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مقدمة
نزاعــات  مــن  تعانــي  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  البلــدان  بعــض  تــزال  ال 

واضطرابــات داخليــة، تفتــك بمواطنيهــا علــى المســتويين اإلنســاني والحقوقــي، وتجبرهــم علــى 

 بعــد اتســاع هــذه األزمــات وقصــور المواثيــق الدوليــة فيمــا يتعلــق 
ً

الفــرار مــن بلدانهــم، خاصــة

 فــي ظــل األحــداث الواقعــة 
ً
بمواجهــة التداعيــات اإلنســانية للتحــركات الســكانية الضخمــة، خصوصــا

 مــن ســوريا، واليمــن، وفلســطين، وليبيــا، والعــراق، وجنــوب 
ً

فــي العقــد األخيــر، والتــي شــملت كال

الســودان وغيرهــا مــن الــدول.

، نجــد أنها في تزايٍد مســتمر، حيث بلغت حتى هذا 
ً
وبالنظــر إلــى أعــداد الالجئيــن فــي العالــم حاليــا

العــام حوالــي 25.9 مليــون فــي شــتى أنحــاء العالــم، 19.9 مليــون منهــم تحــت واليــة المفوضيــة 

الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، و5.4 مليــون منهــم -الجئيــن فلســطينيين- تحــت 

 عــن نحــو 3.5 مليــون طالــب لجــوء.
ً
واليــة وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن )أونــروا(، فضــال

أصبحــت  والتــي  المضيفــة،  البلــدان  فــي  الوجوديــة  المخــاوف  الســريع  التنامــي  هــذا  فاقــم 

تخشــى مواجهــة طوفــاٍن جديــد مــن الالجئيــن، فــي وقــٍت أصبحــت فيــه المــوارد شــحيحة، واألزمــة 

 بعــد يــوم، األمــر الــذي دفعهــا إلــى ارتــكاب ممارســات تهــدف 
ً
االقتصاديــة تتســع رقعتهــا يومــا

ــة  ــر الحدوديــة وتشــديد الرقاب إلــى الحــد مــن اســتقبال الالجئيــن، مــن خــالل إغــالق جميــع المعاب

 إلــى دفــع الالجئيــن الموجوديــن لديهــا للعــودة إلــى بلدانهــم األصليــة 
ً
عليهــا، بــل وَســَعت أيضــا

مــن خــالل عــدم دمجهــم ومنعهــم مــن الحصــول علــى الخدمــات، واالنتقــاص مــن حقوقهــم 

.
ً
المســتحقة المنصــوص عليهــا دوليــا

دفعــت هــذه التطــورات المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن إلــى العمــل علــى اســتصدار ميثــاق 

عالمــي ُيعنــى بشــؤون الالجئيــن، يهــدف إلــى تخفيــف الضغــوط عــن البلــدان المضيفــة، دعــم 

الالجئيــن ممــا يعــزز قدراتهــم فــي االعتمــاد علــى ذاتهــم، باإلضافــة إلــى دعــم الظــروف فــي بلدان 

الالجئيــن األصليــة ممــا يجعــل فرصــة العــودة إليهــا أكبــر بعــد التحقــق مــن شــرط توفــر األمــان.



اللجوء الُمر.. تقرير حالة عن أوضاع الالجئين لعام 72020

هــذه الجهــود تّوجــت فــي النهايــة بإصــدار »الميثــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن« الــذي أقرتــه 

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 17 كانــون األول/ديســمبر مــن عــام 2018، والــذي جــاء 

 لتقاســم المســؤوليات بيــن الــدول فيمــا يتعلــق بمشــكلة الالجئيــن، ووضــع خطــة 
ً
ليضــع إطــارا

كاملــة تضمــن مــن خاللــه المجتمعــات المضيفــة الحصــول علــى الدعــم الكامــل الــذي ســيعود 

بالنفــع عليهــا وعلــى الالجئيــن المقيميــن لديهــا.

أمــا علــى صعيــد الــدول المســتضيفة، فــإن اإلحصــاءات تشــير إلــى أن 50% مــن الجئــي العالــم 

يعيشــون فــي ســتة مناطــق وهــي؛ األردن، الضفــة الغربيــة وغــزة، لبنــان، تركيــا، باكســتان وأوغندا، 

فــي حيــن أن البلــدان التــي خــرج منهــا أكبــر عــدد مــن الالجئيــن كانــت علــى الترتيــب اآلتــي؛ ســوريا، 

أفغانســتان، جنــوب الســودان، ميانمــار، الصومــال والســودان.

فــي هــذا التقريــر، يســلط المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان الضــوء علــى اإلحصائيــات 

الماضيــة،  الســنوات  الالجئيــن خــالل  أعــداد  اللجــوء وزيــادة  بالالجئيــن، وأبــرز أســباب  المتعلقــة 

باإلضافــة إلــى اســتعراض األوضــاع فــي الــدول المســتضيفة العربيــة واألوروبيــة ومــدى تمتــع 

 عــن التطــرق إلــى الجانــب القانونــي 
ً
الالجئيــن بحقوقهــم مــن عدمهــا فــي هــذه الــدول، فضــال

المتعلــق بالالجئيــن ومشــكالتهم فــي القوانيــن والمواثيــق الدوليــة ذات العالقــة.
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خلفية عن أوضاع الالجئين

الالجئــون هــم أشــخاص فــّروا مــن بلدانهــم بســبب صراعــات مســلحة أو انتهــاكات خطيــرة لحقــوق 

اإلنســان أو اضطهــادات، بحيــث تكــون هــذه المخاطــر التــي تتهــدد ســالمتهم وحياتهــم قــد بلغــت 

حــد اضطرارهــم إلــى اختيــار المغــادرة وطلــب الســالمة خــارج بلدانهــم، ألن حكومــات بلدانهــم 

غيــر قــادرة علــى توفيــر الحمايــة لهــم، علــى أن يتمتــع هــؤالء الالجئــون بالحمايــة الدوليــة التــي 

منحــت لهــم بموجــب المواثيــق والقواعــد الدوليــة.

 مأســاوية صعبــة، فرضتهــا عليهــم 
ً
يعيــش معظــم الالجئيــن المنتشــرين حــول العالــم ظروفــا

الممارسات المرتكبة أو الظروف المعقدة التي تعيشها الدول المستضيفة. فعلى صعيد الدول 

المســتضيفة نجــد أن النســبة األكبــر مــن الالجئيــن تســتضيفهم دول ناميــة، حيــث األنظمــة الصحيــة 

 عــن األوضــاع المعيشــية الصعبة في 
ً
التــي تعانــي مــن ضعــٍف كبيــر فــي اإلمكانــات والقــدرات، فضــال

هــذه الــدول، إذ يعيــش الكثيــر منهــم فــي مخيمــات مكتظــة أو مالجــئ مؤقتــة أو مراكــز اســتقبال 

.
ً
 وشــبابا

ً
 مــن العائــالت كبــاًرا وأطفــاال

ً
أو أماكــن احتجــاز رســمية وغيــر رســمية تضــم أعــداًدا كبيــرة
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تلــك المخيمــات وأماكــن االحتجــاز يفتقــر معظمهــا إلــى الرعايــة الصحيــة الكاملــة والمســتلزمات 

 لإلصابــة 
ً

ــا ســهال
ً

 عــن الكــوادر الطبيــة المؤهلــة وهــو مــا يجعلهــم هدف
ً

الطبيــة الكافيــة، فضــال

والعــدوى، هــذا مــع الوضــع فــي االعتبــار األعــداد الكبيــرة التــي تكتــظ بهــا تلــك األماكن مــا يجعلها 

 بشــكٍل كبيــر لألمــراض واألوبئــة.
ً

عرضــة

مــا حصــل أخيــًرا علــى الصعيــد العالمــي مــن تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19(، جعــل 

معظم حكومات العالم تنشــغل بمواجهة هذا الفيروس من خالل وضع االســتراتيجيات المتعلقة 

 في ذلك إلى حزم من اإلجراءات االحترازية المفروضة على مواطنيها 
ً

بتحجيم انتشــاره، مســتندة

لتطويــق رقعــة تفشــي الوبــاء، غيــر أن هــذه اإلجــراءات تجاهلــت األوضــاع المأســاوية التــي يعيشــها 

الالجئــون فــي هــذه الــدول، والتــي تحتــاج إلــى إجــراءات خاصــة لمواجهــة هــذا الوباء.

ا مع أعدادهم، 
ً

ففــي اليونــان يعيــش الالجئــون وطالبــو اللجــوء في أماكن إيواٍء ال تتناســب مطلق

حيــث قامــت الحكومــة اليونانيــة بوضعهــم فــي مخيــم موريــا، الواقــع فــي جزيــرة ليســبوس، 

والــذي يعيــش فيــه مــا يزيــد علــى 18 ألــف الجــئ فــي ظــروف معيشــية قاســية، األمــر الــذي 

ضاعــف القلــق مــن تســلل فيــروس كورونــا إلــى المخيــم، مــع عــدم اتخــاذ الحكومــة اليونانيــة 

اإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة فــي هــذا المخيــم لمنع انتشــار الوباء، كما أن عمــال اإلغاثة الدوليين 

 مــن اإلصابــة بالفيــروس.
ً
انســحبوا خوفــا

وفــي لبنــان الــذي تجــاوز تعــداد الالجئيــن فيــه حوالــي مليــون الجــئ ســوري وفلســطيني، فقــد 

ســجلت الدولــة عــدة ممارســات أدت إلــى تفاقــم معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين والســوريون علــى 

حــٍد ســواء مــن تمييــز وتهميــش طويلــي األمــد. تحــرم تلــك الممارســات الالجئيــن مــن الحصــول على 

الحقــوق األساســية، ومــن ضمنهــا الســكن والعمــل والتعليــم والرعايــة الصحيــة، كمــا كان النتشــار 

فيــروس كورونــا فــي لبنــان األثــر األكبــر فــي تهميــش حقــوق هاتيــن المجموعتيــن، إذ ســجلت 

طّبــق حصــًرا علــى 
ُ
 تمييزيــة وغيــر مبــررة علــى الحركــة ت

ً
تقاريــر حقوقيــة فــرض عــدة بلديــات قيــودا

الالجئيــن الســوريين وال تشــمل الســكان اللبنانييــن، كمــا منعــت -فــي أزمــة كورونــا- عــودة الالجئيــن 



10 اللجوء الُمر.. تقرير حالة عن أوضاع الالجئين لعام 2020

الفلســطينيين العالقيــن فــي الخــارج إلــى لبنــان فــي حيــن ســمحت بعــودة اللبنانييــن فقــط.

 فــي الــدول التــي تســتقبل الجئيــن 
ً
وفــي ذروة انتشــار فيــروس كورونــا لديهــا، ازداد الوضــع تأزمــا

وتعانــي مــن ضعــف فــي مواردهــا، األمــر الــذي دفــع الكثيريــن إلــى التحذيــر مــن تداعيــات كارثيــة 

لتلــك األجــواء، خاصــة فــي ظــل نــدرة المســتلزمات الطبيــة المطلوبــة، ومــن بيــن تلــك الــدول كينيــا 

وأفغانســتان، وكذلــك بنغالديــش حيــث يعيــش فيهــا حوالــي مليــون الجــئ مــن »الروهينغــا« فــي 

مخيمــات تفتقــر للخدمــات األساســية.

 لجــوء بعــض الــدول إلــى غلــق حدودهــا أمــام طالبــي اللجــوء، وضــع حيــاة المئــات منهــم 
ً
أيضــا

علــى المحــك، وليــس هنــاك أدل علــى ذلــك ممــا فعلتــه بعــض الــدول األوروبيــة التــي أغلقــت 

حدودهــا أمــام اآلالف مــن طالبــي اللجــوء، وفــي مقدمتهــا اليونــان وإيطاليــا وإســبانيا، التــي 

اتخــذت إجــراءات مشــددة للحيلولــة دون دخــول طالبــي اللجــوء إليهــا أو خروجهــم منهــا، وفــي 

ظــل أزمــة كورونــا وجــدت الــدول األوروبيــة نفســها مضطــرة لتأجيــل تطبيــق قــرار اســتقبال الالجئين 

 للخطــر.
ً

األكثــر عرضــة
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الالجئون حول العالم.. أرقام ومعلومات
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ســتخدم كلمــات »الالجــئ« و«طالــب اللجــوء« و«المهاجــر« لوصــف حالــة األشــخاص الذيــن ارتحلــوا 
ُ
ت

مــن مــكاٍن إلــى آخــر، وغــادروا أوطانهــم واجتــازوا حدودهــا.

وفــي كثيــٍر مــن األحيــان ُيســتخدم تعبيــرا »مهاجــر« و«الجــئ« ليعنــي كٍل منهمــا اآلخــر، غيــر أن 

 فــي المصطلحيــن مــن حيــث المعنــى والوضــع القانونــي.
ٌ

هنــاك اختــالف

تعريف الالجئ وطالب اللجوء والمهاجر

من هو الالجئ؟
 للقانــون الدولــي فالالجــئ هــو كل شــخص يكــون خــارج البلــد التــي ينتمــي 

ً
وفقــا

إليهــا بموجــب جنســية أو مــكان إقامتــه المعتــادة، ولديــه مــا يبــرر خوفــه مــن 

إلــى فئــة اجتماعيــة  انتمائــه  االضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو 

ــر قــادر علــى االســتظالل بحمايــة  ــه السياســية، ويكــون غي ــة، أو بســبب آرائ معين

 مــن االضطهــاد. 
ً
ذلــك البلــد وغيــر راغــب فــي ذلــك، أو مــن العــودة إليــه خوفــا

ولالجــئ الحــق فــي التمتــع بالحمايــة الدوليــة.

من هو طالب اللجوء؟
 وراء الحصــول علــى الحمايــة 

ً
طالــب اللجــوء هــو الشــخص الــذي غــادر بلــده ســعيا

مــن االضطهــاد واالنتهــاكات الخطيــرة لحقوقــه اإلنســانية فــي بلــد آخــر، ولكــن لــم 

، وينتظــر البــت بشــأن طلبــه للجــوء. وطلــب 
ً
يتــم بعــد االعتــراف بــه كالجــئ رســميا

اللجــوء حــق إنســاني، وهــذا يعنــي أنــه ينبغــي الســماح لــكل شــخص بدخــول بلــٍد 

آخــر اللتمــاس اللجــوء.
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من هو المهاجر؟
المؤسســات  درجــت  لكــن  للمهاجــر،   

ً
دوليــا عليــه  متفــق  تعريــف  هنــاك  ليــس 

الحقوقيــة الدوليــة واألمميــة علــى تعريفهــم بأنهــم األشــخاص المقيمــون خــارج 

بلدانهــم األصليــة، مــن غيــر طالبــي اللجــوء أو الالجئيــن.

 وراء العمل أو الدراســة، أو لاللتحاق 
ً
فبعــض المهاجريــن يغــادرون بلدانهــم ســعيا

بعائالتهــم، علــى ســبيل المثــال، بينمــا يشــعر آخــرون أن عليهــم المغــادرة بســبب 

الفقــر أو االضطرابــات السياســية أو عنــف العصابــات أو الكــوارث الطبيعيــة أو غيــر 

ذلــك مــن الظــروف الخطيــرة التــي تحيــط بهــم.

