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الملخص:
تجمع الجزائر بين صفتي كونها دولة عبور ودولة حاضنة لحركات الهجرة المختلطة .وعلى الرغم من كونها

دولة عضو باإلتفاقية المتعلقة بشؤون الالجئين لسنة  1951وبروتوكولها لسنة  ،1967إال أن الفراغ القانوني المتمثل
في غياب قانون متعلق باللجوء ،وعدم وجود هيئة وطنية مكلفة بمتابعة ومعالجة طلبات اللجوء حمل مكتب المفوضية

السامية لشؤون الالجئين بالجزائر عبء تحديد وضع الالجئ.

كما أن حدة اإلضطرابات السياسية في منطقتي الساحل وشمال إفريقيا والوضع اإلجتماعي واإلقتصادي
الداخلي الصعب قاد الحكومة الجزائرية إلى وضع المقاربة األمنية على رأس أولوياتها ،هذا باإلضافة إلى قيام هيئة

األمم المتحدة بتقييد نشاط المفوضية مما أثر سلبا على عملها .ولكن رغم هذه العوائق إال أنه ال يزال لها دور فعال
في ضمان حماية الالجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية بمنح المساعدة والدعم في مجال المأوى والصحة
والتعليم وكذا المرافقة النفسية.

الكلمات المفتاحية :الهجرة ،اللجوء ،المفوضية السامية لشؤون الالجئين ،الحماية القانونية.

Abstract:
Algeria is both a transit country and a destination country for mixed migratory
movements. Although the country is a party to the 1951 Refugee Convention and its 1967
Protocol, the lack of a national asylum law and an operational national body responsible for
adjudicating asylum claims has forced the hcr to carry out the refugee status determination itself.
Political upheavals in parts of North Africa and the Middle East, aggravated by the
effects of a difficult national socio-economic context, have led the Algerian government to place
security concerns at the forefront, at the same time, the united nations have put in place
additional security measures which affect the hcr's ability to act. But despite these obstacles the
hcr ensured the protection of refugees and asylum seekers in urban areas and provided them with
support in the areas of shelter, health, education and psychological assistance.
Key words: immigration, asylum, unhcr, legal protection.
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المقدمة:
تعد قضية الهجرة واللجوء من أصعب القضايا التي يواجهها المجتمع الدولي حيث يرجع ذلك إلى

تشعب هذه الظاهرة وتطورها ،وتنوع أسبابها بين أسباب سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية...إال أن أهم تلك
األسباب ترجع إلى تزايد النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ،حيث يزيد إحتمال تشرد وهروب الناس من
أوطانهم ف ار ار من القتل العبثي والمعاملة الالإنسانية .دفع هذا الوضع القائم في العالم المجتمع الدولي إلى

التفكير في تكريس الحماية القانونية لهذه الفئة من خالل تبني نصوص قانونية دولية ،فسنة  1951تعتبر
سنة إنطالق اإلهتمام الفعلي بضحايا ظاهرتي الهجرة واللجوء ،ففي هذه السنة ظهرت اإلتفاقية الدولية

الخاصة بوضع الالجئين 1والتي تلتها إتفاقيات إقليمية في كل من إفريقيا وأوروبا وأمريكا صاغت نصوصا
قانونية هامة لتقرير الحماية للمهاجرين والالجئين.2

واقتناعا من الجمعية العامة لألمم المتحدة بأن الترسانة القانونية الدولية ال تكاد تحقق المطلوب إن

لم تدعم بآليات التطبيق التي تضطلع بمهمة حماية ومساعدة الالجئين قامت بإنشاء المفوضية السامية

لشؤون الالجئين ،التي تعد بحكم مهمتها اإلنسانية المحضة وعلى ضوء إنجازاتها من أهم األنظمة الحضارية
الراقية التي أنشأها المجتمع الدولي.

تقوم المفوضية السامية لشؤون الالجئين بواسطة مكاتبها المنتشرة عبر العديد من عواصم دول

العالم باالضطالع بالكثير من المهام التي تدخل ضمن صالحياتها ،ويقع على عاتق مكتبها في الجزائر

والفرع التابع له في مدينة تندوف الجزائرية الكثير من المهام التي يأتي على رأسها دراسة ملفات طالبي

اللجوء وتوفير مختلف أشكال الحماية للعديد من الفئات سواء كانوا مهاجرين أو الجئين نظ ار لكون الجزائر
دولة عبور ودولة حاضنة لحركات الهجرة المختلطة (هجرة ولجوء).

دور أساسيا في توفير
وان كان دور مكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين في الجزائر قد لعب ا

حماية فعالة لالجئين الصحراويين ،من خالل التنسيق مع العديد من األطراف الفاعلة التي يأتي على رأسها
الهالل األحمر الجزائري ،نظ ار لمحورية القضية الصحراوية في السياسة الخارجية الجزائرية التي تعتبرها
قضية تصفية إستعمار ،وكذلك دور المفوضية في دعم جهود السلطات الجزائرية في توفير الحماية للالجئين

الفلسطينيين في وقت مضى ،إال أن هذا الدور أصبح أقل فعالية بسبب ارتفاع عدد طلبات اللجوء إلى

الجزائر ،الذي كان منشأه التطورات الحاصلة في منطقتي الساحل وشمال إفريقيا والمتبوعة بإجراءات إعتراض

وتوقيف صارمة وسياسات لجوء صعبة في بلدان اإلتحاد األوروبي ،باإلضافة إلى حدة اإلضطرابات

السياسية في بعض دول الجوار وكذا الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي الداخلي الصعب الذي قاد الحكومة
الجزائرية إلى وضع المقاربة األمنية على رأس أولوياتها ،مما أثر سلبا على قدرات عمل المفوضية.

وعليهههه تطه ههر الورقه ههة البحثيه ههة إشه ههكالية محوريه ههة هه ههي :كيففففا تفا لففففت المفوضففففية السففففامية لشففففؤون

الالجئين مع أزمة الهجرة واللجوء نحو الجزائر؟
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لإلجابة على هذه اإلشكالية وجب اإلجابة بداية على نقاط بحثية فرعية هي:
-

ما هو اإلطار القانوني لعمل المفوضية السامية لشؤون الالجئين؟

ماهي الوسائل واآلليات التي تعمل بها المفوضية السامية لشؤون الالجئين ؟

مههاهي العوائههق التههي أدت إلههى الحههد مههن فعاليههة نشههاط مكتههب المفوضههية السههامية لشههؤون الالجئههين فههي
الجزائر؟

المنهج البحثي:

ف ه ههي س ه ههبيل الوص ه ههول إل ه ههى إجاب ه ههة ع ه ههن اإلش ه ههكالية المطروح ه ههة تع ه ههين علين ه هها الجم ه ههع ب ه ههين ك ه ههل م ه ههن

الم ه ه ههنه الوص ه ه ههفي والم ه ه ههنه التحليلهه ه ههي ،مم ه ه هها يمكنن ه ه هها م ه ه ههن إج ه ه ه هراء مس ه ه ههح وص ه ه ههفي لمختل ه ه ههف المعلومهه ه ههات

والبيانه ههات ال ه هواردة ف ه ههي التقه ههارير الصه ههادرة ع ه ههن مكته ههب المفوض ه ههية السه ههامية لشه ههؤون الالجئ ه ههين فه ههي الج ازئ ه ههر،

وك ه ههذا اإلط ه ه هار القهه ههانوني لعمه ه ههل المفوضهه ههية الهه ههذي يم ه ههنح للمفوض ه ههية الوس ه ههائل واآللي ه ههات التهه ههي تضه ه ههمن لههه هها
تحقيهه ههق أهه ه ههدافها ،ثهه ههم العمه ه ههل عله ه ههى تحليه ه ههل تله ه ههك المعطيهه ههات وتركيبهه ه هها ثه ه ههم الوص ه ههول السه ه ههتخالص النته ه ههائ

البحثية التي ستمكننا من معرفة العوائق التي قد تعمل على منع المفوضية من تحقيق أهدافها.

