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 الهجرة القسرية في المنطقة العربية: 
 األعضاء الدول واستجابة األزمة حول عامة نظرة

 العربية الدول جامعة وجهود

______ 
 :مقدمة

 العربدي بدالتهجير بدداا   اسدتمر  والتدي العدال  فدي ا  عهدد األطدول هدي العربيدة المنطقدة  فدي الالجئدين قضدية تعدد
 حيد  العربدي  الدوطن مدن مرتلفدة أنحداا فدي مدخررا   والنزوح اللجوا حاال  تفاق  إلى المحتلة األراضي من الفلسطيني

 مددن حركددة وجددود إلددى - األريددر  سددنوا  السدد  رددالل وراصددة - العربيددة الدددول بعدد  شددهدتها التددي األحدددا  أد 
 .اإلنسانية المعانا  في متجددا   مفصال   شكل مما وجماعية  فردية مرتلفة بصور والنزوح اللجوا

ليها العربية المنطقة من منتشر نمط هي القسرية فالهجر   في الهجر  من النمط هذا يحد  ما وكثيرا   .وعبرها وا 
 النزوح أن كما رارجها  أو بلدانه  دارل للمواطنين مزمن أو مخّق  نزوح حاال  تنتج قد وواسعة  مفاجئة موجا 
 األزما  آثار تقتصر ال ما وكثيرا  . المنطقة في شائعة ظاهر  أيضا   هو - المتجدد  بالهجر  ُيعرف ما أو - الثانوي

 تلك في ويعملون يعيشون الذين الدوليين المهاجرين تطال بل المتضرر   البلدان رعايا على القسرية الهجر  وموجا 
  .1النزاعا  نشوب وق  البلدان

 المستضيف وكذلك المصّدر يعتبر الذي – العربي العال  في راصة وبصور  العال   في الالجئين أعداد تزايد ومع
 بسبب – 2العال  مستوى على واللجوا النزوح عن أسفر  التي النزاعا  ثل  فيه تقع حي  قسرا   للمهجرين األول

 والمذهبية  الطائفية اإلرهابية واألعمال العراق  وغزو  المنارية والتغيرا  الطبيعية والكوار  اإلنسانية الكوار 
 واليمن  وليبيا سوريا من كل في األحدا  وتبعا  السودانية  األزمة إلى باإلضافة الصومال  في العنف واستمرار

 المجتمع على يحت  ما وهو األحيان  أغلب في والمجتمعة الجوانب المتعدد  األزما  هذه تفرضه ما تحديا  تبرز
 .المنطقة سكان من كبير  ألعداد ونزوح لجوا من األزما  هذه أفرزته لما عملية حلول عن البح  الدولي
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 والمنظمة آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة متغير   عربية منطقة في والتنمية والنزوح الهجر : 2015 لعا  الدولية الهجر  تقرير 
 .2015 للهجر   الدولية

2
 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=23948#.VtQVbebsT0Q 

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=23948#.VtQVbebsT0Q
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 القسريين للمهاجرين والمضيفة المستقبلة والدول الجوار بلدان في الحيا  مناحي مرتلف على كبير  تداعيا  وللجوا
 هذه تستقبلها التي الكبير  باألعداد تتعلق أمنية وأررى األصل  دول مع لتبعاتها سياسية أعباا فهناك والالجئين 

دارتها تنظيمها ومسألة الدول  وتعلي  آمنة ومالجئ وصحية غذائية إغاثا  لتأمين تعود واقتصادية معها  والتعامل وا 
 مع وتعاطيه  اندماجه  وكيفية الالجئين حالة تفرضها اجتماعية أعباا وكذلك الالجئين  وأطفال ألسر ردمية ومراكز
 حماية ومسخوليا  كبير  تعهدا  تفر  األعباا من الجملة هذه. المضيفة والبلدان المناطق وسكان الجديد  ظروفه 

  .تحملها عن الدول بع  تعجز قد

 من عليه يترتب وما واضطهاد  تشريد من نفسها األسر  على كبير  تداعيا  القسري والتهجير والنزوح للجوا أن كما
 األحيان بع  في المالحقة أو االعتقال أو للتعنيف التعر  أو أحدهما أو الوالدين فقدان لدى راصة نفسية أثار

 االستقرار عد  من ذلك يتبع وما الواحد  البلد دارل النزوح حاال  في حتى أو آرر بلد إلى اللجوا رحلة رالل
 األوضاع تدهور في المتمثلة األررى األعباا إلى باإلضافة الالجئين  مريما  في الرصوصية إلى واالفتقار

 .لألسر  واالجتماعية االقتصادية

ن  النصيب واألطفال للنساا فإن والكوار  المسلحة والنزاعا  بالحروب سلبا   تتأثر المجتمع فئا  جميع كان  وا 
 لشخون السامية للمفوضية فوفقا   وهشاشة  ضعفا   واألكثر األكبر واألطفال النساا شريحة تعد حي  ذلك  من األكبر

 ويشكل  3النازحين أو الالجئين من مجموعة أي من المئة في 50 حوالي والفتيا  النساا تشكل UNHCR الالجئين
 .4العال  في قسرا   النازحين األشراص نصف حوالي األطفال

 عامة بصور  الالجئين معانا  تفاق  في تساه  التي األساسية العوامل أحد لالجئين االقتصادية الحالة تدهور ويعد
 أبسط من تحرمهن عمل عقود توقيع على اإلجبار أو بهن لإلتجار عرضة يجعلهن مما راصة  بصور  والالجئا 
 .الحركة حرية في الحق مثل األساسية الحقوق

 في يقعون وقد التهريب عصابا  مع للتعامل يضطرون قد للعيش آمن مكان عن للبح  محاولته  في فالالجئون
 الهجر  تدفقا "بد يسمى ما يرلق مما شرعية غير بطرق الهجر  في الراغبين المهاجرين مثل مثله  البشر تجار أيدي

 الذين العربية المنطقة من الشرعيين غير والمهاجرين الالجئين من المتزايد  األعداد تحركا  وتشكل". المرتلطة
 بالنسبة ورصوصا   متزايد قلق مصدر للرطر حياته  معرضين المتوسط في الرطير  البحرية الرحال  إلى يلجخون
 .األوروبي االتحاد لدول
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http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27475.html


 

 
 

 إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة

5 

 :5الالجئون في المنطقة العربية وجهود الدول العربية في إطار االستجابة لألزمات

 :السورية األزمة
 لدى المسجلين السوريين الالجئين عدد بلغ حي  كبيرا ؛ تحديا   سوريا في اإلنساني الوضع يشكل
% منه  53 الجئ  مليون 4.8 من أكثر 2016 فبراير في الالجئين لشخون المتحد  لألم  السامية المفوضية
 الجئ مليون 2.1ويوجد  .السوريين الالجئين عدد أرباع ثالثة واألطفال النساا يشكلسنة. و  18أقل من 
 ( 1,067,785(  ولبنان )246,051) والعراق ( 639,704في كل من: األردن ) مسجلين
 العبا العربية المنطقة تتحمل حي  أفريقيا  شمال بدول الجئ ألف 29 من وأكثر ( 118,512ومصر)
 دارليا   النازحين عدد ويقّدر. الجئ 2,715,789األزمة  هذا باإلضافة إلى تركيا التي تستضيف  لهذه األكبر
شرص سوري طالب  1,037,760كما أن هناك  نازح  مليون 7.6 بد اإلنسانية المساعد  إلى يحتاجون الذين

