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  تصدير
  

منطقة لنزاعات على لبالتأثيرات االجتماعية واالقتصادية الحلقة األولى من سلسلة الدراسات المتعلقة تشكّل ھذه الدراسة   
تجاھات الرئيسية المتصلة باالتجاھات والتأثيرات التي تسود في ظروف النزاعات، والتي تھدف إلى تحديد وتحليل االو اإلسكوا

وتقد�م ھذه الدراسات توصيات بشأن السياسات . بالنزاعات، وتأثيراتھا االجتماعية واالقتصادية على البلدان األعضاء في اإلسكوا
تھدف إلى تعزيز قدرة واضعي السياسات في البلدان التي تعاني من النزاعات والتوترات السياسية على وضع والعامة، 
  .يات وبرامج موج�ھة نحو تحقيق أھداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة، والسيما األھداف اإلنمائية لأللفيةاستراتيج

  
في منطقة اإلسكوا، وھو يھدف إلى تقديم نظرة عامة  واللجوء وھذا العدد ھو األول في سلسلة دراسات تتعلق بالنزوح  

ھذا العدد كذلك إلى ويھدف . ت أخرى تتمي�ز بالعمق والشمولية وتتعلق بمسائل محددةعلى مسائل النزوح، تمھيدا لصدور دراسا
للنازحين  لقضية في الشرق األوسط ھو قضية تعني المنطقة بأسرھا، وأن� توفير حلولواللجوء النزوح أن التأكيد على 

  . استراتيجيات إقليمية في المنطقة يتطلب وضع استراتيجيات دولية منس�قة وكذلك، وھو األھم،والالجئين 
  

ل    ، فضال عن تداعياتھا على النازحين منطقة اإلسكواالمختلفة في واللجوء ھذه الدراسة اتجاھات النزوح وتحد�د وتحلِّ
وتحدد الدراسة كذلك الثغرات الموجودة في البيانات وذلك بھدف وضع سياسات . والبلدان المضيفة والمنطقة بأسرھاوالالجئين 
لبلدان األعضاء والمجتمع وباإلضافة إلى تقديم توصيات بشأن السياسات العامة ل. ھذه القضيةسم بالكفاءة وتعالج وبرامج تتّ

، تشير الدراسة إلى الفرص المتاحة للقيام ببحوث النازحين والالجئينالسيما بشأن وضع سياسات وبرامج إقليمية لدعم الدولي، 
على دعم تلك والالجئة نازحة لمنظمات غير الحكومية والحكومات العاملة مع الفئات الأخرى لمساعدة وكاالت األمم المتحدة وا

  . أكبرالفئات بكفاءة 
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  شكر وتقدير
  

اإلسكوا، تحت إدارة رئيس القسم،  السيد طارق علمي، وبتوجيه في  قسم القضايا الناشئة والنزاعاتأع�د ھذه الدراسة   
مات ديردر كونولي، رئيسة فريق؛ ويوسف شعيتاني وأدلين ميلز وكايت كورنتال، كتّاب وتود� اإلسكوا أن تنو�ه بمساھ. منه

. ركية في بيروت ومستشار مستقليمساھمون؛ وربيع بشور ورنا بوكريم، باحثان؛ وساري حنفي، أستاذ مساعد في الجامعة األم
قد�مھا المشاركون في جلسة تبادل األفكار حول أثر  اإلسكوا أن تشيد كذلك بالمشورة والتوجيھات والمالحظات القي�مة التيتود و

وقد . فبراير /شباط النزوح بسبب النزاعات في منطقة اإلسكوا، التي ع�قدت في بيت األمم المتحدة في بيروت في 
ومنظمة العمل  حضرت الجلسة منظمات منھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان،

 الدولية، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
  ."لوب شھينري"في بيروت، وجمعية األميركية ، ومعھد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية في الجامعة )األونروا(
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  تنفيذي ملخص
  

في المائة من   تهنسبما توجد في منطقة اإلسكوا   
ماليين الجئ  في العالم، إذ تضم  والالجئين ينالنازح

وقد أد�ت . ماليين نازح داخلي بسبب النزاعات و
المحلية النزاعات الداخلية وحركات التمرد والمقاومة 

والحروب اإلقليمية إلى تدفق مستمر للنازحين داخليا 
ون الفلسطينيون ويشكّل الالجئ. والالجئين وملتمسي اللجوء

ماليين الجئ واحدة من أكبر   غ عددھمالذين يبل
مجموعات الالجئين المزمنين في العالم، وھم يمثلون أكثر 

ويأوي . في المائة من مجموع الالجئين في العالم من 
 ھناكماليين شخص نازح داخليا، بينما  السودان وحده 

إلى  منهومليونا الجئ  في العراق مليون نازح داخليا 
بسبب أو لجأوا نزحوا  اللذينوباإلضافة إلى . ورةبلدان مجا

النزاعات المشتعلة داخل المنطقة، أد�ت النزاعات التي 
أعداد كبيرة من السكان إلى  لجوءنشبت خارج المنطقة إلى 

البلدان األعضاء في اإلسكوا، ويشير إلى ذلك وجود 
الجئين من الصومال وإثيوبيا في مصر، والجئين من 

من  ىوالغالبية العظم. ريا في اليمنالصومال وإريت
الالجئين في المنطقة موجودة في األردن والجمھورية 
العربية السورية وكالھما متاخم لمناطق النزاعات في 

وفي الوقت الحالي تعيش غالبية من . العراق وفلسطين
التحقوا حديثا بجماعات النازحين داخليا والالجئين في 

، باستثناء الفلسطينيين وامنطقة اإلسكمناطق حضرية في 
ويعيشون في  الذين أصبحوا الجئين في عام 

  .خصصت لھم مخيمات
  

العابر والنزوح ألسباب  اللجوء/ويمثّل النزوح  
المزمن، بصورة خاصة، اتجاھات اللجوء /النزوحوطارئة 
التي تكتسب أھمية كبيرة  الثالثة الرئيسية واللجوء النزوح

وقد عاش . تماعية واالقتصاديةفي دراسة تداعياته االج
حاالت  منطقة اإلسكوافي والالجئين معظم النازحين 

ألسباب طارئة والنزوح  اللجوء/متكررة من النزوح
وضع االستجابات والحلول  بلورةالمزمن، وھو ما يجعل 

  .لمسألة النزوح أمرا معقّدا للغاية
  

ويشكّل غياب حكم القانون، وعدم احترام ميثاق   
متحدة ومواثيق حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية، األمم ال

على الصعيدين الوطني والدولي، أسبابا رئيسية للنزوح 
يشكّّل نتيجة  ذلكوفي حين أن . منطقة اإلسكوافي واللجوء 

مباشرة للنزاعات فإن ضعف مؤسسات الدولة يؤدي إلى 
، ويسھم في خلق حلقة أو اللجوء تمديد حاالت النزوح

. ز فيھا االتجاھات السلبية بعضھا بعضامفرغة تعز�
الظروف قدرة مؤسسات الدولة على تلبية وتقوض 

، وخصوصا بالنسبة للدفاع والالجئين احتياجات النازحين

عن حقوقھم وضمان سالمتھم وتسھيل عودتھم ووصولھم 
  . إلى ممتلكاتھم

  
ويبلغ عدد النازحين من بلدان أعضاء في اإلسكوا   
ويشكل الفلسطينيون والعراقيون . خصشمليون  حوالي 

. في منطقة اإلسكوا الالجئينوالسودانيون أكبر تجمعات 
ال تزال الحالة المزمنة التي يعيشھا الالجئون الفلسطينيون و

تكتسب أھمية سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة بالنسبة 
ويشھد لبنان تدفق أفواج جديدة من   .للمنطقة بأسرھا

رة منتظمة، في حين تستقبل مصر بصورة بوتيالالجئين 
. في مناطق حضرية ھامةالالجئين غير معلنة آالف 

نتيجة لالضطرابات العرقية والطائفية وللتمييز ضد و
األقليات حدث نزوح على نطاق محدود في جميع أنحاء 
المنطقة، كما أنه في العراق تواجه بعض األقليات العرقية 

سطينيين والتركمان والمسيحيين والدينية، مثل األكراد والفل
واليھود والمنديين واليزيديين، مخاطر النزوح نتيجة 

سوري   وال يزال نحو .  لالستھداف العرقي
نازحين في الجمھورية العربية السورية، وھم من أبناء 
السوريين الذين طُردوا من ھضبة الجوالن إب�ان حرب 

  .األيام الستة التي نشبت في عام 
  

وفي أحيان كثيرة، تُفرض حاالت جديدة من النزوح   
ألسباب طارئة على السكّان الذين يعانون بالفعل واللجوء 

وأحدث . النزوح المزمن في منطقة اإلسكواو اللجوء من
الجئ فلسطيني في   مثال لذلك تھجير حوالي 

أعقاب الھجوم العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي 
 ويواجه النازحون. ديسمبر /ون األولحدث في كان
ألسباب طارئة عادة أخطارا مستمرة تتھدد  والالجئون

أمنھم الشخصي نتيجة للنزاع القائم، كما ھو الحال في 
دارفور، أو نتيجة لغياب القانون في الشوارع، كما ھو 

ويواجه النازحون . الحال في عدد من المدن العراقية
كذلك عددا من التحديات بالنسبة  ألسباب طارئةوالالجئون 

للحصول على الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف 
ويعاني . الصحي، فضال عن التعليم والخدمات الصحية

المزمنون من تحديات إضافية بسبب والالجئون النازحون 
عدم إيجاد حلول دائمة لقضيتھم، وعدم تمكنھم من ممارسة 

صير على المستويين حقھم في التنمية وفي تقرير الم
ھويتھم، والقيود التي لھم اناالقتصادي واالجتماعي، وفقد

ويواجه الالجئون الفلسطينيون   .تكب�ل قدرتھم على الحركة
المزمنون العراقيل الناتجة عن االحتالل والخالفات 
  .المستمرة حول السيادة على األراضي والسلطة السياسية

كانيات إيجاد حلول وھذه التحديات من شأنھا إضعاف إم
  .دائمة التي ھي أصالً حلول بعيدة المنال
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والبحث عن حلول دائمة، مثل إعادة التوطين أو   
الدمج أو العودة، يشكّل جزءا ال يتجزأ من التحدي المتمثّل 

ويعاني كل من . ومساعدتھموالالجئين في حماية النازحين 
عراق األردن والجمھورية العربية السورية والسودان وال

وفلسطين ولبنان ومصر واليمن من تداعيات النزوح 
ويحمل  . بفعل النزاعات وذلك بدرجات متفاوتةواللجوء 

األردن والجمھورية العربية السورية بشكل غير متناسب 
عبء إيواء الجماعات النازحة في المنطقة، وھما يأويان 

 الالجئونو(أكبر أعداد من الالجئين منذ زمن طويل 
الذين يمكن الالجئين وي�حتمل أن يكون عدد   .)يونفلسطينال

في مصر، وذلك  جداً مزمنين مرتفعاًالجئين اعتبارھم 
بالنظر إلى احتمال أن يكون الكثير من السودانيين الذين 
يعيشون في مصر، ويتراوح عددھم التقديري بين ثالثة 
ماليين وأربعة ماليين سوداني، قد ھربوا من النزاع في 

وقد تأثر كل من األردن والجمھورية العربية   .السودان
السورية أيضا بالنزوح من جنوب لبنان في أعقاب الحرب 

ويوجد الجئون من السودان . مع إسرائيل في عام 
واليمن اللذين تأثرا بالنزاعات األخيرة وكالھما من البلدان 
المنخفضة الدخل، كما أن البلدين يستقبالن النازحين داخليا 

 وتختلف التداعيات . لمجاورةلالجئين من البلدان اوا
االجتماعية واالقتصادية الستقبال جماعة من الالجئين عن 
تلك الناتجة عن االضطرار إلى إدارة أعداد كبيرة من 
النازحين داخليا، الذين ھم في غالبيتھم من مواطني ورعايا 

ثناء الداخلي يحدث غالباً أ نزوحوال. البلد الذي ينزحون فيه
وفي تلك  . النزاعات أو بعد انتھاء األزمات بفترة وجيزة

ھذا الحاالت، تصبح قدرة البلدان المعنية على استيعاب 
 اللجوء تداعياتوآثار . النزوح وإدارته ضعيفة للغاية
التداعيات التي ختلف عن تالمزمن على البلدان المضيفة 

 وصول مجموعة من الالجئين وضرورة توفير تترتب على
وإضافة إلى ھذا فإنه غالبا ما  . استجابة إنسانية لھم، مثال

والتكاليف الناتجة  واللجوء يكون التمييز بين تكاليف النزوح
  .أمراً صعباً ذلكعن النزاع الذي تسب�ب أصالً في 

  

ألسباب طارئة،  واللجوء وتترتب على النزوح  
يع لجم آثار بالنسبة، في منطقة اإلسكوا منھا وكذلك المزمن

البلدان، أو مجموعة منھا، إذ ي�حتمل أن يعر�ض ھذان 
العالقات بين المناطق واألمن  واللجوء النوعان من النزوح

اإلقليمي للخطر، وأن يعرقال تحقيق االستقرار والتنمية 
  .على المستوى االجتماعي

  
وتفرض مجموعة من العوامل والخصائص   

إقليمية فع�الة  اإلقليمية تحديات على عملية إعداد استجابة
منطقة بلدان يملك عدد من . واللجوء منس�قة للنزوحو

موارد مالية وبشرية محدودة، تأتي الجماعات  اإلسكوا
 . لتضع على عاتقھا أعباء مالية إضافيةوالالجئة النازحة 

وتتخو�ف الحكومات من احتمال زعزعة التوازنات العرقية 
 . وف أمنيةوالطائفية الحساسة، كما أنھا تواجه مخا

وباإلضافة إلى ذلك فإن المفاھيم األساسية لحقوق اإلنسان 
لم تُدمج في السياسات المحلية أو الھياكل االجتماعية في 

  .بعض البلدان
  

وعلى الصعيد اإلقليمي، كان التعاون بين بلدان   
ضعيفا أو منعدماً، واللجوء المنطقة بشأن قضايا النزوح 

 ول دائمة للنازحينالسيما في إطار البحث عن حل
ويعود ذلك إلى أن النزوح له أبعاد سياسية  . والالجئين
فمعظم بلدان المنطقة تخشى بالفعل تطبيق  . وإنسانية

سياسات من شأنھا أن تؤثر على حّل مشكلة الالجئين 
وعلى المستوى العالمي، تمارس البلدان . الفلسطينيين

بالنزاعات كي  المتقدمة النمو ضغوطا على البلدان المتأثرة
وعلى المستوى  . إلى شواطئھاالالجئين تحد� من تدفق 

التقني، يوجد قصور بالنسبة لجمع البيانات وتجھيزھا، كما 
أن التنسيق بين البلدان المضيفة والمنظمات المعنية بتقديم 

  . المساعدات يتسم بالضعف
  

الجھود متابعة بقى توعلى الرغم من ھذه التحديات،   
عاون اإلقليمي أمرا ضروريا، وذلك في ضوء لتعزيز الت

قسرا في الشرق األوسط والالجئين التدفق الكثيف للنازحين 
  .والتقب�ل الثقافي لمفھوم منح اللجوء والمساعدة للنازحين

  



  في منطقة اإلسكواواللجوء نظرة عامة على النزوح   -أوالً
  

  مقدمة  - ألف
  

  نظرة عامة  -
  

بسبب النزاعات والالجئين ن بلغ اآلن عدد النازحي  
وھذا . مليون شخص في جميع أنحاء العالم أكثر من 

مليون شخص  مليون الجئ وأكثر من  العدد يشمل 
بسبب واللجوء ويشكل النزوح  .)1(ھماننازحين داخل بلد

النزاعات عامال رئيسيا في رفع مستوى الفقر وعائقا يحول 
  .)2(فيةدون تحقيق األھداف اإلنمائية لألل

  
في المائة من  نسبة اإلسكوا  توجد في منطقةو  

النزاعات الداخلية د�ت وقد أ. في العالموالالجئين النازحين 
المقاومة والحروب  حركاتوحركات التمرد المحلية و

داخليا والالجئين  للنازحينتواصل م اإلقليمية إلى تدفق
ن داخلياً لنازحيول لالجئين التقديري عددالو. اللجوء طالبيو

 ماليين وشخص ماليين  ھو اآلن  في المنطقة
في السابق البلدان العربية  قد اتبعتو . التواليعلى  شخص

، ليھاإ العربالمواطنين ھجرة بالنسبة ل تحرريةسياسات 
الھاربين الالجئين من عداد كبيرة أل ةآمن تووفرت مالذا
رية األردن والجمھوكّل من وقد سمح   .اتمن النزاع

أعداد دخول العربية السورية والسودان ومصر واليمن ب
تقبال لذلك في  ى، وأبدھاإلى أراضيالالجئين كبيرة من 

في  )3(فلسطيني  معظم األحيان، مثل استقبال 
حرب الخليج  إبانومليوني الجئ عراقي  عام 

مليون عراقي منذ عام  و )4(اتياألولى في التسعين
)5(.  

  

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،   )1(  
Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, 

Internally Displaced and Stateless Persons  الصفحة.  

عن األھداف  عام  األمم المتحدة، تقرير  )2(  
  .اإلنمائية لأللفية، نيويورك، 

  )3(  

  

  )4(  
موجودة  

.: على الموقع

.، الصفحة انظر الشكل الثاني أدناه  )5(  

ومنطقة الشرق األوسط ومنطقة أفريقيا الواقعة   
جنوبي الصحراء وفي أفريقيا الوسطى يوجد فيھما، ويخرج 

.  في العالموالالجئين منھما، أكبر جماعات للنازحين 
ويشكّل الفلسطينيون واحدة من أضخم جماعات الالجئين 
المزمنين في العالم وأكبر مجموعة من الالجئين في منطقة 

 يمثل الالجئون الفلسطينيون البالغ عددھم و. اإلسكوا
في المائة من مجموع  ماليين شخص نسبة تزيد عن 

 ويوجد في السودان وحده .  )6(الالجئين في العالم
وفي العراق ي�عتبر .  )7(ماليين شخص من النازحين داخلياً

، أشخاص من النازحين داخلياً شخصاً واحداً من كل 
شخص من ھذا البلد سعيا وراء اللجوء  وقد ھرب مليوناً
كان العراق ثاني أكبر  وفي عام  . في بلدان مجاورة

بلد يخرج منه الجئون في العالم، بينما كانت الجمھورية 
وباإلضافة . )8(العربية السورية ثاني أكبر بلد يستضيفھم

المنطقة إلى النزوح في إلى من اضطرتھم النزاعات 
عات المشتعلة خارج المنطقة أد�ت إلى فإن النزاواللجوء 

انتشار أعداد كبيرة من الالجئين في منطقة اإلسكوا، مثل 
الالجئين الصوماليين واإلثيوبيين في مصر، والصوماليين 

  .واإلريتريين في اليمن
  

في واللجوء وعلى الرغم من انتشار ظاھرة النزوح   
 منطقة الشرق األوسط، وتحو�لھا إلى قوة قادرة على

زعزعة االستقرار فيه فإن المحاوالت الرسمية لمعالجة 
ويشير التحليل .  ھذه القضية من منظور إقليمي كانت قليلة

المتعلق بأوضاع الالجئين والذي أجرته مفوضية األمم 
.  المتحدة لشؤون الالجئين إلى وجود نمطين عالميين

ويتمثّل النمط األول في انتقال معظم الالجئين إلى بلدان 
في المائة منھم في  مجاورة وبقاء أكثر من نسبة 

ل النمط الثاني في أن� نصف  مناطقھم؛ في حين يتمثَّ
.  )9(يقيمون في مناطق حضرية الالجئين في العالم تقريباً

.  ويتكرر ھذان النمطان العالميان في منطقة اإلسكوا
فالغالبية العظمى من األشخاص الذين انضموا حديثا إلى 

والالجئين يعيشون في مناطق  لنازحين داخلياًاأعداد 
حضرية، ويقيمون في األردن والجمھورية العربية السورية 
المتاخمان لمناطق النزاع في األراضي الفلسطينية المحتلة 
والعراق، وذلك باستثناء الفلسطينيين الذين أصبحوا الجئين 

  .ويعيشون اليوم في المخيمات في عام 

: مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،   )6(  
.مرجع سبقت اإلشارة إليه

  .صفحة المرجع نفسه، ال  )7(  

  .المرجع نفسه، الصفحة   )8(  

  .المرجع نفسه، الصفحة   )9(  



  --

  لمفي العاوالالجئين من مجموع النازحين  إلسكوامنطقة ا حصة  - الشكل 
  

  
  

تنسيق الشؤون لمكتب األمم المتحدة و، )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيان، ويمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئ: المصادر
  .نة الواليات المتحدة األمريكية المعنية بالالجئين والمھاجرينلجوحقوق اإلنسان،  رصدومنظمة اإلنسانية، 

  
قضايا النزوح  علىعامة  نظرةوثيقة ھذه الوتقد�م   
 المتعلقةسلسلة الدراسات من ول ھي العدد األو ،واللجوء

ميز تت أخرىدراسات ، وستليھا بالنزوح في منطقة اإلسكوا
 مرفقانظر ال(قضايا محددة تتناول الشمول وبالعمق و

الطبيعة بوعي الرفع مستوى تھدف الدراسة إلى و ). األول
وبضرورة  ،في الشرق األوسط واللجوء لنزوحاإلقليمية ل

لمعالجة قضية وتنسيقھا وضع استراتيجيات إقليمية 
وتتمثّل أھداف الدراسة   .في المنطقةوالالجئين  ينالنازح
 طقةمنفي واللجوء تحديد اتجاھات النزوح ) أ: (ما يلي في

في واللجوء تحديد أسباب النزوح ) ب(واإلسكوا وتحليلھا؛ 
انعكاسات تحليل  )ج(والمنطقة والتحديات الناتجة عنه؛ 

  اإلسكوا؛  منطقةعلى بفعل النزاعات واللجوء النزوح 
وضع بھدف ، المتوفرة في البياناتالثغرات تحديد ) د(و

وء واللجبالكفاءة وتتناول النزوح  ميزسياسات وبرامج تت
الجھات ساعد تجديدة بحوث إلجراء متاحة الفرص التحد�د و

وضع  )•(وبكفاءة أكبر؛  واجباتھاتنفيذ  في المعنية
تھدف إلى سياسات وبرامج إقليمية إعداد  بشأنتوصيات 
  . والالجئين يندعم النازح

  
 دراسةال موضوع على عامة نظرة  الجزءم ويقد�  

ذات  منشوراتللووصفا لمنھجية البحث وعرضا موجزا 
خصائص النزوح وصفا ل  الجزءعرض ي ، بينماالصلة

 هاإلقليمية واتجاھات هأسبابو، منطقة اإلسكوافي  واللجوء
المختلفة نماذج الأثر   الجزء مي�ويق. الرئيسيةوأنماطه 

  الجزءأما . والالجئين ينازحنالسكان لى الع ساكنللم
في ء واللجوالنزوح موجات  علىعامة  نظرة يقد�مو
منطقة لھا أثر كبير على كان التي  والحاضر ماضيال

للنزوح  ةواالقتصادي ةاالجتماعي اآلثارم يقي�ثم� ، اإلسكوا
  الجزءم ويقي�. النازحةجماعات على بعض الواللجوء 

منطقة على واللجوء للنزوح  ةواالقتصادي ةاالجتماعي اآلثار
لتوفير  بعةالمتمنھجيات ال  الجزءم ، بينما يقي�اإلسكوا

يقترح و  .منطقة اإلسكوانسانية للنزوح في إاستجابة 

من  داًدع ،خيراناأل الجزءانھما و، و  الجزءان
على اإلسكوا والمنظمات المعنية األخرى إلجراء المواضيع 

  الجزءقترح ي، أخيراًو . بحوث حولھا في المستقبل
توثيق التعاون اإلقليمي ووضع لتوصيات مجموعة من ال

 منطقةفي واللجوء النزوح  قضية ياسات إقليمية لمعالجةس
  . اإلسكوا

  
  منھجية البحث  -

  
بير ومتزايد من إلى قدر كھذه الدراسة  تستند  

  .اإلسكوا منطقةفي واللجوء بالنزوح  المنشورات المتعلقة
وإضافة إلى ھذا فإن البلدان األعضاء في اإلسكوا قد�مت 

والالجئة النازحة ت جماعاالعن  بيانات ومعلومات
قد�مت أيضاً و .النزوح إزاء تتبعھاالتي  نھجالسياسات والو

  . معلومات وتعليقات معنية باإلغاثةالھيئات اإلقليمية ال
  

حجم النزوح  علىعامة  نظرةوتقد�م الدراسة   
تناول اإلسكوا، غير أنھا ال ت منطقةونطاقه في واللجوء 

. البلدانذه ا على ھجميع التحديات التي يفرضھبالتفصيل 
لى مجموعة إالدراسة كل قسم من  يشيروعوضا عن ذلك، 

 النزوححالة محددة من لى إو ، أوالالجئين ينمن النازح
التي يجري الفكرة تلك الحالة ي�ن تبعندما  ،واللجوء
مجموعات وحاالت بإيجاز إلى الدراسة قد تشير و عرضھا؛
  .أخرى

  
الدراسة األولية  يكون نطاق ھذهأن متعمدا كان قد و  
في واللجوء النزوح رقعة على انتشار وذلك للتأكيد  واسعا
المتاحة فرص بيان الو ،اإلقليمية هاتجاھاتوتحديد  ،المنطقة

 ،ة لواضعي السياساتالمعلومات المتوفررفع مستوى ل
لھذا و. في المنطقةوضع السياسات حول وتقديم توصيات 

في ھذه المرحلة لدراسة افإن البيانات الجديدة التي توفرھا 
 تضم�نتاألقسام الختامية غير أن   .دنىاألحد ھي عند ال

�إلسكو�

في مناطق�خر�
�لعالم

  مليونا : العالم في والالجئينالنازحين مجموع 
منطقة�إلسكو���لالجئين�لنا�حينعدد مليونافي



  --

بھا اإلسكوا ضطلع يمكن أن تالتي نشطة األبشأن توصيات 
  .في المستقبل الجھاتغيرھا من و

  المنشورات مراجعة  -
  

حول المتوفرة  المنشوراتالكم� الكبير من شير ي  
فاع مستوى الوعي ارتتزايد إلى واللجوء ظاھرة النزوح 
المنشورات وتقع  . في العالمواالھتمام به بنطاق النزوح 

داخليا والمجتمعات المحلية  والنازحينبالالجئين  المتعلقة
 :واسعة ھي فئاتأربع  فياإلسكوا  منطقةالمتأثرة في 
 رأو تقارينداءات التقني، في شكل التنو�ع ذات  المنشورات
المنظمات اإلنسانية غير األمم المتحدة ووكاالت  تصدرھا

شؤون الفي مجال  بالدعوةالمتصلة  المنشوراتالحكومية؛ و
اللجوء أو النزوح حجم االنتباه إلى  تلفتة وينساناإل

ياسة لساالمتصلة ب النشراتاإلسكوا؛ و منطقةفي وطبيعته 
؛ واللجوء األبعاد األمنية للنزوحوالتي تبرز  الخارجية

عن مجموعة من تصدر التي  كاديميةاأل المنشوراتو
تحلل األسباب الكامنة للنزوح و جامعاتالوالبحث مراكز 

  . السياسية واالجتماعية وتداعياتهواللجوء 
  

لحاالت النزوح  والمتحركةوالطبيعة المتغي�رة   
 ينعملية جمع بيانات دقيقة عن النازح تجعلواللجوء 

لى إھذه الدراسة  تھدفو . أمراً صعباً ومعالجتھاوالالجئين 
كما أنھا سوف تبرز ، كثرھا دقةاستخدام أحدث البيانات وأ

  .أية تباينات ھامة بين المصادر
  

واللجوء  بالنزوح المنشورات المتعلقة توقد ازداد  
وسائط اإلعالم الدولية والوكاالت  إقرارفي ظل  وذلك

ه ال تزال ھناك غير أن . مشكلةھذه الب المعنية باإلغاثة
والتحليالت الضرورية  اع البياناتأنوفي السيما ، ثغرات

ما وم. لھذا الموضوع بالنسبةمنس�ق لوضع نھج إقليمي 
قد منطقة اإلسكوا أن االعتبارات السياسية يدعو للقلق في 
 في استجابة المجتمع الدولي ألزمة إنسانية يكون لھا دور

متوفرة المعلومات ال نوعيةعلى لذلك،  تؤثر،و ،معي�نة
وعلى كميتھا المختلفة عات النازحة ومجمفئات الل بالنسبة
لنزوح لالرئيسية الثالث حاالت الوتكتسب . ھايتوشمول

العراقيين ولجوء  نزوحوھي في منطقة اإلسكوا، واللجوء 
في السياق  خاصاا سياسيطابعا والفلسطينيين والسودانيين، 

ھذه بكما أن كمية المنشورات المتعلقة  ؛العالمي واإلقليمي
مع األھمية السياسية التي يوليھا المجتمع  شىتتمااألزمات 
 أو الالجئة النازحةأما المجموعات و.  لھذه المسائل الدولي

في صب� التي ال تاألخرى واللجوء أو أماكن النزوح 
في  الالجئينالصراعات السياسية ذات األبعاد الدولية، مثل 

، فال في العراقالمختلفة النازحة ألقليات او ،مصر واليمن
   .حظى بالقدر نفسه من الجھود لتوثيقھا وتقييمھا ورصدھات
  

البيانات ن تزيد علبيانات المتعلقة بالالجئين او  
ويعود ذلك إلى أن معظم  . داخليا بالنازحين المتعلقة

 ،اإلسكوا ال يعيشون في مخيمات منطقةالنازحين داخليا في 

لدى السلطات الوطنية أو الوكاالت  يتم تسجيلھموال 
ستجري مناقشته بمزيد من التفصيل في  ماولية، وھو الد

البيانات إضافة إلى ذلك فإن و  . الجزءالثالث من  القسم
مقارنةً ر بانتظام ومنھجية أكبتُجمع الالجئين ة بقلعالمت
لعدم وجود وذلك داخليا  النازحينب المتعلقةجمع البيانات ب

فة بأية وكالة دولية     .)10(داخليا النازحينمعالجة شواغل مكلَّ
  

لتحليل ظاھرة النزوح  محاوالت لسابقفي اجرت و  
لعراقيين بالنسبة لاإلسكوا، السيما  منطقةفي واللجوء 

  .داخليا والنازحينالالجئين  والفلسطينيين والسودانيين
 بالنزوح باإلضافة إلى ھذا فإن المنشورات المتعلقةو

زي السنوات فالتي صدرت واللجوء  على ت األخيرة قد ركَّ
 العالم،في وفي المنطقة زمن المواللجوء مشكلة النزوح 

مة بين المساعدة اإلنسانية المقد�الموجودة  جوةفالوعلى 
من الناحية  التداعياتو ألسباب طارئة والالجئين للنازحين
غير أن   .نوزمنالمن والنازح التي يتعرض لھا التنموية

للنزوح  ةتركالمش التداعياتالتحليالت التي ُأجريت بشأن 
الكثير أن  ،على المنطقة ككيان مستقل وعلى حقيقةواللجوء 

في الوقت  ونواجھيفي المنطقة والالجئين  ينمن النازح
لم تكن  ألسباب طارئةونزوحا متكررا زمنا نزوحا منفسه 
المتمثّل االتجاه زايد تكذلك إلى  المنشوراتوأشارت . كافية
وليس طق حضرية، إلى مناوالالجئين ھرب النازحين في 

 ينعلى النازح ذلك وتداعيات، الالجئينمخيمات إلى 
. عنية باإلغاثةوالبلدان المضيفة والمنظمات الموالالجئين 

 للتداعياتتقييم وطني معم�ق ى وما زالت األدبيات تفتقر إل
إلى و ،في مختلف البلدان للنزوح ةواالقتصادي ةاالجتماعي

البلدان المضيفة  ر بھاتغي�التي ينبغي أن  للكيفيةبحث 
مواجھة من أجل  طريقة عملھااإلغاثة بعنية والمنظمات الم

التحديات المتصلة برصد األعداد المتزايدة من النازحين 
اإلسكوا وتقديم المساعدة  منطقةالحضريين في والالجئين 

  .لھم
  

 مأن تقداإلسكوا  قد طُلب من البلدان األعضاء فيو  
قدمت ھذه البلدان بيانات و .موضوعيةبيانات مساھمات و

قدمت وكاالت  كماوطنية، ال تھاسياسامعلومات عن و
  .اإلغاثة بيانات إضافية ومعلومات عن نھجھا المعتمدة

في حين أنه توجد، عادةً، اختالفات بين البيانات التي و
تجمعھا منظمات مختلفة فإن المنشورات أظھرت وجود 

المعنية باإلغاثة  تفي التنسيق والتعاون بين الوكاالضعف 
بالنازحين المتصلة والبلدان المضيفة حول جمع البيانات 

  .ورصدھاوالالجئين 
  

في البيانات المتوفرة حول نواقص ال في ضوءو  
، يصعب القيام بتحليل أكثر شموال والالجئين النازحين

 ينعلى النازح وتداعياتھاالتجاھات النزوح اإلقليمي 

  )10(  



  --

حافزاً  ھذه النواقصوتشكّل  . اوالمنطقة بأسرھوالالجئين 
اإلسكوا، لتحسين ومنھا والمنظمات الدولية، منطقة لبلدان ال

بھدف وضع نھج إقليمي منس�ق  ،جودة البيانات وكميتھا
  .واللجوء لمسألة النزوح

  
  اإلسكوا منطقة وح فيخصائص النز  - باء

  
  اختالفاتتعاريف و  -

  
اإلسكوا  ةمنطق فيوالالجئين ن يالنازح يمكن تقسيم  

 ،اللجوء طالبوو ،الالجئون :ھي ثالث فئات مختلفة إلى
لشؤون مفوضية األمم المتحدة و . داخليا والنازحون

 كغيرھم الفلسطينيين الجئينالالجئين ال تعتبر  لالجئينا
وقد حد�د القانون الدولي فئات . نفصلةيشكّلون فئة موإنما 

ينبغي لتي ، وحد�د كذلك المعاملة اوالالجئين النازحين
األفراد الذين ال يتناول مسألة وھذا التقرير  . تقديمھا لھم

وقوع في أعقاب يغادرون بلدھم ألسباب اقتصادية أو 
  . كوارث بيئية

  
  "اللجوء طالب"و "الجئال"تعريف مصطلحي   )أ(
  

  الالجئين الخاصة بوضع  اتفاقية  )(
  

 الخاصة بوضع الالجئين التفاقية وفقا   
بسبب ... "ينتقل ھو شخص  الجئال، )قية الالجئيناتفا(

خوف له ما يبرره من التعرض لالضطھاد بسبب عرقه أو 
بسبب أو نتمائه إلى فئة اجتماعية معينة ادينه أو جنسيته أو 

خارج البالد التي يحمل جنسيتھا وال "إلى  "آرائه السياسية
اية ذلك البلد بسبب ھذا ميستطيع أو ال يرغب في ح

بوضع  ةالخاصلالتفاقية  بروتوكول عمد و  ."الخوف
من االتفاقيات اإلقليمية في أفريقيا مجموعة و ،الالجئين

 "الالجئ"مصطلح مفھوم  توسيعإلى ، وأمريكا الالتينية
من يشمل األشخاص الذين ھربوا من الحرب أو بحيث 

أكبر ويشكل العراقيون  . أشكال أخرى من العنف في بلدھم
 منطقةتفاقية في االلالجئين الذين تشملھم مجموعة من ا

العظمى تفاقية الحماية للغالبية ھذه االوال تقدم  . اإلسكوا
 الجزءسيتناوله ھذا  من الالجئين الفلسطينيين، وھذا ما

  . بالتفصيل
  

يصدر قرار  لمالذين شخاص األاللجوء ھم  ملتمسوو  
وء اللجالطلبات التي قدموھا للحصول على حتى اآلن بشأن 

شمل توألغراض ھذا التقرير، ال  .)11(الجئ صفةأو على 
األشخاص الذين ھربوا  أيضا ، بلفحسب اللجوءطالبي فئة 

تسجيلھم بعد  يتممن بلدھم بسبب النزاعات، والذين لم 
األمم المتحدة مفوضية طلب لدى أي� لم يقدموا  وأ ،كالجئين
  . للحصول على اللجوءأو البلد المضيف الالجئين لشؤون 

  مرجع سبقت اإلشارة إليه، .   )11(  
.الصفحة 

  
  
  
  

  الالجئون الفلسطينيون  )(  
  

معظمھم ندرج يلقى الالجئون الفلسطينيون الذين ي  
لوالية اإلنسانية لوكالة األمم المتحدة إلغاثة في إطار ا

) األونروا(في الشرق األدنى وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
األونروا  تأس�ستقد و. معاملة مختلفة عن سائر الالجئين

 .)12(مايو /ھا في أيارياتعمل أتوبد في عام 
الصحية التربوية ووتقدم األونروا اإلغاثة والخدمات 

واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين المسج�لين لديھا، والذين 
ھي الخمس، و ھايحتاجون إلى المساعدة في مناطق عمل

األردن، والجمھورية العربية السورية، والضفة الغربية 
  .، وقطاع غزة، ولبنان)رقيةبما فيھا القدس الش(
  

أو (بأنه شخص  يفلسطينال ئالجالاألونروا عر�ف وت  
من في الفترة مقرا إلقامته فلسطين كانت  )فرد من ذريته

إضافة إلى ، ومايو /أيارإلى   يونيو/حزيران
مسكنه ومصدر فقد  ھذا فإن الالجئ الفلسطيني ھو شخص

في اندلع لي الذي اإلسرائي-العربيرزقه نتيجة للصراع 
 نالذيص اشخألا أيضاھذا التعريف يشمل و . عام 

أخرى مناطق إلى و فلسطينإلى خارج على الھرب  واجبرُأ
قد و  .النازحين داخلياوالالجئين فضال عن ، فيھامختلفة 

شمل يبحيث خدماتھا نطاق  في وقت الحقاألونروا س�عت و
ون أن يشملھم د( الفلسطينيين الذين نزحوا في عام 

شخاص األالجئون والوبينھم  ،)تعريف الالجئين الفلسطيني
  .)13(نزحوا للمرة األولىالذين 

  
الالجئون الفلسطينيون المسجلون لدى ندرج وال ي  

والية ضمن ماليين الجئ  عددھم  البالغوألونروا ا
التي أنشئت في ، األمم المتحدة لشؤون الالجئين مفوضية

الالجئون في عاني منھا المشاكل التي ي وقت الحق لمعالجة
الالجئين  حصل عدد منوقد ي  .أنحاء العالمجميع 

خدمات األونروا، مثل حصلون على الفلسطينيين الذين ي
ن الذين أجبروا على الھرب إلى مناطق خارج يالفلسطيني
المفوضية لھم التي توفرھا  لحمايةاعلى  ،الوكالة والية

على ھذه  ونحصليغالبيتھم ال غير أن�  ؛بموجب واليتھا

العامة لألمم المتحدة والية مؤقتة إلى أسندت الجمعية   )12(  
غير أنھا تقوم بتمديدھا منذ ذلك الحين بسبب . األونروا في البداية

اإلسرائيلي المستعصي الحل، وفي غياب حل شامل - الصراع العربي
.لالجئين الفلسطينيين

األمم المتحدة، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   )13(  

ألعمال القتال التي نشبت في  حول النازحين نتيجة /
كانون  ، وبعد ذلك،   يونيو/حزيران
.ديسمبر /األول



  --

  األونروا لدى  لسج�ت وفي عام   .الحماية
يعيشون في ھم و ،تعنى بھم المفوضيةلسطيني فشخص 

  .)14(بلدان مختلفة في المنطقة
والية قد جرى على مر السنين توسيع نطاق الو  

 انيةسناإلغاثة اإل تقديمعلى  التي تقتصر ألونروااألصلية ل
صحية الو التعليميةخدمات اللتشمل تقديم  لالجئين

معونة في الو ،صغيرةالقروض الجتماعية، والسكن، واالو
دور الحماية الذي تضطلع به غير أن� . حاالت الطوارئ

لجنة األمم قد أنشئت و . للغايةمحدودا الوكالة ال يزال 
ونصت األونروا،  إنشاءعند للتوفيق حول فلسطين  المتحدة

حلول دائمة لحماية الالجئين يجاد إواليتھا على 
قتصر حاليا على تاألونروا  ةنشطأغير أن  . الفلسطينيين

مفوضية األمم المتحدة ضطلع ت، في حين إعداد التقارير
حماية جميع الالجئين ب ،تھاواليموجب بلشؤون الالجئين، 

تقدم و ،تتولى األونروا رعايتھمخرين واألشخاص الذين اآل
على و  .)15(إيجاد حلول دائمة لھماول حتو اتساعدالملھم 

أي برعاية ال تحظى ن يالفلسطينين يالالجئ غالبيةَ ھذا فإن
توفير حماية قانونية وحلول كفيل بإطار مؤسسي دولي 

  . دائمة لھم
  
  داخليا النازحينتعريف   )ب(
  

جماعات  األشخاص أو"اخليا د بالنازحيني�قصد   
لى ترك منازلھم األشخاص الذين أكرھوا على الھرب أو ع

اضطروا إلى ذلك، والسيما  أو أماكن إقامتھم المعتادة أو
نزاع مسلّح أو حاالت عنف  آثارلتفادي  ،أو سعيا ،نتيجة

حقوق اإلنسان أو كوارث طبيعية لعام األثر أو انتھاكات 
أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية 

 بشأندئ التوجيھية المباوتشير   .)16("المعترف بھا للدولة
إلى الطبيعة القسرية أو غير الطوعية  د الداخلييالتشر

الشخص  سيطرةقوى خارجة عن فرضه لالنتقال الذي ت
  .أو األشخاص المعنيينالمعني 

  
أعداد النازحين  تجاوزتفي السنوات األخيرة، و  
أعداد  منطقة اإلسكوابفعل النزاعات في  داخليا

  )14(  
 :موجودة على الموقع.  