 -1اإلطار القانوني لعمل المفوضية السامية لشؤون الالجئين ودورها في حماية المهاجرين والالجئين
نحو الجزائر:

 -1.1اإلطار القانوني لعمل المفوضية السامية لشؤون الالجئين:

نتناول بنية المفوضية والمهام التي تقع على عاتقها وكذا الوسائل التي تعتمد عليها لبلوغ أهدافها كنقاط
مهمة:

 -1.1.1بنية المفوضية السامية لشؤون الالجئين:

تعتبر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (UN High Commissioner for

) Refugees) (UNHCRجها از فرعيا للجمعية العامة لألمم المتحدة تأسست بموجب قرار الجمعية العامة
رقم  )4(319للعام  1949وبدأت العمل سنة  1951وتتخذ من جنيف مق ار لها وحصلت على جائزة نوبل

للسالم عامي  1954و .1981كما تعتبر الجسم الدولي األساسي المفوض بتوفير الحماية لالجئين في كافة

أرجاء العالم .وكان منصب المفوض السامي مشغوال في الفترة السابقة لسنة  2001من طرف السيد ساداكو
أوجاتا ،ومنذ سنة  2001شغل المنصب السيد رود لوبرز ثم خلفه السيد أونطونيو غوتيرس 3المفوض رقم
عشرة في ترتيب المفوضين السامين 4وأتى بعده السيد فيليبو غراندي وهو المفوض السامي الحادي عشر

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،إنتخبته الجمعية العامة لألمم المتحدة في  1جانفي  2016لمدة  5سنوات
وأعيد انتخابه لوالية جديدة تنتهي بحلول عام .2023

يتم إختيار المفوض السامي من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة لمدة  5سنوات بناء على ترشيح

من األمين العام 5وفي كل سنة يلتزم المفوض السامي بتقديم تقريره إلى الجمعية العامة التي تتبنى في العادة
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ق اررات داعمة للمفوضية .أما فيما يخص اللجنة التنفيذية وهي الجهاز التنفيذي للمفوضية فتتكون من ممثلي

 54دولة تم تعيينها من قبل المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي ،ففي عام  2004تكونت اللجنة من 66
شخصية ممثلة له 54 :دولة عضو في المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي وتجتمع اللجنة في كل سنة في شهر

أكتوبر لتقدم إستنتاجاتها التي تحدد إطار العمل لنشاطات المفوضية .6ونظ ار لتمثيل اللجنة التنفيذية التي
تنتخبها الجمعية العامة مجموعة الدول في ممارسة مهامها ،نجد أن الدول التي ال تعد أعضاء في إتفاقية

 1951الخاصة بوضع الالجئين ليست مستثناة من والية المفوضية.

تضم المفوضية باإلضافة إلى ذلك مجموعة من الدوائر وهي :ه دائرة الحماية التنفيذية ،دائرة الدعم

التشغيلي ،دائرة التمويل ،دائرة المعاينة والتقسيم ،دائرة الموارد البشرية .كما تضم شعبا أو أقساما إقليمية مثل

المكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين في بيروت بلبنان .ومكاتب في الكثير من عواصم
العالم .كما يدخل في بنية المفوضية السامية لشؤون الالجئين وكخط دفاع أخير سفراء النوايا الحسنة الذين
تعتمد المفوضية على خدماتهم 7وتعتبر إستراتيجية اإلعتماد على الشخصيات العامة والمشاهير وسيلة للفت

اإلنتباه وتحريك الرأي العام العالمي لصالح لهذه الفئة.

 -2.1.1مهام المفوضية السامية لشؤون الالجئين:

تهدف المفوضية إلى ضمان موافقة الدول على القواعد األساسية المتعلقة بحق األفراد في الفرار من

بلدانهم والسعي للحصول على اللجوء في بلدان أخرى ،وبهذا الخصوص فهي تساعد الدول في مواجهة
المشاكل اإلدارية والقانونية والدبلوماسية والمالية واإلنسانية التي تخلفها ظاهرتي الهجرة واللجوء .لذا فالمهام

التي تقع على عاتق المفوضية كثيرة نذكر من بينها:

ه التعريف بحقوق الالجئين ومراقبة تطبيق اإلتفاقية الخاصة بوضع الالجئين من قبل الدول األعضاء.
ه حماية الالجئين بالعمل مع الدول على دراسة المشاكل اإلدارية والقانونية المتعلقة بمنح صفة الجئ

والدفاع عن حق الحصول على اللجوء السياسي.

ه العمل مع الحكومات للبحث عن حلول دائمة لالجئين ،فكون الفرد الجئا يعني أنه يمر بظرف

إنتقالي ،ولحماية األفراد أو مجموعات األفراد يجب على الدول منحهم وضع قانوني مستقر ودائم وفي هذا

الخصوص تفضل المفوضية أشكاال عديدة من اإلعادة الطوعية إلى أرض الوطن أو الدم داخل مجتمعات

الدول المانحة للجوء أو إعادة التوطين في دولة أخرى أي :الرجوع إلى دولة المنشأ أو البقاء في دولة

الملجأ أو إ ادة التوطين.

ه توفير المساعدة المالية حيث يعتبر التضامن الدولي ه على شكل تعاون ودعم متبادل بين الدول ،ومع

المنظمات الحكومية اإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ه ضروريا إلتاحة المجال لتقاسم األعباء المالية

واألعباء األخرى التي يمثلها الالجئون بالنسبة للدولة المضيفة .وتسهم الدول ماليا في هذه البرام على

أساس طوعي.
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ه توفير خدمات المساعي الحميدة للحكومات لمساعدتها في حل المشاكل الناجمة عن تنقالت السكان

التي تندرج خارج نطاق مهام المفوضية وخصوصا توفير الدعم للجماعات خارج نطاق مهامها مثل
األشخاص النازحين داخليا عندما يطلب منها األمين العام لألمم المتحدة أو الجمعية العامة القيام بذلك.8

أما فيما يخص األساس القانوني الذي تستند عليه المفوضية السامية عند القيام بمهامها فيتمثل في

النظام األساسي لمكتب المفوضية الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في  14ديسمبر  1950بموجب

القرار  )5(428بخصوص إنشاء مفوضية لشؤون الالجئين .واإلتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة 1951
التي تشير إلى مهام المفوضية بشأن مراقبة وتطبيق أحكامها .9باإلضافة إلى طلبات محددة قدمتها الجمعية

العامة لألمم المتحدة "المادة  9من النظام األساسي للمفوضية" ،أو األمين العام لألمم المتحدة "قرار الجمعية

العامة رقم  116/48الصادر بتاريخ  20ديسمبر  ،1993بشأن األساس الذي يمكن بموجبه توسيع نطاق
مهام المفوضية بغرض مساعدة الدول في مواجهة مشاكل الالجئين"

1ف1ف3ف وسائل مل المفوضية السامية لشؤون الالجئين.

تفاوتت اآلليات القانونية المتاحة للمفوضية إستنادا إلى كون مهمة معينة تندرج ضمن اإلطار

القانوني للمفوضية أو تشكل توسيعا لنطاق مهامها .وخالل سنواتها األولى لم تكن المفوضية وكالة عاملة؛
حيث لم تنفذ أعمال إغاثة مادية مباشرة لالجئين وكانت مساهمتها محصورة في تقديم الدعم المالي للمنظمات

الخاصة الموجودة في الميدان .وهكذا فإن مساهمتها في حماية الالجئين ركزت على التفاوض والحصول

على ضمانات قانونية لمصلحتهم ولتسهيل اإلجراءات اإلدارية ولكن ومع إزدياد أعداد الالجئين تحولت إلى
وكالة عاملة لها وجود في الكثير من دول العالم.

