
  
 

 
 

 

 .. ئ العال�ي امن مع يوم الال�ب ن  بال�ت

ن    سام ن داخل البالد ومعاناة الالجئني تصدر ورقة قانون�ة لتسل�ط الضوء ع� االنتها�ات المستمرة تجاە النازحني
 خارجها

 

البالد    -جن�ف ن خارج  ال�منيني ن  الالجئني من  اآلالف  مئات  معاناة  إن  والح��ات  للحقوق  منظمة سام  قالت 
ا ال زالت مستمرة، بل �ش ن داخل�� ن األفراد من النازحني ا لالنتها�ات المرتكبة من قبل أطراف  وماليني هد تصاعد�

واألخالق�ة   القانون�ة  مسئول�اتها  عن  الع���ة  والدول  الدو�ي  المجتمع  دور  وتخ�ي  ا  داخل�� بحقهم  ال�اع 
ن �شكل خط�ي يهدد تمتعهم بحقوقهم األساس�ة، وسط غ�اب غ�ي  ا، األمر الذي فاقم أوضاع الالجئني خارج��

ر لدور فعال من قبل ا ي أدائها م�ب
ي من تراجع� �ن

ي تعائن ن الئت لمنظمات الدول�ة المعن�ة، ال س�ما مفوض�ة الالجئني
ن حول العالم، الذي وصل إ�  ي ظل إرتفاع أعداد الالجئني

ا.  82�ن ئ تق��ب�  مليون ال�ب

ئ العال�ي والذي �صادف   امن مع اليوم الال�ب ن ي ورقة قانون�ة أصدرتها بال�ت
  يونيو/ ح��ران   20وقالت المنظمة، �ن

ن خارج البالد، �عكس  ن ال�منيني من كل عام، إن ما وثقته وجمعته من معلومات عن األوضاع المع�ش�ة لالجئني
ح�ل  ن بال�ت ي مؤ�ش تمتع األفراد بحقوقهم األساس�ة، حئت وصل األمر لتهد�د آالف الالجئني

ً �ن ا خط�ي انحدار�
ي الوقت الذي �شهد البالد �اعات داخل�ة وغ�ا 

با للرقابة والسلطة األمن�ة وانعداما لألمن  الق�ي إ� ال�من �ن
 . ي

 الغذائئ

ا ما ي��د ع�  ن وأفارقة فروا  3وأشارت المنظمة، إ� أن تلك المعاناة �شمل أ�ض� ا من �منيني ن نازح داخل�� ماليني
ا، وسط غ�اب للدور الدو�ي  ي �شهد �اعات داخل�ة وأزمات اقتصاد�ة لبلد أ��� سوء وتعق�د� من بالدهم الئت

ي حم
ي امتداد آثار تلك االنتها�ات �ن

ي كان لها التأث�ي �ن ن وتدخل لبعض الدول الع���ة الئت ا�ة حقوق أولئك الالجئني
ي انتهاك 

ي كان لها دور ال �مكن إغفاله �ن من خالل المشاركة العسك��ة ودعم التنظ�مات اإلرهاب�ة المسلحة الئت
ي كان آخرها حقوق آالف األفارقة الفار�ن إ� ال�من ال س�ما انتها�ات ج ن األفارقة والئت ي ضد الالجئني

ماعة الحوئ�
ي أحد مرا�ز اإليواء الذي �س�طر عل�ه الجماعة، بتار�ــخ  

، عندما قام أحد أفراد  ٢٠٢١مارس    ١٧ما حدث �ن
ي المركز 

ي غرف ومبائن
ي ب�لقاء قنبلة �شكل مبا�ش ع� المحتج��ن األمر الذي نتج عنه ح��ق �ن

جماعة الحوئ�
ي 
أ��� من    450مقتل     و�سبب �ن أثي���ا و�صابة  ن ع� عدد من   1500مهاجرا معظمهم من  مهاجر موزعني

 المستشف�ات. 