تشرين  تم الدخول على الموقع في 
  .نوفمبر /الثاني

األونروا ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،   )15(  

  .يناير /الثاني األمم المتحدة والالجئون الفلسطينيون، كانون

النزوح الجماعي . األمم المتحدة، لجنة حقوق اإلنسان  )16(  
اإلنسان، الدورة الرابعة تقرير مقد�م إلى لجنة حقوق . ونوالمشرد
. والخمسون

ماليين  ثال، يأوي اليوم فالسودان، م  .)17(الالجئين
  داخليا، باإلضافة إلى ما بين  نازحشخص 

داخليا عن  النازحونويختلف   .)18(الجئ  و
 الحدود الوطنيةضمن ن وينزحنھم أ من حيثالالجئين، 

فيه  يتمتعونمقيمين شرعيين فيه و ،بالتالي ،فيظلون لبلدھم
ملزمة بأن الوطنية السلطات  فإنولذلك،   .تھمحكومبحماية 
الحقوق واالمتيازات نفس داخليا  النازحينفي منح تستمر 

 في كثير من األحيانو  .)19(التي تمنحھا لسائر السكان
أو غير  ذلكعلى غير قادرة  ،في الواقع ،تكون الحكومات

بيعة النزاع ط :منھا ،أسبابعدة وذلك ل راغبة في القيام به
الموارد المالية  وفرعدم ت وأالذي أد�ى إلى النزوح، 

الوصول إلى  ىوالبشرية الكافية، أو عدم القدرة عل
في الوقت الحالي ويشكل السودانيون والعراقيون . النازحين

وذلك  منطقة اإلسكواداخليا في  النازحينمن أكبر مجموعة 
تعرضوا قد أن اللبنانيين والفلسطينيين  الرغم منعلى 
قد تھج�ر مئات ف  .يالداخلي القسرھجير لتلمتكرر بشكل 

اآلالف من المدنيين من ضاحية لبنان الجنوبية وجنوب 
لبنان والبقاع الغربي خالل الھجوم اإلسرائيلي على لبنان 

ن نتيجة يونزح آالف الفلسطيني  .يوليو /في تموز
 في  التي بدأتعلى قطاع غزة،  ةاإلسرائيلي الحرب

. ة أسابيعلثالث تواستمر ديسمبر /كانون األول
خالل  أيضافي الداخل ونزح آالف الالجئين الفلسطينيين 

مايو /أيارشمال لبنان في النزاع في مخيم نھر البارد في 
.  

  
لية اآلن على الحماية بموجب يالالجئمعظم ويحصل   

 عام نصت عليھا اتفاقية التي دولية المؤسسية ال
 النازحونفيد ال يست، من ناحية أخرىو. الخاصة بالالجئين

داخليا من أي إطار محدد يبي�ن حقوقھم أو يعالج 
ارتكزت حمايتھم حتى اآلن على القانون فقد . احتياجاتھم

المبادئ التوجيھية عليه تقوم الذي والعام لحقوق اإلنسان، 
 ھا مفوضيةتعتمداتي ال  .الداخلي لعام  النزوحبشأن 

لى عالمبادئ  ضتع�رقد و  .األمم المتحدة لشؤون الالجئين
على و . في عام للمرة األولى لجنة حقوق اإلنسان 

أصبحت اليوم نھا فإملزمة غير ھذه المبادئ الرغم من أن 
يجري تطبيقھا بشكل متزايد و ،على نطاق واسع معترفاً بھا

كإطار عنية باإلغاثة الحكومات والوكاالت الممن جانب 

  )17(  . Durable 
Solutions for IDPs in Protracted Situations: Three Case 
Studies.                                                                                      

  )18(  Protecting Refugees and the 
Role of UNHCR 2007-2008: Evaluation of UNHCR’s 
returnee Reintegration Programme in Southern Sudan

: على الموقع .: انظر  )19(  



  --

ألنشطة التي ا تعكسو  .الداخلي النزوحالمتصلة بلبرامجھا 
مجموعة واسعة من المنظمات الدولية تضطلع بھا 

لتزايد دولية الستجابة االالمجتمع المدني ھيئات والوطنية و
مفوضية األمم المتحدة  تتولىو . داخليا النازحينعدد 

الحماية لحاالت توفير  ،بموجب واليتھا ،لشؤون الالجئين
المنظمة الدولية  ومتقالنازحين داخليا، في حين من دة محد�

  . في ھذا الصدد دور تكميلي ھامبللھجرة 
  

حقوق اإلنسان األھمية معنية ب ىوتكتسب آليات أخر  
داخليا، مثل  والنازحينحماية الالجئين لنفسھا بالنسبة 

أو المعاملة ضروب التعذيب وغيره من مناھضة اتفاقية 
 ،أو الالإنسانية أو المھينة لعام  القاسيةالعقوبة 

لعام  والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
.  

  
  واللجوء االتجاھات الرئيسية للنزوح -

  اإلسكوا منطقةفي 
  

في واللجوء لنزوح ااتجاھات  ثالثة من تكتسب  
 ھاتداعياتدراسة لاإلسكوا أھمية كبيرة بالنسبة  منطقة

 العابر،واللجوء النزوح  وھي، ةواالقتصادي ةاالجتماعي
واللجوء النزوح ، وألسباب طارئةواللجوء والنزوح 
لتمييز بين خصائص ھذه االتجاھات نبغي اوي . المزمن

نقاش أي على ألن ھذه التمييزات تؤثر ذلك والمختلفة 
واللجوء للنزوح االجتماعية واالقتصادية  التداعيات بشأن
ه بالنظر إلى أن أيضاًالدراسة سوف تبين و  .الدائمة هوحلول

في المنطقة متغي�رة ومستمرة واللجوء اتجاھات النزوح أن 
ال يمكن الجزم بأن فئة معي�نة من السكان أنه ومتكررة، و
زمن فقط أو مالأو فقط بر اعالواللجوء نزوح تعاني من ال

جماعات معظم الفالحقيقة ھي أن . فقطألسباب طارئة 
حاالت متكررة من عاني من ت منطقة اإلسكوا النازحة في

ما  ھوو، في الوقت نفسه رئاالطالمزمن وواللجوء وح النز
  . أمرا معقّدا للغاية االستجابات والحلولإعداد ة مھم�يجعل 

  العابراللجوء   )أ(
  

الذين  الالجئينالعابر على  اللجوءصفة نطبق ت  
في أثناء سفرھم الطويل إلى وجھتھم بلدان مرون في عدة ي

في في أثناء رحلة واحدة  العابرالالجئين  يمر�وقد   .ةالنھائي
 وذلك عبور القانوني وغير القانونيمن المتفاوتة مراحل 

  .)20(عنيمالبلد الفي حركة حسب سھولة ال
  

مع مرور مة اصرالتي تصبح أكثر  الشروطو  
األعضاء بلدان اللدخول إلى لللحصول على تأشيرة الوقت 

تلك نمط ھي التي تحد�د  اإلسكوا والبلدان الناميةفي 
والمھاجرين (يھاجر العديد من الالجئين ، لھذاو  .حركةال

  )20(  Irregular) Transit Migration 
in the European Space  

على سبيل المثال فإن و . على مراحل )ألسباب اقتصادية
 نيتجھو ن من النزاع في العراقيرباھالبعض العراقيين 

وذلك  إلى مصر األردن والجمھورية العربية السورية عبر
في و  .قلأ ھافيكلفة المعيشة تنھم يتوقعون أن تكون أل

الوصول في  من النزاعات الھاربون أملياألحيان  بعض
دخلون إلى ذين يوالسودانيون ال  .يضاأ لى أوروبا الغربيةإ

لطالما و . االنتقال إلى إسرائيلفي أحيانا  يأملون مصر
لالجئين الفلسطينيين الذين اشكّل األردن بلدا ھاما لعبور 

نانيين وقد عبر العديد من اللب . منھافلسطين وإلى ينتقلون 
الذين ھربوا من الحرب اإلسرائيلية على لبنان في عام 

في األردن والجمھورية العربية السورية خالل   
 يختارأيضا أن مكن ومن الم . رحلتھم إلى بلدان أخرى

الالجئون المحرومون من الحماية والحقوق األساسية، مثل 
رة الھجالعراقيين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية، 

ضحية سھلة الالجئون العابرون قع يو  .شرعيةالغير 
ھم و  .بسبب وضعھم غير القانوني لالتجار بالبشر

ين بالبشر من أجل تجرملدفع مبالغ ضخمة للون ستعدم
  . النمومتقدمة أخرى لوصول إلى أوروبا وبلدان ا
  

على مواردھم  ،عادة ،العابرون الالجئون يعتمدو  
أبناء الدينية وعلى  جتماعية أوالخاصة وعلى الشبكات اال

في  ونال يحصل ، وھمتسھيل سفرھممن أجل الجالية 
الوكاالت الدولية من على الخدمات أو المساعدة غالبيتھم 

 يبقونفي البلدان التي  على األقل، تقديم المساعداتعنية بالم
تحديد العدد يصعب ونتيجة لذلك،  . ةوجيزلفترة فيھا 

برين، وما إذا كانوا قد نزحوا بسبب العا لالجئيناإلجمالي 
لن  فإن الدراسة ولذلك  .النزاعات أو العتبارات اقتصادية

ذين تحاول تحديد ما إذا كانت نسبة مئوية معينة من ال
العبور إلى يعتزمون بلد مضيف بسبب النزاع إلى  يلجأون

غير أن دراسة أخرى قد تتناول ھذا   .بلد آخر أم ال
  . الموضوع في المستقبل

  
  ألسباب طارئةالنزوح   )ب(
  

نشوب نتيجة لواللجوء النزوح  يكونغالبا ما   
تواجه أعداد كبيرة من عندما وذلك ، مسلّحةنزاعات 

يھد�د بتعر�ضھم للقتل وإصابتھم شخاص خطرا حقيقيا األ
ويقع ھذا النوع  . وغير ذلك ض والتشردامرواأل بالجراح

 نينازحالأعداد بصورة مفاجئة وتكون من النزوح 
قدرة المنظمات الوطنية فوق تكبيرة و ،، عادةًوالالجئين
 لھذا فإنو . المعنية باإلغاثة على استيعابھموالدولية 

 . طارئوضع كيبدأ، بحكم تعريفه، النزاعات  بفعلالنزوح 
عن النازحين اآلخرين ألسباب طارئة وما يميز النازحين 

تي الجماعات وال . ض أمنھم الشخصي للخطرھو تعر�
تكون ألسباب طارئة أو الالجئة يمكن وصفھا بالنازحة 

 . اإلسكوامنطقة في على األقل داخليا،  النازحينعادة من 
عيشون ي ال يزالونفي فلسطين ن ون الفلسطينيوالالجئو

أمر قد يسبب أو ال وھو ، في فترات مختلفة حاالت طارئة



  --

متكرر، مثل حاالت اإلخالء القسري، نزوح يسبب حاالت 
  .في الضفة الغربيةجدار عازل تدمير المنازل، وبناء و
  

خالل أزمات مختلفة في العالم العربي ى اندالع أد�و  
سكان عدد كبير من الوقوع إلى السنوات الخمس الماضية 

ذين ھربوا ، مثل العراقيين الألسباب طارئةضحايا للنزوح 
 وانزحذين واللبنانيين ال ؛اع ومنهزداخل بلدھم المتأثر بالن

والالجئين ؛ خالل الحرب مع إسرائيل في عام 
الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم نھر البارد في شمال 

يھربون  نزالوي اللنازحين داخليا الذين ائين وجوالال ؛لبنان
واليمنيين  ؛في دارفور في السودانمستعرة من األزمة ال

ة محافظة صعدھاربين من النزاع في لداخليا وا النازحين
غزة  ضمنذين نزحوا والالجئين الفلسطينيين ال؛ الشمالفي 

ديسمبر /قطاع في كانون األولالخالل الحرب على 
 تعيشه الجماعات النازحةذي ال النزوحيستمر وقد  . 

لفترة وجيزة نسبيا، كما كان الحال مع ألسباب طارئة 
، كما ھو ةلي، أو لفترة طوالنازحين اللبنانيين في عام 

  .داخليا في السودان والعراق النازحينمع حال ال
  

ألسباب طارئة أو اللجوء  حفي ظروف النزوو  
دورا أساسيا في أن تؤدي لمنظمات اإلنسانية ليمكن 

، غير أن ومواصلة حياتھمف على التكي�نازحين مساعدة ال
الشواغل األمنية غالبا ما تعو�ق قدرتھا على االضطالع 

التعاون والتنسيق بين  الحاجة إلى لھذا فإنو. بھذا الدور
أحد تشكل المنظمات اإلنسانية والھيئات العسكرية واألمنية 

 .ألسباب طارئةالعوامل األخرى التي تمي�ز النزوح 
في  ةبالغله أھمية بين المساعدة اإلنسانية واألمن  رتباطالاو

وتيرة العنف أن وفي حين   .فلسطين والعراق والسودان
في السودان غاثة اإل يموظففإن  دأتقد ھ في العراق
عمليات حفظ  كما أنلمخاطر، أكثر فأكثر ليتعرضون 

الحرب اإلسرائيلية على لبنان  خاللو. ليست فع�الة السالم
اإلغاثة والالجئون لنيران موظفو ض ، تعر�في عام 

خالل الحرب على ذلك حدث  ماكاألسلحة اإلسرائيلية، 
عندما استھدفت   ديسمبر/كانون األولقطاع غزة في 

في  القوات اإلسرائيلية مدارس األمم المتحدة ومرافقھا
  .انتھاك واضح لالتفاقيات الدولية والقانون اإلنساني

  
  زمنالماللجوء أو النزوح   )ج(
  

مليون  ومليون  عتقد أن ما يتراوح بين ي�  
في أنحاء زمنا مأو لجوءاً  انزوحيشون شخص يع

مفوضية األمم المتحدة لشؤون حد�دت قد و  .)21(العالم
الحالة التي "بأنھا  زمنالمواللجوء لنزوح احالة الالجئين 

سجن أبدي ال مفر� في ھم يعيشون أنبفيھا الالجئون شعر ي

  )21(  Six Million Trapped as Long-
term Refugees – UNHCRموجود على الموقع ، :

ضة قد ال تكون معر�أولئك الالجئين  حياةأن� مع و . "منه
 ةاالقتصادي حقوقھم األساسية واحتياجاتھم فإنللخطر 

بعد سنين في  ال تلب�ىالضرورية والنفسية  واالجتماعية
الذي يعيش يكون الالجئ  في كثير من األحيانو. المنفى

غير قادر على التحرر من االعتماد  في ھذه الظروف
المجموعة التي و .)22(القسري على المساعدة الخارجية

ھي  "زمنمالجوء لال مجموعة"توصف، عادةً، بأنھا 
شخص أو أكثر يعيشون    التي تضملمجموعة ا"

. )23("منذ خمس سنوات أو أكثر في بلدان نامية في المنفى
انون من ألشخاص الذين يعلتعريف مماثل اشتقاق ويمكن 
نطاق  محللون آخرونوقد وس�ع   .زمنالداخلي الم النزوح
يصبح واللجوء النزوح  على أن واددوش ،تعريفھذا ال

ث عن حلول البحيصطدم فيھا التي حاالت في الزمنا م
من داخليا  النازحونيعاني عندما ، وبحائط مسدود دائمة
حقوقھم ال تلقى ش نتيجة النتھاك حقھم في الحماية ويھمالت

نظرا و .)24(أي احتراماالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
تدفّق توالالجئين النازحين جديدة من  اأن� أفواجإلى 

 فإن باستمرار السابقة للنازحينموجات ال حجبتتداخل وتو
  .الحركيةر وتغي�بالتتصف زمن حاالت النزوح الممعظم 

  
وتشھد المنطقة عددا كبيرا من حاالت النزوح   

ماليين الجئ فلسطيني، وما  المزمن، منھا واللجوء 
لبناني ال يزالون   و  بين يتراوح 

مھج�رين بسبب الحرب األھلية والعمليات العسكرية 
 ية واالحتالل اإلسرائيلي، باإلضافة إلى اإلسرائيل

  ، ومليون عراقي تشر�دوا قبل عام 
.  )25(سوري نزحوا من ھضبة الجوالن السورية المحتلة

مستويات النزوح المزمن والمتكرر في  الشكل ويبي�ن 
  . منطقة اإلسكوا خالل األعوام الستين الماضية

  
شؤون الالجئين إلى وتشير مفوضية األمم المتحدة ل  

المزمن ينتج عن الجمود السياسي الذي واللجوء أن النزوح 
يسود بعد انتھاء النزاعات، أو عن النزاعات الجارية التي 

  )22(  Protracted Refugee Situations

.المرجع نفسه  )23(  

  )24(  
، مرجع سبقت اإلشارة إليه،

، أدناه، لالطالع على أعداد النازحين؛ انظر الجزء   )25(  
Syria: Forty Years on: People Displaced from 

the Golan Remain in Waiting  



  --

.  )26( واللجوء تتخللھا حاالت متكررة ومستمرة من النزوح
وفي منطقة اإلسكوا، ال يمكن فصل االضطرابات السياسية 

عن بعضھا البعض لجوء والوالنزاعات وحاالت النزوح 
عند تحديد سبب االرتفاع الكبير في أعداد النازحين 

وتقدم .  المزمنين، مثل الفلسطينيين والسودانيينوالالجئين 
الورقة المتعلقة بالنزوح المزمن، التي ُأعد�ت للنقاش خالل 
الحوار الذي سيجريه المفوض السامي بشأن التحديات 

للنُھج المعتمدة لتقديم  قاًمعم� المتصلة بالحماية، تحليالً
المزمنين في منطقة والالجئين المساعدة اإلنسانية للنازحين 

  .)27(اإلسكوا
  

  المنطقة في واللجوء أسباب النزوح  -
  

في واللجوء من بين األسباب الرئيسية للنزوح   
منطقة اإلسكوا غياب حكم القانون، وعدم التزام الدول 

مية أو شبه الحكومية والحكومات والجماعات غير الحكو
بميثاق األمم المتحدة ومواثيق حقوق اإلنسان واالتفاقيات 

  .الدولية على الصعيدين الوطني والدولي
  

وعلى الصعيد الدولي، مثال، تُعزى الطبيعة المزمنة   
الفلسطيني إلى سبب رئيسي، ھو  اللجوءالتي يكتسبھا 

ف به، رفض إسرائيل االلتزام بالقانون الدولي أو االعترا
فإسرائيل تبني منذ .  وعدم قدرة المجتمع الدولي على إنفاذه

عقود مستوطنات على أراض عربية محتلة، في انتھاك 
صريح للمعايير واالتفاقيات الدولية، األمر الذي دفع بمئات 

.  واللجوء اآلالف من الفلسطينيين والسوريين إلى النزوح
منح وباإلضافة إلى ذلك، لطالما رفضت إسرائيل 

الفلسطينيين حق العودة وذلك في انتھاك واضح لقرار 
المؤرخ كانون  الجمعية العامة لألمم المتحدة 

  .ديسمبر /األول
  

وعلى الصعيد الوطني، يشكل عدم احترام حكم   
في عدد من واللجوء القانون سببا غير مباشر للنزوح 

يعة ويرتبط النزوح المزمن ارتباطا وثيقا بالطب. الحاالت
المزمنة لالضطرابات السياسية والنزاعات في منطقة 

وترتبط النزاعات والخالفات السياسية المحلية . اإلسكوا
والدولية في ھذه المنطقة ارتباطا وثيقا ببعضھا البعض، 
وھي تستمر� لفترات طويلة وتترتب عليھا تبعات اجتماعية 

و ھواللجوء والنزوح . واقتصادية محلية وإقليمية خطيرة
  .إحدى ھذه التبعات

  

. ، مرجع سبقت اإلشارة إليه  )26(  
 ،

  .مرجع سبقت اإلشارة إليهو

  )27(  Protracted Refugee Situations
  

كنتيجة مباشرة واللجوء وفي حين يقع النزوح   
للنزاعات فإن ضعف المؤسسات الحكومية القائمة يؤدي 

وفي كثير من األحيان تواجه .  إلى استمراره لفترة طويلة
البلدان المتأثرة بالنزاعات تحديات سياسية واجتماعية 

يخ حكم واقتصادية وذلك، ببساطة، لعدم تطبيق أو ترس
القانون والحكم الرشيد أي، بعبارة أخرى، لغياب العمليات 
الديمقراطية، والمشاركة السياسية، والمساواة، والمساءلة، 

ونتيجة لذلك قد يتحول الخالف .  والكفاءة والشفافية
السياسي إلى صراع، وھو ما يعر�ض البلد لحرب أھلية 

  .دوليويجعله، بالتالي، عرضة للتدخّل اإلقليمي وال
  

وحتى في ظروف ما بعد النزاعات قد ال تكون   
المؤسسات الضعيفة في الدولة قادرة على التكيف مع 

، وھو أمر يطيل واللجوء األزمات الناتجة عن النزوح
وبالتالي، فإن حاالت النزاع والنزوح وضعف . مد�ته

المؤسسات العامة تدخل في حلقة مفرغة تعز�ز فيھا بعضھا 
وھذه الظروف ).  انظر الشكل (ي البعض بشكل سلب

تقوض قدرة مؤسسات الدولة على معالجة احتياجات 
النازحين، السيما بالنسبة للدفاع عن حقوقھم وضمان 

  .سالمتھم وتسھيل عودتھم والوصول إلى ممتلكاتھم
  

وغالباً ما يصعب تنفيذ اآلليات الھادفة إلى تعزيز   
د�مجت في  التعايش السلمي على أرض الواقع، حتى ولو

السياسات الوطنية، وذلك عندما تُدمج االتجاھات التي تدعو 
إلى التأخر واالنقسام في النظم السياسية واالجتماعية 

ويحول ھذا األمر دون االنصھار الوطني .  الرسمية
وتؤدي ھذه الديناميات . واإلصالح وتطو�ر الحكم السليم

د ساھمت عادة إلى تفاقم أية اضطرابات سابقة قد تكون ق
وقد ال تصمد .  في بداية األمرأو اللجوء في وقوع النزوح 

طويال ما لم تترافق والالجئين عملية إعادة دمج النازحين 
  .مع آليات تضمن التعايش السلمي

  
المزمن في واللجوء وفيما يلي خصائص النزوح   

  :البلدان األعضاء في اإلسكوا
  

  :ن األصليأو الديني في الموط/النزاع العرقي و  -
  

الذين أجبروا على  والالجئون يبدي النازحون  
الھرب من أماكن إقامتھم خوفا من االضطھاد العرقي أو 

وقد بي�ن مسح أجرته .  تجاه العودة واضحاً الديني تردداً
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بشأن الالجئين 

يقد�ر  العراقيين في الجمھورية العربية السورية إلى أن ما
في المائة من األشخاص الذين أجريت معھم  بنسبة 

مقابالت سبق أن خضعوا لالستجواب أو التحر�ش على يد 
الميليشيات أو غيرھا من المجموعات في العراق، بما في 

في  وقد تعرضت نسبة .  ذلك تلقّي تھديدات بالقتل



  --

ما كان ذلك على يد  ، وغالباًالمائة منھم كذلك للتعذيب
    .)28(ليشيات طائفية مي

  )28(  
  :موجودة على الموقع . 

  



  --

  الماضيةعوام الستين اإلسكوا خالل األ منطقةفي واللجوء النزوح   - الشكل 

  
.األونروا ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين: المصادر

  
  واللجوء النزوح- دورة النزاع  - الشكل 

  

    
  

الحضرية ذات التنوع السكاني العرقي المناطق و  
 أحياءالتي تنقسم إلى  المناطقأول  ،عادةًھي، والديني 

ففي   .متناغمةالدينية العرقية أو المجموعات التتركز فيھا 
ة إلى يالسنأفراد الطائفة عدد كبير من نزح العراق مثال، 

ة يعالشيالطائفة أفراد عدد كبير من نزح مناطق سنية، و
إلى مناطق شيعية، وعدد كبير من األكراد إلى مناطق 

ختار بعض اوحتى بعد أن ھدأ النزاع،   .)29(كردية
العودة إلى المناطق التي تستقر فيھا والالجئين ن يالنازح

وذلك بدالً  ،طائفيةالعرقية أو تھم الخلفيتشاركھم جماعات 
  .موطنھم األصليعن العودة إلى 

تصعيد : انظر أشرف الخالدي وفيكتور تانر، نزيف العراق  )29(  
العنف والتھجير الوحشيين، نشرة الھجرة القسرية، عدد خاص بالعراق، 

 :موجود على الموقع. ، ص أغسطس /آب

  

:ةاالقتصادي العوامل  -
  

غياب أساساً ( العوامل االقتصادية لبعضيكون قد   
والالجئين  سلبي على قرار النازحينتأثير  )فرص العمل

وعلى سبيل المثال فإن . موطنھم األصليالعودة إلى بشأن 
الذين يعيشون في في المائة من النازحين داخليا  نسبة 

 لمواردلإلى أن االفتقار تشير السودان  لشمافي مخيمات 
جنوب في موطنھم األصلي المالية يمنعھم من العودة إلى 

  .)30(السودان
  

  :األصليالموطن واألمن في ستقرار اال  -
  

  )30(  IDP Intentions Survey

مؤسسات 
حكومية 
ضعيفة

 افتقار
 لممارسات
الحكم الرشيد

نزاع

1998

ون
زح
لنا
ا

لجوء/نزوحمزمن لجوء/نزوح

نزاعات واضطرابات سياسية دائمة

  مؤسسات حكومية ضعيفة
حكم محلي ضعيف

فيوالالجئين مجموع النازحين 
لين لدىمنطقة اإلسكوا المسج�

المفوضية

الفلسطينيينالالجئين مجموع 
المسج�لين لدى األونروا



  --

 الموطن األصليإذا بقيت األوضاع غير آمنة في   
 ، من المحتمل أن يختارأو الالجئون النازحون غادرهالذي 

، منھم نين الماھريخصوصا العاملوراغبون في العودة، ال
األجل  فيفي بلد يمنحھم األمن واالستقرار  ةدائمقامة الاإل

آالف العراقيين الذين  فإنعلى سبيل المثال و . الطويل
بشكل شبه دائم  ستقرواا ھربوا من العراق قبل عام 

  .ردنفي األ
  

والالجئين النازحين لتجھيز  عدم وجود آليات  -
  :ن في العودة ومساعدتھميغباالر

  
مؤسسات فيھا التعاني البلدان التي ر تفتقما غالبا   

إلى اآلليات الالزمة لتجھيز الراغبين  ضعفمن العامة ال
غير قادرين  العائدونوقد يكون  . في العودة ومساعدتھم

أو آخرين ألن نازحين إلى موطنھم األصلي على العودة 
 واقد استولناطقھم معلى  وااستولمن الذين مسلحة عناصر 

  امتھم وعملھم كذلك على أماكن إق
تكون المؤسسات في كثير من األحيان و . أو ممتلكاتھم/و

قادرة على غير الحكومية والمنظمات المتعددة األطراف 
بسبب وجود بعض ، ينأو المسلّح النازحينھؤالء  إجالء

القيود، مثل االعتبارات اإلنسانية، واالفتقار إلى األموال 
قد و . مساكن بديلةالالزمة لتقديم حوافز لإلخالء وإيجاد 

من العائدين المحتملين فقط في المائة   ذكرت نسبة
في مختلف أنحاء العراق أنھم يستطيعون الوصول إلى 

الموطن وھي ، من بغداد ينزحانالومن بين  . ممتلكاتھم
في  تزيد عن  من النازحين العراقييناألصلي لنسبة 

م ال يستطيعون إلى أنھأشار ثلثا المجيبين تقريبا ، المائة
  .)31(الوصول إلى ممتلكاتھم

  
أدلة متوفرة في المنطقة إلى أن إزالة تلك شير وت  

اتية لعودة النازحين وبيئة م إيجادالعقبات تساعد في 
وعلى سبيل المثال . فور توقّف األعمال العدائيةوالالجئين 

عملية في أعقاب ال األعمال العدائية مباشرةبعد توقف فإنه 
أكثر عاد ، في عام  ية في لبنانسرائيلاإلالعسكرية 
الضواحي الجنوبية لبيروت في ديارھم إلى  نازحمن مليون 

الرغم من األخطار وذلك على  لبنان والبقاع يوجنوب
 داوقد ع .ھموحالة بيوت التي لم تنفجرالذخيرة الكامنة في 

ألنھم لم يشعروا بوجود خطر حقيقي  النازحونھؤالء 
نسبية تمكّنھم من يتمتعون بحرية كانوا ألنھم و يتھدد أمنھم،

من ، لى حوافز ماليةالحصول علوصول إلى ممتلكاتھم أو ا
لديھم  ألنه كان، ونقدية مبالغالحصول مباشرة على  خالل

  )31(  
 

ع  ـ موجود على الموق
 
  

لسرعة التصرف من جانب و .ةالوطني بالعزةقوي شعور 
مختلف وكاالت اإلغاثة المحلية والدولية والمنظمات 

  . المعنية
أن ينظر واضعو السياسات فإنه من المھم  ذلكول  

اعتماد في  المعنيون بوضع سياسات إقليمية للنزوح
الحكم  تشجيعمنھجيات وآليات لتعزيز ھياكل الدولة و

  .والتسامح العرقي والطائفي الرشيد
  

األوضاع  :والالجئة النازحة لدور إيواء الجماعاتنماذج   -جيم
  ماتالمخي�وفي في المناطق الحضرية 

  
إلى الذين يھربون  والالجئين النازحين إن عدد  

  .)32(آخذ في التزايد على المستوى العالمي مناطق حضرية
المخيمات داخل  يقيم النازحون منطقة اإلسكوافي و

في  ونزمنمالفلسطينيون ال الالجئونقيم وي. وخارجھا
اندمجوا في مجتمعات بعض البلدان قد و ،مخيمات األونروا

أو  ةمزمنصورة بداخليا نازحون الالسودانيون و. المضيفة
. يتنقلون من مكان إلى آخر وأ مخيماتفي  يعيشون طارئة
 مناطقإلى نتقلوا إ ن العراقيونون داخليا والالجئووالنازح

في اليمن، يتخذ و  .حضريةھي في األساس مناطق 
مأوى لھم داخليا لنازحين وكثير من ا ونزمنمئون الجالال
 حضرية، في حين يقيم بعضالمحلية ال مجتمعاتال في

وفي مصر،  . في مخيماتالنازحين داخليا ألسباب طارئة 
من النازحين في مناطق حضرية، مثل العظمى تقيم الغالبية 

  . القاھرة
  

لھما جوانب  أماكن اإليواءالنوعان من  نھذاو  
حسب مجموعة من العوامل، ذلك وإيجابية وجوانب سلبية 

والموارد المتاحة أو اللجوء النزوح ومدة األمن منھا 
تؤدي االعتبارات السياسية في منطقة اإلسكوا  و. للنازحين

 لنازحينلالمتاح  المأوىكذلك دورا في تحديد نوع 
  . والالجئين

  
  في المخيمات الالجئونو النازحون  -

  
لتوفير مكانا مناسبا أن المخيمات قد تكون  في حين  
النزوح  ظروفإلنسانية في والمساعدة ا المأوىاألمن و
بقاء سھم يأن  من الممكنالقصير األجل، الطارئ واللجوء 

ن بعيدا عفي تھميشھم في المخيمات  ينزمنمحين الزانال
غيرھما من البطالة والفقر وشباك المجتمع ووقوعھم في 

  .مشاكلال
  

في عدد من وعلى سبيل المثال فإن الظروف   
قد تكون صعبة ، لبنانمخيمات الالجئين الفلسطينيين في 

.اإلشارة إليهمرجع سبقت  .  )32(  



  --

لقوانين واألنظمة ابعض ألن  وذلك فيھا ينقيململبالنسبة 
وبسبب عدم . تكون في بعض األحيان موضعاً للتجاھل

 تقامقوانين البناء  لتخطيط وعدم إنفاذلسياسات  وجود
 ھادخليممرات ضيقة ال في المئات من األبنية غير اآلمنة 

يتعرضون يمات ن في المخيلمقيمضوء طبيعي؛ كما أن ا
، الحرارةفي التحكم ال يستطيعون سامة، والبناء المواد ل

وھوية المقيمين في المخيمات  . ةيالتھوسوء ويعانون من 
 كامالارتباطا مرتبطين يصبحان ووضعھم السياسي 

 والسكان . وحدة مكانية منفصلة ومنعزلة باعتبارهبالمخيم 
مركزي  حيزفي  الذين يتجمعون ،المخيمالمزمنون في 
 يمكن أن تزيد سلبيتھم ويزيد اعتمادھم ،خاضع للسيطرة

  .اإلغاثةبعنية الوكاالت المالخدمات التي تقدمھا على 
 ينعزل النازحيؤدي أيضاً إلى في المخيمات  والبقاء

لتحقيق  حقيقية يتيح فرصاًال عن المجتمع ووالالجئين 
  .االكتفاء الذاتي االقتصادي

  
يش في المخيمات عددا من ، يكتسب العبالمقابلو  

 ،فالمقيمون في مخيمات الالجئين الفلسطينيين. اإليجابيات
 التعليمة المالئمة،صحية والخدمات ستفيدون من الي ،عموما
 ھمھياكلعلى  نوھم يحافظو ؛ألونروااالتي تقد�مھا  ،نسبيا