فيما يتعلق بالوسائل القانونية رتب القرار  )5(428سابق الذكر على الحكومات مجموعة من

اإللتزامات القانونية التي تعتبر في نفس الوقت وسائل قانونية لعمل المفوضية يمنحها إياها قانونها األساسي
تتمثل في المشاركة في صياغة اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الالجئين واقرارها ،واتخاذ اإلجراءات

الالزمة لتطبيقها .واتخاذ اإلجراءات الهادفة لتحسين أوضاع الالجئين وتخفيض عدد من هم بحاجة إلى
الحماية بواسطة إبرام إتفاقيات خاصة مع المفوضية ،وتشجيع دخول الالجئين إلى أقاليمها بدون إستثناء
الفئات األكثر حاجة لذلك .وكذا دعم جهود المفوضية للمساعدة في العودة الطوعية لالجئين أو تشجيع دم

الالجئين في مجتمعات وطنية جديدة بواسطة تسهيل تجنيسهم .وتسليم وثائق السفر والمستندات األخرى التي
توفرها عادة السلطات الوطنية التي ينتمي إليها الالجئون والسما بتحويل أصولهم وخاصة تلك الضرورية
إلعادة توطينهم .باإلضافة إلى تزويد المفوضية بالمعلومات المتعلقة بعدد وأحوال الالجئين والمهاجرين نحو

أقاليمها وكذلك القوانين واألنظمة المتعلقة بهم.10

وفيما يتعلق بوسائل حماية الالجئين تنص المادة الثامنة من النظام األساسي للمفوضية" :يجب

على المفوض السامي توفير الحماية لالجئين الذين يشملهم إختصاص مكتبه" .تمتد مهام المفوضية في
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األصل فقط إلى األفراد الذين ينطبق عليهم وصف "الجئ" المتضمن في القانون وتم التأكيد على ذلك في

إتفاقية الالجئين لعام  .1951وتم توسعة نطاق المهام تدريجيا لتشمل أشخاصا آخرين خاصة الالجئين

بسبب الحروب ،وذلك بواسطة ق اررات متتالية صادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وتظل مهام

المفوضية فيما يتعلق بالنازحين داخليا خاضعة للتصويت من قبل الجمعية العامة وبناء على طلب من

األمين العام مع مراعاة شرط الموافقة المسبقة للدولة المعنية.

ويمكن للمفوضية ضمان حماية فعالة لالجئين بإستخدام مجموعة من الوسائل

11

تتمثل أساسا في

تشجيع إبرام واقرار اإلتفاقيات الدولية .وتشجيع تنفيذ أي إجراءات بهدف تحسين أوضاع الالجئين .ودعم
الجهود الحكوم ية والخاصة لتشجيع العودة الطوعية أو الدم ضمن مجتمع جديد .تشجيع وتسهيل دخول

الالجئين إلى أقاليم دول أخرى .والسعي للحصول على الموافقة ليتمكنوا من تحويل أصولهم .الحصول من

الحكومات على معلومات تتعلق بعدد وأحوال الالجئين في مناطقها .التعاون مع الحكومات والمنظمات
اإلقليمية ووضع آليات إتصال مع المنظمات الخاصة المعنية بقضايا الالجئين.

وفيما يخص الوسائل القانونية التي توفرها الجمعية العامة فقد تطلب من المفوضية التعامل مع

مشاكل خاصة بالالجئين ال تندرج تحت التعريفات الدقيقة التي حددتها اإلتفاقية الخاصة بوضع الالجئين

وكذا النظام األساسي للمفوضية كالقضايا التي تخص النازحين داخليا مثال ،وفي هذه الحالة ال تملك
المفوضية وسائل عمل خارجة عن نطاق تلك التي تم التفاوض عليها والمشمولة في اإلتفاقيات الموقعة مع

حكومات الدول المعنية.

وفي هذا الصدد قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتوسيع نطاق مهام المفوضية في ثالث

إتجاهات مختلفة بهدف توفير المساعدة المادية لالجئين وتقديم اإللتماسات للحصول على األموال بموجب

القرار رقم (538ب) لسنة  1952من جهة ،واستخدام آلية المساعي الحميدة في حالة تدفق أعداد كبيرة من

األشخاص الذين يسعون للحصول على اللجوء السياسي (القرار  1388لعام  )1959من جهة أخرى وتوسيع
نطاق نشاطها لتشمل األشخاص النازحين داخليا (القرار  2958لسنة .)1972

أما الوسائل القانونية التي توفرها اإلتفاقية الخاصة بوضع الالجئين تمنح للمفوضية مسؤولية مراقبة

تطبيق أحكامها ،وفي واقع األمر ال توفر هذه المعاهدة للمفوضية أي وسائل عمل إضافية غير تلك الممنوحة

بموجب نظامها األساسي .ومع ذلك تشير اإلتفاقية إلى أن السلطات الوطنية أو سلطة دولية – قد تكون

المفوضية في حد ذاتها – ملزمة بأن تصدر لالجئين أي وثائق إدارية ال يمكنهم الحصول عليها من سلطاتهم
الوطنية ضرورية لممارسة حقوقهم الفردية وقد تشمل هذه الوثائق أوراق هوية وثائق سفر مؤقتة...

أما فيما يتعلق بالوسائل المالية :تقوم المفوضية بإدارة األموال التي تحصل عليها من مصادر

حكومية وخاصة لمساعدة الالجئين وتقوم أوال بتوزيعها على الوكاالت الخاصة التي تعتبرها مؤهلة بشكل
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أفضل لتوفير تلك المساعدة وقد تقوم بتوزيع جزء من األموال على الوكاالت الحكومية كما يجوز لها رفض

أي عروض ال تعتبرها مالئمة أو ال يمكن اإلستفادة منها كأن تعرض الجهة صاحبة المال شروط لتقديمها.

وقد كانت ميزانية البرنام عام  1999مقسمة إلى  33في المئة برام عامة و 66في المئة برام

خاصة ،ومنذ الفاتح جانفي  2000تم دم ميزانية البرام العامة في ميزانية برام سنوية واحدة وهي تمثل

الميزانية لجميع العمليات في كل دولة بما في ذلك الحماية والمساعدة المتواصلة لالجئين وعمليات الطوارئ
والعودة الطوعية ،...وقد بلغت الميزانية التقديرية لسنة  2004حوالي  954.9مليون دوالر وللمفوض السامي
صالحية تخصيص ميزانية برام تكميلية ولكن يجب إعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية في جلساتها العادية

لكي يتم إستيعابها ضمن ميزانية البرام السنوية للعام المقبل .12وميزانية المفوضية في تغير دائم حسب

حركة الهجرة واللجوء عبر العالم.

 -2.1دور المفوضية السامية لشؤون الالجئين في حماية المهاجرين والالجئين نحو الجزائر:
جاء في تقرير مكتب المفوضية لسنة  2013أن الفئات التي تدخل في إختصاص عملها تتمثل في

 140الجئ في المناطق الحضرية وأكثر من  1.800طالب لجوء من دول الساحل اإلفريقي وعدد متزايد من
السوريين الذين اتصلوا بالمفوضية من أجل طلب الحماية الدولية .13أما سنة  2014فقد شهدت تزايد في
عدد الالجئين و طالبي اللجوء القادمين من دول إفريقية ومن سوريا بسبب إستمرار النزاعات وحدتها ،14هذا

باإلضافة إلى المئات من الماليين الذين تم تثبيتهم في ملجأ حدودي يسيره الهالل األحمر الجزائري ،في حين
أن آخرين وجدوا ألنفسهم ملجأ عند عائالت جزائرية .15وبإعتبار الجزائر دولة عبور لتجار البشر نحو

أوروبا .وباإلضافة إلى العنف المرتكب ضد الالجئين والمهاجرين في دولهم األصلية ،عدد معتبر من

القادمين من دول الساحل اإلفريقي ،الذين يعبرون غالبا إلى الجزائر من أجل الوصول إلى الضفة األخرى،
يجدون أنفسهم عالقين في الجزائر أو في عرضة لخطر إستغاللهم من أجل دفع مستحقات من ساعدوهم على

العبور .16وفي هذا اإلطار أعلن مكتب المفوضية إستعداده لتقديم المساعدة إذا تطلب األمر( .الحماية
العامة)

ونظ ار لهذا الوضع المتفاقم وبما أن جموع الهجرة المختلطة تتزايد فإن عدد ضحايا المعاملة

الالإنسانية للبشر والقصر غير المصحوبين بذويهم تتزايد هي األخرى ففي التقرير التوقعي لسنة  2015أقرت
المفوضية وشركاؤها بأن تركيزهم في المرحلة المقبلة سيكون على الفئات األكثر ضعفا( .17حماية فئات

خاصة)

 -1.2.1الحماية العامة:

سجل مكتب المفوضية في الجزائر سنة  2013أكثر من  900سوري طالب لجوء في الجزائر وقامت

بمتابعة حالتهم والرد على إحتياجاتهم في مجال الحماية ،وفي هذا اإلطار تهدف المفوضية إلى توفير

الحماية الدولية لالجئين وايجاد الحلول الدائمة لقضاياهم .وبصفة عامة تضمن المفوضية حماية الالجئين
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وطالبي اللجوء المتواجدين في المناطق الحضرية وتمنحهم المساعدة في مجال المأوى والصحة والتعليم

والرعاية النفسية.