 

 

 



  
 

 
 

 

 الالجئون ال�منيون.. معاناة ممتدة 

ي سبتم�ب   190ذكرت المنظمة الحقوق�ة فرار أ��� من 
ي بدا�ة ال�اع �ن

ي من البالد �ن ، بعد أن 2014ألف �مئن
ي بقوة السالح ع� ا

لعاصمة صنعاء،  وما تالە من تدخل التحالف بق�ادة السعود�ة  أستولت مل�ش�ا الحوئ�
ي  تدم�ي ال�ث�ي من البن�ة التحت�ة للبالد،  

، ح�ث �سببت الحرب �ن ن ي الحرب ضد المتمردين الحوثيني
واإلمارات �ن

�ات الج��ة  ، أو بال�ن ي
ي بالقذائف العشوائ�ة والصوار�ــــخ البالست�ة  من قبل جماعة الحوئ�

بقصف عشوائئ
ا منذ بدا�ة عام    المدمرة ن تدر�ج�� ان التحالف،  وانخفض عدد الالجئني ا لمفوض�ة  2018المتعددة لط�ي ، وفق�

 . ن   األمم المتحدة السام�ة لشؤون الالجئني

ي أوقات مختلفة، فرضت أطراف ال�اع حصارا� خانقا ومع�قا لل�من،  من قبل كل من  اإلمارات والسعود�ة،  
�ن

ي إغالق المنافذ البح��ة،
ي حصارا ع�   ساهم �ن

وأوقفت العمل�ات من مطار صنعاء، كما فرضت مل�ش�ا الحوئ�
ي تضم   ن من إجما�ي عدد السكان،  وكل ذال ترك حوا�ي    ٥مدينة تعز ومطارها، الئت ن    3ماليني ي مصنفني ن �مئن ماليني

ا.   ع� أنهم نازحون داخل��

ي من ال�من ع�    هذا وقد لجأ بعض الذين
، �سبب ق��ــها الجغرا�ن ي

تمكنوا من الفرار إ� منطقة القرن األف���ت
ي الصومال  

ون �ن ة، ح�ث استقر ال�ث�ي ا ما �سافرون ع�ب سفن ص�د صغ�ي الجانب اآلخر من البحر األحمر، وغالب�
ي والسودان والدول المجاورة. 

ا ما تكون المخ�مات غ�ي آمنة وغ�ي    وجيبوئت ا. إذ   ومع ذلك، غالب� مجهزة ج�د�
ن والعقارب وحئت قرود البابون   ي ذلك الثعابني

�ة بما �ن �شهد ع� ذلك هجمات متكررة من قبل الحيوانات ال�ب
ة المخصصة للناس.   - ي داهمت المخ�مات وأخذت اإلمدادات الغذائ�ة الصغ�ي ي الوقت الذي     الئت

ي ذلك �ن
�أئت

. يتحمل ف�ه الالجئون درجات حرارة شد�دة، مع شكاوى م ي
 ن أنهم ال يتلقون الدعم ال�ا�ن

 

ح�ل  تهد�د بال�ت

ات  ي وثقت فيها ق�ام العد�د من الدول المض�فة بتهد�د ع�ش ات الحوادث الئت و�ينت المنظمة رصدها لع�ش
الهند  األردن،  ب��طان�ا،  قانون�ة مثل دول:  أ�ة مخالفات  ارتكابهم  ا دون  ح�ل إ� بالدهم ق��� بال�ت ن  ال�منيني

ي اللجوء من ب��طان�ا وج�ب سبتة األسب ات من طالئب . ح�ث كشفت صح�فة ب��طان�ة، أنه سيتم إبعاد ع�ش ي
ائن

ح�ل الوحش�ة الُمتبعة داخل البالد، ح�ث وصفت كاتبة التق��ر  امن مع ���ــــع وزارة الداخل�ة لحملة ال�ت ن بال�ت
ي 
ي مرا�ز االحتجاز بأنها شبيهة بالسجن، وأن بعضهم   "بيثائن

ن �ن "، ظروف ال�منيني لم �غادر المنشأة لمدة ر��ي
ي الخارج. 