غير أنه . االجتماعية واألسرية وعلى ھويتھم كفلسطينيين
في عدد  ياكل االجتماعية واالقتصاديةيمكن تجاھلھم في الھ
 ونزمنمالوالالجئون  نوحزالناو . من البلدان المضيفة

لعدد من ، وذلك في المخيمات لفترات طويلةيمكثون 
تھم األسباب السياسية واالقتصادية واالجتماعية، مثل خشي

مجتمع الھويتھم من خالل االندماج في من أن يفقدوا 
المھاجرين غير في فئة  الوقوعالخوف من مضيف، وال

أو رسمية أية حقوق حصلون على الذين ال يالشرعيين 
عدم و ،فرص العملواالفتقار إلى الموارد المالية وحماية، 

  .خارج المخيمبديل سكن توفر 
  

  النازحون في المناطق الحضرية  -
  

يتمكن الالجئون العراقيون في بعض األحيان   
ية العربية السورية والفلسطينيون في األردن والجمھور

مخيمات من االندماج في الذين ال يعيشون واليمن ومصر 
النازحون  يميلو. في البلد المضيفعلى نحو سليم 

 اتّبعووي ھمنفسأعلى إلى أن يعتمدوا الحضريون والالجئون 
من إلى حد ما وذلك االكتفاء الذاتي ب اتمتعوآليات للتكي�ف وي

التي التحويالت من  اإلفادةو ھمخالل استخدام مدخرات
في المدينة ن العمل مالخارج أو من أو  ھممن وطنتصلھم 
ض بعفي كثير من األحيان يكون في مقدور و. المضيفة
بصورة  أن يستفيدوا، الحضريين والنازحين الالجئين
 ناطقفي الم اتالبلدي خدمات من ة،أو غير قانوني ةقانوني

 المراكز، مثل المدارس والحضرية التي يعيشون فيھا
  .الصحية

  
 النازحين داخلياوغير أن الموارد المتوفرة لالجئين   

  ،المالية ھموتحويالت ھممن الطبقة المتوسطة، مثل مدخرات
وھؤالء   .بل إنھا تنضب تدريجيا تدوم إلى األبدال 

النازحون الذين يصلون إلى حد� الكفاف يصبحون غير 
صاريح، قادرين على تسديد رسوم تأشيرات الدخول والت

. إقامتھم غير شرعية ويقعون في شباك الفقر فتصبح
الحضريين لدى الحكومة والالجئين معظم النازحين و

ال يتم  معنية باإلغاثةالدولية ال المضيفة أو الوكاالت
أو لخوفھم من ضرورة ذلك ب شعروا، إما ألنھم لم يتسجيلھم
للغاية  ونتيجة لذلك يصبح من الصعب. ھمترحيلأن يتم 

 ةاالجتماعيوالظروف ع اوضيم مستوى النزوح واألتقي
مناطق الفي و  .والالجئين للنازحين ةوالقانوني ةواالقتصادي

يعيش كثير من النازحين كالقاھرة مثال، الكبرى،  حضريةال
علقون في سرعان ما يوعلى ھامش المجتمع، والالجئين 

من الخيارات  شباك الفقر ألن وضعھم غير القانوني يحد�
  .)33(وفرة لھم للبقاءالمت

  
واألثر اإليجابي أو السلبي الناتج عن العيش في   
قد مخيمات الالجئين ف. أو اللجوء بمدة النزوح يرتبط مخيم

غير أن  . النازحين ألسباب طارئةخيارا ينقذ حياة تكون 
إلى المزمن تؤدي لنزوح ة االمخيمات في حالظروف 

المتوفرة علومات والم  .وعزلھموالالجئين ش النازحين يتھم
الوصول إليھم إمكانية ع المقيمين في المخيمات واوضأعن 

بأوضاع المتعلقة المعلومات ب تعتبر أكثر اكتماالً مقارنة
الوصول إلى القدرة على عدم و. فيھا غير المقيمين

له أثر سلبي على الجھود الرامية إلى  ازحين الحضريين،نال
  .أمرا صعبا مساعدتھم يجعلوتقييم أثر النزوح في المنطقة 

ينبغي أن تجد الحكومات والمنظمات الدولية في  فإنه ولذلك
والالجئين السكان النازحين بلوغ ومساعدة ل سبالًالمنطقة 

ال يحملون والذين  ،الذين اختفوا في المساحات الحضرية
قانونية في المكان الذي نزحوا إليه، أو أو حقوق أية صفة 

خوفا من االعتقال أو علنا  ھورالظ ال يرغبون فيذين ال
   .الترحيل

: انظر  )33(  
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  منطقة اإلسكوافي واللجوء للنزوح  ةواالقتصادي ةاالجتماعي التداعيات  -ثانياً
  

 تداعياتله والالجئين ازحين لنل إن التدفق المستمر  
في  يةالسكانالفئات والبلدان على جميع سلبية مباشرة 
 قة اإلسكوابلد في منطكل أن لوفي حين   .منطقة اإلسكوا

في تنميته االجتماعية  تسھموتمي�زه التي  هخصائص
 من شأنفإن  ة فيهمعيشالواالقتصادية وتحديد معايير 

بشكل  التنمية إعاقةالناتج عن النزاعات واللجوء لنزوح ا
على البلدان  ةغير مباشرأيضا بصورة ويؤثر  ،دائم

  .بلدان الخليجومنھا ، االمجاورة التي تشھد نزوحا مباشر
  

التاريخية على الموجات عامة  نظرة  الجزءويقدم   
، التي كان لھا أثر كبير على واللجوء للنزوح الحاليةو

 ةواالقتصادي ةاالجتماعي اآلثارم ، ثم� يقي�منطقة اإلسكوا
  الجزء يعرضو. النازحةفئات للنزوح على بعض ال

لى عواللجوء للنزوح  ةواالقتصادي ةاالجتماعيتقييماً لآلثار 
  الجزء يقي�م، بينما اإلسكواالبلدان األعضاء في 

للنازحين نسانية إلتوفير استجابة  المتبعةالمنھجيات 
  .منطقة اإلسكوافي  والالجئين

  
  واللجوء النزوح تداعيات  - ألف

  
القادمين من بلدان والالجئين يبلغ عدد النازحين   

) الشكل انظر (مليون نازح  اإلسكوا نحو أعضاء في 
في والالجئين في المائة من النازحين   نسبة يشكلون
ويشكل الفلسطينيون والعراقيون . أنحاء العالمجميع 

منطقة في والالجئين لنازحين لوالسودانيون أكبر جماعات 
الالجئون يشھا والحالة المزمنة التي يع  .اإلسكوا

 ةسياسيال تزال لھا أھمية من النواحي الالفلسطينيون 
ويشھد . على المنطقة بأسرھا ةقتصاديالوا ةاعيجتمالوا

كما من النازحين بوتيرة منتظمة،  أفواج جديدةلبنان تدفق 
في مناطق الالجئين آالف ، دون ضجة، تأوي أن مصر

  .حضرية، مثل القاھرة
  

  منطقة اإلسكوابلدان من والالجئون النازحون   -  الشكل
  

    
منظمة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، و، )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، : المصادر
  .ولجنة الواليات المتحدة األمريكية المعنية بالالجئين والمھاجرينحقوق اإلنسان،  رصد

  
أنحاء جميع في أيضاً  واللجوء ويحدث النزوح  

 وأضيق، نتيجة للنزاعات الداخلية مستوى أعلى  ،طقةالمن
في و . التمييز ضد األقليات وأالعرقية والطائفية التوترات 
كان عدد من األقليات العرقية والدينية، مثل لطالما العراق، 

األكراد والفلسطينيين والتركمان والمسيحيين واليھود 
بسبب نزوح ضحية سھلة لل ،والمنديين واليزيديين

شخص   زال نحو ي الو. الستھداف العرقيا
في الجمھورية العربية السورية،  يننازحفي عداد السوري 

السوريين الذين طُردوا من ھضبة الجوالن  ذريةھم من و

وفي حين   .)34(الستة في عام األيام خالل حرب 
ن في المجتمع السوري في مناطق وھؤالء النازحاندمج 

الكثيرين  فإنالعربية السورية  أخرى من الجمھورية
أفراد أسرھم بفي العودة أو البقاء على اتصال  يرغبون

 الوشخص    حواليالسوريين الذين يقدر عددھم ب
غير أن  . المحتلة في ھضبة الجوالن مقيمين نزالوي

.مرجع سبقت اإلشارة إليه   )34(  

�لمجمو�

سو��نيو�

عر�قيو�

فلسطينيو�

يمنيو�

مجمو��لنا�حين

�لالجئو�

�لنا�حو���خليا�

ية
س
جن
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  عرب من ھضبة
الجوالن السورية 
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الوصول إلى األماكن حرمھم من إمكانية ت ال تزالإسرائيل 
  .)35(نشأوا فيھاالتي 

  
رئ االطو مستجد�الواللجوء ظاھرة النزوح أتي وت  

 المستشري زمنإلى النزوح الملتُضاف  منطقة اإلسكوافي 
 الجئ   حوالينزوح  في ىھو ما تجلو ،الفعلب

فلسطيني في قطاع غزة مؤخرا في أعقاب الھجوم 
ديسمبر /في كانون األولالقطاع العسكري اإلسرائيلي على 

أو  نيلنازحشخصي لتعر�ض األمن اليو  .)36(
مخاطر مستمرة بسبب ل ،عادةً ،ألسباب طارئة الالجئين

النزاعات، كما ھو الحال في دارفور، أو غياب تعال إش
عدد من المدن  ، كما ھو الحال فيشارعالالقانون في 

ألسباب  أو الالجئون يواجه أيضاً النازحونو . يةلعراقا
لمياه لحصول على الغذاء واطارئة تحديات بالنسبة ل

  .والصحيةالتعليمية والمأوى والمرافق الصحية والخدمات 
 ،تحديات إضافيةزمنون مالوالالجئون ويواجه النازحون 

من الحق  ھم، وحرمانلقضيتھم دائمة حلولتتمثل في إيجاد 
تقرير المصير والتنمية على الصعيدين االجتماعي  في

درتھم تي تكب�ل قواالقتصادي، وفقدان الھوية، والقيود ال
المزمنون ويواجه الالجئون الفلسطينيون  . لى الحركةع

عدم االحتالل والناتجة عن فرضھا العراقيل التي يأيضاً 
األراضي  على سيادةالالخالفات المستمرة حول حّل 

التوصل إلى زيد من صعوبة يوھو ما والسيادة السياسية، 
  . حلول دائمة

  
ا مختلف الظروف التي تعيشھبين مقارنة الصعب وت  

إلى أن جودة وذلك بالنظر النازحة في المنطقة، فئات ال
ف النازحين اإلحصاءات وكميتھا تختلف كثيرا وأن ظرو

 . من العوامل المختلفةمجموعة تتوقّف على والالجئين 
 النازحين في المنطقةجماعات أوضاع بالرغم من أن و

الذين داخليا النازحين  جماعاتبين تختلف  اوخصائصھ
العراقيين من الطبقة وفي السودان ون من الفقر يعان

المتوسطة في األردن والجمھورية العربية السورية 
. الطويلة األجل للنزوح عميقة التداعياتقى بومصر، ت
ضطرون إلى ن داخليا على السواء ي�والنازحوفالالجئون 

نسالخ عن إللنسيان، ويعانون من التشرد واوقوع ضحية لال
المفروضة على ومن القيود  ،ت االجتماعيةسرة والشبكااأُل

ومن  ،األساسية اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية ھمحقوق
الجماعات التي تعيش عدد كبير من  يقيمو. نعدام األمنإ

 ھياكل حضريةأو في مخيمات طارئا أو زمنا نزوحا م

  )35(  Operational Update on ICRC 
Activities in the Occupied Golan  

  )36(  ISRAEL-OPT: Thousands of 
Gazans Remain Homelessموجود على الموقع ،: 

  

الصحة ظروف دھور في ظل تذلك و، تشبه مدن الصفيح
  . فرص العملضاؤل تالبيئية إلى حد خطير و

  
الرئيسية للعديد  ھمومويشكل األمن الشخصي أحد ال  

الذين ال يغادرون من النازحين داخليا في المنطقة، السيما 
يحدث التي بلدان المنطقة بعض وفي  . اتمناطق النزاع

 يتنقل السكان باستمرار، ةداخلي اتالنزوح نتيجة لنزاعفيھا 
كومية وغير الحكومية، التحارب بين الجھات الحھربا من 

وغياب القانون،  والعنف العرقي والطائفي، والجريمة،
وإضافة إلى ھذا فإن ترد�ي الظروف  . يةوالخالفات القبل
أمراً صعباً، عملھا لالوكاالت اإلنسانية  أداء األمنية يجعل

النازحين وھو ما يؤدي إلى إعاقة تقديم المساعدة إلى 
، تتمكن المجموعات فالظرووفي تلك . السكانعموم و

 األحياءالمسلّحة من فرض نفوذھا وسيطرتھا على 
فئات دور مضطھد البفي الوقت نفسه ضطلع فتوسكانھا، 
  .اوالمدافع عنھ الضعيفة

  
 ھمن بسبب النزاعات الداخلية يزحانال من ونكثيرو  

رت منظمة الھالل األحمر وقد� . النساء واألطفالمن 
في المائة من النازحين داخلياً  أن ما يزيد على العراقي 

كانوا من النساء واألطفال الذين يقل عمرھم  في العراق
وذلك ، األيتام واألراملمن  كبيرعدد  بينھموعاماً،  عن 

أن  اضحوو  .)37(أكتوبر /اعتباراً من تشرين األول
 الضحايا بين الرجالعدد النساء واألطفال يتأثرون بارتفاع 

الذي يتولّى الرجل عندما تفقد األسرة ف . تلو اآلخر يوماً
لربة األسرة محدودة تكون فرص العمل المتاحة  إعالتھا

ل عن األسرة اواالنفص . على قيد الحياة ال تزالتي ال
الغتصاب لالمرأة خطر تعر�ض يزيد من بسبب النزوح 

وقد انفصل  . واالستغالل الجسدي واالختطاف والدعارة
ھم سرھم، والعراق والسودان عن ُأالعديد من األطفال في 

يعيشون اآلن في الشارع حيث يواجھون خطر االستغالل 
واألطفال ھم أكثر من يعاني من  . وسوء المعاملة

االلتحاق عن أنھم ال يستطيعون  الصدمات النفسية، فضالً
، ويدفعھم الفقر أحيانا إلى االنخراط في صفوف بالمدارس

  .)38(بالميليشيات االلتحاق وأاألطفال العاملين 
  

معر�ضة أيضاً بدرجة كبيرة ألن األقليات  جماعاتو  
وقد   .للنزوح بسبب االستھداف العرقيضحية سھلة  تصبح

الجئ فلسطيني في العراق في   برزت مأساة نحو 
نعوا من الدخول إلى البلدان المجاورة، عندما م� عام 

ت في مناطق مخيماالعالقين في فأصبحوا من جر�اء ذلك 

  )37(  The 
Internally Displaced in Iraq

  )38(  Iraq Displacement 2006 Year in 
Review.                                                                                      
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جبروا قد ُأفلسطينيين من ھؤالء العدد كبير وكان   .حدودية
صدام نظام بعد سقوط في العراق على الھرب من بيوتھم 

  .)39(حسين في عام 
  

اإلحصاءات  ،بإيجازالتالي،  الجزءتناول يسوف و  
التي تواجه الظروف االجتماعية واالقتصادية  عنالمتوفرة 

كما سيبحث  ؛منطقة اإلسكوافي ن يمعظم السكان النازح
على الحصول على المأوى والرعاية الصحية فئة قدرة كل 

نقاش حول ذلك  يليسوف و. وفرص العمل التعليمو
إمكانية إيجاد حلول دائمة بشأن العودة واالندماج وإعادة 

  .التوطين
  

 الفلسطينيون الالجئون  -
  

 ئجنتاعلى  واضحاً الفلسطيني مثاالً اللجوءشكّل ي  
وخالل الحرب بين العرب وإسرائيل في . النزوح المزمن

أي  ،)40(فلسطيني  ، نزح أكثر من عام 
نحو نصف السكان الفلسطينيين في ذلك الوقت، من 

. االنتداب البريطانيالواقعة تحت الفلسطينية األراضي 
فلسطين وإلى بلدان مجاورة،  داخلفي ونزح الفلسطينيون 

جمھورية العربية السورية ولبنان ومصر، ھي األردن وال
عدد الالجئين أو  ر اليومويقد� . كذلك خارج المنطقةإلى و

الذين تمنعھم الحكومة اإلسرائيلية من العودة إلى  الالجئين
من السكان ماليين فلسطيني  و يتراوح بين بما  فلسطين

عشرة ماليين  يحوالعددھم الفلسطينيين الذين يبلغ 
يعيشون الذين الالجئين الفلسطينيين نسبة ر قد�تو  .)41(نسمة

ـ  في فلسطين أو في بلدان مجاورة بينما ، في المائة ب
   في بلدان عربية أخرى، ومنھم في المائة  يعيش 

  وازداد   .)42(في مناطق أخرى من العالم في المائة
  عدد الالجئين الفلسطينيين المسج�لين لدى األونروا من 

ماليين في  إلى أكثر من   عام في  

  )39(  

ي تقرير التقدم العام والتقرير التكميل. األمم المتحدة  )40(  
 للجنة األمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين الذي يشمل الفترة من 

 أكتوبر /تشرين األول إلى  ديسمبر /كانون األول

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، لألمم المتحدة، الدورة الخامسة، (
.التذييل الرابع، الفقرة ) ، الوثيقة الملحق رقم 

  )41(  

 Palestinian 
Refugees: Challenges of Repatriation and Development

Survey of Palestinian Refugees and Internally 
Displaced Persons

.المرجع نفسه  )42(  

 إحصاءاتغير أن   .)43() انظر الجدول( عام 
 الجئي عام تناول ت، إذ ال حديثة تاألونروا ليس

سجلوا طوعا لدى الوكالة، أو الذين أصبحوا الذين لم ي�
، أو الموجودين خارج الجئين للمرة األولى في عام 

ر عدد الفلسطينيين الذين يقد�و . عمليات األونروامناطق 
، بالرغم الجئينمن الويعتبرون أنفسھم يعيشون في الشتات 

من أنھم ليسوا مسج�لين بھذه الصفة لدى األونروا أو 
 بما يتراوح بين  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

  .)44(ماليين فلسطيني و
  

عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى   -الجدول 
  ، حسب بلد المنفىألونرواا

الضفة 
لبنان  غزةقطاع الغربية

الجمھورية 
العربية 
المجموع  األردنالسورية

   )*(     
  

  . :المصدر
  

. لديھا الجئ مسج�ل  يضم سجّل األونروا ما يزيد عن  )*(  
غير أن الوكالة تقد�ر عدد الالجئين الموجودين فعليا في البلد بما يتراوح بين 

 :انظر.  يونيو/حزيران األونروا،  .الجئ  و  

  
 ألسبابمتكرر الن يفلسطينيالالمزمنين ن يالالجئنزوح 

  ةرئاط
  

متكررة من التھجير مراحل في الفلسطينيون  مر�  
حالة من اللجوء ھم يعيشون بالفعل وألسباب طارئة 

ت الحرب العربية اإلسرائيلية الثانية في أد�قد و . المزمن
ي حين ، فآخرفلسطيني    نزوحإلى  عام 
للمرة الثانية من آخر الجئ فلسطيني    نزح

من صعوبة  مالرغعلى و  .)45(فلسطين إلى بلدان مجاورة
من فلسطين  نزحواالفلسطينيين الذين عن  تحديد أرقام دقيقة

  بحوالي عددھميقدرون ن يالباحث فإن منذ عام 
  .)46(الجىء  

  

 من ھم الالجئون: األونروا، الجئو فلسطين  )43(  
: الفلسطينيون؟ موجود على الموقع

كارين أبو زيد، الالجئون الفلسطينيون في السياق   )44(  

، نظرة األونروا، نشرة الھجرة القسرية، العدد : الراھن

. يونيو/حزيران

.مرجع سبقت اإلشارة إليه.   )45(  

.المرجع نفسه، الصفحة   )46(  



  --

ن المنفى بلدا داخلالفلسطينيون كذلك  نزحقد و  
. األردن ولبنان والعراق مؤخراھي بلدان تشمل ، ومنھاو

فلسطينيون يتراوح  من األردن في عام فقد طُرد 
نتيجة للنزاع بين وذلك   و  عددھم بين 

 نزحمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة األردنية، و
في  نشبالذي  العنفخالل  فلسطيني   يحوال

مئات اآلالف من جرى ترحيل ات، ويي الثمانينلبنان ف
  .)47(في عام التي نشبت الكويت خالل حرب الخليج 

 ومنذ اجتياح قوات التحالف للعراق، ھرب أكثر من 
في عام بلد من الفلسطينيين الذين كانوا في الفلسطيني  

 ي، بينما بقفلسطيني   التقديري وعددھم ،
  و  تراوح بين ما يفي العراق 

الجئ فلسطيني في  نحو  قد أصبحو  .)48(فلسطيني
مخيم نھر البارد لالجئين بسبب تدمير من النازحين لبنان 

خالل النزاع الذي استمر لثالثة أشھر بين الجيش اللبناني 
  .)49(مايو /في أيار "فتح اإلسالم"ومجموعة 

  
  الفلسطينيين  المزمنينالنزوح الداخلي لالجئين 

  
 النزوحمن الالجئون الفلسطينيون المزمنون عاني ي  

 نسبة ويشكل الجئو عام . أيضاًالداخلي في فلسطين 
. من السكان الفلسطينيين في فلسطينتقريباً في المائة  
بسبب تدمير  اداخلي ينھجرمزال ھؤالء الفلسطينيون ي الو

إقامتھم،  حريتصاإبطال ممتلكاتھم، وبيوتھم، ومصادرة 
كثير عمدت إلى ترحيل الوأخيرا ألن الحكومة اإلسرائيلية 

ر عدد الفلسطينيين الذين رح�لتھم الحكومة ويقد�  .منھم
، فلسطيني منذ عام   اإلسرائيلية بأكثر من 

   أكثر منتھم في فلسطين بإقامعدد الذين أبطلت و
تي ارتفع عدد تصاريح اإلقامة القد و  .)50( 
  بنسبة  في عام ھا السلطات اإلسرائيلية أبطلت

تدمير المنازل في القدس  زادفي حين في المائة،  
  .)51(في المائة مقارنة بالسنة السابقة  بنسبة الشرقية

.و المرجع نفسه، الصفحتان   )47(  

  .مرجع سبقت اإلشارة إليه.   )48(  

  )49(  
موجود  

: على الموقع
  

.مرجع سبقت اإلشارة إليه.   )50(  

األمم المتحدة، مذكرة من األمين العام، تقرير اللجنة   )51(  

س حقوق الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تم
اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي 

  .سبتمبر /أيلول ، المحتلة، 

  
 نزوحفي العازل تسھم أيضاً جدار البناء  مواصلةو  

أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية جميع السكان في 
أشار المقرر  يناير /في كانون الثانيو . ةالمحتل

المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الخاص 
في بالفعل  تسببالعازل إلى أن الجدار  الفلسطينية المحتلة

 في عام و  .)52(شخص تقريبا   نزوح
في المائة من الفلسطينيين الذين كانوا  ت نسبة انتقل

كنتيجة مباشرة لبناء وذلك منازلھم يعيشون في القدس من 
من  شخص   أنفي حين  ،)53(العازلجدار ال

والبالغ يحملون بطاقات ھوية من القدس الفلسطينيين الذين 
أن يفقدوا شخص يواجھون احتمال   عددھم 

  .العازلجدار الحقوق اإلقامة بسبب 
  

أدت الحملة العسكرية المكثفة على قطاع مؤخراً، و  
 النزوح الداخليإلى  ديسمبر /في كانون األول غزة
طفل،   بينھم مدني فلسطيني،    يحوالل

الذي دم�ر البنية  على نطاق واسعنتيجة للقصف وذلك 
التحتية السكنية وأجبر العائالت على الھرب من بيوتھم 

كان عدد  فبراير /في شباطو . توخّيا للسالمة
  نحو  ن ظلوا ضمن النازحينالفلسطينيين الذي

  .)54(فلسطيني
  
 للنزوح ةالعام ةواالقتصادي ةاالجتماعيالتداعيات   )أ(

  لفلسطينيينبالنسبة ل
  

ال يمكن الحصول على بيانات شاملة حول ظروف   
لين منھم وغير الالجئين الفلسطينيين عموما، المسج� ةعيشم

ثغرات يئة بالتلك البيانات ملف  .من مصدر واحد لينالمسج�
مشتتون الالجئين الفلسطينيين ألن  وذلك ھامةالتباينات الو

أن الالجئين  غير أنه من الواضح . في بلدان مختلفة
بغض النظر ، منطقة اإلسكوافي  الموجودينالفلسطينيين 

لبنان أو األردن أو فلسطين أو في عما إذا كانوا يعيشون 
بدرجات وعا جميانون الجمھورية العربية السورية، يع

ي نوعية ترد�من والمجتمع، بعيدا عن متفاوتة من التھميش 
القيود المفروضة السكن، وارتفاع معدالت الفقر والبطالة، و

 لمجموعاتوخالفا . الخدمات العامة األساسيةعلى 
طلق على غالبية الالجئين الفلسطينيين األخرى، تُ ينالالجئ

األمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بحالة   )52(  
، حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

.يناير /كانون الثاني ، 

.مرجع سبقت اإلشارة إليه. األمم المتحدة،   )53(  

  )54(  ISRAEL-OPT: Thousands 
of Gazans Remain Homeless  



  --

قدرتھم ي يجعل ، األمر الذ"جنسيةأشخاص بال "كذلك صفة 
في الكثير من  ومستحيالًبل  جداً صعباً أمراًعلى السفر 

  .الحاالت
  

واألونروا ھي الوكالة الرئيسية المعنية بالتنمية   
البشرية لالجئين الفلسطينيين في المناطق التي تشملھا 

واألردن الضفة الغربية وقطاع غزة وواليتھا، وھي 
الالجئين بين ومن   .ولبنانوالجمھورية العربية السورية 

، الجئ ماليين الفلسطينيين المسج�لين الذين يبلغ عددھم 
في مخيمات لالجئين تابعة الجئ مليون  ال يعيش إال 

الالجئين ويعيش معظم   .)55(مخيماً لألونروا، وعددھا 
 لين اآلخرين خارج المخيمات، لكن ضمن مناطقالمسج�

لحصول ا بحقھم فيالي بالت يحتفظون، ووكالةعمليات ال
من الالجئين على خدماتھا، بينما انتقلت نسبة صغيرة 

  .)56(إلى بلدان خارج نطاق عمليات الوكالةلين المسج�
مؤسسات ومنظمات حكومية وغير حكومية أخرى  تقومو

منھا خدمات لالجئين الفلسطينيين، مجموعة من البتقديم 
. مات الصحيةتعليم العالي والخدلتماعية واجالخدمات اال

مصادر بالنسبة للوصول إلى ن ين الفلسطينييالالجئ قدرةو
لمساعدة والخدمات االجتماعية واالقتصادية في لأخرى 
  .اللجوء أو بلدان ،بين مناطقفيما  تتفاوت المنطقة

  
  الفلسطينيون في فلسطين  )ب(
  

في  مصاعب خاصة يواجه الالجئون الفلسطينيون  
 التعسفيينواالحتجاز ، ويتعرضون للتوقيف فلسطين

يعانون من واالستخدام المفرط للقوة وتدمير المنازل، و
ومن  قيود صارمة على حركتھم في الداخل والخارجفرض 

لسياسات التي تعتمدھا السلطات اإلسرائيلية إلغالق ا
  .الحدود

  
يحصل الفلسطينيون على وجه العموم، و  

السلطة الموجودون في فلسطين على الخدمات التي توفرھا 
 هغير أن ؛واألونرواالتي تقدم المعونة الفلسطينية والوكاالت 

للحدود والحمالت طو�ل الحتالل واإلغالق المل نتيجة
ھذه المساعدة إلى حد فوائد تناقصت العسكرية اإلسرائيلية 

إلى أعلى  رفع معدالت الفقر والبطالةا مم�بعيد، 
ائيل في بدأت إسر  يونيو/منذ حزيرانو . المستويات

وصول السلع تقييد إمكانية تكثيف إغالق الحدود و
وبلغت ھذه التدابير حدا . قطاع غزة ومنه إلىشخاص ألوا

 األونروا، مكتب اإلعالم، األونروا باألرقام،   )55(  

  . يونيو/حزيران

ية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، األونروا ومفوض  )56(  
.ديسمبر /األمم المتحدة والالجئون الفلسطينيون، كانون األول

اإلنغالق حالة شبه كاملة من خلقت مة بحيث امن الصر
ھذه العزلة نقص في الغذاء والسلع نتج عن و. والعزلة

الطبية ومستلزمات اإلغاثة والمواد الخام الالزمة للتجارة 
قطاعي منشآت رئيسية في  إغالق، باإلضافة إلى والصناعة
من  لم يسبق له مثيلويعتمد عدد  . المياهتنقية الصحة و

وقد  . الفلسطينيين على المعونة الغذائية في قطاع غزة
 ديسمبر /ن األولوكانفي  التي نشبتتسببت الحرب 

 غزة على حافة االنھيار جعلتتھجير اآلالف، وفي 
 إعداد عندو  .الكفاف قريبة من مستوىفي حالة السكان و

تفرض  ال تزاللية يالحكومة اإلسرائكانت ھذا التقرير، 
على دخول اإلمدادات الرئيسية والمعونات  اًقيود

  .)57(اإلنسانية
  
الفلسطينيون في األردن والجمھورية العربية   )ج(

السورية
  

في األردن المقيمون يعيش الالجئون الفلسطينيون   
ا أفضل من نظرائھم علجمھورية العربية السورية وضوا

نھم يحصلون على الخدمات ألوذلك  في فلسطين،المقيمين 
نسبة الفي األردن عيش تو  .العامة ويدخلون سوق العمل

معظمھم مؤھ�ل أن حيث  ،األكبر من الالجئين الفلسطينيين
. ع بالحق في العملويتمتّ ،للحصول على الجنسية األردنية

  ، البالغ عددھم ن الالجئين الفلسطينيينغير أ
 ة الغربية في عام فطُردوا من الضالذين  ،فلسطيني

جوء، ثم ھربوا من غزة إلى للّالتماسا وھربوا إلى غزة 
ال  ،غزة في عام  وناحتل اإلسرائيليأن األردن بعد 

ال يحق لھم ن ويوھؤالء الفلسطين. ينعمون بھذه االمتيازات
يظلون غير مؤھلين و صول على الجنسية األردنيةلحا
الحقوق والخدمات التي يستفيد منھا نفس لحصول على ل

مع أنھم  الفلسطينيون حاملو جوازات السفر األردنية
وال يمكن لالجئين   .)58(ي�منحون تصاريح لإلقامة المؤقتة

الفلسطينيين في الجمھورية العربية السورية اكتساب 
الحقوق بنفس تقريبا  يتمتعونغير أنھم  الجنسية السورية،

للمواطنين السوريين، بما فيھا الحق في الممنوحة القانونية 
  .)59(العمل

  
الفلسطينيون في لبنان  )د(

  )57(  Situation Report from the 
Humanitarian Coordinator  

 Irregular: انظر  )58(  
Migration in Jordan–a Policy of No Policy

األمم المتحدة، األونروا، تقرير المفوض العام لوكالة   )59(  

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، 
، ديسمبر /كانون األول  –يناير /كانون الثاني 

.



  --

  
الالجئين  أوضاعھذه الدراسة عن كثب  تبحث  

 ميشمن التھفيه يعانون  نالذيالفلسطينيين في لبنان، 
البلدان  في مما يعانوناالجتماعي واالقتصادي أكثر 

والنازحون الفلسطينيون في لبنان . المضيفة األخرى
الالجئون المسجلون لدى   :في أربع فئات رئيسيةمقسمون 

الذين األونروا؛ والالجئون غير المسجلين؛ والفلسطينيون 
؛ والفلسطينيون حاملو الجنسية ثبوتيةأوراق ليست لديھم 

  .اللبنانية
  

الجئ   ن أكثر مبتسجيل األونروا قامت و  
فعليا غير أنھا تقد�ر عدد الالجئين الذين يعيشون  .في لبنان

 شخص  الجئين بما يتراوح بين الفي مخيمات 
ھم  غير المسجلين نووالالجئ  .)60(شخص  و

لدى  بل سج�لوا، األونروالوا لدى الذين لم يسج�ن والالجئ
الالجئين في شؤون والمديرية العامة للشؤون السياسية 

الذين ُأجبروا يشملون الفلسطينيين وھؤالء  . وزارة الداخلية
لذين ھربوا منذ ا أو، على مغادرة فلسطين بعد عام 

الذين لم  وأاألونروا، نشاط فيه  يوجدالبداية إلى بلد ال 
أية إلى كونوا بحاجة ألنھم لم ي األونروالدى  يسج�لوا
الرسمية لوزارة الداخلية وتشير التقديرات غير  . مساعدة

عدد الالجئين الفلسطينيين غير المسجلين في لبنان إلى أن 
الجئ، إال أن اللجان   يبلغ في لبنان الذين يعيشون 

عددھم  تشير إلى أن ات الشعبيةمالشعبية المعنية بالمخي
أعدھا حديثاً مكتب دراسة فادت وأ  .  التقديري ھو

الالجئين تابع لالتحاد األوروبي بأن عدد المعونة اإلنسانية ال
  الفلسطينيين غير المسج�لين يتراوح بين 

الذين وأما الفلسطينيون   .)61(الجئ  و  
غير مسجلين لدى الحكومة  مفإنھ ثبوتيةليست لديھم أوراق 
وقد دخل كثيرون منھم إلى لبنان بعد  . اللبنانية أو األونروا

التي رب وإسرائيل عنتيجة للحرب بين الللمرة الثانية يھم نف
عام في ، أو بعد طردھم من األردن في عام نشبت 

تعتبرھم الحكومة اللبنانية ھؤالء الفلسطينيون و . 
وتشير آخر التقديرات إلى أن   .مھاجرين غير شرعيين

ليست لديھم الذين في لبنان عدد الالجئين الفلسطينيين 
  و شخص  ين يتراوح ب ثبوتيةأوراق 
إضافة إلى ھذا فإن العدد التقديري لالجئين و  .)62(شخص

مرجع سبقت اإلشارة   .األونروا باألرقامروا، األون  )60(  

. إليه

  )61(  The Status and Situation of 
Palestinian Refugees in Lebanon – A Review of the Current 
Documentation

ركي لالجئين تقرير مسح عن وضع المجلس الدانم  )62(  
سبتمبر /الالجئين الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية في لبنان، أيلول

  .، مرجع سبقت اإلشارة إليه؛ 

 ونالجنسية اللبنانية ويتمتعالفلسطينيين الذين حصلوا على 
ن ولمواطنا التي يتمتع بھازات االحقوق واالمتيبنفس 
  .)63(الجئ  يبلغ حوالي  نوياللبنان

 يينسمح لالجئين الفلسطيني�ال على وجه العموم، و  
بأعمال  القيام وأممارسة أعمال مھنية،  وأ، بالعمل في لبنان
ال يحصلون على م كما أنھ حيازة الممتلكات؛ وأتجارية، 

في حين ، العامة واالجتماعية التعليميةة ويخدمات الصحال
تحمل تكاليف  أنھم، في غالبيتھم، غير قادرين على

لذلك، ونتيجة   .)64(الخدمات الصحية والتعليمية الخاصة
اعتماداً يكاد يكون الالجئون الفلسطينيون في لبنان  يعتمد
وقد أنشأت الحكومة اللبنانية   .على خدمات األونروا كامالً

أطلقت دولية ھيئة وزارية  نوفمبر /في تشرين الثاني
لتنفيذ  ،"لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"إسم عليھا 

 يين المقيميننالفلسطيالسياسات الحكومية المعنية بالالجئين 
نسيق تبالدولية وتقوم ھذه الھيئة الوزارية   .)65(في لبنان

العمل مع األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية والمجتمع 
تستمر الحكومة أن في حين و . المدني اللبناني والفلسطيني

تعزيز موقفھا ضد توطين الالجئين الفلسطينيين في  في
مبي�ن في قرار مجلس لى النحو العلبنان، وفقا لحق العودة 

وقرار الجمعية العامة  التابع لألمم المتحدة األمن 
تحسين من أجل العمل في  بدأت لجنة الحوارفإن ، 

ات في المخيمات بالتعاون مع األونروا والمنظموضاع األ
  .)66(غير الحكومية والمنظمات الدولية

  
التعليم الجھة الرئيسية التي توفر ھي واألونروا   

في والرعاية الصحية واإلسكان والمياه والصرف الصحي 
وبالنظر إلى الجوانب القانونية لحيازة  . المخيمات الرسمية

ال األونروا فإن  ،األراضي، وإلى وجود نقص في التمويل
دائما خدمات اإلسكان والمياه والصرف الصحي تقدم 

  .خارج المخيمات
  

  أوىالم  )(  
  

من الالجئين تقريباً المائة في   نسبةقيم ت  
في لبنان في أحد مخيمات الالجئين الموجودين الفلسطينيين 

  ويعيش . مخيماً التابعة لألونروا، وعددھا 
لالجئين الفلسطينيين، وھي  "اتجم�ع" فلسطيني في 

.المرجع نفسه  )63(  

..المرجع نفسه  )64(  

حكومة لبنان، قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم   )65(  
/.

