طلبــً بمنــع الالجئيــن غيــر الرســميين مــن دخــول المدينــة كمــا طلبــت أن يتــم اســتثنائها مــن 
ــذي يمنــح الســوريين حــق الحصــول علــى إقامــات عمــل و خدمــات الصحــة و التعليــم,  المرســوم ال
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ــا, تهــدف األنظمــة التــي  ــال مــا قــد يحصــل فــي المحافظــات األخــرى. و مــن هن ــر القلــق حي ممــا يثي
ــً بحيــث  ــة تدريجي ــى تضميــن القــوة الســورية العامل ــة إل ــة االجتماعي تضعهــا وزارة العمــل و الحماي
 . )2014 .Nov 8 Alarabiyah ,2014 .Nov 7 Hurriyet(   ال تــؤدي إلــى تزايــد المنافســة مــع العمــال األتــراك

يمتنــع الســوريون عــن القيــام بهــذه اإلجــراءات لعــدم وضــوح تأثيــر ذلــك علــى مقدرتهــم علــى 
التنقــل داخــل و خــارج البلــد, و لكــن يوجــد إلــزام قانونــي بالتســجيل و ســيتم فرضــه مــن قبــل 

المحليــة.            الســلطات 

3.3 لبنان: إطار عمل مبهم 

تفيــد آخــر المعلومــات بتغيــر القيــود التــي كانــت مفروضــة مؤخــرًا علــى الســوريين, الذيــن ينــوون 
قطــع الحــدود عبــر معبــر العريضــة و العبوديــة و المصنــع, و ذلــك مــع بدايــة شــهر كانــون األول. 
ــر الحــدود, و التــي صــدرت  ــى تخفيــف الحركــة عب ــة إل أعاقــت آخــر مجموعــة مــن السياســات الهادف
رســميً فــي أواســط تشــرين األول, بشــكل كبيــر الدخــول إلــى لبنــان )انظــر الرســم البيانــي(. يعنــي 
ــً أن حملــة جــوازات الســفر ســارية المفعــول يمكــن أن يدخلــوا  ــي المفاجــئ نظري هــذا التغيــر الحال
لبنــان مجــددًا. مــن المرجــح أن يبقــى الدخــول إلــى لبنــان صعبــً جــدًا مــن الناحيــة العمليــة. تتحــدث 
بعــض التقاريــر غيــر المؤكــدة عــن الســماح للمركبــات فقــط بعبــور الحــدود و بأن مســقط رأس األفراد 
قــد يؤثــر علــى إمكانيــة مغادرتهــم ســوريا. القيــد األخيــر, و الــذي يســتحيل تأكيــده, هــو امتــداد 
لسياســة ســابقة - فــي أواخــر حزيــران, أبلغــت وزارة الشــؤون االجتماعيــة األمــم المتحــدة بقرارهــا 
بالترحيــب فقــط بالالجئيــن الســوريين القادميــن فقــط مــن المناطــق المتأثــرة بالصــراع القريبــة مــن 

. )2014/12/09 PI ,2014/06/19 DailyStar(  الحــدود اللبنانيــة

 كمــا هــو الحــال مــع أغلــب األنظمــة المتعلقــة بالســوريين, لــم يتــم تأكيــد هــذا التغيــر المزعــوم 
بتصريحــات رســمية و مــا تــزال هنــاك الكثيــر مــن األســئلة الكبيــرة حــول النتائــج العمليــة. رغــم 
االســتضافة التــي تســتحق الثنــاء للبنــان )هــذا البلــد يســتضيف حوالــي 35% مــن مجمــوع الالجئيــن 
إقامتهــم  و  الالجئيــن  بوصــول  المتعلقــة  السياســة  كامــل  توصــف  المنطقــة(  فــي  الســوريين 
بالغمــوض. ينــدر التأكيــد الرســمي لهــذه الممارســات و ترتكــز أغلــب المعلومــات علــى الصعيد العام 
علــى التصريحــات الحكوميــة غيــر الرســمية و علــى المذكــرات الداخليــة و الشــائعات. إضافــًة لغيــاب 
الوضــوح, ال تســتطيع المفوضيــة العليــا لالجئيــن و األونــروا أن تتواجــد باســتمرار علــى الحــدود ممــا 
يعيــق التحقــق الميدانــي مــن وجــود هــذه اإلجــراءات. عــدم توقــع السياســات المــراد اتباعهــا يعيــق 
و بشــكل كبيــر توفيــر خدمــات الحمايــة و يحبــط مــن جهــود المناصــرة الهادفــة لوضــع إطــار عمــل 