ن المتطرف المتمرك��ن �ن ن �سبب التخ��ف من �شطاء ال�مني كما أن وزارة الداخل�ة تواجه     أسبوعني
ي 
الذي �حتجز   المخ�م، حال�ا سلسلة من التحد�ات القانون�ة �شأن الظروف "الالإ�سان�ة" و "غ�ي القانون�ة" �ن

ي غرف بها ما  400ف�ه حوا�ي 
.  15�صل إ� طالب لجوء �ن   ��را�



  
 

 
 

ي أما�ن أخرى،
ن الذين �طلبون اللجوء �ن ي بدا�ة عام   هذا و خلقت إسبان�ا صع��ات لل�منيني

، أعلنت 2020ف�ن
ن ال �مكنهم المرور ع�ب   ي أن ال�منيني ة عبور، مما �عئن ن العاب��ن �جب أن �حصلوا ع� تأش�ي إسبان�ا أن الالجئني

ن التخط�ط للسفر إ� دولة ثالثة أثناء  ق البالد دون الحصول ع� أذونات إضاف�ة.  بل ذلك، كان ب�مكان ال�منيني
ي إسبان�ا. 

  التوقف �ن

ن لدى  ن مسجلني ي لجوء �منيني ح�ل أر�عة طالئب واتهمت منظمة "هيومن رايتس وو�ش" السلطات األردن�ة ب�ت
تقدمو  بحق آخ��ن  إبعاد  ، وأصدرت قرارات  ن الالجئني المتحدة لشؤون  لألمم  السام�ة  بطلبات  المفوض�ة  ا 

لجوء". واضافت أن "السلطات أصدرت معظم قرارات اإلبعاد بعد أن حاول ال�منيون التقدم بطلب للحصول 
ي البالد". و�حسب المنظمة فإنه “حئتّ 

،   16ع� تصار�ــــح عمل وتص��ب وضعهم كمهاج��ن �ن مارس الحا�ي
 وطالب لجوء �منّ�ا". وقالت إنه "   843ألفا و   13استضاف األردن  

�
، منعت  2019منذ يناير من عام  الجئا

من   �ن  ال�ث�ي حرم  ما   ، ن السور�ني باستثناء  ئ  ال�ب بأي  اف  االع�ت من   
�
فعل�ا ن  الالجئني مفوض�ة  أردن�ة  تعل�مات 

ح�ل".   الخدمات اإل�سان�ة وعّرضهم لخطر ال�ت

وس كورونا   ي وقت يتف�ش ف�ه ف�ي
ح�ل اإلجباري، �ن ي الهند مخاطر االعتقال وال�ت

المستجد،  كما يواجه �منيون �ن
ي أ��� من  

ي  من حرب مستمرة منذ سنوات. ح�ث �عائن
ن طالب وم��ض وهارب    700وال�من تعائن ي ما بني �مئن

ي الهند، بعد أن رفضت السلطات الهند�ة منحهم الوثائق القانون�ة 
من الحرب من عدم استقرار أوضاعهم �ن

 إ�  
�
ي البالد، وتعمل ع� ترح�لهم تعسفا

ي تمكنهم من اإلقامة �ن ال�من بالقوة واإل�راە. وأشارت المنظمة الئت
ي الهند منذ حوا�ي  

ن �ق�مون �ن ي مدن ح�در آباد،   4الحقوق�ة إ� أّن هؤالء ال�منيني
كز أغلبهم �ن سنوات، و��ت

 من تعرض ح�اتهم للخطر 
�
ونيودل�ي و�نغالور، وهم غ�ي قادر�ن ع� العودة إ� ال�من �سبب الحرب، وخوفا

هم،    إذا ما ُرّحلوا إ� أما�ن ن  ال تمنحهم بطاقة لجوء أسوة بغ�ي سكناهم فيها، كما �شكون أن  مفوض�ة الالجئني
ي ال تتعا� ب��جاب�ة مع وث�قة تأ��د التسج�ل.   مما �صعب التعامل مع الحكومة الهند�ة الئت

 

ن   األوضاع االقتصاد�ة لالجئني

ن ال�من ي مجتمع الالجئني
ي البلدان المض�فة تؤثر محدود�ة الدخل ع� مختلف نوا�ي الح�اة �ن

 �ن
�
، خصوصا ن يني

ي وسط المدينة نحو   -مث�ً -ذات تكال�ف المع�شة العال�ة مثل األردن، إذ يبلغ متوسط إ�جار الشقة الواحدة  
�ن

بنحو    700 أع�  متوسط  وهو  تدفع   30دوالر،  ح�ث  بم�.  القاهرة  ي 
�ن اإل�جارات  أسعار  من  المئة  ي 