ومــن األهميــة بمــكان فهــم أن عــدم فــرار المهاجريــن مــن االضطهــاد ال يحرمهــم 

مــن حــق التمتــع بالحمايــة لحقوقهــم اإلنســانية واحترامهــا، بغــض النظــر عــن 

وضعهــم فــي البلــدان التــي انتقلــوا إليهــا. ويتعيــن علــى جميــع الحكومــات أن 

تحمــي جميــع المهاجريــن مــن العنــف العنصــري ورهــاب األجانــب، ومــن االســتغالل 

 إلــى بلدانهــم، إال 
ً
 احتجازهــم أو إعادتهــم قســرا

ً
وعمــل الســخرة، وال ينبغــي أبــدا

ألســباٍب مشــروعة.



14 اللجوء الُمر.. تقرير حالة عن أوضاع الالجئين لعام 2020

مؤشر أعداد الالجئين من عام 1990 إلى عام 2019

ً
مؤشر أعداد الالجئين خالل 30 عاما

عدد الالجئينالسنة

199019.805,688

199517.418,028

200015.451,236

200512.863,676

201015.516,350

201521.377,887

201925.900,000



اللجوء الُمر.. تقرير حالة عن أوضاع الالجئين لعام 152020

الالجئون السوريـون	 

رغــم انحســاره بشــكل كبيــر، إال أن النــزاع الداخلــي المســلح فــي األراضــي الســورية قائــم حتــى 

 اليــوم، 
ً
هــذه اللحظــة، وتبقــى األزمــة الســورية إحــدى أكبــر األزمــات اإلنســانية وأكثرهــا تعقيــدا

ــا اندلــع إثــر مظاهــراٍت مناهضة 
ً
فمنــذ مــا يزيــد علــى تســعة أعــوام تعيــش ســوريا نــزاع داخلًيــا طاحن

للحكومــة بــدأت فــي عــام 2011، واجهتهــا الحكومــة بالقــوة المميتــة وقتلــت مئــات المدنييــن، 

مــا أدى إلــى انشــقاقات فــي الجيــش وظهــور جماعــات مســلحة معارضــة. اســتخدمت القــوات 

الحكوميــة مختلــف أنــواع األســلحة -حتــى المحرمــة دولًيــا- للســيطرة على المناطق التي اســتولت 

ــل ذلــك ارتــكاب مجــازر وجرائــم حــرب بحــق المدنييــن الســوريين 
ّ
حة، وتخل

ّ
عليهــا المعارضــة المســل

مــن قصــف بحــري وجــوي وبــري بالبراميــل المتفجــرة والصواريــخ الحربيــة، خلفــت مئــات اآلالف مــن 

فرار الالجئين من بلدانهم..

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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القتلــى والجرحــى، ودفــع حوالــي 6.7 مليــون إلــى اللجــوء إلــى دول الجــوار المتمثلــة فــي تركيــا، 

لبنــان، األردن والعــراق.

َعــّد تركيــا الدولــة األكثــر اســتضافة لالجئيــن الســوريين، حيــث يعيــش فيهــا مــا يزيــد علــى 3.6 
ُ
ت

، والعــراق 
ً
مليــون الجــئ، فــي حيــن يســتضيف لبنــان مليــون الجــئ، واألردن حوالــي 660 ألفــا

.
ً
حوالــي 250 ألفــا

وبالنظــر إلــى أعــداد الالجئيــن العائديــن إلــى ســوريا، نجــد أن اإلحصائيــات التــي نشــرتها المفوضيــة 

الســامية لشــؤون الالجئيــن تشــير إلــى أنــه فــي الفتــرة الواقعــة بيــن ينايــر 2016 وســبتمبر 2019 

 حوالــي 209,000 الجــئ قدمــوا مــن العــراق، ومصــر، ولبنــان، 
ً
بلــغ عــدد الالجئيــن العائديــن طوعيــا

واألردن وتركيــا.

وبّينــت اإلحصائيــات كذلــك أن عــدد الالجئيــن العائديــن مــن ينايــر حتــى ســبتمبر 2019 بلــغ حوالــي 

75,000 الجــئ، وهــو يتجــاوز عــدد الالجئيــن العائديــن فــي عــام 2018 بأكملــه والــذي بلــغ حوالــي 

.
ً
55,248 الجئــا

أمــا علــى صعيــد الدعــم الدولــي، فلــم تــِف الجهــات الدوليــة المانحــة بتعهداتهــا المتمثلــة فــي 

التصــدي ألزمــة الالجئيــن الســوريين مــن خــالل ســد احتياجاتهــم، حيــث حصلــت خطــة االســتجابة 

اإلقليميــة لدعــم الالجئيــن الســوريين وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة التــي أطلقتهــا األمــم 

المتحــدة لعــام 2019 علــى تمويــل بنســبة 58% فقــط مــن أصــل إجمالــي مبلــغ 5.4 مليــار دوالر 

أمريكــي.

بــطء الــدول المانحــة فــي الوفــاء بعهودهــا ألقــى بظاللــه علــى األوضــاع المترديــة لالجئيــن 

 فــي الجانــب االقتصــادي، حيــث 
ً
 كبيــرا

ً
 تلــك التــي تعانــي ضعفــا

ً
وللــدول المســتضيفة لهــم، خاصــة

 فــي التحديــات التــي تواجــه هــؤالء الالجئيــن، والتــي 
ً
 مهمــا

ً
يعــد فشــل الدعــم الدولــي عامــال

تشــمل صعوبــات فــي الحصــول علــى الخدمــات األساســية المتمثلة فــي الغذاء والــدواء والرعاية 

الصحيــة المناســبة والمالجــئ الكافيــة.
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الالجئون اليمنيون	 

إثــر الحــرب المســتمرة التــي اندلعــت بســبب  تعيــش اليمــن أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم 

 
ً
ســيطرة جماعــة الحوثــي علــى صنعــاء عــام 2014 بعــد أن أطاحــت بالحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا

بقيــادة الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي، األمــر الــذي دفــع تحالــف تقــوده المملكــة 

العربيــة الســعودية إلــى التدخــل )منــذ مــارس 2015( مــن أجــل إعــادة رئيــس الدولــة وحكومتــه إلــى 

العاصمــة، ممــا ســبب ذلــك فــي انفجــار حــرب مســتعرة ال تــزال قائمــة حتــى هــذه اللحظــة.

 فــي اليمــن والناجمــة عــن أعــوام طويلــة مــن 
ً
هــذه الحــرب فاقمــت االحتياجــات الموجــودة أصــال

الفقــر وانعــدام األمــن، كمــا أثــر العنــف المتزايــد علــى حيــاة المالييــن، وتســبب بخســائر فادحــة 

ــا لتوثيــق » مشــروع بيانــات مواقــع النــزاع المســلح وأحداثهــا« أكثــر مــن 
ً

تــل وفق
ُ

فــي األرواح، فق

 مــن الصــراع 
ً
100 ألــف يمنــي بينهــم 12 ألــف مدنــي منــذ 2015، وفــر المالييــن مــن منازلهــم هربــا

المدمــر، وأصبــح حوالــي 80% مــن الســكان بحاجــة إلــى مســاعداٍت إغاثيــة، لتتشــكل فــي البــالد 

أســوء أزمــة إنســانية علــى مســتوى العالــم.
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هــذه الحــرب جعلــت اليمــن يعانــي مــن اقتصــاٍد مدمــر وانهيــار فــي المؤسســات والخدمــات 

 عــن مــالٍذ 
ً
ــا العامــة، ودفعــت حوالــي 280,692 ألــف مواطــن إلــى اللجــوء للبلــدان المجــاورة بحث

آمــن.

يتــوزع الالجئــون اليمنيــون فــي العديــد مــن الــدول المجــاورة، حيث تســتضيف الصومال والســودان 

 
ً
 تنزانيــا وكينيــا والكونغــو مقصــدا

ً
والســعودية العــدد األكبــر مــن الالجئيــن اليمنييــن، كمــا تعــد أيضــا

لطالبــي اللجــوء والفاريــن مــن اليمن.

الالجئون من جنوب السودان	 

ــة  فــي ديســمبر 2013 اندلعــت الحــرب األهليــة فــي جنــوب الســودان بعــد أن اتهــم رئيــس الدول

ســلفا كيــر نائبــه آنــذاك، ريــك مشــار، بالتخطيــط لالنقــالب عليــه، فتدهــورت األوضــاع فــي البــالد 

لتتحــول فيمــا بعــد لنــزاع مســلح داخلــي، أودى بحيــاة اآلالف مــن المدنييــن، وأجبــر أكثــر مــن 2.2 

مليــون شــخص علــى الفــرار إلــى البلــدان المجــاورة فــي محاولــة يائســة للوصــول إلــى بــر األمــان.
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ويتــوزع الجئــو جنــوب الســودان فــي دوٍل عــدة، حيــث تعتبــر أوغنــدا الدولــة األكثــر اســتضافة لهــم 

بمــا يزيــد علــى مليــون الجــئ، ثــم تحــل الســودان فــي المرتبــة الثانيــة إذ تســتضيف مــا يزيــد علــى 

861,000 الجــئ، كمــا أن إثيوبيــا وكينيــا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجمهوريــة إفريقيــا 

الوســطى تســتضيف كذلــك مئــات اآلالف مــن هــؤالء الالجئيــن.  

 أن أعــداد الالجئيــن لــم تشــهد 
ّ
وعلــى الرغــم مــن عمليــة الســالم الجاريــة فــي جنــوب الســودان، إال

 لســوء األوضــاع فــي البــالد علــى جميــع األصعــدة االقتصاديــة والصحيــة 
ً
 نظــرا

ً
 ملحوظــا

ً
انخفاضــا

ــل الالجئــون البقــاء فــي دول اللجــوء حتــى تهــدأ األوضــاع وينتهــي النــزاع.
ّ

والحياتيــة، إذ ُيفض

 ســيئة للغايــة فــي مخيمــات 
ً
 وممــا يجــدر اإلشــارة إليــه أن الجئــي جنــوب الســودان يعانــون ظروفــا

 عــن القيــود علــى الحركــة وعــدم كفايــة 
ً
اللجــوء، تتمثــل فــي عــدم توفــر ميــاه الشــرب، فضــال

الغــذاء، كمــا أن معظــم األمــراض التــي يعانيهــا الالجئــون فــي المخيمات ناجمة عن ســوء األحوال 

التغذيــة واإلســهال وااللتهابــات  بالفقــر واالكتظــاظ وســوء  المخيمــات  تتســم  إذ  المعيشــية، 

التنفســية والمالريــا وغيرهــا مــن األمــراض واألوبئــة.

وعلــى صعيــد الدعــم الدولــي فقــد ناشــدت المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن مــن أجــل 

الحصــول علــى مبلــغ 2.7 مليــار دوالر أمريكــي لالجــئ جنــوب الســودان لعامــي 2019 و2020، 

حيــث طالبــت المفوضيــة فــي عــام 2018 بضــرورة الحصــول علــى مبلــغ 1.4 مليــار دوالر مــن أجــل 

 أنهــا لــم تتلقــى ســوى 38% فقــط مــن المبلــغ المطلــوب، وهــو مــا 
ّ
دعــم هــؤالء الالجئيــن، إال

 وال يســمح بتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية المنقــذة للحيــاة لالجئيــن يمثــل النســاء 
ً
 ثقيــال

ً
يفــرض عبئــا

واألطفــال 83% منهــم.
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الالجئون العراقيون	 

عــاش العــراق خــالل العقــود الثالثــة الماضيــة حــروب ونزاعــات داخليــة، كانــت أبرزهــا الحــرب التــي 

 ،
ً
شــنتها الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي عــام 2003، والتــي أدت إلــى احتــالل العــراق عســكريا

ليمتــد هــذا االحتــالل لثمانــي ســنوات، ابتــدأت مــن مــارس 2003 إلــى ديســمبر 2011.

كانــت لهــذه الحــرب آثــار فظيعــة علــى العــراق وســاكنيه، حيــث تســببت فــي أكبــر خســائر بشــرية 

فــي المدنييــن العراقييــن، وصلــت وفــق اإلحصائيــات الموثقــة لهيئــة العــراق إلــى مــا يزيــد علــى 

 فــي البــالد، وأفرغــت الســلطة، وأدت إلــى انتشــار العنــف 
ً
 واســعا

ً
113,000 قتيــل، وألحقــت دمــارا

الطائفــي بيــن الشــيعة والســنة، والــذي بــدوره أدى إلــى وقــوع نســبة كبيــرة مــن الضحايــا كذلــك 

نتيجــة التمــرد والصراعــات األهليــة.

فــي عــام 2014، أي بعــد انتهــاء االحتــالل األمريكــي للعــراق بثــالث ســنوات، شــن تنظيــم »الدولــة 

ــن الخالقــة اإلســالمية   علــى مــدن شــمالي العــراق، وأعل
ً
 عســكريا

ً
اإلســالمية« )داعــش( هجومــا
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 مــن العــراق. ســيطر التنظيــم علــى مــدٍن عــدة فــي العــراق، 
ً
ــم انطالقــا فــي جميــع أنحــاء العال

ودخلــت البــالد فــي فوضــى كبيــرة، تخللهــا هجمات عســكرية وإعدامات وإخفاء قســري واعتقاالت 

 عــن تفاقــم األوضــاع فــي البــالد، مــن انعــدام المــوارد الالزمــة لتجديــد 
ً
لمواطنيــن عراقييــن، فضــال

، وانهيــار نظــام الرعايــة الصحــي المتهالــك.
ً
البنيــة التحتيــة المدمــرة أصــال

هــذه الحــروب وغيرهــا، أدت إلــى هــروب المالييــن مــن الالجئيــن، الذيــن فــّروا باحثيــن عــن مــالٍذ آمــن، 

حيــث تشــير اإلحصــاءات الرســمية الصــادرة عــن وزارة التخطيــط فــي العــراق إلــى أن عــدد العراقييــن 

 الممتــدة منــذ االحتــالل األمريكــي للعــراق عــام 
ً
الذيــن لجــأوا إلــى بلــداٍن أخــرى خــالل الـــ 15 عامــا

2003 وحتــى عــام 2019 بلــغ مــا يزيــد علــى 4 مالييــن عراقــي، منتشــرين فــي العديــد مــن الــدول 

العربيــة واألوروبيــة، أبرزهــا ســوريا، واألردن، وبريطانيــا، وألمانيــا والســويد.

الالجئون الفلسطينيون	 

تجــاوز عــدد الالجئيــن الفلســطينّيين حتــى اليــوم أكثــر مــن خمســة مالييــن الجــئ، فمنــذ عــام 

ــّرد الفلســطينّيون علــى أيــدي القــوات اإلســرائيلية، وأصبحــوا الجئيــن 
ُ

1948، أي منــذ مــا يزيــد، ش

ّوضــت وكالــة األمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل 
ُ

داخــل األراضــي الفلســطينية المحتلــة وخارجهــا، وف

الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى »أونــروا« بمســؤولية متابعــة شــؤونهم.