قانونــي متيــن.                                      

ممنوحة لــ:

الحصول عىل

 الخدمات 

منفذ إىل

 سوق 

العمل 

املدة

إنتهاء 

الصالحية

مرســــــــوم الح�ية املؤقتــــــة يف تركـــــــــيا 

حملة جواز السفر السوري الذين دخلوا

تركيا قانونياً و لديهم جواز سفر و تأش�ة ساريتي املفعول 

إقامات السكن 

تم تعديلها بحيث

تعكس تأث�ها عىل السوري�
مرسوم الح�ية املؤقتة 

 يجب الحصول عىل إقامة عمل من خالل رب العمل 

§كن الحصول عىل اقامة عمل ملن لديه اقامة

سكن تصلح ألك¯ من ستة أشهر, رشط أن يقدم 

عليها رب العمل نيابة عن الالجئ 

 �ال §كن إلقامة العمل أن تتجاوز مدة إقامة السكن ك

ال §كن أن تزيد عن ١٢ شهر, لكن §كن تجديدها 

عند ¸ديد إقامة السكن

تصدر ملدة ٦ أشهر - ١٢ شهر 

ال §كن أن تصدر ألك¯ من ١٢ شهر, لكن §كن ¸ديدها 

(لحد اربع مرات) خالل ١٥ يوم قبل انتهاء الصالحية

من املمكن الحصول عىل إقامة سكن طويلة

 األمد بعد ٨ سنوات من اإلقامة يف البلد 

يف حال مغادرة تركيا بإقامة سكن منتهية الصالحية,

 يجب التقدم للحصول عىل فيزا و قد يتم املنع ملدة ٩٠ يوم

يف حال عدم الرغبة بالتجديد, §كن للسوري� الحصول 

عىل هوية ح�ية مؤقتة 

السوريون: 

الذين انتهت صالحية جوازات سفرهم أو تأش�اتهم

خالل ١٢ أشهر املاضية

الذين دخلوا تركيا بطريقة غ� قانونية 

الذين انتهت تاش�اتهم منذ أك� من ١٢ شهر 

ال �كن أن يحصلوا عىل إقامة سكن لكن �كن أن 

يحصلو عىل هوية

املنفذ إىل سوق العمل, و إن كان خاضعاً لبعض القيود, تم 

تحديده من قبل وزارة العمل و الح�ية االجت�عية و 

هو يقترص عىل: 

  

قطاعات معينة                         محافظات معينة

(مثل القانون, طب األسنان) 

مدة وثيقة الح�ية املؤقتة تخضع لقرار مجلس الوزراء  

يف حال مغادرة تركيا طوعياً

يف حال االستفادة من ح�ية دولة أخرى

يف حال التقدم لبلد آخر ألسباب إنسانية أو إلعادة التوط�  

يستثنى: 

كل شخص ارتكب أفعال إرهابية أو انتهك حقوق اإلنسان    

كل سوري بغض النظر عن امتالكه لألوراق القانونية, ومنهم:

األفراد الذين ال وطن لهم          الفلسطينيون من سوريا  املتزوجون من مواطن� أتراك 
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عدد الوافدين الجدد إىل لبنان املسجل� من قبل مجلس الالجئ� الد�ار� 
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4. المساعدات الغذائية في ظل أزمة مستمرة 