�ن
ي ا تكال�ف

ن �ن ي ظروف إ�سان�ة قاهرة.  المع�شة الباهظة، ال�منيني
لبلدان المض�فة إ� حافة الهاو�ة، وُتقحمهم �ن

 قد تضطر إ� أن �شارك 
ً

ي بعض الدول الع���ة كاألدرن مث�
ها، فإن بعض العائالت �ن  لمعلومات تم ��ش

�
وفقا

ة مع عائلة أخرى، كما أفاد طالب لجوء آخر أن شقق الشباب مكتظة لدرجة أن      15شقة واحدة صغ�ي
�
شابا

 د يتشاركون غرفة واحدة. ق

ن بالعمل، إال أن بعضهم أ�شأ مطاعم   ا لل�منيني �ا" ح�ث ال ُ�سمح قانون� ن ي كوااللمبور "عاصمة مال�ي
و�المثل، �ن

ن مناقشة المشا�ل وطلب المشورة من   ا كمرا�ز ح�ث �مكن لل�منيني ي المدينة، ح�ث تعمل هذە أ�ض�
مختلفة �ن



  
 

 
 

بالرغم من وجود مداهمات تنفذها قوات مكافحة     أو المجتمع�ة،اآلخ��ن ف�ما يتعلق بالمسائل القانون�ة  
ن الوصول    الهجرة، ح�ث يتعرض ال�منيون لخطر نقلهم إ� مرا�ز االعتقال.  �شار هنا إ� محاولة بعض ال�منيني

�ا، ح�ث وصل حوا�ي   ن ي إ� ج��رة  500إ� كور�ا الجن���ة من مال�ي ي عام   ج�جو  �مئن
، 2018بكور�ا الجن���ة �ن

ي البالد، ومع ذلك ُمنعوا من مغادرة الج��رة. وط
 لبوا اللجوء �ن

 

 خدمات محدودة 

ي ما يتعلق بالخدمات 
ي الالجئون وطالبو اللجوء ال�منيون مصاعب أخرى �ن

باإلضافة إ� مشكالت السكن، �عائن
ي م� مثً� �حصلون ع� الرعا�ة الصح�ة

العامة   الصح�ة والتعل�م، و�ي عقبات تختلف من بلد إ� آخر، ف�ن
، وكذلك األمر بالنسبة إ� التعل�م العام.  ن  األول�ة والثان��ة والطارئة ع� قدم المساواة مع الم��ني

 مدرس�ة، إضافة  
�
، كما �دفع ال�منيون رسوما ي األردن، فيتم تقد�م خدمات الرعا�ة الصح�ة بمقابل ما�ي

أما �ن
من   الرغم  وع�  الدراس�ة.  والمستلزمات  النقل  تكال�ف  اللجوء  إ�  ي  طالئب ُتثقل كاهل  التكال�ف  هذە  أن 

إحدى  ما وصفته  المتدن�ة، حسب  التعل�م  من جودة   
�
انزعاجا أ���  يبدون  األها�ي  فإن  بالفعل،  ن  والالجئني

 . ن ر وعنف من ِقبل أقرانهم والمعلمني ي األردن، ومما يتعرض إل�ه أبناؤهم من تنمُّ
طالبات اللجوء ال�من�ات �ن
مشكل  ُتعد  الصومال،  ي 

أبنائهم و�ن إلحاق  إ�  �دفعهم  مما  ؛  ن ال�منيني إ�  بالنسبة  أساس�ة  معضلة  اللغة  ة 
ي تدرس باللغة الع���ة.   بالمدارس الخاصة الئت

 

ئ للح�اة  قوارب الموت ط��ق الال�ب

ي  
ة شهدت عبور مئات اآلالف من المهاج��ن من القرن األف���ت معظمهم    -ذكرت "سام" أن السنوات األخ�ي

والص ن  اإلثي��يني ن  من  السعود�ة   -وماليني الع���ة  الممل�ة  إ�  للوصول  محاولة  ي 
�ن ال�من،  إ�  ي 

المائئ الممر 
ن عادة مكتظة وغ�ي صالحة لإلبحار، ما �جعل الرحلة محفوفة بالمخاطر.  المجاورة. وتكون قوارب المه��ني

ال�من   إ�  وصولهم  أعوام    -و�مجرد  منذ  مستمرة  حرب  من  ي 
�عائن العد   -الذي  المه��ون  من �حتجز  �د 

 المهاج��ن أل�ام أو حئت شهور حئت تدفع عائالتهم الفد�ة، وفقا للمنظمة الدول�ة للهجرة. 