وبالنظــر إلــى أعــداد الالجئيــن الفلســطينيين نجــد أن عددهم داخل األراضي الفلســطينية المحتلة، 

ونقصــد هنــا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وصــل إلــى حوالــي 2,214,783 الجــئ، 1,386,455 الجــئ 

فــي قطــاع غــزة، و828,328 الجــئ فــي الضفــة الغربيــة وذلــك بحســب اإلحصائيــات الصــادرة عــن 

»أونــروا«.

أمــا خــارج األراضــي الفلســطينية المحتلــة، يتــوزع الالجئــون فــي مخيمــات أنشــأتها األمــم المتحــدة 

فــي عــدة دول وهــي؛ األردن، ولبنــان وســوريا، حيــث يســتضيف األردن حوالــي 2,206,736 الجــئ، 

وســوريا حوالــي 552,000 الجــئ ولبنــان بلــغ حوالــي 475,075 الجــئ.
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 أمــا علــى صعيــد األوضــاع اإلنســانية، يعيــش الالجئــون الفلســطينيون داخــل األراضــي الفلســطينية 

 
ً
 صعبــة فــي ظــل وجــود االحتــالل، فقطــاع غــزة يعانــي منــذ مــا يزيــد علــى 14 عامــا

ً
المحتلــة أوضاعــا

، مــا أدى إلــى شــلل فــي االقتصــاد، وارتفاع معدالت البطالــة، وانهيار 
ً
 وجــوا

ً
 وبحــرا

ً
، بــرا

ً
 خانقــا

ً
حصــارا

 عــن النزاعــات المســلحة التــي وقعــت بيــن إســرائيل 
ً
القطــاع الصحــي بشــكل شــبه كامــل، فضــال

والجماعــات الفلســطينية المســلحة والتــي أســفرت عــن قتــل وجــرح اآلالف مــن الفلســطينيين، 

معظمهــم مــن الالجئيــن، بفعــل القصــف اإلســرائيلي البــري والبحــري والجــوي. وفــي الضفــة 
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الغربيــة، تمــارس القــوات اإلســرائيلية انتهاكاتهــا مــن خــالل االقتحامــات المســتمرة لمخيمــات 

الالجئيــن، وانتهــاك حقــوق الســكان بمــا يشــمل القتــل واالعتقــال والحرمــان مــن التنقــل، وغيرهــا 

 عــن عمليــات الهــدم والتــي أصبحــت عــادة شــبه يوميــة.
ً
مــن القيــود، فضــال

 قاســية، حيــث أدى النــزاع الداخلــي المســتمر 
ً
وفــي ســوريا عانــى الالجئــون الفلســطينيون ظروفــا

هنــاك منــذ 2011 إلــى تفاقــم الحالــة اإلنســانية لالجئيــن الفلســطينيين نتيجــة الهجمــات التــي 

اســتهدفت عــدًدا مــن المخيمــات واألحيــاء التــي يقيمــون فيهــا، مــن بينهــا حصــار وتدميــر مخيــم 

ــات اآلالف مــن الالجئيــن الفلســطينيين،  اليرمــوك فــي ضواحــي دمشــق، والــذي يقيــم فيــه مئ

انه إلــى األردن ولبنــان بعــد تدميــر المخيــم بشــكل كامــل نتيجــة العمليــات العســكرية 
ّ
حيــث فــر ســك

للقــوات الحكوميــة.

وفــي لبنــان يعيــش الالجئــون الفلســطينيون منــذ وقــٍت طويــل فــي مخيمــات اللجــوء البالــغ 

، غيــر أن األوضــاع اإلنســانية فــي هــذه المخيمــات غايــة فــي الســوء. وعلــى 
ً
عددهــا 12 مخيمــا

الرغــم مــن الخدمــات التــي تقدمهــا »أونــروا« لهــذه المخيمــات، لكنهــا تعانــي مــن اكتظاٍظ شــديد، 

 عــن انتشــار األمــراض واألوبئــة لضعــف الرعايــة الصحيــة.
ً
وســوء فــي التغذيــة، فضــال

وفــي األردن يعيــش الالجئــون الفلســطينيون فــي عشــرة مخيمــات تحــت إشــراف »أونــروا« حيــث 

أن  تعليــم وصحــة وخدمــات أساســية، غيــر  المقدمــة لالجئيــن مــن  بالخدمــات  الوكالــة  تتكفــل 

الالجئيــن يعانــون مــن انخفــاض الخدمــات المقدمــة لهــم، بســبب انخفــاض ميزانيــة الوكالــة بعــد 

وقــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة تمويلهــا )فــي ســبتمبر 2018(، مــا أد ى إلــى خفــض اإلنفــاق 

برامــج الوكالــة المختلفــة، وال ســيما التعليــم، حيــث أصبــح علــى التالميــذ تحّمــل أعبــاء التجهيــزات 

المدرســة كخطــوة أولــى نحــو إنهــاء مجانيــة التعليــم. كذلــك كان لهــذا االنخفــاض أثــر كبيــر علــى 

 
ً
 كبيــرا

ً
برنامــج الصحــة، حيــث تراجــع اإلنفــاق علــى المواطــن الواحــد، وجــرى تحميــل الالجئيــن جــزءا

 عــن تراجــع الخدمــات االجتماعيــة مثل مشــاريع ترميــم المنازل 
ً
مــن كلفــة العمليــات الجراحيــة، فضــال

والبنــى التحتيــة وغيرهــا.
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الالجئون الليبيون	 

ال تــزال ليبيــا فــي أتــون نزاعــات داخليــة مســتمرة منــذ أكثــر مــن تســع ســنوات تســّببت بمقتــل وجــرح 

اآلالف مــن المدنييــن، وشــردت مئــات اآلالف منهــم.

وبالنظــر إلــى أعــداد الالجئيــن الليبييــن، نجــد أن عددهــم بلــغ حتــى يونيــو 2011، أي بعــد أربعــة 

أشــهٍر فقــط مــن انــدالع الحــرب األهليــة، حوالــي مليــون الجــئ، عــاد نصفهــم فــي نفــس العــام 

بعــد إســقاط نظــام العقيــد معمــر القذافــي. أمــا فيمــا يتعلــق بعــدد الالجئيــن الليبييــن منــذ بدايــة 

الحــرب األهليــة وحتــى هــذه اللحظــة، فقــد أكــد وزيــر شــؤون النازحيــن والمهجريــن فــي حكومــة 

الوفــاق »يوســف جاللــة« فــي فبرايــر 2019، أن عــدد الالجئيــن الليبييــن فــي مصــر بلــغ 500 ألــف 

الجــئ، وحوالــي 300 عائلــة فــي تونــس.

ويأتــي هــذا اللجــوء بســبب النزاعــات والصراعــات التــي تعيشــها ليبيــا منــذ بــدء األزمــة الداخليــة، 

والتــي أثــرت بشــكٍل كبيــر علــى األوضــاع األمنيــة داخــل البــالد، حيــث انتشــرت العديــد مــن المليشــيات 
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ــا فيمــا يمكــن وصفــه بشــبكة  المســلحة وأصبحــت تســيطر علــى العديــد مــن المناطــق فــي ليبي

معقــدة مــن المليشــيات والقــوى المســلحة، ممــا تســبب ذلــك فــي فقــدان األمــن واالســتقرار.

 
ً
ــر البــدء هجومــا وفــي الرابــع مــن نيســان/إبريل 2019 شــنت قــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة حفت

 للســيطرة علــى العاصمــة طرابلــس مــن يــد حكومــة الوفــاق الوطنــي الليبــي المعتــرف 
ً
عســكريا

بهــا دولًيــا بقيــادة فائــز الســراج، حيــث اســتطاعت قــوات حفتــر بعــد ذلــك الســيطرة علــى حاجــز 

 القتحامهــا، غيــر أن 
ً
 مــن البوابــة الغربيــة لطرابلــس تجهيــزا

ً
عســكري يبعــد حوالــي 27 كيلومتــرا

قــوات حكومــة الوفــاق كانــت فــي هــذه األثنــاء قــد عــززت قواتهــا علــى مداخــل المدينــة وتصــدت 

للقــوات المتمركــزة بقــرب الحاجــز.

ــت  ــك اشــتباكات عنيفــة ال زالــت مســتمرة حتــى اليــوم بيــن الطرفيــن، وأعلن ــر ذل اندلعــت علــى إث

مــدن غــرب البــالد حالــة النفيــر القصــوى للدفــاع عــن العاصمــة، حيــث أصبــح المدنييــن يقبعــون تحــت 

 ،
ً
مظلــة العنــف الواقــع فــي المدينــة، مــن قصــٍف وقتــٍل وتشــريد، أدت لوقــوع حوالــي 1,048 قتيــال

 عــن تشــريد حوالــي 120,000 شــخص.
ً
، فضــال

ً
وجــرح حوالــي 5,558 شــخصا

 فــي انهيــار قطاعــات الدولــة، حيــث تأثــر النظــام الصحــي فــي البــالد والخدمــات 
ً
 كل ذلــك كان ســببا

 عــن انهيــار 
ً
 فــي المعــدات واألدويــة األساســية، فضــال

ً
 ونقصــا

ً
الطبيــة التــي أضحــت تعانــي شــحا

البنيــة التحتيــة مــن ميــاه وخدمــات صــرف صحــي وغيرهــا.

انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( كذلــك كان لــه أثــر كبيــر فــي ارتفــاع أعــداد الالجئيــن الليبييــن، 

حيــث كشــفت المفوضيــة العليــا لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن أن انتشــار الفيــروس بجانــب 

اســتمرار النزاعــات المســلحة فــي ليبيــا أدى إلــى ارتفــاع أعــداد الالجئيــن - خــالل الربــع األول مــن 

 بنفــس الفتــرة مــن العــام 2019. مــا يعنــي أن أعــداد الالجئيــن 
ً

عــام 2020 - بنســبة 400%، مقارنــة

الليبييــن ســتظل فــي تزايــد مســتمر طالمــا النزاعــات المســلحة قائمــة فــي ليبيــا.
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خريطة توضح الدول األكثر استضافة لالجئين في العالم
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أوضاع الالجئين في البلدان المستضيفة.. الدول العربية
فــي هــذه الفقــرة يســلط المرصــد األورومتوســطي الضــوء علــى أوضــاع الالجئيــن فــي البلــدان 

«، حيــث تــم اختيارهمــا كونهمــا يســتضيفان 
ً
العربيــة التــي تســتضيفهم، »لبنــان واألردن نموذجــا

ــان سيُســلط  ــان اللت  الســوريين والفلســطينيين، وهمــا الفئت
ً

 كبيــرة مــن الالجئيــن، وخاصــة
ً
أعــدادا

الضــوء عليهمــا، حيــث ســيتم التطــرق إلــى أعــداد الالجئيــن فــي هذيــن البلديــن، وظروفهــم 

االقتصاديــة واالجتماعيــة، وكذلــك القانونيــة.

لبنـــــان	 

: الالجئون السوريون في لبنان
ً
أوال

يســتضيف لبنــان حوالــي 1.5 مليــون الجــئ ســوري، وذلــك بحســب اإلحصائيــات التــي أعلنــت عنهــا 

 بعــدد 
ً

 لالجئيــن وذلــك مقارنــة
ً

الحكومــة اللبنانيــة، حيــث يعتبــر لبنــان أحــد أكثــر الــدول اســتضافة

 بعــد إضافــة الالجئيــن الفلســطينيين وغيرهــم مــن الالجئيــن، كمــا ال يســتبعد أن 
ً

ســكانه، خاصــة

 إذا علمنــا أن مفوضيــة األمــم 
ً

تكــون أعــداد الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان أكبــر مــن ذلــك، خاصــة

ــذ  ــان بصفــة الجــئ من المتحــدة لشــؤون الالجئيــن أوقفــت تســجيل الوافديــن الســوريين إلــى لبن

مايو/أيــار 2015 وذلــك بنــاء علــى طلــب تقدمــت بــه الحكومــة اللبنانيــة آنــذاك، حيــث أصبــح ملــف 

الالجئيــن منــذ ذلــك الوقــت يخضــع لألمــن العــام اللبنانــي.

الالجئون المقيمون في لبنان وأعدادهم

العددجنسية الالجئين

1.5 مليون السوريون

475,075الفلسطينيون

18,500 إثيوبيا، العراق، السودان، دول أخرى
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يتــوزع الالجئــون الســوريون فــي عــدة مناطــق فــي لبنــان، وتحظــى منطقــة البقــاع بأعلــى نســبة 

منهــم، حيــث تقــدر اإلحصائيــات وجــود حوالــي 36% مــن الالجئيــن الســوريين فــي البقــاع، فــي 

 حوالــي 26% فــي شــمالي 
ً
يتواجــد حوالــي 26% منهــم فــي منطقــة بيروت-جبــل لبنــان، وأيضــا

لبنــان، و12% منهــم يتواجــد فــي الجنــوب اللبنانــي.

ويعتبــر لبنــان الدولــة الوحيــدة التــي منعــت إقامــة مخيمــات رســمية لالجئيــن، حيــث جــاء هــذا 

المنــع مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة التــي رفضــت فــي بدايــة أزمــة اللجــوء إقامــة هــذه المخيمــات، 

األمــر الــذي منــع المنظمــات الدوليــة والمحليــة مــن تقديــم الخدمــات لالجئيــن بشــكل منظــم 

ــاء مخيمــات لهــم فــي  أســوة بباقــي الــدول. وفــي عديــد الحــاالت قــام الالجئــون أنفســهم ببن

األراضــي غيــر المأهولــة، وذلــك مــن خــالل المســاعدات التــي يحصلــون عليهــا مــن بعــض الجمعيــات 

الخيريــة، حيــث بلــغ عــدد هــذه المخيمــات حوالــي 1700 مخيــم، تحتــوي علــى عشــرات اآلالف مــن 

العائــالت الســورية، غيــر أن هــذه المخيمــات فــي نظــر الحكومــة اللبنانيــة هــي عبــارة عــن مخيمــات 

عشــوائية ُيســمح بإزالتهــا متــى قــررت الحكومــة ذلــك. 
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أمــا عــن الظــروف المعيشــية فــي المخيمــات التــي تــم إنشــاؤها مــن الجمعيــات الخيريــة، أو 

المخيمــات الخاصــة، فهــي ال تراعــي الحــد األدنــى مــن الحقــوق األساســية والمعاييــر المتعــارف 

عليهــا، حيــث تفتقــر هــذه المخيمــات للميــاه الصالحة للشــرب، والبنية التحتيــة المالئمة، والخدمات 

األساســية الالزمــة، كمــا يصعــب الحصــول علــى الكهربــاء، حيث يتحكم بها تجــار محليين ويبيعونها 

 عــن إجبــار الالجئيــن علــى دفــع أجــرة ترحيــل القمامــة.
ً
مقابــل مبالــغ باهظــة، فضــال

 مــن الوفيــات واإلصابــات فــي صفــوف الالجئيــن نتيجة لألحــوال الجوية، 
ً
ويشــهد لبنــان ســنوًيا عــددا

وخاصــة فــي فصــل الشــتاء، حيــث ال تقــوى خيــم الالجئيــن علــى مقاومــة األمطــار والثلــوج والبــرد 

القارس.