  (.2016وأبريل  2011الحصول على حق اللجوا في أوروبا )في الفتر  ما بين أبريل 

ألف الجئ فلسطيني  100% من الالجئين السوريين في المنطقة  باإلضافة إلى 36 لبنانيستضيف و 
% من السكان. وسجل  المفوضية 40من المقيمين في سوريا. ويشكل الالجئون السوريون والفلسطينيون 

% من 86يعيش و  ألف حالة والد  لدى النازحين السوريين في لبنان. 60السامية لشخون الالجئين أكثر من 
مري  عشوائي   2000% في 16قرية تعتبر من القرى الفقير   ويعيش حوالي  242لالجئين السوريين في ا
 % في مباني غير مكتملة ومرازن فارغة ومواقف سيارا .40و

مريما  )الزعتري   5من الالجئين رارج المريما   والعدد الباقي موزع على  %80يوجد  األردنفي و 
ت  إنشاا مركز استقبال )رباع السرحان(  كما وفر وقد السايبر ستي  األزرق(. مريجيب الفهود  الحديقة  

ألف طالب سوري  كما قام  الحكومة بتنظي  سوق العمل بحي   150األردن فرص تعليمية في المدارس لد 
الزمة لها يستوعب العمالة السورية وفق تصاريح لهذه الغاية. باإلضافة إلى تأمين المريما  بالبنية التحتية ال
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 المعلوما  واإلحصااا  الوارد  في هذا الجزا تستند على: 

 www.unhcr.org :الالجئين لشخون المتحد  لألم  السامية المفوضية موقع على المنشور  المرتلفة والبيانا  التقارير -

  www.unrwa.org: األدنى الشرق في الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحد  األم  وكالة موقع على المنشور  البيانا  -
 حول اإلقليمية العربية التشاور لعملية الثاني االجتماع واللجوا  الهجر  مجال في جهودها حول العربية الدول من المقدمة األوراق -

 .2016 مايو العامة  األمانة الهجر  

http://www.unhcr.org/


 

 
 

 إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة

6 

من رالل تقدي  الردما  التعليمية والصحية والطرق والمياه والكهرباا وغيرها  وكذلك األمر رارج المريما . 
تقد  الحكومة األردنية وبع  الجمعيا  األردنية الريرية والمنظما  الدولية المساعدا  لالجئين دارل 

 المريما  ورارجها.
مجمعا   الحكومة عد  مشروعا  للعناية بالالجئين السوريين؛ حي  أقام  ت  إنشاا فقد، العراق أما في
كما يوجد مريما  مجهز    وحد  سكنية في كل محافظة( 300) محافظتي ميسان والبصر سكنية في 

محافظة  وكذلك في"مري  بردرش" و الدهوك بإقلي  كردستان: "مري  دوميز"لالجئين السوريين في محافظة 
 ةكز صحياجد ومر اومس وأسواقرس امرافق ردمية من مد ويوجد بهذه األماكن .اسرمةأربيل/ مري  ب

 . وشبكا  للكهربااضخ مياه األمطار والصرف الصحي  ا ومحط

ألف سوري مسجل لدى المفوضية السامية لألم  المتحد  لشخون الالجئين عا   160 بمصريوجد و 
 -300  في حين أن إجمالي عدد السوريين الحاصلين على تصريح بالدرول إلى مصر قدر بحوالي 2015
وفقا  للبيانا  الوارد  من وزار  الدولة لهجر  وشخون  2015 -2013ألف سوري في الفتر  من  500

 بالرارج. وبلغ عدد الالجئين السوريين في مصر ثالثة أضعاف الالجئين من الجنسيا  األررى. المصريين
ال يوجد بمصر مريما  لالجئين  بل يندمجون مع المصريين ويتساوون في أية مزايا وكذلك في الدع  المقد  

 في هذا الشأن.من الحكومة المصرية في مجاال  الطاقة والربز والمدارس وفقا  للضوابط الموضوعة 

 13/3/2016وحتى  2011من بداية  السعودية الحكومةللبيانا  اإلحصائية المتوفر  من قبل  وفقا  و 
والقادمين   ألف سوري 500والقادمين للزيار  بأنواعها   مليون سوري 2من المقيمين  :درل إلى المملكة

ت  تسهيل منح السوريين تأشيرا  زيار  ألقاربه  وتسهيل دروله  و ألف سوري.  71لغر  إقامة أو عمل 
المملكة للبقاا بجانب أسره  ول  شمله   كما ت  إعفاا القادمين بتأشيرا  زيار  والمتأررين عن المغادر  في 

دين الوق  المحدد من العقوبا  والغراما  المالية  كما ت  تسهيل مغادر  القادمين بتأشيرا  زيار  أو الواف
المقيمين في المملكة الممنوحين لجوا من بع  سفارا  الدول األوروبية المتواجد  في المملكة  باإلضافة إلى 
تمكينه  من أداا فريضة الحج وتوفير اإلمكانيا  الالزمة له . وت  استيعاب القادمين بتأشيرا  زيار  في سوق 

حكومية مجانا   وقبول أبنائه  في المدارس العمل السعودي  والسماح له  بالعالج في المستشفيا  ال
بلغ عدد كما  والحكوما  الحكومية مجانا . كما ت  إضافة األطفال المولودين دارل المملكة على إقامة آبائه .

 . ألف شرص 140حوالي  2015عا   السودانالسوريين في 
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 :العراقية األزمة
فرالل األعوا  التي تل  الغزو . الدارلي النزوح من جديد  موجا  إلى األمني الوضع تدهور أدى

  وجد الماليين أنفسه  مجبرين على ترك منازله  وسط تفاق  أعمال العنف. 2003األمريكي للعراق في عا  
مليون شرص للنزوح الدارلي  في حين فر مئا   1.5فقط تعر   2008وأبريل  2006فبين فبراير 

 المنطقة. اآلالف إلى األردن وسوريا وغيرها من بلدان

 غالبا   العائدون هخالا يتمكن وال سوريا  من وراصة   العراقيين  الالجئين من العديد عود  العراق يشهدو 
ومن األشراص الذين . العراق دارل جديد ثانوي نزوح إلى يخدي مما األصلية  مواطنه  إلى العود  من

ألف الجئ سوري وعشرا  اآلالف من الالجئين  246تضرروا من تجدد أعمال العنف في العراق أكثر من 
 التقديرا  العراقيين الذين عادوا إلى بلده  بحثا  عن أمان نسبي بعيدا  عن الحرب في سوريا. وبحسب

 الذي العراق كردستان إقلي  إلى منه  الكثيرون العراق  رحل في شرص مليون 1.8 حوالي نزح الحكومية 
 دارليا   النازحين آالف إلى باإلضافة العراق  في السوريين الالجئين من %95 من أكثر أيضا   يستضيف

 .اآلررين الالجئين ومجموعا 

 في العراق دارل الجنسية وعديمي دارليا   والنازحين والعائدين اللجوا وملتمسي الالجئين عدد وصلوقد 
 لشخون لألم  المتحد  السامية للمفوضية وفقا     وذلكشرص مليون 1.3 من أكثر إلى 2015 ديسمبر نهاية

وتشير هذه التحركا  الدائرية وموجا  النزوح المتعدد  إلى التحديا  التي تواجهها الجها  الفاعلة  .الالجئين
في مجال العمل اإلنساني والتنمية لوضع الرطط الالزمة لتنظي  حركا  النزوح في ظل النزاعا  الحاد  

