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ﻧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻟ ًﻴﺎ أﻛﱪ ﻛﺎرﺛﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻢﻟ ﻳﺸﻜﻠﻪ اﻟﺘﻐﺮﻴ اﳌﻨﺎﺧﻲ واﻟﻨﺰاع واﻟﻌﻨﻒ ،ﻻ ﻤﻳﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ دون اﻷﺧﺬ ﰲ
ﴪا ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد أو
رﻗﺎﻤ ﻗﻴﺎﺳﻴًﺎ ﺑﻠﻎ  65.6ﻣﻠﻴﻮن ً
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ واﻟﻨﺎزﺣﻦﻴ داﺧﻠﻴًﺎ .واﻟﻴﻮم ،ﺑﻠﻐﺖ أرﻗﺎم اﻟﻨﺰوح اﻟﻘﴪي ﻋﺎﳌﻴًﺎ ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻧﺰﺣﻮا ﻗ ً
اﻟﻨﺰاع أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﻫﻨﺎك  22.5ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ ،وﻫﻮ أﻋﲆ رﻗﻢ ﻋﲆ اﻹﻃﻼ ق.
أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ) (%54ﻳﺄﺗﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻼد ﻓﻘﻂ :اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ) 4.9ﻣﻠﻴﻮن( وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) 2.7ﻣﻠﻴﻮن( واﻟﺼﻮﻣﺎل ) 1.1ﻣﻠﻴﻮن( .
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﺘﻴ ًﻨﺎ ﻹدﻣﺎج ﻟﻼﺟﺌﻦﻴ وﻓﻘًﺎ ﻹﻃﺎر أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .
ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺒﺪأ "ﻟﻦ ﻧﺘﺨﲆ ﻋﻦ أﺣﺪ" ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺒﺪأ ﻣﻤﻴﺰ ﰲ ﺟﺪول أﻋﺎﻤل ً ،2030
وﻗﺪ أدى اﻹﻋﻼن اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،إﻋﻼن ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻟﻼﺟﺌﻦﻴ واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﰲ ﻋﺎم  2016إﱃ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ  UNHCRﺑﺈﻋﺪاد "اﻷﺛﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ"،
وﻫﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﱰﺣﻪ اﳌﻘﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم  2018إﱃ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ  ،2018ﺳﻮف ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺆﻤﺗﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻲ دوﱄ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﺒﻨﻲ "اﻷﺛﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻬﺠﺮة آﻣﻨﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ".
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ،ﻧﻨﺎﺷﺪ ﻗﺎدة اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻟﺤﻀﻮر ﻫﺬه اﳌﺤﺎﻓﻞ ﺑﻐﺮض ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ واﻻﻋﱰاف ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻦﻴ .

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻧﻨﺎﺷﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﺤﺮص ﻋﲆ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ﺷﺎﻣﻠﺔ وواﻓﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻷزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ .ﻓﺎﻟﻼﺟﺌﻮن ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺎ
ﻫﻮ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻏﺬاء وﻣﺎء وﻣﺄوى ﻟﻠﺒﻨﺎء واﳌﴤ ﻗﺪ ًﻣﺎ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﻼﺟﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت إﱃ
ﺧﻄﺮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻳﻬﺪد ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﻧﻄﺎﻟﺐ أن إﻳﻼء اﻻﻫﺘﺎﻤم اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪى اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﺸﺎﺑﺎت ،واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟ ًﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻐﺎﴈ ﻋﻨﻬﺎ،
ُﺨﺼﺺ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ إﱃ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
وأن ﺗ ﱠ

 .1حامیة ومساندة ضحایا العنف الجنيس والعنف من الجنس األخر SGBV
لكل الالجئین ،تعد الرحلة إىل مكان السالمة من التجارب املروعة ولكن خاصة للسیدات والفتیات .ويف كافة مراحل رحلتھم – من بلد املنشأ الخاصة بھم أثناء انتقالھم ويف
املخیامت املزدحمة واملكتظة أو يف املستوطنات – تتعرض واالتجار بالبرش -وھناك ( )SGBVالسیدات واألطفال لتھدیدات مستمرة من العنف الجنيس والعنف من الجنس األخر
صعوبة واضحة يف الحصول عىل إحصاءات موثوقة عن النسب املئویة من الضحایا من السیدات ،ولكن یؤكد كبار الخرباء بأن املخاطر منترشة يف كل مكان وأن املعدالت رھیبة.
ومع إدراك العنف الجسدي والجنيس الذي تواجھھ السیدات والفتیات من الالجئات ،إال أنھ یجب االعرتاف بأن الحامیة وأماكن األمان للفتیات والسیدات لیست إحدى الكاملیات
ولكنھا رضورة أساسیة لتحقیق استجابة إنسانیة .ومع ھروب السیدات والفتیات بأعداد متزایدة ،أصبحت ھناك أولویة أكرب بكثیر ملعالجة مسائل الحامیة بخصوص ضحایا العنف
الجنيس والعنف من الجنس األخر .واعتبارا ً من ینایر  /كانون الثاين  ، 2016كان ھناك ما یقرب من  55 %ھم من الالجئین من النساء واألطفال – وھو زیادة ھائلة مقارنة
بنسبة  72%يف یونیو .22015