أمــا علــى صعيــد الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة، فالالجئــون الســوريون يعانــون مــن الفقــر 

المدقــع الــذي تصــل نســبته إلــى حوالــي 58%، كمــا يعانــي حوالــي 94.5% منهــم مــن انعــدام 

 
ً
األمــن الغذائــي، وبحســب التقديــرات األمميــة فــإن حوالــي 52% مــن هــؤالء الالجئيــن ضعيفيــن جــدا

 عــن أن هنــاك حوالــي 
ً
، فضــال

ً
علــى المســتوى المعيشــي وال يملكــون ســوى 2.4 دوالر يوميــا

.
ً
91% مــن الالجئيــن مدينــون بمتوســط ديــون متراكمــة تبلــغ 857 دوالرا

وعلــى صعيــد العمــل، فــإن الالجــئ الســوري يعمــل بأجــر زهيــد مقارنــة بنظيــره المحلــي، وفــي 

كثيــر مــن األحيــان ال يتلقــى راتبــه لفتــرة طويلــة مــن الزمــن بســبب عــدم توفــر الســيولة النقديــة 

ــة الســورية فــي  ــر مــن العمال لــدى صاحــب العمــل، كمــا تشــير اإلحصائيــات إلــى أن النســبة األكب

ــاء وبعــض الخدمــات البيئيــة كأعمــال التنظيــف، غيــر أن  ــان تعمــل فــي قطاعــي الزراعــة والبن لبن

هــؤالء العمــال يعانــون مــن تدنــي األجــور وســط ظــروف عمــل رديئــة وغيــر صحيــة باإلضافــة إلــى 

عــدم تمتعهــم بالحمايــة الصحيــة واالجتماعيــة فــي حــاالت الطــوارئ.

وفيمــا يتعلــق بالظــروف القانونيــة، فــإن اإلحصائيــات تشــير إلــى وجــود حوالــي 74% مــن الالجئيــن 

 بــدون إقامــة قانونيــة، وذلــك ألن كلفــة 
ً
الســوريين ممــن هــم فــوق ســن الخمســة عشــرة عامــا

تجديــد اإلقامــة تبلــغ حوالــي 200 دوالر، وهــو مبلــغ باهــظ بالنســبة لالجئيــن ويمثــل عقبــة أمــام 

عــدد كبيــر منهــم للحصــول عليهــا.
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 مــن االعتقــال 
ً
عــدم توفــر اإلقامــة القانونيــة لــدى الالجئيــن أدى إلــى تقييــد حركتهــم خوفــا

أو الترحيــل، ففــي مطلــع عــام 2019 رّحلــت قــوى األمــن الداخلــي اللبنانــي عــدًدا مــن األشــخاص 

النتهــاء مــدة إقامتهــم، كمــا شــنت هــذه القــوات عديــد الحمــالت واعتقلــت ســوريين مخالفيــن 

وقامــت بترحيلهــم إلــى مخافــر النظــام الســوري علــى الحــدود المشــتركة.

 تمتــد المشــاكل القانونيــة لتطــال قضيــة تســجيل األطفــال عنــد الــوالدة، فاألرقــام المســجلة 
ً
أيضــا

لــدى األمــم المتحــدة تشــير إلــى وجــود آالف األطفــال الســوريين غيــر المســجلين فــي لبنــان 

 بــأن يصبحــوا مكتومــي 
ً
والذيــن تبلــغ نســبتهم حوالــي 83%، حيــث يواجــه هــؤالء األطفــال خطــرا

القيــد. كمــا ازدادت هــذه المشــكلة بعــد اســتالم الحكومــة اللبنانيــة ملــف الالجئيــن، حيــث صرحــت 

أن هنــاك حوالــي 260 ألــف مولــود ســوري علــى أراضيهــا ليــس لديهــم أي جنســية بمــا فيهــا 

الســورية، وهــو مــا يعنــي أن هــؤالء األطفــال ســيظلوا مكتومــي القيد إلى أن يتــم اتخاذ إجراءات 

اســتثنائية لحــل مشــكلة تســجيلهم وقيدهــم.

مكتوم القيد:
مصطلح شــائع في ســوريا ولبنان، وهو يشــير إلى عدم وجود الشــخص المعني 

فــي الســجالت الرســمية للدولــة الموجــود بهــا، فــال أوراق ثبوتيــة لــه وال شــخصية 

قانونيــة، وهــو محــروم مــن كل الحقــوق وأولهــا الحــق باالســم واالعتراف به.
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: الالجئون الفلسطينيون في لبنان
ً
ثانيا

يســتضيف لبنــان أكثــر مــن 460 ألــف الجــئ فلســطيني، وذلــك بحســب اإلحصائيــات الصــادرة عــن 

 تشــرف 
ً
 منظمــا

ً
وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن »أونــروا«، حيــث يتــوزع غالبيتهــم علــى 12 مخيمــا

عليــه الوكالــة، ويقيــم الباقــي فــي المــدن والقــرى اللبنانيــة، إذ يعمــل أغلبهــم فــي البنــاء 

 للقانــون اللبنانــي.
ً
والســباكة والزراعــة، كونهــم محظوريــن مــن مزاولــة أكثــر مــن 70 مهنــة وفقــا

الالجئيــن  مــن   %62 حوالــي  أن  نجــد  »أونــروا«،  عــن  الصــادرة  اإلحصائيــات  إلــى  النظــر  وعنــد 

الفلســطينيين يعيشــون داخــل المخيمــات المنتشــرة فــي لبنــان، حيــث يعانــي حوالــي 30% منهــم 

مــن الفقــر، فيمــا يعانــي حوالــي 7.9% منهــم مــن الفقــر المدقــع.

يعانــي الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان مــن ظــروف صعبــة ومعقــدة، حيــث ال يحظــى أي 

الجــئ فلســطيني وصــل إلــى لبنــان بعــد عــام 1967 بحــق اإلقامــة، وتعتبــر إقامتــه غيــر شــرعية 

فــي لبنــان، إذ أن حــق اإلقامــة مســموح بــه فقــط ألولئــك الذيــن لجــأوا إلــى لبنــان بعــد عــام 1948.
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كما يحرم الالجئون الفلسطينيون في لبنان من االنتفاع بالحقوق والخدمات اآلتية:

الرعاية الصحية العامة.  -

الخدمات االجتماعية.  -

تملك العقارات والممتلكات.  -

إقامة المباني في المخيمات الفلسطينية.  -

ــة، واإلعــالم، والطــب،  العمــل فــي بعــض الحــرف واألعمــال المهنيــة منهــا؛ الصيدل  -

والهندســة. والتعليــم،  والقانــون، 

 ال يتمكــن أغلــب الالجئيــن مــن االلتحــاق بالمــدارس والجامعــات اللبنانيــة، حيــث يســمح لـــ %10 
ً
أيضــا

فقــط مــن األجانــب بااللتحــاق بالمــدارس اللبنانيــة المملوكــة للدولــة، كمــا أن »أونــروا« تديــر فقــط 

خمــس مــدارس ثانويــة لتعليــم الالجئيــن الفلســطينيين.

أمــا علــى صعيــد الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة، فــإن حوالــي 56% مــن الالجئين الفلســطينيين 

تبلــغ  الذيــن يعملــون مــن الالجئيــن الفلســطينيين والذيــن  ثلــث  عاطلــون عــن العمــل، كمــا أن 

نســبتهم حوالــي 38% يعملــون فــي وظائــف بســيطة -كبائعيــن متجوليــن، عمــال بنــاء ومزارعيــن- 

ال توفــر لهــم قــوت يومهــم.

وفــي اآلونــة األخيــرة، وبالتحديــد فــي ديســمبر مــن عــام 2019، بــات الالجئــون الفلســطينيون فــي 

لبنــان غيــر قادريــن علــى توفيــر أدنــى متطلباتهــم المعيشــية بســبب األزمــة السياســية اللبنانيــة 

 عــن ظهــور جائحــة »كورونــا« فيمــا بعــد، فاألزمــة السياســية اللبنانيــة أثــرت بشــكل كبيــر 
ً
فضــال

عليهــم، والكثيــر منهــم باتــوا غيــر قادريــن علــى الوصــول إلــى أماكــن أعمالهم بســبب التظاهرات 

االحتجاجيــة التــي عطلــت وصولهــم، كمــا أن معــدل البطالــة ارتفــع مــن 56% إلــى 80% إلــى جانــب 

ارتفــاع نســبة الفقــر لـــ 65% لغيــاب فــرص العمــل وارتفــاع األســعار علــى المــواد الغذائيــة والحاجــات 

األساســية بســبب تدهــور العملــة المحليــة )هبــوط الليــرة اللبنانيــة مقابــل الــدوالر األمريكــي(.

 عــن كل مــا 
ً
، فــال تختلــف مشــكلتهم كثيــرا

ً
أمــا أصحــاب الشــهادات العلميــة كالمهندســين مثــال
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ســبق، فالمهنــدس الفلســطيني يمكنــه القيــام بــكل شــيء مــن الناحيــة العمليــة والمهنيــة، 

غيــر أنــه يفتقــد حــق االعتــراف بــه كمهنــدس، فالصيغــة النهائيــة ألي عمــل يجــب أن تكــون باســم 

 بــل 
ً
مهنــدس لبنانــي، كمــا أن عقــد العمــل ال ينــص علــى اعتبــار المهنــدس الفلســطيني مهندســا

.
ً
 عاديــا

ً
عامــال

أمــا األطبــاء الفلســطينيين، فلديهــم الحــق بالتقــدم لالمتحانــات المؤهلــة لمزاولــة مهنــة الطــب، 

 فــي مؤسســات 
ّ
غيــر أنهــم فــي حــال تجــاوزوا هــذه االمتحانــات بنجــاح ال يســتطيعون العمــل إال

وكالــة الغــوث ومستشــفيات الهــالل األحمــر الفلســطيني، كمــا أن جميــع التقاريــر الطبيــة الصــادرة 

 بهــا وتحتــاج إلــى التوقيــع مــن طبيــب لبنانــي لالعتــراف 
ً
عــن األطبــاء الفلســطينيين ال يكــون معترفــا

بهــا مــن الدولــة.

أمــا مــن ناحيــة الحركــة، فالالجئــون الفلســطينيون يعانــون مــن قيــود تحــد مــن قدرتهــم علــى 

التنقــل، حيــث يعيشــون فــي مخيمــات مفــروض عليهــا شــبه حصــار مــن قبــل قــوى األمــن اللبنانــي، 

فحريــة الحركــة علــى ســبيل المثــال مــن مخيمــي عيــن الحلوة والمية ومية ليســت متاحة بالشــكل 

 مــن قيــود أمنيــة يفرضها 
ً
 بالنســبة لمخيــم نهــر البــارد المدمــر، فهــو يعانــي أيضــا

ً
الطبيعــي، أيضــا

الجيــش اللبنانــي علــى ســكانه.

تضــع  حيــث  توســيعها،  أو  المدمــرة  المخيمــات  ترميــم  الفلســطينيين  لالجئيــن  يحــق  ال  كذلــك 

 قاســية مــن أجــل القيــام بالترميــم أو التوســيع، ويتطلــب ذلك الحصول 
ً
الحكومــة اللبنانيــة شــروطا

ــد.
ّ

علــى ترخيــص مــن مخابــرات الجيــش، وهــو إجــراء معق

حيــث  العقاريــة،  الملكيــة  حــق  مــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  اللبنانــي  القانــون  اســتثنى   
ً
أيضــا

منعهــم مــن التمتــع بهــذا الحــق بذريعــة رفــض التوطيــن، كمــا حظــر علــى الفلســطينيين حــق 

إعــالم. وامتــالك وســائل  النقابــات  الجمعيــات وتشــكيل  إنشــاء 
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األردن	 

: الالجئون السوريون في األردن
ً
أوال

يقيــم فــي األردن مــا يزيــد علــى نصــف مليــون الجــئ ســوري، وذلــك بحســب اإلحصائيــات الصــادرة 

عــن مفوضيــة دعــم الالجئيــن فــي األردن، وتســتضيف محافظــة عمــان أكبــر عــدد مــن الالجئيــن، 

تليهــا المفــرق، ثــم إربــد والزرقــاء.

الالجئون المقيمون في األردن وأعدادهم

العددجنسية الالجئين

2,206,736 مليون الفلسطينيون

655,000السوريون

90,500العراق، اليمن، السودان، دول أخرى
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ــغ نســبة مــن يعيــش فــي  ــة، حيــث تبل ــون الســوريون فــي المناطــق الحضري ــب الالجئ يعيــش أغل

هــذه المناطــق حوالــي 84%، فــي حيــن أن الباقــي والبالــغ نســبته 16% يعيشــون فــي ثالثــة 

مخيمــات وهــي؛ الزعتــري واألزرق والمخيــم اإلماراتــي األردنــي.

وبالنظــر إلــى الظــروف المعيشــية لالجئيــن الســوريين فــي األردن، نجــد أن حوالــي 86% مــن 

هــؤالء الالجئيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر، معتمديــن علــى المســاعدات والخدمــات المدعومــة، 

علــى الرغــم مــن أن هنــاك دراســات عــدة أشــارت إلــى أن األوضــاع والظــروف المعيشــية فــي هــذه 

 خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة.
ً
 ملحوظــا

ً
المخيمــات شــهدت تحســنا

ويرجــع ســبب معانــاة الالجئيــن الســوريين مــن الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة القاســية وحالــة 

الفقــر، إلــى انعــدام االحتياجــات األساســية، حيــث لــم توفــر مفوضيــة الالجئيــن التابعــة لألمــم 

المتحــدة ســوى 42.3% مــن احتياجــات االســتجابة اإلنســانية ألزمــة الالجئيــن الســوريين فــي عــام 

2019، والتــي قــدرت بنحــو 1.015 مليــار دوالر مــن أصــل 2.4 مليــار دوالر، بعجــز بلــغ حوالــي 1.38 

مليــار دوالر.

أمــا علــى صعيــد العمــل، فيحظــر الالجئــون الســوريون مــن مزاولــة العديــد مــن األعمــال المغلقــة 

أمــام غيــر األردنييــن مثــل؛ مهنــة الطــب، والمحامــاة، وهندســة الديكــور، والمحاســبة، والتعليــم، 

وأعمــال صيانــة الكهربــاء. غيــر أن هنــاك قوانيــن صــدرت عقــب مؤتمــر لنــدن للمانحيــن عــام 2016، 

تهــدف إلــى تنظيــم ســوق العمــل بالنســبة لالجئيــن الســوريين فــي األردن، وذلــك فــي ســبيل 

تحقيــق اســتقرار وجــود العمالــة الســورية فــي األردن، حيــث عملــت وزارة العمــل األردنيــة علــى 

اســتصدار تصاريــح عمــل للســوريين تمكنهــم مــن ممارســة العديــد مــن األعمــال بشــكل قانونــي.