 لمنطقة.وحاال  انعدا  األمن التي تشهدها ا

 : الليبية األزمة
 إلى باإلضافة الليبيين الالجئين أعداد تزايد إلى الماضية الفتر  رالل ليبيا في اإلنسانية األزمة أد 
 أزمة إلى أدى مما الليبية  األراضي من آسيوية والشرق واإلفريقية العربية المهاجر  العمالة وترحيل مغادر 
 مئا  تكدس إلى وأد  الدولية  الهجر  أبعاد مرتلف على تداعيا  رلف  الليبية  الحدود على الجئين
 ومتردية صعبة معيشية ظروف وفي محدود  مساحا  في وشيوخ ونساا أطفال فيه  بما الالجئين من اآلالف

 على شديد وضغط واالعتدااا  العنف وسلوكيا  األمرا  بع  انتشار إلى أدى مما األحيان  أغلب في
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 شرص ألف 360 بد ليبيا أنحاا مرتلف في دارليا   النازحين عدد ُقدر 2014 ديسمبر وبحلول. الغذاا موارد
 حتى البالد في حاليا   النازحين عدد ويقدر  2014 من األرير النصف في المسلح الصراع تصاعد نتيجة
ألف  105النازحين دارليا  ) ويتمركز حوالي ربع .عائلة( 83,697) شرص ألف 535 بد 2015 أكتوبر

ألف الجئ مسجل لدى المفوضية  28ويعيش في طرابلس وبنغازي حوالي  نازح( في مدينة بنغازي الشرقية.
 طالب لجوا. 8,900السامية لألم  المتحد  لشخون الالجئين  وحوالي 

وال يتوفر .  التي تأثر  عد المهاجرون الذين كانوا يقيمون في ليبيا قبل اندالع األحدا  من أكثر الفئا وي
الكثير من المعلوما  عن العمال المهاجرين الذين قد يكونون محاصرين  أو نازحين دارليا   أو مجبرين على 
عبور الحدود البرية والبحرية  أو غير قادرين على العود  من ليبيا إلى وطنه  األ  و/أو غير راغبين بذلك.  

عامل  بينه   ألف 150ل المهاجرين الذين ال يزالون في ليبيا بحوالي   قدر عدد العما2015وفي أوائل عا  
 شرص من الفئا  الضعيفة وبحاجة إلى المساعد . آالف 5نحو 

شرص وافد من  1.304.327درول ت  تسجيل  2011أكتوبر  16إلى  فبراير 20الل الفتر  بين ور
وفي . من جنسيا  مرتلفة 208.078ليبي و 976.946و تونسي 119.303من بينه   تونسليبيا إلى 

حدا  مري  الشوشة الذي آوى   و مركزية للطوارئ رلية إطار االستجابة لهذه األزمة  قام  تونس بإنشاا ا 
حي  ت  التكفل به  وتوفير الردما   اآلالف من المهاجرين وطالبي اللجوا الذين يحتاجون المساعد  

 لعب  العديد من الهياكل العمومية دورا   . كماواألنشطة التعليمية لفائدته الغذائية والرعاية الصحية األساسية 
المراكز االجتماعية التابعة لوزار  الشخون االجتماعية ووزار  شخون  بينهافي اإلحاطة بالمهاجرين من  هاما  

جتماعي والمراكز مراكز اإلحاطة والتوجيه االالدفاع واإلدماج االجتماعي و  مراكز) المرأ  والطفولة والمسنين
المندمجة للشباب والطفولة( التي تول  مساعد  المهاجرين الفاقدين لسند عائلي ومادي وذلك راصة من 

فير مرتلف لألمها  والرضع  وتو لكافة المهاجرين والالجئين وراصة المتابعة الصحية والنفسية القيا  ب رالل
توفير و ؛ تلقي اإلشعارا  حول الفئا  الهشةجئين لوضع رق  أرضر على ذمة الالو  ؛احتياجاته  األساسدية

ا فضااا  بكل من بن قردان ورماد  وبني رداش إليواا األطفال غير المصحوبين والمعرضين للعنف والنسا
توفير الرعاية المخسساتية المخقتة لألطفال الالجئين غير المرافقين و  ؛حديثا  الوالد  أو ضحايا العنف

توفير الرعاية في فضااا  و  ؛وضحايا سوا المعاملة الالجئا  ضحايا العنف الجنسيالمهددين والنساا 
أو  لعائال  الالجئة الذين يقطنون المريما فراد االتنشيط و)اإليداع( اليومي لفائد  األطفال والمراهقين وأل
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في مكان آمن اإلحاطة باألطفال غير المصحوبين من رالل إيوائه  و  ؛لعائال  التونسيةالقاطنين لدى ا
الدع  النفسي واالجتماعي والتربوي لألطفال المقيمين مع أسره  تقدي  اإلحاطة و    وكذلكورعايتهددد 
نشااو  ؛بالمريما   .بمري  الشوشة رأس جدير ا رلية ميدانية متعدد  االرتصاص ا 

 وصل فقد أوروبا  إلى البحر طريق عن النظامية غير الهجر  طرق على رئيسية عبور نقطة ليبيا تعدو 
 وتظهر اإلحصااا  .فقط 2015 يونيو وحتى 2015 مطلع منذ ليبيا من إيطاليا إلى شرص ألف 54

مهاجر  54,660للهجر  أنه وصل إلى إيطاليا  الدولية الراصة بمنطقة البحر المتوسط التي أعدتها المنظمة
 أغلبه  من ليبيا. 2015عا  

 الصومال:الوضع في 
اندالع النزاع في أوائل التسعينا   تسبب  موجا  الجفاف وأعمال العنف المتكرر   إلى جانب  قبل

  2011أغسطس و الصعوبا  االقتصادية  بنزوح ماليين الصوماليين ما أّثر على نمط حياته .  وبين يناير 
إلى أن عدد الوافدين إلى اليمن من القرن األفريقي  الالجئين لشخون المفوضية السامية لألم  المتحد أشار  
شرص  ألف 100 كما أن هناكشرص أي ضعف العدد الذي سجل في العا  السابق.  ألف  60قد بلغ 

نتيجة الجفاف  والنزاعا   وعمليا  اإلرالا القسرية  والنقص في الفرص  2014نزحوا في أوارر عا  
 نزحوا دارليا .في المائة منه   80المعيشية  وحوالى 

يتوزع الالجئون القادمون من الصومال في مرتلف أنحاا المنطقة العربية  ويقي  القس  األكبر منه  في 
ماليين شرص  بينه   10المريما  والمدن في شرق أفريقيا. ويبلغ عدد السكان اإلجمالي في الصومال 

مليون  ويقي   1.1د النازحين أكثر من كاليمن  ويبلغ عد جئ في البلدان المجاور  المضيفةالألف  970
 .معظمه  في المدن كمقديشو

 : السودانالوضع في 
يشهد موجا  كبير  من النزوح الدارلي في ظل فترا  طويلة من النزاعا   وانعدا   السودانال يزال 

جراا  شرصمليون  3.1  بلغ عدد النازحين دارليا  2015االستقرار والكوار  الطبيعية. وفي أوائل عا  
 في بما الظهور  والبطيئةالنزاعا   وامتداد العنف من جنوب السودان  وتكرر الكوار  الطبيعية المفاجئة 

وحده  نزح  2013الدارلي بأنه في عا   النزوح رصد الجفاف.  وتفيد تقديرا  مركز وموجا  الفيضانا  ذلك
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تشير التقديرا  إلى و  العديد من البلدان.شرص على األقل بسبب الفيضانا  التي ضرب   319,700دارليا  
)هذا الرق  قد  الجئ من السودان يقيمون في بلدان أررى كتشاد  ومصر  وكينيا ألف 670أن أكثر من 

 . يشتمل على مواطني جنوب السودان(

مهاجر سوداني عائد  وه  بحاجة إلى المساعد  بعد أن  2000استقبل السودان حوالى  2014في عا  و 
  أو طردوا عقب وسورياالوسطى وليبيا  أفريقيا إلى الهرب من األزما  التي تعصف بجمهورية اضطروا

 االشتباكا  التي دار  في تشاد.