وفي إنتظار قيام الحكومة الجزائرية بإقرار قانون خاص بالهجرة واللجوء تقوم المفوضية باإلضطالع بعملية

منح صفة الجئ لعدد متزايد من طالبي اللجوء في إنتظار إعمال إجراءات فعالة لتحديد صفة الالجئ.18
حيث قامت المفوضية بتقليص مدة معالجة ودراسة ق اررات التسجيل وتحديد صفة الجئ عند المثول األول

فبلغت نسبة الزيادة في عدد ق اررات تحديد صفة الجئ  75في المئة في سنة  2013مقارنة بسنة .192012

ففي سنة  2013إنتقلت المفوضية من معالجة  1.500ملف إلى ما يقارب  250ملف وقامت بتسريع
تسجيل السوريين من أجل التقليل من مدة اإلنتظار واإلستمرار في مطالبة السلطات الجزائرية من أجل

إصدار تشريع في مجال اللجوء .كما قامت المفوضية بمنح دعم في مجال الرعاية الصحية والتعليم والمأوى

لالجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية بواسطة مساعدة ووساطة األنظمة الوطنية ومد يد المساعدة

لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة .والتبرع بأغطية وأفرشة وألبسة شتوية ومسخنات أثناء فصل الشتاء

للعائالت الالجئة المعوزة المتواجدة.20

وبفضل قيام المفوضية بمنح المأوى تم سنة  2013إيواء  120الجئ أي ما نسبته  93في المئة من

الالجئين المتواجدين في الجزائر العاصمة و 10أطفال غير المصحوبين بذويهم أو إنفصلوا عنهم تم إيواءهم

في سكنات الئقة .21وتتوقع المفوضية إزدياد في عدد الالجئين في المناطق الحضرية بسبب عدم إستقرار

الوضع في سوريا وبعض دول الساحل اإلفريقي وفي هذا الصدد تعتبر المفوضية نفسها قادرة على اإلستجابة

لحاجات المأوى له 150 :الجئ إضافي متوقع.22

أما سنة  2014فقد قامت المفوضية بحصر إحتياجاتها األساسية في الحماية الدولية ومنح المساعدة

والخدمات األساسية لالجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية خصوصا في الجزائر العاصمة في سياق

الهجرة المختلطة .كما تابعت المفوضية جهود مطالبتها بخلق مجال حماية لألشخاص المعترف بهم كالجئين

من طرفها ،ورفعت من قدرتها في مجال تحديد وضع الجئ ،وفيما يخص الالجئين المعترف بهم بذلت جهود

من أجل إيجاد حلول للفئات الضعيفة كاألطفال والنساء خصوصا القصر غير المصحوبين بذويهم .وفي
نفس الوقت تقوم المفوضية بالتنسيق مع شركائها الحكوميين والمنظمات غير الحكومية من أجل توفير

الرعاية للقصر غير المصحوبين بذويهم أو الذين إنفصلوا عنهم من طالبي اللجوء وكذا وضع ميكانيزمات

التوجيه للذين رفض منحهم وضع الجئ .23وفيما يخص الالجئين الماليين فإنه أثناء إجتماعات جهوية
نظمت في كل من واقادوقو وباماكو ونيامي بين سنتي  2014-2013تم الكشف عن مقاربة جهوية من

أجل مواجهة تحديات الحماية والعودة الطوعية لالجئين.24

749

مجلة الفكر القانوني والسياسي ) (ISSN: 2588-1620المجلد السادس العدد األول ()2022

( ص ص )761 ،742 :

" المفوضية السامية لشؤون الالجئين ودورها في تسيير أزمة الهجرة واللجوء نحو الجزائر "

 -2.2.1حماية فئات خاصة:

بسبب التطورات الراهنة في منطقتي شمال إفريقيا والساحل اإلفريقي إضافة إلى السياسات

واإلجراءات الصارمة المتبناة من طرف دول اإلتحاد األوروبي ،أدى كل ذلك إلى إرتفاع عدد طالبي اللجوء

المقيمين في الجزائر لفترات طويلة .في هذا السياق تعتبر المفوضية السامية لشؤون الالجئين أن ذلك الوضع
سوف يتسبب في زيادة في عدد الفئات الضعيفة الذين هم في حاجة إلى حماية خاصة من ضحايا المعاملة

الالإنسانية من إستعباد واتجار بالبشر وكذا القصر غير المصحوبين بذويهم أو الذين إنفصلوا عنهم مما
سيحتم على المفوضية تركيز جل عونها واهتمامها بهذه الفئات.25

يشكل األطفال الالجئون فئة طلبت الجمعية العامة من المفوضية أن توفر لها المساعدة والحماية

بشكل خاص وقد تم التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة األسرة عند السعي لجمع شمل األطفال مع أسرهم
وطلب من المفوضية بوجه خاص توفير قدر كاف من الحماية والمساعدة في المجاالت المادية والتعليمية

والصحية والنفسية للقصر غير المصحوبين بذويهم ،وقد تم إيالء التعليم إهتمام كبير بالتعاون مع الجهات

الفاعلة األخرى.26

ويدعو كل من األمين العام لألمم المتحدة والمفوضية ومكتب التنسيق في مجال حقوق اإلنسان

التابع لألمانة العامة لألمم المتحدة للطفولة إلى توفير مساعدات كافية لالجئين القصر غير المصحوبين

بذويهم في مجاالت اإلغاثة والتعليم والصحة واعادة التأهيل النفسي .كما أن اللجنة التنفيذية تدعو الدول

والمفوضية والجهات الفاعلة األخرى ذات العالقة إلى أن تعطي إهتمام خاص لحاجات األطفال الالجئين
غير المصحوبين بذويهم إلى حين جمع شملهم مع أسرهم ،كما تدعو المفوضية إلى مواصلة العمل على

اإلدماج الكامل لحقوق الطفل في سياساتها وبرامجها وتحسين أساليب عملها لتقييم إحتياجات الالجئين من
األطفال واليافعين ووضع إستراتيجيات وقائية.27

وقد سجل مكتب المفوضية بالجزائر في سنة  2013عددا من األطفال غير المصحوبين بذويهم أو

الذين إنفصلوا عنهم قدر به  76طفال وقامت المفوضية بمنحهم وضع خاص يتمثل في وضع "المصلحة

العليا للطفل" ،حيث قامت المفوضية وشركائها في الداخل والخارج بوضع إجراءات خاصة بتحديد وضع

"المصلحة العليا للطفل" ،وهو اإلجراء الذي دخل حيز التطبيق سنة  2014كما طلبت المفوضية من
السلطات الجزائرية تطبيق الق اررات المتعلقة بهذا اإلجراء ومساندة المكتب الجزائري لالجئين والمهاجرين من

أجل كشف اللثام عن الهياكل القادرة على حماية والتكفل باألطفال غير المصحوبين بذويهم أو إنفصلوا عنهم

الذين هم في حاجة ماسة للحماية الدولية.28

وفي مجال التعليم حثت المفوضية الحكومة الجزائرية على دم مجاني في المدارس العامة لألطفال

الالجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية والذين تتراو أعمارهم مابين  5و 15سنة وهو ما تم التأكيد

عليه في سنة  2014في تقرير المفوضية ،أما البالغين سن  16سنة فأكثر فقد إضطلعت المفوضية
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بتسعيرات إستعمالهم لوسائل النقل واقتنائهم لألدوات المدرسية .29نفس الشيء أكدت عليه المفوضية من
خالل تقريرها التوقعي لسنة  .302015كما قامت المفوضية إبتداء من سنة  2015بإجراء تقييم المصلحة

العليا لكل القصر المسجلين وغير المصحوبين بذويهم .كما تقوم المفوضية كذلك بالبحث عن أعضاء العائلة
عندما يكون ذلك متاحا كما أن دعما غذائيا شهريا يمنح للقصر غير المصحوبين بذويهم األكثر عوزا .كما

يبقى صعبا الوصول لبعض القصر طالبي اللجوء خصوصا السوريون الذين يعيشون خارج الجزائر

العاصمة.31

وفيما يتعلق بالنساء فقد ظل وضع الالجئات بإعتبارهن فئة خاصة موضوعا للنقاش بصورة منتظمة

من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة منذ عام  1979ونظ ار ألن لالجئات إحتياجاتهن الخاصة ويتعرضن
في كثير من األحيان للمعاناة فقد طلب من المفوضية أن تعزز الحماية ونوعية الخدمات المقدمة لهن ،وقد

تضمنت الق اررات األخيرة إعطاء إهتمام خاص إلحتياجاتهن الخاصة وألوجه اإلضطهاد المرتبط بنوع الجنس
وباإلضافة إلى ذلك فقد طلب من المفوضية تدعيم المشاركة الفعالة لالجئات في قيادة مجتمعات الالجئين

التي تعشن فيها وحثت اللجنة التنفيذية المفوضية على تشجيع التدريب على المهارات لدى الالجئات
وتعليمهن وزيادة توعيتهن بالصحة اإلنجابية.