  )66(  Government Strategy 
towards Palestinian refugees in Lebanon .موجود على الموقع :



  --

وتعاني . خارج المخيماتمتواضعة للغاية موجودة  مساكن
منع تالحكومة اللبنانية  التكدس وذلك ألنمن المخيمات 

بناء منازل  عادة إعمار المنازل القائمة أو توسيعھا أوإ
الحل تمثّل توسيع المخيمات أفقيا، يذر حيثما يتعو . جديدة

نيت قد ب�و . إلى أعلىفي البناء  الوحيد المتاح للسكان
تكييف بعد ذلك ، ولم يجر مؤقت في البداية لمخيمات كحّلا
أنظمة  كذلك فإن  .لنمو السكانيل وفقاً التحتيةتھا بني

وباتت  ،فعاليتھافقدت الصرف الصحي المجاري والمياه و
. الصحة البيئية في المخيماتظروف ب رضرلحق الت
سيئة مخيمات الالجئين في لبنان  يظروف السكن فو

المضلع  المساكن مبنية من ألواح الصفيحإذ أن  للغاية،
سوء و ،الحشراتزو غو ،التسرب الشديد للمياهتعاني من و
  .)67(ةيتھوال
  

  الرعاية الصحية  )(  
  

الرعاية الصحية األولية  ،بالمجان ،توفر اإلونروا  
لرعاية ل امرفق من خالل  وذلكلالجئين الفلسطينيين 
 في المستشفياترعاية الجزئياً،  ،تمو�لالصحية األولية، و

. خاصة تمن خالل ترتيبات تعاقدية مع تسع مستشفيا
بل إلى واحد، مقا   ھياألطباء لمرضى إلى اونسبة 
وال يحق   .)68(موماعن ييإلى واحد للسكان اللبنان 

تي تقدمھا للفلسطينيين الحصول على الخدمات الصحية ال
 ،زارة الصحة أو الضمان االجتماعي للمواطنين اللبنانيينو
مقابل بدل الضمان االجتماعي أن يدفعوا عليھم  بل

  .األونروا لھم مھاة رعاية صحية ال تقد�أيالحصول على 
  

  التعليمية الخدمات  )(  
  

دخول  الفلسطينيينعلى القانون اللبناني يحظر ال   
األماكن في المائة من  نسبة  إذ أن، المدارس في لبنان

االلتحاق لالجئين الفلسطينيين ويمكن  . لألجانب مخصصة
يات غير أن رسومھا تتعدى إمكان خاصة،المدارس بال

في  نسبة أكثر من ألونروا وتستقبل مدارس ا . ھممعظم
. الملتحقين بالمدارس المائة من أطفال الالجئين الفلسطينيين

في المائة من األطفال الذين تتراوح   نسبة غير أن
يرتادون المدارس  السنة  وسنوات  أعمارھم بين 
ز افوحعدم وجود عوامل، منھا عدة لوذلك ، على اإلطالق

وإمكانيات   .فرص العملى وضعف إمكانيات الحصول عل
  األونروا أن إذ ، للغاية ةالتعليم العالي محدودتحصيل 

و. ، مرجع سبقت اإلشارة إليه  )67(  
Falling behind: A Brief on Living Conditions of 

Palestinian Refugees in Lebanon

  .المرجع نفسه  )68(  

تمكنت من قد مھني، وللتعليم ال واحداً مركزاً ال توفر إال
في الفترة  ةالجامعلتحاق بمنح للفلسطينيين لال م يقدت

عشرين الجئا  كلشخص واحد فقط من و . -
التعليم شبه  استكمالمن ھو الذي تمكن سطينيا في لبنان فل

  .)69(عليا من التعليمالمراحل الالفني أو 
  الدخل والعمالة  )(  

  
لبنان  يكنما لم العمل في لبنان بسمح لألجانب ال ي�  

حول يھذا و . اتفاقا بالمعاملة بالمثلالمنشأ بلد قد أبرم مع 
 قانونيلعمل بشكل الفلسطينيين من ادون تمكّن في الواقع 

أشخاص ھم الفلسطينيين الالجئين في لبنان، نظرا إلى أن 
فر أية إحصائيات وتالرغم من عدم على و . دولة بال

البطالة، بما معدالت إلى أن� تشير لتقديرات ا فإنرسمية 
في   إلى نسبة تصلبلغ مستويات لعمالة، تانقص  ھافي

ات الفلسطينية أو المؤسس أووتوظّف األونروا   .)70(المائة
ين أو المنظمات غير الحكومية عددا من العاملين الماھر

  وقد وفرت األونروا  . شبه الماھرين في المخيمات
كان عدد  في عام و  .في عام  تقريبا وظيفة

للفلسطينيين  السلطات اللبنانيةتصاريح العمل التي أصدرتھا 
الجئين ظم المع حقيقة أنو  .)71(فقط تصريحاً 

على ون حصلال يفي السوق السوداء ويعملون الفلسطينيين 
دل ت إنما التي تقدمھا الدولة العامةمن خدمات الرعاية  أي

لى ارتفاع مستويات إيؤدي أن ارتفاع معدالت البطالة على 
المعيشية األسر في المائة من  نسبة أن ر قد�يو . الفقر

في  الفقرن حد� في مستوى أدنى مالفلسطينية تعيش 
  .)72(مخيمات الالجئين

  
، جزئياً، وزارة العمل أبطلت في عام و  

 لفلسطينيينالمھن التي ي�سمح ل تجعلاألحكام التي 
مح لھم س�ومنذ ذلك الوقت،   .فقط مھنة  بممارستھا

السيما و المھنية تقريبا،ات ھذه القطاعي ثلثباالنخراط في 
ا من أو متوسطمنخفضا مستوى لوظائف التي تتطلب افي 

الذي يمنع  غير أن قانون عام  . المھارات
القانون (فعليا من االلتحاق بالمھن الرئيسية  الفلسطينيين

  .نافذازال ي ال )والطب والھندسة والصحافة
  

  النازحون في السودان  -
  

  .المرجع نفسه  )69(  

  .المرجع نفسه  )70(  

.المرجع نفسه  )71(  

.المرجع نفسه  )72(  



  --

بالحركي�ة النزوح القسري في السودان  يتصف  
والنزوح  واللجوء مزمن، وھو مزيج من النزوح الوالتعقيد

ن، ين السودانيينزوح الالجئوھو يشمل  ،ألسباب طارئة
ن يوالعائد ،ألسباب طارئةن داخليا يالنازحن يالسودانيو

 . ن غير السودانيين في السودانين، والالجئيالسوداني
مجموع عدد حول أرقام حديثة يصعب التوص�ل إلى و

لمعقّدة النازحين في السودان، وذلك بسبب الطبيعة ا
 . البلدان المجاورةوفي ھذا البلد  والمزمنة للنزاعات في

عن وضع إحصاءات دقيقة أيضاً صعب يبالمثل فإنه و
االجتماعية واالقتصادية للسكان النازحين في وضاع األ

لتعقب الالزمة اآلليات نُدرة وذلك بالنظر إلى  السودان
  .ةشاملصورة عھم باوضأورصد أعداد النازحين و

  
  الحروب األھلية السودانية  )أ(
  

ت إلى أد� طو�لة،حروب أھلية معدة السودان  شھد  
منذ ألسباب طارئة مزمن وال يالسكاننزوح الموجات من 

ت الحروب األھلية سفروأ . االستقالل في عام 
 تبين القوات الحكومية أو الميليشيامسلّحة والنزاعات ال

، وعات المتمردةالحكومة في الشمال والمجممدعومة من ال
نزوح عن  في الجنوب ،االقتتال بين الفصائلإضافة إلى 

ي�قد�ر عدد األشخاص الذين و  .واسع النطاق في السودان
الحرب األھلية األولى التي استمرت من عام بسبب  نزحوا

ليونا قُتل مقد و  .)73(شخصبمليون  إلى عام  
دت في الفترة شخص خالل الحرب األھلية الثانية التي امت

ولجوء نزوح في تسب�بت و عام و  عام بين
الرغم من أن الحرب على و  .ماليين شخص أكثر من 

عند توقيع اتفاق  يناير /انتھت في كانون الثانيقد 
  مئات اآلالف من السودانيين فإن السالم الشامل 

  .نازحينفي عداد الال يزالون 
  
  دارفور أزمة  )ب(
  

تاريخية في منطقة وال المتأصلةتوترات ال تفجرت  
، عندما فبراير /السودان في شباط يدارفور غرب

المتمردين مع القوات الحكومية من مجموعات  اشتبكت
. دعموال السالحتقدم الحكومة إليھا وميليشيا الجنجويد التي 

  عن مقتل أكثر من الدائر اع زأسفر النقد و
شخص مليون  نين ونصفمليو شخص ونزوح أكثر من

وباإلضافة   .)74( كل يومالضحايا  عددارتفاع  مع، آخرين
إلى النازحين داخليا، ھرب مئات اآلالف إلى تشاد، مما 

  )73(  
Forced Migration Online

  )74(  Sudan: IDPs Out of Reach 
as Violence Hinders Agencies  

، وھي معارك الحدود عبرمعارك أخرى  أدى إلى نشوب
. إلى السودان يينتشادالمن كبير ت إلى نزوح عدد أد�
قد الجدد سودانيين العدد النازحين  تشير التقديرات إلى أنو

  .)75(شخص إلى  في عام وصل 
  

  الالجئون السودانيون  )(  
  

تقد�ر مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين عدد   
الجئ   الالجئين السودانيين بما يتراوح بين 

عدد كبير منھم في حالة من يعيش الجئ،   و
قد و .)76(في السودانب األھلية والحربسبب مزمن ال لجوءال

الجئ   الحكومة السودانية بأن أكثر من  أفادت
  سوداني كانوا يعيشون خارج البلد، غير أن 

ھم عادوا إلى الوطن اعتبارا من نم الجئ  
أجري تعداد وذلك حسب  نوفمبر /تشرين الثاني

وكان معظم ھؤالء الالجئين قد ھربوا   .)77(للسكان مؤخرا
  .دان مجاورة في شرق أفريقيا مثل أوغندا وتشادإلى بل

  
ومصر ھي البلد الوحيد الذي يأوي أعدادا كبيرة من   

ويقدر عدد . الالجئين السودانيين في منطقة اإلسكوا
بما في الوقت الحالي  في مصر السودانيين الذين يعيشون

وتستضيف   .)78(ماليين سوداني وماليين  يتراوح بين 
في  الحرب األھلية األولىمنذ انيين مصر الجئين سود

غيرھم من الالجئين الجدد الذين تأوي كما أنھا ، السودان
 في حينو  .في دارفورالدائر من النزاع ھربا إليھا أتون ي

لم تسج�ل إال مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن 
 يمكن اعتبارأنه فإن التقديرات تشير إلى الجئ،   
ويقيم   .)79(من الالجئين أيضاھم خرين آ اًآالفأن 

من النزاع في قصدوا مصر ھربا السودانيون الذين 
على مواردھم ھم يعتمدون حضرية، و ناطقالسودان في م

السودانيين وشبكاتھم للحصول على المساعدة، ويختلطون ب

  )75(  Sudan: Preparing for 
Massive Demobilization

  )76(  

  .مساھمة حكومة السودان في ھذه الدراسة  )77(  

  مساھمة الحكومة المصرية في ھذه الدراسة،   )78(  

.الصفحة 

  )79(  Living on the Margins: 
Analysis of the Livelihood Strategies of Sudanese Refugees 
with Closed Files in Egypt



  --

يصعب التمييز  فإنه ولذلك . ألسباب اقتصاديةمھاجرين ال
 . ةاقتصاديسباب المھاجرين ألبين الالجئين المحتملين و

وقد أعربت الحكومة المصرية عند تقديم مساھمتھا في ھذا 
المفاھيم واآلليات المتوفرة  معرفةرغبتھا في التقرير عن 

ألسباب لتمييز بين الالجئين والمھاجرين ھا على اتساعدلم
معرفة إلى أي وكذلك  ،الموجودين على أراضيھااقتصادية 

في حالة ھؤالء يير الحماية الدولية مدى يمكن تطبيق معا
ضوع وذا المھمن الواضح أن  هغير أن  .)80(الالجئين
  .مزيداً من البحثيتطلب 

  
سمح لالجئين ، ي�لحكومة المصريةلما ذكرته اوفقا و  

مصرية، بل -بتشكيل منظمات وھيئات سودانية السودانيين
غير أن تدفق الالجئين من   .)81(عون على ذلكإنھم ي�شج�

بالنسبة ألقى عبئا كبيرا على قدرة مصر  مجدداًارفور د
وخالفا لسائر مجموعات الالجئين في مصر، . للتعامل معه

الحقوق بنفس ي مصر فيتمتع الالجئون السودانيون 
الممنوحة للمصريين، بما فيھا حقوق العمل، وذلك بموجب 

أن  غير  .في عام المبرم الحريات األربع اتفاق 
التحديات  بصفة عامة نفسجئين يواجھون ھؤالء الال

نسبة كبيرة من السكان تواجھھا االقتصادية التي 
وارتفاع  ةالحضريفي المناطق المصريين، مثل الفقر 

أنھا بحكومة السودان  تدافأو  .)82(أسعار الغذاء والوقود
مفاوضات إلبرام اتفاق ثالثي مع تجري في الوقت الحالي 
  .)83(طوعية لالجئين السودانيينمصر وتشاد بشأن العودة ال

  
  السودانيون النازحون داخلياً  )(  

  
في الوقت  النازحين داخلياالسودانيين عدد يبلغ   

مليون نزحوا  ماليين نازح، منھم   الحالي حوالي
دارفور  سكّانعدد  تشير التقديرات إلى أنو  .من دارفور

   ھو في عام  داخلياًنزحوا الذين 
أربعة ماليين عددھم  بالنسبة للباقين البالغو  .)84(شخص

داخليا في أعقاب نضموا إلى النازحين افإنھم شخص 

  مساھمة الحكومة المصرية في ھذه الدراسة،   )80(  
.الصفحة 

.مرجع سبقت اإلشارة إليه.   )81(  

  )82(  Country Operations Plan, 

Egypt

.مساھمة حكومة السودان في ھذه الدراسة  )83(  

  )84(  Work Plan for Sudan, 
Mid-Year Review of Consolidated Appeal Process
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 في العودةكثيرون منھم بدأ الحرب األھلية الثانية، و
مليون من السودانيين   يحوالويعيش   .)85(طوعا

النازحين داخليا في مخيمات الالجئين ومدن الصفيح في 
ويعيش الباقون في مناطق قاحلة   .)86(ھاالخرطوم وحول

بسبب الغارات على مخيمات و . السودان نائية فيو
لى النزوح مجددا إلى إاآلالف ضطر ي�النازحين داخلياً 

وجد فيھا فعليا أية مرافق تمواقع في مناطق صحراوية ال 
  .)87(العيشتساعدھم على 

  
  من جنوب السودان النازحون داخلياً  - أ    

  
  لمنظمة الدولية للھجرة في عامأجرت ا    
مسح حول الخصائص الديمغرافية والظروف آخر 

في ن داخليا في المخيمات يلنازحلاالجتماعية واالقتصادية 
من النازحين تقريبا في المائة  نسبة و  .السودان يشمال

ھم من جنوب  في المخيمات في الخرطوم المقيمينداخليا 
 النزوح فترةو  .)88(ةترة طويلمنذ ف انزحوقد و ،السودان

 ظلواالسودانيين بعض أن� ولو  سنة المتوسطة ھي 
من نسبة عيش تو  .)89(سنة  لفترةنازحين داخليا 

 تزيد عن  شمال السودانالذين نزحوا إلى األشخاص 
 نسبة  عيشت، بينما الطوب اللينفي بيوت من  في المائة

في  نسبة ن، وفي المائة في أكواخ تقليدية من الطي
الورق المقو�ى والبالستيك مصنوعة من المائة في ھياكل 

 مسنينفي المائة من ال  ت نسبةوأشار  .)90(والعصي
  أنھم ال يتناولون إلى طفال في المائة من األ نسبة و

في المائة من  تحصل نسبة ، بينما إال وجبتين يوميا
على ثالث ط فقفي المائة من األطفال  نسبة و مسنينال

وأشار مسح أجرته المنظمة الدولية للھجرة  . وجبات يوميا
 لنازحين داخليا إلى وجود شخص من ا  على 

في مجال الرعاية مھنيا  بين طبيبا فقط من 
من تقريباً في المائة   نسبةحصل تولم  .)91(الصحية

على أي  أكثرسنوات و  ھمعمر البالغالنازحين داخليا 

  )85(  Sudan: Outlook for IDPs 
Remains Bleak  

.مرجع سبقت اإلشارة إليه.   )86(  

مرجع سبقت .   )87(  

  .اإلشارة إليه

  )88(  IDP Intentions Survey 2006, 
Survey Results

.و )(رجع نفسه، الصفحتان الم  )89(  

.المرجع نفسه، الصفحة   )90(  

.و المرجع نفسه، الصفحتان   )91(  



  --

نصف السكان التحق بالمدارس حوالي بينما م رسمي، تعلي
في  نسبة  تالتحقو  .المدرسة دخولفي سن الذين ھم 

البتدائي تعليم افي سن الالذين ھم من األطفال فقط المائة 
نسبة  تن، كافي عام و  .)92(مدارس ابتدائيةب

 يشغلون وظائفالذين النازحين داخليا في شمال السودان 
ن وأنھم عاطلبأفادوا من وكانت نسبة ، ئة تقريبافي الما 

النازحين داخليا، فكانوا  بقيةأما   .في المائة  عن العمل
.)93(البيوتقاصرين أو ربات الطالب أو من ال

  
دارفور في النازحون داخلياً  -ب    

  
للنازحين  الرئيسيل األمن الشخصي الشاغل يشكّ    

في مجال المساعدة  صول العاملينوو . داخليا في دارفور
فضال عن بالغة،  اتبوصعتكتنفه اإلنسانية إلى النازحين 

العنف يؤدي إلى تفشي كما أن  ،محفوف بالمخاطرأنه 
ھم والنساء واألطفال   .)94(موجات جديدة من نزوح السكان

عنف في مخيمات النازحين للبصفة خاصة أكثر تعرضاً 
عات امجبالُألحقوا قد طفل   أن  كماداخليا، 

في ر األمين العام لألمم المتحدة ذحقد و  .)95(مسلحةال
في من أن النتائج اإلنسانية ستكون  مطلع عام 

  .)96(ما لم يتوقف القتال في دارفورمستوى الكارثة 
  

 المعونةدارفور على  سكاند الماليين من مويعت  
 حصل وقد   .اإلنسانية لتلبية احتياجاتھم األساسية

في تشرين  غذائيةالمساعدة العلى ھم منص شخماليين 
شخص يون مل  يحوالى تلقبينما ، أكتوبر /األول

مرافق ال، وةنظيفالمياه الالمساعدة للحصول على منھم 
إمدادات ساسية، واألصحية الرعاية الومالئمة، الة صحيال

لم تزد نسبة ، وفي عام   .)97(ساسيةاألعقاقير من ال

.و المرجع نفسه، الصفحتان   )92(  

.المرجع نفسه، الصفحة   )93(  

  )94(  

: ر موقع اليونيسيف على شبكة الويبانظ  )95(  

.يناير /كانون الثاني ل على الموقع في تم الدخو  

  )96(  SUDAN: UN Warns of 
Humanitarian Catastrophe if Darfur Fighting Continues

  

  )97(  

دخول المدرسة والتحقوا في سن ھم الذين األطفال 
  .)98(في المائة عن ر وفي دارفبالمدارس 

  
  العائدون  -ج  

  
السودان  داخلالتنقّل القسري للسكان كتسب ي
عودة مليوني شخص تقريباً بسبب وذلك تعقيد مزيدا من ال

  نحو أيضاً عاد وقد   .من شمال السودان إلى جنوبه
، األھلية الثانية الجئ مسج�ل منذ الحرب  

ويعود معظم ھؤالء  . البلدان المجاورةوغالبيتھم من 
تزد لم و ،دون أية مساعدةجنوب النازحين داخليا إلى ال

نسبة من حصل منھم على مساعدة من مفوضية األمم 
 .)99(افي المائة تقريب المتحدة لشؤون الالجئين عن 

 العائدين جدمتقديم المساعدة إلعادة المرتبطة بتحديات الو
وتشير التقارير إلى أن أكثر من   .ھي تحديات كبيرة للغاية

إلى جنوب السودان في  تعادتي ال األسر المعيشيةنصف 
ويعود  .)100(بمفردھا ھاتعيلكانت تترأسھا امرأة  عام 

مناطق لم إلى معظم العائدين إلى مناطق دم�رتھا الحرب و
 الخدمات اإلنسانيةالبنى التحتية و تتوفر فيھا في أي وقت

االجتماعية األساسية، مثل المياه النظيفة الخدمات و
  .)101(تعر�ضت للدمار أو أنھا ،التعليميةوالمرافق الصحية و

  
  الالجئون غير السودانيين في السودان  )(    

  
في يأوي  تشير الحكومة السودانية إلى أن السودان  

الجئ غير   أكثر من  الوقت الحالي
األمم المتحدة لشؤون لت مفوضية سج�قد و  .)102(سوداني
   يحوال  يونيو/في حزيران الالجئين

من إريتريا، الجئا منھم    أتىالجئ في السودان، 
من إثيوبيا، والباقون من   من تشاد، و  و

 ويعيش نحو   .جمھورية أفريقيا الوسطى والصومال
 الجئ  خيما لالجئين، وم الجئ منھم في  

في  الجئ  و ،في مناطق حضرية في الخرطوم
في الصفيح ومن دارفور، بينما يعيش الباقون في مدن 

  .)103(مناطق حضرية مختلفة

.المرجع نفسه، الصفحة   )98(  

  )99(  

  )100(  Sudan: More Young 
Southerners Returning Home

  )101(  South Sudan Operation.  

  .مساھمة حكومة السودان في ھذه الدراسة، الصفحة   )102(  

  )103(  Sudan Operations at a Glance



  --

  
حكومة السودان نھجا سخيا تجاه  اتبعتوقد   

طرف في علما بأن السودان الالجئين على أراضيھا، 
الجئين واتفاقية منظمة الخاصة بال اتفاقية عام 

التي تحكم المظاھر الخاصة  لعام الوحدة األفريقية 
لديه قانون إال أن السودان   .بمشكالت الالجئين في أفريقيا

ويفرض قيودا على قدرتھم على  الالجئينخاص به يتعلق ب
وھو قانون تنظيم اللجوء لسنة  ،التنقّل وملكية األراضي

)104(.  
  

  ي العراق ومنهالنازحون ف  -
  

 قيون الذين يبلغ عددھم ايعيش النازحون العر  
نزوحا نزوحاً ألسباب طارئة وتقريبا شخص ماليين 
أسوأ  واحدة منوتشكل األزمة الراھنة في العراق   .مزمنا

الجماعي المنطقة منذ النزوح  شھدتھااألزمات التي 
 وذلك في ضوء وجود  في عام  الفلسطيني
البلدان األعضاء في في ازح داخليا ومليوني الجئ مليون ن
  .)105(اإلسكوا

  
تقديرات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين   -الجدول 

  الالجئين والنازحين داخلياًالعراقيين حول أعداد 
  منذ عام 

  

الالجئون  الفترة
ن والنازح
داخلياً

  -   قبل عام 
عام إلى   عام  من

     
   بعد عام 
    المجموع

  .نوفمبر /تشرين الثانيالبيانات في جرى تحديث : مالحظة
  

 نازح مليون  أصل ليون شخص مناني ميعو  
لحروب مزمن نتيجة من النزوح الفي العراق  اداخلي

 ھرب قد و. ودربعة عقألستمرت اوحاالت تمرد 
 عام إلى  عام مليون عراقي في الفترة من 

غيرھم  شخص   أصبحإلى بلدان مجاورة، بينما 
 ينى قصف ضريح اإلماموأد�  .)106( مشردين داخلياً

  )104(  Refugees from and to Sudan

تقديرات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين   )105(  

  .:موجودة على الموقع

  )106(  Iraq Operation, Monthly 
Statistical Update

اقتتال إلى  في سامراء في عام  ةيعللش ينالعسكري
نازح مليون   أضاف، ومستعرين ھلي ونزاع طائفيأ

غير أن   .)107(الجئ  داخل ونحو في ال نآخري
نعدام األمن النظرا تقديرات، إال ليست ھذه األرقام 

نازحين داخليا لامعظم والتحرك المستمر للسكان ووجود 
كلھا عوامل تحول دون الوصول إلى وفي مناطق حضرية 

التسجيل ضاف إلى ذلك أن� وي . النازحين ورصدھم بانتظام
مساعدة النازحين سؤولة عن كومية الملدى الوكاالت الح

 لدىوثائق قد ال تتوفر تقديم بمشروط طوعي وھو إجراء 
  .ينالنازح

  
 فإن لعراقيينل النزوح المتواصلوباإلضافة إلى   

من بلدان  قد�مواالجئ مسج�ل    أيضاًيأوي البلد 
كردي من   فلسطيني و  مجاورة، بينھم 

  .)108(سودانيا و سورياً و إيراني  تركيا و
من الحماية والمساعدة  الالجئينوتختلف احتياجات ھؤالء 
سيما  وبعض الالجئين، ال  .حسب خلفيتھم العرقية

ضمان لالمساعدة  اطلبوالفلسطينيون واألكراد األتراك، 
  .)109(المعيشة لھمأمنھم الشخصي وتأمين مستلزمات 

  
  العراقيون النازحون داخلياً  )أ(
  

 زال العراقيون الذين نزحوا قبل عام ي ال  
 بيوتإلى كثيرين افتقار اللعدد من األسباب، منھا  نازحين

فرص العمل،  ندرةباإلضافة إلى إليھا، يمكن أن يعودوا 
 .)110(لم تنفجرالملكية، ووجود ذخيرة ب المتعلقةنزاعات الو
عام لى النزوح داخليا بعد إ نالكثير من العراقيياضطّر قد و

من جر�اء القتال بين قوات التحالف والمتمردين  
الخالفات اندالع الجريمة وتفشّي ساھم يو . والعنف الطائفي

 ،عادة ،وينشب العنف الطائفي  .في النزوح الداخليلية القب
واسعا في صفوف في المناطق التي تضم تنوعا عرقيا 

ي ؤدالمناطق التي تإضافة إلى ھذا فإن و  .)111(السكان
تراجعا في وتيرة تشھد مھامھا  فيھا السلطات المحلية

الشيعية في  المدنخصوصا في شمال كردستان و العنف،
 هتحد�دالنمط األساسي للنزوح و . )ما عدا البصرة(الجنوب 

  .المرجع نفسه  )107(  

تقديرات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين   )108(  
  .: موجودة على الموقع

  )109(  Iraq Operation at a Glance

  )110(  Internally 
Displaced Persons in Iraq: Update  

  )111(  



  --

الرغبة في تجم�ع فئات معينة من السكان في المناطق 
يھربون إلى المناطق التي  السكانأن ك فاد ذلوم  .نفسھا
مناطق اللى إ ونھبفالشيعة يذ . بركون فيھا بأمان أيشعر

سنية، واألكراد إلى المناطق الشيعية، والسنة إلى ال
مناطق في عدة والمسيحيون إلى  الشمالية،حافظات الم
  .)112(نينوىحافظة م
  

قد ھدأت  العراقفي تيرة النزوح أن ووفي حين   
نون ن داخليا في العراق يعاوزال النازحي ال، إلى حد بعيد

صعوبة الحصول على ومن تدھور ظروف المعيشة، 
خدمات الالملجأ والغذاء والرعاية الصحية والمياه و

في المائة من النازحين   نسبةو  .)113(خرىاألساسية األ
األسباب و  .)114(من بغدادنزحوا  داخليا منذ عام 

 نعدامإ الرئيسية التي تُذكر لتبرير تغيير محل اإلقامة ھي
في  (والنزاعات العرقية ) في المائة (األمن 
  .)115()المائة

  
قريب من عدد النازحين النازحين في العراق  عددو  

معظم النازحين داخليا في غير أن�   .)116( السودانفي 
وذلك خالفا للسودانيين في المخيمات ال يقيمون العراق 

عامة مع في غالبيتھم يندمجون إنھم بل النازحين داخليا، 
الذين يعيشون النازحين داخليا  عراقيينالونسبة  . نالسكا

ھذا يزيد و  .)117(في المائة ال تزيد عن  في المخيمات
والوصول إليھم ھؤالء النازحين تسجيل من صعوبة 

وللسبب نفسه،   .وتقديم المساعدة اإلنسانية لھممراقبتھم و
صعب الحصول على يلسكان، لتنقّل المتواصل لل نتيجةو

يقة بشأن ظروف معيشة النازحين داخليا إحصاءات دق
 المتعلقةالمعلومات  أن�غير . كشريحة منفصلة من السكان

يمكن إسقاطھا مفيدة، بحيث  ھي معلوماتمعيشة البظروف 
واعتبار أن ظروفھم مثلھا أو أسوأ  ،على النازحين داخليا

 Iraq؛ والمرجع نفسه، الصفحة   )112(  

Displacement 2008: Year in Review

  )113(  Consolidated Appeal for Iraq

  )114(  Comprehensive Food Security and 
Vulnerability Assessment in Iraq  

.المرجع نفسه، الصفحة   )115(  

حظات االفتتاحية التي أبداھا جون ھولمز، انظر المال  )116(  

وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت 

  :الطوارئ موجود على الموقع

  )117(  The Looming Crisis: 
Displacement and Security in Iraq

 الداخلالتنقل السكاني الجماعي في وفي ظل   .منھا
، ية الصارمةبسبب القيود األمن وعرقلة عمل الحكومة

الظروف  أنبش تكون موضعاً للثقةبيانات إعداد صعب ي
وضاع باأل المتعلقةوالتقارير   .االجتماعية عموما

تشير إلى وجود تباين طفيف في الجتماعية واالقتصادية ا
عام ال إلى أن االتجاهأيضاً تشير  اھولكن، اإلحصاءات

ونوعية الحياة بالنسبة  مستويات المعيشة ن�أ أي :متجانس
  .ةالمقبوليات من المستو اًلعراقيين أدنى كثيرل
  

وتساھم البطالة والتضخم والنزوح وانعدام األمن   
 إلى ما يتراوح بين  الفقر في العراقعدالت م رفعفي 

وال تتمكن أسر نازحة   .)118(في المائة وفي المائة 
الحكومة  اتقدمھ التي ةالمالي التتقاضي البد عديدة من
ما تقديم للحصول عليھا يكون مشروطا  التيو ،لألطفال

وتنفذ وزارة العمل   .)119(المدرسة يثبت حضورھم في
لألرامل بموجبه دفع ي�عية برنامجا آخر امتوالشؤون االج

وھو دوالر،  دوالراً و مبلغ يتراوح بين  شھريا
  .)120(مبلغ ال يكفي إلعالة األسرة

  
  المأوى  )(  

  
يحتاجون إلى والنازحين داخليا  العراقيينر عدد ي�قد�  

في الوقت الراھن و  .)121(بمليون عراقي ممالئسكن م
من األسر النازحة مع تقريبا في المائة  نسبة عيش ت

 في المائة من نسبة ستأجر تو  .أصدقاء أو أقارب
في  نسبة منھم تتراوح بين عيش ت، ولھم يوتاالنازحين ب
 .)122(بديلة عامة وبلدات في مبانمائة في ال المائة و

تركوا وظائفھم  النازحين داخليا غالبيةظر إلى أن بالنو
أن يعتمدوا عليھم فإنه يتعي�ن أصولھم وراءھم خلّفوا معظم و

يبقوا على قيد لأو على سخاء األقارب  ھمعلى مدخرات
ال يستطيعون لنازحين داخليا ان من يكثيروألن   .الحياة

نھم من ھويتھم وتمكّتثبت رسمية  ستنداتمالحصول على 

التقرير المرحلي نصف السنوي . جمھورية العراق  )118(  
و ؛ يوليو/تموز حول العھد الدولي مع العراق، 

Update on Humanitarian Issues and 
Politics in Iraq

  

أوكسفام ولجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في   )119(  
يوليو /لمواجھة التحديات اإلنسانية في العراق، تموزالعراق، االرتقاء 

.

 IRAQ: Womenالمرجع نفسه؛   )120(  
MPs, Activists Call for More Support for Widows, Divorced 
Women

  )121(  Internally 
Displaced Persons in Iraq

  )122(  .



  --

 يظلوا مختبئين لتفاديأن ي�ضطرون إلى ، فإنھم  السفر
الحجم تحجب أيضاً ه العوامل ھذو  .االعتقال أو االحتجاز

تقديم المساعدة للتخفيف من العبء  تجعلللنزوح و الھائل
  .مھمة صعبة الملقى على عاتق المجتمعات المضيفة

  
  ةالرعاية الصحي  )(  

  
أنھم بفي المائة من النازحين داخليا  نسبة  تفادأ  

في المائة   ونسبةرعاية صحية، أية ال يحصلون على 
أنھم ال يستطيعون الحصول على األدوية التي يحتاجون ب

تقارير إلى أن نسبة انعدام الرعاية الوتشير   .)123(إليھا
في المائة في كركوك، مقابل   قد ارتفعت إلىالصحية 

 ويبلغ معدل سوء التغذية   .)124(في المائة في بغداد 
الذين يقل عمرھم عن األطفال في المائة، ومعدل وفيات 

 .)125(طفل  كل لوفاة حالة   خمس سنوات
ھذا فإن عدد العراقيين النازحين داخلياً غير وباإلضافة إلى 
يحتاجون إلى و ،نظيفةالمياه الالحصول على القادرين على 

، خرىاألساسية األخدمات الدة قانونية للحصول على مساع
الصعوبات التي و  .)126(شخص  ھو حوالي 

لحصول على الرعاية لبالنسبة ن داخليا ويواجھھا النازح
ففي دياال، مثال،  . أخرىإلى محافظة  تختلف منالصحية 

الحصول على السكان من في المائة من  لم يتمكن 
  .)127(المائة في بغدادفي  المياه، مقابل 

  
  التعليم  )(  

  
محدودا بسبب في العراق  رساالمدب االلتحاق ي�عتبر  

ترد�ي األوضاع األمنية والنقص في ناتجة عن القيود ال
في المائة من  نسبة الرغم من أن� على و . المدر�سين

فإن النسبة  في المدارسقد س�ج�لوا أطفال النازحين داخليا 
بلغت إلى المدرسة الذھاب  يواظبوا على التقديرية لمن لم

اخليا دويواجه األطفال النازحون   .)128( في المائة 
فكثيرون منھم . لحصول على التعليملمصاعب الكثير من ال

أنھم غير قادرين جبرون على العمل إلعالة أسرھم، أو ي�
ألشخاص بسبب وضعھم كأوالد على االلتحاق بالمدارس 

.المرجع نفسه، الصفحة   )123(  

  )124(  .

  )125(  .

  )126(  .  

.المرجع نفسه، الصفحة   )127(  

  )128(  .  

 المستنداتإلى  ھمافتقار بسببو ،نازحين داخليا
  .)129(الالزمة

  
  
  
  

  الدخل وفرص العمل  )(  
  

 توفر لھم دخل منتظمييبلغ عدد العراقيين الذين ال   
ويواجه معظم العراقيين، والسيما   .)130(مليون عراقي

ن داخليا، بطالة متفشية بسبب النقص في فرص والنازح
 وتشير التقديرات إلى أن معدالت البطالة  .)131(العمل

ويدخل   .)132(في المائة وفي المائة  تتراوح بين 
نعدام األمن امن يعانون من  فئةمليون عراقي في حوالي 
وفقاً للتصنيف الذي وضعه برنامج األغذية  الغذائي
على عراقي آخرون مليون  ويعتمد  . العالمي

ھؤالء و ؛الحصص الغذائية التي يوفرھا نظام التوزيع العام
األمن الغذائي نعدام افئة من يعانون من في سوف يدخلون 

ويشكل   .)133(الحصص الغذائيةتلك لى علم يحصلوا  إذا
من نظام التوزيع العام شبكة األمان الوحيدة للعراقيين 

يكون الحصول على ھذه الحصص قد و . يفةالضعالفئات 
إذ ال يستطيع لنازحين داخليا، لالغذائية أكثر صعوبة بالنسبة 

على لھم م نقل بطاقات الحصص التي ُأصدرت ھنالعديد م
ت وأشار  .وا إليهنزحالذي مكان الإلى  مأساس مكان إقامتھ

خالل تقييم أجري لنازحين داخليا افي المائة من   نسبة
 أنھم يحصلون على تلك الحصصإلى  في عام 

دم عإلى في المائة   أشارت نسبة، في حين دوريا
ونتيجة   .)134(أبداًالحصص ھم على الحصول على تقدر

مساعدة  في عام العالمي  األغذيةم برنامج لذلك، قد�
  لعدد من ھؤالء النازحين داخليا يصل إلى غذائية 

  .)135(شخص  
  
الالجئون العراقيون  )ب(
  

  .، مرجع سبقت اإلشارة إليه  )129(  

  )130(  .

.، مرجع سبقت اإلشارة إليه  )131(  

.، مرجع سبقت اإلشارة إليه  )132(  

.، مرجع سبقت اإلشارة إليه  )133(  

  )134(  .  

  )135(  .