 فــي 
ً
وبحســب اإلحصائيــات التــي أوردتهــا العديــد مــن التقاريــر، فــإّن عــدد الســورين العامليــن حاليــا

ــة  ــراوح بيــن 85,000 و330,000 عامــل، وهــم يعملــون فــي وظائــف الحرفييــن والعمال األردن يت

اليدويــة وبصــورة أساســية فــي مجــال البنــاء، والخدمــات والمبيعــات، والزراعــة.
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أّمــا علــى صعيــد التعليــم، فيعانــي الطلبــة مــن الالجئيــن الســوريين مــن التمييــز والتنمــر والعنــف 

فــي المــدارس، وتلــك الممارســات قــد تدفــع أوليــاء أمــور الطلبــة إلــى اإلبقــاء عليهــم فــي 

ــازل، وبالتالــي فقــدان حقهــم فــي التعليــم. المن

: الالجئون الفلسطينيون في األردن
ً
ثانيا

يعيــش أكثــر مــن 2 مليــون الجــئ فلســطيني فــي األراضــي األردنيــة، حيــث يتوزعــون فــي عشــرة 

مخيمــات منتشــرة فــي جميــع أرجــاء األراضــي األردنيــة، أربعــة منهــا أقيمــت عــام 1948، فــي حيــن 

أن المخيمــات الباقيــة أقيمــت عــام 1967، وتخضــع جميــع هــذه المخيمــات لمســؤولية وكالــة غوث 

وتشــغيل الالجئيــن »أونــروا«.

ويعيــش الالجئــون الفلســطينيون حالــة مــن القلــق، فــي ظــل تراجع خدمات الوكالة خالل الســنوات 

ــر ذلــك  ــروا« علــى إث الماضيــة، بســبب وقــف أمريــكا مســاعدتها الماليــة لهــا، حيــث تعرضــت »أون

ألزمــة ماليــة غيــر مســبوقة، تأثــرت بهــا وأثــرت علــى الظــروف المعيشــية لالجئيــن الفلســطينيين 
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الذيــن يعتمــدون بشــكل شــبه كامــل علــى المســاعدات التــي تقدمهــا الوكالــة األمميــة.

المخيمــات  فــي  تقيــم  التــي  العائــالت  مجمــل  مــن   %31 حوالــي  أن  إلــى  اإلحصائيــات  وتشــير 

الفلســطينية تعيــش تحــت خــط الفقــر، كمــا أن الشــباب الذيــن يتــراوح أعمارهــم مــن 12-29 ســنة 

بلغــت نســبة البطالــة بينهــم حوالــي %33.

، والمنــازل ســيئة البنيــان التــي يعيش فيها 
ً
نســب البطالــة العاليــة، والدخــل المالــي المحــدود جــدا

 عــن المشــاكل الصحيــة والنفســية، أثــرت علــى طبيعــة الحيــاة التــي 
ً
الالجئــون الفلســطينيون، فضــال

 إذا علمنــا أن حوالــي 42.6% مــن هــؤالء الالجئيــن هــم أطفــال 
ً

يعيشــها هــؤالء الالجئــون، خاصــة

دون ســن الخامســة عشــرة ســنة.

األســر  مــن   %25 مــن  أكثــر  أن  إلــى  تشــير  الدراســات  فــإن  المالــي،  المدخــول  حيــث  مــن   
ً
أيضــا

الفلســطينية الالجئــة التــي تعيــش فــي المخيمــات تحصــل علــى دخــل ســنوي مقــداره يقــل عــن 

 فقــط.
ً
900 دينــار أردنــي، أي مــا يعــادل حوالــي 640 دوالرا

الظــروف المعيشــية القاســية التــي يعانيهــا الالجئــون الفلســطينيون، دفعــت الســيدات الالجئــات 

إلــى العمــل مــن أجــل توفيــر لقمــة العيــش ألســرهن، حيــث تشــكل تلــك النســاء مصــدر دخــل لقرابــة 

14% مــن األســر، ترتفــع إلــى نســبة 46% فــي حــاالت الضيــق والعســر الشــديدين، حيــث تعمــل 

غالبيتهــن فــي مشــاغل يدويــة كمهــن الخياطــة والتطريــز، والرســم علــى الزجــاج وإعــداد األطعمة 

وتســويقها.

أمــا علــى صعيــد الخدمــات الصحيــة، فيالحــظ أن خدمــات الصحــة تقــدم فقــط لالجئيــن المســجلين 

لــدى »أونــروا«، حيــث تديــر الوكالــة حوالــي 23 عيــادة طبيــة فــي األردن، وهــي تهــدف إلــى خدمــة 

الالجئيــن الفلســطينيين، غيــر أن الخدمــات التــي تقدمهــا فــي هــذا الصــدد ال تغطــي احتياجــات 

الالجئيــن، بســبب قلــة المراكــز الصحيــة مقارنــة بعددهــم واحتياجاتهــم.

ومــن حيــث األوضــاع القانونيــة، فالالجئــون الفلســطينيون يتمتعــون بنفــس حقــوق الجنســية 

ــع بهــا المواطنــون األردنيــون، حيــث يحمــل الالجئــون الفلســطينيون الذيــن  واإلقامــة التــي يتمت
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ُهّجــروا مــن فلســطين عــام 1948 الجنســية األردنيــة، فــي حيــن أن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن 

نزحــوا إلــى األردن بعــد عــام 1954 وعــام 1967 ال يحصلــون علــى الجنســية األردنيــة وال يعتبــروا 

 أن 
ً
مواطنيــن أردنييــن، حيــث يحــق لهــم الحصــول علــى اإلقامــة المؤقتــة، وُيطلــب منهــم دائمــا

ــل انتهائهــا. يجــددوا تصاريــح اإلقامــة قب

وفــي النهايــة يتمتــع الالجئــون الفلســطينيون بحــق التعليــم فــي المــدارس والجامعــات األردنيــة 

كأي مواطــن أردنــي، ويســتثنى مــن ذلــك الفلســطينيين الذيــن دخلــوا األردن قادميــن مــن قطــاع 

غــزة بعــد عــام 1967، حيــث ال يحظــى هــؤالء إال بمقاعــد محــدودة للدراســة فــي مرحلــة الجامعــة، 

وهــو مــا يتطلــب منهــم التنافــس مــن أجــل الحصــول علــى مقعــد للدراســة الجامعيــة.

أمــا المــدارس التابعــة لوكالــة »أونــروا«، فهــي تقــدم الخدمــات التعليميــة للمرحلتيــن االبتدائيــة 

واإلعداديــة فقــط، وتقــدم بعــض المنــح للطلبــة المتفوقيــن فــي الثانويــة العامــة. تديــر الوكالــة 

، فلــم تعــد 
ً
مــا يزيــد علــى 190 مدرســة، غيــر أن األزمــة الماليــة األخيــرة أثــرت علــى خدماتهــا كثيــرا

ــا كبيــًرا علــى أوليــاء األمــور، كمــا 
ً
تقــدم المســاعدات للطلبــة مثــل القرطاســية، وهــو مــا أضــاف عبئ

 لزيــادة عــدد الطــالب 
ً
أنهــا لــم تســتطع ترميــم بعــض المــدارس وزيــادة عــدد الصفــوف فيهــا نظــرا

 عــن إيقافهــا تعينــات معلميــن جــدد رغــم حاجــة المــدارس لكــوادر 
ً
 واكتظاظهــم، فضــال

ً
ســنويا

جــدد.
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عدد وفيات الالجئين أثناء رحلة اللجوء
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أوضاع الالجئين في البلدان المستضيفة.. الدول األوروبية

: تركيا	 
ً
 أوال

لت مســألة اللجــوء الســوري قضيــة أساســية فــي الشــأن العــام التركــي خــالل الســنوات 
ّ
شــك

 الرتفــاع أعــداد الســوريين بشــكل كبيــر فــي بعــض المــدن الرئيســية، وخاصــة فــي 
ً
الماضيــة، نظــرا

مدينــة اســطنبول، العاصمــة االقتصاديــة للبــالد. 

 آلخــر إحصــاء رســمي مــن دائــرة الهجــرة التركيــة، فــإّن عــدد الســوريين فــي تركيــا يبلــغ 3 
ً
ووفقــا

مالييــن و630 ألــف الجــئ ســوري مســجلين بشــكل رســمي، بينهــم 103 آالف و579 شــخًصا داخــل 

المخيمــات. وتأتــي اســطنبول علــى رأس قائمــة المــدن التــي يتواجــد الســوريون فيهــا، حيــث يصــل 

، بينمــا تأتــي غــازي عنتــاب جنوبــي البــالد فــي المرتبــة 
ً
ــا و479 شــخصا

ً
عددهــم هنــاك إلــى 547 ألف

، تليهــا شــانلي أورفــة بـــ 430,537 شــخًصا.
ً
الثانيــة بـــ 443,290 شــخصا

ومــع توّســع الوجــود الســوري فــي عــام 2012، بــدأت الحكومــة التركيــة بمنــح الالجئيــن القادميــن 

بالتركيــة »الهويــة الشــخصية«.  مــن ســوريا إقامــة لجــوء حملــت اســم »الكيمليــك«، وتعنــي 

ويرتبــط كيمليــك الالجــئ بالواليــة التــي ســّجل فيهــا ألول مــرة، حيــث ُيفــرض عليــه اإلقامــة فيهــا، 
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وال يســمح لــه بالســفر إلــى واليــة أخــرى دون إذن ســفر مســبق يتــم اســتصداره مــن واليتــه. 

 .
ً
ــِة هــذا النــوع مــن اإلقامــة تحديــدا

َ
وترتبــط اإلجــراءات األخيــرة بَحَمل

وإلــى جانــب »الكيمليــك«، يحصــل الســوريون المقيمــون فــي تركيــا علــى أنواع أخرى مــن اإلقامة، 

وهــي اإلقامــات الســياحية أو إقامــات العمــل، وهــي أنــواع إقامــات ال محــددات فيهــا على التنقل 

واإلقامة.

إدارة تركيا لملف الالجئين

اتبعــت تركيــا فــي عــام 2011 سياســة )البــاب المفتــوح( والتي ســمحت بتدفق العديــد من الالجئين، 

وإقامتهــم فــي المنشــآت العامــة التركيــة إلــى حيــن إنشــاء المعســكرات الخاصــة بهــم، وقــد تــم 

تكليــف وكالــة إدارة الكــوارث والطــوارئ )AFAD( بتولــي مهمــة بنــاء معســكرات بشــكل عاجــل 

، وتســكين مــا يقــرب مــن 200 
ً
لالجئيــن. وبحلــول أكتوبــر 2013 اســتطاعت الوكالــة بنــاء 21 معســكرا

ألــف الجــئ ســوري بهــا، فيمــا فضــل 400 ألــف الجــئ اإلقامــة فــي المناطــق الحضريــة.

وحســب التقاريــر، ســعت الحكومــة التركيــة للتأكــد مــن توفــر جميــع الخدمــات األساســية، وبصفــة 

خاصــة الطبيــة فــي أماكــن إقامــة الالجئيــن، كذلــك تــم إنشــاء المديريــة العامــة إلدارة الهجــرة 

)DGMM( لتطبيــق القوانيــن التــي تكفــل حمايــة الالجئيــن الســوريين، ولعــل مــن أهمهــا القانــون 

الــذي تــم إصــداره فــي أكتوبــر 2014 والــذي ينــص علــى حمايــة الالجئيــن وضــرورة تســجيلهم.

وتشــير بعــض التقاريــر المحليــة إلــى رفــض مــا بيــن 200 ألــف و250 ألــف الجــئ تســجيل أنفســهم، 

وذلــك لعــدة أســباب، منهــا خوفهــم مــن العــودة إلــى نظــام »األســد«، أو أن تقــرر الحكومــة 

التركيــة إيداعهــم فــي معســكرات ومــن ثــم يتــم منعهــم مــن الوصــول إلــى أوروبــا. وفــي هــذا 

 مــن أجــل تســجيل جميــع الالجئين المقيميــن على أراضيها 
ً

اإلطــار، ســعت الحكومــة التركيــة جاهــدة

وخاصــة الفئــة التــي ترفــض التســجيل لألســباب الســابقة، كمــا قامــت الحكومــة التركيــة بالتعــاون 

مــع المؤسســات الدوليــة المختلفــة وبصفــة خاصــة المؤسســات التابعــة لألمــم المتحــدة مــن أجــل 

تغطيــة نفقــات إقامــة الالجئيــن، بيــد أن تركيــا التــزال تحصــل علــى قــدر قليــل مــن المســاعدات 

 بمــا تقــوم بإنفاقــه علــى الالجئيــن.
ً

مقارنــة
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وعلــى المســتوى غيــر الرســمي، لعبــت العديــد مــن المؤسســات غيــر الحكوميــة دوًرا بــارز فــي 

التقليــل مــن حــدة أزمــة الالجئيــن الســوريين، والمســاهمة فــي تحســين الظــروف المعيشــية لهم. 

ــرت بعــض هــذه المؤسســات دورات تدريبيــة لتعليــم اللغــة التركيــة مــن 
ّ

فعلــى ســبيل المثــال، وف

أجــل مســاعدة الالجئيــن علــى االندمــاج فــي المجتمــع وإيجــاد فرصــة عمــل بســهولة أكبــر، ودورات 

لتأهيــل المــرأة لســوق العمــل، باإلضافــة إلــى جلســات معالجــة نفســية، غيــر أن بعــض هــذه 

المؤسســات تعتمــد علــى التبرعــات وهــو مــا يجعلهــا تفشــل فــي تحقيــق الهــدف المرجــو منهــا.

: اليونان	 
ً
ثانيا

 
ً
تعــد اليونــان أحــد أهــم الوجهــات الرئيســية التــي تســتقبل بشــكل يومــي مئــات المهاجريــن بحــرا

 في حيــاة أفضل، لكن التقارير 
ً
، غالبيتهــم الجئيــن ســوريين قدمــوا إلــى اليونــان عبر تركيا أمال

ً
وبــرا

الحقوقيــة المحليــة والدوليــة تعكــس مــا يواجهــه الالجئــون وطالبــو اللجــوء الذيــن ُيقتــادون إلــى 

المالجــئ المكتظــة فــي مخيــم موريــا فــي جزيــرة ليســبوس اليونانيــة مــن صعوبــات فــي البقــاء 

 مــن النــاس تفــوق قدرتــه االســتيعابية بثمانــي مــّرات.
ً
علــى قيــد الحيــاة، إذ يضــم المخيــم أعــدادا
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وعلــى الرغــم مــن أن اليونــان واصلــت اســتضافة عــدد كبيــر مــن طالبــي اللجــوء الذيــن جــاوز 

عددهم 47000 الجئ، إال أنها لم تقدم الشــكل المطلوب منها قانونًيا على مســتوى الحقوق 

والخدمــات التــي كفلهــا القانــون الدولــي لالجئيــن. فبحســب اإلحصائيــات حتــى الربــع األول مــن 

 فــي عــدد الالجئيــن الواصليــن إليهــا مقارنــة بالعــام 
ً
 ملحوظــا

ً
هــذا العــام ســجلت اليونــان ازديــادا

الماضــي، حيــث ارتفــع عــدد الالجئيــن الواصليــن إليهــا هــذا العــام إلــى 21000 الجــئ ال ســيما بعــد 

ســماح الســلطات التركيــة لالجئيــن الســوريين المــرور إلــى اليونــان دون اعتــراض طريقهــم األمــر 

ــف زيــادة فــي أعــداد أولئــك الالجئيــن واالنتهــاكات ضدهــم ال ســيما ما جــرى على الحدود 
ّ
الــذي خل

التركيــة اليونانيــة فــي مــارس المنصــرم.