ا �قل مهاج��ن أفارقة غرق قبالة سواحل ال�من هذا األسب�ع، وسط مخاوف �شأن  وأفادت المنظمة بأن قار��
ي محافظة لحج ال�من�ة لبعض ا

ات من جراء الحادث، ح�ث قال ص�ادون �ن لوكاالت اإلعالم�ة مقتل الع�ش
جثة من الم�اە بالقرب من منطقة رأس العارة. ف�ما أشار مسؤول مح�ي إ� أن قار�ا �قل ما   25إنهم انتشلوا  

ن   . وأوضحت المنظمة الدول�ة للهجرة أنها تتحقق من    200و  160بني ن ي المنطقة قبل يومني
شخص انقلب �ن

ا من ي تف�د بأن قار�ا �قل عددا كب�ي  المهاج��ن قد غرق.  صحة التقار�ر الئت

 



  
 

 
 

 

ي  
ق مضيق باب المندب، وهو ممر مائئ هذا وتعد رأس العارة امتدادا ساحل�ا �ستخدمه مه��و الب�ش و�قع �ش

ي    20بعرض  
ي ل�ت

ي أب��ل/ ن�سان الما�ن
ي و���ط البحر األحمر بخليج عدن. و�ن

ن ال�من وجيبوئت كم �فصل بني
قارب �ستخدمه    44 انقالب  بعد  األقل، م�عهم  إ�  شخصا، ع�  ال�من  من  ي ط��قه 

�ن الب�ش كان  مه��و 
 . ي

 جيبوئت

وتقول المنظمة الدول�ة للهجرة إن عدد المهاج��ن الذين �صلون إ� ال�من قد انخفض منذ بدا�ة جائحة 
ب�جما�ي    5100كورونا، ح�ث وصل   العام، مقارنة  ي عام    35شخص حئت اآلن هذا 

  2020ألف شخص �ن
ي عام    127و

ي البالد، مع   32وجد أ��� من    . ومع ذلك،2019ألف شخص �ن
ن �ن ألف مهاجر أنفسهم عالقني

ي ظروف خطرة، وعادة  
إغالق الحدود مع الممل�ة الع���ة السعود�ة وقلة فرص العمل. و�ع�ش ال�ث�ي منهم �ن

 ال �حصلون ع� الطعام والمأوى واألمن والرعا�ة الطب�ة. 

 

 الالجئون األفارقة 

القارة الس ق  كبوا  �فر آالف األفارقة من �ش بلدانهم المضط��ة، ل�ي ي 
الع�ش �ن  من صع��ة 

�
مراء كل عام ه��ا

ي الشوا�ئ ال�من�ة. بعضهم �حالفه 
ي الوصول إ� بر األمان المأمول �ن

ي خليج عدن، أمً� �ن
قوارب الموت �ن

ي عرض البحر بفعل ممارسات  
الحظ بالنجاة، أما البق�ة فعادة ما تتقطع بهم السبل ع� ال�ا�سة أو �موتون �ن

 . ي الب�ش  مهرئب

ن �ليهم    2011قبل أحداث العام   ي معظمهم من الصوماليني
ئ إف���ت كان ال�من �ستض�ف أ��� من مليون ال�ب

ي مخ�مات  
ي مدن شئت بينما �ع�ش بعضهم �ن

هم، إذ كانت غالبيتهم تق�م وتعمل �ن �ون وغ�ي اإلثي��يون فاإلر��ت
ذ بعد  ت  تغ�ي الظروف  ل�ن  المتحدة.  األمم  اف  إ�ش تحت  ن  الس�اس�ة لالجئني األزمة  تفاقم  �سبب  لك 

ي ال�من أن اندالع الحرب  
ن األفارقة وقلة ح�لتهم �ن واالقتصاد�ة، وزاد من تدهور أحوال المهاج��ن والالجئني