  --

ھرب أكثر من مليوني مواطن عراقي إلى البلدان   
ن وإلى بلدا ،أساساً الشرق األوسطمنطقة المجاورة في 

ما يتراوح بين  وجودوتشير التقديرات إلى   .كذلك أخرى
 ،)136(عراقي في األردنالجئ   و  

مليون في الجمھورية العربية  مليون و بين و
  و ،في دول الخليج  و ،)137(السورية

إيران في جمھورية   ، و)138(في مصر
  .)140(في لبنان  و ،)139(اإلسالمية

  
لنازحين داخل لبالنسبة في الداخل وكما ھو الحال   

على بدفعات منتظمة ھذا البلد من  نزحوانغادر الالعراق، 
. ةنزوح جماعي واحد عمليةوليس في  ،عدة سنواتمدى 

ولكنھم  في مخيمات ال يعيشون والالجئون العراقيون
عوضا عن ذلك في المراكز الحضرية والمناطق  ندمجواا
يمكن  ال فإنه ونتيجة لذلك . في الضواحي حيطة بھامال

ظروف معيشة النازحين ال معرفة حجم النزوح و
ة تقييم وضع الالجئين مھم�عب ، مما يص�واحتياجاتھم

وقد  . مھورصدھم ومساعدت منطقة اإلسكواالعراقيين في 
غالبية الالجئين العراقيين صحيحاً استنتاج أن يكون 

التي  ةالمالياألعباء  نأو ،مساعدة مؤسسيةبال يعيشون 
ألن تلك البلدان قد وذلك وطأة لدان المضيفة أقل الب تتحملھا

غير أن التقديرات   .)141(مع ھذا األمرالة آليات فع�وضعت 
ي ظروف تشير إلى أن تضاؤل الموارد يؤدي إلى ترد�

ارتفاع أسعار بسبب  الالجئينالنازحين داخلياً و المعيشة بين
، وتضاؤل الموارد اتاإليجار قيمةالغذاء والوقود و
 عدم كفايةھؤالء الالجئين، ورعاية الحكومية المتوفرة ل

  .الدعم المقد�م من البلدان المانحة
  

العراقيين  النازحينوال يمكن التأكد من أعداد   
 غير أنه ؛عھم بسبب قلة البيانات الدقيقة والموثوقةاوضأو

  )136(  Iraqis in Jordan. Their Number 
and Characteristics.                                                                    

  )137(  .

، )تقديرات(مساھمة حكومة مصر في ھذه الدراسة   )138(  

، وتشير تقديرات مفوضية األمم المتحدة ديسمبر /كانون األول

  .الجئ  لشؤون الالجئين إلى أن العدد يصل إلى 

  )139(  Statistics on Displaced Iraqis 
around the World

 Iraqi: انظر  )140(  
Population Survey in Lebanon  

انظر  )141(  

موجود على . 
  .: عـالموق

رية من الواضح أن األردن والجمھورية العربية السو
  .يتحمالن العبء المالي األكبر الناتج عن ھذا النزوح

  
  الالجئون العراقيون في الجمھورية العربية  )(

  واألردن السورية    
  

ضيوف "باعتبار أنھم لعراقيين ا دخولاألردن  سمح  
، ومنحتھم الجمھورية العربية السورية تلقائيا "مؤقتون
قد و  .)142(بموجب قوانينھا الوطنيةفيھا الالجئين وضع 
قيودا جديدة  نوفمبر /األردن في تشرين الثاني فرض

الحصول على تأشيرات بلزمھم أو على دخول العراقيين
اعتمدت الجمھورية العربية السورية ثم  ؛إلى البلد للدخول

  .)143(اإلجراء نفسه في عام 
  

 طول بالسورية -وتمتد الحدود العراقية  
حتالل العراق ال نتيجةاقيين وتدفق الالجئين العر. يلومترك

لالجئين الذين الضخمة موجات الآخر ھو  في عام 
لم و . كانوا منفيين في الجمھورية العربية السورية من قبل

شروطا في البداية تفرض الجمھورية العربية السورية 
كانت ، وإليھاصارمة على دخول معظم الالجئين العراقيين 

الحصول على بوما يشاؤون كفيھا ستقرار سمح لھم باالت
أن� ب حكوميةالإلحصاءات تفيد او  .الخدمات األساسية

من في المائة  تزيد عن نسبة يمثّلون ن يين العراقئيالجال
  عالوة على ھذا فإن نسبةو . مجموع السكان السوريين

في دمشق أو يقيمون في المائة من ھؤالء الالجئين 
إلى أن  الدولية أشارت منظمة العفوقد و  .)144(حولھا

أعربوا عن قلقھم من تزايد عدد  ينالسوريالمسؤولين 
النساء والفتيات العراقيات اللواتي أجبرتھن� أسرھن على 

تلبية لالمال بھدف كسب االنخراط في تجارة الجنس 
قمن بذلك بدافع ي، أو اللواتي لتلك األسر حتياجات اليوميةاال

  .)145(اليأس
  

مسح  أحدث ام في ع "فافو"جمعية وأجرت   
التقرير ويشير   .حول الالجئين العراقيين في األردنشامل 

إلى أن ھجرة العراقيين إلى األردن الذي أعدته الجمعية 
، وأن أكبر انتقال بصورة رئيسية للعائالتھجرة تقوم على 

ما ل اً، وذلك وفقو للسكان جرى في عامي 
المسح أن  قد بي�نو . سلطات حدودية في األردنأفادت به 

  )142(  Iraqis in Egypt. A 
Statistical Survey in 2008

.إلى  مرجع نفسه، الصفحات ال  )143(  

مساھمة الجمھورية العربية السورية في ھذه الدراسة،   )144(  
.ديسمبر /كانون األول

.المرجع نفسه  )145(  



  --

ھم أتوا أنفي عمان، و ونيقيمغالبية الالجئين في األردن 
الموجودين العراقيين بلغت نسبة وقد . في البداية من بغداد

لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون وتم تسجيلھم في األردن 
  .)146(في المائة  الالجئين

  
 تبلغ نسبة الالجئين العراقيين الذين يملكون بيوتاو  

. للغايةمرتفعة ھي نسبة في المائة، و في األردن 
، التي يقيمون فيھا بيوتالالالجئين العراقيين  يةقبستأجر وي

معظم العراقيين في الجمھورية بالنسبة لحال الكما ھو 
مستوى التحصيل العلمي و  .)147(العربية السورية ولبنان

 ،عاليھو مستوى العراقيين الموجودين في األردن معظم ل
في فقط من البالغين الذين ھم في المائة  نسبة غير أن 

األسر  غالبيةوتعتمد   .)148(شغلون وظائفيسن العمل 
خرات على المد�بدرجة كبيرة المعيشية العراقية في األردن 
في  نسبة تلقى تفي حين والتحويالت كمصدر للدخل، 

 سحوفقاً للمو  .)149(من العراقمالية تحويالت منھا المائة 
الالجئين العراقيين في  بشأن أجري في عام الذي 

من في المائة   تملك نسبة الجمھورية العربية السورية
ثالثة أشھر أو لفترة موارد مالية تكفيھم ھؤالء الالجئين 

تحويالت  لىعمنھم في المائة  نسبة عتمد تأقل، بينما 
جئين حالة الالفإنه مع بقاء  ولذلك  .)150(من الخارجمالية 

عدد كما ھي عليه لفترة أطول سوف يزيد  العراقيين
نضوب المدخرات نتيجة لسوء حالتھم تالعراقيين الذين 

  . والتحويالت
  

في األردن والجمھورية العربية يحق للعراقيين و  
 يحقو . الحصول على الرعاية الصحية الحكومية السورية

 اإلسكوا البلدان األعضاء في معظم الالجئين العراقيين فيل
يعيشون في مناطق ألنھم  اتمن خدمات البلديأن يستفيدوا 

ترتبط معظم مساكنھم مثال،  ،ففي األردن  .حضرية
ويسمح   .)151(بشبكات الصرف الصحي والمياه والكھرباء

باالستفادة األردن والجمھورية العربية السورية للعراقيين 
ر تفيد غير أن التقاري . في المدارس الحكوميةمن التعليم 

في المائة من أطفال الالجئين العراقيين في  نسبة بأن 
في  نسبة أن� الجمھورية العربية السورية يعملون، و

  .المرجع نفسه  )146(  

.المرجع نفسه، الصفحة   )147(  

.المرجع نفسه الصفحة   )148(  

.المرجع نفسه الصفحة   )149(  

  )150(  Iraq Situation Update
  

  )151(  .

لتحاق اال معدلو  .)152(بوا من المدرسةتسر�منھم المائة 
من أن نسبة الملتحقين أفضل، إذ في األردن بالمدارس 

 لى االلتحاق بالمدارس تصل إسن  الذين ھم فياألطفال 
  .في المائة

  
  الالجئون العراقيون في لبنان  )(  

  
اللجوء  طالبييصعب تقدير العدد الفعلي لالجئين أو   

منھم يعيشون في  ينالعراقيين في لبنان، إذ ي�عتقد أن الكثير
ألفا وأن  يبلغ  وتشير التقديرات إلى أن عددھم  .اءفالخ
لمتحدة األمم ا لدى مفوضية نسجلوممنھم    يحوال

اللجوء  طالبيل معظم دخَقد و  .)153(لشؤون الالجئين
تراجعت ، وو ن إلى لبنان خالل عامي يالعراقي

تستمر توقع أن ، وي�في عام كثيرا أعداد الداخلين 
 ت نسبةاكتسبو  .)154(في عام النسبة في االنخفاض 

في في المائة فقط من الالجئين العراقيين الذين يعيشون  
 . غير المتزوجينمن الذكور  معظمھم، واقانوني البنان وضع

في المائة في بيروت  ن نسبة منھم تزيد ععيش تو
في  فبراير /بدأت الحكومة في شباطقد و. وضواحيھا

إلى اللجوء العراقيين الذين دخلوا لطالبي تنفيذ سياسة تسمح 
ثة بطريقة غير شرعية بتنظيم وضعھم في غضون ثالالبلد 

أشھر، ومن ثم الحصول على تصاريح لإلقامة 
  .)155(والعمل

  
وتتوفر معلومات قليلة حول األوضاع االجتماعية   

اللجوء العراقيين في لبنان، إذ  طالبيواالقتصادية لالجئين و
ويعيشون بطريقة غير شرعية،  إلى البلددخل معظمھم أن 
مؤخراً ويشير مسح أعده  . مراكز حضريةالخفاء في في 

عن السكان العراقيين  المجلس الدانمركي لالجئين حول
عراقي في لبنان إلى أن معظمھم يعملون في   

ألسرة المعيشية لالدخل الشھري أن و ،الرسميالقطاع غير 
في المائة   ت نسبةوأفاد  .)156(دوالرا  ھوالواحدة 

في حين يعتمد مصدر دخلھم الرئيسي، عملھم ھو ن أبمنھم 
يعمل و  .الخارجية اتوالمساعد ھممدخراتعلى  نواآلخر

معظم الالجئين العراقيين في لبنان في سوق العمل غير 

  )152(  Iraq Situation Update . مرجع
  .سبقت اإلشارة إليه

مرجع .   )153(  
.سبقت اإلشارة إليه

  )154(  Consolidated Appeal 2009, 
Lebanon: An Overview

  )155(  Lebanon: UNHCR 
Welcomes Move to Ease Plight of Iraqi Asylum-seekers

مرجع سبقت .   )156(  
.اإلشارة إليه



  --

 النظامي ويتقاضون أجورھم يوميا أو أسبوعيا وذلك ألنھم
 نسبة وأشار المسح إلى أن  . مھاجرون غير شرعيين
في المائة من النساء  نسبة رجال وفي المائة تقريبا من ال

في المائة من  نسبة ، وأن من العاملين ھم لھمالذين شم
سنة  الذين يقل عمرھم عن والمراھقين  البنين

وأدت أنشطة إعادة   .)157(في سوق العمل منخرطون
اإلعمار والطلب على اليد العاملة الرخيصة مؤخرا إلى 

وتشير  . للعراقيين في لبنانمحدودة فرص عمل  إيجاد
إلى أن ة لشؤون الالجئين مفوضية األمم المتحدتقارير 

العديد من العراقيين في لبنان يجدون صعوبة في تسديد 
في لبنان الحصول  ينلعراقيلويمكن   .)158(مساكنھم إيجار

شريطة أن على الخدمات الصحية الحكومية والخاصة، 
مفوضية قدم تو. بأنفسھمتكاليفھا تسديد يكونوا قادرين على 

دمات صحية لالجئين خاألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
ويحتاجون  شخص،  عددھم لديھا، البالغ المسجلين 

في   نسبة تزيد عن تراشأو  .)159(إلى تلك الخدمات
سددون بأنفسھم المائة من العراقيين في لبنان إلى أنھم ي

لحصول على الرعاية الصحية الخاصة، في حين تكاليف ا
منظمات ال عددا من أنب منھم في المائة نسبة  تأفاد

تقدم لھم الخدمات خيرية المنظمات ال وأحكومية الغير 
  . الصحية

  
للمفوضية أنه والتعليم العالي وأكدت وزارة التربية   
لجميع األطفال العراقيين في لبنان، بصرف  ،نظريا ،ي�سمح

والخاصة في  العامة، بدخول المدارس مركزھمالنظر عن 
في المائة من  ة نسبوتشير التقديرات إلى أن  . لبنان

 االلتحاق بالمدارسفي سن الذين ھم جميع األطفال 
المسح قد تبي�ن من  هغير أن  .)160(مسجلون في المدرسة

أن العديد من األسر للبحوث الذي أجراه المعھد الدانمركي 
 غير قادرةألنھا العراقية ال ترسل أوالدھا إلى المدرسة 

الكثير من األطفال ، أو ألن على تسديد نفقاتھا المرتفعة
  .لعمل للمساعدة في إعالة أسرھملمضطرون 

  
  الالجئون العراقيون في مصر  )(  

  
يلقون كل  عراقيينلاأن بالحكومة المصرية  أفادت  

لھم بشراء الشركات  تسمحأنھا لذلك ، وترحيب في البلد
فرضت  في عام و  .)161(والعقارات وامتالكھا

دخول البلد الحصول ين في العراقيين الراغبالحكومة على 

.المرجع نفسه  )157(  
  )158(  Country Operations Plan 

Lebanon 2008-2009.                                                                   
.المرجع نفسه  )159(  
  )160(  .

، )تقديرات(مساھمة حكومة مصر في ھذه الدراسة   )161(  
.ديسمبر /كانون األول

وتشير تقديرات الحكومة   .)162(على تأشيرة للدخول
الجئ عراقي يعيشون في   المصرية إلى أن 

مفوضية األمم المتحدة الرغم من أن  وذلك على مصر
في منھم الجئ فقط   سج�لت قد  لشؤون الالجئين

أي تقييم حتى اآلن جر ي� لمومع ذلك،   .)163(عام 
  .رسمي ألعدادھم أو أوضاعھم االجتماعية واالقتصادية

  
وكما ھو الحال في األردن والجمھورية العربية   

أن  ي�فترضأية بيانات حقيقية،  لعدم وجودالسورية، و
وأنھم  ،الوسطىالعراقيين في مصر ھم مھنيون من الطبقة 

في مناطق أيضاًَ يعيشون و ؛يملكون مواردھم الخاصة
أو يحتاجون  ةون إلى مساعدة خارجيحضرية وال يحتاج

ھو الحال في كما  غير أنه  .)164(إلى حد أدنى منھا فقط
أوضاع تتدھور ن والجمھورية العربية السورية، داألر

عندما تنضب مواردھم  الوسطى أيضاًن من الطبقة يالعراقي
في  ھمنزالقإزاد خطر كلما طال نزوحھم إذ أنه  ؛الخاصة

مسح  قد بي�نو  .ة والبطالة والفقرشباك اإلقامة غير الشرعي
أسرة عراقية معظمھا مسج�ل    أجري مؤخرا حول

أن في مصر، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين لدى 
تصاريح إقامة، لديھا األسر ھذه في المائة من  نسبة 

في الذين ھم األشخاص في المائة فقط من  نسبة لكن� و
ر يتوفيجري و  .)165(عالسن العمل كانوا يعملون ف

الخدمات التعليمية للطالب العراقيين منذ حرب الخليج 
إلى تدفق الالجئين العراقيين إلى ى أد�ما وھو األولى، 

حكومة فقاً لما أفادت به الو. مصر في عام 
العالج يستفيد الالجئون العراقيون في مصر من المصرية، 

  .)166(المستشفيات الحكوميةفي بالمجان 
  

  في لبنان ومنه النازحون  -
  

وتضم  .لھجرةبالنسبة لطويل تاريخ بيتمي�ز لبنان   
، أي تقريبا مليون شخص  في الخارج ةياللبنان اتالجالي

 يبلغاللبنانيين الذين عدد السكان  ما يزيد عن أربعة أمثال

مرجع سبقت اإلشارة .   )162(  
  .إليه

  )163(  .

مرجع سبقت اإلشارة  .  )164(  

.إليه

.و المرجع نفسه، الصفحتان   )165(  

مساھمة الحكومة المصرية في ھذه الدراسة   )166(  
.ديسمبر /، كانون األول)تقديرات(



  --

 أيضاًوشھد لبنان   .)167(ماليين نسمة  التقديريعددھم 
مصدر ك سواء�النزاعات،  بسببوح موجات كثيفة من النز

جة للنزاعات ينتحون والناز  .يستضيفھمبلد ك وأللنازحين 
ن والفلسطينيين والعراقيين الذين يياللبنانمن  ھم أساساً
  لحرب األھلية اللبنانبة، والنزاع بسبب ا ھاجروا
 يوليو/تموزاإلسرائيلي، والحرب مع إسرائيل في -العربي

ق، وأزمة نھر البارد في شمال ، والنزاع في العرا
ويضم لبنان كذلك أعدادا محدودة من الالجئين الذين . لبنان

  .يحملون جنسيات أخرى
  

المزمن في لبنان النزوح  
  

قد نزحوا تشير التقديرات إلى أن مليون لبناني   
عندما عمدت الميليشيات التي تمثّل  اًائمدأو  اًمؤقتنزوحاً 

حسب خطوط البلد إلى تقسيم مختلف المجموعات الطائفية 
من عام خالل الحرب األھلية التي استمرت تماس طائفية 

مع أنه لم يكن ھناك رصد و  .إلى عام  
فإن التقديرات تشير بشكل منھجي خالل تلك الفترة  للنزوح

. أيضاً من البلداللبنانيين ھربوا إلى أن مئات اآلالف من 
آلالف نتيجة لالجتياح وباإلضافة إلى ذلك، نزح مئات ا

 و العسكري اإلسرائيلي في األعوام 
إلى  النازحينولم يعد الكثيرون من ھؤالء   .)168(و

المختلفة لمجموعات الطائفية لالدائم  النزوحو . ديارھم أبدا
األكثر تجانساً بالنسبة للسكان أد�ى مناطق الحياء واألإلى 

أية لعدم إجراء و. ي البلدإلى تعزيز االنقسامات الطائفية ف
 الالذين  نمسوح رسمية، تتراوح تقديرات أعداد اللبنانيي

  و شخص  بين  نازحين نزالوي
منظمة العمل الدولية  نشرتھاوتلخّص دراسة   .)169(شخص

لبنان ما بعد الحرب صعوبة حساب عن  في عام 
ديد لتحعديدة مسوح ودراسات ُأجريت " :النازحينأعداد 

ات يفي لبنان في الثمانين[الدائم النزوح حجم مشكلة 
 المتعلقةمقارنة األرقام أية محاولة لغير أن   ."اتيوالتسعين

تباينات إنما تكشف عن وجود حركات السكان وتوزيعھم تب
كثيرة فإن المسوح  تبايناتوجود الرغم من على و. كبيرة
تأثير  كان لھاحجم الظاھرة التي عطي فكرة عن ت جمعيھا

  .)170(لى كل منطقة من مناطق لبنانع

تحدة انظر الموقع اإللكتروني لبرنامج األمم الم  )167(  
 :موجود على الموقع.اإلنمائي

جورج عساف ورنا الفيل، معالجة قضية التھجير   )168(  
، الناجم عن الحرب في لبنان، نشرة الھجرة القسرية، العدد 

. يويول/تموز

  )169(  
Internal Displacement, Global Overview of Trends and 
Developments in 2007                                                              

  )170(   Women and other War-
affected Groups.                                                                       .

  
في لبنان  التھجير الدائمب المسألة األخرى المتعلقةو  

كأحد البلدان المضيفة لالجئين الفلسطينيين  ھي دور لبنان
وحرب  لحرب عام ردوا من إسرائيل نتيجة الذين طُ

بين العرب وإسرائيل وطرد منظمة التحرير  عام 
  .ألردن في عام الفلسطينية من ا

  
  في لبنان داخلياً النازحون  )(  

  
 يوليو/ت الحرب اإلسرائيلية على لبنان في تموزأد�  
إلى موجات جديدة   وأزمة نھر البارد في عام 

مليون شخص تقريبا، أي  قد نزحو  .الداخلي النزوحمن 
مدنية الألھداف لربع السكان، خالل القصف اإلسرائيلي 

 .)171( يوليو/زوالتحتية المحلية في حرب تم ةيلبناو
في الداخل شخص   حوالي  حھذا العدد نزومن 

إلى األردن  غالبيتھمفي شخص   حوالي وھرب 
واختار أكثر   .)172(والجمھورية العربية السورية خصوصا

الذين ھربوا من البلد داخليا  النازحينمن   من 
بشكل دائم، وكثيرون منھم يحملون  اإلقامة خارج لبنان

 .)173(يملكون مھارات عاليةوالتعليم العالي شھادات 
  يوليو/تموزحرب  على أثرومجموع عدد المھجرين 

للمرة  نزحوا الجئ فلسطيني   يحواليشمل 
النازحين داخليا اللبنانيين حصل معظم قد و  .)174(الثانية

ستقروا في مساكن ا أو ،ديارھمعلى تعويضات وعادوا إلى 
الحكومة أو من بمساعدة باالعتماد على أنفسھم جديدة، 

ر ويقد� .)175(ة األخرىمانحالجھات الالمنظمات الخيرية أو 
بسبب تدمير أساساً مھجرين  نزالوال ين الذين ييعدد اللبنان

  و شخص  بما يتراوح بين بيوتھم 
  .)176(شخص

اإللكتروني لمفوضية األمم المتحدة  الموقعانظر   )171(  
: لشؤون الالجئين

: ؛ وللمجلس األعلى لإلغاثة في حكومة، لبنان
 .

االنتعاش "ي أعدتھا حكومة لبنان والمعنونة انظر أيضاً الدراسة الت
، المؤتمر الدولي لدعم "والتعمير واإلصالح في الجمھورية اللبنانية

.، باريسيناير /كانون الثاني لبنان، 

الجمھورية اللبنانية، مجموعة البنك الدولي، الفصل   )172(  
.، آخر المستجدات في لبنان، النشرة األول 

  )173(  . Rebuilding 
Lebanon Together: 100 Days After

تقرير لجنة التحقيق المعنية بلبنان المنشأة بموجب   )174(  
.نوفمبر /تشرين الثاني ، /- قرار مجلس حقوق اإلنسان دإ

  )175(  Lebanon: Displaced Return 
Amidst Growing Political Tension

مقابلة أجرتھا اإلسكوا مع رئيس مفوضية األمم   )176(  
؛ نوفمبر /تشرين الثاني المتحدة لشؤون الالجئين في 

و

  .، مرجع سبقت اإلشارة إليه



  --

  
الجئ    ليأصبح حوا، ھذاوباإلضافة إلى   

مخيم دم�ر  ماعندمن النازحين فلسطيني وعدد من اللبنانيين 
الذي استمر لثالثة أشھر  القتالنھر البارد لالجئين خالل 

فتح اإلسالم المتطرفة في "بين الجيش اللبناني ومجموعة 
  .)177(مايو /أيار

  
  الالجئون في لبنان  )(  

  
 نان بالمادة لبالتزام ينص الدستور اللبناني على   

ضمن الحق في تي تمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ال
، أن لبنان ال يرغب معو  .اللجوء والحصول عليهالتماس 
منح ي فإنهفي بقاء الالجئين على أراضيه إلى األبد بالفعل، 

أما الحلول الدائمة فعليھم  ؛إقامة مؤقتة اللجوءملتمسي 
  .البحث عنھا خارج لبنان

 ن من الالجئينان رئيسيتالبنان مجموعتفي  يوجدو  
. عراقي  فلسطيني و  تضمان نحو 

عت على ولبنان    عام اتفاقيةليس من الدول التي وقَّ
مع الالجئين  الخاصة بالالجئين، وھو إلى حد� ما أقل سخاء�

 ،اللجوء من األردن والجمھورية العربية السورية طالبيو
ع لبنان ام في عو  .)178(مثال مفوضية األمم مع  وقَّ

أعلن فيھا أنه ال يعتبر  مذكرة المتحدة لشؤون الالجئين
ضطلع المذكرة، تھذه وبموجب   .للجوءانحا نفسه بلدا م

اللجوء  طالبتحديد ما إذا كان المفوضية بمفردھا بدور 
األفراد  تنطبق إالّ علىالتي ال  ،المذكرةبموجب و . الجئا

 ، ي�سمحدخولھا حيز النفاذإلى البلد بعد الذين دخلوا 
لبقاء في باالمفوضية مثلوا أمام الذين  المعنيينلألشخاص 

إعادة  خاللھاالمفوضية حاول ت سنة واحدة لمدة لبنان
  .)179(توطينھم أو إعادتھم إلى وطنھم

  
 النزوح إلى اليمن وداخله  -

  

  )177(   ،
  .مرجع سبقت اإلشارة إليه

  )178(  

  )179(  

، مرجع سبقت اإلشارة إليه؛ و

World Refugee Survey 

Report 2009 ومراقبة حقوق ؛

شقاء ھنا أو موت ھناك، خيارات بائسة لالجئين العراقيين في . ناإلنسا
نوفمبر /الثاني ، تشرين)باإلنكليزية( ، العدد لبنان، المجلد 

.  

ثالث موجات بالغة األھمية من اليوم يشھد اليمن   
النزوح الداخلي  :ه، وھيداخلالبلد والقسرية إلى  ةالھجر

نتيجة للنزاع المسلّح في محافظة صعدة في الشمال؛ 
والھجرة من القرن األفريقي نتيجة للنزاع في الصومال 

ھجرة واالضطھاد والفقر المدقع في إثيوبيا وإريتريا؛ و
العراق إلى اليمن عبر بلدان الذين يصلون من ن يالالجئ

زى ويع  .الشرق األوسط بشكل رئيسينطقة مأخرى في 
قسم كبير من الھجرة إلى اليمن وعبره إلى موقعه على 

للھجرة من القرن األفريقي إلى بلدان  ةتاريخيالطريق ال
األشخاص يشمل والنزوح في اليمن  . األكثر ثراء�الخليج 

ألسباب الذين نزحوا بسبب النزاعات، والمھاجرين 
من  نھربوھم يأنقد�ر ذين ي�الاألشخاص ، واقتصادية

الصعوبات االقتصادية أو االضطھاد السياسي في الصومال 
لحصول على اللجوء كونون مؤھلين ليووإثيوبيا وإريتريا 

بموجب معايير مفوضية األمم المتحدة لشؤون 
  .)180(الالجئين

  الداخلي في اليمن النزوح  )أ(
  

يدور النزاع في محافظة صعدة، أساساً، بين   
 ،من جھة ،ن والقبائل المحلية في الشمالين الحوثييتمردالم
في و  .)181(أخرىمن جھة  لھاموالية الحكومة والقبائل الو

نوفمبر /وتشرين الثاني  يونيو/الفترة بين حزيران
عداد شخص في   ن ما يزيد عأصبح  
من تتالية نتيجة لخمس جوالت م ، وذلكداخليا النازحين
شخص تقريبا في سبعة   ويعيش   .)182(المعارك

  قيم يبينما مخيمات في مدينة صعدة وحولھا، 
 صعدة أو معيلين آخرين في مدينة ھممع أقاربشخص 

  .)183(اآلخرون إلى مناطق أخرىينزح و
  

نزاعات يشترك مع اع في محافظة صعدة زوالن  
ھو  هألن، نظرا في عناصر ھامة منطقة اإلسكواأخرى في 

خصائص الوتتمثّل أھم  . عناصر قبلية وطائفيةله أيضاً 
أن� مشتركة بين اليمن والسودان والعراق في الساسية األ

  )180(  
  

. نشرة أنباء الشبكة اإلقليمية المتكاملة للمعلومات  )181(  

مايو /شخص تأثروا بحركة التمرد في الشمال، أيار  : اليمن
.يوليو /النزاع في محافظة صعدة تحليل، تموز: ؛ واليمن

منظمة رصد حقوق اإلنسان، المدنيون غير المرئيين،   )182(  

عدات اإلنسانية في سياق حرب اليمن التحديات التي تعيق وصول المسا
  .، الصفحة نوفمبر /المنسية، تشرين الثاني

.المرجع نفسه، الصفحة   )183(  



  --

غير قادرة على إحكام سيطرتھا ودولة ضعيفة وھشة ال
الفعلية على جزء من أراضيھا لمنع حركات التمرد 

والقيود  . السكان المتأثرين حاجاتالمسلحة أو لتلبية 
صول إلى المعلومات المتصلة بالنزاع، المفروضة على الو

حالت  ،وعلى وصول الوكاالت اإلنسانية إلى مناطق النزاع
لألوضاع االجتماعية واالقتصادية مالئم تقييم دون إجراء 
الوكاالت كّدت أقد و  .)184(حتياجاتھم اإلنسانيةالللنازحين و

 أن النازحين داخلياتلك المناطق  القادرة على دخول
الوصول إلى مياه صعوبة ھا ، منا قاسيةيواجھون ظروف

  .)185(الصرف الصحيخدمات الشرب والخدمات الصحية و
  

  
 الالجئون في اليمن  )ب(
  

 ينالجئشخص من ال   زھاءيأوي اليمن   
وتشير   .)186(قرن األفريقيلمن االقادمين  ينالجئالوغير 

ه بيانات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى أن
. لجوء تقريباملتمس الجئ و  في اليمن يوجد 
لون يص�ال يزالون من الصوماليين الذين ھم ھؤالء  ومعظم

بأعداد متزايدة منذ اندالع الحرب األھلية في الصومال في 
بأنه يوجد في الحكومة اليمنية  قد أفادتو . عام 

يكون أن ومن المحتمل   .)187(الجئ  اليمن 
  .ألسباب اقتصاديةن ومھاجرمن الالجئين ھذا العدد من ض

التي وقعت على في المنطقة واليمن ھو من البلدان القليلة 
يحصل من ھنا لشؤون المھاجرين، و اتفاقية 

عند دخولھم إلى  مركز الالجئعلى  الصوماليون تلقائياً
من اإلثيوبيين معظمھم اللجوء، وملتمسو و  .)188(البلد

التي تُمنح حقوق الالكثير من ون بال يتمتعواإلريتريين، 

. نشرة أنباء الشبكة اإلقليمية المتكاملة للمعلومات  )184(  
-يع الوصول إلى المدنيين في صعدةمنظمات اإلغاثة ال تستط: اليمن

؛ منظمة رصد حقوق ر نوفمب/تشرين الثاني منظمة حقوقية، 
والصفحتان  مرجع سبقت اإلشارة إليه، الصفحة . اإلنسان، 

.و 

  )185(  

. لمعلوماتنشرة أنباء الشبكة اإلقليمية المتكاملة ل  )186(  

تشرين  . تدفق الالجئين يشكل ضغطا على موارد البالد: اليمن
.أكتوبر /األول

مساھمة الحكومة اليمنية في ھذه الدراسة، وردت في   )187(  

.ديسمبر /كانون األول 

المرجع نفسه؛   )188(  

وال  مركز الالجئ؛حصلون تلقائيا على صوماليين الذين يلل
مخافة طلبات للحصول على ھذا المركز الكثيرون م د�قي�

ھم العديد منھم بصورة شبه قانونية، وقيم ولذلك ي ؛ترحيلھم
من الحقوق المضمونة  للغايةال يمنحون إال عددا محدودا 

  .)189(ى الخدمات األساسيةوال يحصلون عل
  

عبر أيضاً وصل الالجئون العراقيون إلى اليمن قد و  
الجمھورية العربية السورية السيما دول عربية أخرى، 

وتفيد التقارير  . كثيرون منھم كالجئين ي�سج�لولبنان، وال 
والتحقوا  وصلوا منذ عام قد عراقي   أن ب

منذ يمن في ال نوعيشيعراقي   بمجموعة تضم 
وال يشعر العديد من العراقيين  . اإليرانية-الحرب العراقية

وضعھم كمواطنين أن ، إذ الجئينكأن ي�سجلوا بضرورة 
حقوقا أكثر من تلك التي يحصلون عليھا يمنحھم عرب 

العدد  فإن ولذلك . لقانون اليمنيل وفقاً ، وذلكالجئينك
عداد المبلّغ كثيرا عن األقد يختلف الفعلي للعراقيين 

.)190(عنھا
  حاالت أخرى من النزوح القسري في جميع   -

  منطقة اإلسكواأنحاء 
  

يحدث النزوح في جميع أنحاء المنطقة على نطاق   
التوترات العرقية  وأنتيجة للنزاعات الداخلية، ضيق 

واألقليات  . األقلياتجماعات التمييز ضد  وأطائفية، لوا
ق، مثل األكراد والفلسطينيين العرقية والدينية في العرا

تقع والتركمان والمسيحيين واليھود والمنديين واليزيديين، 
  . الستھداف العرقيبسبب ا لنزوحضحية سھلة ل

 ينشخص سوري نازح  زال نحو ال يو  
السوريين  ذريةفي الجمھورية العربية السورية، وھم من 

 ةالستام ياألالذين طُردوا من ھضبة الجوالن خالل حرب 
في عن رغبتھم الكثيرون قد أعرب و .)191(في عام 
أو البقاء على اتصال مع أفراد أسرھم إلى الجوالن  العودة

 نزالوي  السوري و   بنحوالذين يقدر عددھم 
ال غير أن إسرائيل . المحتلة في ھضبة الجوالنيقيمون 

  .)192(ھضبةالمن الوصول إلى منعھم تتزال 
  

.المرجع نفسه  )189(  

  )190(  World Refugee Survey, Yemen .
 :موجود على الموقع

أكتوبر /تشرين األول خول على الموقع في تم الد . 

.  