 1املعونة اإلنسانیة والحامیة املدنیة  :)2016( ECHOمستند الحقائق لألزمة يف سوریاhttp://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf :
 2املفوضالسامي لكل شئون الالجئین باألمم املتحدة  )2016( UNHCRالنساء الالجئات تعرضن للخطر أثناء انتقالھم يف أوروباhttp://www.unhcr.org/569fb22b6.html .

وإن االستجابة اإلنسانیة الحالیة أخفقت يف أن تتعرف عىل احتیاجات النساء واألطفال أو يف تحدید أولویاتھم .وإننا ندعو الدول األعضاء ووكاالت املعونة اإلنسانیة للعمل عىل
التوصیات األخیرة التي صدرت بصورة مشرتكة من املفوض ومجلس الالجئین  UNFPA،والصندوق السكاين التابع لألمم املتحدة  UNHCR،السامي لشئون الالجئین باألمم
املتحدة الخاص بالسیدات واتخاذ خطوات فوریة ألجل:
تأسیس نظام استجابة منسقة داخل الحدود وعربھا لحامیة النساء والفتیات مبا فیھا آلیات مرجعیة عرب الحدود؛ ·
نرش أفراد متخصصین – لیس فحسب يف املخیامت ولكن أیضا ً عىل طول مسارات الھجرة – وخاصة ملنع · واكتشاف ضحایا العنف الجنيس والعنف من الجنس
األخر واالستجابة تجاھھا؛
إنشاء أماكن آمنة يف املخیامت للسیدات والفتیات لیحصلن عىل الخصوصیة والكرامة وإتاحة الفرص للناجین · للحصول عىل مساندة معنویة نفسیة وخدمات صحیة؛
التأكد من أن االستجابة لضحایا العنف الجنيس والعنف من الجنس األخر معدة بصورة مالمئة الحتیاجات وظروف السیدات والفتیات الالجئات مع االعرتاف بأنھم
غالبا ً ما ینزحون برسعة ومن غیر املرجح أن یتوقفوا للحصول عىل الخدمات الشاملة؛
توفیر مسارات قانونیة للحامیة والعدالة للناجین من العنف الجنيس والعنف من الجنس األخر وتحدید أولویات · ھؤالء الالجئین يف ناحیة فرص تغییر املوقع
وإعادة االستقرار.3

 .2التعلیم
مع انتشار الرصاعات يف سوریا وأماكن أخرى بصورة متزایدة ،فإننا نواجھ احتامل ضیاع جیل :من مالیین األطفال والصغار الذین حطمتھم الرصاعات ،واملحرومین من حقھم يف
التعلیم حیث انھارت معنویاتھم وأصبحوا غیر مجھزین يف مستقبل غیر مؤكد .ويف سوریا وحدھا ،طال ھذا الرصاع ستة مالیین من الفتیات والفتیان وأكرث من نصف الالجئین
السوریین الذین یعیشون يف البلدان املجاورة غیر ملتحقین باملدارس.
ویشكل التعلیم عامال حیویا ً يف استعادة الشكل العام للحیاة السویة واألمل لحیاة األطفال والشباب املرحلین .وللتوصل إىل فرص تعلیمیة ،فإننا نناشد الحكومات إىل:
السامح بأنظمة تسجیل وتوثیق شمولیة ومرنة تسمح لألطفال بااللتحاق بالتعلیم الرسمي يف املدارس أینام كانوا متواجدین؛
التأكد من أن كافة فرص التعلیم سواء رسمیة أو شبھ رسمیة شمولیة ویمكن لكافة األطفال والصغار الحصول علیھا مبا فیھم الفتیات؛
تخصیص املوارد املتزایدة لفرص التعلیم غیر الرسمیة وشبھ الرسمیة واالعرتاف بالدور الحیوي للمنظامت ·
غیر الحكومیة ومساندتھا كرشكاء تعاونیین بھذا الخصوص.4