حسب  2014بلد منشأ التي توافد  منها القوارب إلى إيطاليا في عا   15نف السودان ضمن أول صُ و 
ركز عبور لموجا  الهجر  والنزوح المرتلطة شكل السودان محي  ي. تصريحا  إدار  األمن العا  اإليطالية

  .من إريتريا وبلدان أررى في القرن األفريقي

 : اليمنية األزمة
 بع  وتدل. المجاور  للدول اليمنيين وهجر  السكاني الحراك على مهمة تداعيا  اليمن في لألحدا  كان
 لشخون السامية للمفوضية وفقا    2015 عا  شهد    حي اليمنيين من كبير  أعداد نزوح على المخشرا 
 مليون من أكثر تسجيل ت  وقد األرير   الصراعا  نتيجة دارليا   النازحين عدد في هائال   ارتفاعا   الالجئين 
 . البالد أنحاا جميع في دارليا   كنازحين شرص

 لجوا طالب 9,397و( منه  المئة في 95 الصوماليون يشكل) مسجل الجئ 245,801 يوجد في اليمن
 نقطة اليمن   حي  أن هخالا يعتبرونوالعراق إريتريا وسوريا من الالجئين من وعدد  (إثيوبيا من معظمه )

 اليمن إلى المهاجرين عدد أن للهجر  الدولية المنظمة بيانا  وتشير .الرليجي التعاون مجلس دول إلى العبور
 مع الماضية الفتر  رالل ارتفع قد الصومال  من اللجوا وطالبي راصة   أثيوبيا ومن األفريقي القرن من

 عا  وفي .نشاطاتها لتكثيف البالد في السياسية االضطرابا  للمهاجرين المهربة اإلجرامية الشبكا  استغالل
 رليج عبروا قد األفريقي القرن من مهاجرا   91,592 أن إلى المرتلطة للهجر  العامة األمانة أشار   2014
 الذين 2013 عا  في الوافدين مع مقارنة المائة في 40 بلغ  بزياد  أي اليمن  إلى األحمر والبحر عدن
 .شرصا   65,319 إلى عدده  وصل
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 القضية الفلسطينية:
  مليون الجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة األم  المتحد  لغو  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  5.1يوجد

مري  معترف به  58مليون الجئ في  1,4أو ما يزيد عن  ه عيش ثلثفي الشرق األدنى )األونروا(  ي
   .وقطاع غز  والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وسوريالالجئين في كل من األردن ولبنان 

   أد  عمليا  التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى إحدا  رلل في نسبة السكان دارل فلسطين بحي
ن رارج وطنه   مما يلقي مسخولية قانونية دولية على عاتق المجتمع أصبح أكثرية الفلسطينيين مهجري

الصادر عن األم  المتحد   194الدولي تتمثل في تطبيق قرارا  الشرعية الدولية وراصة القرار رق  
 القاضي بضمان عود  الالجئين الفلسطينيين إلى وطنه .

 حي  ت  تهجير 1948  رالل النكبة عا  وقد ت  تهجير الفلسطينيين على مراحل؛ فالهجر  األولى بدأ  
  حي  ت  1967ألف فلسطيني رارج وطنه   أما الهجر  الثانية فكان  رالل حرب عا   800أكثر من 

فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غز .  300,000تشريد موجة واسعة من الفلسطينيين قدر  بنحو 
بسبب الحروب  1967وعا   1948في عا   وتواصل  الهجرا  الفلسطينية وبوتير  أقل مما حد 

والسياسا  االقتصادية واألمنية اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتي أد  إلى تهجير عشرا  اآلالف 
 من الفلسطينيين بشكل مستمر طوال سنوا  االحتالل.

  ألف  22 عن جهاز اإلحصاا المركزي الفلسطيني  فإنه يوجد حوالي  2009ووفقا  لدراسة صادر  سنة
  علما  بأن هذا العدد ال يشمل 2009-2007األراضي الفلسطينية رالل الفتر   فرد هاجروا لإلقامة رارج

من المهاجرين للرارج هاجروا إلى  %23 كما أشار  الندتائج إلى أن  .األسر التي هاجر  بالكامل
هاجروا إلى   (%21) هاجروا إلى دول الرليج العربي  وأكثر من رمس المهاجرين %20األردن و
 وهناك عشرا  اآلالف هاجروا رالل السنوا  األرير  إلى عدد آرر من البلدان العربية واألجنبيةأمريكا  

 ونسبة منه  إلى الدول األوروبية. 
  ،فنجد أن الحروب أما فيما يتعلق بهجرة الفلسطينيين من مخيمات اللجوء في الدول العربية

أد  إلى هجرا   ونن الفلسطينيئو من الدول التي يتواجد فيها الالج والصراعا  المسلحة في العديد
قسرية متتالية ألعداد كبير  من الفلسطينيين إلى دول أررى  طلبا  لألمن والعيش الكري  المخق  إلى حين 

 تمكينه  من العود  إلى وطنه   حي :
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ألف  40االحتالل األمريكي حوالي  بعد 2003عا   العراقبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين في  -
فلسطيني  تعر  أكثره  إلى عمليا  تهجير قسري جديد  مما أدى إلى هروب اآلالف منه  من 

 العراق وتوزعه  في عدد من الدول العربية واألوروبية وأمريكا الالتينية. 
ضية  هربا  من إلى أوروبا على مدى السنوا  الما لبنانتواصل  هجر  الالجئين الفلسطينيين من  -

وانعدا  سبل الحيا  الكريمة  حي  ارتبط  الهجر   وضاع االقتصادية السيئة والفقر والبطالةاأل
 ومجازر صبرا وشاتيال. 1982بالحروب األهلية واالعتدااا  والحروب اإلسرائيلية وراصة بعد العا  

ا ورارجها  إلى البلدان أكثر من نصف الفلسطينيين الالجئين دارل سوري السوريةهجَّر  األزمة  -
فمري  المجاور  بما فيها األردن ولبنان ومصر وتركيا والعراق وعدد آرر من البلدان األجنبية. 

اليرموك الذي كان يعد أكبر تجمع لالجئين الفلسطينيين في سوريا والذي كان يستضيف أكثر من 
أنه  كما  ألف 25إلى أقل من  اال عدد سكانهألف فلسطيني قبل اندالع النِّزاع في سوريا تض 150

 انية للمري ونتيجة منع درول مواد اإلغاثة اإلنس دفا  من قبل قوى متصارعة مرتلفة أصبح مسته
وال يزال المري  يتعر   جوع وفقا  لمنظمة العفو الدولية.شرصا  من ال 128توفي أكثر من 

لالعتدااا  المستمر  التي حول  حيا  الفلسطينيين إلى جحي  وأصبح  فيه الحيا  ال تطاق  ما دفع 
 غالبية سكانه إلى الفرار والهجر  القسرية من المري  طلبا  لألمن والمكان اآلمن.