 لهؤالء وال  
�
 آمنا

�
قبل ستة أعوام جرى بتدخل عسكري سعودي واسع النطاق، و�التا�ي فلم �عد ال�من مكانا

ي كانت عليها. الحدودالسعود�ة قابلة للتسلل منه  ا إ� مدنها الق��بة بالسهولة نفسها الئت

لها   يتعرض  ي  الئت المتعددة  االنتها�ات  عن  الحقوق�ة  و��اناتها  السابقة  تقار�رها  خالل  من  "سام"  كشفت 
المهاجرون األفارقة ال س�ما من انقطعت بهم الُسبل بعد إغالق الحدود السعود�ة ال�من�ة، ح�ث وجد أولئك  

أنفسهم األمن�ة إضافة النتها�ات    األشخاص  األجهزة  الداخ�ي وغ�اب دور  اع  ن ال�ن أهمها  ة  أمام تحد�ات كب�ي
بعض أطراف ال�اع ضدهم إما باستغاللهم وخطفهم مقابل الحصول ع� مبالغ مال�ة من ذو�ــهم أو بالتعدي 

ي األعمال العدائ
ا ع� النساء والفت�ات منهم أو من خالل إجبارهم ع� المشاركة �ن �ة ال س�ما جماعة  جنس��

ن األفارقة ومنها إجبار المئات منهم ع�  ي تمتلك سجال حافال باالنتها�ات الممنهجة ضد الالجئني ي الئت
الحوئ�

ي �شكل ق�ي. 
ي معسكرات الحوئ�

 القتال ع� الحدود السعود�ة بعد تدر�بهم �ن



  
 

 
 

 

 الخاتمة 

ي ورقتها  
وح هو جزء من  تؤكد "سام" ع� أن ما ذكرته من معلومات �ن ن القانون�ة الخاصة بأوضاع اللجوء وال�ن

ي وفاعل سواء من 
ا، دون أن �كون هناك تحرك حق��ت انتها�ات ممتدة تطال مئات اآلالف من األشخاص يوم��

ن   ن والالجئني ا أو من قبل أطراف ال�اع، من خالل تجن�ب المدنيني ف بها دول�� قبل الحكومة ال�من�ة المع�ت
لداخل�ة وتوف�ي الحما�ة ال�املة، ال س�ما وأن العد�د من االتفاق�ات الدول�ة كفلت لتلك تداع�ات ال�اعات ا

ن   الخاصيني ن  الدوليني والعهدين  اإل�سان،  لحقوق  العال�ي  ال�املة كاإلعالن  والحقوق  الخاصة  الحما�ة  الفئة 
حق التفاق�ة  إضافة  والثقاف�ة  واالجتماع�ة  واالقتصاد�ة  والس�اس�ة  المدن�ة  واتفاق�ة بالحقوق  اللجوء  وق 

ي تلزم كافة أطراف ال�اع بها.  ي كفلت مجتمعة العد�د من الحقوق األساس�ة الئت  حقوق المرأة والطفل الئت

ا للعد�د من  وشددت "سام" ع� أن غ�اب الجهات والمؤسسات األمم�ة ذات الصلة شكلت غطاًء ضمن��
 المفوض�ة السام�

ً
ن والمقرر الخاص بحالة حقوق  أطراف ال�اع للتمادي بانتها�اتها محملة ة لشؤون الالجئني

ي  
ن �ن ن والنازحني ن المسئول�ة ال�املة عن تردي أوضاع الالجئني هم من األشخاص الدوليني ي ال�من وغ�ي

اإل�سان �ن
ورة تفع�ل  ، مؤكدة ع� �ن ن البالد وخارجها �سبب مواقفهم السلب�ة تجاە االنتها�ات الممتدة بحق الالجئني

ي ضمان حما�ة حقوق أولئك األفراد ال س�ما توف�ي األما�ن اآلمنة  اآلل�ات الدول�ة الحق 
ا �ن ي قدم�

�ق�ة للم�ن
العادلة  للمحا�مة  ن  المخالفني الحقوق، وتقد�م  ها من  والمتطلبات األساس�ة من غذاء وتعل�م وصحة وغ�ي

 نظ�ي انتها�اتهم الجس�مة. 