فــي أوائــل كانــون األول أوقــف برنامــج الغــذاء العالمــي بشــكل مفاجــئ الدعــم الغذائــي عــن حوالــي 
ــل. كان هــذا اإلجــراء مؤقتــً, فبعــد اإلعــالن عنــه  1.7 مليــون الجــئ ســوري بســبب نقــص فــي التموي
مباشــرًة تــم جمــع حوالــي 80 مليــون دوالر بواســطة نــداء شــعبي, يقــول مســئولو برنامــج الغــذاء 
العالمــي عنــه أنــه ســيمّول البرنامــج لشــهرين قادميــن. يشــيرانخفاض المســاعدات إلــى تقلــب 
المنهــج الحالــي الــذي يتبعــه برنامــج الغــذاء العالمــي و شــركائه لتأميــن المســاعدات الغذائيــة 
الطارئــة لمالييــن األفــراد علــى امتــداد أزمــة طويلــة. تكاليــف مثــل هــذا البرنامــج ضخمــة )انظــر الرســم 

البيانــي فــي الصفحــة التاليــة(.   

فــي طلــب المســاعدات المقــّدم مــن قبــل األمــم المتحــدة لمنتصــف عــام 2014 الخــاص بســوريا, بلــغ 
تمويــل برنامــج الغــذاء العالمــي 25% تقريبــً مــن أصــل 3.7 بيليــون دوالر المطلوبــة, أي نحــو 280 
دوالر لالجــئ المســّجل, مقارنــًة, علــى ســبيل المثــال, بـــ 65 دوالر لالجــئ الواحــد الهــارب مــن حالــة 
الطــوارئ مــن الدرجــة الثالثــة فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى. علــى المــدى الطويــل, مــن المرجــح أال 
يتمكــن أو ال يقبــل المتبرعــون بتقديــم التمويــل الكافــي للحفــاظ علــى مســتويات الدعــم الحاليــة. 
ــر مثــال علــى ذلــك, لكــن و علــى مــدى أشــهر  ــون األول هــي أكب تخفيــض المســاعدات لشــهر كان
اضطــر برنامــج الغــذاء العالمــي للجــوء إلــى تقديــم طلبــات طارئــة لتعويــض نقــص التمويــل الكبيــر 

أو يخاطــر بتخفيضــات كبيــرة فــي البرنامــج. 

الغذائيــة. خطــة  المســاعدات  برنامــج  تكاليــف  مــن  للحــد  الخطــوات  مــن  بالعديــد  التفكيــر  تــم 
االســتهداف التــي اتبعــت فــي لبنــان و التــي يتــم تطويرهــا فــي األردن ترتكــز أكثــر علــى االحتياجــات, 
حيــث انتقلــت مــن توزيــع الغــذاء و األغطيــة إلــى اســتهداف الفئــات األكثــر حاجــة. فــي تركيــا و العــراق, 
تقــّدم المســاعدات الغذائيــة فقــط لمــن يقطنــون المخيمــات, و هــذا ينســجم مــع رغبــة البلــدان 
ــاع خطــط خاصــة بالمخيمــات و إمكانيــة, و إن كانــت محــدودة, عــدم وجــود الجئيــن  المضيفــة باتب

خــارج المخيمــات فــي هــذه البلــدان يبحثــون عــن دخــل.

لكــن مــا تــزال توجــد أعــداد ضخمــة مــن الالجئيــن تعتمــد بشــكل كبيــر علــى المســاعدات الغذائيــة. 
دون  مــن  الرئيســية  احتياجاتهــم  يلبــوا  أن  يمكــن  ال  الذيــن  الالجئيــن  نســبة  تقــّدر  األردن,  فــي 
. فــي االســتطالعات   )2014/12/07 WFP( بـــ %85    العالمــي  الغــذاء  المســاعدات الغذائيــة لبرنامــج 
التــي ســألت عمــا ســيحصل فــي حــال قطــع المســاعدات, أجــاب عــدد كبيــر مــن الالجئيــن أنهــم 
ســيعودون إلــى ســوريا إذ ليــس لديهــم خيــار آخــر )PI ,2014/12/05 IRC 2014/12/10(  . بــدون وجــود 