 في الدول األوروبية: العربالالجئون 
  األوروبدددي االتحددداد دول تواجههدددا التدددي التحدددديا  أكبدددر مدددن أوروبدددا جندددوب فدددي الالجئدددين مشدددكلة أصدددبح 

 ودول المجدددر إلدددى والمهددداجرين الالجئدددين أمدددا  رئيسددديا   معبدددرا   اليوندددان وتشدددكل .مجتمعدددة الشدددنجن ومنطقدددة
مدنه . % 28 نسدبة السدوريون يشدكل األوروبيدة الددول هذه إلى تلجأ التي الجنسيا  نسبة وتتفاو . البلقان
 متجهدين يغدادرون إذ المتوسدط  شدرق ودول آسيا وسط من والالجئين للمهاجرين رئيسيا   معبرا   تركيا وتمثل
 أوروبددا إلددى الرئيسددية البوابددة اليونددان وتعددد .بلغاريددا أو رومانيددا أو اليونددان نحددو يتوجهددون ومنهددا تركيددا إلددى

 عبر الالجئون يمر اليونان ومن  %59 ونسبته  سوريا من للمغادرين رصوصا   األوروبي  االتحاد ودول
 أوروبددا إلددى والالجئددين للمهدداجرين آرددر طريددق وهنداك .والنمسددا المجددر نحددو شددماال   للتوجدده وصددربيا مقددونيا
 واآلردر متجهدين نحدو الحدين بدين التهريدب مراكدب مدن الكثيدر غدرق المتوسط الذي يشهد البحر عبر ويمر
سبانيا إيطاليا  .راص بشكل وا 
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  مليدون الجدئ  ويعديش  2.7بحدوالي  2015مدن الالجئدين السدوريين فدي  تركياايقدر العدد الذي استضافته
  اسددتجاب  تركيددا 2011منددذ بدايددة األزمددة السددورية فددي العددا  مددنه  فددي المريمددا . و  261,000حددوالي 

لتدفق الالجئين من رالل اإلعالن عن نظا  حماية مخق  لطالبي اللجوا السوريين مع حقوق محدود  بما 
 مريما   مع مريمين إضافيين قيد اإلنشاا.  22المنظ  لسوق العمل  كما قام  بإنشاا  في ذلك الوصول

  داردل الدولدة فدي البدر  45,603فدي الجدزر   8,521ألدف الجدئ ومهداجر )  54حاليدا   اليوناانيوجدد فدي
( 36,090وفدي البدر الرئيسدي  7,450الرئيسي  في حين أن القدر  االستيعابية للمريما  في الجزر هدي 

شددرص. وقددد اضددطر  اليونددان الستضددافة هددذه   766 2016مددارس  29وبلددغ عدددد الوافدددين الجدددد فددي 
 األعداد بسبب غلق الحدود في أماكن أررى في أوروبا.

  313,445و  ألمانياشرص سوري قد  طلب لجوا في  332,494يوجد    كان2016حتى أبريل 
 39,131  والمجرشرص في  72,505  والسويدشرص في  110,300  وصربياشرص في 
ألف الجئ سوري  627النرويج وسويسرا . أما في هولنداشرص في  31,963  والنمساشرص في 

. وال تتوفر معلوما  دقيقة عن مريما  الالجئين 2016حتى مايو  2011مسجل في الفتر  من فبراير 
شغب أو عنف في هذه في هذه الدول إال المتوفر  عن طريق المواقع اإلربارية بعد حدو  أعمال 

 المريما . 

في إطار االستجابة إلى الهجرة القسرية الناتجة عن األزمات في المنطقة  العربية الدول جامعة جهود
 :العربية

داراتهداقطاعاتهدا و ب ممثلدة العربيدة الددول لجامعدة العامدة األماندة تقدو  والتنسديق  أنشدطتها بتكثيدف المرتلفدة ا 
 إلعدداد وذلدك الدوليدة  اإلغاثدة ومنظمدا  المددني المجتمدع ومنظمدا  المعنيدة الدوليدة المنظمدا  مدع الحثيد 

 ووضددع الالزمددة اإلجددرااا  التردداذ التعدداون وتنسدديق والالجئددين المهدداجرين حددول والتقددارير الدراسددا 
الالجئدين  وحمايدة الالزمدة اإلنسدانية والمسداعدا  المعوندا  تدوفير شدأنها مدن التدي والسياسدا  االسدتراتيجيا 

 وتحددي  ودعد  إلحيداا المشدترك التعداون اتفاقيدا  تفعيدل وكدذلك العربيدة  المنطقدة فدي لألزمدا  واالسدتجابة
 .تفعيلها على والعمل" الالجئين أوضاع لتنظي  العربية االتفاقية"
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 مدن مجموعدة بإصددار العربيدة الدول جامعة قام  العربية  المنطقة بها تمر التي الهامة التحوال  ضوا وفي
 والمهاجرين والنازحين الالجئين حقوق فيها بما اإلنسان حقوق ضمان شأنها من التي التدابير واتراذ القرارا 
 اترداذ علدى المرتلفدة بأجهزتهدا العربيدة الدول جامعة عكف  فقد والشباب  واألطفال النساا فيها بمن القسريين
 : على سبيل المثال امنه ذلك تدع  التي واإلجرااا  التدابير من مجموعة

 قرارا  عد ( القمة مستوى الوزاري  المستوى المندوبين  مستوى) المرتلفة بمستوياته الجامعة مجلس أصدر -
 األزمدددا  هدددذه جدددراا والندددازحين لالجئدددين اإلنسدددانية واألوضددداع العربيدددة المنطقدددة فدددي األزمدددا  بشدددأن وبياندددا 
 الفلسددطينيين الالجئددين أوضدداع بشددأن قددرارا  عددد  صدددور إلددى باإلضددافة. لهدد  الضددرورية المسدداعدا  وتقددي 
 .العود  في وحقه 

 الصدحة وزراا ومجلدس العدرب االجتماعيدة الشدخون مجلس مثل المتخصصة الوزارية المجالس بع  قام  -
 .السوريين الالجئين أوضاع بشأن قرارا  عد  بإصدار العرب والرياضة الشباب وزراا ومجلس العرب

 يونيدو شدهر فدي" الطاوار  حااالت فاي التعلاي  فاي األطفاال حاق" عندوان تحد  العربدي اإلقليمي المختمر عقد -
 .الدولي والبنك" الطفل إنقاذ" مخسسة مع بالتعاون 2011

 العراقيددة الجامعددا  فددي لهدد  أمدداكن تددأمين رددالل مددن السددوريين الطلبددة بعدد  بمسدداعد  العامددة األمانددة قامدد  -
 تفضدديال  علددى والحصددول بعددد  عددن التعلددي  فكددر  بتفعيددل وقامدد  والليتوانيددة  والبرتغاليددة والتركيددة واللبنانيددة
عفااا   .التعليمية المخسسا  من عدد من الدراسية المصروفا  من وا 

  (2010 مدراكش) الطفدل لحقدوق المسدتوى رفيدع الرابدع العربي المختمر عن الصادر "مراكش إعالن" اعتماد -
  (2012 بغدددداد) القمددة مسددتوى علدددى العربيددة الدددول جامعدددة لمجلددس والعشددرين الثالثدددة العاديددة الدددور  رددالل
 المنطقدة فدي الطفولدة بأوضداع لالرتقداا القادمة سنوا  الرمس رالل األعضاا الدول به تلتز  عمل كمنهاج
 .األطفال على المسلحة للنزاعا  السلبي التأثير بمواجهة راص جزا اإلعالن تضمن وقد. العربية

 فددي" الساور  الشاعب أجاال مان التعااوني العماال وتنسايق اإلنساانية السااتجابةا" عندوان تحد  مدختمر تنظدي  -
 .اإلنساني والمنتدى اإلسالمي التعاون منظمة مع بالتعاون وذلك  2013 مارس