 وعنــد النظــر إلــى الظــروف الصحيــة والمعيشــية داخــل مخيمــات اللجــوء اليونانيــة نجــد أن أوجــه 

القصــور فــي نظــام االســتقبال ونظــام اللجــوء ال زالــت تــزداد مــع االكتظــاظ الشــديد والظــروف غيــر 

الصحيــة ونقــص الرعايــة المتخصصــة الكافيــة، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الطبيــة والنفســية والدعــم 

االجتماعــي، كمــا أن العنــف الجســدي والجنــدري شــائع فــي مخيمــات اللجــوء، كمــا أبلغــت العديــد 

مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة عــن تدهــور أوضــاع الصحــة العقليــة لــدى طالبــي اللجــوء، وظــل 

معظــم األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم يوضعــون فــي مخيمــات مــع البالغيــن، فــي مــا 

يســمى باالحتجــاز الوقائــي لــدى الشــرطة أو يواجهــون التشــرد، مــع عــدم حــل الســلطات مشــكلة 

نقــص مــأوي األحــداث أو دور الحضانــة.

مخيم موريا

التــي تســتقبل الالجئيــن وطالبــي اللجــوء وأكثرهــا  يعــد مخيــم موريــا أحــد أشــهر المخيمــات 

 لالنتهــاكات لالجئيــن وطالبــي اللجــوء، حيــث تحولــت الحيــاة هنــاك إلــى مــا يشــبه الجحيــم 
ً
تســجيال

بحســب شــهادات متعــددة لقاطنــي ذلــك المخيــم الــذي يســتضيف مــا يزيــد علــى 18 ألــف شــخص 

فــي مســاحة معــّدة الســتيعاب ثالثــة آالف شــخص فقــط. وبالنســبة للكثيــر مــن الالجئيــن وطالبــي 

اللجــوء، فــإن الواقــع المريــر لحياتهــم اليوميــة فــي المخيــم فــاق المحــن والصعوبــات التــي 
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واجهوهــا أثنــاء رحلتهــم البحريــة باتجــاه أوروبــا، بــل وجــاوز - فــي بعــض األحيــان - فظائــع الحــرب 

التــي عايشــها بعضهــم فــي بلدانهــم التــي فــّروا منهــا.

وبســبب طــول اإلجــراءات المتعلقــة باللجــوء، ونقــص عــدد مراكــز االســتقبال، فــإن األوضــاع البائســة 

فــي مخيــم موريــا تظــل علــى حالهــا، والتــي تشــمل االكتظــاظ الشــديد وعــدم وجــود الخدمــات 

طابــور طويــل  فــي  االصطفــاف  إلــى  الالجئيــن  ببعــض  الحــال  وصــل  حتــى  والغذائيــة  الصحيــة 

ــا لتقاريــر حقوقيــة ميدانيــة، ال يســتطيع 
ً

للحصــول علــى المــاء والطعــام لســاعات متواصلــة. ووفق

ــة، وأرجعــت  الالجئــون الحصــول علــى طعامهــم اليومــي بالرغــم مــن انتظارهــم لســاعات طويل

تلــك التقاريــر اإلهمــال إلــى الحكومــة اليونانيــة وإدارة مخيمــات اللجــوء التــي تتعمــد بشــكل 

واضــح حرمــان ومنــع الخدمــات األساســية عــن أولئــك الالجئيــن. ويطالــب اآلالف مــن المقيميــن فــي 

هــذه المراكــز بتوفيــر االحتياجــات اإلنســانية األساســية، ومنهــا المــاء النظيــف والتدفئــة والصــرف 

الصحــي والطعــام الجيــد والرعايــة الصحيــة.

شهادات طالبي لجوء في المخيمات

تظهــر عــدة شــهادات وثقهــا الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان، فــي 

مخيمــات ومراكــز االحتجــاز فــي جزيــرة »كــوس« اليونانيــة، األوضــاع الصعبــة التــي يعانــي منهــا 

طالبــو اللجــوء هنــاك، ومماطلــة الســلطات فــي تســوية أوضاعهــم والنظــر فــي طلبــات لجوئهــم.

لفريــق  قــال  ســوريا  شــمالي  الغربــي  حلــب  ريــف  مــن  وصــل  الــذي  قعيــدي«  »مصطفــى 

األورومتوســطي: »نعيــش فــي خيمــة نعانــي فيهــا مــن البــرد وال يوجــد فيهــا أي أغطيــة، كمــا ال 

يوجــد فيهــا كهربــاء وال مــاء وال مرافــق صحيــة وال أي شــيء«. 

البّيــوك« مــن قطــاع غــزة، عــن الظــروف المعيشــية الســيئة داخــل المخيــم  وتحــّدث »ســامي 

: »نحــن نجلــس فــي مــكان ال يصلــح للبشــر، ال يوجــد أي خدمــات أو أغطيــة حتــى لتغطيــة 
ً

قائــال

األطفــال والنســاء، منــذ أيــام كنــت ســأفقد ابنتــي بســبب ميــاه األمطــار الغزيــرة التــي هطلــت، 

وبرغــم الشــكاوى التــي تقدمــت بهــا إلدارة المخيــم إال أنهــم لــم يقدمــوا أي شــيء، اضطــررت 
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ــا عليهــا مــن األمطــار الغزيــرة نظــًرا لعــدم وجــود أي 
ً

لجعــل زوجتــي تنــام فــي خيمــة مكتظــة خوف

مــأوى«.

»محمــد بربــخ« مــن قطــاع غــزة قــال: »كنــت أتوقــع أن أعيــش حيــاة كريمــة ومســتقرة بعــد وصولــي 

اليونــان، لكــن أوضاعنــا هنــا صعبــة للغايــة، لمــاذا طلبنــا اللجــوء اإلنســاني؟ مــن أجــل أن نعيــش 

 وال 
ً
حيــاة كريمــة أتينــا عبــر البحــر وكنــا علــى وشــك المــوت، وتفاجأنــا أن األوضــاع هنــا صعبــة جــدا

يوجــد مرافــق صحيــة وال أماكــن إقامــة لنــا ولعائالتنــا، طلبنــا منهــم الخــروج مــن المخيــم مــن أجــل 

العمــل حتــى نســتطيع شــراء الحاجــات األساســية ألهلنــا، رفضــوا خروجنــا وقالــوا لنــا أنــه ال يســمح 

لنــا بالعمــل. ال يمكننــا العمــل وال نحصــل علــى أي مســاعدات إال نــادًرا. الحيــاة صعبــة جــًدا وال 

نســتطيع البقــاء علــى هــذا الحــال فــي اليونــان«.

الخطر األكبر على األطفال

الظــروف الصحيــة فــي مخيــم موريــا الواقــع فــي جزيــرة ليســبوس ســيئة بالفعــل، إذ اضطــرت 

منظمــة أطبــاء بــال حــدود، إلــى ســحب خدمــات حيويــة فــي ظــل التوتــرات التــي ســادت الجزيــرة بعــد 

ّصــر غيــر المصحوبيــن 
ُ

زيــادة عــدد الوافديــن مــن تركيــا، حيــث قالــت المنظمــة الطبيــة أن »وضــع الق

بذويهــم مقلــق للغايــة، لدينــا أكثــر مــن 5000 منهــم فــي البــالد وحوالــي 1000 فــي ليســبوس، 

ــر يعيشــون فــي أوضــاع محفوفــة بالمخاطــر، فــي مراكــز االحتجــاز، وفــي  والكثيــر مــن هــؤالء القصَّ

المخيمــات«.

أزمة الالجئين على الحدود التركية اليونانية

فــي يــوم 27 فبرايــر المنصــرم صرحــت الحكومــة التركيــة أنهــا لــن تعتــرض طريــق أي الجــئ ســوري 

ينــوي الذهــاب إلــى اليونــان، األمــر الــذي فّجر موجة لجوء جديدة علــى الحدود التركية اليونانية، 

حيــث ســارع مئــات اآلالف مــن الالجئيــن الســوريين إلــى الحــدود اليونانيــة مــن أجــل محاولــة الدخــول 

األراضــي اليونانيــة كونهــا تعتبــر بوابــة اللجــوء نحــو الــدول األوروبيــة، لكــن ســرعان مــا تحولــت تلــك 

الحــدود إلــى مــا يشــبه ســاحة قتــال، حيــث عــززت الحكومــة اليونانيــة مــن التواجــد األمنــي لقواتها، 
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بــل إن األمــر تجــاوز ذلــك ليصــل إلــى تواجــد مســلحين ال يرتــدون المالبــس األمنيــة الرســمية، إذ 

عمــل أولئــك المســلحون علــى إطــالق النــار وســرقة الالجئيــن الذيــن يحاولــون عبــور الحــدود حتــى 

.
ً
وصــل األمــر إلــى تعذيبهــم واالعتــداء عليهــم جنســيا

بدورهــا قامــت القــوات األمنيــة اليونانيــة بإطــالق كميــات ضخمــة مــن الغــاز المســيل للدمــوع 

دون أي اعتبــار للعــدد الهائــل مــن األطفــال والنســاء، األمــر الــذي أدى إلــى تســجيل مئــات حــاالت 

االختنــاق بيــن صفــوف الالجئيــن، كمــا أن المؤسســات الحقوقيــة رصــدت تعذيــب واضــح وممنهــج 

 عــن عمليــات القتــل التــي طالــت 3 الجئيــن 
ً
علــى يــد القــوات اليونانيــة لعشــرات الالجئيــن، فضــال

ســوريين علــى الحــدود اليونانيــة علــى يــد تلــك القــوات.

ــق المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان التعامــل العنيــف لقــوات األمــن اليونانيــة مــع 
ّ
وث

طالبــي اللجــوء، والــذي تضمــن اســتخدام دوريــات حــرس الحــدود الغــاز المســيل للدمــوع ضــد 

المدنييــن واألطفــال، واســتخدام خفــر الســواحل أســلحة نارية وهراوات معدنيــة، وتحّرش الزوارق 

األمنيــة بقــوارب المهاجريــن الضعيفــة لمنعهــم مــن الوصــول إلــى اليونــان. 

بموجــب قانــون الالجئيــن فــي االتحــاد األوروبــي، واتفاقيــة عــام 1951 المتعلقــة بوضــع الالجئيــن، 

ــه 
ّ
فــإّن اليونــان ُملزمــة بالحفــاظ علــى سياســة واضحــة فــي التعامــل مــع طلبــات اللجــوء. كمــا أن

ال يجــوز لهــا التــذرع بالمــادة 87 مــن معاهــدة »أداء االتحــاد األوروبــي« لتبريــر انتهاكاتهــا ضــد 

طالبــي اللجــوء، بمــا فــي ذلــك تعليــق تلقــي طلبــات اللجــوء، إذ ال يجــوز تطبيــق المــادة إال فــي 

ــراح مــن مفوضيــة االتحــاد  ــاًء علــى اقت حــاالت الطــوارئ بواســطة مجلــس االتحــاد األوروبــي، وبن

األوروبــي، وبعــد التشــاور مــع البرلمــان األوروبــي.
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: إيطاليا	 
ً
ثالثا

ــوا إلــى  ذكــر وزارة الداخليــة اإليطاليــة فــي نهايــة ديســمبر 2019، أن عــدد الالجئيــن الذيــن وصل

، بنســبة انخفــاض قدرهــا 50% مقارنــة بعــام 
ً
إيطاليــا خــالل عــام 2019 بلــغ حوالــي 11,439 الجئــا

، حيــث يرجــع ســبب هــذا االنخفــاض إلــى األوضــاع المأســاوية 
ً
2018 حيــن وصــل حوالــي 23,210 الجئــا

والظــروف المزريــة التــي يعانيهــا الالجئيــن القابعيــن فــي ســجون ليبيا ومخيمات الجــزر اليونانية.

 مــن أعادتهــم 
ً
قــة، يعانــي كثيــر مــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء - خصوصــا

ّ
بحســب تقاريــر موث

ألمانيــا عــام 2018 - مــن خطــر فقدانهــم أماكــن ســكنهم دون أّي قــدرة علــى المطالبــة بالســكن 

 عــن أن تــرك طالــب اللجــوء المســكن الجماعــي لفتــرة قصيــرة 
ً
أو الطعــام أو الرعايــة الصحيــة، فضــال

ــا لتحقيقــات متعــددة، فــإّن مــا 
ً

مــن دون إبــداء األســباب، يســمح بســحب حقــه فــي اإلقامــة. ووفق

ال يقــل عــن 40 ألــف الجــئ فقــدوا حــق المطالبــة باإلقامــة مــا بيــن عامــي 2016 و2017 فــي عــدد 

مــن المحافظــات اإليطاليــة.

ومن ناحية أخرى، كان لخطاب الكراهية على المستوى الرسمي والمؤسساتي، ال سيما الحزب 
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اليمينــي فــي إيطاليــا، أثــر بالــغ فــي تصاعــد حــدة العنــف والحــوادث العنصرية تجــاه طالبي اللجوء 

ال ســيما األفارقــة منهــم، حيــث ُســجلت مئــات الحــاالت مــن الضــرب والعنــف الجســدي واللفظــي، 

كمــا يواجــه معظــم الالجئــون والمهاجــرون ظــروف عمــل صعبــة مــن قبــل أصحــاب العمــل دون أي 

رقابــة مــن الحكومــة اإليطاليــة أو مكاتــب العمــل التــي تتجاهــل عشــرات الشــكاوى التــي تقــدم 

بهــا عمــال ومؤسســات غيــر ربحيــة عــن الممارســات التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون والالجئــون مــن 

حرمانهــم مــن معاشــهم، إضافــة للشــكاوى المتعــددة حــول ظــروف العمــل الصعبــة والشــاقة 

فــي كثيــر مــن األحيــان والتــي تؤثــر علــى صحــة وســالمة أولئــك الالجئيــن والمهاجريــن وتخالــف 

بشــكل صــارخ مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي كفلــت حقوقهــم فــي شــروط عمــل منصفــة 

وآمنــة.