 .3أسباب العیش والرزق واملھارات
إن عددا ً كبیرا ً من الالجئین الذین نزحوا قد تركوا وراءھم غالبیة ممتلكاتھم وقد دفعوا أتعابا ً باھظة للمھربین ألجل املرور اآلمن .كام أن اإلقامة لفرتات مطولة يف املخیامت حیث
ال یستطیعوا العمل إمنا یقلل من مواردھم املتبقیة ویدفع الالجئین إىل املدیونیة األعمق .إن ھذه الضغوط االقتصادیة تدفع أولیاء األمور إلرسال أبنائھم إىل العمل املستغل أو
دفع السیدات والفتیات الیائسات إىل مامرسة الجنس ألجل البقاء والزواج املبكر .وإن التدریبات لسبل العیش واملھارات یمكن أن تزود الشباب مبسار خارج املدیونیة والفقر مام
یتیح لھم الفرصة لتحقیق طاقاتھم الكامنة وخلق مستقبل أكرث أمانا ً لھم.
إننا نحث البلدان املضیفة إىل:
إدماج تدریبات العمل وبرامج تنمیة املھارات يف استجابة لألھداف اإلنسانیة؛ ·
اتخاذ خطوات لضامن حصول الشابات عىل ھذه الفرص وكذلك الشباب؛ ·
5
رفع القیود عن الالجئین يف دخول سوق العمل والسامح لالجئین بالعمل بصورة قانونیة حتى یستطیعوا أن یستفیدوا ھم وعائالتھم من ذلك .

 3املفوض السامي لشئون الالجئین باألمم املتحدة  UNHCRوالصندوق السكاين التابع لألمم املتحدة  UNFPA،ومجلس اللجوء الخاصبالسیدات  )2016( WRCتقریر تقییم مبديئ :مخاطر الحامیة للسیدات
والفتیات يف أزمة اللجوء والھجرة بأوروبا http://www.unhcr.org/569f8f419.html.
 )2016( 4وثیقة الوضع املشرتك للمنظامت غیر الحكومیة :مساندة سوریا واإلقلیم.
https://plan-international.org/sites/files/plan/joint_ngo_position_paper_london_syria_conference.pdf

 5نفس املرجع

وحتى تكون أي من ھذه األنشطة ممكنة – وللتأكد من تلبیة مجموعة كاملة من احتیاجات الالجئین – یجب تخصیص
مستویات أعىل بكثیر من األموال لالستجابة اإلنسانیة .وإننا نناشد الحكومات والوكاالت اإلنسانیة ألجل:
تخصیص مزید من املوارد ألجل االستجابة
إن االستجابة الحالیة ألزمة الالجئین غیر كافیة عىل اإلطالق .وإننا ندعو الحكومات أوال ً إىل تنفیذ التزامات املوارد الحالیة – شامالً تلك التعھدات
التي جرت يف مؤمتر سوریا املساند الذي انعقد يف اآلونة األخیرة يف لندن – وعندئذ زیادة مستویات املوارد املالیة املخصصة ملساندة الالجئین
من الفئات املستضعفة.
تتبع عام إذا كانت ھذه املوارد ستساعد بالفعل السیدات والفتیات
ال یقوم العدید من الوكاالت اإلنسانیة يف الوقت الحايل بتقسیم مخصصاتھم من املوارد بحسب النوع وال یمكن تتبع عام إذا كانت مواردھم
تدعم فعلیا ً احتیاجات النساء والفتیات .إننا نحث الوكاالت اإلنسانیة بأن تضع أنظمة لتتبع تأثیر مخصصاتھم من املوارد بحسب الجنس
واملطالبة بأن تخصص ما ال یقل عن  % 51من املساعدة اإلنسانیة لتلبیة احتیاجات النساء والفتیات.
العمل مع الرشكاء من املنظامت غیر الحكومیة
تستطیع املنظامت غیر الحكومیة املحلیة والدولیة أن تقدم املساندة األساسیة وأن تكون سندا ً ھاما ً لالستجابة اإلنسانیة .إننا نشجع الحكومات
والوكاالت اإلنسانیة التقلیدیة باستكشاف الرشكات مع منظامت املجتمع املدين – وخاصة منظامت الشباب والسیدات – لتجمیع املوارد والخربات
لتلبیة احتیاجات املطالب يف ھذه األزمة غیر املسبوقة.
ويف النھایة ،إننا نحث الدول األعضاء باألمم املتحدة لفتح حدودھم ألولئك الذین یھربون من الرصاعات الجاریة وأن
یحرتموا حقوق اإلنسان لالجئین الذین ینشدون اللجوء ھروبا ً من العنف واالضطھاد .إننا نشجع الحكومات للعمل
بتعاطف ولقبول أعداد أكرب من الالجئین يف بلدانھم .إننا ندعو القادة وكل الشعوب بأن ترفض منطق التخوف والكراھیة
والتقشف وبدال ً من ذلك بأن ترحب بالالجئین اعرتافا ً بإنسانیتنا التي نشاركھا جمیعا ً.