 ردالل العامة األمانة بمقر  "العربية المنطقة في والتنمية الهجرة حول اإلقليمي التشاور  االجتماع" تنظي  -
 والمنظمددة( اإلسددكوا) آسدديا لغربددي واالجتماعيددة االقتصددادية اللجنددة مددع بالتعدداون وذلددك  2013 يونيدده شددهر

 أكدددد حيددد  الالجئدددين؛ تردددص بندددود عدددد  االجتمددداع عدددن الصدددادر البيدددان وتضدددمن (.IOM) للهجدددر  الدوليدددة
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 علدى عبئدا   يشدكل العربيدة الددول بعد  مدن الالجئدين مدن متزايدد  ألعدداد القسدري اللجوا أن على المشاركون
 والنازحين الالجئين أعداد تنامي وأن األعباا  هذه لمواجهة الدولية الجهود تضافر يستلز  مما التنمية رطط
 العربدي العدال  تواجده التدي التحدديا  أهد  مدن يعدد العربيدة المنطقة بلدان بع  بها تمر التي الظروف نتيجة
 المسدداعد  لتقدددي  والدددولي اإلقليمددي المسددتوى علددى التنسدديق بأهميددة المشدداركون وأوصددى. الهجددر  موضددوع فددي

 .لالجئين
 وتضدمن  2013 يونيه شهر رالل عقد الذي "العربية الدول في والتنمية للسكان اإلقليمي المؤتمر" تنظي  -

 بندد أول ندص دارليدا   والندازحين والالجئدين المهداجرين حول بنود رمس من فقر  عنه الصادر القاهر  إعالن
 أمددر وهددو والنددازحين  الالجئددين ذلددك فددي بمددا المهدداجرين  جميددع حقددوق ورعايددة بحمايددة االلتددزا : "علددى فيهددا

 ".سواا حد   على والمهجر المنشأ بلدان في مساهمته  لتعظي  ضروري
 بمقددر "العربيااة الاادول فااي للسااكان الوطنيااة واللجااان المجااالس لرؤساااء عشاار الخااامس االجتماااع" تنظددي  -

 واللجنة UNFPA للسكان المتحد  األم  صندوق مع بالتعاون وذلك  2014 مارس شهر في العامة األمانة
: ضدمنها ومدن العربيدة المنطقدة أولويدا  مررجاتده وتضمن   (اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 واالحددتالل والحددروب النزاعددا  عددن الناتجددة القسددرية الهجددر  وراصددة عامددة بصددفة الديمغرافيددة التغيددرا  أثددر"
 ."العربية المنطقة في التنمية على

 أجنادة" العربياة باالمرأة لنهاو ا الساتراتيجية التنفيذياة العمال وخطاة العربياة للمارأة القاهرة إعالن اعتماد -
 فدي الدوزاري المسدتوى علدى الجامعدة مجلدس قبدل من "2015 عا  بعد لما العربية المنطقة في المرأة تنمية
 رداص اهتمدا  إيالا: "على تنص فقر  القاهر  إعالن ويتضمن. 13/9/2015 بتاريخ( 144) العادية دورته

 عددد  فتددرا  رددالل واالسددتغالل العنددف أشددكال كافددة مددن والالجئددا  االحددتالل تحدد  والفتيددا  النسدداا لحمايددة
 .واللجوا النزوح دورا  ورالل والحروب المسلحة والنزاعا  االستقرار

 مجلدس قبدل مدن "والساال  األمان :العربياة المارأة حماياة" حاول التنفيذياة العمال وخطاة اساتراتيجية اعتمداد -
 ضدمان إلدى تهددف والتدي  13/9/2015 تداريخب (144) العاديدة دورتده فدي الدوزاري المستوى على الجامعة
 .المسلحة والصراعا  النزاعا  تسودها التي المناطق في والفتيا  للنساا والحماية الرعاية توفير
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 إنقدداذ مخسسددة مددع بالتعدداون "الطااوار  حاااالت فااي األطفااال حقااوق لضاامان التوجيهيااة المباااد " وثيقددة إعدداد -
 بعددها  ومدا الطدوارئ حداال  وردالل قبدل الطفدل لحقدوق ومسدتدامة فعالدة حمايدة كفالدة بهدف الدولية  الطفل
 . المتدرلين كافة بين والمسخوليا  األدوار توضيح عبر وتنسيقها اإلنسانية لالستجابة التدرل آليا  وتنظي 

 "2015 بعااد لمااا العربااي الااوطن فااي الطفولااة بأوضاااع للنهااو  العربيااة االسااتراتيجية" إعدداد علددى العمدل -
 حقددوق لقضددايا أولويددا  تمثددل التددي القضددايا مددن عدددد تتضددمن والتددي بهددا  الراصددة التنفيذيددة العمددل ورطددة
 األطفددال ووضددع  المسددلحة والنزاعددا  الطددوارئ حدداال  فددي األطفددال حقددوق منهددا العربيددة المنطقددة فددي الطفددل

 . الالجئين
 األمانددة مددن المسدتوى رفيددع وفدد بهددا قدا  السددوري الجدوار دول فددي الالجئاين لمخيمااات ميدانيااة زيااارات تنظدي  -

 مدن كدل إلدى بزيدار  الوفدد قدا  حيد  االجتماعيدة؛ الشدخون قطداع رئديس المسداعد العدا  األمدين برئاسة العامة
 وذلددك  2014و 2013 عددامي رددالل اللبنانيددة والجمهوريددة الهاشددمية األردنيددة والمملكددة العددراق جمهوريددة
 تنظدي  عدن بالمسدئولين زيارتده أثنداا الوفدد والتقدى الددول  تلدك فدي السدوريين النازحين أوضاع على لالطالع
 حكومدا  ابهد قامد  التدي الجهدود علدى وتعرف للمريما   ميدانية بزيارا  وقا  السوريين  النازحين أوضاع

 وقدد. األولويدة ذا  االحتياجدا  علدى التعدرف إلى باإلضافة واجهتها  التي والصعوبا  السوري الجوار دول
 .للمانحين الدوليين والثاني األول الكوي  مختمري إلى السوريين الالجئين وضع بشأن توصياته الوفد قد 
 السدوريين الالجئدين بزيدار  اإلنسدانية اإلغاثدة لشدخون العدا  األمدين مبعدو  ثداني آل حصدة الشديرة قام  كما
 .2014 يناير في والعراق ولبنان األردن إلى أررى وزيار   2013 أكتوبر في التركية السورية الحدود على
 2011 أبريل في والتونسية المصرية الليبية الحدود إلى العامة األمانة أوفدتها التي البعثة إلى باإلضافة هذا

 الالجئددين أوضدداع تقيددي  بهدددف وذلددك  UNHCR الالجئددين لشددخون السددامية المفوضددية مددع بالتعدداون
 .لذلك الدولية المنظما  واستجابة احتياجاته 

 ومنظمدددة( OCHA) اإلنسدددانية الشدددخون لتنسددديق المتحدددد  األمددد  ومكتدددب العامدددة األماندددة مدددن وفدددد شدددارك كمدددا
 . وتشاد موريتانيا من كل في لالجئين مراكز بزيار  األفريقي واالتحاد األوروبي واالتحاد اإلسالمي التعاون