كما تعمل الجمعية العامة لألمم المتحدة على تشجيع المفوضية على مواصلة جهودها الخاصة

لحماية النساء الالتي لديهن خوف له ما يبرره من التعرض لإلضطهاد وتدعم تلك الجهود لديهن كما ترحب
بالجهود المتواصلة التي تبذلها المفوضية من أجل تلبية إحتياجات الحماية والمساعدة لالجئين من النساء

الذين يشكلون غالبية القطاع السكاني من الالجئين في العالم والذين يتعرضون في كثير من األحيان
لتهديدات خطيرة على سالمتهم ورفاهيتهم .كما تشجع المفوضية السامية لشؤون الالجئين على مواصلة إتخاذ
مبادرات خاصة بالالجئات في مجاالت القيادة والتدريب على المهارات والتوعية القانونية والتعليم مع مراعاة

اإلحترام الكامل للقيم الدينية واألخالقية لالجئات وخلفياتهن الثقافية المختلفة وذلك وفقا لحقوق اإلنسان

المعترف بها دوليا.32

وبالرجوع إلى واقع الحالة في الجزائر نجد أن المفوضية وبعد قيامها بحصر أعداد الالجئين

ووضعياتهم عملت في سنة  2014وفي السنوات التي تلتها على توفير مختلف الموارد من أجل دعم
أنشطتها المتعلقة بمحاربة العنف الجنسي والجنساني

33

األمر الذي أصبحت تعتبره أولوية .34وهو ما تم فعال

فقد تم الوقوف إلى جانب الناجين من العنف الجنسي والجنساني كما تم تحسين ميكانيزمات التوجيه؛ حيث

أن كل الناجين المتصلين بالمفوضية تمت مساندتهم .الالجئات والمهاجرات المتواجدين خصوصا في

المناطق الحضرية يتلقون إهتماما خاصا من قبل الشركاء التنفيذيين للمفوضية حيث يلعبون دو ار فعاال
وجوهريا في الوقوف في وجه العنف الجنسي والجنساني ونوعية اإلستجابة تعد المفوضية بأنها سوف تكون
751

مجلة الفكر القانوني والسياسي ) (ISSN: 2588-1620المجلد السادس العدد األول ()2022

( ص ص )761 ،742 :

" المفوضية السامية لشؤون الالجئين ودورها في تسيير أزمة الهجرة واللجوء نحو الجزائر "

محل تحسن بفضل وضع إجراءات أخرى يتم متابعتها عن كثب .35وتعتمد المفوضية هنا خصوصا على
آلية المرافقة النفسية لضحايا العنف الجنسي والجنساني.

 -2تنسيق مل المفوضية مع هيئات أخرى والعوائق التي تواجه مل المفوضية في الجزائر:
 -1.2تنسيففففففففق مل المفوضية مع باقي الهيئات العاملة في الجزائر:

تعمل المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالتنسيق مع الحكومة الجزائرية ووكاالت األمم المتحدة

وكذا المنظمات غير الحكومية في مجاالت متعددة ،منها منح المأوى وأماكن الئقة للعيش والرعاية الصحية
والغذاء والماء والنظافة والتعليم واألمن ،وأهم من ذلك منح المساندة القانونية والقضائية ويتم ذلك عن طريق
عقد إجتماعات دورية ومنتظمة مع مختلف الشركاء من أجل ضمان عمل منسق وفعال .36فال يتأتى تطبيق
المفوضية إستراتيجيتها الشاملة التي تهدف إلى تدعيم وتقوية مجال اللجوء في الجزائر بواسطة ترقية تبني

ووضع حيز التطبيق تسيير حركات هجرة كبرى مع األخذ في الحسبان "الحماية" إال بالعمل التشاركي مع

السلطات الوطنية المختصة وفاعلين حكوميين وغير حكوميين.37

 -1.1.2التنسيق مع الحكومة الجزائرية والهيئات الوطنية:

بشكل عام ال يتوجب على البلدان قبول األجانب على أراضيها ولكن الالجئون هم اإلستثناء لهذه

القاعدة وبناء على ذلك اإلستثناء تكون كل دولة مسؤولة عن ضمان إحترام حقوق رعاياها لذلك تنشأ الحاجة

إلى الحماية الدولية فقط عندما تكون الحماية الوطنية منكرة أو غير متوفرة .وعند هذا الحد تقع المسؤولية
األساسية لتوفير الحماية الدولية على البلد الذي طلب الفرد اللجوء إليه .لذا كان البد من خلق مجال للتعاون

بين المفوضية والدول ،وتعمل الحكومات مع المفوضية بطرق عديدة

38

مثل منح اللجوء وفقا لواجباتها الدولية

وتوفير التمويل لعمليات المفوضية في العالم ،كما تتأكد المفوضية من قيام الدول بالمحافظة على إلتزاماتها

لحماية الالجئين بعدة طرق مثل مراقبة الممارسات الوطنية والتدخل لمصلحة الالجئين عندما يكون ذلك
ضروريا ،ومساعدة الحكومات على تحسين قدراتها في توفير اللجوء ،وقد تصل إلى حد قيام المفوضية
بالفصل في طلبات اللجوء الفردية.

وتعود عالقات الجزائر مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين إلى حرب التحرير وبالضبط منذ عام

 1959حيث ظهرت هذه العالقة باإلستناد إلى قرار صادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عندما تدخلت

المفوضية لمساعدة الالجئين الجزائريين الذين حصلوا على اللجوء في دول الجوار الجزائري وقد تعزز تعاون

الحكومة الجزائرية مع المفوضية في إطار المساعدة المقدمة لالجئين الصحراويين ،وفي  27سبتمبر 1984

وقع إتفاق فتح مكتب لألمم المتحدة في الجزائر ومنذ ذلك الحين أصبح هناك وفد دائم في الجزائر.39

فيما يتعلق بالتنسيق مع هيئات وطنية أخرى يعتبر أهم شريك للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

الالجئين في الجزائر وبالضبط في المناطق الحضرية هو  triangle génération humanitaireالمكلف

بوضع حيز التنفيذ والتطبيق برام اإليواء لالجئين .40باإلضافة إلى مجموعة من الجمعيات المحلية مثل
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جمعية نساء جزائريات من أجل النمو ،وجمعية اإلعالم واإلتصال وسط الشباب ،وكاريتاس الجزائر ( caritas

 ،)algérieالشبكة الجزائرية من أجل الدفاع عن حقوق األطفال ،والمكتب الجزائري من أجل الالجئين
والمرفوضين.

إال أنه يبقى الهالل األحمر الجزائري أقوى شريك واألكثر نشاطا وتنسيقا مع المفوضية وأبرز دور

للهالل األحمر الجزائري يتمثل في المساعدة على الترحيل والعودة الطوعية .وفي هذا اإلطار قام الهالل

األحمر الجزائري بالتعاون مع المفوضية وشركاء آخرين بعمل تنسيقي مميز أدى إلى حصر أعداد الماليين
والنيجيريين تمهيدا لترحيلهم إلى أوطانهم ،عبر تجميعهم في مركز كبير بوالية تمنراست .ويذكر في هذا

السياق أن الجزائر تتعامل مع ملف المهاجرين األفارقة بكل إنسانية.
-2.1.2التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في الجزائر.