حــل لألزمــة فــي ســوريا أو حصــول 
حصــول  فــرص  فــي  جــذري  تغييــر 
الســوريين علــى الدخــل فــي الــدول 
الحاجــة  ستســتمر  المضيفــة, 
لمبالــغ تمويــل ضخمــة علــى امتــداد 
فتــرة طويلــة. الخطــط البديلــة مثــل 
النقــود  و  خضــار  بســاتين  زراعــة 
تلبــي  أن  يمكــن  العمــل  مقابــل 
مســتوى  علــى  االحتياجــات  بعــض 
تــؤدي  أن  يمكــن  ال  لكنهــا  صغيــر 
علــى األرجــح لتخفيــض ملحــوظ فــي 

الحاليــة.                                            التكاليــف 
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التمويل املطلوب لربنامج الغذاء العاملي و الذي تم تلقيه لكل دولة 

املبلغ املطلوب لكل الجئ بالدوالر

املبلغ الذي تم الحصول 
عليه لكل الجئ

 بالدوالر (استناداً إىل 
العدد الحايل لالجئ�) 

سوريا

يف خمسة بلدان, يعتمد حوايل ١٫٩ مليون الجئ سوري عىل املساعدة املالية املقدمة شهرياً و البالغة ٣٠ دوالر لكل شخص كمساعدات غذائية 

يوزعهــا برنامــج الغــذاء العاملــي. يف كانــون األول, أدى تخفيــض التمويــل إىل قطــع املســاعدة الغذائيــة عــن نحــو ١٫٧ مليــون الجــئ مــن هــؤالء 

الالجئ± لفرتة وجيزة. 

تكاليف املساعدات الغذائية

اإلقليمية لربنامج الغذاء العاملي 77
مليون / شهر 

 املصادر: لوحة االستجابة اإلقليمية لالجئ± الخاصة بسوريا التابعة للمفوضية العليا لالجئ±, تحديثات األردن متعددة القطاعات ٢٠١٤/١١/١٢, ٢٠١٤/١٢/٤, برنامج الغذاء العاملي

 .٢٠١٤/١١/٢٥, برنامج الغذاء العاملي ٢٠١٤/١٢/٩ , املراسالت مع مكاتب برنامج الغذاء العاملي. األرقام تقريبية
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بعــد عــدة أيــام مــن الحشــد و املنــارصة, تــم 

املســاعدات  لتســليم  األمــوال  جمــع 

الغذائيــة مجــدداً خــالل الشــهرين القادمــ±, 

تخفيضــات  توقــع حــدوث  مــن  بالرغــم 

 .Çمجدداً خالل شهر كانون الثا
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الجئ يف املجتمعات املضيفة

 ال يتلقون املساعدة الغذائية 

 من برنامج الغذاء العاملي

تكلفة الربنامج

تكلفة الربنامج

مليون / شهر 

264.16
تكلفة الربنامج

مليون / شهر 

مليون / شهر 

تكلفة الربنامج

مليون / شهر 

7

المصــادر: لوحــة االســتجابة اإلقليميــة لالجئيــن الخاصــة بســوريا التابعــة للمفوضيــة العليــا لالجئيــن  تحديثــات األردن متعــددة القطاعــات 2014/11/12 ,  2014/12/4 
برنامــج الغــذاء العالمــي 2014/11/25 , برنامــج الغــذاء العالمــي 2014/12/9   المراســالت مــع مكاتــب برنامــج الغــذاء العالمــي. األرقــام تقريبيــة.

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Jordan%20Humanitarian%20Bulletin%20No.%201%20-%2015%20Oct%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Jordan%20Humanitarian%20Bulletin%20No.%201%20-%2015%20Oct%202014.pdf
http://www.rescue.org/press-releases/syrian-refugees-warn-they-have-no-choice-return-syria-after-aid-cuts-food-health-2262
http://www.rescue.org/press-releases/syrian-refugees-warn-they-have-no-choice-return-syria-after-aid-cuts-food-health-2262
http://goo.gl/LDN5nR
http://goo.gl/LDN5nR
http://goo.gl/7bFq67
http://goo.gl/7bFq67
http://data.unhcr.org/syrianrefugees
http://goo.gl/bj3W97
http://goo.gl/bj3W97
http://goo.gl/DKyVkw
http://goo.gl/DKyVkw
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