 والمنظمدا  اإلسدالمي المدختمر منظمدة مدع بالتعداون االجتماعدا  مدن سلسدلة بعقدد العامدة األماندة بدادر  -
 الليباي للشعب اإلنسانية المساعدات وتقدي  الستجابةل الدولية لجهودا تنسيق بهدف وذلك المعنية الدولية
 مدن مجموعدة ذلدك عدن تمرد  وقدد .اليمنيدة األزمة رالل اليمني الشعب دع  وكذلك الليبية  األزمة رالل
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 مدن بعثتدين بإرسدال بالفعدل العامدة األماندة قامد  وقدد .المعنيدة الجهدا  بدين التنسديق لمتابعدة اآلليدا 
 قامد  كمدا الدالز   والددواا واألغذيدة بالمسداعدا  محملدة الليبيدة األراضدي داردل إلدى اإلنسدانية المسداعدا 

 .المصرية الليبية الحدود على العالقين مريما  بتفقد البعثة
 دولدة فدي ُعقدوا الذين  سورية في اإلنساني الوضع لدع  للمانحين الثالث الدولية المؤتمرات في المشاركة -

 بددذل ضددرور  علدى العددا  األمدين شددّدد المددختمرا   هدذه ورددالل. 2015و 2014و 2013 أعدوا  فددي الكويد 
 لسدوريا  المجداور  العربيدة الددول لدهتتحم الدذي والعدبا السدوريين الالجئدين معاندا  لترفيدف الجهدود من المزيد
 في السوريين الالجئين لمريما  العامة األمانة من وفود بها قام  التي الزيارا  حول تقارير عر  ت  كما
 . الجوار دول

ناشددا  29/6/2014 بتداريخ اإلسدالمي التعداون لمنظمدة العدا  األمدين مدع مشاتركا   ناداء   العدا  األمين أصدر -
 أعمددال وجميددع النددار إلطددالق الشددامل بددالوقف االلتددزا  سددورية فددي المتحاربددة العسددكرية األطددراف جميددع فيدده
 منظمددا  أمددا  المجددال إلفسدداح المبددارك  رمضددان شددهر حلددول بمناسددبة وذلددك أشددكالها  بكافددة والقتددال لعنددفا

. السدورية األراضدي جميدع في المنكوبة للمناطق العاجلة اإلنسانية المساعدا  وتقدي  بواجباتها للقيا  اإلغاثة
 إلى السورية األزمة بمجريا  المعنية الفاعلة والدولية اإلقليمية والقوى األطراف جميع العامان األمينان ودعا
 علدى المتحاربة العسكرية األطراف وجميع السورية الحكومة لح  الجهود وتضافر المشترك  النداا هذا دع 

 .العسكرية العمليا  وجميع النار إلطالق الشامل والوقف هدنة بإعالن االلتزا 
 الجامعدة بدين المشدترك التعداون صدفة اسدتمرار علدى فيده أكدد 10/7/2014 بتداريخ بيانا   العا  األمين أصدر -

دردال القتدال وقدف ضمان هي المرحلة هذه في األولوية أن إلى مشيرا   المتحد   واألم  العربية  المسداعدا  وا 
 السدوريين ماليدين تواجه التي اإلنسانية الكارثة ولمواجهة السوري  الشعب لدماا حقنا   فوري  بشكل اإلنسانية
 .منه  والالجئين النازحين وراصة  

 المفوضدية مدع بالتعاون العامة األمانة نظم   العربية الدول في المسئولين قدرات ببناء هتما اال إطار في -
 مجدددال فدددي تددددريبيتين عمدددل ورشدددتي  IOM للهجدددر  الدوليدددة والمنظمدددة UNHCR الالجئدددين لشدددخون السدددامية
  2013 ديسدددمبر شدددهر ردددالل األولدددى ُعقدددد  حيددد  دارليدددا ؛ والندددازحين والالجئدددين المهددداجرين حقدددوق تعزيدددز
 األعضددداا العربيدددة الددددول مدددن مسدددئولون العمدددل ورشدددتي فدددي شدددارك وقدددد. 2014 يونيدددو شدددهر ردددالل والثانيدددة
 ورشدة تنظدي  تد  كمدا. اإلنسدان بحقدوق المعنيدة والجهدا  والمغتدربين  الهجدر  بشدخون المعنيدة الوزارا  يمثلون
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 2015 نددوفمبر فددي وذلددك  "المرتلطددة الهجددر  وتدددفقا  النظاميددة غيددر الهجددر " موضددوع حددول تدريبيددة عمددل
 IOM للهجدر  الدوليدة للمنظمة متميز  وبمشاركة UNHCR الالجئين لشخون السامية المفوضية مع بالتعاون

 العربيددة الدددول فددي المعنيددة الجهددا  عددن ممثلددون الورشددة هددذه فددي شددارك وقددد. األوروبددي االتحدداد ومفوضددية
 .المتوسطية

قضددية  مثددل الملحددة القضددايا السدديما تمسدده  التددي القضددايا كددل فددي الشددبابية المنظمددا  إدمدداج علددى حرصددا   -
 بالتعدداون مددعللشددباب و  المتوسددطية فددي إطددار الدددور  الرابعددة للجامعددة العامددةاألمانددة  نظمدد  الهجددر  واللجددوا 

االتحددداد العدددالمي لجمعيددددا  و  ICRCاللجندددة العالميددددة للصدددليب األحمدددر و  بتدددونس للشدددباب الدددوطني المرصدددد
 مجموعااة أوروبددا لمجلددس التددابع جنددوب-شددمال مركددزوبدددع  مددن  IFRCالصددليب األحمددر والهددالل األحمددر 

  وذلددك 2016 مددايو 6-4 مددن الفتددر  فدي حااول "الشااباب والهجاارة القساارية" focus groupنقاااش مركاازة 
 وتدونس األردن مثدل العربيدة الددول بعد  فدي القسدرية الهجدر  العاملة فدي مجدال الشبابية بمشاركة المنظما 

فدددي الددددول المسدددتقبلة  المجدددال نفدددس فدددي الشدددبابية العاملدددة المنظمدددا  بعددد  ومصدددر  باإلضدددافة إلدددى ولبندددان
 بتددونس الالجئددين السددامية لألمدد  المتحددد  لشددخون المفوضددية وقددد قددا  ممثددل عددن مكتددب .لالجئددين فددي أوروبددا

 يواجههدددا التدددي التحدددديا  مدددن ناقشددد  المجموعدددة العديددددو  .جلسدددا  مجموعدددة النقددداش المركدددز  بعددد  بدددإدار 
 المنظمددا  تواجدده التددي التحددديا  إلددى أيضددا   تطرقددوا كمددا ردداص  بشددكل مددنه  والشددباب عددا  بشددكل الالجئددين
 الشدبابية والمنظمدا  بالسياسدا  تتعلدق توصديا  بعدد  المجموعدة وررجد  فدي هدذا المجدال. العاملة الشبابية

 ودور اإلعال .
 الجهدود ازدواجيدة ومندع المنطقدة فدي الدوليدة الهجدر  بشدأن المعنيدة الجهدا  بدين التنسديق تعزيدز على وحرصا   -

 مبددادر  بطددرح العامددة األمانددة قامدد  متسددقة  منظومددة نطدداق علددى للهجددر  واسددتراتيجية رسددالة وجددود وضددمان
 العربيدة  الددول جامعة: من كل برئاسة العربية المنطقة في الدولية بالهجرة المعنية العمل مجموعة إلنشاا
 12 فيهدا ويشدارك(. IOM) للهجدر  الدولية والمنظمة  (اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة
 الالجئدين لشدخون السدامية المفوضدية رأسدها وعلدى الصدلة ذا  المترصصدة المتحد  األم  وكاال  من وكالة