  )191(  Syria: Forty Years On, People 
Displaced from the Golan Remain in Waiting  

  )192(  



  --

  دائمةالحلول ال  - باء
  

جزءا ال للنازحين يشكل البحث عن حلول دائمة   
. ومساعدتھمتھم حمايالجھود الرامية إلى يتجزأ من 

إعادة : ثالثة حلول ممكنة لوضع حد للنزوحونظريا، توجد 
في أو ) الجئينفي حالة ال(في بلد آخر  ، سواء� التوطين

 وأ؛ )داخلياً النازحينفي حالة (منطقة أخرى داخل البلد 
. العودة إلى المكان األصلي وأ ؛الدمج في مكان النزوح

جميع النازحين، فھو لالمفض�ل، وھو حق الدائم وأما الحل 
، تواجه واقعوفي ال. إلى األماكن التي أتوا منھاتھم عود

المتصلة  المسائلعددا من  اإلسكواالبلدان األعضاء في 
أو  ةونھائي ةواضحتوجد حلول تي ال لاوبالنزوح المزمن 

حالة الالجئين من  بصفة خاصةھي وتلك  . لھا ةدائم
النازحين  السودانيينفلسطين والعراق والقرن األفريقي، و

  .داخليا
  

 بفعلإيجاد حلول دائمة لضحايا النزوح صطدم وي  
أكبر بكثير من إيجاد حلول  اتصعوببالنزاعات الداخلية 

بق وينط . لتھديدات الخارجيةذين ينزحون بسبب ادائمة لل
فيھا النزوح  يحدثعلى الحاالت التي ھذا بصفة خاصة 

عن سابق تصور وتصميم، أي عندما تكون الھيئات 
 ھدفاً" جعلتهالحكومية أو المجموعات المسلحة قد 

تغيير التوازن الديمغرافي في من أجل  ،)193("واستراتيجية
 شھدهالذي  النزوح يتعارض معھذا و  .أو المنطقةالبلد 

مكن فقد ت .  يوليو/ب حرب تموزلبنان في أعقا
من العودة إلى بيوتھم أو مجتمعاتھم ھؤالء النازحين معظم 

ألن السلطات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية 
  .العدائيةبعد توقف األعمال تھم تمكنت من مساعد

  
الخاصة بالالجئين  عام  وتنص اتفاقية  

على  لعام الداخلي والمبادئ التوجيھية بشأن التشريد 
وقد  . الحق في إيجاد حلول دائمة لمعظم الشعوب النازحة

المؤرخ عام  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بي�ن 
ويشدد  . الحلول الدائمة المتاحة لالجئين الفلسطينيين 

القرار على حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في 
ويمكن لمعظم المجموعات   .موطنھم األصليالعودة إلى 

في العودة  أن تمارس حقھا منطقة اإلسكواالنازحة في 
 ،عوضا عن ذلك ،سمح الظروف بذلك، أو يمكنھمت عندما

غير أن تلك  . استيعابھم أو إعادة توطينھمأن يتم ختيار ا
حتى اليوم حالة الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا يست لالحالة 

  أكثر من أن قضوا من ممارسة حق العودة، بعد 
معظم الالجئين أن نظر إلى بالو . سنة في المنفى 

خياري االستيعاب وإعادة غبون في الفلسطينيين ال ير

  )193(  The Looming Crisis: 
Displacement and Security in Iraq

بعض أن ھذين الخيارين ال يتاحان في التوطين، أو 
عندما  إالإيجاد حلول دائمة  الحاالت، لن يكون باإلمكان

نزاع الدولي وإيجاد حل سياسي لل تنفيذ القانونيجري 
  .اإلسرائيلي/الفلسطيني

  
  النازحون العراقيون  -

  
  قدمت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين   
إلعادة توطين الجئين عراقيين في بلد ثالث  حالة  

غير أن األوضاع السياسية   .)194(في عام 
واالجتماعية لالجئين العراقيين في األردن و الجمھورية 

لالندماج، السيما بالنسبة اتية وليست مالعربية السورية 
وال يتمتع أي من البلدين بالقدرة  . منذ عام  للنازحين

أو اإلرادة السياسية الالزمة الستيعاب أعداد كبيرة من 
النازحين، خصوصا وأنھما يأويان بالفعل مجموعات كبيرة 
من الفلسطينيين الذين يعيشون لجوءا مزمنا على 

  .أراضيھما
ب العودة أھمية متزايدة بالنسبة لالجئين وتكتس  

وأن الحالة األمنية  اصة، خالعراقيينو نازحين داخلياالو
 العراقيينوبينما قد يختار بعض   .تتحسن باستمرار

وا إليه، السيما لالنازحين داخليا البقاء في المكان الذي نز
ت ، أعربالسكنية إذا أعيد رسم الحدود الديمغرافية لألحياء

مسح الفي المائة من النازحين داخليا الذين شملھم   نسبة
المنظمة الدولية للھجرة عن رغبتھم في مؤخراً الذي أجرته 
في المائة بين  رتفع إلى ھي نسبة ت ،ديارھمالعودة إلى 

  .)195(المحافظة نفسھا نزحوا دخلالنازحين داخليا الذين 
  

دأ أن تباتية قبل وينبغي تھيئة الظروف الم غير أنه  
إذا حدثت العودة في أما   .كبيرة من النازحينأعداد عودة 

ن والعائدقوم به ما سيجّل ، فبسرعة كبيرةوقت مبكر أو 
. من قبل بالمجموعات النازحة الموجودةھو االلتحاق 

كانت وكاالت األمم المتحدة  وبحلول نھاية عام 
 مترددة حيال السماح رسميا بالعودة بسبب األوضاعتزال ال

من وعلى الرغم  . بدرجة كافيةاألمنية التي لم تتحسن 
النقدية تقديم السيولة في الحكومة العراقية ذلك، بدأت 

وحوافز أخرى للتشجيع على العودة، واعتمدت تدابير 
ممتلكاتھم عقاراتھم ولمساعدة النازحين داخليا على حيازة 

  )194(  UNHCR  Appeals  for $261 

Million for Iraqi Refugee Programmes in 2008 
 : الموقع لبيان الصحفي موجود علىا

  

  )195(  Iraqi Displacement Mid-Year in 
Review.                                                                                        



  --

 أغسطس /وأصدرت الحكومة في آب .)196(من جديد
سمح بطرد األشخاص الذين يحتلون ممتلكات مرسوما ي

وافتتحت وزارة النزوح والھجرة في عام   .)197(خاصة
لتسھيل تسجيل  مركزا ثانيا للعودة في بغداد 

النازحين داخليا والالجئين العائدين وتقديم المساعدة 
العائالت العراقية أبلغت وقد  . القانونية والحماية لھم

كانية الحصول على مساعدات أيضاً بتوفر إمالنازحة 
  .حكومية وتعويضات مالية وإعادة الممتلكات

  
 يحوالكان  نوفمبر /وبحلول تشرين الثاني  
  كانت نسبة، وإلى ديارھم قد عادوا عراقي  

في المائة من  نسبة من النازحين داخليا ومنھم في المائة 
ا شعروا مدعن وعاد معظم النازحين داخلياً  .)198(الالجئين

 وبالنسبة لالجئين العائدين  .)199(الحالة األمنيةحيال بالثقة 
ألسباب مالية،  عادوا فإنھممن الجمھورية العربية السورية 

ال الالزم موألنھم كانوا عاطلين عن العمل أو ال يملكون ال
تجديد تأشيرة الدخول، وألنھم أرادوا  تكاليفلتسديد 

 المساعداتالستفادة من االوصول إلى مواردھم الشخصية و
غير أن عددا كبيرا من المنازل   .)200(الحكومية في العراق
 صالحةير غأصبحت ن داخليا وراءھم والتي تركھا النازح

في المائة من النازحين داخليا   ذكرت نسبةو  .للسكن
نزوح حاالت في تسبب األمر الذي ، حتُلتإقد  منازلھمأن 

  .)201(مطو�ل ومتكرر
  

ون السودانيونالنازح  -
  

أصبحت العودة إلى الديار الحل المفض�ل لدى عدد   
وفي إطار  . النازحين داخلياالالجئين و كبير من السودانيين

للحرب األھلية في  اتفاق السالم الشامل الذي وضع حدا
السودان، عاد أكثر من مليوني نازح إلى جنوب السودان، 

ى المساعدة من ھم علنفي المائة تقريبا م  ت نسبةوحصل
وكان   .المنظمة الدولية للھجرة واألمم المتحدة وشركائھما

الجئين من الشخص من المليوني عائد   نحو 
بلدان المعظمھم من الذين عاد عائدين المسجلين وال
جمھورية الكونغو أوغندا ومجاورة، مثل ال

  )196(  Monitoring and Needs 
Assessments: Assessment of Iraqi Returns  

.المرجع نفسه  )197(  

.صفحة الالمرجع نفسه،   )198(  

.المرجع نفسه، الصفحة   )199(  

  )200(  

.، مرجع سبقت اإلشارة إليه  )201(  

في المائة تقريبا من  ت نسبة وأشار  .)202(الديمقراطية
قرروا عدم العودة إلى وحين داخليا في شمال السودان الناز

. أنھم غير قادرين على العودة بسبب افتقارھم إلى المال
وسائل النقل عدم توفر األسباب األخرى  من بينو

عدم ضمان ، فضال عن وطنوالخدمات األساسية في ال
  .)203(األوضاع األمنية

  
إعادة توطين العائدين في  علىوتفرض المساعدة   

إلى يعودون ن يفمعظم العائد . لسودان تحديات جسيمةا
ھي مناطق لم تكن تتوفر فيھا في و مناطق دم�رتھا الحرب،

البنى التحتية والخدمات اإلنسانية واالجتماعية أي وقت 
، التعليميةاألساسية، مثل المياه النظيفة والمرافق الصحية و

يم تقيللغاية ب عومن الص  .)204(تعر�ضت للدمارأو أنھا 
نظراً لعدم  ،للعائدين ةواالقتصادي ةع االجتماعياوضاأل

أي إطار استراتيجي منس�ق وطني أو إقليمي أو دولي  وجود
سھيل عودة الالجئين ي�عنى بتبين الوكاالت مشترك 

للعائدين  المقد�مةالمساعدة لمحدودية والنازحين داخليا، و
 ذلك إلىزى ويع  .)205(لمجتمعات التي يعودون إليھالو

تحويل االنتباه والموارد إلى النزاع الجاري في دارفور، 
ھشاشة حكومات موازية في الشمال والجنوب، ونشوء و

آليات التنسيق ضعف واتفاق السالم الشامل  وضع
  .)206(الدولية

  
تحليل  إجراءدون  يحول ارفوردفي الدائر والنزاع   

خليا فعلي إلمكانية إيجاد حلول دائمة للسودانيين النازحين دا
ويكتسب تحديد حلول دائمة . السودانفي من ھذه المنطقة 
اتفاق سالم بين األطراف ظل عدم وجود صعوبة بالغة في 

لنزاع المسلح وإيجاد وضع حد لوأن  خاصةفي النزاع، 

  )202(  Work Plan for Sudan, 

Mid-Year Review of Consolidated Appeal Process

Sudan Operations at a Glance

Evaluation of UNHCR’s returnee reintegration 

programme in Southern Sudan

  )203(  IDP Intentions Survey, Survey 

Results

  )204(  South Sudan Operation

  )205(  The Long 
Road Home, Opportunities and Obstacles to the Re-
integration of IDPs and Refugees Returning to Southern 
Sudan and the Three Areas  

  )206(  Evaluation of UNHCR’s 
Returnee Reintegration Programme in Southern Sudan



  --

فصلھما يصعب أمران حلول دائمة للمجموعات النازحة 
  .)207(عن بعضھما البعض

  
  في اليمن الالجئون  -

  
السھل إيجاد حلول دائمة لالجئين في  لن يكون من  
فبالنسبة لالجئين القادمين من القرن األفريقي، . اليمن

السيما الصوماليون منھم، ليس خيار إعادة أعداد كبيرة من 
 ومعدالت .الالجئين إلى الوطن مطروحا في الوقت الراھن

في اليمن نصيب الالجئين من الناتج المحلي اإلجمالي 
أعلى المعدالت  ھي من بينبية السورية الجمھورية العرو

مقابل كل مليون في اليمن الجئا  ويوجد  .العالمفي 
من الناتج المحلي من دوالرات الواليات المتحدة دوالر 

رتبة مفي ال ھذا البلد، مما يضع )عام (اإلجمالي 
إلى نصيب المقيمين الالجئين عدد التاسعة من حيث نسبة 

قدرة بدو ولذلك، ت .)208(لمحلي اإلجماليالفرد من الناتج ا
الالجئين واستيعابھم من دون مساعدة رعاية اليمن على 

 إعادة التوطين على ھذا فإنو. للغايةمحدودة تُذكر دولية 
لالجئين لبالنسبة الخيار الوحيد القابل لالستمرار  تشكّل

إعادة غير أن   .)209(في اليمن ينمنالمزلصوماليين ا
لم تحدث إال النمو قانونيا في بلدان متقدمة توطين الالجئين 

وھنا تبرز أھمية الدور  . حاالتمن الجدا  قليلفي عدد 
في ثرية لليمن كبلد للعبور بين أفريقيا والبلدان الاريخي الت

وينتقل العديد من الالجئين  . الجئينلالخليج بالنسبة منطقة 
الشرق  منطقةمن اللجوء إلى أجزاء أخرى ملتمسي و
خيارات البقاء األخرى في عدم وجود وسط بسبب األ

ن إلى اليمن ويغادرونه يويدخل معظم الالجئ. اليمن
  .تجار بالبشرإلشبكات امن بمساعدة 

  
  في مصر جئينحلول دائمة لال  -

  
وھو ما لالجئين، جذابة  وجھةلطالما كانت مصر   

عادة إلخيارات وفّر ت ھااالعتقاد بأنإلى  ،يرجع، جزئياً
البلدان ما توفره ين في العالم الصناعي أكثر مالتوط

الذين يتمكنون ولكن عدد الالجئين  . المنطقة فياألخرى 
ھو  آخر في الغرببلد من االستقرار في المطاف في نھاية 

تركز مفوضية األمم في مصر، و  .)210(عدد محدود للغاية
إلى  الطوعيةالعودة المتحدة لشؤون الالجئين على تعزيز 

في حاالت  إالّ تقوم بإعادة توطين الالجئينال و، الوطن

 Displaced: انظر  )207(  
Populations and Peace Negotiations in Africa

  )208(  Country Operations Plan for 
Yemen  

.المرجع نفسه  )209(  

  )210(  .  

وعلى النحو المبي�ن أعاله، بدأ   .)211(ومحدودة استثنائية
في من جنوب السودان ھاربين العديد من السودانيين ال

غير أن عددا كبيرا من الالجئين  . ديارھمالعودة إلى 
، ن لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينيسجلمال

 يبقون، يفوقونھم عددائين غير المسجلين الذين ومن الالج
التي في مصر ويستمرون في االعتماد على آليات التكيف 

  . مواصلة العيشمن أجل طو�روھا 
  

  للنزوح على ةواالقتصادي ةاالجتماعي التداعيات  -جيم
  المنطقةعلى و اإلسكوا البلدان األعضاء في     

  
 ةاالجتماعي التداعياتعلى  الجزءھذا يركّز سوف   

 اإلسكواالبلدان األعضاء في للنزوح على  ةواالقتصادي
تحليل أولي ينبغي إجراء و . المنطقة بأسرھاعلى و

للتحديات اإلنمائية التي تواجھھا البلدان المتأثرة بالنزاعات 
 الضغوطإدراك أثر من أجل  منطقةالوالبلدان النامية في 

النازحة جموعات مالفرضھا الجتماعية واالقتصادية التي تا
  .الكثيفةن يلالجئاتدفقات و

ويعاني كل من األردن واألراضي الفلسطينية   
المحتلة والجمھورية العربية السورية والسودان والعراق 

النزاعات  بفعلالنزوح  تداعياتمصر واليمن من وولبنان 
يمكن تصنيفھا على وھذه البلدان  . وذلك بدرجات متفاوتة

أو ناشئة، مثل األردن ولبنان ومصر، السواق األأنھا من 
فقاً للتصنيف و  .، مثل السودان واليمننمواالبلدان أقل  من

األراضي الفلسطينية المحتلة  تقعلبنك الدولي ا الذي وضعه
في أسفل قائمة الجمھورية العربية السورية والعراق و
يتراوح نصيب الفرد من و ،)212(متوسطة الدخلالبلدان ال

  و اًدوالر بين فيھا اإلجمالي القومي  الناتج
االقتصاد  شھدوقد  . من دوالرات الواليات المتحدة دوالر

، ضعفاً شديداً الماضية الثالث سنواتالفي غزة خالل 
في  تعيشفي المائة  ت نسبة من سكانه تزيد عن وكان

  .)213(فقر نسبي في عام 
  

من كل أدناه، يحمل  الشكل مبي�ن في ھو وكما   
األردن والجمھورية العربية السورية بشكل غير متكافئ 

في المنطقة، وھما يأويان  الجئةال الجماعاتعبء إيواء 
وقد يكون عدد  . من الالجئين المزمنين أكبر أعدادكذلك 

  )211(  Country Operations Plan for Egypt
  

  )212(  Regional Economic Outlook: 
Middle East and Central Asia

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقرير عن   )213(  

مجلس التجارة . المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني
 ، جنيف، ، الدورة الخامسة والخمسون، والتنمية
.الصفحة  ،يوليو /تموز



  --

النازحين الذين يمكن اعتبارھم الجئين مزمنين في مصر 
عدد أن يكون وذلك بالنظر إلى أنه من المحتمل  اأكبر كثير

ر عددھم بثالثة أو أربعة كبير من السودانيين الذين يقد�
ماليين سوداني والذين يعيشون في مصر قد ھربوا من 

موجات أيضاً البلدان ان ھذ شھدو  .)214(النزاع في السودان
في دارفور القائمة نتيجة لألزمة الالجئين جديدة من 

 األردنكل من  تأثّرقد و  .في العراقالقائم والنزاع 
والجمھورية العربية السورية كذلك من النزوح من جنوب 

. لبنان في أعقاب الحرب مع إسرائيل في عام 
وكالھما من البلدان المنخفضة الدخل  ،والسودان واليمن

، كما الالجئينھما مصدر  والتي تأثرت بالنزاعات األخيرة،
جئين من البلدان والال داخلياً النازحينأنھما يستقبالن 

  . مجاورةال
  

أما األمر . وھذا الجزء يتناول أمرين مختلفين  
األول، فھو يتعلق بالتداعيات المترتبة على إيواء مجموعة 

وفي .  من الالجئين األجانب والنازحين داخليا في بلد معي�ن
الواقع، كما ھو مبي�ن بالتفصيل في ھذا الجزء، تختلف 

موعة من التداعيات االجتماعية واالقتصادية إليواء مج
الالجئين اختالفا كبيرا عن التداعيات الناتجة عن ضرورة 

أعداد كبيرة من النازحين داخليا، الذين شؤون إدارة 
غالبيتھم مواطنين ورعايا من البلد الذي نزحوا يكونون في 

والتشرد الداخلي يبدأ أيضاً في أثناء النزاع أو بعد  .إليه
  .  انتھاء األزمة بفترة وجيزة

مساھمة الحكومة المصرية في ھذه الدراسة، كانون   )214(  
.ديسمبر /األول



  --

  
  اإلسكوا دول أعضاء فيفي المقيمون والالجئون النازحون   - الشكل

  
منظمة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، و، )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، : المصدر
  .الجئين والمھاجرينمتحدة األمريكية المعنية بالالواليات اللجنة وحقوق اإلنسان،  رصد

  
وفي تلك الحاالت، تصبح قدرة البلدان المعنية على   

وأما  . استيعاب النازحين داخليا وإدارتھم ضعيفة للغاية
بين  اتفھو االختالف الجزءھذا  يتناولهألمر الثاني الذي ا

 . ألسباب طارئةحاالت النزوح المزمن والنزوح 
 تداعيات، في الواقع، نزوح المزمن تتركفخصائص ال

مختلفة على البلدان المضيفة إذا ما قورنت، مثال، بوصول 
أخيراً فإنه و . الالجئين الذين يحتاجون إلى استجابة إنسانية

التمييز أنه في حاالت كثيرة يصعب  إلىأن يشار نبغي ي
بين تكاليف النزوح والتكاليف الناتجة عن النزاع الذي 

  .أصالًالنزوح ي فتسب�ب 
  

  العراق  -
  

 تداعياتإلى داخل العراق وخارجه لقد أد�ى النزوح   
منذ اندالع الحرب في عام  اقتصادية واجتماعية مدم�رة

االقتصاد العراقي عن إضعاف النزاع سفر فقد أ . 
النزوح الداخلي فعل المجتمع بوتقويض  ،إلى حد بعيد

 ،)215(ئة من السكانفي الما لنسبة الكثيف والخارجي 
وأدى   .من الطبقة المتوسطة متعلمون كثيرون منھمو

عرقلة إلى  العراقفي ھلية العنف والنزاعات األاستمرار 
وتأثّر  . كردستانمنطقة جھود إعادة اإلعمار، باستثناء 

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بالطلب 

استنادا إلى تقديرات األمم المتحدة لعدد السكان في   )215(  
 .نسمة تقريباً   ، وقيمتھا العراق في عام 

  .: موجود على الموقع. 

لمائة في في ا ، وبلغ الخارجي على الصادرات النفطية
 ةغير أن نمو الطلب المحلي بالقيم  .)216(عام 

نمو الناتج مستويات من  اًأدنى كثيربلغ مستويات الحقيقية 
ارتفاع في ضوء فإنه  اإضافة إلى ھذو. المحلي اإلجمالي

في  إلى  و معدالت التضخم في عامي 
يات ورتفعت مستا ،)217(واليالتعلى في المائة  والمائة 

الفئات ينتمون إلى في األساس ين، وھم النازحالفقر لدى 
  .األكثر ھشاشة

  
في العراق عن  أسفرت أزمة النازحين داخلياًقد و  
 الغذاء في أكثر المناطق تأثراًالنقص المستمر في تفاقم 
إلى تزايد  في عام دراسة أجريت  وأشارت . بالنزاع

وجود  منيمين استياء العديد من الحكومات المحلية والمق
لخدمات ستخدامھم لالنازحين داخليا في مناطقھم وا

الء ويعيش معظم ھؤ  .)218(المحدودة أصالًاالجتماعية 
النازحين داخليا في أماكن مكتظة مع العائلة أو األصدقاء 

يشكلون لذلك فإنھم ، ومھجورة عامة أماكنأو في مبان و
المياه ، مثل أصالأعباء إضافية على الموارد المتضائلة 

في أيضاً  وتوجد . والبنى التحتية الحضرية األساسية
  .من الالجئين العراقيين أعداد كبيرة مانبيروت ودمشق وَع

  )216(  .

.الصفحة المرجع نفسه،   )217(  

البحث عن : خوسيه رييرا وأندرو ھاربر، العراق  )218(  
.، الصفحة أغسطس /الحلول، نشرة الھجرة القسرية، آب
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موارد  استنزافإلى النزوح في العراق كذلك أدى و  
 ون والمدراء ذووفقد كان العامل  .من البلد بشرية قي�مة
العراقيين  يشكلون نسبة كبيرة من الالجئين العالية المھارات

رحيلھم جھود إعادة  أضعفمن الحرب، وفرارھم قبل 
حرم البلد من  ،كما أنه، وفقاً لبعض التقديرات ،اإلعمار

 .)219( رأسماله البشري الفني لعقد أو أكثر من الزمن
أثر له كان إضافة إلى ھذا فإن النزوح الجماعي للمھنيين و

بسبب إلى الرحيل  أشخاص آخريندفع بإذ مضاعف، 
 التعليميةھيار البنى التحتية ونظم الرعاية الصحية وان

  .األساسية
  

بأنھا الرعاية الصحية في العراق  ةوقد و�صفت حال  
اعترفت الحكومة العراقية بأن ميزانيتھا و . )220("مأساوية"

األساسية يمكنھا أن تلبي  المخصصة لتقديم الرعاية الصحية
ئة من في الما في المائة و نسبة تتراوح بين 
شركة وال تستطيع   .)221(ليس إال االحتياجات الفعلية

المستشفيات تزويد اإلمدادات الطبية التي تملكھا الدولة 
ت ااإلمدادمخزون ومراكز الرعاية الصحية األولية ب

 فتقر المستشفيات إلىفي حين ت، الذي تحتاج إليه األساسية
  .)222(في المائة من اإلمدادات الطبية والجراحية نسبة 

في المائة من  وأشارت التقديرات إلى أن أكثر من 
إضافة و  .)223(غادروا البلدقد العاملين في المجال الطبي 

توفير المياه وخدمات الصرف الصحي إلى ھذا فإن 
 حراكبفعل النزاع و كثيرة عقباتيواجھان والوصول إليھا 

تكون إمدادات المياه في كثير من األحيان و .)224(السكان
المياه، بمداد اإلثة بسبب سوء صيانة شبكات المجاري وملو�
غير المعالَجة في  المجاريتصريف مياه كذلك بسبب و

  .)225(المصدر الرئيسي لمياه الشربالتي تشكل  األنھار
  

الالجئون : مجموعة األزمات الدولية، مسؤولية فاشلة  )219(  

، تقرير الشرق األوسط رقم . العراقيون في سوريا، واألردن ولبنان
. ، الصفحةيوليو /تموز 

  )220(  Rising to the 
Humanitarian Challenge in Iraq

  )221(  The International 
Compact with Iraq 2007: Mid-Year Progress Report

  )222(  .  

  )223(  Rebuilding Iraq

  )224(  Challenges of Forced 
Displacement within Iraq: A Profile of the Internal 
Displacement Situation  

: اللجنة الدولية للصليب األحمر، مدنيون بال حماية  )225(  

.أبريل /نيسان. ة للغاية في العراقمأزمة إنسانية متفاق

تقد�ر بنسبة رتفاع معدالت البطالة التي ونتيجة ال  
من اليد  في المائة وفي المائة  تراوح بين ت

معي�نة من ي أجزاء ف ، وخاصةانعدام األمنو ،)226(العاملة
لم يعد كثير من الالجئين  ،عراقية أخرىوفي مناطق  بغداد

وإعادة لنھوض جھود امما عرقل  راغبين في العودة،
،  الجزءوكما ھو مبي�ن في  وبالفعل،. أكثر فأكثر اإلعمار

للعنف في العراق في وسبب نتيجة ھي أزمة النزوح “ فإن
النزوح، إلى العنف الطائفي ؤدي فعندما ي. الوقت نفسه
مزيد من عن االستقطاب الطائفي الناتج عنه  فاقميمكن أن ي

  .)227(”العنف والنزوح
  

  الجمھورية العربية السورية  -
  

 بشكل كبيرتأثرت الجمھورية العربية السورية   
بوجود ماليين الالجئين العراقيين على أراضيھا وتدفقھم 

ظل التحديات اإلنمائية الكبيرة التي كان المستمر إليھا، في 
االقتصاد السوري يواجھھا بالفعل قبل اندالع أزمة 

عندما دخل وتفاقمت الحالة التي يعاني منھا البلد  .الالجئين
ھربا من المجازر اإلسرائيلية  يالجئ لبنان   إليه

في اقتصادياً تراجعا البلد  شھدوقد  . يوليو/في تموز
سيما في قطاعات الزراعة والصناعة  ، العام 

غير أنه ليس مؤكدا ما إذا كان  ،)228(الصناعات التحويليةو
 ھذا التراجع نتيجة مباشرة لوجود أعداد كبيرة من الالجئين

   .أم ال
  

عام في وآخرون  الخالديھا ادراسة أجر تراشأو  
يقولون عادةً أنھم يعتقدون  ينالسوري عامةإلى أن  

 وماليين  بين  يتراوحبلدھم د العراقيين في عدأن 
 الملحوظ لھؤالءالتأثير ما يعكس  وھو ،ماليين عراقي

اليومية في الجمھورية العربية ة حياال علىالالجئين 
منطقة البلدان في وكما ھو الحال في معظم   .)229(السورية
في السنوات االرتفاع في معدالت التضخم أخذت ، اإلسكوا
ما ي�عزى ارتفاع األسعار واإليجارات  كثيراًو . األخيرة

قد و . ومعدالت الجريمة إلى وجود الالجئين العراقيين

  )226(  Iraq Index: 
Tracking Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq .

: موجود على الموقع
. 

  .يناير /كانون الثاني في  تم الدخول على الموقع

  )227(  

  )228(  Syrian Arab Republic at a 
Glance  

  )229(  
. Iraqi Refugees in the Syrian Arab Republic: A Field-

Based Snapshot
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أشارت األرقام الصادرة عن المكتب االستشاري السوري 
التي تم جمعھا من الصحف التي تديرھا للتنمية واالستثمار 

 منذقد زاد في دمشق إلى أن الطلب على الخبز الدولة 
في  بنسبة  لعراقيين في مطلع عام بداية تدفق ا

في  المائة، في حين زاد الطلب على الكھرباء بنسبة 
ين سفي المائة، وعلى الكيرو المائة، وعلى المياه بنسبة 

  .)230(في المائة بنسبة 
  

 ةعاطفي ھي مسألةارتفاع اإليجارات  مسألةو  
النمو  ويقد�ر . سواءحد لعراقيين والسوريين على لبالنسبة 

في  بنسبة  السكاني في الجمھورية العربية السورية
الالجئين يرجع جزئياً إلى وصول عتقد أنّه المائة سنويا، وي�

الفقراء من المناطق الريفية إلى  العراقيين وتسارع ھجرة
نتجت عن ھذه التطورات قد و . المراكز الحضرية الكبيرة

لماليين  مالئمةكن اسر مافتو، ھي عدم مشكلة كبيرة
  .)231(األشخاص

  
وفي الوقت نفسه، يؤدي وجود ھذا العدد الكبير من   

العراقيين المتلھفين للحصول على عمل إلى تقويض مكانة 
في القطاع غير النظامي والذين يمثّلون العاملين السوريين 

عامل لإن ا ،مثال ،وي�قال  .من اليد العاملة الغالبية العظمى
الذي األجر  نع يقلأجر يومي مقابل سوف يعمل العراقي 

  .)232(ضاه العامل السوريايتق
  

لتحاق مجانا وي�سمح لألطفال العراقيين باال  
قد و  .المدارس الحكومية في الجمھورية العربية السوريةب

أن عدد التالميذ في الصف الواحد في بالحكومة  أفادت
تلميذا في  بلغ وتعليم االبتدائي قد تضاعف مرحلة ال
واحد في بعض الحاالت في المناطق التي تأوي الصف ال

أعباء إضافية على وھو أمر يفرض  ،)233(الجئين عراقيين
   .الموارد التعليمية

  
امھا بالعمل مع موأعربت الحكومة السورية عن اھت  

 غير أن ؛المجتمع الدولي لتلبية احتياجات السكان العراقيين
صول على الح ال يزالون غير قادرين على ينريكثعراقيين 

عدم قدرة الحكومة على تلبية بسبب الخدمات األساسية 
لنمو ل نتيجةبصورة كافية جميع الطلبات المتوقعة منھا 

.المرجع نفسه، الصفحة   )230(  

  )231(  
The Middle East Review of International Affairs

  )232(  

مساھمة الجمھورية العربية السورية في ھذه الدراسة،   )233(  
.ديسمبر /كانون األول

ال الحكومة السورية وإضافة إلى ھذا فإن   .)234(السكاني
صحية الرعاية التوفير في الوقت الراھن تستطيع 

متخصصة للعراقيين الذين يعانون من حاالت صحية ال
وأعربت اللجنة   .مثل السرطان وأمراض القلبمعينة، 

الدولية للصليب األحمر عن قلقھا من عدم قدرة نظام المياه 
على توفير مياه نظيفة في األحياء التي يعيش فيھا  الحالي

ھو ما والعراقيون، وذلك بسبب مستويات الكثافة السكانية، 
  .)235(شراء المياهل مضطرينالمقيمين والالجئين  جعل

  
نشرة الھجرة القسرية في عددھا الخاص د في ورو  

التي قدمتھا  المعوناتأن اإلغاثة و بالعراق في عام 
إلى  و في عامي الجمھورية العربية السورية 

 قيمتھا الالجئين العراقيين الموجودين على أراضيھا بلغت
  وخالل فترة السنتين التاليتين، . مليون دوالر 
كلفة المساعدة اإلنسانية والصحية ت دت، زا-

مليون  إلى  إلى الالجئين العراقيينالمقد�مة  التعليميةو
  .)236(بسبب الزيادة في عددھم دوالر

  
األردن  -

  
 .)237(ماليين نسمة يبلغ عدد سكان األردن   

خط الين دون يفي المائة من األردن نسبة عيش تو
على األقل في المائة  نسبة عاني تو ،)238(لفقرالوطني ل

ويمثل الالجئون الفلسطينيون   .)239(من البطالةمن السكان 
مليون منھم في  نصف السكان في األردن، ويعيش 

 يتمتعمبي�ن أعاله، كما ھو و. مخيمات تديرھا األونروا
 المواطنةاألساسية وحقوق الحقوق نفس بمعظم الفلسطينيين 

  )234(  Iraqi Refugees: 
US and Donor Governments Must Provide Bilateral 
Assistance to Host Countries  

  )235(  Joint 
Assessment Mission: Syria  

فيصل المقداد، الالجئون العراقيون في سورية، نشرة   )236(  
  .أغسطس /، آبالھجرة القسرية، الصفحة 

  )237(  

تم ، : موجود على الموقع. 
  .يناير /كانون الثاني الدخول على الموقع في 

لبشرية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية ا  )238(  
التضامن اإلنساني في عالم : ، محاربة تغير المناخ/

.منقسم

الحكومة األردنية، دائرة اإلحصاءات العامة، مسح   )239(  
  :متاح على الموقع اإللكتروني. -العمالة والبطالة، 

.



  --

جيدا لذلك فإنھم مندمجون واألردنيين، للمواطنين  الممنوحة
  .االقتصاد المحليفي في سوق العمل و

  
الجئ    زھاءيستضيف األردن أيضا و  

عراقي، يقيم معظمھم في العاصمة عمان أو في المناطق 
ارتفاع  األردنيين أن�في رأي غالبية و . المحيطة بھا

عدد األشخاص المفاجئ في رتفاع االه إلى األسعار مرد�
بأن وجود العراقيين واالعتقاد   .)240(شون في البلدالذين يعي

تفاقم إلى أد�ى لى الموارد المتضائلة عفرض ضغوطا ي
 . حّلبال زال ي الوأن وضع الالجئين  خاصةالتوترات، 

من ظر إلى أن األردن ھو أحد البلدان األكثر حرمانا بالنو
ضغوط تتعر�ض ل فيهالمياه  اتإمدادفإن  في العالمالمياه 
صعوبة أھم وبالفعل، تشكل ندرة المياه   .للغاية ةيقاس

شارت أقد و . التنمية في األردن تواجهطبيعية وحيدة 
إلى  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام  تقديرات

  ت استخدام المياه تخطّأن معد�الت 
، يستخدم وباإلضافة إلى ذلك  .ه المتجددةإمدادات الميا

من أراضيه في المائة   زيد عنيال ما  األردن
اليوم، أد�ى تزايد عدد و  .)241(بأنشطة اقتصاديةضطالع لال

إلى زيادة الضغط على ھذا  األنشطة اإلنتاجيةوالسكان 
  .المورد المحدود من األراضي

  
وتقدم الحكومة دعما كبيرا للعديد من السلع   

توفير مزيد من الخدمات د�ى وأ ؛والخدمات في األردن
 .)242(الميزانيةإلى إرھاق لسكان الالجئين لالضرورية 

في المائة في عام  (وارتفاع معد�ل التضخّم في األردن 
كان له  )243()في المائة في عام  مقابل  
الضعيفة، وكذلك على  الجماعاتعلى العديد من تأثير 

. والالجئين العراقيين من الطبقة المتوسطةاألردنيين 
لدى لقدرة الشرائية الفجائي ل فاضنخاليؤدي اوي�خشى أن 

حالة  إلىاألمر ردنيين والعراقيين على السواء في نھاية األ
  .االستقرار االجتماعيزعزعة االستياء ومن 

  
مجموعة األزمات مؤخراً غير أن تقريرا أصدرته   
 الرغم من أنعلى  هأن فترضا )في عام (الدولية 

األثر فإن  الحكومية على الميزانية يشكلون عبئاًالالجئين 

  )240(  Iraqis in Jordan: Their Number 
and Characteristics.                                                                  

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األردن، تقرير التنمية   )241(  

.بناء سبل المعيشة المستدامة، الصفحة  :البشرية لعام 

مخيمر أبو جاموس، على المجتمع الدولي تحمل عبء   )242(  
أزمة : الجئي العراق، نشرة الھجرة القسرية، عدد خاص، العراق

. يونيو/النزوح والتھجير والبحث عن حلول، حزيران

  )243(  Regional Economic Outlook: 
Middle East and Central Asia

يبي�ن و .)244(نسبياً االقتصادي الشامل لالجئين يبقى ضئيالً
الوقود والغذاء والسكن يعود إلى  تكاليفالتقرير أن ارتفاع 

عوامل أخرى، مثل فقدان إمكانية الحصول على النفط 
العراقي بطريقة تفضيلية ومدعومة، وارتفاع األسعار 

يات، وتصدير السلع الغذائية الدولية للنفط إلى أعلى المستو
 .)245(كلفة الواردات الغذائيةتوارتفاع  ،المحلية إلى العراق
في�ة لوجود ھؤالء الالجئين في األردن خومن بين المزايا ال

أن العديد من العراقيين في األردن على مستوى تعليمي 
 يقدمونفي المستشفيات والجامعات واآلن يعملون ومرتفع 

وقد ضخّ . المحليةللمؤسسات التجارية مة الدراية القي�
العراقيون كذلك مبالغ كبيرة من المال في االقتصاد، 
مستخدمين مدخراتھم، واستمروا في بعض الحاالت في 

من الخارج العائلية  مواردھممعاشاتھم التقاعدية وتحويل 
  .)246(إلى األردن

  
السلبية  التداعياتيشكّل تدھور الحالة األمنية أحد و  
. الجئين العراقيين في األردنوجود الالمحتملة ل األخرى

وقد أعرب البعض عن تخو�فھم من إمكانية اندالع عنف 
 منالالجئين وفي صفوف  نشاط المسلّحالتصاعد طائفي و

إلحباط من جر�اء لغضب وايشعرون باذين األردنيين ال
تدھور يرون أنه يعود إلى وجود االقتصاد، وھو تدھور 

واستجابة لھذه المخاوف، زاد األردن . ينالالجئين العراقي
 .)247(في المائة منذ عام  بة سإنفاقه على األمن بن

ويخشى األردن والجمھورية العربية السورية أن تؤدي 
االستياء المتزايد من و الصعوبات التي يواجھھا اقتصادھما

الالجئين إلى اندالع العنف بين الالجئين والسكان المحليين 
  .ستضيفونھمالذين ي

  
  لبنان  -

  
أسفرت الحرب اإلسرائيلية على لبنان في عام   
البنى التحتية خلخلة عن إضعاف قطاع اإلنتاج و 
وقد أد�ت   .مليون شخص ، فضالً عن نزوحالعامة

التحتية  البنيةمير تدالھجمات العسكرية اإلسرائيلية إلى 
ھذا فإن  إضافة إلىو . المدنية وعدد من المنشآت الصناعية

الذي كان  ةقطاع السياحكان لھا تأثير سلبي على الحرب 
منذ  ةالسياسياالضطرابات ر بالفعل من جراء تضر�قد 
 اًنموسج�ل لبنان  وفي عام  . فبراير /شباط

  )244(  

Middle East Report

.الصفحة المرجع نفسه،   )245(  

.المرجع نفسه، الصفحة   )246(  

  )247(  Jordan’s Transient Iraqi 
Guests: Transnational Dynamics and the National Agenda.    



  --

طة إعادة شأن كما أنفي المائة،  -سلبيا قياسيا بلغت نسبته
لمحلي رفع معدالت نمو الناتج الم تسھم في اإلعمار 
لبنان غير أن اقتصاد  . موجبةإلى مستويات  اإلجمالي

في  اًنمو سج�لو ،)248(اكتسب بعض الزخم في عام 
في المائة في عام  نسبته الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

االستقرار وھو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى  ،)249(
  .السياسي

  
 م بعدعودة أعداد كبيرة من النازحين إلى ديارھو  
 ،ضاحية بيروت الجنوبية وخاصة في ،عام حرب 

، وذلك بالنظر إلى إليجاراتازيادات كبيرة في ت إلى أد�
العائالت مما اضطر  ،منازل كثيرةالحرب قد دم�رت أن 
تدمير أيضاً ى أد�قد و  .السكن فيھابيوت وئجار تلى اسإ

ت وبلغ . البطالة زيادةإلى  المؤسسات التجاريةالمصانع و
 مليار في لبنان  عام حرب لالمباشرة  التكلفة

غير المباشرة الطويلة األجل التي  التكلفةرت دوالر، وقد�
وفي   .)250(دوالر مليارين ع بما يزيدتكب�دھا االقتصاد 

نھا فإلم تؤد إلى نزوج مزمن  أن حرب عام حين 
 بحلولو . النازحينالحكومة تكاليف باھظة لرعاية كب�دت 
مليون  كانت الحكومة قد دفعت  مايو /أيار

مليون  لألشخاص الذين دم�رت بيوتھم، و أمريكيدوالر 
  .النازحينلمساعدة  أمريكيدوالر 

  
ذ نملبنان  والالجئون الفلسطينيون موجودون في  

لمجموعات الالجئين كان في ديمغرافي النمو الو .ستة عقود
انتشار وقد أعقب ذلك  ،مخيماتالضمن حدود بادئ األمر 
الفلسطينية في لبنان في محيط المخيمات كبير ديمغرافي 

، )مخيما كان عددھا أصالً (خيما م عددھا البالغ 
. مجتمعات محلية فلسطينية ھامشيةذلك ل نتيجةفنشأت 
على كان له تأثير من المخيمات الفلسطينية الالجئين وتدفق 

. ى إلى توترات طائفيةوأد� بھا المجتمعات اللبنانية المحيطة
ويمكن اعتبار مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان 

خصائص مدن  لھا محصورةمناطق حضرية بمثابة 
وحكم القانون الحضري التخطيط انعدام الصفيح، مثل 
ھي أيضاً و المحصورة،المناطق ھذه و . والخدمات العامة

رومة تقطن فيھا مجتمعات مح ،معزولةفقيرة ومناطق 
 االقتصاد المحلي األوسع نطاقامن يتجزأ  تشكل جزءا الو

  .مع ارتباطھا بالمناطق المحيطة بھا
  

اإلسكوا، مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية في   )248(  

 ، الصفحتان مايو /، أيار- ،منطقة اإلسكوا
.و

  )249(  .