جاء في تصريح سابق للمفوض السامي السابق السيد غوتيريس أثناء زيارة إلى النيجر بصحبة

أيضا عليه أن يتضافر إليجاد
إيرثارين كازين المدير التنفيذي لبرنام األغذية العالمي :أن "المجتمع الدولي ً
حلول سياسية للوضع في مالي ،وهو ما يحتل أهمية قصوى للحيلولة دون أن تتحول األزمة إلى تهديد عالمي
َّ
ف الصراع المتواصل في مالي بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة تمرد
للوضع األمني في المنطقة" .فلقد خل َ
الطوارق أكثر من  160,000أقدموا على اللجوء إلى بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والجزائر .هذا التصريح
للمسؤول األول على المفوضية يجعلنا نتساءل عن طبيعة التنسيق بين المفوضية وباقي وكاالت األمم

المتحدة والمنظمات غير الحكومية:

2ف1ف2ف1ف التنسيق مع وكاالت األمم المتحدة.

على الرغم من كون المفوضية السامية لشؤون الالجئين تمثل الوكالة الوحيدة ذات الوالية العالمية

التي تتعلق بالالجئين فإنها تعمل بإنتظام مع عدد من وكاالت األمم المتحدة ،ولكن بحسب الفقرة السابعة من

ميثاق المفوضية للعام  ،1950ال يملك مكتب المفوضية التفويض بتوفير الحماية لالجئين الذين يتلقون

حماية أو مساعدات من منظمات أو هيئات أخرى تابعة لألمم المتحدة .وفي مجال التنسيق مع وكاالت األمم

المتحدة نجد أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية الذي ينسق
مساعدات األمم المتحدة في األزمات اإلنسانية التي تتجاوز قدرة ووالية أية وكالة منفردة وغالبا ما يكون ذلك
في حاالت العائدين والنازحين داخل بلدانهم.

وتعمل بالتنسيق مع برنام الغذاء العالمي :الذي يوفر اإلغاثة لمخيمات الالجئين حيث تنسق

المفوضية السامية لشؤون الالجئين مع برنام الغذاء العالمي من اجل متابعة التزويد الغذائي لالجئين .وكذا
في مجال الرقابة المشتركة والتقييم لمخططات العمل والتحقيقات الغذائية وتوزيع األغذية ومتابعة كل تلك

العمليات.41
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وكذا مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) :في مجال التعليم والصحة والنشاطات الموجهة

للشباب.42

وتنسق مع صندوق األمم المتحدة للطفولة :الذي يروج لحقوق األطفال من خالل برام تركز على

صحة األطفال وتغذيتهم وتعليمهم وعلى التدريب والخدمات اإلجتماعية ونشاطاته غالبا ما تكون مكملة

للجهود التي تبذلها المفوضية لمصلحة الالجئين القصر .باإلضافة إلى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية
التي توجه وتنسق العمل الدولي المتعلق بالصحة وهي ناشطة في الحمالت الصحية حول التحصين والتوليد.

أما برنام األمم المتحدة للتنمية فينسق جميع نشاطات األمم المتحدة للتنمية بما في ذلك مراقبة النشاطات
البعيدة األمد.

كما تنسق المفوضية السامية لشؤون الالجئين بشكل واضح مع المنظمة الدولية للهجرة نظ ار إلرتباط

الهجرة في العادة باللجوء

43

فعادة ما تكون مجموعات األفراد المتنقلة من بلد إلى آخر تشمل طالبي لجوء

وراغبين في الهجرة ،لذا لطالما تم ربط المهاجرين بالالجئين بإستعمال مصطلح "الهجرة المختلطة" وهو ما

فرض على المفوضية التدخل لحماية كال الطرفين على الرغم من عدم دخول المهاجرين في حدود واليتها.44
وخير مثال على ذلك تركيزها على توفير الحماية والمساعدة للالجئين وطالبي اللجوء في الجزائر وليس على

المهاجرين.

2ف1ف2ف2ف التنسيق مع المنظمات غير الحكومية.
لطالما قدمت المنظمات غير الحكومية خدمات جليلة لقضايا الالجئين حيث لم تكتفي بتقديم

مساعدة ضخمة من مواردها الخاصة بل كثي ار ما تكون شريكة للمفوضية في تنفيذ مشروعات بعينها ،45ومنذ
نشأة المفوضية عام  1951تعاونت مع العديد من المنظمات غير الحكومية في شتى مجاالت نشاطها

وهناك أكثر من  200منظمة غير حكومية تعمل جنبا إلى جنب مع المفوضية في مجال اإلغاثة وتقديم
المساعدة القانونية ،كما يدعو نظام المفوضية المفوض السامي إلى إقامة إتصال بالمنظمات الخاصة إذ

غالبا ما تكون هذه المنظمات غير الحكومية في موقع متقدم لرصد واإلبالغ عن إنتهاكات حقوق اإلنسان
وتوفر بعض هذه المنظمات خدمة اإلرشاد القانوني والتمثيل لطالبي اللجوء وتزورهم في مراكز توقيفهم ومثال

ذلك منظمة أوكسفام التي تنسق مع المفوضية في مجال المأوى واالمن الغذائي.

وخالصة القول أنه في سنة  2015تنوي المفوضية اإلستمرار في القيام بدورها الفعال بإعتبارها

عضوا في فريق األمم المتحدة في الجزائر ضمن ميكانيزمات أممية أخرى على المستوى الوطني خاصة من

أجل شحذ المانحين .كما أنها تنوي متابعة عملها بالتنسيق مع السلطات المحلية وممثلي الالجئين .التخطيط
المشترك ،التقييمات والتنسيق مع برنام التغذية العالمي من أجل التدخل في مجال التغذية واإلطعام وكذا

الدعم التقني الذين سوف يتم تطويرهما ،تقوية التعاون مع منظمة اليونيسيف في مجال الصحة والتعليم،
والتنسيق مع أوكسفام من أجل تحسين المالجئ واألمن الغذائي.46
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 -2.2العوائفففق وتأثيرهففففا لفى مسفار الحمايفة والمسا فدة:
 -1.2.2وائفففق إداريفففة.

قد يبدو لغير المطلع على واقع المفوضية أن شح الموارد المالية هو العائق الوحيد الذي يواجه

نشاطها ،إال أن واقع الحال غير ذلك ألنه في بعض الحاالت قد تكون هناك إستحالة بلوغ األهداف المنشودة

والمتعلقة بتنفيذ أعمال أو منح خدمات ألسباب أخرى مثل تعذر الوصول إلى األشخاص الذين يدخلون في
إختصاص المفوضية وعدم التصريح بالحاالت وتطور األوضاع إلى حاالت سيئة جدا وكذا المشاكل األمنية

ونقص وسائل تنفيذ مجموع البرام المخطط لها وغيرها من األسباب:47

ف غياب قانون وطني خاص بالهجرة واللجوء إذ ال تزال المحادثات ما بين المفوضية السامية لشؤون

الالجئين وشركاءها من جهة والحكومة الجزائرية من جهة أخرى قائمة فيما يتعلق بتبني قانون حول الهجرة

واللجوء واستحداث هيئة وطنية تعنى بإضفاء الصفة القانونية على المهاجرين والالجئين ،وهو نفس اإلشكال
الذي ال يزال قائما وفقا لإلستعراض العام للمفوضية لسنة  .482015مما كان له األثر البالغ على سرعة
وفعالية نشاط المفوضية فهذا الفراغ القانوني جعل المفوضية الجهة الوحيدة التي يمكن لها أن تضطلع بمهمة

تسجيل الالجئين ودراسة وضعياتهم ثم منح صفة الجئ.

ف نقص الموظفين المؤهلين (الموارد البشرية المؤهلة) حيث يقف هذا العائق في وجه اإلجراء المتعلق

بمنح صفة الجئ لطالبي اللجوء حيث يعتبر مكتب المفوضية بالجزائر العاصمة أنه من أجل التحكم في

ظاهرتي الهجرة واللجوء نحو الجزائر يجب أن يكون هناك عدد أكبر من الموظفين لكي يتم الوصول إلى حد
التسجيل ومنح صفة الجئ بمجرد المثول األول للشخص في مكتب المفوضية ،فالمعدل المتوسط لعدد األيام

ما بين الحوار الذي يتم إجراءه خالل المثول األول وبين صدور قرار منح صفة الجئ يقدر به 45 :يوما.49

وهي مدة طويلة نوعا ما تبقي الالجئ والمهاجر يعيش في فترة ال صفة قانونية له فيها.