: فرنسا	 
ً
رابعا

 
ً
اســتقبلت فرنســا فــي عــام 2019 حوالــي 42100 الجــئ، حيــث يعيــش الالجئــون فــي فرنســا أوضاعــا

إنســانية صعبــة، ال ســيما فــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي شــهدت انتشــار فيــروس كورونــا ومــا 

تبعــه مــن إجــراءات اإلغــالق التــي فاقمــت األوضــاع المعيشــية لالجئيــن فــي فرنســا.
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ــو اللجــوء والالجئيــن فــي فرنســا إلــى الســكن،  وبحســب توثيــق منظمــات حقوقيــة، يفتقــر طالب

ويعيشــون وســط البــرد والرطوبــة والضغــط العصبــي والتعــب، ويتكدســون فــوق بعضهــم البعض 

 مــن أماكــن الحيــاة اآلدميــة، ويعيشــون فــي ظــروٍف صحيــة 
ً
فــي خيــاٍم خفيفــة، وُيطــردون يوميــا

مؤســفة.

آالف الالجئين دون مأوى

ر منظمــة »Care4Calais« أنَّ هنــاك حوالــي 1000 شــخص يعيشــون بــال مســكن فــي مدينــة  قــدِّ
ُ
ت

»كاليــه« و2000 شــخص آخريــن بــال مســكن فــي أنحــاء »َدنكيــرك« والمنطقــة الســاحلية. وتخشــى 

ضيــن   بالنســبة لألشــخاص المعرَّ
ً
ــرا المنظمــات الحقوقيــة مــن أن يكــون تفشــي »كورونــا« ُمدمِّ

لشــتى أنــواع المخاطــر بالفعــل. 

وتشــير المعطيــات إلــى إنــه مــن المســتحيل علــى المهاجريــن والالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي 

شــمال فرنســا أن يعزلــوا أنفســهم بشــكل فّعــال إذا بــدأوا يشــعرون بالمــرض، ألنهــم ال يملكــون 

 يمكنهــم العيــش فيــه، وال طريقــة للحصــول علــى الطعــام، بــل ووصــل األمــر إلــى عــدم 
ً
مكانــا

اســتطاعة أولئــك الالجئيــن االتصــال بخدمــات الطــوارئ، ألنــه مــن الضــروري أن يشــحنوا هواتفهــم 

للقيــام بذلــك، والمــكان الوحيــد الــذي يمكنهــم فيــه فعــل ذلــك هــو مراكــز الرعايــة النهاريــة 

والخدميــة التــي أصبحــت مغلقــة بفعــل فيــروس كورونــا وغيــاب دور الحكومــة الفرنســية فــي 

تلبيــة احتياجــات أولئــك المهاجريــن والالجئيــن.
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: كرواتيا	 
ً
خامسا

يحــاول طالبــو اللجــوء الوصــول إلــى االتحــاد األوروبــي مــن خــالل المــرور عبــر كرواتيا، حينمــا يكونوا 

قادميــن مــن صربيــا والبوســنة والهرســك، غيــر أن كرواتيــا دأبــت على منعهم من مباشــرة حقهم 

فــي القيــام بإجــراءات اللجــوء عنــد الوصــول إلــى أراضيهــا، كمــا اتســمت عمليــات الطــرد مــن جانــب 

 عــن اســتخدام 
ً
بالترهيــب والعنــف الممنهــج ومصــادرة الممتلــكات الشــخصية، فضــال الشــرطة 

القــوة غيــر المتناســبة.

يتعــّرض عشــرات الالجئيــن النتهــاكات عــدة علــى يــد الشــرطة الكرواتيــة أثنــاء تنقلهــم مــن شــمال 

غــرب البوســنة والهرســك فــي محاولــة الوصــول إلــى كرواتيــا ثــم االتحــاد األوروبــي، حيــث تضمنــت 

االنتهــاكات ممارســة العنــف وإهاناتهــم وســرقة أموالهــم وإتــالف هواتفهــم وممتلكاتهــم، 

كمــا ُمنعــوا مــن تقديــم طلبــات اللجــوء، باإلضافــة إلــى إجبارهــم - علــى مــا يبــدو - مــن طــرف رجــال 

الشــرطة علــى الســير عبــر الغابــات فــي المنطقــة الحدوديــة للعــودة إلــى البوســنة.

الجديــر بالذكــر أن جميــع الالجئيــن الذيــن لــم يتــم الموافقــة علــى طلباتهــم أصبحــوا عرضــة لخطــر 
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الطــرد واإلعــادة القســرية، والتــي قــد تجبرهــم علــى الرجــوع لدولــة يمكــن أن يتعرضــوا فيهــا 

النتهــاكات خطيــرة لحقوقهــم اإلنســانية.

 لخطــط االتحــاد األوروبــي، التزمــت كرواتيــا بقبــول حوالــي 1,600 الجــئ بحلــول نهاية العام 
ً
ووفقــا

الماضــي )2019(، وذلــك فــي إطــار إعــادة التوزيــع والتوطيــن، غيــر أنهــا حتــى منتصــف نوفمبــر/

تشــرين الثانــي 2019 لــم تســتقبل ســوى 100 شــخص، ولــم تقــم بإعــادة توطيــن أي الجــئ.

وفــي أحــدث انتهاكاتهــا، قامــت الشــرطة الكرواتيــة فــي نيســان/أبريل 2020، اشــتكى عشــرات مــن 

طالبــي اللجــوء الذيــن حاولــوا العبــور إلــى كرواتيــا من البوســنة مــن تعّرضهم لممارســات تمييزية 

ــهم بطــالء برتقالــي علــى شــكل »الصليــب« علــى 
ّ

وحشــية، إذ أقدمــت الشــرطة الكرواتيــة علــى رش

رؤوســهم، ومصــادرة بعــض ممتلكاتهــم الشــخصية بمــا فــي ذلــك الهواتــف المحمولــة ومــا 

معهــم مــن مــال قبــل إعادتهــم إلــى البوســنة بشــكل قســري وغيــر قانونــي.

: إيرلندا	 
ً
سادسا

تعتمــد إيرلنــدا فــي نظــام إيوائهــا علــى اإليــواء المباشــر )Direct Provision( المعمــول بــه منــذ 

نحــو عشــرين عاًمــا، ويقــوم علــى وضــع طالبــي اللجــوء فــي مراكــز تملكهــا وتديرهــا شــركات 
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خاصــة حتــى يتــم تقييــم وضعهــم، فــي عمليــة تســتغرق فــي المتوســط 14 شــهًرا، وتصــل فــي 

بعــض الحــاالت إلــى أربــع ســنوات. وحتــى بعــد منــح اإلذن بالبقــاء فــي إيرلنــدا، يضطــر بعــض طالبــي 

اللجــوء إلــى اإلقامــة فــي مراكــز اإليــواء المباشــرة بســبب عــدم قدرتهــم علــى توفيــر مســكن.

لكــن أكثــر مــا يدعــو للقلــق هــو وضــع األطفــال الــذي يعيشــون فــي تلــك المراكــز، إذ ُيحــرم حديثــو 

الــوالدة مــن الحصــول علــى حفاضــات وحليــب صناعــي، وال تتوفــر لهــم التجهيــزات المعيشــية 

والصحيــة الالزمــة، مــا ينعكــس بالســلب علــى صحتهــم، ويزيــد مــن خطــر تعّرضهــم إلــى األمــراض.

فــي داخــل مراكــز اإليــواء، يتــم وضــع العائــالت والمجموعــات الكبيــرة فــي غــرف صغيــرة ال تحتــوي 

بعضهــا علــى أبــواب، وأثاثهــا بــاٍل وغيــر نظيــف، وســط انعــدام للخصوصيــة، كمــا تفــرض إدارة 

تلــك المراكــز قيــوًدا علــى الطعــام، إذ ال تســمح لطالبــي اللجــوء بالطهــي، وتقــّدم لهــم طعاًمــا 

ــا قيــوًدا علــى 
ً

منخفــض الجــودة، ويكــون فــي بعــض األحيــان غيــر مناســب لثقافتهــم، وتفــرض أيض

اســتقبال الــزوار، عــدا عــن فــرض حظــر كامــل للتجــوال.

ويحصــل طالبــو اللجــوء علــى إعانــة ماليــة قدرهــا 19.10 يــورو في األســبوع للشــخص البالغ، و9.60 

هــا ال تكفــي لتغطيــة الحــد األدنــى مــن احتياجاتهــم الخاصــة، خصوًصــا 
ّ
يــورو لغيــر البالغيــن، ولكن

مــع حرمانهــم مــن الحصــول علــى العمــل أو التعليــم.

ــا لبعــض التقاريــر، يعانــي 90% مــن طالبــي اللجــوء داخــل مراكــز اإليــواء المباشــرة فــي 
ً

ووفق

ــه بيــن 
ّ
إيرلنــدا مــن االكتئــاب بعــد 6 أشــهر مــن إقامتهــم فيهــا، حيــث أشــارت هــذه التقاريــر إلــى أن

عامــي 2007 و2017 فقــد 44 شــخًصا حياتهــم فــي تلــك المراكــز، إذ ُســّجل ســبب وفــاة 15 منهــم 

علــى أنــه »غيــر معــروف«، وفــي بعــض الحــاالت لــم يتــم التطــرق لســبب الوفــاة علــى اإلطــالق، 

ولــم يتــم إجــراء مزيــد مــن التحقيقــات فــي أي مــن هــذه الحــاالت.
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: السويد	 
ً
سابعا

يعانــي طالبــو اللجــوء المتواجــدون داخــل الســويد مــن طــول فتــرة انتظــار اللجــوء للحصــول علــى 

األوراق القانونيــة التــي تنظــم أوضاعهــم المعيشــية والتــي وصلــت فــي بعــض األحيــان إلــى 

، والتــي تعنــي صعوبــة تمتعهــم بالخدمــات األساســية كالرعايــة الطبيــة والخدمــات 
ً
36 شــهرا

التعليميــة والعمــل وغيرهــا لحيــن الحصــول علــى اإلقامــات واألوراق الثبوتيــة الخاصــة بهــم. 

األمــر لــم يتوقــف عنــد تأخيــر إعطــاء تصاريــح اللجــوء بــل تصاعــدت سياســات الســويد تجــاه طالبــي 

اللجــوء لتصــل إلــى رفــض إعطــاء بعــض الجنســيات األوراق الخاصــة التــي تنظــم أوضاعهــم كالجئين 

ومنهــم الفلســطينيين، حيــث أبلــغ عشــرات منهــم عــن رفــض طلبــات اللجــوء التــي تقدمــوا بهــا.

ووفــق إفــادة »كنعــان حمــد«، طالــب لجــوء فلســطيني فــي الســويد، فرضــت الحكومــة إجــراءات 

تقييديــة تضّمنــت طــرد بعــض طالبــي اللجــوء مــن بيــت الهجــرة )مســكن الالجئيــن(، وقطــع المعونــة 

ــر الحــد األدنــى مــن المــال لشــراء الطعــام، األمــر الــذي مــن 
ّ

اإلنســانية عنهــم، والتــي كانــت توف

شــأنه أن يعصــف باســتقرار وســالمة حيــاة طالبــي اللجــوء حــال اســتمرت الســلطات الســويدية 

بإجراءاتهــا.



54 اللجوء الُمر.. تقرير حالة عن أوضاع الالجئين لعام 2020

وبحســب »حمــد«، فــإّن اإلجــراءات ال تســتهدف فقــط طالبــي اللجــوء الجــدد، إذ يواجــه فلســطينّيون 

يقيمــون فــي البــالد منــذ أكثــر مــن )10 ســنوات( صعوبــات كبيــرة فــي الحصــول علــى اإلقامــة 

ــات مّدتهــا )12  ــة األمــد، وال تمنحهــم الســلطات ســوى إقامــة منزوعــة الصالحي القانونيــة طويل

شــهًرا( ال تتيــح لهــم االندمــاج فــي المجتمــع، أو الحصــول علــى عمــل أو خدمــات صحيــة وتعليميــة، 

باإلضافــة إلــى حظــر الخــروج مــن الســويد، مــا ضاعــف مــن صعوبــة الحيــاة علــى أولئــك الذيــن فــروا 

مــن مناطــق الصــراع واالقتتــال.

: مالطا	 
ً
ثامنا

 مأســاوية وخطيــرة أثنــاء تنقلهــم مــن ليبيــا إلــى الــدول 
ً
يعانــي طالبــو اللجــوء فــي مالطــا ظروفــا

األوروبيــة، حيــث أفــاد طالبــو اللجــوء الذيــن ســلكوا طريــق البحــر األبيــض المتوســط الخطيــر إلــى 

عيــدوا إلــى ليبيــا، عــن اعتراضهــم فــي البحــر مــن ســفن خاصــة تعاقــدت معهــا حكومــة 
ُ
أوروبــا ثــم أ

مالطــا لدفــع المهاجريــن إلــى ليبيــا مــرة أخــرى.

وأشــار الضحايــا إلــى تعرضهــم لــإلذالل وســوء المعاملــة المتعمــدة علــى أيــدي أطقــم الســفن، 

وهــي عازمــة علــى إعادتهــم إلــى مراكــز االحتجــاز الليبية رغم مناشــداتهم بالمســاعدة واإلنقاذ. 
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ونتيجــة لهــذا، توفــي بعــض طالبــي اللجــوء المحتجزيــن فــي طريقهــم إلــى ليبيــا.

وكان أحــد المســؤولين المالطييــن الســابقين ويدعــى )نيفيــل جافــا( قــد كشــف عــن تعيينــه مــن 

حكومــة بــالده لتنســيق اســتخدام الســفن الخاصــة وقــوارب الصيــد العتــراض طالبــي اللجــوء فــي 

البحــر األبيــض المتوســط ودفعهــم إلــى منطقــة النــزاع فــي ليبيــا.

قــّرر إعادتهــم إلــى 
َ
ــا لتقاريــر حقوقيــة، تحتجــز الحكومــة المالطيــة طالبــي اللجــوء الذيــن ت

ً
ووفق

ليبيــا فــي معســكرات احتجــاز ســيئة الســمعة تفتقــر للبنيــة األساســية الكافيــة، والغــذاء والمــاء 

الكافييــن، والرعايــة الطبيــة والنظافــة الصحيــة، إذ اشــتكى العديــد منهــم مــن المعاملــة الســيئة 

وتعرضهــم لإلهانــات واالحتقــار مــن قبــل العامليــن فــي تلــك المراكــز.

: بلجيكا
ً
تاسعا

أعلنــت وزيــرة الهجــرة البلجيكيــة فــي ينايــر/ كانــون ثــان 2020 مجموعــة مــن اإلجــراءات والقيــود 

علــى طالبــي اللجــوء لمنــع ظاهــرة »متســوقي اللجــوء« أو مــا تعــرف بكســر البصمــة، حيــث كان 

 مــن 6 أشــهر، والتــي تعنــي 
ً
 بــدال

ً
مــن ضمــن اإلجــراءات تمديــد فتــرة كســر البصمــة لـــ 18 شــهرا

أن يذهــب طالــب اللجــوء لدولــة أوروبيــة أخــرى غيــر التــي وصــل إليهــا وقــدم بصماتــه فيهــا، 

ــدول األوروبيــة الجديــدة إال بعــد 6  وبالتالــي ال يســتطيع الحصــول علــى حقوقــه كالجــئ فــي ال

أشــهر، وهــو مــا يعنــي بقــاءه دون أي حمايــة أو حقــوق طــوال هــذه الفتــرة ريثمــا تنتهــي المــدة 

المســموحة لكســر البصمــة ثــم يتــم النظــر فــي طلبــه، األمــر الــذي يشــكل خطــورة علــى تلقــي 

أولئــك لحقوقهــم األساســية كالخدمــات الصحيــة والتعليــم والعمــل.