  )250(  .

منذ أجل طويل الجئين الفلسطينيين الوجود  بسببو  
 تكبدت الحكومة تي يعيشون فيھامخيمات الالع يوتوس

الرغم من إبرام  وذلك على مرتفعة تكاليف غير مباشرة
السكان ھذه الفئة من رة شؤون اتفاق مع األونروا إلدا

وينتج معظم ھذه التكاليف عن استخدام موارد  . اورعايتھ
، واالستخدام غير القانوني لخطوط الكھرباء، اتالبلدي
من العشوائي البيئية الناجمة عن التخلص  التكاليفو

 بكاملھا المحلية اتميزانيات البلدينزف وتُست . النفايات
لمخيمات على أراضي كابات من اآثار االنسنظر إلى أن بال

 الحكومة المحليةتكب�د تتطلب اللبنانية المتاخمة لھا  اتالبلدي
أشارت مسوح أجريت مؤخرا بالمقابل، و . نفقات إضافيةل

 بعض الفوائدالالجئين الفلسطينيين يعود بوجود أن� إلى 
من ين الفلسطينيتبلغ حصة القتصاد اللبناني، إذ على ا

 فضال عن أن�، في المائة  في لبناناالستھالك مجموع 
  .)251(شخصاً واحداً على األقل من كل أسرة يمارس عمالً

  
تتأثر الحكومة اللبنانية كغيرھا من حكومات ولم   

أكثرھم  ،الجئ عراقي   وجودالبلدان المجاورة من 
فمن الناحية  . على أراضيھا ،زوجينغير المتمن الرجال 

نظرا الخدمات االجتماعية من اقيون لعرال يستفيد االعملية 
باإلضافة ، بشكل غير قانوني إلى البلددخل معظمھم ن� أل

لبنان القدرة الطبيعية لو . عن األنظاربعيدين  ظلواإلى أنھم 
انخفاض عدد نظر إلى ھي قدرة محدودة بالستيعاب الا على

كبير من عدد ناجمة بالفعل عن وجود الوالتوترات سكانه، 
، والتوازن الطائفي لى أراضيهع لفلسطينيينالالجئين ا

  .)252(فيهالدقيق 
  

  مصر  -
  

الذين قدموا  من الالجئين مجموعاتتأوي مصر   
الصومال والسودان وفلسطين، من  معظمھموبلدا،  من 

باإلضافة إلى مجموعة من الالجئين العراقيين الذين وصلوا 
في أعضاء عبر بلدان أخرى  يةمصراألراضي الإلى 
غادروا ر عدد النازحين الذين يصعب تقديو  .)253(سكوااإل

الغالبية العظمى ممن وذلك ألن النزاعات، فعل ببلدھم 
ألسباب ن يمھاجربعضھم من المصر، وإلى ھاجروا 
لم ي�سج�لوا وفي مناطق حضرية يعيشون ، اقتصادية
لت مفوضية األمم المتحدة لشؤون ج�َسقد و. كالجئين

  فقط، منھم عني مشخص   الالجئين 
تقديرات لا أحدشير يو  .)254(عراقي  سوداني و

  )251(  Contributions of 
Palestinian Refugees Residing in Camps and some 
Gatherings to the Lebanese Economy: Household Survey and 
Qualitative Research

  )252(  .

  )253(  Country Operations Plan: Egypt.  

  )254(  Fact Sheet – Egypt.



  --

عدد من الالجئين وطالبي اللجوء مصر تأوي ن إلى أ
نحو منھم ، شخص  و  بين يتراوح 

سوداني   فلسطيني و  عراقي و  
  .)255(صومالي  و

حد باعتبارھا أمصر أن�  ونريكثن وويرى نازح  
مرغوب  وجھاتبلد للعبور إلى ھي البلدان الفقيرة والنامية 

من الصوماليين عدد كبير ويعتبر  . فيھا بدرجة أكبر
ويقصد  ؛ةالنھائيوجھتھم والسودانيين أن إسرائيل ھي 

كلفة تمعظم العراقيين مصر ألنھم يتوقعون أن تكون 
األردن، ويعتبرونھا في مما ھي في  قلالمعيشة فيھا أ

وتعيش الغالبية الكبرى   .ية ممرا للعبور إلى بلد آخرالنھا
مصر في مناطق  ياللجوء فملتمسي من الالجئين و

  .)256(مثل القاھرة ،حضرية
  

في مصر اليوم ن وقيمذين ير عدد السودانيين الويقد�  
  .)257(ماليين سوداني وماليين  بما يتراوح بين 

الحرب لالجئين السودانيين منذ اندالع مالذ ھي ومصر 
قد و، األھلية األولى في جنوب السودان في عام 

ھربا من النزاع في قصدتھا مجموعات استقبلت مؤخرا 
مفوضية األمم المتحدة لشؤون  أنوفي حين   .دارفور
فإن  الجئ سوداني  لم تسج�ل إال  الالجئين

من اعتبارھم يمكن آالفا غيرھم  أنإلى تشير التقديرات 
  .)258(الالجئين

  
لكن� ، إلى مصر منذ عام يتدفقون والعراقيون   

عددھم ارتفع في أعقاب تفجير ضريح اإلمامين العسكريين 
وتشير تقديرات  .)259(فبراير /في سامراء في شباط

 حالياًعراقي يعيشون   الحكومة المصرية إلى أن 
لدى  نلوسج�معراقي فقط   إال أن  ،)260(في مصر

وأشار مسح   .مم المتحدة لشؤون الالجئينمفوضية األ

  )255(  World Refugee Survey, Egypt .
:موجود على الموقع

أكتوبر /تشرين األول تم الدخول على الموقع في . 
.  

لين يوشيكاوا، الالجئون العراقيون في مصر، نشرة   )256(  
ح العمليات اإلنسانية وتحقيق الوعود المرجوة، إصال الھجرة القسرية،

  .ديسمبر /، كانون األولالعدد 

  مساھمة الحكومة المصرية في ھذه الدراسة،   )257(  
  .ديسمبر /كانون األول

  )258(  Living on the Margins: 
Analysis of the Livelihood Strategies of Sudanese Refugees with 
Closed Files in Egypt

مرجع . ديسمبر /لين يوشيكاوا، كانون األول  )259(  
.سبقت اإلشارة إليه

  . مساھمة الحكومة المصرية في ھذه الدراسة  )260(  
.ديسمبر /كانون األول

أسرة   حديثا حول أجرته الجامعة األمريكية بالقاھرة 
 جئين المسج�لينفي المائة من الال نسبة عراقية إلى أن 

لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ھم الجئون 
الالجئين واستنادا إلى ھذه البيانات، يبلغ مجموع . عراقيون

 يوجد أيضاً فيو  .)261(الجئ   يحوالراقيين الع
  .)262(شخص  فلسطينيون عددھم التقديري مصر 

  
في منطقة اإلسكوا بلدان الثالثة الومصر ھي أحد   

الخاصة بالالجئين، والبلدان  التي وقّعت اتفاقية 
وقعت مصر كذلك قد و . اآلخران ھما السودان واليمن

التي تحكم  لعام دة األفريقية تفاقية منظمة الوحاعلى 
ودعا  . المظاھر الخاصة بمشكالت الالجئين في أفريقيا

إلى إنشاء لجنة دائمة  في عام صدر مرسوم رئاسي 
، من أجل البت الخارجيةتعنى بشؤون الالجئين في وزارة 

غير أن  . في طلبات اللجوء بموجب اتفاقية عام 
ية إلى مفوضية األمم المتحدة الحكومة فو�ضت ھذه المسؤول

لشؤون الالجئين، وذلك بموجب مذكرة تفاھم بينھما 
أو طرد ترحيل مصر ظّر تحو . عام  اعتمدت في

االضطھاد فيھا ھربا من اللجوء ن الالجئين الذين يلتمسو
وذلك في ضوء التزامھا بالوفاء بواجباتھا المبي�نة  مفي بلدانھ

من الدستور  ة المادوبفي تلك االتفاقيات، 
ويشكل برنامج حماية الالجئين في مصر   .)263(المصري

أحد أقدم البرامج التي تديرھا مفوضية األمم المتحدة 
  .لشؤون الالجئين في المناطق الحضرية وأكبرھا

  
واألعداد الكبيرة من الالجئين السودانيين في مصر   

في أساساً ھامة في االقتصاد، وھم يعملون قد�مت إسھامات 
لحكومة لما أفادت به اووفقا   .والخدمات اإلنشاءاتقطاعي 

   جمعياتالمصرية، ي�سمح للسودانيين بتشكيل 
 غير  .)264(ي�شج�عون على ذلكنھم إسودانية، بل -مصرية

على ثقيال  ئاعبمؤخرا ألقى أن� تدفق الالجئين من دارفور 
 ونتيجة لذلك، قد�مت . دفقتة ھذا الدارإل بالنسبةقدرة مصر 

الكنائس والجمعيات الدينية الرعاية ألبناء دارفور الذين 
  .الدين المسيحي كثيرون منھمعتنق ي
  

 ةاالجتماعيتداعيات كون التأن  من المحتملو  
على  الجئين العراقيين أقل وطأةلوجود ال ةواالقتصادي

 مما ھيأفضل نسبيا لغالبيتھم مادية الحالة ال أن، إذ مصر

  )261(  .

  )262(  .  

ع   )263(   ـ : انظر دستور جمھورية مصر العربية، على الموق

.

انون  . مساھمة الحكومة المصرية في ھذه الدراسة  )264(   ـ ك
.ديسمبر /األول



  --

أن الجئين وتشير التقارير إلى   .الجئين اآلخرينل عليه
المناطق في القاھرة وعقارات شتروا أراض وعراقيين إ

في رفع معدالت وھو ما أسھم، كما قيل، ، المحيطة بھا
ووفقاً لما ذكرته مصادر  . التضخم في سوق العقارات

للعراقيين بشراء العقارات  حكومية في مصر فإنه ي�سمح
  .المستشفيات العامةفي رعاية طبية مجانية الحصول على و
، وفقا ذلكو العراقيينإلى الطالب خدمات التعليمية تُقد�م الو

  .)265(عام ل لقرار مجلس الوزراء رقم 
  

ووجود أعداد كبيرة من النازحين من الفئات   
تجار التمارس اشبكات  ظھورإلى أد�ى الضعيفة في مصر 

ل إلى اقاالنت لراغبين فيعلى اخدماتھا  تعرضو بالبشر
ويشكل االتجار  . أوروبا مقابل مبالغ كبيرة من المال

 في عام مشكلة كبيرة في مصر، وقد أنشئت  بالبشر
إلى مكافحة االتجار  التي تھدفلجنة وطنية لتنسيق الجھود 

 .)266(تلك الممارساتالقضاء على  ومنعه بھدف بالبشر
كبلد عازل لالجئين دورھا بسبب تتأثر مصر كذلك و

وھو مسي اللجوء الراغبين في الوصول إلى إسرائيل، وملت
من  مسؤولية منع الكثيرينما دفع مصر إلى أن تتولى 

  .السيما الالجئون غير الشرعيينالوصول إلى إسرائيل، 
  

وقد جنت مصر فوائد من وجود أعداد كبيرة من   
 مورداًيوفرون ألنھم ، على أراضيھاالمھاجرين والالجئين 
في ھذا الصدد، و  .العاملة الرخيصة ال ينضب من اليد

التابعة لألمم أشار تقرير أعد�ته اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 التشييدالتحويلية و اتالصناعقطاعات إلى أن المتحدة 

اً في استثنائيارتفاعاً في مصر سجلت  واألشغال العامة
  .)267(النمو معدالت

  
  اليمن  -

 ھاأقلو دان في العالمأفقر البل واحداً مناليمن  ي�عتبر  
: ا ھذا البلد تشمليواجھالتحديات الرئيسية التي و. نموا
 تناقصالنمو السكاني، وضعف االقتصاد، و وتيرة رعاست

الموارد النفطية، ونضوب الموارد المائية، وتدني مستويات 

كانون . مساھمة الحكومة المصرية في ھذا التقرير  )265(  

.ديسمبر /األول

  )266(  
Trafficking in Persons Report 2008–Egypt

. اللجنة االقتصادية ألفريقيا، مكتب شمال أفريقيا  )267(  
، الظروف االقتصادية واالجتماعية في شمال أفريقيا في سنة 

.مايو /أيار

الصحة العامة والتعليم، وتفشّي الفقر، وسوء اإلدارة العامة، 
  .)268(وانعدام األمن

  
تحديا آخر، إذ تشكل مراقبة الحدود ال تزال و  

 على طول الممتد  يساحل البحرالتصعب مراقبة 
والممتدة على والحدود البرية المليئة بالثغرات  كيلومتر
 السالح والسلع والمالتھريب و . كيلومتر طول 

عبر الحدود مع المملكة العربية االتجار بھم األشخاص وو
باستمرار  ناتزايديحر مع الصومال السعودية وعبر الب

  .)269(الستقرار في اليمنعة اعززويزيدان من 
  

الرغم من وقف إطالق النار الذي قامت قطر على و  
الوضع في محافظة فإن   يونيو/برعايته في حزيران

 حتىالقتالية  العملياتبسرعة، واستمرت قد تدھور صعدة 
 بمصاع، األمر الذي زاد من منتصف عام 

 .)270(نازح تقريبا  النازحين الذين يبلغ عددھم 
ومطلع عام  النفط في عام  أسعارارتفاع  يؤدولم 

االقتصادية القاتمة عموما  الحالةالتخفيف من إلى  
عدم وجود السريع في إنتاج النفط و التي نتجت عن التراجع
ضال ف، ھذه العوامل بسببو  .افيةبدائل اقتصادية متنوعة ك

واجھت ارتفاع األسعار الدولية للحبوب والبذور، عن 
 عوباتصفي المجتمع اليمني  فقراًاألكثر الشرائح 

  .)271(شديدة
  

برنامج األغذية من جانب  دع�أوأشار تقييم مشترك   
إلى  ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينالعالمي 
قاربا على  على متن شخص   أكثر من تھريب 
واليمن  . فقط سبتمبر /أيلولفي من الصومال  األقل
لعدد من الالجئين القادمين من  ةالنھائيوجھة ھو ال

يعتبرونه الكثيرين  الصومال، السيما من بوساسو، غير أن
 وأبلدان الخليج  يوھ، ةالنھائي الوجھةبلد للعبور إلى  مجرد
وي�نقل الالجئون الحضريون كل شھر إلى   .)272(أوروبا
نظر إلى أنھم ال يستطيعون بال وذلك ت لالجئينمخيما

. التكيف وال تحمل ارتفاع اإليجارات وتكاليف المعيشة
ال يوجد وفي اليمن من كثير من األعباء، ميزانية تعاني الو

تقرير عن التنمية في العالم في عام  البنك الدولي،  )268(  
مرجع سبقت اإلشارة إليه، . ؛ صندوق النقد الدولي، عام 

.الصفحة 

  )269(  Strategy Paper 
for Yemen: 2007-2013

  )270(  .  

.المرجع نفسه  )271(  

  )272(  Joint Assessment 
Mission Report: Yemen



  --

عدد قليل من المنظمات غير الحكومية التي فيه سوى 
  .ترعى مشاريع االكتفاء الذاتي

  
 ضغوط كبيرةل اليمنتعر�ض وعلى غرار األردن، ي  

وتسارع وتيرة النمو  ،نضوب الموارد المائيةفعل ب
 ،واستمرار تدفق الالجئين من القرن األفريقي ،السكاني

، تداعيات األزمات اإلقليمية مثل األزمة في السودانو
  .التحديات اإلنمائيةو
  

  لنزوحل ةواالقتصادي ةاالجتماعي التداعيات -
  اإلسكوا في منطقة واللجوء

  
تي الالمختلفة واللجوء حاالت النزوح على ترتّب ت  

تداعيات في المنطقة قعت ألسباب طارئة وطال أمدھا أو 
. على المنطقة بأسرھا وأمن البلدان معي�نة مجموعة على 

على  يؤثرو ،بين دول المنطقةلعالقات ايھدد ح والنزف
االستقرار االجتماعي والتنمية  يعوق تحقيقاألمن اإلقليمي و

  .بأسرھا طقةنفي الم
  

ھا األمم المتحدة تأجرمختلفة تقييمات  تخلصقد و  
تأثير  إلى أن وجھات مانحة منظمات غير حكومية دوليةو
 .قد يكون إيجابيا أو سلبيا لالجئين على البلد المضيفا

، من مثال ،إيجابيا على االقتصاد نيؤثروقد فالالجئون 
عاملة خالل المساھمة في اإلنتاج الزراعي وتوفير اليد ال

الرخيصة وزيادة دخل البائعين المحليين للمواد الغذائية 
أن تستفيد في بعض الحاالت ويمكن   .)273(األساسية

الحكومات الفردية من تزايد المساعدة الدولية وتدفق 
بناء المستشفيات كصالح رعاياھا، خدمة مل المعونة

  .على سبيل المثال لھم والمدارس الجديدة
  

اجتماعي  اإلقليمي، يوجد أثروعلى المستوى دون   
  .أو الجئين التي تأوي نازحينواقتصادي على البلدان 

 ةاالقتصاديداعيات المنطقة من التفي حكومات تخو�ف الوت
المفروضة على عباء واأل سكانللتدفقات المفاجئة لل

من و  .)274(الخدمات العامة واالستقرار االجتماعي
من الالجئين ارتفاع  لوجود أعداد كبيرة ةالسلبي التداعيات

األسواق  الزحام فير السلع الغذائية األساسية، وأسعا
. فقرا السكانكثر ألالمحلية، وتراجع القدرة الشرائية 

ومخيمات الالجئين الشبيھة بمدن الصفيح في عدد من 
تؤثر سلبا كما أنھا  ،البيئةدمارا بتلحق  ،لبنانمثل البلدان، 

وقد . بعض الحاالتعلى توفر األراضي الزراعية في 
تلك القيود عراقيل أمام التنمية االجتماعية شكّل ت

  .واالقتصادية على الصعيدين الوطني واإلقليمي

  )273(  

  )274(  .

  
إزاء  أيضاتشعر بالقلق حكومات المنطقة و  
في العرضية التي يمكن أن تنتج عن النزاع  التداعيات

الوجود تفاقم مشاكلھا االجتماعية بفعل العراق وإمكانية 
 الخبراتوال شك في أن  . لالجئين على أراضيھا المزمن

الستين سنة  على مدىاإلقليمية مع الالجئين الفلسطينيين 
بشأن ردود الفعل اإلقليمية الماضية تؤثّر إلى حد بعيد على 

  .)275(الالجئين العراقيين
السلبية الھامة األخرى على المنطقة التداعيات ومن   

منھا ى يفة والبلدان التي أتترد�ي العالقات بين البلدان المض
وقد حافظت الحكومة اليمنية على عالقات   .الالجئون

وثيقة مع بلدان القرن األفريقي، السيما السودان وإثيوبيا، 
  . من أجل تطوير روابط أمنية واقتصادية إقليمية متينة

زال اليمن يؤدي دورا نشطا كوسيط لحل النزاعات ي الو
خشيته  إلىالتزامه  يرجعور، والداخلية في الصومال المجا

من تزايد عدد الالجئين الصوماليين الذين يصلون إلى 
  .)276(شواطئه

  
كذلك عن نتائج غير مباشرة  المزمنويسفر النزوح   

 فقد تنشب توترات بين النازحين. على األمن في المنطقة
ذا إ ، خصوصاًينالمحليسكان الحضريين وال والالجئين

المحلية، ى الخدمات االجتماعية الحصول علإمكانية  تكان
أن التزام الحكومة بما و . محدودة ،مثل الصحة والتعليم

الموجودين في والالجئين النازحين برعاية المانحة 
التنافس على الموارد فإن يتضاءل مع الوقت،  اتالمخيم

وقد يدفع  . نعدام األمنإضافيا المصدرا المحدودة يصبح 
بعض على نطاق محدود لخدمات االجتماعية ار توفّ

 تباعاإلى المقيمين في المخيمات النازحين داخليا والالجئين 
ثل مع ھذا الواقع، م التماشيتمكّنھم من استراتيجيات 

يؤدي إلى ما وھو والدعارة والسرقة، طو السعمليات 
  .)277(على المستوى المحلي شواغل إضافية

  
الذي تفرضه األعداد  ءتفاقم العب ،عام  فيو  

عائدات تراجع بسبب وذلك والالجئين الكبيرة من النازحين 
التحديات استمرار ، وةالعالمي يةاالقتصاداألزمة النفط، و
  .اإلنمائية

  
في  والالجئينتقديم المساعدة للنازحين   - دال

  اإلسكوا منطقة
  

.المرجع نفسه  )275(  

  )276(  .

  )277(  Protracted Refugee 
Situations and Peacebuilding



  --

تلبية احترام حقوق اإلنسان و ضمانمھمة  تعتبر  
حين داخليا مھمة معقدة االحتياجات األساسية لالجئين والناز

وقد واجھت مجموعة  . في كثير من األحيان وصعبة
حت تواسعة من الجھات الدولية والمحلية ھذه التحديات، 

االتفاقيات والمبادئ التوجيھية والترتيبات المؤسسية مظلة 
وتتطلب االستجابة اإلنسانية الحتياجات النازحين  . المختلفة
نسيق تالدة السياسية، و، واإلراضخمةال مواردال وجود

  .دوليال
  

في أو الالجئة لنازحة وتقديم المساعدة للمجموعات ا  
  :اليةلتالعوامل اتعقيدا زادته  منطقة اإلسكوا

  
إلى  منطقة اإلسكوان في يالنازح تنقسم جماعات  -

 ،الالجئون :وھي، مجموعات ممي�زة قانوناًثالث 
الرغم على و  .والالجئون الفلسطينيون ،النازحون داخلياو

وأوجه الحتياجات نفس الھا  الجماعات قد تكونمن أن ھذه 
ن فإنفسھا  الحماية وتقيم أحيانا في البلدانب القلق المتعلقة

على عاتق ھيئات مختلفة  عتق ھاالمسؤولية الدولية تجاھ
.ومنفصلة في منظومة األمم المتحدة

  
م الحقوق لتقديأساس نُھج تقوم على  اتباعإن� عدم   -

يجعلھم أكثر عرضة والالجئين المساعدة للنازحين 
 في كثير من األحيان يخشىو . لالستغالل واالتجار بالبشر

النازحون في المنطقة المطالبة بحقوقھم المدنية واالجتماعية 
الئق والحق معيشة واالقتصادية، بما فيھا الحق في مستوى 

.في العمل والرعاية الصحية والتعليم
  

 ينلنازحللبية االحتياجات األساسية تطلب تت  -
لتنمية، لمن أجل وضع برامج التنسيق والتعاون والالجئين 

منذ فترة طويلة، السيما  قد نزحواوأن كثيرين منھم  خاصة
.الالجئون الفلسطينيون

  
تأوي المنطقة أعدادا متزايدة من النازحين   -

آلليات القائمة لمساعدة األشحاص اتستند و . الحضريين
ال تلبي بالتالي و ،نماذج المخيمات إلىالنازحين ورصدھم 

ما يكون  احتياجات النازحين الحضريين الذين غالباًبكفاءة 
الوصول إليھم أصعب من الوصول إلى المقيمين في 

.المخيمات

الحماية تشكل مصدرا لقلق العديد من  ال تزال  -  
في ارئة في أوضاع ط ونعيشلذين ياوالالجئين  ينالنازح

نظر إلى أن ارتفاع معدالت العنف وذلك بال منطقة اإلسكوا
 فحسب لى تفاقم األزمات اإلنسانيةإ انوانعدام األمن ال يؤدي

أيضا تحديات كبيرة على المنظمات التي تقدم  انبل يفرض
.المساعدة اإلنسانية، خصوصا في غزة والعراق والسودان

  

في  نةلتقديم المعوينبغي اعتماد نماذج جديدة   -
مناطق التي تدور فيھا العمليات اإلنسانية في ظل مشاكل ال
وإدارة   .، كما ھو الحال في العراق والسودانخطيرةمنية أ

أحد النماذج الجديدة لتقديم تشكل عن بعد  اتتقديم المساعد
 بعض المخاوف برزت هغير أن  .)278(المساعدة اإلنسانية

بنقل المخاطر  ، السيما فيما يتصلبالنسبة لھذا النموذج
والمساءلة إلى الجھات المحلية المعنية بالتنفيذ، وتطوير 

المساعدة اإلنسانية  نوعيةأنشطة مستدامة وطويلة األجل، و
.التي يجري تقديمھا

  
يشكل العراق وأجزاء من السودان حاالت طارئة   -

معقّدة تقد�م فيھا المساعدة للجماعات النازحة في سياق 
 ،الواسعة النطاق وبعثات األمم المتحدة عمليات حفظ السالم

في سياق ( ةاإلنساني العملياتنماذج جديدة من  ھاوتنفّذ في
ما يلزم من تقييم أو إجراء دون  )تلك العمليات إصالح

.)279(تحليل أو رصد
  

ة للتمييز التداعيات العملي الجزءيحلل ھذا سوف   -
سكوا، في منطقة اإل ينالنازح جماعاتبين مختلف  يالقانون
معالجة ل و�ضعتمساعدة التي المختلفة للطر تناول األثم ي

.التحديات التي يواجھھا النازحون
  

مختلف بين القانوني العملية للتمييز  التداعيات  -
  والالجئين ينلنازحاجماعات 

  
إصالح آلية التعامل مع الشؤون اإلنسانية عملية  إن  

 تعالجالوكاالت  التي تقودھا اللجنة الدائمة المشتركة بين
أثناء بين االحتياجات واالستجابات في  الكبيرةفجوات ال

التنسيق بين التي يواجھھا الصعوبات وكذلك  ،األزمات
اإلنسانية وما  ةمختلف الجھات الفاعلة التي تقدم المساعد

في كفاءة الوعدم بين المسؤوليات، ينتج عنھا من تداخل 
عمليات لتوقع في الوغياب المساءلة وإمكانية االتنفيذ، 
، يكتسب تعيين وكالة اإلصالح ھذه وفي عملية . اإلنسانية
تنسيق والمساءلة للبالنسبة أھمية واضحة وكبيرة  رائدة

  .وتوفير المالذ األخير
  

مفوضية األمم  فإن،  كما ھو مبي�ن في الجزءو  
 يتعلقواضحة فيما  صالحياتلھا المتحدة لشؤون الالجئين 

الوضع د تحد� تفاقية جنيف لعام وا . بالالجئين
القانوني الخاص لالجئين وحقوقھم، وتمنح مفوضية األمم 

  )278(  
Refugees Magazine,

  )279(  Sudan: Concerns Rising 
over Darfur Restrictions



  --

المتحدة لشؤون الالجئين واليتھا المؤسسية التي تخولھا 
قيادة األنشطة الدولية وتنسيقھا من أجل حماية الالجئين 

لجنة الدائمة المشتركة بين أكدت الوقد  . ومعالجة مشاكلھم
الريادي الذي تضطلع به مفوضية األمم دور لالوكاالت ا

اإلنسانية  اتفي تقديم المساعدالمتحدة لشؤون الالجئين 
  .)280(لالجئين
وبالمقابل، ال تمنح أية اتفاقية دولية النازحين داخليا   

أي وضع قانوني خاص وتتحمل حكوماتھم مسؤولية 
وقد يكون  . بوصفھم مواطنين مقيمين في بلدھم حمايتھم
 ألسباب طارئةن داخليا أكثر ضعفا من الالجئين والنازح

معقّدة، إذ قد تكون حكوماتھم غير قادرة على تقديم و
ھي أو غير راغبة في ذلك، أو قد تكون لھم الحماية 

مسؤولة عن النزوح وما يتصل به من اضطھاد أو سوء ال
دوليا وترتكز حماية النازحين داخليا ومساعدتھم  . معاملة

ومبادئ التنمية القائمة على  ،ق اإلنسانعلى قانون حقو
 التي تحكمحد أدنى من المعايير العالمية على و ،الحقوق

. اإلنسانية لجميع الفئات المتأثرة باألزمات اتتقديم المساعد
وتنشط مجموعة كبيرة من الجھات الفاعلة الدولية في 

مفوضية األمم المتحدة  تقومو ،رعاية النازحين داخليا
تزداد أھميته دور بجھات أخرى،  ضمنجئين، لشؤون الال

بشأن إطار نموذجي  عدم وجودغير أن�  . في ھذا الصدد
المساعدة والسيادة يعني أن النازحين المسائل المتعلقة ب

حماية ما ي�منح لالجئين من مبالقدر نفسه لم يستفيدوا داخليا 
  .بتلك الفجوة اعترف المجتمع الدوليقد و. ومساعدة

الداخلي لعام المتعلقة بالنزوح ادئ التوجيھية وتنص المب
  :على أنه 

  
تقع داخليا  النازحينمسؤولية حماية أن مع "

 الحكوماتعلى عاتق في المقام األول 
ينبغي أن  فإنه الوطنية والسلطات المحلية

 أفضل السبلفي لمجتمع الدولي يبحث ا
داخليا في حاالت  النازحينتعزيز حماية ل
كذلك علينا يجب و  .ألزماتوا نزاعاتال

على نحو يعزز  تصميم المساعدة اإلنسانية
  .)281("المشردين داخلياحماية

  
النزوح صياغة المبادئ التوجيھية بشأن شكلت قد و  

الموجودة سد الثغرات اتجاهفي الداخلي خطوة ھامة 
المبادئ ھذه  مع أنو . داخلياً النازحينحماية بالنسبة ل

 على نطاق واسع معترفاً بھابحت نھا أصفإ ملزمةليست 

  )280(  Guidance Note on the 
Implementation of the Cluster System

  )281(  

غاثة الحكومات ووكاالت اإلباتت ، وكإجراءات واجبة النفاذ
 حبالنزوتصلة برامج الموضع الكأساس لتستخدمھا 

 آلية التعامل مع الشؤون اإلنسانيةإصالح  عمليةو . الداخلي
تمثل المشتركة بين الوكاالت اللجنة الدائمة  التي تتوالھا

 اتالمساعدقديم ضمان تاتجاه  فيخطوة ھامة أخرى 
ينت مفوضية ع� في عام و. داخلياللنازحيناإلنسانية 

الوكالة الرائدة على أنھا األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
 ،نزاعاتين من البارھداخليا ال النازحينالمعنية برعاية 

تھا وإدارتوفير مأوى لھم وتنسيق شؤون المخيمات بو
  .)282(وارئفي حاالت الط اوحمايتھ

  
 غالبيتھمندرج تن الذين وفلسطينيال نوئلقى الالجيو  
المعاملة التي عن  تختلفمعاملة والية األونروا ضمن 
أن  غير . خرينالالجئين اآلجميع مجموعات يلقاھا 

مسؤولة عن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
في أماكن  ،أو عاشوا ،يعيشون الالجئين الفلسطينيين الذين

لالجئين الفلسطينيين كا، األونروا مسؤوليةنطاق رج خا
  .مثالً العراقنزاع في نتيجة لل نزحواالذين 

  
  ابألسبوالالجئين االستجابة اإلنسانية للنازحين   -

  غير معقدةطارئة 
  

اختالفاً شديداً في نسانية اإلستجابة اال تختلف  
ة إنساني ةأزم" التي تعر�ف بأنھا ،الطوارئ المعقدة ظروف
تعاني فيه السلطة من في بلد أو منطقة أو مجتمع تنشب 

لصراعات نتيجة ل طاقواسع النالكامل أو ال نھياراال
استجابة دولية تتجاوز والية وتتطلب  الداخلية أو الخارجية

امج نوالية وقدرة البرأو /وتعمل بمفردھا، وكالة ةأيوقدرة 
في و ،)283("األمم المتحدةنفّذه تذي الذي الصلة  يمحلال

المشتركة اللجنة الدائمة التي لم تضعھا الظروف أو البلدان 
حالة  تشھدالبلدان التي الظروف و ضمنبين الوكاالت 

  .عقدةم طوارئ
  

 والالجئيننازحين للتقديم المساعدة اإلنسانية ويمكن   
مسبق  تقييمُأجري  ما معقدة إذاغير ألسباب طارئة 

نظرا إلى أن و  .امكنيھم موكان الوصول إل ھمحتياجاتال
الالجئين في البلدان األعضاء في النازحين و منالعديد 

غالبية ھم بين ومنفي مناطق حضرية،  مشتتوناإلسكوا 
الجمھورية العربية السورية وفي األردن المقيمين الالجئين 

  )282(  Guidance Note on Using the 
Cluster Approach to Strengthen Humanitarian Response

  )283(  Orientation Handbook on Complex 
Emergencies



  --

لالجئين ا اتاجتيحالاستجابة ةأيفإن  ،)284(اليمنمصر وو
ن برامج ع ثيراًيختلف كشكل الظروف يكون لھا تلك في 

ذ من أجلتي الالمعونة يعيشون في لذين الالجئين ا تنفَّ
ھي الجھةالوكاالت اإلنسانية قد تكون  التيالمخيمات 

لسلع والخدمات افيھا التي تقدم  ةأو الوحيد ةالرئيسي
  .األساسية

  
لنازحين اوفي حين أن المعونة التي تقد�م إلى   

وزيع ت تشملقد  في مناطق حضرية المقيمينوالالجئين 
 فإن الخدمات قديمتوغير الغذائية واألساسية المواد الغذائية 

تي تقدم دور الجھة البمفردھا  ال تؤدي الوكاالت اإلنسانية
تكون السلع والخدمات التي ل تكم� نھاإبل  المساعداتھذه 

الموارد كذلك و ،قد قدمتھا بالفعل السلطات المحلية
 زيعزتفي ع البرامج وضويسھم   .لنازحينلالشخصية 

وذلك من  السكان المستھدفينعلى النفس لدى عتماد اال
  .ةالمحلي اتالمجتمعالدخل وتنميةتوليد لمبادرات  خالل

  
غير عمل في حاالت الطوارئ التختلف بيئة و  
 . حاالت الطوارئ المعقدةالبيئة المماثلة في عن  المعقدة

مھم�ة  نوالمحلين وذييفتنالشركاء التولّى ي ھذه الظروففي ف
لسلطات ابناء قدرات  كما أن، التخطيط في معظم األحيان

ويسھ�ل   .اًرئيسي اًھدفيكون أيضاً والمجتمع المدني المحلية
 ؛وصول المساعدات اإلنسانية ىفوضض مستويات الانخفا
من األوضاع الطارئة لعديد اليس األمر مماثال في و
للمخاوف  امصدر مناألالتي يشكل فيھا انعدام  ةالمعقدو

مصر مناطق حضرية في كما ھو الحال في  ،الحمايةبشأن 
موظفي قبة كبرى أمام وجود ع يشكلال ولكنه  ،)285(اليمنو
  .ودارفور غاثة، كما ھو الحال في العراقاإل
  

تخطيط يمكن  ،أقل تقلباالعمل  يكون جوعندما و  
بالتوازي مع بصورة طبيعية  ألنشطة الجاريةاتنسيق و

الوكاالت لتنسيق بينغير أن� ا . اإلنمائية ةلمساعدتقديم ا
بالنسبة  الدولية والمنظمات المحلية وبرامج التنمية الوطنية

 اتخيمفي الممقيمين النازحين الإلى  المعونة تقديمل
فقضايا  . عدد من أوجه القصورينطوي على خارجھا و

الوطنية لتنمية ا برنامجعلى ليست مدرجة  ،مثال ،النزوح
من  للحد� الدوليالبنكاستراتيجية برنامج اليمن أو في في 
في مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وتشارك  . الفقر

القطري في األمم المتحدة فريق المعتمدة لدى تنسيق الآليات 
في  والنازحينالالجئين لكن� دمج قضايا و ؛مصر واليمن

تحدة األمم المإطار عمل مثل  ،وسع للتنميةاألطر األ
ال سيما في واجه عددا من الصعوبات، ي ،مساعدة اإلنمائيةلل

.المرجع نفسه  )284(  

  )285(  Country Operation Plan–Yemen.