ف عدم التصريح فقد جاء في تقرير إخباري منشور عبر موقع المفوضية السامية لشؤون الالجئين أنه

لوحظ ورود تقارير مختلفة تشير إلى وجود من  10,000إلى  25,000سوري في الجزائر ،لم يتقدم

للمفوضية سوى  70منهم للحصول على المساعدة .50يدل هذا األمر على أن مشكل عدم التصريح يحد من
قدرات المفوضية على التحكم في تسيير أزمة الهجرة واللجوء من سوريا ودول الساحل نحو الجزائر؛ حيث

يمنعها من الحصول على األرقام الصحيحة ألعداد الالجئين والمهاجرين في الجزائر .كما يتعذر تقديم أرقام

حول عدد الالجئين الماليين والنيجيريين في الجزائر كونهم دخلوا بطريقة غير قانونية وهم منتشرون ويصعب

إحصاؤهم.

وما يثير اإلنتباه عند دراسة النظام األساسي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين نص المادة السابعة

منه التي جاء فيها بأ ن المفوضية ال تشمل واليتها أي شخص يتلقى المساعدة أو الحماية من قبل منظمة أو

وكالة أممية أخرى .51مما يدل على أن هذا األمر يشكل عائقا كبي ار يعوق عمل المفوضية حيث يمنعها من
755

مجلة الفكر القانوني والسياسي ) (ISSN: 2588-1620المجلد السادس العدد األول ()2022

( ص ص )761 ،742 :

" المفوضية السامية لشؤون الالجئين ودورها في تسيير أزمة الهجرة واللجوء نحو الجزائر "

ممارسة واليتها على األشخاص الذين يتلقون المساعدة من هيئات دولية أخرى وقد يؤثر خصوصا على فئة

األطفال والنساء الذين عادة ما يكونون محل إهتمام العديد من الهيئات والوكاالت األممية.

ف المأوى فقد جاء في تقرير مكتب المفوضية في الجزائر لسنة  2013فيما يخص المأوى أن الجزائريين

الذين يأوون أجانب ال يملكون وثائق إقامة يمكن أن يتعرضوا لعقوبات جزائية مما يجعل الكثير من مالكي
العقارات القابلة للتأجير يمتنعون عن كرائها لطالبي اللجوء والالجئين مما يعطل عملية الحصول على

مأوى .52يقف هذا العائق في وجه عمل المفوضية حيث ال يمكنها التدخل للحصول على مأوى لطالبي

اللجوء الذين لم يمنحوا بعد صفة الجئ قانونا الن ذلك سوف يقابل بالرفض بسبب تعرض من يأوي األجانب

لعقوبات جزائية.

 -2.2.2وائفففق ماليفففة:

بعملية حسابية تخص الوضع المالي لعمل المفوضية في الجزائر سنة  2013نجد أن ميزانية مهمة

المفوضية في الجزائر إرتفعت إلى  28.2مليون دوالر في هذه السنة أي بنسبة إرتفاع قدرت به 10 :في المئة
مقارنة بسنة  ،2012حيث أن الموارد المالية القادمة من طرف الشركاء سمحت بتغطية النفقات إلى درجة
 15.1مليون دوالر مما أحدث عج از بنسبة  46في المئة من اإلحتياجات غير المتوفرة وهو ما خلف ثغرات

في عمل المفوضية .53كما قفزت الميزانية التقديرية للمفوضية لسنة  2014إلى  32.7مليون دوالر أي

بنسبة إرتفاع قدرت به 4.5 :مليون دوالر مقارنة به .542013 :وفي إستعراضها العام لسنة  2015جاء

مايلي" :المفوضية في مهمتها بالجزائر شهدت ميزانيتها إرتفاعا محسوسا ومنتظما في الخمس سنوات األخيرة
من أجل اإلستجابة للزيادة في حمالت الهجرة المختلطة التي تستعمل الجزائر كدولة عبور ووجهة إلستقرار

الالجئين" .أما بالنسبة لسنة  2015فقد بلغت اإلحتياجات الشاملة لالجئين وطالبي اللجوء في الجزائر مبلغ
 33.2مليون دوالر.55

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه من بين المآخذ التي تقع على عاتق مكتب المفوضية في

الجزائر هو توقفه منذ سنة  2015إلى يومنا هذا عن إصدار التقارير المتعلقة بنشاطه في الجزائر مما أدى
إلى غموض اكتنف عمل المفوضية.

يدل ذلك على وجود عجز دائم في ميزانية مكتب المفوضية في الجزائر مما يؤثر بالطبع سلبا على

نشاطها .ومن بين اآلثار المباشرة لذلك العجز إستحالة إقتناء معدات طبية حديثة للتكفل بالالجئين

والمهاجرين الذين هم في حاجة إلى رعاية طبية.56

أما الالجئين وطالبي اللجوء المتواجدين بالمناطق الحضرية فال يملكون في العادة إال القليل من

الموارد المالية كما ال يمكن لهم ولوج عالم الشغل بصفة قانونية بسبب منع الحكومة تشغيل األجانب بصمتها

حيال قضية تسوية وضعياتهم وجعل إقامتهم قانونية مما يجعلهم عرضة حتى للتوقيف والسجن .57وهو ما
756

مجلة الفكر القانوني والسياسي ) (ISSN: 2588-1620المجلد السادس العدد األول ()2022

( ص ص )761 ،742 :

" المفوضية السامية لشؤون الالجئين ودورها في تسيير أزمة الهجرة واللجوء نحو الجزائر "

يشجع اإلقتصاد الموازي وظهور نشاطات تجارية غير شرعية وأيضا إنتشار آفات إجتماعية مثل التسول مما
ئؤثر بالطبع على الوضع العام ويخلق مشاكل للحكومة الجزائرية.
 -3.2.2العائفففق األمنفففي:

تتعرض في العادة مهام المفوضية للتعطيل بسبب العوائق األمنية التي تحد من قدراتها على التحرك

والنشاط من أجل توفير المساعدة واإلستمرار في توفير الحماية ،وهو عائق يمكن تصور وجوده في الجزائر
فعلى الرغم من اإلستقرار األمني الداخلي نشهد تزايد االضطرابات الحدودية التي أسهمت في تزايد أعداد

الوافدين الفارين من عنف النزاعات وانقطاع سبل العيش .58كما أن هيئة األمم المتحدة وخوفا على موظفي

المفوضية قامت بوضع إحت ارزات أمنية إضافية لعمل المفوضية مما أثر بالغ األثر على عملها.59
الخاتمة:

على الرغم من صعوبة التحكم في ظاهرتي الهجرة واللجوء ،إال أن عمل مكتب المفوضية السامية

لشؤون الالجئين في الجزائر قد حقق نجاحا نسبيا ،فقد تمكن في فترة سابقة من تحقيق العديد من اإلنجازات
التي وقفنا عليها من خالل هذه الدراسة والتي أفرزت لنا النتائ التالية:
النتائج:

ه كان للمفوضية السامية لشؤون الالجئين وال يزال عبر مكتبها بالجزائر دور فعال ومهم ال يمكن التقليل من
شأنه ،خصوصا في ظل غياب قانون وطني خاص بالهجرة واللجوء فقد ساعدت على إعادة الالجئين إلى
أوطانهم أو إعادة توطينهم أو إدماجهم في دول الملجأ عن طريق اعتمادها على التسيير الميداني ألزمة

الهجرة واللجوء نحو الجزائر.

ه رغم أهمية ما تقوم به المفوضية من أجل منع تحول ظاهرتي الهجرة واللجوء نحو الجزائر إلى كارثة إنسانية

والتحكم في تسيير الظاهرتين بما يمنع اإلنزالقات نحو المجهول ،إال أنه ليس لها دور بارز في الحد من

الظاهرتين ،أي منع تكرر حدوثهما ألن عملها إنساني بحت وال دخل لها في السياسة التي تعتبر السبب

الرئيس في حدوثهما وتفاقمهما ،هذا على الرغم من دورها في المساعدة على عودة الالجئين والمهاجرين إلى

أوطانهم أو إعادة توطينهم في دول أخرى أو تسهيل إجراءات إندماجهم واستقرارهم في دول الملجأ.