(UNHCR .) 
( 4) رقدد  للقددرار تنفيددذا   ((TCCM بااالهجرة المعنيااة التنساايقية الفنيااة العربيااة األفريقيااة اللجنااة إنشدداا تدد  -

 تعزيدز بشدأن القدرار 2013 نوفمبر شهر في بالكوي  عقد  التي الثالثة األفريقية العربية القمة عن الصادر
 وجامعدة األفريقدي االتحداد بمسداعد  اللجندة تقدو  أن المقدرر ومدن. الهجدر  مجدال في األفريقية العربية الشراكة



 

 
 

 إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة

19 

 الدعو  بينها من أهداف عد  تحقيق أجل من واالستشارية والفنية التحليلية المساند  تقدي  علي العربية الدول
 العمل ورش عقد رالل من ذلك إلى والسعي والالجئين بالمهاجرين المتعلقة والسياسا  القوانين إصالح إلي

 .الشأن بهذا التوعية وبرامج العامة والبيانا  والندوا 
 على الجامعة مجلس قرار بموجب وذلك (ARCP) الهجرة حول اإلقليمية العربية التشاور عملية إنشاا ت  -

 اجتماعددا  انعقداد دوريدة بشدأن( 142) العاديدة دورتده فدي 7/9/2014 بتداريخ 7833 رقد  الدوزاري المسدتوى
 عمليدددة عقدددد  وقدددد". إقليميدددة تشددداور عمليدددة" بوصدددفها العربيدددة المنطقدددة فدددي الهجدددر  حدددول اإلقليميدددة التشددداور
 الدول لجامعة العامة األمانة تكون أن على االتفاق وت   28/4/2015-27 يومي األول اجتماعها التشاور
 العربيدة للددول ملدز  وغير رسمي غير مرن منتدى بمثابة التشاور عملية وتعد. لها الفنية األمانة هي العربية

 ضددمنها ومددن المشددترك  االهتمددا  ذا  الهجددر  بقضددايا يتعلددق فيمددا بيددنه  والتعدداون الحددوار لتسددهيل األعضدداا
 .المرتلطة الهجر  وكذلك القسرية  والهجر  والنزوح اللجوا قضايا

 هدامش علدى 28/4/2015 يدو  العربياة األوروباي الجاوار دول لمجموعاة جلسة بعقدد العامة األمانة قام  -
 الموقدف حدول ورقدة إصدار ت  حي   ARCP الهجر  حول اإلقليمية العربية التشاور لعملية األول االجتماع
 إلدى الوثيقدة هدذه رفدع وتد   واللجدوا الهجدر  بقضايا يتعلق فيما المجدد  األوروبية الجوار سياسة حيال العربي
 التددي" المجدددد  األوروبيددة الجددوار سياسددة" بشددأن االتحدداد أجراهددا التددي المشدداورا  إطددار فددي األوروبددي االتحدداد
 المشدداورا  ضدمنها مدن والتدي لده  المجداور  البلددان وبددين بينده واإلقليميدة الثنائيدة العالقدا  تعزيدز إلدى تسدعى
 .األوروبي االتحاد ومفوضية العربية الدول لجامعة العامة األمانة بين

 التحركدا  بشدأن التعامدل مدع المسدتوى رفيع في إطار التحضير الجيد لمشاركة الجانب العربي في االجتماع -
 نيوالسدبع الواحدد  دورتهدا هدامش الذي تعقده الجمعية العامة لألمد  المتحدد  علدى والمهاجرين لالجئين الكبير 

 اإلقليمياة العربية التشاور لعملية استثنائيا   اجتماعا     تعقد األمانة العامدة2016 سبتمبر 19 يو  بنيويورك
 رأسدها وعلدى العربيدة المنطقدة فدي العاملدة المعنية والجها  المنظما  بالتعاون مع  (ARCP) الهجرة حول

وبمشدداركة   IOM للهجددر  الدوليددة المنظمددةو   UNHCR الالجئددين لشددخون المتحددد  لألمدد  السددامية المفوضددية
 .العديد من المنظما  الدولية واإلقليمية ذا  الصلة

اجتماع تشاور  علاى مساتوا السافراء أعضااء مجلاس األمان ونظارائه  المنادوبين الادائمين لادا ت  عقد  -
تحدد  الرئاسددة المشددتركة لكددل مددن جمهوريددة مصددر العربيددة عددن جانددب مجلددس األمددن جامعااة الاادول العربيااة 
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. وقد تد  ردالل االجتمداع 21/5/2016ومملكة البحرين عن الجانب العربي  وذلك بمقر األمانة العامة يو  
التدددداول فيمدددا يواجددده المنطقدددة والعدددال  مدددن تحدددديا  نتيجدددة لتزايدددد أعدددداد الالجئدددين  منهدددا قضدددايا عدددد  مناقشدددة

 والنازحين وأنشطة الهجر  غير الشرعية وتداعيا  ذلك على مستقبل األمن والسل  اإلقليمي والدولي.
دراكا   -  تمد  التدي العربياة الادول فاي الالجئاين أوضااع لتنظاي  العربياة االتفاقياة تحددي  إلى الماسة للحاجة وا 

 دورتددده فدددي الصدددادر 27/3/1994 بتددداريخ 5389 رقددد  قدددراره بموجدددب الجامعدددة مجلدددس قبدددل مدددن عليهدددا الموافقدددة
 لشدخون السدامية المفوضدية ومدع األعضداا الددول مع بالتعاون جهودها العامة األمانة تواصل  101 رق  العادية

 المنطقدة  فدي األوضداع مدع يتناسدب بمدا الالجئدين أوضداع لتنظي  العربية االتفاقية لتحدي  UNHCR الالجئين
 . الدولية المعايير مع وموائمتها

 نواجدده حتددى المنطقددة فددي الفاعلددة األطددراف كددل بدين الجهددود تكدداتف ضددرور  علددى التأكيددد ينبغددي ورتامدا  
 هنددا ومددن. العبدور دول أو لهدد  المضديفة الدددول أو األصدل دول علددى سدواا المرتلفددة وتدداعياتها الالجئددين مشدكلة
 المجتمددع مخسسددا  وكددذلك المنطقددة فددي العاملددة واإلقليميددة الدوليددة والمنظمددا  الدددول بددين التعدداون أهميددة تبددرز

 هدي العربيدة الددول جامعدة ألن ونظدرا  . المشدكلة هدذه عدن الناجمدة السدلبية اآلثدار تقلديص من نتمكن حتى المدني
 المشدكلة  هدذه مدن تضدررا   العدال  منداطق أكثر تعد التي المنطقة دول عضويتها في تض  التي اإلقليمية المنظمة
 – الهجدر  مجدال فدي األعضداا العربيدة الددول بدين التنسيق من يمكنها ما المستحدثة اآلليا  من لديها أن وحي 
 وتنفيدذ عمدل رطدط وضدع مدن كدذلك ويمكنها – ARCP الهجر  حول اإلقليمية العربية التشاور عملية رالل من

 المعنيدة العمدل مجموعة رالل من – المنطقة في العاملة األررى الدولية المنظما  مع بالتعاون مشتركة أنشطة
علدى أهميدة التعداون مدع  العربيدة الددول لجامعدة العامدة األماندة تخكد ولذلك – العربية المنطقة في الدولية بالهجر 

 األزمددة هددذه مددن بالمنطقددة العبددور مكددني حتددى اآلليددا  هددذه فددي الفعالددة المشدداركة طريددق عددن المرتلفددة األطددراف
 . المنشود  التنمية تحقيق إلى بها والوصول
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