على  اتفاق السالم الشامل في السودانوينص   .)286(مصر
تنفيذ أحكام ھذا في  والالجئينن يلنازحاإشراك ضرورة 
ھو تأثير األحكام التأثير الفعلي لھذه غير أن�  ؛االتفاق
  .)287(محدود

  
  طارئةألسباب  ستجابة اإلنسانية للنازحيناال  -

  العراق والسودان: معقدة
  

توفير يختلف في حاالت الطوارئ المعقدة،   
في العراق للنزوح نسانية واالستجابة المساعدات اإل

. في البلدان األخرىعما ھما اختالفا كبيرا والسودان 
التي ينطوي عليھا فعلية الالكثيرة والتحديات باإلضافة إلىف

 تحاالظروف فرض ت نازحةالفئات تقديم المساعدة لل
نسيق وخاصة بالنسبة لترئيسية، معقدة تحديات الطوارئ ال

في و  .، مثالًالھيئات المدنية والعسكرية المساعدة بين
مجموعة واسعة من الجھات الفاعلة  تقومالعراق والسودان 

جماعات النازحة الدولية للالمساعدةتوفير ب والمحليةالدولية
ية قوات حفظ السالم التابعة لألمم تحت رعاذلك وداخلياً 
الدولي غير التابع لألمم عسكري الوجود الو ،المتحدة

في العراق والسودان، و. الكبيرة والبعثات المدنيةالمتحدة، 
 غير مسبوقةو ،خطوات ھامةمنظومة األمم المتحدة تخذت ا

نزاع ستيعاب الطبيعة اإلقليمية للال في الكثير من الحاالت،
 المساعدةنداءات وتنفيذ تنسيق إطالق الخالل من والنزوح 
  .اإلنسانية

  
المشتركة بين الوكاالت اللجنة الدائمة بعد أن تعلن و  

عقدة، كما ھو الحال فيارئة خطيرة أو مطعن وقوع حالة 
وتتكون   ."نظام المجموعات"آلية  توضعالعراق والسودان، 

 ،انيالجھات الفاعلة في المجال اإلنس منات المجموعھذه 
تخطيط وال ةمشتركال اتتقييملل دورةفي  تتعاون وتنسقالتي 

العمل تحت قيادة  تقسيمد ووصياغة نداء موح�ستراتيجيالا
مجموعات اليطبق نظام و  .)288(لشؤون اإلنسانيةامنسق 

حاالت ذلك  الالجئين، بما فيغير المتصلة بحاالت الفي 
كاالت ار ويتم اختيو  .داخليانازحين المتصلة بالطوارئ ال

على الصعيد و. المالئمة مختلفة لقيادة االستجابات القطاعية
مختلف المسؤولة عن الوكاالت الرائدة تعنى العالمي، 

  )286(  Country Operation Plan–Egypt..

. بعثة األمم المتحدة في السودان، اتفاق السالم الشامل  )287(  
.: موجود على الموقع اإللكتروني

  )288(  Technical Guidelines for the 
Consolidated Appeals .موجود على الموقع :

؛ ويناير /وتم تنزيل نسخة في كانون الثاني 
Guidance Note on the Implementation of the Cluster 

System



  --

بقيادة (التغذية : ما يليب اإلنسانيةقطاعات المساعدة
، )العالمية بقيادة منظمة الصحة(والصحة  ،)اليونيسيف

ألسباب عات النزا بسببلنازحين داخليا لأمين المأوى تو
وإدارتھا  المخيماتشؤون تنسيق باإلضافة إلى ، طارئة
مفوضية األمم المتحدة لشؤون بقيادة (تھا وحماي

يجري اختيار ي، محلعلى الصعيد الو  .)289()الالجئين
متفق على النحو الاالستجابات القطاعية، لقيادة كاالت الو

ي المعن يمحلالفريق الومنسق الشؤون اإلنسانيةبين عليه 
التي تتخذھا لترتيبات لفقا و، وبالمساعدات اإلنسانية

  .يكون ممكناً ئدة على الصعيد العالمي حيثمااالر تالوكاال
  
  المعقدة في السودانارئة طحاالت اللل ةاالستجاب  )أ(
  

في إلى حد بعيد ة العمل وبيئنزوح بيعة التختلف ط  
ا الحاالت تعقيدأكثر  اً منتمثل بعضھي وأنحاء السودان،

في ونظرا إلى أن النزوح   .وصعوبة في العالم اليوم
الحرب بسبب شردوا داخليا تالسكان الذين  يشملالسودان 
الالجئين وفي دارفورنزاع الجاري الكذلك بسبب األھلية و
مل برامج تقديم تأن تشنبغي من البلدان المجاورة، يالقادمين 

على و ،ةحمايالواإلنسانيةعناصر المساعدة على المساعدة 
في مساعدة ، وذلك للنمائية عمومانشطة اإلاألمزيد من 

  .الجنوبفيعودة العملية 
  

في للمرة األولى مجموعات ال ظامنقد طب�ق و  
إنشاء أد�ى إلى و، ديسمبر /كانون األولالسودان في 

السلطات قدمھا تالتي اإلنسانية تنسيق المساعدةلھيكل 
منسق القطري تحت إشرافالوطنية وفريق األمم المتحدة 

العمليات التي باإلضافة إلى و  .)290(لشؤون اإلنسانيةل
العملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم تضطلع بھا 

وبعثة األمم المتحدة في السودان من  المتحدة في دارفور
مجموعة واسعة يشمل دولي الوجود ال فإن أجل حفظ السالم

 والوكاالت والمنظمات األمم المتحدةھيئات وكاالت ومن 
المعقد والمتنوع من  لكمالھذا استجابة و  .اإلنسانية

ة في السودان محليالمتحدة الفرق األممعمدت االحتياجات، 
 إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ةاغيصإلى 

حول  اموحد ونداء�، والتنميةلنھوض ل برامجتضمن يالذي 
قد و  .السودانھا من أجل األمم المتحدة وشركائخطة عمل 

وصياغتھا بصورة مشتركة في عام خطة العمل  ى تقييمجر
وأنشطة اإلنعاش  المساعدة اإلنسانيةتناول تھي ، و

 المبكر، وتعزيز التنسيق بين مختلف وكاالت األمم المتحدة
المجتمع المدني ومنظمات  ،الحكوميةواألحزاب ، وھيئاتھا

.نفسه المرجع  )289(  

: انظر على الموقع  )290(  
.يناير /كانون الثاني وتم الدخول على الموقع في  

خطة وتعتمد   .)291(مانحةوالجھات ال ،الدولي والمحلي
داخليا نازحين لامساعدة ينص على  ايالعمل نھجا قطاع

 اتفي سياق المساعد وذلك والالجئين العائدينوالالجئين 
فة الرئيسية حسب القطاعات المقد�مة للجماعات المستھَد

تطوير البنى التحتية األساسية بما يشمل ذات الصلة، 
والصحة  ،لرزقواألمن الغذائي ومصادر ا ،والمساكن
حاالت س�بل العيش في و ،والسلع غير الغذائية ،والتغذية
والمياه والصرف  ،والحماية وحقوق اإلنسان ،الطوارئ
  .الصحي

  
الجھات مكّن قد مجموعات نظام الأن في حين و  

مجال مة فيااتخاذ خطوات ھمن المعونة بتقديم عنية الم
تزال ھناك فإنه ال تنسيق الجھود اإلنسانية في السودان 

الفجوات التمويلية الكبيرة  ، مثلقائمةرئيسية فجوات 
المبالغ والمانحون بتقديمھا  دتعھ�يبين المبالغ التي الموجودة 

توجد تزال ال إضافة إلى ھذا فإنه و . فعالً يتم تقديمھاالتي 
بين الجھات لتعاون بالنسبة لالتنسيق وال سيما  فجوات في

العراقيل األخرى بين ومن   .ةالعسكريالجھات وة المدني
عدم قدرة  الفع�الةنسانية اإلستجابةتوفير اال تعوقالتي 

وذلك  يننازحال جماعاتعلى الوصول إلى  المعونةمقدمي 
خرى األتحديات ال من بينو. منيةاألمخاوف السبب ب
عدم قدرة سيما في دارفور، و الوجات النزوح، ستمرار ما

تقديم الحماية يتھا بالنسبة لوالتنفيذ على قوات حفظ السالم 
  .الكافية ألنھا تفتقر إلى الموارد البشرية والمادية

  
  للحاالت الطارئة المعقّدة في العراق ةستجاباال  )ب(
  

دورتي في العراق في مجموعات نظام الاعتُمد   
، ُأدخلت ذلك ومع  .و للعامين  النداء الموحد

 المتعلقةءات الموحدة عملية النداتعديالت كبيرة على شكل 
أخذ النطاق اإلقليمي فأصبحت اليوم ت عام للعراق با

وذلك من خالل  في االعتبار ظاھرات النزوحللصراع و
والالجئين لنازحين داخليا لالحتياجات اإلنسانية بيان ا

  في المنطقةأخرىبلدان العراقيين النازحين إلى 
  

العراق ب ةالمتعلقة الموحد اتعملية النداءقوم وت  
 نظام انتعكس ركيزتينعلى  لعام والمنطقة 

 اليةووداخل العراق، من ناحية، المعتمد مجموعات ال
فيما يتصل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

  .من ناحية أخرىلالجئين في البلدان المجاورة،با
منسق الشؤون اإلنسانية في تولى تنسيقھا ي ىاألوليزة الركو

االحتياجات اإلنسانية للسكان  تلبيةإلى وھي تھدف ،العراق

  )291(  



  --

إعادة فيھا ددت ح�قد و  .خصوصاداخلياً  لنازحيناو وماعم
الثانية أما الركيزة   .األولوياتكواحدة من دمج العائدين 

، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ھاقيسنتولى تفت
ن ملالجئين العراقيين ااحتياجات  تلبيةإلى  ھدفتھي و

مع التركيز ،بأسرھا منطقة اإلسكوافي الحماية والمساعدة 
بالدرجة  ولبنان والجمھورية العربية السوريةاألردن على 

 أطراف توطين الالجئين في بلدانإعادةوعلى األولى 
 الثانية بين الوكاالت الدوليةوتجمع الركيزة   .)292(ثالثة

أوي التي ت البلدان المختلفةوالمنظمات المحلية العاملة في 
والھدف الرئيسي من الركيزة الثانية ھو . الجئين عراقيين

يلقى فيھا "أجواء  تھيئةعلى مساعدة البلدان المضيفة 
أمن بحياتھم ن فيھا يعيشووبھم ترحيبا ن ون العراقيوالالجئ

  .)293("أو إعادة توطينھمعودتھم وننتظروھم يوكرامة 
  

 اتنداءأن تقييم تأثير عملية المن على الرغم و  
النھج القائم على فإن  سابق ألوانه لعام  ةالموحد

في  أن يكون ريادياً،مكن يو ،اًيرابتكا نھجاًيشكل الركيزتين 
  .إقليمية اأبعادالتي تكتسب خرى النزوح األ عمليات سياق

  
  ألسبابالداخلي نزوح االستجابة لل  -

  في اليمنطارئة 
  

دور حالي بفي الوقت الاألمم المتحدة  تقومال   
فعل بداخليا والالجئين نازحين للفي توفير المساعدة رئيسي 

تستجيب  ھاالرغم من أنوذلك على في اليمن النزاعات 
. عن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات تجالنانزوح لل
لصليب األحمر وجمعية الھالل األحمر الدولية للجنة وال

المساعدات  ناتقدمن التال ناتالرئيسين اتالجھ ھمااليمني 
داخليا من النازحين ألشخاص الذين أصبحوا لاإلنسانية
في محافظة صعدة في شمال نزاع الجاري البسبب 
بسبب النازحين السكان إلى الوصولويصعب   .)294(اليمن

، والعزلة ،التحتيةى البنضعف التضاريس الجبلية، و
 ن إالان الوكالتاھاتلم تتمكن نتيجة لذلك و . وانعدام األمن

نازحين لل أساساًالطارئة األساسية، توفير المساعداتمن 
تلبية  قد تظلو  .)295(من مدينة صعدة في أماكن قريبة

  )292(  Consolidated Appeal for Iraq 
and the Region

.المرجع نفسه  )293(  

الحرب ومحنة : ة للصليب األحمر، اليمناللجنة الدولي  )294(  
  .سبتمبر /المياه، أيلول

اللجنة الدولية للصليب األحمر، عرض ألنشطة اللجنة   )295(  

الدولية، اللجنة الدولية للصليب األحمر تحتاج إلى فرص أفضل 
، للوصول إلى األشخاص المتضررين من النزاع في شمالي اليمن

  .  يونيو/حزيران - مايو /أيار

داخليا نازحين اإلنسانية األساسية للعديد من ال االحتياجات
  .دون تحقيق في اليمن

  
  في فلسطين للنزوحاالستجابة   -

  
جئين تقديم المساعدة إلى الالتحكم في فلسطين،   

منظومة معقدة من آليات الفلسطينيين  وغير الالجئين
 من بينھا، مختلفة من جھات معنية التي تتألفالتنسيق 

 ھيئات أخرى مختلفة تابعةواألونروا، و ،السلطة الفلسطينية
منتدى من بينھا  أخرى ألمم المتحدة ومنظمات دوليةل

 الفلسطينية ووكاالتالسلطةمن ألف يتالذي  التنمية المحلية
فرقة عمل معنية  تتولىو . وممثلي البلدان المانحةغاثة اإل

بشأن  يةسرائيلاإلحكومة مع التنسيق ال المشروعبتنفيذ
مكتب وللتنمية، الوكالة األمريكيةتألف من تھي تنفيذ، وال

. والبنك الدولي ،المنسق الخاص، والمفوضية األوروبية
 معالجةل اتية أفرقة معنية باالستراتيجأربعوقد أنشئت 

ى البن كم، وتطويراالقتصادية، والح� اتالسياسقضايا 
تركز و  .اإلنسانية المسائلو ،والتنمية االجتماعية ،التحتية
ھي صياغة السياسات وتنسيق البرامج، ولىعلفرق ھذه ا

على نحو  ينتعزيز تصميم مشاريع المانح تعمل من أجل
مستوى  ورفعدعم األولويات القطاعية للسلطة الفلسطينية ي

 فرقالو .)296(نولمانحالتي يتخذھا اجراءات اإلتوحيد 
 عامالً فريقاً أيضاً  ھادعمياالستراتيجيات المعنية ب

األفرقة  ھذهو  .سة لألوجه الفنية للتنسيقوفرق أخرى مكر�
يصدر و. المحليةالمعونة تنسيق أمانة  ھا كذلكتدعمالعاملة 

لتقديم  اًموحد نداء�كل عام الشؤون اإلنسانية مكتب تنسيق
وذلك بالتنسيق مع فريق األمم المتحدة ، المساعدة اإلنسانية

  أعالهواآلليات المذكورة محليال
  

ولم تتم حتى اليوم تلبية جميع االحتياجات اإلنسانية   
ستمرار اللفلسطينيين النازحين وذلك حسبما يتجلى في 
 وال شك. األزمة اإلنسانية وتراجع المؤشرات االجتماعية

في أن الفجوات التي تعاني منھا االستجابة ترجع بدرجة 
نعدام االستقرار في فلسطين خالل السنوات اكبيرة إلى 

الماضية، وإلى العقبات التي تعترض وصول المساعدات 
وباإلضافة إلى ذلك، يبدو أن . اإلنسانية في قطاع غزة

وجود عدد كبير من الھيئات المعنية بالتنسيق يسفر أحيانا 
مشاكل إضافية في إيصال المساعدة اإلنسانية وليس  عن

إلى تعزيز تنسيق المساعدات ودعم كفاءتھا وإمكانية التنبؤ 
  .بھا والمساءلة بشأنھا

  

؛ موجود على الموقع   )296(  
تم الدخول على الموقع في . 

  .يناير /كانون الثاني 



  --
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  توصياتالستنتاجات والا  -ثالثاً
  

  التحديات التي تحول دون تطوير   - ألف
  لنزوحلنھج إقليمي 

  
قليمية إلعدد من العوامل والخصائص ايفرض   

فعالة منس�قة وإقليمية  تطوير استجابةل بالنسبةتحديات 
لمنطقة ابعض بلدان تملك على الصعيد الوطني، و . نزوحلل

فإن الجماعات ولذلك  ؛ةمحدود موارد مالية وبشرية
ل والالجئة النازحة  على  على االقتصاد وضغطاً عبئاًتشكِّ

يساورھا القلق إزاء الحكومات و . توفير الخدمات العامة
 لھاوحساسة، الالتوازنات العرقية والطائفية  انھياراحتمال 
 ھذا فإنباإلضافة إلى و . بھا األمنية الخاصة ھاشواغل

في صلب  لم تُدمج وق اإلنسانالمفاھيم األساسية لحق
بعض البلدان الداخلية أو الھياكل االجتماعية في  السياسة

  .اإلسكوااألعضاء في 
  

ال يكون ھناك، في بعض على الصعيد اإلقليمي و  
إيجاد أن  األھم من ذلكو . ناالبلدبين تعاون األحيان، 

 . ةوإنساني ةسياسيأبعاد له  والالجئينحلول دائمة للنازحين 
تنفيذ سياسات ، في الواقع، ىخشتبلدان المنطقة م عظفم

. الفلسطينيين مشكلة الالجئينحل يمكن أن تؤثر على 
النمو دول متقدمة تمارس العالمي، المستوى على و

  ).  297(يھاالنازحين إل من تدفق للحد�ضغوطا 

  

جمع توجد ثغرات بالنسبة ل، التقنيعلى المستوى و 
لتنسيق بين البلدان المضيفة اومعالجتھا، كما أن البيانات 

  .غاثة يتسم بالضعفومنظمات اإل
  

مفاھيم العدالة االجتماعية واالقتصادية، غير أن�   
كلھا  ،لنازحيناومساعدة  ،اللجوءمنح و ومسؤولية المجتمع،

البلدان لة في النظم القانونية والتقاليد في معظم متأص�
ترجمة  درجة، وأ ،طريقةولكن  ،)298(اإلسكوا األعضاء في

تنفيذھا على أرض الواقع  أوات إلى سياسھذه المفاھيم 
  .إلى آخربلد تختلف من 

  

                                                  
  )297(  Zaiotti, R. 2006. Dealing with non-Palestinian 

Refugees in the Middle East: Policies and Practices in an 
Uncertain Environment. International Journal of Refugee 
Law, Volume 18, No. 2, p. 350.                                                  

 Muzaffar, S. 2001. Practicable Ideals? A:انظر  )298(  
Proposal for Revitalizing the Rights of Forced Migrants in 
Islam. Journal of Refugee Studies, Vol. 14, No. 3; 
Elmadmad, K. 2008. Asylum in Islam and Modern Refugee 
Law. Refugee Survey Quarterly, Vol. 27, No.2; Elmadmad, 
K. 1991. An Arab Convention on Forced 
Migration.International Journal of Refugee Law, Volume 3, 
No, 3, p. 477; and UNHCR. 2008. Op. cit.                                

المتعلقة سياسات ال تلبيال الوطني،  المستوىعلى و  
معالجة قضايا الالجئين في منطقة اإلسكوا المعايير ب

لى إالبلدان ھذه معظم في القوانين الوطنية تشير   .الدولية
التقاليد أمر تنص عليه حقوق وحقّ من المفھوم اللجوء ك

اإلجراءات الالزمة لتطبيق ھذه غير أن ، الدينية شرائعالو
تُمنح ما كما أن صفة الالجئ نادرا  لم تحد�د، القوانين
بلدان والسودان ومصر واليمن ھي ال.  )299(لملتمسھا

اتفاقية انضمت إلى اإلسكوا التي الوحيدة األعضاء في 
اللجوء ملتمسي ظم الالجئين ومعلذلك، يلقى و . الالجئين

األعضاء في اإلسكوا نفس المعاملة التي يلقاھا بلدان الفي 
حقوق أو  ال يحصلون على أية، وبكل بساطة األجانب
تعترف غالبية البلدان في حين و . رسميةخاصة أو  حماية

بوالية مفوضية األمم المتحدة لشؤون اإلسكوا  األعضاء في
، في كثير ال توفراضيھا فإنھا الالجئين وبوجودھا على أر

بالنسبة لمنح الالجئين ضمانات رسمية  من األحيان،
التي يحق لھم الحصول عليھا فور اكتسابھم صفة حقوق ال
  .من المفوضية الجئينال
  

تدفق أعداد  فإن الرغم من ھذه التحدياتوعلى   
قبل الثقافي تالواإلسكوا  قسرا في منطقةنازحين كبيرة من ال

 والالجئين نازحينللاللجوء والمساعدات نح ملمبادئ 
ت الرامية إلى محاواليشكالن سببين وجيھين الستئناف ال

  .االتعاون اإلقليمي بشأن ھذه القضايوثيق ت
  

  حلول إقليمية للمشاكل اإلقليمية  - باء
  

لمعالجة قليلة محاوالت رسمية ليوم حتى اب�ذلت   
رغم من أن الوذلك على  منظور إقليمي النزوح من مسألة

 زعزعةقادرة على نتشار وقوة واسعة االظاھرة النزوح 
في الوقت الراھن منطقة اإلسكوا وال يوجد في  . االستقرار

 والالجئينحقوق النازحين حماية يمكن تطبيقه ل إطار إقليمي
المناطق  ومن ناحية أخرى فإن . ھاأو إنفاذ ھاتحديد وأ

وعلى سبيل المثال .  ذقابلة للتنفيلديھا أطر إقليمية األخرى 
 دةاالتفاقية التي تنظم الجوانب المحد�ق طب�تفريقيا فإنه في أ

بينما ، 1969سبتمبر /في أيلولوالمبرمة لمشاكل الالجئين 
ينا بشأن الالجئين جكارتا أمريكا الوسطى إعالنيطب�ق في 

  .1984نوفمبر /شرين الثانيالصادر في ت
 

أعداد ب قسراً ينوالالجئنازحين ال اتتدفقتشكل و  
ل قب�تال منطقة الشرق األوسط، باإلضافة إلىإلى  كبيرة

 نازحيناللجوء والمساعدات لل منح الثقافي لمفھوم
ت الرامية إلى محاوال، أسبابا وجيھة الستئناف الوالالجئين

مبادرات وقد ُأطلقت في السابق  . اإلقليمي التعاونوثيق ت

                                                  
  )299( Zaiotti R. 2006. Op. cit., p. 350. 



  -48-

 عالجة شواغلأن مبشتعزيز التعاون اإلقليمي تھدف إلى 
 1965بروتوكول عام ، مثل في العالم العربينازحين ال

بروتوكول الدار “( بشأن معاملة الالجئين الفلسطينيين
ھذا وقد حد�د .  1965 سبتمبر/أيلول 10المؤرخ ) ”البيضاء

 البروتوكول الذي أعدته جامعة الدول العربية معايير إقليمية
، التنقلحرية  يشملما لة الالجئين الفلسطينيين، بملمعا
، 1988في عام و  .)300(اإلقامة وحقوق ،بالعملذن واإل

 جامعة الدول العربية مشروعبأعدت لجنة حقوق اإلنسان 
إال أن مشروع االتفاقية لم اتفاقية عربية بشأن اللجوء، 

 تذلب� ،1992في عام و  .)301(تأييد واسعيحصل على 
 البلداننزوح في إقليمي بشأن النفاذ اتفاق إلجھود إضافية 

حماية الالجئين القاھرة حول إعالن ھو ، والعربية
  .في العالم العربينازحين وال
  

مفوضية األمم رت ، يس�1998و 1997في عامي و  
نزوح حول مشاورات  المتحدة لشؤون الالجئين إجراء
الشرق األوسط، في آسيا و السكان في وسط وجنوب غرب

 .)302(لنازحينا قاسم أعباءوت اإلقليميتشجيع التعاون بھدف 
التعاون اإلقليمي فعيل تل ب�ذلت محاوالت وفي اآلونة األخيرة
نظمت مفوضية  2008وفي عام  . نزوحللتصدي لمشكلة ال

المملكة العربية السعودية األمم المتحدة لشؤون الالجئين و
عمل حول  ، في القاھرة، ورشةوجامعة نايف للعلوم األمنية

استمرت لثالثة أيام، كما ع�قد  ،العربية الالجئين في المنطقة
لدول المجاورة وزراء خارجية اع الثالث لالموس�جتماع اال

. 2008أبريل /نيسان 22 في للعراق في مدينة الكويت
بل دعم البلدان التي س�في االجتماع المشاركون وبحث 

تستضيف الالجئين العراقيين وتوفير خدمات أفضل 
  .لالجئين أنفسھم

  
ة قانونية، يمقليست لھا أية الوثائق واالتفاقات ھذه و  

 أساسا متينا للمضي قدماًشكّل أن ت غير أنه من الممكن
مرة أخرى على جدول األعمال النزوح موضوع وإلدراج 
في و . المتصلة به ووضع السياسات تهلمناقش اإلقليمي

فيھا عضاء البلدان األاإلسكوا تدعو التوصيات التالية 

                                                  
  )300(  Akram, S. and Rempel, T. 2003.  Temporary 

Protection for Palestinian Refugees. The Stockholm Conference 
on Palestinian Refugee Research, Ottawa, Canada, 17-20 June,  
p. 6-9.                                                                                               

  )301(  Elmadmad, K. 1991. Op. cit. 

  )302(  UNCHR. 1997. Consultations on Population 
Displacements in Central Asia, South-West Asia and the Middle 
East, (Amman, Jordan, 12-13 March; UNHCR. 1998. Second 
Regional Consultations on Refugees and Displaced Populations 
in Central Asia, South-West Asia and the Middle East 
(CASWAME), Ashgabat, Turkmenistan, 3-4 March 1998; see 
also, Muzaffar. Op. cit., pp. 262-263.                                            

تعني المنطقة مشكلة النزوح كمعالجة إلى ولي الد المجتمعو
 .منس�ق اتباع نھج إقليميإلى و بأسرھا

  
  التوصيات  - جيم

  

نزوح المزمن في منطقة الينبغي إدراج مسألة   -1
  .بشأنھا طالق النقاشاإلسكوا على جدول أعمال المنطقة وإ

  
منظمات و السلطات الحكوميةينبغي أن تتعاون   -2

 والوكاالت الدولية ؤسسات األكاديميةالمجتمع المدني والم
ونشر البيانات ذات  ھا،تحسين جمع البيانات وتحليلمن أجل 
اقع وظروف واحتياجات النازحين داخليا موبالصلة 

يعيشون فيھا في منطقة  والمجتمعات التيوالالجئين 
 .اإلسكوا

  
، الجھات المعنيةاك مجموعة واسعة من رشينبغي إ  -3

عمليات صنع ، في أنفسھم الالجئينونازحين ال وخصوصاً
برامج التنفيذ في القرار على الصعيدين الوطني واإلقليمي و

  .المعنية بالنزوح
 
المنظمات الدولية المنطقة وبلدان ينبغي أن تتعاون   -4

الحماية  أن برامجللتأكد من وأن تنسق مع بعضھا البعض 
ة احتياجات المجتمعات المضيفة في منطقتعالج والمساعدة 
  المجتمعات تقدم مساھمات ال سيما وأن ھذه اإلسكوا، 

  .والالجئين مساعدة النازحينلر بثمن ال تقد�
 
القوانين والسياسات والخطط ينبغي أن تستند   -5

المبادئ التوجيھية  إلىالوطنية المتعلقة بالنزوح الداخلي 
 رفعبدعم من أ تعزيزھايجب و ،التشرد الداخليب المتعلقة

ھذه القوانين يتعي�ن أن تصاغ و . ةيلحكوماالمستويات 
، مشاورات واسعة النطاقفي إطار والسياسات والخطط 

لتلبية بل أفضل الس�بشأن  ا في اآلراءوطني اتعكس توافقوأن 
الحماية النازحين داخليا والالجئين فيما يتصل ب احتياجات
  .هومراحلالنزوح كذلك أسباب أن تحد�د و، والمساعدة

 
المعاھدات واالتفاقيات على  مصادقةالينبغي   -6

نازحين، التي تحمي حقوق الالجئين والالدولية واالتفاقات 
جميع البلدان في وتنفيذھا  ةلى نظم قانونيإ تھاترجمويتعي�ن 

  .اإلسكوا األعضاء في
 
وضع اإلسكوا  البلدان األعضاء في تدرسينبغي أن   -7

نازحين ي للواالقتصاد آليات لتيسير االندماج االجتماعي
ويتعي�ن .  اليد العاملةفي االقتصاد المحلي وسوق والالجئين 

 لالجئينعلى منح صفة اإلقامة  اتليأن ترتكز ھذه اآل
  .اتالنزاعبسبب 
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من أجل آليات لتسھيل عودة الالجئين ينبغي وضع   -8
معلومات على  ونالجئأن يحصل ال) أ: (ا يليضمان م

يرغبون في التي قة مني في المنطألكافية عن الوضع ا
للعائدين المستقبلة بلدان الأن تضمن  )ب(و؛ يھاالعودة إل

 سھيلرتيبات من بينھا تتذلك من خالل وھم إدماجإعادة 
  .توفير فرص العمل لھمو ھمإعادة ممتلكات

 
ينبغي رفع مستوى المساعدة المقد�مة من البلدان   -9

لمنطقة األعضاء في اإلسكوا والمجتمع الدولي إلى بلدان ا

ووكاالت األمم المتحدة التي تستضيف وتساعد، النازحين 
ويمكن إنشاء صندوق عربي . داخلياً والالجئين في المنطقة

في المائة من  0.7لھذا الغرض بحيث تخص�ص له نسبة 
  .عائدات النفط

 
اإلجراءات التي تتخذ لصالح التأكد من أن ينبغي   -10

االعتماد على الذات  زيتعزتؤدي إلى  والالجئينالنازحين 
على المحلي وليس إلى االعتماد  واستدامة المجتمع

  .اآلخرين
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  المرفق
  

 مقترحات إلعداد ورقات تتعلق بالبحوث والسياسة في المستقبل
  

قُد�مت للمشاركين المقترحات التالية إلعداد ورقات   
  : تتعلق بالبحوث والسياسة في المستقبل

  
المختلفة المتعلقة بحماية  مقارنة وتحليل اأُلطر  )أ(  

  .ومساعدتھم النازحين داخلياً في منطقة اإلسكوا
  

طابع الضفاء إلالتي جرت محاوالت الفي ضوء   
تبرز األسئلة  المعونة تقديم ورصد،  متابعة،ي على ركزمال

وكيف يمكن إلى أي مدى نجحت ھذه المحاوالت، : التالية
موضوع خرى األبلدان تي تبذلھا الالجھود البمقارنتھا 
في المعونة “نھج إقليمي تقديم باتباع  يمكنھل  ؟الدراسة
التي تبذلھا  لجھوددمج اكيف يمكن  ؟”لنزوححاالت ا

 لمتابعةفي آلية مركزية الجھات الفاعلة في المجتمع المدني 
  ھا؟المساعدات ورصد

  
   الالجئين والية مفوضية األمم المتحدة لشؤونو  

إلى أنھم وذلك بالنظر ، ينيفلسطينال ينالجئال تشمل ال
المتعلقة  1951أصبحوا الجئين قبل اعتماد اتفاقية عام 

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  وكالةو . الالجئين بوضع
الوحيدة وكالة الھي ) األونروا(الالجئين الفلسطينيين 

غير أن المسؤولة عن تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين، 
تبدو حالة  لھذاو . لھم حمايةال واليتھا ال تخولھا تقديم

يشكلون أنھم إذ  ،الالجئين الفلسطينيين فريدة من نوعھا
آلية رسمية م أية ال تغطيھالوحيدة من النازحين الذين فئة ال

قد الرغم من أن األونروا على دولية، الحماية تقديم المعني�ة ب
  .لحمايةلمعي�نة غير رسمية تدابير  اعتمدت

  
اعتمدت األمم المتحدة  ،حين داخليالمساعدة النازو  

الذي ي�تفق بموجبه على توزيع  ”مجموعاتال ظامن“
شركاء ألمم المتحدة ودة في اعلى ھيئات محد�المسؤوليات 

لتنسيق الشؤون  مكتب األمم المتحدةبتنسيق من  ،آخرين
 يونوالعراق يونالسودان، يحصل ولذلك  .اإلنسانية

، لبنان، مثال ن فيووجودالم والالجئونالنازحون داخليا 
التي قة الحماية والمساعدة من خالل االستجابات المنس�على 

  .األمم المتحدةتوفرھا وكاالت 
  

حليال المقترح إعدادھا كذلك تالورقة تتناول سوف و  
جماعات النازحة اإلنسانية لل المساعدةتقديم للفجوة بين 

من  اتنميتھجھود و ، من جھة،في منطقة اإلسكواالالجئة 
  .جھة ثانية

  
بمختلف  المتعلقةتحليل نوعية البيانات   )ب(  

  .في منطقة اإلسكواوالالجئين النازحين عات اجم

جماعات نوعية البيانات المتوفرة عن التتفاوت   
سوف و . بشكل كبير في منطقة اإلسكواوالالجئة النازحة 
جمع البيانات ل ةمختلفدراسة اآلليات الالبحوث تتناول 
 ،والالجئين حديد مالمح جماعات النازحينة وتاألساسي

، مثالًلبنان، ففي  ؛ وتحديد العقبات القائمة؛تحسينھاسبل و
 في ونبقوياللجوء كمھاجرين غير شرعيين  وملتمسل ي�عام�
تكرار تحديد ما إذا كان من الممكن يتم كذلك و ،الخفاء

أخرى  كثر نجاحا في حاالتاألطر األجوانب معينة من 
  .وحنزالمن 

  
منطقة في  والالجئين ينلنازحلالحلول الدائمة   )ج(  
عودة الالجئين الفلسطينيين  ةإمكانيتحليل : اإلسكوا

النازحين داخليا في العراق والعراقيين والسودانيين و
  .ھمواستيعاب ھموإعادة توطين ھم،ناوطأ إلىوالسودان ولبنان 

  
  والالجئين حقوق النازحين ،يجري تحديد، وإعمال  

مؤسسية الدولية وال لياتاآلي منطقة اإلسكوا بموجب ف
ما  :ومن بين األسئلة التي تطرح في ھذا السياق  .مختلفةال

 ھذه ھاتوفرالتي طويلة األجل الحلول والعالج ھي سبل ال
كل  تداعيات؟ ما ھي كفاءتھامدى ما اآلليات المختلفة، و

  المنطقة؟منھا على 
  

اللجوء منح ين ولالجئبا المتعلقةالسياسات   )د(  
 ،اإلسكوا البلدان األعضاء فيفي داخليا نازحين وال

المنطقة على ونازحين على ال تلك السياسات وتداعيات
  .ككّل

  
البلدان األعضاء في ث سياسات والبحد تحد� سوف  
واللجوء واالستيعاب  الدخولبالنسبة لمسائل  اإلسكوا
درجة  وسوف تحد�د البحوث أيضاً  .والعودة والتوطين
البلدان األعضاء في مختلف حملھا تتالتي  المسؤولية
الملقى على  والعبءفي المنطقة نازحين لتجاه ا اإلسكوا
  .البلدانھذه عاتق 

  
ما : وأما األسئلة المطروحة في ھذا الصدد، فھي  

ما ھي  ؟ككّلعلى المنطقة تلك السياسات  تداعياتھي 
 ى معاھداتعل تعقّتي وال اإلسكوا البلدان األعضاء في

 تتعلقاالتفاقات الدولية التي  األمم المتحدة وغيرھا من
 تتبعھاالتي سياسات الداخليا؟ ما ھي نازحين الالجئين والب

ن يغبافيما يتعلق بالالجئين الر اإلسكواالبلدان األعضاء في 
بتسجيل البلدان المضيفة قوم ؟ كيف تإليھادخول الفي 

التي لبرامج والسياسات ؟ ما ھي احاالتھم ثيقتوالالجئين و
لالجئين لتقديم المساعدة األساسية وضعتھا تلك البلدان 
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المساعدات  على ھماعتمادمن  الحد�و تھمتحسين سبل معيشو
  الخارجية؟

  
 على فئة النازحين األكثر ضعفاً معمقةنظرة   )•(  

  .النساء واألطفال :منطقة اإلسكوافي 
  

ما ھي : ددفي ھذا الصفيما يلي األسئلة المطروحة   
العنف  وأفقدان رب األسرة، (ھا ونواجھيالتي  المشكالت
تشغيل صغار السن أو غير أو العمالة القسرية  وأ ،الجنسي
ما ھي اآلليات المعمول بھا للحصول على بيانات  ؟)ذلك
  ؟لھم عھم وتقديم مساعدة خاصةاوضأ عن

  
ھا مختلف المشاكل التي تواجھ ةقارنكذلك م وتُقترح  
 واستجابات المجتمع الوطني والدولي والالجئين النازحين

  .لھا
  

المعاملة التي طقة ونع العائدين إلى الماوضأ  )و(  
  .يلقونھا

  

العائدين  عاوضأالبحث على ھذا  يركّزسوف   
مخيم ولبنان والعراق وفي السودان ة التي يلقونھا معاملالو

البحث يتناول سوف و . نھر البارد لالجئين وقطاع غزة
يتطر�ق إلى ، ومستدامةتوفير سبل عيش لالمتبع  النھجكذلك 
أجرت  بلدان أخرى في المنطقة قد ةأي تكانما إذا بحث 

 النازحين داخليا العائدين والالجئيندراسات عن احتياجات 
. ق العملاسوالوصول إلى ألتدريب المھني وبالنسبة ل

نھج إقليمي إمكانية تطوير كذلك البحث ناول يتسوف و
  .لنازحينلمستدامة  سبل عيشإليجاد 

  
 بلدانفي  النزوح تداعياتوتحليل مقارنة   )ز(  
  .على الصعيد الوطني اإلسكوا

  
 ةاالجتماعي تداعياتالالبحث ھذا يتناول سوف   

ستخدم التحليل يومنفردة،  بلدانعلى لالجئين  ةواالقتصادي
  .المقارنةعن طريق  التداعياتيقي�م كل والدقيق االقتصادي 
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