كمــا شــهدت البــالد تصاعــد موجــات العنــف والكراهيــة ضــد مراكــز اســتيعاب طالبــي اللجــوء بمــا 

فــي ذلــك إحــراق بعــض المراكــز فــي نوفمبــر 2019، وعشــرات الحــاالت مــن االعتــداءات التــي تــم 

توثيقهــا مــن قبــل مؤسســات ومراكــز حقوقيــة محليــة ودوليــة، والتــي وثقــت تعــرض طالبــي 

اللجــوء العتــداءات لفظيــة وجســدية مــن مواطنين بلجيكيين، كما شــهدت بلجيــكا تصاعد الخطابات 

العنصريــة والحمــالت المطالبــة بطــرد طالبــي اللجــوء مــن البــالد.
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  إحصائية توضح أعداد طالبي اللجوء الواصلين ألوروبا
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خلفية قانونية

 واالتفاقيــات الخاصــة بالالجئيــن علــى وجــه الخصــوص تشــكل 
ً
إن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان عمومــا

 ُيســتند إليــه لحمايــة الالجئيــن وتمكينهــم مــن ممارســة حقوقهــم وحرياتهــم 
ً
 أساســيا

ً
مصــدرا

 1951 لعــام  بالالجئيــن  الخاصــة  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  المواثيــق، وتعــد  تلــك  التــي كفلتهــا 

وبروتوكولهــا لعــام 1967 الركيــزة األساســية لنظــام اللجــوء وحمايــة الالجئيــن، فهــي توفر اإلطار 

العالمــي والمعاييــر والمبــادئ األساســية لحمايــة الالجئيــن بتعــاون الــدول األطــراف وتقاســمها 

مــن  العديــد  1951 هنــاك  عــام  اتفاقيــة  إلــى  باإلضافــة  الالجئيــن.  تجــاه مشــكالت  للمســؤولية 

االتفاقيــات والعهــود الدوليــة التــي ترعــى حقــوق الالجئيــن نذكــر أهمهــا:

النظام األساسي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين لعام 1950.  -

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948.  -

العهد الخاص بالحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية لعام 1966.  -

العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.  -

إعالن األمم المتحدة بشأن الملجأ اإلقليمي لعام 1967.  -

اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لمشكالت الالجئين في إفريقيا لعام 1969.  -

اتفاقية دبلن المتعلقة بإجراءات اللجوء في أوروبا لعام 1990.  -

 مــن هــذه االتفاقيــات والعهــود الدوليــة يتبيــن أنــه يترتــب لالجــئ مجموعــة مــن الحقــوق 
ً
انطالقــا

يكفلهــا القانــون الدولــي وتتمتــع بالحمايــة الدوليــة، األمــر الــذي يفــرض علــى الــدول المصاِدقــة 

علــى هــذه االتفاقيــات مســاعدته وحمايتــه بمنحــه الحقــوق المقــررة لــه فــي هــذه االتفاقيــات، 

وفــي المقابــل يقــع علــى عاتــق الالجــئ التزامــات وشــروط تحددهــا االتفاقيــات ذات الصلــة أو 

تقررهــا دولــة الملجــأ بهــدف الحفــاظ علــى النظــام العــام واألمــن الوطنــي.

لقــد أقــرت جميــع المواثيــق الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان، ســيما اإلعــالن العالمــي لحقــوق 

اإلنســان بصــورة عامــة واتفاقيــة األمــم المتحــدة الخاصــة بالالجئيــن لعــام 1951 بصــورة خاصــة 
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العديــد مــن الحقــوق لالجــئ فــي بلــد الملجــأ وهــي علــى الشــكل التالــي:

الحــق فــي التقاضــي: يتمتــع الالجــئ فــي دولــة الملجأ بحق التقاضي الحــر أمام المحاكم،   	

ويعــد هــذا الحــق ضمانــة لحمايــة الالجــئ، فالقضــاء هــو المرجــع األساســي إلنصــاف الالجــئ عندما 

تنتهــك حقوقــه.

الحــق فــي التعليــم: يحــق لالجــئ الحصــول علــى التعليــم الضــروري خاصــة لألطفــال وهــو   	

حــق ال يمكــن التغاضــي عنــه أو المســاومة عليــه باعتبــاره مــن الحقــوق األساســية لإلنســان.

 للصعوبــات االقتصاديــة الصعبــة التــي يعانــي منهــا 
ً
الحــق فــي العمــل المأجــور: نظــرا  	

الالجئيــن فقــد تكــّرس لهــم الحــق بالعمــل مقابــل أجــر حتــى ال يبقــون عالــة علــى المجتمــع الــذي 

فيــه. يعيشــون 

الحــق فــي التنقــل واختيــار محــل اإلقامــة: علــى دولــة الملجــأ أن تمنــح الالجئيــن المقيميــن   	

بصــورة نظاميــة فــي إقليمهــا حــق اختيــار محــل إقامتهــم والتنقــل الحــر ضمــن أراضيهــا، بمــا ال 

يتعــارض والقيــود الخاصــة المتعلقــة بالنظــام العــام.

الحــق فــي الســكن: ويقصــد بــه الحــق فــي اإليجــار والســكن فــي أماكــن مالئمــة، حيــث   	

ــع الالجــئ المقيــم بصــورة قانونيــة بهــذا الحــق وفقــا للقوانيــن واألنظمــة التــي تطبقهــا  يتمت

.
ً
عمومــا األجانــب  علــى  الدولــة 

الحــق فــي إقامــة الشــعائر الدينيــة: ويشــمل هــذا الحــق حريــة الالجــئ فــي ممارســة   	

 لقناعتهــم 
ً
 وفقــا

ً
 وخلقيــا

ً
شــعائره الدينيــة واختيــار التعليــم الدينــي وتأميــن تعليــم أبنائهــم دينيــا

الخاصــة. ومعتقداتهــم 

الحــق فــي الحصــول علــى بطاقــة هويــة شــخصية ووثائق للســفر: يعد أمــر امتالك الالجئ   	

ــات الهويــة غايــة فــي األهميــة وذلــك قصــد تســهيل اإلجــراءات اإلداريــة واألنشــطة  لوثائــق إثب

األخــرى فــي الحيــاة اليوميــة، ونظــرا لظــروف اللجــوء القاســية فإنــه يســتحيل علــى الالجئيــن فــي 

الكثيــر مــن األحيــان إثبــات هويتهــم فــي دولــة الملجــأ إمــا لعــدم حيازتهــم وثائقهــم الخاصــة 
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بالهويــة، وإمــا لفقدانهــم لهــا أثنــاء هروبهــم أو بســبب انتهاء مدة صالحيتها واســتحالة االتصال 

بدولهــم لتجديدهــا النقطــاع عالقتهــم بهــا، ولذلــك تلتــزم دولــة الملجــأ بإصــدار بطاقــة هويــة 

شــخصية لــكل الجــئ موجــود علــى إقليمهــا ال يمتلــك وثيقــة ســفر صالحــة، كذلــك ألزمــت االتفاقية 

الخاصــة بالالجئيــن لعــام 1951 الــدول المتعاقــدة بإصــدار جــوازات ســفر لالجئيــن المقيميــن علــى 

إقليمهــا بصفــة قانونيــة لتمكينهــم مــن الســفر خارجهــا، مــا لــم تتطلــب خــالف ذلــك أســباب قاهــرة 

تتعلــق بالنظــام العــام أو األمــن القومــي لدولــة الملجــأ، وتتولــى المفوضيــة الســامية لشــؤون 

الالجئيــن أو اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مهمــة إصــدار هــذه الوثائــق فــي الحــاالت التــي تكــون 

فيهــا دولــة الملجــأ غيــر طــرف فــي اتفاقيــة 1951 أو بروتوكــول 1967.

الحــق فــي الرعايــة االجتماعيــة والصحيــة: إن لالجــئ الحــق فــي الحصــول علــى الرعايــة   	

الصحيــة الالزمــة والمســاعدات االجتماعيــة التــي تمكنــه مــن البقــاء والصمــود فــي ظــل الظــروف 

الصعبــة والقاســية التــي يمــر بهــا.

أمــام هــذه الحقــوق التــي كفلتهــا االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان والمتعلقــة بشــؤون 

الالجئيــن، يقــع علــى عاتــق كل الجــئ التزامــات تجــاه البلــد الــذي يقيــم فيــه تتطلــب منــه أن يقــوم 

بصفــة خاصــة باالمتثــال للقوانيــن واألحــكام المعمــول بهــا فــي هــذا البلــد، وأن ينصــاع لإلجــراءات 

التــي تهــدف للمحافظــة علــى النظــام العــام، كمــا ينبغــي عليــه االمتنــاع عــن ممارســة أي عمــل 

مخالــف للقانــون، بالمقابــل تلتــزم دولــة الملجــأ بعــدم اإلعــادة القســرية إلــى بلــد االضطهــاد 

وعــدم طــرد الالجئيــن أو إعادتهــم إلــى أوضــاع تعــرض حياتهــم وحريتهــم للخطــر، ويعتبــر مبــدأ 

ــون الدولــي، ويشــكل قاعــدة جوهريــة  ــون القان  فــي قان
ً
 أساســيا

ً
ــدأ عــدم اإلعــادة القســرية مب

مــن قواعــد قانــون الالجئيــن، باعتبــاره أحــد الركائــز األساســية التــي تقــوم عليهــا فكــرة الملجــأ، بــل 

يوصــف بأنــه حجــر الزاويــة فــي النظــام القانونــي الدولــي لحمايــة الالجئيــن.

فــي الخالصــة، تتمثــل حقــوق الالجــئ فــي الحمايــة القانونيــة التــي يكفلهــا حــق اللجــوء بالنســبة 

لــه، وتنقســم إلــى شــقين، الشــق األول؛ هــو حمايــة ذات طابــع إيجابــي، بمقتضاهــا يســمح لالجــئ 
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بدخــول دولــة الملجــأ والبقــاء فيهــا لمــدة محــددة مــع االعتــراف لــه بمجموعــة مــن الحقــوق 

، أمــا الشــق الثانــي؛ فهــو حمايــة ذات طابــع 
ً
 مالئمــا

ً
 إنســانيا

ً
األساســية التــي تكفــل لــه وضعــا

ســلبي تتمثــل فــي عــدم جــواز إعــادة الالجــئ إلــى دولــة االضطهــاد، وعــدم جــواز إبعــاده، وعــدم 

ــه فــي إقليمهــا، فــي  ــة أخــرى تقبل جــواز تســليمه، ومنحــه المــأوى المؤقــت لحيــن وجــود دول

المقابــل يلتــزم الالجــئ بمجموعــة مــن االلتزامــات تجــاه دولــة اللجــوء، كالتزامــه باحتــرام تشــريعات 

وقوانيــن هــذه الدولــة، و يتســاوى فــي ذلــك مــع كافــة األشــخاص الخاضعيــن لســيادتها.
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توصــــــيات

مــن خــالل دراســة أوضــاع الالجئيــن بشــكل عــام واألســس القانونيــة التــي تشــكل الركيــزة األساســية 

لحمايــة حقوقهــم يتبيــن أنــه يجــب مــلء العديــد مــن الثغــرات أو القيــام بالكثيــر مــن الجهــود 

الســتكمال المنظومــة الحقوقيــة لالجئيــن عبــر حمايتهــم وتأميــن حاجاتهــم وصــون حقوقهــم، 

وفــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن نزاعــات مســلحة وكــوارث أدت الزديــاد تدفقــات الالجئيــن تجــاه 

الــدول المســتقبلة، كانــت توصيــات المرصــد األورومتوســطي علــى النحــو اآلتــي:

علــى  والمصادقــة  االنضمــام  واألردن  لبنــان  ســيما  الــدول  جميــع  علــى  يتوجــب   .1

االتفاقيــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن لعــام 1951 والبروتوكــول الخــاص بهــا لعــام 1967 لوضــع إطــار 

قانونــي وحقوقــي متكامــل لنظــام رعايــة وحمايــة حقــوق الالجئيــن بمــا يتماهــى مــع االتفاقيات 

بالالجئيــن. والعهــود الدوليــة لحقــوق اإلنســان وتلــك المتعلقــة 

تفعيــل مبــدأ تقاســم األعبــاء الدولــي مــن خــالل تكاتــف جميــع أعضــاء المجتمــع   .2

الدولــي لمســاعدة الــدول المســتقبلة لالجئيــن فــي تحمــل أعبائهــم، وال يتأتــى ذلــك إال إذا أدركــت 

الــدول ضــرورة معالجــة مشــكلة الالجئيــن بصــورة متكاملــة عبــر تمكينهــم مــن ممارســة حقوقهــم 

والســعي إليجــاد حلــول دائمــة لمشــكالتهم بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن 

وغيرهــا مــن المنظمــات والــوكاالت ذات الصلــة.

ضــرورة التــزام الــدول المضيفــة بتحمــل مســؤوليتها وتمكيــن الالجئيــن مــن الحصــول   .3

علــى حقوقهــم وممارســة حرياتهــم التــي كفلتهــا مواثيــق حقوق اإلنســان واالتفاقيــات الخاصة 

بالالجئيــن، وأن تعمــل علــى تثبيــت حقوقهــم الســيما حقهــم فــي عــدم اإلعــادة القســرية )مبــدأ 

عــدم الــرد(.

ضــرورة نبــذ التمييــز العنصــري واالســتعالء والنظــرة الدونيــة لالجئيــن فــي الــدول   .4

المضيفــة واعتمــاد نهــج أكثــر إنســانية تجاههــم، وللــدول فــي هــذا المجــال دور حاســم يجــب 

أن تلعبــه فــي تغييــر خطــاب الكراهيــة الموجــه ضدهــم نحــو خطــاب عقالنــي ومعتــدل أساســه 
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االعتــراف بالكرامــة اإلنســانية لــكل شــخص يســعى للحمايــة ويحتــاج لهــا، كما أنه على المؤسســات 

اإلعالميــة توحيــد مصطلحاتهــا المتعلقــة بقضايــا الالجئيــن حتــى ال يتــم تفســيرها بطــرق مغايــرة 

قــد تعــود بالســلبية علــى قضيــة الالجئيــن وقــد يتــم تفســيرها باعتبارهــا خطــاب كراهيــة أو تحريــض 

ضدهــم.

يجــب علــى المنظمــات والــوكاالت المســاهمة والعاملــة فــي قضايــا الالجئيــن العمل   .5

بشــكل فّعــال أكثــر علــى نشــر ثقافــة قبــول هــؤالء الالجئيــن والمهاجريــن فــي المجتمــع، وذلــك 

عبــر القيــام بالنــدوات وورش العمــل والدراســات للتوعيــة حــول حقــوق الالجئيــن، باإلضافــة إلــى 

متابعــة عمليــة تســجيل الالجئيــن والســعي فــي حــل مشــاكل الذيــن يتــم رفــض طلباتهــم.