ه بعد أن تزايدت أعداد الوافدين من دول الساحل نجد أن المفوضية نجحت في بداية موجات الهجرة واللجوء
نسبيا في التعامل مع ظاهرتي الهجرة واللجوء والتقليل من آثارها السلبية على الجزائر ،إال أن العوائق الكثيرة

التي تحول دون فعالية عمل المفوضية وامتناع السلطات الجزائرية عن اصدار قانون متعلق بالهجرة واللجوء،
وانشاء هيئة وطنية مكلفة بمتابعة ومعالجة طلبات اللجوء صعب على المفوضية مهمتها المتمثلة في إيجاد
سبل الحماية والمساعدة على اإلدماج المجتمعي أو تسهيل إجراءات العودة إلى الوطن وغيرها من المهام

األساسية التي تضطلع بها ،فحملها ذلك الفراغ القانوني والتنظيمي عبء تحديد وضع الالجئ.
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ه على الرغم من توقف مكتب المفوضية عن وضع التقارير السنوية المتعلقة بمجال عملها في الجزائر منذ

سنة  ،2015ال يزال طابع اإلستم اررية يطبع على نشاطها فهي تأمل في إستمرار الحكومة الجزائرية في
السما لالجئين بمجانية التعليم ومجانية تقديم الخدمات الصحية عبر كامل التراب الوطني .كما تعتبر أن

إحتياجاتها الضرورية والالزمة لمتابعة قيامها بمهمتها في الجزائر تتمثل في الوسائل التي يتم بواسطتها منح

المساعدة األساسية والخدمات خصوصا مع تصور إستمرار تزايد حركات اللجوء نحو الجزائر في سياق
الهجرة المختلطة "هجرة ولجوء" خاصة الوافدين من دول الساحل وبوتيرة متزايدة وفقا للمتغيرات الدولية.

بناء على النتائ التي تم التوصل إليها يمكن أن نضع بعض اإلقتراحات التي تساعد المفوضية

على االضطالع األمثل بمهامها:

ه العمل على زيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية الجزائرية ومكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين في
الجزائر من أجل إيجاد اآلليات الكفيلة لضمان استمرار وفعالية عمل المكتب وتوسيع نشاطه ليشمل مختلف

فئات الوافدين.

ه ضرورة إسراع السلطات الجزائرية في إصدار قانون وطني خاص بالهجرة واللجوء لضبط صالحيات الجهات

الحكومية ،ومنع تداخل اختصاصاتها مع عمل المفوضية ،وتذليل الصعوبات التي تحول دون منح صفة
الالجئ لمن يستحق اللجوء.

ه اضطالع المجتمع الدولي بمهمة تقديم كامل دعمه المادي والمعنوي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين
عبر جميع مكاتبها عبر العالم دون تفضيل منطقة عن أخرى العتبارات سياسية ،ضمانا الستم اررية نشاطها

ألن عمل المفوضية يتوقف على الدعم الدولي.

الهوامش:
1

ه تنطوي إتفاقية حماية الالجئين على داللة قانونية وسياسية وأخالقية تتجاوز مصطلحاتها الخاصة :فهي قانونية من زاوية

أنها توفر المعايير األساسية التي يمكن أن تشكل منطلقا لنظام الحماية ،وسياسية من زاوية أنها توفر اإلطار العالمي الذي

يضمن تعاون الدول وتقاسم المسؤولية الناتجة عن النزو اإلجباري ،وأخالقية من زاوية أنها إعالن منفرد من جانب العديد من
دول العالم يفضي إلى اإللتزام بدعم وحماية حقوق أكثر الفئات ضعفا وهشاشة وحرمانا وتأثرا .يالحظ إذا أن إتفاقية  1951ال
تتعدى كونها الخط القاعدي األساسي لنظام الحماية ،فعلى الرغم من كونها األداة العالمية الوحيدة لحماية الالجئين إال أنها

عمليا ذات هدف محدود ال يتعدى مسألة تحديد وضع الالجئين دون التعرض لألسباب المؤدية لتفاقم الظاهرة والحلول التي
يمكن أن تحد من انتشارها .وفي هذا الصدد يالحظ أن إتفاقية اإلتحاد اإلفريقي لعام  1969المتعلقة بالجوانب الخاصة
لمشكالت الالجئين في إفريقيا أكثر تطو ار في مجال الحماية إذ لم تكتفي بتحديد وضع الالجئ بل اعترفت باآلثار األمنية
المترتبة على تدفقات الالجئين ،وركزت على الحلول وخاصة حل العودة الطوعية للوطن من خالل اعتماد منه يقوم على

اإلشتراك في تحمل عبء تقديم المساعدة والحماية لالجئين .أنظر :إريكا فيلر :الحماية الدولية لالجئين خمسون عاما حول:
تحديات الحماية في الماضي والحاضر والمستقبل ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،مختارات من أعداد  ،2001ص 134 :ه
.138
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2

ه إتفاقية اإلتحاد اإلفريقي لعام  1969المتعلقة بالجوانب الخاصة لمشكالت الالجئين في إفريقيا كانت أكثر تطو ار في مجال

تعريف الالجئ ،إذ لم تكتفي بتبني تعريف الالجئ الذي جاءت به إتفاقية  1951بل أضافت له فقرة تحدد أن" :لفظ الالجئ
ينطبق أيضا على كل شخص اضطر إلى مغادرة مكان إقامته العادي بحثا عن ملجأ في مكان آخر خارج بلد منشئه أو
جنسيته ،وذلك ألسباب تتعلق بالعدوان الخارجي أو اإلحتالل أو الهيمنة األجنبية  ،أو ألحداث من شأنها إيقاع االضطراب في
النظام العام ،"...وهو ما يشير إلى أنه تم توسيع مفهوم الالجئين ليشمل األشخاص الذين هربوا من تأثيرات العنف العام أو
بسبب إخالل جسيم في الن ظام العام ،تقرير صادر عن المفوضية يحمل عنوان "حماية الالجئين والحلول الدائمة في إطار
الهجرة واللجوء" ،عمان ،األردن .2007 ،ص.02 :

- www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asspnewsid=11433

4

3

ه إلتحق السيد أونطونيو غوتيرس ه األمين العام الحالي لهيئة األمم المتحدة ه بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين بتاريخ 15

جوان .2005

5
6

ه المادة  13من النظام األساسي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين.

ه فرونسواز بوشييه سولينيه ،ترجمة أحمد مسعود ،القاموس العملي للقانون اإلنساني ،دار العلم للماليين ،ط ،1جانفي

 ،2006ص.572 :
8
9

ه فرونسواز بوشييه سولينيه ،القاموس العملي للقانون اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.573 :

 www.unhcr.org.ه

7

ه المادة  35فقرة  1من اإلتفاقية الخاصة بوضع الالجئين" :تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون

الالجئين أو أية مؤسسة أخرى تابعة لألمم المتحدة قد تخلفها ،في ممارسة وظائفها ،وتتعهد على وجه الخصوص بتسهيل
مهمتها في اإلشراف على تطبيق أحكام هذه اإلتفاقية".

10

ه المادة  35فقرة  2من اإلتفاقية الخاصة بوضع الالجئين" :من أجل جعل المفوضية أو أية مؤسسة أخرى تابعة لألمم

المتحدة قد تخلفها ،قادرة على تقديم تقارير إلى الهيئات المختصة في األمم المتحدة ،تتعهد الدول المتعاقدة بتزويدها على
الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات اإلحصائية المطلوبة بشأن ه وضع الالجئين ه القوانين واألنظمة والمراسيم النافذة أو التي
قد تصبح نافذة بشأن الالجئين."............

11
12

ه فرونسواز بوشييه سولينيه ،القاموس العملي للقانون اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.575 :
ه فرونسواز بوشييه سولينيه ،القاموس العملي للقانون اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.577 :

- rapport global 2013, algérie, the UN High Commissioner for Refugees. p 2.
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